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Cumhur Reisimiz iirlÜJ rrlk.üy® lhı©llr~® ~Ü lr®lr~®o D D 

in önü 1 r an y a n ı başı r11 ı z d a 
:::~~::: 

1 
çarpışacağını bildirdi 

Trakyaya ı Bu karar lngiltereye 
ı Mill~~~~rerı~.:~.J de tebliğ edildi 
İnönu çocuklnriyle birlikte bu sa. 
bfllıki ekspresle Ankaradan fiChri. 
llllze gelmiştir. 

lngiltere lrana külliyetli miktarda harp tay.ya resi 

l Cumhurreisimız de bu günlerde 

t~~~?ulu şereflendirecektir. ısmet 
ve tayyarelere karşı müdafaa 

ıonu 1',loryadaki Riyasetlcumhur 
.:l.'ı iz köşkünde .usa :>ıı müddet is 
l•rahat ettikten sonra, kuvvetli bir 
lht.n1aıe göre TrE.ı.kvuya gidecek Vl 
IJj 

topu gönderecek " 

rkaç gUn kaı!!Cbklnrdır. Cumhur· 
~c·i•ıı:nizin bu sc> ahatlcri münnse -
'l'Ctiyıc gerek şehrımızdc, gerek 

11lkyada hazırlık yapılmaktadır .• 

tini Ynlo\•a kap-
1ckte olan Başvc
dn bu hafta için. 

umumi kfıtib1 

~t; )eı·amı 4 itnriideJ lratı asl.·erlt'ri bir grç-it 1rsmi esnasında ..• 

Danzig 
Danzigli 

• • • 
arazısıne gıren 

-Danzig 
çarpışriı·a ! 
bir Leh 

kuvvetler arasında 
müfrezesiyle 

ateş teati edildi 

· Alm~n - Sovyet 
ademı tecavüz paktı 
Almanlar tarafından 

. tekzip ediliyor 
... Berlin, 24 (A.A.) - Polonya 
Danzig huaudunda yeni bir hadise 
olmustur. f Deı•amı 4 iinciide) 

Londra, 2 5 - Deyli Herald ga· 
zetesi şu haberi vermektedir: 

"İngiliz hükumeti, bir harp Yuku
unda İngiliz - Iran petrol kuyula 

rındaki 20 milyon sterlinlik menfa· 

atini korumak için lran hükfunetine 

lngiliz fabrikaları tarafından kül· 

liyetli miktarda harp tayyaresi ,.c 

tayyarelere karşı müdafaa topları 
gönderile~ektir. · 

Gazete şunu da İHi\'C ediyor: 

"Hava nazırı Sir Kingslcy Vood 

geçen hafta lngilterccle tayyare 

inşaatının dost dcYlctlcre tay· 
-ı cu ... vcıl'4hikcok lmdnl' i\crlomİ! b1.\• 

lunduğunu söylemi~ti. 

Iran, ~üphC'Siz, bir dost devlettir. 
lngiliz - Türk karşılıklı yardım 

Bu Sabah 
zelzele 
oldu 

Bu sabah §ehrimizde oldukça de· 
vamlı ve şiddetli bir zelzele olmuş. 
tur. 

Rasathanenin de teyid ettiğine 

göre, zelzele saat beşi kırk geçe 
başlamış ve birkaç saruye sürmüş. 

tUr. 
Bu yer deprcnmesl, havalarda.ki 

sıkıntı ve gayritabiiliğin bir netice
si sayılıyor. 

Orduda 
Ordu, 24 - Bu sabah .saat beşte 

şehrimizde iki ~aniye devam eden 
bir zelzele hissedilmiştir. 

~ .............................. ++•+• ·····~~~ 

ı Türk Adliyesinde jüri teşkiline 
}! Otko • J . . d •. uayz zıytrrcl eden 11gılız em zaşırı kuvı·ctlcr kumandam general 
--.. lronsidc Varşovada Lclı askeri erktinile gdrüşürkcm .. 

8e/çikada bir maden kazası 
1200 Amele 

1500 Metre derinlikte 
~ömülü kaldı 

tu~c~~ikada müthiJ l;>ir facia olmu~- ta büyük bir maden ocağı \'ardır. 
ı,~ 1mburg şehrinde bir maden Burada binlerce amele pek derinler 
anı~ ından doğan bu faciada 1.200 de çalı51r. Kaza günü de öğleye ka 
dır~~. l.300 metre derinli!:rinde diri dar her c;e\' no~m~ı ,·aziyettc de,•ar.-

)• ~0muıu l\almı5tır. ctmi~tir. Fakat tam öğle üzeri asağ: 
l~ıı.rn~~ 1 ~1ıı,t::ın boğulmak ,.e zehir yukarı r;idip gelen a<;<ın ... or hiıdc:u· 
bu k. t<'blıhe ine maruz bulunan hirl' du~mu-s. ' '<' çalı~makta olan t"ı 
t:ı-ıtfavathları kurtarmak üzere her çok makineler :ıym zamanda mkr 

' ta'1 imd t k 1 · ı · · ~ lı a ·m·Yet en ~c mı .tır. taa u!,{ramı~tır. 
egd n lO ldloır.c~ ·~ kadar uzak· ( DcL'amı 4 iiııciiılc) 

lüzum var mıdır? 
..._, ....................................... ,, ....... . 
Kadıköy kaymakamı 
da jüriye taraftar! 

• Yalnız aza 
minde 

seçı-
1\ 

azamı 

titiz davranılma-
sını istiyor 

Bizde jüri teşkil edilmeli mi 

anketimize verilen cevaplardan 
1rn~iin de Kadıköy kaynıakilmı 

':c·m;ı Aksununkini neşrediyoruz:. 

T.1bil itilı:ıriyle huku!:çu. mes· 
( !Jwamı 4 iiııciiılc) Cenab A.ksıı 

misakından sonra Türkiye \'e İran 
hükumetleri derhal görü_şmelcre baş 
lamı;.Iardr. 

lra·~. Türkiye Akdenizde bir har
be girdiğ: zaman kendi kuvvetleri· 
nin de om.:n yanıba~ında çarpışaca
ğını Türkiyeye bildirmiştir.Bu ka· 
rar lngiltereye de tebliğ edilmiştir.,. 
Diğer taraftan Deyli Telgraf ga· 

zetec;inin b!!dirdiğine göre, yakında 
lngıliz mütehassıslarından mürek
kep bir heyet Ankara ve Hataya gi· 
decektir. 

Ifoy0 t, İskenderun limanının ge· 
nişletjlme~i ve tahkimi etrafında 

tetkikat yapacaktır. Bundan başka 
11:!{cn•!erun ci\•arında bir ha\'a üs· 

Dost ı:c kardeş !ramn 1ıiikiimdarı 
Şelzi11şah Rıza Pclrleti 

sü tt:sis edilmesi de heyetin ml"' 
gul olara!!ı jcler ara'lındadır. 

Mütecaviz 
bu sabah 

futbo1cu 
polise 

oldu teslim 
Hakemin 
dığından 

kanunu 

ÇERÇEVE 

kafi raporu a lınama
mesele cürmümeşhut 
çerçevesinden çıkh 

" 
(Yazısı 4 iincüdr) 

Büyük facia 
Pazar ~ünkü ma~ta bir ldtibiin l<:ı.lecbl, hakemi C\ irc çe\ lrc llöğ

ıiıüş. Di~lcrini kırını;:, surntını lmn i~inde bırakmıs. lladkcyc dair 

fazla hiçbir izaha lüzum yok. llir maçftı. ı.alccl, her ,.,ınıftaıı IJiıılercc 

eyird kıır5ısmd~ hakemin lmfıı..,ını kırını , i.,tc bu kndnr. 

Benim rC' jiınimtlc bu klilhnnlıc) inin <·~ı.a ı, onu diiııJ n) a ~eldi~i

ne l> İ<;man C'dc<'<'k l.:adar ııwrhııınct..,izdir. ~"iinl•ü hu lıard.ctte, ııı• 

klüb, ne ocak, ne malmnı, ne halle, ne ınatliu:ıt, ne t1e mncldi 'c ıua.ır. 
, i biitün memleket mlil'yyı•tlelerinılcn hiçhlriııe n1etelik \'C rınİJ cıı lıir 

eda Yar. 
SoruJ·orunı sh:c n do tlıır, kanatları henü1. çıkmıya bnşlı~·un d<.'li. 

karılı çnçe' esirıılel,i korkunı;: lmı;ıboshık 'c kibtnhlıJ, 1t>7.nhiirlerini ı.i· 

11<'.}'C çekmekte dııhıı nckııılıır clc,·anı ecleccğiı,? O delikanlı kl ıneli1<'1'· 

ten, aileden, cemiyetten, de' Jete kadar, ılrre<'e dere<'e tebal. 
yet lıoyunduruklarında terbİJ eli öküzler ~bi in lmrak b:ığlı durnc:ıl•

t ır. Yeyl onu elinden kaçının ecnıly<'llere ! ~ize açıl<ça haber Hri~ u. 
runı ki _ehirli Tiirk cemiyeti bugünkU halile onu elinden lmçırnıış ol
m~a bile yiiztle ) üz nyueunda bulııııdıırmnk hfıkinıi~·rtimlen mahrum· 
ılur. Muııllimleriııi ölıliirC'ıılcri, döğcııleri, lıı~al.lı) anları; eHle, bahçe. 
tle, sokakta ha) alı-- sıj:;'lltn7. ıniina elı ~tsizlilder )"aımnlnrı JıatırlanııJ or 
muyuz? Ilele ::.porcu giimlı•ği altında o, ya nrlrnda-,ıııı ııat:ıldı~·n<'ııl<, ;\ a 
malıalte ... ini hara<."a kesc<."ek, ) ah ut lıliJ le<."c lıal<cıııiıı 1•11 rn,.ırıı lurıım. 

ya l.:adar ~itlen misil i:t. bir ciircil<', m.un utlnına k<•ıın1.dik r<'lwrıınu 

J;ırncnl\lır. Dü~üniin ki ::.ııor nıadıli nhengfo, niı.mıııı, dhiıılin!ıı en 

miikrınnı<'I tecelli perdesi! , 
Bu !arıda bir l.c>ıı:ızıoliği ı:u .. ynıln, .\lnınnynıln \"f'Ya ttnlynıla lıir 

!:OCUk yaıı:.ııı da ~ürlin tınsınn gı•lcecj:,rini ! Saılc onu dc>ğil klübiinü ılc, 

sınırını ıla, muhitini ılc shilcc koıı:ırır gibi Jcesiıı ntıırlnr. Zaten biiylc 

bir lıarC'krt oralarılıı y·npılnnınz. J\üflü clemol\rn.o;;ynlann ynğlı llrri· 

inden ba~ka hi!:lıir crlick rcjlm Jıtı\ ası b sli~ C'nlC7 hiiyfo bltlrri. 
Benim gli\ eııdiğim ,.e i tikbnle karı;ı tcçhiz:ıtmı tamftm bulıluğuııı 

delikanlı tipi, hu ynzıııulan lnrlnccck ol:ın clri:ril, onn sc,·crek Ye hr· 

ninı-.iyc<'<'k olaııılır. 

Necip Fazıl J\ISAKÜREK 
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Yopıyorl:ır ''e yapmakta devam da 
\. un Us, Acab:ı Bulgarlar tehlikeyi etmek istiyorlar. Balkan memleket· 

nlamıyorlnr mı? lıaşlıklı lıaşynzısın· terinin bu ihrncntınn Alman} anın 
ıhı lı:ızı 1tallnn gazclclcrinin "İtalya ihtiyacı vnrsn ve lıu mübadelede keıı 
rnarnlluğu i gnlden sonra Balkan diliğınden yürüyorsa :zaten miiesses 

devleti de olınu~tıır. ~rlık B:ılk::ınlnr· olan hu tabii vn7.İycti ihliıl etmekte 
ıln ltal) an • ı zuo;und n başka türlü hnngi hikmet Ye menfaat milUılıaza 
lı ırekct cdılcrnez,, lOlııııdnki yııııla· olunabilir'! M<'ğer ki daha lıüyiik ne· 
rına karşı füılgaristanla beraber lıü- ticelcr istıhsali düşüncesile kn:zanıl
hııı Bnllrnn devletlerıııin iki yoldan mı~ nlr yaziyeti tehlikeye konulma
ıır1111 ınllhap etmek ınecburiyetindr sında lıeis görülmive. Filhakik::ı ah
ılduklnrını so\lcdil,trn sonra di)ıır \OIİıı tabii !iC\kile ;aten mc\'CUI vu· 

ı; • . . 1 Zil elleri sll"ıh lehdidile cchrctrncğı 
'ı a musa\ nt csn ı ıızerınde bırlc çnlışııınkta o kazanılmış vaziyetin 

serek 'm·uda getirılen Ilalknn Aııtnn- de kaybedilmesi lehlıkesi yok değil
tı lılol.u ıle hariçten gelecek tnlıak· dir. Jierhıılıle Balknn Antantı hnl ,.c 
kuınlerc k:ır~ı gelmek; \ahut birihir· mc\'kİİ serin kanin mütalen etliyor \'c 
lerlnden a~ ı·ıl:ıı :ık teker teker, Bal- mantık in hak ika tın gnlebc i imkıi 

kani ı ıl:ı lı nhaıı tehdidine bo}un eğ- nından iımiılini kesmemiş bulunu 
ıı el .... 

l'urklcr, Hom:ın~:ılılnr, Yunanlılar 
hu l old:ı hır le lıılil karşısında boyun 

ıniyeccklcı lnl ilin etmişlerdir; Yu 
..,o lan anın ıl ı n) ni rıkirde olclu~u 
mı şuplıc~ıT. :wmnn guslereceklir. l-

lor.,, 

TAN 

ı .. tanbul mebu .. tan dUn öğleden onra Desiktn.~ ''e Beyoğlu Ilat. 
ke,·lcrindc halkla tcmar.;lar yaıımı.>lar ' e hafüın dileklerini dinlemlsler
dir. Bcşl.ktaştakl toplantı saat H,30 dan 16 ~a kadnr, Bcyoğlundaki 
de 19,80 a kadar ünnliştür. l\lebuslarunız halkın dilekleri etrafında 

notlar almı~lardır. 

Lozan günü dün ünkersite konferan.!11 salonunda bOyUk mer:ı· 

simle kutıulanmışhr. Mernslmdc \·ali, rektör \"C şehrimizde bulunan 
mebuslarla üniversite profesör ,.e talebeleri hazır bulunmuştur. l'u. 
kardald resim merasimden bir inı te. bit etmektedir . Tafıdlit dlt,er 
ı.ütunlarımızdadır. 

Aka Gündüz imınsını taşıyan ma· 
kalede Türkiyenin hayali s::ıhasın

d:ın lınhsedilmektcdir. )lıılıarrlr bu 
1~ :ıııl r 'e l\lmnnlar Bulgnrları nl· 

dalmak icin cnzıp vaatlerde hulunu
lOrl:ır. Asıl klılikeli m::ıks:ıllannı hu 
rnntler arkasıııcl:ı ııizli}orlar. Kcndi-

yazısında totaliler de\ Jeller haynli 
saha diye ortnyn ttıkları tnlıir iı:in· 

de, Almnnyanın ve fıaly:ının ,•azl 
yellerini gfüdcn secirdikten sonra 

Hilber. 
rne Dobrucn} ı, Dcde:ığacı süsleri

} orlar. l\cnlı:ı Bulgar dostlarımız Dob 
rııC'::ı ve Adnl:ır Denizine mnhrcc ~enı 
lı •ıne ahl::ınarak Jıutün 1sliklülini ''e 
mevcudiyetini tehlikel e ko~ ncak o· 
fan siyasi bir kapan içerisine gire· 
c k midir?,. 

İtalyanın Arn:ıvutlul;'ll bu balnmdan 
işgal etmiş olm:ısını fklisarll değil 

Sİlasi \e n kert manada bir hnlal 
sahası tclükki ettiği neticesine nr
rnnkln fııknt burasının Balkanlar için 
de ayni derecede bir hay::ıt sahn~ıı 

olduğunda karar kılmakta ve sulhun 
.,-ENi SABAH korunmnsı için İtalyanın buradan oy 

Vapurlarda yarış 
merakı aldı yürüdü! 

Mayısta harici ticare· 
timiz geçen seneye 

nisbetle fazla ... 
Hüseyin Cahil Yalçın mukabelebil- rılmasını elzem saymaktadır. 

mısil lfızımdırl Başlıklı yazısında 1tnlyanın çekilmesi icap eden yol 
\lmanyanın Türkiye nnl:ışmaların- y:ılnız Arnavluluk olmadığını da işa 
dan sonra t:ıkındığı fııvır hareketin ret eden muh:ırrir sözüne şöyle de 
ıno;nna garip görünen taraflarını bi' vam l"lmektedir: 
rer birer tebarüz ettirdikten, matbu- "Beride hir de Oniki Ada dıınıp 
tın yazılarından, memurların Al· duruyor. Bu adaların ft:ılyıı için nr 
man~ada yaşıyan Turk tebeasınıı kar- oldu~nu veya olmndılhnı araştırır 

Dun yine azkalsm bir kaza oluyordu 

Bu sevdadan ne zaman 
vazgeçilecek ? Fakat bu artış mevsim do~ayısile 

ihracattan ziyade ithalattadır sı gösterdiği müşkülit!tan bahsederek c~k değiliz. Biz l:aınız şunu . bilirf:ı: Eskidenberi gerek limanda iş-
' c bunlara birer misnl gösterdikten kı yalnız hu Onıki ~da deıııı foknt 

b
.:t_ E d .. T.: k" . 0 k' 

1 
liyen Denizyollarımn ve gerek 

onra şöyle demektedir: u un .ge enııı ur ıyenın at ve . 
"Yalnız, diğer bir Tatandnşımızın hiçbir ivaz kabul etmez hayali saha· Şırket vapurlarının yolda biribir· 

uğradığı bir muamele, hiç tevil ka· sıdır. Tabii, müttefikimiz Yunanis- !erine, rast geldikleri zaman ya
bul etmiyecek bir suiniyet damgası· tanla beraber, ltaJynnın serek Egede rışa kalkmaları fena bir adet ve 
nı taşımaktadır. Bu vatandaş Alman- gerek Şnrkt Akdeniz şimalinde ne münasebetsiz bir merak haline 
ada bir mülk s:ıhlbldJr. ~ışarı para milU, ne iktisadi hiçbir münasebeti gelmiştir.. Son zamanlarda De

cıkarmak yasak olduğu içın, memle- yoktur. Bu odalar sırf Egeyi ve Şar . 
ketin gelirini Almnnynda snrfctmeğe kt Akdeniz kıyılarını tehdit altında nız yoııarı vapurlarında bu hale 
c binnenale}h orndn yaşamaya mec· bıı1ımdnrmıık maksadlle şimdilik gene srksık tesadüf edilmekte -

burdur. Ilu vatandaş, geçen sene, iş- elde tuıulmak isteniliyor. Böyle bir dir. 
1 rı için İslanbula gelmek ihtiyacını va:ı:iyet anormaldir ve kACi müddetçe .. . • 
lu;ı;cluğu znınnn, kendisine bin mark- fe"rübe edilmiştir. Dun de bu yü7Jden binlerce halk 

t n fazı lıir para verilmfşU. Demek Hülı1sa e.delirn: Arnavutluk ve A- oldukça büyük korku ge5irmi§ ve 
ı l..ıö~le l>ır pn.m nlmıyn hakıa nr- dalar, Balkanlarla Türkiycnin hayntl bır "kaza atıatmışıaraıı.':' 

ıiı Fakat hu lene, kanun ve nizam sahalandrr. 'Bı:ışkolarının <leğıi. Bu 
değişmediği halde, kendisine bir hakikatin zaman tarafından isbat e- Dün sabah saat 7,45 de Büyük· 
mark bi\e verilmemiştir! Kankoca, dilmesini beklemiyecek kadar uzağı adadan hareket eden ve içinde va
ıki vatandaş memleketten çık::ırmaya görenlerin, onları hakiki sahipll"rine limiz ve belediye reisimiz Lutfi 
haklı old~kları on:ır _mark para ile vaktinde iade etmeleri - h:ıyall. s~ha· Kırdann da bulunduğu Heybeli-
.} arı aç hır halde Turk topraklarına lan yerine • hayati menfaallerı ıktı- a!d ktind k lk 

b
. · d" B i a vapuru va e a mı§ ve 

an ntn ılmışler ır. u, tam manns · zasındandır.,, w 

le ~nhşl bir muameledir. Sebebi de tam yona İstanbula dogru yol-
hu 'l;atandnşın hir Türk olmasından 5000 Radyo lanmıştır. Vapur Heybeliadanın 
ıl nrettir. önlerini geçtikten sonra 6.30 da 

Bu muamelenin kab:ıhnlini billiln h • b" Yalovadan ve 7.50 de Heybeliden 
Alm:ın milleün.e yük~et~~k hıı~ızlık Sa 1 1 kalkan (Maltepe) vapuruna rast· 
olur. Alm::ın mılletlnın ıyı ve yüksek Ş h . . d h . b hliıkını pek i>i bilir ve takdir ede- 8 rımız 8 enüz 8 One lamıştır. işte~ tam b~ ~rada ya-
riı. Fnknt başındaki hüktimet, mant- bedelini ödemedi rışın başladıgı her ıkı vapurun, 
tce ur Alman milletine karşı pek . • . . . bitııassa Maltepenin bacasından 
haklı muahazelerc yol nt"ı:tcak gayri- Radyo sahıplennın ellerındeki c:ka koyu siyah dumanlardan an-
ııı ani. muameleler yapıyor. Alm~n ruhsatnamelerin müi::ldeti geçen ay la ıl~aktaydı. 
rnllletınc karşı bir nefret \'eya duş- bitmişti. Bu ay için.de müracaat § 
m nlı~ cstri ~Iarıı~ .değil,_ nasyonal edenler.den yeni sene için yüzde Maltepe biraz !daha yollu oldu-
osy:ılızm Jıukunı:tını • Turk vahın· 20 fazlasi 1 12 lir abon an üc- fundan "Heybelia.dayı,, Moda ön· 

d şiarı h:ıkkında ınsanı munmclelere . Y e a_ . m . w w 
mecbur etm~ için hük('ıınelimizin retı alınmaktadır. Şımdıye kadar lerıne dogru geçmege başlamış -
nıukal..ıelebilmisilc geçmesi bir gün şehrimizde mevcut 28.000 radyo tır. Bu sırada da iki vapur, kosko
lıılc geciktirilmemelidir. abonesinden 23.000 tanesinin ruh- ca denizde başka yol yokmuş gibi 

Alni 'alnndnşın başında başka bir ıatnameleri yenilenmiştir. biribirine çok yaklaşmışlardır. 
dert dnh::ı 'nr. Almnnyada cmlftki Geriye kalan 5000 abonelde~ Tam Modanın o'"nu .. nde ''Malte· 
ol n 'furklcr {vnridallnrının bir m:ır 
kını l>ile Türkiue"e nctiremezler. Fa· ekserisinin bu husustaki kanuni pe vapuru yarışı kazandıgwını tas 

,J ,J "' h ~kü 1 . bilm . d Ud " ' k t Almanyada ettılüki olup dn Fran- u m erı emesın en m • dik ettirmek ister gibi birdenbire 
c; cin otur:ın ecnebtler, varidallannın detlerini geçirdikleri anlaşılmak- burnunu kırarak "Hcybelia.da.,· 
} u:ı:dc allmışını çıkarmak hakkını tadır. nm önünde karşı sıraya geçmek 
h. ı:ıdirler. Biz Almnnlnrla dost yaşa Bunlara böyle yüzde 20 cez:a-
iıgımız z:ınınn l>ile bizim tebenmıza istemiştir. lı olarak ruhsatname vermek için 
hu kadar şiddetli muamele ediyorl:ır • dil .. dd · Fakat iki vapurun yolları pek 
ılı Eğer bu muamele, keyfi bir fa- tayın e en muracaat mü eti 
lı kküm mahsulü cleğilsc Almanya 1• bu ay sonunda bitecektir. fcırklı olmadığından önden geç· 
le yeni bir :icarI nnl:ışma müzakere- Müddetin azalması sebebiyle me manevrası tehltkeli bir gekil 

rı esnasında bu noktanın da hallı müracaatlar tehacüm halini al- almıştır. "Heybeliada,, yoluna 
ı<':ıp eder. Herhalde en uCnk bir ne· mıştrr. clevam etmi~ ve "Maltepe,, yi a-

kct izliğe, istisnai muameleye kar- T k .:ı deta ortasından toslayacak vazi· 
ı derh:ıl mukabelcbilmisile kalkn· emmuz: sonuna abar parayı 

c k 1'adnr h:ıss:ıs bulunmak bizim vermeyenlere resmi birer tezkere yı-te gelmiştir. Bunu vaktinde gö· 

1 in bir vazifedır." gönderilerek 15 Ağustosa kadar ren ''Heybeliada,, kaptanı derhal 
radyo abonman bedelini yüzde yo!unu kesmiş ve "Maltepe,, ye 
20 fazlasiyle ödemedikleri takdir- yol vermek mecburiyetinlde kai
de ruhsatnamelerinin iptal edile- m!ştır. "Hcybelia.da,, yolunu kes
ceği ve mahkemeye sevkolunacak- memiş olsaydı büyük bir kazaya 

t. l\lHURIYET 
Yunus Nacli,bugünkü yazısında Bal 
:ıu :ıntuntırun cnnılılk Ye sa~lamlı· 
nııı tebarüz ettirmeye çalışırken, 

ııtanh tc:'ltil eden Balkan de' lctlerI· 
111 birer birer güzden geçirh•or ''e 
it kkında binbir çeşit tezvir uydunıl
ınuş YugosL'lT~adan Dalkan antantı· 

ı:ı bağlılığını, lm devletin Yunanis· 
.aııa aönderdilU clcisinin mntııuata 
'crdllt be111nıtta antanta dair olan 
ku' vctli mfısekkin cevaplnrı kllydet-

ten sonra yalnıı antanta dahil o· 
an!;ıı ın ılefiıi, llulgaristnnın bile, 
Jabıl bulunmadığı halde J.:nlben o
nunla lıirlik olduğunu teb:ırüa elliri
'119 W......,...,. ...,_: 
•Bn!~ :ın rnrmlekctlcri şinıcliye K:ı

~·: ·,~ı·ıd !lcareı m!lbadclcledni dn
ıı ıı "ıı ı Almıny:ı ile yııpıyorlnrdı. 

lan bildirilecektir. man:z kalma.cağı muhakkaktı. 
Mahkemede bu gibiler hakkında .Halkın heyecaniyle oynamak-
25 lira-dan 250 liraya kadar para mı çekinmiyen ''Maltepe,, kapta 

cezası hükmedilecektir. 
Diğer taraftan kaçak radyolar

da şiddetle takip edilmektedir. 
Bunlardan son zamanlarda mey 

dana çrkarılanlar mahkemeye ve
rilmişlerdir. Suçu sabit görülen
ler ağır hapis cezasına mahkum 
olacaklardır. 

Posta ve telgraf idaresinin tet
kiklerine göre şehrimizde kaçak 
radyo çok azalmıştır • 

nr ayni hareketi Sarayburnu ö
ni.:~de bir defa daha yapmıştır. 

Şimdi sorulabilir: Bu acele ne- Geçen Mayıs ayı harici ticaret J petle yine fazla olmasıdır. Bu bir 
den? Bir defa acele eden "Malte- istatistikleri hazırlanmıştır. aylık zaman içinde 108 bin 885 

pe,, nin köprüye 8,50 de yanaş • 
ınası Hizımdır; "Heybeliar.la,, mn 
ise 8.45 .de. Yani acele eden ve 
bir takım manevralar yaparak di
ğer vapura mani olan "Maltepe,,
nin "Heybeliada,, vapurundan 
beş dakika sonra köprüye varması 
tarife iktızasındandır. Ondan ev· 
veı gıtmesınae orr manı yoKtur. 

Bu istatistiklere göre, mayısta ton mal ihraç olunmuş ve 84 bin 
Jış ticaretimiz, geçen sene ayru za- 316 tonluk muhtelif emtia memlc· 
mandaki vaziyete nispetle bir mil _ kete ithal olunmuştur. 
yon 846,000 llrn artmıştır. Mayıs dahil olduğu halde bu se-

nenin ilk beş aylık dış ticareti, ge_ 
Fakat bu artış ihracattan ziya.. çen sene ayni zamandakinden 8 

de ithalatta görU1mektedir. İbra - milyon 382 bin lira noksandır. 55 
catın 10 milyon 460.000 lira olma- milyon 442,000 liralık itlı 1&t e 49 
a.Tnö ._ .. "l ..... 'l..o a•ı..-•A•-- ... e: , ~- .... --... u.u.a. 1'1-a:\,;ıs.Y: ya-
2~.900 lirayı bu}~~\ur: •• 1 rl pılmıştır. 

Böyl.ece ithalat fazlası dört bu- !hracatm 43 milyondan fazlası 

çuk mılyon lira kadardlr. Bunun kliringli memlek~tlere. dört mil\:,"O· 
Dert beş gün evvel de Büyüka- scbebi mayısın ihracat itibarile l>. na yakın kısmı serbest dövizli 

da önlerinde gene böyle bir ka-

Fakat kenldi yolunda gitmek şar'= 
tiyle. 

zaya ramak kalmıştır. İstanbul- lil mevsim denilen zamana tesadilf memleketlere yapılmıştır . 
dan gelen Suvat vapuru, Ada ö- tmcsidir. 1 İstatistikler, serbest dövizli mcm 

nünde Yörükaliye gelen küçü Bu seneki mahsullerimizin nor • elketlerden ithalatımızın fazla ol -
Suvak vapuruna rastlamıştır. iki- mal ihraç zamanı bir buçuk ay duı1ı,ınu giisteriyor Bu memleket • 
si de sür'atle yanyana giderlerken l <>0nra bru;lıyacaktır O vakit ihra- lerden ithalıltmıız 4 milvon 866 bin 
biribirlcrine çok yaklaşmışlardır. cntımızm ithnlil.ttan çok olacağı lirayı bulmuştur. Bı· da Amerikaya 

tki vapur biribirine çarpmak 
için bir metre ara kalmışken bir
denbire dümenlerini kırmak ve 
yollarını kesmek suretiyle ol:iuk
ça mühim bir kazadan kurtulmuş 

lardır. 

Fakat plajdan dönen kadın, ço
tuk çocuk halk büyük bir korku 
geçim.işler ve bağrışmışlardır. 

Suvat vapurunun Suvak vapuruna 
çarpması halinde bu küçük vapu
ru yüzde yüz devireceği muhak
kak sayılmaktaydı. Bıı takdiııde 

yüzlerce kişinin hayatı yok baha· 
sına gitmiş olacaktı. 

Kaptanlarımızdan rica ederiz : 
Hayatlarını, kendi dirayet ve cid
diyetlerine terkederck müsteriha
ne yollarına devam eden binlerce 
halkın sinirlerini bozmak adetin -
den vazgeçsinler. Bundan vazgeç
mek için, Allah göstermesin, böy
le bir kaza vukuunda çekecekleri 
ma<ldi cezadan başka vicdan a· 
zabmın öldürücü pencesin.de du· 
yacaklan ıstırabı düşünmek kfi 
fi:iir !. 

lion'\t©ırll ~m~~ 

\tnya~ıroeç2] a veır 
buDaımoyunca 

'llUhakknk görillüyor. Dikkate şa- ihracntnnızrn azaldığını teyid et • 

van bir nokta da değer itibarile tu mcktedir. 
an mavtsta azalmış olan ihrocatr. Mıınrnnfih bir buçuk ay sonra va-

'DIZın kilo bakımından ithalata nis- ziyet dcği~ecektlr. 

Kara' Uk fabr:kalarınm 

senelik i s ti hsalAtı 

Karabük demir ve çelik fabrlkala 
rmm 1 numaralı ocağı ağustos ba
şında tam faaliyete geçecektir. 
Fabrika civarında yeni bir §ebir 
kurulmaktadır. Yalnız memurlar i
çin ikişer odalı olmak üzere 125 ve 
dört odalı olarak 50 ev yapılmak. 

tadır. 

2 numaralı ocakla diğer kısımlar 
iki üç ay sonra faaliyete geçecek
lerdir. 

Karabilk demir ve çelik fabrika-
lan senede 180 bin ton köşebend, 

potrel, yuvarlak U demiri ve 0,3 
milimetre kalınlığına kadar saçla 
20 bin ton her cb'adda dökme bo 

ru, günde 12,5 ton benzol, 5.5 ton 
muhtelif yağlar, 20 bin ton asfalt 
"00 ton amonyak, 11,50 ton ara. 
zot yağı, 1,50 ton naftalin, 11,5 ton 
lilfat dnmonyak istihsal edecek
ir. 

"Doğ u,. vapuru 
Tecrübelerinde beğenil
miyere < tadili istenpi 
Denizyollan için Almanyada in§a 

edilen 5300 tonluk "Doğu" vapuru 
tecrUbelerindc muvafık görillmem.i§ 
ve bazı tadillt için tezglhlara iade 
edllm.iştir. Bu yüzden vapunın mem 
leketimize gelmesi gccl.lmılştlr. Va.. 
pur ancak ağustoe sonlarında gele
bilecektir. "Doğu" vapurunu almak 

Uzere sUvarl Aziz ve bazı zabitan 
Almanyada bulunmaktadır. MUret
tebat henüz göndE>rilmcmiştir. 

"Doğu'' yu ve diğer iki etini AL 
manyanın ve dünyanın me§hur ge. 
mi tezgahı olan Blomm und Foss 
in§a etml.,tir. Yavuz zırhlısını ve 
Savarona yatını da inşa eden bu 
~ezgahtır. 

Doğunun eşi "Egemen,, in de a
;ustos içinde teslim edilmiş olma
'lJ lazımdır. Diğer vapur eylul için. 
1e tamamlanacaktır. 

Meme emerken boğulan 
yavru 

Kasımpaşada oturan Ruşenin 

karısı altı aylık çocuğu Yaşara 

süt verirken, çocuk uyumuş ve 
ağzına !dolan sütler kendini boğ
muştur. 

Çocuğun cesedini muayene e· 
den adliye doktoru gömülmesine 
izin vermiştir • 
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H A B E R - 'i\k~m Posteıı 

~ l\JI u lh1 
cc~ıP>lfil~~n 
A·rtık yenileme.z! 

Valinin adaların ihtiyaçlarına 
dair beyanatı 

Plaj araba ücretleri_ tarifeleri ve 
yeniden tetkik olunuyor 

Vali ve belediye reisimiz Lütfi Araba tn.rifelerinin yüksekliğine 

3 

/Bestekar Muhlis 
Sabahattin 

Yeni bir operet heyeti 
kurdu 

Yarın Tcpcbaşı bahçesinde 
ılk tcmsılini verıyor 

Memleketimizde ilk oııeret ti-
yatrosunun müessisi olnn bestekar 
Muhlis Sabahaddin yeni bir tem. 
sil heyeti kurmuştur. 

~aıµıta daiı: .......................... 
Jorj Bone son nutuklarından bi

rinde diplomasinin, askeri kuvvet
lerin ortaya konuluşundan başka 

bir şey olmadığını söylemişti. 14 
temmuz §enlikleri dolayısiyle Pa
riste dost ve müttefik kuvvetlerin 

ne gelmesi üzerine şimdilik tehir 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Fakat derin d:.işünürsek onların 

İngiliz • Fransız sitahlarunasının 

kedilerini fersah fersah geçmeden 
evvel hareket etmeleri menfaatleri 

Kırdar, evvelki gün Büyükadayn gelince bu tarifel~r azami fiattır. 

giderek teftişlerde bulunmuştur. Arabalar bundan a~ağı gidebllirler. 
Bu esnada Büyükada gençlerinden Bazı arabacıların buna manı ol • 
bir grup kendisine milracaat ederek mak istedikl~rinı söylüyorsunuz. 
adanın bazı ihtiyaçları hakkında ri. Bu hususta tahkikat yaptıracağım, 

Türk rövU heyetı adını taşı.} an 
bu grup yarın akı;am Tepeba ı lı<.-. 

tediye bahçesinde Efenin :ı~kı ope
Buna hakları yoktur. Plaj ve ğnzi- retini oynıyacaktır. cada bulunmuştur . 

Valimizden gençlerin istedikleri no fiatları iktısat müdürlüğ'ünce 

ııeylerin ba~lıcalar. asfalt yolların tetkik olunmuo:!ur, Şikayetlerinizi 

yıkanması, adaya bol su verilmesi, tetkik ettirerek fiatları makul bir 
araba tarifelerinın tetkiki ile bazı dereceye indirmek için çalışacn-

Harp olursa ... 
de iştirakile yapılan muazzam res- iktizasmdan dğil midir? 

Bu temsille birçok yeni istidatl:ır 

halka tanıtacak olan Türk rö\·U 
heyetilc halk partisi ve belediye 
yakından alakadar olmuş ve ynr -U '1t.::-. ır harpten önce d(inya· migeçit bize demokrasilerin ne ka. 

lıe nın birtakım sıkmlılan ile dar parlak bir istikbale malik ol-
bo:abcr bir nizamı '~ .: ·. O nizamı dıuklarını açıkça göstermiştir. 

işte bunun içindir ki bir harl> 
tehlikesi mevcuttur. Bu harbin so
nunda demokrasilerin muzaffer çı
kacakları bir hakikattir. Fakat, har 
bin başlangıcında Almanya ve !tal 
ya oldukça seı't davranacaklar ve 
demokrasileri sarsacaklardır. 

plaj ve gazino fiallarının indirilme- ğım.,, 
sidir. dtmda bulunmuşh:ı. Zengin dekor. 

i ~an \'cya onun bozulması netice· Şimdi yapılacak şey ittifak poli
clı ola~ harp, sıkıntıları gidereme· tikasını zafere sevketmcktir. Mütte 
nı' bılakis arttırdı, daha ziyade fiklerimi~in . askeri kuvvetimizle 

Doktor Lfıtfi Kırdar gençlerin Valimizin, gençlere iltifatı ada lar temin edilmiştir. Temsilde efe. 

dileklerini büyük bir hüsnüniyetle muhitinde çok iyi bir intiba bırak- !erin hayatını ve oyunlarını göste-
mıştır. 

karşılamış ve kendilerine iltifat et-
tikten sonra bu ihtiyaçlar hakkında Voli, Heybeli:ıd:ının Çam 

ren çok canlı sahneler bulunmak. 
lima_ tıı.dır. Heyetin kadrosunda 35 kir;i 

~~dana çıkardı. Yeni bir harp bu kuvvei maneviyelerini tezyit et
t-. ıntıtc.. ı bır deva t Jlacak mı? mekten ba~ka onların silahlanma- İngiliz.Fransız hücumlarına coğ 

rafi mevkii itibariyle Almanyadan 
daha fazla maruz olabilc.ı.:ek vazi· 
yette bulunan İtalyayı idare eden
ler Danzig yüzünden bir umumi 
harb çıkmasını pek de memnuni
yetle karşılamazlar. İtalyan gaze. 
telerinde Fransa aleyhinde tahkir
lere şiddetle başlanmış, bir çok 
Fransız gazetecisi Romadan çrka
rılmıştır. Fakat diğer taraftan ltal 
yan makamatı gayrırC$mi bir su
rette Danzig meselesinin sulhan 
halline yarıyacak bir formülün bu. 
Iunmasında Fransa ile beraber ha· 

şu beyanatta bulunmuştur: nındnki ağaçların yanma!lı mt'selcsi mevcuttur. Sanatkar Muhlis Saba -
- Büyükad"nın bol suya kavuş- hakkında muharririmizin sualine haddine, bu yeni teı;ebbüsündc de uu11c1 . -

. tnıkan ıı denemez. Fakat larına da b:.itün mevcudiyetimizle 
~·~ ti kabil olal:,"lece~in! de göremi· yardım etmek lazımdır. İngiliz ve 
d ruz. Belki harp çôk uzun müC:..:~t Fransız tayyare imalatının garan. 
· e\arrı eder, biribirlcrilc çarpı~cak ti edilmit dostlarımıza icab ettiği 
rn~uk devletlerin hepsinin, hiç ol kadar ihracat yapılmasına müsait 
:le b'la bir tarafın tam bir czilme~i bir dereceye varmış olduğunu mem 
lık iterse o zaman dünya bir rahat· nuniyetle görüyoruz. Romanya· 
~y ~~\"resin~ g~r~r. ı~ma böyle bir nın fazla mütereddid bir politi:~a 

ması için elimizden geldiği kadar şöyle cevab vermiştir: muvaffakıyetler dileriz. 
çalışıyoruz. Ada:m. su tesisatı biL - Bu hadiseyi ehemmiyetle tah. o---

8 ~u edılebılır mı? takib etme&inde kafi der~.;cde sı-
l~tleu~unkü büyük, kuv\"elli dev· IihlanmamıJ olmasının büyük te
lllaJ.; rın birçok hak ızlıklarını say· siri olduğu muhakkaktır. Harb 
tın· ~~bildır. Sırf kendi menfaatle· malzemesi temini hakkındaki taah 
ıa~1 ~u~~nmeleri yüzünden küçük, hütlerimizi biran evvel ye~ne getir 
~·0•

1 rnılletlerc etmedikleri kalnıı· meliyiz. Bu ayni zamanda Bükre~. 
ti~· .Iııç olmazsa onları. istiklalle- teki Alman politikas.ının kati Lir 
iı~t~n:'ar il.e v~ :retleri altına ahp surette ezilmesi olacaktır. Sulh 
lar ~-. nef ı lennı kınyorlar. On· cephesinin lehinde konu~an bir 
~ınd~llıUnden ~üny~ millet~eri ~ra· çok in~~nlar bu politikanın tahak· 
\aı. tahammul cdılmez bır musa- kuku ıçın yapılması icap eden fe-

"'12lık 1\1"" t 1 k • ·11 t A ~ l~rd var. us cm e ecı mı. e · dakarlıgı anlamamış bulunuyor-

reket edeceğini ihsas etmektedir. 
Makyavelin vatandaşlarında po

litika hissi bulunmadığını iddia et
mek doğru olmaz. Yalnız karşılık. 
lı fedakarlık yapılmadıkça da bir 
Fransız-İtalyan müzakeresi de dü
şünülemez. Binaenaleyh sulh halin 
de Paris ve Londradan temin edile 
cek hakiki menfaatler mukabili 1. 

kon~n birine mensup bir kimse ile Jar. Bu dost milletlere icab eden 
cın t şuYordum. Şu liberal denen yardımı yapabilmek için Fransız 
ltl\ctintı adamlardandı, kendi mem· vatanda~ları daha fazla vergi ver-
bolun ..... c hiç kim enin hürriyeti sel meti, Fransız ameleleri daha fazla talyayı mihver politikasından ayır 

mek üzeredir. On beş güne kadar kik ettiriyoruz, Mes'uller şiddetle 
adaya bol su vermeğe bnşlıyaea • cezalandırılacaktır. 

ğrz. Bu suretle asfntl yolların da Gerek yanan yerlerde, gerek ada -
sulanmasını temin edeceğiz. Kay - lann diğer ağaç:;ız taraflarında SÜ· 

makamınız da bunun için çok çalı- 1 ratlc çam a~acı yetiııitirmek için 
şıyor. İskeledeki arabaların durdu- tedbir alınacaktrr. ~raamafih ne de 
ğu yerin bol su ile yıknnması için 
Avrupaya büyUk bir motör sipariş 
ettik. Yakında gelecek ve i6 de gö. 
rülecektir. 

tammış olmamız itibariyle bu pa· 
raları iadeye gen emC(;bur olacak· 
tık. Son harbde Almanya İspanya· 
nın bitarafhğmdan istifade etmesi· 
ni pek iyi bilmişti. Vaziyeti 191 ı 

de ndaha fena değildir. 

olsa yeni çam a;;açlarının yetişme
si uzun bir zaman meselesi oldu • 
ğıından bu \"azi);ctten çok miitces. 
sirim . ., 

başka bir mml~k~ti ilhak hakl:ını 
vermemesidir. 

Fakat Fransız hukukçularının, 

Rusya için Baltı'.< devletlerine Al
manya tarafından yapılacak bir il· 
hak tehlikesini ortadan kaldıra.:a'< 
ve ayni zamanda Baltık devletleri-

' nin istedikleri dahili politikayı g•:.it 
melerine imkan bırakacak bir for
mül bulacaklarına eminim. 

mu .... ,a ı d ~·ıd· o 1 d ı A k b ı mak imkansız olmasa bile her hall'c tenıre'ı-: t\a razı egı ır. na çalışma ı ır ar. nca u suret e Rıı!\}':ı ile hir ittifa\c:ı v:ı.rma\c ı;:lr-
din.. "S· .ccııı.l{ten bahwetme.K • ~c·. ~ıııt. cephcsını yenıımez bir hale pc:ı. guç~ur. y..ını.u rı:lldkarıııoctrm 

Dahili politika davalarından ev. 
vel milli menfaatleri gözeten bir 
Fransız realist diplomasisi Franko 
ile anlaşmak imkanlarının araştırı 1 
masını tabii karşılar. Fakat, tabiı Fransa ile İngiltere Rusyaya tek 

rar birinci de t"ectdc ehemmiyeti ha 
iz bir siyasi şahsiyet göndermeli 
ve doğrudan doğruya Stalinle gö
rüşmelerini temin etmelidir. 

'
11 ı tiyle. kulla z ınsanların uşak, hızmetr' getirebiliriz. İngiltere bu hakikati tek taraflı yapılması icap edecek-

cat.;c: nrnaıarını da haksızlık saya bugün tam<ımilc kavramış ve dost tir . 
letı ınız,, dedi. Müstemlekeci ıil· devletlere verilebilecek kredi mik. Fakat vaziyet, Alman tazyikine, 
trıil~r, kendi hükümleri altınr· ·ki tarını 10 milyondan 60milyon ster bitaraf vaziyeti itibarile daha fazla 
kar:~lere . ..::·:~ ile: muhab~tı.e · ı· Jinge çıkarı:nı.ştır. . mukavemet gösterebilen ispanya i 
!leı n bıle gozlcrınde bu ıstıhf:th Zaman hızım içın çalışıyor. Bu· çin ayni değildir.Tabii Franko ih
liin~ek Illümkündür. Her insan c:G- nun için de ben bu yazın tehlikeii tilali zamanında kendisine yardım 
bir U SC!_ğıp yününü kırktığı davara olduğunda israr ediyorum. etmiş olan devletlere karşı min. 
kat nevı sevgi ile bağlı olabilir; fa· Bugün için şurasr muhakkaktır-! nettarlığı gösterebilecek fırsat· 
lck g.ene onu aşağı görür. Müstem· ki Almanya Danzingin ilhakı işhi ları kaçırmıyor, fakat kont Ciano· 
ıe~.cı rnilletlerin ındinde de mü~· Fransız-İngiliz müdc."!ıalesinin ic- nun Madride yaptığı so nseyahat. 
re ·e~e fcrdle-inin, büyük mevkilc· tinap edilemiyecek bir hakikat hali te İspanyanın mihver politikasına 
\·ar getırirlcrc:e bile, bir bakıma da· tam intıbakını temin edememiş ol-
bu ~.an farkları yoktur. Bunun için . duğu anla~ılmaktadır. Burada ela 
bı;~n dünva insanlarının büyük b.. ..k b' d 1 t' b' h ~ zaman bizim için calı~maktadır. 

l\f5; • • • uyu · ır ev e ın ır arpte ma·•· M 1 . ,. İ - -
sıı rnı, kuvvetlı de\·letlerın sar· 1 A 

1 
.; . 

1 
. _"'. areşa Petaın ın spanya nasyo· 

trıasını b" 'b· 1 . . . . . up oma. r, sar:,ı ması ıle mcrfc .. ı· r t h"f d k" b'" .. k ··r 
le..: , ırı ır ennı ezmesını ıç· . t" 1 k ·bett'v• . .. d'"k O na ıs mu ı ın e ı uyu nu uzun 

·•n<Ien t . }e ın ne er a\ ıgını gor u . · d . ·r d .. b"I • 
rtı cmennı ed"rler Bu te· k"l . - an ıstı a e etmesını ı mek lazım 
d enninin ıneşru old~n~ inkar e- ~e ·ı erın veya gene . Almanya'nın dır. Petain'in teklifi üurine ispan_ 

eme} iz 1:- •
1 

. 
1 

5arsılm:m • bu sefcrkı sarsıntı geçen 

ebette ı'st ") .. er ın en • şup esız ç ~ da~a iade edilecektir B tadb. F 
}.' er. "dd ti' 1 k f"k . . . u ır ransa 

Fransız- İngiliz- Rus konuşma
larında beni nikbinliğe sevkeden a 
mil Rusyanın ask~ri ittifaklar ak· Sovyet Rusyanın müzahereti her 
di hususunda gösterdiği arzudı!r. türlü fedakarlığa değer. 
Eğer Stalin Berlin ile anlaşmak ni Ruzveltin senato karşısındaki 
yetinde olsaydı bu talebini bu ka muvaffakiyetsizliği Rusya ile an· 
dar ehemmiyetle ileri sürmezdi. taşmanın ne kadar lüzumlu oldu
Ruslar eski Fransız-Rus itillifmın ğunu bir kere daha ortaya koym:.ış 
hatıralarını saklamaktadırlar. Bu i bulunuyor. 
tilaf o zaman hiçbir askeri kaydı Amerikan senatosunu ikna et. 
ihtiva etmemekteydi. Halbuki bu- · mek Statinle anla!'maktan çok da-
gün Daladiye ve Çemberlayn Ru5· 

1 
ha zordur. • 

!arla böyle askeri l>ir ittifak işini Sımıislm tf,.· fo /foclı,./mıcorııltl 
m:izakereye hazır bulunuyorlar. 

Müzakerelerin en güç tarafı bil
vasıta mütecavizin tarifinde topla 
nıyor. 

Zahire bo rsasında 
heyeti seçimi 

idare 

Zahire borsası yeni idare meclisi 
seçimi dün yapılmJştır. İntihaba 77 
abone ve mübaynacı iştirak etmiş _ 

lstanbulda kıdeın 
zammı alan 
muallimler 

Şehrimiz ilk tedrisat i:>ğrct • 
menlerinden kıdem zammı al • 
mıya hak kazanan, fakat teftiş 
raporlarının yeniden tetkiki lii. 
zum görülen muallimlerin vazi 
yetleri gözden geçirilmiş ve 26 
muallimin zam görmesine im • 
rar verilmiştir. Zam gören mu -
allimlerin adlar; şunlardır: 

İstanbul 44 üne\.: okuldan 
Faika, Kartnl merl..ez birinci 
okuldnn 1 lakkı, Silivri Sinekli 
köy öğretmeni 1\1uznffer, Teke 
yatı okulu başöğretmeni Zeki. 
Bakırköy merkez birinr.i okul • 
dan Şükrüye, Bakırköy Bağcı -
!ardan Hüseyin Çetiner, Emi -
nönü 66 ıncı okul bai~ğretme -
ni Ferit, Beyoğlu 37 inci okul. 
dan Bedriye, Sarıyer 27 inci o. 
kuldan Sadri, Sarıyer 33 den 
Sait, Beşiktaş 21) mcı okuldan 
Rabia, Beşiktaş 50 den Hüsnii, 
Beşikta~ 18 den Nadide, Fatih 
2 den Mes'ude, Fatih 31 den 
Rana, Fatih 64 den Nazmiye, 
Beyoğlu 13 den Mahmut, Be
yoğlu 29 dan Leman, Beyoğlu 
l 8 den Kıymet, Eminönü 49 
dan ismet, Fatih 2 l den Eıni • 
ne, Fatih l 6 dan Kevser, Be • 
yoğlu 9 dan F~ıhire Turgut bi • 
"er derece terfi ı etmişlerdir. 

---·o---
Yaralanan çocuk 
hastahanede öldü 

tıı 1 · .ezı en, ezenın sarsı ması· ı ·"f k' d _ h . , ya bankasının altınları Frankoya 

}"" ~at ezenlerin sarsılması da j~r. . : ı 0 aca - : • 1 ·rı" ö~:lece geı•'c· dahilinde birçok muhitlerde tenkit 
.. ıçın b·· .. . tebılır. Bunun ı~ın buyuk devletler d'l k d" ... 13· uyuk bır felaket olacaktır. e ı me te ır. Fakat şunu duşlin· 
ır ker b arasında çıkacak harp yalnız onları . . _ 

de'rjJ .. c u sarsıntı yalnız onları . ,;r· .. .. . . • . l'l mek ıcab eder kı eger bu paranın 
nA~ 'otckileri de müteessir edecek. ,ıl. ~.u~.un mc~enı}etı, ın~an °~· iadesi hakkında Beraret·Jordano 

Fransa ile !ngilterenin bu müza 
kerelerde yanaşmadıkları tek nok· 
ta Baltık devletlerinde her ha:ıgi 
dahili bir rejim değişikliği vukuun 
da Sovyeyt Rusyanın müdahalesi
ni mümkün kılabilecek bir formü. 
lün tatbikidir. Müşterek cephe bu 
cepheyi teşkil eden devletlerden 
hiçbirine ne sebeble olursa olsun 

tir. Neticede Xuri Kozikoğlu, Şcra. Çatalcada, rençbC'r Htise~inin 
feddin Alemdar. Mehmet Kınacı, oğlu Sf'kiz ya.c:ında Kadir, g<.-çcnlcr
Hilmi Gürkan, .Nuri Durak, .Nafiz 1 de tarlaya giderken yolda birisinin 
Ö;ı;nlp seçilmişlerdir. 

~ kıtada t'' .1 . h k lunu kuçultccektır. 1 . . 
1 

h" 
1 ıns:ı n ge ırı mı~ er ren ·te an aşmasını ımza etmemış c a ı o • 

hiç n~.ar ölecek. Sonra medeniyet de Nurullah ATAÇ saydık Franko hükumetini resmen 
&iinı~~hesiz hayli geriliyecek. Bu· 
takı u ın ·an oğlunun elde ettiği bir 
tek ~ ~.afcrler var: gerek madde, ~c
harpı kır sahasında. Bunların bir 
avv c na ıl kaybolabileceğini ta· 
~ılnu~r .~emiyoruz. Bir şair: "Dü· 
di}·o rnuş olan şey, ilelebet bakidir,. 
fil~n Bunun için bize. alim!crin. 
kalk arın eserleri artık ortadan 
cleği~az gibi geliyor. Halbuki öyle 
.'\Jnı~ 1,9~4 harbindeki mağlubiyet 
Bütün}~ Yı bakın ne hale getirdi. 
artı nl bır rnillct, tefekkürün esaı: 
tniyo~ an tolerancc'ı artık kabul et· 
lerinj~ ~~atk&rlannm, mütefel~kir
ı;·nde ' i:ilınılerinin bir kısmını sine· 
Yor ~ atıyor, eserlerir.i inkar edi· 
biı;~.0 a~ına gelen felaketi onlardan 
C\Jerj~~ l~anı bazı inc:anlar vardır. 
ta b" bır gramofon aldıktan son· 

ır ~ık t 
~C}·tan . ın IYa dü~erler: ''E\'e bu 
b<l 1,.., ıcadını soktu'< da onun içir. 

- ... ıza b 
dar sarı.• U~lar ı:!"ldi •. diyecek ka· 
lll:\n\·a• • ~ go::.terirler. bugü:-ıkü Al· 

• nrn b' a1arnı ırtakım fikir ve sanat 
el arını "tt•h .:ın f 1 ı am etmesi de bun· 

arklı değildir. Almanya gibi 

ç 
Taksim bahçesinde 

bahçe sefası .. 
OK ~ıktır ••• 
.L.tanbul halkının bahçe ihtiyacı i· 
çin ıı;oo i tem tarh ' e tanzim olu-

narak kü,at resmi yapılan Taksim bahçesL 
ne teşril buyurdunuz mu'? •• 

llaklkaten çok ~Ü7.el tanzim eclilmi' o· 
lan bahçeye ı;ünde 20.25 bin kiı:-i giriyor, 
ban. alıyor •. 

Fakat, çok ~ık olanı ~u: 
Ancak iki kanapc var! 
Anla5ılan her gün bu 20.25 bin kişi 

İ"itanbul halkının iki kanape üstünde na."iı l 

bahçe c:afac;ı yapığını seyre gidiyor!! .. 

Eğer doğru ise .. 

B lR ;::azete tela. içinde uzun madıya 
yar.ıyor: 

Ekmek kalitesi her sene biraz daha 
bozulu3 ormu!'. Ilozuk clanck maya11ı yü. 
ıüoden mide lıaı;talJklarmın arthğr tesblt 
olunnıu,ı .• 

Ah!.. Acaba bu rdlkiml7.İO yazdıkları 

doğru mu? •• 
~'ünkü, eğer hakikaten 

ı:ey değil: 

<loğruysa, bir 

Uu ekmekleri hali:. .. üte yatırıp ~u fı· 
rınlardaki farel<'ri iildiir-.ek ! ! .. 

iyi ki lstanbula gelmedi 

F ILM aleminde en süzrl ;;özler olara.k 
Mima. Loy ismindeki film yıldızının 

~öılcrl göc;tcrllmekteşmio;, M:ıh1un, mağ. 

mum \"C manalı gözlt•ri~ le bakanları büyü-
l<'yen bu göı.lerc Ilolh udda (20 inci a:.rın 
tıl-.m11) lc;nıini yennl::-ler ..• 

nu l1 ldııın bir aralık 1 tanbula !;f'lf'. 
<'Cği söylcniyorılu. Kadınrağıı. iyi ki "rl
nıemic; ... Zira htanbulu, tram\'aytarmı, o. 
tobü Icrinl, ,·apurlannı, okaklarmı, ~iY<'· 
eck maddelerini, pa~talarını, fırmlannı 

;;ördükten ~ onra 1.a\ allı kadının mahzun, 
mağmum ,.e manalı göı.IC'rl i~in: 

- Ko~uklarından dı~arı uğramı,!. .• 
Dil·eceklerdi ! ... 

taarruzuna uğramış \'e .} aralanmış
Perııl"mbe giinü de diğer bir li7.a- tır. 

nın intihabı için tcpalnılacaktır. 

Klasik maçlar!.. 

Y JNJ: (ialata.;aray _ D<'nıirspor ınnçı· 
na ne buyrulur? .• 

flikiı:rc me51ıurdur. Herif demi~ ki: 
- Sende bu t•n.;e, onda bu ııara olduk-

ça 1oliattan kurtulamaı. .. ın ! .. 

Son (i::ılnfn<;ara~· • Dt>nıir ... ı><ır maçıııda 
da. (ı-n.,c) ı.ın allı hal•em olmn:;o. D<>mi~por 
kalecisi o~ unun ı;.on dakikalannda haki'· 
me hlirum etıni::-, polis ~irmi5, maç da yarı. 
da knlmı ..... 

l>oğru~unu bterseniz artık lif kalma
dı. Bl·ıim futbol ma~l:ı.rında sllle tokat, 
ka,·ga klasik oldu. 

llinar.nal<'yh artık bir maçta ka\ga ol-
du mu, kı a<'a: 

- Yine klasik oynadılar! .. 
Demeli. 
Hani ~u birim rutboleül<>r eskiden 

(llubl _ ''e) lstemf oyun oynarlıudı. Şimdi 
oyu~ Cf'lt~m1erlnl a~ğtıitlrdller. GaDba tim· 
diki .. i~tr.m<> .,u denebilir: 

Dubl.Yııh! 

·' Mim 

Çocuk f stanbula getirilerek ) a
trnldığı Şişli Btfal hastanesinde 
diin sabah ölmü5tür. Tabibi ndli 
tarafından muayene edilen ceset 
morga knldınlmı;:tır. 

- t:n~t dün gene gclmi~tiın nına 
o wnaa p&raDJ sakl&dığa 7eırl 111-
mlyortlum, bula.mamı. hm. Ştmaı 1=11 
1.etelercle okuyarak öğrendim. 

- Fran!l.lz ka.riXt.türii -
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Polonya 
hududunda 

- Danzig 
çarpışma 

(Başfarafı 1 fncldr) 

D.N.B. ye göre bugün saat 14,30 
da Renncbcrg ch·annda bir Polor.· 
ya müfrezesi, hududu geçerek Dar.· 
zig arazisi dahiline bir kilometn 
kadar girmiştir. Po'onya mufrezc~i 
bir Danzig müfrezesi ile karşılaşmış 
\'C ateş açmı~tır. Hfldic:edc yarala· 
nanlar olup olmadığı henüz ma!Cım 
değildir. Polon} a müfrez~i. bilaha· 
re PQlonya arnzisine dônmü~tür. 

tar Alman mahfilleri tarafından ka
ti surette yalanlanmaktadır. 

Beri in, Sovyetler birli6i ile Al· 
manya arasında halen yapılmakta 
olan görü,.melerin, miinlıasıran kre
di \ e ticari mübadele meselesine ait 
bulunduğunu teyit etmektedir. 

Bununla beraber, hakiki bir ade
mi tecavüz paktı teşkıl eden 2 ı-..ı· 
1926 tarihti Alman· Sovyet muahe
hed: .. i:"in '"hiçbir zaman meriyetten 
kaldmlmamrş., olduğu da Berlinde 
hatırlatılmaktadır. Bu muahede, 11Danzig gafıl 

avlanmıyacak ! n ' zımni anla~ma ile uzatılmış telakki 
edilmektedir. 

Danzig, 24 (A.A.) - Foe.rster 
4000 dok arnelesine hitaben bir nu· 
tuk SÖ} liyerek ilk defa olarak ser
best ~ır arazisinde yapılmakta o
lan askeri hazırlıklara telmihte bu 
lurunuştur. 

.Mumaileyh, demiştir ki: 
"- Artık Almanyaya guvenme 

ğe ihtiyaç yoktur. Her ihtimale kar 
§I hazırlanmış bulunuyoruz Diğer 

devletler, silahlanabilirler, Fakat bi 
zi gafil avlayamıyacaklardır. Biz
aen çalınmış olan bu arazi, bizim 
hakknnızdrr ve onu istirdat edece-
~ ... 

Tekzip edilen şayialar 

Berlin, 24 (A.A.) - Havas mu· 

Bu muahede ile alakadar olarak 
şu ciheti hatırlatmak icap eyler ki, 
1926 Alman - So\')'et muahedesinin 
birinci maddesi, her türlü müşterek 
menfaat meseleleri uzerinde iki 
memleket arasında siyasi ve ikt;.:adi 
temaslar yapılacağını bildirir. Mua
hedenin ikinci maddesi, her iki ta· 
raftan birisi, sebcbsiz bir anlaşmaz· 
lığa karışırsa diğerinin bitaraf kal
masır.ı rnuhtevidir.Muahcdenin 3. 
CÜ maddesi de iki tarafın böyle bir 
anla%azhğa kan~ tarafa ka~ı. 
öbür tarafın bir mali boykotaja i)· 
tirak etmemesini amirdir. 

lngiltere tarafından 
Lehistana verilecek kredi 

habiri bildiriyor: Londra, 24 (A. A.) - Polonyn-
Almanya ile Sovyetler birliği ara· nm sllfihlanma işini teshil rnaksadi

sında bir ademi tecavüz paktı imza· le kredi vcrllmesi etrafında hnzine 
Janmac;ı i~in müzakereler yapılma!<: delcg~cri ile Polonya delegeleri 
ta o!duğu h~kkında Japon menba· nrasuıdakl müzakerelere, bu rabah 
l :-ı~:1M yayılan şayialar. salahiyet yeniden b~lanmı5tır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
lek itibariyle de on bir senelik bir 
idarecı olan ve genç yaşta edindiği 
tecrübelerle bu husustaki fikirle· 
ri etraflı bir görüşe dayanan Ka· 
drl.!.ıy kaymakamı ilk suali tek 
tasvip keli.r:r.tsiylc cevapladıktan 

sonra izahatına şöyle devam et· 
miştir: 

''- :3izde jüri te kilatının ka· 
bu! ·.:e adli, mekanizmada tatbiki 
kan:ıatimcc çok faydalı bir neti· 
ce verecek mahiyettedir. 

Yalnız, kanuni hakem mevki· 
inde bulunan bu heyetin azası o 
lan ZC'\'ı:ıtı Hiyık olduğu kaı:Iar e· 
hemmiyetle aramak, bulmak, bir 
çok J.ı.ı~:.ısi evsafın mevcudiyetiyle 
temayüz edecek bu e hası se'çer· 
ken de 1-i~bir tesir altında bulun
mamak şartiyle ..... 

Jüri tc~1<iline taraftar olan kay
makam bunu müteakip diğer su· 
ellere sırasiylc şöyle cevaplar ver· 
rr.iştir: 

- J ü r l y e seçilecek azanın 
i n t i h a b ı n d a bu zevatın 

haiz olması icap eden hususiyetler 
§Unlar olmalıdır: Namuslu, fazi· 
Jetli olmak, hukuk ilmiyle uzaktan 
olsun alakalı bulunmak, hukuk 
nazariyclcıt"ine ve bunun pratik 
sahadaki formalitesine vakıf ol
mak, uzun yıllar hukuki mevzu· 
l;ırla allikalı işlerde rol almış, va· 
ırüe görmüş bulunmak, tesir al
tında kaJmıyacak, tamamen bita
taraf olarak hadiseleri tetkik ede
cek, hissiyatına yenilmiyecek vic
danına tebaan hüküm verecek ya 
r ıdılışta olmak, nihayet te servet 
itibariyle geliri giderine uygun 
yani .zengince bulunmak .. Bu ev
safın her .bin jliri azası için feda 
cdilmiyece . ha ~alardandır. 

Jür! heyetlerine verilecek sa
lahiyetlere gelince o da (Veto) 
hakkının ifadr-&i olan (evet) ve 
(bayır) lclan ibaretse de, jürinin 
herhangi bir adli ve cezai hfıdise 
karşısın.da M.discyi tamamen 
kavrayarak, isabetli hüküm ver
mekte kolaylık gösterilmiş olmak 

Belçikada müthiş 
maden kazası 

iL (Ö) ~ ~ lfi1 
au aa g lUI fi) lUI ( Baştarafı 1 ıncidc) 

1 
ıunanların tüylerini diken diken ka· 

En·cıa ne olduğunu anlamayan bartmıştır. 

mühendisler, derhal faaliyete geç· Civardan derhal imdat i~tenmiş. 
mi5ler ve 1500 metre aşağıdaki elek her taraftan gelen kuwetler, büyi.ık 
trik santralının durmu~ olduğunu bir gayretle durmadan çahşmağa 

üniversitede ve Halkevlerind 
görmüşlerdir. ba5lamışlardrr. 

Elektriksiz kalmanın ilk tesirini, Bu sırada, 1500 metre derinlikte 
madenin derin taraflarına ha\ a ve- çalışan amele1erden bir çoğunda ha· 
ren rnntilatörlerin durmasilc k:n· vasızlık~n zehirlenme alaimi görül 
dini göstenniştir. meğe başlanmı tır. 

Çok derinlerde büyük bir hava· Madenin dış tarafında, gömiilü 
ızlık \'C sıcak içinde çalı~n amc· kalan amelelerin çoluk çocuğu top· 

leler, ancak vantilatörlerin verdiği lanmı ve bunların feci hali büsbü· 
hava sayesinde yaşamak imkanını tün yürekler paralayıcı bir manıara 
hulabildiklerinden, vantilatörlerin teşkil etmiştir. 
durmasile ne kadar tehlikeli bir va- J\ •. ::.k ertesi sabahın ~aat iki in-
ziyet olduğu kolayca anla;ılıyor. de vantilatö;-! .. ~c tekrar cereyan ,·er 

Mühendisler, evvela bozukluğun mek kabil olmuş \:C tam zamanınd:ı 
çabucak tamir edileceğini sanrmşlaı iş i~en geçmeden az ev'\'el ,·aıltilfı
fakat, bir toprak çökmesi neti.:csin· törler tekrar çalışma&ra. a--an-ür de 
de bozulan elektrik kablo!;..;-ımn ve işlcm~c ba~larpı~tır. 
telefon tellerinin derhal tamirinin 1.200 am~le l a\-a~ ya\•aı; yukıln \J· 
kabil olamıyacağını kısa bir zaman karılmış ve bun'arın aile'erile bu
da anlamışlardır. l§te o zaman kor lu,,ma!an. kucakla .malan gö· Tme
kunç hakikat, madenin üzerinde bu miş bir sc,,;in ... bayramı o!m·ı~tur. 

Torununu zehirliyen kad~n 
Del i olmadığı anlaşı larak tevkif edı!d i 

merasim 
Lozandaki büyük zaferimizin 

yıldönümü dün U"niversitede ve 
Halkevlerinde yapılan büyük me· 
rasimlerle kutlulanmıştır. 

üniversitedeki merasime saat 
1 G da ba§lanmıştır. Merasimde 
Vali Kırdar ile bütün üniversite 
profesör ve talebeleri, Rektör 
Cemil Bil el ve şehrimizde bulu
nan mebuslar hazır bulunmuşl&r
<lır. 

İstikUil mar~iyle merasime baş
lanmış ve arkasından kürsüye 
~ıkan Rektör Cemil Bilscl bir 
nutuk söylemi§ ve demiştir ki : 

"- Bugün Lozan gündür. Lo· 
zan günü, bizim sulh, zafer gil
nümiizclür. Onun içindir ki her 
yıl bugünü, burada kutluyoruz. 
Splh günümüzdür. Çünkü: 

1914 birincite§rinin 29 unda 
giı .. :Jiğimiz harpten on altı yıl 

evvel 24 temmuz gUnü, Lozan 
Elli Yiı.§ını g:eçkın ve bir ayağı ünivcrs~csinin salonunda imza 

aksıyarak yürüyen :C.'morfia, bir ta. edilen sulh muahedesiyle çıktık 
rafta ölen çocuğa hünglir hüngür 1 Bu muhad · i t 1 ·· ·· 

cyı ame nonu §U 
ağhynn kızı ffsetratvanın bulundu- at · k ı ı · _, d • · e~ın <1 em e ımz""a ı: 
gu mahkemede sı:çunu tevıl yoluna (R kt'· b d Lo k f e or ura a zan on e -
sapmış: ransmda 1 i ·· ·· ·· k 11 smet nonunun u an· 

yapıldı · 
nasında başlanmı§tır. 

Halkevi reisi Ekrem Tur, 
gununun ehemmiyeti ha 
bir söylev vermiş, Lozan ba 
nın bütün karakteristik taraf! 
rmı izah etmiştir. 

Gece de Halkevi salonunda 
vin orkestrası tarafından bir 
ser verilmiştir, 

Eminönü Halkevindc de 
saat 21,30 da Lozan barışını 
lama gecesi tertip edilmiştir. 

Evvela .evin edebiyat konıil 
reisi Halit Bayır konferans " 
miştir. Konferansın mevzuu '' 
r:an zaferinin tahlili .. dir. Ko 
ransı müteakip evin orkes 
tarafından bir konser vcrilmi~ 

Halke\•i Lozan zaferi müna 
':>etiyle Sevr muahedesine ' 
ve bugünkü Türkiyenin vazİ) 
lerini gBsteren kartlar basını~ 

Bu kartlar bütün halka dafıt 
mıştır . 



R A B E R - Al<şam Postası 

Yann açılacak olan 

Ye li mallar 
1 IT~E!~tlSr~$iL~®rmu~ 
iki Japon tab sergisinde 

Ancak bir kısım müesseselerce 
r 

ha edild -1 111 Şatış yapılacak 
-

Zıraat Bankası Şangh~yın dlŞ maha.llelerinde [~~~ 
A:.~.~!.a~~ ~uz~:.~~!~:.. Ç 1 n 3 S k e r 1 e r 1 Y 1 e 

Utlln h ill azırlıklan tamamlanan sergide satıe meseltsini bu sene hal 
~I .Yerli mallsr sergisi yarın !etmiş bulunuyoruz. 11 inci yerli 
le saat on yedide büyük mera· mallar sergisinden satış yapacak 
~ Galatasarayda açılacaktır. firmalar tamamen ayrılara!ı: sergi 
'l~rı:ı bilhassa dekorasyon itiba. orta bahçesinde wplanmıştır. Bu 
· . Çok güzeldir. Vail ve belediye suretle esas sergid~ satış yapılmı -
"" Lutfi Kırdar bugün Galata • yacaktır. 
·cıya 

Cö giderek hnzırlıkları son de • Valimizin tensiblle sergi geceleri 
ıden geçirecektir. DUn akşam de saat 22 ye kadar açık kalacak. 

ıııı. hazırlıkları gc.zetecilerc göste tır. Bunun için sergi dahilinde ol

İskenderun ve Kınkhanda birer Japonlar çarpışıyorla,r ajanlık ve Antakyada da tir şu-
be tesis edecektir. Antakya ~u· 

besi müdür vekilliğine Kazım Os
kay, İskenderun ajanlığına Hatay 
Ziraat Bankası müdüru Cevdet 
Selçuk ve KırıkHan ajanlığına 

da Ziraat bankası İskenderun şu· 
besi müdürü R ü§tÜ Can tayin e· 

~tlr 
ıı · duğu gibi her gece şehir filarmonik 
da ine'. Yerli mo.llar sergisi hak· orkestrasının çalacağı sergi balı -
liı tnılii sanayi birliği reisı Dr. çcsinde büyük te:nir tesisatı hazır
rııı·Se2:er gazetl'cilere şu izahatı tadık. 
~~· ö ,, · yle ümid edi~ orum ki halkın 

~.sanayi Birliği, bu sene de 
~ı Yerli mallaı sergisini açma. 

1111 \'llffak oluyor. Milli Şef lnö
hn temelini nt..ığı milli snnayie 

~ 11
1'iYet hükünıctinin daimi hi • 

i ;nde hız ala" yerli mallaı ser 
er sene o!Jt•ğu gibi bu sene 

l:öııe ·· ··1u i k" ı·ı ~ ~ goru r b ı te am:.ı gos • 
t- tir. Q{1'litn 
i b' iz bu sert Galatnsarny li-
dc llıasının verdiği imkfı.n nispe. 
·et ~erek k~mi)et, gerek kel. 
ha itibariyle dlğer sergilerden 
llıit ıengindir. Bundan, sergimizin 
l'!ıı e reısliğimızi llitfen kabul bu
ttı~ş olan va!irl".izin bü>1lk him
Şu ISUkranln zi.kretmcliyim. 

!>hesiz k' d • b" · b" a ı aımı ır scrgı ına. 

ırıaı ·k 1 olduğ'.ımuz zaman çok 
Ytn:ulekiunıı bir sergi meydana 
llu itabıı olacaktır. 
h S(' ile 11 • r dö t .. t Urla ergımız. r gun e • 
lh sa ~~oruz. Bu tcahhurun 
llı,;,11P ~ '<!ne paviyonlnnn $Ü • 
lı ehenı~ dıı.ı..-.rr ~vnnA. verdiıb -
tiıın 1.Yet ve bunun da ışi ge. 

b CS! Aıniı olmuştur. Maama, u t 
istünde !dere.k "o' . Cahhurdaıı .. .[ f ırtrı 

ıra)[ alar ngiye sonradan 
ıı . etmek fı:s. tını bulduls.r. 

Şelrıci Yerli :n~lar sergisi oüyü' 
ıı ~efi de taşıyJ1.Caktrr . Milli Şe 
ı ıl)[ l'l'ıet lnönüı ün bir tnm hey-

f.:0e defa sergi'llizde görU e>cek 
~tı dI Şefimızp minnet borcu. 
~"b;1 Vllcuaa ~eUrdiğimlz Atatürk 
~e .. 

~tı 0dcmeğe r,alışıyoruz. 
lııı ~ene sergimizin baş'u yeni
l etıtıStanbul eehir pav:iyonu teli) • 
~en ektedir. B .. rada bu şehrin 
~~~i §Cbrin halihazır ve mlis -
elitıd "'atiyctini Ck defa maketler 
Oıı c &örccektiı 

scnedcnbcri ~ir gayemiz olan 

gözüne ve zevkine bu seneki sergi 
daha hoş gelecek \"C milli sanayi 
bundan şeref bularaktır.,, 

Heybelide yanan 
. çamlar 3024 ... 

Sütun çamhklarm muha
fazasına ancak 6 korucu 

memurmuş! 

Heybellada yangınının sebeb ol
duğu zararlar tesblt cdil~tlr, 3 
hektarlık arazi dııhilinde 3024 çam 
yanmL~t1r. 

Diğer taraftan garib bir vaziyet 
meydana çıkmıştır. Dört adadaki 
bülUn çamlıkları muhafaza lçin an
cak altı korucu bulunduğu nnlqıJ_ 
mıştır. Bunun flzcrine koruculara 

ri milfrç_ze göndcrJlmi§tir )>olls 
yangının sebebi hakkında tahkika
.a devam etmektedir. Fakat §im -
diye kadar bu yolda bir neticeye 
tür. 

Münakale Vekilinin 

Balıkesir, 25 - Münakalat ve
kili Ali Çetinkaya dün saat 9 da 
Manisadan §ehrimize gelmiş ve 
'ıalkla temas ederek yapılmakta 

>lan §imendifer köprüsü inşaatını 
tetkik ettikten sonra Kütahya 
:rotuyla seyahatine devam etmiş

.tir. 

120 Mücrim çocuk serbest 
o~arak Edirn~~gn geldi 

l ' .. 

dilmişlerdir • 

Matbuat 
mensupları 

Basın birliğine aza 
yazılmağa davet ediliyor 

B:ısın Birliği lst:ınlıul mıntakası 
:d:ıre Heyeti RcislilUnden: 
nasın Dirliği İstanbul mın takası 

idare ht) etinin tcşckktil edip 15 
lenırn:ızdnn itibaren faaliyete başln· 
•' ~ı. meı kez idare hr.yctincc 11 km· 
muz tar!hli gazetelerle llan olunmuş 
ıu. 

Mıntıka idare hr~·eti, t~ıanbul bn· 
sın kurumu binasında çalışmakta ,.e 
İstanbul odası vazifesini de kendisi 
görmektedir. 
ıııektcdir. 

Mıntıka idare heyeti tararından, 
::ıııunun (B) rıkrası mucibince, Bir· 
ıiği teşkil eden azadan Jstanbul da· 
.ıilindc bulnn:ınlar 1 nğustos 1939 
dan itibaren nihayet Jnr ny 1çmde 
ıucrkcziınizc müracaatc da\'ct olunur 
l:ır. 

u;ıliğc aza yazılması mecburi olan 
lar ~unlnrdır: 

1 - Dir s;azete veya mecmuanın 
sahibi olan. 

2 - liir ga2:elc veya mecmuanın 
veya ajansın yazı, haber, resim, fo· 
Wğrnr, tashih işini ücretle (veya telif 
h:ıkkı al:ırak) devamlı ve muntazam 
5urette yapan. 

Bunlar kendileri gelerek vc:r:ı biri
;ini göndererek hazırlanan kayıt va
raknlnrıııdnn birini dolduracnklar \'l' 
üçer tnnc 4XG ebadında fotoğrafla 

ııirlikte idare hryeli kAtihiııe iınzıı 

rnuknhilindc lcı.lim cdreeklcrdir • 
Gazete ve mecmua sahipleri aynı 

.:ıunand:ı çıknnn:ıkta olılukları snzc· 
le ,.e mecmualara ait hiikumctıen :ılın 
mı, bry:ııınıııne ilmülı:ıherleriııi uslı 

inde olunm:ık iizcrt.", nslı ile bir kop· 
yesini ynlıut musadd:ık bir surrtiııı 

ve çıkarclıkl:ırı sazcte ve mccıuualu
rın mür:ıca:ıtlcri güniiııılc çıkmış o· 
lan son nü~hnsınd:ın iki sayısını tev· 
di edeceklerdir. 
Azalık içın mür:ıcaatı mecburi 

olıınlıırdan nıulı:ırrir, ınııhhir, mulıa· 
.ıirlcrle rcs~:ıııı \'C fotoğrafçılar da 
mntbıı:ıt kıınumın 21 inci maddesi 
.nucibiııce Jnşıın:ıl:ırı lıizımgelcn hü· 
\'İyct ,-arakulorrnı veya bunların w
cı lcrlni tcnJi l.'dcceklcrdiı-. 
Birliğe yozılnınl:ırı ilıtly:ırlarınn 

ıırakılnuş olanlar da vardır: 
1 - Mc,lcklen çekilmiş g:ızctccilcı 

\'C ınecnıu:ıcılar), 

2 - Bir gazete \'l'ya mecmun ,.el :ı 
.Junstaki l":ızı i~l ücrete veya teliı 

.ıakkına bağlı olmıyan ,·eya böyle 
• nr işi dcv:ımlı ol:ır:ık Ü7.erinc nlnıı· 

:fan muharrirler. 
3 - 1stıınlıulda, l"abancı bir ga7.elc 

,•cyn mecmuanın muhabiri olan Tilrk 
:eya ecnebiler, 

4 - lstaıılıultla çıkarı ecnebi g:ızc
c veya nıccınuıılıırıml:ı, grrck ücret· 

. c ,·cyn telif hııkkı mıık:ıhllindc dc-
A1 .-anılı \•c munt:mım olnrnk, gerek 

"-d• ahJ:Um roruklar ô.Nrlı>w .ıcretle vc)·a telif hakkına lın~lı veyit 
•ljocı 

nı. \'ekA.leu Edirnede açtığ icvamlı olmıynrak çalışanlar. 
~ llıUcrfını im çocuk, evvelkı gün Edirnedcn, Bunlardan müracaat edenlerin de 
neu er Cblahhaneslrun çoh nkara ıslah evine ycrleııtirilmek ıdları merkez idare he '-'ctinc hildı 

Ccler . " 
el1 vermesi Uzerme, mil· zere yola çıkarılm~tır. rilecektir. 

it dah lutkara cıvarma nnkle-ae • Aza yazılması mecburi olanlar, ilaıı 
!tara a geniş bir şekU<!e aurma- Mücrim çocuklar yanlarında df- ~dilen bu müddet içinde milra<'aaı 

r "ennışn: rektör ve terbiyecileri olduğu hal- etmemiş bulunıırlıırsıı bunlar me'ilck 
l\.:ıı..tııro.d de polis ve jand3rmasız, eerbest o. tc çalışmaktan mcnolunncak, mcııı· 

U•un akl Yeni ıslahhnncnin lıı.rnk dün akşam saat beşte şehri- ııuiyct hilafına hareketle çalışan n~ 
llrıcJi~ hazırlıklar bitirilmiştir. mize gelmişler ve Taksime giderek ç:ılıştırnnl:ır hakkında (25) lirayıı 
ı::Q e ltad lrnrlıır para cezası hükmedilecek, le 
- t! bı· • nr "":d!rnedeki ısllahho . bideye çCllcnk kovmuşlardır. Bu 1• .. •• 1 1 ., .• k 

1 1 .• , 
r ıı · "''ıTıırıını c ( c cczn ıt\ı o :ı ın.ıı ıı" 

ltitiı eVi tedavi ile ıslahı hal akşam Ankaraya hareket edecek- · tır. 
ltıc:>Jerı 1 

ne ral:sılan l:ZO miic • lerdir. Basın ıneno;upl:ırınıı :ırzrderiz . 

Ho11g - Kong, 25 (A. A.) - Ki. 
angsu eyaletinde kain Kaondaki 
Çin kıtaatı, şimal ı.atikametinde Ja
pon mevzilerine karşı mukabil taar
ruza goçcrek iki taburu ihntaya 
muvaffak olmuşlar ve bunları der
hal imha etmişlerdir. Düşmnn, pe. 

ri.şan bir halde şimale doğru çekiL 

mektedir. Fonghsien'e kadar firn -

rileri tak.ip eden Çinliler, orada 

kat'i v~ )canlı bir muharebe yapmış

lar ve neticede Fongbsien'in etra. 

fındaki bütün kUçük kasabalnn ele 

geçirmişlerdir. 

Şanghayda çarpışmalar 
Şanghay, 24 (A. A.) - Röyterin 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Şangbaym garb varuşlannda o. 

turan Avrupalı yabancılardan öğrc. 
nlldiğine göre, dündcnbcri, enter -
nasyonal imtiyazlı mmtaka hudu
dunun ötesinde Japonlar ile dör -
düncil Çin ordusuna. mensub kuv _ 
vetli bir kıt'a ara.'!mda bir çarpış. 
.ma olmaktadır. 

Hcnliz tee:n1ld etmemiş Çin ha -
berlerine göre, birkaç bin Çin as -
keri Şanghoyın bu mmtakasma gir
miştir. 

Mektep şehadetna
meleri erken verilecek 
Şehadetnameden başka mezuniyet 
kağıdı verilmesi usulü menedildi 

İlk ve orat mekteplerle lise şa· 

hadetnamelerinin h er sene geç 
t evzi edilmesi yüzünden bazı şi

kayetlerle karşılaşar. l\faa:-if Ve

kaleti mektepler bir tamim 2ön· 
dererek §abadetnam~lrrin vaktin
Je talebeye verilmesi için lazmı -
gelen tedbirlerin alınmasını emret 

Muvakkat kağıt verildiği za· 
manlarcla bazı s uistimallere tesa
düf edildiğinden bunun men'i 
cihetine gidilmiştir. 

Şahadct.namclerdc kat'iyycn 
hak ve silint i bulunmaması bildi· 
rilmiştir • 

miştir. Dereceleri bildiren yazılarda el 
tık, orta mektep ve lise şaha - ile yazılıruyarak hususi !damga· 

detnamelcrir.in vaktinde verilchil- !arla damgalanacaktır. Çünkü 
mesi için mektep idareleri bunları I dereceleri elle yazılan bazı şaha
bemen tanzim ederek müfettişle· detnamelerde mesela ''iyi,. keli· 
re tetkik ettirmişler ve maarif mesinin yanına bir de pek ilave 
idare:>ine göndermişlerdir. İstan edildiği görülmüştür. Bu suretle 
bu! Maarif Müdürlüğü de tetkik- bunun da önüne geçilmiş olacak· 
lcrini bitirir bitirmez hemen Ma- tU" • 

arif Vekaletine gönderecek ve ve
kalet te en krsa zamarida bunları 
iade edecetkir . 

Bu suretle şehadetnamclerin a
zami bh <ıya kadar talebeye ve
rilmes: temin edilmiş olacaktır. 

Şabadetnameler erken verilece 
ğinden mektt.p idareleri tarafın • 
oan şa1'adetr:ameden başka me
zuniyet kağıdı vermeleri mene
dilmiştir. 

Eskişehir P. T. T. 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri· 
nin lise olanlarda hükumetçe ta
yin edilmiş birer yardirektör ol· 
duğunidan bu mekteplerin diplo
malarını bunlar tasdik ederek 
maarife göndereceklerdir . 

Yardirektör bulunmıyan ilk· 
mekteplerin diplomalarını da mın
taka ilk tedrisat müfctti§leri tas
dik edeceklerdir • 

Müdürlüğünden 
ı - Eskişchirde yeniden in§a edilecek (altmış bin sekiz yüz 

jirnü sekiz) 60 .828 lira 1 kuruş keşif ve muhammen bedelli P. T. 
T. binası inşaatı kapalı zarf wmlile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve vesaik şunlardır: 
A - Eksiltme şartnnmesi. 
B - Mukavele projcsi. 
C - Silsilci fial cetveli ve hususi §artname. 
D - Kalorifer, elektrik ve eıh hi tesisata. ait umumi ve f'ennt şart_ 

name ve keşif cetvelleri . 
E - Mahal listesi ve keşif hulAsa cetveli. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4291 lira 41 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve aşai;'ldaki vesaiki haiz olup ibraz etme
si lazımdır. 

A - En az bir kalemde elli bin lira kıymetinde bina isi ynptığma 
dair i.c;i yaptıran dairelerden almmıg vesika . 

B - !haleden en az sekiz gün evvel Eskişehir vllılyetine mü
racaatla bu eksiltmeye girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 

C - 939 senesine ait ticaret odası vC'sikası. 
4 - Eksiltme 8.8.939 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15 de 

Eski.şehirde P. T. T. binasmda yapılacaktır. 
5 - Teklif mektublB.rI 4 üncü ma.ddede ya.zıh saatten 1 saat 

evveline kadar F.skişclıir P. T. T. mUdUrlUğü binaıımda eksiltme ko. 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postayla gönderilecek mektubların dördUncil maddede gösterilen 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mUhUr mumu ile iyice kapa. 
tılması ve isteklilerin adıyla açık adreslerinin yazılması 19.znndır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil mcz. 

A - Şartname proje \'e buna mütefcrri evrak lııteklilcre ~.5 lira 
mukabilinde verilir. 

* Plajlarda bazı kimselerin ka· 
dınlara sarkıntılık ettiği görülmek
tedir. Bu gibiler derhal yakalanacak 
ve cürmümeşhut mahkemesine veri
lecektir. 

* Alman firmalarından birinin 
şehrimize gelen mümessili alakadar 
!arla elektrikli f mnlar yapmak hu· 
susunda temaslara başlamıştır. 

* Belediye şehrin muhtelif semt· 
!erindeki çirkin manzara gösteren 
harap binaların bir listesini hazırla
maktadır. 

* lzmire gitmiş olan gümrük ve 
inhisarlar vekili Raif Karadeniz 
perşembe günü şehrimize dön~~
tir. 

* Sümerbank umum merkezinde 
yapılmakta olan teftişler şubelere 
de teşmil edilmektedir. Bir sanayi 
tetkik heyeti bugünlerde şehrimize 
gelecek ve tetkikelre başlayacaktır. 

* Ticaret odası İzmir sergisine 
gönderilmek üzere tablo ve grafikler 
hazırlamıştır. 
* Dört beş aydanberi lstinye ha· 

vuzlarında tamir edilmekte olan Er
zurum vapurunun dün tecrübeleri 
yapılmıştır. Vapur cwna günü 
Mersine ilk seferini yapacak1:ır. 

* Denizbanktan açlkta kalan me
murların tayinlerine devam edilmek 
tedir. Bunlardan tazminat alanlar 
da tayin edilmekte yalnız tazminat· 
lan geri vermedikleri takdirde şim· 
diye kadar çalısmış oldukları sene
lerdeki tekaütlük haklarını kaybet· 
mektedirler. 
* lktisat vekili Hüsnü ç.akır şeh· 

riınize gelmiştir. Vekil hususi işle
rilc meşgul olmaktadır. 

Hama\\arın 
38 bin lirası 

Tahir Kevkebin i sticvabı 
bu iş le alakadar değildir 

Bu sabahki bir gazete "eski Deniz 
bank müdür muavini Tahir Kev
keb, hamallardan toplanan 37 bin 
lirayı kanunsuz bir şekilde sarfet
me~-. suçundan sorguya çekildi,, di· 
yerek cskidenberi müteaddit defaln 
yazılagclmiş ve daha tahkikatı biti
rilememiş bir meseleyi tahkikatı ye
ni başlamış gibi gösteriyordu. 

Filhakika Satyc binası işinden 
dolayı maznun ve şimdi de mevkuf 
bulunan Tahir Kevkeb dün Adliye
ye getirilmiş ve ifadesi alınmıştır. 
Ancak Tahir Kcvkcbin ne ifadesr 
nin alınması, ne de adliyeye getiril
mesi bu suiistimal ile alakadar de
ğildir. 

Tahir Kevkep dün şahit sıfatile 
sorguya çekilmiş ve Refi Cclfil Ba
\•ann Malik Kevkcbc "hakkı sükQt,, 
~!arak verdiği iddia edilen ve her iki 
tarafın aksi iddiaları üzerine şimdi 
sahipsiz kalan mahut dört bin lira 
meselesi etrafında ifadesi almmış-
ır. Zaten hamallann 37 bin lirası 

meselesinde kimin suclu olduğu 
daha tahkikat bitirilip belli olma· 
dığı cihetle Tahir Kcvkcbi bu işten 
dolayı maznun saymağa henüz im
kan yoktur. 
Bundan ~ka gene ayni gazetede, 

Satye yolsuzluğunda da bazı gazete
lerin tevsii tahkikata karar veril· 
diğini yazmalarının da tahkikatın 
kanuni seyrini bilmediklerinden ol· 
duğu yazılmaktadır. 

Bunu yazan muharrir herhalde 
sorgu hfıkimliğinc talimat yazılma· 
sı, yeniden birkaç_şahidin dinlenil· 
mesi ve ban müesseselerden müzek· 
kere ile izahat istenmesinin tevsii 
tahkikat olduğundan bihaberdir. 

Satyc meselec:i hakkında bazı ban 
ka ve müesseselerden jctenilen iza· 
hat birer birer gelmektedir. Bir ta· 
raftan da rnüddeiur-umilik iddiana· 
me::ini h:ı.:::!rlm!,ıTmdan tar.ı-nrntm 
'>i:-kaç gü'1e ka l::1r netice:'?ntufi 
anlaJılmahla::;ır. 
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F ederasgonlar 
dairesi reisi 

Benim görüıüme göre nŞBN SAKASI 

Dün mıntaka merkezinde bu mevsim 
yapılacak spor müsabaka ve çahşma .. 

Böyle sporcu istemiyoruz 
Bu hafta Fenerbahçc stadında !ıpor tarihimi:ıin kaydetmediği ye· 

ni bir 'aka cereyan cttl Son zamanlarda çoğalan çirkin Jıidiselrr 

arasında O) uncuların oyuncuları, halkın O) uncuları, halkın hakemi 
döğdüğü görülmüştü. ı·akat bir oyuncunun, ayni zamanda takımın 

kaptanı bulunan bir oyuncunun hakemi döğdüğü gorülm<.-mişti. 

Demirsp;;: G"lllat~ 
saray maçında 

ları hakkında izahat verdi 
Dün İstanbul bölge i direktörlti

ğündc, Genci direktörlük iedcra"
yonlar daire"i reisi Ziya Ate~ spor 
işlerımiz hakkında gazeteciler ile 
umumi bir ha bihal yapmıştır. Bu 
arada Ziya Ate ~öyle demiştir: 

"- Şu dakike.da sizinle gazetrci 
değil, bir yerde bulu;mu5 gunun 
me' ıuları ÜZ<:'rinde konuşan arka
da5lar gibiyiz. 

Bugünün mevzuu de,·ince heoimi 
zin hatırına ilk evvel: Puvan i ·i a-

~ . 
veraj i~i. !\U 'era bu husuc;ta ·:eri
len kararlar, bilhas a 1stanbulun re· 
ni c;ene futbol faaliyeti, li-.ans me· 
sele i, son iki maçta üç kişilik he· 
} etler vesaire geliyor. 

1 Ortaya zaman zaman zorluk· 
lar çıkaran teamülleri kaldırıp bey 
nelmilel kaidelere uyacağız. ~u me· 
yanda puvantaj u ulünü de dıizeltc· 
ceğiz. 

2 - Averaj u ulünü tetkik t'di· 
yoruz. Muhtelif memleketlerdeki 
sureti tatbiki inceliyoruz, bunda:ı 
böyle onu da hiçbir kimse tarafı:ı
öan şu veya bu tarzda tefsir edile
miyecek ve frap eder de müracaat 
olunursa heyetimize ayni net hü-
1,ümlere bağlıyacağız. Son günlerde 
bilveşile anla~ıldr ki. ne do yalau· 
ımzda, ne de hiçbir kimsede bunun 
hakkında bir 'e ika ve malfunat 
mevcut değildir. 

mek mecburiyetine sokuyor.Bu dü· 
~ünce altında mevsimi 16 eyl\ılde aç 
mak faydalı olacak. 

Zamandan kazanmak meselesi bi
ze bu lüzumu dahi etiriyor: Musa
bakaların tehiri me,elesi. Bunda 
f e' kaladelik değil belki harikulad:?
lik arıyacağız. Bu seneye ait f utbo1 

me ai programı federasyonca ha· 
zırlanmıştır. Diğer federasyonlar 
için yapıldığı gibi bunu da teknik 
komitenin tetkik Ye sonra da umurr 
müdürhiği.m tasdikine Yerece~iz. 

Henüz katiyet ke betmemi~ olduğu 
için bunu ana hatlarını yakında 

neşrettiğimiz zaman görürsünüz. 
Şimdilik §Unu söyliyebilirim ki 
programımızda dahilde ve hariçte 
ecnebi tema !ara çok geniş saha a· 
yırdık. 

Bittabi zamanla imkanı gözönün· 
de tutarak. Önümüzdeki sene bil· 
hassa milli küme maçtan üzerinde 
ehemmiyeti mahsu a ile durulacağı 
'e bu hu usta şimdiden söylenecek 
her sözün kaydı ihtiyatla telakkisi 
lazımgeleceğine i~aret edebiliriz. 

5 - Ayni mıntakada veya mm· 
taka arasında klübünü değiJirecek 
aza için bu sene tecrübe mahiyetin
de olmak ve faydası görülürse müte 
akip ~nelerde de devam ettirmek 
üzere bir proje hazırladık. Bunu ls
tanbula hareketimden bir gün evvel 
genel direktörre arzettim. Yeni bazı 

3 - Her kararımızı muht..li{ tet eın\r ve dlrelınU\1:1\n\-n\ııu~hıu. oıı 
kik hadekalanndan geçiriyoruz; lan da ekliyerek projeyi kendileri· 

bunlarda takip ettiğimiz garc SJX>· ne sundum. Kati ~klini alınca bit· 

rumuz hesabına faydalı ve herkesin tabi alakadarlara tebliğ edilecektir. 
hukukunu aym derecede kafi olma- Bunun esas hatları üzeriQde ~im· 

sıdır. diden konuşamayız. Zira bu da kati 
4 Şimdiye kadar federe olan· §eklini henüz almamı~tır. Ancak ~u· 

'e olmıyan diye iki zümre klüp var· nu tavzih edeyim ki projeye konu· 
dr. Artık hu kalmamı~tır. Kanuni lan kayıt ye ~artlar herkese gömlek 
formalitelerini ikmal ederek te~k- deği§tirir gibi kolaycacık klüp deği" 
kül etmi~ Ye elyevm hali faaliyette tirmek imkanını vermiyecektir. 
bulunan blitiin klüpler teşkilatın· Bu tarih futbol için 1 ilfı 31 ağu -
dır. Bu itibarla lstanbulda önümüz· tos olmak üzere bir aydır. 

Bu çirkin hareket spor tarihimlze kirli bir sayfa aı,:mıt;tır. 
Biz hakeme, oyuneuya değil, doğrudan doğruya spor bün)·rmilin 

köküne atılan bu 5amarları \'e bu şamarları atan <·üretkir ellerin bir 
daha kalkmamak üzere kırılması zamanının artık gelmiş olduğunu bir 
kere daha tebarüz ettirmek istiyoruz. 

Spor bünyemize atılan her 5amar, sporumuzun atı l için heııinıiz. 

ıle haklı olarak !;iÜpheler uyandırmaktadır. ~ı><>rdan brklcdi~imi:r. asa. 
let, mertlik bu ııuretle ml teeelll edrcekti~ Sılorcmlan b<.-klediğimlı. 

sc\'gl 'c saygı bu suretle mi tecelli <'dccekti ~ \' e niha)·et de\ lctin 
Türk s1>0rcusuna yapmış olduğu fedakarlığa mukabil sporcunun silk· 
ran borcu bu suretle kiifranla mı tecelli rdecektl? 

Bu yapılan !,'İrkin hareketler Türkün temiz karakterine sığmıyan 
hareketlerdir. 

Biz spor camiamızda asabına hakim olmı~·an, soğuk j<'ştİeri)'I<' an
cak tulumbacılarda görmeğe alıt;tığımız kabada)·ı 1a\lrlariylc nıikrob 
olarak ya51yan kimseleri istemiyoruz. 

Biz spor camiamızda, çirkin harc:>ketlerile cüm1ünıc!:'hud nı:ıhke. 
melrrine dü,miiş maznun ~ahsiyetler ı .. tcmiyoruz. 

Biz spor camiamızda reka~ti bir isab müeadelest olarak dc:>ğil, 
ı>ora bir mü,en ik olarak kabul etmiı; "POr<'ular i tiyoru:r_ 

Biz spor camiamızda, genel direktörümüzün sporculara 't>nnis 
olduğu ilk öğütte ~ıkc;a söylediği ,.~hile moral duygulan yüksc>k, ıli. 
ııfpllne olmus sporcular lstiyoru7_ 

Biz sporcunun, ze,·kıe yaptığı spor ha~·atımla ıı,ururla saklı)·acağı, 
zafer delili kupalarının yanında en büyük hatıra olarak saklıyacağı sc
) in muhitinde bırakacağt sevgi \'C ~aygı olma!limı h~tiyoru7_ 

Biz sporcularımızda yalnız müsabaka tefenuku zihniyetinin de
ğil, her seyden enet rakibine a.salet, merdllk, karakf(!r tefen uku 
r.ihniyetinln bakim olmasını istiyoruz. An<'ak bu \'a.'iıflardır ki de\ l<'tin 
Türk sporcuımna , ·azife olarak ,·erdiği s1>0r inkılabını yaptıra<'ak, an. 
cak bu ,·asıllar sporcuyu de,·letin göstt>rdlği hedefe uıa.,tıracaktır. 

Adil l'URDAl\.UL 

Galatasaray - Demir-
apor maçı tehir edildi 

Çirkin hadisenin müsebbibi 
Necdet genelmerkezce tecziye edildı 

Tribünlerde bir karı' bo! yer 
yok. Herkes iyi kötü bir yer edin
miı, ba,la.masına yanm saat kalan 
naçı bekliyor. 

Tribünlerin ilk basamağında 
i>ir geç belirdi. 'Pardon!.,, dedi; 
"müsaade beyim!.,, dedi; aldıran 

::>lmadı. Nihayet aklına dahiyane 
bir fikir geldi ve "yolu kapamağa 
kimsenin hakkı yoktur!,, düıtu· 

runu ileri sürerek her elbisede toz 
dan bir ayak izi, hatıra bıraka bı· 

raka ortalara kadar yürüdü. Fakat 
her kuıun eti yenmez ya, nihayet 
sert birisine çattı, yol vermediler. 
O söyledi, öteki söyledi. İ§ git
tikçe kmştr. Oturan sinirli deli • 
!tanlı birden vurmak ıçın elini 
kaldırdı; fakat hemen toparlandı, 
ve: 

- Haydi bakalım.. ucuz kur· 
tuldun; cürmümeıhut mahkeme· 
!erine dua et! 

Dedi. Bununla beraber hakir iti· 
razı etrafa da sirayet etti, adamca
ğızı yukan bırakmadılar. 

Fakat b;raz sonra, merdivenin 
\§ağısrnda iki genç bayan görün
dü .. Demin yol vermemek için bi· 
ribirlerine sokulanlar yava, yava! 
'.tale kapıları gibi açıldılar ve iki 
~<adan muzaffer birer kuman gibi 
ta .• yukarı, kendileri için anide 
"1azırlanan yerlere kadar, çıktalar. 
3iraz evvel geri döndürülen deli
·,anlr, aıağtdar. bağırdı: 

- Hey .• kabadayılar.. yol ver-
. ' nesenız e ..• 

• * "' 
JILI AAf• -.v11uıu7uı. 

- Sende de ama akıl.. Alıp be-
1i buralara kadar sürükledin.. O 
vuruyor .• O vuruyor .. Bize ne olu· 
yor?. 

- Canım bu meıhur Demir· 
·por .• 

- Ha... şu Bükre'e çıkar çık

,,z Car takımından 3gol yiyen· 
.? 

!r mı •• 
- Hayır canım .. Ankarada ln

·ilizleri yenen Demirspor •• 

ı birisi yanındakine biraz 
.ir bilmece sordu: 

- Hiç yerinden kıpırdaııı' 
lyağına top değmede"' sol 
kurcclrır?. Bil :.ıakahm. 

- Bildim: Hakem!. 
- Hayır, kale direkleri!. 

• * 
Müessif vak'adan sonra 

;ıkıyoruz. Etraftan konu§ll 
lar. i,te kaydedebildiğim bit 
nülfaleme: 

- Kaleciden bunu 
Jim .• Adet· bı.?l.a:ıı:Jık elti. 

- Doğru, asabına hals!m 
hydı .• 

- Evet.. budalalık etti. 
açılsaydı daha sıkı bir drek 
bilirdi. 

* • * 
- lnzibabn sıkı olu!\: ve 

ya seyirci bıralalmaması bu 
nın sebeplerinden biridir. 
- .... 
- Öyle ya .• Eskiden oyun 

etraftan yetitiP hakeme ç' 
döverler, korkusiyle, biribirl 
vursalar da, hakeme doku 

lardı. * • * 

1 Biraz Evvelki bilmece 
1111 bağıra bağıra bir bilmece 
sordu: 

- Saha ortasında kırılır, 
lir, biliniz bakalım o nedir1• 

- Hakem! Hakem!. 
- Hayır .• bilemediniz: A~ 

* * * 
V-1~- L• • • .. ı :t..,, 

Y·'~ ı t:-fendiy~: ~ 
- Ağabey, bu maça gelmeli 

niz •• Hiç olmazsa ibret al 
·,avgayı görürdünüz.. 

- Zavallı oğlum •. Ben o ~ 
ları 20 sene evvel gördüm! 

Tevfik O~ 

lstanbul tenis 
şampıyonası 

deki mevsimde biitün faaliyetler bil- 6 - Galatasaray • Demir::por 
hassa futbol faaliyeti çok geni~liye· maçlarnı takip edecek heyetin lü· 
cektir. zum veya ademi lüzumuna dünkü 

Dem.irspor • Galatasaray maçın· 
da, Derninıpor kaptanının hakeme 
\"'lki taarruzunu öğrenen genel dL 
rektör, telefonla alakadarlardan 
malumat aldıktan sonra bu maç 
hakkında ilk tedbir olarak aşağıda
ki tebliği İstanbul mıntakasına yıl

dırım telgrafla yapmıştır. Seyirciler arasından genç bir Beden Terbiyesi lstanbul 

DlRt;KTÖRI..ÜGON TEBLlGt 
İstanbul , .e Ankara mmtakaları 

reisliklerine telgrafla ,·erilen tebliğ 

~odur: 

lor meraklısı yanındak: arkada · geai tenis ajanlığından: 

Bunun geni~leme ine mukabil müessif hii.dise fiilen cevap yerdi. 
:ın:ı ynvaşça: 1939 yılı İstanbul Tenis bir1 

- Susuzluktan ölüyorum... Jik müsabakalarına 29 - 7 • 1 

il ôdisr. miiscbbibi 'S cc:let 
Jeş kuru§ ver de bir gazoz içe- tarihinde başlanacak ve aşagı meydan daralıyor mesela; Taksim Herhangi bir i~te dinliycrek ka· 

adından istifade edememek zaman rar vermek ba~kadır. Cereyan eden 1 - 23 temmuz tarihinde ı·ener yım.. şartlar dairesinde intaç olun•' 
Yahudi meırep olan diğeri: lanmız yakla~ıyor. lstanbulu kuv- o hadi~ hakkında bu~ün, ne ~un tadında yapılan Galatuaray • De. 

vctlerdc mu,azenc esasını gozönün dan ne de bundan malumat dileye· minpor ma~mda hakem aTrığm cezanın k!ı.fi görülerek affedildiği 
de tutmak fartile müteaddit küme· cck istiane edecek \aziyette değiliz. m~ın idaresindeki dürüst hareketi- de ilan edilebilir. 
lcre ayırmak lazım geleceği gibi Her şeyi adım adım takip ettik \'C ni takdir , .e Demlrspor kaleclıti Nec· Kaldı ki genci direktör. 

-· Beş kuruıum var:lı, demir. 
;endim içtim .. 

hem cumartesi ve hem pazar günle· gordük. Bu u-:ulün bilhassa mü· ıldln hareketini takbih ederim. lüğtin yine ayni takımın lstanbul • 
- Ama da hnsis~in .. Sen gazoz 

alan içmedin... Parana kıyama

ri de muhtelif sahalarda muhtelif him maçlarda lüzumuna kani bulu· daki bir ma~ında çıkan bir hadise 2 - Demlnıpor takunından Nec· Jın !. 
maçlar yapmak mecburiyeti vardır. 

Bu zaruretler altında ~imdilik 

pazar faaliyetlerini kaldırabilmek 

maal~ef mümkün olamıyacaktır. 
Hatta bu maksat için bir devreli 
lik maçları dü~ünebiliriz. 

Bili) orsunuz ki federa ,: ·o:ı ta:a
f mdan evvelce ilan edilmiş maçların 
) apılma ından doğacak zaruretler 
mü~te na büttin memlekette işan 

fthara kadar futbol müsabakalarını 
tatil etmi~tik. Bu sene futbol faali
) etine her ~mtakada ayni tarihte 
baJı) acağız. Bu tarihi 1 teşrin diye 
düşündük. Fakat lc:tanbul mıntaka· 

sının geniı; faaliyeti ve buna muka· 
bil saha \e zaman azlığı bizi bir 
hafta on he-.; gün bile ihmal edeme-

nuvoruz dola"1Siylc '-'aptııh bir tamimde, 
J • detin bUyük bir halk kütlesi buzu. J • J ~· 

H k . . d oo·vledı"r \'a berı dün de yazdığımız gibi, böyle mil-er ·es ıçın e J • • runda 'aptığı bu hareketler ııport. 
du"nku" meseleden kendi he abıma essif \'akaların tekcrrü1'4nc sebc -- menlik enıarma aykırı bir karakter 

k d d m Sporun "" mak--at biyet veren oyuncuların, bu oyun· ço • acı uy u . ...... . ~üsterdiğinden 24 temmuz tarihin· 
1 ld y b 'le hı'çb"ır kı·mse culaı;a takımlarında ~er vcrdikle • 

- Kendi susuzluktan öldüğü 

alde kıyıp bir bardak su içme 
·en adAmdan ikı·sm için para bek 
:~nir mi?. Haydi kardc§im, baıkn 
;:lpıya!. a yapı ıgını 1 n den itibaren hic;bir klüpte hic;bir J 

böyle bir hareketi yapabilme!>: içir. futbol mfüıabaka.'lına l~tirak ettiril· rınden dolayı klüblerin Riddetle • * * 
kendinde ne cesaret ne de hak bula· memeı.lne karar \erdim. Keyfiyetin tecziye edileceği zikredildikten son Oyun başladığı az olmutı~u. A-
maz. Bih e ile tekrar ediyorum: Sa kendisine tebliği. ra... iCin uzaktan kaleye !Ütler ıön • 
halarda kardeşini bir yumrukla yer· j Yine tamimde okunduğuna göre "erdiği ;örülüyordu. Bir kere . 
tere seriveren veya gözünü oyan bir 3 - Demirs1>0r • Galataıı;aray tehir edilen mac denildiğine göre, inde 40 metreden 11kı bir §Ül 

kimseyi porcu diyemeyiz. Ve!e\ k" maçı ikinci bir tebliğe kadar tehir bu madde de Anknrada yapılac.ık ·ekti .. 
böyle bir kimse mti tesna bir kabil: cdilmiı}tlr. maça şamildir. tstanbulda pazar Sağımdan birisi: 
yete bile sahip olsa a )a müsamah; 4 - İstanbul ,.e Ankara mınta. günü yapılan maç hakkında hcnUz - Arif kadar söz tutan oyun-
edemeriz. Bu kabil hak ızlıkları ka rei ilklerine yazılmıştır. hakem raporunu vermediğinden ·u yokh.:r: lnıilizlerin kafile reis" 

haklı gö terecek hiçbir iddia dü--ü· Tebliğden anla.stldığına göre, müsabakanın netice5i hakkında ve. laima uuktan §an11nızı deneyi· 
nülemez, genel direktörden telakki hadisenin müsebbibi olan Necdet riimiş bir karar yoktur. Bu müsa- ıiz, dediği gündenberi hep böyle 
ettiğim emirler düşüncelerimizi ne tecziye edilmiş•ir. Ceza müddeti baka hakkında, bugün öğleden son l7.aklardan !Üt çekip duruyor. 
güzrl teyit ediyor.. belli olmayıp, wrilen ceza da sa. ra ha.kem raporu~u \'f"'ı•diği takdir- 1 • * * 

--------------------------- dece futbolc hasredilmiştir. Halbu- de alakadar he,·etın toplanarak ka- Galatasaray lehine penaltı ..•• 
ki Needetin spor hayatı tetkik edi· rar vermesi beklenmektedir. YarundJ otuıan G. S. lı bir bayan 

lırse kendisinin bir zamanlar atle- "evkalade heyecanlandı: 

jzm müsabakalanna hazırlık mahL fsfanbul hakem komitesi - Aman ben b:ıkamıyacağım .. 
yetinde olarak a.ındığı kampta da başkan lıg"" I ~özlerimi kapayorum, dedi. 
'lazı uygunsuz halleri görülmUştUr. Buduri penaltını kaçırınca bi 
{('m sahalarda binlerce ki!:İ önün. İstanbul hakem komitf'SI baf'kan. ·az i leriıin::lc oturan bir tanıdığı, 
Jc yaptığı bu cirkin hareketten lığ'in:ı bir zamanlar 1 tanhul bölge -e,•ap yetiıtirdi. 
sonra, verilecek ceza yalnız futbo- futbol ajanlığını bil) ilk bir vukuf - Sakın gözlerini açımt... Son· 
le deffl , bütün spor şubelerine şa- ve dürfüııti ile idare etmiş ve ken. a yüreğine iner!. 
mil olmalı \'C cPzası snrih 
bildirilmeliydi. 

olnrnk ıl< ·X· O 

C. S. ın ilk tehlikeli akını atla-

tır: 

1 -Müsabakalara 29 - 7 -
cumartesi günü ba~lanacak 
30 • 7 - 939 pazar, 5. 8. J 939 
martesi (dömifinal) 6. 8. 193 
zar (final). günleri devam ol 
cak ve tamamnalacaktır. 

2 - Müsabakalar tek k 
çift kadrn, tek erke!·, çift er 
kadın ve erkek olarak yapıl• 

tır. 

3 - Müsabakalara yalnız 1 
törler iştirak edebileceklerdir. 

4 - Müsabakalar neticesi 
birinciliği kazananlara kupa. 
cilere madalya verilecektir. 

5 - Kayıd müddeti 26 • 7 • 
çarşamba akşamına kadar 
Dağcılık klübündc devam ed 
ve 27 - 7 • 939 perşembe 
saat 19 da ku:-a çekilecektir. 

6 - Kayıt her gün sabah 
dan akşam 19 a kadar devaJ11 
cektir. 

7 - Müsabakalara girecc" 
yunculardan hiçbir kayd tı' 
alınmıyacağı gibj arzu ed' 
·erbestçe maçları takip edcb 
:eklerdir. 

8 - Klüp murahhaslarmırt 
7. 1939 perşembe günü saat 

.(! 
da yapılacak kura keşi-leS1 

bulunmak ur.ere Türk J)ıı' 
'dilbünc teşrifleri rica olunıır 

9 - Müsabaka pro_g:rarnı f( 

fardan bir gün evvel ilan 011' 
MC!lı11r aenh motörü yanŞ(ISI ~tuk, 1'tmpo l4'nılnl "l'rtliğl y~ııi 

motörü ile yeni bir dün) a l't'koru ı.ı mı · ı r 'l" bunun l~ln de bu rclmr
da bir ııaatt.e 82,1 2 kllomctrc3 i a." mı~tır. Birkac zaman sonra bu 

lisiııi lıü ı ün sporculara ~c,•dimıis 

olan Altınordulu Abdullah ağabey 
intihab cdilmi~tir. tıJmııtı. Önümde oturan orta ya§· caktır • 
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1 ahtelbahirlerin korkunç düşmanı 
l'ahtclbahirlcriıı en korkunç dü 'jmnn ı ~ uı.arda gôrdüğiiniit. gemiler dir. nu ;.;emilerin b mi (taht elbahi r 

•'cısı) dır. rrnn-;::ı b::ıhrİJC nezareti, deniz harblerimle tahtelbahir a \ C: ılarının bü~·Uk rol oynıyaca~ını n:ı
).arı itibara ::ılarnk 'e en son icadl arı da ~ö1.iinünde tuturuk bu gemile rderı bir ~C'ri in~a,ına kara r ' ermiş. 
tlr. ( C. 11 ) tipi clt•ncn bu gcnıler 3:> metre urnnlu~unda, !> metre eninde 1 '!O ton kadard ı r. 

Çok eri olduldıuı ı.;ibl ha::; t:ıra rıaı,nıla birer de mahmuz bulunmak tad ır. 

Yukarkl reslıııclt• Frn:ı ın· ... \'l' nl "<'ri tahtelbahir anılarından ilk ~eminin lla,·r !imanımla mera,,im
le kızal,faıı ura irıclirili~ini giirü~~or ... unuz ... 

Alman ajanları 
lngilteregi irfanda vasıtasile 
vurmağa çalışıyorlarmış 

Skotland Yard yeniden birçok ecnebi casusların 
maskelerini düşürdü 

UtUn diln "n gazeteleri her gün, 
A.lrnan casuslar.ının İngiltere ve 
F'ransa.da yaptığı i5Jerdcn bahset. 

tııektedirler. Biz de bu meraklı ha
berleri okuyucularımıza bildiriyo -
l'\ız. 

Son gelen Fransız gazetelerinden 
bır;, yine Alman casuslarının tngil
lcredcki faaliyetlerine ait heye • 
Canlı haberlerle doludur. 

nir ~ğrcn~e.z, İrlanda polisinı ik,fı~ aj;ıqlfının faaliyeti hemen heme 
etmı§ ve ıkı polis tc5kil!tı Almnn aınan:ıen durdurulmuşsa da, bir 

ı.. 1 ' " 
casuslarını lrlamlnda sıkı bir tak!- çok İrlandalıların şimdiye kadar 
be uğratm15lardır. fikren zehirlenmiş olmasından kor

Tahkikat sırasında anlaşılan nok 
talardan biri de Alman üniversiteli_ 
l~rinin sık sık lrlandaya yaptıkları 
seyahatlerin mak!:!adıdır. 

Bu talebelerden bir kısmı lrlan
dadaki tcşckküll~l'le. diğer bir kıs
mı Üniversiteli arkadaşlarile irti -
bat tesis etmekte ve münevver 

kulmak tadır. 
Skotland Yard lrlandadaki me. 

murlarını çoğalt:!lağa 

mu~tur. 

mecbur Ol-

Almanca ders 
Seri \'e asri HABER metoduyla 

-. ·-·-··--·-··----··----.::ı l Orman insanları arasında : 67 t . ..... ···--·- ·· ..... . 

.. 
1 

YAZAN L.: Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirm iş bir Alman seyyahı 

uıunga 
• • 

reısı intikam sözünü duyunca 
titrem iye başladı 

Ulımgalar itibarlı bir kabileye verdikleri ziyafetle (kesilip kızartılmış olan bir su aygırıdır.). 

Ulunga rei:;i elimdeki büyük ta· 
bancaya dehşetle bakıyordu:' 

- Bizlerden ne istiyor~un! Bi· 
zimle sen neden uğraşıyorsun? diye 

kekeledi. 

trün mesele için bize bilakis yardım 
edeceksin! Yanımıza iyi adamlarım 
\'ereceksin! Çünkü Cuala - Guala 
gibi beni de öldüremezsin:Buna kal 
kı~man Ulungaların yeryüzünden 
kalkması demek olur! - za,·allı Cuala - Gualanm in

tikamını alacağım! dedim. Ulunga rei i bu tehdit kar~ısm
Ulunga reisi intikam sözünü du· ela birdenbire yumu~adı. 

ditler faydasmı göstenniyor detril
di. 

Bunu herifin yüzünde ~lü~hed~ 
edince daha sert bir sesle iHhe et
tim: 

- Biz Bada·Badalan, sen ne yap 
san, mutlaka göreceğiz! dedim. 

Sonra pek merak ettiğim .u St" lı 

sordum: 
yunca t it remeye başladı. _Hayır! dedi. Cuala - Guala ba 

_ İntikam mı? .. diye kekeledi. - Bada·Badalara ait ~eyleri ni· 
. d ·-.ı na gelmedi.! Ve böyle bir şey ko- çin bizden gizliyorsun, bunu ela b., 

Bız en mı. d ı s· . d ~..ı b h trw· 
J: Eğ~ l'iakikati &Mt-me~ siz· n~ı~ma ı. ızın e 111. ... ıen a se. ıgı- na izah etmelisin! 

ı. . .. · ~ . nızı ::ınlamı,·onım! Onun gorıller· Heis: 
rlen1 HaJ..."ıkatı S0\1er m:ae-eualaı:. d • •. · '· 'k 1 k · ted'ğ' · 

. · . . en nıçın ıntı ·am a ma • ıs ı •ım Bada-Badalar nedı'r? dedı' 
Gualanın gorıllerden ıntıkamım al- d b'l , - · · 

. • 1 .. t · d ed e ı mcm. - Canım, bırak şimdi sahtckarlı· 
mamız 11.;ın yo gos erır yar ım er 
sen gorillerden? dedim. Çünkü Cua· Reisin bu sözlerine acı bir gülü5 ğı! Sana doğruyu konu5al1"1, diyo· 
la - Gualanm bu gorillere karşı bii- le mukabele ettim: rum!.. Bada-Badalar gorillerle in-

yük bir intikamı vardı .. Hiç olmaz· - Sana sPYledim ki biz sihirbaz gelmiş bir ne1:ildir! Cuala - Guala 
~ o intikamı almak isterim! Cuala - Gualaya benzemeyiz! Bü· c:anlann birlC5rnesinden dünyaya 

bunlardan bahsetti, gördüğünü. ara 
Ulunga reisi hala kurnazlığınc!? tün Ulungaları çoluğile çocttw!ile lannda ya<;adığmı söyledi!.. Bnn-

dcvam etmekte ıc:rar niyetindeydi. malwetmeye muktediriz! Ben siti· 
lan senin gizlemende ne mana var? 

Zira: vorum ki bu kuwetimizi goriller ü-
• , Reis ,sırtlan gülüşile gülüyordu. 

- Fakat benden ne i tediğini zerinde kullamılım! Binaena1eyh. 
İngiliz, F'ransız \'C Amerikan po

lısinin müşterek düı;manı olarak te
lakki edilen, hatta casuslara karıiı 
~raberce harekete karar vcrtlikle
lini ve bazı isimler dahi tesbit ı>diL 
l'ni~ olduğunu yazmıştık. 

kütle üzerinde miimkiin olduğu ka . ve mutedil ücretle ders nlmak isti_ anlamıyorum'. dedi. 
- Fakat dedi. İhtiyar sihirbaz 

benim l 'lunga olmadığımı, beyaz 
c:ana ma~allar uydurmuş! Yahut, 

hir adam oldu~umu dü~iinmcni sana 

İ ngiliz polisi bundan sonra orta
la Hni ve şayanı dikkat bir iddin 
atını~tır. 

Skotıand Yard ııcflerl, tesbit e
dilen isimlerin nazi propagnndacıla-
~na a.ıt olduğunu, fakat bil) ilk teh. 
1ke) i teşkıl eden asıl casusların 

0
rtaya çıkmadığını ileri sürmekte

dirler. 

Ctinkü casuslar, propagandacıla
ra nazaran cok daha gizli çalışabil
l'nektc ve zor ele geçmektedirler. 

Ve İngiliz polisi ı:;imdi propngnndn. 
eııarı bir tarafa bırakarak, golgede 
<:alışan ve bil) ük tehlikeyi t<:>ı;kil 
Cdenıerin pcı:;inc aüı:;müştür. 

n C"ccli gündüzltı çalışmalar so
h Unda varılan netice de, İngiltere 
lt~:abına hiç de hoşa gitmi) ccek ha ı 

atıeri me~ dana çıkarmıştır. ı 

t 1'.lazi ajanalrımn bir kısmı lngil - I 
eren· rn· ın içinde polisi oyalarken, asıl I' 

1 
Uhun kısmı isin merkezi sıkletini 

1~landaya nakletmiı;tir. Ve ı:;on gün- , 

I' rae S<:>rbcst İrlanda devleti dahi_ 
ınde 
a Pek enl.ş bir Alman propa -
ncta faaliyeti görülmektedir. 
bi- 1 

Ord ger taraftan serbest İrlanda 
Ja Usunun içersine kadar giren a -
h ntar, bu ordu~ u lnı;iltcr<' aleyihdc 
atırlaın - b.. b rad aga çalıcmakta. la ıı u a-

llı a Ordunun bUlLn esrarı da Al _ 

t..~~ ı>rkfınıhnrbiyesinc bildirilmek-

dar nazi propagandası yapmakta - yenlerin "almanca öğretmeni" is- O \'akit bü ·bütün hiddetlendim: 
dır. mine mektupla gazetemize müra- - Sana açık öyliycyiml diye h:ı· 

Yapılan takibat neticesinde nazi canti. ğrrd ı m. Cuala - Gualayı iilclürc.!ü· 

(} ~,.c:~ ı 
GÜN 

M İ K \ Sful) 
""' 0'ı'4 

c.:rri. , 

~ıı<ı 
-JERıtfr-1 

~QLV 
E2MR,. 

LtMF:'fE 
.;.\Ln•"C~ . 

Skotı Lnd Yaıd, bu vuziyeti ö~ı c- I 

cinlere karıştığı zaman sayıklmııış! 
c:on defa tavr;;iyc ederim! 

- Yalan! .. diye bağırdım. Bura
Hci~in bu me ele üzerinde bu teh· 

• ... g u S?oLOE: D.o\LM>-1 
t l)~ L ı.\ MA't',.,,ıJıJ 

C#iBi S ı<;:RAMA I< 
>1.0.V"AI .... GİBı 

iJ.0.C.. ıR \1AK•' 

ya esasen bunun için geklik! Sen· 
den en-el pek çok adamlarla da bu 
me~lcyi açıkça konu;otuk! Bana 
1oğnısunu c:öylc ! Bunu sır olarak 
-aklamanda sebcb nedir? 

Bunu gizlemekte devam edersen 
biribirimize düı:;;man olacağız! Bi
zim düı:;;manhğımız da sizin kabilclc 
riniz için son felaket olacaktır! 

za,a\lı sihirbazın ce edi kar~ı<;m· 
da iken bu heriH daha kolay ikna 
edeceğimi zannettiğim için kendi
sine daha bu kabil sözler sayıp dök

tüm. 
Nihayet hize tercümanlık etmekte 

Jlan Sabu-1 la\ titen çekindiğini an
ladım. Derhal Sabu·Havtiyi mağa· 
radarı dı~nya çıkarttım. Yerine bi
zim Bubayı çağırttım. 

1 Benim ne yapmakta oldu&rumu 
merakla bakan l"!unga rei ine Bu
bayı gö tererek: 

- Bu bizdendir. t •ıunga değildir. 
Daha rahat konuı:;;uruz! dedim. 

Tahminimde aldanmamıştım. 
Sabu-Ila\'tiyi uzakla~tırınca l ltın 

~a rci,j çok SC\ indi. ,\deta büyük 
bir memnuniyetle yanıma geldı. 

- E' et .. eledi. B~n beyaz adam
l:m çok c:e:verim! S<'na elimden ge
len her türlü i) iliği yapaca!.:'lm! 

Herifin bu deği.mesi bende son 
derece memnuni~ ~t uyandırmı~tı. 

l 'lun~a rei"i yüzüme doğru riızü-
nü yaklaştırarak ~özlerimin içine 

1 baktı· 
ı - Bada-B:ıdalardan ne i tiyorı:u· 
ı ııuz? dedi. 

( A rkası var) 
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Düşman tayyareleri geliyor, 
telefonla haber verdiler " 

Jtila ....... 1ılrll& Jladıl1e .-ntllda 
tuafmdm. .-ıet mllt&z P'DN11D ltfal19 a-

119111• ....... ...... ........ Bir llılferl ...... ........ .....,. ... ._..,.... 
lılr ...... .,_..,, 1 ..... 

!hMll_. lılr ..... c1a..,........ ......... 
._ .. etmlll wa>srıa,,1e avıatıla. ftbt 1Ra 
at• ., ....... ..., ld ooaDla ,.._ 

1ılr tefcnf' .. ..... 
.... dalla dlW -- 4'qmas, ....... 

billlfR..,. .... 1ılr teWoala ~ 
~·u • .__... .. .., ............ : -tel• ...... ..-.. .......... 

........ ,.. pq1 
!i'.''4ılrftllluıla ................ ...,.._ 
i'.:'P .......... .,... ......... ... 

.,....,. ,......... .......~ Jllat1u' c1a 
..... .--..... bpp ~ fatlMlıılılr. Walll..,...... acbl& ıaa-lı)afetlıle ...... ........._KOIUÜ....,. ......... 
at"mm JUDI& pldl. KIMM-* ftrdl: 
- na...-.n tananJer1 P11Jor. llm4l teıe

baber verdller.Bma1an taarru eclecellst 
mUfttfaldıet venin, aıbdafl••~ l'JJo 

-ılambmlm! .. 
...... bitirir 1ıWr.mt!IJ ~ .. 

dolraca ll8Dpltaıa Jlrlı1ll, __,.r 
-.ıu tanueJaia 41llWiı Jile pWJer. 
• ~ ....... efnc1a .......-..~--

---- 111111 ••hibe tekiJor .. 
,.. JUi& bir....,....,. ...... 
' tanare çe1dkUkt- ..... IJd ele J9Clek 

..... 1-P balamll luJrula ft ... 
dlm 1mmm ..m ........ ..,...,,... 

D atllıdl. arata. 

' 

KaJrhdlt O •" Nıırl. U.. kOI& tabNMk 
........ ta,,.nadD ,..... l'9ldL PDot ,.... 
de otuna l'udl .... htch, ,...... hayJmdı: 

- ..... bet~ Mlbetgl - .. iN· 
--Qllldla! .. Jlvdl -- ....,...._ itine ..... ... u...- ...... sM"'1IL 

OtDC müWlt ,. ....... ,., .... ~ 

cim ft'ft1 --- ···- ... 'ftıt m.u lmmılldlm ...,._,.... ... m~ W. 
ftldt ......... ~.--J·~ ••• ...... ~ .ldaM ,~----.-ıP.• 
...... ~ ..... ftAllfıİf-.iltlma ..,.. .......... : 

- Bıallı,et!-
- At.ee!-_......,...!.. 
-Met! ... _......,.,_ 
-Mlll-
Ve iRi ~ atetıer dıklJmheaa Uladı, 

l'alal c1a1la it l*'ftlllDID Q8ftlBll lll'UIDcla 
~ JSl!I• ~.-lendi: 

- S. bhlDls dtlerlne mılrtnWJQr ebılD de 
tult~l*abıl 

Pl1otlardan 1lçtl ywe atladı. oliJar da mül
m.tm hanbtbll tüMildl]ar. 

8eb1rc1fD ,.mr-1en top w1erl Jnmfbkoa 
arbJor, dlllN" tanareJeri tehrln berinde 
flr d&alJm'ludı ... 

'1'aJJarelerbı mot6rlerl bir ttırltl cahpn .. ,_.... 
n-.. l'ull gUrle41: 
_..,. caJılmıJ'ol' bu' .. 

- Kotar IOlak da! .. 
- - ADall cermnı ~-- Ote1dae ... 

bbm. .. 
TaJPl'.9 ~ fakat bu da 1* OOk 

~ 89ptd"-tanteıert itl , 
llll'UIDda clDpnan tayyareleri illerini bitirmi§ler 
tekrar pldlkled iltDlamete d6~ 

...... -- Teklml ..... a...ım ~ 
lan ......... ~ hu.at.e .-C-
• ..-...n da bndWnl tald1t ... ha ........ 

• 1IPI bir ..,. JU'Ul&Ch- 'Olltellk 1111-
lml llmıa tmlbae lilbeb oldu. l'ullm toıtiuıu, 
-- .. tanareJer gittikten 80DI'&, havaJaa. 
dJla lld lllrtU41l. 
~ ,.., bulr ....... ilk emri: 
- Jfeldnltıt Onan Nuri hapüıtlrl Ben e-

mir verlJaoeJe bclar malıpua -----··· Ol4a. 8cma, teWODI& yapJan ..... Ye 

hamlaclıtı raporlar aklım ba~n a1mJttı. 
Bu hAcUıle l'UIJı - m11ıee.1r etti. Geno yGs. 
............ c1oiru llma,a. lıl'eMt•tp Ul· ......... 

s...- l9lıM arbtllptıa mp-Jw ..
ta... l'ailh glJer ykle karlllaJUl genç im lıo
,...,,. IJGl'du: 

- •ııdlen metttab ftl' plllla! .. <a.-a. .,, 
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g 

Ahi/osun · kıtası lzmitten 
dört nala hareket etti 

K :\DIN 
Petresburgun, Nikolayevski - Akşam guetelerini görme- bir tı:bessümle çatıyor. Zabit is~ 

artık cesaretlenmi§, yüzüne kar. 
gelmiş. kapı..tunun iliklerini bil l'e~froditi tekrar teşekkür ede-, · Bir taraftan etrafı gözden ge. ça bu adamın her hang~ ~uretı: 

garında bir kış akşaau.. Trenler, dim; bir §CY söyleyemem. 

• hetnen hana döndü. ~iriyordu. Çiftliğin zabti mühim buradan bırakılmaması ıçın katı 
l' ~orgun ve uykusuz olmasın'l bir şey gibi görünmüyordu. emir vardır. Onun için beni ma. 
~agtnen hancıya tekrar atının ha j Miray acaba binanın hangi ye zur görürsünüz, zannederim .. E
k tlantnası emrini verdi. F~lhaki- rine konulmuştu? 1 sasen kumandan da burada de· 
~ A.hilos ile Afroditinin bu mu- 1 

yeni giydiği anlaşılan ceketinin ğil... 
Vereıerinden bir bir buçuk sa· I O aralık ~ene bir süvari zabiti. Ahilos hiddetlenmişti. 

~ ' o ~ 
<i k~0nra, lznikin dıı,a'rısında, on düğmelerini iliklemeye çalışarak Lakaydlıkla omuzlarını silkti: 
k a lka mesafede Ahilosun gizli hızlı adımlarla görünmüştü. _ Efendi, dedi. Size emri ben 
rt""etıeri yine köylü kiyafetle. 1 Ahilosu görünce selamlaştılar. veriyorum, yine İmparatorun 
~lef k l ·ı·hı . ı . . d' ·- lAh' tl' da· B a le • a at at arı ve sı a arıy e Fakat, Ahılos atından ınmc ı. verdıgi sa a ıye e... e ı. u -

Moskovaya hareket ediyor. Büfe 
salonunda gürültü, kalabalık .. Her 

keste yeyip içmek için fazla bir 
telaş ... Ve herkes ağır, sıcak yol
cu elbiselerini giymiş.. Yuvarlak 

kafalı tatar garsonlar kömür çarp 
mış gibi, tabaklarla yemek taşı

yorlar, hava sık, kokulu, sıcak ... 

Yanımı:iaki masada bir kadın otu
ruyor. Muhitle hiç alakadar de
ğilmiş gibi bir tavır takınmış , 

~;rnrnu etmişlerdi. sert bir sesle: dam mühim bir vazife için benim 
"'U b kl" ld Yemek yiyor 'Ve arasıra ona bakı-\· tnandanlan Ahilosu e ı- _ Buranın kumandanı siz mi- teşkil ve idaresine memur o u-

d orı.ardı. Beş dakika son.ra yanın siniz?.. ğum kıtama lazımdır. Her türlü yorum .. O ise gilya dikkatle gaze-
~.1ki atıiyle, yıldırım süratiyle Dedi. emirlerime bütün Bizans asker te okuyormuş gibi yapıyor. Ken-
tıı ılos geldi. Süratle adamları- _ Hayır, ben nöbetçi zabiti· ve memurlarının itaat etmesi sa. disine kotlet ısmarla.dı. O gelince 

~ftiş etti. vim ı.. Iahiyetine sahibim!.. Onun ıçın ye kadar bir yeni gazete aldı. Kaş-
Bütün kıta tamam ve hazırdı. • _ Kumandan nerede?.. şimdi bu adamı bize teslim ede- !arını kaldırarak okumağa başladı 

h·?ethaı hareket emrini verdi. A - Onlar bu sabah aldıkları c- ceksiniz... Fakat betti ki bir kelime bile an
b 
1 

osun gilli kıtası 1zmitten Sa·· mirle hareket ettiler... Genç zabit hayretle Ahilosıın lamıyor. Çünkü gazete o kadar 
n a~ca istikametine doğru dört - Peki.. Ben Bizans !mpara- yüzüne bakıyordu. yakışmıyor, elinde 0 kaıdar lü -
a; hareket etti. . . toru hazretlerinin hususi kıtala - Fakat, dedi. Bizzat impara· zı.:msuz ve iğreti duruyor. 

is ızans imparatoruna gızlice rı kumandanı Ahilosun. tordan yazılı bir emri hamil ol-
dıYan etmiş olduğunu bizzat efra Zabit: madıktan sonra bu adamı size Halbuki büsbütün başka şeyler 

nlll d h' b'l a· -· b · ı· kıta 1 E d" · • t 1. t kt m' dü<>ünüyor. Komşulug-umu şiddet· tun a ı ı me ıgı u gız ı · - mre ınız-.. es ım e me e mazuru ... ~ 

l'ı arkasından birbirlerinden ay Dedi. Ahilosun hiddeti birdenbire art le hisseıdiyor ve kendine mahsus 
ıı/1atak iki atlı daha hareket et- _ Miray isminde bir adamın mıştı: bir tecessüsle bir takrm muhake-

Kaşlarım çatarak, daha soğuk 
çözmüş, hiç durmaksızın cıg' ara 

bir sesle: 
içiyor. 

- Vah! Vah!.. 
Dedi ve tekrar gazeterc:ne daldı. 

Sırtında beyaz, astragan derı

sinde bir kürkle, başında gene 
b~yaz deri !Jıı J...alpak, etrafc ko
yu m.,r gölgeler!· halelenmiş geç
K'İrı baıuşh gözler: tıpkı kireçle 
boyanmış hissini veren koyu pud
ralı, geni§ kemikli bir yüz; . sivri, 
münhani ve ı;.arlak karanfil tır-

r:aklı dm;ı~,.1:! rağmen iri, kuv -
vetli eller; köpek kokusu ile ka
rışık ağır bir koku 

Lakin işte, nefer çuhasmdan ye
ni kaputu, parlak apoleti ve kum
ral bıyıklariyle küçücük bir za
bit ,ümitsiz bakışlarla boş yer 
arc..yarak masaya yaklaştı, kızar
dı, topuklannı biribirine vura -
rak selam verdi. Ürkek bir tavır
la kadının. karşrundaki sandal
yeyi tutarak: 

Müsaade eder misiniz?. de-

Kadın arasıra omuzlarını kaldı• 
rıyor ve zabitin: 

"Maamafih gene de hayat gü• 
zcldir !,, tarzındaki serazad, zaril 
muhakemelerine ayni basma ka• 
lıp sözlerle cevap veriyor: 

- $ahsa göre deği§İr. 
- Bu, z.cvk meselesi .. 

- Hayat, çerçeve içine alma 
maz ki.. 

Zabit, sözünde israr ediyor : 
- Fakat siz ne kadar mi!.tero 

ditmişsiniz l Halbuki görünüşt 

öyle yılmaz, öyle enerjiksbiz ki 
Maamafih ... 

Kadır. bıçağiyle yavaşça tab 
ğııı kenarına vurarak mahzu 
<lalgr.1 bir ::.r.sıe garsona: 

- Lutfeıı bir kahve! • 
Diyor ve içini çekerek: 

l§ti. 1 İmparatorun emriyle tevkif edi. - O takdirde eebbern alırım! meler yaparak benden, mesela :n,, ı di. 
1)) "nardan biri siyahlar gıyın lip burada alakonulduğl.Ulu bili- Diye bağırdı. şuna yakın bir müracaat bekli -

- Hayır. siz çok yanılıyors 

nuz. Bilse-;.iz içim nasıl kan ağl 
yor! Benim kocam ıi:.:. zabitti 
topçudur. J\'fı..:hare0C'de tehlike 
bir surette yo.ralanclı~:m bug .. 
haber aldım, yalnız ben maske t 
şımasınc iy: bildiğim :~ · n ·fü 

t 
1~. tızun boylu kadındı ki bu Af yorsunuz şüphesiz... Genç zabit sapsarı olmuştu: 
~~~den başka kimse değildi. - Evet!.. - Fakat, diye kekeledi... 
l ı;::eri de yine köylü kiyafctin - Kendisi burada mıdır? Ahilos, genç zabitin her hangi 
tae kara, uzun bıyıklı, genç ve es. - EV'ct... bir hareketine meydan verme-

ten . . d 
(' gız bir adamdı kı bu a - Onu bize teslim edcceksi· li. Yanındaki süvarilere: 

•l'C<>o • ' 1 d' . t "' rıusün en mahır casus a- niz. - Bu zabiti tevkif e ınız. 
1

~an biri idi. . 1 Genç süvari zabiti birdenbire Diye bağırdı. 
11 

tegOriusün casusu Ahilosun şaşalamıştı: Atlarından yere sıçrayan on ki 

1:~~~~e hareket ettiğini anlıya· ı - Ne buyurdunuz?.. şi hep birden zabite çullandılar. 
laK.i~~ı l<'in kıtanın arkasından Diye sordu. Ahilos gayet sert şaşalıyan genç zabit kılıcını çek
ditj . ~~~bur oldu. Fakat, Afro bir sesle: . . meğe vakit bulamamıştı. Mos. 
re S°lZ)ı k11.,ayı takib etmek üze· I - Bu Mıray denılen adamı te- mor olmuştu. 

Yola n·· t w ldik Ahil h k tl b k k 

yor: 

Affedersiniz, zatıaliniz de 
Moskovaya mı teşrif ediyorsu
nuz? Yoksa Voloyot trenini mi 
bekliyorsunuz?. 

Fakat ben susuyor, bakıyor ve 

yiyorum. O artık heyecanlanıyor, 

kaşlarını hep yukarı kaldırıyor ve 

daha büyük bir ihtimamla guya 
çok mühim bir şey arıyormuş gi-

bi, gazetenin yapraklarım çeviri-
en . Çıktığı zamaµ bu esrar- se um e mege ge . osa a are e a ara : 
h gız atlının da ayni istikamete Dedi. · - !mparatora isyan etmiş bir yor .. 
l'~~=~e.t ettiğini görmüş, merak Genç zabit bir müddet şaşalar kumandan karşısında olduğumu Nihayet kendini tutamadı. 
,.. ıgı 1Çin bu atlıyı takib etme- gibi düşündü: tahmin etmedim... Mahzun ve soğuk bir sesle: 

Beş dal:ika sonra artık zabit 
ona ikram edıyordu. Kadının b:.i
tün dikkati kotlette, serçe par -
maklarına hususi bir şekil vere
rek ratal orçağıııı. büyük bir dik· 
katle kullanıyor, kaşlarını hazin 

belli etmiyorum!. 
Diyordu. 

Nafıa Vekaletinden 
10·8·939 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Yekateti bi 

nası içinde ı:nalıeme müdürlüğü oösmda toplanan malzeme eksiltin 
komi:;yonunda 3818,75 lira mu~1ammen bedelli 9000 litre kr.-mızr ben 
zin ile 650 teneke beyaz benzinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya 
pılacakt· ·. 

ı:,e ~3.§lanuştr. - Fakat, yazılı bir emri hamil Diye bağırdı. 
Bıtinya krallarının hazineleri bulunuyor musunuz? - Söyletmeyin! Bağlayın şu 

~:arındaki gizli entrikalar ve 1 Diye sordu. herifi! .. 

Eksiltme ~artnamcsi \'C tcfcrrü atı bedelsiz olarak malzeme müd 
- Pardon ,dedi, bugünkü ak- ı .. - ·· d · b'l' ugun en .. ına ı ır. 

şam gazetelerinde cepheye ait 

1 Ucadele bu suretle ilk ihtilat.. - Hayır!.. Ahilos bu emri vermiş ve kılı-
~~~nı Yapnıağa başlamış, kan... ve Genç zabit o vakit büyük bir eını çekmişti. 

yeni bir ~avadis var mı? Koca
mı çok merak ediyorum. üç ay
danberi mektubunu aldmaldnn ... t ahın rot görmesine müncer vl nezaketle: Ahilosun kılıcını çekişi mukar 

11~ de,·:csine girm~şti. . 1 - Affedersini.z! .. F~kat bizzat rer olan bir işaretti. 
llJ. ılhakıka bir kaç tarafı ıstc- İmparatordan bır emır olmadık- (Dcvaım var) 
trı~den. çarpışmağa sürükliycn 
ha~cadele başlamıştı. Ve ilk saf-

Kendisi tayyarecidir t 
cesurdur .. 

Ch a, şüphe yok, lznik tekfuru 
ta eg0 rius galib bulunuyordu. Zi
ncıg~tck Bitinya krallarının defi 

Ctı · · ~-111d ışınde, gerek Bizans sara-
latı a _tnühim bir rol görecek o. 
etrn ~~ırayı te\'kif ettirerek ibtal 
lin ege, bu suretle de Ahiloı;:u is
ll'la~d ettiği yegane kuvvetten 
to/~Utn ederek onu da lmpara· 
oıll'la 1SYan cttirmcğe muvaffak 

U§tu. 

Di;\hilos, öğleden biraz sonra. 
-ans .. 

hı ' ~tıYari kıtasının kararga· 
ll'ltıotlan çiftliğin önüne vasıl ol-

§ u. 
· .ı\hilos t kt 'ftı·~· .. k.t ·~iııct • ıza an çı ıgın su ·u 
acıa e olduğunu gördü. Gizli bir 
di. ~ını ahırları tedkike gönder
ha,,., hırlarda 5.10 attan ba~ka 
J~ • 

ll\i\'a .n Yoktu. Bu ona oradaki 
rı k . . b k llakı . uvvctının aş a yere 

a Cdıltniş olduğunu gösterdi. 

a!(ı1 ~~~t Ahilos yanına 10 ~işi 
o'rı. k~u.rı.criyle çiftliği kuşattı. 

~in k 1
§1 ıle atını sürerek çiftli

ö apısına geldi. 
nlcr· 

hetgi ıne kılıç çekmiş bir nü· 
Çıktı ve: 

- r·· biy \ıtnsin! .. Kimi istiyorsun?. 
Ah·e sordu. 

ılos: 
......... l3 

bet v Uranın kumandanına ha-
t!cğinı. ~t, acele kendisiyle. görü~e 

bl:!d:·· :Ben kumandan Ahilos .. 
ı. 

~Öbetc· 
~·an111d ~~ Ahilosu selamladı ••e 
!\eri k:kı klübeye girip bir as
dc:rut. !'ia ko1'a kumandana gön 

"-hi! 
hı:oun os. adam lariyle çiftliğin av 

a gırrnişti. 

PLANŞ U 

ı:;. GOL 

15. F: la rose 

ı.>. i: the ro11e 

[ rose-lcaf = pop. thc 
pctal of a rosc; attar (or 
otto of ıoscs) = oil madc:: 
from rmıcs; hip =- fruit 
of thc wild rosc or dog. 
l'O:SC) 

15. ,\ : dic Rosc 

16. Gı\ YUR ÇİÇEGi 

16. F: la gaillardie (la gail. 

larde, le gaillarilia) 

l 6. 1 : the gaillardia 

lG. ,\ : die Kokardenblume 
( Gaillardie) 

17. 1\ADİJ•'E 

17. J·': l'oeillet rn. d'Indc (la ta-
gele, le passc - velours) 

ı7G 

m 

l'T. t: the Frcnch marigold 

17. A: dic Samtblumc (Stu-
dcntenblume, Tagetes) 

18. PÜ:~H\ÜL (ı:obaıı, amav 
piiı.külü) 

18. F: J'amarante /. coudec 
(la q ueuc - de - rcnard) 

18. 1: lhc lovc - lies - blec. 
ding 

18. A: der Fuchıı.sclıwanz 

19. CiNYA 

l!l. F: la zinnia 

19. i: thc zinnia 

Hl. A: dic Zinnic 

20. YILDIZ (dalya) 

20. F: le dahlia (la georgine) 

20. 1: tho dahlia 

20. A: die Dahlic (Georginc) 

fevkalade 

Muvakkat teminat 286 lira ı 1 kuruştur. 

İsteklilerin mı. . _:·: .:ıt teminat ye ı;;artnamesinde r:ızılı ve5aik i 
birli:.~~ :ıym gün ~aat ı:- c kadar mezkur komisyonda :1~:ır bulunm 
ları laztmdır. (3257) (5543) 

-



Alnzan cas11sa olan bir 
lngiliz gazetecisi ya.kalandı' 
Yeni hava dafi toplarının planlarını, hava üslerinin l 25.7..g39 

fotoğraflarını ve daha bazı askeri esrarı 

Şimdi 

Almanyaya satan bu adam 

mahkeme önünde hesap • 
verıgor 

!ngiltercde, Alman ajaııla.nnın l fakat mutlak İngiliz ordusuna gir- yollamak içi11 postaya vermiştir. 

son günleri:leki faaliyetleri ve 1 meğc çalı§ımz. Munızzaf olarak Ayni gün casus gazetecinin evini 
İngiliz polisinin bunlarla nasıl hizmete geçince ogrenecegınız ma- basan Skotland Yard memurları, 

mücadeleye giriştiğini bu sütunlar- lümat çok daha fazla olacaktır. Bu- kat'i suç delillerini t<'şkil eden bir
da muhtelif vesilelerle yazmı:ijtrk... nu mutlak yapınız. lstediğiniz ka _ çok vesaikle ve ~ifrclcrin mctinlcri-

Avrupa gazetelerinin bildirdiğine dar para var.,. ni ele geçirmişlerdir. 
göre, !ng[teren.in. en tanmmış ga. - Bundan sonra polis artık hekleme Vatanına ihan~t eden adam, şim-
zeteciler.indcn biri olan Rejin.ald A- nin lüzumsuz olduğuna· karar ver- di bütün bir milletin nefretini Ustü. 

damsın da. nazi ajanı olarak çalış- miş v~ tam bu sırada. da Rejinald ne toplamış olara~ mahkemede ka
tığı 1.e.<>bit t'dilinec, bütün İngiliz cf yukarda bahsettiğimiz fotoğrafları nun karşısında da hetıab vcrmckte
karı umumiyesi hem şaşırmış, hem spor rcı:ıimlrriymiş gibi Almany:ı.ya dir. 
rl~ ciddl bir tees3ürc kapılmiştrr. -- ~--··--~------..---.,..----

Te ti s faciası tahki-Çünkil şimdiye kadar yakalanan 
Nazi casuslarının. hepsi de rrken 
Aln:ıandr. Halbuki bu seferki mü -
nevver ve mevkii içtimai sahibi bir 
lııgilizdir. Suçu ise, adi hlr propa
gandacılık değil, mühim askeri esra 
n Almanlara satmı5i olmasıdır~ 

katı devam ediyor 
Batan tahtetbahirin yanına ilk inen dalgıç 

Şimdi İngiliz ağırceza mahkeme
lerinden biri önünde hcsab veren 
Rejinald Adams, yeni hava dafi 
topları, bazı istihkamlar hakkmda 
birçok malfımat toplamış, hatta 
vesikalar da. temin etmiş, Ham _ 
burgda bulunan büro-vasıta.sile Al
man easus teşkilatına yollamıştır. 

Heyecan uyand.ıran 
bazı ifşaatta bulundu 

lngiliı talıtdbahiri Tetis batalı! i~le uğraşırken birdenbire sebebini 
ve içindeki mürettebatı öleli çok hala bi:ı. ediği bir emirle yukarı 

Fakat 1.ngiliz gazetecisini asrı e- oldu. Fak.al In~iliz büyük amiralliği 
le veren hfıdi-ı:ıc, İngiliz hava üsle- bı1 facia:::ım talJkikatım henüz bitir
rinin mufassal resimlerini çekip, memiş bulunuyor. Tahkikat müte· 
yine ayni Alman bürosuna yolla - 1 madiyeıı devam etmekte, muhtelif 
ması olmuştur. ~, ~ahitler dinlenmektedir. 

SkoUand Yard memurları bir',,;:~ Birkaç gün ewel de sıra batan talı 
aydır şliphelendilderi Rejinaldi sıkı telbahirin yanma kazadan 18 saat 
bir tarassut altına almışlar, ve bü_ soma ilk defa inmeğe muvaffak o
tün harckiHınr takibe baŞlamı(}lar- l::·l'l bir dalgıcın dinlenmesine gel-
dır. · • mi~lir. 

Diğer taraftan postaya da emir Frr9rdk Orton ismini taşıyan bu 
,.~rilmiş ve bu. adamm bütün muha- , t!J.lgrc_,. bütün efkarı umı.ımiyeyi 
beratı kontrol altına alı~':1ıştır. ı [cvkatıt~<; ~eyec~na .dlişUren ve kur 

Kı.sa bir zamanda 1ngıliz gazete- ta.nr.a ı~uıın bnşmd.t lfülunanlan 
minin Almanyanın muhtelif yerle- St!ç!u mcvkie ~kan çok mühim if
riylc ı;ifreli olarak yazılmııı mektub ~atta bulunmuştur. 
farla muhabere yaptığı anlaşılmış. O; ton, binbir gü~·lükle kazazede 
tır. ; t:ılıtelbaiıirin, güvertesini nac;ıl bul-

çağrıldı~mı söylemiştir. 

Dalgıç s.uyun yüzüne çıkınca bu 
emrin sebt.bini öğrenmek istemiş ve 
mU\'afrak olamanuştır. Ve artık on
dan sonra da tekrar suya daldı
nlmanuşt1r. 

Orton, tıhkikat heyetine kati bir 
lisanla, kazazede gemiye yalnız bir 
hava borusunu takmakla kalmıya

cağmr, Tetisi suların basmasına se
beb olan bozuk torpil ko\'anmı da 
tıkıyabileceğini fakat bunlara mey· 
dan vcri1mcdiğinl söylem\ca.ttt", 

Gene bu dalgıcın anlattığına ba
kılıra Da\~S aletlerinin ~ullanılma
sma hizmet eden odanın, kurtula.."l 
ilk dört kazazededen sonra İ"?lemez 
bir hale gelme inden odanrn dı5 ka
bir hale gelmesine sebeb odanın dış 

Salı 

12.30 Proarnm. 12.35 Tlirk mliıi-
ği: 1 - Nih:ıH·nt peşrevi. 2 - Lemi 
Nilıa\'enl şnrkı - Bir "İtil çıkarırdım. 
3 - Saucttiıı Jinyııal• - Nibııvcnt şar. 
kı • Gel soklcrc yiiksckliııı. 1 - A-
rır be· - Niha\'eııl ~arkı • Yanılma 
ateşı a.ıjka. 5 - füıhuıi bey - ~iha
"enı şark~ - Süzüp suzüp de ey me
lek. ü - l'\ılıaveııt Jıirıik Sl'rııai~i -
13ilııırzılirıı öıilrn ganızeııe. i - :\i
h:,ı '·en t saz ~eıııa "ı. J 3 l\lcnılekel saat 
nynrı. ııjan~ \C rılC'l<'oroloji lı:ıb<'rleri 

13.15 - l t !\lüz•k (Kor ışık progr:ırn -
Pi.). 19 Progrnın. l!l.O~ı l.\llizik IC:lı:ı 

li:ıpiııe'iıı bir pl:1~ı). l!J l~ı Tiırk rııii

dgi ( Fı:ı-ıl ı.. .. l eli). :!ti ~lcnılckel '!Hal 

ay;ırı, ni:rn'> ve nll'tl!Ql'lll11ji lı:ılıcr!Pri. 

:!0.15 Koılli~ıııa. :!0.30 Türk ıııiiziğ 
11\liısik prourarııl \nl\:ını nıd~o'ı 

küme ses ve s:ız heyeti. 21.10 Kontı~
rıı:ı. 21.:?5 Nc~tli pl;il\l ır - H. :!l.3t 
0rkcslr:ı progrnrııınııı l:ıl;ıliıııi - Nı 

colai, l\loazrl, Menılchsohn H. (Ce
val Memduh tarafından). 21.15 l\lii 
zik (R:ıdyo orkcslr:JsJ: Şef: Haw ıı 
Ferid Alnnr(: 1 - !.\lozarl - Don Gio
vnnni uvertürü. 2 - l\tcndı·hsolın . 
BarlhoJdy (4 üncü senfoni La ma
jör). 3 - O. Nicolai - Vindsornn şen 
kadınları uvertürü. 2:3.3-0 ~lüzık (Q. 

·~ UOS !:i: • ("fd - tJll(UO.\'i ~~[..JS ]JJ~d 

jruıs haberleri, ziraat, c~lıorn, tahvi. 
lal,. kambiyo - nukut hor'l:ısı. (Fi
yat), !?J.20 J\Iüzik (Cnh:ııııl - Pl.) 

, 23.53 • 2 I Yarınki program, 

26-7-939 Çar§amba 
12.30 Program. 12.35 Türk mü1.i

Eil - Pi. 13 :'ılcııılekct saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji halıcrlcri. 13.15 - H 
Müzik ('Riyaseti Cumhur IJ:ındQsU • 
Şef: İhsaıı Kilo"er) : l - Furgcut -
Marş. 2 - Pures - Ffaıtw:tla (Maıur

ka). 3 - Vole - Artcınis (~larş). 4 -

Schuberl - Rosamunde siUti No. 1-2-3 
19 Program. 19.05 l\Hizil,; (Orgl:ı Ke
lelbcy'i n iki parcası - Pi.). rn.15 

Türk müziği (Fasıl heyeti). 20 Mem. 
leket saat ayarı, ajans ve nıcteorolo-
ii haberleri. 20.15 Konuşma. 20.30 
Sevki bey - Hicıµ; şarkı - Bilmiyo
Türk mü;dği 1 - Hicaz peşrevi. 2 -
ruın b:ına uoldu. 3 - Lemi - Uicaz. 
-şarkt - Sonılmusı ıı bana :resim. 1 ~ 
Sadullah ağa • Yilrilk semai - Nidc
yiın salını ceıncn seyrini. 5 - I:U
caz saz f'l!maisi. 6 - Şevlü bey - Uş
şak şarkı - Yad ile gc~di zcıııaııım. 
7 - Bimen Şen - Uşşak şark ı - Ba
har erdi. 8 - Refik Fcrsıın - U~şrik f'olis epey çalışmadan sonra, bu j dı:ğ~.1u ~~latt.ıktan sonra, güverte 

§Ürc)eri çözmüş \e birçok şeyler t de kı dclıge btr hava boru<:u tak
öğrenmiştir. 1 mak imkanı olduğunu ve bu boru

.Su mcktubların birisinde Adıım-ı1 dan gire~ek hava sayesinde kaza-

kapağının etraf ma sarılan bir tel ol ============== 
sa ·şöyle bir emir veriliyordu: zedelerin uz.un bir müddet daha ya-

"Yaptığınız hizmetler mükemmel, ~ryabilcccklcrini ve kendi<:i tam bu 

_Tahkikat heyeti, bu iddialali üze
rinde dikkatle durmuş ve tahkikatı 
btı yoldan ilerletmcğc ba~lamıştrr. 
Eğer, kurtrı-ma i~inın başındaki 

ıyre _ !lower 

adamların d~l~ıcı hakikaten lüzum 
suz yere yul<arı çağrıdıkları tesbit 
edilirse kendilerinin şiddetle c:-:!a• 
landınlrr.ası icap edecektir. 

2:l TEınn.;7. - ır: .. ,, 

Yeni neşriyat 

1938 de dünya. ticaret 
hülasa.sı 

1 
:'ılıllcl!t·r C.:ıııi~ eti iJ..tısadt eıu1 

ı.~n i-;i 1!)38 senesi z:ırfında di141 

1 
ı:carctiniıı iıı;..i~.ırını ı::ö~lcrır 

,..rkı _ K·~ ;.urunde ~.d.ıı::. !J - ıı.ıık, t::h!c neş_ı·cirniştir. • 1 
tfırkii<i - Ay rl:ıiıll'f iıatnı.ııl. ıııı. ıoı B!l lalıto•l.ı, lto?r ıncnıleketııı 3 ı 
- Halk ı:ırı.U!;u ~ YLl•Jı,;. ~!t.lfı II:1C•l ıı..rrı V:! gc.1!1 oiıır:ık< erka:nını bıl 
talıh po~l:ı !.uıı.:•ıt. '.!?.'.!:J ~C)t'Iİ pl.ıi-.J d;!!l e;·~cl!•'.. ~e~el~rle mukal'C'~e 1 
lar - Il. ~ ı.'.lıı Mii11k (Sl' ıl pl.\l,J;ı;·t) .1 ınt·k rnumku:Hhll'. , 

22 Miiıik ( 1' ii~ük Qri..ı.:sİrn - ·.·_;rr: ~<'-1 . nıı ci~.l hi.l!ıas,~~ lw~p. k_orı.u~ı.ı~ 1 
cip Aşkın): 1 - Rohert l . .<.'ıtschıırı· - h1'tırcl t <ıerııııle ... ı lcsınn: tC'b:ı 
Mawrka (F:ııılcıi). 2 - K~lcr Ucl.1. cllirıncl:lediı-. i.lıı eserde a~ :ıi 

Kelebek avı (l)o!,•I n:ıilt.i~i). ~ - ı~.ıud:ı t..it·:ıri nıiinrıs.~ellerio:d~. ~ j 
Fraıız Aut • Ornııınlar<la ''" n"1ni. lııı-!tı ıııdcn a}rılruaı,:a te~ebbuS ~ 
4 - Fini Henriquc~ - Dan~. 5 - lllıL- •h 11 :u.emleketJeriı~ grup teşkilİl 
nıinııto Culotıa • Bur!esk:ı <inler- rliiıı.P iktı<;a.Jiy:ılıııın .}ukselmı' 
mczzo). 6 - Giovanni Carly~ - Uıil- ıluğu .1ı;:ıkı;a ~öriılınektr.dir. ~ 
~incyr serenat. 7 - Giulio de !\lic- Udiııı dıın'a ,.c h<'r memleket 1 
heli • ~leııılcket ha:ı;reti. 8 - Paul Lin a.} rı :ı~ rr ticaret fiyall:ınnı i~:ıret 
ı·ke _ Ye~il vadilerde bir randevl. de)l tal.ılolıırcla daha mııl\cmıuel 
9 - J, lSr.auss _ Yiyana kanı. '.23 Son ~d;lc sokulıuLı~lur. 
aj:ııı~ h;Aberleri, ıirııat, csh:ım, trıh. Llıından m:ıad::ı lııısLıs! bir t.ııııOI' 
.,.ilfıt, kambiyo - nukut borsası (Fi- lıcj t11'1ırıilel lic:urct mevzuu O' 
rnt) . 23.20 l\lıizlk ( Cazbnncl • Pi.}. cşyalıı ı ın m ikd.ır ve fi~·atları lf~ 
2~.5j - '.H Yarınki nrouram. olııınıakt:ıılır. 

Cımen·erlc loplaıı:ın vesai l.~ ııJ 
lC'nil hulun:ın bu cil1, büliiı1 ikH 

Yabancı Radyolardan r.:ı'ar, bangerler, ve uoğrud:t.n d 
nıra vr.:y:ı l>ilvasıtıı ithaTılt ve t~ 
cal ı;ran•liyle meşgul olanlar 1 .. 
en hiiyilk ehemmiyeti a-rzel l1tP' 

Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye sıı:ıli iizerine ve 
öğleden sonral.i .,a<ıt ()lnrnk veril
miştir. 

OPERALAR YE SE:-\FOXt 
KOXSEHT.EHt 

9,15 Viyana: "lriııcınya Aulh'te_., 
(Sliick); mi .,cnfonisi (llay· 
da); altı Alman dansı (:'\lo -
zart); "Ficlclio,, opcı•asından 

ba5langıç \'e arya (Beet. 
hoven); senrn .. ik şiir (tis· 
zt); "Eurynn tlıeı, ııvertürün

deu arya (\'ch<:'r); uvertUr 
(Schumıınn); "uslR şarkıcı· 

Iıır,. (\"agrıer). 
1 

9,30 Sottens: Y:ıure, Sibclius. 
10. Torino gr. "Siberya,, (Gior

clano). 
10. \'arşova: orkeslrn ve k_oro. 
10.15 1stokholm: "Tosca,, (Pucl'i

ni) birinci perde. 

12. Pra~: Çek operalunndan paı 
çalar. 

OD.\ MUSlKlSt YE KONSERLER 
8.5 Sotte11<ı: şarkı, ::ıry:ılıır. 

8.45 Deron1ünster: halk ş:ırkıl.1rı. 
9.30 Paris (PTT): Cortot'nuıı pi -

"l'.ano konseri. 
1 ().1 r. Bi\kı-....,.: l\u~ ~rl.:ılnrı 

11.30 Königsbcrı.:: Sc·huberl'in Tro• 
ut kni ntcli. 

HAFiF ~rt'S!Kt n: orı:nı~ 
7. nı>rlin: hafif orkcc;tı•a, 

Lon, 
7.30 Prag: hafif orke~tra. 
8.30 Varşova: hafif nııı~iki. 

!).15 Berlin (uzıın el.) LC'lıar pro-

dir. 

9.30 Slrasbıırg: oskerl tnüzik:t · 
10. Radio • 'ornrnnclic: "Şen 1 

(Lehar). 
11. Buclapeştc: op<:ra Qrkeslr' 
11.30 Alman istas;ron!An: hatif 

siki ve d:ms h:ıval:ırt. 

VARYETE YE KABARELE_.. 
!l. Brüksel 2: nab:ıre. 
!l. Lom!ra ( N.): Hound thlf (j 

10.30 

7. 

cert Parties,, 
R:ırlio F.ire:ınn: vııryete. 

DANS 'tlnJSIK1St 
Sottens; 9.15 Berlin ves.; t!ı 
Bükreş; 12 Loudra (~.); t;"f 
Roma Gruen; \2.20 Uud• 
le. 

P-1YES, KO:\FEHAKS \ 'f; 
KONUS~L\LAR 

8.10 nerorniiı~ter: ~IUleller 0 
:yeti raporu. 

10.'.!0 Sottens: "Sous le vent,. ·•" 
10.'.!J Königshers: ")[a,!'lur G3...-

1NG1L1ZC.J:; HA VADtS 
1.lli, 8.18 Roma 1; 11.30 J. 

11.15 Kolonya, Ucııufl 
11.40 Bükrc;; 12,13 Yıır-1' 

p _ C. J_ iSTASYONUNU'' 

Bu akşamki Türk kansı 
ŞUtUn clün_ya. rr..dyo a..ınş.tö. 

laraimd3n. ne~riyatı ~evg\ ve a 
ile takip edilen Hollanda,'da bıl 

nan Phili~'in PCJ i11tasyonll 
akşam memleketim.izin tan 

gramı. nıusikl üstadı ve konservatll 
9.1J Lripzig: '.\farschner nrogra· profeşörü S\:'yfettin .A$şal konS 

mı. lı.i veı:eeektir: Konser bizim ,. 
9. ti> Po~te Parisiı-ıı: oı-kcslra, ·~ar. rnizlc 21.30 da ve 31 ... 28 metre 

kı. 
rinden olacaktır. 

ımTUCRUL 
l'EK Hak.ırkö:Y'. • 
lit.;r::ıkıH • 'fi • 
rosuuda bu 
KA nTL.\lll~l!ll 1> 

nf~oı~ vodvil 
perde okıı)'IJC'~ 

BAHÇ61ÇIÇEKLERI Planş 41 
5. A : dte Herzblume (das 

ıı ıo. f : the eolumbine 
10. A: dic Akelei (Aglei) 

Flammende Herz) 

11. KUZGt:~· K.rr.INCI a 
Ege Tiy:ıtro~u ı 
, illeri N ure '1 
lıen<:rlur \C ,.r 
ılaşları 25 t~rıl 

salı akşamı O 
ılflr ne:ı;leroğl11 ~ 
cesindc ŞeJ;~ 

.... F l • ur• cot • Jarct l n le -ciiW'Cien Pl•nt• A : O • r · 
tenpf' la"zen 

l. KARDELEN 
J . F: le percc - neigc tla 

violettc de fevrier, la ni
veole d'hiver) 

l. t : the snowdrop 
ı . \: das Schneeglöckchen 

! . llERCAt ~m!\'EK~E 
n iizeyn (foliol) 

2. r: la pcmıec (la violette a~ 
trnis coulcul'fl, la flcur de 
la lrinilc) 

ıı. la foliolc 

2. t : tlı<ı pnn....c;y or heart's • 
case ( heartıı:casc) 
ıı. the stipule 

2 A · cJa11 Sticfıniltterchen 
(Fcnsce) 
• rı.u Ncbanbla:-.· 

& t ERBEM 
1 F · Jt- -."1:issc dcs pr6ıs (le 

pscudo - :narcisse, k nar~ 

cissc sauvage) 
3. 1: the d:ıffodil (lhe trum. 

pct narcissus, Uıe trum_ 
pet lily, the Lent lily) 

3. A: die Trompetennarzisse 

4. FULYA (şair ze~ui) 

4. F : le narcissc des poetcs 

(l'hcrhc f. iı. la vierge) 
ıJ. 1: lhe phc•u;ant's eye lily 

(thc narcissu:ı, ,.ı. ııarcis

suııes or narcissi) 
1 . A : eli<' Dichtcrııarzisıc 

(Narziııse) 

!'i. gALF'..BI 
5. J": le di"l~ tre (le dicen':"';'>, 

fo Cıı:ı:~ _ d<t. . Mar,.. .e 
C(k·Jr - ~~ J--a11r. ettr' 

5. t: !..'IC b!cedın., - lıe .. r~, 
.eomctimcs enle! l · the 

6. 

6. 

HtJSNiYYUSUF 

Jt': l'celllet m. bar bu 

(l'crillct: m. du poete, la 
jalo~ie) 

6. l : Uıo sweotwilliam (tho 
bu nch - pink) 

6. A : die Ba.rtnelke 

7. KARAXFİL 

11. F: le ~laicul (la gladiole, 
le glais) 

l t. 1: th0 g'IHdiolc (tho gladio

Jus, fi/. ~larlioli or gladio

Jw;;ca), pop. thc sword -
lily 

11. A : die Gladiole (Sicgwurz) 

12. ZAMBAK 

7. F: l'cdllct m. des fleuristes 12. F: le lis 

(le grenadin, l'cdllet a !· 12. t: thc lily 
ratafia) jl 12. A: die Lilie 

7. t: the carnation (the pink) ıf 
7. A : dle Gartennelke ı'l 13. BOSTA~ IIEZARA~ Çt. 

ÇE(it 
s. sus.uı (siisen , mrnckı..o 

otu, urfar ) 

fi. F: !'iris m. (la flambc) 
~. 1: tbc iris ( thr. flag) 
~. ,\ : dic Schwcrtlilie (İris) 

'I 
1 13. 
~ 1 
!I 

i' 
1 13 ' . 

F: le delphinium (le pied
d'alnu~tk, la daııphinclle 

ou dclphinctte, l'ep('rQD

nifre f .) 
l : the larkspur or Dclphi. 
nium 

9. mxn POJl\nt'l,ü 13 .. \ : dnr Ritt~r:;p'lrn 
1 

!). F: la tuhfr<!u~c (l:ı. jıır:'.:ıthe ı 
ıı. 

ıic:o1 !r.d·~' 

•• t . tlıc tu: <'TO'"C 1 ı r : ı .. plı.r .• -
D. ,\: 

,. 
c.ı . T•ılırrose 

l'l. ttASF.Rt Kt~l'ESI 

J •. l" : I" ı .. xıne '· 

' 1 1. 
H . 

.. 
' 

1: thc• 1 :-lv.;: 

.\ •1" Fl:tmır:~nblu..""n~ 

(Phı•:x) 

- 1 

Türk 11evü oP"'r' 'I? 
Bu akşam Tatı• 4 

\il ın lerıe aile it 1 
·~siıııle GCL 'f~ 5 

. TA nprret iı ç f' 
clç 1 ıatılcı. 

htanbul Halk li 
~ ıılroı;ı~ Dıt alô to 
BeY~QZ İsktle ı 
ıinosuııda cMel b 
Çı•lebi) Todvtl 

11 
perde, prore9ör 
şcl re,·usil. 

Vakii Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-
, me külliyatı 

No. 3 1-40 4 cü ıeri 
31 Ra~in külliyatı IV 
32 M~ta.fizik 

33 bkcnder 
34 Kadın ve sosyalizm 
3~ O<?mokrit 

36 Oiuter tarilıl 

31 Filozofi ve ll&D&t 
3S Etika 

3!.! lterüllt 
40 Ruht mucb:eler 

Sj 

s 
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(BUGÜN. KUMBA~ıZA ·AT~CAGINIZ. 5. KURU~] 

YARtN · KURACAG ı Nız< EVİN: TEMELİDİR 
~ 

il •-4-S. .. 

T. C. 
ZiRAAT IANKASI. 

Eminönü Halkavi fakirleri meccanen muayene ettiriyor 
Eminönü Halkevinin çok güzelrasız muayeneyi kabul emiılerdir.halkı parasız muayene edecek o. 

ve içtimai bir yarıhm teıkilitı meyBunun için halkm Eminönü Hal-lan doktorları takdir ederiz. Mua· 

d:uıa geirdiğini haber aldık. Evkevine müracaat ederek bir pusu-yene günleri §Öyle tesbit edilmİ§· 
bır çok dokorlarrmrzla anla§llll§la almalan kafi gelecektir. Gerek . 
ve bu dokorlar fakir ha.alan pa-Eminönü Halkevi, gerekse fakir tir: 

ISMl 

Dr. Cevdet Kerim fncedayı 

Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
Dr. H. Cemal Lokmanhckim 

Dr. ihya Salih !şan~ 
Dr. Mehmet Osman Saka 
Dr. Nadire Sadi Yalın 
Dr. Nihad Tözge 

~. 

iHTiSASI GONO 

Cild ve Frengi Pcrıembc 

Asabi bastalıldar Perıembc 

Dahilt hastalılı:lar Cumartesi, Sah 
Kulak, Boğaz, burun tiaStah\tan Sah 
Göğüs ve dahil! hastalıklar. Cuma 
Doğum ve kadın hastaliklan Çarpmba 
Cild ve Frengi Salı 

Saati 

15 ten 18 ze 
kadar 

10 ,, 12 ,, 

9 " 11 " 
14 ,, 16 " 
13 " 15 " 
14 ,, 18 " 
ıs ,. 11 ,, 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 
Muayenehane yapılmaga elverişli kiralık 

Yazıhane, Atleya, 
ucuz odalar 

Dr. Osman Şerafcttin Çelik 

Dr. Pakize İzzet Tarzi 
Dr. Rabia Rahmeti Arat 
Dr. Rüştü Recep Duyar 
Dr. Sani Yaver 

·f.;, 
Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar Pazardan başka 

her gün 
Doğum ve kadın hastahklan "' Çat'§amba 
Dahili hastalıklar Pet'§embe 

14 " 18 .. 
14 ,, 18 " 
14" 17 " 
15 " 16 ,, Gazetemiz idaresine müracaat 1 

fAKl-T -K-ita-bev-i ---
Urı ve yarın tercüme 

külliyatı 
41.SO 5 cı 5erı 

Üô Profundis 
Gu nun hukulti ve ıçtimaı 

43 tneseıeıert 
44 E:flatun 
45 Gizli harpler 

f '16 Disraeelinin hayatı 
1'7 ~letafi.zlk nedir? 

Yeni adam 
1l'1ılyeu~ tesirleri 
Politika felsefesi 
~tetik 

Kr 
5( 

35 

10( 

2t. 

1E 
7~ 

ah fil' 
• .. ile • rleps· rının rıatı 610 kuruştur 
4> ., 101 

nlantara yüzde 20 lskon 
1 "'Pıtı !la it r. Kalan 4 .88 kurşur 

~alcıaı Utuşu peşin nlmarak miltc , 
~ı"re 'Yda birer lira ödeamf'1' i 

~ksite bağlanır. o -
P r.IRFAN KAVRA 1 
l'ur~ GEN MUTEHA!>!:il!.:il 

1 
Si kar 

1
e, Bozkurd Kıraathane. 

to1ta1t ş~ında eski Klod Farerl 
~a 3 t o. 8 - 10. Öğleden son 
~S 1 ye kadar. 

~ .. -.......:::: 
t\1 ·-~~··r.·······-··-·_....-... 1 ~ ........................... ~ .. 

ecati Pakşifı 
rı Diş d k :: D :ıtard o toru :: 

1 
dnn ak an ın:ı:ıda hcrgün saat 1 

1 'l1ar1n ş:ıırı 18,30 ta kad:ır has· •• 
\ 1 k •• 

lre,. . :ıhuı \'e tedavi eder U ı 
l'er . (ıl:ıtn T·· 1 1 :: • \ıırı unc meyı nııı :: 

' " r:ı•ı 1 •• ~ '• r <'<;i h:ı<;ınıl:ı 1 : :: 
• eı. lı ııııı:ıl cııclınnc ia 
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- Birinizi tercih mümkün 
değil.. Çükün ikiniz de bana 15-
zımsınız. 

- Öyle ise ben kendim çeki
liyorum .. 

- Siz mi?. 

- Evet, düşmanlarıma mey-
danı serbest bırakıyorum. Ber. 
kederimden öleceğim, fakat 
mösyö Şuvazöl memnun olacak .. 
Bu da sizi teselli eder. 

- Ben de size yemin ederim 
k• Şuvazöl size düşman değildir. 
Hatta size büyük bir hürmeti 
var. Çünkü Şuvazöl terbiyeli 
ve nazik bir adamdır. 

- Terbiyeli ve nazik adam! ! 
Bö·,·le bir adam insanları öldürt 
mez .. 

- Fakat! Bu kad~r ileri r:it
nıeyin ! Henüz işin ne olduğun"L; 
bilmiyoruz l . 

Polis nazırı Sartin zorla söz 
söylemeye cesaret ederek: 

- Askerler arasında bir dü
ello pek tabii bir şey 1 dedi. 

Kontes bağırdı: 
- At Al .. Siz rıe mi 

yardım ediyorsunuz ... 
Sartin?. 

onlara 
Mösyö 

Polis nazın bu sözdeki teh
cfü maııasını derhal anlayarak 
kontesin hiddeti önünde geri 
çekil.di. 

Bir dakika devam eden derin 
bir süküttan sonra kral: 

- Gördün mü Şon, dedi, yap
tığın işi?. 

Şon riyakar bir tavırla göz
lerini yt:re dikti: 

- Kral hazretleri affederler, 
diye mmldandı .. Çünkü kaıl:.leş

liğin verdiği acı, hürmeti unut· 
turdu. 

Kral: 
- İşte bu güzel bir söz .. Hay· 

di artık böyle düşmanlık ve in· 
tikam sevdası lazım değil 

Bilhassa bana da darılma... . 
Kc;,ntcs: 
- Hayıı efendimiz, hiç bir 

darg;nlığım yok. Yalnız Lüsiene 
gic:eceğim, oradan da Bolonyaya 
gitmek fikrindeyim .. 

- Bolonya Sürmere mi?. 
- Evet efendimiz, oradan da 

:ıa~vckilin kralı :C:orkuttuğu r.1\!:n 

lekcti terkcdcccğim .• 
Kralın cam sıkı.ınıştı. 

- Madam .. , diye söze baş'.a· 
cir •• 

Fakat :;erç kadın kralın sö· 
71,h,ü ke'>ti; 

- O halde kral:ma ıdaha ziya
de hürm~tte kusur etmemek 
için müsaar.e buyu~·unuz da, 
çekileyim.. -

Kontes ayağa kalktı .. Bu ha
reketin yaptığı tesiri anlamak 
için göz ucuyla krala bakıyor· 
du. Kral on be~inci Lüi yorr,ıın
lnğu gö:;t::ren derin bir oh! ~e:;:

ti. 

Sinir hastalıklan Çarşamba 

Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Paazrtesi Sabahtan akşa· 
ma kadar 
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rinc hücum etti. Onu ağır suret· 
te yaraladı .. 

Sartin : 
- Bu adam yalnız mıydı ? 

- Hayır, beraberinde altı 

kişi daha vardı. 
Kral, kederinin derecesini an

layıp keı*lini ona göre kederli 
göstermek için kontese dikkatle 
bakıyordu: 

- Biçare Vikont! dedi.. tJze
rine hücum edilsin sonra da ya
ıalansm t. 

Sartin, matmazel Şonun; işi 

gürültüye boğarak anlaşılmaz 

bir hale getirmesine rağmen ha
kikati keşfe çahşar_ak: 

- Bu kavganın sebebi neydi? 
diye sordu. 

- Ehemmiyetsiz bir şey de· 
.eli, bu sabah karl:ie~imin yanına 

gelebilmek için icap eden posta 
atlarını vermek istemediler de 
vikontla kavga ettiler. 

Kral sordu : 
- Peki ama, bunda da inti

kam maksadı nerede?. Öyle de 
ğil mi Sar tin?. 

- Öyle zannederim efendi
miz, maamafih şiml:Ji gi.der tah
kikat yaparım .. 

Şona dönerek sordu: 
- Miitecavizin ismini san'a

tım. söyleyebilir misiniz. ma
dam?. 

- Dir askerdi. zannedersem, 
,·cıı:ah :iin akyı:::lan bir z:ıbit ... 

İsmi galiba Taverney, Taver -
ney miydi, tamam, Taoterney, 
Taverneydi ... 

Sartin: 
- Merak etmeyiniz, madam, 

yarın Bastil de yatar .. 
O zamana kaldar bir diplomat 

gibi susan, kontes müdahale et· 
ti: 

- Hayır, hayır, mösyö, de -
di... 

Kral: 
- Niçin hayır? Rica ederim, 

niçin söyleyiniz, diye sordu .. 
Çapkını hapsetmesinler mi? As
kerleri biliyorsunuz ki hiç sev
mem. 

Kontes: 
- Ben de Vikontu }'Çlralayan 

zabite hi~bir ceza verilmiyecek, 
diyorum. 

Kral: 
- Doğrusu anlaşılmaz bit 

şey, dedi. Rica ederim bunun 
sebebini bana anlatınız ... 

- Sebebini anlatmak pek 
kolay, çünkü birisi onu müdafaa 
edecektir. 

- Bu birisi kimdir?. 
- Zabit kimin hesabına ha-

re ket ediyorsa o ı. .. 
Kral güldii: 
- Bu zat, onu bize karşı mü 

dafaa mı edecek'? Kontes, bu 
s 'n lediğin şey cidden garipL 

Sartin Jarbenin pek ~iddctli 

olac1ğ·nı anlıyordu. Y.cndlne bir 
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Müşterilerine şükran borcunu 
ödeyebılmek içik 

Yünlü, ipekli, Keten, P amuklu} Organti, Reversibl, Av
rupa Emprimeleri, Trikotaj fiatlarını T icaret Odn5tnm 

müsaadci mahsusası ile 15 - 7 • 939 tarihinden 
itıbaren i~itilmcmiı bir dereceye indit'di .• 

Beyağlu, istiklal ca~dcsi No. 282. Tel: 49341 
ltıtanbul Çakmakçılar No. 183. Tel: 22991 . 
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H f\ B E R - Akşam Postası 

KANZUK 
TER PODRASI 

BOROSALİNA ~ 
Koltukaltı ve ayak terlemelerini kat'iyen zarar 
vermeden keser. Kokuyu giderir, BOROSALINA 
kullanmakla elbise ve çoraplarınızı da tıarabiyet
ten kurtarmış olursunuz. Eczanelerden arayınız. 

INGILiZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu lstanbul 

Nafıa Vekaletinden: 
Takriben 165 kilometreden ib<ıret olan Erzunım • Sarıkamış ara ı 

nın demiryol etüdü işleri kapalı l<ırf usulile münakasaya konulmu~tu• 
ı - r\lünaka-a 2 ağustos 1933 çar~amba günü ... aat on b<>5te vck:ı 

letimiz demiryollar in~at dairc_ı.~deki münaka a komb yonu oda"m· 
da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 3225 liradır. 
4 - !\Iuka,·ele projd, eksiı•me ~rlnamcı;i, gcnC'I şartname. J 

mumi fenni ~artname. istik~af har ta.::ı, ista yon mc5alelcrinin ,.e ilti· 
ak kat'ı mükafilerinin hesaplarına ait 210 , .e A 2 numaralı tipler· 

25 TEMMUZ - 1939 

lstanbul Beledı vesi ll~~ıa.-ı 

Köpriı1er tamiratında kullamln._·. - . - - u olan keresteıı 
r.-ıübayaac:ı lfap3lı za:-f ~· :jltmesine ::onulmuşlur. ihale •31-7-939 ~ 
z:::-tesi günü saat ı;; ·- Daimi encümende ya;::lac:ıktır. MuhafJ11f.• 
bedeli 5258 lira 50 kuru~tu·. tık teminatı 39i lira 39 kuruştur. Şartr. 

~ 

me zabıt mı:.. .. .tr.t müdürlü~ü b._:~ ... : .. de :;örülebilir. Talipl ::"i:ı 
teminat r.-:akbuz ···:·a mektupları ile 2 i90 numaralı kanuna "0:-c t. 
z. hy:. · '··:-ı kapalı zarflarını ,ihale ~ünü s:::at 14 de !::ı:!ar daimi erıcı; 

~ ,·ermeleri. (5282) ·------------- --- , _ ,, __ ,,_ ______ __ 
Y[Ni T[SLiMAT=-4--_ ~ 
iLMüJ.IABERLE~iMiZ 

;;....-ı---+-..;..---1ı---

n il
. den ibaret bir takım münaka.::a evrakı iki yüz on beş kuruş mukahilin 

de Demiryolları ln~aat dairesinden tedarik olunabilir • 

------------------------ -- 5 - Bu münaka aya ~irmek i.;,ti~·enler 2490 numaralı arttırma. ek· 

• Mü.de,.1 
G . j B"lbü'I .. 

• 
azıantep u u 

H A S A N H O S E Y l N 'in 
okuduğu ve AŞIK VEYSEL'in 

bestelcl:liği 

ATATÜRK AGITI 
ODEON 

270304 No. 
tıthtıncla 

Plaklarında aatııa çıktı. 

Du plcikr her halde dinleyin jlıcğeneceğiniz, sevece~iniz 

muhakkaktır. •••• 

' . 

;~ Q_evlet Demiryoilarr ve Limanları 
J_. işletme Umum idare~: i!an!ar~ 

. . 

!\luhantmen bedeli 825 lira o~ın 75 metre murabbaı \'agon için 
mar pb e lac;tiği 7·8·939 pazartesi günü saat (10,30) onbuçukta Har· 
da:-p:ı.:ıda gar iinası c:~: :::ndeki komisyon ~tarafından açık eksiltme 
u ... ulü ile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek i tiyenlerin 61 'i·a 88 kuruşluk mm·akkat teminat 
'e l .. aımnun tayin ettiği \·esaikle bi1ikte eksiltme günü saatine kadar 
ko•ni -yona müracaatları lazımdır. 

Bu j ~e ait ~rtnameler komispıdan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. (5264) 
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siper · -- ·· ·- ....... öa çalışarak: 

- Madam, dedi. 

Kontes '" .. ı.lönerek: 
- Evet bizzat size karşı, de

di ve şöyle devam etti: 
- Siz §İmdi Fr~nsada hüküm 

ve emrdebilir misiniz?. 
Sarttn kendisine indCrilmek 

istenilen darbeyi hissetmiye ba~
lamıştı . . 

Kıal söyledi. 
- E·.-ct, şimdi kendimizi bir 

takım hükumet i3lcrine sokarak, 
bir adi d:icllocla bir çok sebep
ler bulınağa çalışacağız 1 dedi. 

Kontes: 
- İşte görüyorsunuz ya?. 

Şiıı. i sız ele beni ttrkediyor 
su•ıttz. Bir dakika evvel katle tı:
şe ıbüs ôcdiginiz şey. şimdi ne
reden geldı~i <>nlaşı!ır, anlaşıl
maz, adi 1.;: , cliie:ıo c"chı . 

K r.ı l. 

- Gene anla~ılmaz bir söz! 
dedi. 

- Darbenin nereden geldiği-

ni b:tıniyor musunuz?. 
- l ~ınin ol ki bilmiyorum .. 
- ~~iphe etmiyor musunuz?. 
- Ycm:n derim ki hayır, 

k, rı t cs -: z hii ·yor n•t runuz? 
- E ve : biliyorum, ,.:mdi arze

dcccgim .. Bununla beraber size 
yeni bir ıey öğretmiı olmıyaca
! rm::. eminim .. 

Kral kendini idareye çalışa

rak: 

- K ontes, kralı yalancı sı

kardığınıza dikkat ediyor musu
nuz? dedi. 

- Efenl:iimiz, belki biraz hid
detli bir haldeyim. Fakat ·nösyö 
Şuvazöl'ün kardeşimi öldürt
mesine lakayd bir gözle bak -
mak mümkün mü? 

Kral, on dakikadanberi söy
leneceğini kat'iyyen bildiği bu 
adı hiç hatırına getirmiyormu~ 
gibi hayret ifade eden bir tavırla 
güldü. 

- işte, -dedi, bu işde de Şuva
zöl çıktı. 

- Siz, onun bana mühim ve 
büy:.ik bir düşman olduğunu bir 
türlü anlamak istemiyorsanız, 

bunda benim kabahatim ne? ... 
Ben, bana düşmanlıkta son de· 
receye varan bu adamı hakiki 
kıymetiyl e biliycrum .. Çiinkü o, 
bana düşmanlıkta israrını gizle
miyor ki .. 

Kral : 
-Düşmanlık başka, adam öl-· 

dürmek ba~a .. Arada çok fark 
var kontes .. 

- Şuvazöller için her §ey bi
ribirine bağlıdır. 

- işte gene hüktimet i ~i. ... 
gene siyaset ise karıştı. 

Kontes, Sartine .dönerek: 
- Bak mösyö. insan bu ka

ldar lakırdıya bakarak çı l c.lır • 
maz mı? dedi. 

Kral: 

.::iltmc \'e ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak H 

·esikaları, mm·akkat teminatları ,·e münakasa tarihinden en az sekn 
! ~ün evvel referanslarını ve diğer ,·e.::ikalarını raptederek \'ekaletimizP 
1 ;erecekleri bir istida ile bu iş için talep edecekleri ehliyet ,·esikaları· DAl-IAYUKSE:IC 
1 

nı Ye fiyat tekliflerini ha,·i kapalı Ye mühürlü zarflarını mezkur kamı 
mm Ye ek.:;iltme ~artname::-inin tarifatı daire::.inde hazırlıyarak 2·8·929 

ı tarihinde saat on dörde kadar nunı:ralı makbuz mukabilinde Demiryol· 
lar in~aat dairesi eksiltme komisyornı reisliğine tevdi etmeleri Iazımdır. 

(5239) 

rAiZ, DAı.IA E.Yi 
ŞARTLAR, T[MiN E:D~R. 
WOLANTS[ BANK-UNi NY. Maarif Vekilliğinden 

Kütüphane Memuru olmak istiyenlere 
1 - ~fohtclif §ehirlerdeki um11'11i kütüphanelerimizde açılacak o· 

lan kütüpl1ane memurluklarına en az orta o!~ul tahsili görmüş dört me· 
mur alınacaktır. 

r HAKER l\:zalarının .. I _ .... Saç Bakımı ~~ 

1 sattığı kostüm \'e pardesüleı , Güzclliiin en birinci ıartı 

2 - Bu memurların seçimi için 7 a~uc:tos 19~9 tarihinde .\nkarada 
Ye l stanbulda .bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

emsalsiz bir biçimdir. 1 
Sağlam ,., . 1 

' - R allha•ud• s;~,!;!~z er l 3 - İmtihana girmek istiyen\erin bu\unduk':ırı )"erler M aarlf ml\
dürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş Ye sağ· 
!ık raporlarına tahsil Ye a<:kerliklerini yaptıklarır.a dair o:an ye.::ikalari· 
le çalıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet ,·esikalarını rapt ~tlerek 
en çok 31 temmuz 939 pazartesi günü ak~amına kadar ı;ahsan Yeya ya· 
zı ile \'ekillik kütüphaneler müdürlüğüne müracaat ctm: :: ri lazımdır. 

zengin çc~itleri , her yerden r 
cuz fiyat \'C müsait şartlar! 

c:atılm:lktarlır . 

4 -- Müsabakaya i ştirak edenlc~dcn ehliyetkri kafi görülen \'C 

sal!"lık dunımları bu me !ekte çalışmaya el\'erişli olanlar altı aylık 

namzetlik müddetlerini Ltanbnl kiitüphanelerin<lc geçireccklcrclir. t i j 
devre.::i sonunda bu i~lerde ça!r~abilccekleri aııla~rlanlar kur'a çek· 
mek surelile boş bulunan vazifelere tayin Ye se\ kedileceklerdir. 

Dr. Necaettin Atasagun 
!:i:ılı::ılıl:ırı 8.:ıo a k:ıı l :ır; ak:;.aır. 

l cırı 17 ıll'n soıır:ı l.:i lcli T:ı)y:ın 
,\ fi, Oaırc 2: !\o. 17 ılc hnsl:ıl:ırını 
ı-:ıtıııl eder. ('I eleforı: 2:19;,:ı ı 

JOZEF 

- Hayır, kontes zannettiği

niz şey eğer ... 
Kontes, kralın sözünü kese· 

rek : 
- Anlıyorum ki siz artık 

beni müdafaa etmiyorsunuz ... 
Halta diyebilirim ki beni düş

manlarıma terkediyorsunuz 
diye söylendi. 

Kari yumuşak bir sesle : 
- Kontes, dedi, sizi terket

mck şöyle dursun. Müdafaa edi
lecek, hem de mükemmelen e· 
dileceksiniz .. 

- Mükemmelen mi ? . 
- Evet, mükemmelen.. Çün-

kü zavallı Jana tecavüz eden 
ağır ceza görecek! . 

- Evet! Elini kıracaklar ... 
Onu kullanan eli ise sıkarak ce· 
saret verecekler. 

- İşi gören kimseyi tutmak 
doğru değil mi?. 

- Şüphesiz doğru, fakat yal
nız o kadar.. Bana yaptığınız 

~eyi bir askerin hakaretine uğ

rayan bir dükkancıya <la aynen 
yapabilirsiniz .. Size arzedeyim 
ki ben herkes gibi muamele gör
meği hiç istemem .. Sizi sevenle
re de halka yaptığınız seyler
den fazla bir ~ey yapmazsanız 

h:n de halkın yalnız ve sakin 
hayatını t ercih ederim. H iç ol· 
mazsa onların kendilerini öldii
rccek kuvvetl i dü~manları yok
tur .. 

(3UO) (5342) -------
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Kral mağmum bır tavırla: 

- Ah kontes! dedi, ben bu· 
gün çok neş'eli, çok mesud' çok 
rahat bir halde yataktan kalkmış 
tım, gene rahatım bozuluyor ... 

- Ne güzel söz! Benim bu 
ı;abahki halim pek mi rahat? ... 
Ailemi öldürürlerken naı;ıl rahat 
vakit geçiririm. 

Kral, uzaktan geleceğini anla
c.lığı fırtınanın bütün bütün pat
lamasından korkuyordu. Ve he
yecan içindeydi. 

Bununla beraber kontesin 
söylediği bu öldürmek kelime
sini duyunca gülümsemekten 
kendini alamadı. . Bunu gören 
kontes büyük bir hiddetle ye
rinden sıçradı .. 

- İşte bana si;ı: böyle acırsı· 
nız ! diye bağırdı. 

Kral sükunetle: 
- Oturunuz, oturunuz, hid-

<lctlcnmeyiniz... diye kontesi 
tc.skine çalıştı. 

- Elbette hiddetlcneceğim .. 
- Haksızsınız .. Yüzünüz g :.: 1-

düğü zaman güzel 
halde, hiddetlenince 
şiyorsunuz. 

oldtığunuz 

çirkinle • 

- Neme lazım? Güzel ~lıra
g~ ihtiyacım var mı?. Gü zellik 
beni entrikalara feda olmakt<ın 

ır.enetmiyor ki .. 
- Biraz diişi.in kontes ... 
- Hayır, intihap ediniz, ya 

ben, ya Şuvazöl ?. 

Kepekleri ve saç dö.ı.:uımesırı 

tedavi eden tesiri mUcerreb bi 
ilaçtır __ ... _____ .,, 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1 • I O kitaplık birinci seri 

Numara Kuru~ 

ı Safo 100 

1 
2 Aile Çemberi 100 1 
·~ Tıcaret, Banka. 75 

Bor!sa 
Devlet ve Thtilll 75 

·> Sosyaliun 75 
J. Rasin külliyatı J 75 
tı;çı sınıfı ihtilali 60 

~ Ruhi hayatta laşuur 60 
' Csfahana doğru ıoo 

ıo J. Rasin külliyatı Il 7~ 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruı; 
ır. Hepsini alanlara % 2( 
konto yapılır. 236 kuruşı 
•ı?şin alındıktan sonra kalar 
lirası ayda birer lira öden 

<:>k üzere dört taksi te bağla 
: ı r . 

11939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
45 numaralı sayısı 

S irçr>k güzel yazılar vf! resimleri' 
rfoludur. Almağt unutmayınız· 

v-------..t ~l.LA.,J ...... A.ı,J_. 


