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J Karadenjzde çok 
,Reisinin ı A b • f • 
teşekkürü e ım ır acıa 

1ııl8nbul, },{ (A.A.) - Hava Kıı-
ruınu İstanbul vilAyctl tcşkilütı h1.1lk 
lrtOınessilhırı kongresinin ıçtiınaı ve
•Uesile Başta Millı Şef İsmet İnönü 
01nıak üzoı e kongre adına büyfikleri
lllıte gondcı ilun tazim ve bağlılık 
duygularıııı teyıt eden telgraflara 
•tıığıdaki c•f'vnplur gondcrilnııştıı: 

fJava K 111 umuııurı vcı ımlnı Ol't • 
tırnı k -ıt ıçııı )'arılan torıluıılı ıııurıa-
~bl!tile haklarında ızlıar olunıtıı sa
ııı· 
b •nıt duygulardıın dolavı fü.ııskunı-
tır lnonu'nıııı lcşckkurlerınl arzcde

tıııı. 

Umumi Kcit"p 
Gcdtıltıç j 

~Devam• sayfa 8, sOtun 3 te) 

~ .. ı.~~ -, 
l<.uınanyaya 

kağıt 

ı Geıı cra/ De G•allc'c i/tiltalt •tl•n •lır F,.,..,. bo11tluırdıman ajparişl l 
G "Ç•nlt-rde Rumanya ile yeni Dünkü hava l r.H rp vazı·yetı;-') 

bir ticaret anlaşması yapma· _. ·ı a ı-., 
-... muharebeleri ' ~ iizerine hükümetin derhal 

• 1ü2 bin ıiraıık kai•t siparişi Berlin ve 

Amerikanın hava 

başkumandanı --

--- ---------

Görele civarında bir yelkenli 
battı, içinde bulunan 43 
yolcudan 33 Ü boğuldu 

Gııcsıın. 13 < A.A.) - Tıreboluıu; ğıııdan su almak suretile batmıştır. 
İbrahim Rcı in ıdaı't'sındckı .rclkcıılı 1 Gn"ent k ı ki · · d 

..... ıı aıan ı · arı ıçın e cereyan 43 yolcu ile Gorclcnin E\·ne il ııahi-ı 
. • eden bu ftıcıada yolculnnn onu kuı-ycsınc gıtnıcktcykeıı Gorele kalcsıııın 

üç mıl açığında yolculııl'ııı fazlıılı uırılrnış, otuz uçu bogulnıuştuı. Gli-

Ticaret Vekilinin beyanatı 

Mahsullerimizin mühim 
bir kısmım lngilizler alacak 

1 

ı·cleniıı nlCıkadaı· memurları ve hal
kı denize diıkiılcnlcı·i kurtnrmuk ıçı• 
ellerinden gelen bütun gayretlen sar 
fctmişleıcllr. Yelkcnliııin kaplam ad. 
!iyeye teslim edilmiştir 

~t'diii ve daha 300 bin liralık da A ı m a n ya G I 
~ete kağıdı ısmarlıyacağı habe- . mihver siyaseti ener a 

okumuştuk . "M 1 k tt t 1 ·· k 20,000 askerin masrafı 8u haberden h em memnun ol- tekrar (, Yazan· ~ c ha e • em e e e pe ro Ve muşte atı . . R 
18 

l :lif. bem de bir dereceye kadar Eıkl Ordu Kuman~anlarında• n y 1 n •h t• d di h f k IÇln umanga mi gon 
... duymu,tuk. Emekli Gene•al CI e in en en şeye ma 8 YO tur J stt!rlin tahsisat · agırtlı 

Rumanyada 
hulu nan 
Alman 

askerleri 

"'it.1eınnun olmuştuk, çünkü iz - h u··c uma Ali Ihsan Sa"' bı·s Lon d istenildiği takdirde bunu lngilte- Bukreş, l~ (A.A.) - Resmt tef>. 
tteki me~hur fabrikamı~ rai - ray 1 lığ: ltundun evvelki kabine, ordunun ~~il, trıernlekel devanılı bir kağıt reden getirtmek mümkündür,, tcçhızi ve tulimı için Alman• anın """lllt 

1 

k Muhal'ip devletler uı·asında ~ 
l· !•ı çekmektedir. Büyü çe v d • t • yardımını istcmJotı. General Aııto-,... k t b bb"" t u g ra 1 ınutad tayyan• faaliyetı, netice· z 1 ya re 1 "ıı" ı ap astırmaya tef e uş e - siz tahrip işleıı ve zayıata de· 'l'ıı aı l'I VPkılı l\";.7.ıııl 'fopçuo~lu,I oylcmi~tır· neııko, l>U flkı·i ımikemıııel bulmuş ve ı.,ı'!-. ne ;,ıed;iini2 kotada, ne ;,. "'"' •lm,.todu. dnn ,,,.,.,, '"'"'~''" Ank0>•y• < • ""'·"" """' ko '" •nı• ., • .,., beninıııeml,tiı. 1

iiniz cinıte. ne de istediiiniz -- - ~·· - " Al b d te b h" - ı ~t • Mısır cephesinde ikı tara fm • • · - •lunııııış, lıu ı ı•ketınıll'ıı e\ vcl şunl:ıı ı Jekr·limız heı <>1.et yılı içınd.,dir. hı- madnya, u a~e ır usııun 
"" •rda kiğıt bulabiliyoriunuz. 1 I bl""'" U k k b I . . . . yet ve o tluk zıhnıyeUle <·evap ver-ı~d"f d b l ta yan te ıgıne go··re ıııolörhl kıtnlıın arasında chenı· za şar ta u. unan rııcııı ıııahsıılle11mızm ıhtı~·ncımız. . . 
..__ U en aradıiını2 kiiı ı u • ııııı ve bıı askeri hcvet "Önde e"'" ~q ınıyetsız çarpışmalar olmuştur. . ............................................... dıııı fıı?.lasırıı hımnnıen Jhı·aç edebı-ı ' • "" rm .,. ~ ~·~! bu defa da fiyatı itibarile ---~ Unı uıııt harp vaziyetinde hiç- A k leı·c(i'ı~ Hıııiçterı her ııevı mnllırı- kaı"nrlaııtımu~tır. Rıı heyctııı ılk k111 tıı..._ 'iıdı almak imkinını bulamı- M 1 . d k. l.ııı •leğışiklık yoktur. ınz bu hol· Amerı·kalıların r adaşımız mızu mbştnı vardıı. lıırrilızlerle ge- mı, General Hnnscn ve Gcnernl Sııeı-ı.:-•unuz.. Çu'"nkü birinci ve ikinci a ta cıvarın a 1 .. d 1 1 d 1 d 

~ leıe ge~eıı Cihaıı Harbinde nlış· niş ve ı,ılimullu blr tıcaret anlaşma- ~ mmnn a.arın a cunıa~tesı guali 
t..L ·;Lt' denilen kiiıtların fiyatına denı·z muharebe- mıstık. Hatüi cGnı'}l cephe inde t hı· • • • .k. Mı h Si l'&pmnk iç' . - ı d b l l Rilkreşe murnsalat ctmlştıı-. ~~n vüzde yüz zam yapılmıt· - 8 IJeSJ IÇID J 1 u ar rem ın goruşme ere u u - T . T il 
-.. E~ t "k" . h . • 1 yem bir şev yok> tabirı biı daı- nu)•oruz İngilizler her nevi ıbrncatl reııın ıans vanyndım geçışhıde. ~~· et ce 

1 

lıncı 'k' ~murun 1
111 

)erinde 1 DgİIİz, bıınc:ıel hukmfıne girmışti . tr-anaa tlantikle f maıldı>leı ınıızc talıp bıılunnıaktodn·. halk Alman ordusunun şanlı müms. 
• C> az., o uz J ı auruta a • · ~ • ~ 

1 
r "J 

1 
lfı.f b- _

1 
b" k sillerfne haraıctlı blr hOsnukııba&t h f 3 1 1 h Yenı Beı·Jin paktı hcnuz mih· b• k a "o ı•u ımızın uvu 

18 eh..., ~n. ıirndi ayni amurun ena ta yan arp ırço vapur eyzı ogag . . . ' il - gô.ı.ermiıtil'. )-~. altını, lluruta bile alamı - • • ver devletleri lehine hıçlıir nıOs· ıııını bu dost devlete atacağı?.. fn-

~oq b ld bet harp haıekutı meydıına koy- h 1 Tanınmış si)•11si ~llı.ereılen bi?.C' lüzumu olırn nıaddc- 20,000 Alman askeri ~ gemısı atırı ı azır anıyor · 
a. •• l'flektep kiğıt ve defterleri de nıanııştu. ınuhaıru ıırknılıı- ~--..~ ~ lcrln dt tPnıiııl nıilıııkiiıı olacuktır. Bfikrcş, 13 (A.A •• - lteutcı·: 
'90)-L •· Ç ki '-t Londra. 18 (AA l - l ııgıliz lıoııı· Bu paktın yııpabıl<'ccği hıuh· l.ondıa, 13 (A .A.) - Anıınıka lilllllZ Mulıaıreın Tu-t:•n va··ı•etı· Rumaııyııdııki Alınnn askcrı heye. t.ı- "VClar, ocu arımız, me• f'P . 

8 1 
k D u .. , 

~•İ[i .. • . d d 1 bııı·dıman tnv~ııırl'lo'n BPrhn ıızerıue telıf tesırlen tetkik edeı·ken 7 lr eşi evletleri lıa\a m!idııfuıı:;ı lo'cyzi Togav'uı, tinin reıı;i General Hnnscn, evvelce ~:.~· -.ın a eta esas ıı a11 o an b k d G 
1 

Bu llf"llPkı LiHCin ı·t>k1.1lteıııiz geçen ~t t d .k. d .. J"•- k. "' Alnıan~·ıwııı ılll?I'• ıııırıtakalıınııa bırıııcıteşnndı> neşrolunan yazı. aıı uıııaıı ııuı ı entra Chııııey, .vı.ı- Holaııcladııki . ııazi işgal ordusunun ~ e arı ·ın • ıuç ua çe ıp ı .. k yıllıı rıı ıııızaron dalıft iyi hil' va?.iveı-lltu)r I ııkııılar vapnıış. a!>kı>r1 l11:ılt>fl!'!r1 nıu. nıızdı1 mihver devlctledniıı as. ııırıua uı mayından yuıbaeı l:;avılle kııınnndanı bulunuyordu. Heyette ~ ~--or.ar k ı .• ld 1 1 tı•<tlı. 1aluııılürı ılegcr fıyııtlnl'la ta--z.t 1 · 1. l k. vaffa ıyl't e hoııılıııı·dııııaıı et.ıııişlıu • keri vaziyetlel'ine teııiı cı.lip et· oluuğu ha c, dun Amerı qıı 1111 tay- cilınltı üç tiim~ııııeral ve ll albay var-
i.t c1 .... d'.' dere ıe ınlce, od~ ar~n. da- dir Oiışnıırn l~galı alı ıııdeki Mım6 nıl ~·eceğini de goıden "ı."·iı mıa. .vııı eyle Londraya gelmJştiı. General ınnıııerı utılalıılf'ceği nıuhakkalctır. dır 
t.L•. "' tn en nail '"'n lfe ıçın e .. " v 1'utfinleriıııi~n J'ngilteı·e, Almannft, ~ '•• . d·'-I • . ... .f L. 1 lın11ınlarırı11 dıı muv:.ı ffıııkıyı>tl l Mi - tik Chaııey, ha\•a hucumlurınıı kıtrııı in- "" _,u Hilen Ilumnııyonın ınuhtelli not-,eçır ıa erını t•rı • ... ce f Ameı·ikıı, ~imali wı merkezi Avı upn )~'- cumlnr yltpılııııştıı. Bır kıı'' "Urı ovvcl B,·ıı·ı ı·ıııl- gllterenin müda ıuu;ını vo ıvıl hal· k 

1 1 
talıırınn vnı·mış olan Alman askel'-

"" ,.. .. ııı<'rnlc: ·et erındıııı b ı cok taliıı var. >t1~ı· k k. . buhr•nı bu Beı llıı, ııı ( A A.) - lııgılız tay- yuı.u bu yazınıııJan yalnız bir kın bonıb81'dıınanlarını nıuşnhlt >· dıı. lerinın miktıırı, yirmi bin !:adar t.alı-"lr~d e ette qıl "ııreleıı Bel'lın ve aıvıırıııa htlcurn f ı k iııtıle tetkik <'<leccktır. rnln edilmektcdlı. Alınan lıaberlctı9 li.. e olduiuna söre, yeni bir " ı krayı a ara .mihver Sl)'tısetinı R l 
--qret h d . ı_ ctnıışler. mfılik ''e ynngııı bonıbaln· teıv ıç ettitimız nıaııasıııı çıkar- Uzakıarktaki Amerikalıluın umen an atması 2öıe, kıtıılnrı hamil bir çok tren, •oıa ta...1 rnua e uı y•para• o sa- r• 

11&rJçten yedi, selu:ı ym ın J 'l""e L • • • b" .rı atmışlaı'<fıı· Bıı askııı ve bır çok ını«a kalkışını,. Bu ı ııdyonuıı tahliyesi ıuınen anlnşnınsı Anadolu AJnn- 48 saat içinde Tıımışvar ve Braş~· 
'diJılc. kiiıt aetirilmiye let~bbüs ıvı ı olmüolCiı. Alınan tRyyarelcrı de neşrıyatını tarızım edenler, tek- Vaşıngton, 18 ( A.A. > _ Anıerıka sırım veı:ıtıği m:ıluınatn göre tnın:·ı dan geçmi:ılerdir. Bittabi bu treni~. 
\.1l:llıİf olmaıı, tabii berk~i ve l,ondl'ay.ıı dokuz dlllgıı hallndc hucuııı nııl yazıyı okumak zahmetine Birleşık Devletleri Haı icıye Nıı-ıııı terem nıkııdıı ımı- men tnthık edılecl'ktır Rumı ıı huku- Macnı·ıstan yol ile gelmiştir. İlk A•-

~Un eder. İngılız. 6 
Alman layyıırP~ı ıliışınur 1111 çıkaımanın nıüınkün olmadı- tığı bn görü~mcde, hiıleıı tı•nıızlen- nin lıa, sılt1111uncJ11dır. Kıl'metlı nııı· ~==============~~======~===~ 

~ matbuat mensuplartnı etmi•ler, vukua ı::eltm caıııışınadıı 21 kııtlunmı~ olsaydılar öylt• bır ma- ı Hull, dün akonm gazetet'ilerle vnıı- 7.ın ilk yar.ısı bugun iıçııncu ııuhifc- (l>tttVa,,11 sahrrr. S, silltm ' de) (DtJı:amı sayfa. 8, siıtuıı 7 dt.) 

'laıı •icat esas itibarile bizi mem- tfır. ~1111 kendiler! de te~Jim ederlerdi. nıek içiıı kıuı.kta bulunan Munhaltnn hanlı ııı v:ızıln11111 bademıı. her Rıııı '.::: 
,._;den bu haberden ayni z• • Sovyet elçial Londranın Mlhvcr devlt·tlel'inin aı alıırın- ve \'aşin:!,1011 lı ansntlanüklcrınııı, gıızl'tlomızdtı btılat•ı.ksınız ı J ı 
ı...ı, • azap da duyduiumuzu ınğınak1arını rezdl (Devamı ••yfa •• ıütun t de) IOevoımı Hyfa 3. ıutun s te) ..... . .................................. .. .... .. şaretler : ·~ ..... ._ ____________ _, --- - - ---~ 
"-ı~ ·•aıya lüzum ıörmüyoruz. Bu Loııclın. ıs !A.A.l - SovycL Bü-
'-ı~ 1trıız evveli kqıl ıımarladıiı- yuk El~isı .Mıun5ki ve rcflkaııı yun
'ltıd tılernleketin Rumanya olma- larrnda A mira! f.o:dva rd Evanıı oldu
lıtl, '" ileri ıeliyor. Rumanya, a· ğu halde Lord Halifııx'ırı davetı a. 
~~~l'c:a Oımanlı•lmparatorluğuna terine. gt><'~ bazı Lonılı n sığınııkları
~Iİİ:tarlık etmif eski eyaletle- nı gez.nııf. halk tıtrııfındıın alkışlan
~~endi. Tanı minasile istik - nııştır. 

G. Saray mağlôp oldu 
~ 1 

•ncak 1878 Berlin konıre· 
~d•. İıtihıal ettiiine ıöre kendi lo11drada ölenleF Beşiktaş, Galatasarayın berbat 
1: •tı h. I " h Loııdra. 13 f A.A.) - Almıııı tay
'"li •I İ ._ ıp bir mem e et a - yarelerı l.ondrııya hucuın ~tmJ,ıer • 
~ '-a~ ı 60 ıene oluyor demektir. dir. Ölen ve yaralananlar varsa da 
~ t •:t, topu altmıt sene evvel (Devamı sayfa ı. •iltun 4 de) ı-------------------

ve güzel bir 
oyunundan istifade ederek 

oyun çıkararak 3 - 1 galip geldi 

"11 l'Q • İ iki eyaletten ibaret olan O(ı,.ltii G•lata•oray - S.ıi•taf maçın4a 
~ 1t".1tıleket, timdi uki metbu- Holtlıı O• Bodrıri top P•fİntie 
lıi.:" 1tiiıt ıibi en mühim bir irfan ç.· n Japon ~~İni yetittirecek kadar te • • 
~ ..:ı• ln•:thar olmut l»ulunuyor. b 
~ ı: bizirn için ibreti cllip ol- h a r i 
~ ti ~ar teeuüre de badi ol -
~ 9iil midir ? 
~· ~t ~ kiilt, medeni te • 
iri ~ .~imetleri!ıden biri, bel
"' ~.~tsıdir. ISuaün dünyanın 
~elcuk, en •atvetli, en aenlin 
• tilte .. etler} addedilen Amerika, 
~il/' ~bnanya, Japonya ve 
~ rrıecruh ve felaketzede 
~i i.tıı~· kiitt ve matbuat me • 
K..~'cf· 1Y•çların batmda sel
~.~~ Jiatti bu memleketle
ıl...~ " .;' çok ıaaete, kitap, 
~ ~ r nevi matbua netre
\.~ elcet, kuvvet•• kudret-

'a 'el Y\Jk.n birinei d.,.ceyi 
ıı..._ "9 la.~"dft.. 
~itte._~•. ıneclenl terakkiyi 
~·'tl ltıİ)f rarıe hakldle aokmak 
~ 'İt~ •ti ... için lıiiıt İmaline 
~-t~.,.!1ehemrniyet •ermek li-

. ~. , tabiatile tezahür e -

Japoalar 20 Çla fır· 
kau•a kartı taarruza 

seçtiler 
Tokyo, 18 (A.A.) - Domeı ajan

sının merkezt Çinden bildirdiğine gö
re, bu sabah Taihu gölünün garbindc 
800 ldlometı-elik bir cephe üzerinde, 
20 Çin fırkasına knrşı yeni ve umu· 
mt. bir iları uz başlamıetıl'. 

Japonyada bayram 

Tokyo, 18 (A.A.) 
rlyor: 

D.N.B. bıldi-

Bugün Japonyıı iıçleı· nıuahcdesi
nln akdini ve lmparat:orluk siyaseti 
cereyanını kutlamı~tll•. Bütün 11ebir
lcrde büyilk tezahürler olmuştur. 

Tokyoda altı büyuk nıe~·ılaııda top
lantılar yapılım, VP bu toplantılarda 

fil. 1' ASVtRt EFKAR 200 binden fazla halk bııhıııınuştur. 
lııtifrl ealıtftı 6 , ~7.tıtn , d4!) I (Devamo .. ayfa 3, .tltı.n 6 •> 

Haftanın en mühim m&ÇJ diin yetlenmi tir. Bu ıuretl~ sİ\ ah 

Şeref stadında Betilctaı ile Gala- beya:dılar, Fenerbahçe ve Cala
tal!aray aratında yapılmı, ve Be- taaarayclan uç pu\·an yukc:ek ol • 

~iktaıın 3 - 1 salibiyeti Ue niha- muşlardu. 

,. 
' 
ı 1, 

Galatasaray niçin 
1 

mağlup oldu? 1 
Calatasarayırı mağlubi\ etini 

(D, f it! 2 d ) 

Fikirlerin Sonbaharı 
Peyami SAFA 

F i~irl~rin de sonbaharı vardır.'. Aiaçlan.'.' •ra ~.ınd_an aert bir 
ruzgar ge~er ve vapraklar du,er: inkılabın ruzgarı ve fikir-

lerin yepraklar1. • • 

<• HRrp sonrası» dediğimiz iki harp arar.ı devri, bu fikirlerin. 
dallarından kopup ortallit tozutan bir kıymetler fırtınası içinde 
altın parıltılarile uçuftukları ve s•ğ•, sola savrulduklıırı bir yaprak 
dökümü mevsimiydi. Şimdiki harp, o sonbahann petinden gelea 
kıt, karakıştır: Ataçlar çırçıplak, ufuklar buz lutmu,, yuvalar dar· 
madağın. 

Her yerde bir «yeni davaıoı, «yeni » münaka~ası ; her yerde 
b.ehara hasret. 

Memleketin içine bakıyorsunuz : ölü gözlü, sarı suratlı bir esrar
ke~ çocuk, bakkal kiiıdı Üıotüne acaip çizriler bastırmı,, «yeni 
sanah diye cıyakllyor; memleketin dııına bakıyonunuz ~ Bir 
diktatör - filoıof, •<yeni nizam» 8iye ter ter tepinivor. 
Bu ne biçim yeni? Daha kimse farkında deiil. . 

Yer.i vasfını iki günde karakol muşambası gibi f'ı;kitip kirleten 
bu tekerrürden el'aman! El'aman bu yeni sanatlan, yeni fikirden, 
yeni nizamdan, diyesiniz. geliyor. 

Yeni, sadece bir zaman ifade ettiği verd e modanın vasfıdır 
ve fanidir. Bu uma~ geçer ve bu yeni e kir. Fakat yeni, doğru -
nun ve güzelin namütenahi yüzlerinden birini bize t!§siz ve ayrı 
biı zaviyeden seyrettirdiği yerde her ıraman yenidir. Neden Efla~ 
tun, Fidyas ve Mevlini yeni, 'daha dünkü modaların hepsi eski. 
dir. 

Bütün guddelerimJe yeni olduğum, ıenç olduğum tarihtenberi 
zamRn ve :?amane yeniainden, moda Yf'nisindt'n tiJu:inmişimdir: Fa
niden nefrt't. Bütün guc!delerimleycni olduğum, genç olduğum tarih 
tenberi ıüneşin, havanın, zamanın laarruzlarından muzaffe çık -
mı, ve tazeliğini asırlarca saklamıf eskiye bayılmışımdır: Ebedi. 
ye hasret. Bizim yenimiz, İşte bu zaman eski i, cevher yenisidir. 

ıpraklar düşer, fakat dallar, fakat gövde, fakııt kökler yerin
dedır. Biz o gövdeyiz ve köklerimizde n yükselen tazelikle dalla
rımızın arasından geçen fırtınayı devrilmez. çınarların mukaveıne· 
tile süzüyoruı ; insan ruhunun mevsimlerine iıina, biliyoruz ki fi. 
kirlerin de sonbaharı vardır: Aiac;ların ara11ndan aert bir rüzcir 
seçer ve yapraklar diifer. 
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Şimdi radyo mevceleri gibi, resimler de telgrafla 

bir latadan diğer bir kıtaya naklediliyor, bu 

uıule Kaşif Belin'in ismi bafe edilmiş ve bu 

işe Belinogram denilmiştir, Kandemir 

Mısırda itte bu Edvar Belia ile gör üttü. 

Kaşif Belin 
Mısırda bana neler anlattı? 
............................................................. 

Mısırda top · ı--------------. netice her gün 
lanan uç beyne!- YAZAN : bıraz daha ben-
milc: kongre - den uzaklaıır gi-
den bırı de . bı- ~~ bı oluyordu. Öy-
zım de iştırak. r le olduğu halde 
etmiş olduğu - bir lahza bile yıl 
muz posta, telgraf. relefon. rad- mıyor. bır an bile ümıtsizliğe düş· 
yo kongresıdir. Bunun, muhtelif müyordum. Gençlere tek tavsi • 
memleketlerden gelmiş yüzlerle yem budur: Doğruluğuna inandık 
• z sı arasında bilhassa biri, çok ları her davanın peşinde sonuna 
na arı dıkkatı cclbctmışti. Bu te- kadar yüriımck. Muvaffakıyet için 
le foıoğrafıyı bulan meşhur alim bundan başka yol yoktur. Nıtekim 
E::.dvar Belın" dır. ben, 1914 başlarında bir gün la-

Bır yeni buluşun hıkayesini, boratuvarıma gırdım. bır doabı 
bulanın ağzından dınlemek mera- açtım ve bır duğmeye dokundum: 
kımı yenemedığım ıçın, Edvar Telefotogralı bulunmuştu! 
B lın"ı zıynrete gittim. Biıyuk Harp geçınce. kotları 

sıvıyarak işı kat"i .şekılde tahak-
Hel) opolıs palasın, bin bir ge- S 

b kuk cltırmek zamanı gelmiştı. on 
ce masallarından kopmuş ır par· mcsaı. bıtmez. tukcnmez lccrÜ· 
çayı andı~an muhteşem salonun- bel~r. mılyonlar istıyordu. Bense 
da. dunyayı unutmuş çılgın çıft. parasızdım. Nıhayet 1924 de, he
ler birıbırlerine gırerek dans e. le şi.ıkur, hukumet yardımıma koş 
derlerken, bız. tanınınıı Fransız lu. Derhal Parıste bır telefotoğrafı 
alımıle, holiın tenhn bır köşesin- lk b 

1 d k bürosu da kuruldu ise de ha • u 
de başba"n vermıı bu unuyor u · k d .. • yenı buluşla hıç ala n ar görun-

- 1895 rakamilc .söz.e başla- medı, bylc ya, Paristen Mauilya
dı. Oniversıte talebesiydim. Aslı· ya lelgraOa resım göndermek ••. 
de hır vılayet merkczının loş bir Kimin umurunda ı işte bu hal
kahve salonunda sekiz on arka - deyken, imdadıma yetışeni imka
daş, bır gece evvd - Lümyer kar- nı yok tahmın edemezsınız: Şan 
deşler tarafından henüz. bulunmuş _ Suh _ Lıyangi ı Evet. benı Çin
ve - halka gösterilmiş olan ilk den çağııdılar. Oraya gittım: 
basıl, müteharrik resimleri, yani cÇince telgraflarımızı morslatla 
bugünkü i!İncmanın anasını mü na- çekmekte çok müşkülat çekıyo -
kaşa edıyorduk. Daha doğrusu. ruz. Telle bunların resımlerini 
ben munakaşayı dınlıyor, konuş- gönderebılir misiniz}• dedıler' 
muyordum. Hukuk ve edebıyat Ondan kolay ne vardı. İşte böy
talebeleri pek hararetli idiler: lece, bir Fransızın Pariste buldu· 
cSaçma şey gö.zı.i yoruyor .. bir ğu şey, ilk evvel Çinin gobeğin
manası da yok.·· Hele hıç istık· de, Pekinde tatbik edilmı:ı oldu. 
bali olm1yan bir buluş!..> deyip _Şimdi? 
duruyorlardı. Nihayet dayanama- _ Şimdı her tarafta kullanılı-
mıştım, kalkıp gıderken. onlara yor. Küçük bir çantanın ıçındcki 
bıraz daha sokuldum ve: cYan- makıneyi herhangı bır telgraf te
lış duşunüyorsunuz, dedim, göre- line raptettiniz mi, mesele tamam
ceksiniz ki, bu iş yurüyecektir. dır. Bilıyorsunuz kı, biıtün dünya 
Dün akşam beyaz perdede gör· gazeteleri bugün telgrafla resim 
düğünüz «amelenin Iabrıkadan aldırmaktadırlar. Hele kontrat, 
çıkışı> resimleri yerine yakın bır mukavele, ımza.. g"ıbi şeylerde 
zamanda burada, ~u kahve köşe· bundan çok ıstifade edılmektedir. 
ainde otururken ta Amerikadaki Polis de bu buluştan çok mem -
bir fabrikadan çıkan ameleyi, nun olmuştur. Mesela Amerika -
hem de çıktıkları dakikada. tim- dan kaçan bir cani veya hırsızın 
dı beni karşınızda gördüğünüz resmt 0 dakikada dünyanın her 
aibi seyredebileceksıniz. Bundan tarafındakı polis teş\sllatına yayı
emin olunuz, evin~zde, ~~tağ~n~z- Jabiliyor. Bu sayede birçok cina· 
da uzanmıt keyıflı keyıflı duşu - yetlerin hıuız.lılduın önüne ge • 
nurken. sizden binlerle kilometre ·1 b"ld" . od c;t e 1 ı. . 
uzaktakı dostlarınızı sankı a - _ Kahirede bu kongrede ne 
n~~a girmişl7r. gıb.i dipdi~i. canlı yapacakaınız? ' 
gorebıleceksı~ız. ~ıra foto~raf ha- _ Buluşum, artık beynelmilel 
Teketıız mazı,. .•ınemat~graf da bir mahıyet almıı olduğundan, 
haıeket!ı m~zıdır. Ştmdı uanıp bu beynelmilel kongrede onun 
bulunması la~ım :'''!..~ fey, uzak tarifesi kaıarlaıtırılacakllr. 
meaafelerdekı (hal) ı o anda, ol. _ Peki amma. telgrafla ftlan 
duğu gibi görebilmektir. Telefon- yet"den filan yere göndeıdiğıniz 
j~ ~onuJ?rken nasıl k~r!ımızda - bir resmı (müıselüniJeyh) olmı. 
lı.mın o lahzadakı ecsını aynen yan bütün diğer merkezler de zap
duyuyorsak, televizyon ile de O· tedemezler mı? 
aua *en.disinı ~öıe~ümcJiyiz .. ve _ Son zamanlarda cryptobe· 
bu, yemın edenm kı tahakkuk e- linographi°yi bularak bu mabzu -
decek, televizyon bulunacaktır. ru tamamen bertaraf ettim. 

Oniveısı:e arkadaşlarım, müs· _ Nasıl? 
tehzi kahkahalarile ortalığı çınla- _ Mesela. Parıstan lstanbula 
tırlarken, hep bir ağızdan da ba- telle gönderılen bu resim veya 
ğırıyorl:ırdı: cVay gıdı kaçık vayl yazı berraklığını ancak lstanbul
Deliye ~akındı helel> diy~. Kah- da bulur. Diğer bütün merkezler. 
vede_n adeta kovulur g~ı dışarı onu boya ile silınmiş gıbı kirlı gö
çıktıgım zaman, pek perışan bır rürler. 
haldey~im. Arkadaşlarımın bu Ayrı1ırken alime sordum: 
hakaretı. gunlerle. acısına daya- _ Bu davayı hallettiğıniz za· 
nılmaz bir ıamar gibi beyni~de man duyduğunuz haz mı, yoksa 
pkladı durdu. Fakat o halımle onun getırdiği servet mi. hangisi 
kendı kendime cresimlerın de sizce daha kıymetli? 
tıpkı ses gibi en uzak mesafeler - _ Samimi, apaçık konuşmak 
~~n a~ı. anına na.kle?ilebilmesi ısterim: Şüphesiz ki bu keşfın bü
ıçın _!;>utu:ı me"..cudıye~ı~le çalı - tün dünyada ismime izafetle Be
·~~~.gım~> A ycmın etmıttı.m. lş.te linogram diye anılmakta olması 
butun hıkaye bundan ıbareıtır. ba pek haklı bir gurur veriyor. 
Yani aradığımı bularak yeminime Fak:aat, bu Belinogramın getir
aadık kaldım. . . .. dıği para, hiç şüphe etmeyiniz ki, 

- O zaman sız hangı fakulte- o guturdan daha kıymetlidir. 
ye devam ediyordunuz? - O halde. dedim, Mısırı da 

- Gulmeyiniz amma, hukuka! anlaşmıya dahil ederek, bir hayli 
Ne çare, ailem böyle istiyordu. müstefit olacaksınız. 
Fakat ben, herıeye rağmen ideal Güldü uz.un uzun ··ıd··. 
e<lindiğim fikrin pe~n~e kotmak· - H~yır azizim, redi,uMısır. 
ıt~kn yoru~madım.dVahkıa •. kırklse~e- artık parcının tadını almıştır. Bu-
ı mcaaı sonun a enuz le evız- .ı· k b L d · 

· l • d •. 1 d raya gc:ııır en. u .. a ar zengın 
yonu ele geçırebı mıt egı sem e b. ı k ı· k f" 1. k t · k 1 l f ır mem e e ın eı ıme a ayı 
yıne ona pek ya ın o an le e o - ı. 1 b"l · ·_ı.• · 

~ . . m;a a ı mesıne 1IJU1.an vere.mıyor -
tografıyı meydana çıkarmıı bu - d H lb ı.· ·ık il · ld 
1 um. a u .. ı ı sua erı fU o u: 
unuyorum. K ı ı b · c aç paraya ma o ur u ıı. pa-

- Bu neticeye varmak için halı mı}.1 Bu vaziyet karfıtında 
nasıl calışhğımzı anlatır m191nız~ onlara en rnÜsaiı prılarla. en u -

- Televizyonu bulmak için, cuz tarifeyi teklif eltim. Yıne de 
evvela, uzak mesafelerden resim cevap veremiyorlar. Dedim ya, 
nakletmek meselesinin halli la - eski hovarda. cömert, parasının 
Eımdı. 190 7 de keşfedilmiş olan hesabını bilmiyen Mısırın yerinde 
foto. elektrik ampulleri bu hu - yeller esiyor. 
ıusta çok işime yaradı. Fakat Edvar Belin"den ayrıldıktan 
1907 ile 911 seneleri arasında biraz sonra holün öbür ucunda 
geçen zaman. itiraf ederim ki en tesadüf ettiğim Mısır Maliye Ve -
buhranlı zamanımdır. Zira geceli kili Sıtkı Paşaya, Fransız aliminin 
amadüzJü çalıttıiım halde bergün sözlerinden balı.ettim. Beni dik-

\,-İn Cümhuriyetinin yeni Ankara Elçi•i Şang·Peng-Tarn 
itimatnamesini Rei•icümhur /nönin• takdim efmİfti. 

R .. im, bu maa•imd•n bir ilftıbaı gô.tnm•lrCedır. 

Yai /•pan;ya Sefiri Mcırlıi de Parı ele Nantouillet'de ayni 
~""• itimatncı,..••i11i Ciımluırra•İmise takdim •tmİftir. 

Re•imdc yeni /•pa11;ya S.firi görünmektedir. 

Sayım münasf!betil!!..!. 

Halk ile hasblh•I 
T aıudiğu:uz bW üe reilioe= 

U' !.!..L-..l bir _:ı---:.. ... - :n.aç nunnıu mn--• 

tındasınız? .;.. 
Diye aordujumuı: takdirde 

ze: 

- Bilmiyorum!. bl
Diyecek olursa, üzerinizde idi 

rakacaiı tesir ne olur? Herh• 
bu adanun lehinde büküm ver • 
me:ı.siniz, belki tuurunun selame
tinden ıüphe edersiniz. 

Aradaki büyük farka rağıneOt 
bir devletin nüfusunu tanım•ıı;;: 
da, aşağı yukarı buna benzer~ 
fusunun sayısını, nüfusunun 9'ir 

.... ,.,Aarını tanımayan 

devlet, ailesini tanımayan aile tr 
isinin vaziyetine düter. . .,. 

Eskiden bizde de vazıyet 
merkezde idi. Dev1et; budala, ~ 

UHllllllCMt--•-••mnurıntl&llNlnHHIU"ll""''-'" ...... ,_ ... UNll .... , _______________ ,"'"'NlllMlllllUINllM"llMMNl ... lllllil-M• kın bir aile reisinden fark••~ 

MAARİF Galatasaray yenı·ldı· 'ı GÖRÜNMEZ ~~~~u~İi~e~iı~e;~~tii ~:~aJi~~ ~ 
urlu Türk halkının bütünüdur. VE KİLİ ı K A Z A nu bir aile reisine be!'zet?'e~.:;; 
izse, baştan başa reşıd bır aı. "-
benzetmek gerektir. CümhurıYfllı 
devleti hesaplı, kitaplı, hayali_, 
mukadderatını, istikbali~i, ~ 
yaptığını, ne yapacağını bılerı ,.Jıı 

Ha•an Ali Yücel 
Afyonda genit tetkikler 
yaptı, öğretmenlerle . 

görüştü 
Afyonkarabısar, 13 (A.A.) - Mn

anf \'ekilı Haııan All Yüeel, dun res
mı z.ıynretleri m6t aktp Ali Çctinkn· 
ya Enstltilı;iınil tdtl.ş etmiı ve öğle 
yemeğini Lisede talebelerle bırllkte 

yemıştir. 
Yiıcel, oğleuen ıonrn Enstıtü sa

lonunda toplanmı., olan ilk ve orta· 
okul öğrctmcnlerile umumi mesele
lerle tedns ve terbiye ııleri lizerin· 
de ğöı uşmelerdc bulunmuş ve Çocuk 
EsiT~eme Kurumu pasiyonunu gez -
n11ş ve Afyon Yardımse"·cnlc:r Cemi
yeti tarııfınclan tt'rtlp cdilmıı olan 
eşya sergisini açmıştır. 

Haksız alınan 50 
kurus iade edildi 

Avrupadan dönen bir kariimlz 
Sırkccı gümı ilğündcn bavuilal'ını o· 
tonıobı le kendisi götürmek istemiş, 
oranın bamallan müsaade etmemiş· 
ler. volcu, polise müracaat etmiş. 

Fakat yine (501 kuruş hava parası 
vermeden hanm11arın elınden kurtu. 
lnmamış. Knrıımlzın uğradığı bu ga
rip mua~eyl geçen gfin yazmıştık. 
Neşrlyatımızlıı pek yakından alaka
dar olan Devlet Demlryollnrı ve 
Gümrük idarelefi, bu çirkın harekete 
Eebebiyet 'llerenleri şiıldetle tecz.lyc 
etmış. haksız alınıın 50 kuruşu da 
sahıbine iade ctmiştır. 

Her yolsuzluğa karşı derhal hare
kete geçen Devlet D('miryollarına ve 

Gamrük ldaresıne, Jtosterdiklerı tın!!· 

saslyetten dolayı bilhassa teşekkıir 

ederiz. 
Yalnız. bu hadisenin müsebbipleri 

cezalandınlmıe olmakla mesele halle
dllmle değildir. Sirkeci gümrüğünde 
çalııan hamallar ne gümrük ıdn re· 
sinden, ne de Devlet Dcmıryollsrın· 
dan licret almaktadırlar. Geçımlcd· 
ni gelen sJden yolcuların gümrükten 
ge~erken eşyalarını taşımak.la temin 
ederler. Yolcular istcnllen ücreti bc
ğenmeue yukaı ıdakı gibi nüh~ hi· 
dl:!eler 4nima zuhur edebilir. Burn)'a 
Gümrük idaresine veya Dc\·let Dc
mlryollarına bağlı ücretli iki hamal 
tutmak, etYalar için muayyen bır ta
ııfcı tc bit etmek, meseleyi bı ı daha 
tekerrür etmlyccck şekılôe tınlleıkr. 
Bu afak tedbirin alınacağını ümit 

ederiz. 

yecanla etrafı araştırarak sordu: 
- Hanı nerede bu alım} 
Eyvah.. adama çatacak mıydı 

yoksa} .. 
- Onu ne yapacaksınız} 
- Ne mi yapacağım} .. iki gün-

lük misafir olduğu halde bugün· 
kü Mısırı pek filiz.el tanıyabılmiı 
olduğu için kendisini hararetle 
tebrik edeceğim. 

Ve bir müddet gözlerimin içine 
baktıktan sonra devam etmişti: 

_ Ya beyi. Ben bu hakikati 
değil, ecnebilere. hatta kendı 
meb"uslarımıza bile anlatamıyo -
rum. Dünya değişti, diyorum, ku
lak veren bile yok. iyice kavnya
bilsin1er diye cyahu. silahlanmak 
mecburiyetindeyiz amma, bilmiş 
olunuz 'ki bir mini mini top. koca 
bir çiftlik değerine, bir küçücük 
torpido, Allahın en bereketli kö
yü pahasınadır... Bunu düşünün 
de ona göre masraf edin I> Bütün 
bu laflanm, meb"uslarımızın da, 
ayanımızın da bir kulaklarından 
girip öbüründen çıkıyor. işte bu
nun için ıu Fransız mucidini bu
lalım da bize bir de (laf anlata
cak) lQ.!kine icat elsin bari ..• 

Ve gevrek gevrek gülerek sö
zünü şöyle bitirdi: 

- Zira, ou sırada Mısırın en 
fazla muhtaç olduğu ,ey. emin o
lunuz. itte bu çeşit bir makineden 
baıka bir fe)' dejildil'. 

Bir kız yolda gider
ken epartımandan 
başına pancur düıtü, aileyi temsil eder. Bunun IY. 

ağır surette yaralandı Cümhuriyet, nüfus sayımın•;,, 
.., . hemmiyet vermİf timdiye k• ı.o 

Beyoğlunda oturan ı aracimanı, 1 .k. ··r ' ·
1
mdi r 

- . ı ı nu us sayımı yapmış, f 
dun sabah Ergcnekon caddc!lınden .. •. .. .. .. bazırl..,. 
g~cı ken 155 numaralı apaı tımnnın uçuncusunu yapmıya 

Ü ·· - k t k" bi · d mışhr. .1 çuncu n tn ı r penceresııı en •• • .,el• 
kopan pnncur baeınıı duşnuistür. Du Nufus sayımı sayesınde _.... 

' •• • ' 1-- - E ı~ ··ıusunılll"""' suıctle ağır eurette yaralanan kız ogrenNnCZ. ~ve a nu Niifta• 
Çocuk hastanesine kalclırılmıştır. ne kadar arttıgını anlar~z. Jr * 1/ÜCUDÜNE CAJl BA 7'TI _ surnuzun ne kadar arthgını -.:. • 
Fntıhtc oturan :N'eenli dCin snbııh mak sayesinde nüfusumu~~ 
~e~meclen su il~doldurduğu sürnhı tırmıya yardım eden se ~ 
şişesini eve göttlrürken dü~müş ve öğrenir. onları kuvvetlend t;0• 
kınlan şişenin parçaları çocuğun çalıtır, bu sayede daha faz';-. 
karnına batmıştır. Ynl'ah çocuk, ğalır. daha fazla kuvvetlen~~ 
Cerrahpnıa hastanesine kalJırılmış. Sonra, nüfusumuzun nere~ 

çok, nerelerde az olduğunu ıJıl" 
yarak, az nüfuslu yerlerin a 'f' 

Slvasta Halke'I• nı vesait kuvvetile telifi etol' 
dikkat ederiz. 

f 1 
Nüfusumuz içinde ~ 

~......,~ ,. a a i y e 1 i hangi qlerle mqgul olduğun~,.,. 
lamak sayesinde bu mqguli ~ 

l Sıvns (Hususi) - Şehrimiz Hnl· lerin veriminden daha fa~ 
kcvJ Köycülük Kolundan bir kafile, fade etmek, bu mqguli~ • , 
geçen hafta içinde merkeze bağlı Çc- verimini k~uvvetlendirınek ~ ..... 

A•lt.I li .. r. oroeutflolri atldiJım bayramııtdan bir intıba 

(1 inci sahıfeden devam) Gündüz, Boduri, Sarafim. 
sadece forvetin bozuk oyununda Beşiktaş, maçı 
aramalıyız. Bu hatta tüphesiz en 
fena oyuncu Salahattindi. Bu o • niçin /ca%andı? 
yuncu. sağ içte oynadığı bütün o- .. . 
yun müddetince Galataaarayın en Dun Be~iktatlılar, Galatasaray• 
f ı d beklediği Salime lıların aksıne olarak senelerden -az a ran ıman 

1 

b . .. d".. . .. J l 
bir tek pas olsun atamamış ve erı gor~~ _ıgımız guze oyun a .-
böylece Ağ açığı muattal bir va· nndan hırını oyna~ılar: T~m~mı
ziyette bırakmıthr T abiatile Sa- le gençlerden teşkıl edalmış aıyah 
1• • 1 • "ıle bütün a· - beyazlılar, dünkü maçta galibi-
ımm pas a amamasa . h ı. . 
kınlar Galatanrayın sol tarafın- yetı a~ettıler. . . . 
dan olmuş ve Sarafimin son de- Forvette en ıyı .• sol açık Şı.ikrü 

b k et~eıi Gala· oynamıştır. Bu oyuncu, her topu 
rece ozu oyunu n .... • 1 d b" · · · 

f t . b' · 00··remez ha- a ışın a ılgılı oyunıle takımına 
ıasaray orve ı ır lf .. f d ı ı · I 1 • • ay a ı o muştur. Şeref, çok gerı· 
e ge mış.tır.. akla beraber de çalışmakla beraber, sol açığa 

IBod~rı ryı o~n,'.'m •. I birkar güzel toplar çıkarmııtır. Santrfor. 
so açıga ve sag ıçe guze " d ·ıb h" · · . . G .. d .. z Salahatti- a ra ım ıyı oynıyamamış ve 
pas verkmıştt~1• dun u ' - birçok goller kaçırmıttır. Hakkı 
nin ço gerı er e oynaması yu • b · d d 
zünden. ileride yalnız kaldığı gibi y:r~~y ku~gun 7namtışs~ t' a Şg~r~
bir taraftan da çok yakandan mar d.. •11

1
_ hı efyar 1~ _e mış ır. a .. ıı. 

.1 • • •• • d k. un ı .,. a taym ıyı oynamiftır. 
ke edı meıı, netace uzerın e ı ~e- Hafbelder· 
sirine mani oldu. Salahatıın dun 90 d k'k · d d 

1 gerilerde oynadı. Fakat bir an ol- b .. a 1 a ukrmad an ça ışan 
..d f d t d" u uç oyuncu. ta ım a en fazla sun. mu a aaya yar ım e me 1• ff k la 1 

e. b S 1 . oynatsa muva a o n ardır. Büyük bir 
ı.;.ger u oyuncu, a ımı · il ·ı · · 
ve daıma yanından takıp etseydi, enerıı e 1 er_J gerı c;alııan haf1ar 
herhalde daha faydalı ışler gör - Galataııaray ılerı hattına göz aç-

.. 1 d tırmamışlar ve forvetlerini güzel 
muş o ur u. I I 

.. . pas ar a olmasa dahi, besliyebil-
Mudafaa~~ g_ehnce: nıişlerdir. Bek hattında Enver çok 
Haflar, dun ıyı hır oyun çıka- muvaffak 1 t y d 

d ., B · f o muş ur. anın a oy-
rama ııar. uda forvetın ena O· nıyan y d b" k h 
yunu ile. bütün yükün Üzerlerine ketle d abvulz a ır adç serik are· 
b 1 r e u unmuşsa a ta ımına 
ırakılmıJ olmasındandır. iç erın· mu··ı1• 1 ol t K ı · M h 

d M · · · · · muş ur. a ecı e met 
e usa, bıraz ıyı ıdı. Ali. bırkac; hata yapmasına rağ -

Bekler: .. . men fazla bir iti düımediği için 
Adnan v_e Faruktan muteşekkıl muvaffak olmuştur, diyebiliriz. 

bek hattı dun beklenen oyunu 0 Y· Takım ıtıbairle Beıiktaşlılar canlı 
nıyamadı. Adnanın antrenmansız ve güzel bir oyun çıkarmışlardır. 
olması ve Faruk"un geçen hafta Beşiktaş takımı• 
Fenerbahçeye oynadığı $ekilde • 
bozuk bir maç çıkarması, Galata- Mehmet Alı: Yavuz., Enver; 
saray kalesini her zamankı guzel Rıfat. Halil. Hüseyin: Şakır, Hak
müdafaadan uzak bıraktı. Kaleci kı. fbrahım, Şeref. Şükrü. 

1 
lebllcr, Aydoğmuş, Bayazıt, Çallı, ~e~ buluruz. ~ ~~ede '1.lr~ 
Çakcm, Scrpıncık köylcl'ine kaılıır nuzm de. aanayumazw de kıl 

1 
gitmiş, oralarda köylü ile çok ya - artar. bil"' 
kından temaslar yaparak 20 birinci- İçim~zd~ ok~a ~ •. il'' 
tqrin :pa:r.ar günu. mcmleketiml:r.dc lerJe bilnüyenlerın mabettnl tff" 
yapılacak nlifus sayımı esasları Uze. lar, cehalete karfl açtajmuZ ,. 
rınde köylilmüze istlfadell bilgiler , .. ona eöre hızlandırarı:z. il'.'. 
verılnıiş, ayni zamanda köy ve köylü Memlekette ~ç erkek, !'-' ;1 

"•<?rtıı<le şümullü konuşmalar dın var; kaç evlı. kaç JN:kar -1 
ya1ulmış, aydınlatıcı fıkirlerle köy. B.unları ~irenmek aay~~ın_d.!_..ıit• 
!Omilz istifndelcndırllmiştir. Jüm tedbirler almak 111~ 

HALK EVi TEMSlr, KOLUNUN Bekirlar çoba, bunları ev - Uf 

FAALİYETİ - Halkevt Temsil Ko· ten ahkoyan sebepleri tetkik eııı"" 
lu gençleri sık sık artan faallyethı- evlenmeyi tetv~ ederiz. "" 
rine devam etmekte, fırsat buldukça Kucaklardak~ _çocuklar~~ 
halkımmı istifadeli piyesler tems\l !ayarak. yetaupne. ........-..Jıı 
etmektedırler. Temsil Kolu, elmdi de doksanına kadar aenç. orla ~ 
kıe hazırlıklarına başlamı~ır. ihtiyar- kaçar kifidea mite~ 

olduğumuzu öirenmek aa~_, .,. 
dar 84aiktatın üstünlüğü altında nifUMllDQZUn kuYvet ve ~ _., 
geçti. Galatasaraylılar birkaç akın rallaruu anlar, neaİllel'İ kuV11'P"" 
yaptılarsa da biribirlerile anlata - dirmek için tedbir ahraz. ~ 
madıklarından, hücumlar kendi • Hulisa, aüfuaumuzu -~ 
liğinden neticesiz kalıyordu. 20 in ve kaydetmek .. yeaiade 41~ 
ci dakikada Şükrünün kaleye gön- mizi bibnit» olul'uz. Bir in.-~ 
derdiği topa ayak koyan f.tfak, kendini bilmek, 

0

en mühi• ~ 
Betiktata bir gol kazandırdı. Bu yettir. Bir millet içia bu ~ 
golde, kalesini bırakıp ileriye çı • kat icat mühimdir. Onun ~,, 
kan Hızırın hatası barizdi. tün milletin nüfus sayı_... .;: 

Şeref, birkaç dakika eonra Ü • bir muYaffaloyetle bafarrn',. 6" 
çüncü golü de attı. Bir aralık ha- dam etmesi lizundar. Ha' .,.. ~ 
kem. Eşfak"ı. yaptığı favulden do- sayuna airmek içia dikkat~ 
layı dışarı çıkardı. Oyunun son ve bükilmete yardam Y~li. 
dakikalarını Galatasaray, on kili bir fedakirllidaa ~ki..-e.~· 
olarak oynadı ve 40 ıncı dakika- 20 Wde.,.io aiinü, ba ~· 
da Sarafim. takımının yegane go- dan. çok mühim bir.~,,, 
lünü atarak, maç 3 - 1 BcşiktaJ O ain hepimiz vazif~ ~ 
lehine bitti. parak millete bağh.lıiunJS' 

Selim Nafiz etmeliyiz. p 
•H SOHA SA~ 

Diğer maçlar 
ilk maç. Süleymaniye ile Top

kapı arasında yapılmış ve 2 - 2 
beraberlikle neticelenmiştir. 

Jldnci maç. hakem Feridun Kı
lıcın idaresinde F enerbahçe ile 
Beykoz arasında oynanmış ve 
2 - O Fenerbahçenin Üstünlüğü 
ile nihayet bulmuştur. 

Şeref stadında ilk maç, Altın
tuğ i)e istanbulspor atastnda ya -
pılmıt ve her iki takım da üç gol 
atarak berabere kalmıştır. 

ikinci maç, Beyoğlusporla 
Vefa arasında oynanm11 ve Be • 
yoğlueporlular, çok üstün bir o
yundan sonra maçı 4 - 1 kazan -
mıılardır. 

llektepler ara•ınde 
atletizm mB•abakası 

Yer ;yözünıl. •in 
Uyılı oUn.,,.. _. ..,.,_ ,,.. F_.., 
ltergiıt flofar. ...&. 

SENEv-

iyiliğe nankörlflltle rrıu~ 
edenler bıılunabilir. Fakat~ 
korHllc \1Tlutulnr ,.e irilik d ,. 
~. Çtnltfi tyflilt, gftnet~ 
dir ve yer yimlnde gihı ~ 
\ca•aşmıya liyık otmıyan '-. 
lıır bulanması, güneetn h-
dotmaııına mani olmas. 4f 

Hızır. dün her an Osmanı arattığı Hakem Ahmet Adem birkaç 
gibi, kalede durduğu müddeıc.e, ofsaydı görmemclde de kaaden 
bilhaasa yaptığı degajmanla topu yapılan favullere göz yumarak 
hasım oyunculara vererek ve her muvaff akıyetinden biraz kaybet· 
atılan ıütü elinde kaçırarak takı-ı miştır. 
mını sinirlendirdiği gibi. karşı ta- Oyun mlll oldu? Dün sabah Fenerbahçe etadın-
rafın da maneviyatını fazlaca tak- ilk devre: da askeri liseler araeındaki atle -

gfineş yine her gtln dotsf ~ 
iyll'ik malc:ammda kemlik il' 
insan da, yine iyilik ~!!: ,_ı 
•am eder Ye deftm eıme-~ 
ede!'. Ç6ntrit kfStüHHde • ~ 
lenin biricik çareal, ancak ;tJt: 
etmelttir. Köti!Htk, iyiltl'1 ~ 
lemjye utnıan bir yılaJI ~ 
ıfü. Fakat iyilik, btttitn ~ 
bertaraf edeJI panzehf de er, 
hlçbir zehir, fyilflt ttserlft 

viye etti. Yediği üç golde de ba-

1 

Oyuna Galatasaray, rüzgara tizm şampiyonası yapılmıı ve ni-
tlz hataları vardı. Her an kalesini karşı başladı. ilk anlarda Beşik- hayetlenmiştir. 
1:50§ bırakıp, önündeki bekle be- taş kalesini tazyik ettiyse de be - 1500 metre: 1) Cavit (Deniz) 
raber topa çıkması, üç gol yeme- tinc.i dakıkadan ~nra h&kimiy~t 4. 38, 2) Sıtkı (Kuleli), 3) Şim
sine sebep oldu. Neticede, takım 81'!şıktaşlılara geçtı. Bu devrenın 1 şek (Maltepe). 
umumiyet itibarile fena bir maç hemen hemen otuz beş dakikasın- Uzun atlama: 1) Mehmet (D. 
çıkardı. 

1 
da hakim oynıyan s.iyah - beyaz- L.) 6.62, 2) Yaşar, 3) Cemal. 

G l t ra takımı. lılar. ilk devreyi lbrahimin attığı Disk: 1) Hayri (K.) 37.61. 
~ '"" Y • bir golle galip bitirdiler. 2) Nadi, 3) Emin. 

Hızır: Faruk, Adnan: Muaa, ikinci defte: 200 metreı 1) Halit (D. L.) 
1 

sir edemez. Çünkil iyilik 
gibidir ft sthıet sfbl. 
re de, ııık " afdıDJ 



tı•ıs1ı•t;fi'1il 
Macar - Rumen 
münasebatı 

Müdürlüğünden: 

Cıui Mık. 
Muhammen 8. 

Lira Kr. 

Ker9te 200 M3 

'7o 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

Ek.ütme 
şekli 

Pnıarlık 

Saati 

14 Acıağaç «ispirto 

tnğyiı 1 içın> 1500 Kg. 1500.- 112.50 Açık ckslltme 15 
Mobilya 9 kalem 388.- 29.10 Açık eksiltme 16.30 

1 - Şartnameleri ve mobilya resimleri mucibince yukarıda cin~ ve 
nııkUıl'lnrı vn7.ılı nıuhtelif malzeme lıiuılıırındn gösteı·ilcn usullerle satın 
alınncııktır: 

2 - Muhammen bt'delleıi, muvakkat tcmtnatlnrı hiznlnrında yazı
lıdır. 

8 - Ekslltmı> 21/10/940 pazt11 lesi ctinü Kııbntnşta 1.cvazım ve Mü· 
bayaııt fUbes.indcki Alını Komisyonunda ynpılncaktır. 

4 - Şartnameler sözü geı;en şubeden parasız alınabilir. 

6 fı;tcklılerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan giln ve sa-
atlerde 9'# 7 .fı güvenme paralar1Jc bırlikte mezkOr komisyona müracaat-
lan (9522) 

Sahife : 3 - -

Rumar~ y ada 

bulunan Alman 

.Murntlı <Hu~u"i) - Muratlı na
hiyesine bağlı Kırkkcp<'nckli köyiın· 
de mukim Hn n isminde birisi ka-
yınvnlid i Yahya karısı (60) ya -
eında Fatmayı boğazını sıkarak 01-
dürduğündcn yaknlannrak ndllycyc 
teslim edilmiştir. 

lngiliz ticaret birliği 
mümessili f zmir de 

İz.mir, 13 (A.A.) - İngiliz Tica
ret Birliğinin Türldye ınümessili 

Gmbbc, Birliğin mlibayaa işlerlle 

meşgul olmnk ve yeni lş imkanlarını 
tetkik eylemek üzere buraya gelmiş
tir. 

Çarşamba ve Termede biteJ' 
Cezaevi açılacak 

Samsun {Hususi) - Çn~ıımbn ve 
Terme kazıılnnndıı yirmieer kişilik 
birer lınpishnnc yapılması iı:ln VilU.. 
yetı:e mnknmı nidi nezdinde yapılan 
tqebbiiskrln müsbet bir neticeye 
vardığı memnuniyetle ötrenllmiştir. 

Bafra hükümet konatı 
Samsun (Huırost) - Bafra h6lcQ

met konnJ;"lnın muhtacı tamir olduf,'\1 
göz.c ıılınnrak bu iş iı:ln 8000 lirnhk 
tahsisat ayrılmıştır. 

IUIUlltllllltlHHllllllllllllttlUftLir ı ıııııııııuıuıuH&ltlttllM 

Tasviri Efkar 

Nüshası (S) KurQftur. 

' 

Ab Ş . . 1 Tilrklye H-'f one eraıtı için lçla 

Senelik •• .••••••. •• 1400 Kr. :ı100 Kr. 
AlU aylık ••••••. •• 760 > 1'60 > 
Üç aylık ..••••. •••.• 400 
Bir a7hk ............ 168 



Salih Necati EczaHaesi Ba~çekaJlda Vakılhaı karıısııda sekerci lacı Bekir sokaiı laıtıUdır. Baska yerde subesi yıktır ............................................................................................................................................................................ ~ 
1 HiKAYE I=--

Bir kavgan~ sonu 
W. B. Mo.xwell'de,, çeoiren: ıbrahim Hoyi 

Madam Keyt'ııı, kocasııııı. tııı· t.üf J ye muayeneye koyuldu ve tltl'cmiye 
bile söylemci.sizin y11taktaıı çıktıjiı bıt~ladı Ceketm ı1r kııınılarında kan 
andan tckrur yatağın ucunıı çokı.ip lekeleri ı;udı. Ceketı katladı ve çek
efcndi.sınin elini oııtuğu ana kadar j meccye yerleşt.ırdı. Sonra kocasının 
tam blr saıı t otuz dakikıı geçtı. • ustu ne eğıle.rek sordu: 

Zehır gibı soğuk bır sabahtı Saati - Rovclverin ncreuc? Korkuyo-
aekız suları) dı Kadın clbiselenni rum. Talıancan nerede'! 
siydi ve at~i yaktı Koca ı sıı tüstü Atfam gôzlerınl ııçınadau mırıl • 
)'atakta haıekctı .L yutnıaktaydı. Tor- dandı: 
pnı ta burnunn kııdar çekmışti. Ka- - Ehnıden aldıiıu·. Aldırma .•• Be-
dın. onun uyanık olduğunu bilıyor- nı ı ahat bırak! •. 
du. Zira dalia biraz evvel, hıçkırı~a. Fakat kadın kocasından bir türlü 
homurdannııya b nter bir ı;cs çıkar· ayrılamadı. ve ona l'Ual ustüne sual 
b!llJtı. Bh ~ccf~ e~ elınden patla~·ın- yağdırdı. cİşindc> onu tedirgin ml 
cıya kadaı ıçtigi zıımıınlarda yııptı- ctmlşlerdı. Her şcyı olduğu gibi bı· 
tı gıbı zoı lukla ııcfc!I lllınuktaydı :-ııkıp kaçmak mecburlyelındc mi 
Kadın, dönu11 kocaııına bakma•lı !Jile kalmı~tı; acaba bir tebıike \'ar 

Derken. kahvaltı.fa ııiıt bulundur- mıydı!. 
mak üzere bıışınıı hir çuvıı.I parçası Adam yıne: 
atarak dışııı·ıy11 çıktı. Hcılf ai?zını - Hıçlıır şc~· yok, aldırma .. deJı. 
açmadı. Kalıvaltı da etml'k lstemcdı. Bu -

Sislı, pıı hı .:oknk. ve hC'le bu mıı- nun uzel'inc kadın, kOl.'asıııııı mule· 
halle hiç t<ı barınılacak bıı yer de- madı)en terledlğıni giıl'ünce nıerak
ırlldı hanı. Adeta lııı l"ıc. llYi~Un'!uz- landı. cNen var gulum •• > dıye ıçlcn
laı yatngı)•dı. Cıırnda kuçııkhı hu· dı. Sonra. bu ceket bizi ele 'erebılır, 
yüklu yanke ıt"ılcr, hııMzlar cış> gö· canım .• Bır dakika bana müsaade .• 
rürlcrdı. Bunlıırla llışlğl olınıyan Gi<lip yakayım. dl'Cll .. 

:..ilenıl.'Tl hc>mcn hıç ı.ın,ı;c yok gıbıyclı İçinde artık yepycnı heyecan ve 
Ama Madam Keyt'in umurunda de- hisler tutuşmuş, nhdlnı unutmuş. 
lildl. Zır,ı o bumlarda goıuııfi aç· kocasile barışmıştı . Bu sefer ınızcl· 
111ış, büyunıu ve t' lcnınıştı cc giyinerek koltuğunda ckıymetlı> 

Kadın su hl ulıp c.dl\ ına doııdugü pakc.-tıle dışarıya çıktı Biraz sonı n 
saman kocll$1le yaptığı kavgayı ye· döndüğO vakit bütün mahallelinin 
ıud n hatırladı. Hayvan henfin et· ayakta olduğunu, ,uradıı burnd • O· 

tlgi ıtkenceyl vcnı baştan vucudun· bek obek torılanarıık heyecanlı hc>ve· 
da duyar gibı olııınk saı·11ıldı, V(' canlı bir feyler konuştuğunu ~ordti 
cKaranın kuıııdıı. K<iı olusı ile af .Merak etti . Kom~ular habeıı derl•al 
dileyinceye, veyahut buna bir flCY l'Ctiştirdilor: 
almayıncıyıı kııdar, olsern konuşını· - NC! o bilmıy<ır n1113un ! . nedi· 
1acafım> diye soylcndi. l ter . Züppcyı ôldiirınuoter • Zavııl-

On beş cnedlr evliydıl~r. T;ıbli lı, mol'lh'i çekmhı 
••den kııvga eksik olmazdı ama, bu Kadın '-'alvıırdı. vakardı. Pnrııı et
pek sunturlusuydu, \'e m:ıhallenın can havllle bir havagazı direğine ,:;a. 
ıneşhurlarından bir kııın yuzündcn rılarak şakkadan yert. yığılrnnktan 
olmu3tu Soysuz herif, yaptığı ke· kurtuldu 'erccley!le bavılacpktı Et· 
pazeliklerı, sadakatsizliğınl tıaklamı- rafındakllerfn 
Jıı çalış .ıydı. yine ıwyscydı. su gö- Nah şurada. zOppt"\'ı kı'lt •mıış. 
tGrilrdü. ııııı, .{elınız gortinUz ki, Jar Evvela yumı uk yumruğa dövuş· 
uvallı kadınııı hay,,i)·ethıı beş pa· nle olmuş Sonra ı" f'ıliıha bııımiş 
ralık ctmıştl. Dahu bıı gun evvel, Seninki de bcraberıııl~ clh·orlar.. di
mahalleııın uınınnıış zuppclcrınden ye !<oylendlklerıni l.u;ııı ·mevu! lşit
barlsı evlerlnın ontıııc gclnıış, ağzına ti Faknt aı kasından: 
plenl savurmuş, kocnsılc kııvga et· ~ rollsleı tnbuncayı bulmuşlıır 
aıış; utanmaz herıf tc hıç ıkılma· N<'redev!ie katli in eno:e.,ln<' lııne("ek • 
dan, aı !anmadan· o !uzı sevı) orum. ler s{izlcrını duyunca büsbütün ııı· 
o da bcnı ı;cviyor: ama en nynı t- fırı tüketti Anl lıır hamle ıl" rn:ln· 
mı ya çıılışıyorııun ı.. diye l>ağıı mı:,;. 11ıııa koştu. Kapıyı kılltledı Kocası. 
ıı:üppeyı t.chdıt ctmie, az kalımı da nın uzeriııc atılıp onu tıırtaklı,·nı"ak 
onunla kanlı bıçaklı oıa~·ııwııştı Ma· telilşlı telişlı l<orrnştu 
dam Kc~ t ne kudur da ıızıılmuştü. • Sen zilrıı1t·.vi ,·uıınuşsıın Tn 
M:ıdam Kc•yt pcrdc:lCll a~tı llcııf hnı C'lllll bulmn~lıır N•'lf'dl'yııe ıf:ıııı· 

tlaba hiıla koııuşınuyc.rdu G0zleı ı fnl larlur buraya Pı•sınclc>vnıışlN İşi. 
tafı glb! açık duruyonhı Kan · ınuı tivor nımıun!. Rır yaklllnrlnrı:a. cııl· 
yaklaştığını g.:ırunce, heıtııuıgı lllr landııırlnr ~eni alinıallatı 'l.üppe 
nıuııııkaşayı onlem<'k ı teı mıfçesıne il<· bir tı"eçmlvın olduğunu eilnılt• İt
ırozterıni yenıdcn um ıkı ~·umdu tem bilıyor Rıı~·dı kalk Kaç. Dur· 
Eskı i gıbı oluyıuuk ııcfo" ulmıya mn kaç! dellı 
devam etti. Kadm kahvııltıyı hazıı • Aılaın tıoınurdanıtı 
ladı, döndü, koca ına baktı Acla~ı Çckıl hf' k.ıı ı Beni ı ııhat bı ı ak 
aldırmadı. O da sozundcn doııını·dı. Poli:ılcr l'elıyor 
Kocası cnııı ıııte::ıe. se lcnııdı Kadın _ Gelı.ınln Kaçanın Allah be· 
tek ba,ııııı kPhvalLısını ctt.ı Ça) ıl>- lit,,ıııı ~cısin 
rlğiııi mangala surerek od!l\'ı süııür- Kadın, oldu{:ıı \'Crdl" "'allandı , vp 

mtye koyuldu. mc<li Sııat ıloku7.a gdmlştl Kııpıyı 
Koca ı olacak R•ltını, gece y;4ı ısı açtı Dışarırn çıktı Etraflıı hiç nlii

eve dönımi,, o da onun ağıı yüı Ü· kadar J.!Orünml\·ı•l'<'k \ıllradıt burada 
yu,. ~e arndıı ıırıola ,ıkardığı bo · ıltılaı;;tı, duH!ıı .. 
nıurtulaıd ın 8arhoş oldu!1unu aııhı· \'ı; pu!isleı gc•ldılcı ... 
mı$Lı. Hem buna da lıaı•ct voktı.ı. 
1.ı rıı lıeı if, elhisclcı·ıh ııba rnıı .. tı. 
tJ telık ı rhoş olacağı muh:ıkkaktı. 
Zi a ışc degil, cğlenmıye gıtmi tı. 
Adam Çl•kırdektı n yetışme egece ış
(ı i ıu~ın anlıyacs~nı7. hırııızdı. 

Kadır. biıdeıı, kot:ısile gcçıı·dığı 
mahrem dakikalaııııı hntıı ladı ve bir 
an için onu afft.'Clecck gilıı oldu. 1-'a
kat kendi&ini toptanı. Onun sandııl
~eye n ılı dut·an ceketini aldı. Bir
den «arsıldı. Ceketin bir tarafı, aşa
tı~a doğru lime lınıe olınuştu. Bir· 
den kan tepesine cıktı \'e kocasını 
dürtukliycrek !ıde!.n bogazı yıriİlır
c nı bııg r(h: 

Bu ııe bal nbdal herıf! . Canım 
eeketi mabvetmiıısint. •• 
Adamın hiç tınnı:ıy141. ses verme

yiel kadını büsbütün çıldırttı Kn • 
dııı. bu sefel' ikinci biı· hayretle sat· 
ıı\dı. Cekete dikkatle bakınca o lime 
lımc 011111 yerler, i'tdeta yanmış, kav· 
ru uş, yan cepleı·den biri tnmami· 
le yok olmuştu. Kadın bunu gor6r 
gö mez vadyeti clcrlınl anladı. Ko· 
cası dün gcc" eğlenceye, zevke değil: 
iş4! gltmleti. Herif ava çıktıtı za • 
mıınlar silihını daınıa bu cebinde tıı· 
1Jll'dı. Anlaşılan dün gece de, bırcok 
le rekr anlattıfı gibi, yine ilihı CC· 
bıııden çıkarmadan tetiği çekmiş o
lacaktı. Kadın fena halde ürktü. E
lindeki ceketi yere bırnkıırak, süku
netle biı·iclk konMllannın en alt gö
zünü çekti. Kocasıııtıl ro•elvet•ı mey
ılanlarda yoktu. Jfnll•uld hu goz:de 
onun bOtfüı < iıı l llletlel'ile ma. 
but tabancası bulunuıdu. Kadın tek
rar ~('keti eline aldı ve inceden ince-

fHHli•cvı' şrıhit (ılnn blr kadııı va
kayı ı:urcliıgii ı;rlbi anlatmış, valnız 
onuıı ıddıa ın.ı göre bir kiııı değil, 
iki kt!ı.I cıldurC\lınO~tQ. Adamlardan 
biri diğerınr nteış etml,, o sıı·ada 
orada bulunan bir gene kıı her na· 
!'.Cılsa <'lıne Kt.>elrdiği tabancayı ateş 
eden damııı 6z:erlne aılcmıı,tı. Genç 
im: kuçarkcn ıki adam da yerd('vmio. 
llıılbukı poliı1 yalnız ~üppeyı bııl • 
muştu işte müdilrlyetin de halime 
çalıştı~ı htı \ıii Oığer vurulan adam 
neı eye ı::ttıniştl ! 

T'olı,.Jer, nırrdıvenl .. rl tıı manıırak 

Mndıım Keı•t'ın knpııııııR gı>ldiler. 

T~lık meraklılarlıı tıklım tıklım 
dolmuetıt Kudın pollsfı-.ı i ıçcrl~·c -ok· 
mamıık gayrf'tile çırpınnrak: 

- Girenıezsinlx. Kocam üç ırfın· 
ılenbel'İ yataktan dı,aı·ıya adımını 
ııtmndı, hastadır •. dt•diy~e rle. me· 
nıuılaı·: 

Oahıı ılün gece e;liren olmuş 

rlı~·ert•k, aldıı ınadılar Onu ır;öğüsli· 
yerek içeriye R"lrdiler. Bae memur 
yatağa yaklaştı. Adumın Ozerıııe e· 
ğilerek f!esleıı\JI; 

- Uyuyoı musun'·· Numara yap
nıa. Haydi davran bııkİılım.. dedi, 
\'e birden ndamın burnunn kadar çe
kili olan örtüyfl hızla aiağıya sıvır
dı. Hırsızın karnında müthıo bir ya· 
ra va!'dı. Ellen heml.ıe>•az ke ilmf~. 
vntak ta hfr kıın l'.leryıısı ballni al-
mı:ıtı. 

Adanı ölmil15tfi 
Kadın. bir çıtlık kopllrdı. Sonra 

rilzlel'i liıerlne yığıldı. Kocasının •· 
lini yakaladı Hıçkıra hıçkıra öptO. 

- BB78k Caaua Roma•• 

SUSUN 

iLK MEKTEP 'no'MO 

•• 
Coğrafya 

Oğretmenlerine 
Maarif Vekiletince ilk mekteplerin 4 ye S ci aıaıflarıH 

kabul edilen Marath Kauncıoflu Abdülkadir Sadinin "YENi 
iLK COGRAFYA., kitapları MUH Talim -.e Terbiy• He-
yetinin aoa deji,lklilderile eı SEMiH LÜTFi " kitap ed 
tarafından haritalar ve resimler yeniden yapılarak emaaı.. 
ıiı bir nef &1etle netredilmittir. 4 cö aınıf 2(, 5 el 30 ku. 
ruttur. Toptan alanlara bilyük tenıilit yapılır. 

lli 
Terkibinde IYOD, TANEN 

ve GLISERO FOSFAT vardır. 
KANSIZLIGA, 
VE R E M E istidadı 

Olanlara ve S / N / R 
Hastahklarma karsı 

' 
kullandır. 

Eczanelerde bulunur. 
Küçük Şişe 60 

Büyük Şişe 100 
Kuruştur. 

14 Birincitepi11 Posarl!!f 
8.00 Pı-ogram, 8.03 Müzik (Pi.), 

8.15 Haberler, 8.30 Müzik (Pi.), 
8 50-9.00 Ev l<adını . 

12.30 Pıogram, 12.81' Türkçe nıil
:ı:ik, 12.50 Haberler, 13.06 Türkçe 
müzık, 13.20·14.00 Müzik (Pi.), 

18.00 Program, 18.03 Caz, 18.40 
Fasıl heyeti, 19.15 Müzik, 19.80 Ha· 
berter, 19.16 İnceaaa. 20.16 Radyo 
gazetesi, 20.45 Müzik (Pi.), 21.00 
Dinleyici istekleri, 21.80 Konuşma, 
21.46 Orkestra, 22.30 Haberler, 22.46 
Saz (Pi.), 28.26·23.30 Kapanı~. 

Şehir Tiyatroıu komedi 
kı•mında 

Üstad Muhlis Sabahattin'in 
2 büyük eseri ..• 

16 Birıncıteşı·ln salı gilnü akşamı 
l - KerP.m - Aslı, muzikalı biı~·ük 

Şark masalı 

il -- Efenin A~kı, Milli operet 
4 perde 

••• 
Beyof.lu Halk ıinema11 

Bugun 11 de: ı - Üç ahbap ça. 
~·uşlar harbe gidiyor. 2 - l\lahküın

lar kalesi, 3 - ~ilki. Pazartesi, salı 
gecelen Ravit Rıza tiyatrosu. 

12-10-940 da muamele gören 
paralar 

Loadra 
Ne.yorll 
c ••• n. 
Atlna 
Sofya 
Madrlt 
Bıacıape" 
Bllkreş 
B•lrrad 
Yokoha. 
Stokb•I. 

1 Sterllıa 
ıoo Dolar 
100 in. Fr, 
IO!l Drahıal 
llO Leva 
ıoo Peçet• 
100 Penıl 
ıuo Ley 
100 Dinar 
100 v •• 
100 la.19kr 

s,u 
152,20 

"·" 0,99!i0 
1,6tS 

13,845 
16.43 

0,622S 
3,16U 

St,017S 
S0 ,98 

1 

ESHAM VE T AHVILAT 
Tllrk Tlca,et ba•kHı ••m-;-o:!o 
SaHS · Erıııarum VI 10,21 
AnadoluDemlryohalvetl pefln3~. -

" ~ 
Umum tiyatro 

ili 58.-
52,7~ 

lt!l,-
18,90 

Devlet Deniz Yolları lıletme 
Umum Müdürlüğü ilan'a rı 

14 Birinciteşrinden 20 Birinciteşrine kada~ 
muhtelif hatlara kalkacak vapurlarm isimlert, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtamlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (İl.mir), peı-şcmbı: 12 dv (Aııkar• 1 

Galata rıhtımından. 
Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına. 

Bandırma hattınıı 

Karabıga lıı.ttınll 

Ayvalık hattına 

İzmir ı..lüve postıuıı 

- S:ılı lA de (Anııfnrta), cunıartcsı 18 de 
(Antalya). Sirkecı rıhtımından. 

- Salı ve per~embe 9,:-ıo da (Ugur). Tophane 

rıbtımındao. 

Pa?.artesl 18, ııalı O.l>O, çaroamba. perşerııbe 
ve cuma 16 dn (Marakaz), arrıca cumıırte51 

14 de (Sus ı . G11lata rıhtınıından. 

- PaznrtC!ll, çnrşenıb~ v~ cuma 8.l!i de ($u"1' 

Galata rıhtımından. Ayrıc:n ı,;areııntba 20 de 
ve cumarteııı 20 dC! ( Kon~·a t. Tophane 1'ıb· 
tımınt.lan . 

- Salı "e ruma Hı da {8c>v1·ıırı. Tophane rıtı· 
tınıınılan. 

- Çarşamba lfi de (Saadet ı. cunıarte i 16 de 

( thgen ). Sirkeci rıhtıııııııdıın. 
Snlı Hl de (Kadc~l. perşembe l3 d~ (Tıt· 
hani. Galata rıhtımından. 

MERSİN lSKENDERUN \'OLU ŞILF.P POSTASI 

(SAKARYA) vapuru 14 Blrlncite!Jrln 940 pazartesi günO ,aat 
18 de Sirkeciden şilep postası olıırak Mersin - İskenderun yoıuıı• 
lcalkacaktır. Gidiş "e dönü~te yüku ollln isk('lelere uğıı ıyacaktır. 

NO'f: 

Vapur sefcriert bakkınıla heı hirhı ınalfımllt, 

numaraları yazılı acentelcrlmizdeıı ogrcnilebılir. 

Galeta Bat Aceııteliğl - Galata nhtımı. f.imanlar 
MiidiirluğU bınuı altındı. 

Galııta Şube 1\ceııtellği - Galatn rıhtımı, MıntakR 
Reisliırt bınnsı altıııda. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Snloııu 

a~agıda tetefol'I 

Umı:ıııı 

Jyl saflt kullanmak i11tiyeıılerııı 

1940 senesinin llerkes Bankası pefl• 
TUrk Borcu 1 JMtln 
19J8 'lo S Haılne tahvtlt SO,SU ı< adın, e!'kek kot \'C cep saaLleriuhı 

:...;;;E.;.:rf::;a;;.;n..;;l __________ 1_9_,S_6.- I ı;on mo<lellP.rı gclmı1Jti r. ~aat nlma · 

--------------------·---------------------- dan evvel çok zengin olan 

Devlet Limanları ltletme Umum Müdürlüğünden : çe~ıllerlmlzl göriınüz. 

ı'Uuhamml'K ~elt /Uuvııkkat t~mi?t•t. 
' t k•' 8atıı deı><>su: Z. Sao.tmım Sı•ltn •ıl cıı1ı1ıııı Cıvıır.ıbaıt hını 1 "'" 

--------- ------------~ lakel~rn iawtf tamiratın mahil!tıtf Lfro Kr. Lfm lCr. ihale tanhi I hrıleRbı. fekli 

Zonguldak Sıvu ''C korkuluk tfi {}624 79 721 86 

Ordu .1617 9• 121 35 

7411 88 

21/10/940 Pkzartesl 
saat 15 de 
24/10/946 pcr~embe 

ıııtıı.t 15 de 
24/ 10/!140 IJCl ~! nıbe-

KRpalı zarf 

Açık ekıııltm11 

Kapalı ?.a ı f 

T0RK TiCARET BANK.ASI A-f 
\cUPONLU •VAD•Li •Mlvoud' 

Glrestıtl 9986 ıı; 

saat 15 de 

Gürele Aheap leleri 64!: 65 40 77 25f I0/94Q cunıa P11zarlık 

saat 16 de 

Ün~·e ·~•9 03 8118 9~ 26'10/940 cuma Acıı.. ekıııltoıl( 

ııaaı. 15 de 

Polathane cAkçaabah 1ı • 1700 8' 127 66 iıbll 0/940 cunıı. Açık eksıltıııe 
sant. 15 de 

Rize 4109 65 808 i!ı 26'10/940 cuma Açık eksıltnıe 
saııt ll'i de 

Of • 2651) 9H 1 !l!I 20 25/10/940 CUOlıt Açık eksiltme 
snat 15 de 

toıetmemizce Karadeniz kıyılarındakı muhtelif ı!ıkelelerde yapılacak tamiratın mahallerile bunların mu
hammen bedel, muvakkat teminat ve ihale tarihi ve şekıllerl yukaııda ynzılıdıı. 

isteklilerin bildirilen vakıtte cyalnız kapalı zarflarla olıııılnnrı teklif rnektuplaı ını bildırlle1t vakıtten bu 
Raal a.-vcl koml~yon reisliğine tevdilerl liiııındır.• istanbuldıt Galata Rıhtım hanındaki umum nrnduı!Ok bl· 
naıımda toplanacak ııatınalına koınlsyonunn mfırncantlnrı Bu tıaptnkl keeıf ve şnı tname sözu geçen l<omlı· 
yon<"a ihale bedelinin vuz binde bcei niııbetinde bir be<lelle verılır (9381 ı 

Satılık Tay 
Babal!ı saf kan İngıliz. anası hal1ıı 

Arap, 1,5 yaeında bir erkek tay ea· 
tılıktır. Görmek ve gorü9mek ısti· 
yenler Uskildarda A tpaza rında ar· 
pecı Bay Salim nıataza11ında Bay 
Halil Kııy~a müracaat edeblllrler. 

Dr. Hafız Cemal 
LOICllAN H&Klll 

Dahiliye Müteha11111 
Dlv,.nvolu 104 

Muayene eaaUeri: Paıar hartf 

her ıün 2,6 • , Tel : 22898 

Hatay Seyyar Jaıdarma Birlik Levazım 
Müdürlüğünden : 

l - Hatay Seyyar Jandarma Piyade bırliğını:e eıns ve ınlku.rı aşa· 
ğıda yatılı erzak kapalı zarf usulıle ınübayaa edılecektir. 

2 - İhale ı& Bırmcltcırltı salı günu saat 16 da icra edll8Cektir. 
8 - Buna aft ,artname Ankarada Vilayet J. K. latanbulda Vlla

Jfll J. Komutanlıiında, Antakyada Levazım Müdürlügünde görülebılir. 

• - Talıp olanların ihaleden nihayet bir uat evvelıııe kadaı Ticaret 
Odafınca muııaddak vesikalarilı ve ,.o 7,5 muvakkat teminat. •e teklif 
aıektuplarile blrlıkte Arıt.akyada kıfla biııaıuıda nıüte11ekk.il ııat ınalmı 

koınlsyonuna müracaatları. 

M ııva.kkııt Mulıaııırııetı 
teminut. kıymet Mil.:.ta,, 

Kilu 

Miibıı11au ıdileulı 
ır:akm eiııs4 

Lira. Kr. Lira. Kr. 

2289 88 30625 1R5000 

-
- Şinıdılik bizimle çalışn<"akeınız ve bizim va

aıtanıızla yukarı ıle tenıas edecekslııiz. 
- Mükemmel... Fransızları lçeııderı çurütmek 

için ne gibi tertipler alındı? 
- Bir kere gazerelenn mOhlmleı-i elimizde. 

Un 

yediıdık •.. Mcv<"ut sol temayüllü hükOmeti atalete 
sevketnıel< için Lo Potlt Journa\ eat gazetesine de 
hulul ettik. Gazetenin tahl'lr müdürünün amcası 

ajnnımızdır. 

Blrlnelt•trla 

us• H. 

YERiN KULACI VAR Meseli Le Tempe gazetesinde bile adamlarımız vıır 
Almanya, Rusya ile anlaştığındaııberi Hümanite 
bile bizden para alıyor. llfesclü iyau ezası olan, ko
münistlerin eleba:ıısı Cachln Lmindekl heı-ife, ge
çen hafta bizim arkadaolarılan bfTi 6000 dolarlık 
l)ir çek verdi. Yine onlann kiitibl unıumileri Tboris 
bugüne kadar enternaııyonaldcıı para alırken gl'çcn 
haftııdıın itibaren bizdı>.n nlnııya bnşlndı. !\kşhuı• 
Flanrien, mükemmel bia· Alman dostuduı·. O, doğı'll· 
dan d(lğrura parıı almıyor anıma... AkrRlııısınrlan 
i>irl, Fransa ile Almanyll nrcısıııcla iş göı en ınühinı 
bir ticaret lirma!lının başıııda. Öyle tahmin e(liyo
J'\IZ ki. Flandcıı ondan çöplenlyor. 

Tahrir müdürile yaptığı koııuşmnludn, t.laiıııa 

nıevcut hükumeti k6tillemek euretile tecrübesız 

genci zehirliyor ve sağu doğru sürüklüyor. Onların 
şefi \'e gazetenin sahibi Colonel de La Roque d:ı 
mevcut hilkllmete muhalefet olsun diye, bu parça· 
layıct cereyanı köı Oklüyoı'. Umumi Harbe iı,tiralr 

etmiş olan eski muharlı>let·, ki bunlar büyilk btr ye
kı'.in teşkil cdiyorlnr ve ehemmiyetli bir ni!fuz ve 
kudı-cto nıallktider, bükOmctin nlcyhtarıdırlnr. 

14 
- Yerlilı ., ın ajıınımız olduklarını bi-

lenler 1 
- 30 bin in onlar var. 
- Mühim ku~\~t. Bunları ki111 ınku idare edi· 

701 ve nnsıJ oluyor da bu kadar kalabalık bir po• 
kırmadan i•lertnl göıeblliyorlar7 

- Ondan hiç merak etmeyin, evveli bo kim
..ıer, biribirlerini hemen hemen hiç tanımazlar. 
Aııl tef, Görin&'IB akraba ından bir adam. Bura• 
4ald iaml Delacroix. Frauız rolünü mGkemmeka 
ifa eılf?er. Raldlıl ailıİll • oldwlm bia ele WI-

mahl'emi esrarı bile olmu~. 
- Fransız istihbarat orvislnde Alman ajanı 

olaıak kaç kişi çalıııyor? 

- 80 kıı,i kadar val'. 
- Bunla!' Fransız mı Y 
- Bir kısmı Fransız, diğeı biı· kısım Alman, 

A•uıturyalı ve Amerlkalı ••• 
sı... uuııl:ırla temRflta mısınıd 

- Bazılaılle. . Biz emirleri Delaeı·oix'dan al
... yıa. Onun adamlaı ından blrı nr. Ona merbu
taL Ralntalanmıs ta.....Ule pıblWh. UM abhap. 

- Başka ne gibi hazırlıklar var7 
- Moda cereyanlarına ehemmiyet veriyoruz, 

kadınlarda zayıflık flkrinl ortada tutmıya çalışıyo
ru. Ba yiiaden z6ppe Pra11aıs kadını, gebe kalmak 

Dalndieı, l'ndlkııl sosyalist olıluğu ve tutunmak 
için. dnimn sol fırkalnra dayanmak mecburiyetinde 
olduğu için cezri lııırc>ketleı· yapanııyoı-. Esasen u
zun zamandanheri iktıdar mevkiinde bulunduğu için 
de halk tnrafından pek o kadar sevilmiyor. Ona 
karşı be.~lenen düşmanca fikirleri biz de nemalan
dırıp duru}'Ortız. Geeen gün sinemaların birinde 
dlinya handlsleri cöfterillrken Daladier de ııörin· 
m6ı. B6t&n ıbıema halkı (Öktlı!) di,.. httmut-

GI ... \YanuO lt 

Ot•· .... 
Akta• 
Yataa 
lauk (YUUlld.I 1 t 


