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iye-Fransa 
arasında 
ekabil yardım 

hafta evvel ayni tekil· 
Te ilin olunan Türle 
mutekabil yardmmu 

eden bu anlatmanın bize 
İlk babra ıelen bqhca ma· 
tunlardır: 

~ ._ Türk - lnıiliz beyaııab 
?ürk · F ranaız beyanab ela 

• 

Milli Şef 
Hataya gidecek 
Hataylılar bu. mesut günü kutla
mak için hazırlıklara başladılar 

Türk Hataym Türkiyeye ilhakı hakkında Fransa ile hUkQ. 
metimiz arasında akid ve imza edilen anlaşmanın tatbikatına 

girişmek için icap eden hazırlıklara derhal başlanaca.kt.Ir. Zira 
anlaşma mucibince Fransız işgal askerleri nihayet 23 temmuz
da Hataydan çekilmiş olacaklardır. Bunun için mukavelenin 
tasdikine ait muamelatın süratle bitirilmesi lazım.gelmektedir. 

Muhterem Reisicumhurumuz ismet Inönil ana.vatana y~ 
kavuşan Hatayı şereflendirecektir; tahmin edildiğine göre, Mil
li Şefin bu seyahati bir ay kadar sonra vukubulacaktır. Hatay 
Türkleri bu mesut gUnü kutlamak için şimdiden bayram hazır. 
lıkları yapmaktadırlar. 

,,,.,..,....,_ 
leven milletlerin dünya ~""""~"""""""~"""_,..~vvv 

muhafaza uğurunda ·-.·--·-·en büyük gayretin ye· 
~ llliieaıir bir nümuneaidir. 
-.ı.ıma, tecavüze kartı te· 

çalrplan mukavemet hat· 
lllübim kalelerinden biri -

\' e bu itibarla insanlık ve 
• et aleminin en )-ilkaek 

~ olan (sulh) a hidimdir. 
~ Yeni anlapna, Akdeniz 

L.! · (Türkiye emniyet) 
'11111' Irat daha temin ve tak- ' 

eder. İngiltere gibi, F ran -
.,,_.'1tııti. de, Türkler aleyhine 

baılacak her hangi bir 
, ieter denizden, iater

~an pllİn, karp koyma 
• 

e de ayni Akdeniz hav -
Fransa lehine ayni tuh 

hplyor. 

Dost Mışmn Hariciye Nazırı (fünkü ziyafette 
(}'a:ııı l üncildt} 

S~ırn IE~öır~~ır 

Bütün 

YAZAN 
1938 Nobel mükafatını kazanan 

Pearl Buck 
dillere tercüme edilen bu eser aslında olduğu kadar 

aynı acıklı üslupla lisanımıza çevrilmiştir 

Çeviren : l~rahim Hoyi 
ı Esirler 

Vakası ·çinde geçen dünyanın en güzel tabiat ve 
aşk romanlarından biridir ..._ ?ü'rk ve Fransız anlapna· 

~ niyetli bazı Avrupa ve 
aazetelerinin Türklere ia- ----------~-----~--~------~-----------_:.------...----------------------------------------------
~ bir efAneye lcatiyet -

yet vermektedir. Bu p 
derlerdi ki Türklerin id-

Yalmz Milli Hatay hudut· 
münbuır deiildir, fakat 

, Şun, Humusu ihtiva e· 
•e batta daha uzaklara ka· 
lider. Bu efsanenin resmi 

~~i&'miz' ce kaç kere tekzibi, 

Türk - Fransız anlaşması 
Kral Zogo "Alman ve Italgan emelle

rine ölüm çanı çaldı,, ·erin cesaretini kırmadı. Dün gelen başvekille görüştükten sonra 
iddia ve isnatlarmı bajı- G h • • d A 

s-tnmalcta devam ettiler. ece ş e r ı m ız en v r u -
~u!".:: s!:..inbe;: paya hareket etti 1 • •1. F 
......... ..,n. bir kere daha tam- Arnavutluğun ba§vekili Ko. dan bir zatın evine miaafir .oı- ı ıngı iZ • ransız-

kabmyor, fakat 0 hudut· ço Kotta da dün Yunanistan· mu!tur. i R ı 
'Vaki olabilecek taarruzu dan gelen Romanyanm T ran· Kral Zogo ise bu görütme f US an aşması 
• Franuya yardım vaad silvanya vapurile tehrimiz~ sonunda evvelce kararlattınnıt Ş k . . 
or. gelmiştir. olduğu seyahate çıkmak üzere Uzak ar vazıyetı-

•> Dün fkin da. . Eski Arnavut baıvekili, ak· derhal hazırlıklarına bqlanut nin- bu anlaşma ile 
~ • ya e .. fUDU ıyı tam üzeri Perapalasa giderek ve dün akşam tehrimizden ha· I • k k 

elidir: Turk • Fransız kral Zogo ile yaptığı uzun bir reket etmittir. · a a ası yo 
'(Devam1 10 uncuda) mülakattan sonra tanıdıklann· ............__ _______________________________________________________ ~ 

Fenerbahçe ile Demirspor berabere kaldı 
Galatasaray bozuk bir oyundan sonra 

Ateşi . 3 - 1 mağlup etti 

Bazı .AlmaDı gazeteleri neş.. 
riyatları arasında !lngiltere i
le Rusya arumd& cereyan e
den müzakera.ttaki mtışktl. 
li.ttan bahsederken Sovyet 
Rusyanm A vnıpa işleri ile 
Uzak Şark vaziyetini kano -
tırdığnu, İngiltere ile Fran -

' sanın Japonyaya k8.l'II Umk 
Şarkta Sovyet Rusyayı ga -
rantı etmesini istediğini ile -
riye sUrllyorlar. le Temps ga. 
zetesi bu haberlere dair ma -
IQ.mat verdikten sonra bir 
not illve ederek lngiliz - Fran 
aız - Rus paktı ile Uzak Şark 
vaziyetinin hiçbir alakası bu
lunmadığını, bu paktın sade. 
ce Avnıpa işlerine inhisar 
ettiğini ve SGvyet Rusya ta -
rafmdan pakt ahki.mmm U. 
zak Şarka tqmil edilmesi 
talep olunmadığını kat1 ola
rak bildirmektedir. 

Fransız gazeteleri dostane neşriyat yapıyorlar 
Bonnet'ye göre; bu anlaşma iki memleket 
arasında yeni bir itimat devresi açmaktadır 
Paris, 24 (A.A.) - Hariciye Bonnet'nin izaahtma nazaran 

Nazın Bonnet, bugün Reisicum- akdolunan anlaş~alarla, Tllrk -
hurun riyasetinde toplanan kabi Fransız milnasebeUeri tarihinin 
ne içtimamda evvela Fransız - o kadar mesut olmıyan anlan ka 
Tilrk anlaşmalarını izah etmiş • pannıı§tır. Bu anlaşmalar, iki 
tir. (Devam1 10 uncuda) 

Satie binası işinde son safha 

Adil Ödül ve Malik Kevkep 
de tevkif edildi 

A tmkat Atı/, tev'kir edildikten sonra a<ıuytden ~1Car7'etı 'fotoğ • 
-------·--·----·• ra/~~ifıi sa~. ) (l"ÔNI IU incide) ı 
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l şaretler 

Hatay ve 
ana vatan 

Beyazıt meydanı 
Emln5nU meydıuundan sonra, 

Gümrük ve inhisarlar 
müsteşarlığı 

Beyazıt meydanını da genişlet - Birkaç gün evvel Ankaradıı 

mek ve oranm en gUzide tarihi kalp hastalığından vefat eden 
~anat lbldeıl olatlı Beyazıt cami. Gümrük ve İnhisarlar V ckalcti 
ni bUtUn gthJelllğiyle meydana mlistetarı Adil Okuldaıın yerine 
ıkaıma.k için civardaki ahenp eski İstanbul gümrükleri başm!i

;•na.larm ietlınl!k edilerek yıkıl- dlirU Mustafa Nuri anılın tayini 
'llasına yakında başlanacaktır, takarrUr etmiştir. 

1 

Ra yşbankın ye~ 
statüsü yakın bt 
harp alAmetimidi" 



&ıw 
&.! mebusu B. Siireyya 

Ôrge Evren 
"t 
tll! Sabah" m 404 sayılı nüs 

• l:lusust bir dikkat ve il. 
:tı.eşredilcn ''bir Arna\'U

lçılt :mektubu,, nu şüphe et. 
~ı. okuyan her Türk derin 
.~Ur ve hayrete düşmüş . 

llıektup, filhakika "Yeni 
•ı 

a hitap ile başlıyor; fa. 
~ lllektubun asıl muhatabı 
ltıilletidir. 

1 ~ektubun biz Türk çocuk_ 
t ÇIJ:ı. garip bir cüret .sayılabi. 
le CSasıarı şunlardır: 
ktup, bir "milliyet hissi gale 
dan değil, hlla keşf oluna. 

bir hakikati meydana ÇI-

~alt için,, yazılmış. 
lllektubu yazmaya saik olan 

de; bir ,iki muharririn 
"utlar hakkında yazdıkları 

a, onların ~ban, bozacı, 
ı, ciğerci ve piyazcı olduk • 
llÖylenmiş, Arnavutların 

(!Yeden ayrılmak için çok 
hı_ kları ve muhtelif isyan • 
•1.11:ardıklar1,, ileri sUrülmüş 

i-·' \ <4UlŞ ... 

(i~nra. mektup sahibi di -

~vutlar bu memlekette bir 
~"atı tamme ile yaşamışlar. 
e yqıyacaklarclır. Hiç bir 

~tin fazla imtiy~ ve istis. 
,etini çekemezler.,,?! .. 
~ddia ediliyor ki: Arnavut. 
l · :memleket yani Türk vata. 
~Ilı, !kanlarını ve canları feda 
teır ed' l '1 , ve ıyor armış .... 

1
'.Bilha.ssa. bu memlekete 

~ 'l'Urk ülkesine) rneşrutiye . 
• ~lta ti t' . ?I ~ vu ar ge ırmış.,, .... 
e da.ha bir sürü lA.flar ve id. 

~~ söyliyelim ki, biz Ke. 
t Türkler, her milletin ken.. 

,beğenmesini, kendine güven. 
~ili ve kendi rnilliyetile övün. 
~i tabii görürüz; ancak mil

~er ~için çok ta.bit ve meşru 
Jdı~ız bu hak, başka bir 
~ etın ve bilhassa bütün millet. 
e~ daha asil ve daha şerefli 

il' hna inandığımız büyük 
~· nJ.illetiniu yüksek §eref ve 

1Yetine dokunacak bir hak. 
~a ve küstahlığa kadar götü_ 
~ez .. Her h'Rkkm hududu bü. 

l'Urk camiasının hak, şeref 
,.~enfaat hududunu tecavüz 
'it· 
~· ı an, kıyamet kopar!.. 

1
t l'ilrk çocuğu, tek ~ma 

~a bile, buna müsaade edemez, 
emiştir, etmiyecektir!. 

~ değişmez, müsellem hakika. 
<la~~ ettikten sonra asıl diye. 
el'iın.izi söylüyorum: 

l kikten, biz Tilrkler, 1•Arna . 
'• denildiği zaman; çoban, şı. 

·l, bozacr, ciğerci, piyazcı mef. 
arının hemen kafamızın i. 

e belirdiğini duyar, görürüz; 
k §unu da söyliyelim ki; Ar
UtJarın içinde daha yüksek 
Seviye ve içtimai mertebede 
~lar olduğunu, olabileceğini 
. bul etmemek gafletine düş. 

:1~ •• Hiç bir milleti, - kül ha. 
~ - hakir görmek bu,tlk ve 
1 'l'Urk ruhuna sığmaz, "8- -
lllaz .. Büyüklük ve asalet şıa. 
a ne yaraşırsa, necabette eş • 
"1<l•ııY11tı.u cihana kabul ettir . 

Günlerin peşinden : 

Yeni sistem bir 
bütçe usulü 

1- VAKiT 25 HAZiRAN w :;J 

Mısır Hariciye Na·zın dün 
akşam şehrimizden ayrıldı 

lif ö~ü·p·-düŞü~düi·;;~1 
................................................ 

Son hadiseler 
dolayisile 

kuvveti 100 derecesindedir. 
Hitler bu mikdarm iki m~sli 

ne çıkarılması için talimat ver -
miştir. 

* * * 
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Bugünkü 
Hô.aiseler ve şahıslar Sarışın Güvercinler VAKW 

.. __ 
hakkmda faydah malumat Memleket 

lrinde 
12 -..~-mmll!ll---- Çeviren: lbrahim Hoyi 

Miranın sesi tıkandı. Zavallı krz toğraflarclı ki, size anlatmaya sıkı üstelik de kendisine teşekkür edi. 
ürperdi. Titredi. Yilzi: yine bem- lırrm. Fakat hakikat ortada idi. lecek. 

'----Heligoland adası Aylık 

3 aylık 

8 aylık 
ı yıllık 

/. 
95 

200 

fl5 

900 Mihver devletleri ile demokra
siler arasındaki gerginlik arttıkça 
her iki taraf da mukabil tedbirler 
alıyor. 

Almanya en büyük tehlikenin 
Şimal Denizinden gelebileceğini 
gözönlinde tutrak Baltık Devlet· 
lerine, Danimarkaya tesir ediyor 
ve Şimal denizi ile Baltık denizin· 
deki adalarda tahkimat yapmak 
istiyor. 

Bir müddet evvel Almanya 
Aland adalarım tahkim etmek i'3. 
temişti. Aland adalan Leningrada 
açılan Fin körfezine hakim oldu. 
ğu için Almanya bu adaları tah
kim ederek Ruslann hareketlerine 
mani olmuş, lüzumu halinde bu a· 
daları hareket üssü ittihaz ederek 
Leningrada taarruz etmek kolay· 
lıl<larına kavuşmak istiyordu. 

Aland adalarının tahkimi İngil
tere ve Fransadan ziyade Rusya 
için atdmış bir adım olacaktır. 

Halbuki Almanya diğer taraf. 
tan Şimal Denizindeki Heligoland 
adasmı muhkem bir hale getirmiş
tir. Bu hareketi doğru.dan doğru· 
ya tngiltereye müteveccihtir. 

Berlin hükOmeti Heligoland a
dasını bir emniyet mmtaka& ola~ 
rak kabul ettiğini ve hiç bir ecne. 
binin bu adaya ayak basamıyaca
ğını bildirmiştir. 

Evvelce yalnrzca balıkçılar ile 
meskQn olan ve Şimal Denizinde 
Elbe şehri ağzına karşı ve Holş· 
tayn'in altnuı kilometre garbinde 
bulunan Heligoland adası bugün 
tamamen tahkim edilmiı bir hal· 
dedir. 

İngiltereye tamamen karşı ol
ması ve Hollanda ve Danirnarka
ya giden deniz yollan üzerinde 
bulunması Heligoland adasmm 
Stratejik ehemmiyetini anlatma· 
ğa klfidir. 

Almanlar umumi harbin arife· 
sinde de bu adaya çok büyük ıbir 
ehemmiyet vermi~ler ve yaptıkta· 
rı tahkimat ile bu küçük kara par. 
çasmı betondan bir kale haline çe. 
vi rmi şlerdi. 

Heligoland a.dasr on dördünc:ü 
asrrdanberi Danimarkaldata ait 
idi. 1807 ıseneıindc İngilizler tara
fından işgal edilmi~ olan bu ada 
bir kaçakçılık merkezi olmu~ idi. 

1890 senesine kadar İngilizler 
buradaki üç bin kadar balıkçıyı 
çok güzel bir şekilde iıdare ettiler. 

Bu tarihlerde hususi yatı ile 
İngilteye giden ikinci Giyom, He· 
ligoland adasının önUnden gezer· 
ken bu kireçli toprak parçasını 

dikkatle tetkik etmiş ve Almanya beyaz oldu. P<ıt ile ağzımızı açma. D..ı resimler "o alemlerde,, çekilen Mira, ıanki Pattan bir tokat ye· 
için çok güzel bir üssübahri olabi. dık. Konuşmasını bekledik. Mira resimlerdi. Ne yapabilirdik. H.ı- miı gibi, birden onun yanmdı.ın 
leceğini düşünmüştü. derin bir sessizUk içinde garip a· dor bizi tehdide koyuldu. istediği uzaklaşıverdi. Ben nihayet, baba. 

Bunun üzerine İngiltere ile der. kisler yaratan sesiyle macerasını parayı vermezsek, bu resinılerden s:nın ücretli bir memuruydum. 
hal pazarlığa girişilmiş ve İngil- anlatmaya devam etti: birer tane babalarımıza, bizi tam· Bittabi, keııeri hep kendi tarafı
tere, Almanyanrn Şarki Afrikada· - Yarabbim, ne müthişti. Ne yanlara göndereceğini bildirdi. mııa yontuyordum. Bir sigara 
ki Suaheli sultanlığına mukabil müthişti.. Fakat bütün bunlara Bir Hador, bir de maktule ve yaktım. Pat'ın kanh yüzllne bak:ı.. 
Heligoland adasını Almanlara ter. rağmen ona inanıyor, ona kaprh· bir küfür eden Pat'a baktım. Dı~ ı:ık, içinden geçenleri okumaya 
ketmiş idi. yorduk. Anlattıklarım duymalısr. şarıda ise engin bir ses&izlik sü· çalıştım. Pat dobra bir çocuktur. 

Alman matbuatı bu alışverişten nız ki, bu dediklerimi layıkiyle rüp gidiyordu. Onun için, sanki onu kandırmaya 
hii de memnun görünmüyordu. anlayabilesiniz.. Bize öğrettiği * * ~ c;a!ı~mryormu§ gibi bir eda takr 

Bismark da: ''Almanyanm giL şeyler, belki de olm1yacak ıeyler- narak, kuru bir se11le; 
Miraya sordum: 

zel bir pantalona mukabil adi bir di; ama, o, "bu böyledir, başka 
Hemşirenizin Elvud'a yazdrğı 

don düğmesi alnuş olduğunu., söy. türlü olamaz!..., dediği için körü. 
mektup yanınızda mr? .. 

!emişti. körüne inanıyorduk. 
Fakat II. Giyom şahsen adanın İhtimal ki bize öyle geliyordu. 

- Beni dinle Pat, diye konuş· 
mayrı başladım, dediğin, iddia et. 
tiğin ııibi Miı Ban brok mahkeme
de beraet kazanır. Üstelik de ken. 

istikbalini düşilnüyordu. Adayı Çılgına döndüğümüzden, müte
birçok mühendisler ile birlikte ge- madiyen o ilaçlı içkiden içtiğimiz. 
zerek müstakbel üssün plinlarım den her söylediğine inandığımızı 
kararlaştırdı. sanıyorduk. Günlerce, haftalarca, 

Mira elini gi:Sğıilne götürdü, ve 
kağıdı hışırdattı. Soma cevap 

di'-ine teşekkür edilir. Fakat, Mis 
v::rdi: 

Baobrok'un mahkemede beraet 

Heligoland adasının sahilleri aylarca buraya taşındık, durduk. 
gayetle yüksektir. Esasen bu ka· Fakat nihayet durulup da akhmı
yalıkları da adayı muhkem bir zı başımıza toplayınca ayağımızı 

- Evet. 
- İçinde s~<lece hepinizin inti. 

har edeceğini yazıyor, değil mi? 
- Evet, 
Pat'a döndüm: 

şekle sokmaktadır. Ancak daha zi· kestik. - Bu kağıt, genç kızı kurtarır, 
yade kireçli olan toprakları gerek Rut, irma ve ben artık buraya dedim. 
harp gemilerinin, ger.ekse denizin uğramaz olduk. O zaman da Ha. Pat, yaralı, bereli başını salla-
tesirinden müteessir olmaktadır. dor'un ne mal olduğunu anladık. yarak konuştu: 
Bunun için lI Giyom zamnında Bizden para istemeğe, ilk zaman· - Elbette .. hem bu vesika da 
başlayan faaliyet neticesinde çelik f Iar ''Mezhebt akidesi,. uğrunadır, olmasa, matmazeli 'katil suçu ile 
ve çimento ile tahkim olunan 57 diyerek verdiğimiz paradan daha itham edemezler. Çünkü nihayet 
metre irtifam.da.ki sahiller umumi fazla, daha çok para istemeğe bat· doktor raporu var. ölümün ne su. 
harbe kadar artık ne harp gemile. !adı. Bizi haraca keımeğe kalkı§tı. retle vukııa geldiğini anlatan k~
rinin, ne de denizin tesirlerinden İstediği parayı verecek vaziyette şifler falan var.. Sonra, bu Ha· 
nıliteessir olmaz bir hale sokul. değildik. Bunu kendisine söyle- dor'u öldürüşü de bir c~riim teş~ 
muşlardr. dim. kil etmiyecek. Cebindeki bu k&ğıt

Her tarafı yüksek kayalarla 
çevrili olan adanın yalnızca şark 

sahilinde dar bir körfez vardır. 
Burası büyük zırhlılar için emsal
siz bir sığınaktır. Umumi harp sr 
rasında Almanlar Heligoland ada· 
sına tam 354 ağır top yerle§tir
mi§lerdl. Bunların yüz tanesi 
- ki bunların da ekserisi 40 ltk 
ağırlığındaki mermileri atarlar. 
dı - §ark sahilindeki bu dar kör-
fezin muhafazasına tahsis olun· 
muştu. 

Umumi harp sırasında demok· 
rasileri müşkül vaziyete sokmug 
olan Holigoland adasındaki tahki. 
mat 1919 da yıktırılmış idi. 

Bunun üzerine, orada bulundu
ğumuz zamanlar çekilen fotoğraf. 
larımm gönderdi. Bunlar öyle fo· 

la mahkemeye verilecek, ve inan 
bana ki dostum, böyle bir adamı 
öldUrdüğU için beraet kazanacak, 

Kö·mür havzasında 
yeni teşkilat 

Amele hastanesinin ka~.rosu hazır 
Zonguldak. kömür havzasında te· 

şekkül eden sağlık komisyonu hav· 
zanın bütün mıntakalannda sürat· 
le kuvvetli bir sıhhi teşkilat yapıl. 
masına karar vermiş ve derhal hare· 

re beş sıhhat memuru ve Zongul· 
dak hastanesinde çalışmak. üzere 
jört hem§ire ahMtasına karar veril 
miştir. 

Operatöre 350, bakteriyo!oga 300, 
kete geçilmiştir. .. 

Bugün Almanlar aynr adayı ye. t k 
1 

k Zo guldakt . k mutehassısa, 275 doktorlara 225 der. 
l o ara n a yem u 

niden tahkim etmiş bulunuyorlar. 275 liraya kadar, eczaeıbaşıya 130, 
Heligoland adası •imal denizin- nılan amele hastanesi için bir bev ~czacrlara 100, sıhhat memurlanna 

• :ı liye mütehassısı, bir bakteriyolog, 
de~ı s~:a~ejik. vuiyeti dolayısiyle Kandilli amele hastanesi için bir 0 _ 60 ar ve hemşirelere 70 er lira maaş 
çou muhım bır ehemmiyeti haiz· t·· Gel"k 1.,._ 1 Armut-·" verilecektir , 
dir. pera or, ı .' ....vz u, ... .._, 
----:--------M._A_. Çamlı, Kilimli tnağıı, Kireçlik dis· Bu şekilde kömür havzamızda 

D 
Nurettin Gençuur ve ar- panserleri için birer doktor, bir ec· memleketin en mükemmel ve kuv· 
'',adaşları 25 Haziran zacıbaşı, Kelik, Kandilli ve Kilimli vetli sıhhi teşkil~tı kurularak en a_ 
1 ıızıır akşamı Ytnişehir . . . . Zo ~ · --'- d I d · · 
Cıımhuri et b h . d dıspanserleri ıçın bırer eczacı, n· ır.ır 1§ =>rtııasın a ça ışan ma en ışçı-
( /ki !ü:oü a~a~ı~~:) e guldak hastanesi için bir eczzr;1, o. !erinin sıhhatleri ile çok yakından 

~Iurnt Şamil varyetesi.. caklar dahilinde vazife görmek üze· :ılakadar olunacaktır. 

kazanabilmesi için bazı şeyler ıı.: 

zımdır. Elindeki kozları oynaması 
icaboder. Bütün delil ve vesikala. 
nn yerinde kullanması gereklidir. 
Yani Hador'un çektiği ve bizim 
de bulacağımız fotoğrafları mab· 
kemede göstermek mecburiyetin
dedir. 

Biliyorsun ki, bu fotoğrafiler

den bazıları, birtakım kadınlan 

intihara ıevketmittir ki, biz bun. 
lardan ikisini tanıyoruz. Şu halde, 
Miı Mira mahkemeye verildimi 
de, var 'kıyaı et hengameyi.. Re· 
zalet perdesi açılınca, içinden çı· 
kacak aile kadmlarının sayısını 

bir dü§Ün: ve Mis Mira da dahil 
olduğu halde kaç kitinin daha ken 
dilerini o1düreceğini hesap et. 

Pat bana lğri iğri baktı. Aldır. 
madım. 

Derin bir nefes aldım. Oyunu
ma devam ettim: 

- Farzet ki Pat, biz seninle 
birlikte, buraya girdiğini gördü. 
ğümüz Elvud'u sorguya çekmeğe 
geldik. •Onun geçen ay Sen Lüiz 
bankasını buan çete ile gilya ala· 
kası olmasından şüplieleniyonfok, 

veyahut da bir hafta evvel, posta 
kamyonunda çuvallarını aııran şe· 
bekenin reisi bulunmaııı ihtimalini 
düşünüyorduk. Her ne hal ise he. 
rifçioğlunun birçok parası oldu
ğunu, it yapmadığı halde bir em~ 
lak ya.ııhanesi açmıt olduğunu 

tesbit ettiğimiz için onu takip et. 
mi~, buraya girdiğini görmü9. Biz 
de arkasından dalmı~tık. Olamaz 
mı? .. İşte, guya mfznunla karşı. 
!attığımız zaman aranuzda bir 
mücadele oldu. MUthi~. s1'kı11k bir 
vaziyette kaldık. Canımızı kurtar· 
mak için de, sen silahını kullan· 
dm, ve herifi öldürdtin .. olamaz 
mı, ha! 

farifeden HoJkad ııı 
d0 lçtn ayda otu;ı kuruş 

Posta l>irliğine girmeyen 1 
ayda yetmiş beşer kurılf 
meı.lillr. 

Abone ka}·Jını biJdfrell 

tup ve telgraf ücretini. •• 
b•ll parasının posta veya d 

yollama ücretini idare k .. 
zerine ahr. 
ı·arkiuenin her posta metkll 

v AKIT a abone ua:111
'' ~ 

Adres de#lotirme ocrt 

25 L.uruştur. 

lLAN OCRETl·EJd 
ııııtl 

Ticaret llAnlarının ~aıı 
satırı sondan ltibnren 1 d• 
raıarında 40; iç so·fa~~;d, 
kuruş· dördüncü saY el • ·rııı 
ikinci ve üçüncüde 2; bı 6 " 
4; başlık yanı kesmece 
dır. kll 

Oü}·ük, ~ok devamlt. rı 
renkli ilAn verenlere 8~ ili, 
indirmeler yapılır. Jlesn> şl 
rın santim • satırı 30 kllrıı ~ 
TİCAlll MAHiYETTE O~~I 

KÜÇÜK lLM;J.A 
JO• 

Hir defa SO, iki def•51 
fi 

defası 65, dört defası 7& 
1 

defası 100 kuruştur. Oo b' 
i!An verenlerin bir derıısl 11 ·ıaıı vadır. Dört salırı gecen 1 

11 
razla satırlan beş kuru,ı• 
sap edilir. rl 

lliımtt kupona otfitl 
Jlü:d• küçük ildn tarifesi 

indirilir. ~ 
dOll';• 

Valı:ıl hem doğrudan ııs ~ 
ya kendi idare yerinde, be '/ılf 
kara caddesinde Vakıl l~ 
allıııda KEMALEDD11'l ~,tJ1 

llAn Dürosu eliyle HA0
• 1osP 

eıler. fBftronun ttlefonll· 

Bugün LALP 
l - Paris ışıkları 
2T~Ôİ~; ğ;~i 

JAK HOLT tarafrııd•0 

3.YENl Metro Jurna 
1'1lrııt 

Yaz fiatları 20 • 2 5 • .30 
Bugün saat 11 ve 1, cte

1
., 

T enzil3.tlı matırıe --
tvan, bu söz üzerine kupkuru bir: 

- Mersi! 

- Çr'lc.artnız 1 

~ 9'W 

Karamazof Kardeşler 
Dedi ve uzaklaştı. O günden ıo~ra, 

Aliy01a, ağabeyiııinin kendiıiyle karşı

lqmaktan çekindiğini farketti. Hatta 
bu çekiniıte öyle bir nefret hali vardı, 
kl delikanlı ister istemez ona yaklaı
maktan vazgeçerek artık ziyaret etmeı 

oldu. 

aarulalyeden ibaretti. Masaya yine çiz· 
gili bir örtü yayılmı§tı. Pencerede bir ... 
kaç saku, köşede güzel uğulmuş bakır 
bir ıcmaver, iki fincan, birkaç mukad
des resim ı:örUnüyordu. Smerdiyakov 
çayını içtifi için semaveri eönmüttü. 
Maaa başında defterine birşeyler yazı
ye>rdu. Yanında demir bir ıamdan, kil. 
çük bir mürekkep şişesi vardı. 

Diye teklif etti. ~I 
lvan, pardesüsünü çıkardı ve fi" 

yen elleriyle bir sa.n.dalye alarak !(d~ 
batına geçti. Smerdiyakov da otıJ 
tu. 

Yazan: Dostoyevski. 

(:e.trm: Hakkı Süha GualD im 'll6 

Kendi kendine en çok sorduğu şey 

ıu idi: 
- Moıkovaya hareket edeceğim ge· 

ce niçin odamdan sık sık bir hırsız gibi 
parmak uçlarıma basarak çıkmrş, mer
diven trabzanlarmdan sarkarak ba· 
bamın ne yaptığını görüp işitmeğe ça. 
h§mıştrm? Neden ertesi gün Moskova 
istasyonuna yaklaşırken, içim nefretle 
doldu ve kendi 'kendime niçin: "Ben al· 
çağın biriyim!,, dedim. Bunların sebebi 
nedir? 

Bir gün, yine kafasında bu itkenceli 
di.işünceler yoğurulurken kendi kendi· 
ne, "bu tasavvurlar bana Katcrin tva
novnayı unutturabilir,, sözlerini zihni"4 
den geçirmişti. Aliyoşaya rastlayıca, 

onu durdurdu ve sordu: 
- Dimitrinin babamm döğdüğü gü. 

nü hatırlryor musun? Hadi•eden sonra, 
bahçede benim sana söylediklerimi de 
"1lutmadın ya? .. Hani: 

- Keyfine bak, engerek yılanları 

birblrle,rini yerler 1 
Demi; tim. 

- Evet! 
- Doğru söyle, öyle be, bu SÖ71erim· 

den sen, babamızın ölmesini iılediğime 
hükmetmiştin değil mi? 

Aliyoşa, usulca: 
- Eveti 
Diye fısıldadı. 
- Tabii... Zaten, o sözlerden sonra, 

böyle bir hükme varmak, zor bir §ey 
değildi. Ama: "Engerek yılanları bir
birlerini yerler,, söziyle Dimitrinin ba
bamızı öldürmesini ve bu i§i mümkün 
olduğu kadar çaıbuk yapmasını istedi. 
ğimi, hattl ona yardım ~tmekten bile 
çeldnmiyeccğimi anlamıştın değil mi? 

Aliyoga, sarardı. Ağabeyisinin ıözJe. 
ri içine bakıp ıustu. 

lvan, nefes nefese: 
- Söyle! diye ba~ırdı; ne düşündü· 

ğünü bilmek istiyorum. 
Kendinden geçmiş gibiydi. 
Aliyoşa, hafifletici hiç bir sebep ara· 

mağa IU:r:um görmeden: 
- Affet kardeşim, dedi: bunları d.t 

zihnimden r;eçirmiıtim. 

tvan, Aliyo~adan ayrılınca, hemen 
Smerdiyakova kotmU§tU. 

-7-
SMERDtY AKOVLA IKtNCt 

GöROŞME 

Smerdiyakov, hastahaneden çıkmııtı. 
Kliçlik bir aralıkla birleşen iki odalı kü· 
çüeilk bir evde oturuyordu. Odalardan 
birine Mari Kontratiyevna ile annesir 
ötekine de uşak yerleşmiıti. Bu ad.mm, 
nasıl bir sıfatla o eve girip çıktığı pek 
de belli değildi. Sonraları Mari ile ni· 
şanlı gibi yaşadığı ve kira falan verme. 

difi ıöylenmişti. 
Ana kız, onu pek beğeniyorlar ve 

kendilerine üstün tutuyorlardı. ''Mari,. 
nin verdiği izahat üzerine tvan, doğru· 
ca soldaki Smerdiyakovun odasına gir· 

di. Çini bir sobadan dağılan Slcakla 

oda adamakıllı ısınmıştı. 
Duvarlara mavi kağıt kaplanmıştı. . 

Fakat bu k!ğıt, yer yer yırtılmııtr. Al· 

trndan arada sırada hamam böcekleri
nin hem kendileri görUnUyor, hem hı. 

1ırt1ları ititiliyordu. 

lvan, daha ilk bakı§ta uşağın tama· 
miyle iyileştiğini farketmi,ti. Yüzü 
renklenmiş, yanakları dolmuştu. Saçla ... 
nnd~ pomadalı bir panltı seziliyordu. 

Arkasındaki oldukça yeni ropdö. 
§ambr ve gözündeki gözlük tvanı sinir· 
len.:lirdi. Çünkü uşağı hiç bu halde gör· 
memişti. lçinden: 
. - Gözlük te takıyor mundar 1 

Diye söylendi. 

Smcrdiyakov, başım kaldmp baktr. 
Gözl:.iklerini çıkardı ve hürmetten ziya
de nezakeOi bir gösteriş için ayağa 

kalktı. ivan bütün bunları, hele uşağın 
gözlerindeki fena ve mağrur bakışları, 
bir saniyede görmliştü. 

Sanki hat ve dille: 
- Seninle anlaştık. Ne diye yine gel

din? Daha ne işin var bura.da? 
Diyor gibiydi. 
lvan Fiyodoroviç, kendini güç zaptc. 

debiliyordu. Pardesüsünün dliğmeleri· 
ni çözerek: 

- Burasr çok ıııcakt 
Dedi. Smerdiyakov: 

ivan, sert bir sesle : 
- Evvela yalnız mıyız? 

Bizi kimse dinliyebilir mi? f~ 
- Hayır, hiç kimse dinliyerrıes; 

oda arasmd bir sofa olduğunu tabi 
dünüz. • fıJ 

- Dinle öyle ise: Seni hstab•
5 

6' 
ziyaret ettiğim giln, ayrılırken ~a..rı f'r l 
miştin ki, eğer senin sar'a taktıd1 şı~ 
maktaki ustah'klığını h!kimlere ş ~ 

5111 
mezsem, sen de arabalık lı;aP1 ııı1 
konuşmanuzdan o'11ara hiç bahset 
cckmişsin. Bu hiç ne demektir? ~~ ~ 
le sen, ne demek istemiştin? Y0~, ; ~ 
lafların altında bir tahdit mi giı11 ' ,6 " 
nim . korkacak neyim var, ki bU1111 t 
!emeğe cüret ettin? p 

İvan aert ve kızğın konuıuyor. ıı:, b 
açıkça aralarmda~i farkı anlatarrJc 

clan okuycrdu. .,l' 
Smerdiyakov, yine fena fen• 

1
, of 

Sol gözü sinirli sinirli kırpıfrnaıır 
namağa ba§ladı. Bakı~lan ı "' 

ğrıır1. ~. 
- Ha I Demek doğrudan ~~. ,1c ~ 

açık konuşmak istiyorsun, pekı 0
' 

ıunl 

Diyordu. 
(Devamı var) 
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bQyük Milli Roman Yeni tabaklıaııeler ra ünün meseleleri 
,,..., s._a zwwwz 1-' _, .... --

'lliıiiN~SONu Uşak' ın iktisadi hayatında büyük 

bir inkişaf temin etti 
Himayeihayvanat cemiyeti 

vazifesini yapmıyor ................. Sermet Muhtar 
ile Andelib Hanım fı. 

fııcır kayna.madalar. Saçları 
~kalannda geniı yakalı, kı. 
U bebe antariler. Bir bakı. 
bahçe tarafındaki balkon. 

\nnı açık kapııı önleri, bir 
yatak odalarının pen. 

'. dört dönüyorlar. 
~ette çok terakki var. Göz 
.. kıglar, giilUmsemeler; o. 
içinde ko3u§malar, biriblr. 
kovalamalar ... 

ilt ... Yemek vakti .. Kafadar. 
0rtadan çekili§inden fırsat 
Corct kilercinin getirdiği 

1:ı • bir şişe Tomson şarabını 
tıt·tnde, alelacele gövdeye 
ll'ık aynasının karşısına 

. §nu oldu. Musluğa gidip 
~i övdu; kafasını, kulakla. 

Ynunu sabunladı. Çok ter. 
"e. taaffUnU eksik olmıvan 

la.tını yıkaJı. Saçını losy~na. 
: lAvanalara, pudralara bu. 
IYJklarını kozmatikledl. 

'vert kostUmUnU giyer giy 
l'ıhtıma kendini attı. 
!!Urlar kcıpalı .. 
ltkı çardağın altını boyladı 

~lllu odanın kapısı da çekik, 
rı inik .. 
~t oturmuş halde.. Evde 
~t tnı? .. Neredeler? .. Bir ye. 
ile tltti!er? 

rcı Apustola koştu; kula • 
'°tdu· ~ . 

!alı ~Yden haberi yok.. Ayva... 
lştı: O da bilmiyor .. 

d i buhranından soğuk ter. 
~ktnede .. Şu işi nasıl anla • 
· l\iınden öğren.meli?. 
'lıda bUyUklerden kimse bu. 

ığı şundan da belli ki ha. 
boıuğU gUrUltü patırdıdnn 
or .. Çerket halayıklar kö. 
~lgılar çalıp rakıste.lar; A. 

1lılu ahretlikler ya köşe kap. 
ı.;·_~a körebe oynuyorlar. Ya.t. 
"lftltr, bacılar avaz avaz ba. 
~ dllt8un, aldıran yok. 
~Ci deniz kenarında, boynu 
le Yine pencereyi kollarken., 
~ki bir kaç sene evvel yan. 
~ın kayık iskelesinde bir 
~ ltlttn çocuğu .• 
), atlayıp e.tlayıp yUzUyor. 

~dtıı~orlar, çıkıyorlar •. 
lda demir parınakhklı ha -
't\r ama yana aarkmış, öbUr 

~-t reçilebilir. 
:'tCıyatınaz bir 11ıçrayııta at. 

Cocuklann kabcalanndan 
tafırdı. İkiliği toka etti. 
&eı için sözlerine Rum ıi. 

kata.rak: 
~ Sır.cıe iki genç hanım var, 
·roraun onları t dedi. 
' l«auıta ı.. 
'C>nıa.r plya.ça.da çıktılar, gör -
? 

~ ~e !.. Sizin Osman ağa ka. 
1la1nde blnmialer, kat&mlslar 

ı..~~a .. Belkim Kanliza, belkim 
:"ltlu, Pasabahee klmbilir? 
~'Utla telaeta. Çocuk yanlış an.. 
~_-ın, bemJetmiş olmasın! •. 
~ıın.ıarı incede ninceye ta . -
~ttl. Birlnln mavi, öbürUnlin 
ı :maşlahlı olduğunu, veya . 
birinin llcivert, öbürünün si. 
~af giymi§llğini söyler . 
·~uk: 

' 'l'anlyorum kale; o ki aoru. 
~rı, biiyorum !.. diyordu .. 
~ tdUn mü başına geleni şim. 
',Odasına gidip ne diye zift. 
~ ğine, ne diye tıraşa, tuvale. 
llkışt.ığına bin nadim .. 

berıueıerini iplerle çekiyordu. 
tn da bir türlü olamıyor; 

fi. 111.alar saat, saatler yıl .. 

setlere çıkıp iniyor, odasına dö. 
nilyor, glrmesile çıkması bir olu. 
yordu. 

• • 
Saat akşaınm on birini bulmuş. 
tu. Corci, elinde kitap, deniz ke~ 
narında hamlacı Osman Ağanm 
sandalını bekleyip dururken, se. 
tamlık odasından ses çıktı: 

- Muhterem amma da mUta. 
leaya. dalmışSm. OUnyayı gözlin 
~öriimllyor yahu!.. 

Ziver ~y ... 
Çoktan gelmlg, aoyu.nmu~ dö. 

kUnmilıJ, sırtında geceliği, fey . 
yum kUrkU, .. uşaklara da el vur. 
mada: 

- Vakti kerahet geldi, tepsi. 
mi getirin! 

Yine başı pencereden dışarıda, 
aeağıdakine: 

- Dinini ııeversen at şu elin. 
:iekini. Gel, havadhılerim vnr!.. 

Yine neşesi Usünde, yUzU gU • 
:uyor .. 

Havadi8lerden murat ne? Ve. 
1Use mUteallik mi yokııa? Cahil, 
ıcrsem, budala derken sakallı lıtl. 
li pişirmiş olmasın. (Sözleşmiş . 
tik, gizlice buluştuk!) demesin. 

Uoık, (Huıuıi) - Şe:ıirden •faaliyet sahası ıenede 1.800.000 
beı yüz metre uzakta eıki sebze liralık aahtiyan ve metin iıtihıal 
bahçeleri araıında yeni lnta edil· ederek tamamını ecnebi memleket 
mit olan tabakhaneler Utak'ın ik. !erine ııevketmektedir. Bundan 
tıslldt hayatın:.!a ehemmiyetli bir baıka dahili ihtiyacı için kösele, 
rol oynamaktadır. vaketa vesair ayakkabı malzeme· 

Esasen Uşakta tabak sanayii es· si de imal etmektedir. 
Eli ayağı bırakan, kalbi dura. ki bir tarihe maliktir. Yeni tabak· Bu faaliyetin cereyan ettiği ye. 

cak raddeye gelen Corci dörtna. ".anclerin miktarı 68 dir. 110 ıcr. ni tabakhaneler eskilere nazaran 
la yukarı se;irtti. nay.::darın emrinde 4500 i~çi ça-

Ziver Beyin keyfl tıkırında. lı~maktadır. 

Fesini yıkmıv. bı:yıklarmı bura Bu miktar U1ak nüfuıunun 
bura çenede: dörtte birini teşkil etmektedir. Bu 

çok fenni ve sıhb şartları ihtiva 
etmektedir. Binalar kAgir ve tuğ
ladır. Resimlerde yeni tabakhane· 
lerden iki yüı gözükmektedir. 

- Yerleş, ama ayağını öpeyim 
:ilin geceki gibi burnumuman ge. 
tirme; davul örtUsU, minare göl. 
gesi gibi sebeplerle oyun bozan. 
hk etme.. Artık şarap marap 

Bir arnavudun açık 
karşı açık 

mektubuna 
SÖZ 

yok; rakıya benden al~ ısındın, (Baş tarafı 3 üncüde) gösterilen cUretler de görüyoruz. 
yine onu çekeceksin!.. 0 kt b b'l l'di k' 

Be ·k· · kl d w h na acıdığımız Arnavutlara şunu me u u ya.zan ı me ı r ı 
rı ınm a ı, uyacagı ava. b kt d T" kUn k 

eli l d D dı d 
beyan ve tavsiye edebiliriz: u no a & ur ço hassas 

s er e. uraı:na , sor. u. . • lduğu k k k b ı d 
IJt 'r t h ·na Tilrk vatanı için- ıcabında - o ve ço 18 a:nç u un u • 

u e maap emen yerı en "'• bi k r Ih . fedaya hazır olan Türk bajları fJU r ut.s o ete gal.lz ve mUs. 
kalkıp alnmm ortasını şap dıye k k"e'd' tekreh bir tecavUz vardır. Bu ı:ıA. ·· t'". ve kanları çoktur ve pe .uı ır. :.--
op u • . yanı hayret cüretin ceı.ası çok a. 

- Ferasetini, dirayetini, kula. Arnavudum diyenler.; kendı ğırdır: Tarihin apaçık hakikati • 
?hnın delikliğini her an tasdik. başla.rın.ı ve canla:m: !ste~l~~e nin Halis Koyanın alnına vurdu • 
c1eydim, fakat itlevsukulkelemlik. kandı vatan ve ıstıklallerı ıçın ğu damga 1 
te bu derece yamanlığını, ayıp de. sarf edebilirler. Bunu takdir et • 
ğil a, bilmezdim. ınekte sizleri tamamen serbest 

Ve hemen ekledi: görüyoruz. Sizler Tilrk vatanının 
. kendi çocuklarından istediği fe. 

Cihan tarihi biliyor ki, bliyük 
Türk ihtUAli denilen muazzam ta. 
rihi hadise, Ebedi Şef Atı:ı.tUrkle 

Halka hayvan himayesini telkin 
için filmler imal olunmalı 

Bizde faaliyeti birinci planda 
göre çarpması lü.zııngelen cemi • 
yellerden biri "Himayei Hayva· 
nat Cemiyeti,, dir. Öyle iken bu 
cemiyetin mevcudiyetinden ha -
berdar olmıyanlar var! Senede 
bir neşredilen raporlarda cemi . 
yetin bir senelik faaliyeti anlatı
lır. Fakat birkaç rakam ile hu • 
ıasa edilen bu çalışma, Himayei 
Hayvanat Cemiyetinin yapmakla 
muvazzaf olduğu bütün işleri ih· 
ti va ediyor mu? Muhakkak ki 
hayır.. Kedilerin toplanmasında 
cemiyetin rolU sUkQt etmok de -
ğildi. Öyle iken hiçbir te§ebbüs 
görülmedi. Bunu, idarl bir kara. 
ra intıbak telakki edersek bile ge 
hlr içinde şöyle bir dolaşma Hi. 
mayei Hayvanat Cemiyetinin 
beklenen vazifeyi ya.pmadığmı 

g5sterir. 
Cemiyetin kaç azası vardır? .. 

Azaların mükellef oldukları vazi· 
fe nedir? Cemiyet nizamnamesi
nin emrettiği işler nelerdir? 
M~ul. Belki de meçhul değil • 
dir. EJbette bir nizamnamesi mev 
cuttur. Ve muhakkak iki bir hay
li de azası vardrr. Fakat şu so -
kakları kalabalıktan taşan 1stan· 
bulda bir defa. bir tek insanın 

ortaya çıkıp hayvanları himaye 
etmenin insan[ taraflarını anlat· 
tığını görmüyoruz. Sokakta böy. 
le §eY ml olur? demeyiniz .. Beş 
beygirin çekemiyeccği yUkU ara 
basına doldurup kulakları !ağrr 
eden haykırışlarla arabayı koş -

Meydanda Uç beş polis konuşu • 
yor. Nereden geldiği bilinmi~?en 
bir ördek yavrusunu otomobil, 
tramvay altında kalmaktan kur· 
tarmıya çalışıyorlar. 

Himayei hayvanatın geçense
neki raporunda kedileri öldür • 
mek için Avrupad.an getirtilen a
letlerden bahsediliyordu. Halka 
kolaylık olmak için bu ~Jetler 
şehrin muhtelif semtlerindeki a. 
azlara da verilmiş. 

Amerikalı bir kadın, cemiyete 
çok lüzumlu bir otomobil hediye 
etmiş. Fakat cemiyet, bu otomo· 
bili getirtemiyormuş. Çünkü o • 
tomobile benzin parası lfı.zımmış, 
şoför 18.znnmış. Halbuki parala. 
n yokmuş. J:ı"aal olmıyan bir ce
miyet elbette bir hayatiyet gös. 
tcremez. Türk milletin,iıı, hay -
vanları himaye hissi çok kuvvet· 
lidir. Esasen cemiyete aza olma. 
dan da bunu yapmaktadır. Fakat 
ferdi duygu, geniş mikyasta ö -
devleri karşılayacak kadar kuv • 
vetli olamaz.. 

Bir doktor, Himayei Hayvanat 
Cemiyetinin neler yapması 18.zım. 
geldiği haklan.'1a.ki suvalimize ~u 
cevabı vermiştir: 

- Bir cemiyetin yapmakla mU 
kelle! olduğu vazüeler öyle bir 
hamlede sayılabilecek ka.dar az 
olamaz. Birçok ince tef errUa.tı var 
dır ki, en faydalı neticeler verir. 
Böyle bir cemiyete aza. olmak, 
her insan, için bir eereftir. Kim • 
se bu azalıktan kaçınmaz, yeter 

turmak f steyenlere adım başında ki cemiyet d 
tl ·n . yükledi v. , propagan asmı yapa-

ra.s aMıınız. uzerıne gı bilsin A d h ' · h 
yUkl k

,. f. 
1 

. .b. . vrupa a ımayeı ayva... 
,er a ı ge mıyonnuş gı ı ken nat · tl · d k . . . oemıye erme mensup o -

disı de u.t~ bındıkten son.ça si to 1 • :ı.. d · · 
t " t"'tt" .. 1 d r ar, ıca·uın a. evlere gıdip has. 

garasmı u u urup yo una e • ta h "-' ted vl d" 1 ayvWJ.lan a c ıyr ar. 
vaın eden seyyar satıcılara. olsun Snr h' . h t . ti k a ımayeı ayvana cemıyc 
çı ışmak, onlara. .ha~anlara. bu hayvan bakımı hakkmda da hal· 
şe~ilde muamelen.ın ınsant olma· kı irşatla mükellef olmalıdır. Hay 
dıgını anlatmak ıcap etmez mf? van sevgisi kuvvetli olan birçok 

Geçen ay İngiliz mecmuaları - kimseler, maalesef hayvan bakr. 
nın birinde şöyle bir resim var . mı hakkında çok cahildirler. Ce
dı: Şehrin en kalabalık bir cad - mi yet, muhtelif vasıtalarile bu. 
desinde bUtUn vesait durmuş. nu da halka. öğretmelidir. Film - Bizlere teveccUhil mutaıaav. dakü.rlıklara Tilrkten gayrisinin onun görUr gözil, tutar kolu, dil. 

ver olan ınemuriyet hu.eusunda icıtirakine tahammUl etmiyecek şilnür dimağı mesabesin,de olan 
ya.lanın yok, komisyonun isminde kadar kıskanç ve böyle bir ihti. Milli $ef InönünUn etrafında top. le Arnavutlardan fazla imtiyazını 
yanlı~ı~ var. Mahaza buna yanlış yaçtan müstağni olduğunu bili . lanan katıksız Türk çocuklarının ve istisnaiyetini çekcmıiyecekleri. 
ta denılemez; ayvaz kasap, hep . yarattıkları benzersiz inkılaptır. ni düşünmeden ve hiç çekinme • 

bugUn en kuvvetli prpaganda va· 
sıtasıdır. Avrupada. hayvan bakı
mr, hayvan himayesi için filmler 
vardır. filmin müessir olınası i. 
çin çk güzel mevzular da bul -
muşlardır. Hiç lmaY.Sa. bu filmler 
den getirip göstermeli . ., 

· h nız. h ,,ıı,. i bır es.ap.. "Bu memlekete meQrutiyeti Ar. den a,rnıran b r mektubun, bir 
C 1 ğu ld !i Bu inkılap, Türkten gayri bir TU k ~AA. "t ı d h 
orcı so u nu a ı. navutların getirmir: oldukları,, ll. r gazeı.çoı Bu un arın a usu. 

!i milletin -bütün tarih boyunca- • b' ·t· · ı dil b"l k 
- BilvUcuh pyanı itimat bir tına gelince: Tarih biliyor ki Os. sı ır ı ına ı e ~re e ı me 

benzerini yapamadığı, biltün mil. f t 'mk" bul ı 
kail, mahremane olarak bildirdi. manlı meı:ırutiyet inkılabını ya • ırsa ve ı a.nmı muş o ma. 

!>' !etlere örnek olmuş milli, ama her d 
Tahtı riyaseti tehriyaride bulu - pan "Jön Türkler" idaresindeki yönden her safhasında tamamen sı ır. • 
nan (Hamfdiye Hicaz Umur yolu Tü'rk Osmanlı ordusudur. Bu ı'tı·. Evet .•. Bir Arnavutun, Arna -

milli bir Türk harikasıdır. ukl ·· ilnU 
komisyonu lliai) azalığına değil, barla ''Bu memlekete meşrutiyeti vutl a ov p, Arnavutların 

Alemdar sineması 
yine riyaseti hUmayunda.ld (Ma. Arnavutların getirrni§ oldukları., Cihanın,. Türke dost olan, ol - Türkiyede Türklerle tam müsavi 
liye komisyonu lllaJ) azalığına iddiası 

0 
zamanki Türk Osmanlı mıyan bütün milletlrin böyle ol. olmalarını bir hak gibi gösteren 1 - Şeyhin aşkı 

derd St. ta · ·m· · A ' dugwuna inandı'" bu harikullde \'e Tilrkün en büyük, tarihi ve 2 - /(,orhun': ,,,. ... -
e ı yın 1 ıtım. zayı mev. ordusnun Arnavut ordusu oldu_ o· il•••••••••••I 

cude Ticaret. v.e .nafi~ nazı~ı, Ev. ğunu iddia etmekten farksızdır, milli ihtilfilde Tilrkten gayrisine milli gereflerini paylaşmaya ve 
kaf nazrrı'. katıbı ıanı .. Maliye na. ki böyle bir mugalata hiç sıkıl • ait bir eere! hissesi olmadığına hatt! Arnavutlar hesabına. bun,u 
zırı, Techızatı askerıye nazırı, madan söylenmiş gülünç bir ya • inandırılması için ortada tek kim. tesahübe kalkı~n şahlanmış ih. 
Mülkiye tekaüt sandığı nazırı gi. lan olma.kt&n başka nasıl bir te se yoktur. tiras vesikasını gazetesi sütun • 
bi ".'lzerad~n .olmagin, iş'arın lakkiye müaait olabilir?.. · Türk milletinin milli hissini de. !arına koyanların bu fikir ve ka-
veçhıle abdı acızin de payei ve. · rinden derine rencide edebilecek naatleri doğru bulmuş ve kabul 
zarete irtikaıı tahakkuk edecek.. Şayet meşrutiyet inkılabını ya. safsatalarla dolu mektubun sahi. etmiş gibi bir vaziyette kalmala. 

pa.n TUrk Osmanlı ordusu içinde bine bu açık, doğru sözleri yaz. rını istemeyiz. 
Corcinin içinde küfrün bini bir beş, on - zabit, nefer - Arna. mak mecburiyetinde kalışıma Korkarım ki, Arnavut Hali. 

paraya. vut bulunmuş ise biz onların hiı. cidden müteessirim. Koya, bana: - Sen ne söylilyor. 
Bu akşam şakşakçılık edecek met hatıralarını her vakit sevgi Daha çok teeselir duymaya ve sun? Mektubumu neşreden gaze. 

hiç hali yoktu. Yakayı kurtar • ile anacak kadar temiz ve büyUk esef etme~ değen bir ,ey var ki te bir TUrk gazetesi değil mi? Ve 
mak için: ruhlu insanları&; ancak Türk OS- bunun olueu Arnavutun açık mek o gazeteyi çıkaran TUrk değil mi. 

- Milsaadenizle bir nebr.e Ne. manh ordusunun efrat ve za.bita. tubundan TUrk milletinin duya. dfr? Yoksa birini diğerinden fark 
cip Melhame Beyfendi hazretle. nını topyekfuı Arnavut saymak cağı hayret ve alacağı ibreti a. sız buluğun Tilrk ~ocukları hak. 
rini ziyarete gideceğim. lcap e. kimsenin haddi değildir. ıaltaca.k ve belki bu cUreti Ama. kındaki kana.atin mi asılsızdır? .. 
decek §ekilde idarei maslahat ve Mektupta TUrk iBtiklil ve kur. vuta bağı§latacak ka.dar mUhim. derse ona vereceğim cevap az çok 
özür dileyeceğim!.. dedi. tulU3 harbi şerefinden Arnıavutıu. dir. benim de yüzUmü kızartmış ol .. 

_ Acelesi ne, bu akşam da ğa bir pay ayırmak gayreti ile O da şu: Tilrkiyede TUrkUn bi. mum!.. s. örge Evren 
salla be!. 

Gelsin bir mantar daha: Bir aivri akıllının maceraları: 

- l\n~it Ôzcnn • Er
tuğrul Sndi Tek 

Ortaköy Aile hah. 
cesinde hu gece: 

Hı\ YHET EFE.'\'Dİ 
Yodvil 3 perde 

ISTA~BUL HALK 
TiYATROSU 
' silndilz Üsküdar 
.·başında; Gece: 
.öy Ycldeğirmenl 

~:ile b:ıhcesinde: 
AMCA BEY ve 

Pazartesi g{lnfinden ftl· 
hnren her nk~am Bebek 
Dcledi)·c bahccsfnde: O
peret, Revü, Skeç, Yar. 
yete ,.e komedi. Her 
gün 5 ten itibaren mn. 
:dk, ''aryete, nefis meş. 

asına gidiyor, yatağına uza. 
at-. Elinde okuna okuna cıllğı 

ıe, f ormalannm yarısı ka • 
~. }'ansı paramparça bir ki • 
; ~1orceaux choisis) 

- Sahilde mUtaleadaydım. muş 
la geçiyorlarken gördWer. Elleri. 
ni sallayıp (gel) diye çağırdılar. 

(Devam• ııar) 

İtizar 
dnıa, a.şka dair bir çok ıUr. 

• lleslrler var; ezbere aldığı 
l 
·~ .. Birini okuyacak halde de. 

DUnkU tef rwmızın batındaki 

:nüsved.delerin bir kısmt, deği,ti

rildiğinden dolayı hazfedilecek.. 

ıke~ yanlıt~la ç~ı~r. ~ziiı: di.:ı em~ 



Galatasaray Ateşi 3-1 yend 
Oyun çok zevksiz oldu, ikinci devrede durgunlaşan Sarı 
kırmızılılara karşı lzmir takımı h§kim bir oyun çıkardı 

Galatasarayın üç golünü de Cenıil attı 
Mil1t kümenin son iki müsaba. ı kale önüne havalandırdığı topu 

kasını yapmak üzere şehrimize kafa ile ikinci defa İzmir ağla -
gelen lzmirin Ateş takımr dün rma. taktı. 

zuldu. Gelişigüzel bir oyun oy . 
nadılar. Topu etrafa atmağa baş_ 
ladılar. Maamafih Galatasaraylı
lar da onlardan aşağı kalmıyor-

lar. Bugün çok bozuk bir oyun 
oynuyorlardı, Hele Bedii ve Cc· 
lal ... 

34 üncü dakikada yine orta • 
dan inen Galatasaraylılar CemL 
lin şahsi ga)Tetile üçüncü sayı -
tarını da kaydettiler. Oyun daha 

ziyade Galatasaraym baslt1 

tında. Fakat lzmirlilerin bt 
sa soldan yaptıkları güzel ll 
larla ilk devre 3 • O sarı ki ilk maçını Taksim stadında bin Ate~ takımı, bundan sonra bo· Galatasaraym fıçü1ıcü golü 

beş yüz kadar seyirci önünde Ga
latasarayla yaptı. 

Müsabaka ümidin hilıi.fma bir 
hayli durgun geçti ve zevksiz ol
du. Mevsimin bir hayli ilerlemia 
olması bilhassa Galatasaraylılar 
üzerinde pek bariz bir tesir yap. 
mıştı. Takımda Faruk, Celal ve 
J3edii çok fena. idi, Yusuf birinci 
(fovrede muvaffak olamadı, !kin
ci devrede düzeldi. Buduri ve Sa 
Iihattin şanssız, Sarafim de mü. 
temadi yen ofsayde kaçarak fır -
satlan heba etti. 

Ahmet Ademin hakemliği ile 
yapılan bu müsabakaya takımlar 
§U şekilde çıktılar: 

GalatMaray: Osman - Faruk, 
Yusuf • Musa, Rıza, Celdl - Bedii, 
Salahattin, Cemil, Buduri, Sara. 
fim. 

Ate§: Seyfi - Sezai, Cemal - Av 
,li, Reşat, Melih - /::::et, Ethem, 
Osman, ômcr, Ferit. 

İzmirlilerin başladığı oyunun 
ilk hücumu Galata.saray mUda • 
faasına kadar dayandı. Yusuf un 
kestiği bu akını misafirleri1' bir 
ildnci hücumu takip etti. Bu de
fa da Osmanm müdahalesile geri 
döndü. Galatasaray da bundan 
sonra sağdan iki akm tazeliyor, 
fakat Bediinin topa seyredişi yU 
zilnden ortalarda. söndil. Bundan 
sonra. birkaç dakika. süren bir 
tevazünden sonra Galatasaray 
dakikalar ilerledikçe ziyadeleşen 
lbir hakimiyet kurduysa da sağ -
Clan soldan atılan ştitler kaleyi 
bir türlü bulamıyordu. 

Sekizinci dakikadan on dör • 
düncü dakikaya kadar misafir 
takını aleyhine üstüste korner _ 
ler oldu. Bunlardan istifade edi -
lemedl. A:ra sıra yapılan lzmir 
alanlan Yusufla Faruğun anlaş
mamaları yüzünden Galatasaray 
kalesi için bir hayli tehlikeli olu
yordu. 20 inci dakikadan sonra 
At~liler, rakiplerinin netice ala. 
mamalarını gördükten sonra ta.7-
yikten ilrurtuldular. Şimdi artık 

onlar daha ziyade akın yapıyor -
lardı. 

Galatasaraym birinci ve ikinci 
gllcri 

25 inci dakikada sarı kırmızı -
lılar ortadan ani bir akın yaptı -
lar. Slfilıattin,in ileri pasını Cemil 
mUdafilcrin müdahalesine rağ _ 
men misafir takım kalesine sok. 
tu. bu gol Galatasaray takımr -
nm dtraelmesine vesile olmuştu. 

Nitekim ilk sayıdan iki dakika 
a>nra )jne Cem.il, Salahattinin 

müsabakasın ela Galatasaray a7~n1arı>ıdan il..'isi 

lar lehine sona erdi. 
iKiNCi DEVRE 

İkinci kısma Galatasara.Y 
ladı ve ilk dakikadan itibal' 
kip sahaya yerleşti. Fakat 
gol çıkaramıyorlar ve - ilk ld 
da olduğu gibi _ onuncu da 
dan sonra yine bmirliler 
kıdan kurtuldu. 

Akınlar karşılıklı oluyor. 
katlanan Salfilıattin, sağ 
Buduri, sağiçe, Bedii de tfJ 
geçirildi. Bu dakikada sıı 
güzel hücumlar yapan Gala 
raylılar top Bediiye geçtikçe 
sat kaçırmağa başladılar. 

Fenerle Demirspor berabere kaldılar 
Dakikalar ilerledikçe o~ 

tatsız bir şekilde cereyan ed•) 
du. 

Ateşin golü 
32 inci dakikada ve oyun\)11 

durgunlaştığı bir anda sold~ 
hücum yapan !zmirliler 5'! 
Feridin falsolu bir şütile btr 
kazandılar. Bu gol Gala 
lılarr çalışmağa, fakat pek 8' 
nerji sarfederek çahşmağa f!l. 
ketti. Topun sevk ve idaresi ) 
sarı kırmızılrlarda. Fakat ııe 

Müsabakanın ikinci devresi çok sert olde, Sanlacivertliler gollerini penaltıdan yaptılar 
Ankara, 24 (A.A.) - Milli kü-ı vaziyette yakaladığı bu topu sıkı de::ek kale içine düşmüş gibi ad. 

me maçlarını oynamak üzere şeh- bir şutla Fener kalesine havale c1~cierek gol saydı ve topun ortaya 

rimize gelen ve bugün 19 Mayıs etti. Fakat top, golpostun üst di- getirilmesini ihtar etti. Bu gol 

İkinci haftaym, büyük bir sert. 
lik ve mücadele ile fakat Fenerin 

üstünlüğü altında geçti. İki taraf 
Stadyomunda 25.000 seyirci önün-
de Ankara şampiyonu Demirspor
la yapan ilk karşılaşmalarını Fe
nerbahçe takımx 1 - 1 berabere 

reginin alt köşesine çarparak tam 

kale çizgisi üzerine düştü. Fakat 
hakem, lbunu mahallinde tetkik e-

Fenerli oyuncuları biraz asabileş- oyuncuları da topun değil hasım· 
tirdi. lannm üzerine atrlıyorlardı. Ha

Devre bu suretle nihayetlendi. kem Ömer her iki taraf için de almağı beceremiyorlar. ...t 

kaldı. 

Stadyomu dolduran halk arasın
da mUnakaşalar ve netice üzerin· 
deki tahminler daha ziyade Anka. 
ra şampiyonu lehinde olduğu gö
rülüyordu. 

Fakat, oyunun ilk dakikalarda
ki tarzı cereyanı bu tahminleri 
altüst edecek bir manzara arzctti. 
Fenerbahçeliler klasik bir oyun 
sistemile ve bilhassa sol tarafta 
hücuma geçişleri Demirspor kale. 
si için çok tehlikeli oluyordu. Mü
teakiben oyun, Demirsporun gay. 
retiyle mütevazin bir şekil aldı. 

Tekrar başlayan Fener tazyiki 
tekrar Demirspor kalesini zorla
mğa ve onlara çok tehlikeli anlar 
yaşatmağa başlamıştı. Seyrini de
ğiştiren oyun bu defa da Demir
spor hakimiyeti altına d~tü. 

Ankara şampiyonu muhaC:mlc
~jnin Fener kalesine kadar bin 

1 

müşkülat içerisinde getirdikleri 
top, Lebibin uzaklaştırmak mak. 
sadiyle yaptığı uzun bir vuraşla 
lbrahime geldi. İbrahim, demarke 

Oto gazetesi ltalyaya 
girmiyecek 

Paris, 24 (A.A.) - Auto gaze. 
tesinin İtalyaya girmesi İtalya 
hükümetice yasak edilmiştir. 

----------~~--------------~~--------~----------

Karoşnk talknmUar Dlkn 

Şişli -Süleymanige 
muhteliti yenildi 

Beyl<oz - Kurtuluş karışığı hakim bir 
oyundan sonra rakibini 4-0 mağlup etti 

Karışık takımlar arasındaki i
ki devreli kupa maçlarından Şişli, 
Süleymaniye muhteliti ile Kurtu
lu~ - Beykoz muhteliti karşılaş· 
ması milli 'küme rnüsabakasrndan 
evvel Taksim stadında yapıldı. 

Hakem Feridin idaresinde oy
nan bu maçta iki taraf da §u şe
kilde garip birer onbir kurmuştu: 

Beykoz - Kurtuluş: Halit -
Bahadır, Tana, - Manol, Drago, 
Mustafa - Turhan, Maryo, Şa
hap, Sait, Kaznn. 

Şişli - Süleymaniye: Berç ·
Ruhi, Alher, Martyan, lbrahim, 
Arşevir - Agop, Vlast-ardi, Şa. 

varı, Nobar, Daniş. 
Müsabakanın ilk 20 dakikast 

mütevazin geçti. Tehlikesiz akm· 
l;ır kar~ılıklı oluyordu. Bu daki. 

dadan sonra Beykozlular zayıf 

!bir hakimiyet tesisine muvaffa1<: 

oldular. Bilhassa soldan yaptıkla
n akınlar oldukça tehlikeli ol:.ı-

yordu. 1 
Nihayet 32 inci dakikada bu üs. f 

tünlük neticesini verdi, sağçığm 
güzel bir ortalayışında topu kale 
önünde yakalayan solaçık Kazım 
kafa ile :ilk golü attı. Bu gol Bey
koz _ Kurtuluş muhtelitini daha 
gayretli oynamağa sevketti. Şişli

Süleymaniye takımı karma 'karışık 
bir oyun çıkarıyorken 38 inci da· 
kikada Şahabın uzaktn çektiği fa. 
kat kalenin zaviyesi olan ütü 
Ileykozlulara ikinci golü kazan
dırdı ve bundan sonra mağlup ta. 
kım daha ziyade yoruldu. Bunun 
neticesi olarak da 44 üncü daki
kada Maryo kafa ile ü~üncü sayı
yı yaptı. Devre 3 - O Şişli - Sü
leymaniye muhteliti aleyhine 
bitti. 

!kinci kısım yine karşılıklı a. 
kınlarla başladı. Bu devrede Şiş

li - Süley:;"..aniye karışığı mağ· 

liibiyetten kurtulmak için bir hay· 
li çalıştı ise de iyi kurulan Beykoz 
müclafaaı;ı rakiplerinin hücumları. 
m kesmekte müşkülat çekmiyor
lardı. Oyun ortalarda oynanırken 
26 ıncı dakikada soldan inen Bey
kozlular topu sağa geçirdiler. Tur 
han da mükemmel bir vole ile dör 
düncü golü attı. 4 - O vaziyet 
maçm neticesini tayin etmişti. 

penaltı cezasını müstelzim birçok 
hareketleri tecziye etmediği halde 

oyunun son dakikalarında birden. 
bire Demirspor aleyhine bir pen· 

altı verdi. Ve maçı aradaki .fasıla

ları hesaba katmaksızın vaktin· 

den evvel tatil etti. Maç da bu su
retle Fenerin penaltıdan yaptığı 

bir sayı ile 1 - 1 beraberlikl: 
bitti. 

::'\1illi: kümenin şampiyonJıv
nın bu şayanı ha)Tet iştahsıı 
beceriksiz oyunu rakiplerine 
saret vermekte idi. NitekİJJ'l t~ 
kısmın ortalarından sonra ft ·r 
liler birçok anlarda hakİ.IIl ib~ 
yun bile çıkarıyorlar, fakat 

0 !ar da gol çıkaramadıklaflll 
müsabaka 3 _ 1 Galatasara)111 

libiyteilc bitti. 
o. M.K. 

Cemil, lzmirli kaleci ile 7carşı 7car§ıya 
~--------------------·-----------------------...-"" 
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Sağmay Biç'Td Yurdımmı bıt scnc~·f nıczwıları 

Netekim bundan sonra iki tar.af 
da yavaşladı ve hakemin düdüğü 
nıüsabakanın sonunu ilan ettiği 

zaman Kurtuluş - Beykoz bu mü 
sabakalarda hiç yenilmeyen raki
bini 4 - O gibi acık bir lark!a 
mağli'ıp ederek sahadan ayrılıyor
du. 



Çin sularında bir harp koparsa 
Uzak $arkta denıokrasilerin deniz 

kuvvetlerine kısa bir bakış 
t1ıa.ıı: Şarktaki gerginlik son haddini bulmuş vaziyettedir. j 
ki imtiyazlı mıntakalar sahipleri ile Çi~de ~ütı:ııatta bulu_ 

.Japonya arasında bir harp patlaması tehlıkesı zaıl olmuş de. 
• Bilakis gerginlik her gün biraz daha artmaktadır.' 

~Şark meselesini mütalea ederken de yine bir Avrupa harbı lngiliz 
e düşündüğümüz gibi devletleri ikiye ayırmak icap eder. 

it Avrupada gerekse Uzak Şarkta demokrasilerle totaliter 
tler iki muarız parti vaziyetindedir. 
~u vaziyete göre Uzak Şarkta, pasifik Okyanusunda bir harp 

ğı takdirde, bu kavgaya iştirak edecek devletlerin Uza~ 
Ctaki deniz kuvvetleri neden ibarettir? Kazanmak §ansı hangı 
a daha yakındır? 
liitıer mihvere yardım etmesini Japonyadan istemişti. Ja. 

j'a esasen antikominlern pakt dolayısile totaliter devletlerler. 
~aberdir .• Ancak gerek Çin fütuhatı, gei"ekse hemen yanı ba~ 

Sovyet Rusya ve diğer taraf ta Birleşik Amerika devletlen 
kuvvetli iki rakip bulunması Japonyanın doğrudan doğruya 
Pa işlerine müdahalesine mani oluyordu .. 
~akat bu kere Japonya hadiselerde rol oynamak üzere Av. 
Ya kadar gelmeğe mecbur kalmamış, bilakis Avrı.~'a gergin. 
lıza.k Şarka kadar uzanarak Japonyanın da demokrasilere 
r <:epbe almasını mümkün kılmıştır. 
'l'okyonun Berlin ve Roma ile söz birliği etmiş olduğunu tak: 
eden :tngiltere hükumeti, son aylar zarfında Uzak Şarktakı 
rnasını takviye ederek yeni tedbirler almıştı. 

llu Şekilde Çin denizindeki 1ngiliz deniz kuvvetleri takviye 
lılıiş oldu .. Fakat Uzak Şarktaki kuvvetler yalnız İngiliz gemi. 

den, ibaret değildir. Fransanın. Amerikanın, Hollandanın ve 
Yanın da Uzak Şarkta filoları v<rrdır. Tabii diğer taraftan Ja. 
llın da, memleketlerinin coğrafi vaziyeti dolayısile büyük 
~asta deniz kuvvtlerine malik oldukları mallımdur. Almanla
\>e İtalyanların da Çin denizlerinde ehemmiyetsiz bir kuvvet_ 
"ardır .. 

bEMOKRAS1LERIN BÜYÜK OKY ANUSTAKt DE~tz 
KUV\1ErLER1 

beınokrasilerin Uzak Şarkta bir çok bahri üsleri vardır. An. 
.biz bugün burada bu üslerin kıymetinden, stratejik ehemmi. 

den bahsctmiyecek, yalnız Büyük Okyanusla bulunan harp 
etlerinin rakamları ve kıymetleri üzerinde duracağız. 

-Avrupa devletleri arasında olduğu gibi Uzak Şarkta da en 
kuwet 1ngilfzlerdedir. İngilizlerin Uzak Şark. filola~ı. bil. 

Okyanusta en müessir rolü oynıyacak vaziyettcdır. İngılızle. 
~ buYük Okyanusta. altı muhtelif filosu vardır. Şöyle ki: 

Cin filosu, Şarki Hindistan filosu (Bengale körfezi) .. Avus. 
j'a filosu, Yeni Zelanda filo,su, Persik körfezi filosu, Kanada 
il.. Bu filoların her birinin kuvvtelerini ayrı a)Tı mütalea eL 

C.tell.'!e mecmuunun arzcttiği kuvvetleri bir arada gözden geçi-

tedi tane ağır kruvazör, 21,6 lık toplarla mücehhez olan bu 
· er ceman 70.000 ton ağırlığındadır. 
Uç hafif kruvazör .. 16,2 lik toplarla mücehhez olan bu gemi. 

de ceman 45.000 ton ağırlığındadırlar. 
&unlardan maada yirmi iki bin ton ağırlığında bir tayyare 
isi, ağırlıkları ceman yirmi beş bin beş yüz ton tutan on yedi 
ito muhribi.. 
~yrıca on yedi torpito, on beş denizaltı gemisi ve on sekiz 
'r gambotu Uzak Şarktaki İngiliz filosunun kuvvetlerini teş. 
etınektedir .. 
&u yekuna dahil olmıyan \'e "Speed Boats" tesmiye olun.an 
· , seri gemiler de büyük zırhlılar için biaman birer düşman. 
r. İngilizlerin Uzak Şark filolarında bu gemilerden büyük 
asta bulunmaktadır. 

kuvvet
leri Ja-
pon kuv
vetlerin 
den 
tün 

•• us -
Japonların 
maksadı, 

lngilterenin 
emeli nedir? 

ve 22 Jik toplarla mücehhez on iki tane ağır kruvazör .. Ağırlık. ' srnı Çin denizine gönderip Japon kuvvetleri üzerinde kati biT ha. 
ıarı mecmuu yüz yedi bin ton olan ve her biri 16,2 lik toplarla kimiyct tesisine ımkan görülememektedir. Ancak Çindeki men. 
mücehhez bulunan yirmi bir tane hafif kruvazör.. faatlcrini ve şarktaki müstcmlekelerini muhafaza için İngiltere 

Ayrıca ağırlıkları mecmuu 130 bin tonu bulan yüz beş tane \'C Fransa hükumetleri Uzak Şarktaki filolarını bir kat daha tak
torpito muhribi.. Elli dokuz denizaltı gemisi - ki bunların mec. viye etmek mecburiyetinde kalacaklar ve Amerika ile Rusyanm 
mu ağırlıkları yetmiş beş bin tondur - Japon harp filosunu ta. da yardımile Japon tehlikesin.in önün egeçebilecek bir vaziyete 
mamlamaktadır. Japonların büyük miktarda "Speed Boats., la. glebileceklerdir. 
n da vardır. Ancak bu küçük gemilerin miktarı Japon bahriye. ------------------------
sinin bir sırrı. halinde tutulmaktadır. 

Japon filo.sunun mecmu ağırlığı yedi yüz elli bin tondur. Bu 
rakam diğer devletlerin Uzak Şarktaki deniz harp kuvvetleri. 
nin ağırlık mecmularmın iki mislinden ziyadedir.. Bir harp ha. 
linde Uzak Şarktaki donanmaların kuvvetleri bugünkü §ekilde 
kalırsa Japonların açık faikiyetleri muhakkaktır. 

Eğer Fransa ve lngiltcre Uzak Şarktaki kuvvetlerini arttı. 
rırlar ve lngiltere de Uzak Şarkta muhtelif yerlere dağıtmış oL 
duğu harp gemilerini Çin denizine toplarsa ve bilhassa Amerika 
Büyük Okyanustaki tekmil filosunu Uzak Şarka yollarsa bu tak
dirde demokrasilerin Çin denizindeki kuvvetleri azim bir rakam 
ifade edecektir. 

Amerikanın deniz kuvvetleri çok büyük bir varlık ifade e_ 
der. Yukarıda bahsettiğimiz Amerikan kuvvetleri Guam'da Fi. 
lipin adalarında ve Şanghay'da bulunan parçalardır. Halbuki 
bunların dışında kalan Amerikan deniz harp kuvvetleri yer.il. 
mez a7.im bir kuvvettir. Donanmayı teşkil eden gemiler §unlar . 
dan mürekkeptir: 

On iki tane esas gemi (Capital • Ships).. 
On beş tane ağır kruvazör .. 
(Jç tane tayyare gemisi .. 
Altmış sekiz tane torpito muhribi.. 
Yirmi iki tane denizaltı gemisi.. 

Sinema yıldızları 
Totaliter devletler ile 
mücadeleye başladı 

ortadan kaldırılması için Ameri. 
kan Birleşik devletleri Reisicum. 
huruna yazmış olduğu bir teklif. 
nameyi okumuştur.. Bu arizada 

1 Almanyanm milletleri bir aile o. 
larak kabul etmedikleri, bütün 
insani düşünüş ve beynelmilel ka. 
nunları ayak altına aldıkları ile. 
ri sürülüyor, Almanya ile iktısa. 
di münasebetlerin kesilmesi tek. 
lif olunuyordu. 

1776 senesindeki ariza gibi bu 
da tam 56 imza ~akta idi. 
Fakat bu kere bu elli altı imza 

Amerikadnn gelen haberlere lara aittir. 

F'ransanın Uzak Şarktaki filolan pek kuvvetli değildir. 16,2 
toplarla mücehhez iki hafif kruvazör, sekiz avizo ve iki deniz. 

1 
gemisi (bunlardan biri batmı§tır.) Fransızların Uzak Şarkta. 

ltuvvetlerini teşkil etmektedir. 
liollanda büyük Okyanustaki müstemlekelerini korumak için 
Şarkta ceman 12.000 ton tutan iki hafif kruvazör, sekiz tor. 

trıuhribi, on denizaltı gemisi ve on tane "Speed Boats,, bulun. 
ak tadır. 

Şayet Amerika bu kuvvetlerini Uzak Şarka yollarsa bu tak. 
dirde demokrasilerin kuvvetleri mecmuu bir milyon tonu bul
muş olacaktır. 

.. 1 bütün dünyaca tanınmış yıldız • 

göre Holivuttaki sinema yıldız . Vaziyetin kendi menfaatlerini 
!arı sık sık toplantılar yaparak sarsacağım düşünen film amille. 
totaliter devletlerin harekatını ri biraz endişeye kapılmışsalar 
tenkit etmektedir. Bu milnase - da, Ruzvelte takdim olunacak 
betle gece klüpleri, barlar umu. arizanın kaleme çekilmemesine 
miyetle tenha olmaktadır. Çün - karar vermişlerdir. Böylece bu 
kü artistler artık siyasi içtima • derdin de önüne geçilmiştir. 

. Sovyet Rusya Vladivostoku bahri üs ittihaz ederek Japon 
lıinde on torpito muhribi, .altmış deni7.altı gemisi ve çok bil. 
ll'ıiktarda "Speed Boats" bulundurmaktadır. Bu gemilerin to. 

ları bu harp gemilerinin nakliyat zorlukları dolayısile daha a. 
Yapılmalarına imkan görülememiştjr. 
..\tnerika Birleşik devletlerine geline; Japonyayı en yakın 

tehlike olarak gören Amerikalıların Uzak Şarka tahsis ettik. 
donanmaları şu gemilerden müteşekkildir: 
On bin ton sıkletinde ve 28 lik toplarla mücehhez bir ağır 
~zör. Ağırlıkları yekunu altmış beş bin tonu bulan ve her bi. 
l,6 lık toplarla mücehhez oian dokuz tane hafif kruvazör .. 
Ağırlıkları ceman on altı bin ton olan on üç parça torpito 
tibi.. Altı tane denizaltı gemisi ve on bir tane gambot.. 
l\Uçük olmalana rağınen çok büyük tesirler yaratacak ma. 
tte bulunan "Speed Boats" ve diğer küçük gemiler hesaba ka. 
aınak şartile, Uzak Şarkta pathyacak bir harp halinde bir. 
eleri ihtimali çok kuvvetli olan bütün bu kuwetlerin mec _ 
• 245 parçadır. Ağırlıkları mecmuu ise üç yüz bin ton ka. 
r. 

JAPON hü"VVETLERI 

Coğrafi vaziyetleri icabı topraklarını müdafaa etmek için 
ızam deniz kuvvetlerine malik olmaları icap eden Japonla. 
eniz harp filoları şu gemilerden müteşekkildir. 
~kuz tane esas gemi (Capital _ Ships) .. Bunlar topları 38 
'ey:ı. kırk ikiliktir. Mecmu ağırlıkları iki yiiz altmış iki bin 
kadardır. Bundan maada ceman altmış sekiz bin ton ağırlı. 

dört tane tayyare gemisi, ccman 108.000 ton ağırlığında 

Ancak .Amerika Büyük Okyanusta bulunan bu kuvvetleri. 
nin hepsini Uzak Şarka gönderebilecek midir?. Bir umumi harp 
patlak verdiği takdirde Vaşington hükumetinin böyle bir hare . 
kete sapmasına imkan verilememektedir.. Bilakis Amerika at. 
Jantik Okyanusundaki diğer filosunu takviye etmek ve çok ge_ 
niş olan sahillerini müdafaa etmek mecburty~tinde kalacaktır .. 
Bu sebeplerle Amerikanın büyük Okyanustaki bütün donanma. 

lara gitmeğe başlamışlardır. Maamafih Holivutta totaliter 
Totaliter devletlerin harekatı . devletler, ve bilhassa Japonya 

nı cıddi bir şekilde protesto et- aleyhine şahsan büyük tezahürat 
meğe karar vermiş olan Ameri. yapmak artistlerde mevcuttur . 
kan artistleri geçen gün büyük Bir çok kimseler Almanlar ve 
bir toplantı daha yapmışlardır. diğer totaliler devletler aleyhine 
Bu toplantıya başta: Jan Krav • propaganda yapmak için büyük 

· ford, Mirna Loy, ::\Uriam Hop - masraflara katlanmaktadırlar. 
kins, Bet Davis, Pol Müni, James Bu seneki tatilinden istüade e. 
Cagney, Henry Fonda, Claud Ra. derek bütün Amerikayı dolaşmış 
yus, olmak üzere bir çok meşhur olan rejisör Biberman da bu hu. 
yıldız ve rejisörler iştirak etmiş, susta halk arasında bir anket 
büyük nümayiş yapılmıştır. yapmış ve nıilyonlarca imza top. 

Söz alan rejisör Herbert Bi - lamıştır. Kim bilir bir çok kimse. 
berman şunları söylemiştir: ler belki de güzel yıldız ile aynı 

- 4 temmuz 1776 senesinde kanaati ifade etmek, aynı kağıdı 
Amerikan halkı mümessilleri, Fi. imzalamak kaprisi ile bu hareke. 
ladelfiyada istiklal meydanında te i§lirak etmiş!erdir .. Maama • 
toplanarak zulümle Mkimiyete fih Amerikada bilhassa sinema 
artık nihayet verildiğini Han et. aleminde nazi aleyhtarlığı pro • 
mişlerdi. Şimdi de biz 1939 se - pagandası büyük bir şiddetle de. 
nesinde tıpkı evvelkiler gibi top. vam etmektedir. Japon ve !tal -
lanarak, bütün dünyaya hakim yan aleyhtarlıkları da Alman a. 
olmak emelinde bulunan nazi bo. leyhtarlığmdan :ı.şağı değildir .. 
yunduruğuna. isyan ediyoruz. Rejisör Biberman bütün PJ -

Bu sözlerinden sonra Mösyö 

1 

retine rağmen tahmin olunduğu 
Biberman, Almanya ile mevcut gibi yirmi milyon imza toplaya.. 

·bütün iktısadi münasebetlerin mamı§tır, 
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İşte Luk Arnold, şimdiki haya
tının en büyük endişesini burada 
duymuştu. Zira şimdi zabıta, O

nun sağ olduğunu ve Çarliyi öl· 
dürdüğünü tamamen biliyordu. 

Fakat elmaslar hakkında henüz 
bir şey söylemiyorlardı. Luk Ar
nold bu elmaslara dair esrarengiz 
bir meçhuliyet içindeydi. Bu el
maslar nereden gelmişti O şişeye 
nasıl ve kimin tarafından gir_ 
miştil? 

• • * 
Baıkomiser Mak Karti gazete_ 

de yazılanlan okur okumaz emni· 
yet mildüriyle hususi bir millakat 
yaptı. Müdilr, ağır başlı, soğuk
kanlı, az konupn bir adamdı. Fa
kat birkaç kelime içerisinde fikri
ni anlatıveriyordu. 

Ma'k Karti mUdürün yanından 
çıkınca, arkadaşı Karter ile gö
rüştü. 

Aradan yedi haf ta geçtiği hal· 
de elin hapishane kaçağının bulu· 
namayıır, müdürU sinirlendirmiş

ti. Mak Karti: 

- BlitUn eşkali elimizde.. Her 
tarafa tamimler yaptık, fakat ni
çin :bulunamıyor; bunu anlayanu. 
yorum. Diyordu... Hiç olmazsa 
kadmı bulalım. 

- Kadın da nereden çıktı?. 

- Sen de bilirsin ki, her işin 
ardında bir kadın vardır. Lessin· 
ger'in bile bir Serpolet'i var. Ve 
günün birinde ben Serpolet vası
tasiyle Lessinger'i ele geçirece
ğim ... Ne ise, şimdi onları bir ta
rafa bırakalım. Luk Arnold'un 
mahkQmiyet evrakını bir gözden 
geçirsek... Hatırımda kaldığına 

göre, onun bir kadınla münasebeti 
vardı. 

Mahkeme evrakı ıetirildi. Mak 
Garti ve Karter birlikte okudu. 
lar. Luk Arcld'un rnuhakemesin· 
de filhakika bir kadının ismi ge· 
çiyordu. Fakat bu !cadın mahke
meye gelip fahadette bulunmuş 

değildi. Ona lüzum görülmemişti. 
Ancak, Luk Arnold'un tevkif e
dildiii sırada, sinemadan kolunda 
bu 1cadmla çıktığı .zikrediliyordu. 
Bu kadının adı Arabella Minter. 
ôi. Bir yazıhanede namuskarane 
çalrııyordu. MahkQmun tevkifi es· 
nasında, birbirleri~e nip.nlı bulu· 
nuyorlardı. 

Mak Karti evrakı okurken, 'A
rabella Minter adına ıeldiği .za
man birdenbire durdu: Kendi 
kendine: 

- Ben bu ismi nereden işittim 
Yarbbi 1 diye soruyordu. Hem pek 
yakında işitmiştim .... 

Birdenbire "Romantik., vapu
rundaki hadiseyi ve kaybolan el· 
maslan hatırladı, 

"Romantik., vapuruna çıkardı
ğı iki memurun raporlarını göz. 
den geçirdi. Bu raporlarda okun_ 
duğuna göre:, Arabella Minter, 
Amerika devlet polisinin aradığı 
bir torba elması taşıyordu. Bu el
mas torbası ona, '•Kaypak Mari,, 
isimli bir kadın tarafından veril· 
mişti. Bununla beraber ArabelJa 
Minter, hadisenin diğer eşhas gi· 
bi ''Romantik,, vapuru limana gi. 
rer girmez gözden kaybolmuş. sır. 
ra kadem basmıştı. 

O akşam, Mark, ilk defa olarak bizimle 
beraber oturuyordu. Onu birçok defalar klü· 
be davet ettiğimiz halde, ayak basmamıştı. 
Kimse ile görÜ§mez, daima düıünceli ve mün· 
zevi bir hayat geçirirdi. Fakat onda bir fev· 
kaladelik aeziliyordu; içini dökmek istediği 
anlaşılıyordu. Diğer taraftan, onu konuş
turmak da bir mesele idi. 

Toplantı neşeli bir §ekilde devam eder
ken aramızda bulunan mütekait bir zahit ha· 
tıralanm anlath. Onun arkasından bafkası 
Çin denizinde bir tayfundan tek başına nasıl 
kurtulduğunu, bir diğeri de Hindistandaki 
maceralarını nakletti. 

Aramızda konu1mamıt olan Mark'tı. 
Arkadaılar onun tabiatini bildikleri için bir 
şey anlatmasını istemediler, daha doğrusu 
kimse teşebbüsde bulunmadı. 

Tam başka bir mevzua geçilecek anda 
Ben: 

Bunun üzerine Mak Karti ve - Durun, dedim, ve Mark'a döneerk: 
Karter Arabella Minter'i bulmak "Çok rica ederim, siz de bir şey anlatmaz mr 
karannı ver.diler. sınız?" 

O anda, herkeain hayreti karşıamda 
Mak Karti, Karter'e ıöyle an- Mark; 

latmışh; 
- Peki, dedi, ve beklemeden mevzua 

- Bu Arabella isimli kız, tevkif geçti. 
euildiği sıralarda Luk Arnotd•a "- Çocukluk arkadaıım olan Baldüsle, 
nişanlanmış bulunuyordu... Ben karısının arzusu hilafına, Çinin içerilerine doğ 
birçok mahkumlardan işittiğime ru seyahate çıkmıştık. 
göre, bir mahpusu en ~ok üzen Milattan iki asır evvel mevcut olan ve 
şey, hapishanede yattığı müddet- henüz hiç bir ecnebinin ayak basmadığı ve 
çe kadından mahrum kalıtıdır. yalnız harabeleri bulunan bir şehirde tetki· 
Hele mahpusun, sevdiği bir kadın kat yapacaktık. Kimse ayak basmadı dersem 
olursa, günün birinde serbest kal· yalan olur; daha dogrusu, oraya giden bir da· 
dığı zaman ilk gideceği yer bu ka. ha dönmüyordu. 
dının evidir. Luk Arnold, ArabeL Biz gençlik ve cesaretimize güvenerek 
lanın aşıkı idi. Ve ~imdi serbest- Kantondan üç at tedarik ettik ve yolda koyul· 
tir. Gidip Arabellayı bulalım. Mu· duk. Elimizdeki haritalarla güçhcla ve binbir 
hakkak surette Luk Arnold'dan zorluklarla şehri bulduk. Çadırı kurduktan 
Lir iz ele geçireceğiz. Mutlaka o· sonra, ben kazma ve kürekle, Baltüs de fo
nun yanma gitmiştir. toğraf makinesi ile harabelerin içine daldık, 

- Kızı •bulacak olursak acap vaktimizi bu suretle güzelce geçiriyorduk. 

konuşmak doğru olur mu? Yoksa Aradan birkaç gün geçti, Baltüs bana: 
sadece gözleyelim fD).? _. - Yann sabah dönmeliyiz, zira yiye· 

_ Du bakalı B da b' f' ceğimiz kalmadı. Makinemde de altı tane plak 
r m. ura ır: ı. Se b . 'k' . . 

kir aklıma geliyor; Arabella Min. var. n, enım ı ı resmımı çekersin, ben de 
ter ve "Romantik,. vapuru! .. Les- senin iki resmini çekerim; kalanlarla da atla-

rın fotoğraflannı alırız, dedi. ıinger de bu i§in içinde değil miy· 
d. T H "k" · d Dediği gibi yaptık, fakat o tam atlarm ı... amam, evet... er ı ısı e 
''Romantik,, vapurunda bulunduk· resmini çekeceği anda eli titremeğe ba§ladı. 
lan sırada birbirleriyle tanıımış. Yüzüne baktım, balmumu gibi sararmııtr. Ne 
lardr. Birbirlerine kar§ı temayül. var, ne oluyorsun dememe kalmadan çadıra 
leri vardı ... Aman .zihnimi karıı- doğru iki adım attı ve yere yıkıldı. 
tırma. Aklıma bir fikir geliyor. Yarım saat ~eçmeden nefesi kesildi ve 

Karter, arkadaıının .zihnini ka· 
rıştırmamak için en küçük bir mü· 
.dahalede bile bulunnuyordu. 

Mak Krti alnını kaııyor. kaıla. 
rını çatıyor, aaabiyetle gözlerini 
oynatıyordu. Sözüne devam etti: 

( Devamı var) 

gözleri yarı yarıya kapandı. 
- Baltüs, Baltüs ! diye haykırdım, fakat 

cevap vermedi; kulağımı göjsüne dayadım, 
kalbi çarpmıyordu, ölmüştü ... 

Müthi§ bir feydi bu. Hadisenin vuku
bulduğu yerden kaçmak iıtiyordum. Saatler· 
ce deli gibi dolaştım ... Dehşetli sıcak ve nemli 
hava sinirlerimi daha fazla bozuyordu. 

Karısına şimdi ne söyliyecektim} Seya-

o SAI~ON OYUNLARI o 
Evvelki gün verdiğimiz mese

lelerin halledilmiş şekilleri 
1 - Fettah Efendi a.llesi on sekiz kl§fden 

mUrekkeptlr. 
Mevzubahs yıldnın ismi Annabella'dır. 

Bir zeka oyunu 
Aşağıda tarif edeceğimiz rakam oyunu, 

büyUk bir .zeka eseridir .. Bunu halledebildiği -
niz ve arkada§larmı7.a yaptığınız takdirde her. 
kesin hayret ve takdirini kazanabilirsiDıiz. Me
sele gayetle basittir. Arkadaşınıza herhangi 
uzun bir rakam yazmasını söylersiniz .. l\Iesela 
368471.. Sonra bu rakamı teşkil eden adetleri 
teker teker toplatırsınız.. Tabii bu cemi ameli
yesini arkadaşınız yapacak ve neticesini si7.e 
söyliyeceklir .. 1+7+4+8+6+3=29 .. Sonra el. 
de edile~ bu rakamı, yani yirmi dokuzu evvel· 
ce tutmuş olduğu rakamdan tenzil etmesini 
ve bundan sonra da elde edilen neticeyi içinden 
herhangi bir rakamı unutarak size vermesini 
söylersiniz .. Mesela size arkadaşınız 36442 ra. 
'ıcamını verdi .. Halbuki 368471-29=368442 dfr. 

Demek ki arkadaşınız (8) rakamını ayır
mı§tır. İ§te siz bu sekiz rakamı bulabilirsiniz. 

Bunun için yapılacak hesnp gayetle basit
tir. Zi-19=8. Tabii basit olan bu çıkarma a. 
meliyesidi.r. Yoksa bu 27 ve 19 rakamlarının 
nereden ıeldiğinl 'bulmak, 'bilmek ltizmıdır. 

Bugünkü bulmacamız 
SOLDAN SACA : 

1) Bir garp devleti, 2) Kom.şu blr millet, 3) lıılethur bir p&
paz, 4) Sevgi. .. Sual .. 5) FraDıWia bir tehir .. Yemek faalmdan 
emir, 6) lna.ndrrma.k - Esmek faslından emir, 7) Bir felaket, 8) 
Memurların bayramı, 9) Fiil • Me~hur bir Alman kruvazörü. 

YUKARIDAN AŞACI : 

1) Mahkumlar adası, 2) Seven • Yemek, 3) Garbi Franaada 
bir körfez, 4) Cesed, 5) Eeki bir silfth, 6) Batan bir denizaltı 

gemisi - Musikide bir ölçU, 7) Feci, 8) Franıad& bir nehir - Ak. 
raba arasına karı~ kadın. 9) Geni§lik . Eaki bir giyecek eeyuı. 
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(Bu meselenin hallini rarmki nushamızda vereceliz( 

Türkkuşu kampına 
giracek talebeler 
Bu yıl Türkkuşu kampına iştirak edecek 

olan talebelerin adları tesbit edilmiştir. latan. 
buldan 250 talebe iştirak edecektir. 

Muhtelif villyetlerden İnönU kampına ge
lecek talebenin sayısı da binden fazladır. 

Mektep kampları 
Lhıelerin olgunluk imtihanları da tamam. 

lanmış bulunmaktadır. Bu yıl kamp görecek 
talebelerin yerleri te&bit edilmiştir. Şehrimiz· 

deki bazı lleeler hwıusi olarak çadırlı kamp 
kunnuıtlar, bir kısmı da sayfiyelerdeki ilkokul 
blna.Jannı alarak burada kamp açmışlardır. 

Bu yıl a.skert kamplarda talebe elblleeini 
keqdial yaptırmaktadır. Yalnız kamp elbisesi 
ya~ırmak mecburiyet dl.bilinde değildir. As. 
kedlk öfretmenlert . bU~leri klfi gelmiyen 
tal.eb@lere aekerl elbise yaptırmıyarak gUnlUk 
kıyafetlerlle kamp yapmalarına müıaade ede • 
cektir. 

Buna alt tamim lıılaarlf VekAleti tarafm • 
dan bütün okullara gönderilmlttiı'. · 

Musiki hayatımızı~ 
bir kaybı 

Mustafa Saffet 
Atabinen öldü 

Şemsi Tebrizi ve Şemsi srfl 
ahfadından ve Tosyalı Atabi~ 
oğullarından Bahriye Do'ktorU ~ 
Rıza Beyin oğlu olup btan1'Ul ... 
Tophanede Akarsu sokağındı 'ı' 
yük babası Hademihüma~ 
mandası ve Sultan Mecit ku, 
sından Hacı lbrahim Beyin k~ 
ğmda 18.58 yılında doğmut '"" 
büyük musikişinasınuz )f utl"r 

Saffet Ata binen 22 Haziran c-:, 
gtinii 81 yaıında olarak vefat 
miştir. b" 

Abdülaziz devrinde, bUyiilc 
basının yetiştirmesi olan ser~ 
Hasan Beyin inhasile Muzikıib 
mayuna kaydedilmiı ve on iki f" 
şmda sureti mahsusada rn~~ 
İtalyan artisti Alberto Robertı 
flilt dersleri almağa başlanııf~f 

Mabeyn orkestrasına girdi~ 
zaman yaşının nisbeten ço~ ..A 

çü1clüğüne mebni rahleye 1>'11 

yetişemediğinden dolayı o ı~ 
nın orkestra ı§efi Guatclli ~ 
kendisine mahsus pupitr yıtı1' 
mıştır. 

Abdülmecidin Cütüsunda ~ 
kestra birinci flütistliğini ifa ~ 
miş ve 1878 de beynelmilel rt1 
ki muhitlerinde konser vertf'ld' 
başlamıştır. 

1885 te Composition Music~t· 
Harmonie, Fugue ve Contre~ 
tahsili için Pris Konservatuvarı 
gönderilerek orada Thodore P~ 
boia'nin Cours'larım takip etrt'eııl 
le beraber Taffanel riyasetinde f 
orkestrada birinci flüt rolünü 1' 
mıştır. t 
Aynı zamanda Saint • Saeıı 

den de ders almıştır. 1stanbulJ ,~ 
dctinde ilk Türkçe Solfege tcitr 
betini telif ve Henri Robert ~ 
Harmonie'sini Türkçey~ çevirer'il' 

1 

Türkiyede ilk defa olarak alaftff 
ga musikisinin Theorique te.dri 
tına başlamıştır. 

Birçok mUcllifatı arasıda, J); 
retto'ıu merhum Ali Beyin o 
Letafet namındaki Operetini ~ 
mıştır. 

1898 de Orduda yegane o1'r::, 
Abdülmecit zamanından k•l 
(Atik Miralaylık) rütbesini a~ 
hemen meıtrutiyeti müteald_p ~ 
randa Paşanın yerine Maoo,;, 
Muziktsı Şefliğine gcçmif "'' t ( 
elli sene icrayı sanat ve tedrll'f 
tan sonra, Sadrıazam Taltt :P' ) 
mn bir müdahleıine itiraz eıı-re 
istifa etmi§tir. r 

Hizmet müddeti zarfında J' di 
beyn Bando ve Orkestrasını dd 
ve garbi surette ıslah ederek 'İ 
rek bu dairede, gerek hariçte t 
biyesi asil, ahlakı ıon derece ~ 't 

tin, fikren yüksek, insaniyetli~ llıt 
ce, bütün manasiyle medent, ~lh 
terakki bir insanı ki.mil idi. .... f' 

Eski Kocaeli mebusu Reşit ~ 
fct Atabinenle, lahik Sinı ııte~ 
su Remzi Bey refikası Ayte 'f' 

nerin babasıdır. 
Cenaze namazı 24 Hazirn C"; 

martesi gUnU Boğaziçinde Sarı~, 
caın:inde öğle vakti kılınarak , 
naJolu Kavağr ıehitliğinde h•'!'ı
lanmış oldufu metfene götUf'V 

mU~U~ ~ 
Merhumun oğlu Reıit Sıf 

Atabinen arkadaşımıza samind t:. 
ziyetlerimizi sunarız. Allah fi 
met ~yleye. 

Is tan bul 
Ticaret ve Zahire Borsası 

24 - 6 - 939 
Fil' ATLAR 

Buğday yumuşak 5.32 • fi: BuA~ 
~erl 5.20: nıı~ılay kızılcıı 5.$2; ,~ 
dem h·i acı GO; nadeın içi tatlı ş1r 
Pe)·nir beyaz '.!5 - 2G; Peynir Jc• 

1
, 

50; Z. yağı yemeklik 46.20 - 48; J' 
muk yalı 44; Susam yağı 45 kurut• 

GELEN 
BuAdaü 338; Arpı 14; ~·~~ 

fi,3/4; Un 60; Mısır 15; Yulaf 8 
n. peynir 20; ÇaYdar 2; P. yal1 

Pamok 4 ton. 
GiDEN 

Yapak 28; Mmr 60;, 
ton. 



ı~ Türkiye ve 
l)emokrasiler 

~ >: ~ lııaızça Le Temps gazetesi 
.t lrılaımalar ile Türkiyenin u ,., ~ 

ııJdt llluvacehesinde ve demok. 
-,t r ltasrndaki vaziyetini §Öyle 
rl ~lt ediyor. 
~ 'l'~Panın ıarlanda Polonya-
,,ıl lirkiyeyc kadar uzayan an. 
rJJJ ~r zinciri ile kurulmuş olan 
~ ~Cephesini üç devletin muka· 

.,; ~rdırn paktı ile takviye etmek 
ngiltere, Fransa ve Sovyet 

l arasmdki münasebat .de. 
'derken, Ankara ile Faris a. 
bu ki görüşmeler nihayete er
~ lunuyor. 

lıYve kazanılmış olan Türiı:· 
tt .anlaşmasının yarattığı cm· 
l'~~stemini tamamlayacak o. 

tı Urk - Fransız anlaşma•u, 
Akdenizde, Balkanlarda ve 

11 Şarktaki vaziyeti kati bir 
t e tesbit edecektir. 
~tlciy . b' k d' . ııı· cnın ızzat en ı emnı. 

1 
111 endişesi ve birinci derece-
aı o 1 .. 

Yna.dığı memleket er uze· 
t muvazeneyi temin etmek 
'•i ·ı 1 e bu şekilde demokrasiler 
!:ı~ girmesi, Fransa ve İngil· 

11 l>otonya ile yapmış olduk. 
-cıanıaşrna1arla beraber beyne!. 

\>aıiyetin tekamülü ve sulh 
!ıitİ?in inkişafı için en mühim 

~ıı dısedir. 
q tekamül, şiddet kullanarak 
~ doğru y~yılma ve istila plan 

111 .... .. h' . hl'k t' ·••Ut ış bır surette te ı ~-
,ırllti 
~ ! olmasını anlamaları ica· 

. l'otaliter devletlerin, .diplo· 
•ııı. 1 ınuhakkak ki şaşırtmış. 

fi ~! 

~~nya, tehdit siyasetinde ıs. 
ı ~ ltı_fi takdirde birçok cephc

bırden harbetmek mecburi
~c _olduğunu şüphe götürmez 
~1 kıkat olarak biliyor. 
~ h, bundan sonra Balkan· 
ti . 'k 1 ~ . sıstematı yayı masının 

•t nı bir çıkmaza götüreceği. 
:ı Şarki Akdenizdeki hakimiyc 
~ ~ati bir şekilde kaybolacağı
~ •11:aıara göre takdir edebilir. 
lltk• ~ 'Ye ve Polony haritaları, 
iln böyle, oyunlarına dahil 

, ~c asla muktedir olmıyacak-
, ~ aşlıca mıntakalardır. 

11 
lllesele Berlin ve Roma hü· 

ttıctini çok ciddi mülahazalar 
•ıııa • • ga teşvik edecek mahiyet. 
1 

~i'an - Alman diplomasisi. 
ltıuvaffak olamadıklarına ne 
:c hareket, etmekte olduğu

clgrad hükumeti üzerine Bal 
t\n.tantını bozmak emeliyic 

tllııı oldukları şiddetli tazyik i· 
~tUlüyor. Fakat bu taktik bu· 
t kadar arzu edilen neticeyi 

~'tniştir. 
b.,.er devletleri, Türk - İn

~ 
\>e Türk - Fransız anlaşma. 
ııı halen meri olan Balkan 

~11.tına uygun olup olmadığı 
• ıu ortaya atmak için Belgrad 
~~illetini teşvik cttİ<ler. 
%uki bu delilin hiç bir pra
~Yrneti olamazdı, çünkü Bal· 
,~'<arırn Adası üzerindeki müş· 

menfaatlerini müdafaa için 
~ bevletlcrini birleştiren bu 
\t b • 
' u grupu teşkil eden devlet. 

:•.kendi menfaatlerine uygun 
Ukleri anlaşmaları da yalnız 

~tına yapmalarını asla menet. 
~ 'ktedir. 
~llgoslavya, ne küçük antant. 
ı t l3alkan Antantına dahil men 
tf 
! 1 ile mutabık kalmadan !tal· 
c •iyasi ve iktısadi anlaşmalar 

~ 1iltnakla lr.ı serbcstiyc ilk ola

~~iaaı vcrmi~tir. 
tlciye ile Sovyet Rusya ara· 

. Olduğu gibi Türkiye ile Yu. 
ıu .. _ • 

'<lfl arasında da katı anlaş. 

~bulunduğu malumdur. 
~ rJc - İngiliz ve Türk -
lltı 
~ ı anlaşmalarının Balkan 
~ l'ltına muarız olduğu esasına 
ilııan h' · · 

1 manevranın ma ıyet ıtı· 

'l'lc bile muvaffakiyetsizlikle

tıı tınil olduğu hayret uytlM!ır· 
~ aıı.cıır. 
lıtı.lara mukabil Romanva Ha 

}'c ~azın Möayö Gafenko ye. 

ni ~~:~: v:c~:::ı7~::i.ler Bal~an Yeni bir cam baz 
Antantı devletlerinin bağlrlığını 

temin etmek ve Türkiycnin yeni 
yapacağı anlaşmalar hakkında, 

Belgrad ile Ankara arasında bu· 
lunması muhtemel anlaşamamaz

lıkları izale etmek gibi çok fayda· 

kumpanyası 
Frank Foster 

lt hizmetlerde bulunmuştur. • • ı · 
Mösyö Gafcnko seyahati sıra. JSI m 1 bir cambaz 

sındaki beyanatlarında Türk ida. k 
recileri ile yapmış olduğu temas· s 1 r 1 
1.mn, Türk ve Rumen milletleri-
nin hissiyat ve menfaatlerinin yumru k 
müşterek olduğunu müşahedeye 

üzerinde 
rekoru · 

k ı rdı vesile teşkil ettiğini ve her türlü 
halde Türk ve Rumen milletinin 
yekdiğerine güvenmekte oldukla· 
rınr kati surette bildirmiştir. 

Rumen Hariciye Nazırı, Türk -
meslektaşı ile, sulh siyasetinin { 
esas ve istiklalini muhafaza etmek ı 
icabettiği hakkında tam bir anlaş. 
nıaya varmıştır ki, bu da Balkan 
Antantının muhafazası demektir. 

Mösyö Gafcnko, Ankara ve 1 
Bükreşin hiç bir tereddüt ve zaaf 
göstermeden, dört .dost Balkan -
Dtvlctini bağlayacak bir siyas:t \ 
takip edeceklerini de bildirmiştir. 
İşte vaziyet gayetle vazihtir. Ha. 
la Ealkan Antantı muhtemel par· 
çalanmasına güvenerek hareket e
denler, muhakkak ki, ileride ken· 
di projeleri aleyhine çok müthif 
neticeler doğuracak bir hata işle. 
miş c,;;pcaklardır . 

Yalnız Yugoslavya haritasına 

bo.kmak bile, bu memleketin Bat. 
kan blokundan çekilmeyi, cenubi 
Avrupada .dostlariyle bağlarını 

çözmeyi ciddi bir şekilde' tahayyül 
dahi edeceğini anlamağa kafidir. 

Çünkü bu grup sinesinde bu
lunması ona bir iıtiklil hareketin· 
de en emin garantiyi ve İtalya ve 
Almanyanın memlekete el atması 
tehlikesinden vareste kalmasını 

ve ateı siyasetin.de bulunmasmı 

trmin edecektir. 
Fakat Ankara hükumetinin. ha· 

len ~mumi siyaset planı üzerinde. 
ki hareketinin enteresan ciheti 
ya!uızca bu değildir. 

nu 

Diğer mühim bir hadise de Bal· 
kan Devletleri merkezlerinde se
yahat eden Mısır Hariciye Nazırı
nın Türkiye merkezine yaptığı 

resmi ziyarete atfedilen ehemmi

yettir. 
Türk mcnbaları, bu d01itluk se. 

yahatinin hakikatte Türkiye ile 
Mısır arasında da Türkiye ile in· 
giltere arasında bulunduğu gibi 
biı· mütekabil yardım anlaşması 

yapılması ve Yunanistan ve Mıs:r 
arasında da aynı şekilde bir anlaş
ma ile bir de ticaret anlaşması 

yapılması ve Romanya ile Mısır 

arasındaki ticareti genişletmek i 
çin bir Rumen - Mısır ticaret an. 
!aşması yapılması ve Yugoslavya 
ile de aynı esaslar dahilinde mı.i. 

nasebette bulunulması ve Rusya 
ile de anlaşıldığı takdir.de Rus pi· 
yasalarının Mısır pamuklarına a
çılması esasını ihtiva ettiği bildi· 
rilmektcdir. 

Resimde gL .::.it;ünüz cambaz 
Frank Üster Lon.dra sayfiyelerin. 
den birinde gördüğünüz numara
lan yapıyor. Canbaz bu numarala· 
rından cirit üzerinde en hızlı yü
rüyen adam rekorunu da kırmış. 

tır. 

Şimdiki halde dikkat edilecek ' 
nokta Türkiye - Mısır ve Mı
sır - Yunanistan arasında yapıl. 
ması mevzuu bahsolan mütekabil 
yardım anlaşmalarıdır. Bu şekil<l: 
Mısır, İngiltere ile birlikte, Şarki 
Akdeniz ve Yakın Şarkta temi:ı 

edilmek istenilen emniyet sistemi· 
ne girmiş olacaktır. 

Han 
Fatih Aıkerlik Şubeıinden: 

Orta ehliyctnameli kısa hizmet
liler 1 Temmuz 939 da hazırlık 

kıtasına ısev1cedilecekler.dir. 

Bir oyun 
değil 

Muhtelif doğumlulardan ve kı. Bazı tabiat manzaraları ne ka. 
sa hizmet hakkını haiz olanlardan dar hayvanlara benzer! Mesela 
orta ehliyetnameli olnların 1 tem-' bir bulutun şekJinde çok defalar 
muz 939 da "Hazırlık kıtasında., bir arslan, bir f'l yahut herhangi 
hant' bulunabilmeleri için hemen bir hayvan canlandığr vakidir. 
~ubeye müracaatla askerlik mua. Netekim resimde gördüğünüz şu 
melelerini yaptırmaları ilan olu· ağaç önünde duran bir bed:vi ile 
nur, tıpkı bir deve gibi. 
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Sıcak dalga18rı hüküm 
sürmeğe b~şladı 

Her yıldız bir pllljda 
ingi~iz krahnın 
jokeyi kayboldu 

.. 
Londradan yazılıyor: 

fngiliz Kralının hususi jokeyi, 
24 yaşlarında John Kruş, Nev -
Castle'dcki bir av partisine yetiş. 
mck üzere tayyare ile scyahata 
mecbur olmuş ve Amerikan • İn
giliz kumpanyasının D. H. modeli 
bir tayyarcsiyle yola çıkmıştır. 

Fakat hava çok bulutlu olduğu 
için tayyare sık sık yolunu kay
b:derek tayyare istasyonlarından 
istikamet istemiştir. 

Wolfington istasyonuna gelen 
bir telsiz tayyarenin saat 12,30 ua 
geleceğini bildirmiş bundan sonra 
başka hiç bir malfımat alınmadığı 
~ibi muayyen saatte de tayyare 
mey.dana inmemiştir. 

iki şık mevzuu bahsolmaktadır: 
·Tayyare şimale doğru dönmüş ve 
denize düşmüştür .. Yahut bulut· 
lar arasında yolunu kaybeden tay. 
yare meçhul istikametlere gitmiş· 

tir • 

. Her tarafa S. O. S. işaretleri 

ıerilmiştir. Jokeyin aranması için 
·ıalk hiikumete müracaat etmiş. 

tir. 
tn.,.iliz hüklımeti genç sporcu· 

yu b~ılmak için her türlü tedbir· 
lerc başvurmuştur. 

J. Kruş bulunamadığı takdirde 
bu İngiliz sporu için çok büyük 
bir kayıp olacaktır. Çünkü Jokey 
Kruş, ingilterede b:iyük bir ehem. 
miyet verilen atlı sporun üstatla
·ın.dandır. 

Kruş yirmi yaşlarında iken kra. 
im hizmetine girmiş ve o tarihten 
itibaren birçok yarışlar kazanmış· 
tır. 1939 senesi içinde bile ondan 
fazla muvaffakiyct temin etmiş· 

Birçok kimseler evlerinde yatacak 
yatak bulamazken 

Bazlları deniz üzerin
deki yataklarda 
balık avlıyor .. 

Evet .. geçen sene başlayan bu moda bu sene aldı, y\i~ 
tir. • .d rüdü. 

J. Kruş Temmuz ıptı asında. ş· d. d · h ··ıı d b" • J k b" ·..ı . B b un ı enız ya ut go er e ıraz senn eme ıraz oa 
evlenecekti. Ni~anlısı Mıs ar a. eğlenmek için balık avlayanlar ayni zamanda rahat da ebnek 
ra Hives feci haberi öğrenince so- istiyorlar. Bu maksatla deniz üzerinde bir sandal gibi yüzen 
ğukkanlıhğını kaybetmemiş ve: yataklar h er tarafta taammüm etmeğe başladı. Deniz, ev ve 

- öyle ümit ediyorum, ki tay. güzel manzara ... Bir yaz için bundan daha güzel ne düşünü
yare mecburen bir yere inmiş ola· lehilir?. 
caktır. Yoksa bir kaza mevzuu· En yukarıdaki resime geli,.ce, bunlar ela iki yeni evli... 
bahsolamaz. Nişanlım sağ ve sıh. Pek dikkatle balanaya lüzum yok Tnnıdığmız iki yıldız: Tir • 
hattcdir. Bundan eminim. yam P over ve Annabella ... Bir filmden sonra yan uyl<u yan 

Demiştir. biz çiindeler ••• 
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Türk -Fransız unlaşması1Rus-A(man ticaret! 
si günü büyük millet meclisin· an laşm as l 

İngiltere - Le" 
askeri ittifakı 

( Baştarafı 1 incide) 

memleket arasında kıı..""liılrldı ye. 
ni bir itimat devresi açmaktadır. 
İki devlet Balkanların ve §arki 
Akderııiı.in sulhunda iı;;birliği ede
ceklerdir. 

de tasdikinden sonra ayni Pek yakında LOfl 

Cumhurreisimizin ::,.~·tayda bayram yapıl•· Tekzip edilmekle beraber v da i~4z~!a:~~: 
~ . .~ .. . - ~ . , 

kk . , Asıl büyük kurtuluş hayra - mümkün de görülüyor · ı~~:r~~;~klarda~ Ö~1~ 
teşe ürlerı mı 23 temmuzda pek muhte . . .. . gore, General Raısinın r~ 

Müte"' ki ben Bonnet Moskova şem ve muazzam tezahüratla l\1oskova, 24 (A.A.) - Havas: ya ıle de tıcnret muzakerelerı altmda~i Polonya askctl 
müzake~lcrinc dair izahat ver - Yalov, 24 (A.A.) - Riya- kutlanacaktır. Ogünkü mera· ı Bugüne kadar mevcut intibaa yapılmasının muvafık olamıya - nin Londrada İngiliz ord~u 
miştir. seticumhur Umumi K!tipli· simde bulunmak iizere Anka- göre. 7 Alm3.Jı mUtehıuısısının cağı mUtalAasmdadır. messillerile yapmakta oldllb-

F ransız gazeteleri ne ğinden; radan müteaddit heyetlerin ge· Moskovaya gelerek Sovyetler İngiltere ve Fransa ile yapıl _ zakereler nihayet. butnııı~ 
Reisicumhur hmet tnönü, 1 eceği anla§ılmaktadır. Birliğine 750 miloyn marldık bir makta olan milzakerel~r netice - dlr. Polonya harıciye n 

diyor? Hatayın Anavatana kavuşması 5 temmuz kahraman ordu- kredi teklif etleceğine dair .Ber. lendikten SOTifa tabiatilc \'azi - kin Londrayı ziyareti es~ 
Parls, 2' (A.A.) - Fransız . dolayısiyle yurdun her tarafın. muzun Hataya girdigv inin yıl l lindcn çdıl~nld"ha herler hakıkate yet dci?isebilir. Bazı kimseler ~ 6 nıs.anda aktolunan k~~ştıb: 

Tü'rk anlacmıası hakkında :Mntin dan aldıkları ve vatanda§larm uymın e::n ır - ~ r ntı nla!'lm"aının "" 
l ..,..d···· k'. sevin~ ve tebriklerini bildiren döniimii olması münasebetiyle 1 ;ı1-· k 

0 d k: Al h fT So\'yetler Birliğinin Ingiltere ve ta b't ad ~ """k i anteıııtl• garotes ıyor ı. >" b .. d l k ., os ova a ı man ma a ı ı .
1 

. • b' 
1 

, es ı e en as er 
telgraflardan rok mlitehassis u mesut gun e par n mera- d b h be . t k . + ... kt d' Fransa ı e sıyası ır an aşma \'e I 1 d Lo d d ım·"la' ötcdenbcri söylenegelmiştir: ~ . l k ., e u a rı e zıp e .... ,e e ır. ya un a n ra a ,,.. 
olmuc:lardır. Teşekkürlerinin ::ıımle kut anaca tır. Mosko\•a mahafili Fransız • ln _ Almanya ile de bir ticaret anlaş- t.ır. 

Her tUrlU ittifak ve anl~mada " 
bunları aktedenlcrin vasıflarıdır ve mukabil tebriklerinin ibla· Hatay, şehirleri bayramları giliz _ Sovyet mUzakerelerinin ması yapabilmesinde hicıbir mah- ı ...... _..... ......... ~....,...........,...--.,.,.-~ 
ki hesaba katılır. İmzalanan kA. _ ğına Anadolu Ajansını memur münasebetile fevkalade suret· cereyan ettiği bir sırada Alman· zur görmemektedir . Danzigde bir me''p.ı 
ğıdın mahiyeti sonra. gelir. Her etmişlerdir. te donanmaktadır. l lalkm se· • Varşova. 24 (A. A.) -

şeyde olduğu gibi bir ittifakta vinci gör\ilmemi§ derecededir. u z ak şark h a" d ·, s e 1 e r 1 harpte ölen Alman bahri~~fs 
da manevi cihet her §Cye üstUn. Mebuslarımız Hatayda nln şerefine yapılacak ih .ı 
dür. tştc bu bakımdandır ki Türk I k d 24 (A A ) nasebetile Alman dona.nnıs:"' 
- Fransız ittifakının çok yüksek vaziyetten memnuniyet göster· A sdenı er~m, h . .. - Mançuride Sovyet tayyareleri faaliyete geçti k§.nından bir heyetin oatııl: 

rd • mektedirler. na o u ajansının ususı mu • . . 
bir kıymeti va ır. h b" . b·td" . Hsinkin~ 24 (AA) _ "Do-ı ";ı~disesini yalnızca Sankayçek mesı beklenıyor. 1-

B , . k a ırı ı ınyor: • · · · H t Al d anıus• 
Oeuver §Öyle yazıyor: onnet nın nut U Meh l da R h . A · mci Ajansı,, Mançuriıleki Japon kuvvetlerini yapılacak yardımlara eye e ~an on d ti 

us arımız n a mı d .ğ. b' br-.c1 h.. mandanı Amıral Roe er 
Fran.sa Suriyede deruhte etti - Faris, 24 (A.A.) - Türk - k C d t K . 1 d or usu neırettı ı ır tc ıg e u. :nani olmak gayesine !llatuf bulun. d k . 

pa , ev e enm nce ayı, 1• t d" k" e ece tır. 
ği vazifeden başka bir devlet le. Fransız deklarasyonunun imzasın· Ali Münif bugün Hataya gel _ asa en ıyor 1

: • f dufunu bildirmişlerdir. 
hine vazgeçmeği taahhüt ediyor. dan sonra Bonnet'nin radyo ile c!e Sovyet hava kuvvetlen tara ın 
Bu suretle eğer İtalya Suriye ve verilen beyanatının metni şudur: mitl~rdtA Payas ~st~syonunta dan son zamanlarda Mançud top. 
Lübnan Cumhuriyetleri üzerinde hpa1r.tı er a~ı, me us ıır _ve - raklarının ihlali hadiseleri Buir 

-o--
' ' İngiltere aleyh111 

"Fransız - Türk karııdıkh yar· n ıyc musteıııtrı emnıyet u· 
l·stikbal için bazı emeller besliyor :ı r- ' aölünün şimalinde 200 kilometre 

dım deklarasyonu 12 Mayıs lngi. ··d·· ·· f da k ., sa bütün emelleri suya düşmüş mum mu uru tara ın n ar- genişlikte ve Mançuko toprakla· 
oluyor liz - Türk dekJarasyonunun aynı şılanmışlardır. rında 60 kilometre derinlikteki bir 

' terimlerini ele almktadır. Bu dek. Misafirler, lskenderun halk- ıahaya •amil bulunmal:tadır. Bu 
Humanite eöyle yazıyor: lirasyon, Fransayı tngiltereye :ı 

evinde kar§ılayıcılar ile hasbi- tahrikat layık mukabeleyi göre
Fransız - Türk muahedeleri - bağlıyan teahhütlerle Büyük Bri· 

halden sonra Antakyaya git- cektir. 
nin akdinden dolayı hiçbir kimse tanyayı Türkiyeye bağhyan teab-

1 mişlerdir. Eğer Sovyet hava kuvvetleri 
bizim kadar m6Inllun o amaz. hütlcıfo tamamiyle müvaıi kılın-.. lU iki defa uğradığı ağır zayiattan 
Türkiye Cumhuriyeti her tur masını istihdaf eylemektedir. 

T • • d kıtlık mütenebbih olmıyarak tecavüzle. 
emniyet sisteminin za.nırl bir un- Filhakika Türk - Fransız dek. ıyençın e d d M "d ı.: 
surudur. Ankara hükumeti mih- rine evam e erse ansurı eıu 

15rasyonu, evvela, Akdenizde bir Vaşington, 24 ( A.A.) - Japon ordusu karşı tarafın teıeb-
ver devletlerinin rica ve tazyik. 
lerine mukavemet göstermek ve 
sulh cephesine iltihak etmek gi. 
bi bUyük bir kiyaset göstermi§ -
tir. 

Anlaşma hakkında eski 
b:ıhriye nazırının 

makaleıi 
Faris, 24 (A.A.) - Eski bah

riye nazırı Pietri, Fransız - Türk 
anlaşması hakkmda Jour gu.ete. 
sinde yaroığı bir makale(le diyor 
ki: 

Yeni ittifakın stratejik fayda_ 
!arının teferrüatmn. giriemck is· 
temiyorum. Fakat iki nokta var 
ki çok barizdir: Boğazlardan ge
c;erek icabında denizden Roman
yaya ynrdım etmek ve Sovyctler 
Birliği ile irtibat tesis etmek im· 
kan dahiline girmiş olduğu gibi 
SUvey§in de karadan müdafaası 
temin olunmuştur. 

Nihayet şunu da teba.rilz ettir 
mek ıazımdır ki, Sicilya • Pa.n,tel· 
laria - !...ibya Uçkenini kabul da· 
hi etsek Akdcniıin gerek garp 
gerek ~ark havzası lngilterc ve 
Fransanm tefevvuku altında bu • 
lunmaktadır. 

Türk ittifakmm bütün islim 
aleminde yapacağı derin tesiri 
de kaydetmek lil.znndır. Alman 
ve ltalyn.n emelleri ve propagan· 
dalannm ölüm çanı çalmı§tır: 

Amerika memnun 
Vaıincton, 24 (A.A.) - Amc· 

rika diplomatik ma.hafili Türk -
Fransız anlaımasmın akdini Av
rupada sulh cephesinin kuvvetlen
meaindc ciddi bir amil olarak te. 
lakki ey:emektedir. 

Aynı mahafil Türk - Fransıı: 

anlaımasının Moskova müzakere. 
loi üzerinde de müsait bir tesir 
yapaca~ı üm}dindedir. Amerikan 
r.ıahafili Moslrova ile yapılmakta 
olln müzakerelerin netieelenmesi· 
nl totaliter devletlerin genişleme · 

s·ne set çekmek isin siyasi ve as
keri hir zaruret olduğuna işaret 

ey !emektedir. 

Anla§mayı Ruslar hayır
lı bir iş addediyorlar 
Paris, 24 (Hususi) - Moskova 

törilşmeleri hakkında hiç bir yeni 
hab:r yoktur. Ancak Moskova 
~tbuau Türk - Fransız anlaş. 

masını talıtit etmekte ve bu hare. 
lı:ctin taarruılara mukavemet ve 
SL lhün tntldafaası için çok hayırlı 
bir iş olduğunu bildirmekte, bu 

harbe ınUncer olacak bir taarruz Hariciye nazırı Hull, matbuata büsü yü:z:ünden hasıl olacak her 
takdirinde Fransız ve Türk hilkU. beyanatta bulunarak Amoyda- türlü vaziyeti ıüratle ve müessir 

ki Amerika mümessilinin Ku - bir trzda kar§ılamak üzere icabe. 
langsuda hüküm süren yiyecek den bütün tedbirlere tevessül et· 

n:etlerinin birbirlerine ellerinden 
ge1en her türlU yardım ve mUıa· 
he:-ette bulunacalclarmr, 

Saniyen, iJbU teahhUdün, Bal· 
kanlarda da emniyetinin teminini 
ist:hdaf edecek olan kati anlaıma
da tasrih olunacağını derpi§ eyle. 
mc-ktedir. 

kıtlxğı hakkında Japon makam· meğe karar vermiştir. 
lan nezdinde teşebbüslerde bu- ÇEMBERLA YN'tN NUTKU 
lunduiunu söylemiştir. Cardiff, 24 (A.A.) - Burada 

Japonlar, bu itirazı tetkik e- bir mitingde söz söyliyen Baıve-
deceklerini vaadetmişlerdir. kil B. Çemberlayn, Uzak Şark me. 

H 11 T. · d · k'l ıclelerinc temas ederek dc.miJtir 

İ§te dekla"rasyonun esaslr 
noktaır bunlardır. 

u 1 .~entsın e aynı şe vı - ki: 
iki de t~ebbusılerde bulunuldugu· H" bi t ·u h"k" t" . . - ıç r ngı z u ume t, 

nu, faknt yıyect:k getıren va· k d" b T" ç· d . . . h r d en ı te ea11nın ıen - ın e ya. 
t:' -asen bu Hususta şunu da purların Tıentsının met a ın e ld _ b.ld .. 1 1 "bi \ 
ı:.s • k l pı ıgı ı ırı en er gı muame ~-

kaydetmek gerektir ki, Anlaş - daima Japon ına am arı t~ra· ye· tabi tutulmasına müsaade ede-
ma, açıkça tasrih edilmiş oldu· fından. durd~r~lmakta oldugu • mez. Ve hiç bir İngiliz hüknmeti, 
ğu üzere, hiçbir memleket a - nu teyıt etmıştır • kendi harici siyasetini tesbit için 
leyhine müteveccih değildir. başka hükumetlerin emrine tALi 

Bu, İngiliz - Türk dekl8ras· Çıplakları protesto o.lama~. Bundan dola~_ı ümi~ ed.e. 
yonunun aynidir ve Paris, ·Tientsin, 24 (A.A.) _ in· nm. kı, Japonyan~n boyle ~ı~ nı. 
Londra ve Ankarayı teşrik e - giltere konsolosu imtiya:tlı mm yctı yoktu_r •. kendı askerlerın:~ b.u 
den ve muvaffakıyeti sulhun takedaki İngilizlerin çmlçıplak har~ke~l~rını . af~e~ece~ de.gıldı.r 
idamesi !hususunda esaslr tesa · soyulmalarını tahriri olarak şid ve Ingılız mıl.le~ını~ ~ın.dekı haıc 
nütlerini gösteren müzakereler detle protesto etmiştir. ve menfaatlerını ıstıhkar ctme!c 
sıcasmda tanzim edilmiııti. . .... anusunda bulunmamaktadır. 

H " l l .'f • d lngıltere konsoloslugundan UMANA GtREN tNGf LtZ 
ususı mese e er uzerın e .. .... "ld' .... · ·· T" t · · ld .... .b. .. . . ogrenı ıgıne gore, ıen sının v APURU 

0 
.• ~g~ gıhı, u:ı~ı sıy~.~etın Çin belediye reisi muvakkat Tokyo 24 (A.A.) - Svtov'dan 

d
yu sbe sakasm 1 a teza ıtrdae- Pekin hükumeti tarafından in- bildirildiğine göre dün bir İngiliz 

en u sı ı an aşmanın ara - .1 F fi l · ·· ' 
k" b "'l dah · d k 1 gı tere ve ransa se r erme gon torpito muhribi ile bir İngiliz ti· 

1 ag ald .... a zı~~d~ .... ~~ 1 ~ - derilen ayni mealde iki mek·ıcaret ıemisi, limana girmi~lerdir. 

dtır]u' b"l~gunub 't~~ ugum en tubun birer suretini İngiltere Japon maka ıları rıhtımlar Uzeri-
oBayı 1 'dassa a ıyarTı~·k. ve Fransa konsolosluklarına ne barikatlar. koy~uş ve gemilerin 

onnet en sonra ur ıye . • . 

b 
.... k 1 · • Suad Davaz d d tevdı etmıştır. murettebatını karaya çıkmaktan uyu e çısı a e- . A . . . .. 
· t" k.. Bu mektuplarda ihtılafm hal menetmıştır. Bu gemıler, uç saat 

mış ır ı. S • 1 · 1 d" ··o t hariciye nazırı Bon lini mümkün kılacak bazı şart s ·.ınra vatov u terkey emış er ır. 
os um F 1 B h"d" .. . J 

k t oldug"'umuz ııey· lar ileri sürülmekte ve ran· ;.ı ::-. ıse uzerıne, apon ma-
net, yapma a :ı I b k 1 ·· ·· ·· d ı ı · h 
1 h kk d · eden mallı· sız - ngiliz makamatı u şart- am arı, uçuncu ev et erın, er. 
er a ın a ıcap h · bi · · r · 
mntı vermiştir. Buna ancak şu· ların tamamını kabul etmedik-ı _andgı ~ g~m~~ın ımana glırmS e. 

"1" d · leri takdirde Pekin hükumeti -
1 

f ın en yırmı <lort saat evve va· 
nu ı nve e eyım: . • . . . k 1 ı d 

Ti.irk - Fransız birleşmesinin nın esaslı bır tasfıye ışınc vel tov JaJ?on ma am_ a~~m mese eb'eln 

ı ·· ··d·· ·· ·· kten vazivetin icap ettirdigvi tedbiri h:ıberden etmelerı luzumunu ı -)ugun teeyyu unu gorme 'J d. · 1 d" 
mütevellit büyük sevincimi ifa· lere müracaat mecburiyetinde ırmı§ er ır. . 

d k · · lk' l . kalaca<Tr bildirilmektedir Svatovda oturn yabancılara aıt e etme ısterım. ı mem e ' eo· • • • 

k b ·· l l Ih 0 yıyecek ıle mektupların Japonlar 
et,. ~~un. an aşma arı su u • • - - • tarafından kontroldan sonra kara-

tarsın ıçın ımuılamıştır. Bu an· İngılızler aleyhıne nü- ya çıkarılmasına müsaade edil. 
laşmal~r ki~.se~in aleyhine mü ma İ ten vazgeçildi melttedir. 
teveccıh degıldır. Bunları en y Ş 

1 

• • • 
sulhçu maksatlar ilham eyle· Tientsin, 24 (A.A.) - Dün p . 24 (H i) B ·· 
miştir. Bizim idealimiz sulhtur Tientsinde Japonların kontrolü

1 
• a~sh,ıı.J• 

1 
usus -:-- b ulgun 

b 1 k d 1 _ sıyası dl..ltse er gev§emı~ u unu. 
ve bu suretle sulhun muhafa- altında u unan mmta a a n 1 u k ş kt k' · l"k b" . l k } or. za ar a ı gergın ı ır 
zasında teş:~ki. mesai ediy?ruz. giltere aleyhı~~c y~pı ması a·ı dereceye kadar zail olmuştur. Ja· 
F~.a~sa, T u~kıye. ;e İ~gıltere rar~ştı_rıl~n numayışlerden vaz ponlar evvelce ecnebi gemilerinhı 
bu tun beşerıyet. ı~ın azız. olan geçılmıştır. dolaşmalarım menettikleri Su va· 
sulhu. korumak ıçın ellerınden -o- tov ~imanında btıgün seyriscferc 
gelenı yap3.caklarclır.,, Bulgar kralı itnlyaya müsaade etmişlerdir. 

Hatayda bayram gidecek 1 Bir İngiliz gemisi Suvato'dn. 
Roma, 24 (A.A.) - Romajyolcu. posta ve yemek maddeleri 

hazırlığı d 1 d siyasi mahfillerin e söy en iği·1 çıkımnıştır, ancak Japonlar 'diğer 
Antakya, 24 (A.A.) - A- ne göre, Bulgar kralı Boris, ya-

1 
t~raftan ela Hansu körfezi kar~ı

nadolu ajansının hususi muha· nmda Bulgar başvekili olduğl\ sm:faki Fuzan adalarını i~gal et. 
biri bildiriyor : hnlde, yakında Romayı ziyaretl

1 mişlerdir. 
Hatay anlaşmasının pazarte· edecektir. Japon bahriye kolları bu i~gal 

Londradaki askeri 
heyetimiz 

Çalışmalarına devam 
ediyor 

nümayiş 
Tsingtav, 24 (A.A.)""" 

T aingtavda İngiltere ale) 
büyiik nümayişler yapıl~ 

İngiltere • Roma 
--o---

ticaret anlasınS11 

aktedildi Londra, 24 (Hususi) 
Türk askeri heyeti, İngiliz mü-
tehassıslarile birlikte çalışmala- Londra, 24 (A.A.) d, 
rına devam etmektedir, ağır top tere ile Romanya arastflr 
lar hususunda henüz kati bir drada cere~an A ed.en ın: 1111' 

karar ittihaz olunamamıştır. zakereler nıhaı bır ani ~ 
Buradaki heyet, ayni zaman neticelenmiştir. . . el 

da topların çap ve modelleri Bu anlaşma mucıbıll 
meselesile de alakadar olmak- giltere, Romanyaya b~ 
tadır. milyon sterling ikraz e 

Ti.irk heyeti, aYQİ zamanda tir. t 
Türkiyede büyük bir tayyare Bu ~ara.'. iki mem}eke ~ 
fabtik~şı teşkil ediJmesi husus· sındakı mubadelelerın J; 

i.;'r~nı a~'\etkı~ 1 etmel<tedır. laştmlmasına tahsis ew 
Böyle bir fal::iril<a muayyen ...,;ti_r. ________ __ 

?ir zam:ın için ~a.rki Akdeniz Meclisin yaz 
ıle garbı Akdenızın ayrılması a·· .. k M"ll M r5i 
halinde şarki Avrupadaki müt· uyu "Ik hı c;f t dec 

1 
,,.aS 

f·kı ·· · muzun ı a tasm a ; te ı · ere tayyare ve motor yetış T b l k 
tirebilecck vaziyette olacaktır. tı ıne aş ayaca tır. 

-~ 

14 yahudi 
Yahudi ırklarını sakladı 
ğı için mahkum oldu 
Tirieste, 24 (A.A. ) - Ya

hudi ırkına mensup oldukları
na dair vaktinde beyanname 

Türkiye -Fran 
aras nda 

Mütekabil yardı 
vermiyen be§i kadın olmak ü- ı IJaşturaıı 1 1 

zere 14 yahudi on beşer gün beyanatı miir.haıırnn met' 
hapse ve biner liret para ceza· dafaa hQ~i~mıa istin.ıt edeJJ 
ısına mahkum olmuşlardır. dafüi) bir vasıtadan i 

Alman - İtalyan ittifakı . 

Rus sefaretindeki 
(tecavüzi) değildir. Bu 
kın ihtiva ettiği (hayati 

gardenparti tabirile bagkasmm evine ~ 
k ,.,4 (AA) S _ lına göz koymaz. Akdenİ' 

An ara, .. . . - ov kull l (b" . _.ı_ :.) 

b.. ..k l . . b T anı an ızım oen, yet uyu e cısı ve ayan e- . A .. .
1 

t . b k. b .... k l . sıyası dusturlar ı c, bu 
ren ıev, u a şam uyu . e çr l ltal inh" 
lik bahc;elerinde bir gardenpar Y~hnn~z . akiY•. ısann•0,,ı1 
. . . . :ıı .ıyetı t p etmez. 

tı tertıp etmıştır. h"ll • d b""t·· .. 
ı enn c yaşayan u u .. 

Çok samimi bir hava içinde: Jetlere hayat hakkı tanır "' 
geç vakte kadar devam eden denizi aahildarlannın '' 
~u gard.e~par_tide, ezcümle na· rek malı,. addeder. ,, 
fıa vekılı Alı Fuat Cebesoy, Akdeniz tarihte, yalnıf 
muhabere ve münakalat vekili ma irnpnratorluğunun gali' 
Ali Çetin kaya, B. Ali Rana Tar manutbr. Ondan evvel " ~1 
han, birçok mebuslar, ba~ta dan sonra Türklerin v' ~ 
katibi umumi B. Numan Mene· paratorluğunun da gö1'l ~'t 
n:ıencioğ~u olduğu .halde . hari- muttur. Türkler yakı1' 
cıye erkanı, kor dıplomatık ve ziyi ileri sürerek ve batk' 
Türk gazetecileri bulunmuş· letlerin hakkını unutar.l' 
tur. (bizim deniz) demedikle~ 

• • bi, başka memleketlerin de 
Taksim emlak şırketı le vahi iddialardan v 

Taksim Emrnk Şirketi, son bir leri laznndrr. 
içtima akdederek şirketin tasfi- Hülasa Ba!vekilin dün 
yesine \'e muamelatın htikiımete 

1
1et Meclisinde okuduğu 

devrine karar vermiş olduğundan nııtile şarki Akdenizde 
Maliye VekAleti burasını yakın.iye, İngiltere ve Fransada~ 
da belediyeye verecektir. rekkep yeni ve kuvvetl1 

1stanbul amire binasmm stad~ sulh camiası meydamı ge 
yom inşası maksadile hazine ta. - Bu hayırlı te§ekkülü m 
rafından Beden Terbiyeıııl Umum yetle sel8..'tllar, Refik 5tl 
Müdürlüğil emrine \'erildiği alA- hükumetini tebrik cderiı· 
kadarla.ra bildirilmitşir. *111 
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e~ 
kı 1Satie binası işinde son safha 

-------------------------------------------------A Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilanları 8 

~dil Ödül ve Malik Kevkep 
de tevkif edildi 

Alay hayvanatmın ihtiyacı olan 504,000 kilo ot kapalı zarf 
suretile münakasaya çıkarılmıştır. lhale Dörtyolda 30-6-939 
Cuma günü sa.at 15 de yapılacaktır. Muvakkat teminat 1134 li. 
ra.dır. Bu teminat kanundaki ahkam dahilinde vakit zamanla ma
liyeye yatırılarak bir saat evvel komisyona teminat ve teklifin 
verilmeei lazrındır. Şartname her gün AJay Levazımında iste. 

tlektr"- . yenlere verilir. (1049 (4116) 
u{ Şırketinin Fml:lık -ı bina8mm satılması 1'inde yUzde *** 

ta. Sa.tie binasını 250 bin li - beş üzerinden alman 12 bin 500 Balıkesir Birliklerinin ihtiyacı olan 1:30 ton sığır eti kapalı 
~:tın alıp hazineyi 100 bin li.ralık _komisy?nu ele~ik şi~ke. zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 35,100 lL 
lat fazla r.ara.ra sokarak tı aldıgı 250 bın lira ıçınden öde· radır Muvakkat teminatı 2632 Jira 50 kuruştur Thale 29-6-
"' altın t j<>l • f . ti ' . l ' • 

1llnak sa 1~ i?'erıne esat mış r. 939 gUnil saat 11 Ce Balıkeıdr Kor Sa. Al. Ko. a.a yapılacaktır. 
tesmı suretıle menfaat te. E\'S'lf ve şartı ır. ıı 0r ((ıln Ko. da ve İstanbul, Ankara M. M. V. 

'\>e " ·t~rakta. sa~tekar~ı~ 939/ SJ8 LP.\:"Ztm amiri ~ı ~11 ınalma komisyonunda görülebilir. Taliple. 
lil3Unıaıuı el memurıyetlerız:u Fatih Sulh B'rinc' Hukuk mah 1 rin belli belgelerle ve muvakkat teminatlarını havi tekli! mek. 

suç arından eski Denız 1 1 • • • ı d · · k d B ,,,_ Ud ·..ıı uf . ı kemesinden. I tuplar.nı ıhale sanwn en en geç bir saat evvehne a ar alı-
k ~um m Ul"' Yus Ziya · . · 
ı'i. Unıunı mUdür muavinlerin- Arif Hikmetin Eyüpte Sofular kcsırde Ko. na vcrnıelen. (10~7) (4117) 

'!'ahir Kevkep, hukuk milşa- mahallesinde Sofular yokuşunda! . . ** . .. . 
a\rukat tam ·1 İsa ean· ka- 34 numaralı hanede sakin ihsan J{araköse garnlwnu içın iki mılyon dort yllz bin kilo tezeğı 
tltnurni Sadaı Gali t aleyhine açtığı alacak davası iç:n 1 ka;>alı zarfla eksiltmeye çıkanlmıştrr. Tahmin edilen bedeli 
\'e binalar :.VU,i p f' ':

1
' gönderilen zaptı davaya mumai· j24000 lira, ilk teminatı 1800 liradır. Eksiltmesi 28-6-939 çar. 

dia. Neşet Kaknngil !: ~e~~ lcyhin ikametgahının malum ol- şamba gilnil saat 10 da .~ar8:1'ö.sed~. ya.pılaca~tı~. ~amesi 
etı nıUdürU Meteos Tem r rnadığt mübaşiri tarafın.dan veri. Ko. da mevcuttur. Her gun görlilebılır. lsteklılenn teklıf mek. 
~~ gün dördüncü aorgu :~~ len meıruhattan anlaşıl:nış ve tupl.arını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko. na teslim 
· lgının kararı ile tevki! e<iil- mahkemece mUddei vekilinin ta· etmış bulunmaları. (1051) (4119) 

tini, nıecllsi idare a.zatıından. lebile müddeialeyh hakkında on *** 
: ~iray, Sedat Ural, Malik beş gün müddetle il!nen tebligat . Kağızman garniwnu için 700,000 kilo odım kapalı .zarfla 

eı>ın de ha.klarmda.ki tahki- ifasına ve mahkemenin 12 _ 7 • eksıltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 1575() Ura, ılk te
gayrimevkuf devamına ka· 939 ıaat 10 buçuğa talikine karar minatı 1181 liradır. Eksıltmesi 27--6-939 salı günU saat 11 de 

Verilerek 8erbest bırakıldık. verilmiı olduğundan bermucibi Karakösede satın.alma Ko. da yapılacaktır. Şartname ve evsafı 
Ve Ankara.da bulunan di _ karar yevm ve saati mezkurda her gün görtilebllir. İstekliler teklif mektuplarım saat 10 a. ka. 

~ tnaznunlarda.n HamdJ Emin mahkemede hazır bulunmadığı ve dar Ko. na. vermiş olacaklardır. (1052) (4120) 
tı~e .Lilleburgazda. bulunan tarafından b~r vekil göndermediği . . . . *** . · 
da ln~şaviri A_tıf Ödül .hak - takdirde davanın giyaben bakıla- funır Gaz~emırde bı~ adet uçuş pıstl ya.ptmlacaktı~. Mu. 

~ •. d.a ıhzar mUzekkeresı ke - cağı tebliğ makamına kaim olmak hammen bedel~ 131,096 lıra 36 kuruş, ilk temınatı 7805 lıradır. 
f bA~ıru Yazmıştık. üzere il!n olunur. (29507) Kapalı zarfla ıhalesi 29--6:-939 Perşembe günti saat 11 de An. 

"\l\lDI EMlN ÇAP BUGÜN karada M. M. V. Satmalma Komisyonunda. yapılacaktır. Şart. 
GET1R1L1YOR Zayi name proje ve resimleri 660 kuruşa Ankaradc1. Ko. dan alınır. 

~Üddeiumumilik tarafından Muriıimiz merhum Bay Meh- 1s~klileri~ kanunun 2~ 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik. 
~ polisine Hamdi Emin Ça met Azmi Tenikalp'ın Türkiye te ılk temınat ve teklıf mektuplarını muayyen saatten bir saat 
~hıar müzekkeresi hemen ev- imar Bankasına yatırdığı blokele· evveline kadar Ankarada M. M. V. Satmalma Komieyonuna ver. 

gijzı telgrafla gönderilme _ re mukabil mezkur bankadan al· meleri. (1053) ( 4121) 
"t ?'ağnıen maznun bulun.ama . drğı 2369 No. 14 - 3 - 1937 tarihli *** 
4 

.... \'e dUn sabahki trenle geti • 183 liralık ve 3400 no. 12·10.937 Çorluda bir uçuş pisti yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 
;enıiştir, Kendisi bu sabahki tarihli 1185 liralık iki kıt'a mak. 161,027 lira 73 kuruş olup ilk teminatı 9302 liradır. Kapalı 
t-:. ;sle ihzaren şehrimize ge • buz uyi olmuştur. Zuhurunda zarfla ihalesi 28-6-939 per§embe günü saat 13 de Vekdlet Sa.. 

::Ck ve yarın sabah da dör· hükmü olmadığını ilan ederiz. tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname, proje ve resim. 
etı sorgu hikimi Sami tarafın Merhumwı Vcreıc:;i feri 810 kuruş mukabilinde alınabilir. 1st~klilerin kanunun 2, 3 
~ eli maddelerinde yazılı vesaikle birlikte .ilk teminat ve teklif 
~ ya çekilecektir. mektuplarını ihale .saatinden bir saat evveline kadar •-karadn 

\'e MALİK KEVKEP DE ilan .n..u ... 
hı .. 'rEVK1F EDİLDİ 93911032 M. M. V. Satınalma komisyonuna vermeleri. (1054) (t122) 

;ıg *** :.t.' er taraftan Lüleburgama Beyoğlu üçüncü Sulh Hukuk '" • 
8 

.. b h . . . b' .
1 .~an avukat Atıf Ödül dün . d • ur a an garnıgonu ıçın ır mı yon altı yUz elli bin kllo 

Oehrimize gelmiş ,.e ya _ M~~:ıan ~· 9391 1032 . tezeğl kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen be-
eme~zıın G 

1 
d B nu clelı 16500 lira, ilk teminatı 2237 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi .,,_ G\ı'Velki gtin &orgudan eon. maralı dosyasıy e: a ata a ere· . .. w 

~best bırakılan maznun Ma· ket Hanında Kosta Saridaki tara- 2n-6-939 Pereembe gUnu saat 16 da Agrı Mtınalma komisyo. 
"" e\'kep ve daha iki arkada • d H b 1. d Bah . k nunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı Kolordunun tekmil ga.r_ 
• k fm an ey e ıa rıve so a. . d 
ıı.<>erabcr adliyeye gitmi§tir. el 1 N d t .d ·s k nıwnun a mevcut aynıdır. Her yerde ve her giln gröülebilir. ıs. 
~t 12,40 sıralarında. vald o- ğın ha' 

4 ı°' :o 1~
1 

or 1 ak ar/a teklilerin tekli! mektuplarını saat 15 e kadar komisyona vermiş 
ıtlflr aley ıne açı an :ra a aca a. olmaları Hizımdır. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul 
1 acaat Uzerine, sorp ha.. vasının muhakemcaınde : edilemez. (1050) ( 4126) 

~ Saıni tatil olmasına rağmen YövmU muayyende davacı cele· 
tt ebeınmiyeUnl nazara alarak rek dava edilene cönderilen dave· *** 
la ÔdUIUn hemen sorgusuna tiye mübqir tarafından verilen . Adanada yeniden y~ptırılacak olan 232,665 lira 20 kuruş ke. 

~-tnıv ve iki saat suren bir meıruhattan ve mahalli .ıabıtasın- şıf bedelli ~aatah~e bınası kapalı zarfla eksiltmeye konuL 
,·llldan sonra, Atıf ÖdUl ha.k • 1 ahk'k t .. . muıtur. Eksıltmesı Adanada Tüm. Satınalma komisyonunda 30-
~ ca yapı an t ı a a ıore mumaı. . . 

~ ... da tevkif kararı verml3tir. 1 h ı 'd 'kamet o.t.. er~ 6-939 Cuma gUnU saat 16 da yapılacağından tayin edilen sa • 
.,. ,,1 ey ıı orun ı ga.nının m r . 

1 
. 

,,. .11ne &0rguya çekilen maz · h 1 ld ğ 1 '-·kt d atten bır saat evve teklıf mektuplarını Ko. riyasetine vermeleri 
" 11 _. u o u u an aııuıMI a avacının l f • 

4Q.&Jfk Kevkep Jse, bu sefer . d'~ h'l .11 tebl'ğ t . şarttır. Ik tem natı 12,882 liradır. lnşaata ait ke§if, plan ve 
' tt ifadesinde ilk &öyledikle- ııte 1&~ veç 1 e .; ~en 

1 
~l a ıc· §artnamesini göıınek isteyenler Ankara ve İstanbul Levazım 

tn.ınamen mi bir ifadede ~·ı;ı ar~r Uve~ m~~ 0 ~ 
9

:
9 
m:· lm. Sa. AI. Ko. da ve Adanada Ttim. Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

lllıarak itin tahkikatını başka a eme gund 0
d n ·d·ı" t .gd - İstekliler 2490 ıayılı kanunun 1, 2, 3 eli maddelerindeki evsafı 

~ 1 nU ıaat 10 a ava c ı en zı or . ki d . . .. 
~ 0 a sevketmek istediğinden ğl U .. .. S 1h haız oldu arına. aır lUzumlu olan vesaıkı ıhaleden evvel Ko. na 
;!il hakimi onu da tevki! et - Sakaryarun Beyo. u çuncu u gÖ!termek mecburiyetindedirler. (2) (4129) 

~~~ fr. Huku'k mhkcmesınde hazır bulun· 
f!o** t\-kit ması veya bir vekil göndermesi, . . . . . . 

a.. len AOnra maznunlar ki. .. d d'ii t kdi d hake Manıs:t ve hariç kıtaatın ıhtıyacı ıçın 33,300 kilo sade yağı 
~lklan bir taksi ile yanların. gon erme ı a r e mu . rfl ... . b da 0 .. 1 ~· t bl' kapalı za a ıatm alınacaktır. Hepsinin tutarı 36,630 liradır. 
~ııu 11 i ld • h ld t menın gıya ın g ru ecee;ı e ı. . . . 1h 

rı..-·•.fe po s o ugu a e ev ~ t -4ı... ı...:.. 
1 

k .. Şartnarnesı parasız olarak Manisada Ko. dan verılır. alesi :--ne · ttırülmU 1 d' ..,a uıQAcmına -ım o ma uzere .. . . . . 
.\'- Ye gö §er ır. 20 U "dd tl .1• 1 5-7-939 gunil saat 11 dedır. llk temınatı 2747 lıra 25 kuruş. 

\If Ödül Malik K k d g n mu e e ı an o unur. •1 gir . 
M~ ,ve ev ep a (29504) tur. Ek~ı tmeye ecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddele. 
"l:n çıkarken; arkadaşları va· rindeki istenilen belgelerle ticaret odası vesikalarile birlikte ek-

lle tertibat aldır:mı§lar ve VAKiT k•t b • &iltme saatinden bir saat evv.eline kadar teminat ve teklif mek. 
•1 fotoğratçılannm resimle- 1 a evı tupla.rmı Manisada Tüm. Sa.*A*l. K* o. na vermeleri. (1) (4130) 
lealınatarma manJ olmak lste-
~lr. MunurJı:ır foto muha. \ 120.000 kilo ınğır eti kapalı zarfla ekeiltmeye konulmuştur. 

lı>; i atlatmalt için postahane Dün ve yaran tercüme ~ahmln bedeli 22,500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Ek. 
~~ ?tıdan çıkmıclar, ytlzlcrlni sıltmesi 7-7-939 cuma gUnU saat 15 de F:rzurumda ııskeri sa. 
~ ve mendilleri ile kapaya. tmalma kon:ıisyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsafı her gUn 
~°'Jar adım otomobile atla · külliyatı görülebilir. Teklif mektupları belli saatten bir saat evvel ko. 
~ dır. misyon başkanlığına verilmesi. (22) (4287) 
~ ddeiumumtlik tarafından ış No. ı 1·20 ikinci ıeri Kr. *** 
~ l?ıdald tahkikata ehemmi • ı 1 Gorio baba ı 00 Samıun garnizonu ihtiyacı olan 40,000 kilo sade yağı kapa. 
ıt0. devam edilmektedir. 12 Deliliğin psikoloji.si 00 Ilı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Parası 37,600 lira ilk teminatı 
~l.l\ZNl.JNLAR NE Dl YOR? 13 tlkbahar ıelleri 7 5 2820 liradır. İhalesi 4-7-939 salı günü saat 10 da Tümen bina. 
,1~tUıı maznunlar müddeiumu· 14 Engerek düğtlmU 60

1 amdaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi almak ve görmek 
lcıki sorgularında yolsuzlu _ l~ Rasin kUJUyatı m 1~ isteyenlerin her gUn i~tiri'ık edeceklerin vesikaları ve teminatları 

.~amile inkar edememi§ler, 16 Samiml Saadet 50 ile birlikte ihale gün ve saatinde müracaatları ve zarflarını bir 
~1 t tevil yoluna girişmişlerdir. 17 tetatlstik 30 saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. (21) ( 4288) 
!hı~unlar umumiyetle §Öyle 18 Çocuk dUşUrt~n!er 60 * • * 
~l~rdir: 19 llim ve reıııefe 30 33 ton eade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmm=tur. Tah. 
~ llınamn evvela yapılan keş. 20 :Mevcudu kalmadı • · min edilen bedeli 34,650 liradır. Muvakkat teminatı 2598 lira 75 
~ batı noksanlar vardı. Bah· - kuru§tur. İh1tle 4-7-939 salı gUnU saat 11 de &lıkesir kor sa. 
~~Çen arsa ve nhtımm da kıy- 630ıtınalma komiıııyonu binaınnda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
. h t.rı takdir olunmamıetı. Biz Bu ıerinln fiatr 8.30 k:.ıruıtur. her gUn komı~onda ve (lstanbulda ve AnJuırada M. M. V, ı ... v. 
~IJ. llokunJa.rı ikmal ettik, ya• Hepsini alanlara yüzde 20 tıılton. lmlrllklert ıa'E._ alma komteyon1tınNh da görUlebillr.) Taib.le. 
~!' llzerinde bazı değişiklik. to yapılır. Kalan 4.2't kurutun rin belli belge er ve muvakkat teminntl:ırını hıvi teklif mektup-

Ptık.,, 1,24 kuruıu peola alınarak mUte- larınr ihale BMtinden en geç bir saat evveline kadar komisyona 
1'COMllSYON PARASI bakial &yda birer Ura i5denmek m~kbuz mukahill vermeleri. (20) ( 4289) 

ll.: K!MINMtŞ., Ozere Uç takıd!e _Wlanır. ,,, *** " • il 
~r al~ ~öm ~ 160 •. 000 kilo 8lğn: eti Jiape.lr zartla: bliB!lfmhyEf ionul!nuefur. 

Tahmin bedeli 32,000 lira ilk teminatı 2400 liradır. Eksiltmesı 

3-7-939 pazartesi gUnü saat 15 de Erzincanda As. satınahna 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafı her gün görü. 
lebilir. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat eV\'el Er. 
zincan tUmen satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(18) (4291) 

*** 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli !ık Tc. 

Kilo Lira Lira 
Sığır eti veya koyun eti 144,000 22,320 1674 
veya keçi eti 
Kuru ot 276,000 11,700 877,50 

Mersin garnizonundaki kıtaatm ihtiyacı olan yukarıda ya
zılı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
!halesi 5-7-939 çarşamba gUnü saat 15 de yapılacaktır. Eksilt. 
me Mersinde As. satınalma komisyonunda yapılacaktır. Zarflar 
aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. 
Şartnamesi Mersinde adı ge~en komisyonda her gün görülebilir. 
(32) (4418) 

*** 
f zmirde Mst. Mv. Seferihisar mıntakasındaki 81,000 kilo ke. 

silmiş sığır eti veyahut burulmuş keçi eti ihtiyacı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. thalcsi 7-7-939 cuma gtinU saat 16 da 
kı&lada İzmir Lv. !mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 18630 liradır. tık teminatı 1397 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi her gün 1zmirde komisyonda görillebilir. ls. 
tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster 
mek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa. 
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesa. 
ikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (31) ( 4420) 

*** 
Sığır etlerinin ihaleleleri, miktarları, muhammen bedeli ve 

ilk teminatlan aşağıda. hizalarında yazıldığı üzere kapalı zarf. 
la alınacaktır. Isteklilerin ihaleden bir eaat evvel 2490 sayılı ka. 
nunun 2, 3 maddelerindeki vesaikle 939 senesi ticaret vesikaları 
ve gene akağıda yazılı ilk teminat akçalarile birlikte Çanakkale. 
de Müstahkem mevki aatmalma Ko. na milracaatlnrı (27) (4423) 
Cinsi Miktarı MWıammen llk teminatı Thalesi 

Sığır eti 
Sığır eti 

Kilo 
80,000 
64,500 

bedeli Lira Lira 
24000 1800 
19350 1451,50 

*** 

6.7.939 saat 11 de 
7.7.939 saat 16 da 

67,000 kUo sığır veya keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 12-7-939 çarşamba gUnü saat 10 da Tirede 
alay karargihı binasında yapılacaktır. Bu mikdar sığır veya keçi 
etinin umum tahmin bedeli 15,410 lira muvakkat teminatı 1155 
lira 75 kuruştur. Eksiltmeye girecek olanlarm eksiltme günli 
2490 sayılı kanunun 2; 3 cü maddelerinde yazılı, belgelerile bir
likte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar temi
nat ve teklü mektuplannı Tirede alay satmalma komisyonuna 
venn~ bulunacaklardır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanb,.1 
levazım ~rliği, 1zmirde Tüm ve Tirede alay sattnalma Komis. 
yonunda mevcuttur. İstekliler müracaatla okuyabilirler • 

(46) (4586) 

*** 
Keşif bedeli 31431 Ura 36 kuruş olan muhafız ve piyade alay

ları kışlaları yolları kapalı zarfla eksiltmeye kon.muştur. Eksilt
mesi 11-7-939 sah günü saat 11 dedir. İlk teminatı 2357 lira 
35 kuruş olup şartnamesi 157 kuru§ mukabilinde Ko. dan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2400 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle ve bu gibi işlerle iştigal ettikte· 
rine dair Ticaret Odasmd&J\ alacakları vesikalarla birlikte ihale 
saatinden behemehal bir saat evveline kadar zrflarım Ankarada 
M. M. V. satmalma Ko. na vermeleri. (47) (4587) 

1 Deniz Levazım ilanları 1 
~~---4/I'emmuz/ 939 tarihine rastlaynn salı günil saat 14 de ka. 

palı zarfla eksiltmesinin yapılacağı ilan olunan, (2000) kilo çayın 
görUlcn lU:zuma binaen eksiltmesi geri bırakılmıştır. (4473) , 

lstanbul defterdarhğından: 

Defterdarlık binası içinde betonarme, döşeme 
vesair tamirat işi 

Keşif bedeli 
Lira Kuru§ 

9756 02 

Yukarıda yazılı inşaat ve tamirat hizasındaki keşif bedeli 
muhammen! fu:erinden açık eksiltme sureüle 6-7-939 tarihine 
müsadif per§embe gün,U saat on dörtte ihale olunacaktır. Talip. 
!erin (732) liralık teminatı nakdiye Ycya banka mektupları ile 
beraber en az beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden alacakları vesaikıı milsteniden Jsta:Jbul vilayetinin 
eksiltme tarihinde~ sekiz giln evvel almış olduğu ehliyet ve 939 
yılma ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü Defterdarlık Mil
li Emlak MUdürlUğünde müteşekkil komisyona mUracaatları. 

(4431) 

İstanbul Daimi Encümeninden: 
26--6-939 pazartesi günü saat on beşte İstanbul Belediye 

Daimi Encümeni odasında 11000 on bir bin lira keşü bedeli yüz 
bin adet parke tagı mübayaası kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

~Iukavele, eksiltme, bayındırlık i5leri gen.el, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, ke~ü hul(ısasile buna mütcfcrri diğer evrak 
zabıt ve Muameınt MlidUrlüe-t,inde görülecektir. 

Muvakkat teminat (sekiz yüz yirmi beş) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupiarı ve bu işe benzer iş yn""t·•·.,.. .. 

dair idarelerinden almış olduğu ''eslkalara istinaden 1sta:·~ JI T:'<'
lediy~i Fen !§!eri MtidllrlUğUnden <>ksiltme tarihlrde'1 8 ·- c · 
vel dilekçe ile alınmı9 ehliyet ve 93P yıl na ait ;r'ic::.ret oe~sı \ e 
sikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya mektut.:ı i~ beraber 
usulü dairesinde ihzar edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı 
r.arflarmı 26-6--939 pazartesi günü saat 14 e kadar Daimi Eneli-
~ ~ :vermeleri llzmıdıı: 
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oırıncı kan, ·kuvvet, iştiha şurub~dur. 
FORFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve i~tah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

r:'S!m ...................................................................................................... ~ 
~~~~~.~~~~--------~--~--~~~--------------~~~~~~--~~------------~~~~--------~------~------~~~~----__, 
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L e vazım Amirliği Satınalma 
Komisyonundan 

-----~ Beş bin liralık kadar yatak kılıflığı bez alınacaktır. Pazar. 
!ıkla eksiltmesi 26-6-939 pazartesi günü saat 14,30 da Topha
nede tst. 1 cvazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacak. 
tır. Kati " ınat1 750 liradır. Nümunesi komisyonda görülebilir. 
lstcklilcrin kanuni '\'csikalarile beraber belli saatte komisyona 
g lmclcri. (19) (4460) 

• • • 
200 adet çöp kovası alınacaktır. Açık eksiltmesi 11-7-939 

lı günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik satına alma Ko. da 
) a. ılacaktır. Tahmin bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. 
Nt mune ve şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesi. 
ı. l r'le ber~ber belli saatte Ko. na gelmeleri. (29) ( 4589) 

V A KO T KDT A BEVft 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncü seri 

N unınra Kuruş 29 Kapitalizm buhranı 

21 lltlklimdar millet 50 30 Slambo 

22 Yeni ilmi zihniyet 75 

23 Mevcudu kalmadı 

50 
125 

615 

2l Günün iktısadi işlc:ri Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum , idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1263 lira 23 kuruş olan muhtelif cin.s ve 
eb'atta kilit, menteşe kapı sürmesi, sürgü vesaire gibi 61 ka. 
lem malzeme 6. 7. 1939 perşembe günü saat (10,30) on buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 94 lira 75 kuruşluk muvakkat te_ 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa. 
atine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait .ııartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl. 
maktadn-. ( 4331) 

-
,( 41lta ~bu: 8eJeiJ.; vesi (lanla_rı 

' . . ·~ { 

Taksitle alman vergi ve resimleri taksit zamanları 

Bina vergisi 

Birinci İkinci Üçüncü 
taksit taksit taksit 

Dördüncü 
taksit 

"iki taksittir,, Tem.muz Eyliıl Te~nisani Kanunusani ayları 
sonu 

Tanzifat vergi
si ve t enviri· 
ye resmi "iki 
taksittir,, 
Arazi vergisi 

Eylfü Kanunusani 

"iki taksittir,, Temmuz Kanunuevvel 
Yol parası "iki 

" " 

,, " 

taksittir,, Haziran T~nievvel ,, ,, 
Olduğu ve bu taksit zamanları ~rfında mensup bulun4uğu 

belediye tahsil şubesine müracaatla borcunu ödemiyenler hakkın· 

da tahsili emval kanunu ahkamının tatbikine zaruret hasıl ola _ 
cağı. 

Mükellef oldukları vergiletin tahakkuK ve tahsil miktarları 
kaydedilmek için mükellefler yedine verilmek üzere maliyece 
hazırlanmış olan cüzdanları belediye vergi ve resimleri için de 
kullanmak isteyenlerin malmüdürlüklerinden bu cüzdanlardan te
darik ederek imla ettirmek ÜT.ere yine mensup bulundukları beledi 
ye tahsil şubesine müracaat eylemeleri ilan olunur. (4539) 

Dünyaca maruf 

"PEUGEOT 
" Bisikletleri 

Münhasıran . 
BAK ER 

mağazalarında satılmaktadır. 

tlan 
939/ 1090 
OıK.üdar Hukuk Hakimliğin

den: 

Hayri tarafından Nişantaşı Em· 
lak caddesi 4 No.lı Ayten Apartı. 
manında karısı Ratibe aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine 
müddealcyhin ikametgahının meç 
huliyeti hascbile dava arzuhali ile 
davetiyenin ilanen tcbligına karar 
verilmis ve bu baptaki arzuhal su. 
retile davetiye varakası mahkeme 
divanhanesine asılmış olmakla 
tahkikat günü olan 19 - 7 - 939 
Çarşamba saat 10 da Üsküdar 
Hukuk mahkemesine gelmesi ve 
davaya karşı da tarihi ilandan iti. 
baren 20 gün zarfında cevap ver 
mesi lüzumu gazete ile de ilan 
olunur. (29508) 

Bıll'ı 111ını lı ıfır.ıtı ülılun·n 1 KAT OL 
ve sivrisinekler i1:in d ~·:ın:ın 

KATOL COIL 

r; Cumhuriyet 
~ Tercümeni• rolü 
:..1 Deği i ler 

60 
50 

100 
75 
30 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
kuruşu pesin alınarak mUtebaki- : 

'rnll:ıııııı ız. En ıniikcınnırl Ye en 
nıiicssirrlirlcr. Bii,iık lı:ıkknli~r 

ve ccuınelcrdc bulunur. 
DEPOSU: Bryo{jlu11da Japon nıa
;a:cıs ı , l\'cıl:amııra, Telefon: 402!'>0 

23 J.aokon ili a yda birer lira MenJTt•k ilsere 1 :.--•••••••••• 
Uç taksite bağlanır. 

Gripin ]{utularınm üzerine resimde gördüğünilz şekilde lCa • 
ma pullar ilave edilmi~ir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakiptiz gazete 

Müvezzilerden ısrarla 

SAHiBi : ASIM US Neşriyat l\füdürü: R. Ahmet Seot 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaa~ı 


