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in tayyareleri Kronstad 
-ımanını bonıbardınıan ettiler 

--~ 

Ilclstnl;lde So\j~t tayyarelerinin bombardımantarmdan ııonn hir giirünil<J ..• 
----------.. . -------·------

• 

' 
IYanm 
ltanıardaki 

lngilteregi 
ettiler 

.5ovyeller 
protesto 

Sovyet gemileri 
Abluka yüzünden araştırılırsa 

•• BUGUN ~Rfaati 
!kan devletlerini 
lafa dütürerek iki-

Moskova tazminat Milli Piyankoda 

istiyeceğini bildiriyor KAtff AN ')ırmakta değildir 

: HASAN KUMÇAYI 
e d'Jtalla n(lfl'ettlği bir 

son günlerin Balkan 
l'fnden bahsederken: ''İ. 

._ l'ı!Yf sorolma<lan A \TUpa-

MoskO\"a, 11 (A. A.) - Resmi r a' ·~m~ı ihlal ve bitaraf mcmle. N u M A R A L A R 
bir tebliğ, hariciye komiseri Molo. ketlerin ticaret ve menfaatini iz· 

tov'un Moskovadaki İngiliz sefiri· r:>- r• ""1Ckte olduğu beyan edil- 4 Ün CÜ Sayfam 12 da 
ne b:r nota tevdi ederek !ngilte- mektedir, Sovyet hlikumPt;. Sov· 

I ltOıesınde hiçbir şey yapı
" eliyor; acaba İtalyan mes· 

\ !tın ba climlcden kasdet-

1 'ita. nccllr~ Bulgarlst.anla 
1 

komsulan araınnıla bir 
ık.. ~ini bulmak lc;in hazır. 
"Pl0tnatik faallyetler mi b

(Devamr 4 üncüde) 

Deri 
Qtikllrı 

rr:;·:ı Almanya tarafından bitaraf 
memleketlere yapılmakta olan ih

racata karşı ittihaz etmiş olduğu 

tcdabiri kat'ı surette protesto et
miş olduğunu bildirmektedir. 

Bu notada İngiltere tarafından 

alman tedbirlerin hukuku düvel 

yet Rwıyaya ait bir geminin zorla 
bir İngiliz veya. Fransız llmanma 
götürülmesi yüzünden uğratılacak 
zarardan veyahut zikri geçen ted
birJerin tatbilı:ı dolayısiyle Rus ha. 
rici ticaretinin maruz ltalacağı 

zayiattan dolayı tazminat iııt ~rr"k 

hakkmt muhafaza etmektedir. 

ve kösele 
aldı yürüdü 

iki ay sonra ince iş ayakkabı 
ru ~apılmasına imkan kalmıyacakmış 
.ııa:ıaki hlrbin tc:;irile Bundan yalnız halk değil, ayak- nüne geçilınesi için hükumete mü-
~e deri ve kö3ele fiyfıtla- kabı yapıcı esnafı da büyük za· racaate karar vermi~tir. 
tl·~~lmi§tİr. Ellerinde es- ·. rarlara uğramıştır. Cemiyet reisi AMullah bir mu-
1 ·ilıı~ m1l bJl:ı,11la:, bJn Ayakkabıcılar cemiyeti idare harririmize şunları söylemiştir: 
~ acte ede-ek ihtikar yap- h~reti bu sabah toplanarak mese- - lthalat olmaması yüzünden 
YU!nıu~lardır. !eyi tetkik etmiş ve ihtikinn ö- _ (Devamı 4 üncüde) 

9Her Cemiyeti 
~asamblesi 
~ tteiin F~nlandiya 
~elesi hakkında 

\ arar verecek 
,~. 11 - Mi!lotlcr Cemi· 
~illlblesi bugün toplanarak 
~~a lnesclcsini tetkik edip 

:ı•· Vc>rc~c>l<tlr. 
~ın hükumeti bu günkü iç

~O\·yet Ruı;Janm Milletler 

' den ihracına dair bir ka· 
'~t teklif edec~ktlt. Bu ka

l!tt 
ilin konseyde ittifakkı ve 

~de büyük bir ck~criyeti 
• eaı kuvvetle muhtemel. 

Finlandiya körfezinde 
meçhul tahtelbahir 
Tallitı, 11 ( A.A.) - Kassari adındaki Estonya vap'!ru, cumar· 

te:.i - pazar gecesi Finlandiya körfezinde meçhül bir tahtelb1!1irin 
ateşile batırhmı~tır. 

~ Mürettebatı, l . it:rraa adasına çıkmıştır. lki yaralı vardır ve 
bir kişi kayıptır. 

Bir lsveç vapuru batfl 
Stokholm, 11 (A.A.) - 1928 tonilatoluk Yinda hveç vapuru, 

bir mayna çarparak batmıştır. Bu geminin 24 kişilik mürettebatı bir 
panimarka ıemisi tarafından kurta.rılmıttır. 

Fon Papen 
Bugün Alman 

kolonisile görüştü 
Birkaç gündenberi ş~'uimi:de 

bulunan Alman büyük elçisi fon 
.Papc~ bugün de Ayaspaşadaki 
.konsoloshanede Alman kolonisi 
mensuplarile görüşmelerine de· 
vam etmiştir. 

Büyük elçi, Ankarada Alm:ın· 

larla yapılacak yeni ticaret anla~· 
ması müza-kereleri dolayısile AI· 
man müessseleri mümessillerinin 
dilekleri etrafında iz:ıhat alml'~ · 
tadır. Bu iş tamamlandıktan son· 
ra Anlcaraya dönecek ve hüku 
metimizle temaslara girişecektir. 

Isveçte 
200 senedenberi 
karşılaşılmamış 

Vahim vaziyet , 
Baskumandan orduya 

;mri yevmi neşretti 
ı•ari<ı;, 11 - General Thoerncll 

İsveç orduları başkumandanlığına 

tayin edilmiştir. 
General Thoernel orduya hita -

ben a5ağıdaki emriycvmiyi neş· 

retmiştir: 

"Bugünkli §artlar içinde, vatan 
hUrriyetinin ve kendi kararında 
kendisinin h!ı.kim olması hakkının 

mUdafaası vazifesi önünde diğer 

bütlin dU.ünceler ailinmi3tir. 
Memleketin emniyeti Yull•Y• 

sadalcatimize ve a:mıioüdn kuvv~ 
tillle dayoomnktadır .• , 

General Tohemelin bqkuman • 

(ne... 4 ünc:ticle). 

Fin harp 
gemileri 

Sovyet filosu ile mu-
• 

vaffakiyetle harp etti 
Finler sıhrın altında 20 derece 

. soğukta harp ediyorlar 

Karelide 
Bu hafta büyük mu
harebeler bekleniyor 

Koma, 11 - Helsinkiden ge-1 llosko\'&, 11 (A. A.) - F:inlAn· 
len son haberlere göre Finl&ndlya dlyadaki askerl hareklta d&lr o • 
tayyareleri Kronştad lime.nmı lan tebliğ, 10 klnunuevvel tarihin· 

bombardıman etmişlerdir. Finlln - de &vyet kıtaatmm her ifttikamet. 
diya filosu dün Sovyet deniz kuv- te m~rlem.1§ olduklanru bildirmek· 

tedir. 
vetleriyle Botnie körfezinde bir 
muharebe yapmış ve onları geri 
ı:;ckilmcğo mecbur etmiştir, 

Sovyetler, Finlandiyayı ikiye 

bö!mek için büylik bir taarruz ha. 
zırlıyorlar. llannerheim hattı ö • 
nlindo bulunan Sovyet kuvvetleri, 

Finlandiya kuvvetlerinden Uç tni!
li fıı.zhdır. Yeniden li<: Sovyet tay
yaresi düşüı ülmüştür. 

Oukhta mmtakumd& &vyet 
kuvvetleri Xuolojavf tuabasmr iş· 
gal etmlştir. 

Posoıero mmtab•mda &vyet 
kıtaatı, Johonala ku&bdnıı .up • 
tetmtalerdir. 

Kareli berzalımda BoboeJmto ve 
Kırka - lloula kasaballn Rtı!llar 
tara!mdan iJgal edl!m.ı.tir. 

(Dnllml 4 m.üde) 

UPJt11l•kl'e So\-y~t tayyan-lnlntn homhtrılıtnanr ~a.-.,.cJa. .. 

Ankarada onbeş gün 
• 1 211••••.. a.:-

"Türkkuşu,, merkezin
de Sabih.a Gökçenle 

bir hasbıhal ... 
(Yamı 5 lnetcle) 



Düşündüğüm gibi: 

ongu dak köm .. r 
havzası in dev~etleşt·rilmesi 

Başvekil Refik Saydam Zonguldakta tetldkat yaptı. V c bir kaç 
gün evvel gazetelerde: büyük bir memnuniyetle ckul!uk ki, hükO. 
metimiz Zongnl!:lak l,öm:.U- hanasırun devletleştirilmesi ve tek 
ıeleen idaresi i~in hn.:::rlıl:t:r:ı ba~~am:~. 

Demiryollan, liman, rıhtım, elektrik, tram ... -ay, telefon ve 
saire gi:bi narin müesre eleririn yabancı ellerde bulunduğu ve sa.. 
nayi şubeleriyle maden istihraç işlerimizin en mühim merkezlerinin 
ccnebt sermave hesabına icledi? ~-'lr:n fü:•=:r.den çok gecmedi. 
istiklal harbinden sonra milli ist:kHilimizle telifin~ imkan olmıyan 
ba vaziyete bir nihayet verm:k n hurdan Tiirk sermaye ve ida. 
resiyle i'.;letm:k vazifesi"li b'lşanr.anuz lazım geliyordu. 

Bundan kurtulmak için de yer.i ve milli kir endüstri yaratmak 
zaruretine düstük. 

inkılabın ihmal kabul etmez bir şart olarak önüne koyduğu 
bu vazifeyi Cumhuriyet hükfımetimiz mümkün nür'atle ve kat'i 
adımlarla haUetmiştir • 

Sanayimizin, d:mir yollaru:uzın ve deniz nakliye vasıtlaanmı. 
zın stünden güne inkişafı ve dahili istihlakin mütemadiyen art· 
ması, nihayet kömiir meselesini de ön safta halli icap eden bir mcm.. 
leket ltlavası yapm<ığa başlamıştı ve işte bunı.ın için hükumetimiz de 
isabetli bir görü .. lc cırtth bu i~e el koymuş bulunuyor. 

Esasen bundıın bir mUdde evvel kömür ocaklarındaki ecnebi 
serma~•esinin evvelce işı?al et .. iği mevki elinden alınmıştı. Fakat 
dağnrk ve ufak sermaye ile işleti1en ocaklar, yüksek ve modern 
teknik tatbik edemedikleri i!jin icap eden nındrmam veremiyor ve 

Suat DERViŞ 

(Dc\'amı 6 mcı s:ı.yf:ınm 4' UncU .,Utununila) 

1 Valcit 
Asmı. Us, "llıtikfın yıldıran tl· 

lfı.h'' başlıklı makalesinde, Ticaret 
Vekaletinin manit:nturn tilccarlıı.n
nm mallarına mukabil bankalardan 
aldıklan avansların gerl istenmesi 
yolunda.ki emriyle ihtikara karşı 
ınUcssir tedbirler alını§ olduğunu 
kaydederek hfr ktsnn ithnllt o,cı • 
yasında nonnııl y{lksel!ş}er olab!le
ceğlnl. fakat bunun banka kredL 
leriyle yapılan ihtikarı asla mazur 
göstcremiyeceğinl yazıyor ve ihti· 
karla mncadele için müessir bir 
vasıta olarak, alman tedbirlere rağ 
men fbtikAr yaptıklarma vesika· 
!arlı kanant b sıl olan toptancı
larm lslmlerlnden bir kara liste 
yapllmasmı ve bu listeye girenle. 
rln devletin ruunuskür iş ndarnla
rmıı gCisterd.ij;i kanuni ve idart ko
laylıklardan istüa.delcri imkô.nıoın 
kaldınlmasmı tavsfJ•e .ediyor. 

Y Pni Sa '1alt 

Tan 
.M. Zekeriya Sertel "Bitaraf 

kalmanın cezası .. başlıklı yazısın
da Avrup~daki hUyllk devler çar
pL~ru:ınd1, ki çUk dcvlet!crln is. 
~ik 5.llc:"l"i C'rın-ııbflnıek c .. fllııl"ıoi
le çr~mdrl:lnrr.u. fakat Jdl,.Uk mil
letleri!! bu devler çarpışm::ı.smda 
kenııra çcltllfp seyirci knlnnuyn.. 
cakl.,rmı iznh ederek ~ylo dJyor: 

''Bitaraf l•alm-ık dpr,.•1-, "rgec; 
hnritadruı eillnmeğl göze almıık 
demektir.,, 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, "lktısadf hayatta 

norm.al muvazene., başlıklı yazı· 
smda, ticaret v<!kalctinin ist.ıruıal 
ve lstlhl!k itibııriyle memleketin 
umuınl bn,ııtrnda normal bir rr.u
vnzcnc te:?lı!iT)I it!tl'h~af ~den s\s • 
tıomlf ve \'Crirnli Çı\l~Tl'll'Tnr fıznrin· 
de bulunduğı•nu knvdedcrck alı -
nıtn yeni tedbirleri faah eylem.ek. 
tedir. 

Hllseyln Ccllfd Yalçın, ''1\'lçln 
İngiltere ve Frnnsayln mUttefl-
lili~ .. b~lrldt ma.l:"l"'"ir.de, A1man. Vali s~ı~ada davet 
ya ile dost knlmağı ümit ve hulytı edilecek 
etmenin başını kunıl:ırm irine so-
karak tehlilte)i görmemeğe çalt- Kl01>1"ril""'l7.le nıac yanmak tiz.ere 
ııan eevc kuşıınnn buıial" .:r ... rıan f,;tanbula gelen Yuıro .. ıııv FT}()I'CU

çok dah:ı b!lyUk bfr 8afdenınltık lan yann on birde vali ve beledi· 
teşkll edcc"?nl cn.,:dcderek: "Bil- ye rcfsl L~tfi K~an zlyıırct cdc
yl\k blr dt'IVlet B lknnlnrn '"el'l"'R. rek Be!grad vnli inin sureti muh· 
tiğt halde bizim rahnt ve milstaltil susnda !föndcrdlf;f d:ıvet mel:tubu
ynşıynbllcceğfml.ze, knnlı mllcade- nu kcındfslııe te\•dJ edeccltlcrdlr. 
lelerle istiklAlimlzi ve hnyatunIZJ -<>-
mUdaflıa unırettnde kalmnraeağı· Bulgaristanda ölen 
nuıa ihtimal veren bir Tilrk: vs-
tanma hıyanet derecesinde affedil. Celil kimdi 
meı bir gaflet ve daUUete kendjst· Bul~ıi1rtanda Burgııilt avuknt 
nl kant~ demektir.,. dPr1ikten İsmail Celilln haplshnnede öldü· 
l90nra gunlan IHl.vo etmektedir: ğilnll yamuşttk. Gazetemizde bu 

''Haın t körlerin J'{)zllne bDa aCJ h:ıh .. rl gl> .. on Ali Nn.ci f1.-1·e1a
çnrpacak kadnr cati}'ılrrn, Alm~n şrmız ''Yeni Sabnh .. a yazdığı f,•c~ 
omı•lan hf"nl\s Romnnvn rı ve Bul- radıı ôl"'Jl 1smııfl Celili Sofyııda 
r.arlstanr çiğnemedi. hcnlls bizim gazeteci Mehmet Celil zannetmiş 
:topraklarda paUıyan bir top yU:ı- ve bir yanlr.-ılığn scbeb olmu5tur. 
lerce kilometre ôtede kimseyi 81. İsmail Cı>lll, AU NnMnln wztlt
dilmıedJ diye tedbirsiz, fbtivatsrz ğT şekilde Mehmet Celil gibi Sof· 
duracak, yahut Almnn dostluğu yada hiçbir valtlt guzctecllik et· 
huly:uıma kcndf"inf bcğlıyacak mcmlştfr. Ali Nacfnln fı:ılm mU.ı:ııt
TUrktyeyJ ancnk Cekostovakyanm. behctı do1ıı.vt!!IV1P yıı'>t•~ zll"ı•ılll 
Leblstıınm. Finllndfyanm nkıbetl dfü•:,,ltmevJ hfrçok cihetlerden 1U • 
bckllycblllrdl.,, zumlu S?örilrtlz. 

U'•'filt3jilW'ıl ...... """-· ]Ul!JEl:e>IZE~ 

Yuau: Nezihe MUHIDDJ~ 

-61 

Zaten muamelenin icrası için an· 
cak iki fiı; giln ister. Varsın bu bi .. 
11.1 gün daha sizin müsfik ve te
miz ellerinizde kalmak bahtiyarlı 
ima eri~sin_ 

Doktor Şefkat acı bir sesle: 
- Sonra?. diye derin bir nefes 

aldı· 

- SollPL. muhakeır.~ edilir ka
nun ne ce...r.ı veri .... e or-u ç"k•r .. 

- Mec;1.tA bu ceza \e o?abili-"" 
- Bc!lu bir iki ay hap~s; o:l:.ı 

Jl!{lteaklp ebeveynine ~lis va31ta· 
~le teslim.. 

- Haııta ml?l 
L-Ne~? 

- Fakat Y3ıit? Zeynebin ya~ 
henüz on yedi. 

- Yaşı cezanın teciline bir ee. 
beb ~kil eder. Fakat hükmü giy
mesine mani ola:naz. 

- Rica ederim müddeiu..'llumi 
bey biraz beni dinleyiniz! Zey
nep htmüz on altı ve on ye:li ya~ 
arasmda bir ço:;ık. llaba31nı, an 
nesini ve muhitini tanırım. Gör. 
düğü terbiye tarzını bilirim. Di
lir3iniz ki in!cılap!ar tam ve o16:ın 
bir yeniye kavuşm:ık için nezirleri 
vardır. Dazan kanh. hazan da böy 
le yeni ile eski çarpışırke:ı ka:ıın 
kurbanlar verirler. Yeni, ilk d~v· 
rinde şeraiti birdenbire d~ğ!,e:ı 

bir iklim gibi muhitindeki insan 
larm sinirlerini \"e zilıinle:ini bir 
sıtma. gi'1i c::ı-\:t .. 5rtıı, d .. 11c;r 
muhite intıbak bir salgın devridir 
Biz buna transizyon diyoruz .. 

Müddeiumumt gene doktorun 
sözilnil keserek: 

- Fak:ıt. dedi, hic bir sarsıntı 

H A B E R - Aqam Pcntaa 

ingi tere ve 
Ahnanva ile 
tic1retimiz 

Ticaret vekili son 
ça.h~rnala:rı anlatıyor 

Aıı":ıtJ, l l -- rıcaıct vckıli N:ız· 

nıi Topc.ıojlu, kcndhilc soruşeo 

gazclccılcrin ınulıtclif su:ılleriııe 

c.c,·:ıp ' -<>r.:k Almnn)':t ile Ucnret 
nıiiz:ıkerl'IPrınin y:ıkınrla b:ışlıyn

cııı"tını ı:ılınıiıı eımek mümkün ol· 
duHuııu, ınu.ıukcrcııııı tnhıt lılr tn
r. •il O!JıU 1) uC:ığııı 1 ve ~İınclilık \ a• 
ziyclinıizin nıliz:ıkcrc Jçio muhotııp 
beklemek olduiıunu slh lem iştir. 

Yeldi, tnıılltere ile ticıırl milna
sebellt'rinılıdn inkişafı hum!>undıı

kı müzakerelere doır sorulan bir 
ı.ual.e d.: ~u ccv:ıbı 'ernıiıı;tır: 

" - fn;;.ltcrc ile llcıırcUmlzi ort
tırm:ık için icap eden esaslnr hn· 
zırhnm"5 \"e bu cı>:ı~lar clnhillnde 
tefcrrilatı tr. bit etmek nzcrc Lon· 
drayn hl')'etimiz E(İlmi')tlr. lngiltc
rı:yc ol,ın ilırucutııııızd:ı şimdiki 
halı.le zorluk, ithal hnkkı lnsillı in· 
şe ncuırctlnc Terilmlş olnn incir 
ve üzümlerde \ardır. He)·etlmizln 
bu zor'uklnrı ort!tdnn k:ıl hrocn)lı· 
nn o:iioht" yoktur. 

İthal•\ta ı;elıncc, bu hususla kar· 
şıl .. şılan muşkilller birkaç memb -
d:ın gv1rncktcdir: 

n - Uzun ı.ınıanl rdımlıeri tica· 
ri münasebetleri kesilmiş bir piya
sa il" yen İlkn miinn~cbetlerc giriş· 
ml'nın tc :hl elliği t:ıblt güclükler 
''llrdtr. 

jı - 1ıır1;ıı rede lıircok eşya ihrn· 
calının 1: .ııııA tabi o!m:ıu ltlı:ıldh· 
r.nzı ~üt1.:şı'rmeklir. Ticnrct vckf.ı
leti tng'11cre ihrııc:ıtının ıı~nnsını 
temin etmı-1~ h:ızırdır ... 

Vekıl, ihıikiırl:ı mucudclc kanu
nunun ne zamnn çıkııcuaı ha!<kın
<lnki su:ıle ccv:ıbcn, bö;11 le bir kn· 
mm me,zuubalıs olmadığını, oncak 
hemen bütün di&vr memleketlerde 
olı1nlf•ı ı:rihi bnı hmmsJ nh\"nldc bil· 
kümele fe,·lmlade sal'ıhlycılcr ,·ere· 
cek bir k:ınun pro~ı;I mevcut oldu· 
i;unn ve z.QJlluıuııd:ı Meclise nrıe<li· 
leccsini söylemiştir • 

Nnzmi Tnpı;uo?jltı, ilırnç m:ıddc
lerimiziıı hariçte rC\'aç hlllmıı-;ını 

temin için vekôlotin en -'inu .uc:ı.
rrt ıınlaşmnlnrımızın yeknııırnk bir 
şekle sokulmn ı ve plyasmnııla 
münasebelle bulunduAumuı ,.e bu· 
lun:ıcl~tmıı piyasalıır rırnsındnki 
f:=·:ıt inllb:ıh;1 .. 1°•·lnı-1'11n ö•ıJ .. nmc
si g.bi e<ııı~lıırı 1 n', clr•n• le ıne,gııl 
bultınrltığunu ilıh•e etmiştir. 

---<>-

A!<de~1iz~e .:cn~roı 
Etrüsk vııpuru Çanak
l:~ı~ dışında muayene 

edildi 
İzmir - Mer"in seferini ynpm:ık 

üzere llm:ınımııdan hareket etmiş 
olan Elrilsk vapuru Çanakkale bo· 
~nımd:ın çıktıktan sonra denizde 
dola~an bir lnglllı torpidosu tara
fmdnn durdurulmuştur. Etrfük sü· 
T"nrlsi "dur!,, emri üzerine demir 
atmış \'C vapura ı;frco hir İnsiliz 
nskert heyeti geınlde Alm:ın malı 
bulunup bulunmadıiıını sormuştur. 
Sekiz losiliı bahrh•c nskerinio re· 
fakat etmekle bıılund~ı heyet Al· 
man molı bulunın:ıdıi'tını nnl:ıdık· 

ton ve manifoslo)'U tetkik ettikten 
sonra vnpurdon ayrrlmı,tır. Et· 
rüs bu yüzden Izmlre 4 annt gccl· 
kerek varmı~tır. 

~.;., t· .. .,.. ... ·\i . . 
~~~;3i t .~:.~4: . .: ·. ,,·' . ,1 

,,. 

yapmadan sizin gibi mükemmel 
nümwıeler de verebiliyor. 

Doktor sevimli bir tevazuyla 
kızardı: 

- Olabilir. Be:ı bu huS'ıstıl bir 
nümune olmaktan ~un. Fakat 
cidden alnımızı yük!clt~ce:c, kal· 
bimize tatlı ümitler vere:::!k bir 
çok }'Üksek niimunelcr var. Y:ıt 
nız dikkat nazarlarınızı çe.kc~ğim 
nokta; terbiye ve o teri.>iye.1icı 

doğurduğu mizaç m3sele.;idir. Zey 
nebin anne3i gö·gUsOz: bir kaim, 
babası cahil ihtiyar, Zeynep 
muzlim bir irsiyetle birdenl>ire 
yeni hayatın gö~ kamastmcı t~ık
larına atlamış taşkın ruhlu bir 
mizaç ... Gözleri dar bir çerçeveden 
meçhQl ve geniş bir !ıeme b1· 
:~arken ruhu:mn hamlesi o dar 
çerçeveyi parçal:r111k i~l.ı attl~r. 
nihayet ken1i dar m:ı!litbt parça.. 
tarken düşüyor ve yOzO gözü par
çalanıyor. Şimdi bi.ı bu dü~n ço
cuğa acunah mıyız, yolGa? 

Tasarruf 
haftası 

Yarından sonra mek
teplerde yapılacak . 

merasıın 

İktisat Ye tasarruf lıafüısı yarın 
b:ışl:ıy:ıcaklır. Hafta münıı~cbetill:' 
mekteplerde l'Rpılıırıık ıncrnı;ime 

dair lıazırlnn:ın 111·0 rııın mektep· 
!ere EıönderHrni-1tir. J>ro.{rnrua göre, 
hafla içinde her mektepte l'n nz 
hir müsamere tertip olunacak ,.e 
buna talebe \'elilcri de cn~rıloc:ı k
tır. Mus.1merelerdc evvcUi uır mu
allim bu mevzu h:ı!,kııuhı bır kon
ferans Yererek mernleketimlz:lckl 
ııclie;:ıdl ''nz yeti lıer bııkrmdnn ıın

latncnktır. Muallimler. derı;lrrınde 

iktisııt ve tasarrufa ı.lnlr ınııLlchC 

mcvzuinr elrafındıı talabe He lı:o· 

Belediye teşkilatı 
genişliyor 

Belediyeler knnunuııun lst:ınbul 
belediyesine Tcrdiği i~lcrin ha~· 

rılmasını trmin edecek rnolıiyc•tte 

yeni bir tc.,ıuliıt ııroic i bazırlnn· 
maktadır. 

llcled.yc r : yao;elı, hangi clnir.cnin 
ne giiıi )'eni tP~kiliıl:ı lüzum gör
diiğlinü şubele:-ckn sormuş \'C cc· 
ynplnrı tor>l:l'ıll';lır. Bu :ıradn bele
diye ıkti•:ıt mıiuurliU'.:ündc, ekmek, 
sut, kuııı.ıı, olun ve ilılikür nıcse

lcleril.! ın-. ,.0u! ol.ıc":. ııı,uhlclir şef· 
liklcr kurulncıı;;ıı gıbi işsizlere iş 
imim ':, eml:ık icnr işleri ve hlz· 
metçiler için :ıyrı bürolnr buluna· 
cnklır. 

llclediyc imar ve sıhlıııl ınüdür
Jüi .. Jeri de lc.şk.I.lll.ırını gen işletmek 
tel.lifinde hulunmuşlrırılır. 

Dcledlrenin yrnl trşldlrıt projesi, 
şubelerin bu istekleri ve kanunun 
lsledi~i hizmetler ı;özönlindc tutu
larak hazırlannıakt:ıclır. 

AKŞAM ?OST. 
Sahihi ff N"ırrrıat M:J• 

Hasen Rasim 
İDARE EVİ: ıstanlıııl Atık~ 
~ bthhı 114 Tllpl - 1f 

Yazı ~let'I telefonu : ~10 
idare... _ • ~ 
llln _ • ı _. 
T&rilef= l&b:ı .._, ~ .,.. 1111 -
Cıillr Ptsııı ..... pr..,e """" 
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ı t:ıHdlk t.011 Kr. 'a ıo 11 

1 8 aylıla "-" • ,."ı5 " 
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Beş ay sonra 
A 1'1PLIYACAKSINIZ 

belki do tabU bula""'ri_.-~-
Sos mecmuasını çoktan bC 
muyordunı. Sevmedlğinı $ 
Bedri Rahmi'nin efule b 
bir mec.mun}ı sevmemek Jts nuşm:ılnr yu,nc:ı!d:ırchr. Gene bu 

bıırıa !-:inde bir 1>'Ün tnlcbc toplu 
olarak bıınk:ıl:ırn ş:ideı:ek kıtmb:ıra· 
lorııııl.ı biril:llrdıkleri p:ıarlurı bo
şaltncakl:ır ve tasarruf foydaları 
hakkında izahot nlncoklnrdır. 

No zaman çıktığını bf.1J!1çii! 
için, elime geçmediği ~ 

Amerika ile ticaretimiz gün bir gUn sonraya. b 1'I 
için okumuyordum. zaten 

Et fiyatları 
Dahiliye vekaleti yeni 
bir komisyon kuruyor 
fü•,·elki sene el fiyatlarını ucuz· 

lulnı:ık için ıncıhuha rüsuınuııduıı 

l'ÜZuc elli tenzilat yapılın ış ve lıun· 
<lan belediye bütçesinde tnhnssül 
eden 60 biıı liılllık nçıiSn ıııukulıll 
hükumet lıdediy;:oyc lıu ı.ıı!.tıır yar· 
dun etmişti. Bu ynruıın bu sene ya· 
pılrnndıb'lııdırı belediye bülçesinı.le 
noksıınlık husule selml$lir. 

Hıiır.ümet et işi ile uınuınl surette 
rueş0ul olurken tetkfl;nt yapmak, 
lstanbul mezbaha işini ve mezbaha 
rüsuıııund:ın lstonbul belediyesinin 
ettiği istifadeyi nroştımınk ve icap 
eden kararları vcrıuck üzere l"a· 
kında Dabiliy~ vekiılctlnılc bir ko· 
misyon topl:ın::ıcııktır. l\oml~yonn 
Dahiliye, Ziraat, Tirrıret ve lkıisat 
vckiilcllerile belediyeden ınuralıhas 
lor iştirak edecc1<tir. 

Sirkecide bu sabahki 
ya~gın 

Bu sabah saat beşe doğru Sir
keeıde istasyon karşısında Lrunbo 
Pl~a'nm birahanesinden yangın 
~.kruştır. 

O srra"la nöbette bulunan nokta 
polis flo bekçi daha baelanı;ıçta 

yangmm farkına vnrnnı.k biraha.· 
nenin kapısL-ıt kırmak suretile içe
riye glrmL'.11cr ve tutuonnqı o!nn 
taht:ı.lan röndUrmfü•lerdir. İtfaiye 
geldiği zaman n.teş bastırrlmış bu. 
lunuyordu. 

Amerika ile t.ık:ıs :raJHlma ınıı 

karnr Hrılmesi, Lülün Aruerıko pi· 
yn~al:ırıncln Türkiye mall:ırıno ha• 
rnretll talepler uyandırmıştır. 

Amrri'c:ılılar, mcmlekrthnlzclen 
yün ve d<'ri olmnk i !emişlerdir. 
Bu yıl yapnk lllC\'CUdıımuz olan 90 
bin b:ılycden nnc:ık dörtle biri yer
li f:ıbril::ıl:ır lnr:ıfınıion salın oh• 
nncnk \'C geri kolan nıiklıır ihraç 
ed ilcb:lcceKtir. Bu lıusııstıı tedbl r· 
ler alınması için tücc:ırlnr utaka· 
ıhrlarıı mürııcn:ıtc hnzırlnnmaktrı· 

dırl:ır. 

Mete vapuru karaya 
oturdu 

Karodcnizde başlayan fırtına de· 
vam etmektedir. Kul'rnvnn olıu11arı
na alt • Jete T"npuru Knr:ıbıırun Cİ\"n
rıncl:ı k:ıraya oturmııştur. Vapurda 
h:ıs~r yoktur. 

İsvİç!"e bizc!en tütün 
alacak 

Memleketimi:!:dcn senede beş 
mi1'·on kilo kııdar ti.ittin satmıı.lıı.n 
bll~1Ltı: bir mUossesenin mUmessHi 
fJlan H. Spireı· bugilnltU ekspresle 
!S\·:çredcn gelmiştir. 

Bu mUessesı? y::ıln-z !svfı;re de
n, ı\lmany'l irin de tutnn almak 

nivetlnde olduğundan piyasamız • 
da.ki temas:nrı P.heınmlyctli görUIU
yor. 

Bir ~1acar grubu 
Şehrimizde çelik fabri
kası kurmak istiyor 

zamanlarda, yani bir. bir 
aYd'T' bana bir hel oldu: 0 de 
k~ldlm. Ne tUrkçe, ne 
sızca.... Birlııkım kitaplsl' 
rum, bir iki satır okudiıkU11 
dalıyorum. O sntırlann tı 
dığı bir fikre, bir Jııı~,a~e 
hiç bir dilsllncenin, hiQ bır 
lin, hissin bulunmadığı bl

1
r 

ğa dalıyorum. Ölüm gibi b r 
Son günlerde Ortn - Çağ ıı 
şairlerini o1mmağa ıı tfl. 
Charles d'Orl&uıs'm iki rn~ 
lime dolnndt: "En la fo ~ 
Longue Actente ... ,, "Je rne ; 
soif en coustc la fontalJi6···~ 
te o kadar. B:ıki'yi açtr.il: ~ 
şafakta l""'ihr-i mUnevver sa~ 
ren - Aks-i izan s!kivi ~ 
rabda,. beytine vurulduJll• 
sayıf aları nçamadmı. ıtit11 
srkılmıyorum, onlan yine 
nım, ama olruvamtvonut1· ~ 

Gecen ı;nln yolda· Yusuf 
h'ya tesadilf ettim; Yusuf 
lı, Sos mecmuasını ç~af3ll1 
Ur. Mecrnue.smm bana birÇ~ 
hıılnrtm vt>r.JI. So.,ra nem •lif' 
i\7.ı>re hir köseye koyuvord~ 
kat bfr sayıyı açtun. :aııY 
t.c.nımuz sayısı ... Gerçekteııs. 
yornm, onu evvelce okum 
dövfindllm. Ne zengin !'1.ıı ~ 

Bir kere Bedrl Ra}lml'rıln ,, 
dimi kendim yara.tsaydIIXl al' , 
~ilrl var: ama onu mecmu~ 
sılmo.dan lface <le okurn11~ıı '/I 
ki bir dostun gill~r yUZ .ttlİll 
mfl~üm gfht sevindim. t~ 

Fakat asıl söylemek iS 

Ynngın söndliklon sonrıı gelen 
dükkan sahibi ı:&brta tara.tından 
sorgu altına alınml§tır, 

bu değil. Nail v.• yi sc\fe~ 
doğrusu Ailrf,.den pek bo" tS 
dtm; onda beni saran rn

11
c 

ı;ıil,.do arı'fr'bm ı;ı>'tUı. arıt• ıllS l/J. 
edaya rasgelmemiştiın. 0 11 .... 

Blivük bir Macar sanavl grunu, lerl bana, ben onun 11urlel'l"'": ~ 
şelıri~izde c:elik fabrikası kurmak 'in 11:. 
lizere teşebbUıılere g!riıımiştir. bancı kalryorduk. Ses . ıııe --

Yangının sebebi tahkik edilmek· 
te olduğundan araştırmaların iş. 
kfıl edilmemesi için dilkk(mm önU
ne m'?mur konularak i~"riye giril
mesi muva.kkat.cn yasak cdllm1ctir. 

Bu grupun milm~sili olan M. sayısında çıkan e!!rl'lrl ~ .A 
dPğil. Hele: "Yavruma IJl':i. 

Valendi'nin yarın Pe§tedcn lotan· ~ri var, insana adeta bit bit 
bula gelmesi beklenmektedir. :Ua- il'şa ediyor. Şu eaurınrı 
carlnr, bu fabrika ile hurda de • yun: 
mirleri ~elik ha.line getirebilecek- , 

rtıuhacı·r nai,,.ıı·y--tı bittı" )t>rfni, bövlece piyasanın mUhim Bc'ld o Jmhr tatlt ki f!z;o~--
,.. .., • bir llıtiyarmı karşıbya.bllecelderinl rU •· 1 benV) 

Bu yıl socmen n:ıkliyııtı bitmiş- ileri süıilyorlar. ynsrz uyt>u ara ı;ıtıl 
tir. 780 ailelik so.ı knfilc de ı,ı.:lil'i· --o-- Belid yıldızS11. gccolcr /! 
!erek tzmlr ,.c Kocaeli mıntak:ılan· YnP.'oalav konsolotiU İlclld ccnpsız bllmeccle~ctl" 
n:ı yerl::ştirllmlştir. Bn l'll Roman· l.:._1 .... a n ıs · t d ,, t" ıı u Be!r1,,raaan aeldi 1 .... v ., ve u :ırıs an nn oe ır en soc- u benziyor ufukımz ufu ,.., 

1 menlerin miktarı 17 hini lmlm•ış· Bir }'ı'lfta kadar evvel Belgrr~a ~r-
tur. füınl:ırın y:ırmndan faz!Ası giden Yugo"'1'lv ba~konsoloııu M. Bu kadar değil; o saY1 cV~ 
Diyerh:ıkır lıavalle;i.,e, ıti§PrlPri ıic H"ci r,0 rclyeviç buf{tlnkil konvtın• lerl hep böyle unutulrxı.11)11 ..,.. 

muhıeıır mııılnknlara yerleştiril· plvonel trcnile tJelirimizc dönmUg. ç:?larla dolu. Nail V. niJi 0,~ 
mi5lcrdir. tür. 11imdive kadar bu derece ıc!n~ 

llll!mtr"~Itf:rn.J~'"'L!lf[fll]!~~~IIID ı IEI ğim ic:in keneli kendime se)'*..-
-.ı - ~ Yine o sarıdıı Mehmet 191 1111""' ... 

- Acıdığmıxz için ~emiyet ona ı deiumumi bayefen:li aleni muha·, .. tp masalı" Wmlf ~iri ~;~ 
elini uzatıyor ya. kemelerde ister istem!Z teshir e- da'nm yazılan daha ~11~, 

- Fakat bu el kabahati bir şa.. dilen milcrımler hicabın rengini yor, koıay o!maktand ğunl~ 
"b· ·· rt .ı..· 11 bil b- . l . :ı· l b. m115; fakat Ses'te oku u dl~ mar gı ı yure vuran ~ vır e e s utün myoe ıyor ar, ır p!r- ki şürlerine (belki de şiııt Ol ,~ 

olrr.amalL vasızlık, bir kayıtsızlık geliyor on.. dar 0 mecmuada bundan C"~ıt r ,.: 
- Lfildn muhterem do!cto::- sb: lara.. nız b!r ~url çıkr--tı) n~:,.cJ' '1-

!deta kanunların cid:li ve sert Müddeiumumi gerginliğini kay- ha olgun; Meıımet . 11;µ,st 
elini itha.'11 edİ}'orsun:.ız... Eğer beden yu..'1lu;ak bir gülü~le b:ı:w ~;!;, besliyebileceğimi:tı ~ 
dünya yüzünJe o 5.1il ve h.llim nı kaldırarak: Ah! 0 sayıyı evvelce rı;c'I" 
elin korkusu olm:ı.:;a me:ı~,iyct - Siz bir avu!cat olm3hydmıı dD"I ua Fize de hııber \"C 

aleminde zevk ve safa ka~a.ı:!lari aziz do~tor - dedi _ Fa;rnt bunu belki l\rtık bul:ıma7.5!Jllt· 
yerine hapishane.ar kurma·~ lftıım temı!nni etm2~e de dili.n var .nı- r_,,~~ Nnroll3lı h-1/.~ 
gelirdi. yor, çüakü bUtiln memle!cet dok-

- Korku ite hakiki neda'llet tor olarak sizi o k:dır s2 ıipr va 
arasındaki farkı in?c!r etmezsi· biz öyle büyük bir saygı ile size 
niz ya? itimat e:liyo!'UZ kL 

Muddeiumumi başını iğmişti. - Teşekkür ederim beyefendi. 
Doktor Şefkat devam etti: - Sizin çok kıymetli vaktinizi 

- Ya teşrıir?! E3~r ber> bUyX< iST1.f ettllim ;.;ın beni ahii:ıiz. 
li.r kanun adamı :>lsaydır.ı, kan ı~ jfade etm~ ten kenjimi alama.. 
c.1öken cina:W!tlerle. slyas! cn:nm· d,.;ı. 
l\!rden gayri, bUt5n ruh hasta!ık - Rica ederim efendim. 
mtıcrlmlerini i~W'~ g0ı1l!mez - Çek da yoruldunuz .• 
bir tarzda m•ıhake.me et:ne~i tek- - Fakat hiçbir ~eye yarama-iıl 
lil ederdim. Emin olunuz ki macl. (Devamı ftl'). 
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lngi liz Kralı 
ephed en döndü 

~ı;,: ş 
c aıı· 'c ı·oıııuııcılunn-

ha~l dcs \'o isin, Gı l aşııı ı.la 
de 'ef:ıt etnıiştır. Mu-

tkı <lefn Çinclc hulunmuş 
r &t~ııhat Jı..ıtır.ılnıı )lılZ~ 
••nde .bulunduğu .sırada 

0:112unı ve mensur şiirlerde 
ban ş:ıil', ı:ransız akndc
n11l'uk cde.bıyııt ıııiik&fatını 

ı. 

İ)u,I} d' 
Ilı ı Roma sazelesi, l\o-

fıa.'.' ol:ın :ıskerl Jılncıır Jıe
e ·: ışlerj ınütehnssıslnrın
" ·eı.ı oldubunu l :u.nıa~ta-

: hükumeti mecburi mat
uru . 

llıııu nu kaldırarak l erine 
it( ntüdafan)ı \C mcnılc

scı. menfaatlerini nllikn
k haberler ıı;ııı ihtıyari 
t 0lınuştur. Bundan böyle 
ııerı . 
ıı erın hu sınıfa dahil ol· 
ıı k r h :ırurl:ıştırılınası gnzc-

tirı~~cllcrine lm:ıkılınıştır. 
.\I ısnnidenlıcri kesilmiş 
r ınan - lsvcc ticnrcl nıü
ıtııc hu halla içinde Ber
a ra.r hJşlaııacnktır. 

1
11 >a ıııızderinin şefi ltci-

· tt un) a Alııınnlarrnııı Al-
ll.ıl,h ışının ilkbaharıı 
1 liini lııldırıııiştir. 
~ lıah Zuğrebde işı,;i tezn
lıhutıııuş ur. lc;çiler iki 

1 
l:ıs'.lk cJılmiş 'olmasını 
• 1n nl:ıy hnlınde sokaklnr-

1 •şlcrdır. Polıs \ e M.ıı;ck 
. lk~ılis teşkilatı müd.:ıhale 

1 lczahüratçı yarıılan-

iktisadi harp Alman
ları endişelendirdi 

Alman gazeteleri Balkan ticaretinin 
baltalanmakta o~duğunu 
yazmağa başladdar 

. Londra, 11 - 7400 tonluk İngi- ı miş ve İngilizler tarafından işgal 
liz Snn Abberto kargosu lngilte- edilen ileri karakollarına itmi _ 
rede Land.~end açıhlarında torpil - t' g ş 
lenmiştir. Belçikanın Alox Andre 
gemisi kaza yerinde bulunmakta -
dır. 

ır. 

Bu ziyaret esnasında kral Fran 
sız ve İngiliz zabitlerine muh -
telif nişanlar vermiştir. 

1mmingham ismindeki Hollanda. Holanda hududunda 
:vapuru dün sabah Holandanın §i- Alman tahşidatı 
mal sa.hilinde Callantsoog civnnn-
da bir mayna ç:ırpmıştır. Vapur - Almanlar bütün Holanda bo-
da.kiler Holandn bahriye teşkilatı yunca tahkimata devam etmeltte
tarafmdan tamamen kurtarılmış _ dir. Evvelce çok hararetli olan 
tır. hudut münakalatı halen şiddetli 

Resmi lspanya ajansının bildir kontrola tabidir. Geçen hafta lbir 
diğine g~ııe. Cebclüttnrık batarya: huciut i .. tasyonuna topçu malze
Jarı yanlL:i olarak bir dUşman de- mesi gelmiş ve derhal tahliye e

nizaltmnın mü~ahede edildiği ha- <lilmiııtir . 
beri üzerine §iddetli ateş açmış _ Almanlar bu bölgede casuslu
tır. Top at~lerinden bütün şeh _ ğa karşı şicldetli ihtiyat tedbir -
tin binaları sarsılmıştır. leri almışlardır. Evvelce hududun 

Dinard isntindcld 525 tonluk her noktas.mda oldukça kolaylrk 
Fransız sahil gemisi cuma günü lar gören Holanda gazeteleri şim 
lngiıterenin doğu cenub .sahilince di yalnız Kolonya üzerinden Ges
~er bir gemiye çnrpnrnk batmış- taponun kontrolu altında sokul-
trr. Uürettebat kurtarılmıştır. maktadır . 

Jnın Hom.ı .sefiri Fr.ınco- Diğer cihetten, ayni sahilde ka- Holanda hududundaki Alman 
lloııı,ıdnn l'.ıri~e hareket raya oturan Belçikanın Kabine va._ .tahşidatının 11, 12, 13 teşrinisa

~ ' 111 ılun senemi Moııti ile 
lı~ro~ılJc \ c ııll.ı:ıy ı~oı tuna
~rlıl ederek lıudullnrııı mü

; ct~ııi tel kik etmiştır • 
L hnıs~uud ojjlunu Suuıll 
. ~Şkuııınıul:ııılığına ta) ın 

'--------
~()r\ p . :• apen 

htilrnesini ist edi

aberi asılsızdı::. 
&er· • ı~· ırı fon Pnpcnirı dı:~ı)ll-
·11\ lla . . k"I . . rıcıyc ve ·ıı etııııızce 
~tıc 

~· 1l ı:si ııcıdinde le .b-
•lıtı . 
~ Ulclu~u şeklinde bJzı 

<tr~l·naklardnn verilmiş o- ı 
i ~r Anknradan tekzip e
,~~·. Bundan başkn. 'l"ı ıı 
rıı l~nin, Türkiye ile Sov-1/1 arasmda bir harp vu-
a ınc1e Almıınyanın hitnrnr 
trıı:ı.dair Jınrlciyem ize le· 
de 1~ olduğu ~eklinıleki 
r. aslı olmadığı bildirH· 

puru ikiye ayrılmış ve romorkör- ni tarihlerindeki endişekrden· 
le kurtnnlması için yapılan bü • sonra mühim bir değişiklik arzet· 
.tlln gayretlere rağmen batmıştır. modi~i anlaşdıyr . 
MUrettebat tamamen, eşya kısmen iktisadi harp 
kurtarılmıştır. 

G 
Birkaç hfta evvel Sovyetler 

arp cephesinde . Birliğinin Almanyaya muazzam 
. Pnrıs, 11 - . Ga.rp cephesinde ekoromik yan~ım y~pacağını i· 
Alman kıtaatı ılerı Fransız kara~ feri süren Alman gazeteleri, ha
kol hkatlda~ınI yoklamaya devam) l.len ibu bahiste tamamiyle ketum 
.etme tc ır. bulunuyor. 

Cuma, cumartesi gecesi Sar. -Buna mukabil, Alman gazete· 
rebrukcn cenup mıntakaşındai° tleri bugün, Alman alıcıların ver
Almanlar küçük lbir Fransız pos.,~ 4diği fiyatlardan daha yüksek 
tasma karşı olclukça mühim harei :Tıyatlarla Almanyaya lüzumlu 
!:ette bulunmuşlardır. Bu mevki.,) h1>ütün eşyayı satın almak suretile 
c"::ki Fransızlar, kumandanlıkdan' i';tngiltcrenin baltalamakta olduğu 
al-n:ş oldukları talimat mucikinceı; Jan'anevi Almanya - Balkanlar ti
daha taarruzdan evvel burasını" lcaretine ve umumiyetle Balkan 
mukavemet göstermeden boşal- "]ara karşı büyük alclka gösterme
tıp çekilmiŞlerdi. öyle ki, Alman' 'rğe başlamıştır . 
lar geldikleri vakit karakolu bos ,:;---R-.--.----~-.----

bulmuşlar ve.esir alamamışlardı;.~ eısıcumhur ınönü 
Fransızlar bıraz sonra tekrar ra- 'ı # • 
hatça yerlerine dönmüşlerdir. Diın F_ransız c~çiliğini 

Almanlar bu hareketlerine zıyaret ettı 
'( --o--- karşılık olmak üzere Fransı t . Ankara 11- Reisicum~ur 1-
~l~goslavlar kıtaatı <la müfre'zelcr göndermiş~~ {1ö?ü dün öğled:n evvel, refalrnt· 
~tadan g eldi lcrdir. Bunun :neticesi olarak ikiı lerınde yaverlen olduğu h:ıl~c 
'<> 11.çlerbirliği Ue yaııuktan t"raf keşif kolları arasında müsa.. .mutat at gezintilerini yap:nışlar-

~~ .. 11..ra ... ı. .. am ıcıchrimize 1 

c" - -ıcler ol:ruştur. 1dır . .Milli Şefimiz gezintiden dö-
· "'lb. a.Ai1 "' ~ .. ! .d F · ~~en hareket etmiş olnn • ·av<!:ar <la, yağmurlu olmak) tu?. edrın e ranl sız sefarethanesı 
~· bu sabah ıchrinıizc ( .,ı .JI.:ıiyle faaliyet hemen hemeni l>onun en geç.er erken sefarete ur-
1;( • lUsaflr takmı §ehri·-ı hiç olmamıştır. ·r:mııllar: ~·e kap:d~n Fransız bü-
t.~ı:ı.ıu çarşamba gUnü İngiliz kralının teftişleri l'yük elçısı Massıglı tarafın-dan 
~ )).pacaktır. Dün bir İngiliz torpidosiyle karşıl.a~ışlardır. 

~~ Londraya dönmüş ola İ .1• Reısıcuınhur burada bir müd-

d 
ı n ngı ız \el t . . . 

~ ırma faaliyeti kralı evvelki gün garp h · _ c. ıstı rahat ettıkten sonra köşk-
il ın h . c • 

1 
. . cep esın ~ i}erıne dönmü~Ier<lir 

•qııd U leh! mıntalm!.ırı- , de Fransadakı ngilız tayyare ka• ~ · 
~te~[•lınası faali)·etlc Jc- , rargahını ziyaret etmiş mütcaki- Türk - Filistin ticaret 

:,~ttırir; Bu :
1
rndn llürri~ el 1 ~n bir şark şehrinde general müzakereleri bitti 

'l''f n caıs a:rnn ı;ul u- ı G 1. . . . . ._.. • (' l ağaçlandırılmnkt,ldır. ame ın ıle hırlıkte bır İngifü; nuıliis 11 -- Tiirk _ Fifütin llca-
tı;:~ece ar~sındaki asfııll 1 cüztamım teftiş eylemiştir. ret nıiiznkcrcleri Hil.Hla neticelen-
~ 7 ltı~aki.Jw)"lere dil,ıl- - Kral bundan sonra Majino hat- miştir. Bıı itil:ıf, iki memleket nra-

( ıın C"d k a·ı . ~~ınclııJd 
0

licarcl ıııiilıac.lelclcdni ko-
~ Oğ;ıç ~l~n s

1
e

71
v ·ed 1 ınış· tının en mühim kısımlarını gez- • l:ıylrıştıracak Ye Jm:J:ıştırar.aktır. 

Çinlilerin büyük 
muvaf fa ki yelleri 

Üç şehir Japonlardan 

geri alındı 

Çunlıi.in~, 10 (A. ,\.) - Fuşov

dan ıbildirll<liğincı göre, Çin kttn:ı.

tı Svnt.ov civarında kain · Çaoçu 
ile Çaona'yı Japonlardan gcıri al
ını~lır. 

Nanking şimalindeki Çin kıtnla

n Japonları ağır zayiata maruz 
kılarak mevzilerini terke mecbur 
ctınişlerd.ir, Patang Çinliler tara. 
fından istirdad edilmiştir. 

Kanton bölgesinde Japonlar 
Saınsuide muvaffakıyetsizliğe uğ

ramışlardır. 

Şan.sinin cenubunda Çunt.iaşann 

kar§ı Japonlar tarafından yapılan 
bir taarruz Çinliler tarafından 

durdurulmuştur. Muharebede Ja -
ponlarm 2000 ölü vercİikleri an • 
laşılmnktndır. 

Alm an - Yugoslav 

• hududunda 

iki Alman öldürüldü 
J .onılra. 10 (A. A .) - Röyter: 
Resmi Alman radyosunun bildir

diğine göre iki Alman gümrük me
muru dün öğleden sonra Gratz ce
nubunda Alman _ Yugoslav hudu
dunda tilfenk ateşile öldürülmüş

tilr. Mes'ullcrin kim olduğu belli 
değildir. 

Romanyada petrol 

kuyularına suikastlar 
B<'rlin, 10 (A. A.) - Völki. 

seher Beobahter gazetesinin Bük
reşten öğrendiğine göre, Romen 
petrol havzasında son bozgunluk 
,.e tnhrib hadiselerile alakadar 
olmak üzere iki İngiliz tevkif edil
miştir. 

Romanya hUkfımeti, memleke • 
tinin iptidai madde kaynaklarını 

himaye için icab eden tedbirlere 
tevessül etmiştir. Gerek petrol 
kuyulnrr, gerek demiryoJları ve 
Tuna nakliyatı askeri mUfrezelc • 
rin nezareti nltrna alrnmıştır. 

Ticari muhabereler 

türkçe olmalıdır. 
Tıcarl nıulıabcrelcrılc tüı·kccdcn 

başka lısaıı lmllnnına~ konunla 
menedilmiş lıulıınclıığıı için, lston
lıııldnn lznıirc ;y::ızılnn bir frıınsız
cn mektup sahiplerini mahkemeye 
güllirmııştiir. 

.\hıncı Te,·fik uılınd:ı lıir nıl:ıın, 

1staıılıııldnn lzıııirdeki hir ticnrel
lıoneye frıııısızca mektup ı;önclcr

ınlş ve lkıisal ,·ekiıletinin ıni\tla
halcsi iizcrirıc nıiiıldciuınıınıilikcc 

dam ncılurnk üı:i'ıııcii ("('Z:l ınnhke

mesinc Yerilmişıir. ;\lnzıııın ınuhn

kcmetlc fransızcn mektuhıın türk
cc metninin sureti olup tlirkc,esine 
melfuf olnrnk gönderildiğini söy
lemiştir Keyfiyet lkti~:ıt \'ekfılctlnc 
sorulmak fcin muhnkcme başka bir 
güne bır:ıklımıştır. 

Elektrik ve tramvaydan 

açıkta kalanlar 
Ele'•trik, lrnıın·ny ve ınncl idare

lerinde !:iv Ye tasfiye edilen meınıı 
riyellerılcn ncıkt:ı knlacnk olnnlnra 
im ıır sonunda tebligat ynpılacnk
t ır. 

~~ ll' • nn ıt;ın an tlıı 
~ıı •kılmek fizerc 20 lıııı 

1 !lÖnılerllmtştlr. u n SO NI MACERAIL./ARO: 

~.J: ekim iyi 
ıt "lliı:reli dahilinde lıu 

'1tr tcrlyatı.n .şayanı mcm
tccdc olduğu anlaşıl-

~ l1>h 
teı 

1 
uın istasyonu ı:ıra-

L n knraktlçık lıuğd.t· 
1 11 1.iJo tohrtmluk mulı· 

ta tl ti ağıtılmıştır. Bu lo-
1. lıuğd:ıy gibi bire G-7 
ıır6 20 ;niııbet!nde nıalı-
cUr. 1 • , . 
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&..on don Senin o murdar pençende 
• yaşamaktansa ölmek 

bin defa hayırh l 
Za\·allımn gözleri yedibri yum

ruklardan o d'!rece ~i~i~ti ki ar
tık etrafını göremiyordu. Ağzın

dan, burnundan \"C kulakla:-ından 

akan kanlar salonu m~zbahaya 

benzetmişti. Artık kalkamaz ha. 
le geldiği zaman bile onu döğmck
te devam etmişler, yattığı yerde 
ona tekmeler yağdırmışlardı. Ni
hayet Kurt Larsen Yuhan:;ene: 

- Yeter artık, yeter, dedi. 
Lakin Yuhansenin içindeki bü

tün hayvanlık damarları araklan.. 
mıştı ye Kurt Larsen onu Conson
dan ayırmak için elinin tersile it· 
meğc mecbur oldu. Bu, zahirde 
hafif bir itişti; lakin ikinci kaptan 
o iti~te tıpkı şişeden fırlayan bir 
mantar gibi yerinden fırlamış ve 
dıvara öyle bir çarpış çarpmıştı 

ki sademenin şiddetile yere yuvar
lanmış ve sersem ser~em gözünü 
açıp kapaınağa başlamıştı. 

Kurt Larsen bana seslendi: 
- Kapıları aç Hamp. 
Bu emre itaat ettim. !ki melt1n 

Consonu tıpkı bir çuval gibi sü. 
rükliyerek merdivenlerden çıkardı 
!ar ve güverteye bıraktılar. Zaval
lının burnundan dere gibi akan 
kan scrdümenin ayağının dibin
den toplanmağa başladı. O sırada 
Luiz dümende bulunuyordu. Luiz, 
sanki hiçbir şey olmamışmış gibi 
dümeni idare etmekte ve pusula 
dolabına bakmakta devam etti. 

Corç Uyçin takındığı hal ise 
büsbütün ba~kaydı. Sabık kama
rotun hareketi bütün gemide de
rin bir hayret uyandırdı. Emir al
madan kıç tarafa gelerek Consonu 
,ba~ gü,·erteye sürükleyen, orada 
onun yaralarım sarıp sarmalayan 
o oldu. Conson Consonluktan çık. 
mıştı; yüzü o kadar kı:,a bir za
manda o kadar deği~-ni5 ve çilrü
müştü ki tanınmaz bir hale gel-
mişti. 

Gelelim Liyçin müteakip hare.. 
ketine. Ben salonu temizleyince
ye kadar o da Consonun yaratan· 
m sarmı5tı. Bir aralık biraz nf'fcS 
almak ve gergin asabımı dinler..
dirmek için güverteye çıktım. O 
~ırada Kurt Larsen G'.x>stun arka. 
smda sürüyüp çektiği para~etayı 
muayene ile meşguldü. Birdenbi
re Liyçin sesini duydum. Sesi ta
şan bir tehevvürle kısılmış. bo~ruk 
}aşmıştı. Başımı çevirince onu kıç 
güverteye çıkacak yerin hemen 
dibinde, mutfağın iskele tarafın
da gürdüm. Yüzü buruşmuş ve 
bembeyaz kesilmişti. Gözleri pa
rıl parıl yanıyordu. Yumruklarını 
havaya kaldrm15tı. Var kuvvetile 

bağırıyordu: 
- Allah canım cehenneme yol

lasın Kurt Larscn, yalnız sana 
cehennem azabı da azdır. Korkak, 

katil, domuz herifi 
Yıldırımla vurulmuş gibi ye-

rimde kalakaldım. 
Onun o anda öldürülüp mah

vedilmesini beklemeğe başladım. 
Lakin Kurt Larsenin kaprisi Liy. 
çi mahYetmek, onun vücudunu or· 
tadan kaldırmak istemiyordu. O, 
yavaş yavaş kıç güvertenin bitim 
noktasına kadar ilerlemiş ve dir
seğini salonun üst kısmını teşkil 
eden çıkıı,ıtının kenarına daya
yarak düşünceli düşünceli ve me. 

rakla çocuğa bak.rn:.ısa başlamıştı. 
<:.ocuk ise Kurt Larsene neler 

söylemiyordu. Gemiciler ba~ ka::.a
ranın önünde toplanmışlar ve kor
kak bir grup halinde söylenenleri 
dinlemeğc başlamışlardı. Avcılar 

da ı;octıbrun sesini duyunca palas
pandıras kamaralarından dı~arı 
fırlamışlar, fakat söylenenlerin 
mahiyetini anlayınca hirde:ıbirc 

cicklile~mi~lcrdi. Onlar bile, söyle
nenlerin dehşetinden değil de ço
cuğun küstahça cesaretinjen kork 
muşlardı: Kurt Larsene bu şekil
de hitap edebilecek bir adamın 

dünya yüzl:- -ıeki mevcudiyetine 
bile inanılamazdı. Ben kendi he
s.-ıbıma çocuğa hayran kalmıştım. 
Onda, adeta, haksızlığı itham e
den eski peygamberlerinki gibi 
gibi \'Ücudun,ve vücudun duytlu&ru 
korkulann fevkine çıkan bir laye
mutluk korkusuzluğu görüyor gi· 
biydim. 

Hem onunki ne müthiş bir it
hamdı! Kurt Larscnin ruhunu çır
çıplak soymuş, sanki bir istihza 
ve alay hedefi olsun dire ortaya 
atmıştı. Ona öyle küfürler yağdı
rıyor, onu o kadar hararetle tel' 
in ediyordu ki bu, orta çağdaki 
katolik kilisesinin tel'inleri ve a· 
forozlarmı adeta gölgede bırakı· 

yordu. Bağıra bağıra okuduğu la· 
netlerin zirvesine. yükseliyor, bi
tap bir halde, perde perde, küfür
lerin en katr açılmarnışına kadar 
iniyordu. 

Onunki tehevvür değil cinnetti. 
Dudaklarında yeryer beyaz kö
pükler toplanıyordu. Bazı boğu
lur gibi oluyor, gırtlağından anla· 
şılmaz hırıltılar çıkartmağa baş

lıyordu. Kurt Larsen ise dayandı
ğı yerden kımıldamamıştı bile. 
Sanki hir merak aleminde kaybol
muş" gibi gözünü kırpmadan ona 
bah'Illakta devam ediyordu. Ma· 
yaya teşbih ettiği hayatın bu c~

lmİı hareketi, hareket eden zerre
nin bu isyanı ve meydan okuyu
şu onlara taaccüp ve alaka hisleri 
uyandırmıştı. 

Hepimiz ona bakıyor ve çocu· 
trun üstüne atlayıp onu paralama· 
sım bekliyorduk. Lakin anlaşılan 
onun kaprisi bunu cmretmiyordu. 
Sigarası sönmüştü. O hal~ büyük'. 
bir sükOnctle ve merakla çocuğa 
bakmakta devam ediyordu. 

(Devamı ,·ar) 

Beden terbiy e s i spor 

eğitmen kursu 
Bu ayın 14 ünde yapılacak be .. 

den terbiyesi umum müdürlüğü 

.spor eğitmenleri kursu imtihanın
da, beden terbiyesi umum müdür
lüğü namınn mümeyyiz olarak es· 
krim federasyonu reisi mebus Fu
at Balkanla eski güreşçi Abbas 
ncçilmişlerdir. Kurs imtihnnların " 
in kendileri bulunaca.klardrr. ) : 

Bir Yug oslav takımı 
daha geliyor 

Yugoslavya devlet demiryolları 

futbol takımı, iki maç yapmak U

zere Ankara Dcmirspor takımına 

müracaat clmiı; ve bu milracnati 
memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Kuvvetli bir ihtimale göre, Kanu
nusani ortalarmda yapılacak bu 
maçtan sonra, misafirler giderkm 
lstanbulda da bir müsabaka yapa. 
caklardır. 

Eroin almak için araba 

.çalmışlar 
Musn ve Fevzi n clındn iki kafadar 

Aksar:ıydn lsmailin el arabasını 
çalıp salmışlar ve adliyeye ,·crll
m işl.mlir. Sullaahmct lıiri nci sulh 
ceza mahkemesi eroin kullanmn'k
tnn vnzgeccrnediklcrini ve hırsızlıi::ı 
lıuııuıa il,:iıı )-aplıklorını ı.öyliyeıı 
M11sıı ,.c F<'nivi hirrr :ıv hnps!! ',. 
ıl>lrcr ay emniyet nezareti nllın rl ı 
lbt:tıunma~a mahkfım etmiştir. 



Filandiyaya 10 milyon kredi 
Ya~ingt.on, 11 ( \.A.) - "Rcconstution Financc rporation,. 

ile •'ithalat \c ihracat bankası,, Finlandiyanın Amerika birleşik d~r 
Jetlerinden kcndUnc lüzumu olan eşya satın atına ı için,.Finlandi· 
yaya 10 milyon dolarlık bir kredi açmışlardır. 

Piyankoda kazanan numaralar 
100,000 
Ltra l<azanan 

21820 
% llo nitu.yet bulan blliilıı nu

ınanJıır 1 ı~r llrn a.morlt alıJ'lar. 

25.000 
Lira kazanan 

32331 
Sonlan 81 le bi~ numurular i-

1.i~r Um runorli alırlar. 

15,000 . 
Lira kazanan 

18177 
Sonlan 77 ile biten btitUn bUet• 

ler lklıırır Un. anınrtl ıılırlar. 

12,000 
Lira kazanan 

15162 
10,000 

Lira kazanan 

·34149 
5000 

Lira kazananlar ~ 
3034 

3,0()0 
Lira kazananlar 

l6429 39523 
2ö31'' 

712 18602 1205 ~ 

2,000 
Lira kazananlar 

26l~l 2$047 6023 38C40 ~737 

33608 25348 ı 1039 

1000 lira ka.za:ıanfo.r 
46 29981 1021 27282 9850 

887 19304 35288 21900 12772 
205Sl 2Z594 15902 2400 21593 

7082 2671 9258 22360 1789 
30858 11800 6624 19915 14113 

100 lirn. kazananla r 
4457 23484 38809 37407 37539 
7952 26525 22287 37067 22157 
6440 1522 23395 373~7 16397 
9252 7237 31981 3114 26703 
8784 332Q5 437g 629 22675 

33395 17596 20693 7322 7180 
i223 20323 10073 36350 10999 
295 34693 65974 30421 35787 

11J47 32102 37342 33018 25487 
31362 39200 28165 27195 1190 

1640 10524 9792 15505 29712 
11133 33352 7941 14637 13084 
20596 13653 34815 24470 33042 
2~538 4174 9255 7989 21637 
13502 26036 20437 5296 32342 
31057 3645 31257 3553 146; 
25)04 25555 12547 16984 36486 

ı 
33377 7366 6020 11654 23435 
ıt391 21192 18783 37042 14647 
21996 36839 6610 33016 2901 
15092 24251 24883 25202 22877 
26681 7262 23113 24382 22852 
5669 39967 7877 31066 27577 

21063 14547 17977 20111 20106 
36033 25153 36063 22861 28246 
24232 15823 29405 19245 18790 
8508 14487 26342 29462 

50 lira kazananlar 

7854 12926 8623 21266 28886 
31165 2420 13107 26332 11058 
3230 12728 20714 23896 15310 

37418 9823 38064 34278 9649 
38011 38225 35887 338 38138 
35303 5759 35605 36159 19826 

4414 36G6 34048 S492Z 25698 
31900 38074 20648 15857 31929 

8951 13786 26509 14406 17146 
31724 22303 4659 8182 15405 
20169 32015 18491 26268 26074 
13451 38397 15928 38199 25810 
38504 26038 26962 12849 30087 
24339 566 26512 19818 3758 
80588 18261 12192 30300 19721 
29507 21508 6468 39948 24171 
33088 34097 2066 3448 9460 
7690 34175 4850 14517 26569 

20393 19781 25857 11382 34662 
27764 15010 16799 8750 39519 
23294 25953 28742 35171 17302 
S9196 26997 112 14690 8284 
21339 12477 10329 4861 36730 
26092 14146 5456 2077 862 
6692 22201 34746 8328 31291 

27 4947 10027 13591 8787 
32685 33 15 23341 30612 26532 

1 ~4130 21~i5 26190 24746 23319 
1604 26984 35946 34905 33533 

18612 27742 2917 32456 25255 
14514 25521 21150 32327 2633 
:1862 38393 12265 9671 11347 
9765 39439 3505 26621 10864 

10718 4076 8610 16660 11969 
G351 7279 27303 4939 36614 

25S32 3738 11167 7879 8837 
11016 31776 21415 37596 5998 
37853 32885 33695 17402 22036 

268 33150 33641 3d009 23928 
6482 12338 1660 3466 31855 
1123 6903 30944 14330 37925 

38889 13220 14687 37764 13700 
1421 37~41 19919 27063 39059 
3083 39579 2542 15884 26017 
6164 23915 39882 ~0939 10392 
6611 8469 18223 23905 444 
4089 19032 39990' 61 2861! 

17488 37035 13207 25907 36007 
24006 18205 32488 
35906 25692 37423 37433 39oog 
20567 33908 15763 8744 1100 
27380 15774 17542 545 635 
32290 4431 18277 8349 21430 
5768 39479 25814 32244 24640 
7822 21034 28000 6155 16875 

16875 29367 17019 5099 33834 
13387 20926 23877 39837 26273 
20945 16184 11654 1208 39626 
3611 4913 36113 13490 28928 

27420 24940 21510 12290 37773 
8304 19834 2375 9375 11049 

11549 17605 8879 16263 3103 
11051 32672 35717 995 17067 
35645 14694 36541 21456 27201 
32668 1842 6046 1078 26979 
18953 25086 35365 8277 22802 
30515 19036 29987 29225 15410 
24698 177 10211 24926 28582 
17516 2834 275 17668 14207 
5514 26429 29324 35777 6080 

30300 38179 16487 27331 16696 
4675 13167 27265 36898 672 

636 933 7278 15934 26243 13223 22947 18413 5480 

~ lll ~ Dünynnın kudretine bat cğCliği ~ tr E RROL F LY.N N 

ÇALINAN TAÇ 
... Filminde 

A 

JLALE 9 ikinci bir VAT AN 

Ye <URTARAN ASLAN ha%1r!ıyor _ 

. ~~mııı111umımıını-~ 

-
(Baıtarafı 1 İncic!e) 

Ha\·a fena olduğundan yalnız is
tik; af hareketleri yop:.Jm:ıXtadır. 

Bugünkü Fın tebliği 
J.Jrlsi11ki, 11 ( A.A.) - Finlfm

diya rcc::.mi tebliği : 
Piatale nehri mmtakasmda Rus 

hücumları tardedilmiştir. Ladoga 
gölünün şimalinde birçok nokta· 
da şiddetli çarpı§Ill<'\lar oltnıfjtur. 
Petsamo rnmtakasmda süktln hü
Jdim sürm~tilr. 

Fintandiya hava kuvYetleri, 
Sovyet tank kollarım b:.>ın :tr Jı
man etmiş ve topçu yardımı He, 
bir Sovyct tank kolunu tam.amile 
tahrip eylemiştir. 

Soğuk sıfırın altında 20 
Londra, 11 ( A.A.) - Röyterin 

Helsinkideki hususi muhahiri bil· 
diriyor: 

Karelideki Finlandiya ccpbcsin 
de 24 saat geçirdim. Muhasamata 
başlanıldığmdanberi lli!rgJ..u az 
çok ilerlemiş olan kızılordu, bu
gün, Manncrhein haUı önünde 
tamamile durdurulm~tur. Kı~ 
müthiş bir kııtup mmtakası kışı
dtr. Hararet dercce·i, sıfırın al
tında 20 dir .. 

Sovyet topçusu, roüthi~ surette 
obüs harcıyor. fakat bulun<luf.rum 
mmtakada obü lcr çok yukardan 
geçmektedir. Herhangi bir tehli
keve maruz kalını)•aoo~ı nazarı 
dikkate alan birkaç Finlandiya 
subayı, beni ''ı 'omansland,,ın e.n 
ileri noktasına kadar g5türdüler 
ve beni yalnız inşa bakımından 
değil fakat ayni zamanda arazide 
tevzi ediliş bakımmdan hayrete 
düşüren lağım ve kara torpilleri 
tertibatını gösterdiler. 

Kardan bembeyaz olmu~ ağaç
lar üzerinde. ellerinde ma5kelen· 
miş makineli tüf ekleri. ~ene bem· 
bevaz giyinmiş Fin askerleri gör
diirn. Yerde, biribirine çok yakm 
mesafelerd:. yalnız ~n dışarda 
bırakılarak ü t tarafı tamamile 
trprağa gömülmüş, toplar gör· 
düm. Topların etrafında kar, ta· 
rnamile bakir kalın bir tabaka ar
zediyordu. 

Etrafla, bütün tep~lerde, kar
dan başka bir şey göze gözük.mü· 
yor. Fakat biitün b~ralarda Fin 
askerleri, Fin me\"zileri ve en 
modern makinelerle mücehhez Fin 
tayyare tarassut merkezleri var. 
Bu ~r1ce1l"r, ı;ok yukardan da'ıi 
geçseler. Sı:>vyct tavyarelerini or
du baş'uıman(lanl•i.rına ve bu ka· 
nalla bütün Finlfindiyaya haber 
veriyor. 

Fin'andiya mev·ıilcrinin kuvve· 
tini, arazinin tabii eng~lleri bir 
kat dalıcı. f1.,lala5tmlmaktadır. 

Finlandiya kıtalarının manevi
yatı çok mü'kemmcl. Asker çok 
şen, harb!, kı~ sporu yap::trtn.1' gi· 
bi bir ~vklc yapıyorlar. 

Gazetecileri gerliren otomobil· 
leri, eğer yanındaki subaylar gös
termeselerdi, göremiyeccktim. Bu 
otomobi11cr, o k~dar g-lıel m'.ls· 
kelenm:ıtir. 

Fin18.ndiya ordusundaki tayya
relerde, 'buz tutmu~ göller üzerine 
inebilecek ve hatın e~!.r buz km· 
lırsa S'J üzerinde dura')iler..ek hu
husi tertibat vardır. 

Finlli.ndiyn ordusu, mUdafaa 
tcrtl!>atmı o derece mükemmel ha· 
zırlamqttr ki, göllerin iizerindcki 
buz tabııkast bile baştnnbaua 

maynlcdc doldurulmu~ur. Bu 

maynlar, dUı:ıman tıto.ları bu buz 
tabakaları Ur.erinden geçmeğe te • 
ecbbUs eder ctme:ı:;, uzaktan der -
hal hepsi birden patııı.t.ıla.oilecek 
ve bu mırctle g6lün füıt1lndcld buz
lar kırılıı..bilec~ktir. 

Sovyct bo:rnbardımıuılnrmm alt 
Ust ettiği bir köye girdik. Bir Fin
landiya alaynım konıutanı bize 
Sovyet hntlarmdan ancak 500 
metro mesafede bulunduğumuzu 
söyledi. 

Sabahleyin her iki taraf !Jiddet. 
li topçu ateof açmııtı. ~yc!e yal· 
nız klli8en.tn buı kuınnları yıkıl -
ma.mıctI. Sovyet topçusu bunları 

da yrkmaya. galıw.nrı;tır. 

Y'annnızdaki Finlı1ndü•a albayı, 

iki gün<lcnbcri Sovyet krtalarmın 

yalnız ufak ufak hlicumlarln ikti
fa Qttiklerini, fakat bUyük kütle 
halinde hücuma haztrlandıklarmm 
bariz bulunduğ>.mu söyledi. Albn. 
ym lf:ıdele.-bc göre. Finl!ndiyalı

lar, pek az zayiat vermektedir. Bu
na mukaQil Sovyctlcrin zayiatı bil
)'Üktür. Emri altmdaki Finlfındiye. 
alayı birçok Sovyet tankı elde et. 
miş ve bUyük miktarda esir nlm~
tır. Thirlcrin çoğu tepelerde alm
mt§tır. Bu ise Sovyct ordusunda 
nıünakalenin çok fena organ.ize e
dilmiş olduğunu göstermckt(!dir. 
Şa~·anr h::ıyrct bir noktn daha var. 
~. o da. Sovyct ordusunda rok az 
miktarda çudır bulunmasıdır. Kı -
ıılordıı mıkcrlcri geceyi kar üze -
rinde yatarak geçirmektedir. 

••• 
Londn.., 1 l - Finlfuıdiya mcr. 

kez bölgesinde J!us kıtruıtının c~ 

lıemm.iyetli miktanfa iJıl,!lidatnıa 

karşı koymak Uze:- yeni ihtiyat 
sınrflarmr silılJı rJtmn ~ıştır. 
Rusların bu noktada memleketi i. 
kiye bölmeğe ça4'1acaklıı.M bildi -
rilrxıektedir. 

Harb muıtakalanndan ve bilha!!
sa Kareli müstahkem hattındnn 

gelen haberlere fiÖrc I<mllndiya -
lılar Sov~t kıt.aatının hücumları.. 

na f.idd.etli \'O muzaffer bir muka· 
vemet göstermekte devam c~·le

mektedir. Rwıle.r o.dedce haiz ol ~ 
duldarı müthiş faikyete \ e. t.ayya. 
re baknnındrul büyük htlçhıınlarmn 
rağmen KııroU berzahını kapayan 
ilk müdafa.o. hatlarını dahi hcn!lz 
yanın:ıanu§lardır. Bu batlnrm mü
dafileri SovyeUcrill ~ddetli hava 
bQmbardnnanln.rma v~ n.ğır topçu 
at~erinc maruz kalmıştır. H.uıı -
lar bnzı yerlerde zehirli qbi,islP.r 
kullannu~lardır. Bununla 'bc.rnlx:r 
Rus piyadesinin bütUn hilcıımlan 

kmlmrş va yeniden bir zırhh tren 
ve birçok tank tahrib olunrnu tur. 

Şimalda 
Şimalde, muharebeler pets:ımo 

:h·arında kararsız bir tarzda de. 
\'arn etmekte<"!ir. Lado~a gölli ile 
buz denW arasındaki viı.81 mmtn • 
knd3 kayak milfrezelerl mUcadele
ye devam eöiyorlar. İki tnrcf müf
rezeleri knrlı ormanlar l~ir.dc blrL 
birlerini nra~lırmıı.kta \'c ÇC\'irmo 
ye çah~maktadir. Finliındlynlılar 

&>\')"etlere ka~ı ~ldd t1I muhnr1?• 
bel<'r vererek pek ender olan yol
lan tnhrlb ve torpil dökerek çe -
kilmcktedlr. 

Biiyü!c muhnebeJcr 
bekleniyor 
Bu hafta. içinde, Knrcli berzahın. 

da ve §lmalde ko.t'i muharebc:leriu 
vukua gelmnsi beklenmektedir. 

Kareli bcrzlllımdu, kızılordu ve 
Finlln.diya ordusu o tarzda htıtları 
{};gal etmi3 bulunuyorlarkl bunla • 
rın ilk bilyü'k Finlandiya meydan 
muharebesine hnzır':mdıkları söy -
lı-nebilir. Sovyet kıtalnrı gCillcrlc 
ılolu berzah mnıtaknsınn yakla~ • 
mıştır. Bcrzalım bu mmtnkasmda 
karadan ziyade su vardır. Ve Iı"in· 

landiyalılnr, i§te bu mınUı.kııdıı, 

esaslı istih!diınlarmm bulunduSu 
yerlerde, dtlşnanı beklemektedir. 

~in1diki halde, büyUlt kütleler 
halinde ve biribirinJ miltenkip 

hamlelerle ilerliyen Sovyetlcrle, 
ayaklarında kızaklar, ellerinde o· 
tomatik r;ilablar bir taraftan bir 
ta.rala koşan ve Rusları bekleme • 

dikleri anlarda. hırpalıyan çok 
ııeyyal ve ·çevik ktiçük I<'iiılandiya 
krtaları arasında münferit çarpış· 
malar vukua gelmektedir. 

Asyalı muharipler 
Ruslar, merkezi Asyıının buzluk 

ovalannda bilyümU ve en çetin 
hayat şartlarına alı~:ntş at>~<erlel""' 

den mtirekkep mlfreıeleri b:ı s:ı· 

hada kullanmaktadır. Bu asker
ler Finl~diya askerlerinin muka· 
vemetini haiz iseler de modern 
harp tabiyesini FiulA.n:iiyalılar 

derecesinde bilmediklerin:ten ve 
bu kayak<la da o ka:iar m~hir ol· 
madıkl arından Fi nlfrncli yalılar 

_......._. (Ba§tarafı 1 incide) 
ayakkabı malzemesi fiyatları ta· 
mamile garritabii bir surette yük· 
sel.tilmiştir Bunu fırsat bilen ba• 
zı fabrikatörler piyasadaki malla· 
n toplamak için harekete geçn'\i~· 
Jer ve Anadoludan gelen yerli 
derileri de satm almışlardır. Bu 
hareket fiyatların. malına öre 
yüzde yirmiden yiizdc kırka ka· 
dar çıkmasına sebcb olma~tur. 
Bu. tamamile ihtikar nuhiyctin· 
dedir. Fabrikatörlerin Avrupı:lan 
mal gelmiyor diye evvelce i~lcdik· 
leri ,·eya işlemekte oldukları deri· 
lcri yük~Itrneğe haklan yoktur. 
ı\yakkabıa esnafı bu pahalı mal· 
zemeyi kullanmak mecburiyetinde 
kalarak yaptıkları ayakkal>ıların 
fiyatlarına yüzde ondan fazla 
zammedcmediklerinclen hepsi za· 
rardadırlar; 

Çünkü daha fazlasına mal sa· 
tılı.ntror. Aya1~kabıcı için kullanı
lan malzemenin yüzde seksen\ Av 
rupa malıdır. Hu malzeme arasın· 
da bulunan deri ve köseleler ham 
olarak Avnıpadan getiriliyordu. 
Yerli <leri Ye .köseleler ancak ta· 
ban astarlarile aşajı k1lite aya'~
kabılarda kullanılabiliyor. Bu iti· 
barla ithalata imkan bulunmazsa 
§ehir ayakkabısı imalatı günden 
güne azalacak ye iki ay SOlU"a hiç 
mal kalmıyacak1.ır. 

Cemiyetimiz bugün ihtikQr \<.<r 
miı.yonuna variyeti bildirerek es
nafın i:.inin durmasına sebeh o-

.!•fi 

lan muhtekirlerin cez=ıl'l'l J 
ru ,.e fi) atlann mut.edıl 111 

dirilmesini istiycr....ektir ... 

b
. J.;1,ıfll 

Diğer taraftan ır 1 
cilcr ihtlktlr yal)ml:it~\'lrı 1 

sürerek diyorlar ,ki: .. . e![l'l' 
- Fiyatların yı.ık ,. 

ı rdl·· başlıca sebebleri ~un a 
.. \°C k 

ı - A 1-Tupada derı • .;ı 

fiyaUan bfr rnısli derce 
lamıştır. 

2 - Burada eskiden ı 
0

derilerin fiyatlarına d,ı. 
"rtileil için Avrupadan getı , 

mut. zırnık gibi m3d:lti... ı ., ı:ı · ·· 
.hahlanması dolayısı e 01(.'ı 
mak mecburiyeti hacıl ı 
Bu ıarn bazı derilerde ~ J 

.mm bulmakt:ıdır. 
~ , .. ,, 

• a 
1 3 - Deri işlerilc JttÇ ;., 

olnuyan bazı kims~er. 1 ı. . }l 1 
yatların yükselcceğinı 
.rak Anadoludan gelen 

1
, 

toplamış!~ ve stokları --e. 
tardır. 1htik[in yapaJ1: ) d 
fiyatlarını yüksclte.n °.'z 
füzuli stok sahiple~id:I' di::l • 

Fabrikalarda iddt3 e'<ıı 
bi fazla s~o~ bulunc.~} .

11
1 

kiplerimizi yan yarıY3 !~i " 
dik .• Ancak elimiz.de ~tıf· "' 
icı!ivecek rnalmuz k:tlf11I ı·r-' 
~ J 1~p 

ra m::.1 bulmazsak fab['I . -
• - A )L'JlO 
hşmasma ıml::an ka :'1' 

dan faal.iyE;timizi tatile 111 

lacağız.,, 

lsveçte Hô.di~ 
vahim vaziyet tefsiri 

(Batt.(lrafı l incide) 
danlığu. tayini münasebetile eunu 
hatırl&talıw. ki, lsvc!( ordusu 1938 
do ~ili mlidafaa genel Jturmay 
ihda$ suretilc tensik edilmişti. 

O zauıan t..<ıkarrilr ettirilmişti 

ki, bir harb veya barb tehlikesi A· 
nmda genel kurmay rcisi - yani bu 
gün için general Toernell - bas -
kumandan tayin edilecektir. 

Mezkur tedbirin ancak harb ve.. 
ra harb tebllkcsl halinde tatbllı: e
dilmesi mukarrer bulunmasına bi
naen vaziyetin vahlmleştll1 anla -
~ılır. 

Kabine buhrnnı 
S~o!.Jıo!m, l l (.\. A.) - Stok

holnı Tldnigiıı ı;nzetesi, kıı.bine 

Luhnnı hakkında tefsirlcr<le bu. 
lunmaktııdır. 

Bn sa!ete, milli bir hUkümct tcı,· 
kili maksadile l:ablnedc lıtdllut ytı
pıima.smın lsveçin ihl yüz sene -
denberl ka~ıl~mıunış ~lduğu va • 
him vaziyete knrııı koymnk için 
kAfi bir tedbir olmadığını yazmak. 
L"\dır. 

A':, ni gazete, bu vaziyete karşı 

koymak için yeni r.dnmlar, yeni 
enerjiler lılvm olduğu mütaleası -
nt ıcrdetmektôdlr. 

Asy:ılr muha,ımlarına her hu5us· 
ta tefevvuk etmektedir. 

Ihraç teıebbüsü 
So\·yetler, Finlftndiyanın ce-

nup ahiline asker çıkamıa~a te
~büs etmi~lerse de, bu teı;ebbüs
lcr her defa FinlU.ndiya deniz 
kuvv<?tleri ve ahtı m'Jh'.lfatl ba· 
taryaları \'e kıtalan tnralından 

muvaff akiyetle püskürtülm~stür .. 
Finlandiya parlementosu· 
nun beyannamesi 
Diğer taraftan umumi heyet 

hnlinde toplanan Finlftndiya pır
ıa.mentosu bütün dtlnyaya hita· 
ben bir beyanname n~retmi5tir. 

Beyannamede ezcümle denili· 
yor ki: 

"Bize büyük sempatisini göster 
miş bulunan medeni dUnyının 

adetçe faik bir düşmana karşı 

milcadelemizde bizi yalnız bırak
mıyacağını zannediyon.ız . ., 

"ıı'id' 
f 1 1 

(Ba§tara J ı"1· 

tihdaf t"dilmelitedlr1 Jlll rı•tl ' 
BnigurManl:ı komşıt ıJr. ~~~ 
l'Mmda meHut Jııtilüflllrt J 
den kesmek gibi bir e;ullt :ı.LJI 
dı 1ta1y:ı lı;hı arzu cdllJJ'e eti 
ticeslnl !:tkarmak ını ıaııııı 
fü! ,ııı 

Bizim bildi[.oiıniz ifı!-fJ'#,!11 ~ 
JiCf" 

kanlanlakl menfaati • 1~ • b" JJ!I ~ metinin i'ltediı,'i gf 1 r(I• 
letlcrhü lhtllafa düş~ir~4 ~ 
ayırmakta değildir; tıılA \°O -
la.rda birlik yolu ne ı;olll ~ırl 
nekallar lruwctll urcttctııf-' 

• rıı ~ 
İtalyanın baralıı.rdıı'k• tfC ~ 
<le o kil.dar cmniytt J~f~1~.,o 
kahr; huna mnkalıll 

111 ur ı 
hu ulo ~rlet'ek her t eııf-' 
,.e lhtllilflar ltalyıı.nın. ~r· 
rlnl do tehl'ke,·c dil"U 1111' 

h JJ:ı.11'1' 
Jı:ln la,şlst ttaJyaıl:ın pi~ ~ 
sob:na. beklc.necol• r:e)" ef er ,A• 
Jetlerini blrer ernlrbtr rı ,.-tJ 
m«;k <lef;U, Eomn.'JU.ll JıJ ~ 
faatlerlnl Ye BalkaJ'llıl~ıd' 
lc.rln1 fblil etmtyr.colc ~-' 
lımnda. bJrlesmelcrfııO • - .\' 
mektlr. ~ J\11"( 

llı\S~~ 

diyıı ihtilifmdaki 
dctlc itiraz etmiştir. ~ett 

Basler Nachric.htell . 
Mi'n!ot• rl 

Berlin muhabiri y.,....,, .. 1ıııe. • 
''Alman slv:ısi nıBP"' A~ • tııf ... 

lfındiyanrn Sovyctıcr ıcJtll6.ı' 
nblokn.sı beynelınilel b~ıid cO A 
muğlak bir vaziyet tc~ııcr· 
mahiyette olmakla ef et et~ 
manyanrn buna mubsl ,. 
ceğinl 'bildlrmek~ırıcr· 

ı ... jbi .: 
Bir Alman te...,. V· ' 
Bcrlln, 1 O ( A • .ı\J ..,,.. ~ 

bildiriyor: ıcri .ı\~ 
"Bazı lsveç gaıete ,ıe t (J 

yanın FinlAndiyaytı ~, ,J 
re verdiğini ve Mmaıı;.-.r6 ~ ' 
landiynya sili.h Vft u! .. ı ~·' 
sitini de t4'8hll eyıe<JJ~;#'~ ~'. 
canlı başlıklarla Y~ ~ıl~ 

SalAhlyeUl Alınan :etflll ~ 
man - Rus mnna:ıet>e bil JıJ ıı' 
maksadile çıkarılan tel~ 
kat'iyycn. uyaur:uı• 0;ııt:JI~ 

Almanyanm vaziyeti F!nllndiyn - SoVYct c 6e il' 
Be.rne, 10 ( A. A. > _ Neve Zur- beri ne Aımgnyıı.daP 11 Jı!Gbif J' 

chcr Zeitungun Helainld muhabiri. euretile FinlAndi~~.,.l t!ldi~ 
ne göre, IJelsinkidekl Alman ıe -

1 
mal.zemcıi gitıne<Uf:ifl 

fnreti, Almnnyanm Rus - F'inlan. dirlcr. 
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Ankarada onbeş gün --- --
.. • • .. - -!'"~-._la......... "t. -. ~ 

1 ıırcurkkuşu,, mer /ezin
! de Sabiha Gökçenle 

... ~.-· . . :·. ~· .~. -~~ 
ti ndı<ıtanıJa d ll ny:ının - o eskı ı n ·.rn lıırı ernsında 

~ -51 -
~ Ulıakkak cereyana kapılnus
~~ far}\ında ol~dan, yürüyen 
~~'üzerinde imişler gibi, ~ 
~ rorlardr. , 
~ fYa~~-~ransuazm tıtre.'.liğini, 
~~ lecıı.gını anlamıştı. Konuş
~~.Qa~ladr ve bu hem~n hmn:!n 
~ bır ya..~rm tesiri raptı: 
; Cok 'bir feY kalmadı. Dere-
r~~ tehlikeli ve e:ı derin yerini 

''"- 'Yolun yandan fazlasını 
lt ~. lnıı Wluyoruz. 
erıde bu macerarı hllırladık· 
~lllece~-
~ 6~· 

l'attsuaz; CC\"3.P \'C!di: 

~.~\·et. / 
.u tnerak etmeyin.Artık kork ro ıı rum ... mana ına idı. 
a~·nı ıbu manayı anladığını 
edercesine sbylendı: 

~.Bravo! 
ıraı sonra yüıb:ı<>1 rn ljcl~letl\: 

l\a l~te öteki sahil... 
~ Ynlık bir ~ahile çıktılar. 
,~z soğuktan yan donmuj" 

a~1·ar: 

~ylc vaziyetlere siıin gibi 
~~!'lan ka:tın cntl r bulunur, 

..ı 'ia....ı_ b" ''ll..'11 edc;rek gen~ kın ır tas 
' _oturttu. Mendiliyle ayak .. 
~ Stldi. Biraı m:ısaj yaptı ve 
:tı.,_ arının ~iraz ısındığını an· 
-.....:a ~ettı: 
~ l{a}'tii şimdi yola! .. 
'l'ansuaz onu hiçbir cjJUlyctte 
ıı~mn tzkip etti. Hayın 
~llı~ıdan izahat istem~e lü· 
'i görmedi. 
llrnıne~ ba~ladılar. Ortalık 
~"e ses.sizdi. Gece ku,Iannm 
~1nde.n ba~a bir tcY işitil· 

ı ~rdu. 
:ını saat yürltyil,5ten eıonra 
•ra.r: 

l Stop, dedi, Epey ~I yQr(}! 
il Simcıi d\iaUnelim. 
'ıatın: 

tı: hcnım 1'ildifim Gawar. ı1C"' 
('an ..• 
qfyar onun söziinil 'kesti: 
~\Qt, plarum var. Fakat bu 
biıun iyi yürüyUJllmfiı esa· 

~~l'anryor. Bundan başka 
i :1nıizden ayn <lüşebiliru de .• 

~barla mutabık kalmamız 
~lr 8uraya oturun. 

lıj~ tn~ ağacına sırtlarını da· 
; a.r. Gayyar tayyareden aldığı 
;tayı çıkardı, cep elektrik ltun· 
~karak haritayı aydınlattı 

"8· ğile bir noktayı gösterdi: 
~ ı: ıt şurada, Şini ormamn
~lni köy(iyle Süksi köyü ara· 
~ a~a~ı yukarı yolda b"Jlunu· 
~f· acıt sabaha karşı üç •. 
" alc , .aktine, haydi saat ye· 
j !:adar diyelim, t;ura~·a, Hu
h~llnanmrn cenup kenarına 
::ı·Uetek misiniz? Bu kqdrcti 

,1 'lr'niıde görüyor musunuz? 

-~ gitmemiz için Nöfşato 
, ~ sını geçmemiz Hlzım ki o-

~~:skon bir yer olduğu için 
~~~ bWla cesaret edemeyiz. 
"~az sordu: 

~ ?vtesaıe ne kadar? - 11 

~ ~~ yerlerde kestirme yol· 
~"'~ak zaruretinde kalaca· 
\ tihcUe takriben yirmikilo-

• 'tQ e ... bört saat bu yorgunlukta 
.:rebilir misiniz? lyi dU~UnUn, 
lıa fak ola'bileoek mi};ı? 
~ CC\"3.p verdi: 

Q~en kendi hesabıma yürüye-. 
~ 
tanstıaz atıldı: 
~~Suaı size değil bana tevcih 

\ ~r. Cevap veriyorum: Evet, 
~ l'll'ısa yapacağım. 

~ tt- .ek~ O halde Hnym bir 
Cq tin hazırlayın. 

X,fyar bir kağıt parçasına bir 
> \ ~lıdı ve Mtrıdı lcu,un aya• 

~u tlı madeni küçüle tü~ 

'tverdi: 
~ ~ s:?.at onbfrde bizi al• 
~ ~e 31 numaralı ~zli tay.o 
~ bıe~anına bir tayyarenin 
~~ı Yazdım. Mtfydan Grand 
~a~~ ~vannda:f ır. Pilotlan
~kısı ilçü orayı mfikcmme-
\ · nen de biliyorum. 

'il ~~; ynl:-ı n1{ıltm . T~v-

Kakleden: .. ~cthl l<Aım::., 

raremin etrafında \<>planmı~ o1a· 
c.aklar. Bütün bu cıvarda ara ,t' 
maya giric;:melerinden korkan •. 
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. 
Hayın söyl~ndi: 

- Yüzbaşım, plftnını~ mu' 
mel. l\luyaffak olacağımızı uı .. .. 
yorum. 

Bu kabtlelerde bir kadın 
sevilmemek korkusu 

;çın 

yoktur 1 bir hasbıhal... 
Gayy:ır cevap verdi: 
- Be:ıse eminim. 

Bununla t><>. abcr kadın k :ıbilc- \'İ . t ~.!er; ~ık sık \ ukuJ g~ mc!.;t -
1 4 rınde er e · .l\aJm müııa~ı.>etle· dir. 

1 
rmin ırf ha.)"'\ani oldum zann<'- E a-,cn kadm ;:J~:te!c:-i:ı.i en zı· 
dıımemelidır. Orada da hc.t • ·i a~~' , aJe çalkayan, h ~y~c:l:ı.: 1 ışıire:ı 
lar cere) a.1 etm 11.tedır. Kaom dih r ,.e en büyük faci:ı!annı te~ki\ e-

"Bir kert\ tayyarem kapa:d~11 n· ~ tı . Fakat hadise 
o k:ı.clar zü:ratle ceı;eyan etti ki he_ :!canlanmağa 

Genç kıza döndü: \öt bul 
- Siz ne dersiniz Fran uaz? 
- Ben de eminim Jorj. tatö.rlüğü aşkı öldürememi.,tir! • den bu nevı haJise!erdir. 

Esasen kadınlar tara(ınjan ı Yani, kadm kendisinin hükmet· 
hodgamca konulan bu f!\l~t ' 'e tiği ka1.>ile ne\ilcrinJ~ dahi o!s~ 
mükeHefıyetler hakild aşkların hakiki aşka karşı dı.ıyJuğu ccbilli 
şiddetle p~yda olmasına başlıca inciz.3bmı ala yenememel<te \'e 
~bcl,\!eri t~kU etm~kte;:lirler. Mkiki bir aşkla sevilen bir kadın~ 

An.'<aranm, d:tha yoldJ 'ke:ı 
Bu ~ste öyle bir tatlılık \'e tes

limiyet \'ardı ki Hayın §aşırdı \'e 
tıtredi. Kalbi titredi. Fena bir his
sikablelvukuyla endi,.elcndi. 

Fransuaı devam etti: 

göze çarpan müesseselerinden biri 
de Türl\_ı..ujudur. Tren hatt,ının 

sonuna dü}ca Türkku~ binaiı 

- Sizin ikinizle beraber olduk· 
ça ben meraka dü,müyonun. Siz· 
ler i.rin her ~Y tabii ve basit olu· 

Delikanh çağma gelen bir er· karşı diğer bir kadının dny;luğu 
kek, C\ lenmeyc icaret almak me· öklürücı.l kin ve gayzoan da asla 
rasim ve riyazctini geçırrneden cır kendini kurtaramamaktadır. 

İ.ıç:u~ sahası, y-Olculann dikaktleri
nı hır mikn"tıs gibi çeker. Yazın, 
burada çah~n yüzlerce genç kız 
ve dclik:ınh, ta safak zamJnm· 
dan öğle sıcağına kadar tayyare-. 
!erinden inmezler. Talebenin, öğ· 
retmenlerile bir arada ve bir he
yecan rarışı halinde devam eden 
uçuşlarına, öğle yemeği \'e bir, iki 
saatlik istirahat zama!'n fasıla ve· 
rir. 

. . 
verıyor. 

Hayqım heyc~mm farkettiği 

için böyle söylemisti? ihtimal... 
Harın: 

- O halde, dedi, yürü;-clim. 
Birisilc karşılaştığımız zam:ın c;u· 
al ve ce\'Bba lüzum g3rın .. J.:ı .1 

yumruğu basıyoruz değil mı? 

Gayyar cevap verdi: 
- Evet. 
- Peki. Ben önden gidiyorum 

öyleyse .. 
Bir patika yolundan ilerlemcğe 

ba~ladılar. Biraz sonra açıklık bir 
araziye geldikleri zaman Gayyar 
gü\·ercini salıverdi. Tekrar )10la 
koyuldular. 

\'~l kabil~nin içbde herhangi bir 
kadına şidJ<!tli bir zıaf duyJJj,ı 
tah.:irde orta) a çıkan his meselele 
• ının halline imkfrn yoktur.B..ı de 
ukanh o kadınla e-.·ı •ncm"'Z, ka
Jııı onu lx.>ğeruncdikçe. 

~ayet böyle bir delikanhrı 

hiç istemediği bir kadın nişanla· 
~ ıµ alacah olursa, facıa, işte o va· 
kıt ba~lauuş oluyor. Zira kimbilır 
,;:a~mcl nuıuarail olan gc!ııç da· 
mat, gönlünün dü5tüğü diğer ka
dını unutmağa mecburdur. Aksi 
takdirde onu koca olarak almı:i 

olan kaclm şiddetle kıskanacak v~ 
bu erkeğin ma.1\vma yürümekte 
bir dekika tereddüt etrnirece!~tir. 

Kadrn intikamını da kolayca Hal~: 
- Dü~nünce gürültü rapma· alabilir. 

manın müreccah olacalını anla· Zira kendi diğer kocalan kadı· 
dım, dedi. Birisile ~laşırs3k nm yf'ni kocasına dersini verme\c 
döt'\i~ktensc kurnazlığa mü,.:ı · ı ıcm daima ve ekseriya da samimi 
caat etmek daha iyi.. 

1 bıl' rPkabet his.sile emre Amadedir· 
$en <)ndcn &\derim. şiz: beni a· ter' 

rada biraı mesar~ bır~l\~rak takip f lele kadın fevkalade kızıp da 
edersiniz. Devriyeye tesndüf ~- zavallı delikanlryı (Buhli) yani 
dersek ben sivil bir Aiman. mese- :ıfaroz ederse. o vakit kendisine 
la keresteci rolü oynanın. hiyançt eden genç ko:asmdan en 

Gayyar itiraz etti: büyük intikamı almış olur. 
- Nasıl olur? Sizden evrak is- Zira Buhli erkeğin,iıa.'lı ettiğim 

terler. gibi. artık ölünçcye kadar hiçbir 
- Ben işin içinden çıkmanın kadın yanına yaklaşamaz. 

yolunu bulurum yüzha~ım. Dört Maanıafih, kadın kıskan~lrğr 
saattenberi bir kelime ile bile iti- nın ve erkek ihanetinin önüne 
razta bulunmadan itaat edıyo· ~eçmck için b:.ı ka1ar ş!:l:Ietli a
rum. Tayyare, danü; bu sizin işl· detler ,.e salahiyetler konulınu5 
niz. Fakat iı;gal altındaki araıi olma.ma rağmen, gene ha:..:U·:i 
bahsolunca bu da benim ihtisasım a~larm önüne geçilebilmiş değil· 
dahilinde ... Küçük kafilemizin reh dir. 
berliğini bana bıraRm:ınm istiro· Bütün engclkrc \ 'C korkunç nki· 
nım. bellere rağmen bir kaJın kocası o-

' Devamı ~rıT) lan erkekle diğer bir ka1ının sc· 

Kadın kabilelerinin diğer dik
kate şayan bir hususiyeti de ka· 
chnlann :ış!\: \•e scroa i '}lerinde, ta· 
bir caizse, daha erkekl~miş ol· 
mala:rdır. 

Anlaşılıyor ki bizim cemiretle· 
rimiule umumiyetle aşkta roman· 
tik olan kadmlann his ve hayale 
Q.Qğru bu şiddetli meyilleri srıf er
keklerin onlara ty>.k nadiren haki· 
ki aşk sunmalarından ileri gelse 
gerektir. 

Kadın kabile~erinöe kadı:ı aşk 

arzularında yüzde do'.csan Mkim 
olduğu için şiir ve P,ayal tarafını 
asla hissetmemektedir • 

Orada bilakis erkekler a~kta, 

tabii olarak, daha hassas ve daha 
şairdirler. 

Biçare erkekler, bütün şarkı ve 
dualarında. kadını yalmr; takdis 
edip dururlar! 

Binaenaleyh bu kabilelerde bir 
kadın için se\•ilmemek korkusu 
yol-.'iur, mademki sevmek erkeği· 
nin bir vazifesidir. 
Yalnız erkeği tarafından başka 

bir kadının hakiki bir ihtirasla se
vilmesidir ki kadını rahatsız ede
cek yeg~ne bir aşk hadisesi olarak 
kalıyor! 

Kadm kabilelerinde, denilcbi· 
lir ki. bir kadının reg~ne hakiki 
bedbahtlığı kısır olmasr. çocuk 
doğurmamasıdır. Bir kadın ıçm 
halüld olarak ancak bundan başka 
hiçbir tehlike yo!dur. 

Zira bir kadının kısır olma.:ı, 

yani çocuk doğurmaması kabilede 
çok fena bir gözle görülme.lttcdir. 

(De\ıımı v:ır) 

15 den itibaren naz:ır1 dersler 
ba~lar ve böylece ak~a..'ll olur. 

Bu çalışma tarzı, yaz günleri· 
nin programıdır. Kı~. kara bulut
larla ufu~dann aydm ren:,;ini sil· 
{neğe, hırçın rüıgArlar ile ağaçla· 
rın yeşil yapr<\!dannı sarartıp dü
şürtmeğe ba~layınca; Türkkuşu 

sahasının üstünde süzülen tayya· 
reler de kayi>oluyor. Türkkuşu 

talebesi, ya liselere, yahut yüksek 
tahsil mües..~lerine dönüyor. 

Türkkuşunun, Yenişehirde gii· 
zel bir merkezi var. Burada, bir i· 
ki çalı~ma oda~ma ~irdim. llk 
duygum. biina, bir resim atölye
sinde bulund·ıği.lil\ zannını veral. 
Tür'kktış\mun rec:samları, önlerin· 
deki masalara i~lmi§ter, ellerinğe 
mütemadiyen nöbet_ ®ği~tiren bir 
yığın tersim Aletleri çizi}'(')r, he. 
saplıyor; hesaplıyor, çiziyorlar. 

Bu teknik ve plan üz.erinde ça· 
hşmalardan. makine mühendisi 
olmadığım için, fazla bir~ anla· 
madığnn cihetle, size UJUn uıadt· 
ra bahsedemiyeceğim. 

Türk.lcuşu binasın1an ayrıldık· 

tan sonra, Yenişehire doğru ilerle
dik. Otomobilimiz, beraberimde 
bulunan arkadaşın rehberliği ile 
Türk!m§u başöğret:ncni Sabih:ı 

Gökçenin evine do~ru rot alı~ro:. 

du. 
Nihayet, bahçe içinde ,.e ''Uta 

tarzında yapdmı§ bir .binanın Ü' 

sıc:AK .IHLAMUR SUYU 
.. 

Ihlamurun ağacr. arametli 
gövdesi ve süslü çiçeklerinin 
yllydıkları ı'1zel kokusuyla. or· 
manlann ziyneti olduğ~ gi\ıi 

bazı yerlerde ıchirlerill' cad. 
dclerini de süsler. Meselli Ber
tin şehrinin ıhlamurlar arası 

cacldeai meşhurdur. Ihlamur 
ağacmın top barutu yapmak 
iç4\ kullMıldığından dolayı 

bazıları () caddenin ıhlamur 

k~kuıun-dan barut kokusunu 
hatırlatmak için ıhlamur a· 

"açlariyle şüslcnmiı olduğUTIU rivayet ederlerse de rhlamurun 
güzelliğe vo insanların alnf rlcrinl teskin dmiye hizmeti, top 
barutu hazırlayan fabrikalarda gördijğU işı4en ~aha büyük 
olduğu için o rivayete lnanmak doğru ot.ıma;;. 

Iht.-murun tahta.siyle marangozlukta ve hasu-çılıkta fay
dası da, çiçeklerinin hekimlikte lc3U."l<ltfı t@ret yanında 
pek kUçUlı kalır. Şimdi o kadar çoialım banr Uiçlar uıulü 
çıkmadan 8nce, hekimler haııtalanna lçireeekleri Ulçlnrın 
terkibini lçcndilcri gösterdikleri ~ski zamanlarda UAçlarm cıı 

çotu ıhlamur •uy\J içerisinde içirilirdi. Hekimlerin- en bilfilk. 
leri bile ıhlamur suyunlJ ıinir hastalıklarını geçinntk iç4' 
baş ilaç saydıklanndan, onların tavsiyelerinden kuvvet olaıı 

daha az şl>hretli hekimlerden bazılan aar'alı hastalara. hasta· 
lıktan kurtuhna.k için, ııa.dece bir ıhlamur ağacının gtlgcsindc 
yataralc ko~usum.ı bol bot koklaına.Jannı söylerlerdi. 

Ihlamur a~çı en ı;ok ya~yan ağaçlardan birt olduğu için, 
Osviçrclitcr oradaki bir ıhlamur ağacuım 1200 yaşında oldı,t• 

ğunu iddia ederler) Pek yilkeek gövdesiyle tatlı bir g81gc ver
mekle }?craber yalnız gölGedndc yatmakla sar'a g:bi ~ctfa btr 

Yazan: er.~- A.. 
Eununla bcrab:r yapr:ıklarınm sinirleri teskin ctmc~e 

rarad:ğı şüphesizdir. Onun i;in ıhlamur yapraklannd.an çıka

rılan hülasalan şurup içerisine karıştırarak sinirlilere içire:-ı 
hekimler • nadir de olsalar • hala vardır. 

Şimdi hekimler onu i!eç olarak reçetelerine yazmasalar 
bile, ıhlamur içmc}i sevenler onun sinirleri yatı§tırdıtrını pek 
ifi bilirler. Mesela, kabul gUnünde bir ~ok ahbaplariyle görü
§erck, yahut ahbaplarının kabul günlerinde ıiyaretlere g»:ie. 
rck hem yorulan, hem de az çok sinirlenen bir baYJn akşam 

yemeğinden &Qnra dılamur içince sinirleri rahat eder ve tatlı 
tatlı uyur. Onun gibi, gündilı masa ba§ında mes'uliyetli bir 
i~le uğraşarak başağrısmdan ıstırap çeken bir zat büyücük 
bir fincan ıhlamur suyu içince, işten gerilmit dnirleri rahat 
eder. Arkasından gelen tatlı uyku içinde başağnsmı da unw 
tur. 

Ihlamurun bir iyiliği de, sıcak sıcak içildiği vakit insa."lı 

terlctmesidir. O hassası bu nezle mevsiminde pek lşim.ize ya.. 
rar .• Akşamlan yemekten oonra büyücek bir fincan sıcak rh· 
lamur suyu, tatlı uyku içiooe ferahl!k ver~n t.ıir ter getirerek 
boğaz: ve göğüs nczlclerir.in ilerlemesine m!nl olur. 

Ihlamur, k:anm • hekim tabiriyle - lü~uc~tini ~ttığı i~in 

damarlardaki tansiyon fazlalığının ilerlevıesine de m!ni olur. 
Oqdan dolayı 5ıcak ıhlamur suyu bilhassa yaıhca adamlara 
faydalıdır. . • 

Onun tadından ve kokusundan hoşlanmaıu.nız ıhlamur 

suyunun içine bir dilim limon yahut portakal koymıya, hatta 

ıhlamur çiieklerlni kaynntırkcn limon yaprağı kan~ttrmıya vo 
ya ıhlamur suyuna ııüt ka~a hiçbir m!nl yoktur. 

Ihlamur. kahve ve çay gibi sir:irlerl tenbilı etmene de, 

onlan teskin ettiği için inse.na cfaha tatlı ve &:lkin bir keyff 

verir• hastalığın geçebileceğine timdi l"im&c inanamaz. 
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machm.,, 
Yazan· Sabih Al.AÇAr~ 

nunde durduk. 
Bize, kapıyı kara tenli bir hiz· 

metçi açtı. 

Girdiğimiz salon uzun ve geniş 
bir yerdi. Yerdeki halılar, perde 
ler ve diğer eşya, mor kadifeli m<>' 
bilyaya uyuyordu. Kenarlardaki 
geni, kuturlu abajurhrdan yere 
\'uran ışıklar, ortada'.d avizeni-ı 

rengi ile birleşiyor; cöz al:nayan, 
fakat kuvvetli bir ziya huzmesi 
halinde yüzlerimizde g:!Ziniyordu. 
B~ Ş?biha Gökçeni ilk defa 

görecekti{Il. 
Onuq icin, zihnimi, Türkkuşu 

başöğretmeninin kendisi ile fotoğ
rafl an arasında bir mukayese 
yapma!a hazırlıyordum. 

Az ronra. Sabiqa Gökçen içeri
ye girqi. Bana dnğru ilerliven bu 
genç kadının çehre.!'i, kes.'<in hat· 
!arına rağmen, gülen bir ifa1evı 
taşıyQrdu, Ha)bµk i, ne vala.1 ~· ·• 
liyeyi.'11, Sabiha GO'<ç0 1in re~i"ll · 
ri daima çatık ka<:.1ıv'1ı. Anla hm 
ki beni bu van!ıc: krınaatc ~ötii· 

ren Amil, Sa ıiha Gö'~ç-enin foto· 
jenik olmamasıdır! 

Sqbiha Gö!,.~nin ,p::ı:tre>;'li •'d 
bariz bir hususiyet de u: O, ,~o
nusmaz ve sabit bi '" noktav:ı ba· :. 
karsa bu sükQt ve duruıu-ıia bir 
az: erkekleşen bir hal gö;tilüvor 
Dikkat ettim. u~n \cadı.1lann 

hemep hem~n .heTJ~in~e bu p:>z 
var! Demek ıq me .. ı ... rin kadınla· 
ra verdiği bir itiyat, bu! 

Fakat. Sabiha Gö'<çen konu5tu· 
~ zaman çok mahcup! K"limeler, 
a~tzından bir fısıltı halinde çıkı

yor. 
Sordum: 
- Uçarken heyecan duymıyor 

musunuz? 
- Hayır! 
- Ya bir tel\like karşısında ka.. 

lırsamz? 
- Bir kere oldu bu: Tayyarem 

kapaklandı. Fakat, hMise o ka
r.ar siiratlc cereyan etti ki heyeca
na vakit bulamadım! 

- Hayattaki en büyü.lt zevki-M 
niz nedir? 

- U~ak ve u!;urtmakl 
- Ba~a? 

' ' ..... . ... 
- Mesela roman okw.µal{ . 
- Uç senedir elime roman aI~ 

madım. 

- Onceleri? 
- Reşat Nurinin eserlerini se-

rerdim. Ç-?lt Kuşu, ne hülyalar 
\"ermi~ti b?na,. Ama şimdi hepsini 
unuttum bunların. .• Artık yalnız 
mesleki kitaplar okuyorum, ingi. 
Uıceye çalışı)·orum. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Bakın, az daha hatulanu}·a-

caktım. Ping-pongu mGthiş seve
krim. Bu oyun heyecan \•erir işte 
bana! 

- :·a sinem~? 
- Gitmiyorum \ti! Onunla da 

alakamı keseli, romfln gibi, üç ~ 
ne kadar oluyor. 

- Hangi janr-da filmlerı sever-
diniz? 

- Trajclileri. 
~ Beğendiğiniz artistler? 
- İsimlerini hatırlamıyorum. 
- MeseHl, faciaları sevdiğinize 

göre, Emil Yanings." 
- Evet. Siz söyleyince hatır. 

tadım. Emil Yanings çok kuvvetli 
bir artisttir. 

Sa bUıa Gökçe~e veda ederken, 
Emil Yaningsin oynadığı e:;erlerin 
en meşhurundan, "'$?hvet kurba· 
nı,,ndan banis açtım. Dedim ki: 

- Ilu filmi, Ertuğrul Mchsin 
oyruyacak §imdi.. Onu gidip gö

n fıtf<'TI C"!,..,t\'\"T ~tWfıinTI;) 
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Smmı~!M~ 
Finlandiya 

1938 de İngiltere 
''adar film imal 

etmişti 
Hakkmda.ki esaslı malumat, 

halk tarafından ,ancak harbe gir 
dikten sonra öğrenilmeğe baş

lanan Finlandiya film imali sa
hasında da ileri gitmiş bir 
memlekettir. 1938 scn1:sinde Fin-
lindiyan m film imalatı o sene İn· 
s:iltercnin film imalatına kemiyet· 
c;e muadildi. 

Bu kadar çok film yapan Fin
landiya, memleketteki 700 sine
ma aalonu için hariçten de film 
getirmektedir. 

Finlindiyada en çok rağbet gö
ren filmler Fransız mamulatıdır .• 
Amerikan filmleri daha sonra ge
lir ve bu filmler hemen hemen 
Amerikada piyasaya çıkarıldıkla
rı tarihlerde Finlandiyada gös
terilir. 

Finlimilya çok eski bir film 
müatahsilidir. Daha 1908 sene -
sinde Finlandiya "Gizli alkol 
imalatçıları,, ismiyle ayni za
manda hem ıdokümanter, hem de 
dram mahiyetinde bir film vü
cuda getirmişti. 

1915 de Finlandiya film sana
yil teıkilitlandı. Erkoki Kam ve 
Teuvo Puro isimlerinde iki aktör 
'!Suomi Filmi,, ismiyle (Fin li· 
sanında Finlindiyaya Suomi de· 
nilir) bir ıirket kurdular. 

Bugün Finlandiyada dört bü
yük film şirketi vardrr. Suomi 
Filmi bunlardan biridir. Daha si
yade tariht filmler imal ediliyor. 
Çünkü tarihi filmler şimal mem
leketlerinde çok rağbet görmekte
dir. 

En meşhur artistler Regina 
Linnankeimon, Hclena Kara ve 
Simo Hurtta'dır. En meşhur re
jisörler ise Risto Orko ile Oroo 
Saarikividir. 

Risto Orko, Helsinkide 1940 
temm\1% ve ağustosta yapılacak 

olan olimpiyatlar için büyük ha
zırlıklara girişmişti. Emrinde 40 
operatör çalışacak, 800 bin met· 
re film alınacaktı. Bunlardan kı· 

sa filmlerle propaganda filmleri 
ve bir de olimpiyat oyunlarına 

dair 2000 metrelik bir film vücu
da getirecekti. 

Harp başlamazdan biı: müddet 
önce de Manncrheim müdafaa 
hattına ait bir dokümanter sevir
mef e teşebbüs etmişti. Malum 
olduğu üzere bu istihka,!Olar Fin
llndiyanın Kareli hudutlarında 

yapılım§ modem istihkamlardır. 

Bir kaç sene evvel yapılmış ve 
1918 ide Viboq:da Ruslara karş· 
kazandığı zafer üzerine askerleri 
tarafından mareıal ilan edilen ku
ma~danın ismine izafetle "Man· 
nerheim istihkamları,, ismini al
mıştır. 

Bahsettiğimiz filmde başlıca 

yıldız bu istihkamların dekonı 

içinde, Fin-Iandiyanın günde iki 
litre eüt içen atletlerinden mü 
rekkep ordusu olacaktı. Filmin 
tamamlayıp tamamlanmadığı 
meçhuldür. 

rünüz. Ilem rnazıyı hatırlamı5, 

hem de biri Türk. diğeri Alman 
olan bu iki artist hakkında hir 
mukayese yapmış olursunuz. 

Sabiha c·1<ç<.n: 

.. G'd...,.A~· ' - ı ~ım.,, cevabını \'er· 
di .. 

Fakat "' , Türkku~u ba~ğret· 
meninin. tayyarelerinden vakit !)- nhut u_maktan vazgeçip 
'.lu nhmete katla'l:ıca~ın1 inan· 
.uadım1 
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l DONYAYI ı' l iNLERKEN ... ....................... ",....' 
Giyom T ell operası 
Dünyanın en meşhur dört, be~ 

büyük operalarından biri olan 
Milanodaki La Scala tiyatrosu 
bu seneki kış mevsimine pertem
be ak~arnmdan itibaren başladı 
ve ilk olarak Rouininin "Gugli· 
elmo Teli,, operasrnr temsil et
ti. 

Bizde Guilkrme (Giyom) Teli 
diye tanınmış meşhur tarihi kah
ramnnı herkes bilir. Oğlunun ba· 
ııı üzerine konulan elmaya nişan 
alan bu muharip, 16 ıneı nsırd!l 

lsviçreyi Avusturynnın boyun
duruğu altından kurtannıya ça
lışmı}hr. imparator 1 inci Al
bertin lsviçC'e valisi olan Gesslcr 
bir sırığın üzerine dükalık şap· 
kasını koyrnu:ı ve gelen geçeni bu 
şapkayı selamlamıya mecbur et
mişti. Giyom Teli bu emre itaat 
etmemi~, vali de, ni~ı..ncılığı ile 
meşhur olan bu adamı, oğlunun 
ba§ı Üzerine konulacak bir elma· 
ya ok ntmağa mahküm etmişti. 

Fakat Giyom Teli, nitancılığı
na gÜvımerek, oğlunu vurmak ih
timalini hiç aklına getirmemiş ve 
nitekim de oku elmaya sap!amr 
ya muvaffak olmuştu. 

"Wilhelm Tell,, isminde, Al
man şairi Sebillerin şaheseri sa
yılan bir facia piyesi vardr. ltal· 
yan bestekan Rossini de başkası 
tarafından yazılan bir metin Üze
rinden, dört perdelik bir opera 
yapmıştır. Avrupa dillerinde, ıoy 
adından evvelki küçük isimlerin, 
hazan her lisanda ayn bir şekli 

vwdır. Bunun için Frnnsızlann 

Guilleaume (Giyom) dediğine 

Almanlar Wilhelm,, İngilizler 
William, İtalyanlar Guglielmo 
(Gulyelmo) derler. Yukardaki 
isimlerin dcği§ikliği de bundan 
ileri gelmektedir. Bahsttiğimh: 
kahraman Jıviçreli olduğuna gö
re, bizim aılrnı muhafaza ederek 
Giyom Teli dememiz muvafık o· 
)ur.) 

Radyo artistleri 

.'\1e~hur tiyatıro ve sinema ar 
tiati Franceı Day salı günü ak~
mı Londra radyosunda en meşhur 
şarkılarından bazısını söyledi. 

Mc~hur İngiliz §antözlerinden 
Margaret Eaves vereceği bir kon
~rin saatini bckliyerek istirahat 
ediyor •.• -·- - . 

Caz orkestraltt:rndaki §arlula· 
rı ile meşhur Fcl"' Sowrır.·1- ismi. 
nin gösterdiği g:bi, ııcv~mli bir 
fellahtır. 

Ankara Radyosundan 
sabah programı istiyoruz 

Radyonun faydasız bir eğ

lence olmadığını, zannedersek, 
bugün herkes kabul etmiş bulu • 
nuyor. Onun için, bir memleket 
radyosunun dinleyicilerine azami 
istifadeyi temin etmesini isteye~ 

biliriz. 
Yeni Ankara radyosunun prog

ram kifayetsizliğini burada, muh .. 
telif vesilelerle İ§aret etmiştik. 

Bu arada, Türk dinleyicilerine 
musiki kültürü ve umumi bilgi 
vermek hususundaki yardımlarım 
da memnuniyetle kaydettiğimizi 

hatırlıyoruz. Yabancı memleket· 
ler için kısa dalga üzerinden ay
nca neşriyat yapılması hususun
daki temennimizin tahakkuk et· 
tiğini gördük de memnun olduk. 

, 
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Ankara radyosundan istedikle
rimiz fazla bir şey sayıılamaz; is. [ katiyle • 
terliklerimiz sadece her memleke· tırabilir. 

idman hareketleri yap ihtiyacın karşılanr:ıaııt için ral-

yomuzun bu hizme\i esirgememe
yi düşüneceğini umuyoruz. tin, radyo neşriyatında, dinleyi

cli!etine temin ettiği hizmetlerin 
esaslıları arasındadır. Bugün 
Türk dinleyicilerinin tatminini, 
Ankara radycsundan bekledikleri 
bir ihtiyacı işaret etmek istiyo
ruz. 

Bu, cimnastik • daha umumi 
olarak bir sabah programı - saa
tidir. 

Bununla, bir memleket ihtiya-

cına işaret ettiğimizi sanıyor ve 

Araya giren karakedi 

Vahdet GOL TEKiN 

Radyoda ma&al 

":\fasal dinletmek,, dilimizde 

Radyoda dinlediğimiz bir par
çanın ruhumuz üzerindeki tesiri
nin, ne kadar büyük olduğunu 

tekrar etmiye lüzum yoktur sa
nırız. Yalnız, bunu ruh ilzerinde· 
ki bedii bir tesir olarak değil, ruh 
vasıtasiyle bütün vücuda ve in- Radyonuzda güzel bir parça 
sanın bütün hayatına şamil olan dinlerken araya giren hırıltılar, 
bir tesir olarak kabul etmeliyiz. \'Izıltılar ne kadar can sıkıyor, de-

"Sabahleyi:'ı sol tarafından ' ğil mi? Dikkat ederseniz kısa dal· 
kalkmış,, dediğimiz aksi kimsele· ga ve bazı kuvvetli orta dalga is· 
rin sabah sabah sinirlerini bo· tasyonlarından başkasını temiz 
zan bir hadise ile karşılaşmış ol- almak hemen hemen hiç kabiıl ol· 
duğuna emin olabiliriz. Uykusun- mıyor. Hele Ankara radyosunun 
dan bir satıcının bağırtısı ile u· iki a~ızdan konuşan sesi en umu· 
yanan bir adamm, evvela yüzünü mi bir şikayet mevzuu oldu. 
yıkarken, sonra kahvaltısını e- Dinlemek istediğimiz ista3yonla 
derken ve daha sonra işe başlar- bizim aramıza girerek hırıld:ıya· 
ken aksi hareket etmesi kndisinin rak ahengi bozan ba karake.ii ne· 

değil, anca!: ruhiyat kanunlarının dir? 

boş lakırdı söylemek gibi bir ma· 
naya gelir. Onun için, radyoların 
ahaliye masal dinletmesi pek iyi 
karşılanmayabilir. Halbuki, ço· 
cukluğumuzda dinlediğimiz masal 
IW.rın tadını unuttuk mu zannedi· 
ycx-sunuz? 

Öyle masallar vardır ki bunları 
büyükler de zevkle dinler. La 
Fontaine meşhur masallarından bi 

ri için "bana anlatsalardı bundan 
ben de büyük bir ZC\'k alırdım., 

der. 

bir hatası sayılabilir. Dinlcdiğımiz yerde ve}'a radyo 
istasyonunun bulunduğu havalide 
havanın bozukluğundan ileri ge· 
len parazitleri ve telsiz telgraf is· 
tasyonlarım hesaba katmazsak 
bu, ekseriya, bir diğer istasyonun 
sesidir. Ayrı ayrı ahenkli olan bu 
seslerin bir araya gelmeleri - tıp· 

kı karşılanan bir kedi ile köpek 
gibi - hırıltı ve zırıltı hasıl diyor. 
Bunun da sebebi, istasyonların 

çoğalması üzerine, dalgaların ha· 
\'ada çarpışmadan ilerlemesine 
yer kalmamış olma$ıdır. Binaena
leyh Karakediyi kovmak ancak 
yeni bir keşfe bağlı. 

Pcrrault (Pero) nun masalları 

da şüphesiz bu !levidendir. Elbise• 
si olmadığı içiıı ablaları ile bera~ 

bcr düğüne giderniyen, sonra bir 
peri tarafından, düğüne gitmesi 
için, altın elbiselerle giydirilen, 

Halbuki güzel bir musiki nağ· 
mcsi ile, hoş bir hava ile uyana
cak olan adamın hiç bir zaman 
''sol tarafından., kalkmasına im· 
kan yoktur. Radyosunun tlüğme· 
sini lıöyle güzel bir hava üzerine 
çevirerek kalkan bir kimse için 
o gün o kadar pembe başlamıştır 

ki! Hele bu §en musiki neşriya • 

tından sonra cimnastik saati baş· 
ladığı zaman, ruhundaki bu zin· 
deliği vücudu da daha maddi bir 
şekilde kazanacaktır. 

Bugün Avrupa radyolarınm 
hemen hepsinde bu §ekilcle sabah 
saatleri vaıl:lır. Bunlardan - sa
bahleyin hava yalnız yakındaki 

veya çok kuvvetli orta dalga is· 
tasyonlarını almıya müsait oldu· 
ğu için - Bükreş ve Sof yayı dinle
yebiliyoruz. Bilhassa Sofya bu 
sabah programında en şen milli 
oyun havaları çalıyor. Bükreşin 
her sabah muntazam bir cimnas· 
·ik saati vardır. Rus istasyonla
rında da ayni şekilde n'Cşriyat 

bulunuyor. 
Bunlardan bizim için istifade 

pek mümkün olamaz. Bir kere 
kendi yurdumuzdan gelen musi
ki nağmelerini şüphesiz herhangi 
bir yaba:'lı::ı neşriyatına tercih e· 
deriz ve ona ihtiyacımız vaı1dır . 
ikincisi ve daha mühimi, - mcm· 
leketlrin saat farkı dclayısiyle • 
oranın sabah saatinin bir.e uymı· 
yacagıdır. Dillerinden ıınlayamı
yacağımız da başka ... 

Binaenaleyh. Ankaı a radyo
<sun<lan - mesela 6 ile 7 arasında • 
hiç olmazsa bir saat, hatta yarım 
saat bir sabah programı isteyebi· 
liriz. Evvela şe:ı memleket hava
ları veya dans havaları ile baş· 
layacak olan bu pr?gram on beş 
dakika çalgıdan sonra on veya 
on beş dakika da - pivano rcfa· 

ayaklarına sihirli iskarpinler geçi· 
rilen Cinderella'nın masalı ne gü· 
zeldir! Bu masalr bizzat Perrault' 

ya anlatsalardı, o da herhalde bü· 
yük bir zevk duyardı. 

Dilimize yapılan bir tercüme· 
sinde külkedisi ismi verilen Cin· 
derella masalını önüi1'.ide!.:i per
~mbe akşamı Londra radyosu sa· 
de küçüklere değil, büyüklere de 
anlatacak. 

Zonguldak kömür 
havzasının devletleştirilmesi 

(Baı tarafı 2 inci sayfada) 
bunun neticesi olarak ta memleket ihtiyacını tam manasiyle kar. 
şılayamıyordu. Bu ocakların devletleştirilmesi hatta ilk zamanlar 
da bile bu mahzuru kısmen ortaı:lan kaldıracaktır. . • 

Fakat kömür ocaklarından istenilen randımanın alınması sade. 
cebir teknik meselesi değildir. Ayni zamanda bu tekniği kullanabi. 
kcek işçi meselesidir. 

Bizim kömür ocaklarımızda çalışan işçilerin hemen, hemen 
h~psi mu~akkattirlcr. Köylerinde kendilerine kafi bir geçim te. 
mın ~emıven ve muhtelif §ekille!rle horçlanan köylüler zaman, 
zaman buralara gelir, çalışarak bir kaç para kazanırlar, ve köyle. 
rine dönerler. Bu, işçilerin ocaklardaki çalışma ve yaşama şartlarını 
yükseltmek, sıhhatlerini ve diğer sosyal ihtiyaçlarını garanti altına 
almak suretiyle kabil olabilir. 

Bunun için de oradaki işçiler, ailelerini geçindirebilecek bir 
gündelik alahilmeli, çoluğunu, çocuğunu barındnabilecck bir 
mesken bulabilmeli ve oradaki çalışma şartları, onu kısa hir za. 
man sonra hasta ve işe yaramaz bir hale getirmiyecek şekilde dü· 
zeltilmis olmalıdır. 

Bir iki sene evvel Zonguldak madenlerin:lc yaptığım bir tetkik 
sırarında hu !-L:susta yapılması lazım ı;:elen bir çok §eylerin ve 
alınması icap eden bir çek tedbirlerin bulunduğunu ~özlerimle 
~ördüm ... 

Ocaklarda modern tekniği tatbik işini ve bu suretle beklen;. 
len yüksek randımanı alabilmek için işçi meselesini halletmesini, 
hususi ve dağnık sermayeden daha fazla beklemeğe mahal yok. 
tur. Bu işi an<:ak rkvlct sermayesi ve •devlet eli halledebilecektir. 

Bu itibarla Zonguldak kömür havzasının tek elden idaresi 
ve ıievlctlestirilmesi çok mühim ve takdirle kar;ılanacak bir te. 
şebbiistiir. İnkılilhımızın ve halkımızın nefine doğan ve inkişaf <'den 
<levlet;iliğimizin bu merhalesinde de hissesine düşen vazifeyi hak. 
kiyle başarabileceğine kat'i emniyet ve itimadımız vardır, 

l 1 ı.ıRiNCiKANUN - ~ 
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J.Tf} 1CADl1'ıA• tfJ 
Kulak uçları 

"&n; kul;ğını;ın u~ 
nu gösterini~, size ~ 
olduğunuzu söyliyeY~: 

Çtinkü kulak memeleri inS•ık•' 
rın hakiki ::ıhUikl::ırını ortn)'1l '1dıı. 
rır. Tavn ~u veva hu ~ekiJde 0 

, 

~una gure: ait • oldu~U jnsRntOll 
veya bu tipte hir kimse oldllg 
kolaylıkla ıınlıyalıilirsiniz .. ııcri • 

Bunun icın kulnklıırın şcld ~ ~ 
ne güre lınn.;i karakteri göstcrlil. 
terini lıilılir<liklcrini e\'\·cJdcn b 
rcnııırk !lıı.1111. lşıc bunlnrı dıı 
size ü~reliyoruz: 

, ~.. ,.,. 
- ):nıı:ıı; };lşfr 

JHşık ı.utıı i~ 
sahibinde ,prı 
lıafif bir_,.c1 ı:ııı 

" . "a~P 
~~stcrır: : del; c 
bır zekıı}B ııı~t 
~tınez. 'l'rıt~~ıı-tl 
daima ıınsn )~· 
gösteren '\"C :.(1 
mağıı ıuntc ·, 
olan k::ıraı.tcf't, . ııı 
şarettir. nır b 
caklı~a ı.ııcıı~, · 
mtilavaat dil 
ber verir. 

'll"'rtP 2 - ucu } 1,1c' 
ve yanaktan · ıı • 
ayrılan kııtııl> 11ıl U\aıC ııJ 
!arı, ın ~I•~ 
bir tabiat. rır· 
"e JüzuııılU 1'• tJ . 
lnr, dainııt 111 ~oıı· 
haza ettiktcP 11 • 

. • ııaŞ 61 ra lıır ışe f 
roak ifö·ııdıııııı' , 
terir. }\ulıı1' oı•0 
lan tıö>•IC (Sffl
insanl<tr ın~,.,r · 
kı\'cl ,e 111 dl- ı "i fakı~ etsiı 1" p ' 
ima nyııı S

0
1'11rf 

kaniılıkh1 

larlıır. 
rııı~ 

3 _ _Kulııı,;l:ı J1' 
ucu enli 'e rıll sı 
olan insnnl9 lll-

ııır· kı'.is1 ,·::ıs:ı ısır 
tıl jtjk:ıtlıırs. (f 

kOlP) , 
nırlıır, d ııı' 
tıdi şekil cııcdt' 

· sele !eri ıı•11 ,., ' 
p:ı ~ sacma sıı bo> 

zi yellere 11 ~ı. 
. er.erler, oıı:ııdtı 

" . ·ıı (f 
dukları 1

'
1
• tik 

'kbıO • • fakat nı ·sıt' 
yüksclınek 1

dol•11 
sizliğindcn ı.•ıı'' 
a;ı; şeyle ııııl• ~ 
erlcrlcr. 1111ııt' 
olarnk. >~ır ~~ 
ve tenhcl . rtl' 

. ış' 
rakterın 

rl 
ı.:e"' ~ - lııce ol' .. ·ııe rı 

ve parşo\'1 

11(1
9 

1 k o muş kU n 1>ter 
• ı;nı11 ııı' 

mahcup 'c endişeli hır ı:ııı , 
işaretidir. füılakları böyle ~nı'" ~" 
insan ictim:ıl bir mablôk 0 .r çor~ 
tin ı:ı:ı:ııngelcn vnsınarın lı~ıı<'r~ 
d.ın nınhrumdur. Hayntlll ~cııdt\, 
kıyet ka:ı::ııınııı:ız. Jiar:ıt 1011 diıeb 
daima ıııü<lafaa ile iıuliısn e 0cıır'' 
lir. Ve ıntı' nrfakıyctsizllkle 
lenir. 

1>•' I 

fııılll I'' 5 - Kulnk kenarları jtıs'ıı ~ 
rık 'e ucu penhc ot:ın 

5
,s 1'1 

1 
gnyel anlayışlı zeki ,.c ııııs p<r l> 

elerdir. Bilhassa kcnarln~ıı 'ı r 
kııl:ıklnr ıııusikişinaslnr J;ııl· ~ e 
siirüliir. l\ndınl:ırda Iıii) ıc ıc~ıı,. 

daima lıass:ısi~etin d~iı~~rr' 1' 
galebe edcce{lini gösterır ' 
retli r. -ti' 

~-) . 
'c tıl 

G-Kcnarları ı;ok kalı.\ fııl:'' ıı' 
munlazııın kulaklar pozıtı ı.ıııtı111d ı 
sil düşünceli kimı;elerdc. ıcriflc ,, 
Bunlar daha :ı:iyndc ııefıs ı:ıılıpb
kündürlcr. Ye g:ıycıcrl.1;1:,1cr· 1,r 
Ye do~rud:ın ıloEjruyn g~ ııd:ıJ11 1t 

yfik kıılnklar t:ınınııııŞ JŞ. 1dcı11 
• }ılt 

rınınılır. Böyle insanlar 
şiddetli olur. 

ı•ııı'' 
7 - .\rkncl:ın Jıakıld•~'ı.uı:ıl>~t 

uru fn7l:ı y:ıııışık 1:öriincn dnşu111 t 
iyilik ıııcloılik ve c1urüsl ştP 11 
nin işaretidir. Kııl:ı~ı uıı k ııııı"0 • 
olan lıir kadın vcy:ı cr~1:11,cıı ıır 
ınU\·aff:ıkıyeıten tıcnırn 5gıı• 1 (1, 

de yüz emin olabilir. ı.ı tıııl ı.. 
tabiatlıdır. Fakat harott:ı ııır iitıl 
fakıyet{ne rağmen arıııltı 
sizlik krizi icinc düşer· I 
Almanca der_~jr'' 

:rJetO" , 
Seri ve asri HABE~ a1t11_, (il' 

ve mutedil ücretle der~~retffle 0 
teyenlerin 'Almanca 

0~ı;e ~ 
ismine mektupla gazete 

racaatı. 
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"'il ~ınıı galip çıkmıştır. 
~ eı - Mecidiyeköy ta. 
~ ıtasındakl miısaba.kayı 
l~ ıtıeıJ2 Sen Miııel, MU • 
\1<al':ıi ebi Uı:UncU ta 'mnı 
r\~ a takımı arnsmdRJrı 
~~.1-~~.3. 15.10, 15.4 
d!s~ı kazanmıştır. 

b~ lt - Boğaziçi mUsa . 
\~ıı llhendis tnkımı hUk • 
~ tnıştı:r. Darfü'Şafalrn 
~l oı birinci takım lan n. 
~ ~llsa:bnka çok heye • 

'ur. 
~tay aGlataspor maçnu 
• Galatasaray kazan· 

~ lnelitebi blmnr C!a ) 
' O'Vt ~ pllp 

Melrfolılifor n,.ı-cıwı'n (t>J{~ edilen lar koşusuna i_ Cf rnTt eden t:ı.Jclıde:

~e kosud:ın lılr enstnntane 

Havanın bozukluğu yüzunden futbol 
müsabakaları yapılamadı fakat 

r ş arı z , 

Böl~~ ••• k!!p!s~'e!ç~nnda 
Fer·•~öy istiklali 

3-1 yendi 
Uun Bıı.krrkö" s-;1..haa da Böl. 

c kuon1>~ ma<:lcrmn devaın e. 
~:ıuı .... d.dll.lill \.i wurlu \'C sa. 
' anın çamurlu olma!:-"l:ı. r::ı.ı;tr.cn 
"!: n- • R .. ___ , .... ; .. r ··c !1v.:-U. 

r'Vlf hk• ..... •.,n ,.a..,.,, .. ,tcJnrdı. Fa. 
at l>oı'!ıısnC\tlıılar vrırt:l"de sa. 

.. ayn gc.iınedikleri irin hükmen 
~1 : .. p E:. .: ... :. Cüı:....n •• 0n ma.. 
c;ını Feı ii:0y ve k4-i1-rı tnl.ım. 
'ı'°I "'ı.!\O"" P'-·" lt1' 1

' '"'n i. 
darC'Sı r 1 tmda. va1')tılsr. F"'"ikı:y 
liiler bu mn.ca ~övle b;r kı•dro ile 
ıt•t·In:-: 

7asfi. - Osııv..m, 1Ja3 .n - Re. 
<ik. I'.abi, I'.,'fat - Ccv,lct, Si1-
'"11man, z,.7P·att!n, Nııı i Rıza. 

Q·m-ı r.1111;::ıtil İFtP. ıı;1 ta1~ımı 
du: 
. llru - Arif, SaliJı - Sal«hat. 

im, El.Zer, Ah1 .• ct - AJ.m. A1e1ı 
met, Ali, l(irk<rr, Abd~ı'lnh 

DUn sabah Şişli parkurunda 
yapılan mevsimin ilk kır koşu. 
suna yağnıura ra;recn oldukça 
kalabahk bir snorcu ltiitl<'..si tş. 
tirak etti. Beyoi7lu Hnlkevinin 
tertip ettiği bu krosdn Rıza 
Maksut 1935 te tesis ettiği re. 
kanı ilk sefer olara 'i kırarak 
müsahllkanm kryt!"~•ini t<'barllz 
ettirdi ve 1Sl4.0 Ralkan krosu 
ıçin bize limit verdi. 

1 - Suren (Kale) 1~48.5 
2 - Hilseyin KUçUkn.tıl <I 

Oyuna Feriköylillcl' solclan sı. 
'a bir h' cunıla l:aslac1ılar ilk 
rlakikrlm~u hflki'Yl\y(-+-i ele 'r.ın. 
l'ak lstikll\1 kalesini E1ıkrştrnvor. 
lardı. 18 inci dakikada f:oldan 
:ı;eriLde b!r pas alan Süleyman 
FerP···.,··n ilk sayısını yaptı. 22 
ı ci dr' ik•d'l. vir" c;:ı,. • .,....an f!<'
rilcrden nldtfi't bir n1:1sla F~riUö. 
y:in ıkncı savısını yaptı. Bu iki 
golü ycmesi!c bera.te.r 1stiklfil 
t:ı.knnı çox canlı bir <'ywı çıl:t:.r. 
mnva b"l.!'1" lı ve 24 üncü da.ki. 
ksı.da Ferilrc>v rn-kt"-i 1' .. ~-1aı 
forlnrmı hatalı bir şekilde dur. 
durdu. Hakem Feriköy aleyhine 
perı-ıltı \"erdi. Thkn.t İı:ıtJklfilll. 
Jer hu .. ,,~,, 1t•'i"n fs i de ed Spor) 11 50 

:~ - Kazım (Kasımpaşa). 
Takım tas'lifi'Y'de: 
l - Kale L4.6. 
2 - Arnavutköy 5.8.15.25. 
3 - B.J.K. 7.11-12.~0. 
MPktcp'il<"r atnsı,,da 

mcdiler ve devre bu suretle 2-0 
r, rjl "yü, lli:tünlüğii ile bitti. 

t1dr:.ci devre O'.\-Una daha cıın. 
Jı h'\ııh,·ıın foıı+il·; 'll tal"fmt 2-0 
maifüıbi •etten lmrhılm::\k l<:ln 
çok çalıJtı. 19 uncu da-
,iktı.da J.:ıJkl&liler bir gol ~P
~ılar. Son dakik&laıda Fc.ri • 

Teknik neticeler şunlardır: 
5000 METRE: 

, u:-·i<oşü.süıı··~ya, ! ı dı 
İstanbul me'deplileri arası:ıJa 

tertip edilen k-rrkoşus~ dün sabah 
saat 15 de ş;~lide yapıldı. Oir tec 
rübe ma.iiyetin1e olan bu kopla 
ra, Haydnrp1,a 19, Boğaziçi 16 
Darüşş~faka 15, bö!ge sanat 12 
l":ıbataş 11, Galatasaray 11, ts 
tanbul lisesi 10, YUca ülkU 11,ko 
sucu ile iştirak ettiler. En ço1~ at 

'tf'ylüler Salfıhattin vasıta.sile 
bir gol dnha va "U"R1< maçtan 
a-ı e'nJibivrtJe c:ıktılar. 1- Maksut (F f'!) 15.47.6 

(Yeni rekor) 
2 - Artan 16.35.2 
3 - Ja.k (Galatasaray). 
4 - Remzi (B.J .K.) 
5 - Veli Dc1ııir U .vi kırmızı. 
6 - Reşat (Eğitrrıen kursu). 
Takım tasnifinde: 
1 - (P..J ~.) 2 4.JO.lfl say. 
2- Mavi kınmzt n.8.9.22. 

3 - Mavi kmnııı 11.12.13..36 
3000 METRE: 

!etle i~tirak eden m~ktep birin~; 
sayılmıştır •. 

Stad kupası Kurban 
bayramına tehir edildi 
G:ıl ti'.!"" ayla Fen.ol b:ıhı,:e ıı r .r.ın -
da yap·l:ıcak Stad kupruır final 
maçı, havanın yağışlr gitmesi ve 
ıınhanm çok r:ımurltt oluşu yUzün. 
den dUn oynanıunamtŞ VA kurban 
bııynı.ınrnm 4 !ineli gUnUne tehir 
edllmiştlr. 

' mnschlne, Dynruno) 
BUHAR TURB.L~t 
a alçak tazyik kısmı 
b mlitcharrll4 luuuı.U:uile 

fark 
o buhar kanalı (tarblnln 
aıtınılnld kondansatöro 

bailı) 

d urlm ttet 'hıltıait (I· 

gcrıtlnde muharrik 
~k bulunan ıtıırf) 

e hu~ar (isttn:ı) dnbnl 
bonı 1l 

f yUI. ek ta.zyllı lmmı
nm buhar t.:ı.ğdlyc bo. 
nı u 

g dl1'6ch (e vo f arasm
da) 

h yfU-cıeJt faeyik 

1·6 El EI\TRtK MO. 
VELLİDİ '.LÜIIBİN 

8. ı~: la turbine i\ vapeur 
a l'Ha.ge 111. ~ basae 

preasion (la basse pres. 
slon) 

b la roue avec !es aubes 
mobil es 

c l'Cmiszion f. de la va. 
peur (comınunlque avcc 
le condenscur sous 1:ı 
turblne) 

d la partlc şu~mure de 
t'enveloppe (dwıs la.. 
quellc sont lns~ les 
n~ dlrcctrlces Qul 

iM 

s'intcrcalent e.ntre !es 
nubos mot.riccs b) 

e W. lubulure a vnpcur 
vive 

f l'nllmentntion f. en 
vnpcur de l'etıı.gc n 
haute pre:;sion 

g le code (a aa plnce 
entre e et f) 

h la hnute prcsslon 
1·6 F: la turbo • g6n~rntrfce 
8, ı: the steam turbine 

a thc lowpressure &tage 
(the low-prc..~ cnd) 

b the turblno wbccl 
wlth the turblnc blndcs 

c thc oxhawıt chamber 
(leads to the condenscr 
belo • thc turbine) 

d the top lıalf caslııg 
(with the flxcd nozzlea 
interlcnved with the 
turblne bhdes of b) 

e the llve s!enm bmnch 
f the stea.m supply from 

tlıe hlgh • prcMure end 
g the long bend (locn.. 

ted betwe<'n c and f) 
h the high - pressure 

end 
1-6 the turbo • gcnera.. 
tor 

6. A: dle Dnmpfturblne 
a dle Nicdcrdruckııtute 
(der Nlederdnıckteil) 

r • _, 

rtrldf'lı1"1er im- ko:ıusandan haııl·:ı t . _ ı:~ri1 Uo: ••• 

As~eri Lis~!er 

a 
Gayrı 

, 
nızarnı bır r<arşttaşma 

Cumartesi günü Halke\·inde J'n- \'e 88.7 kauu.ıJor. 
pılan b:ı...;tolbol mfuıab:.ıltalnn neti. , Sırn Denu Lse .. lnc gelip de sa· 
cclerln.ll' T<uı~ıt tıı.lmnınm 'nltepe. hnyn ç.krr."n t&bil l:nısu:.ındn Mal· 

yi 88 o k~rgı 7 sa) 1 ile nıatiliıb et· 
t ii'?i biHlln g:l:""tPlt'rdf' TIC"lr<'dilill. 

I<'rıknt hız bu karşılaşmnnm nl 
zamsız yanıldığını ve me-21lr gUn 
de Kuleli • Mnitcpc karşılıı.~nsı. 
nın mevcut hııhmmndıınnı Heri sü· 
rcrek neticenin resmi bir mahl~e
tl olıı.mrvnenihııı idd!a edeceğiz. 

ÇUnkü: 

Askeri mcktebier arasında ynpr
lacnk bu mllsabnluüarm t.ruWm e
dilmiş fCwtUri.:r: le aynen şu mü. 

tep~ liı:ıcr!.ni bul •. mıyor. Ve sanki, 
o gıir.ıkti fikdür muclblncc rakibi 

1 Ban::ıymış ~öl lılil m<.>n ı;alib ı;el
cliği kendisine bildiriliyor. 

Bu \•aziyet kP."''sında her iki 
:.arat' arnı:m~P ba .. hyan mUnaknşa. 
dn kimin haklı. kimJn haksm oldu. 
6U anlıı.şılamadnn netice gazeteler
Je, 88·7 Kuleli lehine gösterili -
yor. 

Anlamak lstiyonm: 
Ortada bir talimatname ve !iks-

salıaı..,: .. ı \nrdır: tiir varken, onlnrm hiçbir §art ve 
Ruleli - Buran; Deniz - Maltepe. lu:.ydmı dinlemeden değ~tirmek 
MUımb::J.~ı olan Bursa tnkmıJ 1 ve sabada oyunculan blrlb!rlne 

gelmooi!i i;ln. bUluncn gnlib gel- sckmuk doğru mudur? 
r.1osi 1:ı..."lrebe!cn Kuleli, kal'§ISm&. ı B11 va?Jyct ka~ısmda KuleUnJn 
Dc:ılz l!.scs!nln rnlrl'cI :.fnltcyıe tn • Maltcpeylo yaptığı ve ncUeesl 88.7 
knnmı nl:ırn c mtl. .. :ıc" 3 yı:pıyor ol n mu ebakn niıamt bir mac; m.ı-

drr? 

Ank ri Li•e!er l Tanzim edilmiş talimatname 
~kstUr hflfifma hareket ederek 

H n"ıb~', mac'~. rrnna lC'mln edilmiş bir gnlebe resmt blr 
U l1 lır.t t U' ırnhlyetl haiz olabilir mi? ..• 

o# 

Kuleli l:.Se~· ::V!a.ltcpc 
lisesini 4-3 yendi 

Kuleli, Maltepe. Bursa ve De.. 
niz harp okulu arasında yapıl· 

makta olan askeri liseler müfettiş· 
liği kıı11:ı.sı licntrol mfıs:ı.."ıabıla.. 
nna dOn sabah ~ref stadında 

b:ı!IJlf'ndı. 
Hüı;amettin Güreli, Zeki Gökı-

şık idaresinde yapılan Ku
leli • Maltepe karşılaşması 

büyük alaka ile takip edildi. Bi· 
rinci devre 3.1 Maltep~ lehine bit• • 
ti. Ç,Ok enerjik hır ovun oynayallj 
Kuleliler ıkmcı devrede üç sayı 
raparak maçı 4·3 kazan:lılar. 

Bursa gelmedi~inden Deniı 
lisesi hükmen kazanımş addedil· 
di. l\fücabal:a!:ı-2 a •'ccek pazar 
günü devam edilecektir. 

.PL.\N§ 7S 

Tenvire muhtaç bu noktalar 
hakkmdn alAkadar nıaknmlarm na-
ı:an dlklrnt!ni celbederlz. 

ırmmnmn 
Galatasaraylı Ekremi 

kaybettik 
Uzun soneler, Gala~l\raym mu. 

dı\faa hatlarmdll y r almro olan 
Ekrem, Ankarnda, kısa bir hasUı 
lığı müteakip vefat etmiştir. Ga -
latasaray ve yUksek ticnret mek
teblerl m~u olan Ekrem. spor 
n.ııhltinde ve arkadn§lan taratm-
1•n sevilen kıymetli bil' gençti. 
'Bu çok vakitsiz ölümU kendla1rıl 

· venlerl derin bir kedere gömmllş· 
tUr. Kederli ailesine, kend.isln.l ae
'8.11 arkad:ışlarmn ve Galatasaray 
tlübUne beyanı taziyet ederb. 

C 
V'Otc•Q't t nslvon i"evot.tOr) E< blosu (hattn, 
.al4:crnı:ı 4:1f, mut n vlb c~r • n •c:ln Uç •*· 

h I• m&atonavtb corcv n •• t,.o .. uı • I' ı Le 
ç~l) O a h13ute •.lnıs.•on (un C. bl pour COU• 
ı ant aU:ornet:U v c uo•V conducteur•)o 11 
"fhD ırhgn • • enslon c uı.., (a \.hro • .-h••• 
C 1'.>l'3 .. -.1.t.h throe C:onı:uctor ), A: Ca• 
HochapannungGka-bel ,eın Oreh&tromkabel 
mıt ur • 1.e\.ern,. 

1. NAKİL (bakır tel) 

L F: le conductcur 
ı. l: the core (the current 

conjuctor) 
ı. A: dic Ktı.bcladcr (der 

Stromleiter) 

2. ttzır..nt IUADE'?'\"Lt YAC
J.I K \GIT NAITtr .• umt 
B1RfnlR1XDEN TEC
R.tD \T. IllR UffiAN 
TF .• ŞKlL ETMESİ İÇİN 

metııllisierten Umhill
lung (zur lsolnUon und 
zum AbS<;hinnen der 
Adern gegeneinander) 

8. ÇUBUK (kıı.blonmı düs.. 

1 

gUn u.rılması için) 

1 3. J.": le gulde (pour le cln. 
trRge du cli.blc) 

8. l: the segmcntal fillera 
(for roıındlng up the 
cn.ble) 

S. A: der Beilauf (zur Ka-
bclrundung) 

2. F: le papier huile avec 
l'enveloppe metalllsee 
(pour l'isolement des 
eonducteurs l'un par rap· 
porl a l'autre et pour ~ 

4. ızoı~E DA'l\'D (mllcenit 
bez sargı) 

former cc.ran) il 
2. t: the impregnnted paper 

with metalllzod coating 
(tor lnaul.atlng and sere. 
crıiL conductora agahıst 
each otherl 

!. A: dna Ölpapier mit der 

4. F: in ba.nde de toilc 
4. t: Uıe tnplng (made from 

matcrlal of netUe fibre) 
4. A: das Nesselband 

5. KUr.ŞUN ZARF 
5. F: l'envcloppe f. de ptoın!t 

ın 



, 
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- lr'#'Mf~~B~~10~~~~!mı~I 
i·=ı B. ı k ·ııA b. "h · :m ' ··! ır asır ı mı ı ır şo retın m: 
lil Sigorta ettiği en makbul hediye iii~ 1 

NEDEN 
• 

ı1~Bacı Bekir ~e~eri~irl!ll Bütün mütehassıs diş tabiblerl 1 
RADYOLiN. ı. , ... 

il Ali MUHiDDiN HACIBEKiR ~f! 
ı;a· 

diş macununu tavsiye edi)•orlar? çun 

1 
~Merkezi: Bahçekapı, şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıkö\ ~ RADYOLiN 

• 
Dişleri beyazlatır. Diş etler!ıl' 

kuvvetlendirir. 

çürümesine mani olur. 

hını, ııııkl .. r \l' ıııulı;:ıııııncn lı < cııcrılc 11\U\'ıt , ... :ıı tcıııına ı .. ı m1• ğı 
tl.ı yazılı iki lisle mııhle\·iy:ıtı sür şof ve rezidü yağları 22-12-939 cu-

1 ma günl\ ~ııat 15 den itibaren sıra ile knp:ılı zarf usulile Ankarndn iılare 

Ağız kokularını 

c!cfeder 
1 lıina~ında s:ıtın alınacaktır. 

1 Rn i,e girmrk i~tlyenlcrin hi7.:ılarındn yazılı muvnkkat temin:ıt ile 
~ii~~~~~~~~iiS~~~~~~iiııliiilifıiill• kanunun tayin ettiği Vl~siknforı ve tekliflerini ayni ~iin ~:ı:ıt 14 ele kıı-
111 dar komi~yon rei~liğine vermeleri lii7:ım<lır. 

Sabah. Öğle \"C Akş:ım ncr 

yemekten soıırn gUnrlc 

Uç de!a fın:alayıııız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma Şartnameler 390 kuruşa Ankara 
maktadır. (10080) 

Nevralji, kırıklık ve bü tiin ağrılarınızı derhal No. Miktarı İsmi 

keser. İcabında ı?iinde 3 kar.P alınabilir. Ton 

Her yerde pullu kutulan ı--rarlc•, arayınız. 1 300 SOrşof y:ını 

=== !§#1§1 5iifü5 fi ... rn 2 600 Yazlık rezidü y:ığı . ·····-· ·===--

ve Il:ıyd:ırpaşa veznelerinde satıl· 

Muh:ımmen :MuYakknt 
bedel teminat 
I.ir:ı r.lra 
96000 6050 
iSOOO 5150 

•wmwww1www1&wsa :w 
NECATI PAKŞI 

Diş Doktoru 

RADYOLlNt 
daima kullanınız. 

1 Grip, Nezle, NeraH;, Baş, Diş, Kırıklık, Soğuk AlgLYllıklaı ı ve 
:i~ğrıl .. n teskin eder. 

Pazar<lıın manda lıergiin <1aat 
9ılnn akşom 18,30 zn kadar ha,
laları nı k:ıh11l ve tecla\•I eder. 
Adres: Gal:ıtn 'l'iinel nıeyü:ını 

Tersane caclılc<;I bnşınıla 1/2 
No. lı muayenehane. 

........................... 
V AKIT matbaası 

Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği İ§leri alır. ............................... 

18.00: Program. 18.05: Memle
ket saat ayarı, Ajans ve rncteorolo· 
Ji haberleri. 18.25: Müzik (Radyo 
caz orkestrası). 19.00: Konuşma 

(Ankaranın iklimi hakkında). 19.15 
Türk Müziği : Çnl:ınlar: Hıışen Knın, 

Cevdet Koznn, Reşat Erer, İ7.zctıin 
Okte. 1 - Okuyan: Semahat Özden

ses. 1 - Lemi - Hicaz şnrkı: (So
rulmasın bnna ycsim). 2 - Hayri --

meşhuru cihana). 4 - ::\lalıınut Cc
lfılettin Pş. Vşşnk şarkı: C:\lecnun 
~ibi ben). 5 - Suplıi Ziyn - Uşşak 
şarkı: (Gücendi hir az siizlerime) 
G - Uşş:ık s:ı7. semnisi. 3 - Oku· 
y:ın: Radife Eri en. 1 - hfah:ın 

ş:ırkı - (Kim demiş aklım alan) 

iPEK 

MET.EK 
S,WAY 
SOMER 
TAKSIM 

J.AU~ 

SAKARYA 

Beyoğlu 
: Lorel - Hardi Jlo\·ar. 
dıılıkta Ctiiıkçe) 

ve Şarll Şan caniler 
peşinde 

: Hononulu 
: Aşkın zaferi 
: Yarının kadınları 
: Üç Ahbab Çavuşlar 

P:ı~tırmacıyan ve şü_ 
rekhı 

: Yaşamak zevktir 
: Güıel uire 

(l\on~er '\"al<;ı). 5 - Gangllıerj!er: 

,_. OBil YA MERAKLILARINA·-, ;~k:::E::;:;r:.:T:7c~~~ 
SANDAi.YALAR KA!!YOLALAR PORTMANTOl.AI: 1 şinden koştur). 4 - Şcnısctıın Zı-

2 - Lemi - Karcığar şarkı: ( Hil<;
nüne et Yarı nazik şan senin) 3 -
Refik Fersıın - .Muhayyer şarkı: 

(Her sfızel baftından). 4 - :Mulıııy. 

yer saz: semaisi. 20.15: Konu5ıııa 

(Ormanlarımızı ınnır:ılım ve koru
ynlıın). 20.30: Tiirk .Miizlği: Fa~ıl 

heyeti: 21.15: )ıüzik cırn~·ük orke~
tra - Şef: Necip Aşkın). 1 - Fritz 
Hecktenw:ılcl: \'iyana miizikleri. 
2 - ifan-; Zander: Polka. 3 - llans
clı:ımann: Andıılu,ia (l<;panyol val
sı). 4 - Rio Gebh:ırılt: !'ltaskarad 

"Benim küçük ayım Teddy,. (S:ık
~aron solo). 6 - Emınerlch Kal
man: Ah, sen, (Yııls). 7 - AulıcM: 

Gö~kliler re~ml - geçidi. 8 - Gu~
tav J.indnrr: .Şarııp llnhı Bııkü<; şe· 
refine dans. 22.00: Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri: ziraat, es
ham - t:ıh>ili.it, kambiyo - nukut 
lıor~ası (fiyat). 22.20: Mfö:ik orkes
tra - Yukardaki programın de\·a
mı ). 22.35: Müzik: (Solistler - Pi.) 
23.00: Müzik (Cazband-Pl.) 23.25/ 
23.30: Yarınki program, ve kapanış. 

vesnir her neııi ve şık mobilyalar ya - Kürdilihicazkar ~:ırkı: (Bık-
Fabrika fiatm:ı sahhyor tım elinden). 2 - Okuynn: Necmi 
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'..i-1, hir aşkınla). 3 - Rifal Bey - Uş-
1 şak şarkı: (Diiştii•n yine lıir Meli 
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5. ı: the lead sheath 
5. A: der Blcimantel 

G. Kfü'\"EVlR SARGI 
G. P: le guipage en juto 
6. t: the juu <'overing 
G. A: dic Juteumspinnung 

'7. DE)IİR KIUF 

7. F: l'nrmaturc f. en fer 

7. İ: tho st.?cl tape arm•m. , 
ring (the armouring) 

• 7. A: dic Eisenbandbeweh
. rung (die Armierung) 

D 
TOrht nıer dairesi , F: L" ••il• < te hail) des 
~urbines • •: The Tur.:> ine Hall, A ı Dle Tur• 
binonho:ıe. 

t. MAKlNl:NtN' l\AİDE

St 
ı. r: la plaque d'assise le 

socle) 
1. 1. thc fo•ınrlation plnte 

:thc bas<'platc or h"'.J 
platc) 

l. A: die Grundplatte (das 
Fundnment) 

ı;iik mn<lr.ni lc\'hnfard:ın 
mürekkep) 

c kömiir fırça (kontak 

lcömiirli, cer<'yan toııla
mnk için) 

~. ı~: l'cxeitatricc /. (unc 

generatricc de coıırant 
continu pour la produc
tion d'un champ magnc. 
tlque en 5): 
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conta.et; pour la cap. 

tation du courant) 

2. t: the c..ıı:cltcr (a dircct 
current generator for 
producing a magnetie 
field in 5) 

a the magnet frame 

b thc field winding 

c the armaturc 
d the eommutator (the 

collcctor; consists of 

commut:ıtor hars or 
commutator segments) 

e the bnısh (the eontae
ting carbon for eollec
ting currcnt) 

2. A: dic Erregcrma~chine 
(cin Glcichstromcrzcuger 

für IIerstellung cines 
Mngn<'tfrldes in ,'j) 

:ı der Sl5ndcr (Stator) 

b die Standerwicklung 
( I•'cldwicklung) 

c der I.iiufcr (Ankcr, 
notor) 

2-. fJ{.\Z I>İN.\~IOSU 
(5) ıle mıknatı~i <;atı11 vil

rıııla J:t'firt'n mlitcm:ıdi 

rPrr~·nn miin•lfüli) 

ıı le stator 
h le bobinage du stator 

Cl'cnroulement m. de 

champ) 

<1 rı., .. Stromwen~cr 

(l..:Ollcktor. Kommu. 
tntor; bcsteht aus T.a. 1 

mellen) 
1
1 

e die BUrste (Schleif. n ~tıı1 cır , 
b o;1:ı~cır bobinleri (elek· lı 

lı 
ı· 

ı! 

trik s:ıh:ı.<iJ mnkar:ıl:ırı) 

r: ıtıiltN <ılr 

" fionıtHnfi'ir tcf'rC'~·:ııı 

lo111nm:ığa malı!ın5 lıil 

S34 

ı;; l'induit m. Carma
turc f .. rotor m.) 

d le eommutnteur (col

lecteur: "'C comno .. c de 
lnm,.lles) 

e le balai (charbon de 

kohle: zur Abnnhme 
dt'S Stromc!>) 

:l. 1~11' A~ '\'FRJ,ERI SO· 
(;UT:'ıIA1' IÇll\" Y.\XTt-

1 

~ 

'\'lI 
, 

LA.TÜR (han cereyanı 
l~ln) 

3. I': le vcntilatcur (pour 
la production d'un cou

r:ın c <l'air frm pour !S) 

S. 1: tıle fan (for generating 

a eooling air eurrent 

for 5) 

S. A: das Gebliise (zum Er

zeugen cines ki.lhlenden 
Luft.cıtrome.cı fUr 5) 

4. İLTiSAK (ya.tak, mü,. 
terek palye) 

a ynğ borusu 
.ı. l·': le palier intermediaire 

& la conduite d'huile 

·1. t: lhe interml'diate bea. 
ring 
ıı. tha oil pipe 

4. A: das Zwisı:henlager 

a die Ülleitung 

!i. F.I,RKTl?tJ\ MVVELT,t

ut (maldn~~ı. jt'neratrl~. 
dinnmo) 

:>. P: l:ı gencratrice (la dy_ 
namo) 

!i. t: the current generator 
(the gcınrrator, the elec. 
tromngnetic generator, 
the dynamo; here: an al
ternntor) 

5, ,\: der Stromenl'lıger 

(Gcncrator, die Dynnmo-
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~Mu h t c' i f scrtU~ıı' 
18 dipiorr.a, 24 

mad:ı.IY11 

.ur· 
kaznn:rı•~ 

ıı oı o 
: Frankeşta>"111 • 

·cıır• 
: Rildirmcıı1 ' • 

·.c:ıfr· r : Dildirmcıtı 1• (11şfJ 
: Gç Ahbnlı C11,.,el .. ,~ 

perada (IU 
11 

J\ad 1 n ticııre reJ' 
: Sii\'eyş Sttı > 

(tiirkçe) ,·e 
nıurcak 

Kadınl:ır 
ve l\:ısırs:ı 

İstanbul ~drıı ,·e 
FERA.11 : llk uyanış , 

yağmuru ıııtlr~ 
Mll.1.1 : Giin:ırkAr ışıı• ıJ 

Ari:r.onn J:ııP ,·e 
~1ırrt 

1'URı1N : Aşk ,.e şo 
1 rı ' kahraman :ı ~t~ 

//il.AT. : Diişman 11111J;çoı ~ 
tında \'C IJC (,.ı 

AZAK : Zerncblnt ,e 
nı i:ren c:ı~ıt~ıclt~ 

AT.EAIDAR : Giin:ıhkiı~ '1,0 ı J 
Arizonn kPP ,·e 

~ı 

CIWBELI- : Kızıl .cJan50 

1'ılŞ uyanış 

SU.'\T P. 

ŞEN 

GVREL 

11,\f,E 
SDRl.ffl'A 

11,\LE 

KadıköY 1r.ı~ rl 
1• ·en scll (1 

: E~cc ı) ııııtı ·'°" 
: Gülnaz ~11 ııoıı~ 

çe)' Olürll 1ı:ıs!S • 
Ye Kovııor 

S' 
---o-- ·ııa ~-' 

Rnşit ıt~.)._ıt"" 1 

" 

ı·ctc ı 1 11ıı ·ıcAP 
nirincı . 
pazarıesı ıtıl' ıl' 

• t'sküd::rıı'~ 
d'('il' 

l\ARllAl\ARIŞIJ( Vo e 
Yod>il 3 perd 

acı~ 
ALEMDAR sınerll • .,, 

1' pil' 
Arizona ~ıı ıe~ 

k
,. e 
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