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l'ioaret 
Vekilinin 
bir izahı 
~~hJa, Amerika ile 

caretimiz ve bırlık 
meseleleri yanhş 
anıaş i. uuştır 

Nazmi ToMuoğlu 
(\"azısı 4 üncüde) 

tesisallnı 
Yapacak 

~lltehassısl ar 
\l ıabah J?eldiler o 

~~loı.ı.ık ı,ıetme lda"'"1· 
~tarağa.da.ki fabrikasına 
~ Yeni tesisat için Al. 
~ cağırıtan mUtehassıs. 
~'t ~li~ekkeb dört kisilik bir 
~ ~nkU semı>lon ekspre. 
._ ~ te gclmistır. Jlc3 et 
~' elektrik lhtlyaema gö
~ el geUrilmiıf olan yenJ 

h.... ~k kazanmm monta
~r. R~lmde gelen 
.'Ttt. 1ardan bir kısmı görU. 

~r ·· dd · ~t. musve esı 
61..:.~tiyara çarparak 

~16 l'a '*ne sebep oldu 
~ ~an?da Kemal isminde 
ı:atİlıe e~ştcsi~e ait otomobil· 
'lllcla doğru gıderken 60 ya~
~ ~ehmet adında bir ada· 
l~ ş ve ölümı.ine sebcb ol· 
~ l::hliyetnamec:i olmıyan 
~~CUğun Şehzade cami· 
b~li ~iden cni~tesinin o. 
~~ aı::: bır doktoru müşteri o 
~ }'oJ ıgı \'e Fatihe gbtiırmeh 
~ a !;ıktı&rı anlaşılmıştır. 
~ ten Sonra adliyeye verilen 

~9;i~~ı
1

~azası 
'ttrıda bir çocuk ağır 

r-q ~ 'ab~aralandı 
,,ah saat on buçuğa doğ· 
~~~ a caddesinde Alaeddin 
(j' ~encin idaresindeki mo· 
~~ Yaşında Aron adında· 
~~ttle ~ tarparak ba)mdan ağır 
'"ltllr il.ralanmasma sebcb ol-

~~ırı-.:, >'VI{ le 
~ ay kaybeden yaralı Ya 

~~l<fı(t ğu, eczanede ilk tedavisi 
1 lata~n Sonra kazanın müseb· 
'İli)ınctan tutulan bir taksi 
· ~hı~ ha taneye götürülmüş 

tahkikata ba~amıştır. 

Almanya Hoıandaya tecavüz ederse 

A rıı erik a 
111 üdahale 

A1111riU seftrı Ruzveltin bir mesajını 

hamil oldıgu hal~e Kraliçeyi ziyaret eHi 
Bitaraf kaldıkça 

Almanya Holandaya teca~üz 
etmiyeceQini temin etti 

Fransız 
istila 

gazeteleri 
arefesinde 

venlen teminata 

bu temırıah 

Polonya ya 
benzetiyorlar 

Bitler sulh 
teklif ini reddetti 

• 
1111 

fiilen 
edece 

Amsterdam, 15 (A. A.) - Bazı Holanda gazeteleri hlikümeti 
aldığı askeri tedbirlerle memleketin her tarafında korku uyandır
mış olmakla ittiham eylemektedir. Halbuki daha evvel halk bil.; ilk 
bir silkünet içinde yqamütaydı. · 

Ecnebi milşahitlere göre Holanda hlikümetini cndiBCYC sevke. 
den sebebler gunlardır: 

1 - Hollanda hududunda Alınan kıtalannın hareketi. 
2 - Naz.i. partisinin bUyUk bir faaliyet gösterme.si. 

JYolJan<lanm en bU3 ük m1ltteftld sudur. Resimlerimiz Hollanda top. 
raklannda ilerlemek 18tlyen tankm hareketten lclz ı,aldığmı \'fJ nJ
hayct bir başka ,·asıtaam yardımlle dütlttiitt feWletten kw1fnldıiı· 
nı ı;öı.tcrmel..""11r. 

ıstanbu~ :::_a ............... ~ . .-... 
iki yenı 

tünel 
açı laca 

Diplomatik ma.hfellerde söylendiğine göre Hollanda hududu ci
varında bulunan Alman kıtalan Hollanda için daimt bir tehlikq tc3. 
)til ._ m"ktcdlr. Fakat Hollanda n~ partisi c1ddj bir tehijk,c adde.. 
dilmemektedir. 

Hinlhacette kolayca bu partinin hakkından gelmek milmkUn
dUr. Hudud civanndakl ıehir ve kuabalardan gelen halk yerlerine 
dönmektedir. 

lyl haber alan mahfellerde Amerika sefirinin kraliçe Vilhelml. 
ne tarafından kabulilne dair reemi mo.lümat mevcut değildir. Fakat 
sefir Ruzveltin bir mesajını hamil olduğu için mezkur mahfcllerde bu 
ziyarete bliyilk bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Ayni mahfellcrde Hollandaya bir tecavilz veya taz.;ik vukuun· 
da bu memleketin Amerika hükümetinin filli sempatisinden tamamile 
emin olabileceği söylenmekte ve Amrlka sefiri tarafından yapılan 

ziyaretin vaziyetteki gerginliğin izalesine yardım ettiği ilave edil-
mektedir. (S üncü sayfadaki yazılan okuyunuz) 

Harp şiddetlendi 
Hava faaliyeti büyük bir ehemmiyet kes'Jetti 

1 lngiliz torpidosu, 3 lngillz gemisi, 1 Norveç 
vapuru 2 Al ınw n gemisi bath 

.. ·. 

Bagitn lhnaalarm blyik bir Jmmı rt'81mde A"Ördüğünüz gibi forplllcr le kapatrlmı~h,. ... 

Garp 
cephesinde 
Berlln, 14 _ Dün bütün cep. 

hede bazı topçu ve keıi! kollan 
faaliyeti olmU1tur. Dilfmanm 
kaybettiği bazı tepeleri tekrar it. 
gale kalkışması çarpıııımalara yol 
açmıştır. 

DUşmanm Alman hatlarını ta • 
rassut edebildiği tepeler, Alınan 

kıtalannm hücumları ile Alınan 

öncü ltrtalarmm eline g~. 

Bu sırada Fransızlar çok çetin 
bir mukavemet göıtermiıler ve 
ilk defa olara.k Fransız avcı tay

yareleri çok alçaktan uçarak Al· 
man krtalarmı mitralyöz ateşine 

tutmuşlardır. Alman Fransız e _ 

sirlerinin adedi Alınan taarruzu. 
nun çok ant olduğunu ispat etmek 
tedir. 

Akşam Uzeri Sar mıntaka.sının 
§arkında şiddetli keşif kollan fa. 
aliyeti olmU!tur~ 

Alman tayyarelerinin 
lngiltereye taarruzu 

Londra, 14 - Alman tayyare

leri bugün Skotland adaları üze· 
rinc iki taarruz yapmıglarsa da 
attıkları bombalar hiçbir yere i . 
sabet etmemigtir. Harbin başın • 
danberi İngiliz topraklarına yapı. 
lan bombalı alunlann bu ikincisi 
olınuştur. Almanların bu akınla 

birçok telefata sebeb oldukları 

• .(De\'&nll • tlnctide) 

Tramvay yol ları · 
nın iki tarafı 
asfaltlanacak 
Kurtuluş - Pangalb 

tramvay hattı da çift 
yapılacak (Yaznııı 2 hadde) 

SON DAKiKA 

Fınlandiyanın : Milli 
müdafaa tahvilleri . . 
Helsinki, 15 (Hususi) - Halk silkunet ve ehemmiyetle netice. 

;>i beklemektedir. Hükumet merkzfni tahliye edenlerden bir!:oğu av
det etmişlerse de hükümet bunları tekrar geri dönmeye davet et. 
mektedir. Milli mUdafaa için çıkarı1a.n 50 milyonluk . ist:Itraz tahvil· 
lcri tayin edilen müddetten çok daha evvel satılmıştır. 

Alman • Yugoslav mali müzakereleri 
Belgrad, 15 (Hususi) - Almanya ile Yugoslav)a ar:.ısında mn. 

li müzak_erclere yakında başlanacaktır. 
(Diğer telgraflar 4 üncü sayfada) 

(Yanlış kitap) Dedikodusunun akisleri 
......................... ' ll 111 ............ 1111111111 ........... il il ............ ...... 

ismail Habibin kitab~na göz 
gezdiren bir öğretmen 

Y anllş bulanın yanhşını buluyorl 
- Üs/yanı geçen sayımızda -
Şimdi karşılaştıralım; Mustafa 

..ı'\ihadm kitabında neler vardı? 
1 - Atlama ile vezin bozulma· 

sı değil mi? Mesela (reftar'a) 
(reftar) kalmıştı. lsmail Habibin 
kitabında da, Namık Kemalin 
meşhur beytini (C. 1 S. 166) şöy. 
le yazılmış buluyoruz: (lnledikçe 
eleminden vatanın her nefesi• 

''Gelin imdada!,, diyor, bak bu 
dur Allah sesi!) 

(Budur Allah se:ıi) mi, lBuduı 

Allaha sesi)mi? 
Vatanın eleminden inliyen he 

nefesi, işitmiyor musunuz ki (e~ 

vatan çocukları, vatana imdadı 

gelin!) diyor. Bakın, bu imdad< 
gelin! diyen, sizden imdat i tiye!'. 

,(De,·aaıı 6 mcıdıı) 



Bayramda 
Neler Oldu? 60 yaşında koyu bir 

sporcu Şehrimizde iki 
K b .. k f b & k Maç sayrederken 

ara u a rı ası ı tıeycaildan öldü tünel yapılacak 
DO ru im aıatı na başl ad 1 Dun Şeref <tadınja oynanan ve 

fla) ram ıııunasebt•tllC' ;taz<· ı•ı.ı b f!a.7.arteı;l \ 'C 5alı ı;UnJtrl lntlpr 

f'tmenıl~tl. ı:u ~eç<•n iki gün lçlmlt !:I dahni haber1cn apğıda bulacak.. 
aınız. 

V '-li B:~•;::--c1c yitti 
Vali ve beledıye reisi J.iıtfı 

l\ırdar banam tatilı münas•h"U
Je Romanya prop:ı.gnnda servisı· 

nın ml.!!afiri olarak Bükrefie giL 
mıştlr. 

Bcışvekiı.let müste$a.rı 
Ba.şvektılet mll.ste..qan Vehbi De 

mirel bayramı geçirmek üzere 
§ehrımize gelmiştir. 

Cinayet işleri 
m üteh::ı.5sısı 

Oç gUndenberi şehrimizde bu • 
lunan lavic;reli cinayet işleri mü. 
tehıuısısı buradaki tetkU· 1,.ıi.ti bi
tirerek Ankı\raya gitmiştir. 

Belediyenin kar 
makinesi 

Sekiz on sene evvel belediye. 
.karlan tem.izlemek maksadile bir 
kar makinesi aatınalmıştı. Fakat 
makine ancak yarım metreden 
faıla kar olursa işe yaradığı için 
bir kenarda durarak paslanmak
taydı. Belediye bu makineyi Bur. 
sa vlllyetine satacaktır. 

Açık resimli mecmua 
aatanlann muhakemesi 

Açık ve mil!ıtehcen reaiınler 
basan almanca Daıı :Magazin mec 
mua.smı satanların muhakemesi • 
ne devam edilmiş, kıı.ril:aturcil Ce. 
mıı.l Nadir Ehlivukuf olarak din
lenilmiştir. Cemal Nadir. bu gib! 
reJıimlerln bazı kimseler Uzerinde 
bPhimt hlıılerinJ tahrik edecek f;c· 
kilde tesirc!e bulunab!Iece!fn!, fa~ 
kat esas itibariyle bir ııanat ese. 
ri oldukhınnı aöyJemic,otir. Mubake 
me karar için başka gline kalmış. 
tır. 

Bir Rumen -he-yeti geld~ 
Til.tUn p!yuası:ncüı " tetkikler 

yapmak Uzere dört kişilik bir Ro 
men h~yetl gelmiştir. 

Beyaz kopye kağıdı 
ithali yasak 

Beyaza yakın açık renkte kop
ya kllğıdmın ithali bir kararname 
ile ya.sak edilmiştir. Tedbir. bu gi 
bi klğıtlnrm cignra k&ğıdı olarak 
kullanılma.smm önUne geçmek 1-
tindir. 

ıY akalanan beyaz zehir 
kaç!t.kçılan 

Emniyet mUdUrlUğU kaçakçılık 
bUro.su memurları 11<>n Uç gün zar. 
t~da 17 eroin, kokain, em-ar ve 
11aıre kaçakçıar yakalamışlardır. 
On gUn içinde ya.lıalanan ka~. 
çılarsa 70 i bulmaktadır. 

P. '~ ~ rn' c R ~ Q l11l 
Karabük fabri~asının 
ı . ..,.r1-or·• t .... ~-,....ı- ..... ,.,nr 
•• .._ - ~wa ..._"-•• ....... &-. ... a .r -

:'afrıl:a !Joru ım:ılO:tma bnş'ai! 
KaralJuk dt•nur \'C çelik fahri. 

kırnuzm kadrosunu tam:ın1lı) ac:ı.k 
son mlihenılls ka~il si de ) akın
da 1ng11tereden gclecekdr. Fab • 
rıke.da mühcnc.is ve müstahckmL 
ni..-ı otı:rınr.sı için iki~ r ve C:ör. 
der od.ılı lCJ c v ) ııpJac.ı~tır. 

Fab. ;: a şi ;ıC:i:i!t ~::nde 500 ton 
kö::ıür çı!·arrnutaeır. Ya1u:ıcıı. 
lsti .. sr.latı 900 tonu bul~::aLtJr. 

F •• br:K:.:ıın l:.o:u l:a:~ım:n tcc. 
rt:b~l 'ri r.ı .. v..::.:.ı:·"tli ncti .. nlcr 
ve .:i • in.:c:ı boru im .. r t:n:ı ~ 

br:-;;la!l."nt"t ır. !~ .. rnlc:;C-in ihdy:ı -
cı illan her boyda dökme boru ya· 
p;l:ıcaktlr. 

Pasif korunma 
tııa..l~irleri 

Passıf korunma için yapılan 
tetki1·Jer ilerler.lektedir. Bef,:f:tnş 

tan ÇJrağan sarayına kadar uza. 
yan bır yer altı r.ıahzeni oldu~u 
ö~renilr'iş, ar.>.nma'Jlna başlr.nıl • 
m•qtır. Pa.0 if !rorunma ~a \'l!::ifc a. 
lncakların tıbbi muayeneleri bit -
miş, 00·61 arasında 8 bin ki~i tC8 
bit edilerek <!ört ekipe ayrılmış _ 
tır. 

Ameli pasif korunma ifleriııde 
kadrnlara da vazi'e verilece'lttir. 

lr:ı.:ı.m, rr.üez:::n ve 
kayyum ücretleri 

arttırılıyor 
htanbulda cvkrfa bağlı din ve 

hayır müesseselerinde çalışan 
mtiPzzin. kayyum ve imam gibi 
ücretli memurların önilmüzdeld 
sene bütçesi hazırlanırken ücret. 
lerl arttr.-ılacak ve tP-'kaUdJyQlr.rl 
temin edilecektir. 

Antepte C'-mi çöktü üç 
ölü var 

Anteb, 14 - Evve1Jd gün Ha.. 
cı Tahir camür.in ltadmlara mah
llU!J katı çöl.Tıl1ş, üç kM ölmU3, 
kadın erkek dokuz kişi ağır suret 
te yaralanmıştır. Bfrçok da hafi! 
yar:ıh vardır. 

Bir Balıkçı 
Arlcadaşını bıçakla.yarak 

öldürdü 
DUn gece Tahtakalede bir 

cinayet olmuı,, ŞUkrU isminde 
b!r balıkçı iyice sarhoş olduk -
tan sonra. kendisinden 270 

Fransız polisi 7 komü- kuruş alacaklı olduğu Muhar. 

nist tevkif etti rem isminde bir arkadaşına te-
BrUkseı, 14 (A.A.) - D. N. sadtlt ederek parasını istemiş 

B . Fransız polisi Grenoblede 7 ve alamayınca kavgaya tutu -
komünist tevkft etmiştir. A _ ş~ bıcağmı çekmiş ve Muhar. 

vignon garnizonunda bulunan remin karnına saplayarak öl
bir komünist mebus da keza dffr.mUştur. 
ukert makarnatın emri ile te\'. Vakadan sonra kacan katil 
klf olunmuştur. 1 sabaha karşı yakalanmıştır. 

'A B E R . 1 E O E B 1 · R O M A . ~· · ~ : . ' ·. 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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Zeynep tıtrıyere.!c 

- Ben daha bir haftadır birlik 
te yaşıyorum; onun yanında ya· 
şarsam me~ut o.acağımı sanmı~

tım. Halbuki i,te birçok vakalar .. 

- Fakat siz kimsiniz Zızı? 
- Ben .. Ben ailemden yeni 

kaçtım. Babam çok müstebitti. 
- Asıl adını .. nedır' 
-- Zeynep 
- Aff edersınız. Ben de sıze şım ~ 

dlve kadar adımı s5ylemedim Jı:
mim fhc:.an Nacidir. 

7.erncp birde:ıb•re kapı'dığı ı:a· 

rniı'!'\i ~yecandan ya,·a~ça ı:ıyrıla- 1 rak asıl rapmağa mecbur olduğu 

işi dilşilnOyordu. Göz yaşlarını si. 
!erek: 

Ne iş yaparsınız? - diye sor
du. 

- Ben.. ben şimdi bir iş yap· 
rrurorum.. Ama ben asıl artis.. 
tim. 

Zeynep sevinçle atıldı: 
- Hangi tiyatroda? 
- Bizim tiyatro ~imdi da~ldı. 

B~n Anado~u kacaba \'e ~ehirleri
ne turneier yapan seyyar 1Jır ti· 
yatronun artic.tiydim. Hem piyeı: 
yazar hem arti~tJ·k yaparım. 

- Ç.ok giızzl ben de artistli1i 
ço!< SC\•erim. Hem de istidadırr. 

da' ardır. 
- Pekı c:•mdi siz de bana kını 

oldu~ınuzu. ne i~ yaptıl!;ınızı <;0y 
le:ıni .. 

Söyle.dım ya .. Evimden kaç. 
ttm. 

Frar ,ı.,.ca falan l)ild•q "!ize 
bak11ırs:ı ~ ukS:!k bir aıledcn oldu
ğunuz anlaşılıyor. 

..cyırcil~:-e çok heye::ınlr d:ı!dka· 

ar yaşatan Fe.u~.bahçe · Be~ikta~ 
maçında , koyu Be)ıkta-şlı olan Os
man adında altınış bq ya)arm.ia 
birisi büyul: bir heyccaıa kapıl. 

mı~. ka~bi dura:-a!: ölmü~tür. 

ihtiyar adam Bzşi!aaşh gi.ıreş 

.,ılerdcn SeclaJm ba'.:asıydı. 
-o--

T arhis edilen 

~s~erlerimiz 
Dönüyorlar 

Yolcular, e~lgarların 
da terhis edilen asker

lerin.dl döndüğünü 
söylüyorlar 

EylQ.l ba5lannda kırk beş gün· 
lük talim ve staj devresi için Ve· 
killer heyeti karnrile silah altma 
alınmış olan ihtı:ıat sınıfların, lıü· 
ku~timizin son kararına uygun 
olarak terhisine başlanmıştır. 

Trakyada terhis edilenlerin biı 
kısmı dünkü ve bugünkü konvan 
sironel \'e Edirne t:-e::1leıile şz!ı:-i· 

mize gelm:1lerdir. Gelen1erdcn öğ 
rendiğınıize göre, ilk ola:ak jan· 
darına sınıfı terhis cdilr:ı!~tir. Di. 
ger sınıflara mensup mükellefler 
de bugi.ınlerde terhis olunacak!ar
dır. 

Bugünkü konvansiyonel yolcu· 
lan, Bulgaristan dahil olduğı; 

halde diğer Balkan memleketlerin 
de fevkalJde askeri tedbirlerin kal 
dmlmakta olduğuna şahit o1mu}· 
ıaroır. 

Konvansiyonelin getirdiği yol· 
culardan Yugo:.lavyalı, Politika 
gazıetesi muhabiri Markoviç, 
memleketinde tam bir sükt1ne-t 
hüküm sürdüğünü, asken tedbirle· 
rin mutat, normal bir hadde indi
rilmiş olduğunu, Bulgaristanın hu 
dutlarındaki bütün askerlerini ge
ri çekmi~ olduğunu, Sof yada bu as 
kerleri gördüğünü, umumiyetle 
Balkanlarda vaziyetin memnuni
yeti mucip bir şekilde inkişafa 

devam ettiğini, bu memleketlerde 
sulhu tehdit edecek bir tehlike 
me\'cut bulunmadığı kanaatinde 
olduğunu söylemiştir. 

-0-

Umumi kütüphanelerin 
tanzimi 

Maarif VekA.leti umumt kil • 
tUphanelerdeki kitapların bir 
an evvel tasnif ve tanzimi için 
yeni tedbirler almağa karar 
vermiştir. 

* ·• '"* .. • ' 

-Oyle. 
- Eski paşalardan falan birl· 

nin kızı mısınız? 
- Zeynep oozmak istemedi. 

Başını ij;{~rek tasdik etti. 
- İsmi nedir babanızın? 
- Rica ederim şimdi sormayı· 

mz? 
- Peki ne iş yapıyorsunuz? 

- Lili mektep arkadaşım:hr. 
Onunla oturuyorum. Şimdilik ... 
Fakat. .. 

- J<'alcat? Paranız yok sıkıntı 
çekiyorsunuz değil mi? 

Zeynep 'bu sefer hayli bir hicap 
\'e teessürle ıı;ene başını ma~ya 

kapadı. Lakin genç adam onu 
muhabbetle kaldırarak: 

- Yok havrr - eledi. - Ağlruro· 

~ınız bana her şeyinizi açık an
latınız. 

Zeynep: 
- Bırakınız bırakınız beni - di· 

ye gözlerini <:'ldi. 
- Hiç üzülmeyiniz Zizi. Size 

Kurtuluş - Pangalh tramvay hath
na bir hat daha ilave edilecek 
birçok tramvay hatlan yenilenecek 

Şehircilik mUtehassısı Pro _ 
fcsür Pro..;t, uzun mesafeleri 
!<:Anıt malt ın.Lksadile, şimdiki 

Kara•;·.. t"nf'linden bııı:;ka. 

• 

Bayram 
şehrin lılr ve,•:ı il.i tUrele d:ıha B" ··k b. • · d 
ihtiyacı oldu~unu bildlrmistir. , uyu ır neşe ıçın e 

per.ti Bclellivc ın;ıtehas:m;ııı hu ~ • 
teı·1mni tc•kik etı ıc.-..tc:c.llr. ile 1 Rc:;rai dafr~·~:rh m-:!;!eFler 
}Cdiye CE:a3"'ll bir' nni h"~ SP'1.e - y::nll 8Çt!Yy:>r 
lik imar pl:'lnınc!a Ylync'!ü!rlU 

yoilıı.rın insas.nı plün clı:-md:ı 

hırakmı tı. Bu itibarla bu tek. 
li!in bueiln tetkik rdilnı ::.t11 
olan beş senelik imar pl~nını 
sel:t.:?rc ucrr:ı.tr.11y:ı.c.:.~1 :l.:llnşıl . 
nıalttajır. 

Ebktiı-!t ve t .... ~v"-!' 
ido.resinin yeni bütçesi 

Eleklrik ve tram\'ay idare -
ı;;inin yeni sene bUtı:esi lı;ln hlr 
proje hazırlnnmıştır. $ehir 
meclisi bnııu tetkik cdet"el\Lir. 

Kurtulu~ - Pango.ltı "'l .. f;ı 
Birçok yerleri bur,tin te!< 

hattan ibaret olan Knrtuluş, 

Pangaltı trarm·ay yolunda hat 

ların çift olarak y<:niden lIJva
sı kararl;ıı-mı~trr. 

Tramvay h21.tl.ıırı • 
yenilenjyor 

Tram'"ay ve elektri)f idare. 
sinin ıslahat plAnı Nafıa Ve • 

ktlleti tarafından tasvip ei:lil _ 
mlştir. 

Bu programa göre, birçok 
hatlar yenilenecek ve ray dö. 
şell ca<l<1eJerin mtihiın bir kıs. 

romda hatlnrın iki t.,r~fınrhkl 

yolun yedişer metre!ik kısmı 

idare taratın.dan nstalt olarak 
yapılacaktır. 

Tramvay hattının Mecidiye 
köyUntin içine, Maçka tramva. 

yının da. Ta,lık istikametinden 
Dolmabahceye kadar uzatılma 
sı ve Beşiktaş hattı lle birleş • 
tirllmP.sl programa dahildir. 

-o---

Rumen heyeti rc:!;İ 
tetkikle.-e b~ıladı 

Geçenlerde tütiin -.atm almak ü· 
zere §ehrimize gelen Rumen reji· 
~i mümessillerind'.!n mü,.el.c'<"P he· 
yet reisi M. Moizus şehrimizde 
tetkikata başlamıştır. 

Heyeti teşkil eren iki üç kişı 

dün Yunanistana gitmişlerdir. 

karp kalbimde derin bir sevgi 
doğuyor .. Ben daha hayatmıdr 

hiçbir kadın eevmedim. Eğer ha· 
kiicaten sizin de söylediğiniz ~ 
ru ise ... 

- İnanmıyor musunuz? 
Bu sefer genç adam onun elin· 

tutup birkaç defalar öptü. Zeynep 
de elini çekmedi, hattA onun ko· 
luna yaslandı. 

- Yorgunı:un değil mi? 
Genç kız şakaklarını sıkarak: 
- Başım.. başım çok ağrıyor. 
- Şimdi geçer .. Söyle ban? 

yavrum benden hoşlandın mı? 
Genç kız çok tatlı bir bakış!; 

delikanlının gözlerinin içine bak· 
tı. 

- Pek çok - dh·e gülüm~i · 
Sizden h~lanmac:aydım burayı 

gelir miydim? 
- Peki c:'mdi nereye gidecek 

sın? 

- Lilinin e'\·ine. 
- Ben de beraber değil mi? 

~eker bayrailu bütün mern'el:e 
tim;zde o1::luiu gi">i ş"'!ı·irni-:de de 
çok ne:cli gcçm·ş. bilh:ıs·a çocuk 
!arımız tür~l;: bir s~vinç \'e cor 
kunluk için1e eğ!enmi~lerdir. Bun 
da, hava:ın Cç bara-:ı g~,u f"'v. 
ka!a:le gfuel olmasının da tesiri 
va:dır. 

Bir anane ha:ini alan bayr::.~ 
yerleri g~ne ~hrin muhtelif yer 
leriae kJrulm .. ı;>. o ... Ja.ı o.ara ~;o· 

şu;::ı.n. sa:ıncağa bi~n. atlı k:ı..-ın· 

c.ıüa clö.ıen )"<h i ..ı! a,1,1 ş~n çığ hl;: 
!arı iie dolmuştu. 

Ba~ta sı.1cı.1a ar olmak üzere 
bütun e~len:e yc.-!eri dolup do:Jr 
to;dr.u~. ~r.zh \'e iç:~ili yer!c; 
tc.;ca;f;.:fo piogram'ar tertip ct
mi~:erdi. 

Da_;ramın birinci gÜ.'lÜ pa~r 

tesinjcnb~ri k~;>~h b:.ılunan rcs 
mi d:ıir~!\!r. ü11iv~:-sitc ve ol:u!lai 
yarından itiba~en aç:!::ıcaklardır. 

---o---

Avrupa tr.en 
seferleri 

ln!!zama girıyor 

Avrupadaki hnrbin tesirile 
yakrn "'fi kit !ere im dar tarife -
lerindPn dört beş saat geç ola... 
rak gelen semplon YC konYan. 

slyonel trPnlerinln rötarları, 

Ya7.iyette görülen salAh AlA. -
nı<>tlP-rl tesirllc azalmağa baş_ 

lam ıştır. 

Bugt\n konvansiyonel 8,::! O 

<la. ekspres 9,5 de gelebilmiş. 
tir. MAAmaflh yolcu rnikrlarr -

nın azh#ı devllrn etmektAdh·. 
Geknlerln çoğ11 da, harp hn. 

It dcılııyısil., memlek('tlerine 
gi1<'n transit yolcnlnr<lır. 

Sirkeci istaf:,·onıında yolcu 
bC'klirenlerln dcscrisl, Hıılıra. 
ristandan ~erhP11t TUrk mııha
rir gelmr11inl bekliyenler teş _ 

kil Pdfyord n. 
Faks-t bayram dolllytslle hu 

muhacirlerin hareketi yarına 
kaldığı anlaşılmıştır. 

Zeynep: 
- Mümkün mü hiç? - diye iti· 

ru etti - Lilinin babası öyle hır· 
çın ö~ aksi bir adamki.. • Birden 
sordu - saat ka~? 

- Saat birbuçuğu çeyrek geçi
yor. 

- lyi. Daha yarım saat vak· 
tim var. 

Ihsan Naci kmn elini tutarnk: 
- Kabil de§:il ! JştP bu kati· 

yen olamaz! • diye mırıldandı. 
- Nasıl olamaz? ı .,. .. _, 

:;...., s , •• 
- Sizi bırakmam! 

- Öyleyse bir daha ben de size 
gelmem! 

Yapm:ı güz~l kmrn. M!rha
mctsi::lik yapma! Ben seni çıldı-
rac:ıya se,·iyorum. 

- Ben de sizi. 

- ~"lhi mi? o Jı::ılAe? 
- O ııalde gene gitme!e mecbu· 

rum! ' ~ 
(Deftmı ,...) 
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P ROFESÔR Doktor~ 
Ömer derslcrın 5 v:ıs 

başlamasını münasib bıılJl1 -. 
beraber talebenin öğ;c:Icn ~:ı 
bir mu:ıl!.im ne::ırcti dtında ı;ıı~ r 
mıı.k U:cre mektepte dördP rzıırli' 
alı!:onuımnsma lüzıını gö ~ 
- • • •• 1 i ,, 1 ın evlt ~*' gını soy.em '1; çocu; ar 

1 
y 

de daha iyi çalıaabilecclder ~ 
naatinde ilı.i . Pcyt..'111 $;. 8ar ~ 
to~ Neşet Cmer'in, prof~~· ırı 
c'·ırı i"'n ]t,. ... rif' v .... 1 ili*"'~ ,11,... 

memuru oldugunu da ııcrı ıu-tf 
ıek, b.ı StJ.ı.lc.n bir )arını ,;;ş 
cıiye karşı:ı .. ror. Yani bir P~~ 
I~aarı= Vekilliğinin karat tJP~ 
ic=::.n••:-r pc't t"':'lkld rdP111e

8 
tr>

o vC'killii!c bPı?lr olması b~ll >'! 
nim iş: böyle oldugu t.alu.e f"' 
kenjjıı<l?, ı.ı...'~tepbrln ycnı t tir 
cc.:v !ini tcın::tde mecburi}'~ r" 
se~esi o ce:l.,-ı'i11 re ıcııd JJOıı. 
l:al o'"' '3°u'"u r;ö"lrri~ :.. ,t> 
tor N"S"t Ömer. ders1Cfl11 dob 
ıı;t•kizde b:ışl:unasmı da ·ııi~ 
hu'masaydı, Mnarif VeJcJ. : 
~·rn! !:a."t!rlımn:ı başkn i ~>ı 
r':ı o'""yc'ı hiç şliphe.siz c,, ·~ ,.. ' 
b"di'l?'1c!·•,.'l re1• 1--r·"'1

• P•~ 
frcı;\-l'n nıha~·et Maarif ve ~ 

• .J Jtt''P" 
n•n 1->ir l"'...,,,Unı olrn~qı <'0 d 
o vcklllıı!rn karat ınrıııı tcıP'~ 
l ... - • \ < crn • .>cC.!gını toylemc.g •• • ş 
J>ro rcsörl' n fikir is: 'ki· •iJltlell 

• • • • •• 1 t. he e•..., 0 ge hıç blrımıııı 

yol< tur. 6' 
C.-0.:uıtların nıcktev1t.:rdc:J1111,ı 

d"n sonra nM•·mulup bir b" 
min nez:ır ti altıncla bir b!C' 
saat ~.Jış rıJ-·alarmı ben ~ 
f~.a b~lmu~.oruın. Mual~~~ 
ııb: ço:;u, ~ ·-b~rJn dert " tçl ı" 
zırlam:ımalr mrian şil·~ ve ~ 
Her çocuk c ıindo dersini ıı.:..:." 

' · · • b • r Jıi"' .r. ma.ı: n.uA..nını u.ıw.ı., o • ,,.,,.. 
lori kim3cye dıınışanııYor· .. ~=' 
t ••• bi b ... • •.•• 01 .. ""' cp c;:ı r uçu .. :;~. ... ır ,. 
YMti rocuf{un il!inl bir ?ı•Y~ 
lay!A.Şlırıyor ve ona rıı~ıııır., 
bir surette çalışma adetilU Ô' 
d111yor. 8t 

Pcya.."Tii Sa.fa, Doktor ı;ıe~ııeYf' 
mer'in sözlerini, cl"rsleri11 d''~ 
de başlaması meselesine a\ 1 y 
ÇJı v.?:ıi:c bilmiş. lstnıı~ tf' 
dağınık bir şehirde o 1' ~tıt 
kru b"::!"n:unnm:zş; zaten , 
bul'a tA Hereke'dcn gelefl )~ 
altmuJ çocuk varmış... oupıı 
uza.::ta.n golcn ço:::ul:l:ır i~ 
htrer istisna tefkil eder: ~,J 
lan göstererek fi!dr yUrilıcs_~ 
de bilmem ne dPrecCl:rc ?: .. 
doğrudur ... O c;ocuklar oıc: Jil' 
mı? MüteP8iz mi )talsııı; ~ 
yır. Fakat der:ııleri saat 011 

1· r• I"' ..a• )atmak da onlar çın ınere e rr 
ledPmez. O çocukları şehi~l ~· 
rındırmak mekteplere ı.~~ıt. ~ 
m:ık gibi çareler a.raJlDlaueuıı 
çocuğun evinden mektebe ~ f:.J 
ve mektenten eve dönıııt uııee:ı 
giınde beş altı saat ka\'~r P' 
k .. bul ediyomunuz da bjıl
erken kalkmasını mı ait~ ~ 
yorsunuz. İşin asıl garib ~ıl~ 
lerin tarifesi dolavısile 0 şiJll~ 
l::.r evvddc.n de meaıd~e bit il' 
gibi erken geliyor, derSl .._.,,,, 
fa.•la bclcliyorlardı. 811 ~ 

Bu ders saatleri m~ 111' 
rinde bu kadar durulrıı~ !.tı 
tl!rlü anlıyaını}oruın. Pt:) ~: 
fa, Sen•er Bedi ınıza.sil" ~tlJ'd'e 
bir -..·urda· "Maarif Vel<Al ı: .,, . . deıı J~ 
''Cumhuriyet gazetesi bi% 111• ", 
istiyor?., diye sonıyorıarrıt >~ 
arif iatiyorıız ! " e'yor. (BU IJl190JI', 
yn.~ıırken gazete ön Umde ~~ f iJ, 
için ancak hatmmı,Ja kB! \'t~ 
tekrar ediyorum.) :Maarif 1' 1) 

li'in:ien maarif istemek 1'~11r~ 
Mekteplerimizin birçok t1 r.6 !)' 
birçok ea!k !eri vlLI': onl~ı.ısilıı , 
anlatmak lazım. Bakını ~ fil,. 
sn•oj bitire, gençlr71,l !:Ob'lıtıİ)'°,( 
dilleı-ini doğru dür uı-t - 1 

(!t!rO 
bir mesele Uzerinde d<>ğrt' 
fikir yürlit omiyor... tıırB ~ • 

Faı.at bu esas ı<ıısnr re)• •• ~ 
1 vaı rır 

curn rdeniyorı: · ası .• et>? .. 
şemiyoruz. Çünkil h~eı:1ll 

6 
f 

ki bu yalnız ~{Rarif de~I 
Maarif Vekllliğinlıı f<ıi ~ ~ 
Mekteplerimiz, muatiim 1~111 t 
(Dtt1amı karşıkl sayfa 

sa tununda), 



H X B E t? - ~ 'ksam Posfall 

·m8 ~ ff_-@ m ~--_~_:_m-~JL(j~rmflci'tiliR 'DENiZ KURDü 
-22-aolanda Ve BeJçika tavassutuna ... :~~;~· 

Almanya menfi cevap verdi ::I:~ 
T ayfa knmilen güvertede ıuı, 
mevsimin il~ avcıhğı için 
sandallarını hazırhvorla rdı 

'ı::'."""' ............. .. 
~itre · 
Ilı lle Fransa nr:ısındn ti· 

'l~ uıakerclcrinc bug[in Paris-
• & nrıııştır 

erlin . : 
g ılc Ynrşo\'n :ırasında 

Alman~ya Holandaya Bayramda 
teca'ıü~ etmiyece~ dünya haberleri 

Fakat b~ _temınat Pol_onya~a verılen lngiıtere Kralının 'ıı ~rat kntarlnrı hugfındcn 
\e ı~Jcnıcğc hnşl:ımıştır. Tren
,.~ Ve Kutno hattını takip 

1 ııır 
r.,ıı . 
h 'kern1 Cııbrnl Portekiz ordu· 
r tıınandnnlığın:ı tayin olun-

tlemınata banzıyornıuş sulh feklitine 
Amsterdam, 14 (A.A.) - lnrın Zigfrid hattını Holandn 

• . 
~~~~tn~an lılldlrilcliğinc göre 
hıı en ıo.ooo çu\':ıl işçisi 

aTelegraf ~zetesinin Berllıı 

muhabiri ypızıyor: 
Holandf\r kraliçeslle Belçika 

kralının sulh teşebbUsUne AL c maktadır. Bugün bu sayı 
~rııtıkınıştır. Gre\'ciler ücret- manyanı.n resmi ceYnbı bugUn 
lld ırılnınsını isıil orlar. 'Holnnda ve Belçika el<;llerine 
~r·~ada Petrolün tenekesi :ra ·tevdi aı1unmuşlur. 
~ en 4,5 litresi 20 pensteıi 

l>tt luksclmiştir. 15 seneden! Öğrendiğime göre, Hitler bu 
, roliin en rı:ıh:ıh fiynlt bu~ ceYa~a iki hUkllmdarın to • 
~oııı şebb~sünU takdir Ye sempati 
2~ • anya parlamentosu, bu n ile karşıladığını bildirmekte 

, 
111

de ictimna da,·et edilmiş· Ye ":ı\lmanyanın lııgiltrre ve 

' l>aııl·a .1 • . 1'"'ransa tarafından Yeri len ee. 
tt Ilı" ı e f rnnı::ı :ırnsıncl:ıkı h kk d ki k l 

' tıııı u~:ıl<crclcri faaliyetle de- vaplar a m a ııo ·ta na_ 
~d tktedir. zarı hakkında hiçbir şüpheye 

~rJııc, lngiliz ve lspnnyol mahal bırakmamnktnıdır. 
ıııtı'ları :ırasında da bir ti~ 

1 11 
ahtdco;i için müzakerele~ 

'ıı-ı tılınaktadır. 
'ti~ilc Amerllrnnın 1nglltere

'r cl~:reccıtini ,.e Çind~ 
• •ka :ıskerinfn ndedini a·. 

Berlin mahaCilinde <lenili _ 
fyor ki: 

Almanya bilhassa. Frnnsız 

cevabında. koşulan şartları lrn
bul edemez. Eğer sulh tn>as _ 

·~a" . . 
~tl· ~ını söylemektedir.Sang sutuna Paris Ye Londranm YC-

hududu boyunca. uzatmak iç!ıı 
hummalı bir şekilde çalıştık -
larını bildirmektedir. 

Berlfne göre, bu çalışmalar 
Almanyanın Holanda YO Helçi 
ka yoliyle gelecek bir istıJA.rn 
karşı koyması için yapılmak • 
tadır. 

Holandada yeni tedbirler 
J,a Heyden resmen Yerilen 

haberlere göre, Alnıanynnıiı 
teminatına rağmen Holnnda -
nın cenubunda. bir <;ok kaııaL 
lar Uzerinde scyrisefcr yasak 
edilmiştir. 

Baz1 Frans1z ~azeteleri 
B~lçıkaya sokulmadı 
BrUkselden gelen haberler -

de fransızca Entransıjnn YC 

Pnrisuar gazetelerinin hu • 
dutta Belçika hilkCtmetl tara • 
fından toplattırıldığı bildiril • 
mektedir. Bunun sebebi, bu iki 

' 
1
" ,.e ·Th·en'tine talcı1im ;recek başka bir cevabı yokı;:ı 

1 Olan bu askerin sayısı 1500 suYi!'un son çıkar yolunu da 
1.,. l ~ :r...... ..ı gazetenin Belçika Ye Holandn-

caslıire ,.e Clıeshı"ne maden' kapamışlardır. - ... ,.. • yı hitnrr.fhktan ayırmağa. ça. • 
'"e J>ntronları mümessilleri Alman mahafili İngiltere Ye 
trd • • -· Jı~ır mahiyette neşriyatta bu • 

•~ e lopl:ınmışlnr ve harp ~ransanın şartıarmclan fevlca-. "'I, .,. "' ~ • ~ lunmnlarıclır. ı 1' e harpten sonra altı ay lAde kızgtni:lır. DıHinsstı. :ıt~·us. 
'l'ııı Rre,. yapılmamasını ka; fur'ya, Çekoslovııkra ·o Polon- Jngiltere, Holandanın 

1~1ardır. • ""' • t · 1 · · ?! . • ~anın tekrar teslslni esaslı bir ıstı asını ıstıyormuş 
6&~ c •• 
art>olarak ilerl suren Fransız 'l'okyoda çıkan Kokumin 

f 
., efibr infial uyandırmıştır. Şimbun isir.ıli Japon gazetesi -

ranslz ' ı'.:ıiiÜlteflkler bunu yapmakla ne görn, lngiltero Jlolnndanrn 

~ 
~itaratfıiÜkUmdarlnrın teşeb _ Almanya tarafından isUIAsmı 

~ı· ~busu"'ıiu .. daha bidarctte torpil- arzu etmektedir. Bu suretle 

\~
q. ıy e Naz 1r1 pık"lŞie11dir. MUtte!iklerin işe Birleşilc Amerikan devletleri • 

b'u ~gibi şartlarla değil, sulh ni de faal bir role sevketmck ,,... ... 
arzu'ıarını izhar etmekle baş. I mlimkün olacak Ye bundan 

~ ltla}İye nazırının İİimfları Hlzımdı. Muhariblcr başka da İngiltere bu ,·esile -
l ~'lfeti Üzerine ara1S"İnda ilk temas olduktan den istifade ederek Holan<ln 

~ "C)tldraya gitti } "lon"fa şartlar görUşUlebillrdi. Hindistanmın himayesini ve 
t~lg _.( rArtık"Alma.nya bitaraf hUkUm- \oradaki petrol kaynaklarını ele 
t~ • l• (A.A.) - Fransız; ~arların °sÜİh\:projesinl tabak. fgeçirecektir. Ancak bu Japon-
' llazırı Paul Reynaudl. lcuk,ettirmek yolunda ~ıtlsbet yanın menfaatlerine kntiyen 

il . ı . 
"~t e. ngntere arasında hiç bir şeyv,yapamaz. ÇUnki Al- dokunacak mahiyettedir. Onun 
l•ılttıııadl teşrlki mesaiyi' manya muiakere arzusunu faz için Japonya, htldiselerl bil -

1 andırmak işini g6rUş ! ı'a. ileri götUrürse~tıfs'ıım olma_ yUk bir dikkatle takibetmek 
'"IJ. lnglliz malfye nazırı~· ğa hazır bulunduğu intı11ltiıı'1 .. mecburiyetindedir. 
tıfltl tlzerlne Londraya fyaratabilir. Fransız gazetelerinin 

verdiği ceiap 
Almanlar tayyare baskın· 

larına devam ettiler 

ıOHrlnca glYıın 
Holandada vaziyet 

Amsterdam bclediyo reisliği 
Hollanda!I Hitlercilerin toplantı 
yapmalarını kat'i surette menet _ 
miştir. Çünkü bunların vauycti 
Hollandcı hUkfımet merkezinde a. 
sabiyet uyandırmıştır. Diğer fa. 
raftan Brükseldcki Alman elçisi 
sulh teklifinin esaslı sµrette tct· 
kik edilmekte olduğunu Belçika 
hariciye nazırı Spaak'a bildirmiş
tir. 

ingiltere kralının 
cevabı 

İngiltere kralr, Bt'lçika kralile 
Hollanda kraliç::s.inin me~zjma 
verdiği cevabda ezcümle, Büyük 
Britcnyanm kendisine yapılan bü. 
tün müracaatları müsait karşıla. 

• <lığını söylemekte, fakat bu defa 
lngillerenin, sulhU kurtarmak L 
çin mUr.ıkün olan her şey yapıl -
dıktan sonra siliha ı:ınrıldığmı 
teb::ı.rüz ettirmektedir . 

Aakeri vaziyet 
Cephelerde tam bir sUkfinet hU. 

kUm Bürrnü5tür. 
Yalnrz Sar'm birkaç kilometre 

garbinde ve şarkında iki Alman 
ke~if ko1u ~ir çıl ı§ hareketi yap. 
mı§lar, fakat muvaffak olamamış 
lardır. Ayni gün bir 1r.giliz lima. 
nına gitmek üzere Manştıın geçı>n 
ve içinde 100 yolcu bulunan bir 
Frans:z vapurı.:na Almnn tayyare 
leri taarruz etmiş ve bomba at. 
mııslardır. Bombalardan hiçbiri 
vapura iBabet etmem~tlr. Fran. 
sız umumi knrargahmın tebliği • 
ne göre. p;arb ccph~indo muhtc. 
lif noktalarda bazı baskın hare _ 
ketleri olmuştur. 

Bknncn gün 
Fin heyeti döndü 

Moskovada yapılınakta olan 
~o,·yct • Pin müzakereleri inkı. 

taa uğramış ve ı.~in heyeti mcm. 
lcl:etine dönmtist~r. Heyet reisi 
Tanner mUzalterelerin tekrar ne 

ı ~e ~ Ribentrop Holandaya ne~riy2tı 
~tııı ~naud, pazartesi gU..ıı teminat verdi Fransız g-azetelerindo, Fra:ı yazdığı bir makalede, Bitlerin 

ı ll l . -ı; 
• ı--. azırı i e temas ~Lii Romadan Yerlle haberlere s:ı ve lngiıtereuin sulh nıesa. - Holanda. Bcl,.ika tarassut tele <lUgu - ~,;.} n ,. 
~I' n de devam eden göre Alman hnriclye nazırı jma Yl'rdikleri cevaplar ve lffl karşısında şaşe.ladığını Ye 

eı"'rd 'L:- , 
~tı.; -ı e iki nazır tarafını ':-Ribentrop, Holandanm Berlln Bc>lçika _ Holanda vaziyeti gll- hu iki memleketin bedihi olan 
~Jo ı • . . ~ 
t •0 Unan bUtUn hu -::ı el~bini kabul ederek Alman - nün mrıselesi olmnkta <levanı hUsniiniycti, cmnıı, Ytıl'mn~ra 

~~\> ltn. blr,görUş birliği.- yanm Holandaya karşı hJç hir etmektedir. Biitlin gazeteler hnzırlanan elini durdurtluğ'unu 
~ı,tf11t Olduğu mUşahade ·~tecavüz emeli beslemediğini J<'ransa Ye !ngilterenin sulh blldirmektedir. 

I'. 
'~~a i_temln etmiştir. D. N. :n. ajansı ı mesajma verdikleri ce,·nııları Di~er taraftan g-azctelcr 
~ııaU: saat 14,30 da Pa_ da, Holanda Ye Belçiknnm bL alkışlamak~a Ye Almanya ile, Rihentroıı tarafından Hol:ındu 
~ lrıgıİ ra.dyoda İngilizce tarafhğına lngiltere ve Fran- sulh yapmak içiıı Hl.zımgelcn ya verilen teminatı 26 agustos-

""e 1"" tere halkına hitap sa tarafından rlayct edilditi bUtUn şartların bildirilmiş ol. ta Polonyaya teca\'ÜZ edilme • 
"a i ransanın gayretle -~ i" Te Holanda ile Belçika bu hl _ cluğunu ildvo ctmcktcclirlcr. den c\·vel Almanya tarafındnıı 
''h':-~: ~emlcketln bes C rtaraflığı muhafazaya. mukte - Yine bu gazetelern göre. ln. lrn devlete Yerilen teminata 

~~tir !ı azminden ~ah- ir kaldıkları müddetçe Al glltere Ye Fransanın bu açık bem:etmekteclirler. 
• manya tarafından da bu iki teklifleri Holanda Ye Belçika- Yalnız bu defııki tcmlııntın 

... devletin bitarafhğına riayet c- da gayet müsait bir tesir yap. bu iki devlt'tin keneli lıltPraf. 

L ~ ·""'--o--- 9dfleceğinl blldf{mekteclir. mış Ye bu iki hükumete Al • Iıklarıııı mUdafııa:ra lrnblllyC't 
~ l!o d B"k ~ Diğer taraftan, Amsterdam_ manya ile mUzakererc devam gilstermeıeri g"İbi litstikli hiı-

yürü· 
meğe ba!?ladı. Merdivenin başı

na geldiği vakit durarak beni 
yanına çağırdı: 

Bir:lenbire dönerek 

- Aşçının aldığı para ne ka. 
dardı?. diye sorclu. 

- Yüz seksen beş .dolar, efen. 
dim, diye cevap vercim. 

Başını salladı. Bir dakika son· 
ra da ben öğle yemeği için sof
rayı kurmağa giderken onun yü'< 
sek ses!e gemicilerden birine 
küfrett;ğini i§i ttim . 

• • 
KIS'M Vl 

Ertesi sabah rüz~ar ta:namen 
ke!:!lmiş, Gbost s~<in bir deniz· 
de hafif hafif sallanmağa ba~la • 
mıştı. Arasıra hafif bir rüzgar e· 
siyor, ycl!<e:ıleri kabartıyordu . 
Kurt:l V.ırsen, baş güvertede aşa
ğı yukarı dolaşıyor, meltemin es. 
mesi lazımgelen şimali şarki isti. 
kametini gözüyle araştırıyordu. 

Tayfa kamilen güvertedeydi; 
mevsimin ilk avcılığı için sandal· 
larını hazırlıyorlardı. 

Geminin yedi filikası vardı. 

Buna ilaveten kaptanın bir dingi. 
si, avcıların dn altı sandalı var. 
rekkün ediyor. Kürekciler ve dü· 
menciden ibaret olmak üzere her 
sandalın tayfasr üç ki~iden te. 
rel:küp ediyor kürekç:ler ve dü
rr:cndler hep Gbostun tayfaları .. 
Avcılar da tama:ncn Kurd Lar -
senin emri al~ınd:ılar ve icabında 
vaı1:iiyaya dahiller .. 

Bütün bunları kısa bir zamanda 
öğrendim. Gerek San Fransiıı.ko, 
gerek Viktorya balıkçı tekneleri 
ar.ısında Gbost en sür'atli gemi 
oh?rak telakki ediliyor. Esasen 
vaktiyle hususi bir yatmış ve 
sırf yarış için yapılmış. 

Anlıyanların riv:ıyetine göre 
onun atları "e tertibatı bu hu
susiyeti ilan ediyormuş. Dün bun 
lnn bana vardiya esnasında Con
son söylemişti. Üyle alaka ile an
latıyordu ki tekneye olan ~kı 

bazi kımsclerin anlara olan me
rak ve sevgis!.ni hatırlatıyordu. 

lleriyi pek karanlık görüyor. An-

zaman baş!ıyacağmm meçhul ol _ 
duf;'Unu söyle1Il4lir. Finlandiya 
hariciye nazırı Ercko verdiği be. 
ranatta, son dört gün Hoskova.. 
d:ı. mfü:akereler y:ıpılmadığmı, 
Pinlandiyanm yaptığı müsaade. 
karlıl:l.:ırda.n dolayı Sovyellerle 
anla~abilmesi lcab ett.ij;bi nöyle
miş ve Sovyet hududunda tahıi· 
dat yapılıp yapılmadığı sualine 
karşı da: 
"- J.'inlandi~·a bazı ihtiyat ted 

birleri aldı .•• demiştir. 

Sovyetlerin talepleri 
So\'·yctler, Finlandiya körfezin. 

clrki HAnkıı mıntakasında bir de. 
niz iissü v~ Bjorct{e ile Hnmnlio. 
ki adaları gibi Slir->u<len mmta -
kasilc Finlandiya körfezinin şark 

kısmında rr.eveut &dal:?.n!l tr.khi:n 
haklarını istemişlerdir. 

E:;tony~d!ln yeni 
talepler 

Diğer taraftan bir Alman ga · 
ecteshc göre ~ovyctler Estonyn. 
d:ın H:ın°al cl\'arında yerirlf'n i. 
ki hava li&ü daha istemişlerdir. 

Bir Alman gazl'!!csinin 
~ Y u re§te '1 'dllrç~kan Hondels Blnd gaiete- imkrtnlarını hırakmıı;;tır. :ı.~ski ş:Hta lıağlaıımı~ olcluğnnu ela 

't .. ,~v1 • ı~ (A.A) _ Bükre j'sinfn Berlin muhabiri/Alman_ .Fransız Başvekili Leon nııım tclıarllz ettirmektedirler. ı:~· 1 r: ı'smı'ndekı· , .. ' ~ •,ıgnse ıc ,undscran 
·r tı:ıa.hamtnde dUn ak r----------------------------------------------------

nesriyntı 

f cııı:r• gelen British Co~ x 9 un s o N M A c ER A iL ~ R o ~ 23 
'bltı ~ilin reisi Lord Lloy 

rl! 1~ Oldu~u seyahatin r-:::~:--~----,.~---- r:--=::':':"'=~-."""' 
'rnllin snıdecc iki mem .. • 
'tı t:ıncıakı kUltUrel mü1 

"rı 't' b aınkadar c>den me~ 
~~ll. ;kkında değil, aynr 
'- b lı:ı tnemlckctln tıcar~ 
~ l!tleri hakkında da 
~~~~aıı Ho noktat Batll~ 

t bulunması arzusun· 
il\ l 
•- e llt olduğu beyan. 
"'lllr 

' 

ladığıma göre Kurd Larsenin fc,': 
balığı gemicileri arasında pek fc. 
na bir şöhreti var. Consonu oraya 
çeken Ghost olmuş, lakin o da bu 
dü§ünceEiz hareketindep §imdi
den nadim olmU§a benziyor. 

Anlattığına göre Ghosl seksen 
tonluk fcykalade mUkemmcl bir 
tekne. Genişliği yirmi üç ayak, 
uzunluğu ise doksan ayaktan bi
raz fazla. Ağırlığı birtakım riva
yetlere yol açan, lakin kimse ta. 
rafından katiyetle bilinmeyen bir 
ku~un omurgası var. O sayede 
gemi gayet :fazla yelken kaldırı

yor. Güverteden grandi direğinin 
§:ıpka'3ına kadar olan mesafe yüz 
nyaktan fazla. Prova direği, ga
biyo çubuğu ile beraber grandi 
direğinden sekiz on ayak kadar 
kısa. Bu tafBilatı, yirmi iki kişi ta. 
§ıy:ın bu kUçUk alemimiz hakkın
da tam bir fikir verebilmek için 
yazıyorum. 

Bizi taşıyan çok küçükbir dün
ya, bir hiç, bir nokta. İnsanların 
bu kadar küçük ve bu kadar narin 
bir vasıta ile ummanları aşmağa 
tc~ebbUs etmeleri beni cesaretle
rine hayran bırakıyor. 

Kurd Larsenin fazla yelken 
çekmek hususunda 5öhretl var. 
Bunu, Hendersonla Standiş adın
daki diğer bir avcı aralarında ko
nusurlarken duydum. İki sene e\'
vel Bcring denizinde bir fırtına

da geminin dlrc'.<lerini bu yüzden 
kırmı~, onun Uzerine c>skilerinden 
daha kalın ve daha sağlam olan 
şimdiki direkleD takılmış. Kurrl 
Larııenin. bu yenkdirekler t11.kıl

dığı sırada onları tekrar k:ıybet

mektense gemiyi devirmcği tercih 
edeceğini söylediğini işitenler 

var. 
Yeni terfiile sermest olan Yu

hansenden mada gemide bulunan 
ların hııpsi oradaki mevcudiyet
lerinde bir mazeret ileri sürüyor
lar. Baş kasaradakilerin yansı 

açık denizlerde çalışmış gemici. 
Jer, ne gemi ne de kaptanı hak
kında hiç bir malumatları olma
dan tayfa yazıldıklarını söyliyor-

lar. ( l><'\ amı ,·ar)' 

Alman gazetesi Letonyanın 31 
teşrinievvelde ortadan kaldırılma.. 
sı kararlaşmıştı. Fakat şimdi en 
az 30 tefjrinisaniye kadar muha
fauı edilecektir, demektedir. 

Belçika ordusu hazır 
• Belçika milli mildafaa nazırı 

general Denis verdiği beyanatta: 
"- Ordumuz fe\•l..alide mü&a.it 

uartlnr içinde müdafaa tertibatını 
alm::;tır. \':ıt:ını ölünceye kadar 
müdafaaya azmetmiş bulunuyo • 
:ruz.,, demiştir. 

Holanda başvekilinin 
beyr.nna:nesi 

HolJ:ında başvekili millete hl • 
taben radyoda bir beyanname o_ 
kumuştur. Bunda. Alman budu • 
dunda nlınl4-ı tedbirlerin ihtiyati 
oldu:1unu ve tehlikenin herhangi 
bir suretle a:tr..ı:§ hı.:lunmasından 
ileri gclme<lilini söyle~tir. 

Sulh teşebbüsü 
h~kltınd:'. 

B<'lçika ve lilollanda hariciye 
nazırları Eredad:ı buluşarak gö -
rüşnli~krdir. 7o·,'ıntıda. Belçika 
kralı v~ Hollanda kraliçesinin 
sulh ml'sajma gt'len rrvablann 
tetkik r>dilüiği sanılnıaktadır. Di· 
ğe>r taraftan general Franko BeL 
çika kralına bir telgraf göndere -
rek: "E~('r her iki taraf hüsnü_ 
ni} et gösterirse bu proje hiç şUp 
hesiz tahakkuk edecektir,. demi§· 
tir. Mesaj karı;ısında lngiliz ve 
Fransız gazeteleri bu tekliflerin 
muvafık netice vermesinin Al • 
manyanın hareket tarzına bağlı 
olduğunu t~barüz ettirmektedir -
ler. Belçil::ı ve Hollanda gazete. 
]eri de, tıı giltf'rC ve Fransanın 
eevahlnn hakl<ında, bunların sulh 
müzakereleri kapılarını kapama _ 
dığını bildirmektedirler. 



( B ş tarnfı 1 incide) 
hakkınd:ı.ki rh a:1 et 'er knt'iyetlc 
te»zıb edilmektedir. 

Fı·ansa Üzerinde keşif 
u~u~ları 

Pnra, 14 - Alm~n tayyareleri 
bir tnr.ıfL.ı.n ·İngiltere üzerine ta
nrrur. ederlerken, bir taraflnn da 
Fraruıann 5lınali 5nrkisindc birçok 
kC'§if uçu,..ları yapml§lardrı. Tay
yareler Paris mıntakasma kadar 
sokulmu l:ırsa da mUdafc.:ı hat.ar_ 

:>alarmın ateşi knn;ısmda hemen 
uzakla.<:mışlardır. Hava bulutlu ol 
duğundan dil man tayyarelerin • 
den k~lf resimleri nlınamadığına 
muhakkak nazariyle bakılmakta. 
dır. 

Alman tayyareleri 
Belçikaya beyanname

ler attılar 
Brilkscl, 14 - Belçika • Fran

sa hududu civannda uçan 72 ln
giliz tayyaresinden üçü Belçika 
topraklarına inmişlerdir. Bunla • 
nn Fransız lopraklnrma indikle. 
rini sanarak yanlL5lıkla Belçikaya 
indikleri nnla.şılmL5lır. 
Diğer Laraftan Alman tan are

lc>ri son günlerde Bclçikanın muh 
telif yerlerine propagandn beyan. 
nameleri atını !ardır. ''Bir knn 
banyosu,, başlığını taşıyan be • 
) annamelerdc İngiltereyi ve Fran 
sayr tahkir ede-n resimler vnrdır. 

Aimanlnrın büyük 
hava faaliyeti! 

Pnris, 14 - AlmanJarm dilnkü 
lıava faaliyetleri bugüne kndar 
yapılmış olanlıırın en mühimmi ol 
muştur. 

Geçenlerde Parls mıntaknsma 

Sovyet Bnşvekili Molotofun nuL 
kunu h;,ımll beyıınnnmcleri atan 
tayynrelr·rln bir Alman tayyaresi 
olduğu anııı.,ılmıştrr. 

roenızoerde 
Bir İngiliz destroyeri 

battı 
Londra, l4 - Bir lnglliz de:ı. 

troyeri bir Alman torpiline çar -
parak batmL5tır. Mürettebattan 
bir kişi ölmUş, 6 kişi kaybolmuş 

ve birçoğu da yaralanmıştır. Et. 
rnftnn yeti.3en romorkör ve mayn 
gemileri mürettebatı kurtarmrş • 
hrdır. Bu hadise bahriye nezare 
ti tarafından da resmen teyid e. 
dilmi~tir. Kurtarılan mürettebatın 

adedi 7(} kişidir. Bunlnnn üzerlo. 
rinde hemen hiç elbise yoktur. 
Hepsi de en serl şekilde hasta -
nelere ruıkledilm~lerdlr. 

Harbin başmdanberi bu dcs • 
troyer İngiliz balıriyesinln kay • 
betUği bu tip hıı.rb geDJilerlnin 
1Pd olmuştur. 

Jebe istenildiği kadar iyi değilse 
bunun mcsuliyelini yalnız Maarif 
Vekilliğine yilkletenıe)iz. Bunda 
tarihin, zamanın ve n) n ayı ı heı· 
birimizin meauliyeli vardır. Mıı.u. 
rif Ve.kili, Maarif crklinı. ııruk. 
.sörler. muallimler N •iııı ruıu·~ 
dan birer insandu·; bu ı, rnl} ı•tlrı 
imkanlann.t gore iR giııvl ılıı lt·r. 
"Maarif isti)oruz . ., Şuplıeıı.iz l\Iu
arif Vekilliji do Maaıif isli.} or ve 
aksine çalL:;mıyor. 

Asıl yarayı d"J:!mcdiğimiz, asıl 
meseleye tcrcns edemedifirniz i
çin asıl noksanı hısseltiğimiz hal-
de vilzuhl t oremediğiıniz iC'in 
böyle ders saatl\:rl git,I mPselt•. 
lcr ür.erlnde dunı.}oı'Uz. Hele du. 
run bakal m: dersle:-e Bant Sf'kiz
de ba.'llarrıak, çorukl n öğleden 
sonra mekte 1te Ç!l.hştırmak, on! -
n vaz.ifekri •• I h •r gUn ,ı;nz na~ 
mecbur et'l' '< bnlki l<st cı· · mız 
gen eıi • ıtm • h·zır ı 1e. 
cektlr. Yeni ust.I dahn tntbılt P. 

dilrıeğ ' nır 
rnz ı. tf.'ni.idc hü a ı. "t!..n•:ı:, 
ilk ncti::e'"ri::i L glı\ cc k kndur 
sabrınız )ok mu? Goru)orsunıız 
ki Ma..nrlft.c bir hli,.n.ın; c' r 
fnallvet, r hız "ır. f'" 
d n hun.:n i 1 ı r n : \ r 
Jeccğini iddıadan n<." c;ık it? 
1Icr fnı. h ti ba 'nng• ·in i\ i '·· r 
şılamalc bir \ . <l •( 1 rn' r 
Hır ıılınıu;":l d.,1 '\ <l rl ~ ' 
dir? 

urullah 1 \Ç' 

etlend· 
iki İngiliz vapuru 

batırıldı 
Londra, 14 - ŞJna.I denizinde 

8000 tonluk Matra ismili 1n~uz 
gcn.isı bir infilak neticesindf' bat. 
mı", müretteb:;..ttan iki kişi ol • 
mfüı, 20 kŞ yaralanmıştır. 

Bir devriye gemisi de 
battı 

Londra, 14 - lng.lterenln dev. 
tiye g rollerinden Croivell lakoç. 

yarun şimalinde bir alman denizal 
tısı tarafından torpillenerek ba • 
tınlmış, 12 kişilik mürettebatın
dan nneak altısı kurtarılmıştır. 

Diğer t.arnftan içi ekserisi ço -
cuk olmak üzere Asyalı yolcular. 
l::ı. dolu 7745 tonluk bir İngiliz va
puru da ma~na çnrııarak batmış_ 
tır. Yolculardan on biri ölmüştür. 
GPminin b::ı..5 ambarında mr.vlmf 
173 sütgUn bulunmaktaydı. mr 
Jngiliz polis memuru hapishane • 
nin kilidini tabnnen kurşunlarıy
la parçalayıp tam vapur batarken 
hıınları serbest bırakıp kurtarma. 
ğa muvaffnk olmuştur. Kurtarı • 
!anlar ar~:ncln me..5hur bir Ame
rikalı ho!ckabazla knn.c;ı da var _ 
dır. 

Batırılan Norveç 
vapuru. 

Londra, 14 - Bir Alman dc
niz:ı.1 tIBı tarafmdan hiç ihtarsız 

b&ıtınlan bir Norveç vapurunun 

mUrettebatmdıı.n 23 kişi 30 saat 
denizde bir kayık içinde kaldık _ 
tnn sonra bir balıkçı kayığı tnra • 
rafından kurtarılın~lı:.rdır. Bir 
tahlisiye gemisi mUrettebatın 

diğer 17 sini ta.,ıyan ikinci knyı. 
ğı aram Sil d:ı bulamam~tır. 

Batan iki Alman ge~isi 
Londra 14 (A.A.) - 8000 ton 

hacminde ve Mecklembourg adın· 
da ve 6000 ton hacminde ve Pare
na adında iki Alman vapuruna ln. 
gıliz harp gemıleri tarafından 

"dur,, işareti veritmi,tir. Bunun 
üzerine Alman mürettebat, gemi· 
!erini batırmışlardır. lngiliz harp 
gemileri bu mürettebatı toplayıp 
alnu tır. 

Alman gemilerinin 
faaliyeti 

I..ondra, 14 _ Bura gnzelelcıi, 
Pasifik denizinde dört Alman ge. 
misinin şüpheli hareketlerinden 
bahsederek bu hareketlerin Ami
ral Schcer ccb kruvazörünün bu 
denizlerde bulunduğunu ispat et • 
tiğini ilave ediyorlar. 

Fransızlar yeni bir ge-
miyi suya indirdiler 
Pnri.'J, 14 - Tulon limanında 

Corsain isimli 1771 :tonluk bir 
torpito bugün merasimle denize 
indirilmiştir. Bu gemi 1'937 pro -
gramına göre ayni tipte yapılına. 
sı kararlaştırılan müteadctid torpi 
tolarda.n biridir. 

Finlandiya heyeti 
Memleketine döndü 

Müzakerelerin inkıtaa uğraması üzerine 

Bedbinlikle nikbinlik 
Omuz omuza yüırüycr 

Mo kova, 14 - Fiulandiya drılartnrn bu yoldaki karan 
muratıha ları çnrgnmba ı:tınun sar mıya~ağmı1 ya:ımnktadır • 
dmılıcri 4- glln J{rc:ınllııe oda..-ot far. 

edllmclcl'inl beyhude lıekle - f Ancak 1',inlandlya heyetinin 
ıliı.ten sonra mcmlcketlcrlne ı Moskovadnn dördUncU defa o. 
ınUle\ ecel hen harele l etmişler , larak elleri boş dönmekle be _ 
dir. Murahhaslar dl:lrt Skandi- ' raber nikbinliğe mahal olma -
nav clevleti sefirlerlle Sovyet. dıfmı ve Flnlandfyanın imkAn 
ler ittlhnclr protokol mUdllr dahilinde olan bir tavizi yap _ 
muavini tnl·afmdnn teşyi edll _ mağa hazır bulunduğunu dn 

ınfştir. kaydeylemektedlrler. 
Heyetin Moskovnda lrnldr~r 

ve Kremline ıdn,·et edilmediği 
dört gUn zarfında 
Stalinln Finlandiya 

gazeteler, 

teklifle -
rlnden menrnun olmadığını n. 
çıkça yazın ışlardır. 

Fakat heyetin Moskovudan 
hareketi ha.){kın<ln gazetP.lerdc 
hiç bir yazı çıkmamaktadır. 

Finlandiya murahbasları ya -
rın sabah (bu snlınlı) Helslnki 

Ye varmış olncnklnrdır. 

Moskova radyosunun bir 
ithamı 
l\foııkova rııu) osu, Flnlandi. 

) a lıUi!.UW• lınl, l.ıı yııt:lnıJlel 

uıualıe 1e} · ı a • ıuuı 8ovyt•l _ 

f• iıılıııııll) .l lı\ııiııı pak Lıııdıtkl 

ıwlılıh:ıııı tt:'lılıkdi urı·lte ta~ 

mnsıncluıı So,•yct malrnııı.ltım 
lıalıe>rdar etııırmcklc itham c:t
m<'lüeclir. 

l"i ıı la ıı d iyuıl :ı ld sn Irı h iyettn r 
ıııah.tfıllı•r ise, Ta~ Ajnnsınııı 

Fiıılundiy.ı<luki \ nzl~ et lınk • 
kıııcla, J'iıılunJI.). nı 11 uskcri 
karargf\h eklirıe li:nllıedildiğl 

1',inlaııdi) n on1usurı ln pek ~uk 

kaı ak lrnhınlluKU, onu Be iıı. 

·lbtt l;ıl\\'ftlerl nrnsıııda ltıtı. 

' Clar çıl•tığı tarırıda yanlış 

li du buhınduC:ucu ~)le • 
tcdl r. 

no] .. :liya gıırt:!eri..,in 
-eşrıyatı 

:o '.o, a mUzal:.crr:l<'rlniıı 

ıı ıtnn ı nıq z l -ılı c.- !cın l'l"l. 
lan i) n ı;.11.ctl ı ı ı. rın ınndi)"a

ıırn lil}rf zcl bir lı 1 bahri '"· 
r·ıın 1 1 1 km' 1 1 frnyct ta 
1 pl"rin hı 11 •" r- i •f<r"'':lnl 
\o ~O'J t tehdit \C propaı;nn. 

Şehirlerden dışarı çıkarıl _ 
nıış olan kadın ve çocukların 
şehirlere dönmeleri için Hel -
sinki valisi radyoda beyanatta 
bulunmuştur. 

Diğer taraftan Neve Zurcha 
Zeitung isfmll Alman gazete _ 
sinin Helslnki muhabirine gö. 
re, J.'inlandlya ahalisi Sovyet -
ler ittihadının askeri Jıurelccte 
ge<"Pceğlnl umumiyet itibarile 
tahmin etmemekle beraber, 
sinir harbi için.hareket edecek 
leriııl zannetınektecllrler. 

Fransız gazetelerinin 
müta 1eaları 
:F'ransrz gazetelerine göre, 

Vinlnnulyn heyetinin Helslnkl 
ye döntl~U ile m llzakerelor kn. 
lf surette lnkıtaa uğramış de_ 
ği!lUr. Gautelerln fikrine gö -
re, Huslar Flnlanıdiyanm serer 
bı:Tlik yUzllnclcn katlandığı bll 

yUk masra!lara. zamnııln daya. 
ııarnıyarnlc lıtkacnğını ye mu. 

kan'met kuclretiııfn bu suretle 
azalacağını umuyorlar. 

Rus - Japon münasebatı 
Roma, 1 ı (A. A.) - Cazetele

rin ö~ren-ıi~inc <!ô:"e l\Jrı '<0\-ada, 
Rus - ].ipon m inaseb"tlerinin i
yile.:n" i w hatta iki m""tllle'·"t a· 
ra ında .;üratle bir m:.ı'.::ırenet te· 
-;· ,j \C ::'\lo'otofun ilkbaharda Tol, 
yo~ a C?itme .. i bekleniyor. 

Çile b:ıCwrn ma i)irak cde
l' •k o::m S;J\ yet h"\·etini L ı~il e 
deceklcrin j..,imleri bugün :'\lolo
tof taraf mdan Japon büyük e çi 
~·r<' bıldirılmi~tir. 

~··"yet 1 cyctine tu~r.:: i'"':""l l){>Y. 

danof rı) ~ et cdccektır. 1 

• z 
Bayram mUnasebetilc şehri 

mize gelen reni ticaret \' .. km 
:\azmi Topçuoğlu, gazeterll" • 
re mUhim bir beyanatta hulun 
muştu. Fakat bazı gf~:ıctelcr 

bu beyanatı yanlış bir şeklld" 
aksettfrdiklerinden, Ticaret 
Vekili ta\ zih C>tmelc mecburi • 
yetinde kalmış, ezrUmle şun -
lan söylemlı:tir: 

"- lkl glln evvel gazeteler. 
de çıkan be:> anatmıı okurken 
bir çok me' zuinrııı halalı ola. 
kUu olmadığı için anlaşnıanrn 
vUcudo gP.lememiş buhınduğu 

rak aksettirilmiş oldu(;ııırn 

gördüm. Bunları ayrt ayrı tns 
hih etmek imkansızlığı karşı

sında hiç olmazsa elıeınnıfyetll 
mevzulara taallfik: edenlflrini 

tekrar huHl.sa halinde cfltArı 

umumlyeyo blldlrmcğl faydalı 
buldum. 

Almanlarla ticari münasebat 
Gazetelerdt~n birisinde Al _ 

ıp.anya ile olan bugUnkU ticari 
mUnasebellmizden lıahsı>dilir _ 
kcn, bugün meri bir anlaşma 

olnınmasr, geçen ağustmı so -
nuııcla müddeti lıitmiş bulunan 
mukaveleden sonra Almnıılnr. 
la aramızda karşılt'k1ı bazı ta. 
Jeplerln ortnya çıkmasile izah 
edilmiş ve bunlnrrn halll mlim 
kaydedilmiştir. Bu, hakikati 

tamnmilc ifade etmemektedir. 
ÇUnkU ağustos sonunda mUd. 
elet! bitmiş olan nnlaşmnnın 

yerine yenisinin yapılıı.maınrş 

olmasında, o csnnda ATrupndıı 
harbin de başlamış bulunma _ 
sınrn teBlrl olmuştur. Başka 

bir gazete <le Almnnlnrln bun. 
dan sonra ynpılnbilecek bir aıı. 
Iaşmndn serbest dövizle tecıı _ 
yenin esas olacağı yazılmıştır. 
Bôyle htr şeyin şimdllll~ mut_ 
lak surntte ifade edilemlyece_ 
ğirıl söylemek isterim. Anlaşı _ 
Iıyor ki Almanyadnn cclbedil. 
mck fstcnllr.n lıazı eşya için Al 

ınnn ilırncntı;:rları tnrafındnn 

serbest döviz istenilmiş olması 
hakkında şayi olan bazı hahC'-;
ler, t('şmil edilerek bunun b!r 
esns knldc olacaırı Zf'habını :ı. 

yandırıntş olacak. 

Amerika ticaret ad:ışması 
Bir gazete, Tüı·k _ Amerfüa 

ticaret anlaşmasının yeııldrn 

tetkilt edilmekte olduğunu v~ 

mu\•akkat mahiy('tte bulundu. 
ğunu yazmıştır. Halbuki ınev 
zubahs olan şey, .AmPrikn ile 
ticari mUnasehetıcrimizin git -
tikçe aznlnıa nlt'ıınetl"rl gBs _ 
terınesl meselesidir; bu ise, an 
!aşmadan daha fazla ıılyasa ve 
fiyat lntıhaksızhğından mlltı>. 

,·elli t hi r lıAd !sedir. :r.ı P-\'rııt 

anlaşma çerçevesi lı:lıtd(' h!zim 
bugün almak istediğimiz tc-d -
birler, dalın ziyade kaydetti _ 
ğim mahzuru ortadan kaldır _ 
mağn matuf olacaktır. 

Suriye, Filistin ve Kıbın 
ile ticaretimiz 
tl'çüncn bir nokta olmak u ? 

zere beyanatımda Suriye, l<'i -
listhı ve Kıbrıs gibi memleket. 

Sikovski ile Zaleski Londrada . re:~ 
Londra, 15 (.\.A.) - Sıkor~kı ııc Zale '•ı ctun Londra)l. ıe: 

zıyaret et:nişlerdır. Oğleden sonra Lord ll..ılıf.l'-\:! ıle ıı:o"iı~fl'ltl~ 
onra ba,vel.ri'et dairc~inde Çemb .. rla\tıt z;ıya,.Pt f'tm•şlerdır. h • 
remcğini lngı iz hükumetinin misafiri qf·ıtıle \·c·t - ı:n 1 ~:ılı 
nın bır otelinde yemişlerdir. Bütun lng•liz d'l-ıanm:ı ı ile ış bır 
pan Polonya donanmasını zirare: ede..:"';:l •rd1r. 

Yeni kabinenin teşkili geri bıre.kıldı . 
Kaumrs. 15 ( . . A.) - Yeni kabinenin te;;;'dli gc.iye btr

3
' ,,., 

c;öylenmektedir. 13aş,·ekfüeti de;-uhte e:tec!;{i SJyl:n"n \'iln:::> 1• 

:\lerkic; nn ızm K:'lunnsdan Vilrıo) a hareket et niştir. 'f e~t 
Bir harp g-emisi bir Estonya vapurunu te~.k•~t' 

Tallin, 15 (;\.A.) - Şimal denııınde bır harp gcını '. ~ 
yüklü olduğu halde Anver:se gitm!!kte oldn "l\lccro,, jsznındeJ;i 
ya vapurunu tevkif ederek Emdene götlirmüştür. 

Belçika meclisinden bir mebus kovuldtl~ 
Briiksel, 15 (A. A.) - Belçika meclislerinin açılL'Jl es 

bir hadise çıkaran mebus Flamingant Grammcn.'! kovulIIluştllt'· rl
A.ran \•c mebusan meclisleri bundan sonra müteka.biJc1l 

ll'rini seçmişler ve belediye reisi Max'ın hntırasıru taz.iz cııniş 

İngiliz ve Fransız gar
nizonları Tiençinden 

çekiliyorlar 
Pekin, 14 (A.A.) - Tiyençin 

deki İngiliz ve Fransız garnizon. 
)arının çekılmesi bugün başlamıı;
tır. Bu tedbir henüz Pekin garni
zonların3 te;mil edilmemiştir. 

Sovyet kıtaları 
Litvanyaya giriyor 

l\:auııas, 14 (A.A.) - Röy -
ter ajansının haber vcl'tllğino 
göre, şarki Prusya hududu -
ııun dfil't köşesine tahşit e~ı -
lecek olan Sovyct kıtnlarmın 

ilk mUfrezel1ri Vilno yolu ile 
yarın Litvanynya girecektir. 
Ilunlar ı~ıtvnnya aBkert mu -
me~sillerl tarafındnn karşıla • 
nacnktır. Muhtelif ı;arnlzonln. 
rn tayin edilecek olıı.0 yllz lca

dar So,·yet su!Jayt, bugUn Kn
unasa gelmiştir. 

ler hakkındn. işaret cttfğim ka 

rar, gntetelcre tamamen yaıı. 
lış olnrak geçmiştir. Fllhaktkn 
bu memleketler bngtlna kn. -
dar 7005 numaralı kararname. 
ııln dördUncU maudeslnılo ya_ 
7.ı lı mcnı leketlcı'I(} en değtld l; 
hu, nncnk şimıll hliyle olarsık • 
tır. Bu menılcketleriıı 4 tın~ll 
maı'lde mem!eket!eri arasına alın
mış olması, onlar üzerine o!an ih. 
racatımızı arttımı3k ve interchan· 
geablitt!'den istifade ederek sana
yiimizin m:.ıhtaç olduğu iptidai 
maddelerin ithalini kolaylaştır
m:ık maksadım takip ediyoruz. 

llıracat bir iJınin gayeleri 
Ticaret fY>litikam,za ait kısım· 

)arda olduğu gibi, ihracat \'e itha. 
Jatımızm tanzimirıe mntuf teşki

Ifıtlar.ma mevzuu h=ı!c!<mda da su
itefehhümlere yol açacak yanlı~
lıklar yapılmıştır. Bu hu3u ta ga
zetecilere verdiğim izahat gOy:i 
birliklerin ihracat ve ithalat iş'e· 

rini ellerine alacağı zehabını ve
recek bir şekilde anlaşılmıştır. 

Ha!.ti blr gru.et..e bu hususta 

1 ılalıa ileri giderek lstnnbulda 
bütün ilhallt ve ihracat tacirleri
ni ~oplayacak bir birlik kurula.. 
cağını ya.zmı§tır, 

Ne tasavvuru, ne de tatbiki 
kahil olmıyan bu gibi müllhaza.
lar; iş adamlarımızı hakikaten 
müteesmr edebilir. Fiyat milra • 
kabesi, miktar ve kalite müra.. 
kabesi gibi münasebette bulun-

Valimiz ·ıııl 
Bükreşte mera&' 

karşıland~c· 
Vali 3"C Delecııro dt• 

Lfltfi Kırdar, maiyctltl .. 
at • 

vatla beraber dUn sa <C (> 

KösteıH'cyc vnrmışJıır d• 
aı;ııll 

tınıda Romen proP• ll1 ı 

zareti turizm umuın 1 f 
ile matbuat umuı:n ııı 1t 
ve Köstencede buluıtaı:ı cff' 
melıuslar tarafın.dan J1l 

le karşılanmışlardır· tılf 
Valimiz ırnstenccde il 1 

istirahatten sonra Jıtl: e~ 
trenle BUkreşe barcıte 
tir. (8 

Doktor LfHfl }\:ırdıırr r 
fyetl DUkreşte beJcdi)c ıııt 
prnpagaıııla nazırı 1ll' en 
lı 11 k O met ricali nl ı•e 111ıı c 
bUyUk elçlmlı Haı:n6111 ıııı' 
hl tnrafından karşı1 1111 , 

Vnl!mlz muhtelif zff 
den sonrn. HUltrcşl ge C 
Merhnl Asker Al.ıideslllc /, 
ko) muştur. --<.:ııj 

Çek muıtecilor 
Almanyadan kaçan ÇC~ 

erlerinin transit olarak d ;-er 
den geçmnleri devarn e b, • 

Di.ln de altı kişilık . e 
gelmiş ve Toros eksprcs1 
ve,·c hareket etmiştir. d . • • • t'l-

OraJan F, an::ıa~ a .!!1 
" 

Ga .. p cephe,,inde A1rn:~1 • 

pışan Çek lejyonuna 1 

ceklerdlr. .. A 
~~·(~, 
duğumuz piya~ı.lnrtrı 

den doğm::ı. ihti) nı: 1~ıı 
vcrm<:'ğc çah~s.eak oJall Jı 
lerin azası olan tacirırr• 1 'brtlc~ 
mnn olduğu gibi, ı 1titl 

c;C\ 
malın .satı!i. ihzar \'e ~ ıeı>t 
haliltçı ise, malın Jtlt'tıl til 
tlrilif;inde ve diğer ed 
te\'Z.i..indc tamamen scrb . 

rak çalışacaktır. . :rl ~ 
Hangi mad:i"'lerın b ıcıı 

mine tabi tutulaca 1 i~• b 
ğim gibi, münnscbettc d 
ğumuz piyasaların arzC ·.ı f 
1 ·· .,,.;in edcet' ara gore taa., :1 -- ~i 
def bir tahdit ve>ra f t ı , . ·.,,ıs 

dahalc değil, be}kı bı ·lfl 
rimizin işlerini k0'~ıı d ..ııı 
tedbirleri bulmak, d~,ıa.rv· 
kendi kendilerine bU 
min etmektir.,, 



yap lan ma 
F enf:-::bahçegi :ı - 2 qen 
. spor Şişli maçını 2 -

oğ uspor u ar kazandı 
~' alatasaray lstanbulspora 5 -
~1,atasaray : 5 şn,arıı, ~suıdur, ~'akır, Dlrnn. Fenerbahçc: 

1 galip geldi 
lltOb 1 Bcyogluspor: 
~ Spor : 1 Cafctino - llrist-0, Cfrelck • İrfan • Lebib, Şe,ket • Doncuk 

masına mukabil, Be3{ktaş hilcum 
hattının çok müessir olmıuu §ek
linde tecelli ediyordu. Bunun ne • 
ticesi olarak 10 uncu dakikada 'dil n dört klübU arnsında Çito\iç, Et~en. Canbaz • Todorl, Ümer, Zeynel, Ali Riza - Kütük 

d n bayram kupası mııç. K~i, Vasi!, Çnri. Oulafl. Fikret, Ya=ar, l\lclilı, • aci, na ri. Fe) zinin attığı bir frikik esnasın. 
llJt Taksim stadında. baş· Oyuna başlar başlamaz Şi..,H· da Şerefin takunma kazandırdığı 

oyun saat 12.30 da nin nisbi bir hakimiyet kurdu'ru r.e il.tnş: ilk sa~ıyı 23 ve 29 uncu dakika • 
~ • lstanbulspor takım görülüyor. Pern kalesi mütemadi ?.Ie:ımet Ali • Tıtcl, r::.ruk - llii. hırda Hakkının çıkardığı iki gol 
~ d:ı. oynandı. Hakem yen sıkıştırılıyor. Fakat Üç orta. eyin, l'eyzi, Fu:ı<l - lfoyatl, takip etti ve siyah • beyazlılnr 

' ın idaresinda oynanan nın beceriksizliği Şişlinin netice Hakkı, Sabri, Şeref, ı:~ref. ilk devreyi 3-0 faik vaziyette bi. 
~~ t.·akrnı.ıar şu kadrolarla almasına mani oluyordu. Nihayet Oyunun birinci devresi başlan • tirmeyc muvaffak oldular. 
~ devrenin 16 mcı dakikasındn gıçtan itibaren B--:-iktaş haltimL Bu devrede Fencrbnhçc takı _ 
~ Por: Suldur güzel bir şilt altı. Golpos. yetinde oynandı. Siyah - bC'yazh- mının bozuk bir oyun ~ıknrdığı, 
\ t. · lla&ın, Ali • nckir, ta çarparak geri dönen topa yeli· Itır, Fenerbahçe taltımını sıkı bir hücum, mır.ı.vln ve müdafaa hnt· 
~le • Emin, Kemal, Fa. sen Hraç plfıse bir §Utlc Şişlinin çember altına almaya muvaffak lan arasında zerre kadar ahenk 
~ • lsınet. biricik sayısını kaydetti. Bu goL olamnmaklıı beraber, kendisini ve irtibat yoktu. Buna mukabil 
~ ltay: den sonra oyun dnha canlı ve sc· hlnsettirir bir üstünlük gösteri - Beşiktaşlılar oyuna hakim olmaya 
\,...._·Salim, Adnan • ıusa, rl olmağa başladı. Bu arada Be. yorl::ırdı. Bu tefevvuk, Fenerb:th· muvaffak olmuşlardır. 
\..'. ""'lllJ.....- , .. gwl crnor müdafaas m ş· ı· ta ço hücum hattının müessir olma. • ~ lJ "lll"OS • Nino, :E~fa.k, ~O Uw~ ın • ı. 1 z. 

iiilNCt DE\T.E: ~lnı (Dülend), Sera- yiki karşısında !3Uurlu bir mUda -
fna sistemi tutturduğu görü!Uyor. 
Suldur devrenin 30 uncu ve 35 
inci dakikalarında da iki güzel 
gol fırsatını heba etti ve birinci 
devre 1.0 Şişli lehine neticelendi. 

• Por tarafından başla. 

'.ııı. ilk a!aru Galatasarny 
" ~ kırıldı. Mukabil hU. 
~ a tasaraylılar 1stanbul· 

~ lll.j ku~attılar ve hô.ki. 
hlı teE!is ettiler. Nete

ktnııyct onuncu dakL 
.ı- ~i.ni vordi vo ll.a§im 

ı_ §utıc takmunm ilk sa... 
't~d 

etti, Bu golden sonra 
Qıı.y hakimiyeti blisbUtün 
11 u 
~ ncu daldkn.dn. yin~ 
~ llllının ikinci golünil de 
tq tolden sonra Gala~

l:Gv ek oyruımağo. bae-
11 oyun mUtoYaz.in bir 
•r 
.,_~an ediyor. Netekim 

J inci dakikasında 1s
uı P<>run golUnU de at 
lffa!t oluyor. 
Porun bu golün Gala

t tt ll'krnr canlandırdı. 
' "tini tckrnr kurdular. 
t t 

1 
bt>ceriksizlik yüzündm 

. ilrırrı:ıuarı heb~ oldu. 
tncu dakikada. F~f ak 

'
1ll üçUncU golUnU de 

•Ilır bu ş kilde 3.1 Ga· 
lehine bılti. 

ı vakit 

·2 
1 

~lıb\1n tarıll, Serkis • 
~r, l\likrob • Hrnç, 

iKL.~Cl DE\'RE: 
İkinci devreye çıkıldığı va· 

kit Beyoğluspor tnkmund:ı. ufak 
bir değişiklik yapıldığı görUlüyor. 
Santrhaf Etyon forvete geçmiş 

yerine Marull ginniı.ıti. Bu dev. 
re Bcyoğlusporlular daha dUzgün 
ve kombin bir oyun oynamağa. 
ba§ladılar. Ntekim bu gilzol oyun 
10 uncu dakikada. semeresini 
ve4di. Sol açık Todori sağdan ge
len topu demir gibi bir şUUe Şiş. 
li ağlarına. takarak takımını be • 
rabcrc vaziyete geçirdi. Bu çal 
Şişlililer üzerinde bir kamçı t.E>sL 
ri yaptı, onlar da enerjilerini bfuı.. 
bUtün arttırarak d:ı.ha canlandı. 

lar. Fakat: beceriksizlikleri tri • 
bilnlcrdeki seyirciler kadar ken. 
di sinirlerini de bozdu ve oyun 
sertleşti. Bir ara Suldur rakip ta
kım oyuncularından blr.ina attığı 

kasti tekme yilzünden hakC'm tn. 
rafından sahadan ı;:ıl:arıldı. Buna 
rağmen birkaç Şi.!lll oyunrusu \'C 

bilhassa sol haf Jirayr (Mikrob) 
mütemadlyen fa\•1 ~apmaktn \•O 

tc-kme atmakta ısrar t-dlyordu. 
Devrenin 43 Uncil dakikıuımd:ı. 

Bcyoğluspor sıı.ğ açığı Cula.fi ge -
rlden aldrğı bir ara paslle takımı.. 
nın ikinci golünU de attı vo oyun 
dıı. bu şekilde 2-1 Beyoğluıııporun 

lehine neticelendi. 

Tnksim stadyomundA nynnnan 
ha) r:ım kup:uır maçlarına bu;;Un 
de de,·am edilecek vo bu maı;l:ırın 
şampiyonu bu maçlar netice=:lndt
belli olacaktır. 

Beşiktaş 

Fenerçahçe ') . --
lla,lrranı mlltıascbctilo rerf"r 

qahçe - Bc;Uctaş takrr.ılnn nr • 
sında tcrtib olunan mn" ( ı..n C • 
şiktaş stadrnd:ı. büyük l;ir ııı :ıir. 

cl kütlesi önünde oynand (. 
Hakem lstanbulsporlu Samlnin 

idare ettiği maça tal.ımlıır cu 
kadrolarla çıkmlflardı: 

Matbuat takımı 
An~arada 3 - 2 yenıldi 

GUnlcrdenberi merakla. bekle· 
nen lstanbulun mntbunt futbol 
takımıyle Ankarnnın tcknüt fut • 
bolcUleri arasındaki maç dün An. 
karada 19 Mayıs stadında ~ apıl • 
mıştır. İçlerinde cıski günlerin 
çok kıymetli futbolcüleri olduğu 

hıı.lde en kuV\·cUI kııdrolorile sa
haya ı;ıkan bu iki takımın, lstan· 
bul ha.kem komitesi reisi Abdul. 
lnhm idaresinde başlryan oyunu 
futbol mer::ıklıln.nna. çok neşeli ve 
çok zevkli bir m~ç seyretmek 
fırsatını vennişti. 

Ekseri.sinin eski clnstikly~t ve 
kabiliyetlerini kaybeden fakat za.. 
mnn zaman gençleri bile hayran 
eden bir teknikle hareket eden 
göbekli futbolcülcrin, hakem de 
dahil olduğu halde dU;ıo kalka 
yaptıkları bu maç, samimiyet ve 
neşesini muhafaza ederek sonuna 
kadnr hC'yccanla devn.m etmiştir. 

Ankara cmeklilcrinitı devamlı 

hücumlnn nltrnda geçen ilk dev. 
rede merkez muhacim mevkiindc 
oynıyan Ali Riza takımına iki gol 
kazandırdı. İkinci de.,.rede gerek 

lstnnbul takımı, ve gerclt Anka
ra takımı, yorulup çıkan oyuncu· 
ln.rının yerine sözde daha nefes. 

li oyuncularla takviye edilmiş bu 
lunuyorlardı. Oyun lı~lndıktan 

biraz sonra yin" Anl:arnnın bas. 
kısı altına girmek tehHlte"i kal"l}ı. 
smd:ı. bulunan lrtnnbulhılnr, hem 
bu tehlikeyi b .. rtnraf c-tmc,;, hem 
do brrııb:!rliğin temini için can! 
la hışla çall§J) orlar~ı. Fr.kat. An~ 
karnl.l:lr, ~ine sıl;ı ı·r i:l~!o ls. 
t:ınbal kal"ı::İ önl"'r•n" ~ rrlc tiler. 
Uu d \·rcdr Ali I!hmnın yt'rlne 
mcrkPz muhacim o;nı) an Kerim 
g'iz 1 bir ı;Utlr.ı bk·mının UçUncU 
r;ıı)ısım nttı. Du dcvr d., lstnnbul 
m:ıtbuat t::.kımı mC"rkt-ı muhacim 
t 'dadın ayağından iki gol kaza • 
nnrak maçın sonunda 3.:? m::ıslüb 
olarnk sahadan çtl:t1 1 :ır. 

Bu devreye Fenerb:ıhçe takı. 

mında dcği§iklik yaparak §U §e. 
kilde çıkmıştı: 

1rf:ın • Lcblh, Fanık _ Ömer, 
Ali Riza, llayntJ - I\ü~ük Fil;rct, 
Naci, ı•aşar, Orh:ı.n, Ba rl. 

Oyun başlar başlıımaz Fener. 
liler vnziyete htıkim olmıığa mu. 
vaffak oldular. Bu hakimiyet kr. 
sa fasılalar milstesnn, hmıcn bü
tün devre devam etti ve bu sefer 
do Beşiktaş Fenerin birinci dev· 
rcdA uğraQıgı vıul.;c\e cHlştü. 

Fakat sarı _ lacivertliler gol çı. 

knrmakta talihsizdiler. Atılan bir 
çok §Ütler yn kale direğine çarpt. 
yor, yahut da çok muvaffakıyet
li bir oyun oynıyan Mehmet Ali· 
nin elinde kalryordu. 

18 inci dakikada Naci uzaktan 
bir 6iltle takımının ilk eayısını 

kaydetti. 30 uncu dakikada da 
kUçUk Fikret güzel bir sayı yap. 
tı. Bundan sonra tazyiklerine de. 
vam eden Jı~enerlller gol çıkar _ 
maya muvaffak olamndılaT ve 
maç 3-2 Beşikta{jm lehine bitti. 

Güreş müsa'ıakala 
rı tamamen 
yapı~am~dı 

Ewclki gUn Taksim stadında 

profesyonel g reş müsabakaları 

yapılacaktı. E ı meyanda dn Te • 
klrdn~lı Hüs~ in l!ab:ıesk!li İbra· 
himle Dinarlı la Kara Ali ile knr 
§ıhı.ıiacaktı. B gUre:lcri görmek 
iizerc sahaya :>ldukçn mühim bir 
st>yird kütlesi toplanmıştı. Bir • 
kaç üçtincil sı uf gllreş yapıldık _ 
tan sonra Dl nlı ile Babaeskili 
lbrahimin gelmeoıgı hnlim ımn c. 
dildi. Bu vaziyet ka!"§ısınd~ halk 
parasını r:eri istedi. Bu hadise 
polisin rnlidahalC'silc güçlukle hal 
IC'dılcbılC:I. I:llerindeki biletler 
dilnkiiı futbol maçlarmda mutebt'r 
olmak üzere stad idaresi tnrnfın
dan imza edileli. lstiyenlcra do 
\'erdikleri pıır~!1m nısn iade edil· 
eli. 

Spor mükellrllyctı kn.nunnn:ı "Ött n lıl<c-slrclo ııpor f!U'JiyeU göstc. 
ren ( l9 - 20 - 21) y~larında H:ılıkoslrll genı;lerdon bir !,'TUP 
rukarkl realmde taknnll. 71rU,U1 yaııarken göıiilmektedlr ... 

C.:ılnfac::?ray mulrn lm1" 1 r ., f..,cı 1 "1ı-c,l "nUnr1A 

eçen pazar o ına an 
liı" maçları 

• 
1 ne netice ver 

Seref stadında: ener s adında~ 
2 1 J\LTINORDU: 4 KARAGUMRUK: 
l 1 C ..• .ALA T AGENÇLER: 4 

Pazar gUnU Fener stadında. 
Ce<:en ııaznr gUnU Şeref illt oyun milli kUıneden Altın., 

ANADOLU: 

stadında ilk maçı hakem 
Ş a z i Tczcanm idaresinde 

Karagürük ve Anadolu takım

ları yaptılar. Neticede hakim bir 
oyundan sonra maç 2 - l Kara· 
gümrüğün galibiyetile netice -

lendi. 

4 
1 

Bu statta günün ikinci maçını 
suıermaniyc - istanbulspor ta -
knnları yaptılar. Ve bu maçı SU. 
leymaniye bütün tahminlerin hi· 

liıf rna 4 • 1 kazandı. 

VEFA: 

TOPKAPI: 
5 
o 

Günün üçüncü maçı hakem Ta. 
rık öze.renginin idare~inde V da 
Topkapı arasında oynandı ve 
maçı Vefalılar 5 - O kazandıfor. 

B-~-1~TAŞ: 

GALAT A~ARA Y: 
1 
o 

GUnUn en mUhim ma. 

çı hakem Jlecdet Gezenin idare. 
sinde Beşi' .taş - Galatasaray ta· 
kımlan ya, tılnr. Bu maçta her i. 

ki takım da :ı~ağıdaki kadrolarile 

çıkmı~lardı. 

Galatasaray: O man - Fcruk, 
Adnan - Cffak, Cd:ı•, En,·cr -
:.nrafim, Cucluriı Cemil, Sal;.hnt· 

t ~'11, Salim. 

Beşıktaş· tl. AU - Jhra!·im, 
Hü~nü - Ciha•, Fc7z', Hı.beyin 

- Eşref, Şeref, ~:ı!;ri, IIıı!tlu, Hıı 

ynti. 

Oyui'a rüze5rı arY.alarır.a r.Ja:ı 

l3cşiktaşhlıır başladılar. 8 inci 
dakikacla sa 'T dire:!'! J:en:ınn ·an 
gecen Hakb-ım bir rütilnil Ee
çikta"Hır gol olar-k id 'i:ı etti • 
lerse de hakem avut verC:i. 

Bu dcvre11in 2'J un-:u d :ıki::a · 
sında u~k':ı solC:an ve hııv;ıdan 

gelen toptı Galat;ısıırı:ıy a • ıımna 
tak rak güni.:n il1: v: S"n gr-Jünü 
yaptı. 

İkinci devre de karsılıklı ve 

mütevazin akınlarla geçti. Netice 
de Beşiktaş ı - o sahadan galip 
olarnk çıktı, 

ilk oyun mılli kumedeıı Altcı. 
ordu ile Galatagençler arasında 
oldu. ilk devreyi 3 - 2 galip biti
ren Galatagençler, ikinei devrede 
Altınordunun yaptığı iki gole bir 
golle mukabele ederek müsabaka 
yı berabere bitirmi~lerdir. 

FENERBAHÇE: 
ALTINTUC: 

1 
o 

ikinci oyun birinci kümeden 
Altı~tug ile Fenerbahte arasında 
oldu. Hakem Hal"' Galibin idare
sinde Fenerbahde sahaya şu şc -
kilde çıktı: 

irfan - Vcdit, Faruk - E::at 
A. Rıza, Hayati -- Fikret, Yapr, 
Melih, Rebii, Basri. 

Birinci <lehe her iki tnafoı 

karşılıklı hücumian içinde geçti 
ve devre sıfır - sıfır 1:-erabc. c bit 
ti. 

ikinci devrede Fe •. e. ı:ıer tek 
k le oymıd,klcln halde L.r tuılu 
gol yapamadılar. 28 incı l< ..... ada 
Rbii soldan or aladığı tc;pu Al • 

tıntuğ kalecisi elinc:.ı.en k-~ırdr. 

Basri de yetişerek Fener~ ........ nin 
ilk ve son sayısm1 yaptı. Eun an 
sonra da oyun 1 - O 1 •• • .. ••• ın 

galibiyetile bitti. 

Tal1si 1 s 
PERA: 
GALATASPOR: 

Geçen pnzar 
stadında lik m 
cdllml..,tir. 

lkincl kUme m 
Pcra ile Galat 
tılnr, Ferahlar 
dnn sonrnrakip 
ınn.''IiOZ: 

Hl LAL: 
nu stattald 

maçı, Bcykozln 1 
ldt. Oyun colc lıe 

iki tarar da, birlt 
lllccll nkınhr yap 
lular fırsatlardan , 
rade ederelc bu nlc 
tanesini gollo netle 
\C;~ mu balrn 2 • o 
lehin e bitti. 

T. Y. Y. liURTl 
llEl'OG LVSPOJ 

Tahslm t•dıL 
oyunu eski ga 
T. Y. Y. Kurtul 
spor nrasın !nrd 
lnbalık bir C\ır 

d • oynanın bu n 
da hem n hcmr 

• 
• 

1 

"Oyun ovnadı. Kurt u ı r • 
ra ı=ır:ı h km -.,ı l · l ı; ı;ll'tr 

sc de knı:ın unadılar \c ıull n . 
baka 2.2 bcr.d.ıcrc: hittl. 

f}lfjl,I A: 
GAJ,A'J'.\SAHAl.' U: 

Galatnsnray B ile 

::) 

u 
Şişli A 

nra ın n oynanan TaksJm ltlt! 
mnc;ıntl<ı Şişlililer rakiplerini 
2.0 yendllcr~ 
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Ne kadar yorulsak, ne kadar 

tehlikeye maruz kalsak arada bir, 
vazifemizi ikmal ettikten sonra 
adcadaşlar arasında dertleşmek 
imMnlarına malikiz. Arkada~lığın 
ne demek olduğunu sulh zamanın
da pek iyi anlayamayız. Bunun 
değeri asıl harp zamanında belli 
oluyor. Arkadaşlık, bizim için, 
harp sahasında muvaffakiyetten 
gelen yegane saadettir. Yor;:un 
veya ümitsiz zamanlarımızda ar
kadaşlığın büyük faydasını hepi
miz gördük. Yalnız siz müstesna 
Hayın! 

Alsaslı dirseklerini masaya da
yamı, ve alnını ellerile kapamı~tı. 
Yüzü görülmüyordu. Kolonel de. 
,·am etti: 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

men hemen itiraf etmiş sayılabi
lirdi. Genç kız bunu anladı mı? 
Herhalde kızardı. 

Hnrm hislerini açığa \'UI111U5 

olduğuna sinirlendi. Beceriksiz-
liğini tamire çalıştı: 

- Bizim meslek er~ek işidir 
de ... 

- Oyle ise madam Lokörün bu 
meslekte i~i ne? 

- O 'başka.. O genç kız dc!;il 
k., 

ı. 

mevzuubahs olmamı~tır. Fakat 
ne de ol a bir genç kız ayni vazi· 
yette telakki erlilemzz. 

Fransuaz ayağa kalkm:ştı. 

_. 

1 ~~.~~.~~.~.~.~~.~.~~.P~~.~~.~~~.~.~.~.~isı 
ismail Habibin kitabına 

gezdiren bir öğretmen 
Yanhş bulanın yanlışını bulu 

(H:ıstnrafı ı fncfı1c) bid) gelince hem kafire 
ses Allahm kendi sesi, kendi safiye! 
emridir. Orada (ba~h) yerine 

Beyte Ismail Habibin verdiği nilmesi bir hata ise: t 
şekil ve bundan çıkardığı mana himen erbab-ı cidd-ii 
budur. kint) mısramdaki (ge 

Fakat acaba şairin maksadı bu lışıp işleme) demek o' 
muf Yoksa (\•atanın uğradığı a- cerredi (cidji) keliırı 
cıdan her nefesi inledikçe, Allah~ len (cidd), (cehd) 1' 
karşı çıbrdığı ses: "Bana imda- me.si r:edir? Burada (C. 
da gelin!,, sesidir) mi demektir? yezin bozulmamıssa d3 

2 - Orada kelimeler şekil de- (içtihad) bir asıldan 
ğişÜrmişti, değil mi? Mescla bir Xamı!< kemale yap 
yerde (kumral saçının) olmıya. tek~rrür kusuru yapt 
caktı da (saçm) olacaktı. lsmail (Hava) arapçada 
l Iabibin kitabında da (C. 1 S. 68) nefs-i cmmarenin dil. 
He~it paşadan gördüğü hitfa te- mektir. B~luk, rüzgfır 
şekkür için Şinasinin söylediği: !ara gelen (hava) uztı!l 

{Yeni fidan gibi gars-i yemın-i lır ve terkiplere de ô)lt 
devletinim), (Ki eyledi beni mihr-i (Alemde, ziya, c"ld 
teveccühün tezhir) sim yok!) mısraı böYıc. 

- Hayın siz, düşman istihba
rat te~ilatına girmeğe ve on beş 
senede kendinize bu teşkilatta 
parlak bir mevki temin etmeğe 

muvaffak oldunuz. Bu ender gö· 
rülmU,. belki de hiç görülmemiş 

bir muvaffakiyettir. Yalnız bu 
muvaffaki~·et size hayran o!ma
mız için kafidir. 

Böyle bir muvaffakiyet için bü
yük bir cesaret, harikulade bir ze. 
ka, rnüthis bir soğukkanlılık lazım 
dır. Bunlar beşeri meziyetlerdir. 
Siz hepimizin kuvvetine yüksel
meniz suretile bu meziyetlerden 
daha baska ve daha fazlasına ma
lik bulunduğunuzu isbat ettiniz. 

Hayın onun fevkalade güzelliğini 
ilk defa farkediyormu5 gibi hay
ranlıkla baktı. Bu çehreyi hafıza_ 
sına nakşetmek istiyordu, onu 
belki bir daha hiç göremiyecekti. 

Genç kız yirmi yaşından fazla 
değildi. Haym ise otuz beşine gir
mişti. 1 laya tının meşakkatli sene
leri onun çehresini deği~tirmi~. 
kaba bir adam hali vermişti. Fran 
suazla aralarında ne müthi5 bir 
tezat bulunduğunu anlayarak kal
bi burkuldu. 

"lif ar kopolo' mm Şergiize.şt/cri" filmiyle meşhur ola11 Sigrid Gmic · 
şimdi "Rio" fif.1wıdc ... 

Beytinde (devletinim) kelimesi böyle okunmak ve (c~ 
(devletinin) şeklini almış, bitta- malar yok) diye mıııı' 
bi iki mısra arasındaki bağ çözü- lazımdır. Halb.uki (ed 

Siz hepimizden fazla fedakar
lık gösterdiniz. Siz vatan uğrunda 
fedakarlık yaptığınız halde yatan 
dan daima uzak, vatandaşlar ara
sında yaşamak saadetinden mh. 
rum, mutlak bir inziva halinde 
kaldmız. Sizin f edakarlığımzr ö
demek için kelime bulaıruyorum. 

Kolonel sesindeki nutuk ahen
gini değiştirerek devam etti: 

- Böyle giderse sayenizde ha
tip olacağını galibal Yetişir. Bu 
kadarını söylemem de lazımdı. 

Saloooa bir alkış koptu. Şam
panya şi~eri patlatıldı. Haymm 
etrafına toplqndılar Ye hararetle 
onu tebn"k ettiler. 

Gecenin lbiribirini takip eden 
heyecanlarile sarhoş gibi olan 
Hayın eski arkadaşlarile neşe için 
de konuşuyor, gülüyor, bu arka. 
daş muhitinin sıcak havasım yu
dum yudum tadıyordu. 
Neşesinin asıl sebebini kentli 

kendisine itiraf etmişti: Fransuaz 
:Villann orada bulunuşu.. Onun 
nazarında şüpheli kalmadığına 

pek memnundu. Genç kızı se\·ip 
sevmediğini ilk defa olarak bu ak 
şanı, bu kalabalık ve gürültü ara
sında kendi kendisine sordu: 

Fransuaz Vlilar, bir kenarda 
divanda oturmuş. evvela kolonel, 
sonra yüzbaşı Gayyar onunla meş 
gul olmuşlardı. Haym ilk fırsatta 
genç kmn yanma gitti. 

Fransuaz onu !bekler gibiydi. 
Haymı tatlı, hemen hemen mah
cubane bir gülümseyişle karşıladı. 
Alsaslı: 

- Aramızdaki mübhem nokta
ların bu şekilde aydınlatılmış ol. 
masma bilseniz ne kadar memnu
num.. dedi. Bunları ben anlata· 
mazdım. Bana olan hüsnü nazarı 
nm kaybetmiş olduğum düşünce
sile meyus bir halde sizden ayrıl
mıştım. 

Fransuaz, ink:ir etmiyecck ka. 
dar açık sözlü bir kızdı: 

- Affedersini~. dedi. 
Biribirlerine söyliyecekleri bun· 

]ardan ibaretmiş gibi sustular.Hiç 
de canları sıkılmadan böyle da· 
kikalarca kaldılar. Hayın, ona 
bakmağa c.esaret etmeksizin, dal

Genç kız onun itirazına CC\'ap 
veri yordu: 

- Mösyö Hayın siz beni biraz 
çocuk, yahut kırılmasından kor
kulan bir biblo telakki ediyorsu. 
nuz. Ben çocuk değilim, hele bib
lo hiç! 

- Siz b~nimiçin bunların ayni 
zamanda ikisisiniz! 

C'ıenç kızın yanından birdenbire 
ayrılıp, arkadaşları arasına katıl
dr. 

O akşam kolonelin j{ö:T{üuden 
ilk

0

ayrılan Fransuaz oldu. Yüzba
şı Gayyar onu otomobilile Yer
saya götürmek üzere genç kıza 

r:ef akat etti. P."1ym Fransuazdan 
büyük bir dostluk tezahürü göc:. 
termeden aynldı. Friburg ista~yo
nunda olduğu gibi münasip \4eda 
cümleleri bulmakta mü;;külat çe
kiyorla:-, soğuk davranma~<lan çe
kindikleri gibi fazla samimi gö· 
rünmek de istemiyorlardı. Yüz'ba. 
§ı Gayyar genç kızı alıp götüre
rek onların tereddütlerine son ver-
di.Yüzbaşının, genç kıza muamele 
sinde nazik ve terbiyeli bir şekil· 
de olmakla 'beraber, onu elde et. 
mek istiyen mana vardı. 

Du tabiiydi. Fakat Haym yüz
başının fazla ileri gittiği kanaati
ne vardı. Ne oluyordu sanki? Yap 
tığı doğru muydu? 

Fransuaz ile yüzbaşıyı gözlerile 
antrenin kapısına kadar takip et
ti. Genç kız oradan Bayma eliyle 
bir veda işareti yaptı. 

Artık her şey bitmişti. Bir daha 

Deanna Durbin 

öpüşmeli mi? 
Geçen senelerin sevimli kliçlik 

kızı Deanna. Durbin şimdi koca 
bir genç kız olmuş bulunuyor. Ar 
tık ona ~ocuk rolü değil, masum 
genç kız rolleri veriliyor. Haki _ 
katle o ya§ itibariyle genç ltızsa 
da masum olnınl:tıın çıkalı epey o-
1 uyor. ÇünkU Pa.ul Vaughn ismin. 
de bir delikanlıyhı. beraber yaşa
maktadır. 

Fakat bunlar sinema. sc~irclle -
r.nin bllmelcrl lazım.gelen §Cylcr 
değildir: Onlara. Deanna Durbini 
naıM ~rmcu1 'Masum olarak 
mr;, J,"~s:ı. tşCrllbeU o:ta.mlc nuı 

Genç mtisÜn nıcnsub olduğu 
1 , 

§irkette oimd.i·,F no~~jıalledile .... 
ıııiycn J:>ir.,.mesclo hııllııi almıştır. 

Çevirmcğe başlndığı yeni filmde 

Dcnnna Durbin bir ~k sahnesi 
de temsil edecektir. Şirketin eli _ 

rektörlerinden bir kısmı nrtistinİ 
ilk sinema öpilcUğünU bu filmde 
göstermesini mildnfaa ctmc.ktc, 
diğer kısmıysa. daha. buna. sıra 

gelmediğini söylemektedirler. 

liDyatroftar ve 
sınemaDar 

~lıir tiyatrosu komedi kısmı 
Bugün gündüz 14 de 
çocuk tiyatrosu gece 
de 20.30 da bir muha-
sip aranıyor. 
-<>-

Tepeba§ı dram kısmı: 20.30 da 
Şermin' 

-0-- ; ) 

biribirlcrini göremiyeceklerdi. Alemdar sı·nenlası 
Hayın kendisini hüzne kaptırmak 
ta olduğunu farkederck sinirlendi. 
Arkadaş gnıpuna karıştı. içti, şa
kalar yaptı. Hemen hemen sabaha 
kadar eğlence devam etti. 

Ebediyen ben seninim 
Denizaltı arkada§ları 

mme1::ac:a: .. ,::.aıa:ı::::s:::::::.-::rnr.:11n 
"Bu buhran çok sürmez. Onu f: GÖZ HEKİMİ ii .. .. 

az sonra unutac::ığım,, diye düşü. j: D M . :: 
nüyordu. Fakat odasında yalnız d r. ur~t Ramı 5! 
kaldığı zaman içini kaplayan ga- ı Ayaın 1i 
rip bir sıkıntı bu unutu~ın pek Beyoğlu • Par:n<.ıtkapr, imam !f 
kolay olnuyncağuu ona anlattı. sokağı No.,2 ':'el. 41553 1: 

(Devamı \*ar) ı:ı:ı=:::ı:::::::::::=:-.:::::::.-::1:::-..::i 
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ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ııaniarı 1 
gın duruyordu. Genç kız nihayet: ı - llıale gıinü tnliuf çıknııyan Ç:ıtalcııdn hir top hangarı ıle lıır 

- Bana, vatana hizmet etmek tavlanın pazarlıkla ihalesi 28 ikinciıcşriıı 93!1 snlı sünü saııt ı 1 de y:ıpı
hrsatı verilmesindeki tavassutu- lacnktır. Şartnamesi, keşif ceh·ell ,.c planları hc:rgün koınl5yonumuzdn 
nuz ~in size bilhassa terekkür gJrfıkuılir. Mulı:ıınmen keşif bedeli ~0~85 lirn 9 kuruştur. llk tcm:ııntı 
ed · cAr . k d .. 1 ~ be 1521 lır:ı 38 Jrnruştur. İsteklilerin ilk ıeminat makbuz veyn ıeminnı 

. enm. Y" ınız, ar a ~:"~nn~z - mckluplarllc; l'C k:ınunt ,·esik:ıl:ırile beraber belli gün ve saatle Fındık- · 
nı hayran bıraktılar. h.a.tibelik va- hdn komutnnlık sntınnlm:ı komisyonuna selmckri. (9381) 
zi!esinin faal hizmete gcçmemden * «· -J.' • 

ewel lüzumlu bir staj olmasını ihale gilnn tıılıLI çıkınıyan fcntntblk:ıl okulunıJ:ı şerait ,.c keşif 
temenni ediyarwn. cetveli mucibince tndilcn y:ıptınlae:ık t:ımirntın p:ız:ırlıkln ihalesi 27 1 

_ Ne münasebet! a~la! kincltcşrin !>:l!> pazartesi giinıi sanl 11 de y:ıpıl:ıcaklır. Mulı:ımmcn • .!'cşit 
Bu itirannı öyle bir hararetle lıcd~ll GG~,7 lırn ~4 laırıışt~_ır:. l!k .ıcrninntı. ~.oı lirn ~t ı:.ıırııştur. Şarln:ı-

rollerinde 
Yıldızlar hesabına 
hayatlarını tehlikeye 

sokanlar ... 
Daha sessiz sinema zamnnla

rmda film şirketlerinin direktör_ 
lcıi, tehlikeli vaziyetlerde artist
leri orta.yn koymanın kC'ndi men
faatlerine uygun dU!imiycceğini 

anlamışlardr. Mc"ıhur Pcarl Vhite 
tehlikeli rollerinde "duble edili-

" yor, yruti mesela trenden veya 
bir pencereden atlaması gibi teh. 
ilkeli vaziyetlerde rolü onun na -
mma b~knsı yapıyordu. 

Q .zamandanberi if} ~k değiş _ 
miştir. On beş ııcne evvel .bir tek! 
'erkek veya "kadının yapabllcceğiJ 
iş için §imdi mUteaddid klın.eclc -1 

• • .> 
~ ihtiya.ç~':ardır. Bu sebeble, ş~ij 
eli stüdyolarda atlama, otomobil 

« ...,..,..;; ,,.. .... ~ .. 
çarpışması, tnyynre kııznsı, tren-

t4-l~rin raydan çıkması gibi badi_ 

selercle yıldızların rollerini temsil 
~ A ~ 

etmek tiiere ayrr nyrr mütehas -
sıslar 1 bulunuyor. 

Holh'Udda ''stuntmcn., denilen 
bunların en meşhurları Matzetti 
isn:ü.dde bir ailedir. Dört erkek 
kard~ ve .. iki yeğenden ibaret o.· 
lan bu aile Holivudun sturi'tilıen 
ihtiyacını tek 'b!l§ma. temin edc
bilec~ lbir ko.blliycttcdir. 

Kardeşlerin en büyüğf.i Rişard v 1 

cnnbazlığa. sekiz ynşmdnykcn bn-
basınm yanında ba!'jlrunıfj, Hofü'U
dun sinema şehri olarak kurulma. 
ğa başlandığı sırada oraya. gide_ 
rek yerleşmiş. "stuntmen,, lik 
yapmış, nihayet bu :iş için orada 
bir de mekteb açmıştır. 

Kardeşi Otto, ntlruna mlltehas
sısıdır. Gary Cooper'in tehlikeli 
rollerde yerini alan işte bu a. _ 
damdır. Bft dcfasmda. bu artist 
hcsabma on metro irtifnmda. bir 
hurma. ağacından atladığı zaman 

• 1 ~ so ayagı burkulmuştur. Ha.yatın-

da başka kaza geçirdiğini hntırla
mryor. 

Leo'nun ihtisası gnyct garibdir. 
Bir kargada sekiz on kisinin biri
biri üstüne düşmesi icab ettiği 

zaman en alta yntan daima odur. 
Ü.st:Onde yirmi dört vücudun nğır. 
lığını böylece taşıdığı çok olmuş
tur. En kuvvetli rakibiyse n .. 
cak dokuz \"Ücudun nğırlığma 
ta.hammlil edebilmektedir. 

DördUncU kardeşi Victor oto -
mobil vo tayyare ka.znlnrr mUte • 

1
hassrsrdrr, , 

Yeğenlerden Billy Joncs suya 
atlama, ~ ilz:no mütehassısıdır. 

Diğer yeğen Gcorgc Su.zanne aile
nin trapezcialclir. .. __ 

- ""'™, Çocuk Hekimi 

··\ 
lüp maksat kaybolmuştur. ğimiz), bunu {ha,·a ll 

3 - Orada mısralara kelime i- yazıp manasından 
H\xesi vardı, değil mi? mesela tır. dı' 
(nur - tal'at) yerine ,{nur-i tal'at) 5 - Mustafa Nihıt 
diye yazılmıştı. lsmail Habibin da bazı teliffuz deği~· ·tt 
kitabında da (C. 1 S. 73).: dük: (buhayrc), (baltJ 

{Hü;;n-i tedbirin ile kurtulur on. okunmuştu··' fakat lst!l~ 
dan millet), mısraındakif[nü5n):v~ ıı. kitabmda .. : (müsahhtr)1"' 

{tcdbir)l kelimeleri izafet yolu .., har). yerinde kullanmti. 
ile değıl atıf yolu ile 'bağlanmış, ;cc.ı s.ıı): (Olmufl-1 

iki kelime arasına .{ve) karoıhğİ har-i efsun-i'~çeşm-iyM) 
ve vezin kabı bir (ü) konulmuş. kelimeyi failf.:yapıp ırıu 
tur; terkip de tedbir güzelliği ma- maya hem beytin heYe 
nası yerine güzellik ve tedbir ma- yesi, chcm?onu tcldb 
nasını almıştır. Halbuki ~rustar;. , suil)}kıeilıüc1~mani ol~ 
.Nihat o (ne\' • sefer " ı nur, .. ı . Orada 'tck'ilfti'b'a)ı 
tal'at), terkibini ;Cçehre~~uru'nuıi t' [(l<itabe) gifıİ~lrtunu~lal 

. d ııAı~l".'ıl'.fl t " J • • "• 111( 
yeni yolcusu) surctın e,.o sun.Jza~ ~{C. ı, S."76); ,(muz, 
ha kalkı~ydı, zaten \'ezin mali· ı.. edfci,~meYdana koyao 
.fuzdur, ırıanayı da bay.ağı muha. ni (rrt=r) gibi ol-11 , 

· 1 d · ""t· ısra' faza etmil} o ur u. zıtmış görürüz: ~ ı . ~ 
Fakat (güzellik ve tedbir) i ls- Reşit pa~a hakkında~'. 

mail Habib nasıl izah ve telif ede- dedir;FL(sen apaçık fetll' 
bilir? • sın,,.yani feth'a zuhur 

4 - Orada hir•kelimeyi başka sin; Allahm şeriatini c1' 
bir kelime ile değiştirmesi vardı, • edici, meydana kortıcıl 
değıl mi? Mesela (bela) kelimesi nasındadır. 
yerine (bala)" konulmuştu. Bura- .(:Mazhar-i feth·i Jllıı 
da (C. ı S. 161): (firakı, habs.ü hir~i şer'-i rahmanY fl11• 

nefyi kadr-ü namusumla gördüm bi yeniliğimiz), müellif~ 
·hep) mısraında (kadr) kelimesi feth-i mübin, mazhat"'l ~ 
yerine (kader) kelimesi konulmu~ man) şeklinde oku}..uP t 
ve ne vezin, ne mana bırakılmış- Şinasi, muhatabı F~1 

tır. olsa ona (sen Allahı!l 
Orada (alev) kelimesi yerine mazharsın) diye hitaP .. 

'(lav) yazılmıştı.Burada (C.l S. gibi, gene Şinasi bir ~ 
81) {hikem) kelimesi (hikmet) iki defa (mazhar)' ~~ 
suretine. ko~~rak: (Ehl-i irebin hi- !anmayı da, bu keli~-~ 
kem - Şınas ı) mısraı da tıpkı mu den kuvvet alacak bır 
asır Türk .~ebiy.atından alınan madıi:rı için, terviç .e:~· 
misaller gıbı vezınden mahrum e- Gene {edebi yenıh~1 • 
dilmiştir. ·cc. ı s. 92) Şinasin111•• 
Orada mevvac, mevc suretinde asaf'-i devra~ Reşid ~ 

görülüy~rs.a b~rada (C. 2 •. S. 15): mı raını da {asaf-i dC'cıı:' 
,(Servetı hır kıta,ıbhan~ydı) mma. paşa) diye okumuş.. ı 
ındaki (kita'b) gibi im:ı.leyc elve. me.,ini (Reşit paşa) ~le·p 
ri~li bir kelime (kütüb ) gibi bu mıstır. O halde Şinası~ıtl 
kabii'iyetten ıızak bir kelime ile tiğı adam Heşit paş=ı ~ ı 
değiştirilmiş, böylece bozulan ve- paşanın (asaf) ı, c,·eı:,ı 
zin de (kütüb) kelimesi çe~iştiril- (devran) ın jkinci ll~~i 
mek sureti!c kurtarılmaya beyim- bildiğini, bu suretle \ıi> 
de gayret gö.:;terilmi~tir. edilebildiğini hep b·. ~ 

Orada (bizar) yerine {bir- mısraı boyle okuyor\lZ~ 
den) denilmiş; fakat bu:-ada: tamam, vezin de ... J 1 • 
;{tbzal-i mesaide kuc::ur ctm0 ki Mu:;tafa ~ihadı (ceb_C ııfc 
olmuş• Vabeste bu alemde süku· mürekkep sıfatını 1~111 
nun ha:-ekata) beytinin (C.1 S . kovarak {cebc!.i t~1 

154) sükfinu kelimesi sükut yapıl (h~rşij-i ziver-i lifli'~) ~ 
mak suretile bozulmuştur. (hurşi:l ziver-i üful~). 

Orada (arak), 1(orak) yapılmı~- teşhir ediyor. .
11
, 

sa burada (C.2 S. 151) (mub!d) Fi!;·:t~i (cclı::-l.te~1 
' 

yerine bir '(mabed) kurul.muş; temkin) o~uı~ca ,.~zı!1 j! 
Fikretin:(Ben ne mabut, İle mu- k~t, lsmail IIabibııl dll 
bid bilirim• Kendimi hilkate abid raf;nen terki'J ( llfl1 
bilirim.) beytindeki ilk mısra: (ben dağının bir kalesi l\1C·ıiııee 
ne mabut, ne mabet bilirim) §ekli- ~ı ı suretinde ııah c~ı 0ıv' 
ni almıştır. Bunun netice-si \ 'ezin mana gene kurtuıın:1 ~~iı:J1 
bozulmamışsa da bu defa kafiye mukabil {edebi y~nılı ?) 
elden gitmiş, belki de (mubid) in kalım: (\·ezir Rcşıt ~ 
bir nevi (Mecusi imamı) demek olan bir tcrkıbi (Heşıal'l3 
olduğunu bilmedikleri için keli- \'eziri) su:-etine korrrı 

Dr. Ahmet Akkoyunlu meye .<mabed>1 şekli verip düzelt- kurtuımuş olur, aırı3 of,;a~ 
mck, yani kendi dedikleri gibi mı? ,.e acaba bir tıl~ \ 

Tııkslm • Tnlimh:ıne P:ıl:ıs No. 4 ' · ) • 
P:ızıırdan ~ı:ıoıJ:ı her sün . kaş Y~ı_>ılm~ istenirken_ göz çıka- mi eheın.rniyctlidır, 

saat 15 ilen sonra. TPIPfo .. · ,,,,.,~ nlmıştır; ·riinkü '(mahcd) le W- mı? 
, .. . . j me~ı herguıı J,omısyond:ı gorulclıllır. lstr.klılerin he Ilı t:ıııı 'c snnlle Jlk 

) ap~ı5 .. genç kıza oy!e derın hır ıeıııin:ıt m:ıklıuz verıı ıcrrıinnt mcktupJ,ırilc ve knnunt Yrsilrnlnrlle Fın
endı§C ıle baknuştx ki aşkım he- .dıklıdn ,komutanlık salınıılrun komisyona gclmelerl. ,(!1382) .... · --·- • bid)J'kafiye ola.ınaz.Scrinc .(mu-
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1 

Haş, Uış, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralii, }( ırıklık ve bütün a ;;.rılarınızı derhal 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu, kutuları ısrarla isteyiııiz. 

==-.. ==::::m e::: =.=.·.· ·.·=.::.·ın= •• -=.·r=-.~...... :::= ===.:::=:::: .::: ....... ;ı;;._.=: •• ;.= :::: seru:=== •••• !=w:=cgm: 

~"" .-..,,.. ....... i .. . .} ·~. •,". ... ·~ ., .ı, ...... ,,, ... ;··ı· ... ..."': _."' . '• ~ .• 4· . ·- ' 

Bir mücellit takımı 
aranıyor 

İyi muhafaza edllmi~ . uzun bir mUcellit bıçağı ile 
sair mücellit takımı aranıyor. Satmak istiyenlerin Ankara 
caddesinde Vakıt ilAn bUrosuna müracaatları. 

[~151.:ı!ii ~ ı 

.ış BANKASI 
~~o küçük cari hesaplar ı 
,.lkrarniye Planı ! 
fld~ı 

)inir ağrıları, Ba ygınhk, Çarpıntı, Baş 
dönmesi, Uyl<US~Jzluk ve Sinirden 

ileri gelan büti.:n rah·"~ sızlıkları dindirir.' 
................ tm:milllr!l'Blmilmllil!I ............. 

l t~· ~r: 1 Şubat, 1 Me.yıs, 1 A~ttos, 
~t llldt'.?şrin tarihlerinde ya;:-ııl-:caht:r 

l'llı tJ 
le k"Umbarasız hesavlarnıda en az elli lirası bu. 
l(ıl<ınlar 'kuraya dahil edilccclclcrdir. 

1~,,o .k . , . .......:!.::. l ram1v<>. erı:--------
l <let 2000 liralık= 2000.- Ura 
3 

" 
1(\00 - 3000.- .. 

ı ı~ .. 500 .. ıı:= 3000.- " 
" 

2:;0 .. - 3000.- ., 
40 

" 100 " - 4000.- tt 
'7,') 

" uO " - 3750.- " ~o " 25 .. - 5250.- " 
ıe I 

~ı ~ 8 ~ <ııık.asina para yc t1rma7da yalnız para biriktir 
1 azmi zamaıu:la taliini::i de denemi.ş olursunuz. 

~ -
. qnca dersi 

: ~8tt li 
ti .. ABER M d' , 1.ict• cto ıyle 

., " "tlc d "" .\ıl?ı ers almak is 
·c~t ar.ca .. - . 

· lıpıa ogretmenı,. 

gazetemize miı 

nen-, Spalteıı<Jteller) 

7. fB.RFLER 
7. F: le earactere 
7. t: the t ype 
7. A: die Type (der Typen 

kopf) 

8. HAP..-;' T"OLU 
2. ; - .. 8 Y.\ZI 'lAr.:-. 
URİNE AiT TER'rt 
BAT 

8. F: la barre :'ı caracteres 
(la barre portlt~carac-
tfres . le lıwiP.r a carac. 
teres) 

2, 7 et 8 le systeme dı:ııı 

leviers porte • <'ı:t rac-
tetıM 

8. ı the type - bar 
2, 7 t: and 8 th'!' type unit 
8. A: der Typentragı>r (Ty-

penhebel) 
z. ı und 8 der Typen-
korb (Typı>nhebelkorb \ 

!). SATIB DEG!ŞTtRME 
KOL'V 

9. F: le levier de changcment 
dı- li~e et de deplace. 
ment 

"· t: the llııe space lever 
9. A: der Zellenschalthebel 

10. KENAR BOŞLUGU SÜR-

50'! 
J 

xıv 

ıı 
ıo. F: le r fgleur de marge <ıe 

ou::m 

margeur re.)a ble) 
lO. 1: the r.ıa.rgb s top 
10. A: der Rand.ite ller (An· 

sch!agrands teller) 

11. B(YjLUK ö;.,çı·su 

11. F: l"echelle f. des marges 
11. ı: the front scalc 

111. A: elle Einstcllskala (Rand~ 
stellnskala) 

ız. ÜS""".J \' AXEYİ ÇEVİR. 
1\IE(i:'; M.\.HSl"S VIDA 

12 F: le bouton rotatif du 
cyli.lclre 

12 1: th e platen turning knob 
l u. A: der D~hknopf fiiı · die 

Wal~ (Wnlzendr"hlmopf) 

18. ANTRJ,İN DÜÖ-MESl 
[satır aralığı için] 

13. F: lı> lPviP.r de" lnter-
lignes 

18 t: the Unı> space adjusting 
1 lever 

tS. A: der ZP;ilene1nstell- und 
der Zı:ıilenabstellhebel 

14. ŞARİl'OYU SEilB!:ST 
ı HAREKET KOLU 
1 u. F: le !evler de d~clenche• 

1 

ment (declanchement) du 

,l chariot (le levier d'~-

, 4 ~- - ---- -

Denız Levazım satınaıma komısyonu ııAnları l 
Cinsi Kilosu Beher kilosunun tık teminatı 

muhammen bedeli 
Kr. S. Lira. Kr. 

hpanak 15.000 6. 00 : 

Lahana 15.000 • 5. 00 : 

Pra~a 15.000 4. 00 

Taze bokla 4.000 6. 00 : 
683. 25 

Barbunya fasulye 9.000 9. 00 
Sakız kabağı 7.000 4. 50 
Çalı ra~ulye 9.000 8. 00 
Ayşekadın rasulye 9.000 9. 00 
Kll'mtzı domates 5.000 4. 00 
Taze Bamya 9.000 7. 00 
!'>atlıran 5.000 6. 00 

Salca 4.500 17. 00 
Patates 15.000 6. 00 

Kuru sovan 15.000 6. 00 : 

141.500 
1 - Cins, miktar, beher 'kilosunun muhammen bedeli ve ilk temi• 

natları yazılı ceman H1.500 kilo yaş sehz<', 24 ikinciteşrin 9!49 
tarihine rasllıyan cuma günü saat 11 de kapalı zarna eksiltme 
si yapılacaktır. 

2 - lstekli~erin 2490 sayılı kanunun tariratı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş. 
kanlı~ına vermeleri. (9248) 

* * * 
Cinsi Kilosu beher kilosunun 

lspanak 2700 
Lahana 1400 

· Prua 2000 
Taze Bakla 1600 
Semiıolu 400 
Barbunye fasulye 400 
Sakız kabalh 450 
Çalı fasulye 800 
Ayşekırdın 
Fasulye 2000 
Kırmızı domates 700 
Taze bamye 300 
Patlıcaıı 

Salça 
Patates 
K,ttn1 so~an 
Kerni:ı: 

650 
400 

S200 
2500 

500 

20000 

tahmini fiyatı 
7.00 ) 
6.00 ) 
5.00 ~ 
7.00 )' 
7.00 ) 
10.00 >; 
5.50 ), 
9.00 )' 

10.00 ) 
5.00 ) 
8.00 >, 
7.00 ) 

18.00 ) 
7.00 ) 
7.00 ) 
7.00 ) 

ilk teminatı 
Lira Kr. 

109 52 

1 - Cinı,miktar beher kilolarının muhammen bedeli YC ilk teminat 
Jarı yukarda yazılı ceman 20.000 kilo yaş sebzenin 24 ikincitcşrin 939 
tarihine rastlıyan cuma iünü saat (H.30) açık eksiltme ile münokasası 
yapılacaktır. ı..s~ 

~ - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesaik \lQıRİfliklc l\a 
ıımpaşada bulunan komisyona belli gün ve saatte müracaatları. (92HI) 

Askeri Fabrika,ar umum WIUdürlü~iU ilAnları l 
Tahmin edilen bedeli 304 lira 75 kuruş olan 4385 adet eski çuval 

Sahpazarındıı askeri fabrikalar :rollamn müdürlüAil binasındaki satın 
alma komisyonunca 28·11·939 salı günfi saat 14 le açık arttırma ile iha· 
le edilecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvak)<at temiııatı ola!\ 23 
lirayı htrhııngi bir malmiiı lürlliifüne yatırarak alacakları tj'l.akbuzla bir~ 
likte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları. Nümune hergün 
komisyonda göriilebilir. (9~32) 

XI 

o ••kr•terllk (kitabet'. kAtlpler octa•ı) 
P'ı Le aec •tarıat:; h r11e a •cr.-t:arv'• Oft'lce 

1. 
1 

:ı 

] 

2 

2 

2 
2, 

3. 
s. 

3. 

( the e .. cret:arlat or Secretaırlale ) 1 Aı Da• 
Seluetar••t 

K . .\TtBE (sleno.da.kU1o) 4. DİKTE (imla) MAKİ?/E· 

/: la aecreta.ire (la. steno· sı 

dactylo, la ııtcnodactylo- ı. F: la macbine ! dicter (le 

graphe) ellctaphone) 

t: the female, or lady, ı. t: the transcribing ma· 
ısecretary (the female, or chine 
lady, shorthand typist. 1:. A: der Diktierapparat 

the female. or lady, 
typist) 5. REKT,AM AF1Şt 

. \: die Sekr~tiirin (Steno. 5. F: J'affiche _ recla.me f • 
typistin, das Tippfriiulein , !) . t: the ad verlising poster 
elle "Tippse'') tt A: das Werbeplakat 

VAZI MAK~NES1 (daktl- 6. DOSYA RAFI 

lo makinesi) 6. F: le casier a classeure 

v: la mıı.chine a. ecri re 6. t: thP. file (the files) 

(lıı. d&etylotype) (~oir D) G. A: die Regist ratur 

t: tke typP.writer ( cf. D) 

ı; A : die Schreibmaschine 1. l\~KTUB DAMGA MA·. 

(vgl, D) KtNES1 

7. F: la machlne a affr11nc'kir 

TABURE ( IRkem lf') leıı lettres 
F: le. tabouret (le siege 1. t: thf' postal franker (the 

mobile) franker, the franking ma-

t: the swivel st.ool (the chine) 
revolvi"g ııtool) 7. A: elle Frankiı>rma.schine 

S. A: der Drehtstuhl ( Freistempelma8chJn t . 
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Mazon meyva tuzu 
Müferrih ve midevidir. MtDEYt ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BAR· 
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. tNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BtJLı\ 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKSiLiK ve vanmalarında 

. ·--·;.s~·~ . ~ ~ .,-- .-_,. ' . . . . . ~. 
> •:ı.. . - __ .. •"-# -

ı ıs. Komutanlığı :>atınaıma Komısyonu ııAnları j 
.Komuıa ı,ıı~;, bağ!: bırlıKler ıçuı 9b .:ıOc. kilo kırmııı:ı mer-cımeğin ka

palı ıarna munak:ısa~ı yapılacaktır. Zarflar komis)tını. 2S / H Te,r.n/939 
per~embt guııu saat l!ı,:iCı da verilmi' ohıcakıır. bı:her kilosunun mu
hammen fıarı 13 kuruştur. İlk ıemına'fı 936 liradır. ihalesi a:rnı günde yıı 
P11acaktır. htekliltrır. belh gün n saatter .Fındıklıda Komutanlık Satı -
oalma KomısJonuna gelrnelerı. (9121) 

* * * 
Komutanlık birliklen l~in 24 ,000 kilo zeytin açılı: eksiltme Ih satın 

•lınacal.'.tır. Münakıı"ia~ına 22111. Teşri n/939 ça ışambı. günt saat 11 dP 
başlanılacak n aynı günde ihalesi yapılacalıttır. Beher kilosunun mu· 
bammen fiatı 13 buçuk kuruşt11r. llk teminatı 243 liradır.' isteklilerin 
belli giın ve sa:ıltt ilk teminat makbuı veya teminat mektuplarilt Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9122) 

* * * 
Komutanlığa bağlı bırlıkter ıçln 200.000 kilo bulgurun kapalı zarna 

mftnakasa~ı yapılııraktır. Zarflar komisyona 21 / JJ. Te~rin/939 Salı günü 
nal 10 da verilrnil olacaktır. Beher ldlo~unun muhammen fiatı 12 kuruş 
50 santimdir. tık teminatı 18i5 lıradır. İhalesi a)·nı günde yapılacaktır. 
!steklilerin bellı gün \'e saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalrna Komis
yonuna gelmeleri. (9123) 

* * * 
Komutanlığa hağlı birlikler için 58.000 kilo zeylin yağının kapa) ı 

:ı:arna münakasası yapılacaktır. Zarflar komi\yona 22/11. Teşrin/939 
çarşamba günü saat 10,30 da verilmi~ olacaktır. Beher kilo"iunun muham
men fiatı 42 kuruştur. tik teminatı 1827 lirarlır. ihalesi aynı giinde ya
pılacaktır. İsteklilerin belli gtın ve saatte .Fındıklıda Komulaıılık Salı
nalma Komisyonuna gelmeleri. (9124) .... 

Kom utanhğa bağlı birliklrr için 144.000 ki1o piJAvlık pırı nC'i ıı k:ı· 

palı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 23/ II. Tc~rin/fı.19 
perşembe günü saat 11,:JO da verilmiş olacaktır. 111< tl'minatı 2SU~ lir:ı
'dır. lh:ılesi aynı gÜnde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatle Fın
dıklıda Komulanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9125) 

* * * 
J<omul:ınlığa bağlı birlikler için 105.000 kilo sabunun k~palı zarrl:ı 

münakasnsı yapılacaktır. Zarflar komisyona 2i/H. Teşrin/93!) r.unıa .llÜ· 

nü snat 11 <le ,-erilmi~ olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatı 28 
kuruştur. İlk teminatı 2:W:> liradır. ihalesi aynı günde yapılacaktır. is
teklilerin lıC'lli gün ''e saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalına Komis
yonuna gelmeleri. (!) 1'..li) 

* * * 
Komutanlık birlikleri için 84000 kilo patates ~eralt ve evı;afı dahilin-

<Ie salın alınacaktır. Açık ek~iltme ile ihalesi 20 teşrini5ani 939 pazartesi 
günı.i saat 10 ıla y::ıpıl:ıcaktır. Muhammen bedeli 3906 liradır. tık teminatı 
293 lir:ıdır. bteklilerin ilk teminat maklıuı nya mektuplarile belll gün 
Te sa:ıllc Fındıklıda komut:ınlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (9030) 

* * * 
l\oııııll:ınlııc hirlıklerl ihtiyacı için ~eralt n enafı dah!Jlnde (742000) 

kilo kuıı.ı ol knpalı zarf usulile satın alınacaktır. İhalesi 20 ikinclteşrin 
939 p.ıwrlcsı ~lİnil sa:ıt 11 de y:ıpılacaktır. Muhammen bedeli 19663 lira· 
dır. lik tcmınııtı H74 lira 73 kuruştur. Taliplerin ihale günQ ihale saatin· 
den bir ~MI evveline k::ıdar ilkleminat makbuz uya mckluplarila l:ıkl)f 

mektuplarmı Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 
(9031) 

.. * * 
ht:ınbul korruıtanlı~ı birlikleri ihtiyacı için 533000 kilo ıamım ~atın 

alınııraktır. l\rıpalı zarfla ihalesi 21 ikinciteşrin 939 salı gı1nü saat 11 ric 
yapılac::ıkl ı r. :ııuham meıt bedeli 8794 lira 50 ktırullur. İlk teminatı 660 
liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz "cya mektuplarlle teklif mektup
larını ih:ıfe l{Ünü ihale saatinden bir sn:ıt evveline kadar Fındıklıda ko
ınutan.J.).k satındma komisyonuna vermeleri. (9032) 

~ . . . 
~omutanıııt birlikleri için 96000 kilo yulaf açık eksiltme ile ~atın 

alınacaktır. ~trınaka~a~ına 29 ikincitcşrin 939 çarşamba g{inü saat 10 da 
başlan:ıcaktır. Beher kilosunnn muhammen fiyatı üc buçuk kurtt~lur. 

İlk teminıılı 2.'.i2 liradır. isteklilerin ilk teminat makbuz veya teminat 
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der Freistempler, Fran
kienıtempel) 

S. MEX.TUB TERAZİS>. 
8. F: le pe.se • lettres 

8. t: the letter - balance 
8. A: die Briefwaage 

9. MUM 

9. F: la boug1e 

9. t: the candl• 

9. A: die Kcr.lc 

m 

10. t: the regbıtered letter 

(whlch an o!fice girl, a 

female elerk, m aealtng 
with the ııeal 11) 

10. A: der We:rtbrle! (den ei

ne BllroM~tellte mit 

dem Pet.!ıchıüt, Pctııchier, 

Petachlerstock, Hand

stempel 11. venı1egelt 

1 %. MCHtiR MUMU 

ı Z. F: le biton de clre a 
LO. l\fEJIUY.U.S MlJH ()& eat"hett-r 

l'ılUllU 11. lLE KAPAT_ l'.!. t: the stic~ or sealing _ 

TJ(il (dnm;.::ı!adığı) KIY· 

1\1 ETLİ MEKTUU 

10. F : la lettrc charg·Se (la 

lı'ttre de t•aleıır. la 

lettre assurl;") ,.. ı'unc 

~Mnloree rachctlc av~c ur. 

cachet 11. 

502 

wax ( thn eealing • wax) · 

12. A: dte Skgellack~tange 

f 3. .\1ASA LA:-.•nf\~f 
13 r: la lan'TJP dt> t •lıltı 

!~. I · !he dt>"'1< ·amp 
1
1 J 3. A: die r.Lschlampe 

1 • 

emniyetle kullanılabilir.Mazon isim ve Hor .... _ marl~asına dik.'~at. 

1 istanbut f\rkeoloji Müzeleri Arllrma ve ! • "" . • 

I v.,~.~.~~.~!~,~ .. Ko~.~s!.~.~~. ~~.!.~~~!~,~.~~~:... RAD Y Ü Ll 
mahiyeti bedeli teminat ısi tarih ve naıte ynpılaca"ı 

mikdarı mikdarı 

Lira iL Lira K. 

3H4 H 258 38 Ek~tltme 20. 11. 939 tarihin Ayuor:ra mftze,i ct ış 

kapısı itti~:olındekı o. 
danın tamirı, metrük su 
deposunuıı yıkılmaı;ı 

abşatt çatı yapılrna•ı 

vesaire 

de pazartesi gunü -;aat lfı 

ı1e Yıil..~ek mektepler rnu 
h:ısebecil iğı nde. 

Ayasofya miizcsinde hermucibi keşlr yaptırılacak olan inşan! ve ta
mirat işleri yukarıda y:v:ılı gün ve "ia:ılle açık eksiltmeye konmuştur. 01-
baptaki keşif \'e şnrtnarneleri JÖrmek isteyenlerin lstan hul Arkeoloji .\fü
zeleri Umum Müdürliiği\ne tamir ve inşaat yerini mahallen görmek arzu
sunda bulunanların Ayasorya Müzesine talip olanların tla \'İH\yet nafıa 

idaresinden almıs eldukları müteahhitlik ve ticaret odası VC'sikalarile 
muvakkat lcnıinat makbuzlarını hamilen Yüksek Mektepler ~fuhasebeci
liğiodeki koınisyonn mürnca:ıtları. (9015 l 

1 Se'iınive Askeri Satınalma Komisyonu ilan~arı \ 

• . c .. 

18 
En büyfik ııergiJerde 

ııuttı'' 
ma, 48 madalya kazan '{ıl~~ 

Rö'A D v
0

ö'i i ~ 
. ıeridİ'' 

Kullananların dlı 1 

k': Diş tabipleri diyor e~,~· 
" . . - hh b h .. . ı arn het y Dışlerın ve agzın sr atı, sa a , ogı:: ve a.<§ . dif·" 
ten sonra günde 3 defa dişle:i temizlemekle kabıl 

Sclinı ı ye Tiimcn ve lüı:·:ııl. niz lın.~azı birliklerile Haydarpaşa sliel 
haslaıll''iinin ih:iy.ı•·ı için e·:-;:ıf ve şc-raiti rl ıhilinde (779.000) kılo Giir
ı:ıen fırııı odunu ,·c· meşe ocl-ınıı lrnp:ılıwrf usul le ek~illmeye konmıı~tur. 
Ek~illıııe~i 2i-ll-9:l!l par.artl'si ı.ıiinli ~:ıat t:l le Selimiycd ·'>i tümen s:ı

tınıılıııa l..umısyonı:nda yapılacaklır. Tahmin lıe<lelı (!l.,~1) J'ra (70) 

kuruştur. ilk temin:ıt (707) lir:ı (fi:l) kuruştur. Sartname lwrgiin ko:ııis
yonumuzda görülrlıilir. :\lühiirlii teklif mc•ktııplarile ilk ıeminat ve kn· 
ııunda yazılı vesaiki ihlİ\'R edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatin
den bir saat evveline k::ıllar komisyon başkanlığına ,·ermeleri lazımdır. 

1EKZAMi 
1 EKZt;llANIN İLACIDIR s0 ~ 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. ller eczanede lmtu!IO ----------(!J332) 

mektuplarile belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (!J2!J1) 

··~81 
lstanbul Elektrik Tramvay ve flJ ~ 
işletmeleri Umum rVlüdürlüğünd~~I~ * * * 

Komutanlık birlikleri için 488000 kilo yulaf açık eksiltme ile satın 
ıılın:ıcaktır. :ırnn:ıkasasrnn 29 ikincitcşrin !J39 çarşaınha günü saat 11 de 
b:ı-.lanılacak ve ayni günde ihalesi ynpılarktır. B.:her kilosunun muham
men fiyatı üç buçuk kuruştur. llk teminatı 1281 liradır. lsteklilrrin ilk 
teminat makbuz veya teminat mektuplarıle belli ı.:in ,.e saatte Fındık
lıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (9295) 

1 ı ıJlll 
ı - :'lluh.amınen i)l'delı 31511 lira tutan 8i50UO :ıı c 

bnz lnbı işi açık ek~iltnıc) e koııııııı)lUr. 

2 - :'llu\·akl .. ıı teın in:ıl ı 2:Hi '..!~> lmıtlır. 
3 - Ebıllıııl :.!3-1 ı-~:i!l pen1.:ııı lıe ~ıiııil 'a:ıt 1;oıfl' 

nın 5 ıncl J..ıtınd<ı toplanacak olun arllırıııa ve eksitııııc d 
yapılııc:ıktır. . ırliİ~nıı 

* * * Komisyonumuzda mevcut keşif ve şartnamesine glire Metris Top-
4 - Uıı işe ali şartııtıırıeler Jd ııreııln lcv:u:ım nııııll 

ÇQ Atış Okulunda yapılacak inşaat açık ek~iltmeye konmu,tur. Müna_ 
kasa5ına 28 ikinciteş,rin 939 s:ılı giinü saat 10 da ba~lan:ıcak ve aynı 
giinde ihal"i yapılacaktır. Keşifbedeli 7216 lira 98 kuruştur. ·Ilk te
minatı 541 lira 28 kuruştur. İsteklilerin ilk teminat rnnkbuı veya rnek
tuplıırile 2490 sayılı kanunun 2_3. maddelerinde yazılı ve~lkalarile 

ve ihale gününden en az sekiz gün ene! vı);)yct nana müdi\rlil~ünrlen 
alacakları vesikalarla beraber belli gün ve 'iaatte Fındıklıda komutan
lık satınalma komisyonuna gelmeleri. (92!>G) 

sıı tedarik tdilclıılir. 111ırı• 
!> - hı~klilt:ı ın kaııııııl v-e!>lkuları ve muva.kk:ıl te 04 ı 

edilen gfın vt s:ı:ıtte komisyonda hazır bulunrn:ıları. ~ 

* * * 
Komutanlığa bağlı birlikler için 240000 kilo maknrnnmn k::ıp:ılı 7.arf· 

la münakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 25-TI.te,rin-939 cumarte~ı 
günii saat 10 da verilmiş olacaktır. Deher kilosunun muhammen fiyatı 

17 kuruştur. ilk teminatı 3060 liradır. !halesi ayni giintle yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün \ e saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. (9157) 

* * 

temiıı:ıt 

93,23 

88,58 

Mıılıamnıen 

!Jf'ıll'I 1 
ı2n,oıı 

ı ı srı,:ırl 

. ·orı 
t:;ı .. •ıhnl birinci ytıh okulu pıın~ı) 

11 
yıll k ihtiyacına kuru er 1.ak. ,0 rı 

Komutanlığa bağlı birlikler için 96000 kilo arpa şehriyesi nin kapalı 
zarfla münakasas1 yapılacaktır. Zarflar konıi-;yona 25 ikincite~rin 93!1 
cumartesi günü saat 11 de verilmiş olacaktır. Deh:!r kilosunun muham· 
men fiyatı 15 kuru5tur. l!k teminatı 1080 liradır. lhnlesi ııyni giinrle yapı. 
lacaktır. hteklileri n belli giin ve saatte Fındıklıda komutanlık satınulm·ı 
komis:yonuna gelmelcr.i. (8158) 

htanbul birinci yatı okıılu pnıı"1 ~ıe· ./ 
) ıllık ihtiyacına mqlıtcl i f cin~ ~cıı,.~f" 

T;1hıııiıı hl"dt'llcri ile ilk terni11<ıt rııi1:•:ıı lcı ı yıı'\:ırcl•' ·tC'ı 
ııidcn :ı<:ık l"k~illıııeye konıılıııu'ilıır. ltıal ? 27·1 ı !):,!! ıı:•:,ı ,r 
14 te cl:ıiıııi eııcii•ııeııde )ııpıl:ıcaklır. Ş:ırın~ııııİ·ler "ı!> 1

, ,.., 

miicH:ılliı:::n '•:-1 •r:ı:n I~ gör ildıilir. T:ıl iplı-ri'l il'' tt'ııı r" · 
mektı• nln ı" lc ilı:ıle ııi.inii ııııı:ıyyen saatte cl:ıiıııi endi tl'., · / 

rı. (9118) ~ ı') 
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D vazı makinesi 
Fı La mac:hine a 6crlre ı h Th• Typewrlterı 
Aı JCJle Schrelbmaachine 

1. r.sPASl\lı\N TUŞU (ara· 
l ık düğmesi.) 

ı . . F: la touche d'espacement ! 

1. t: the space bar 
l. A: die Zv.;schenraumtaste 

(Leerta.ste) . 
1 

1 

2 I~LAVİYE 

2. F: le elavicr, comprenant 

des touches fixees a d~s 
leviers 

2 t: t.he keyboard (con.sis· 

Ung of the keys attached 

to the key - bars) 

2 ,\ : das Tastenleld ( die 

Tastatur; bestehend aus 

den Tasten, die auf Tas

tenhebeln sitzen) 

3 "A BİT MAJÜ~KtJL TTI

ŞU 

3 F: la touche de tranııpo

ı1iti(ln (lA touche deıı ma· ı 

jusculcs. le fixe - majus_ 
cules) 

B 1: tbe shüt key 

... 

8. \: dle Um!'chaıttastP (der 

Urruıhalter, die Umschal. il 

tung) 

4. BLOKAJ TUŞU 

4. F: la touche de bJocage ou 
d'arret 

4. 1: the shift lock 

.ı. A: die Fest.stelltaste (der 

5. 

Feststeller) 

ŞARİYOYU (sürgüyü 
GERİ ALMA TUŞU (geri 

~·ürütme düğmesi) 

5. F: le rappcl du chariot 

(la touche marchc arri_ 

ere) 
5. t: the back spaeer 

5. A: die Rückstelltaste 

(RUck-. Riickfilhrtaste) 

6. CETVEi, Dt'GUE..«Oit 

6. F: le tabula.teur (le tabu .. 

leur, la touehe de tabu· 

lation) 

6. t: the tabular key (the 

tabulator key) 

6. A: dle Ta bu llltortacıte (Ta• 

huln toren taste. Taste 

für den Tabulator, Kolon. 
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Bt!üiikü f.~ ;1 
18 Program, 15•

5 ıııe~ıı 
saat ayan, ajans ..;e ,, ..,ty"' 

··rı-,.. .Al# 
haberleri, 18,25 Tıl, tı:lf' 
srl Heyeti), 19,25_ :f'.

0

19,40 

Politika hadiselerı)· '~' 
1ıJ' eCV 

müziği. Çalanlar: #1' 
Fersan, Refik Fer. ıı'~ 

"Il' 
Çağla. I - OkU>'" f!i''j 1 
ten. 1 - Leıni - .ı:si,ıı)• 

) 
(Sonılma;sın })ana ~icl~ 

Tanburi Cemil - • giıı':~'( 
(H.·~ .;ayci , astı.rı-03 ~ııı~·9'~ 
Şe\ ki Be-y - f{ıcatŞc~ı ~ t 
kınla H.lim), 4 -. goıl~ 
Hica 1 Tü:-kü : (f:laI ,,... 1 
ban c :t1uğunı)· l ı /,ı 

h kll;ı. "'' Necmi Riza A 15 riİ'r e 
Ih'.:!:: Bey - Rast } erıi1 
( Gülrrnde yine abll f,'J./. 
t, .. 1 .. ~J) 2 " ,.ı:ni - . "j" ;;;.ı .>U , - U" p.Jı r pi 
(Yok mu cana), 

3 ııf'ıtl 
R:ı:::t r.arkx: ( .Arılat F-''1 

. d,,... / 
t:ilc1ar.!), 4- De e ,, S . ~ 

. • "I1i"1ıl·l' __.ıl 
(Yıne hır gu · r;erv· ~ 
saz semaisi. 20.~0 ı;;:<re:11 ~ 
dostu - Yazan· d,,rı~~, ı 

(r-"' ~ıı 
20,SO ı:onuşrr..a .. >: (r 1 
kutusu), 21,10 Mı.> .. şef: ı' 

. u- •.• 
cumhur banoos fı.lcir-" I 
K .. ) 1 J .. ..,af unçer - · (f ~il ~ 
2 - F Sıınpe: ıra 1 ,,o\': . • \!J> 

t .. .. 3 A cı-:ııo .:: . 
uru - . . sıe:I" ,. 
V·'lls ı 4 - Saı..-ıt • ıı) Ja~ · 
. . .,,rı1a:ı -1rr 

cı H enrı opera s' ~' 
. . . b) fsl·('('valı ,,z 

g-ırışı ; . -· ... "1. ~ ıJ 
d""' uı ~ ·ır 

Çig;:n cansı: ·, ·~rı~ .dl 
rı • ~_,... 

1 
~;1;::t ~~:~1:.~a t;:···~!;:· 
nukut l>orsasx (fıY 


