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Sovyet · Rus\iaYı 
,b ir nutukla ten kit .etti· 
'Sovyetler Birliği diktatör- · 

uzveıt 

liiktür ve bir komşusuna 
~sefeciıı ı taarruz etmiştir 
~ I '' 

~inek fab 'k r;;;;"ş:;~;:-::::::'.'ı· ' ~uı;: z. 
r ı a sı 1 de toplanan J ı 1 ı 

ırıncı ıara 1 Vekiller ı t bb ,, ,, 
aptırııa 1 Heyeti ! eşe USU 
~UçUk es maz ~ı ! 4,5Saat mü1dctlc l Musolini tarafından 
~sıtaı naf ı maıset ı l 

l'ı. arınd ~ ı Beynelmilel vaziyeti 
'41lı nn n1ah- i • • h t • • k 

"daQl'? etllıck doğru mu- f:. ve Belgrad, Sofy.a İ m UZ a ere g Q re Q e 
ı ı mülakatlarını 

,'··~~IHASAtl KUMÇAYI i m ütalea etti 1 Ruzvellin teşebbüsü bütün dünyada 
\ilk ( ~led' Ankara, 10 (A.A) - lcra \•eklllc. ' l"k kd• 1 k 1 d 

. hi ~ll)ilrtla 1::g~nin halk~ ri heyeti bugUn (10.2.!liO) öğleden a a a ve ta ır e arşı an 1 
~i :kleru Pışırılcn gayrı evvel saat ıı den ıa.::o a \'C öğleden 

" t tkıııck en kurtarmak i. &onra ı~.30 dan 17.30 a kadar Relıl· 
~ .. )rıl11 .. d fabrika 1 t • t cumhurun reisliğinde başvekillik dal· 

"trı· ·• <l ı cııs c • 
' ı "t \'trdi~j I .. • resinde toplanarak beynelmilel \&z.i-

.ı. ~li\'- tcneb· b~ <arar w:erı. yeti ve haricll e vekilinin Belgrad v 
"' le~ 1't t 1 ·rtnkım • Iİfltı- 11.l'afından bu ~enn3 Sofya seynhallcrinl mlllalca c li. 

il 1 L· ~il. ) gunler. tir •''liJJ Pı ıy . · 
tt-i l.a or. Bu teklıf - Rclslcumhunımuz 17.80 da Cumhu 

~ · (~:~ka başka ol. rlyet Halk Partisini tc:rit'ederck geç 
. ~ 4 üncüde) vııt>te kadar orada çahşmı!jları.lır. 
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\ 'U61n;ton, l 1 (A.A.) - Beyaz sa. I velt bilhassa. dcmiı:ıUr ki: 
ray ıı.vlusu'nda toplanan ıenelll< Ame. ~·- Sovyetler birliği dUnyadakl 
t·lkan ı;cnı,:llği kongrtslnin 3 bin aza· herhn.ngl ıtılr dlktatSrıuk J<&dar katı 
..,, ımrgısında lılr ,,ı.tuk ııöyllycn Ruz· (Devamı 4 üncüde) 

lngilteredeki murah haslarımız geldiler 

Türk-ingiliz ticaret anlaşması 
hattaya mer iyete giriyor 

Yapacağımız ihracatın yüzde 
yirmi bedeli bize dövizle ödenecek 

lııgilızlcrle yeni ticaret anlaş.. 
ması 1mzalıy:m nmrahhruılarımız .. 
d:ın SUmerbank umum mlidürü 
Burhan Zihni Sanus ve müşavir 
merkez bank~sı müdürlerinden Ca.
bir Selek bugünkü aemplon .eks~ 
prcsıle Londradnn gclmiıılerdir. 

Burhan Zihni, lngiltcreden gn
tirdiği yeni ticaret anlaşma~ını hU .. 
kümete tevdi etmek liT.<'re bu rı.k
ş::ım Ankaraya gidecektir. 

Murahha!-lımız, bir muharririmize 
şunlr.rı söylemiştir: 
"- lngillercdc çok iyi karşı .. 

landık. Her tarafta dostluk ve sem
pati tezahürleri gördük. Londra. 
büyük clçimizlc birlikte yeni ti • 
carct anla!}ma'3ını imzaladık. 1ııgil
tC'rO namına lıaıieive nazırı loi'd 
H:ılifaks anlaşmay~ imzasını koy
du. 

Bu anlaşma, 19 §Ubatta mcriyc
tc girecek •·~ 1941 mart sonuna 
l.adrr de\'am edecektir. Ancak 

(Devamı 4 üncüde) nurhan Zih ni Snııus 

J • ... .. , • • • 

• •• ... ' 
11nlindiyada t~Jiın olan bir So\.'yet rnUfrezesı .. ;-'.-· · ~ . 

Kareli cephesin~eki . ırıuhake~ede 

Sovyetle~ .. Qühôe bin 
kişi kaybediyôr 

P e .t :r .O 1 
ı . . 

!!i., ~ .1. ı-1 .~ ı .!:i 1 
· Sovyet . RUsyada tia.şlamış 

Londra. ı l .:... Sovyetıcr Ladoganın 
ılııialinde mUhlm bir hezimete uğra
Jnl§lar, blrtok mnlzcme bıralunı~lar, 

dır. Dl!n 4 Sp\''YCt tayyaresi d~Urfil· 
mU_ştUr. 

:Viborg dlln akşam Sovyct tayyare_ 
!eri tnrr.tındn-ı §lddctle bombnrdımaıı 
edilmiştir. Tarlht güzel klllsc tnmn. 
men hnra.p olmu~tur. Diğer bir çok 
blnalar da hasara uğr .. ml§lır. :Han
goede birçok yımgmlar çıkmıştır. 

Finl~ndlyada dündeıı\lerl yeni bir 
soğuk dalgnııı hUkUm ı;U,rUyor. Kare
lide harp devanı etmekle bcrnber 
§iddeti hafiflemektedir. Sovyctlcr 
burada. gllnde vıu:a lt lOQO Jd§i kny-
bedlyorlıır. • 

rarta 11 - Sovyct Rusyada mo. 
törlU harp \.'es~lU ve tayyareler çok 
mühim miktarda petrol ııar!cdiyoı:. 

lar. Bu scbcblc petrol buhranı ba§ 
gösterml>lh'. nusynda bugün ziraat 
vea';;lti maldı'ıc il~ 1şlcdigf nden ya zı. 
raıitı· yahut sarfiyatı al:altmak 1Ai1m-. 
gelmektedir. 

Bunların rn·~fne de' imkln g6rUlmU-

yor. ' ı . 
Sç>vyettcrtn, kendi petrolleri ihUyı,_ 

ca kifayet etmcdlğ'i~dc•, • Romanya• 
dui, pet.rol satın , alm~lc istedikleri 
r;öylcnlyor. • 

• (

0

Sovyct. ~ ıın h~rbi. o dair dalın 
en:Pl grl<'ı\ ~c1:rr:ınar s iıııt·ü r.:lyia-
ml7.dadır.) 1 -' " ' • • 

İki taraf h:ırıl Jianl bar~ li:ınrJa
nı~·or. f şfo hi~ylil(lü küçÜklü ·~~llz 
mermilerinden - bir kollek51yoo.~. 

Arman · .tayy.arele-
: · rinin akınları· 

. . 
• lngilizl~rin şimçliye ka

darki gemi zararları 
134 bin ton~ .. : 

(Yazııı 4 üncüde)' 
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~lyl"rrk YMilıalarınılan l>iri.., 
( \'azı!> ı .ı linrüıle) 

Zelzele felakeiZtideleri için 
DostVuna·nistanda 

t-ı İsveç Sovyet 
r\lJs ' 
~·:~· ...... Yıayı protesto etti 
l $ ~ ( \, t\,) 

0\1't!t h~t tciy~·ar .- lsvcç hUkümcti, 5 6,uba1ta Virgo vapu-
ilk· c 1nın h" • ,.., Uınc-u ucumuna uğnyarak batırtlmnst harti-'-le nezdi a 

~hi lle:ra. ı Ve n e Protesto etmiştir. 

t r~ııın ;e, ıı (1\ Ygand bugün Beyruta dönüyor 
tl l\,b <'ti)( ıı .• 1\.) - 1n 

lrC(leıı'u~ hffl•tp 
1 

gillz kıtaatı kumandanı tarafından dün 
C!tııltl h ıa?.ır bult•n.muş olan gen ıal VPy~nncl lııı

llteket ed<.>cc-ktir 
• 

HALKA KOKARDLAR DAGITILARAK 
• ı 

iANE TOPLA~DI 
' Ankara, 10 (A.A.) - Zelzele 

felaketzedelerine yardım için İn. 
·~;]terede kurulmuş olan lngi. 
liz • Türk yardım cemiyetinin 
mümessili olup ahiren zelzele 
mıntakasmda yaptığı bir seya. 
hatten avdet etmiş olan Sir 
Vyndham Dceds, &yın 12 inci 
pazartesi günii saat 20 <le Anka. 
ra radyusunua ;:d.f.<:lc mınt:ıka. 
sında gördükleri ve oradaki ihti • 

saslan hakkında türRçc olarak 
bir konuşma yapacaktır. 

Rt•şndıye ya rC: ım elnbi 
S amsun, 10 (A.A.) - He.:a. 

diyede yardım i§lcriııde salırnıı 
Samsun h:ıll:evi il:iıı::i yardım 
ekibi Samsuna clö .1nıiist:.ir. 

Biiyiik bir feragat ve Jıayırse
~erliklı.- r=ıl ı .ın ı :c .. c le . i •. fd.ıket 
Jahas:nda yardım i~l.ı imld:i bu 

çalışmaları büyük bir takdirle 
karşılanmıştır. 

Yunani.standa iane günü 
Atina, l z (A.A. ) - Anadolu 

zelz:le felaketzedeleri namrna 
t::rtip edilen biiyiik iane toplan. 
masına, Atinada, J>ir<'de ve !lü. 
ki'ımet merlcc.zi '·alilik hududu 
dahili ııcle. lıLth im crltenllı:n lı.as • 
lanmıştır. • 

Sokaklar ve meY.danlar Türk 
ve Yunan bayraklarile süslen. 
mistir. Her iki bayrakla süslenen 
duvar ilanları, yolcuları dost ve 

müttefik Türk felakctıedcleri, i. 
~in· iane vermcğe davet etmek. 
tedir. En uzak sokak başlarında 
bile, kadınlar ve genç kızlardan 
mürekkep gurunlar verilen iaQc. 
lcri kiilJul ctm .. ktedirler. 

.(Dev•ııru ~ üncüde), 
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Calsm orkestra. ı?:elsin bakara, dökülsün para, 
~çılsm şampanya ... gece gündüz müthiş bir çıl
gınlık içinde eğleniyorduk. 

Bir gün konuşurken kont Lar· 
cheveque'ye Macar musikisini çok 
;evdiğimi söylemi§tim. 

- .Oyleyse Karlsbada gidelim, 
dedi. Orada Baldi orkestrasını 
kendi emrimize alırız, güzel bir 
ınalikftne tutanı •• lstediğimiz gi· 
bi yaşam.. 

IContun teklifine doğrusu diye
cek yoktu. Fakat birdenbire ka· 
bul etmek istemedim. 

- Peki ama, dedim, yalnız bir 
§3rt1a. 

- Söyle. 
- Aramızdaki münasebet arka· 

dall*Wı ileri gitmi~ •• 
- Kabul.dedi. Senin gibi bir gil 

neoin ıpk1an altında gemıek be
nim için en büyük saadettir ... 

Karlsbadda bahçesile, parkı ile, 
korusu ile büyük ve g{bel bir k~ 
bulduk: Mefhur bir orkestra §Cfi 
olan Baldi ile orkestrasını da tut· 
tak. Orkestra kô§kQn bah~nde 
istedilimiJ saatte çalıyordu. Tabii 
tek başımıza ~enecek de~dik. 
Bahceye bir de bakara masası ku· 
mlmıış, etrafına kontlardan kon· 
teslerden. baronlardan batonesler
den, daklerden, düşeslerden, prens 
Ieri:len prenseslerden ve nihayet 
martfJerden markizlerden milte· 
gekkil bir kalabalık toplanmıştı. 

Çalsın orkestra, gelsin bakara. 
di5külsün para. açılwı pmpanya .. 
gece, gündüz müthiı bir '1llfii1Ik 
içinde eiJeniyorduk. 

EvimWn hiç eksile olmıyan bir 
misafiri vardı. Dahi doğruaı; ona 
pek misafir diyeıneMjk, Zira, biz .. 
de yatıp kallayordU. Kont Larche
veque, Trezenik ismindeki bu aI"" 

k.adaima ~ bir oda wrml~ 
Treaenik ~ bakara, masaa 
bqmdan kalkmıyor, gündnzleri de 
hemen hemen akşama kadar uyu" 
yordu. 

Bakara ilk &nttleri beni müthiş 
~ Fakat sonralan pek zevk 
Jlmamaya hŞadım. Zira, önceleri 
tallim iyi citmit. epey para kazan-o 
nıqtım. Sonra mQtemadiyen kay· 
betmeye beeladnn ve elimdeki pa· 
r8lar gittikten sonra kontun verdi· 
il paralan da kaybettim. 

Fakat kont. hiç d~ is
t«liğim kadar para veriyor ve a· 
aeta .beni kumara tepik ediyordu. 

Bakarada talii en fazla yaver 
giden biri varsa o da Trmnikti. 
Sade benim delil. hemen hemen 
kamara lftiıak edenlerin paraları
m o topluyordu. 

Oya artık adamUı:llı camım 

tilbn8Ja baflaım1tt. 
• BJr ıon konta: 

- Bana müsaade edeneniz ar-
bk &ideceğim. dedim. 

- Nereye? diye haykırdı· 
Gayet sakin bir tavır aldım ve: 
- Parlse ridecelim. dedim. Si .. 

1İD yanmızda kafi d~e misafir 
bldığmıı zannediyonun. Hakknn· 
i!a gösterdiğiniz cömertliğe ~
kar edetim. Fakat daha fazla ka· 
brsam slıi lfl~ ettirec:eğinı.· 

Kont. tela,Ia be§ bulundu ve: 
• - Asıl siı giderseniz ben mah· 
~urum. dedi. 

\ Anlamamı~ gibi yüzüne bakbm. 
1 

O, öünQ tevil etti ve: 
- Yani, dedi, sizin gibi bir g(i· 

~lik timsaliıü aramızdan kaybet· 

fiğimiz dakikada bütün llejelllİz 
söner. Buranın bütün hayatım, 
:uhunu siz teşkil ediyorsunuz. 

Bu boş edebiyata ehemmiyet 
vermedim ve gülümsiyerel' başka 
Jaf kan~tırdun· Fakat içime tu· 
haf bir his dü~üştli. Etrafımda 
esrarengiz bir havanm esmekte ol· 
duğunu hissediyordmn .. Fakat ne 
vardı? Bir türlü anlayamıyordum. 

Bilhassa '.İ're?.enikin hergün, u
)ıındıktan sonra. kontun odasına 
gidiBf gözüme ~tı. lki arka· 
&.§ uzun müddet b!r ~ler konu· 
§Uyorlardı. Konuştuklarının pek 
hususi olduiu da anlasıJıyordu. 
Bir kere ben. bilmiyerek Qzerlerine 
gitmiştim. Birdenbire sustular ve 
tuhaf oldular. Sonra kont başka 
bir mevıudan llf açtL 

ilin içy(1%Qn{l nihayet hizmet· 
çim Bettiden ~m. 
Kız bir sabah ben uyanır uyan· 

maz: 
- Madam size bir §CY söyliye-

ceğim, dedi· 
Mera'kıa: 
- Söyle., dedim. 
- Derhal buradan gitmeniz 

lfimn geliyor. 
- Neden? 
- Jtte öyle. Anlatırsam siz de 

hak vereceksiniz. 
- Anlat ... 
- Belki siz de farketmişsiniz· 

dir, kontla Trezenik ~ sıla ah· 
bablar. 

- Biliyorum. 
- Araiarmda bir teY olduğunu 

ve dalına gizli gizli bir şeyler ko
ıwştuklarmı farkediyordum. Dün 
gece kontun odasının yanındaki 
odada bir is yapıyordum· Birden
tm ildaininr GbOr odaya ~ 
rlni duydum. Biraz 'Sonra da ko
nuşmaya başladılar. Odadan, on· 
lariD ne konu~nm hep birer 
birer işittim; 

- Kont arkadaşına: 
.. Kadın iti çakmaya başladı, 

diyordu. Kendisini galı'ba kaçıra· 
cağız. I~ biraz ustalıklı idare et. 
Mesel~ yarın akşam kazansın .. ,. 

- Trezenik ne dedi? 
"'- olur, öyle yaparız" dedi. 
l§i anlamı3iJm: lki arkada§, be-

ni alet ederek, hileli bir kumar 
kurmuşlardı ve topladıklan prens 
lerin, kontların altmlanm gayet 
ustalıkla cebe indiriyorlar, sonra 
aralarında taksim ediyorlardı. 

Betti, bu i§in sonunda bizim de 
mesut olmamızdan korkuyor ve: 

- Aman madam, derhal gide
liın, dumııyalım, diye yalvarıyor-
du· 

Kendisine: 
- Dur. dedim. Bu akşam da 

geçsin. Bakalnn hakikaten taliim 
deği§eeek mi ... 

Betti 8deta aflıyordu: 
- Paraya tamah etmeyin, ma· 

dam Otero. Kaıanacaltnız muhak· 
kak. Fakat belki hileyi başkaları 
da anlamıstır. poUse falan haber 
verirler de hepimiz birden tutulu-
nız. 

- Hayır, dedim. Sen merak 
etme. Bir aksamdan bir şey ol· 
maz. Hem bu akşam muhakkak 
burada bulunmak istiyorum. Çü~ 
kQ taruşmasmı amı ettiğim biri 

gelecek. (Devamı var) 

. Haber 
"'. 

Kahve fiyatlan 
Ticaret Vekale
fince 

ilan 
tesbit ve 
edildi 

Ankara, 10 (A. A.) - Tic:ıret 
vekAletl bir taraftan kahvenin top
tan fiallarmı tcsbit ederken, di -
ğer taraftan perakende fiatlar için 
de tedbir alJnLq ve bu ma.ksntla bU
tUn viliıyetıere telgrafla. şu tami
mi yııpm..ı3tır: 

"Ziraat bankası v&.Bıtasile geti
rilen 15 bin çuval kahvenin !stan
bulda, lzmlrdc ve Mersinde birin. 
ci el toptancılar t.ar:ıfından en az 
bir çuvala kadar satış fiatlan aşa
ğıdaki §ckilde tesblt edileli: 

3 numara .kah .. ·e 104 kw·u~. 
4 numarn kalwe 101,5 kuruş. 
5 numara kahve 103 kuruştur. 
Vilayetlniz dahilinde kahvenin 

müstehlikc ı:ıabı;ı fiatlan yukardakl 
esas fiatlara nakliye masrafı ve 
perakendeci ile bu Uç limandaki 
toptancılar a.ı'llSmda tavassut e
denler varsa bunların ve peraken
decinin normal kan inzmıam et
mek surotlle tekevvün edecektir. 
Unsurları böylece nıalfun olan 
kahvenin müstehlike satış fiatlan
nr murakabe altında bulundurmak 
vilayet ve belediyelerden ve mm· 
taka ticaret mUdUrlllklcıindcn 
beklenmektedir. Ve bUQmum viJ~ 
yetlcre yazılmı§tır. 

Belediyelere vilayetıerce tcbll~ 
edilecektir. 

Ticaret Vcldd 
Nazmi Topçuoğlu 

Fatihte fotoğraf ıergisi 

Halkevinde güzel 
bir sergi açlldı 
Halle pa.rt.iainin mUsahereti ile 

ha.l.Uvlertnde muhtelif resbn ve 
fotoğraf sergileri açılmağa bat -
lannuftlr. Dün ilk olarak Fatih hal 
keVhide 184 eserden mllrekkeb bir 
fotoğraf sergi.si açı~tır. Açıl -
.ma meraslmlnl İstanbul parti mU
i'ettişl Tevfik Fikret Sılay yapmış
tır. Sergi halk taratmdan bllyilk 
bir rağbet glSrmektedfr. Diğer hal
kevlerlnde de sergiler açılacaktır. 

Marmara ve Egede 
hrtına ihtimali var 

Devlet ?rletooroloJl ta~ı.ıu dün 
bütün umanıara Jılarmara ve mge 
deıılzlnde cenuptan blr fırtına çıkaca.
tmı bücllnnl§tir, Seferde bulunan va. 
purlara tel!1%le dcrhnl L.alQmat v<ı· 

rllml11Ur. 

Ziraat Bankası 
Yapağı piyuaauıda da 
n&zımhk yapacak 

Bir mOddettenberl Adana ve 
havallslnden pamuk 11atmalarat 
piyasada nlmn bir rol oynamakta 
olan Ziraat Benkamnm )'&Pafı ve 
yUn satmalank ayni ıolO bu 
maddeler tberbıde de O)'DIYl.Calt 
eöyleıunektedlr, B&Db hlthıwa 
köylllnlln malmJ iyi flatla Mhn&G
:na yardmı edecekt!r. 

tzmirde yeni bulvarlara 
verilen iaimler 

IJah1r mecUll dQııJrQ toplaıatmnda 
yt.tıl açdan bet bulY&ra aıruUe fU I· 
aiınleriD verilmesini karar altına aı .. 
mıştır: 

Bozkurt 'bulvarı. Alancılar bulvıı.· 
n, Akdeniz bulvarı, Klmar SinaD 

Ankarada alaka uyandıran bir dava 

Profesör VaSfi Raşit 
tahkirden suçlu ... · 

Bir buçuk sene evvel adliye koridorlannda 
geçen hadiseden dolayı muhakemeye başlandı 

Bundan bir buçuk ~e kadar 
evvel Ankara adliye koridorla:. 
rında vukubulan ve avukat Vas. 

fi Raşidin, avukat Nejac1 Savı 
yi tahkir ettiğine dair olan dava. 
ya, Vasfi Raşidin evvelce mebus 
olması sebebile devre sonuna ka. 
dar bakılamamıştı. 

Bilibara Ankara 3 üncil asliye 
ceza mahkemesinde görülmeye 
başlanan davaya devam edil-
mektedir. Muhakemenin iki 
cün evvelki celsesinde muhake -
ınc saatinden çok evvel koridoru 
kesif bir kalabalık doldurmuştu. 
Samiinin ekseriyetini hukuk ta. 
lebeleri teıkil etmekteydi. Zira 
Vasfi Rafit ayni zamanda hukuk 
fakültesinde profesördür. 

Hlki.m Sedat Çumralı, iddia 
makamım müddeiumumi muavi • 
ni Rami% Eren işgal ediyordu. 
pavacrlar yerlerinde otunnuıılar -
dr. 

Avukat Nejad Sav sakin görü. 
nüyor ve mümkUn mertebe ao -
fukkanlıhğmı ınuba!azaya çalı
§ryordu. Fakat müteessir oldu. 
ğu belliydi. Avukat Vasfi Raşi. 
de gelince: o da müteeaıir ve 
asabi görünüyordu. Senelerce 
müeltkill~rini müdafaa eden iki 
değerli avukat bugün §Clhst da-

Evlerde pasif ko
runma tedbirleri 

45 .. 50 yaşlanndaki er.: 
keklerin müracaatları 

bildirildi 
Pasif korunma b&krmında.o ev, a

partımruı ve diğer bu gibi yerlerde 
yapılDlllSI icap eden hazırlıklar t.es. 

bit edllmlttlr. Duna &!Stt.. binalar da.. 
lıJJfDdıı bir paa1f korunma lmlrl seçi
lecektir. <kne ev ve apartımnnl:ı.rda 
çıkacak yıuııınlan ııön4Urmeğe çalı_ 

pcak birer ıttalye mtıtrezen teşkil 

edilecek Ur. 
Bu lıtcıT ıcııı ayrılacak kinıselerlıl 

ukerlikle altı.kalan olmayacak er
kek mlktan kAtl gelmeZM bu l§lere 
kadmlar d& aeçllebilecektlr. 

Bunlardan ba§ka btr yaralanma 
vukuuDda yardımcı mh1ıJ ekipler ge
Unoeye kadar llk tedaviyi yapmak n 
zere de tedbl.rler alınacaktır. Jtv, a
partmıan .,. diğer binıüard& yuk&rda_ 
k1 tedblrlert almı:yaıılar tecziye edne
cektır. 

ff..M yqtan arumdakl erke.klertn 
karakollara mllracaatlan ııızumu 

mahtellt mmtakal&rda evlere bildlrU. 
ınlfltr. 

Bir köyde öldürülen iki 
kardef 

Bu.nıada 'Om.it alam köyÜnlln 
eski muhtan Halilin 25 yqJarm. 
da.ki km Seherle 17 yaşlarındaki 
oflu Muatafayı köytl.n ihtiyar he
yeti ualarmdan Tahir ve Ali Oa
man tabancayla öldllrmU§Jerdir. 
Se~erhı lld km vardır. 

Tütün alacak lngiliz 
heyeti 

valarmı müdafaa edeceklerdi. 
Duruşma batla:dı: 
Şahit Salih geldi, vakayi şöyle 

h liltaa etti: 
''- Ben lcarmıla • botanıyor. 

dum. Nejad Sav kanının, Vasfi 
Raşit benim avukatımdı. Duruş. 
manm daha evvel yapılması için 
hakime müşterek bir teşebbüste 

bulunulmak üzere Vasfi Raşlt 

Nejad Sava bir teklifte bulundu. 
Nejad Sav kabul etmedi ve ben 
sizin işinizi teshil edemem, de. 
di. Bunun üzerine Vasfi Raşit: 

- Meslek namına size teessüf 
ederim 1 - diye mukabele etti. 
Nejad Sav da; - Teessilfünüzil 
iade ederim, esasen sizi meslek
te tanmııyorum 1 dedi. Bu aö~ü 

i§iten Vasfi Raşit asabileşerek 

mukabelede bulundu.,, 
Diğer bir gahit de, Vaıfi Ra. 

§İdin asabiyetle hitap cttiÇini ve 
iti olduğu için oradan uzaklaşa. 
rak başka bir§ey duymadığını 

beyan etti. 
Mahkeme, kendilerine celpna.. 

me tebliğ edildiği halde gelmi. 
yen ıphit iiç avukatın birer lira 
hafif para cezasile tecziyclerinc 
ve zorla getirilmelerine ve da. 
vanın 28 gubata talikine karar 
verdi. 

ihtikar yapan ... 
iki müessese birer hafta 

müddetle kapabldı 
İhtikAi' komitesinin ltararilo dllıı 

iki ticarethane daha birer hatta müd
detle kcLpanmJ§tJr. 1htık4r yapbklan 
te:ıbit edllGn bu Ucaretlwıeler Çarvı. 
kapıda çivi taciri Vartker GU8ye
vtn ,.e Marpu~l&rda k4ğıt Uca.nıU 
yapan blr muaevtııln mağualandır. 

Vrangel yab denizden 
çıkanlacak 

Mlltareke deYrlnde Salıpazarı açık. 
ıamıda batan Beyaz Rus ordulan 
kum:ıııda.rıı ı;-enenı.l Vraagele alt ya
tın t,:ıluırtımııst d~tıımektedlr. Ya· 
tın lçlııdc Vrangel ordu.suna ait bir 
ka8anm da bulunduğu rivayeti vardır. 
Yatm çıkanlmnsı işi ynktnda bir mi!. 
t.eahhlde vertleeektlr. 

Küçük Sahir 
Haberleri 

• latanbul detterdan Şevket lı!all. 
ye vekAleWe temaala.rdaD ııoı:ıra AD· 
karadan d&ımU,Ulr. 

• Maarif vcklll tetkiklerini blUre_ 
rek di.l.D akpm Ankaraya gttmlfUr. 

• GUmrtlk memurlVJ yardım coml· 
yet' dlln rıenell:t · ,ıantuımı yapmıı
t.µ'. 

• Em1Dö11Q meydanmm taııı:!mtne 

devam edilmektedir. ?rleydanm yUk. 
aelWmeal için eski adliye aaraymm 
molozları buraya • ~macaktrr. 

• Sirkecide Be§lr Kemal ec:zaııuf. 
nln GnUndeıı araba vapuru lakeleslııe 
kadar olan yolun aat&lt olarak ln§a. 
81 kanırla~trr. 

bulvan, doktor Behçet Uz bulvarı, 
Bu llOll lıılm. belediye reltllğinde teb· 
re yaptığı bUyÜk hizmetleri dolayud. Aııkarada ticaret veka.JeWe temıuı· 
le beledJye reialne ıehrin bir muhal>- lar 7&P&D lnglllz tUtUn heyeU "b
IMtt ve takdir llembolU olarak Yel11. rlDUiıe d!mmtı,uır. Heyet 1' ınilyon 

ı • Belediye !eıı mtıp.vtrl Hulki 
tramvay,ttln!!l, elektrik ve su l§terlniıı 
umuml mUrak1pUı?tne tayin edllml§· 
Ur. mlftSr, 1 kilo ttıtUn mtlbayaa ed~Jrtlr. 

o 
Halk Sandığınıll 

ratiflere ya.,
yardıııı ~ 

Balk ııaııdığı koo~ ~ 
dl yardmımda bulUDDl~ 
ml§U. Bu husuata ıeb 
nan Halk baııkaaı unıUSJS 
Evclm muhtelif ema! ıtoO fi' 
le temular yapmaktadl'' 
Uma yapılmqtJr. 



hırpalar1ıa 
biyesi karşısında 

SOVYETLER KUVVETLERINi Fransız Meclisi 

ittifakla KORKUNÇ BiR ŞEKiLDE 
iSRAF EDiYORLAR Daladye hükWrıetine 

itimadını bildirdi 

Kuhmo 
kıtala rı 

mın'akasında Sovyet 
irtibatları kestlmiş 

yorgun bir halde ... ve 

Pari", 11 - Franııız mebusan 
meclisi dün de gizli bir celse yap
tıktan sonra aleni celse açılır a
çılmaz, bütün grup reisleri tara
fından imzalanan hilkümete iti
mat beyannamesini, 534 mebusun 
itti!akile kabul etmi§tir. 

J.ondra, 11 - Kareli berzahın- ı Finlandiya hududundan bir Sov -
da, Sovyet taarruzlarmm ıiddetle yet avcı tayyaresini dllıllrmeğe 
devam ettiii ve Sovyetlcrin halen muvaffak olmuıtur. Bu tayyare 
ağır zayiata uğramakta oldukları cüretkar uçuşlarla halk anuıında 

Ka'Jinede tadilit ıayiaları 
Brüksel, 10 (A. A.) - D. N. B. 
B,.lçika ajansının Paris muhabi-

ri, Fransız kabinesinde yakında 
vukua gelecek tadilat hakkmda 
tafsilat vermektedir. 

bildiriliyor. Sovyetler tarafmclan, 
beton kalelerin zaptedildiği hak
kındaki haberler, Finlandiyalılar 
tarafmdan reamen tekzib edil
mektedir. 

Finlindiyalılar, mUdafaa halla • 
nnı elin muhafua etmektedirler. 
Sovyet kuvvetleri korkunç bir ıu
rette iaraf ediliyor. 

Kuhmo mıntakuında. Finllndi -
yalılar hırpalama harekltma mu -
vaffakıyetle devam ediyorlar. Bir 
çok taarruzlarla eaaaen zaafa dil 
ten Sovyet kuvvetleri, irtibatlan 
keailmif ve yorıun bir haldedirler. 

Fin tebliğı 
DUnkü Fin tebliği ıudur: 
''Kareli berzahmda, dllşman ta-

arruzu topçu ve tankların da yar
dunile devam etm1'tir. Dilıman 
tazyiki Summa'da ve Klkojaervi, 
Punuijaervl ve Taufallekoki mm -
takalarmda daha kuvvetli olmuı
tur. Dllşmanm bütün hllcumlan, 
ağır zayiatla pllakllrtUlmllıtUr. 
Finllndiya topçuau birkaç düıman 
bataryasını ıusturm\11 ve 30' tan
kı tabrib etm1'tir, Ladopmn il 
mali ~~kiainde Finllndiyahlar, 
dU,manı ağır hezimete ufratmı• • 
lardır. Bu muharebede dllşmandan 
800 nefer ölmilftür. 

Finlandiyalılar ehemmiyetli mik 
tarda ganimet elde etmbılerdir. 
Muharebe esnumda 11 inci Sov
yet fırkası kumandanı albay bo
riof ölmü,tür. 

Kuhmo latikametindP, Finli.n -
diyalılar birkaç dill}man mevzii e. 
le geçirmillerdir. 

lıveçli gönü•lülerin 
muvaft.kıycti 
Bir laveç gönUllUleri mUfrezeai

nin hava dafi bataryası lsveç • 

muharrir Balkan antantmm neti
celendiği andaki vaziyeti töyle an
latıyor: 

''Birkaç gilndenberi tahammW 
olunamıyacalc kadar ağır bir yUlc 
altmdan lcurtulmuı bir adamm 
maddi yorgunluğu ve lrurtuluı fe
rahı ne olul"lla, Yugoalavyanm da 
bir manevi yük ve yorıunlulı: al -
tından hafifliğe ve feraha erlei de 
6yle oldu. 

Bu konferans ba•ka bir antant 
merkezinde toplanmıt ollaydı, Yu
coelavyanm ferahı ve 1erbelltlal 
daha maddi ve iki lı:at olacaktı.,, 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahid Yalc;m, Belrrad

dan aynlırlcen Uç fUnlUlc ihtil&ll&
rmı anlatıyor ve hull.ntan diyor 
ki: 
"- Balkanlarda en çok ıüphe 

İtalyanlara ka~ıdır. Hiçbir tara -
fa emniyet telkin edememif ıibi 
atörUnüyorlar. Fakat Balkanlılar 
ihtiyatlı da~ak ve ınter yüz 
göstermek politilcumı yalnız AI. 
manyaya k&J'll değil İlalyaya kar
ıı da tatbf\ etmek lllzumuna ka
nidirler. Onun için dillerini tutu
yorlar, Ben de awıaymı.,, 

Cumhuriyet 
Yunua Nadi burUnlrU makale

•inde propqanda harbinden bah. 
aediyor ve hulba olarak diyor ld: 
"- Herhalde propapnda mo

dem harbin artık bellibqlı ve çok 
ehemmiyeW bir unaunı oldu. Onu 
harb hareketlerinin ekseriya önlln
de ve dalına yanlannda yUrUyor 
ıöreeejis artık.,, 

balcild bir deh§et ıalmaktaydı. 
Diğer taraftan bir İsveçli gö -

nUllU tayyaresinin 9 Sovyct bom
bardıman tayyaresile çarpışarak 
bunlan kaçırtmağa muvaffak ol • 
duğu haber verilmektedir. 

Sovyet zayıatı · 
Hellinkide verilen• malftmata 

göre Finlandiya harbinin ilk on 
haftası zarfında Sovyetler 327 tay
yare kaybetmişlerqir. Bu zayiat 
kontrol edilmiştir. Finlindiyalı -
lar 559 tank, kullanılır halde 206 
top, 552 otomobil, 1571 at, 20 
traktör, 63 seyyar mutfak, 28 
zırhlı otomobil iğtinam etmişler • 
dir. Finllndiyalılar tarafmdan 3 
gemi, bir deniz altı gemlııi batınl
mıı. daha başka gemiler de ha88-
ra uğratılmıştır. Sıhhati tesbit e
dilen hava zayiatından başka on
larca Sovyet tayyaresinin dU1UrUl
mU1 olması kuvvetle muhtemeldir. 

Sovyet tebhği 
Moüova, 10 (A. A.) - Le ... 

grad asken mrntakuı kumandan
hğınm tebliğ· 

Cephede ruiınim bir vüa kay -
dedilmemiştir. Dilfmanm Kareli 
berza.hmda kaybettiği mevzileri 
tekrar işcal etmek için yaptığı te
ıebbUsler ağır zayiat verdirilerek 
pilakllrtUlmüştUr. 

Sovyet tayyareleri askeri hedef
leri muvaffakıyetle bombalamıe -
lardır. 

Danimarkalı gönüllüler 

Kopenhag, 10 (A. A.) - Birin
ci alay kumandanı olup Finl!ndl
yada Danimarkalılardan milteşek -
kil bir gönWlll taburu kumandan
lığını deruhte etmek üzere lstlfa 
eden albay Tretoulof, 15 yeni da
nimarka gönUllilsU refakatinde 
Helllnkiye hareket etmi§tir. 

Danimarkalılar tarafmdan hedi
ye edilen 100 yataklık kampm i
kinci tahaffuzhanesinde vazife al
mak üzere Danimarkalı 10 kadm 
hutabalucı da hareket et.miltir. 

Belga ajansmm muhabiri diyor 
ki: 

"Mebuııan meclisi korldorlann • 
da dohuıan pyialara göre, Dalad
ye, harbiye nezaretini terkedecek 
ve harbiye nezaretini ya general 
Gamlen'e, yahut general Nogueııe 
tevdi eyliyecektir. Dahiliye nazırı 
Saro'nun yerine halen bafvekil 
muavini Şotan getirilecektir. 
Diğer taraftan bir iatihbarat ne

zareti de kurulacaktır. Fakat bu 
nezaret §imdiye kadar aamldığı gi
bi Frossar'a değil, fakat halen it 
nazın bulunan Pomare'ye tevdi o. 
lunacaktır. lş nazırlığına da radi -
kal .sosyalist partisi parlamento 
J'TUPU reisi Şişörl getirilecektir. 

Hava nazın Gl Lqambr da ka
hineden çekilecektir. Fakat bu de
ğişiklik pek muhtemel olarak biru 
daha sonra vukua gelecektir. 

Harbiye nezareti parllmento 
müsteşan Dllklo'nun da istifası 

lhtlmallvl balı1& JUVZU1I edilmek.. 
tedir. 

Paris ıiyul mahfillerinin kanaa
ti kabinedeki bu değielkllklerin 

pek yalcmda vukua geleceği mer
kezindedir . ., 

Adliye vekili 
Konyada 

Konya, 11 - Adliye Vekili 
Fethi Okyar, dUn l)ehrimlze gel
miş, merasimle ka~ılanmıştır. Ve
kil valinin evine misafir olmuştur. 
Adliye tcekilA.tını teftiş edecektir, 

lmirden Romanyaya 
pamuk ihracatı 

İzmir, 10 (A.A.) - Limanımızda 

bulunan Refah vapuru Romanya için 
5.500 balya pamuk yüklemektedir. 
Bu pamuk Romanyaya ihracı mukar
rer 14.000 balyalık pamuk miktarına 
dahildir. 

•• .... Sinema•mın en rüzel itıiı ~ 1-1'. 
CHARLES BOYER 

ve IRENNE DUNNE 
Göz kamaştırıcı dekorlar arasında, servet ve IUksUn 

hükUmran oldup muhitlerin sonsuz zaferleri 
içinde çevrilen 

SABABSIZ BiR 
.aşs aıc:ısı 

Milstesna ftlmlndc aşkın bütün zc,·k \ 'C lhth·aıunr Y•':"•· 
7orlar. Bir erkek ••• İki kadın ••• 3 Aşk ... ve 3 lhtira.1. 

Bugün Sümer sınamasında 

3 

··········-··--·-· · ············- ····--_______ ........ , ______ _ 
•• 
Olüm karşısında a•leyi 
Sigortalayabilmeliyiz ! 

Yazan . H. DALKILIÇ 

G UKON hidbclcrl arka."mdan nefis c\lmleler kayd'!dea, fa
kat tifahi fıkralarlle daha mc,hur ıazcted bir arkadqı. 

m:z / ıııeıilek ailemiz ar&.'>md:ın ölüm yıldımuının koparıp ıötürdü· 
ili ıwa kurban~ bzct Muhlddln için de beUd en güzel fikri IÖ)"• 

letll: 

- İzzet Muhiddin için bu kadar yazdık tlzdlk, ailadık. 9Ula
dık... dedi. Bu hepimizin duyduğunıuz acdanmızı teselli etmek 
için, hakikatte, biriblrlmize ) ardını etmlı olmaktan bqka bir 1'1 

1 deifldir. İzzet Muhiddlnin kalaa kısmına. bili yqıyan parıuma 
i yardun etmlı dciillz. Şurada Buın Blrlliine yazıb 530 gazeteci 
1 \'ar, &laatlanndan birer lira \'eraelerdl İzzet Muhlddlnln ıerl .._ 
f 1an alle•lne, hiç olmazı.a. yeni hayatlannı ayarlaymcaya kadar de.. 
İ tek olurdu. Hakiki \'e müspet matem budur! .• 
1 Bu müspet mak'lll fikri yalnı:.c gazeteciler )(in dejll, bütün 
1 memleket için tahminlerin en güzel ,.e bc"'rlsl olarak, büyüle mUU 

meselelerlmlzln mahıcrino kadar fırlıyacak kun·ettedlr. Çünldl 
bunda allcyf, bir mnıetla taaaav temellnJ ölüme kartı dahi korama 
hanılMI \'ardır. 

Her zümre, her meslek kendi ferdlnln ölUmtine kal'fl bö7le 
bir müdafaa karmakla en yüksek milli hareketi yapnuı olacaktır. 

1 
Zira her ölenle bir aile ölmesi gibi daha büyük bir fellket önlen· 
mJş olar. 

• ŞUph~lzdlr ki •ki ıiudlka a"ollerl bu maksatla, ferdlerln I
lı lümlerine kartı aileyi, yani mllU ntı,·cyl korumak )(la karaJmq 

teYlerdl. 
Buı;tin bu cbikllğl, lllMlt'k ztimrelerl arumda mecbarl JU-

i dun taHmatnameıdai bir kanunun mü•yyldesl altma almakla dolda-

1 
rablllrlz. 

nu kanun aileyi ölüm aanımhıımıı. kartı 11lgorta etmek demek 

ı olacakhr. • .............. ---•••••·-----------

Bir Fransız görüşü 

Sonuna kadar 
bitaraflık 

doğru mudur? 
"Botun küçük milletler rnuttefiklerin 
safına geçseler zafer çabuk kazanllır,, 

Fransız parllmentosunda har
biye encümeni reisi olan Belfor 
mebusu Edmon~· Mile, franıızca 
Lö jurnal guetesinde bir makale 
yazmıetır. Bu makalenin entere -
aan lcıaunlannı tercüme edlyoruz: 

"BUtUn memleketlerin devlet a
damları içinde tek bir ferdin bizim 
kat'i karanmızı anlamadığından 
ufacık bir ıUphemlz bile yoktur, 

Biz hep birlikte aonuna kadar 
zafere tam ve kat'! zafere ulqm
caya kadar barbetmeğe karar ver
dik. Bu karar ille safta askerleri • 
mizi heyecanla hareket etıneğe 
ıevketmektedir. Bu karar dahilde 
bUtün Fransızlara irade ve sabır 
vermektedir. Ayn lşekilde bir 
baştan öbür başa kadar İngiltere 
ayni karan vermiş bulunuyor. 

Çünkü bu harb bir ideal harbi
dir. Serbest insanlarm kendilikle
rinden bizim hakkımızda döğUş • 
mek üzere Kanadadan, Avuıtral
yadan, Hindistandan ve cenubi Af. 
rikadan kalkıp geliflerl de bunu 
gösteriyor, 

M:Utteflklcrin en ufak bir tavize 
ve uyu,mafa niyetleri yoktur. 

Fransa ve İngiltere haklı mil -

1 
cadelelerlnde galib gelmek için 
bUtUn ııkmtı ve mahrumiyet ve 

1 fedaklrlığa hazır ve amadedirler. 

1 Onlar muz.,tfer olacaklar. ÇUn-
1 kil muzaffer olmağa umetmişler-

dlr ve onlar dUımanlarmdan daha 
1 kuvvetlidir. 

Almanyanın mağlubiyeti artık 
zaman işidir. Denizlerden. İngiliz -
Franıız donanmaamm kudretile 
koğulm~ olan Almanların ellerin-

, deki lhtlyatlan ktndilerine uzun 
müddet yetişmlyecektlr. 

Bu vaziyet karşısındıı. böyle bir 
ıual akla relmiyor mu? 

Biz böyle çabalarken, bltaraflar 
ne yapıyorlar? 

Bizim zaferi iatediğimlzi, yani 
küçUk milletlere emniyet ve hür
riyetlerinin verilmesini iıtedfiimf· 
si bilmiyorlar mı! Bugtınlerde IÖY· 
le bir yazı yazılmadı mı'! 

1 "Frann ve İn(iltere, küçüle 
milleUer için, onlaı:m istlklll ve 
aellmeti için döğiqUyorlar. On)ar 

i
l kendileri için döğtııllrlerken hima
ye ettikleri bu milletlerin uıl ken
di davalan -olan bu harbe kartı e-

1 roist bir slllcftnet içinde alikaaızlık 
cöstermeleri doğru mudur! 

Evet, her dakika yeni bir hllcum 
ve taarruz muhtemeldir. Bundan 
aonra kurban hangi küçük millet 
olacak'! 

İaveç mi? Norveç mi? Belçika 
mı? Hollanda mı! t.vlc;re mi! 
Yoksa Romanya mı? 

BUtUn bu bitaraflar arumda 
kahraman Finllndiya •erbest ve 
hllr kalmak lstlyen insanlarm bu
nu lstedikleri zaman yapabilecek
lerini ispat edlyor. · 

KllçUk bir milletin insaniyete 
nuıl bir hizmet edebllecefini ı&ı
teriyor. 
Mareşal M:annerhaym'm km 

dünyadan: ''Dünyayı kurtaracak 
znferi kazanmak için!,, yardım ta
tedi. 

Kendi istikballerinden ve mede
nh·etin istikbalinden endile duy -
malan lcab eden bütün küçUk mil
letler eğer müttefiklerin llafma 
gec:seler bu zafer nekadar çabuk 
kazanılacak! 

Şimdi onlar pa.ulf bir tevekkil
Jiln ştrefsizliii l<:inde yerleemltler
dir. HPr şeyi "bitaraflık,. llA.hesi
nP frdıt ediyorlar. 

Ey FinllndiyL Endişe altında 
titreşen bu dünya içinde ıen ne 
kadar büyilkliln ! 

Toprakta, denizde, havada bbim 
ukerlerimlz. ve orada Finllndiya
da kayak kahramanlan her dakika 
havatlarmı her giln kendilerinden 
daha ziyade beşeriyet için tehll -
kE'ye koyarlarken; onlar Fransa • 
nm ve İngilterenin naaıl olsa plib 
~Alf'Ceklerlnden emin oldulclan t -
çln bu zaferi en ucuz ıekilde ka -
zanmak tarafmı tutuyorlar. 

Bu yanlış bir hesahdır. FırtmR 
her tarafı saracak, bütnn Avrup1t
yı lraıııtrga yakıp kavuracaktır. E
ğf'r bUtUn bltAraflar eBasen kenıii 
mE'nfaatlf>ri olan bu Yazifeye gel
mh·ecek olursa harb uzun anre -
cektir. 

BUtUn fnıııııanlar kurulacak muaz
zam zafer lbidf'sine koymak için 
bir taş alıp gctirmeğe gayet et -
ıııinlt'r. Bn1Rr,;kHk ve Nazilik aley
hlnP u·aklansmlar. ' 

Sulhlln bir an evvel ıetmesf fc:in 
yalnız bizlere takdirle bakmak ki. 
fayet etmez. Bizi taklld etmek li-
zım ••• 

Bitaraflar ne yapıyorsunuz'! Ne 
bPkJh·f'rııınTtll7: '! 



,mmaıaa==mawm1mm1 
U SABAH GELEfJ YOLCULARIN ANLATTIKLARI 
Almanyada tahsillerini yap. \ Bu maksatla nüfus başına 100 

makta olan talebelrrimizdcn üç haneli sarı vesikalar yapılmıştır. 
.cişilik bir kafile bugünkü kon. Almanların "nokta,. adını \'er. 
\ansiyonel trcnile Berlinden gel. dikleri bu hanelere birer numara 
miştir. konulmt•ştur. Bu n'Ol~talar esas 

Bu tzlcbclerin anlattıklarına tutularak h::r givecck maddesi. 
göre, tahsillerini yarıda bırakıp nin kaç r.okta ile tedarik edile • 
geri dönmelerine, tatbikat için ı:eği tesbit edilmiştir. 
fabrikalara kabul edilmemeleri ı Vesikanın başında şöyle bir L 
sebep olmuştur. bare var: 

Almanlar. Türk talebeye çok "Sana elzem olan şeyleri al! 
iyi muamele ediyorlar. yiyecek Bu karti 31.1O.94 O tarihine ka. 
hususundaki güçlüklerini izale. dar kullanacağını Utl'lltma !., ve -
ye çalışacaklarını söylüyorlar. sikalar bir seneliktir. 
Fakat fabrikalarda yer olmadığı. Vesikada en yüksek kırmetli 
ru ileri sürerek talebemizin tat • eşya olmak üzere palto 40, bir 
bikat yapmasını imkansız: lir ha. takım elbise 60 nokta ile göste. 
le getiriyorlar. Fabrikalara yeni rilmiştir. Bu itibarla palto ve 
talebe hiç knbul edilmediği gibi, elbise almak isteyen bütün sene 
eskilerin de tatbi'mt müddetleri ba~ka eşya almak hakkını kay
çok kısaltılarak bu müesseseler. b~deceğindcn ikisini birden alan. 
le alakaları vaktinden evvel ke- lar pek nadirleşmiştir. 
silmektedir. Hele ayakkabı için btı noktalı 

Bu vaziyetten mliteessir olan vesikalar da nazarı itibara alın -
talebelerimizin miihim bir kıs. mı}~r; muhakkak ayakkabının 
mı, Almanyada kalmakta kafi giyilemivecek hale geldiğini is. 
fayda görmediklerinden geri dön bat mecburiyeti vardır. 
mek ve diğer ecnebi memleket . Mendil iki nokta, corap 8 nok 
lerde tahsillerine devam etmek i. ta, ylin yelek 30 nokta, uzun 
çin te~ebbüslere girişmislerdir. don 20. kısası 12, gömlek 1 S.25, 

Yolcuların bahsettikleri en pijaflla :30, pantalon 20, şort 15, 
dikkate değer meselelerden biri pardesU 25. empermeabl 50. ma. 
de Almanyadaki yiyecek ve gi. yo 10, (100) gram iplik 7 nok. 
yecck sıkıntısıdır. tadır. 

Alman hükumeti, halkı idareli Bir vesika ile bütün ihtiyacla-
olarnk yaşamağa alıştırmak ve n temin etmek imkansızdır. 
mevcut mallardan herkesin asga. Çünkil mevcut n-oktalar bir ada. 
ri ihtiyacına göre istifadesini te. mın mübrem ihtiyaçlarının yarı.. 
min için bir ''nokta usulü,, koy. sınr bile karşılamıyor. Hele ya • 
muştur. hudilere 50 noktadan fazla veı;i. 

Türk -ingiliz ticaret anlaşması 
(Bn§tarafı 1 İncide) 

hitamından üç ay C\"vcl fcshedil
.mezse ayni ı;ıekilde daha bir sene 
dcvnm ettirilecektir. 

1.m.zaladığımız muknvelc memle
ketim.ize birçok menfaatkr temin 
etmektedir. 

Tacirlerimizin, lngı1tero ile iş 
':ıpmnsmı güçleştiren bUtUn cn

Pller harbe rağmen ortadan kal
lırılmıı;tır. 

Elde f!dilen neticelerden ı;ok 
m&mnun olarak memlekete dönU
• ~T.. 'ngiliz fabrikaları, mcmle -
lteüinfze mal vermek hususunda 
ırıilmkiln olan bütUn kolaylıktan 
<>"stereceklcrdir.,, 

ÖğrC'ndiJimlze göre, anlaşmanın 
ıııuhim bir hususiyeti şudur: Yn
pacağımrz ihracatın yilzdo sekseni
ne mukabil lngiltcreden takas 
yoluyla mal ithal cdilP.cektir. 

lhnıcat bedellerinin mUtebaki 

yüzde 20 si bize serbest dö\•izle 
Cideneccktir. 

Bu suretle elde edilecek döviz
leri memleket ihtiyacına en uygun 
bir şekilde kullıuıınak, lngilterede 
olmıyan mallan dominyonl:ınndan 
getirtmek mUmkUn olacaktır. 

lngilizler, Tilr.ldyeye islediği. 
kadar manifatura, yün ve p::unuk 
ipliği, :M orlııos ipliği, demir mal
zeme, hntt1l. Almnnyadnn hnrbden 
ev\'el nhnamıyan maddeleri bile 
verebilecek lerini tclilin ctm.i~lcrdlr. 
Bu arada, hir mUddeltenberi ısıkın
tısı çekilen çuval meselesi de hal
ledilmi.~t.ir. 

Çuval Hindistnndan getirtilecek. 
tir. lngilteroyle tiearetimir.in, ye
ni nnlaamaylıı. pek ye.kında çok 
genişliyeceğf, 20 milyon liralik ka
dar iş yapılabileceği bildiriliyor. 

Ancak tncirlerimizin iyi teşki
latlanmış bir halde işe girişmeleri 
IUzumu hatırlatılıyor. 

Alman tayyarelerinin akınları 
Parls, 11 - Kopenhagdan ge. Almanlar Hilda. balıkçı gemisine 

l n haberlere göre Almanyanm mitralyözle taarruz etmişlerdir. 
~Ut nda.sı bnvn. üssünde bUyUk bir Vapura blr eey olmamıştır. 
1 naliyet milfahedo cdilıniştir. !ki Alman tayyareııi ayrıca ls-

Sruıt 18 c doğru 150 Alınan t.ny- koçya sahili açıklarında diğer bir 
~nr ı:ıi birden havalanmıştır. Bir gemiye de taarruz e~Ur. 
sant sonrn. 5 Uıyyare filosunun ı B İ 1 1 
gnrb ıstlknmetinde uznkl~klan atan ngi iz gemi eri 
gQı lllmUştUr. İngiliz deniz ticaretinin muba-

h samatın başlangıcmdıın ltAnunusani 
Tayyare ücumlari sonuna kadar olan kayıpları ve 
l..ondm, 11 - Alman tnyyarele- kazançları hakkında amirallik tara

ri dUn lngiltcrenin şimali Mrki fmdan dUn neşredilen rakamlara 
s:ıhillcrinde \'C Firt of Fort üzo - namran safi zarar 134 bin tona 
ıinde UMlar yapmışlar, ticaret baliğ olmnktadır. 

gemllerlne taarruzlarda bulunmuır Garp cephesinde 
lardrr. 

Bir .Almnn tnyyaresl dilşUrül- Parfırı, ll (ı\ . A.) - Umumt ka-
müş, iki tnyyare de hasara uğra- rargahın 10 §ubnt tarihli :ıkşam 
lılınıştır. Lebliği: 

Almanlar tarafından bombardı- Gün umumiyetle sakin gc,,niş-
man edilen Shrcss vapuru tayfa • tir. Ren sablllerlndcki istihkamlar 
smdan 8 kişi vUcullarmda şiddetli arasmdo. ateş teati edilmiştir. 
,·anıklardan mustaribdirler. Hepsi Amerikadan alınan 
hnııtnneye yııtmlnuı;tır. 1 

Remnen blldlrildiI:'ine göre, .Al - gemi er 
manlarm ya.ptıklnn bütün ha\'n tn.- ' 'Mincton, 11 (ı\. A.) - DC'r:iz 
nmızlan ticaret gemilerini hedef komisyonu bugUn 10 vapunın ln
it.tlhaz etmekteydi. gUiz \'C Fransız bayrakları altına 

800 tonluk bir mayn gemisi geçmesine müs:ınde etmbıtir. Bu 
bomb:ı.rdıman cdilm~tlr. Mürctte-1 vapurlar 1918 Jle 1928 seneleri a
battan iki ki~inin öldüğü zanncdi- rasında inşa <'dHmiolerdlr. Vapur
Jiyor. Iarın mecmuu loniltlto.su 62 bindir. 

ka verilmiyor. Bu itibarla yahu. 
diler tam elbise giymek hakkını 
da k:ıybetmişJerdir . 

Bütün sıkıntılara rağmen, Ber 
lindc bir hnrp man-zarası yoktur. 
Eğlence hayatı devam ediyor. 
Yalnız üç haftadanberi kömür 
kalmac1ı~ınuan Bertin halkı ban. 
yolarını ısıtamamış ve yıkanLl. 
mamıştır. Başlıca sikfıyet budur. 

T~ksi otomobillerinin ~m:nk 
yüıde ıı; i bırakılmıştır. Diğer 
vasıtalarl:ı gidilebilen yerlere t:ık 
si kullanmak yas:ı.ktır. Buna av. 
kırı hareket edenler cezalandın -
lıyor. 

Almanyadan gelen yolcular, 
garp cephesinde sükunetten bah. 
sedilmcsine ra~men, Salzhurgda 
yaralı dolu bir tr::n gördüklerini 
söylüyorlar. 

Almanvada, 35 vasından vu
karı yaştakiler harbe ~iddetle 
aleyhtar görünüyorlar. Ve Lir 
an evvel bitmesini temenni edi • 
yorlar. Almanlıırın uzun zaman. 
dır söylenen biiy'ik yarma taar. 
ruzunu martta vapacaklarma da
ir "ayialar dolaşmaktat;lır. 

tnriliz tavı:areleriniıı attıkları 
kahveler. çoktanberi bu maddevi 

! ~örmekten mahrum kalan Alman 
lar için büyiik bir sürpriz teskil 
etmİitir. ~:mdi hav&dan yağ sür. 
prizi bekleniyor. Yabancı radyo 
istasyonları yasağı ecnebilere de 
teş:ııil edilmiş, yanlı.,lıkla bir ec. 
nebi istasyonu açan dokuz vaşm. 
da bir çocuğun ann<'sine üc ay 
hapis cezası verilmiştir. 

Hadiselerin 

tefsiri 
(Baıtarafı 1 incide) 

makla beraber hepsinin istihdaf 
ettiği maksat bir.dir: I.tanbulda 
sayıları yüzleri geçen küçük fı • 
rmcı esnafmın elindeki ekmek 
i t ini sermaye kuvveti ile bir el. 
de toplamak ve ıimdiye kadar 
ekmek pişiren fırıncı ları ııadece 

ekmek ıatıc111 ve da~ıtıcııı vazi. 

yetine getirmek. .• 

Belediyenin hu it te ne düıün. 
düğünü bilmiyoruz; nncak biz 

bu türlü tekliflerin kabulü, ıim. 
di yüzlerce esnafa maiıet vasıta. 
sı olan bir itin sennayc mukabi. 
linde b ir veya birkaç kiıiye im. 
tiyaz olarak verilmesi demek ola. 
cağmı düıünüyonız. 

Böyle bir imtiyaz \'ererek 

yüzlerce esnafı maişet vaaıtala. 

rından mahrum etmek için aea • 
'ba b ir zaruret var mıdır? htan. 
bul belediyesi nihayet birkaç 
yüz bin liraya baıanlabilecek o. 
lan bu it te fırıncılara rehberlik 
e derek kendilerini büyiik bir ıir. 
ket halinde bir yere toplıyamu 

mı ve bunlnr heaabına bu ser. 
maycyi bir suretle temin ederek 
ekmek fabrikası İ§İnİ gene bu 
esnafa yaptıramaz mı? 

E f'er küçük fı rıncıları bir ye. 
re toplamak imkansız iıe tabii 
ekmek fabrikası yapmaktnn va%
geçilmesi iktiza ebnez. Fakat 
bu takdirde gene bu ite hariç. 
ten sermayedar aramak da lizım 
gelmez. lstanbul gibi büyük bir 
tehrin ekmek ihtiyacı ıu it i, e • 
lektrik it i gibi doğrudan doğru. 
ya !belediyenin icabında el koya. 
cağı bir teıebbüstür. Belediye 
idaresi hakik:ıttc kendisine ait 
olan böyle bir tetebbüsü sermaye 
ıiz!ikton, ynhut fenni bilgisizlik. 
ten clolayı ba~ermaktan aciz mi. 
dir? 

Hasan Kumçayı 
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1 MElEK Bütün Oü~ya~,ın ~lkış~adığı Bır Oper~ _: 
· stNEMASlNDA PUÇÇıNı NıN Olmez eserı _ 

MADAME BATERFL~Y i 

Yaralı katil 
kaçacak 

Yatağı başında bir j an
d a rma bekletiliyor 
Beyazıt ile Kumt.:ıpı aı·asında Jos 

lu Çcngelkuy!U J.'erihnyı kıaltanç:ıldt1 
öldUı·\!n Hızır hakkındaki tahkikat 
tamamlnnmak Uzcrcdir. MUutlclumu-
mt ıııu:ıflrıleı inden Fethi dlln Cerrsh 
paşa nn.ntaııesln" giderek suçlu Hızı 
rm lfad .. slnl almıştır. l'oluı olan Uk 1 

fCtıdcsinuc suçunu ltırnf eden kntıl • 
şimdi inkAr yoluna sapmıftır. 

Hızır vaka gecı;sl dostunun '-'''l:le 
barı~mak nıuksadlle gddiltınl, f ıkat 
Alinin hücumuna. uğradığını ve bun
dan sonra yaptıklannı l:!lmedlğ.nl 

söylemekte ,.c 11uç l'.lcli bıçağm ıt:ı 

knı1islne ai~ olmadı"'ını lddlıı dmek· 
lcdlr. 

Yugoslav başvekilinin mühim bir ıı 
Betenuı, 11 {A. A.) - Yu"uslav radikal birllğinİll e 

lesi diin b~,·ekil \'e Yugoslav radikal birllgi reisi çveÜ
0 

setindo Ni.'.fde U>planmı~tır. Bu rr.UnascbcUe bir nut~ 
başvekil bilha...c::sa dcmı§tir ki: 

"- - Sulbü arzu ediyoruz. ÇunkU kimse bize taıırfll; 
takdirde harbe girmek için hır sebeb görmüyoruz. ttudU 

A.nd:L hiçbir emelimiz yoı<lur. Biıtün yap1cr km"·etıeriJlliJ1 
tiıııizin ilerlemesine:> gayrC't etUğimlz icin sulha ihtiyac!lll11 

Fransız meclisinin itimat takrir! i! k 
l'arls, .11 (A. A.) - Dün m('vcut 531 ml.'busun ıtt ş 

edilen itimat lakririnin metni şudur: 
"Meclis yükı1ek vatanperverlik havası lçinde cerc)'Sll 

komllcnin mii.zakcreleıi csnaı:ıınoa hükünıetin kendisiDd~ 
len izahatı dinledikten sonra maıldi vo mane\"i kuvvetle 
:mızın kahramaıılıklnrr se\'lyosine yük.seltmek için sıırfc 
durmadığı gayretlere kal1)ı takd r hislerini bildirerek ktll 

ı·e kadar harb parllmentosunun ~ ardımilc harbin sc,·k ,-e 
susundn itimadı olduğunu beyan eder." •• 

İtalyada bir yolcu tayyaresi düşt1\ ' 
Suç!uouo luıstan<>dcki bazı harek!>l- r.oıııa, ıı (A. A.) _ Roma _ Brcndizi ltnlyan ha''ll ~ Jar • 

lcrı firar etmek lstecllği şUphcs.n' 1 lışmakla olan bir nakliye tayyaresi Kalabr'da <lüşınU~, 4 ~),.,, 
uyanılıı·mış ve Hıı:ır dUn sı.ı!h hı'ıklııı· .,, 
ııgı brafuıdıuı gıynp kararı ııc t~v. ı et olan mtirettcbatr ile içindekilerden 6 kişi ölmüştiir· 
l<lf olunmu.tur. Bunun Uzerlnc hasla Leydi H a lifaks Romada 
nedekl yııtnC-ı bıı§mda bir j'.lndarma Itom:ı, ;1 l (A. ,\,) _ Leydi Halifaks dün nkııaın oğlllE" 
nlıhetçi bcklem!'~e ba,ınmt§l•r. noma·ya gelmi!; ve istasyonda İngiltere sefiri, scraret ıı:ı 

Bir düzeltme 1 lta.Jyan protokol ser\•isi mümessili tarafından karş~tıf 

.. ı:,J:~ ~:.:~:~.o:·~·:::"·m~::·:. ı -Ru-zv-el-t S-ov---ye-le-rı· -1e--nkı·t 
gazetemize \'Crdığl be~ naatın, Eınl-

n!SnU meydanına alt kuımında b:ıhsc
dllcn ı.sumıtıkler (hitlfgiııJcn) deni· 
lecek yerde bir terUp yanlışlı{1ı yu_ 
:ı:Undrn (b!Uril tiktrn ı,;onra) §ekimde 
çıkmıştır; <JUzC'lUılı:. 

Döviz kaçakçılığı 

ya pa n bir şebeke 
Gümrük muhnfn z teşkilatı Su

rive ile memleketimiz arasında dö
,.iz kaçak~ılıl'l yapan bir şebekeyi 
meydana çıkarmıştır. Kaçakçılık 

memleketimizde bulunan bir tüe -
carin Suriycd<'ki bir müesscso ara
sında yapılmaktadır. Tüccar bura· 
dan maJiyeti az gösterilmek surt>
tile Suriyeye mühim miktarda ko
yun ve diğer hayvannt gönder
mekte, orada.ki mtiessese ise bun
ların bedellerini gizli olarak tiic
cara vermektedir. Knc;akı;ılığın 

120 bin liralık bir: kısmı teshil e
dilmi.c;tir. 

Samatyada bir ceset 
bulundu 

DUn Samııtyada denizde bir erkek 
cesedi bulunmuo. sahile çıkanlmıştır. 
Suda çok kaldığından te.nmmıyacak 
bir gekil alan cesedl.-1 muhtelit yerle
rinde yara ve bereler bulunduğu ya
pılan muayenede anın.,ılmıştır. Czo
rir:de yeni siyah bir l'lbbc \'ardır. 

lllidddumumı muııvlnlerlnd<'n l''erl. 
dun vaka yerine t'ldcrek tahkikata 
bn§lnmı11tır. Cesedin hUvlycli meç. 
hQldllr. 

Bugünkü konvansi
yonelle gelenler 
Alına.oyanın Ankara büyük clı;lllğl 

nsl<crl atqe :muavini Ogfürt Ha.nsel 
bugUokU konvaru:lyonclle Berllndcn 
l;'elml§Ur. 

Bundan bD§k& harpten ev\·eı mem· 
lcketlmlze sevkedl!Jp de henUr. tel'lel
lUın muamelesi yapılmamı~ olan kim
ya fabrikası uıklnelert için hUkQmet4 

le temruı etmek Uzere Almıınyadnn 

gönderilen ml\hcndls Plei do konvan. 
fi1y0.t1clln yolcuları arasındadır. 

Bu makinelerin luynıctl 600.000 li
radan 1azladır. Bunlarla memleketin 
S'tibre ihtiyacı ltaroılnnacnktır. 

llalkanlılarm mcmlckcUmlzle tica
ri nıUııa.sebetlerl arttırmak yolunda
ki f::.allyetlcrinln son bir misali bu. 
gUnkU kon\'anslyonclden ç.kıın bir 
Bulgar makine lUccarıdır. 

Dulgnr fabrika mllmcaslll, memle. 
keUmlze m:ıkine gcUrtmek \ 'O muka
bilinde Alınnnyayn. satılabilı>cek her 
ne\'I mal n.Jmak niyetindedir. 

Askerlik §Ubesinc davet 
neyoğhı l ·crli .ı\ l'!kr.rlllc Şubcflin

den: 
Adları ~ağıda yazılı şnhuıların as. 

kerlik mua~clcı.si tcUdk edilmek Uzc
rc ntifus h1l\·lyet cl'z.dnnlarllc hemen 
mtirncaatları. Bunlardan hariçte olan 
ııı.r var!& mektupta ndrc~ıcrlnl bil. 
dirmelcrl 1111.n olunur. 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
'bir dlktatörlll ... -ıUr. Hus~a başka bir ı 

dikt.atorlUkle ltll!alt ederek kenulsine 
ft-nalık cdeuılyccclc kadar kUçUk vt
blr dLmokrasi olnrak sulh itinde ya-

•mal<tan bnşka bir ı:oycsl olmıyan 

bır koını~usuna taarruz etmiştir . ., 
ıtuzvel t A mcrlkaıı gcnc;llğl kon_ 

grPslnln mahalli ceııılyctlcrın(Jlon blrl. 
nln FinlltncJıyR}a kredi açılmaımıa 

knrşı cephe nldığını \'C bunu bu pa
ranın Amerikalı işsl7.lcrc tshııls edil· 
mesl için deıifl !Xlyle blı· hareketin 
Amerikayı bir imparatorluk harbine 
sc\ kctmck mahıyeUnc!c olacağı için 
}nptıgını h'lbcr aldığını söylcmf!'ltir. 

H.uzvclt demi§ tir ld: 
"- Bu muhakeme uçma:Jır. Aklı 

selim sahibi olan her insan Finllndl· 
yanın So\'yetıer birliğinin tamamlye_ 
tine göz d kmemlş oldug,Inu kolayca 
tahınin edebilir.,. 

Ruı:\elt Ameriltan sempati.sinin. 
yUzdc 08 nlsbetlnde Flnlll.nrliya Je. 
hlndo oldusunu lmydctın13tır. 

Rusyanın kendi işlerini ldmscnln 
yardımına muhtaç olmadan hııllede

cetınl, Sov}etlcr birliği JıUkQmeUnln 
belki de Rus milleti taratındıın ııe\'l• 

len bir hUkfımet olacağını, sulha bağ_ 
lı kalacağını ve komşul:ınnt l§lerlne 
müdahale etmlyeceğlnl, ev\'elce Umlt 
etmiş olduğunu ı;tly:iyen Ruzvelt ne. 
tice olarak §öyle demiştir: 
"- Bıı limit 3lmdlllk suyn dUş· 

mtqıtUr. llerlde belki bir ı;Un yeniden 
doğar . ., 

st:LH TF;~ t.:nnt•so 

l .ondrn, 11 - Amerika cumhurre· 
isi RUZ\'ellln yeni sulh lc§ebbUsU ln· 
gilteNde mUsalt bir surette karşılan. 
mıştır. 

Fransada bugUn neıırc(lılcn yan 
resmi bir tebliğ', tceşbbllsUn Amerika 
Cumhurrelsl Ruz,·eltın bundan C\'\'cl. 
ki mesajları ,;lbl Frans:ıdıı bUyUk 
bir aempatlle karşılanacağını bildir· 
meklcdir. 
Amerikanın sulh tcşcbbUsU bltarn! 

memleketlerde de çok derin bir alA· 
ka u~andınnıştır. 

Muhtelü kaynaklardan alınan 
hııborlcr, Amerika teşebbii&ünün 
Almanyııda alaka ile karşılandığı-
nı tcyid ediyor. Bitler, bugün mııııardır. l'illtı 

Zelzele felaketzedeleri i~ ~ 
1 ' lt ( Ba~ tarafı 1 incide) hallelerdc, iane~ t'1 ' 

Asgari iane mikdarı iki drah- müheyyiç sempatı§.!1 !d. dat 
mi ve azami!i 5 drahmi olarak yapılmaktaydı. 11 -1f.d' tli(t 
tesbit edilmiştir. Yolcular masa. "onlarla beraber ~ tw~ t 
lal'ln önünde tabur teşkil ediyor ekmeği yedik. ~yıı~ o 11• 
lar ve hu iş için hazırlanan ka. Biz: onların yerınddJ1l' ,J ~a ( 
ğı tlara isimlerini kaydediyorlar. lar bize nasıl yar. ~ ~ 
Bu kağıtlar cilt halinde toplana. idise biz de ~i~dı ôi6; d ... 
rak hatıra olmak üzere Türkiye. yardım etmelıyit'ÜeJ~ ;;:Q 
ye gönderilecektir. Muhacir maha . e ~ ~t'l:~ f. ·>c t 

Herk.es ianesini verdikten son. fakir insanlar iaıı~ıJI ~ 
ra, Türk ve Yunan bayraklarile biri üç dört ~~er P1'1 ~ 
süslü bir kokard alıyor ve bunu du. Yakında dig ıer f""' \e l 
ceketine iğneliyor. Beş yerine ayni §ekilde iane rrı .. ~ 
50, 100 drahmi v erenler çoktur. cektir. ,,.M k~ 
Bunlar 10 veya 20 kokard birden Z'l d Jıele Y.' t 
alıyor1ar ve ceketlerini baştan 1 e c ze ~ i/ı \ı'rı 
ba"'a hunlarla donatıyorl ar. Zile, 10 <J:~~ıt _,# t0rı 

Başvekil Metaksas, bütiin hü. şehrimizde bırıd oJIP't ı._, · 
ldimet erkanı, kordiplomatik ve ğeri saat 4.55 e tıı'• -~ 
diğer birçok zevat bu ianeye ki zelz:clc oıaıuŞ llt, 

lan yakalarına ili~tirmişlerdir. Teberru yekGIS ~ 
Sabahın onundan itibaren er . ~ 

BAŞ R OLLERDE : !I 
Milano Slıalası ve Berlin Operası Ba§muganniyesiMARIA CEBOTARI . 

Galata l:\arıı.ba§ KUlhan çıkmazı 11 
ı-;o. da Recep o;ilu Hakkı (332) 
Galata Mahmudly Abaca. çıkmll21 

No. 2 de Hasan oğlu :ıeııı:.t (329) 
Galata Bercketzade mnhalleııl kll

çtık hendok r~k k füza oğlu Mustafa 
(82!&) 

iştirak etmişler, aldıkları kolrard zayiat yoktur. ~ ' 

kek, kadm, çocuk, sivil, asker Zelzele fe1~ ~ 
veya rahip. Atina ve Pire sokak yapılıp aynı d~ ~ 
larında ve civarda dolatan her~ ıamına kadar • e ~ 

\"C Roma Operasının 120 kişilik meşhur orkestrac::ı ~ 
Pilme ilA\•c olarak RE!\'TKI..l l\IIKI ~tAt'~. ,.e :-.iETRO JURNAL en son dünra havadisleri 1 

nımmııı1~fıfıMllli~•rıııım~~-•~ 1.. 'i\.jhı~· 1 • ··ı:. ·ıııı'• .. 1 'ı ..... ,.,ı' ' . .. ı .l . t 
t 1 ı:,••., ,il'\ '•,I J 1 ''" '• 1' 1 , :r• ' t-• 

Galat& Arapcıımll A \'!USU Deruni 
sokak N o. 19 da Musa oğlu All (322) 

Taksim ıcnlçe:mc Mehmet efendi 
sokak No. 11 de Hasan oğlu Saba
hattin 329. 

kes yakasında en az bir kokard umumi m:rkeZl~p~ 
taşıyordu. Müteaddit kokardlan J olan nakdı. te~S ıcısı1" 
olanlar pek çoktu. 3.824.037 lıra 

Muhacirlerin oturdukları ma. tur, 



A A B E R - Akşam Postam s 

i!Jfl/J fll!J!lı 
Ç-tnireo: Efdal NOGAN 

ı.~ ... oturduğum: ~a:: 8.de!a gururlan- G. Saray denizcileri Taksim ve Seref stadfarmda 
• on Ve kati sözü ben öylem.iş, münakaşayı .• B ~, d k. ki"" 1 k r d D.. k.. kt 1 

nihayetıendirmiştim. un _eyog u~ a ı _P . o, a ın ·e Un U me ep maç arı 
~ ...... 1e~· diyordu. insan bir- l lerini parlak bir ~ilde müdafaa nlUVaff akıy til bir Spor Q nü B ŞBt llar Boğa içi.Yüce Ullrii • 2_1 ~l>ar. insanı arzusunu tatmin i~in ediyorlardı. Bir aralık kızın rOzü· R b . G 1 ık H . . 2 1 

-ali ~~eseıa a~darzulkan ise çol~· ne o kadar daldım ki muhaverenin o er o 0J - a tasar ay Hş d- a1YJ'IYC T k . : 1.1 
tll ~~ gjb· an urtulmak isti- seyri · k ·betf 0 renkl" b. ay arpaşa - a smı : -

~ '~ ~~~=~~~1~::;~ yüz ~~ği~~. 1~: bu ~ece~:, basketbo CU arı karş;laŞttlar Kabataı1. Da~ Ü§ .. afaka : -O.O 
eJI ~ Ya ep Istediği için, arzu ettiği m!ştı ve çok canlıydı. Hazır .~va~ I Galatas:ırııy klUbU denizcileri tara· Yapılan bu jlmnnp•!k haı'OkdUndA -.-ı.--

Par. lıgı ve zekası kuvvetle kendını gos tından ı~ r;.ıbat cunuırt.elit gtınU saat ıos,5 pu\·anln Ne;ıat Teltba§ ı tı:ıcl. 
~locı teriyor ve o, bu fikir milcadelesin· 4 de ltlUblln &yoglunclak.l merkez bl- 05 Y:ı§ında oınn bu sene ilorldo ağa. 
...._ onUn SÖziinQ kesti: den Kurt Larsen kadar zevk du· JlllSlllda terUp etUklorl jimnastik ve bcylcrlue lıUyUk bir rat.ıp oln~guıı 

!ltıı Va biribirine t ik' y:uyordu. Kurt Larsenin zevki ise bnaketbot mllliabaknlan kalaba- bor bnrckeUtc lsbnt Gdlyordu.) 
ı. }'a f ak • zı ı şeyi bir- lık bir scylrcl tlnllndo yapıldı. 2 1ncl.ıl~ 105 puvıınla Ziya Çnlım. 
"<: birı'iıir~ . ıster ve bu zıt arzu· payansızdı. Kendimi Modun CS3S JlrnnasUk harekl\tmm prognunı 3 uncillliğU ıo:; puvanıa SndJ. l TUr-
:ıaillı,,_ -·erine nıani teskil ederek liimeden 3ynlan bir tutam kumral §8yıo ld1: klyo tr:ırnple:ı şampiyonu). 
--....ı.ııaz~..,,, " l - '••··d·~- "---lnde h 0 -kll.t. ,.,,_ b 1 " 1 ti "'-d k• 

""l satına o kadar kaptırmıştım ki ~ ..... ~· _., ........... n :u .... ıı.rm ne ce.,..,. e eme mr 

I 'bn A- K rt La · okud ~ b' .. 1 2 - K:uıa cı.UamaS?. Mazhar hocn galiplerin mndnlyıılnn-
~.~ ~ u rsenın ugu ır §ıır e 
•vra11.,. zaten bu noktaya ge- 3 - 1po trrmanmıı. nı verdi. Bu mUs&balmlardıın wnrıı 
fe. -.ı. kendime geldim. 4 - Beygir sıra. Robert Kolej nıun.lllrnlerllc - Ca-

·~ tt~- {Devamı var) l'i - Paralel. ıatıısa.-ay klUb:l bul.etbol mtıaıı.1.ıDJuı. 
-vcun etti· sma ... c,.ild1. 

' l . C> "' 

ft:ıtı ~te bu ik' Tnknn!c.r §llylo idi: 
O tu}ıllnu 1 Zit arzu O ada- l'..obcr U.ol;)j mualllmlcrl: Hanna, 

,..,. ~er iri b' da ıneydana çıkarır. &rgtft, Battertild, \ls, \'aytmıın, 
--ı:arrı~- lr ruha sah. ı•arıu:t. 
lıı "<lil İYisi · ıpse bu ar- Gııl:ıtıı.saraylılıır da ııliyle blr l:cı.d-

l>se fenı.-._ ru, fena bir ruha sa· HınıJı:.ıuııllıı dua~ııoıo C(J cskı lhl>Jlllllfl ıırusıudıı 
tııJı --.ıuıı ~ ro ile oynııdılc.r: 

tUr. Yapar. Karan veren - l 26 - l'uzan. L. IJuıch ıııwt., llnlfık, Sc?cu.k, &dl, Tarık 
ı.. 3fı )llıııı •..ııı~ııcı ııru ınıJıı s~ı:ırıuı~ bıı l\tıuııo seyyntu (liııptnn) Kesim Orlmıı llellğ 'l'Ur-

r)6 "'tırt l.arsen gut. • • • • 

~e ..... ~ sabırsızlıkla: Ağacın dibine indiğim zaman yerde Cavadinin oyun b!ı§tan nUıayete k&d&r çok 

o~ 1'' r ... ı. \·e ~r:cıtnıaı dedi. Karan U.)'.KU esnasında auş.:u{;·une delalet edecek hiçbir nc>ecıı.nıı oldu hııtuı. o kııdar kl o. 
l?ıl ı.. ""4 <1eu1I • .. d. C d" da I yunculıır bütün oyun mUddeUncc bi· c; , '"'1 i~ i~ ~dur. Farzede- ız goreme ım. ava ı orta yo ctu. ribirlcri.uo yııpmı§ oldukları buketin 

ı ~ ~~· O, aYni ek ıstı yen bir adam Cavadi dalların ve yapra.M..ı .• n ku nacı ~irile bu vakte kadar u tnrkıncıa bile oımııdıtar. llk hnftaym 
r?'J 2atnand da · ek olduğa vakit Galııtaaaray tok bir bııs. 

~t Bô l a ıçmem . arasından yukarıya doğru başını yuyup kalmış mıydı? FD.kat pek ket ile 17-16 gııllp vaziyetteydi. 
flı..._ ()~ye bir adam ne ya· uzatmağa çalr~arak: sarılı surette hatırlıyorum ki şa· 2 tı:ıcı hnttaym oynanmo.ga b:ı§la· 

1~ :~ ~d bir kukladır; arzula· - Ne dedın sahib? Bir şey mı yet Cavadi uywnuı; ise mutlaka yınca tıer iki ı.arat da M!r1 ııucumııı.r. 
"#_ ~.- ~ Ur ve nıhunun bu iş· ~ylüyorsun? yere düşmüs olması icap ederdı ıa baBket Y pnuı.k poplnde tdJıcr. 

·t·d,.ı ıı.~, . fnıt~§i .Yoktur. Eğe.r İ'9 Diye sordu. Acaba hakikaten uvudu da dUcUp Kolej ınuııJ.lımlerlnden .Jat.terfLd 
~ eJ' "" tltj -oeı ed ~ ıw çok teknik v a rl, S4rl§m olaD Hım· 
·~ ~ itlne "ğ lYOrsa nasıl olur - Sakın bu a~ç bir uyku ila öldü mü? na bUtUn halkın Uzcrl.nde güzel bir 

~~ ~ ~~ faline kapılmış olur? cı ağacı olmasın? Bayılacak ka • 13u fikir aklıma gelince lcleta tesir bıraktı. 
ı , ''11 h~ 01 .... ~ ha.kimse o ar· dar uykum var, dıyorum Ca\udı bütün gece cendere içinde sıkılmış Oyun blttlgi "-akit he.r iki t.akDn 

e "- ":'ttıı ~~.arzusundan daha Cavadi gayriihtiyari güldü: gibi her tarafı aJ:ınyan vücudumu da s2.s2 ile terabere !dtlcr. Fa.kat 
·~ ™- y k ok crak hakem Senıcrclyu.n faul çııldığmdıı.n 
• .._ ır •v h b l oyun 20 ~ye uzadı ve l{olejlller bir "''--v~"'h1'r .....,

1 
• Tahrik ve iğfal - 0 •• Y - m etme sa · zorla yerinden oynatarak aı;:raçtan 

~· <> <>Ynanıaz. Tabii a· ı ! stedığin gibi uyu! Ben ~~· aşağı tırmanmaya başladun. Cava· basket oo.ı..a ynpn..-ıı.ıt ç:ık gUzeı oyna· 
b. lte.liyort-~ daha cazip ve iğ- baha kadar nöbet bcklıycceğiml dinin geoe tünediği a~:ıç çntalına yan Gct3tıı.ıw'ay tnkımmı 8{·32 mağ· 

ısı.~ YtlıJ 
6

·"". o zaman başka. Dedi. indiğim zaman yerinin boB o!du· ıop otwer. 
~,. jl..,_. Hakikaten h.,~ım adeta kursun r - düm o d --'·}" Mils:lbakıııardan aonra. Gale.tnmi.tay 'ltı .... ,,~ düc:ünmek ı',.in bı"r ~ • gunu gor . ra an m\;löA a a· ... " ... So 1' :r-- gibı ağırlaşmışu. Buna hayret c d'b' bak ğ k!UbO den1%cWk fUbe:ı! kaptanı Suat 
'- ll_ llra ~ladı• ğacm aşağısına, l ıne ·ma a .Elr:erl gö:-U§tUk, Ve dcnlzcllerln mun 
,·~ı haı B • diyordum. Vakıa o gün çok yo - uğraştım. Tekrar aşa~ıya doğru tazam surotto k11 nton eporle.mıa 

Vay 'l una ne dersiniz rulmuştum. Fakat böyle yorgun - seslendim. devam ettiklerini VO mevsimde form .. 
'lier- fyden? luklara pek alışkın olmıyan bir a- Kuşların ve böceklerin cıvılbsm dıı olablleceklcrlnJ o8ylcd1. Ayni za. 

~~~ ~~de kılı '-'k ,~.... dam sayılmam. Bundan ba~ka yor dan başka ses sada işitilmiyordu ınnnda denizciler o.raamd!ı Anıavut. 
. -·ı.ı.ıa...., ALI ,/Q.>& gunluklar bende bilakis uykumu S tl ~ . ba"' d köy SIJ'Ua.rındnn Bcbekteld lokalin 
ti n"-. \' .. ı. At>t-.-- r.uhu üra e a~ .. çtan ınmere ~a ım ,, u •. ft .. ft• bl k •·--trt 

ıı.... ·~ """ -...uwu tatruımiyle kaçırdığı halde bu a&.rır · un ne ,w...,.. uznynn r ros ......, 
cı,.... -...q!Utıi~ • Ut_ isterseniz heye- Ağacın dibine indiğim zaman do yııpılııctııtmı bildirdi. 
.~lllt il l'\ıh Uyku ihtiyacını hiç de tablt bul • yerde Cavatlinin uyku esnasında Galatasaray denlzcUcrlnlo kıymeUt 
ll)'°:Suıı u lloktad ~~ ~il eder, madun. dU~ti.iğüne delalet edecek hiçbir iz ıw.ptanları Suat Erleri böyle aportit 
tı 0~ 'Ilı. Siı a ikinıı de yanı· Acaba ağaca sanlı sannaşıkln· göremedim. Cavadi ortada yoktu barokctıerıo elcmıınlarıru bo§ bırak· 
~,<Uc ~ llrzu}'U ruhtan ay- nn yapraklarında mı böyle uyku Ağ:ıcJn etrafında dolaşarak \ıu mndığlnd:ı.n dolayı tebrfk ederiz. 

~Or, İSe tuba ediyorsunuz. Mis ilftcı tesiri vardı? kuvvetimle her tarafa bir kaç de- nootp OGAN 
1Iaı~Yu <>n~~yet veri- Eğer böyle ise, Cavadinin de fa: · 

ı % il hır görmüyor. mutlaka uyuyacağını düşünüyor· _ Cavadit Cavadi! diye sesle--...,~ '~t. e arzu a}'ni şeydir. dum. O vakit adamcağız bebeme- nip bcldcdim. G~e hiçbir cevap 
~ ....., ~ tiın: hal ağaçtan yuvarlanacaktı. }'Ok. 
t :vı .. _ a:ı ... _ - Bunu kendisine söylemeye dav- • d · 

~' -~ on~ih tahrik O vakit hayretim sah ereceyı 
t1> y, ti( \'e :'G kapıtflln ve iğfalin, randığım sıradaydı ki birdenbire buldu. Bu koca Hintli acaba kor· 
ıttıı lıl'llste ~fal oldu.rru kapılznasm tah h'llrşun gibi ağırlaşan göz kapak· kusundan kaçmış mıydı? Yoksa 
~ ~llıı id:iias Yolundaki Mis lanm kapandı ve hemen derin bir başına bir kaza mı gelmişti? 

alt- ~-t bıt iyeıt tüı ~ doğrudur. Ateşi uykuya dalarak kendimden geç· Acaba ağaçtan düşüp bayılmış 
de ~ıt. at... . &ardır Arzu tim. 
ııed ı.uı, is~ aıbid.ir 

0
: da tıp- sonra da onu yırtıcı hayvanlar 

D ~ ?\ilen : da, ayni ateş Gecenin nasıl geçtiğini bilmiyo- mı sürükleyip götürmüştü? 
r f ~ Yahut Şey~n Sözönünde ol· rum. Fakat göılerimı açtığım za· Bu §üphelcr içindt> ağacın etra· 
~~~ Yey~dlp bir tarzda ta· man güneş üzerinde yattıJ;,rım ağa· tını uzun uzun tetkik etmeye, bir sr. ı§te ~ünülınesi1e kö- ca bir altın şelfile gibi dökülmek· iz bulmaya çalıştım. 
~~ budUr~ ve iğfal hacklı te, etrafımdaki ağaçlarda yüzlerce Cavadi bu derece korku duyduğl 
~-::C·. hareke~ :rzt~YU fiiliyata kuş ve böcekler CIVIi cıvıl ötüş· bu havaliden tek başına kaçıp git 
()·~ıp tut c:.<' lrecek kadar mekteydi'er. meye cesaret edebilmesi için mut 

te~ ~~ r:ı~~~ liizgArdır. Güneş tepeden geldiği için öğ taka aklını oynatrnı§ olması lfı 
d! dar ltıı "'ıeı b' u hızı verecek le \•aktine kadar uyuduğumu an· zımdı. Dünyada buna cesaret ede 

ı~) t~"vttli ır haıe sokacak ım: ladım. 1Ik hayretim eu oldu: bileceitine ıhtımal verilemezdi. 
Ş1 ~q. 0 l!i llis~1:1>'abilir, ama kö· Oğle valctine kadar uyuyup imi şu halde. korkudan. gece yansı 

.ııı1 J ~a ,~ İYi; ~ ve iğfal· dığım halde acaba Cavadi neden hakikaten delirmi~ olması da ihti 
~;;,. Sor-..... <la 'Seb~i oğru da, !ena· benı uyandırmamıştı? Garip kar· mal dahilinde değil miydi? 
~ deta "'ıt~a o~ r. yolaını teşkil eden Hintli kuşağını Gece tünedığimiı ağacın birka~ 
~~·, ıQ ~ ~lllnd duğuznuz zaman ft· ki düğümleri gece sıkışarak haylı metre ilerisinde yen muayene e-

P;J 'tl Sôrlen,;~ Son ve kati sö- körleşmişti, güçlfikle çözdükten derken, o sırada, birdenbire bu 
şePt l.a,.,. .. ~iıı-..~ \te nır. .. _,__ sonra altımdaki ağaç çatalına doğ hayret nidası fırlatmaya mecbur 

r tef' , ... -..~ -·41~tinı. tAk~sayı nl· ru iğildfm: 
%- ı~1~ ın l(urt - Cavadi ! diye seslendim. oldum. 

~~ ~lndr- 10sttındeydi. Hiçbir cevap alamayınca tek· <;ünka yerde Cavadinin olduğu 
~ Yl'aı g() ::-• azla konuş· rar: aa katiyen şüphe etmediğim bir 

v~ ~ '1kısrp ~ilYordu. San· - Cavadi! diye daha lmvveth ıuunaş parçası ile bir tutam d& 
~Ortjı. ~~Si ~ıs bir enerji seslendim. yolunmu§ saç görmüştüm. 
~ b' ne bır men Gene ses sada çıkmadı. O vakit gayriihtiyari titredim 

li ~ıter bitınez h feı arı· O vakit büsbütün hayret içindE' Lıra bu kumac parNısı Qıvadinirı 
tz-~ ... _:il' nın .. _, - eınen a~ '" ı.~ 
~di~~ &ib~'4.lta~ya girişti . kaldım· Etrafımı saran yapraklan giydiği gömlekten kopanlmıstı 
~ iti ise <Sarana~b;r : taınaınen aralık ederek aşağıya bakmaya ça· O kUçWt saç tutamı ise Qıvadinir. 

btı~ı..... • ıddı'a "1 lı~tım. uzun kömür gibi siyah saçların· 
di>..?-.. g~lj ""Utii- . , n 0-
~°"lllt bi rıce. ~· ıdeatistikti Cavadinin gecelediği çatalı biı dan yolunmuştu. Demek bir mü 
~~ il<i ktıirne a sırada sayle~ türlü göremiyordum. Cavadi aca cadele o!mu~tu. 
~ l§titalt ,~~=~esna. ınQ. ba yere mi inmişti? Yoksa biltürı Peki. ağaca 10 metre kadar u· 

... 41Xl•- geceyi uvkusut. dn korkulan iı;in· ~ak bir ır.esafede bu mücadelenin 
~ ~ ..... ~. de geçirdikten sonra o da yaprak· manası neydi? Nasıl oluyordu da 

""" da birib·ı-• - lann nş-ettiğine hfikmettiğim ur Cavadi ağaçtan inmiıti. Mücade-

ugün ü maçlar 
Taksim stadında: 
Beykoz • Topkapı saat 15,20 

Fener stadında: 
Galatasaray • Altıntuğ saat 13,30 
ı-·ener • lstanbulspor saat 15,30 

Şeref stadında: 
Süleymaniye • Hilal: saat 13.30 
Be§iktaş • Vofa saat 15,30 

Melztepler arasında 

~ olevbol n1açlarına 
Dün de Beyoğlu Halkevi 
salonunda devam edildi 

Beyoğlu HaJkevinde, diln 
mektepler arasmda tertip edilen 
volevbol şampiyonasına devam 
edildi. 

Güniln ilk kar~1Ja.şmasmda 
Galntasarav • Muallim mektebi 
qahııda yer aldılar. 

Galtasarav takrmr. ~k Ustiln 
ve hakim bir oyundan sonra 
Muallim mektebini iki sette. 
15~; 15-0 yendi. 

İkinci mUsabnlrn ~an:ıt mek • 
' bi ile Ticaret lisesi arasTI"'da 
... ,"''dJ. Milsabakayı 15-9: 15-
~ f .. tanbul Sar..at mektebi ka· 
ıa11dr. 

ÜGüncU rnUsabaka Rişli Te • 
rn.kki • YücelilkU takrmlan ara· 
•und~ vamldt. Rlsli Terakki ra
'tibini 15-8: ı!}-g ,,end; 

le a.ltaçta mı başlamıştı? 
Fa!<at Cavadi ağaçta ise böyle 

t,fr taamtza u~ramış olıın a~açtan 
,ı,.;sinin birlikte yere yuva .. larunı, 
olmalnn icap etmez miydi? 

(DtNams var) 

Mektepliler aro.smda tertip 
edilen flltbol müsabakalarma 
dün de Şeref stadında oldukça 
kalabalık talebe seyirci kiitlesi 
önünde deva medildl. 

Boğaziçi· Yüceülkü: 
2-1 

GUnUn ilk mUsa.bt.kumı Bo • 
ğuf çJ ve YilceUlkU liseleri ha 
kem Ahmet Ademin idarcslnde 
oynndı. 

Ovuna Boğaziçlnln soldan se
ri bf r şekilde yaptığı bir hQcmn· 
al ba~landr. 

BoğaziçiUler d&ha ilk dakika· 
larda YUceillkil kalesini aıla§U· 
nvorlardı. 

Fa.kat yaptıktan h'llcumlar 
hl~ bir semere vermiyordu. 

Buna mukabil YUcetilkü ta 
kımı da mlin.f erid hüelllillar ya· 
uar:ık Dora.ifçl kalesine tehllke
v:ı rR tıvord U. 

18 lncl dakikada! Ytlcet1Jk11 
kalesine inen Bohzicililer ilk 
go11erlni yaptılar ve biraz 80D· 
ra da birincJ devre bir sıtrr Bo
.ıı.azf rinin ~alebesile nlhnyet bul· 
du. 

İkinci devreve Yilceülkü d:ı -
ha canlı bir şekflde başladı. Ve 
mUtemaiHv~ soldan Murad va . 
sıta!fle, Bo,ıı;azff"f kalesine tehlt 
kelt hOcumtar vamvorJardı. ,.,. 
nit.ckfm hUcumlannm mnkMa • 
tmı da :vantıklan bir oonlle gör
düler. Çok ~cmeden BohziçJ 
takımı da. ikinci ve l50n savıs: 
nı vapa.rak maçtan 2-1 ·galip 
çıktı. 

l§ık • Hayriye: 2 • 1 

GUnün ikincl maçı d& Hayri · 
ve ne ~cıık arasmda oldu. Bu o
yun da sürprizli bir ~kilde so
na erdi. 

Oyuna hakem Şazi Tezcan i
daresinde her lkf taraf ~ şekil 
de dizildiler: 

lşıkı Sbuın - Necmi, AtfMfl 
Aytekin, Adnan, Mehmet - Aıı. 
Binan. Şeref, Nizam, TahSin. 

Ha1trı'JIO • Mfıcahit • Ahmet 
'M1tstafa - Necmi, Faruk, Arif 
M1ı.,tafa, Galip, Saim, Kadri, 18'" 
met. 

Yukarıda ~örUtdn~ gı'bi Hay· 
rlycllier birinci takım oyuncu 
larHe 8ahava l"Ikmıs bulunuvor
la.rdt. Fakat Işrk Jisesl gilul 
bir ovım tutturarak Havriye · 
111erin 5 fnr.I dakikada yantrl< -
lan s:ole 20 incl dakik:-da mu
kabele edince vazivf>t berabere 
bh- ~eklı> afrdl. 

Bu da kf a.da.n sonra çok kızı . 
ıııan ve zevkle cereyan eden ma~ 
ta ta1<rmlar ba«1ka savı ya1'amı · 
ttaN! 1( devreyi 1-1 berabere bf 
tir,." er. 

ikinci devre herkes Havrfve · 
nin f"81ebcsint beklerken onla · 
rm vnnılmı:ısm~qn fırtifAde ede" 
T~tlthtar. vlne 20 tncf dPldkııd:ı 
•ı~~nn vanhkl'9.rt bir hUeum • 
da Ali V1tsrta!fle 2 lncf ve gali· 
h'vet ~o11erlni hzanarak ıııamnf . 
"""",,"' l<uvvetll takrmlıtnndan 
Ff ll,rrfvey! yenerek •abadan ay
nldrTar. 

Haydarpaşa ı 

Takaimlueaiı 

1 
ı 

ler arası futbol mnsabakalarnıa. 
devam edildi. GllnUn ilk oyullu 
Taksim ile Havdarpa.~ arasm· 
aa ;dl. 

Hakem Tank ör.erengin.io i
dare ettiği bu maça takm:ıl&r 
şu şekilde çıktılar: 

Trık.!im: Ali • Sa.mi, Kı2miZ • 
Yakup, Samı. Koatantin - Sami, 
Btı7'7ı47t, Ziyrı Ca1ı1t. Or1&4n. 

Bayda.J'f)Q..'4: Sabri • Yakup, 
Sadettin - Sezai. Orhan, Kemal· 
Hayri, lbrahim, Tarık, Nurun -
la1ı.. Silleyma.n. 

Oyuna Haydl.?ilXlsalıtarm hU· 
cumile be.Standı. Hemen Tak -
alın kaleS!ne yerleşen Havdar
na.şalılar bugUn çok snizel bir o
vun eıkaran Taksim mfıdaf aam
nı venemediler. Fakat 6 mcı ~ı
kikııda Hayrinin vakınlardan 
çekti~ §iltu kalecinin önlliılin 
kapalı olmasından top Taksim 
ağlarmt bOV1ııdı. Akabinde açı-
1an Talrafmliler. HaVdarpaşa sa
hasına ~rleşbler. Yavaş va\•a.ş 
fakat tehlikeli olan hncuınları 
katecinfn v rinde mOdaf ansı bo 
zuyor. Nihayet devrenhı bitme
sine 10 dakika kala aol h&fm 
ortaladığı topu Burhan kaleye 
sokarak takımı berabere e-ctlrdi. 
Birinci devre bu netice Ue bitti. 

Ik.inci devre her iki ta.rafı 
vonı1du. Oyun da ahenksiz ~ 
~f yor. Bu şekilde her iki ta.rafm 
g-atibiyetl elde etmek için çalı&
tıklan bir anda oyun sUrprlzll 
blr eekilde Haydarpeşanm 
Taksimle 1-1 berabere kalma
slle neticelendi " 

Kabataş: Dariit§ala• 
ka: O· O 

Ba sta<!di. güttUn aon ve en 
ıııUh!m mUsabakasmı KnbataşlA 
Darüesafaka. takımları yine ha -
kem Ahmet Ademin ldareelndc 
l'lvnadı. 

Oyun Ka.bat&§ llsesfnfn ~ 
.,.0.,.nl bir hUcumne baı,la.dı. 

Fakat bu hUeum ~ok ~~ 
011-nrvan Da.ril!'\.~f' kııınm mUda
fa.Mında kmldı. Ve DarilıJşafa• 
kahl~r da ka?'§thktı hUcumA 
~e~tlter. 

Her lkf taraf da tnımlıkb hU· 
l~umlar Yft"Rrnk oyunun r.evldrıt 
arttrf'1Vnrl tı rdı. 

Fakat bUtun vnı:nlan bOcum .. 
1ar hf c bir netf ce vennfvordu. 
Kabatas hOcum hattı topu ayak 
lanıı~a fazla tutarak ellerine 
~n fıraatıardıın lAyikıte ü~ 
faı'e edcmlvordu. 

Ovun bu· ~kilde karı;ıtrldı bU
cumlar i~fnde cereyan etti ve bi· 
rfnci devre sıfır, sıfır berabere 
bitti. 

iKiNCi DEVRB: 
İkinci de\'!"e yine aynı heye

can frinde f!ect:I. 
Ve her iki tnraf da bir ~k 

!avt fırsatları ka~ırıvorlardr . 
39 uncu dıı.klkada Darll~fa

ka solicl Kabatllff kalt"Clzfle 
kannla.ştıiı halde topu dışan 
atanık muhakkak galibiyet a• 
V'l!'nJ kacrnk 

Ve ikinci devre de b&ytece 
vfrıe f:avmz nlanık bitti. 

Kabat!.! mOhaeim hattı topu 
avatrmda fazla tuttuı?undaa &.
~-n netice'i alamıtdı. 

Takttnda Fund, Ahrnet toW 
~.,.,., nvnıtdttar . 

Darllşpfab taknnmda ı. 

~ bek - IDml bir .,,.. ~-.... 
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H X B E 'R - '.AtCşam Posta!lr 

ampulla 

ha asri fabrikada 
imal edilmekleclir. 

TUNGSRAH KRiPTON lambalarını 

temaruz ettiren 

burada vazedllen 

parlalc ve beıaz ısılt 

rUlcsel< randımanlı 

hususi makineler ve aıatı dakike ile 

istihsali kabil olmuştur. 

ilOUff L-A -EliflflDffl LE-R iSTANBUL ANKARA 

11 - 2 - 940 Pazar 
12.M : TUl'.1< müziği: l{anıık 

program. Köy WrkUlerl ve oyun ha
vaları. Kadın okuyucular, Sa.rı llecep 
ve Sadi Yaver Atnman. 13.30/H.30: 1 
!J:Uzık: KUçUk Orkestra.. (Şet: Necip 
~l:ın). lS.00: Program ve memleket 
saat ayan, lS.05: MUZllt: Radyo caz 
orkestrası, 18.30: Çocuk Saati, 18.1}5 : 
Serbest saııt. 19.10 Memleket aııat 

ayau, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
ıg.ao: Türk .MUzlğt: Çalanlar: Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan, lzzettın Okte, 
Reşat Erer. l - Okuyan: Radl!e Er
ten, Mustafa Çağlar, Azize 'ıl'özcm, 
20.15: Konuşma (Tarihten aay!alar). 
20.30: TUrk mllziğl: Vedia Rıza U:on
scri. Çalanlar: Vecihe, · Ruşen Kam, 
Reoat Erer, Cevc1et Kozan, 21.lCi: .MU.. 
zlk: Wnltcr Gerhl\rdt ve Cemal Re~lt, 
t.nra! nd:ı.n Sonat ve muhtelit keman 
ve piyano parçaları, 22.00: .A!Uzlk: 
Melodiler (PJ,) 22.15: .Mcmlekııt saat 
ayarı, Ajans haberleri; z.lraat, F..s
b m - TabrilAt, Kamb1yo - Nulrut 
borsası (Fiyat). 22.30: Ajans spor 
servi.si. 22.40: MUzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30: Yarınki program \ ' O ka
panıı. 

Tiyatro ve Sinemalar 

ŞF.HlR •nı'ATROSU 

Dram Kısmı: GUntiilz 
l!::,~O da. Ak§am 20.30 da: 

O KADlX 

• * * 
l~omcdl Kısmı: GllndUz Hi.80. Ak§:ı.m 

20.30 da: Oğlumuz 

HALK Ol'EltETJ 
Bug-Un matine 

1!l d:ı.. Akııarn 9 da 
(l.'l Mııslwt) 

Baş, Diş, Romatizma, 
Siyatik ve Kulunç 

ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına kar
§ı iyi bir ilaçtır. Günde 2-3 adet alınır. 

Sıhhat Vekaletinin ruhıatıru haizdir. 

1
VA 1 matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

................................. lllllli 

VAK 1 T 
Nr... Yazan •e l'iJrkçeye cc•lrenlo actı ~ayıra KrJ. 

1 Kader (Voltcrden) A~ım Uı 208 

2 Olirııpiyıd oyunları Vildan A~lr 1~0 

S Kılerans Terrııs esrarı (Galopln'ıltn) G. V. 30\ 20 
4 Yugo~lnvya !leyahat nottan Asım Us 112 10 

5 S:ırk Ekspre~lnılc cinayet (Chrislie'den) V. G. 3GO 20 

O Etrüsk Vazosu (Prospcr Meirme'dcn) Jlayd:ır nıraı G• 20 
7 Her ııı~nılckette birkac giln (~luhlclir ınucllincrden) 

Alınıet Ekrem 352 20 

3 Son kor~an (Fon Lüknerdc'tlco) Felhl Kardeş 376 20 

9 Ka(kıu hiküyelcri (Kn1bek'ten) Ni)'aıi Ahmet ı:rn 10 

10 Son Elıfüıılıp muharebeleri (Kollin.!l'ttıı) Ahıııcl Ekreın 2i6 20 

11 Futbol lrniıleleri l':ii1het Ahbıı, ot Ot 

r•Dr. Kemal ÖZSAN-. 

1 
Urolog Operatör Beyoğlu ls· ı 
tiklal caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pazım iistü. Tel: 4.1.2.35 
......... 1 ........ 

Dr. Necaettin Atasagun 
.S:ıh:ılıları 11.30 a lı:aılar; akş:ıuı

Iarı 17 den .!!Onra L!Ueli Tayynrt 
'.p. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
lrnlnı I eılrr. (Ttlf'f on: 2:l!l~ı:ı) 

Bu basit ve kolay 

GUZELLiK 
reçetesini 
tecrübe ediniz. 

A !fili [/C>ıÇ kızın 
tt<lavidcn evvel 
ve sonraki re. 
simlcrine ua-

kmı::. 

Bayan ~t. 
S. diyor ki: 
"Kendimi 

aynada ~Ördüğüm VaKlt, adc~ 
~özlerimc inanamıyorum. CıL 
dim evvelkinden daha güzel, 
daha yumuşak ve daha nermin, 
bütün arkadaşlarım tenimin 
güzelliğini gıpta nazarlarilc ba.. 
kıyorlar.,. Siz de, yeni ve ta7..e 
bir cilde, ş:ıyanı hayret bir tene 
malik olabilirsiniz. Hemen bu
günden bu genç kızın tatbik et. 
tiği aynı basit ve kolay güzel. 
lik reçetesine başlayınız: Bu 
gece yatmazdan evvel yilzünüz.e 
ve boynunuza cilt unsuru olan 
pembe rP-nkteki Tokalon kremi
ni sürünüz. 

Terkibinde Viyan:ı rniversi. 
tesinin meşhur bir profeqüt'ii ta.. 
rafından keşif ve "BlOCEL" 

.,- •rl ~~th' ~~ ... • ~(~· .. " .. f \ • -•• • • '-' '' ı,ı;• W • 

. . .• .. ' . . . . ' . . . 

Vakıt Matbaası idaresine 

tabir edilen kıymetli ve cazip 
gençlik ce\•hcri vardır. Siz uyur. 
ken, cildiniz bu kıymetli cevhe
ri masscdecck ve her sabah da.. 
ha genç görüneceksiniz. J<:::rtcsi 
sabah yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullarunız. Bu 
d:ı. sivah benleri eritecek ve a
çık mesamelcri sıklnştırıtcaktır. 

Ayni zamanda cildi ~,. 
beyazlatacaktır. :su uııd8 ~ 
viyi tatbik eden 'f crıdİ~ 
kika) her kadın, . bıılll 
çok sene gençleş"!ış telle 
yeni güzellikte bır 

0
...;t 1' 

olacaktır. TOK!" T ri gıı 
nin mUrmir ııctıel'll' 
dir. 


