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'' TAVMiS ,, in VERDiGi BiR HABERE GCRE 

ovvetler KiıJkasvada Alman 
mühendislerine istihkam 
,vapfırıvorlar 
{/:ınva ile Rusya arasında 

kranga, Kafkasya ve 
~Q,.adenize şamil iktısadi ve 

Askeri işgal 
programı 

Londra, 12 (A.A.) - Tayınla gazc
teslnin Belgrad muhabiri blr~olc Alman 
mUhendJ..s1erlnln Ukraynada bulun. 
makt& olduklarını, Ode.sa, Mariopol 

ve VorosıılskC:e birtakım lstihkl.m* 
in§& etmekte bulunduklarını Ye g-erıe 

ba%1 Alman mUhendlslerinln Kafkas· 

(Devamı 4 Üncüde) 

Romanya Veliahdi 
evleniqor 

Prensin ikiz olan iki kızkardeşten 
hangisini alacağı belli değil 

BükttŞ, (Husost) - Burada iyi 
haber ala.a m.a.hafile g1Sre dost 
Romanyanm veliahtı prena Mi§el 
evlenmek üzeredir. 

Prensin evleneceği kız Hohen. 
zollern - Sigmarlngen hanedanına 
mell.!ub preMeS Mari Antuanet 
veya prenses Marl Aldegond'dan 
birisidir. !kisi de fevk&llde gUzcl 
olan kızlar benUz 19 yn.,mda ve i
kizdirler. 

Jfahlre, 1Z (A. A.)' - Kraliçe 
Feride'nin mart ayı sonunda dün
yaya bir çocuk getirmesi bekle
nilmektedir. 

MUHiTTiN 
ÜSTÜNDAG 

Mecburi pasif ko
runma işlerinde 

''Enkaz kaldırma,, 
ekibine seçildi 

Bu kabil zevatın mükel
lefiyetlerini nakden 
yapmaları için kanun 

tadil edilecek 
(Yazıs~ 4 üncüde) 

JALMANLAR, RUZVELTTEN 
'GiZLiCE TAVASSUT iSTEMiŞLER 

Sovyet kıtaları 

Ladoga; gö_lünden 
geçmeğe teşebbüs etti 
Mannerhaym hatb kesif bir ate§e maruz kalını§• 

sa da Fin mukavemeti gene kırılamamıştır. 

Hclsln1d, 12 (A. A.) - Summa 
ve Ta.tpale m.mta.kalarmda Sovyet 
topçu kuvvetierinin ateşi bilhassa 
şiddetli olmuştur. Beton kaleler 
pek kesif bir ateşe maruz kalınl.:i
sa da. Fin mukıwe::neti kınlama. 

mıştıt. Bununla beraber Rus top. 
çusunun at.eşi mUhim tahribat 

glSrmUştllr. Bir taarruz esn.Mmda. 
blr Fin alaymm zayiatı 11 ölll ve 
14. yaralı~an ibaret.tir. 

Ladoga gölünün oimall şarküdn. 
de RUl'llar Atittojoki mmtakıwn
da bir kere taarruza gcçm!ıılcrae 
de muvaffak olamamışlardır. 

yapmı~tır. Sovyctler dört kere pi- Ladoga gölil Uzerinde Rus ~ 
yado dalgalarını hücum ettirmiş- lan buzların Ustünde blrka~ mUf
lerdir. reze geçirmeğc t~ebbils etmişl~ 

İlk hatlarda bulunan bir mtı.ea- M de gölUn Ustündek.i dağınık kil• 
hid Fin zayiatmm ehemmiyetalz çUk adalarda movzi almUJ ol.an 
oldugunu, buna mukabil Sovyet- J Finler bu müfrezclori geri p 11

::. 

lerin ağır zayiata uğ'radıklarmt kUrtmUşlerdir. 

1 (UKALA) ONA DERLER Ki ... 
~ Bir bira bahsinin köpüklenmesi f 

Dört aydanbcri hasta olan mee. 
hur orta oyuncusu Kavuklu Ali, 
57 y~mda olduğu halde bu sabah 
saat altıda Cerrahpaııa cadde&n.. 
deki evinde vefat etmiııtir. 

Hastnıanıncaya kadar belediye 
zat işleri gubeslnde memur ol&
rak çalrşan Kavuklu Ali, bundan 
37 yıl evvel tulOat sahnelerine in. 
tisa b etmiş, halka. kendini çok 
sevdirmiş, haliik, nezih, nilkte
dan bir insandı. 

Bir taraftan sahneyle alA.ka.dar 
olurken, diğer taraftan rüsurnatta 
çnlışan Kavuklu Ali, bir mUddet 

Amr.rlkn IlnrlC'lyc :\'nnrı llul bir topl:ınhlla söz 93yltrkt"n 

(Yazııı 4 Üncüde) 

BEŞiKTAŞ VEFA iLE BERABERE 
Kaldıktan sonra 

~~a~~rr~s~e::~~\ll~~:~:uk::~ ı F enerbahçeye yenilirse, hk 
aine on sene evvel belediyede va,.. 

d/;o~e~~:~İ!~ae salınere para ta- şampiyonasındaki vaziyetı sarsılacak 
' • Kanmaktn.n ziyado sanat qk:tyla 

~yo,q ~ jincijt~ ~.. t ..(DüDkU •P.O,c ty.l.lf.t7UJMI ~_t. ll'zılar _ 1 lııcl 113,yfaıııu.dadır.). J... 

Bir bira buhranından her hldi
se gibi haber veren bizdik. Umum 
MüdlirlüğUn izahını dinledik, se. 
beblerini anladık. Alman tedbir. 
den haberdar olduk ve... bittabi 
buhran bahsini bıraktık. 

Fnknt hah.sin yakasını bırakmı· 
yanlar oldu. Ve buhrana bir de 
Bomontinin adı kar~tr. Dil~UndUk: 

Propaganda havadan menfaat 
avlamak i1:in yalnız devletlerin 
Jı:ulla.ndığı ve hele Almanların kö-

tü kullandığı bir silah değildir; 
her işin, hususile her ''j3 adamı,, 
nm kendine göre bir propagand:ım 
var. Bomonti fabrikası da h1sa. 
darlan elinde - sebebi 18.zmı de. 
ğil - ölınUş bir §eydir. Acaba? ..• 

Evet, acaba? dedik. Bir& buhraı
nmı gidermek için: ''Canmı, fite 
şu tcsi!at bom~ duruyor; bunu 
kendinize mal edip çalıştırsa.ru
za!,, diye Bomontiyf sağlık veren-

(Devamı 4 üncüde) 

Bir Norveç petrol 
• • 

gemısı mayna çarptı 
J,ondra, 12 (A.A.) - "Gallia., 

ismindeki 9968 tonluk Norveç pet
rol gemisi dün ıub.:ıh !ngilterenin 
cenubu ııaı·ki saltlll açığında. bir 
mayna çnrpmı., tır. lnfiliıkm 6id
dcti sruilldelq §ohirde lıiss00i1~ 

lir. Afa;>n Gallia'nm ön kı.ı;mma. 
isabet ederek bir bölmeye au dol· 
muşs:ı. da diğer bölmeler taiyike 
mukavemet ettiğinden vapur ateş 
almadan bir limancı kadar romol'-ı 
;körle çcldlebilıpi§tirJ -



1 

Y'-lzan: OTERO. ( 30 J TercÜ."!le eden: V. G. 

Nisberg, birdenbire ayağa kalkb ve kontla Tre
z:enike hitaben: 

- Size verdiğim çek sahtedir,, dedi. Zira bu· 
ıece burada bütün serve timi kaybettim; 

Gel~ olan kont NisbergdL 
MC!ier Larcheveque onu, yoluna
cak yağlı bir kaz olarak davet et
mişti. O ak.şanı bakarada bir yan· 
dan ben, bir yandan 
da Tre:zenik masanın üzerin· 
ijeki altınları k~pışm.alı..1:a Meta 
ya..rıı ediyorduk· Hakikaten, Tre.. 
ı:enik, arkada~mm sözünü dii:ıle
~ ve "işi çakmaya başlayan ka· 
(lmm,, taliini birdenbire değiştin. 
~şti .•• 

Za\'allı kont Nisberg ise belki 
litnründe görmediği bir silratle u. 
pıruma doğru yuvarlanıyordu: Be 
raberinde getirdiği bütün paralan 
bir iki SJat içinde ka}•betmişti, on
&n sonra borca oynamaya ba~la· 
ıwştı. Oyunun sonunda Trezenike 
IW bin altın frank borçluydu ve bu· 
mm. için bir çek irnzaladL 

Nfr:ayet oyun bitti Herkes ka1k 
b ve gitti. Yalnız ben, kont Lar. 
dıeveque, Trezcnik ve kont Nis
berı kalmıştık. 

?-l'isberg, bırdenblre aya~ kalr 
lr w kontla Tiezeni.ke hitaben: 

- Size verdiğim çek sahtedir, 
l!edi. Zira bu gece burada bütün 
terVt!timi kaybettim ve iflasa sü· 
"1klendim. Şimdi şerefsiı ve borÇ
lu yaşamakla ölUmn terdh etmek 
ar.ısında intihap yapmak zarure
lindeyim ve karar.mı vermi§ bulu· 
ınuyorum· 

r Larcheveque1e Treze:nik hayret· 
le dona kalmışlardı. Fakat halle.. 
rinrlen hiç müteessir olrnadıkla."I 

ıarülüyordu. Trezenikin belki kon 
luD kendisine borçlu olduğu p:ıra· 
'1 alCıir.ıyacağı için canı :nkılmış
Jı. 

Ben dcrlıal ileri atı1'1ım ve Nl~ 
tierge: 

- Hayır, kont, dedim. Bunlara '* para bile borçlu değilsiniz. 
- :Üçü birrlen !ordJ.lar: 

- Nasıl? 
Gene kont Nisberge hitaben: 
- Evet öyle, dedim. Zıra sizi 

-ıi:>landrrdılar. Bumda hileli bir 
kumara kurban gittiniz. 

O zaman Larcheveque mDdaha. 
le etti ve: 

~ - Size ne oluyor? diye sordu: 
- Hiç, dc.<lim. Sadece. hakika· 

"tin anlaşıtmas::m istiyorum. Beni 
llet ederek etrafımda çevirdi~niz 
lmldaklann farknıda değil miyim 
13Ilnediyorsunuz? Bcrıi o kadar 
ahmak mı sanıvorsunuz? 

1 Sesimi gitgide yükseltiyordum· 
·Kont Larcheveque ve Trczenik te-
IAşa düşmüşlerdi. Kont beni sus
lurmak istiyor: 
1 - Gidmiz, gidiniz isti· 
ıahat Ediniı. d1yordu. 
' Kont Nisberge de benim için: 
\ ·~- Galiba biraz fazla içti,, der 
Jibi işaretle;:- }·apıyordu. 

Fakat ben sesimi kesmedim. Bil· 
akis daha şiddetle oağtrarak: 
i - Kontun çekini ve yuttu~· 
ıı:uz paralarını derhal geri verecek· 
liniz. yoksa büyük bir rezalet ÇL 

kannm diye bağırdım. 
r Larcheveque lıaıa benim sarhoş 
plduğı.ımu ileri sürüyordu, fakat 
ilaha fazla gürültil koparmama ma 
'11 olmak için, aıkadaşına kontun 

paralarını fade etmesini söyled.L 
Ertesi gün kont Nisberg geldiği 

gibi bütün serveti üıerinde oldu
ğu halde gidiyordu. Ben de yanı· 
ma BettiYi alara!t Karl~baddan 
a.ynldım.. 

••• 
Artık ~hretim orta ve şarkt A ,..,... 

rupaya da yayılmı§tı. Onun için 
Macaristanda, Romanyada iş but 
Llakta müşkü!a't çekmedim. ~faca· 
ristanda bir Macar orkestrasında 
çalıştım· Hele Bükreşteki hayatım 
çok tatlı hatıralarla doludur. 

Bükreş, bu güzel cışk ve eğlence 
şehri sanki benim Şf!refime bir kat 
daha şen.lenmişti. Çalı~tığım tiyat
ro dolup taşıyordu. 

Fakat Bükreşirı zenginleri be
nim hulkı eğJendirnıeıni çok gör; 
düler. Hepsi bfribiri ile rekabete 
girişerek beni hususi eğlencelerine 
davet ettiler. Hemen her gece bir 
zenginin tertip ettiği eğlencede şar 
la söyleyip raksediyoıdum. 'Bük· 
reş zenginlerin<len çoğu bir gece 
için bana tiyatrolardan fazla pa· 
ra veriyorlardı. 

Bir gece, Riederman ismindeki 
bir adamın eğlencesindeyclim. 
MMim kıitı. Yerler iki karış kar. 
la kaplıydı. Y a1mı o gece, kar din 
miş, müthiş dona çekmişti· Ay 
VardL 

Riedermanm k0113ğı bQyilk bir 
ba..tıçe içind<!ydi. Salon o kadar 
kalabalıktı ki davetliler kapıya 
kadar her tarafı doldurmuştu. O
nun için, yalruz salonun bir kör,.e
sinde dansetmek kafi ı;elmjyordu. 
Bulunduğıı.m yerden, raksın hare
ketlerine gore, biı kuş gibi uça· 
rak hrhyor, salondakilerin ara .. ına 
atı1I>or ve önümde deniz gib! ya· 
nJan kalabalığın onasın1:ın geçe
rek salonun nihayetine kadar gi · 
diyordum, 

Bu nwııarayı tekrar ettiğim bir 
sırada, kapıyı a~J:lt buldum ve 
kendimi, bahçeye attım. Karl2rrn 
üzerinde o katlar güzel raksediliyor 
du kil &-..nim aıkamdan bütün sn.. 
!on ~halısi de bahçeye lırlamış ve 
karlar üzeriru:ie koşuşmaya, çılgın· 
ca bağrışmaya başia.mıştı. 

Ben, raks ve musiki içinde sar
hoş bir halde, dumıadan dönil· 
yor ve döne döne uzakla~ıyordum. 
Biraz sonra bahçeden çtlmuş, cad. 
denin karları üzerinde, ritmik a· 
dmılarla izler açmaya başlamış· 
tını. 

Beı.1 önde. davetlilerden gittikçe 
azalan bir kısmı arkada, uzun bir 
me32.fe aştık. Manzarayı bir res· 
sam görse muhakkak "karlı meh. 
tapta ra.kseden kadın,, diye şahe
ser bir tablo yaratırdı· 

Karlar üzerindeki raksmıa de
vam ederek eve kadar geldim. Fa· 
kat bu harikulade eğlence bana 
pahalıya mal olmuştu: Ertesi gün 
yatağandan kalkamadım ve tam 
bir buçuk ay zatürrieden yattım. 

Hastalığım müddetince Rieder. 
man benl hiç yalnız bırakmadı. 
Doktor ve iHlç parasını kendisi 
verdiği gibi, hergün de beni gör 
nıeye geliyor ve türlü türlü bedi· 
yeler getiriyordu. {Devamı vat) 

flfQriimcek Navctud 

MUA72E/3 
8/lt MAV· 

MUN 
ı::,-LQi.Şİ l<oc.· 
Cul4/fı. 
NıN 

l(ARARGA· 
HJlıll 

ALT ÜST 
l:TTI ... 

F ransaya giden 

T acirlerimiz bu 
sabah döndüler 
Fransız fahrikalan üç 

aya kadar makine sipa .. 
Tişlerini teslime 

başlıyacaklar 
ll'ra.runzlnrla ycnl ticaret aolıı.gına.u 

ya.pılm~ı Uzerlne Parlııe giden ta
clrlorimizden bir kısmı bugüııkil kon
vaııslyonel trenile şe:ırtmi.ze dön. 
mUşlerdlr. 

.Bunların verdlklerl matrunata g~ 
re, Fransız mUessese!erl TUrk1ye ile 
tıcı:ı.r1 eşya ' mübadelesine glrlşm'=!k 

hususundaki teş.-ıbblliileri bilyUk bir 
mcmnunlyiltlcı karştlııı:nl§lı:ı.rdrr, 

Krom vcı Manyezit madenl ihracına 
mu..1cabll Frıuı.sar.lan mıı.lJoe Vd diğer 

demir ma.17.eme getirtmek maksadlle 
cereyan eden g15rU>ımelcr neticelen· 
mi~ ve mul.a\:cleler akclolurm:uştur. 

Nilınyet Uç nya. kadar Frans•z fa.bri
ka.l'l.rı sipartşlerl tesilme başla.ya_ 

c. k!anıu bildirmışlerdir. 

Memleketiınlzdetı madeu kömll.rll 
aatuı. almak lç1rı hükrunetlmizuım 

m~de iı:ıtnır.al eden 1:unıııı .ııanıı· 

yit ır.Umes.slllerl..ü.den M. Argiropu.lo 
ela bu;Itinlctl kO!lvıuurlyoneUn yolcula
rı arasındadır. 

nk pıı.rtl olarak Yunaııiatans '5()()(.1 

ton ktlmllr gönderUııcekUr. :Sunlıu-ın 

bedellı>rl eerbe..,t dö\"izle öd"uecel:Ur. 
Zonguldak maden ocaklarmdald ts. 
Uhıı:ı.IAt ıırttırıldıktan BOnr& 1:tıııa

!llstaım kömUr ihracı.ıh çoğaltılacak
tır. Oca.klarm amele miktarı tu ihtl· 
yacı ka.rştlıyacak hale getJ.rU.mek o. 
zeredir, 

Ocaklar lçtn Ul"!\aDlu olan 2000 
m.,tı-emCta.b~ direk de Roma.ııyadaı:ı 

tamın olunm·~ştur. 
Anııeoıu.nu.n muhtel!! yerlerfrıdek1 

elektıik 1.§lerl i\,lıı çağrılan lk1 Macar 
mUbendiAl bugl!ıı geJml§Ur. Bu~ 

rm biri Merıoine, dlğcri Eoluya gide
cel.:lerini eöyleml§lerdir. ----o----

iki ceset 
Biriııh.1 hüviyeti henüz 

anla§ılamadı 
Cum.ırte~l aki&llll Davuspa.,a za. 

hlllert.:.:ıe bulunan ceııediıı ht\vtycU 
benUz uıa.,uara~tlr. Ceset mor· 
ga naJı:ledllm!şUr. Teşlıh' edilccektlr. 

DUn de Baluı:köy ııahlllerfrıd" yeni 
lhr ceset bulwırouştur • .Bunu.o lzzet 
a.du:ıd.'l ve Samatyalı blr adam cı.tıı

/;'u ~ıinde çıkan lJlr vesUcadw:ı 
a.ı.ı •şıJ:a~tı:-. Görülen yara ve bere. 
le•·'l1f!O ce:;edin uzuncs. n.:.Uddet deniz· 
de lı:ıı!clı~ma ihtimal verilmekle bera· 
ber bir clııayet eser! o!up olmadığı da 
araşurıl.:ı:ıe.kt:ıclır. 

Zabıta t.abklkat.a glrlşıni§ tzut ııa~ 
bıkalı birsızlardandır ve lımıızlı~ ya
parken btJt~ller tarafmd:ı.n görUlmesi 
Uzerlne kaçmıık !Btemlj ve 9aşkınhk· 
ta denlz•ı rlüşerek boıtuJmuştur. HQ.di· 
3entn kazıı.ciJJı ibaret old:ığU resm011 

tesb!t edilmitşlr. 

Fırınlar 
Sivil memuA"larla 
kontrol ettiriliyor 

Belediyec-s verilen emir Uzerlne 
bUtUıı luı.ymakaınlar ınmtaka.lan da· 
bilindeld s!vtl memurlo.r va.sıta.ııUe 

hergUn aı:kı kontroller yaptırmakta 

ve tablekb.rlar ve bakkallar 1çln bo
zuk ekmek ı:ıkaranlar[ yddırım ceza. 
ams çarptmnaktaclırlar. 

Be'ediye, dlğer taraftan, bakkal 
ve tublek€lrlara k!l.r verilmemesi me. 
selesini tetkllt etmektedir. Fırıncılar 
ııube a.çnw.ya lcbar edileceklerdir. 

Romanyaya gönderi
lecek pamuklar 

Hl ŞUEAT-

AKŞAM P.0 
Salıi6i " N•;,..t,,,. 

Hasan R~ 

INGiliZ ORDUSUNA TÜRK 
TOTONO VERILiYOR 

iDARE EvJ; ~--,_ ...... ...... tı• , .. ,,_ , 

y •'ZI ltJeri ....,_ ·i 
l! ,. .. " 1 

!l&l'I • • "' , ............ !:.... 
__., ,_ - ..--A 
~ ........... 

r1ac)Ni·ş~ıı 
Bu sabah Amerikadan· gelen bir tacirimiz son 

vaziyeti anlabyor 
• ftrllft ':"4 
1 ee-ttt.ı t.DO U· ~ 
•• ~lılıı 4.71 • ,...; 
• 8 •yhlı s.AMt • 

Fransızlar 3, lngilizler 5 
mi1yon lirahk tütün ahyorlar 

• t "Tl•k ... --------0.,,,,ııdı(ı ,.r ' v ~" rr 

Bir Amerikalı etgan. fe.brlkatllrtı 
bugün.kil konvanatyonel tt-entle Bal· 
ka.nlcı.rdan gelmlştlr. 

Bu fabrika.tör, ke.ndlslle &"Ortloen 
bir muh~rimlze Amerlka.nm mem
lel..t<timizden Uç milyon kilo kadar 
ttltUn alacaP,"mr, lilge ''o sn.m~ı.ı.n mm_ 
takaları tUttinlerinlu tercih ealleceği· 
nl Ttırk tUtUnlertııin Amerlkada çok 
beJ;enilillt,lni ve diğer memleketlerin 
mallarmrtan daha f.lyade tuttuğunu 

s<Jytem!ştır. 

Bugünlerde Alma:ı ve ltıglliz t11· 
tU.UcUlet'l de p!Ytu!alarn::ıızla tema.cıta 

buJı.u:duklarmdan tütün satl§Iarı çok 
h&....'11.tet!cnmıetir. FlyaUarm yükııel· 

mesi b()kJ('nıyor. 
Bi" mUddcttenueıi Fra.c.sa.da ıuıu. 

nan tütün lhra.cat!;l]arunızds.n Nll§!t 
Fwsçloğlu bug1in gEılmiş ve bir mu. 
haırlrlm17e drmiştir ki: 
"- Fraumzlar, memhketimlz:ıen 

ıoo mllyeın tranlkık (ta.ktltM>n üç mll
l'Oll Ura) dt:erlllde tllttln aatm ala. 
ce.klardır. Bu tl1tUnler, memleketlıı'..U 
den gönderilen nümllileler gözönUndc 
t-.ır.ular&k lruıım k.rsım mllbaya& olu. 
nacaktır. 

İngillzler 18e, bqbca lif.gara f:ıbrl· 

Adliye Vekili 
Kon yada 

Fethi Okyar muhtelif 
adli müessesf;leri teftiş 

etti 
K.oı>yu, - Adliye vekill dUn öğle. 

derı. evvel refakatinde vall oldllkU hal· 
de ordu ı:nlUettışUğinl, kcılorduyu, tıe
lecllycyi, vna.yetı, Jan&rmıı va emn1· 
yet datreleriıı.l., baroyu ve ı:ns.lıkeme. 

lerl ziyaret ve adliye, t.a.ru teşkUa.tı-
11ı, hap:tı\laneyi tettıo etm!ştır. Veldl 
8.Bllye lıi.Jkuk malıketıleainl ziyaretin
de görüJmekte olan da.vayı dl.nleını, , 
ö~lo )'emeğl.nl l"arU vııa.yet rc!:il Ha.
ilsin atlı:tlt§ kl§Ulk ı;tyafetinde yeml§. 
Ur. Ziyafette vali NJzam:ıtt:lll, kocge
ııe.·al Na.tlz, genı;r&I Fahri, general 
Hakkı, m.ebu!I o;evk1, meb:ııı lzzct. 
mebus KA.zmı, melıwı Vehpl ve adliye, 
parti ve umumt mecllii erktuıı, cemi· 
yetler mUmeasiller1 vardı. Yemek 
çc. lt samimi mtısahab@ler araamda 
yenll;ll. 
Musalıaoo ~.nda vekil Konya.da 

tıapUJıane binası: yaptmlacağ"ım vna
dettı, 

vua.yetin madE"!ı vaziyet! ne de aı.ı. 
kadar olıı.ı.-ak izahat alan vekil, ye_ 
mekten &0nnı. §ehrln g~ecek yerıe
r1?!1 ziyaret ve sar.t 17 de tıe.ronun 
balkevlndeld çayında, saat 20 de be· 
ledJyenln ordu evinde verdiği. ziyafet· 
te hazır bulwımuştur. 

Ba.yaıı Okyarla kızı oeh!rde aynca 
ge;;uıU yapmı;lu.rdır. 

Sipahi ocağı kongresi 
Slpatıı ocag-ı aerı.eltk kongreal dUn 

yapılnuştır. Hesap ve bUtçe raporları 
kabul edildikten eonra atçılık l§lcrl. 
nın l.nklJafı lı;in bu aene madd1 var· 
lığı olmıyan 6 talebenin Ucretaız ola. 
rak ocıı.k atlarından letlfadd etmesine 
karar ver:l.lmlştlr. 

Mesut bir nişan 
Erzurum eaylavı Natız1D kızı: Meh 

pare ne De:terdarlık kontrolörlerin· 
den CelAl özdenin nişan merastmı 

kalan nıı.rnma buraya gönderdlkleı1 
heyet vuıtaslle bir mllyon 1ngtUa ll· 
ruı (be§ milyon '!'ürk Urasmdan faz
la) kıymette tUtlln almaktadırlar. 

İDglllzle,. evvelce Anıerlkıı.ı.ım vır. 

jbıy& tuttlnUne alı1'ttklan için TUrk 
tütılnUnUn yayılmasını temlu etmek 
ına.ksı:.dile esaslı tedbirler almmışt:r. 
Bu yayına 1,şine ordudan ba§laıımıf 
n tUU!nleriml:.s çok memnuniyetle 
karşılıı.nnnş tır. 

İngiliz!erin Tllrl. tUUbıllD.tln tadına 
kolaylıkla aiı§acalıJarı anla~r. 

İngiltere, Türk tütUnU lthalAt.;::ı.ı lı:o

la.ylaşttrmak üzere V1rJinytı tütUnJe. 
rin1n ltha'tnı tahdit ederek Jwnttınja.
na tabi tutmuştur. 

'l'alı!atue lngil.17. plyasal&rlle tem11111. 
Wımız yeni O}dUğ"ü.nda>.ı birtakım 

gUçlUkler ·ıardır. Fakat lk1 taral:ın 
hl!snU ntyetllıı bu & :ıçIUklerln L-:ele 
edlh:ceğine şüphe .,tmlycru.z.,. 

~ . . 
Memlel«ati.mlzden muhtelif emt1l\ 

as.tın alm&k tızere gelen Fre.nstz u,. 

rı.a,;1 mll.messillcrinde:ı. lki k!ş111k bir 
heyet de bugünkü Semplo:ı ekspresi· 
le gelm!§ ve aoğruca I<'raıı.aız aef'l· 
rethanea1n• g1tn!~t1r. 

KDçül< Sehir 
Haberleri 

• t..1:anbul - r .ondr:l a.~alt yo
lllDUD Edi.rne şehri lçlnden geçe-· 
cek ktımım8 ait güzergah projeei 

lerdil. 
Bu toplantıda Bute& ti 

zat AyaşJa ticaret ve~cıl. 
lertnden Saort Pozan 11' 
En ver ve oehrlml.zdeki 
katörler lı:ı.zrr bulUJllll 
ıv.u::yı iktisat müdUrU 
uUr koza ve 1pekll ıı.ya 

kar oJm.ıuuası sebeblle Ol f;, 
oıJa,ndığlllJ veslli.a.tarJa 
eoura miill koruma 

g-J.D bir birlik yap.uıal' .• --- ~ ... 
arayıp tetkik etmeııltl 

torgulara cevaphU' .; 
Bt.mu.ı:ı tı...erm;ı kurul _.s 

11 una bl\tla."1 tesbit eUJlr. 

k.ouı!syou Le§kiliDıı ııarat 
K;>ı.nls,yon ııw:ıay1 bJrJ!ği 
tınwı.a taşkU .. rıneceıttı··. 

Bw·sadakı meyn~ V• ııJ 

kend.ı ara.lu.ruıaa. !.ıir Uit 
k:ırf.ll' v"t'llll§lero1 r. Bu 
u_ -ı.~.sı g"Unl! Ucıı.ret od 
bh' Lo,p!autı ye puac.aKtıı°' 

be.zırlanmıg.tır. Yolun Erlirııe mat.. z ~-1d kta 
halinde bulunan bu1uduna kadar Oll~ 1.u a 
olan k!imunm ilkbaharda L'l§a.ıu- nin çalışnı 41" 
na başfa.mıcaktır. ~;;uldak - ZouP 

• Tramvay ve elektrik i<Jareııtn- de a.r ve 1011y&I ya~ 
den çıka.rtla.n 30 memura lıjlerl ni- 1ergl ıuoeıert koııUteıetl 
hayet bulduğu tebliğ edilmi~Ur. ıaı Ahmet &illerin rlY.., 
Ancak bunlar harıÇte iş buhnala~ mı;!ard.Jr. Ar komlte!lt 
."ID.l terrJnen lld ay da.ha licr~t!e bJ..ı·de bulunan ot~ · 
istihdam edileceklerdir. İdarenin çı bazır bulunmu§tut:.,. 
yfüı liradan fazla mSAşlı memur~ 24 ~ubatta açılacak reı- ~ 
rma alt kadro dahiliye vekl.letine totoğr~ ııergt ııazırUldeJi 
g5nderllmiştir. Uzeriııdcı !touw,uınıuıtut• ~ 

"' İklııcikA.nun ayı içinde tram.. dım komıteaı de 17 ıı.ıbt 
vayla.rda 619 parça eşva unutul- •er rıcğl karariaştırın* 
~uşlur. Bunların . ekserlsint ıem· 1 Uat11II bir HzcııJe ~ti r,ı1· 
sıye ve çanta teşKU etmektedir. çalışma kolları a.ynıınlf.tdl 

• Son günlerde mllcevher fiat- her pıı.z.arteaı gUnll ~ 
larmda yükselme görülmektedlr. tıgı kon1'e~ıara de".-..1 
Ayni zamanda kaim altm bilezilt. tedir. Halkım.ne e.za tıNr 
ter modası da salgın haline gelnı.1§ gUndeıı güne art,ms..k~/ 
gibicllr. ~ j 

"' Zongulda.k limanının ağzını • • • hd 
lı:apyY8ll ve ancak motörlerin llmıt. Sınek!ı"ekı " 
na girebilmelerine lmkln bırakan ı U . 
kum ve çıı.ktllarm temizlenmeleri- b f f ıedl 
ne devam edilmektedir. Ancak bir a 1 
tarak d•Jbıısı k!fl gelmemektedir. 

• Tramvay ve elektrik şebeke -
sinin ıslahı· ıçin bir proje hazır!ıın
mıştır. Alman 1 milyon 700 bin ll
rahk dövizle getirilecek maheme 
bu lşe kafi gelef'ektir. İşe evvelA. 
bozuk tramvay raylarmm değişti. 

rilmesile başlanacaktır. 

Berberlerin kongresi 

lzndr, - Sinekli ~ 
beyelAD baftneuıl§tlt· ''."".:ıt/ı 
sı.ı mUndet1 olmuo ,_yıw~ 
ve O.sma.:ıağıı. aul.!lJ'l ~ 
kl hasarın tamiri Jçlll ~, 
vam etmektedir. Oç gUtl 
auıa.rm tekrar ı.stı.tad' ,J 
gehıceği tahmin oıUJJJll 

_:tal 
Askerlik ıube.,, 

lzmir - Romanya.ya sevkedilmek U· dUn aelırlmizde yapılmıştır. Mera 

Berberler ceınJyeıı ııeneltk kongre
si dUn yapılmıştır. Geçen seneye alt 
beQııplar ve muamelelerln tetkikinden 
ııoura berberler kursunun daha ta.al 
olmam lstenllmt~ ve bunun için bir 
lıeyet aeçllrnlştlr. Kunıu ldanı edecek 
olen bu beyet Musta!a Galip, lsmall 
Sun, Veli Asım, ŞUkrU Şa§maz, Malı. 
mut ve T-Iasruıdan mllrekkeptı:-. lda· 
re heyetine de aııU llza olarak Adem 
Gök, Mustafa Turan ve ŞlllrrU, Ye· 
dek azalığa dıı İbrahim Safa, Ahmet 
ve Mahmut seçilmlglerdlr. 

Fa.tlh ıuıkc.rllk ~ 
1 - Henüz biç a;olı~) ,JI 

cezruı. cezaaız 316 • ( ~ IY 
l dtıniz) swlfma aı~ .J 
eev'o<edlleceklerdtr. _ ...... r 

2 - Şubede topl&W...-cıO'' 
bat 940 pazartesi '11°1)~ 

a - Bu celpte tıedel ~ 
• - MUkeUel"JerlD l)IJ1 

günde ıubede tıazu' 

zere vapura yüklenmclcte olan bQtllD eimde İstanbul kumandılm general 
pamuklar mukavele ahka.mma mu. Avni Aktaı::ı da bulunmuştur. Gene; 
va.tık clup olmııdıklan anlaplmak u- mıanwarm meaut bir )'UV& kurma.la-
zere kontrol edilmektc<iir. 1 nnı dileriz. 

N!= GRRiP M41/. 
llll< 8v HAJYVIJN 
HEM()~ PFI( 

A ICl/.L./ •. 

olunur. 
• • • 

BEYOCLU ytıı~I 
UK ŞUBESiNi>~~· A 

Adlan aşağıda ~,ıfı4 
laruı cııtkerllk muaJJI' U\f~ 
dilmek Uzer• oUfUI 11

111 
l&rtlıı heml'D ıutıe)'4' tiıl 
ld.o olunur. IY 

Plya"o ytızbqı g.,ıl 
320 (31613) ... .J' 

SUvart teğmeD JIUl'...-

zım 824 "" Levazım uteğrOd 

hor aıs !33497) uıul J' 
' 'ekim bınba§t Y 

299 (328·3ı5) 

Piyade yt!:tb!t~t ~ 
)ı{wıtafa 303 ''81.6'1 



H A B E R - Akşam Poeta~ 

• 

a ç • 

şimahnde bir Sovvet iaşe kolu pusuya· düşürüldü -:-----
. ,,,,~~~ Finlandiyaya Ameri-. Polonyada açllk 
~~n~~J!:Ue c3ınlek- k adan gön Ü il Ü g e 1 d i .. E~~~~~~~. 

• lıı UUr. Dudlea tev- Muttefıldcre ve bıtaraf· 
l'b gt(tere '-• 

'ehlıau ~uı 'Ve lcrt.Hçd Hclsinki., 11 (AA.) - Stok" JJNLAND1YADA AMERiKAN lara yardım teklif etti 
ı~ vı:: llCınaı ederek holm Ticligcn gazetesi, Viborg'un GöNOLLtlLERt 

•~"diz.. r Gatosuna dön- clün tiddetli -bir bombardımana 
etiltada 1 mar\1% kaldığını bildirmekted!r. 

Jt ?ıllrt.lıhı.lnPosta namı v de. Şehrin çok güzel olan tarihi kili" 
~ rarı ııınu komitesi acsi ile diğer bir k:ıç bina truna· 

• ~~ ko;' teis•eumııurıuı;tı. men harap olmuş v~ müteaddit 
~ tu utıııai'llluştur. binalarda yangın çıkmıştrr. 1ki 

rlıı ttfı:ıe l'lılJh~dudunda Hind lilU ve iki yaralı vardır. 
~ ~,.._ll:Jlrct tedı k:ıltnıe olan Han~ö de bombardıman edil · 
• lı 'l!Jleta ın • Kehl ~lrctl mlştir. 

el?tıaıı ~tavaat ~tlr. 70 ATLIK lAŞE KOLU 
~ l!i" tı§nlg'lıı "Hltler H ~ . tr: 11 K li n. tı:ı a.dh ki bnun 1s e.aın-, - i.At'e gçrza· 

, llı~d l'cllllıest hUkflnıetin veo hır.da dU§man taarruzlarına <!::' 
~ ere ol em- t • t' E 'dd tli bil · ı..t<ııetcı tınınuştur B h vnm e rnl§ ır. n tı c cum 
"ll ~!hı er unu kayde~ .u. l:ır blih.ıssa Suır.ma rruntakasın· 

~l tl'tıı ;dere buıu, Alman'JOr da ve Taipali nehri üzerinde vu· 
t.1r l'tlt~ebUeceği en mnkı:= kubulmuştur. Bütün bu taarruz:· 

nı Vasıta:Jı olmu"tur lar tardedilnıi§tir. Şiddetli oplju 
------· ateşi kaydedilmiştir. Finlandiya· ay b d 

lılar bet dligm:ın tankını tahrip 

U rt a etmişlerdir. b0~ı .. . atl~:t;;a;~~~~::r~~~:ı~~ 
~a.tte .. g

1
undür ayni olunmuşrur. Topçu aalivd cı· 

~tbıı c.e Zele ol ıyor muşsa da piyade hlıcumları vuku· 
~ '-tt~ ıı ( bulmanuştır. 
'l ~i 8.~j' A. .\.) - Eu ea.. Finlfmdiya hava kuvvvctleri 

ı. ~l:r, ~ rla ~ 4 de etddet- dli.man tecemmfilerlni bombardf 
b '~bıı le~ Cilıı O~ zclzele ol- mazı etmiştir. 

Hclıinki, 11 - Bir miktar A • 
merikaı gönUlil Finlindiyaya gel· 
llllŞ bulunmaktadır. Meşhur A • 
merikan Pilotu William Sullüan 
gönUllil tayyareciler arasındadır. 
Bu tayyarccil~r İngiliz, Alman, 
Polonyalı, Skandinavyalı ve BaJ· 
tıklıdır. 

Diğer taraftan seferber edilen 
FinUlndiyalı doktorların yerine 
köylerde çalışmak üzere bir çok 
İsveçli doktor g&ıilllll olarak 
Finlandiyeya gelmiştir. 

Ne~ork, 11 (A. A.) - F..ı!lki 
Rc!dcumlıur Huver, 1.s~!A edilen 
Polonyayıı. yardım etmek ve rıçlI
ğm önllne gt-çm k için İngiltere, 
Fransa, Polonya ve Amerika hll· 
kQ.nıetlerl wmda teısrlld me:!al 
t:dil;ı:ı~lnl ve İngiliz ablokası be. 
çllcrek Alrnruı topraklann:ı ylye • 
cek ve diğPr nmddelerln sevki im· 
klı.nmm teminini is~tir. 

B. Huver'e glke, bu nakliyat 
gayri muhtırlb milletlere alt ola· 
r.&k ve Polonya.da yapılacak tevzi
at bir Amerikan ve bitaraf komite 
tarafından kontrol tıdllecektir. 

Macaristan toprak 
tadilatından vazgeçmiyor 

l3elgrat konferansı Rumen ve 
Macar münasebetlerinde 

değişiklik yapmamış ~ it laıı ı:tırıı• dür ayni ısa.ııt- Düçman hava kuvvetkrinin 
bıLttıd o:-ıı:u~ ·l~IU m!zele!er faaliyeti cephede b ::ı hareketle· 
~tlr. ~ '8kf Ça te,kotme:ttcdlr. re ve Vilborg şehrinin bomblrdı" Badap...-,ta, 1t (A. A.) - Bel. H!lkCım.ctteıı mfilhem bUtnn 
bj~ 

1
.ttJ lı.as:ı!1~~~ cem le • marılanna inhisar ctmigtir. Bu gr...d konfcransmm netkeslııden • ına1buat ta.srih edlynr ki. Mt?.Ca -

k · t ıcte )oJOtı.ır. rc:da bir çok ivil ölmüştür. lki beri tfacarlstannı vaztyetincle blr ristnn Romıınyaya k&r§t toprak 
~~;.,~~ d6rt zelzel oldu Sovyct tayyaresi dilşilrülmU§till'. de~şlklik bbtl olmu3tur. tnd!lAtı •ateblnde:ı vru:gcçmc~ nt-
:~e ıı:~ <d-;;. .ı\,) ._ Evvend SOVYET TEBLICl Bidayette Maeariata.nm TUiyet:I yetinde c!c~dlr. BUUlıı !aba.h ga.. 
"tb .. "..,. utt zetclerl, Trannllvanya hususunda 
te~ ~. defa ha.fit zeı. fAegkova, 11 - 10 Şub.lt tarih· muhterlzdl Bııgiln ine Romanyaya Romen gazc~Jerila tekrar eiddet-

4 "' 'Th..:. 1•Ynl gt}n M.bab li er~ru harbiye tobli~ de mu· İm""'l iUl\t...ı..ı. bir -·'"1"et aı. 
"ll' ~·~~a u 6 ' ·"' ı>ü..... uuuu_, U kalem mllcadclcsine cirişm!" 

Attı ~ele lta ; saniye an. him hic bir h5dlse kavdedilmc· ml§ttr, buh:nuyor. 
t ~~- f Ydedllmf~t!r. diği bildirilmektedir. Tebliğ, Sov· ------------------------
~:~> YarJ

1
1Ak

1 
elzcdeJerine yet tayyarelerinin inkişaf ve bom· 

~t.ı.ı.. ~>ıı. aı ar bardımo..-ı uçu~lan ya.pu..1'lannı 
!ıı.:~~.., - bildirmektedir. 
~~ 16 deJu rcı D!ln 'rilAyet.fmia 
~~. ~6 ltflo lketudolere ye- tSVEÇ K0.\10NISTLERF.l.E 
t:"• ı02 ku0 'lln, '547 kilo kuru KARŞI ALINAN TEDBiRLER 
2'~ tılih....~ :~· 118 kilo oe- Stokholm, 11 - Bütiln İsveç 

......._~Ur. 6 • 04 kilo sabun matbuatı, Komunistlere karşı hü· 
b kametin alımı olduğu §İddetli 
Qİt S h tedbirleri mlitt:fikan tazvip eyle· 

e 1• rd mcktedir. 

Fransız Meclis Reisinin sözleri 

"Milli ittihadımızı h"ç kimse 
lahr ip edemiyecektir,, 

Bu münasebetle Mecliat e tezahürat yapıldı k .. e Sosyal demokraten gazete!!i, bu \as husu&ta yapılaC.lk en ufak bir 
So ltt• ~ı· o"l ' .. rga müs.amahanm demokraten ileride Parls, u <A. A.) - Meclts ta-

'! d çok vahim tehlikeler doğurabile· rafından kabineye Jttifakla itimat 
.\rı. ~Q.r l U; 500 kİ§İ ceğinl t~barl\% ettirmektedir. reyi verildikten eoura meclls re-

etmletir. Bu ittihadı hlc ldmaıe 
tahrlb cdemlyece.kUr. Zira bUrri • 
yete ve yurd için hanı.retli ain 

~~~l'. 1 • a «tndı MEKSiKA FlNLANDlYAYA isi Heryo &öz alarak bazı masall~ 
k" "1 ....._ ( rın tahribine n h.akikatJn tekrar 
~~ ~~~b ~e:·> - Albany y ARDIM EDlYOR tecssUDUne im.kin veren mflzake- Meclis Heryo'yu ayakta mun 
~tllı "'11\Uıtı, ~OO ~ elli Montcvidoo, 11 - Reislcum· relerdeki ualet ve va.kan kay- uzun aJkıoI~ ve nutuk ha.Jdld 

dayanmaktadır. 

~ ~ ıtın tllucıb ~ yara. bur general Alfreöo Badomir deylem~ \"e mUheyyiç beyana - blr vatanperverlik te.za.hUrUne ve
~lll!r ~lr 0~uııtur. En zi. parl!mentoya bir meuj göndere· tmdan dolayı Daladye'yi takdlr 11ile olmtı§tur, Meclis bundan son
!\t e tt' l\iııaeı )'er gar ma.. rck Finl!ndiyaya yardım için t:>O \'e tuimle anarak d~tlr kJ: ra cuma ıtınll .sansUr meselozl 
t,. ~ ~~ oı'llntn er, hastaneler bin pezoluk bir kredi kabulünil AIWt ittihadmuz bu mU.ıakere- hakkındaki müzakerelere bql.a-
~'ll'... ~~ uııtur. Her ta.. tavsiye etmiştir. l!ırdc pa.rlnk bir surette tezahflr m:ığa karar vorıniştlr. 

rv,1 ~~: ,, •• tayyara ----------------------------------------
rt1·ı • ---!:· mın~ıını~ı: uııınıımllllli:nııınınr:t~~mrun trıfülillıı•ı Jıın11 ]!fj ı~mallllf] 

Bir dakik.alık bir zaafı yüzünden bütün saadetini bozan,. 
Hayatını yıkan, bir aile babasının romanı 

Düşündüğüm gibı: 
,..--. ,_,, ,,_,__ -.:www 

TEMiZLiK MOC DELESi 
Ochlrde temWik mUcadellldııhı fiddeU. devam etmekte olduğwıu hUyUk 

b1r mem:ıunlyeUo gazetelerdo okuyol'U%. 
Ot.ellerde, bamıunluda aıkı bJ.r oekllde yapılım tetU§ler gUzel Iatwıbu.., 

lumuzun mcdmıt bir oehrln halı1k1 vaaıtlııı"llldıı.n no derece mahnım old~· 
ııu maaleııe! açığa \'W'IllUOtur. 

lstımbuJda, medeni l.stanbullunun rahllt, rahat gidip knlabtıcceğt tc:mıs 
b1r otel rahat, rahat yemek yiyeblleceği temiz b1r lokanta p:uma tla glisto
rllecck kadar az.dır. lııtnnbuJ hamamlarının da bu p!Jıllğe tempo tutmakta 
olduklarını tctt.l§Ie:rVı netlcesinJ gazetelerde okudukı;n ö~renlyoruz,,. 

Her l:mnbUl vatan~ belediyenin bu faa.Jlyetlııl bUyUk biı mcmııwıt• 

)IOUe k:ı.qıtamııkta ve bu tem1%llk u.erbcrliğlıı.l.n dAha oUmullc.,tirtllueaıııl 

temenni etmektOO!r. 
Belediye mutettl~lert otel, lokıı.nta hamam. yiyecek dUkkı\nl&n " l!Ah. 

gtbl yerleri, t.PfllD etmekle lktlfa etmlyerek eğer oehrln bazı mınıı.aklarıııda 

mc:ıcl1 kanall=:syo:ı Olmlynn btW :samUcrd de g!)yJe blr dola.§:sa çlrkc!leriD 
kmlmıp, çııtl~ J;:UnkJerden dıprzya yayılmnktıı oldu~u ve bu rrulan.ıa 
da.imli. bir bo:struıa doğru aktığını g6rcb1Jlrler. Me:rel! Panga.lt.Idluı Y~chl. 
er doğru lnlllrkto.n Kurtuıuo, Pnnı;altı ape.rtmıall!arı.nm çlrke!lcrlni ~ryan 
~ru:ıı.rm ltın!ı, delllt olduklarmı ye pis suların ortAl&rt!a.n nktıgtıu ı;örmek 
lctn derin b1r tetkike '\'e zn.hmct. ihtiyaç yoktur. 

tııtanbuJ §Chı.1 tlt'U. ha.etalıtmdan korktuğu kadar hattA ondan dM.a 
tazla tifodan korkan blr ıebJrdlr. Çilnkll k&ruıllza.lyonu !:Ala ikmal edilme. 
mi§ olan bu oehlrde Utua b1r arıza. fa.kat U!o devamlı b!r l.!et olıı.bi!ir. Bt!o
d1yemlz1ıı tıunu bizden cbh& 1)1 blldiğtne eminiz. 

O b&ldı tem1%l4k )'l\ptyorul! ktikünden yapalım. 

Fransız göriişiiyle 
• nn •·-

AVRUPA VE 
flNLANDJYA 

FACiASI 
F tnl~dl,yada f{ddetn hup dnam 

ediyor • • nu.a kUUelerl, .. )''.ıu.i motor. 
ıu vamt.al&ril .lıoIAımcrlıAYJD baUan· 
r.a aaldU'ıyor ıa·~~ bı.a d&k1bya ka

dar bu b!l.Uarm bozulm&dığı. i'Uılcrın 
va.bfi bir met.ı:.rıe~ heyklll tıallndı .,. 
nudnne mukave:ııet ırWlıJerln.l bW. 
yoruz. lW ayc:&ııbert her hUc<ımu kan· 
lı zayiata c-ert çevrllerı &>vyct ordu• 
11U •on ırllcierd• kara kuvvıUeriniJı 
taallyct1 yanmda tuı..a bUcumıuıw 

arttırdı. Sovyetlf'r bir tua!taD mil• 
dafaa hatıatm.r ;vıkarak Ftnandiyayı 
taWA etmek, clftcr t&ra!tao hnvac!a.D 
de!\Oet aaıarak JıınıeriA ınıı.nev1 kuY. 
veUerlni kJrrn&k vı bu mllleU oante 
tıarırıamü 11t•yorlar. 

· Bu harbiD netıccat haklazıda talı· 

m.1nle111 J1ı1Decck deg-tllz; yalnıa So•· 
yet Ru.ııyanm ID&llcvt bakımd&D F'..ıı
Llndl.ycı.da ba.rbl kaybct.aılt oldu4W1u 
~·Uycbilırtz. FlD mukavemeU Sovye• 
ordwunun hupterı evvel t&bmiD edil. 
dllt cibl ôDÜDdeld bel' manll yı1wı 
bir kaınlyet olma~ C{iaterdl. Bu· 
on111 ırtııl&ndiyada &nesil &det tal· 
k1yeU yüsUnden 1Uı:ıUı:ı birinde bir lf 
tıo.carabll1.r, Onun lÇlD bugUD bUtllD 
Avrupa.ıım FiıılAııdlyaya aut vı kuv· 
vetıl b1.r yardımı, ktlı;Uk mJlletlertıı 

latJkl!ller!ni korumak 1~ dU:ıyaya 

blr emek olmak lçlD çok ~dır. 

e:gcr yıı.rdmıSI%lık yUzüııdeıı FuılAn. 

ı.liya latllt. edilcoek olunsa, Avrupa 
kendi mukadderatı üzerinde çok men• 
n tuırler yapacak b1r hata l§lomlı 

demekUr. Fin mllletuıcı ve kendi bU· 
lrometlerlne ka~r \•a.z1teler;nt ıta el· 
ırr.eml§ olan Avrupa devteUcrl atsuet 
adamlarının tarih huwrunda m•ull. 
yelleri çok bUyUk olacaktır. 

BugUnkU vutyet k&I'§Lmlda Sovyet 
Rwıya •Fin barbln.I a.aıl Avrupa hu
bindon ayırmak l.mklnllZdn'. Bu lkl 
harp ayn lkl Wm ta§Jınum& ~eD 
tek bir harp demckUr. Bu 1kl çarpııt• 
mwun menocı, birdir, Rua • A.lmu 
taarruzudur. Sovyet Rusyaıım taar
ruzuna uğrryan Fnler Lltlkllllerlııl 

kurtarmak lctD çarp~ıyorlar. Bu 
tnuko.vemetı yaratan kudret, Fransa 
vı 1n.,"11tereyl allA!ı& nnlmağa sevke 
den ayni MbcbUr: lııunltk bUrriyeU· 
nl mUdatııa etmek anıusudın'. Sovyet 
Ruayanm FinlnldiyP.ya taarruzu, Al. 
manya.ıım Çckoslovakyaya •• Lehl.ıı· 
tana aaldırırk011 takJp ettiği pyclcr1 
laldp ediyor. ırınıA.ndlya hutı1 SoT· 
yet • Ruııyanm n nıı.:1 Almanyanm 
ayn! makıı&tıarla, bqka mUleUer tı. 

r.erlnde alyul vı fütJaadl be.ırJmlyct-

b&kku: ettJtt takdirde Avrupda 
bUrrl19t Wu1. dAha cSufru bir kel1.me 
llı Avnıpa mıobvola:ıuş <lemcı;Ur, 

1'1Dl'- dlyı nlll lktbcU Avrupa u.u. 
rUıde ~k dertD ak1aler )'llp kul'. 

Bundan hlı; klm.•e ıupbe •demez. Al
manlar da buııu.D böyle olduCUDu tıa.

U.,cmar. Haı.LA Ru.oyaıım FlııltıDdi)" .. 
7ı tatlli,ya n;uv&!fak olamama.u Al,. 
man,yaı:wa &1r1otıtt harbi kaybetmek 
manı"n.ı• ıı:ldlııtnlD de tarkmdndılle 

J~. ~yanuı &lrf~Uti tk1 veçbell 
.ıyuı mıuıevranm mana ı Almaa mu
kadderatuım Sovyet Ruaya ınuk&d

ııc; .. uı. aılu aıK.ya bag'lıı.nınqı oldu,. 
tunu (öaıt.nuek bakuıundaıı e!ıun· 

aruyeUldlı', A.lmıuıya bit taraftan 
aııncrlmym h&Uarı CnUnde m ckO. 

lAta Li:'°t)'aa Rua oı"'1ula.ru:u, mUt.
huıııa. .UMI ve malum .. lUbartle ı.aır_ 
Yiye.ye ÇallŞI}Ol', dlğn tarattnıı da 
Al.manya reamı tıtarr..tııgnu adu aııu
ya muhafaza ıdlyor. Alınasıya, Jıloe. 

kon t&r&tuıeıın Teı1Jok1de kı..ruıaa 

FlD koıull!l!at bUküwctuıi tanuoacıı. 

Helainkldek1 bUkQmctJe .ıya.ııl mw. .. 
1Mlbetler1.ıl1 buiUD dahi nıubafua idi .. 
Yor. li&ttt. .lııkaucUnavya ı:neııılckıC.. 

leruıd• dotqan 1ayıaıara bakuıru. 

&n yel Rwıya Ue 1'"'tl:IQ.ndlya arazım• 

da bir tavuauta hazırlanıyor. HaltA 
Jrlıılb.ndlya vı M.oakovadalcJ A.lmQ 
aıelhler~ın bu aralık Berllnde bWı.ı.u,. 

mMı da bu tavaa:ut. üe AJlkal!u ~~ 
rünUyor, 

l'a.kat bllttı.n bu rabrtalar 
kim.eeyt oUphe}ı dtl§Urmlyecok kAcar 
esk!mio auuıovı-alardır. Milll ~rurlGı
n 7Uks k ve LsUklAllertnı büUln 9'. 
m1mlyeUerile b~ğlı olan Finler, t.atlll• 
11.llerlndon ve mllll g'Ururlıı.nnd.an eA 

u!ak bir tcdakArlı:& bile kaU&.o.maa
lar. Sovyet Ruaya • Alman pollllkut,. 

nm bu netice) e varmaması lmktuw.&
dır. BüllUı bu bıırcketlcr Alınanyadaoo 
ld end:ı:cn1n i;U.ııdeıı &;'tliı• artlığı.ns 

aöatenr. Almanyada t.u IDdt~eyl do. 
tura.a aebeb. Avrupa ve hattt. dUnya 
efk!n umumlye:stnlıı bir Rua mııı.ğld· 

blyctinl ayni zanl&llda bir AlmaA 
m~ICıblycU olD.nJt katıu.J edecetl 
kaı:ıa.aUdil' • 

' leı1nl kurmak için anl&§mı§ olduk· 
laruu CCılterm11Ur. Bu maksatlar ta• 

BUtUn bu n.ı:iyct l&l'flSillda Avru• 
pa nıllletlerin• dU~en vul!e I•'llıl!Uıdl• 
yayn yardımdır. Vakla UıUyat nı eıa. 
dişo lruıımı kıı.tl kıırarlar vermektea 
mC!ledebillr, fakat dUnyanm mukad· 
deratı vı nıcdenlyetln !aUkbali mev
zuubAba olurken lhl)1at denilen ıned. 
yetten l..ltl!ııdc ikinci ptruıda kalıt, 
Böyle daJdkalarda en iyi hareket &U• 

bur 9'1en fııısntı kaçırmamaktır, 

:ı 'irlO ~K AR U-1 ~ TILIE~DNDN ŞAHıESERDDSIR 
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Almalar, Ruzveltten gizlice Sovyetler Kafkasya' 
tavassut istemışler 

Vlltington, 12 (A.A.) - Gaze· ı bir seyahate lüzum göstermiyecek 
teler Wells'iıı memuriyetini Av· kadar malUmdur. Buna mukabil 
rupada sulhun tesisine matuf bir Almanyanın vaziyti hakkında 
teşebbüs mahiyetind.e telakki et· mütenakıs haberler alınmaktadır. 
memekt~irleı:. _Daladyeyc müt~e: Diğer taraftan Almanyada nu· 
fikan verılen ıtımat reyı, salahıy fuz sahibi olan bazı kimselerin 
ye~t~r tngi!iz v.e Fransız mahfel~ son zamanlarda gizli memurlar 
l~r:mn tef&ırlc:::-ı .v~. Almanya ~ göndererek Ruzvelt'i bir tavas· 
hılıyc !1azı? F;:k ın son ı:ıut;ı;u sut teşebbüsünde bulunmağa teş" 
muharıblerın sılahlan ellerınde::ı vik ettikleri malümdur. Bu te· 
bırakm~k istemediklerini göster· şcbbüsler reisicumhuru bu me· 
mek~e~ır. Esas~n beyaz saray murların teklif ettikleri yolda 
~uh.ıti Ruzvelt ın bu ~usus~ yürümeğe sevketmiş ise de bun· 
hıçbır hayale. kapılmadıgını be ların sebebini mahallinde tetkik 
yan ~t~ektedır. • etmek üzere bir müşahit gönder· 

Reısıcmrihurun yakınında bu meğe karar vermesinde amil ol· 
lunanlardan yüksek bir diploma· duğu muhakkaktır. 
tik şahsiyet dün müttefik millet· 
lerden birinin sefirine \Vells'in 
memuriyeti hakkında teminat 
nrmiş ve bu seyahatin hiçbir 
veçhile müttefiklerin endişesini 
veya itimatsızhğınt mucip olacak 
mahiyette olmadığını bir keııe da· 
ha tekrar etmiştir. Bu hususta 
aalahiyyettar müşahidler Weııs· 
in seyahatinin hakiki hedefi Ber" 
lin'i ziyaret olabileceğini beyan 
etmektedirler. Filhakika müttefik 
hükinmtlerin noktai nazan böyle 

''Müttefikler arasrnd:ı yapıla · 
cak görüşmeler" meselesine ge · 
lince, bu görüşmelerin gayesi ~
dece Avrupalı bitaraf memleket· 
leri iskandil etmek ve bunların 
Hul tarafından sık sı~ izah edilen 
iktisadi prnsipleri kabul ettik" 
}erinden emin olmaktır. Hul'e gö· 
re harpten sonra devamlı bir sulh 
teessüs edebildiği takdirde bu 
prensiplerin bütün dünyaca ka • 
bul edilmesi lazımdır. 

Amerikanm sulh teşebbüsü 
nasıl karşılandı 

Almanya 
neticeleri 

teşebbüsün pratik 
olmıyacağına kani 

Kopenlıag, 15 (A. A.) "Havas": l hakkındaki h&berleri memnun!.. 
Berllnden Nuyonal Tldende P· yetle kartılamJltu'. 
aetcslne bildlrildifine g!Sre, Ame- Malftm olduğu tızere Amerllta 
rikan teşebbllsU Almanyada sür- hlildimeti, sulhUn organtzuyonu 
prizle karşılanmı§br. Bu teeeb- bahlinde bitaraf hllkftmetlerle 
bUsUn Almanyada pratik netice • resmt diplomatik göril§melere bat
lerl olmıyacaktir. Halbuki Ameri. la.malt üzeredir. 
tada bUkfunetin Avrupa işlerine Belçlka ajansmm tasrih ettiil -
bir kanşması tarzında muhabmeı ne göre, Amerikanm bu tetebbtl
olunabilecekt.ir. B. Vellea Bertlnde an Belçib hUldlllıetinlıı hattı ha.
nazik fakat ibtlyatklr bir ıekllde reketlne uymütactır, fakat BrllJr.. 
karşılanacaktır. sele henllz herhangi bir teşebblla 
Diğer taraftan Dı-. Fıik, Almaıı· yapılmış değildir. 

yanın hedeflerini blldhmi§tir. Bu Vatikana g&re 
Mdefler, hayat 8Rhalı bir .Alnwı Vatlkan, 11 - Vellea'1 A.ft'IL 
1r111hUdOr ve sulh yapılırken, Bo- paya göndermek ınıretile Runelt 
hcmya ve Yoravya himaye idare- tararmdan yapılan teeebbUs Vati
at ve ıark hudutlan Uzer.inde her kan mahfille:tıdc milsait bir su -
hangi bir ulqma veyahut mil • rette karşılanmışttr. Mezkilr mah-
zakerc mevzubahs olınıyacaktır. flller bu tetebbOııQ Amerikanm 

Belçika vaziyetten nikbin Avrııpada devamlı temellere da -
yanan bir ba.nşm tesisi için :lmkln 

Brilk"lel, 11 - Belçika resmt 
mahfilleri, B. Kordel Hull'Un bl
taraflar nezdlndeld lstlmzaçlan 

nispetinde çalışmak hususundaki 
hararetli a?'Zttsunun yml bir delili 
olarak' telAkld etmektedirler. 

Muhittin üstundağ Ankarada çocuk 
enkaz kaldırma tiyatrosu faaliyeti 
ekibine seçildi Jüri heyeti çalııacak 

gençleri seçti lılec:burl pulf korunma kam•nlle 
Jaalka .eferde ve hazarda bul m11. 
keUeliyeUer verllditi malQmdur. s.. Ankara, - Çocuk tiyatrosu 
ferde verilen mllkelleflyeUer ara.mı- komitesi azalığına seçilen Nu· 
da ntand&§larm bedenen ita edecek- nıllab Ataç, profesör, F. Elevia, 
ıert vazifeler vardır. Bu cllmledeıı Sabahattin eyüpoğlu, Bedrettin 
olarak aehrimlzde 46 yqından M ya_ Tuncel, Münir Hayri Eğeli, Alı· 
ıma kadar olanlar araamdaıı s bin met Muhip'ten mürekkep bey'et 
kiıt aeçltınlı ve bunl:ır itfaiye, enkaz mümtaz Fenik'in riyasetinde ve 
kalt\ırma, ı;az, 11hh1 imdat ve teknik mütehassıs Kart Ebertin ittirm· 
orıarma ekiplerine aynlml§lardrr. Bu le çocuk esirgeme kunnnunda 
8 bin vatandaş ayrıldıkları ekiplerde toplanmıttır. 

callfmak il.zere davet edllml§lerdlr. Bu komite hazırlanmakta olan 
Bunlardan lt!alye ekipleri !aallyete 
seçml.flerdlr. Dığerlerlnln de §elleri çocuk tiyatrosu kadrosunda çalış" 
yetl§t1rilmcltte;lir. Şener kurslarda mak iıtiyen gençler arasında seç· 
icap eden malQmatı etllndlkten aonra, me yapmıştır. Bu gençler tiyatro· 
bu kmna ayrılan halk da ekiplere nun ilk daimi kadre-sunu teşkil 
davet cdllcrek tıı.llm ve ders ı;öretek- · edecek ve bir taraftan temsillere 
terdir. iştirak ederken diğer taraftan da 

l{anunda l.ııtısn:ı kaydı mevcut ol- mütehassısların yardrmiyle mes -
madığmdan bazı yUkııek ı~tımıı.! mev- leklerinin hususiyetlerine göre 
kl aablbl kimseler de dlğerlerlle be_ yetiştirile~ktir. 

raber ekiplere davet edllmloterdlr. Kendilerine aylık ücret verile· 
Bu arada eskl dahiliye vekili ŞUkrU cektir. Dün bunların ancak bir 
Kayanın itfaiyeye ve eskl vali l4uhld· kı!mı imtihan edilebilmiştir. Mü· 
din üstllndağm enkaz kaldırma eki- racaatlarda tevali etmekte oldu· 
pine aynldıklan görUlmUştUr. Diğer 
bazı tan:nmL' zeıvat da muhtelit ekip- ğundan ve Ankaradan başka yer· 
ıere scçnmı,ı.ır. lerden de müracaat edeceklere 

Bu kabil zeyatın nakden bu işle frrsat ve imkan verilmek üzere 
mükellef tutulmalan 1çtn kant&da aynı jüri gelecek halta da topla· 
t&dlllt yapılmaaı knrarlaştırılmıştrr. nacaktır. Çocuk tiyatrosunda ça· 
Böylece bu vazl!cyl !Ulen yapamıyan_ lışmak istiyenler fotoğraf ve tah· 
ıar mUkellef oldukları gUn bq'lla bir sillerlni bildiren bir talep mektu· 
amele yeıvrnlye.ı vermek tızere bedeni buyla Ankaraya Çocuk sarayında 
mllke'!etıyctten istisna cdlleecklerdlr. çocuk tiyatrosuna müracaat 
ŞUkrU Kaya dUn akşam Ankaraya etmektedirler. Bütün memleket 

g'ftml§tir. Jduhlltln tJstündafı ise e- ı münevverlerinin bu sahacl:ı Ço· 
vlndo bul madıtınm:duo ılındlllk bu cuk Esirgeme Kurumuna mii1.a· 
yeni va• te)1 n:ııııt kaı ıladıklarını heret edecekleri kuvvetle Umit 
öğrcnın ·k mUmkUn olmamıştır. edilmektedir. 

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

UKAlLA 
ONA DERLER Ki. .. 

(Bat tarafı 1 incide) 1 siniz ki o satırlan yazarken, buh. 
ler elbette inhisar idaresine y::r ran neşriyatı yapanlara, ne Bo
altmda gömülü kalmış bir maden montiyi hatırlayıp teklif edenlere 
damarı haber vermiyorlardı. D'z. bir ''hususi menfaat" ve "kötü 
ler Bomonti~i biranın asıl adıymış niyet,, atfetmek, kimsenin haysi
gibi biliriz; bu iki kelime bir ismin yetine dil uzatmak aklımızdan bile 
müradifleri gibidir. Şüphesiz, bu geçmedi. 
fabrikanın bacaları, tiltmek ne, u- Biz ne demiştik: (İnhlı!ar idare
nutmuş olsa bile inhis:ır idaresi si cevabını verdi; fabrikasını gc
fahrikayı unutmamıştır. ni.c}letiyor. Artık buhran bahsini 

Buna rağmen işto görllyordu~ tazeleyip idareyi bunaltmaya ma
ki hilkümet, Ankarada tek kalan hal yok. Korkorız ki "efkarı u. 
fabrikayı genl;iletmc kararını ver- mumlye., tazyik ediyor eleyip hn
mekle kalmamı~. kararın tatbika- zlne aleyhine fazla fedalr:i.rlıkl:ı.ra 
lmt da ilerletmiştir. Her "'1.k ! di- giderler, biz de bilinen bilinmiyl'n 
yenin ağzına bir bnrdak bira akıt- fırsat yoksulu kim'3elerin eltmC'ği
manm milmkUn olduğu günler u. ne yağ sürmüş olunız. Bira buh
zak sayılamaz! ram ekmek buhranı değil va. biraz 

Bunun içindir ki bin;ok nikbet sabır ediversinler!) dememiş miy
ve felaket rivayetlerine karı~::ı.n dik? Dikkat edip, bizi esir~eyici 
Bomonti adının bir de bu ron arkadaş dili kullanmada pi~man 
buhranı giderme çaresi olarak ile- ctrncicniz! Bundan gücencc<'kler, 
riye silrUldilğllnU görilnrC', saffet bundan alınacaklar olabilirdi, fa. 
ve masumiyetle söylenmiş bir sö- kat, ey mağrur arkndnF., o ı:iz ol. 
ziln ölilyü diriltmek, biri bin y:.>p- mıyacaktmız. 

!"ak .için fın!at gözctıi~.cnlere na- "Ukala" ona. derler ki bir gtln 
sıl bır ip uc_u. verecc::~ıni dilşUn: bir hareketinin gene hiç istcımcdi
~:mek .safdıll~k olurdu. Knldt kı ği halde bir fenalığa yol olabilc
boyle ~nr teklıf öyle saff P.t ve ceğini ancak yine kendisi bilC'ccği
mas1!1nıyetle yazanların "kariha.. ne inanmıştır.! 
smdan da çıkmamış, saffet ve ma- A k d b 
sumiyet rengi ile orala.ra., ilham r a a.cpmızm u son ya.ztsm-
olunmuş da olablllrdl. dakl esbabı mu~ibeyf de kııvve.m 

Arkadaşlannnzı ikaz, idareyi bulmuyoruz: Bıranm ucuzlayıı;ııl~ 
tatmin etmek istedik; dedik ki: s~rfiyat~m a:trşı al~ol derecesi 
Madem ki artık Ankara fabrikam yüksek ıçkilenn s:ı.rfıratmı aza.ltı
geni.şletiliyor, onu rahat rahat yormuş: ~imdi herkes .yine .rakıya 
bekllyebiliriz. Birayı arttıracağız dönecekmış; demek bır giln e\'. 
diye devletin yeni kUJ!etler ve fe- vel. .. ) 
da.karhklar yapma'3tna lUzum yok. Buna Vf"kllin yine dllnkU gazete. 

Bir de ne görelim, "haklan var, lerdeld izahı ceva.b teşkil C'der: 
burast bizim hatrrunıza gelmem}f- Vekil alçak dereceli rakıların 
ti!,, diyecek yerde arkadaşnn·-: umulduğu gibi rağbet görmediğinl 
almış eline kalemi, "mecburi bir bildiriyor. Demek ki rakı mUpte
cevab" ile bize "ukalD." lığı bile llsı, biraya geçmek eöylc dursun, 
ki.fi bulmuyor, bu hareketimizi yine rakmm hafifçCJSine bile· ya
- tabi! açıkça - islmlendlrllemiye. Jl&IJDJYOr. 
cek derecelere kadar "meslekdııt Zl~"8. Etlli'nJn kulak lan çmlasm ! 
iltifatı" nda ileriye gidiyor! Bizce temiz meoba. sulan ile 

Biz arkada,eımızm terbiye budu- maden sulan bu kadar pa.ha1ı ol
dunu aşan fikrası k.arşmnda sed&- dukça artan bira istihlakinl fab
ce "dikkat!" diyeceğiz: LQtfen ve rikanm yeni ilavesi de k:ırşılıya. , 
her ıeyden ~nce dikkat! Görecek- nuyacaktır.) 

Kavuklu Ali öldü 
(8-ttarafı 1 incide) 

çıkıyor, yine halla neeelendlrmek. 
ten bUyük bir sevk duyuyordu. 

Son defa ha.ııtalanmca Cetrah
pB§a hastanesine kaldmlmıştı. Fa
kat dört gün evvel doktorlar Umi
di kestiklerinden evine naldedil
mlştL 

Bir hattadır ıiddetll tıremi te
alıile kendisini tamamile kaybet. 
mişti. Son hastalıktan kurtula.mı

yacağmı bir milddet evvel kendisi 
de an18JDII, vasiyetnamesini ya::
D1J1t?. 

Kavuklu Ali cenueslnin otomo
bille kaldmlmamaamı, çelenk ko
nulmamasını, el UstUnde merasim-

Hadiselerin 
tefsiri 

(Bat tanlı 1 incide) 
da hak yerine kunet mefbuma
na ikime etmeie çabpn iktidar, 
sahipleri üzerine tesir etmMİ 
beklenemez. 1914 harbinde Vil
ıon'un kabahati .Amerilra11 A Yl'U. 

pa harbine kanıtınnrı olmuı de
ğildir; onun kuauna ortaya bir 
Milletler Cemiyeti nazariyesi at" 
tıktan sonra İf filiyata intikal e· 
dince ıulb konferansından çekilip 
gibnit bulunma11dır. 

HASAN KU."v!ÇA YI 

Balkan konferansı bir 
tesanüt nümuneıi oldu 

Kahire, 11 - Yunan matbuat 
ve turizm milsteşa.rı B. Nikoludia, 
Mmr'a muva.ııalatmda gazeteclle • 
re btoyanatta bulun&rak, son Bel- . 
grad konferansı hakkında demlt. 
tir ki: 

Ballcan konferansı Atlna paktı
nı imza etm.i' olan dört devlet a
rasında me\•cut tesanilt ve teşri
ki mc,aly:f blltiln dilnya önilnde. 
bir lceıoc daha teyid elmiş, ayni 
zıuna111fa mt:-kur mf'mli.'kc-tler a
raemıl.ı tnm lılr anlaşmaya cfoğru 
yeni bir adım teşkil eylemiştir. 

siz bir ıek:llde aile mezarlığına. 
götilrillmeslııl vasiyet etmf.5tlr. 

Bunun için cenaze merasimi ga. 
yet sade olarak tertib edilmiştir. 

Cenazesi, bugiln eaat iki buçukta 
Cerrahpaşa cadde.sinde 79 numa
ralı evinden kaldmlarak namnzı 
Aksarayda Valide eamiindc ktlm
dıktan sonra Silivrikaptda babası
nm mezan yanına. defnedilecektir. 

Kavuklunun hayatta bmıktığı 
100 ya.cımda validesi ile iki çocu
ğuna ilk y:ırdrm olarak belediye' 
tarafından merhuml''l Uç mar~ı 

nispetinde olmak Uzere 225 llrn 
verilmiştir. Kendilerine m~ da 
bağlanacaktır. 

Romanya -Bulga
ristan ticaret 
anlaşması 

Bir heyet Sofyada müza
kerelere batladı 

Sofya. 11 (A. A.) - Romanya 
hariciye nezareti ekonomi şubesi 
direktörU, B. Karamfilu'nun riya
setinde bir Romen ticaret heyeti, 
yeiıi kliriıJg anlaşması hakkında 

tnilzakerede bulunmak Uzcrc dUn 
Sofyaya mU\•asalat etmiştir. MU
zakerelere Bulgaristan namına iş
tirak edecek olan heyete, Bulgar 
hariciye nezareti ekonomi ve kon-
10losluk işleri direktörll B. Baço!c 
riyaset edecektir. 

Ankara - lzmir - İstan
bul hava seferleri 

hmlr - Devlet havayolları umum 
mUdUrU ıehrlmlze gclmtıtır. Umum 
mUdUr nisanda bll§lıyacak olan Anka
ra • t.zmlr _ lııtıınbul ha,•a ııc!crlcrin
de halkın da.ha kolay ve r:ıh:ıt seyahat 
edebilmesini temta için tetkikler y:ıp
maktadır. 

Karşıyaka. ve llürıı•:na dvaı ınd!l 

hava ıncydıı.111 lllllıa~ıcıı. el\ o:rl;ıll ba
z· yerleri tetldlı: ctııılştlr. 

istihkam yapıy V 
(Baıtarafı 1 incide) haberlere göre 20 SkiD~ 

yaya gltml§ ve Batumda lstlhklmat kaddUm eden hatta fçtııd• 
vUcuda getirmeğe başlamış oldukla· man zabiti, zabit tektor~ 
nnı blldirmcktedir. mışlardır. O tarihten 110~ 

Muhabir, bu haberin Almanya ııe Alman zabitleri protektoraYI 
Rusya arasında Ukrayna, Katkaııya mlşlerdlr., , 
ve Karadcnlze 11aml1 ve geni§ bir aa
kerl ve ikUsadl işgal programı mev. 
cut olduğunu lsb:ıt etmekte bulundu
ğunu ilfl.\'e etmektedir. 

Ayni muhahir, Rusya • Romanya 
hududunda Dnlcster nthrlnln Ruslara 
alt kıyısında yeni bir fstlhkı\m vU· 
cudn getirilmiş olduğunu haber ver. 
mcktcdir. Hiç şUpheslz bu lstlhkt\m
U~r BaltQ - Klcf ''e Ddesa - Lvov de. 
mlryollarmı himaye etmek lı;in in§a 
edılmektedlr. Birinci hat, Finl!ndlya 
cephesine ha -p malzemesi gönderil· 
mcsinc, ikincisi de Almanyaya petrol 
tllJUlgancz Ye bakır gönderilmesine 
tahsis edilccclttır. 
Diğer tnr:?.ft.n., ayni muhabir, §Un. 

ları ilı'lve ediyor: 
Almo.ny:ı.:;a mUtcvccclhen yola çı· 

karılmış olan trenlerde Rus topra
ğında kuncl&'«:ılık yapılml:J olduğu 

h •. bcr verilmek'cc!!r. 
Muhabir, eliyor ki: 
''I'ra.ı;da. ciddi bir mcnbı:.dan alınan 

Sovyetlerin 
istila planı ele 
lsveçteki komüni•t 

kezinde araştı 
yapilclı 

Lonı!ra, 11 - Sund&1 
zetcslnln Stokholmdan IS~ 
gllre, ltomUnlst merkezle 
lan araştırmalar esna.anıda 
Rus ordusu to.ra!mtıan ı.stııA" 
bulunmuştur. 

Bllhasaıı. Lyııekllde polJA 
takdirinde kur§unıı dlzileee• 
lerln bir listesini ele g~ 
listede hlllcümet azasının 
başta gelmektedir. 

İngiltere sahillerine yapllan hücunl 

Bir vapura t6 
bomba atıldı 

Londra, 11 - Salihiyyettar 1 

mahafi_lde.? bildirildiğine göre! eı·r Ho'anda v 
evvelkı gun Alman tayyarelen J 

tarafından yapılan taarruzda yat· • f" I k 
nız üç ticaret gemisi hasara uğ• runda ın 1 a 
ramıştır. Bu taarruzda hiç bir 
vapur batmamıştır. 

Bır vapura 16 bomba 
I;.ondra, 11 ( A.A.) - Boltor 

vapuruna taarruz eden Alman 
tayyaresi 16 bomba atmııtır, Bu 
bombalar vapura AZ' ~ok yalcın 
mesafelere düşmüşlerdir. İki de· 
nizci hafif surette mitralyöz ate· 
ginden yaralanmıştır. Uç İngiliz 
avcı tayyaresinin hücumu Uzeri· 
ne Alman tayyaresi bulutlar a: 
rasmda savuşmuştur. 

Yunan vapurunun mu· 
retebatı kurtanldı 

Ne\')'Ork, 11 (A. A.) _, 
radyosunun Burger Jik 
dan aldığı bir telsizde 
yalıklarmdan 60 mil 
§iddetll bir infilıt netle 
makta olduğu bildlrilın 

Hollandalı olan bu 
tonluktur ve Hollanda ile 
arasmda işlemektedir. 

Anuıtel'dam, - BurPf 
punmdan alınan habeTleıd' 
mürettebatı ve yoleul~ 
kede olmadığı blldirilıne 

Siı yüzünden iki 
çarpışb 

Geçen hafta batmış olan 5085 Londn., 11 (A. A.) -
tonilatoluk Elen bandıralı Kera- ve Komcdiyen adındaki 
miye vapurunun 28 k~llik milret- ı liz gemisi, sis dolayıslle 
tcbatt ba.5ka bir vapur tarafından sahilleri açığında mUs• 
kurtarılmıştır. mişlerdir. 

Bitaraf la.r ı Japon imparato 
. . . 2600 yaımd• 

İngıltere ıle tıcaret yap-
maya teşvik ediliyor Tokyo, 11 -- Japon ...: 

luğunun kuruluşunun 11"' 

Kopenhağ, 11 - Politiken ga· 
zctesi, bitarafların İngiltere ile 
ticaret yapması aleyhinde Doy
ge Algcmayn Zaytung gazetesi· 
nin bir makalesini iktibas ediyor 
ve diyor ki: 

Böyle bir talebe, harbin ilk 
aylannda Alman sefiri Von Has· 
selin Sk::ndinavya m~m!eketleri" 
ne vermiş olduğu teminata tama· 
mile mug.ınnidir. Almanya bita· 
raflara normal ticarette bulun· 
mak hakkmı tanımıştı. 

Diğer t:mı!tan Nlsyonal Ti· 
dende gazettsı, Polonya umumt 
valisi doktor Frank'm beyanatına 
tahsis ettiği ba~makalesinde §ÖY" 
le yazıyor: 

Alman umumt valisi Polonya· 
daki bugünkil vaziyetin kati ve 
nihai olduğunu ve Poloyanm ye· 
gane meşru mümessillerinin biz
zat kendisi olduğunu söylemiı· 
tir. 

Büyük Fransız şairi Viktor Hu· 
go, heyecan içinde bulunan mil· 
lete oğlunu gösterirken, Napol· 
yon'a şu sözleri sCSyle:niştir: ts· 
tikbal benimdir. Ve tair ilave c· 
der: Hayır istikbal ancak tanrı· 
mndır. 

İstanbul S Unctı icra IDNmlrlalmt
dan : 

Mahcuz olup paraya çevrflmeafn• 
karar verflcn (5000) adet tuğla ve 
tahminen 20 ambar kum 19.2.940 ta_ 
rihlne ra.stııyan pazarteıl saat 15 den 
IUbare:ı Kasımpaşa Camllkcblr kapın 
caddesi 19 numarada ve muhammen 
kıyetlnln yUzde yetmiş beşini bula
madıı!ı t~l.dlrde !?6.:.?.940 pazartesi 
ayııl saat ve nıahaldr. açık arttırma 

surctllo satılacağı lltln olun\lr. 

yüzüncü yıldönümü ınil~ 
İmparator Japon Mill 
ben neşrettiği bir 
Japonyamn bugün ka.1:1' 
ta olduğu müşkülatı ık 0 
mcsi ve milletin nüf~ 
ması için Japon ırkın* 

,meziyetleri eöstenııe1' 
davet eyle~ktedir. 



RAGMEN DON CANLI BiR SPOR GONO YAŞADIK 
'dtn~de J'llpılması 
~ Ya~ maçından iki-

'rlu ~~1 ~ •.~h.~lann • 
~dı. Lik ıu yuzunden • 
~Ccsi nıiihf uvan cetvelin· i . 
~ ı...neıikta ~ ~I oynaya· l 
L_."'-°l'll~ § cfa nıacı: 
~ı.ı uerc b' . • • 
~ ~"daki n ıt~nce, gele· i -. 

llliih · • e§ıktaı maç· i 
kt • .ı• ll't\ bır V"~ • • "'l!t, ...... ıyet ar- : 

lo , hl:ıılan f ho i 
lal~ Vol Ut 1 maçları,: 

' ha eyhoı karşılns- : 
~ .. , 'Va."lın •• • 
11 "'llıe:ı he l':l'Jsaitsizli· : 
l'ahdıl• Yccanlı bir lipor : .. : . 

•tt - ı ltıı ' 1 ....... ...,. 

~ı l3 n. 11n :ınu 
ar1 e~lktaş 

11 
hlnı karşı-

tre ıı.rasınd e Vera ta
lt/11.11 tıde a Şeref stndın

Güniin en mühim karşı laşmaıında: 

• 

ıo~ab.111 :v:tlk ınUsabnka 
bı rag:ıııe tışh ve bozuk 
lt. \,seYircı\ Sahayı 2000 

ı:ı il akımı alabalı~ı ce-
DUn?;U lllt ~tannm en mtlhtml B'°'fktat • Vet. &PMnulald b.~Jlr. IJw;ıılJwhdı: j.llllu!a lleı9;yea lktllt ..... ~ta Vefa Ue ~ ...,,,._ 

~ııı b.ce, ha~r Snhaya cık
tı orııana tenııer maçın 
t~fltı tanıutnıyncağını an-

llerkl Jıi.al'şıtnr:nıal&r Mlsbtttun ehemmiyet kecıbetınlt bulunnyor ... 

mlyet kesbetml~ bulunuyor. la
tan bul llkinln btrlnclliğl he
n Uz katı blr şekilde hangi ta
kımın Uzerlnde duracaktır? 
Bunu tılmdiden kestirmek ı;>ek 
mUşkUldUr. Çünkü Vefa ile be
rabere kaldıktan sonra, Beşik· 
to.şın Beykoz karşısında alaca
ğı netice de insanı dUşUndU
rUr. 

klı,i ile oynuyordu. 9 kiti kal- başladılar. Ve yine hemen hA· bu maç, oldukça HTkli seçti. 
dılar. kimiyetl ellerine alarak Altın- Ve takımlar sahaya çıktıkları 

a8 rdııer ,; Bahayı göz-
'lce~da k~r e nihayet oy

İkinci de.renin U uncu da- tuğ kalesini bir tazyik çemberi zaman ou tekilde yer almıı
klkasmda bir korner kazanan içine aldılar ve birbiri arkası- lardr: 

l!:ıar "-b.nıe:r kılındı. 
e .a taıt Adenıfn idare 
1.1,;~t~tııar:ı:ınıar §U kadro-

IHIAllller korneri Orhana çek- na da bee gol ya.ı;>tılar. ı•cra: Voço, Hrbto, Oh'elek, 
tirdiler. Çekilen korner hiçbir Sahanın fazla çamurlu ve Strat-O, Fiçodç, Canba.z, Talea, 
yere değmeden içeri girdi: havanın da soğuk olması yU- Ula.fi, Ynsil, Uoça, Todorl. 

' l'e~ ?•t. A]( - 11 
Gol!.. HilAlin yegAne goIU... zUnden oyuncular birer birer Gıı.lıı.Uıgençlcr: Hüsmen, Şftk 

tı, lı ı , .Uıtat h >rahim, 
Vaziyet 2 - 1 olunca Hilll- sahadan ayrıldılar. rü, Oihl\t, Kadri, Sabahattin, 

t. "kıc.1 ' n use3in - IJlere heves geldi; eksik kadro Ve oyunun bitme~lne on da- J{lrkor, Uya, Zflmir, Be.kir, Sa-

tta. " ' Oihnt, Şeref 8.T.OGET lle SUlcymanlye kalesini adam- klka varken Altmtuğ takımı lftı, Yusuf. 
t • 'lllf 
eşct.ıt • - ,. 

il, lt,~ l,ftttı"-hl~ Ga'l'Q -
SüJeymanıre - llillll: 2 - ı 

Birinci kUme llk maçlarına 
dUn Şeret atadında. deyam e
dileli. 

akıllı sıkıştırıyorlardı. Oyun sahada altı kişi kalmıştı. Oyuna Peralılarrn ~ok aeri 
bu şelcilde devam ederken 2 - 1 Ve bu vaziyet karşısında da bir akını tla başlandı. Be he-

tt, lı.ı, Suıi Şuı..-rn - Silleyme.nlyenin galiblyettıe hakem oyunu tatll etme!< mcc- men Galatagı-.nçlcr sahasına 

'ita ıt, llü eyin sona. erdi. burlyetlnde kaldı. yerleşen Pernlılar 7 lncl daki-

,bııııı~deıı l'e ' 
l'a ı.:ll neşı:c; :ınacı kal-
111a Ilı 1lır8a ta~. bugUn 
~aıac Ubını şampiyonluk 
ıı ,tı~~1lı:tır. engcııero ma· 

llk maç 8Ule7manlye lle Hl-
1!1 arasında cereyan etti. Ha
kem Şazi Tezcanın idaresinde 
oynanan maça takımlar şu te
kllde dizlldller: 

F ener stadında: Maç ta, böylece g - O Galn- kada Koçonun, 15 inci dakike.-
taearay lehine ve Altıntuğ tn- da Koçonun, 33 Uncu dakike.da 
kımının da hUkmen mağlUbi· Yasilln attığı 8 galle devre 

ıı.,h de 
'> " ll" • llltıhı 8üleyman17fı: Hadi, Ruhi, 
1 il. at1 

1 kta~1 nı 'T'azlyette Burhan, Hikmet, Orhan, Naim, 
llaıı.,.lıtı. b beklen~ 0 YUna atkı Siilcyman, Seyfi, lbra.him, Da
\·/ l5 d aşlar b Yordu. Hnl- ni Reşit. etr \11 a\ııra s~Şlamaz Ve- ~llAl: )Jurat, Akif, Muamer, 
d eı-ı e ~li~lar ren bir hA.- Feyzi, Hektr, Niyazi, İnayet, 

ıs a lca •ı:ıaııınd "e bu hAkl- l'tfcsallm, Orha.n, Rüstem, Nl
~ .. daJcı~11'dıı,l' a goı fırsat- met. 

... e ~ •u . 
•e1ı:1 °ı:ır, ten bu hlkl 1 O:runa Btıle:rmaniyenin akını 
'r b~ tlrd1°Yun ınuteva~~ ile baelandı. He.f hattınde. keal
~da, Şeltıı'cı l>evre sonuna len akının Süleymanlye kaleıııl
lcar, tanıa e devanı c.den ne kadar lndlğinlg6rUyoruz.Bu 

tır-.,t'lııt1ı : Za:ıııan parla- hücumu SUleymanlyeliler ko
ta1c11ll1 elde Ucuınıardn bir !aylıkla bertaraf ettiler. 
edııe llluh:tnı.('k inıkA.nını 11 ind dakikada Reşidln or
beter '°e declınıerı elde c- tasma. lbrahlm güzel bir Tu-
l ~~llceı:re sıfır _ sıfır ruşla llk SUleymanlye ıolünU 
ıı, ti '-"'rıcı lldl, attı. • 
"ı beşlltta l>~,"l'e 12 inci dakikada aantr1.d1.11 
Ud1.r e1tıen?'n bir ı,eyler topu kapan Danlı,, takımına i
la buaaaı ı:::r. li'akat Ve- kinci golU kazandırdı. 
lleçılt !la llleyd Yerinde bir Bu golden ıonra Hillllller 

le, <lab,taşıllar ~il bırakmı- açılır gibi oldular. Birkaç a
'lar1rıa' Ustun bu devre 2 5 kın yaı;>tılarsa da 1.kınların 

- - - - .. 
G.S. - Altuııtatı 8 - 1 

DUn Fenerbahçe Stadında 
gUnUn llk Te son mUsabaka.1111 
Galatasaray lle Altrntuğ ara
sında yapıldı. 

Oyuna Galatuaraylıle.r A.1-
tıntuğ kalesine kadar daya.nan 
blr hücumla başladılar. Ve he
men ilk dakikalarda hlkfml
yetl ellerine .alarak Altın.tuğ 
kalesini sıkıştırdıkları gOrülU
yordu. 

18 lncl dakika.da SalA.batUn 
çok gUzel bir fUtla gUnUn tik 
golUnU Altın tuğ ağlarına taktı. 
Bu gol Altmtuğ takımını can
landırdı ve Galatasaray kale
sine birkaç tehllkell hUcum 
yaı;>mağa sevkettl. Fakat bir 
netice alamıyorle.rdı. 

Dakikalar ilerledikçe Gala
taaaraylılar vaziyete hAkim ol
mağa başladılar. 22 inci daki
kada Cemil n 13udiri'nln yap
tığı iki golle devreyi 3 - O galip 
olarak bitlrdller. 

lklncl devreye Galatasaray
lılar daha canlı bir eekllde 

yetiyle bitti. 3 - O Pera lehine bitti. 
Fenerbnhçe lle !stanbulıı;>or .. .., • 

arasındaki maç havanın mUsa- Dun Beyoglu Halkevı 
1.deslzUğl yUzUnden oynana- aalonunda 

ma;~ksim atadında , Volebol maçları 
.. -DUn Taksim stadında ikinci 

kUme llk maçlarına devam 
edil.dl: 

llk oyun 2 inci kümeden Ka
ragUmrUk - Davutpaşa ara· 
srnda. oldu. Hakem Tarık Öze• 
renginin idare ettiği bu mn~ 
çok ze\·kslz gectı. Netice, llk 
devre her iki tarafın sönUk o
yunu yUzUndcn O - O a bitti. 

2 inci devre nlsbeten gUzel 
oynayan K~ragUmrUklUler 2 5 
inci dakikada Suadın ayağı ile 
ilk ve son golüntı atarak saha· 
dan 1 - O galip olarak ayrıldı. 

Pe.ra - GalatAgençlcrl 
tklncı maç gene ikinci kUme 

maçlarından Pera. - Galata
gençler arasında oldu. Hakem 
Bahattin Ulu6zUn idare ettiği 

yapıldı 
Beyollu halkevi salonunda ytk

sek mekt~ler arasındaki "'°leybol 
müsabakalarına bugün de devam 
edildi. 

Gilnün ilk k&J1l]apası Galata
tasaray • Darü~aka talrnnlan 
arasında yapıldı. Çok çetin ve 
zevkli bir oyundan 8C:m1'& Galata
saray üç sette Darü'1,Qfakayaı 

yendi. 
Setler şu suretle netic:ıelenıniftir: 

15.4, 10-15. 15-S. 
Galip takım şu kadro ile sahaya 

çıkmıştı.: 

Vahdet, Zirzokolo, Leandro5, Ih 
san, Zeyyat, Hacnnan. ~tnırı rıı.~trıe lr oyun oy- hepsi boşa gidiyordu. 

1.,'tı htUzeı oy~ Vera mu- 88 inci dakikada Hllllltler 

11°tlar. xıın,lt. ını:: YUzUn- bir frikik kazandılar. Frlklfl 
Son puvan vaziyeti !kinci müsabaka Hukuk - Ma· 

hendis arasında ya~ııldı. Neticede 
15-6, 15.12 Hukuk galip. 

~'tttırı g nını bu- Orhan topu avuta attı. 
~ı' '°'zterı lı:ıttaı:ı. llk devre bu şekilde cer.ye.n Beıllktq: 
dalt ttıru~eun 'lllUIO daki- , ederken eona erdi. a..ıa.tua.ray: 
IJt iJtaıa UJ'or. V teTazin-ı İkinci D&ne Fenerba.hçe: 
"e oıltıa11 l'ı1!a ht e :ınacın tktncl devrede Hillll ~ıl•lf Vefa: 
ıı tletıce~ll sıtır t bir de~- gOrUyornz. For hattında Orhe.n Beylros: 

0;etıced~nı,.0r. - sıfır be- 1 cok çalışıyor. Ne çare ki tek !sta.nbulspor 
~ta tıatı, il. •on 1 başına... Altmtuğ: 

• rtı, calt ll'etı. re. Obur Bu sıra.da oyun eert bir şekil Süleymaniye1 
,, cı hUsbtıt~rbabce - 1.ldı. Hakem HUA.l kaleciıııini f Topkapı: 
ij l'l n ehem- dışarı çıkardı. Zaten takım 1 O Hilll: 

OJ'aııt pınıtywt Berabe-e 
1, 12 1 
14 10 1 
13 10 1 
14 9 1 
13 7 2 
13 7 o 
14 3 2 
14 8 1 
12 1 o 
13 o 1 

M. 

1 
3 
2 
4 
4 
6 
9 

10 
11 
12 

A.Y. 
!51 :13 
60: 8 
46:11 
37:24 
30:18 
34:29 
23:46 
19:43 
15:57 

7:69 

PaTan 

89 
35 
34 
33 
29 
27 
21 
21 
14 
11 

Galip taknn şu kadro ile IBha · 
ya çıktı: Necdet, Kadri, lbrahim 
Fethi Ali. 

Üçüncü ka~ılaşma Tıp FaJdll· 
tesi ile l\fimar mektebi arasında 
yapıldı. 
Tıp fakültesi 15-13, 15.0, iki 

~tte rakibini yerxii. Galip takı· 
mın kadrosu: t:l P<ı..,.iste oynanan milli maç 

'·~~!Itere-Fransa-1~1 ber8bere 
1) c; Yendikten 

Osman, Sedat, Kasım, Mahmut, 
Samih 

Son mit9aba.ka. final maçı idi. 
l\arşılaşma yüksek muallim 
mektebi ile orman fakültesi ara
sında yapıldı. 

Çok çetin ve ba.,tan~ he. 
yecanlr ge,cn bir oyundan eon. 
ra orman fakültesi takımı ma.çı 
Uç sette, 15-4, 15--4, 15--14 
kazanarak kmnızı kilmenin fi. 
naline yükseldiler. 

(}~ 
.\tl)ı ~tct 

~>'la..., Cı~ız ~~ODAN 

sonra Fransızların lngilizlere karıı temin ettikleri bu ,;eraberlik, Fransız; 
futbolü için bir ilerleme noktası addedilmekteda. 

t ~tı ~~be..: AFsıu T - Caeldarol, Mercer, Buny - Sbe- yun, birlnd devrenlıı ortalarmda 
l'tt el C•ltcr ·• heyce attie Edelaron, Lawton, Welth, semeresini verdi. İngilizler fev-
dı11,Llı.rı ~ c. • t.'ra anıa bekte· Compton. kal!de sıkı bir vuruşla ilk golle· 
ti ı;: ltır~'.tc ll~ nıaçı nı· Oyun, İngilizlerin eoldan teri rini kazandılar. 
ı8 la.batt~ hini a de Prens bir hücumlarile başladı. Ve he· Golden sonra toplanan Fran· 

ııu taı_l\cbı;ı önundıan bir se· men haf hatlarına kadar sokulan aız hücum hattı bir müddet misa-
. ı <ttl'll nuıı..._. c oynand hücum zorlukla durdurulabiliyor. r· tak f ah l -, c\i . trıı 3 ,:-"'ilde p ı. ır ımın nısı s asına yer e 

İnıgilU kalesi 8n<ınde lasa bir 
.paslaşma.. Hiltl'in bomba gibi 
bir §Ütünü kale direkleri tersle· 
yor. Geri gelen topa ikind ve çok 
sıkı bir şüt daha .... İşte Fransız
ların beraberlik golleri İngiliz 
ağlarında .... 

Diğer kümenin şampiyonu Mü
hendis mektebi ile gelecek hafta 
yapılacak maçtan sonra yüksek 
mektepler Yolcybol şampiyonu 
belli olacaktır. 

lktnet elene l'•D• Peranın 
baskııııı altında baı,ladı. Hemeıı 
Galatagencler kaleıh:\e yeri ... 
şen Peralılar 1 gol daha att"8 
lar. Fakat bUlnmt:reıı bir ... 
heple Galatacenc;ler oyuncuı.
rının birkaçı ıahan terkf)ttf, 
7 kJei kalan Galatasencler °"' 
yuna devam etmediler. Ve o .. 
latagençler hükmen matltıp °" 
larak sahadan ayrıldılar. Maf 
tattı edildiği saman oyunua 
bitmesine 19 dakika vardı. Ha• 
:kem iyi idi. 

Şeref atadındat 

ikinci küme maçları 
Fcneeyılmu • Galat.a.por: ıs -O 

lkinci lct1me lik maçlarına 
bu hatta da Şeref atadında d94 
nm edildi 

llk mao F• .. ryılmu ile Oa• 
latupor arasında cereyan etU4 

Oyun baştan ıona kadar Fe• 
neryılmazrn hAklmiyetl altında 
seçU~ 

Bu 0711• enuıada Mt sel 
atan Feneııyılma.zhlar hiç gol 
yemeden 6 - O le. maçı sona er
dlrdller. 

A.Htsar - Anadolnı 1 - O 
GUnUn tklnci karşılaemuı 

Anadoluhlsarla - Anadolu ar&• 
aında cereyan etti. 

tık dene her iki taratın k&l'" 
şılıklı hücumları lle neticeats 
sona erdi. 

!kinci dnrede da.ha ht.kl• 
oynıya.n Ane.doluhtaa.rlılar, ar
ka arkaya Uç gol atarak mıt.11 
3 - O gallp bltlrdller. 

Kadıköy halkevinin 

Kır koşusu 
Bugün Fcnerbahçe stadmda ı,.. 

lamak ve gene Fenerbe.hçe lbdr
nm önünde bitmek üzere Kaddraf. 
halkevi tarafından tertip eda. 
kır koşusu sabahleyin saat ondl 
yapılmı,tu. 

Bu müsabaka bütan birlnc!l r 
nıf atletlere açrk bulundurulnmi 
ve yüze yakın atlet istirak e~ 
tir. Milsaakal:ır ya~ura ralmm 
çok muntazam cereyan etmiştir. 

Alman neticeler fUil}ardır: 
Birinci Rıza Maksut, 
!kinci: Suat, 
Üçüncü: Habib 

Haydarpa~a liaesinin 
tertip etti 

Kır koşusu 
Haydarpaşa il.sesi tara!mdaıı 

tertip edilen 2500 metrelik Kl'09 
Kantri Fener stadı önünde bq... 
lıyarak ve Kızı1toprak - depo 

Fenerbahçe caddesi üzerin.. 
(l.utfen sayfayı çe\irlnl:r.) 

ı>'ilt pı 1ttct 2 :Ye ortekiz İngilizlerin daha başlangıçta ağır şerek hakim bir oyun tutturdu. 
tl~~Oti~cd Stlt~. &aGğla~1\~~rransı: basacakları belli .. Bereket versin öyle ki, İngilizler üç bek vui· 

,,.1 tı r. l<' arb· rna Hiden yine harika günlerinden yette oynamak mecburiyetinde 
tk l agu altat 1 1Yet bek· birinde .. Üst üste kurtarıyor. k 1 ıar İki __ ,_ h tl d l\ıt tcdiıtııeı bir futbolun ;:~- a ıyor . ~ı a an a var 

ıı;ııt eri oyun .. ....,. .......-:;_ ~;:==- kuvvetlerile çarpışıyorlar. 
la.tt ~~ lığuf1tıhal:kak gostcr- ~ - • ~ ~ İngilizlerin kalecileri de fev· 
· !<iyıc daya tı. r;, 1 kalade 'bir oyunla, Fransız hücum 
~ sıralan n stad'da ta- " hattının bir "Ok tehlikeli •ütleri· 

»._ ~ tnrş g·· . ' ; -s " -~ ~ 'I' Orüyo- ni muvaffakıyetle tutarak alkış-
,·., \> ru .. lTıd.u~'l'l _ ,... r; . landı .. 

Stat baştan bap. alkışlarla in· 
lerken İngilizler toplandılar. Hu
cuma geçiyorlar. Fakat Fransız 
müdafaası, bilhassa başta Hiden 
olmak üzere misafir takıma fırsat 
bırakmayan güzel bir oyun çıka· 
rıyor. 

Sem dakikalar fevkalade bir he· 
yecan içinde dc,•am ederken oyun 
1 • 1 berabere bitiyor. 

Ankara lik maçları 
Günün bütün karşılaşmaları 

beraberlikle neticelendi 
t ' • ır "'l\, "· n1~ • L il, lt· ~p ...,ıan - M t?I, U inci dakikada birden, <;oş· 
~&ıı lltı. c~er, V atler muş gibi çullanan Fransız hticunı· 

ttlt; & eynant, !arından birinde, Koranviin sür" 
Porııon_ Alt Nihayet, umumiyetle İngiliz düğü top peşine bir lıaf. bir de 

~- baıWaı altında. c~rc>:~ cd~ erit müdafi taktı. 

Bu suretle 21 defa yapılan F" 
ransa - İngiltere maçının sonun· 
cusu 1 - 1 beraberlikle bitmiş 
bulwıuyor. 

ı\.1kara., 11 (:Iusuıi) - 191 Askeri fabrikalar gücü ile Gcnç
Mayıs ıtadyomunda Uk maçlarr- lerblrliği arasındaki maç ~bi 
na devam edildi. Güneş - Birlik· Lir he.va içinde 0-0.J,te~ber!'""" 
spor maçı s:ok çetin bir mücade- bitti. Günün en ııı.Uhhn_!!l.a~ı De-• 
leden sonra 4-4 bcrabeı-e bitti (Dcvami'1 nefc1e) • 



Çocuklar 

Xadm, çocuklarma cordu: 
- Büfenin U'!tUnde beş porta

kal vlU'dı. Neden hi.r tan o kalırut '! 
Çocuklardan bUyUğU cevab ver-

11: 
- O:nu görmentlıitik de ondan 

anneciğlcı. 

Piyes 

Plyetı hl~ tutmarnışu.Temsilme 
l>qlandığı Uç gilndenberl ti:> ntro 
aalonu bomboştu, hiç aeyircl gel -
miyordu. Direktör, piyes mllel~ 
ni çağırdı: 

- Azizim, dec:IJ. eseriniz belki 
fnkal1de. Fakat ne yapalnn ki 
halk beğenmedi. Temsllden vazge
~yonun. 

Milelllf kızdı: 
· - Ne mllnasebetf Halkm ese
rimJ beğenmediğine nereden hUk
med!yorsunuz? Gelip seyretmedi 
ki beğensin? 

- Mutfak J olnısuıulan hl~ ho,. 
lanmam. B&hatsu olmamak için 
~ttlphanemd~ 7emek plsimıo 
Jdtabilll kaldırdım. 

Ev kiraaı 

xtraeı genç kadm kendisinden. 
kirayı iatiyen kapıcıya hiddetle 
llÖylendl: 

- Ev tıahlblne ~y!~ytı:ı. Na.
mnslu bir erbk bir kadmdsn para 
!itemez ve alma.z! 

Bilemiyecel< ne var? 

Otelde. odaya yad .dren dl
tıerl ga.rısor.a.ıordu: 

- Nedir bu yatağın ~ 
Çalı e<lylcr? 

Gaı'Son izahat ftl'd!: 
- E1lıtlz1 au .. ersiniz, uı;arlana 

sbıek, u;mazlaraa tahtakw."USUI 

&n '\ e Kalamrştan Bostancı yo. 
hma. çıkf.ra.k geri dfüıUp bu de. 
fa Fener stad·run :ırka tarafın. 
daki Bağdat caddesi takip edil. 
nıek euretile devam etmi5 Vt: 
lpiat Uzerlnde b!r tur yapılarak 
niha vet bulmuştur. 

Mlisabakaya havanm yağmur 
!fu olmnsmdan mekt~plilerden 
~lgo sanat, kolej t.a.lmn~an 1B
t1ra.k etm;~. 

- Dmıek kavgaya am de ısa
hld oldnnf 

- E\•et. inanmazsan lıte Jspa.
tı. 

Gaf 
Ev sahibi, km, davetlileri lı;ln 

§arkı söyledikten eonrn. koltuklıı.
rnu kabartarak bir davetlisine izn
bnt verdi: 

- Kıztmı tagannl dersi alman 
' için ltalyaya gör:.dereceğim. 

Klzm rı:ırkılarmdıı.n kulakları ve 

Kadın - SevcDtm bana fQ kol 
M.atınl al. .l~·tan ldUbe :;fttl
ğin vakit tanı Od sut geri alıp 
Öfl~ 1atacağmn 'V'IUl.declcrlm. 

Aıkvepara 

Genç ka babuma yruvnrd:: 
- Babacığım, göreceksin Nihad 

h~une. gidecek. Sevlırll vo kibtı:r 
tıir delikanlı. Onu görılııce evlen -
mcmlze r-..z: olacağına eminim, 

- Zenguı mı bari 1 
_ Ah e!z erkekler hep blııı'

nl7dlr. Nihad da b~a r.enln hak
kında ayni r.ıall sordu. 

1 

Slimı~1m~ 
Harpte Amerika 

sinemacıhğı 
Varsovanın sukutunu 
mevzu olarak alan bir 

film yapılıyor 
Şimall Amerika, ba harpte he. 

nüz bitaraftır. Fakat muharip 
taraflardan hangisine sempati 
duyduğunu açıkça izhar etmiı 

bulunuyor. 
Ameril;a.-ı ainemacı1ığt da 2Y· 

ni hattı hareketi takip etmekte 
ve yeni film imalitınd• mev:ru. 
lamı scçilişind n~ktal na.zar 
mühim bir Amil olnı"-ktadır. 

V arşovanm bombardnnanlan • 
na ve sukutuna dair iarnl "Po
lonez,. olan bir film hazırlanmak 
'tadır. Bu filmin Almanlann le • 
hine olmıyacağını aöylemeğe ta. 
bii lüzum yok. 

Dundan başka Paramont kum. 
panyası da ":tritihar müfrezesi,, 
ismıyle bir tayyar~ilik filmi ha. 
zr.~:ımaktadır. Filmin mevzuu 
1939 - 1940 harbinde F:ansada 
cereya."\ etmektedir. 

1914 - 1918 harbinde tayyatt. 
ellik yapıp yilzlcrintlen yaralan • 
nuı olanlann bu harpte gönüllü 
olarak hizmete girip Almanya 
üzerhıdc en tehlikeli seferlere 
çıkmahnru anlatıyor. 

Bar.ı Amerikan ııinema §irket. 
lcri doğrudan doğruya ve açrk -
ça nazi aleyhtarı filmler iınal e. 
diyorlar. Bu filmlerin en bqın • 

I da Şarlonun "Diktatör,. fılıni 

1 

gelmektedir. 
Harp AmenKa.da bazı filmle. 

rin rağ~t gömıesine de aebep 
olmuıtur. Fransızların 1'Majino., 
hattmda bir cinayet., f'ılmi Ame. 
rikada gösterildiği zaman bUyU.k 
bir alaka uyandırmamı;tı. Harp. 
ten aonrıı. tekrar g~terltmeğc 

başlanmı§ ve bUyUk. bir rağbet 

kazanmıştır. 

"'Garp cephesinde yeni bfrıey 
yok,, filmi de aradan seneler geç. 
tikten sonra tekrar gör.crilmele 
başlanmıı ve bu filmleri göıte • 
ren sinema salonlan kifi gelmez 
olmuıtur. 

Meşhur figüranlar 
Holivudda töhtetleri 
1-Iolivudda şöhretleri 

film ç-evirdiler 

1 
Figtıranlar, ai.'lemada, blabL 

lıi: ar~mda mcshul kimselerdir. 
Bu kalabalık anısınd."\ bugtın 

• 

Bu .._"ile kumaşların fazla pahalı Unde tadJltt )'a.pablllt hattl onu 
oluou hepimlzl u elbise giymiye bir, lkl, üç ve lWı muhtellf esvab 
mecbur ediyor. Tabll bir çoğumwı gibi giyebiliriz. 

geçen seneden ka.llruş Qlbl.selerl 1 - Mesell sabahlan evfmb:in 
mizi giymekle iktifa ediyoruz. Ve ma.ııra."mı kendlal alan veyahut bir 
heplınlzi.n de muhakkak ki geçen sabah gezintisini itiyat eden bir 
~eden kalma veya bu eP.ne ya_ bayan yün elbisesl.tıe uygun olan 
pılnııı ytln'Uden sade bir elblaemlz aynı rengin bir bqka perdealnden 
vardır. Gllndelik clW:W! Ve hunu ~·ahut ona fam ~ıt olan ve ona 
ha.ki.kalen gUnJell.k yapıp her gUn bu yüzden y&JT..~an bir renklen 6 
aaba.h akiam giymekten de usan. paket yUn alil'. 2 veya :ı m1U:neL 
m.ııızdır. Falrat yine hep.lmldn bL relik §İ§ ile bir yll.ı, bir ters ola. 
rer battA fkl§er, tlçn ~ki bleZtJ. rak jercy lirgUsU yaparız. Bu ilk 
muz, eeld bir t:ıyytsr celtctlmh ve· gl:rildiği zaman yalnnı elb!senln 
ya bir yeleğimia vardır. :mauzıırr.smı değiştlrmeğe yara. 

Ve nllıayet 'bôyle bir ıeytmlz mskla kalmaz. Ayr.1 7amundıı bu 
yoksa ~ olmn1M. hepimizin de. soğuk gtlnlerde aabah so:..ağa 
ğllse bile b!: lusmmumı blr pnltel 1 çrk~ğuuz zaman vücudunuzu mt. 
yün veya bir parça kuma.g alacak I mnga yarar. 
pn.ramız vardır. 2 - KUrk paltonuz artık gfyil. 

işte bu eski e,yalar veya b'l miycc:ck bir h:ıle mi geldi. Cnu 
aldığmıız parça veya yUnlU e\blae. şöyle iylce bir gözden geçiriniz 
mhbl artık bize usanç vere.o. oek • Vo onun lyt yerlerinden töyle blr 

Genç kızlara nasihaflar 

Kumaşların 
olduğunu un\I 

yapdmıetır. Fakat 
tör gibi, lutr gibi. 
do yapılır. KUrkten 
lur::a llstUndcki ceplet' 
drnda.rı derl ve deve 
lı.rsa ylna aym re~tl 
difedeıı yapılmalıdır· 

4 - Bu yelek 
yUnle !elenmiş, ~ 
yapılmJvtır. 

OnUnde bir fenrıet8' 
dır ki bunu fşleoeD 
rlndcn ya.'ıut da sari 
bab edebilirsiniz. 

15 - Bu model 
kumaşından yani bir 
veya c~ketinden, yab.,t 
paltonun en •emJ.z f8 
mış truıümdan ynpılıı 
dedir. DütUn atlsil ceJtJ 
lllkleıidlr. 

L ! Başta nma.lllmlerl Nurl, ~ 
pımr ntletlerden Muzaffer, Vas. 
fi olduğu hnlde kofU çok munta
r.am olarak fdo.re Pdilmtştir. tn. 
tJ.hap ooilen kOtJU sahe.st cok mil 

tti. Y'>l Uzerlne konulan ve 
llarm ı. hakem olduklarına 

dair lşnretler bulunan hakem ~ 
J!.r:Ie her türlil kontrol temin e. 
'llllmiırtir. 

r.azan dilaati celbeclip mqbur 
artbt payesine yli.kaclmek gaye
leridir. Fakat her knidcnin müs

Erkekler hakiki genç kızlan tercih eder 

MUsabakn e..rr.a.."'Illdıı ayrr<-.... 
mhht ve idare bıı.lmnmdan çocuk 
•lar otomibille t.nkip e1ilmi.,. tir. 
IMUsabaka sonunda Hayd~rpa.. f: lisesi beden terbiyı?si öğret 
ı;;:cni tertip etm!~ oldukları bu 
lro~ıva gire.n atletlere te~kkUr 
etmiş ''e milkliatlnrı takdime 
!Adil Ginvı davet etmiştir. 

:Mü::;abaka sonunda çocuklara 
auş vnptmlmrş ve davetli olan 
talmnle.ra <-..ay ikram ,.dilmış.tır. 

Alınan teknik neticeler ~n. 
l<rrdır: 

1 - Vladfmir Kollci 12,29,9 
2 - .A hrnet ~annt l 2,42 
3 - Abdullah II. paşa. 12 44 
4 - Ram H. paşa 12.47.2 
5 - Hafi Sanat 12 57,9 
6 - Gozi H. paşa 12.17,7 
Takımlar altışar ki~ilik ol • 

mak Uz.ere yapılan tc.sniftc Her 
takmım ill; ı:;elen dört koşucusu. 
nun puvanları alınmak suNtile 
122 puvanla. Hnvdarpaşa birinri, 
26 puvanla Kollej ikinci, 30 pu. 
vanla Bô1~e S:ınat U"lıncU gt>l. 
m.işlerdir. ----o----

S tat kupası 
Dnn sabah Teksim stadında 

atat kupası maçı olarak Galatasa· 
ny - Kurtuluş kar ılastılar. Yağ· 
9Ur yllelkıt!et1 """ ,el nllini al'n 
sabada, top kontro1U ..:ok mcş· 
küidll 1"u )'ihden zcv·.~iz bir §e· 
kilde dN'll.m eden oyun, tnfır sı· 
fıra bcraberli1kle netice1M1di. 

tearı::w olduğu g~i bunun da Genç kızların büyük bir kttSUI"" mamai:, yok ~er bundan vaz gc-
,,-ardır; meştıur artistlerden pa. lan vaıdL Bu kusur: ''Büyüm~u çcrniıorsa gayetle h<ıfıf boy.anma.. 
ra i~in değil, it olsun diye figü. olmak!,, yani kendi r.ısına uygun h:lır. Mora ve sarıya 1'açan yanak 
ranlık >·apanlar da olmuştur. olmrran tarzda giyirunek, kendile.. boyaSI bir gerıç kıza yakışmaz. O, 
Meşhur Fransız f!1iri Jan rini gerek makyajları, gerek giydik- ancak natürel bir pembelik sürebi-

Rişpen (Jean Richcpin) ''Ayılı lcri etek vey::ı bi\in'Jerle ya!h gös- lir, Pudrası d::ı ne ra~I. ne de okr 
kız., filminde bir figliran rclU termek merakıdrr. olabilir. Acak tabii renkte ve ga· 

almı!!•t. Yalnız 1'ürıdyede cieğil dünya- yet ve gayet hafif bir pudra sür
B!.iyillr Fransız garkıcıaı (D3ı. nm bi: çok ~·Prinde de gcııç klzlar mekle iktifa etmelidir. Du<lak nı

mia) Damya N olyon filminde aynı hatnyı i~liyor, kendileıini oL ju da ne Siklamen, ne de Or.uıj 
figüranlık yapnıiştı. Şarlo da r . gun kadın gibi göst.Prlyorlar. olmal:dır· O. anca1c tabitye yakın 

Eadm - Bapam tatmnt hoşç:ı jisörlüğünü bizzat yaptığı "Ef. Halbukı' gen,. la-'ar pek 1·,,1• bil- ve çok parlak olmı:;an bir renk1.e-
g~lrmek•ltln bir §Cy!er tas:ubyo- )/ ~1 

,, 
klnu:numiye, filminde b!r ~ür melidirler kI, krnd:lerlnden ya~lı ki dudak boyası kullanabilir. 

rru:ı. 

Erkek - JJayraınıla. ann~e 
babau gelmctdıılN· dly& onbrm y.. 
:ıma aen mi gldeceks!ıı f 

rolU temsil etmişti. Fakat bu eol. kadınların içlerini çeke çeke tek· Kaştan almak, kirpikiere rimel 
de mc§hur Şarlo kıbğr ne değil. rarladıklan şu söz: "hayat çabuk ve göz kapaklarına boy.ı sürmek 
dL ı geçeri" sö=il pek doğrudur· genç kız için memnudur. 

M ri Pik!ord (Mary Piclc- Genç kızlık devri çok kısa sQren C.enç kız çok >ilksel< ökçe giye-
ford) kocası Dugks Feyrhanb bir devredir ve bir kadının hayatı- mez, ve ekzantrik bir iSkarpin de 
(Doı.:glas Fairlxınl:a) ın (Goıo) nm en güı.cl devresidir. Bunu an. genç kız ayağına hiç yakı§IDaZ. 
filminde küçücük bir rol deruh - layıp takdir etrniyen genç kızlar Siyah renk gen; kız rengi d~l
tc etmişti. hayatlarının en bQyük zevkini ya- dir. Komplike modeller, ekzantrik 

Anıerikaca meşhur figüranlar. ~amamış olac:akla:tlır. tuvaletler ve bOyük dekolteler, pa-
la ~evrilen en meşhur film re- Genç kız, genç kız gibi giyinme- halı ku.-naşlar genç kızlara yakış-

ı jisör Rober Florc (Robert Flo - li, genç kız gibi boyar.malı, genç maz. Genç kızlar dil.z sade model
ret) nin "l-tol:vı:d bulvarı,, fil - l:ız gibi konuşmalı, genç kız gibi ler giymeli, bellere kadar açık tu.. 
midir. Bu filmde vaktile meşhur dü~Unmeli. ve genç kız gibi ya~- V&letlerle balolara gitmemelidir. 
i1t ... n sonradan isimleri unutulan malıdır. Gc; & kız gençliğini ve genç kızlı~ı-
artis.tler rol almışlardır. Bunla- Genç kızlar, ~er kendi haktki m ne kadar tebarüz ettirirse o ka
rın araı:;mda sessiz E.İnema devri. kıymetlerini 'tlilip tebarüz ettir· ılar güzel olur ve o kadar ho~ gi
nin en mc~httr simalarından Bet. , se!er; muvaffakiyetlerine haset et- 1 d~. Ev'.enmek i~tiyen her erkek 

_ \'ıltxı.,·od"J. lı na b:ı.b~l5 dlyo ti Ko~on, Eııter Ralston, Eve. tik1Cli ~enç kadmlann yanında bi-1 hakkında ne kaclnr ''suni,. di~e 
,.erdlf.M'Z Ura eslıfrynıl~. Hn Ercnt, Mey Marı;, Mcri3 . le kendilerine hayranlık top1aya. 1 clüşündüğü ktzı değil! .. ne kadar 

- Siz de ha.na luı;Hrh bir yd 1 Kost"llo, Ce5ter Konklin. Fransi t>iHrler. hiç ko.kır.adan onlarla re- tabii,, <liye düşündüğü kızı kendL 
temenni Ptmlşt.iııtı. hıı!bul.I rlalıa • r 11 be cd b''' ı · 
ltapıdan ~rk~rkcn bııı;ıma blr k1re- 1 Buı:ı1an, Eva Novalc, Çarla Rey, r.::ı t e ıur er. ııc eş seçer. 
mit dl)&ttl. Roy Darsi vın·uır. Bir genç krz evvel~ hiç boyan· ("~ kızlar bunu bilme!i \'e ken 

1 - Sigara i .<MI 
2 - Kokteyl ve dır 

bol, bol kull~~ 
3 - Poker, bnÇ 

;-ı.ınlan oyn~.ı.t 
4 - Açık rr,eVJU' 

malı. 

5 - Orijinal ~ 
meme1 i ve k{l1haıı f1ef 

rim: 
1 - Spor yapat• 

go!f, voleybol oynj!• 
çeker, atı biner, d 

2 - Kitap ok:Ut• 
s - Ukaıaıııa ili'· 

mevzudan kon~b 
4 .,_ Ne kadar t 0 

bir li!anla konuşurs' 
gider. 

işte genç kızları11 
istedikleri zam:ıD :. 
dikkat etmeleri şart 

Aksini yapan gef'Ç ~ 
zan dikkati ceıbed,, 
k~ndisile me~gul ~ 
güç se\'ilec.ek, ,.e d. 
kUlatla ketl(fü:ine b•' 
la bilecektir • 
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Yumurta mı tavuktan? Tavuk 
mu yumurtadan çıkar ? rne . k 1 16 JUJD1 HHl~Uer llJ'UJDdıı ırçırmıt bu Alru•n aenaJu 

n a I· alım profesör T roksel Omrümde böyle bir mahluk görmemİ§tim. Bu ba-
bl·z b • "'insan ba§ı, vücudu bir timsah vücuduna benzi· :.. e ceva ını verıyor ~ ·"" . yen garip bir mahluktu 

lı-.rtn~' lelrluQ, herkes Halbuki ağacın yakınlarında Muhakkak bu adamlar zavallı 
11~ ~ktadır. Trinit.e A· buna, herhangi bir n.ücadeleye de- Cavadiyi o kadar korktuğll fellkt>" 
~d ~ eji profesörlerinden !filet edecek en ufak bir iz bile yok te uğratmışlar, meçhQl ve esraren 

ar ao Tro~eıı, uzun arar tu. O halde? giz tuzaldanna düşürerek avl;ı · 
lllı \>tri nuııda bize nı.""ıayet ce· Acaba Cavadi gündüz olur ol mışlardı. t_,,,,'- Yor: 

· ..._ YUın maı ağaçtar inmiş ve ansızın bil Peki, eğer Cavadiyi tufan a· 
lttııdi ali \U'tadan çıkar_ d •• 1 
: "'YzÜ profe.öre bı---· hücuma nu uğramıştı? damlan bir tuzağa u~urmeK su· 

t ,_. Eğer hMise böyle olmuşsa bu retile alıp götünnilşlerse ondan 
~Ur dcvr· · hücum ancak vahşi bir hayvan ta· birkaç metre yukarda tamamile 

(:ı...' b1ttıda uıın aonlarma doıtru rafından '-"3pılmış olmak icap ~ derin uykuya dalmıı bir halde u. .q~ . n takriben 200 000 000 J 

ınııyon) ' • derdi. yumakta olan bana ne için taar-
ku\\1._ tene evvel dun· Ca ba c d. 
y~ nı O takdirde de hayvanın T,.. ruı etmemişlerdi? Ac::a ava ı 

>'erine CVcut değildi. On diyi sürükleyip götürmesi llzım· beni müdafaa mı etmek m:cburi-
lı~ ku~ta vardı. 

1 

gelmez miydi? Halbuki yerde bir yetinde kaldı? 
. 'i erde ,~urtaa değiller Nihayet bir gün, (Profesör \'Ücudun sürüklendiğine dair bir Bu takdirde sadık Hintli uşağım 
cıelin, Yani en hayvanların, Troçell bile ne vakrt olduğunu iz yoktu. kendini bana feda etmi~ olabilirdi 

~ ' otaQ Ytı::n, kertenlcel: bilmiyor) Yumurtalardan bir kuş Kumaş parçasının ve saç tuta· Bu fikir büsbütün canımı sıktı. 
~rı idi, yvanJann yu çıkıyor. Bizim ku~larımıı:a hiç mmm bulunduğu yerin etiafında o vakit biçare Cavadıyi aramak. 

llıb..._-:cıin kuıu·kaı benzemiycn acaip bir mahlfık. otlar hiç ayak basılmamış gibi tap onun imdadına koşmak bc:ıim i · 
ı.ı;~dan çıhz. :ğı bu yu Onun vücudundaki pullar ye taze ve dimdik duruyorlardı. çin vicdani bir vazife t~kil ediyor. 
o~ lr.ııc "e baba l mini Z<ili r:l.ne tilylcr vardı. Şunu herkeı Yalnız Cavadinin olduğuna ~üp· du. 

' dUl'an gc~~ı.ndan farklı bilir ki. bir yılan, kertenkele veya he olmıyan büyük, çıplak ayak iz· Nitekim buna hemen karar ver· 
ll~ .. ~~ bacekl beaer bunları herhangi pullu bir hayvan yaşadı terinin yerlerindeki otlar basılmış. dim· Esasen tufan ad.ı.mlanrun or-
~ -"UttUkten er ledl. ğt esnada tUylenemes. Bu hadise bükük bir halde duruyorlardı. Su manına tek başmıa girmeyi dt 

ll:l'tl~dılar. aonra. bunlar da ancü yumurtanın içinde, kimyc· halde? pek gözüme alamazdım. 
'k rtıiltclZladi vf bazı tC$irler altında vuku bu Eğer C-ıvadi yırtıcı ha}"t-anlarm Herhalde Cavacünin esrarengiz 
o ti ltırin Yen ~yle devam labillr. hücumuna uğramı~ ise hayvanlaı surette kaybolmasını, bunun nt 
,ı._ araya ıkllm bne.tı. 1 M·n M l d'? B 

ll•t:ıı.. '1ll' lc11-·au. :ır • h ~-'d d J onu nası gol nnuş er 1 una suretle vukua geldi~ini her •eyden "--.ılı: - "' Bu ılk kut erıMU e uçamaz ı. . d 6 :; 
o lar raı da imkan göremıyor Wll· evvel halletmek, anlamak mecbu· \\i. latıı ~ oldu. Ağaçlarda yuva yapmasını Sonra Cavadi bu korkunç o1du· 

&ı~ g\lnie buz k sil bilmezdi. Fakat kc.-ıdisi soğuktan ğu ü h 
1 

il dele es· riyetindeydim. Fakat vaziyet de 
~ r e . korunmak için Lir §eye malikti: na da§ Ph·ie 0 ~~ m ca tı? Be içinden çıkılacak gibi değildL 

~:tilldı:~_ıttnan sonra. dOnya nasın ç mı uugımıamış • Zira lSç bilmediğim, biç tanı. 
tin '41ll1 ao~.L TQyt. nf bu feryatlar, I\e kadar derin mad•~- bu tehlikeli verlerde Ca· 
"ı· ~b Öldtı. •~ olan zahife· k d 1 . olayı uyandı· l6"... J ,,. "f .... ı .. ..: o·~ ha~ .. 1.. gıibJ bu mah· uy u a 0 ursam m, vadi,..·i bulmak için ııtı yapabilir· 

oq ~ ..... , ı~cr r .. .__r ramaz mıydı? Birdenbire aklıma dım· ?J • 
li tttzıı Öh • 1lir'atte barckct et" t\ikta yumurtladı. Yumurtada:-ı başk· b" il h eldi· 
l\l bıı acı CtldikJen irin kendile· çıkanların tliyleri daha fazla ve Caa di1~ ~ p c ~ d. s•• kay'---
l) Yede • . di va mn sessıı sa a "' uu-

1-tdt.Oııa~ Öbn tsıta.rak ya,adılar. daha gUzeldı. Öyle bir an gel . , tuşu, herhalde kendi ihtiyarile bt· 
't ekten kurtuluyor· ki y~rde yaşamak onlara uymadı nim yanımdan kaçtığına asla de. 

't~~ ~lbi fı lçın JÇm~ğa bagtadılar. . l~et edemezdi. O hile yapacak kı· 'de' c . f clcr yumurtla· lıte bu, bı.ıc ~vu~un yumurta ratta bir adam değildi. 
c1a.Q ~illa ttilcr: yumurtadan dan ~ıktığ'lıu gosterıyor. Onun içı"n beni ka .... ·~an l{ip-

fa.ı_ •tı.ne ._"'ti ...... 

Etrafı dolaşruık ve ona alt 1z1er 
aramaktan ba~a.- Binaenaleyh 
civann karua~tıncı bir yaz ıınııe
şile aydınlık içinde p:ırıl parıl y:m 
rna.sından bilistifade etrafı arama 
ya çıkum. 

>'ot~ •c;;lt o]a ve ~rın· Bana belki !U suali tt0raeaksı· heye dil Qrmem-..k için elbisesinden 
~ tak dünyaya geli· nır: bu kumafJ ~snu ve saçından 

A bir tutanu kasd~n koparıp orayıı 'ihkar ~. ----- "- tyt, gUz:el, ama yumurta bırakmı} olmasına imkln yoktu. a 1 k 1 nereden çıktı?... Mademki bir mficadcle olduğu 
llı!ı-a ( 1 maçıarı Bunan da cevabı ıudurı muhakkaktı. Ha"Yvanlar tarafın· 
tı ~Par .. ~ t.'\rafı G lnclde) Amfıll denen, ha} atınm yansı dan }'Crde de sürüklenmediği görü. 

Her 15·20 ar.rede bir Cavadi· 
nln ismini yüksek ~e bağırıyor 
bir cevap bekliyordum. Ayni za· 
manda insan veya vah:i hayvanın 
geçmesi ihtimali çlan yerleri dik. 
katle göz.de., geçirerek bir iz an· 
yordum. 

'~r ;;ıda. i:arıt<>ücU takımla· ıuda, yansı karada geçen bir lüyordu, şu halde Cavadinin in· 
llıı>'c~clcttharızgn~~ tnııçta Demir hayvan karada bulunduğu va.kıt tıünlar tarafından ant bir bücum.ı 
~ıtıcıc 01<ırsa ~1!Jte ı;cılip gel • doguruyor. Doğurduğu ilk "zahl" uğradığı onhr tarafından götürül· 
~~· o~hl"!:csi~ıu Lkümeye gir fe'' denize giremediği için karoda düğü muhakkaktı! Bu insanlar 
ıı~-~ b~ lıtuıı e .~•arşıla§acak· d 1 b"l' ? Qlılı~ildl\tt:a ~:z~u~ltnUn akı; • yumurta denen şeyi mey ana ge· kim o a ı ır 

ctıı,1 .. lı1r-ıı aonr2 tiriyor.. Bu fikir ve ihtimal beni tethi~ 
lcı !ıırtrıcı oYUna inküip et- Prof csör Troxell"in bu na:ııri· ctmı>ye kifayet etti. 

~tti d~e Zira bu adamların ancak tufan 
<L..~itı~ı ,." <>--0 beraberlik. yesl ilim akademisi tarafından adamları olabileceğine emindim. 

Bir müddet ~ce geçtiğimiı ağaç 
lıklann etrafım bu §Ckilde aradık· 
tan eonra tam ümidimi keseceğim 
sırada bird~nbirc bir çaldığın için· 
den öbQr çalılı~" gayet garip. kG. 
çük bir timsaha benzi) en bir hay· 
vaııın snr<lnerek kaçtığını gördüm 
Hayretle duraladım· 

t"4.I '4 ~ kalıut edilmiştir. 
~?lgı~-Ur ~ ~lryan §id. 
~'lıl-ıu o ~a~bettt bden oyun a . .' 
l..... "uru ~u ~ • k devrenin 
~,Q?'a şelar kat tine gelişi g1i • 
ı lhat t "'ketı11 tn °1.nıu.ştu. Biru 
~b ~a ~cu ilktnkı ~ir §iltU ile 
~--"•r Qao~ d ~lil Yndl Uç 
~betlitu ile de Cclft.Hn kuvveL 
Qi. t tol> <1' l !enun Muııatızgtıdl 
lı.e /\2 tı:ı~~e Ça.."l> ediyordu. Fi\. 
\~~etil -..11. ~ :l.J"ak g rl geı. 

~'lt t(~ fı-ikık~?>or aleyhi • 
ı:, tı toı i'Q edildi YCjinde beta 
l.tı )cııı b eı:ı ao • 
ı:,: <lUıstulr galtb~;a lkt takım 
'' 'er~ll . llıı det et ıayıaı P& 
~l da tesı ~'llhatıza Dcnıt:-spor, 
tıt~1Yetıe ıı etu~ g~cu ka1'ı· 

oqat, hucu 11 l!lbt bir hA· 
ta~thl\rbaşıadıllllarını arlulaş
gı Hı.ı ızgucu . 
ı11t\da ~ltıııaa b Deınırsporuo 
ta:• llııı btkez ıu u~unduğu bir 
hır 1tıda11 ~tnlrsıı; acını Rıza 
~oıJtıtıa l~:trııara.~ InUdatıı a· 
btr eı:ı eo lnct say att1~r Defi: 
Orh hıtıı llra. teıtr ısı Yaptı. Bu 
"ur anıtı alan oy nr nıutevaztıı 
ber tı~ıı 11:a\'a~ ta~n, bu defa 
tııc ll.be:rıııt betnırs at lsabetn 
ce~1°rtıtıtıı:ı fırsatı ~ora Yeni bir 
~ıı lle tıı bu n ernıtşu. Ar
l ıl'oı-d Ubatı:k etıce tle bit 
•arcı u lı' a.][ na e-
n~ı '· Saiı lltat ta zarne bao 
ıuı:ıu' tı~urı b. Oriıan:a bu sıra· 
tlıttıı de h ctı benıı n aldığı 
tııııı er lllt tııııca., bu~ı>or coıu .. 
b~ıı tlıatıfıUst oırn Un bu tab .. 
ttt~ aıtl!ı bt:veu ~ş ve Muba· 

llltıtı in, t> ıstı, r enırıvAk1 
te.d 11.lt etnıra 
~it 1\ ~atı~'ltn cıtorun aahadruı 
~'-ltı.ıııı-J d ııe rau11acatı bir !1-

~r.11~ •011 ~a~ısıyı:n lUzumsuı 
ll:ııı.ıc l!tı ber aktkada verııen pe.
ll:ı'e ltı:ılt:berıık Muhafıza 
>,~ ~ ~ a t:ıını eansnn Yap 
~ bere.berI~dltlnden 

• ntha.-

sc.. .. ıachh• l•hhof' 
A 01• 6C:hl~h-tell• Cl'IOl9ChetOcke) 

L A: d8s FJnd (mftnoltch: 

der Oclı:ıe, Stler, Bulle, 
weibllclı= dle Kuh; 
ent.aprechend: d&I Rlnd
flclsch, Och!enfla.lsclı. 

Kuhflclııch; llcfc:rt dc:ı 
lUnaerbraten, Rlnda. 
braten) 

b w Ecksr.:bwanzattlck 
c elle Blume 
d das Ilrat!lelııch 

e die Fehlrlppe 
f der Kamm 
g die Oberulıale 
h dle Kugel 
l das NierenstUck 
k die Qucrrlppe 
l der Bug 
nı der BnısUtenı 
D das 

stUck 

Unterachwanz. 

o dle H~!e 
p elle 01.inn•Jng 
q dle Mlttclbrwıt 

-

!. A: du Sch~eln (Uefer 
da.s Schwelncfleluh, den 
Sclıwelncbr'2.ten) 

a de: Sch.lıik en 
b tiaa Rlppenstf\ck 
c da.e B atrippeo.atnck 
d der Kamın \Schwelns

bmm) 

e der Kopf (Scbwef119-
kop!) mit den BaekeD. 
und der Schnauze 

f da.a Be1n (Dlck-, DUnn
beln,. dJe Scbwelna.fU. 

Be) 
ı; der Batıch (Schweine

baucb, das Bauch. 
flciscb) 

h der V ordersch.inkell 
Uiıd daa Brııetatnck 

S. A: das Schaf {mlnnlfchı 
der itam.mel, Scböpe; 

liefert das Harnmel
!leisch. den Hammalbra. 
ten. d:ls Schöpl'enfle~ch. 
den &höpsenbraten~ 

(Denrm ftl') 

JılUrUvvet, vitrir.ln önUnde durdu 
lç.rtiek.1 roblarda.n bltlııe hayran 1:.ay 
rıı.o bakUktan aonra kocruıma döndü 

- Bak Ulvi, dedt. .oe gür.el! 
tnvl 1Akayt. blr •·evet,, d1~crek yU 

rUdll, kar'5Ull bu tebllkell mmt.aka 
dan u.zaklqtırmağı tercih et.U. Fa· 
kal Mürüvvet.in aklı tıkrl hep o rob· 
ta. kıı.lmıııtı. Ertesi ~U öğlede.o SOD . 

ra ,.ene ayni l1tıinin önUııde robu 
ıseyrodiyordu. 

Birden Jruıagı dlb1n~e b1r .ea biı 

ııeyler mırıldandı, b1r ,,eyler nca vr 
ısrar etti. ltUrllvvet l·a~mı kaldırdı, 

canım aksinde· oık ve ıcnç blr erkel< 
gördü. ~armı çataıak hemen u. 
r;aklqtı. 

••• . .. 
lrrUrQ\"vet kapıcının ıreUrdf#1 pake· 

tl açmca deli glbl olmu~tu. IAkil' 
bu eevlnci çok aürmedl ve yU'lnl k• 
dere bıraktı. Bu ya b1r mucla, ya. 
but bir yaıı~ktı: Herhalde kocu.ı. 
ıuo böyle o.y ort.uı kırk elll lira vorlp 

l:arıamm vltrl.ode gördUg'J robu !'1 
muma lmkAD yoktu. Onun paraca 
aıluotıd& oıdugunu genç kadm peıı..tJA 
bWyordu. 

IJu balcı.T 
Gözlerlnln OnUnde. dtıkkODm ca. 

mekAwnd& aluılni JôrdUIU erketw 
ı;öl~CAl canl&.Oc11. kuJağtnm dlblndl' 
aöyledlğt aöz.lcrl tekrar duydu. Bu 

ıenç muUaka peolni t&kip etmift k1JJJ 
old:ığunu o:reıımıo, hemen ınnıaı.ay> 
koşup beğendiği robu alarak göı:uier. 
rui§U. GUnUn bl.rlnde elbette nıeyd&· 
ı:ıa Çlka.c&h ve t•nıom• k, &O~mel< 

UııUyecektı. 

Kllrtıvvet namU3lu bir k&dmdı 

Şımdl ne yıpacaktJ T Kocuma lp •!:. 
a T- Fakat l,])vl Oyie luakançU ki .. 
A.kallcnecek. hakikatin bu kadar be 
:Ut oluauna inaıımıyarak aklllıa kim 
bWr neler getlrecekUf 

En tylai ona bir rey IÖylememekU 
Robu u.klayacak ve o aeııç k&rfmnl 
çıkarsa !adı edecektL 

li'akat &r&d&D tld ~ ceçUts baldt
bcdlye J'(indere.ıı deUkıuılıd&D ..a aa.J• 
çıkm~ lılürQvvet bu lfe bU..bU 
tUn akd tıröinımemete bqladL • l· 
hayet mua,eloyt ıöyle balledeb0d1. 
Bu cenç berh&ldtı zeoj1.D b1r &dam 
olac&ktı. Bcg~ kadmm anıu.IWlU 

' 

• 1 
)'erine retırınıl'kle zevk &lao boY&nla 
"111 ••• Böyle uzakt.ıuı, hayalen oıııı _., 
wek.ie 1.kWa edecekti. 

• • • 
Ulvl llç gtı:ıı:ıUr mUthlf buhranlar 

;:ttçlrmeklcydl. :Fakat kııruıın& haltm 
.JCW etmeme~' n.uval!ak oluyurdı.&.. 

.MUrüvv\ll, Beyogluııdıı. aoıa;m1ı1.ga 

.,;ıkt.ıkıan ıu.o mağaza vitrininde bit 
rob beğenınekle onu evlenmelerlnlll 
ytl.iöııUmU içl. blr hcdl)e acçmelr 
aıU§kWü.oden kw larml§tı. Fakat ro,. 
bU alıp ı;önderrilg"I günü.o a.k§amı ka.. 
. .a onıı. bundıı.n hiç bnh.,etmeyUı~ 
~qtı. Sonra kcn:ll kcndlııo "herluıl• 

.:le mağaza.dan ı;lindermc{;'l wıul.ml.lf 

olacakları,. dedi. 
Erte.B1 '1intl m&#tımy& Uğradı. ~ 

retı Rob bir "Un evvel adı eS:erine 
teıılim edilmişti. O halde T Ul\1 u:;wı 
uudıya dU;~UJ:tcn aonra hUkmet
U: Kapıcı paketi vermcği wıutmuı 

olacaktı. 

Halbuki aqam tı.stU kapu:ı cm&: 

- Madem.ki tlliyorııunuz, dedi, ~1" 
llyeytm: Böyle bir paket. cot1rdllcr .. 
ma tuuımıctcndi aize blr OCY aöyt• 
o:ı.ememl aıkı aıluya tcnbih eu.ı.. 

JılürUneUn bu barekcu:ıe wa maoo 
ııa vermell)'di T 

Verileee!( wa.ı..ayı blllyor, 1Ak1n ıtıa 

.ıu~unceyi z.Un n allwc:ğe ça.lı:ı• 

yordu. Ancak vazly"·· ·., ba§ka tUrlQ 
ltı!alr edllmealne C:e lmkAA yoktut 
&.ıUrUvvet bu robu bat,ka biri gönlieJ'o 
d1 z.annlle l:c caıwı11 hiç bir ;ey açma. 
m11tı. Bqka blrl... Demek k~ 
lı.a,) &tmda. t ;ka bir erkek vardı T 

• •• 
UtlrUVYetle tnv1 pmdt ayn~ 

' • MUrUvvet allcs1nlD yauına dllo• 
mtıotUr. J!!hemnııyetalz, batt.1 ~ı .. 
nllmel!.lf blr yalaıı. k:ın kuca arum.• 
dakl ıuınadı r :tnl§, ILllı aaaclet..ortal 
yık.mJf bulunuyor. 

. ı r. &ARDEf 

ALE~JlDAR sınemasmda 

1 - Casus İntikamı 
2 - Küçük Prenaea 

lstanbul Belediyesi 
ııanearı , 

~bek • l11tınye yolunun tevstl dolayıstle tmlmltk edllm{J c.1an Emlrgla 
ttdı!eıılnde 68 oumaral1 •ahflhane enk11S1 yıkıtıp ka•dırılma.k Uı.ere açık art. 
tırmaya konulmuttur. Tahmin bedeli ("99) Ura 'il kuruı ve ilk teminatı 1t 
Ura DS kuru,,tur Şartııame utııt ve munr:ıclM rnUdUrlUğ"'J kıılemln1e '6rtlle 
bilir. !bale 115·2.9•0 peroembe ,una aaa. 1' de daimi encUmende y•pılacaku.. 
Tal!pleriD Uk teminat maktıu:: vcl • mektuplArile lhalı gUnU mu&y)'ea H&U• 
daimi encllmenrie bulw1ma.luı. (71U) 

eupplles mutton, 11·hen 

rou~f!d: roast mutton; 
th\j r.:ıeat of U:e young 

.nheep or lamb whe.cı ıoa.a
tad: roaat lnmb) 
a thc leg o! muttoa 
b the ecr:ı.g and the 
:ıaddle (1. "· the froııt 
and back parts o! the 
b:ı.ck) 

e the b~aat and the 
beıty 

el the shoulıter 
e the neck 
f the head 
s the trotters (aheep'ı 
ftıd .. food) 

«. tı t.he ca1t (snppllea veal. 

il ıuaug.hter lng 

L tı the but;cber (the 
alauı:h terman) 

a the t.ıaoghter • ham
mer (a mallet) 

ı. 1: the anlmal to be 
aJaughtered (butchertd. 
kllled: one of th• beute, 

rout vuJ) [bull • ~ 
-= a rnale cal!; cow-calf 
-== a remaJe cali J 
a the blnd - knuck1e ar 

hock wlth the ruıct 

(tho le6 o! ·eul) 

b the loln wlth the kld.-
neya 

e the back 
d the ecrag 
e the neck 

f Uıe head (cal!'ı bead) 
s the bf'lly 
il the brc:ıst (thf' bris-

ket, the breaet of veal) 
1 the ıhmılder 
• the breaat 
1 the foot 

one ot the cattJc: an o~) 
a the ma.sk (for lhe vic

tim) 

b the bolt (tbe ıpllte) 

! . t: the butcher'ı aS!ll11tant 

(!KlmPt!mea the catUı • 
dcaler) 

-
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iyisidir.· 10 adedi 25 Kuruş 
tramvay durağı ka~şısında. Şubeleri: Ankara, KarakÖYı 

Bıçakların en ucuzu ve en 
Beyoğlu Hasan deposu: Bahçekapı, 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 324, Beyazıd, Kadıköy, Osküdar, IZMiR- Kemeraltı, Eskişehir 

_i _HiS_AR_LA_R _U_M_UM_M_ıO_DO_RLU_ .. GU_ .. N_DE_N 1 
Cln.d Miktarı 

BaııkW MO Kg. 12 adet 
.,üpUrge bUyUI< boy 3000 adet 
JelAtiıı 310 Kg. 

liuh. Bedeli 
Lira Kr. 
1920 00 
397 ôO 

% 7,:S teminatı 
Lira Kr. Ek.ttltme oekll Saati 
lH 00 Açık E. H 

29 81 .. .. l:S 
Paz11&:Iık 16 

Yangın S. a.ıeu 70 &det 8715 M 82 • 18,30 
Yangın S. levazımı 28 kalem 848 Oıl 83 80 • 18 

1 - Şarpıamesi mucibince (310) Kg. Jelltln m11teahhfd1 n&mmar ve difer <•> kalem •n-a hizalannfta g-Oate
rllen usullerle ekııiltmeye konınu§tur. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat umJnatıan, ekafltm• aaatleri hfzalarmda yazılıdır. 
m - Ekslltme H-Il.940 çar§amba günU Kabatqta levazım t• mUbayaat ıu'beııiııdekl alrm komlıyonunda yıı.pıla.

cakttr. 
IV - Şartnameler ve yangın ııl5ndUrme levazımı mQfredat lutesl hergQn .ı:ıztı geı=en &rubeden para"ız ıılmllblll?'. 

V - :tstcklllerln eks!ltme için tayin edilen gün ve ııaatıerde % 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkOr komlsyo. 
na gelmeleri. (802) 

• • •• 
JılDrtan Kuht.nmı• B. % T,1 t.mhıat Ekırfltmentn 

a.t Lira Kuru§ Llra Kuru§ Şekli aaaU 
Bulrftl llOO .I[&'. ldr 1J adet 1920 00 l« 00 a.çık Ek. H 
8Upttrge b11ytık bo7 IOOO adet !P7 l50 29 81 • ,. 111 
Jclft.tin no kilo Pu&rlılı: 18 
Y&n.g'm 81:1ndttrm• alttr J1' kal- 1T21 08 129 22 .Açık Ek. 16,30 

l - Şartııamest muctbtnee (110) Jr«. Jeltttn m11teahhldl ııamm& Tt dlfer Qç kalem eıya hizalarmda g-ös
terilcn usullerle eksiltmeye konmugtur. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatıan ekslllm• aaatıeri hlzalarmd ... )"&Jalıdır. 

m - Ekııiltme 14-Il-940 çareamba gUnU Kabatqta levazım ve mUbayaat §Ubesindekl alım komlayonwıda 

yapılacaktır. 

IV - Şartnameler T• yaııgm *Sndttrm.e leTazmıı mtıtr.dat 11.ete8l hergün .ozn 1'1Çe.n fUbeden para.us aıı. 
nablleceğt gibi .npnrge numunelll de ~eblllr. 

V - l.euklllerln eksiltme için taytn edilen gün n aaaUerde y11J:de 7,11 gUvenme paralarlylo blrllkto mezk~ 
komisyon& gelmeleri. '(739) 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı · 

.\Jiikcmmcl bir tak-dm, her ny 
miirftcaat edilebilecek giizcl 
bir rehber; 64 sayfalık bu Al-

mamlğın fiyatı ynlnız 

10 kuruştur. 
Her kitapçıda ve gazete 

bayilerinde bulunur • • • 1 
ı - tdattmlz Cfb&l1 tabrtkumda meTI:Ut (!900) Jdto M"1 ~ lı:ayto •••••••••••••••••••••ıı•_m_tı~~-m-~-m 

muuahhJdl nam ve beaabma 1111.tılac&kbr. 
n - Muhammen bedell (1515) Ura yü%de 115 munkkat teminatı (23,111) 

llradır. 

m - Pazarlık u;.n.tto pereembe g11n11 aaat U t. JC.ab&tqta lnurm n 
mUbayaat fU~-"lndekl 1111.tı~ komisyonunda yapılacaktır. 

IV - NUmwıe hcrgUn yukarda al5zU geçen fabrikada l'ôrQlebll1r. 
V - tsteklllerln pazarllk 1~ taytn edilen g'1hı n aaatte yilzd• 115 :mfkta· 

rmdakt teminat paralartle birlikte mezk1lr komisyona gelmeleri. 
(7112) 

p 
Ankara Caddesinin en islek verinde 

Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

... 

%. 

m 

C: 91•u•ht:ermen•• Toel• 
ımıements 

( aıaught:er•n• 

t: the ma~k (when the 3. 1: the ılanghter _ ham • 
victim is shot) mer (a mallet) 

a the bolt (the spike) 
4. I: the club (the cudgel) 

t: the (cleetrlc) pliorıı tor 
stunning tbc victlm :S. t: the hatehet 

a thc clectıic c:ıble 6. t: the butchcr's knlfe 

Böbrcldcrdcn iurnr t.(H'hasınıı kndnr yollnnlnkl hastalıklnrm 
mikroplnrını ki)küıulen temizlemek için 

· JIEl.u'\fOBIA) kullnnmız. 

Döhreklerln cahışmak kudretlnt arttırır. Kadın erke>k idrar 
ıorluklarınr, eski ve yenl bclsoi;ukluğunu, mesane iltihabını, 
bel ağrısını, sık sık ldrar hozmak ve bozarken yanmak 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. !drarda kumların, 
mesanede taşların teşekkUlUne mrtnt olur. 

DİKKAT: JIJ<JJ,MOBLÖ idrarınızı tcmtzllyerek mavlleştlrtr. 
Srhhnt Vek!Ietınln ruhsatını hnizrllr. 

HER ECZANEDE DULU. 'UR. 

• • .. ... .... • • .~ ' •.•• !' ...... ·• '"' ...... ·' 

Almanta~a GOre 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilan ıarı 
Muhammen bedeli (312~0) otuz bir bin iki yüz elli Ura olan 500; 

da dökme demir 22-2-940 perşembe gUnU ao.at l!I de kapalı zarf 
Ankarada idare binasmdl\ satm almacaktır. 

Bu ife gtrmek lstıyenlerln (2343.711) iki bln 1lç yQs kırk Gç ur
be§ kuru~ teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklltlerUJI 
gUn ııaat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri l!lznndır. 

Şartnameler (156) kuruşa Ankara ve Haydıırpa~a vezneıertnd• 
nıakt&drr. (889) 

.ı • '· "•· ~ • • • • TOR KiYE 

ŞiŞE e CA FABRiK 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

Pa~bahçede fabrikamız, her gün 7 ton hesabile tif' ~ 
cam kınf.t s~hn alrruık iııterncktc dir. Jlt! 

Tnlı:>lcrın §artnameyi gör mck için sosyetemizin GJ;; 
Perşembepazarı Samur solca:;-ı 1~ hanında'ci büroıuJUI 
rnc. ... at eylemeleri. 

'PIAnş 85 

Tiyatro ve Sinemal-' ,.J 

~F.:ıttR TtY~'ffP 

C"!!t • Komedi ~ı u Glln.dUz ııs.!10· > 
20.30 da: Ofln111~ 
~ 

~!Dl 
JIALI( oııı,İ" 

Bug'llO -•~ f 
19 da. j.I<~ 

(I~ 

Almanca defsl 
Seri ve asli HABER 1d; 

ve mutedil ilcretlc ders •
1 

• .ı1rte 

d • 
teyenlcnn "Almanca uı; 

ismine mektupla gazete, 

ı. 

D Tho .sıaught:er -Hou•e for Plgı. 

(f'h~ !llaught:or • Hou•a, The Abattolr, The 
Shambıesı 

t: the Blaughtermen 

1 
(the butt'her, tht' pork - 2. ~. t: tlıe ı::-:ımbrcl (the 

b11tcht>r) cutting up thc strelchcr) 
c-:.rcMO (carcass) of thc 
pig 4. 1: thc tra.vclling crab 

B • 

~b. 
{fa .. 

, 

) •• 

racaatı. 

p•Dr. Kemal OZS~ ıı 

1 
Urolog Operatör BcY0~ 
tikl~l caddesi 380 nlJ fi~ 
Ohanyan apartmıırtı 

1 
~ 

Pn~rrı j:~~ii. T~I: 4. · c. • •. 
-til!!WtER!WWW& ' Or. Necaettin Atasag . ,. 

Sabahları 8.30 ı kııdll~''fW~ 
lıı rı 17 den !lonra l.Alelı 1,ı~ı 
-\p. U:ıire <!: No. 17 de tııı~ 2~ 
kaimi rılrr. (Tel~ 

~a:u:R1 ... :1111111m .. •f'f~~ 
Çorıık llcklrtı 1 ~1-

0 r. Ahmet AkkOYU ~~ 
l':ıl"im • l":ılirııh:ıne pıılD~d 

Paznrd:ın mııııdn tıer /'/j 
~ıı:ıl 15 ılı>n ~onrn. Te~'tf!fl' 

dlctUWl&W!S<i!:d 

1 


