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lrnanya Kafkasyaya yarını 
ilyon asker gönderecekn1iş 

İngilız gazetelerinin aldıkları haberlere göre 

Harbin merkezi sıkletini garptan şarka geçirmek üzere 

Nı ERZiNCAN Moskovada Alman 
~~~~K~N.. t a z y"i k ı a r t m ı ş 
~eriı. .. "11e•ındüş- Stalin f in harbinin 130 Amerika 
liit etnı 1-nın teker- · h · · 
~·h·ll eıneai lazım- Jllayısa kadar arp gemısı 
~q 

11 
lVI. 1 Pasifik denizinde bü-

'11 ~.ASAN kUMÇAYI b . t · "" . . .. l . yük bir nümayi§ 

:§!:~~~:!: ... ~ .... '!..~~gznz SOIJ emışı "n~$::".:!!!~t:-ı?.~;;;k 
ı._ -1eı1' ~. Crlcrı arasmda ı- -~~ii_ il .TWO NAZI SHIPS SCUTTLEP:/: denizinde büyük bir deniz nüma. 
• >tı.._. Jı;t.d • ışuı so- 'POSEI I yışi yapaca tır. "ti .. _ O&reıtdik ){ 1 • k 

~e btı kaa harab ol:ın e\'- l'VW"'lrO Bu nümayişe 130 gemi ve 350 
~~tdtn rlarnı erimesini .,,.,..._, · tayyare iştirak edecektir. Nüma. 
)~e bı~ tamamen yeni CHARC yişte hiçbir yabancı diplomat ve 

lr ı.. illa ba.5lanabllmt•si ,.. r. ' ya gazeteci hazır bulunmıyacak. 
~~ ~-:· ınıır 'i u l»"f. "'~" ftAC>IO .,. ;u 

~~~dur., enerjinin NA,.,IMJ z'"'"ı'."'·.,A-·" R .. , MY -FO--, !~~d~_·y~t~~~eel~~m:~:ha!~he:~~; 
~'ı.nın ~hadet ediyor · l gitmesi muhtemel görülmekte_ 

~eler, :,~u ~U7.el ehrl dir. 

\ eleraı gıJ, bundan e,·. T·URK FDONJIER·. ~·.~ ·-----
.,!: h(' ar 7.elzeıe felii.keti ~ ... - Tı"fUs salgın 
""'la r felaketten sonra ~ 
b11 ..,eıtııını~ur. G~ı, ıı ~w ,. .. ~ ~· .~ 

d t.._!_01ııa .~ . • .. ".' .. "''...... i hal·ınde deg..,; ıl ~'~r ı.::ostcrdıkleri jf-...s. t1ıe MOUntato ,..,.°" i 
,~. efntt.ntek rnUm. Fr°::'e"'fJ -tnsJa's frOAtier wltfl ...... fi! - ~ ~ ~ 

ı..f )Qıda ı.al'f ~ • -··- ·· ... lll"'-----_.. l' -' ı i*i Sıhhat müdürü endite 
't\11 edilen imar d"I k • t 1 ([)~da bir clhcttcn Nakkttlğimlz hab<'ri \ 'Cttn lngJllz gazeff!Slnln 'blrin<'I sayfMı... C 1 ece Vazıye O ma• 

1 h Ilı: \sincüdac) rl ar Vekı· ı ı· n(ı;aı:~n·. Mde) n;:,;~n~~f:~~~~~E~i 
ti vakası görülmüştür. 

Bundan başka Beylerbeyinde !)' · de iki vak'a olduğuna dair ne§ri. 

~a ~e· temı· ze beyan~tı ~-~~~:r;ni~t:~~~::~~~tm~~~t:ci ~ Ali Rıza, bundan haberi olmadı. 
ğmı söyliycrek kısaca demi§tir 

_ !aqrabın . kiloRS~.· i·~h~a~kiia1ku;~çşi3 satılacak :~~!ı2f~=~:~~f~~~ı!~r:::~ 
~ ~ t Beyoğlunda görülen bir vakadan 

ap t"h I" t · b" . t·k t başka yeni bir ihbar yoktur. ıs 1 sa a ına yenı ır IS 1 ame Hamamlara sevkedilen bitlile -

~ı.r vermek mak- (Devamı 4 üncüde) , .......................................... , 

t>ı 
,....._>'0Jıı11, 
~~ ~ ''~nı ~ 

• ttlertn :nce Yaptıl.I:ın gc~it resminde. (Kö,ode bu 

sadiyle bir fBUYUK 
kanun hazır- FIRS~T ! 

lanı yor 
Bir hafladanbcri §Chrlmlzdc bllhıııı· 

• sa lnhlsarlara ait l§lcrle mc~gul olan 
GUmrtik ve İnhisarlar , ·eltili Ral! l{a . 
radcnlz dUn buro.clakl t tklk ve tcmnıı

'annı biti rmiştir. 

Vekil bu akı;am Ankaraya eli' ıc-

( Devamı 4 Üncüde) 

2500 Sayfalık 10 
kitap 25 kuruşa! 

f(VAKIT) gazetesinin yarınd:ın 
j ıtıba>en kny•.aiO kuponlan toph· ı 

1.~=~~:~ .......................... , .... _. 
iki köprüyü sular götürdüğünden 

1 D ~e1.den ~arı.a SC\'kCl.lil<'n Arnstralya kıtaları Melbum-

llş •mandoq, "'"'"' Tomu Bhunoy) 

ka l'lıanımız kaplan 
&o), .... ~~r dessastır ! ,, 

Kırklareli - Edirne 
arasında otobüs 
münakalatı kesildi 
Suların yüksekliği B abaeskide 

bazı yerlerde yarım metreyi buldu '.l'e I 6yl 11 ?~iliz Milli Müdafaa Na%ırı e hı' . ılave ediyor: r ~ Diln akşam hava birdenbire 

Vasfı"' uüşmana karşı mütemayiz :::',:~:·:~:::! b;,;::'.:ını:,; 
•ıılZ ı ı ·.., 11<>nra ıaat bir sıralannda kara 

Sapı o an cıvanmert ıge çevirmiş ve iki ııaat müddetle şeh-
an k 

re tipi halinde kar yağmıştır. Bu 

masile beraber bu ince kar taba
kası da erimiştir. 

Yeşilköy rasat merkezinden al
dığımız malümata göre, dün gece 
hararet sıfırın altında bir ıantl
grada kadar düşmüştür. Bu ııabah
ıa. hararet saat 8 de ıııfır k'aydP. 
dilml:1Ur. 

ıp alamayız kadar kısa Lir umnn ya~'lllUma 
• 77 rafmen sabaha kar§ı h('r taraf 

-.., _ __________ __ .(Yazı11 4 üncüde)~~k;.::;ar:::.:l=&-=ö~rt;;:;:U.,.lm=U"'"',_,"-'·a=lruz=-=h.;;.i.ıı.v ... an--.ın--..-a.,..-_____ __.('-D_e_vaım __ 4_ il_n_eü_de_ 

}'inli.ndlyahların ne•rctıniı olduktan BeJU Kltab'a cöre 8o\·~ et 
Rusyanm Flnlıindlyadan istemi, oldaju araziyi göeteren ba.rita 
1'1etaılbat; aıraalle ıunlardır: 

l - P~tu.mo mıntakaaı \'e hudut t&alılbl, 
J - Hanko limanı lle prkta '\'e eenupta nıaıf kutru M deniz mıııı .. 

bir arar.I mınt&kuUe, J mUllk bir •Mlz.l nımtakumm 10 lftle için kiralan· 
ınam .... 

1 - Kart!U ben.ahmda Sovyet B..,-a lehinde 1S kilometre deriııUflndc 
bir hudut t&alılbl. 

' - Kol~lato, Saursaıır'I, l.aT1U.1aa&rl, Seılakart, Tytaruarl adal&nnm 
SoTyet 'Rnıyaya tAlrkl ... 

I kinci müdafaa hatlarında 

Finler şiddetli 
bir muka.v:emete 

' . 

hazırlanıyorlar 
Bu vaziyette Viborg şehri tehlikeye 

düşmekte ısa de insan za yiafl 
önlenmiş olmaktadır 

Londra, 18 - Helsinkide neş. 
ndilen son tebliğde Finlerin ba. 
zı noktalarda ikinci müdafaa 
hattına çekildikleri bildirilmclıte. 
dir. 

Bu tebliğ Finlerin yeni ve şid. 
detti bir mukavemete hazırlan. 
dıklarını göstermektedir. İkinci 
hatta çekilmek insan zayiatma 
meydan vermemek içindir. Çün • . 
kü burada arazi müdafaaya da. 
ha miisaittir. 

Cephenin gerilemesinden Vi. 
borg bir parça daha fazla müte. 
essir olacaktır. Fakat unutmama. 
lıdır ki Finlandiya Viborg de. 
mek değiİdir. Geride diğer mü. 
dafaa hatları daha vardır. 

Karelide diln Taipalede harp 
hafiflemiş. fakat Summada bir 
kat daha şiddetlenmiştir. Tank 
hücumları Rusların ümit ettikle. 
ri neticeyi vermemiştir. Piyade 
mütemadiyen taarruz etmektedir. 
Burada 3ÔO bin kişi ta"lrruz edL 
yor. Esirler, Sovyetlerin asker. 
lerinin dörtte birini kaybettiğin; 
söylemişlerdir • 

Finlandiyalıların Kucli berza. 
( OeYamr 4 üncüde) 

Adliye Vekili. 
Perşembe günü İzmir
den Malatyaya gidecek 

lzmir, 18 - Adliye vekili Fet 
hi Okyar, yanında refikası, kızı 
ve tapu umum müdürü Halit Zi. 
ya Türkkan olduğu halde dün 
akşam saat 16.30 da Denizli ta. 
rikile ıehrimbe gelmigtir. 

Merasimle karıılanan vekil, 
doğru Par.ti merkezine gitmiı. 
idare heyetile görüımi.i.ştür. Bu. 
gün İzmir belediyesi tarafından 
Kültür Parkta şerefine bir ziya. 
fet verilecek, akpm üzeri halk. 
evini ziyaret edecektir. 

Vekil. ayın 22 sinde Malatya. 
ya hareket edecek, J3alıkcair ve 
Eskiıehir üzerinden Ankaraya 
dönecektir. 

(Adliye vekilinin Söke ve Ay. 
dındaki tetkiklerine dair telıTaf 
3 üncü sayfamndadır.) 

lst~ nbul Kros birinciliği 
bu sabah . yapıldı 

7500 metrede Rıza Maksut birinci oldu. Talanı 
itibarile birinciliği Bet iktat kazandı. 
o·· 



Yazan: OTERO. [ 36) Tercüme eden: V. G. 

Payetı hiç ho§uma gitmiyen• hatta nefret ettiğim 
bir gençti. Fakat benim için canına kıymasına da 
razı almıyordum. 

....... Hayır, dedi. Bundan sonra 
artık tiyatroda çalrşmak yok· 

Israr c.ıdemezdim. Tompson pa· 
ra ile bütün istcdığini yapabilece
ğine inanmr, bir adamdı. Israr 
ettiğim ve teklif edeceği paralan 
kabul etmediğim takdirde de ken· 
disindcn aynlrnak lfizımgelccekü 

ki, bu da benim işime gelmezdi. 
Çilnkil onun yanında, tiyatroda 
kazanacaklarun 1 a yapa.'tll rac:ığnn 
kadar bir servet yapabiliyordum. 

- Peki, dedim. 
Memnun oldu. 
Versay ch·annda bir l:ö~k tut· 

• 

muştuk, ornda oturuyorduk. Çifte 
çifte upklamnız, hizm~lerimiz 
vardı. Dalkavuklar, tufe)'liler de 
ek!ik ol.nııyordu. 

-VIII-
"OTERO lNT11iAR Eni!,. 

Bir sabah hizmetçim Betti bir 
mektup mattı: 

- Size, madam. dedi. 
- Kim verdi? 
- Bilmiyorum, kapıdaki mek· 

tup kutusuna bırakmışlar. Uzerin· 
de pul yok. Herhalde elden getir
mişler. 

üzeriıxleki yazıya b3.ktını, tanı· 

rnadnn· · • 
Açtun ve derhal sonundaki im· 

zaya göz atwn: Payen. 
Bu, uzun zarnandanberi pe~im· 

de koşın za\'3111 bir gençti. Beni 
sevdiğini, benim için çıldırdığım 

söyliyerek yalvarıyordu. Fakat fa· 
kirdi, bunun i!;in yanıma yakla~ 
maya cesareti yoktu. 

Mektubu derhal oku~yn ba3" 
ladİrn. Şöyle yazıyordu: 

"SeVgili Nfnacıt'llll; 
''Allahaısmarladrk... Ebediyen 

Allahaısmarladık. Affet beni. Fa· 
kat bu dünyada artık yaşıyamrra· 
cagnnı anladım ve ıstırabı, acısı 
olnuyan ba_şka bir dünyaya göç· 
meye karar verdim- Dünyada seni 
en çok seven bendim. Onun için, 
şi.mden sonra da mesut olmanı te· 
menni ederim. 

''Tekrar Allalırusmar1adık. Ev· 
veıa kendinü senin gözlerin öniln· 
de öldürme}i dü~ürıdUm. Fakat 
sonra vazgeçtim. Çilnkil sana en 
ufak bir ıstrrab bile vermek i te· 
mem. Son nefesimi koruda vert-ce· 
ğim. Zira seni ilk defa orad:ı gör· 
mil~ünı. 

"Allahaısınarladık Nina. nf 
artık öbür dünyada görürüm 0 
rada ne d t \•ar, ne .dilşman. 

"Kalbi senin için çl11{>atı 
''Payen., 

Ne yapacağımı şaş~tmı· Ço· 
cuf.rwı karan acaba sahi miydi? 
Herhal~ sahiydi. Kararsızlık içiri· 
de; ne yapacağnm bilmiyordum 
Payen hiç ho.ıuzna git.mh·en, hatt.1 
nefret 6lifim bir aençti. Fakat 11<' 

nim i~n canına kıymasına da ra· 
zı olM'ııyordum. 

Sôkakta eski ahbab1ardan Gns· 
tona rastgeldirn. Gaston beni her
zamankJ gibi gillfim !yerele ~lft.m· 
tadı. Sonra dudağındaki tcbessum 
birdenbire dondu. 

- Ne var? Bugün ~izsin? 
Ne oldu? di}"e rordu. 

Mesele)i anlııttrn'I. 

- Ç,Ok hassa~ bir ı.-admsın lien 

Nina, dedi. Korkma, endişe roe· 
cck bir ~Y )'Ok· İntihar edeceğim 
diyenden korkma. Buruar bir nevi 
tehditten ibarettir. 

Evoe/4 bfriblrlmize ba. 
ltt§tık. Soma t~ıletlmiz 

f tıltaşı gibi açılmak 
/ıo.Jnya döndtik 

Fazla YQfka y\irekli görünmek· 
ten utanıyordum. 

- Evet, öyledir, dedim, bilirim. 
Fakat, her ihtimali dü~ilnmek IA· 
zmı. Ya hakikaten canına kryar· 
sa? 

- Zannetmem. Hem bu çocuk 
sana bir kere daha böyle bir mek· 
tup göndermişti galiba? 

- Evet. Fakat o zaman benı 
görmeYi rica ediyordu ve masaa· 
de c~se.m kendini öldüreccğirli 
söylüyordu. Bu sefer .. · 

- Sen gene bir mektup yaz. gt>• 
rti8tbileceğinl söyle. 

- Fakat, dedim. Onunla görüş· 
meyi hiç de istemiyarwn. 

- Ôyleyse brrak kendini öldür· 
sün. 

O gü.n öğleden sonra Tompson· 
la at yarışlarına gittik. Orada da· 
ha bir~k tanıdık \'3.rdr. O kadar 
neşeli ve eğlenceli bir vakit geçir .. 
dik ki, sabahki Mdiseyi unuttum 
gitti. 
Y~tan sonra "Charnps Ely· 

sees,,deki gazinolardan birinde otu 
ruyorduk· Gazinonun kapı ·mm ö· 
:nunden geçen bir gazete müı:cııi· 
inin avaz avaz bağırdığını işittik: 

''Cflzel Oteronun intiharım ya· 
zıyor! fiçüncü tabı!,, 

E\'velli biri birimize bakıştık! 

Sonra g"özlerlmiz dth~tlc faltasr 
gibi açılmı~ bir halde J,Rpıya d~· 

ru dön<ifik. 
( DeYB.mı var) 

H A n E 'R - llşam ltostae 

Zelzele felalcetzedeleri . . 
ıçm 

Teberrular 
1939 dış tic~ret 

muvazenesi 
Dört milyon l /ı . .. d k d 

liraya yaklaştı e ~m zz e apan ı 
Baılıca ihracatımız 38 milyon liralık tütün, en 

lzmir, 17 (A. A.) - Dnn ı;cce ba§ta gelen ithalat e!tyaaı d 19 ·ı 
snat 23.10 da şt.hri.m..lzde cenup- ~ ll mı yon 
t.ah garbc doğru iki sarilye süren liralık makinedir 
bııfü bir zelzele olmuştur. 

Zaradn zelzele 
Zara. 11 l(A. A.) -- Kawnızda 

diln gece biri 10.20 de, diğeri bu 
sabah 4 de §iddctll zelzele olmuş. 
tur. Hasar yoktur. 

Teberrular 
Ankara, 18 - Zelzele feIAket.ze

dclerine yardmı faaliyet.t devam e
diyor. Muhtelif Kızılay ~ubelerine 
yatırılıp §ubat.ıtı on beşinci gnnn 
akşamına kndar Anknrada Kızılay 
uınum.t m~rkezifi~ ğön6et11Mt~ o -
lıın tebOnıılarm yckQnu 3.953.'188 
lira. 22 kutu!ju btılniu~tur. 

Felfıltotzedclere yapılan yar .. 
dun ·ekQnu Ronya. \'Uayelliıde 
53.353 lirayı bulmuştur. Gene 
Kony da Yiyecek tebcmıah 77322 
kiloya, ı;iyccek yekfuın da 32.642 
parçaya çtkinlşttr. 

Amerıka:iaki Yunanhle
nn teburulan 
Atinadan gelen haberlere göre 

Amerikadaki Yunanlılar Anadolu 
zclu.Je fcl4ketzedelen içlft arala
rında. iane toplamakta.6ırlt1r. Şiro
<liye kadar to~lannn tcbemılardan 
iki bln dolart A.hkarayıı gl5nffcfll • 
mi§ttr. Teborrular davam ~yor. 

Ekrem König meselesi 

Ruhi iki seneye 
mahkOn1 oldu 

Mahkemede eski bir ve-
1..-ilin nüfuzunu lrullan

dığmdan bahsetti 
Ankara, 18 - Ekrem Könlg 

meselesindeki al.ikası dolo.yIS.ilc 
evvelce Uç a.yo. mahklım edilen ve 
hakkındtlki bu karar tomyizce 
nnkzedilen hariciye eski protokol 
nıcmurlnrmdan ltuhi Bozcalmm 
muhake:ncsine dlln devam edilmiş. 
tir. Ruhl dllnkü cetsede Sekiz ön 
sııytn tutan uzun bir JnUdafah?la· 
ınc okumu~. bunda hariciye dos • 
11Stfidcld telgrafı Ekrem KlSıUğc 

31mdl mebus otmıynn eski bir ve
kilin nüfut ve teslrlle verdlğinJ 
a~ylentiŞUr. Bu sırada reis ve 
milddclumumi davayn dahtl ohm. 
yan kimselere isnatlııtı:la bulun
mama.etnı kendJslno ihtar etnı1ş • 
lercUr. Ruhi buna knl'Şl mUdafaa 
hakkından bahsetmiş ve mildafaa
nameslfil !nbrt mnımmma g~me!I 
mnks:.ıdile mahkemeye vormiştir. 

MUzıı.kercye çekilen mahkeme 
he)'eti bir müddet sonra kanınnı 
okumuş, geçea defa Uç ayn mah· 
kCıın olan Ruhlnin, mevzubahı tel. 
grafı sabtekil.rlık ya.pacağmı bil • 
dlği halde Ekrem Könlğe verdiği
ne kanaat geUnniş, kendisini iki 
seneye mahküm c~tii'. 

Bursada bazı evleri su 
Jastı 

Runm. 18 - Evvelki gece şeh
rhnizdc çok şiddetli bir yağmur 
:rıığmış, Da\"utkndı maballesindo 
beş evı su basmtştıt. Bu mahalle 
alçaktr( olduğundan dlğ<'r evler do 
tohl ke gf'çlnni§lerdJr. İl!aiycııin 
yerinde mUdahıilesl bü tehlikeyi 
bcrtarnf etmiştir. 

Ankara, 17 (A.A.) - Harici 
ticaretimiz f\akkınaa negrCdilen 
resmi rakaın'lara nuaran l 939 
yıh içinde 118.248.934 lita değe. 
rinde 605.555.778 kilo eşya it
hal edilmiş ve buna mukabil de 
127.388.997 lira değerinde 

927.695.999 kilo eşya ihraç olun. 
muştur. 

Bu suretle gecen yılın dış ti. 
careti kıymet itibarile ihracatı.. 
mız lehinde 9. 140.068 lirhlık leh 
te b!r lark göstermektedir. 

l 938 yılında ise memleketimi. 
ze y~p:lan 140.836.689 liralık it
halata mukabil 144.946.511 lira • 
hl: ihracatta bulunulmuştu. 
Kıymet ve mikdar itibarile baş 

lıca ihracat mad~ler:imizin vaıi
yctlcrine gelince: 

1939 yılında 38.948.030 lira 
değerinde 45.489.783 kilo tUtü.n, 
4.189.725 lira tlcğerlnde 9.216.630 
kilo p2muk, 4.310.602 Jlra değe.. 
rinde 5.HiS.243 kilo deri, 21 

Satye binasına 
kıymet konuldu 

it;O bin liraya alınan bı· 
na 159 bin liralık ... 
Denlı: Bankla Satyo §lrkeU anı.o 

sında dedl.kodu.Iu bir ihtilaf çıka
ran Salıpaürıftdnki B~t.ye binaa? 
h:ıkkmdü:i dava temyiz mahkeme. 
slnce tetkik ed.11.melı:tedlt. Bu da
vanm netlceSl beklemnlden ~lo • 
diyece binanın elektrik idaresi nn
mma UtlmlAkt kııtarltı.~&hr. Bir 
koml.8yotı teşkil edilerek binaya 
yciilden kıymet ltonulırtuşttif. Du 
komisyon cv\"elco Deniz Bruık tn,.. 

ı'afmdnn 250 bin Ura k~et ko. 
nulan binaya ancak 15D büı lira· 
lik bi.ı• kıymet takdir etmiştir. 

Bu para muhakeme neticesine 
göre ya MUnakale veklUetlne \'eya
hut Sat.ye §ltkctin.e verilecektir. 
Ilinn §imd.Jden iatlfulAk olunacak.. 
Ur. ... 

Kelepçe ile kaçan. 
Azılı bir hırsız adliyede 

yakalandı 
Sabıkalı hıraızlardrul Koça bundan 

bir moddet evvel Kadıköytlndo bir ev 
ııoymll§, yakaı&narak UaıtUdAr mOd· 
deiumumlliğlnc götUrWUrke.n elle~ 

kelepçeli olduğu hal&! kalabalık bir 
Ctl.ddede jandanwı.ların elinden kaç. 
truığa muvauak olıiiu,,t.u. GUıılerce 

polia tara.tından aranıp bUluna.ımyaıı 

euçlu evvelki gün adliyede mahkemo
Wfn önUnde dOlajırlfon glStülmUş, 

fakat bunu hJBSedcıı KoÇd adliye ko
ridorlarmdin kaçmağa tıe.,tamı,tır. 

Heyec&nlı b1i tak.ipten aoııra adlly' 
pollst SadetUn suçluyü ynlml!uı:rıştır 

ihracat maddelerimize 
talep artıyor 

Son gllnlerde harlçlt.ıı ihracat 
maddclerlmlz Uzerlnde fazla talepler 
vardır. Kitre, acıbadem o lfe• tali 
ı;ekltdCğl tızctlndc de h!rlçten 6!ps.· 
rl.flcr \·etilmoktedlr. Talcpler:I knrıı:ıa
mıık için 1zmlrden şehrimize k0111· 
ycUI mlktnrdıı çekirdek gönderil. 
moktodlt. DUn İtalyaya ku!Jy1'ml vo 
yUmutlA gönderlltfiijUr. 

COKOYU /3ul.4/V'll)'.q 
C'A&..-.7. )N.S41\/ .•. /(ıf 
~/lRG-4/./-i El.i (J()~· 
/JÖN&: E°Gl~ . . 
G-/Br;VIE GE· · ~ 

LIYCMI··· I'\ 

milyon 919. 709 lira değerinde 
103.571.484 !.füo yaş ve kuru 
tneyva, 12.473.086 lira değerinde 
15.850. 794 kilo yilri, tiftik, ya. 
pak ve iplikleri, 10.728.894 lira 
değerinde 224.101.005 kilo zahi _ 
re ve hububat, 5.864.340 lira de.. 
ğerlnde 46.864.590 kilo mUstah. 
sitatı nebatiye. 

1939 da memlekctiıfilze ithal 
"olunan 1Jic;lıca maddelerin kıymet 
ve rnikdarlan da ıudur: 

l9,g57.885 lita değftinde ma. 
kine, 12.571.561 lira değerinde 
8.722.201 kilo pamuklu kuma]. 
20.145.965 lira değ.erinde 170 · 
milyôn 445.507 kilo het nevt de.. 
mir ve çelik. 6.192.020 lira değe. 
rinde kara nakliye vesaiti, 4 mil. 
yon 095.604 lira aeğetinde 8 
milyon 068.877 kilo bakır ve ha. 
litası, 3.550.020 lira dl"ferinde 
4.20.943 kilo pamuk ipliği, 3 
milyon 464.544 lira değerinde 
2.825.599 kilo yiln, kıl ve bun. 
ların iplikleri. 

. . 
Sabıkalı eroıncı 

Ayı Ahmedin evi 
basıldı 

Zabıta AJJ Ahmet lafulndo b1r M· 

bıkalJ kaçakçıyı tıvlô&ı arkadaştan. 

le cUttnllmeşhut halltıde yaltil&mafa 
muvaffak otmuııtur. 

Llı.rıgacla KAllpl-'.asıfü m8.hal?eafnde 
Mwıalla caddesinde 66 DIWUltalı Olan 
bu ev u.bıta meı:nurlfU1 U.ta.fınas.n 

kontrol edllmeğe başlaıim1f ve dUn 
8.n1ı b1r bnskm yapılarak !tapı kınl

mak r;urctile içeri glrilrniştır. Bir o
dada Ayı Ahmet ln: ıısbıll!lılardal:ı 
Battal, Zehra, Sabri vo Fatıua.nm içip 
eğlendikleri görülerek bepel )'&ko.la.n• 
nu.!'lıırdrr. l'ııpılaıı arıımııdıı Ahme. 
clliı ya.atığı altında mllhlm n\fktarda 
eroin ve esrar bulunmU§tur. Ahmet 
crolntcrı Bcyoğlundn blr eldiven ima· 
IAthancsi Eılh:'ll olan Alber Aro.todan 
aldığını ııöylcmi§, Albcr de .yaka.lan· 
rnıııtir. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

'Bir mUdoot evvel lloo kism.i JAİve4il 
mtıı olan BakırkOy Bczczyan Hseslnln 
9,10 ve ll el ııımıllanndan taadlkname 
ıı1ara.k remil "'e hU8uıı1 mektepienn 
aynı anutl1U'ttı& gtnnek fiıUyeıı We· 
belerin lmtlhanaız olarak kablmı iıa
ııttt vOkA!cU tartıfmd&ö a1Akadarlata 
blldlrll.Dil§Ur. 

• Millet mckteplctınde muvattald 
yet ı;6steren mua.lllml~ lltra.rıUye 

verllmesl kararla§mııtır. Bu muallim· 
!eri seçmek Uzerf her vlltıyette ko-
ıiilsyonlar kurulacaktır. • 

• Baıı ecncb1 mektepler btltçe mllf· 
kUl!tuiı Uerl a!lrerek muAlllm.lertne 
ladem zammı vermek lste:nemeltt6. 
dirlcr. M&arl.f mlldllrlllğU bu miktep
Jertıi bUtçelerlnl tetkik otmektecır. 

• Balkan memlcketlertııln t.arUele· 
rl tct.lt1k eıclllerck h8%Jrla.ııan yeni lo
kanta ve iCkill maha1lere alt. Wltc· 
!er dafmt encümene Tci'ilmek tııero. 

dir. 
• Yedlkuledo Şevket isminde birine 

ıılt tplık ı•c kumııg boyilhaö~ ku
rutma <İ.lire.simlc diln yan.,"fii çı~. 
fttıiil'e Uı.rntm&n ~ndlli'nlmllJtnf, 

• DenlZl.n ı;dtlrdlj;1 lmmlnrla kapa
nan Zonguldak Uıruuıı tem!z:uım~Ur. 

Adliye Ve~ 
S .. k d6 o e ~ 

Aydın, 17 ( A.A.) ~ 
vekili Fethi Okyar al' 
tetkikatta bulundukt t 
dün sab:ıh Sökeyc Jıare)t 
tir. ,,,., 

Adliye vekili Aye~ ~ 
madan önce guetetiJıre 
yanatta bulunmuştur: ..ııt 

"Memleketin en ıeıt~j;it 
kf§afa pek milsait ol~ 
sini tekrar g8rdti~U . 
mesudum. Cumhuriy.e?'1 
k~tte yarattığı tete~ 
her yerde göze çarpm J";,; 
man ile yakıtı fi.tide f>.'f(".1 
ha mamut ve daha gn;:e ılJ 
na şUphem yoktur. Şı~ 
dar g6rUleh içthrlli i 9 
terakkiler fiti nestııer. J 
parla.!< ümitler verrnetP"~ 

Adliye te;kit&.turttıııl 
sikleti olmakla beraber 
itibarile bıraktığı i.nfİ eti 
nunurn. Bu eksikllkl . 
çalışmak d4 nziretıUıai' 

Fethi Okyar, vall 'fi~ 
re.isimiz tnraf tndan ,eb~ 
hakkında verilen ~ 
rine kati imnr plaiÜ tO f, 
dastro umum mUdU 
müşaviri tarafından Y' 
muvafık görmUş ve d 
başı~malan içln o!~~ 

Eminönü me r' 
nının ta~tı ~ ~ 

Tramvaylar ~ 
ka tarafıncls.tl 

geçeceklef 
EmlntinU meyd&nllld& f' 

olan a.sraır. k&ldtrlDi b1' ~ 
~IJide lkmnl edileoek. 
mcydo.nm tcsv1ycsino bili ~ 

llk olarak meydanlll 
yUkaetUleookUr. Aıneltti 
tramvaylar (;UmrUk aO"~ 
klSŞcıiindcki ıncycWiB& p· 
caklardır. ~ 

Orbı. Irıaundan sonra ' 
rm yUkselWmcs!no tıl'f1p 
KöprllnUıı Balı~ 
r. yana ilınmıın fi ~ 
Ura masrat olacağı içlD ~ 
Ur. lrleyd:ıo tanzim edil 
kl5prilden Utanbtila legei 
Yenicamiln ::Mısır çar:ıJ' 
dOlap.ra.1' &rkM1116&il 

vant~ 

Makara&~ 
kalm~..-

Pt.Yuaıtıa nıll&ta ~J 
trt. Sakla.nan maııat ~~ ı 
tilclıat gibi b&tfçtü 4' 
Ut. 11 k\ll'Uf& Udat 1 ':,dı 

Di&Walar~ 
Sünger piya.-.• 
Jl-tıa. i1 (AA.) ' fi 

•llnget plyU&iıı acıtatıl ~ 
ııtıngetlerl 10-11 ~ ~ ~ 
üt. K&r&IJWl atlng6~~ 
Batılaeağı plfaialUll ., 

latılmak~ 

Şehircilik ınUl 
Ha~t# 

Şeb.J.rcl!Jk nı.a~~ 
ten berl ı'ft.lıAUı2 oid~ ~ 
p!Am lfile U#ra.şnıtı~ -
hasıM tlddeW bir ,rfr-



ta. 
vUa~T 
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orveç sularındaki 
eniz hadisesi 

İngiltere de Norveçi 
protesto edecek 

Yakalanan Alman vapurundaki 
ingihz esirleri susuz bırakılmış 

Bulgaristana 
Sovyet pe: rolü 

gönderiliyor 
ilk parti 7 000 ton 
V arnaya getirildi 

Londra. 18 - Graf Şpe Alman mile muhik görilyorlar: "Bu mil- Sofya, 17 (A.A.) - Reuter a. 
kruvazörü tarafından batınlmıı İn· ı dahaienin istisnai mahiyetini Nor- jansı bildiriyor: 
gillz gemllerinin mürettebatını hamil veç makıunatının kontrol işini yap- Bulgaristana Rus petrolü nak. 
bulunan bir Alman vapuru Norveç mannş olmalarında aramak litzım- leden üç İtalyan petro~ gemisin. 
karasularında iki İngiliz torpido muh- dır. Norveçin bu ihmali bizzat rlcn birincisi dün Varnaya var. 
ribi taratmdan yakalanmıı, lngillz kendi bitaraflığını ihlal etmiş ve si. ınıştır. Diğerleri yoldadır. 
eıirleri kurtarılmııtır. lahh bir Alman gemi.sinin İngiliz Sovyet petrol gemileri de Ka. 

Dl:SrtyUz kadar olan İngiliz esirleri harb esirlerini hamil olarak kara- radenizden Bulgaristana gele. 
Altmark ialmli bu Alman vapurunun sulanndan geçmesine mUııaade et- c.eklerdir. Fakat bunlar limanla. 
ambarmda en kötü aıhhl ıartlar al- miştir.,, ra girecek kadar küçük olmadı. 
tında ve bilhassa susuz bırakılmıı· Bazı Londra mahafilinfn zan. ğı için Bulgar sahili açıklarında 
tı. Her tUrlll layan hareketine mani nettiğine göre, İngiltere hUküme- demirliyeceklerdir. 
olmak için güverteye mitralyözler ti Osloya bir protesto notası gön- İlk gelen petrol miktarı 7000 
yerle§tlrllml§tl. dererek muhasamatın başındanbe- tondur. Bulgaristana gönderile. 
Altmarkın kaptanının merhamet.sız ri Norveç kanuıularım Alman de- cek Rus petrollerinin Bulgaris. 

bir nazl olduğu söylenmektedir. Kap- nizaltılarmın ticaret gemilerine ta- tandan tekrar ihraç edilip edil. 
tan bu aeyyar kampın aevklnde bU- arruz için milteaddid defalar kul- \ miyeceği malum değildir. Bulga 
yUk bir ılddet göstermekteydi. Alt. lanmış olduklarını ehemmiyetle ristanın yıllık istihlaki 120 bin 
mark altı pusluk Uç topla mücehhez- kaydedecektir. tondur. 
dl. 211 mil sUratle aeyretmekteydl. 

lngillz torpidolarlle ı.ıman vapuru 
araamda yapılan muharebede altı Al· 
man bahriyelia.l ı:sımuı. altı Alman 
da yaralanmlfbr. 

Bu hl.dlaeden evvel Norveç karuu
lan haricinden geçmekte olan Baldur 
ismindeki aarnıçlı Alman vapuru İ
vanhoe Lslmll İnglll:r. deatroyeri tara 
tından durdurulmak lstenllmlıse de 
vapur Alman ldeU veçhUe kendi ken
dini batırmıotır. 

KARŞILIKLI PROTESTOLAR 

Altmır.k vapuru hldlaeal dolayıılle 
A.lman~ Norveçi, Norveç de İn(llte
reyi protesto etml~lerdir. 

Oslodaki Alman orta elçlslnin Nor. 
veç hUkfımeUne verdiği proteetQ no
talı §Udur: 

"Alman Aıtmıırk vapuruna tnruız 
Couak deatroyeri tarafından Flord 
Joeaingde yani Norveç karuularmda 
yapılan taarruzu tlddelle proteato e· 
derim. 

Keza, Norveç karuularmda enter
nasyonal hukuka yapılan lıltılmedlk 
ihlali ve Altmark vapurumuza Nor. 
veç hUkUmetinln kltt derecede hima
ye gl:Satermemeaini flddetıe proteato 
ederim.,, 

Alman notası töyle nihayet bul
maktadır: 

"Almanya. Norveç'in nazarı dik
katini celbeder ki, vaziyet çok 
ciddidir ve en vahim neticeleri do
ğurabilir.,, 

LONDRA ı· A GÖRE 

Hüseyin Cahit Yalçın, bugün. 
kü makalesinde, Fransızlarla ln. 
giliz1erin girişmiş oldukları harp. 
te muvaffakıyeti temin için iki 
memleketin bütün askeri ve ıktı. 
sadi gayretlerini birle1tirerek 
hep bir elden idare etmek tedbi. 
rini ittihaz etmelerinden bahse. 
diyor ve netice olarak diyor ki: 

"- Harpte hak ve adalet ga. 
lip gelecek ve fakat sonra bu 
hak ve adalet prensibi nasıl mu. 
haf aza ve tatbik edilecek? itiraf 
etmelidir ki ,imdiye kadar istik. 
halin bu üzüntülü muamma11 
hallolunmamıştır. Zihinler ve 
vicdanlar üzerinde bir tereddü. 
dün ağır kabusu basmaktadır.,, 

Tan 
Akaıündüz Bükreşten tele. 

fonla bildirdiii makalesinde, 
Bulrar kabinesinin defiımesin • 
den bahsediyor w büliaa olarak 
diyor ki: 
"- Bulcariatanın harici ıiya. 

setinde bir defitiklik olmıyacak. 
tır. 

Yeni baıvekil değerli ilim, 

Finler ikinci müdafaa 
hatlarına çekilmeğe 

mecbur kaldılar 
Fin tayyareleri Sovyet karargahını 

iki defa bombardıman ettiler 
Londra, 18 - Finllndlyadan (elen 

haberlere göre Karelide Sovyetlerin 
taarruzu flddelle devam etmektedir. 
Bazı yerlerde Finler ikinci hattın ye
ni mevzilerine çekllmlılerdlr. 

lo'in menbalarmdan verilen haber. 
lere göre Ladoganm ılmali ıarklainde 
Sovyct taarruzu bUy'Uk zayiatla akim 
kalmıı ''e müteaddit lll§e kolan imha 
edllmlıtır. 

Kuhmo ınıntakaaında, Sovyctlerin 
Uç taburu ve bir kayak mUtrezealle 
Uç gUndenberi devam eden muharebe 
bltml§, bu taburlar imha olunmuı

tur. Rll!llnr bu muharebelerde biri al· 
bay olmak Uzere 1800 ölU vermişler
dir. Kayak mU!rezesinln ancak bazı 
dökUntWeri hududun öte.ine kaçma
ya muvaffak olmuştur. 

16 gubat geceli l<'inllndiya hava 
kuvvetleri Sovyet karargAhmı mü
teaddit defalar bombardıman etmıı 

\'e bu hareketlerine dUn de devam ey
lcmlıtlr. 

Sovyet hava kuvvetleri ge<;cn gUn· 
!erden daha u faaliyet göaCermlıtlr. 
Bir Sovyel tayyareıi dU1UrUlnıUştUr. 

.!;!imdi Ruılann elinde bulunan Poa 
Uana taarruz esnasında bir kaç defa 
elden ele gcçmlııtır. Binaenaleyh, Fln
llndlyalılarm burasını tekrar ele ge
çlrm~sl lmkfı.nsız değildir. Helılnki

de buna rağmen hiç klmıe vaziyetin 
ciddi olduğunu gizlemiyor. 

Finllndlyalılarm mukavemeti her 
an daha kahramanca bir ıekll alı
yor. ÇUnkU, ılmdl taarruz etmekte 
olan Rua kıtalan çok yUüek vaaıt
ladır ve bUyUk bir cesaret gilsteriyor. 
Hücum dalgalan yerlere aerllen ön 
hallan tam manaaile çlplyerek biri· 
biri ardından ilerlemektedir. 

1'1A~EŞAL MA.llı"llıı"ERll.A YMlN 
BEYANNAMESi 

Mar91al .Mannerhaym dUn ne§rett1· 
l'i bir beyannamede diyor ki: 

••- Milletimiz yalnız bqma harp 
ediyor. Yabancı yardım hatın aayıhr 
miktarda gelmlı bulunuyor hergUn 
de bayrafnınz altma yeni yeni kuv
vetler gelmektedir . ., 

lsveçin Flnllndlyaya dofnıdan 

dofruya aakert yardımda bulunmak. 
tan lmUn&ama dair radyoda veril• 
haberler Helalnkide dinl~ylcUer ara
arnda derin bir endl,e ve aynı za. 
manda bUyUk bir yeli uyandmruıtır. 

h'ALYAN GAZETELERİNE 
GÖRE 

İtalyan gazetelerinin hususi 
muhabirleri Sovyetlerin Summa'da 
muvaffakıyet elde ettiklerini iti
raf etmekle beraber bu muvaffa
kıyete bilyUk bir ehemmiyet at
fetmemek lazımgeldiğini, çUnkU 
Sovyetlerin Fin mukavemeti için 
hayati ehemmiyeti haiz olan nok
taları elde etmelerinin zamana 
miltevakkıf olduğunu, ve :Manner
haym hattı dilsmeden evvel Rus
ların birçok zayiat daha vermele
ri lii.zımgeldlğini yazmaktadırlar. 

FRANSANIN YARDIMI 

Parlıı, li (A. A.) - Fransanın 
Finlii.ndiyaya yaptığı maddi yardım 
milletler cemiyetine mensub her
hangi bir memleketin yaptığı yar. 
dımdan üstUndUr. 

Fransız ve İngiliz hilkumctl('ri, 
bu yardımı kendi kabiliyetlerine 
nazar:ın aralarmda taksim etmiş -
)erdir. 
Fransız yardımı tayyare levazı

mına, en son sistem tank dUi 
toplarına ve ağır bataryalara şa -
mildir. Bunlar 15 kinunusanidcn -
beri Finlandiya cephesinde kul • 
!anılmaktadır. Finlandiya kuman
danlığı nakli gilç ve fakat kulla
nılma.sı kolay toplan tercih etmiş
tir. 

Finlandiya ordusuna, müttefik 
ordular için yetiştirilmesi derpiş 
edilenler haricinde istediği kadar 
harb levazımı tedarik etmesi için 
Franııız ve İngiliz fal>rikalarmda 
hudutauz kredi açılmıştır. Levazı
mın nakli hiç milşküli.taız vukubul
ıııaktadır. 
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!ilim enstitülerinin 
iknci vazif esıi 

M A.\RİJo' \"ekilinıiz gazetelere Üni\'enıl~ \"e mekt<-blerim.lzln ek
sil.ilkleri hakkındaki uzun beyanatı ıura.~ında Ul111 müeMeSe. 

!erimizin Türk rcaliteır.i üzerinde ~s.lışmalan lüzumunu işaret edJyor. 
1':, et. ı,:erek Türk üni\·ersitettinin \ 'C ~erek bütün Türk lllnı enı

titül<'rinin \'azirelcri, yalnız, me\cnt tedris programlarmı tatbik et
mek \e talebe yetiştirmekten ibaret olmamak lizmıgellr. 

Ulz henüz olmak denettiude bir nıllletiz. 
Onun için bütün ilim enstitülerimizin ikinci bir \"az.İfe olarak Tttr

kiyenin bütün \'l'rlm ııahalarmın, ziraat, maadin, ticaret, iklim, ar
ziyat gibi bütün ilim kollan bakımından ~uurlandınlmuı , .e ölçiilme
ı.tlni lizerlcrine almalan elzemdir. 

Hatta yalnı:ı nazari bakımdan değil, bu 8&.halarda almuak her. 
han~! tcscbbüse ilim netlcelerini hazır nrttek pratik hC5ap \'e n.por-
lann da lslf'nmc-si lizımdır. 1 

O Şt-kllde ki herhangi bir Türk tarafından herhangi bir sahadaki 
tcı,ehhfüıe Türk ilmi daha en-elden rehberlik ctmı, olııun. 

: Bugün. Türklyedc gerek zlraatte, gerrk ti<'arettf', gerek haTaeJ-
lıkta, ameli nya nazari herhangi bir tabada bir te~bbüsc drlteeek 
a<lama rehbrrllk edecek Türk 11mlnin \·erdiği hiçbir aydmbk, hiçbir 
mlk,·a.<ı, hl~blr tC<'rUbe netkesl yok j(ibldlr, İlim müesseselerlmlz, Ttlrk 
hakikatini lşlcme)i ikinci bir nzifc olarak, ıdst~mll bir ıcldlde, tizerle. 
rlne aldıklan zamandır kl Türk ilmi Türk mlUetlnc Hderllk etmek 
mc,·ldlne gf'ÇITllŞ olacaktl1'. 

i lim müet1scıııelerlmizln bu nzl
f et1I o kadar mühimdir ki bunu bir te
menni cleifl, bir kanun yaratablllr. 
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HER AN ATEŞ VE ALEV 
POSKORMEGE HAZIR BiR ADA 
MALTA 

lngiliz topçuları, şimdi kumlu 
kayahklar içinde Malta Maji
nosunu yapmakla meşgul ... 

llqbur bir lnlllb pateslaln 
llarb mullablrl olan Alan 'Murhed. 
ı:azeteslne ~u mektubu yollam11-
tır: 

SiciJ,·01 lizı>rnde brş bin metre 
irtifaa çıktığımız vakit 1talyan pi
lotu bana Maltayı göstererek: 

- Harb sahası! Alçaktan uç • 
mağa mecburuz,. dedi. 

Mr.kine ıslık çalarak bir iki da
kika sonra dalgaların üzerinden 
uçmağa ba§ladı. 

~ :.i :-·loce. Malta r>dıı•unı r.n~o ad:ı. 
sından a~'1ran bof,azdan yolumuza 
devam ettik 
DUı,man bombardıman tayyaresi 

olmadığımızı gö&termek için Fil -
fola kayalıklarının önünde keakin 
bir döniiş yaptık. Pilot bana: 
"- Bu da mecburiyet,. dedi. 

Yapmadığımız takdirde hava ba • 
lılryaları bizi derhal vere indirir
ler. 

Bizim Malta üzerinde urtu~u
muz vakit. talimdl'n dönen İngiliz 
tayyare filoln.n havayı kaplamış. 
tı. On dakikA. :ıonra onlann inmiş 
oldukları ııahaya inmiş bulunuyor. 
dıık. Ortnda hiçbir ta:-·yare 
göriinmUyordu. Onlar hangarlarm 
ldnclc kaybolmuşlardt. 

Alev ve ateş pUskilrmeı'fo h<'r 
8'1 hazır olan Malta ada.~n bir tu
ri:ıt a..!:ı!lın~an farksız görUnUyor -
du. 

İngiliz zabitleri bana MPltayı a
damakıllı gezdirdiler. BiltUn mii~. 
tahkem mevkileri gezdim, gezme
diklerim de bulunduğu muhakkak
tır. 

Zabitler, bım hususta, kendileri
ni Maltada vatanlarından pek çok 
daha rahat hissetmektedirler. 

DUkk8.nlar gecP:ı-·ar:taı ..,, 1"""' 
açılı:. Tiyatro ve afııemalar bUtiln 
gece faaliyette. 

Aclanm bir çeyrek milyon nüfu. 
eundan hiçbir tanesi gaz maakeai 
taınnıyor. Gıda maddeleri vesika
ya tlbi değil. Tereyağ, tekel', et, 
her şer bol. 

Nakliye vuıtasma aahib olan • 
lar istedikleri kadar benzin kulla. 
nıyorlar. 

Bitaraf olan İtalyada bulundu. 
ğum vakit bile bunlan tedarik et
mekte mUşkillat çek.m1'tim. 
Eğer Hitler, Akdenizde yıldınm 

harbine başlarsa, Malta.dan a~
masmı kat'iyyen istemem. Kendrpi 
bu adada o kadar emin hlMediyo
rum ki ... 

Harbin bidayetinde, Malta da 
harb krizini geçirdi. 

Ada dikenli tellerle çe\'rlldi; ea. 
ki §atolarm mahzenlerine 11ğmak 
tertibatı, her tarafta ma -
ltinclitiifek yuvalan yapıldı; Yal
tahlar seferber edildi. 

Üç eylül tarihinde Malta kuman
danı general Bonham. Brltanya 
hilkümetlne "Hazım,. diye haber 
verdi. 

Ada, havaya şarapnel ve tayya. 
re kuıımağa, Akdenlze destroyerler 
yaymağa hazırdı. Daha beı ay ön
ce bu böyleydJ. 

Topçular ıimdi kumlu kayalık -
lar içinde Malta Majinoaunu yap.. 
makla mcşguldiirler. 

Yiyecek ve benzin stoklan, top. 
rak altında aaklanmaktadır. 

Velhasıl, Malla, herhangi bir 
tecavUzil muvaffakıyetle redde -
decek bir vaziyettedir. 
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Büyük ve Dehakdr mtiat CH ARLES BOY ER 
ve Parlak, Güzel Yddız /RENE DUNNE 
Yarattıklan en güzel ve en hissi Aşk Romanı 

SABAHSIZ BİR 
AŞK GECESİ 

Şayanı hayret şaheserinde emsalsiz bir 
muvaffaktyet kazanıyorlar ve 

profesör Bugdan Filof . kabinesi 
bir ''Köprü Kabine,, dir denile. 
bilir. Sinirler yatııtıktan sonra 
Yine Bay Köseivanofun bata ge. 
lerek başladığı itleri bitirmefe 
çalıpcağı birçok mahfillerde mu. 
hakkak görülmektedir. 

Bu istifada hiçbir harici tesir 
yoktur.,, 

Helalnki ıdyast mahatlll, laveçin 
azami derecede harp harici kalmak 
lhttyacmı duymuı olmaarnı kabul et
mekle beraber Finllndtya mukaveme. 
Unln 110n haddine geldlfini ehemml
yeUe kaydedfyorlat. KeskQr mahalli 
ıu kanaattedir ki, Sbndlnavya mem
lekeUeri müşterek bir hareketin ne
lere kadir olduj'unu dünyaya gö.lter. 
melldlr. 

1 ~ltl~~u.~ım r: .. ~rllo~c!ı!:' !!!?ı~ ~.~~.~ a 
llllm•l~ 11Aveten : Yeni Jı.:KLEB JURNAL son dün1a ve harp ha berlerl • ._ 



LonıJradn. iııtiş:ır eden ''Dcyll 
Skeç" gıızofosinin, buclinkü posta 
ile gelen 14 Şub:ı.t tarihli n\lshııs1 
birinci s:ıyfnsıntln. dfükntc clc:'.:er 
bir lı:ıbcr '·cnnrI;:tcdlr. 

mıscsinl koydu~w: bu ı:;aıc
tedcld mC\'Ztıbabs hnber ııudor: 
"Alınanynnm dağhl: bir mmtnlm 

olan ve Tilrk - Rus hududunu teş
kil eden l{afka.syaya, bUyUk bir 
kuvvet göndereceği n!Akadar bir 
devlet Entelllcens servisi tarafm. 
dnn ortnyn çıknnlmıştxr. 

Moskovadn imzalnnnn Alman -
Sovyet ticari paktmm gizli madde
lerinden birinin bu olduğu birçok 

devlet merkczlctindo söylenmek
tedir. 

Bu hnbcro göre Fin - Sovyet 
harbinin devnmı mUddctince Sov
yct petrol ku,ulnnnm mUclafaası 
için gönderilccel' Almnn kuvvetle
rinin mlkdan 500 bin ki§!dir. 

Alınanlar, bu sayede Türkiyeyi 
"bitnraf" bir vnzlycte, ve nazi nU
Ct:zu albnn almak istedikleri Bal
lmn devletleri arnsmn sokmnk is
temektedirler. 

Deyli Skeç, Kopenhagda bulu
nan muhablrlcrlnln Berllndcki rts
mt Alman makamlarmm Türldye
yc tıamll olan "gizli" maddelerden 

"Düşmanımız. kaplan 
ka ar dessastır." 

ı...:ınara, n - UlllJ müdafaa nazın 
Lord Çetrnd bugtın öğleden sonra 
Kardlfte afiyledfği nutukta demiştir 
ki: 

••- Eğer Almıı.nya aUaııUk yolla
rmuza Grat Şpc. gibi gemiler acvket
meyc, ma)'Dlar koymaya veya bu Yol· 
larda hnv t4arruzlarmda bulunma
ya ve gemllcı1ml%ln limanlarımıza 

,.elmcmno mıı.ııı olmaya muvaffak o
llll'a o zınnn cldd n tchUkeye dUıe
ıiz. 

F!Jcat l:ıugün Wyle bir tehlike mev 
eut değildir. Bununla beraber zamıın 
z.aman hafit arızalnm ugradığtmızı 

lnkı1r etmek de hakikate muhali! o
lur.., 

Lord ÇeUlld, atık denlzlerde c1-
myeUn Almnnlnrm kendilerine mah
W3 bir lcrulı olduğunu knydettlkten 
ııcmra lngU1z b3hrlyuinin Alman de· 
Dlzaltı filosunun yanımu 1mhA ettlğl
nl IKSylemı, ve dcml§Ur ki: 

.. _ AyDJ. suretle mayn tarıaıan 

ıu ortadan kaldırmak surcWe de de
ııtz1c.rt tcmWJyecegız. .Ancak QOk kur
naz b1r mllha.sımla. çarpI/JIYoruz. B1r 
tok zayiattı uğnyacağtz. Yel.Be dtl.§· 
memeliyiz. Denizlerin hAltimiyeUnt 
elde tutmıırutı devanı cdcee:ız_,, 

Lord Çct!ild mUteaklbcn hava mu. 
data.ıımndan bahsederek 1ngillz tay
yarec:llertnı methetm~ ve mtıtem!\dl
yen artmakta olan mtıthlş havn kuv· 
vetlcrfn1n zamanı geldiği :vakit hare
kete gctlrlleccğint &aylCdlkten ııonra 
deın4Ur ki: 
~·- Scnelerdenbert harbe hazırla. 

bir dOıµnıuıltı karpl:ı:m13 bulu
lluyonız. Bu dllşman fena nlyctlerint 
1ster 1Btemez .Almnn mllletlne lrc.bul 
t~. Bu dO§man ~.ır. Bi· 

:ııaeı:ıaleyh kaplan ~tin~ ~ 
bir ~ıınn. k!UJI mtıtemay'lz ıvam. 
ma ol&n dvamnertıığe ımplıınıp ka. 
~ l3u, hıgiıtz. Fmnsiz ıve Al· 
m&ıı ırklan Avnıpadıı aulh fçtııde 

)'Bfıyamaz demek değilcllr. Ancak be
nim kannatlm JiUdur ki, Alman rnıı. 

leU flmdlkl idarecilerine itaat etUğl 
ve onun fen."l pren!!ipler'.nt tntb1k et
tiği mtıddet.çe buna imkAn yoktur. 
Ya nazllcrin haksızlık ve zorbabk 
uaullcrl yabut da bizim hllrrtyet ve 
adalet prcmlplcrl Avrup:ıd hA.klm 
olacaktır. Nll.llyonaı sosyal14tllk reji
mi ile bl.zlm rejimlerimiz telif götUr
mez. Belki de kü~ mmetcr bundn.D 
hangialn.1rı diğerine caıebc çalaCft
ğmı ~e 11e Bortl§turoYortnr ve 
dUnynnm büyük bir kısmı lngiltecmln 
bUtUn mllleUerln hayrına çarpı3U[;m
anlaml§tır .,, 

Lord Çetllld eijzlerlne eayıo devam 
etmJııttr: 

"- Tecavlluı karııı mücadelede 
Rusya.nm mUzahcroUnl elde etmeye 
ç;ılt§tık. o Rusyn ki dnh& bundan alb 
ay cvvellne gelinceye kadar e!nnev1 
kaynakları ve tııburlarmm sayıaızlı
f;ı ile ~Uhar etmf§ biılunu7ordu. Mu
vaffak olamadık. Fakat bu muvnıt~ 
kiyetm.rJlğimlzln sebebinden utanmak 
b1za dll§mu. Sonra b~at tabnt et
mlşUr ki, muvat!ıık olamndığtmızd&Iı 
dolııyı tceuu.r tineyo de m&ht\l yok
tur. Bundan bqka, Finltuıdiyaya 3'8-
pJlaD ika.bul edilmez tcklltlerlD bu 
kahrrunan memlekete vukubulan tc.. 
cavüzU.n btzim yanmuzdıı. yer Almış 
bir memleket tara.tından yapılmıımzo 
olmamıdan dol.nyı bahtiyarız. 

PinlAndiyanm knhrnman mukıı.vc

meU btıttı:ı d!lnynnm bı.kdlrinl tm.uuı
rruştir. BllI memtclccUcr Fitıltuıd yn
ya yardım etmlştir. E::;- r Finlandiya. 
eh Pdlonya gibi mnbTOlursa, 'iıın'ln· 
rlya milleti esaretten <!aha feci bir 
vnziyete dilJcıme, bütün ~crlyl'.t !çln 
vicdanı tıtrlyeeckt1r. 

Bizim Flnlô.ndiyaya yardım :lem 
elimizden ~lezı.l her ne bahıı..ııma o!uT· 
sa olı;un yapacıı.ğımlZl blldirmeı.ıe 

b:ıhtfyarmı. 

in İsa lar Vekilinin 
azetemize beyanatl 

(Bqtnrah 1 incide) 
cekUr. Ralt !"a.rndcıılz, halkm, fazla 
~110 ıı:kllcr yerlno az alkollü lr!d

leıi tercih etmesini temin etmek Uzo.. 
re memleket• t .r.p en.rtıyntmı nr
tzraeak vo 1ı:olıı.y1n;tır:ıcnk tndt>!ı'lrr 

almağa. knrnr vermi§tlr. 
Vekil, bu sa.bo.h kend1.silo gtklişcn 

bir muharrir' mze cıu izahatı vcrmf:· 
tı.r: 

- 1nhi3ar ı:ınrıı[P"n §bndiy;ı kııdnr 
)'Blnız ~o ilo ı:ı.tı:lı} ordu. :Yo.lmıda 

:tıÇl ile de ~~1 baflruuıcaktır. J:s .. 
tanbuldn, cıı az bir fıçı n1mak FU· 
le" bu ~:ırııplarm litresi l8 ku~a sa
tılacnkt.Ir. 

Bakkallar bile dllkkAnlnrmda h5) le 
!ıçı l1a prap bulundurabilecekler -ve 
bu az aıkollU içkiyi ık olıırıı.k sata
Lileceklcrdir. P..öylecc şıırc., hem u
cu2'3nb1mı§, hem de açık olarak L'!to. 
Dilen nılktıırda tednrild kolayltı§tınl
mı olacaktir. M&.an' r .. ı alacağmıız 

tedbt ·~ • bundan ibaret ~tkllr. A.z 
aı~ııu lçkllerin sürümUntı artt.ınnak 
mı,. tile mcmlc't ttc • 'tı 1sUhl'k1rJ 
r.::ııltabilmek tı:ln prap l.stlhr;alfitma 
yeni bir iıtfkıunct verme~. ... ~·o

:ruz. 
.A:ncak bunun lçln yeni bir kamı.ı 

ynpilma.sı ltumng 1 ·~den bu bu-
usta tetkiklere gf rl;:ıUk. Hazırlamak 

ta olduğumuz ycn.l fçkller kı:unm ltı.· 

Y1hası projeslle memlekette ı;ınro;> 
lstlh3attı.tmı çogaltmağt, ihracını kO' 
layla§tırmn~ ve bu a.z alkollll tcktyt 
dn'""- ZlyadJ ucı;zlatına~ı hede! u: •·1· 
yorw:. 
L4yilıanm hazlrandtın c n•el Millet 

Heclialna tevdi elıınacnğını umu.r ,. 
rum. 

1&14.nlml&..: • ' <l~.:ıutn netmcle-
rloden memnun olnnı.k Aııkaraya dö
nüyorum. Şimdilik ~ka bir ııeyahıı.t 
yapmak tınııwunmd det"'-n. Anka.
rada lı11hn. .... :l yeni kanun hazırlıkla. 
rile nıe,gul olacafllll.,. 

BUC..1 lUFAEl.F..Sl 
Bazı gıı.zir.o ııahlplcrlnln l.ıira bula.

madıklıınıın • lr oik&yetıcrl ve flm
cm: .Bulgar.15tandıııı Blnı !Uıall yo
lwı<Ukl t~eb!ıllille:-1 \.~•· :md:ı bir ga
zetcnlıı ynpbJ!ı :ıe§rlyaUı dair maıtı
matma mUrncant etUlğmlz: Raif Ka
rnde:.ı.c, suıılcrlmfzc ıöyle mul:abcle 
eUW,Ur; , 

- Bira bı.ılwımıyor, )'oktur, de
mek doğru de~ldlr. Bu ny sonlamıo 
doğ'nı yclll birn nuılısulU de plyı:uıa. 

ya çıııkrılacağmdarı .nihayet mart lp
Udasmdan iUb:lr .... bira mllrtarı ar
tac·ktır. Hıı.rlçlen bira lthallne lllzum 
görmUyonu:. Bira ıı.ucılc.rmın böyle 
bir mUrnca.:ıt yapt:ıkta.rmdll.n nınlOma 
tım ydktUl". 

lsplrto ve lııplrtolu içkilerin mcm. 
leketo ithali lnhlııar ı ltında oldu
ğundo:ı, luırlçtcn ~yle blr mnı gc
Urtnıek lrtlycnlcrJn lnhlsD.r lda.resln· 
den mllsıı.ade ILlmalan Ulzımdtr. Ftı. 
kat· b'.z, kendi istl.hsnU\tımızla lhUyn
cı ~a?l'ıhync:ığmıız lçln bira ithaline 
ınllıın:ıd" etmek tlkrlnde d~llz. Ge· 
ııl,.'1etmekte oldul,'umuz bira fabrika· 
sının isUhsnlltJ yazm ihUyacı ktır§ı· 
lıyacak bele r,-elml~ bultmıı.caktır.,. 

Vekilin bc)ruıatı, hUkflmelln bira 
i,şlnl esaalı surette hal,lctıı:ıek için 1· 
cnp edcı:ı tedblı1 rf e.•mnltta olduğu
nu gtlrtermcktcdir. Dlnaenıılc}'h bazı 
Jıusus! mfle• "elcrln teIA~In.n )'etiıı. 

de gtirlllmt\yor. 

böbi.irlencı ek bahsettiklerbıi bildir 
diğini de kaydotU:.:te:n Eoıır.\ şun -
lnrı ilave etmektedir: 

••S()JPndjğine ı;örc bu pakt, iki 
hafta evvel, t.icaı-i paktın inıza
smdan sonra imzalanmıştır. 

Yakın tarkta kopacak herhangi 
bir harb için general Ycygand em
rindeki orduyu Türklerin yardımı
na ko~rncaklardır. 

Kopenbagda bulunan bitaraf bir 
ntese, Sovyet Rusynnm ancak mü
dafııa tertibatı almnktn olduğunu 
.aöylcm~tir. 

Almıınynnm, Türkiycye kRJ1I dıı.
hn ciddi bir battı hareket ta.kip 
etmesi için Sovyet Rusyayı tazyik 
ettiği ve müttefiklerin nazarlannı 
bu tarnfln.rn çekmek siyasetini 
gtittUğü anla.sılmııktadır. 

Kopcnha.g muhabirinin dediğine 
göre de Staıln. Fin harblııln, Ma
v1s ayında Sovyetler lehine nctic<',.. 
lennll.5 \"C Finlfındiyanm Sovyet 
hakimiyeti ııltına ~ bulunaca
ğını ümit cttığlnl söylentlştlr. 

Bundan sonra sıra Norveç ve ls
veçc gelecek, Sovyetler Almnnla
rrn y:ırdnnı ile buralardan luıva ve 
deniz üsleri istlycceklerdir. 

Almanya Fin - Sovyet harbinde 
bitarnflığnu iblat etmiş \"C nçıktan 
ııçığa Sovyctlerc ynrdnna b::ışlaml{J 
lıulunmaktndır.,. 
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Diğer tnrnftan bugün.kil .. Yeni 
Sabah" gazetesi "Hususi" kaydıy
la \·erdiği Londm mehreçli bir tel
grafta cıunlnrı ynzmnktadır: 

"Bulgar ajansı, Almanyanm, 
Sovyet Rus;>ıı ile müştereken 
Kaflta.syadıı nsker truışid etmcğe 
vo Türkiye aleyhinde bir harekete 
geçmek iç.in h:ımlık yapmağa 
bnşladıkla.rmı haber vermektedir. 

Bu hıwrlık, mlllteflk devletlerin 
ccnubdn yaptıklıın asker) hazırlı
ğa bir muknbcle olnrak tclfıkki e
dilmektedir. BakO, Tiflls, Batum 
tnhltlın edilecek ve bur.ılnrın mU
dnfaasr için Ul.ımıgelen hazırlıklar 
yapılacakttt. 

Ayn! ajans, Tilrk hUkumetinin 
kenclliılne mütcvccclh bir Alman -
Rus anlaşmasmdnn haberi olmh
dığını söylcmelı.-fcdir. 

Diğer taraftruı Almnnyanın Sov
ret Rusya ile ltnlya nrtı-'lltld:ı. bir 
ya.kınlık temin etmek için mesai 
sarfettiği ve amdald 8Uitefcbbtım.. 
leri izale ederek bJr Almnn • Rus -
ltnlyan blokunun foydnlarnu teba
rilz ettirmeğe çnlI§t1ğr nnla..sılma.k
tadır.,, 

gun u f{ os 
birinci ıklar i 

İst:ı.nbtıl kros bl.rlncUlğl bu sabah 
Heybelln.dada. 7a.pıltııJDt:ır. Dd knt.cgo
r:l Uzeri.ııdcn yııpılaıı k~lar ayni za. 
manda Balkan kros blrlnclllğhıe hn· 
zırlık IDAhlyeUndo olduguDdAn 3:SO \'C 

750 metro tızcrindclrl kO§Ulıır ~ok he· 
yecanlı olmuştur. 

7500 mctrcllk ko§uyu Rıza Mak.aut 
18,56 dn blUrcrck birinci olmu§tur. 
Eğitmen kur6Wldaı:ı HUseyiı:ı ikJD. 

el, ~lk~tıın Artan UçUncU, Gala
taasrnydaıı Osman cUirdilılcU, Heybeli 
ndadn.n Fuat beJincl, ~iki.aştan 

lteım:l att.mcı. '..I'alAt ;yedinci, Todorl 
eeklzlncl ı;elmlşlerdlr. 

Takırn itibarile Be§iktaı 26 
puvanla birinci aayılım§tır. 3500 
metre üzerine yapılan lliinci ka.. 
tagoride de Hırant birinci, Me. 
rih ikinci, Halil üçüncü, Takfur 
dördüncü, Leftor bC!jinci olmuş. 
tardır. Kosulara 48 atlet ginrü~ 
tir. ikinci katagori tal."tm tasni • 
finde 'birinciliği Ga1ata, ikincilL 
ği Büyükada, üçUnelllliğü Hey. 
beli deniz lisesi, dördüncülüğU 
Beşiktaş kazanımştrr. 

Otomatik telefon tesi .. 
satı yapılacak şehirler 

Anlta.ra, 18 - Adana, Zongul· 
dak, Bursa, :Ko~hı, Çekirge, Af
yon. Adapazan. Kayseri, lzmlt ve 
Balıkesire otomatik telefon tcai -
satı yapılına:u knrarla~ltt. 

Sinema ve Tiyatrolar 
ŞEH1n TITATP.OSU 
~DramKumı: 

CUndilz H.30 da. AÇ&m: 
'!Wlit'"9'~i<iJ 20.30 d:ı: O it.ADIN 

• • • 
Komedi I~: GUndllz :W..30 da. Alt. 

şam 20.SO da: OOLUM;OZ 

----o-
JIALK OPF+IlIITİ 

Bu akpm 9 da 
t.ııbl~blcl Hor Jloı 

zozo Datınast:ı. 
BRytık Operct 

Titüs salg nı 
(Baıtarnfı 1 incide) 

re ait C§yanın etüvden geçirilme. 
diği iddiası da do~ru değildir. 
Bu gibi eşya ancak fenni surette 
temizlendikten sonra sahiplerine 
iade ediliyor. Şehirde bit arayan 
r.kiplerimiz, bekarlar üzerinde a.. 
raştırmalarına devam ediyorlar. 

Bitlilcrin yıkandıkları hıımam.. 
lar, fenni bir temizliğe tabi tu -
':ulduktan sonra halka açıldı~ır:. 
dan bu hususta hiçbir endişe 
varit olamaz. 

Şehrin sağlık vaziyeti memnu .. 
niyeti mucip bir haldedir. Hiç .. 
bir hastalık salgını yoktur. Grip 
vak'aları azdır . ., 

l(ırklareli- Edirne 
arasında 

(Bnştnrafı 1 incide) 
DeniılHde 
Dün gece denizlerde de §iddet

li bir fırtma çıkmı,.o;, fakat bu sa
baha kadnr hiçbir kaza haberi nlı· 
nnm::ı.ml§txr. 

Trakyadn 
Bu sabah Edirne trcnile gelen 

yolcuların izahııtma güre Trakya.. 
da son günlerde tok fazla yağmur 
yağmış ve b:ı?.t yerleri seller bas
mıştır. 

Seller Lüleburgazln Babaeski a
rnsmdn iki tahta köprüyü yıkarak 
götUrmli1'tür. Bu yüzden .Kırklaro
li va Edimeylo otobüs mUıınka • 
Jiitı kesilmiştir. Sular, bilhassa .Ba
baeskidc pek fazladır. Bazt yerle. 
rl basan suyun yüksekliği yarım 
metreyi geı;mişür. 'Jhkynda, bu 
yağmura takip eden §fddetli kar 
dün gece ı>abaha kadar <lcvıun ct
ml§tir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Bıı~rah 1 incide) 
ba.tay0ı dü,.ütnıU:iU}r ld, bu da }lr
zlncanm her zelzeleden sonm ya
pılırken ,.eni :blnnla.n !;Urllk foıl

ı-n.k üzerinde bulunıın eski hnnı.be
lerln temelleri üzerine oturlmak
hr; iste bu hatadan dolayı biiyük 
emeklerle , .UC1J<la gelen Erzlncan, 
yctmlş ~en yıl fll5ılaytn teker
rür· eden zelzelelerle daima. luımb 
olmu tur. 

Son zeb.elo felükeUnde En.inca
nm her tarafı yıkıld\h"I ha1<1D s:.ı.
dcee kı!lhwnm blJ' harika. gibt a
yalda kııldtğnıı birçok ld~cler
den <linledik. Halbuki kışlanın 
-ıelzcleden 1nıısun lınlmnsr lılr ha.
zelzeleden nınsun lınlm:ısı blr ha. 
rlka değil, tıı:bli bir lınnun J~bı
ılır. ZelzeJo rnmtn.lm mın her ta
rafında olduğu gibi b'nincıı.n kı~ 
lıı...'T da büyiik bir kayadan ibaret 
dağ kenannda temelini ııııığlnm t-Op. 
n.ğa Wıram1' oıauğu itin yıkılmn... 
mı~ır. 

Enlnca.nm temeli ahlrrken lıu 
fenni haldb.tl :kkrar hııhrlatm:ık
la felaket mmt..'lknsım yeni bıı~
ıtruı btna etmc'k iı:fa mtlld tntlhn.
bmm clıemmJretinl gös~rmck fstl. 
~roru; esld barab lcrin nltmda 
1 tfla.de edllccfol< Jiiğımlnr, ~ ahut 
611 yonan lmlanmMt ı;ilıi müffih!!r 
2lllarla geı:nU' nesıncrln üfü~itik
Jcrl hatcnm üikerrilr ehnesindt-n 
lu>Tknronız. 

HASA • h""lJAl(l.ıU'I 

Kuru me vveler im iz 
Almanlar iki milyon li
ralık almak i tiyorlar 

Almanlar bundan istifade cd" -
rek memleketimlıxlen bir milyon 
liralık fındık, bir milyon liralık da 
hurda incir ve 1lrum sntınalmnk U
ı:ere §ehrimize b1r mQmcssil ~n
dcnnislerdir. 

Rikcrtsen a.dmı taşıyan bu me.r
va mUtehasmsmm plyıısamır.da 
yapacağı temaslara Almanlar çok 
ehemmiyet \•eriyorlar. 

Almruılar mllınkUn olduğu ka -
dar fazla mal toplamak içln en a
ç:ığt kaliteleri tercih etmek niye -
tlndcclirler. 

Leh hava kuvvetleri 
F ransada ihya edilecek 

Pariı, 17 (A.A.) - Hava na
zırı Gi ıa Şnmbr ile Polonya b211 
vekili Sikorski arasında bugün 
Polcmya hava kuvvetlerinin Pa -
riste ihyatına dair bir anlaşma 
im:r:a edilmi§tir. 

Bu asla§ma Fransada bir Po
lonya ordusu 'te}kil edamesine 
dair 'Fransa ile Polonya arasında 
icua edilen hiUHnameyi tamai:n. 
lamaktadır. 

az 
(Ba§larafı İ incide) 

hındn zırhlı Sovyet fırkalarına 
karşı mukavemeti, bilhassa Fin 
ordusu, müttefikler tarafından 
gönderilen ağır toplan, tank da. 
fi bataryaları· ve avcı tayyıırele. 
ri kuJlanmağa başladıktan oonra 
fevkalade müessir olmaf;.ra başla. 
mıştır. 

Dolaşan rivayete görct lsvecli
ler hariç olmak üzere Finlandi -
yaya giden bütün e~nebi gönül. 
lülerin kumandası Fransız gene. 
rali Klement de lrandcour'a tcv .. 
di edilecektir. 

Gönderilen tayyareler 
Stokholm, 17 - 200 !ngiliz:, 

200 Fransız ve 100 İtalyan tay
}"aresinin pilotlarile beraber Hcl. 
sinkiyc vasıl olduktan bildiril. 
mektedir. İııpanyol pilotlarla be
raber yeni tayyareler, İngiliz ve 
Kanadalı gönüllüler bekleniyor. 

Finl!ndiya körfeıini 
buzlar kapladı 
Tali.in, 18 (A.A.) - Finfan.. 

diya körfezi bir metre kalrnlığuı. 

ıs 

Çok çocul Garp cephesinde 
harekat 

Bir Fransız müfrezesi 
mayn tarlasına dii§erek 

zayiat verdi 

• a ıer aı,e ~ . 
Bronz madııl~ O 
nüz Ankara~Jl 

Son .za.man}sr~~ 
ıınkdi müWat ~ 

Paris, 18 _ Garp cephesinde mUdUrlllğüııe JD • ~ 
kar fırtması cephenin heyeti çocuklu ailelerin 
umumiyesi Uz erinde kara ve ha.. trr Bunlar hakkmcl!J d 
va faaliyetini durdurmU§tur. Bu. lUğüncc tnııkik::ıt )rflP 
nunla beraber Fransız tayyare. 11gtfll 
teri Alın.an hatlan üzerinde bir. pet netice alman (1 

kfılete gönderflınlŞ / 
kaç istikşafta bulunmuşlardır. atı vekfıletten geıeıı .rf 

Sarın garbında Fransız keşif re fliraya konu1JJ111(.(f 
müfrezelerinden biri Atman hat- nJor ' 
lan irerisine çok sokulduğundan mrnsını bekliyc uıııt' 

" • tadır. Bunlara ot Jıl' 
öir mayn tarlasına dil§Dlüştür. 3 caktlr. Bundan b,~I'. '(i 
ölü ve 7 yaralı vardır. madalya verilecel' .... 1'-' 

Evvelki gece bir Alman bô1ü. vekatettcn madaJ)-B:.,tı 
ğü Fransız ileri poıstalanndan den bunların ne 1P'" .J 

ikisine hücum etmişse de muvar. malüm değildir. ,.. 
fak olamamıştır. Almruılar!:ı yapıl.ıı /. 

Gündüzün bilhassa Voj nunta- llralık yeni ticaret e! 
kasında ban toı>su ate~i olmuı. ~mll}·on liralık kurıJ: 
tur. 

Alman taarruzu ihtimali 
Reuter ajans.ının Franıadnki Dıplon1as~ı J 

lngiliz kuvvetleri nezdinde bulU- U 
nan muhabirine göre, hnrhlye na. teda 1 0 ~ 
zın Stanley dün İngiliz mıntaka. 9 
smda ileri hatlarda tefti§lerine . a· .h . r Jıtl 
devam etmistir. ır 1 tıyn ı1' 

Bir Alma~ taarruz;ı ihtimaline para cezasıJlll 
dair muhabirin sorduğu suale oldll s.ll 
cevaben Stanley c~i§tir ki: 73 YDfmda. ısıııc~ 
''- Bu, tek bir adanım elinde. doktor diploması ~ 

dir. I:litlerin bütün ituvvctleri:U ltmk ve çıkık ~~~.!J_iJf 
tehlikeye koyarak kat'i bir neti- ,ın adliyeye v~~ 
ce almak istiyeceğini :tannetmi. ahmet U~UncU sul~,.ı; 
voru:n. Maamafib, Almanlann sinde görillen JJlJlll"'" ~ 
harp maldnclerini tecrübe et.ne - camzzstafapa~ndJl ~t F. 
d~n teslim olacaklannt clii§ün. taıcbclerlnden tsıtı13• "'--' 
mek manasızdır. Almanlar, bu ne.si dinlcnmi!iti~~ııfll'I 
h;ırp makinesini hanrlam<ık i_çin de oğlunun parv-~1 
dört sene mütemadiyen çalr)itı. J ğm.ı, hnst.ancde "till~;J 
tar .. , halde iyil~mccifg~tı1 

Gemilerde tayyarelere ı:srnriıc WııaUe o~~ 
k · ı~L oğlunun ıstrrab!Jl!ı.ı.ıı t.J> 
arıı sı an c:ı. ctUğiLl, ıs:rrıBJ t'""" 

J.cmdra, 13 - 1ngiliz bahriyo dildi~ söyliye~ o'~ 
nez.areti. bUtün İngiliz \"apurln"- istemedtğini, ~t ~~ 
nın llmanlarmı ter'ket.meaen önce yatları k~ırıdll ~ 
r.Uşıruuun hava hcumlnnna knt'§'l ktra.ııık parmak~ 
l:oyacnk §ekilde silihlanmalan lU- la.1ı~, iyi et• dıJ1J ~ 
"Umunu tebliğ e!mektcdir. .t&nııile bol bol ı;e~ 

Norveçio protestosu Bundan eonrn ~t 
Norveç, Norveç vapurlnnnm t-Or

pillenmesini fiç defa Bertin nez. 
dinde resmen protesto etmi§ ve &a

rar ve ziyan istemek hnklunı mu
hnfııza eylediğini bildirm~. 

Avrupa ekspresi bugün 
de gecikti 

DUnkü Semplon ekspresi Ynı;o. 
slayYada kara ea.plıınmnm yilzün. 
ticn on saat gecikerek ancak nlt· 
ııam üzeri gelebilmi&tir. 

BugilııkU konıranslyonc.l treni 
tam vaktinde, wp:ros on ikl)·e 
doğru gelebilmiştir. 

Konvansiyol\el yolcul:m araam
da Yugoslavyalı Tllr'k1erılen ~ 
k~ilik bir aile de ''ardır. 

İki bclta evvel Budnpcşteyc 
1iden Macar başkonsolosu Bar. 
1rosi bugünkü Scmplon ekspresi.. 
le gelmiştir. 

1ki Alman iş adamı da, b-.ıgUn.. 
Jtü trenin yolcul:ın arasındadır. 
Burada ne yapmak ist~ôilckri 
henüz malUm değildir. 

cı Yakub isnıi:ıdEI ~ 
nede alçıya ko::ıd~ ~ 
gittik!l<l §iildetltfl "eP 
ğmı İsmcllln :ktSS ('. 
tiğinl sl5ylcnıi§tlt· ,-e (-~ 

Neticede kı~ ,. 
sinde öhret lt ıı~ f 
ay hapis vo ~ tJ!· 
nınhh um cdilıille 

~ 
Beı;lktas birID0 ıP 

komoslndcn: . µı:şfı;..J 
Elenıı:e özbd'· 1t1~"~ 

caddesi Tıı.n ~:ı,p1'# 
iken halen ikatıle ıı,l~ 

Olga Petnli~, 
e)1c:ilğt aıacal< d~ctfl~ 

Tarafınıza ~ ~r· 
mll'l>nı;lr tarafın~ 
t8.n ikıı.metgt.b "' 
ı~mıJ ve dıı.'"3~ j~~ı 
hlle H.U.M.ı<· :ı:ı ıctl-.,,. ' 4 

muclblnee na.nen ~,, t 

rar verflml;ı olcJ:I,,, ~' 
ntl 81!.3.l 10 da ne 06~ ~ 
hukuk mahJ;e:nc:lt~ ~ 
tebliğ nınkamtnll ııc i' 
yirmi glln nırıade 
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YıLIJ İHSA 
t liıod111ıaou 

- l3-} ...: duufaoıo en ~skı rn~ııları •r•ı.ıuua 
~ )Uııı fuıun. L. lJuac:h 

•,,,ı 1 •iiıı~ııı:ı 
"~ı .Qc/ •1'115ın\Jıı 8l'1,;ırnıı- bıı ~iman 5eyyabı 

<lrQ11ı,..Q;:1111 işaret ettiği tarafa baktım. o ~: n 
Q~dı.Q 11 kısnundg tavan gittikçe basıklQ§- u 

";''.!loşluk pek kesifleştiği için ne ol-
Taksim ve Şer~/ stadında yapılan ltlr. cı B all(an 

güreşlEri u tar ~- tıgu Pek göı·ülemİ)'ordu 
ha\'a alına ül ederektir ki .su Acaba ta tufandan evvelki za· 

ı::dakı gibi Yı ~n eden Ve manlardan kalma bö} le bu yük 

~bava tuı: sama denilen cüsseli insalllar tıa.S yaşa~11hlhnış 
~ ~öğsüınnz . ~ ku.ak te- audır? 

ek .ep li maç ar 
2 mart cumartesi 

· başlıyor 

ı;an bu in ıçınde tqekkü· Yoksa buruar o insanların ne· 
it lttibat ~·hava ibtitat sillen olan tutan afümUarı arasın· 
llıde bir ha 'bd'~l. Evvela da bir (sui teşekkül) neticesi 

GUhün en mühim karşılaşmasında Galatasaray. 
Hayriye 2-2 b~rahcre kaldılar. Bugün~ü maçlar 

Diğer karşılaşmalar: - aua -- aw::= 

T. C. Ba~\·el<iılet Beden Terl;ıl. 
ycsl Genel Dlrel<törlüğ-U Orı;a.nl

zasyon ı.omltcslnden: 

bir hava va tnıdest, daha olarak bir tesadilf neticesinde mi 
~ İPtidaJ ci:Ui"satl lialinfü.· dllnya)'a celrni~tller? Bunu ancak 
~· nradan timroh adamın varlıklarını ıddia 
· •'\lztına CÜSSelerinin ettiği bu mahlQklan görmekle an· 

~· İ\iÇt g' eıı fevkalade sı la)•abilirdim. 

Şişli Terakki . Yüce Ulkü 
Pertevn~yal • Mt1"" lim 
lstanbulcpor - VeEa 

• • 

: 

Haftahin en ınühim kar
şılaşması, Be§İkta§la 
Beykoz arasındaki · 

maçtır 
BUgün Taksim etadmda Bcştlttq 

la Beykoz kargılnııyorlıır. Geçen haf· 
Uı Vefa ile bcrrbero kaldıktan .so:ua 
lllt oamplyonıısmd:ı.ltl mevkii Uzcrln· 
de kendisi lçln bealc ıllen Um!Uerl te· 
ı'Cddllde cınaurcn B 7lkt4J bugUnkt. 

6 ıncı Balkan gtlreşlcri 2 Mart 
940 tarihinden itibaren başhyi.rak 
Uç gün devam edecektir. 

Bu mUsnbaknlnra; fevkalAde bir 
vaziyet tahaddUs ctmcd'ğl takdir-

ı ~~ küçQk baıonlaı Timsah adam yerde, buruşuk-
'li :ıı- u. ciğeri . . . . 

-'llşlard enmızın ıuklar i'inde görunmiyen yüzilniı 
nı-_. rr. . 

, .--.ueıi ha yüzüme do~ru kaldırmış, beıum 
~ ~ ilk t~;'"11ann vtı bu büyük uzun saçlı insan iskele-

1 Ş\lphe ol etnıış UZU\ U önilnde urun uzadıya ve derin 
• }'a • rnıo... 'h 

ıu ttıid "Qn azını ci bir merak içinde duruşuma büyük 
112Un!ıığu e Ve ba~klan bir memnuni .• t \•~ sevinç·e b3kı· 
~eııizl~~-Dl~eli ha) ror, mağaranın ortasında sevin· 
~ ~üt kara.ara çık· cınden ku)'nığ'Uriu miltemadiyen 

ııı zin fevka} ctnıiş olan kıvrandıran bir kertenkele gibi o· 
ta~ Cüsse.r fide bUyQklU· raya buraya gidip gellyor, fülsi2 

• ~~ı. ı halde bir de ~eri rıkımı~ak pek memnun ol· a.. lsbat etmektedir· ~ " dt\ir • duğUnu lfatleye çalı§ı)·ordu. Mağa 
~ ıse rn..-. rarun ~tuğu içinde bu )'erde sil· 

ı... ı..- da "" --..... ~li hayvanla d .. t ";.~ •.: "U "cı~ rünen garip adama önup cu=· 
ttt ~~ canı a başladıkla :.tim ettim. 
J uuyi;ı. b· ı l'IlahlUk'.ann son t..._t_ d Ura \O.il; ır hal Yani ona Ot!lııın e memnun 

· de,,,rine de bulunduk· oldu&'lllllu göstermek istedim. 

<ialıl°bı."l!r~y il.! t1l tlc\ i'!'OO %-% bb. 
nıbcro v:ı:ı:.lycti bu.-.,ı., ı,'lllhıi.) ete f;\'0-
melt IÇID pak pjıııtı. raıcat lla) rlyo 
mUd:ı.fıııı.sı ı;ol ıııısatı veren blr o) o
iia meydü bırakmayınea, ıtınUn en 
mUlılm kar,ıılqlnaaı ı.J bcnı.bcre 

blltL () ~de İnt .. _ tesadüf etmekte- Adam bn..nim kendisine ilk defa 

ı... .• de Y:ı~~ın ceddi Jura dev tatlı bir şefkat ve emniyclle gü· 
~~~iİ~İ$ butunabi}u..19 tümsediğimi görünce adeta yerde Taksim Stadında: 

l ~ "'""
0 bir. yılan gibi zıplamaya ba~ladı· ~IŞLl TERı\IWİ • YOCE üLRO 

~lu .lllfıdıstancıa - OhU:ulu! Ohululu! diye garip 2 _ ı 
\'ar~ llısatııar ayet u dilsiz §ivesile bit takım korkunç Hakem Ahmet Adem idare -

~t~ ~· ~~dığı riva· ~er çıkarıyordu. stn.dcki takımlar fJU şekilde sa. • 
~ıu" flftaJtı •fiili.. Benim Mce meraklandığtmı gö· haya dizildiler: 
~ '-' illt ç -.ıı~et ara , ŞIE}LI TliJRAKKI: 

tıhj t:t>dd' ı sın rilnce daha büyük bir heyecanla Tahir • Ihsan. ômer • Fethi. 
'I frı rı ~1 Pey~~ 0 

an Adem v etrafımda sıçra.'llağa zaŞ:adi. Tek. Mttammer, Rasim, A1ımet • Tuğ· 
l'i\ta .~~tre u rlerin bôylan· \'e çamurlu sağ eliyle bana mağa.. rul, V wsel. Tnqut, Şaban. 
1~~ ~nl~unda oldu ranın nihayet tarafını i~ret ede- YÜCE VLKll: 

Oltf ara edilmiştir .rek: Mazhar - Alı!eda.ln. Ff1rttk • 
r ~b~ h~,~lleia aevı~ . yaşa· _Ohu!.. Olwl Obul Ohu.! Kemal, Burhan, Selim, Murat • 
ını. ~n.t~nda d" • ,.,,1 Necmi, Süleyman, Hüsam, Kc· 
.""<lf a ·-..q hotün unyanın diye bir §erler söylemeye ~ışı· 
0~ ~~ rivay!klar ve in yordu. naÔ~na YüceUlkilliller baı::ıa • 
it ~ bu -=1.1erln milŞte· Bana daha ziyade meriı.kimı dı. Hemen hUcumu kesen Siı:ıli 

l'ıua~Yet~6~naau takViyf' CelbCtmek ister gibi garip işaretler Tcrakkililer. mwtaolı hUctima 

l1' ~.~ ıt. yaparak b3~ bir şey enlaünaya g~~· 15 inci dnk'knva kadar 
'~ k~ Sôn derece ttı· çalı tığınl gördüm. Timsali ada· rnUtev:ızin bir şôkftde acvam et-

"'"-,., ~n bı'r boylu Yeni in ma iğildim: ti. 
-·vqki ıa - Ne diyorsun? anlnmıyorum1 16 ınet tfaldkada YUceülkUJU· 
bu ~ man, tufan lerlh kaı;tt bir bareke+inl "'"kem ı .. <ievt.ıret ı'rı· ,ardan kalmı· dedim. Mağaranın nihayetinde biı 

'il , ? nennttı ilP cezalandırdı. Muam-
etj • insanı \'e gayet uzu~ şey mi var? Orada yol mu var mer bu penaltıyı gole tahvil et. 
:a ... 'e <!Un"" arta mücadel t Oradan mı gideceğiz? tf. 

·•ıı · "cının e e · Adam benim Hint diliyle süyle. 2:! Uncü dalrl ·n~a 1•talrtım <'"'· i eibj~ edild'k he: yerindf' :.liğim bu sözleri şüphesiz anlamı· kilen bir PüUı Mn7.hıır b•tı>nııv~·· 
~~~t • .. e 

1 
len muhak yordu. Fakat ben i~etlerle ona Gol' .. ~1şii Tt\rnkkinin ikinci vr 

·• ıı ' a • o 00 son eom. e-~in· ntroı>oı .. bunu anlatmaya çalıştım· ' · Birinci devte bu r:ekllde öe· 
~e ""· ın bu d OJJ 5.limten na. yan beline kadar ayağa kalka· . --' att11.a·,, .. 

01 
er-ece bnyük va.m eoer ... ., ?-O Şi§li Terak'k; 

ı... Rer v ar,,~ rak helecanlı helecanlı bir şeyler nfn lehine bittt: 
;ıırada h11'ltıedikl;rj'1~1• asla a tarif etmeğe savaşıyordu. fKfNCI DEVRE 
~ 11 dev · • ıçın §Ura· · Anlaşılıyordu l.fi mağaranın ni· YUceülkUltller ,o"'""1 kazan 

Oıı!arı ~ buı10sanlann mQs hayetine doğru yUrilihemlıi isti- ft1"
1
" 8.7.11"'11e OVTltt\•nrTar. 

<a:-ı hı~!la in~ U~u.ş ?ısa da· yordu. Orada, herhalde, bana ya 5 in.ci dakikıtda bir frikik lta-

ı ·~it"' ra :ıı-ak etn•ğı olaraı.. mühim bir '-'ol, '--ahut daha mühin• ~ardılar. Firl'·il·; SUJeyman ~· 
!(! ., "IS;ı -n al " " Lf rrorı 11;"111rda ... 
' luf &ereıcr allanmı bir şey göstennek istiyordu. Devrp.,;,, b,,,..,..ı"" o""''""cı' Yii . 
"t an i ır. 

la -~i llsanıan Timsah adamın işaret ettiği ta .reiilkülüln;n hr"imi•• .. ti alt""~-
'· ~tlt(f~· tllabta} nın. YttaltJ afa baktım. A'evam PttiVPP ~e n1>tire Vôk. 
"! in~ b arı fr..w1 il'· 0,,Mı d .. ?_1 ~: .. ,; rrerak

0

kln!r ~ı · u 4 ~ .. ·ıııue " Ma~aramn bu l!ısmında tavan " 
it~ d .... 'Ske'etj ı.,_rnetre boYtın· gittikre basiklacmaktaydı. Orada ~alibiyelile sona erdi. 

eı ~e ı. V\:llde bu f' )" :ıı GALATASı\T?AY · ItAYR~rr 
~ ' tiltl ıı;.uvv ıkir ıosluk pek ıcesifleştiği için ne oldu· 

l:a"ı salt Cld~~e_tlendirdi. M 2 - 2 
' ·"1!! bul.~.:"_rıın buntanr ğU pek görülemiyordu. ağara o- Gilniln en mtihim ve ı;ampfyo 

'te btıM~ rada bitiyar muydu? Yoksa ka· na üzerinde rol oynıyan mar· 
~lldan dol rıu i~retlf' ranlık bU- dehliz mi uzayıp gitmek Hayriye ile Galatasaray ara 

<lUştı aYı bent n teydi? Belli olmıyördu. sında cerevan etti. 
l"lntiştü Takımlar: 

· (Devamı Yar) 
·---- GALATASARAY: 

---.-_..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;. ' Necmi. Taltil, Ali - Mahmut 
tSKt ve YENi ROMA TiZMA 

1 
Ali, llamit • BUlent, Nuri, Şa. Sty ' ha11, A~ıdın, Bedri. 

B 
AT1K. OMUZ-ARKA- 1 llAYRIYE: 

EL • DiZ-·KALÇA ve 1 Muahit ·Ah.met, Mu.atafa • 
Sogu" k algınlıklarından ı"len· Necmi. Faruk. Arif - ismet 

1 

Kadri, Orhan, Saim, Tevhit. 
gelen ~iddPtli r r.r· 1 ···-· Oyuna Ga.lataSarav başladı. 

••• Kaleye kadar tnen Galatasa · 
1 
raylılar, Haytlvc kalesini epey
ce sıkıştınvorlardr. 

1 9 uncu dakikada BU1endin or • 
tasını Şıihap eüze1 bf r vuruşla 

1 

ilk Galatasarav go1UnU attı. 
l'ESK 10 uncu dakikada. t"'metle Ka 
. iN ve IZAL E EDER ! dirin anlaşma!l tonu Galatasa . i ray kal~ine fndf rdl ve ismetin 

h _'<! sıkT RUtıınu aı'HarıiA P"l'tilvoruz. 
~ vez - --· ı Havrivenfn bernbl>rllk S!'OlU. 
~t~._ nerta b 12 ınci dakikada Galatasnrav 
J"'<ı '~ cicld· • U r ayan aranı ıor • ~rkışrvor. Hsvrive bir frikik ka· 

' tt; ' f>:.- Qı"' ~anıyor ve Orhana çektiriyor. 
'1o, <to~~ ---~~&ede bir n:znedarlık münhaldir. Ça ?cklJen şut avut. 
~ ~ ) • lca Oft an (3,30) a kadar ve aktam saat Oyun htı PPkiJde deı?AM ~er • 

~.~ (l?s~dll'. lıteklilerin (M. R.) rumuzu ile •pn ant h'r htknmla Gale.t~S"I • 
Ya Yıızı ile mümaıat edilmesi. raylılar Hayriye kalesini sardı.. 

. Jar. Ş.Jıabm oe.ktiği olltu kale • 

ci 'kornere attı. Korneri Bnlent 
çakivor. 

Hiç bir yefe değmeden kale 
:izerlııc gelen top, yine hl~ kim 
seve c1elfm&len ağlan buldu. 

VaZIY.et 2-1 oldukttın srınra 
karşıhklı aevam eden hUcumlar
da iki tara!' savı ktı.ydedemedi· 
ler~ 

t"ITTNCf DEVRE 
l!iinci devre miiteV"?.in bir ı:ıe. 

'cilde eerevan etti. Rııvrivelilet 
bir beraberlik ic:in bütlin devre 
t>alıı:;tılar. ı •ibavet bu cRhşma • 
nm semeresini ovunun bit.1'ıes1ne 
2 dnl<ika kala 1?Örcliiler. Ve bu 
mühim maç da 2-2 berabere ne: 
ticel~MI. 

de Romanya, Yunanistan, Yugo.i 
slavya ve Türkiye inllll takımları 
işUmk edrceklerdlr. 

maçt mubakıt~k kazanma& uğr~a Muhterem spor sever halknnı-
caktıi. zın bu mfiqabakalnn rahat taklp 

<)Uıık11 Beykoz ka!'§ısınib almncalt cdeblJmelerl lçln her tUrlU tedbir 
aleyhte bir neticcı lllt liderliğini bUs- l ltliha~ edJlml~ ve lstanbulun en 
blllUıı ea.nıncnk ve De.,tlt~, ı.·cneı lo • 
karvuıına tehir edilen maçı yapın:ık geniş s·nemıısı olan Çemberlitq sL 
utcre çıktığı zrunruı vaztyel bUsbll· neması angaje edilml§tlr. 
tUıı gergin bir ınanzru-a nrzedoccltttr l'ılUsabnkals.rn: 

lleslkta§ bunun için bugtınl:U oyu. 2 Mart 940 Cumartesi gtln!J la• 

nu kazanmak gaycsl!c oynıyacaktır. at 14.30 da ba !anacak 
Fakat ouraamı kabul etmek mec ş ' 

burlyetindeylz ld, &ykOE, Vc!ndruı 8 • 3 mart 940 pazar gtlnU saat d 
§iğı kalan blr takım ~ldlr. Bilhnt· ı de devam edilecek, 
en, Uk tıaşmcla giden lakımlıırıı \ııııta 4 Mart pazartesi ak3am1 eaat 
olmnsı meanurdur. Beyk~'UD lyl blr 20 de final mUsabaknlan icra edf. 
ı;ônlllie rastıayacıık Be§lltlA§ mU!iak terek derece alanlara milktıfntla-
llak kl hayll ~fluk çcke<:ckUt. 1 

Scrl ve mUtomôdiyen eennb değlı n tevzi edilecektir. 
tli'crek oynıyan, girgin ve oldultçıı Su mUsabakalnrm bileUerl 26 
kuvvetli blr mUda!aıı.ya ııahtp oları Şubat 940 tarihinden ttlbaren ıl· 
Beykozluların iloşmt9.f kıu·§Isın6a nema gieelerlnde satılacaktır. 
muvaftakJyct'I bir oyun çıkaracak.la· 

rmı tahmin ederlz. • 
Tahnılnlmlz bizl aldatmazsa, bugtın 

kQ mUtabakn baştan başa heyecan 
!cinde cereyan ecteeekUr. 

Neticeye gellnee, biz vazlycU Beşik 
ta§ lehlıle g8rUyor\ız, !nkat nihayet 
(tiilimlnl hudutlat'{fU aşmnynn bu 
(fOrU,ain~U Beykoz ha zaman tıo

ıablllt. 

S. T, ÖGE'l' 

Beyoğlu Halkevinde 
• dün yapılan 

Vo~eybol macları 

Flatlnr: 
Birlncl sınıf locn 500 kunıe. 
İkinci sınıf loca: 3CO kurug. 
Hususi mevk.J (No: lu) 150 ktJ. 

ruş. 

Birinci mevki (No: lu) 100 ku· 

ru:Jo 

Cezalanan futbolcular 
Bedon Tcrbly~I tsta.nbw Bölg~ 

1 Ba Iuuılığındanı 

Beyoğlu halkevlnde liseler anı. 
&ı voleybol mUsabaknlanna dUn 

Şeref Bfailmdrt dfin ile me7-ttm1et 1 devam edllmletir. 
arasıftdlı1'i fıftbdl mi•.çtı7'tıkaUın· Birinci maı:: DarUşşafakti • Işık 

Şeref Stadında: 

Aşağıda adlan, soy adlan, klllp
lerl ve Bölge sicil sayılnn yazılı 

bulunan idmancılar iştirak ettikle
ri mUsabakalardnkl hareketlerin • 
den dolayı hlzalannda yazılı mlld

detlcr ir;ıin 14-2-1940 tarihinden 
ıUbaren Genel DlrcktörlUğUmUz ta
rafından muhtelü cezalar veril -
mlştlr. Bu tarihten itibaren klüp-

na devam edildC 
'>ERTF.V tYA l. • MTT ALLİM 

MF.KTEBt 1 - O 
GUnün ilk mllsabaka...c:rm Pet

tevnival ile Erkek Muallim ta • 
'nmlım ha){P,,, Halid Galibin t _ 
dareı:ıinde oldııleca kalba hk bit 
c:e,,ifci klittf'. i l5ntinrle v:>..-.tilıtt. 

Pertmmf?ıa1: Ret1rtt - Adü. ll.id 
"ali • Mc1r:met. 8a761uıddin, Ha'J,/" 
rcttfn • ômer, Fethi. 0r1ı.a·n. 
"n7-n1. Tali. 

Muallim rtPTcte'hi: Mehmet • 
Vihad, Fethi - ôm&, Haııl. 
..11>if • 1/iı.,&!Jfn; Demir, Afi/, 
..... 1ıi. Halit. 
Ovnnlı Pettevhivl'!1 Hızı-c:t sot • 

'!in !l!JU1 bir }iftC'ıımlıı hıı.c:Jııtdr. Ve 
rfiihıı ilk da ldkQlıırı'R nA ltimlve • 
ti ellerfne ı:Per"lt Mııatıı ..... Me!<4 
Ln'J·llnf rktcıttMrklarr ~ormdQ. 

Da~''-<atıır fTerlcdiJtee iki ta • 
"af m dtt Pa vretli oynadııh gl> • 
.. ,. '"'1"ntVrırd11. 

NiJH•''et d '~nfn !'onlAMfl\ 
1<>1'frtı PPttevnf,,a1 tıılr·-ı ~,..ı,.,nn 
c:rkı bfr hllcumTa MuP.tllM Me~ 
• .. l,;ı • .,•eairıe Jr(\~"lr f"..ıt. ~.,;;<'ıın 

.,rtavA ~E'!ı;an to'l Omanı buldu 
"!'> " A~ rok t?it'"' bit k#lfR d:tr• 
· .. -;t,. htkTmtnm ilk ve son es. • 
·- ... .,, Muatıim Mektebi r ~y .. aıa 

'"'''h. 
Devre c!e M,,1~rP ~'" qtftt Per 

..,.,....;,,ıı.T P'ıtlebesile b1ttl. 
İkfncf devrede dalla ziva&! 

her fkf tı.rnfm Jfprorth~h hfl • 
c~mlan tı:irtde cereyan etti. Ve 
vıne fietlce aeğlşmeden bfr sıfır 
Pertevniya1Hı lehlM fılliayet 
bu Mu. 

İSTANBUL. VEFA 2--1 
Şeref ıtadırtda A'llnün son mO

sabakamnı Vefa \'1' İstanbul U • 
~leri haketn RefiH Osmanm i . 
ıiaresinde vnntılar. 

lstanbul: Tank • Nuri, 8Urey
tıa • M dnir, Muharrem. ZUhtü • 
Smnih, Cozm'9 Müken'em, Ya • 
vu~. Yunus. 

Vefa: 1\ddir • Ahmet, Murat • 
Halı1, Ntizlm, l;andman - Nec
mi, Zeki, · Sabahaddin, Şahap. 
Necdet. 

Ovuna rilzı?An arkaya alarak 
Vef'nlJlar bulrıdrlar. 

Hemen ilk · da'dka1RrdA 
t s t a n b u 1 kalesini sıkı~ 
tırıyorlanli. Oyun bu eeklld. de-

liseleri. Netice: 1~-10, 16-8, lf>-1 
Dnrüşşafaka galib. 

Darüşşafnka takımı: Nuri. Mu 
i'nd, Lutfl, Hayri. Saib, 'J'urhan. 

ikinci maç: KnbataŞ • lstlklAI 
llııelerl. Netice: 15-2, 15-2 ({aba· 
taş gallb. 

ÜçUoöO friar;ı: Bölg" sanat . 
Taksım lisefon. ·Netice: 15-9, 1&-10 
bölge aanaf gölib. 

Bugtln de yüksek tnektebler vo
leybol tlnall Ol'lllan takUltcsl MU
hcndls takımı arasında oyna· 
bacak ve bu euretie oamplyon 
tneydana qtkactlktrr. 

Aynca da eant 15,30 dit halkevl 
final maQ1nrındtın Oalatnsııry • 
Çellkkol knreılr.şmcsı yapılacaktır. 

Rastladıkça 

• 
ideal 

lerintn ve hnkemlertn bu futbolcu
ları ceza milddcll lçinde mUsaba.
kalaro iştirak cttitniemelerl llliu· 
mu tebliğ olunur. 
Toplmpı klilbUnaen 352 Sadettin 

Özsoysal 4 ay, Topkap klUbUnden 
53 Hakkı Özsu:rak 1 ay, Topkap 
klllbüriden 33 SıılAlıaddin Kapsal 1 
ny, Topkap klObUnden 1243 Ali 
~ren 1 ny. Topkap k!Ubllnden 183 
Hamdi Erbnydar 1 ay geçici mU • 
sabtıka boykotu cezasına çarputıl
mışlardır. 

a rforl 
Gu.etelcrden bl:rlöde bir ap!ır mulııınlrt, tngllh. \-C Fru.D.S.17.hi.rı m işi 
tkez ruuhnC1mlnl eül·le tarif ettlkll'rlnl say1llyor: 
"'Yırtıcı v peU 5erl olacak. Hücuın lıattı.nın her tarafından ok gtbl br

lı,rııcak \'e snlıanm 'eu ı;öçebe oyuncu u rolilnU riıuhııfa:ı.a edııcck." 

Ve bu c\ıs:ıfa lAyıll olar.ık dıı t:ılrnnlarımızcbıı blr oyuncuyu 1röster11or 
Hayır- Anuplll.ıJ.:ır merkez mutıudmlnl büyle ııırıı ttrnez.ll'r- Bu ıarlJ 

ııncak mevzuubaba oyuncuya uyduğU için belki kıymeWdlr ve belkJ Avrupa. 
Ildır. . . 

Çtllik1l (Şıır°'I) gibi bit O)'llnCU ıı;ın, gerek lnglllzler, gerettsO Frarwr, 
w (ideal aantrfon;dt) lflluıbmı &ctcddllt Uz kulb.iıı.)orlıır. 

Halbuki Şaro,I DP(çlfte vııv!)slııtPml oJ ruyan t:ıkım:la s:ıntrfordur, -
jlrtlt'ıdır, ve ne de .pek serldlt. 

Ya Avrupalılar böyle bir tarif yapmıunışl:lr, yahut da bl% Ş~lyf YBD-
bt taJılJ'OMJZ. ••• 

vam ederken 12 inci dakikada 
$ahao c:ok güzel bir kafa ile Ve
fanın ilk ve son sayısını lstan • 
bul a"larına taktı. 

Ve biraz sonra da devre bir 
gıfır Vefanın lehine nihayet bul. 
du. 

tKlNct D~RE 
İkinci devreve t"tanbııt Ilses1 

dahıı r.anh olarak baıdadı 
Hemen ilk dakikalarda haki 

mi •eti el'rrirıP n1 nrııl• Vefa ka 
leılili tehdit etmeğe koyuldular 

Ve ııfteldm çaltettr.ala.nn.m tnU -

lcCüatını da Yunusun yaptığı 
bir "'Olle f!brdüler. 

28 inci dakikada bunu Mü.ı 
kerrem vagıta.sile yaptıkları 1 ... 
kiııC'i ~ol takin etti. 

Bir sıfır galin vazlvetten on, 
"n beş dakika irinde 2-1 mağ
•iıp vaziyete dilşen Vefalılar, 
hundan sonra bocnlamağa ba.ş-
1ad•lar. 

Sert ovmvan tstanl'ul müda -
· ~.-·,..•n nrıiln_,e b;r net;t"f" "'" • 
nadılnr. Ovun da 2-1 lıı~ 

!un ı:•leheslle ~ a.u.ıau. 
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" 

r alas- z 
TELEFON : (3438) 

lzmırın en modern, en temiz ve en muntazam a ile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kalorifer li, müteaddit firışcrlı o ıd~~ği..! gJ . 

oi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve k ı 
raathaneyı havidir . 

~-------------------• 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar · 

_..;;.;..;..-.... ~~ J .·.?=:==. ~.:.. - -- -- ---:r=:: -- . . ... - - - - __ _...........,.., -
----=~·- - · - --· ·.-,. .- --=--~·-s. .. - ·.:::::--:-:::~: 

--c -&•--~'"X'37c pwı - ~- ··•· · 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ııe l.·um11arasız hcsanl<ıruıdn en az elli lirast bu. 

lunanlar l~uraua rfahil edilcccklcnlir. 

-1940 ikram iyeleri:-------
l d e t ::ooo 
a .. ıooo 
o ,, 1'>00 

12 .. 2:;0 
4 0 .. 100 ..... 
• •> " 50 

2l0 ., 2:> 

llrnlık = 

" = 
" ... 
" = 
., -= .. ~ .. = 

2000 .- Uı·a 

3000.- .. 
3000.- .. 
3000.- .. 
4000.- .. .. 37:-.0.
r,2:-.o.- .. 

• 

BİR PUDRA 
Tecrübesi karşısında 

10.000 
KADININ 

Daha 

Genç n 

Hayreti 
il 

dnha scdmli 
g(;rünnıcnlzc 

yarayan kat'I 
DIR TECRÜBE 

Pudra i'llcminde yl ynııınız 
yeni, cazip "ve son 
bir kP.Şlf ... cır ... Dt GÜZELUEŞ· 
rIREN şayanı hayret vo yeni 
bir unsur, şimdi ipekli elekten 
geçirilmiş en inca bi r pudra ile 
ınUddckikane bi r tarzda karış
tırılmıştır ki, bu sayede cilde 
hi.r parlaklık Ye yeni bir hayat 
\'Crlr. Esın"?r \'e çirkin bir ten, 
gençli!';"in tahii renklcrlyl<> gU· 
zelle~ir. Fazla olarak terkibin

dek I şayanı hnrrct bir unsur 
olan "Krema köpUğU., lmti· 
yazlı usulü sayesinde iki misli 
fazla zaman sabit durur. 

IL\li:ll{~\TEX FE\'J{ı\ J,..\DE 
Btn TEJi:iLJli' · yUzUnllzUıı bir 
tarafını "Krema köpUğU., ha vl 
Tokalon pudrası ile ,.c di~er 
tarafını da herhangi bir pudra 
ile pudralayımz. Şayet "Krema 
köpUğll .. havi pudra ile pud
raladığ"ınız taraf dij:;"er tarafa 
nazaran dnhn tazP, <inha gcnr. 
,.e daha cazip görll ıınınyorsn 
alclığ"ınız 'rokalon ırnılr:ısıntn 
parasını inde ederiz. TOi{.\ . 
l..OS pudrasının re,·knh'.\cle rnğ· 
het bulan yeni 10 rengi vardır. 

IPI~~ · 
18.2.1940 Pazar 

H .30: MUzlk: KUçUk orkeştra: (Ş(:J; 

!':eclp ~>. 18.000 Program ve 
memleket saat ayarı, 18,05: MUzik: 
P..adyo Caz orkestrası. 18..30: Çocuk 
saati, 18.55: Serbest Saat: 19.10: 
~lemleket sant l\yarr, Ajans ve Mele. 
oroloji haberler!, 19.30: Türk MUzlği: 
Pc~cv ve semailer. Çalanlar: Kemen. 
çc, Ru:en Kam; Keırıan, Rc~at Erer; 
l{anun, \'cclhc: Ud, " " Jet l{ozım; 

KUddUm, Nuri Halil Poyraz. Okuyan. 
lar: MuznUer İlk:ır, Necmi Rıza A
hıskan, Sadl Hoşscs, 20.00: ·~-uık mU • 
zlğt: Halk TUrkUlerl, 1nebolulu Sarı 
Recep, 20.15: Konu~rna: (Tarihten 
ısaflheler), 20.30: Tilrk mU7.lğl: Fasıl 
heycU, (Knrr • p rogram), 21.15 
MUzik: Edip Sezen tarafından Vlyo. 
lonsel Solo'lıırı, 21.35: MUzlk: Opera
lar: (Pi.) 22.l 5 Memleket sant ayan, 

1'iW'ltiy~ 1~ Bankaa"14 para yattrmnl:l{J 11almz nara birikth 
~ GIMa, --' tama•·,,- talı'ı' •ıı· ..... ,· ,,,, rl"n-...ı"• n1ıtr""ıtnıı .. 
....., ~ •KWI ' •ır < • "' v u ... Ajaıı.s lıubcrll'ı1; zlr:ı.ut, J..:.shıuıı -.1 Tıı.hvllıH, Kanılılyo - Nul.ut Buı~ı 
........................... ~ • (Fiyat). 22.30: Ajana spor .ııcrvi::l: 

bulantı, gaze karşı fayd şişkinlik, 
k_aşığı yarım bardak su içinde kö!ı, 

markasına · K 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşı 
.... lllllBllll511115 .. llJllJllllllJllllJllP~'~!E .. r.ıı.ıt•VXılliiliıtd1lılııllntt• lllllllllllllljİİİIİİI .. ~ 

B A Ş, D t Ş 
NEZLE, GRtP 
ROMATiZMA 

Lüzumunda günde 3 

NEVRALJJ 
KIRIKLI 

ve bütün a~rızarı 
derhal krsrr 

kaşe 
"' • 1 ..... ' ' .. ; .. 1 • • • \ • , • • • , '( 

, ________ , 
Dr. A~;;, "~~~·oyunıu ı 
l'uksırıı • l'nlıııılıııne Pa la . ~o 4 

Paz:ırdun ıııaııılıı her ..ıün 
illlll l :l ı1 ..,n ~onrıı, l't'lduıı ırıı'.!7 ---------
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inhisarlar 
müdürlüğ 

ı - 14-11·910 çarşamba gUn!l (SOOO) adet ııUpUrgeyc ta"JIJ' 
iliğinden eksiltmesi (10) gün temdit ec11lmlştır. c$ 

II - - Pazarlığın &'eraitı sabıka dairesinde 2G·II.o~r:ı p::ı.zart 
J.t,30 dıı l{abataşt.."l levazım ve ıpUbnynat §Ubeslndcld alım J< 
yapılacağt mm olunur. (1290) 


