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ltmark vapuru hadisesi va
inı neticeı_er doğuracaknıış! 

lngilterenin Norveçtenl, 
ltnıark 
ad isesi 

sorduğu sualler • 

Norveç bu geminin neden kendi harp gemilerinin 
ret akatinde gitniesine luzum görmüştür? Yazan·H 

~· ASAN KUMÇAYI 
1c lstntnd 

.!~ta 111 e]d Alınan geJlllsl 

.:~ Ucı ln larnıda bulunduiul 
"'l'lf11ıdan glijz torpito muh-

't\~i:lliı es~p ~1Uerek itin. 
lıid·e lngijte r erinin alınması 
ttı ie kklin~ ~!'asında siyasi 

rı Ogilizlcrt a ı; Norveç Jıü
ıJc bllkuk n bu. hareketini 

to e(fereıc l una bır tccayüz 
~ tttı. '°0 <lra hükumetini 

n ten "' , tıca ·'01'\·,..,.·ı 
stnı- etnıı& )~ n kara sula- ' 
c "1 }\Ol'\· ~an Alman hnrb 

ti ı, 'l'a~c11 (lılerin ınuhalefet
~'lrrııda DgflJz lıarb gcrnllt'.
!'ıit 'rııı1 " tut ı ~ lıy cı hartı ll mnsı 1.fıhtrcn 
~ ~n dcğıı hukuku kaldele
~ bıı~~r('l<etıe~lr. J.'aknt 1ngUlz. 

'"11\f~ t\tlt u ni ~ene bcyncl
tcJisor~llerine istinaden 

(l> r \'e diyorlar ld: 
ll\arnı G nıcıda) l1nlerln 7.:ıpletlfülerl bir kamyon 

Sovyetier 
Çok ·dd z · · b · şı et z yenz zr 

Taarruza 
~~~ırlanıyor 

kleri yeni hatları tahkim etmekle 
ovveu meşg ul olan . 

bak er Karelideki 15 fırkanın iaşesi 
4~ ... 1, 1ınınd an müşkülat çeki ~o rlar 

1s \ Yııt ll butJud 
'~"b.atta ~iYac)csır:;~ l!) (A. A.) iyi tahrib ı:tmişlcrdir ki Sl)vyetler 

ı, Cl!i <ıı ... :~l'llıuş hücuınıan ilk müstahkem hatta yerle~mekte 
a.• ll:ıto \>--a.ltla b ve topçu ate§i büyük güı;lUkler çckmi§ler ve uzun 
~ <!eve 'l'aıPa!c e.taber Yalnız mliddct kendilerine bir siper bula.. 
~ ı.~k~ E!tı:nıut:nıntakalarmda mamışlardır. 
~d.:"ltıaatı tnak lr. Diğer cihetten Fin istihkam kıt
~~ ~e göre a;:11arında. hasıl aları Heri postalar tahliye edilme
, ~·'lı~ ._:~ lt;d u nisbi sUkOn den cvYel bütün mevzilere yUzler. 
~ ~t. r ~Cl§lı:vaca ~ §iddetli bir ee maynlar yerleştirmişlerdir. 

'.'ili un <:aı etlik~~ İşarettir. Emin bir menbadan alman ma-
~ı: la d etllledcn erı Yeni hat- lQmata göre, vukubulnn infil!klar 

Alman hariciyesi 
ateş püskürüyor! 
Hapis~ne gemisinden esirleri kur

tarmakla İngiltere bir cinayet işl~miş1 
• 

Şlmnl Denlılnıle knrakol gc1en tııgillz torpitolan ... 

(\'azı~ı 6 ncııla) 

Alman tehdidi 
Isveçi Finlere 

qardımdan menetti 
Berlin, Finlandiyaya yardım yapılması

nı kendisine karşı düşmanca bir 
hareket sayacağını bildirmiş 

t il <ı"atn ed aYni !!iductlo dolayı.sile Rtts kıt'aları a~ır zayi-

i cl'i. llosta~rncnıışıordir. ata uğramışlardır. Bu mnyolara Pa.ris, 18 (A. A.) - Hııva.s bU-

t)~İli ~_1_0_k_a_d_ar ______ <D_e_,_·a_m_ı_6_ın_c_ıcJ_a_> __ diri_' _·y_o_r_: ----------

Parislcn gelen haberler, 1sveç 
hükümctinin Finlfrndiya tarafından 
ileri sürülen yardım talcblerine 
müsait ccvab vcrmektm imtina et
mesinin Almanyanın lsvcçc ve u. 
mumiyct itibarile Sknndinav mem
leketlerine karşı olan hattı hare
ketinin doğrudan doğruya netice
si olduğunu teyid eylemektedir. 

~ i ~ tütüncüler heyeti tetkiklerini bitirdi 
..... dilik 5 milyon liralık 

Yun . tütün alacaklar 
t~~slana gidecek olan heyet bir m_üdd_et sonra 

~:~~:;·'.,; ,.~r gelerek gene tütün almak nıyetınde •.. 
tı " il t1rıc • ı Yaptı-
br cıc11 PıYasal g?ınız an-

a fab • lngiJ arırnrzla te· 
!\ tıkaı teren. 

a.. lirt-ı k <ırı ll1" ın başlıca 
''l ,.,.\. c" l Utncss·ıı . -tı t 'iti t' ıc~" ı crın 

ıı-.. ~r~ llıltc ~· et <liln· A k 
~~ '>tc:ıu önınu n a· 

'Oıtı e, t" •. ~tUr. to .. ıttun 'h 
liifıtıcıe;;.~c~I' 

l~-

ta olan bu hey'et, temaslarından 
çok memnun olmuş ve şimdilik 
be,§ milyon liralık kadar Türk tü· 
tünü mübayaasına karar vermiş • 
tir. • 

Bu hususta alakalı Türk tacir' 
lerill: mutabık kalınmıştır. 

Heict burada daha bir hafta 

kadar kaldıktan sonra Yunania· 
tana giderek oradan da tütün 1l" 

Jacaktır. 
Bugünler de şehrimize Yunan 

tütüncüleri mümessillerinin gel· 
mesinin sebebi budur. 

Hey'et 11erlde memlekctlmlzi 
te~krar ziyaret ederek gene tUtnn, 
almak niyetindedir. 

Filhakika Bcrlin bu memleket
lere teblig:ılta bulunarak Finliin. 
diyaya doğrudan doğruya bir yar
dnn yaptıkları takdirde, Almanya
nm bu memleketleri bizzat kendi
sine kal'§J bitarnOıklarını bozmuş 
telakki edeceğini bildirmiştir. 

Bundan ba§ka, Sovyct - Alman 
{Dernmı 6 tnt'ıda) 

irlandada bir 
baskın yapı[dı 

Tedhişçi oldukları ıanı
lan 13 kişi yakalandı 

~Yo.zu;ı 6 ncıda) 

Bir arab:ı, df'mir tekerlt'kll n~~alt için köpriinlin orfnsmcfa beyaz 
tizgiylo ayrılan kısımılan ı;ctiyor 

Gaziköprüsü bu sabah açıldı 
Unkapanındakf Gazi köprllsUnUn 

tahta parke tıımiratr bltmıo ve köp
rU bu sabahtan itibaren bUlUp nakil 
vasıtalarına açılmı~tır. 

KöprUnlln nakil vasıtalarına. mah· 
sus kısmı Uc;:c ayrılRrak birinden yal. 
nız demir lekcrkkll yllk arabaları. 

kenarlarından otomobil ve kamyon· 

1 

lar geçiriliyor. Bu yollar blribfrlnden 
kalm birer çiz&:! ile aynlmı§tır. 

.:I\:öprUnUn yaya kaldınmlan Ue bu 
yollar arasında yağmur sularmm 
birikmeden kolaylıkla akmasını tc-
mln edecek yerlerin lnşasma devam 
edilmektedir. 

Bunlar da b!Urilmek llzcredJr. 

. , 
Yayaka!ılırımlart ~·anıncfal,i ~·nğmur olııMım 

ılt•\ am ediyordu 
t:ınıtrah1 bu •alıa:1 · 

tYt~Zt>4vsz:?!1 

Sovyetler fazla ihracat 
yapabilirler mi ? 

Buda~te, 19 (A. A.) - Sovyet Rusya ile Macaristan arasmda4 

ki iktısadi münasebetlerin şeraitini tahlil eden Nemzet gazetesi, Rus
ya.nm iptidai maddeler bakımından hiç §Üphesiz zengin olduğunu, an4 
cak bu maddeleri ihraç etmek imkanına malik bulunmadığını yaz. 

• lı 1 
maktadır. 

Bu gazete, Rusya'nın buğday ihi-aç edemiyeceğini, 'çQ.nkU, l!uh
sal etmekte olduğu buğdaya kendisinin muhtaç bulundu~u Heyan 
etmektedir: "Rus:vanm petrol istihsaliı.tı, kendisinin ihtiyacatDU tat- ' . ' ' ' . 
mine kati değildir. H.usya'nm istihsal etmekte olduğu hayvan yetnl 

ancak kendisine kifidir. 
Rusya, olsa olsa deriıir ve manganez ihraç edebilir, fakat her ıcy .. 1 

den evvel istihsalat ve nakliyatını tensilt etmesi icab cöer.,, 

İngilizler tarafından yakalanan bir Alman gemisi 
l..onılra. 19 (A. A.) - Bir İngiliz harb'gemisi tatarından yakala.. 

narak 18 Şubat tarihinde lngiltere'nln garb sahillerinde bir İngiliz 
limamna götürülmüş olan Morcau adındaki Alman ''apurunun uğra. 
mış olduğu bu akıbet dola)ısilc vapur tayfasının mutad hilılfına va
puru batırmağa teşebbüs etmemiş oldukları beyan edilmektedir. Ye
di zabitle tcvkü edilC'n Uç kişi bir tahaşşüd kampmn scvkedilmişlerdir. 
Milrettebat, harbin bidayetindenbcrl bulunmakta oldukları İspanyol 
limanında beklemekten usanmış ve talilerini tecrübe) c kıyam etmi!i 
olduklarını söylemektedirler. 

ispanyada şark memleketleri ticaret odası 
l\fadrld, 19 (A., A.) - Yakın ve uzak şarkla ticaret münasebetle

ri tesi~ etmek veya mevcut mlinasebctleri inkişaf ettirmeği arzu 
eden İspanyol mlistah!!illerl bir ıJark ticaret odası tesis etmişlerdir. 

Bu oda, Türkiye, Yunanistan, Mısır ve Yugoslavya ile münase
bat tesis edecektir. 

Fransızlar bir Alman tahtelbahiri batırdılar 
I,ondra. 19 - Dün gelen lransallantik yolculcm Lizbon açıkla. 

nnda bir Fransız torpitosunun bir Alman tnhtelbahirini bat.ırdığmı 
söylenıişlerdır. Hadıseye şabid olan yolcuların üadelcrine göre tor-
plto Lalıtı:lb 1hlrl bır Sündaldeıı malzeme alıl'ken göıml\ş ve drrhal 
lop atc.~i ııı;:arak u.ıtırmrşµr. Tnhtelbıılılr mUrettcbatı Fransız torpi
tosu larafmclan kurtarılarak esir edilmiştir. 
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Yazan: OT ER O. ( 37 J Tercüme eden: V. G. 

O ,ünden aonra laerkuin apuula benim adan Jo
laııyordu. Kahvelerde, gcu;İnolaTcla lcikırclı mev
suu bendim. 

Gazeteci çocuk kapmm Onflıxien akdinin iç cebine atarak para 
geçmiı ptmJ,ti, fakat uzaklardan cQM•nmı çıkanıdıl 

sesi gdıyordu: ••A.rt.Jk o kadan da fazla yal 
''Güzel Oteronun intihan! Otero insan para ile her ~yi satın ala· 

intihar ettıl Uçüncü tahıl., bilir ama. atkı al•maı,,, VLn. 
Meraktan ve hayrett.en dona Gazetelerin de onlardan kalır 

kalmıştım. Tompson bıle o mer yeri yoktu. Benden bah8edm sa· 
hur lngiliı soğukkanlılığım kay- tırlan Adeta mahalle kahvelerinde 
bederek §aŞırmı~u. llk hareket e- ki dedikodulara benziyordu. Mese
den. masamızdakilerden bır genç lA ,Oyle diyorlardı: 
Franm oldu. Hemen dı~ kottu .. Oteronun dünyanm dört bir 
W biru IOW'a elinde mahut gue- ~nde ahbablan, A§ıkJan, dost· 
t. ile 1e1dl. lan vardır. Hergün kendisine bun 

Gazeteyi elinden heyecanla kap- l~ mektup gelir. Bunlann yüz 
t* w masaıwı üzerine koyarak de doksan dokuzunu qk mektup
hep beraber okumaya başladık. lan tqkil eder. 
Gar.etenin en bqında bilyQk harf· .. Bir Çekoslovak zabiti Oteroya 
lede ıWııar yazılıydı: &6nderdili mektupta kendisini sev 

Olno: inlillar dilini, aekmı söylemek için onun 
Altında da şu satırlar ıelfyordu: etrafında aylarca dolqtJlmı, ken· 

, "Giiul tnliılin "''"""" h iti" dismi ıörmek için belki yüz ~ 
W bir ~elilumla canma hydt.,. evine kadar ıeldilini, fakat cesaret 

Mesele anlaplıru~ı. Masadaki· edip yanma yaklapmadılmı yaz· 
1er ıfilmeye başladılar: mıştır. 

- Bızim Oteromuıu ölmeden "Berlindeki la, hah~ tiyatro-
lldQrdillerl su Oteroya ilç hafta için 50 bin 
- Şu gazeteci milleti yok mu? PL franklık bir mukavele teklif et· 
reyi deve gı.bi göstermetini ne de miştir. Fakat cilJel artist, para i· 
som bilirl çin delil • .vki için ça1ıpn bir sa· 

- Gazetenin kabahati yok: O, natklrdır. canı istene gider. ca· 
en bap, biribiri ile a Akalı iki ke- m ist8nezse burada kalır. 
Umeyi koymU§. Kabahat gazeteci ••oteronun yakında Pariste bQ· 
P>C\lkta. yQk bir bar açacaiı söyleniyor. Bu 

- Ne bilsin zavallı! O da o iki nw Fransarun en IJMŞıur sanat· 
blimeyi görünce Otero intihar et· kArlannm top~ yer olacak· 
iDİi sanmıt. tır. Fakat bara henüz bir isim bu· 

GüluyorlardL Fakat ben ıQlecek hmamam•p. 
halde delildim. Oradakilerden 19il· •"Oıerooun en llkı fl1a konuştu· 
tıaade iı&eclim ve kalktım eve gel· lu artistleıden mv Sesi1 Soreldir. 
itim. Ona '"Bubul,. ismıni verir ve çok 

O ıQnden 90N'a herlc:esln alım· c:anciler ahbabtırlar. Onlan ~ 
da benim adım dolaşıyordu. ~ riya berke1 beraber ıörür. Yalwı· 
w:lerdt, pziriöntttsB lllurch mrr da bir tiyatroda beraber oynıya· 
suu bendim. Gazeteler benden u· caklan haber veııüiyor. 
sun uıun bahsediyorlar hakkımda ••.Büyük bir Amerikan güzellik 
Wru. yalan türlü tefler yazıyor- mae ••• Otenmun yalruz ismini 
lardı. kullanmak için kendisine yüz bin· 

Gaıetelerin neler yudılmı oku- lercıe dolar teklif etmiştir. Fakat 
pdUm. Fakat ötede beride ko- 1üze1 Otero bunu derhal reddet· 
JlUfulanlan da öğrenmek istiyor- -mit ve bu ismi kendisinden başka 
iham. Bunun için de .. Foli Berjer., bir feyİn taşmıasma tahammül e
öeki arkadaşım Jakı memur ettim. demiyeceğini bildirmiştir.,, 

Kahvelerde, gazinolarda, barlarda • • • 
lıaklumda İ§ittiklerinl bana getire
cıekti. 

Ertesi gQn hakkımda Mede be
ride söylenenleri onun ağzından 

dinliyordum Bunlann hepsi he
men hemen fU sözlerle hüllsa e
Clilebilirdi: 

"'Bir kabare artisti için de insan 
canına kıyar mı? .. 

.. Bu çocuk da ~en kalmıt 

Mylel Muhakkak roman 
lardan hrlamıı bır kahraman 1 Bu· 
l(ln kadın için kendini öldüren 
bldı mı ~'31 

"Oteroda da kabahat var. Deli· 
kanlıyı kaç kere yanından kov
mu~. Zavallının kanına girdi. 

--Ne yapsın, onda da kabahat 
yok. İngiliz öyle kıskanç bir a
CSam ki Oter ile görüştüğünü gör
eeydi muhakkak Payeni kendisi 
6ldürürdü. 

.-Yok carum ! t ngili7.de cina,et 
i,tlycıek bir adam hali var mı? 
Herif para ile her şeyin yapılaca· 
ima inanmı1- Çocuğu kadının 
yanında görseydi muhakkak elini 
pantalonunun anca cebine delil. 

Pariste benimle çok uğraşıyor

lardı. Halbuki ben, alla~tan, tak· 
dinlen hoşla.ndığun kadar, tenkit· 
ten, manasız bahsedilmeden de o 
Disbette linirleninllm. 

O sıralarda Bertin Vinterprte
ni (kıı bahçesi) nden aldığmı tek· 
lifi derhal kabul ettim ve Berline 
&itmeye karar wrdim. 

Tompeoa da benimle beraber 
celecekti. Fakat tam hareket ede
oeğimi.ı günden bir IÜl1 evvel Lon· 
dradan bir telgraf &eldi. Kendisini 
'"müstacel bir iş için,. derhal s;aiı· 
nyorlardı. 

- Bir hafta kadar daha dura· 
hm. dedi •. Ben Londraya ıideyim 
geleyim, Berline öyle ıideriz. 

- Olmaı, dedim· Senin Londra· 
daki itin ne kadar mQstacelse be
nim de Berlindeki itlın o kadar 
müstacel. Ben gideceğim, sen ister 
gel, ister gelme. 

Uzun müddet beraber yaşadı~ 
mız içih lngilia benim artık ne ur 
biatte bir kadm oldutumu mil· 
kemmel anlamıştı Isnu etmedi. 

(Devama var) 

'I 
T UDyan felAketi 

M. Kemarpaıada 
hala cesetler çıkıyor 

Şark . ordulannm eoıence 
ihtiyaçlarım temin etmek için 

Suriyede 300 Macar 
artisti toplandı 

K. KemalP&f& .,. K&rac&beyde s-. 
çenlerde YUkubulaa tutYan fellke~
de iman aa.ytat.J beDUz kaU olarak 
teeblt edtlememl§tlr. lrl. KemalP9fada 
~ularm ırUrllkleyip götUrdUBü mabal 
leler araamdakl bahçelerde h•rstlll 
JeDl ceaeUer cık&rılmakt&dlr. 

Nafia ftkaleU Karacabey botunu 
temlsletmeğe karar vermı,Ur. K. Ke
malpqa clvarmdakl aedlerlD de 80ll 

MylApta hücum eden su miktarına 

Sön talaJdm .. &akviyeat k&rarl&f
ID.lf ft etüdlere bafla.nınqtır. 

Burada lasla para /ıcu;anamıyan Macar armt l!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll', 

Abolyond glnll ııeddes!nln ydalan 
kıamılan da baharda tamir ve ıalab 
ed1lecekt1r • .V- KemalpB§4dald G&Y 
kenarlarına kazıklar çakıJmık ft çl· 
me.nto torbalan konm&k suretll• .eet
ler yapılmaktadJr. 

K. Kemalpqa kazam felAketzede· 
leriııe a&rfedllmek ilMre ADKar& Kı
&1181 umumi JDerkezl taratmdaD Bur· 
• vttlyet1 emrtne )'ellldeD 30.000 ıt· 
ra daha gtsnderilmtşUr. Böylece Kı· 
ıalay umumi merkealıalD )'&pDUJ ol
du.,"u yardım 20.000 ~ bulmuıtur. 

"Karabük,, demir 
mamulatı 

ihtiyaçlar soruldu ve bir 
liste hazırlandı 

KarabUkteld demir w çeWt fabrl· 
kalan badde ve boru alpıui§lerl kabul 
etmek OWe buırlıklara bqlamııur. 

Yakuıda bu mlparifleriD kabul edile
cegı blldirlll,or ve •'" k•dar mUeue• 
lerlD 1.hUya.çlan 80rulU)'W. 

Şlmdlllk bu fabrikal&rm De gtbl 
demir mamult.t.J yapacaklan hakkm· 
da bir 11.lı. tam1m edllmlfUr. Liste
ler S11merbaıık ve Yerll mallar puar
lan mildUrlottınden alm&bllecektlr. 

Muallimler 
Mecbur; p.rk hizmeti 
ihdası için tetkikler 

yapılıyor 

kafileleri bir aylık tecrübeden sonra, hemen Su
----------- riye ve Mısıra gidiyorlar 

Kardan kapanan 
geçitler açıldı 

Kap ve Zigana dağ 
yollan temizlendi 
BaylMwt, 18 (A.A.) - Bay 

burt • Trabsoo araaındüi Vakuk 
ve Zigana dağ yollan açılmııtır. 

Bu suretle iki aydanberi durmut 
olan münakalit yeniden baıtamıı 
ve eon zamanlarda hls edilmekte 
olan havaici zaruriye sıkmtm da 
bertaraf olmu1tur. 

Kap dağı yolu da bir Ed ıUne 
kadar açılacaktır. 

GUmtışbane valisi yanında Kı· 
nlay mllfettifl Ue tıçU.ııcU umum! 
mUfettitlik milf8vlri olduğu hal· 
de Şiran ve Kelkit felaket mm ta· 
kalarmda .teftiı te bulunmakta • 
dır. 

' 

izmirde zelzele 

Şehr1mlzde bulunaa Macar kadm 
arUatlerlndeıı 23 ldf1llk bir katlı. 
dllnkU Toroll eapnıelle Surlyey. 1ıı
m1§lerdir. 

Burada kalan 76 kadar kadın artist 
de Suriyeye harekete hazırlanıyor. 

ıar. 

Anupadald barp bqladılJ saman 
Surtyeye ecneb1 &rUst girmeat yuak 
ed1lml§t1. Halbuki. umumi vaziyet 
dola,yJ.a11e mUtteı1klerln f&l'k ordul&
n takviye ed111ace bu menmul)'et kal· 
dınlDUf, bil9.lda arUaUertn gelmeleri· 
DJ kulaylqtırmak i'1D blr~ok tedbir
ler almııuf br. 

Ofrmıdigimlze ~. ecnebi arttst
le" karp böylece muamelenilı delll· 
Urtlmulne. aakerleriD e&leoc:. 1.hU· 
yaçl&rml temın bUA8Wlda buDl&rd&D 
Lltlfade lldtlmesl •beb olJDu,tur. 
Surtyede bulundurulan Macar aru.t
lert mUıtan 80ll gtdenlerle aoo u bul· 
muıtur. 

latanbulUD bOyUk fGbı'etlDI lflterek 
bur&ya mWUm k•u0 çlar elde etmek 
Umldlle kame kafl1e plen Macar 
arU.Uerl fllırlmDde bir ayd&D fazla 
kalamıyorlar. ÇUn.ldl bwi1ar Beyoğlu 

egıeııce JVlerlDde ' Uradua tula lıa
caaa.ıııqortar. Bu para ... cUDJUk 
muraııanm blle ka~ •• 
memleketlerlDe &Jda alU Uralık dDvta 

Toplanan teberrular 
4 milyona yaklatb röndermek haklrmdaa ı.tUade edem&· 

A..ıa.r., t9 - Gelen haberlere yorlar. 
g&-e, &)'Ul 16 amda sabah saat Beyas kadm t1caret1ııe me)'daD 
10,SO da lzmlrde Çandarlıda, •ermemek lçtıı alman mJa tedbirlerin 

de, bir kwm art.ı.ıleriıı aradık1an. 
11,SO, Dildll merkezinde birer ıtzl1 kazançlı hayat ııabamu bu'amı· 
ıesele olmuttur. Candarlıdaki yarak buradan kaçmalarına" scı.ıe. 
sebele OD, Dikilideki ee1d.ı aani· rını Surtye ve Mıaıra çevirmelerine •· 
ye IGrmOftilr •• Erteai ıf1a de ıc.· mil olduğu ~rillyor. 
malpqada hafif b1r zelzele hl• • Maama!lh lstanbul A:mıpa ne prk 
ıediJmittir. Hasar olmamııttr. araamda bir t.raııat yolu vaziyetfndfo 

Şark villyetlerlnde sebele fe- 1 olduğundan Surtye19 ıtdec:eJl Jal ar
Wcetsedeleri lçln toplanan teber" u.t kafllelerlnlD de buraya uarzya. 
rulann yekAnu dGrt milyon Hra· caklarma •e bir mUddet burada D. 

Çatalcada 
su bask 

Bu sabah Vaid• 
daki camide 

• 

Denı )'1lmm tıçte uma pçUll 11&1· 
de f&rk vtlA,yetleriDID .... JVJerlnde
ki ortamektep .. u.elerdıl mn•lltmıla 

deraler bulundulU JUllmakt&dır. 
Maarif ..W.UDbl muaWmlerlD meo
bw1 ..,.k lalsmetlııe tabi tut111meıan 
Qzeriııde tetklkal ,aptlrdılı b&blır w. 
rtımektedl&'. Bu tetklkat mU.'bet neti· 
ce vertne bel' muUUm Ud ..... mtıd
del• ftldletlll t&7ba edeoeCl prlc vi· 
lAyetlerlDdeld U.. veya orta olcullarda 
mu&lllmllk etmek aecburtyeUnde bu. 
lunacaktır. 

ya yaldqmaktadır. Cuma cUnO lacaklarma fOphe edilmiyor. 
aJqamma kadar Kmlay Umumi _ ._ 
mmuine yatınlmJt olan tebenı· Fon Papenin bu aıq&m 

Bebek tramvayında 
Hat bozuldu diye fazla 
ücret alınmak utenmİ§ 

lar S,965,484 Ura 55 brutu buJ· Ankaraya dönmeai 
muııur. Tebemdar devam ddi10f. uh l 

Uludaiclaki tesisat 
nokaanlan 

Buna .Ulyetlnin teıeb1>GtU 
Uzerine Ticaret Vekileti turizm 
işleri için yeniden 2000 lira gön 
derihnit ve önllmkzdeki sene i· 
çin bütçeye bu iılere aarf olun • 
mak üzere aynca tahsisat konula· 
caimı bildin:dlttir. Yapılan bu 
yardımlarla Uludağdald tesisat 
nokaaslan tamamlanacaktır. 

m teme 
Btrkac; gUndenbert ,ebrlml.z " buhı .. 

nan Alman bUy1lk elç181 ll'on P&penlD 
bu ak§am Aııkaraya döıımeal muh· 
temeldir. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* 1zmir mmtakaamda zeytJncllik 
iflerl baklanda tetkiklerde bulu· 
nan ziraat vekAlett zeytinclllk 

Birkaç gün evvel Emipönilnde mUfett.ifl Aydın ve Muğla havallal-
bir hadise olmuı ve fiklyetlere lsmail Hakin Gürkan ne de gtyrek 0 mmtakalardakl 
yol açmıştır. vefat etti seytlnleıin vaziyetlerini tetkik ey-

Mesele tudur: llyecektir. 
237 numaralı Eminönü • Be.. Arkadqlanmız dlf tabibi Suat 11· * 1939 seneal zarfmda latanbul 

llataydadlr ve Hata)' 

.an1tl ıalalu lflerlle 
ldareDba Bat&7 bel 
den 90Dl'a latanbula 

bek tramvayı, Emin8ni1 meyda.. mall " operatOr KAZlm tsmamn b& belediye hudutlan dahilinde 
nındaki hat kavainin bir arızaya bul eakl gtlmı11k mUdUrlerlnden ı. 123f4 kişi lilmilştilr. Doğum mlk • 
uğraması yüzünden manevra ya. maU Hakkı GUrkaıı mUbteıA olduğu tan. kat'i olarak tesbit edllme
pabilmek üzere Sirkeciye CÖtU. •m•o•m kauerdeıı bUtun tedavtlerf mekle beraber, 25 bine yakmdlr. 
rülmüştür, ratmen kurtulamıyarak vefat etmlf· Evlenme mikdan da 6626 dır. edlDOe ..uıet te ,_.. 

H Adi • bu '-·- da b' tir. Ce.oazeai duD '""'"''"111• memurların ı •-:::.111111 a senın aqDUn ır ·-- * Belediye, ihtiyaca wı gelma- Urak edecektir. K~ .. 
fevkalidelik yoktur. Şikayetlere dan Emin G1lrlc&Dm lw'defl, d1f tabı yen darUllcezeyi genişletmek lçln na ev ,aptıracak n .
göre, işin garip noktası; tram. bl Suat laman ve operatör KAzım ı. sinema ve eğlence yerlerinden a· adedi arttıkça lapa& ,_ 
vaydaki kondilkt<Sriln Emin8nUn. maWD b&baaı " mOteahhlt Ruhlnln lmmalı:ta olan rQsumun tamamen 1 

den binmek istiyen yolculardan kaybı pederi ee1d g1lmrUk mUdUrle· ı bu mlleeseıeye terkini Lstemlftlr. ı:.
Sirkeciye kadar olan kısım için rtnden 1lmall Hakkı GUrkaDm C&tal· • Buraadald Çelik pala.em bir lıtanbul • Ber....-
ayrıca ücret almak iatemeaidir. oğ.undakl apartmıanmdaD kaldmla· rnlsll _genişletilmesi lçln lizmı olan hili hatlar • 

Bu sebeple ainirlenen yolcular r&k, namazı Beyazıt camllnde kılm oaranm şirket sermayesini arttır. _ ı, 
tramvaya binmediklerinden ak. dıktaıı aonra ŞehiWktekt makber91" mak surerne temini bUkftmetçe açılacıJP ..... 
pm vakti açık bir yerde yağmur detnolunmuttur. muvafık g!Srlllmt}ftilr. latanbul • Berll:a ~~ 
altında on dakika kadar bekleme. Rahmetunın ~k delerll birer fen * Bursada lnhL!arlarm mUbaya. Din tauı edllmeal ~ 
ğe mecbur olmu11ardır. adamı olarak yetışUrdtlt oğullan Su· ata başlaması ile tUtUn plyasaaı a.-

1 

giden Lllt.tbaua 
Bekdiyenin, bu acayip TUi. at l.amaU ve K&zun lmıallte bUtlln c;ılmııstır. MUltahdl fiattan mem - mlldtlrll M. ı..uım 

yetin tekerrürüne mevdan ver. aJt.ınııı bl17Uk kederine l§ttrak eder. nundur. Bu yıl 1,5 milyon liralık t1lr. Şirket mOdtırO. 
memesini temenni ederiz. ı aamlmt taztyeUertmlzl bUcllrirtz. • satış yapılacağı umulmaktadır. blr muharrtrlmlZe 

----------------------------------------------------------------------~ muvakkatmdutun~pJ 

MAY..+111# 
ıl(i /(ii. 
CÜ#( 
/otC/Vı 
HiN{)ig~ 
t::Fw·z; 
8o.M8.t, 
ilı'M4- -

"''"'"' 'TUTU>t1~ 

beDz1D muare.al 
eeterlere bql~ 
radan tedarlkl m~ 
yadaD aıuıarak Ol~ 
tını .Sylemt,ur. ~ 
oıav taraftan ~6" 

1 
Ankara .. ADJa,l'a ... 

da hava 8eferlerl tçlO _,d 
blıılanmıp. ()ııOID.,...-;:, 
pnda bu 8eferler • 
8efer:erlDID Sam•JllA 
de tetkikat 

Tayyare De .ıer 
muhalefeti baft ·-!'....
tayyare b&reket ~Jtıll 
&1dlf n ıellf bJletl• wl 
---~pl4PS 
~ 
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e F 
alnıışlar -1 

24 Saatte 27 Sovyet Alınanların bir 
taarruzu da~a 
nelicesız kaldı 

tayyaresi düşürüldü 
ltal a~an 10 bin kişilik bir kuvvet 
yakında Finlandıyaya grdecek 

Paris, 19 - Almanlar dün 
garp cephesinde kuvvetli bir ha· 
tırlıktan sonra Mozelin garbindc
ki Fransız karakollarından birine 
hücum etmiş, fakat bu teşebbüs 
tamamile akim bırakılmı§tır. Lon~ 19 - FinIBndiyadan 

gelen haberlere göre Karelide: 
Sovyet tazyıkJ dün hafiflemiştir. 
Resmi Fin menbalarından alınan 
haberlere nazaran ,.Ladoga gölü 
nün doğu • şimali kıyısında Fin 
ler bazı muvaffakıyetler kayde 
derck 570 Rus öldürmüş. 8 top 
ve bir miktar harp malzeme&ı 
zabt ve 3 tank, 70 muhtelif nakil 
vasıtası tahrip etmişlerdir. 

Fin t:ı.yyarelcri ve bava dafı 
topları, 24 Ü kontrollü olmak üze 
re, 27 Rus tayyaresi düşürmüş 
leröir. · 

Dün Helsinkide iki defa tehli 
ke işareti verilmişse de hiç bit 
bomba atılmamışur." 

Petsamodaki muharebe yeniden 
durmuştur. Suomossalmi cephe 
sindeki Sovyet hu:lutlarını felce 
uğratan Fin kıtaları mevzilerini 
muhafaza etmektedir. 

Kareli cephesinde Taipole mın 
takası ile Kareli Berzahının ~rk 
mıntakasındaki tazyik, hafiflemiş 
tir. Buna mukabil her türlü tek 
nik vesaite malik olan Sovyetle 
rin taarruzu, Summa mıntakasın 
da bir netice elde etmeğe çalış 
maktadır. 

Müsademcler, gece gUnd\1% de 
vam etmiş ve Summa mıntaka· 
ıımda birçok noktalıırda Finlan 
diyalılar geri çekilmek mecburi· 
yetinde kalmı§lardır. Vaziyet. 
çok ciddidir. Fakat Mannerhaym 
batı inşa edildiği gırada büyük bir 
taarruz karşısında çekilmek ihtt" 
malinin heoaba katılmış olduğunu 
unutmamak lazımdır. 

Sovyetlerin Finlandiya körfezi 
ile Muohsim adasındahi topçu a· 
teşleri çok şiddetli olmuştur. O 
bilsler, binlerce Finlandiyalıyı 
yaralamıştır. Buna mukabil, 
yapmakta olduğu tazyıkın tidde· 
tini kaybetmiş olduğu zannedil · 
mektedir. 

Kareli ber.zahım:laki vaziyet, bi 
raz kararmakla beraber diğer 
cephelerde bilhassa Ladoga gölü 
ntin şimalince vaziyet selah kes · 
betmektedir. Bu mıntakada Sov· 
yctlerin bütün taaruzlan tard 
edilmiştir. Bir milddettenben 
Kuhmoda harekat icra etmekte 
olan kayaklarla milcebez Siberya 
lı mühtaassıs müfrezeler, üç gün 
mücadeleden sonra tamnmile im· 
ha edilmiştir. Ruslar, 1800 kişi 
kaybetmişlerdir. Rus kuvvetleri 
nin bakiyyesi de hududu aşarak 
dönmek mecburiyetinde kalmıı 
!ardır. 

ao bin ltalyan 
Pnrls, 19 - Entransljan gnzete. 

si, ispanyada Aragon'da harbeden 
Garlbaldi'lerin reisi Mnrabinl'nln 
başknnlığ:nda 10 bin İtalyanın ya
ltmda Finlfındiyaya hareket edece. 
ğlnJ bildirmektedir. 

Her banknot yeri 11e bir 
edam gö der1 ebılseyd1 •• 
Diğer taraftan lngili.z Röyter a· 

jan81DlD harbin bidayetlndenberi 
Finlfi.ndiyada bulunan hususi mu
bnblri Vernon Morgan Londraya 
dönmilı'ltilr. 

Morgnn n~rcttlği bir makalede 
Finlfı.ndlvnnrn mUstacelen eilfLha ve 
ndama lhtlyncı olduğunu bildir. 
mcktedir. "Pek yakında FinlA.n
diyaya eilllh ve adam g6nderllme. 
diif tnkdirde Finlfindiya kaybedi· 
lcccktlr. 

Finl!ı.ndiyn, tayynre ve bllhBMa 
avcı tayyaresi, çok miktarda mu • 
hlrnmat, havn defi toplan, ilaç ve 
bilhassa zatUrceye karşı lliic;, fa. 
ltnt her şeyden evvel adam isti • 
yor. 

Finllndiya, kurtulma oammı 
tecrtlbe edebllm~I tc;in en M 100 
bin kiştve. uferden emln olması 
'cinse 200 bln kişiye lh~ı var. 
dır. • 

Finler, dzşnrdan ve ezcllmle A
merlkadan gönderilen para yardı· 
mından dolayı çok mUtchnsslstlr • 
lcr. Ancak bir Finlfı.ndiyall ha.na i· 

, .m ı 

"I'ek· mUtehasa!slz. Fakat, kcşkl 
her bcnknot yerine bir adam gön
Jcrcb.lselerdi,, dedi. 

Rus zayiatının slSylenildlğl kadar 
mUhlm olup olmadığını ınerak e
denler var. Rus zııylatmın hakiki 
miktarını tayin etmek imkft.nsız • 
dır. Zira, geri dönemiyecek vazL 
yctte olan her Rus askerine de öl
mUe nazarile bakmak lcab eder. 
ÇUnkU Ruslar ya.raWarmı kııldır. 
mamaktadırlar. 

FlnlAndlya uyiatma gelince, 
Ruslıırla Finler 8J'W!ındaki zayiat 
nispeti 10 a karşı 1 dlr. Tayyare 
zayiatı ise 20 ye kartı 1 dlr.,, 

Sovyet te!>hği 

H0t>kova. 18 (A. A.) - Rus teb
Uği: 

Kareli berzahında Sovyet krtıın
Unın tazyJkJ altında dl.lşman, ağır 
za)1atla alelAcele Viborg ve bu 
şehrin §ark istikametinde gerl çe. 
kJlmckte ve köylere ateş vermek· 
tedlr. Sovyet krtaatı Muolnjıırvl 
gölünün uimal eahlllnde Ojuntla 
şehri ile Summa'nm oarkında mll.s
tahkem Karhula iltisak mevkiinl 
ve keza deııll mınlakasmda Maria 
ve Murila şehirlerini ele geçirmiş· 
Ur. Sovyet kıtaatı bu cephenin he
yeti umumlycsinde düşmanı takip 
eylemektedir. 

Cephenin diğer noktalarında 
iki • taraftan devriye faaliyeti 
kaydedilmiştir. 

Satırı an gemıler 
Londra, 19 - Liana ve Osmed 

adındaki iki İsveç vapurunun 
battığı öğrenilmiştir. 

4531 tonluk Hollandalı Ame 
lıınd vapuru dün sabah saat 5 de 
Vzn Holland limanından ayrıl· 
mış ve Şimal denizinde saat 9 da 
bir mayna çarparak batmııtır. 
.Mürettebat kurtulmuştur. 

3656 toluk İngiliz Baron Ailsa 
vapuru Şimal denizinde bat.mı§ • 
tır. 

Vapur kaptanı ile bir tayfa 
müstesna olmak il.zere mürette· 
bat kurtanlmıştır. · 

İngiliz bandıralı Şheldan ve 
Grtistekom vapurları çarpışmış • 
lardır. Bu çarpışma neticesinde 
Şhedlanbatmıştır. Kaptan da da 
bil olmak il.zere 16 deni;:d kayıp· 
tır. 

Almanların iddiası 
Brüksel, 19 - Alman resmı 

tebliğinde Almanlar 1 l • 17 şubat 
haftası zarfında 128, 174 tonluk 
32 İngiliz, Fransız ve bitaraf ti· 
caret gemisi batırdıklarını iddia 
etmektedirler. 

Alman protestosundan sonra İngiliz protestosu 

Norveç müşkül 
vaziyette kaldı 

Altmark vapuru hadisesi dolayıaile Almanların 
denizalb harbine tiddet verecekleri sanılıyor 

IlrUkscl, 19 - Norveç kruuu· 
larında lkl İngiliz torpltosu tara.
fındnn çevrilerek içindeki İngiliz 
esirleri kurtarılan Altmark vapuru 
hiıdlsesl büyümektedir. Almanya· 
wn Norveç! protestosundan sonra 
lngUtere de ayni hUk\tmeU protcs· 
to etmiş, Norveç çok mUşklll bir 
vaziyette kalmıştır. 

İnglllz hariciye oazm lord Ha. 
llfaks diln Norveçin Londra sefiri
ni kabul ederek, Altmark vapuru
nun Sergende yapılan kontrolU ce
naımıda vapurda İngiliz esirleri 
bulunup bulunmadığının Norveç 
tarafından kat'i bir surette teablt 
edilmemiş olmasını protesto etmle 
ve bu hususta izahat istemiştir. 
Nıwr, Norveç hUkümetinln blta· 

raflık vazlfes1nde kusur etmiş ol. 
duğunu ve lngilterenln Altmark 
vapurunun mevkuf tutulmasını 1.s
temekte haklı bulunduğunu sefire 
blldlrmiştir. 

lngilızlf'r bakh-

Pariate ve Vaşingtonda alyast 
maha.fll bu meselede İngilizleri 
haklı görmektedirler. Bu mahfcl. 
lerln noktalnaıan şudur: 

''Almnnya, dcııll tayyareleri ve 
tahtelbahlrlerile muhtelif ınllletle
re ınensub vapurlara ve hattA ba
lıkçı gemilerine taarruz etmekte. 
dlr. Şimdiki ahval ve şernlt dahl
llndc tnglllz hıırb gemileri. Altmar. 
k1 kara sularmda takip etmek hu
susunda haklıydılar, çUnkU Alman 
vapurunda dört top vardı ve blrta· 
knn harb eslrlerlnl ta§rmalttaydı. 

Binaenaleyh knra sularmm bi. 
tarııflığı, bizzat Norveç maka.matı 
ve Alman vapuru tarafından ihlfıl 
edllmlştlr. Norveçli kontrol me
murları, vazlfelerlnl yııpmamrşlar 
ve Norveç karasularmm Altmark 
için bir UUca mmtakası teşkll et. 
meslne mUsamaha etm,işlerdlr. Bu 
şerait a.ltrnda lngHiz amirallik da· 
ircsinin vermiş olduğu karar ta • 
mamlle haklıydı. Dlploma.ııl maha. 
flllnin evzubah!ı etmekte oldukls
n sual, Altmark hAdisesinln Al
man tehditleri dolaymile lakandi -
navya devletlerinin vaziyetleri U· 
zerinde tevlid edeceği ak.laleriJı ne 
o1acaiı .UUndoıUrı-. 

Parls, 19 - Gelen haberlere gö. 
re Alman matbuau Uk iki sayfa
sını Altmark vapuru hadisesine 
tahsis etmekte ve mukabele bll
m ·su tedbirleri istemektedir. 

Börsen Çaytung gazetesi aynca 
Norveç'e ihtarda bulunmakta ve 
Almanyanın meseleyi çok ciddi o
larak ele aldığını yazmaktadır. 

lsveç gazetelerinin BerlindekJ 
muhabirleri Altmark hAdisestnln 
denizaltı harbine mi8ll görülme
miş bir olddot vereceği kanaatln
dedlrlei'. 

Nasyonal Tidende tslmll Danl • 
marka gnzetenlnin ·Berlin muha • 
blrl Altmark hA.disesl Uzertne Al
ınanyanm denizde ve havada bl • 
taraflnrm İngiltere ile "lan milna 
kalelerini tamamen kesmeğe matuf 
tedbirler almak tasavvurunda ol • 
duğunu bildirmektedir. 

Çurçı! ızabat yerecek 
l.ondra. 19 - Bahriye nazın 

ÇörçU yıınn avam kamarasında 

Altmark'dan kurt.anlan 300 bahri· 
yeli hnkkında beyanatta buluna· 
cakt.ır. Leitb hastanesine yatın • 
lan 250 bahriyelidcn 150 al dlln 
hnst.ancdcn çıkmıştır. MUtebaklsL 
nin de bugün çıkması muhtemel
dir. 

ı<.urtula ıılarJD unlatL1klat1 
Altmark vapurundan kurumlan 

lngiliz esirleri bMiaeyi uzun ~ 
drya anlatıyorlar. 

Birçok bahriyelilerin şehadetine 
göre, lnglllz torpitosu yaklaştığı 
zaman Almanlar vnpuru terkeder
ıten bilhassa lngutzlerin kapalı ol· 
duğu anbarlarıo yakinine vapuru 
berhava etmek lçln saatli bomba. 
lar koymuşlardır. 

Bahrlyeltler: "l{urtarıcılarıınız 

yanın 5aat geç knl~alardı, her ıey 
bltmlş olacaktı,, diyorlar. 

Genç bir bahrlyolJ ıunlan an
latmıştır: 

Son gllnlerde vaziyet pek fena 
ıdi. tçlmtzden bazılan Lsyana bile 
teşebbUs ettiler. Son lk.J gUn zar. 
fmda bize yalnız ekmek ve eu ver
mişlerdi. 

Oslo, 18 (A. A.) - Altmark va· 
puru hl'ıdlscslnde sekiz Alman öl. 
mliş ve be~ A.lma.ı:ı $ auntt.e 
~t.ır. 

. 3 

[~~:~~=~!:~:~!=~::::: '] 
Resmi dairelerde iş:eıin süratle 
görülmesi mümkün değil m:dir? 
E SKl Tü~ dili.~e bir söz vardı: "Allah kimseyi hükfunet kapısr 

ruı du~urmesın ... 
. . 1:':ür~ haıkı?-'n, sal~nat h_~ümeti kapısında ~ktiği eziyetltrin, 
ilz.üntuler_~n. zo~ıukların ~ı~~~ını_ ve.en bu söz, halkçı, cwnhuriyeti• 
mız teessus ettıgındenben furk lısanından kovulup gitmı;i o!maS& ve 
bır daha tekrarlanmasına da ıhtiyaç kalmaması lazımdı. 

Halbuki, cumhuriyet hı.iktlmeti rer,;,IlÜ daire~erınde maalesef hail 
bunun böyle olduğunu anlamıyan o yeni idaremize uygun bir sekilde 
ha ka kolaylık gö.ltermenin, bu dairelerin en birinci vazifeleri ~duğu· 
n~ ve t>Sasen k';lruluşlarınm da bu ga)'e ile yapılmış bulunduğunu bil· 
rruyen bazı eskl kafalı ve burokrat zihniyetli memurlar var ki bu dai· 
relere miıracaat eden eshabımasa!ihin aklına bu c3ki cümleyi getiri· 
yorlar. _ 

Geçen gün yevmt gazetelerin birinde çıkan bir kari mektubu res
m.l daire'erin halkı bizar eden yavaşlığından şikayet ediyordu. Müı:te
kt; ~e!e1:Ji~e imar ~üro5und~~ çıkması ıa.zımgelen ifraz işinin mür~ca· 
atının üstunden bır ay geçtı~ halde, Mıa neticelenmemiş olduğ'.ındaD 
bahsederek bugün git, yarın geJ usulü ne zaman bitecek· , 

Di~·e soruyor, Bürolarda işlerin ağır görüldübıünde~ yana yakıla 
bahsederk;n ~u usulü;ı ~İran evvel ka'km:ısını temenni ediyordu. 

. Resmı da!rel~~e ışı düşen vatandaşlann hemen hepsi bu betaetten 
bızardırlar. Bır gunde çıkması IAzımg~len bir işi, bulup meydana çı
karmak için bizde günlerce gidip gelmek lazımdır. 

Halbuki, bürolarda daha modern uc:ullerin tatbikile bunun 6nQ
nt geçmek herhalde pek kola)'lıkla mümkün olur. 

Şu git gel usulQnün kalkmasını yalnız şikayet mektubu sahibi d~ 
ğil. bütün vatandaşlar can ve gö· 
nfüden istiyoruz. Acaba resmt dai. s '71 • 
relerde işlerin daha süratle görül· uat' el..letoış. 
mesi mümkün değil midir? 

Es.kişehir röportaj la1 ı 
--------------------------------------
Eski şehrin nufusu 

muntazaman artıyor 

E 
Yazan: Sabih ALAÇAJl.I 

skigehlr valisi ŞükrU Ya. ufacıkmrı. BugUn. bu kısmı Ue la. 
§UU, tchircilik miltchas. ta.syon arası tamamen dolmuetu.r. 

sısı mimar Jak LS.mbcre Porsuk NUfuısu da her aene 1000 kadar 
otelinde ziyafet verirken görmüt-
tüın. HalUk ve centilmen bir arbyor. KamusuUUfun. Eskişehir 

hakkında. 10.000 nUfuslu bir ka. 
zat. 

Vali Şükril Yapnı, bu ilk ve 
güzel intibaımdan sonra mutlaka 
ziyaret etmek istedim. 

Ertesi günü, bu maksatla yo
la çıktım. Bindi~im araba tek 
katlı, küçücük bir binanın önün.. 
de durdu. Yanlış geldiğimizi 
tannederek, arabacıya: 
"- Ben, sana vilayet kc:>nağı. 

na götür, demiştim f,, 
Sözünü söyledim. 
Adamcağız, safiyetle: 
"- Getirdim ı.. • 
Cevabını verdi, hayretler için. 

de kaldım. Türkiyenin gezip do
laştığım hiçblr vil!yetinde, hat • 
ta hiçbir kazasında bu kadar kil. 
çük bir "hükQmet konağı,. gör. 
rnemiştim 1 l!ükCimet otoriteaini, 
şeklen bu kadar kilçültmeğe, ne 
yalan söyliyeyim, gönlüm bir 
türlU razı olmadı, olmuyor da 1 

Vali ŞUkrU Yaşm ile konuşur. 
kcn bir yandan da bunu dilşfinll.. 
yor, fak:ıt kendisine birşey söy. 
lermmeği tercih ediyordum. 

Sözü şehre getirdim, dedi'll ki: 
- Eskişehirde kontrotsuz in • 

şaat nazarı dikkatimi celbetti. 
A~ba. bunun önüne geçmek için· 
belediye birşey dilşünmemig ml? 

Vali Şilkril Yaşın: 
- Şimdi menedilmiştir, c~va. 

bını verdi. Esasen şehrin nlinı 

yok. Eldeki istifade edilemiyecek 
bir halde .. Mütehassıs Jak L!m
ber, mUstakbel imar pllnını yapa.. 
cak. Fakat, gchrin haritaları ~ 
mevcut değil. Kadastro. Eskişeh. 

rln harltaJannı çıkartıyor. Jak 
L.ô.mbcr, barltanm biten kısımları 
Uzerlnde imar tşlertnJ katlyetlc 
tcsbit edecek. Hnlen, imar planın.. 
da yer alacak olan spor aahası, 

ıe.h.lre pazarı, hal ve soğuk ha va 
depolarının yerleri kamrla.Şunl.. 

mıştır • 
Vali Şilkrll Yqtna: 
- Esklşchirln umumi vulye.. 

tini nasıl buldunuz! 
SuallnJ sordum. 
Sayın muhatabım: 

- E'aklşehlr, coğratf, idari, lk... 
Usadl bakımlardan ve aynca bir 
takrm tabii lmtiyazlan bulunması 

yüzünden lnk!ı,ıafa çok müsaittir, 
sözlerini ısöyledi. Meseli, Esklşe. 

hlrln kiremit toprağı, lllletaşı, 

iyt ve aıcak •ulan tabll birer eer. 
vettJr. 

Eskişehir, r.amanla lnklpf et. 
mitUr 'H ed.b'or. F.kLdea. eeh1ı' 

aaba der. Halbuki bu mlkdar, 
935 aayımmda 47000 e çıkmıa " 
olmdi de 52.000 e va.nnıour. Bu. 
normal bir çuğalqtır • 

Vali ŞUlt.rU Yaşına: 

- Biraz da maarif vul,yeUD. 
den bah.ı!eder ıniaLıı.Ls? 

Dedim. 
~te, aldığını cevap: 
- Merkezde 14 tane Uk mdl 4 

tep var. Bazılarında çift ledriıı u. 
ıulU tatbik ediliyor. llk mektep. 
lcr, her sene 750 mezun veriyor. 
Ll.ae mu.ntazamdır ve bu tahsil 
mUessesesinden iyi randanan alın. 
maktadır. Orta mektebe gelince. 
burada talebe çok. Her halde bir• 
iki orta mektep dahe lazım. 

VilAyetin mn.a.ıif vaziyeti lyfd!r. 
Okuma YllnD1l çağında bulunu.. 
lnrdan 17 .000 ktlııflr vatandaf t.ah.. 
sllinl yapıyor. Merkezde de 8500 
talebe var. 

Vali ŞilkrU Yqm'a: 
- Her halde, sizin de memnaa 

olmadığınız bir nokta iaerinde du. 
racağım, dedlm. Yollar, g5ı1lyor. 
aunuz• berbat: Ya toz, ya çamur! 

Naz k muhatabım, bana., u çok , 
tesliyet emareleri bulwı.an bir 
cevap verdi: 

- Sivrihisar yolunun eehre alt 
kl8Dlını, ldarel hU8usiye biltçe,. 
alnden 23.000 liraya ihale ettllc. 
Çiftelere giden yolun başlangıcına 

da, parke olmak Uzere, 16 blıı 

liraya yine mUteahhide verdik. 
Bunlar yapılıyor. Fakat, bu mi.le • 

· dar. ihtiyaca kifayet etmez.. EskL 
şehlrln yollarını yaptırmak lçla 
bazı tedbirler almak lüzumuna 
hissettim. lkJ nokta Uzerinde dı&r. 
dum: 

L - Yollan, ya bir iat.lkru 
akdetmek, 

il. - Yahut da, bedellerini bil. 
Ahara yanJ taksit taksit venull 
auretlle inşa ettirmek. 

Bunlardan birini, mentaatimlıe 
hangisi daha uygun olursa onu, 
tercih eyllyerek işe başlıyacağıa. 

Umuyorum ki Eskişehir pek ya. 
kmda yola kavuşacaktır.,. 

Valf ŞllkrU Yaşına veda eder. 
ken, aözlerlnJ u.z.ak ve llfta kaJa.ıı 
bir vaad telAkkl etmediğim tem, 
Esk~ehirliltr nem!M. ~. 

du.m. 

... 



ISveç sinemacılığı eski 
mevkiini elde etmeğe çalışıyor ı 

Bugünlerde dünya hadiselerile 
birinci plana geçen memleketler. 
den biri olan lsveçte sinemacılık 

son zamanlarda, sessiz sinema dev
rindeki parlak mevkiine kavuşmak 
yolunda mühim adımlar atmağa 

başlamıştı. 

Holivudun en büyük yıldızı 

den naklen "küçük peri., filmleri 
5ayılabilir· 

Bir sene sonra iki şirket "İsveç 
film endüstrisi., ismi altında bir
leşmişler, 1922 ye kadar İsveç si
nemacılığı her filmile biraz daha 
ilerlemi~tir. 

1923 de rejisör Viktor Sjöström . 
Greta Garboyu, Greta Gustafson 
ismile yetiştirmiş olan Isveçte ilk 
sinema sanayii 1909 de Karı Mag
r.usscn tarafından kurulmuştur. 

Bu zat ertesi sene lsveçe kraliyet 
tiyatrosu direktörlerinden ~ı. Lin
dene sinema tarihinde bir mevkii 
olan meşhur "muhacir,. filmini 
çevirtmiştir. 

Svenska ismini alan bu şirket 
1913 de meşhur rejisör Viktor Sjö~ 
trönün ve Moris Stillerin şirkete 

girmelerile kuvvetlenmiştir. Sjös
tröm mevzuunu lbsenin bir eserin 
den alan "lngeborg Holm,, Stiller 
de "hudut milletleri,. filmlerini çe
virmişler, lsveçe bu iki Iilm saye
sinde o zamanlar Fransa. ltalya ve 
Amerikanın inhisarında olan bey
nelmilel sinemacılıkta bir mevki· 
almağa muvaffak olmuştur. 

Holivuda gitmiş ayni sene "Serseri 
Piyer,, isimli komik bir filmde 
Stokholm kraliyet tiyatrosunun 
çok genç talebelerinden Greta Gus.. 
tafson nazarı dikkati celbcdecck 
bir istidat gö termiştir. Bu istidat 
rejisör Moris Stillerin gözünden 
kaçmamış, Selma Lagerldin eserin
den naklen çevireceği ''Gösta Ber
ling Saga,, filminde Grctaya kon
tes Elizabet Dona rolünü vermiş· 

Baharda göreceğimiz modalar 

1915 de lsvcç sinemacılığı Fin. 
landiyalı muharrir ve rejisör Kon
rad Talrotın iltihakile daha ziyade 
kuvvetlenmiş, 1916 da Lars Han
son ve Jenni Hasselkvist çevirdik
leri "balet Primadonnası,, filmile 
bütün dünyaya kendilerini ve ls
veç sinemacılığını tanıtmışlardır. 

Bunlardan Lars Hanson bilahare 
Amerikaya giderek orada da bir 
çok büyük filmlerde birinci rol. 
leri almıştır. 

1917 ye kadar birçok filmlerine 
lbsenin eserlerinden mevzular a
lan, lsveç sinemacılığı bu tarih
ten sonra Selma Lagerlof un tesiri 
altına girrniştir.1917 de Sjöström 
ve Moris Stiller bu kadın roman
cının birkaç eserini filme almışlar, 
bunlar her taraf ta büyük bir aH\
ka görmüştür. Filmler arasında 
Sjöströmün '·Kudüs,. "Ecdadın se 
si,, "Kırık saat,, filmlerile Stelle
rin "Arn hazinesi,. filmleri bilhas
sa kayda değer. 

1918 de lsveçte Svenska şirke
tinden ]Ja5ka bir de Skandiya,, 
film şirketi kurulmuş, bu şirketle 
Brunius isimli yeni bir rejisör işe 
başlamıştır. Bu rejisörün filmleri 
arasında da en çok rağbet görenle
ri meşhur aktör Gösta Ekman ta. 
rafından temsil edilen "Çizmeli 
kedi,, ve Norveçli meşhur muhar
rir Bjömstier Bjömson'un eserin-

,. ım.- 1111111:, 

Btttüa letanbul halkuıı alA.ka-1 
dar eden bir 1llm. 
Şimdiye kadar hl!;bir benzeri 
s3dM1lmemı, emsalılz phOMır 

sinema teknlflnln en eon harlk&-
l&n ve en son icadı • ... 
BAY 

TEKiN 
YILDIZLAR

11 
DIYARINDA U .. 

Bat rollerde: Hakiki Bay TE· i: 
KİN filminin kahramanı li 

BUSTER CRABBE'in p 
EN SON Fll.11'11 ff 

:.~~da ALKAZARI 
• SiNEMASINDA 

Lterel haftaama ha.zırlanmız. 
1 ··=====-.::~ .. 

ti~ ) 1:3u bahar ~v ve büroda giyilecc~ 1 Bu bahar bu türbonları 
clbıseler tercıhan kumlu, kareh göreceğiz. 

veya çizgili spor kumaşlarından 

~ 

.. t;..(lo...-'"~-~..,..,_. 

Greta Garbo Jsı·eçı e çeı,irdiği 
Gösta Berli11g efsanesi filminde ... 

Müstakbel Greta Garbonun oy. 
nadığı ilk büyük film olan bu 
filin Stillerin de en muvaffak eser
lerinden biri olmuş, Greta Alman
yada kfoa bir müddet kaldık1an 

sonra Amerikaya geçerek orada, 

yapılacaktır. 

Bu kış öğleden sonra giyilen el
biseniz bile daha fazla yünlüden 
yapılmıştı. Bu ilkbaharda ipekli 
kuma~lara fazla rağbet görülecek
tir. 

;\.fodellerimiz bu il~baharın ilk 
günlerinde giyilecek olan elbise \'e 
şapkalan göstermektedir. 

1 - Şık bir büro kıya! eti ekose 
bir kumaştan, fevkalfide sadedir. 
Yakası kol kapakları beyaz pike· 
den kemeri ve düğmeleri deriden· 
dir. 

2 - Kahverengi krep maroken 
den yapılmış olan bu sade elbise
nin bütün süsü ete~rinin önündeki 
büzgülerdir. Şapka bej ve kahve' 
rengi vual clö c::üvadan yapılmış 
şık bir türbondur· 

Anne bluzun
dan çocuk 

elbisesi 
yerleşmi~tir. • 

Stiller ve Molander isimli yenil 
bir rejisör~ Amerikaya gidenlerin1 1 
çoğalması yüzünden çok zayıfla·~ ı 
yan lsveç sinemacılığını canlandır
mağa gayret etmişler, 1928 de \1 

Malander bizde bilhassa Ertuğrul' r 
Muhsin tarafından adapte edilen' ( 
"cehennem., piyesile tanınmış 

olan Strindbergin bir piyesinden J 
naklen "Cinayet fütüne cinayet,, f 
filmini büyük rolleri Lars Hanson, 1 

Jina Manes ve Elissa Landiye ye. 
rerek çevirmiştir. 

lsve,ete şimdi üç film şirketi ça-( 
lışmaktadır Ye senede otuz film , , 
vücuda getiriliyor. Amerikad ... ) 1 

dönen İngrid Bergman ile Zara 1 
• 

Leander, Sikan Karlson, Allan 
Bohlin Jsveçin ba5lıca artistleri a
rasında sayılıyor. 

Hedi Lamar 
anne oldu 

Ortadan niçin kaybol
duğu da böylece 

anlaşıldı 
ı Holivud dedikoducuları birkaç 
j aydanberi halledemedikleri bir 

1 
muamanın iç yüzünü nihayet öğ-

1 

renmişler, güzel yıldız l ledi La
mann nerede bulunduğu ve ne 
için ortadan kayboldtt!:'1.t anlaşıl

mıştır· 

Iledi Lamar birkaç ay,danberi 
stüdyolarda çalışmıyor ve ortada 
görünmüyordu. Buna türlü ihti-
mal verilmiş, fakat mesele bir 
türlü anlaşılamamıştı. Nihayet 
dedikodular pek ileriye varınca 

yıldızın annesi sırrı if~a etmiştir: 

Hedi Lamar iki hafta evvel bir 
çocuk doğurmuştur. Ortadan kay
bolmac::ı hamileliği sırac:mda gö
rünmek istememesinden ileri gel-

YıKana yıkana aarfa~n bir sü
eteriniz mi var-. Sakın onu lüzum
suzdur diye atmayınız. Onu bozu
nuz ve işte bu resimde gördüğünüz 
gibi bebeğinize şık bir yün elbise 
kazandırmış olursunuz. 

miştir. Bugünlerde film hayatına 

dönecektir. 

Şimdi Amerikalı senaryo mu
harriri G. Markeyin karıs! olan 
Hedi Lamar eskiden Avusturyalı 

çok zengin bir fabrikatörün karı
sıydı. Avnıpada çevrilen ve ken
disinin ba_şrolünü temsil ettiği bir 
filmde çıplak göründüğü için ko
cası onu kıskanmış \"e .büyük bir 
sen·et harcayarak filmi piyasadan 
toplatmıştı. Hcdi Lamarın asıl 

şöhreti buradan b~lamı~. Ameri
kalılar kt:ndisini Holivuda çağır

nu~ar. o da lıu daveti kalıl11 ede
rek ko:aslndan bo~nıp Holirnda 
gitmişti. 

Güzellik 
Esrarı 

Elinizin beyaz olmasını 
musunuz? 

Fırında büyük bir patates pişi· 
riniz. Onu ikiye ayırınız ve daha 
çok sıcak iken ellerinizi oğu~turu· 
nuz. Sonra ellerinizi sıcak bir su 
ile yıkayınız. 

Elleriniz soğ\ıktan kaşınıp çat
lıyor mu? 

Borike su ile mısır ununu ka-
rıştmmz. İçine de bir çiğ y.umurta 
sarısı katmız. Bunu gece yatarken 
elinize sürüp üstüne de bir eldiven 
giyiniz. Sabahleyin eldivenleri çı
kardığınız zaman ılık su ile elleri· 
nizi yıkayınız. Bir defa da kaşın-
ma ve çatlaklar geçmezse ikinci 
defa muhakkak geçecektir· 

Elleri neler bozar? 
1 - Makine ile yazı yazmak 

tırnaklan kırar ve parmak uçlan· 
nı dört kö5'! yapar. 

2 - Piyano çalmanın da ayni 
mahzurları vardır. 

3 ·_ Dikiş dikenlerin parmak 
derileri iğne ile delik deşik olur. 

4 - Çok sigara içmek yani par
maklan sarartır. 

5 - Bazı sporlar el derisini çat
latır. 

6 - Dosyalarla uğra~mak ve 
Mğıtla uğraşmak tırnak içlerini 
kirletir. 

7 - Yemek pişirmek \·e ev işi 
yapmak elleri harap eder. 

Bunlara karşı çareler. 
1 - Tırnakları kısa kesmeli, 

parmak uçlarını çimdikliye, çim
dikliye masaj yapmalı sonra-.. 

2 - Bu masajı parmaklardan 
avuçlara, avuçlardan el bilcr,rine 
doğru uzatmalı! 

3 - Bu parmakları daima sün· 
ger taşı ile oğmalı Ye onlara limon 
suyu sürmeli. 

4 - Limon suyuyla temizlemeli, 
sünger taşıyla da oğulabilir. 

5 - Eski eldivenlerin parmak-
larını kesip yarım eldi\'en şeklin
de giymeli ye sonra elin üstüne al
kol kanfre sürmeli .. 

6 - Sabahlan tırnakların içi
ne krem sürünüz, akşamlan elini
zi yıkarsanız kafidir. Siyahlıklar 

kendiliklerinden çıkar.· 
1 - Elinize lastik eldiven takı

nız ba5ka ne yapsanız faydasızdır. 

- F.~'\·ah ! DaYcttyelen gön· 
dermeğt unutmuşum,; 

"V akıt,, gazteıinin okuyucuların• 

Yeni bir hizmeti 

10 kitabi 25 kuru 
• 

verıvor 
Bir seri kitabı alabilmek için gazetetıitl 
tarafında bugünden itibaren neşrine 
ğı kuponlardan 15 tanesini toplamak 
Vnkıt, miktarı mahdut blr seri kitabı okuyucu1arıııa 
ederek yeni bir hizmette bulunmak istiyor. Bu ııı\ 
bugUnden itibaren gazetenin başlığı yanma 11ırcr d 

lrnymnya başlıyor. Du kuponlar 15 gün ıııUddctie 
euecek ve bunları toplayıp ''YAKIT,. kütUpbane~:'ı 
rene asıl fiyatı lGO kuruş tutan 10 kitab valnız " 
gibi kliçlik bir para mukabilinde ''erilecel;tir. 1, 

]{uponlarn. sıı·a numnrn '[ konulınamı ... tır nurı1111 . . 
yucular kuponları ~ırnya koymnk zaluııctindeıı 

rdmıı. olıl'·or. 
• J d 

160 kunışluk bir seri giizel kitabın 2:; kııtu;cıı 
mcsi giiı·iilmcmiı;; bir ti;vat tcnzilldir. J\Jtnbların ıul 
ılut \'C bu tcrıziliit mıı,·nkknt bir zarnnııa. münha:-'11° 01 

dan bu kitnı> .scriı-ini r.ldc etmek isliycn okU)11 

kuponları hemen bugünılcn itibaren birlktirnıclcrl 
mcnfnatlcri iktizn~nulnmlır. 

\' crllccek kit'1plnrırı aşağıdaki listedeki ,,d 
müellif \Cya ıniitcrdmlcrinin i!lllmlcrinc, sayfıı "'1 
'\'O nsrl fiyatlarına bir güz gezdirmek yapılan fc<l11~ 
derecesini göstermeye kafidir: 
Fiyatı hml .l\lueIIJf \"Oya Müterclıol 

15 Kader - Voıtcr'dcn TUrkc;eye çe\"lren: Aıım U'• , 9' 
20 l\.lernns Terrıuı t:ıuarı - .Amolt Oalopcn'dcn Çcliren: \• 
10 l.'ugosıa,·ynda Seyahat - Yuan: Asrm Us 
20 Şark Ekı;prcsinde Cinayet - lnglll:ı:.cedcn çeviren: \'. O· 
20 Her l\ll'mlt'kette Birkaç gün - Çeviren: Ahmet Ekrerıt 
20 Son Korıınn - Fransızcadan Çeviren: Fethi Kardeş 
10 Kafkas HlkA.yelcrl - GUrcUceden Çeviren: Niyazi Ah~ 
20 Son Ehli!lalip l\hıhnrehclcrl - lngilizccdcn Çcvfren: A· (J~ 
12,:S Adana Ziraat Ameleıııi - Yazan: Seyhan Mebusu uuıııJ 
12,5 Londm Scyıı.h:ıt XoUarı - Ya1.an: Aıııım Us 

tşte bu kadar kitab yalnız 25 kuruş! ll' 
Kuponları taşradan toplayanlar bunları posta 

derebilirler; fakat kitaplarının ela kendilerine geJl6 

le .gönderilmesini isterlerse posta ve taahhtit ucretl 
ayrıca 25 kuruş göndermelidirler. 

Tahkir 
- Biz, iki.si çok zekt, UçUncU

sU budala olan üç kardeştik. 
- Ya? Zeki olan kardeşleriniz 

öldliler mi? 

- A tAıe edin onbqmı, mcrnk etm&
yln. lk'n alrl•te il<en bu ı,ı blnlette 
dct:ı. yaptan! 

Fransız karikatürü 

Mektepte 

Ç-Ocuk, sınıfta muallim kilnıU
sünde'ki ko](uğa oturmuşken mu
allimi tarafından yakalanmıştı: 

- Tavrı hareketten bir sıfır 

aldın! 

Çocuk tecessilsün ü yenemedi: 
- Ben sizin koltuğa ancak bir 

dakika oturdu~um için bir sırır a. 
lırsam, sfa mütemadiyen oturdu -
ğunuza göre kimbilir kaç sıfır al
mışsınızdır. 

Piyango 

Hasis kadın, hasis kocasına çı
kıştı: 

- Sen çıldırdın mı ayol? Piyan
goda büyük ikramiyeyi kazanır. 

sak beş lira vereceğini bol kese -
den vaadcttin. Sen bi7J iflii.sa mı 
sUrilklemck istiyorsun? 
Kocası gülümsedi: 
- Öyle dedim ama inşallah pi

yangoda kazanmayız da bu par:ıyı 
ödemek mecburiyetinde kalmay1Z 
diye düşünüyorum. 

Hasis 
Ha.sisin boğıızında kılçık kalmış. 

tJ, boğuluyordu. Alelfıcele bir dok
tor çağırdılar. Doktor kılçığı çıka
rarak adamcağızı kurtardı. 

- Borcum nekadar doktor? 
Hastasının tabiatini bilen dok

tor gülUmsiyerek cevab verdi: 
- Kılçık henilz boğazınızday • 

ken bana vermeği kararlaljtırdı. 
ğınız paranın yarısile kana:ıt ede
rim. 

MariyUs askerlikte bil' 
nenin önllndc nöbet 
Bir adam yakJaştığffe 
seslendi: 

-Dur! ~ 
Adam durdu ve f. 

yola geldiğini anlıyart~ 
nilp ylirümeğe ba~ıs.41-
gerıe haykırdı: 

- Dur! ,-0' 
Yolcu durdu ve ı.ııı.tl· 

ederek: ~ 
- Dur deyince d . 

Şimdi de geri dönilYO~ 
dur diyorsun? 

Mariyüs omuz silkti~~ 
- Ben onu bun~ ttJI 

na "Uç defa dur dcdİl' tdfl 
te3 edersin,, diye erft~ 
!ısın ama emir e.rnirdif • 

Manto 
e'ltf 

- Hayvanları " 
bayan? J 

- Evet. Bilhassa P 
yi ..• 

1'''" İtalyan fı 

- Bana bir )~ 
Ben de derhal nıukll ,.a4'..;ı' 

e~l" 
- !~i yapmadın rııtl 

"yanağının birine ,"ll 

kini de uzat., der. ~ 
- Buna imkiın ) 
-Neden 

· - ÇilnkU burnurftll ~ 
ıd Başka bum um yok 



ahallearası 
~Unu futbol değildir 

lada 11., •n ~ g· 
do. geçirirken u~, ~~zeteyc girecek maç yazılarını 
Sgu~ecek.ler d ~'Urc>gııniz hopluyor: Ha döğüştUler, 
atırıar ıye, .. 

' d4Jı arasınd ıa a ı.l.}·ado a dol~an endişeli na.za.rla.rmm her 
tllt bir \'aka;~z~tenin pol:S haberleri veren sütunu. 

, lnrJ1.n. bUtUn mu ıstcınıyerek anyor. Bulunca da, vic
l! 11 

1r%r ve h'd~atn~hasını seferber ederek, 100 ti 
ııı: .U<'klc Boka 1~t'yı ,!11limkün mertebe sporla kabili 

IIaft ıınm en mühim fomas1, Jik punın rnziretlnıle rol 
J:alrb~~ilc neticelenen 

oynıya<'Rk Til':ılktaş·B<'ykoz maı;ı idi. Yukarkl enstantaneler De.5ikl:ışm 4 • ! 
nıuı;t::uı iki anı ('ftnland ırıyor ... 

l'\ı.ıı •hunları g rna~_: ugraşıyoruz. Çünkü spor sayfa
. ea bir k;tr~n~ligin temiz spor hareketlerine, Türk 
t• açıktır. . ete olsa yapılan bir hizmetin süslen-

pı~••• ••• ••••• ••••• ~ ••••••• • ........ ••••••,...•v• ••v~••••••••••••••~.,....•++++++v+++++++••••v+++•••••••••••••' 

ı Yine teessüf edilecek bir hava içinde, sert ve zevksiz 1 · 
f oynanan haftanın e·n ehemmiyetli karşılaşmasında l. 

"'e:ıd· 
<atı~ illi bUcn k 

llıasrn1 Y~ın ocn koca insanların tekmeleşmesinl, 
Sıı hik.:~ e 'ctın !'Jkl~ınasını ve sahadan ardedil
ı._or 8ah~~ ege dcr;·ıı' ......... At.~• AA6.•~· • • * AAA.4 • e * 0 
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"'O. -ının ·· "" .... 
~ US:ındık kulbonbey yatağı olmadığını yaz... 
~ıa aralı:klar~k. Mahalle arasında, yangın yerin

lı:et~l'dıl,'l l?ıt'vzı~ cere.~·an e?en ve mahalle ço~ukla. 
~ti l'f, bir lik hiirusclcn andıran bu müessif 
llu ~ltndcı ltal karşılaşması olduğu için bildirmek 
ti.iri l:.i!elcrin ışıınız. biz' üzüyor. ~ ~ill=~~m~h~!l~~~•Y•~~ ~~ L~?.~~ m>74 - 2 NA~~~? i ,,~ sı ilkte birincilik alacak takımın zara arzettl. Fakat 20 ile 27 inci· İşte dün bunlar oldu. İkinci dev- Beşlkta.şta: Müdafaa güzel. Haf ) ~rt!ı. Bıli tafsııatını sıkıla sıkıla sütunlarımıza 
!is• lığı altın~oru~ ki yarın da (cezalanan futbol
Sııo "C3!Ju koya ~ Yıne sıkıla sıkıla sporumuzun bir 

~!:ıı l'Uı:ıııız lçJn cagız. 
~ r p~\'an vaziyeti üzerinde mühim dakikalar arasmda, Beykoz Kazım re hakemin attığı, tekme yediği, hattında yalnız Hüseyin muvaffak 

cek Be~iktnıı . Beykoz nuı.çıydı. mnca işin rengi değişti. dan ·sonra takımlar müsabakaya asabi! •• I degişikliklere sebebiyet verebile - ve Cahid vasıtasilc 2 gol kaza- yaralandığı için çıkan oyuncular. oldu. Rlfat. bozuk, Fevzi nekadar 

r~lc ll'ıuvadok Yazık olmadan, bu işi kökünden 
Bu scbcble sahada 3000 i aşan Şampiyonluğun mevzubahs oldu- sekizer kişi devam etmek mecbu- Hücum hattında Hakkı bütUn 

~ boıcuıer) : bulunanlardan yalnız bir (ceza
tesı dC>ğil, müessir şeyler bekliyo. 

bir seyirci kalabalığı toplanmış... ğu bir oyunda, ilk devrede iki sı. riyetinde kaldılar. varlığıyla çalıştı. Hüsnü iki gol 
~ Hakem Adnan Akmın idıı.rcsin- fır mağliib vaziyete düşen BC§ik- llk defa 8 Mehmet ka.scll tek- attı. Fakat hücum hattında gö:: 

Sacid Tuğrul ÖGET 

~4ae~~~· ~llltW'-'--~A.~--.. 
"1ekt:-;ı;---------_:.._-

ep er arası nda yapılan voleybol 

de b:ışlıyan oyunda takımları §U taş toparlandı. Onlar da 7 dakika me attığından, Hayati de ona mu- tutmuyor. Ya kendisini dalına mü
kadroyla sıralanmış gördük: içinde Hüsnü ve Hakkı vasıtasile kabele ettiğinden dışarı çıkarıldı. dafaada görmeğe alıştığmnz için 

Ilt·~iktaş : ~lehmet Ali - Tad, tb- iki gol yaparak beraberliği ancak Arkasından beş dakika geçme • bizo öyle geliyor. yahut hakikate"\ 
rııhinı • llücıe) in, J:ifat, 1-'cp:i - 42 inci dakikada temin edebildi - den sahanın bir kenarında km bir biraz dağınık. Şeref Hakkıyı güzel 

Hayati, Hakkı, Hüsnü, ~ere!, Eş- ler. tokatlaşmadan sonra I<,eyzi dışarı destekledi. Eşref gedik doldur-
rcf. tKt."'ict DEVRE çıkarıldı. Arkasından dn Eşrefle maltla vakit geçiriyor . 

. ~~~~ faküİi~S(Ş8mpiyon oldu 
Ut>ykoz: Safa • llalld, Bahadrr - Gergin bir vaziyette başlıyor. çarpışan ~ıustafa baygın bir halde Beykozda Safa çalıştı. Müdafaa 

l\lu tara, Kemal l\lchmet _ Turhan, Öyle ya. Birinci devrenin neticesi sahayı terketü. i)i. İki cenah ha!ı hlt'çın bir şckil-
Cahlıl, Şehab, ı{amran, Kiinm. 2-2 ... Şimdi ne olacak? Velhasıl, tadıyla, tuzuyla bir de didindiler. Fakat merkez mua-

şampiyonu oldu. 
l\ıj~ d' alkevi j' 

l1ı. da ıın Yi.ik ıınnasUk salo. 

Birinci devreyi kısaca bulfısn Ne olacak diye düşlinmeğe değ. futbol maçı!.. vln §uurlu ve sonuna kadar iyi ça. 
etmek lazımgelirse: mcz. Gergin vaziyetlerde ne olur? Beşiktaş ikinci devrede, blrl lıetı. Hücum haltında kin1sc va-

Ba.şlangıçt.a Beykoz hft.kim. Baş- Kavga, döğüş, hii.dise. Hiç de- b~langıçta HilımU. diğeri de devre ııatm lb:erlne çıkamadı. ~ ~\'01"~bo1 Sek .~ektepler a-
~ -!~. tnusabakalnnna 

Galip takım eu kadro ile oyna. 
dı: ı:ın..·Qı 11 eıı 

~~~ r llıUhi:ın Mehmet, Maclt, Muvaffak, Mu. 
rı ~<i14 l.t lltUltl'aı . kal"§ıla~maııı, zaffer, Muammer, Necati. 

lar 1'aşlamaz bir de gol kaçırıyor- ğilse t('kmeleşme, tokatla.şma... sonunda Şeref vasıtaııile 2 gol da- Oyuna gelince, senenin spor ta
lar. O)'Un seri. 10 dakika hl} ee- Eh. Peki, hakem de ortalığı ıı.lt ha yaparak sahayı 4-2 galib ter- rlhini lekcHycbilecck kadar (tııpor) 
kilde devam eden oyun, .20 inci da. Ust eden bu hii.diself'rdc saha dışr- ketti. mefhumundan uz:ık bir didişmedir. 

Q "'nıı ~11tlı ara ılc YUksck MU. Mühendis mektebi en kıyrnetll o. 
\'tı~.!ı tdecek ~Inda, Gampiyo. yuncuları Abidin ve. Ôzerden mah 

cı laıı1,,, ~tUhcııd·arşılaşmaydı. rum bir §ekilde sahada yer almıe. 
'tetıı "' o ıs takımı bi . 

e1 lıtıcu1 ' nn. tı. 
aıa ) =ltıanı arından iki kıy ÇELİK.KOi, • GALATASARAY 
~ b r a ~1 noksan olarak sa - K.ARŞIJ,AŞ:'.\IASI 

Q • }Ju -
) ilıııbı~ hC>ndis Mekle Halke\'i turnuvası mnçlarmdan 

l'!ııt "-il k -•'il li' bu su arşılaşnıada en ikinci O)'Un Galatasaray ile Çelik 
~n. 1~akiıltt8i rcue Yakalayan kol takımları arasmda yapıldı. 

ı,:, ....... l lnkıını Ü 15 8 ~~k'<!< ı; 15 • m saba. Neticede Galatasaray - , 
fnckte - 9 kazana 15 - 12 iki sette müsabakayı ka. 

~ '1. ~ voJeybbl 7.andı • 

~Q,.Qdaki lik maçları 
.\ıı~ ~:hçlerbirliği . Güneş : 3-1 
tıiıık·"-, <liu afız • Kırıkk ale : 1-1 
tıı " 

11 ftı,; •uai) - '"a J M h f .. ·· k 1 · b b l'k ~~ ~c\'~ "'aadcsi ·~· n vanın u a ızgucu a esıne era er ı 
~it ~aıab 0 lunan 1~lıgıne rağ _ I sayısını yapmağa muvaffak ol • 
~har12 aııktı. ık rnaçları ol duktan sonra sıkı ve ciddi bir 

tli .ı llıa tucu •ah müdafaa oyunu ile muhafıza yeni 
Pttı • liÇlarırı ilk~s~nda yapı . bir gol yapmak fırsatı vermedi • 
:~ nıı ~biye ··n~ı Gençler - ğ_inden ı:naç 1- 1 beraberlikle ne

le bi 8,2 Ç, &iiz 1 . takımları tıcelendı. 
l~i lti. liarbi"ee ~ır oyundan Atış müsabakalarında 
tııç~cı ta r nın galibiyc. Al { 1 
~l'cc:~~rı{/i'la§ı:nayı te k'J ınan ne ıce er 
dere ı .,.c ~. Güne ş ı eden 
da 2~ neti i:llzcı bir§ ına_çı, çok 

~tlllı2 ~ oyıı Ctlerıdi .seyır taki-
lııta t si>'ahcurıu~ :Sıı~~ssa sa

\.~ fa, }'a 1n ku uerı ı yısi olan 
,..t~11la :Ye P.tığı iiç k oyuncusu 

~· dırd tıı bi ç nefis goll 
;~il ~l'ct~c r galibiyet dah: 
~tb ~d lllUte 
t·~li.:iı/n oyıı-vazin bir rnan 

•-.:cı;. 1n ... , zam -
•. :da fit ba haıtiı:n· anıa Genç
"'lcib. lıc ti §ladıg~ 'Yeti altına 
'Cıı 11lc 'iade 1rıdan G.. . bi la ltıccb teda("• . uneşlı
: tııallıanıa Ur ka1t bır oyun 

c ~tiı.11 °a.t 'il'da tak rlar. Vakıa 
l'ıııı de aPı:nı 'lllda Verimli 

''ııd Çı~a Çok ırı ş otan G .. 
~ılllıcıı tcıl'ı~ordu U\laffakıyet~n~~· 
C llda <tı11t • An k ır 
r'ııçı ıı da \le be c:a • kendi -
, ır 0 ~blrı· .ı:~a " ~aberlik ha 
,.~ l'tı:ı 11;1n· 1.1stu -
~ "c!lı u it trı ar. n bulunan 

'nad tt g·~tşısın~ır ve rnües . 
a.ıo!Ycıtıı al'::~crcı:ni~ fazıa rnu . 
'-lıbj ll'ıu1t 61lc k} en Güne 
~r,~i':ti C~biı Uc; azandığı tet 

t bçurı~~acıa~Çl erbir~f~ i Yiyerek 
~ ııı~'rılt~ ovıın Çekildi~ ne bıra -

ar, aıcn. ela rı,1 l'ı •. ara, ~n ~· Uhafızgücü 
rı ,ıd1 lllda ırliks 
~~ arı etle c Yapıld ptor ta -
~.~ ~, na 1'l'ıtl:t r. Ik dcv
f'qa tc~ b· alan 1ı olan rüz • 

t iıı~· ır ~cıııc hıhafızgücü 
ıı~ Lı d~.. 1-o ga1· r, Ytc 1 ıp 

t t~· ( C C'tJ 
t~ tı 'et 1 de . trtlt dil eacrı ., azunklt -

lıJt/"tdıırıite nitlikspor, 
!lır~ağa, harekete 

ba§ladı~ı 

A nkara, (Hususi) - Atış po· 
ligonunda iki gündenbcri devam 
etmekte olan atış müsabakaları 
bugün nihayetlenmiştir. Bu atış· 
tarda genç kızlar arasındaki mü -
sabakalarda: Neriman 28 puvan -
la birinci, Nezihe imre 25 pu -
vanla ikinci olmuştur. 

Erkekler arasındaki müsaba -
kalarda: 

NuriVural 33 puvanla birinci, 
z~ki, Ferid ve Nazım 30 puvanla 
ikinci olmuşlardır. 

~~ ı)l 17 :. 
Kır koşusu 

Ankara, (Hususi) - Bugün 
saat 11 de 1~ Mayıs stadyomun
dan başlamal üzere 42 koşucu -
nun i~tirakile yapılan kır koşusu· 
nu, iştirak eden bütün atletler 
muvaffakıyetle bitirmişlerdir. 

Bu muvaffakıyetli koşunun hi· 
tamındaı 

Demirspordan Mustafa 25-52 
dakika ile birinci, Muhaftzgücün
den Kenan ikinci, Muhafız~ücün. 
den Mehmet ücüncü, Askeri Fab
rikalardan Sevki dördüncü oldu. 

Mü!nl.ıak~yr iyi derece ile bi • 
tirmeğe muvaffak olan lıu dört t 
atlet !stanbulda yapılaci!k olan 
Türkiye birinciliği '=1Üsabakasın -
da Ankarayı temsil edecektir. 

Şeref stadında: Oyunun bundan sonraki kıs-
- _ __ _ mı mütevazin bir şekilde devam 

- - etti ve 2-1 Topkapının galcbc-
Topkapı -Altrntnğ: 2-1 (f-O) si ile sona erdi. 

Bu sahadald birinci küme lik Vefa - lstmıbuı.'1por: 1-1 
maçlarının ilki Topkapı ile Al. Beşiktaş - Beykoz macından 
tıntuğ arasında oynandı. sonra günün ikinci derecede mü 

Oyuna Topkapıhlar başladı • him maçı Vefa ile İstanbulspor 
lar. Kaleye kadar inen top, bek. arasında oynandı. Bu maçın ha. 
ler vasıtasile ancak 10 uncu da- kemi Ahmet Ademdi. Takım -
kikada uzaklaştırıldı. ı h k'ld a· 'ld'l 

22 nci dakikada Sezainin çek- ar sa aya şu şe ı e ızı ı er: 
Vefa: 

tiği şilt, sol beke çarparak sol Safa_ Vahit, Sülcynıan -
köşe zaviyesinden içeri girdi. Şil7•rii, L{i.tfi, l'tfuhteşenı _ Ne-

Bu golden sonra Altmtuğlu - cip, Sulhi, Hakkı, lliiscyiıı, Jılch-
lar hiç gol yememiş gibi oyuna t 
devam ediyorlardı. me • 

39 uncu dakikaya kadar top lstrınbulspor: 
ortalarda dolaşıyor. Saim - Havri, Has<ın - Be. 

40 mcı dakikada Salahattin 7dr, Enver, Far11k - Süleyman. 
şahsi bir akınla on sekiz içeri. F'ah ri. Orhnn, Cihat, Bahri. 
sine girdi. ve çektiği şüt üst dL Oyuna Vefa başladı, haf haL 
rcği sıyırarak ikinci defa Altın- tında kesilen hücumu lstanbul
tuğ kalesine girdi. sporun seri akını ile Vefa kalc-

Ovun gene Topkapmm baskı- sini buldu. • 
sı altında devam ederken ilk Beşinci dakikada Vefa kalesi 
devre sona erdi. sıkışık bir halde ... Orhanın çek. 

İkinci devre Altıntuğlular tiği şüt avut. 
muhakkak galibiyet için oyuna 6 ncı dakikada kaleci ile kar. 
başladılar. Fakat kaleci Süley. şı karsıya kalan Cihat topu a
manın güzel kurtamıları bir çok vuta atarak muhakkak bir ~ol 
gollere mani oluyordu. kacırdı. 
İkinci devrenin 32 nci dakika - 7 nci dakikada Vefa açıldı. 
sında Ali vasıtasilc şeref golle.. lstanbulspor nmf sahasına yer-
rini attılar. leşmiş bir halde ... 

......_.~A••••+•a.A4'' ++•+••• +ft••••++++•+••++••••+•••ı 

Puvan Cetveli 
Oyun galibiyet Berabt•re 

Beşiktaş 15 13 1 
Galatasaray 15 11 1 
Fener bahçe 14 11 1 
Vefa 15 9 2 
Beykoz 14 7 2 
İstanbulspor 14 7 1 
Altın tuğ 15 3 2 
Süleyınaniye 15 3 1 
Topkapı 13 2 o 
Hilal 14 o 1 ................................ , 
Sert bir ha\'& l~lndo ~~en \ 'O ne 
yazık ki yine milcssır hiidlselero 
meydan \ 'f'r <'n dün'kii Bt-.şlkta.' ~ 

Brykoı: ma~mdan bir rnstantano: 
Beykoz müdafaası altın l<esmeğo 

uğ'ra~ıJor ... 

!U. A.Y. Puva n 

1 56:15 42 
3 65: 9 38 
2 54:11 37 
4 38:24 35 
5 32:22 30 
6 35:30 29 

10 24:48 22 
11 20:43 22 
11 14:5S 17 
1 'J .. 7:77 13 
,...~ ._ ..... ....... ~ 

8 inci dakikada İstanbulspora 
frikik cezası verildi. Sulhinin 
çektiği. şüt Saimin· elinde .. , 

13 üncU dakikada yine İstan. 
bulspor kale.si sıkışıyor. Hakkı 
kaleci ile karşı karşıya .. gol yok. 
dışarı attı. 

21 üncü dakikada İstanbul. 
spor açılarak Vefa kalesine ini
yorlar. Ara.sıra çekilen şütler de 
netice vermiyor .. 

30 uncu dakikada bir frikik 

Uç sahada yapılan 

ikinci küme 
maçları 

Fenerbahçe stadında günün 
ilk müsabakasını ikinci küme. 
den Eyüp ve Kurtuluş takımla
rı yaptılar. 

Eyüp takımı: Hakkı - Meh
met, Saim - Nuri, Faik, Şük. 
rU - Hüseyin, Avni, Haydar, 
Sami, Seyfi şeklinde sahada yer 
almışladı. 

Oyun birici de\Tede tama.nı.en 
Eyübün hakimiyeti altında ae. 
\·am eltı, Haydar çok güzel bir 
şütle takımının ilk golünü yap. 
tı. Kurtuluş ta bir gol yaparak 
bcraberliJ!i temin etti. 

İkinci devrede oyunun sonla
rına doğru Kurtuluş bir gol yap 
tı ve hakem hiç bir sebep yok
ken Eyüpten Şükrüyü oyundan 
çıkardı. 

Biraz sonra da oyun Kurtulu. 
şun 2-1 galebesile nihayet bul
du. 

Taksim stadmda yapılan ikin. 
ci küme karşılaşmalarından 
Beylerbeyi - Kalespor maçın -
da, Beylerbeyi çok üstün bir o
yundan sonra rakibine 6 gol at. 
mıştır . 

Dün Şeref stadında ikinci kU. 
me tik maçlarına devam edildi. 
İlk karşılaşma Galatagençlerle 
F<.'neryılmaz arasında cereyan 
etti. 

l!k devre her iki tarafın kar. 
cııtıklı yaptıkları akınlarla dev
re 1-1 sona erdi. 

lkinci devre daha hakim oy
myan Galatagenr,!er hasım mil. 
dafilerini vararak bir gol daha 
ıttılar ve oyunu 2-1 galip bi. 
tirdiler. 

Giiniin ikinci karşılaşması Ka 
ragümrük - Galataspor ara. 
sında oynandı. 

Ovun baştan sona kadar Ka
ragtlmrüğün h akimiyeti altmda 
cerevan t·lli. 

l lk devrede bir gol. ikinci dev
rede de bir gol atarak Karat."Üm
r iik ma~I 2--0 s;ali». pi tireli.., 

kazanan Vefalılar bu ceza vu -
ruımnu Muhteşeme çektirdiler. 
Faruğun ayağına ('.arpan top 

ıcornerdc.. Korner neticesiz .. 
36 ncı dakikada !stanbulspoı. 

!ular da bir korner kazandılar. 
Çekilen korneri Muhteşem gü _ 
zcl bir vuruşla kaleden uzaklaş
tırdı. 

43 UncU dakikada Hasanın 
çektiği frikiki Fahri güzel bir 
vuruşla !stanbulsporun ilk go
lünil yaptı. 

Bu golden sonra oyun sert bir 
şeki laldı. Biraz sonra. da ilk 
devre 1-0 lstanbulsporun lehi. 
ne bitti. 

ikinci Devre: 
İkinci devre baJilar ba.~lamaz 

lsta.nbulsporlular Vefa nısıf sa. 
(l,fıtff'n ~ayfan ('r•.;..ı-· ' 

Mektepler arasında 

Sokak koşusu 
Fener stadında başlıyan mek

tepler arasındaki 2000 metre i.i. 
zerinde yapılan kros müsabaka
ları çok muvaffakıyetli geçti. 

Müsabakalar saat tam 10,30 
da Fencrabahçe staduun arka 
kapısından başladı ve Bağdat 
caddesi, Kızıltoprak, Kayışdağ 
yolu üzerinde yapıldı. 

Koşucular biribirlerile müııa
bakanın sonuna kadar müthiş 
bir surette çekiştiler. 

Neticede: 
1- Yaşar, (Yüca ülkü) 6,47.5 
2 - Adnan (Pertevniyal) 6.52 
3 ;_ Halil (H. Paşa) 6,57 
MUsabakalar baştan sona ka. 

dar büyük bir intizam ve disip. 
lin içinde cereyan etmiştir. 

Kısa Haberler: 
Ankara Maskes~or tJıkı· 

mının en iyi oyuncusu A
dem Ankara Galatasaray 
kliibiine intisap etmiştir. 

Balıkesir muhtelitinin ve 
aynı zamanda Balıkesirin 
yetiştirdiği ldmangüçlü ka
leci Refet Maskespor takı
mına intisap etmiştir. 

Ankara Galatasaray takı
mı soliçi Haşim, vazifesini 
lstanhula nakletmiştir. Ken 
disi bundan sonra İstanbul 
Galatasarayında oynıya. 
caktır. 

l ngilizler galip 
U J I S (A. A. ) - Bugiln İngiliz 

ordusu ile Pransız ordusu arasında 
yapılfm futbol ınnçını bire karşı iki 
sa~·r ile İngiliz ordu::.u takımı l:a
u.ı:ı.DUI t.ıfJ , 



Al mark vapuru hUdisesi va
him tice/er doğuracakmış! 

Londra 19 (A.A.) - DUn akşam her tara.tında i§lUlmekte olduğunu 1 Uğin.c kimsenin §Uphest kalmamqıtır 
hariciye rıezareUrıUı tcbl gı n~redll· f bUdirınektcdir. Bundan sonra bltanı!lara hJtap c-
cllği aıradıı Norveç ae;lrt Colbıuı lle SnUUı.lyctt.ar Alman mah!\!lll, Alt· deıı Uörtngln bu organı tıwılan UAve 
ynptığı mlılft.lt t esnasında Lord Haa markta lngtllz esirleri bUlwıduğunu ediyor: •'Bu gibi cinayeUcre kar§! 
tnksm sefire Altmark hakkında bir art:ık lnkll.r etmemekte, ;yaloız bu vıı mıısamnbnktı.r davranruılar ve hJç bir 
takım auaııer aoranık bwılann Oslo puron mllBelUUı olmadığı lddtaamda mukavemet arzusu izhar etmlyeıı U· 

hllli\imeUne b1ldirllmealn1 ı.atediği ısrar etmektcdlrler. yıl itirazlar eerdelmektcn bll§ka blr 
dlplumaUk ma.hlillerde öğrenllm1'1t1r Aynı mUhablr, Almaııyanm adlen şey yapmıynnlar tıltarııt olduklarını 

Sorulan başlıca ıruııller ounıardır: harekete geçeceğtnl zannetmemek· tddta edemezler.,, 
ı - Altıuarkm mablyeU lyico ma- tedlr. ÇünkU Norveç aahlllerlniD ab

ıem olduğwııı göre Bcrgendekl Nor· toka bakımından sevkulce)'§1 ehemmf· 
'\"CÇ mııkamlıırınm bu gemide eaaalı yeUn! takdir eden Alman bUkOmetl 
tılr araşurma yapıp yapmadıklan, Norveçt lngtllerenln kollan a.rruuna 

2 - Norveç maluunla.rı Altmarkda atmakta tereddüt edecekUr. 
400 harp esiri bulunduğunu öğren.mi§ 

olaaydılar ne §cltllde hareket edecek· 
ıerdi? Bu esirleri Altma.rkda bıraka. 

caklaı' mrydı ! 
,3 - Altmıı.rk, Grat von Şpeye 

yardım eden bir gemi olduğu ve uzun 
bir zaman bnplshane gcnılııi rol UnU 

o~nadığı bıılde Norveç olçln tıu gemi· 
Y1 "zararsız bir Ucaret vapuru., ma· 
hJyetlııdo telAkkl etmiştir T 

' - Norveç mı:ıdemkl •Altmarlu 
''zarıı.nn.z bir Ucaret \•apuru.. addet
mekteydl o ha.ide niçin bu vapurun 
Norveç harp gemllerlnin rctakatlnde 
gitmesine !Uzum gördU? 

Almanyanm iddjaları 
Bern, 19 (A.A.) - Muhnsamatm 

bqln.nb-ıcmdanberl Uk dc!a olarak Al. 
man hariciye nezareU., dUn ecnebi 
mubabirlerln1 Altma.rk meseıesı bak· 
kmda bir Alman mUmesıılll tıe gı>. 

rtıumeğo davet etmiştir. 
Bu hal, htıdisenin ve bu hAdl.seııl.n 

tevat edetılleccği oetayiein ehemmi· 
yetini göstermektedir. Resmi Alınan 
mahafllinln nıbı hnleUn1 karakterize 
ebııek içln gazelecllerc yapılmış olllD 
a§&ğıdakl beyanatı nakletmek ltAtl. 
dir: 

"Majeste 1ngUI.z kralmm hQkQ· 
meU, bir canı addcclllmektedlr., 

Neue ZUn:.ber Zeltungun BerllD 
mUhabiı1, halih:l:tırdn ''Gott Straf 
England - Allah lnglllerenin ceza. 
ımıı versl.D!,. pa.rolBBnım dUnyıı.nuı 

hasma yerleştiler. Bu şekli dev
renin beşinci dakikasına kadar 
devam etti. 

6 ncı dakikada Necip topu ka
parak ilerledi, ortaladığı topa 
Saimin yersiz çıkışndan lstifnde 
eden HUseyın, beraberlik golü • 
nü attı. 

Bu golden sonra açılan fstan. 
bulsporlular Vefa kalesini sar • 
dılar. Bir kaç şilt çektilerse de 
nafile ... 

29 uncu dakikada ŞilkrU geri
lerden aldığı p:ısı Sulhiye gön
derdi. Sulhi gUzel bir şilt çekti; 
ne çare o da nvut.. 

34 Uncu dakikada korner kaza.. 
nan Vefalılar korneri Mehmede 
çktirdilcr, Mchmedin gilzcl şUtü 
kale önüne düşüyor. Sulhi yeti. 
şerek tamamladı. Fakat bugün 

Ne yapacaklar? 
Bum, 19 (A.A.) - Siyasi Alman 

m.ahttlleı1, Altınark meselesi bnkkm 
da Norveçe tevdi edilen Alman pro· 
te3to rıot.wmım Oslodan ziyade Lon· 
draya hJtap etUğlni saklamamaktadır 
ıar. Berll.Dde bu hA.dlBcnin büyUk bir 
aslteı1 ve siyasi ehemmiyeti olduğu 
söylenmektedir. 

Ba.s:er Nah.rlbten gazetesinln Ber· 
ll.D mubablrl Almanyanm §imdi her 
yerde olm!Ui3 bUe lngtllz sahUlerinde 
kayıtsız ve prt.sız onnık denizaltı 

harbi yapııcağın.ı, bava. ve mayn bar. 
blnl de §lddeUcncllreceğtnJ ynzuuktıı· 
dır. 

Bu hale naurn.n Osloya tevdi edl· 
len Alma.o notasının bedeli Londra· 
ya Alman hariciye nezaretinin arzu 
suna uygun bir protesto g!lnderllme· 
aını temin etmektir Esaacn Alman 
mabtillerinde Altmtırltda lnglllz harp 
esirlerln!n bulunması keytiyeUnln hiç 
bir rol oynamadığı beyan edilmekte· 
dlr. Bu iddiadan Almanya.om ynkmdn 
yenl ebbllslerdo bulunmak lçl.D bu 
hAdiseden lstltadc etmek istediği ma· 
na.aı çıkanım ktad.ır. 

Almnn matbuatı 1ngUlere aleyhin 
deki a!ddeUt neşrlyatma devam et· 
mektedlr. 

Esaende çıkan "NaUonat ZeJtung,. 
diyor ki: 
Altınark hMlscstnln sayım neUcc

ler verebilecek bir vaziyet tevltt et· 

ba~!adılar. Devrenin ortalarına 
Boduri yirmi metreden Ç"Ok sıkı 
bir şütle takımının 3 üncü biraı 
sonra da c.emil bütün Süleyınani 
ye mildafilerini atlatarak 4 Oncü 
golünü çıkamıağa mU\-affak oldu· 
tar. Bu golden biraz sonra bir SO· 
leymaniye hücumunda Galatasa 
ray aleyhine verilen bir frikikten 
Süleymaniye santrforu takımının 
yegane golünü yapu. 

Devrenin sonlarına dofru Süle} 
maniye sol hafı topu kendi kalesi 
ne sokmakla Galatasaraya beşlncı 
golü de kazandırdı ve maç bu ? 
kilde 5· l Galatasarayın galebesile 
sona erdi. 

çok J!ilzel oynıyan Saim bu gole F eneı- stadında: de mani oldu. _ _ __ 

40 mcı da.kiknda gene Sulhi • Fenerbahçe • Hilal 8--0 
nin çektiği 3Ut direğe çarparak Bu stadda günün son mUsa.ba 
muhakkak bir s:ıymm kaçması- kasını Fenerle Hilal takımlan ol· 
na şebebivet verdi. d k kal b bk b. · i kü ı 

!Stanbulsporlular beraberliği u ça a a ır seyırc t e-
si önlinde 'yaptılar. 

kabul ederek mtidnfnaya çekil • Fenerliler bu mar~ Lebib, Esat 
diler. Zaten oyunun sonlarına r-
az kalmıştı. Biraz sonra da o. Fan\Jttan mahrum bir şekilde 
yun bu şekilde 1-1 sonn erdi. çıktıfar. 
Gal.ı.t:ısnmy • Sülcymaulye: 5-l Fenerbahçe: Cihad. Orhan, 

Bugün Taksim stadında son Bülend • Mehmet Rqat, Hayati, 
Fikret • Küçük Fikre~ Niizım, 

maç Galatasaray Süleymaniye ta Melih, Basri, Rebii. 
kırnl~rı arasında oynandı. Hakem Hilal: Murad - Fevzi, Akif • 
Refik Osman Topun idaresinde HalUk, Mesyam, Koço • Bekir, 
oynanan bu müsabakaya Galata· inayet, Orhan, Rüstem, Niyazi. 

Oyuna Fenerliler, ortalardan 
ıaray takımı aşağıdaki kadro ile yaptıkları bir hücumla başlndı • 
ı;ıkrnıstır; lar. Ve daha ilk dakikalardn hli. 

Osman - Adnan, Faruk - Ct- kimiyeti ellerine alarak Hilal nı • 
kil, Enver, Musa - Sera/im, Bcr sıf sahasına y~rleştiler. 
duri, Cemil, Salim, Sa/dlıaddin, Çekilen şiltler ya dı~n çıkıyor 

Süleymaniye de mutad kadrosu· veyahut da çok güzel bir oyun 
çıkaran Muraı:iuı elinde oluyor. 

nu muhafaza ediyordu. Beşinci dakikada sağdan ya · 
Galatasarayın bk hücumu ile o- ~ılan bir hficumda Nlizım, ilk 

yuna ba;landı. Bu ilk akından IYOlü Hilat ağlarına takıverdi. 
sonra Galatasaraylılar hemen Sü· 12 inci dakikada küçük Fikret 
leymanirc nısıf sahasına yerleşti · ikinci, 19 uncu dakikada Basri 
]er ve bütün birinci devre imtida üçüncü, Melih dördüncü, 39 un· 

cu dakikada yine Melih frikikten 
dmca bu Mkimiyetlerini muhafa· besinci golil yaptı. 
za ettiler. Devrenin 15 inci dakika Oyun tamamen Fenerin bariz. 
SI Serafimın bir ortasından istila· bir üstünlüğü ile geçtiği halde 
de eden Cemil birinci, 27 inci da· . ':leceriksiz muhacimler topu ayal· 
kikada da Salahaddin frikikten 2 lannda fazla tutarak gol adedini 

·oğaltamıyordu. 
ind Galatasaray golünü yaptı ve Birinci devre bövlece (S--0) 
de\Te 2-0 Galatasaray lehine bitti. -cnerin lehine bitti. 

lKlNCJ DEVRE: , . t~nc! devre yine ı:cnerln b! • 
. . • kimıveti altında geçti. Bu arada 

Bu devre oyuna S{Uey:manıyelı· Melih, Küçük Fikret ve Büyük 
ltr başladılar. Galatasaray hal '7'ikret birer • 1 rlnhıt vnparak ta 

hattında kesilen bu akından sonra -rılanm sekize çıkarddar. 
San • Kınnızılılar gene Süleyma· Hilfil takrmı J\!f .. ""',1 "'Uzel o-
niye nısıf sahasına yerleştiler· H!· •ı ıaveııinde daha fazla ~ol! .. 
,_1_ raha bir ............ ,;... vemfyerck maçtan 8-0 mai!Jnp 
llLW.I ve t oyun o,,~.. olarak ayn.Jcla. 

DelılJer 
Lundrtı.. lD (A.A.) - Alt.markm 

&ayri mUselllh bir Uc:ırct geı:nla1 ·ol· 
duğu ırureUndc Almanya bUkO.me.U 
tar&fmdan yapılan bcya.nı:ı.t, iyi maıo 

mat almakta olan Lontlra mahaflll 
tnnı.twdan hayreUc klll'§ılanmıştır. 

Bu mah:ı!U, aşağıdal:I bll.dlselerl ha· 
tırlatmaktadır: 

ı - LloyclB Ucaret gemileri ııcıun. 

de Altma.rk adnıı taşıyan bir geminin 
izine tesadut edtlmemcktcdtr. 

2 - Halbuki beynelmilel posta it· 
Uhadmm himayesi nıtında. vflcuda ge. 
tlrtl.m.lş bir teşekkW oln.n beynelml· 
lel telgra.! ve telsl.z mubııbcrııtı tılrll. 
ğf tarafından 1939 ba.zlrıınmda neşre· 
dılmlş olan listede Altmıırk denilen 
bir Alman vapurunun lsınl yazılıdır. 

Ve bu ismin arkruımda b!rlblrlne en· 
tJlmt§ iki kılıç vardrr ki gemlnln harp 
geınllerl mmfma lthnl edilml§ oldu· 
ğuna alluncttlr. 

Bu liste alılkadar hU.kUınctler ta. 
rafından vcrllml.'} olan malO.mata 
istinaden tanzim edilm.lştir. 

3 - İngiliz harb gemileri tara. 
fmdan alınan mC"...ajlarda Altmark 
dl.al• çağırma i1'arctin1 kullanıyor· 
du. Bu işaret. beynelmilel birlik 
tarafmdıın Altmnrk'a tahBls edil -
miş olan işarettir. 

4 - Altmark mUsellab olduğu 
gibi Graf Şpe'nln la.şcslııi temin e
den ve Alman harb filosu esirleri 
için hapishane \•azlfeslnl gören bir 
gemlyru. 

Harb gem1sJ olarak toscll edil· 
m!ş olduğu halde 16 şubat tarihln. 
de Hamburs radyosunun Altmarkl 
zararsız bir ticaret geınlsi diye 
tavsif etmeslnln sebebini izah et· 
aıek Almnn hUkClmetine tcrettilb 
eder. 

Batırılan İran 
vapuru 

T ahrand~ tiddetli bir 
infial uyandı 

Pıırls, 19 - Tnhnuıdan blldiril 
Uyor: 

Bclçikadan Qeker ve şimendifer 
rayları yUklll olarak lraruı gitmek· 
te o:an lrnn bandıralı "Ermcnl8-
tnn" Ynpurunun yolda bir Alman 
tnhtelbahiıi tarafından torplllen
mes1 Tahran mahafilinde ~iddetll 
bir infial uyandırmaktnn başka 
bir şeye yaramıya,cağmı boynn edl. 
yor. İran matbuatı, hiçbir harb ka. 
çagı eşyası• taşmııyan İran vnpu· 
runun torpillenmesini §lddetJe ten· 
kid ediyor. 

Londrada tay
yare · müdafaa 
manevraları 

Dün altmış bin kişinin 
iştirakile yapıldı 

Roma, 18 - Londradan blldirll· 
dlğine göre bugUn Londrndn bU
ytlk mikyasta hava hUcumla.rma 
kaJ'Şl mUdaCaa manevııılan yapıl. 
mıştır. Bu manevralara 60 bin k!Bi 
fiilen i§tinık etmişty. 
Düşman taarruzlarmm şehre yU

zer tayyareyle dalga halinde blrf
blrl arkasından yapıldığı farzcdll
mlştir. Manevraların iyi neticeler 
vermiş olduklan temin eclilmekte
dfr. Hava hUcumlarına kaJ'Şl mil. 
dafaa manevralannm Ukbahıırın 
yn.klaştıi;'l şu gtınlerc tesadüf et
mesine bUyUk. ehemmiyet verili • 
yor. 

'if ' • - L ·~ • ~ ~ • • • 

Almanca dersi 
Seri ve asrf HABER Mctodıyıı 

.1e mutedil licretle ders almak is 
teyenlerin ••Almanca 8ğretmeni 

ısmine mektupla gaz:etem.iu mU 
racaatı. 

~ . . .. . .. . . . 

ogazıçın e cnı öy e 

Bir -r ıtus va kası 
ihbar edıldı 

Bit mücadelesi hazirana 
kadar devam edecek 
Fal;r vatandaşlar için Kasım 

paşa ve Balatta kurulaq halk ha 
mamlarının bugiln açılması bekle 
niyordu. Fakat bu hamamların 
kazanlan yakılınca bazı noksan • 
lar meydana çıkmıştır. 

Bunlann tamamlanabilmesi için 
halle' hamamlarının açılması bir 
kaç gün sonraya bırakılmı§tır. 

Şehir hamamlarının bir kısmı 
nın bunlar açılmcaya kadar, be • 
tediye tarafından kiralanarak 
bitlilere tahsis olunması ba · 
zı şikayetlere yol açmıştır. Bu 
meyanda bazı semtlerin kadınları 
istedikleri günlerde hamam bu · 
lamamaktan şikayet<iidirler. Be· 
lediyenin pisliğe kacşı açtığı mil 
car1ele hazirana kadar devam ede· 
ceğinden alınan sıkı tedbirlerin 
gevşetilmemesi alakadar memur
lara bildirilmistir. 

Son bir hafta zarfında Byoğ· 
lun:lan başka Bağaziçinde Yeni 
köyde de bir tifüs vakası olduğu 
sıhhat müdilrlUğüne bildirilmiş • 
tir. 

Hastalık mevzuu ve münfcrid 
mahiyette telakki edilmekle bcra 
ber umumı tedbirlerin tatbikine 
devrun edilerek bir salgına mey'" 
dan verilmiyeceği temin olunu· 
yor. 

Hadiselerin 
ascı&ul-- ., 

lef siri 
(Baş tarafı 1 incide) 

El-Vela - Altmnrk gemi inin 
ıınbarla.rmda h:ırb usullerine mu. 
luillf surette hnpscdllınlş lkl yUz 
kadn.r tngilis esiri \"areı; bu esiri 
bitaraf bir de,·letin lmra sularında 
olsa dııhl lrortnmıak İngiliz donnn. 
masmın hakkıdır. Bu ltlb:Lrla İngl· 
Uz hıı.l'h gemisi bttaraflılı hokulm. 
nu ihlal etmemiştir; blUUds ıı.n· 
barlarmda ga.yrlkannni vo gayri 
lmınni bir vulyette lngUlz estrlorl 
bulunduğu halde Non·eç knm su
lanna ginncklo bcyn ... lmllel ba.rb 
tt..'lullerfnl Alman harb ·gemisi lhtal 
etmlştir. 

Saniyen - Altm&rk hn.rb gemi. 
i Uı.erlndc mevkuf otnıı lnglUz 

esirleri Graf Spce ceb krovnzörU 
tarıı.fmd:uı batınlmı, İngiliz gCml· 
lcrlndcn almIJU1'tı; bu Alman ceh 
kruvazörü Frnn rz ba.ndırn.sı llc de. 
nlzlerde dolaşıyor, bu suretle bey· 
nelmllel harb hukukunu thlül edi
yordu. Bundan haşkn Alınan ha.rb 
scmllerlnln bUtün bitaraf Ucaret 
gcmllcrlnl do b:ıtmbğı maHimclur. 
Bu itibarla Altmnrk gemlslnln üze. 
ıiııc1e gayrlkn.nuni şeldlt1e nıc\'kuf 
b:ırb esirleri bulunmasa bile )inl'I 

tngfllz donıuımasmm muknbcle bil· 
misil moamele:ıl tatbik ctml'ğe 
hakkı . \'ardır. 

Bu \ııziyet kıu'§ısmda N on·eç lıU. 
kUnıetinln ao diyeceği belli ıleğilsc 
de Norveç mahaflllnin \'erdiği co
vıı.b şudar: "Nor•eç me.murlnn 
Altnuır.k gemisinin lclnde İnglllz e
sirleri bulunduğunu bilmiyordu; 
memleketin kara snlarma girmesi. 
ne bundan dola.), müsaade edildi.,. 

Norveç mnhafilinln bu sözleıi 

hukuld noktadan lngilizlerln kuY· 
vetU bir va.zlyette bulundul>larmı 
ı;östcrlr. Fakat mUhlm olnn dhet 
kendisi lçln beynelmilel harb hu. 
kulıuna riayet gtbl bir' \ıız1fe tanı· 
mıyan Almanynrun hadise <lolıı.yıst. 
le Norveç hlikümr.tt Uzerfnde ynp. 
hğ:ı şiddetli s!ynsi tazyikler ve 
tchdlcllerdir. Bu itibarla mesele· 
nln bnnd:ı.n t!IOnrnld lnldşaflıın mc. 
rakla beklenccclctir. 

IlASAN KUl\IÇAl"I 

Celal Bayann ikinci 
oğlu bu sabah geldi 

Sabık Başvekil Celal Bayar ve 
ailesi erkB.nı, bu sab:ı.h Sirkeci ga... 
rına giderek lsviçredc tahsilini ta.. 
maınlıyarak memlekete dönen o
ğulları Turgud Bayan karşılamış
lardır. 

Askeri 
I<.amus 

Herkese tazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

SovyeUer çok ş;ddetli yeni ~ 
taarruza hazulanıyorıır 

( Saştarafı 1 incide) 
çarpan l 5 tank harab olmuştur. 

Kareli berzahında halihazırda 

htikUm stiren siikfınct ll"'D gUnler 
zarfında Fin hava kuvvetlerinin 
gösterdiği bliyük faaliyete de l\t -
fcdnmektedir. Ecnebi mrMı"~"t . 
!erden yeni ma kineler alnn Fin 
tayyarecileri yalnız SovvE>t bom
bardıman tayyn?"C'lc rinln akınlarını 
ı;-erl pils1-ll rtmP.kle kRlma mı~lar. 
ayni Z!U'llall:fa Sovyet kıt'alannm 
~ ve cephane merkezle rUe mu. 
vasa1nlarmı da tahrib ctm'~l Prrlir. 

Alman bazı haberine g~re Fin· 
ler, Lenint?rad'dan Kareli He.na 
hına giden ı:ıimenrlifl'r hı>ttrnm bir 
kaç noktasını tahrlb etmiolerdir. 
Bu haberler do~ruysa &ı\'V~t kıta 
1'lrmm 13irnc!J nf"lr roncıJdil hir vıız{. 
Vl'te ı?irdikleri muhakkP. ktır. Çün
'tU Kare.ıı ccnhesinde bıılun:ı...., l!:i 
Sovyet fırkasmm yivceek ve cep. 
hnne lbtiyaçlan pek bü,'ilktUr. 

Summn cenhMinde ~imdi Finle • 
ıin iFgal etmPkto old•ıklıı.n hat 
da tahliye edilen hat '·"dar mliıı· 
tnhl:em \•e s._-ığlamdır. !kinci hat. 
tın arkasmda öndeki batlarla hie
blr alfıka.c;r olmıyacnk l:!E'kilde inşıı 
edılmis birçok hatlar vardır.. 

Hat yıprandı, fakat 
delinmedi 
Pruis, t 8 ( A. A.) - Kwl ordu. 

Almanyaya yapı· 
lacak ihracat 

Eski işleri tasfiye için 
bir mümessil geldi 

Almanların, yanı beş milyon llral.Jk 
Ucarl anlaşmasından lstl!ade ederek 
memlcketimlzdcn Utl milyon liralık 

~uru meyve satın almak Uure bura· 
ya bir mUmessil göndermeleri plya. 
sa.la.nmızcıa aıtı.ka Ue ka~ııawnqıtır. 

Almıuıların bilhassa ucuz !iyaUı 
lıurdn lnclr toplamak niyeUndc ol. 
dultları ötrenllt.nce flyo.Ue.r yUl<sel· 
meğe başla~tır. Bundan başka O· 
zilin ve fmdık !JyaUarmm d:ı yüksel. 
mesl bekleniyor. 
Diğer taraftan A.Imanya hesabına 

ptyns:ı.lanmızdan mal toplamak l.9tc
mcsı muhtemel bir Bulgar tadrl de 
bugUn konvıı.n.sıyonellc gelml§Ur. 

Alman boya ve kAğrt sanaytl mU· 
mcsslllerinden M. Errol tıug1ln eemp
lon ck.sprestle gelml§ ve Parkotele 
1ıımlşUr. Eski Ucnret anlll§ınası za.. 
manmdakl tş!erl tas!lye De m~gul o
lacağı anlR§ılınıştır. 

Amerikadan bir film 
kumpanyası müdürü 

geleli 
Amerikanın büyU.k bir film 

kumpanyası mUdUrterinden Nikola 
Perl bugiinkll konvansiyonello 
Balkanlnrdan şehrlmi.ze gelmiştir. 

Hnrb dolayı.sile Fransız film sn • 
na}ilnln bir durgunluk devresi 
geçirmekte olması Hollvut elnema 
kumpany:ılannm faaliyetlerini nrt
brmışt.ır. 

M. Peri yeni sezon için burada 
bnzı temasln.rda bulunacağını ıı6y
lcmiştlr. 

ZAYİ 
174 Uncu alayın birinci tabur 

4 llncU bölQğUnden aldığım terhfa 
tezkeremi kaybettim. Yenisini ala. 
cağımdan eskbılntn hOkmU yoktur. 

881 doğumlu FcıhmI Tan 

nun msan da~alal"I k~ 
lfmdJyalrlıırm gösterdiği ıı 
manca mukavemeti FJ'll~ 1' 
leleri tebarüz ettirmek ııı t 
tandiyayı tecavüze IWrŞ~ te 
Un bir kales.I olarak g 5 

dlr. ~ 
Pötf Parlzien şöyle > 
"Mıınnerhaym batU )).! 

Ur, f:ıknt dellnmcıni!itlr.gUO 
devam ediyor. Son iki İ· 
olup bitenler mukadderd tııS 
Ruslar insanca ve harb ~ 
sile kUtle halinde fıısı~ııt 
ruzJar yapmışlar ve Fin1 ..., ... 
-lnfna,ını delmeğe «<1'1~~ s 
C::tımMenm r:-arbı IJe VUO~ 
dn Flnlft.ndlvahlarm Y3 

1,rf' 
mUdafna hattını kat'l 0 ııfl 
be tt;klerl nnlasılrvor. f.f!I ı; 
hattı Summa ile VibOıiııJ'ı 
30 kilometre kndıır oeri~rt• 
telif mevzilerden xn f1 
Başlıca Uç mevzi vardll°· 

8 
d bir Ucrl hat ve bir ~rt 
vrunet hattından xnııır 
GörillUyor ki rnUteıırrız ı 
ı:llyanm kalb'ne g1rr.ıc1' ~ 
~a.k hu!!usunda de-illi 
seylcr yapmak mecburif

0 

lunuyorlıır .•• 

1 c ~~ ($0'\')·et • J"in har-b•" !iP'-
<"vYel nlman haberler S 
rnmı:ıdntlır.) 

lrlandada ~ir 
baskın yapıl~ 

I.ondrıı, 1D (A.A.) - oıJtJ 
!erinden birine yapılan 
CSillLSII1da 18 ki§! te\ k1l 
Bu ı:ıUpbell pbuılarm tc''~ tf 
lı llıtlynt tedbirleri ıııw~ 
et.rafına beş mltralyÖZ ye 
tL 150 lilAhlı a.eker ciV~ 
topll\Dan halla otele yaıu-~. 
~ydı. ı1!". 

Diğer dlıetten ••cuınb~d' 
landa ordunu., mcnsuPl 
kaç kişi Kt>ltastda MiJtDJI 
ki evlerden birine glre~ı 
ederı atlı efradını llil~ ,tı 
etınlgler ve bUtUn mob~ 
lıırdır. lki lrlaıı dalı te li 
esnaamda bu evde JIUlteıl> et' 
lanı.k pencerenin kepeıı::%td tıı "' 
madlğı ıı;ın tedhlşçueritl 
tertip ettjklert &a.11J1ol 

d ~I Alman teh 1 . . 
( Baştarsfı ~ ~ 

anlnşm11SJ o uekildcdir dtı'~et' 
arnızuna mUcavir bir ;.;ı:: 
dım eden memleketler de~ 
yetler Birliğine ka~ ad. .VJ 
zamanda Ahnanyayıı .. ~eC~ J 
ılyct almıt teınkld tl'W 1 

Norveç te h1taraf 1:ıf 
O lo, 18 (A. A.) --

j.e.mıı bildiriyor: ~ 
Norveç h:ırlctye •d• ~ 

dün ıık§nm Trondhll~ ııfT'., 
ği bir nutukta NorvcÇ ~c,·I~ 
meğe teşvllt için batı ~ 
gelen seslere rağnıe~ ~·"' 
bltruııf kalacağını, ~~ • 
lft.ndlyaya kıırşı bU' tBtJ' 
beslemekte olmakta ~~ 
sahnesinin genı~ıe~~f ~ 
Norveç için değil. ayte~ı 
FlnlAndlva için de b~ df1 ~ 
kil edeceğini, hll]t{Un~ 
lık eiynsetinden •> 
kayde~tir. 

istanbul Beled 
i ı an ı 

Umum! bahçeler icln !Uzumu olan Ağaç ve Kazıklar ~~, 
konulmU§lur. Tnlım1n bedeli 1193 llrn, tik trunlnatı SD Ura 83 j~I. 
name Zabıt ve :M.uameltı.t MUdUrlUğU Kaleminde g6rlllecckt1I'· ~ (1 

940 pa=nrtesı günU saat B te Dalını EncUmcndc yapılacAktJı'0~, teminat makbuz veyn mektupları ve 940 yılına. att Ttcaret M" ~.,. 
ycU1'tlrtcl bahço s:ılıJbl otduklo.nna da lr bahçeler mUdUrlUğWl ~~I 
veslknlıırlle ihale gUnU muayyen saatte Dnlmt EneUmende tıU1 (J 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma 1<oıı' .~ 
Reisliği: . ~~ ~ 

Ctnst Mlktan llk teminat ~ /. 
Sadeyağ (Urta) 1200 kilo 117 00 '~~ 

YUkaek lSğrctmen okulunun mayıs 1940 sonuna kadA!' lb ~-· • 
kıı.rch miktar, beher kilo tahmin bedoll vo ilk teminatı yazıtı ~tıf 
aubat DtO perşembe gtı:ıU saat on bir da aç~ eksiltme!! ytlP et J 

Eksiltme İstanbul Erkek llıe3l yanında yUkaek meJd.eP1 _Jt' 
ll.ğinde toplo.nan okul komisyonunca yapılacaktır. t fY 

lstelılılerln Ucaret odıısmm yeni l. • Tealkam ve ilk ~: _.,; 
birlikte belli gün ve ııaatte!KS:ı:U geçen komUyoııda buıwı.ına! ~ 

tık tamtnatı yatırmak Ti oart.na.meyt l'Önntk il~ 
men okulu lıl&nıain• m11raeut\an; (111'1) 



R A B '4 R - Akşam Postıta2 

' 
~ 

336 doğumluların 11k 
yoklamaları 

Beyollu yerli askerlik şubesin
den: a ~ --

ellıİJen i ~dişleri 
Uııul"'"""'ıo IİUU)11uuı co·c,.lil ıu,,.aıııaı ı ıııu,,.1111.l• 1 - Şubemiz yerlisinden 336 

doğumluların ilk roklamaları 19 
şubat 940 dan itibaren, cumartesi 
ve pazar hariç olarak hergü.n saat 
9 dan 12 ye .kadar şube binasında 
yapılacaktır. 

19.2.1940 Pazartesi 
- l 34 - )'uzun '4. IJU1u:tı 13.30/H.OO: MUzlk: Senfonik ııuztıu 

<Pl.J 18.00: Program ve mernJektt 
saat ayarı, ıs.o~ MUzik: Radyo caa 
Orkestrnsı, 18.40: Konu~ma: (Umu.. 
ınJ Terbiye ve Beden Terbiyesi). ıs.oa 
Serbest a:ıat. 19.10: :.ıcmlcket saat 
ııyan, A fa.mı ve meteoroloji hııbcrlerf, 
19.30: TOrk ııuzıgı: Geçit koruıert 
lOn okuyucu sıra ııoı. Çalan'ar: Ve
cihe, R~cn l{am, Kemal N. Se)hun, 
Cevdet lCozan, C~vdet Çağla, lzzettlQ 
ôkte. 20.15: Konuşma <Fen ve Tabiat 
hUgilertı. 20.~0: Türk MUzlğl Çalan. 
Jar: Reşat Erer, Fnhtre F'eraıuı, Re.. 
tik Fersan, Fahri Kopuz, 1 - Oku.. 
yan: Mustafa Çağlar, Mü.aeyyen s.. 
nar, 21.16: !.!Uük: l<OçUk orke.stra. 
22.IG: Memleket aaııt ayan, Aj~ 
haberleri; ziraat, Eshav - TahvtıAt. 
Kambiyo - Nukut Doraam (Ftyat). 
%2.30: Müzik · Cazbaııd (Pl.) 23.2:5/ 
2a.80: Yarınki program ve kapanlf. 

U ,111111 • •'"~·ıı:ı ırar.ındı. l!lt'l,"ırıuı~ bır "\lııiun ~eyy:ıhı 

~itfada diş ah Nakleden: L. L.. 
1,.__ rnııyurıJa; . ısından ıs-1 ru ~~.tx:unı~ olacak kı, uuJan !(m 
~ d ca h~ ar 

Bunlar •açları aakalları uzamış· /allat elleri, a· 
;;ukı"rı, ~urı vucutlurı olmıyan, yüz.1.eri, gozler .. 

yaralar içinde insanlardı: 2 - Her nahiye halkının yok· 
lamaya geleceği günler, şunlardır: 

~ dı e varı.nı. Al a ca artık terc:dduUennuı :.ılındıgı 
t~ doktorunu tı ay g~ ııı iarketum. Ken<lı kt:mıu_ııe; 

ıııı ,..llliş ola}'•n. nıuuaka ıı· "- <;ok şukur., dt:dwı. Uc.-dığı 
~ı~· ~ . 

ij rnu~terisl . mı kabw t!llUebıldıml 
eı·ı~rıe &ırdığını Ytrn. Mua B~ncı g!ln bl:kıt:me salonuna .. 
Ilı _de sanırızn. ~~il kerı gene yalnız biz vardık. Tek! aı 

libı ~1Sları gor(ir da .daı · p.aun dı~ tavsıyt!:.ınde 1:.raı t!llını 
Ilı llları seıaznı ~ bıı Aluııcı gun goru~_erınu dahcs ıyı 

ulernadi anzn. Sonr• a.ıılat.mak uz.:ıe ak~nu:stu l.iulh.a 
flıant Yeıı bek) • 

aYtıı Vf )'orgunı eme sa neut: kar ıla~ıp romamık bır g1211 ı 
ela eski rn-- llkwnu gı u yapmağcs ka.r-cir \t:rdık. 

Fakat mağaranın ıçınde hıçbır 
~ :ıaJa u.ııwJ1ğma gure oıad., 
aıılı tek blf oıahlfık oıruadığımı 

auın<lım. 

Tım:.ah adam:ı gülerek başımı 
:;alladım.• 

- l'ek~lf! yürüyelim bakalım, 
:-ada ne var? 

lJıye soylenerek mağaranın ni· 
.ıa)etıne doğru yürümeye başla· 

Jun. Tiınsa.n adam hemen önwne 

iki Aşık gibi gezmiştik· ilk bu .u ıadı· Kıvrana kıvrana, hızlı 
~uıı deııt'dıkleı.ı ::;onra ona, bıı ,ıızh matara:ıın dibine doğru git· 

·a~. -'"'11uaları oku· 
~ Or:ın. 

tııı -a insan . 
ı ~ !ara eskılerden ~ 
ııı aı~a ile &öda teııacıuı edeı 

laıı:Qa 'le ~en geçirir. A 
ın &ordun eğecek güze 

tııı ~tlerını ınü onunıa ko 

Jı~ırun beklt:nıe :raluuuuda tiaa· ti. 
detmıe kavu~cağuıa eskıdenberı Orada bir yerde durup eliyle 

il bckı ar-dl. Çlirık · d 
aJ~ı_ tıınc tvl- U J; 

1 ~aıun """'sında bac: 
~ltr ~lanı ve sarsıl 
' lflde kurulduğu 

ınaudığuru ı;oytedun. 

ArUk, hergün biribirimizi görü 
yorduk. Uı~ı> e berabeı gıder :iOn 
ra evleı unıze g1:ne beraber doner 
Jık. A)·rı~ ht:r ~anı ruııdevwııı.. 
al gelirdık· 

~ 
t:tıc daij SôıleriınJ Hır gun bana dedi ki: 

'.ııı Vernı~k ı . bu sor - Bıltyor mu;,wı, sevgilim 
g~ertıı de :~ SÖYiedim kararımı 'c.rd1ml Plô.tindeu yap 

;a_.ı 'VVeı <'h- bundaı unıcagıml 
1tına n '-Qllıleyi tanıma! 

ll'lh al) ld 
~ Sô • 0 uğunıu b"I > IUyoruın. ı 

eıı-&alollda 
~ •Ik sırasını beki 
esJr &ördu~ - eı 
~ ettim, 

3 
&un göz 

, ua,~ B No, h bakış· 
tuıı~ıctye Süra u nevj bakı~ 
it: rlltt. 8 Ue varmak i 
~~ bırka u sırada ınanidaı 

1 e~~ deıa öksürrneyı 
ıı... t'çjl'tnek . . lkinci gün 
. ~ua 1.,,_ ıı;ın k . 
~aııı ~diın . . endısim 

ı lldarı geçe ~ttun. Üçüncü 
\y~lını ~n. pardon 

basttın lllak maksa 
~ı t~ sırası .ve nihayet 

e g,li hı: ~ bızcJen evve 

~ blıi ~t:::ı ınuayeneha 
l)~ başıadını. . bırakınca 

~St ~k • 
O 

1
. fena bir ~e" 
·ı~ :,;~ 
tıı t .. ~. 

·· f:v ~"1P etti· ~ etı ,, ,, • 
~ah_ ler •. "UZ ağnSI da 
:--~ ha' fakat . çe 
' b" ~ b. ne dıyeyim 
i ır lalı İl ı: Uzuv ••• 

: t1ıı ben gordUğüzn ~ ~ 
§ÖYie u go~· 

l'abaı..... devam et 
ili, il~ ""'lllt baba 

u.'ltı rısının en sı Sı>okrat bi· 
~lloı.~buı tde korkunç ağn 

"<Qt "" r. •...: Sö 
l~ >'oJtsa? Ylerni§? Dokto· 
. Yır U 
ilde' ıutı ıa 

lkn sevinerek: 
- liravo, ~ile! diye bağır 

dım. lJuuaklanııdan opc:ıken ag 
"11ıın ıçınde dort pıiilm dıı: bulwı 
duğwıu hıssettığım \'llk.ıl ııe kacıaı 

meınuun olacağımı bilsem! 

- Mademlu ısrar edıyorsun .. . 
Yalnız bıraz pahalı olacak! 

- Onun eboounıyeu yok, yav· 
rwn, hıs; elıenunıyetı yokl 

Sözüme kuvvet vermek için lkı 

dela soyledim. 

- Sen de di~iye söylemelisin! 
- Söylıyeceğım, tabil 

Aynı gün s0ylcmışum. CemiJt. 
ıle beraber muayenehaneye gıttık 

Cemile koltuğa oturunca, dok· 
tora: 

- Doktor bey, dedim. di~erinı 
platınden yaparsın, o.Llf mu? 

- Nasıl isterseniz • .Berum içiıı 

ayru hesap. 

Cemilenin tedavisi yirmı gurı 

:ıü:-du· Berum ki birkaç gün da!üı 
devam edecekti. Cem1le dışlerinı 

taktıktan sonra ağzını açınca: 
- Ç.Ok güzel oldu, Cemıle, ha 

nkulfide bır şeyi tebrik ederimi 
O, gülüms1yerek: 

- Scvgılım, o zaman ne kadaı 
haklı olduğunu şimdı anlıyorum 

diyerek çantasından bir kağıt çı · 

kardı; bana uzattı. Açıp okudum. 

"Bayan Cemilenin hesabı. Be-

.rerde ağır bir şeyi kaldırmağa 

.;aııştığııu tarkcLtim. 
Oerhal yaıuna yetiştim. Evet, 

timsah adam he.ecanla yerde taş. 
kapak gibi bir şeyı yerinden kınul· 
Jaunağa çalışıyordu. • 

Hemen adamın elini tuttum. 
Bu ımacra diz çöktüğüm için ada· 
ınm buruşuk yüzünün içinde par
layan slınsirah gözlerinin ~uk
ı.a parladığım görüy~rdwn. 

- Bana bak! diye bağırdım. 
Burada ne ı,·ar? Bunu ne)'e açmak 
ıstıyorswı? Burada yılanlar mı 
va;? 

Adam söylediğimi anlamadan 
nayret ve teessürle yüzüme bakı· 
yordu. 

Sanki ona itimat etmeyJşime 
pek müt~ir gıbi görünüyordu. 

Hana gene dilsiı seslerile aca· 
ıp, ll".anasıı kelimeler söyliyerek 
elini bırakrriamı ı~et ediyor, ora· 
yı açmakta ısrar ediyordu. 

Ona tekrar tabancamı çıkara· 
rak gösterdım ve tehdit i~reti 
yaptım. 

Uemek isti~·ordum ki §ayet o aç
tığı yerden ilzerime yılanlar l}ü· 
cum edecek ise, yani herhangi bir 
tuzağa dü§Urüldüğümil anlarsam 
derhal kendisini ö.dUımekten hiç 
tereddüt etmiyecektim· 

Timsah adam son derece kork· 
tuğu tabancama dehşet dolu göz· 
ıerıe baktı ve acı acı sesler çıkar· 
dı. Ayni zamanda heyecanlı heye
canlı başını sallıyor, bana, kork· 
mama hiçbir scbeb olmadığını, 

maksadımı pek güıel anladığım , 

eğer fenahk olursa o elimdeki si· 
fıhla öldürülmeye razı olacağını 

ifade etmeğe çalışıyordu. 
O vakit rmniret gEtirdim ve a· 

damın elini serbest bıraktıf,rım gi· 
bi, hatta. o taş kapağı açmak için 
kendisine }'ardun da ettim. 

Me;hfd bir yerden gelen soluk 
Jlr ardınlığm ıçindc. mahzenin dı· 
Llinde· 30·40 kadar insanın, kor· 
.mnç insanın kaymışmal.ta olduk 
Jarı görülüyordu. Fakat nasıl in' 
sanlar? Bu manzara tarifi kabil ol· 
nuracak bir kabustan başka biı 
şey değildi· 

Bunlar saçları sakallan uzamı~. 
fakat elleri, a)·aklan, yan vücut· 
tarı olmıyan, yüılcri, gözlen ya· 
ralar içinde insanlardı: 

CüzamJılar! 

Bu korkunç vücut parçalan aşa· 
ğıda, geniş mahzenin dibinde Me
ta vıcırvıcır kaynaşmakta, bir ne
... i iri, korkunç, müstekreh akrep 
ter gibi gidıp gelmekte. )'erlerde 
sürünmekteydılcr. 

Bu manzara)'l görGp de tepe· 
den tırnağa kadar dehşet içinde 
titremiyecek bir insan tasavvuı 
edemem. 

Bu mahh1klan bu insan parça· 
lan, korkunç yaralar içinde yaşı· 
yan bu zavallılar burada ne .yap 
maktaydılar? Niçin buraya atıl · 

m.ışlardı? 1 
Bunlan timsah adamdan, C>ğ· 

renineye imk~n }"Oktu. 
Fakat gerek o, gerek ben aşa~ı· 

da vıar vıcır kaynaşan bu mah 
lQklara dehşetle bakıp durmaktan 
kendimizi a'amıyorduk. 

llk ş:ı:kınl1''UJ1 zail olduktan 
sonra onların orada ne yaptıkla· 
rını sarih surette gSrrnek kabil ol· 
du. Bu adamlar ölmüş bir insanı 
parçalamakta, etlerini, kemikleri· 
nl ayırarak payla~ta, bir kıs· 

mmı mahzenin kö~erinde hare
ketsiz yatan bazı hasta!ara taşı· 
maktaydılarl 

Oh! Bunlar cüzamlı tufan in· 
sanlanydı ve insan )iyorlardıl llk 
önce parçalanan ölünün benim 
Hintli uşağım Cavadinin cesedi ol 
duğun.u zannederek tit:edim.Filha 
kika parçaladıkları adam iri bir in 
s.ın vücudurdu. Ve saçları da bir 
Hintli o'.duğuna şüphe bırak.mıya· 
cak şekilde uzun s<:ç!ardı. Vücudu 
çırçıplak soyulmuştu. Adamcağı· 

zın cesedini gayet keskin olduktan 
anla~1lan keskin, balta şeklinde ka· 
)'Cl parçalarile doğramaktaydılar. 

Vüvcudu çırçıp1ak o'.an ölünün 
bizim Cavaclire nazaran pek daha 
siyah oluşu bana teselli verdi· Bi 
raz daha dikkatle bakınca parçala· 
nan cesedin b:r erkek değil, bir ka· 
dın oldujtunu anlayarak tamamil<' 
müsterih oldum. 

Subatm 19 ve 20 inci günleri 
Taksim, 21.22 ve 23 üncü gün'eri 
Bcyo~lu merkez, 26,27 .28 ve 29 
uncu günleri Galata, martın 1.4. 
ve 6 ıncı günleri Kasımpaşa, 7. 
8. ,.e 11 inci günleri Hasköy .. 12, 
13 \'e 14 üncü gflnlerf Şişli. 15 inci 
günü Kemerburgaz nahiyesi halkı. 

3 - Fotoğraflı hüviyet cilzdanı 
iki adet vesika fotcmah, ikamet· 
rrtıh senedi. sanatkdrlann en son 
5anatine dair ve~ika, okurların 
mektep hüviyet cüzdanı getirmek· 
ri. 

4 - Hariçte bulunanların bu· 
lunduklan yerdeki şub~'ere milra· 
caat etmeleri ilan olunur· 

ŞEHtu TlYA'n,OSV 
IComedl I<ımıı: 

Ak..,am 20.80 da: 
00LU1'1U2 

--n-<>--
uıı:ık Operetinde 

Bugün gUndUz 16 
Akşam 9 da 

Leblcbld Hor Hor 
Zozo Dalma.ala 
BUyUk Operet 

ALEMDARs nemasındc 
1 - Şarlol< Holmes 
2 - Sonsuz Aşk 

·KURTULUŞ. 
BiÇKi ve DİKiŞ 

DERSANESI 
MUDlRESl: 

BAY AN PAPAZV AN' 

. Haftada dört gün kadınlara 
günde üçer saat Fransıı usulile 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir \''l 

4 ayda Maarifçe musaddak djplo
ma verilir. Feriköy Tepeüstü US 
No. Papazvan apartunanı. 

I• Oksürenıere Katran Hakkı Ekrem ı 
Hakkı Katran P.iStilleri de vardır 

:-::::-=:--~~~~~~~~~---'E--~~~~~~~ • 
t.,•, ": . ........ • ··, i"' ........ ~ ... ~ ........ : *' .... s- .:. ; •. , •' , . 

UobrekJcrdcn idrar torbasına kadar .)'OJlardRkl h~tahklnr,,. 
nılkroplarım kökünden tcml:t.lcuıck lçlıı 

HJ.ı:L.'\IOBJ..0 kullnıırnız 

HELMOBLEU 
B6brekterln çatışmak kudretini arttırır. J{ı..drn erkek tdrar 
zorluklnrını, eekl ve yent bPleo~ukl111'bınu. mesane tltlhnbını, 
beJ af;rısrnt, erk erk idrar bozmak ve bozarken yanmak 

hallerini Jtlderlr. Dol idrar temin <>der. ldrarrta kumların, 
mesanede taşların teşekkUIUne mtınl olur. 

DİKKAT: HEl.MORIJl idrarınızı temlzltyerek mnvlleşUrtr. 
· Sıhhat VeltAletlnln ruhsatını hntzdlr. 

HER ECZANEDE BUI .. UNUR. 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
iş etme Umum idaresi ilan lan 

Muba.ınıncn bedeli 23200 Ura olan 80 too aillndlr yağ'J 29·2·940 per,em191 
gtlnU aaat 15 de kapalı zart usulU ile Ankarada idare tıınaaında aatuı ahııa. 
cakttr. 

Bu ıoe gTimek laUyenlerlo 1740 liralık muvakkat teminat De kaııueım 
ta)1n ettiği vulka'an ve tekltnertııı ayw gün aaat H de kadar lwa:ıllı)'Ola 
relsllğioo vermeleri ldzxmdır. ı ıt ı% ot\ltdu~n SPokraı 

Ücırıtıi ada.'lıı . için bu 
~"'!ıe Okul'U l\tn ıleri silrdü 

td~~rç b?ı ~erinden teı 
heri 30 liradan dört adet p.Atin 
diş. Yekün: 120 lira.,, 

Ağır kapak yerinden kımıldadı· (De,·amı \'&!') 

Şartnıuneler parasız olarak Ankarada Malum• d&lreslııcıtm. BaJ_,,.. 
03da Tesellüm Ye Sevk ıefllğloden dağıtılacaktır. (11201 

"{)· ""l:l}' 1 dını. •• 
b '§ nıı tı.. diye Ve .. mu· 
: dı ttka.ra devam et 

~~?., ~ nı.i Yap~sınıı yoksa 

Yeni d l'tnak niyetin 
~ile ış ~ 

il~, biraen ı Plırtyonun. H 
~ ıı aı em 

r .. \ott. b lln l'a "YS Q' Pttracaıcsınız' 
,, N. ~ • dolayı da rnk 
q4t -~t:}) ~ 

~ "<IQın·~ 
il ~ ~ltııda ı ~ o•lllıy . Ne 'la a tın diş hiç 
~ ~tak. 2lk ki baş.'<a 

ı. :ı ll'l 1ilti d 
'<I• ''ll r ey· 1~e P~tin<J Utı, dedim 
~~tı,~~lirnen 'laptınnanı· 
a Ur. ~ııa Plat:·· 

,1 ~1~ n l:ıı~lol'\ı.rı ıdrı Paha'ıya 
ı.ı aır.._~"'<ıl ..... _ ·· ecli" .. 
C;ık ,._.'il( -•ıası, gıne görr 
~· llaı~re , 11• ~avisi de 
~ ı· i P~u1 lıraya maı 

>.. ~ :;a. nden olursa 
"tlc ll'Şe 
\ıa(~t . 1~r SôyljYeyjm m·; 
tı ... ın ~ 1 

~~~ S<in bi Ubahs O) S. ~ıı: fazla para 
~s ... ~elidir. 
ı .. Ea11,_ Var ın 
~( ''il, rı.... • 1 bun , 
~-~u~ı' un. Altnı 

~~~ ~~~ı ~~!~~-~ 
lar dı\.... ~ Pl~tind 
tlb.. "'~rlltlıı en 
~ r. .. ttı RQ 

'""~ n Olrnu,nı 
'1 dikkati-

Alnımdan akmaya ba~hyan te· 
ri silerek; 

-----~ ğı zaman onu birlikte bir kenara p 
ıttik. O vakit timsah adam açılan 

delikten ba~mı sarkıtarak a~ağıya 
1
, ~-1-'''!lllli-!Eiqli~ll 

.... . ... ..,_~ .... :. .... .. .• . 

- YanL diye kekeledim. bakmağa başladı. F Her türlü yanıkları, 
kan çıbanlarını, 
koltuk alb çibanlarını1 
dolma akneler, 
ergenlikler, 

- Yani, sevgilim, dişlerimin 

plfıtinden olması fikrini ortaya a 
tan scndim. Aşkın idamesi ıç11 1 
türlü fedakarlıklar lazımdır· lştt 
bana karşı olan aşkııu isbat ede 
cek zaman geldi. 

Tekrar keke!edim: 
- Yani? ... 
- Yani, doktora dişlerimi plft·· 

tinden yap diye tcnbih eden ser 
değil miydın? Böyle değil mi ama 

güzelim? 
Kadere boyun e~dim. Aynı gürı 

doktora gidip te yüz yirmi lirayı 

sardığım sırada, ağzımdan otuz 
dışimın birden çekildiğini zannet 
tim. 

Doktor bey, dedim, benim al· 

Ben de acılan deliğe 41ilince 
'ördüğüm manzaranın dehşetin· 

den birdenbire donup kaldım. 1 
Bütiln til;lerim ürpermişti. Zi· 

ra bu kapak mahzen gibi bir yere 
açılmıştL 1 

Mahzen pek aşağıda olmakla 
beraber hiç de karanlık değildi. 

un dişler için acele etme. Şimdilik 
dursun. 

- Neden? 
- E ... 1 Daha sonra belki ben c~· 

plfttinden yaptırırım .•. ,, 

O günden sonra, dişçilerin bek· 
eme salonunda kimse ile konuş
mayıp ciddi oturan uslu ve akıllı 
adamları ta)<dir etmekteyim .. 

fstanbul Şekercıler. Şeker:emecı ' er. Şeker;ı rrıevad. 
ve Tahın he.vacılar Cemiyetinden: 

lstanbul oekerc11er, ~kerlcmceller, şekerli mevad ve tahin helvacılar ceml
yeUnlo umumi beye tinin 2/2/ IHO tan hinde toplanacağı UA.n edilen içtima· 
mda ckscrfyet ha&l olmadığrncıan 24/2/940 cumartesı gününe btralulmı§tır. 
Cemiyet mcnauplannın mezktlr günde saat 14 ten 17 ye kadar lsto.nbul be· 
ledlye.si civarında Türbe, BabıAll Cad. 10 No. lı Esnat cemiyetten bınamıdıı.. 
ki cemlyeUml.z idare merkezin~ c:em.lyet cUzd.anlartıe beraber hazır bulun
malan tltn olunur. 

Ruzname: 1039 ısenea1 muamelAt ve beaaplannm tet.klld ve ldare bcye
Unln lbraaı • 1940 seneaı meaat tarzı hakkmda mUzalı:erat ve ıtUba.zı mukar. 
rerat edllmul, - Nllfmm t.bdW lcabedeD i4an :bey•UAln ye.ııiden .e'1!mul 

traf yaralannı, 
meme iltihaplannı ve 
çatlak lan. 

Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihapla nnı EN ERKEN ve 
. EN EMiN TEDA VI EDER . 

V İ R O Z A P A T 1, ~Jihropların yaşamasına mani olur 
r. - .. .. • , ' '• . • .. •• -i ; '\• : ,. ·"!: .. .. ~ •• - - f .. ;J.J • .. ~ ~ . ,.. . ... 

ı_· i~_HiS_AR_LA_R ___ U_M_UM_.N_Loo_O_RLU_·· GU_ .. '_DEN_1 1 
Muhammen B. % 7,6 tcmlnau Ek.si! t.ıııeııl.D 

CJnsi :ııtktan Llra Kr. Lira Kr. Şekil eaaU 
Calo:ı mantarı 1.125.000 Slf 11250 84t Pazarlık H 
Şarap mantan ~.000 ,. lılOS:S 1058 " li,30 
Rakı mruıt.ıı.n 10.000.000 • 33.350 2501 Kapıı.b Z. 15 
Şnnıt mAntan ı.soo.ooo .. u .o55 1056 " ı~.so 
Galon mantarı 300.000 • 8.000 225 Acık ekalltme ı& 
Fıcı maııtan 100.000 ., 2.350 176 ,. ., lG,30 

l - Numune ve vart:nameletl mucibince yultardn ynzılı attı kalem mantar lı1zala.rında yazılı usullerle ve tı.traa 
lannda yazılı ııaaUcrde ııatm almacalttır. 1 

II - Ekalltme 15/lll/910 cuma glınU I<nbala§ta levazmı ve mUbayaat ııubcs1ndek1 alım kom!syonuııda yap&Ja. 
caktxr. 

m - Şartname ve numuneler bıır~ adı recen komisyondan almabilir Yalnız ralo mantamıa alt prtııame. 
ler on U9 kuru, bedelle \•erlllr. 

IV - Kıl.palı zarta l;ıtlrnk edeceklerin mOhUrJO teklll mektuplannı kanun! vesaik De 9' 7,6 rtJvenme p&r&11 

makbuzu veya banka tenıinat mel<tubunu ihtiva edecek kapıı.Jı zar.narın eksi tme saatinden btrwr nal enoeUıııe • 
dar koıııl.syon bnşkanlığına makbuz mukabWnd• vermeleri pazartı:n clncaklertn da ,. 7~ auvenma pare1&ril9 
mukiU' kom1Jiyona eeımelerl. (1283) 



8 

• 

H 'K. BE R - Akşam Postası 

• 

Yeni 1940 R. C. A. radyo çefitleri tam mel'fasile yUkjel( teknik ve sanat eseridir. 

Bunları ~götürseniz kendi sınıflatt datiiU"de glizellik, teknik ev~af itibhrile 
yegAne olduklarına ve her R. C. A. radyosu aynı fiattan diOer bir radyoya nu•r•n 
nisbet kabul etme~ derece$fe faik otdu6unu behemehal kabul edeceksiniz. 

1 
R C. A. Nevyork modeli radyolar piyasanın en asrtleridir. Haricf kısmın gUı:e&liii, 
tarzı imelının en ufak teferruatına kadar incelenmiş olması, seOfamhöı itibarile 
birer "şaheserdir. 

Tekmil Gsrf tekernmül6tı ihtiva eden yeni R. O.A. Nevyork modeli raôyolerını 
dini erseniz onlarda bulacağınız adeta i?anılmaz derecedeki yüksek evsaf' sizi 
mebhut ve hayran bırakac:aklır. 

.. 

RCA NEVYOR RADYOLAR 

ISTANBUL ANKARA IZMIR 


