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lh.... ~ 0:-~ • tatbikatta 
t~~ •'ic .. .:a olflun • de,·let. 
~ ~~ YCnl bir mefhum 

~y, blrJ , tir. İki muharib ta
~ ltı~~Y• her lkf!llle mutlak 
ı.-..t ticiı.:!u bir ittifakı oldu
~ l1t1 bir fahıs, kendi· 

d, beb gö:Ce rn~bur edecek 
~bılit 'lllb haU:Ycblllr , .e arala-
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latuyonunda Yugoslav HarldJe Namlle bellüer." 
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Resmi tebliğ: 

iTTif AKLA 

Antant devletlai biri
birlerinin meni aatleri
ne mÜ§tereken nigeh-

ban olacaklar 
Belpsd, <& (AA.) - Balkan kon· 

:teransı hakkmda qatıdaki tebliğ neı
redilmtıUr: 

Daimi kon.HJ •umun am1m! ve 
Jtımat verici bir Jıan. içinde J&pt.ık
lan görüf teau.ı &f&tıdaJd hu.uala
rm itWakla mU,&hede ve teablUne 
lmkb veimlftlr: 
ı - Dert deTJetta dofu-oenup A .,.. 

rupaımıda ban§, ntzam n emniyetin 
muhafazasmd&kl mtl§terek meıı.taat
lerf, 

2 - OOrt devletin, Avrupamrı bu 
Jmmmı harpten korumak için bugtln· 
kn 1bWlf karıısmdald vaziyetlerini 
muhafaza sureUle tamamen muııliba· 
ııe olan slyaaetlcrine devam hususun· 
d&1d katı kararlan, 

'(Devamı ! lnelde) 

Bombardnnan edilen bir F1n şelirlndc yangm,.. 

Sovgetler son 
hücumlarda 150 
ta91Jare ka1Jbetti 

Summa da arka arkaya yapılan ~ 
ta-arrdzda da Sovyetler Finlerin 

mukavemetini kıramadılar 
Stokholm, 5 (A.A.) - Stok· 

holm Tidnigen gazetesinin Hel • 
sinkideki muha!biri, bildiriyor: 

Kareli cephesinde Finlandiya 
kıtaatı, Ruslann zırhlı kızaklar 

kullanmaktan ibaret olan yeni 
tabiyelcrine karıı kendilerini mü· 
dafaa et:meğe alışnuşlardır. 

.4 Şubat tarihi.mie Finllndiya· 
(Devamı 4 ün~) 

Fethi KARDE~ 
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Yazan: OTERO. l 23 J Tercüme eden: V. G. iY eni tarifeye göre 
Jki, üç hafta içinde sade Marsilyanın değil, bü
tün Fransarun adeta en meşhur insanı olmuştum. 
Etrafımda dönüp dola§anlar da o nisbette art
mıştı 

Tramvay 
ücretleri 

Aktarma biletleri ve üc
retli paso kartları 

ihdas edilecek 

Bununla beraber, bütün bunla
nn lehimde tesiri de olmıyor de
ğildi, hatta bilakis bu hadiseler İS"' 

mimin bir kat daha duyulmasına 
sebeb olmuştu. Çalıştığun tiyatro 
ve madam Lerminarun gazeteci 
kocası, biltiln bunların Felicia ta· 
rafından, yapıldığım, beni tiyatro
dan uzaklaştırıp yerime geçmek 
istediğini yazdılar. 

lki, Uç hafta içinde sade Marsil· 
yanın değil, butün Fransamn Me
ta en meşhur insanı olmuştum. 

Etrafımda döniıp dolaşanlar da 
,, nisbette artmıştı. Buna mukabil 
ve belki bundan dolayı, Augusto 
bana eski muhabbetini göstermi· 
yordu. Zira, şöhretim ve dostlarım 
arttıkça beni kepdisinden uzak his
eetmeye başlamıştı ve ayrılmak i· 
pn fırsat arıyor gibiydi· 

Ben de OM böyle bir fırsat te
min etmek istedim. 

Bana '11 fazla alftka g~er 
&n biri, Pornis isminde bir genç
ti. Marsilyanm zenginlerinden biri 
olan Pornis o zamana kadar beni 
pek al!kadar etmemişti. Fakat ken 
disinin bana iyi bir dost olabilece
lini dilşünilyordum. 

Sık sık tekrar ettiği ~bbQsle
rlnden birini cevapsız bırakmadım 
ve bunun üzerine onun, derhal tes· 
bir edildiğini gördilm. 

Fakat, bir iki gün sonra tiyatro
& bir kadın beni görmeye geldi. 
Pomisin metresi oldu~u aöyli· 
yen bu kadın. dostunu kendisine 
bırakmam için yalvarıyordu. 

- Onu l:aybedecek olursam km 
öimi öldürürüm, diyordu. 

Kendisine !!ÖZ veroim. 
Kadın sevinerek gitti· Ben de 

sözümil tuttum ve ertesi gilnden i· 
tibaren Pomisle selamı, sabahı 
kestim. .. 

Bu hareketimde isabet ettilimi 
10nradan anladim ve büyük bir 
yicdan rahatlığı duydum: Pornisle 
_, kadın evlenmi§lerdi. 

VI 

PARISTEN NEVYORKA 
Marsilya Kristalpalası ile yap 
b~ mukavele sona ermek üze· 
re}'<li. 

Bir akşam seyirciler arasında 
bir adamın beni son derece bilyük 
bir heyecanla ve gürültü ile alkış
ladığını farkettirn. Fakat, arada 
sırada böyle fazla coşkun seyirciler 
~ görüldilğü için, aldın~ etme.. 
elim ve kim di>·e dikkatle bakma· 
Chm bile. 

Ertesi gün oteldeki odama, hi%" 
metçi bir kart getirdi: Gelen Gug
lielmo idi ve benimle görilşmek is. 
tiyordu. 

Kocam oldu~unu unutmuştum 
bile! O da beni §imdiye kadar hiç 
aramamıştı. Şimdi mi aklına gel· 
miştim? Bu sefer de kimbilir gene 
ne istiyordu. Bana yaptıkları kAfi 
öeğil miydi? 

Oteldeki hizmetçi bu adamın 

kocam oldu~nu bilmiyordu. Ken
disini bir yabana gibi telakki et· 
tim ve: 

- Git söyle, görilşmek istemi. 
yonnuş dedim. 

Fakat Guglielmo, hizmetçiyi i· 
terek odama daldı. 

Evvela, kendimi ona karşı k!fi 
derecede mukavemet gösterebile
cek bir halde zannediyordum· Fa· 
kat, karşinla diz çöküp: 

- Nina, Ninacığun.. Affet be. 
nil diye yalvarmaya başlayınca, 

biltün mukavetim kayboldu ve yu· 
muşadım-

0 zaman anladim ki, insanın, 

bir kere kalbinde yer eden biri ko
lay kolay unutulamıyor, insan nef 
ret ettiği eski sevgilisini değilse bi· 
le. hasret çektiği eski aevgi]Jsini 
tekrar seviyor .•• 

Guglielmo yumuşadı~ı görOn.. 
ce bana gene bir takım hik~yeler 
uydurmaya ba~adı: 
Babası çok hasta imiıs de.· Anası 

bilmem ne Olın\13 da... Başından 
neler geçmiD de... Daha neler ne
ler[ 

- Peki. dedim, benim yedi~n 
paralanın ne olacak? diye sordum. 

- Onların hepsini temin edece
ğim sana, Nina, dedi. Biliyorum·. 
Yaptılım çok delice bir §eydi. Fa· 
kat biltiln onları senin için yap. 
nuştım. Eler Monte Karloda tali· 
im yardım edip kazanını§ olsay
dım, gene sana harcayacaktim .• 

Alayla güldüm: 
- O zavallı hizmetçi kıza da 

~le mi llSyledin? diye sordum. 

1atanbul Tramvay ve Elektrik idare
leri mUdUrlUğU, hazrrladığı )'e!ll 
tramvay UcreUerl tarUea1n1 belediye
ye g6ndennlı ve belediyeden de Na.. 
tJ& vek4let1ne g6nderllmJoUr. 

Yeni tarifede, evvelce de kaydet
tJğimlz gibi, kısa mesafelerde b1rln 
c1 mevkide 5,15 yerine 5 kunJf. lldnci 
mevki 3,25 yerine 3 kuruı: U&UD m• 
Ateler lçtıı blrlncl mevki 7,150 yerine 
8 kW'U§, Udncl mevki 6,~ yertlie e 
kurut tesblt edllmiştir. 

YUksek mektep talebeal içlıı vert· 
len tcbeke pasolarmm her mJUt tal• 
beye t~mlll muvafık görWmUıtür. 

Ayni lsUkamette olmak ve gldif 
gell!f mahJyctlDJ almamak Uzere ayni 
blleUe iki hat üzerinde aeyahat lmkA· 
DIDI veren aktarma usuıu ihdası da 
dU§UnUlmektedir. Bu bileUerlıı blrlnct 
mevkide ıo. lldnclde 8 kuNf olmuı 
ve aynl gün ve yalıuz alındığını takip 
eden bir saat için muteber tutuımuı 
muvafık görlllmektecllr. Bundan bq· 

ka blrlnd meVkl için 8, Udncl mevki 
fçtn 6 Ura mukabilinde QcreW paao 
karUarı nrllmeal ve iyt neUce almır· 
aa 200 ve ı~ kUiıl§luk haftalık kartr 
lar ibda.at da yeni tarilede idarece tek· 
Uf edilmektedir. 

Kılla mesafelerde blr1nc1 mnki 701· 
cuiarı umum yolcu mlktarmm yQzde 
11 ini. ikinci mevki yolculan yüzde 
87 81n1 le§kll etmektedir. Tramvay· 
tarda uzun meaate yolculan blrtncl 
mevki umum yolcu mlktarmm yüzde 
11,5 nu, Udnc1 mevki )'{lzde 27 alnJ, 
ceman yüzde 88,5 ı ytrml para sam· 
dan, fazla mUteees.sir olmıyacaklar

dn'. 
Guglielmo şaşırdı. Bilmiyorum 

ıannediyordu. Halbuki ben ~
miştim: 

Kocam o gece odasına ~ılı Afrodit davası bugün 
hizmetçi kızın da parasına göz 
dilani'°·· Kızın, di§inden tirtilğui.. 
dan arttırarak biriktirdi~ birkaç 
para varını,. Kıza: 

"Ver onları da Monte Karloda 
kumara yatınp sana birkaç misli 
yapayını,, demi~ 

KUddelumumlllk taratmda.D mu. 
tehcen mahlyette görWerek toplatı· 

Laı& "A.ırodlt,, eaert bakkmdakl dan.
Dm muhakemesine bugün aallye ye
d.1ncf ceza mahkemuiıide devam edl· 
lecektir. Bugünktl celsede mezk~ 

eeert tetkik eden ehlivukuf heyetinin 
raporu okunacaktır. 

Yani zavallı kum paralan da 
benim paralar gibi deve olmak teh Sineklide heyelan artb 
likcsini atlatım,, yahut, kimbilir, 
ben gittikten sonra deve olmak sı
rası onun paralarına gelmiştir .. 

Ben bu bahsi açınca Guglielmo 
gene dizlerime kapandı ve: 

- Rica ederim Nina, dedi, bah 
eetme· bana artık o günlerden ... 
Hepsini unutalım ve Parise gide
lim. beraber mesut ya,Şıyalım.·. 

- Parise mi gi<k'ceiiz? 
- Evet. 

lzmlr. 4. (AA.) - Sinekli heyelA.nı 
evvelki gündenberl yağan yağmurla
rın te.sfrlle tekrar bqlamıı ve hızlan· 
Dllftır. Yapılan tetkiklere göre heye-
1.An bu tarzda devam edecek oluna 
toprak bir ayda dört metre yetml§ 
sanUm kadar kaymlf olacaktır. Be· 
lediye ameleal Vezir ve o.mu.ata 
suıarmm ana borusunu hll& tamire 
muvaffak olamamqlardır. Bug1ln de 
çabşmalara devam edilecektir. Bu 
borunun tamiri ikmal edilmedik~ 

ıebrln IU lhUyacmm bertaraf edllme· 
ili kabll değildir. Bu sırada birdenbire kapı açıl· 

dı ve içeri Augusto girdi. 
Biıi, biribirimize peıt yakın ve POLiSTE 

eamimt bir vaziyette gfüünce biraı 
geriledi. Ben kendisini derhal kal. 
karak karşıladim ve Guglielmoyu 
ona takdim ederek: 

- Kocam. dedim. 
Augusto kocamı sel&nladr ve 

daha fazla durmakta mana görmi· 

Bir mescit çöktü 
Arapcaml. Çarkçı aokağmda evkaf 

ldaruine alt metrilk 6 DWD&ı'&IJ me.
clt dllD ı;ökmUııtUr. 1.naııca ayiat 
yoktur. 

Osmanbeyden Harbiyeye gelen ı::ı..v. 
yerele: ketln ldarealndekl 2020 numaralı ~-

- Allahaısmarladık, dedi ve, .ı ayni ı.tlk.amete giden fOför <>mıa-
çıktı. nm idaresindeki 2846 numaralı tak.si 

O gündenbcrf bir daha Augusto" 
yu göremedik ve kendisini daima 
iyi bir hatıra ile hatırlarım: Her 

ile çarpııılDlf, 1k1 otomobil de haaara 
ufralillltır. 

K.OMlJRDEN zı:e:tBL&NENı.. 

erkek onun gibi olsa, her erkek ev- Ka.zlıçeDIJlede Kehmetpqa aka.ret
li bir kadına, evli bir erkeğe böyle terinde 21 numaralı odada oturan •· 
h'1rmet edip aralanndan çekil~ ne mele All Ue kardefl Mehmet "ayni 

odada oturan Ellllııe mangalda yak· 
iyi olurdu! (Devamı var) tıklan kömUrden zehirlenmltl•r, Ye-

d1kule Ermeni ııutıuıe.ın. kaldırıl· 

Dllflardlr. 

v,LD/Nı#t ı".1e. • I 
lt'4qıo$,YO/? .. . 

Muhtelil lamalarla 

Zelzele devam 
ediyor 

Umumi para yardımı 
3 milyon 584 bin lira 
Ankara, lJ - DUn akşam sa.at 

20 yi 28 dakika g~e Karabükte 4 
aarıiye devam eden bir selzele 
Jraydedllm.iştir. Ayni zelzele An· 
karada da hiaedllm.tştlr. 

Evvelki gtln saat 14.5, 16.30 ve 
18.15 de Trabzonda hafit olmak 
llaere 3 zelzele kaydedilmiştir. ~ 
aar olmamıştır. 

Yine diln sabah 888t 4 de Şark! 
Karahisarda zararsız hafit bir yer 
sanmtısı olmuştur. Dün akganı,. 

danberl b8.§lamı3 olan kar fırtına· 
11 devam eylemektedir. 
Şubat.m ikinci gtlnU akııamma 

kadar Kızılay umuml merkezine 
yatırılmış olan paraların umumi 
yekfınu 3 milyon 584 bin 754 Ura, 
9 kuruşa baliğ olmuştur. 

Gelen haberlere göre, yurdun 
muhtelif kögelerinde yardım ve 
teberru.lar devam etmektedir. Bu 
arada Sinopta yapılan para te
berru.atı 15 bin lirayı bulmut ve 
149 bin kilo da yiyecek maddeal 
gönderilmiştir. DUn de Sinoptan 
Ankara vapuruyla ikinci bir parti 
olarak orduya 388 çuvalda M.818 
kilo mısır ile 32 teneke kavurma 
gönderllmlştlr. Ayancık iskelesin
den orduya ayni vapurla 288 çu
vıılıia 28 bin kilo mısır sevkedil • 
m.lştlr. • 

İmı.irl.n tebemı&tı evvelki a.k
p.nı 138.467 lirayı bulmuttu. 

Jandarma kumandam korgene
ral Toydemir ile Tokat vaUa1 ve 
mebus Cemal Kovab Erbaada.kl 
tetıdklerinl mnte&kip Nlka.ra git
mlflerdlr. Jandarma umum ku • 
mandam Ue vall Nllmardald fell. 
ketsedelerln vulyet.lerin! ~zden 
geçirerek diln Repdlyeye gitmı,. 
lerdlr. 

Koçuk Sahi~ 
Haberleri 

* Yugoslavya afyon fnlıJaan fa. 
tanbuldaJd merka btlrosu vurt&
slle zelzele fellketzedelerlne bin 
tUrk liraııı teberr11 etmlftlr. 

* Nuri Demlraim Beşiktqtaki 
fabrikasında ~ portatif ev illi& 
edilm.Iş ve bunlar Erzincan& aev
Jredllmfştir. Fabrika bundan aonra 
gUnde bir portatif ev yapabilecek. 
Ur. 

* Edirnekapıdan Saray kazası. 
na kadar devam edecek bir yolun 
lııtuı mOteahhlde ihale edllmlf
tir. Bu yol Trakyayı tatanbula 
be.ğlıyan dördüncü yol olacaktır. 

* Tüberküloz cemiyetinin mu -
tad aylık toplantmı 7 Şubat ~· 
tamba gtlnQ uat 18 buçukta yapı. 
laea.ktır. 

* Şehzadebquıda bir kavano
zunun çalrnınuma müsaade etme
diği için Halll admda bir lebleb"' 
clyi yaraladılı lddiaAile birinci 
ıulh ceza mahkemesine verilen 
Yqar 10 gUn hapse mahkliın edil. 
W.tir. 

• Denlzyollan anbamıdan çalı
nan 169 parça eşya zabıtaca mey
dana çıkanlarak anbara teallm e
dilmiftlr. 

* İzmlrde bulunan mebuslar 
dllıı Kmlçulhıdald köy ölretmen 
okulunu ziyaret etm.lfler ve kl5y1Q 
çocukların çall§D'&l&n tııerlnde 

tetkiklerde bulunmutlardır. 
* DUn Afyonda valinin reflka

mım riya.setinde im enatitllsUnde 
yapılan bir toplantıda Ankarada 
kunılmU§ bulunan yardım aeven.. 
ter cemiyetinin Afyon 111bealnJn 
teşkiline karar •erilınlştlr. 

* Bugün lmı.irde muhtelif itııa.. 
IAt tUccarlan toplanarak ithallt 
birlikleri teei8bıe tarar verecek· 
lerdlr. 

Arnavutluktan 
gelenler 

Hayat pahahhğını 
anlatıyorlar 

AnıavuUuktakl Ttırklerden 'Om· 

! $UBAT- 194d 

mOhan adlı bir kadm Jle genç çocuğu 
HüaDU bugUnkU Koııvaııalyonelle pb
rlmlze gelmiııtercllr. 

Bu yoıcuıann Terdlklerl ınalQmata ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!li:? 
ıöre, Arnavutluk akln bir haldedir. 
Fakat hayat çok pahalıdır. Ekmek 
kiloau 20 kuruşa, kahve 1ld liraya, 
,eker 110 kuruşa., et 66·70 kunııa çık· 
Dll§Ur. Et ve ekmek öğleden .eonra 
bulunamama lttadır. 

Yarım kilodan ful& kahve aımm.
sma mUaaa.de edllmJyor. 

Yalnıs f&fe maddelerinde delil, 
giyecek ıeylerde de ııkmtı hlasolu· 
nuyor. 

.Anıavutıuıa fUıalAt daha ziyade 
ttaıyadan yapıldıfmdaıı halkın ihtı
yaçlan İtalyan vapurlarmm getirdiği 
mallarla kaııırıanmuma çal~ılıyor. 

Gece yanamda.D aonra aokaklarda 
dolafılmuı ya.sak edllmlftlr. Altm 1&

tıp memnu olduğundan bun& aykı· 

n hareket edenler hapla cezaama uı
ramakt&dlr. 

İfgal unumda atırıane gOnderllen 
rmc;lertn bir lnmu henlı. yerlerine 
d~nmemJ§lerdir. 

Kcıdllertne tq1lit terblyut "Nrll· 
mek tızıenı ttaıyaya MTkedilen ArJıa.. 
vut kız ve erkek talebeleri muayyen 
bir talim devresinden sonra tekrar 
memlekeUertne iade edllmlflerdir. 

AlkerUJt calmda olan erkeklertıı 

memleket dqma :polculuklan menedll 
mlfUr. 

Hileli traı bıçaklan 
Son g1.lnlerde bazı •nar atıcd&

nn .ozde ucua olarak •ttıklan t.rq 
bıç&kl&n fikAyeUert mudp olmakta.
dır. 

Bu hçeJrlan a1anl&rm bazdan. bir 
det& bOe trq olam'Mbklanm nert 
.ureru halla ltfal mahlyetlnde olan 
'111.l hıllldô .,..... nrfmN ...... 
lsü)'Ol'IW. Belediyem ıwıan ~k~ 
ttDl eelbederis.; 

Y ugoalavyadan 
muhacir geldi 

Tugmlavyalı TOrklerden mflrekkep 
on bir ld§lllk blr muhacir k&tllelt 
bugUnkU konvanstyonelle gelmlfUr. 

Bunlar, bUtUn yurttaılannm Tllr
ldyeye gelmek iltedlklert. takat aeya
bat parası tedarikinde ve mallarmı 

•tmakta ug-ra.dıklan g11Q1Uklerden 
dolayı gedkUklerinl, hazırlıklanm 

bitirenlerin yola çıkmakta oldutunu 
aöylemltlerdlr. 

İsveçli bir tacir ve 
mümessil geldi 

tnlçre fabrik&larmm blr mllmesal· 
sru ve İsveçli bir tacir, memleketlmlz 
plyaaalarını tetkik etmek t1zere bu· 
(Unk11 konvaııafyonene gelml§lerdlr. 

İlvlG1'81l tabrtka mnmeuııı. TUrkl· 
yeye taku yoluyla makine ve kuma§ 
göndermek lmk&lu mevcut olduğu, 

bu buwsta tem&alard& bulımacatnu 
-"1leml§tir. 

Bugiinltji seyrisefer 
kaza lan 

Bu Abah sa.at dokuza doğru Har
biyeden Taksime gitmekte olan vat· 
man Mehmet ldareslııdekt Kurtuıuı • 
ıı:mınanu tramvayı Altmbakkalda '°' 
tör .Nt.catln!n otobUsUne arka taraf. 
tan çarpID.l§tır. Hem otoblla, hem de 
tramvay baara uğramıt. fakat nO· 
~ça zayiat olmanuıtır. 
Gı!cLtada Pe!'§embepaza "JDOa b:r o

tonıobWe araba çarpl§IDABI olmuı, 

baflf bir huarda.ıı b&fka ntsr olma· 
Dll§tn'. 

(Baş bnıafl 1 
Bayle bir devletin 111'.faf.lo 

zamana kadar "blta.raf" el-' 
retti. Bir de\~letin muharfbld 
berblrlne ka1"31 sulh ~-" e 
mak istemesine ''bltaraıua 
yordu. Bltan.fbğJ Uf.n e~ 
memek de prt değildi. Jlef 
let kendi polltlkasmm 1 
ayarak ya ıusar, ya bltarafdll 
llAn ederdl Fakat llAo etııll'! 
mesln, muharlblcr ka'1~ 
raf kalanlara birtakım °'\' 
terettüb edcrdJ. ''Bu vazife~ 
ayetslzllk dluıbı" bir mubaP· 
bir gUn bir ''sual me\"ZUU" 

kullanılablllrdl. Bitaraflık ' 
ni bomuyanlar da bittabi 
ter umumi efklnnın teyidi 
da bolonurlardı. 

Görülüyor ld yeni hok11İ' 
mtlnast\bctıer. yml ittifak Jolı 
rlne (bitaraf) kellmcst ar-
gelmeye başlamı,ıtr. Ve ~--.~ 
nan netlcefıl olarak bir de 
harici) ve (bitaraf olml19' 
harici) gibi maharlble.r. _...c 
kalan ba devletlerin b~ 
yetlcrJnl izah ve tasnife 
olaeak lbda'lar \1lcada ge 
rfclye vekilimizin Belgrab 
ken verdi~ beyanat da 
oln maharlblenı karlı 
(bitaraf obmyul harb b;.cıo 
b1rinin tarlft içine almştır. 

Türkiye niçin bitaraf d 
''Bitaraf kalmanın müınıctl'! 
~ığı'• nı ıöyllyen BqveJdll' 
taraf delllla, harb lıarl 
f~n llarlc~e vcldllnln bO 
rinde nasıl mlllf ve mnunıi tJI 
rtt,un ruh ,.., ifadesi va,_, 
Valnt'm dltnktl 
pek gilzel holisa edllmt~dt· 
eatrrlarda da bir muharl~~ 
haUnJ devam ettlrmelr lsur;. 
de\·lettn bir kellme eayteOI 
mngellnce nJ!:fn ''b1tararıs.. 
mckle iktifa etmediğinin 
rine ı,aret etmiş oluyortd-

KendJmlz sulh halinde 
lstedlğhnlze göre harb bıt 
fakat muharlblerden biri . ~ 
ittifak tekllmlze göre bltaP"'. 
tlUz. Muharlblerden biriyi• 
f1I ~bl her Udslyle de 1>3111 
lttlfn.lmna olahlllr, fakat 
deği~ezdl: \'ine ha.rb o...an~.-

bulunablllr. yine bitaraf 
dlyeblıtrdlk. İ!ile bizim 90~ 
kiye göre bokuld duraıDUJI'"""' 

Hakkı~ 

Resoıf 
tebliğ 

(Bq tarafı 1 
8 - Dört devletin hiçbir 

aleyhine mUtevecclb vı.mıyaD 
ta birle§miJ kalmak ve •~ 
her blr1n1n bak, iltiklAl w -: A 
r&klannın korwuna.ııına aıilf'P:... 
aUNtte nlgehbaıı olme.k h 
azimleri. 

f - KOtD§U devleUerl• 
anlaYlf ruhu dahilinde doat.Jlll' • ıebetlerl idame ve tnkişal I 
busu.sundakl l&ID1ml arzul~J 

6 - Bllhaaa& antaııt ~' 
caret mUbadelelerinf art~ f 
Ule Balkıı.n devleUerl ar__, rP 
nomik bağlamı mUkem.Dlel .1 
geUrtımell !Uzumu. ~ I 

6 - Dört hariciye D~ .... f f 
9 ~bat 1940 tarthlndeD ıtt~~ 
nelik bir devro için uza~ 
rarla§tırmıolardır. 

7 - Dört hariciye ~ 
konseyin ıubat 1941 de yap 
gelecek lçttmama kadar ;;.;.; 
aılu temaam mubatazuııı• 
mlşlerdir. 



H 'X B E R - Aqam Poetuıs 

&Aişeldc röpoctailacı 

.......... ovyetler ·taarruza Lül':taşı i~.çi!.iğine 
evar11 edecek r11i? ragbet !~~S~~~;AM 

Zayiata ehemmiyet 
vermeyecekleri tah

e diliyor 
Finler dün de Sovyetler in onbir 

tayyaresini düşürdüklerini bildiriyorlar 

• 
mın 

Londra, 6 - Ladoga gö!Unün olma.-1 topçu taallyeU kaydedllm1§t1r. Fin 
lindekl Sovyet tazyiki devam etmek· topçusu muhtelif Sovyet ba.taryalan· 
teYN de hatitlemi§Ur. ıu auamaga mecbur et.ml§Ur. 

Finler Klttelumu ve Jlo Kmıehml Ladoga gö!UnUn §imalinde D18bl 
mmtakalarmda mukabil taarruzda blr aUko.net vardır. 
bulunuyorlar. Kuhmo bölgealnde, dUpna.nm kay· 
Sıımmanm ceııubuDdaki Rus hUC:U· betUği bir mevzU laUrdat için yaptığı 

mu fillen puaıtürtillmuttıır. t.qebbüa akim kalmı§br. 
tneçte çıkan Sve.ııaka DagladeUn Cepbenin diğer noktaıarmda devrt-

F1n1Aııdiya hududundaki muhablri, ye taallyeU olmuştur." 

Ru.l1arm uğramıf oldııklan muvaUa- layyare faaliyeti 
klyets1zllğe rağmen Kareli bersabJD. 
da taarnızıannı yenUemi§ oldukl.arı· 

ıu " ecnebi mtlfahlUerin Sovyet ge
ııerall Stenilıı Manııerb.ayıp hattını 

yarmak Umidinl muha!aza edJp etme· 
dili veyahut nutuaça zayiata ehemmi· 
yet vermlyerek tecrtıbelerlne devam 
edip elmlyeceğl sua.lln1 Irat etmekte 
bulunduklarmı bildirmektedir. 

Bu muhabir, Flnltndiya ukerlerl· 
ıı1n pek mükemmel olan manevi kuv· 
veUerinden derin bir bayn.nlıkla 
ba.b.Mtmektedir. 

Sovyetlerin techizab 
noluan 
Ayni p&etenin bqka bir mub&bl· 

rt. 8umoa.lm1de m&llQp olmut olan 
ü llnell Ru. tırkuma menaup zabit
lerle '6rilfmDltllr. Jlu mWıablr. ~
eek rUtbede blr Rua sablUn.ID beya. 
natmJ nakletmektedir. Bu ubit; mea
sup oldugu latanın bir kıl harbi lçln 
elzem olan tqkll&t ve teçhizattan U.
mamll• malınım oldU#UDU tıöylemlt

Ur. 

Fin tebliii 
DOnkO l'1D rum1 teblll1 f\ldur: 
1'Karell benıahmd& dtlfmaD Buma 

tıaer1ne hOcuınl&nDa devam elmlftlr. 
Dört bUcum pUakUrtWmU,tıır. Sovyet 
kıtal&n )'Cllden tula ın.n" birkaç 
tank k.aybetmı,lerdir. 

lıluolojervide de blr SovJet bOcumu 
pllaldlrttılmll§tllr. 

KareUn1D diğer bmgelerlnde mQblm 

Fransa Çankayşe
ke silAh vermiyor 

Pula. 6 - HllkQmet m&h&tUJ Çin 
hllkQmeU reial Çankay,eke Hlndlçln! 
vaaıtaaUe allAç vermek için gb11 btr 
anlqma yapıldıfma dair Domet ajan· 

ınnm verdiği haberi tekzip etmekte

dir. 

Müttefiklerle yapbğı
mız istikraz anlaşmalan 

Pariate netredildi 
Port.,' (AA.) - Ream1 gazete .. 

f&#ıd&ki metlnlert neonıtmi§tlr: 
1 - Türkiye, l.ngfltere ve FraDA 

arumd& 19 tqrlnlenel 1939 da An· 
karada aktedilen hu.susl anıa,manm 

met.DL 

t - Uç hllkQmet arumda yQzd• 
dört talall 2!S milyon l.ngiıtz liralık 
krediye alt 8 kA.nunwıant 1940 da Pa· 
ti.ite &ktc'.l11en anlqmanm metnl, 

8 - Keza Uç hUkCınet arumdlı 

y1lzde tıc; tatzll 15 milyon l.ngtılz Ura· 
tık iltikru hakkmda 8 kAnunuaanl 
19it tarthtnde Parlste aktedilen an
lqmanm metnl, 

' - TOrk ve J'ranms btlkGmetıer1 
arumd& yl1zde Qç tatzıı 2M. '7M.OOO 
franklık l.ltlkraza mQtealllk olarak 8 
kAnunuanl 1940 tArthlnd<t Par&.te 
aktedllen anla,manm metnL 

Buzdan 300 metrelik 
bir köprü 

Ben. ı (A. .&.) _ Frankturter 
Çaytwıı, Bretzlf • Am - Elbe'de 
buzdan tabft bir knprtıniln remnen 
mtıııakal!ta a~bn2' olduğunu bil
dirmektedir. Bu köprllııtlıı mwılu-

OOıı Sovyet tayyareleri CflllUP ve 
merkez bölgelerindeki oehlr ve mev· 
ldlert ve Petaamo bölgeatnt bir çok 
det&lar bombardıman etıi:ıl§lerdir. 

Şimdiye kadar 40 lllvU md1lğll ve oo 
kadar si vllln yaraland tı blldlrilml§

Ur. 
F1n tayyareleri muhtelit muharebe

ler yapllllf ve Sovyet kıta&We Bovyet 
bava Oalertnı bombardmlan etmiştir. 
Şimdiye kadar teeyyllt eden maltlma
ta göre 11 Sovyet tayyaresi dUgürW· 

mU§Ulr. 
lyt bir membadan alm&D maltlma

ta ıGre. Sovyet hava kuvveUert fim· 
diye kadar tılD kadar tayyareci zayi 

etmı,Ur. Bu bal Rualar için çok va
him bir .. ydir. Zira Rual&r en siya· 

de g11venmekte oldukları zabiUerl 
ka7betm.lf bulun~ıar. 

Askere p~n l"inler 
Dlfer tara.nan Flnl&ndJyad& flıncll· 

ye kadar mQdafaa blmıet1De gtrml· 
yen 18 DA 80 yqmdald erkeklerin 12 
1Ube.ta kadar kaydedilmeleri Jltn • 
dllmlf tlt. 

Turku ıehri bombardıman 
edıldi 
Londra, 4 - FinlAndiyadan a

lman maliımata göre Turku gehrl 
bugUn Sovyet tayyare fllolan ta
rafından bombardıman ed.ilmlştlr. 
Şehre 11 bomba dii,.r:mllş, yedi ev 
ateş almış ve birçok kişi telef ol
muştur. 

Estonyanın 
protestosu 

Sovyetler bir Estonya 
tayyaresine ateı 

açblar 
lfoekO\'&, !5 (A. A.) - Tasa

jansı, Moskovadakl Estonya sefi
rinin Potemkine Sovyet harb ge
milerinin 2-2 tarihinde Tanin Uze
ri.nde uçmakta olan bir Estonya 
talim tay~·aresine ateş etmelerin! 
protesto eden bir nota tevdl etmiş 
olduğuııu bUdlrmektedlr. 

Sovyet hnkQmeti, Estonva tay
yarelerinin limanın ve limanda 
bulunan Sovyet harb gemilerinin 
llzerlnde uc;ınamalarmm Tallln hU· 
kftmt-ti Ue karar altına almml§ ol. 
duğunu hatırlatmıştır. Estonya 
tayyaresi, Sovyet harb gemileri 
llzerlnde mllteaddid defalar uç
muştur. Gemiler, bu tayyareyi bir 
dllşman tayyaresi unnetmlslerdir. 
Blnnetlee ortada bir suitefehhUm 
mevcut olmasına binaen Sovyet 
hU.kfuneU, hAdise dolaymlle tees
sllrlerin1 beyan etmiştir. 

laviçre ordusu bat
kumandanının nutku 

LoDclra' - ı.vtc;nı ordUW b&§ku· 
mandam pneral Hamt Glzon bugün 
bir nutuk el:lyllyerek demlftir ki: 
"İsvtçreUler ak1 aporcula.rmm mem· 
leket m11d&taaamm temel ta§mı teş

ldl ettudertnl bqt1n Flnllndiyalılar

daıı ötrenmtt bulunuyorlar. Şimdi 

ııınJ&Ddl)'&d& cereyan eden muhare
benlA yamı kendi toprağmuzda da 
bagGatermel& pek uak blt 1hilmal 
dellldlr .. 

Almanyada 1 sınıf 
daha askere ahndı 
Büyük taarruz §ayİalan 

gene başladı 
Paris, 5 - Garp cephesinde 

dün keşif müfrezeleri faaliyette 
bulunmuşlar, Vajlann garp sathı 
mailinde bir Alman milfrezesile 
Fransızlar arasında şiddetli bir 
çarpışma olmuş, Fransızlar lehi· 
ne neticelenmiştir. 
Ren mıntakasında kazmatlar a· 
rasında tüfek ateşi teati ddilmiı· 
tir. Bu mıntaka şimdiye kadar 
yukarı Alsas'ın en sakin mınta • 
kası idi. 

ALMANYADA ÇACRILAN 
IHTIYTLR 

Almanyada 1897 • 1914 doğum· 
lu ihtiyatlann silah altına çağrıl· 
dığmı Hollanda gazeteleri haber 
veriyorlar. 

Almanyada kadınlann Kızıl· 
haç teşkilatrna almmalan için 
yapılmakta olan faaliyet artmır 
tır. Ve Almanyada bütün maha· 
filde mütecavizlere karşı yakında 
bir taarruz icra edilec:eğiOOen 
bahscidilmektedir. 

Kışlalar talim glSrmOı olan 
mevcutlarmı cepheye ıevketmek· 
te ve boş kalan yerler silah altı· 
na alınan ihtiyat efradı ile dol · 
durulmaktadır. 

MAYNA ÇARPAN CEMi 

Londra, S - Hollanda bandı· 
ralı 5822 tonluk Laerte vapuru 
bir Mayna çarpmıştır. Vapur 
batmamış ve mürettebat da va· 
purda kalabilmiştir. Makine oo· 
zulduğundan yardıma roınorkör" 
ter göndcrilmi§tir. 

Vapur Batavyadan Amaterda· 
ma gitmekte idi. 

ltalyanın 
vazıyeti 

Heme bahasına olursa 
olsun harp harici 
kalmıyacakmıı 

Roma, 4 (A.A.) - Havaı: 
Roma dünya sergisi mesaisine 

devam edilmesi hakkında Muaao· 
lini tarafından dün verilen direk· 
tiner hakkında tcfsiratta bulunan 

. ltalyan gazeteleri, bundan, ltal· 
yanın dış hadiselere likayt kal · 
mak ve her ne pahasına olursa 
olsun harp haricinde durmak is· 
tediği manasımn çıl:a.ılamıyaca· 
ğını kaydeylemektedir. 

İtalyan matbuatına göre, gayri 
muhariplik gayri mahdut bir au· 
rette bitaraflık dernek değildir 
ve dişine kadar müselliih olan 
İtalya hayati hak ve menfaatleri· 
ni müdafaaya ve her nereden ge· 
lirse gelsin her türlil tehdide 
karşı koymağa Amadedir. 

Büyük devletler in 
donanmaları 

Vqington, 4 (A.A.) - Ame· 
rika bahriye nezareti, Amerika 
İngiltere, Almanya, Fransa Ja· 
ponya ve İtalya donanmaları ara· 
sında mukayeseli bir cedvel neı· 
retmiştir. 

Amerika donanması tonilato iti· 
barile 1ngiltereden sonra ikinci 
geliyorsa da gemilerin yaşlan iti· 
barile beşincidir. 

Amerika babriyesinin hesapta· 
nna göre, eğer önümüzdeki he! 
sene içinde sür'atle harp gemile· 
ri yapmazsa Amerika 1945 sene· 
sine kadar mo1ern bir donanma 
kudretine malik olamıyacaktır. 

Gene kaydedildiğine göre, bu· 
gün yapılmakta olan gemilere aid 
rakamlar gösteriyor ki, Amerika 
donanması milıterek Japon ve 
Alınan donamnasına faık değil· 
dir. Japonya ve Almanyanın aa· 
dece faikiyetleri bilhasa denizal· 
tılannda ve dcatntycrlerindeclir. 

Pulatlıdayken bir doehJm: "- Kaplanlı suyuna göto.r ... 
"- Eskişchlrde yeol yapılan Dedim. 

hamama mutlaka gidlnlz!., Kaplanlı suyu. gtızel bir menba 
Demişti. suyu. Ankarada bile, şişe gişe on.. 
ŞöhreU, hemen hemen blltUn dan içlllyor. Menba, şehrin tA ar

orta Anado!uya yayılan bu hama- kasında, bir tepede... Oraya, mn
mı görmeğI merak etmlı;ıtlm. ••ea. temadt meyilli yollardan çıkılıyor. 
na safa, clame lif a,, olan bu ger- Şehrin bu tarafa dUşen mahalle
mabeyi evkaf inşa ettlnnlş. Salta- lerl, eski ''Eski.şehir". Dar so. 
nat devrinin hantal, fa.kat Cum· kaklar, Anadolunun her yerinde 
huriyet rejiminin faal bir mUes- görillcn klAsik tipte kerpiç evler 
sesesl olan evkafm yer yer imar ve kapılarm önlerinde oturan ih
ha.rCketlerine girlpnesl, fnaana tlyar kadınlar .•. Zekt ve Romanya.
aynca bir sevk veriyor. dan hicret etml.ş bir Tilrk olan a-

Asrl hamamm cephesinde, bpı. rabacı, bu eski mahallenin çocuk
mn UstUnde temıılll bir moaalk larma karşı hiç de dost değil. 
var, Bu aembolik davetle artan ÇUnkU, mcktebdcn kaçan bu ço
yıkanmak arzuın, hamamdan içeri cuklar, bir sUrU halinde arabanın 
girince eksilmedi. Her yer bakım· arkruırna takılıyorlar ve eski mek
lı, temiz ve muntazamd~ Tek kişi- teblerin falakasından farksız. olaıı 
llk banyolar, d111 yerleri pırıl pı- arabacmm kamçrsıdır ki onlan, 
nl... Bu kattan aşağıda geni3 ve ancak bu gUzel eğlenceden uzak -
beyzi bir havuz var. Diğer bir ta- lqtırıyor. Maalesef, eski mahalle. 
rafta da devat ve et!at bas8881 ol- camı ve mekteb kaçağt çocuk, hep 
duğu söylenen bir suyun kaynadı- bu smır içinde-. Şehir, yavaıı ya. 
ğı kllçUk bir hamam daha mevcut. nş, istasyona doğru inkişaf et.
Uç kumab bir kubbeye sığdmlan mi§, uzanmış, Fakat, eski mahal. 
bu kısma rumailzmalılar rağbet lenin halkı trene bir tllrlll yakla
g6steriyor. Ben, kapıamdan l~ri eaınamış! DUşUndUm ki onlar, ba. 
bakacak oldum, ter içinde kaldım. adımı atmamUJ bulunabilirler. U.
Mllthq meale... . tın, bb bu muhitin içine girsek 

Bu gUzeJ eserden dolayı Evbt bu çocukları tahsllslzlikten kur -
umum mlldOrlUğtlııll tebrik etmek tarsak olmaz mı? 
!Amn. Yalnn, hamamın bası nfak Kaplanlı suyu, modem ft oto
tefek kuaur n not.sanlan n.r. matlk teslsatla akıtılmı1o Menba 
Kabinlerin darlığı, sil tertlbatınm blna.ınım yanmdald çe'$menin ba§t 
olmaması gibL Bu mahsurlar da kalabalık. Başlan örtuın • ama 
giderilir ve kadmlarm baltada bir yllzlerlnde peçe yok - kadınlar, 
gün yıkanmak hakla birkaça çı- ellerinde desti, bakraç, gUğilm, 
tartılıraa, Eskişehir hamamı ~hı, aurabl nölx>t bekliyorlar. Fakat. 
Nedimin söylediği gibi: bana derhal yer ve sıra verdiJer; 

Bahasas Nyle hM'um mllnener 
kim U1D 

ltale..llerm-9Mfl ..... _ ..... 
Olbdar '8rnlr ft ratelldlr ... ........... 
Fertltabmclan eder h1U'fldl nurani 

hbp 

Demet mtımktln o!aeak. 
F.Sklşehirdeyken, mqhv lll1e 

taş llçililfııJ tetklk etmek iste • 
d1ın. Ben, zannediyorum ki burada 
lllle taşı ile geçinen kocaman bir 
~al'§! bulacaflm. Halbuld araya a
raya, ancak bir Od dllkkln kette. 
debildlm. LUle taşını en gilzel 1111-
yen mta. bana. el emeğtnin en gtl
ıel örneklerin! gösterdi: suaıo ci
gara ağızlıktan, kolyeler, kuolar, 
çiçekler, blleztkler, plpolar-
Adameağıza: 
··-Sanatın!%, nlçfn inkişaf ede. 

mfyor!,, 
Dedim. 
Boynunu btlktl: 
.. _ so.rnm u. Harice lbraeat 

yapamryoruz. Dahilde de çok .._ 
tılmıyor. Billyonıunus ki ''mart -
tet iltifata tlbidlr. mQfterlalz 
meta saytdJr.,. 

Cevab verdim: 
.. _ Fakat görUyonım Jd yayn.' 

lan şeyler lptfdaf mahJyette. th
tlmal. onun için mOışterl bulanıt -
yorsunuz. Biraz ~çllt1?{n tallteslnl 
yUbeltmefe c;ahtann.., 

••- Onun tçtn mahir *' 1lmn. 

nereden gelip nereye gittiifml 
eordular. Konuştuk ve tekrar ara
baya atladım. Anadolu halkı, her 
saman ve her yerde munistir. 

Eaklfehlrden d11&n çıkıp, ceD\I• 
bu prbl istikametine doğru yol 
alınanız, ziraat veklletinln Dray
Fa.rmlng (kuru usuıu &lraat) la
tasyonunu geçtikten sonra (Ka
racahfsar) köyüne vanrsm11. Bu 
köy, bir dağın yamacındadır. Ke
çi yollarmdan, dağa yavq yavq 
tırmandığınız takdirde Karacabl· 
aar kalesinin harabelerinin bulun• 
duğu yere çıkablllrsinlz. 

Karaeahlsar, Osmanlı lmpua.. 
torluğunun kunıluı tarihinde ye. 
ri olan mUhlm bir mevkidir: 1llt 
Osmanlı imparatoru Sultan Os
man, burayı fethettikten eonra, 
namma hutbe okutmuo ve para 
bastırm11. 

Karacahlsarm zaptına dair, bal .. 
lan dilinde bir efsane var: GClya, 
gayet sarp bir yerde olan bu ka
lenin Rum tekfurundan almabll-
mesi için, mllteaddid hUcumlar
dan sonra, tekrar geceleyin hlleu• 
ma ıec;Umiş ve dUşmanı hem taı-
11rtmak ve hem de korkutmak '9 
cin: keçiler, boynuılanna takılaa 
çırağlar ile sırtlara salverllmtş... 

Dafm UatUnde dUtlilk bir sah& 
"tar. Karacahisar buraya yapılmJI 
ki oimdi ancak aurlartn methali 
ve zemin taşlan kalmıı;ı. 

Buradan, ufuklara doğru &9ııl 
attım. Hakikaten, a.skeı1 baktm
dan gayet mUhlm bir yer. Ankara, 
latanbul, KUtahy:a yollan tama. 
ml!n görUnUyor. O kadar kJ. Kara
cahfsar tepesinden, bUtUn orta 
Anadolunun giriş ve c:ıkıu noktala
rını avuçlamak mUmkUı;ı ••• 

Döntl§te, gUne§ batmak bereJ'
dl. 

Lnle ta.şmı, zarif bir tanda yon
tacak ve ışeldllendlrettlr usta, ça
bucak yetl!!ll'les. Bu, bllvllk bir M· 
bır ve dikkat, ayni zamanda bir 
az da istidad meselesidir. Halbu
ki bit, dllkkannnıza c:ırak bulanu
yonıs. Gençler, bu sanata yonıcu 
olduğu ve as kazanç ıet.lrdlil lcin 

Yedi uırlık imparatorluk taıi
hlnin başlangıç noktası olan ba 
sur harabelerinden ayrılırken, S.. 

bpaya çimde biltUn bir kurunuvuatayı 
raı?bet etmiyorlar!,, 

DUkklndan çıkınca bir 
atladım. Arabacıya: hisset Um. 

"Blfyhude harp ediyoruz ! 
'' 

lngiliz harbiye nazırı nutuk 
söylerken hadiseler oldu 
Londn, 4 (A.A.) - Myter: 
Harbiye nazm Stanley'in diln 

ağteden 10nra Miyledifi nutuk 
müteaddit hldiaelede aılc sık in· 
kitaa uğ'rarnııtır. 

Altı kişi, yapılan ihtarlara rat 
men gürültülere devam ettikte· 
rinden, konferana salonundan 
çıkanlmı1tır. 

İki kere balkondan qağtya 
yığmlarla beyannameler atılmıı· 
tır. Bu beyannamelerde .. Bot ye· 
re harp yapryotU%" ibareleri ya· 
zıh idi. 

Bu beyannameler m"-mabetl~ 

le nazır Stanley halkın gWilşlerl 
arasında, "şu kağıt yığınlarına 
bakırını. Bir ~ Alman propagaıı· 
dası İngilterede kağıt kıtlığı ol• 
duğundan bahse cür'et ediyor,. 
demiştir. 

Stanley, gürültUcillerden biri • 
nin dışarı çıkarılması milnaaebe
tile ~ şu sözleri söylemiştir: 

.. ....:. Bu aı:lam sadece kapı dı
pn edilmiştir. Fakat başka bir 
rejimde olsaydı tecemmu kampr 
na hapsedilirdi." 

Dinleyiciler nuın ı=m ann 
a1kıflamıttır. 



Konseyin kararları her taı•afta 
memnuniyet ve taktirle karşılandı 

8el&'rad. 6 - Balkan antantı kon
"eyt dllD meaal.ltJı1 btt1rm1f ve alman 
Mttoeleri bildiren blr reıml tebliğ ne§
.retmı,tır. 

Na.ıırlıı.r Belgrattan ayrılmaktadır· 
ıar. TUrldyı b.arlclye veklll ŞUkrU Sa

.raoc>&1U dUn cecı .saat ytrmJ Oçte kon 
n.natyoııel trenine bağla.nan hWl.ll.ll 
aılr ngonla, Yugo.alavya baş-

ftkılı Çvetkovtç ve Yunan 
O&fVeklll Metak.au lle birlikle Bel
pddan hareket elml§Ur. ŞUkrU Sa· 
nooflu bugtlD Ntıte Yugo.alav tıaş

nldll.n1n m.l.aat1rt olarak kalacak ve 
Da aJqam Sotyaya hareket edecektir. 

TUrklye hariciye vekili yarın sa.
balı Sofyada Bulgar bll§Vekili Kösei
nnofla cörü§ecek ve çarşamba gUnU 
latanbula dönmUı olacaktll". 

Romanya Hariciye 
Nazırının memnuniyeti 
1'Romanya Hariciye Nazırı Gaten-

Jıto. dtın &Öf&Dl do.aUarmdan birine 
Balkan antantı konaeyiniıı toplantı

mııd& cereyan eden mUza.kerelerden 
çok memnun olduğunu alSylemJj ve 
elde edllen neticenin yalnız kendi U
mldbdlı delil. btltllD tımJUerln fev
kinde olduğwıu ll&ve ebnlgUr. Gafen
b: "lıltl§terek tehllke kargısmda bir
JIJıt ııızumu hiçbir zaman bu kadar 
bneU• hluedllmemJştlr,. demiştir. 

Alman gazetecilerinin 
çıkardıkları ıayialar 

BeJcr&dda1d Alman gazeteciler dlln 
alill* • mayet çıkarmıflardır. G~ 
J11 art Balkan devleU Almanyanm 
JUIDda mevki ..ımata karar vermı,*- Bul Amerlkan muhabirler bu 
-.,.oulı haberi derhal pzetelerine 
~. Fakat çok geçmeden 
haberin )'&lan oldu&U tahakkuk et
miftb'. Diba akpmld ziyafette Yu
pd&T 'n Romanya hariciye nazni&
Jmlll llS7ledtkleı1 nutuklar da Alman 
.... tecllerbı ortaya attıklan §&Y1amD 
ne derece asılsm olduğunu gısatermı,.. 

Uf. • 
Jroue,m toplu._d& 'ftr~ a... 

rtc!ye vekili ŞBkrll 8araçoflu, Sotya.. 
dan reçerkeıı Bulgar bqvekDI ve ha
:rtolye nazın Kö.aelvanotl& yaptığı g~ 
rtıpıe hakkında maıamat verml§tlr. 
K&ıelvanotun beyanatı, dtln en n:Uı-

Sovyetler tabii 
menbalarını Al

manya menfaatine 
işletecekler 

" (Baş tarafı l Jnclde) 
,.. yakın bir zamanda imza edile
cek olan bu itillfm başlıca hOO.
fhdn Sovyetlerin Almaııya'ya 
yapmakta oldukları y&rdımı art
tırmak olacağını haber vermekte
dir. 

Muharrir, illve ediyor: 
"Tam maııulle askeri bir itti

!ü: olmamakla beraber bu yeni 
muahedenin Rusyayı Almanyanm 
harb Mhasmdald mesaisine şimdi
ye kadar yaptığından daha fazla 
yardımda bulunmak taahhildilne 
sokacağı tahmin edilmektedir. 

Bu yardım, Rusya'nm tabii me
nabllnl Almanyanm menfaatine 
olarak işletmek şeklinde olacak
tır.,, 

Buğday ihracatı 
Fiyatların yükselmesi 

elaneğe tesir 
edemiyecek 

Bir mllddet evvel altı buçuk ku
nıea kadar çıkan arpa fiaUannm, 
ihracat yaHk edilince dört kuruı 
otuz paraya kadar dllştUğllnU yaz
D111tık. 

Arpa fiaUan yeniden yüksel
meğe başlamıştır. 

Son muamele beş kuruş iki pa
radan yapılmıştır. Ali.kadar ihra
cat tacirleri memnuiyet kararm -
dan eonra u.hire ihracat komite
sine müracaat ederek yabancı 
memleketlere satmak üzere aldık
lan 15 bin ton kadar arpanın da 
ihracına müsaade edilmesini iste
mişlerdir. Komite riyaseti. tacir
lerin istetl teWt edileceğini bil
dlrmtftlr. 

Komite memlekette nekadar ar
p& .m.eveat olduğunu araştırmak -
tadır. 

J)Jğer taraftan buğda1. ve çal'.· 

kW mesele addedilen Bulgar me~eıe
•lnin bugUn eııki gUçlUğünU kaybet
tiğini göıterlr. Bulgaristan bir hare
kete geçmekle arazı kazandığı farze
dJlse blle ıstıkl!linl kaybedeceğini an
lamıııtır. 

.Macaristanla vaziyet bu derece i· 
lerleml§ olmamakla beraber İtalya 
ve Yugoslavyanm tavauutıannm se
mere \•ereceği tlmlt edllmektedlr. 

Dört Hariciye Nazırının 
beyanatı 

Resmi tebliğin neşrinden son· 
ra, dört hariciye nazırı matbuat 
mümessillerine beyanatta buun· 
muşlardır. 

Gafenko, tebliğe ilave edecek 
bir şey olmadığını bildirmiş, fa· 
kat sansasyonel şayiaların, dele • 
gelerin kafi bir sükCı.n ve tam 
bir anlaşma içinde çalıştıktan sa· 
lona nufuz etmemiş olduğunu 
kaydeylemiştir. 

Saraçoğlu, birliğin banisi olan 
Kral Aleksandr ile Reisicumhur 
Atatürk'ün hatıralarını yad ey
ledikten sonra demiştir ki: 

"- Evvelce klasik ve islahı 
imkansız kargaşalık ocağı olan 
Balkanlar halen yarının endişete· 
rile işkence içinde olan dünyaya, 
memleketlerimizi ve milletlerimi· 
zi hali hazırdaki ihtilafın imti
hanlarından uzak ve muaf tuta -
cak olan basiret, muvazene, tesa· 
nüd, birlik ve teyakkut örneği 
vermektedir." 

Metaksas: .. Tam tesanüd ve 
sıla iş beraberliğimiz sayesinde 
Avrupanın bu köşesinde barışın 
tamamen korunacağına kat'i ka
naatim vardır" ldemiştir. 

Nihayet Markoviç de, şimdiki 
içtimaın net:M:elerinin Balkanlarda 
ve Tuna havzasında hadiselerin 
müstakbel inkipfı için hayn:1ı 
tesiri olacağına kani bulunduğu· 
nu kaydeyledikten sonra demir 
tir ki: 

·-= B61gemlne ban§Ui fılıiıiba• 
fazasr ve bötttn Balkiln'l'..HeYlcderi 
arasında ig beraberliği için olaa 
mesainin ne kadar mühim oldu· 
ğunu herkes takdir edebilecek" 
tir." 

Esas gayeY,e doğru ... 
Biikreş, 4 (A.. A..) - Havas:' 
Dün Markoviç ve Gafenko tara-

fından Bclgradda söylenen nutuk
lar ve konferans müzakerelerine 
hBkinı olan hava, esas gayenin bU
tün Balkan ve Tuna memleketle
ri arasında daha geniş bir teşriki 
mesaiye yol açmak ve doğu - ce
nup devletlerini ihtiva eden bir 
bölge antantrnm şimdiye kadar 
tahakkukuna mini olan .zorluklan 
yenmek olduğunu teyide imkin 
vermektedir. 

Paris ve Londrada 
memnuniyet 

Paris, 5 - Balkan antantı kon
sc:;inin, toplantısı sonunda. neşret
tiği tebliğ Fransız ve İngiliz ma
hafili tarafından memnuniyetle 
karşılanmıııtır. Tebliğde dört dev
letin doğu cenub Avnıpasmda ba.
rış nizam ve emniyetin muhafaza
sı hakkındaki kararından bahse • 
dilmektedir. Ne İngiltere, ne de 
Fransa burada barışı tehdid et -
mediğinden bu husustaki kayıtlar 
diğer devletlere nazikane bir ih
tar addedilmektedir. 

Macar • Yugoslav ademi 
tecavüz paktı 

Parl9, 5 - Belgra.dda elde edt. 
len netice BUkreşte çok memnu
niyet uyandırmıııtır. Macar gaze -
teleriyse mesaiyi ve vanlan neti
ceyi naziklne bir surette, fakat 
ihtiyatla kaydediyorlar. Yugoslav
ya, Macaristan, Bulgaristanla genJt 
iktisadi müzakerelere başlamak 
üzeredir. Diğer Balkan devletleri 
arumda da bu yolda müzakereler 
olaca.khr. Diğer taraftan Yugo
slavyanın Macariatanla bir ademi 
tecavüz paktı yapacağı bildiriU.. 
yor. 

Italya da memnun 

Roma. 4 (A.. A.) - P. N. Ş. 
ajanm bllcHriyor: 

Yugosle.v ve Romen hariciye na
zırlarmm nuluklarından ittin~ 
edildiği veçhile Balkan memle
ketlerin.in barış azimleri ve Ro
manyannı Macaristan ve Bulga-

ristanla olan münasebetlerinin 
muslihane bir surette halll arz~ 
su ltalyada büyUk bir memnuni • 
yet hasıl etmiştir 

Ciornale Ditalya gazetesinin 
Belgraddaki muhabiri diyor ki: 

''Konferans, Balkan memleket
lerinin müstakil bitaraflıklarmı 
muhafaza edecek enerjiye malik 
olduklarını ispat etmiştir. Balkan
larda kuvvetli, bitaraf ve müsta
kil bir barış temin edilıni§ naza
rile bakılabilir.,, 

••• 
Roma, 4 (A. A.) - Hava.a a

jansı bildiriyor: 

Roma siya.ııt mahfilleri Belgra.d 
konferansı neticesinden memnun 
gözüküyorlar. 

Bitaraflık siyasetinin teyidi, 
Bulgaristan ve Macaristan hak
kmda gösterilen anlaşma arıuau 
ve bilhassa Balkan - Tuna hav
zasmda barış davasına gilaterilen 
minnettarlık, ltalyanm be~ -
ne uygun bulunmaktadır. 

Cenubu şarki Avrupaaı millet -
terin umumt anlqmaama varmak 
için ilı:tibamı icab eden zorluklar 
teslim edilmekle beraber, bir ta
raftıuı Romanya ile Macaristan, 
diğer taraftan Romanya ile Bul
gariatan arasındaki münasebetle
rin dostane bir surette halli yolun
da büyük bir admı atılml§ olduğu 
kanaati m~vcuttur. 

Oılo grubu devletlerine 
ders olmalı 1 
Brtiksel, 5 - Balkan antantı 

konseyinin mesaisi ve elde ettiği 
netice Belçlkada büyük memnu
niyetle karşılanmıştır. Belçika ma
bafllinin mUtaleaaı eudur: Balkan 
devletleri konse:;in aonuna kadar 
aralarmda görJş birliğini muhafa
za ebniglerdir. Bu, Oslo gnıpuna 
menaub devletlere (İsveç, Norveç, 
Danimarka, Hollanda, Belçlb, 
Flnllndiya) ya .,_ , •-'ıclm 
'Ba11ran de\'letteırt •raınnda Bono. 
mile müzakerelefin de'.ffaıla iler -
lediği anlaPmttkladll'. Halbuki 
Os~o grupu bu hususta da geri -
dir. Bul~ harekeU Brilk
selde de çok takdir ediliyor. 

Sovyetler son hficumda 
150 tayyare kaybettiler 

(Baftarah 1 incide) 

hlar, dilfmanın 9 tan1cmı ve bir 
o kadar zırhlı kIZağını tahrip et· 
mitlerdir. 
Şimdiye kadar Rusların Summa 
mıntakasında yapmı§ olduklan 
taarruz, kendilerine 3000 kiJiye 
malolınuıtur. 

Son hücum esnasında Summa 
hattan üzerinde 150 Sovyet tay 
yaresi mahvolmuıtur. 

Sabahleyin Ruslar, yeni bir hü· 
cum ldaha yapmışlardır. Tanklar 
ve zırhlılar, 100 metreden piya
denin tek hilcum dalgalarını düf 
manın üzerine sevkediyordu. 

Finlindiyalılar, tanklara karşı 
kullanmakta olduklan toplar için 
yeni bir mildafaa hattı vücuda 
getirmişlerdir .Bu toplar, düşma· 
na mühim zayiat verdirmiıtir. 

Finlandiyalılar. el bombalan 
da kullanmışlardır. 

Ruslar, üç !defa hücumlarını 
tekrar etmişlerdir. Muharebe, 
giln kavuşurken bitllli§ ve Rus
lar, Finlandiyalılann mukavemet· 
lerini kırmağa muvaffak olama· 
mışlardır. 

12,000 nüfuslu bir şehir olan 
Avala limanı, 4 Şubat tari· 
hinde müthiş bombardımanlara 
hedef olmuştur. Ruslar, 24 saat 
zarfında birçok infilak edici ve 
yangın çıkarıcı bombalar atmış· 
tardır. Geceleyin Ruslar, bombar· 
dıman edilen mıntakaları tenvir 
etmek için fişenkler atmışlardır. 
şehrin dörtte ücü harab olmuş· 
tur. Bu meyanda kilise, hastaha· 
ne ve bir sıhhıye treni de vardır. 

dar ihracına devam edilmektedir. 
İhraç dolayısile buğday fiatlan 

da yükselmekle ber:ıber, hükumet 
şehrimizin ekmek ihtiyacına kAfi 
miktarda buğdayı, eski flatlar ü
zerinden temin ettiğinden ekmek 
fiatmm değiştirilmesine lilzuın gö
rWmemektecijre. 

4 Şubatta Finlandiya üzerinde 
icra edilmiş olan hava cevelanta· 
rı neticesinde 40 kişi ölmüş ve 
50 kişi yaralanmıştır. Buna mu -
kabiJ 11 Rus tayyaresi düımüt 
ve F"UıUndiyalılar, Rus kıtaatını 
ve bazı Rus hava üslerini mu· 
vaffakıyetle bombardıman ~tmiş· 
!erdir. 

47 Rus tayyaresi, 4 Şubat tari
hinde Viborg'u bombardıman et· 
mİ§lerdir. Şehir, alevler içinde· 
dir. 

150 ev harap olmuş ve 16 yer 
de yangın çrkmıştır. Ruslar, gay
ri askeri binalar üzerine en azı 
500 bomba atmışlardır. 10 kiti 
telefolmuş ve 20 kişi yaralarunıı· 
tır. Rus tayyareleri, çok yüksek-
lerden uçmak suretile taarruz • 
larınt 4 defa tekrar etmişlerdir. 
~ovyet yüksek kumandanlığının 

her ne pahasına olursa olsun 
şehri tahrip etmeğe karar vermiş 
olduğu ve harekatın Summada 

&irişilmi1 olan büyük taarruz ile 
alakadar bulunduğu zannedilmek" 
tedir. 

Binlerce halle, yersiz kalmııtır. 
Viborg'u.n büyük kilisesi bir 
bombanın tesirile hasara uğra
mıştır. 

Ruslar, Finlindiyahlan mlim 
olmağa davet eden beyannameler 
de atmışlardır. 

Sovyet tebliği : 
Moekova, 15 (A.A.) - Lenlngtad 

mmtakuı erkA.nıharblycslnln 4 §U· 

bat tarlhll tebliği: 

Bilhassa kenanann faaliyeti g~ 
rtllmUgtUr. Ladoga gölUnUn ılmal 

mmtakumda piyade kıtaatı araımda 
mUııademeler olmuıtur. 

Sovyet tayyareleri, latlkpf ve bom 
bardıman uçuıları yapmışlardır. 

(Sovyet - Fin harbine dair 
daha evvel alman telıraflar 3 
üncü 1ayfanuzcladır.) 

Bu sabahki kesif 
siste iki 

motör çarpıştı 
DUn gece sabaha doğru yine 

şehrlmi.zi kesif bir si• kapl~ıe. 
saat ba,ten ona kadar blltUn deniz 
münakalatı durmU1tur. 

Saat sekizde ıis karada dahi 
fazlalaşmış ve nakil vaaıtalannı 
epeyce müıklllata uğramışlardır. 

Şirketlhayrlye ve deniz yollan 
\'apurları ancak saat ondan aonra 
seferlerine başhyabilmi11lerdlr. Sla 
yUzUnden bugün köprü açılama -
D111tır. Sia wıumda henUs Hh1-ı 

binin hüviyeti belli olmıyan bir 
motör, Kabatq iskelesine bağh 
bir motöre çarpmq ve hasara uğ
ra t.mıştır. 

Kazayı Y•pa.D motör ortadan 
kaybolduğundan henUı bulunama
mıştır. Tahkikat yapılıyor. J3un -
dan bqlta Salıpazannda da iki 
motörlln çarp11tıfuıı, bunlardan 
birinin battıfmı bir akpm gaze
tesi yazmtiS& da liman idaresinde 
bl& buauata hiç malümat yoktur. 

Alman hücumun 
uğrayan vapurla 

Londra, 5 (A. A.) - 3 Şubat tarihinde Yorqayrd ~ 
larmda bombardıman edilmiş olan 4531 ton hacmindeki ~ 
ğmı hamil Mertainen vapuru, 4 eubat akşamı bir lngilis 
sıl olmuştur. 36 kişiden ibaret olan mürettebatı, Alman 
rinin ateşinden kurtulmuşlardır. Gemiye bir bomba isabet 
makla beraber yaralanan yoktur. 

Diğer taraftan iki bitaraf gemi, 4 11ubat tarihinde 
11ark sahili açıklarında müşkül bir vaziyette kalmışlardır· 

Bunlardan birisi 300 ton hacmindeki Hollanda ba 
Belzul vapuru olup sahile atılmı§sa da devrilmemiştir. 
teşkil eden 7 kişi, vapurun içindedir. Karen adındaki D 
puru, kendisini sulara kaptırmIŞ ve istimdad işareti ve 
balıkçı gemisi, mürettebatı almI§tır. 

Hindistanda mühim bir mülakat 
Yeni Delhi, 5 (A. A.) - Gandi, 6 şubatta umumt vali 11' 

tlikten sonra hafta içinde milslUman cemaati birliği reill 
mUl!katta bulunacaktır. 

Bu zat da, 6 şubatta valiyi glSrecektir. 
Hindistanm teşkilatı esasiyesinin istikbali ile allkadat 

görüıımelere büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Yeni Zelandada bir tayyare kazası 
Vellinı;ton, :S (A. A.) - Yeni Zelanda'nm bir bom 

yaresl, Kanterburi açıklarmda denize düşerek parçalanmlftıı 
lrJ 3 kişi telef olmuştur. 

Kanada senede 14 
pilot yetiştirecek 

Ottava, 5 (A.A.) - İngiliz camiam 
atnrenman pl&nı tam randımanla Jt
ledltı zaman K&nadada da .senede 
takı1ben HOO pilot, mltralyöz!U rasıt 
ve teıaızcı yetlşUrllecektlr. Mektep. 
ler birkaç haftaya kadar faaliyete 
geçecek ve tedricen lnklşat etUrlle
cekUr. Bu mekteplerde mualllm, me-

mur, maklnJ.at vesaire 
ld§I kadar iltlhdam edl1 

Tayyareci11k için top 
n1n mıktan gittikçe 
Halihazırda yedi, .aeklZ 1" 
hergUn Kanada hava 
kaydedJlmek Qzere m 
tedJr. 

T.IŞBANKA 
f 940· küçük cari hesapl 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 "' 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapıla 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaı>lannda en aa eııı 

lunanlar kurava dtıhil edileceklerdir. 

1940 ikramiveleri: 
ı det 2000 liralık -
3 

" 
1000 " - 8000.- .. 

8 
" 

l500 " - 8000.- .. 
12 " 2l'W ,, - 8000.- .. 
40 " 100 " .. 4000.- " '75 " 

15() 
" - 87156.- .. 

910 " 23 " - 39156.-

Tllrhiye tı Banka.Bına 71ara yatırmakla yalnıa ~ 
miş olmaz, avnf ıamand.a talifniri de denemiş 
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Cemil gol p~lndf'~ .• Galatru;nraym ilk goltl olurken ..• 

Be§iktq bu tek kale oyunundan an-ı 
cak yedinci dakikada kurtulabildi lıklarmdan bir gol dah& yapa. 1 Büyük takımlar karşrsmda 
ve ilk defa Galatasaray nısıf ııahası- mndılar. :t-.\üsabaka da bu suret. daima iyi netice alan Altmtuğ _ 
na sağdan bir hticumıa bir dakikada le ~-1. ls.tanbulsporun galibi _ 1 lular dün kuvvetli rakibi Fener. 
geçU. yctıie bıttı. · bahçe karşısında açık bir oyun 

13 tlncU dakikada ıoldan Saratlmln F B Al ..... B 2 oynamak gibi hatalı bir hare . 
ıahsl olarak i'Onderdiği topta mUda- • • • tıntug • kette bulundular. Bunun da acı. 
flleriıı atlatıldığını &örüyoruz. Meh
met Alinin 1:>1 kapayamadığı taratı 

bulan Sara!ımln ıiltU Galata.saraya 3 
Uncu golü kazandırdı. 

Be§iktaşta yorulma allmetleri gö
rWUyor. Bunun acııını aert oyunla 
~karmak ilUyorlar ve bu aert oyuna 
meydan da buluyorlar. Saltın1n tağ 

bacağına yedlfl bir tekme, çorap ve 
tekmcliğnl parça parça etti .. 18 nin 
Z.3 metre içinde olan bu apaçık pen
altı, ıs Uzerlnde ıauı atııına tahvil 
edilıyor. ŞUtte netice yok. 
l~ wı. dik1k,.da ıılbreJıil:f'I l8 çlz~ 

yakmmda topu eliyle tuttu. Bu da 

taUl deıtı ki verllmeain... Koıkoca 

hentbol... Alem rördU ve anladı. Ha
kem de tabll entbolU verdi. 

• Uncu &'Olden .onra G&J.atuaray 
•-o lık neticenin verdiği rehavet için
de l'evıedl. Bunda.n ilUtade eden 
Beşiktaşlılar toparlanmak 1atiyorlar. 
Fakat noksan hücum hattı muhakkak 
ki bir yerinden aksıyor. Sonra adam
a.kıllı da yoruldular. Işte bu vaziyette 
oyuncular 1şl manasız blr aertllğe dö
kUnce maçın zevki kaçtı. Sahada blr 
çeklımedir &'idlyor. Sakatlanmamak. 
için çekingen oynıyan Galawarayda 
da gol atacak cesaret artık yok. 

Biraz aonra da oyun •·O Galata.u.ra
ym galebeslle bitiyor. 

NASIL Ol:"NADILARTP 
Galatasaray i:>1 bir oyun çıkardı. 

Müdafaa her zamanki gibi gUzel.. 
Fakat aantrhaft& Enver tevkal~de i
yiydi. 

:MağlOp takımda Şeretin çıkmuı ve 
10 kiti kalmaları maneviyatlarını 

aarstı. Takını ikinci devrede yorulun
ca 10 kişilik kadro bUabUtUn aillndl. 
Buna rağmen iki bek, ıol ha! Cihat 
ve NA.zım çok çal11tılar. 

Saclt Tufnıl ÖGET 

Dün Taksim stadında 
yapılan maçlar 

İstanbulspor: 2 
Süleymaniye: 1 
Taksim · stadında. gilnUn ilk 

müsabakasını !stanbulspor ile 
Süleymaniye takımları yaptılar. 
Hakem Şazi Tezcanm idare et. 
tiği müsabaka zaman zaman 
zevkli ve sert oldu. Oyunun ilk 
devresinde tamamen Mkim bir 
oyun oynıyan san siyahlılar 
Fahri ve Cihat vasrtasile 2 gol 
yaparak devreyi 2-0 galip bi. 
tirdiler. 

İkinci devrede 10 kişi oymyan 
Süleyınaniye Istanbulsporu sı 
kıştırmaya başladı. Bu arada 
sa.ğaçık Fikret te iki muhakkak 
g-ol frrsatını kaçırınca siyah be. 
yazlılar büsbütün açıldılar ve 
İbrahimin sıkı bir şütü ile bir 
gol kazandılar. 

Bundan sonra beraberliği t.e. 
min lçln Sl\le\ınaniyeliler çolC 
çalıştılarsa da lstanbulspor mU.. 
dafaasmm yerinde müdahalele.. 
ri yüzünden· ve J:>iraz da p.n.um. 

Günün ikinci müsabakası Fe. 
ncrbahçc ile Altıntuğ arasında 
oldu. Hakem Halit Galibin ida. 
resinde oynanan bu müsabaka. 
ya Altıntuğun tam kadrosuna 
mukabil Fenerbahçe Fikretten 
mahrum olarak şöyle bir takım. 
la iştirak etmişti. 

Fcncrbahçe: Oihat - Fanlk. 
TJebip - Boncuk ômer, Esat, 
Hayati - K. Fikret, Ya...~r, Me. 
lih, Ba.ari, Rebii. 

sını cok g-ol yemekle öğrendi _ 
ler. Birinci devrenin ilk 15 da • 
leikası karşılıklı hücumlarla ve 
çok gollü t\'eçti. Daha ilk daki • 
kalarda Melih vasıtasile iki gol 
yapan sarı lacivertliler güzel bir 
oyun oynıyarak devre sonunda 
gol adedini 6 ya çıkardılar. Bu. 
na Altıntuğlular yaptıkları gti. 
zel bir golle. mukabele ettiler ve 
devre 6--1 Fenerin galibiyeti ile 
neticelendi. 

Ankara lik maçları 
Havanın vağışh olmasına rağmen maç
lar alaka ile takip edildi. Dünkü neticeler 

Maskespor - Muhafızgücü: 2-1 
Demir spor - Güneş 2-0 

A. F. Gücü Birlikspor 2-1 
Havanın yaf-murlu ve aahanın ettiği Demirspor kalesine gol 

da çamurlu olmasına rağmen, yapamadı. 
muhafızGücü sahasında yapılan 
dünkü maçlar kalabalık bir me· 
raklı kütlesi tarafından alaka ile 
takip olunmakta idi. 

Günün ilk karşılaşmasını teı· 
kil eden Muhafızgücü - Maske" 
spor B takımları maçı 2 - 1 Mas· 
kesporun galibiyeti ile bitti. 

Bu maçtan sonra, Maskespor 
ve Gcnçlerbirliği birinci takımla· 

Diğer taraftan Demirspor ise, 
tehlikeyi sezerek, mukabil hü
cumlarla Güneş kalesine taarruz· 
tara başladı. Ve biri penaltıdan 
olmak üzere yaptığı iki golle ma· 
çı 2 - O kazandı. 

Sıra Kmkkalenin Birlikspor 
takımile Askeri Fabrikalargücü 
oyununa gelmişti. 

n arasında yapılması icabeden İlk devrede çok ahenkli bir o· 
oyun, Maskesporluların gayrıni· yun oynayan Birlikspor fazla 
zamt takım çıkarmaları hasebile miktarda gol fırsatı kaçırmış ot· 
Gençlerbirliği bu maça iştirak malarına rağmen 1 • O galip va· 
etmediğinden yapılamadı. ziyette idi. öyle ki, Birlikspor bu 

Bundan sonra karşılaşan De· enerji ile ikinci devreyi de bitir 
mirspor • Güneş maçı hakem B. meğe muvaffak oMuğu takdirde 
N e c d e t i n idaresi altında sahadan muhakkak galip olarak 
zevkli ve samimi bir hava içimle çekileceği hakkındaki tahminler 
g-eçti. Dün iyi bir kadro ile kuvvetlenmekte idi. 
sahaya çıkmış olan Güneş maçı Fakat, ikinci devrede tahmin· 
kazanmak için büyük bir enerji ler hilafına olarak yorulan Birlik
aarfetmek mecburiyetinde idi. spor karşısında üstünlüğü tesise 
Hakikaten güul ve tehlikeli iniş· muvaffak olan As. Fabrikalargü· 
lerle Demirspor kalesini sıkıştı- cü evvela beraberliği ve biraz son
ran Güneş, sağ müdafi Şevketin ra da galibiyet sayısını temin e
çok isabetli ve mahirane müdafaa · dcrek maçı 2 - 1 kazandı. 

• G<ılata8aray mu1Kıcim1eri. Be§ikta§ kalesiw •• 

''"'"1111fı 

...,,, 

tktncl devreye '.A.ltmhıflu1a.r 
daha canlı başladılar. Devre or. 
talarında hakem Altıntuğdan i
ki oyuncuyu sert oyunları yU. • 
zünden dışarı attı. 

Bu devre Fenerin iki goltıne 
mukabil Altmtuğlular bir gol 
yaphlar ve müsabaka 8-2 Fe -
ncrbahçenin galibiyeti ile sona 
erdi. 

Fener StaClınCla: 

Üstün bir oyundan sonra 

Beykoz Hilali 
8-1 yendi 

GilnUn ilk mUsa.bakamnt Bey. 
koz ile Hilll taktmlan oldukça 
kalabalık bir seyirci önünde yap 
tılar. 

Taknnl&r hakem Ahmet '.lde. 
min idaresinde ş()yle dizildiler: 

Beykoz: Safa, - Bahadır, 
Halit - Galip, Kemal, Mu,.,ta.. 
fa - Şahap, Ttlrhan, Sadettin, 
Ka::tm, Kdmıran. 

Hilfil: Murat - Feyzi. ıro. 
ÇO - 'Niyazi, Uıtfi, Haluk -
Bekir, inayet, Orhan, Ril.:stmn. 
Nimet. 

Oyuna Hilalliler başladılar, 
fakat bu hücum daha. Beykoz 
kalesine gitmeden ortalarda kı
nldt. Beykozlular derhal muka.. 
bil hücuma geçtiler. 

Ve nitekim Beykozlular daha 
ilk dakikalarda bariz bir üstün.. 
lük tesis ettiler. Bunun neticeısi 
olarak ta Kftzım vasıta.sile ilk 
gollerini yaptılar. 

Bundan sonra Beykozlular ar. 
ka arkaya yaptıkları beş golle 
devreyi 6--0 galip bitirdiler. 

İkinci devre: 
İkinci devrede çok güzel oy. 

nıyan Hilalliler bir penaltı ka. • 
zandrlar. Orhan bunu gole Qe -
virdi. Biraz sonra iki gol daha 
yapan Beykozlular maçı 8-1 
bitirdiler. 

Hayli çekiştikten sonra 
Vefa T opkapıyı ancak 

2-1 yenebildi 
Günün son müsabakasını Top. 

kapı ile Vefa takımları yaotılar. 
Hakem Tarığın idaresinde 

karşılaşan takımlar sahada şöy 
le dizildiler. 

Vefa: Safa - Siileyman. Va. 
hit - Şükrü, Hakkt, Muhte. 
şem - Hüseyin, Gazi, Sulhi, 
Necip, Mehmet. 
Topkapı: Süleyman - Saba. 

hattin, Hamdi - Sotiri, Saadet, 
Saadet - Sezai, Saltihattiıı. 
Kcimil, Sabahattin, Ali. 

Oyuna Topkapılılar çok gU • 
zel bir hücumla başladılar. Ve. 
fanın bu hücumu kırıp derhal 
mukabil hücuma geçeceği zan. 
nediiiyordu. Fakat zannedildiği 
~ibi cıkmadı. Topkanılıla.r oyu. 
nun 30 uncu dakikasına kadar 
hakim bir oyun çıkardılar. 

Vefalılar 30 üncü dakikada 
bu t;ızyikten kurtularak ilk gol. 
!erini yapUlar. Oyun do bun • 
dan sonra vazivet değişmeden 
bir sıfır Vefanın lehine bitti. 

İkinci devrede yine yirmi da. 
kika oyun Vefanın hakimiyeti 
a.ltmda cereyan etti. 27 nci da. 
ldkada. Topkapı da Salft.hattin 

ikinci küme 
Lik maçlmı 

İkinci kiline lik maçlarına. 
dün Şeref .stadmda devam ediL 
dl. 

tık maç Şioll De Kale arasm.. 
da oynandı. 

Birinci devre h'er iki tara!m 
da. karşılıklı yaptıkları golle 
1-1 sona erdi. 

İkinci haftaym dah& hlkim 
oynıyan Şişli 1 gol daha atarak 
2-1 oyunu kazandı. 

Pera: 5 
Galataapor: O 

Günün ikinci maçı Pera ile 
Galata.spor arasmd& oynan. 
dr. tık devre her iki tara!ın 
karşılıklı hücumu ile geçti. Dev 
re 0-0 sona erdi. 

lkinci devre Peralılan açılmış 
görüyoruz ve bunda da geç kal. 
madılar. 63 üncü dakika.da 18 
içinden Koçonun çektiği oUtü 
ağlarda görüyoruz. 

Gene 84 Uncil dakikada Tale. 
anm ortasmı K~ gUzel bir vu. 
nışla 2 nci golü attı. 

Bundan sonra 85 inci 88 in. 
ci ve 89 uncu dakikalarda Uç gol 
daha atarak oyunu 5--0 bitir _ 
diler. 

Davutpa§a: 
F eneryılmaz: 

2 
2 

GUnUn ikinci maçı Davutpaşı. 
ile Feneryılma.z a.ra.smda oynan. 
dı. İki tarafın yaptığı birer goL 
le ilk devre 1-1 sona erdi. 

İkinci devre daha ağır basan 
Davutpaşalılar 2 nci golU attı. 
lar. 

Bu golden 80nra canla.nan Fe. 
neryılmazlılar beraberlik golü. 
nll geciktirmediler. Oyun bu IC
kilde devam ederken 2-2 aona 
erdi. 

Anadolu: 1 
Karagümrük: 1 

GünUn en 80n maçı Anadohı 
ile Karagümrilk arasında cere. 
yan etti. 

tık devre mnteva.zin bir tekil
de devam etti ve neticesiz !ODA 
erdi. 

İkinci devre Anadolulular da. 
ha 8ıkı ve ee.rt bir oyun oyna. 
yarak 1 gol atıp maçı 1-0 ka.. 
zandılar. 

HUSA Al'ıı"KARAYA MI GIDIYOBT, 
L1k maçlarm1. pek zayıf blr mana• 

ra arzeden Aakert tabrika11.r g11c11 
takmıı eald elemanl1.nnı tekrar top
lamağa karar nrmlştir. Bu zümre
den olarak Galatasara:ym •Jıf: hatı 

Muıanm da tekrar eaki takımına 

getırileceğl hakkında kuvveW bir rl-
vayet vardır. 
Al'ı°KARAGALASARAYIBEYRUTA 

GtDlYOB 
V1.kl davet Uzerl!ıe, Ankara Gala

tasaray klUbU, bu ayın 10 ve 11 inde 
iki maç yapmak üzere Beynıta 1a'vet 
edilmiştir. Takım takviyeli olarak 
seyahat& çıkacaktır. 

Beyoğlu halkevinde 
Yüksek mektepler ara
sında yapılan dünkü 

Voleybol 
müsabakaları 

Dün Beyoğlu halkevinde Yük. 
sek mektepler arasındaki voley. 
bol müsabakalarına devam edil. 
miştir. 

İlk müsabaka y11bet mal
limle lktısat fakilltesi arasında 

(Lfitfen sayfayı s;e\irtnlz) 
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Hafızalarını kaybeden insanlar 

iki yüzlü bir hayat 1 agqörün altına 
ya~arlaf nosıl bliiz giqmeli 

Tayyörün altına nasıl bl11z 1 yörün rengine uygun ve ondan bir 
:glyeyim? suali o gün paltosunurı az daha açık bir tonda intihap edi
altına bir tayyör giymeğe karar lebilir. 
venniş olan her bayanın aklına 2 - Benekli taftadan yapılmı, 
gelen sualdir. Fakat bunun için olan bu bl11z yalnız ve fantazi ve 
uzun uzadıya tereddüt etmeğe li.L 
zum yoktur. BIQz tayyörün şekil 

l 

-:ve biçhnine göre giyilir. Elbiseöeki 
bir spor mantonun altına giyilen 
spor tayyörün içi.ne fantazi bir blQ.ı 
gi}'Illek uygun düşmez. 

LQtr, Sincap, Astragan veya 
buna benzer fantezi bir kUrk man 
tonun altına giyilen fantezi bir tay 
yörün içine ise şömizetten daha 
fazla sfü;lü bir bl~ yakışır. 
Eğer tayyör klasik bir tayyör 

ise o zaman bunun içine hem süslil 
blQz, hem blQz şömiziye gider. 
1şte size verdiğimiz şu iki model
öen biri şık bir blQz ve diğeri bir 
tömizettir. 

1 - Kaim bir ipekliden beyaz, 
nem veya gri renklerden yapda· 
bilecek olan bu bltiz, spor ve klL 
sik tayyörlerin içine pek yakışır. 
~ edildiği takdirde rengi tay-

yapılacaktı. lktısat gelmediği i. 
çin yliksek muallim hükmen 
~ip a.ddedilm.iştir. 

İkinci müsabakR. Mtllıendis -
Tıp arasında yapıldı. Müsaba. • 
kayı Mühendis mektebi 15-6, 
15-0 kazandı. 

U çiincü mtlsa bakP. 0rma.n 
melttebi ile Ticaret arasmda ya.. 
pılacaktı. Fakat Ticaret gelme. 
diği için Orman mektebi hUk • 
men e-al!p addedildi. 

Çelikkol ile Galatasaray ara • 
111ndaki müsabaka baştan.başa 
hevecanlı gecti. 

İ!k seti 15-7 O;ılikkol ka -
!Zandı ise de ikinci set Galata.sa
rayın 15-2 lehine neticelendi. 
Baştanbaşa heyecan içinde 

geçen Uçilncü sette Çellkkol gü.. 
:zel bir oyun çıkarnrak seti 15-
12 lehine bitirdi ve müsabakayı 
kazandı. 
• Son mUsaDalia.Qa. Hukuıt Mi.. 
lnara hükmen galip geldi. 

' G.S. - Beyoğluspor: 1-1 
Stat liki müsabakalarına pa.. 

tar sabalır Taksim ata.dında de. 
:vaın edildi. Galatasaray - Be. 
yoğluspor arasındaki milsaba .. 
ka 1-1 beraberlikle neticelen -
Qi. 

Sipahi ocağınCla'ki 

Kapahmanej 
biniş müsabakalan 

Kapalı manej binişlerinin ti.. 
t;tinctlsl.i cumartesi akşamı Si. 
pahl Ocağmda. yapıldı. 

Müsabakalara 7 at iştirak eL 
ti. (Murat) ile Bayan Şmit bJ. 
rlncl, (Kreaturl) ile Bay Rasin 
Birsel ikinci (Do~an) ile Bay 
Kon üçüncü olmuşlardr. 

İkinci müsabaka Dresap (ha.y. 
'Van terbiyesi) mü.eabakasıydı. 

Bundan Bayan Şmit (Murat) 
la birinci gelmiştir. 

Dün sabah yapılan 

Kır koşusu 
Beden terbiyesi direktörlüğü 

fu koşulan bu hafta da 7500 ve 
3500 metre mesafeler üzerinde 
Topka.pı sırtlarmda koşulmuş • 
tur. 

7500 de netice: Birinci Rıza 
Maksut 24.03. 

İkinci Artan, fü~Uncü Osman. 
3500 de birinci VJadimir 13,40 

ik~l SUren, üçüncü Habip. 

kla.sik tayyö.-lerin altına giyilmez. 
İcabında içindeki beneklerin ren~ 
ginde bir kısa etekle de giyildik
ten sonra çaylarda gene rengini 
tutan bir uzun etekle de akşam ye~ 
meklerine yapılan davetlerde giyi
lebilir. 

Ev kadınına nasihatler 

Çocuğunuz nezle 
olunca. 

Bebeğin nezle olması çok zah
metli bir §eydir. Burnu tıkandığı 
için emzikte çok zahmet çeker. 

Bu zamanda çocuğa banyo yap
tmnayııuz. Kendisini sokağa çı· 
kannayınız. ly.t örtilnfiz. Sıcak tu.. 
tunuz. Nezlenin bronliite çevirme
mesine dikkat ediniz. 

Ç.ocuk ökstirllrse, srrtma pamuk 
koyunuz. Kendiniz nezle olursanız 
bwıu çocuğa geçirmemek için dik-
kat eaıniz. Ortalarda mendil bı- Kilise ooml:ioştu. AKşam ibade· ı Bazan bu hastalı~a tutulanlar, 
mkmayınız. Çocuğa el sürmeden tini yapmı§ olanlar, birer birer çe- iki çeşit adam olurlar. iyileştikten 
evvel, ellerinizi süblüm.eli sabunla kilmişler, yalnız içerde papaz kal- sonra hastalığa tutulduğu zaman· 
iyice yıkayınız. mıştı. dan önceki hayatı asla hatırlıya~ 
O>cuğun odasında dezenfektan Birdenbire kapı açıldı. Jçerlyeı mazlar. Annelerini, babalarım, 

bir lamba yakınız. bir adam girdi. Haykırarak: kardeşlerini ve çocuklarını taru-
Bebek sık, sık kay - Nerde davetliler? Nerde ge- mazlar Meta o zaman hiç yaşa. 

ediyorsa !in? Benim bugün burada evlene- mamış gibi hareket ederler. 
Eğer bebek süt emdikten biraz ceğiın gündür. Davetliler neden Yeni bir insan olmuşlardır. 

sonra kay ederse sütü mayi halin- gelmemiş? Kendisine tamamen yabancı olan 
de geri çıkarırsa telaşa hacet yok· Papaz süktlnetle cevap verdi: bir dünya içinde yepyeni bir in· 
tur. Çocuğunuz fazla süt emmiş- - Herhalde yanlı~ bir kiliseye san! Bazan hafıza avdet ettiği ıa-
tir o kadar. Fakat sütü koyulaş_ gelmiş olacaksınız efendim. Bugün man, maziyi - yukarda gördüğü
mış bir halde çıkanyorsa bu ya bizde nikfilı yoktur. nüz gibi - hatlrlıyanlar ve o ha.. 
sUdün kendisine yaramadı~ı ya. Fakat gelen adam, iddiasından yabn eksik kalmı~ taraflarını ta· 
but çocuğu vakitli vakitsiz emzir- . vazgeçmiyordu: marnlamak istiyenler bulwıur. 
diğinize dela.Iet eder. _Muhakkak, diyordu. Muhak- Böyle bir h~dise bir İtalyan pi· 
Çocuğu eğer muayyen saatte em kek ben bugün evlenecektim. Ka. yanistinin kIZlllUl baştndan 

ziri-yorsanız ve buna rağmen sütü rrm nerede? Onu da göremiyorum. geçmiştir. 
yo~rt şeklinde geri veriyorsa o za Yaral>bi bana ne oldu? 1915 senesinde :t>u kız, Ankoma 
man hem saatleri seyrekleştirini.z lhtiyar papaz, birdenbire bir vapurunun yolculan arasmday. 
hem de bir defada aldığı süt şey hatırlamış gibi: dı. Ankoma Akdenizde bir tahtel-
miktanru azaltımı. - Affedersiniz, dedi. Sizin is- bahir hücumuna uğrayıp batmlın-
Çocuğun midesini lüzumsuz ye- miniz nedir? ca o dahi denize yuvarlandı. Aile-

re doldurup• hazmını güçleştirme- _ Buretl si onu ölmüş zannediyorlardı. Fa. 

yiniz. Papaz bu ismi işiterek kilisenin kat günün birinde bu kızın anne-

............. ------Çöp tenekesinin 
botalması 

Bir evin en müşkül hizmeti 
bir ev harunuıu en ziyade iğrendi· 
ren işi herhalde çöp tenekesini bo
şaltmak işi olmalıdır, Bunu öğren· 
meden yapmağa imkan olmadığı
na göre pratik bir çare, bir başka 
çare düşünmek ve çöp tenekesi dt>"" 
nilen başbelasm1 ortadan yok et
mek lazmıdır. Bunu yapmak için 
de yeg~e çare çöpleri gazete M
ğıdı içine dökmek ve gazete kağıt
larından müteaddit paketler yap
malt ve bu temiz paketleri rahat; 
rahat taşıyıp apartımanm büyük 
çöp tenekesine atmak, yahut -
evde oturuyorsanız - çöpçüye ı 
paket halinde vermektir. 

Balıkesir mmtakasımn 

Yeni ytl spor 
bütçesi 

Bölge meTkezi binası ve 
kapalı salonlaT 

yapılacak 
Balıkealr, 4 '(A.A.) - Baltkestr 

beden terbiyesi bölgesinin 940 nı8.liye 
yılı bUtçesl 48-226 lira olarak teabit 
ed1lınl!ıtır. Bunun 34.365 llra.sı tnııaata 
aynlmıgtır. Balıkesir merkezinde bir 
bölge binası ve kapalı bir jlmDaJ!tik 

hane bir gtl.reş salonu ile yüzme ha· 
vuzu ve stadyum yap1Jacakbr. Ayrıca 
Bandırma., Gönen, Edremit. Ayvalık 
stadyumlarm.m da tnııaatı için kafi 
miktarda tahsisat ayrılmıştır. Btlt· 
çede spor faaliyetine ve malzemeşlno 
açılan para 3980; m&.8.§, Ucret ve taz
minata ayrılan para 8131 l.Lra ve mü
teferrika işlere ayrılan para da ı 772 
liı;adır. Bölge heyeti tarafından hazır. 
lanmış olan bütçe istişare heyetince 
tasvip edilerek beden terblyut genel 

dirııktörlUtuJ:ı• takdim edllm.lftlr. 

yazıhanesine gi~ •i. Eski kayıt def- si Mısıra bir seyahat yapmıştı. 

terlerini ara~tırarak onlar arasın- Bir paşanın evinde izaz edildi. O 
dan yirmi ~ sene öncesine ait o.. sırada kımu,paşanın harem daire 
lanı çıkardı. Evet.. Bu defterde sinde görmesin mi? . . 
böyle bir gün için bir ni.Mr ran- Meğer bu kız, denızde bırkaç 
devusu kaydedilmişti. Evlenecek saat kaldıktan sonra balıkç.tl~r ta· 
kadının ismi de Rene idi. rafından alınmış, tskendenyeye 

Papaz her ikisinin de soyadla· çıkanlnuş imiş. Kız, hafızasını 
nna brurtıktan sonra tekrar adam- tamamen kaybetmiş olduğu için 
la karşılaşarak: hiçbir şey hatırl~ıy~r, hatta kim 

- Senin adın Buret Güstaf mı. oldu~u dahi bılmiyormuş. Ba-
dır? diye sordu. hkçılar, onu bir ıenginin himaye-

- Evet. ta kendisi! sine terkederek geri dönmüşler. 
- Evleneceğin kadının adı, Re· Bu zengin de Mısmn tanınmış pa· 

ne Latur muydu? J ş:Uanndan biriymiş. Kendisine ca... 
- Evet.. Ben size söylemedim nye olarak alnuş. 

miydi? Benim bugün evlenmek Annesi kızı~~ ~ôrü.nce,heyecarun.. 
_ ilin ş· d.i ed gelirler dan çılgına donuyordu. Fakat pa· 

gun _·· ım ner eyse.. · şa onunla evlenmek çoluk çocuk 
Çok sunneden her şey düzelecek! ah'b" 1mak f'k . i besled' •. d 

Ve Buret. kilisenin tahta kana· s 1 1 0 1 ~ • • ıgın en, 
1 - d b · · il' ti artık kurulmuş btr aıleyı bozmak 

pe enn en ınne lŞ • istemedi ve kızını, ebediyen terke-
Bu sırada papaz dışarı çıkımı ve derek geri döndü. 

semtin ihtiyar doktoru Burjiyi gör Pariste serseriyane dolaşırken 
meğe gitmişti. Doktor ve papaz bulunan bir İngiliz kızı da, evlen· 
uzun boylu görüştüler. Her ilcisi mek fizere geldiği delikanlının is.. 
de, bundan yirmi beş sene evvel mım hatırhyamıyordu. Kendi 
burada evlenmeğe geldiği gün, ha. hüviyetini bilmiyordu. Hafızasını 
fızasmı kaybederek hastalanmış tamamen kaybetmiş olan bu kızın 
olan bu zavallı delikanlıyı hatırla· da bu felô.ketine, bir otomobil ka
dı. zasırun sebeb olduğu anlaşdmış-

Evlenecek olan kız, müstakbel tır. 
kocasının bu arızasını görünce Bazan, ''kaybolmu~ hafızaları,, 
kaçmıştı. O gün bugün Buret, ma- maziye ait bir şey göstermekle ge
ziyi asla hatırlıyamıyarak, serse. ri getirmek milmkün olabiliyor. 
riyane dolaşıyordu. Nihayet, ha· Bu nevi bir hastanın \raktile 
hzası tekrar avdet ettiği r.aman, tayyareci olduğu anlaşılmakla, 
ilk olarak son brrakhğt hadiseyi kendisine tayyare fotoğraflan gös.. 
hatırlamış ve doğruca kiliseye terilmiş ve böylece iyi edilmiştir. 
koşmuştu. Bazan maziye ait bir gramofon 

Fransada cereyan etmiş olan bu plağı, hafızanın iadesini temin 
hMisenin birçok bemerlerine tesa- edebiliyor. 
düf edilmiştir, Fakat gerek doktorlar. gerek ru· 

Hafıza böyle hazin surette kay· hiyatçilar, bu hastalı~ avakibini 
bolur ve bazan hiç yerine gelmez. asla önliyemiyoriar. Hafızalarını 

Ve bu zihni karanlık, bittabi kaybetmi~ olan kimselerden bazı
birçok karısıklıklara sebebiyet ve. lan bulundukları memleketi terk
rir. ederek ~ uzaklara ıidiyor. ora.. 

. 3 ŞUBAT-1940 

-~ 
lngiliz fıkrası 

Yenl efrad karargA.lunda 
gen~ bir onb~ mUtemadt ve 
yorucu talimlerle askerlerin 
canını çıkarıyordu. Çavuş, s, ..l.. 
ra da muıazım onu bu gayretin.. 
den dolayı tebrik ettiler. Fakat 
askerler de intikam alm.ağı ka... 
rarlaŞırdılar. 

Gayretli onbaşı bir gUn §Öyle 
bir telgraf aldı: 

"Büyük Britanya ordusu si
zinle iftihar etmektedir.'' 

Ba§kumandan: General Gort 
Onbaşının koltuklan kabarilı 

ve faaliyetine yeni bir hız ver· 
dJ. İki gUn sonra. başka bir tel. 
graf: 

uTebrlkler ! Faaliyetinize de
vam ediniz." 

Kral: Altıncı Corç 
Onbaşının sevincine e.rbk hu_ 

dut yoktu. Kendisine bir oyun 
oynandığını ancak ertesi gUnl1, 
Uçilncü telgrafı aldığı zaman 
anladı. Bu telgraf şu idi: 

'ıAllab, Pt>ygambcr aşkına bu 
kadar gayret göstermeyin, malı·· 

volacağı.z." 

Hitler. 

- Jmdat! imdat! 
- Korkma !ekerim. Dün falcı 

bize tabü ölümle öleceğimizi aöy-
l~edi mi? • .. • p • y f' 

- Sahi! İyi ki söyledin. içim 
rahat etti! 

Ziyan olmasın 

- İsmini değiştirmek ıçın 
mahkemeye müracaat etmişsin. 
Neden? Eski ismini arbk beğen.. 
miyor musun? 

- Onun için değil... Sokakta, 
içinde yüz tane kart vizitle bir 
kutu buldum. Ziyan olmasını 

istemiyorum. 

- Beni bir erkek arayaca..lc. 
Ben yokken gelirse İçeri al ve 
oyalamağa çalış. 

Hianetçi - Peki bayan. Fakat 
affedersiniz, sizin oyaladıiıru.ı: 

gibi mi oyalayayım? 

tarda tamamen başka yepyeni bir 
hayat stir'lyorlar. Artık onlann 
geri ,Jelmelerl talie bağlı bir şey 

olu:··x. 
Bu itibarla son zamanlarda iki 

kadın almak suçundan mahkeme
ye verilen bir Avustralyalının 

vaziyeti hatıra geliyor: Bu adam 
evve.!ce evli bulunduğunu "unut
tuğunu., iddia etmiş ve binaena
leyh ikinci defa evlenmesinin bir 
mahzuru olamıyacağını ileri sür~ 

müştil. Bu iddianın yalan olması 
muhtemeldir. Fakat doğru olma
sı da mümkündür. 

Nasıl da bildi? t1 

Köyün en saf adaıtJ.110 Od l 
Mehmet sepet~ üzüm do "." ~is 
muş gidiyordu. Köydaşl~: h. · ~o 
biri ona rastlayarak so Jı ~Ytju 

- Sepetinde ne var )!e ~.ı ~aı 
Mehmet teklif· etti: . illt g 

- Ne oldcğunu bilirse!l llıUı:q< 
bir salkım veririm. a.}"nl 

Köylü, bu vaziyette, ~ ' ~u 
Ustünü örten beze filıı . (;ı 
bahsi kazandı: 1 l'Qi~ 

- Uzüm var. ~~l~ 
Mehmet şaştı: 1. ~; 
- Nasıl da bildin? ~iı 

Ottu d 

?.~ ! 
v~}' 

'O 
'"a o 



•• ' IClıL l.oadcıa ç.evtrea: Efdal NOGAN 

bire ... 1 d - .~th7· -bo... k b" k"k di. 8 • - ~n an mu ı§, gu ır u reme 
Bu b ~u tıddetli bir mücadele sesleri takip 

öyJe ır leopar ile bir aslanın boğuşmasıydı 
~aiı falan da yoktu. u; onların dördüncü sandalına i. 

ve &daleden ibaret· se bizim diğer üç sandalımız çul· 
larse:ı larunışu. Onların ~inci ta:'K!a1 ı 

~"tt tlliği on~ a~lıl a, salo- dönmüş, en }'akın arkada~ma } ar· 
İfadesi ~t o korkulu te. dnna ko~uştu. Çarpışma wwı 
laıti Yüzünde yeniden mesafede başlamıştı ve mavzerler 
~ Kurt Larsene alıcı mütemadiyen patlayıp duruyordu. 

)ıı\'atQ 'K.ca tekrar cesaret bul· Rüzg!r adam akıllı denizi kaldu 
~ Urt Larsen de iri mağa başlaını~tı? Bu da isabet.ı 

kaınu illla bu de\·in yanında I atışa imkan vermiyordu. Onlara 
· ~§tı. Adam. kendini yaklaştıkça kurşunların dalgadan 
~ tazı' tnUkayese edince ar· 

1 
dalgaya sektiklerini görüy'Orduk. 

llıtrcii\I a tereddüt etmedi; Bizim kovaladığımız sandal rüz. 
~ d.i~~~en aşağı indiler· garı pupadan alarak olanca hmy· 

ıenıı}. .ikı tayf ada, yaban· la kaçmaia başlamıştı. Bu kaçış 
llıutad 11 ııyaret eden gemici. esnasında ayni zamanda sandalla· 

. l\in ~uğu üzere çene çal nmızın hücumuna uğ.-ıyan diğer '!re saraya gitmişlerdi . arkaciaf'.annın yardımına çah~ıyor· 
bir kakr salondan müthiş. du. 
i bir ~ Ctne i§itildi. Bunu 

liu bir nıucade!e sesleri takip O iskotadan ötekine k~ak o. 
leopar ·ı b' lup bitenleri seyretmeme imkan bı· 

\tydt 
1 e ır aslanın rakmamıştı· Ama Kurt Larsenin 

· ~ vleoe bütün patırdıyı '-'abancı ta'-·falan bac:kasa.ra'-·a gön 
' Pard Kurt Lar- 1 1 ~ 1 

derdiğini duymuştum. Bu emre 
surat asmışlar, fakat gitmişlerdi. 

Bunu müteakip Mis BrQstere aşa 
ğı gitmesini söyledi. Kızın gözün· 
de yanan ani dehşeti görünce gü. 
lümsedi: 

- Merak etmeyin aşan-ıda kor 
kunç bir manzara ile karşı'aşmıya· 
caksnuz. Sadece sapa sağlam bir 
adamın sımsıkı bağlanmış olduğu· 
nu göreceksiniz. Kurşµnlann gemi. 
ye gelmesi irtimali var. Sizin ise 
ö!düğünüzü istemiyorum. 

O, henüz sörllnQ bitirmişti k• 
bir kurşun dlimenin pirinç kapl• 
parmaklarından birine çarparal 
vızıltı ile rüzgar istikametine doğ· 

ru geçip gitti. 
- Gördünüz mü? de<1i. Ve S9Q" 

ra bana döndü: 
- Mister Van Veyden, dilmene 

~eçer misiniz? 
Mod Brüster merdiven ağzına 

girmişti, lAkin başı gene meydan· 
iaydı· Kurt Larsen giderek bir 
mavzer, aldı, ona bir fişek sürdü. 
Kıza, içt.ti girmesini gôzlerirnle ri. 
ca ettim. O, gülümsedi ve: 

- Biz bacaktan olmıyan zayıt 
kara mahlOklan olabiliriz, dedi 
!Akin icabında bizim de hiç olmaz· 
sa kendisi kadar cesur olabilece
~mizi kaptan La~ne gösterebili· 

riı. tl)evamı va~ 

iki kazazede 
- Hiç klllçe altın görm&.liniz d inliyen kimse olmadı. Hep bir 

ha? Ben aizc göst.ereyim, hem den t ahlisiye kayıgına hücum 
de iki tane... ettiler. 'fekn-eyi gemiye bağlayan 

M gülü • k z incir birden kırıldı, on beş kişi 
e.mnunan~ . msıye.re denize yuvarlandı. 

bavtilunu ~çtı, ~~~inden .. ın~e ~ır~r Altınlı yolcu su üstünde dur. 
t~sla bilr.1klilbunde clokillmuş ı. mağa güçlükle muvaffak olabi _ 
kt aan ~lçc çıkararak yanına liyordu. Ceplerindeki ağırlık onu 
koydut ve· . . hep denizin dibine çekiyordtı. 

-:-. şt~, dedı, bun.lar on b.ın 1 İyi yüzücü olmasına rağmen 
lngılız hras~. tut~n hır servettır. yorulduğunu hissetmekte idi. Da. 
Londraya gotilrüyorum, orada ha anc.ak birknç dakika dayana. 
bank,:ı.da kasa. tutup mu~afa.za e. bifocekti. 
decegım. Denızyolu tchlıkelı am.. Üm~~ini kesmişti ki kendisin. 
m~a başka ~oldan gitme.ğe de im. den birkaç metre öttde büyük 
kan yok ki .. tnşallah. bir tahtel. bir eşya sandığının yüzmekte 
bahire tC$lldilf etmeyı..z. olduğunu gördü. Son bir gayret. 

Kamaranın penceresin-den bak. le yüzdü. Sandıl:rma kenarına 
tıktan sonra döndü, altınları tek can havliyle sımsıkı yapıştı. 
rar bavula koydu. Koltuğa doğru Kurtulmuş sayılabilirCi. Ancak 
ilerlerken müthiş bir sarsıntı ile sandığın üst üne nasıl çıkacaktı? 
yuvarlandı. İki adam telaşla fır Kuvveti kesilen kollarında ken . 
ladılar. Bir infilak sesi duyul_ disini yukanya çekecek takat 
mU§tU. Kapıyı asıp dı§arJ baktı kalmamıştı. 
l&r. - Ah yardım edecek biri ol -

Gemide büyU1c bir telaş ve sa ... 
heyecan başlamıştı; ko~ll'smalar, Bu temennisi cevapsız kalma -
baykırıtmalar, imdat ıesleri.... dı. Sandığın üstünden iki el el. 
Koşa koşa önlerinden geçen bir lerine yapıştı. Başını yul-..anya 
kamarot haykırdı: kaldırdığı zaman kamr.ra arka. 

- Mayna çarptık, batıyoruz ı -daşım tanıdı. O soruyordu: 
İki yolcu da afalladı. Fakat - Safranı bırakmac..ığın anla. 

kendilerini çabuk top:ırladılar. şılıyor. 
Biri, için:Ie külçeler bulunan ha. 
vulunun· yanına koşup bu kıy. 
met1i hamı.deyi strt'-ıdı, öteki ise 
küçük çantasını aldı. GüvertC}'e 
çıkan merdivene atıldılar. 

Yukarısı tam bir Ma baba gU. 
nU idi. Çocuklar ağla~ıyor, ka. 
dınlar haykırıyor, bütün bu gü • 
rilltülerin fevkinde kaptanın 
megafonla verdiği emirler duyu. 
luyordu: 

- Tela1 yok. Gemi zabitleri. 
nin gösterecekleri filikalara inti. 
zamla giriniz. Bir filik~ • a yirmi 
kitiden fazla giremez. Eşya al. 
mak yasak ... 

Altınların sahibi yolcu hemen 
bir kenara çekildi, bavulwıu a. 
çıp içinden çıkardığı külçeleri 
ceplerine yerleştirdi. Gizlice yap 
map çalış'tığı l::lu iş yol arlW:la 
şının rözünden kacmc.dı: 

- Doğru yapmıyorsunuz. Bu 
kadar ağırlık denizde ta§ıntr 
mı? Denize düşersen dibi boyla. 
dığm resmidir! 

öteki cevap verme=.:. İçinden 
ona hak vermişti amma, bu ka. 
dır mühim bir serve . kolay ko. 
lay bırakılır mı? Tehlikeyi göu 
almak Jizım. .. 

Filikaya ııtirmek icln ilerledi. 
Bir gemici bağırıyordu: 

- Birer birer gelin. Hep bir. 
den atlamayın. 

Ölüm korkucıite naniğe u~ra 
yan Yolcul.,rdan bu tP"'sl..v~ı 

• •• 
Kaza sabahın ilk saatlerinde 

olmustu. Bütün günü, sakin de. 
nizde yüzen sandığın üzerinde 
hemen hemen hiç konusmaksızm 
geçirdiler. Gece rüzgar biraz 
sertleşti. Sabaha kadar heyecan 
içinde bekk~tiler. Ertesi sabah 
ikisi de açlık ve bilhassa susuz. 
luktan bitap bir hale gelmişler • 
di. Altınların sahibi daha bitkin 
görünüvordu. Sayıklar gibi söy. 
lcniyordu: 

- Susldr{ll, ölilyonım. 
öteki bir aralık cebinden bir 

portakal çıkararak gösterdi: 
- Ben de susadım. Bunu yer. 

sem ıztırabım dinecek. 
Ve arkadaşının gözlerinin içi . 

n-e bikarak ilave etti: 
- Bereket versin bunun gibi 

daha dört tane var. İstersen sa. 
na tda vereyim: Bir portakala bir 
altın külçesi! 

Altınların sahibi ona hiddetle 
baktı. 

• • • 
Vapunın batışından otuz alt• 

saat sonra altınların sah:J~ değiş 
miş, külçeler birer birer iki por. 
takat mukabilinde satılmış bulu. 
nuyordu. 

Akeam üstU ikinci kUlcc sanı. 
mtş, iki kaza arkadaşı karc:,hkh 
son .PQrtakallarını 2emcğe koyuL 

' 
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' 
Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü ilanları 

5 ıubattan 12 ıubata kadar muhtelif hatlara kal· 
kacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacaklan nhbmlar. 
Kan.den1z battma Salı 12 de (GUneysu) , pervembe 12 de t:Ka.rad9-

ııiz) ve pazar 16 da(İzmlr). Galata rıhtuumdaD 
Brtm hattına - 8&1ı 18 de ( CJlgeıı), cumarte.sl 18 do (ADıaı,&t 

SlrkecJ rıhtımından. 
bmJr hattına Balı, pergembe ve pazar 9.30 da (UCUr), Top

hane rıhtımından. 
Mud&n)'a hattına - Pazartesi, Alı ve pazar 9,~ de çarp.mba, pu-

ıembe ve cuma 111 de (:Marakaz). Cumarte.11 
aynca lll..80 da (Sua). Galata nhtımmdan. 

Baııdmna h&ttma Pazartes!, çarp.mba ve cuma 8,1!1 de (Sua) O.. 
lata rıhtımmdan. Aynca çarşamba 20 de (AJI. 

talya), cumarte.1 20 de (Olgen) Tophane nıa. 
tonmdan. 

Karabtğa hattına Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtnnm. 
dan. 

tmroz battma 
Ayvalık hattma 

Pazar 9 da (Bartm). Tophane nhtnnmdan. 
Çarpmba 111 de (Mersin), cumarteat ırı de( ... 
adet). Sirkeci rıhtımmdan. i 

ızmır ltlrat battma Paı:&r 11 de (Kadq). Galata rıhttmmdan. ~ 

Mersin hattına - Balı 10 da (Erzurum), cuma 10 da (Çe.n•Mm-
Je). Sirkeci nhtrmmdan. ' 

Notı Vapar 9'lfMtf!rt bltkmcla ber tıırlD malamat aplıcla Wtıtoa ...... 
raJan yuıb aeent.elertmhrdea BtrenDebDlr. ~ 

Galata Bqacenteıııt - Galata nhttmr, Limanlar Umum 111!• l 
dtlrıtllt1l blnaın altında. usa 

Galata Şube acenteUıt- Ga!ata Rıhtımı, Mmtaka Ltnwa Re- ' 
t.tı~ binan aıtmda. .01 aa .. 

Sirkeci fUbe acenteılltt -8.lrkeet, Yolcu eaJoma 221.0 ' 

r----------------mm 
Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkôn 
Vakıt Matbaası idaresine müracaat . ........................... .. 
VAK 1 T matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

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

muşlardı. Sıra kabuklara gelmifti 
ki, kocaman qndık ursıldr, ikt.. 
al de denize yuvarlandılar. Dal. 
gaJar, sandığı sahile yaklal!ltırmıt 
ve bir kayaya çarpmıttı. Gayret 
gösterip birkaç dakika yüzelilir. 
lerse kurtulacaldardr. 

Yüzmeğe başladılar. Fakat bl -
risi çok müşkülatla yüzebiliyor. 
du. Ncfeı nefese: 

- Aman, dedi. ret altıntannr 

. ·,. . 

B • ' 

1> 

c < e::;:J. 

al 1 Cebimden çıkarıp atmağa bl. 
Je takatım yetmiyor, boğulaca 4 

ftm. ' 
Diğer yolcu hiç orah olmadı. 

Başkasmı dü,ünmenin arrası d41.4 
ğildi. Başını bile çevirmedi. An. 
eak ayağı yere değdikten l'.tır& 
dönüp baktı: Kimseler göriinmll 
yordu; arkadaşı boğulmuştu. 

Nakleden: F. Kardet ... 
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p-YAVRUNUZ SAADETiNiZDiR •-t 

Onan gtırbOz ye aıhbaUI yetl5lml; tabiatın tıpkı blr yavru gibi ıdııe 

sinde yettıtlrdlfl saf Ye normal gtd& De mllrnkUndllr. Her anne tabiatın 
ln•nlara ba.h~ettlğt bu kudret &11ı:clllğtndcn lstlladeyt 

ıttl bn1ıJmıamalıdır. 

Ç PA MARK 
Mü;tahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur 
BqlKTAŞ A M A R K A Tal'lht tıetllııl: 19~ 

' an tef., 
------------------~~ BliyUklerln ,.e kUçllklcrln bnrsaklarmda kan emerek ynşayan 

l."Urtlarm en birinci devasıdır. Her ceza.nede bulunur. Kutu u 20 

kuru5tur. 

Mezbaha Planş 85 

A Kasaplık et (et ke•lml) 
1 Oklhr. (erkeQI buruımamı• ( kısırl••tırllma. 
mı•u boga: dl•l•I inek> blae ••O•r etini verır. 

ı. GERDAN '7. PİRZOLA 
2. DÖŞ 8. BOŞ ET (k&rm) 

3. KÜREK (ı9pala) 
9. l'UMURTA (nu,·ar) 

4. J\OL D.\ŞI (rstranglla) 
10. KUYRUK SOKUMU 

(tranç) 
5. }'İLETO 11. AYAK 
6. BONFJU~ 12. BAŞ 

2 Koyun bize koyun eti (kızartma••> verir. 

1. BAŞ 7. FİLETO 
2. GERDAN 8. PİRZOl.A 
8. UÜ:) 9. KARL~ 

4. liÜREK 10. BUT 
5. KOT. ıı. Al.AK 
6. KVREK Al.Ti 

3 Kuzu bize kuzu eti (Kızartması) verir. 

1. BAŞ '7. FİLETO 
2. GERDA1'• 8. PiRZOLA 
8. DÜŞ D. KARIN 
4. J{(!REK ıo. BUT 
ıs . KOL 11. AYAK 

•• h-cREK AI.Ti 

"90 

• 
1 G iN 

NEVRALJi KIRIKLIK 
ve bütün ağrıları 

derhal keser 

' 
5 - 2 - 940 Pazartetl 
13.30/ 14.00: MUzik; Ka~ 
(Pi. ) 18.00: Program, .. 
saat ayan, 18.05: MJlZlk: 
orkestrası, lS.40: Kon~~ 
Terbiye ve beden terb1J9'1)•ı' 
Serbest aaat, 19.10: Jı!eıııl' 
ayan, Ajana ve meteoro19J1 .,. 
19.30: Türk mUziği: ~aııl ' 
Niyazi Seyhun, Cevdet J(; 
Feraan, Okuyan, Semaıı-t~ 
19.50 : Türk mUziği; yaylı 

11 
ıeri, 20.15: Konuşma o(Fell 

Bilgllerl), 20.30: Türk ıııU~t 
lar: Keml\l N. Seyhun, Oel ı 
Cevdet Çağla, Re!ik Fersall• 
kuyan: Müzeyyen Senati 
Çağlar, 21.15: MUzik: J(O~ 
tra, 22.15: Memleket ::-· 
Ajans haberleri; ziraat, .ı:~ 
vil&.t, Kambiyo - Nukllt u-1 , 
yat). 22.30: Mtl%1k: Deb ~: 
MZlar kuarteti, (Pl.) Z2· 

LUZUMUNDA GUNDE 3 KAŞE ALINABILJR. 

1 Or. iRFAN KAY 
RöNTGEN MOTEfl.4 

11 Tilrbe, Bozkurd 1'ı ~ 
nesi karşısında C$ki ~I 
rer sokak No. 8 • ıo. 
sonra 3 ten 7 ye ka~•f· 

Or. Kemal OZS 
GRtP, NEZLE, NEVR ALJI, BAŞ, DtŞ, KIRIKLIK, SOCUK 1 

EDER. 

Urolog Operatör BeYoJI' 
tiklal caddesi 380 n 
Ohanyan apartmanı 

1 .ALCI~~::..IKLARI ve A~RILARI TESKiN Pa7.an fütü. Tel: 4. 

TCRKiVE 
Şeker· Fabrikaları 

ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Devlet Demiryolları ve Liman! 
işletme Umum idaresi ilanl 

Muhammen bedeli .a90 Ura olan 50.000 Kg. ince mazot ( 
12. 2. 1940 pazarteaı günU aaat (15) on begte Hl'ydap&§ada ı"' ŞlrkeUmlz merkez ve fabrik&lannda mll.nhal bulunan 75 11& 100 lir& 

aylıklı yerlere mUısabaka ile memur almae&ktır. 
ı - lıı!Uııabak& imtihanına dahil olabilmek için tallplerln qağldakl 

va.sıflan haiz bulunmalan 11.zundır: 
a) .A.ııgarl ll.8e nya llııe dereeeatnde mektep mezwıu olmalı:, (yfiluıek 

taııan görenler ve bunlar meyanında ecnebi llaam bllenler tercih 
9dlllr.) 

dahilindeki komisyon tarafından kapalt zart usullle ııatııı 

Bu l§e g1rmek ilteyenlerin S66 lira 75 ku?'U§luk muva~.# 
kanunun ta.yln ettiği veıılkalarla tekllllerlni muhtevi ~.;.-.. -......... , 
gün ıaat (14) on dörde kadar komlayon reisliğine verıııel 
dır. 

b) Y&§ı 18 den ~atın SO dan yulı:an olmamak; 
c) Aııkerliğtnl yapm?J olmak veya bu bJzmetıe uırulen allkuı kal

mamııı blllunmak; 
2 - Taliplerin, en geç 8 ıubat 1940 tarihine kadar ııtrketlmizfn An

karada, Yen~eblrde, Karannl sokağmda kAln merkeztne röndermelerl 
11!.zımgelen vesikalar §Unlardır: 

a) El yazm ile yazılmlJ mufusaı hal tercUmul. 
b) Bir adet Yesika fototratı 
c) Mektep veslka~ veya muııaddalt 1Untl 
d) NUfua hUvfyet cüzdanı musaddak aureti 
e) Evvelki hizmetlere alt bonservisler veya mu11.dd&k l'l.lretlerl. 
3 - 'MUsabaka imtihanı 10 ~ubat 1940 tarlhU cumarteııi günü ııaıı.t 10 

da Ankarada ıılrket merkezinde icra edllecektır. 
4 - MUsabakl\ lmUhanmd11. muvaffak olanlar evveli\ berayı tecrübe 

iki ay müddetle muvakkat memur olarak çalrştınlacaklardır. Bu müdde· 
Un hitamında rncsallerl itibarile de iyi not alanların kadroya ithal ile ta
vlnl ı:- ri k ntt sekllde yapılacaktır. 

Bu ıııe alt ııa . tnameler komlayondan paraaız olarak dağıtılmak~ 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı ic;;ln 200.000 adet 2 No. lJ fincan kapalı sartl' 

m~e c;;ıkanlmıııtır. ~ 
2 - Muhammen bedeli (50.000), muvakkat temJ.n&t (37150) ff 

eksUtmcsl 28 ııuba.t 940 çargamba günü saat (16) da Ankarad• 
mum müdilrlUk binasında.ki satınalma. komisyonunda yapılacaktıı'• t 

3 - Isteklller muvakkat teminat makbuz veya banka teınlXI" ,~' 
bile kanuni \•esaikl ve tekilli muhtevi kapalı zar.tlarmı o gUn s&J' 

dar mezldlr komisyona ver41ccklerdir. tf•~ 

' - Şartnameler, Ankarada P.T.T. levazım, lstanbutda f· 
zrm ayniyat şubesi mUdUrlüklerinden (250) kuru§ mukablllnde 

1
) ( 

(14 

ŞEH1R 'J.'f1' ~ ıfl'1 ' 
Kom_ edl 1' ,O ,. t'\ 
~am~·..A 11 

n 

8 Hayvan ••bhl (tHdQrOııneal) 

ı. KASAP (kfl8lc1, öldUrtt-
cU) 

a tokmak 

2. KASAPLIK HA1.'V~1tti 
(sıtır. öküz) 

c Ka•ap Alet' eri 

• 
ı. ALINLIK (ııJm ma.,ke-

ıl, brtlno mukesl) 

a takoz 

2. ELlMTRIK PENSİ 
a elektrik kablosu 

(tell) 

D Meabaha 

l. Or.DVRVLEN DOMU· 
ZU PARÇALll"A..ı."'ııj KA· 

SAP 

a alınlık (alm mMke~, 
brtino mMkcsl) 

b ta.koz 

s. KASAP ÇIBAGl (,·eya 
celep) 

s. TOKMAK 

4. MERLEN 

:s. TOKMAK 

6. KASAP BIÇAGl 

2. S. ASKI TERTtnA. 
Ti 

4. ASKI MAKARASI 

oaL1111"'-

•.. ~' 
Erzincan feUlket.zedel~J 
~hlr Tiyatrom ~ 

Dram kı"ının~ 

~· 
Bu gece ııaat 20.80 

Bir df!!ııya mahını!I: yeıtıf" 
46 Nuınar'I 

--o---" 

le 


