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Harp Balkanlara giremez! 
Çünkii Balkan su/hunun bekçileri 
arasındaki tesanüt çok kuvvetlidir 

HARiCiYE VEKiliMiZ BU SABAH 
ANKARADA MERASiMLE 

KARŞILANDI 
Şükrü Saraçoğlu diyor ki: 

Türkıvenin dürüst, vazıh ve samimi 
polit ikasını bütün Balkanhlar 

takdirle karşıhyor Cinayetin işlendiği ev Ye katilin g~ce e,·e girmeden evvel gtiriiltU olmasın diye bahrede çıkanp dut 
ağacı dibine bıraktığı ayakkabısı 

k ·? ~ ce mı. 
lJ husustaki takrir 

k a~cak 3 rey 
8userı.yetle reddedildi 
''ilın va~ıyet siyasi münasebatın 

esı cereyanının kuvvetlendığine 
\'~ a delil sayılıyor 

k~.~tcU · (A.A.) ,.... 1 M k r· · · -~ •ı, d - .ıyıu- o 5 ova se ırının maaşının 
0ttıaıc·ın ~krat aza· hariciye bütçesinden çıkarılması" 

rnerikanm (Devamı 4 üncüde ) 

Zelzele felaketzedeleri ıçın 

Hariçten· teberru 
600 bin liralJı buldu 

irandan gönderilen yiyecek ve 
giyecek dün Ağrıya getirildı 

Ankara, 8 - DUn ve evvelki gtın 
de memleketin muhtelit yerlerinde 
zelzeleler olm~tur. Hiçbir tarafta 
hasar ve zayiat yoktur. 

Zelzele Ordu, GUmUşhane, Giresun, 

Sıvas ve Trabzonda duyulmuıtur. 
PARA TEBERRULARI 

Ankara, 8 - Zelzele !elflketzede· 
lcri ıcın llkkn.tıunun 29 undan bu a

(Devamı 4 Üncüde) 
----------------------------·---------
Tırhan vapurunda otomatik is· 
kandil aleti neden işletilmemiş? 

Geminin bulunduğu de nizin derinliğini göste
ren bu a let kullanılsaydı kazanın önüne geçilmesi 

ihtimali olduğu ileri sürülüyor 
Kazaya uğrıyan Tırhan vapuru 

hakkında yapılmakta olan tahkikat 
sırasında yeni bir nokta meydana 
çıkmıştır. 

MalQm olduğu üzere Almanyada 
yapılan yeni vapurların hepsinde elek
trikle çalışan otomatik iskandil 11.lc~

leri vardır. Bu Aletler geminin seyri 
sırasında mütemadiyen bulunduğu 

mcvklln derinliğini ölçmekte ve bir 

İşte bu Alet Tırhan vapurunda da 
vardır. Fakat çok kullanılıp çabuk 
eskimemesi içln bunlar her zaman 
kullanılmamaktadır. Yapılan tahkl· 
katta kaza sıruuıda da 1.letln kulla
nılmaclığı anlaşılmııtır. 

Dcnlzcll<>r, eğer Alet çalııtırılmış 

olsa~·dı vapurun sığ sulara gittiği an
laşılacak ve belki de kazanın önUnc 
gcçllccckU, demektedirler. 

~ \. 
PaJtaJanan, otomoblJ ı 

kadran üz<> rinde bunu ralmmln gös-
l terıııt>lclı ılır. Gı minin ıııı Jıta yal,lıış· 

"' tığı veya der1n sularda olduğu hcrnn 
(Yazısı 4 üne~) böylece anlaşılmaktadır. 

Al<>tin her znmnn kullanılmaması 
do~ru goı Ulmrsr ı.: relttlr. }{ora bir 
vapurun Jrnzaya uğnımasına bir ale· 
Un bozulması elbette müreccahtır. 

Muharrlrimiz bu ı-aball hiidisf'nln §ahldlerlnl dinliyor 
--- ---------· ---

Pariste Sovyet müesseselerlnde 
Polis araştuma yaptı 

l\losko\-a, 8 (A.A.) - Tas ajansı 1 larma sevkedllmişler ve evlerinde 
blldJrlyor: de araştırmalar yapılmıştır. 

5 şubat tarihinde saat 9,SO da sivil Aynl zamanda ''lnturlst., blnalarm-
elblsell 30 kadar kim.se SovyeUer bir- da ve Parlstekl eski Sovyet mekte

llğlntn Parlstekl Ucaret müm0$sllll· 
ğl binasına glrmlı ve polla mUdUrlyo. 
tinln ~fahl cmrlle taharrlyat yapa-

caklarını bildirmişlerdir. Bu polis 
memurları, telefon irtibatını kestik
ten sonra mümessilin mesai odasına 

ve apartımanına girerek mümessilin 
protestosuna rafmen araştırma yap· 

mıı ve bazı venkalan mUsadere et. 
ml§lerdlr. :MUmesslUn memurlan ge
lince poll• muhafazaınnda lkametgt.lı· 

binde de araştırmalar yapılmııtır. 
Müteakiben memurlar •erbest bı-

rakümııttır. 
Sovyetıer birliğinin Parla büyük el

çisi Suriç ticaret mümessilliğine der
hal iki sefaret memuru göndererek 
binanın derhal tahliyesini ve mllaa
dere edilen vesikaların iadesini ilte
mlştlr. Fakat polis bu talebi la'af et
medlğtnden ayni gün saat 17 de pro
testo notası vererek talebini :Fransız 
hllkfunetl nezdinde tekrar eylemlftlr. 

ÖRÜMCEK HAYDUT 
Ynlnız resimlerden ibaret bu dikkate deı';er romanımızın b&flı bqın& bir 

hryeC'an olan lklnrl serisine ynnn b~lıyorua. 



z 

Yazan: OTERO. l 26 J Tercüme eden: V. G. 

Bu sözlerim iki mümessil üzerinde derhal tesir et
mİ§tİ.Baron hemen, kesesinin ağzını açar gibi· el
lerini yeleğinin ceplerine sokarak ücreti arttıra
bileceğini söyledi. 

Bir lokantada yemek yiyor -
dum. Garson bana bir kart 
vizit getirdi ve bu kartı gönde
ren zatın benimle görüşmek is
tediğini söyledi. 

Karta baktım: 
"Baron ve Dom" kelimeleri 

yazılı idi ve altında bunların bir 
tiyatronun mlimessilleri olduğu 
gösteriliyordu. 

l{endilcrini masaya kabul e
debileceğimi söyledim. 

Biraz sonra ka.r§lma birbiri 
ile zıt Jki adam geldi. Bunlar
dan biri çok uzun boylu, za
yıf, san§ın; ötekisi kısa boylu, 
şişman, esmer bir adamdı. A
deta biri topaca, öteki topacın 
kamçısına benzeyordu. 

Fakat ikisi de benim için 
çok mültefit idiler. Karşımda 

hürmetle selam verdiler ve 
uzattığım ellini nazikine bir 
surette öptüler. Sonra göster
diğim yerlere oturdular. 

Baron ismindeki o şi~an zat 
ilk söze başladı ve anlattı: 

Uzun zamandanberi meşhur 
Güzel Oteroyu anyorlannış. Onun 
şöhretini Almanyada işitmişler. 

Kalkmışlar Parise gelmişler. Fakat 
Paristeki yaz sirki, bu artistin, 
bir İspanyol trupu teşkil ederek 
Amcrikaya gittiğini söylemişler. 

Alman tiyatro mümessilleri tekrar 
Berline dönmüşler. Fakat bugün 
güzel Oteronun gene geldiğini ha· 
ber almışlar, onu bulmak için ge
ne Parise koşmuşlar. Aramışlar. 
taramışlar gene bulamanuşlar. 

Kendisini tanıyanlar: 
- Evet, demişler, geldi ama, 

birdenbire gene görünmez oldu.· 

Simdi anlıyorum: Meğer benim 
Monte Karloya gidip paralan eri
terek gelmem pek kısa sürmü~. 
Pariste bir müddet kalan Alman 
tiyatro mümessilleri beni nihayet 
Monte Karlo dönüşü bulabilrni5· 
ler .. 

Baron ile Domun teklifleri ÇQk 
müsaitti. Verecekleri ücret çok i· 
yiydi ve ndeta Amerikan piya:;ası 
üzerindendi. 

Fakat derhal kabul edecek oi
sam, tabit, kredim dil~di. 
_Teşekkür ederim ama, de· 

elim, maalesef kabul edemi} ece
ğim. Zira başka bir kumpanya ile 
temas halindeyim. 

Bu sözlerim iki mümessil üze· 
rinde derhal tesir etmişti· Baron 
derhal, kesesinin ağzını açar gıbi, 
ellerini yeleğinin ceplerine sokarak 
üaeti arttırabileceğini söyled1. 

O zaman: 
- Müsaade ederseniz size yarın 

cevap vereyim, dedim. 
Pariste, sahne hayatına gireme

miştim ama, artistlerden bir çok 
tanıdık edinmiştim. Bunlar arasın 
da Evariste isminde bir genç vardı. 
Ekseri akşam gezmeye beraber çı
kardık. 

O akşam gelmeden ewel telefon 
etti ve: 

- Ne haber? diye sordu. 
- Hiç, dedim. 
Güldü: 

- Hayır, dedi. Yeni haberler 
var sende! Neye bana söylemiyor
sun? geleyim de konuşalım.· 

Evariste, nereden duymuşsa 

duymuş. benim Almanlarla konuş 
tuğumu haber almıştı. Fakat ne
dense onlarla mukavele yapmamı 
istemiyordu. Hamburgda. başka 

bir tiyatro kendisinden bir İspan
yol trupu bulmasını istemiş. 

- Daha evvel aklın neredeydi? 
dedim. 

- Sahiden, hiç aklıma gelme
mişti, dedi. Fakat mademki şim· 
di hatırladım, artık vakit kaybet· 
miyelim, ben yarın derhal Ham· 
burga bildireceğim \'C derhal tru· 
pu t~il edeceğiz. 

Ertesi gün Baron ile Doma men 
fi cevap verelim. Zira Evariste 
Hamburgda~ tiyatronun bizi da· 
ha fazla ü.:retle tutacağım söylü
yordu· 

Hakikaten de, birkaç gün sonra, 
Evariste mektubu üzerine, Ham· 
burgdan gelen mümessil, benimle 
ve teşkil ettiğim İspanyol trupu 
ile gayet büyük bir ücretle muka· 
vele yapmaya hazır olduğunu bil
diriyordu. 

Derhal Hamburga hareket ede· 
cektik. Kendisinden yol parasını 
istedim. 

--Siz kendiniz masraf edin, 
Hamburgda alırsınız, dedi. 
Hesabın bu tarafı f enardı. Fa

kat ısrar edemezdim. Çünkü Ba· 
ron ile Doma menfi cevap vermi~ 
tim. Onlar da çoktan Bedinin yo· 
!unu boylamışlardı. 

Çarnaçar kabul ettim ve bütün 
oyun arkada5lanrnın da yol para· 
sını cebimden vererek, Paristen 
ayrıldık. ~ 

Hamburgda büyük bir hararet· 
le karşılanacağımızı zannediyor· 
dum· Hatta, karşımda Amerikada 
kinden daha geniş bir kalabalık 

bulacağımı umuyordum. Zira A· 
rnerikaya Paristen gelen bir artist 
olarak ayak basmıştım. Halbuki 
Hamburga bir Amerikan yıldızı o· 
!arak geliyordum. 

Fakat hayret! Hamburg istasyo
nunda bizi karşılayan kimse yoktu. 
Halbuki hareketimizden evvel ti
yatronun impresariosuna telgraf çe 
kerek haber vermiştik.Niçin bizi 
karşılamaya gelmemişlerdi? 

En fazla yanımdakilere karşı 

mahcup olmuştum. Fakat, herhal· 
de bunda bir iş var, diyordum. 

Oyuncuları oradaki bir gazino
ya oturtarak ben gittim, tiyatroyu 
buldum. 

Tiyatroda beni hayretle karşıla
dılar. Müdür: 

- Böyle bir mukaveleden ve si· 
zin geleceğinizden hiç haberim 
yok, diyordu-

Impresarionun ismini söyledim: 
- Ha, dedi, o mu sizi çağınnıır 

tı; bana hiç bahsetmemişti. 
- Peki, kendisi şimdi nerede? 
- Dün tevkif ettiler. 
Taliimin böyle zalim bir darbe

sile ilk defa olarak karşılaşı}'Or

dum. Afallamış kalmı5tım .• • e ra· 
pacaktım? 

(Devamı var) 

S-A/M ATIN ÜITÜNS 4TlA. 
"'llNCA "'Pt'LİAI ÖNÜNDEN 
UZ Al( t/:JŞ/)ı ... 

ff A B E R - Akıam Postal! 

İngiltere için bugün ya
pılacak Türk müziği 

neşriyabnın 

Saat ve dalgası 
değiştirildi 

Ankara, '1 (A.A.) - lngtttere B.B. 
C.radyo ldareslnln talebi Uz.erine An. 
kara radyosu taralından 8-2-940 pcr· 
şembe günU saat 17,30-18 arasında 
neşredilmek Uzere terUp edilen ikin 
el husust Türk mUzlğl prognımmın 
saati ve dalga uzunıugu • B.B.C. ldn 
resinin dahıı. iyi dinleme 11eraitt tC'm~. 

etmek mıı.ksadile tclgrnflıı. yaptığ 

mUracaat üzerine • 8.§llğıdn gösteri 
len §eklldc deği11tlrilmlşUr: 

Evvelce 8-2-1040 pe~cmbe gUnU 
saat 17,30-18 arruıında 1684 metre 182 
Kes. uzun ve 81.7 metre 946:5 kes. 
kısa - dalga postaıarlle ne11redileceği 
blldlrllmlş olan bu program ayni 
8·2-1940 ~rşembe gUnU 1648 metre 
182 kes. uzun ve 19.74 metre 15,195 
kes. kısa dalga postalarımwa saat 
14 - 14,30 arasında ncşredllecekUr. 

Binaenaleyh Ankara radyo nıüdtir· 
lUğünUn 1648 metre uzun dalga pos. 
tasmın neşriyatı mezkQr 8·2·940 per· 
şembe günUne mahsus olmak üzere 
saat 14,30 a kadar devam edecek ve 
mU!redatı cwelce blldlrilmlıı olan 
program, lngltterenln B.D.C. radyo 
idaresi tarallndan alınarak rö.trans· 
misyon sureUle dünyanın her köşesi· 
ne yayılacaktır. 

Cam ve şişe kırık
. lannı atmayınız ! 
Bunları kilosunu bir ku

ruştan kolayca 
satabilirsiniz 

Papbahçedckl şişe ve cam fahri· 
kalan mUdUrltiğU, memleketimizdeki 
cam ve ıılııe kınklannr toplayarak 
bunlan yeni lmıı.H\t için kullanmağa 
karar vermiştir. 

Şimdilik yalnız renksiz cam \'C şl. 

şe kmklan satın alınmaktadır. Bu· 
nun tonuna fabrika.ya teslim ııartlle 

15 Ura fiyat. konuıınuglur. Bu l<erar 
1izerinc birçok sçy,ya.r sa~ı;ıJar ölçye
beriye, attlmııı cam kınklarını ki· 
Josu kırk paradan toplamaga ba!ll&· 
nı.I§lardır. Böylece memfokette ycnl 
bir ticaret şubesi m"ydana gelmiştir. 

"Tırhan,, tahkikatına 
ait bir tekzip 

ne, Jet Denlzyollan tıııetmc umum 
mUdUrlilğünden eu tezkereli aldık: 

"Gazetenlzln G şubat 940 tarihli 
nllshasının 6 mcı sayfasının 4 ve r; 

inci sütunlannda inllgar eden bir ya· 
zıds. ''Tırhan,. vapuru kazası etrafın· 
dakl tahkikata ?rIUnakalAt vekAletın. 
cc sabık Seyrisa.ıı.ln l11ıetme MUdUrU 
Burhanettlnin memur eclllmlş ve mu· 
malleyhln bu hususta mUdOrlüğümU.Z.. 
le ve idaremiz §e!lcrlla tema.sa geç. 
mi§ olduğu yazılmaktadır. 

Bu havadis hakikate külllyen mu· 
hallfUr. Ne böyle bir kimse tahkikata 
memur edilmiş ve ne de mumaileyh 
mUdür1llğümUzle \'e idaremiz şefleri· 
le tema.sa geçmiştir. Binaenaleyh a. 
sıl ve esası olmıyan bu haberin tek· 
zlbinl rica ederim. 

Istanbulun imar plan
ları tasdik edildi 

Vali ııc beraber Ankaraya gitmiş 
olan belediye lmıır mUdUrU HUsnU 
§Chrlmtzc dönm1l3tür. 
İmar müdllrUnUn Ankaraya götUr· 

dUğü imar plAnları Nafia vekAletln· 
ce tasdik edllml§ ve §ehrimlze geU· 
ı11ınlştir. Bunlardan biri ı-:minönU • 
Unkapanı yolu ve diğeri Taksim mey
danının tanzlmlne alt plll.ndır. Yıkı. 

lnn k111ıa arsasından geçmek Uzere 
Nişa:ıt.aşı vali konağı kar11ısındnki 

>"eşil sahaya kadar bir yol açılacak· 
tır. 

Yeni İstanbul 
kumandanı 

Tümgeneral ishak Avni 
dün şehrimize geldi 

TfimgPnera1 hhnlc .\\·ni .\kc1at 

Geçenlerde vefat eden İstanbul ku· 
mandam Korgeneral Halis Bıyıkta· 
yın yerine fırka J:umandanlarından 

tümgeneral 1shak Avni Akdağ tayin 
edilmiş ve dUn be§ buçukta Edirne 
postasile Trakyadan şehrimize gel· 
mlşUr. Yeni İstanbul kumandanı Sir
keci istasyonunda vali veklll Hüdai, 
belediye reis muavini LQtfi Aksoy, 
kumandan vekili general Osman Tu. 
fan, eınııiyct mUdUrll. şchı1m.1zdcki 

generaller, ask~rl erkAn ve dostları 

tarııtından karşılanmıı, bir askerli 
mU!rcze selAm resmini lfı:ı. etmlgUr. 

Yeni kumandanımım tebrik eder ve 
vazifesinde muva!!aldyetler dileriz. 

Rektörün üçüncü çayı 
Onlveraite rekUSrü Ct!mil Bllael fa· 

kU!te son sınıflarına mahsus olmı:ı.k 

tızere tertip etUg1 çayların llçUnctıau. 
nU dUn saat 17 de edebiyat ve fen fa
kUiteleri talebelerine vermfoUr. Çay
da rektör ve profesörlerle talebe ara
sında haablhaller yaprlmI§, talebe, ıa. 
!ahını arzu ettikleri bazı vaziyetler
le kitapsızlık yüztındcn çıkan mUşkU· 
ldtr Rektöre anla,t,nµ§J~rdır _ 

i zmirde buluna11 
eski eaerler 

tzm.lrde yapılmakta otan cakl caer
ler araştırmaları bazı neticeler ver. 
mlıttr. Eald lzmirdc Agoranın cenup 
ve §imal taraflarına doğru uzanan 
yeraltı tonozlarındaki topraklar çıka· 
nlmış ve mflAdm ikinci aan lyon 
medeniyetine alt eserlerden Poaeldon 
ve Demeterin heykelleri bulunmU§· 
tur. Bunlar Agora §imalinde de bir 
çok eserler arasında meşhur bir aUct 
heykeli ele geçml§Ur. Bcrgamaılakl 
meşhur EskUlAp sağlık yurdunun res· 
teraııyon işlerine devam edilmektedir. 

Maden ihracatı 
Muntazam artış devam 

ediyor 
939 yılı içinde Muğla vllAyeU da· 

hlllndeki madenlerden 23ı96 Ura de
ğerinde 6685 ton zımpara madeni lh. 
raç edllmlşUr. 

Krom madenlerinden 54418 ton ma
den ihraç edilmiş ve buna mukabil 
1166485 liralık döviz &irmlşUr. Krom 
ihracatı 1938 yılma göre noksan ise 
de zımpara madeni ihracatı 1600 ton 
fazladır. Bu fazlalık harpten sonra 
başlamıştır ve bu yilkııcll§ hAll\ devam 
etmektedir. 

Uludağda 
au yolları 

heyelandan 
bozuldu 

lı1udağda bir heye!• .n olmU§ ve 
llursaya gelen su kanallanıu tahrip 
et:ml§Ur. Bursa belediyesi çok sarp 
nraztde bellerinden iple bağlanmtf &· 

melelcr çalıştırarak bu kanalları tah. 
ta oluklarla muvakkaten tamir ede

lsUmlAk muamelelerinin tacill 
kadarla.ra bll<lfrllml;,tlr. 

alA· rek tehri susuz hıra'kmamağa çalıı· 

1 maktadır. 

Bekar esnafın 
sefaleti 

Dün yardım teşkili.b 
kongresinde 

Esnaf yurdu açıl .. 
ması karar laştırlldı !!!!!!!!!!!!!!!~~~ 

Esnaf cemlyeUerl m1l3terek yar
ılım te§JdlAtı aenellk toplantısı dUn 
yapılmJ§tı. Toplantıda latanbul Parti 
mUtettişl Tevfik Fikret Sılayla mm. 
taka ticaret müdürü Avni Sakman, 
belediye iktıaat müdürü SaUet ve ti
caret oduı esnaf ıubest müdürü KA· 
zım, 34 esnaf cemlyeUnin reisleri, U· 

mum.1 kAUp ve idare heyeti azalan 
hazır bulunmuşlardır. 

Yardım. heyeti raporu, 1939 hesap 
raporlan okunmuş, alAkadarlar fza. 
hat verml§lerdlr. Esnaf hastanesi ba§ 
hekimi izahatı ınrasmda, esnaf has· 
tane:ıiııde geçen sezıe zarfında muhte
lif luBimlarda 141S6G esnaf ve allesi 
pollkllnik muayenesi g1Srm1l3, 717 ki· 
§1 hastanede yatmıarak tedavi edil
miş olduğunu blldlnnlgUr. 

BekAr esnafın ııc.ı:aletl mcvzuubahs 
oımuo ve yatmıarak tedavi edilenler 
hakkmdaki rapora göre, bunlardan 
35 haata tırmda, 94 hasta esnaf kah· 
velcrinde, 12 si hamamlıı.rda, 46 sı 
dUkkAnlarda, 37 al kayıkhane ve ba· 
lıkhanelerde, 54 ll han odalarında, 

dördü imıılft.thanelerde, 10 u otel ve 
pansiyonlarda, 4 U motör ve luıyıkta 
yatmaktadır. Bu suretle evsiz hasta
ların mevcudu yüzde 45 l bulmakta. 
dır. 

Bundan sonra ilk tecrübe olmak ll· 
zere SOOO lira ııartlle ~ yataklı bir 
esnat yurdu teslslne karar verilmı,Ur. 

Küçük Sehir 
ti a be rl eri 

* Odun ve kömUrcWer cemiyeti 

1 
csnatiı:ı. al&Jti.iMttmd&D dolayı fntl· 
sah etmektedir. 
* İ§slz liman amelesinin vazlyetle

rilo alacakları olan para meaeleslnl 
tetkik eden MUnakale vekAleU müa
te§&r muavini Mahmut Nedim Anka
raya dönmUııtUr. 

* Bu ay içinde henüz yeni tlfüs 
vakaama rastlanmaml§tır. Maamaflh 
mücadele ve ihtiyat tedbirleri devam 
etmektedir. 

* Son gUnlerde Zonguldaktan 800 
ton S/jmlkok gelml11 ve kömür buh
ranı kalmamı;,tır. Bahar yaklaştığın. 
dan fazla talep de yoktur. 

* Dün Fransa ııe ı-~UlsUnc mUhlm 
miktarda ve muhtelif partiler halin
de tUtUn ihraç olunmuştur. ltalyaya 
da deri ihracatı artmaktadır. 

* Halk Bankası umum mUdUrU 
Atanın rlyııseUndc dün Halk sandı· 
ğında mecllsi idare nzam toplanmJ§. 
memurlara kredi ve esnnfın halk san· 
dığından do.ha geniş lsU!nde mesele. 
leri etrafında yeni kararlar vermiş-

Ur. 
* Şehrimize geldi~lnl yazdığımız 

Kollej dö Frans :! IUJlUman sosyoloji
si profesörü maruf Fransız mllstc§rl· 
ki Lcıuls Masırlgnon bugtln saat H de 
Ünh·ersitcde "Selçuk! Türklerinin 
Bft.ğdada girişleri., mevzulu bir kon
ferans verecektlr. 

* Maarif vekA.lcU ilk tedrisat §Ubc 

mUdürU Hıfzırrahman Ra§lt on gün 
kadar tetldkatt.a bulunmak üzere 
tehrlmlze gelmiştir. 

* BUkreş belediyesinin 11ehlrclllk 
\'e fen işlerini tetkik etmek üzere 
Romanyaya gttml.ş olıuı belediye 
imar 11ubesl mUhendislerlnden RUk· 
nedclln §ehrimlze dönmUştUr. 

* Bugün saat 17,30 da üntverslte 
lktısat fakültesi doçentlerinden Ziya. 
ettin Fahri Fmdıkoğlu tarafından 

Eminönü hıılkevindc (BugUnkU Rus
ya) mevzulu bir konferans verilecek· 
Ur. 

Doğru 
• 

Değil TTl1 

Dün Kumkapı N 
Cami sokağında 40 
evde şayanı ha)TCt 

''hach" muamelesi 
ıe,cbbUs edilmiştir. 

anlaşılmış: 

Meğer mahalle Ol 
Holilsl, 8 ay en·eJ, ,..,, 

allelerlne yardım ka11 
dblnr.e, bu evde o 
da ayda 25 kuru~lulı 
tarbetmı, ,.e bu m~ 
mele görerek tab~ 
tfyct ke5betmiştir. JııtJf 
para tayin cdfllrken. ~ 
dan sonra sahlplerfoe 
\'erilmek lüzumu dahi 
mcdlğl ~hl aradan 
gf'Çtneslnc rnğmcn •~ 
tan lstemeğc gelen dl 
mışhr. mna.enaleyb "" 
lrrlnin lılç bir ncydCd ..,,1 

rl yoktur Ye bu malOJlll"" 
ı,al< dün evlerinin lÇ"' 

dihtlcrl memurıardaJI 
mi~lcrdir, l\lemorlat 8 

mılteraldm 2."t JlklcriJI,,. 
olan iki lirayı Mcıııl~ 
halılc hemen hacı;e 

ral,larmı bildlrmlşlerdl',j 
dmlar mcsele)i öğreJP"'• 
kiınf'f bulmuşlar ,·c 1)1 
'<'mıişlerdlr. 

O semtte dün bit 1)1 
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Vapurunu batırdılar 
~ .. ~ DÜNKÜ DÖRT TAARRUZ DA 

MUVAFFAK OLAMADI 
Finlandiya için İngiliz gönüllüleri yazılması A· 
vam kamarasında münakaşalara sebeb oldu 

Londra, 8 - Dünkü Fin resmi 
tebliğinde bildirildiğine göre 
''Sovyetlerin biri zırhlı kızaklarla 
olmak üzere Summaya yaptığı 
dört taarruzu, muhacimlerin ağır 
zayiatile püskürtülmüştür. Yirmi 
tank tahrip edilmiştir. 

Ladoga gölünün şimali şarki
sinde, Finler, kayaklı Sovyet 
efraı:lır~dan mürekkep bir taburu 
tamamen dağıtmış, 300 ölü ver
dirmiştir. 

Kuilma mıntakasındaki muha· 
rebeler devam etmektedir. Bu 
muharebelerde, son günler zar
fında, 1500 den fazla Sovyet as· 
keri ölmüştür. Sovyet hava faa· 
liyeti çok mahduttur. Bununla 
beraber mevsuk malUmata göre, 
Sovyetler dün altı tayyare zayi 
etmişlerdir.' · 

HARPTEN ALINAN 
DERSLER 

Helsinkide Finlandiya lisanile 
intişar eden Uusi Suomi gazetesi, 
Moskovadan, bilvasıta bazı ha
berler al:lığım kaydetmektedir. 

Bu haberlere göre, &>vyet ku
mandanlığı, harpten aldığı ders· 
!erden istifadeye başlamıştır. 
Seyyar küçük cüzütamlara bilhas 
sa kayaklı keşif kollarına pek 
ehemmiyet verdiğini itiraf eyle" 
mektedir. Tank kollarında şoför 
fıkdanı vardır. İçinde müteaddit 
efrat bulunan bir tankta, tank 
irdaresinden anlayan ekseriya bir 
tek neferden ibarettir. Bu sebeb
le, şoför vurulup öldüğü takdirde 
yerini tutacak kimse bulunmadı
ğından tank yarı yolda kalmaUta· 
drr. 

BATAN ISVEÇ VAPURU 

Paris, 8 - İsveç bandıralı 657 
tonluk Virgo vapuru Finlandiya· 
da Abodan Stokholme giderken 
Sovyet tayyareleri tarafından ba· 
tmlmıştrr. Bu vapur bir kaç gemi 
ile beraberdi ve bunlar böylece 
bir kafile teşkil etmekte idi. 

Tehlike i§areti verilir verilmez 
vapurların mürettebatı bir adaya 
çıkmış, fakat Sovyet tayyarecileri 
vapurlarla birlikte mürettebatı 
da bomba~:lıman etmişlerdir. 
Tehlike geçmiş gibi gorununce, 
mürettebat tekrar vapurlara bin
mişler, fakat Sovyet tayyareleri 
dönerek bombardımana tekrar 
başlamışlardır. Virgo'ya ehemmi· 
yetli isabet vaki olmuş ve vapur 
batmıştır. Vapurun mürettebatı 
bir tahlisiye sandalına binerek 
canlarım kurtarmışlardır. 

ALMANY ANIN TAVASSUTU 
RiVA YETLERl 

Paris, 8 - Kopenhagda çıkan 
Nasyonal Tidend gazetesinin 
Bertin muhabirine göre, Alman 
hükumeti Finlandiya ile Sovyet* 

ter birliğini uzlaştırmak imkanını 
kat'i surette bulamamaktadır. 

Berlinde çıkan Dienst Af 
Doyçlan,:l isimli Alman gazetesi 
ise Almanyanın Moskova büyük 
elçisilc Helsinki ~rta elçisinin 
Berlinde bulunmalarının hususi 
hiçbir manayı ve sansasyonel hiç 
bir ehemmiyeti' haiz olmadığım 
bili:lirmektedir. 

"Almanya Sovyet • Fin ihtila· 
fınm seyrini dikkatle takip ee 
mektedir. Ve bu ihtilaf karsısın
daki hattı hareketini değiştirme· 
miştir. İki diplomatın ziyareti 
istişare mahiyetindedir ve bu 
vaziyetle münasebattar olarak 
her hangi bir siyasi kombinezon 
varit clt>ğildir." 

DAN!tw1ARKADAN YARDIM 
Kopenhag, 8 - Birinci piyade 

alayı kumandanı albay Tretow, 
bugün vazifesinden ayrılmakta
dır. lbay 'l retow Finlandiya ya 
giderek ora:dcı. bulunan 600 Dani· 
markalı gö:ıüllünün kumandasını 

ele alacaktır. 
Finlandiyaaa sivil işlerde çalış

mak üzere gönüllü kaydeden bü
roya, dün akşama kadar 1250 ki
şi müracaat etmiştir. 

AVAM KAMARASINDA 
MUNAKAŞALAR 

Londra, 7 (A.A.) - Dün A· 
vam kamarasında Finlantiiya or· 
dusuna İngiliz gönüllülerinin ya· 
zılması meselesi görüşülmüştür. 

Komünist mebus Gallaşer şu 
suali sormuştur: 

''- Askerlik çağında bulunan 
İngilizleri, İnıgiliz ordusunu terk 
ederek Baron Mannerhaym'm 
ordusuna yazılmağa kim teşvik 
ediyor? 

Bahriye nezareti malt miiste· 
şan şu cevabı vermiştir: 
"- Finlandiya elçiliği, Finıarı

diyada çarpışmak istiyen fo.giliz 
gönüllüleri kaydetmektedir. Fa· 
kat İngiliz askerlerinin bizim or
dumuzu terketmeğe teşvik olun· 
duğunu bilmiyorum." 

Bu sual ve cevap üzerine A
vam kamarasında bir münakaşa 
açılmış ve bir çok mebuslar Fin· 
Iandiyaya sempatilerini bildirmiş
lerclir. Nihayet, muhafazakar me· 
bus Hampson, ilk suali soran 
komünist mebus Gallaşer'e hü· 
cum ederek şu suali sormuştur: 
"- Acaba bu mübarek hatip, 

Moskova ordusuna yazılmak üze
re ne zaman buradan gidecek?'' 

Bu sual mebusların gülüşmele
ri ile karşılanmış ve bunun üze· 
rine bu bahis etrafındaki müna
kaşa da nihayete ermiştir. 

Amerika 
Cumhurreisi 

~ Hicaz kralına şahsi bir 
~ h\t.,i mektup gönderdi 

A .lltıg -...l1-et l p· ·~ Şam, 7 (A.A.) - Geçenlerde 
j
0 ~lllı>ildi, "~ rakagelmekte oldug~ unu, fakat Amerikanrn İbnissuud nezdine 
llı:Je ~ati.st 'ı'Uurıu b. il~ ~illk iln" b ır Bal- Numan Menemen-cioğlunun Sof- fevkalade murahhas elçi tayin 
t.,, lllga. a.n ll1 aşlıkJr tna· ya ziyareti, Köseivanof hükume- edilmiş olan Kahire sefiri Bert 
"'ll}~ı .tist"n escıcıerı· k • • p· h c~dd 1 ı • ~ c " ın son . . ar tınin Balkanlrlardan ayrı bir gö· ıo , r eye vası o muş ve 

lngiltere, Fransa ve 
Almanya da 

11 kişi idam 
edildi 

Amerikada on yedi kişi 
tethişçilikten zan 

altında 
Nansl 7 (A.A.) - Casusluktan 

mahküm olan Ros bu sabah burada 
kurşuna dizilmiştir. 

Reisicumhurun affına mazhar olan 
Lobstayn'in cczasr müebbet küreğe 

tahvil edilmiştir. 
Askert adliye müctUrlUğUnün bir 

tebliğine göre idam edilen Ros, bir 
çok senelerdenberl Alman casusluk 
merkezlerile münasebette bulunmak· 
ta olup, bu merkezlere, bilhassa MU
n1h konferansı esnasında, mWl müda
faaya ait birçok haberler vermiştir. 

1..'llGlLTEUEDE 1DAMLAI~ 
Londra, 7 (A.A.) - Geçen ağus

tosta Koventride İrlanda cumhuriyet
çileri tara!mdan yapılan ve birçok 
kimsenin ölUmUne sebeb olan suikast
te methaldar olan ve idama mabk-Om 
edilen Peter Bames ve Ceymis Ri
çard bu sabah saat 9 da asılmışlar

dır. 

ALMANYA.DA 1DA1'1LAU 
Bt-rlln, 7 (A,A.) - Alman gazete

leri 8 kişinin idam ecllldlğlni yazıyor
lar. Bunlardan 7 si Polnyalıdır ve 
Almanlara fena muamele etmekten, 
katil Ye bir Alman ruıkerinin karısı
na taarruz teşebbUsUnden mahkQm
durlar. 

Sekizinci mahkflm, ırza tecavüz
den suçlu bir Almandır. 

Al\IERİKADA ).IEYDA.~A 
ÇIKARILAN ŞEBEKE 

Nevyork 7 (A.A.) - Büyük fede
ral Jüri heyeti, Bi.ı;leşik Amerika hU
kümeti aleyhinde bir suikast cemiye· 
ti olan "Christian Front,, azasından 
17 kişiyi zan aıtma almıştır. 

İlham heyeti reisi, bunların, Birle
şilt Amerika hUkfunetlni cebren iskat 
ederek emvalini zabta teşebbüs ettik
lerini söylemiştir. Cemiyet azası, A
merikada totaliter rejim tesisi ilmi· 
dile, Avrupaya gidecek harp malze
mesinde sabotaj yapmak giJii tedhiş 
hareketleri tasarlamışlardı. Maznun
ların cUrmU sabit olduğu takdirde, 
altı sene hapis ve 15000 dolar pa.ra 
cezasına mahkfun olacaklardır. 

General Veygand 
Mısırda kral Faruk 
tarafından kabul 

edilecek 
Kahire, 7 (A.A.) - Kahircde 

bir kaç gün kalacak olan Şarki 
Akdeniz harekatı sahası başku· 
mandam general Veygand'ı hara· 
retle karşılamak üzere Mısırda 
hazırlıklar görülüyordu. 

General Veyganf::l, yüksek rüt
beli erkanı harp zabitlerile bir
likte Beyruttan tayyare ile gele
rek Mısır ve İngiliz resmi maka· 
matı mümessilleri, Fransanm 
Mısır elçisi Devitas, konsolosluk· 
lar ve Fransız kolonisi erkanı 
tarafından karşılanmıştır. Yarın 
general şerefine İngiliz ve Mrsır 
askerleri tarafından büyük bir 
ge~itresmi yapılaoeak ve general 
Veygand, burada ikameti esna· 
sında, Kral Faruk tarafından ka· 
bul edilecektir. 

Aı l S l t?tıekted· ın-kı§af· rüşü olmadığını, gerçekten sulh- gazetecilere beyanatta bulunarak 
·~ıe tlllah ır, cü bir siyaset üzerinde yürüdü- Ruzvelt'in lbnissuuda hitaben Graf Şpe mürettebab 

tt' ı.. lıgtitı taıı ğünü isbat ettiğini, Hariciye Ve- yazmış olduğu şahsi bir mektubu bir İngiliz bahriyeliıini 
fl'l~ıa.,, it Vaı kilimizin yaptığı görüşmelerin hamil olduğunu söylemiştir. Mu· 
ta.lır 11\ i;e ~lltll~ln, Belgrad verdiği neticelerin ise daha bü· maileyh, Ruzvelt'in bu mcktu· dövdüler 

;ıl, l 'oyi1 etlll~t ettik~ ~ariciye yük olduğunu yazarak bunun bunda iki memleket arasında Buenos Ayres, 7 (A.A.) -

1 -
Düşündüğüm gibi: ----- - - --

TRAMVAY ÜCRETLERi 
. İ~tanbul tra~vay .ve ele~trik idareleri müdürlüğü hazırladığı 

yenı ucretler tarıfesını beledıyeye yollamış belediyeden de bu 
tarife Nafia Vekaletine gitmiş. 

Gazetelerde okuduğumuz şekline göre, bu tarife halkın men
faatlerine tamamile uygun değildir. Ve umıt ederiz ki Nafia 
Vekaletinde tasdik edilmeden evvel bu cihet nazarı dikkati ceı· 
bctsin. 

Belediye yeni tarifeyi tetkik c<derkcn belki istanbulun imar 
işindeki büyük masraflarım göz önünde tutarak kendi menfaatini 
halkın menfaatinden üstün tut muştur. Belediyenin imar işinde 
büyük masraflar ihtiyarına mecbur olduğunu biliyoruz. Fakat 
bunun için uzun mesafede yolcu luk ede ikinci mevki yolcularına 
esasen pek ağır gelen beş buçuk kuruşu altıya çıkannağa ihtiyaç 
yoktu. 

Halkın lehine olarak ücretlerde tenzilat yapılacak olsaydı 
bu belediye varidatının azalmasına hiç de sebeb olmıyacaktı. 
Çünkü böyle bir tenzilat yapıldığı zaman, ücretlerin yüksekliğin· 
den dolayı şimdiye kadar tramvaya binmeyenlerin· tramvaydan 
istifade etmelerine imkan verilecekti. Ve yolcuların çoğalması 
sayesinde hem belediye bütçesi zarar görmiye<:ck hem de İstanbul 
şehrinin büyük bir ekseriyetini teşkil eden kazancı kıt vatandaş· 
larımıza asrımız tekniğinin nimetlerinden istifade etmek rahatlığr 
bahşedilecekti. 

Mademki dünyanın hiç bir memleketinde olmayan bir şey 
yani tramvaylardaki mevki farkı demokrat İstanbulumuzl:la 
- vaktile halkı soymak gayesile kurulmuş olan ecnebi şirketinden 
tevarüs edilmiş kötü bir itiyat ha !inde - devam edip gil:Hyor o halde 
ikinci mevki biletleri ucuzlatıp bu farkr mall vaziyetleri daha 
müsait olan kırmızı araba yolcularına yükletmek daha doğru 
olmaz mı idi? 

Bu yeni tarifede yüksek mektep talebesi ıçın verilen paso· 
!arın her smıf talebeye teşmili de na.zarı ldikkate alınmış, talebeye 
olduğu gibi ameleye de paso vermek usulü ihdas edilemez mi idi? 
işbaşı ve paydos saatlerinde ııcuz bilet kesilemez miydi? 

Nakliye ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle bu parayı vere
meyip de yaya yürümek mecburiyetinde kalan !sta.'lbulluların sa· 
yısı az değildir. Bir günlük ezıcı bir mesaiden sonra yorgun 
<lüşen bu insanların evlerine rahat ve ça'buk gitmelerini temin 
ttmek lazım değil miydi? 

Tramvay ve elektrik idareleri müdürlüğü acaba neden yeni 
iicretler tarifesinde ibu noktaları hiç düşünmemiş ve neden bu 
noktaların eksikliği belediyemizin nazarı dikkatini cclbetmemiştir. 

SUAT DERViŞ 

ALMANYANIN TAARRUZU 
BilHASSA iNGil TEREYE 
TEVGiH EDiLEGEKMiŞ 

Bu taarruzun yakında başhyacağını 
anlatan al~metler görülüyor 

Pa.ris, 8 _ Dün garp cephesin
de umumiyetle sakin geçmiş, Ren 
üzerinde piyade ateşi olmuştur. 

Hava şeraitinin hafifçe salah 
l:;ulmast ve bilhassa buzlarm çö -
zülmesi dolayıdile cephede karakol 
harekatı şekilı1•fa bir faaliyet baş
lamıştır. 

Evvelki E''i.1 Sarın garbindc 
Fransızların bk c;ok keşü kolları, 
Alman roev.ıPerin 3 doğru hayli 
ilerlemişlerd:r. 

Hiç bir r.:üs:ıtlcm'3 olmamış ve 
devriyeler, bir çok miihim matU -
mat ile Fransız hatlarına dönmüş
lerdir. 
· Cephede tayyare faaliyeti pek 
zayıf olmll3tur. 

BUYUK TAARRUZ 
R1V A YJt~TLERl 

Brükselde çıkan Endepandans 
Belj gazetesinin Berlin muhabiri, 
askeri mezuniyetin Almanyada il
ga edildiğini haber vermektedir. 

karada harp vesaitin.in asgari isti
mali, önümüzdeki harekatta kulla
nacağı harp vasıtaları imali prog -
ram.mı tadil etmesine medar ol -
muştur. Askeri hizmete tabi bütilıı 
sınıflara mensup efradın seferber
likleri faaliyetle devam etmekte • 
clir. 

BATAN GE:\IİLER 

J,ondra, 8 - Estonya bandıralı 
1421 tonluk Ami vapuru gece 1n -
gilterenin şark sahili açıklarında 
bir mayna çarparak batmışt:Ir. 

19 kişiden mürekkep bulunan 
mürettebatından 3 kişi ölmüş, 6 
kişi kayıptır. Kaptanla karısı ka
yrp olanlar arasmdadrr. Bir tahli -
siye vapuru kaybolanları aramak
tadır. 

Dublin limanına merbut 4305 
tonluk :Munster vapurunun bnttığt 
haber alınmıştır. Takriben iki yüz 
kişiyi bulan bütün yolcular ve tay
fa sağ ve sıilimdir. Bunların bir 
çoğu bu limanda karaya çıkmış -
lardır. Yirmi kişi bir hastaneye ya
tırılmıştır. Bir yolcu aldığı yara -
!ardan mütcessiren ölmüştür. 

BİR İNGİLİZ TAl.'YARE 
FABRİKASINDA YA.~GIN 

Loıulra, 7 (A.A.) - Romfonda 
Mayland sivil tayyare meydanı 
hangarında dün gece çıkan büyük 
bir yangında 8 tayyare ile 5 tay -. 
yare motörü yanmıştır. 

AUIA~'LARIN BİR TEKZtnt 

Hitlerin 31 kanunusani nutkun -
da haber vermiş olduğu harbin i -
kinci safhasının başlıyacağtna dair 
birtakım alfunetler vardrr. Bu 
harp, tayyarelerle kütle halinde 
yapılacak taarruzlarla başlıyacak -
tır. Bu havadisi veren Bund dö 
Bern gazetesidlr. Almanya taar -
ruzlarını bilhassa İngiltereye tev -
cih edecektir. İngiliz limanlarına 
kar~ı harp donanmasının da iştira.
kile hava hücumları yapılması bek
lenmektedir. Zira Alman mahafili, 
başlıca İngiliz eyaletlerinin ve İn· 
giliz donanmasının bir kısmının Berlin, 7 (A.A.) - Alman de- . 
tahrip edilmesinin bütün diğer nizaltı gemilerinin Atlantiği aşarak 
devletleri felce uğratacağı mutala- emniyet suları mmtakasma gir -
asmdadırlar. diklerine dair bazı ecnebi gazete -

Almanya, tahtelbahir mürettc - ı !erinde çıkarılan propaganda ha -
batı yetiştirmek için cephelerdeki berlerini D. N. B. ajansı kati oln
sükfınetten istüadc etmektedir ve rak tekzip eylemektedir. 

,t- ~ıa Cdiği .te "c tı nutuk- Bulgaristanın siyaseten de~ilse dostane münasebetler teessüsünü Röyter: 
ııı.ııı ölt~a Çet~tbi "gen~~fe.nko· bile iktısadcn Balkan antantına arzu etmekte olduğu ümidini iz- f B A KARVA ~ 
190' ~ <l 1tltlaı/"csi i _ ış etılmiş girmiş olmasr şeklinde ifade edi har etmektedir. tın~:~ b~0~1~~tı;nd;;~;~~c~~ -ııııııııııııırn u kşam SA uineması ıııııııııııııı ~ 

~eı:c~~a t~rı b.i.itU~n!~.korn- lebileceğini kaydeylemektedir. Danimarkada sular man Ruayal Star ismindeki ın- 11~ w • • • 

•tcdi ~lttı 
1 

unase· giliz şilebinin bir tayfasını dög~- ~ A~k ve Macer-. topragı ... Fas ve Esrarı ... Falını 
tt r. 0 unabilir· Tan dondugu'"' ndan feribot ı müşlerdir. İngiliz bahriyelisi yü- .2E CENUP p t _ 

1ltl lJ M. Zekeriya Sertel, bugünkü işliyemiyor zünden ve vücudunun muhtelif = os as l E:::: 

!~'> tba "~alk makalesinde Belgrad'da gördük- Danimarkada memleketin yerlerinden yaralıl:lır. Söylendi· ıs= ~ 
arıta. §lılth a11ıarda E lcrini ve işittiklerini anlatmakta· muhtelif aksamt arasmda başlıca ~İ":c g.ö.re, Al~anl~~ı~ bu hare~e· ~ B A ş R 0 L L E R D E : = 

§~d· tıtrı:ıa 1ta llla.kaı ul- dır. münakale vasıtası olan feribotlar tı Ingılız bahnyelısının kendıle- m PIER - RD v = ~tte 1>-e k rşı E ~İnde, Muharrir, belgrad toplantısın· fevkalade soğuklar dolayısile su - rile ahbablık etmekten imtina ~ RE t. ICHA ILLM = 
.. ı-ıer tltıtırı Cidar ulgaris· da b ı ba ·ı · t d ti · d · l' eylemesidir. Filhakı'ka Almanla· =-= f' == 'lailh,1tıi: b;ll.rnırı ~~kı.rr bir u unan ya ncı gazetecı erın arın onması ne cesın e ış ıye - !!Si: -~hır ~ırctli"'~cıvanof intibalarını anlatmakta, bunların nıemrktedlr. Yolcu ve posta. nak - rın bir müddettenberi İngiliz~ CHA ')LES VANEL JANV HOLT~ 

§ul>he sıyasctin· Türkiyenin Balkanlarda kuvvet· liyatımn mümkün mertebe idame- bahriyelilerile mukare~et t.esisi- ıe l . = 
ll.oktası b _ 1i hir amil olduğu hakkındaki si için yeniden bir ı;ok hava sefer- ne çalıştıkları nazarı dıkkatı çek- = ., -= -------...;.;,..:'*--...ıta.Jtıaat.IA · · altlıı..vlemcktJ · · ihdas olunınu§tur. mektedir. llilmlllfilllmlllm Heyecan. .. Helecan .•• Teessür •.• Ve büyiik bir A§k ... mm~füll\ıımm~ 

~~~~~~___:~:;____~~~===---:.~~~~--=-=--~== 



Hariçten 
(Bat tarafı 1 incide) 

) ın UçUncU cumart 1 günU saat uç 
buçuğ!l ltad r Ani md::ı hı l:ıy u· 
muml mcrk .ı:ine ~atırılan paı-atann 

yckfınu n597i09 lıra 11 kuru~u bul. 
muştur. nu paranın Googzz lira 27 
ırnruııu hartc;;tcn ı;öndcrtlen tcberru
ların yeh~nudur \e Anlmrada Kızıl
ay merkezine yatırılmıştır. Kızılay 

ınerkczlnc ayrıca d:ıhıldcn de 652525 
Ura 65 kuru;, tevdi cdilm~tlr. 

HARlÇ'J1':l\· n:ot::ımUJ.AJt 

Ankara, 8 - Erzincan felllketze
dclerl için dost Iradan gönderilen eş
yrumı Jklncl partJ.si olan kırk ton un, 
uç ton pirinç, Uç ton kuru Uzilm, bi'ı 
çift yUn çorap, ytız battaniye, yUz 
paltoluk kumaş lle altı ton knvurm:ı 
Lurnya gclmlıtir. 

Parla bUyUk elçiliğinden bildirildi
ğine göre h:ı§met!Q kral birinci Zogo 
!elAkctzcdclcr için r;oo !ngiUz lirası 

teberru c.-ylemlştlr. 

GUmWcUnedeld ırkdnşlnnmızdan 

Ha!ız Mustafa oğlu .Mustafa 1000, 
hncı Mehmet oğlu MUmin 1000 ve 
ismini vcrmlycn hayırsever diğer bir 
TUrk do 2:;00 drahmi teberru ctmlş
lercllr. 

Estcınyadn. Tnlllnde lngiliz tebaa
mdan bnyan N. J..oth:ım tara!ından 
beş lnglllz lirası ve baynn 'Mee Kib. 
bur tara!ınd::ın d iki İngiliz lirası 

ıle iki dolar teberru edilmiştir. 
Reisicumhur lnllnUne ReUnlyon a-

Aşk y üzünden cinaqet 
m mur ldıl n muhenclis 1 (Baştarafı 1 incide) kurtulmıık için yemeğme zehir çıkt•(Om zaman /\.lı;r 
f n m mur-u Talıil Scy- ~aptığımız tahkikata göre, cina • koyduğunu iddıa etmesine rağmen " gömlcktm bn,kB c 

m c m lir n h r · l .tm !erdir. l>önü9 1crinde yetin tafsilıitı §Udur: J.'crihn böyle bır şey yapmadığını h!ilue kanlıır içinde ))(le 

!clllltelzcd crtne b r lnrdım A !.l ' Ş rkikur. hısnra gele - Kumkı:ıpının tramvay c..ı.ddcslne ve Hızmn bunları kendisinden in - 'l,;,;.::-ınc iğtldım GUçlu f 
Uzere 100000 !rank teberru cdılmlş rek tetkıkııtta bulun:u:nklnrdır. yakın ~ukarı semtlerinde Tavşan- tikam ı:ılmak ıçin uydurduğunu vurdu ... d<'dı. Dcrhl11 cı' 
oldutu blldlrilmelttedlr. Jo'EI,Al\ETZEIH~I.1m1<; l'AIU>I:\l ta§ı mahallesinde Dibcklicami so- söylc>miştir. sına ko§tum. Kadınca rd' 

I..ahor isliım cncUmeni katibi Sa- tçt~ HAR iKnlL1Z PROFl•:srmü ı kağında 20 numaralı bir ev vardır. FJmtH \ \"K'"\J SEVGU.lSt iı.ı~ halde kanlar ıc;;ındc yerd 
adet Ah Han im~msile Heisicumhur 1 nm.nl 1 Bir katlı ahşap ve çok hnrnp olan BiRl.J·:ŞlYOR el \e aynklaı, Utri)'O 
lsmet tnUnüye gelen bir telgraf- ZPlzcle felaketi dolayısile Türk- bu ev ufaklı büyüklü tn,'lların üst Hızır bu yüzden bir kaç gUn ev- gı elinde ayakta duru~ 
ta harekctiarz fnliı.kcu dolayısilc lnglliz yardım komitesi namına üstte konmasile yapılmış \'e baıı vel tedavi için hastnnye girmf!j, "Nedir bu yapugııı' 
islam encümc>ninin taziyetleri ar- tevziattn bulunmak üzere mcmlc - ~erlerinde yültsekliği bir mC'lrf'yi l<"C'riha da bu fırsatı kaçırmıyo.rnk 

1 
GUkrek: '1 

zedilmekte ve felak .. tzedeler için ketimize gclnuş olan Sir Deeds- bile bulmayan bir duvarla çevril - yeni sevgilisi Aliyi derhal e,·:ne al· ı ''ôldUrdiım kahpt) • 
500 rupi ~··berru ohın':t•gu bildiri!- den sonra dün de aynı komite aza. miş küçük bir bahçenin içindedir. ı.uştır. Bir hafta kadar bir zaman- verdi. usıttl 
m<'ktf'dir, sından Profesör John Garst.ang Evin, bir tane bahçede, bir tane danbcri Ali ile aynı eski evde be- Bundan sonra Po .. -,~ ..... 

Kalkütadan Rnhimuddin Abdill- şehrimizt' gelmış ve akşam Anka- de sokağa cıkmağa yarayan V<' dar rab<'r yaşıımağn başlamışlardır. kinci defa odaya gel 
kerim imznsile nclslcumhur lnö - raya har<' ket <'tmiştir. Profesör bir aralığa açılan iki k~pı~ı. bulun- Fcri~~nın Hızırd~n ayn~~ak iste- ic;;cr..ıcn kapıyı ~rın Jlliı 
nUye gelen bir telgrafta hareketi- ewelcc u.rkeoloji hafri~ atı sırasm· mak_tndır. Aynı bahçenm ıçınde vo mesının scbeplerındcn bın de A il- kırdık. İçeri girdiği ~ 
arz felılketzı:deleri kln 500 İngiliz d:ı bir müddet .Anadoluda çalışmış bu evle karşı karşıya küçük tek kat nin kendisile Pvlenmek isteın<ısi - da arka Ustu yerde > 
lirası gönd,,nlıli"; hi.dirilmektc • memleketimizi tanıyan bir zattır. 1ı bir ev daha vardır. Bu iki evin dir. Evlenme isteği Fcrihnya eski görUnce: 1 
dir. ,.. Profesör bcrab'"rindC' 14 bin e>lbi- bulunduğu bahçeye de kUçUk bir sevgilisini terkettirmişUr. " Ben de yaraJıyıtı' 

ŞARKIKARAllİ. .Um,\ cıc ve diğer bir çok giycr-.k leva- ah§ap kapıdan girilmektedir. ı:SKI A~IK llASTA~t;m .. :N" dedi. 
,y \nALIL.\RL"i Tfü>.\ vtst zınu getirmiştir. ('EXGELKih·ı.O rımHJ.\ ıu~ ('IlirXCA... GoğııUndcn biraz ıtJJI ~ 
Giresun, 7 (,\.i\,) - - Oprratör 

Rifnt Hnındinin reisliği nllındn 
lstanbuldan relen sıhhi imdat hc
yclinlıı Şarkiknrahisnrda açtığı 
hastanedeki yarıılı ve hastaların 
miktarı nzalmış olması dolnyısile 
işleri mahalli doktorlann tedavile
rine bırakarak hryet bir iki güne 
kadar Erzincana gidecektir . 
Z1'~LZELE l\11 :Tı.\I\ \LAJUNDA 
IX:SAA1' TAltZI.AmZS"ı Tl~TKiK 

Profesör, !ngiltercde ~ardım liAil\'J·:ct lllZIR Alı i!P. Feriha beraber yaşama· knt biraz sonra kail< ıııı ~ ~l 
faaliyetinin hararetle devam etti - Bundan 6 _ 7 ay kadar evvel 20 ğa başla~ı~ları için Hızırı bira~ su ıstecll . .Arkasınd~,ııı- ktup 
ğini ve komil<ınln da.ha geniş yar- numaralı ahşap eve bir kadınla bir unutur gıbı olmuşlardır. Halbukı yakarak içmeğe ha§ ;__ )'a. 
dımlaıda bulunmak istedif,ini kay- erkek tnşınmu;lardır. Adı Hızır 0 • ?irkaç gün hastanede kal~n Hız~r muayenesinde yaras~~ t . ' 
dedcrek şunları söylemiştir: lan erkek kahvecilik yapmaktadır. ıyllcscrek çıkmış 'e yaptıgı ta.hkı- duğu görilldU. Tcda'i ~a 
"- Anknrad::ı B·uivekilinizlc 24 _ 25 yaşlarında kadar olan ka.· katta Feriha ile Alinin beraber ya- hastanesine götürtlldil·~ 

göriişcccğim. Sonra GcnPrnl Sir dının ismi Ferihadır. Kendisini gö- şadıklarını öğrenmiştir. Bunun ü· lştc cinayetin bUttın 
Df'edes ile konuşup onun tetkika renlcrin SÖ) IC'diğin<' göre çok gü- z.erine eski srı:-gilisini tamamen C'- dur. Her zaman 01duğ\lrlı' 
tından da istifade ederek Türkl - zı>ldir ve ÇengclkörlU Feriha di • lınde!1 kaçırdıgını anlaymra n.e ):n- kadın kıskançlığın J<U 
yedeki yaıdm1 şeklini bir rapor ye tanınmıştır. Hızır ile Feriha ~acaı;ını ~lll!ırmış ve kani~ ~ır ın· tur. Ccrrahpaşıı ııııstşııedl' 
halinde hazırhyncnğız. Sir Deeds nikahlı dcğillc:rdir. Biribirlerini tikam almaga karnr vermıştır. Alinin hayatı tehllked 
yakında Londrayn dön<.'cek. ben sevdikleri için birkaç senedir be • C'l~A Y~;Tt~ !şı,!~ND1a! EV ameliyat yapılmıştır. 

Glrc-sun, 7 ( \.A.) - Nafıa Ve- bir müddet claha buradn kalaca- - raber yaşamaktadırlar. Fenha ılc Ah C\'tn arahga ba - ti 
kuletinden mahalli in arıt tarzları- ğım. lngillereden daha epeyce eş- Hızır ile Feriha son giinlcre ka- k.an oda:ında_ yatmaktadırlar. Fc- Ha rıcı ye ' 

•
--------------------------- ya geleceğini tahmin ediyorum." dar etraflarındakilerin hissedecek- rıhanın olen ılk k<><:8smdan olmuş ~ 

_ leri kadar iyi geçinmişlerdir. Fa - alt! yaşında Turgut ısmfnde bir ço- Dün sabah Betgrad, · 
Amerıka - Sovyet kat hundan bir müddrt f'Vvel arn- cugu da vardır. Çocuk da aynı o - dönen Hariciye ve~ Göklerin namütenahi ufukla· 

rını aııı.n \Jir tcrefe ülkelerin 
karlı dağını ınran bir şöhrete 

ıahip olan 

PARAMUNT FıLM 
Sı R KETI • 

ISA MiRANDA • Sevimli RAY MILLAND'm kuc'r.etile 
bütün dünyayı takdirle yerinden sarsan 

1 lı:ırıno. bir erkek girmiş ve bundan dadn yatm.~ktadır .. B~çenin arka raçoğlu dün akşa~ •• b t sonra da geçinmeleri tatsızlaı;mı!j- tarafına. duş<'n cvın hır odasında. Ankaraya hareket~ 
ınuna S e a 1 llr. lııe Dolma bahçe hava~azl. şirketin- sabah oraya vasıl c ~ 

ARKADA~ de çalışan ~ustafo ısnunde bir simle karşılanmıştır· 
Hı1.ırın Ali ismindC' bir nrko.daşı gc~:\TI:.lıj\.;a~~~:ıUı~tİml" d~:ı'aşa _istasyon~d' 

vardır. Ali Nurosmaniyc>de Arma- • . : ' • " • kıh, valı muavın•• 
nak isminde birinin iplik boya.mn ı:anh mtıkamını dUn akşam nl - hey'eti reisi Fikret 
imaliıthancsindc ralışmaktndır. Ali maga karar \'Cren Hızır geceyarı- 1 0 ""ııf~ 

" d t ik" d • genera sman ..ı. 
ılk günler arkadaşı Hızırın ısrar - a~n abnlsondr:.:, so.a k ı~·c ogr~ e • direktörü vilayet et 
larile C\inc "elip giderk<ın Feri - vın u un ugu so aga gelmış ve b ' te rl1 ., bı:ıh k d i . ve ya ancı gaze 

--OTE L EM PERYAL I Yaratt1ıar~~ 

(Ba,tarnfı 1 incide) 
nı talep eden takririni 105 reye 
karşı 108 rey ile reddetmiştir • 
Siyasi müşahitler. çok çetin mü· 
zakerclerden sonra verilmiş olan 
bu kararın Sovyet Rusya ile 
diplomasi münasebatının katına 
taraftar olanların artmakta oldu· 
ğuna bir delil teşkil etmekte bu· 
luntluğunu beyan etmektedirler. 

hayı sevmiş ve son gün • y~vı:ışç~ çe apısın an çerı kalabalık bir halk t 
ll'rdc sık sık arknda§ının evine uğ- gırmiştir. Herkes uykudadır. Hızır _ 
ramnğa b:ışla.mışur. Bu sc,·glye yava§ça evin bahç~eki kapısına gurJ~;~8riN Bf.~~ 
F<>rihn dn muknbclc e>tmckte ge • yaklaşmış ve gUrültil yapmaması H · · v k'Iitı'~ 
cikmemiştir. Böylelikle Ali ile Fe- için aynkkabılnnnı kapının yanın· on bcan~ıyekta e ~atlı11" 

L A L E 
Bundan evvel mümessiller mec

lisi, Makkornak'ın Moskovadaki 
Amerika sefaretinin idamcsine 
muktezi tahsisatın ilgasını talep 
r.den takı-irini 38 reye karşı 95 
rey ile reddetmişti. 

riha biribirlerile nnl:ışınca Hızın daki kilçUk sedin Uzerine nğaç di- . ~ . uçu d re1' f 
bine .verlestirmiştir. Bundan sonra sıllcrını kabul e e 

Bu şaheseri göstemı..:~lc §Crcf rekor11nu kırıyor, ve b~ ~,~ 
arnlarmdnn ntmağa karnr vermiş- ·· b ı 
lcrdı·r. evin esasen kilitli olrr.ıynn bahçe ta u unmuştur .= ı.eıı 

filmi salonlarında aöıtcnnekle zaferlerine yeni bir -~~ A 'lı'UIJ.IŞ 
Feriha bunun da k(JlU' mı uul -

mu§ ve Hızırla mUtcmadiyr., kav • 
ga etrneğc b(UJlamıştır. Nihayet 
geçimsizlikleri son haddine \•armıı, 
ve bir haftn kadar e\·vel Feriha 
Hızın evden kovmuş ve bir daha 
da gelmemesini söylemiştir, Hızır 

buna rağmen çok sevdiği Feriha -
dan bir türlU ayrılmağa razı ola
mamış ve mUtenddit defalar evo 
gelerek yalvarmıştır. 

zafCI' daha ilive ediyor. 
Progr!!l);!ıiljlave: 1 ) En yeni dü.nya haberleri. .. 

ve kulağı 

Paramunt Jurnal 
-2 - Renkli Miki Vail Disney 

Hususi Balkon BirinciMc\•ki 

15 10 
Paradi 

s 

Hadiselerin 

tefs iri 
(Baştarafı 1 incide) 

çin bıitün Balkanlı milletlerin iktı
saden kendisine hn~glizar olmn. -
Jannı clıı. "'nrt koşuyor! Aksl halde 
nalkaıı ıncmlekctlerlni kendisine 
kn.rşı muh:ı.rlıı dc\'lc·t olan 1ngllterc 
YC J<ransadnn farklı giimıüyor, 

Alnınn)·a, İıı~ltcre \ e Frıın ıı ile 
gnrp Cf'jıhe inde c:atı!lnuş, ve bu 

'3 çatı'jnınclan başını l•urtarmnk için, 
ne .raımeağıııı ı;aşımıı~ olduğu bir 
z:ımamla. Alınanynnııı Balkanlar i
çin anlnı.lı~ı sulh i':(C bij~·lc bir 
sulhtlir; fakat 80 milyon Alman i
çin hayat sahası olarak A\ rupanm 

Feriha ise bu yalvarmalara ku
lak asmadıktan baıskn karakola gi· 
derck kendisini rahatsız ettiğinden 
bahisle Hızın sikliyet etmiştir. 
FJ:RtHA KATILt zı-:niRU~MY.K 

:ut iSTt}MlŞTI ? 

Bu hafta iki büyük fi lm birden şarkında 'c cenubunda serbesti al
mak maksntlilc ~rlştlğl bu barptc 

Hızır bunu duyunca. sevgisine 
merhamet ctmiyen Ferihadan baş
ka tilrlü intikam nlmo.ğa karar 
vermi!')tir. Bir gün polise başvuran 
Hızır Ferihanın kendisini zehirle -
mek !çin içine zehirli maddeler 
konmuş yemekler yedirdiğini söy
lemiştir. Hızır muayene edilmiş ve 
hakikaten yediği yemeklerden ze
hlrlemniş olduğu anlruıılmıştır. Fa
kat bunu Ferihanın yaprp yapma -
dığı meydana çıkanlamamı3tır. 
Hızırın, Ferihanın kendisinden 

1 KARAR GECESi~ bir ı;i:n lngiltı-re \"O 'Pransayn ga-
-=_ • ~· lip ~cldii:rf fnr.ıcdilccek olursa o 

== \'akıt bu ulh ldmblllr ne sekil nla.-

Polonya Sinema yıldızı 
HASAN K~ l ('AYI 

POLA NEGRi ve iV AN~ caı.tır! 
PETROVITSCH İı 

2-BAR K AD iNi 1 Sarhoşluk yüzünden otomobil kazası 
1 Dün gece Şehza<lebaşında bir kametini değiştirerek Şehzadcba· 

_ MlCHEL MORGAN otomobil kazası olmuş, iki kişi şı yolunu tutmuştur. 
m I il 'mflll mMatinckr 11 den itibaren başlar Tel: 2212i ~·ıımlll'lmmırnıımııı yaralanmıştır. . . .Başı f.azla tütsü~ü bir ş?för 
_ -~ ---- Kazayı yapan Mınarecı İzzet elın-de zıkzaklar çızerek gıdcn 
• 1 ~ .ı ıı m l'I m m ~ 1 1 il :~ııı llull ın~11111u11pı11ı ırnııı ili 1111 !I ıırı. adında biri~idir. Dün, akşama ka: o_tomobil, Şehzadebaşında, Fa· 

1 
' • ' dar muhtehf yerlerde yamndakı tihten gelmekte olan 90 numara· 

BU AKŞA ~ MEHAKI.I 'o ÇOK ırnı'EOANU iki arkadaşı i~e birlikte içip sar· lr Fatih - Har.?iye tramvayı ~le 
• MEVZU sızı SARACAK HARt- hoş olduktan sonra. 2194 numa· çarpışmış ve on kısmı tamamıle 
1 PEK KUi.ADi'~ ŞAHE ERLl.;Rt tz t ralı hususi otomobili ile İstanbul parçalanmıştır. Sadmenin şiddc· 

Kl~"i"D1S1NE BAGL11' ACAli tarafına geçmiş, Gülhaneparkı tinden hızla gerileyen otomobil, 
~ SİNEMASINDA MU ZZAM BiR ş ~lrE Jfü 1' önünden giderken otomobille içe· Zeki Ortaç mağazasının önünde· 

ri girmek istemiş, fakat kapalı ki kaldırıma kadar çıkmıştır. 
olduğunu görünce yoluna devam Kazada Minareci İzzet ağır, 
etmiştir. Minareci Beyazıda gel· arkadaşları da hafif surette yara· 
diği zaman, bu sefer de havuza lanmı§lar ve Cerrahpaşa hastaha· 
doğru iler!emiş, sonra yine isti· nesine kaldırılmışlardır. 

• . . . " • Belgrada gıdcr rJ, 
Kapısına gıtmış ve bir çivıye sanlı , kili d t ı·ö eı,•..ıı 

1 · ı .. k \C os um ... ıı _, 
o an ıp çozcrc usulca kapıyı aç - h ti 

1 
d ııadr 

mıetır. eye m zı hudu a ıcıctlıı' 
lçerı girdikten sonra fı:ne ayakla- Belgradd::ı muttcfl ti 

rmm ucunn basarak ııo!ayı geçml§ ve Z1 alllkadar eden ıırr ll' 
Ali ile Ferlhanm ve kUçUlt Turı;rudun tetkik ve mUtnlcn ett el 
yattıkları odanın kapısına gelmloUr. ve mutaıenlar, ııun:ıc 
Kapı kllltll de~Udlr. Hızınn kUçUk mtze yardım \ c doıı addi 
bir itmesi açılmasına kG.!I gclmlotır. yapıldı. Gene BelÇ ııı 

YATAK ODASl!llDA meseleler üzerinde ~ 
Fakat eski olan tahta gıcırdadığı adıımlnrmdan biri oıd~ 

için Alinin uyanmasına ııcbcb olmuş- olmıyan Prens Polilll 
tur. Dirdcnb:.ı e gözlerini açan Ali mUlalealarmı iki defli> 

U!ado etmek fırsatını 
karanlıkta od:ı kapısında bir erl:el~ il' 
görUnce derhal ayağa klkmı§ fakat Resml cclscler!ıı Jı 1' 
daha. bir iki adım atmadan gısgaune, Yugosla\• bn§Vekfll, 'D~';/ 

kadar geUrerek kctıdl boğazına ve sol koluna inen sı atılı 

bıçağın Uç darbesile olduğu yere yu- misafir etti. 
varlanmı~tır. Hızır bunun tlzerinc Avdetimde Sofyad3tııJll' 
derhal yalağa atılmış uykuoundnn klll ile yeniden konu~ ' 
birdenbire uyanan \'o korkusundan Bnlknn polltıkasındS. lı' 

•rurlt falerlndc derin b 
IIO yapacağını §ll§ırmış olan I<'crlh.ı- "' 
:nm tızerlnc hUcum ederek sustalı bı- olan Bulgar kralı aı· 
ı;ağı bu defa onun vücuduna sokup edilerek tenevvür etti~ 
çıkarmağa. 'ba§lamı§lır. Belgrad mUzakereıe ııfl 

Du Sll'&da her tarafından kanlar a- mesut neticelerini ıı~ '" 
kan Ali vUcudunu ııUrilkllyo sUrtlk- ıı~dllen resmi tebl 
Uyc ııofayı geçmlı ve bahçeye çıka- Ufak o.zaları tarafın~ 
rıı.k birkaç defa haykırdıktan sonra nat, kfı.fl derecede 'uJıl "J 
çamurlann içine yıkılıp lcalmıgtır. yaya il~ ctml§ old teıı"

Allnln ve Ferlhanm acı çığhklan- hiz1r birkaç nokta)" . 
n:ı. ilk olarak aynl evde oturan Mus- mekle iktifa cdece!l~p 
lafa. ve Bahçedeki diğer evde n - TUrklyenln t ~e 
oturan lsm!Lll yeU~ml§ler ve Feriha- duğu ılUrtıst, vazi?ı ~;;;e'f'. 

Ukıı, mUtleflk oıan 
nın odasına girdikleri zaman l<atlll bUUln Balkanlılar tnt -~ 
elinde bıçak ayakta ve kadıncağızı ,, 
kanlar içinde yerde can çekl;ıir gClr- karr.ııl1111maktadır. ~ 

b - Dclgra~ ıçUııt mll§lerdir. Bunun üzerine derhal po- t 
lise haber verilmiştir. Bu sırada Fe- timiz ve hnreket sl 

dUnvn c!kft.r.ıumullllYe tlha ölmüttUr. Gelenler tehlikeli SU- J- tıf• 
:rette yaralı elan Aliyi imdadı sıhhi takdirle karşılanınııı ıı' 

c - Balkan nıenıl":,; otomobllile Ccrrahpaıa. haıılaneslnc ~ 1 kaldırmı;ılardır. harp ntcolnden kO tfl<; 
Ct XAl 'ETtN ŞAHtUl ANLATll'OR bir Balkanlılık poil JJ' 

dahil olnn \'C olJllI~ 
Ferlhanın ve Alinin !eryatlarmı rtıı" 

ıluyıı.ra.k hft.dlseyi g6zlerlle llk gören devletinin yckdiğC ıP"J 
MUBWa şunları 88ylcmelctcdlr: '\'Ul hatuı. lamaı:netl ,tı'i 

"- Uykumdan gUrUltUler ve fer- tarzda politika tsl<~t• ':J 
)'8.Uar ile uyandım. Ne olduğunu an- lan kanaati her uır~-1. 

d - Dalkanlılal" · -~"' lamadan uyku sersemliği ile odadan ıCJP':, 

fırladım. Bahçe kapısı açıktı. Dıoan ll!la.rın bundan ııtl 
fcrdlerl arasmdald j 

ledllcbilecct;'inc inaJlll ~ ~' 
c - Balkan sutb\111 tpr, 

omdaki tesanUt lli'91~ -/ 

JJ,J,ıı:: 111"!11"~1111. 11> Yarınki CUMA GUNU MA TINELERDEN itibaren ~.m~lllllllllm 

TAK Si M Sineması 
Korsanların hayatına ve aşklarına dair muazzam bir film 

• • 
S .\N iNTiKAMI 

ESiR TOCC l Şaheserini takdim ediyo r. Başrollerde : 

\'ini bu mmtakllY3 r.t! A' 
dar kuvvetli oıdu~~ .. ıııl"".ı 
dan mUıaJıcde c~ı 

BALKAN .Al'"t otJ"f 
Balkan antantı l< P>"'I' 

rmda.n iUbaren 'fllt c 
dlr. Bu iUbarlıı ri~.r.I 
men hariciye naııfl ,.ı~. 

On Nnlcrce figliran - <Wriilmem~ dcrCCf'de lıe)<'<':ınlı \C c:ı.nh 
11:ıhnelcr (EROLL FL Th"N ve OLIVlA HA V!LLAND'm A\'r.upalı rakipleri) 

CiRO VERATTI ve SILVANA GIACHINO 
ril Saraçoğlu de.'i~..:ııs ) 

Hariciye vcı.Dı°ğl 'P~ i 
rihte Parlse gtdeee ,;."J. 
h&berler tekzip edllftl~/ı 

Bat rollerde n on}~ n '.l' r A ı· L o R _ Büyük macera ... Kahramanca aşklar •.. Alevler içinde gemiler ... Ser\'et, ~ref ve ask için deniz mu· 
~ FLORANCE RICE WALLACE BERRY =:; harebeleri.·. Sahnelerini tasvir edcnmilyonlara mal o1mu~ bir film. 

• 1R1111Jınoo,~ıü ıımıimıınıııı ü. ~ın~ımı ıımıı' ıı m mı ı ı Mil. 1111 ııırnı~w ııını:m ımıı. • ~~rınam ım nı~":ır ııı~mmıı1 ı:~ur.~mııHmıııımmıı~ıımıooıımı~1111ııt1;mıııımıoom~m~ıooııınmın~m~ıı~ır~ ım1ın11mmııııoomıı11mı~ıınımıımmmıı~ı 

S~endlğtne göte dl' f 
klli Çvetkovic ys.1'Jıl v 
yaret edecektir. ;.rıc c6uıı' 
tarihi hcnliz tesblt 
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Hırıılı~ıımda duoyırnıo eo ı:~kı ıosuntıırı ıarııı;ıod• 

·~a~u!.l v aşıyor 1 ar? ... : .. ·~ .. :: ""''""' .::.::::. ~ .. u:~:.. ....... l slanbul fut bol ajanı 
~ . ...... J Dehşet içinde oraya sind ik. Biraz sonra tam ö- 1 st f tt. · ı ' t. ~ razetes1n1n hu. Bu satırları yazdığım cephe ge- nümüze taze koparılmış bir insan budu abldı."fek 1 a e 1r1 m 1 ş 1 r 

bir ~Alınan elllrtertntn bu- risindeki şehirde ikı haf tadanbe.ri ve kanlı bir bacak! 
lııtı Pi l'.l.ranıı etmiş w hüküm süren müthiş soğuklardan 

Ankarada bulunan İstanbul Vali 
ve Belediye Rols.I, Beden Terbiyesi 

tanbul muhtelitlerl arasmda J'aPI• 
lan maçtan eonra bazı oyunculara 
nara dağıttığı için istifaya davet 
edilmiştir. 

~ baıannı tU.rte • lıu.. dolayı hemen hemen patlamamış - Fakat.. oh.·. fakat •• 
l'Cıısızıan su borusu kalmamış gibidir. Isı - - Ne takati, Cavadi? 
ınuanıe1n ~rnan esirlerine tılamıyan evlerde şehirliler titreşi- - Fakat, sahip, bu mümkün 

İhli}'~e ~ttiklerini saklama- yorlar. değil.. Zira, bak, önümüz.de zaten 
·bir esir ~oktur zannediyo _ ••* yol yok! Yolumuz kapalıl 
buılllıdutn karargfilıında üç sa- Sonsuz genis salonlardan geç - - E\'et.. Bu doğru, Cavadi! FiL 

....... ,...,.. • ..ı; • Buradan dışan çı ~ tik, buraları müstakbel misafirler hakika önümüzde yol bitmişti. Yol 
, b -"er bana b" • · · · ·1 b' ~~İtle ınsı: "Ne gör- ıçm hazırlanmış, boyanmış, te - geçı mez ır orman olmuştu . 

.ır>ı· re na"') · 1 · 1 b 1 b' B d Ca d' hak d' ecck : diye So "'' muamele edili- mız enmış, fun a an taktlmış ır u a va ıye ver ır · 
~: ~ rsaydı ŞU CC\'3bJ ve- halde idi. l>ir şeydi· Zira, hiç şüphesiz, ben 

S..."rt d,.);.·ı Dört kişiydik. Ben, iki Fransız demin bu kapalı yoldan geçmiş 
'"1>1 • fakat tatlı da de- zabiti ve bir de "bugün" arka - olamazdım! 

~ daşlanndan mesul o!an bir Alman Cavadiye: 
ı.. P kunıa .. .J l?ltdiğ' ı.,_ıanmın yazıhane- zabit vekili idi. Zayıf, sportmen, - Dön! dir~ bağırdım. Tekrar 
~tup tut rn zaman, 0 elinde bir güzel bir delikanlıydı· Gayet ihti- geri dönelim .• Yolu arayalım..! 
1-a'etj . ~Yordu. Bu bir Alman mamla giyiruni5, iyi tırac; olmuş- Cavadi şaşkın bir halde başmı 
"t ının rn k I" ndi . Yaırvorct e tubuydu. Aile- tu. "-e sıne: sallıyordu. 
'ita Oku u. Ramp kumandan- - Açık söyleyiniz, dedim. Ye Geriye döndük. Fakat 40-50 
kt, 0,_ tıaca~rını bildiv· halde mekten memnun musunuz? Sami· metre sonra yol dönQyor ve orası 
''"- "" ŞUnl ı.tı \.l)k ~ arı SÖylfiyordu: mi olunuz, sizde yemekler daha da ormanın diğer bir tarafına çı-
. ı.. " bahtım k ·· ü mı i'-·idı'r?. kıvordu 
,"-ır içinct . , ço uş vo - J J • 

hı<;ı?larn e}•ım. Burada kim- Delikanlı cevap verdi: Geri döndüğümüz zaman gene 
'U~irı h ıyo:. Dünyadaki mem - Lez:z.ctler tabii değişiktir. kendimizi bu vahşi ormanın kena-
:ı hiıitn %~'nden daha medeni her milletin kernii yemek pişir - rında bulunca Ca,·adi dehset için-

"r Ş;ı dGrı lllanyamızdan güzel, mcl< u~ü var, fakat bu farkı or- de kaldı: 
~11}'oktur:,Ya üzerinde hiç bir tadan kaldırırsak müsavidir. iyi · - Sahip! yol kapalı! Oh! Bu 

ıneıttu lik bakımından bizimkiyle müsa - cinlerin i§il Yolumuzu kapadılar! 
Yr.ır. 'Bun Pta gıdadan bahscdil- \idir diyebiliriz. Fakat siz daha diye kekelemeye başladı. 
~kudııı..~ not edelim. Mektu _ fazla veriyorsunuz. Filhakika hadise pek garipti· 
~\i ~~ v~ bunu yazanın Güldü. Demin geldiğimiz yol da ormanla 
a, l1ırna Yetini dOşündükten - O kadar çok yiyoruz ki, de- kapanmıştı. 

' 13:.ı ndana açıkra: di. 
'-' ~r b" ~ 
~.<J.. ır deHkanhynuş 1 

()<la heın 
Ge1 in ~ te>.-ap verdi: 

~itn. e bir görelim: bir 

~.Uzun 
·~, boytu . . ~ 1 b" 
~111/Ydı. l\.ı • ın, guze ır 
'dı. Qn &üıeı ~ı~ı bir sakal 

\l!I..... CaYet . . Çızgılerini örtmek
""'l.•ıık 1Yı b" 
11\: ,~"<tllın k ır askeri scl~mla 
~- )r...,. ~ısında durdu. 
-""\~ ""U Ve ~ 

'araıc .. rı. ~alrıız \'Ucudu hiç kımıl-
itle . Va v dudaklan O)"Ilt -

dp n_,.ikUta ~~l,, \'e "Nein., de
t• t-. Yf>ta.nı Yordu. Sonra git -

qı.._ andı· d"ı· 
~ııı ue:.tı,. bu • ı ı açıldı. E -
~ ~ ':·o-d tnPktubun okuna-

n ~~rı ctİ~· Y~ kumandanlı-
1\a ~s atını celbetrnek i
t' rarcaıı taımıştı. 
1l·aca ta SOba 
' tu karı d ... , . vardı ama. 

trıe : l\en<lis· eğ1ıdı. Her tarafta 
ıti"'~ ı lfönn • ti k ·-..ıt edil' . emış ve sö -

~er· i. /\ln-.~ ır ınsanlardan icit-
ı }' "''<!.~'., :i 

!'tM. erıeşlU....ı· ~n aldıkları e -
"et ~ '\ltkler· -

ı~llun - datta p 1 usera kamp-
~ d ış ocıaıar olonyaltlar - bi
a.'lıp \tşJarda da Yatmakta, sı • 

illan ta evet, <:!~ık.anmaktadırlar. 
ı ~~ }'ılcanılab~J \'ardı ama her 

*** 
Bir kapı açtık, esirlerin otur· 

dukları büyük salona girdik. Kı -
zarmış iki büyük soba yanıyor e
sirlerin çoğu göğüc;lerini açmış o -
turu)•orlardı. Hep birden ayağa 

kalktılar· Hepsinin yüzü hararet -
ten kızarmıştı. 

Soğukta bir tek Alman yoktu 
Yalnız dışarda kapılann önünde 
bizim kenw askerlerimiz, evl't 
Fransız askerleri ısınmamış yer -
]erde, açık havada, bu müthiş so
ğuk günde dimdik nöbet bekliyor· 
lardı. 

Beyoğlu halkevinde 
konferaris 

Bu onnan yürüyor muydu.? 
Hayret! Ca\-adiyi kolundan çek
tim. 

Tekrar geriye döndük. Fakat 
ayni yere çıktık. O vakit ben de 
şaşaladım. Acaba, biz dalgınlıkla 
tamamiyle yolumuzu şaşırmış ve 
farkında olmadan onnanm içine 
mi girmiştik? Fakat bu nasıl 
mümkün olabilirdi? Ormana gir
diğimizi farketmerniş olabilir miy· 
dik? 

Sonra. ormana nereden girmiş 
olabiliriz? 

Zira girdiğimiz yol dahi ortalar. 
da yoktu. 

Yoksa bu tufan insanlan insa· 
na tuzak kurmak için orman!an 
mı yürütüyorlardı? Hiç böyle bir 
şeye imkftn var mı? 

Aslst.an Doktor Bayan T. Brunnnn • Fakat bu sırada en fena taraf, 
tarntrndan bugün saat 18,15 ta Bey- biz bu yol şaşkınlığı içinde boca· 
o~tu halkevlndc "B 11UnkU hukukw layıp dururken karanlığın süratle 
erkek - kadın mUsavntı meselesi, 
mevzulu bir konferans verilecektir. bastırmay'3 başlamasıydı. 

Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercü

me külliyatı 

Bundan dolayı yalnız Ca,·adi 
değil, ben de telaş etmek \'aziye
tindeydim. 

Bu aralık bir hadise bizi dehşe
te düşürdü. 
Yanıbaşımızdaki ormanda bir

denbire acı feryatlar. çığlık'ar, in· ı;-~'tlak ·""lkfı 1 etek hararette 
:ı"ıf ~~ızlar i ~ı Yoktu. Sonra No. 31-40 4 cu sen 

~İlen 1~san'a-Jı'. ~etnek .Yemekle :~ :~:r~lllyatJ ıv 
K..r san \'e hayvan bağırmalan koptu. 
60 Bu acı acı bağırma o kadar müt-
40 hişti ki za\•allı Cavadi derhal yere 
60 kapandı. 

r \'t>ın l'ttı"kler h~Jbukı esir'ere 33 lskencıer 
t,ı::t ~ değjıct· ıç de lezzetli 
ela .., kab ı. 
' bir !<'~ <'diyordu. Alın 

tuz, • nsıı esi . - an -
!la ~fthısaY<lı n böyle bir 
1
1 \~ &elirdi ı.~Uhakkak ba -

•!tat fesı e\"\·~a akat bir Alma-
~~ ı ol'tava k cesur olmak ve 

rı1ı~f!t rısızlar b olınaktı. Sonra 
·~'tıı· ek kact u gıbi §ikiye•' . 

1 kı ar Cö werı 
rn lerd' lllert ve insa-

' I· 

Jl f '~ .... (.'tjıl·o tı, bu 
~~ il ~ l'du. Şillıd~sııu böyle ta-
t~t htika ~}'ıttı. Bu ;:en &ördüğü -
• arda 2· ına~ıy<lı artıp eski bir 

ç ıı alttı 'Yatet e~ O:asını ilk~ 
Vı" Qk rtı;,~ §a..ı. eclım. Bun . 
ı lt ~ •r;ı ve un ı-
"-" ta Q um b' neşe gelmedi 
""' ır<f · e ~ ır l'ero· • 

• ~6 tittı_ ,, So&1ıkt 1 \"e haki -
tJV", G cı 'ikana u. l<'akat d 

·i a '~İldi. 1" C<ık Yerler ık uş 
" Y'ı tçi akat g ş ve 
il hu IGk~ ben k ~n harbin 
' Sl.e.ki bi endı hesabı -
tllll. saadetine rÇo banyocıa yı -

~ hu k ll<:ıdir uıa5'-
l''ll'ı<lıtıı tasını ~ 
\'jlli tı. n g~ken k 

h n ~}'Un"' unun için k azanı 
·~t\ılar ·"a Odası aıan ve 

t ~ ~İrı.ı Patı;ı ... ı 15lntnarnıc. .. ı... ~4.lı: sı ..... s. e· ~ 

' ''il'lıın tada b" ıı <>ra!arı 
·~ •:ı.... ır SUba 

ırJ1 • -ııırı ile Y gele-
~guJ ol -

34 Kadın ve sosyaliı;m 
35 Demokrlt 
36 Dinleı tarihJ 
37 Filozof! ve sanat 
38 Etika 

ıocı Ormanın içinde bir \"ahşi hay-
2~ van bir insanı parçalıyormuş gibi 

125 
40 

korkunç bir dalaşma oluyor ve 

1 
oc hem insan. hem hayvan müthiş 

feryatlarla bağnşıyorlardı. 

Günün tipleı i 
İngilterenin yeni Bahriye Nazın 

Oliver Stanley 
kimdir ? 

Hor Beli~ yerine harbıye nezaretine g~en Stanlcy tngiltere
nin çok eski bir asaletine mensup olan bir familyanın çocuğudur. 

Kendisi 17 inci kont dö Derb)ııin oğ'.udur· Babası da 1916 sene
sinde harbiye nazın idi. Sonra Ingilterenin Paris sefiri olmuştu. 1485 
sene:.indc ikinci Lord Stanlcy olan Thomasa kont dö Derby ünvaru 
verilmişti. Zaten Ingiltere tarihinde daima Stanley ismine rastgelinc· 
bilir. 

Oliver Stanley, bu aile içirıde dördüncü harbiye nazmdır. Kendi
si Epton kolejinde, Oksfordda tahsil etmiştir. 19 yaşında iken harp 
başlayınca Fransaya gitmiştir. Şimdi 18 yaşındaki oğlu da askerlik 
yapmaktadır. 

Harp müddetince orduya çok parlak hizmetler yaomış. lejyon 
donör nişanlarım kazanmış ve tebliglerde i<-mi geç.miı;tlr. 1918 senesin· 
de harp bittiği zaman kendisi binb:ı5ı rlltbecıin1e,·di- 44 yn~mda olan 
Oliver Stanley 1924 sene5imienberi parlftmentoda Vec;tcrmoslondi tem 
sil etmektedir. On altı senelik mebusluk hayatında 9 sene nazırlık 
yapmr!;tır. 

Oliver Stan1ey 1920 ele evıe'lmlctir. Ka!1!=ı bt .. zantan1ar Bıitan
ya hava nazırı olan marki dö Lon::londerrynin kmdır. Bunun için JE'di 
ünvanınt iulivaclte kazanmamıştır. 

Dhşet içinde oraya sindik. Bir 
az sonra bizim önümüze taze ko
parılmış bir insan budu atıldı. 

fek ve kanlı bir bacak 1 
O vakit Cavadi bir dehşet fer 

yadı kopardı· 

Ben bu bacağa dehşetle balca 
kaldım. Ne olmuştu? 

bölge başkanı aıfatile umum mU -
dUr!Uğo giderek. Dolmabahc;e sta
dı ve diğer spor işleri hııkkmdP 
temıı.sta bulunmuştur. lstn.nbul 
futbol ajanı Abdullahın istlfnsmn 
sebep Galata.saray - Beşiktaş ma· 
c;mm sahası Uzerinden çıkan lhll -
lif değildir. Ajan, Ankara - ts-

AmatlSr teşldliitmda lşe para 
lı:nrıstrntmasr alfi.kadar1ar tanıfm • 
dan doğru görtılmediğl için Myte 
haN.'ket cdllmlştlr. 
Diğer taraftan AbdulJah hakem 

komJtesl başkanlığmdan da ke.n .. 
disl istlra etmiş bulunmaktadır, 

Yere kapa'runış ve koca gövdesi 
zangır zangır titriyen Cavadi deh
şet dolu gözlerle yanıbaşımıza yu
varlanmış olan kanlı insan baca
ftına b..ıkarak: 

Kız liseleri arasında dün yapılan 

Voleybol mGsabakararı 
- Oh! cinler .. oh! cinler bir in

san paraçhyorlar! diye kekeliyor
du. Bu cin budalası koca gö\'deli 
Hintli ile i~imiz vardL Ona bu hA· 
disenin bir cin marifeti olrnıyaca
ğrnı anlatmak şüphesiz imkansız· 
dı. 

Günün galipler;: lııön ü, Kandilli1 Erenköy_ 
liseleridir 

Fakat doğrusu, ben de bu yeni 
koparılmış bacağın nasıl olup da 
önümüı.e atıldığını izah edemedi· 
ğim için şaşırmış kalmıştım. De
min ormanda birdenbire kopan 
kanlı ve meçhfil boğuşma bacağın 
koparılıp ormandan dışarıya atı:

masile sanki bitmiş gibiydi. Çünkü 
o korkunç feryatlar birdenbire ke
silmişti. Yanı başımızda yeşil bir 
dağ gibi yükseen karanlık onnan
da tekrar o korkunç sükôt avdet 
etmişti· 

Hadiseyi anlamak için ormana 
mı girmeliydik? 

Fakat bulunduğumuz yerde a
ğaçlar o kadar sık ve o kadar uzun 
çalılar ve sarmaşıklarla örtülmUş 
tü ki adl'ta bir dıvar gibi bunu aş
maya imkan yoktu. 

DUnkil Toleybol m~<la Cumlnırlyet • İnlSnll kll 
okulları bir arada 

Esasen bizim asıl telftşımız da 
halledilmiş değildi. 

Nasıl olmuştu da biz vadiden 
bir iki saat evvel geçtiğimiz yol· 
dan avdet ettiğimize katiyen emin 
olduğumuz halde buraya dilşınü~ 
bulunuyordu? 

Sonra nasıl oluyordu da birden
bire Of'll1anm içinde ve çıkmaz bir 
yolunda kapalı kalabiliyorduk? 

Bu muammayı halletmeye im
k!n olmadığı gibi vakit de yoktu. 

Zira akşam tamarnile bastırmak 
üzereydi. 

Erenköy - fstlklAI takım1an 

Binaenaleyh bu garip hadiseleri 
izah edebilmekle vakit geçirmek· 
tense hemen karar verip harekete 
geçmek çaresizdi. Ewelfi kapalı 

kaldığımız bu garip yoldan kurtul 
mak lfızımdı. 

Onun için Cavadi)i ornuzlann· 
dan tutup şiddetle silktim: 

- Koca fili Ne titreyip duru· 
)'orsun? Şimdi cinlerle uğraşacak 
zaman de~ill Karanlık basıyor. 

Bura1arda kalacağız! Haydi baka
lım, kalk da ewela bir şuradan 

kurtulalım! diye bağırdım. 
Cavadl: 

- Burada kalacağız! sözünü i
şitince bir d~hşet nidası fırlatarak 
derhal ayağa fırladı. 

- Oh! sahip! kaçahml kaça
lım! buradan kaçalım· .. 

Diye sarsak sarsak söylenmeye, 
etrafına dehşet ve heyecanla şaş
kın §aşkın bakınıp durmaya baş
ladı. 

Glirıfin ilk mllsabakasmı İnönil 
ile Cumhuriyet liseleri yantılar. 

Bu hafta yapılan mUsabakala. 
nn ş:unpivonaya bir tesiri olma. 
makla beraber ikincıyi tayin e. 
deceeinden yine mühimdi. 

Her iki taraf ta biribirlerini 
yoklamakla geciriyorlardı ve t 
nönU lisesi birinci seti böylece 
15-8 ka7.andı. 

İkinci set daha heyecanlı bir 
şekilde ve uzun bir çekişme ha. 
lf nde başladı. 

Ve Cumburivct lisesi oyun 
ba~lar başlamaz. hemen hflkimi. 
yeti aldı ve lnönil lisesini 
sı!nştırmaı'fo, başladı ve bu 
nun neticesi olarak ta ikinci 
seti 15-3 Cumhuriyet lisesi 
kazandı. 

Uçllncil sette Cumhurlvet iL 
sesi daha !azla açılarak lnönil 
Iises!ni yormağa başladı ve bu. 
nun Uzerinc de sayılarını sıklaş. 
tırdılar. 

Fakat 1nönil canlaruırak sa. 
yılarmı çoğaltarak bu son sctı 
de 15-7 kazandı. 

lnönU: tnviye, Mükerrem, 
Jale, Feriha, Nimet. Sabahat. 

- Haydi yürü bakalım .. Ewe- Cumhuriyet: Kadriye, Bidar 
rn. şu çıkmazdan nasıl yol bulup Meliha, Nihal, Semahat, Hay 

da çıkabileceğimizi anlıyalıml Şu =rUn=n=i=sa=·=K=!D==-ly=e=.======== 
sağ taraftaki yola bir yürüyelim. 
bakalım! Ormanlarda ekseriya böyle karışık 

Bunu söyler söylemez de hemen çıkmaz!ara düşülilr. 
o tarafa yürüdüm. Filhakika bura- İnsan. vahşi hay\-anların gCÇ{' 

geçe küçük bir yol haline getirdik. 
sı ormanların içinde pek çok tesa- leri yerden, hiç farkında olmaksm 
dilf edilen pati"<3 şeklinde küçük zın, ormana girerek orada esaslı 
\'e tabii bir roldu. Süratle yürü- bir yol olamıracağı için birdenbire 
memiz l~ımdı ki tamamile akşam yolunu kaybed~bilir. Bu hal sık 
karanlığı bastırmadan buradan sık seyyahların başına gelen h5. 
bir ümit olup olmadığını biran ev· diselerden::lir. ihtimal ki biz df 
ve! anlayabilelim. ayni hale uğramıştık· 

Bu patika dolambaçlı bir ~!- Once ben de hakikaten hayli te 
de yüz, iki yüz metre kadar sürü- ıa.ş ettiğim halde tekrar vadiye çık. 
yordu. Filhakika bu patikayı ni- maya ı_nuvaffak olunca ferahlamı~ 
hayetine kadar, yürüyünce birden- tını. Zıra o saatte bu onnanda do . 
bire sevindik. Zira tekrar vawye tunüfp d?la5mn1ağa mec?ur tol~·dı ık 

an ınsa arının nvaye '-"'ı er 
çıkmış bulunuyorduk· 1 üth• tu_,_, dr. • 

O 
. . . m ış 'dl'. arma uşmemız mu 

~'akit bu yol kar~ışımı~n hakkak ıibiy<li. 
sebebı §U oldl$Jna htikrnettım : (Devamı var) 

Kandüfi - Ş~U Terakki 

Şişli Terakki gelmediğinden 
Ka.ıv.Ullller seremoni yaparak 
htikmen galip geldiler. 

lstikldl - Erenkı)y 

Erenköy: Mukaddes kaptan, 
Muzaffer, Fazilet, Sllheytl, Ce. 
miJ, Ayşe. 

1sUklfil: Mualli kaptan. HUr. 
rem, Medlba, Rebia, Nurhan. 
Halide. 

Günün son müsabakasını bu 
iki takım vaptilar. 

Oyun çok zevksiz bir şekilde 
t'ere\lan etti. Birinei seti Eren. 
köy 15-11. ikinci ati de 15-5 
kazandı. 

Lik heyeti toplanıyor 

Beden terbivcsl tstanbut böl. 
"'esi futbol ajanhğırdan: GörU. 
ltn !Uzum üzerine birinci küme 
lik hevetinin toplanmasma ka.. 
rar verilmlstir. 

KlUp murahhasla.rmm 9-2-
1940 cuma gfinU aksamı saat 18 
je bölge merkezine teşrifleri rl. 
ca olunur. 

Haydarpaşa lisesinin 

Kır koşusu 
Hnydaroaşa lisesi. liseler L 

rasuıda bu pazar gilnU 3500 met.. 
relik bir kır koşusu tertlp etıni§
tlr. 

Müsabaka sabahleyin saat 
onda Fenerbalıçe stadı ile Fe. 
neht'e Kalamış arasındaki yolda 
vapılacaktır. Bu müsabakaya 
Havdarnnşa, muallim mektebi, 
ticaret ve sanat liseleri i3tlrak 
edereklerdlr. 

Müsabakada birinciden altın. 
cıva kadar derece \"erilecek ve 
takrm tasnifi yanılacaktır. 

Her mektep altışar ki~ilik bL 
rer takımla ~ireceklerdtr. Bu 
ıntiı::ııbaka gelecek hafta ya • 
pılacak olan müsabaka ft!n en1! 
faydalı olacaktır. 



LE _ :S 

AVRUPANIN ON LiRALIK PARFUMU YERiNE 1 
URAYA 

Fruiver, Sipr, Skandal, Yasemin, 

Leylak, 5 bahar çiçeği, Krep döşin 

Suar dö Pari, Revdor, Menekşe 

kokulu 

8 - 2 - 940 Perşembe 
12.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 12.35. AJans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: Tür!< MUzig"I, 13.301 
14.00: .Mtizık: Karışık müzık: (Pl.ı 

J 7.80: 'lurli ~lu.zlği: Loııdru ll. B. ( 

naı.1~·0 idaresi i~in csli.i bestl'kiırlaı 

Halk tiırkülcrl, n l\lndl'rıı tw,.h•l•flr 
ların e~erlcrlııdcrı mürcl.kep husu-;ı 

program, 18.00: Program ve memıe . 
ket saat ayan, 18.05: Müzik: Radyo 

HA 
r-------11 

ESKi ve YENİ ROMA TIZMA, LUMBAGO 
StYATtK, OMUZ, ARKA, BEL, DtZ, KAL· 
ÇA ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şid-

detli ağrıları teskin ve İ7.~ le eder. ...................................... 
caz orkestrası, 18.40: Konuşma. 18.55 • 
Serbest saat, 19.10: Memleket sıı.at T' 

ayan, ajans ve meteoroloji haberleri. Şirketi Hayriyeden: 19.30: TUrk müziği: Çalanlar: Cev. 
det Çağla, Hasan Gür, İzzettin Öl<te, 
Hamdl Tokay, 1 - Okuyan: Sadi 
Hoşs('S, Radife Ertan, Mahmut Ka.. 
nndaş, 20.15: Konuşma( Bibliyograf. 
ya), 20.30: Türk Müziği: Fasıl heye. 
U, 21.15: MUzlk Kllçük Orkestra. 
22.15: :Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri: Ziraat, Esham - Tahvilô.t. 
Kambiyo _ Nukut borsası, (Fiyat). 
22.30: Müzik: Modern Senfonik mü. 
zik: (Pl.J 23.00: ~rnzlk Cazband (Pl.) 

23.25/23.30 Yarınki program ve ka 
panış. 

SiNEMA VE TlY ATROLAR 

!:'EH1R TİYATROSU 
Dram Kısmı: 

Akşam 20.30 da: 
O KADIS 

• • • 
Komedi kıımır: Akşam 20.30 da: 

OÖLL~IUZ 

HALK OPERET] 

I:u akşam saat 21 de 
Büytlk Operet 

LA MOSKOT 

ALEMDAR sinemasında 
1 - Cezair Sevdaları 
2 - Lorel • Hardi 

Hovardalıkta. 

Hissedarlar Umumi Heyetinin Topb.ntı~ı 

Hissedarlar Umum! Heyeti 1910 yılı M:artmm 9 ncu Cumartesi günil 
saat 10 da Şirketin Galatada Fermenecilerde kil.in Merkezi ldaresinde aleltı.. 
de surette içtimaa davet olunur. 

İşbu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak 
ederler ve rey sahibi olurlar. 

Müzakerat Ruznamesi: 
ı - 1939 senesi hesabatı hakkında !dare Meclisi ve muraklp raporla. 

rınm okunmaııt ve mezkür hesapların tasdiki ile idare Meclisinin ibrası. 
2 - :Milddetlcri biten reis ve Azaların yerlerine reis ve tıza seçilmesi. 
3 - Müddetleri biten muraklpleıin yerlerine mürakip seçl.lmesi ve Uc-

retlerinin tayini. 

p ' Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralı n 
Vakit Matbaasl idaresine müracaat 

-----------

Devlet Demiryolları ve Limanları 
iş 1 et m e Umum idaresi ilanları 

Anitesi 
Baş, Diş, Nezle, Gri 

Romatizma, SoğtJ~ 
Algınhğı, Kırıklık, 

ve bütün ağrılarını derhal ke!e 
· .. üzumunda günde 3 ka§e alın' 

~ 
. ·; .... -

• . . ... ""' :'l.. J ' • 
· .... ·,-r 

. ~·- : . . ·.•'.:-.;., 
, . f :. '\ . • . ..ı'., ,;~-:. ..... ~ 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONOEN 
Cinsi 

Baskül 500 Kg. lık 
Süpürge büyük boy 
Jelatin 

.Mık tarı 

12 adet 
3000 adet 
310 kilo 

Muhammen B. 
Lira Kuruş 

1020 00 
397 50 

'7o 7,5 teminat 
Lira Kuruş 

1·1 ı 00 
29 81 

Yangın söndürme aJMı 27 kalem 1723 08 129 22 

Şekli 

açık El<-

u H 

1 - Şartnamesi mucibince (310) Kg. JelAtin mtiteahhldl namına ve diğer üç kalem eşya 
terilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri blza larm(ı_ yazılıdır. 

m - Eksiltme 14-II-910 çarşamba günü Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım 
yapılacaktır. 

IV Şartnameler ve yangın söndürmJ levazımı mUCrcdnt llstcsl hergUn sözU geçen ~ubeden P 
nabilcccği gibi süpürge numunesi de görü!cbılir. 

V İsteklilerin cksillme için tnyln edilen gün ve saatlerde yUzde 7,5 güvenme paralariyle blrli1'1' 
komisyona l!elmeleri. (739l 

Askeri 
Kamus 

1 i650 !ıra muhammen bedeli olan öS5 m 3 meşe azman kapalı zarf usu. 
tile mlibayaa edilecektir. Bu işin muvakkat teminatı 1323,75 liradır. MUna
kasa 20-2-940 salı gUnü saat 11 de Sirkecide 9 uncu İşletme binasında A. E. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. !steklilerin aynı gUn saat 10 a kadar 
kapalı zarflannr komisyona vermeleri h\zımdır. Şartnameler parasız olaral< 
komisyondan verilmektedir. (788) 

p•Dr. Kemal OZSAN•11 
~ . ~ 

1 - !daremiz Ciball fabrikasında mevcut 
müteahhidi nam ve hesabına salılncaktır. 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

VAKT matbaası 1 
Urolog Operatör Beyoğlu ls· ı 
tiklal caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pazan üstü. TP.I: 4.1.2.35 ................. 

il - Muhammen bede!! (155) lira yüzde 15 muvakkat ten:ııı:ıstl 
llradır. 

III - Pazarlık 15-II-Orn perşembe günü saat 14 te Kabataştıı ıe 
mübayaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır· 

11 
IV - Nümune hergün yukarda sözü geçen fabrikada görUiebli 5 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde! l 

rındaki teminat paralarile birlikte mczkfır komisyona ) 
('t5' 

Yeni çıktı 
Satış yeri: \'AKIT Kitabevi 

Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

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

Dr. Necaetti n Atasagun 
Sabahları 8.30 e kadar; ak~aııı. 

lan 17 den sonra Laleli Tayyarı 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (T elf'f nn • 239:13 ı l

a Oksürenlere Katran Hakkı EkrS 
Hakkı Katran Pastilleri de -

VAK 1 T 
ce~ KlYıtüplhlaıırnesn 

No. Yazan Te Türkçeye çevirenin adı Sayıfa Kr$-
1 Kader (Voltwden) Asım Us 208 15 
2 Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 120 10 

3 Kıleraus Terras esrarı (Galopin'den) G. V. 304 20 

' Yugoslavya seyahat uoUan Asım Us 112 10 
5 Sark Ekspresinde cinayet (Cbristie'den) V. G. 360 20 
8 Etrüsk Vazosu (Prosper Meirme'den) Haydıır Rifat 64 20 
7 Her rrı~mlekeıte birkaç gün (Muhtelif miiellinerden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son korsan (Fon L01merde'den) Fethi Karde~ 376 20 
g Kafkas hi kliyeleri ( Kazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 10 

10 Son Ehlisalip muharebeleri (Kollins'ten) Ahmet Ekrem 276 20 
11 Fııtbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 10 

r __ , 
Dr. A~;~~ 

11

~~,~~yunlu ·I 
rak~ım - falırnhane Pala~ No ~ 

Pazardan maada her ııiin 1 

VAK iT 
1940 Cep 

~aal 15 dt>n "onra. felı·lun ıı•ı·ı ................. ~ .. 
i= -=:-.:a= .. :a::x= .. -·.::::-.mc::::::::::::aıı 
I~ GÖZ HEKtMt . ~ 
ı: Dr. Murat Ramı H 
ı: Avdın ~~ 
1 .. Bcjoğlu - ~!! :"' --<k.:ııı. İmam 5! 

.. 1 f. sok::ğı No. 2 ::'e:. 4 1 553 ii ·: ................................................ :: j ........ _ ................................. _ ..... . 

Almanağı 
~liikcmm<'l hir takvim. ht'r ay 
Ulİİl':l('l\at <>llilebilec•ck J!;İiZCI 
hir rı-Iıher; (H sa;\·t'alık hıı Al 

ınanağın fi~·atı :rnlrıız 

t O kıırnştur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

Tlrklye Cumhurl1et 
AKTI F 

Merkez Bankası 3 ı 2 I 1940 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram 16 178 781 
Banknot • • • • 
Ufaklık • . , • 

Dahildekt Muhabirler: 
AJtm: Safi Kilogram 
Türk Lirası . . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Sa.fi Kilog-ram 10012 34ll 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve oorçlu 
Kliring bakiyeleri 

Razine fah1ıilleri: 
Deruhte edilen °vrak1 ıak. 
diye karşılığı 
Kanunun 6 _ 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedivat • • 

Srmpifnt riizd.anı: 
T'ica ri senetler . 

R.~hrrm tıl" fnhvföU r,fizdam: 
, Deruhte edilen evrakı nak. 

~ ! divenin karc:1Jığı "'Sham ve 
ı tahvilat itihar) kıvmetle 
Serb!'st esh:ım ve tahvilat: 

A ?mn.~lar: 
Razineve k1sa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 
Hissedarlar • • • , ı 
Muhtelif • .. • • , • 

l emmuz 1938 tarihinden 

22. 756. 750,31 
12.911.321.50 
1.688.082,6] 

14.083.156,90 

19.409,08 

10.822.696.48 

158.748.563,-

17.987.178.-

215.561.SO:Ufl 

50.808.040.5] 
8.~94.840.68 

9.520.000.-
12.425,74 

7.808.722,-

Yel:iın 

Lira 

37.356.151,12 

294.805,lD 

2·1.925.262,4G 

140.761.385,-

215.561.803,19 

59.202.831,19 

/1 
1 
j 

17.341.147.71 1 
4.500.000,-

16.115.240,51 

S16.0S8.6SS.70 1 

PAS 1 F 
Sermaye • • , , • 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade , , , ı 
Hususi • • • 

Terlavüldcki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdive 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye b::ı kivesi . 
l<ars1l1ğ1 tamamen altın olarak 
rlii veten tedavüle •ıazedilen . 
Reeskont mukabili iHi vten te-
da. vazed. • • 

Tiirk Ur11c:-ı Tlfcuaıuıf?: 
Altına hhvili kabil dövizler 
Diı!er dövhler ve alacaklı Klı. 
rinrt b"lf·ive!eri • • 
Muhtelif • . • , , • • 

itibaren: Iskonto haddi '1ı 4 Altrn üzerine % 3 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.987.178,-

140. 761.385,-

17.000.000,

J 40.000.000.-

3.752.23 

44.7 49.496,79 

Y cl:u 


