
İngiliz muhribi EtroskO 
kontFol etti 

lzınir, 10 (tlluauİ·) - Bir lngi-
11>i8o muhftbi Mersin aralık 

HERY!llE 3 Kit.RUS Zagreb'de işçiler tezahDrat 
yaptılar 

· · yapan Etrüsk vapurunu 
1 etmİ§, klman men§eli mal 
tbr. Kontrol yüzünden vapur 

ıre d'iirt saat geç gelmiştir. Pazarteei 11 BlrinclkAnun 1939 1;.r. YIL: 2S • SAl."I: 78'78 

Zagreb, 10 (A.A.) - Bu sabah 
Zagrepte İ§çi tezahürab vukubul· 
muştur. İşçiler. iki mitingin yasak 
edilmiı olmasını protesto için alay 
halinde sokaklardan geçmi,Ierdir. 
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Kareli mıntakasında 
ovyet piyadelerinin 
ütün hücumları kırıldı 

fikan yıldnan finler bir Sovyet .zı·rhlı trenini ve 
silah birçok tarlki . tahrip ettiler <Y--••..;.i•J 

'h Yazan: ASIM US 
tcaret Vekili Nazmi Topçu. 
Pahalılık mücadelesi açtı. 

llıücadelede bilhassa hoşu • 
a giden cihet ihtikara karşı 

· ·n ul "' · · 
ır. 

trldiye kadar ne vakıt ihti -
ln bahsedilse ilk hatira ge
tedbir ceza kanununun fa. 
~Ya filan maddeleri olurdu. 

fa ceza kanunundan ev. 
,toptancıların ihtikir vasıta. 
,~•nıyor. Meseli, büyük ma-

ta tüccarları fiyatları 
• ~ • 70 derecesinde yük
ek için mallarını banka-
terhin etmişler; karşılık o. 

, birçok avanslar almışlar. 
~et Vekili ilk tedbir olarak 

'tı alara verdiği bir emirle bu 
ll\~l~rın geri istenmesini bil. 
~~tır. Böylelikle toptancıla-

11 •kar maksadile depo edilen 
. ar, satınağa mecbur etmiş

icap ederse Ziraat Banka· 
11 elinde bulunan pamuklar 
, abitinde ltalyadan mani fa
l e!yası getirtmek, sonra 
~ sermayesi ile işleyen fab. 

,. arın fiyatlarını indirmek 
-.r~n . . b· ı vermıştı r ... 
'~icat ediliyor değil mi,: 
arıcı tüccar, halkın bir kaç 

, faiz almak için bankalara 
~dıkıarı tasarrufları faiz ve. 
, alıyorlar; bu paralara da _ 
1) tak mallarını depolarda tu
rlar, sonra fiyatlarını yüzde 
~t .Yetmiş arttırarak halkın 
~ 1 ıle yine halkı soyuyorlar! 
areket uykuda olan bir ada. 
~anındaki silahını kaparak 

lln aleyhinde kutlanarak 
:: parasını almaktan farklı 

Y değildir. Onun için Bay 
Oğlunun banka kredilerini 

~-vasıtası olarak kullanma. 
'lllf'li olması çok yerinde bir 

sdir. 
inı;z biliyoruz ki, bugün 
a harbinin bir de iktısadi 

llt\i yardır; memleketimizi 
••adi harbin •sahasından 

, ~k imkan haricinde oldu . · 

11 tore bir kısım idhalat eş -
,1

1 ıı fiyatlarında fevkalade 
tı: trıahsus bir yükseklik ola

. f:akat nakliye ücreti ve 
Primi gibi masrafların 

~ zamanlardakine nisbetle 
1 

1tıdan ileri gelen bu fiyat 
~._banka kr'edileri ile yapılan 

tı hiç bir vakıt mazur ıös
l z. 
~ kalırsa, ihtikara karşı 

r b~lede kullanılabilecek mli. 
•r silith daha vardır; bu dil 

il, ttçe alınan tedbirlere r&i
:iktr yaptİğına maddi ve

r a kanaat hasıl olan top • 

Garp cephesinde bir 'Alman topu mevziine yer1eştin'liyor 

Gai-p cep.hesinde 
Almanlar Fransız karakol hatlar1nı 

Kısaca: 

Hamıdiye Türbesi 

yokluyorlar 
Paris, 10 (A.A.) - Askeri 

vaziyet: 
.Alman kıtaatı ileri Fransız 

(Deuamı 5 incide) 
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Alman-Yugoslav 
hududunda : 

Londra, 10 (A.A.) - Reu
ter: Resmi Alman radyosu· 
nun bildirdiğine göre iki Al
man gUmrUk memuru dUn 
öğleden sonra Graç cenu. 
bunda Alman - Yugoslav 
hududunda tUfek ateşile öl
dUrUlmUştUr. Mesullerin kim 
olduğu belli değildir. 

Cebelüttarık 
b&taı yaları 
.Yanlış bir haber 

üzerine 

Ateş açhlar 
Madrid, 10 (A.A.) - Resm.I 

lspanya ajansının bildirdiğine 

göre, Cebelüttarık bataryaları 

yanlış olarak bir düşman deni -
zaltısının nıüşahede edildiği ha
beri üzerine şiddetli ateş açmış-. 
tır. Top ateşlerinden bütün şeh
rin binalan sarsılmıştır. Belediye. Hamidiye türbeslnı 1 

yıkarak buradaki caddeyi ıeniş
letmek istiyormuş. Eski eserleri 
muhafaza vazifesile mükellef o • 
lan komisyon buna itiraz etmiş
tir. Maarif Veklleti de bu itirazı 
tetkik ederek komisyonun nok. 
tai nazarını tasvip eden bir ce • 
vap vermiştir. 

Yugoslavlar dün Ankaradaki 
.ikinci ma tarını da kazandılar 

Maarif Veklletinin bu karar:
nı memnuniyetle kartılarız. Ha
kikaten Hamidiye türbesi ile 
şimdi zahire borsası olarak kul
lanılan ~ski medrese milli Türk 
sanatının en güzel nümuneleri • 
dir. Eğer Sirkeci ile Bahçekapı 
arasındaki caddeyi genişletmek 
lazımsa Hamidiye türbesinin 
ve zahire borsası binasının deiil, 
caddenin karşı tarafındaki ha
nın cephesini kısmen yıkmak da. 
ha doğru olur. 

tancıların isimlerinden bir kara 
liste yapmak, bundan sonra dev
letin namuskar iş adamları hak
kında göstereceti kanuni ve idil. 
ri kolaylıklardan bu gibilerin is· 
tifadesi imklnını kaldırmaktır. 

·-- - ' 

Açık denizlerde Tcmıfrol vcıri[esl qörcn bfr lngaiz destroyeri 

lngiliz harp gemileri 

Atlas Okyanusun cenubunu da 
kontrol emrini aldılar (Yazısı S ilncüde) 

Ticaret Vekili .gazetemize 
beyanatta bulundu 
"Almanya ile ticaret müzake
resine yakında başlanacağını 
tahmin etmek mümkündür .. ,. 

(Yazısı 2 incide) 

Günlerin peşinden: 
.-.....--. '- ~ -1- ................ 

Medeni hayvanlar 
Geçen gün Tayınis gazetesi şöyle bir ha\·adis neşretti: 

Lond.rada kıymetli bir köpek ölmüş. Bu köpek sahibi ile tanı
yanların göz yaşları içinde defnedilmiş. İngiliz gazetesinde 
müte,·ertaıun e\safı izah edildiği sırada kendisinin bir telefon 
makinesi oldub'll da zikrediliyordu. 

nır dostumuz merak etmiş: "Şu köı>eğin bu telefonu nasal 
kulla.ndığmı gfirmck isterdim. Acaba nasıl çağırıyordu? \ 'e 
nasıl r;ağınlıyordu? ,, 

J>iyor. Hakikaten mcı·nk edilecek şey değil mi? 
Ameı·lkada Hnlnnan hir dostumuz da bize yazdığı bir 

mektupta şu ha,·adisi \'eriyor: 
"Küpck \'e kediler için gaz mas kesi bu memleketin son 

katlarımlan bhillir. Geçen gün bir dost beni kiipek l'e kedi 
eı;;yası satılan bir di.ikkana gütürlli.i. ))ükkAn değil, koca bh 
mağaza. Yiye<•ck, içecek, eczayı tıbbiye, yani kedi köpek has 
&.ahklarma .karşı ayrı ayı·ı spesiyaliteler, hn·alet eşya~ı. yani 
imdi ~Ü(Jeğc mahsus taı·aklar , ·esah'c, spor eşyası bu daha garip! 
Spor <"ı;ıyası arasmda küçük > aı;;ta keclilt•ı·in oynumasma ınah· 
sus eşya gördüm. l\leğ<-r kiit; iik ynştn kedilerin bazı eı;;yayı 
yırtması bir fiziyolojik ihtiya<: imiı;; . Bunu tatmin ederek hem 
hay,·anı memnun etmek, hem d e <"\ eşya mı - eski tilbir ile -
kedinin dh•dina tahribinden kurtarmak ı.;in birtakım 11cyler 
gördüm . ., 

. Görülüyor ki hu gicliı;;le İngiltere , .e Amerlkadakl hay· 
\'anlar ile insanlar arasındaki fark yavaş yava, ortadan 
kalkael\k ! HASAN KCMÇA 1'1 

., 
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Ticaret Vekm-1 
nin beyanatı 

Ankara 10 (Hususi) - Ticaret 
.. -eldll Numi Topçuolhınu maka. 
mmda liyaret ettim. Muhtelit 
meseleler hakkında sorduğum 

maUere cevap vermek nezaketin· 
le bulundular. tık sualim tuYdu: 

- AhUDya ile ticaret mtbake
ı*IDI m amma bltlJyonwıuz? 

- Milllktrmin ratın:la ba,_ 
ıı,acaııru tahmin etmek mttm· 
ldlndlr. MOzakere tabii bir tr 
nfb olma. Şlmdilfk YUI~ 
müıakere için muhatap bekle. 

mektedir. 
- İngiltere ile olan ticari mil. 

nasebatımmn inldpfı haJrbndaki 
hamhklann nelerden ibaret ba-

Janduiumı '°'* mislnla1 
- lnıiltere De olan tlcad mil. 

maebetlerimblD IDkisah içuı icap 
eden esaslar hazırlanmış ve bu e
aslar dahilinde teferruatı tesbit 
-- o... Loadraya bir beyeti· 
mia &itmiıtlt. IDIDterere otan lb.. 
racatım•zda fim:tiki bal:le ıorluk 
tthal büb ıacma 1811 neanti• 
ftrllmlt alan incir ft llllmlerde 
nrdar. HeyedmblD ba husustaki 
mrhlklan ortadaıa kaldıraca}tna 

to.pM '*"'· ltballta ıeUnce bu 
basmta brtdaldaa mtltkGHer bir 
kaç mabldan aetmetıdr· 

a - Umn lllDaDlardaDber ti· 
cart mtlnllebetlerl kaflmlı bir pi· 
,asa De ,.mden mllnUebetlere 
stıı.-ma tftllt tUill ı.a. sQç. 
ltkllr ftftbr. 

b - lnsiltenıde blıpk ..,. lh
nc:atmm Dama tabi almia lthr 
JltumD iPii ltmlktedlr. 'l1caret 
ftklltti hsDta'e lbrlc:atıma iL 
sansm tlmla ltlmlt blllrdır ... 

- lstanbalda tiftik .. ya:n}I. 
Mersinde pamuk lbrac:atcdan blr
lfli hnl1du. 811 bldilder daha 
hand maclcWa tlpd1 dilecer 
tir? 

-Bmürdla ............ 
.eytinyalı ihraC'!tçılan blrliil de 
kurulmaetur. Wnci punuk birli
ii de hmirdedir. Bundan s:>n!'a 
ihtiyaç dk'dQIDmGI maddelerıit 
de ayni suretle barmt edilecek 
tir. Şimdiden takarrilr et:niı yeni 
mema yoktur. 

- Jhtiklrla mlc:adele kammu 
ne zaman çıkıyor? 

- Böyle bir kamın rnenaabahs 
Wiklir. Ancak hemen biltiln dr 
ler mmıltketlerde oklulu gibi bL 
11 husınl ahvalde hOkilmete fer 
bllde allhlyetler verecetc bir 
kanun projesi wnhr. Zannnmda 
hu proje Büyük Millet Meclisine 
anedil~ktir. 

- ihraç maddeleritnfzfn harf(te 
ren~ bulınasmı temin için daha 
ne gibi tedbirler alacaUuı11? 

Bu hasıasta ille önce ticaret 
anlaşmalammzın yeknasak bir 
tekle IOkal11ta11 .e pfyasamula. 
milnaaebette bulundutimuı ve bu 
l&calmna 1",...ıar anmnd*I 
fiyat intıbaksuiıklamun önlen-
mesi sfbl esaslan halletmek isti. 
JOfdum. Bu müşküllerin halli. 
lpret ettilim anlaşmalarda husu
le gt>tirllecek dilter şeraite intiba· 
kınım temin edecek te:ll>irlerle 
bbil olıeaktır. 

Onlftl'Sitecle Bun 
faıaliyeti 

Onlnnttede olru)'an fakir 
Ye 7okıul talebelere yardım 
etmek mat.adile iki yıl evvel 
tnll edllen B.ıra teşkllAtı bu 
fil da caıı,acaktır. 

Bun teşldJAtının bu seneki 
fahtm• •azlyett H ,.anaeat• 
tıterl görüşmek Uzere Unlver. 
ılte rektörlUlll ile dekanlar 
bir toplantı 1apmışlardır. Bu 
111 (2000) taJebere yardım e· 
dUmesl etrafında rnru,uımft•· 
ttır. 

Elma Y9 portakalı bugtln 
4ok&.orlar 1alnrs en IJI ve t•1· 
dalı ırsd• olarak tavsiye etmek
le blnurorıar; onlan bam 
llMtablllarda IJAç 1erlne bOo .... ,..... 

Biletçiyi döven 
müvezzi 

25 lira para cezaama 
mahkUmoldu 

Jamal Doryan gazetelerini 
eatm•lrta olu Mehmet adında 
bir mlveal. Eminönllne pUr • 
ba tnmft1& takılm11w kendi • 
8lnl ladfrmelı iateyen biletçi 
llecidl )'akHtnden yakalı)wak 
tramvaydan aplıya lndlrmlltir. 
Biletçi ile Mehmet arasında cad· 
de ortasında kavga başlalDJI, 
Mehmet Mecidi tokatlamıştır. 

Sultanahmet birinci sulh ceza 
•bkeme.lnde yapllan dUJ'UI • 
IMda Mehmet, 25 Ura para ee • 
ama mahkQm ectilmigdr. 

Edebiyat ldtaplanm 
taehih komisyonu 

Edabl7at kit.aplan ~lade 
baluııu 70lqlıklan dOzelt· ••k ıure edebt1at mualllm· 
terinden mtıtetekkU komisyon 
bqtıa de aut 16 te latanbul 
m llHllnd• topl&narak taall
J8tln• dı•am edecekUr. Ko. 
mlQ'Oll tıu bir aamaıada neu. 
ce1l m.ııa.n raporwau Vekf.. 
lete •erecektir. 

o 
Um nl• hakbıda 
~IOqul\I 
Dalalltıe Vek&leU, fakir hal. 

kıa ueua ft kolQ bir "kilde 
•• aalalbl olabllmelerbll tuala 
tQIA 1dr bau projeli lauırıa. 
mıtta- V.Wet. bu Jluut.a ~ 
1&7eUerdea 11CU ••ler ıoıa, 
ana olap ollUdılmJ, lata mal· 
•m..ıala ae tetl14• ft boa 
t.tdarllEI •••kla olhha• 
aornnıt w dit• hm maıemat 
tıtemlttlre 

o 

hraVellQt ....... ,.a 
banm ••n111111na ~re banr
Janmıtı bu'iunaı:a beledt1elerin 
tetkUlt kadrolarmdan dakUlo 
gıbl bazı memurtyetlert ~ıkar. 
mıttır. Bu menıurl7etler bele. 
dlyelerce muvakkat mUstah
demler kadrosuna lllve oluna· 
caktır. 

o 
lstanbul çocuk Koroıu 

!ttanb11l Maarif Mttdtlrltlll 
tarafındaıı ilk okul taıebelırl 
ara111ndan (Çocuk Korosu) 
te'Jkfll hazırhltlan nertemelt· 
tedtr. Koro 160 Jdşlltk olacak 
w 23 Nlıana tadar 7etl•Url· 
lecekUr. 

Yılbqı Pipnpıu 

Fraııeara ısmarlanan oto
maUk dolaplar henuı gelme
dlttaden Yılbqı Piyangosu bu 
sene de tebrlmizde cekllecek
Ur. Yılbaşı blletıerl yarından 
itibaren satı .. çıkardaeaktır. 
BUylUt ikramiye 600 blu lira-· 
clır. 

o 

Araba çalanlar mah· 
kiim oldu 

Aba.rayda lsmallin arabam· 
m çalJ'Tıalrtan suçlu Musa ve 
Peyzl ile çalınmıg arabayı satın 
almaktan w.,ı11 Y119Qfurı muha. 
kemelerine dtln nöbetçi buluııan 
Sultanahmet 1 inci sulh ceza 
mahkeıncs!nde bakılınıstu'. Ne. 
ticede Mua. ile F~ym·ın birer ay 
hapislerine, Yu!Ufun da beraetl. 
ne tarar verlbnigtir. 

-o-

KaYgacılan ayırr!ılctan 
sonra dÖVÜ§tiller 

Mehmet All ve Lttft lamin. 
de lld arkadaf, Çenberlitqta 
8U'h'>f ole.nk kavgs eden bir • 
kaç ki,tvi ayıriıkt.rn aoııra n -
lerlne giderlerken bir kavgaya 
tut·.ışm~lar, birlb1rlerint ~!Sv -
mllşlerdlr. lıfe,hut ıuc mahte • 
meslnce her tldıd de ikiev Ura 
para uumna c~tırımuoıardir· 

. w . ..\ " ~ ' 

... . ... . . 

l 
l 

Mekteplerde musiki tedrlsatl Poliste ' 1 Lo~antalarımızdl 
• 

Kaynar ıuya düten 

Bir komjsvon tarafından hazırlanan l KarakOyd~:.:kat cadde. 

rapor maarif vekaletince tetkik ediliyor r :~::o~! :~ı:ı:r::~:t:r;~~: 
Maarlf Vekllllll llk .,. orta 

tedrlıat mUe1H1eltrinde tal•· 
beye ıatterllmekte olu musl· 
ki denlerl mUfredatım tetkik 
etmek Te ayal amuda bu 
tedrla&tua daha Hrlmll bir ... 
kilde yapılabilmesi esaslarını 
kararlaştırmak Uzere tetkikle. 
re başlamıştı. Aakarada ma• 
siki öğretmen ve mtıtebaa11· 
Jarnun lfUrlkile toplanan btr 
komlQon nzlyeU esaslı ••· 
rette tözden geçlrmJt ve Vet&
lete bir rapor vermltUr. 

Ra»e>ra ıOre mallkl tedrlla. 
tında dikkat edUecek nokta 

talıb11e mU&J7ell tarlular öl· 
retUnıetle kalm&JIP taıebıre 
muılklJl HVdlrmet, mulldnlD 
tarthç .. lnl Glretmek H bll· 
lıUN TUrk muslklat hakkında 
....11 malbıat vermektir. 

Talebe musiki kaidelerini 
öğrendikten başka bir musiki 
lletl çalmasını d,ı ölreıımeli
dlr. Bundan başka okullarda 
korolar da teşkil edllme11dir. 
Rapor Maarif VekAlıt.l tara. 
fındaa teWk edilmektedir. 

"fakmda bu huıuata bir ka.. 
rar Ytrllecektlr. 

Kaynanası ile kavga edip 
terkeden kadın 

. . 
evını 

iki ay hapse mahkOm oldu 
J'atlhte oturan 'UnmıUgtllsUm 

adında bir kaynana ile gelini 
Mllrllwet aruında kavga çık • 
DUi. KUılvvet aynaaıamı b. 
u.ralc sobja t'Jrlamıtbr. Ak • 
1&111 erk•d• ett gela acım. 
kansı ile annesi aramııda olan 
hidiseyi ötrezınıil, biraz son
ra evine döıwa bnsma kaplyı 
qmaJıc lsteaem'ttb'· 

Hldiseye dlln sulh ceza mu • 

hakemeslnde balnlmıı ve yapı
lan dlll'Ufl?18da MllrUvvet suç. 
lu görülerek iki ay ha1199 ve 330 
kurut par& oen•M mabkba 
edilmilt:lr. mıınm mallkba ol. 
4ufun11 duya ımrtlVfttba &il• 
neeıi Halime mahkemede dU'11p 
bayılmı§tır. Bayılan kadın sıhht 
badat otomoblllyle ııa.taneye 
bldlnlmıgtır. 

Gümrük memurları aras:nda 
yeni tayin ve nakiller 

GUmrlk n Jalalaarl&r Veki•tH&Jl'I übalat l>lkUI memar. 
ı.u .... u. .,. ...... ..... ....... ••a.11r~~~m~ lan araımaa yemden bazı ter- memun ee t t 
fi, tayla ve DQHler yapmış. bqmUclUrlUl'1' IDUl1Qt •e 
tır. Bunları )'alf10ras: murlatuDa. 
NaldUll'ı !.Wa.a ,...._ mlllllwı 
Karbmıt dmrük muha• Olmrllk ltlll'l mldlrlQI 

ae~ memura Orlıaa &enGI Ur- memana Orbu lilmrlk lflt1l 
fa ıomrtık mlldUrlUIU memur- mtıdQrUlll mtamtnllllll••• 
ıuıuna, Kueıaduı muareoı tetkik mtl41rllll .... .,. 
memura HU1ametua Kanat UDkrl Alıtar la•kak •ifa..,_ 
B.)drum ınaayene memurlnlu· lltl 11ftlll•" aapale Nan 
na, Kutadaaı memur namu41 .... ,. Büat\U. Kınl Vaa 
Tacettin Uııstın tılıenderun mubuebe mem11rl$aa. •· 
ma.yl mallru.at. Kl.UluüiU ldt. rtlll m11U..be memura JlalD• 
rul muhuabe :mam.urluluDa. cU • ...,_.. lakıDdena JOI• 
Kueada11 muhaaebe memuru ca alcnaa aalllHM m••r. 
Yaşar Bulut OUUG!i muhuebe ıuıaaa, llllllr ltlaal&\ m•law 
mem11rlu&ıuıa, lılarclla aııbar be 11a YüuJ labrl labade
memaru Nl7aıl Gtlnoy Menin r•D ltbal&ı 111Drlll llltl7aı 
muhaaebe memurıusuna, Dl- t•ıillha" bmlr ııaaı&t mıma· 
klll meanuıa IGkrtı Babara na lbaaa •ıtta Qü•ro& ... 
GUreıa memarıatuna. AJ"falık murl1111aU. .Ura• •••vu 
muayene memuru Durmut Ali llbami lletl Ar• idare•• 
Antep mqayene menıurlu&una mtıl'latuu. lnt11' lllU7&t •• 
tzmlr ttbal&t mabuebe me· ıııuru Ratlt mna üta11n tcı ... 
muru Bekir samı öldemlr Ka· re memurluğuna, lzmlr lt.ba· 
to idare memarlutuna. lzmlr J&t ubar uıemuru KttJıat Yıl· 
lthalO.t an.bar memuru NQ&ret. eliz Alt.aaalu4' idare mtmtlrla· 
Alevin J'ataa idare memurlu· tuna, lstanbur anbar memuru 
tuna, Kuşadaıı kolcaUyat me- Bllrhanettln !psala idare me
marlatuna, Ku .. duı kolnıa nıurlutuııa. • 

Valaflu U. Mtidürlüiü 
Bir pleri açıyor 

TUrk valuflannm tarlblnl, 
nkdlara alt &bldelerle tarlb· 
Ta aanat e11rlerl1Ua ve ıot.ımaı 
muesaeseltrla kıJID•t •e • 
hemmlyaUnl, bunların ldara 
Ye ldaınealnl temine matuf bu· 
runkQ itleri •• hareketle.rl 
mücmel bir tarada ııılatmak 
makaadlyle An.karada vakıfiar 
umıun mtıdUrlUitl blnaauı4a 
bir galeri telil edUmlftlr. 

Galeri 'baırUa qılacaktno. 
tık ıun BO,.Ull MUlıt Jıftcllll 
tzalannın c•sm•l•rhl• tabltı 
oluomqtur. Yanaclıa nmar
tesı ıtlUllDI kadar pJld Yeti.• 
Jetleri• umua mQ4QrHlklıı 
trk&nı tarıfna4aa ctoJqtlaoall· 
tır. Ve ıılecıt hafta bldlJ' .. 
Undıll bu arııa IODUD& tadar 
nkınar raıertıt lla1'ıa ııllp 
dolat1DUID& &011' bU11lDdU111• 
lacaktır. 

o 

Posta sitelerinde dam· 
ga pula aablacak 

Posta ıtoeıerlnde ve demir. 
yoUar lfletıAt latuyonlanada 
satılması kaU blr ıaruret ol
dutu C()zOııUue alınarak 1al· 
nız damga puluna mUnhuır 
o111lak ıaerı poata ıt•• vş cla· 
pı1ryolu lıta&Joıı memıarlarıllll 
bayl bulunan yerlerde dahi pul 
sattırılması kararlaşmıştır. 

Pul ıatace._ site ve ııı.qoo 
mımarlan lcln ••kllıttta lıtn 
alnam17aoalı, poeta uıUdUrlUk· 
ıert •• 4ımtrrol ıtııtm4' mU· 
ftttltllkle,.... palacak tea. 
kırt l•rlu pi 11\malanna 
11111 Ylrllloektlr, 

HUIUll mekteplere slre
celclerln lmtlbanlan 
Maarif VıWetl, lauul TUrk 

mıl&teplırtu lmtllaaalı ıtre· °'' talıbtlırta ımouıannın 
1apdaoa11 reıml ••kttplerln 
tllbltlDl maarif mldOrltıklerl· 
nt bırakmlf\lr. 

Mıartf mtldlrlU,1trl bu 
m••ttpltrl tetblt ı4ıoe1'1tr •e 
kt~Jttl bım re1ml .,. 1'111 clt 
huul mekteplere blldlrecek· 
lerdır. 

GUlter evde oynn.rken kaynar 
ıuyun ıçerlatne dOfmUş ve vU· 
cu4fnnın muhtelit yerlerinden 
1aralanmıştır. 

Çocuk, tiltll Etfaa hastaha· 
n11lncı kaldırılarak teda\i al
tına alınmıetır. 

Otomobil çarptı 
Şoför Haldmun ldareıfn4e

kl 241G numaralı otomolUl J'e. 
ner caddP.ıloclea geçtrkeo ita· 
Ut fsmllld• btrtne oarparak 
yaralanmuına tebebl)'tl Ytra 
mlştir. totör yakal&Aarak 
hakkında tahkikata başlan
mıştır. 

---0-

Tramftyla kaınyoa 
çarpıfb 

'Osktıdardan KadıköyUoe git. 
mekte olan 165 numaralı 
tram•&Y arabası, şoför Vahi. 
4Jn ıcamıonaıaa ç_arparak llasa· 
ra uırat.mıotır. 
~ 

Ac:ldı bir laaber 
Galatuara1lı Ekrem 

•efat etti 
Son senelerde Galatasaray ta. 

kımmda. muavin olarak oym. 
yan Galataar&Ylı artmla. kJj. 
karadı blr a!neUyı.t ~\etsin. 
de vefat ettlğini teeaBUrle ha
ber aldık. .. =~ .. kaldl 
MHıv\t bir ~ MQbltblde 
kendini QOk sevdirmlştl Bövle 
blc: b9k'f'n"mlVID bir ıuı111w 
altımö cldala aahr. 

lzmird 

DaclaJM rabla Dk 
mektep ..... 

D1Mta1. 10 (A.A.) - ı ... atı 
ikmal edilen ıop yataklı Da· 
du Ut yatılı okulu dnn &eıl· 
mlftlr, Bu PSllDUtb•tle faPI· 
lan merasimde v.allmla ile bu. 
rada bulanan mebuslar, maa
rU ıoeoıup\arı ve kalabalı1' 
blr d&Yttll hazır buluaaauıtur. 

Kait.:uuoau "fallll Aval Da
lan kurdelefl keımltUr. 

---<> -
Jbra4 mallanmıza 

raihet arbyor 
ı.mtr, ıo (4.A.) - Oaat.

ler lhl'l.9 &ll&llanmna sO.tnl· 
len ratbet1n sttt!ltC• arttıtnn. 
tngtltere, Mııır, RomanJ&, Ma. 
r.artıtan n Cen-ubl Amerika. 
daıı bmlr lbrac.toılarl1le te· 
mu teatal loln blrçoll mllraoa
atıar vakubaltlutuaıı ka)'tlet· 
mektedlrler. ihram btıhuaa 
arzu edlle1l panı.ak •• ffrttn· 
Yatı ft7atlanada sörttlta nt· 
bet nlebettade teretfUleP bek.o 
lenmettedlr· 

o 

Dlldllde 1enlden 
zelzele oldu 

t.mlr. ıo <AA> - DU• " 
bab aaat l.U tı Dlkntdı Hl&lı •aa11• ıurea reni btr 11ıaeıe 
dalıa olıDutt11r. Haear "•tur 

Banblut!•1d 'blllbD ,.. 
.... emlellettıelt~···· 
~·*Jl'm•ll....,._. ... .... 
,. plfu. 171 .... 1 ...... .... 
IQla MıOk 1ü ...... ,.... 
olur .. 

yemek mıktar 
azalirsa 

1 STANBUL 1 
topJuaralr. bel 

yemek fl,atlanm Uadiı~ 
idru ct.~fler. Afllı ~ 
11u cUJôrlar: "Bler ala, 
,.tıumı ladlraMkte ~ 
seniz, biz de yemek mikdaı 
a.ıaltmağa mecbur otacap. 
aa, ziyaa edl7orm." 

Belediye. lobntacdanD bll 
tfrawnr hüh bulaü flya 
aalma.Ue beraber, 7eatek 
darlannm da indlrllmeei 
kaı.ı edecek otuna, budh0 

netice pkuaktır. 

Birinciel, hem mllştrl, bedi 
a.ş;ı lehinedir ki, dünyamO 
giiııluiJM de ~k uygun bir 
16-terecelrtir: Yani, az pati 
u yemek. .• 
Mıt~f9. bugU.nler, harp 

leridir. Bilhassa Avnıpada. 
be girmemi§ olan memleketllf 
le, muanea tautruf t 
almıflatdır; laup oıu mesalll! 
terde de yiyecek ve lçocelr 
kaya blıunigtir .•• 

Yiyecek ve içeceğin 
binmesi demek, oormll 
1uda oldata gUıl. - ael•li 
flnmeküin • hu wrup 
•YUrarü flJiı ApıU 
blr mtıdclet için nihayet 
demeırtır ve buna al~ da 
hayli güctür. Fakat öncedell 
pp, cünUJa birinde mecburtll 
bUc edecek e14utuaua ıUld 
ldıdar tô•t •dec•ltnlll 
vur edebilfnlnis ... Bu tul 
alıttmu da bic bit AllWl u 
mecbur tcamaa&lalllSI farz 
Ne kaybedentnla 1 •• Hiç. •• 
dt kaaucuua olur. 

~ 
> 
~ ... """ ı ·• t- """' it ıı.t• 

1 
v,-,...,. v ... 11 """' v .. u 
Gl1tt1 7H 111T1f1 
Öllo 11 07 7 il ıı Ol f 
lkirıdl 14 at • 47 14 ıt • 
Alqana il O 13 00 H 43 ıt 
Yaw ıs ıt 1 aa ıı 20 ı 
'-- ~ ıt ıa 4• 1 10 d 

Yiraü yJ ftftllcl V 

Buctıalerü or4a lota 
ıerpuf llabaltı .... ı..ı 
ıuu bab10l1>akta4ır. Ha 
11abatla 'bJr 4• mi 
atdmıttır. aa •uf"t 
da •lvlllerfn rt1dlll 
ballknıda 1••• bir eeıın 4 
meli zamanı s•lınlttlr. S 
ıı• tu lt;ln ••mlelıetl 

b&rlot "'"'" ... ,.,.., • tatn-. l'ei blQ iti* .. 
.. l"IMlt deltldtit. 9t1dn .. 
4alan temin ecl9meme 



manya petrol 
1 ~ularmdaki 

yangın 
~litün petrol 
nafarını asker . 

.... .,. - -,. 

1 ışga t etti 
ı;,.,, 

~ 1ııı ~. (Telefonla) - Praho
~ Verilen bütün petrol ku. 

r• ~aha..:.ına ui.mcienl>eri bir 
f. 'ıiıı ker gönderilmiştir. AI;. 

'et Yerleştirilme işi bugün 
, r6 e1:11i'3lir. Petrcl kuyu. 

Asambleoe Ar:janfinin 
yetler · Birliği Mil ~etler 

olunursa Sov

çıkar ılacak 
isteği kabul 
cemiyetınden 

ı- ~ abrıka ve bütün tesisatı 
-t h ı~ ~'ti :ınu aiaza edecekler. 

Cenevre, 10 ( A.A.) - Bugün. 
kü gün siyasi müzakerelerle 
goçm:~t.!r. Frc..nsız heyeti, Yu _ 
nanistarı, Yugoslavya ve Çin 
mümessillerile ve İsveç mümes
sili <le F;.,hndiya h~:·cti azr.si!e 
ıgörUS1:rvıfü:ıti5r. 

Mcz!ciır karar suretinin kon.. \ den istifade edilerek Amerikalı. 
seyde itEfakı ve assamblede de lar tesanüdünün teminine c:;alI -
büyük bir ekseriyeti temin et- ~ılnuısı lüzumunu çünkü Cenubi 
mesi kuvvetle muhtemeldir. Amerika hükumetlerinin Rus -

' ~tı~e~ .. gazetekrinin yaZıdr. 
ol 'l~ e <;ıun 6 cı yangın olmuş 
~ ~~Ştı'de.ki Noris kumpan. 

~\~:w.ın tesisatı, retrol ku 
1 

~ arnilen yanmıştı. Yan • 
~ ~., 0lan zarar çok buyuk -
~; •1 tasr kayda şayandır, ki 
ı.r /~ngın vuku bu:...:.ı.:f,.ı sa
-/. 'r/~o:_nen a.s~erleri petrol 

{ır ışgal etmiş b::knu . 
ır. ~ 1 llsı::ıc:ı. z:wi:tt olf!'l::::mı sı 

Son s;:ıarlerın en mühim hadi
sesi A .. r j.ı.ntinin 9 :Kanur..uevvel 
tarihli nota~mr bir karar sureti 
şeklinde assambleye tevdi et. 
meye karar vermiş ol!'l'lrıstdır. 
Bu bır3r <ııırı-tiı:in k::ırıııü R1ıs. 
yanın Mi!Jf'tler Cemivetinden 
ihr~cma mıincer olacaktır. 

Vaşington, 10 ( A.A. ) - Cum
huriyetGilerin gelecek Reisicum_ 
hur intiha'!::>atrna namzet ~ös . 
termiş oldukları Van Dzrbcrg, 
hariciye nazırı Hul'e bir mek . 
t· "' ?"Ön:lcrerck Birleşik AmerL 
ka devletlerinin Rıısya ile mi.ina
sebetlerini kemselrini istemiş
tir. 

Vanderberg, bütün Amerika 
hükumtlerinin son hareketin 

~ d.ı~;~ı~~ casuslar tarafından 
~ (t 11~ı kanaatini kuvveUen 
c "a~ 11i. Bu ca:;uslarcl.an bL 
.c~ d~ ~~lanmıştır. Mesterson 
J l;J ırisi olan bu ca.susıın 

1: aıı ddtı~ı da za?ınPdiL 
l}1 •1n ~iddetli bir ara~tnına. 
n aıı'.J"lıştır. Fakat, casus -
~ r 8llıkastıeri övle mükem. 
1 

• ~ekiJde hazırlamışlardır, 

lngiliz kralı majino 
hattını teftiş etti 

~r~ 'd b ı . rJ c en ::ı.n ı;:onra :ı ",rn ıp 
• •1 Viıını:ı. rrl·;:ırrl::ı.mP1acı:ı,ğr 
I• l•n 
~ t.ı.· r Romen umunıt efklL 
~ d 1~ ~evecan içindedir. Ba
l# ·~"'1!trı malıfilleri bir !ırka 

Frans;z zaJitıerine nişanlar verdikten 
sonra Londraya döndü 

a. ı.~~roı sahalarını muha. 
1,·•<>fı gdrnivecini iddia et. 

f ~<:;l., • 
ıı ~( rnrsl:ı rdrr. 
. l\~rP~OJ,T,FRlNt YA. 
1.~ ., İK! 1NG1LlZM!Ş 
)I' 

11
• 10 ( A .A.) - Völki. 

~ .~~o!:!~.htcr gazetesinin 
);~~ cğ-rendiğine göre, Ro
, · ::1 hn·::pcıır~-ı !"-, l--nz. 
r Ve tahrin hadi~1erile_ ~

olrna le üzere ıkı ngılız 
!!Jj· .•. 

•nıJ~~ır. 

Par'is, 10 (A.A.) - Kral Corc, 
dün beraberinde General Gort ol
duğu halde Sarraine cephesini 
ziyaret etmıştir. Kral, General 
Gamelen tarafından istikbal edil 
roiştir. 

Kral, Ingiliz kıtaatı tarafın • 
dan isgal edilmekte olan mınta -
kayı, Majino hattının bir istih -
kamını ziyaret etmiştir. 

Kral, Fransa zabitlerine Ingi. 

liz nişanlarını ihda etmiş, Gene· 
ral Gamlen de Ingiliz tayyareci· 
lerine Fransız nişanları yermiş
tir. 

Ingiltere Kralı, Fransız • In -
giliz kıtaatının bir geçit resmin
de hazır bulunmuştur. 
Loıı dra, 10 ( A.A.) - Kral, bir 

Ingiliz torpido muhribi ile Ingil
tereye avdet etmiştir. 

~ italyan gazetelsri diyor ki : ~~ ~!'len vapuru 
1 t.;eıı~zde nasıl baUı ~ ,~a, ~J (H usu~i) - •• 1 .. 1:> 

' ·;ı,.tile !(aradenizde b:ıttı - ' 
1~ ~~len 850 tonluk Rumen ı 
~ a:puru ayın beşinde Ro

~ ~tı. Balçık limanınd:ı.n ıs. i 
. ~ıı. 0luyla Hayfaya müte - 1 

bd ~~,hareket etmişti. ı 

"Ablukanın ieşmıl edilmesi 

kayıtsız bırakmaz .. ,. ltalyayı 

~ e 0Uğday ve patates yük-
1 I v alçıkt:ın sonra Bu1 g.ı.riı:ı· 
' a.ıııa limanına u:;.·ayan 

!~'ln yedisinde Varnadan 
\, 

~ttt karanlığında Bulgaris. 
ı~~topol kasabası sahiline 
~ 4l1ıen vapuru dalgaların 

v lık~a uğramış, gece zifiri 
~.a (Yeniada) açıkların• 

1 
, ... a tehlikesi göstermeğe 

a1 1•tır. !çindeki buğday ve 

::'ıllifuıo, 10 (A.A.) - Popolo 
D' ltalia gazetesi, bUyük faşist 
meclisinin kararlarını tetkik 
ederek diyor ki: 

Bu kararlar, 1talyanm hattı 
hareketine dair son zamanlar
da ileri sürü len faraziyeleri 
ve bil hassa bu hattı hareketin 
kendi görüşlerine uygun oldu
ğunu zannedenlerin tahminle. 
rini tekzip etmiştir. 

Diğer taraftan ablokanın 
teşmil edilmiş olması 1 talyayı 
kayıtsız bıralrnmaz. İtalya de
niz ticaretinin serbestliğini hi· 

maye etme !t k:ırarıncl.:..dır Ye 

büyük deYlct şerefini koruya· 
caktrr .. ,, 

Regime Fascista da şöyle ya· 
zıyor: 

!tal)'an, büyük devlet ş~refi. 
ni koruyacı:ık Ye t icaretini hi 
maye edecek Yasrta ve silı\hla· 
ra malik bulunmaktadır. 

Almanya ile olan mırnhede · 
sine gelince, İtalya kendi hak· 
larmı ve taahh il tleri nl nazarı 
itibare alarak bti~ün h.ı~·i.::i te
şebbüslere mukavemet göster
mektedir. ~r clökme usulü ıle yük.!' 

) j af:G[~ugundan ve vapur un 

1 
~ı · l.1ç u.ir istinatgah bu -
•q;ın~an dalgalann tes~ 
',• hır tarafa yanlayınca,, 
ı t'" pa.tateslerin ağırlığı1 
~ b ::.:-~fa yüklenmiş ve bu~ 
ta, atma 4 - 5 dakika içinde 
1~ tli olmuştur. 
l:ı, batarken yalnız ikinci 

ıd' b tayfalardan üçü uyanık 
' \ il.tt:ın 19 u uyuMakta 

lngiliz harp 
gemileri 

' ~ıll~·:ı.~-: bu 19 kişi k5.milcn Lo ndra, 10 (A.A.) - Şimdi· ı 
q)~ Ve öl::nü~tür. ye kadar yalıu.z Cenubi Afrika 

;sı ~~an dört kişi Bulgaris • sahillerini tarassut etmeğe me-
~ l ~gaz şehrine getirilmi!?- mur olan C..:enulıt Afrika mer

~ ~ "lllc:i kaptanuı anlat.tığı. kez ku vvctıeriue faaliyet saha. 
ı '! tt \la.pur batarken bir ka _ lannı tevsi eclcrelr Atlas Okya.-
1 4 I' al'nışlar ve dokuz saat nusunun cenuv Krnmmı <la ta· 
ı O arasında boğuşırak rassut etmeleri emri verilmiş· 
ı ~ llahiıine çıkabilmişlerdir. tir. Sebebi de bu lıavalidc mU-
1 , ~ .sellah Alman ticaret gemileri-

n in bulunmasıdır. 
~ p ı Amsterda.m, 10 ( A .A.) - lnı
q o n ar mingham famindeki Hollanda 
n :rnpuru bu salıah Ilollandanm 
U o·· ~ •• d · ı l şimal sahilinde Callantsoog 
~· ili ver 'I er Civarında bir mayna çarpmış-
1>ıg trr .• Vapurda.kiler Hollanda 

ti 'im 'r ıo ( A.A.) - Nan.. bahriye teşkilatı tarafından ta· 
l't a 1~deki Çin kıtaları mamen kurtarılmıştır. 

~ ,ağır zayiata maruz l'li:(l Bir Lıgiliz ){arp;osu batırıldı 
ı..i.,1 ~zilerini terke mec • 
·•t"? Nevyork, 10 (A.A. ) - Rad· 

.lı ~a e~d.i.i-. Patang Çinliler 
b' ~tı.tı. bı.~tirda.t edilmiştir. yoya nazaran, 7400 tonluk ln· 
;ı ı·~r. olgesinde J aponlar ·giliz San Abborto Karkosu ln-
'9 t ' aff k · r - gilterodo IJandsend açıkların-

' ~ ' 1a.rd rnuv a ryetsız ıge .d a torpillenmış· ·tir. Belçi kanın 
~şv ı~i ır. 
,r ~r,,i cenubunda Çuntia. .Alex Andre petrol gemisi ka-
tı6 ~ b~ Japonlar tarafından ıa. yerinde bulunmaktadır. 

.... 1?' ta ,,..,.nlil t Londra, 10 (A.A.) - Dinard fi! « \? arruz ' .ı er a .. 
lf ~a~rdurulmuştur. Muha. ismin deki 525 tonluk Fransız 
t• \tıı 'Vlllann 2000 ölü ver. sahil gemisi Cuma gUnli lngil· 

1
4 ~Ilnıaktadır. . '.terenin doğu cenup_ sahilince 

diğer bir gemi ye c;urpara,.k bat
nı ıştır. Milrettebat kurtarıl· 
rn ıştır. 

Di~cr cihetten, ayni sahilde 
karaya otnran Bel':ikanPı lrn
bine vapuru il•iye ayrılmış ve 
rouıor:;:ijrie l.urtarılıuası için 
ravılan lıütUn gon:1 ret1cr0 nıJ 
men bıı.tııııştır. MJrettebat ta
mamen ve eş:-a kıı::mcn kurta
nlrırşl ır. 

Almanya 
Balkanlara neden büyük 

a :aı<a göslerıyor ? 
l'a ris, 10 (A.A.) - Birka(. 

hafta evvel So\".)'etler Birlle;i
nin Almanyaya mur.zt.aın CKO· 

nornik y~.rdmı rap~caC;ını ileri 
suren Alnıan g'azetelcri. halen 
bu bahiste tamanıilc ketılm bu
lunuyor. 

Buna mukabil, Alman gnze· 
tcleri bugiin, Alm.:.n alı..:rlı..rm 
verdiği fiyatlardan daha yU k
sek fiyatlarla lJmanyr.ya lü· 
zumlu lı\itiin eşyayı satın al-

1 mak surctılc lngll terenin bal-

yanın 1\:il:~tler Cemiyetinden 
çıkanlmazmı istemiş oldukları
nı yazmaktadır. 

Poris, 10 ( A.A.) - Havas : 
Millet!er Cemiyetinden gelen 

haberlerin diplomatik mahfil . 
lcrüJ haEıl ettiği intıba, Sovyet 
tırrruı:.un:ı kar1ı enerjik bir 
hattı hareket ittilıaz1 lehindeki 
cereyanın gittikçe kuvv~tlen • 
meıkte olduğu merkezindedir. 

ARJANTL.~ HARICIYE 
NAZIRININ BEYANATI 

Buenos Aires 10 (A.A.) - Ha. 
vas: 

Arjantin hariciye nazın Can -
tilo, Sovyetler Birliği Milletler 
Cemiyetinden çıkanlnıadığı tak
dirde Arjantinin cemiyetten ça -
klbceğini bildiren bir ültimato • 
mun yatl!l Cenevreye vcrilcceği
hakkınd,:ıki haberler üzerine be
yanatta bulunarak bunun yanlıf; 
olduğunu, yapılacak teklifin ül
timatum mahiyetinde olmadığını 
ve faLat FinHlndiyaya yapılan 
taarruzun neticesi olarak ka -
rarlaştırılması icap eden zeC!'i 
tedbirler hususunda Arjantin 
noktaiıı azarını tasrih edeceğini 
bildirmiştir. 

Milletler Cemiyeti bu nokta 
nazar::ı. iştiı-ak etmediği takdirde 
Arjantinin ne vaziyet abcağı 
hakkındaki suale cemiyetten ç~ -
kilmesini mütalaa zamanının o 
zaman gelmiş olacağını söyle -
miştir . 

Aorjantiniu konseyde bir aza • 
lık istiyeceği hakkındaki şayia _ 
!ara gelin ce, Cant ilo, S ovyetlcr 
Birliği aleyhindeki teşebbüsüne 

binaen azalık kabul etmemesi i
çin Cene:rcdcki Arj:ı..n'ci'·ı C:.cle -
gesine talimat verildiğini bildir . 
miştir. 

Paris, 10 ( A.A ) - Fransız ga_ 
zcteleriniıı ba~lıca mevzuunu 
Mıll~tit:r Cemiyeti toplantısı teı:
kil eı.ıı.ei-. teoir. 

Büv..._.ı ga'-,_lckr, bu toplantı
nın mane\·! e'.ıemmiycti h-.ı.:u.:mn 
r'l hiç ŞÜp~1e b:rakmamakta Ye 
Sovyet t::ı.arruzu,..u:ı takbih edi -
leceğini yazmaktadır. 

Mifotlı;r Ceı~üyetitıin toıl'ln • 
tısı Almanya, Fra.n...,a Vt; ıng-ıitc -
re arasında harbin meycut olma
sı dc,la;yı.,,ile in:s..ıd bir eı.~c~nas
yonı::.l ıaahi,·et arzetmckte oldu. 
ğundan g'lZ.rt-::1 ::r bilh1s3a mez · 
kılr tO!)lantıyı bu cepheden mü -
tala cylemekt~dir. 

Lucien Bourgues Cenevreden 
Pctit l'ar.isien'e telefonla verdiği 
haberde r.ıeclis koriJorlarıı.ın a
rı kovanı rribi u[;'ul:iadığını yaz _ 
r.r'..kh ve bit~rafları bir sulh 
teı:~bbüı-ü'ld-J bulu:ımağ~ sevk i· 
çin bazı siyasi manevraların baş 
lauığıuı biıdirnıektedir. 

F3.k:ıt ~ı::-:.tel ~r, müttefiklerin 
Almıı.n manrvralarına aldanmı -
yacaklarını Jrn ydediyorlar. 

Amerika 
Ruslarla Finlere kar~ \ 
bıtararlık kanununu tat· 

bik etmiyecclt 
\'a~ington , 1 0 (ıL\..) - Fin· 

landiyaya Amerikan kr<>rliltJri. 
ni kesmemek ve btt hu:jl!St:ı. 
açık kapı bırakmak arzusiylc. 
Ruz\·elt, Fiıılandiynya \'e !3ov
yetlcr Birli~ine karşı bitaraf· 
lrl< lrnnunuııu t:ıtbil< etmiyc
cektir. 

Beyc.ız Saray mahafilinin bu 
lıususta ileri süı·di.iğü dUşUnUş 
tarzı şudur: Finlandiya ile 
So,·yetler Birliği arasınrla.ki 

muhasamatta harp ilan edilmiş 
de~ilılir. Du vaziyet, aynen Ja· 
poıı - Çin mcsclc;oinc bcnze
m ektedir. Japon - Çin mesele 
sinde de bitaı-aflık lrnnunu ile· 
ri sürillmemiştir. 

tala.makta olduğu anaııe\'i Al· 
manya - T:a1kanlar ticaretine 
ve umumiyetle Bnllcanlara kar· 
şı lıtiyük altlka güstermeğe 
başlamıştır 
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Görüp düş ündükçe 

Yerlima l ı meselesi 
• 

"1' cl'li mal1., biı· milli fül\·a lıa l; ne li:oaultla. 'l'iirk tak. 
, ·inıindo ona ayrılmış hir ha ft~ı \ar. Gcı·çi b.ı fikir, yıhh~ an
cak bir haftayı zilıiııc ıııbauı• etmek için kafalarda. do~ma· 
mıştır. benedc bir hafta. aynmak, baftarı ıseno yapmakt:aı 
ua~ka mı"lnaya gclm ·"z. Hat:t.a bir rcmz'tlir. 

Yel'Ji malnıı, yul'cla g~len lıcı· yaoanc1 malrn üs~iiıule 
t u tmak, on a. mf~ne\ i clcj:i,crler \ crııı:.-l;.:, nı·tık bir \'ata.ı boı·cu 
sayılıyor. Jlalkm seq~·isi, bir gönül meselesi, devlctiıı yar. 
el.um bit' ~unı• \·c ı·iıııiclü. Giimrii,;ii, kanunu ycl'li malına. si· 
pe.ı: ynıınıı ~C\ lct, onu ı•iJ asnmı,.~Ja, ıal .. ıpsi.G bir lrnıc ı..oydu. 
lfol:iııup yLi.:;::-;c!m-.):-1 iı;in her ç:.ll'e~· i, b;~tt~u \'a.ı...ıtaıan unüno 
serdi. :L\..ı..C'ııı l cketiu ticıuctle, istihsalie u;i;ı·a:;-ıuı Cl l;tdı, hıı hü
ıa.ıııct l>ı.< .. aiıµ;nu ,ı lıüy1ik ('Ömcrttlği kar:;.ı:-ııntla, ne katlar 
miHncUaı·u ıt ocslcsc, ~·ine ' icdannıa clfü;ocıı hoı·c·u fülercmcz. 

ı ,a-. .... m her ı;.c~iıu eıı IJa.~ta gören dc\'let, ~ah':'a.ll yurt. 
ta':'a , eıııeğinin üstunliiğe ermesi için, hiç bir ı;;cyini csir~c
ıncmi:,;tir. 'tıcrakki ~·ollıı.·rnı hiitiiıı gcııi:;;li~;, o::ı..ıca hı;ı.i~ lo 
ar,:tr. \ a.hann rc!.:ahctlt'riıl(lcn korudu. l'\ledcuı \'a~ıtalaruı 

,·c· ı·µ:ısi n i L>1ıg ı <;> ı <.ui1. Milli nı huıı u~·anması ic,:in elinden g.elcııl 
,\ ••11"· 1.10 \ wlııı oıı iıareKctiııi güren halk ıLa t·nnla ha<:-la )·erli 
Jil ,t,n.;.ı. bil.. ılt.ı . 

.a.•'al~ııt "yedi malı,, ucsdc::.i, i~ Lıa:;.h b;r ua\nilıı·. 

ı\Leı da, ;.atan , .e ya:ma da bu i~te keııfülel'inc Liü:;ocu ıı::.yı 
ortaklama t:ı~nn:ızhu·sa, Jıe.lefc \· arll:ıınaz. 

Ha lhnki {'sene si>yli~·clim, yerli malı d~nnsm~la büti.i.n 
ccmırct, butiin fcı·aıı;at, olanca yiik halkın omuzuna. ~·i!k· 
fo .. J.J.h.~tıı-. ı av1{·1 ,.e :.uueJ J;:cıulinc hiç bil- 'nzifc a~·ırnrnJoı•. 
.ı.J ... tL ... .., .... h.n, l>lr f.ı.ı.hı .... ıaıu on :.cuc C\: vcl çııuıı·dıp;ı ınaıla. 
bu~iiu dv!~ uth.ğu ıııal a~·nsınd:ı. bcklcııcıı, um.unu \dı..ilmül 
fıll'k ı ı.;örl:ıımü~·or . .\Jc~·!ı J ıı;ik:.im 'crdiı·t•ccl\: gcrilcrjşkrin 

lrn.rchlmv1 11;:.mrn ela l>iliyoı·uz. 
Bir fabri ka, nede n \ "C niçin tckfııniilc1cn uzak kalır'?' 

Hu n ca himayckr oı·ıacla ılııı·nı•kcn, el rekahcti Jlira..,adan 
ı .. a. ı llı rmıw;ıKeıı , il cl'lc ııı e.~ işi nasıl izah ctlcı·iz '.' llir arııhk 
üıı lcrc tleMUI\ ulan 1",:ürüklüklc1· nasıl lıo~ ı::;i.iı·ülür'? ,r\cı gcr
ı:e!~ :;.ıı, ki ~· ,'rli malı da ·;n!oıı, t Ücl·ar, C'.'inaf \'C fo bril .. a(•tları'" 
nuz tarn.fımlan lıldnı gibi, lınlli: gibi, dcdct gihi dii:;;üuülmü
yor. Bütün bu mü-.;bct lıinin3·c lc1·i, hn n:ıhncı kcseı·i haline 
ko;r:ınl ar ,·aı-. 1lcı·lcmcrcn, yıl<lı111 yıla hnt;;arışıııı yüksclıııi. 
yen, zekıi Ye yfrflam ıır birlikte işletmiren tiiC<.'tı.l', csnaf \'O 

falnikanyı hu llıl\ anın hnl n i tanıma~.:."" onlnı·ı yerlere çarp. 
ınak ' ıızi feınizılir. 

Her f aln·ika, l.ıiı• tck;lıııiil dtrini kuı·ıırnğıt llll'cl>ur tu· 
tulmalı ve her yıl çıkan kuına-:;lar, ılerilcr, kunduralar ve 
sair uı:ıl!ıır c.l rwl etc;c clamgalarnp tarfülcnmdi "\"C aradaki 
1'nrl.:lar, müt.ehassısiar Üll'afmc1:ıu raporla lıifafııncto bildi. 
rihneliclir. JIAIUn HCHA GEZGİN 

İskandinav devletleri
nı n askeri vaziyeti 

Fhılandiya, lsveç, Norvec 
ve Danimarka 

Rus - Fin harbi ba~.Iadı[lı 
gürnienberi hkandinavya dev -
letleriL):;°!cn sık sık bahsediliyor. 
ts:tandina.v ae·\'Jet!eri yirmi yıl 
evvel bitaraf clduk!::ı.rını ilan et
mişlerdi. Co~afi mı>vk•leri, iti. 
barile hi:; bir tehdide maruz kal. 
mıyacaklarrnr zanneden bu ki.i. 
çük devletler silahlanr:J.aya, as.. 
ked teşkilata fazla ehemmiyet 
vermiyo::-lardı. Bu it:l.;::ı.rla, as -
k~rlik. cihetinden b;r kuvvet teş. 
kil etmezler. Jsverte mecburi 
askerl ik mi.iddeti aitı aydır. Got. 
lancl adr..sı a;,.:.Ceri r.ıfü:;bıhlre:n 
mevkidir. Şihalrle Boten C!e as. 
keri n·ır.b ka il:: n e~'lrn ;~+ir. 

Hazrrrl:ı ::ıc::lr 0r1 kı•vvet 30.f\OO, 
sefPrdP. 400 bin'lir. f!.>:VeG bahri. 
yesi lGO bin ton donanmaya ma. 

liktir. lruıa halinde dört zırhlı 
ile iki muhrip ve 6 dcnizaltılarr 
vardır. Sekizer bin tonluk iki 
kruvazör proje halindcndir. Bun 
dan maada, muhtelif tipte 260 
tayvareleri vardır. 191::l ı.;ene • 
sinde bu tayyarelerin adedi be~ 
yüzü bulacaktrr. 

Norve.;le mecburi z.skerlik üç 
aydır. Sulh zamamr.da 13000, 
harp zam:m·ncln :JOO bin ash!r 

1 
çıkarır. 25 b;n torluk r'1()nannıa. 
sı il" muhtelif tinte 220 tayya. 
resi vardır .. Danimarkaııın mec. 
buri asl;crlik hbneti ise 5 ay o. 
lup, ~ulh zam::-nında 25 bin harp 
zamaııındrt 100 bin asker; 25 
bin tonltık donanması ile 150 
tayyaresi Yardır. 

Sot'ıadaki n1ühin1 1 Li•v:ınva~aki ınuha· 
siyasi görr şmeler cır Polonyahlar 

S ofya, 10 (Hususi) - Bulgar Bütçeye ağırlık verdık
Başvl..ıdli l\..öseivanofun Bal - !erinden çıkı.rı.L:ıcnklar 
kanlı d~vlctler arasındaki anlaş. 

f{ııanas, 10 ( A.A.) - l\kbu. 
maya ve Bulgar menfaatleri gö- · · · t 1 t .. .. . san me· • ~ının son on an ısın-
zonuııcle tutulmak şartile vuku- da Litvanya. dahiliye nazırı 
bulacak bir anlnşma teklifini ı Skucas, mu.hacirlcrin \·aziyetini 
Bul~aris:ar..ıJ. müz:ıkereye hazır düzeltmek ve polis kadrosunu 
oldu,iu.ıa dair beyanatından genişlcttirmck için müteaddit 
sonra Eu':;1r g:ı.z::bl~ri bu b~ya- l~yi>.aJrr te\'clİ eylemh-:tir. 
mı.t üzerinde tefsirlere devam c. Litvı:ınyada, e1rneric::i Yahu. 
diyorlar. d~ ve Polo!lyalı olmak üzere :fü 

Di~c.· taraftan Dulgar Başvc- b~n. mu_hac:ır vardı;. Bunların. 30 
kilinin diiıı, lla!y:ı. s,·fic-i ~fa:-k z hını Vilnc~adır. h.ızılh~çm y~r
Talamo ile sefirimiz Şevki Be;:- clımma ra~·mcn muhacırler bııt. 
kcr ,-c lıorr. _;1 sefiri .ı.-ıctiyi biri- ç~yc .o kdnr a;;·rl•k Yc~1ektc
birini müteakip kabul ederek gö_ dır kı bm;_krı lll'd,ut lıarıc·ne çr. 
rüı>mesi Ye en nihayet aynı gün karmak lCtzrm !!dıyor. 
Milletler C<>miyeti komieeri Şe~·- 0 

son ile ele uzun uzadıya tem&:; A lm a n - İsveç ticaret 
etmesi :$iyası nıahfellerde çok e- miiz;\kerel~ri 
hcmmiycdi addedilmektedir. Sfoklıo7m. ıo (A.A.) - Ha\'ler 

Macaristl\nd.a m a tbuat 
s:ınsürü kaldırıldı 

Budapeşte, 10 (A.A .) - Ua. -
car hü 1:lımeti mecbtıri matbuat 
san.sürünü kaldırarak yerine y:ıl. 
ruz milli müdafaayı ve memie • 
ketin yüksek menfaatlerini ala -
kt4Jar ed~n hab~r:er için ilıliyati 
sansürü koymuştur. 

Bundan böyle hangi haberle -
rin bu s•nıfa dahil olduğunun 
kara rla~tınlması gı:ı.7.eie tahrir 
heyetlerine bırakılmıştır. 

almdığma .!?"öre. 14 Teşrinisani. 
den~ri kesilmiş bulunan AL 
man - 1n·ec ticaret mrı:ı.kcrc
lerine bu hafta içinde I:criindc 
t?!ffar h::t:--larıacaktrr. 

---O>---

Ynıa ıı i standa ıs 1<ere 
çaÇr ı lan memurlar 

Atina, 10 (A.A.) - 1928 -
1935 sınıflarına mensup olup he. 
ziran avındaki askeri talimler -
den muaf tutulmuş ol;:.ı.n lıüku . 
met memurları, ·1 kanunusani tı 
-.ilah altma davet edilecektir. 
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RADYO'~~, 
11 - 12 - 939 Pazartesi 

82 12.30: Program ve memleket saat 
- - a}nrı, 12.35: Aj:ıns \"e meteoroloji 

Tito hıç bir şey söylemiyor. l benim iki bastalııım olacak de • haberlerı. 12.50: Türk ltüdği (Pi.) 
muh.ı.lefet etmi)"Ordu. Hatti bir ğil mi? 13.30/14.00: l\filıık (Hafıf Müuk 
clektriksi çağırmaCı nyahut zaç. - O takdirde muhakkak. Fa- Pi.) 18.00: Program. 18.05: ~lcmlc
yagı içmesini teklif ebeler, bunu kat sirin hastaltğmız tifo değil ket s:ı:ıt :ı} arı, Aj.ıns 'e ınetcorolo-
da seve se-re kabul edecekti. iri.. ji tıabeı lcri. 18.25: Müzik (Hııd~o 

Bir başka doktor çağtnhlar. Bu - Evet, evet bunu biliyorum. cıız orkestrHı l. 19.00: Konu.,nıa 
ıhtıyar, eski bir jratieiyen, cid- Diye Tito acele acele illve _et- C Ankıırının iklimi h.ıkkında). 19.15 
df bir doktor tipi idi. Haatanın ti. Tiırk Mııziği: Ç.ılanlnr: Hıışen l\um. 
yatağı yanında ayakta TC unki - Bu !Öyle bir farazi~den i - Cc' del Koıan, Hetal J::rer. ÜU:Uıa 
balkondan sarkıyormuı gibi ~lleri baret idi. Oktc. ıl Okli} :ı ıı: Seınuhut OzJcıı-
~öbeği 6zerine bağlı olarak dur. O günden sonra artık Tito ka - 'le'I. ı J.ernı - Hicn7. şnrtu: (So
du. Hastanm nabnnı aldı, diline, nında bir değil. fakat iki hastalık nalına ın hana ~esim). 2 Hıı~rı,.. 
saatine, der«eye baktı. Mutad bulunduğunu çok iyi biliyordu. ıtüızııııı ~arkı: <Oııırsem yazıktır 
•ormalardan. sarsmalardan geçir. Tüo Ye .M.Jta utmua. "Bunlarm ! sana kaıımıd:ın). 3 J.rmi Kar· 
di ve şu suali 110rdu: biri Ycya ıdigcri ~i muhakkak 1 cıjar şıırkı: \Bir Rülgı• (JI beııı ı.ıc-

- Doktorunuz kimdir? öbür dünyaya yollayacaktır .. " ı.indcn koşlur). -4 Şrnısettııı 7.ı-
rl~ra bir isim .öyledi .. Dok. Diye dii1ünüyordu. r:ı Kurdılıhiculdir !iarkı: fRık-

tor Olr 1lluıe 4luraalr ~ ~u lift ... oim barset ye. tım elinden). 2 Okuyan: ·ecrru 
ctaW. wıe yenideıl 1tir wal tlOl'6I: llİdea l:Jirkaç derece yilbeldi. Rtza Ah1~kan. t n ~·· 

- Peki. ne dedi? Tito biitia YÜaM'UDda çok 2 Dedenin bayatı ~ ı~•. < «'t 

- Kuu .wrı....m., blillui. mildliı --=dar hiwediyordu: bir aşkınla) , 3 Rifat Bn Ut-
los- ' - Bu Wr py de~ildir. Diye şak şarkı: (Diiştilm Jine bir AfeU 

Ciddi doktor WlreM atar p. dcldl doktor teminat Yerdi. ıne hunı cıhana). 4 Mahmut Ce-
bi· llalta ...,.,.... tedavisinde Wetlin Pf. UJpk '8rltt: (Mecnun 

- Ala. m- ._ imkln yok.. V,ript -.m ._bu rnks!yoa. aıbl ben). 5 Suphı z:.,.. ~"8k 
Aela. dedi, efmdinin ı..tüp.... Jln Japll'. Bütün bunlar aonnal- '8rkı · (Gücendı bır az ~ıterimd 

Ham, dobonm dn+kfpı L dir ve beaim kfh•si•in ıae kadar & Unak ıH semai ı. 3 Oku-
zerillcle mzı' ' ft ........ JııelL clotru. M Jdıdar yerinde Olduğu• JU: Radife Erten. l J faban 
wain p+illtDdipü ıöriir ati • ıa.teriJoır. ,arkı (Kim deıni$ aklım al n) 
oldu: Tifo... Artık bu alimetlede .... tahtın 2 Lemi Karcıl.r prkı. (Hft 

Jl'Mat dcldl doktar' ... Mticeye •Jriai takip etmekten b .. ka ya. ırilne etnn nazik pt1 wnıa) 3 ••Allftl. a-cak bir .. Jraiayor. ftcsfik Fer•n Uubauer tarkı: 
-Efendinin Jaumiliı AWenis J'akat biltü&ı bu teminatlara (Her ıuzel balınd:ı nl. 4 'Muhay-

aaı ık- rap-aı ~ llod ae cle.Hocera taL ıer saı aemai i. 2'.li. Kbıruşma 
- Me diyormaa? lllln ~.delillerdi. (Ormanlanaw faaıyaltm n konı-
- llalta ._. • - Birinci ~ ~~· t • pi .. ). 18.M Tirk M&dil: F•ll 
-TeMIJ.ıeli midir? JdDcW de a14huhilir. ~cı dok ı.erett · 1116: Müzilt (l\içük orkes-
- Ha,.. •• a.a JaMtalıkta sro. tor !lir Jaaatalık kqfediyor. reaJr- -r .. ,_ .t..ı ... ) t a...ıaz 

tenpi mfidıit bir terakki ,.,...._ aiyoallr llUauJe ıeliyor ve bu re. lra .,c • ._ ...,..n • .. " 
tir • ...._ ... .- ..._lat ....,, ablyon)ar ona laak -.eri,or. t _ Beclteawald: Viyana 111iidtleri. 
dır. Fakat kaybedecek umanım•• kinci doktbr ela bir h-tıbk bulq- 2 lfau Zander: Poıta.1 Hut
JQbul'. Eftld& patiye War kul. yor. TedaYiliaia mutat reaksiyon c...,_H: ADdaJmfı <lapaaJOI 'Y&l· 
.....,.,..,. ola tedanyi w ..._ Jarmı l&ilyor Ye Mehizıinin dol- ı). ' Rlo Geblaardt: lılubrad 
,.. llll'a...-Jda ite ...,,.... .. ~ bnaat setiri,oc. Bana (lton9el' ..w,. 5 - GaftClbetWer: 
ıider' ...,. ..... •Mı pHrim.. ıeJiDce bea içüncil bir doktor -..w ~ IYllll Tetd .. (Sak
• mte •lam llundaynn. çalnmü bir kere 4e oaun fik • aıfon 101o). f - F..mıeerieh Kal. 

Ba. ciddi Mtor tllt ateclli •le riae mUracUt etmek do!;f olar man: Ah:. sn, (Vah). 7 - Aut.eri: 
rmı dikkatle takip ediJOl' •e yeni kanaatindeyim. Hem bu Jreıe G6bn111er ft1111li - tecidi. 1 Gas
hu'eb'r1ar Wkıaaa en Jrathm. •mWretilten-müllerweLea ile. t.v t.1nrtner: ~rap fl•hı Ba1dls te
ıtaatı elde eıMrek tedaft 111Ulle- d Olen tlokteranu çetaracap;.. refine danı. 22.08 • Memleket saat 
rinf de öğreniyordu. Bundan al. O. ı8n daha pc:e 1-atırmadan apn, Alam haberleri: ılraıt. es.. 
tı ay enet mltterileriaden lliri enel Titonun od11"Mı zamanın ham - tıhvlllt, kamblJO - nukut 
Aktenis ...... pladanarü ea -11?•1 .un-. tip lleminin boraw (fi7at). l2.20: Jllıdk orka
kolhnn-ta ean tllmlfti. lıte o = Dmln mt!arı ıftihan Iİ. in Yabrdakl pl'OIJ"AmJD deva-
taribtenberi de ciddi ..._. 111. mı) 22.35 Jlihik: (Sollsrler Pi.) 
tün hutalarmda bu Mdenis 11t. t>ller iki dok:,run elini ıtlap. 23 00· Milaik (Cazband-PI.) IU6I 
.... 1 

dıye o'lı:tor ıtoya • t veri • 
yördu. Şiindl ... bu hMtehkmUr
roplanndan birkaç milyannı 1ıjl. 
111a11a bıifbr-pa B11 _. 
tipi ~ mwaa1 .. ~ 
mm iç .U,U- 116rop ftl'I 

Huta attık tılr p!dt nsitetL 
ne ıltmifti. Ç*tili Ullba:t lladıtl 
heiôr }'Okta. Bana ralmen Ak.. 
denls ••• bulDedniıl de 1ıa. 
nma ~ m'ııade et. 
ti w ne 1Uzlncle, ne 4e llneain 
ctrdill 7erde Kllllll beDl ..... 
~_bir tmıllhtlr ~ 

Huta ,..1msca ctoktora fUDU 
.e,lec!I: 

- Doktor, ais ...... Malta at. 
- ..... sedretttals. 

- Btet. - cıılar'l -Mt11111,etwtaeat111 ...... 
hla mllbte1l cteıu-n. ...... 
Mbebiyet wrmı. oluyorıunu. 

- Nnhalrhk. 
- Ymi m•elA, üs "!flaWais 

• ...,.., o1ww, wıa be. 
alın 1uımhlan tifo olmut olu. 
• "'.......,... ... ,.ı 1ı1r 
11 1 •• .... 1 alactbwg ft 

BQyQk ~abı 

inek 

'""'" ·-' 

-='om nı 

A~OARalu•ilda 
Arizona Kaplanı 
Günahkir Melek 

o 
.şm1R TlYA1'BOSU 
Bil ICC9 ıt.Jt da • 
K....Ultluaı 

KAN KARDEŞLERi 

HALK OPERETİ 
Esti c.ıtoı•da 
.. ...... • da 
Zom O.inanla 

<Plttlea> 

... ıu.. B. Sadi 
Tek Tt:retren 

Blrl•IUnn ı 1 
PmTtell ........ 
'Olkldar Bile sı. 

aemaSUlda 
JtARMılKARISIJt Vod.U.S Perde 

1'....U ll'erde 
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Ad~ sözlerinden. Cibutide 
yalnız olmadığı anla§dıyordu. 

MikaeJ birkaç dakika sonra 
Maşanda ile birlikte otelden çık
tı ; bir daha dönmedi. Geceyi şeb. 
rin unup ta.afında. zen&in bir 
yerlinin evinde geçiR:li. Ertesi 
,Un tren kalkaaiJ sırada istas. 
yona gitmİ!, bir kompartımanın 
baslı batma kendisi için baztrlan
dıgını. eıyalarınm da getirilmiı 
olducunu &ördü. 

Çorak ve çıplak yerlerden. dağ. 
\ardan ve vadilerden geçiyordu ... 
Tren iki bin bet yüz metreye yük 
seldiği ıaman yemyeşil buğday, 
ve arpa tarlaları göründü. ötcı:ie 
beride mantar teklindeki dizi di
n kuHibelerile birçok köyler var. 
dL Yan çıplak kadınlar ve erkek.. 
1er. çınJ;!plak çocuklar trene ba. 
kıyorlar. yahut ona dofru kOfU
yortardı. Şurada burada beyaz 
keçı auriileri otlayordu. 

Gtindüz epeyce sıcak oldutu 
balde alqi.mdan tonra hemen IO.. 

tıık baayordu. 
Bu ynJrulttk Uç gün ıur:IU 
Uzakta Adisa!>aba goründü. 

Bir ura tepclerift yamaçları bat
tanbap ormandı. Elli yıl 6nce 
imparator Menelik, bu ıehri lnı.. 
rarlren ctl'ai ÇJll!çıpJMmış !.. Bil' 
Fra!'I•• buraya bırf on ta~e Oka. 
liptOI dikmiı ve o agaçlar 'imdı 
bir ucuıadan dığer ucu autlerce 
ıüren ır...,.. bir ~ bdne 
gelmiı. 

Tren on bin hektar ıüren bu 
ormanda bir çeyrek saat:cittikten 
IOftra iltuyoada dunmıftU. 

V.alrtile bunda .ae1an poetıma 
bürilnen aangalar ve onların par
lak palanh bbdarı fiiriillrclL 

fıtaayondan çıktı. Yalclıdı bir 
ibide ile lwfallıt\ı. BurM1 bir 
meydaarJı; otomobillerle tabiler 
baarG, uun Wr Wd yapn1ıt1-. 
clı. 

Geait ve adalt caddeler, S(bel 
biDaJar Ye d1U'llJ8Pft bir inan 
çalJwılfL. 

llibet biç ıipbeliz henüz bu 
fCbrin bir Awupa ~ kari.. 
kat&ril haJjode oldupaa iDWr 
etmiyordu; fakat elbet bir gün 
uı1 karakterini alacaktı. 

=--~ - B.uıımınuzJ ... 
Dedi. 
Bu otuz bef yaıJarinda bir H~ 

betl1"': f.abt .tam bir~~ 
sibi ıiJinmltti 

HiQ bir FY koallfll"'YGrJaıda. 
.,. bir otelin letınde dm 

dular. 
Bir tek .as eöylemiyen çatak 

lıafb kıltTu delibniı hakkında 
otel mlldDribıe emirler -verdl. eon
ra: 

- Bucüıı ve bl\ ıece clialenir. 
Iİsİll; ,..... .-t anr'a geleceibn 
ft - ... ,. ~ltni· Dl,.- aitti. 

hopuatorua Ul'&JI bir tepenin 
Gstlndeydl; aomaJd mermerden 
yaplkmftı: lmlttan fula odur ol. 
etap elyJenl)'Oldu: ora,. ilki 
huineye &iden bOy& meıt:ı1ven. 
c1en~4u. 

Yabnda otomatik tf.lfeklerle 
siJAhlennq olan lkf dkl asker 
Yarda; toprak r~. Avrupa. 
1ı ukerler biçiminde elbiae IİY· 
mltlıenli, YllDm ayak]an çıplak. 
ti. 

•. ~t!J3_~$20. 
. Ya~· Kaducon KJlt: 

Sarayın verandasında birçok 
Habq memurlara bulunuyordu; 
hepsi de beyaz ıamaJannı eiymi,_ 
lerai; saıayda bulundukları için 
aşağı yukan bir beyaz şalvarla 
çarıaftan .ibaret olan elbiselerinin 
üst kısmını kollanmn altından 
sarmrf1ar, birer ucunu omuza at
mışlardı. Eski Romalıların clbi. 
seferini andwrryordu; Mikael bir 
Avrup3hdan farksız giyindiği i . 
çfn b:.ınların arumda kendisini 
gülünç buluyordu. 

İmparator pencereye yakın kü 
çük bir yan masası başın&iydı 
kırk beş yaşlarında dinç ve ça ~ 
bşkan bir a~amdı : gözlerinde de. 
rin bir zeka parlayışı vardı; yur. 
du yenDeıtirmek için çok yont· 
®• .,. tüpbesi yoktu· buna rai 
men uçlan we sakalı bpkaray • 
dr. Giydiği kottüm ona bir (p. 
ma) dan daha çok yakıpyordu. 

Mikaele elini uzattı ve: 
- Ht t ıc:Idinizt .. 

Dedil 
Deliianlınuı kalbi büyük bir 

heyecanla çar,payordu • kaıdiaia · 
gilçJGlde tutuyordu· büyük bir 
aaycı ıöateriyordu. 

imparator ona dedi ki: 
- Yurdutbuzu sizin gibi genç

ıerc CüveaMftk. &elcliPU mem • 
ltketlere heuetıecetil. Fallat bu. 
nun için bize zamu bırakmak 
iıtemiyorlar balyada bafJll!zdaa 
geçenleri daychnn "" üzOldüm. 
Yurt için fayda wrec:ıek daha ne.. 
ler duydunuz ve ıantilnilne bir 
raporla biıe bildiriniz. Buna ba-
l'IJI bcrmıaıak için --~ 
lbımpldl!f laakkmdaki kendi 
ldütünc:enizı de il&ve ediniz. Ar -
tık urayda blM'.aJt ve aiz de be.. 
nim cleğerft (Afe Necüa) ltrim 
aruında buhınacabm•r. Birlik.. 
te yanlumua daba fa,.WS olla
t-za ıiipllem JOktur. 

llibel raper•a "Nl'di. Bada 
ıereJr ttalyada ft prek polea 
1CSriip ifittiklerini anJatı,..r n 
90DaDU ... dlthce,I iliTe'tdi • 
yordu: 

"'J>iitman m.e her .lmkle l&lda. 
racaktır; ilu ...... ....ı w lla
~ pr15aftne ıetirdine okun 
,aydan. lrUul etmek ••• 

- Yurdumuzu nası18~ - Hoıuma gitti· b 

) a pmışaıaır .• ·~ 
- Pek az ıeylet ~ 

Avrupalıların çogu da 1' 
Jüas buluyorlar. )ı(dC~ 
babaya (bir Avru~ .tc"·~ 
ıkatürü) c~:Hklerını 

Bununla beraber. 
henüz resme başlavan 
eserleri Cle a.şagt yukarı 
rikatur gibidir. Bd~ 
tür cMUfU O adamUl ıJ 
bir artist olmasına etıı 
Eğer yurdumuzu ~· 1' 
zel değil de i··icc go~ 
bıze dudak biıkıneıle 

- Evet? 
- Bir Aw\lpa 

Fuaunu kabul d94~ 
birdeabire, büyUk 
daha iyi oılmııasm:~~ 

Gantede cabn 
rntmlet'11 bal 

aoncT 

1 
I l • • • ' 



S-VAKIT 11 BIRINCIKANUN 1939 

lmanya Dolanda 
Ududunda tahkimata ~8VSimin il~ kır Yue10-;lav takımı 

koşusu zevkh oldu A k d d.. G 1 b. 1 ...... 1 ,,,., 
devam. edı•yor Ve iyi der~c~ler n _3~8 _a Un enÇ er lf IQI 18 yapffgl 

• elde edıldı ıkıncı maçını da 3 -2 kazanaı 
Dün sabah Şişli parkurunda 

yapılan mevsimin ilk kır koşu. 
suna yağmura rıığnıeıı oldukça 
kalabalık bir sı>0rcu kütlesi iş. 
tirak etti. Beyo?lu Halkcvinin 
tertip ettl~i bu krosda Rıza 
Maksut 1935 te tesis ettiği re. 
koru ilk sefer olarak kırarak 
mUsaıbakanın kıymetini tebarüz 
ettirdi ve 1940 Balkan krosu 

malzemesi ~ ve derhal talı. 
Jl110 edHmitUr. 

Almanlar bu bölgede casua • 
lufa karşı ılddetli ihtivat tecS • 
birleri almı,ı.ntır. EYV.ıce hu. 
dudun iMi' rıoktaamdan oldukça 
kol~vJıkla giren Holanda pae.. 
teıert "imdi yalnız Kolonya Ut.e. 

rinden Gestaponun kont.tolU al. 
tında .sokulmiı.ktadır. 

Holanda hududund&kl .Al1na.n 
tahtldatınm 11, 12, 13 tfllrlnisa.. 
n1 tarihJerindeld tndl,e1erden 
IOnr& mUhlm bir ~lklik ar. 
aetmediji anlaoılıyor. 

Us topçuları zehirli 1 Gar~B!~.~.~~~~~ 
•. obüs kullanıyor 
~ 10 (A.A.) -Fi.nlaıl. 1 FinlaJıdiya. tayyareleri, keşif 
tı4~t~n bütiln cepheler. ba.reketıerinde bılluıııııuş ve düş 
~· gı mukavemet harbin man kamplarını bombardıman 
~ pazarındıı Helalnkide etmiştir. 

Yet ver1e1 hlsl~r uy~n. Hava. dafi ba.ta.ryalarunız üc; 
• Sovyet tayyarefıinl düşUrınUş • 

ınıntakalanndan ve bil. tür. 
~ &li militahkcm hat.tın. Holılnki. 10 (A.A.) - Sov. 
~ haberlere ,:!'öre Fin • yctler, Finlandiyarun cenup sa -

la ar Sovyet kıtu.tmm. hlllerine asker çıkarmağa teşeb· 
~I' tına §.id&:Ui ve mu.zaf. büs etmişlerse de, bu teşebbUa -

llıuka.vemet g&termekte ler .her defa Finliuıd;,y. deniz 
he~letnekted!.r. Ruslar a. kuvvetleri ve sahil muhafaza 
aız olduklan uıUthiş fa. bataryaları ve kıtala.n ta.rafın .. 
Y~ tayyare bakımından d ff k tı u k r..._ l'U;b·-ı·-na ramncn Ka. a.n muva a ıye e p ıs QrtUl . 
~ Q.U.MUı _ milştür. 

h hlllI kapayan ilk mu. 
aı~!Inı dahi nenUz ya • PETSAMO LIMANINOAK.l 
"lroll'. Bu ahtlarm mil. ~!AYNLAR TOPJ..ANDl 

~~~"etlerin ıiddetll ha. Stokholm. 10 (A.A.) - Ftıuan 
rdırnanları:na "e ağır diyadan alman haberlere göl't!, 

~}~leline tna.ruz kalmış. Sovyet kıtaatı, Pet.aamoya oı. 
~ a.r lmu yerJrırde gazlı o. beş kilometre meaat:ode bulun · 
~lannıttla.rdır. Bununla maktadır. Petşamo limaru, mayrı 

.tıl.Ja. US phıı.desinin bUUin lnrdau tanuuniyle t.tı.tlıtr odıJ • 
~ı" kınlroış ve yeniden miştir. SQ\-yt;tler, Ss.lmi Jaervı J tr n ve bir çok tank ye ~·nkla~tıktan eotır• L&tojaya 

1

h \Uımustur. yakllljUlağa başlanuılardır. nn. 
~;truş olan onyJala.r hila • landiyalılann müdafaa ba.t.Lan • 
~1 'ak Vibnrg mmt.aknaına 
·erı för · ıuıı Kexbelnı civa.nncla oldı.ıtu 

-.aı., !Ç edıln:ı~ın'ştir. riv~yet et:llmcktedir. 
. 1.1e, muharebe.ter Pet~a-
~'1nd2' lranrsTz btr tarz.. 6arne, 10 (A.A.) - Nevc Zuı-

1 !!."n ('itmektedir. L3!:oda cher Z~~tnngun Heltdnki muha . 
Jııf\ buz den'zl l!rr.eındaki birine göı ~. H~U,inkldckl Alman 

fı111.tı Lı k9vak müfreze. sefareti, Aımanyanın Rua. Fiıı 
.. ca.deleve devam ediyor. IADdJya ihtililuadald latinkıilu.ü 
.,ı taraf müfrez"'lerl karlı şiddetle ibraz cmuctir. 

<:.: lçir.ic biri~Lrlerlni a. Helslnki, 10 (A.A.) - Ftnl!ı.n. 
~ --•t:ı ve e;evirr~eye cnlış. ya hükumeti parlamentosu, lı .·ı 

~"'?· rinl..u;dh·altlar Sov • ·6'ln içtlnıa mahallerini d .. g;(bı · 
•· ·~ ~ 1 r!dc'etli muharebe. mek Uz.!re Helsinl~idc top :ın 
\:ı:ek l>~'< e11der o1an yol. maktadır. 

•'i~ ve torpil dökerek ('C. 
t>.dl . tr. 

11:.f· ll"lf'..rkem A~yanm bur.. 
h arınd:ı bUvUmliş ve en 

"•'V::.t r"r~::.rmı:ı. ulı~.::nş 
}ı.j1 ~:'l m:lr~l·lt~p ~üfrcze. 
!,ı r\l'"il" kull"n.-naktadır. 
'tt"rl~r lNnl:-ııdiv:ı. a.cel<er'e. 

~l!Paven•ctıni haiz İ!ieler 
h~:'n han> t.Rbiv<'R;ni Fin. 
"·lar deret"uinuo b!ln'ıe 
-!lcicn \'e ka.•·ukta da o ka.. 
. ~lı· o:'lla·11 ·larm1a~ Fin. 
~~ı~r .Atvn.11 muha.ıımla. 

ıı: ,! h~Ls' n tcf e,"•uk ~t 
t, 

1 klhtwla )"Micien l)UI 
~t.il aUar ra.ğırlldı 
~/O ( A • .A.) - Neue Zilr. 
~~~UJııt'un Holsinld muh-. 

\{ .... l;OT: 
-lliva merk~ böl"WJ) . 

~-lcıt.an.tuını elıt.ınınivetli 
~~ llO.usidatnın karQıkoy. 
t)~te yeni ihtivat sınıfla, 
~.lı altma c;.f'~rnuf)tır. 
bôı bu pç\ttada ın mle1,eU 
--~ ilı.eıie çalıplle.ldarı bil .. 

~dir. 

tlty-.ıun o.blcıkuın" 
-:.bt!etet ctnıı:.•ccoh 
~ .. ıo ( A.A.) - Easler 
~~ıtc:ı gl~ ~!nb Berlin 
~ tı vrı myor : 

l1' elvasl ma.hfilleri. Fin. 
il &VYetltr tarafmdau 

t.tıv 1beYDelmilel balcıınclvı ·' aı blr vuiyet tevlit 
~l..ı.'ıi:,·et.te olm=-:·•a l"Cr:ı. 
Sı.~Yanm 'bıma mu.ha.le. 
, \feeeğ1ni btldlrroelcte .. 

'"'~tra umumi k-.rar
%~~Alu~m tebliği 
~ """"°'- 10 ( A.A.) - Fin. 

: '1Jl'lum! k~ının 

Kareli henıahında 
.t....~ri civarında. taurus. 
'"l:Va.nı etmişse de bUtllP 

püsklirtU!Q)Ustur. 
t~nyetı fevkallde ol. 

~~ tavva.retert I.-ft1'kotn 
~lt. köv!~Ue Vatani ve 

M.at'-"lu. ~!!ftU 
· l!Uü ut!!'. euıetame 

''iı;Ulerf mltl'aly89 ~ 
llftur. 

Halsinki. 10 (A.A.) - Uı.nt\l'J 
hoyet halinde toplaı:an Fiııl.lı.::tı 
ya parliımcntosu bütlin dünytl . 
ya hitao~a bir b\;yanname n~ı . 
retmiştir. 
B~y~unaıncde ezcüwle d<:nili -

yor ki; 
B:z~ OU)Ül: f:cmpati.oini gös · 

tctrui~ buhınao medeni dünya . 
n.ın acıeıçe taik bir <ıti§ıqna kar
şı lllilcauel1;nu.we bizi ya.lıuz bı · 
rakmı;ıucağıııı zruuıcdiyon.ı~. 

Garp m eniy.,;UniJı ön ka.N· 
kolu oloıu.k illbatile va.ıiyctintlı 
blitUn med . .mf mlllt!Uerden fiıll 
bu- y~wcı bci;lem~~ 
nak k~<.U..'.i~. ~ .. wdlr. F!nl4; .... ı.. 
ya mi!.kti bu~n bUtUn bu mil 
ıctlcrc mUrncı att~ bulunmakta 
dır. 

SOVl'ET 1!4.1.KANlliARBIYJC· 
Sll-4'1N ThmLlQI 

Moskova, 10 (A.A.) - Lenıt.ı; 
ra<l ask~ti mıntakası erklnı 
harbiyesinirı tebliği ı 
Murmaıuık iatıxarnetJnde: Y 

kanunuevvclde Sovyet kıtalaıı 
Petsamonun 50 kJ1ometre cenu • 
bunda bulunan ietinat noktalan. 
nı ve mukavemet merkezlerini 
tahrip ile meşgul olmuştur. P"t· 
samo lima::ıı maynlardan tama • 
mile temWe11ıniııür. 
Petroıavadak ia ikametind~: 

Sovyet kıtaatı hududı.uı prbuı • 
da 70 • SO kilometre Uerlemiotir. 
Swnll!alnıi kaMbaau>.l işgal eden 
Sovyet kıt.ıa.U Kivelakure isti · 
ka.met.inqQ Uerlc!lle1'~· 
K&.1~ J)er~da SovyQt kı · 

t.Htı ~mlAndiyş.Ulırm MU ıııii· 
cla.f AA hi,ttnu 'l'J.rpt.l~njQki nel•· 
ri mıntakasında yardıktan sopru 
muharebe ederek Kekaolm iati· 
kametinde Uerlenıektedir. 

Berlin, 10 (A.A.) - D. N. H 
bildiriyor: 

Bıı:ı 14V~ pzeteleri Alman -
yanıtl f'inllridiyaya sili.b ve 
tayy8n V~nlitmi Vt AlmMY&. · 
dan F'Uılbdiyaya aUlb vı t.ay • 
yare transitini Cle telhll eyledi • 
~ !ıeYICW blolıklt.rla yu ' 
~. 
~ı Abll•n mılııftlltri 

4lnstıı • Jıwı mUnanebttltrtN 
Poznıak makaaclilı CRianlu ltta 

karakol ha.tlarını yoklamaya 
devam etmektedJr. 

Cuma, Cumartosi ıeceal Sar. 
rebruken cenup mıntakasında 
A.lmanlar kUçUk bir Pransız 
poıtaaına kar,ı old\lkça. mu. 
him ııarekotte bulunmuşlar
dır. Ha nıevkldekl Fransızlar, 
kumandanlıktan almış olduk· 
ları talimat nıuciblnee daha ta· 
arruzdan evvel burasını muka
vemet gö!!termeden boı,altıp 
çekilmişlerdi. Öyle kl, Alman
lar seldiklerl vakit karakolu 
boş bulmuşlar ve asfr aln.ma. 
mışlardır. Franı;ızlıır hlrnz 
sonra tekral' rahatça. yerlerini'! 
dönmüşlerdir. 

Almanlar bu bar~ketlorlnc 
kar,ılık olmak Uzore Frn.rısız 
kıtaatı da N'omasıanda müfre
zeler g<lnrlermlşlcrdir. Bun•ın 
neticesi olarak ilci taraf koştf 
kollan arasında mUsademeleı· 
olmuştur. 

Havalar dn. yaamurlu ôl· 
mak dolay115iyle faaliyet he· 
men hemen hiç olmamıştır. 

Çinliler ilci tehri 
geri aldılar 

Çunking, 10 (A.A.) - Fuşov
dan bilrlirildiğino göre, Çin kıta. 
atı SvatQv civannda kain Caotu 
ile Çaonayı Japonlardan almış -
tır. 

Balarköy sahasında 

F eriköy istiklali 
3 -1 yendi 

Dün Bakirköv şa.hasmda Böl. 
ge kupUı ~lanna devam e
dildi. Ha\•anm yağmurlu ve ı:a. 
hanın çamurlu olma.sına rafrmen 
ilk mar,ı Rumelibişar ve Doeu. 
ıpor takllnlı.rı yat)Q.Qaklardı. Fa. 
kat Do~sporlular vaktin~ Ea. 
haya gelmedikleri f ~ln hükmen 
mağlup sl\vıldı. Giln.ü.n son m&.
çmı Feriköy ve fştiklal t;a.kım
la.rı h3kcm E<}re.f Mutlunun i . 
dareai altında vaptılar. Feriköy 
lüler bu r.ı~a şöyl~ b~r kadro ile 
çıktılar: 

Vasfi- o.~mıın. Hasrın - Re. 
flk. Rabi, Rifat ..... Ç6'Vdct1 Sü.
l~ıman, Sa1dlıattin, Nuri Rıza. 
~una mukabil lstild~l ta.J.:1mı 

da: 
Aro - Arif. B<ıWı. - Sallihcıt. 

tin, Ekler, Al.met - A1ı"'l11, Me1ı 
~t Ali, Klr1:or, Abdulla1ı. 

Qyu.ııa FeriköylUlw- ilOldan sı. 
1\ı o•r hüewn.la batladılar, ilk 
dakikalarda hakimiyeti el~ ala. 
rak latiklal kıı.leıfiini stkl§tıriyor. 
lardı. 18 inci d~ikada .ıoıd:ı.n 
verinde bir paş alan SUlcymap 
P'erikövün ilk sayısını yaptı. 22 
ncl dakikada yine Sülcynu:.n ne
rilerden aldlITT bir paşla Fcrikö~ 
vtin iknci sıwısmı yaptı. Bu iki 
qolü yemesile beraber tstiklii.t 
takımı çok canlı bir oyun çıkar. 
nuıva bMlagJ ve 24 üncü daki. 
kada P'erik5Y bekleri İstiklAl 
t'orlarını haWı bir ı:ıekllde dur. 
durdu. Hakem Feriköy alevhhıa 
nenaltl verdi. Faka\ latikialJi. 
ler bu penalt1d@ iıtifade «le. 
medilet" ve devre bn suNJ,le ~ 
Ferilfö'VÜ;t! üsttinlüğü ile bitti. 
İkmei devre oyıına daha can. 

1ı buhyan İstiklal takımı 2--{) 
maflOıblyetten kurtulmak için 
ÇQ~ cahstı. Fakat 19 uncu da. 
kf ka.rla tsUklA.lliler bir gol yap. 
tılır. &n dl\lıika.tarda Feri • 
\r~liHer &Wıattin vuıtatıile 
hJr gol da.h' yaparak maçtan 
3-1 ge.Jtbiyet.ıe çılctılar. 

ha~rleriıı )tatlyen u~unna ol • 
dufunu ve Fin}Andiya r Sovyct 
UıUWındanb~ llC Alm11ıt1Ytl4M 
at de transit eııretne nn.ı~~ ., 
JU8. hiç bir h~ mallıemtsi ~t. 
~ bl~Pıtdft11r'. 

için bize limit verdi. 
Tc1.'?til~ ııcticclcr §'1Ln1ardır: 
5000 METRE: 
1 - Maksut (F.B) 15.47.6 

(Yeni rekor) 
2 - Artan l 6.35.2 
3 - Jak (Galata.saray). 
4 - Remzi (B.J.K.) 
5 - Veli Demir M ... vi kırmızı. 
6 - R~at (Eğitıncn kursu). 
Takım tasnifinde: 
1 - (B.J.K.) 2.4.10.16 say. 
2- Mavi kırmızı 5.8.9.22. 

3 - Mavi kırm~ 11.12.13.36 
3000 1ı1E'I'RE: 
1 - Suren (Kale) 1.48.5 
2 - Hüseyin 'KüçUkatıl (0. 

Spor) 11.50 
3 - J{Azmı (Knsımpa.şa). 
Takım tasnifin<W: 
1 - Kale l-4.6. 
2 - J\rnavutköy 5.8.l5.25. 
3 - B.J .K. 7 .11-12.30. 

..... .. .... ~ 

An1.."ata, 10 (Ilıısus1) ·- Bu. 
gün Yugoslav takımı Gençler. 
birliği ile karşılaştı. 

Balkonda, Yugoslavya bUyUk 
elçisi Şumcnkoviç ile Müstakil 
grup reis vekili Ali Rana Tat. 
hn.n, eski Milli Müdafaa Vekili 
Kftzım Özalp, Beden Terbiyesi 
genel direktörü general C-emil 
Taner ile l:::ı.zı milmtaz zevat 
kendilerine tahsis olunan yerle
ri iREml etmekte idiler. 

Genclerbirliği takımı eöy1e 
te.<>e~tkiil etmişti: 
İbrahim - Ahmet. Şevket -

MUnir, Hasan, Hamit - Hacı, 
Muctafn., Ali, 1<. AH. Selim. 

Oç gllndenberi ya?hnakta olan 
vat:"murun tesirile a.damnkıllı ıs. 
lak bir hale gelen sahada nor. 
mal harekete mecbur kclan o. 
yuncular bilylik mUşkillfıtla hn.. 
rcket edebiliyorlardı. Fakat. bu 
mahzurlara. ra,l;mpn muannida • 
ne hilcumlarına devamdın geri 
kalmıyan Yugoslavlar Pevliçln 
uzaktan bir eUtU ile ilk savılan. 
nı yapmıı:ı bulunuyorlardı. 

Gcnr.lerbirliği, bu golil mUte. 
akip, çok sert hareket eden ra
kib' kan:~rnd"I. daha ziva.de mu. 
dafaıı ovtınurın miltemayfl gö. 

rUnUyordu. Faknt, çok ivt ça. 
lıGmnsınn devam eden hücum. 
hattı, biribirini takip eden bm 
ka~ nkından sonra oyunu mu. 
vnkkat bir r..nmıu:ı için bile olsa 
Yugoslav J-nlcslLc naklederek, 
({erek mUdafi ve gerekse mua. 
vin hatlnrma rahat bir nefes al. 
ma 1< imkanı verdi . 

Gcnı:ler. ilk dakikalarda ye 
diği gol ile düştUğü bu mnğlüp 
vaziyetten kurtulmak için. can. 
la başla yaptıkları hamlelerle 
Yugosla\' ynn Raha.~ma verle& • 
mlş bulunuvorlardı. Fikat, fi~ 
bek ile ovnıyan Yu(?oslav mU. 
dafr..ası lmrşrsında bir türll\ go 
fım.'l.tr da elde edemiyorlardı. 

Yavaa vavQ.$ GenclerbtrJl~i 
nln baskısından kurtul n Yu 
l!o lav talmnı, bugün hariku 
inde bir ovun ovnıyan sol açı~ 
sUrUkJeverE'k h sım kalesine ka 
dar vıık 8.ljt.ırdıPı ttmu ~atfn ntı 
Jettiı!i bir sırada ok p:ibi fırl 
varak yaknlıyan Pctrovtç Genç 
ler mtidııf aasını ntlııttıktan son 
ra çok :vakrn mesafeden cekti 
şiltle ikinci sayıyı da ~"8.ptı. 

2-0 ma~lft'o vazi!1ete dUee 
Gençler Birl!ğinln muhakk 
b:r gol nesinde olduğu görülü 
vo~u. SeJlm, KUcUk Aliden ıtl 
dı~ ara tıaslle Yu~oslav kale 
sin~ ''t1klasarak Filt atacam sı 
mdn iki Yugoslav mildafiini 

tr~nınma bnrcketile yuvarlan 
dı. Fr.ht. cem ciz~isi lcerls 
do vnpılnn bu haUılı şarj bake 
tnrııfından pek tnbii olarak 
nıltı ile tecziye edildi. Hasım d 
bu ıziizel f ırt!ah ganimet bilerek 
r·kı bir kÖfıe vurwru ile U>tıu 
Yu~oslav knle~ino sokarak takı. 
mma ilk saYlYJ :kazandırdı. tı 
de\Te (!(' bu netice ne 2-1 Gen 
lerbirllğinln aleyhine bitti. 

İlk devrede olduiu gı'bi, b 
devrede de Yın?"oslavlar bllt 
hilcumlanru soldan vapryorlar 
dı, Mlite-ınadiyen sol tarafı be! 
lemekte ısrar eden ve bu yüz 
den eoevce yorırun dilsen YW! 
lııv mUdnfaasmm bu zaafmd 
istifade eden ıol ig Orhan uzak 
tan fakat bomba gibi bir şUU 
Gençlerin ikinci, beraberlik go 
Jünii yantı. 

Bir müddet sonra YlH!'t'.lSlav 
lar, yeniden Gen<:terblrlf~ ka. 
lesine aktılar. Ve bu akış Petro 
vicin gol ile neticelenen sıkı b 
şütU ile nihayet buldu. 

M ektcplilcr kır 7UJ.'!ıısıına i.,tircık eden trı1ebe1er ve 

Hakim oynadıktan halde ye 
nilen bu gol Gençlerbfrlf ~l 
niden ~vik ettiyse de dara 
vakit neticenin değlrıneelne i 
kan bl1'akmadıi!mdan maç 3-
Yugo1lavyalı futbolcWerin gali 

ko~·u~a;ı tı ·r uıstcı.,tane 
------~~~~~- -~~~~~------~ 

Aşkeri lis~ler arasında 

Hen tlbol maçları 
Ku!cli Lfocsi Maltepeyi 

4 .. 3 yendi 
Kuleli, Maltepe, Burı....a. ve De. 

niz harp o!mlu arasında yapıl· 

makta olan askeri liseler müfettiş
liği kupası hentbol mUın.bakal(l,. 
rına bu ı;aba.h Şeref stadında 
başlandı. 

lfü:ıametUn Güreli, Zc.ki Gölw 
şık idnre3inde yapılan Ku. 
leli • Maltepe karşıla~mas1 
.büyült a1Aka ile takip edildi. Bi· 
rinci Qevre 3.1 Maltepe lehine bit· 
ti. Çok enerjik bir oyun oynayan 
Kuleliler ikinci de\•rede üç sayı 
raparak m"l;ı 4·3 kaz:ardıl::ır. 

Bursa gelmediğinden Deniz 
füesi hükmen kazanmış addedil· 
di. Mfüabakiilara gelec~k pazar 
,qünU devaq1 edilecektir. 

St~d Kupası maçları 
tehir edildi 

Havanm birderJı:ı:-e bo7.ması 

yiizil.'1dcn dün Taksim k ya. 
pılacak (Stad Ku~sı) maçlnrı 

tehir edilmiı ve böylece Galata
soray - Fenerbahçe ve Pcra -
Beşik~ kaJ'fılıımaları yapıla

maıntf br. 

Bu müsabakalar lnırban bay· 
nmının • iindi ıünü oyaana

tcnkhr. 
Şeref stachrı~ki ikinci küme 

kıu-tılatnınlan da oynanmamış, 
hakem tıt:'B!ı:ıdan tehir edil:-.ı:ı

th-. Ghün Y-Sbe futbol maçı 

~·~·-· 

Mektepliler kır 
koşusu 

Dün yapılClı 
lstanbul mektepHleri araşm:la 

tertip e~ilen kırkosusu dün şabah 
saat ış de Şisli:le } aprldı. Bır tec. 
:-Ube mahiyctin;lc olan bu ko;pla· 
:a, Haydarpaşa 19, B:>ğazıçi 16, 
Darüşpraka 15, bö!ge sanat 12. 
l~abataş ıı. Galatasaray 11, Is· 
tanbul lisesi 10, Yüca ülkü 11,ko 
şucu ile iştirak ettı!er. En çok at. 
tetlc i~tira1;t e;lc;ı m~!~tep birfo:i 
tayılmıştır .. 

biyetile bitti. 
Misafirler, Yugosıvyt tefa 

rethaneslnde eere.flerlne veril 
çaydan eonra bu aqam1d ~u 
pre!le Jsta.nbula hare'·et ettU 

Beyoğlu Halkevindeki 
voleybol musabakaları 
Dün Beyoğlu halkevl l!pO!' ı 

Jonunda voleybol maçtan ~Pl 
ınıştır. tık olarak Şen Benuva 
Kalcspor takımları b,rşılaJ1Illı 
15-.-4, 15-2 Sen Benuva gali 
gelmiştir. . 

lkinci maç Mühendis mekt 
bi ile Çelikkol UçUncU takıml 
kar§ılaşmış, ı:;...,,.s, l~ Mil 
hendis takımı galip çıkmıştır. 

Sen Mişel - Mecidiyeköy 
kımları araS'ınılaki rnUşabaka 
15-9, 15-12 Sen Mişel, MU 
)lendis mektebi Uçüncll taltı 
He Sakarya takımı arasmd 
müsn.b3ka.vı 15.3, 15.10, 15-
MUhendis takımı kaıanmı~tır. 

MUhendis - Boğaziçi mUsa 
bakasını MUhendlıı takımı hUk 
men kazanmıştır. DarllŞt'Safak 
ile Çt'likkol birinci takımları 
rasmdaki müsabaka QOk heye 
canlı olmuştur. Darllssaf aka 
kımt Cemal, Necati, Macft, M 
ammer, Muva!fa,k, Mehmette 
Çelikkol takımı da Lfıtfl, Şub 
f u.ettin, Popof, Mustafa ve A 
nandan mürekkepti. 

Celikkol kazanmıştır. 
Vahdet. Feyyll%, İhsan, Rı 

,. ool, Mikelfni, Aciman, ...-.111..u ....... 

tan te::eıkkül ed~n Galatasara 
birinci takımı ile Hristo, Men 
las, Koço, Yani, Stratos, Arat 
tnn nfürckkep Galatasoor tak 
ları arasındaki mUı!abakayı d 
15-12. 15-8 Jle Gal{lWW'a 
~azRnmıştır. 

Br.ıo5!u Mlkevinln tertip ett!Of. MUhend!s mektebi talmnt 
7nr ko§Wfun.dıa iki atı~t Y'J"'"' 1 ~D halkevi taktmma ~t 

WHrirkM gclmi§tir. 
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biha.kkm teveccühlerine mazhar olan 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romaiizn1a 
N~vralji, kırıklık ve bütün ""<Yrılarınızı der' 

ti!illil '<eser. İcabında Pünde 3 k~ ,..~ P\ 1,.," hil:~ ~i~i~ 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinnen: 
1 - :'>lerkeztle ve Tnşra günıriiklerincle açık ve oçıl::ıc::ık 20 Jir:ılık 

memuriyetler için lise vr orta mektep mezunları arasında ayrı ayrı ol
mak üzere musabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - :\liisııhaka tarihi 14/12/939 saat 14 ıür. Müsabnkanın yapılacağı 
yerler tlc htırnhul, İzmir, l\Icrsin, Gaziantep, ürfa, Kars, Trabzon, Snııı· 
sun, Ank:ır:ı'daılır. (Ankara'daki Vckfılclledir.) 

3 - )lüsabakada kazananlar müsabakanın y:ıpıltlığı veya her hanl-{i 
bir ~iirnrükleki ::ıçık ~·erlere namzet olarak alınacak ve kendilerine 3fı:l(i 

sa},lı kanunun lıüküınlcrine göre maaş verilecektir. 
4 - ı-:::ııananların adedi fazla olduğu takdirde hunlar ikinci miisa

baka imtihanı açılıncaya kadar her hangi lıir gümrükte açılacak yerlere 
layi n olunac.-aklır. 

5 - Kazananlardan askerliğini yapmtş olanlar lcrcih eclilebilcccklir. 
6 - :.ı.rcrnurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları imiz 

ol:ııılarılan müsabakaya iştirak etmek isliyenlcrin isliıla ite yukarıl:ı 

,., li'.llı (jüınrük ~lüdürlüklerintlerı birine müracaatları ve şnlıadclnanıc, 
ı·Hu<; ye hüsnühal ki'ıil;rll::ırile sıhhat raporlarını gelirmclcri liizıınılır. 

U C ZİP 
Gi$i Li~ 

Bayan 
o. 1ramalle'ln 

iki fo,ourafı 

YALNIZ 
7 GÜNDE 

Bu \nam\ma1aca\ı. i\b\ ge\1101 
fakat 

1\ll~11ECRÜ9E EO\lt\l 

Ancak bir hafta zarfında, bin 
Ierce kadın buruşukluklarmdan 

kurtuldular ve bir kaç sene genç
leştiler. Cildinizi kendi tabii ve 
kıymetli gen-çlik unsuru olan 
"BiOCEL., cevheriyle canlandı
rınız. 

( 10:? \ 1) 

Dün ve Yarırıl 
Tercüme külliyat 

Satış yer •. 
VAKiT KITAPEVı 

1-1 O kitaplık b1rincı serı 

Numara 
1 Safa 
2 Aile Çemberi 

Kurw 
100 
100 
75 1 3

4 

Ticaret, Banka. 
Borsa 
Devlet ve thtilal 75 

5 ·Sosyalizm 75 
6 J. Rasın külliyatı I 75 
7 lşçi sınıfı ihtilili 60 
8 Ruhi hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

J. Rasin külliyatı Il 75 10 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
•skonto yapılır. 2:16 kuruşu 
nf'şin alındıktan sonra kalan 
\ lirası ayda birer lira öden. 
"lf'k üzere dört taksite bağla-
1ır. 

·-------~nkara caddesınde 

Kirahk kai 
l/e odalar 

-\fil.ara caddtsının en nahım 

ıoKta;:;ında. Orhanoey hanında 
<at ve )da olarak kıralık ye:leı 

4.llındakı ilrin bürosuna m:i· 
'l• aıJt. -------· ---------

• 
1 e 

Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN , 
BAŞ, DiŞ ve bütün ağrılardan ve kırık

lıkb.rdan koruyacak ilaçtır. 
w ·u ıt:IJWiirJ;:;;;;;oAa uı..,.m&& ıı.•••llil 

Uoı<ıor aranıyor 
idaremizin ınuhlclir yerlerinde istihdam edilmek iizcre kısıın hc

t->inılcrıne ilıliyaç varılır. \Terilet'l'k ma(ış 177 liradır. AyrıC'a ıııe-.kcn 
veya ııırskl'n bedeli vrı·ilir. Scrhcst lıultııırnnk ve yıışlan 4j kn yukarı 
olıııaın..ık üzere talıplerin D. Dcıııiryolları Zal işleri Müdül'lüğünt- ırıii 
racaallan. ((i244) (1ll103) 

• * • 
!sim, rnikl:ır ve mulı:rnımen lıcclcllerile ınu\•::tkk:ıl leıııinalları a~a

ğıda yazılı iki !isle nıuhlc\•iyalı sürşo[ ve rcziclü yağları 22/12/ lfl:l!l Cu
ma güııii s:ıa l 15 Len itibaren sıra ile kapalı 7.arf usulü ile An!rnr:ııl;ı 

ld:ırc binasında s:ılın nlıııacaklır. 
Bu işe girmek istiycıılcrin hizalarınıla yazılı nrn\•:ıkkaL tcnıiıınt ile 

kanunun tayiıı ettiği ve<>ikahın ve tekliflerini aynı giin saaL 14 de klıdar 
Kqınis:\Qll İ~cislığinc \'ermeleri l:'ızıırıılır. • , 

!jarlnaınelcr :mu kuru~a Ankura ve llnyılarpnşa vczncleriııtlı:: sa-

tılmakla<.lır. (10080) 

Muhammen Mu\'akkat 

No. :\likları ismi bedel teminat 

Ton Lira Lira 

-- --
1 
2 

300 Sürşof yağı !JGODO 

r.oo Yazlık rezidü yağı 78000 

Oavle' 
Umum 

De nizyollar1 
Müdürlüğü 

0050 
5130 

işletme 
ilanlar ~ 

1 1 Birincikanundan 18 Birincikanuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vaurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
K::ıradeniz hattına - Salı 12 de (Ef.(c), Perşembe 12 de (Aksu), Cumar-

tesi 10 da (lJmnlupmar) \'C Paz::ır 1G da (Ankara). Galata 
rıhtımından. 

llartın haltına - Salı 18 de (Mersin), CumarLesi 18 de (Antalya). Sirkeci 
· rıhLımından. 

!zmil ballı na - Salı, Perşembe vtı Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhLımından. 

~[udarıya hotlına - PazarLcsi, Salı ve Pazar 9.50 de Çarşamba, Perşembe · 
ve Cııma 15 te (Sus). Curtıarlesi ayrıca 13.30 da <Trak). 
Galata rılıtımınclun. 

Bandırma haltına - Paza rlesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te ('frak). Gala
ta rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Antalya), Cuınar-
1 esi 20 de (Clgcn). Tophane rılı tımından. 

J<urabiga hattına - Salı ve Cuma 19 ela (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
lınroz hattına - Pazar 9 da (Bıırsa). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hatlııta - Ç:ırşaınba 15 le (Kemal), Cumartesi 15 le (SaadeL) . 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hallına - Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhlımıntlan. 
Mersin hallıııa - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Tırhan). Sirkeci 

rıhtımın daıı. 

KOT: 

Yapur seferleri lı&kkında her türlü malümat aşağıda 
telefon numaraları ~·azıh Accnteleıimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube .. 
Sirkeci ,, .. 

Müdiirlü):(ü binası .allında. 42362 
- Gal::ıla rıhtımı, Mıntaka Liman 

nci si iği binası altında. 40133 
22740 

(10237) 
- Sirkeci, Yolcu salonu 

·---------·----· 
VAKiT matbaası 

Cildiniz hemen tazeleşip genç
leşecektir. "BtOCEL., Viyana 
üniveristesi profesörü Dr. STEJ· 
SKAL'in keşfidir ki, halihazrrda 
cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalan kreminin terkibindf' 

mevcuttur. Her akşam yatmaz
dan evvel tatbik einiz. Siz uyur 

ken cildinizi besler ve gençleşti· 
rir. Gündüzler için de yağsız be· 
yaz renkteki Tokalan kremirıı 

kullanınız. Birkaç gün zarfında 

siyah benleri eritir ve açık mesa 

meleri sıklaştırır. En sert ve en 

esmer bir cildi yumuşatıp beyaz
lattırır. 

S\HTlll: ASl.H m. 1 
Dr iRFAN KAYRA ı Kitap kısmını yeniden 

RöNTGEN ~10TEHASSJSI d 
Türbe, Bozkurd Kıraatha- l Q n Z İm e İp Q Ç m l Ş t l f 

1 
nesi karşısında eski Klod Fa·ı Kitap, mecmua, gazete basar. 

Re~ılılı~ı vPr: \' \f\17 \lalh:ııı~ı 

Unı.um Neşriyatı idare ~ılrn: 
Refik Ahmeı Sevengil 

rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 
sonra 3 ten 1 ye kaÇar. Tabiler namına dizği işleri alır. 
______________ ....................... Iİllllll .... . 

a a üstahzaratı 
ikincikanun 1940 da .tam çeyrek asrı idrak 

etmek bahtiyarlıihna nail olacaktır. 

Plrinç l"e tekmil hububat unlarını, keneli iistün tekJlıı~ 
csc1·lyle A\'l'npni bir tarzda ve nefis bir surette 

jmal 1•e ihzar oder. 

Beşiktaş - Kılıçali Kuruluş tarihi: 1915~ 
•"'· -;,_,; 

l ıs. Komutanhğı Satmalma Komisyonu ilanıarı ,,,,,, .. ~ 
I> 

ltıale günü talibi çıkmıyan Komutanlığa bağh birlikler ihlis:ıcı rııı' 
96.000 kilo Yulafın tekrar kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. ı:ı,~ıt 
komisyona 26/12/939 Salı giinü saat 1().,30 da verilmiş olacaktır; ı lİ~· 
kilosunun muhammen Ciatı yedi kurnştur. llk teminatı Beşyüz por ~ıııl• 
dır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar fıod 1 

l\omulanlık Satı nalına Komisyonuna teklif mektuplarını vermeıer0
1j 

(1003 

* * * .,ı~ ı 1• 
I İhale günü talibi cıkmıyan Komutanlığa bağlı birlikler ihLiYııc 
1200.000 kilo bulgurun tekrar kapah zarfla münakasası yapılacaJı.tıf• ilııı ~ 
1 

Zarrtar Komisyona 27112/939 Çarşamba günü saat 10 da verr· (. 
olacaktır. ·Beher kiloııunun muhammen fiatı (15) on beş kuruştu,,, 
teminatı (2250) iki bin iki yüz elli liradır. İsteklilerin belli gün ..;c İs~.( 
Len bir saat evveline kadar Fındıklıda Komutanlık Salınalma J{07ı 
nuna teklif mektuplar1111 vermeleri. (1003 

~ * * t!l'i 
ıh 1 ~ ·· t ı·b· k A w d s·· · B. · ·ı·k oı;ult • a e. gµnu a ı t çı ·mıyan ., yazaga a uvarı ınıcı ı · 1ıı~v 

keşif cetveli ve fenrıl şartnamesine ı;cöre yaptırılacak natbıırı bş<' 
ve saire pazarlıkla münakasası 20/12/93!) Çarşamba günü saat o~(l~e 1: 

la nacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli _gu~0ıt1~ 
saatle Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmelcrı. ( 

1 

* * * )~ 
Fen·talbikaL Okulunda bulunan dört yi.iz o~ dört adet benzi~ıı~e' ;: 

tenekeleri pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığt 15/12/939 Cuına gıı 1' ıır1 , 
11 de yapılacaktır. İsteklilerin alınan tenekeleri yerinde görere geıııı' 
gün ve saatle Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna) 

leri. (10~ 

1 Askeri Fabrikalar umum MUdUrlUğU il~I 
8 Ton sarı sabunlu kösele 
8,5 Toıı siyah yağlı köselo ~ 

Tahmin :dilen bedeli 46200 lira olan yukarda yazılı iki k~~;rc;· 
sele Askerl Fabrikalar Merkez Salınalma Komisyonunca 14/12/ 111 lfl~ 
şembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakk31• 11~.0ıııl~ 
:l.fG5 lirad1r. Şartname iki lira 31 kuruş mukabilinde ko1T115:jrıcle 
verilir. lsteldilerin 2490 No.lı kaıı'nnun 2 ve 3 üncü maddele tıııı c 
\'e~aik ve komi~yon'eu olmadıklarına ve bu isle alfık:ırl:ır tnrc:ırt .~,ı 
duİdarın'a dılir Ticar~t O<lası vesik'a~ile birlikte mezkur gün ;·~9). 
komisyonda bulunmaları. .(10 


