
sya ile Almanya arasın
demiryol u munakalatı 

HERYEROE 3 KU US Jaoon ve Fransız za~itler~ 
Hindiçini hudu unda uluş. 

lfoaJoova, !.J ( A.A.) - Alman ve Sovyet hü. 
eri arasmda yapılan müzakereler neti. 

de Rusya ile Almanya arasında doğrudan 
ya demiryolları münakalatı bugün açıl. 

tır. 
~ şekilde Almanyaya Sovyet sevkiyatı ve 

petrol ve buğday sevkiyatı başla. 

Pazartesi 25 Birincikinun 1939 YIL: 23 * SAYI: 7887 

Tok"Yo, 24 ( A.A.) - Japon ve Fransız su 
bayları .Hindiçini hududunda buluşmuşlardır. 

Ling-Çov ve Şenankuan'ı işgal eden Japon 
kU\'\·etıeri kumandanı Fransız hudut kuman 
dam ıle müsafaho.da bulunmuştur. 

Nişi Şimbun gazetesine göre mezkQr iki 
şehir perşembe gilnü Japonların eline dUşmUş. 
tür. 
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Sovyet 
şirı1alde 

kıta.ıarı 
büyük bir 

süratıe çekiliyor 
Resmi Fin tebliğine göre: 
Cenuptaki meydan muhare-

Rlb!l~V~Ot 
Dini rüesaya birer 
mektup gönderdi 

Oevamh bir sulh için üç dinin kuv
vetlerini birleştirmelerini istedi 
Amerika 

besini Finliler kazandılar 
cumhur reisi 

Papa nezdine bir 
de şahsi mümes
. sil gönderiyor 

lleı8tnkl, 24 (A.A.) - Blr
Fin şehirlerine karşı ter· 
EıdUen hava akınlarına 350 
Yet tayyaresi iştlrA.k etmiş 
de Fin hava müdafaa ha
•larının isabetll atışları 

tayyareleri pek yüksekten 
ağa mecbur etmesine, bi-

llaleyh yapılan bom bardı
ı!1lar müessir olamamıştır. 
0 u bombardımanlar netice

e 16 kişi ölmüş, 46 kişi ya
tnnııştır. Finlandiya hava 

etleri Sovyet yürUyUş kol
lle malzeme depolıı.rını 
bardıman etmişler ve ha

Vaıincton 24 (A.A.) - Ruz
velt, Nevyork baı peakoposu 
Monsenyör SpelJanana bir mek • ' 
· ( Deuamt 5 incide ) Amerika Cımıhurrcisi Ru..""1elt 

1 icaret Vekıli dün 
Ankaraqa döndü 

lnuhare bel eri esnasında 16 
t. et tayyaresi dUşUrmUşler-

lleıstnkl, 24 <A.A.> _ şid- Nazmi Topçuoğlu diror ki : 
1

~:t"m~~t~~:!:in~~~··0di- •*''"'A'"''arla parakendecilarin Qiddebi arıvık bir ha1dı.ıe.u.rfu;;c""'a~t· ...... t4--- ~ Y 
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G 'lrp cephesinde· ftrV- Belçika hareket edeceklerine şüpher!!.'!'!~~mn 

k l d k ' 
Bahkçı gemilerine . . 

a Ô. e SÜ fi.net var. ·top ve mitralyöz Y aşılayın senelık kon~ 
koydu · d ·· ld 

vvelki gün birkaç obüs teati edildi 
..... _.,... .. _ ... ... 

Majino hattıiıdan Alman hatlarına bir ate.'! 

üzerinde yeniden keşif uçuıları 1 mıştır. 
yapmıştır. Pariı, 24 (A.A.) - 24 kinu. 

Pariı, 24 (A.A.) - 24 kinu. nuevvel aqam tebliği: 
nuevvel tebliği: Cephenin heyeti ·umumiyeain-

Kaydedilecek hiçbirşey olma. de bugün sükUnetle geçmitir. 
.....;.;=:..:.:;:...;:.:.~~.:....:..:.::::::.. ___ ..::......:.:.;.~---=:....------ Paria, 24 (A.A.) - Havas a. 

jarısrna göre askeri vaziyet: 
Dünkü gün ve gece fevkalade 

sükunetle geçmiıtir. Yalnız Mo_ 
sellenin hemen şarkrndaki No
marrsland'da Alman keşif kolları 
görülmü,tür. Eaasen bu mınta -
kada bütün cephcıde faaliyet ol . 
masa dahi Almanların faaliycf 
daima az çok kaydedilir. 

Küçük Vosges'lerin garp mın 
takasında heı: iki taraf biribirine 
birkaç obüs atmrttır. 

Bütün prk mıntakasmı kaplı
yan kalın ıis tabakası her türlü 
askeri hareketi Ye hatt1 kefif kol
Jannın faaliyetini imklrwz bı. 
ralmu9tır. 

Her halde tayyareler bu •ia tL 
bakası içinde yükselememiş ve J 
hava faaliyeti hiç oimamıttır. 

Brükael, 24 (A.A.) _ · Belçika gres 1 un yap 1 1 
gemilerinden birçoğuna liifif top 

1 

. 
ıar ve tayyare dam mitralyözıer Her yıl Yeşılay haftası 
konulmuıtur. Bu teellhat. 9~seri . • • 
mayn1eri tahrip etmeğe. bu ıe - yapılması tekhf edlldı 
milerin balıkçı kayıklarına refa -
bt etmesine ve kara •ularında 
Delçikamn hukukuna riayet eı:lil. 
rnesine medar olacaktır. 

Brükıel, 24 (A.A.) - Belçika, 
6'7 kilometre uzunluğundaki sa . 
hili tara~sut ve müdafaa için, 
mevcut müteaddit bataryalardan 
başka bir deniz tarassut kolu teı
kil etmittir. Bu kol, 20 kadar tay 
fası bulunan, sabın maynleri tah
ribe mahsus mitralyöz ve hafif 
toplarla mücehhez kravuz gemi • 
terinden müteşekkildir. Yefi1.ay ocnçZcrinin top1antıM 

Lik maçlarının ikinci devresi başladı 

Galatasaray Feneri 3 -1 yendi 
Sarllacı ıertliler umumiyetle hakim 
oynamalarına rağmen mağ~Op oldular 

(Yazısı 5 incide) 

Günlerin Peşinden: ------------------
Uludağın kış 
eğlenceleri 

Ilursa valisi Refik Koraltan 
.ı.stanbuldan Uludağa bir kar 
temizJeme makinesi götürüyor; 
maksadı bu dağ üz.erindeki yol. 
!arı açmak, kış mevsiminde da. 
hi dağın tepesine otomobille çık_ 
mak imkinmı temin etmektir. 

Şimdiye kadar Uludağm kış 
eğlencelerinden ancak kayak 
sporunda mahareti olanlar ilti. 
f ade edebiliyorlardı. Bu eğlen_ 
celerin z.evkini herkes sadece 
spor mecmualarmdaki hiklye . 
leri okuyarak anlayabiliyorlar. 
dı. B. Refik Koraltan'm himme_ 
ti ile Uludağ vollan otomobil 
yolcularına açılınca artık kayak 
sporunda mahareti olmıyanlar 
da kış mevsiminde bu daim tc. 
pe.!line kolayca çıkabilecek, kar 
sporlarının ve eğlencelerinin her 
nev'ini gözleri ile görebilecektir 

1stanbulun bir mahallesi de. 
mck olan Bursanm Uludağı hk 
., üphesiz turistik bakımdan en 
kıymetli bir hazinedir. Bu hazi 
neden tamamile istifade edebıl 
mek için hatta otomobil vası 
tasmdan daha emin ve daha ko 
lay careler de bulunabilir: Mc 
seıa Bursadan Uludağ Ü7.erinc 
bir Teleferik kurulabilse dağtr 
çevresinden hazan tehlikeli zik 
za.klarla kıvnlarak zirveve kn 
dar dden yol tir.erinde bir ka 
saat yapılacak :votcuJuk beş, on 
dakikalık bir sevahat haline ge. 
lir. HÜan .Ktıınoaşı 
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POLiTiKA: 

Türk diplon1asisi 
Cumhuriyet Türkıyesbın Av. 

nıpa harbi önünde nldığı va.z.i
yct ve kom{lularile olan mün:ı.. 
sebeti harpten evvelki zamanın. 
ra. ııazara.n de,ğ'işmij cfoğlldir. 
Tehlikeli ve siyasi muvoıenelf~. 
dn bozulduğu anlarda ka.hlJ m. 
1.iyetinJ, ve münnsebetle.rini 
olduğu gibi muhafa~ etmek da. 
ha önceden nlman tedbırlerin, 
,.e hfıdlselerin seyrini iyi tam. 
manm neticesidir. Harpten önce 
Avrupa.da müthiş bir rıakloruo. 
ni moda. halini almıştı. A vrnpa 
merkezlerinde her :;ün ı-ny1l:ırı. 
nı Allabm bile şa§tracağı mua.. 
hedelcr imza ediliyordu. 

Bu mmıhcdclcr bugün bir hiç
tir ve unutulnm~tur. Niçlıı? 
Çünkü o mua.hedelerin çoğı.ı, bn. 
ınl'.'.n topu birden denebilir ki 
"muahede için nmahcd~.. olıo.un 
diye imza edilmişti. 

Bu kadar ~kilden ibaret ka. 
fon ve hayatla.t·ı ka~1t üz.erine 
yaztld.ık!arı zamnn ·dostane t~. 
r.a.hürlere vesıle vermekten ileri 
goçmiyen dostluk muahoo"leri. 
::ı.demitecavü.z muahedeleri bir 
nevi muahede enfilasyonu vücu. 
de getirmişti. Cumhuriyet Tür. 
ldyesinin imza!adığı mııa.hede. 
Ier ruh ve muhteva bakımından 
çok esaslı istinat noktalarma 
malik oldukları için harp sonra. 
ı:ıı A ı.TUpasmm sözde muahede. 
lP-ri ıle mukayese edileme7.. Bu. 
nun sebeplerini izah etmek iste.. 
eliği zaman insan bir çok nokta. 
lan hesaba katmak mecburiye. 
tinde kala. 

Bilhassa Türk muahedeleri. 
nin temeI?erini realiteler teşkil 
Mer. Komşula.rmm:la. yaptığı. 
lllIZ adeınitecavilz n1uabedeleri 
bu bakımdan tamamen coğrafi 
ve tariht şartlara. mutabikbr. 
fttifaklanmızda bayatnı yüzde 
yüz :kaplan temeltaıımr ter;kil 
tnıekt..edir. 

Balkan ve Saadaba.t paktları 
biribirlerine muhtaç olan ve bu 
ıhtiyaçları uzun zam.an devam e. 
rfe,.~")k olan memleketler arasın. 
da hakiki JştiyakJarm ifadesi. 
t:Jir. 

Son üçüzlü ittifakta sülhu ko.. 
r1ın1ak, Akdeniz emniyetini mu.. 
ha.faza etmek gayesi reel bir ih. 
t ıy~c:ı\ ifadesi ~ bu mua.he. 
denin daha evvelki dostluk ta. 
ahhiltlerine aykırı bfr ciheti i.h. 
tiva etmemesi ve 8Ul'eti mah!m. 
sad& ka.yrt.lar konmuş Qlması 
Cumhuriyet harici siyasetinin 
ne kadar nıantıkt ve ne kadar 
makul sebeplere istinat ettiğini, 
tezattan ka~dığnu gösternı~k
t..edir. 
Diğer taraftan Balkan An. 

tant1 ve yahut Saada.ba.t Paktı. 
nm Cumhuriyet Tilrkiyesi Cum. 
huriyet Tilrkiyesinin bu pakt. 
lan imza eden devletler b:ıkı. 
mmdan manzara.aı yine aynı. 
dır. Bu muahedelerin ruhunu 
tetkik edenler Avrupa.n:ın inki.. 
şat ve genişleme tarihini bera. 
ber göz önUne ala.cak olurlarsa 
va.raca.klan netice ~dur: Ba.L 
kanlar ve ön Asya bllyük kütle .. 
Jer arasmda.dır. Ba bllyUk kütle. 
Yer yalnız, askeri, eiyaPd değil, 
~osY!Ü• e~onomik ak.m yolların 
üzerındedirler. Bu yollar üzerin.. 
de bulunan kütlelerin millet ola. 
rak ya.şa.ınala.n, mlllet olarak 
inkişaf ~hi vil.cude getirme.. 
Jerl, medenıyct eserlerine yeni 
e,seı·ler Uave etmeleri ancak bir. 
lik vücuda getirmekle mümkün. 
dür. 
cud getirmekle mtlmkündür. 

Bu öyle bir zarurettir ki bu. 
nun aksini iddia edecek bU: ha. 
kikat henüz elde mevcut d0 '"1. 
dir. "'5' 

Böyle hakiki ve derin sebep. 
lere istinat ederek münMebeL 
ler tais eden devletler dUnya. 
nm tehlikeli . ~er geçirdiği 
~anlarda bıJa.Jtls kendilerini 
d~ kuvı.·etU ~örmek mecburi. 
yetindecllrler. 
Dfuıyanm ba~la.r? çözfilür ve 

dost olarak muahedeler imzs. e. 
denler şimdi ka.rşı karşıya harp 
halinde çıkarken Cwnhuriye.t 
Türkiyesintn devlet münasebet. 
Jeri çevresi gittikçe f!"en!Alemek.. 
te ve kuvvetlenmektedir: 

S.,.DRt EitTEM 

Parçalanmış iki sandal 
bulundu 

Dün birisi BtiyiikadadR. Yü.. 
rli:kali plajı önilnde. diğeri de 
Rıreçburnunda par~mt6 iki 
sand:ı? bulunmuştur. 

. Yürük .A !ide bu hm an sandal 
bir tenezıUh, Rirec;burnundaki 
de balıkçı kayı~rdır. 

Her ikisinin de eon !rrtırıa as.. 
~ asnıda denizde oldukları ve 
· dndekUer boğa tarak karaya 
· urduklan sa.nrlmakbtdrr. · 

Çan1 dallarını kesen 
çocuklar mahke~ 
ınece serbest 
bırakthnca 

Bahçe sahibi hüngür, 
hüngür ağladı 

Diin on ya~rndan kil<;ük ilci 
c;ocuk. Baktrköyünde bir bab. 
c:e.den iki ~am dalı kesmi~lerdJr. 
Çocuklnr t.e~tere ile fazla .~rill. 
tü vaptrklormdaıı ev sa.htbı ta. 
rafİndan ~örulerek ağa.ç ilzerin. 
de yaka !anmışlardır. 

Çam dallar! ile birlikte adliye. 
ve verilen t:.ocuklarm Y3Şlan 
küçük oldn~ndan haklarmd& 
takibat y::ıpıla.mıyarak ı;erbest 
btra krhmşla.rdtr. Çam da.lla.n 
sahibine iade e<iilnıiş. ıını:ak a. 
ğ:ı~lannt c.am gibi ~"\"l"'n adam, 
kP~ik dallar karşı~ın<la kendisini 
tııtamamrf. ve hiin~r hilngür 
ağkım1st1r. ---o---

KömOr 
çarpınasından 
küçük bir kız öldü 

.Dlln Beşiktaşta könıür çarp. 
ması yüzünden kUçlik bir kız öl. 
ınü§tür. 

Bc~ikta.şt.a Va.ld~şınesinde 
Abacı Llt.if ı:ıoka.Zında gazoı 
fabrikasında çalrqan Hüseyin 
oğlu Osnıa.n evvelki gece ayn 
oturduğu karısının yanından 
misafir gelen km 12 yaşındaki 
Nerminle oda~ında at.eş yaka • 
rak yatmrştrr. Kömür iyice 
yanmadığnıdan çıkan gar. her 
ikisini birden zehirlemiş \"e baba 
Jaz ertesi sabah baygm bir lıaL 
de hastaneye kaldınlmışlardır. 

Fakat Nermin baGtanedı .. öl. 
m~tUı·. Babası Omıan da ko. 
nuşa.nuyacak derecede ağır has. 
tadır. 

---0-

Mahmutpaşa dük-
kanlarını soyan 

tki kiz dün tevkif edildi 
Uzun za.marıdıı.nberi Mahmut. 

paşa. ve kapalı ç.ırşt esnafına 
yaka. silktiren 14: yaşında Hik.. 
met ve 17 yaşında. Fevziye a. 
d.ında iki ~cnç kız yaka.Jarun1ş • 
tır. 

Bunlar evvelki gün Mahmut. 
paşa.ya. ava çıkmı§lar ve bir dük
kandan bir çüt iskarpin ,diğer 
bir dükkandan da altt ~arp çaL 
mışlardır. Fakat genç kıZlarm 
böyle hiç bir dükkıi.ndan mal 
beğenmiyerek her yere girip 
çıkmalarından §ilphelenen bir 
sivil memur kendilerini ka.rako.. 
la. götü.rmUş ve üz.erlerini ara. 
ymca da i§ anlaııtnuştrr. 

Hikmet ile Fevziye diln adli
yeye teslim edilnıieler ve \lçün. 
cü sulh ceza bakimi tarafmdan 
tevkif editmi~lerdir. 

•-U-·• 

Nişan merasiminde ıki 
kışi ağır yaraiandı 

Evvelki gece Hürriyet tepe5inde 
lızetpai}a çHtll~inde oturan Abdul· 
lah fsmind,e birinin ni~n merası. 
mtndc iki w,ının a~ır suretle ya
ruJıınnıasilc ncllcelcneıt kanlı bir 
,·ııka olmuştur. 

~i~ana davetli bulunaular arasın· 
da Arnavut fü:ıa isminde birinin 
o~ulları Salih ve Mithatla babcıvan 
.Karanfil oğlu NiJ:aıl adında üç kişi 
"ardır. lki knrdeşlc ~iya:ı:lu1u ara· 
~ı uzun mücJdel!cnl:ıeri ncıkttr. Gece 
kafalar ceklldiktcn ... e vakit acce 
yarısını seçtikten sonra Nlyaıl ile 
Salibin eski klıılori kalplerinde 
ate,ıenmiş ve bunlar bir bahane ile 
kn"sayu tutuşmuşlıırdır. 

Müdahaleye vakii kalmadan Sa. 
lib tabııncasına d atmış fakat Ni
yazi dııha ç.abuk dananarıık l.ııça· 
ğıoı çekmiş ve Salibin kalbine doA· 
ru saplamıştır. Fakat bere!iet bıçak 
hedefi bulamamı, ve Sal!htn sol 
kolunun allına girmiştir. 

Salıhin kanlar !cinde yere yu. 
ı.arloadığını gören kardeşi Milbat 
da dC!rhat Niyezinln fizetlne saldır
mı~ ve eline geçirdiği bir odunla 
~iyaziyi başından a~ır suretle ya· 
ralarnış!ır. Ev halkı ancak bundan 
sonra hf'ıdiscye nıüclah:ılc eclehil· 
mlşkr ,.e bir tımırıen dıı feryada 
b::ı~lomışlardır. Bir müddet M>nra 
vaka yerine polis.lor ~lrnhs ve ya. 
nlılan hastahane~ lı:aldırdıktAD 

<ı:onra tatıkiluıta ba$ltımı,Jsrdır. 

Ticaret Vekili ·Ankaraya döndü 
"ithalatn1 ihtiyaç gösterdiği döviz tüccarların emrine amade 

1 b~!~~~~~~~~ ~!~~!,~~_f h.~~~!!I!~~~ "~'~-~~~.r.,~.ı~,:~,~~~.~ .. "'"" 
de ithalat, ihracat n ihtikar menıw "·e im•lltta Jlıım olan kim· tarafl:ın ı;u'Ç'nı \'{: l\anııvicenin silm· 
111evaaJan üze.Tinde mühim yed maddelerin fıkdanma '\°eya fi. rük r csimlerinrlc çok seni~ nisbct· 
tetkikler Y•.,.n tica"t ve1a1i yaUannın yükgcJmiş olma~ınu at• ıc lenıil&t y:ıpıl:mık fiyalfarm in· 
Nazmi Topçuoilo bu akşam folunuyordu. Buna göı·c aldığımız üırilınc~i yol11n:ı girlileccktir. Mu. 
Ankaraya dömnüıtür. tedbirler fUnlardır: rnkkııt k hul wulilnü de katdıraca-

Num1 Topçooflu Anka• Ham deri ithalini lcmiıı makı;a• ~ız. 

"'IAZiYETtN ı·aya hareketinden evvel tat• dlte deri fabrikatarı emrine 75 hin BUGÜNKÜ 
lcilderi etnfmda bir ımubv · Jngiliı Hra1ık akreditif imkanı ve- SBBEPLERİ: 
ririmize fU beyan•th bulun- rHmiştir. Di{tcr kim:revi ruııddclcr Bugün memleketimizin ithalat 
mutlu?'; içi11 sıkmtımıı olmıyacaktır; tün_ hakımmdan bir stkmtt geçirmiş 

"-· Bir hartadanbcri htanbuld• kil bu defa gümffikten çıkacak ola~ olduğu meydandadır: ancak bu 
mel>guJ olıiuğum i,tcr hakkında Alman men)tli mallar .aruında bu hal, ithalatımızı k-;;r~ıla.yacak te. 
gaz<'leler, lıergün part'a pare& ma.. m:.ddelcr me-ç-cut oldu1;u sibi. tn· diye vasıtalarmunn olmamasırr
hlın~l •ererek ef'kı\rı nmumiyeyi Sillere, 1''ramrn. tsvicre. Helcika ve dan değil, ithalat ticaretimizin 
rnunl>wıman haberdar ettiler. Gfi- Holandaıfan celbedilecek olanlar eylüldenberi tahassü.l eden yeni 
nün haı...aıı me-ç-rul1rı anısına giren icin JArımgelen ıkreditif C"mre a· vaziyete kolaylıkla. intibak ede-
bu i~ler etrafında gö~terdiklerl a- madedir. me~den doğmuştur. 
ldkadan ye y11ptıkl:m hizmetten Bu hu,..u:o1ııı diğer bir nol..taya da- Takas limitedin bugün elinde 
dolayı ~aıelelerimire teşekkfir e- ha işaret edeceğinı: Mamul deriler lıtgiltereidc 500 bin. '1ntcrchan· 
dedm. naerirıdeki güınrük resimleri geniş geaıble,. memleketlerden ithalat 

G11ı.-Til11bii fiyat yük~eltme •• bfr nbbt.t dshitlnde tenzil edllece_ için 400 bin ve diğer memlckct-
speküla~ron hareketlerine ka~ı il gibi deri ~anayii ite kundura sa· terde de takriben 100 bin stcr
aldığım kararların tatbik.ine ait na~;i üzerindeki muamele vergisi ling, ki bir milyon stedinge ya-
haııtlıkları yapmak üıere arkadaş. de yeniden tetkik oluntcakhr. lari bir mevcudu vardır. Son 
lanmdan haz:mnı bir iki giin için KAH\'E: tatbik mevküne giren kararnamı> 
burada bıruarak Ankeraya dönO- Bugün ellmiz:de 4000 ÇU'f'al kah- ile hububat ve canlı hayvan ih· 
yorum. Bu münasebetle Tardığun vemiz orardır; ikinciklinunun birin· raeatI serbestisi. ihracatımıza ye 
neticeleri. efkarıumumiyeye toplu ci haftasında yirmi bin, şubatın on ni bir genişleme hamlesi verece
bir surette letru arıetmeli fayda· be•ine bclar da •11'1ea oha bin (U. Cinden bundan sonra tediye 
h görüYorum. nl aelecektir. Bu ınlkbr memleke- m(lşkillıitının blisbütfin gayri 

PAMUKLU MENSUCAT: tin dokuz aylık UıUyaeıııı karşılar. varit olacağı aşikardır. Bu ara. 
llk ıpekülbyon. harekeUeri~ Bu kadu senit bir stok uasen spe- da maden ihrac!.tttmzı hiç naza· 

pamul.:lu tiıerinde .ıördiik, Ancak kflthyon• imktn vermlyecek dere- n itibara atmıyorum. 
bir taraftan yerli fabrikaların de· cede fazladır. Amerikadan vaktile ithalatta 
vam eden istibsalleri, diler taraf. Esasen alakadarlar, bu vuiyeli bulunmuş olan ve halen altı bu· 
tan güınrilklerde bulun.an Alman. ôireninee, spekilllsyoıı durmuş ve çuk milyon dolar dövize ibtlya· 
ttalyan ve Japoıı menşeli mallar bugOn kahveye kilosu 110 kuru~ cı bulunan itbalateılarmuzın ma· 
normat talebin çok üstünde bir dahi t.Jip kaJnıamt$ltr. ruz bulWlduğu müıkülat, alika· 
miktar teşkil ettiAi için fiyat yük• CAi: &rlar.ı zarar vermeden halledile 
se!lnıeğe hfçhır makul sebeb y0k• Yeni ithalat için icabeden ak.re. cek bir !ekle inkılap etmiş bu· 
tu. dilif, ilhaliteılann emrine amade lunmaktadır. 

Bu \ Aıiyet kar~mndı &ldıjuıuı tmnmıfttt". Y•kııı zamanda fiyaUa- Bir kısım malların mevcudu 
kar.ular şunlar olmuştur: nn tamamen normalleşeceli tabii· gizlenmiş olma.sına rağmen. ıtolr 

Sümerbank fabrikıtar1mıı, tetbit dir. Iarmıu; normal zamanlara naza· 
edilen fiyat esası iiıerinden aumt DEMİR; ra.n endişe verecek derecede te· 
randımanları ile çalışacaklar; harp Meınlekette ~eveudu azalmış bu· nakus etmit değildir. Bundan 
len t>vvelki fl:rata nauran yüzde 5 lunan demirin siraUe ve ihUyaç sonra da piyasanın ibtiyaeı bu· 
ile yibde t& arasındaltt fl~l wamnn ·nlabethıde cetb• tctn demtrclleriu lunaıı bilumum qyanm ithali. -
suretııe elde edilen yeni f!yaUar, lstedJklert blltnn kolaytıklfr ıemia tınôa en geni§ kolavlrklar göste
önümih:dd:i pamuk rekolleri şart· edilmiştir. Bir taraftan · t kın za. rilmek ve buıtünkü imkanlarımız. 
lannın teayriınüne kadır ayni ta. manda ithal edilecek de'tl\ ler icin la normalin biraz fevkinde mal 
laeaktır. Bund:tn ta.da ihtiyacımız, akreditifier açılmış ~ unuyor; getirtilmek suretile memleket i· 
ihraç edccelimir pamuklanmız dl#er taraftan Karabük .brikamı- çinde hiçbir malın yoksuz:Julc 
ka.rşılı§ı ol:ırıtk muhtelif rtıemleket ztn piyasad• lümm aörulen hadd~ tehlikesine maruz kalmadığı ve 
terden temin olunacak ,.!! piyasa· lenmi' demiri marttan iUbaren is· kalmryacağı isbat olunacaktır. 
me,·nıdtı •hima talebin fe.-ldnde tihsale başlama~ı. demir fiyaUarı. ALINAN VE ALTNACAK 
tutulacaktır. Bu arada ehemmiyet• nın da yaltında normalleşmesini le- TEDBİRLER: 
U tedhirlerimiıden biri de kaput min edecektir. Piyasadaki endişe- Aldığıilllz ve bundan sonra _. 
bezi ilrerinı:- mcn:u p:iimnik ı·eo;ml· hır, şimdiden zail olmuş ~e fiyat- lacağİmız tedbirleri şu gekilae 
nin tenzili olscak,ır. Jar tenezınte me~letmiştir. bUiba edebilirim: 

11EHt: CUVAL: ithalatın ihtiyac gösterdiği dö· 
T\ı"lsele ve umumiyetle mamul de. İhtiyacımızı karşıhyacak kadar viz, ithalatçıların ~rnrine amade 

ri ür.erinıieki fiyat tereffiileri, bil· yeni mal celbi için akreditifler a.. bulundurulacak ve ihtiyaç görül· 

KISA HABERLER 1 
Şehirde: 

+:· Beyoğlunda · YUJ.:sekka.ldınm· 
daki Tötouya Alman l>lübünde za· 
bıta tar-•fından araştırma yapılmış.. 
tır. Emniyet rnlidilrll, yapılan. :ıraş-
tırmanın, cemi;retter b.nununun vi
JAyete verdi~ ınutat mül"tlkabe sa· 
IA.hiyetini Jrnllanruaktan ibaret ol
duğunu söylemiotir. 

ı11 tki giin evvelki şiddetli t:ırt.t
nauın sebeb olduğu kasalara dalr 
alı\kadnr mtıkıtmlanı yeni malf.uut 
gelmektedir. Kefken adıı~tna dört 
saat meaafede Ayutaf3.nos burnu 
denilen mevkide 25 tonlak bir yel· 
kenli batmıştır. Limanımızdan ba.• 
hk alarak ltalyaya hareket cdea 
ve Marmara adasınııı l\Iernıerolk 
mevlı:iiıule karaya Jiişcn SeneraU .. 
kiden isimli ltııJ:ıan balıkcı gemi~i. 
dalgalartn ~iddetine dıyanımı~-a
rak parı;a1ıınmı~hr. 

• Yılba~ı aeeeı!nde ~baha \>adar 
nçık kalmak iı;itt ote1. bar ve gul· 
no l&blbleri belediyeye milJ'aeut 
et.ı:ni§lerdir. Belediye bun1ara ınll· 
sa.ade verecektir. Ya.1nl'Z ge~n Be· 
nelerde olduğu gibl bu ıene halk· 
tan "m&Q. tutma parut" almmr· 
yaca.kur. Aynca fiat u.nunmı. da 
mlni olunaca1ctir. 

* Dolmabahçe, Be$ikl•!J ve Bebek 
anuamda uzayan yot bUh&11& Kuru
çetmeden eonra pek bom ve 
dardır. Bu yolu ıeniıfletmek busu· 
sunda ôtedenberi va.ki olan dütfuı· 
celer tekrar ortaya et1muttır. 
Şimdilik geni,letme için nerelerde 
hangi binalarm iıtimllk tdileceği 
tabit edflmekted.ir. 

• T>On tk'8mdan itibal"•ft ekwnek 
fıyatlann• on 'Dat• nnamedi1mit .. 
tir. 

Memlekette: 
.:. Konl·ada vitrin müsabakasında 

birinelliji tımlr pazarı, ikiociliai 
Mumcular, üçünci.ilillü de Zfvarhk· 
lar tiearetb.uesi kazanmıttır. 

• Yenitehirde maden tetkik ve 
arama enstltüıü tarafından yapılan 
galeri alemlyatı durdurulmuştur. 
~ Adanadıı vakıflar idaresince 

Kalekapısında blr hal yapılmuı 
mün.aka&aya konmuştur. 

f} bmirde yerlere tüküren ~7 ki§i 
pua cesuiyle tecziye cdllmfıtir. 

• Maruf Fransız şehircilik müte
hawslanndan Korbüıi~ lzmlre 
davet edilmiştir. 

• Manisa ve bmirdeki zeytinlik~ 
ıer teshil cdilmokledlr. Her köylü 
ailesine icabı kadar -ıeytlnlil.:. veri
lecektir. 

>1 Er~rwu valisi HaJinı 4can 
veklleUcrle tema$ etmek üzere An• 
karaya gelmitUr. 
~ Na.(ia Vekılleti Tekirdaiında 

modern bir !ıkete :ıııpmaya karar 
vermiştir. Bu iskele için (50 bin 
lira aynlınıotır. 

* Vanda inşasına karar \ıerilen 
.skerl ha.ıstahanenin temeli alıfm1ş-
fl\'. 

* lzmittc gazeteci Cevdet Ya~up 
ile doktor Hasıın Omer arasındaki 
bukarel davasında doktor Cevdet 
Yakuba laı·ti~·c \'erıni§, gaıeteci 
Cevdet ılc davasın<lıı.n feragat eyle
mi')tir. 

·» Çaııaın inıar pllnutm tatbika• 
tında birtakım mü,kütat çıkmış, 
pl~nın boıuk olduğu gö.rülmü,tür. 
Nafia VckAJetinden bir be yet tet
kikler yasnnnk fü:erc Çangmya ııit

rııiştir. 
.,. 11 U5ilik l>ir mebus kafilesi 

kame.r bavttınnda tetkikat yapmak 
Oı~ Zonıuklaita ıitmi~t!r. 

dUkçe peşin tediye makamında 
olan akreditif kolaylıklar g8a • 
terilccektir. 

Bunun mukabilinde ithalltI· 
mtz, devlet tnürakabesi altında 
al!kadarlann vücuda getireceği 
teıokkilller vaaıtasiyle yapılaca· 
ğuıdan p.era.kenl:ie fiyatlann aza
milcrini tcabit etmek imklru el· 
de edilmİJ bulunacaktır. Çünkti 
bu suretle itbatıt ile perakende 
araama girecek spelriilltörlerin 
gizlenımsine meydan verilmemi• 
olacaktır. 
Yakın bir zamanda kaput bezi, 

kaıele ve mamut deri, çuval 
gilmrlik rellimleri tenzil edı1e
ce1rtir. 

Bir taraf tan talebi kar§ılaya· 
cak arz: temin olunmak ve piya
sa zorluklarmt gidermek gibi 
tedbirler alınırken, diğer taraf· 
tan çok yakın zamanda çıkacak 
salahiyet kanunundan sonra da· 
ha şid:ietlenmek üzere kuvvetti 
bir fiyat mürahbesi ve devamlı 
bir kontrol her zaman piyasaJa 
kendisini gösterecektir. 
Tuttuğumuz yolda neticeden 

emin olarak yilrilrken, roak,adt -
mur ve nedeflerimizi çok iyi kav
ramı1 oldulr!annr kabul ettiğim 
ithalat tacirlerimirin ve pera· 
kendeeilerin hükümetle iş birliği 
yapmağT arzu ve şiddetli tedbir· 
Jere JW:um göıtenniyecek şekil -
de hareket edeceklerirJ:len şitphe 
etmek istemiyoru.'n ... 

Sevgisi kabul edil· . 
meyınce 

Kasımpaşada Bedrettin ma. 
hallmıinde oturan Adil oğlu Ga. 
lip. bir müddctetnberi takip eL 
tif,i 15 yaşmda Ay.şeyi kendisi 
ila sevişmeğc mrf amtş, kız ka~ 
bul etmeyince b1çakta yarala. • 
mıetn-. 

İki gündür k!.C':ık geren Galip 
dUn y:ıkalannu~tır. 

-~ ---

Yazan: Hikmet Mü ı 

B ir sınıf halkın gençlerfll' ;~ 
b1yrk modeli, orta ya.ştılS 

rına hareket mevzuu ve yaş ~i 
la.nna teselli kaynağı olmuş el -an 
nema. artisti Douglas Fa.ir· c 
banks'm ölümü, şu hnı:p sene! ee 
ri.De tesadltf ettiği için, adatıl l'ı 
cağıztu adı gürUitUyc gitti. G• ıı 
zetaleı· ufak. Yazılan mevruıa.rı'. ltt 
çoğu harbe dair ... Eğer vazi) ~. 
aksine olsaydı, briyantini 
nev'inden başhyarak tırnakl 
nm biçimine kadar bütün ga 
telcrde sütun sUtun tavsifler ~ 
pılır, makaleler yazılrrdr. 

Haittlamaz mısınız; bır \' 
kitler Rudolf Valentioo adın 
blr $İnema artisti dalın. ölıniİl 
t!i ki. Amerikada gazeteler iki \ 
c.ı t.n.bı çıkmıştı. Sonra hu Uıt ~ 
mamı art . .ı.ra.rak ValeııtiO . 
ya. bir tUrbcı yaptırdılar! ~i 

Sinema. dünvasmın koc:t bl 
beği Dou,5:'la.B F:tirbanks bu fi"~ 
ta.fatta.n mahrum kahir. Io\endı ~r: 
için oek bir şev diyemem s;tıı e 
bazı filnı artistlerine hu akı' 
ti l~yık görebilirim doğrusu .. 

Yentıemediğimlz nitbe.lerı ıt ta 
harsız görmek gibi, kıymc•t dt 
şUrUcU bir gayretle buiunllla 
istem!yo_runı. Fakat ciyle ·gel . 
Y?r kı, sınema yıldızları, yinn 
cı asır hayatma bir havli tt ~ 
nevv1i. renk ve canlılık getirnı t 
olmasma rağmen bir ınikt.a r 
f~sat sokmuştur. O hayatın 
tıza.mIDJ bozmuş, ahlak anauell 
rini ~rsmış, gençlerden birkrs ~ 
nı hır nevi çılgma çcı.·irnıi5, ır. 
tiyarları şaşırtmış veya kızdı!' 
nuştır. Hulasa bir rahntsrrJrk ,·e ~ 
siJesi olmuştur. ı 

Arada bi, bu .marifetleri g~ ~ 
teren film koda.maıılarmdan ııı ~ 
ri öldü mü, dünya altüst edl 
lerek ba.zan bir kıymeUi kM 
veya bir bilytik aakerin görmed' 
ğı tebcile nail olmuş ve her 
şekilde olursa. olsun "sir.c.,. 
yıldızlığı.. m, J{ençlcr gözün 
her t~lü ._idealden üstün b lf 
m@vkıdc ~ostennll]tit· 

--~--

İyı bir ilim ve fen ada.mı ol · 
rak cemiyete hizmet edilebıld 
ğj gibi, yüksek san'at kabili~ 
tini temiz, insani ideallere ııSf 
retmek suretilu bir sinema arti 
ti olarak dahi beşeriyete hiı 
met mümkilndür. Fakat bu cı 
bet maalesef çok şuiistin:ıal 
di!~lş, "haksız yere ıltifat glit 
muş vanlış bir marifet,, haJind 
alrp vflrümü.ştUr. O kadar ki }le 
cemivet, kendi hududuna diktı 
ği bekciler ve merkezlerine kıt! 
duğu "sansür heyetleri.. ile, jl 
h~l .et.~ikleri filmleri halkın r; 
ZÜ önune koymadan önce. t8~ 
sinden iki misli bir dikkatle mtl 
ayene edivorlar ... 

Sinema, siyasetin de sinsi bit · 
Aleti olarak kullanılabildiği f 
b .. dikkat dört misline çıkıyor 

Filmler, en azılı dU§man~ 
daha şiddetli bir mukavenı 
tedbirini zarurl kılıyor. Bu çl' 
şit endüstriye el vermek &r1" 
edilecek blr şev midir? Ve ~ 
endü.strinln suçlarına iştirak eti 
mJ§ olanları hayırla yldetmel.' 
fırsat buluna.ma.masr isabet ol 
ma.z mı? / 

Yirmi yıl evvelki Vaıo' 
• 1 - -

2511211919 

Erzurum kadınlannılt 
metingi 

Erzurumdan Dablli)·e neıarctiıl 
selen bir telgrafnamede yenıdef 
yüılerce Türk kadınının bir içtlJll' 
akdetıfkleri, haksız bir işgal eJtıtl 
da butunaıt hmtr için Amerıt:' 
ayıınına telgraf ~r.'ktikleri hl!dlrl1 

mi~tir. 

~ Pazartea1 Sah -> 25I.K4n. 26 J. K 
~ 
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Yııt"ı 1R 24 t 39 18 25 1 S9 
tm~rıl; 5 36 12 51 5 37 12 :;1 



heri Bahisler: 

Finlandiyada 
. vaziyet 
iki hafta i~crisinde Fin. 

adan g-elen haberler. Rus 
~ harbiyesinin büyük kar 

ba.şlamadan evvel Fin. 
Yadaki askeri hareketleri 
~k azmile hazırlandığını 
rıvordu. Vipuri berzahına 

• n hücumlar muvaffakıyet. 
Celer veremedi. Yalnız şi. 
Cephesinde büyük takvive 

14 
'le <:offealan R·us kuvvetie. 
llı~dafaa hatlarını cenup 
etınde çekilmeğe mecbur 

tesmi tebli~lcri Rusların 
rheim hattma yaptıkları 
tın uzun zaman topcu ha_ 

ile beslenen cok kuv • 
bir taarruz olduğunu bil. 
llus kuvvetleri ııimdive ka. 
\l hata yaptıkları bütün 

arda valnız tankları 
llınışlardr.' Biribiri arkası. 
'Pılan tank hücumlarının 
adiven muvaffak olama _ 
~aln.ız tanklarla müstah. 
bir mevkic karşı zafer ka. 
~k ınümkün olmadığını is. 
,, en bir askerlik dersi ol. 
~r. Bu hücumların rıuvaf. 
~tsizliğinden sonra Ruslar 
ada kUsik harp sistcmL 
~ilcr. E,~;ela top atrşile 

t la k~m hatları kısmen ol . 
hrıo etmek, sonra nivade 
ruza geçmek istediler. 
bbüs te muvaffak ola. 

~~a gölünün şima !inde 
n Rus tarruzları da Fin 
tleri tarafmdan püskür. 
· Ladoga. ~ölünün 60 kilo. 
§iınalinde Aglajervi gölü 
da Finler mukabil taar. 

i ~çecek kadar kendilerine 
ıı: ıl.er. Bu mukabil taarruz, 
\ erıne vasıl olabildi. Rus-

epeycc esir ve harp le. 
~ alan !<'inler eski mevzile. 
a<lar yürüdüler. 

~ nyanın cenup kısmında. 
eketıer de Ruslara mühim 
er temin edemedi. 25 ki. 
e kadar ilerliven Rus ta. 
• Eotni körfezini Petsa -
bağlayan eı:ıas yolun 60-

• 0tnetre uzağında durdu. 
İlus taarruzları arasında 
fak olan kısmı Finlandi 
. §imal ucunda yapılan ha: 
ır. Ruslar bu mmtakada 
~e krtaları ve bir çok tarı,!{_ 
kıwvetlendirdikleri ordula. 

1 
fak olan kısım FinlandL 
bu hat Ü7,erinde !nari 

is. ~ kadar çekildiler. 
el ~ ltu~ ilerlemesinden cok 
.. , ıı~etıceler çıkabilirdi. Çün. 
o "C!-lar bu istikametten yü _ 

e!{ Bonti körfezine kadar 
h 

1 
~rtıiş olsalardı lsveçi Fin _ 
aya bağlayan demiryolu . 

ııt ltıiş olacaklardı. Bu tak_ 
F'inlandivanın haricten 

li tnat alabilmesi son dere. 
§kül olurdu. Fakat Pet • 
~n. Botni körfezine kadar 
kııomctrelik uzun bir yol 

Finlandiya ordularının 
lln mesafeyi hiç bir mu . 
. göstermeden Ruslara 
.ıvereceği zannc<lilemezdi. 
1 ltı son yirmi dört saatin 
f1arı bu tahminJn yerinde 
nu e-österdi. Rus taarruzu 

· !fatta Rus ordusu geri 
~ ege başladı. 
t/I ~andiya, ordusnun memle. 
el ildafaa edecek kadar kuv. 
o~ ~~lduğunu g-östermiştir. Fa. 

"l:aba iktısadi kuvveti bir 
tahammül edebilir mi ? 

l!tıalin cevabını Neue Zür. 

1 ~":itung gazetesinin bir 
~~ınde bulabiliriz. Bu ga. 
ltı1.nlandiyanın iktısadi va. 

1 şu suretle hulasa edL 

~ndiya. harbe son sağ-lam 
dı vaziyette girmişti. Harp 

tid' ~adan evvel dahili bir is. 
d-' ~aptr. Llzım olan silah 

. ıınmatr alabilmek icin 
ıstikrazlara ba.~ vurdu. 

~nı.anrnda c:ok faal olan 
/acatr harbin ilk gün.Un_ 
1 tama.mile durmugtur. 
tlikten sonra Fin fabri. 

~tlr;ı istihsali azalmr13, en 
ı sanayi sahaları bo~aı. 

ı~ır. Bu dakikada bütün 
ket yalnız müdafaa icir. 
Or. . 
ltaç hafta evvel Finlıın . 

~ltı.. sen.elik ithalatının ürt. 
taaar altın ihtiyatı vardı. 
~ li'inlandivanm satın al _ 
~ lttp malzemesine bu ka . 

lıij altrn kifayet etmez. Yal
b~landiyanın tavyarelerini. 
ı~ı ve toplarım yaparak 

ar da olduğunu ve bil . 
bu fabrikalara lazım olan 
lnadenlerinin Fin toprak. 

.Do bulunduğunu unutma _ 
O\l'rektir 
'ndiya '.bir çok büyük dev_ 
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Alman tay-, ar·e teri neden 1 ;ecm·s zaman ... 

miilelnadiven lskoçya ~ ulumbanın, . hor
,u nun mucidleri 1 

s rı.hillerine taarruz ediyor? 
Raşid tarihi anlatıyor: Tulum

t aıa , ı memleketimizde icad eden 
C.:rçc-k Davud a:llı bir mühtedi 
imiş. 

Bu zat, aslında (Fransalı) iken 
Felemenk diyarına göçmüş ve 
hır müddet orada oturduktan 

Harbin niçin hala başlamadığını soranlara verilecek cevap 
Şimal denizi cephes;nde korkunç bir harp devam ediyor 

l 
1 

\ 

sonra İslam dinine meyil ve mu
habbet göstererek on neferlik 
ailcsile 1128 de İst3nhula gelmiş, 
Galataya yerleşmiştir. Sonra ve. 
zir İbrahim Paşanın kaptanlığın! C. :ı. donanmaya girmiş. Venedik 

\ donan 'Jlasile çarpışmada göster -
Son iki hafta içerisinde Şi. 

mal denizi. bir c;ok deniz ve ha
va çarpışmalarına sahne oldu. 
Bilhassa Alman hava filoları 
lsko('.ya kıyılarına kadar bir çok 
defalar saldırdılar. 

Almanlar acaba niçin bütün 
hava faaliyetlerini 1skoq1a kı. 
yılarına hasretdiyorlar? Bu ~u. 
alin cevabmı vermek ic;in Şimal 
denizi haritasına bakmak kifa
yet eder. 

Şimal denizi ismi Yerilen su 
sahası 160.000 mil murabbaı p-e_ 
nişliğfodedir. Bu deniz İngiliz 
filosunun tam ve mutlak haki. 
miyeti altındadır. Hiç bir AL 
man harp veya ticaret gemisi 
Alman kara sularını tcrkederek 
bu denize açılamaz. Bu denizde 
İngilterenin Scapa Flow. Ro. 
syth ve fnvergordon üsleri var. 
dır. Bu fü;leri merkez ittihaz e. 
derek İngiliz filosu bu denizi ta. 
mamile gözetler. Şetland adala. 
rı Norvec kıyıları arasındaki bo. 
ğaz !ngiİiz 'tarassutu altmda _ 
d!r. Binaenaleyh Alman filosu 
bu boğazı aE?arak Atlas Okya • 
nusuna ı:ıcılamaz. 

Alınanlar Simal denizinin ce. 
nup kısımlarında da bir hare. 
ket yapamazlar. Duvres burada 
a.cıılmaz bir set vazifesini görür. 
Pas de Kalais boğazı Fransa ile 
fng-iltcre arasındaki mütemadi 
n.akliyata hasredilen geçitler is. 
tisna edilmek şartile tamamile 
bir torpil sahasıdır. 

İngiltercnin cenubundaki ha. 
va üslerinden deniz tayyareleri 
deniz gözciilüfünü tamıımla. 
n;ak için mütemadiyen uçuş ha. 
lındedir. Tayyareler bugün de • 
niz hareketlerinin ruhu olmuı,_ 
tur. Çünkü deniz altındaki tah. 
telbahirler tayvarelcr tarafın. 
dan derhal görülmektedir. 

Almanya, Şimal denizinde 
herhangi bir hareket yapabil _ 
mek için İngiliz filosundan da. 
ha kuvvetli bir filova ihtiyacı 
olduifunun farkındadır. !ııte bu. 
nun içindir ki Alman filosu $i. 
mal denizinde katiyen görünmiL 
yor. Yalnız Alman keşif ve bom. 
bardıman üslerinden sık sık hn. 
valamırıık Britanva müdafaası 
nın zayıf noktalarını aramakl~ 
iktifa edivorlar. Ve nefsi !naiL 
tere sahillerini cok kuvvetli ~Ü
rtafaa edilmiş buldukları icin se. 
ferlerini tskocva sahillerine ka. 
dar uzatıvorlar. 

Şimal denizi sahası Alman 
bahri.vesine tamamile kapalı oL 
du<{u için Alman g-emilcri, tah
t~lbahirleri Atlas Okyanusunun 
şım~I kısımlarında çalrnmağT 
te:cıh ediyor. Bremen ve City of 
Flınt bu voldan istifade ederek 
~imaldeki Rus ve Norvec liman. 
!arma sığmabilmiı:ılcrdir~ 
Bu~~ ortada inkar edilemi. 

vecek hır vakra var: Alman fi_ 
losu Cuxh::ıven ve Wilhclmsha. 
ven Iimanlarile Ki el kanıı Jı ya. 
krnlarmda sıkı~ıp kalmıstır. 

1n2'iliz ıremilerinin bu' liman. 
!ara hücum ederek Alman filo. 

!etlerden harp malzemesi ala _ 
bilir. Finhndivnnm vok olma . 
smı istemi ven her mem lekrt bu 
hiiki'ımetc .,.enis krediler de a. 
çacaktır. ~u halde Finlandiva_ 
nın iktrsac'len vpnilmesi imkan 
sı1.clTr. - Lr, Tcmps . 

, d;~i çeviklik. top atmakta ve ni. 
Şin vurmakta gösterdiği muvaf -
fakıyet vezirin takdirine mazhar 
olmuştur. Dönüşte de çoluk ço. 
cuk müslüman olup Gerçek Da
vud adım almıştır. 

İnce fikirli bir adam olan Ger. 
çek Davud o zamanlar İstanbul 
kadar meşhur olan yangınlarınt 
söndürmek için bu tulumbayı i
cad etmiş ve bir yangın çıkınca 
kendi kendine, tulumbasını ' ahp 
imdada kosar olmuştur. Tophane 
ywgınında bu yoldaki büyük im.. 
c'l:ı.dı sadrazamın dikkatini çekmiş 
ve bir tulumbacı ocağı teşkiline 
müsaade alarak Gerçek Davudun 
( ;ı.ğa) lı~ı yani kumandası altın. 
da ilk tulumbacı ocağını kurmuş~ 
t'ır. Burada sakaların hususi kı. 
y~fetleri ve neferlerin bakırdan 
; pılmrş külahları vardı. Davud 
/.<ta, bir zaman sonra hortumları 
icad etmiş ve "bulut kırbasından 
f-.1c;kasile bir damla su atmak 
~·iimkün olmryan yerler" e su ye
tisti rmiştir. 

lngilf cre sahillerine mayıı döken bir Alma>ı tayyare~ 
Antakyada ışık söndür

me tecrübesi yapıldı 
Antakya, 24 (A.A.) - Bu ge

ce 28 dakika süren ışık söndürme 
denemesi t<l;m bir muvaffakıyet· 
le neticelenmiştir. işaret üzerine 
iki dakikada bütün ışıklar sön -
müs, şehir karanlık içinde kal • 
mıştır. Valimizin riyasetindeki 
heyet şehri dolaşarak denemeyi 
kontrol etmiş halk ve ekipler va. 
zifelerini mükemmelen yapmış -
trr. 

sunu mahvetmesi imkansrndır. kikat bugün için de varittir. yan hiç bir geminin girmesi a_ 
Çünkii bu üsler çok geniş bir Fakat dünün kumandanları yal. deta imkansızdır. 
torpil sahasilc himaye edilmek_ nız yiyecek arıyorlardı. Bugün Bu sıkı tazyike Almanva de. 
ledir. Bu yüzden buralara ya. harp yiyecekten ziyade iptidai nizaltı gemileri ve tayyarelerile 
naşamıyan İngiliz filosu bu tor. maddelere ihtiyaç hissettiriyor. mukabele etmcıfo çalrşıyor. Bu 
pil S::\hasının dnıında altmış miL Harbin ilk ayı alide Almanya mukabelenin tamamile zararsız 
lik ikinci bir torpil hattı kur- için yola çıkarılmış olan bir olduğunu iddia etmek doğru oL 
muş bu suretle Alman filosunun milyon tonluk harp malzemesi maz ... Tahtelbahirler. tavyare
cıkm'.lsmı tamamile imkansız Almanvaya g-iremedi. Yarısı İn. · !er, bilhassa tahtelbahir ve tay. 
bir hale g-etirmiştir. giliz filosu tarafından müsade. yarelerden dökülen miknatisli 

Napolyon "Ordular, mideleri. re edildi. Diğer yarısJ Alman maynler İngiliz nakliyatını bir 
le harp ederler,. demiE;ti. Bu ha.; ,gemilerinde yüklü olarak bita _ hayli işkfü ettiler, fakat !ngiL 

Diyar bak ::la "İnönü,, 
mektel>ini açtı 

Diyarbakır 24 (Hususi)- Ma
arif Vekili dün liseyi, belediyeyi, 
vilay<:ti ziyaret etti, yayrmevin . 
de kitap vaziyetini tetkik eyledi. 
Saat on beşte Vali Mithat Altıo. 
kun himmetiyle yapılan yeni ilk 
mektebin açılma töreninde bu -
lundu. Vekil şu sözleri söyliyerek 
kurdelayı kesti: 
"- Bu okqlu kurmakta emek 

çekenlere, bilhassa Diyarbakır 
valisine şahsan şükranlarımı ar -
zederim. Bu mektebin adınr Milli 
Şefimizin adlarile, İnönü ile tev. 
sim etmeyi muvafık gördük. Cok 
temenni ederim ki, burada oku _ 
yan memleket eocuklan da Milli 
Şefimiz gibi memleket sever ye
tişsin." 

Vekil, bundan sonra krz sanat 
enstitüsünü. ilkokulları dola~tı, 
orduevinde belediye tarafından 
verilen ziyafette bulurJJu. Maarif 
Vekili bu sabah Gaziantebe gitti. o, __ _ 

Çanakkale vapuru 
iz mirde 

İzmir, 24 (A.A.) - Akdeniz<le 
şiddetli bir fırtınaya tutulan Ca. 
nakkale vapuru limanımıza gel -
miş ve dün gelmesi beı'denen Er
zurum vapuru gecik:ııiştir. Bu 
vapurnn bugün gekceği anlaşıl . 
mıştır. 

raf limaP.larda yatıyor. terenin hariçle muvasalasını 
Tütün satışı 17 milyon 

kiloyu buldu • ." Simakvc Man~ denjz}~rini g-ö. ke~meğe muvaffak olamadılar. 
z~tleven müttefi!< filolar, yalmz Yalnız Alman tavvareleri ka_ 
Alman vaJJurlarmı değil bitaraf file halindeki nakliyat üzerine 
gemileri de gözetlivor. Alman çok mües~ir oldular. Alman de: 
limanlarına harp levazımı taşı. nizaltı gemileri İngiliz müdafaa 

hatlarının içlerine kadar gir. 
mek cüretini gösterdi, bilhassa 
bu gemiler inanılmaz müşküla. 
ta tahammül ederek Scapaflow 
üssüne kadar g-irdiler ve zayia. 
ta uiframadan c;ıktılar. 

lzmir, 24 (A.A.) - Gazetelere 
nazaran tütün satışları yekunu 
17 milyon kiloyu bulmuştur. Sa -
tıslar, piyasanm ilk günlerdeki 
kadar hararetli olmamakla bera -
ber kesilmeden devam etmekte _ 
dir. 

Polonya ile muamele 
yapan .tiiccarlanmıza 

Ankara, 24 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden: · 

Polonyaya mal sevketmiş olup 
da son vaziyetler dolayısile. ala . 
cakları hen üz Polonya kliring 
müessesesince Türkiye Cumhu _ 
riyet Merkez Bankasına havale 
edilmemiş olan ihracatçrlanmızrn 
ve bu memleketten sair suretlerle 
ticart mahiyette alacaklı olanların 
müsbet vesikalarile en geç 15.1-
1940 tarihine kadar Ticaret Ve. 
kaletine müracaatları tebliğ olu
mı r. 

---0>---

Karamürsel hükUmet 
konağı yanıyordu 

Karamürsel, 24 (A.A.) - Saat 
18 de hükumet konağında yangın 
çıktı varidat odasının sobasından 
crktığı anlaşılan yangın odanın 
döşemesini tutuşturmuş ve yeti. 
şen halk ve jandarma ve memur -
larm kovalarla taşıdıkları su ile 
kısa bir z.amandq etrafa sirayet 
etmeden söndürülmüştür. 

--o--
Tayyare yapıcısı 

Foker öldü 
Nevyork, 24 (A.A.) - Maruf 

tayyare yapıcısı Anthony Foker 
ölmüştür. 

Bu izahattan sonra harbin ni. 
c:in hiil<i başlamadığını soranla. 
ra verilecek bir cevap vardır: 
Sima! denizi eephsinde korkunç 
bir harp devam ediyor. Bunu 
,görmüyorlar mı? 

tik denizaltı yapan 
mühendis öldü 

Canves, 24 (A.A.) - İlk deniz 
altı gemisini yapan deniz mühen. 
disi Bendenf, 7 5 yaşında olduğu 
halde, dün Canveste vefat etmiş. 
tir. 

Görüp düşündükçe 

Güzel bir emek 
Dlinkii gazeteler, I<atih, l~minönü, Ilcyoğlu kazalarında 

ııj/;urlu bir <:alı~ıuanın baı;;lachiı;ını yazclılar. 
nu adlarını Sll)'<lığ"nn merkezlerde, ilk tahsil c;:ağmdaki 

fakir (,'O<·ukları korııına. komisyonları kıırulınuı;;. Bunlar, baş
k~ı lnıı;;ka çarelere ba';i ,·nraı·ak puı·n buhı<"aklar ,.c kimsesiz 
~·an'Ulıtı·a ynNlnn edecekler. 

Yardım, bizde ata miı'nsuhl'. Hiç bir Tüı·k yoktur, ki ken
diıukn daim diişküııiinii gHrsün d<", baı;;mı çc,•irsin. Değil ken· 
di so)·ıımnzdan olanlara,- başka boydan gelenlere de, elimizi 
uzatnız. 

l•'akat zekat, fıtra gibi dini emil'lerlc bu yardım, ferdi sa
luul.a kalıuıı;ı, dü.nynnın geçiı·<liji,i iı-;tibalelerc uydurulmamış
tır. "))in,, in "taassıqı,, olılu"u giinleı·cle ''fakih,, lerin "kıyas,,ı 
bile llll'';'l'U ı-oa)·ılıııadı~ı ic;in i<;tinıai gayeler peı;-iııde koşan ,.c 
ımt•ak bu ncti<'ere ,·armak lc;in emir olunan dini yardımlar, 
''ferdi,, likten kurtulanuuh. 

Halbuki )'ıllar, yeryüzünü her ~ün biraz daha dcii;i!;itiri· 
)"Ol', bii)·üycn cemiyet içinde ferdin kudreti azalıyordu. Git.gide 
lkğil bir nıahalle · n-;arı muhtacı tanımak, kom~unun halini 
bile ö~renmek giic;:lc~ti. 

Yer )'Cr yarclrm c·cmiyctlerinin kurulw;u, i';'tC bu yüzden
ıliı'. Tek tek da~ılan kunctinılzlc hiç kimsenin derdine çare 
lrnlamıya<·ıt~·ıuuzı anlathktan soııra, geniş kudretli, zenğin teş
kHiitlı cemiyet ler kurcluk. Onlar, deı·tlil·i, ıuuztaribi, muhtacı 
hizden dalın iyi güriiyor, clahn. yakından bakıp giizctliyor. 

Okuma yuşmdnkl yMTulanmız, başlr başına bir mesele. 
lit'. Bunların aı·asmda içler acısı olanlar \'ar. Zckl\larının fi
.tanlnrı, sıska, dar hir geçim suksı .. ı ic.;incle kalflıkça. bii)·iiyüp 
sc>rpilcıuezler. Yarıulılıı:;ın, ciim<'rtçe ,·erdii:i kafa. ye ruh ha· 
dncleri, ke>nclilerini gösterecek meydanlara. kM·uşamazlar. 
l"oksulluk, çok ~cc;:nıeden onlaı·m gch·cl~lcrini keınirmejl;e ha.ş
iar. ZC"ka jeİİne~leriyle tut.n~an ı;:üzlcr, ya' nş ya,·nş donuklaşır. 
Zayıf omuzlarına a~ır hastahk.lnr <;ullanır. Ilu surete kimbi. 
ir knc: cliihimiz, kaç hfırikaımz kayholmu,tur! .. 

Başııckil Do7.:tor Refik Saydamın Tıinıaycsimlo 
Hilıiliahnıcr Bıyo!/lıı kazası famfıııdaıı tertip 
edilen balo evvelki gece Tokatlıyan sal.onların. 
da verilmiştir. Baloda ı><ıli 1•c bclcdi.1ıc reisi 

Dol.lor Lfitfi Km7ar ile 1ıir çol• gii:i<lc .~ahsi. 
ytt /et lmlıı : ı mıı\ .~aıalıa f,a.d:ı r ( fjlcııilrııi.1tiı'. 

Resinılorimiz uuloda iki kö§cyi gösteriyor. 

Son yıllarda miibarek bir u~·ımıkhkla yer yer onları ko
rnnrn. cemiyetlerinin kuruldnğunıı bili~·oruz. Damla damla 
aktın hayırın lzl belirsiz olur. Faknt unntmıyalım, ki bn <lanı· 
laların hepsi , ·erimli bir tarlay& (lükiilcn Nlsnn ya~murların:ı 
benzer. Her damlanm (lü!;ôtii~i'ı nemli ycrd<'n yarın ycmye~iJ , 
iinıit dolu ba.~aklar fı~kırn.cn.ktır. 
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Fenerbahçe Galatasa
raya 3 -1 yenildi 

Sanıacivertliler umumiyetle h8kim oynamalarına 
rağmen mağlôp oldular 

Vefa Beykozu, İstanbul- Hilali, Beşiktaş Topkapıyı, 
Alhntuğ da Süleymaniyeyi mağlup etti 

IJün lık maçlarının ikinci dev. 
resi üç statta birden ba~lad1. 
Taksim stadında günün en miL 
him müsa.bakasmı Galatasaray 
ıle Fener takımları yaptılar. 

10 binden fazla seyirci önün
de oynanan müsabaka ekseri _ 
yetle Fenerbahçe hakimiyeti al. 
tında. oynandı fakat 3-1 Gala
ta~arayın galibiyeti ile netice _ 
lendi. 

Hakem Adnan Akının idare 
ettiği bu müsabakaya Fcnerbah~ 
çe Fikretten, Galatasaray da. 
Cemilden mahrum olarak işti_ 
r&k ettiler. 

Galatasaray: 
Osmaıı - Jı'anılo:, Adnaıı -

MıUJrı, Enver. Oelcil - Salahat_ 
tin, Eşf a/.:, Salim, BıulU"ri, Sara. 
/im. 

Fencrbahçe: 
Cihat - Fazıl, Lcuip - Re. 

:µıt, Hayati, Esat - MeliJı, Bon
cuk ômer, Y~'iar, Rebi, Basri. 

Oyuna Galatasaray başladı. 
Daha ilk dakikada soldan Fener 
kalesine inen san • kuınızılılar 
Budurinin topu yavaş vurması 
yüzünden muhnkkak bir sayı kn. 
çtrdılar. 

Bu tehlikeyi atlatan Fenerli. 
l~r derhal mukabil hilcuma g~. 
lıler ve kısa bir 7..aman içinde 

. oyuna tamanıe.n hAkinı olarak 
sağdan soldan Galata.saray kı:ı... 
lesine tehlikeli hücumlar yap _ 
tılar. Bu arada Basri ve Melih 
muhakkak ıki gol fırsatını to. 
pu a metreden dışarı atmak su. 
retile kaçırdılar. Galatasaray 
kalecisi Osmanm gUzel oyunu 
da bir çok akınların neticesiz 
kalmasına sebep oluyordu. 

GALATASARAYIN !LK 
GOLÜ 

28 i.Mi dakikada Fener mü. 
da.faasmın 18 pas çizgisi dışın.. 
da sebebiyet verdiği ceza vuru .. 
şunu Salahattin Cihadın geç 
plonjon yapması yüzünden yer_ 
den ve köşeden Fener ağlarına 
takır. 

Bu gol Fenerlileri daha çok 
gajTetlendirdi ise de ortada Ya. 
şann ağır hareketleri bütün 
gayretleri boşa çıkardı ve devre 
1-0 san • kırmızılıların galibi
yetile neticelendi. 
nrıNCI DEVRE: 
Bu devreye Galatasaraylılar 

çok canlı başladılar ve 10 daki.. 
ka içinde iki gol yaparak gali. 
biyetl sigortaladılar. 

GAT,,ATASARAYJN 2 Net 
C'ı-OLü 

5 inci dakikada sağdan sola 
geçen topu Buduri Sarafime ge. 
((İrdi. Sarafimin kaleye mu\1azi 
~ttt~ şiltU Cihat ancak karşıla
yabıldi. Salim önüne dü.~en topu 
gayet sıkı bir şiltle boş kaleye 
soktu. 
GALATASARAYIN 3 UNCO 

GOLU 
10 uncu dakikada sağdan Fe. 

ner kalesine inen Salahattin ka.. 
leye çok sıkı bir şüt çekti, Ci. 
hat topu bloke edemiyerek Sa. 
rafimin ayağına düşürdü. Sa. 
l"afimin hafif dokunuşu ile yu. 
varlanan top Fener kalesine 3 
üncü defa girdi. 

Bu golden sonra Galatasa.. 
ray muhacimleri çekingen oy _ 
namaya başladılar. Buna muka. 
bil, açzlan Fenerliler oyunun 
merkezini Galatasaray nısıf sa. 
hasma intikal ettirdiler. 
Başta Enver olmak üzere Ga. 

latasaray müdafaası fevkalade 
oyn.ıyara.k Fenerin hücumları. 
11m neticesiz kalmasına sebep 
oldu. Bu arada Osmanm fevka. 
iade kurtarışlarını da unutma • 
ma.k Iazun gelir. 

FENER1N lLK VE SON 
GOLU 

41 ~ c!aki.kada 'Musanm ka
le önihıdekl kargaşalıkta Osma. 
na verdt~ pns Osmanı kontrpL 
ye yakıı.ladı ve bu suretle Gala. 

tasaray kendi kendine yaptığı l K'rıs - Mııammcr. Mcsuliuı -
golle u.eli rakibine bir sayı ka. Lütfi, Bokir, ,\'i!J<tZi - .Vimct, 
zandırdt. Bu l!Ol ile daha çok J Rii.ştem, Orhon, Feyzi, ismet. 
canlanan Fenerliler 42 nci da. Müsabakanın ilk devresi Is. 
kikada bir penaltı kaZ&OOılar 
fakat Esat çok fena bir vuruş 
yaparak bu mühim fırsatı kaçır. 
dr. Müsabaka da bu suretle 3-1 
Galata.sayın l!alibiyetile sona 
erdi. Hakem: f 1nan Akın ovu. 
nu f yi idare etti. · 

lfoyrtıttin Bah toğlıl 

latanbulspor: 8 
Hilal: o 
'l'aksim stadında günün ilk 

!birinci kürnc maçım İstanbul. 
sporla Hilal tnkımlan yaptılar. 
Rakiplerine nazanın çok kuv. 
vctll olan sarı _ siyahlılar baş_ 
tan sona kadar hakim bir oyun. 
dan sonra mU~abakayı 8--0 gi. 
bi açık bir farkla kazandılar. 
Hakem İzzet Muhttin Apak'm 
idare ettiği bu müsabakaya ta. 
kımlar şu kadrolarile iştirak et. 
mişlerdi: 

lstanbulspor: 
Saim - Ali, Hayd - Faruk. 

Enver, Süleyman - Bahri, Ci. 
hat, Mehmet, Ha..,an, Fahri. 

Hilfil: 

12.30: J>ı-ogr:ıııı 'e ıııcmlekct saat 
ayarı, 12.35: Ajan,. \'C meteoroloji 
haberleri. 12.SO: Türk nıüziği (Pi.) 

13.30/14.00 Milzik: Hafif müzik 
(PJ.) 18.00: Program. 18.05: Mem
leket saat ayarı. Ajnns ,.e meteoro· 
loji haberleri. 18.25: Müzik: Rııd

)'O caz orkestrası. 19.00: Konuşm:ı: 
(Orm11nlarımııı tanıyalım ,.e koru
)'ahm). 10.15: Türk MilziSl: Ça· 
lıınlıır: Vecihe, Fahire Fers1111, Re· 
şat Erer, Cevdet Kozan. l - Oku. 
yan: Semahat Oıdenııes. :W.15: Ko. 
nuşma: ('rerbhe). 20.30: Türk 
müziAi: Fasıl heyeti. 21.15: Müıik: 
Küçük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 
1 - Morena: Potpuri. 2 - Mousor
gsky: İran dansı. 3 - Anton Ru· 
binstein: Fcramors operasından 

bir parca. 4 - Czernik: Rakseden 
kalpler. 5 - Rebikoff: Romans. 6-
Supe Mııça kızı operasının üvertürü 
22.00: Memleket ı;aat ayan# Ajanıı 
haberleri; ziraat, Esham - Tahvi. · 
Uil, Kambiyo - Nukut borsııs1 (Fi· 
yal). 22.20: Miizik: Küçük orkestra. 
{\'ukılrdaki pro.cramm devamı). 
22.35: Müzik: Schubert - Bilme. 
miş Senfoni (Pi.) 23.00: Müzik: 
Caıband (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 
program, ve kapanış. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEYOGLU 

f PIC1L ı &unı ('t'llrqe> 
llEL&Jl.ı S:~lı ~ 
llABAY: Cc palaYl'ft~I T>Olla han)'ed (T1lrltçt). 
"tlllll:B 1 Moııınartr ır-c•lert 
TAllMM: Valelı: Zora.ki baydut (Tllrlıc•>. 
ı...u.ı:ı Oeoe :rarm lınnt•I. 

llAJL\KYAı Cambuhane ııraııe-ı .. ÇıllJl!l 

ıııcllt.ı>ll141r 
'LKAZAa:LIYlıdra ll&t&nu••• 
Vl'LDU:: aıldırmemwur 
l!'lf: 

tanbulsporun nisbi hakimiyeti 
altında oyııandı. 6 nrı dakika. 
da Cihat çok güzel bir "ütle ilk 
goili yaptı. Bu golle dahn çok 
canlanan sarı . siyahlılar ikisi 
Cihat biri do He.san vasıtasile 
3 gol daha yaparak devreyi 
4-0 galiı> bitirdilcır. 

İkinci ..devre_iamaınon hfıkim 
bir oyun tutturan lstanbulspor. 
1ula.r .ıffilıil mUdfilaasınm-bütün 
ga.yfetlerhın rağmen 4 gol ya.. 
mı.rak mUsabakayı S-0 kazan. 
dılar. 

lstanbulspor takımında bil. 
hassa solİQ Cihat fevkalade oy. 
myarak tebarüz ediyordu. 

Şeref Stadında: 

Vefa: 2 
Beykoz: 1 
Şeref etacimdn oynanan Vl'fa. -

Beykoz lik rna~ı. günUn Galata.<ıa.
ray - Fenerden ııonra en mUhim 
karşılaşmasını teşkil ediyordu. Ha
kem Tarık'ın idaresinde takımlar 
sahaya çıktıkları zaman iki tara-

25 - 12 - 939 Pazartesi 

\lUU: Namwılekt&I "' ıtap1JU1 Skorpl)c-.. 
(Juı....-.ı 

ş \U: !lllug-., 11.nıyor 'tr Gını;5t•rln &.l<n~ı. 

f!\ :-. : SU•·•:s-e r..ıaııuı ve l.'çan dc.nanmı" 
4.KIN : QOI kız:ı Cemile ITtlrlıı;eı ... U)kü-

.... ıecel•r. 
t ST AN 8U1. 

n.KAHı Vatan ııurtaran uıaıı 
c,;ıann:aı.rTAttı Gaip utukl1t.r •• f!o••• ço-

etı~ 
4.ZA:K ı Vatan ııurcva.ıı a•lan 
'ur.Lt: TOllUft fi ... ITUrll tııınıı 
nlltAN: 13tldlrıııeml$t1r 
WIALı Dll~Jl'l&l'.l 1111.«kell altın4"- t) ~il lı •• 

Haydulla.r aruında 
\Lf.:HDARı Tr•un T>aea ITUrıı fllınll 
'lltN l!iloımfttttc!al ı Ruırııa. 
AICGC'."I": l~rPmhılnd•l: B1Mlrm•mhllr. 

BEŞiKTAŞ 
"l(lAT I'. ı BUdırmemlştır. 
qZN: Maskeli aydutıar ... Ut;utum. 
Gt:Rı:t.: nat uramaıııın •• cuınas ııuıtan 

CTQrkçe) 
KADIKÖV 

HALEı Kadınlar hapıaanm Ye ıııum @'OÇldl. 
""i.CRF.l"TA: p,_.- tr1t'11~• ve T11,-1re meıktuhu. 

'OSKtlDAR 
RALP:: 

BAKIRKO'f 
~th,TtTAnt: llnlnı>n.,tu eentonı 
l'l.\ICUlı Blldlnnmıı~ır. 

SRHlR TİYATROSU 
Bu R"ece: 20.30 da: Tepe

ha'ı Dram ln~m1: 
YELPAZE 

• •• 
Komedi Kısmı: 1KIZLEH 

.. HALK OPERETl 
Augün matine t6 
ıla. Akşam 9 rla: 

Zozo Dalmasla 
(GtT ~ KAU 

1)--

ALEMDAR sinemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

fın da en ku\ vetU k·~dı nlarını mn
h:ıfm:n rttikleri görUldlı. Osun 
başlar b ')lnmsz V fa mE'rk z mu
hocimi ~ulhi nni 1 ir akı in B :ı ~o .. 
kal sın(• irdi ve hırin ı d kıknda 
t lkımımn 1 k golunu ~ plı. 

Be.} kozhıl r b m ıınc k 20 in i 
dnklk d K • mtanın altı ı bir ol· 
l<ı mııkl\bclc e>ttllcr '" \az!~ et ı -1 
l.ıembcrc o du. 

Dm re ~onlarınn doih u V('fnhlnr 
rakiolPrini ndamııkıllı sıkıştıımuğn 
ba ılndıln.r. Ve Hakkı ikinci golli de 
~·aptı. Devre bövlecc ~-1 Vefa .. 
ııın il"'hlnc ncticelcndı. 

lkinct dcvı-ede ovun Vefanın lıfL· ı 
kimh·eti allmda gt>çtı. fa.kat ıkı ta
raf da gol )apnmadılnr YC ilk dev. 
ı ede ki 2-1 ilk ııctlco dcği mct'li. 1 

Takımlar: 1 
\'efa: Safa - \ ii.lthl, Guro • \ h- j 

ı1us, Liıtfi. Şiikri • Necib, l'ttuhte
'jl'Jll. Sulhi. lhtl,l\ı, Jlijc;p~ iıı. 

IJC,\ koz: "af:ı - Baluulır. Halid -
Kemal. :.ıızif, i\lehnwt - Turhan, 
S:.ulcddin, ŞchRL, I\:unrun, K~ııım. 

Fener Stadında: 
Kasımpaşa: 3 
Sül ':?ymaniye: 2 

Lik maç!Elrınm iki11<·i rle,·re· 
sine Kadıköy snhas ıda KaP.ın1-

paşa ile Sülcym~niye arasında- 1 

ki ınaçl:ı ba.§la.ndı.. 

Birinci devrP 'K· sıınpaşalılar 
J. Stileymaııiveliler de 2 gol 
attıl..r-.. 

İkinci devre de İS(' Kasımp;ı. 
şahlar 2 gol a tarn 1c maçı :)·2 
kazandılar .. 

Beşikta~: 3 
Topkapı: O 

Bu stalta ikinci maç Beşik. 
ta. la. Topkapı arasında idi. 

Bu maça - •,.;iktns ı-ıu kadro 

ile t:ıklı: 
lif. Ali - Tud, !• rıı ıı/; - IIPl-

scyin, Fcy;:;;i, ()f}ıat - lfrıwıti. 

Rı.dı•a111 Sabri, .~f'ı'cf, Eşref. 
Birinci de\•re kaçıw goller a· 

rasmda O.O bitti. İkinci devreye 
ise Beşiktaşlılar yeıını<' aımile 

başladılar. Eşref \C Hayatinin 1 
yaptıkları :: golle maçı 3-0 ka 
zandılar. 

Bakırköy $ahasında: 
Arna vutköy: 7 
istiklal: ı 

lstanbul böle-t'Sİ kup~t maçla.. 
rmm dördüncü haftası maçları 
dün Bakır köy stadmdn oynandı. 
llk karşılaşma E§rcf l\1utlunun 
idaresinde lstiklf>l • Arnavutköy 
arasında oynandı. 

Rüzgarı arkalarm·ı alırn Ar
na.vutköylüler ılk devreyi 5-J 
galip bitirdiler. lkind devrede 
Arnavutköyliller iki gol daha 
yaparak oyı.ından 7-1 galip çık 
tılar. 

, Feriköy: 7 
j Doğuspor: 6 

Bakırköytinde 2 ci maç Nacdet 
Gezenin iaaresir.ıde Doğuspor 

( Deı·amı 5 incide) 

- 61 ,_..._-.,._ §(1 
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ekt 
eıtm 
İtu:ıe 
'lrıu 

' l uaır=orı h. a. 'ilde 

Dışarıyı dinledi. Başını şöyle mad m. Buraya beni bir n § 
lıiraz uzatarak penceren baktı· getirdi. Fakat ne güzd tt :ıe~ 
Ara sıra, uzaktan uzağa. avluda iste siziale buluştum ... 

w akt ""~inen nöbetçilerin, şehirde ve daha gördüm. Buna rag 
thll,, duvarları üzerin;Je gezinen fırsatta gitmek istiyorulll· . Fin 
levriyelerin düdük sesleri duyu- için de umarım ki bana .0rv 
luvordu. Böyle olduguna göre dan çekinmezsiniz!... illa\ 
•ecenin en gec zamanınea bile Başından gecenleri ani 0ınot 

ha,,tahaneden çıkmak. şehirden 1 Genç kızın gözleri açılı er~ı 
,ıtmek kabil olamıy:ıcağmı ister likanlıya karşı bakışların an 
:stemez kabul ediyordu. lanmış olan dargml k gitt ett 

Ertesi gün veya daha sonra. liniyorıJu. 
genç kız yardım ederse kaçabile- Mikacl onu sözlerine 
cegini umuyoıXiu. Bunun için de mak için yeminler cdiyo 
Elissava haber vermeli: delikanlı O kadar candan söylü1 
hakkı~daki şüphelerinden hiç bi- bunlara inanmamak kabil 

11
dtr. 

rinin doğru olmadrğına inandır. Zaten onun sahiden yar a YU 
m11ıydı. ğuna göre casusluk için r· 

Yerinden kalktı; kovuşun ka. olması da pek o kadat akl ~le 
pısma kadar gitti: koridorda bir olamazöı. el 
srhhiye neferi duruyordıı Mikae. Yara sarılmıştı ve elelc: tclr 
li görünce yaklaştı ve: lerdi. .11t1i 

- Ne istiyorsun? Diy~ sordu. Genç kız gözlerinde bif tre 
- Sinyorita Matanyo ile görü· ile sodu: So 

şecektim. - Mademki öyle ve be 
1
ekt 

- Ne söyliyeceksin: şimdi her· yorsun, niçin burada ka P t 
kes uyudu. Sabahleyin... sun? Burada kal... Fena a k 

Asker l'.1ikaelin elinde tuttugu beşlerden bir çokları bi fg 
kagıdı gördii. almak icin elini u. fımrza geçiyorlar ve onlar* ~r 
zattı: yapmıyoruz. Hatta her it 

- Bir mektup yazdı isen ver terini veriyoruz. Biz ete rıı 
bana: kutuya atarım... len yerleri idare etmek jçi ~k 

J\Iikael elini çekti; kağıdı sım. led kullanmak ı:.iyasetini tın 
sıkı avucuna aldı: ruz. Maksat yurdunuzun 1 Uğu 

- Hayır... Yaram sızlıyor... !eşmesi, halkın medeniye 1 bi 
Ağn yaparsa kendisine haber vuşması değil mi? Böyle hlrı 
göndermemi tembih etmişti. La. taylıkla olur. Mikael... et 
kin uyudu ise rahatstz olmasın!... kal ... Seni affettiririm. Ba l't 1''1 
Vakit henüz pek geç olmadı ama. . ki kinleri unutur... 1 nd 
Bir bakı:ıanız !.. Uyuyamryorum Genç kı;ı o anda biç f ~ardx 
da.... yalnız kendi aşkını du 

1
1n1 

Askeı. Ha be~ delikanlısını baş- ve bunun için böyle söyl ~l'O 
tan ava,,a kadar süzdü. Fakat Mika-el öyle degild 1 rn 

Her halde yaralıların herhan~i clenhire dogruldu. Gen~ "\>a 
isteklerinin he:nen yapılması için ni elleri arasına alarak 1 
verilen emirleri biliyodu ki, has- sesle cevap verdi: M 
ta bakıcrlarm bulundukları oda - Hayır Elissa ... Buıı~ St 
tarafına doğru u71J;laşt1. mam. Bizim gayemizsi:ıi '1eç 

Mika.el yeniden bir korku at. J.aha kutlu ve haklıdır. da.ki 
latmıştr. O da Erssanın mektubu- yurdumuırn çiğm:tmemelc. :-\kg 
nun nöbetçi sıhhiye ackelinin e. timizi köle yapmamak ieiı1 hıtı 
!ine geçmek ihtimali idi. şüyoruz. Sana yalvarırırtı• l'Uı 

Yalmz kaldri;ı zaman bu kor- bir daha bu sözleri alS llın 
kuyu daha kuvvetle duymağa Kendi aşkımı.da, vatan a ~Un 
lıa tamııJtı. vazife i biribirine karış ''lıı.i 

Etrafına ğöz attr; kağıdı ağzı- Yapamam ... Davamızha\.fü adı 
na atarak çiğnedi. yuvarladı, yut. için senin bizim tarafımı B 
tu... men btlki doğru görülUr, 1iy 

Bir dakika sonra koridorun u.. benim sizden olmakhğı:ın ttr 
cunda Elissa görün·dü. Delikan. çaklıktır. htr 
lınm yanır:a geldiği zaman cnun Delikanlı annesiyle b -<ıta 
elini tuttu ve sert bir sesle sor- oliımlerini, bombardırnarı Old 
du: coluk, çocuğun halini 

- Çok mu ağrıyoı '... G~n~ kızın gözlerinde ya 
- Evet, pek çok... riliyordu. Çok i.izllidUğü 
Genç kız sıhhiye neferi.ne dön· , liydi; fakat bakışlarında 

dü: bir korku da vardı: 
- Bunu pan~man oduına gö. - Fakat ... Bir giln ..• St 

türüniız. Ben nöbetti doktorunu _ Anlıyorum. ölümdef1, 
cağı rayım. deceksin ! .. Şu bir hafta W 

Mika el birdenbire doğruldu: ölümler atlattım... lnsaf1• 
- Şey ... O kadar mtihim bir gelmeyince ölmüyor. J!;I 

ı;ey değil... Sargısı sıkr geldi sa. savaş biter ve o zaman va 
nırrm. Biraz gevşetseniz... Aza- cunu ödediğimiz için yalı1 
cık .. Bunu siz de yapabilirsiniz!.. dimi:ıi düşünmeğe başları' 

Bunları söylerken bakışlarında den yalnız bir şey yal~ 
derin bir heyecan ve yalvarış o-- aşkımızla va?ifelerimizi bi 
kunuyordu. karıştırmamak ... Hatta 

Sanki ona: yapmış olmak için beni 
- Sizinle yalnu; kalmak isti- talyan kumandanlığına ha 

yorum ... Söyliyeceklerim var... meni de çok görmem •.. 
Diyordu. Genç kız dclikanlınrn 
Genç kız bir iki saniye durak. tuttu ve sıktı: i 

tadı. Sonra: - Yapamam ... Bu kaÖ 
- Geliniz!... yapamam ... 
Dedi, pansman odasına doğru Demek istiyordu. 

yürüdü. Sadece: 
Sıhhiye neferi de onlarla bcra. - O halde buradan ~ 

berdi. Genç kız ona emretti: ı olduğu kadar erken gidı~.:ı 
- Sargxyl açınız!... . ki başka bir tesadUf... Dtı 
Asker açtx: genç krz ilave et- ke1cdi. 

ti : 1 Delikanlı onun elini du 
- Şimdi bırakınız ve işinize na götürdü, öptü ve mır:t 

gidiniz... - Taytu !... Seni sevı 
Asker dışarı çıktı. Senin için yaşıyacağım ... 
Genç kız şimdi çözülen sargıyı Genç kız olduğu yerd~ 

hafif elleriyle öyle yava~ ve gü candan titriyor ve bir tUt 
zel ~arıyordu ki s?nki yaranın Ü! rıJamıyordu. . 
tür:l:le ipekten bir kumaş dalgala En sonra birdenbire sil1'

1 

nıyordu. dı~rı çıktı. 
Mikael hemen sö•e başlamıştı: O kendi odasına doğı:ı:ı 
- Bana gücenmeyiniz 1 ... Sizin ken Mikacl de koğuşa gı 

zannettiklerinizin hiç birini yap. (Dova 

Ağlatan ve güldüren bir aile faci, 
Hayrullah Efendi Tekkeye gidiyor - Bed , 
Hanım eve 8.tıkını alıyor - Tekke alemlet' 

Zevk alemleri 



So~yet-Fin harbil«italya ve eskil 
Ba.'j:rafı t iııcicle) kıyetle neticeleıımiyen üç uçuş mu" ttef iklef i )) 

Lik maçlarının 
ik ınci devresi 

· başladı 

l'~-~--y·v•y•ctlı•0 •k--·~--a--------_-©•a•iff\)~--~---c' 

1 Sinek e fi 

l 
ekte olau sovyet kıtııatmın ya.pmıştrr. Hava dafi to~ları • 

. eztmcttni bUsbUtUn vahlnıleş- mız. iki So,-yet tayyarcsinı dil. 
1ttn.ekted1r. Frrtınalur, her f'lürnıüştür. 
Uı·ıu vesait ve iaşe maddele- - Hcl3iı1ki, 2-1 ( A.A.) - Kareli 
tllden me.kruın olan bu kıtaa.· ber7.ahmda Filnadiva kıtaatı 
ın şa.ı-k ltudıtdu tarikiyle ken- baZT keşif hareketlerinde bu -
lıerıne lft.zrm movadf almalu- lunmuı;tur. Bu ktt\lat dfü~nınn 

imktınını ortadan Jrnldrr· lıatlarma doğt u bir ka<; akm • 
ali.tadır. dan şonr:ı mevzilerine ::wdC"L ey. 
l"inla ndiya.1 ılar. i"in 1 andiya. - lem iştir. 

Gavdanın şayanı 
dikkat nıakalesi 
Rr;ın~ı . ~t, ( A.A.) - H:wa:; : 
"Lor:dra paktı •·c İU1 !ya ile 

eski mi.ittefiklet i .. ba ~'. tğt altm. 
da yazdığı bir m3.kaledc. Virgi. 
nia Gayd<ı. itt!t'akı müselles i \"e 
1914 tleki siya~ıi vaıiyctı hattr. 
lattyor ve İt-ı.v n·n itilaf dev. 
letleı i y .. nmr!n. haı be 7i;:mcsini 
int:ıç cd.::n müz:ıkeletd"n h:ıhsc. 
diyoı'. 

Şi~?i F~rU:öy arasmda ya. 
pıldı. Oyuna rüı;arla başhyan 
r't>dköyli..ıkr bil'inci di''\·reyi 
5-: 'o:tirdiler. İl\inci devrede ise 
Do;usnorlu1o.rm dört golüne 
mukabil Fer\kr.ıylUler iki gol ~ı. 
tal'lik rn:ı.ı~tan 7-6 galip çıktt. 
tar. 

l\ 1ösvo Merimnns yanlaxına. ge1. 
miş bulu.'luyordu. 

t-:URTt\RAN SE\rtNÇ - Nasıl kalktm mt? Ah ne 
htıyatsızlık .. 

t~'ed müdahal.:;:inden sonra DivA mrrıldandı. Genç kız ce. 
Valerı y;rn odalardan bırıne na.k. va p \•ermedi. Babasmm elleri. 
lotuıımi..ştu. ı-:ur~ı.mla.r ~1 d. ı~e ~arıtarak kuvvetle sıktı. 
ğerinin üst kısmına isabet et. \fo vo Merimans hafif bir ses. 
ıııişlerdi. EınFalsiz bir le. -ıdü.f e kızını •eselli etmeğe çalışt. 
nctice,;;i olarak kurnunlar kal. l vordu. 

:orveç hududundan ~ekilerek 23-24 gecesı düşman T<irko. 
ki jaervi ve Punnusjaervi arasında 

illa\ buz Okyanusuna yUz · • iki defa taarruz ctmi.,sc de tar. 
ollletrc mesafede kain Kojen· dolunnıu"tur. 

--o-
ikinci Kümeler:· 
Anadoluhisar: 4 
Galo.ta~por: O 
D!in Tr.ksim stadında oyna. 

ervı kü.Saba:;ııuı. vasıl olmuş o- Aglajaervi'de F'inlandire. ileri 
an Sovyet kıtaatrnı takip et- harekatı dı>-.:am etmflkte::lir. Fin. 
ektedir1el'. la.ndiyn ktlantı Suomis:ılnıi ile 

SOVYET ZA YlATI Raata. arasında Aittoioki'yc 
llelslnkl, 24 (A.A.) - ::i· varmıştır. Düşm:ındıın iki tank 
alde Sovyet kıtaatı Peteaıno- 100 atlık bir kafile, bir Jı;ac kam. 
'n ötede rk.ate devam etmek· yon ":e 2 bmk dafi topu iğtin:ı.m 
dir. Bu ricat bu sabah dabn olunmm~tur. 

G:ı~·da. o urnıan 1 t:Llyanm bi. 
tar~flığmı ;19 ·ı dt;~ini. · c:ün kü 
Alm::·1 lu:.r'..;;nın tedafüi bulun • 
madıt'nnı teinrüz ettiriyor ve 1. 
talyaımı harbe girmesin<' t{'l\:ıd. 
düm eden n~ür..akerekri hatır • 
]atmakla il:tifa C'diyor. 

nan ikiuri küme müsabakasında 
An.:ıcloluh isarl:lar çok güzel bir 
oyundım t:or.ra. bir ~ok fırsatlar 
kac;ırmalarma rağmen rakiple.ri 
Ca.lataı-roru 4-0 nıağliıp etti. 

be bnbct etmemiş oldufuodan _ ZnvaJJı yavrum .. Fakat sen 
genç adamuı hayat1 ani ölüm hiG liıillme •. Daha ivi biz yine 
tehlıl)cı:;ınP. maruz kalman11ştt. bıribiıiıni.ze kaldık.. 'İkimiz bil. 
Fali:al ne de oJga kurşunu çıkart- ı; n ne kadar mesut olacatı:z.. 
m.ak lazımdı .. Sonra da genç a. Eu Alla.hm beliısr oovleri terke. 
danım uzun bir istirahat geçir. der uzaklara ~iderlz seninle.... 
mesi her halde muvafık olacak. Görürsün nasıl unutursun.. Ve 
tr. bir gün ırelir i§te o ,zaman h&-

liYük hir ı:1ürat almıştır. nus· Şimal r•'p!ıl!siı~rlc Finla.ndiyıı 
?', Salmijarvlyi de tahliye Cl· kıtaatı ~alla'yn vnklnşmakta . 

ler. 
Galatar·cnçler: 3 

3 

Zabıta komiseri hadise brı.k • kiki saadeti ...... . 
kında bazı malflma.t ve hastanın - Alı baba! .. 
sıhhat haberini almak fizcre bir Geuç kız yi.ızüuü babasmm ar-

i~lerdi r. Sovycıt1er bir h n rt.a tadır. Bu ım:kalede nıe:ıklır hiıdi:--r. 
lerin hntlrl::ıtrlnuır.t ile iktifıı f!. 

dilme!\İ ::ıiv:ısi v~ matbıınt ımı. 
hafi_lind.e şim.diki vaziyetle 1914-
va?.tyctı ara.c;mdaki müşaooıv~ti 
kaydetmcğc ~c,·keylemekt.E:·diı'. 

Kara?ÜmrH.k: 
kere mii.rnr..:ıat. et ti. Fakat istic. kasma sulamıstt .. 

~el lrnnlı ferl.al{:lrlıklnrln. ~ıo D<>nibrlP. dfü1ınırn fnn1iy0t i ııi 
ecırnıiş oldul\larr bllttin kuv- kii((füc gemilı>rlı' h--şif ve ııc7n. 
etli mevıileribu suretle tah· rel hare.katma inhi~ar ... tıjrmif:. 
iye etmiş 'Oluyorlar. tir. Sovyet tsyvarel<'ri Loivi~to 

!jlcrcl ~t.1-iıı~d:ı o;-'l\anırn ikinci 
kilmo ııı·ıç ndrı r.a.latageuclerle K3-
ragümril'< :; ~ ber~b0rc knlnnı:lar· 

vnbmı latik etmes:ni kendisin. Mösyö Merimans eğilmiş ~-
den !'İcada bulundular. cuklrırn sövlenen tatlı, candaıı 

Çok fecl bir vaziyete düşmüş sözlerle kızını teselliye ~yret 
olan Mösyö Merima.ns bir kol • edivordu. 

Sovyet tayyareleri ricat et- sahil bat.aryalarına t:laı-ru;r, "Y • 
dtr. 
Beylerbeyi: 8 

1 
tuğa çökıniiştü. Bütün ırayesi l'am acıldı .. Bir uşak girmiş 

ekt13 olan nııs ordularını tu· !emiştir. 
ip eclerAk 17.aç t'den :Flnlandt· --------------- Ruzvelt Ortaköy: genç ada01m açıldıfhnn görmek. 6U haberi veriyordu: 

ti .. Ona. b.ütün kalh:1e t~cekkilr _Beyefendi .• Mösyö Bie1Bky 
etmek ıst.ıy?rd2-1·: Jı'i}h!'-kıka. kı.: kendine geldi .. Sizi ve Matm.11. • 
z~nm h~kıki huvıvetını ~k fecı 7.el Rolınıfh sordu. 

~kuvvetlerine hUc11nı etmek- Pariste heyetimize 
iıe de muvaffak olamamak- gösterilen cemiJe Ra:fnrafı 1 incıde) 

dtr. Birçok gazeteci ve dlğer tup göndererek Miron Tayloru 
hltıer kanlı karların iı;iııe Paris, 24 (A.A.) - Bir ka~ Vatikan nezdinde kendis!nin 
ınuımUş hirçok kırı!t Rus gündrnbcri Paristc bulunan Tür- ~absi mümc-sili tayiıı etmiş oldu. 
n'kları görn:ıUşlerd\r. Bu. ı-l· kiye Harkiye Vekaleti umumi ğunu bildirmi~tir. 
tin k:ırmsknnşık "ruknbııl· katibi, biiyül' elçi Numan Mene· . Taylo~, yarı ~esmi elsi olacak 
llğunu isbat eder. En ilıt.lynt· mencioğh.ı rirasctindcki Türk ıse de rlıploması erkaru arasmda 

lı bir hcısaba göre l:'etsame el· heyeti, <lü:'l akşam Paris Qpera - bulunınıyacaktır. Reisicumhurluk 
a.rında. Ruslar 25 hin klşl kay• ısmda, devlet reisi tarafından bir .arayı mahafilinde bu tayinin bü-
hetnıtşlardir. . cemile olmak üzeıe emrine talı • yük bir ehemmiyeti olmakla bcra-

F'lnla ndiyalıla.r Salla <:tVil· sis oluıııan Riyaseticumhur Jcca.. her 1878 seııesiıi1e kl"&ilmiş olan 
l'ltıda peit çok ganimP-t alro1ş· 6I1lda. Samson ve Dalila tem!iil • Amerika. Papalrk niplomasi mü. 
ltrdır. Bunların arasında yı· !erinde hazır bulı.mmuştur. nasebetıerinin iaclesine mıı;ıdil 
tınıa nll.kil ,·a.sıt.&larr, petrol Bir Bulgar heyeti olmadığc beyan edilmektedir. 
~epoıarı. b\r çok llortatif mo- Ruzveltin göndc .. diği mektuplar 
~ern radyo istasyonlarn·e harp Moskovaya gitti Vqington, 24 (A.A.) - Rei-
1"'9'azımı vardır. Sofya, 24 (A.A.) - Maliye ıicumhur Ruzvelt biri Amerika 

1 VEÇ GAZETl!'llıER1N1N nazırı Bojilofun t'iyaset ettiği bir protestan kilisesi reisine. diğeri 
M iH.\B!RLERİNE GÖRE Bulgar iktı'.'lat heyeti, Bulgar - Aınerika ba hahamma ve üçün· 
Stokholnı. 2.ı (A.A.) - ts· Sovyet ticaret muahedesi ile de- cüsü de Papaya olraak üzere noel 

"l!ç gazatelerinlıı ıı ... lnlandiya- niz seyrüsefer muahedesini im • arifesinde üç mektup göndermi§
d.aki ınuhobirleri Finlilerin zalamak üzere dün Sofyadan Mos tir. 
.ı\.kgayı :;imaldeki muvaUakl- kovaya hareket etmiştir. Reisicumhur münasip bir .ıa _ 
htleriııiu eheıuuıiyetinl teba· 0 manda dünyaya devamlı bir aul-
l'Uı ettirmekte Ye RuıJ kıtaatı- v ş·ııav kongres•ı hun temellerini terrıin etmek Ü -llırı maneviyatınm bozuk oldu- e zere bu üç bUyUk dinin bütiin 
~unu , e birçok firar M.disele· Dün sabah Y~ilıı.ym 20 nci manevi kuvvetlerini birleştirme • 
"lnin kaçdedild_!j;\nl vaımak- YI.l.lık. kon~esi .Dr. Mazhar: Os.. lerini rl<:a cylemektt.!dir. 
ndır. · taraf ...,_ -•- •• v---. .M <~-> ---~,,. 

B i Ji'. 
1 

men muau &9ı.unlf ve umu. Romada bulunan kardinalların 
tnıerce H.us a,t;kcr lll a.!-1- mi katip Dr. Fa.hrettin Kerim, ve kilise erkanının· nMl t<:hrikle. 

ıliyah\arın nattına. ııuca. etmış· yıllık çalışma. raporunu okumuş 
tlr Yine bu suretle iltica eden tur. Umumi katip lıUktlrnetimi. rini kabul etmittir. 
btr talıur kumandanı ~ovyet zin ya.km za.ma.nda aldığı içki- Papa. bu münaacbeUe aöylediği 
ıcıtaa.tınm ornneYiyat1 bozuk lerin alkol derecelerini indirme nutukta Avrupa harbinden ve bu 
Old f da tedbirlerinı· bilhas"" tebarüz et. harbin içtimai ve iktı$adi saha • 

uğuuu subaylarıu e ra "'°' daki mefouz tesirlerinden bahse-
"'"c k t .1ı. 0 11·1 ·, ınUhiııı- tirm.i;:: ve bir aralık bira rek. « a aarruı u 1 u<A " derek bilhass~ harbe mini olmak 
l'rıat Yerdiğiı.ıi , l" tank maı·et- 18.mla.rmın alıp yürüdüğünü, ce. 
t%aumn eksorlya tnnkların miyetin teıebbüsü üzerine rad. için papalığtn semeresiz kalan 
\N ·· ı lş yodaki bu füı.nla.rın kaldrrıldıg~ı. teşebbüslerini hatırlatmış ve ali. 
... nde haptaedildlğlni soy em • kadar hükumetleri bütün millet • 
tir. ru söylemi§tir. Ayrıca Yeşila.. 

ff }'nl beynelmilelle olan temas. ler için şerefli bir sulh yapmak 
llebillı.:.i. :!1 ( • .\ •. \.) - ün~ d hususundaki "'-artlarını tasrihe 

ı.u guu Hel.;~n.kiyı:ı lıiçbir ha- larm an ve hariçte de gördilğU '$ 
takdirlerinden hararetle bahset. davet eylemiştir. 

· taal'ruıu olmamıştır.. J?n· miştir. Papa, Amerika Reisicumhuru 
~at h:ıv:ı dnti topları ını-vcut ı Ruz"cltı·n =h~t mu"-..c:aiJı' olara1

• 
r ı ı ı Mütea dbeu Dr. İbrahim Zati, • r- .. .........., ·" 
kr~lTYJ.u ve. sivi 1 ın ık a roııets- Safiye Hüseyin, Necmettin Ar. Tayloru Vatikarıa tayin ettiğini 
a~a buluna.o şehirlere m ~- batır, alkolün bilhassa. içtimai kardinallara bildirmi~ ve ıııulh e· 
'4dit. ban1 hUr.nrulnn yapr - ı d sen·nc t.; .. hı"zmct ol"'"' bu hare -ııı. . T zarar arın an bahsetmişler, en ... ... ... 
t} wı Sov):<:t tayynrclerı ap- sonra ordinaryUs Prof. Dr. Maz. ketinden ıdolayt Ruzvelte te~ek • 

\ıkte si>il halkı mltralyUz atıl'.- har Osman da. 'Projeksiyonla. çok kür etmiştir: 
ıne tııtmuştur. Viınorg'n g t- entere~an konferan!'lmr vermi~. Amerika Cumhurrei,min 
ltı.~kte olan So,·yct" tayyarele- tir. mehtupJan Franaada nasıl 
l'iıı.cıeu ikisi dUşilrUlınüştlir. Teklif ve dileklerde de şunlar kartılıındı 
~boyada 3 baxa hUcurou olmuş üzerinde durulmuştur: Her yıl Pari,, 24 (A.A.) - Havas: 
"e bombalar atılmışsa d:ı hiç- bir Yeşilay haftası yapmak, ai. Ruzveltin dini rüesaya gönder 
bıı- fiettc" nrmcmlştlr. neroalard:ı filmle propaganda diği rr.ektuplar ve Papanın- ner. 

N•,vyork. 21 (A.A·) - Eski yapmak, her yıl bir u··-ı:m günü d' b. ·· ·ı t · t · Cu,.,.,hureı"si Jloover, .F'lnlandl· L.u ıne ır mumeS1\t ayın e mest 
4• yapmak. Tekliflerin tesbitinden ve Papanm -1 mu·· asebct·ıe ~a .... a , ... z bin dolarlık ikinci • ....,.. n ı b ., • • .. son:a ~eni idar~ heyeti seı;iınine söylediği nutuk Pariste büyü·k 

it çak göndermiştir. geçılmış, reislige: Mazhar Qs. teveccühle karşılanmıştır. 
. l\fo~kova, 24 (A.A.) - Le- man, ikinci reisliklere: Dr. tb. Ruzveltin bundan evvelki me· 

11ltııgrad askeri mınta.kasr er- rahim Z::ı.ti, Safiye Hüseyin ~ sajları ve papalığm siyasi t.şeb -
~flnıharbiyesl tebliği: ~un:ıi katipliğe: Fahrettin 'Ke. bilslcri esasen umumun tasvibine 

2& KA.nunue,""Veldc mühim rım, buna yardrmcı: Fehmi A. h 1m h "k· ak 11\,,b·ır hldi•e otmamı"'ttr. Muh· ta k. . maz ar o uştu ve er ı ı m a. " ., ., nç, mura ıplıklere: Dilberza.. mı.n mUlhem olduğu duygu mü • 
t~lif mmtaa.klarda, bazı tayya- de Şevket. Hüseyin, azal1klara.: şabehe.tleri naran dikkati eelbey· 
\·e lıarekAtı yapıldığı haber ve- Saylav Nevzat Ayaz, Dr. SU. lem.i§ti. 
l'iliyor. Hava harek&.tı esnasın- heyl, M. Talat, Ayşe Remzi Bu miişahcheti papanın zorba
tta 16 dURman tayyaı-es1 dUısü· Kutsi, Nebahat Ham.it, Necmi' Iık siyasetini tenkit eden sözlerin-. 
l'tlltnU~tUr. 1:ahain Hamdi, Ferit, Baha, ee: de ve sulhün ancak küçilılc millet· 

RUS FİN TEBLİGİ lal Feyyaz. Fuat, Cemal, Aliye lere isti.klil ve yaşamak hakkını 
lleıriM&, 2~ ( A..A.) - Fin. ~~ ve Gazanfer seçilmişler. veren bir aulb olmuı yolurldaki 

Şeref stadt:1da yapılan ilk i· 
kinci gün ma:rında Beylerbeyi ile 
Ortaköy karşılaştı. 

Ve nctic.ede Beyle.rbeyi 8-1 
galip ;::eldi. 

Hususi maçlar 
G. Saray· Fenerba.hçe 
(8) takımları 0..0 bera

bere kaldılar 
Di.in Mbs.h Taksim ~t.admda 

Fenetbahçe - Galatasaray B. 
takımlart ka..rşılaşmış ve bu 
maç fl-0 beraberlikle netkelen. 
mistir. 

---o-

Bugünkü Maç: 
Pera ile Kurtulut Noel 

münasebetiyle 
karşılaşıyor 

. Noel yorbılan münasebetile 
şeh.rimime ekalliyet klilplerin. 
den Pera ile Kurtuluş bugfuı 
Taksim fltadmda hususi bir k~r. 
F;tlMma yapacaklardır. 

Deniz l::fadi Mkeri Li
seler Hentbol şaı:npi

yonu oldu 
Dün sabah Şeref stadında as. 

keri liseler hendbot ıampiyona • 
anın ikincisini tavin etmek üze· 
re Deni7: lisesile Maltepe takım
Ian karşılaşımşlard1r. Deniz li • 
sesi 6-5 ka:ı:aoarak ukeri lise
ler hendbol ikincisi olmuştur . --o-
Beyoğlu halkevi voley-

bol turnuvası 
Bir aydanberi devam edilmek· 

te olan Beyoğlu Ha,lkcvi voley· 
bol turnuvasının dün yapılan 
karşdaşmalarır.da şu t~nik ııe
tieeler elde cdilmi§tir: 

Çelik kol Kasırgayı (15-3), 
(15 - 8) , mühendis Senjozefi 
(15 - 7) (15 - 9). Galatae.a· 
ray Eyüp halke,'ini (15 ....:. 9) 
(15 - 10). mühendis Darüşşa· 
fakayı ( t 7 - Hi) (15 - 9) 
yenmi~tir. 

Dün sabah yapılan kır 
koşuları 

bır ~ekı~~e .mevdana çrkmış o. Bu sözler Uzerlne ~enç kız 
I~ o mu!Jıış haydu~t.a evlenme. doğrulmus bütün kuvvetini top. 
aıne manı olan _o d~ı?ıl .mivdi? lamı , ümitsizliği silkip at.mıe-

Roland ~"3.ta~ uzerme uzan_ tI ... 
m!etı .• _Der~ bır uykuya dalmak _ Baba. babıı, dML Biz :val
içın ~ozlen yorgun_ vorgun ka. nız kendimizi dilşfuıüvoruz. Fa.. 
panıvor. fakat boğazını sıkan kat 0 bizim !cin havatmı feda 
hıçkmklar ara.<ımda tekrar uya_ etti.. Haydi gidip ona te~kkiir 
nıyoBrdu ... th· bAdi . -'-~t.· edı>lim. 

u m~ __ ış a scnm . !i.l;)UÇU;. Ve babrumu ~Url11devere'k dt. 
vet verdıgı asan ~ev~klıwle _ng. şarnra cıktr.. · 
lıyor, fakat bu bs~ - böyle (Da1)(1 var) 
bile olsa - bozulmuş olma.sına 
hiç bir zaman teessüf etmiyor. 
du. Hatta bilakis şimdh·e ka.. 
dar hır keşmekeş içinde ~a • 
mış olduğunu ve bu kara bulut. 
larm henüz da~ılmafa basladı. 
ğmı diişünüvor. güzel dudakları 
arasmdan büyük bir sıcaklıkla 
Va.teri ısmi çıkıyordu. 

Valeri demek yaşıyordu!. Va... 
leri onu kurtarm.ı~ı! Fakat nü. 
fuz e.dilınesi imkansız olan bu 
esrar ne idi? Su halde Jaromir 
yatı Ü7krinde ölü olarak bulu. 
nan Valeri kimdi? Tade ile ka.. 
nm Kri11ttn ne ~? 

Meydana çıkan müthiş hadise 
onu utandınyordu. Demek ki 
şimdive kadar memleketin bqı. 
na beli kesilmiş olan bir hay. 
dutla evlenecekti. Demek ki e. 
ğer VaJeri müdah&le etmen1iş 
bu ifritle onun ara.sına trirme.. 
ıniş, g-ö~sünii delen kurşuna be.. 
def olmanın} olsaydl o 5imdi bu 
htı.vdudun kurbanı olacaktı. 

Makasla oynarken 
yaralandı 

Anadoluka.vağmda oturan üç 
yaşında Mustafa ismlndeld ço. 
cuk diln evde kimse yokkE>n m&
kasla oynamış ve makas kazara 
vücuduna saplanarak ağır su -
rette yaralanmıştır. 

Yaralı çocuk Şişli Çocuk ha.s. 
tane.o:ıine kaldırılmıştır. 

KaraaümrUk Y oksullan 
Koruma Kongresi 

Ka.ragü.mrllk Yoksullan Konı. 
ma Kurumu vıllık fevkalldfl 
toplantısını ikinclkinunun 7 in. 
ci günü saat onda Karagümrilk 
parti binaemda yapacaktır. 

Zayi 
Ermıköy Amerikan Lisesi orta 

klsruından oldı~ım tıısdıknamemi 
kaybetllın. Yenisini alaraaımdnn 
eski5inin M'tkmü yoktur. 

Halil Zafir 

Yaralanmış! demek zavallı 
Valeri kendisi icin varalanmış. 
tı! Demek simdi onun hemen 
ya.nmdaki odada zavallı genç öl. 
ınemişse bile can çekişiyordu .. 
Son nefesini vermeden onu bir 
kere olsun göremiyecek miydi? 

Bu kararı tamamen hazmet. .. V A K J T 
tikten sonra Roland yatağın. 
dan fırladı ve odadan dı~ıı..rıva 
çrktı.. , · 

Rola.nda bakma~a memur o. 
la.n oda hizmetçisi hanımının 
b5,•le birdenhire dı~anya fırla.. 
dığmı görünr.e bir hayret fer. 
yadr kopararak: 

- O Allahım ! Matmazel fa. 
kat siz ne yapıyorsunuz? 

Gnzctcde cıkan bütl1n ya.ıı v 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

ABO"'J.' TAHtFP..:f 

Aylık 
S aylık 
6 a' lıt. 
ı pllık 

Ntml~ktı.t 
tcindt 

U5 
'?60 

900 

Mtml~lctı 
dııınao 

JM Kr. 
425 .. 
820 " 

1600 " 

İstanbul atletizm aja.nlrğınrn 
hazırlad:ğı seri 'kroslann ilki i · 
le m~ktcoleı ara.51 krosların ikin 
cisi dün sabah 300 atletin iştira. 
kile yapıJdr. 

Ajanlrğm koşusu: İki kata~O· 
ri üzerinde yaptlan ya.rrşlardan 
3000 metreye Be~iktaş Galatasa 
ray, Kasrmpa~. Kurtulu~. Şi~H. 
Arnavutköy. Topkapı. Kale, Bü 
yükada, Deniz Hsesi ve kırmızı 
mavi klüplerinclen 45 atlet girdi. 

Dive üreriDP. ko~up onu tev. 
kif ct.mt)k ist~dL Fakat Roland 
kati karar vermiş bir insan tav. 
rile hizmetçiyi bir k<>nanı ittl ve 
sordu: 

- Mösyö Vnleri'nln varası 
nasıl? 

- Henüz kendine gelmedi.. 
Mem?ul olan doktor kurşunu 
burada cıkaramad1iı icin hasta. 

lerlledeo Halkan lilrliılt tçtn 
avda otuı k~rus düsülür. Pe>5ta 
blrlı~tıne ı:ırmıvcn verlPre aydı. 
\ rı nııs lır•rr kııru~ 7.ııtr.ml'diltr. 

Abone kaydını bıMiren mek. 
tun ve lelımıf OcrPlınl. abone 
ruırasının poc;ıa vna bankıı Ut 
\'olhmıa ücrt>lınl ldııre kendı iize. 
rlne ıılır. 

neye ııa.klir.j istiyor. • 
-.Oh Allalıım! .. 
Rolarui mağlup ve bitkin o.. 

racığa cö~Uvenui.jti. 
- GörUyorsunuz ya Matma. 

zel hemen yatağmrza avdet et. 
meniz l:iznn. 

rlnrtc \'AKIT'e ahone ya'T.l)n· 
Ati""" rle:-+:;t!rme iicretf 

25 kun1ctnr. 
t 't. '> l CRETlıEH' 

lanndiya resmt tebliği: sözlerinde de buluyot'\1%. 
;Aglajarvi mmta.kas?ll ~a- YEŞ1LAY GENÇLER.t DE Binaenaleyh zamanı geldikte 

~!atllle geri aldık. AglaJarv1, Fin. TOPLANDILAR devamlı ve adil bir sulh yapmağa 

Neticede Velklemir 12.23.4 
ile birinci. Seren ikinci, Khnn 
Uc;Un~ü oldu. 

6000 metre: Birinci katap.:cıri 
atletlerinin 1stirak ettiği 6000 
metrelik yarı§ta bit-inciliği ?.O.S 7 
dakikada Rıza , ikinciliği Hüse· 
yin, üçüncülüğü Artan aldı. 

Fakat genG kız yeniden kuv. 
vet bttlı.:.yordu: 

ficartl flftnlıınnın ~ıınttıu • sa. 
fırı 'onrlnn flıhıırt"n ilfin sadnla. 
rınrlıı 40: iç snvr:ııarıie 50 ku. 
rtı~: rlRrıfOnrO c;;ııvfııtia 1: lklncı 
\I' ikünriirlP 2: hirin('fıtf' 4. 
ın~lılc ,·nnı kt"<;mf't"E' S lır11chr. 

di bunda Sovyet Yeşilaym gen"lik .,,'"--ı· de ı. vamn cenu '-' •-~ ...... 1 1snıak üzere papalrk. n-ez.dine 
q"d d tak 'ben 30 kı'lomet. dokuzuncu yıllrk kongresinı" dn- ~ ~ '4 u una rı w.ı mi.imcssil tauin cylemcsı sevınç.lc 
'l'~ - -"-.:ıed· Bu mıntakada sabah yapznıı::ıtrr. Kongre top. r · .-ueatM.au ır. "li !kar•ılanrm~tır. Bu makama tay.ın. 
1l~"le - d ""' ,,..:ı1·yo ... •z Iantıva gelen O'ençlerin hep bı'r "' ır • mege ev ............. -u ... • '"' edı'le.n Taylo .. Fransa.da pek 1Y1 

Agı · · d n .... uharebe ağızdan söyledikleri htiktı:.ı • . a.Jarvı mey a ,.. · y ıı. tanma.-ı bir zattır. Evianda top -
ııı, 22 klnunuevveli 23 k&nunu ~ ~arşile başlamış, celseyi profe. lanmıs olan mubaciTler komitesi-
~e vuleden gece. Rusların sor Fak~ettin Kerim açmış, ida. • 
ltı.ağtubiyetile tbitıniş ve Ruslar r~ heyetı_ namma. Suphi Aydmer nin reisliğini yapıyordu. 
~llha.aara altma aım.mıştır. Rus. bır senelık faaliyet raporunu o. Taylorun ifa etmi:ş olduğu bu 
ıh - tes. kumu...,tur. MUteakı'ben yeni 1·cıa.. en son vazire Ruzvelt tarafından 
~ ınukavemct etmişler ve ":i .... ,..: ~ olmadan evvel bir QOk za. r~ heye~~ seçimine ge<;ilmiş. ne. papaya gönderilen mektup._. 
)tat vermişlerdir. ticede yuksek Mühendisten Sup. bir parça ile alakadar görUlüyor. 

--0--

Mektepler arası koşusu 
Darüşşafaka.. Galatasaray. 

- Hay;r Mari artık yatağı • 
ma dönomeın .. Buna hakkım da 
yok .. Git babamı bul.. Söyle he. 
men vanıma s.rel~in ... 

Övlc rica eder bir hali Yardı 
ki. hi1;ınetcisi fazla münakasa 
ede.medi. Derhal k~rak hanı. 
mnım emirlerini yerine getir. 
ıneğe giti. Bir dakika sonra Haydarpaşa, !stanbul, Pertev· 

niyal, Sanat. Kabata.ştan 20 şer, 
Vefa, Erkek muallim, Boğazic:i. Nişan 
Şişli Terakki, Harbiye. Işık Ti· Galatasaray birinci takımı 

ROvilk. çolt <fpvamh. klisf'U 
rrnldi ıllin ..-rr!'nlrrt' avrı avrı 
ıııdirmrlrr \'nnılır. Reı;m.1 fllınla 
rın c:nntlm c;atırı 30 knnısıur. 

Tlrnr'i :\'1!1ıh·ı•lfc- Olmtyflrı 

Kii<;ilk nAnlar 

Bir df'fa :10. iki rtefa~ı SO. l1ç 
rfl'fosı fl!l. rlört rtPfas1 7!'ı ve on 
derı1SJ 100 kurustur. fc aylık 
ıliin vPrenlPrın bir df'fac;ı beda. 
vortır. l>ört töntırı ııeePn illlnların 
fazla -:ntırlnrı bı>s kunıstan he. 
~ m erhlır. 

. .A.«laJ'a.rvi meydan muharebe. lıi Avdıner, Abdunahma.n Tıb Çünkü mezkur mektupta ileri 
~ · biyeden Kemal, Mahmut, 'Mus: mühim meselelerin mevzubahs 
~_ye R~~a:= ~~v~~~~!t tafa, iktısattan Eşref, felsefe _ ol~cağı ve v~tanlanndan kovula«: 
~..ıuu ölU 'blrakmışla.rdır. den :Afımet, hukuktan Mustaf e.. mılyonlarca ınsan.ın d~uha~r1e;ı 

{{&reli berzahında. faaliyet edebıyattan .A}ımet, liselerden veya mea:!~lcetle:ıne _onmesı .ıa. 

caret mekteplerinden 10 ar atle· f utbolcUlerinden sağ bek, sağ 
tin girdiği mektepler arası kros haf. sağac1k. sağiç ve merkez 
koıusu da. hayli heyecanll geç· ~uhe.cim Salim bu hafta. için~.e 
mie Ahmet 9, 23.3 le birinci, n& nı~lannu§tır. Genç fut!?<>lc~. 

Vnkıt hem do~nırlan doAnıya 
l\en•li trfarc )erınde. hem An. 
karıı codri,.cinde Vakıt Yurdu 
qflındn l\F.MAl.EDDt~ tRE!' 
lifin nrıroo;ıı rlıvlt' ll~n kabul 
"''"' I nıir''""" ll'll'lnnrr ,11,,.1:) ı 

~k azclır Tank ve Gavsı. Merkez Banka nmgclec.egı derpıf edilmektcdır. 
Son ,uclere nazaran Sovyet ı smdan İhsan ve murakipliklere öyle anlqılıyor ki, daha timdi • 
ta~ kuvvetlen· dah• az fa- de: Necmettin, Cemal, M.Ukip l den bu iman! esett iştirak etmeğ~ 
ıtı· ... ·ı · 1 rd" ... rn..;~d· 1Plıl;tıe::. wlumnu, va m~v}lt,!a. ~;eç1,mıe e . ır... ' ..-ıı~---·- ar, 

. 'k' . Abd 
11 

h il .. :~ 1 muze spor sahaı:ı.md:ı oldu~ gı. 
bıb ı ıncı, u a guncu 0 • 1 bi aile hayatında dn mm·affa.. 
muştur. kı)'{ltler dileriz. 
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"' A CiONL dl i ,4 ~ 

Sümer dank J ırleşi k Pamu!< ipliği 
ve Dokuma Fabrikala rı Müesseses ı 
Kayseri Bez Fabrikasından· 

~;; saııtiuılik D. Ti1Ji kapot l>czi topu 800 l\.ı·,. 

7;') santimlik I>. Tiııi knpot bezi topu 7;;0 ., 
J>ril liutcla 11 \"C 1 l den metresi 22 ,. 
Ht•il l\:arteln 12 H~ 13 dcıı mctı·e!--i ,.,.., . --· !!:') l\:rş. 

,Jakarh Dril o-_,, .. 
l\'.nznlina .. " 

. .,-
-<> .. 

Azami 5 halyayr e;cçrncrnck' üzere fahrika teslimi satıl
maktadır. 8ipariş vermek istiyeıı ınU-,terilerin fahrikap 
milracnatları rica olunur. l•'iyatlar fabrika teslimi oltılJ anı 
baH\j masr:.ıfı nyrır·:ı f-ılı"ilnlıınıır . 

• 

Na z itlı Basrna t- abr ı kasından 
Nazillinin 22 tiı,ı yazlık bı:ısmalarr perakende satmrık 

şartile tiiccara Nazillide teslim bir kasa olarak metreı.I 2!J 
kuruştan satılmaktadır. Satın almak istiyı>n miiı;terileriıı 

:\'azillide Yerli Mallar Satış evine mül'acaatlarr rica olunur 

Ba kırk öy Bez Fabr i kasındJn: 
!JO santimlik G. tipi kapot bezi 800 kuruştan. 7a lik bez 

tiiO kuruştan satılmaktadır. Flatlarrmız fabrika teslimidir. 
Ambalftj masrafı ayrıca alrnır. Sipariş \·ermek istiyenlerin 
azami beş balyayı geçmeme!{ Uzere siparişlerini kaydettir 
mek ve bedelini tediye elmelc Uzere Birinci Vakır Hanında 
Birinci kat Pamuklu Falıriknlar milE'SS"5esinc müracaatları 
rica olunur. 

Ereğl i Bez ~abnkas a ndan: 

1 
100 Santimlik aile hassası Mtr. l<'iatı 42._ Krş. 
130 Santimlik aile h;...,sası Mtr . . Piatı 37 . .'JO ,, 
160 Santimlik aile hassası Mtr. l?iatı 02,_ ,, 

1 
Satış vefiatlarımız Fabrika teslimidir. AmbalAj mas· 

rafr ayrıca alınır. Sipariş vermek lstiyenlerln azamt 5 bal
yayı geçmemek şartile siparişlerini kaydettirmek ve bedeli
ni tediye eylemk Uzr 1 nci Vakıf Hanında 1 nci katta SU 
merbank Birleşik Pamuk lpliği ve Dokuma Fabrikalan mü
essesesine müracaatlıtrı ric·a olnnıır. 

iplik Müşterilerine 
Xo. 12 Paketi 415 Krc;ı. 

No. 16 .. 480 " Xo. 20 it ö60 
" No. 24 " üSO " 

Sipariş vermek istiyen mUşteriler 12, 16 No. için Kay· ı 
seri Bez 1'"'abrikasrna, 20, 24: No. için ·Nazilli Basma Fahri 
kamrza mUracaat edilmesi rica. olunur. 

~ ................................ . 
• 

.. Devlet Demiryoiları ve Limanları . 
· . ··işletme Umum idaresi ilanları -~-

'.\lulı;ırıııııen l>cdelı l-ı!Hil!IO) lira olan 87 kalem bakır lukuıııuııf u. 
cakları ve teferrüatı 29·12·939 cuma günü saat 15 de pazarlık u,ulü ile 
Ank:ı rada idare binasında satın alın:ıc:ıktır. • 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teşkil eden malzemenin imali için· 
icabetıiği lakdinle iıl:ıre müteahhide kendi hurdalıklarında me\'Clll t:ık· 
riben 12-0 lonu temiz talaş ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocakları 
vesaire gibi demirden ari hurda bakır verecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin tesbit edilen gün(le muayyen saate k:ıd:ır 
kanunun l:ıyin elliği vesikaları ham.ilen komisyon reisliğinde isbıılı vü· 
cut etmeleri lazımdır. 

Ş:ırtn::ımeler Ankarad:ı Mal1eme claire<;İnde ve llayd:ırpa~ada Te~cl. 
lüm ve Se\"k ŞeOiğinde görülebilir. (10483) 

Askeri Fabrikalar umu·m Müdürlüğü ilanları f 

:ı;;o l\13 çıralı çam tahtası 3,5 :4X0,15X0,02:i 
3:>0 M:l çıralı çam tahtası 3,5 :4X0,18X0,025 
800 M3 çıralı çam tahtası 3,5 :4X0,22X0,025 

Tahmin edilen lıedeli 69.000 lira olan yukarda yazılı ebat n evsafı 

yazılı üç kalem ç:ım t:ıhıası Askeri Falırikalar Umum Müdürlüğü Merkl'ı 

Salıııalıııa Komisyonunca 27/121939 Çarşamlıa günü 'laat 15.30 da pazar. 
lıkl:ı ihole edilecektir. tık teminatı 4700 liradır. Şartname 3 lira 45 J.:u. 
nış nıuk:ılıilinde korııisyoııılan verilir. isteklilerin 2490 No.lı kununun _:!_ 
ve 3 i.ıncii m:.ıddeleriıırlcki vesaik ve komisyoncu olmadıklarına ve ' hu 
işle alükadar liiccarı.Jaıı olduklarına dair Ticaret Oılası vesika~ile bir· . 
likte mezkur gün ,.e s:ı:ılle Komisyonda buluıııııaları, bedelin yüzde otıız 
Ül.'Ü teminat nıcklulıu ıııukalıilinde anıns olarak verilecektir. (10519) 

* * * 
Tahmin edilen h('ılcli 70000 lira olan 200 lon kurşun askert fıılıti- · 

k:ıl :ır uıııuııı müdürlüğü merkez s:ılınalma komisyonunca 27112/939 <,;ar. 
şarıılıa günı.i s3at 14.30 da pazarlıkla ih:ıle edilecektir. ilk teminatı 47:i0 
liradır. !jnrlname 3 lira 50 kuruş mııkabilinıle konıİ<öyondan verilir. h· 
teklılcriıı 2490 numaralı k:ınunnn 2 ,.e 3 fincii rıı:ulılelerrnrleki \"e'l:~ik v~ 

konıi<;~·oııru olmaılıklarına \'e hu i~le aliikad:ır lücrardaıı oltluklarıııa 

dJir Ticaret Oıla<;ı ve<;ikn~ile ntt'7.~i'ır ııün ve s:ıalle Koınisyonrh hulıın-

ııı.ıları. cıo;,jl)) 

. ı· • 4 p- ': ,., ' .... ". , .. \ -y---· 
VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete bnsar. 
Tabiler nam " " rliz;,; it:ler1 ~lır. ----rm• ' ' •, '~ .. ; '., .. : ' ' \ r ' ; • ' 

1 
----··-· =====::==========:::::::::==============-= 

~~ 11111'. ~;·ı .11 :ı . ., l!ır.ıırıı ~t'')rl\·:ıtı ııl:trf' trll' n : 
a .... ı1·1:~1 y<>r; ~-.~ J\17 \lalhaa~ı Bdik ~~ hmt'l Sevrngil 

Dev 1 et Deni ~yo il arı 1ş 1 et m ~ ' i ~-ierkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakika:' 
umum MÜ d Ü d Ü ğ Ü "ilan 1ar1. J abah, Oğle, Akşam her yemekten sonrr 

•-------------------• günde 3 defa kullanmak şartile 
25 Birincikanundan 1 tkincikanwıa kadar m uh 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkı~ 

gün ve saatleı·i ve kalkacakları rıhtımlar 
l\;mıdeniz lı:ıll111a - Sah 12 <le (Ege), Per';'<'ınbc 12 de (Ak~u), Cuınar· 

le'ii 10 <la lUumlupıırnr) ve Pazar 16 <.la (Ankaraı, Galatıı 
rılılıınıııdaıı. 

l1;ı rl 111 hallı na - Salı ,.e Cumartesi 18 de ( Ülgl'n), Sirkeci rıh tını ından. 
lrnıil lı:ıllına - Sıılı, Perşembe ve Pazar !J.30 da (Ui(ur). Tophane rıh· 

Lıınıııd:ın. 

:\luılany:ı haltına - Pazartesi, S;ılı ve Paz:ır 9.:lO de Çarş:ırııh:ı, Perş<>mb(' 
ve Cıını:ı l:i Le C\larak:ız). Cunı:ırtesi ayrıca ı:ı.30 da (Sus). 
(;arata rıhtımııı<l:ııı. 

lluııılırrna hetlııw - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Su~). Galata 
rıhlııııınıl:rn. Ayrıc:ı Çarşamba ve Cuınıirlesi 20 <le (Anla[ . 
y:ı ). Tophane rıhtımı ııdan. 

K:ıralıiı.ı:ı haltına - Sıılı ,.c Cuma 1n d:ı (Seyyar). To'.)hane rıhltmınıl:ııı. 
lınro:ı h~ıllına - P:ızıır 9 ıl:ı Cflıır,a). Tophane nhtını111rlan. 
Ay,·ıılık hattına - Ç;ırş:rnılnl 15 tle (KenıM), Cumartesi 1:i de (Saadet). 

Sirkeci rılıtımın<ları. 

tzıııir sür'at haltına - Pazar 11 rle (Kaıle~). C.alata rıhtımından. 
:'lll•r,in haltııı:ı - S:ılı 10 da (l~triisk), Cuma 1l> ıla (Çanakkale). Sirkeci 

rıhlımııı<.l:ın. 

NOT: 

Vapııl' seferleri hnkkındA h er tii rl ü m alüm at aş:ı.ğul" 
telef o n m1 1111tt·aları yazılı Acentelerimizd en öğrenil ebili r. 

Galata Ba5 Acenteliği - Gnlıtla rıhtımı, Limanlar Umum 
'.\liidiirlüğü binası a llında. 42362 

Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası :ıllrnda. 401 :\3 

Sirkeci Şuhe Areııtcliği - Sirkeci, Yoku Salonu 227-10 
(10CiS4) 

ı · Deniz Levazım Satınaıma Komısyonu ı l ilnıar, 
1 - Tahmin edilen lıcde!i (3L500) lira olan (150) ton kalın Ben· 

zinin, ( lkincik~nun 940 tarihine rastlıyan Perşembe gi.inü saat 11 de 
pazarlıkla eksiltme<;i yapılacaktır. 

2 - llk lerniıı:ıtı (2:i87) lira (50) kııru5 olup şartnamesi her gün Ko· 
misyondan ( 11:n kuı•uş hcıl<>l mukabilinde alıııa!Jilir. 

3 - lsteldilcriıı lıelli gi.iıı \'C saatle Kasımpa~ada bulunan Komis-
yona müracaalları. (10595) 

* * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (48.000) lira olan 100 ton Mobil Oil .B. B. 

makina yağının, 2 lkincikanun 940 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
14 .30 ela pazarlıkla eksillnıesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3li00) lira olup 'şartnamesi her gün komisyonclan 
.(240) J.:uru~ bedel mukalıilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün Ye saatte Kasımpaşa<la bulunan Komisyo-
na müracaatları. (10596) 

• * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (16.000) lira olan (50) lon ince · benzi

nin, ( İkincikiinun 940 tarihine rasllıyan Perşeınl!e günü saa t H .30 da 
pazarlıkla ekııillmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1200) lira olup şartnamesi komisyondan her gün 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli giin ve saatle Kuımpa~adı bulunan Konıis· 
yona müracaatları. • • • (1Ô592) 

1 - Tahmin edilen bedeli (140.880) lira olan (2000) ton Mazotun, 
2 lkincikaııun !HO tarihine rasllıyan S:ılı günü saat 15.30 da paznrlıkla 
eksi itmesi yapı lacuktır. 

2 - İlk teminatı {829.t) lira olup şartnamesi (705) kuruş bedel mu· 
kabilinde Komisyondan alınabilir. 

3 - hteklileriıı belli gi.in ve saatte Ka<;tınpa~ad:ı bulunan Komis-
yona müracaatları. ( 1 0Ş91) 

* * * 
1 - Tahmin cılilcn bedeli (15.075) lira olıın (150) ton ~foloriniıı, 

2 11..incikanun 9.JO tarihine rastlıyan Salı günü saat lG.30 da pazarlıkla 
eksillınesı yapılacaktır. 

2 - llk leıııinatı (1130) lira (63) kuruş olup ~arlnaınesi her gün 
Komisyondan :ılınııbilir. 

. 3 - İsteklilerin Knsımı>aşada bulun:ın Komisyona belli giin ve sa-
atle müracaatları. ( 10593) 

• * * 
1 - Tahmin cdlien bedeli (45.000) lira olan 100 ıon D. T. E. Tür· 

bin yağının, 2 l kincikanun 940 tarihine rasllıyan Salı giinii sııal 11 <.le 
pazarlıkla eksiltmesi :.·apıl:ıcaktır. , . 

2 - llk ıemiııalı (337:i) lira olup şartnamesi her giin (225) kunış 
lıedcl mukabilinde Konıi\~ onıla ıı alıııalıili r. 

3 - isteklilerin lıelli si.in ve saatle Kasıınpagda bulunan K~ınisyo· 
na müracaatları. (10594) 

• * * 
Muhammen 

lıedeli 

Sığır eli beher kilo~u 3 l.2fi 
K a ra nı ıuı eti 

" .. .U.89 
Kuzu eli 

" " 
46.31 

Dağlıç eli 
" " 

4:i.OO 
Kıvırcık eti ,. ,, 50.00· 

1 - Jleybrli:11lada bulunan Deniz Harı> Okulu ihtiyacı için 1200 
kilo sığır, 7425 kilo kuzu, 8ll0 kilo karamıın ko)tın etile 21.3t:i kilo dağ· 
lıç veyn kıvırcık koyun etinin kapalı zarfla eksiltmesi 11 l kincikanun 
940 l:ırihinc rastlıyan Perşembe günü saat H,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen hc<lclleri yukarda y:ııılı olan bu etlerin. ilk temi. 
n:ıtı (1173) lira (10) kııru, olııp şartnamesi her gün ' Komisyondan alı
nabilir. 

3 - İsleklikrin 2HIO <;nyılı kanunun tarifalı dahilincle tanzim ede· 
cekl<·ri kap~ılı tcklir mektuplarını en geç belli giiıı \'C saatten lıir ~:ıat 

encline k:ııl:ır l\ıı~ıınpa~a<la huluı1an Komisyon Ba~k:rnlı#ırıa rnaklıuı 

ıııukalıiliııdc \'Cl'lllclcd. (10501) 

Sı~ır eli 
K:ıraııı:ın eti 
Kuzu eti 
Daği ıç eli 

• • • 

Beher kilo'>n 

" 
" " 
" " 

Muhammen 
bedeli 

(3{.2Ct) Kuruş 

(4l.8!l) " 
(4G.:l1) ,, 

(45.00) " 
Kı\lırcık eli ,. (50.IJO) ,, 

- !}R.000 kilo sığır l'li, 2R.OOO kilo kum eli, :i7.~ıU!"ı kilo karam:m 
koyı111 eli "'C 2 0.000 l.ilo tl.ı){ltı.; veya kıvı.rcık t'liniıı kapalı zarfla ~ksill· 
ıııc~i 11 lkincık:'ıİıun !HU tarihine rastlıyan Perşeınbe giinii sa<lt 11 de 
):tptlacaklır. . 1 

2 - l~bu rllcrin ilk lt•ııı;n::ıtı !:"i283) lira (7lH kuru~ olup "'5arlnıı
ıııcsi (40i) kurıış bcılrl ımık:ıhilin<lc Koıııi~)'oıı<l:ın her giin alınahilir. 

:ı - lslt'ldiİer i n 2HIO ~:ıyılı knn ıı nıııı lıırifo l ı < l ahili ıı ı l t> tanzim eılt'· 
l'f'klt>ri kapıılı tt'kli t mektuıılıınn ı en geç belli giin \·e sııullen hir saat 
evn·line knılar K:ı'iımp:ı5ıııl:ı lıııluntm Konıfsroıı lıa)kanlı::lın;ı mnklıuı 
i'ııukabilinde \•ermeleri. 0 (10505) 

RADYOI~ • 1 N 

Oişlcrinlzi ter temiz, 
Yir mlncl A sır kinı.rasm ın 
K o k usu 11;iizcl , lezzeti 
yüzde yüzdür. 

heml)~~·nz "c ı..ansa~lnm :rapar. 
ltıu·ilı:ala.nndıın biri!li r den ebili r. 
hoş, mikroplara ktıl'!;il tesi l"İ 

RADYOLIN 
1

1\ullananlar dişlerini en ucuz ~eraitle sigorta ettirmiş .sayılırlar. , 

Sabah, öğle, akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız . --------------------

'.ıs. KoAıııtan.lığı Salıııaıma Komisyonu ılilnları 1 
ihale günü talibi çıkmı:ran Komutanlığa bağlı Birlikler ihtiyacı için. 

96000 kilo kırmızı mercimeğin tekrar kapalı :ı:arfla nıünakasası yapıla• 
.caktır. Zarflar komisyona 3/1/9{0 Çarşamba günü saat 10 da verilrnit 
olacaktır. Beher kilo~unıın muhammen riatt on yedi kuruştur. tik temi. 
nalı bin' iki yiiı yirmi döı·t liradır. isteklilerin belli gün ve saallerı bir 
saat evveline kadar Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
teklif mektuplarını vermeleri . (10327) 

* * * 
Birinci muh:ıbere alayı anbarlarında 250 araba Gübre birikmiştir. 

i\çık arttırma ile. satılacaktır. Münakasasına 3/1/940 Çarşamba günü saat 
t0,30 da lıaşlanucak ve aynı günde ihlesi yapılacaktır. S:ıtın almak isli• 
yenl;rin Y ıldızda Muhabere Alayının ahırlarında meıkör gübreyi gö· 
rcrek belli gün ve s.ıaıte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonu• 
na gelmeleri. · ( 10328) 

htıınbul Kom ulan! ığı Birlikleri ihli yacı için on sekiz ton yataklık 
ot şl·raitine göre açık el\sillme ile, salın alınacaktır. Münakasasın:ı 

411/ 940 Perşeınhe günü !\aat 10 da başlanacak ve aynı günde ihalesi 
yapıla<'akıır. Beht-r kilosunun muhammen fiatı beş kuruştur. Uk temi
naıı altmış yedi bııcuk liradır. lstekliler belli gün ve saatte Fmdıktıda 
Komutanlık SalınaTına komisyonuna gelmeleri . (10329) 

inhisarlar · u .. Mü~ürhlğünden :· · · 
CiNSi 

Yeşi l Otomatik r.natlıaa 

mürekkebi 
Kırmızı ,. , . ,, 
Zı vana k~itıllı 

Miktarı Mtıh.Hedeli %7,5 teminalt Ek~iltınt· 
· !-ira Kr. Lira Kr. ni ll gün şekli sil• 

240 kilo )7Ci2 57.15 27/12/39 :ı.çık ı;a . 

90 kilo ) • 
40 Top 7i6 - 58.20 5/1/940 açık 1' 

1 - S:ırtıı:ınıe Ye niirnuııcleri · mucibince yuk:ır!la cins ve miktarı 
y3zılı 2 k:ılenı mn l r.enıc o•; ık eksiltme· usuliyl.; satın alınacaktır. 

il - M-uhaınrnen bedelleri, muvakkat teminalları, eksiltme gün ,·e 
saatleri hizalarında gü'llerilmi~t i r. 

ili -·Eksillme hir.nlarıncla yazılı günlercle Kabataşta Lenzım ve 
M lib:ıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IY - Şıırtn:iıne ve nUıııuneler her gün sözü geçen ~ubeden parasıt 

:ılınabiUr. . 
V - Istektilerin ck<;illme için tayin edilen gün ve ı;aatlerde ~ 7,5 

ı.cüvenme para~iyle birlikle rnezkü-r komiı;yona gelmeleri. (10583) 

Memurluk için ·müsabaka imtihanı 
D~vlet Meteoroloji İşleri Umu1n Müdür· 

lüğünden: 
1 - De,•lct nıetcorolo)i işleri uııHun ın!tllirlliğii vilayetler teşkiliı· 

tında mi.inhal lııılunan vaıifelcr<>' iıntih:ıııla memur alınacağından tıılip
IC'riıı ı lkincikanun 910 tarihine bıhır Meteoroloji işleri Umum '.\füdür· 
lüğüne l'eya bulundukları m:ıhalle bağlı okluğu viliiyet mer!iezlerindeki 
meteoroloji i<ıtasyonl:.ırın« ıııürı:ıraat etmeleri li\zıındır. 

2 - l ıııli h :ınlar 4/f/9tu da başlıyarak ve tlerıı grnplarına göre y:ı· 

pılaçaktır. Bu hususla ıııahirııat alınak isliyenlere şifalıl veya yazı ite 
ınürııc:ialta l!ulunalıilirlcr. 

J - 1 mtilı:ına ·girclıilnıek için lis<"lerin 937, !l:JS, 93!} .seneleri 111e· 

nınu ve ol~uııluk iıııtih:ıııı 'crmi5 olııı:ık Ye ınc·ı:ıurin kanununun dör' 
düncü ınarlıle,inde ~•azılı v:ısırı:ırı haiz bulunmak .şıırtlır. 

4 - l\Hiırnbaka . imti han ı ıışağıdıı yuılı ders lerden l'ııpılııcnklı r : 
[ - Tlirkçe, 2 yabancı dil, 3 füik, 4 Tabi! coğrafya, Türkiye coıl· 

rnfyıısı, 5 riynziyc (Cchir müsellesat, kozmogra{y:ı), G Jeoloji, Xeh:ıt:ıl· 
I • • .(6503) ,(10588) 
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