
rr--------------------.. 
' Vindaor Dükünün 

teftiıleri 

Londra, 30 (Hususi) - Fran

:ıa bulunan Vindsor Dükü, 1 
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İzmir, 30 lA.A.) - D~Ylrt 
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1 san •. . 

•11 

lnıan tayyareıeri ingiltere 
üzerinde r11uharebe ettiler 

kal·argô.lıl 

il Cumhurreisim'izlnönü'nün evvelki gün radyo 
ile l"tlillete bir hitabede bulunduğunu yazmıştık· 
-~~da Milli Şefimiz hitabelerini irad ederken 

~-Y_o_r·------~,------~--..-----------------
Bir lngiliz muharririne göre 

Almanya Balkanlara hakim 
Dimağa . kalkarsa 

lngilfere oralarda da taarruzc 

r.o°'ukavemet ımkanını bulacak 
l~lgr:~ta, ?O (A.A.) "Oeyli l lede tctki~ ctmektc~i:. . . . . 
ltaıv ,,ın dıpiomatik muharriri 1\tuharrır, Musolınının ıtıdaıcı 
~İ~· tarafından :;on senelerde Lavassutunu Hitlerin kabul, etme
~l~n siyaseti uzun bir maka· l miş olmaı:ına teessüf eylemekte 

--------- ' ve 1\lusoliniyi. önüne geçmek için 
--~--...... --- 'her seyi yaptığı harbi_n Akdenize 
~lig-ün ikinci yayılmaşr hususundakı kararını 

....... k d I 
· · - -· :ılkı-.Jama ·ta ır. 

A 
sayfamızda 1\Jusolininin son haftalardaki 

S 
nka---ra······m·····a···k···ıu Ju b. ıatt: hareketi ise onun gerek ır 

!1alpn lideri gerek enternasyonal 
C)llbah >İr devlet adamı olarak mevkiini 
l'İrıd arın ılık gün le uıkar kabul ctr!""." bir tarzda yük· 

.e konuşulacal< -cltmiştir. Şimdiki harpte al&rğı 
Ctddi mesele vaziyet Musolininin iktidar mev. 

ti-4\ Yazan : kiine gclelibcri muhtelif münase· 

19")
9
SlJJ.ft BAYDA!" betlcrle gö_terdiği kiyasetli muha· 

~ d \emenin yeni bir delilidir. Bu ci-
• •d eniz ha rbi nası' het, sarki Akdenizin başlı-
'}Ç\i 

1 
e.re ediliyor ca iki de\·leti. ltalra ve Türki· 

~l'lcü sayfamızda ye arasında Balkanların birliği yo 
~ 1 tunda faal bir te~riki mesai yapıla 

, ____ • ' ( .Qevamı 5 incide 

,4/man a-:numi 
Godesberge naklolundu 

Hitfer, Garp cephesi Baş!"umandanını azletti 
Garp cepheside · 
tayyare fasliyeti 

Londra, 30 (Hususf) - AL 
man tayyarrjcri pil': ı~liz des. 
,troyer filotilluısnta h ücum et
miştir. Tayyarelere -derhal dafi 
toplar tarafından ate~ açılmış. 
tır. Destroyerler hiç bir ha.sara 

,uğramamıştır. Alman tayyare. 
lerine bir zarar gelip gelmedi. 
ği belli değildir. 

GARP CEPH~lNDE TAY. 
YARELER FAALİYETTE 
Brilkscl, 30 (A.A.) - Liik. 

scmburgd~n bildirjldiğine göre, 
!OU sabahtanberi Moul ile Sar 

arasında, .. her iki tarar bava 
kuvvetleri yeniden büyük bir 
faalivet sn.rfctmektedirler. 
' Pa.ris, 30 (:A.A'..) ·- 30 ilkteş-
'"İn sabah tebliği: · 

Gece sükünetle geçmiştir. 
Düşmanın bazı baskın haberle. 
1crini tardettik. 
FRA~!=:T7, ATrnAM TF-BLf(;t 

Paris, ~o (A.A.) - 30.10.939 
tarihli Fransız akşam tebliği: 

'Cephenin her tarafında, ke. 
cıif kolları faaliyette bulunmP 
• · (Devamı 5 inci<ır -~lnunı l'a~' ımı<ındam Eraııç;-:; Knrısı 11c bcrnber 

Yeni .Pendik istasyonu 1 ~~~~:~!~."!11ül!!.~"m!z.~.~~~~.~?.~"~!cu!~:., 
d • • · • • ' 1 d !arın Balkanlarda bir blok teşkil kat'i olarak yürümek azmindedir. 

Un to ren e aç 1 · etmek tasavvurları ve Balk?.nlar Kral Karolle gür~?" Roman~·n 
. da siyasi faali,.ete gecmeleri üze_ y~nın Ankara scfırı Stoyka ıki 

rine Yugoslavya ile Romanya ara gun sonra Ankarnya dönecektir 
"mda hararetli görüı;mclcr olmak 
tadır. 

İtalyanlar Bulgaristandaki si. 
~ yasi faaliyetlerini arttırmrslardır. 

;; Bul~aristanrn Rusya sefiri Anto
. nof'un Sofyaya cağrılmasr ital-
1 yanların bir blok teklifi ile aıa. 

{ 

'cahdır. İtalya hükum:ti Sovyct. 
ferin Balkanlarda n'üfuz kazan_ 
masını istememektedir, Roman. 
ya hükumeti, 'Alman"a tarafın

ı :lan vukubulan iktisadi nüfuz tek 
( 

1erini kabul etmemektedir. İoman 

Moskovava Jtide!· 
ı;e ve ıı mız döndr.· 
Moskovnduki ziraat scrg. 

ııe giden ve Ziraat Vcld 
Muhlis Erkmenin riyasetine] 
ki heyetimiz eltin gece saat d 
kuzda lzvcr.eçye Rus Yapurll 
Sh-astovoldan şehrimize döı 
mUşttir. 

! "7"""------------------------~--------~~--~ 
ı 
1 Dünkü dostluk müsabakasmdr 

Devlet Demiryollarınm Pen
dikte yeniden inşa edilen istas
yon binasmın dün açıltna ~enl: 
simi ya.pıJmıştır. Yukarıda .Ye~ 
Pendik istasyonunun resmı go. 
rlilmektedir. Bina, tamamen 
modern bir tarzda inşa edilmiş 
olup yolcuların ihtiyaclarma te. 
kabili edecek her türlü kolaylı. 

ğı haiz bulunmaktadır. Biiyük 1 
bir kalabalık teşkil eden Pcn. 
dikliler, Münakalat Vekilin.in 
gösterdiği bu alakadan dolayı j 
çok memnun olmuşlardır. Dün- l ( 
kit acılma mera.simini müteakip • ı 
Vekalet namına davetlilere çay ' 
ziyafeti verilmiş, bina gcziL 

2-_1 Ustu~ _vaziyette olan sarılAciv.ertliler ha~emr 
ıtıraz ederek saha ı terke,titer 

mi§tir. 

Dün af<şam otobüsle 
tramvay çarpıştı 

Hızını alamıgan otobüs bir 
saatçi dükkanına girdi 

( y CJ.."181 5 incide) 

...... ~-
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f n ~ara mektuplart: 

Sonbaharın ılık 
günlerine dair 

Yazan : Nasuhı BAYDAR 
Universite bugün açılıyor 

,_, .. __ ._...,., ~ .-"' ---~ ~ ~ ~ - .. - ~ -- .......___ --. ~- __.,,,, 

T &Bt! ömürlerini tamam· ı ~ıcılı~ı ~ur.slarma koşacakJa · 
lamış sıhhatli ihtiyar - 1 ını beklerız. 

Jrın sakin ~e rahat son gUn· Başını kuma oktukfan soıJ 
ıerlni andıran yumuşnk ve ılık ra kendini .,emniyette sanan 
bir sonbnhar haftalardanbe de\"ekuşu pisikolojisi çok. za -
r1 sUrUp .gidiyor. Za~en kışı ve rarfrdır. lleri -tıittigiınizi kabul 
ynzı c~tlıı olan ""-nknrada hu edelim, !akut yine id-dia edp • 
rne,·si m bozkırlarla tabiat ara. lim ki harbe girmek zaruı·etiıı 

ilkokul öğretmenleri yeni bareme Kalabalık :an istifa· üt 
göre maaşlarını yann alacaklar de etmek i~t~yen 

· yankesıcı mda bir nılitarcke gibidir: de kalacak olursak kadııılan. 
ilir mUcnılele yeni bitmiş, bir mııın saracakları kendilerinin, 
mucaclelc yeni başltyacaktır. çocuklarının, kocalarının yara 
Ynyl:ı soğ-ı.ığuua hazırJanır - lıırıdır. l\ladtli vpya manevi ya
ken renklerin bu harikuUl.dc raları en ıyl saracak oıaıı da 
r·UnbUşUne iştirak edebiliriz. ı;;cfkatli l,caurnrn elidir. Vakıa 
Ankara hağlnrında, Ankara klorforuı, tentUrdiyot, alkol 
bahçelerinde, yeşil ve kırmızı kokusu \'e krpk kemik, cılk 

Kütüphanelerin umumi fihristleri yapıhyor; Mııhakeme sonunda ı,5 
b d · ı b · ı J · t• h 1 f\eneye nıahkiim old~ ya anef 1 1 en memur arın ı nı 1 an arı Cumhuriyet Ba}Tamı ge~ 

a k ~kaklarm kalabalık pimaStr; 1 içın omisyonlar kuruldu dan istifade için ~yazıda ~eıe, llı~3 
~bıkalI yankesicilen:len SıÇSı!J 1

1ı 
Salahattin, tram1ray durağJ.Il } 
Filıbeli Fehmiyi sımarak ge< 'Jc 
miş :ve cebindeki para çanta.slt 

1 
tt'! 

aş1rmı§tır. feri 

ağaçların yapraklarında ve yara, ezik et manzarası zpYkll Jstnnbul Unh·crsitesi reni 1 mini için alfı~adarlarca yapı · ı durularak Derleme MildUrlil -
r.lceklerin vureykalarında dn - şeyler değildir. Ancak, tnodcrn der~ yılı lnall~·etinc yarrn me· ıu.cak lşJer ';lmllar.dır: ~Une ~öodcrlleccktir. .unla • 
klkadan dakikaya sararıp er - 'I'Urk kadını bilmek rnzımdır • rnsımlu. haşlıyncnktır. Bir nr- Her klltıiııhııııe \eya miiz~ rııı ekı;ll\l<'ri ı;oıırndıın aynca. 
guvanilcşmedcdir. füze karşıki ki bunlar harbin başlıca ha _ dnnbcrı tle\·anı eJeıı hazırlık . .:\tnarli Muthaasıuılaıı doğru • taınawlattırılaculrtır. 
ırtlnrcla bulutlarla oynaşan kikatlcriııdcndir, ve hasuıl:ll'n lar ikınal edihnl~tir. Hııgiin dan doğrula kcnclilcrine gi.in· 
;Uneşln Hl.tifelcriııl nakletmrık iı,llkler, ll\v.nutalnr ve boyalar· ilk açış nutkunu rektör Cemil derilecck olan flı;lcri )Hlnvuı . 
lstcrl1im. Ne yazık ki dUnya ln ifa verme , 0 iıukAn yoktur. Bilse! verePel>t.ir. Bu yıl Uni • ıarında yazılı izahlara gör 
hl\dfs 1 Ii bu gllzel sonb11.h rı :Mutfağıncla. dikiş makinesi rn versltcnln muhtelif faktilteı .. • doldurınıya lrnşltynrnk kısım 
lltiıatımızdan mahrum hıralrn· ya yazı masası haşnıda !,;alış . ı-iııc k:ı~ deılllen talebe geı;en losım rc,.ınıi taahhUtlii ıınkctluı 
cal> kadar ciddidir. maktan tlksinmiycn TUrk kn- yıllara naz:ırau dnh:ı. fazln(iır. lıaliu<lc btnnb•ılda l'\lanrff \TP.-

Hakikaten c!ddt günler ya • dınını haıta. knryolası başında lLKOKUJ.. OüıtETMENLE . kllliğl L' ınn Yazı vo Hesiuı-
şıyöruz. Cephe, bomba, top, çnlışmai";a ıcı;vtk etmenin lıe)"· RINJ!I: .MAA:-.LARI l('ri fleı·Jerne ::\IüdllrlUğilne 
mitralyöz, tank ... İşte dudak - hud.c bir gayret olduğunu ve Jlk tfldrleat ö~r~tmenlerinln güııdcrileccklerd!r. Klitllphu • 
lardn dolaşan sözler. BUtiln onun böyle z:ınımılarda hisse • kulem ve maas vazivct ıeri nl llP cn·eke t.asuli edi imiş .., e bir 
sulh arzulanrnıza. memlekı>tl· sine isabet eden vaziicye der· düzeltt•cek olıu~ yeni ·bıı.rcnıin fihristi yapılmış ise her bahse 
mlzcle ve ch·arımızcla sulbü sağ bal koşncr.ğını bilmekle hem· henlız tatbik ccltlnıemest do • uit. fişler taııınnı olrlul<~·a, he· • 
la.mluştırwıı.ğa nıatuf botun ber hatırlatmıLk istecliğimiı layıı;ilc ı;azetcmiıde neşretti - nl\z lıl\ytc bir şey yapılınnmı · 

• tcdblrlerimir..e rağmen nasıl u- şudur ki kadınlarımız .AnkHra- glıuiz yazı, sayııı Vnlhnlz Lfıtfi M hPr yUz kitaba alt fiş ha1.ır 
nutnbiliri:.: ki en bU;rlik cle,·let- üa ve lstanhulda nçılnıakta 0 _ Kırdann <lc~erli Jıimmctlcrilc oldukça giindPrilf'cetkll'. Fiş 
Jerdcn UçU aTnsında muharebe lan kursları kf\fi gilrıncsiulcr, h:ıllcdilnıiştlr. leri doldurup 1mzahyunların 

a iki :ıydanberi başlamış bulun • şehir ve knırn.bnlnrunızın hep· Vali ,.e Bclcdiyo Reisimiz IAıt- da işin başında adros ve hü\ ı -
makta ve bu nınlıarehcnin ne sinde lıastahııkıcı kur ları a _ fi Kıı·dar bu mesele etrafında yetlerilc hfrlll>tc imzal:ırııırn 
gllıi ihtilfıtlaru yol açacağı ınc- çılm~ısını temine u!{raşsınlaı·. lcenrliı;ile görlişen uiı· nıuharri- teshil olunnrnk derleme mli -
selesi ise en kuvvetli mantı;;ı Bu kurslarda gPçirccekleri bir riınh:c. ilkokul l}ğrctuıenleri • cltlrltiğlinc ayrıca ıgüncler!lmc· 
dahi ikiz brrakmnktatlır? Ba. iki uylık ?.aman hoşuna t;PÇ • nin de hu iki manşlarmın büt- si usul ittihaz ed!JP.cektJr. 
zıların:ı. görf!, garıl ceı•h''si'ln· miş olursa ne zarar? Olsa ol"R, ı.;e tasdilc dilmlş olnıaıu dolıı· Gönderilen fişler yazma ve 
de hıirp bir nevi ~nkalaşmn _ 1 ) ısile yeni har~ınc gore ödene· basmn eserlere ait olmak Uze
mahiyeti arzcdiyor. Döyle dU - büyük bir k!\bu~tnn, cllerıııc e ..;ı•r.iui hiltlirnıi:;;tir. 

bir de Sanatın kurtulmuş 0 b - rn iki cinstir, Her <'insi döl't 
~Uncnlor, sadece dUşilnemiy n- • · Okullara ,·azlyct tebliğ cdil-
lerdir: Ziblnler1n ve sinirlerin lurlar. Aksi tl\kdirue, f!evdlkle- rniı;; ve oflki mnaş Ristemhıe gö- nrnhtcllC renkte k!ı.ğıda b.u~ıı 
lliha.yct derecede hassas cephe· rhılıı başucunda çaresiz çırpın- rn .vnprlan bordrnlnr hozularak mı .. tır. 

:ık '·ad kalbi }tıln tUken · Dcrlemn MUdUrliiğilndc ku· 
r et Uzcrlndo her snnt ya.pıl l\n m • ın " vcnl bareme O'örn tanzim edil-

t ··1 e·ıı nıidtr? J "' rulmuş ol:lll mı-rkezi bllro, kli-
meydnn muharebeleri sona e · met 12 ırap " g mesl blluirilmi'-'tiı". ö.:;retıncn v ,.. tlipbanclerclen ~elecek fişlı>rl 
rfp va.:lyctıcr birer birer tn - Bu vumuan.k ,.c • lı k sonl>a - ler te;;,rlniRani nıaııı;ı.lnrını ya - 'k · · h "' ~· • tetkı · ve ıcap etlenlennin Rı • 
ayyUn ettikte,,_ sonradır kt har gUnlln4e muhar.ehodon. nn haremfl gl>rc zanıl:ırllc bir- batini kontrol ve tevsik c,ttih;. 
~ klenen knnlı dövUş asker lu· ynro.dan, hııstnlıktan bıı.h~ - likte alacaklr\rüır. t n onra hu flşl •ri ınnklno l-
taları arasında ela. tam mann - mek bana acı geUyor. Fnknt Je yazdırıp usulti <Jnirf'slndc 
He başlryacak, ve, umulma _ kadınlarımızm metanetine, MtiZE \.E KÜTGPHANEI,ER· 

b DEK1 ESERLER tnsnif ederek hasılmaya hazır· 
uık lr teslimiyet h ariç, hiç gayr etine, cefkatine \ 'C harbin lıyaca.k ve bunların karton fjc. 
l he etmlyellm U" k o; Umumt klitUphanelerlnıfıtn v · ıı> • .. un, ço U · ciddiyetine lnanınıa olımlnrın - lcro ":ızılmıı: birer kopvnsı do 
~un sUrecoktir· Bu kıa "nU " bun<iaıı yınım asır öm·c tertip " ·~ " 

• v• u • dnnım. Kadınla.nnu:z <la har -- kiltllJ>hanelerdo "·apılacnk fiş· 
lnuz"'ekl bahar .crelecek kış " ,·e laboltirilmiş olau fihristle - "' 

"' '~ • u· lıin "Ok ciddt bir ıı:?e,,. oldu.ıı.unn ıere oı:;nı; olmak llzorc ait oldu. 
bur Yllz Ve beıkJ Ondan 8 r "' 'i " r; rinhı bugliuün lhtiya~larına 

on a... inanmalıdırlar. ğu ktltllpha nelcte gönderile • 
•ıuo JA~ t dlır.ı d ı cC1vap vt1rmckten uzak hulun -,,, n •t:tll o me 6 m en em • N~nhl BA \ "DAR ceklir. 
nim. tnglllzler "en nz Uç ec • dukları, bir kısmının nıe,·cudu 
ne!'' diyorlar. Cihan harbi mi _ kalmadığı ve lstnnbul dı~ııı<la· 
sali "henUz hatırlardadır: Dört Beyog\Jlu H lke . de ki uwuuıi J.:Utilphaucll>ı ... ~ıu 

~lem u rlarmm hilgi veya yu
zı kifayeti maksada elvermi · 
yen yerlerde ~taarif MUdUrlc · 
ri orta öğretim mUcsscı;cleri 
tü rk!;:e, edohlynt, ta rlh öğrf'lt -
menlerlnhı veya ilk tedrisat 
nıil!tet.işlerinln hu huRu"ta yar 
ılımlnrıuı temin edrrcklerdtr. 

buçuk sene, yeni alll.blnrın ta- a vın ele bat.ılı ıihrlstlcriniu oııu.ıdr-
strinl, ve fnk nt bunların b UlUn ğı anlıışılmıı;tır. 
muluu·ebelnrde aynen mevcut Bu kış 50 konferans Maarit Vckilll~i bu ekelk · 
olduğunu gö:ı:öntinde tutarak verilecek lerl tıuunmlamak ve u mumi kil· 
bu mllddotin yarı yarıya indi- tüphaneleduıi~le uıilzelnrinılz-
ğini fnrzedelim. Lıl.kln, bir yıl- Beyoğlu halkevi 939 _ 940 <le lıulunnn klt.:ı.plurı llıui tet-
da, hatU\ altı ayda ne lştlhnlıır senesi ikinci <'a.hmna devro..•si kll~lcr yapacakların istifaılc · 
kabnrıt ve ne yanlış hesaı>lar konfernns serisini hazrrlamtA - Firıe en ,·erimli bir şekildo ha -
yıı.ptlır.! tn·. Bu devre zarfında elli kÖn. zıı· buhındurmnl{ gıı.yesllP u · 

ferans verilecektir. Konferans . mumi hUtc"rlen idare cuileıı 

Maarif .\tlidürlerinin tcrn;lp 
\"C mlisaadeRilc eski yaıı \·e i
lim mlltehnssıı;Jarınrn bilgile -
rinclen rle iı:ıtifarle edilecektir. 

Bu sebeple· çok kuvvetli lh- lar doçent Recai Okandan, nıu. küt.Uphnnclnrinıizlo rullzo kil· 
timnllcrl dikkate alıp harbin harrir İhsan Arif, doccnt Rcfii ti.iphaıwlcrimiıin fihristıcrhıl 
hudutlarınıızn yakbşamıyaca- .nrntclen .'·an1 tı rarak muutnzanı 

lstanhul klltllph:mf'lerlnılen 
mu,·akkat olarak toplatılmış 

olan 'kıymetli kltnplarm fiı;le -
ri şimc1i1ik ynnız iı::lın vo nnmn· 
rnlnrı kayılcdilmek surctilc dol 

.r. k eti u "t t k bil Şük.rU, doktor Nihat Res.nt. mu. e."lnı uvv e mı e ı:ıe e · bir seri halinıle haı:ıtırm:ıı1'n k:ı-
l l ı 1 dl lıanir Semih Mümtaz, b~kinı yn nrz )U se >ep.e, mevcu ye · E 1 rıır vermiştir. Bu mtıkandın te-

tirufzl korumnğn iyice bnzır _ krem ~orkut. profesör Fah. 
lauma lıyız. H:ı.zırlanıyoruz rettin Kerim, profesör Şükrü 
Bundan evvelki mektubumda Baban, d()('..cnt :Mümtaz Tw'hıın 
.. nskerın işini askere, ıliJ .ou 8 • avukat Mw~tafa Tunalı. muhar . 
tın işini cliploınnta bırnkmak r ir H alide FAlip, doçent Miikri. 
lAzımdır'' demiştim. ·'akat. ınin Halil, csba.k dahili:ı,•C' na.zrr. 
teker teker bepinıi.:e dUŞen vn· !arından Reşit Rey. muharrir 
zifeler de vardır: Mu htemel bir Yekta R:ı~p. doçent H ilmi Zi 
harpte kendimizin ve vatan _ ~· muallim Sam ih Nafiz. do. 
dnşlarımızın sıhhat ve sclfıme· ~ent Ali Nihat, muh~rrir Şiik\\ 
tini dllşi.inmck gibi. Kızılay, fe Nihnl, üniversite asistanla-

cr - btrknç zamandır, kadmlarıını _ rından dokt.or T. Basman, mu. 
bu zı hruıtahakıcılık kurslarına harrir Re;it Saffet, do<:en.t F'cv. 

dnrnt ediyor. Bu davete icnbct zullah DoğTuer. doktor Hüseyiıı 
CY'1 edenlerin pek çok olacnkl:ırını Kenan, doccnt Ya\'uz Abndnn. 
m· tahmin edelim. zirıı zarnnnınıız doktor Bülent T arcan. dflQM 
ge harplerinde yarıılıırı sarılacnl• Nüzhet Gökdoı!a.n. mimnr ~"bri 

li t ohm inırnnlnr cephede, cephe Uran, muharrir Yusuf Alır .. 
mn1 gerisinde ve mUcadelo sahne • hah munllinı Selim Arık. Z!. 
an lcrlnde yUzlerco kflonıetrc u _ ya, cabnk sefirlerclcm Sevfettiı• 

znklnrdıı bulunabileceklcrdh· doçent Hü~\'in ~·nil. munllim 
Nihat Üner. 

Cihnn harbinde, bitim kırki· 

~ Sah jÇarp m'>. : 
> JI ı. T~ş. 1 il. T• 41 , 1 ,J 
Y rJ <( 8 Ran•u.nn ııı Raın~1. ın il 

~ 
..,_ hı7.1t 'i hıııı 

1 -~-

Maarif Vekilliğinin dikkatine 
.. .. , .. ·--·-·--... ··--"--.. ·-· -----........................... ........... 

imtihan talimatnamesine ilave 
edilmesi istenen bir madde 

Lise ve Orta okullarda Uç yıldanberi tatbik edilen imtihan 
tahmnuuuncsi, Vekilliğin verdiği bir kararla yenidNı değiş. 
tirJ.mi tir. Yer.i imtihlUl talimatnamesi bu dt>rs yılı başından 

it:ba!\·n nıt.riyel nıevkiiııc girmiş bulunuyor. Geçen imtihan ta_ 
liıuntuamcsi hiiltiimlcrine gı'rc çocuğu olgunluk imtihanına g-i. 
ren bH· baba laliı11alnamcnin bazı maddch:rinc itiraz ediyor ve 
diyor .iri: 

"Oğlum bu ~ne lsta.nbul lisesini bitirdi. Olgunluğa girdi. 
Gnıplann h epsini verdi. Yalnı~ felN>fe imtihanına gireceği gün 
lıaslah~ı dolayısilc im tihana on be~ dakika ı:ı011ra y'"'tişiyor. Fa. 
kat imtihan başladığı icin kabul etmiyorlar. Oğlum derhal dok
toı una müracaıı.t ederek rapor nlıyor, bir senesinin kaybolma. 
nrnsı için i11tU'h11mda bulumıyor. Fakat kn.bul edilmiyor. }{en. 
di ihtiyannd.-ı olınıyan bir mazeret yüzi.in<.14',n bir gencin bir S('~e 
t 1hsihlt'n mahnım edilmesi doğru bir hareket midir? Evvelki 
· ıliar böyle bir dersten muvaffak olamıyanlar üniversiteye ka. 
ıul eciiliyorlnr. hillhnra lİSCfl ki imtihanını tamamlıyordu. 

k llik dedlğfmtz GrOHse Bertruı 
yllz yirmi kilometreden Parla! 
diJvcrkcn lıAdt~oyi topculuk t\ • 
lemine blr tUrlU eığdırnwı1nu 
mtıtebassrslnr 'bu, top gUllesl 
olanını," cllyorlnrdı. Hugllu dP 
tnyyaı·elerln cevelO.n sahasmı 
hesap edenler "Şu vo bu şehlr
lcı· iı;:lıı tchJlke \"arsa ila .. .'' nıU· 
talı1aslle işi mUhimscmoz gö -
rtin!lyorl:ır: Htı.dlselcr, tcmcn. 
ni edollm kl, onlarr hnklı çı 
lrnrsın. 1''nkllt, ya hn.ta etmiş . 
lorso? 

Harp thtfmıı.llerf !cinde hat 
bln blltUn nctkclerl:ııl ctllşllnc 

akWerıı •• • " l ı a 1r f ~ ·11ıı 1 
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YAKIT: Yııkarıdnkl mektup snhibi okuyucumu.,un mlita
!casını ;ay:ınr tetkik bulıiuk. Bir genı·in kor ... -ı bir yılmn mal 
o'nn, \'e lt~ndl elin<.lc buhınmıyarı bir mar.eretle vukun gelen bu 

' ha•lise iizerinde durulac.ıık bir mesekdir. İmtihan tnliınııtnnme
'.! 1 ·in~ buna. ait bir madilo ;uıve etm'1k menueket ~en~liği i~in çok 

ı ı • ""''tıdl' bı" Jıarrket c!Arııkf·r. 

----------~·------~-----· -----------------------------------------------------

192>i cneijindı•nberi TUrk 
hnrrJ(>ril basılmış olan eser • 
lcrlc sarıl dillerinde tllhedll -
rni!'l eserJerin fişleri yapılmıya· 
c:ık, hunlnnn fişler! ileride ny· 
rıca tcrtiıl olunacaktır. 

YABA;\CI Dl!, DlLDN 
MEMUHLAHIN 1MTI fiANl 

Barem kanunu mudblııco 
t111lcn ıniıııtabdcm huluııan \"e
yn yı'ııiden vuzlfeyc alıuncnk 
ıııeınurlar<lun yabaucı dil bl -
lenlerlnln !mtlhanlarmı yup • 
u1alc llzcre lslftnbul ve Anka -
racin iki komisyon kuı·uımuş • 
tur. lmrthnnda kaınnıuılar hl• 
rcr derece terfi edeceklerdir. 

Komisyonlar franınıca, nl • 
manen, lngllfzce, Jtalyanl'a, 
rusça \'O ınarareıı olmak üzere 
ınuhtcllf kısımı rdan mUrek • 
kcı>tlr. Komisyonların azalık • 
lannn sccll~nlcrl ırnslyle ya • 
zıyoruz: 

ı;ııı lJııliısi ôzılcıı. A,·erhach, 
Bnhaettln KAnıll Batman, 
:\IUıntnz Tıırhnn. Trıı Faklllte· 
sinden l\"ehll Hllhaıı, yabancı 
diller nıokt"hinden Fuchs, 
Anstesk. fr.ıı fnkUltesinclen Kc 
rim El'im, tktrsnt fnkl\ltesln • 
dC'n Ömer Ccla.J Sarc, Hukuk 
fnkllltesindfın Hirş, iktısııt fa· 
klllteslnden Ne,·mark', in gflizce 
içlıı cdı-tıiv:ıt fnltUltesindcn 
A ''Nbal'lı, ;.a hn ncı diller me k
ı.ehlnd~ıı :\.tactam Mnrşan, Sn -
nıfyP, BllioH, NJr.biynt fakl\I -
t<> inden Vnlıll Ali Turhan, tıp 
fnkillff>SindPn C(>lill KPnt. iktı· 
sat fnkliltcslnden Ömer Ccllı.1. 
Rnrı:. itıılynnca için eclf"hiyat 
fnkUlf Psln<tPn A,·erhnch, ya • 
hanı·r diller okııltındnn Rnrlh • 
lPnnr, rnMR i~ln yahan~T dil • 
Jerrl~n ılll Ce,·nt r.Pnccll. o • 
"<'bi~·aı rn kil ı tesl nd»n Alım et 
careroğlıı. 

Fakat Fehmi hemen i:"in far Pıy 
kına varmış ve Sala.batfini ),. ~ ~ 
kasından tutarak polise tesl' -ssj 
etmiştir. h: 

Dün cürmU meşhut işlertr! · 
hakan asliye dördilncii eez.t ııt 
Jtjminin huzuruna çıkarılan ~ .. 1 
18.hattinin suçu sa.bit görülJJlUl ·r<t 
2,5 sene hapis yatmasına kafi ı;r'ıi 
verilerek hemen tevkif cdil!Jl

14 
k ,, 

tir. ]) 
~alahattln karardan son~ ı 3 ıicri geri söylerunek istemişse dl · 

dışarıya c;ıkarılm15tJr. ~~ 
kr 

Tütün '!kimine müsaade .r11 

.. edilen yerler ~ ·~; .. 
Gömeç (HlUlusi) - EV' '{. 

cc bir kanunla, iyi randımnn t ~~,. 
lmmıyan yerlerde ti\tUn ekilt11dJ " 
si yasak edilmişti. Bu meyıın :ı" 
Bilrhııniycye bağlı Gömeç n~~ Aı 
ycsi de bu yo.sak mıntaka.larııw , 
içine ithal edilmi§U. ..~. 
lmıit tini tütUn vetfştircn <' •1 lı 

senelik istihsali 5000 Urava. '1 • .ı 
ran Gömeçin bu hususiyeti do' ~ 
Jayıslle Bnhkcsir Halk Parti.Si 

1 
c,ı 

nin umum gümrük ve inhisar! 
1 

h 
v kfiletilP ziraat vekfilet.ıerlf 1\1 
milrncaatr nazan dikkate aııo 
mış. Gömecte tUtUn zeriyauıı' tıı 
mUsaaae edilmiştir. e 

1 Bu yıl, f stlhsnl mevsimi ~cçt' 
ğinden <SnUmUr.dekf yıldan itl ' 
baren Gömeçte tUtUn ckıınıe>" ıııı 
başlanacaktır. 

Kilyoı açıklannda 
mayn görüldü 

DUn Karadenizden limanını'' 1 

za. gelen Şule vapuru Kil~~~ 
dört mil açığında sularla tir"': 
lcnen serseri bir mnyn gönııllt 
tUr. Süvari liman reisliğine ~~ 
lQmat ''ermiş, bunun uzerıv· 
bUtUn gemi sUvarilerine dik~~ 
U davranma1arı bildirilnıi§"":. 
Buglin mayn'in tahrip edi]Jllef 
için Karadenize bir rnüfre1.c g6 
dcrllccektlr. 

Şehir Meclisi yann 
toplanıyor 

Şehir nıecliı:;i yarın ısa.at ~ 
dörtte vali~in nutkuyla açıl~ ' 
cnktır. Div~nı riyaset ve dnır~ 
encUmen intihabatı yapıJac11 
bel•'diyenin 937 senesi kati bt' 
sap raporları mii7.akere cdill 
cektir. 

Polise hakaret edert 
. !apkacı ,,, 
Şapkacılık vapan Ali o!!• 

Rıza evvelki g"ce muhtelif )'~ 
Yerde bir hayli l~ip kendini tı~. 
mcz derecede Kumkapıva. ge 
miş. ftokakta bağırtp çağrrtl1' 
ğa basla.mı tır. 1 

GürültUye vetisen lx>kç.1~ 
sarhoş şapkacıvı karakola g , 
türmüşler, fakat Rıza burnds d!.ı 
tek durmamıs. Kumkapı koff
s 7" muavini Emine sövmiif;tU!· 

Bunun üzerine zabıt tuto'~ 
rak 4 üncü asliye ceza maJl1' 
mesinc \'erilen Rlzanın r!Un fl'l1' 

ha.kemesi yapılmış ve 21 gilt14 ~ 
hnpse 25 lira da para ccıııc111 

mahk\ım edilmiştir. 

Bekçiden öç alma1' 
istemiş ~o 

Fatihte oturan Mustafa. og 
l~imil. uzıtn za.mandanbcori ıı~ 
sı ac:ık olan bekçi Zakirdett et' 
almak maksadilc eyvelki g 
yolunu kesmış ve: ' 

- Çabuk hUviyctini banıı ' 
yoks:ı kanrona:nı demiştir. 

Bf>kçi Z ı.ltir ;;aşırmış ve Jıl:
viy::!tini vermenıiştlr. Bunlll! 1 

7.erine zaten sıırhoş olan J{ıı~r 
kızmış ve ll:r?ü kiifUrlcr sa"'~t' 
muş. yaka!an!'lıştır. AsliVC d ,' 
dtincti ce:ı:a. m-ıhkemesi T\fıf11 ~· 
:~ F,i.in h:mi~ 2 lira dn nara cet· 
.sına mahktlm etınistir. 

r ~ 



1939 
eniz harbi nasıl 

.. idare ediliqor 
UUetikler denizde Alman.ara hakim 

Fransızca Rcvne des dcux Mondcs isimli 
mecmuada Rene La Bruyere mütcefiklcr ile Al
rnanyanın denizlerdeki vaziyetlerini aşağıdaki 

Yazısında tetkik etmekte ve iki rakip kuvvetin 
bugünkü tlurumları ile 1914 deki vaziyetleri 

arasında mukayeseler yapmaktadır. 

o1an zaptedilınis eşyanın, Alrr.an 
denizaltı gemileri tar;ıfın 'an tal~
rip edilmiş elan 67 b:n to.1 ~ngı. 
liz malından t'.aha fazla oldugunu 
biidirmişti. Di;: :r taraftan Fran. 
sız bahriyesinin tebliği, yalnızca 
kendi vasıtaları tarafından har. 
bin başlangıcından 25 Eylüle k~
dar zaptı!clilmiş harp kıı~akçılıgı 
eşyasının ( 100.000) tonu buldu. 
ğu·•u ve bunun 21 bin tonunun 
mayi yanıcı n:a.:de clduğunu b 1. 
dirmektedir. 

Bu vaziyetten sonra müttefik
lerin ablokasının müessiriyetini 
ve Almanyanın bitaraf g:milcr 
veya kendi vası~al:ırı ile takviye 
edilmemeleri alınmış olan ted. 
b'.rlerin miikcmmeliye~i inkar e. 
dilemez .. Ayrıca bitanfların scy. 
risefer mes:lesi de fev!taliide cid. 
di ve karışık meseleler ort:ıya at. 
ma'·tadır. 

Müttefiklerin ahir.kasının mu. 
vaffakıyeti dal·a 7j•·ade harp ka. 
cakçılığını kontrol ~ckline bağ. 
Jıdır .. B:naenaleyh bitaraf dcvl:t. 
lı>r bu isde her ne kadar şayanı 
hfamet bir e'"di-;c ile bitaraflıkla. 
"ını gözö:ıi:nc•e ttttl'rlan·a da. b.u. 
na r:•ukabil bir sürü harp bezı:
g2.nı faydalanmak için beynelmı. 
lcl kanunları ayaklar altına al. 
makta t:r~ddiit etm::zler. işte bu 
korsanlara. bu kaçakc:ıhra karşı 
rıii"tımaha5ız bir kontrol tatbik 
olunmaktadır. Bütün milletlerin 
alakadar oldukları Avrupa me
deniyetinin ölüm veya ya~am:.sı 

mevzuubahis olduğu bir mesele 
de gecen harpte Almanyanın mu. 
kavemetini boş yere arttırmrş o. 
lan takyid artık mevzuubahis ol. 
mıvacaktır. 

Bu cihet hal~lcında sunu kay. 
dedelim ki, İngiliz donanmasının 
hic tereddüt etmeden bilhassa 
Cebelüttarıkta, Norveç bandıralı 
Mctorina, Hollanda bandıralı. Ju
no ve İtalyan b·ndıralı B~lıano 
isimli gemilerini tevl~if etmış ol. 
duounu mcmnunirctle okuduk .. 
Bu.,, gemiler haTT'ulc:lerini Alma~
yaya naklederek harp kaçakçılıgı 
yanmakta idiler. 
ALMANLARIN DENİZALTI 

HARBi 
E:ı ciddi ır.c:;cle mlıl·A:·kak ki 

denizaltı harbi m·sclesidır. . Al 
manlar 1916 - 1917 !:enelcr.ınclc 
denizaltı harbi ile b~yük Brıtan. 
yayı silahlarını tesı:n:.c m.ecbur 
edece~dcrini ümit etmı~lerdı. 

Fakat bu gayel:ri tahakku.k et. 
. çünkü 1918 de denızaltı 

me:nıs, . .. 
939 h'lrbi tesirsiz bırakılırı~ ıc.ı. 1 . 

ela vaziyet avnı olacaktır: Eız 
Alman denizaltı harbinin hır m.ı 
vaffakıyetsizlikle neticelencc:ğ: 
ne eminiz .. . ı 

Almanya altm s kadar denıza 
tı ile bu harbi açmış bulunu.yo: 
~ilhakika geçen temmuzun ıptı 

dasında Alman va ceman ( 21 J 
bin ton eden elli iki denizaltı CYC. 

misine malik bulunmaktayC:ı. F'. 
kat muhakkak ki o tarihten bu. 
güne kadar daha bi.rk.aç deniza.ltı 
gemisi kadrosuna ıltıhak etmı~
tir. Almanvanın bu mevcudu ~-
r "rıde yirmi sekiz denizaltı gemı
si 250 tonu tecavüz etmemekte 
ve bu şekilde mukavemet ve te. 
sir sahasının darlığı bakımından 
uzun ve yorucu bir harekete uy
gun ~elmemektedirler. 

Fakat Almanların altmış par. 
çadan müteşekkil denizaltı gemi. 
!eri 1914 deki mevcutların-lan faz 
ladır. Çünkü Alma"'l::ır 1914 ~I" 
yalnızca. Dizel mntörlı-riyle mu. 
cchhez olan yirmi sekiz parça 
denizaltı gemisin:: malik bulunu. 
yorlardı. 

( S~nu yımn) 

Hint Müslümanları 

kongresi 
Yeni Delhi, 30 (A.A.) - U . 

mumi vali, Hind müslümanları 

kongresine davet olunmuştur. 
Kongre önümüzdc!:i !1::!ta top-
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l :··········-···········-.. ·-·-·-, 
~üörüp düşündükçe, 
• ······ ·········--·························-... 1 

LitvanyallJar 
Dün Vilnoyu işgal 

ettiler 
Katına , 20 ( \. \.) - Lit\ an) a 

mııı kri dtin sabah Vilno sehrin• 
tc ... cllüm etmi~lerdir. Kıtaatın <;eh· 1 
re ~iri-:ı ;;e\İnçle kar ılanmış \(' 
bınalar Lit\anya \C O\)Ct ba~· 

raklarıle ı;u ... ıenmi~tir. Kalabalık 

ha k kutlcleri kılı . .;elere dolm ı lar 
lır. \k aın kail\ e \ e inema ar 
hıncahmç dolımı.;;tur. \ irecck mad 

Cumhuriyet oayramı 
münasebeti le 

Gener~I Vavelin 
sözleri 

lngiliz §ark orduları kuman. 
danı General Vavcl, Anadolu a_ 
jansının Kahi.:e muhabirine bir 
mülakat vermiş. Dünkü "v:lkıl" 
dl\ onun sözlerini okurken, ger. 
çek iç tntlarının o derin ve bayıl. 
tıcı lezzetini duyar gibi oldum. 

Yurlda birçok bayınd 1r:ık ve kültür 
ınuesseselerinin resmiı<üşad ı yapııdı General, olgun bir adam, tec.. 

rübeli bir asker, yüksek bir ku. 
mandan ve nihayet bir tarihi §ah. 
siyet vasıflariylc kcnuşuyor. 

ie!cri her tarafta atılnnkta 1ır 

'u 'e dcktrık tc\Zİatı normal . k· 
ini almakla bl·~ab,r telefonlar da 

'1a i ... Jememcktcdır . 
Telgraf .... eni lcri ) abancı gazc· 

telerin ı•r::ırı uzcrine fakat ) alnız 
nathuata mah-;u o'ınak uz1.:re 1" 

eme!, wlır. Kışlalar hfilfi So') et 
';:ıtaatıııı 15galindl' bulundu;un
lan LİL\'aıya kıtalan gcc ) i açık 

ta ge;irm•.;;1crdir. 1 )İğcr taraftan 
haber 'cril:li~ine go~c Kauna da ki 
So,·yct a-kc:i heyeti iki memleket 
ara..;ın•laki paktıı a kcri hi.ıHım· 
1cri hakkında t·ıtbikata ait anla · 
mayı imzaladıktan oııra cumarte 
,j giinü l\ lo'-kO\ aya hareket etmı

tir. 
60 S0,·yet tankı dı.in \'ıtnodan 

,c1\i'mi~tir. 

E.tr batında üç çocuk 
c:azlantcıı. :ıo ( ,\. \.) - Dliıı 

lıııraıln C'ıııııhıırf)ı>t ba~r,ımı 
tPsit edildiği csnntla do ·ume · 
,·iııılc hir karlııı. hlri C'rlwk 'c 
ikisi kız olmak Uzerc iiç ço ıık 
;Jo .. ·urmu-.Lur. \'nlimiz El'kPk 
r,oc•uğ'un adını Cuınlıuı i) et l,o,· 
nlllljtlll". i'ç yn\'l"U \C annC'ICl'İ 
,..ıhhat tetlir. 

İsk~nd~ru:ıda bir facia 
ls:\enılcnııı. 30 (A.A.) 

!"'C h l'İ 111 i zcl 11 1\1 (' l'Sİ ne 
Uzeı:e 4 bin tı-n ke gaz -,; u 11 

zin . ll'ıdu lm'lunan hll) ilk bir 
y<' 1 lrcıı il de ıl llıı fwi IJI r in fı la le 
olmıı.., vcı yangın çılrnıı tıı 

Yrın° ın hir kaç saat sliı ınli 
ve velkC'nli hatnııstır. Y lJ, n
licl~ hıılunnn iki cı·kc-k çm:uı, 
da kurtnrılamıyarak yanıııı · 
tır. 

Hu
görc, 

latm.ı ınern ı -

150 bin lirnyn 
malol, ıı ' kilometre mc 

etirikıı ohir lı,:nı<' 
su\ u t ı .ttı il<' merl.ı:ız lJ<lzar 
na.hl)<' ıle 'l'uıh.ıld.t ) aınlnıı 
ıııodern ıll, melet pleı in 'e iı 

dC' t<' ı olunan pnn i) on 
ıll, ol,ul il muhtelif 13 

ı,o) el ) apılaıı 'IJrnkul lıinaln -
rınııı re mi ldl:-;ndları ynpıl -
mı tır. 
GA~L\ 1'J;l'IH..: : Bol0diye 

t.u.ıı:ıııcl ıı t Ri C'ciılnıis ofnıı 
m zh ıh,ı, oguk ha\ ,ı depo u, 
b,ı,:;ıı akilane \C'. bir fidanlı -

ı il hir klll te J.ıl C'clc-ıı hay -
, an pazar '<' dPri sn tıs bin.tla • 
ı ının açılı ı .) ,ıpılmı tır. 

'l'I ı: EHi;; : D l<.>ıli) e tarafın 
dnn 2u0 bin lır,ı sarfolunnrnk 
suı· til ,<'tirtll n hlr içme 
su\ u te ı atıııııı b ledi.) e ınlıes 

· l<.>n ınllduriyot bina ınııı 
' ha)' an pazal'ının açılısı ya
pıl mı tır. 

n.n m nnn \ : Beledi) e ta
r fıııtl ıu .,,) lıln lirn) l yaıltırı· 
lan 0Jcktı il, aııtrnlının, 500 
m tn~ uzunlu ııııcL ki blil ilk 
c ,ıdd nın. 5., hın GOO liraya nrn 
lol,n halkC'\İnin. 15 bin 11ra -
\a ın lolcın a)gır el ı>osunıın 
~ muht lif kö)lc-rdC' in<:a edi· 
1 n :.ıG 0 ıtıncn okultımın kU • 

t ıml ıi apıhnı t11·. 
:I"- '\ l St Hfl>H : 9Q b n ltrııyft" 

ın, Iol c ı ı, hllkuın t l ona ının 
t ın il ntılı ıı 'o 9,, bin liraya 
ın a eclil011 1 ın0t lnônii loz 
en ıtlı Uıılın a<'ılı ıncrnsimi 

IJI.\ 
l,ô) m J,t bi n ılını tır. 
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Bir loko -notif 

ZH-'<:t'Ll>.\l('f',\ : Y e ıı i 
gllmruı, binasının, iyi su tesl
s,ıtının ve soğ"uk lıHUl clcııo u
ııun nçılıs merasimleri yapıl -
mıs, sehir gazinosu ilı> oteliııiıı 
ılı teıııPllcn atılmıştır. 

1\:,\S'l',\MO:\ l'J),\ : Kız Ens
lltlısUnlln, lise ııa,·yonlnrının 
\e Çocuk EslrgC'ıne Kurumu 
biııasınııı nçılış toreıılcri yapıl· 
mıı:ıtır. 

··~HZl'Hl'~l I>,\: l\lulıtcllf 
klı) lcrdP l 3 ilk mektebin Ye 

. chlrde tesis oclilPn hU) lik ha· 
\uzun açılısı ynııılmıstır. 

MEHZf FO:\"J).\: 3 bin lirn 
ya rnnlolaıı su tesisnlı a1:ılmış-
tır. 

l~lıAZil(; U.\ : 4 O bin liraya 
ınnlolnıı lıiıylık ilkokııluıı açı

lı ı yapılmıştır. 

\"( >Z<;.\•ıvrA : Vali konağı, 

modern mezbaha, Surgundu 
parti \"C halk<'\ i bin alan, Bo • 
ğnzlı) an kazasında iki buğday 
an bnrı, JI n ınaın ıı ahi.resinde 
ııarti lıiııasılc Selcktiir binası, 

hir Jwyclc nalı iye m Ucl U rll\ğU 
bina::>I 'c muhtelif koyde in~a 
edilen 10 ilkokulun açılış to • 
ı ni yaııılmışlır. 

Bl'l'Lls'l'g: llalkevinin \C 

mezbahanın açılış toreıılcri 
)npılınıştır. 

IL\Hı-;'l'ı\ : Yapılmakta olan 
rıoo kilo\ athk lıiclrnc-Iektrlk 

santrnlına yardımcı olarak tc· 
ı;is cdılen GO ki!O\ atlık santra
Jııı açılıs rosmi ynpılmıslır. 

J(lftıi ı,.urnı.ıxnı.;: Hnlke -
'i binası ile Bahaetikİ clı>ktrik 
santralı 'o Hulkc\ i lıinasının 
, <' muhlclif l{öylercle tesis olu
nan dnrt <!gitlm okulunun a -
çılı tlJr nleri yapılmı~ır. 

{. Ut'F!ı::t !\ JJ.\'. : Cu m'h u ri) et 
anıtı ile 10 dershaneli lıliyllk 

ilkokulun açılışı yapılmıştır. 
:-;HHT'l 'E: Yeni IJk mektep 

hinasile asri furıınuıı, 'ali ko
ııııgıııın açılıs mı>rasimleri ya
pılmış, hllk(ımet konagı ile .Si· 
irtln iyi suyn krı\•uşmasını te -
ınin edcc<'k olan hUyUk su hn
' uzlarmın \azı csnslnrı yapıl -
mıstır. 

'l'Hllı\"Etrn: iskele ve 40 
m<'trc uzunl~ığuncl.lki rıhtımın 
nı:ılıı::ı yapılınıstır. 

Ankarada imzalanan Türk • 
İngiliz • Fransız paktı hckkında. 
ki inanı§ını, bulutsuz ve keskin 
sözlcı-le anlatan bu mümtaz si_ 
ma, Türk ve ingilizin biribirlcri. 
ni kanlı muharebe meydanların. 
da tanıdıklarını ilan etmesi ben. 
ce pek yerindedir. 

"1914 de Türkiye ve ingilterc 
yakın şarkta kuvvetli ordular ha. 
linde kcrşılaşmışlardı. Harp ta. 

Jihi, bazan birine, bnan ötekine 
güldü. Fakat iki ordu da biri!.>:<'". 
terinin kahramanlığını takdir ve 
seciyelerine hürmet ettiler. Bu 
.öğrenişten sonra da işte simdi 

• biribirine karşı muharebe dcg~ il 
1
• , 

sırası ge ınce, yanyana savrışarak 
bütün hücumlara geçilmez bir sccl 
kuracaklardır.'' 

Mütaleası, hem geçmişin mcırt 
b~~ bil~nç.osu, hem geleceğin açık 
yureklı hır muhakemesidir. 

Generalin "İsmet inönü'' müz 
asker ve kumandanlarınuz hak: 
kınd~ki güzel sözler üstünde dur. 
mıyacağım, Türkün metih ve al. 
kıştan utanan bir yanı vardır. Fa 
kat ittifakın bir:birlerini sava~ 
meydanlarında tanımı§, kuvvet 
ve cesaretini, pek gözlülügünü 
ölüm ve şeref anlayışını t<'rtmı~ 
ofanlac-ın düşmanlıktan dostluğa 
geçişleri üstünde durduğu için 
b.u muhterem kumandana hak ve~ 
rıyoruz. 

Dünyada en sağlam, dostluk. 
lara böyle bir ateş meydanından 
geçerek kavuşulur. Bu ateş, iki 
tarafın da ruhlannı örten duygu. 
aııuılulı: kahuiunu yalap erilir " 
özleri biribirine kaynahr. 

Öyle sanıyorum, ki 
leıenler, bir .daha da 
lar. Sonra bu ittifakı 
emretmektedir. 

böyle bir-. 
ayrılm:ız. 

tarih de 

mane\lra yaparken Sıkecide 
sabah 

d Ün iki vapur çarpıştı 

Yüz milyona yakın bir müslü. 
man kütlesini, kendi hakimiyeti 
altında bulunduran bir devlet, 
halifeli ve şehislamlı bir Tür. 
kiycden kuşkulanmakta haklı idi. 
Böyle tehlikeli bir varlığı gaile. 
lere, helalara, karışıklıklara dü. 
ıü .. mek bir idare hükmü sayıla. 
bilirdi. Fakat bugün ~rtık bun. 
lının hiç biri yok. Genç ve büs. 
b.ütün başka ufukların Türkiye. 
ıı, hakkın, medeniyetin, İnsanlı. 
ğın aıığı bütün ülke ve .devlet 
lcrin gaye yolda§ıdır. Gencraİ 
Vavelin sevgi ve hayranlığı da 
iıte hu kaynaktan sızmaktadır. 

yo'.da.ı ~k'ı 

. " .., , 
l1lin Eab:ı!1 t:ı:ıt !.'"k ::" c.. • f" 

Sirkeci istasyonunda bir loko. 
motif manevra y.ıparken voldaı 
çıkmı~ ve gara gelen Auupa \C 
banlı ;ö trenlerine mahsus ele. 
miry~lları bu yüzden kapana.ral• 
münakalat öğlcvc kadar ıntıza 
mını kaybetmiştir. 

Hıldisc şu suretle olmu5:tu~: 
Makinist Ahmet Altındı ıda. 

resinde b··'ıınnn 3"fi01 nıı'll nl· 
manevra lokomotıfi garda hat
ları aeıp kapamak kin yapıl. 
mıs santral önünde makası'1 J:.., 
palı olmacsınn ra"mcn r- vl ~~il. 
mcsi scbebilc makas d mırın 
parralıyarak hattan çık>nı tır 
Nüfusca zaviat yoktur. Bu k. 
za dolavısile hem lok?motıf 
hnm de hat arızaya ue:ramıı:: '- ı .. 1 hattan istas\·ona avrı an uç vo 
kapanmış. miinakalfıt~n d~ırm"
ması ıc::in biitiin servıslerı. acı • 
kalan tek volda yapmak uz ı. 
tertibat almmı(:tır. 

Ancsk bövlc bir v0Jcl·ı., i81<' 
mccıi nıccbıırb·cti tr nl. rin <'Ok 
geç kalmalarına s.eb<.'~~y~t ver. 

· trcnlerın donuş rna.. 

A-<denizde fırtına 
İhsan Hüda motörü 

battı 
- Ak<le

fırtınn lı ll 1, lı m 

da ~anaıa'· b.ıttı. 

Loııcl ra, 3 O (A.A.) :ı 5 ;- 5 
toııilfttoluk ltalyan 1\laıızoni 
'npurn ılo G09G toııiHHoluk 

\nl!'rikan Crrıınford 'aııuru 
D alin Uç mil açığında çarpış
mıslarclır. Mnıızonl 'aııuru a • 
~ır hasara uğraııııstır. HAKKI SOHA GEZGiN 

Dün bir Yugoslav 
heqeti geldi 

teni bir ticaret muahedesi akd i 
mevzuubahs değ i l 

Tµrk • Yugoslav afyon bUrosu 
eski dC'legcsi Dr. Mihailo\•lç'in ri-

) nsctinde on kişilık bir heyet. iki 
memlckctın ticaret işleri ve nfyon 

sntı lnrı hnkkındn hilkumetimizlc 

temas etmek üzer dün sabahki 
kom ansı) onclle gelmistir. 

Heyet rcısi, bir muhnrıirimizc 
şunlnr ı So) lcmiştir: 

"- lkı dost memleketin tkn. 
rı't münasebetlerini daha zi.)adc 

inkişaf ettirmek maksadiylc mü • 
zakcrelcrdc lıulunacnğız. Bunun 

için yarın Ankarnya gidiyoruz. 
Yeni bir ticaret muka,•elcsl akdi 

mev'Zllbahs değildir. Yapacağımız 

işe dair şimdılık fazla izahat ve· 
r('cck \'aziyelte bulunmuyorum,., 

Di,';er taraftan öğrendiğimize 

göre, Avrupn harbi uyuııturueu 

m,ıddelcr satışlarım ehemmi) etli 

sıırNtc ıu ttırmıştır. Bu sebebi<> 

Turk - Yugoslav müşterek nflon 

satışları iki misli dcrcecsınde ı;o_ 
ğnlmıştır. 

Bt'lgrad, 30 ( \. ~.) - Ticaret 
\ c cndu tri nazır mua\ ini Obra
dO\ ıç. Polıtika gazete inde ) aıchgı 
bir makalede, Yug ı Ja,) anın o· 

dun \ e odun mad.Ieleri ihracatını 
arttırmak surctılc Turki) c ile Yu 
go im) a ara ıııda hugünku tica· 
ret mübadelclerinin bcs mi li tez· 
yit olunabileceği mutalca ında bu· 
lunmaktadır. 

'azır mua\ ini, bu tin mc\ cut 
.artlara nazaran iki memleket mu 
nasebetlerinin daha i) i bir tarz~la 
tanzim edilme inin luzumlu oldu. 
~unu ka) detmektedir. 

Muğla yolunda feci 
bir otobüs kazası 

İzmir, 30 (Hususi) - ~ıu-ı,t 
yolunda lıir kamyon d0vrilclf. 
Dalama ııahi)c i mııdıırh. 'ıııi 

ı ile ikı ki. ı agır surNtc. 10 k; i 
1 hafi( surette ) aralandı. 
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Başmuharrir - Sen dul bir ka
J nla evlenmelisin.. Bence dul, 
deal kadındır. Fakat senin dul 
Ermeni kadının değil.. İlk lez -
zetleri teskin edilmiş küçük bir 
dut.. Elimin altında bunlaroan 
bir tane var .. 

Tito - Benim zevklerimi ta · 
yin etmek bu kadar kolay değil. 
Ben eğer evlenme~e mecbur o -
Iursam alacağım kadın müthiş 
zeki, fok balıkları kadar iyi ve 
ı;akin olmalıdır. Yapısına gelince. 

Nocera - Şişman mı? Zayıf 
mı? 

Tito - İkisinin ortası .. 
Başmuharrir - Ben, çok ıyl 

ve oldukça ?.engin bir dul kadın 
tanıyorum.. Söz aramızda: Bir 
:iul :nükemmel bir fırsat. ikinci 
dden gelen mükemmel bir kadın
dır. Fakat bu bahsettiğim yeni 
~ibidir. Altı av faaliyetten sonra 
dul kalmı~tır. Nihayet öyle zan · 
nediyorum ki Brummelin elbise
lerin: tatbik ettiği usulleri ka • 
dınlara tatbik etmek de muvaf -
fak bir usuldiiı. Brummel yeni 
iken elbiselerini hizmetçisine gey 
dıriyordu. Fr.kat benim sana bah
settiğim kadın çok meziyetli ve 
müthiş muktesittir. O kadar ki, 
matem meselesi nihayete erdiği 
zaman siyah elbiseleri ile siyah 
tülünii, naftalinle::likten sonra 
sandığa kaldırdı ve: "ikind ko -
cam için de bana la7.1m olur" dedi. 

Nocera - Ben sana daha zi -
yade randevu evinden bir kadın 
almanı tavsiye edeceğim .. Tabii 
bu bir sokak kadını, adi bir fa -
lıişe olmıyaca k.. Konsültasyonu
na beş yüz franktan aşağı almı -
yanların biri olması lazım. Tec -
rübe hu kaı::Iınların nümune ola -
cak derecede mükemmel zevce 
olduklarını göstermiştir. Halbu -
ki 'bir aile kızı alırsan bu sana 
cihaz olarak bir asil isim ve yır· 
tılmamış bir rleri parçası g~tire
cektir. Buna mukabil seni haya· 
tının sonuna kadar ayaklarının 

dibinde daimi ibadet içinde dur -
mağa mecbur olarak kabul ede -
cek, seni öyle kullanmak isteye
ı:rktir. 

Fakat raıı<levu evinden çıkmış 
biı· kaldın ile evlenirsen sana ci
:1az olarak uzun tecrübesinin 
mahsulü olan ve bütün terakkiyi 
haiz ve her türlü konforu havi 
riöşenmiş bir apartman getınr. 
Bundan maada muhakkak ki kü -
C(Ük 'bir kasa mücevherat ile, dik
katle arttırılmış olan bir hayli de 
dünyalığı vardır. 

Başmuharrir - Bu gibi kadın· 
lar tasarruf etmezler. 

Ncx:era - Ben sana onlar muk 
tesit. hatta hasisitirler, diyorum. 
Gerçi hic ehemmiyeti olmryan 
bir se-y için herhangi bir istekle 
binlerce frank sarf ettirmekte as
la tereddüt etmezler. Fakat bir 
t!.'sadüf eseri olarak yolu bozul -
mamış bir mektup ellerine geçer
se bu takdirde ilk fırsatta kul • 
lan:nak üzere onu dikkatle yerin
den sökerler. 

Tito - Bunu namuslu kadın· 
!ar da yapıyor. Dört para. eğer 
bunu kadın sarfediyorsa muaz -
zam bir servettir. Fakat erkeğin 
sarfettiği yüzlerce frank onun 
göziindc bir tren biletinden daha 

az klymetlidir. Ben hasede. hem 
de bum.ın en müthişine daima ka
dınlarda rastladım. Sen devam 
et. 

Nocera - Senin evleneceğin 
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t:t.au: Progr.aııı \P nıcmlcl..cl '"~'l 
;nıırı. ıı.:ı:ı: .'\jıııı' 'c Meteoroloji 
h

0

aberleri. 12.M: Türk Mil:riği: <;a_ 
lanlar: \'rcihr, Hıı~cn Kam, Cc\'ıkl 
l\01an, llr~:ıl Err-r. Okuyoııı: \fıız:ıf. 

frr llknı'. 1 Tnı~o,1111 Suzin:ık 
ıırşrc ' i. ı -- llıli Crrnıl · Suzinak 
şnrkı: ıc;ı;r :ı~lur c·ı.ki r) yamı sı·f:ı
,·;-ı). :ı <hıııırn !'\ihuı Sm,inak 

kadında. kilisenin önünde . 
ki fakirlere dagıtmağa mecbur 'arkı. l :-.;<' ınii~J..i\lıııii'> ~t·ııı !.C\ 

;lıcı.. ı 4 .Scılat lhıuprak \111.i 
olmıyacağın külliyetli bir para 

n:ıl. ,:ıı·i-ı: t '-'ı ı·ıık ı;ı•J..lim h:ısr('[ı. 
bulunacak.. Şimdiki halde lıu ııi ). ~> _ \'ı•rilw: l\:ınıın T:ıl,~iıııı 
hususta bir şey söylemiyorum.. ti . flahııti 11,.) Smin:ık ş;ırkı: 
Belki de böyle bir teşebbüste bu· 

1 
llır ,.,jri ha"·p\ c·tlm) i Faiı 

Iunacaksın, veya bulunmak isti· bpaııc· ı Sıııi nak ':-:ırk 1 : 1 Y:ıt:ı;:':ı-
yeceksin, fakat bu teşebbüsün ça nı ııiilıl(·n \aıı,:ını ı. 11 _ F:ıiı K:ı-
buk berhava olacak: Çünkü para , paıırı - .Sı11in:ık ~:ırkı: ı l ııııırıı:ı n 
mikdarı azken her ne kadar elleri nıııını ılkh:ılı:ır oltııw:ıl. !I Sıı11. 
kirletirse de, rok olursa elleri te· 1• 1 ,,- 1 

mizler. 
"' tı:ık ... :11 ,r111ııi,i. 1:1.:1111 '·Hl : "1111" 

'K:ırı')tk Jı:ırir nıii1ık l'I. 1 t!l.IHI: 
Çok şükür ki banknotlar yal - l'rnı:raııı. 1 11.ıı:ı : ~frırıll'la·t ... :ıal :ı):ı

nızca başvekille maliye vekilinin rı, \j:ın-. vc• ~il'lC'nroloji h:ılı<'rlc·ı·i. 
imzasını ta<>ıyor ve bir kadına pa· ' ı ı ı•ı ı 18 -r. "' IR.2:i· Müzik ((,;ıı J:ıııı . .;ı.ı 

ra veren herhangi bir kimse bun· Koıııı~rııa q;ıu~:ıl :ırttırnı:ı '\!" !'kn· 
lara ücüncü olarak kendi imza· ııomi kıınıınu ı:ırııfınılıın ı. 1 !1.111: 
sını ilave etmiyor. Parasını böy- Tiirk. ~tiiziği: Cal:ınl:ır: Cc·ıclrt C:ı~
le tatlı bir yorgunluk içinde ka- la. Seri( t~·li, ıı:ı~nn (;fır. 1 - Okıı. I 
zandrğı için o kadın senin yorgun ~an: füıdifr ~eydik: ı lliiz1.:1111 
luğunun da karsılığı olması la - ı pqrcYi. ı Yrs:ıri ,\,ıın - lfliı
zımgeldiğini takdir edecektir. Fa ı::tm <ınrkı: ısc,·ıl:ılı ('):i ıcii1IHirıi11 I 
kat aile kızı bunu hiç bir 7.aman j :ı Sel Pın.ır ıtiin:ıııı ~:ırkı: 
anlayamaz .. Hepsi bu değil.. Ka- ı ( nıiılırııı kirrıiklrrincl ı - S:ırlı·I· 
rın (tabii benim tvasiye ettiğiw.i • tin K:ıynok Kiirılililıı<·:ıık:"ır ~:ıı·
aldığın takdirde) lüksün bütün 1 kı: (llir !(iin ~rı,:ıdıkl. :ı S;ıl:"ılı:ıt_ 
geçici zevkini, neşesini tatmr§ o - tin l'ın;ır Kiirılilihiı-ı11k:"ıı · 'i:ırkı. ı 
lacak, bütün çılgınca hevesleri, fflir ;{izli y:ıl:ın 'iiykılı•J r. - Kiir- 1 
göl kenarında villa arzusu, Nis rlilihin11k~r -;:ıı wın:ıhi. ~ - oı.:ıı- 1 

de y_at ~evesi. çift çift ?tom:bil ı .'·:ın: ~hı~l;ıfıı C:•fd:ıı-. 1 - llikn'.ı•I 
kapnslerı tamamen tatmın edıl - Be\' ~e' J..l'fı:ı ... :ırkı· f llı•ıı C''l l'I 

mi~ bulunacak.. Bunun için o h:ı~ıl('nim). 2 'ıhoı.ıo' - !)ı·ı·· 
kadın büyük bir sadelik ihtiyacı krrı:ı ~:ırkı: !Ci<'ı·ip tı· k:ıı">ını:ı\ 
içindedir. Her gün sana; ''biliyor :{ - ıı:ı,:ın ı,ıi"ır: l{ :ıırn n l:ık.,irn i. 
musun sevgilim hana ne almanı .t - ,,_ - Evit: ş:ıd.;ı: mir "·lıı·fılı• 
istiyorum .. " diye !lokulacak ve ~ürcnınişııin). fı - ...... E\'İ~· tiir. 

sana şu nasihatte bulunacak: kii: . .\ 1 l:ıılım lı:ı~çrn~· ııi.ıı!in~ ı_. !fi. 1 
"Yavrucuğum. paranı boş yere ;;o: Konıışnııı <Aılc zır:ı:ılı 1 :" ııl• 
sarfetme !'' nıhık ı !!O.o~: Tiirk \lii1iğı. lf:ılh 1 

En mükemmel aile kızı da ala. mu<.ild,iıır· :ıit. <irn_ı·klı·~.. \:ııli '~:ı- ı 
cağın randevu evi kadını gi.bi se- \ rr Atarn:ın. 20.1.ı; l uı k \11111~1 : 
ni günün birinde hoynu7.]a yapa- Sıı r~cl'lrri ,.c Hni ~:tıkıl.ır. ,\ıı
caktır. Fakat hu aynı şekilde oL k:ır:ı rarlyo~ıı kümc M'' 'r ':~z h~·· ı 
mıyacaktır: Genç kız seni çok Yeli. f ılıırc r.ılcn: ~ıc~ııı <.ı•mı 1. ı 
müthiş, çok gafilane bir şekilde 21.00: Kon,cı T:ık<linıi : ll11lil 1\c-ılii 
aldatacak. rakibinin üzerine se. Yönetken. !!t.15: Miiıik <R:ıılyo or -
nin ve hatta herkesin nazarı dik_ ke~lra'ı - ~ef: l>r. l'r:ı<'toriı1') 
katini toplryacaktır. Erkek husu- 1 - f.luck Motll:: ll:ılcl Sııili 

d 2 - WclıP.r: Prrıios:ı ll\'crliirii :ı -_sun a çok tecrübesiz olacağı için 
l ~ - flim~kv Kor"ıko,·: \llın ' 1101·11, apta aşıgtnm (aptal diyorum, 

çünkü..muhakkak ki bir aptala opı·rn~ııırl:ın Sııil. 4 - ~foill:ırl: Lr~ 
balta olacaktır.) yüksek bir adam Dr:İgoııs de Vill:ıı·, l',·r.rliirii. 22.1141 
olduğunu zannedecektir ve eğer \lrmlckr-1 'ıı:ıl ;ıyım .• \j:ın~ ~uılıC'rlr
b t ı ~ - · h" k ri 7.irnııı. Eshrıın - T:ıh\·ılal, kanı· 

u ap a . aşıgını,_ semn_ ıç ıy_ hi~·ıı "\ııkııl hıır':ı'ı (Fi yalı. , 
metsız hır sersen oldugunu söy- . • .. , :ır•. , 1· .. ·1. 

1. k . 22 20 · Srrhr~l \;ı:ıt. "'"'" , , uı.ı,., 
ıyece olursa, ona ınanacak ve O- · · 

1 
., .. j la b" · .. (Oprrn :ın ~ lll'I 111. ) 22.~ı:i: "il· 

nun ırlık olarak ~uşt~r.:k do~t zik (C:ıl1h~nıl _ l'I.) ~:ı.ı;112:ı.:ın: 

1

. 
larınız yanında senın gulunç bır I " ... \'<' • ·,ın·,ıııı··. 

• ı :ırııı,;ı proJır:ıın " ,, ' 
vazıyete sokulmana, alay mevzuu 
olmana yardım edecektir. 

Halbuki randevu evinden ala.. 
cağın kadın, seni kibarcasrna mu
ayyen bir metod. bir ölçü, bir u. 
sul dahilinde narnuslucasına al
datacaktır. Erkekleri çok iyi ta_ 
nıdığr için senin ve aşrğımrr me. 
ziyctlcrini ortaya koyarak ga
yetle objektif ve kat'i bir bilan. 
çoya uygun olarak hareket ede_ 

cektir. 
r Daha 1Ja1' l 

Alemdar Sinemast 

SEDİR TlYATHOSl" 

il
. nu akşam 20,30 ela 

T<'peba.şı dram kısmı 
AZRAlt. TA"rtL 

YAPI YOR 
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ı · ;• it rı rzn. - R Sadi 'l'ck: 
Tiyatroım bn ,gccc 
Ka'<'lıkö:y Hale sl· 

nPmaınnda 
t:AIP ARANIYOR 
Yarın gece: Da -
kırköy Mlltlyndi 

JTRlk Opereti 

Mister Motonun · 
Bu akşam !I ela 

Kadınlnrın 

son kozu , 'J B"~d.i~I 
Yazan: .M. 
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Yüzbaşı gerçekten fena bir !jık~ 

maza girmişti; Habeş sarayında 
tanınmış olan ve imparatorluk 
naibinin çok sevdiği bir Habeş 
prensi, İtalya hudutları içinde 
öldürülürse bundan çok şeyle!' 
çıkabilirdi ! 

Fakat o bu korkuyu bir sanL 
ye bile kafasında tutmadı. Ne o. 
lursa olsun, karısını kurtarması 1 
gerekti: çünkü hem onu çılgın 
gibi seviyor: hem de bunun en 
yüksek bir şeref meselesi oldu. 
g-unu unutmasına imkan yoktu. 

Zaten bu işte Ras Yatsunun 
parmağının olmadığı meydanda 
idi; her zaman her ya hancı hak
kmda beslediği şüpheyi bile ar. 
tık ona karşı duymuyordu. 

Arbatera geç~:linden sonra yol 
sayısız dönemeçlerle doludur. 
Sağda bıçakla kesilmiş gibi yük
selen sarp kayalıklar, soldaki 
dü7.lüğe doğru bir testere ağzını 
andıran girintiler ve çıkıntılar 

yapmıştır. 

İtalyan süvarileri ve Ras Yat. 
sunun a;lamları birer kasırga hı_ 
ziyle bu yolları geçiyorlar. her 
dönemeçten kıvrıldrkça Getasu
nun daha ilerideki dönemeci kıv
rıldığını görüyorlardı. 

Getasunun, kucağında bir ka_ 
dınla ve bir at üstünde Aduva 
tarafına sapmasına imkan yok
tu. Çünkü oraya varmak için hem 
daha uzun bir yolu aşmak, hem 
de dimdik yamaçları tırmanmak 
gerekti; o sırada ele geçmemesi. 
ne şiiphe yoktu. 

Bunun için Getasu dosdoğru 
Adigrada gidecek, oradan da A. 
disababaya gitmek üzere Makalle 
yolunu tutacaktı. Çünkü Ras Yat
su arkasından yetişirse onu ı;ağ 
bırakmıyacağını, hic olmazsa 
gene kadını elinden alacağını pek 
lyi bi!iyor:iu. 

Zaten artık Adigratata kalmak 
da İstemiyordu: çünkü arzusuna 
ermisti. 

* • * 
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Yazan· Kadircan Kallı 
ması için kestirme bir çare arı -
yordu. 
Habeşlerden kır sakallı bir atlı 

valiye yaklaştı: 
- Vadiden gtdelim .. Yolunu 

keseriz. 
De<li. 
Sahide 1 kestirme yol tutmak -

tan başka çare göremiyordu. 
Sivri kayaların vamaçlarmdan 

gt;çen ve 'Onların hızla astıkları 
yol, kıvrıla kıvrıla uzuyordu; fa
kat soldaki vadinin kıvrımlan o
nun kadar derin ve köşeli •değil· 
di. 

Buna karşılık vadinin ortasın
dan atla gitmer.in de zorluğu var
dı. Çünkü vadi denilen bu yer, 
kışın kocaman bir çay olan yazın 
da kuruyan. aşınmış kayalarla 
dolu bir hendekti. 

Ras Yatsu sordu: 

!ahları ı.. . . '" (Ba; 
Ilep:>i de bu emn dınl 'vtevzi t 
Ras Yatsu onu kandırf.~I', l<eşif 

tedi : , surett 
- Kadına bir şey oınıa- llı ilk a 

tın bacakhrına ve sağ~~!~ bin t( 
Sözünü bitiremedi. çuıı h~lZ t 

tanvo hemen kesm:şti: ,b~l§t1ı 
- istemiyorum ... Bir!~ ge~ 

nlabilir... ,a~ 
- Siı bilirsiniz. u_;ern 
Salivanti atıldı: ap b to 
- Ben ateş edeyim. ?°1' f k. Unh 
- Hepinize güvenirır~1).ı~0~1~ 

kat istemem ... Ona yetiş\~ti t~l 
nun atı bizimkilerden ~a ton ıc. 
buk y0rulacak. çünkü bıZ•~ de~~ 

.. kl...... il · ' 11 • nı~ yu uo.ıur... erı ... rllJı 

Matanyonun da hakk1 ~biri~ 
Atlarını daha sert malı f, ao 

dılar: daha hızlı gitmeğe bı'llditly 
lar. l'~taızu 

- Ora•jan atlannrr.la geçmek Getasu karşıki yama'' tı:ı. so 
daha güç olmasını mek ve yeniden kaybolırı3. \raJan 

Atlarımızı bırakacağız... reydi. Bu sırada derede 11 louııa. 
Yaya gideceğiz... Daha çabuk patladı. ! k~ı,i{ 
gider ve yolu keseriz. Karsılıkh kayalıklara i\tların 

- Haydi göreyim seni... Me - sesler korkunç bir surett lşleı·ct 
şanda ile Batimboyu ela beraber yüyor. çoğalıyordu. , etnıe8 
al. Matanyo birtlenbire bt.1 tr t 

- Başüstüne... reden geldiğini kestirenı~ l top 
üç Habeşli atlarından yere at- - Ne oluyor? Bu da t. 

!adılar. Diye homurdanmıştı. k .\1 
Kayaların üstünden. kenarla - Halbuki Ras Yatsu ~ 1 :>:er 

rından, çukurlardan ve küçiik u- sıkarak sabretmis, heme11' l!n 
çurumlardan birer çekirge çe - I vermişti: • ~lt\llc 
vikliğiyle sıçrayarak vadinin u - - Bizimkiler... ~~alı 
zurıluğunca göztden kayboldular. Sonra bir müjdeyi verir,aıta, 

Yüzbaşı Matanyo ise: Iave etmişti: kı.1lhh 
- Ah, bir şey olmadan kanını - Yolunu kestiler... lı:•t, il 

kurtarabilseydim!.. Bir felfıket Sahiden şimdi bir dal' ~ctı 
. d patlamıştı. ekt geçırme en... a 

Diyordu. Ücüncü silahın patla~ raf 
Getansunun Adigrata varacağı gecikmedi. ıı l ll'r 

hatta Makalleye kadar gideceği Ras Yatsu sevinmişti a rr llQ 
zamana kadar Madya ile bir aşk tanyo tuhaf bir haldeydi. t1.1~1 
saati yaşamasına imkan bırakmı- ıdun y0lunun kesilmesi P'!\\. 
yacaktı, Bunun için Adis Ababa· şutu: fakat bu kurşunlar&~ 3N 
ya kadar gitmeyi bile göze almış- Mariyaya rastlarsa!.. ~fil O 
tı. İşte o zaman bütün a 1 ~11 

Fkat işin bu kadar kötüye va - ile birlikte o da silahlarıd l'l~t· 
racağım da ummuyordu: çünkü daki Habeşlere çevirmek, fıaı 

i K i öLOM ? ... 

onun bütün ümiıdi Ras Yatsu ile ni yere sermek ve hıncın!ıoı a 
jr onun şaşılacak kadar çevik adam· Jikle biraz ~,atıştırmak içııı "~~ 
J larında değil, sadece çevik ve a· dı. \J.h 
, ~ıkgöı; Brünoda idi. J~as Yatsu onun korktıS tka, ~1 

Ras Yatsu, kardeşi kadar ces. 
stır ve silah kullanmakta usta 
değildi ama, kurnazlıkta bundan 
üstündü. 

Bu gidişle: İtalyan yüzbaşrsı_ 
nın karısını kurtarmak ümidinin 
zayırlaınakta olduğunu görüyor
du. Halbuki Getasuyu ele geçir_ 
mek veya bu aralık öldürmüş oL 
mak. bir taşla iki kuş vurmak de
mekti. 
•Hem. misafir olduğu bir Av. 

rupalrya karşr yapılan alçaklığı 
önlemiş, hem de kendisi için ya
man bir rakip olan genç Habeşli
yi ortadan kaldırmış oiacaktt. 

İmparatorluk naibi Ras Tafa
ri. İngilizlerin yardımile o mev . 
kie geldiği için İngilizlerin si -
lah arkadaş.ı olan İtalyanların rla 
hoşlarına gitrncğe çalışacak, bu 
yüzden saygısız ve serefsiz bir 
kadın hırsızının hesab.ını pek in
ceden· inceye araştırmayacaktı. 

Üstelik Adigrat valisini de Ha
beş devletini böyle bir lekeden 
koruduğu için hoş görecekti. 

Ras Yatsu atını dörnal sürer -
ken bunları düşünüyor; aym n -
mantla kadın hırsızının yakalan · 

Brüno bütün atlılardan kırk mekte gecikmedi. , 01~ 
elli adım ilerde koşuyor; gittikı;:e - Bunları atan Gao' 
ele arayı açıyordu. Onun kurşunlan dilediği ıa~ ~ 

İki saat sonra büyücek bir krv· başka tarafa gitmez... , lerge 
rıntıya varmışlardı. Getasunun da mavzerirı1 t oııı 

Kovalıyanlar bu yamacın ke _ ~una dayamadan dereye hıl·n 
narır.;Jan dörtnal giderken Geta - ateş ettiği görüklü. Fa~ 1•h1.1ı 
sıınun da karşıki yamactan bir kurşun hiç şüphesiz onı.ırı r11

1 
• 

yıldırım hızile u7.aklaştığı gö • ği yere gitmemişti. CünlC ~e~ 
rüldü. saniyede atı da arka ayak18 fttı~ 

Genç kadın onun kucağınclay- birinin üstünde çöküverd1 in 
dı. yıkıldı. Yeniden doğrulrııs lfta 

Hiç kımıldanmadığına ve vü • koşmak için bir hamle 11 ka 
cudu gevşek durduğllna göre ha· oldu, beceremedi. Yaraları~ 1tlet 
yıldığı sanılıyordu. laşrlıyordu. ı~ 

Ht'r haMe atın üstünck, ken • Genç ka~ın da yere dfü ~lll'lh 
disini kurtarmak için çok uğraş - ı (Dalı'!,/ ;!!ııe 
tığı, fakat başa çıkamadığr anla- ________ _:.__ ı~'.i 

şrlryordu. p v A K J 1 O lt. 
Ras Yatsu ile üç dört Habeşli fıı 

gene silahlarrna davrandılar ve lı l'tı.a. 
beşyüz adımdan ateş etmek iste· ADOYE T.\HlFE•,I tt1111 
dl'ler. ~Qr 

Mtmltktl it 
Onlar belki kendi bilek ve par- irindt lJ 'l' 

ınaklarına güveniyorlardı, fakat \ylık 9;ı 1' Ç 
yüzbaşı Matanyonun yüreği. sev- 1 :l ııylık 200 t'ilf.,, 

~ili. karısına bir Ş<'y olur diye, fl aylık t7:i H'.!1 1 '; .. ;a 
tıtrıyordu. ı ~'tllrk 9C.H> 1 ootl tı~nı 

Çılgın gibi h<'"kır.:lı: ll tq 
- Ateş etmeyin!.. İndirin l'arılcJen BaJkan Uırl ~I \•L 

DHlıı oıuz kı.:nı"' diı!>i.ılur. .'•ıit 
hirlı;'.iıne tıırnıi\·cn n~rıt•r,• 1'l'ı\' 

1 ı· 1 

de öyle bulmuyor 
1 'Plrnı' '""·•·r kııı·ıı, 11ımrnt la t 

Diye siteme ba~ladı. Fakat bir
denbire sustu, arkadaşının arka
sında Florikayı görmüş hayret 
etmişti.. Metresinin ricalarınt ka 
bul ederek Lö Mestriye arkada -
şına genç kadının mazisi hakkın· 
da hiçbir şey söylemiyeceğini 
vaadetmisti. Bunun için yalnız -
ca: 

TUNA KIZI E - p h 

0

d 0 
• 1 - ,,ger ro ova va ısıne gı. 

derseniz oradan aynı tipte olan 
birçok genç kız ve kadın göre -
ceksiniz.. Bir Fransız- tözü için 
bütün Romenler. tabirinizle, bir 
yakınlık. bir benzerlik gösterir · ı 

!er. 1 

Ahone ka'Vılıııı hilcliren 1 1~ k 
lııp te lelımıl ücreııoı. ~ t,ı 
ııarıı,ııı ı n rıoc;tıı , eqı bıın• ıt 
\'OllıırııA !icrt-tini idııre l;end ~l'\d 
rıne nlır. lt 

lı1ıı' 
"••·1~ h·,.n:•ı h ,.,. .,..,..drı oırf ~ ll 

- Matmazel Pavesko... diye 
takdim etti. 

Ve kendisine cok müşkül ge • I 
len bu muhavereye bir şe'.<İl ver 
mck. hatta mümkün mertebe mü
nasebeti kısa kesmek icin xierhal 
fikrini izaha başladı: • 

- Ben sana Allahaısmarladık 
demt"ğc gelelim Pol. eledi. Acele l 
bir i~ derhal Parisc avdetimi icap ı 
ettiriyor .. Nihayet son araştırma· 1 

larım da hiçbir muvaffakıyet gös- 1 
t:::rmedi. Sar.a lıu faaliyetimcl · n ı 
malfımat vermedim. Affını is c · 1 
rim Pol. Artık Pe yapayım bu ke· 1 
re yalnız başıma çalı"mam icap 
ediyordu. Şu an:la art.ık bundan 
sonra size hic bir faydam doku · 
namıyacağrna eminim. Bu kara
rımdan babana da malümat ver · 
elim. Sebepıe~·ni anlayacağından 
;,ıtiyen eminim .. 

Arkadasını ::!inlediği mi.ıddetçe 
Pot Pavesko gözlerini Florika 
~z~rinden ıwıramıyordu. Arka -
t'.:ı-:ının bah•etmem'c,!i' tercin C"t -

64 
tiği çok müthiş şeyler geçmiş ol· kaç dakikadan~ri anlaşılmaz bir 
duğunu anlıyor, fakat daha ziya- keşmekeş içinde olduklarını his
d~ Lö Mestriyenin bu ani kararı St'diyordu. Acaba ne geçmişti? 
- hatta kaçışı - ve yanındaki kıı: Lö Mestriyenin sözleri ona daha 
il<' hemşiresi arasındaki şayanı büyük bir ıztırap veriyordu: 
hayret müşabehet ı;enç Romeni - Ne oMu Jan? Ben-im için ne 
şaşırtıyordu. öğrendin? Yoksa artık arkadaş 

Biriden bire • bütün takdim me- değil miyiz? diye sordu. 
rasimlerinde olduğu gibi - Genç 1 Lö Mestriye gayriihtiyari ha
kızın dikkat etmemiş olduğu is - reketinden utandı, nihayet Pol 
mi hafızasında şim§ek gibi çak • Taveresko tamamen masumdu. E
tı. lini dostça arkadaşının omuzuna 

- Matmaıel Pavesko .. Paves- kovdu .. 
k::ı.. dedi.. Jan, Jimbolya'dan - Ne demek. dedi. Her ne o-
gcr.erken bu isimde.. hır<:a olsun biT. her zaman için se-

Arkada§ı sÖ7.Ünii kesti, soğuk· ninle arkadaştı: .. Fakat simniki 
Gir sesle: halde bir müddet için ayrılm<ımız 

- Hiç hatırlamıyorum .. diye her halde daha hayırlr olacak. 
cevap verdi ve ilave etti: Bu sırada Danyel Leji cıka 

- Pol senden cok rica ederim. geldi .. Aynııya bir göz atıp, gü -
Bundan <:onra be~i 2ile işlerini - ~ Telliğini n her zamankinrlen da
ze karıstırmayın.. Ben elimden j ha sarı olan yeni yapılmı<: sac · 
geleni yaptım. Fakat muvaffak 

1 

!arını se\·rtttikten sonra kücük 
olamadım .. Rica ederim senden grupa do~ru ı;e~irtti. tik olarak 
hir daha bunlardan hahsetmiye - ı naT-arlıırı . p-enc karlın iiT.erinde 
lim. : toplandt. GüH.imsedi, mutat ha -

Pot Ta versko ı:asırmrstı. Bir i ' fülittile: 

- A .. Jan karueşini getirmiş .. 1 
eledi. Ben sana dememiş miydim? • 
Aferin Jan ... 

Çok müthiş. çok sıkıntılı mü§ -
kül bir an oldu .. Pol söyliyecek 
bir kelime bulamıyordu. Florika 
kulaklarrna kadar kızarmış başını I 
öniine eğmişti. Yine cevap veren , 
Lö Mestriye oldu: 

- Hataya düşüyorsun Danyel 
dedi. Burada gördüı?ün Matma · 
zel Poveskodur ve Sinaic·da ar 
tisttir. Filhakika 7.annettiğime ~ö· 
re, sizin şimdiye kadar hiç gör
memis olduğunuz Domnika ile 
<le ufak bir müsab:heti vardrr. 
Esasen tanışmam;za amil ol.?n da 
budur ya ... 

Biraz gücenmiş olan aktris: 
• - IIer ne hal ise. Matnıi'7.el 

Pave~ 1:ora t"'nıtılm;ık !'erdinc 
nail ch:n~ct·m da.. d:cli. Ve acı 
bir S< <'le il,\ve etti: 

- Polü cok t;ii?.',.I tanır>rıı. 
Mat!l'l,7tl ile cınııtı "~asmr';ı bir 
yakınlık. bir bem:erli!< görcliim. 

Genç Taversko arka:iasının bi- ı 
r<lr. hiddetli bakışını gör~üş. va
ziyeti anlamıştı. 

- ]anın hakkı var .. dedi. Ben 
bile burada yaşadığımdanberi Ro 
men olduğumu daha kuvvetle his 
sediyorutrı. 

Ufa!, bir siikCtt oldu. Fakat bir j 
süklıt devresi iç.inde de Danyel. ı 
Florikayı incedeo inceye tetkik - 1 
tı"n kendini alamadı. Pol Tavers
ko s~sini değiştirerek yeniden 
~n-· .. _ .. :ı: 

- Biliyor musun, Danyel, Jan ı 
bi,.1 lt :l ...ıi\'Or. 

- Nasıl? diye ge.nç kadın hay 
ret "'""+ft-i··~:-. p~ .. ı·~l cidivor 
'11\ sıır••z? 

- Evet, Frrı·"'<'a, ca 0 ırıl - j 
r'ı.,.,, b·ı ;ı';!jilm clerhal hareket e· 1 

cliyoı··-ı. 

- Pe':i. J'l!ii,.rö Taverskoya 
ma lıim:.t verC::ni7. mi? 

I rı11fı11 l"•rl 

7.İ ııcl<' \' • .\ 1\:JT'ıı n hnn<' )-1'~1 -~~; 
1 rt,...,._ de••i ... ti ı•me iıerel' ~1 .. :;:, • •ı 

2:; kırrn~tin. 

11.,\ '\' t'CHETf,J·:rtl 

1 l 
ıt,ı 
~td 
~L \t 

l'icorel iliınlıırının oıuıntiı11 ı o; 

tın onılıın 'lıh:ırt•n lliın ~"(ı ;;ıe 
rınıla rn: 11: ... nvlrılıırdıı ~~ '4tr 
nıs: fliiıılı1nı·!i '~nfRrla ı: ', le~ 
\'I' ikılnrörlr ~; oırinr•'~ı 11 
ı. ı-lık vırnı kf'.,ıneC'f' a ııro_ 11 ~ tq 

nınilk. tok <fl'v:ımlı. ~ ~ııt 
r·f'rıkll ll{ın ''f'rt•ıılrrr ::ı•r' t1~~t 13 ~ 
ın<fırnıf'lrr \'.loılır. r~r,ınl 1 'u 1~il 
rııı ~rınlinı ~rılırı :rn k11r11• 1 ·# c . 

l'iı •nı·i \r:ıl1i•'<'ttl" 01011' tııc 
1\iidik tliınlnı ll~ 

~,1. ~ h 
Bır dl'lıı :Jn. ikı ılt•lıı~ı ·, ti 

ıletn ... ti:'ı. rlorl nı>fa<ı 7;, ,_ t il 
ılrfıl~ı ıoo l.ıırıı<;tur re"' b 
ıliın 'l'Preıılenn hir flı>frıc.t 1 '~l;ı 
ı ııılır f)i'ırt ~ntırı !lf'N•n ılfll'I "ııı 
ı,.,tıı «ıılırl:ırı hı>" kıını• 11'~ lh~h 
•:ıo f'•lıl r. 'lı' 

\'ıı.ıı ıııı ı., r•rılın ıl' \~ 
ı• ıılı ıl 111• 11•rınılF lıt'\ .";~ı 

' it• r ııl" "llolı• \ ıl 1 il " 
•l'ın '" "-1 \I 'ı ı·ııı>I" ~ ·~. 
11 ın ll11r11,ı "''' h• ıl:ıll .ı ~Cti 
•rl r rn;;rıuı11n /14/rlııflJI 



~ - --, 
~ılız destroyer--filo- · 

Fransacla 
iki casus iuama 
mahkum edildi 

Cumhmiyalin 
16 mcı yılı 

aftı suna hücum Londra. :~o (Hususi) - Pa.. 
risten bildirildif"ine göre Alsas. 
ta iki kişi idama mahhfım ediL jVI le l et d I ~ I n _ 
miştir. Sari Rus ve Solcştayn .,,. 1 em i< fi 

dini' tre[~~a.rafı t incide) 
ndıfıft, l{ rz~ topçu faaliyeti ol. 

~if ve avcı tayyare. 

011111 
Uktte çalışmıştİr. 

• 1 . ayı 1.arlmda, mec-
l?~~ lll tonu bulan altı a.. 
çu 12 ticaret gemisi zi. 
:. Aitt ıştır. Aynı iki ay zar_ 
ır ! ~ genıi müsadere edil. 

arı:ıan lialb isimli Al. 
.. gemisi batmıştır. Di
U:: tonaj mecmuu 19 bin 

. yı. l' Unlar bizim tarafı. 
irirtı-:kı" kuııanıltnaktadır. De. 

•• 'l.70t' k' etışı ,ı.ıer; . t nmhasamatrn ba-
dat to ticaret filosu ancak 

· biıd~ : ~avbetmiştir ki bu 
ajı eıuıde bulunan Fran. 

akk• ·b· mecnıuunun vii.zde 
mahr~ ~ridir. · 
eğe lilıtıcııO CA.A.) - Hııvas 

t
etı/h•or: 

mac• ll IZlik içinde UZUD 

oını• Va~onra, bugUn tayya
de t< otua?nnşt.ır. Avcı tay. 

k _lalarıom himayesi 
Jara tı::fü tayyareleri, Al -
ureıt fRJ rın~n gerisini tnras · 

e'ı~tdır. Ha\a şeraiti • 
bıı' it ıesı, Fransn: - tn • 

.e nıt l tayyarelerino bol 
ırde t topı~nıak imkanını 

a . 
k 

tı. d 1 Alınan kıtal arının a· 
su rı :>:erislnde toplandık • 
eme ,~~ıı neb l'inin aol sahi -

ha:ııcf!y9t hUyük ebem
., ta lz tahşidıı.t yapıldı . 

verı ı a l 
ın11 • >_u malumat, bil· 

_ ~a l'ldır. 
··· 'l'' il11ı-1 karalrnltıırım1 • 
dalı ~=tı ayny şekilde de -

'ar itte ve bu faa llvetc. 
atla e ;r top<;:urmnun n;Uda-

. ııl tin ransız ileri karakol 
ştı _a l'tıı e karşı yapılan u -
ydı. ~lur inzimam etme -

esi ptk 

nJaro,iT:~~ KARARGAHI 
· tıı (A.A.) - Alınan -
Ün Ş l 8.Ji garbi Rahilleıinde 
hlar1° f\:t·ı~nen tahı;ıirlat hak 
rmekı ı:;aı ll'laJfimat almama · 
ncını ı:ıı ~hlyettar mahafilde 
k içiıı "\ttıclnğuna göre, bu 

Uıerıı.en rakamlar her 
rkusı: tk<tlııJuı;adır. Fakat on· 

oıJ 8.}ay asker yerleş -
Gass; tıgu da muhakkak· 

ediği ltı ~ 
.. t!!rg- lllumi kararg~tıınrn 
zeriıı t oı~ llakledilmiş oldu · 

reye l<tl- tı.ına kt.adu·. Ilil lor -
. ·Fa~ 'tbıı~ trıUlakatı bu ı;ıchir· 
onuıı ra .tn11~tt1. 
Cün~v ~ıı~ ·~fi <Rarlyo) - Garp 

ayaklS !1tı 11 Relen b n herle re 
üverdi ın ıar karargahın 1 Çcm 
ğrulf!1$ illa .Altnanyada bulun· 
le y k r \kamet ettiği Go-

ltıe~ 'abasmu nakle.imiş 
ı~ başkuoıando.nh;!;• 

~~tıh"e. şimdiye lrnd:ıı· 
ll'r.ıı esı kıırnı:ındaıılı~ını , e 
:.-e 1.inraı Uraur.hlçi azle -

1 
1~tiı-. 11 , general KPi tc• h 
0 f r~arp 1.:C}lhesinde 

li'k • 
ll.lah." buluunrnktadır. 

,.;• .. ı trt11 c..fl ide Hi tıcri ıı bu 
~C!r"'tıda hlirllk tnanıı~: 
lt..'l'~e~i .• nrlnrnktsıdır 
lıçA.~E ÜZERİNDE 
1'1\ 'i ·~ ALMAN 
til 'I. ARELERi 
:l'J

1a.;0 (A.A.) - Bir Al-
tıı,:ııtc'ı, ilk defa olaı ak, 

ta. ere üzerinde ur.ınus 
. ~~i/Y~teni11 üzerind~ uç~ 
~~ll'ıi s~~tnali garbide kain 

1
1z ta 0Ylenmemektedir. 
~ ~ Y:Yareleri tarafından 
1.~k<:ı~t~ılanan Alman tay. 
tirıcı, Ya:va Berxwickshire 
b~~. ~biri üzerinln-len ~e
lılı.ı11ı: ışehirde alarm te. 

, l°tı•ı1ı adı~ından ah..,li "O
h. ::ı.tt>bc-vi k • ı · "1 ~ net . · ;; • r.ma ı sı- rtı 

tllı<·f ! 11\a ır. Havanın sis. 
at ~ti:~ğnıen tavv:ırelerin 

•l,t: ı•Yor ve -•-1-·ı 5 ·uı. rcı ı d ' ' . • .,,,., 
~~İl. Uylthıp at-zşlf'ri f!Ö 

ti ll-ıiıt, 
~ tri d a_rrız. f'"rek ı:ıe r1-' t A. 'tııze doğru 117a' ı
et· Çıkr?c d d.t t c:ırı d ~ an gelen s· 

~rıij_' 30 (<ıll:ıka sürmüştür. 
. , rı ı~ t'in • A.A.) - Bu sa. 
~ ı~ r~ı.: Of<lrkınd h l 1' .,mı ' ~~il •ı "l'er· a ava tc 1 ı. 

ı.11rı1• 
1 

I~ ta ılmis, alçaktan u. 
>ı nı r>' ~tiı,I\ Y°yareteri görülmüş.. 
r til, ~aı· 

~il· !~ ?ar,6.ufll_<ıta göre, iki Al 
tıı_c! ·~ ti" arı,, 1t hır İnl!ili7. tayya. 

'i:c P
1 

t b~ ı>ideutı~ııımucı tur. 
f:1"1 ~,' '~t llJ!iik n. ttıs;ın }ar vr C<' 

l ·•rı a,.,. hır 't 1• • • _, n ı ,. l'lı ·a Pi . n ız.am ıçıno 

ırıı'ır ~ ııı~h gaatt:nııslerrlir. 

ı lıır ,,,, 

'ııit aıı~si Londr-:ıda Wlıite 
'O:ıuv~ ı ;~e t;hlike is;-1rct= 
~>a tii.ic1 .. ~ akıka sonra t,..h 
' k· llsYü • • ·ı . . 
t1, 'll")ı:.st~ ısıtı mıştır. 

\.trı1 ıı..ıJ,:11 atoo::!I ''e Saint _ 
1 

• :' eler· 

Firth of Forth'da dı bu sabah 
tehlike düdükleri ötmüş ve alarm 
yarım saat sürmüştür. Çok uzak 
met:afeden top sesleri ititihyıi~
tir. 

admda. ~lan bu iki ki~inin ca. 1 
susluk yaptıkları sabit olmuş. da na Si 1 Kut 1 ana. 
tur. Her ikisi de. beşer sene 
hapse mahkum olem di~er üç 
suç orta<!iyl~ birlikte Fransız 
askerlerinin harekatı ve a~·rr 
top bataryalarının mevziler; 
hakkmda Almanyaya malfımnt 
verirken vaka Janmı<;tır. Bunlar. 
dan Şarl Rus Alsasın muhtari. 
yeti t.ı:ır::ı ft.arı olun. bir zı:ım::ın
danberi Fransada. Almanvanm 
ajanlığrnı yapmaktavdı. Bumın
hı. bernher idam hükmünü siya. 
si faaliveti dolayısile deıfü, AL 
man yiiksek kumanrla~ma. es
rarı devleti bildirdiğ'nden giy. 
miştir. 

Loırdra, 30 (A.A.) - Bu sa. 
hah saat dokuzda ilk Alman tay
yaresi İngilterenin şimali şrı.rki. 
sinde bir sehrin üzerhr1cn uç. 
muştur. D~rhal hava rlafi toplan 
faaliyete geçmiştir. 

On dakika sonra civar şehir. 
}erden birinde de tehlike işareti 
verilmiş ve on dakika si.irmü§
tür. 

Nihayet yine bu civcı:-da ücün; 
cü bir schirde de tehlike İ'?~retı 
verilmiŞ ve bu da birkaç dakika 
dt-vam etmistir. 

Bir inoi!iz muhar
ririne r:öre 

( Ba.~tara/ı l inri.rl<J) 
bilE'C~ği ümıdını kuvvetlendınnek 
tedir. lngiltere ve Fran:;a da Bal· 
rnn antantmdan ayrı kalma'<'a ıs. 
rar eder;;e Bulgaristan nı>zdinde 
bütün nufuıdarınr kullanacaklar· 

::lır . 

Filhakika İngiltere, Balkan 
devletlerinin harbe sürüklenme
sini istemiyor. Bizzat kendisi 
Fransanın yanmda harbe girdi 
ise miinhasrran Alınanyanın ceb. 
r.en bütün Avrupaya hakim olma
sına mani olmak içindi. Eğer Al
manya, §imöi ve sonraları Bal • 
kanlara hakim olmağa teşebbüs 

ederse ,İngiltere oralarôa da 
taarruza mukavemet imkanını bu 

Jacaktır . 
Fakat Balkanlar bitaraflıkla • 

rını müdafaa hususunJa birleşik 
kaldıklar ımilddetçe İngiltere 
onlann bu kiyasetini takdir ve 
dostluğunun sarsılmaz miizahe
retini onlara temin eyleyecektir. 

Uç büyük devlet arasında girişil. 
miş o lan p mdiki harbiıı (ju u~. 

devlet arasında neticelenip neti· 
ceJemniyeceğini söylemek bir 

ıeehan-et olur. 
İngiltere ve Fransa yeni dost

lar ve düşmanlar bulabilirler. '.Fa. 

kat şuna emin bulunuyorlar ki. 
hiçbir Avrupa devleti, bitaraflı
ğını müdafaadan başka bir se
beple bu harbe girmiyecektir. 

R•ısyamn ~]kanlardaki gözü 
olup olmadığını ve ihtilafı cenu. 
bu ~arlı.iye de sirayet ettirecek 
mahivette bulunup bulunmıyaca
ğmı istikh::ıl gö::ter~cektir .. 

Gecen harbin sonunda, sulh 
nm;ıhc-:leleri, gnlip gelen muha
rip'.er tarafı'ıdan dikte edilmisti. 
Di.arnf rr.e-ıH•etl"r ,.,ilfiil silah. 
Sı1. hultınd· kl~rı··daıı hatdarını 
arayıp tcmi;ı eylemek imkanını 
balan:anı·~J;ı;r~r. Pa '·rnt bu harp
clc böyle r-l"Tır'•acaktır. Sulhun 
al{rl•!ı'le ı, trı,.~f nı"ı.,..].'!ı:ctkı;ti 
no:<tai ,,.ı r.ı• l;;:ıt'i !Jir rol ovn::ı· 

}·acaı<tır . 

Kal :..m•~ va.nurundaki 
ha,.;a 

Knl:--rıış varıır>ı diln ·ık,:;nm 
il?.ı>ı·i ll .ıycl~ırpat->:ırl:ııı kiiı}rllı.:e 
~elir':<'r. Jndosıın slrldcl ·nuı.'11 
0 ]" t U k il 1}1 !"l J' fi'\ 1'1 1 )\J I' :l 111 1 Jc l-
r 111111 s. ı'anı··ı (lihincfı• l"tıırarı 
f<':.'li 1< iJP k" rıFl l :'\ mla ,." \O • 

,. 11 ~ı 11 rr hafif !''\l'Pftf' vıırrdı n -
mıRlrrdır. Hıınlar Ionlan raın· 

Lenlilere yaya 
kald;rı m ar yasak 

Kopenhag, 30 (A.A.) - Ber
longoke Tldcnde gazetesinin 
Berlln muhabiri ya.ııyor: 

Polonyada eolrnklarda ka • 
dın vo erkek 1.ıUtUn Lehlllor 
yaya kaldrnınını Almanlara 
bırakmağa meeburduı·ıar. Leh 
1iJer Alman ordustı veyahut 
nazı partisi subaylarını şapka 
çıkarmak f'uretile seH\mlama· 
ğa mrıcburdnrlnr. 

Mağnzıı sahipleri, Almanla -
rm işini Lehlilerden evvel gör 
nıcğo m(lcbu r<'t n rln r. LehllJe -
rin A.lman kadınlnrrna söz söy 
ıemeleri yasaktır. Aksl takdir 
de şldrlcıtll cezalar \Terilecektir. 

-<>---

F ınJandiva he ve ti 
Bugün Mos {Ovaya 

gidıyor 
Helsinki. 30 (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Finlandiya murahhas heyeti. 

nin Sovyet hükumetiyle müzake. 
relere devam etmek üzere yarın 
aksam Moskovaya gitmek üzere 
H;lsir.kiden hareket edeceği res
men bildirilmckteı;iir. 

Hirleşik Amerıkanın Moşkova 
clciliğine mensup yiiksek memur, 
B. Paasikiviyi son ziyaretinde, 
kendisine B. Ruzveltin bir mesa 
jrm vermiştir. Finlandiya el~iliği. 
bu mesajda, B. Ru?.velt, Finlan
diya müzakerelerinden haberdar 
~dilmek istediğini söylemiştir. 

--<>-
Hind liderleri kral nai,,i 

ile görüşüyor 
Londra, ~O (HPsusi) - Hint 

lidC't'İ Gımdi. Kral nnföi ile gö. 
riişnıck fü•.ere yarm Yf'.'ni Delhi· 
ye · ha.reket edecektir. Müslü. 
maıı Hlnt1ilerin liderl~ri de sı.y. 
nı maksatla Yeni Dclhi'ye git. 
mcktedir. Kral nsı.ibi iki liderle 
ele r;ar~ambn ı:-üna ~örüı::ecek. 
Ur. 

--0-:-

JRPOnvn~a Ü': Krm".dalı 
~i~yoner öİdürü!dü 
TOk\"O, ·rn ( A.A.) - Sluçe11 

}' ntoJI k )\i]i!;ef'I ne m O llfilt P li~ 
misyonnr .Jıı.noıı n·ibetçilerl ta
ı-aiındnn ölrlHriilmU~ttlr. Ja 
pon makamlnl'I ı nhkik:ıt:ı hıı" 
ıaııırnlnr<lıl'. ---
Anta 1-:·a tic!lrct odası 

5ec&~nı 

Aııta knı. :ıo (A.A. l - Tkn· 
rnt oda~ı iclare heyetinin ilk 
t'"11 ., nt ırı '";ıll Söl·ı 1 ~·ısiiP -
rJn hir ııntk11 il" ı-ır•ılnıts yrı orJ;ı 
rlypsr>tin" ~filffii :\f Plek ı-rıril · 

nıiştlr. 

mühendisleri 

.. . 'ndt.m ?»iirP.]c~·13p bir hr:yct şoh. 
f"ll""We n111hcnrT1.0 lrf'I .. 1 ]" ·~rı· <"'t'rl orj ictacıyo f .. •.., it'l',..,İ, tSı" ~t -.v '\) . • 

ng-. · da birlikte görünmelctedir. 

Bükreş 30 (A.A.) - Cumhu
riyetin 15 ncı yılclönümü müna
seb2tiylc Bükrcş büyüi< elçis: 
Tannöver ve refikaları dün bü
yük elçilikte öğleden evvel Tiirls 
kolonh;ini ve ö~leden sonra Yi.1!
bancılarm ziyaretlerini kabul et. 
miıılerdir. Bu mesut yıldönümü 
münasebetiyle yapılan kabul res • 
mincie saray erkanı, hükumet a
zası ve kordiplomatik ve yüksek 
Rumen sosyetesinden birçok ze. 
vat hazır bulunmu, ve sok sami. 
mi bir hava içinde gece yansına 
kadar devam etmi?,tir. 

ATİNA DA 
Atina, 30 (A.A.) - Türkiye 

büyük elçi~i Enis Akaygon, dün, 
elçilik binasında, Türk kolonisini 
ve Türk - Yunan cemiyeti aza. 
sını kabul etmiştir. Kabul, çok 
samimi bir hava içinde cereyan 
eylemiştir. Büyük elçi, müteakı. 
ben, muhtelif Elen ricalinin teb. 
rilderini kabul etmiştir. 

Dl.in gece, bilyilk elçilikte par. 
lak bir kabul resmi tertip olun. 
muş ve bu kabul rcaminde Elen 
hükumet azası, kor diplomatik 
ve Atinanın yüksek muhitine 
mensup birçok kimse hazır bu,_ 
!ur.muştur. 

STOKHOLM'D E 
Stokholm, 30 (A.A.) - Cum. 

huriyetin 16 neı yıldönümü Cliln 
elçiliğimizde yerli ve ecnebi bir
çok mümtaz zevatın huzuruyla 
ve merasimle kutlanmış ve bu 
münasebetle yapdan kabul reıı. 
mi gayet samimt hava içinde geç.. 
miştir. 

PEŞTE'DE 
Pe9te, 30 (A.A.) - Cumhu

riyetin 16 ll'Cı yddönUmü hayra... 
mı münasebetiyle Peşte elçimiz 
ve bayan Vnaydın tarafından eL 
çilikte parlak bir resmi kabul ya. 
pdrruştır. 

Kabul resminde Macar fikir a. 
lemine mensup bir çok zevat, 
heyetler ve buradaki vatandaşla
rımızdan 150 kisi bulunmuştur. 

Turan cc:mJyeti, yu li:iln M a c:a.. 
ristan Tnran cemiyeti şubesi, y u
karı Macıırist11n üniversitesi ta. 
!ebe birliği namına gönderilen 
heyetler tarafından memleketi. 
miz ve cumhuriyetimiz için :s.ita. 
yişkar nutuklar söylenmiş ve eL 
çimiz Ru~en Eşref Unaydm kısa 
bir hitabe irat ederek, mukabele
de bulunmus ve misafirleri, curn.. 
huriyetimiıdiı, Cumhurreisimizin, 
Türk Cumhuriyet Bayramına bu 
derece kalpten i~tirak eden ve 
Türk milleti hakkında güzel duy. 
l?'l'lar izhar eden Macar karde~le
rin seref ve saadetine idarei ak. 
d;ıh~ davet eyJemi~tir. 

Misafirler ekiliğin milkeJJef 
~inde izaz edilmişlerdir. 

SovveUerin 8asa · 
rabvaya 1 irdıkleri 

yalan 
BUkreş, 30 (A.A.) - Ro • 

nı:ıo:nı gıızetelorl, Sovl-·et krta
atının guya Basar:ı.byaya gir • 
diğino dair Kopenhagdan çı -
kan ye.la ıı biı· haber hakkında 
Tlll'IR ve Röytnr aja.ı~ 'ar ı ara • 
sındu. teati oluon.ıı t~lgraflan 
.ıcHediyorlrır. 

Httyterın objektif olarak bu 
nrnli'ımatı verdiı~inl ve Tı:uııs'ın 
da hu haberi infial ile karı:11la 
dığını ınP \'ZU bal.ıs eden ga z~te
ler. bu infiali, Husyanın ileri 
de rle Romaııyanın tama.mtığı· 
na riu~·et edeceği suretinde uır-
5ir etmektedir. 

.Maamaflh, Alman unsurları 

·ıı n tel AŞ çı kn rmağa. çnhştıkla
·ı kardolnnmaktadır. Bazı Al
ıan ticarethaneleri Ilasarab 
ııJakl şubelerine hlltiln mal -
ırı es ki Romanya topraklan · 
ı ı nal<lctmck emrini Yermiş • 
lerıHr. .._.. ~ .... , 

d.ıJlJ :.cn.;.,ı z.ıı, .ı la yalnız 

1 
"lENtTH RADYO 

; 

ılliin dilnyAriıı rl iğer 3 l\luhlelir 
, ·;ılırikanın "ıılmış olduğu Rııtl

~ olard:ın fazla nadyo sıllmıştır. 

6 ve 8 LAMBALI 

En ı.on ;\fodel Z E N t T H 
Hn<lyolnrırıı trcriihc rrliıılz. ı 

il\ KER !\IAC.A7.ALAB1N"DA her 

1 - V AKIT 31 B1RtNCtTEŞRI l::O." 

Bir f n.rriHz gazetesin:n f 
yazdığına göre 

Raki 1 t evletler n 
haY a kuv ıa~;sri 

Bugünkü harbin 
neticesini tayin 

edecektir 
·•naıır Mail" ırnzetP.ı;i-nln 

1''rnnsadalcl hava kun·et.ıeri ile 
beraber bulunan nıuhahlri ya· 
zryor: 

"BııgUnkU Avrupa harbi, 
~arip bir harıı... Habeşistan 
harbinden, lspanya hnrbinden 
de garip. 

Geçen hafta .:.'ransadakl tn
;;i liz tayare kuyveti karargtl · 
hında bulunuyordum. Mtikem· 
mel tayyare me.kinelerl, hu.ri -
kulacle iyi tayyareciler. mu • 
kemmel teşkilA.t va techlzat 
göze çarpıyordu. Fakat ha.va 
harbine dair kUı;Uk bir işaret 
bile yok! 

Geçen hafta. yedl gUn içinde 
dört gUn yağmur yağdığı mu· 
hakka!{. Fakat Fransadakl İn
giliz tayyara kuvvetinin hare· 
ketelzliğine t1cbep olan bu de· 
ğildir. 

Başlıca iki sebep var: 
1) Almanlar bizi bombardı

man etmiş değlldir. 
2) Bu harbi idare eden ge • 

ııeraller, amiraller, hava ma -
reşalları değil de kabinedir. 
Ve Fransada.. bulunan kuvvet -
lerimizo verilen en:ılr, bir "ke· 
narda durmak vo beklemek" 
dir. 

lşte işln bUtHn garlpllğl bu· 
radao geliyor. 

I\:cı;ır tayyarolcrinılı, sarp 
cephesine aft mUhlm raporlar 
ve fotoğraflar getirmişlerdir. 
Acaba bu raporlar ve bu fotoğ
raflar NapoJyona verilmiş ol -
saydı ne derdi? Ne diyeceğini 
biliyorsunuz: 

- Hemen parçalayın, altUet 
edin? om rlni verecektL 

Fa.kat buradan böyle blr e -
mir verilmiyor. Eğer verilmiş 
olsaydı, "tnglllz tayyare kuv • 
vetl" derhal bu parçalama işi· 
ne baş vururdu. 

Aynı şekilde Alınanlar da 
tngiliz ve Fransız askeri tahşl 
datına dair malumat almışlar
dır. Aynı zamanda Fransada 
t eraküm eden 1ngUls. tayya r e 
kuvveti nf de biliyorlar. Bunun 
la bernber, Alman tayyareleri 
bu vaziyete kıı.rı,ı herhangi bir 
şey yapmış değildir. 

Harp başltyalr iki aya y:ı -
km oldu. HenUz hangi tarafın 
muharebe tayyarelerinin da • 
ha iyi olduğu bilinmiyor. Aca· 
ba !nglllz tayyareleri mi, Al -
ma.n tayyareleri mi daha elve • 
rişli!? 

KA.ğrt Uzeıinde her ikisinin 
de icraatı mUsavi görtinUyor! 
Sliratleri saatte takriben 300 
mil... Her ikiı'li de son shrat 
esnasında. nıancvreyc kabili -
yelli. her ikisi de aynr meımfe· 
de uçabiliyor ve aynı mikyas
ta irtifn.a çıknbilmektedir. 

tugilil!' keşif tayyo.relerioden 
bazıları Almanya hatları U -
zerindo muayyen markalı Al -
man tayynrelerlle kanııla1,1tı ve 
iyi karşı koydu. 

Franeız hava kuvvetinin A· 
merlka.n marka tayyareleri de 
.Alın ıo tayyarelerile bilfiil kar 
şıJaştı1ar. Fakat hakiki tecrU • 
be, on namlı İngiliz muharebe 
tayyarelerlle Alman mubare -
be tuyyarelerlnin karşılaşma -
smda.n sonra anlaşılacaktır. 

lngiliz tayyarecileri bu ha • 
kild karşılaşma p;UnUnll alAkll 
ile bekllyorlat. 

H;.n-a hA.kimiyctl bu harpte, 
karada olduğundan daha mu
hlm bir litllll V1\Zlyetindedir. 
F'raıı~ızlar, icap ederse Majino 
hattı gerisinde senelerce yal • 
nız mtida faa vaziyetinde kala· 
bilirler! 
Haıbukl Alruanlar, Zigfrit 

hattı gerisinde bir seneden faı 
la kalıımazlar. 
Şu halde, bakikt harp baı;ıla

dığı takdirde havada bir hayli 
ağır çarpışmalar olacaktır. 

lttifak dovletlcrluln şimdi • 

Yunan krah 
Tayyare ::;ubaylarınc 

kılıçlarını bizzat verdi 
Atina. 30 (A.A.) - Kral Ge. 

orges. yeni tayyareci subaylUI 
l:ılıç tevdii merasimine bizzat ri
yaset etmiş ve bu miinasebotle 
söylediği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki 

Askeri havacılık, bizde, yeni • 
rlen bütün Avrupa devletlerinin 
havacrlık bahsindeki silahlanma
larının doğurduğu btiyük gUç _ 
tükler arasında, biz havacılığı -
mızı, ancak Üc senedenberi orga. 
nire ctmeğe başladık. Elen mille· 
ti, havacılığin kıymetini ve ehem 
miyetini o kadar iyi bir aurette 
idrak etmiıt bulunuyor ki. hava.. 
cılık için alınan vergilerden 
gayri kendilerinden bir de iane 
toplanmıştır. Bu iane, 30 milyon 
drahmiyi bulmcştur ve hali da 
fazlalasmaktadır. Demek oluyor 
ki, lüzumu hisseaildiği zaman. 
Elen milleti ,arazisini. denizlerini 
ve havasını tam miiclafaa edecek
tir . 

Don akşaM otob ı s
le !ramvay çarpıştı 

DUn akşam üzeri Beyazı tta 
bir kaza. olmuştur. Şoför Ha • 
sanın idaresindeki 3140 nuıaa
ralr Edlrnokapı - Cihangir o . 
tobUatı dl\n flkt1am yE-dlye ~ey
rek kala Çarşıyaprya doğru ge· 
Urken Deyazıtn doğru giden 
66 numaralı Topkapı - Sirkeci 
tramvayı ile çarpışmış, tram . 
vayrn ön kısnıt ile camlan kı· 
rılmıştır. Otobtıs bundan son
ra yaya kaldırıma çıkarak bir 
saatçi dUkkAnınrn camekanını 
da kırmış, içeri girmiştir. 
Tramvay vatm ıı. n r HUseyin ve 
yolcularda n l''atlhte oturan 
Cemil oğlu İbrahim, Karamür
sel mensucat fabrikr.emda. Fe· 
ridun, Süleyma.niyede oturan 
Seniha. yüzlerinden hafif su -
rette ya.ralanmrş~ardır. Otobiif 
şoförU yakalanmıştır. 

Bir otomobil 
parçalandı 

Tarla.başmda oturan şoför 
Emrullah oğlu Remzi sarhoş o
larak 1640 nwuarnlı otomobille 
Şişliye doğru 1?iderken otomobil 
284 numaralı tramvay direğine 
ça.rpmrş, otomobilin ön kısmr 
pn:rşalanmıştır. Remzi de mıUı. 
telif yerlerinden · yaralanmış. 
hastaneye kaldırılmıştır. 

-o---
Tabanca ateş aldı 
Bostanba.şmda Bom.zan soka. 

ğmda. oturan 18 yaşında Ömerle 
15 yaşında. Adnan dün Flober 
tabancasiyle oynarlarken ta • 
banca patlamış, Adnan karnın. 
dan ehemmiyetli surette yara.. 
lana.rak hastaneye k:ıldrnlmt§. 
tır. 

susuz KUYUYA DUŞTU 
- Kartalda. İncirli cadde$inde 
otw·an renc;ber Alinin oğlu 12 
ya~mda Cemal, Salahattirı iş . 
minde birisine ait bir ~ygil"(' 
binf'rek tarlalar i~inıden geçer. 
ken 5 metre derinliğinde sw:nı: 
kuyuya düşmilş, yaralanmı~ 
tır. Cemal hastaneye kaldırı· 
mrştır. 

den havadn b:lkimlyet teısis et 
tiklerini zannetruok yanlış o 
lur. Bu yanlış bir niltblıılikllı 
Almanlarla başabaş vaziyette 
dırler. 

Fakat binnetlce ittifak de,
letlerinln, daha ıcng1n ve me 
nabli dolayıslle hakimiyet te . 
min etmeleri lcap eder. Oqlıu 
Amerlkadan tayyare alamasa· 
Jrır da, daha bUyük mikyastı, 
domlnyonlardan temin eder • 
Ier. Hem daha iyi malzeme ile. 

Fakat Almanların ittifak 
devletlerinin havada harp mUn.ı 
kUn olduğu kadar erken olur 
ve hA.klmiyet temin edillrae 
bu harp kısa olacaktır." 

ile Sabah, Oğle ve Akşarr 
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Cepheye giden yıldızlyr .. ~por bu mud flr? 
_. ~ .. · . Dunku dostluk maçında hakem kara 

Harp dolavısile Fran. 
sız erkek yıldızlarından 
bir çoğunun cepheye "İL 
tiklerini yazmıştı!<. Bu 
gidenler arasında Fran
sızl:ı rın çok bcğendikl,,ri 
komik Fernandcl de 
vardır. 

fı'ernandel'i krtada o-() 
renler ilk defa ha",.et 
ediyorlar. Filh~ ı.: '·a 
Fernandel'in ismi kün
yesinde Kantanden dL 
'V<' v:ızıh .. 

Sevimli komik h:ı Jpn 
Fnınc:ı nın cemm krs. 
mrnd:ıki bir g-arni-~"r1 :ı 
as!ı:erıiırini yapmakta. 
dır. Kendisine bir ltıtııf 
gösterilerek hususi bir 
yatarak ver temin ediL 
mi'-"tir. F2kat Fernan
iel herhalde ailesini öz... 
'nmi~ olarak: 

- Daha cenupta. Mar 
silyı:ı. kaTTm Joz~t ile Ur, 
ÇO<'ll''°!ıımt•n yanında oL 
mak isterdim. ... 

Sevimli komik halen Frans:ı. 
' ll cenup kısmındaki bir gar 
i7.onda askerliğini yapmakta

,ır. Kendisine bir lfıtuf göstcri
.:!rek hususi bir yatacak yer 
emin edilmiı:tir. Fakat Fernan
lcl herhalde · ailesini özlemiş o. 
lacak: 

- D-ıha cenuota. Marsilva . 
karını .T ')7.'' t ile üç rocuÇumur. 
yaı"" ' ... olmak isterdim ... 

1Y:· r. . 
r.cr;: :ı ndel vanın<.lnn ırere'"' 

üst"n'cı ;rıi miinıkün nıertcbr 
ni?.~ ·-,,i bir ı::ekildc s<'lfımhvrır. 
Zı' i•lcr otomr.tili: . bir !"ekiJdr 
seli·na mukabele edivorlar. fa . 
ka~ hıu·l:ırmı eevir;ncc havret 
ic;ir.-lc krılrycrlar. dudaklarİnda 
bir leı-."!'"lım beliriyor: 

- Boniur Fernandel diyor. 
lar. 

r.ıı !'elam ı:ekli aı::k<>rlii7e peJ< 
U''T""'"'r. F:ılr2t ne de olsa in
sa·•.., c:cvin" verivor. Fcrnanclcle 
vaz'··~ti h:ı 1• 1·ıp~a !"0r11vorla"": 

- Da kıhk lıi'! te fe>na git. 
meMİ". h; r, de":i;t'rrr<>mic:: seni. 
diyorhr 

- E ~·ct .. di,·e ccvnn veriyor .. 
Haile beni hu l:I'"' f,.,ttc O'crrne
ğe :-.ln=•t'. fakat hen bir türli' 
bu kıı·<ır•tc ~ı·~am"'ritm. 

- Y'i' ,-~·ıi :ı,1--'1 ... c:;lıır?. 

- He'"'~i cı.., ":'''1"11 roc:ııklar 
zabitler el" co\: ivi. Bos 7rımrın. 
lard:ı !"ar'-r ·F;.: •• ı;ver"k · en-ı0ndi. 
riyorum oııhrt .. 

JAKT t'J n~T UPAK 
Kadın "'1rl•7'"ra ..,."linr<> Frarı 

sada bir rokları ":ıt:ına hi:r.TY'e' 
icin yapılın tec:•-;··· ti:ır:ı dahil 
olrrıt' r;lnr, ldmi .-·J· 1ıi•·(' s~rYislc
rind~ ld,..,:..,i rl;;-.er ,..,.,ı1ir i<"'lı>r·;n. 

de fahri "''lr::ı 1• c;a.lT!J!!l:ı ;;.a ka. 
rar vcrmic;lerdir. 

Jakliı;ı Delubak. Dovil'd<' a<'ı. 
lacak olan veni h:ıc;t~ne·le va. 
zife alnınk iiz:-rr- 1:~1~ ('.:"'~l:~c \'C 

dah~ <':r·rljd"n ·-"~C'k ,-:ınm::ı!P 
nı w• hilh.,c::ı:ı'l ""rb~ pi~irr.ıesL 
ni ö<!rennıektedir. 

On altı Frıın<"Z vıldr:r.T cı::n. 
hede dövfü:en vatıı,., , ı., ... ı .. q·ını o 
yalamak ic:in 1.<' •• •·• r"" r"'•. 
tt~;.lr'"'nı .... ;--t ,_....,,,.,! ~t .... ; ,.. ı ,H•..-Hy- . 

Bıı "n nltı \•·1 •lr"' ..... .,'""·rıcl1 "". ı 
meı;;hıırl.,rı . sıınl::ırcl1r: .Tıınir 
Astor. Fr:ıt"~Uvaz n""''lV. Gab·· 
Sylvia, :\ti rrv :Ca lc!1, A nrı ir 
Frans, !\fari C:~r::ri. T)o'l•· y"ıı;,... 
'"!'e!'. Jarıin D"'"""· tren Kordav 
ve İvet Löbon'dur. 
Maıtmafitı hn Tistev,. lıf"'r O'iir 

"eni isimler ilave edilrrıclü~clir 
F .. ansrz VJ!clızları cephede va . 
tnndaşlariie kati ımrctte fi lf!ka_ 
d :ı r olma~a karar vermic;lerdir. 

Komik itiraz eden Fenerbahçe sahayı terke 

Fernandel Galatasaray galip 
Boş zarnanların - Ma çın neticesine 25 dakika va rken vaziy; 

!.faamnfih bu harp halinde\ 
f<'ransız sirM~macrlıP.·r ta n1a ıw'r 
durmuş değildir. Edmond Gre
vi!, bırinci Fransuva stüdyo • 
sunda, "Tehditler,, isimli filmi 
ikmal etmi~tir. Bu harp ba~la. 
dığı gündenberi ortaya çıkarı _ 
!arı ven-anc filmdir. 

Bundan maada Piyer Blan
f7ar, Fransuvaz Rosay, Gab,· 
l\Torlay, Jouve. Gaben, Rn~rmı· 
ve daha bir cok me~hur artist 
!erin de işti.rakile · büyük biı 
film çevrilmeğe hazırlanmak . 
tadır. Filmin ismi henüz te$bit 

da efradı şark ı Fener lehine 2 - 1 idi 
ile eğlend i riyor Yazan:MUVAKKAREKREM1 

lıklı başladı. 15 inci ~ 
Salahattinin muhakltll 
şütünü Cihat kornere ç 

edilmiş değildir. Maamafih "Bi 
y[iic kalkınma., veya "Mücadc 
le,. olması muhtemeldir. 

JAN MURAT 

Aslen İstanbullu olan Fran 
sız yıldızı Jan Murat'nm ihti. 
yarlamış olduğu hatta eski ka 
rısı Anna Bella'dan da ayrıldr 
i;,ı malumdur. Fakat Jan Mu 
r at bu halıne rağmen fayda! 
olurum ümidiyle askeri hizmete 
~ 'rn.masım istemektedir. Fran
s:z yıldızı vaziyeti itiraf ediyor 

- Tabi, diyor, yaşım geçtiğ 
için silah altına alınmadım .. F:ı 
kat bütün arkadaşlar asker oL 
muşken benim böyle sivil kal. 
marn hiç te hoş bir şey değil.. 
Onun için den de bir çaresine 
bakıyorum. 

Ve kısa bir sükuttan sonrı
ilave ediyor: 

- Henüz ümidim kırılmış de 
,fildir. Öyle zannediyorum J( 
!n~iliz tayyareleri yanında ter. 
cüman olarak kullanılmam· 
reddetmezler .. Londrada bir ço' 
dostlarım var benim için teşeb
büste bulunuyorlar, her halc1 

• 

kabul edileceğimi zannediyc 
rum. 

Malum olduihı üzere Jan l\11: 
rat bir propaganda filmi çevir 
mek üzere Hindlriniye gidecek 
ti. Fakat harp dolayısil~ hu sc 
yahat malum olmıyan bir tar: 
he geriye btr~kılmıştır. 

MESUT BİR !ZD1V AÇ 
Sempatik jön prömiye, Roj 

Dü~en şimdi orduda topçu ne 
feri olarak askerliğini yapmak. 
tadır. Orduda izinler kesik ol. 
duğundan sempatik jön prömi 
ye ilk defa olarak izin ald:{-; 
·zaman Parise gelecek ve nip ;ı· 
!ısı güz.el yıldız 1vet Löbon. i> 
evlenecektir. 

Müstakbel evlilere peşin sa 
adetler temenni ederiz. 

lakin ona mukabil genç ve tap. 
taze. 

MAÇIN OYNANDIC.I MÜD. 
DETÇE OBJEKTİF 

HİKAYESİ 

Galatasaray siklon haline gel 
miş bir rüz.gar altında ~eı:ıe 
karşı oynuyor. Bununla bera
ber bakim ve inişlerinde tehli. 
keli. Beşinci dakikada Cemil 
- yine Cemıl - artık ihtisas 
peyda ctti~i meşhur stilinde sü. 
rerck alelusul e;olünü attı. 

Gündüzün mükemmel bir 
insayd oyunu nazarı dikkati ce. 
kiyor. 9 uncu dakikada rüzo-an 
hesaplıyamıyan Galatasa"ra v 
müdafaasında Adnan topa kafa 
ile ~Ikıp Yaşara volelik fırsat 
verdi. Yerinde bir sUt: Gol. Va_ 
:r.iyet 1-1 beraber.· Galatasarııv 
hakimiyeti devam ediyor. Ad -
nan. K. Fikrete favul vanıvor. 
20 nci dakikada ivi hir Feııor ::ı. 
kmmda Yaşat mükemmPI bir 
şiltle ikinci <!"Olii de attı. Bu s1. 
rada şiildetli bir !:lari"' ............. ,">: 

kalan Faruk fena · ha ide sa trnt. 
landı. Müdafaaya bir müddet 
Bedii, sonra aksavınca takım 
kaptanı Saiahattin beke ve aQL 
ğa da eski Altmordulu Barba_ 
r s geGtiler. 25 inci dakikada 
Nıırinin harikulade ı::tkı c;fitiinü 
c'li rekler ~eri <;evirdi. 30 uncu 
d')kikahırda oyuna Fnrıı"k avdet 
r~ 11 1ic, Fenerin nişhl h~ kimi ve. 
İ İ'ı İ ~P$İS ' Ctmiı::ti. 41 İnci da.ki
)· -la Giindüz 25 metreden sin. 
cl"1ar gibi davandı. Cihat bu ne. 
f~cı siitü Iastikleserek nerende 
atıp havad':l b1okc etti. lki ha. 
rC'ket te fevkalade bir şe\'di. 
Dene sonunda Orhanın sid _ 
r1'"'tli bir atışı kornerle kurtul. 
du. 

HAPI'AY1\1: 

HADİSE ÇIKIYOF: 

Birinci sınıf eleman 
gar avantaiile vavaş Y11 

basmaya başlıyan ve 
geçtikçe karip bir te~s 
reti gibi parlıyan Ga 
hücumları ayarlanmJŞ3 

yordu. Bu sıralarda 
Nacinin asabi ve m.uıı 
!eri taraftarların caJ1111 

:va başlamıştı. Bu ilt1 

sporcu biribirlerine a9 
lenirlerkcn hakem -vaı: 
tıştırmak ic;in fen.a hll 
yordu. 20 ncı dakikadıı 1 

nada güzel futbol o~rıı't 
durinin avaihndan toP 
t1€r halde Ali Rıza ko~; 
di ve tekmeledi. Bu te 
sııli "İbi ı::iddeli dei!il01 

o kadar bariz, o kadııf 
dt ki.. Bu dostluk! ınıı~ 
resini derı~htei emaT'ı>tt 
en ivi hakemimiz Şa~ 
muhtemel bir mübare~1 
nü almak gayesile va ı& 
spor mevdanından u 
rnak istrdi. Buna kar~1 

istiven Ali Rızamn tc 
belki mazur görülebilif·~ 
Fenerbahcenin umunıi .1 

Türk futbolüniin rnisil~1' 
larmdan Bay "Nedim. 1<9 

1 

raz etmek emelile sal19
, 

etti. Gene elemanlarırı !" 
rılabilir rnünazaalarl, 
tecrübeli idarecilerin ııı 
ve müda halesile tak''İ) 
ce iş çıjhrmdan çıktı 

1

1 

ltı k mac;ı ! ... Bir c;ok efl 1 
ntitamam kaldı. McS11 

HP.r halde zavallı spor~ 
ğil! ... 

Bu suretle hiç te it~ 
yen bu müsabaka sofi, 
kem Fcnerbahçeyi Jlltl· 
detmiştir. 

Şiddetli lades ~evam ediyor 

Fener takımrnda !\Jclih Or. 
hanın ~:erini almı~tr. Galatasa. 
r:ıyda da Gündü7. yok. Serafim 
Yar. Rüz'?"ar Galatasaray nefine 

' • esmclt1e beraber akınlar karsı_ 

Sadakai 
.M ıwakkar Ekrcı/1 

Fıtıt Lodos fırtınası bütün şiC:detL j 
le devam etmektedir. Dün Ada 
sefrrleri bi.iyük güc;lükle vapıl -
mış ve cıvar limanlardan yeni. 
den bir çok kaza haberleri gel. 
miştir. 

S!Lf VRİ L!'.\1ANINDA 
Evvelki gün Gikan ani fırtı. 

nada Sılivri limanının Bağlaı 
altı denilen mevkiinde demirli 
bulunan Cemal ve Yakupoğlı · 
Muı::t:.ıfanın 3 tonluk ticaret ı:eL 
kenlisile Kasımnaşada Sinahi fı. 
rm soka~ında 14 numarada oltı
ran Ahmctlin 4 tonluk Derviı
adlı yelkenli kayx<h kavalanı 
vurarn k n'l.r"" hTITY'rc::h rflır. 

ZONGULDAKTA 
Zonguldaktan gelen haberler< 

göre limanda tahmil tahlive i!'l 
leri tamamen durmu~tm:. ~;d 
df'tli bah knr::ıı·0l frrtmaı:ır hi.i . 
idim c;iirm<'ı\t('rlir. Kararleııi?.İl 

Enez lımrırnnda Yumı.n v:lnur _ 
!arma haV\·an vi.iklemek icin in. 
şa ı>dilrn bUvlik iskele den1irle 
ri:ni l:0n[lrmrı::. kqvalarn dUPe 
rek nnr,.gl::ınmrPhr. · 

KUTT.TT Vf>.PTffilTl\TDAN 
HADER YOK 

Dün ako:nm Erdek limanırı 
ch'1 '?'elen bir tel2"rafa göre Er 
cn:-'n h:ırc1'-"t <'d""l l(pflu \'ılf\tll'l 
ı i"''lr.a "'"ırıı",..,., ;c:: "" '"ltırnan biı 
h::ıı.....,r .,h,... ... ,...,..,,,.nı:ıt1r. 

T';.AK TEHLtr{E GW-r.tRD1 
Efl ndırmadan limanınııza ı?e 

len Trak vanu:u Marmara orta
larınr1a fır~ımıva Yakalanml!" 
t l'1 .. 1.: '·c rrcnlr-ı~<""~i!". 

n:;tiin volrı·lrır~ "anlrnrtara·· 
b r rl:.ı ;;1tılmif:tır. Yolcular anı 
sındı:\ bıılı.ınan kadınlardan bazı. 
larr k"rkıılıır,,.,n.,,., bavıl;""'"'lar 
ve halk }>'jıriik tnlf\oı ve hf'VC. 

can gec:irmiştir. Varrnr P'Ül'lük. 
le lim!>ııım,.,1 ..,."!Philrni~tir. 

LD.IA:'\l}TTZDA YEN! 
KA 7 o\T "R 

Limanımızda da yeni kazalar 

olmuştur. Beykoz ile Paşabah . 
çe arasında Shell gaz kumpan 
yasının rıhtımlarını inşa ede! 
iki mavna kayalara çarpm~f 
p:ı.r~alanmıştır. Bostancıda Şile 
li Ali reisin yedi tonluk yelken. 
lisı, Emlak Banka_şından Mii.ni 
rin üç tonluk kotrası, Şaşkır 
bakkalda müteahhit Salahatt. 
nin tenezzüh motörü. Fcncrbah 
çede Alyon sokakta 39 numar; 
da oturan Nesimin ve Süreyy. 
oğlu İsm etin birer kotralar· 
s:ıhioleri öğrcnilcmiyen altı san 
dal. Mahmut Reisin idaresin -
deki kum yiiklü motör ve Ragır: 
kaplana ait kum yüklü yelken. 
li batmışlardır. 

Arnavutköylinde Sarraf bur _ 
nunda demirİi bulunan Rifat is. 
minele birinin. btiyük motörü de. 
mirlcrinı koparmıı:: sahile di;ı:Q· 
relc mühendis Cc!ftlin karısı 
Zchraya ait evin ikinci katına 
c:aromış ve 30 santim büyük . 
lüğünde bir delik açmı§tır. 

Tophane rıhtıımna g-emilcr 
yanafnmamakta, yalnız Sirkcc; 
rıhtımlarından istifade edile . 
bilmektedır. 

Fırtıın k;ır::ıda büyiik tahri . 
bat ~·qnm~. ',t::ı:'lır. Bcşiktaşt2. 
dere ;<:inde Emlaki Milliycve a. 
it 12 mımaralr ev vıkıl~1ştrr. 
frtanbul<la F ocndcı e mahalle -
~bdc :rn~::ınca f'.l'\a~ında ~n-~ 
numaralı Pirdrvf'c ait bina vz. 
kılmak tehlikesi gecirmis, ·ey 
clcrhal tı-hlivc edilmi.,.tir. S~nra 
dan bir k1<=1111 röl<r""'ii ... ~ür. K~ _ 
racaahmet mezarlı2"ında iki ~er. 
vi 110! \:"erine vıkıJ·..,1::;trr. 

Devlet meteorolo.ii istasy0nr 
Erre, Mar:nara ve Karaden.;7.dr 
fn·tnı:-..,rıı de-.·nm edeceğini bil
rlirmr':t~dir. 

SA TI TBI : ı\ S/tıl il.\ 
ll:ı ~ılılı~ ı n•r : \' \/U I \lalh:ın•:ı 

f'ır wıı '\r,rh·nı ı ;,ı:ırr prfrn: 
Refik Ahmet Sevengil 

Diinkii dnsfl·· 1· ıw•;m<la rnalılm 
hıldıse çıl.ıı.aı....ııı ı,:r lcaç dakika 
cııı:rl Cemilin atlrıyı~ı rnl:iple. 
rnıı lıiddetle11 clin11i.ş ve itilip 
kakılnı<ısına, ycı·e diişiiriilmcsi-

nc sebn71 olmHşlu. 

::\1cmleketin bu en g-üzide. en 
efki. en kıymetli iki kliibü Ff'. 
ncrbı.hçe ile Galatasarn y kutsi 
bir bavrarn P.iiniinde tertibini 
kararl~stıraıkları mac ıcın e. 
mektar ·Taksim sahası;1aa arzı 
endam etliler. Hakem; Sazi Tez.. 
can. Takımlar: · 

Galatasaray: Osman - Fa. 
r11k. Adnan - E~fltlc, Eıwcr, 
Celal - Saliilwffiıı, Giindii.z, Oe-
11ıil, Budııri, Riilcnt. 

Fcııcr7·C!lu:clil"r: Cilıat - Şet· 
l:M, Lebi7J - Ali Rıza, Zeynel, 
IImıati - K. Fikret , Naci, Ya. 
:şar. Orhan, Braıri. ı 

Görüldüğü Q'İbi Galatasara- 1 

ym bir g-ün evvelki yorgun ta. 
kımı Salim _ G~ndüz mübadele . 1 
si!e rynen dizilmir-ı. Fnnerbah<'e
dP iPe b!r !"i.irii ırenilik ve deP-i. 1 
!"iklik calibi dikk:-ıt bir manza_ 1 

ra ırösterivordu. Fenerbahçenir ! 
diinki.i onbiri h~ddizatincle ga~· 
rimütecanis ve meşhurlaşmamış 

btanbul l\lüftülüğunden: 
Yurdumuzun ha\'a müdafaası 

,babını t ı hususunda p2k 
'.. ıymctli mcsai::iİ görülmekte ola:-: 
\ ' .:! aldığr ~eJerrüatı Kızılay ve . 
"tkları "·~eme kurumu gibi ha 
i, iı te-:ckküller ile payla~an Tü '' 

'ava kurumuna her ,·eçhile yar· 
ımda bulunmak mühim bir \'a. 

Buğdaydan 

Arpadan 
Uzümden 
Hurmadan 

-. ........ . 
: · ::::~::: 
·~ ··•• 111•••" 

En iyi 
K. P. 
12. 20 
16. 30 
8~. 20 
00. 00 

ıiıedir. Binaenaleyh bli 
Diyanet İ!;.1eri reisliği t3 

,·~rilmis ola '1 fetva muci"' 
dJkaı f;tır ve . 1-:at ile JlıiV 
!anların m~71··ur L°"'-~rk J:ııl' 
muna vardımda ve bu ,.e:· 
mem1ekctimize hizmette 11 

lan lüzumu Sadakai fıl 
\'e miktarile beraber iJafl 

lyi 
K. P. 

10. 00 
15. 00 
66. 30 

133. 20 

l~ 1 
').· 

9. ~ 
o ~ 

50. ~ 
00 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı 
Nevral ii. I<' ırıklık ve bütün aiYrılarınızı ~f 

keRer. f,..,"\bında P'Ü'1~ "" ~ l<:a~e alınabil' 
:=:11:::::::11 -···········-· ................. .... .... 

:::: 
:::::s:·: ....... :.;c: 
:::::::!i-:1:::::: ::: 

.... .... . .. . . .. . 

\nkara caddesinin en i şlek . en muteber yeri~ 

Kiralık diikkd 
V AKIT matbaası idaresine müractı1t 


