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d .. a~a gelmişlerdir. Bunlardan 
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liıi Oskova - Varşova - Ber 
k hava hattı hakkında. müza • 
~e bulunmak üzere gelmi§-
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Birkaç guna tadar 

Ellerin 
dili 

Alimler ellerimiz iç· 
bayntımızm birer ay 
naaı olduğunu aöylü 

yor. Şu halde: 

ulh 
Hitler 

ümitleri 
istikbal imizi 

k a y b o ı u y o 1llerimizden nas ıl 
öğrenebiliriz ? 

Vahşl·yane bı·r tarzda harbe :y~~1=\~!~ çoı: ıı:~ 
katier öğretir ve bilhassa. ha.. 
yatımızın dönüm noktalarını 

devam etmeiie karar verdi ~~;::~;:eriol:~: 
O , . 1 şey yoktur. yeter ki onu meç-

iman ya garpte J 

taarruza 1 

eç iyor mu? 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

Berlinde hüküm süren kana
ate nazaran, Çörçilin radyoda 
verdiği nutuk, na.zilerle mütte
fikler araamdaki ihtilMların 
ancak harp yolu ile halledilece. 
ğine Hitleri ikna etmiştir. 

Bundan sonra Bitlerin bil. 
ha.ssa Büyük Britanyaya kar· 
§1, tuavvur edilebileceği en 
vahşiyane bir tan.da harbe de. 
vam edeceği §İmdi tahmin edil. 
mekted.ir. 

Berlinde fU cihet te tebariiz 
ettiriliyor ki, Almanya, sulhün 
tesisine doğru milsbet bir a
dnn atamaz. Zira, Fransa ile 
İngilterenin Belçika - !falan . 
da teklifine verdikleri menfi ce. 
va.p karşısında Almanva tara
fından böyle bir tcl'ebbUs, Al . 
ma.nyanın boyun e<Pmcsi ma -
nasını tazammun eder. 

Berlingewe Tidende gazetesi
nin Bcrlin muhabiri sulh tek. 
lif ine verilen Alman cevabının, 
ma.kine ile yazılmış bir buçuk 
sayfadan ibaret olduğunu ha -
ber vermektedir. Hükümdarla
rın millhem oldukları sebeplere 
ve İngiltere ile Fransanm me. 
sajlarma cevao teşkil eden bu 
vesika da, Pololl\Ya ile Çekoelo. 
va.kyanın ihyası, Alınan hayati 
salıasmm kaybedilmesi demek 
ola.cağı ve Almanyanm bu gibi 
şartları kabul edemiyeceği söy
lenmektedir. 

:(: * * 
Roma radvosunun verdiği 

malUınata göre Almanyanın 
Holanda ve Belçikaya verdiği 
cevap ile tavassut teklifi akim 
kalmış ise de Holand& mahafi. 
linde sulh ümitlerinin bU.tUn bü
tün zail olmadığı, Almanyanm 
cevaıbı yeni tekliflere açık kapı 

Osküdar hapisanesinde iki vaka 
//, ; mahkUm 
duvarı delerek 

firar etti 
Bir gardiyan eroın 
kaçırırken yakalandı 
Üsküdar ceza evinden iki 

maJıkUın duvan delmek ve de. 
mir pannaklıklan kesmek su. 
retile kaçmışlardır. • 

manlarda İstanbul ceza evinden 
Uskildara alınan Ha.sandır. 

İki scnedenberi içinde hiç 
bir hadise kaydedilmiyen Ü!!!tü. 
dar ceza evirdeki son bir :- y 
zarfında böyle iki mühim va·-~ 
birden ztıhıır etmesi hoş bir l.a 
dise değildir. 

bıraktuh rivavet edilmektedir. 
Berlin, 15 c"A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Hariciye nazırı Von Ribben: 

trop bugün Belçika ve Holan · 
da elçilerini kabul ederek, Bel. 
ı:ika ve Holanda tekliflerinin. 
İngiliz ve Fransız hükQmetleri 
ta.rafından reddi üzerine, Al - J 
man hükumetinin de sulh te -

şebbüsünü ak~m ""lmış ~el~kı 1 huller ilemind<'n çıkarmu 
etmek zaruretınd_ -J1uıı ..... orunu b" . 
Führer namına kendilerine bil· ı ılmelı .. 
dirmiştir. 1 1ete eller bize bu imki.r 

• * * 

1 
veriyor. 

Kara.kteri tetkik etmek, i• 
Ar;neter?am, . 15 5 A.A.) - ti~ba1i keşfetmek elbrimiz<1 

Kralıçe Vılhelmına diln Non-e" . . . 
ve Romanya sefirlerin~ kabul hatlnrm b•u if~ ie ettıkl~ 
etmiştir. manaları bilmekle müm.kUn. 

dür. 

Deniz ve hava harbi 
Bunu nasıl mı öğrenmeli? 

Yakında ne§l"etmeye ba§lıya
cağımız: 

A·manlar lngıltere üzerinde, lngihzter de Alman 
semalarında keşif uçuş larma devam ediyorlar 

Denizlerde yine birçok vapurlar batırlldr 

lııgiltere ~ahi"!erine yaptları ,A1 .. ı,,n ta~ıyrıre .,iicımılarında mück 
/ooyı göatt:rir temsili bfr reaim (Yazıaı 5 ıncide) 

Ellerin dili 
isimli tefrikamız iıte bu im 
tanı verecektir. 
• Bugün en ziyade rağ. 
b~t gören ve merakı kurca
l&yan bir ilim ol&n eiroloji 

j miltehUlllBI ve İngiliz müel
lifi Şeno•n\Dl yirmi bet sene-

1 lik bir tecrübeden sonra 88.. 

.,nat hayatından çekilerek dün 
yayı tenvir için yuchğı bu 
eııer, her millet tarafından 

rağbet ka:rsınmı' ve yedi li-
ana terdim• edilenk .ıtı 
Jlllİ lili ad.ııs satı~. 

Ellerın d l ll 
Bi7A istikbalimizi haıber 

verecek, bU.tUn hayatımıza 

hAkim .okcak hldJaeleri ta
rihleri ile öğretecektir. 
• Bu e8el' aile bdıumm 
evlldmm meyillerini, ihU
raalanru evvelden öğrenme. 
ıdni mümkün kılacak ve iL 
tMd>&li ona. göre tayin etti-

1 
rip çocuğun terbiyMIDe bir 
iltlkamet verdirecektir. 

Bu eeer, h&yatnıan ölçU
aUıril, zekinnr.pı dereceeiıü, 
U'ZUlarnnm, mesiyetlerimi • 

' i ve kuaurlanmıu meydana 
' -oyaca.ktır. Bunlar Hulusi ve katilden 

m.ahkUın diğer bir arkada.şıdır. 
Üsküdar müddeiumumisi Or · 
han işe vaziyet etmiş ve ala. 
kadarlarm ifadesini almıştır. 
Aynı zamanda polis v.e .ia~~a~
maya firarilerin tevkiflerı ıçın 
emir verilmiştir. Jandarma la. 
zım gelen tedbirleri almıştır. 

Yine Üsküdar tevkifhanesin
de eroin kaça.kçılığından silphe 
edilen bir gardiyana cürmü mes 
but yapılmış ve kendisi tevkif 
edilmiştir. Gardiyan son za • 

Sovget - Finlandiya ınüza
kereleri inkıtaa uğradı 

Bu eeer kalbi tema.yilllerl
nizi, hayatımızı a&r8&C8.k o
ıan qk hldülelerlni evvel
den öğrenmenin uaulUnll öf. 
-etecektir. 

Ellerın dlll 
8 Bir kaç gibıe kadar ga. 
zetemfJde takip etmep b&f
'ıy&eafmız en meraklı w ta· 
yam al!ka bir tefrika olL 

Q/i Lütfü Kırdar 
reşte Romen Haric ye Naz1rı 
tarafından kabul edildi 

~. 15 (Valiye refa.kat men ileri gelenleri ile beraber 
ll'k~aşımıman) - Re- kral parkı gezildi .. Bu kıaa ge

ı zevatla beraber zintiden dönen valı Romen ha. 
0 l1 llaat 12 de Bükreşe riclye nazın Bay ~enko ~ -
1llı Vali Lutfi KıMar rafmdan ka.bul edildı, ve zı~· 

belediye reisi, Romen at enstitüsünde yapılan teilc!k· 
% Hazırı, Bükf eş se. lerden sonra Bükret. be~ed!_~e 
"lian:ıduilah Suphi Tan- reisi tarafından şerefıne bır og· 
e hıı.!k tarafından kar· le ziyafeti verildi. Ziyafette pro 

• ... A ~thane palasa in- ~ nazın A;Iekeandr Rad. 
~~ı Kırdar salı günü yan, bır. çok. eakı ~~ar, be
~u eefirimizle Bükreş lediye reıslerı ve sefınmıs Ham 

~~ ._~ieint ziyaret etmiş • dullah Suphf bU!~uştur. Ak. 

i
~ de sa:bahleyin kral şam UstU de hancıye nazm Ga· 
•':._ Jiderek defteri mah- f enko tarafından Athene . J>:!l· 
~~; ve •müteakiben lasta bir zi~et. v~rilımıft!r. 
~ - ~~ 8ıbide9ine giderek Vali pazartesi günü donecektir. 

1 ~ ""'YUular. Da.ha sonra Y'ekfa &lgt/J 1 
l'efa:kat edenler ve Ro 

Ruslar Litvanyada garnizonıarı işgale oaşladılar e&:Jttır. 

Stokholm, 15 (A.A.) - Sov·ı 
yetlerle Finlandiyalılar ara
sındaki müzakerelerin Jnkıtaa 
uğraması lsveç efkA.rı umumJ
yeslnJ endişeye dllşUrmekte· 
dir. Jsveç efklrı umumiyesl. 
Finlandiya körfezln:le Rusla
nn UssUbahri tesis etmelerinin 
Jsveç'in emniyeti için daimi 
bir tehHke teşkil edeceği mU
taJeasındadır. 

lsveç efkA.rı um umiyeslnde 
uyanan endişenin ikinci bir 
A .mili de şimal Okyanosunda 
daimi surette buzlardan lzA.de 
olan limanının kendisine ter
kedflmeslnl Norveçten isteme· 
sidir . 

SOVYETLER LlTVANYA 
GARNİZONLARINI 
İŞGAL ETTİLER 

Kaunas, 15 (A.A.) - Dun 
Sovyet kıtalarr, Lltvanyadakl 
garnizonların işgaline başla· 
mışlar ve Alytes'e girmişler
dir. BugUn, diğer mevkiler 
meyanında Prlcnal ile Gaizlu-

naiyi işgal edeceklerdir. Aske· ı 
rin geçeceği yollarla demir Q •• / • • d 
yollarıntla, kıtaların memle· un er l n peş ı n en : 
kete girmesini kolaylaştırmak ________ ... _İlllll_iİiııl _____ _ 

üzere tertibat alınmıştır. lşgaJ 
Uç dört gUo ~inde tamamlana
caktır. 

FlNLANDlY ADA MlLLt M'O· 
"DAF AA TAHVİLLERİ 
Helslnkl, 15 (A.A.) - Mlllt 

mlldafaa için ~ıkarılan elif 
(Devam' 5 incide) 

lspanyol gazetelerine göre 

Türk - İtalyan 
Paktını n imzası 

muhakkak .• 
Londra, 15 (Hususi) - ls· 

panya gazeteleri TUrklyenln, 
lngiltere ile tam bir anlaşmayı 
mllteakip; ltal)·a Ue pakt im· 
zalayacağını yazmaktadır. 

iki ifrat arasında 
Orta mekteplerin hıf~ıhbuı baklanda Prote.&- Dok· 

tor Neşet Omerin verdJif konferans bu aene ta&blk emı.. 
yeni tedris tılstemlne de temas etmesi itlbsrt1le her tarafta 
alAka uyandırdı. 1''akat bu bashe dair yazılan 7azılardan u.
lı7onz ki muhterem doktorun mildafaa ettltı fikir fanbt 
tefsirlere uğrayor. 

Kanaatimizce Netet ömerin tezi iki ifrat, )"&hat bir 
ifrat Ue tefrit arasında itlda l noktasıdır. Sabahle)'in denle
rlne saat sekizde başlaJIP öğleden sonra saat birde bttlnm 
orta mektep talebeleri artık serbest bıralnlmabdrr• hiç ol
mazsa öğleden sonra mektebe gelenler nlUeri l~7enlere 
milnbasır tutulmalıdır. Bunun sebebi ~oculdann uı~ 
korumak için açık havaya ve teneffüse olan lhtlJ'&çl&n41r 
Sabahle)'in saat sekizden itibaren kısa fasılalar ile ötleden;. 
sonra saat dörde kadar dershanelerin kapalı havası içinde 
mahsur 7a,amak: nihayet 11hhat için tehlike olur. ÇocakJannS 
birkaç hafta veya birkaç ay içinde buta olmamaları mı 
lnzlb:ıt rejhnlnln ı;a,Klık bakımından tehlikeli olmedrpı 
Jsbat etmez. HASAN KUMÇATI 
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Fikir ve sanat: 
------------~-----

Kültür davamıza dair 
Yazan : Sad1·i ERTEM 

Bir memleketi seçmek demek o nıeml,·~.eH olduğ;u gibi 
ıannnak \'e olma."lı li'izrm gelen ')ekli h·tyat ım!uı .ınıt d:ı ol~a 
t&ba.kkuk ottiı·mt·ge çaw,..nııı.ktı.·. Cııı:ı.ı.n i~ t't '.ı lll'ki~ t•ı-.i bit• 
taraftan bir mü':'ahede; lılr taı·a1'tan yuıi~i, i~·iyi, güzeli iıı~a 
memlcketidk. 

Ta.ı·ihin önümüze yı~<lığı nılithi':' ıııanzamyı aslil çckiıı
me<len, rol.llilııi:.t.ın~ k:ı.çuıatlan olclıı~n ~ibi ~ort•!ı li~ oı·nz. 'l':ı
rihin en !eua ~al't lııı·la lıfrh .. ~iritı tasfi~·esini lıizlc.·c · tc>rkctt!ı1,i 
me.<ıelcler ııe J.:SA.hu· çok obıt da yatıı<·ı, kuı·m·n ı-ahunı uz on
dan daha sağlam, \o soıı~u;(; blr ı;>t'\'klc yanuıaktadtı'. Bn nan 
için nıilli hayatunı:u kuplu, :m meseleleri tet..i k t•<krkcn ha
yale aslii ) er "·ermi~ uruz. '1'iil'k ın:!nıleketinin ha linc mecbur 
olduğu en ınülılm meseleleı·<len biri kültür <!:n·a -.ıclıı·. 

J{ültür da\•asmm siiı'ILtle halli mümkün dcii_ildh'. I•'akat 
ne kacl.nr erken i~tı ha!;>laıur~ıt neticeden o ka.lar lrn:ıan~h 
!;dUlır. Milli ~ef <..'wıılıuı·rei ... i intinüniiıı !-eııclik ı.atuklnrımla 
if&ret ettikleıi bu ~aııadakl fa..'lliyct h:ıyatmıI:L.ın birinci pla
Junı i';'tCUl ctmekt.mlir. 

Siiratle bir ~ol ynııılıı', bir bina inı;;ıı ediUr; fııl~at hir 
killtüı- da\'ıt.&ının tnbakkuku o ka.da1· kolay olmaz. Buı?:ün 
ekilen tohum kült iir sahasında ancak on, on be~ ı.-.cnc sonra 
mey' a \erit-. , 

Uuıuhnıiyct '.l'üı•k.iyc:-ıi kültür salıasuuln büyük fetihler 
yapoıo.k mccbnı·iyetindedir. ırnuesans ile z:ımannnız arasrnua 
g~en bir cle\"rc \ar ki, biz bıı de,·reyi süratle a~.mak, eksik
Hf.Icıi tamamlamak ruecbııriyetJncleyiz . .Au·upannı kuruna
tjtst.ası J~taubuhın fethine kııdaı• sürmüş. l•'akat biz, İstiklitl 
ılarbl n~ti<'elet'i ile .i!önc~ıuıs'ın k.apılarıııa. yak.la<;;tık. Mua-
51rlaı·ımı . .da beı·ıı l>cr ya.~ııuık lçin bu nıe&a.fe,\ i ~.iratle a,ma
ya mecburuz. llu J';' için kültür seferberliği 'c ileri hareketi 
b•şlcnn':' nudrr'r 

Uıuıa ~üylc cova.p \·erebiliriz: 
.. - naı;;lauıı~tır. l<'akat bu hu.reketimiı; imkanlarla mu

~ycttir. 1mkAıılar arttığı ıüsbette hareket <le dalın. ilcl'i 
saffrnlnr kaydedecektir. 

Fakııt Cumhuriyet devrinin bu sahada kayt1ettli:i,i ınn
vaffaki) etleı'in bilAm;osuııdan en el ~öze çarpan bir nokta 
kültür hayatmıızclaki büyük bir istihale dc\'l'inin baı;.laıw!;' 
olmaMdır. Bu bir taı·aftaıı bayatta iı.,tikraı· aı·ıı}·anları ı·ahat· 
sız etse de halı:.ika.ttc mazinin ka.skuh bımkt~Aı zekalar \'Cı 
te.':'ekkiiller için bir açılma, bir terakki hamlesidir. 

Iiiiıtür sn.basında kn.y<le<lilen inki';'afların lıüyiik bir is
tikrarsızlık dcvr~ı.ini aşmadan elde edllmesinc imkan yoktur. 
Caıılr bir ha.kik.at olarak bunu .k:ıtbule mecburuz. <Jcrc:i ferdi 
;veya içtinıa.i itiyatıtı ı·ı bozan hareketlere k~H'M <.'abuk aksiilıi· 
mel göstermek, yoı·gunlarm, bir yeni hayı{t aramıyanlarııı 
ilk gÖf>t.erecckleri ruh tezahiil'lericlir. Onlar bir ne\·i tezattan 
d!I kendJlmini kıırtaramazlar. Bir taraftan iı;tikrar istorl<"r, 
f&k.a.t dtwaın etmekte olan nıüeSbeselerin de b:ıyatn uynıadı
ğmı i<h-Ak edel"ler. Bir yandan zekAlannın, bir yanılan HiJ at
Jarnun tAzylld f<:lnde istikı·ar isterler; fakat bir yam.lan dn 
.J>er Ş8Jri kötii görmekte clernm edel'ler. Killtür değişmelerin
';İe bu JJC"\i hft.diselel'in zuhur etm~l tabiidir. 

Bütün aı-zulara rağmen deı·hal kültür d&,·asım bir maki
JHllİll tAnılri gibi kolayca. yapIDAk mü.ıukün olmı~·or. BiUlkis 
J>u oluı:; bir uz\'lyettn. bit• bedenin inkişafı gibi zamanla \ c 
JınkAnla. oluyor 

:Memleketin .son yiı'mi beş, otuz senelik kiiltiit· hayn
t.I\lda eşk.i devirlerle muk.&ycı.:;e edildiği zaman insana hap·et 
verecek yenilikler ,·ardır. Fa.kat '&rdığnnız nokta bizi nıcnı
/J'fm edemiyor. Çünkü killtürii.n biiUinlüğitnü mııhafazıı cde
~k şartlaı• henüz tahakkuk etmemiştir. 
• Misal olarak .ısoıı zamanlarda iki edebiyat nıü\eı·rihi ara
IDU,la çık.an mtinakaşap. alırsak meseleyi daha ameli hiı· sa
h'ida tetkik etnılt oluruz. nert sürülen hatalar ~öyle hiihisa 
ıedilebllir: 

l ~ Matbaa tekniği bakımından 
ll - Kültür ~eneral bakımından 

lll - Eski edebiyat kültürü baJmnmdnn. 
Matbaa. tekniği ve nih.o.yet t.uhlh nıest"Je~ı memlc>k<'ttc 

kültür davasının bir sa.tha&ıcbr. ::\lenıleketimizd" hakil.i ,·c 
Au"Dpai ınAna.siyle liseleri. kurmak imkanına uzun zamanlar 
evvel nail olamadığımız için bizim münevverlerimiz keneli 
kendilcrinl yeti.ştfrmek med)t.U-iyetiude kalnuı;;laı·<l1r. Onlar 
da. kendi kendilerini yeitfürirkml lhtJ!iias& ı;ahip olmaşı kiil-
1-ür cenerale sahip olma.ya tercih etmiı;tir. Hiç olmazsa ma~ 
:ldn yb ·~eneye varan hakiki liselerimiz olsaydı iki muallim 
Vtlı mınharrtr ar8.8Uldaki miina.kaşa. ba.şka. sahalarda cel'cyaıı 
ederdi. 

Eski edebiyat kültiirii edebiyatı <.'eı<lidenin zaferindenberi 
estetik, baknn.m<lan ihm&l edilmiş, tarih bakımmtlnn ıniisbet 
metodlarla tctkilı .. cdilmemtı;tlr. 

F,dobiyatı Codidenln orta.ya sürdü(,"ii. estetik eski t•tlcbi
)'&tı ki>tü gfü;termckle kalmamış, nihayet Dkan EJehiyatı un· 
surlarmdan biri olan aruz ,·eznl nıiinevvcrlcr urusmd:ı blr 
ıutmmnıa halini almıştır. 

J\tisnl olarak a.ldığlllllı; bu hMiseyi tabii görmeliyiz. 
9finkü muayyen ~ebcpler muayyen neticeleri hazll'larlar. 

Cumhuriyet '.l'ürlciyesi kiiltüı• hayatınd.ıı iyiyi, ~ü.zc-li, yc
JU)'i, milliyi aramaktadır. Bu arama esnasında hayntımızcla 
şüphesiz ki bti3 ük bir istllLra.r olmıyacaktır. 

Bu de\"reyl en iyi şekilde nb:amlanchrmak hususunda 
hiikii.metln babetll ka.ral'larr Ye ua ... an .ili Yücelin bilgili, 
isabetli ve bir mcııleğln içlnden ge.lmlı;. olmanın \'erclijti cesa
retle tatbJk cttlii;l rumllcr yarın i<:in blr<ır gamnti teşkil 
etmektedir. 

H.ADRl ER1'E:\l 

Kozanda 
Kahvelerde iskambil oy~ 

namak yasak edildi 
Kozan, (Hususi) - Belediye 

l\1eclisi toplanaı ak ruzname ü
zerindc!~i i~ler etrafında müza
kere ya1 tı. 

Bu arada iskambil kağıdınm 
kahvelerden kaldırılması husu. 
sundaki ait ma~:ama yazılan te
menni müzekkeresi ve azalar ta. 
rafından verilen takrir okundu. 
İttifaka yakın bir ekseriyetle 
oyun kaıbdmın kaldırılmasına 
karar verildi. Kaymakamın tas
dik.inden c;rktığ'l iC'in bu sa:bah. 
tan itibaren iskamb'.l kahveler
den kaldrrr!dı. Belediyenin ye
rinde olan bu karan Kozan mu
hitin<le c;ok iyi ve memnuniyeti 
mucip his uyandırmışür. 

----0----

Gen ç bir kız 
kuyuya düştü 

Hadiseye bir sinir buh· 
ram sebep oldu 

Üsküdarda dün feci bir hadi. 
se olmuş bir gene; kız sinir buh
ranları geçirirken kuyuya düş
müştür. 

Vakanm faili Selimiyede Ca
mi sokak 2 numarada oturan 
Mehmet kızı Ayşe Melahattir. 
Zavallı kız sinir hastalığına 
müptela sık sık sinir buhranla.. 
rı geçirmektedir. Dün de evde 
yalnız bulunduğu bis sırada ü. 
zerine ani bir buhran gelmiş, 
kendisini kaybeden kızcağ;z e
\"İn bahçesinde oraya buraya 
koşmağa b~la."nışt:r. Bu srra
da üzeri açık kuyunun yanın • 
dan geçerken birden bire ayağı 
taşa takılarak kuyuya yuv:ıl"lan
nuştır. 

Bir müddet sonr:ı işi anlıyan 
ev halkı kuyuva adam indir -
mi.şler, kıı:cağızı baygın bir hal
de çıkararak Haydarpaşa Nü.. 
mune hastanesine yatınnı~lar -
dır. Kuyuya d~crken taşlara 
çarpan Ayşe ıielahatirt vucu -
dunda da ağır yaralar açılmış· 
iır. 

Bir sarhoş adliyeye 
verildi 

Evvelki gece sarhoşken Be. 
yoğlu caddesinde rezalet çıka4 
ran, ötekine berikine sata.şara'r 
nara atan Musa oğlu Yaşar is
minde birisi polisler tarafın -
dan yakalanmış, adliyeye veril. 
miştir. 

Piyasada vaziyet çok iyi 
Bayram olmasına rağmen 

ihracat işi durmadı 
Bayram günlerine rağmen li

manımızd&.n ecnebi devletlere 
mühim miktarda ihracat yapıl
mıstır. Bilhassa hükumet ta. 
rafmdan harice gönderilmeleri 
serbest bırakılan maddeler üze. 
rinde büyük takpler olmakta
dır. İtalya, Yug.)slavya, Yuna
nistan. İngiltere Ye Amerika. 
dan siparişler bac;lamıştır. Su. 
sam. deri, küc;ük b:ış hayvan, 
tiftik, yapağı üzerinde talepler 
çoktur. Bayram günlerinde li
manımız.a. gelen üç ecnebi va
purile bu maddE ıerden mühim 
miktarda sevkiy..ıt yapılmıştır, 
harice göndcriln~eleri serbest 
bırak-lan madd"lcrin fiyatları 
da gittikçe yü~el.mektedir. Es. 
kirlen bazı maddelerimizin fL 
yatlarını pahalı bulan ecnebi 
firmalar simdi fiyata bakma -
dan mal istemektedirler. İhra -
cat tüccarları Anadoludan da 
mal toplamağa başlamışlardır. 

Alakadarlar, fiyatları yükselen 
malların köylünün elinden ucu. 
za alınmaması için tedbirler al. 
mışlardır. 

Y unanistana mal gön
deren tüccarlar 

Yunanistana ihracat yapan 
ve henüz gönderdikleri mallarm 
bedellerinıi almamıs olan ihra
catçı tüccarlarımızi alacakları 
Merkez Bankası tarafından ve
rilecektir. Tüccarlar ay sonuna 
kadar Merkez Bankasına mi.ira. 
caat edece:':':er ve Yunan dev -
let bankasında bloke bulunan 
alacaklarrnm ne suretle meyda
na geldi~inıi, mukabilinde Yu
nanistana ne cins malı ne tarih. 
te sevkettiklerini bildirecekler. 
dir. Merkez Bankası Yunan dev
let Banka.sile yapacağı temas
lardan sonra derhal tediyata 
başhyacak.tır. 

Köy okullarında yeni 
çalışma proğramı 

Dört ve beş sınıfh köy okulla
rının vaziyeti aydınlandı 

ikinci sınıflar ayrı ayrı dersa
nelcrde oturabildikleriue göre 
bunlardan biri öğleden evvel, 
diğeri ögleden sonra çalışacak
tır. Ziraat ve iş dersleri ilk sı· 
nıflarda haftada iki saat Uçlin· 
eti ııınıfta Uç saat gösterilecek
tir. 

Bu yıl dördüncU sınıfı bulu
nan ve tek öğretmeni olan o
kullarda, talebe sayısının va
ziyctiıırı göre dersaneler bir
lcştir111p, aynlabi1eceklir. Ta
liuı:ıtnamede her ihtimal ayrı 
ayrı zikredilmiş ve ona göre 
öğleden önce ve sonraki tcd
risa t tesbit olunmuştur. Ziraat 
ve iş, ikinci ve ilçüncU sınıflar
da hafta.da iki, dördüncü sınıf
ta haftada üç gün yapılacak· 
tır. 

Tek öğrctıııcnli ve beş sı
nrflr köy okullarında talebe 
mP-vcud n bl r dersaneye eığabi
ı el·Jk sayıda olduğu takdirde, 
bu sınıflar birlcştirllerek bir 
grup halinde. ikinci devre sı
nıfları da birle.~tlrilerek diğer 
bir grup halinde öğretmiye 
tabi tutulat'aktır. İlk devre sı
nrflarmdaki talebe meveu.du 
bir dersaneden fazla olduğu 
takdird~ bu okullara birinci 
sınıf için nyrwn bir öğretmen 
nya ef;itmcn verilecektir. 

Bu okııllnrda bir devrenin 
hirleştlrilmeRi srnıflarında öğ

leden önce, digcrlerindc öğle· 
den sonra öğr~ti::.ı yapılacak, 
zirnat ve iş ilk devrede hafta
da iki, ikinci denede Uç saat 
olncaktır. 

Vnka.ıet iki, tiç, dört ve beş 
ö<{retmenli kil~· okulları için 
de mesai programları çizmiştir. 

Edebivat dersleri 
• 

Bayram günlerinm 
neler oldu 1 

Bayram günlerinde gat 
mizin c;ıkmadığl iki gan ge 
dahil ve gerekse hariçte cC 
yan eden vakalardan oku~~ 
larımıza haber vermek ~~ 
Aşağıki satırlarda bayı"".ıı 
birinci ve ikinci günlerinde 
hil Ye hariçte neler olduğunıı 
kuyacaksmız: 

Dahilde: 
BAYRA!\UN İLl{ GC1'rf: 

NELER OLDU? 
-::· İstanbul vali ve be}e~ 

reisi Llıtfi Kırdar davet U1' 
ne Romunyaya gitmiştir. , 

* Ba.5ı.ıekalet müsteşarı , 
bi Demirel bayramı geçimle~ 
zere §ehrimize gelmiştir. -A~ 

·::- Bir müddettenberi F':ı 
mizde bulunan İsviçreli cinll ( 
işleri mütehıu:sısı AnkaraYll 
miştir. 

;:- İstanbul belediyesi &-"' 
sene evvel satın alarak kuli~ 
madığı kar temizleme makif. 
ni Bursaya satmıştır. 

* Açık \'e müstehcen re~ 
ler basan Das Magazin me~~ 
asım satan kimselerin muhll' 
mesine devam edilmiş, l;:a~w 
türist Cemal Nadir ehltVW. 
olarak dinlenmiştir. Cemal ~..: 
d.ir bu mecmuadaki resiJlllcıı· 
•bazı kimselerin behimi hislefıi 
tahrik edebileceğini fakat ~ 
itibarile resimlerin sanat 111. 
yetinde olduğun.u söylem~~ 

* Tütün piyasasmda te 
lcr yapmak üzere bir ııoJll 
heyeti gelmiştir. nı<I 

i<· Beyaza yakın a(lk re. tf.. 
lti kopy::ı. kağrtlarınm ithalı 
kararname ile yasak edi}11l 
tir. 

* Emniyet müdürlüğü ıo 
içinde 70 eroin, kokain ,.e 
ğer zehirli maddeler ka,çııJ' 
yakalamıştır. 

1K1Nct GÜN ~ 
* Karahük fabrika.sınnı 

ru krsmının tecri1belcri Y~ 
mr~tır. Muvaffakıyetli ne bB1 
ler alındığından imalata. :.rı 
lanmıştır. Memleketin ihti~' 
na ~öre jmaJat ya.pıla.C~'"~ 
Faıbrıka ei varında mühendiS ~ 
işçiler için 150 ev insa edil~ ... 
tir. Günde 500 ton Ôlan ıtöıJl 
istilısalatı yakında 900 toJlS 
karılacaktır. ..:ııı 

* Pasif korunma te<!'_bir~;:!;:. 
devam edilmektedir. ~'." ~ 
tan Çrrağan sa rayına karllJ& 
zanan bir yeraltı tüneli ol ~ 
anl~ılmış ve aranmasına 
lanmıştır. • . ..ll 

* !stanbulda Evkafa . ~ 
müesseselerde çalışan m~ 
kayyum ve imam gibi il tl
memurlarrn önümüzdeki ~ 
den itibaren ücretleri art!1"'r( 
cak, tekaüdiyeleri de teoıiJ1 
dilecektir. 

Haricte: 

B1RtNct OÜN . ~ 
Holandadaki Hitlercileri?\ ~ 

lantı yapmaları menedi~ ~ 
BriikS€'1deki Alman el~isI tJı!J 
teklifinin esash surette te ~f 
edilm.e'!<ie olduğunu Bclç~ıı. 
riciye nazırma bildirmişti~ 

* Harp vaziyeti: Ceph ~ 
tam bir sükunetle hükfun. 
mtiştür. ~ 

Yalnız Sarın bir kaç Jcil ~ 
re garbında ve şarkında. i~ 
man keşif kolu bir çıkIŞ :;1r, 
keti yapmışlar, fakat mU" ~ 
olamamr~lnrdır. Aynı gÜJl ~ 
İne;iliz Iimanma gitmek 'J~ 
~ r~tan geçen ve içinde ~ 
yolcu bulunan bir Fransı~ 
puruna Alman tayyareleri .~ 
ruz etmiş ve bomba .a~· 
dır. Bombalardan hiG bI~ 
pura isabet etmemiştir. ~ 
sız umumi karargahının rf.Jı 
ğh.• g·.;re. garp cephesinde ,. 
tolif noktalarda bazı baSkill 
reketleri olmuştur. 

II<1NC! GON .,,. 
* Moskovada Finland.IY'~ 

yeti İle yapılan görüşme~ 
tlı:ı. uğradığından Finl ~ 
heyeti memleketine dünO' .11 ti Heyet reisi müzakereleı;ajll' 
zam.an •b..-ışlryacağmı bileıtl 
ni söylemil}tir. vJI!: 

* Bir Alman gazetesi, J)ll""",Kll 
yanm 31 teı;rinicvvelde ~ 
Jral~~ !mı§ olmasının k ,J., 
tırıklığım, f alr.ı>t ~imdi eJl ,j; 
tMrin;.,.,,,iyp :::adar rnub 
edileceğinJ yannaktadır· ~ 
* Bf>kika milli müdafaıı :,, of 

beyanatta bulur<ırak:"Bel~ ~, 
dusmııın fevkclı1dc miiSS.lt 
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ı,.=~ Görüp düşündükç Asker gözü ile - - - - ---
... ._ 

körfezinin stra
ik ehemmiyeti 

Zava lı ta 
J>iirıl.ii njnn&lar, İngiliz iilkc5.lni huııwardıman edcn 

tannrel...ı!:ı 7.a~i:ıt lıilfı.nı,;osunu )npnrl·cıı, ..-ok tuhaf bir lıa
hcr '<'l'dHcr. Hı tun o gcıılş hücumun bir tc • .: kurbanı , armış, 
o ktı. lınıı tln bir tınşnncılonı~. 

~.,, k;'ryrlnr: "' Körfezin tabii arızaları deniz hareketlerini 

A 
r:_ niçin güçleştiriyor 

Jianlı lını J1 ısnhnd(}rlnln korkunç dckol' ııu aı ına, 
bö,rlc azıcık mizah knçnn, in nm facia karşısında güldüren ı 
şcJ l<'rin ı.arışııııısı, içimizde tuhaf bir iz bırakıyor. \, arpıcı, 
sn ı'lt'J bi.· iz. Okul uncn, sıınrJ orsunuz, ki kafanızın Jçlndc ı 
maııcık nrnbnısı, tren yapıyor \6 zmkl diye duruyor. 

ı~, et, durur: 'Motörlii ha,·a. de,·Ierl, tA Almanyııdan • 
'.nlkıp, ufııklur, (1 ııfzlcr n.şnı·ıı.k lngiltcrCJC \arma için, l 
tonlu.in hcıızln Jnl.tılnr. Her biri bmlcrcc lira)a mal ola.n i 
ııomb.dnr nltJJtıl', J 111·ck çnrpıntıbına uğradılar, heJccnıı çek- i 
tiler. J'ilot, makini t )Ol'<ltılar. l\lnkiııcli tiifck ta ·n·d ı ar. ! 
\'crucn fışh.ırnn toz bulutlnrını dürbinlerlc seyrettiler. !)ntn i 
f,l(H ı·n.>oJ'lar J'llZ lılnl'. J<~tıknt bütun bu ŞtıWai:.antD altllldtın 1 
ne l.>lı' ;-~·hır h.ıı.ab"!ooi, ne hlr oenazcleı· galeri i, no de bir 
korku knçı':mnsı t;ıl.tı. 

n k a r a d a Framızca Lctempt1 gazetesinin 
taıa . deniz işleri muharriri yazıyor: 

n. Mehınot Emin Yurdn!m' Finlandiya meselesi bütün Av-
S rupanın dikkat nazarları önünde 

ıı.ı ayın ınctıuslarımrzclnıı l'rteh bulunuyor. Sovyet birliği tarafın. 
?ı.d~t Emin Yurdakul (Ankara) dan serbest denize kav~şmak için 
tet ı ~·eni bir mnuzumesini neş. sarfolunan gayret, Rusyanın aıKr. 
gc ltıışur. Muhterem şair 1'Urk lardanberi ıürüp gelen siyasetitW 
ı 1.nı:llğinP- ithar ettığı bu E'SCl' 

" .A. k tarr;>men uygundur. 
~Uk 1~ ara çercevesiııden Bu· Daha çok eski çağlara dönr::M"-
tıe kurtarıcı AtatUrklin mft den, on sekizinci asrın nihayeti 
..... \1 ı;;ahsiyetini tavsif cdivor,· I '" ş " ile on dokuzuncu asrın iptidai•-
\ 

il mısralar ile başlıyor: rmda. gittikçe kuvvetlenen Ruı. 

Hiıılcrcc bonılınnm hedefi bir tektir. Ve bu tek olan 
!;>CJ' de, nıhayct ku .. ı:.ınrı büziilmüş ul\nlb bir ta\şanm ce- ı 
nazru;IJiı·. Unşlarkcn, "za\·allı ta\ :;-an,, demiştim. Dıu·a üstünde 
rliişiinccm clcrlnlcştikçc artık bu "zn\'alh0 slizünü boğcnmi- ı 
~ oı•, l cı-siz hııhı~·oruın. Çiinkü diinyada '\"C belki yaratılıştan-

n:;k:ırn $:erçcklir çok ) üzler gortlü. 
1 

ya ile o zamana kadar Şarki ve 
: [)eri akıp gelen tarih içinde bnnun kadar gururn. lıak kazan-
: mı~ hiç blı· ta' ~an yoktur. n §erhı znııt itin fatihler seçti; Cenubi Baltığın inkar kabul et-

tı11 Şehır lı:ışlara çclcnklc>r iirdti; mez hakimi olan fsvl'Ç arasmca 
I · Şehrin içındcıı nl,1) l.ır gc•çti. deva mir çarpışmalar kaydolunur. 
s:kin ey Atntürk, Lu ünlii şehre Fakat hayret edilecek bir nok. 

i uTnvşnn" ıı en cöınert, en nccn1I a,·~ı nihayet birkaç 
• :ı~nu\ ntnr. Uugiin koca koca. dc,·letJcrln, tonlarla bomba, 
: binlerce fişek sanırduklarmı görüyoruz. 

'ta~; _eş hir yiğit nynk lı:ısrıı:ıdı; ta varsa o da Çarlık Rusyanın 
~d hı l nz. n eı tıuraclıı lıir kere bahri stratej1sinin Dagö, bsel ve 

1na lıcnzc\cn Lir ntl y..ızıııııdı. Alard adalarının ehemmiyetim 

j l~vct, c\'ct ":ıa,·nlh ta,·şan,, değil bu. Büyük "ebit~ ya
: ııınn kalwaman hu .. Adct.n. çağımı:zan aslanı gibi bir şey. Ne 
i giinlerc kaldık Allnlıun! •• 

' ~·--··· .. ··---........... Hakkı Süha Gezgin -l3 ne kadar geç takdir etmiş olduğu. 
~uı ay ~~elımet Emin Yurda- dur. Çarlık Rusya 1914 de kadar 
~at buguıı hayatta olan edebi· körfezin nihayetine Korstad'a 
ı:ıı • nesu i~inde ilk TUrk şairi bağlanmıştır. Nihayet sahillerin 
tar, bu milli şairimizdir ki sal- muhafazası da o kadar ihmal o. 
l\.~at ıdcvrindo Abdlilhamiı lunmuştur ki. Kırım harbi sıra. 

Ticaret Vekilimizin Yeni 
beyanatı birrlerı, ArnaYutları Ye di~er sında bir İngiliz_ Fransız donan- ~ 

lar al\Jm bunla rn hen zer nz lı k· ması derhal Bomarsund kalesi:ıi A, .,.,.;1 . ., (' ..... Tı ,..,..,.,.:.~i Ruzveıt b:taraflı1• etrafında 
h11 ~1 tnhtı etrafına toplıyarak. harap etmeğe ve Helsingford'un soııra lıar,1 nımfa.1:ası dan dcni::lct in Jıııi?ıul•ınu tayin ctmf4tir. l"tt
ltnr arın h"r blrlndcııı hususi methalinde İsveçliler tarafından knrıd,,ı-; 1 f1r;tn,•,, si,•alı ilr gbstcrilcn ycrlrr bıt nııntnkayı t~kil 
l>ar~Vazıı muhafız aln.} lnrı :rn inşa edilmiş olan Suomenlina'yı ediyor Jı.i lı•muıı içerisine Amrrikn ti<:arct g~mikrinin girmesi 
l'ln k bunları öz Tlirkl~r llzc. kolayca bombar:lıman etmeğe memnudur. 
lıı-ne Ofondl mo\"kiin" getirir· muvaffak olmu~lardı. 1 

Nazmi Top~uoğlu 
'bış: 0 ' ao:;fl bir St'S ile hnylcır Büyük harp sırasında Rusya rihi on sekizinci asırda yelkenli- kanalın birçok kısımları daha §İm 
lle tamamen tedafüi bir deniz harbi Jcr ile yapılan deniz harbinin bu dıden bozulmu§ bulunmaktadır. 

11 
hir Türk!im, diniın, cinsim stratejisini kullandı. Gangut. Pot. sahillcı de a .. cak mayıs ayı başın. Finlandiya körfezi, methalleri. 

S1 ııhıılııı, tava, Petrapavlosk. Sivastcpol da ba .. ladıgını gösteriyor. Deniz- nin dar bulunması <folayısiyie de. 
ııcnı .. . 'S 

' uı.um ıılcş ilt' doludur. gibi 23.400 ile 26.000 ton arasın. alıt gemilerinin faaliyeti için şa. niz tayyareleri faaliyeti için im. 

Bazı gazetelerin neşriyahna dair 
izahatta bulunuyor 

'l'tıb11ınışti. tık dC'fa bu sur<>llC' da mütehavvil ve 23 ila 24,5 mil yanı dikkat bir maniadır. tiyaz:h bir mıntakadır. Yeni Ticaret Vekili Nazmi 
't tkJUktcn ilham alarak sey:e?en, beh~ri o~~z buçukluk Şuna da işaret edelim ki Fin. Fakat Finlandiya ve Baltık Topçuoglu, bayram tatilini gesir-
Urkıu~u ile övlinmllstii. on ıkışer top ıle mucehhez ye~- Jandiya körfezi ve bütün şimal devletleri bu hususu çok ihmal mek üzere şehrimize gelmesini 
13\ı . • .. . ' .• . , yeni birinci sınıf uffıharp ;emı. memleketlerinde mayısta ba§la. etmişler4dir. Ru5lann bile tayyare fırsat bilen İstanbul gazete. 

l'ıın ılk şıırleı lndl'nbeı 1 ) a· ı lcrine malik olmasına ragmen yıp elli gün devam eden mehtap gemileri yoktur. Buna mukabil cileri, ticari meseleler etrafında 
lşt~srFa ykakın ?1r z~ıni an gc>lç· Rusya Baltık hakimiyetini Alman geceleyin donanmanın gizli hare. İsveçliler Battığın yegane ve mo. kendisinden mülakat istemişlerdi. 

ı. • a at azız şaır n nur u . ıı·~· t k tt' d · • 1 Gol · · "anı k ğ hl d ğ . amıra ıgıne er e ı. kette bulunmasına tamamen ma. ern tayyare gemısı o an tan. Muhterem Vekil bu gaıetecilerı 
l'e Jr ayna 1 C e işmemı~ Fakat sahill~.dndeki tahkimat nı· olacak vaziyettedir. da sahip bulunm&ktadırlar. Fin. kabul etti ve sordukları suallerin r1 urumamıştır O yine )·a. .. . 
~ · ' ve maJın yapma aayeaınde Alman- Bütün bu fiziki un.urlar Fin. Jandiya daha ziyade torpil atan hepsine cevap verdi. 

'ttırıtası: r.vyeJki gençli~! ile ların Finl&rı<liya körfezine gir. ıandiya körfezine tamamen hu- hücum botları fllotilluını takviye Yeni Ticaret Vekilinin gazete. 
llUttı. lllgUn mefahirinl to.ren- mesine mani oldular.. Almanlar susi bir man:rara vermektedir. etmekte ve mayin tarlalannı in.. miz muharririni de kabul el:lerek 
'l'tıtlt etmekte devam cd.ıyor.' ancak Çarlık yıkıldıktan sora Bilhusa ldeniz ıtratejiıi bakımın. kif<tf ettirmektedir. hususi beyanatta bulunduğu oku. 
'l'nrıı: gençll~lne, bug_nnkli 1918 <le bu körfeze girebildiler.. dan bu körfezin ayrıca bir ehem. FinLuıdiya körfezinde sahilleri yuculanmızın malumudur. Bu şa. 
fışk ncslllennc .şilrlerındcn Mütareke yapılıp Almanlar mağ. miyeti vardır. bulunanlar, Sovyet Rusyanın yanı dikkat beyanat. bayramın 
ll11rı~~n ışıklar ılc ~·arı~~! JUp olduktan sonra da 191 da Körfezin ba§hca ıhakim mınta. körfezi!? dibine •okulmuş olması birinci günil sabah intişar eden 
leriy~r ş mcrhalclcrinı sos Alman hücum botları bu körfezi kalarına sahip olan· Finlandiya bir dolayıaiyle en ziyade avantajlara gazetemizde ne~redilmigtir. 

' A \;S istila etti. yüksek deniz filosu yapmaktan sahio olan !devletlerdir. Nazmi Topçuoğlun'a müracaat 
~ · Finlandiya körfezinin vermek. daima içrina.p etmi§ ve kara or. İtte bunun için Sovyet Ruıya eden gazeteciler ayrı ayn zaman. 

Tuz 1
•
81

.lhSa-ll" te olduğu avantajlar karımnda dusuyla daima temas halinde sa. bir imkan bulup körfeze hakim !arda gittiklerinden sordukları · • az modern bir lonanmanm teknik hil müdafaa tahkimatı ile iktifa olmağa ve Baltık denizine açıla. sualler de muhtelif olmuş ve bu 
' imkanlar ve bütün kuvvetinden etmiştir. hilmeğe bakmaktadır. arada (Vakıt) muharririnin sor. 

f k t • • istifade etmek şartiyle bu körfez Eıtonya da aynı şekilde ldonan. duğu mühim sualler haricinde di. 

J 
a a ıyı itinde abluka edilemiyeceğini Sovyet Rusya da, elinde bir. Yunaniatanla Türkiye ğer mevzulara dair de muhterem 

fl takdir etmek icap eder. çok maddi imkanlar bulunması. arasında deniz vekilden izahat isteyenler bulun. 

d
l>onya mühim miktar- Oldukça tafsilatlr bir harita ü. na rağmen donanmasını, mesela seferleri mu§tur. Ancak şu farkla ki, ga. 
a tuz almak istiyor zerine göz atıldığı takdirde ilk yedi yüz tonluk Jiklon tipi torpi. zetemizde münderiç olan mevzu. 
~ nazaıida garpta Finlandiya ta:a- dolar ve iki yüz tonluk M tipi Atina. 15 (A.A.) - Yunan-is. larla, onlar haricinde sorulan di. 1% sene Anadoludaki tuzla . fından Makeliyo bataryaları ıle denizaltılar ile garip bir düşünce tan. yeni deniz .eferleri ihldas et. ğer suallere muhterem Ticaret 

tıisbeutuz İstihsali geçen yıla Estonya sahilinde en şimal nok. ile takviye etmiştir. meğe karar venniftir. Bu sefer. Vekilinin, verdiği cevaplar bazı 
t~ e az olmuştur. Çaınaltı ta olan Nargö burnu arasın?a as: Gerçi Stalin ikanalı vasıtasiyle ler, bilhassa ayda iki defa olmak arkadaşlannuzca yanlaş not edil. 
ı:ıa;..~Inda istihsal mevsimi ka. keri bakımdan istifade edılmesı Sovyet Rusya oldukça ağır par. üzere Pire. İzmir, İstanbul ve miş veya herhangi bir hata neti. 
'~· Mahsulün az olma. mümkün olan geçidin 35 kilomet. çalarım beyaz deniz yoluyla şi. Karadeniz limanları arasında icra cesinde öyle çıkmıştır. 
l~ l'ağmcn nefaseti geçen yıl- re gen'İşlikte olduğu görülür. mal buz denizine ve oradan da edilecektir. Bu seferlerin Bren. Muhterem Vekil, dün sabah ve 
la:'!' ~Çok daha iyidir. İnhisar. Bundan maada Hangöddan Vi. Atlantik Okyanusuna nakledebi. dizi ve Triyeste'ye kadar temdit akşam intişar eıden gaz.etclere, 
ı~iıı \ a.resi tuzların muhafazası borg koyuna kadar Finlandiya Jecektir. edilmesi muhtemeldir. yeni bir beyanat göndererek söz. 
~ı.. UılaJarda. yeni kapalı an- sahı'Iı' yı"rmı" kilometre kadar hep Çünkü Stalin kanalının suları 1 ·ı· k I . . . )erinin yanlış akseden cihetlerini 
ıı._-«lr ~·aptı - 1 '"'·-d s· d' k" k d ··k eJ k ngı ız aı er erı ıçın 
;"l:?l h -'. rmd.Awı; ır. "ım ı- sert ve yalçın kayalıklar ile kapa. se ız metreye a ar yu s me • ta!hih eyledi. 
1 çiıı ·~cc ihracat yapılması lıdır. te ve barajları 10 metre kadar ge. bir teberrü Ayrıca bir vesile ile de (Va. 
~~ YC müracatlar vaki ol. Bütün bu sahiller denizaltı niş bulunmaktadır. Bu tekilde Londra, 15 İngiliz zenginle· kıt) a teşekkür etti. Zira (Va. 

.} Ur, gemilerinin faaliyetini mütk~l: oldukça ağır parçaları geçirmek rinden Lord Nuffield. Fran.8a. kıt) rn bayram sabahı intişar e. 
la ~~n firmaları bu arada baş le§tirmektedir. Finlandiya ıahıh mümkün ola~aktrr. Fakat kanalın daki 1ngiliz: ukeırlerinin refs- cll'n ıayısrnd:t Ticaret Vekilimize 
~ 41llekt.eclir. Her sene yüz granitli çıkrntılar ile doludur. insasında kullanılan malzeme çok hına yardım olmak Uzere harbi- atfen neşredilmiş olan uzun be. 
~ rce ton tuz alan Japonlar Estonya sahili ise daha az arızalı kötü olduğundan bu imkanlar ye nezaretine elli bin İngiliz li· yanatta h~kikate muhalif hic bir 
~~daha fazla müba.yaada değildir. Yalnızca Dagö burnuna şüpheli görülmektedir. Esasen rası toberru etmiftir. nokta yoktur. Muhterem V~kilin 
d~ ~~la~ı bilili~i~N- i~beteden~r geçitten maada~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l~a.rı ılha.qga idarenin sofra diner kısımlarda geyretmek im. 

~het k Japonya.da bliyu'"k ragw - l• h k ·ı....:a· azanm kfirıl.,rı emen }'0 g!L'l Jr, 
~ akta.dır. Biitün bu tabii man;alara de. 
rlu~ - -. - - ..,... niz haritalarının noksan olduğu. 
~ ~~WW~-..<.S..Vv'9' nu da ilave edelim. Rusların baş. 
~aa etnıeğe azmetmiş bulun- lıca su altı tetkikleri 1853 senesi-

a.rınr ·· ı ·...tı • " soy cmı!il ... r. ne ait ve çok e)kidir. Finlan-di. 
til·e ~lçika ve Holanda bari- yalıların araştırm.alan da ~eniz 
~ g~!rlarr Bredada buluşa. dibi hakkm•la bırçok malumat 
~ Jleoruşnıüşlerdir. Toplanlı - vermiş ise de haritalar tamamen 
~ali lç.ik:a kralı ve H"landa yanlış yapılmıştır. Bütün bunla~ 
~ ~ının sulh mesajına ge - denizaltı gemileri için kuvvetlı 
~lann U!tkik edildiği tel:like ihtirr.allcri hazırlayan 
~ tadır. Diğer ta.raftan noksanlardır. Sonra Finlandiya 
~ ~1--~anko Belcika krnlına körfe~inin hemen methalinde 
·ı~ ·~raf gön<lererl'k: Eğer Han~önün cenubu garbinde b~
~~ 1b taraf hüsnüniyet g~· Junan !emir madenleri büyük mık 
u~kUku proje hiç şüphesız yasta miknatrsiyet yapmakta ve 
~j c<lecekt.\r ... demiştir. pusulanın hareketini bozmakta. 
)\,.·~ karşısında. İngiliz ve 
ltı.ı..ı~\ gazeteleri bu tekliflerin dı1;3unlardan maada iklim de hah. 
~" 1 netice vermesinin Al. O[d .Yanın h ri harekata tamamen gayri müsa. 
11.· ~ arc.kct tarzına bağlı ittir. Kronstad koyu daha kanu. 
ll-~ u tebarüz ettirmekw -

--~le',.; l?.elçika ve Hollanda ga- nuevvelin ilk yarısında donmağa 
~l'lı •' de, İngiltere ve Fran- başlar, mart ortasına kadar don. 
~ 

8
<X'vaplarr hakkında bun . bütün körfeze yayılmaktalır. Bu 1 

"1llJ kaUlh l'lliizakereleri kapıla- vaziyete göre bu mıntakac;ıa sene: 
<tırı~r. Pamadığını bildirmekte- nin birçok aylarında denız _harbı 

yapılması imkansızdır. Denız ta. 

üç giin Cl.eVanı. c<ıen 'f;e7Cer Bayra ntt ~1iri1i\Üİ'le ~TC tı.efeli geçmiştir. Büh<ı83<t 7ıauanm gü .. el o. 
lıı.,<tU gocuklarm yüzilnü bir. kat daha ~· Bayram m'ü. 1ıasebetflc kapalı bulıınan daire

UT ııc mckt<'1'1er oupün n{"l1m1~ o1nrrı7d1r. 

duyduğu Uhuıü.a de bu yüZ.ien .. 
dir. 

Biz va.zif emizi yapmJŞ olmakla 
beraber, o gün diğer gazeteciler 
tarafından sorulmuş olan sualle. 
rin de, Ticaret Vekilince tashih 
edilmiş ccvaplannı haiz oldukla.. 
rı havadis alakası ldolayııriylc nak. 
letmcfi faydalı buluyoruz. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 
oğlu Amerika ile ticari mün.ue. 
betlerimizde gittikçe azalma ali.. 
metleri görüldüğünü; bu sebeple 
"Amerika ile aramızda mevcut 
olan yeni ticaret anlqmur çe: .. 
çeveıi içinde" tedbirler almak ta. 
savvuru mevcut olduğunu izah 
etmiştir. Bu itibarla Tilrk • A. 
merikan ticaret anlaşması yeni .. 
den tetkik edilmeldiği gibi muvak. 
kat mahiyette de değildir. 

Suriye, Filistin ve Krbrıs gibi 
memleketlerin 7005 numaralı ka.. 
ramamenin dördüncil maddesine 
ithal cclilmcsindcn maksat, -ıxt 
memleketler ilzerine olan ihraca.. 
tımızı arttırmak ve lnterc.ban. 
gıa~riJ.it;'den istifade ederek .._ 
nayımızın muhtaç olduğu iptidai 
mactdelerin ithalini kolaylaıtır. 
mak" trr. 

Ticaret politikamıza &'elince 
me~eli f stanbulda bütün itbalt; 
ve ıhracat tacirlerini tophyaralc 
bir Birlik kurulacağı haklanda 
yazılan haber tamamiyle aarla11:. 
dır. Bu gibi mülahaz:alarm ne ta.. 
savvuru, ne de tatbiki kabildir. 
. '.',~~lı ~ayvan ihracatçıları bir .. 
lığı nın ıdaresindc bir yolsuz • 
luk .olduğunu göster~cek tekilde 
neşnyat yapan bir ldiğer gazeteye 
de Nazmi TopçuoğJu izabatmr fU 
yolda bitiriyor: 

"Biz, herhangi bir yolsuzlukla 
ala~asıw olmıyan bu i§i, hafka tek
le ıfrag etıncğe taraftarız ve bu 
hususta icap eden tedbirleri de 
almış bulunuyoruz.'' 

Şüpheli bir ölüm 
Evvelki sabah Fatihte ,Up 

heli bir ölüm va.kası olmu§tur: 
M uratpaşa mahallesinde Hor 

hor caddesinde 43 numarada 0 _ 

turan kahveci Sa.it oğlu Ali Os
.m~ evvelki gece adam akıllr 
J~ş. sarhoş olarak evine ge. 
lip yatmıştır. Fakat 88."bahleyin 
uyanır uyanmaz ant surette san_ 
cı1azıa:n Osman etraftan yeti
~nlerın belediye doktorunu ça
grrm~ın ıı ra ~en kısa bir za.. 
man ıçlııde ölmüştür. Belediye 
doktoru bu ölilmU şüpheli gö
rerek cesedi morga kalclırtnıış... 
trr. Tahkikat yapılmakta.dır. 

---0-

lzmirde verem pavyonu 
fzmlr, - Sıhhat VeklLieti em. 

razı sariye hastanesinde 100 ya 
taklı bir verem pavyonu yn.ptr: 
:ac:aktır. Pavvon için a.rsanr' 
ıstımlikinc rriı:rilmic:tir 
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Kumar kazanmak zevkini değil 
şiddetle, ısüratle yaşamak heyeca.. 
nmt verir .• 

Talihini hesap artıkları, riya. 
ziye pialikleri olan bazı rakamla. 
ra bağl&malc çılgınlıktır. Namus. 
kirane çalışmayı terkederek, ku. 
mar •efaletine uğramak, bu tabi. 
ati bırakarak ampirizmi tecrübe 
etmek gibidir. 

- E, Tito nasıl sen hep kaza. 
nır mwn? 

Diye arkada§ı sordu. 
- Bu akp.m oynamadım .. Fa. 

kat umumiyetle her zaman kay. 
bederim. Esasen işten çekilmiş 
eaki kokotlar kazanmak için oy. 
narlar .. 

Diye cevap verdi. 

* • * 
İıki arkadaş ayrıld~lar. 
Tito yalnız başına otelin yolu. 

nu tuttu. Vakit gece olmuştu. 
Dallan biribirene geçerek bir ka. 
merye teşkil etmiş olan palmiye. 
ler altmldaki madeni kanapelcr, 
sessiz sedasız sevişen çiftlerle do. 
lu idi. 

Zaman zaman bir otomobilin 
fenerlerinden fırlayan kuvvetli 
ziya ihüzmesi yolunun üzerinde 
genç çiftlerin hayalini belirterek 
ve arkasında ,genç göğüsten gelen 
berrak kahkahalar bırakarak ge. 
çip gidiyordu. 

Erkekleri çabucak terlctebile. 
cek kabiliyette kadınlardan, ifrat 
mreccdc tıüslü genç kızlardan ve 
birkaç zabitten müteşekkil bir 
grup, bir .n-eşe tufanı halinde ya. 
nınltlan geç ti. 

Her kafilede olduğu gibi içle. 
rinde ıbazı nazik aptallar bulun. 
duğu zaman muhakkak spirtiz. 
ma veya tasavufdan bahsediyor. 
lardı. 

Genç kızlar da muhakkak li • 
sanlanru bazı portekizce keli • 
melerle kalaylıyorlardr. tspan _ 
yolca konuıulan yerlerde porte _ 
kizce kelimeler 'bir sü~ olarak k:a. 
bul edilir.. h:ılyada kadınlar 
cümlelere fran!:ızca lkelimeler, 
Fransa!::lakiler İngilizce kelime 
katarlar, evvelce Horas Roma • 
sında da yunanca kelimelerle li • 
aanlarmr süslediklerini :zanneder .. 
lerdi.. Bu beynelmilel bir hasta. 
lık. b:r züppeliktir. 

Tito otelin bahçesini geçti.. Ça. 
kıl taşlan ayağının altında feryat 
etti ve redingotlu kapıcı derhal 
kapıyı açtı .. Holda .küçük bir yu. 
murc&ı.k dadısi,Yle çekişip duru • 
yord:.ı. Tito asansöre girt::i ve bi _ 
nanın üç katı altında kayboldu. 

Odasına vardıktan sonTa sessiz 
halılar üzerinde bir çimento gibi 
dolagmağa başladı. 

Bir sinek odanm içinde uçuyor 
ve Klor<>z içinde muhafaza edil. 
mit genç kız !bacağı gibi uzun ba. 
caklariyle şuraya buraya konu _ 
yozBu. Titonun da kulaklıklanna 
.kon.arak ısırdı ve nihayet gelip el. 
!erinden biri üzerine kondu .. Bu 
ınalarya hutalığt a§ılayan sinek. 
lerden ıbiriydi. 

Tito diğer eliyle sineği ezdi ... 
Fakat birdenbire kederlendi 

oüşilDceleri 'karardı.. ' 
"!nan sinLlc brşrsrnda ne acı. 
~ bir qağılıkta bul:.ınuyor 1 
dıye diifilnür .. Sineğin bir adamı 

öldürmesi için hafifçe ısırması 

kafi geliyor .. Halbuki insan sine. 
ği öldürmek için ezmeğe mecbur 
kalıyor." 

Tito böyle düşünüyor ve Mod 
bir türlü gelmiyordu. 

Tito yatağın üzerine oturdu, 
çalar saati aldr, kurdu, yerine 
koydu. Duvara matbu bir yazı 
çakmışlarl:lı. Tito asabi hareket. 
lerle tırnaklarını kemirerek ya. 
zıyı o.kumağa başladı : 

"Belli batlı yemeklerden yen. 
mcdiği takdirde odanın kirası art. 
tınlacaktır. ı 

Bu ibare dört, beş lisanla ya. 
zılmıştı. 

Dışarda asansörün çıkardığı 
gıcırtılı gürültü duyuldu .. 

Tito: "O:lur I'' diye düşündü. 
Fakat asansör aşağı katta dur. 

du. 
Tito bir müddet daha bekledi. 

Kimbilir asam:ör belki birisini bı. 
rakmak icin tevakkuf etmiştir .. · 
Tekrar hareketle kendisine Ko. 
kaini'ni getirecektir. 

Fakat asansörün havası boşal
tılan bir balon gibi inleyerek a. 
şağıya ind: ~ini duydu. 

Odanın ö'tebaşına geçerek pen. 
cereyi <lçtl. 

Uzaklarda başka bir şehrin sö
nük ışıklan yuvarlak bir aynaya 
çarpmış gibi aksel-Jiyordu. Gök. 
yüzü, bin bir parıltılarla dolu ken 
<li aleminden maada dünyanın zi. 
yalarını zevkle seyretti. Top top, 
küme küme yıldızlan tek ve par. 
lak seyyareleri, yıldız parçacık. 
larınx gözden geçirdi. Sonra ço. 
cukluğunda uzun müddet ismini 
duymuş olduğu meşhur yıldızla. 
rı boş yere gökte aradı. Saman 
yollarına kapılarak, hayalini de 
onfarla beraber uzatıp uçsuz bu. 
caksız semalarda gezdirdi. 

Uzaklarda çalman bir müziğin 
ara sıra yükselen feryatları hafif 
bir rüzgar ile Titonun kulakları. 
na kadar geliyordu. Tito göğsü.. 
nürı düğmelerini çözdü, sonra 
yazın biraz serinlik bulmak ister 
gibi trenle giderken· nasıl elimizi 
pencereden çıkanr isek, Tito lda 
biraz tazelik, ibiraz hayat arayor. 
du. 

Nehrin denizle öpüştüğü nok.. 
tada bir deniz motörü beyaz su
lan yararak uçuyor, içinden ki. 
~ra sesleri aksediyor ve yanan , 
sıgaraların ışıklan görünüyordu. 

Tito gözlerini havaya kaldıra. 
rak önünde vezüvün bulunup 
bulunmadığını aradı. 

Fakat Kokain hala gelmemişti. 
Pencereyi kapa:::h, gece masası ü.. 
zerine yerleştirilmiş olan vanti. 
latörün düğmesini çevirdi ve ya. 
vaş yavaş soyunmağa başladı. 

- Hala yatmadın mı? 
Gelen Mod idi .. Bir elinde şap. 

kası, diğer eliyle de saçlarrnr ka. 
rı~tıra~ak birden-bire içeriye gir~ 
mış, Tıtoya bu suali soruyordu. 

Tito biryandan pijamasının ke. 
merini 'bağlarken, soğuk bir ses. 
le: 

- Görüyorsun .. 
Diye cevap verl::li. Kokain sev. 

gili~inin hatlanndan keyfinin pek 
yerınde olmadığını anladığı için 
müşfik bir ı;esle sor<l u: 

( Dahrı 11nr) 

:. ..... ' .. .... .•• ' , \ '* ... . .... ._ } •.• ~ " - • • ....... • ,,,, - - ... -...: - • #-- • . .... ... 

,-----------·-----------------------~ Büyük Za'>ota i~omano 

Sinek 
Henüz aokağı dönmüştü iki 

1 
gevrek bir aca sokakları doldur
mağa başladı: 

- Popolo D)ta.lya !... Popolo 
Ditalya!... 

- Ağabey, Matmazel Rolan
dın. Kont Scrlrol ile evleıuncsi 
lhım. 

- Bu zati gördükten sonra 
ısa.na ka.ti cevabrmı vereceğim 
Valesi. Bu müddet zarfında ü
mitsLzliğe düşme. 

Bir telgraf getirdiler. Tade 
açtı ve hayretler içinde şu cüm
leleri okudu: 

''Sahte La::ar Dolrab suç or 
tcığı jandarmalarla birlikte fi 
rcır etti. Ben avdet ediyorıtm. 

,\f ak.8 Bordcn" 
Seyyah büyük bir heyecan 

göstermeden mırıldandı: ~ 
- Bu da ne böyle? Suç or- 1 

tağ1 jandarmalar? Bundan hi<; 1 
bir şey anlamıyorum. Her M 
hal f!le Maksm avdetine intinı.r 
edel. j 

ıın. ' Valeri endişe ediyordu. · 

Beyi 
6 

- Dinle Valeri.. 
Dedi ve genç adamın kulağı -

na eğilerek iki kelime söyledi. 
Valeri gülme!cten ker.ı:lisini ala
madı. 

Birkaç saat sonra gelen kati· 
bl Hııks Borden şunları anlatı
yordu. 

Velar istasyonundan çıktık . 
tan sonra Maks, güzelce kelep -
çelenmiş olan r.;psilonu götür . 
mekte olan iki jandarmayı ara
ba ile takıbc başlamış fakat bi· 
raz gittikten son.ra volda Epsi
lon clindc::i kelepçeleri büyük 
bir kolaylıkla ı;ıkardıktan son· 
rn jandannalnrın birinin sırtı -
na sıçramış ve her üçü de ta • 
hanları kaldırarak kaçm~a 
başlamışlardı. Bir ara neve uğ
ramış olduklarını kestiremiyen 
Makı:ı ile arabacı vaziyeti kav· 
rnymca derhal atları krunçııa -
yarak takib!- kovulmuşlar, fa • 
kat bu kere de firariler. taban
calarını cckip ateş ederek ara -
honm hayvanını öldürmüşlerdi. 

• 

RADYO 
16 • 11 • 939 Perşembe 

12.30: J>rogram, ' 'e memleket 
saat ayarı, 12.35: Ajans YC .Meteoro
loji haberleri. 12.50: Türk l\lüı.lği: 23 Yazan: 'Kaaircan 'Kallı 
Yeni eserler. Çalanlar: Cevdet Çağ
la, Şerif İçli, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. 13.30/U.OO: Müzik (Karı· 

şık Müzik - J1J.) 18.00: Program. 
18.05: Memleket sa:ıl ayarı, Ajans 
ve Meteoroloji haberleri. 18.25: Mü
zik (Hadyo Cuı: orke~trası). 19.00: 
Konuşma. (Ziraat saati). 19.15: 
Türk :.'\tü:ıiği: Çalanlar: Hakkı Der
man, Şerif İç)(, Hasan <iür, Hamdi 
Tokay. 1 - Okuyan: Semahat O:ı· 
dcnscs. 1 - Xuri Halil Poyraz -
Hüseyni şarkı: (Artık Yetişir). 

2 - ..... - Hüseyni şarkı: (Se\'dl
ğim cemalin çünkü göremem). 3 -
Refik Fersan - Hüseyni şarkı: 
(Bir kaçı birleşerek) . 2 - Oku~ an: 
Sadi lloşses. 1 - Kazım l'z - Hi
caz şarkı: (Gamln kıymcttıırı iiın· 

rün). 2 - .... ~ - Hicaz şarkı: (Has 
reli ruyinlc). 3 - Refik Fersnn -
Hicaz şarkı: (Cihancln biricik .. e,·
diğim sensin). 3 - Okuyan: l\ler
lıarct Sağnak. 1 - ;\lusn Siircn a -
Hüzzam şarkı: (Sen sanhi lııılıarın 
gülüsün). 2 - Yesari A~ım - JHiz· 
zam Şarkı: (Yine kalbim la~ar ağ
lar). 3 - Zckiıi Dede - lliizz:ım 
şarkı: (Ey lıüsn Ü ı·t'ınnl). 20.00: 
Türk Müziği: H:ılk türküleri. 20.15 
Konuşma (Doktorun saati). 20.30: 
Türk Müziği (Fasıl hfj,.Yeti). 21.15: 
Müzik (küçük orkestra - Şef: Ne· 
cip Aşkın). 1 - Jleinrich Strccker: 
22.20: Müzik (Küçük orkestra -
Yukardaki programın ilevamı), 22. 
3j: Müzik '(Chopin'in piyano e'>er· 
]eri - Pi.)' 23.00: ~tü:ıik (Cazband
PJ.)' 23.25/23.30: Yarınki program 
ve kapanış. 

Tly atr o Dar ve 
sınamalar 

_ ŞEHlR TİYATROSU 

• 

Bu geco 20.30 da. 
Tepebaşı Dram kısmı 

SERMIX 
Komedi .kısmı 

BiR ~lUHASlP ARANIYOH 
--0--

JIALK OPERETi 
Hu akşam eski 
Ça~lıyanda ııaal 21 
ılc: '(Git hl oteli) 
Yazan: M. Yesari 
Pazar: Matine 16. 

---o---

Ne zamandanberi gazete oku. düzelterek dersine devam ediyor. 
mamııtı. Almak ve şöyle göz gez. du. 
dirmek, ne olup bittiğini an~ Ancak ayru &Irada oturan ve 
mak istiyordu; fakat vakit yok- cskidcnberi tanıdığı esmer bir 
tu.. delikanlı ona soğuk bir selam ver. 

Gazeteci bir aralık ilave etti: mişti. 
- imparatorun- dedikleri .. Ha. Anlaşılıyordu ki bu havanın a. 

beş imparatorunun dedikleri... ğırhğı ancak Habeş imparatoru. 
işte o zaman Mikael hemen bir nun sözleri Sinyor Musolini'nin 

tane aldı. ağzından da tekrar olunduğu :za.. 
Acaba ne diyordu? man geçecektir. 
Her halde mühim şeyler ola. Mikael gülümsedi, içini çekti. 

caktr ki gazeteyi satanlar ibile o. Zaten kimseden dostluk iste -
nu haykmyorlardı. miyordu ki. 

öteden başka satıcıların da ay. Benitto salonun öteki başın -
nr şekilde bağırarak yaklaştıktan daydı. Onu görmemezlikten gel· 
ve uzaklaştıkları duyuluyordu. diği anlaşılıyordu; çünkü kapı -

Mikael hem gidiyor, hem de dan giti:liği sırada en çok Benitto 
j)k sayafsında, büyük harflerle nun bulunduğu tarafm gözüne 
dizilmiş olan bir satırı okuyordu: çarpması Iazımdı. 

* * * Bununla beraber zavallı :Vit -
"Habeş imparatoru harp istemi toryayı hatırladı; Benittoya hak 

yor. Bizimle dost kalacakmış 1" verdi: 
Altındaki yazılar da Haile Se. Bu zamanda bir Habeşle dost 

Iasiyenin İtalya ile her zaman hoş olan herkes suçlu demekti. 
geçinmek istediğine ve çalışma Ders devam ediyordu. 
birliği yapmağa hazır olduğuna Mikael yerine oturalı ancak 
dair bir in~iliz gazetecisine söy- iki üç dakika olmu§tU iki, kapıda 
!ediği 6Özler vardı. bir genç kız görl:lü~ 

Bu sözlerin İtalyada çok iyi Bu Elissa idi. 
karıılandığı ilave ediliyordu. Yüzü kızarmıştı. 

Mikael ibuniardan ötürü sevin. Koşa koşa geldiği anlaşılıyoı-
di. , du. 

Çünkü harp patlarsa onunla E. Bu haliyle yüzünün esmerliği 
lissanın arasına da bir daha dol- ve yanakları ile dudaklarrnın 
durulması veya aşıhnası mümkün kırmızılığı biribirine o kadar uy· 
olmıyan bir uçurum açrlacaktı. muş ve ıgüzel olmuştu ki ... 

Hatta Eliua ile birleşmek müm 
kün olmasa bile onun da içinde Genç ıkrz ayaklarınm uçlarına 
bulunduğu bir millete karşı dö. basarak yürüdü. Boş bir yer gö • 

re bilmek için etrafa göz attı; bu 
vü~meyi acı buluyordu. 

Bu haberin etrafa yaydığı ha. sırada biraz gerilere gelmiıti; 
va ne kadar da ibclli oluyordu& Mikaili gördü. Bak11lan, deli -
Habeş delikanlısınr görenler yir. kanlmın bakrşlarile kaI'§ılaştt ve 
mi gün önce olduğu gibi ona düş. bir an öyle kaldr: daha çok kı· 
ınar.c.ı ı, knınorlardı. Hatta ür.i. zardı; ancak bir saniye süren bu 
veraite bahçe ve kapısındaki genç- duraklama!dan sonra kendisini 
ler bile apaçık bir düşmanlık toparladı. Doğrularak yerini ver· 
göstermediler: yalnız çekingen mek isteyen Mikaele: 
davrandılar ve yaklaşan olmadı. - Teşekkür ederim... Oturu-

Halbuki eokulan olsaydı ML nuz ! .. 
kael 1:>ütün olup !bitenleri unut. Der gibi bir işaret yaptr. Ka -
mağa, sahiden dost olmağa hazır. çarcasına daha gerilere gitti ve o· 
dr. rada başka birisinin açtığı boş 

Bununla beraber artık böyle yere oturdu. 
şeyler düşünmüyordu. Mikaelin kalbi ibütün kuvvetiy· 

Kaprda, aalonda, koridorlarda le ve a~kla çarpıyordu. 
hep Eliaaayı aradı. Onunla töz. - Seviyor ... Beni seviyor .. 1 

göze gelmek bile ne bilyük saa. Diyo düşündü. 
detti. Matanyonun hayalini, kızının 

Fakat göremedi. ve kendisinlıt arasına girerek Ha .. 
Sınıfa girdiği :zaman ders baş. beş delikanlısına hançerle saldı • 

lıyalı her halde ild dakika bdar rmken görl:lü. 
oldufunu anladıi ayaklannın u. Yaman bir dramda rol almış ve 

RAŞ11' RIZA 
E.SADİTEK 
TiYATROSU 
BU GECE 

Beşiktaş ,(Gürel) 
Sinemasında 

(OYEY BABAM) 
-o--

, cuna basarak, bir kedi kadar bile oyuna başlamıştı. 
'I gürültü yapmaksı.zln, geriye doğ. Mikael dönüp de genç kıza 'ba.-

Alemdar sineması 
Ebediyen ben seninim 
Denizaltı ar.ltaaaşları 

ru olan ~ıralardan !birine ilişti. kamıyordu. 
O sırada talebeden bir kısmı Zaten :bakması da doğru değil· 

ı §Öyle rastgele bakmışlar ve yine di. Genç kızın, Habeş delikanlı -
baılamu profesöre çevirmişlerdi; sile konuşmamak. hatta bakışma
profesör ise önündeki notlara e. mak için kendisini :zorladığı bes· 
ğilerek ve ikide bir gözlüğünü ~e~liytdi. Bunları sezdmcçe Benitto 

- .- .- .- .- .- .-..- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .--.-. -. -m-•_m_•_:m•--....................... . 
Filmimizi j(Örenlerin her bir ağız <lan söyledikleri tek bir cümle 

Bugüne kadar görülen Türkçe Filmlerin en mükemmeli 

TOSUN P AŞA 
Yalnız iPEK ainemaamda birkaç gün daha gösterilecektir. 

f li.veten: EBEDi ŞEFtMtZ vefat1armm birinci yıl dönümü münasebetiyle ı 
ANKARADA: Y..,ılan merasim 

Bu şekilde ta.kip imk&nları kal
mıyan Ma.ks ile arabacı da mec 
buren yürüyerek Dijona avdet 
etmişlerdi. 

İ§te Maks buraya. geldiği u
man Velar istasyonuna hiç bir 
jandarma gönderilmemiş oldu
ğunu öğrenıni§ti, 

- Bu haydutlar her şeyi f!V· 
velden hazırlamışlar, diyen ki.
tip mırıldandı. Bu 88.hte jan -
darmala.r da onlarm adamları 
idi. 

- Merak etme dostum merak 
etme. OnJar her şeye malik ol
muş, her &eyi evvelden düşüne· 
bilmiş değillerdir. Diye Tode 
tebessüm etti. Ve sonra sözüne 
şöyle devam etti: 

- Siz de muva.ffakıyetsi~X.'<· 
ten dolayı üzülmeyiniz. Çünkü 
böyle bir hırsızlığa maruz ka • 
labilcceğim tehlikesini düşüne
rek vrtnımda eş pırlantaların 
taklidle:::-ini bulunduruyordum. 
Haydutlann çaldıkları işte bu 
kıymetsiz cam parçalarıdır. 

Hepsi birlbirine baktılar ve 
hep birden kahkahayı bastılar: 

- Peki hakiki pırlantalar? 
diye Krlstin sordu. 

- SevITTli Krizian .. Bundan 
daha basit ne olabilir ki.. On· 
Iar üçüncü mevkide seyahat e
den adamlarımın birindeki kü· 

,. • ' . ~•, • ·y '. • ... , ... ,.,,, t" .. f ... .,.. . 

çille bagajlar arasında bulunu -
yordu. 

Bu sırada küçük Hügo bir 
rüzgar gibi içeriye girmiş: 

- Bak ba.ba ne güzel kart. 
Ne gü7.el kart. Duvarın üzerin· 
dm bahçeye uçtu .. bak. 

Diye bağırıyordu. Hepsi sap
sarı kesilmişlerdi. IKıüçük çocuk 
elinde meş'um sine!< beğini tu • 
tuyor ve A. S. T. harflerindn 
altında şu cümle okunuyordu: 

''Todc Biels Ky, sendmı iııti· 
hanı akıcağız.'' 

ili 
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Şarl Albcr meydanı üzerin • 
deki !vt~ymanB köşkü ışıklar i. 
çindc pırıl pırıl yanıyordu. En 
lüks otomobiller kapıda duru· 
yor, seçilmiş, kibar zevat salon
ları dolduruyordu. 

Bu toplantının resmi hiç bir 
mahiyeti yoktu. Tode Belsky 
vaadini tutarak, Niste toplan • 
mış olan kozmopolit yüksek 
sosyete neye kendisine emsal -
siz pırlantaları temin eden son 
seyahati hakkında bir konfe -
rans verecekti. 

Roland Merimaus bu bayra
ma riyaset edivordu. Tode Bels
ky olduğu kadar o da gecenin 
kahramanıydr. MC-;.<;hur scyya • 

hm koluna girmiş, selamları, 
tebrikleri, nazik bir tebessümle 
ve Tode ile ıbirlikte kabul edi
yordu. Her geçtiği yerden. her 
köşeden mırıltı halinde yükse -
len takdir kelimeleri duyulu • 
yordu. Müsyö Felisyen Meri • 
maus sevincin son haddini du
yuyordu. 

Valerl Biels Ky kolunu yen
gesi Kristine takdim etmişti. 
O da lbir an olsun gözünü Ro -
landın üzerinden ayıramıyordu. 

Tode belli etmeden !biraderi • 
ni tetkik ediyor: 

- Zavallı çocuk, diye dü.şü
ııüyordu. Rolandın hafiflikleri 
ona fena halde tesir etmiş .• Fa· 
kat acaba onun kalbini kime 
vermiş olduğunu öğrenecek ve 
ncf rct edecek mi? 

Mösyö Merimans, siyahi 
misafirlerini takdim ediyor ve 
yapılan komplmanlara hafif 
bir tebessümle mukabelede bu
lunuyordu. 

Fakat misafirlerin biri halfı 
gelmemişti ve bUtUn itiyadı hi
lafına bu kere geç kalıyordu. 
Tabii o gelmeden konferansa 
ıba.şlanmasmm da hnkam yok -
tu. Beklenilen bu misafir İ{cnt 
Scriroldü. 

'(Dahd uar) 

ya karşr olan güvc.nci gittikç• 
tryordu. . ...1d n i 

Profesör neler anlatıyOJY. 
Mikael hiç oralarda değil<l!c ıı,r 
dakikalarda niçin ensesinde ~~ı · 
hiç olmazsa bir tek gözü o~ ll 
ğına üzülüyordu, Kafasilllll ı de 
de her şeye rağmen Elissa ile ı tı 
rüşmek veya ıgörüşmemeS: iş 
lan biribirini yeniyor, bil' ~. 
sızhk sürüp gilıliyorou. . te 

Ders bittiği ~ ~li 111 
bulunduğu tarafa dondu, tt 
herkesten önce çıkmak iç.in 
tığını gördü. 

Genç kızda onu son dc!a 
düğü zamanki neşe kalmaııUft'

Heyecan her halinden ve f 
zündcn sızıyordu. 

O kapıdan çıktığı :zaman J3I 
nitto lda ardından gitti. Bir 
ibaşınr geriye çevirerek, :M" 
baktı; bu bakışla: ıf 

- Ona sen.den bıhsedecer. 
Demek istiym:du. . 
Mikael herkesten sonra Y~ d 

den kalktı. J\radan hiç ol ııı, 
üç beş dakika geçmişti. /. 

Geçtiği yerlere, bahçeye .\b 
attı; fakat ne genç kI%1', ne do : 
nittoyu görebildi. u 11 

Bahçede gezindi. .. t 
Girip çıkanlann en iyi g .. hr 

düğü 'bir yerde, 1bir sıranın 
ne oturdu. 

O gün için Elissa ile be! 
girilecek olan başka 'ders ~ 
bunun için yerin-den aynlzna 

Aradan saatlar geçti. 
Fakat gene kimseyi gör 
Pansiyonuna dönerken lı" 

şapkasını ıbiraz yüzüne do 
çekmekle i>erabe~ gözleri lıl~t 
kalabalığı, hiç ibir köşeyi ele?" 
ten geri kalmıyordu. 

Acaba nereye gittiler 
Benitto, onun söyledikl 

genç kıza anlatmıştır. . 
Elissa acaba neler söyleldi7· 
Mikael on\l.Il' iheı:: şeye ra., 

bu aşktan vazgeçmiyeceğini 
tatlı umuyor, !hatta lbir gün b; 
dan kaçarak gittiklerini bile 
şünmekten kendisini alamıyo eJ 

Pansiyonun .kapısından gir 
ken Benitto ile ka~laştı· 

- Ne haber? .. 
Diye ihemen sordu, 
Benitto şahadet pamı' 

dudak1anna götürerek göz: 
tr ve merdiveni gösterdi. 

- Burada olmaz, yukarı çı 
lım ... 

Demek istiyorl:lu. 
J\ynı :zamanda sağ elinin beş 1"' 
mağmm uçlanm birleştinnif. 0 

na göstererek kısa kısa sall 
tı. Bunun manasr da: .A 

- İşler yolunda ... İyi gidİY" 
Demekti. J.( 

Mikael büyük bir sevinç jy 
deydi. 
' Merdivenleri 
konuştular: 

çıkarken t01 

('Daha~ 

• VAKiT 
ABONE TARU."'ESl 

Memleket ıre1111t:: 
içinde dıştJI 

Aylık 00 155 'jJ' 
8 ııylık 200 425 ff 
6 aylık 475 820 ff 
ı rıJiık 000 1600 ,. 

Tarifeden Balkan llirliJ~~ 
ayda otuz kı:rus dilşfilur. '1' 
blrJığine gfrmiyen yerlere •ıt• 
Yelnıis bcscr kurus znmmedil eJ' 

Abone kaydını bildiren ~'
tup ve telgraf ficrcllnl, il tJ' 
parasının posta :veya bank• 
:rollama ücretini idare kendi 
rjue alır. 

riirkfycnfn fü•t" J)O~R 1f1C~ 
:ı.lndo VAJOT'n abone yP" 

Adres def:lştlrme ücreti 
25 kuruştur. 

il.AN UORETLEJtf , 
Ticaret ilanlarının santlııl ~ 

lırı sondan itibaren ilin •• 0 )". 
rında 40; iç s3yfalarda !>~ 
ruş; dordüncü sayfada 1; J, ' 
ve O~·uncfide 2; birinci ıl'• 
baslık yanı kesmece 5 ıır•11~ Busük, çolc devamlı, " 1{" 
rcıık!ı i ilin verenlere aY1j1i~ indirmeler yapılır. Resmi sıdl'• 
rın santim _ sntırı 30 ıaırU 

'.l'lcnri Ma'ıi~·ctto QJ_pl.Jf,-
Kiiçük UAnlnr O' 

Olr ilefa 30, iki cJrrııst ~ 
defası 65. dört dcfaı.ı 75 1'1#
dcfası 100 kuruştur. 00 .;;!, 
illin verenlerin bir drf:ısı pl1,t11 
vadır. Dört satın geçen HA 11 Jıf' fazla satırlan bes ıcunıstıı 
sap edilir. _A 

Vakıt hem doğrudan <!~_. 
kendi idare yerinde. he'Ş~ 
knra cadcl,.ı.inde Vakıt Jıl!"J 
nllında KEMAJ.EDD1N ~ 
lı:ın Bürosu eliyle iJAI11',,.,...· 
eder. (Bllronun telefonu: 
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Bir v;;us~~:au-sulı~:~;~~~llıa~~~~a1Fıansız Maiiye Naımmn "~tku ransa abloka nazırı 
· A ebusan meclisinde verdiği izahatla 

~~kerlerin kamm siyanet ve zaferi tacil 

11 1ktısadi harbe devam edıleceğini,, bil dır di 

tutuştu 
Marakaybo, 15 (A.A.) - Ve. 

nezuella - Marakaybo gölü üze. 
rinde kain Gunılla kolonisin<le bir 
yangın çıkmış ve büyüyerek bir 
afet halini almıştır. 

Bedin rac!yosunu:ı 
(~üitafi~l+ırio kallan~ıkları bUv:ik feda 

y~phtı te~:irier karl~k lardan bahsocJsn 
Alman tay;ard.!ri.ıi.ı, İl•Jilte 

&tiııı 1 -
~li~· • ~ (A.A.) - Mebusan 1 

• • ıı. n1 harıclye necUmeni bu
~~ ~4e t. J ean Mistlerin riyasc· 
er· ı n °.t>Ianmış ve abloka na· 

teı;;kilatı hakkında tafsilat Yer 
miştir. 

Nazrr, bunu mliteakip, Rus
yanın, hali hazırda Almanyaya 
yapabileceği , iktısadi yard[ına 
dail' olan sık ark ortaya atılan 
iddialardaki rnUbal~gayı teba· 
rtiz ettirmiı:ı ve ablokamn elde 
edilen ilk ı~eticelerinin bir bi· 
Jftnçosu n u yapmıştır. 

Yangın. bu küçük şehirdeki 
bir barda, bir gazolin lambasının 
patlam.z:;ından çrkmrştır. Şehirde 
ikamet edenlerin çoğu, civardaki 
petrol mader .. 1crinde çalışan iş. 
çilerdir. Az zaman sonra bütün 
koloni alevler içinde kalmıştır. 
Yüzlerce kişi ölmüştür. Ölülerin 
sayısı 500 veya 1000 olduğu söy. 
Ieniyor. Yangın çıktığı esnada, 
kolonide ile binden fazla erkek, 
kadın ve ç~cuk vardr. Bural:lan 
kırk fersah uzakta bulunan vaka 
mahalline, derhal sallarla itfaiye 
ve tahlisiye gönderilmiştir. Sat~ 
hı kalın bir petrol tabakasc ile 
örtülü olan Marakayo gölü bir 
alev deryası halindedir. Gölün 
kenarmcla l>ulunan takril>en 300 
kulübe de derhal yamnı:ttır. Ateş, 
korkunç bir süratle büyümekte. 
dir. Ada ile arasında mevcut bir 
köprü keza ateşin tehdidi altın. 
dadır. Bu köprü yandığr tak:lir. 
de son kurtarma ümitleri de mah. 
volacaktır. Henüz yanmıyan tak. 
riben iki bin ki§i ancak bu köprü 
saye:.inde kurtanlabilecektir. Bir 
~ok kişi ateşten kaçmak için-, ken
dilerini alevler içindeki göle at. 
mrşlardır. 

renin Şetla-ıi .,,.,. ..... I ü:~r=~" ~azır düş~naoın da.1şe İiıa i~aret e:ti 
yaptıgı b:>Tr.uaröıma.~Ja hıç b~ı 1 ~ ı 

ltıişt· Pernot'nn izahatını din· 
ır. 

~· • llzır . 
ııre:tı '. ıktısa.di harbin meş-
ınırını Ye Alman propagan· 

;ıı tf a. bu harp aleyhindeki 
rııı ~rrneye yeltendiği iliraz· 
~ell.l~Yhudeliğini isbat etmiş 
" ıştır kı· · '% . 
darı akika, mUttefişler tara· 
tııeı :t·apııau deniz l<0ntrolti 
~~ llıi!eı hukuk prensiplerl
lle~~n~ur. Ve muhariplerin 

:1' '1Qni1 ~ılAhıdır. Hiç şüphesiz 
ıtca roı z kontrolli, bitarafların 

giP ~laer üzerindeki mli!kiyet 
e rı t tına, Almanların, ~euıi· 
~ Pil~btelbalıirleri rnsıtasiylc 

e"a.f. oıd eseı·ek yaptıkları lrnn· 
tt1 ttı:: daha fazla btirmet gös 

,;. tedir, 
e ~· .\hıok 
e~ tlUı; a nazırı, bundan son· 

ha.ı·\ıoıanı ham maddelerden 
~U~ı.ı e devam için muhtaç 1 
abtı.ı diğer maddelerden ı 
len lll etmek Uzcre tatbik 

l'ııış hnşhca tedbirleri izah 1 
ıtJ ,.e abloka nezaretinin 

Du neticeler şöyle hi.ilAsa 
e<lilc bilir: 

Harbin ilk iki ayrı zarfında. 
Britanya bahriyesi 400 bin 
tondan fazla mal mUsadere et
miştir. Bunlardan takriben 
100 bin tonu demir cevbcl'i. 
100 bin tonu mayi mahrukat 
ve 10 hin tonu bakırdır. 

1',ransız bahriyesi, harbin bi· 
dayetiııclf'ıı 10 Teşrinlsanlye 
kadar 2~3.297 ton mal ınlisa· 
dere etmiş olup, bunun 101 
653 tonu sanayie mahsus bam 
madde, 35 bin tonu mayi malı· 
rukat ve 240 tonu sil~htrr. 

Nazır, sözlerini bitirirken 
askerlerin kanını siyanct ve 
zafer anını tesri edecek olan 
ilüısadi harbe şiddet ve sebat· 
la devam etmek H\zım geldiği· 
ııi söylemiştir. 

o~~ 
dJ· Polonya Başvekili Londrada 
~ngiliz I{ralı, 
1korski şerefine bir ziyafet verdi 

le · 
~di.111~ta.n Ba§vekil ve Başku. I mahallesinin bir otelinde yemiş. 

• ti' Jr~ Sıkorski ile Zaleski dün leııdir. Bugün İngiliz donanması 
bt1ı1 dit. J!. resmen ziyaret etmiş. ile iş birliğ yapan Polonya do. 
aa l iJ Ogleden sonra Lord HalL nanmasını ziyaret edeceklerdir. 

~ ~ e-örüşmüşler ve bundan KRALIN ZtY AFETİ 
4~ıı· Ş\'ekaıet dairesin-de Çcm. Londra, 15 (A.A.) - Kral ve 

}' 1 ~yaret etmişlerdir. Ak. Kraliçe, Polonya Ba§vekili ş.ere. 
bli~e_gini in~liz hükumeti. fin~ buı;ün bir öğle ziyafeti ver. 

... Jlb 'afıri sıfatiyle West _ Enn mişlerdir. 
v.~~ı 

icltf!t~d~a.r ordusu namına Oeniz ve hava harbi 

Gölün henüz ateş sirayet etmi. 
yen bir noktasından, iki yüz kişi 
küçük bir vapurla kurtarılmı§tır. 
Yangını söndürmek için yapıla. 
cak her teşebbüs beyhudedir. 

KöPRU YANDI ... 
iNSANLAR ATEŞ İÇİNDE ... 

Marakaybo, 15 (Hususi) -
Dünyan-ın en zengin petrol mem. 
ha.lan bulunan Marakaybo civaı ı 
kam.ilen ateş içindedir. Ölenlerin 
sayısı 1000 den fazladır. Gunilla 
kclonisinden ve 3000 kişiden iba. 
ret olan il'l'sanlar, ada ile yanmak. 
ta olan petrol gölünü bağlayan 
köprü yıkıldığı için, ateşler için. 
de yanmaktaı:lır. Fecaat çok müt. 
hiştir. Bütün in!lanlarm yanaca. 
jmdan korkulmaktadır. 

---0-

Romanya ile Mısır ara
amda görü,me~er 

Kahire. 15 (A.A.) - Roman. 

tı.:Jc:c:~ vukua gelmeyıp ancal: bır f ı:: (A.A.) - tngı"llc. 
··ıcı·· v•• d . i ·ı· Loııdra. ... ~ avsc-.nın o ı!gune :ur n~ ı ız 1 ) · rema u.l\'C•i uzenne Londrc.ya :nem'Jalarrmn ı;::d: ği havac· se, 1 

dü> gece B~· li., r2dyosu §;.;yle giden Fransız maliye nazm Paul 
bir ır.ukab.::ı::de b:.ılun,,..,u~·ur: Reynaud, ln~iliz radyosunda ver. 

"f ngiliz r:v1vosu Se~land bada diği bir nutu:•ta, !ngiltcreyc İn· 
Jarı üzerine s-.n } aptıgımız .m. giliz r.ıelire nazırile müşterek L1<. 
bar~ımanı:la yalr.ız hi• tavşan öl tısadi \'e mali tedbirleri görüş. 
düğ ünü bildiriyor. Bu adalardr 

meğe g~·lui~i.ıi ve John Simoııa 

göst<.!ı'ui0i guı: .. l kabulden dolayı 

minnet ar ve muğlak meseleler. 
deki vukufundan dolayı hayran 
olduğunu kaydettikten so:ıra, 

nazi şelleı iııı.ıı A vrupaya evvel· 
~mirdP tntJıhlr.. cıonra da tankla 
tahakkunı etmekten bn.şk1 bir 

cirit oyunu için midilli yetişt;ril. 
diğin·i '1!Eyoruz ama, tav?" bu
lundu ğund?n raberimiz yoktu. 
Fak"it uv.,an dernekle ne ka11te.

1 
dildiğini bilmiyoruz. Bundan bir. 
kac hafta evvel Alman tayyare. 1 
lcrl Firt of Fort limam üzerine 
bomba-ıdrman edip de iki krüva. 

1 

zör ve b;r c~eströyer tahrip ettiği 
zaman İngiliz radyosu yine hiç hedefleri olmadığını bildirmiş, de 

mi.ştir ki: 

••_ İşte bunun içindir ki yıl. 

lardanberi kudretli bir tayyare 

bir zarar vukua gelmeyip bir kö. 
pek öldüğünü ve bir evin pence. 
resinin camı kırıldığını bildirmiş. 
ti. Eğer bir köpek ve bir pencere 
camı, iki krüvazörle bir dcströye. ve tank ordusu vücuda getiril. 
re ırr•,.ı-e, acaba tav!'.:-!l neyi ifa. mcsi lilzu.munu kaydediyorum. 
de eöiyor. İki sene evvel Alrnanyndan 

Her ne hal ise. bu tarn~men da. döndüğüm zaman ,·atanda.şlarıma 
hili bir meseledir .. Haliyle hıra. şöyle dem.iştim: Acele ediniz ve 
kalım ... " 

rJlacaristan 
Yugoslavya 

Ticaret münasebatı in
ki§a f ediyor 

Budapeşte, 15 (A.A.) - Hü. 
kumetin na.şiriefkarı olan Esti 
Ujsag gazetesi. Belgrattaki mu. 
habirine Yugoslavya ticaret 
nazırı B. Bc.slich tarafından ya
pılmış olan beyan.atı ne~ret
mcktedir. Nazır, bu beyan::ıt•n. 
da g-a.?..etenin muhaıbirine Yugos 
lavya ile Maca.rista.n arasında. 
ki ticari münasebetlerin inki -
şafa mazhar olacağına itimadı 
bulunduğunu ve müna.sobetle • 
rin bir kaç zaman.Can.beri iki 
memleket arasmda artmakta 
olan dostane mesai birli~i.nitı 
reea.net keebetmesine medar o. 
lacağım söylemiştir. 

silahlanınız, daha şimdiden kanh 
olmıyan bir harbe girmiş bulu. 
nuyoruz. 

Ve şimdi harp halindeyiz ve si· 
ze şöyle diyorum: Dilşmanmıız 

miithiştir. Hararetli hazrrhklar 
yapıyor. İstifade etmesini bilir. 
sek, zaman bizimle müttefiktir, 

Alman milletine zorla tahmil 
edilen fedak!rlıktan fü~tün bir 
fedakarlığa katlanmaklığımız la • 
znndlr. Düşmanm11z bizim kendL 
si kadar fedakarhk yapamıyaca • 
ğnmza kanidir. Fakat aldanıyor. 
tngiıtcrcdc geçirdiğim kısa bir 

mliddet zarfında gördüklerim ben 
ce ehemmiyete intiba hasıl et. 
miştir. lngili.z milleti galip gel. 

Hac ha 
'a murahhas heyeti, ticari mü- Litvanya kabinesi 
zakereleri de bulunduğu Türki-

Pragda bir şatoya 
hapsedilmiş 

yeden bu saibah Mısıra gelmiş. istifa ediyor Bratislava, 15 (A.A.) - Ha. 

mek \'e hakiki bir b~rı~ elde et. 
m"k için müttchid bir 5urettl" az 
mctmi>ıtir. EndUstri istihsAlini 
arttırmak iı;b harar-etle ı;alı§ıyo. 

ruz. 
Fransız milletine gelince. se • 

kiz nUfu.stan bir nüfus sil.ih aL 
tmdadır. I~adınlaı fabrikada ve 
tarlıı.da erkeğin .rcri.,e kaim ol· 
muştur. Hcm~n bütün atlara \'C 

kamyonlara el konraur;tur. Ekse. 
riya bir köyde biı tek at kalro:ş. 
tır. Ve milnavcbe ile kullanıL 

maktadır. Kadın kocasmın yeri· 
ne sapan stirüyor

1 
\'e hnpsi bu ka. 

darla du değil. 
Bazı vilayP.tlerde kadın ve çtJ. 

cuklar tamamen tahliye edilmi~. 

Ur. 
Memleketimin nıaruz kaldığı 

ekonomik darbeyi l:ıerkes kahrH • 
manca karşılamı!}tır. lşçimiz 60 
saat çalışıyor. Yi) ecok maddt.ı • 
!erinin tahdidi de ba!')!amış bu}u. 
nuyor ,.e haftada ıkı gün sığır e. 
ti yoktur. 
Fransız milleU bu fedakarlık· 

ları yalnız cesaretle kabul etme.it 
le kalmamış, ayni zamanda bli. 
tün zorluklara rağmen mali kal. 
km.m::.da devam etmekte bulun • 
muştur. 

Fransada bugün altın ve dö,iz 
mevcudu harbin bidayctindekin • 
den daha fazladır. Fransız mil • 
Jeti harbin her nesilde tekrar Pt. 
mcsine mani olmağa azmrıtmlş 

bul un maktadır. 

MALİYE NA7.IRI FRANSAYA 
DÖNDÜ 

Paris. 1~ (A.A.) - Maliye 
nazırı B. RevnauJ Londradan 
avdet etmi -: ·:. 

J Sovr~ .~diya 
müı anareler i ~ ~f\ll'tıuz tebrik edildi 

çı lıJi tt 14 (Hususi) - 14 ta
~ .. İ.ro) gazetesinin yazdı· 

ş ~ ı~ ~~- Curiıhurivet bavra. . 
o .~ Utıasebetile Bulgar or-

Londra, 15 (A. A.) - Altı 
bombardıman tayyaresinden mü.. 
rekkep bir Alman hava filosu 'Ciün 
aKşam lskoçya sahilleril).ae gô. 
rünmüştür. Fakat İngiliz tayya. 
releri havalanmadan evvel Alman 
tayyareleri şimale doğru gitmiş. 

ti:r. Mısırla Romanya ar<UJında Kaunas 15 (A.A.) - Mali ted. 
bir ticaret ankışma.sr yapmak birler yüzünden ı 5 gün evvel bir 
üzere müzakerelerde bulunula - kabine buhranı tehaddüs etmişıe 
caktrr. Müzakerat yarm başlı - de Reisicumhur maliye nazırının 
yacaktır. istifasını kabul etmemiştir. Bu 

vas aj~nsı bildiriyor: j 
Pragdan hab~r verildiğine göre 

Hacha Lc:ny şatosunda mahpus 
buluıımaktadır. Mahpusiyetinin 
!ebebi, müttefik memleketlerdeki 
Çekoslova'k hareketJerini red ve 
inkar etmesi mukabilinde, hima. 
ve idaresinin muhtariyete kalbe. 
İdil:ceği yolundaki son Alman· 
tekliflerini reddetmef>idir. Hima. 
ye idaresi reisi Ven l'-!~unthm, 
28 te~rinievveldeki kanlı hadise. 
ler tesiri ahır.da yaptı~ı teklifle. 
rin, Çek hJkı1.ner-ıce heddedildi. 
ği söylenmektedir. 

(Ba1 tarafı 1 incide) 

milyon mnd~lık iı:ıt!J;:raz tah· 
villeri ta:ı in edilen müddei.ten 
çok en-el satılmıştır. 1\.IillI nıll· 
dafaa ic:in satılan tahvillerin 
ve toplanan iaoenin şimdiye 
kadar yüz milyon Finlandiya 
mar:mıa hallğ olduğu z:ınoe
dilmektedir. 

~ 1, l'ıııa.tn~ iki Bul.gar zalb'. ti 
"~ e ~ıtnıiştir. Bulgar za. 

'1° ~~ Şehır dışmda. bir bölü
tr \'e tn.ı:zrka ile karşılan
~~zıka Türk ve Bulgar 

l:l,:~11larmı ça.lnuştır. Ttirk 
n~~ lbayra.klarile donatılı 

. ~~1l1ıedeki askeri mahfil
. ~ tnisafirle.re zabitleri. 
~~ bir öğle ziya -

h ~~irl~r TU:k or • 
'\~ ~ etmı...,Ierdir. 

ıe~.,ı '~d -.ıye, ile italya ara-
d~ ~ dostluk münaae-

'jt.1· &i~ tleri başlıyor 
'' ~· 15 (HUSU8i) - Yu
ff ~ l'ııij ~ ltaıva arasında dost. 

t~~ ~~~tlerinin kuvvet -
JÇ, ~"lll\' ~ı Romen ve Yu.. 
~~' ~tı~ ~a2et:eleri f ev'k. alide 
,~ ~ \Yet.le .karşılamr.ştrr. Bu 

ıır·. ~~ ~Ulgar gazeteleri ha -
;, ~' lta."Ydetım~kle iktif e. et • 
~ ~ ,:~tol'. !t<xınadan bildirildi -
oıt- ~~· ltoınen n.azırlarmdan 

ii~ .. ~~_hariciye nezareti ile. 
;~~t:r'lue ~tidü.rü Kristin'in 

· ~~ ~e hır Romen iktı.sat 
~ ~pu <bugün> Roma.ya 
~ ~~a 'Yacaıırtır. Bu heyetin 
~~ · apa.cağı müzakerele-
~! "'~~ fevkalade ehemmi. 
Sı~İll ektedir. Romen gaze
~~' ıtiia.zdığma. göre Ro • 
~ .. "' 111/an m~ebatı gün ·11, eşmektedir. 

~d· tan Sovyet hu
Utıu tahkime 

~~. ba.§ladı 
!I\~ ~~ 15 (Husu.si). - Ti-b 'Qıı-;,:-cı;ee• • 
~13~-1.11e g:" tnın Budapeşte mu. 
~lı~~<>~, Macaristan har
:-ı.ı\>1:,-atta arta vero.iği bir 
lı~ 'l.lt bir Sovyet Rusya gibi 
~!-Jel~ ~evlet~e hemhudut 

1~. alt • acarıstanm Kar . 
l~. ltQ_~ b 1 Rusya hududunu 
~ Cişladığını söylemiş -

~~)\ 111 Dı•ıt d'" d" 
~3 .ç,lı.ti.t " ereye on u 
~~~~;~ (A.A.) - Antho-
~ ~·ibı"-._~ dozn.inyonlar na.zır. 

l.h~ ~~et~ a, bir hafta va ya-
-~ ~ l!IOnra 1n · tereye 

lerdir. 
Tehlike işareti verilmiş, fakat 

...:.....:..._-----------! istifayı şimdi yeni istifalar takip 

Almanya garpte ettiğinden kabine tadil edilecek, 
fakat bu tadil Rwı taraftarlığı ih. •bunu 'birkaç dakika aonra "tehli

ke, geçti" işareti takip etmiştir. • lal cdamcdcn yapılacaktır. 

taarruza geçıyor Kaunas 15 ~A~A~ -Yeni ka. BATIRILAN GEMİLER 
Talli.n, 15 ( A.A.) - Şimal ek. 

nizinde bir harp gemisi kereste 
yüklü olduğu halde Anverse git. m U ?. binenin teşkili geriye bırakddığr 

söylenmektedir. Başvek§leti de. 
ruhte edeceği söylenen Vilno komekte olan "Meero" ismindeki fat• (Ba..:ı tarafı 1 incide) 

Estonya vapurunu tevkif e<lerek Bununla beraber AJnıan ordula. 
Emdene götürmüştür. n &-rp c.!pheıinde Ho11anda ve 

Helaingfo~, 15 (A.A.) - .Bir Belçika bulutlarına o tekil.de ~h
Alman gemisi Alan!d adaları cıva. §İd edilmiştir ki taaavvu~ e~~Jen 
rında, tngiltereye gitmekte olan taarruzun sadece Hollan uze. 
''Yessie" ismindeki Fin vapurun. rinden mi, yoksa Hollanda ve 
da araştırrr.ala.r yapmı~tır. Yessie Belçika ile beraber Maji!lo hatb
Hamhurg limanına götürülmüş - na da tamil olmak üzere daha ge. 
tür. niş bir tekilde mi yapılacağını ta. 

yin ebnek müml.ün ohnam.akta. 
Londra, 15 (A.A.) - Reuterin dır. Almıın taaırruz p~ı ancak 

verdiği bir habere gö7~ Co~s tathikat 1afhaıma geçtıkten ıon
isimli bir Yunan gemısı ~~gun· ra anlatılacaktır. 
ingilterenin şimal tarki sahilinde Almımya taarruz ederse ne o. 
batmıştır. 22 kişiden mürekkep lacak? ı:otlan.da sahillerine ye~
olan tayfa geminin tahlisiye san. : leıeeek olan Alrran hava ve denız 
dalları vasıtaaiyle ki.ırtanlmı§tır. kuvvetleri Britanya .. ai~ala~n!' 
Corias'in batmasıına a~ep ~rı yak1apırak İngiltere hülu~~tı?ı 
yarıya su dışında bulunan ld1g~r amana mı düıürecek' Fıkrimiz. 
bir gemi enkazına gece karanlr. ce AJmanyanın Hollandaya taar. 
ğında çarpmasıdır. nızu Amerikanın ıilih aTT'lbarr-~-

tNDE sunu bldınnaıından evvel mu. 
GARP CEPHES . 1 gvr dü· .. un·· ülmü.. bir 

eıı:t' o aca ,.. ,.. 
Berlin, 15 (A.A.) "Umumt Jca. plandır • .Aınerika ıili\h ambargo. 

rargah bildiriyor" ıunu kaldırdıkta~ ıo?r:a iıe den!'Z 

niseri Merlcis ansızın K.aunasdan 
Vilnoya hareket etmiştir. 

* * * 
I<aunas. 15 (A.A.) - Kabi. 

ne buhranı hala dcva.m ediyor. 
Yeni kabinenin teşkiline me-1 
mur edilen ve aynı zamanda 
hükümetin, Vilno araz.isi için 
salfı.hiyetli mümessili olan Mer
kys bugün mühim r°ıSmf işleri 
hıı llet~eıc Ü1'"re Vilnoya git . 
ıni.ştir. Öğleden sonra avdetle. 
yeni kabinenin teşekkülüne ait 
işleri görüşmeye devam ede • 
ccktir. 

Amerika tayyare İnşaa
bnı arttırıyor 

Nevyork, 15 (A.A.) - Nev
york Times gazetesinin Vaşir(;'. 
tondan aldığı bir habere göre, 
Alınan tayyare inşaatının art -
ması üzerine, Birleşik Amerika
nın da yeni tahsisat i.:;teyerek 
tayyare sanayiini da.ha geniş 
mikyasta ve memleket müda 
fwma daha uygun d~ccek 
nsbette artırması ihtimali var. 
dır. 

Bu haberde Birleşik Ameri. 

Bıt sebeple. A ı-.anlar. şirrıl:li 
hükumette, hatta himaye idare. 
~inin hükılmet riyaseti. mrılcaTi'ın. 
da bir dePi~iklik yanmak istemek. 
tedirlf'r. Bunu da, Alman muhib. 
bi mu:1ale:et partisi o!an Vlacka 
ismindeki kü~ül; faşist zümrenin 
yardımiyle çalıştıkları söyleni. 
yor. 

-o--

Balkan konferansına 
dair 

İngilizce News Chronicle ga
zetesi, Roma. radyosundan al • 
dığı bir havidise ~öre, yakın
da aktedilecek bir Balkan kon
feransına. Bulgaristanın dahi 
bir murahhas gGndereceği ve 
bir İtalyan mti'S3hidinin iştirak 
ed~ğini bildirmektedir. 
Aynı zamanda, Bükreş res

mi mahafiline a4-fen Bal.kan an. 
tantı devletlerinin bu av icin
de bir toı>lantı yapmak ka!'~ -
rmda oJduklarmı yazmaktadrr. 

Bazı şayiaların bllACınn ola
rak Fin murahhaslarıum av· 
deti lıalkm maneviyatı üzerin· 
de m Uessi r olmamıştır. Halk 
slikfınet rn emniyetle neticeyi 
beklemektedir. 

Htikanıet merkezinden tah
liye edilen birçok kimseler av
det etmekte iseler <le hUkClmet 
m a kanılan bun !arı geldikleri 
yerlere dönmcğc davet eyle· 
nıektedir. 

Lord Loid Macaristanda 
Bükreş. 15 (Hususi) - Lon. 

dradaki Britiş Kaunsil (İnıgiliz 
kültür propaganda teşkilatı) 
reisi lord Loid ayın 13 ünde Bük 
re.}e gelmiştir. Loyd mühiım me. 
seleler arifesinde Balkan devlet
leri merkezlerini sık sık. ziya. 
ret eden bir İngiliz devlet ada
mıdır. Avrupa harbinin bu!::ı. • 
ına.sm.dan bir kaç gün eV'vel yi
ne Bükreşe gelen Lord Loyd 
buradan Budapeşteye gidecek • 
tir. 

--<>-
Suriye Reisicumhurluğu 

K:ı.bire. 15 (A.A.) - D. N. B. 
ajan:c11 bildiriyor: 

Sı•riye mahfill"rinde dola~an 
ı;ıayiıılara göre, Saidi Utebe E
leyyüb, yakında Suriye cumhur. 
reisliğine intihap olunacaktır. 

Gadp cephesinde mevzu topçu haki:niyeti oldu:ıu gıbı hav~ ha. 
faaliyetinden ba.fka mühim hiç • kimiyeti de kat'i olarak ln.pltere 
bir hadise olmamııor. İngiliz a. , ve Fnıınsaya geç~t~r: ~lmany.a. 
mirallik dairesi, bir İngiliz muh. mn Hol.anda sahıllennı ış.ga~.ede: 
ribinin ziyaa uğramı§ olduğ~u ı rek huraM ~"'va '!e d~ız uslerı 
kabul etmektedir. Bu muhrıp, vücuda getmneaı ln.ınlte~ ve 
bir Alın.an maynma çarpmı~txr. Fran&aYJ 'bira~ dalı~ flı:zl~. ız~ar 
Sekiz bin altı yüz ton hacmiıiie- ehe bil~ httbın netıce11 w:enne 
ki ve Matra adındaki İngiliz va. asla teaır ede~ı:. ~e.kat bu tak. 
puru, bir infilık neticesinde mah. 1 dirde bt;ynelmilel bıtaraflrk uıul. 
volmuştur. j lerine nayet etr.-.emek Almanya. 

karun aylrk istilısa.latmm, tica.- "f'.Jlll_,.t.1!_,~~ıflldi~~~rt~IO--~-~-WllW..__.., 

!i{S:~rs~~:RA" DYOLIN 
Tahtelbahirlerimi.zden biri son nan zaten omuTUnda duran harp 

günlerde 23 bin ton hacminde ge. mesuliyetini bir bt ~a ağırla!
mi batırmış ve bir gemiyi de zap. tmr. Bundan ba~k.a mükerrer su. 
tetmiştir rette verilen teminatlardan sonra 

• . Hollanda ve Bdçikanın bitaraf:. 
FRANSIZ TEBLI01 lııklannın i.hlil ndilmesi ile Hitle. 

Paris, ıs (A.A.) - 15 Teşri
msani sabah tebliği: 

Gece mahdut bir faaliyet kay. 

ri:mı sn7.Üne itiı .1at edilmez bir 
rejim olduğunu bir kere daha 
aöstermit olcr. 

ASIM IJS 

ketin avda 2500 hvvaıre imal! 
ettiği, bu miktarın dört ay son- 1 
ra bir misline çıkm.ası kuvvet-
le mu:h temel olduğu zikredili -
yor. 

Avnı hs.ıba:re na.za.ran, Birle
ı:;ik fur.erika, bu tedb:ri her
hangi ·bir ihtimali k:ı.rşrlama.k 
üzere değil, diğer bir meımleke. 
tin ,bu sahada Amerika.dan üs.. 
tün olmasına meydi:n verme -
mek ma.ksadile aJ.maJı,.i;adır. _ 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa munl,.zaman 

dişlerinizi hrçalayınız. 
. - ... . ~ . ,, . .. ' . 
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6 -Y_AKIT 

- Ankara muhtelitleri maç 
Dün Ankarada yapılan müsabaka mütevazin bir şekilde cereya~ 
etmiş ve Ankara karışığı ikinci devrede yaptığı bir golle galip gelmiştı 

Anl;:ara, (Hususi) - Jlu sabah şehrimize gelen lstanbul . J 
B k •• b k 1 muhteliti f,:tbol takrmr, ö;"leden sonra 19 Mayıs statlyomuo· B •kt F • 
ayranı Upasj musa a a arı da Ankara '.rnrıı;;-ğ-ı ile karşılaştı. eşı aş enerı l Bliyük bir kalabalık önünde yapılan maç çok heye-

Galatasaray, lstanbulspor, Şiş,i 
ve Pera klüpleri arasında 
yapılan karşılaşmalarda 

Kupayı hiçbir takım 
l<azanamadı ' 

Bayram tatilleri münasebeti. dı. Salı ve çarşamba günleri ya· 
le Taksim stadvomunda tertip pılan marlar rnııunda io;e mPv'ut 
edilen ı.up.::ı. mc:.c: iarı üm:din fev. kurayı hiç bir kli.:p l • .ıZ<lllnma. 
kind~ bir muvaffakryet kazan- dı. 

günkü maçlar 

canlr oldn. 1 
llk devre golsüz olarak beraberlikle nihayete erdi. 2 3 ""/ ttı 
!kinci haCtaymdc takrmlal'ln mUtevazin oyunu devam - m a el up e 

ederken .\nkara m uhtcliti yakaladığı fırsattan istif:ıde ede- ~ 
rek mlisabaktmrn ye~~ne gollinli - devreniu o\·talarında -
atmağa. r:ıuvaffak oldu. B ından sonraki m\iduet bir tarafın 
galibiyeti kaçırmamak, diı~er tarafın d:ı ma'!IUbiyetten kur· 
tulmak için a· linmesl~·lc !!'f'Çtl ve netice deği.;meden ki.itti ku· 
rulan lstnnbul muhtcliti mUsabakayr ı - O mağlup uk.ı·ak 
bitirdi. 

MaÇ:n ilk devresinde Siyah Beyazl~I 
;;<inci kısrmJa da Fenerliler hak i mdıl 

Bayramın ikinci günü Şerci 
stadında Bcşiktaşla Fencrbahçe 
klüpleri arasında hususi bir mü. 
sabaka yapıldı. iki bin kadar bir 
seyirci önünde karşılaşan takım. 
lar şu şekillerde kurulmuşlardı: 

BEŞiKTAŞ: Mehmet Ali -
Taci, Faruk - Hüaeyin, Feyzi, 
Cihat - Hayri, Hakkı, Sabri, 
~ref Etref. 

ve ilk dakikalarda yapılan bıl 
Fenerbahçelilerin farklı bi~ 

1 hbiycte uğrayacaklarını gos 
yordu. Nitekim üstüste Y~ 
hücumlardan sonra ŞevketiJI 
hatasc Fenere ikinci bir gole. 
oldu. Soldan yapılan bir J3C. 
hücumunda Şevket rahat bı' 
kiJde topa vuracak vaziyette1 
vuramadr, Hakkı kargaş"ıı1' 
sında srkı bir şütle ikinci ~e 

• 
1 
v 

B ı r ı nci 

Galatasaray 5 - lstanbulspor 1 
FENERBAHÇE: irfan - Şev. 

ket, Lebib - Ali Rıza, Zeynel, 
Ömer - Fikret, Yaıar, Melih, 
Naci, Basri ••• 

taş gölünü de kaydetti. . 
38 inci dakikada bir Be§~ ..., 

hücumu kornerle netic~~ıı 
Salı günü ilk mi;sabakayr Ga

latasarayln. !stanbulspor klüp
leri yaptılar. 

!ki taraf t:ı. dei:işik şekillerae bir on')ir:e sahaya çıktılar, 
oyun hemen hemen tam 1men 
Galatasaraym baskısı altında 

Pera 2 
Günün ikinci ma"·m ezeli ra-ı 

kip Şişli ve Pera l;· ·pıeri yap
tılar. Polonyalı miUtecilerden 
bir gencin hakemliği altında 
oynanan b;ı ma~a ta.kımlar şu 1 
ikadrolarile çıktılar: 1 

Pera: Çafatino - Hıristo, 
Civelek - Çiçoviç, Etyen, Can: 
lbaz - Çulafi1 Ça.çus, Vasi!, Ko
ço, Todori. 

Şişli: Ga.rbis - Vlastardi, 
Serkis - Arşev'r, Nub3r, !\lik
ro > - HrraQ - Şavarş, Suldur, 
_Çakır, Diran. 

İlk dakikalı>r Peranın hakim 
oyımu ile geGti. 16 ncı dakika
aan sonra. Şişli muhacimleri 
rakip sa hada çalı-!l'lllağa başla . 
;ıjılar. B:ı sır:::arda Diranın bir 
jJri güzel orb.lrunası Pera kale. 
şini all~k bul]ak etti, nihayet 
18 inci dakikada Nubar ile Şa
pşm arka arkaya çektikl,,.ri 
filitler gE>ri geldikten sonra Hı-• .. 
lf.LÇ!11 f~solu vuruşu Pera kale. 
~ıın agıarrru buldu. 
.... Bundan sonra oyun daha zi-

-

geçti ve sarı kırmızılılar rıı.kirı. 
krinin attığı tek eole mul{ab:ı 
ikisi H~im, biri Eşlak, biri Bu
duri biri de Nino vn.sıtasile b<>ş 
sayı ka vdederek müsabakayı 
kazandılar. 

Şişli 1 
yade Şişli takımmm üstünlüğü 
altında ge«mcğe başladı ise de 
Suldurun bozuk oyunu yüzün -
den ba.5ka gol kaydedilmeden 
ilk kısım bitti. 

İkinci de\'Te Pcrarun baskı -
sı altında geçti, ma~I Cıbiyetten 
kurtulmak için çapalıyan siy:ıh 
sarıiılar 12 nci dakikada T, ·l::ı. 
rinin mükemmel bir şütüyle J::;n_ 
raberliğe eriştikten sonra. 4:.: 
üncü dakikada da Culafinin a
yaY,iylc ikinci g-ollcrini yapara: 
maçı kazandılar. 

Bu maçı idare eden ve ilk de
fa sahalarımızda gör1;'Jümür. 
Polonyalı hakem, cidden fc\ ka· 
la.de idi, Doksan dakik ':rk maç 
esnasında en kücük bir hata bi. 
le yapmadığı gibi Suldt:r'un kas 
ti hareketi esnasında ona sa 11a. 
dan çıkarma8t da mük :mmeldi. 
Şehrimizde kalacağım o"vdu~ 
muz bu hakemden gere1c yerlı 
hakemkrimizin ve gerc!cse fut 
bolcülerimizirı b;r hayli istih.de 
edeceklerini umarak seviniyo . 
ruz. 

Ş işli 1 - lstanbulspor 1 
Bayram turnuvası maçlarına 

flü!ı de Taksim stadında olduk
kalabalık bir seyirci kütlesi 

tinde devam e<lildi. Günün ilk 
çmr 1stanbulspor He Şişli 
ptılar. Turnuvanın 3 üncü ve 
rdtincüsünü tayin edecek bu 

müsabakaya her iki takım da 1 
sa.s kadrolarından noksan bi

kadro ile iştirak etmişlerdi. 
nun ilk devresi daha ziyade 

~inin hakimiyeti altında iki 
~afm mücadelesi ile geçti. 29 

i
cu dakikada sağdan bir Şişli 
mmda santraforuıı falsolu 

, r şütü tstanbulspor kalecisi. 
~ hatası yüzünden Şişli lehi
~ golle neticelendi. llk devre ls. 
®ı#>ulsporun bütün gayretine 
raimen 1-0 aleyhine netice. 

lendi. 
lkind Devre. 
Bu devre birinciye nazaran 

daha zevkli oldu. Genç !stan
bulsPOrlular bütün enerjilerini 
sarfederek oyun üzerinde de
vamlı bir hakimiyet tesis etme. 
ye muvaffak oldular ve bu ça
lışmalarının semeresini de 15 
inci dakikada yaptıkları bera
berlik golü ile gördüler. Bu gol 
Şişlilileri canlandırdı. Derhal İs. 
tanbulspor kalesini saran Şişli
liler oyunun sonuna kadar sarı
siyah kalesinden ayrılmadxlar. 
sa da Saimin güzel oyunu kar
şısında başka gol de yapamadı
lar ve oyun da iki tarafın yap. 
tığı birer golle 1-1 beraber
likle neticelendi. 

Galatasaray 1 - Pera 1 
Günün en mühim maçı tur -

:ı:ıuva.ıun birincisini tayin edecek 
olafn Galatasaray - Pera maçı 
[eli. Ha.kem Ahmet Ademin ida. 
re ettiği bu oylına Peralılar tam 
JCadrolari:e i~irak etm:şlerdi. 
Buna mukabil sarı - kırmızılı
lar Ankaraya giden Faruk, Ce. 
ımil, Celal, Enverden ve sakat 
oldukları için oynıyamıyan Sa. 
lfilıattin ile Salim.den mahrum 
olarak şöyle bir takımla oynu
yorlardı. 

Caltııtasse.~ O!lman. - Ad. 
-. M'"..ft, m U ... ~dl, Jf\ı . 
M - ~rafhn , Nino, n udurf, Eş_ 
fıi;k, B:trta.!"08. 
oyUİıun ilk dakikaları iki ta. 

rafın karşılrklr akmlarile geçi. 
yor, 5 in.ci dakikada Budurinin 
ileri pasını yakalayan Eşfak i
yi kullanarak kalecinin boş bı. 
raktığı köşeden ilk Galatasaray 
g-olfrri.i yantı. Bıı golle c::ınlanan 
Peralılar. tam 25 dakika Gala
tasaray kalesinden ayrılmFrır
larsa da muhacimlerinin fazla 
acele'eri vi.izündrn ı;ol de yapa. 
madıiar. Bu arada Et~ren ve 
Bambin"mm iki ~ollük şüWrııic 
Oı-tman çok yüzel olanjonlarla 
bertaraf ederek uzun uzun al
kıQla ndı. 25 irıci dakikadan son
ra Gıtlr 'asarvlılar aGıldıla,.~a 
onlar da rakipleri ı:{İbi kale ö. 
nündeki fırsatlardan istifade e
demediler ve ilk devre 1-0 sa-

Evvelki gilnJ.:il Beşiktaş - F en erbahçe maçından bir görü,iüş 

Yeni bir spor mecmuası 
Memleketin en kuvvetli spor 

yazıc:;ları tarafından neşred.il -
mekte olan (Stad) spor mecmu. 
asının ilk nüshası zengin miin
dericatla intişar etmiştir. 

rı - kırmızılıların galibiyE:ti ile 
neticelendi. 

ikinci Devre : 
İkinci devre birinciye Mzıt. 

ran daha heyecanlı oldu. llk 
dakikalarda I'era kalesini sa -
ra.n Galatasaray muhacimleri 
bozuk oyunları yüzünd~ bir 
bir çok muhakkak goller k~ır
mışlardır. 25 inci dak ika.da 
Budurinin fevkalade bir Eütü 
kale diğerini yalıyarak avuta 
çıktı. Akabında Bu<lurinın ıık 
mükemmel pasını Serafinı fena 
}mllanarak kaçırdı. Galatasa.· 
ym neticesiz geçen bu ba.sktsm. 
dan kurtulan Peralılar ~ayanı 
takdir bir enerji ile oyurıu Ga
latasaray nısıf sahasına intikal 
ettirdiler. Perarun sağlı sollu a.
kınları Galatasaray ka.leeilli 
her an tehlikeye sokuyor du. 
Bibiribi arkasına kornerler ka
zanan Peralılar biraz şa l153U:. 
hkları yüzünden biraz da kaleci 
Osmanm mahirane oyunu kar
şısında netice alamıyorlardı. 

30 uncu dakikada Pera mi.i
dafi lerinin ceza çizgisi dahilin
de Buduriye yaptıkları fayWıli 
hakem penaltı ile cezalanerrdı. 
Eşfağm çok fena attığı şüt ka. 
lenin çok üstlerinden havala.na.. 
rak avuta gitti. Oyunun b'!.!n~w 
sonraki kısmı tama.ll"en Pera 
lehine cereyana başladı. Ovu
mırı bitrıt"Siııt:; 30 saniye kala 
F:ı:-hcrn ılıı'l:ıli Galatasar ay a
leyhine trolle neticelendi. Sol. 
dan G1.latasqray kalesine inen 
Todori topu Etyene geçirdi. Et. 
yenin şütü Osmanm plonjonu
na ra~en ağlara takıldı ve o
yun da bu '"aziyette 1-1 bera. 
ber liklc neticelendi. Hakem' Ah
met Adem oyunu iyi idare etti. 

Hayretin Bahtoğlu 

Teklrdağda 

Profesyonel güreçler 
Tekirdağ, 15 _(A.A.): - Dür. 

Tekirdağmda greko Romen ser • 
best güreŞleri yapılmış ve bu m ü· 
sabakalarda vali ve tümgenera' 
başta olmak üzere altı bine yakm 
seyirci bulunmuştur. Evvela yerli 
pehlivanlar arasında güreşler ya • 
pılmış ve bunu büyük müsabaka 
lar takip eylemiştir. 

Kara Ali ile güreşen Habe; 
Kasım Tafari yedi dakikada mağ 
lOp olmuştur. Ankara ve l stan . 
bul müsabakalarının intikam gü 
reşini bu gün Tekirdağlı Hüse . 
yinle yapan Alman şampiyom· 

Villi Man 14 dakikada yenilmiş. 

tir. 

Cemal pehfü·anın idaresinde ye: 
pılan bu güreşler fevkalade he . 
yecanlı olmuş ve binlerce yurtta 
şuruza bayramı hoş geçir:mek fır 

satını vermiştir. 

Yeni bir tayyare rekoru 
P aris, 15 (A.A.) - Excel

sioc ga.zetesİllin bildirdiğine gö. 
nı beş bin kilometrelik dünya 
sürat rekoru, 5066 kifometre -
lik bir mesafeyi 12 saat, 30 da
kika, 58 ' saniyede saatte · 4:04:, 
436 kilometre süra.pe kateden 
Sovyet pilotları Shabanof ve 
Motviger ta.rafından kırılmış· -
trr. Pilot lar 900 beygir kuvve . 
tinde iki motörlü bir tayyare 
ile uçmuşlardır. 

Bundan evvel 1938 senesinde 
toois edilen rekor saatte vasa
ti 400 kilometre uçmak suretile 
yüzbaşı Rossi tarafmdan kırıl
m1'b4 

İatanbulsporlu Sıtkmm ha. 
kemliği ile oynana n bu müsaba. 
kaya Beşiktaşlılar başladılar. Ve 
ilk dakikadan itibaren de Fener 
aahasır: a yerle§tiler. F ener mer. 
kez muavininin aksaması yüzün. 
den hücumları mütemadiyen ta. 
zcleyen Beşiktaşlılar yedinci da. 
kikada Şerefin sıkr şütüylc ilk 
sayılarını da kaytdettilcr. 

Fener defansının bozuk oyunu 
.... ,. td • '. 

Matbuat takımı 
Ankaradaki maçı 

kaybettt 
Ankara mütekaitlerile karşı. 

13,§mak üz.ere Ankaraya giden 
latanbulun IDefbur Matbuat 
t&Jaırnr ~lllc.i gün 19 Mayıs 
M:admda bir müııııa.ba.lca yapmış 
ve 3-2 yenilmittir. 

.Aıııkaı-a takmu geçen seneye 
kadar lf..rinci talcımla.rda hatta 
Ankara muhtelitinde yer almış 
elemanla.r-"...an kurulmuştu. nk 
devre 2--0 Ankara lehine bit. 
miş ikınci kısmın başlarında 
.Ankaralılar ti<;ilncü gollerini at· 
~arsa da bundan sonra da.. 
ha can !ı oynameğa be.şlıyan ls. 
tanbullu ~er bir Sedat 
diğe-ri Ulvi vasıta.sile iki gol at. 
mı.!J}a.rdır. 
· Mat buat takımında. möda.faa 

çok bozuk oynamış. muhacim -
lerden Ulvi, Be6im ve Sedat mu 
vaff ak olmuşlardır. 

Korner atışında top kale ~ 
dü~tü. Şerefin sıkı bir şiitı.I t 
Fenerliye carparak g'!ri g! 
Hakkı topı.i' kaparak çok gii~~ 
şütle Beşiktaşa üçüncü gol~ 
kazandırdı ve devre de 3 -
şiktaş lehbe neticelendi. 

İKİNCİ HAFTA Y~ 
'Üç golle mağliip vaziyette 

Fenerliler ikinci kısma basta! 
takımlarında mühim tadilat l 
mışlardı. Hiç muvaffak oJatıı' 
Melih ve Zenynel çıkarılınrf• 
kez muavin Ali Rıza, sol 
Haydar ikame edilmişti. ıJil 
hattı da Orhana verilmiş bııl 
yordu. • f 

Bu tadilat derhal tesiril11 

terdi, muhacımlarla beraber 
reket eden muavin hattı toP11~~ 
şiktaş nısıf sahasına yerl~ı 
ve 8 inci dakikada BaJdrıitl 
zaktan attığı şüt tam zai>" 
içeri girdi. • 

Bu gol san lacivertliter1

0
t 

iyi çalışmağa sevketti ve ~,,r 
nin ortalarında ömerin eşzı"i# 
basını alan Fikret takımırııtl 
ci golünü de çıkardı. 11_ 

Bundan sonra FenerJilet' 
lfıbiyetten kurtulmak içirı 
çalışıyorsa da Beşiktaş ınii~ 
smı mağlUp etmeğe muV'af 
lamadıklarmdan müsabaka>~,, 
kaybederek sahadan ayrıldı 
Müsabakanın ilk kısınırıdıı f 

şiktaş, ikinci levresinde de 
0 

nerbahçe cidden güzel bire; 
çıkarmııtır. Hakem Saınitıltl 
resi kusursuzdu. ,A 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz111B1
1 

Nevralji, 1" ırıklık ve bütün a~rılarınızı c1et1" 
keıer. icabında günde 3 kase alınabilir 
· Her yerde pullu. Tcu.tul!ırı 1srarla i.!tcyüfr:. ~ 

-
·= -1111!! .... :n: :v:..... :m ~ 

r.· ,,,r. $ 
. Muhammen .bedeli 3906 lira 25 kuru-:; olan 50.000 adet 25,.,:ıO) 

tım eb'a.dm da çımen to karo 27.11.1939 P:ızartesi günii s::ı:ıt (J0,3 
Lut>ukl.a Haydarp:ışada Gnr binası dahilindeki komisyon tnrııfl!l 
açık c~s.illıne usulile satın ahnacnktır. 

11 
Bu işe g irm.ek isl.İ).cnleri!' 292 .liı:a 97 ku_ruşluk '.11llY:tkk~I ır~,d·1 

ve kanunun tayın eıtığı Yesaıkie bırlıklc eksıllrııc günü s~ı11tıı1C 
komisyona müracaalları lazımdır. 

Bu işe ait şartnaml'ler komisyonuan :ııtıl(ll 
parasız olarnk ~!J) co:J7 tadır. 

n: 
Urr.um NP~riynlı ı.ı:ırr rıl 

Hefllı Ahmet ~e\'cıııııl 
S.UUBl : ASI.ti US , 

Basıld ığı yer: VAKiT Mn tbaası 


