
ndar· 

Hatay mebusları seçildi 
pa:.k~.a, .5 (A.A.) - 5.11.939 
bus . ~U yapılan Hatay me. 
hur· intihabı neticesinde Cum
g" ıyet halk partisine nam.7.et 
'l':e~Uen 12 zattan "Mehmet 
düı lrh~ Bekir Sıtkı Kunt, Ah
lat gam Türkmen, A1>clullah Mur 
l'et ~:-~Hamdi Selçuk" Ekseri
~arak mebusluğa seçil. 

HEIMRDE 3 KURUS 
- -

Amerikada teslihat 

r. P azartesi 6 lkinciteırin 1939 ~ Y IL: 23 • SAYI: 7840 

Vaşington. 6 (A.A.) - Ame· 
rika pek yakında 3 tayyare ge
misi, 8 kruvazör, 62 destroyer, 
32 denizaltı, 31 yardımcı ge. 
mi, 32 tane de "havadan daha 
hafif,, sevkedilir balon yapa• 
caktır. 
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lnıanya bitaraf li111anlardan 
rtık ihracat yapanııyacak 

Garp cephesinde A iman 
.;!_opçu ateşleri genişliqor 
l.!nhş tefsirlerin 
"'1Une geçmek için 
~ Yazar:· A SIM u S 
~ etler Merkez icra Heyet i 
~ ~ Hariciye Komiseri Mo· S 91daı'ın son nutkundan 
~ ):!e aid olan kısmı hak

"IUI müt•lialarda bulun· 
mütali•••n tamam· 
iç~.n bugü_? ~e birkaç 
luzum soruyoruz. 

ile $)y:t«f* ..... 

~~tal.iri ile ifade eclilebilecell 
~ lbeaele yoktur; yalnu 
~:-.. Yoldaı·m sözlerinden 
~' 'Yoruz ki, eauı 5o'9')'etle
~ llhlvafakati alınarak hazır. S olınaaına nimen T ürlü . 
~ lllCiJtere ve Fransa ile ak· 

lc.pbklı yardan paktı 
~ yanht tenin uira
~ :.:~a .tefsir tarzının yanhı· 
S :-unizin döndüiü kadar a
lıL....~ ~ çalıpnak Türk • Rus 
~naan bize ilham ettiği 
~ l>İcdani bir vazifedir. 

llıt l'itlcterem Sovyet devlet ada
'• - lngiliz - Fransız palr 
~~etmekle Türkiyenin Av· 
. ~hart, mabrekine ginniı 

11.h"tunu aöylüytt. 
t'laQIQ Türk - Jngiliz · 
~ Paktının en b Ü y Ü k 
.. , • Avruriada inkitaf halin· 
~ ~İn Balkanlara ve AkS ıırayetine mini olmak 
~ , .. ~- Nitekim Milli Şef lnö· 
'~"'1A1< Millet Meclilini açar
~lediği ftutukda: "Biz bu ltS e ile harb fecayü içinde 
~ Çeken Avnıoada bir em
~ ·~ntakası tesisi su~tile bu 
~ ol müstakbel inkiNflanna 
~ti.. trıak gayesini güdüyoruz.'' 

tt.a.• 
~· Molotof Yoldq'ın zan-
' ıı.İc Iİbi Türk • lnıiliz - Fnn
~ ... .~ı bir hart. vasıtası oba,r· 
~tün diğer- açık denizler plH 
~deniz ele bir harb mıntakası 
~ .ırnı, olurlar. Bu denizde 
~ )o~u ile Almanyaya sevke
••~~ ticaret eıyası da lngiliz 
"'i ,1Qaız harb gemilerinin kont• 

l'Gt,tı11a ginnit bulunurdu. 
' ili 4 

• lngiliz - Fransız paktı
~ " harb vasıtası değil, bic
~~~taıı oldu~unu isbat için 
~ bir delil olmasa yalnız 
"~ İzin bu manzarasını gös· lt-1 liüi gelir. 
~ dı lci bu pakt imzasmdan 
~lcdeniz ve Balkanlar mınt' de• ıulh lehine olarak bü • 
. ..., iitiklikler batlMnııtır: 
~::elen evvel ltalya ile Yu
~ •raırni-a bir ademi teca· 
l'~~~tn temelleri ablnu,tır. 
.\"ta._,_nın müttefiki ve Balkan 
't,,.._ ~l'ftın mühim bir uzvu olan 
.._.._ "••tanla ltalya er.ııaıncla~i 
.bh lla..ı.. - t) • bö" 1 • A L ! t .... _ --e erın y e samımı uır 
""'ıl;}'ol•tna ginnesinde Türk -
': · Fransız paktının büyük 

1 oldufu inkir edilemez. 
(Devamı 5 incide 

lngiliz harp gemilerindc:ı 1ıfriııdc taY],'arc dafi to • 
pu ateşe ha::ır vaziyette 

Şimlali Almanya 
sahil lerinde 

İngiltereye hava taarruzu 
f ahşidat ya·pıldı 

için 

Anvers, 5 (A.A.) - Alınan 
bazı haberlere göre, Ingiltete 
hükumeti Anvers vapurcuları. 
na yaptığı tebligatta Alman eş. 
yasırun bitaraf limanlardan ih. 
racma da mani olacağını bil. 
dirmiştir. 

Eı?er bu haber teyit edilirse 
ln~iliz hükumetinin deniz kon., 
trolünü her iki istikamette, hem 
giri3te hem de çıkışta yapmak 
azmini gösterecektir. Şimdiye 

kadar Almanya bitaraf liman· 
Jardan bazı .ihracatta bulunu. 
yor ve döviz tedarik edebili -
yordu. Fakat çıkış limanlarının 
da kontrol edilmesi Almanyaya 
A vrupaya sevkiyatta bulunmak 
imkanını bırakmıyacaktır. 

Paris, 5 (A.A.) - Havas a. 
j•nsı askeri vaziyet hakkında 
şu mallımatı vermektedir: 

(Devamı 5 incide 

Bir lngiliz heyeti 
A merikaga gidiyor 

bölen 
alınacak 

T ahfelbahirleri ikiye 
(avcılarla) tayyare 

(Yazısı 3 üncüde) 

Berllnda ışıtııan söz : 

Bitler garp devletleri-
ne teslim olmaKtarisa 

Si alin' ili bütün şartlanm kabul edecek 
Almanya Balkanıard.a karı
şıklık çıkarmıya çalışıyor 

alındı (Ycın S incid 

- O genildi 
G . Saray Topkapıyı 9-0, Beşikfac: 

Süleymaniyeyi 3 · O Beykoz 
lstanbulsporu 2 • 1 kazandı 

. 
Dün'kü FeHerbahçe - Ve/t1 maçından iki e"'$fantarte (Spor yazılarımız 6 ncr sahifemizde) 

Musolini 
Askeri mühim 
tedbirler aldı 

Roma, 5 (A.A.) - Mwsaolini 
askeri mahiyette çok mWıim 
tedbirler almış ve ordu baş ku
mandanı Mareşal Badoğlio ile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Mareşal Badoglio tekailt ya. 
şma gelmekle beraber muvaz.. 
zaf hizmette alıkolunmuşutur. 
Berlin ataşemiliteri general Ro. 
atta erkanı harbiye ikinıci re. 
isliğine tayin edilmiştir. 

Nihayet Mussolin'i. birinci 
gnıp kumandnı sıfatile veliaht 
prens Piemonte'yi, erki.nı har
biye reisi mareşal Grazlani'yi 
ve yeni harbiye müsteşarı ge
neral Soddu'yu kabul etmi§tir. 

Günlerin peşinden: 

Mütesariulf es ad maddeler 
İzmir taraflarmda dal)'an hah klarmm 1bncı •enecL 

dilinden şlkAyet edenler var. Dünkil guet.elerden birinde d, 
~ennp •il&7etlerinde binlerce kasApbk hapanın pldaşan 
kış içinde öUbn tehlikesinde oJdutu yuılı7ordu. Bunlar J'elli 
Ticaret Veklll Namıl Topçaoğlanun al&kadar olacalı blnr 
mühim meseledir. 

Hükftmetln canlı ve camııı 7iyecek şe7lerbı 1JıNeaua 
menetmesi umumi bir milli müdafaa tedbiridir ld, adece 
memleket dahlllnde muhatau edebilmek şartı ile m~net 
olmak lbmıgelir. Bir defada binlerce kilo olarak çlkaD dal· 
;ran balıkları eski h ukuk t&blrl ile "mütes&.rlulfeead .. mabl-
7ette oldupndan umn zaman detti, kısa bir mücJdet içinde 
bile mubafua edilemez. Derhal satılıp sarfedilmedikçe heder 
olmuş sayılır. Kasaplık haJYanlarnı <la ihraç ecJUmecUi1 tak
dirde kqDı beslenememek ye muhafaza altında tatulawawak 
yüzünden Jine ölüm t.ehllkesbıe maruz olduiu temin edlll)'OI'. 
Bu tilrlii haJYanlardan istifade edebilmek için tek bir ç_... 
vardır: O da kara laf basmadan evvel keserek et.lll'bd b
\'Urma 7apmaktan ibaretUr. 

Şa halde mDll müdafaa -...ıreu altında konaa tbncat 
memnut7etl karanndan lstlsnMJ lcabedenler üzerinde • in ve 
şiimtlllü bir tetkike thtl7aç Tar demektir. BASA..~ l\OllOA ' ı 
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!şaretler: f 
Hatayın beş mebusu 

Bugünlerde Hatayın beş mebusu Tiirki) c Uii.riik ~lillet 
,..,clbine iltihak edecektir. Hataynı :;lyıı."'i Vl' içtimai mukııd· · 

.ıeratınuı son safhasını teşkil eden bu hııl nke zamandır isti
lıalcden istihaleye u~l'a) tı.n hiı• ''atan p•u·~asnım mesut tali· 
Wnl ı~aret etmektedir. 

ıİntay mcbnslııı·ııu :'.\lillct ~lediNI kürsülerinde JtÜl'llll'k 

vakıa. bugiiıı için aı·tık tabii olmaktan ha~kıı bir vasfı nı·zct · 
met:. Ji'akat Hata) ı aııa 'ntniUn bir intihap (lniı'esi lb\llnc ko· 
)"&il hAdlselerln tarihi öyle bir )'eknn tcşkll cdcl' ki, her saf· 
hası ayrı bir ferR~tin, rulllet birliği i{,;in ynrılnıı ı•ıiicn•lAJc:ıi.• 
ufkunu nydınlatinaktadır. 

Hat.nl"JD ana \'atahdnn uzak kRli.İığı p.itnl<'ıi Uej, hlliıi 
ı>edetln ; iik ek politik menfaa\tleri lcht\lRt·hu lllldlr cdcrı 
Büyük Millet Mecll i Hatayuı ana ,·atmıdırn uzak kalınasınn 
:-."nelerce tahammnt etti. Hu tahammüliin ne kıulnr ncı oldu
~uıın, bu faciayı güzii ya~lı bir millet namına lmğriil• bh· tn-:
ba.sıu· ,;ibi kabul cttij;,rini onun kıtdıu· kim:-.c takdlt' C(Jcmcz. 
Teessür ,.o hmı aslyct )'\•rim nkU \e te(thh'I, (tevlctln yiik.Aek 
menfaatlerini biı'lncl pliinda tutmayt keh(tU\C \'Adfc BU~n 
Jliiyiik :Millet :M'eclisl l\ltt• l>t.\yle bir \u\\'a h:lntlt senelerce ıztı
rahını giizlt•rinln kt narında sali:lftJ au bir anıt J{İttl tO<·ukla· 
rını h<'klcrdi. l<'ukat onu ılnntn,mn. hlt· l\n ıhnı yAde\rıtı•ktcn 
~eri lmhnııdı. 

tik ı)c•fa OllllJl lıustı._ı uu· ıduı·~,) t! Ulhi Uİhift,..llll lemin f't• 

ıne)·i siyasi urnkadderatm kaplanmı. uygun huhlıı. Bu saf
hayı onun lstlklll davası takip etti. Mü~takll Hatay BUyi\k 
)Ullet Meclisinin Türk vataDIDın blr partası için duydınl;u 
hislerin kısmen tahakkuku mAnumı ifade adl)·oNlu. Fakat 
Tiirk \'atanı, coğrafyasi)le, tm·ihlyle hir kiil olan hu ıoıahadan 
a)'l'J bia- şey d~lldl. 1\lüstukil Hatay kendi arzı.ısiyle, kaı•n· 
ı·iyle ana vatana lltlhalı: etti. 

\"akla ana vatana iltihakın zamanmuadıı görül<lüiü ı;;e
kil<le hlr hayli şeklllcri ,-ardır. MeselA cebr il<', zorbalıkla ha 
J:;;I yupmnk, tahakkuk ettJrmek miimkiindil. l•'akat. hiz haklı 
idtk, o kRd.a.r ki cebir '\'e zor kullanmaya liizum lrnhnntlaıı 
davanın halli imkilnmı cl<lc ettik. . 

Hiiyük MiJlct Mcclisbıc iltihak cdc<·ck IJcş Hatay ım•busu 
artık facialar ve hicranlaı·la dolu bir tarihin ebediyycn kaı>a
nışmm son faslını işaret edecektir. Meclis onlnı·ı uzun z"1Jlan 
çocuklarmı kaybeden bir ananm hasreti Ue beklemektedir. 

SA DRl EiıTEM 

inhisarlar idaresisin 

Yeni teşkilat kanun projesi 
lnhisa.rlar umum müdürlü

ğünün yeni teşkilat kamın pro. 
jesi mUtalealan almmak üzere 
Vek,Jetlere g&ıdeıilmi§tir. Pro 
jeye göre hukuk müşavirliği, 
umum muhasebe, in.pat, leva. 
zım ve mübayaa, memurine nak
liye ve evrak gibi yardnnct 
servisler ıs.mum müdürlüğe bağ
lanmakta. idare kısrm müdürlü. 
ğü lcaldrrılma.ktadır. Ummn 
müdürlük mühim işlerle meŞ
gul olmasını ve murakabe vazi
fesini hakkiyle yapılabilmesini 
temin icin iki tane umum mU.. 
dür muavinliği ihdas olunmak . 
ta.dır. Gene projeye göre lstan. 

·bul fabrikalarında ayrı ayrı 
mevcut tamir atelyeleri Cibali 
tütün fabrikasında birleştiril
mekte ve bir atelye haline geti. 
rilmektedir. Tütün kısmına bağ 
Jı ziraat ve %in.at fen şubeleri 
tütün ve ziraat fen şubesi namı 
altında. birleştirilmektedir. · 
Kısım mUdllrlerine bağlı şube 

muamelelerinin takip ve intacı 
.kısım :nrildUrlerinin sallhiyet 
ve mesuliyetine bırakılmakta, 
merkezde bir memurin komis
yonu teşkil edilmekte, merkez 
ve taşrada inzibat komisyonla
n teşkil edilmektedir. Teftiş 
şubesi müdilrlUğü, reislik hali. 
ne getirilmekte, taşralarda.ki 
müstakil mildUrlUkler başmU. 
dürlük ünvanmı almaktadır. 

Kışın vapur tarifeleri 1 
değiımiyecek 

Denizyollan ve Şirketi Hayri -
ye idareleri bu sene lkış vapur ta· 
rifesi yaıunıyacaklar ve sonbahar 
'tarifesinde yapılacak ufak tadi · 
'!atlarla iktifa edeceklerdir. Esa· 
aen~tarifede bazı seferlerin mu -
ayyen tarihlerden sonra yapılmı
yacağı kaydi vaı1dır. 

Bu suretle fimdiye kadar se -
nenin dört • mewiımnde başka 
'ba§lca .. tarifeler yapılırken bun • 
lian sonra yaz ve kıt olmak üzere 
jki ·tarife ~yapılacak ve son-bahar 
ile ilkbaharda ban eeferler tendi 
•~ d'l • 1"- ""' !t..r,,_ 4~1 &en ı enne agv veya ınUil9 ıı:r.n e· 
ce'ktir. 

-0--

Hususi Türk·mekteple
rine imtihanla 

girecekler 
..Maarif..VekAleti, muadeleti ta. 

Yanşan ve Çankırı tuzlaları 
Çamaltı tuzlası gibi merkeze 
bağlanmaktadır. Proje- ile kad.. 
rolard& değişiklik fora· veya 
ihdas ve ilga yapılması için u
mmn mdürlUğe aa.Wıiyet veril. 
mektedi.r. Projeye baÇ'II muvak. 
kat maddeye göre ffi51M'l 
yeni tilil'eme' '.iht"t>al< ettıntmeeı 
şöyle olacaktır: · · 

"Memura verileöek 'derece 'ô' 
tarihte aldığı ücretin telfabUI 
ettiği derece ve aynen tekabül 
etmediği takdirde en ya.kin de. 
recedir. Memurlll\ 8 temmuz 
1939 tarihindeki ücreti en ya. 
km derece ücretinden ister fag,, 
la, ister noksan olsun terfi e
dinceye kadar 8 temmuz 939 ta
rihindeki ücretinin verilmeaine 
devam edilir. Fazlalık takdirin
de aradaki far:k büt<ıe tuarru
fuııdan tesviye olunur. 

Memurun 8 temmuz 939 tari.. 
hindeki ücreti müteakip iki de. 
recenin tam ortasına tesadüf e. 
derse yukanki derece en yaltm 
derece itibar olunur. 8 temmuz 
939 tarihindeki Ucretiyle geçir
diği mUddet tahsil vaziyetine 
göre iki veya Uç seneye bali~ o. 
lan memurlar, bu madde hüküm 
leri dairesinde ithal edildiği de
:receden bir yukan dereceye ter. 
fie ve bu derecenin ücretine 
hak kazanır.,. 

İstanbul ve lzmir Mın
taka ticaret müdürleri 
İzmir mmtaka ticaret mUdür. 

lUğüne İstanbul mınta.ka ticaret 
müdürü B. Mehmet Ali. fstan· 
bul mmtaka ticaret müdUrlil • 
ğüne de İzmir mınta.ka ticaret 
müdürü B. Avni naklen tayine
dilmişlerdir. 

-o-

Bayram münaıeebtile 
giyecek e§yaaı 
pahalılandı 

Bayram yaklaşması do1ayısile 
bilhassa giyecek esyaaı üzerinde 
bir fiyat yüksekliği başlamıştır. 
~yakkabı ve bilhassa Avrupa ma· 
1ı oldukları iddia olunan kur.ıaş • 
lar çok pahahlaşmıştır. Alal:a • 
"darların bu yolda tahkikat y~p · 
maları beklenmektedir. 

-o--

Otomobille tramvay 
çaroı~tı 

BoQazda 
> • 

Evvelki gece bir balıkçı 
boğuldu 

Yenı N orveç elçisi "Bu~un~u Tur~i~ 
Rumen ıktısat mu~ 

Evvelki gece saat 20 de Bey. 
lerbeyi ile Vnniköy arasında 
Rumeli İtavağmda Garipçe kö. 
yünde oturan bahkçr N'bım ile ı 
Beşik~ı Sami balık avlarlar. 
ken Şirket Hayriyenin bir vn • 
pıthıhun dalgald.i"ı sandalı rıh. 1 
tıma çarptırarak devim1iş ve : 
iki bahkcı deni::c yuvnrbnmış. 
tardır. Etraftan yeti~enl0r bur~ 
!ardan Nazımı kurtarmışlar, fn. 
kat S!mi dalgalarda kaybola . 
rak boğulmuştur. 

---v- -
İürk - Rümefl 
tn Ü2t) ·~ti!leri 

TUrk - Rc»n~h ticaret mü. t 
zakerelerine bugün sabahtan i. 
tibaren Tophane köşkünde C:e. { 
vam edilecektir. Şimdiki ne'i. ı 
celere göre. Romanya bizden pa
muk ile diğer bn7.ı maddeler a. · 
lacak ve buna mukP.b;l mernle· 
ketimize mühim miktarda pet. 
rol ve benzin gönderecektir. 

o 

Parti nahiye kongreleri 
. Evvelki gün başlıvan Cum • 

hu.riyet halk partisi nahiye kon. 
greleri toplantılarma dün de 
devam edilmiştir. 

Dün Beyoğlu kazasının Has. 
kqy. Çdtaı~m Karaca.köy, E. 
minönUnUn Kumkapı, Kadıkö
'Yiinün Kızıltoprak ve Erenköy, 

, Kattalın Pendik, Sarıyerin Bü. 
yükde.re, YaJovanın Çıııarcık 
nahiyelerinin kongreleri yapıl -
mıştır. 

---0--

d •• b h ld • rinin neşrettiği ça1' un sa a ge l ~~eğerli bir eser 

·f urkiye ıle aramııda~i fıtatet 
..&tıs, ıhirı ink•6'afına çaı11aeağim .. 

itima.t mektubunu takdim ede 
t.-ektir. . 

M. J. Raeder, bir muharrırı 
J mize şunla.rl ı!Wylcmiştit: . 

l "- Tür.kiye - Norve". m 
nasebetleri tamar~iyle ıtd~tl ı 
c~~ ~ :;i lclnde ve noma' 1" · ı . , . 
halc'C'd!r. . . ., 

~ Bu milnasebetletı dahll Z\5ft 
r rl-.: kl:•·vetletldit-Mek ~ aramız: 

de•.: ticıı ret j~lerlnı mewn 
klırın"" nnlurourna. ııy~un ola· 
rak i~işaf etirhıO~ idn l>UtHr 
gavretiml<> c;al•,,acaf'rm. 

Yeni Xoı·ucç sefiri R..aeder 

2'orveçln yeni Ankara elçisi 
:\l. J. Raedcr dün sabahki sem. 
plon ekspresile A vrupadan §Ch. 
rimizc gelmiştir. :\1. J. Raeder 
Sirkeci garında sefaret ve kon. 
solosluk erkinr tarafından kar 
şılanmış ve doğruca Park ote
le gitmi§tir. Yeni elçi burada 
iki gün kaldıktan aonra Anka. 
raya giderek Cumhurreiaimiı.e 

1 

Norvc:: te, Türkiye gibt IUlh 
istiyor. f ld m"rıle~ct ar~da 
tam bir fikir birli~i vardır. 

Norveç, A vruoada cereynn 
etmekte olan harı>te kati suret. 
tc bitaraflığını muhafa.z.' etme· 
ğc karar \'erml$Ur. Diı?er ls. 
kandinavya ve Baltık hilkü. 
met!eri de aynı ~kilde hareke• 
ediyorlar. 

Stokholmde dört devlet reisi 
arasında vamlan konfera,,ııı" 
yegAne hedefi de bunu bütün 
dünvaya ilan etmekten JbareL 
ti. Harbin sonuna kadar hiç bir 
tarafa iltihak etmiyeceiiz. 

Konferansta herhangi bir 
pakt yapılmuı mevzuu bahl!IOI. 
mamlfbr.,, 

Çörekçi fınmndan hır· 
sızlık yapıyordu 

Kar~kte Fevzipaşa • 
Limamn ıemızıenmesine başlandı 

caddesin®t:,1:.Yeaede oturan 
Necip oğlµ . Haldu Zeyrek s· k • ht .. •• de SOn f B 
caddesinde Alişanm 78 numara. ır ecı rı ımı onun n 
Jı börekçi fırmmdan hırmzlı.k 1 1 • k 
yaParke~cUrmUm~ut.halinıde tophane Ön eri temizlenece 
yaka.lanmış, bunun uzenne ya. ı ıı ı ıı:ıueu Hı c. 'Tbn< ı 
~kalıyanlfiıfp ~ .. ·~ rntıtara.k 1 ~ 1'itna.n reisli~" mu. tadır. Senelerdenberl biriken 

·oıçak çekmiştır. 1nafcaıe Vekiletimn verdiği talı.. b~ ·demir 1rillçeleri temi&len 1 ~ ,~,: .t~aıa:a.h'~ sia.t ile )ima.um 'teriıizJenmeaı- dikten 80lll'& Sirkeci nhtmılL 
hkakt~~ı.lJ.i:.!!, ~uçtan kı. ıne bafl•mıttır. tık olarak Sir. rınm önü tehlikeeiz bir hale ge. 

a a. 1Mol?ıanuı09wa • ıkeci nhtmılarmm önUnde bulu. lecektir. :.-o-
nan demir ve zincirler denhıc:len Bundan sonra Tophane ..._ 

Radyo antenini tutunca çıkanlmaktadır. Buraaı o ka- hilleri ve daha aonra da Hali-
cereyan çarpb dar fena vaziyete gelmiştir ki, cin temirJenmeeine geçilecek • 

son zamanlarda gemiler demir tir. htanbul limanında çok mü. 
atamaz olmuşlardır. Çllnkü de. hinı miktarda demir ve diğer 
mirleri muhakkak denizde de. madenlerden bulunduğu Umlt 
mirlere ta.kılmakta ve kopmak. edilmektedir. 

.KadiJtöyüıide Yeldefirmenin. 
de 42 nuınara.da oturan Oenuuı 
Karakol caddesindeki qc;ı dillt. 
kanmm radyo antenini elile 
tutmuş, sonra telde cereyan ol
duğµndan yere yuvarlanarak 
yaralanmifbr. Olman Haydar. 
paşa nUmune tuuıtahanee~ kal. 
dınlmıştır. _ ,,._ ı 

Tiyatrodan çıkınca 
atka geldiler 

Evvelki gece aat 24.30 da 
lstinşede oturan Şevki oğlu 
Şevket ile arklEl&llan Hilae>:in 
oğlu Ferit. Mehmet oğlu Refik, 
Tahsin oğlu Sabri ialmlerinde 
bet kiti »nirgln tiyatroeun • 
dan çıkarak bağıra ça_ğıra. pr. 
kr söylem.efe bafl•mıilar ve ıi· 
klyet ilzerine yakalanarak hak. 
lannda tahkikata bqlanmffJ • 
tır. ı 

Devlet Meteoroloji enstitüsü
nün verdiği malümata göre ha. 
raret dün Çorluda 12. Uşakta 
14, Diyarbakırda 11. İ8lahiyede 
19, 1zmirde 21, lskendenında 
2~. Adana ve Antalyada 26 de
rece idi. 
Doğuda kar vağmaktadır. Ha 

va F.gede ve diğer yerlerde ka. 
pah gec,:mektedir. 

1 
1 

Marıilyada alıkonulan 
kahvelerimiz 

Brezilya.da.n. memleketimize 
gönderilen 300 bin kilo kahve
nin Marailyada Fransızlar ta • 
rafından alıkonulmuı piyaaada 
fena tesirler yapmı~tır. ClinkU 
gittikçe kahve stoku azalma.kla
drr. Bu 300 bin kiloluk parti il" 
bir az genişliyeceği ümit edili
yordu. Son vaziyet karı.ısında • 
ıbu ümit de kalmamıştır. Yakm.. 
da kahve buhranının ba.cılı:ıma.. 
sından 've fi va Jarın da yükl'!el. 
fılt:sınden korkulmaktadır. 

Akaarayda dört diik
kan yandı 

Evv<'lki l?CCc saat 2.30 da Ak. I 
sarayda Millet caddesinde Bo. 
dosa ait ve sie;ortasız olan 65 
numaralı binadan vangın çık
mış. binanın altındaki Aliye a. 
it turşucu dükkanı tamamen ve 
yanındaki terzi Feyzi ile Mem.. 
duhun dü.kk~nları kısmen yan. 
dıktan sonra söndUrUlmilştür. 
Binanın altındaki turımcu dUk
kinında Ali isminde birisi yat . 
maktadır. Yangının bunun dik. 
katc:izliği :!e rıktığı zannrd!I -
mekt,...ıir. Ta)..ı .;1, .. t vıı.nıl"''l'" 

tadı:. 

Arkadaıını yaralayan 
amele 

Evvelki gece Tophanedeki 
Poli'nin mevhaneaind• kafayı 
çek~ amele' Yusuf yolda rut
ladıJı arkad~ı lu.etıe eski bir 
meseleden kavra etmif ve kun. 
durl\CJ bıçaiile kaba etinden yL 
ralıtmtRtJT'. Bu sıra"ıı Muammer 
isminde birisi Yusufu yakala • 
mak isternis fakat o dıı <'llerin
den yaralan"1:ştrr. Yaralılar te. 
davi altma alınmı~. Yusuf ya. 
'c-ı•ıınmuıtır. 

--0-

Bir araba parçalandı 
Mı:ı.kten talebelP.rini arabasilc 

evlerine t.aAıvan Hiiseyin oğlu 
HüQ<"vinin arabstsına Kızıltop. 
rllkta vatman ömerin idaresin
de!<i 24 nurrı::ıralı tra.mvav çarn. 
mış ve araba parrPlanmıştır. 
İçindekilere bir <>€\' olmamuürr. 

--o-

Parmaklannı makine
ye kR.otırdı 

Cibnlide tütiin fabrikaıımda 
amele Şakir kızı Hayriye Gün. 
düz e!inin parmaklarını si~ara 
me 1dnesine kantırara k kestir -
mis ' 1st· ı .. rı ve lrald•t"t'nı·ştır. 

---------------------------------------~----~ .. ......... -... -. ... -. ._. .... _.. .................................................. _ .... __.. 

Kadir Gecesi ve Bayram 
IP.,a .. teaı ı ~ 1 1,1 1-.tanhul Miiftiilü~ii111l~n: 

1 

rıcın,.itf'srının sı>ki1.ıne mUsadif Çarı:.ıanıha ~tinU Ra-> 6 fı. T•"· 1 11
· _:: mazı rrlfin : • ı al.ı." olmakla akşamı t l'cı "mbe ,r;e· 

~ f <'C!lil · '~ı k'lrl'r on UçllnC'll Paıı;artesi günü de Bayram 
c( .4 naınaurı 1 'Vi ~anıazıın 1 olduğıı ilAıı olunur. 

~ nıııı &> nızıı b6 Sr-.dıı 1.,; fitır 
ıxı~lerle resmi ve hu. 

lek mekteplerinden na.k 
n talebelerden ve husu

@ gördilğUnden bahisle 
bi~ekUbe almmalannı iati -
ventenıen muadeleti tanmm•" 
1Uıiıit Türk mekteplerine abr-
~nna miisaade edilen talel'<> 
'erin ~eri smıflann imti. 

Şoför M e'trn~ : ı ıC:eresindel: 
1955 numaralı otomobil, Maç · 
Irada Silihhane cadıiesinden ge 
çe-rken Maçka · Beyazıd hattın· 
işleyen 3125 numaralı otobüı~J( 
cadde üzerinde durmakta olan 
1310 numaralı hususi otomobilr 
çarpmış ve her iki arabanın da ı 
çamurluklan parçalanmıştır. Ta:ı 
kikata başla1ımıştır. 

.~.:" _l , I • · ' ''",.' ":~' I! ::· > ' ,'."r. .~··~. 
l'>ı?lt' 1 • ·,. 1 'ı8l ""i ' lhıl':d.ı) d:ııı: 12 :w 1IJ 20 !l 10 
hciıı ı 14 of ı 11 

4:? • " • .~rraılAıı: ırı :ıo 15 00 O 00 

anla te6bltl ve imtihanların 
reaıni mekteplerde yapılması 
'1u.rff Vekiletinl'e kararlaştı • 
rılnu&tır, 

~L; n.. , , ·~ '. 
001 ·~ • ı . t'ıuındt•ıı: x:ı 20 tili 30 :-.o 00 

,. :ır ı ~ . ' . R ı n • tfıırııııulan: 00 Oı) 1 :i;i 20 00 00 
lm<al· .f J : fi 11 ;; ' j: ' :-···-··· .. ···············-································· .. ······ .. ··-························ 
____ ....;.. ____________ _ 



~olculuğa dair: 

Ş;k6.7';t--edilmeğe teşne 
bir şoförün arznsunu 
gerine getirirken ... 

Ya.zan: HiKMET MONIR 
.... \R mes'ul . .adam, aid ma· ı Şoför, bütün bir hak ve adal::ıi. 

"- ltorka"llnına şıkiyet . edilr.1«;"- ~e~umunu kendin~e tcplrumş 
~ r. Ben dun b.r mes ul gıbı hırslanarak yeniden cevab 
llıeii . ~stladım kı, ıikayet edil· verdi: 
~ ~tıyordu. Ç~n~ü ıikiyete - Daha hızlı gidemeyiz,. dedi.k 
6-;lltı ı.n hc.r:-eketının tamamen ya.. bcyenmiyorıanız, taksıye bı· 
'ltiın...çerçev~si iiİnde cereyan neydiniz. Şikayetiniz varsa işte 
t.t;laı kıını kulunuyordu ve otobüsümüzün numarası: 3049! 

_ <ıi~~ ba.~~ord~: . Altıncı şubeye şikiyet edersiniz. 
~ n, ııay~t edın efendim. Eh.. bu şoför ve ona, dwasm-

a_ ıu~ şurac.a. &. iştirak gö!:eren bilctçiı ,ikir 
~Y~~ aoyliyen ~ir otobüs ıo· yet edi!meğe pek teşne görünü· 
...__.- "··: Evvelkı aktam T•k- yorlardı. Ker.dileı·ini l ı arzula· 
("'Qell bar tob ·· b" · ' · · be :attiQd o use ınınış.ım. nndan mahrum etmeme!c ıçın n 
~ e benden b.ııka üç kiıı söze krt"1,arak: 
fİfr~ı .. Bir tanesi bir denize- - Müsaade ederseniz, dedMıı. 

~ii:~ bar mekteb talebeıi, Bu vazifeyi ben eli .• ıd~,. geldiği 
' . u .de az sonra Sakızaia· kadar yapayım. 
~ :daği~i gördüğüm ka-a Ve işte yapıyorum. "Altıncı 
Ot~r delikanlı... şube" dediii rr'lkamrı hitaben ya· 

8
• s hareket etti. Ama na· zıyorum. Ot büslerin "tahdidi 

'tirı•.r sümüklüböceğin azami sür'at'' nizamını aıarak gitmeleri 
·ıe~~ onda ikisi nisbetinde memnu olduxu gibi, • sn·f müıteri 
İl 

1 
ece~ kadar ağır bir yü· tophayıb se;rlerini bq yapma· -! ~·· B~z bu~u önceden ~z- mak maksftdib • ikide b:r ~ura· 

1 
ra dogru bır hazırlık fıya· rak, makul haddinden c!e cok da· 
.~dık. Halbuki yanılmışız. ha yanı gidib herkesi iııinden a· 

lf'C"i191QI..._ .• Tarlabaşma doğru giden bkoymak ve böylece c'e ·•..,sas va· 
..:"• ~iç istifini bozmadan zifesini yapmaı olmamak'' niza

. Yellım yelalim, fıstıki ma· ma uygun bir J.areket midir? 
Dlrneğe koyuldu. Lakin ne 3049 num ...... ı. ,. .... ~:,.,;, ... ke.,-

ttJl"W'll~_.r Y•va, b:lseniz. Yan tarafı· dini haklı farzederek ı kiyet e· 
IOll•b-lp te~adüf ettiğimiz eczaneye dilmektm zerrece endi~ etme· 

b" bar aspirin, mahaUebici • yen toförü ve o,..aı dıtvl\sınt{a mü· 
.: tavukgöğsü, aktrrdan bir zahııret eden bile .... Hle bu husu· 
• çağı almaia tefCbbüs et· sun bir kere görüıülınııi, her i· 

·· ~l"eceeimiz birer liranın üı- ki taraf için şayanı memnuniyet 
lorıe tarnamiyle derceb ettik· ohıcaktır. 
l ra, seyahl'timize hiç bir Bu cörüıme~ ... ., u:numıın rren· 
. ıelııncden yolumuza devam faati namına ~a Qir netic~ çık.ar 
~ ecektik. sanırım. 

ıc"'".-..... r ~lık, ön tar,Uta oturan --.------------
' 8. aıabileşerck: 

· ıraz hızlanalım ıof ör e
l' dedi. Vazifeye yetiıece· 

l'arnvaya binmeyip otobüse 
'-'e le k:ıb~hat mi ettik? 
...._ lnekteb talebesi: 

2-.e dönüyorum, dedi. Va-
~ Jetişeceğim. Biraz hızlı ci· 
~. llıiyiz? 
~ baıını direksiyondan 
~ ve aynı fıstıki mabmla 

...._ devam ederek: 
~ 2.f~~di, dedi. Bu. yarış oto· 
'- 1' ~rıl... Fazla acele itin var• 

\', b~Ye bineydin. 
' t !le•çi ilave etti: 
' • i ~et .• eğer hızlı ııitmeldiği

ııı.'ty'ors,,nız, o ıünler rreçti 
h~ı •rı.' edemeyiz. Belediye, 
b~ ;ıtmeği yasak etmiştir. 
·~ ~· ~e mekteb talebesi, 
'ı~ d,_ ı'lcı yana salhvarak bir 

ite;. u."~ mınldanmakla iktifa 
de. tımal sözl,.1"."İnİn bir te· 
"•ti -~.ı1 ecece;ini ummuşlar 

, 111 c~~.'".. kendi lehlerine çıka· 
•-~-'·1 • uııunerek ıikaveti kes· 
~ Derken ott>hiis durdu 

del" P.ac,.,a 1-ilet almıı kara 
4İci ı'•lllnla in~i. 
~ .,.,.".. ;iletçi. açtığı kapıyı u· 

Ot- ~ det kapam•"Jığı gibi, 
.,.; kcrna•tna dermlı su· 

aııı.. '": itle •'lrttk iki yana bakın .,, 
~ili .::., "alo., akın zuhur et
~Gtd klediği'' mü .... erile.-i kol· 
_.,.. ~ Fakat hiç b"r miittcı-i· 
~o._ '""ktu. Saat dok1tz bu • 
~·~bu O saatte, kimbflir, bel
iı., .. la dönmek hevesliii 

,.,. Qİt "Yor ... 
\. ' ıi1hrn bövle k""'• ses1•ri 
~ _r:-:~:i1,~fe~dim, Fatih •.. Fa· 
..:_~ • dıve ha•-kır,lar a
~ -. ... :.akızağacı istasyonuna 
'-..""tit y I ılden sonra, yeniden 
\.."} •ii 0.~··· Fakat nasıl.. Yine l.o,.._ . ıtnildübö k ......... . •iti . ce yu'"llyu,unun 
~ bi 11 nisbetinde diyebilece
~ "-l'e:t tenıkin, vekar ve müt· 
~ •G._ • can sıkan. ged bıra · 
~~-~· miskin bir eda ile ... 
t...- "°U "~iin gözleri yine iki ta· t;:., "Yor ve biletçinin pen • 
\"""- ti":~~an başı durmaksızın 
~ tıgırnizi muhite ilan e-

~ !"'1cdık ki bu otobüs, 
~ dol na, Beyoğlundan tıklım 
V, ti...!'icnnadıkcn, lstanbula 
"~ ~ı,.,..da niyetinde deiiL .. 
~._... müşteri almaia sa· 
" ..... ~ Derken, hakikaten bir 
,._ )eı-~ur etti. Onu, bulun • 
t~lcJ 11tasyon olmadıiı hal· 
~ 't -:ı duralcJ-.yıb aldık. .• 
'"' bi., de ~ bal, tahammül 
~'•t telcil almı,tı. Taksim· 
~·~•_deli bir bayii zaman 
~~~'Pnen, henüz Ayna• 
~ S· ile. Denizeri ve mek

) -.aJ o).. Yeni binen müıteri 
~t~ "oY ~d Üzere - tekrar ıi· 
ı~ u llll'r: 

' 
........... . 
..._ 

1 '"1mıze ceç kalıyo-
hızııı 

ingilteredeki Alman 
multecilerı 

Dün bir kısmı daha 
tevkif edildi 

Londra, 5 (Hususi) - İngil
......._. bul-·l\'M-r'~ 
ci" ™1Jıden *'1HWnı ~ nt'. 
zaret altına alınmıştır. Harp 
devam ettiği müddetçe orada 
kalacak olan bu Almanlarm 
gizli polise mensup oldukları 
anlaşılmıştır. Öğrenildiğine gC' 
re hu Almanlar, harbin başlr 
masından bir kaç hafta evve' 
sahte evrakla lngiltereye gir 
mişlerdir. Kendilerine "mülte
ci,, süsü vererek İngiliz makam. 
!arı nezdinde sempati kazanıp 
herhangi bir maniaya tesadüf 
etmeden çalışmağı kararlaştır. 
mışlardı. 

-o-

Dört japontayyare 
Si. dn"n .. nır1u·· 

u~uı "•" 
Lcndra. 5 (Hususi) Çin 

membaların1an gelen bir haber, 
garbi Çinde Çan. Tung şehri il. 
zerine 55 Japon bombardıman 
tayyaresi hücum etmişse de, bu 
hücum defedilmiş ve dört Ja. 
pon tayyaresi düRürülmilştür. 
I~ Mongolistanda da Çinlile~in 
Japon mevzilerine hücum ettık. 
leri bildirilmektedir. 

Sekiz hasta öldü 
Londra. 5 (A.A.) - Fu-~u

daki pfotestan b:ıstanesine tn. 
giliz ve Kızılhaç bayrakları bu. 
lunmasına rağmen iki bomba 
düşmüştür. 

8 hasta ölmüş, 3 hasta yara. 
lanmıştır. 

-0--

Kral Boris 
Askeri karargihlan 

teftiş etti 
Sofya, 5 (Hususi) - Bulgar 

Kralı Boris silah altına alınan ve 
hudud boylarında tahşid olunan 
askeri kıtaları birkaç güıi:ienberi 
teftiş etmiştir. Kral bu teftişleri· 
ni biti~§ ve bugün Sofyaya 
döndükten sonra Başvekil Gos 
podin Köseivanofu kabul ederek 
görüşmüştür. 

-<>---
Bulgar milli takımı Bcr 

linde mağlup oldu 
Sofya, 5 (Hususi) - Sofya~ 

yapılan ve Almanların galibiye -
tile neticelenmiş olan futbol ma· 
çına revanş olmak üzere Bulgar -
Alman milli takımları bugün Ber 
tinde karşılaşmıştır. Bugün)tü 
karşılaşmada 2 ye k:tr"' 4 sayı ile 
Almanlar galip gelmiıtir. 
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Cu :nt.uriyatin 16 nm yılı münasebteile -------- -------·--------· 
! f ilij;ü·p-·d~ndü kÇ°Eı: 

Cumhurreisimize yabancı devlet ·p;·ş~·;~···~i·~;i-;·;-, · 
Birkaç gündür, gazeteler, Bul· 

te 1 g raf 1 a r 
gariıtandaki k. •. deşlerimizın ug -

- - - - - -

reislerinden gelen 
Cumhuriyetin 16 ıncı yddönü- ı 

mü münasebetile yabancı devlet 
ı· ... ı:ııeı·ı:t ıe l..umhı.:rı cisimi:ı.: lnünü 
ara!lmda telgraflı:r:- teati e lilmiş -
tir. Milli Şefinize gelen telgraf• 
lar~llll bir kısmını ne~red:yoruz: 

İran Şehin§ahının 
tel~rafı 

Türk milli bayramı mü,asebe. 
tiyle, büyük bir sürur ile, saır.imi 
tebr;klerimi ve şah-i saadetleri, 
sevgili ve kardeş Türk milletinin 
refahı ve dost ve k:>mşu memle. 
ketin tealisi hakkındaki halisane 
temenr.nilcrimi ekseli.n'3mıza arz· 
derim. 

Rıza PEHLEVi 

Amerika Cumhurrei
sindcn gelen !elgraf 

M ::mleketinizin milli hayra· 
mının yıldönümü olan bugünde, 
samimi tebriklerimi ve Tiirk mil· 
letir.in sulh ve saadetinin devamı 
hak~ındaki en iyi temennilerimi 
ekselansınıza büyük bir zevk du· 
yarak arzcı:lerim. 

FRANKLIN D. ROOSVEL T 

Şarki Erdün Emirinin 
telgrafı 

Türkiye Cumhuriyeti muaz -
zamasınm 16 ıncı yıldönümü bay· 
rJmı münasebetile en 8amimi te -
menniyatımın ve aziz Tiirk mil· 
Jeti necibesine saadet ve refahi· 
yet arzularımın tebliğine tercü • 
man olmanızı tazimatıma terdifen 
rica ederim. 

ABDULLAH 

Yüksek Sovyet divanı 
reisinin telgrafı 

Türkiye Cumhuriyetinin ilanı· 
nın 16 ıncı yıldönümü münascbe· 
tile, en samimi tebriklerimin ve 
şahsi saadetiniz ve dost Türk 
milletinin refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimin kabulünü rica 
eı:lerim. 

Fransa t;~u::':O. 
çektiği telgraf 

Türk milli bayramı münasebe
•ile, en hararetli tebriklerimi ve 
Fransaya dostluğunun bu derece 
'tıymetli bir rehinesini vermiş 
'>ulunan memleketinizin refahı ile 
~ahsi saadetleri hakkındaki en 
samimi temennilerimi ekselinsı • 
nıza arzetmek benim için bir 
zevktir. 

ALBERT LEBRUN 

Japon imparatorunun 
telgrafı 

Cumhuriyetin ilanının yıldö · 
nümü gününde, ekselansınıza en 
hararetli tebriklerimi ve şahsi sa· 
adetleri ile milletin refahı hak -
kındaki samimi temennilerimi ar 
zcw:ierim. 

HIROITO 

Mısır Kralının telgrafı 
Türk milli bayramı, ekselin. 

smıza en samimi tebriklerimi ve 
Tilr'·iycnin devamlı refahı hak
kındaki en ivi temennilerimi 
arzetmek fırsat ve ~erefini ver. 
mektedir. 

FARUK 
Romanya Kralının 

telgrafı 
Cumhuriyetin ilanı yıldönü. 

mü münase'Jetile ekselansınıza 
en iyi temennilerimi arza mü
saraat eylerim. 

KRAL KAROL 
Bulgar Kralının 

telgrafı 
Türk milli bayramı munasebe

tile. ekselan mıza en samimi teö 
riklerimi 'e şahsi saadetleri ile 
Türkiyenin refahı hakkındaki ha 
raretli temennilerimi bildirmekle 

miıbahiyim. 
KRAL BORIS 

Yugoslav Naibi Prens 
Pol'un telgrafı 

Asil Türk milletinin milli 
b~yramı. ekselansınıza harareL 
li tebriklerimi ve şı>..hsi saadet. 
leri ile Türkiyenin refahı hak
kındaki en. samimi temennileri. 
mi tekrarlamak için bana bir 
fırsat vermektedir. 

PAUL 

Elenler Kralının 
telgrnfı 

'filli r.avram MÜ'l.aschetiyle, 
•• !fın::: ,I~l ~ft h,..t ... :l '.l/IP.tleriv. 

le dost ve .müttefik asil Türk 

milletinin refahı hakkındaki en 
samimi temennilerimi anede· 
rim. 

KRAL GEORGES 
Macari~tan Krallık 
Naibinin telgrafı 

Türk milli bayramı münase. 
betile, ekselansmıza, şahsi sa. 
adetleri ve Cumhuriyetin refahı 
haklrırdaki en sa.mimi temenni. 
lerimi arza müsaraat eylerim. 

Nicolas de Horty 
Mavaristan krallığı naibi 

Suudi Arabistan 
Kralından 

Cumhuriyetin yıldönümü bav 
ramı münasebetile samimi teb. 
riklerimi sunar ve fahametinL 
ze ve cumhuriyet halkma refah 
ve saadet temenni ederim. 

ABDÜLAZiZ 

Çin Milli Hükumet 
Reiıinden 

Türkiye cumhuriyetinin milli 
bayramı münasebetile, ekselansı· 
nıza, milli hlikfunet ve Çin mille. 

ti adına, en hararetli tebriklerimi 
ve şah~i saa Jetin izle Türkiyenin 
refahı hakkındaki en samimi te· 
mennilerimi arzederim. 

LIN SEN 

Arjantin MHleti 
Reisinden 

Milli bayram münasebetilc 
ekselfm·ınu:a Arjantin hüku. 
met ve milletinin tebriklerini 
ve Tiir~ivenin refahı ve sizin 
!jahsi saadetiniz hakkmdaki te
mennilerimi arıederim. 

Roberto M. Ortiz 

Meksika Cumhur-
reisinden 

Türkiye Cumhuriyetinin i18... 
nmın 16 ncı yıldönümü müna. 
sebetile. Meksika milletinin ve 
hükumetinin hararetli tebrik
leri ile şahsi saadetleri ve mem
leketlerinin refahı hakkındaki 
temennilerimi kabul etmenizi 
ekselansınızdan rica ederim. 

LAZARI CARDENAS 

Bir İngiliz heyeti 
Amerikaya gidiyor 

Londra, S (A.A.) - People 1 Londra, S (A.A.) - İngiliz 
gazetesinin verdiii malumata gö- matbuatı, Amerikada silah am -
re, müttefikler Amerika:lan mü - bargosunun kaldırılmasından 
him miktarda denizaltı ıasör • müttefiklerin yapacağı ma&:ii is
avcı • ları satın almak üzeredir - tifadelerle meıgul olmaktadır. 
ler. Bu psörlerin tesir sahaları Gazetelerin mütalaasına göjre, 
Atlas denizine muadil bir mesa· denizaltı avcıları hariç olmak ü
feyi geçmelerine imkan verecek zere en müstacel siparişler tay • 
dereude büyüktür. Şa.c>rlerin us yareler içindir. 
tura teklinde yapılnut olan ön kı Müttefiklerin aipariıleri hak -
sımları bir ldenizaltı gemisini iki- kında Amerikan gazetelerinin 
ye bölmektedir. zikrettiği 350 milyon aterling bir 

tahminden ibarettir. 

FrüiAdald Pol~h. 
hükiimetini tanıyor 
Amsterdam, 5 (A.A.) - Ho. 

landa hariciye nazın dUn par
lamentoda mühim beyanatta 
bulunmuştur. Bu beyanattan an. 
Iaşıhyor ki, Holanda, Fransada 
tessüs eden Polonya hükumeti. 
ni tanımakta devam ediyor. 
Nazır demiştir ki: 
Fransada teessils eden Polon

ya hükumeti hc.!tkında Holcr.ı -
danın hattı hare~eti şudur: lle. 
ride kabul olunacak sulh şart. 
lan her ne olursa olsun bu, Po. 
lonva hük\imetinin hAldmiyeti • 
ni ihlal edemez. 

Holanda hükQmetinin kana. 
atince, bugüne kadar takip ede
geldıği bitaraflık siyaseti Ho· 
landa için en doğnı siyasettir. 

Muhariplerin, bitaraflar za. I 
rarına olan hareketlerine gelin. 
ce, eğer bir bitaraf devlet e. 
linde bütün vasıtalara müracaat 
ettikten sonra da bir muharib 
devleti ha.klı olduğu tedbirlerin 
haddini aşmaktan men edemez. 
se ne yapsın? Bu suretle mus. 
tar vazivette kalacak bitaraf 
memleketi, bitaraflığını ihmal 
etmekle muahaze eylemek doğ
nı olamaz. 

Papen Belgradda 
Belgrat. 5 (Hususi) - AL 

manvanm Ankara sefiri Fon 
Papen bugün buraya geldi. Se. 
fir, Belgrattaki Alman sefirine 
misafir oldu. Fon Papen Bel· 
gratta hiç bir devlet adamile 
görüşmedi. Alman sefarethane
sinden dışarı çıkmadı. Sefirin 
burada kalmasına sebep, Bel. 
grattan ~erek lstanbula git. 
mekte olan eksprese binememe. 
sinden ve treni kaçırması ol • 
duğu bildirilmektedir. 

Göbels'in nutku 
Londra, 5 (Hususi) - Bu 

sabah Alman oropağanda nazı. 
n Dr. Göbels H!tler ~ençliğine 
hitaben bir nutuk söyleyerek 
İngiliz tayyarelerinin Almanya 
üzerine attıkla'"I beyannameler
den bahsetmiştir. 

Böylece İngiliz bevannamele
rl'\in yerine vasıl olduğunu iti. 
raf etmiR bulunan Alman nazı. 
n demUıtir ki: 

"Kövlerimiz ve şehirlerimi% 
U:.erine attlmıa ,,ıa"" bu beyan. 
nameler bize asli. bir zarar ve. 
remez.,, 

Bir İngiliz heyeti yakında A -
merikaya ıiderek yeni siparişler 
ile buluaacaktar. ~ •Mritle • 
rlnin petln para ile ohicalı ·bak -
kındaki hüküm, İngiltereyi dil • 
tündürecek mahiyette değildir. 

fn.gilterenin Amerikada bir 
milyar iki yüz milyon sterling 
tutarında kıymetleri vardır. in -
gilterede de 500 milyon sterling 
altın mevcuttur. 

Macaristanda tahriri 
nüfus yapılıyor 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Milli 
Müdafaa kanunu mucibince hil. 
kfunet 19 Teşrinisani gecesi talı 
riri nüfus yapılmasını emret -
miştir. 

Tahriri nüfus erkeler için 17 
den 70 yaşına ve mütehassıs 
kadınlar için de 16 dan 50 yaşı
na kadardır. 

Kadınların ihtisası bilhassa 
demir sanayii, elektrik, yiyecek 
sanayii, doktorluk ve sıhhiye • 
dir. 

-0---

Oslo grupu devletleri
nin içtimaı 

Londra, 5 (Hususi) - Oslo 
grupu devletleri murahhasları, 
Lliksemburg hariç olmak üze
re yarın (bugün) Kopenhagda 
toplanarak bitaraflık vaziyetle. 
rinin teknik meseleleri etrafın. 
da konuşacaklardır. Toplantıya 
iştirak edecek devletler .lsveç, 
Norveç, Danimarka, Finlandi. 
ya ve Belçikadır. 

-0--

ltalyan - Yunan anlat
ması etrafında 

Sofya, 5 (A.A.) - Son ltal· 
yan - Yunan anlaşması hak
kında Sofyada münteşir Slo
vo gazetesi yazıyor: 

Yunanistanm politikasını 
Akdenizde -deniz tefevvukunu 
haiz olan devletlerle daima iyi 
münasebetler idamesine ma· 
tuf bulunmuştur. Bu tefevvuk 
evvelemirde İngiltere ve Fran
saya aittir. Müteakiben ltalya 
geliyor. Hudutları lçin İngilte
re ve Fransadan garantı aldık· 
tan sonra, Yunanistanın İtalya 
ile münasebetlerini tanzih et
mesi tabii bulunuyordu. Her 
halde. yeni Yunan - İtalyan 
anlaşması Balkanlar ic;:ln bir 
barış unsuru ve ~ittikçe daha 
tıarlh ntarak .. urmekte elan 
yeni bir .diplomatik faaliyetin 
başlangıcıdır. 

radıkları zuliıın ve işkenceden 
bahsediyorlar. Oradaki 1 urkler, 
mal, mulk, yurt, ocak demeden, 
bunların hepsini bırakıp yalnız 
canlarım kurtararak bize ı;.ğrnı 
yorlar. 

Dl<nlard n l",•inin "Haber" e 
anlattıklannı <.kudum ve tüyle 
rim ürperdi. Ortaoa hiç bir ıe -
bcp yokken, bir insamn batka bir 
insan eaiyle bu hailere konulabi
leceğini akıllar almıyor. 

Bul:ıarlaran, bize karıı doıt ol
duklarını ıanıyorı.:z. Ken 1i ;:ığız· 
larmdan böyle ıdinledik, Sol:~an· 
ya azalarile devlet adamlannın 
ikide bir tekrarladıkları da bu -
dur. 

iyi komtu olmak, dost yÜrelc • 
lerle biribirimize bağlanmak ilk
im, vicdanın ve hatta karıtlıkb 
menfaatlerin ıde emrettiği b"r ,ey
dir. Bu"lu Bulgar milletiyle, Bul· 
g.- hükumetinin anlamamıı bu· 
Junmasına ihtimal veremeyiz. O 
halde ıu sistemli iıkencelerin, 
programlı zulümlerin ve gayeli 
tazyiklerin sebepleri ne? 

Bir Bulgnr köylüıile, bir Türle 
köylüsü arasında herhangi tabsi 
bir vaka geçebilir. Fakat devlet 
denilen manevi ~arsiyetle Türklü
ğün u.asmda bir vaka a:eçemez. 
Bunların arasında ''vakan nın vü
cud bulması bir siyaset, bir prog
ram ve nihayet bir devlet kasdi
nin de var olduğunu gösterir . 

Türkiyedeki Bulgarlar, en ge• 
niı bir hürriyet, en tehlikesiz bir 
kazanç ve huzur içinde yaşarlar
ken, Bulgaristandr ki Türklerin 
can, mal ve hak mahrumiyeti çe· 
kerek vahti bir orman kanunsuz
luğu içinde sürütmesinin hikımeti 
nedir? Bu işkencelerin gayesı 
bizi kızdırmak olmasa gerek. 
Çünkü iki millet arasında kopa -
cak bir. kıyametin ıanlr panltııı 
bize, felaketi, ıztınhl, utancı on· 
lara düteeektir. Bı.:nu onlar d 
pek rana bilirler. Dayılanna daya 
narak yapıyorlarsa bu daha kor 
kunç bir milli körlük olur. Çün 
kü yer yüzünde "dayı" nın kal· 
maclığı çoktan anlıwlrqııtır. YQ!.,, 
.... ..,,. --Pdiilii.Yona.- .. 
Wrlifin Nnunda küçük o•taiı ON 
tadan kaldıracak bir kaynaıma • 
dan batka manası olmnaz. 

Türkün soğukkanlılığı, aabn 
meşhurdur. Fakat onu taıırma· 
mak da lazımdır. Bulgarlar, ken
di topraldarmdaki Türkleri çe -
kemiyorlarsa, anla,.alnn anayı.Tda 
alalnn. lfkenceye, zulme, insan· 
laktan çılımağa ne lüzum var. 
Dost görünüp rrkadan bıçak bi
lemek, bizi değil bunlan yapan
lan küçük düşürür. Sonunda 
onlar pifnıan olacaklar! 

Hakkı Süha OEZGIN 

Hindistamn istikbalin 
ait müzakereler 
neticelenemedi 

Londra, 5 (Hususi) - Bır 
kaç gündür Hint liderlerile mü. 
zakere etmekte olan kral naibi 
bugün beyanatta bulunarak Hı~ 
distanm istikbaline dair olan 
bu müzakerelerden bir netic 
elde edilemediğini esefle beyan 
etmiştir. Bununla beraber, müs 
bet bir neticeye 'armak üur • 
b~tün gayreti sarfetmekten g 
rı kalmıyacağmı ilave etmı 
tir. 

--0-

Ribbentrop ve Göringin 
seya'1ati tekzip ediliyor 

Berlin, 5 (Hususi) - Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbcntro
pun ay nihayetinde Moskovaya, 
Mareşal Göringin onilmüzdckı 
hafta, Romaya gideceğine da r 
verilen haberlerm yalan oldu ~ u 
Alman resmi makamları tara -
fmdan bildiriliyor. 

-<>--
Japon limanlarındak · 

Alman gemileri 
çıkamıyor 

Paris, 5 (A.A.) - lngı 
deniz maka.mlarmm 10.000 to 

• luk Alman "Admiral Sclıccr· 
zırhlısının büyük okyanust 
bulunup bulunmadığır.ı tetkik 
etmekte olduklarına d ir Şan _ 
haydan verilen ve ••sunday T" _ 
mes.. gazetesi tarafından DC' 
redilen h:ı.ber burada. al!ka ıl. 
karşılanmaktadır. 
Şanh~ayda bir Japon mem 

b:ıından verikn bir habere gör -
Japon limanlannd:ı \'C bilhassa 
".Nagasaki" de bulunan Alm n 
tıcaret gemileri ~k mfkt.an 
karrtftl' wı benzin aıw.~t~ Ç. 

hcnti% limanlardan avrılm~ 
ta.dırlar. . 
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Halbuki her kadının Altl husus. 
ı::a~Uc vaul\ t)lr tstitlall fuev_ 

c.ıttur~ hadis yt o kadar manasız, 
o kadar ~arip nıatak kil.hın ~er 
kı1 ~et \:udu ız halm ıtt.eurn ııv. t-
aca~ınt füu'tıal götin. 
Z~k\ blr kadının crlreginın kı" 

anÇlıga töaplarun: ma mtl ade 
eJer. Çunku in \yaki olarak onun 
bu rnuthiş hastalıktan I< urt ul.ı 
nuyaca~ını hilmcktedir. 

Hutun bunlara ragmcn Kokah 
lıir ıiın Tatoya öyle diyordu~ 

..__. Zen irt degilim o 
arak da h\ıyiılt biı kıym t ıı, de 

etmiyorum. Bir ticaret yapacak 
~ eJ;~ lbit' fabrika kur:ıbilccek ka. 
ıliyetim yok. Binacnakyh lıana 
aptla.n teklifleri ve vcrılcn pa. 

raları kabul etmeı:e mçcburum. 
Tito bu c;ok • ık itiraf karşı. 

ın<b lslak ve kapalr hir ~emsiye 
1ıbi ;ıglamal!a başladı. 

~vaziyette ol!Hlydılar, onu 
tesdli ~tmek içm soyunmasını ve 
birlikte yatmalanm teklif edecek 
~ i"cıkat ~sascn birlikte soyunuk 
olar.tk yattıkları için Mod sevı::L 
limie ~ı tc lift yapt r: 

-~lfa)4tli, ı;iyin de birlikte çı 
1..-alım. 

\'fırım S<l<lt soru a M.alüller is.. 
t:ıs)-cnunt!an Vef-Ry <tTcnillcJbirıL 
yotfaror. 
P~ris §chri Titomm kalbine çok 

ağıt lıir ~ ük gibi çökmcgc baş. 
laml!; idi. Sanki her cadde onun 
yabancı bir erkekle otomobıl için. 
de Allah bilir, hangi istikametle
re doğru gittigini görmüş .zanne
diyor. her fokantaıun ona ve kim 
olduı:um malum o l m ı y a n, 
yanındaki ctkeğc hususı bir ma. 
sa veya hususi bir oda vermiş ol. 
duğunu düşünüyordu. Napolcon 
otelindeki odasr onwı tarafından 
getirilmiş :ne kadar müşterilen 

abu] l'tmişti. Hatta Pöti Gazino. 
aki küçük locasında bile :ı.Jcla
ele :ne .kadar a k kınntısı dagıt-
~ıştı. 

Birkaç zamandanberi .,Tito te
niz aşklarına sahne olacak yeni 
dekorlaf'i 01'.un ba ka bir erkekle 
gitmemiş, birleşmemiş oJ:f ugu 
yerler. onun şimdiye kadar haş
kasiylc tecrübe etmemiş olduğu 
yeni sevişme usulleri arayordu. 
Tit:o bu kadından simdiye kadar 
başka erkeğe vermemiş oldugu 
bir şeyi almak. hatta ne !kadar 
küçük olursa olsun. mesela; şim. 
diye ~r hiç bir erkeğe söyle
memiş olduğu bir söz işitmek, 
başka bir erkekle girmemiş 01du
ğu tbir lokanta bulmak :için kcn. 
dini harap eaıyordu. 

Bir gün yeraltı mezarlanru zi. 
yaret ederlerken Tito, Modu ka. 
ran1ık 'bir köşeye sürüklemiş ve 
hiç ses çıkarmadan, gürültü et
meden iki sütun arasında ona ma. 
lik oluvermiştL Keridi kendine 
bü} ük bir .zevk duyuyor, anlatıl
ması imkansız QJir neşe içinde: 

-lhç değilse bur.ıda kimse o
na malik olamamışt1r. 

Diye düşünüyordu. Fakat cacL 
deye çrkar çıkmaz Mod bir çocuk 
safiyetiyle: 

- Son defa olarak l>uray-.ı .gel. 

Muhakkak ki Jan mert bir ço
cuk idi. Fakat heyhat l.. O :ken.. 
<lisindcn biliyordu, erkeklerin 
aşkları hiç bir :zaman muayyen 
olamazdL 

Florikayı müdafaa cıtlecck, 
kendisinin mesul olclugu. onull" 
çocukluk 11ayatındaki müthiş se. 
faleti unutturmak icin istikbalL 
ni temin edecekti. · 

Acaba -nerede idi? Onun se_ 
sini duymak ihtiyacındaydr. Uc 
kere Bükreşten Lö Mestnyenin 
evine telefon etti. Cevap verme. 
diler. Nihayet kapıcıdan vaziyeti 
so*1u .. aldığı cevap su oldu: 

-- Mösyö Lô Mestriye yoktur. 
Birkaç :aydanberi seyahat ediyor. 

- Biliyorum.. Onu Romanya. 
da ulacağımr .zannediyordum ... 
Siz onun nerede oldugunıı biliyor 
musunuz:? 

- Môsyö. gelen mektuplarmrn 
V e.nedikte büyük otele yollan. 
masmr rica etmişti. 
Aynı ak;am Mösyö Taveresko 

Semplon el-...sprcsiyle hareket edi. 
yordu.. 

*** 
Florika ile Jan cenupta her 

tıirlu dertten u7.ak balaylarmı 
aşıyorlardı. 

LI ..M~triye iki aılenin uzlaş. 
-uırldaıt Ye buna müteferri ha.. 

clerden haberdar degildi. Mc:Ss.. 
·; T;,vt't"('skonun kenfiisin<: bir. 

('• tevc"h ec'ecehinden 
J asla ııup11esi yoktu. Yalan soy. 

dıgim Vdkit Jrnva 1;.Jal1 a.ı '-' 
guktu. 

Di7crck E('fll; 1 tal} anın lıutun 
n eGinı kaçırmıştı 

Tito aubayct tr:ıfınd. leş altı 
gizli kô~c ı bulunan v daha zi 
vade reG~aml:ır 'liC toılt>bclcrin de 
v m cttıgı ku<jiık h ı lokanta kes 
fetmiş, ona hıç hır hatıra yc1~at. 
nuvacak olan im sade. hu yeni 
dekor içinde hulunma lan ıçin 
Modu hır kır lokantasın.ı gotuı. 
muşlu . 

I'akat <lahcı hahçcniıı 
ı;:cldiklcı i zamtın Md 1: 

cşigiıl<' 

- Oı.ıdan giımiycccı.:i.ı Tıto .. 
Mutfak sol tıı :-fladır. Om n va 
nın da da .ışa~ıc .ıki turrellere ıncn 
merdiven vardır. 

J >emişti 
l akat. Ati ahım bu kadın ncı e. 

ye ı.:ıtıncmıştı ? .. Onu nr eye gö 
turmemişkr, suruklcmemişlcı di. 

Jlk cfa olarak birlikte Versay 
bahçesine, onbahar ile ayrı bir 
guzellik alauş olan. Verlen ve 
Müse taraf~an birçok kerelcı 
terennum edilen hu küçuk diinya 
cennetine aırdikleri ;:aman. nıha. 
yet her z=ırn:ın için {:tı7.cl dansöz 
.Mod 'c nihayet şi ~man ,lıa .. it J_ 
talyan kı;:ı :.: lJ,n olan. masum, 
bigünah, Kokain şu itir.ıfta bu. 
lunmuştu: 

-- Göriıyor mu .. un ya" nım "? 
Bu leylaklar bahçe inde iki uç ay 
kadar evvel ilk defa olarak ha 
şımdc1 beyaz saç b ıloıu laı1.:lı. 

O gundcn sonra. Tito artık bu 
gibi tecrübelere yeltenmedi. Ev_ 
veldcn kıskançhgı lczıı:, yıımu ak 
bir vitcutta 1 ı;ma.k. tahtın mısa. 
firperver dcraguşund.ı unutmak 
için Kalantanın e' ine koşardı .. 
Fakat artık bunu yapamıyor. ka. 
çamıyoı, serserilik edemiyor-:. 
Şimdiki halde aklını kaybetme
mesi için Kokain ona muhakkak 
lazımdı: 

- Eger her akşam darislaruı, ı 
fakat yaliuz:ca dan larm ile hin 
frank k::ızan,,..,rrniş ol~aydm ntı 

muhtelıf şartlarla para veren hu. 
tun b1.i et'k~lcrd~n""'tl"tffldA şl't" rm.ıl 
idin? .. 

- Bana para verenlcri mi P... 
Muhakkak1 V c o aman yalnııca 
senin olurdum. Fakat bunu mu~ 
kun miı zannt'dİ) oı "Un"? 

Bu bir havaidir! lknim zaval 
h Titanı, demek benim a1e.Iadc 
bir ütü gibi d n .. cttiı;:;iı:ni gciı mu 
yor, bunun farkına varamıyor -
sun? 

Tito itısaca cevap verdi: 
- Mükemmel bir projem var 

Bunu görürsün. 

* • * 
İrrefütabl g<1zr.tesinin <lirektö

rümi seçim prop:ı..,andaları ve 
başmuharririn <le başparmagın 
dan ameliyat olup bir muddet is 
tirahatc çekildigi için Tito Ar 
nodimn. <'rtesi gün ikinci t;ayfa -
da !büyük bir başlık altında çıkan 
makalesini mürettiphanc.-y c gön -
dermesinc kimse mani olamadı. 
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- 16 Yaz.an· K.adırcan Kallı 

Bunlar Habeş ülke ·imle çıkan 1 - Orada buhm Habeş milleti. tun sözlerini yazıror, oJduğU 
ve yetişen kıymetli ~eylerdi: Al. nin örneği olarak bulunacaksın. anlatıvordu. 
trn, platin, fildişi, pamuk, kah. Herkesin önünde, hiç <>lmazsa ön Onu bitirdikten 
VC', kau~uk, mika, nitrat, petrol, safta buhınmalıı;ın ki bitim yük. devam etti: 
zeytin. dcmir1 elmas ve daha bu. 1 sek şerefimiz alçalmaı;ın. Sen na. PrÔfcsör Marıyanti el Uli

111 

mın gibi birçok mahsullerle ma. sıl görünürsen bizi de öyle bile- I dışarı çıkarılırken ben de "i' 
dcnler... cckler. Diplomtını almadan ve ıdcn kalktım. Çunku artık Jtf 

Mariyanti iki bin yıldan daha tam bir garplı gibi olmadan bura- mi tutamı} ac.ık. bo alan illi 
önce ya~amış olan Romalı meş. va ıdönmek yok. Jmparator Hai. ye sıkaraK ha)kıracoıktım: 
hur Censör (Katan) ı taklit ede. le St'lasiye başta bulunduğu haL ı - Yalan ı;üy)üyor. Bunlar 
rek sör.lerini bitirdi: de. medeniyetce hic; bir milletten yatandır. Bunlar dunun ına 

- Ey Romanın çocukları. ey geri kalmcmak isin çalışıyoruz. rıdır. Bugiın bôyle şevler yo1' 
yılmaz faşist gençliği!... Bütün Onlara yetişmek için çok hızlı yü. hıç olmazsa yok denecek . 
bunları saklayan ve yetiştiren rümelidir. Japonya bize örnek azalmı tır. Biz de ı;;izin i:ıbl 
toprak bizden an::ak on iki saat olsun ve inanalım ki yarın .Habe. mak iıaiyoruz; Jak;ıt mede~ 
ötededir. Büyük Diiçenin göster. istan da Afrikanın Japonyası o. nizi yurdumuza kendi elı 
cligi hedef ora ıdır; ileri!... 1acaktır ! götürerek... Size inanını)'0 

Birdenbire çılgın bir alkış ]lop. O sözlerin iiıerinden oıncak iki BJnıar. bizi de bütun Afri1'a 
tu. yıl geçmişti. esir yapmak için bahancklir. "i 

- Vivaa Diiçe !... Vivaa Faşiz. Babasına geri dönmek arzu. dumuzun bazı ıuız yerlerinde 
ma !. . sundan bahsetmek ona ağır geli- ki henüz birkoıç yüz esir 

Sesleri kocaman salonun du. yoı : tahsilini Pariste veya Lond. vardır ve bunlar .zincire " 
"arlarını, tavanını ve hatta döşe. rada bitirmeyi ıdc diişünüyordu: mu!jlııııdır. Fakat onlar da )( 
mc ini sarsıyoı gibiyf:ii . fakat artık yurdun elden gitmesi l•caklardır. Halbuki &iz dalı' 

Profesör Mariyanti omuzlarda korkusu ça t mıştı. Yurtta bulun. nasını yapmıyor muıunu:ı: 1 
taşınarak dışarı götiiriiliiyordu. mak hirinci borçtu. milletleri esir cdiyo unuz, 

Masasının l>aşuıa oturdu: yaz. Jetleri .zincire vuruyor, &ür 
m<ıga ba,ladı. rüyor ve !dünyanın tadını 1'1 

Önce Habeşlilerin her konuş. niz çıkarıyorsunuz ... 

-10-

BiR MEKTUP 
m:-larında adet olduğu gibi seHim. Neler 6Öyliyt'Cektim baba· 

Başı sanlmıştı. Sol gözünün dan, havadan, sudan, akrabadan, Fakat kendimi tuttum; pıl 
iıstü şişmiş ve mosmor olmu~tu. ekinden bnhsetti: fakat elden gel. rum ki bundan bir fayda Ç 
Solgun ve sarı yüzünde derin ağ- digi kadar kısa kesti. Sonra asıl yaeaktr 1 Hatta gurultü ol-' 
rılardan başka, engin bir kırgın- mak ada girdi: Her Habeşli gibi susmak ·;C 

lzk okunuyordu. Ara sıra sag cliy. "Ne zamandanb •ri etrafımda, cak bı~ak kemigc dayanclJgı 
le sol omuzunu tutuyor ve bastı. h:ı.va:un lıoşalmaıana benzeyen ma.n en beklcnmiyen hamle)" 
nyordu. O zaman yüzü geriliyor, bir tıkıntı val1:h. Herkes beni parak karşımdakileri şa§ırt 
buruşuyordu: orasının da fena gördüğii ~aman. maymun gören istedim. Bunun için, saJondarı 
haJ:ic ağrıdığı anlaşıhyordu. çocuk':ır gibi bakıyorlardı. Yalnız men çı.kacaktım. 

Bu, Habeş delikanlısı MikaeL b:ıkmakla kalsalar bir şey değil, Yüzlerce, binlerce goı 
dı: Profesör Mariyanti'nin kon. fakat} iiılerinde benden i~rendik. bakıyordu. Sanki onların 
fcransıntlan sonra yan baygın bir leri, l :ma kin beslediklerini anla· de birer ok değil, birer kurıuıı 
halde, yara ve bere için:le. şaka. tan h-:ıller de görüyordum. İtal. muş, viicudumu deliyordu . ., 
grndan kan sızarak buraya geti. yaclaki haJk yığını aşağı yukarı nız bu kadarla kalsa şukrede 
rilmişti. Aradan üç gün geçtiği Lir tek noktadan ayar e<lilen sa. fakat onLır bana karşı yalrıı1 
halde ancak şimdi kendisirıde ye. yısız makineler gibidir. Baldvin renme ve kin duygularını 
ıinclen kalkabilecek kadar kuvvet halva için biraz sert söylese !tal. termekle kalmıyorlar, aynı 
bulabılıyordu. ya.nlarırı ~öılerinde bütün tngi_ manda egleniyorlardı. 

Yatagmclan kalktı; pencerenin li:ıler kütü olur. Fakat aynı Bald. Yerimden kalktım· Vitt 
yanındaki masanın başına otur- ~vin bu tef er İtalyanın hoşuna gi. kolumu tuttu: ' 
(lu. decek hir §e-..· söylerse dünyanın - Otur. herkes çıksın r:ftı 

O kadar üziilüyoı1du lı:i bu his- .e~ kibar in.."a.nları artık ineifüler. Je !... 
Jcrini ber halde birisine açtri.alt' <lır. Bana kötü gözle balulmasının Dedi. Oturdum. 
ihtiyacım duyuyordu. Kafasında, sebebi de lıOll zamanlarda Habeş l~akat kabil mi? Etrafımda 
kptbı.(ldc ve b'itilrr-~ıriığı_Ma~ir- h\fk9!1.llttinin. itatyanın h~r. arzu- ler duvuyordum: 
elıı:c-le olm}lş.. ı?~unva ]]ki!mr _ . suna: . - Sakın •amyam1ıgı tutuP 

tr.. f'Biittin ii~rH?1ı: balMsınm'>f3_ - Başüstüne !... zı de inek gibi yemesin ı .. 
n:ı verCfiği iirnitler. her ~ey yok demcyiıi olduğunu sanıyordıım. .__ nu da lcimbilir ne kadat' 
olmuştu; bu büyük şehrin, bu Sahilden de bu böylc<lir ama, ara. et yedi! .• , 
memleketin havası onu boğacak daki soğukluğun çabuk gececeği. . :- Hem de bir prensin 
gibiydi: bfran önce uzaklaşmak, ni ümit ediyorum. • ın11 ş ! Babasının .zincirde inlt 
dosdogrıı Habeş iilkc.-sine dönmek Profesör Mariyanti 0 korkunç kimbilir kaç bill' esiri varJırl 
istiyordu. konferansı verdikten sonra bile biHr kaç yüz zavallının c]Je 

l;-akat bunun için her şeyden ümitlerim biisbiitiin kırılmamış. ayaklarını kestiler. ölesive l! I E:l'C'I' :.!tl.:!O d.l: 
lvnncdt Kı 1111; 

ııı:-.;nıs·ı ,:-.; cı vızı 
önce babasından izin almak ge_ tr. . b:ıçlathlar !... • 
rekti. Halbuki babası onu lıurava Bak neler sövledi baba ·• 
~Ö'lderirken .:;öyle demişti: - Mikael burada profcsö~Ün bil ~ ... 

ll.\J.1, 1Wl'HI l'I 

Bu .ı kş:ıııı H dn 
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llA l".1.\'T •. l il ;, ; .. rlı• ~'"' ı tııla ı•r 1"ıı/. ~el.: 1 mılr:i 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
Beyoğl unda BAKER Mağazatarında 1 
IC'slıir cdılıııckk u· ,ı:.ı~ ı 1 ıııu .ııı scı ait \ e 111 11ı. (İ.ıtl:ııl:ı :ıtılrıuıld.ı ı 

dır. <~<'sİllC'I' lııkrıınıeılrıı '"' ı•I ihlh ncrnıl"I ~iııııliılı•n temin rtliııiz. 

Evimize gelecek fitre 
nı bo, çevirmek, Tiir:k genç 
k.-.nataız. Kızılayı ilaçsız .,.e 
g ı sız, kimıeaiz yavruları ıı ıJ1 

bıralunNıı demektir. 

.ı\BO~F~ 'J'AHl1''E~I 

Utmlt'/id l!ltf11 l 
irinıte dısı 

AJ lık o:; 1:-,.") f' 
3 fl)lık !!00 
o flJ lıl,; 4 7:5 
ı )ıtııı. •>oo 

TUNA K I ZI 
ka binlerce gondoldan birden yiik 
selen şarkıları tercih ediyordu .. 
Bunlar opera havaları değildi, 
fakat çok eski atk şarkıları idi. 
!er. 

l'arıtedeo n. ikan Uıı I A1 

llHln OIUZ l.:t.IU'l d 1\lllur r, 
lıırlıi: il<' c ı ııı "n , tı lı rt' 
"' ''"''"" ~rrr.ırırd 

Abone kA dını t ldırt rı 
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}emekten nefret ederdi, sonra sessizce yaraJl' bu gan:lollara bin. Öğlene doğru yeni evliler bi. 
rtorikayı saklamanrn bir ihanet mck icap ediyordu. ra.z: hiı !;ey içmek fü:erclFlorian 
olacagını kabul ediyoıt:iu. Bunun Yolda daha birçok gondollara kahvesine gidiyor, gizli hir ylfde 
için en müsait çarcyı Parise av! tesadüf olunuyordu. Bunların çalan orkestranm güzel ~e
detini geciktirmekte buldu. bir çokları siyahlı, kırmızılı clbL !erini dinliyorlardı. öğle olup 'da 

Bu sebeple de Ven-:diktcn gc. seli polisler ile dolu. bazısı çiçek, beş altı asırlık kulede saat on ikL 
ccrken trcndc.-n indi. Esasen bu kımisi kö"Tiür ve daha -Oin tiırlü yi ~al<l·. ı zaman Piazzo"nun ôöi't 
güzel tcpra ·lara hayran olan c::eyle dolu idi. Bu şehirde ölüm kö~esinden binlerce ::öv'1'rcin~ha. 
Florika Venediktc kalmagı se_ ide,• hayat da suyun inlıisarıncla 1 valanıyor ve Florika başmın üu. 
vinçle kahul etti. Sonra artık Ja. idi. rinde uçan. brunıına konacakmış 
nın bulundugu her yer onun için Muntazam doşe=mıiş daracık gibi yüzüne yaklaşan bu triısuk 
bir cennet degil mi~l~i? yollarda vürümek de onları sık. güzel hayvanları hayretle seyre. 

Bu emsalsiz şehirde unutulmaz madı.. Ne Florika. ne de Lö ı •Jivordu. 
saatler yaşadılar. Odaları büyük Mt"Strive hu güzellikler diyarın. Gurup olunca jan, Flortkayı 
kanal üzerine açılıyordu.. Her elan brkmryorlardı. Esklavon'lar rıhtımına götiiriL 
sabah guneş, giımrük bina ı u. ı yordu. 
zerinde bir pervane gibi riızg:ira Bu daracık yollarda seyyar Gurubun j!Üzrlligi ne olurı~a 
tabı. olarak do .. nen servet he'- l·cli. ı satıcrlar bu unuyor. bazısı tera.. olsun Venedı'g-· ~1 · h 

J • • • 'k" k f · · !dol 1 d k ' ın erns :!iZ aya. 
ni bir kere daha onlar için : enk- zı ının 1 

1
1 

.... ~ csınıl b c_ur ~-tan tı gecelr.vin haşlar. Her gece 
lcndiriyordu. Siyah sallara sa. sonra tat r l-ır sese agıra uagı. bayraklarla donan.rruş. ıtl'klarla 
rılmış olan kadınlar kili~lcr.den ra dolaşıyor, malını satıyordu.. süslcnmis kayrkl.ar nihayetsiz bir 
çıkıyorhı,•. gor. joJa binerken biı- Bazan bir pencere açılıyor, fener alavı halinc\e bUyük kanal. 
yük bir ihtimam ile topladıkları tembel old\ una hiç şüphe edil. dan geçerler. 
uzun etekleriyle, merdivenleri mİJen hir kadın vukandan bir Bayram gecelerinde bi.ı)illc bir 
süpürüvorlırdı. ' sepet sarkıtı.,•or, satıcı evvela pa. kayık iizcrine yerlestirilmiş bir 

Ve bu gondollar "aray arabala. j rayı alı •n. eonra malı boş.altı. r.evi Yunan mabedine Romadan 
rı~a"' ade Florikanın hoşuna 1 }Ordu. Bundan sonra yukarıdan. gelmiş ola!l tenorlar verlc~ir ve 
_gitmişti. tas balkondan uzana"1 çıplak kol. tiysıtrolarda oldl.l.fl.I gibi bir elle. 

Daha gardan çıka?' çı1:maz, 1 lu. dolgu"l gögushi ' ·~ , • .,ı., ri kalolerinin fü:erincle ~arkılar 
omnibüs yerine. uc tararıarı b::ı. ı ., ı nı;ır sepeti çel:tigi göriıliı. söylerler. 
lık ağı gıbi kc .. kin ol'211 ve suyu ı yoiiJu. Fakat Flc-rika hemen her Jaki. 

O zaman genç lı:adm. sevgili 
arkııdaşına sok'lılur ve p~ncere. 
den ayrıldıkları zaman ~ondalda.. 
kilerin şarkıları onların yeminle. 
rine karışırdı. 

* • • 
Ekst'lnyor otelinin kapıcısı te. 

lefonu kapadı: 
- Mösyö Lö Mestriyenin daL 

resinden cevap venniyorlar, de. 
di,"' ~di çay saatidir. Mösyö bir 
kt:re de terası gö~k isterler 
mi? Kendill'rİ~ bir de rehber 
ver evim. 

Nikola Tavere.;Jıo o gün ogle 
iiari Vcnf'diğe gelmitfi. Biiytik 
ctcldtn Lö M estriyenin Lidoda 
Ekae~or oteline gitmi~ olduğu. 
nu bitdirmiflerdi. 

Otf'Hn "'üt';t.i: 
- Banyo yapma' için hu daha 

pratik hir çaredir.. dive izahat 
\"eriyortlu .. Mösyö ik ~dam bu. 
nu c;ok arzu ettiler ve yalnızca 
banyo yapmak için müessesemizi 
ter kettiler. 

Otel kf tilıinin miışterilerini ka 
cr"rmış olduL:'undan du\•d11nu te. 
essür açıkça görllnüyordu~ Bu-1 
nun için sebebini izah etmege 
calışıyordu. Mösyo Taveresko o. 
tel Htibinden kurtuh·~ k•ırtuL 
maz; derhal Lidoya gelmişti. 

(Dalıa t·rır) 

lııp \"e rell{rnf ertlıııi. ', 
pııra~ıııın Jlosıa 'eHı t ıı~ 
)Ollaın:ı firrel nl ıdJrt: ı.rnd1 

rlne alır. 

"iir,k1yc-nJn hr .. .,,_,n fflrf 
l~ VAKJT"a nhonr ,.11•' 
\ rlrt"ııt ftcğf ti rıtı<' ıu·r"11 

2~ kuru .. tırr. 

rr..A "li rcıa:-ru·ıı' 

f lı\ le· 
r l lf r • , , / ' 



~ 

İngiltere ablokayı 
şiddetlendiriyor 

~t . (B~tarafı 1. incide) 
tenı~ın heyeti wnumiyesin. 

\'toiY\! k Unsurlarının keşif ve 
i dev 0llarının mutat faali. 
b~uau anı ederken, Almaıı 

üı;lil ·r. lilişlarmı genişlelmek-
yef>6 ~llbat\ 

. ıcı~~ ~liln bataryaları bilha.ss:> 
k\İ f'fnı hıerkezinde faaliyet 

. ~ ta ~ ve başlıca hMef' ola. 
"ıar ~ r~ırr ~~eh fuıntakastnı elı:o 

, a · orbach Mlıtl ~sa!'lf''
ına~ı ~ ~ll hıtı kaç gün ev\Tel bi\. 
y~a ltı h tonlarla dövülmüı;tH 

·bi bltak tonçm~u bu sarih hedı> 
gı. 1 llıda e.rak dUn bu mevki et 
e~) gtıt- }ı ... ı,;l('t bir Jı~rn ıı.te5i :>"· 

elııi1 ııb • Rehrin simali sarlt~ 
"~ 11 ı:ıark· 'i a b· ı ve cenıın mmtakP 

rika f ~u;r <:ok a~tr obüsler di.i~ 
ir. ));~ · 

. de "e,. t 
~n d l.a 'B :ır~ytan Alman tonrı1 
ır t lıes ın bir kolu ola,. 

"11~ d:ı. ~ırııtakasile Sar mmtakR 
• 1'11 it a ı>hc::-larına devsnn et . 
aaııa ~ Forbq,cb VA.Vlil•mırı,. 
z ·7 ' ı:ııd ekıııine~ ile Bifo'he ı:ıı-a.s1,,-

~ ıı "a .3·· • 
u~,.· uuz ve art'!{ h1r sQ 
ı>,,.ti~tı~e imticlQt eden ll'ra'I" 
ıı, 1 ~tine de Jt. lmanlar o,.. 
ı~ı 11 11\l'fa ıı>lli '\rooar T'l"Pt""": 

aba.•· ~~,ardrr. Bu iki noktQ~ ... 
. bilı "'!,. ~ totl~ııs11 cıPrhal mukP 
~ sııı' e; . '1 ~ 1nnı.ı1qbır. 
0ıac.>1 ~ tkı b'M!~rn Jı'~+,.rtıı~· 

k. .,.e ı1 ~~ harbi htt ı:ı.nr~HP. bi~ 
dığı dı:.\>11"llosıı ~lrlh·,ife ~;;,r, tı 
ıeyi ı>ti arn etmPlrfP'1ir. li'.,,,.,. 

aşırt "'it ~.~l'rle vsı'hinılP~nıPk i•,.H 
ndal1 ima ncıtf'rnıpP.e h::ı.ı:ı1,.,..,,oh .. 

~ıt~ n hatıarrrı "'· tm)('n fı:ı 'kvi 
öz ı~t1;tnun geldiı?i haber a 
n )1 ~ • 

urşıı~. ' ~SA, ~h.f.AT.fl\Tm YAPL 
du. tÔl LA,N TAARRUZ 
ede liik 
aı111# t llSet, 5 ( A.A.) - Bu~i .. 

İııE! e doıhı,ı Fransanm şi. 
· ~hir hava tRarruru olnı,,..· 
'l'ou taarruz Bille. R.oubll;r 
u b tcoın~ nımtakalarm~" 
Ci\ıalllnıu"tnr. Bel,.ika huön 
aa t:nda Fransız hava mü 
irt~tarva larmm ateşi a

llt l tim.iştir. 

tl'~REYE TAARRUZ 

wtı.ıP ~d tfAZIRLIKLARI 
h·· ~}'ra, S (Huıusi) - Şimal! 
kadııf~ıı.~ aahilinde Emden'den 

,-.t 'il.~ ita.dar Alman tayVare • 
in ~d~t skerlerile yaı:ııfan büvük 

e inl~ 14t ~ liolanda ve Belçikada 
rtJır ! ti ~ tn;'.andırdığı j?ibi. bu tah· 

elle ti b· ıltereye vapılma~t muh-
ır h'· · iye ~tiııcı Ucum icin hazırlık ma· 

~lene .de tefsir edilmektedir. 
-~-~,.,_lıırtit~ır habere f?"Öre, Alman· 

bir here Ü?:erine büyük öl • 
la\>v ava hücumu yapmak 

ttrııı ~releri o mıntııkada tah· 
'-'a: erdir. Bu gibi bir hli • 

~ili 1lllak üzere Almanyamn 
~ı · n ·ı arak ~~. t~reye en vakm mev 

t\ goruımektedir. 

~it>~\' A NEDEN HARBİ 
ll:1'LENDtRMiYOR 

b <lta 
cq h• S (A.A.) - İki ay -
an111 ar~ basladığı halde Al -
cltıcs· h~c bir faaliyet gös -
~c h 1 aıyasi İngiliz mahfil -
j' ıtıa.h;.ret uyandırmaktadır. 
. tti 1llerde bu ataletin se -
~~'lıcıt:r~ştırılmakta ve şöyle 
. '1atb· elır: 
ıı,_ •n Uza · ·· 
·~t lll ması ıaşe ve mu · 
~ ıı'>'anıenbaları mahdut olan 
ı ~~tır n zararına olduğu mu· 
~ ır ~ Almanyanın ümitleri 
d~. 13~vaffakıyete istinat e· 

~-~~:le ılhassa Alman ordusu 
l\ıiı1,tn evvel taarruz için ha· 

ıtıı"akit \ liununla beraber Hit 
S· dUt Cd?zanmak istiyor ve 
~Jıasi ıyor.'' 
~~tı: ~ahfillerde hakim olan 
~ 11\c ~~t~ Ritler Alman ti . 
t llıa.tts nı. tnahrecler temin et 
~ c.trııcka.dııe büvük ·devletleri 
Q ı'telll ve kücükleri korut -

't trtcc:yektc ve bunun için de 
·ıa~.llleJq e .kadar diplomasiye 
't ilaıilr Cdır. Fakat bütün bu 
~İttriıerı Alınanlar tarafından 

ı' ~· · ataleti izah etmemek-
rı ıı~ 11

' ı- h "taf ııı ı •t ltl~ l'l'ıernı k . ı..ııı ıı~ 'tıiı· tıan e etlerde faalıyet 

l ,,ıı~ ~lh.atırı1 rı f41trıan propa~anda 
)lıT • '!l."C "ltn · · ~t }°erı· anvanın ~ızlıden 

0 
t; ."apt

1 ~Sekilde harp hazır • 
11 .ı !ı lı]tıı tı~i ıgzna dair haıberlcr i· 
i~ '!ı ~as a~ta ?nı nıahfilterde hatır 
1 ; ı ~ ~tıcta :Yak~t balistik ve kimya 

r!l,I 111 ~d ait eıd'nı kesifler yapıldı -
ı ' ~· ıı: c rnaı~ ru- · ı~ı -;ı ila umat mevcut 

'ı. ıır,tı L \ı'c edUtnektedfr Bu 
"'a~· "'Ork • ı~ ıı~ u tevlid etmek 
~~~İlitı~;ka~!dr~ı anlaşrlmak
~~tıı· \ıe tı ~uttefikJeri usan • 

'}'ecıe !~~de bitaraf efkarı 
leNıtdc ~ir ha -

reket vücuôc getirmek tamamik 
tedafüi bir tabiye mi kullantyörı 
yoksa kıtth yııptlacak harHatn1 
faydasrzlığtfn müdrik olduğu için 
orta ve '9-rki Avrupada giri§tiği 
maceralara devam etmek ınl iiti• 
yor? İngiliz mahfilleri bu n:o'i'tii • 
tarı suale ·ı,ayan bulmaktadcrlar. 
Her halde btiyetle mal(un olan 
iki nokta vardtr: 

1 - Atman hava kuvvttıerinin 
kativen faik olduğı.tnu icidia eden 
nazilerin bl.ı iddialan boşa ~tk • 
mıştır. 

2 - Dada şimdiden A"merika· 
:fan tedarik ettiği malzemenin 
inzimamı ile hava kuvvetlerini 
arttıran İnı?ilterenin bu yoldaki 
aayreti savesinde Alınanların 
havıdarda faik oJmalan ihtimali 
~ittikr.e imkansız bir hale gel · 
rnektedir • 

1NGtLTERE NE YAPMALI? 

Loııdra. 5 ( A.A.' - Mecıhn .. 
askeri muharrir Grawin. 

11
0b

server .. P'a7.etesi,,ne yazdığı bir 
mıltrsıı,..;ı,,. divor ki: 

Acıkerf h.,rPkattı:ı buoiin v.öri~ 
len durP.l.lnhık mi.h,hasırnn ı:ı1m 
rtan ilı>l'i vplh10r: Al'TY'\anlı:ır, P(' 
ıonva }ıııl'hi11~01\ S""'ra hllhsı<ı"'" 
hıı.va ssıltı\smda lı!l.ım'hlr1arll'· 
'hititT"lf'~"' t'qhcıı1vnrlı:ı.r. Dii~ma .. 
ihmıvor. Ftı '\('at bunu. daha. i••' 
hı",.lq_ıımq_k i,.in ~ ........ ,,rır. bacı 
ka bir ~ev i,.;,, ;ı,.~1. Düq""a" ..... 
,..,,,,,,.'lm kı11~~ti 11rlTVor. Ho•Tr 
hın.,.,hıe ı:rı>Hnce, b,,,.,~a. da t 9 • 

CA,.t"nf VA'l"ITVl'lt'. ırrhl"nTOt". l\ıf .. 
amma oıa.., lıer ı=ev bir Sil' O" 
.ıı;.tMjr. J=tinaEmnlı>wh, hncr\lı,.,,.r. 
Nn'°"""l1'~ m::ı?>+Tkt <'1o?O'> 1{ hsıqlr" 
türHi iv.alt e(lileme7:. Bu hal""' 
te de bii+;ht harnlerde en sat~ 
lıivetht' bir tııvsiwı o1P?"l'k k" 
hııl edilPn tıunu unnt"" avalrl'\'\ · 
J.Ter ı:ıevi PX"'" ? 1mtı:ı o1an nıii+ 
hiı:ı (Jncımo,, hil"bir ı:ıpvnen cekhı· 
mez. Bn nH~an ümit..cı;z ovu 
nunA Plinde ne varsa. kovmu" 
tur. BinAe'1.a1evh nıı.,.ner, tnvi1 
teN"ve fPV<'lh p~ı:ııceklerl mu11., 
.,..am cfarhı>ve daha. büviik bi"' 
ln1vvet jt~ve etrrıP.l<' fotn ha.,.,,. 
h\'l"l"mY dP>vA1'11 etti,.;vor ve h" 
'l"ıı>lcP+i s:r~itnirivor. Rer an f'I>· 
nis 'hi.,. J..lma.n taarruzunu bek 
Tf VP 'Mlftiz. 

BMm fl"in ı:ıTmı'HlilC V".l'l&ea1• 

ı:ıev tn!:!iltPrenin bava ll~klml • 
vetini temin evlemektedir. 

FRANSIZ Jı'fT .O~J DAlMA 
HAKlM 

Londra. 5 (A.A.) _. İ:rH'!ill .. 
; cıtih b1lrı:ı t. rıezaTeti. tno-i!iz · VP 

Frans1z fi1o1arınm tP.'U"ikı me 
cıııisi balr'kmıfa. verdi.:Ti !z~attP 
l<'rA'l'lı:IJ?: bahriv~hıı> da.ır sıta 
,,icıi f Miva etmektedir: 

tJı.,.;T;~ lıab.,.;ve n;t'"I'T V~ncı 
.,,...'il f".ör,..i1'h1 Paris zjvıu~tı vr 
li'Mını:ı,., 'halttivıa nazm CAmnıw 
"hi ve li'rıı1'q1.,. nnl'ldl,,rı'll\ kumft:· 
rlanY amh·al narlan ile V11ntT<"'" 

lco1111ı:ı.nı111 .. .,. iki rııe:mlf>l(l"t dona,. 
m~tımln /1. lmATIVllVA }t'ıı,-qt V8";' 
hld11 n ıniir.Adelpneld !!•!·' _tetıı; 
ıd mesaisini tebarüz ettJrmıı> 

tir. ~ --aa· "'im-1iki lii'all!'IT~ ı1nnı1ıu11 
.... o ı~n r 

rok ~ııvv ... tli ve ff""1'~ "' e m • 
essirrlir. pntHn sil~lı laroa. ~~· 
mıınvcıvıt fa1lr.tir ve tetıel<k . 
Hih.,l"ile df" Jt. lmım cl,.rı;,; harr· 
m"lnllerine karı:ıı koyacak evsaf 
talt•r · 

Fil~ı>ttilrıı Fr.ıM'Z rMH~
aiiniln hiı-i,,ne ). hnllnv~nm t~ · 
rJtr P"aT'O rı .. molrrP"HPl'ltle hn 
rum ec1Prı>i'Fini katiyen ~ö:zd~· 
'~arTl'lDamt!'ltır. 

l\ıf11l- .. ctıımıı+m (hı..,a. hid~,,,.. 
ff,.,;to Fr~n•a,,~ }tf.,.,..,,ıı>Hıll v~ 
7f'l''hha1 vı>.-dT. l>Ht'11''" ;t.;a; ?~ l-·
t~ni1~fn1Hlc FIP1";- cı<>f;, 'h-ıı.-n Jc1"'" 

VR7;.;.,..;~,:ı;;,. VP 1 ~ nua1111( f()nlı> .. 
tcı rn;;,. ... 'hı...,.,.~;,.. )4 ı.,....cın ro,., l"T",. 

hl<>l'T ilo hı'\V nll'f'l""1'" 'lr" 'h;t;,,"" 

to.:ı;?' li'<'e>oon hı1 fil".llf4'• 'hı:ı"' lnoo• 

vazörlet'i ). tmarılıırrrı bu zrrlıl• 
lıırma karfllık olarak yapılın~'" 
tr. 
Fr~n.sanm 'liruv~,..ör olarak; 

nusltık tcmJnrJıı. mücehhez ee 
11 aemisi vardır. 

Bundan b~c;ka. Ji'ransa fev~a. 
li\.de seri 32 hafif kruvaziSr" 
m!'>Hldir. 

Tornido mevcuf'ıı ise. rrıoil~,.... 
4~ destroverdir. Di~er taraft~,. 
79 denizattıaı vardı iri, harb•; 
ha~rnda Almanyanın malik ? 
duiu derıi::ı.zltı adedinden hafıf 
ce vüksektir. . 

Bu miktıırdan oa fazla var 
dımcı 2'etnilere m9.lik olan.F'rı'ı" 
Rrz dorıı:ı.mnası müttPf'iklenn dE'. 
niz M.kimivetini io~me huStı
sunda. birinci de~eede rol ov. 
rıavan mua.zzam bir kuvvet t4* ·--
le.il eder. 

ı Amerika elçisi 
t t d zztS rrwtt 37C 

Japon Hariciye Nazniyle 
mühim bir görüşme yaptı 

F?rı tam 

Amerikanın ispanyadaki menfaat
lerini ihlal eden hareketlırt 

protesto etfi 
Tökyo. 5 (A.A.) - Amerilta 

büyük ~lç18i Grevr, Japoıı hari. 
ciye na.Zırı numara ile dün yap. 
trğı mülakat eanumda. şu üç 
nokta. Uz.erinde ısrar etmiştir: 

Amerika, rnevcut muahedele
re J&ponyanm ria.yet edeceğini 
ve Çin meselelerinin memnuni • 
yet verici bir tanda. halledile. 
ceıiini Umit eder • 

Amerika, J a.pon:vanm Çinde' 
kurmak istediği nizama itiraz 
eyler. Çünkil Amerikanın Çin-

deki ınenafi!ıü ıne.hvedecek ve 
UMlt şark ka.pılattlıı Amerlıta
ya kapayacaktır. 

Amerika efklnumumiyesi 
Amerikanın Asya ve uzak şark. 
taki menaf iini ve haklarını ih
l!l eden bazı hareketleri kabul 
edemez. Amerika efkirıumumi -
yeaini tatmin etmek 18.zundır. 
Aksi takdirde iki memleket a. 
rasmdaki münasebetleri düzel~ 
mek imkanı yoktur. 

Berlinde işitilen söz 
I 

Paris, 5 (A.A.) - "Ha.vas,,I Almanyaya. yardırn tein askeri 
Berlinde her tarafta şu gözler bir harekete glrişmeğe hazır 
işitilmektedir: Hitler, garp dev bulunduğunu gösterebllecek 
Jetlerine teslim olmaktansa hiç bir emare yoktur. Alman 
stalinin bütün şartlarını ka· hükfımeti bu hususta mUtema 
bul edecektir. ll'ak&t Hitlerio diyen müracaatta bulunduğun. 
bolşevtkllğe teslim olmau dan onu, kendi bc:ı.şının çaresi· 
garp devletlerine de tesUp:ı ol· ne bakmak uzere yalnrz bırak· 
maktan kurtaramaz. Blnaena- nıakt.a Rusyanın menfaati var
Jeyh Berlindo dolaşan şayia· dır. 
ıarı~ hakikat mi yoksa Bolşe- Pariı, 5 (A.A.) - Berllnden 
vtkltğe karşı bir eantaj mı o.1· Amsterdama gelen haberlere gö· 
duğunu kestirmek müşkUidür. re, City of Flintin Norveç lima • 

Ancak, muhakkak olan bir nına Alman milrettebatile girme• 
şey varsa o da, Von Ribbcn· si, bu gem.inin Norveç hükumeti 
trop'un Alman - Rus paktıntu tarafından Amerikaya teslimi ve 
bilAnçosunu Almanya lehine Almanyanrn Oaloda protestoda 
olarak değlştinneğe ~ahştılı· bulunması etrafında ecnebt mem· 
dır. Çünkü hem dahııt hem de leketlerde yapılan müstehıi neş • 
hartct bakımdan bir ttıAs ma· rlyat AJman mahafilinde hoşnut· 
hiyetindedir. Dahilde, yUkaek suzluk uyand1nnr§tır. Mezkur 
nazı mahaflllndekl hoşnutsuz· mahafil geminin insant bir hare • 
ıut o dereceyi bulmu,tur ki, ketle Norveç limanına girmesinin 
Hlmmler, bizzat Goıııtapoyu istihza mevzuu olmaaUidan do1a· 
murakabe tçin bunun UstUnde yr şikayet etmektedir. Keza Al -
bir pollı teşkllltı vücuda. getir man proteıtosunun ciddi olduğu 
mele mecbur olmuştur. ve bunun tekrar edileceği söylen· 

Rus siyasetinin Almanyada- mektedir. 
ki tesirleri ştmdntk hesap edt· Amerikada silah ambargosu • 
lemiyecek derecede ağırdır. nun kaldırılması hu.susunda, Al · 
Harıcte. tse. Von Rlbbent.rop man hariciye nezareti bunun bil· 
siyasetinin felA.ketll blllncosu yük bir $İyasi ehemmiyeti olabi . 
mattımdur. Voıı Rlbbentrop leceği ve derin bir tetkike tlbi 
kendin! müdafaa için Rusya· tutulması lazrmgeldiği mütalaa -
nın ,.ardımı Ue tnglltereye a- ,;ındadır. 
man dedlrtmeie muvaffak ola Berlindeki ecnebi müşahitlerin 
cağını ve bu neticenin bugüne ittifakla kaydettiklerine g8re, 
kadar Almanya tarafından Berlinde son zamanlarda gitti~çe 
tahmil edilen btltün maddt ve artan bir kararsızlık hUküm sür • 
ldeolojik fedakA.rlıkları muhik mektedir. Filhakika na:ıi maka • 
gösterdiğin! iddia etmekted~~ matr. ingiliz · Fransız siyaset 
Almanya hUk~Dletl, Asra oyununda Ankara muahedı!!sile 
Anupada mu,terek bır Al· Amerikan hattr hareketinin iki 
man - Rus hareketini ihtiva mühim unsur teıkil ettiğini inkar 
etmek Uı~re Rusyaya geniş c.ylemektedir. Diğer taraftan Bal 
mikyasta bir mucadele pJAnı kanlarda tereaaüm eden vaziyet -
teklif etmiştir. Hali. hazırda ten de endite edilmektdit. Alman 
bu plA.n Moskovıs.d& münakaşa· diplomasisi çok çetin iki iıe ko -
lara mevzu te~kil etmektedirj yulmu§ gözUkiiyor. Biri, Balkan
Almanyanın Moskova. sefir larda ve t•rkt Akdenizde İtalyan 
Kont Şulenhurg.' bu mUza~ere- ve Ruı menfaatini telif etmek 
Ier hakkında Hıtıer~ malum:ıt ıuretile Türk • Fransız • tngiliı 
vermek Uzere Berlıne gelmış· paktrrıı hUkUmıUz bırakmak ve 
tir. tasında diğeri de uzak şarkta Japonya ile 

Almanya, Avrupa kt k dt Ruıyanın araaınr bularak Ambar· 
yalnız Flnlandi!a ve e tank · gonun kaldırılması teairlerini a • 
navya devletletınl değil, a at ıaltmaktır 
Romanya, Bulgaristan ve Yu· B "k" h d d . • 
nanlstanı dahi Rusyanın nU· u 1 1 e ef el e edilmı• ol • 

t k t ekt dir Bal maktan henüz çok uzaktır. Fakat 
tuzuna er e m e • Al d' ı -1 • • b h d f kanlarda Almanya karışıklık· man 10 omaaııının u e ~ • 
ıar çıkarmak suretllo Rusya- I~rden k'llay kolay vazgeçecegi -

a ardım edecektir. Bu mak· nı :ıannetmek hata olur. 
~atfa Makedonya lbtilA.l komi . Balkanlara Sovyet nufuzunun 
tesi şefleri hizmete alınmıştır <TJr~eıi.nden ktı•kulanan t~tyan 
Bu hareket ancak Sofyannı d~z~yetı tlmd~nyaAv; çok endışey~ 

U hası sayesinde yUrU· uşurme te ır. manya şarkı 
ıtıeb~~~=ği için Almanya hUku· Akdeni~d.e. e~ki İtalyan - Türk 
Y t D b ucanın ve SelA.nlf!'<> rekabetını ıstısmara çalışıyor. Ve 
me l, o r ft 1 ·d d • · b" B Jk d Tr kyanın Bulgaristan:ı a vaya ı are e ecei!ı ır a an 
~~. ~ ~in$ mukabil MakE> b~okunun tefkili teklif edilmekte· 
~ a 1

1
v1a 

10 
Bulgarlstana av-, dır. Bu hususta Almanya bütün 

•ıODY& J ar f k 11 k d'~ d t" u' adesinl elde ctme~r nu uzunu u anaca ve ıger t.ı 
e 1 m k~dıı' raftan da Ru!ivavr itidale davet 

-;alı4ma • _Alman hare· evliyecektir. Fakat Rus - Finlan· 
~syada, ı;ut n ve tran Uze diva meselesinde Alman nufuzu

keti. EHfıır;:ındılstat a karşı tevclr nun Moskova·da müessir olmadıiı 
rinden ın s an ' ·· · ı Al B ı 

1 ktır Makedonya. nı ıı:oren ıta ya, manyanın a • 
edilmiş 0 aea dll~n usul Jlln· kanlar ıneseleainde de pek mu • 
Jılara tatbik e 

1
· vaffak ola.bileceğine ihtimal ver· 

dlstan, Efganistan ve ranın 
~lmallndekl kabilelere de tat· miyor. 

S-VAKIT 6 !KtNCITEŞRIN 19..~ 

1 Hollandada bir casu~ 
şebekesi yakalandı 

Amsterdam, 5 (A.A.) - Al -
manyaya Holanda üniforihalarile 
geçmeğe teşebbüs ederken yaka· 
lanan Abrink adındaki genç Ho · 
landalı, polisi vasi bir casus se • 
bekesinin izi üzerine koymuştur. 

Bu haberi veren Telegraf ga -
zetesi aiyor ki: 

Araştırmalar bütün Holanda 
ya teşmil olunmu,tur. Ve tahki .. 
kat esnasında toplanan malumat 
Albrink işinin faal bir casus şebe· 
kesinin meydarta çtliardmı§ oldu· 
ğunu leyit eder mahiyettet!ir. 
Maamafih hetice hakkında he .. 
nüz malümat yoktur. 

Sovget ... F inlandıtJO. 
müzakereleri 

Finlandiya Uç yeri Husyaya verecekmiş 
Moekova, 5 (A.A.) - Dün. 

denberi Finlandiya heyeti ile 
Sovyet ricali arasında yeni hiç 
bir müzakere olmamıştır. 

Fin18lldiya. heyetinin Helsln. 
kiden talimat beklediği anlaşıl. 
maktadır. 

lielsinki, 5 (A.A.) - DUn ak 
Şam yeni Rus tekliflerinin Mo. 
lotof ve Stalin tarafından tev
diinden sonra Finlandiya heye. 
tinin Moskovada kalmış olma
sı Finlandiya efk~r umumiye. 
sinde nikbin bir sükt1net tevlit 
etmiştir. 

Sovyet ihtilalinin y1ldönümi' 
şenliklerinin, müzakereleri te. 

bir etmesi muhtemeldir. 
Bern, 5 (A.A.) - Basler Nac

hrichten'in Oslo muhabiri bitdi· 
riyor: 

Skandinavya siyasi mahafili, 
Rus • Finlandiya miizakerelerinin 
muslihane bir tarzda neticelene • 
ği ümidindedir. Finlandiyanın 
şu iiç yeri Rusyaya terkedeceği • 
ne muhakkak nazarile bakılmak • 
tadır: Finlandiya körfezinin şi -
mali şarkisindeki adalar, buz de -
nizinde Balıkçılar yarımadası ve 
Kareli'de hudut tassihatı. 

Fakat Finlandiya Hangoeıde 
Ruslara bir deniz üssii vermeği 
reddedecektir. 

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

Yanlış tefsirlerin 1 Bu]Unkü Türki .·e 
önüne geçmek için 

(B<S§tara/ı ı incide) 
Bit ıuna kanüz ki, Akdenizde 

ve Balkanlarda aulb lehine bat· 
byan bu hareket gün geçtikçe 
inki§af edecektir; Hiç olmuaa 
A vrupanın bu köşesini harb i.fe· 
tinin tehlikelerinden maıun tu • 
tacaktır. Her halde Türkiyenin 
harici emniyetini tehlikeye ko· 
yan Lirtalnm yeni unsurlar çık· 
madıkça ve bu unıuırlann ıilahlı 
müd.lıaleıi olmadıkça Türk· ln
gi1iz. Fran•ız paktı .adece Av
rupuım ıulhüne hizmet edecek -
tir. 

Vakıa Tiirkiye ife Ruıya ara· 
11nda KaTadeniz mınt"kaıtnda 
kartdddı bir yardım pakb İmzft 
P.dilemedi. Bununl" beraber Tfü·· 
kiye bobzlardan Ruıya aleyhin· 
..fe bir tehlike ~elemiyee~P,-ini ,ö•
~ennek için Tiirk - fnoili7: • Fran· 
oı•z pakbna Karadenizirt bit.,.af
h~ hakkınd,,.ki '"'"'ide~·i kendiH· 
ğinilen kovrtu. Türkiye Cumhuri· 
vetini" ııılh ııivasetine ve Türk · 
Ruı doıtluğundR Ankaranın ıe • 
-nİllTIİyetine bun~"'' d"ha arık bir 
delil olabilir ıni? Hiç olmazsa 
Ruı doıtlarımrzıo akzından bu 
samimiyetin ifade edildiğini duy
m•lc: istersek Luna hak verilme7 
mi? 

MHMUc: 

Danimarka ela 
kapatılan yol 

Londra, 5 (Hususi) - Dan!· 
markadan gelen haberl(lre gö· 
re, Kopenhagdan cenuba doğ. 
l'U giden yol, kapatılmıştır. 

Dalgalarla sahile vuran 
maynlerln pallatılmııeı dolayr. 
sile bu tedblr alınmıştır. Sahi· 

(Ba.'j tarafı 2 incide) 
kavdelilmekle iktifa olunuyor. 

Bununla beraber Türkiye -
Romanva arasındaki ticari mü. 
nasebetlerin gtin gilnden daha 
iyi ve da.ha geni:ılediğine ve i. 
leride malların hacim ve kıy. 
metlerinin artırılabile('P~ini tal': 
min ve ümit etmektedir. 

Velhasıl müellif Türk kalft, 
sinin fevkalade düz.aiin olmıı 
sından ve bunun mali ve de 
let kredisi bakırnııı•'"n nek mil.. 
him olduıfunu ve Ti•rkive dev. 
letinin krf'di f>c:trillrtöriinü ha _ 
rikulade bir surı>tte tarsi11 ve 
takvive ettiği ve bu surette 'f""r• 
kivenln her elin birnz daha hü
vfik Atatilrldln vo onun en v~. 
kın ve s:ıli\hh·ettar arkadıı~r 
Tiirkiye Milli Sefi ve bu:ei,inll"i1 
Tlirkiyenin ~fü:hC'beı?i ismet 1nö. 
nilnUn 2'österoi~ hedefe dohu 
koşmakla olduı?unu güzel biı 
lisanla okuvuculanna bildiı: . 
mektcdir. Doktor Manescu'yu 
bu kıymetli eserinden dolayı 
tebrik ederiz. 

Al. Tun.alı 

Bir Sovyet paraşiı"lçüsü 
rekor kırdı 

.Moskova. 6 ( A.A.) -- 80'. 
yet paraşUtçUsU Solodovnik 
paraşlıtle on hin metre yUkee]{ 
ten atlamıştır. Bu yeni rekor 
için husuı:ıi bir okşijen cihazı 
kullnnmıştrr. 

23 dakika suren llaraşUtl <' 
bu iniş esnasında Solodovnik 
rlizgArn kapılarak normal ola· 
rak ineceği yerden 15 kilomct 
ra öteye inmi~tir. 

le yakın cvlerdcld ahali, bıı 

faali yel sona erinceye kada • 
daha uzaklara taşmmıştır. 

latanbul Belediyesi İstanbul Elektrik. 
Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum Müdür· 

lüiünden: 
Adet Marka Cinsi Muhammen bedel 

L. K. 

1 Fort I\:ım:roııeı 101) 
1 .. .. 150 
ı l<'ial Blnrk 100 

1 - Yukarıda adet ve mıırk:ıl:ırilc ınuhummcn bl•dcllcri 3 azılı 
otomobiller, prıznrlıkla rırllırınııya konnıu~lur. 

2 ~ Arttırma 18/11/939 Cumıırıcsl günü r.aul 10 clu ldareniı 
Tünel başında Metro ifan blnasmm 5 inci kıııında loplanucok komi~· 
yeni.la ~·apılacııktır. 

3 - htcklilerin, olomolıillcri ı.ıörmck için Snlıp:ızor onıhrırımızrı 
milracaatları ve arttımınya işlirilk için de % 7,5 munıkkııt teıninatlcı· 

rilc birlikle meıkıir giin Ye sanllc komi~.rondn bulunmaları. (917nJ 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 

blk edilecektir. Bu makeaUıı Berlindeki ecnebi mlisahitlerin 
şimdiden bu mıntakalarda bir- umumiyetle kanaati şudur ki, ıi -
çok ajanlar çaltşmaktadrr. E· vasr muharebe henüz bitmiş de • 
sasen bu pllin nazt nazariyatçı· ~ildir. Ve Almanya kıtasında 
ıarı nezdinde senelerdenbert bir kara ekonomisi vücuda getir
mUnakaeıı mevzuu olmakta- meğe de uğrasmaktadır. Bu su -
dlr. Bir kaç hafta evvol Hltler, retle Alman ticaretinin abluka 
geçen sene Htndistana seya· vüzünıden denizlerde kaybettiği · 
hat etmiş olan Doktor Şaht ile nin telafi edileeeli'i ümit ediliyor. 
bu hususta uzun bir görUı;ıme· Almanlar bu veni sistemin uzun 
de bulunmuştur. ııürmeden netice verece~ kana • 

Bu görUı,nıeden sonra Dok- ıı.tindedir. O vakti'! kadar da müş· 
tor Şabt, Hindistanın vaziy~ti kül bir va,.; ...... lı'l<H!; ('llııı~ı-rr•ncf"' .. 
hakkında bir muhtıı·a vermış- bu, geni~ mikyasta ~keri hare • 
tir~ Şimdtya kadar Ruayanın kita imkln vermemektedir. 

Her yemekten sonra gün dt> 3 defa mun:azama• 
dişlerinizi fırçalayınız. 

• , ·.. . .... . ' .. 
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~~~ ~ 
keser. ROMA TiZMA, SiNl,ı 

ADALE, BEL ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. Kırıl'
llğı, Nezleyi, Soğukalgınhkların_dan mütevellid bütün aOI'~ 
sızı ve sancıları geçirir. icabında günde 3 kaşe alınablll 

~}~~~4~~~~111~~~ 
tXe~~Oi-~S-P-uR ~l~ '1L~. -· Beyoğlunda BAKER Mağazalatl 

T;~~~·~,~~~~::.::.-~~~::;~;~~~;:;1~ 

r 

Fener Vefayı 1 - O kazandı 
Galatasaray, Beşiktaş ve Beykoz rakiplerini -yendiler 

TOLAR,TOVETLER,SPORveFANİJ"' 
KOSTOMLER, PARDöSULER r 

Her yerden mtisaid şartlar ve ucuz fiatlar1a satıımakt~~ ....ııı 
,..,..c:ı+1 ..... bozulmadan evvel ihtiyacınızı DA'_.. .... .,.,.,.,,~ ~ 

!arından temin ediniz. . ~ ~ 

Kadıköy stadonda -
Beykoz 2 - istanbulspor 1 

Kadıköyde günün ilk birinci 
küme maçı lstanbulspor - Bey 
koz arasında oynandı. Maçın 
~ehemmiyetine binaen oyuna iki 
takım da aşağıdaki en kuvvetli 
tc'adrolarile iştirak etmişlerdi: 

lstanbulspor: Saim - Hayri, 
Fcr.ruk - Tarık, Seyfi, Emıcr -
r <lrri, Hasan, Orhan, Cihat, 
, .afıri. 

Bcy(.:.pz: Sefa - Bahadır, Ha. 
'it - Mehmet. Kemal, "flısta· 
f' - Turhan, Galip, Şahap, A-
7, Kazım. 

Hakem Feridun Ktltç. 

Oyunun ilk devresi karşılık
lı hücL-:nlar arasında çok vezk 
li ve süratli cereyan etti. Rüz_ 
garla beraber oynıyan Beykoz. 
Uular 10 uncu dakikada Alinin 

sıkı bir §Ütü ile ilk gollerini 
yaptılar. Oyunun bundan son. 
raki kısmında netice değişme
di ve devre 1--0 Beykozun ga
libiyeti ile bitti. 

İkinci devre rüzgarla oyna
yan İstanbulsporlular 10 uncu 
dakikada kale önündeki bir 
karışıklıktan istifade ederek 
Cihat vasıtasile beraberliği te
min ettilerse. de 35 inci daki. 
kada sol hafları Fenerin geri. 
ye vermek istedif!i pası yaka. 
lıyan Şahap iyi bir vuru~la i
kinci golü yapınca İstanbul _ 
sporlular tekrar mağlup vazi
yete düştüler. Maç ta netice de
ğişmeden 2-1 Bcvkoz lehine 
neticelendi. Hakem.bütün oyun 
müddetince Beykoz aleyhine 
hareket etti. 

Galatasaray 9 - Topkapı O 
Güniln ikinci maçı Galatasa. 

ray - Topkapı arasında ov. 
nandı. Hakem Sami Açıköneyin 
idaresinde oynanan a8ağıda gö'l 
terilen kadrolarile iştirak et . 
mi0 ' .. rdi. 

G ·~ 'rrsaray: Osman - Afl
'1t<ııı, Sa1im - Celal, Enver, Be. 
dii - Sera/im, Buduri, Cemil, 
Bıilent, Z.lino. 

Sarı kırmızılılar kaptanları 
Salahattin ve en iyi oyuncula
rından Faruk ile Eşfaktan mah 
rumdular. 

Topkapt: Siilc~ıman - 1Ja7.-_ 
kı, Hasan - Sadettin. Sotiri, 
Hamdi, ~ li, Sezai, Osman, F.ı . 
at, Han?<li. 

Şeref stadında 
- •• ~:www:: - 2-2 1- - -

Hilal 1 - Altıntuğ 1 
Şeref stadının birinci küme ı 

müsabalarından ilki Hilal ile 
bu sene birinci kümeye terfi e. 
den Altıntuğ (I\asımpa.~a) k!üp 
leri beyninde vapıldı. 

Hakem Ecref Tevfiğin idare 
ettiği bu karşılaşma tamamen 1 
mütevazin geçti. İlk kısımda 1 
ilk fırs::stbın istifade eden Hi. } 
18.lliler 15 inci dakikada Nimet 

vasıtasile yegi.ne gollerini at. 
tılar. 

İkinci devre ka!'§ıhklı akın. 
larla oynandı. Bu kunmda nıağ
lübiyetten kurtulmak için Ka
sımpaşalılar daha düzgün oy
nadıklan görüldü. Nitekim 27 
inci dakikada Hayrinin aya. 
ği.yle bir gol atarak müsabaka. 
fi; ~raberlikle bitirdiler. 

o ... ,, 
Beşiktaş 3 -
Avnı sahada son müsabaka. 

yı Sazi Tezcanm hakemliği ile 
Besİktaş ve Süleymaniye klüp. 
leri yaptılar, her iki takım e
sas kadrolarından bir havli ek. 
sik ekiplerle sahada göründü
ler. 

İlk de\'renin yarısı karşılık
lı hücumlarla ~ecti, nihavet 29 
uncu dakikada ~refin uzak . 
tan attığı ~üt Süleymani\'e ri7. 

Süt evmınıve ıı 
larını buldu ve bu golü HU,.,nU. 
nün yaptığı ikinci sayı takip' 
etti. 

İkinci kı.rk be§ dakikada Be
şiktaşlılar daha Mkim bir o. 
yun tutturduysa da bir türlü 
gol atamadılar. Bu , vaziyet fe 
UJUn müddet devam etti. Ni
hayet yine Hüsnü takımının ü. 
~üncü golilnil de attı ve müaa. 
baka böylece Sleyma.niyenin 3.0 
lık mağlfıbiyetile sona erdi. 

ikinci kümeler 
Taksim Stadında: 

Beylerbeyi: 7 . 
Kale: 1 

Demirsporun likten c:ekilmeei 
yüzünden Taksim stadında ya. 
pılan y~i.ne ikinci güme ma. 
cı Beylerbevi ile Kale arasında 
idi: Çok h~kim bir oyun çıka. 
ran Beylerbeyi takımı bu mUsa-
bakayı 7~1 kazandı. ·• 

Oyunun ilk devresinde Gala. 
tasa.ray rüzgar altında oynu. 
yor. Buna rağmen hemen ha
kimiyeti ele alarak Topkapı ka
lesini tehdide başladı. Topka
pıhlar sarı kırmızılıların bu 
baskısına ancak 15 inci dakL 
kaya kadar dayanabildiler. 16 
ncı dakikada Cemil uzaktan sı. 
kı bir şütle ilk golü ve yine Ce. 
mil 25 inci dakikada kalecivi 
atlatarak ikinci golii yaptı. Bu 
golden sonra san kırmızılılar 
gevşediler. 30 uncu dakikada 
ortadan hücuma ge<;en Topka. 
pılılar bir penaltı kazandılarsa 
da bu mühim fırsatı tonu Os· 
manın eline atmak suretile ka. 
<:ırdılar. Buna mukabil Cemil 
33 üncü dakidacla enfes bir ka
fa vuruşu ile 3 üncü j?Olü yap. 
tı ve ilk devre 3-0 Galatasa. 
rav lehine neticelendi. 

Vefa kulesine /ril:il• atılıyor 
Şeref Stadında: 

Alemdar: 

İkinci devre rüzgarla oyn::ı. 
yan Galata.saraylılar Tookaoı. 
lıların lüzu.pısuz sertliklerine 
rağmen biri renaltıdan olmak 1 

üzere Cemil. Buduri ve Sera
fim. Nino vasıtasile 5 gol da. 
ha yaparak oyunu 9-0 ~ibi a
çık bir farkla kazandılar. 

Hakem Sam! sertliğe fazla 
müsamahası müstesna oyunu 
}Yi idare etU. 

il. Bahtoğlıt 

Taksim stacııın:la .. - - - -· - -
Fenerl 

Lik maçlarının bu haftaki en 
mühim karşılaşması Ta}\sim 
stadında Feıv•rbahçc ile Vefa 
arasında vapıldı. Bir havli ka. 
!abalık bir meraklı kütlesi ö_ 
nünde oynanan bu ovun maale. 
~f futbol kalitesi itibarile fcv. 
kalfıde düşük fakat nasılsa ha
disesiz yani kavga ve dövüşsüz 
olarak ge<:ti. 

İzzet Apai{m hakemli~i al -
tında karşılaşan iki takım bu 
maça şu kndrolarile çıktılar: 

Fcııcn Ci1vıt - Lcb1p. Ali 
Rıza - Esat, Aııacli. Semih -
Fi!tret, YcJar, Melih, Rcbii, 
Basri. 

Vrfa: Safa - Vahit, Siiley
man - Abcliis, Lütfi, Sitkrii -
Necip, Muhtrşcm, Ga=i, Hakkı. 
Mehmet. 

tık kısımda rüzgarı lehlerine 
rılan Fene lilcr umulan üstiin. 
Jüklerini bir türlii kuramadı
lar. Oyun mütevazin bir şekilde 

- Vefa O 
oynanıyor. İki taraf muhacim. 
]eri de zaman zaman rakip ka. 
le için tehlikeli anlar yaratı
yorlar. Fakat bunlardan isti
fade edemiyorlardı. 

Devrenin ortalarında Vefa. 
nın en iyi muhacimi Necip sa. 
katlanarak oyunu tcrketmek 
mecburiyetinde kaldı. Bundan 
sonra dört kiııilik Vefa akın 
hattı Hakkı ile Gazinin bozu!< 1 
ovuP-.ıarı yüzünden liiç bir şey 
yapamaz oldu. Birinci devre 
gittikre tatsızlaşarak golsüz o. ı 
!arak bitti. 

lKl. 'Ct DEVRE: 
İkinci kısım yine mütevazin 

bir ~kilde barhıdı. Bu devre
de rüzgarı arkalarına alan Ve
falılar uzaktan siit atmağa ça
lışıyorlar. fakat Cihadın yerin
de müdafaalnrile semere elde 
ed~miyorlardı. 

20 tı<'i dakikada ovunun en 
güzel hücumu görüldü. Hakkı. 

Şitli: 
o 

. 3 
Şeref stadİnda ovnanan Siıtıli 

- Alemdar müsabak&Sı ôa Şf§li. 
lilerin baskı.si altında geçti. 
Gen<' Alemdar takımı bütün 
<'ahŞmaJımna rağmen neticede 
3-0 mağlup oldu. 

dan Gaziye. ondan da $Ol aqığa 
geçen topu Mehmet milkemmel 
bir ~iitle Fener kalesine gön
derdi: Cihat ta kusursuz bir 
plonjonla muhakkak bir gole 
mani oldu. 

Ovun yine karşılı](h akınlar. 
la devam ederken 35 inci daki
kada Fenerli Yaşarın saha cır. 
tasından u,.;t•n bir vnrul'U dire. 
ifo rarnarak geri ~elirken ~fe. 
lih petinden ve kafa ile iQeri at. 
tı. 

Bınıdan IJOrlra on dakika <'e. 
tin bir didinme ile eeçti ve A
zat eibi mükemmel bir kaleciai
ni feda etmekte mrar göetel'en 
Vefalılar dün de 1-0 mağlup 
olarak Abadan ayrıldı. 

E1t. ER. 

---------------------

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

i. ·rcceı 11.11.939 tarihinde yenisi mer'iyet mevk ıne gı ıl• 
olan ve l'Q 25 ten başlıyarak 60 ye kadar fevkaltıde tcll 11' 
lltlı 1 ve 3 aylık aboneman kartlarmın şimdiden Köpı·U tıf· 
şelerile Şirket Kontrol MUdUriyctindc satışına başlannııŞ 

~luhamrnen htdeli 1440 lira olan 30 adet Tl'IJJraf ınııkınc"ı ·~··~.~ 
23.11.1939 Perşembe giinU sa:ıt 10,30) on buçukla llıı~tlıırpaş.ıdıı 11ı; 
nasındaki komi,.}on t:ır:ıfından ıı~·ık eksllıme ımılı~le satın .ııııı:ıc d"" 

Bu i~c ı:irmek istiycnlerin 1118 liralık muvakkat teminat 'e ı.ıırı 
!ayin elllRı ves:ıiklc birlikte eksiltme günü snntine k:ıd:ır kornısyon• 
racaıılleri liı:rnıı el ı r. 111, 

ı:ıu işe ni ı ş:ırtn:ııııcler komisyondan p.ıra ız ol:ır:ık dnğıtılfll11

9) 
(890-

Çoruh Nafia Müdürlüğünden: • 
t - Hopa - Borçka ~olunun muhtelif kilomclrelerinıleki bC~e(I 

köpr'üniln betonarme t:ılıli.}e inşıı:ııı n hu köprülerin ınu\'akkııt r''a" 
\'e l/O:!:; lııci kiloınclre'iinılt•ki islıııat clu,·nrı in'>n:ıtı i~i ~ ıı ıııı guıı 
dl·llc k:ıp:ılı z:ırr ı"ııliyle cksiltıııc)e çıkarılmıştır. 1ş 04 

:! - Bu ı~lı·rin ıııccmuu kc!!ir bedeli oııullı lıin tlokuz .)ÜZ ııltııı 
lira kırk hir kıırıışlıır. l'l'~f 

:i - l~k-.ıllıııe 17 lkine i leşrin 939 Cuııın gunu saat 15 t.le Çorııb 
~liidiirlüğiinılc y:ıpılııc:ıktır. o"" 

t - hteklllcrin c\'l":ıkı rcnniycl I Çoruh :\:ıfi:ı rııiidürliığunıfe 
~ıılıilırler. rl 1 

5 - Eksillme}e girclıilınek için istekliler bin iki .}ÜZ otuz d~1 ııc" 
\'elınış allı kunısluk teınin:ıt ile ehlh·et vesikası ,.e cari sene)C 11 rl 
· · • ıe ret odosı makbuzu teklif mokbuzıı ile birlikte komisyona \'cr?1c 11pı1" 
zırııdır. istekliler ehliyet \'t'slk:ısının ,·erilmesi iı;in cksillmenın ) 111 s• 
r:ı~ı gün~len on sekiz gün c\ \'el bir isli da ile ,.iliiyeıe nıürıwııııtı:ır;t..,ı>" 
ı:ızidır. Bu müddei zıırfınıla \'eı.ik.ı t:ıll'hinılc buhmrıııy:ınlıır eksi 

ı;ircnıl'zler. 'fıc•"-
ı; - hteklilcr 11111\·nkk:ıl teminat rn:ıkhıızu \'t')3 rııcktııbll ~ 

Odım ınııkbu7U ,.c ehliyet vcsika'>ı ile teklif rııektupl:ırını ih•le 
0 

fi' 
c.lıırı 17 lkinciıeşrin 939 Cıım:ı gıinli s:ıııt 14 te Ek!ıiltme Komis)~:.,,; 
isliğine' ınııkhuz muk:ıhilintle teslim cdilcceklir. Postada ol:ın g~ 
kabul edilmez. (5606) (S99 

I stanbul Gümrükleri BQ§müdürlüğunJ•fl: 
. ·n ı ... "' 1 - Gümrüklerde açık ,.e ilerılc oçılııcak memurluklar ıçı ıtJ"' 

hanla :'\lülk_i~ c, Hukuk, Yük ek ticaret \'e lktısat F:ıküllesi we 
rından 5 l.:isi alınacaktır. "' 

2 - ~liisnbnkıı imtilııının:ı sirebılıııck için ııranıın 'nsınnr 
hırtlır: 

A - Memurin kanununun ıt üncii madde lntle l•ızıh Ş'r 
haiz olmnk. 

n - Ya~ı 30 d:ın C:ızl.ı olmam.ık. 
C - Askerliğini yapmış \'e)R tecil edilmiş olm.ık. ~ 

3 - :'\liisııh:ık:ı iınlihanııı:ı girmek istiyenlerln belgelerile be ı 
15/11/939 <;ıırı;:ırıılıa akşaıııınn l\u<lar ll.ı~rııüdüı•Jük Sicil set' 
rııiir:ıc.ı:ıtları. ~ 

4 - Bıı l:ırihc lmdnr belgelerini tamanılıy:ıınıyantnrın nıUs' 
imtihanına :ılınuınıyacnğı, d• ıı!, 

5 - Mü~ab:ık:ı imtihanı 20/ 11/939 Pazarlesi günü sıı:ıt ~ (fl~ 
ıniidiirHikte yııpıl:ıc:ıktır. ~ 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğintlettl 4" _. 
Sirkeci rıhtımında Giiınrük knpm ııçığınd:ı hıılunnn zincir 

mir kütlelerinin temizlenme ameliyatına başlanmıştır. gtod 
nu ameliyat deYnın ettiği müddetçe bu işte kullanıl.ın ,e _. 

iki si~ah küre, gece çift kırmızı fener tnşıynn algarina "te dıllk 1,.,. 
<lallal'lnn çnp:ıriz ,·erilmeıne"i 'e icabında deniz nllında 11tııac• ~ fi 
mil sedcınesind<'n masun kalınması için bii,rük, kii~·ük bütün 1 
ınerakip Ye sandalların bu 'esnitten acık gccmeleri illin oıunur• 

S'.llHll ! AS/il IJS 
Dasıldığı yer: VAK.il Matbaası 


