
{~e ve kde · izde 
görülmemiş bil 

lırtına hüküm sürüyor 
. 

(Yazısı 3 üncüde) 

·-~ 

llulgar l1 

kralı ı 
-enemencioğ lunu 
% kabul etti 
ı:. 1>_a, 13 (1\ .• \.) - Kral 
~ ı~gleden sonra Türkiye 
~~tlbıly~ \"ckalcll unıumt 

lıııı :Numan Moncmenct
~a ~ kabul etmiştir. 

~,ll'ı ş,,eku Köschnnof, Me· 
)l~ Eınctoğlunun sabahlc
~~~~aPtığr ziyareti, al{şnm 
t~er 'I'Urklye sefaretine 

lıı ~!(.iade etmiştir. 
ııe!;ıltcre Elçisi, akşam. 
arltıenctoğl u şer o fi ne bl r 
lı et vermiştir. 
.\LKAN nNT ANT! 

l!eı 'l'OPLANTISI 
aı gra<J, l3 (A.A.) -
~.ı\.Jansr salahiyettar 
~ ~iden haber alıyor 
J~ "• ve 4 Şu bat tarihle-

~·~ "BeJgrad'da Balkan 
il. tıtı Dnimt konseyinin 
ı[ara toplantı csnasııı· 

, 0ınanyn, 'I'llrkiyc. ) 11-

rı~"Ya Ye Yunnnislciıı 
1<:1Yc nnzH"lan umumi 
lı (!ntcrhn y~nnl yaz!· 
"kkında ve bllhnssn 

·.. <Dcmmı S üııciidc) .., 

HERYERDE us 
Romen Krall aı ol . 
ile ugos a : ~a·bi . 

görüşmediler 
Pazar 14 fkincikinun YIL: 23 * SAYI: 7907 

(Yazııı 3 üncüde) 
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il• il 

a 1 
48 saat içinde silahlarını teslim etmezlerse 

Fiıı 1ıak7iyc 

anlar yardıma 
c e k ı e r 111 i ş ! • 

• 
tB l ır başka 

hab er 

Bitler , 
Rusyaya karşı 

cephe alacakmış ı 
1 

30 ·sov·yet tayyarası bir 
Fin şehrini 

bombardıman e\tı 
He"Ulinki, 13 ( A.A:) - 30 Sov 

yet tayyaresi dün Aboya taar
ruz etmiş ve sivil halktan bir 
çok kişi ölmliştür. 

Lahtiye de t aarruz eden Sov
yet tayvarclerinin attıkları 
bombalardan postane binası ha· 
sara uğramıştır. Postane 3 - 4 
gün işlemiyecektir. 

HELS1NK1 DE HAVA 
TAARRUZUNA UCRADI 
Stokholm, 13 (A.A.) - Cuma 

(Devamı 5 inçidc) 

r--

Z el z ele 
Samsun, Amasya ve Gümüşha
nede yeni sarsmtılar kaydedildi 

Samsun, ıs (A.A.) - DUn saat onu yedi geçe beş sani
yelik zelzele olmuştur. Maksudiyede zelzele ıık sık tekerrür 
etmektedir. İki gUndenberi şehTlmlze şliidetle kar yağmak
tadır. ı~ara ve deniz muvasalası bir haftaaan beri kes:Imiş 
lıulunmaktn.dır. VilA.yet içinde telgraf muhaberatı normal 
hnllnl nlmıştır. Kara postalarının fırtınaya rağmen yakında 
~·ctişznclerl de temin olunmuştur. U ny eye iltica eden vapur
larla ilk defa posta. Yo yolcularm dışarı tıkarrlması t emin 
edilmiştir. 

AMASYA.DA 
~ Amasya, 13 (A.A.) - Dl1n saat 4 te Amaayada ve Vn-

ray nahiyesi ile Akdağ nahiyesinde de 2.45 te oldukça şid
cletlf birer ror sarsıntrsı hissedilmiştir: ~Insarat yoktur . 

Glı'MUŞHANEDE 

lmanya taarru~·. ·hazır
~ ığı yapmakla !f1eşgul! 

lkbaharda birkaç iıokt0:dar,,' Italya 

Günıüşhnuc, 13 (A.A.) - Bu gece biri şiddetlice, ikiıi 
do bnfif olmak üzere Uç defa yer. sarsıntısı olmuştur. Haea
rat yoktur. 

dalknka : 

Numan Menemencioğlu ile Bulgar 
Başvekiii arasındaki mülakattan sonra 

~ taarruza geçe~ek 
~ ~lo~~k hükOmeti, 15 marta kada~ y~lları gen~ş .mikyasta 
~ aklıyata tahammül edece~ hale getırmesı ıçın emır aldı 
ıJ 

.. 

~l'~ CCı)hcabı(lc 7ıÜkum süren 7-!ar. f ıitma1armda uir Fransız clcvriye kolıı (Yazısı 3 üncüde) 

Sovyet Rusyaya 
taarruz emelinde 

değildir 
Roma, 13 (A.A.) - Reut.er: 

Yarı resmi Relazioni !nterna
tionali mecmuasında intişar eden 
lıir makalede ezcümle şöyle de. 
nilmektedir: 

Romanın Sovyetler Birliğine 
karşı ne mutaarrız maksatları, ne 

1 
de planları vardır. Fakat Roma, 
nasıl ispanyada alicenabane ve 
menfaat hissinden ari olarak niza-
mın muhafazasına hizmet etmişse 
şimdi de gerek Tuna havzasında. , 
gerek Balkan yarım adasında ni- . 
zamın muhafazasına azmetmiştir. 

Bu siyaset, henüz muallakta o. 
lan ihtilafların vaktinde ve hak· 
kaniyet ve anlayış hissi dairesin. 
de hallini istilzam etmektedir. İş· 
te f talyamn muhtelif Balkan 
memleketleri arasında yakla~rr.ayı 
arzu ve teshil etmesinin sebeli 
budur. ·. 

'3 ir ingrJiz tezqa 
hında inf i .ak 

Londra, 13 (A.A.) - Cheshi
rcdeki Northwick deniz tezgahla. 
rında bir infilak olmuştur. Hasar 
~o kmühimdir, 

SOfiJada bir resmi 
tebliğ neşrolundu 
Sofya, 13 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
Bulgaristan Başvekili ve Hari

ciye Nazırı ile Türkiye Hariciye 
Umumi Katibi arasında yapdan 
mü13kat, 18 teşrinievvel 1925 ta. 
rihli Tiirk - Bulgar muahedesinin 
semer~si olan samimi dostluğun 
inkişafını tekrar kayt ve işaret ve 
iki nıemleketin Balkanlarda ba. 
rışın muhafazası ve Bulgar hükü
ınet.i tarafından ilan edilen bita. 
raflığın korunması hakkındaki 
noktai nazarlarının tam mutaba
katını teyide vesile olmuştur. 

Mül&kat, bundan başka, Türk 

ve Bulgar hükumetleri tarafından 
müşterek huduttan kıtaatın geri 
alınması hakkmda ittihaz edilen 
tedbirlerin iki memleket arasında 
mevcut itimadıaver dostluk siya. 
setinin yeni bir tezahürünü te§kil 
eylemiş olduğunu da müşahede ve 
teshite imkan vermiştir. 

Nihayet, Türk hükümetinin 
Bulı:aristanın bitaraflığına riayet 
hakkındaki kararının ve Bulgar 
hükumetinin bu bitarafh~ın kat'i 
surette muhafazası hususundaki 
karannın, iki memleket tarafın
dan takip edilen siyasetin ve ara. 

(Devamı 3 iindüde) 

Dün mektepliler aras ında futbol ve 
voleybol n1üsanakaları · yapıldı 

·~ 

--..w,.. ..... ~~ ~:\:Mi.iılıı:iı;~ lili:~~~~-
Sanat ı·e Şi.§li Ternkl.-i mar-ı (Yanın 6 met sayfada) 
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POLiTiKA: 

Almanya nerelerde har
betmek istiyor?, 

·V 

Ne·ice 
Nazi Almanyasmm bUttin ar

rulanna rağmen harpte kendi • 
sine vardımcı olacak, daha doğ
ruau harbin yükUnU tamamen 
sutma alarak Almanyayı f ela • 
ketlerden kurtarmasa b!le. der
dinJ yaplaşacak, felaketlerine 
ortak olııcak bir müttefik bul • 
ına.ama imkfm yoktur. Bu im· 
kinsızlığı Almanya ile mukad· 
derat bittiği yapması muhtemel 
olan devletlerin lktısadl bUnye • 
teri, tarihf oluş şartları, eeopo
titik zaruretleri Almanya ile 
birlikte harbe mani olma°ktadır. 
Ne Japonyanm, ne ltalynnm, rıe 
de Rusyanın nnzi Almanyası 
hesabına bir hareket yapmaları 
düşmanı kendi Uz.erlerine çekme
leri muhtemeldir. 

Almanya bu şartlar f çfnde ne 
ya.pacakUr? 1870 denberi ane -
ne hfline koyduğu düşman top
rağında harbi kabul etmek sis
temi artık ülis ediyor demek • 
Ur. Buna mukabil onun aradığı 
ittifak, harp sahasını kendi top· 
raklarma nakledebilecek bir 
milttefi ktir. 

Böyle bir müttefik henüz dUn
yaya gelmemiştir. İtalya. Al
manya ile harp haHnde değildir. 
Fakat Almanyanın şarkta bir 
harı> açma arzusunu memnuni· 
yelle karşılar. Çünkü müttefik· 
ler, Türkler, Sovyetler bu işte 
epey zarar göreceklerdir. Buna 
mukabil Akdenir.deki ttalya 
barbetmlyerek rahat yaşıvabile
cektlr. Bu noktada 1 tal ya pro • 
pagaı:ıdası p; Alman prooagan· 
dası lŞ blrlığt yapmıe gibidir. 
Nitekim bazı İtalyan gazetele
rinin Kahire muhabirlerinin bu 
günlerde gazetelerine sık, sık 
yudıklan mektuplarda böyle 
bir cephenin inkişafını i7.ah ve 
tefsir etmektedirler. Bu mek • 
tuplar İtalyan gazetelerinden 
derhal Alman matbuatına inti • 
kal etmekte ve arzu edilen h.al 
muhakkakmış ~ibi glisterilmek· 
tedir. 

General Veye"andm kumanda· 
smda. şarkta hareket yanacağı 
bildırılen ordu hikAvesi böylece 
iınaJ edilmiş ve böylece dilnya • 
ya duyurulmuştur. 

Balkanlarda bir hareket ttat -
P.: için arzu.. edilen bir şey de
gild!r. Büllln İtalyan ıcayreti 
Almanyaya rabnen Balkanlann 
bir sulh ve sUklın sa.hası oldu
ğu fikrini telkine çalışmaktadır. 
Yani Almanyanm cenup yolu 
Dstünde açmak istediği cephe 
bir taraftan Rusyanm, bir ta -
raftan İtalyanın mukavemetine 
maruz kalmaktadır. 

Demek ki. Almanya için bu sa
hada bir cephe vUcude getırmek 
umulduğu kadar kolay değildir. 

Avrupanm şimalindeki cephe 
İtalya için silkünla karşıla.na • 
~· ~Rusya ve Almanya iç.in iş 
bırlf ı?f yantlacak ye~ne saha • 
dır. Bu sahada da harbin inki • 
eafı Almanya için umduğu ne
tloelerl vermedi. 

. Avru~nm ~mallndeki harp 
bır ln.<;lhz. Fransız cenhesile 
karşılaşmadı. Belki de Ameri . 
kanın, demokrasilere biraz da . 
ha yaklaşmasına sebep oldu. Bu 
sureue müttefiklerin !§ine ya • 
radJ. 

Almanya için hunıca mUsald 
ve kendisile bu~n dost müna • 
&ebetler idame eden devletler 
b~knnm~n da tehlikeli görUJ . 
mıye.n bır saha vardır: 

Garp sahası! 

Rusyn için Almanya hesabma 
bfr cephe açmak vahut ltalva 
tc;in Balkanlarda Almanya · RÜs. 
ya hesabına bir cenhe vücude 
getirmektense Almanvanın Ho -
landa. Belçika volunda harbct · 
mesf ve dostlan tarafından ma
nevS ve iktısadi yardımlar gör· 
me8i daha tnbif sayılır. Fakat 
harbi Holanda. Belçika saha 
sına çekmek. en büvUk ~iddetilr 
bUyUk imha muharebelerini ka
bul etmek demektir. Vakıa bu 
tarzdaki hareketten zarar göre· 
cek olan sadeoe Almanvadır. J. 
talya ve Rusya bu harekette za. 
rar ~rmiveceklerdir. 

Hul!sa. Almanya tam bir çen. 
her lc;indedir. Bu çenber!n için· 
den eıkma~ int'har etmektir 
Çıkmamak. aehktan ve hareket
sizlikten ölmektir. 

SADRlERTEM 

1 r 
Egede lodos fırtınas 1 d l Edipler monak• 

aş a 1 . şası yanlış yol~ . . 
gınııor ~ 

\"azanı Hikmet M El dakumalan 
· Kara.den.i7.deki t:ırtma ha.fıf - Ali Hüseyin Acar kardeşlerin 1 
!emiş, buna rafuıen Ege deni - Mehmet kaptan idarestndeld 8 Benzı"n ve peı.rol . 
ılnde lodos fırtması başlamış - tonluk İhsaniye motöril Antalya 
tı:r. Bu yilr.de:ı:ı Alanw cNa.nn- vapunındn.n yUkleati?i Ktzıla.yıı 

nızamnamesı ja karaya oturan Tirhan vapu- ald 104 68.tldık civi ve di;;.er el" fıyatları yükseldi • 

nınun kurtarma işi gflçleşml§ • ya ile Sirkeciden Tonbanev<' 

merlyelB gl.rı· yor tir. d~ r,iderlfan dtı.1(?8.lar mot.ö . Dü.ı:ı sabahtan itibaren pet . 
Karadeni::de fntma.nm hafif • rUn mak!ne dairesiM dolmnı; rol ve OOn.zin flvatlan yeniden c;onç kalem sahibi orta.Y3 

temesf Uzerine Umanlara sıim • ma'-'-eferl durdurmu-'-ur. Bıı S•ıı•tJ ~,. .. ...,,rdu· "~ftki lt! .. ı Ticaret ve Sanayi Odası tara· ıuu il''- pahehJaşmıştır. Petrolün litresi _...,,. ' ._~... · .c.c raıV 
fından hazırlanan el dokumala nuş olan vapurlar seferlere bae· vazlvette motör sularla SırkeC'' 14 75 k şts.n 15 kuru 90 LLrler çekılsın; onların~ 
n istandardlzaavon nizamname. 1amıslardır. Polathanede bulu · 8'hn1erine eUrüklenmeğe b~şla ~e ~nın litresi ~e 1~ 

1 

ala.c&ğız!" diye haykırdı· 
si ayın 16 ncı sah lrllnUnden 1- nan Gilnevsu ve Karadeniz va • mrştI!". knnı~ çıkm~ştır. ' hay.kırıaı duydulnr._pıur 
tibaren meriyete gırm· ektedir. onrlan lfmammrza doı?.Tu hare • ~ b 1 d k d ·· Bir şi!':e benzin ise 76 dıı.n S.'i ~~ıler. F.akat şuna,ı b_ ...ıı 

1'et etmişlerdir. İzmir varıttnı dn ; ratl e ul sıran ar. a 1a1 l"fi
1 iadn su: · 1şın d fr-' l)Ull1'u 

Bu tarıhten sonra lstnnbul l'rabzona dom voluna devam . e ~e en .. ~nızvo an a.resı k1 •rı1'.':n vükte!miFtir. 1 rongı 6 e,... ~ş. . 'i 
vil.lveti hudutları lcinde el tez· etme!rted· Gii lerd bP.rl A nın Ok motoru kantam thsaniw Fivatlar kumnanvs.larla bUkt) e-'lmda (Va·NQ) nun ~.1~..ı ~ 
~lhlarmda yanılacak bUtlin do- masnı U~nn'"~°a.n ~~kamry~ motörilniln bo1:tık ·olnnm~nu lıiıı met arasmda v.-.nıtan mO,..ake . okudum. Arnavud bı1>e1' 
1tumalar. avnı bov ve evsafta o- Ülgen vanuru diln sabah liına • ttdememl~. ,.e hr7..1a l\zennP ei - reler sonunda nrttmlmıştır. Bukadan dn olm.ıyacaktl 
lacaktır. Dokum.a.lnr Ticaret ve nmnza e-elebiimiştir derek motorun sa~k bc-rdası - Ycn.i fivatlar dUn \·ekalct ta su. 
.. anavi Odası tarafmdan kont- İki ~ d be . ~ kal rıa ca.rnmr~rr. Bu mllsanemoo" ra.fmda.n Ticaret Odasm:ı ve di- Ehli dU birbırini büme1'1P 
rol edilerek nizamnameye uy • l<a.radenr7.e e:ık~ıvan ~hu~ thp~ive mntöıii nrtssTT1~ıın iM 1;er ı>Jakadarlara ela blldiıilmi!i · 6'11 
't1lll olduktan ilz.erlerlne bir eti riyet vapuru da dün öğleden ve hnTfinmns ve de,..,,.,, ~tm15 . t'r. Benzin fivatlarmcl:ıki vilk j dl f!:l. 
lctet vapıştJnlarak tasdik ed"le • sonra hareket etmiştir. m. Vanur kantaııı 1!l rıalt1~~ su seklik şoförler tarafrn.dnn iy' . Peki, nasıl olacaktı Y1 
"..ektir. Etiketi olmıvan doku • lskendenındnn ..,elen ve ko..... da kald1kta~ sonra Ok m.otnr\\l"· kar&ıhınmamuıtır. Fivntlara ya D.lz? Nasıl mı olacaktı ede 
malar kacak addedileceklcrdir ... <W.oG de trl 1 ha b ha.ld ")ilan bu zamlar harici pivıısa - ;.eyden evvel şunu işaret 
fmal edenler ve satanlar hak - r.ede Tırban VR1'lurunun yolcula n a an l'l e ygm ır f 'ann yu"kselmesi k"-ısmda za- ki: "Putları kıralım!" 11~ .. i 

nnı lrurtaran Etrilsk vanunı Ur "1 ·•-t:ır''"1tRtTT. -!i ~ 
kmda kanuni takibat yapılacak En ,1...1 • 14 A 5 d rurl ~örillınüştur. sökmilyot'. Ne kadar Y 
tı ~rötarla d\ln f\Mt 11,30 da ll ' ~.uu l?'l1D saat .~ " --O-- nem nfilı ortaya çıkarsa 

r. --o-- msınrmrza• o-elıııfstir. P.andırmadan tsta.nbula gelerı ?ski' Sanemler v 118.hla.r ' 
Vanurda bulunan Tırhan yol- Den.fzvollannm Antaıva v:ınunı Zelzele mmtakaAına gi bir kitJıb muhtevası gibf 

Bir reAİm ve granür c1ılan kamnm tinl ve fırtına - v;sıtköv. ar.ıklarnın" sulara ~a· d k hhi b" h ve ebedi bir tarih halinde de 
aergı•81• açılıyor d'lıı oldu~nu tınvlemislerdir n 1"''" b1r !19,,dalda bulunan ı'lci ece sı ır eyet ed' df 

• ' "şfvf h kka.k bir ölümd ıp gı yor. 
1936 da Gür.el Sanatlar Aka- Fn-tma yilzOnden Ca.na.kkalP- cı mu a en ~ratör Doktor Galip Krcı· Bırakmız ki bizde !'-

demisinin muhtelü şubelerinde nin Kenek mevkiinde karava o kurtarmıştır. man ıle dahilive mntehasımsla • ılablar se\-rektir na~· 
yapılan cslahatı mQteaki'P U~ turan fta.lvan b3n8rrah Arkov11 Dursun \'e Mahmut isimlerin 1 nndan FUnızan BaP."&Da. ik' :ıat ve fikir ~yenı~ 
senelik mesai neticesinin nasıl ~nuru dün sa'>ah kendi vesal - de oJ!ln bu p.hrslar Revhellads· f hemsf.re ve bir odacıdaıı milrelr 1 dakArlık yapacak mevkide 
bir inkişaf husule ~etirdı~ni an· tıle kurtulmağa muvaffak ol· va llltmek ~ AhırkanıdSl' kep bır Bthhf hevet. varın ze1Z<' liz. Herhangi bir yetı~ 
lamak Uzere Akademi MUdUrlU· mu15tur. ıııandalla aeılmnıtar: fakat san - le mmt'lkasmdan Slvua hare nnnız: yohında.n alıkoyıııal<• 
fil talebenin Oc senelik muhte • ' Yine Canakka!e clvarmda ka· daJ sulara kantlarak Marmara ket edecektir. ..sus'" demek btiyllk bit 
lif eserlerinden mUrekkep resim rava R'{den Romanva bandrrah ortalarma doitnt ıOrüktenm~ ı Hevet orada Kmlavm lU7.1.Jr· nlu~r ' 
ve gravür seııt.si açmağa karar ~uk~i ve ltatva.n bandırah ~lamtRla.rdtr. Bereket bu sıra ı?furt.P~ mahalde bir huta · 

1 
• • • 

vermfetir. Bu se"'1. 16-1·940 sa· Petsamo vanurlan bili kurtu • da Antalva vanuru kantanr ka ne. kuraralf vnnlt fel~ ·etzede · Bız do suret tJCTelım :-·..ıl 
b ~ü saat 15 de acıtacak ~ 'amıı.mıı=1ardtr. ~eterin fervadlannı ve tsa • len tedavi edec-ektir. f«lU'" 

on 2'Un mllddetle sabtlhlan sa • Evvelki akPam saat 17.30 de retlerini v5rmUş. iki kislvi "va- Şehrimizdeki doktorlardan bfr Girellm ehU •84/a ~ 
at 10 dan 16 ya kadar herkese llmanımızrla bir motörün bat • pura aldıktan Mnnı sandalı da "Othı bu sekllrlt- birer bevet teş- mcikbul 
açık bulundurulacaktır. mas'le netfrelenen bir deniz ka· ve<le~ne bağlavıp Umana kadar kil ederek fel~ket mmtakasma -- ~ı olmuştur. ~etinniştlr. gitmeğe hazırlanmaktadır. Makbul dereceye gelJll 

onlarla birlikte c;alışalUJl Sil 
çekil. ben geleceğim!" •.• 
t"lrın kırdıfı srönJUn ıı 
karşısmda hUztinleneceeitnil 
~ü.ı:ıU hesab etmesek bill· 
reni bir harekette butun-;,H. 
mızı derhal idrik etmelir 

Milli iktisadı koruma 
kanunu Yoksul çocuklara yapılacak yardım Dün 2,5 ton kalay geJcr 

Milli iktısadı koruma kanu • 
nu proie!inln 8n0mllzdekf haf · 
ta f~inde me<"lfrıten çıkacsıh 
hakkmda Ankandan haberler 1 

ı-1mm11ftır. $imdiden alakadar -
IRr kanunun tatbikr için hazır· 
hklara ba lamtı:ılardır. t<S1nunla 
memlekette ibt•kann katt su · 
rette önUne l?e<"ilmie olar.aktır. 

İlk okullarda okuyan yokaul çocuktan bhnaye etmek. onlanr gt· 

da, elbise ve kitap gfbf ibtfyaçlannı temin mabadlle lruru1an hlmaYf' 
heyetleri btltfui ~ehlr kaza1arm.a pmll olmak llsere bir birlik haline 
l!eUrlleeehlr. 

Dll.n, uzun mmandanberl i?ı
ıiefa olarak hatirten eehrimlzr 
2.5 ton kalev 9'elmfştfr. Yfir.df' 
4·5 vUz nisbetinde nahalılal\al' 
kalv flyat1annm bir mllft..•r dO• "Eskiler" dedJ~miz bll 

Birliğin programmı ve afzamnumeshıJ hazırlamak flıt.re kaza.,, 

anhlye tollan ön0"'10%detf pertembe günQ uat 13 de Pa.rt1 merk.e 
ılnde blr toplanb yapacaklardır. 

cıeceii 9Wırıln , edilmektNffr hal edebivat nesli. kabili~, 
Yakmda ecnebf memleketler" bihakkın vöstemıiş olantııri 
yanılan yeni Biparlşler de gel· Mi \'ermlvor? Dfuı de ys. 
meıfo ba.şlıvacaktır. tım: Esaı:e::ı onlar, mer:rıle~ 

Kahvelerde oyun 
oynayan talebeler 

Bugün sekiz talebe polis 
mari~etil~ mektep~erine 

tesrm ediidi 
Vekalet en ağır büküm olarak bu talebeler için 

tart ceza.:n verecek 
Mekteplerin açık bulunduğu saatlerde kahvehanelerde oyun o}"~ 

rııyan ve oturan ta!ebeler hakkında polis ve mekU;> idareleri tarafın
dan takibat yapılacağını yaunıştıı·. Bu karann tatbıkine bugünden i· 
ubaren baŞlanmıştu. Bu şekilde şehrın muhtelit kahvehanelerinde o· 
turan ve oyun oynıyan 8 talebe ?"•lis tarafından yakalanarak Maan1 

müdürlüğüne getirilmiş, oradan da mektepleri~ gönderilmişlerdir. 
Talebeler innbat meclis tri tarafından sorguya çekilece!derdiı 

Bu gibi talebelere ilk deta talimatnamenin en ağır kararlarından oiaı 
muvakkat tart cezası tatbik cdileoilitir. 

Oyun yerlerinden başka mekt~bin acık bulund$ saatlerde öt 
ıetmenler ve polis1er sinnnalan da kontrolden ı:teçireceklerdir. [)er. 

zamanlarında buralarda bulunmak da talebe için umuml olarak ~ 
edilmiştir. 

imam nikahı ile yaşayan 
bir çift 

Bugiln asliye ikinci ceza mah!<~inde 17 yaşında Arife adıncb. 
bir genç kızla, Şaban ı~ımlı binSJ imam nik!hı kı)•dırmak ve metre~ 
hayatı yaşamak suçundan muhak' me edilmışlerdir. 

Bu iki genç seviııtikten sonra Hasan ısminde birisine rukfilılannı 
kıydırmşlar. beraberce otunnağa başlamış ardtr. 

Bugün celsede Arite ile nikAfıı kıyan Hasan suçlarını inkfu el 
mişler. ancak dınlenilen bir şahit: 

··- Arife, Hasamn nik!ihlanr.ı krydı~ı gecenin sabahı mahalledı 
apı kapı dolaşarak "nikahımız kıyıldı .. diye el öptü. demiştir. 

Muhakeme Şabanın çağnlına!'.ı ıı;ın ba~a bir gür..e bırat.-.ılmıştıı 

· Yüluek iktisat mektebinin 57 inci yılı 
Ytrltsek tktJMt ve TicaJ'(>t mektebbılıı 57 inci ytldö::ıllınO mCı:aae· 

bet.tıe ~nnmUzdelci aalı gilnfi ııaat 16 da YUkaek Jlı:t.m&t ve Ticaret O 
kulu binasında bir meraalnı yapılacaktır. 

il • ı okuma.ğa bac;lamış t.abal<•
9 

l ıi1aartf mUdürlUğUnün bir teşebbüsü ~~~:~ ~~ti~=I$. kn~d~~ 
b'lmektedlrler. Bh:ler vat> 

ögv retmen ve talebeler ~t~ ~;1~r:~ :;;t~ 
hen de J,?elevim; eksik yet' . . k .

1
. . mamhyalr.n" demek ıı~ 

ıçın ı ınıkler kuruluyor ~~t;~0;.1.~.a:r'" 
!sta"lbul Maarif MlldllrlUğU öğretman&cıin eıhhl vnziyetlcrlnl f "Daha eskiler'', bu~ 

mUra.kabe ve tedavi etmek Uzcrc eehrin muhtelif yerlerinde klinik. kiler" den bahsedcıkcn: 
ter tesis etmefe kanır vermiştir; AynMı bL"'i?ııle Ç(lakt . ~ıA/• 

Şimdllik U:; yerde kurulan k11nlkler Beki.ze c;ıkanla.ca.lrtır. ınlnlk· Varsın bizi dıe ayırsı" OW'. 

ltt; Kasmıpaşa, EminöııU. Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Kadı· Demek feraıfatinf dainıll ~ 
ltlSy, Nlşanta.,ı semtlerinde tesJs edUecektir. terirlcrdl Bugll:ıkUler tie ~ 

Bu mUe55ettlere lAmn olan Alet ve ecza Mas.rif MUdUrlllğU vlJA. bir •vnlıim zımnen vt;~dtrlel 
ret bütçesinden aynla.n yenJ yıl tahslsatile temln edil ktl H Urkecek insanlar degıl if • ece r. er Fa.knt kanlı bıçaklı olı:Jlalt 
ltlbükte talebe \•e öğretmen ılcret.sb olarak t-Odavi ve mu~ene edile mtyoruz. 
t~ği gibi umumi ve meeburl muayeneler de yaptlaeaktır. '---------~ 

tth t.edrlsat lı;ln çok lilzumlu olan bu aıığİık mUesseselerlnin be 
yük faydalar temin edec~I umulmnktndtr. 

Diş klinikleri. OııkUdar, Fııtlh ve Kasmıraşadn~ göz kliıüği de 
f."atih 40 mCI okuldadır. 

Mahkemelerde: 

Bir kadın gözünü .çıka· 
ran sevgilısini affetti 

''Bana tek göz kafi, davacı 
değilim!,, diqor 

Melılhat adında bir kad.ınls I OJ ka.bW etmiF. MeWıatin göztı
jört sene. metres hayatı YMIY~'" nll çıkarmadığını ve eve gil'-
Hasan, nıhayet aynldıitı 11ev~ mek Memed!ğini llÖylemiştlr 
tisi ile ~ecenlerde bir ~ece bu· Mel~hat: • 
!uırouş. beraben-:e ö~e beride "- Ba11a tek ~öz de kili! Da· 
ıc; .. ıkten ~nra bır köftecide ye- vacı değilim!" demektedir. 
mek yemışler-dir. •• • • 

Yemekten sonra Mellhat av· Huvıyeü anlaşılamadı 
rılarak evine ıritmiş. ancak Ha· B;rkaç Piin evvel Davutnaşa· 
F!in ftkrinf def'crtirerelt ar~aaın da henüz hUvivetf ıınhıF''"""TV8" 
dan iC'erl 1?innek istf'miı:ıtir. hfr nrı:ı.mrn r:lme"ilP "etir-ctene .. 

. MeHUıat. her ncflense esk; '·aza etrafmda mfldn<';umumllik 
1 
G(>Stlmtı klZtnlB, kendisini içeri C'e yp.,.,Tlan tahkikat devam et • 
slmamış, Hasan da verden kan- r.ıp1redir. 
tı~ bir taşı l?ôzler!ne fırlat11rak Ölen adil.mm F"A.Pıthtıne kö • 
yözllnil :nat.latmış, kendisin! yU hcılkrrdan blrl oltinıhı zan -
kör Ptmifltir. .,f><i'hn4>~te ve ~'lm••on sofnti' 

Dlin ••tatili uzuv" sucuıvlan 1' .,,, .ı,. 1...: r. ........ ı .. ~e • .,ıtih• .... e"Y. 
rıuhnkeMe edilen Hl'san, vaka- ö;r n .. ...;;tıl'!rdc ele g~ği 
ıım kö!teclya kadar olan kısmı· 7AlUlediliyor. 

::E -> 
~ 
<( ..... 

Pazar f P•~~ 
1 4 l•.KAn.~ 
4 Zı blcce 1 t> /,lll .1 

l(ıcı"' H8 K•""' /ı 
./ ---------- .,,,-

1 

\ HS.•llt"l 'd''"" ... u.111 , ...... , t: 
f'fl ., 
• ne151n '7 M t n 'J ,. t 
cloıtıı$ır f jl 
Otle U ıl '1 ıo U ti f 4' 
bdnd1 1' 49 • 48 ı' 4ıO ,. 
Akfam n os u oo n 06 ıt ti ı 
Ya.ta 11 83 1 1'7 18 fO ; fi 
tmaak 6 13 ıı 86 6 ':/ 



3 - VAKl1 14 1KlNCIKANUN 1940 

lnıanva, ilkbaharda birkaç 
epheden taarruza geçecek 

. ..... . 

çok sert landiyada Slovak hükUmeti izmirde kar yağıyor; 
.~ilyon Ren ır ınarta kadar yolları geniş mikyasta bir soğuk hüküm 

1 • 1 • 

gı hicret etti nakliyata tahammül edecak hale ge /::miı, 1J (A.A.) - Dün çok şiddetli bir 

• ~n .harbi iki milyondan . tırmes·ı ıçı" n emı"r al --· ı l ~~z~~~~~ ~~~:; d~ğ~a;~~~p~;iı;~;tı:~~~~~).ı;;~ 

suruyor 
dekar mezruat ile gene Foçada iki bin dekar. 
henüz toplanmamış pamuk zarara u~'Tamışbr. 

tının vaktinden evvel U ı sı hava a~mış ve çok sert hır soguk hukum 
rtt ctm ı · b b' sürmeğe başlamıştır. Ka. . la e erme se e ıyet Loncfra. ıs ( A.A.) - Nevs 1 hücur;:larda bulunmuşlardır. . . .. .. 

Ola P<>nyanm en büyük Chronicle'' "'azetcsinin bildirdi· K ... - t-k. Hola d b' j . l::nıır, 13 ( A.A.) - Bırkaç gundur de\'am 

/::mir. 13 '(A. .• 4..) - Ege ve Akdcnizde şim 
diye kadar mısli pe:< ar. hatırlanan bir poyraz 
fırtınası hükiim sürmektedir. Jorya adlı bir 
Yunan vapuru limanımızdan hareketinden 
sonra yoluna c1c\'am imkar..:nı bulaniıyarak 
Foçaya iltica etmiş, Santorimo adındaki diğ~r 
bir Yunan \'apuru da yoldan geri dönerek 
tekrar limanımıza gelmiştir. Afyon treni de 
dün 11 saat t cahhürle sabah yedide şehrimize 

n geyikler halen Fin ,., fl: ·1c~h1 :1
1 adr b' nk a ıta. ed<'n yağmurların vilavetimiz icinde yaptı~ı 

'Yine göre. nazBerin ilkbaharda ra ıgını ı a e en U' aç gec~ · · · • 
.... muhafazası alt.·n:Ia d b 1 b' t k B . 

1 
• zararlar hakkında mcrkeıe gelen malum:!tn .- b birkac ccohcde birden taarnıza urusun an ac. ·a ır· e rısto 

r a dogru kış yürüyüş "Bı· h 12 -:k·\' 'd Al göre. yolların ekserisi yağmurdan az çok bo· rn ~e<'mek ü1.ere büvük bir faali - - on en ar:unusanı e . 1 k k · ı ş fh · 
... ,.""~·'- ışlardır. vetle hazırlandıkları Almanya- .. . d .... 1 .. t" K zu muş \'e mer ez azası e Urla, • ere ısar, 

~ bu geyikler her sene dan Budal)('steve .,.Plen haber _ m:ı.bnra uzherın be dgoru muş ~r. 1
• Kemalpaşa kazalarında mahsul ehemmiyetli 

l._~tt et k d' F k bu . ,., sa ır mu are e en sonra u tay- zarar «örmüştür vasıl olabilmiştir. mı. 
~. me te ır. a at ıerden anlaı:ıılmaktadır. yare Alman avcıları tarafından ., · . . b' 

rın- Ruslarla harp ha Slovak' hüku" metı' l5 marta F ki .. . d" .. Meııemcr.:le yedı hın ve Foçada beş ın 
.. · ransız topra arı uzerın-e uşu. ___ -----------------------------

. sı ve kar mevsımı. kadar yolları · lren;!'I mikvasta rülmüştür. 

d sı memleketin başlıca r-,1kliv~ta tahammül edecek bir Alman körfezinde 8 fn.,.iliz 
en b' · ı 'ki ' ., ırı o an geyı e- hale ı:!etirmesi icin Alman aske· bombardıman tayyaresi Alman 
C]i . k 'h • " n~ ~.eçme ı tıma. rı m::ı kamlarından emir almış - destroyerleri ne taarruz etmişler. 

ıuş ve Fınler buna kar· tır. Da~ vollarını temizlemek dir Mutaarm: tayyarelerc!en iki
~ ~ak üzere iki milyon için şirııdiden kar makineleri si b:>mba atm~ya muvaffak olmuş 
~~nden ~vvet,.muhace. ~önderilmi!'ltir. Köorülerin as • ise de bir netice .. alamamı~lardır. 

1tsJ 1~ etmışteraır. E:ıa. ~ati on ton ai!ırhğında malze - Bunlardan 'biri düsürülmüş dL"' 
'le er~.n~e:-ı ürk~n geyik- menin gecmesine mütehammil ğeri hasara uğratıl~ıştır. Diğer 

.. •~rulcr ha.lınde top- bir hale rretirilme'3i irin mü - altı İngiliz tayyaresi Alman dafi 
Ukorulmekt.edır. Lap~n- heıv'lisler tavin edilmiştir. Kil - toplarının muvaffakıyetli ateşi 

'n.e ~ervetı olan gefi~- "Ük Karoatlarla 1'1acar hudu · karıoısında dönmüşlerdir. · 
•ırnı başlayıp yere du. •iunda Denec civanndaki mınta- · 

~lınlığı bir metreyi te- kada tahı:1idat vamlmaktadır. AI .. z 
8 0 ... e daha muhafazalı şi- c:;imdive kadar bıirava takriben manya U • 

1 memleketlerine doğru bir fırka aske.x- gi5nderilmiştir. 

~ ktedirler. İNGtLlZ TAYYARELERi 11 11 

.~akadan toplanıp ge· KE$1F UCU~U YAPIYOR rı•ne en buyuk 
•Uri:ıerini muhtelif kim. Londra, IS ( A.A.) - fn,.,.iJiz 

t ct~ektedirler. Böylece tavvarelerinin Avusturya. Bo · 
da bütün geyöJ:ler top hemva ve Almanvanrn şimali h b k 

~ \'c askeri tedbirler ile '?arbisi Üzerinde kesif U<'US}arı ava as 1n1 
ltııntakaya ıe"·kolun- vaptıklı:ırı hava neiareti tara -

~~r ç.ok katın olduğun. fmd"n bildirilmektedir. 
t lır.ak fevkalade mÜŞ· 

llnun icin kar potideri BfR İNGfLfZ VAPURU 
muştur. İki milyonu M.A YNA CARPARAK BATTI 
R ·;;· ·d d 1 · Londra, 13 ( A.A.) - İngiliz 

•l' cyııı;.ı ı are e en erın Lucfrla e-emisi bir mavna caroa· 
,l'lca enteresan bir mıı.n. 1 
ıl rak n~ilterenin şimali şarki a-
'- ~t~ektc;-l~r. Soğuktan çıklannda batnnatır. 14 kiaiJik 
. " ıcın muhtelif hayvan " " 

Londra, 13 ( A.A.) - Röyter: 
Ha va nezareti, 1ngiliz tayya

releri tarafından Almanya üze
rine vapılan baskının harp baş
lanıpcındanbcri yapılan en bü -
vük baskın olduğunu bildirmek 
tedir . 

,, ısa Haberler 

Har.ci: 
* Amerika mebusan mccliıi, 

milli müdafaa için 264.2r2 dolar. 
Jık munzam tahıisatı kabul et-
miştir . 

• Kar fırtınaları ve dt-lu ile bir. 
likte bir soğuk dalgası bütün İs· 
panyayı kaplamıştır. Havaların 

fenalığı yüzünden bilhassa Va. 
lenciıt'da mühim hasarat husule 
g~lmiştir. 

• Belçika ajansının Berlinden 
öğren·diğine göre, Almanyanın i.k
tısadi meseleler murahhası Ritter 
evvelce söylendiğinin hilafına o
larak Moskovaya dönmiyceektir. 
Muallakta bulunan meseleler Ber. 
!inde halledilecektir. · 

ıc· · mürettebatı kavbolmııştur. Va· 
oı ıne sığınmıs ve pulka nur irfilik <'tmiş ve bir kaç sa-

llna"l bir kisilik kızak- nive icindt batmıştır. 
c oturan arl'lmların va~ BiR İ:'\G1L1Z \ 'APURU DA 

iİlcc~k şeydir. 
BOMBARDIMAN EDfLDt 
Lmıclra. 13 ( A.A.) - 9::J2 ton· 

Avwıturva ve Bohemyava gi
den tayva'relerin 1ngiltereden 
mi yoksa FraMadan mı kalktı
~ı if:ıa c::lilmemekle beraber, e
~er f n-~ltereden hareket etmiş·
ler!e P.n az 1600 kilometre uzak· 
·a.,nıışlar demektir. 

• Amerikan donanmasına men. 
.sup iki tayyare havaıda karpışmış. 
!ardır. Bunların mürettebatını 
te~kil eden 6 kişiden ikisi para
şütleri sayeıinde kurtulmuşlardır. 
Diğer dördünün akıbeti hakkında 
malumat ahnamamııtır. Kazad&n 
kurtulanlar, bunların tayyareden 

· atladıklarını gördüklerini söyle. 
mişlerdir. Hükumet makamları a. 
raştırmaların neticesi belli olma-
4Jı.n .~unl.;ıruı isiml.cı;-ini ilan ~tmeJc 
iştememcktedirler. 

da b. es ., luk Pitcvincs vanuru Yorkshire 
ır r ' m 1 ıcılduında iki diişman tayya - Mütehassıslar bunun gerek 

"lilot sıfatı bakımından, gerekse 
hava organizasyonu bakımından 
mükemmel bir uÇuŞ olduğunu 
söylüyorlar. Ta vyarecilerin orta 
Avruoada müthiş bir soğukla 
karşılaştıkları muhakkaktır. Al· 
man tayyareleri ine-iliz sahille -
rine taıı.rruzla' iktifa ettikleri 
halde. İnl!iliz tayyareleri bütün 
Almanyavı katetmişlerdir. 

• Vilno'da "Pov" i&mini taşıyan 
gizli bir Polonya_ talebe teşekkü
lünün merkezin:le yapılan araş. 
tırmalar neticesinde bu.. cemiyetin 
Alman makamlarına karşı isyan. 
lar hazırlamak gayesiyle tesis e
dildiği anlaşılmıştır. Cemiyet, 
merkezi Varşovada olan ve diğer 
Polcnya şehirlerinde faal komite
leri bulunan geniş bir te~kilatın 
şubesi idi. 

... "ec:i tara!ından bombardıman e· g neşroiundu diJmi!J Vt! ateş almıştır. 

, Ba~tarafı f iııcıcle) 
i,Yi komşuluk münaae
&1taplarına tamamen uy. 
ıı;U müşahetle ve· tcsbit 

~~ ~NF.MENCtOCLU
;:vN BEYA~ATI 
~11~ ( A.A.) - Bulgar 
dıriyor: 
ı liariciyc um1:1mi ki -

elçi Numan 'Mene -
il bu sabah Başvekil ve 
llazırı Köseivanofu zi· 
l'ek mülakatta bulun -
.. 

ıtı· rnedcn sonra evveke 

1
1~ olan resmi tebliğ 
l' -

la,3o da Beldkanın Sof
\'e Ba van Motte elçilik 

b·rda Menemencio~lu ~e
ıiv:ıf .. t vermişlerdir. 

~:ı~vekil Kfo~nivanofla 
ltCioğluna refakat eden 
~r. kordipl<'mat;k a1.a· 
h ~!arı· ve dic'Yn Fahsi · 
t~,_ıtr buhınmuı:;Jardır. . 

~rn saat 21.20 dP Me -
~~lu ile yanındaki r.e • 
J.:.'''~le Ankarava hareket 
.'l'dır. · 

tı7ioı'füı ~arda Kralın 
~ a-.ıli, Başvekil ve hari · 
, ~ Röseivanof. fn.,.ilten~ 

'k Ugoslavya, Romanya 
~ elçileri ve Yunan 
ışt ıarı tarafından se -

'" ır. 'ıt.e el<'isi Berker ve bü -
belçili~i memurları is
Uhırımaktaydı. 

ttı,~rıbcioğJ u hareketinden 
• .-.--. .... ı._uat mümessillerine 

ueyanatta bulunmuş · ,, 
~ l;, Sof)'ft.(IRkl ikame. 
~ na. iki meml<-ket 
.. , 11l<lakt nıünaschetle
''-1 e" flıkı dof!tlak çerç<-· 
" 011~n<1e inkişaf etmrk--..tl '1lıtu intiha mı ,·er
tlt, l', Hakkımda g(;ste
~: kabul, iki memleket 
~ .. ::ebetıerlnde mutat 
~ ld V<'çhllc c:ok Maml
ta._d l. Sofyadakl ikame
'' ~il tok mrmnumım 
~ • Wİl'lı:lye ile Rııl~arls· 
~ •l'asında iki mllletl 
~· ~ eden bütün me-

Mürettebat kurtarılmış va va 
our bir İn~iliz limanına romor
körlc ct'kilmiştir. 

ln1riltere Ozerindf" Alman 
Tayyareleri 

Londra, 13 (A.A.) - Dün Al
man tayyareleri Suffolö, Norfolk, 
Yorkshire ve Taymis ağzı üzerin
de faaliyet f!ÖStermişlerdir. 
Doğu sahitintl!:ki bir mıntaka 

!akinleri İngili;ı; tayyarelerinin 
bir henkel iizeriııe saldırdıklarını 
~örmüşlerdir. Bir Alman tayya. 
resi Taymis ağzında yüksekten 
uçmustur. Hava dafi bataryala. 
rı tayyare üzerine şiddetli bir a
teş açmış ve tayyare -doğu istika. 
metinde uzaklasmıstır. Alarm çan 
!arı işitilmemiş, hiç bir bomba . 
düşmemiştir. 

Alman Reımi Tebliği 

Berlin 13 (A.A.) - Resmi teb
liğ: Cephede mühim bir . hadise 
olmamıştır. 

Hava kuvvetleri 12 kanunusa. 
nide keşif uçuşlarına •devam et. 
mi$lerdir. Bu ucuşlarda mühim 
neticeler elde edilmi~tir. 
Düşman avcı tayyareleri üc Al

man tayyaresi üzerin~ neticesiz 

seJclt•r hnkkındn tanı hit· 
nnlRyıı;; me\'C·ııt olcln~ıınA 
knnl hıılıınııyornm. l ' n11-
tuhnn7. hntırn"ım ta':'ıch. 

~ım Ek,<-lıins l{iiseh anof 
tnrafınıtnn h11rn•IR lu•ıın 
A"iist «>ı·l Jt>n h iiım iikahıı lcl<'n 
cloln3 ı hllhnssn mlnnt'tt n· 
ı·ını . ., 

Rütiin gazcl<'ler. EkselAmı 
MC'nemcn<'lof;lunun ziyarf'ti 
haklonda uzun makaleler yaz
maktadır ve geniş tafsilM ver 
mektedlrler. 

Rövterin nezaretten öğrendi -
~ine. ~öre •. Alman tebliJ?inin bah
sett11?1 Brıstol - Blenheim tavya. 
resi 1'rans1ı tonraklarına mec -
buti bir İniş yanmıssa da hasa
ra 11ı?ramı:ımıştır. Alman tebli • 
~inde ise bu t.a vvarenin Alman 
avcı tavvareleri tarafından 
F:a~;"I!~ to.nr~kları üzerine düşü
rülrlw•ü bıldırilmektedir. 

Alman tehtifrindeki diier bir 
iddi::ı~m da hakikate uyg-un ol -
madun l.ondrada resmen bildi
rilmPktedir. Bu iddia. bir f ne'iliz 
1>omtı'-lrıiımıın tavvııresile bir av 
cı tavvıı.rt"cıin:n Heli~londa Al
man torpido muhrinlerine yapı-
1an t<ıarru~ esnasında hasara us? 
~ad1.ı;.1ıirr. Bıı taarruz hakkında 
hava nezareti resmen şunu bil
dirmekte-lir: "İn!?'iliz devrivcle -
ri percıembe e-iinii Jutlandın Bla 
vand burnuna 40 kilometre ka
iar l'Y'1'"3f Pde iir Alman tnrnido 
'lluhribi "'firtnfüılerdir. Müt<>aki
bcn torpidolartn yanıbaşında o
"'iisJ,..rin nsıtlıı'1rrr1 teı:bit edilmi~
tir. Hi~ hir f n,...iliz tavyaresine 
iı::ııl-rt vaki olmıımıı:;tır. 

;\'ihavet ı:ı"n dsı '<ikada nc1.a . 
retten tehli~ edildi"inc l!Öre. 
Bri~tol • Bletıhf'irn dün salimen 
;;.,..,iine d;)T'mü~tür. 

Nezuet favyarenin LUksem . 1 
burl! htıdudıı <'ivannda 7.000 ı 
metre yilksekJikte drirt Alman 
Messerschmidt ta3·yare43inin hü
cumuna maruz kaldıgını ilave 
,.tme!ctedir. 

0 Pariste intişar eden ''Action 
Françalse" gazetesi birkaç gün
denbcri çıkmamaktadır. Sansürce 
bu gazetenin çıkmasına neden 
müsaade edilmediği mali'ım değil. 
dir. 

• Milletler Cemiyeti mandalar 
komisyonu, Japon mandası altın. 
da bı.dunan adaların 1938 deki i
daresi hakkmda Japon hükume· 
tinden bir rapor almıştır. 

Cenevre siyasi n:ıahfilinde bu· 
na büyük bir · ehemmiyet veril. 
mektedir. Çünkü Japonya Mil. 
Jetler Cemiyetinden çekilmiş ol
makla beraber bu müessesenin te
şekkülleriyle daima teması mu
hafaza etmektdir. 

Bulgar krah 
( Ba~ tarafı 1 incide) 

kendi memleketlerini a!A
kadar eden işler Uzerlnde 
noktai nazar teatilerinde 
bıı l 11 na<"a k la ret ır. 

Bu toplantı, Balkan 
meınlekC'tlerinln şimdiki 

nıUsellAh Avrupa ltıtllArı

nın dışında kalmak arzu· 
!arını bir kere claha teyit 
etmek ve Avrupanın bu 
kısmında sıılhUn idamf'sl
ne yeni bir yard1mda bu· 
hınmak fırsatını vNecek· 
tir. 

r-... ...... K ısa ca : -:-·----·---.. -·----··-.. , 

hı, şirketler ve kazancı az olan vatanda§lar ver. gin doktorlar!mızın da yüklüce bir para verd.ik- ı 
1 di, veriyor. İstanbul tepele~inde yük~lmiş aF.r- lerin~ henüz' görüp, .ititmeı:ii.k. Acaba vilayetteki 
! tıman, emlak ve akar sahıpleri henuz kendılık· komııyona davet mı beklenıyor 1 
1 terinden yardım komisyonuna batvurarlk ıöyle i --·-··········-- ···- -- ---

Ha lfil.<g ö ~. ö 
<dl © ğ lr lb!I ? 

Romen kralile Yugoslav naibi gö
rüştüler mi, görüşmediler mi? 
Belırat, 13 (A.A.) - Dün hu

dutta Vrsaz civarında Kral Karol 
ile Yugoslavya Naibi Prens Paul 
arasında bir mülakat yapılmıştır. 
Kral Karol'a Prens Micher refa. 
kat etmekte idi. İki devlet reisi 
bundan sonra Stara Moravizo ci. 
varındaki §Cltoya gitmi~lerdir. 

Bu mülakat iki gün evvel Bük. 
reşe giden Yugoslav protokol şe
fi Frangheı tarafından hazırlan. 
mıstır. 

Prens Paul'ün maiyetinde Yu. 
goslavya başvekili ite nazırlardan 
Suitui ve Mostantinoviç bulun. 
maktaydı. 

Romen Hariciye Nezareti 
Tekzip Ediyor 

Londra, 13 (A.A.) - Raly Te
legraf gazetesinin muhabirine gö. 
re, Romanya hariciye nezareti, 
Kral Karo! ile Yugoslavya Naibi 
Prens Paul arasml:la bir mülakat 
yapıldığını kat'i olarak yalanla. 
maktadır. 

gazetesi. mülakatın Tra01ıilvan. 
yadaki- Balat'da vukubulduğunu 
iddia eylemektedir. 

Yuıoılavyanın 
Yeni Erkinıharbiye Reiıi 

Bel1rrat, 13 (A.A.) - General 
Peter Kospo, erkanıharbiye reis
liğin-c tayin edilmiştir. General, 
Belgrat müstahkem mevki kuman 
danı idi. Bu kumaı+.lanhğa es.ki 
nazırlardan Ncdiç tayin edilmiş. 
tir. 

Hiikı-C~, t:l (A.ı\.) - (Saat 
1) - Rador Ajansı bildiriyor: 

Kral Karol ile Yugosla\·ya 
Naibi Prens Paul arasında bir 
mll1Akat \'tıkubulduğu hakkın
da ki haberler sa IAhiyettar 
kaynaktan katl olarak tekzip 
edilmektedir. 

Kurbanlarımızın derilerini 
Muhabirin salahiyettar kay. Ti:dc Hava Kurumuna ver-

naktan aldığı mallımata nazaran. melde, zelzele felaketzedele. 
mülakat Prens Paul'un Zağrebi rine, kimsesiz yavrulara ve 
ziyaretinden sonra vukubulacak· milli havacılığımıza yardım 
sa da bu mülakatın bu hususta etmit olacağımızı unutmıya. 
vakitsız yayılan şayialar ıebcbiy- ı lım. 
le tehir edilmesi de mümkündür. 

Buna mukabil, Ncws Croncle -------~ 

Görüp düşündükçe 

Mert dostlar 
"Ç('mbc•rlııyn., in, l'Oll nutkunda bize nyırchğı kısım, hem 

ın .. nnlık, h t•m de doı-tluk adına sııyf;ı ile aıulacak bir ruh ;rük
sckli~inln iirncftidlr. 

nız Tiirklcı·, bu s4izlcrdc keneli ruhumuzun cllle jitCldif;inl 
duyduk. Y cı· yiiziinıl.e duyJ{u ort nkhğı kadar insana zc\'k \'e iç 
kU\'\'Ctl \ 'UCll ı•ek ft7. N,C)" \'ardır. 

Jngillzl<-r, zaten daha felilketlmizi duycl~ıkları ilk Jtiinde, 
asil hlr hey<wnnla snrsılnu':'lar \ ' e inulaıhmıza koşmuşlardı. 
Prnnsızlar da ii)·lc. Hunu ben, 7.Aliın t,abiatc knrı;;ı knnılmnş 
hlr "kırını., c·<-ı•h('sl halinde ~·fö•diiji;iimii,, siiylemclc. lstcrlnı . 
Giiniillerclc• o J{Ünlcrin mert \'e kahraman ha\'&."'I esiyor. 

HÜ)' iik yasnm7. lc;ln<lc bi:&e bu uzak, yakın dost \ "C inı;an 
ellerin 117.anı~ı. derin hlr tesellidir. Çeınberlayn, 

- Tiirk dostlıırmıızın u(:raıh.ğı ft>lılket, onları arJardan· 
heri c;nrpı!';'an dc,·Jptlerdcn daha biiyiik ka)·ıplarla yaraladı. 
Hu fn<"in karı-ısmda yiiı·eklerlınlz Mzla1·or. l<'aknt elbette , .az.i
tenıiz hundaı; lbar.;,t dcjı,ildir. Uütikn güdimüzlc yarthnıa 
kO'!'ftC'a~ız. 

J\liinasmıla "iiz('I l:'<')'lt'r ı;iiylecli. Tiirkiin yiikıı<'k yaratıhı:ı, 
hlr tlnran kah,·ede hile kırk yılhk hak ıı:ürür. \.'ine o yaratJhş, 
bfi)·le bÜ)'Ük hlnunetleı·l >·almz yaşayanların kemli ömürle· 
ı·iylr clri':IJ, gelcc.·ek ncl'll1crln de mlnnetlerlylc karşılar. 

l\17.: 
- Knra ~iin, (fost nwhenı:iclir! 
Deriz. l"ğradıjtın117. felAkct, ıti)sterdi, ki nta sfi7.1Pri, yalmz 

"tek., ler lc;in süylt>nmlş haklkatl"' mahfazası clrj:.rfl<lir. Sırası 
gf'llnre, biitiin bir mill<'t için cfo dotrnlnj;.'11 nrnydana çıkar . 

:Seteklnı, işte }~rzlncan fa<"iası, hize hn~iin dost ,.e 'lüş
nıanlarnnızı tamttı. ' 'Çin .. gibi hin ıztarnp l<;lncle hir iilk<-nin 
muliım mille-ti hilt.', kt'ncll 'lcrdlnl unutarak, c-111 hin <lolarla 
yardımımıza koştu. Z<-nj,ktn nıillctf'rin mi)·onlnk yardımı bun
larm elli hin cloları kadar kıynı<-tli olamnz. 

}~\'<'t, he-r tarnftnn hlze do(:rıı koı;;nı;.-tıılar. 'Ya.lmz biraz 
hn)·ret \ 'c daha çok tiksinme ile hlr cıe,·lc-tln hlssizlilfnl 
anac·ai'tım. 

Rn dt.'\' let, hattA ra<lyolarlylt> Tüa·k mlll<-tlni açhj{a, 8efa· 
JetP, llAc,:sızh(ta mahkiım zanlh hlr kalabnlak halimle g<>stf'r
me-kten ze,·k ahyor. Rence dünyada humlnn daha iğrene: hfı· 
küc,:ükJük olamaz. HAKKI SCHA Gl~Z(;l~ 
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Ha at aki hadise 
ıerin tarıhlerı nasJ 

tesbıt olunur ? 
Hcrhane-i bir ayın ve bilhassa 

emmuz, $Btos ve kanunusani 
.:ıyla:rmın, birinci, onuncu, on 
iokuzuncu ve yirmi sekizinci 
!UnU dilnvnya ı:elmiş olan kim. 
eterin hayatlarındaki milhim 
adiseler. bir va.şında, yedi. 011 

on altı, on dokuz, virmi sekiz. 
otuz dört. otuz yedi, kırk üç. 
·:ırk nltı, elli iki, elli beş, altmış 

· ·bir ve yetmiş vaşlannda geçe. 
rekUr. 

Herhanı:i bir ayın 2, on bir, 
:ınni veya yirmi dokuımncu 

'!tinli dünyaya ı:elmiş olan kim. 
•<'lt>r hayatlarındaki en mühim 
hadiselerle, iki, yedi. on bir. on 
'lltr, virmi, yirmi beş, yirmi do. 
kuz. otuz dört, otuz sekiz. kırk 
üç, kıfk vedi, elli iki, elli altı 
ve )etmiş yaşlıınnda iken kar. 
§ıln~acaklardır. 

Bılhassa ağustos, temmuz ve 
kanunusani avlarmda doğmuş 
olanlar aynca bir hususiyet ar. 
1.Cderler. 

senenin en büyÜk Franınz Filmi. Sa§ Rollerde: , . 

MARCELLE Cl-İANTAL -JAKELlNE 
MICHELiNE PRESLi:. DELUBAC-ANI?!1E LUGUET 

Filme ilave olarak: FOKS JURNAL dünya nnvadasleri ve 
GRAf Yon SPEE znhlıaınm infilakı ve batışı 

~l Bugün saat 11 ''C 1 de tenzilatlı matineler 

' 
e 1/ ı 

'l._ __ ....,._._...smm~rm11111a:aıaımm::ıcoı~~65 
• Mösyö Merimans va\•rusunun kuyordu. Hiıklm awıtıtl 

serbest bırakılması için isten ile. dikten sonra: J)iı ~ 
cek olan fidyelnecatı bekliyor. - Çok eUz.el dedi .. 
du rassut ettiririz... 1 .• 11. 

Avukat bu tekliflerin şimdi. - Aman ihtivatlı :Jı{;. 
ye kadar vapılmamıı:ı o!JT1nsınn mm hayntı mevzuub ·il' 
h1vret edivor ve her halde şım. - Hiç merak etnı~~ı ~ 
dilik haydutların ilk iş olarak dUremezlcr .. Matmtw>' k 
emin bir vere sı~ır.:ıbilmt>~ işi. rlın h~yıı.bn•n onlarca ço 
Je meştnıl olduklan bılaha.ra bir kn'lllcti vard:r. ~ 
kendı.sinı· '---.:k etmeife bacıhva. - Onları ciddi ola~• 

B Ü su M ER S10eına ' ,=:::::.::...ı=:.:::sr.w:. cakla.rmı ~it ediyordu. Fakat ettiğiniz takdirde kı~; 
~ ug n . smda ~. H - Sen.cJcrde.nberl btt.rO.k kudret ~ b!ltUn bunlara ra~en her ~e .. ~r h~ . va~mıyacaklarID f r ""\ r. ~ avukatın cnd;s .. Jerini bır 1 mısıniz. . _, 

\,ERDJ , . "l!.L' .k. . . O 1 'h . Ş h - .ı ıertnı btı:e ı;ısııtennJyen,.- : "d' Fenalık yaoabılJneı 
nın ı nıu muııı ısını.. pcnl ann ı lıtamı.. ayanı ay• -; ı: _ A ·larclanlıert ıdncnm rde- • kat daha artırmakta ı ı. - ~ 

- i rasmda bulduğu bir zarf ona - ln5allah.. . ·stef! 

d 

. ret mizanseni ,.c orkestrası ... SCALA de MILAN'ın en güzd ~! İi l~rlnl snsıomtycn_ rcl ':i Nihavet bir sabah mektupları a. man b1rakmıyacagız.· 
: 1 =ı - llıılbı.lardanbcrl gllrillıntyen : derin bir nefes aldn·dı. CünkU . - He.m artık sız 1 • bl1 

k l ~ i bUyUk konıOOi i daha zarfın üzerine bakarken ıstem.eyın, !lla~em. ~rdi 

erdl• . Ve QŞ Qrl -; l :.~.: Holivud'un en yüks. e!.zJ: nereden ~elmekte olduğunu an. siz bızc vazıyetı bıld~ <1 
s lamıştı bile. zlm bu işten ı:ı~Wrı~ ı ( ı'll:tı 

. . . . l~ yıldızları, en sevımlı : Zarfı parçalarcasına yırttı artık v~femızın plAJl ~ 
Franıtzçf\ ıözlü ve mu11kılı t8beıcn ynrntanlar: ı! • l • ve kinden <:ıkan kiı.mdı titreye. demektır. -~ ~ifa 

~ e lf\) li a m n n o G • n 1 .ı a r u artıst eri rek b!r lahzada gözlcrile içti. - Ah, fakat un~o~ tlıl12ı2 
IJ ~ • h.· • fl ~lcktupta şunhır yazılıydı: 0rta?a mevzuu _ , cu

11 ee oieaırn (SCALA de MILAN) dan ! Katherıne Hepburn ·ı: "Merimans. siz kır.mızı Sinek landın. hayatıdır.~ ~il& 
__ Bu Filmde: SCAl.A DE MI LAN'ın hakiki 11ahneıini cccccck 

ve TROVATORE - TRAVIATA - AIDA ve aair parçalar 
~ oynıyacaktar. ilaveten EKLER JURNAL son dünya haberleri. 

Bugün aaat 11 ve l de tenzilatlı 

. Ü Gary Grant'm ı: Beyi şefine vermek istemedıniz. - Bız de <;:ıu k ~ ~11 

I:;. 
i
i . Fakat sizin bütün bu gayretini. ~ayrct edecegız.. ed ?!, 6o 

şahane filmleri : ze rafhnen o simdi arzusuna na.. - Nasıl hareket ·~ 

11!1111~rnmnrr~ii:l.~;;r;;;::illfllt:nı;;ı;~~rnım;ı 
1 l

i il olmuş bulunuvor. Kızı. ki? . . ~ biıC ~ ~ .. a a n : nız elinde olduf{u ic:in de şcrai. - Bı.~t sız ae ıtl ~ 1rtı ii ! tını sire bildirmekle bahtivardır. c:deeeksınız. ~at"Cket ~· ~ h 
ıı:ııuııııııurmıı. ~ ı~ Şimdiki halde Roland Meri. lmce b~ şernıte ba~l!d~ \k" 

Herhangi bir ayın üçüncü, on 
ıkincl, yirmi birinci veya otu. 
zuncu ı:UnU dilnyaya gelmiş o. 
!anlar hayatlarındaki en mühim 
hadiselerle: Üç, on iki, yirmi -
bir, otuz. otuz dokuz. kırk se. 
kiz, elli yedi. altmış altı ve yet. 
miş beş yaşlarında iken karşı. 
.aşırlar... Klı.nunu~vvc_J ve şu. 
bat ylarmda dünyaya ı:elmiş 
<>!anlar için bu hüküm daha ka. 
Udir. 

:: k ı • f: mansm bir tek sacma bile doku. . - Gonderec~k!eı:,ı l' 
------------------------- :i ra 1 ç e i: nulmuş de*ildir .. Fakat biz ka. kıf mf cdeceksuu~. . ~ ~tı~Ol 

:i li rar vermeniz için si7.e iki gün - Bu pek pratık b~ ~~ ~Ilı lU 

A V ~ ~ 1 1: mUhlet veriyoruz.. Bu müddet mu.. Onu ta~ip e~:..A!Wı lll memHSIDuB fi Bu kahkahDdan kalblcrt 1oran- I geçti~i takdirde her saat kızını. ma~l Roland ın haf»d;Iı• 
:: Glllmekten lnsaru •ttatıın- no- fi mı mahpusluk bayaltnı biraz dugu yer! keşfctmelt f' 

Neıcı ve sevimliliği ile bütün 11eyircileri caıycden il.... tl\n unceı,.rc neoc ,.e eaa.ctrt . ı daha mU~kUJleştirecektir. Ve e- bir çaredır:: .. ,,..,J f'r 
aoıhynn işbu film ğer veni bir teşebbUs daha kafi Fal:ıı.t b~tun bu ~· ' 

·H.~ı a GAC gelmezse bu takdirde harekatı. nauara nı.~.en. a.~kU, ~ ve 
Franıazcn sözlü, hareketli. parlak ve cazip komedide 

ROBERT 
ONfGO ERV ROSALINE n·ın 

RUS SEL 

mızı daha bllvUk bir enerji ile ~e ~aha~ dcgıl~ı. _Bilt ~ 
Ulkvive edecemz.. Sizden istedi. ıntı7.ar .ıle geçırdı. ··~}-tl 

-

, r·:-:ı.=ı: L A l E ğimiz pus bir mllvondur. Adam. halde Sınek .. Bevi. şoek rJJ. 
• • !a.rrmızdan birini bizzat sizi J?Ör. rafından .. ~onderılec ı3 ij mem için evinize kadar yolla. d!llll hcnuz ortaya çıkl11 

Herlıaııı:i bır ayın ve bilhas. 
a.lhıst.os. temmuz ve kanunu 

::>an.i aylarının, dördüncü, on do. 
ruzuncu, virmi ikin•i ve otuz 
birinci günü dünyaya gelmiş o. 
anlar hayatıarmın en mUhim 
hiı.diselerile, bir. dört, on, on üç. 
m dokuz. yirmi iki, yirmi se. 
kiz, otuz bir, otuz yedi, kırk, kırk 
:ı.ltr. kırk dokuz. elli beş, elli se. 
klz. altmış dört. altmış yedi, 
vetmiş Uç ve y tmi altı yaşla. 
rmdl. iken karşılaşırlar. 

Herhansrl bir ayın ve bilhas. 
sa hazf nın ve eylftl aylarmİn. 
beş on dört ve yirmi Uçtlrlcü 
~leri dünyııva gelmiş ollUl 
kimselerin hayatlarma. tosir e. 
den en mühim hadiseler. beş, on 
dört. yirmi üe. otuz iki, kırk 
bir. elli, elli dokuz, altmış se. 
kiz ve yetmiş yedi yaşlannda 
ıkeıı vukua gelir. 

ve 
cmsnlsiz mu,-nffakıyctlerini gidip görünüz. 

ilaveten: FOKS JURNAL aon dünya haberleri 
~ HUSUSi TAB'ında: CRAF Von SPEE'nin infilakı ve battıı 
ru Bugün saat 11 ve 1 de tenn1ıitlı matineler. 

ı!ıffi ~ 1 ı. , ............. ..._lıı..ııııl.ıu•"'•-"""""'"bölW"""-"'1IOI 

Bütün 1 t nbu 
, Niçin 

Güzel Eser : Re§at Nuri GUNTEKIN 
Güzel Reji : FARUK KENÇ 
Güzel temsil: SUAVJ, NEVZAT, SE

NtYE, MURVET ve 
sair yüzlerce figüran, 
rakkase ve dervi ler 

Güzel M eozu: Güldüren, ağlatan aile 
faciası. 

Herha.nsd bir aym ve bilhas. 
sa mayıs ve teşrinievvel ayları. 
nm. altı. on bir ve yirmi dör _ 
düncü gUnleri dilnyaya ~elen_ 
ler hayatJarmdnki mühim hıL 
~~elerle, altı, on beş, yirmi 
dort. otuz üç, kırk iki, elli bir, 
~tmış, altmış dokuT .. yetmiş se. 
ldz ve ksen vedi :-ıı·aşlarmda 
kRr§ılaşırlar. Herhangi bir a.. 
ym ve bllhassa temmuz, ağus. 

~s ve kanunusani a\•larının ye. fU•lllH~~:=~::::~~~~IZkniaiE!!!limm.lllllrlllal& I 
dı, on altı ve yirmi beşinci gü 
nU dünya.va gelmiş olanlar. bS.: 
y.n.tlanndaki en mühim hMise. 
Ierle, iki. yedi. on bir on altı 
yirmi •. yirmi beş, yi~i dolrnı:: 
otuz doı::. otuz ı:ekiz, krrk üç, 
krrk Yedı, elli nltr, n.ltmış b=r 
altmış bcs, yetmiş., vctmi~ dmt 
\"C yetmiş dokuz yaşlarmd.':ı iken 
karşılaşırlar. 

Herhangi bir ayın ve bilhas. 
sa temmuz. ağustos. kanunusa. 
ni ~e şubat aylarmm sekiz, on 
yedı ve yirmJ altıncı gilnii doğ. 
muş ohm kimselerin unutammı
ca.klan mllhim hadiseler, sekiz 
on ~· \•irmi altı, otuz bel?. 
krrk dort. elli Uc. altmış iki, yet. 
rniş f ki, yetmiş bir ve seksen 
yaslarında iken vukua gelir 

Herha.nı:i bir ayın ve bilhaS-
. nisan, tefflnfevvel, ve teşri. 

nisanl aylarmm dokuz. on se 
kiz ve yinni yedinci ırlJnlerİ 
dilııvava l?elenter. havatlarm.rn 
en mühim hadiselerini dokuz 
on sekiz. virmi '1edi. otuz altı: 
krrk !>e~· ~ili dört. altmış Uç, 
vetmış ıkı ve seı<sen bir vaş.la.. 
rmda. iken yaşarlar. • 

Görülüyor ki hu savanı dik. 
kat sistem bütün ayların her 
!?Ününü oorc-evesi kine almakta. 
dır. Uzun tecrübe senelerinin 
rermfş o1duıfu neticeler bu sis. 
~emin doğruluğunu teyit etmiş. 
tir 

(Do"htJ f"11') 

w:;.ıırPh•- Baynmı, Gç. milli 
eaniyctin gayelerine yardnn 
~n uygun fn-satla-rdan 
hindir. 

12 SO: P f'OGram \-C ınemlekrt sant 
ayarı. 12.3:5: Ajanıs ' e metcoro ojl ha. 
lrrl rf. 12.aO: Türk MUzJğt: Soçllmi, 
s:ı.z eaerleri. Ş3rlular w UlrkUlcr. Çı 
lanlar: Fahire Fenı:ın, P..e!'ik Fersan. 
Re:at Ettr, Şerif .ıçU. Okuyanlar 
Mllı.eyycn Scnar, &ıdl Hoşııes, Me· 
lek Tokgöz. 13..SO Mllrlk: KUçUk or. 
kestra (Şef: Ncclp .Afkmj. ıs.oo: 

Prognun vo mcmieket eant oyan. 
18.06: Mllaik: Rllct)'O caz orkc.<ıtra.sJ. 

18.80: Çıocuk S&aU. 18.M: Serbest 
saat. lD.10 Memleket aat ayan, 
Ajans ve meteoroloji haberleri. ıo.so: 

Tllrk mUziğl: Çalanlar: Fahire Fer. 
s:m. Re§&t Erer, Re.lk Fenıan. ŞerU 
Içll. 1 - Okuyan: Semahat Ozdcn· 
eca; Nec.ınl Rıza AhlBkan. 20.lfı: Ko
nu§Dl (TUrk t.a.rth!n1'cn ııatibe1cr) 

20.80: Türk mllzlğl: Halle tUrkUJerl 
(İnebolulu Ban Rcc p), 20.fl!: TUrk 
mtlzitt: Fa.mi heyeU (Karı11ık pro. 
gram). 21.lt'i: l'dUzlk: Plaııolu l{uar· 
tet No. ı, Sol mloör, ÇGJan'!.ar: Ce
m:ıl Re§ld. Orhan Borar, Zeki UcrkU. 
ren. Envu Kakıcı, 21.40: :MUzJk: 
Cıu:band {Pl.) 22.15: Memleket 88.ftt 
ayarı, Ajans habt'..rlert: ziraat, Es· 
1ıam - Tahv1L1t, Kambiya - Nukut 
tıorsaaı. ' (Fiyat). 22.30: Ajans spor 
servi81. 22.40: Mtlzfk: Cazband (Pl. l 
23.ı5/23.SO: Yarmkl program ve ka.. 
pıuırş. 

Sinem ve Tiyatrolar 
BE\OGLIJ 

fi' ı tfeT!a Hoı- Ula.Utü Yllleıo'ta •&. 
ıı-1!) ~C-) 

14 - 1 - 940 Pazar 
'>lf;~ı B:r&Jr tın ular. 
MKAl ı IU$& ft lin 
"oum . \'er •• ıuıı n. 
f \ KMt•r 
L.U.Cı Ka plu! lıra ı;o. 
' il t•tt 1 lllTI it 
s\li.o\ R \ 1\ • tı.att ela,,. 
.\ LKA U. K ı O.tn t rlft IUrafı. 

')lli: 8ıklırm•m '"u 
\ı.Rlı 

ŞARHı llc aııbap c .. •ııtııır ıtub• ~oı 
fTtırtı~e) n Kadlalat uıtaııaıa. 

rANı ~il ve tc!lY t "'' e:ııaıo ~· 
AKIN ı Aıtı.n d&tıa ltUV] etil ve Bataıı:ıı.nt 

oııcızıu. 

CSTANBVt 
F&ll.\H ı Samımı aııl&Cma .,. 8erd tuııuııl~ 
CE:'.118f: 1.ITA{i: Samimi AP.tatma .,. o\~o 

hıaıtı aon 1ze• re en 
"Mli.ı ... rıı. ıouıı .,. ll&ydut bdtD 
Ull.JA: &!vt!tUllmtJ ı:l!ııtu ... C tıa r 
~ 

M"llAS 1 R ldlrnwmtıttr. 
RILAL: Etldtnııemıwttr. 
41.t:ltD\R; ~Yl$11Jlmla ıtıııler ,.. OUııba.-

BEŞIRTAŞ 
SUAT Pı V~:l' a.ııtı C'nlrl~) Lort! B&rd1 

ctn• ... e:ıtu. 
'E."ı Btlı2!ruı=l(t11 . 
f"ICZ.ELI 8114 lnıı1111'6tır. 

KAl>IROY 
RAL?:r Rlld!rmtıııı.ttr 
Clll'!Y\'Aı flıuı> fTUrtıC9) 

tl~KtlDAR 
nu.l':ı lıfarktıpnlnaqn mııtııı. mscen~ 

"""l 1 
R ı\ 1 R KO 

ŞEBfR Ttl'ATROSU 
Dram ktmu: GOndQz l:S.SO 

da: Gece 20.:30 da: 
HASAT RU"YADm 

* • • 
Komedi kısmı: GUndOz ır;,so da. Ge-

e.. 20.Sn dıı.: 07.t • • Ki A~f 

H Sınamasında yacai!ız. Mevzuu bahfs na.rayı eli.Saat ... ,......... ·ed;si~ 
" nakit olarak kendisine tedivc ~m Y ~I 
f .... :: na.vct.en: En son ı::ı:nya b3.ber edeceksini~. Ever kendisine en uş.a.~ _gelerek ~ehrin uğ1>~ 

ıert tro Jorno.J IWlkll llllkJ ufak bir fenalık yanıln.ca'k o1ur- mırı~u;ı ~el~ış old ~ hu 
:: \'ALT DlSNEY ~ S'i bunun cemsını Roland Meri. k_~,d'~!lc gorUşmek • • 8,t. ' 
Ü Bugün aant ıı ve 1 de ten.!~ ma.ns <'ekecektir. Valcrl Bielskv. ~y.edı ... A.vuka~~ 
i! zDAttı halk matln"lcrL a: ye J?elince artık onu görmek ü. er~al ıçerıyc _Jl ~I 
iw::m:::ı::r..:::ıcm:m: • ::xı::ı::ı::i: midinizin tama.men kavbolması retMlı:: .. M . e? ııı 

doğrudur. Kend!silc görUlecek . osyo_ e:ım~s iri j!C 'tı.(' 
bcsanlarnnızı hiç bir para ka - kıkaten emnıyet am netti· · ~. 

V A K l 'r • p'lvıunı9a.Mğı kin hiç b'ir kuv. ;şılaş~ış old~~unu zan 
1 

-;Jr • 
,1.,- vet te onu elimizden alamaz... ~!lt .0Yl~ '?U~emnıel l<) . .. 

CJa.zet.ede f;tkan bQtlin J"&Z.I \'~ 

restmlertn bııkuku mııhruZdur 
ABOZ.."E TARJJl1ı;St 

f('mlcket Memleket 

Aybk 
a aylık 
6 aylık 
l ydltk 

içinde dışında 

lş:J Kr. 

%60 '~ 
47li sı 

1600 .. 
Tarifeden Balkan Birliği lc;ln 

ayda otuz kunıı ~!Ur. Poata 
birliğine Girmlyen yerlere aycln 
)'Ctm11J bcşel' kuru~ zaınmcdfUr. 

Abone 1'aydını bildiren mektup 
ve telgraf llcreUnt abone param. 
nm po...ıa 90ya banka ile yoUamıı 
ncrctını tdnre kcncıt ll%ertne atır. 

Türkiyenin her posta mer· 
keundA \'AKIT'ıı. bono 

ynuhr. 
Adres değtşt:lrmo ücl'<'ti 

:.ııı; kuru..,tar. 
tı.A.N OCRE'n..ERt 

Ttcaret ua.aıanrun tim • 
tın eoncbo itibaren DAn pytata. 

I · rmcıa 40. ıo yfnlnrcbı 60 1.-uruıı. 
dôrdllncü sayfada ı: ikinci \'t' 

Uçttnoılde ı: btrtnclde 4: tık 
ram kC91llece 4 Uracbr, 

CIQ11k: OOll devamlr, k~I. 

rettkll llAD nırcnlero &)Ti a, n 
lndlnmıler yapıhr. &sııll lıtnla
rm aantlm aatın co kunı,ıııt'. 

'!'kari tahJyetto ot mı) nn 
li'.Dçük llAnlıı.r 

Bir dele SO: Ud defası l50. ~ 
de.fuı ~ C::6rt defasl Tfı ve OD 

defası ıoo ~tur. t)ç a.ylık 
ua..n vermıleriıı bir defası bed& 
\ıadu. Dört saıın geçen llAnla. 
rır f~la eatırlan beş kunl§t&D 
beşap edilir. 

Vakrt hem do#rudaD doğnıya 
kenıu ldare yertnde. bem Ankara 
cadde8ın<ı- Ortıanbey tıanın<b 

KE.lUJ..EDDtN lREN llAn BU. 
rosu eliyle lllD kabul eder. (811. 
l'f)nnn tf'tl'fon11ı to~S5 ). 

Sulh ve ıükUıı içinde bir 
bayrama erİ§tİğİmize se,oine
rek, kurb:ınlrr.-umzı havalan. 
mızın korunmasına baiııb· 
yalım. 

JIAJ.K OPERETi 

BtıgCn ıııat1no lfı 

d~ Ak§IUD 9 ds. 
Zozo Dalmaa!a 
(Ştrhı Ttl3"V1) 

:\.ferlmans. tekrar edlvonız: gıfıtırnıışti kı.. efi ~ 
eöndcrece~imlz adam hakkında . Faka~ sahte z:ıbıta ıaıP' 
yapaca~ız herba.ne:i "'ir menfi gırer gırmez derh.~ reıı: 
•cşcbbüs kızınıza tazvik vapıl • padı ve avuk~ta _?o~.~) . 
ır ... c;ı irin katf bir <'~!r savıla. . - Nasıl Mo~vo g'! JctJ'I\ 
caktır. Ümit ediyoruz ki bu iki ~ k~nı~a1!,ı parti i.Ş 
E(in siz.in hattıhareketiııizi tayin dır .. ~k~ Aeger .ıste~h1el 
için makul 'bir nettceyo varma- dım, sız hiıla ~ e;n1 f'i!>•ı 
nıza kafi P"elecetfr. Bu isten son- ri zannedece~tlnız.. ~ 
ra kı:cın serbest brrakılmt\Sllldan d~ayınız, •!ile ben 
emin olabilm<'niz icin takip eclc- nız ad~mım .. 
ceöimiz hart.::•et şudur: ...... Nasıl sız mi? 

Gö d -· • ad · · - Evet ben. n erece<nmız am sızı ev. Evvela b · ıazınıf 
vela kımıız.la karşılaştıracak. -kt' 

1 
? ana • .J 

tır. Paravı ald.ktan eonra · Ro- rece • ın z. · • i cfV 
land Merimans serbest bırakıla- - Pekı. be~ı tak P., 
~ır. - Nereye gıdiyoruı ·'111 
Herhangibir aldııtılma ihtimalL - Matmazel Roland 
ne karşı ~ok esaslı tedbirler de n na.. On bezt brrııkBC!J 
lacaiız. Bu tedbirlerimizde de - u ser ., 11~ muvaffak olamaZ&ık menfi ha. bana nasıl temin edeb. 
rekctiniz!n oezasmı Valeri Biels. -. ~ızmızı berabel' 
ky hayatile ödeyecektir. ceksınız.. Jdf 

A.S.T... - Kumn burada ntJ 
- Burada .• 

Mösyö Merimans bu meşum 
, ınektubu mUteaddit defalar oku· 

du. Avukat bu ilk gUnü öldürU
cU bir kararsızlık i~inde neqir. 
di.. tstenilen parayı ihtiyaten 
hazırladı. Fakat rakiplerine b!r 
oyun oynamak onlan ele geçir. 
mek ümidini bir tUrlO kavbet . 
mivor. ne şekilde hareket Ptmegi 
doğTu ola.cağını uzun uzun dUşU
nüyor. Fakat bir tiirlU karar ve
romivordu. 

·'"Gece insanı dob-u dlisUndU. 
rür .. derler .. Hnlbuki mUhl:-t bi. 
bma ermekte oldui!u lcin Mös. 
yB•Merlmans o ~~vi bUyUk bir 
aza.o ve dilşlinoe icindc eecirdi 
ve bUtün crCl'C ~ötlinü bilP kırn
madı. Sabahlevin biraz daha 
ı:ta~km ve nasıl hareket edeccı'H· 
ne karar verememiR bir vazivet. 
tc idi. Nihavet va.zjvetten tah • 
kikat hPldm;ni hıı1'tomar ebt'!~tn 
ınuvafık buldu. Hakimin daire. 
E:inc oek acele olarak gidivor. 
fikrinden cavınamak iGin. düsU
ııecek ,:-..aman bırakmamak üzere 
fevkaJMe hızlr vUrU\ror bu kere 
-le. aksi bir karar vermekten kor-

- Peki ya parayı 
sem? ~. 

- Kıznuz gözlerinizi11 ııeeı 
öldilriilecektir.. Nasıl r tıl 1' 
kip etmeyi kabul edi~~~~ı; r 
nuz? Unutmayınız ki po>'ı;r'} 
mız evvelce yanılmıştır~~ 
serbestce kaçmama ds tı~t 
edeooksiniz ... Yoksa hB ,.fi. 
olsun el!mizde bfr c;ıeı:• 
daha val'Qır • . Valeri . sJııı' 
unutmayın .. Havdi balt ~ 
leyin rdmdi neye karat 
sunuz? ~ ~ 

Mösyö Merimans b Ş 
reddllt etti.. Haydut ~ /. 
vanıla: de~ f 

- Gecikmeyece~ ~~ 
dedi. Vakit naldttir .. 1' l'JJ 
dersiniz ki benim ss.h!!ıı tı_,ıı 
tim kısa bir müddet i'<' tJ e--" 
bir muvaffa'kıvet tetrı~!lll 
lir, fakat foyasının ea. 6,e ~ 
dana çıkmak ihtfınat! ftı tl'.ı 
cuttur. Yaotıi?ım teld1{ ıçftlıf 
men verine gelebiJıneS _, fi 
on dakika vaktim~ ~~· 
hatır mısınız? "" 1./. 

(D"ı• 

p•---• Amerikah Şantöz 1mm:dlP"'" 

Louise Duke 

PAR OT E i Or kestras!Ol 
ldare ve Tegnnnl eder.ek. Her akşam br..JkıınıZZ~ 

tnkdlnnl colbetmoktedfr. 
Buı::Un fath o: 17.30 da. 
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elaketzedeiere yar-! Finlere ültimatom! ı-
d 

( Ba~ taraf• ı inı-t'~ > tcbsMıs istemesine, Almanya • 

ı nı devam ed ı yor =~1:ı~~~J: ~i= fı!~ia~ h~;;!un~a ~~~el 
....._ rak bomlı&iar atmıflardır. Fin· yor. 
tııı ~ 1andiva hti.ktımet merkezi Uzeri· FlN~'"DIYA YA. 
~ 18 (A.A.) - Dün I derdJıt 6 S&Ddl& &oııyak ve 4 ne ya.pılan bu1aava ak.mı hak - OLTIMATUM 
""tıLt iatuyouuaa fel&· 1MLOdı& tut.ünden ba.,,u ynni kmda ta.t3il!t &lmamamıştır. Stokholm. 13 (A.A.) - Ha· 

1
,, aL&nu11ln ııo yurtta Ci~n ytız &anttıll içinde beş bu. HKVA TA.AllRUZLARlt'.'DA ' vas: Sallada b3f}ayan ve res-

lıla~. bunlardan 43 u M.do siğara daha göndcrıue1. BUGüNE KADAR ÖLENLER mi tebliğlerde hcnllz zikredil • 
"&el'9 ln1U1a, ve ı~r e<1• uzeredir. Loıttlra, 13 ( LL) - Burada· m lyen bir muharebe İsveç mnh· 

'r te 
1 

Y~rlttı,tlrllmiftir. M~· Buııune kadar TUA.;fet.imlıt- ki Fbliuıdiya eltiliği harbin flllerlnin ehemmiyetle dikkatini 
ıa~bay aUesi olan diğer- gel<C.D yaralı ve sıhhatte Cell baımdanberi 9 kln~wwıiye çckrnekt.OOir. ~ · 

Geceyarısı için söz 
Yazan: C. A. Gonnet 

ıc_b&.ı Yonda iaşeleri tewıu •et.zedelerin yeJrnnu 663 dür kadar, Rus bava t.ır.arrm:larr:Ma Bar. şavia.lara göre, Fin krtıı· 
'-oıııtıbntere de müdavatlıı. tlunlard&D 43 aıır yaralı Dı 234 kişinin öldli~U. 2E"»4 kiş\ . lan bir Sovyet fırkasını hemen 

11
10 

ktan sonra. murettc~ yarbalurc. ve burada t..edruileı. nin de ağır yaralandığım bildir- hemen tamamen çevirmeye mu
ro' lltmek Uıere &)'Ut iawa.l cdıJen yüz on yaralı au mck+..edlr. 210 tane de bafü ya· vaffak olmlll}lardır. Fa.kat Sov. 

~ t llıuıua devaw etwı~· aı·zuıarı U-...rl~ l\af k.a vUAyet ralı vardır. yellerin her oe baha.cuna olursa 

T ercü ıne eden: Sunt Derviş 
B!:ibirlerine şu vaadi \"ermiş· 1 rek çe'k:erken görürlerdi. Durr.~a-

leri.iı. Sen . . . dan gülüyo: ve konuşuyorlardı. 
- enın ılk daktkalanmia Bir kere Elsa ona: 

11ıe:'"asta.11 barekctlert ı ·rdekl a.ilelertnln nezdlne gön t.8veçln mükemmel havn cla.fti olsun Suomosalmi felaketi.niı'I 
ne olursa olsun, nasıl bir vazi. - Sevzili Yohn. dedi, gedrdi· 
~.tt.~ b:ıl~ursam bulunayım, sızi gimiz saatler birib:rindcn cl8ha 
d.uıunece~m. Tam gece yarısı kötil. meml:ketlerimiz arasında 
sız de b:.ru hatırlayınız. b~r harp olacağı muhakkak ~rı'bi 

~le "o bugUD Ka.y1ertyt1 u~rıımişlordlr. 120 ~aratınıL t.OP.Jan $!vesinde Halsiııki ve teknı.nna m1ini olmaya azmet • 
to{1 ~klenen 191 yaralı· da hast.aluı.•ıelerde toda•;ilerı diğer müstahkem şehirlerde ha· ı:niş oldukları ~örülUvor. 

lltııı:ı.~ ~brımlze mUrett.ep no de\•am edilmektedir. va bUcumlarma ka?'§ı nlınan lsveç muhabirlerinr. göre. Sal· 
~ır. Bunlarrn isU .Bunlardan 42 si tUtUn atel terfl>at fevkalMe mUeSöir çık· la ccohesine 40.000 kişilik mUm 

Q haı ll t4!mlnl lçlo lca~ yeıunln baataba.oealnde t.eda.v. mıetır. taz Sovyet kıtaları yani iki fırka 
Qltrd lthklar yapılmıştır. oıunmakt.a.1ır. Bundan be.şk~ RUSLAR tKt NEVİ TANK sevketmişlerdir. ÜçilııcU bir fır· 

d aıı başka 39 toltıketze· dığer \'llAyetıere ,ıt.wck tl~ert ~LANIYOR kanın hesaba katılmıya.cak de • 
~l~ Yolda. bulundnk-ları bugüne kadar Malatya. ıstnsyo- AMıJ~ 1.J ( A.A.) - Sov- recede hıroalandığı anla§llmak -
~ Ur. oundan geçen ı.soo fel~kotzo yet • Fiıı cephesinde bulunan tadır. 
,, 1&, 18 (A.A.) - 27 Bl· deye gerek :Malatya lstasyo ''Talegraaf" F:UCt.csinin muha • Verilen malOmata göre Sal • 

~~u.ıı t.arlhio<len ıı lkhı· nuDda ve gerek .. ·u!yetlmizıı. biri. her gün Viborgu ~mbardı· lada.ki Fin t.ibivesi de Suomo -
"1ıı. t&ribino kadar geceıı butiln istasyonlarında çorba. m.an edetı usun men.zilli Sovyet Balm\de olduiu ~bl Rus kıtala· 

..-.--.. itinde eehrimlıden Er- çay, yiyecek, portakal ,.0 salrt topları hıı.kkmda. ma.lfunat ver- nnın iaşe Uslerile olan irtibat -
~lo i9 hlı:ı Jdlo ekmek, 61 tevzi edllmiş. yaralıların pan me_!rtedfr. . taı:ru kesm~e matuftur. Haya 
g
0 

o:ıunıellf gıda madde- sumanlar1 yapılmış olduğu gi .ovyetler, dört beş gemı to- yolıle de Sovyet kıtaları e-elmış· 
I> ~kıuı ya.tak 380 parça hl dünden 1Ubaren de Malatya PUndaıi mürekkep bataryalar tir. Sovyet ba.ı!kumandanh~ Sal 
~ ~e ~alr ety~ \"O sıhhi dan geçen follketzed~lere ça· kullannıaktadırlar. Müteharrik lada bir hezimete her ne baha • 
~'1':: gönderilmiştir. maşır ve elbise verilmeye baş oıa.n bu. to.p~arm m~vzileri her sm.a olursa olsun mini olmak 
ııı~b kı.tt.an teb<ırru edilen ıanmıttır. gtlıı değıştitılmekted!r. Bu top • istıv~r. 
~ h:n bir yekôun tutan Bugüne kadar Malatyada in larm ~tıklan merm:ler kuvvet- Dl"'er t:ıra.ftan, lsveç ııraz,et.e
~0lların kapalı olmaaıu· klo edilen 258 fellketzodenltı te ln!ılAk etmemekte ve bUyUk lerl Lahti is~yon1;1 hava bom· 

't\ı11 'Yı goUrUlememh;Ur. elbıee, yatak ve etyaları ne oo t~hnbat husule getirmemekte • b:ı.rdımanlan uzer:ınc sUkOta 
'flan atelyesl evvelee u· ~ gUnlUk iaşeleri için dt- dırler. . . . . me:hur olduğu bir zamandan -
lldurıuıun emri ile göu f 790 Ura aarfolunmuttur Muhabf~ bıldircliğine göre, ~n So~et ra~voeu~u_n. bUyUk • Sovyetlcr ıki nevi tank kull&n· hır faalıyet gosterdığiru kay • 

----·------------- maktadrrlar. Bunlann bir kıs • tletme~\tedir!er. 

ransız Cumhurreisı 
Verdun'da 

mı 14-33 ton ağırlığmda.. bir Sovyet mesa ilan araımda 
l<ısmı da 8 • 14 ton sikletinde - Finlere hakiki bir Ultimatu.m da 
di.r. varıiL Bu ültimatutr.da Finler 

RUS TEB.LJGt 48 Matte ellahlarmı tealfm et • 
Moskova.., 1S (.A.L) - TaM me re davet edilmekte. aksi tak· 

biidlriyor: nirde Almanların Fln'erl ezmek 
Leningrad ukerl mmta.kası "17.ere vardıma geleceği bildtrll-

~iki generale madalye verdi 
erkan~arbiyesinlıı tebliği: me''1Pdir. 

12 Kanunusanide Ukta ve & 11o73i"ki, 13 ( A.A.) -Tebliğ: 
ı>ola IBtlkametinC!e k83if faali • Sovyet tayyareleri bavanm 
yetleri olmuftur. Mlisaades;nden istlf ade ederek 

\ıı~l (A.A.) - Reiaicum· nı1ılammz:ı yükseltelim, vuifc
lıcıııa V erduna giderek Ge- mizl t.amamen yapahm. bir kala. 
'-ke &ue ve General Ca· hm ve bir tek be defimiz ol&wı: 

Petrozııvodü iaUkrunetinde dün iç FinHindiva şehirlerini 
ı>iyade miisademeleri vukubul • bombardrman etmt19lerdir. Tay • 
ınuı,tur. yare!erbllhusa sivil, mUltecl. 

Kareli berzahmda keşif faali· S!lfrelerfn sakin oldufu kUçWı 
yetlerf ve hallf topçu a~i kay· .ehir.lerl sermffl!1erdtr. Sovvetler 
dedllmtatir. bu harekatta. bir çok tayyare 

~ _:-rt madalya Yermiftir. 
l~ Zafer ... • 

N but 
· Sovyet hava kuvvetleri keaif kullanITl.lş_lardtr. \ orveç çesJ uçuşlarında bulunmuştur. Lnhti ve Han~ö gibi dive.r şe-

' HİTJ...ER RUSYAYA KARŞI hirlerle Vaaa limanı. Rauno \'e 

~ . dairesinde yapılan ka. 
'6 •ınünde Reisicumhur bir 

": YUyerc.k ezcümle demif-

llıi~llfriyetln mi yckaa tuyi· Oslo. 18 A.A.) - Buıun par- CEPHE ALACAK MI? Salo bölPeleri ve Eke~es dl" 
llıi? liak.kın mı yoktıa kunt- llmeııtoya verilen Norveç bUt 0"11Bvra. 13 (LA.) _ Tr:ibu· hl')r:nb!:!rdmıan erJılmirtir. EkF.Cri-
ı.a.ı.tedeniyetin mi yoksa çeal Norveç bttaraflığın1 aıuha ne de Geneve'in siyaaf muharri- si kadm olmak Uv.re 51enter 
::'Cttı mı. kimin plip fua iÇi.D 150 mllyon kurona rl" .. Finl!ııdlyava yardım" bat" ~rdtr. Fakat ma.ddf huar eti • 

ı... nıcvzubahistir. Hnrri. kadar fevkalAde maerafları lıb altmda n~ttiği blr ma • zid'r. 
,::ıııc. •e medeniyet ortadan d~rplş etmektedJr. kalede diyor ki: Bu sabah mt.1h'm veni hiç bir 
teı.. tını ~öre. bb ıa- ~er l\ııoekova hUkilmeti haber almamamı~. 

.,..._~etiz. Milttefiklerimi.dn Bu neviden ma.sraflann 826 Fin?l.Ddiya harekltında dlietUğU Lenfncmtd Jnımllndanlı~m 
,,._ ı>r mllyon kruna baliğ olacağı vazlvetı wah edememe Bitle • btr emrivevmismde btlzı lttzılor-

ltrı t!laipJeri isteyen diğer tahmin edilmektedir. rin GlSrinsr ı>lAnını tekrar ala • du unsı,rlarmtn teııllm omaV1 
•t ~ nıutabıık olarak, ~yle rak Zi~rld hattına f'T""t~m bir • rıınl'ıqrebeve tercih ~ttikl<'n kav 
·~ tvaını, bir bU14Jn te- Mallye nazın B. O.Car bU· denbfre Rusyaya dönmesinden dedilrrıekte ve bu hallerden ku • 

~- btı lcurac.ığu ki. d~-ıva ni.. hassa kazanç, muamele ve ıey· knrkuhnahdır. mandanl<ırm rrı<>•ntl tutulacakla· 
'~t ıur içinde yilrüveccktir risefalıı Uzerlne yeni verglleı Bu suretle Bitler bir tRRla i- '"' blldinlmektedfr. 

~e
ltnıt buvyük adakikalarr,da. Nkoneacağıoıvbaboer ... ekrmlt?tl.r. ki kuş vurnm~ olacaktır. Evvc . ıa kolay kolav cıkarılamıvaca~ı 

muazzam tonraklan ele ,ı?e<;İre • 
cek _ve sonra da İtalyayı tatmin 
etmı,: "'~rRktrr. A AT ·MANYA. FtN . RUS 

"" HARBtf'TtN Bf'T'MESIN! 

Usturyalı bir kontes ı·~=::~1~~)h•be~'. 
~ h k lf're '?'Öre. Alrnınwa.. Fin • Sov· 
• 1 1 u a e m e e d ı ı ı· y o r ··et htırb!.,in nlhavet bulmaa· .,, simd.i daha ziya.de a.rzu et . 

.,,f'Wedır. · 
f' Bunun Sl"bebi, FinllncUvava rakat h - vanrlan hf>vne1miJe1 vardtmTn asa Jını ıki karı alan b·Jr Avnına harbi sahnesini batı Av· 

rıı"a tıahne!'lne vavacıtk ma'hi • 

d Öd 
il vetteı olmMt ve Sovvet • Fir a am e yecei\ "qrbinin Sovvetler Bfrlll'rf UP 

~~ Atmıın"a "l'UTJ"tfakl ticarl mü • 
~S 1\ ınahkemeleri. garip bir davaya .bakmaktadır. Davanın nacıebetleri mUteeaaır etmeei 
~~y~U VUlturyalı bu kontestir. Suçlu ısc Vartoo isminde bir enrftoç.gidir. 

tllty~ tamağıdır. Suçu iki kın almaktır. Bu kdınlardan bin Kölni!I~ Ze1tuntt P1l7'4'tPJrin!,, 
~tu ontca olduğu için uıı kahraman odur. bu mPse1~ hakkmda Stokholm • 
de ~ı kom:ca. iki kadın almaktan suçlu kocasının muha· ~en P 1 "'"8~ necrre++;.ırrj bir habf>r-

Prens Konoye 
~pon Başvekaletine 

geçmek ıs1emiyor 
Tok70, ıs (A.A.) - PrenF 

Konoye, bugt1n Baovekll TP 

Hariciye Nazm Hata ile görllş 
ttıht.en sonra yaptığı beya.nat· 
ta. başvekA.leti kabul hakkın 
dakl arzuya icabet edecek va 
İlyette olmadığını blldtrmlı,tlı 

Prens, yalnız atıe lntlı!!ıtbın· 
dan ileri gelen şöhreUnln. eko· 
oomlk ve ı:nall ubaJarda dP.rh 
malOmatm her zamandan ıtya • 
de lbım olduğu böyle bir an 
da devlet ldareetnl derubtey• 
kAfi olmadığını be)'an etmiştir 

lngiliz ma•iye nazırmm 
nntku 

'a 'A':_ l&~t aıfatiyle dinkndiği zaman ıu ifadeyi venniıtir: de Finlindiva ile Sovvetler Bir· 
~i'"'i'"day an K~tea Edeltrude tOodet von Koaten.&a'dır. Yirmi li~ arasında be.nı tavassutun · Londra. 13 (A.A.) - Bugün 

~ ~ ~~ haya~ atılmak üxre 1ngiltereyc gel~~ ~tpbd~~t;'~~r~e ezcUınlf' ~~=d;d~~~an m~y~f~ 
~~ ~-şcçe~~~e ~!: ~ır!' ~!~~aı:': 1';;_ Mes'~ }'a'!lmarka. tave<; w Slr Con Stmon. bir lnfiluvona 
~~ bi~ için bir 1ngiliz ile evlenmek iatedilimi IÖyledlm. hqtta FınlRndıva nıahfellerin-'e mini olmak için ln~liz milleti • 

ı .t~· dı ... dogtıuk izdivacı yapmak istiyordum. Eg· er bu hususta Fin - So~et mtlzakereTerfnE' nin fedakarlıkda bnhınması lü • .. u ··• cd k knmcıu bir aevletln tava~ırntilt Zıt"1nnu tekrar etmiş ve demit • 

O. Ok&fortta ta!!sil ediyordu. gör~inüyor. Memlekcti!lizi ~ale. 
Genç kt:ıı: Margarct • CoUeg'dc. ısef terketme~ mecburiyetinde ka
Del~~nlımn iami Yohn M. Mur- la.cağım. 1940 &e~slnin tam glt' .. 
ray ıd:; genç kızın Elsa von Art- aiği saatte beni hatırlayacağuuu 
benan ~ vaadediniz. Biz bu yeni seneyi 
Yob~ in sanıın ve pembe oldu· birlikte kutJı..rıyacaktık, oiamadı. 

&u.nu toylı:n:ıeğe ne lüzum vardı. Hiç olı::ıazsa bal·iki bir muhai.:bc.t 
~üt!in İngiliz gençleri gibi spor- ve dos\.1.ık düşüncelerimizi bir -
tıfdı; ve yannd<!n en ufak bir 1 lcştirsin. olur mu? Ne cluraa ol· 
endişesi yoktu. sun nerede bulunursak buluna 

Elsa'ya gelin~ o da sapsan hm: 1940 aen:sinln ~aldığı c1aki: 
saçlı, maamavi &özlü. meptahta kada dUşüncelerlmiZ'?e bulu;alım. 
aevıilislrlc elele oturmaktan baz Ona bunu yapacağını neşeli ve • 
duyan hır kızdL kuvvetli bir kalple vaadetm!ıti, 

Biribirle~ seviyorlardL Fa- Fakat §imdi L. 
k':t lıiri?irleı:me bunu itiraf etme- Şimdi Elsa uzaklarda idi. Yohn 
mışlerdi, debkanlı bWYcl cesarct..e· H. W. Muray blr İngiliz destro. 
demiyordu. Genç kız ingilizceyi i- yerinin içinde açık denizlerde bu. 
yi bilmiyordu. Bô)!e olduğı. bıtL lunuyordu. 
~~ b!r~i;ktc old~'n ~n _kcn· Gece; 1939 un 1940 a ycrinı 
aılerım çok bahcıyu bı~scdıyor· terkettiği bu gece. deniz korkunç 
Jardı. Biribirlerini anyorlardr. Ba. derecede bastı. Gemi ilğtr ağır 
l..ıtmaktan, dailit.ı biribirlerine ilerliyordu. Bu karanlık denizin 
tcr..as etmekten ZC'Vk duyuyorlar- kimbilir neresinde torpiller .e 
:lı. tahtclbahirlcr tehlikeli pusular 

Bu. hemen bemm yepycıu baş.. kunnutlardı. Y ohr nöbette idi. 
byan bir aJktı. Nihayete itetiril- Gödcriyle bu karanlıkta ettafı a
mele cesaret e~mi~cn .jestler, rastıny:>r, dUşmaru kollayoıdu. 
yalnız aeateki ga.np titrcyışle ha· Düş'Danı .. Bunlar şu hauaa, 
kiki manalarıru ıfadeyc yaklap.n romantik ve bu kadar az mUharip 
manasız cil:nleler- Sonu ıelıni.. olan Elsamn vatanda~n idi. de
yecr-k olan masum ve bakir aşk- ğil mi? Eğer bu harp çık:nua)th 
larm bUtUn bu kırmttlan onları o, bu eenç kıza az kalsın aşlanı 
biriHrine ballayan teYlerdi. itiraf edecek; ona nif8nbm diye. 
Ağust09 ayında onlan daima cekti. 

bir eahilden bir uhile birlikte kü.. .. Onu unutma-nahyrm l" diye 
dütüııüyordu. .. Bir loean yalım 
denizi glSzetlcmekle insan olmaz. 
Kendi hissiyatını da ~5zi:len Q. 
sırmamab. Mümkün olmıyan bir 
şeyi hemen kalbinden $5knp at. 
malı in 

K HA 

ısa BER 
.. -. · .- : •'-r:· "L:ER· 

Şehirde: 

• Btı1efUl Eım.af cem!Jetlerl JU'• 
dım tleyoU umwn!yul 6DüıuUzdek! 
b&t\a tDpl&D&r&k yeni eeııe.nl.D t.aal1-
yet programını bazlrtay&eaktu. 

Memlekette: 

Ev~t. .. Fakat bu geee 1939 un 
eon gecesi idi. Birkaç dakika 1100.. 

ra saat on iki olacaktı. On ildck 
eğer Elu vaadinde duruyorsa, 
düşilnccleri biribirini bulacak. oo. 
1ar düşünceleriyle bulupcaklardı. 
Giderken Elsa bunu "her feYe 
rağmen, ne olursa olsun L" .aa
detmanit miydi? 

• 8ıhlı&t mMilrtl Kamaıpqa kaza Yohn .. Ben haldkaten çok 'ÇO. 

muıwıiYle A:rmııUu \ 'e l'a.uıa köyle. cuğwn" diye dü§ürl~yordu. Bu 
rinde aı.Uhl V8%l)eU telkik edcıck av- Almanlar biç vaatlerini tutarlar 
Jet etnıl§Ur. Buradaki lıa!km a1bh1 , ~? Bizim ş.emsiycli ~C'l'ltilmcni
vaztyeUed normaldir 1 mız her dakika bunu bı.ıe balı et-
* Antal<,ya.da birkaç atızıdeııberl mi yor mu? Hiç fÜphcsıa Ela 

yaıan ııdaeW y~""murW.r ulJıw1»- :ıı. memleketin~e bir basta balacı ol. 
va açu1J111W'. Yagan yafmurlardaı:ı 1 muştur. tngıltereye ve Marıaret 
Aa1 oehrulnln .eevı w oı uk )'UK- College'de geçen saatlere linet e· 
dClıııJ.#Ur. ' " çıı diyordur. Benim gibi kötll rrktan 

olan ve kendilerine düşman bu· 
lunan bir gençle flört ettiği ~ 
de lrimbilir ne ka'3u pipıa.n&r
Evet. kimbilir? .• " 

* .Antakya.da ekmek ftyaUan 8 
l'1Jnllt&D ıo .ıı.~ ~UUğur. tsı4· 
.ıay verglsiAa zam \·eaıfuiyle 7apııan 
ou bir buçuk kuru:ıuk f.JAvedCD flkA
ycıt edilmekte ve Adanacıa ekmegiıl 

k1;CllU u kurupkeıı Ant&kya.4& ı.o 

"urut olmuı sartp tel&kk1 edilmek.. 

ı.edll'· 
• Bir mtıddet ene! Anka.raya st~ 

ııı1f olan riı&yet c. H. l'art1a1 aeı.s 
8a1 :ama Boz.kurt MeraiDe aoamuo-
;.Ut. 

• A.a. 8eJdlleb1dl olup 8utlıl 
LD&)ı•lleıdnde otun.o cm doklla ~ 

tlJMJ& S&l'llOD HUMDU Mert tamiııde •· 
iJl)Lall bir genç Konyada A:rıJcara ete.. 
ıtnde 26 )'aflDda olan 1'&n8l Nurlyeyt 
~.ık ve Al'tqluk ~dcıa bı.. 
çd1a )'&l'alaml{tır. 

• H&tlp D&h1)'MID1D BotM köy9D· 

ıjeD haber &lındığma 1Ö1'9 kurt.ıu l:ıU 
.,..;y b&lkmuı ehemaımiyeUi zuarla.. 
~ mucip olmU§t.ur· 

Köye &it olup cıağda kalan 3 bey. 
rlr, blr ilnanda Ye bei yt1a bq kD)'Wl 

ve kcçl kurtların hücumuna maruz 
k&W'a.k parçatanmı§lar<Jır. 

Düıünmeğe devam ediyordu: 
''Hem on iki ne demek, oniarm 

saati bizimki ile bir delildir ki.
Bizde on Ud olduğu vakit acaba 
onlarda saat kaçtır?-" 

Neden ant def.tik o1acaktL 
Ve neden Elaayı bu kadar fttaa. 
pervcrdir diye dü9ünilyordu. Nl· 
çin kendi ~jni unutacaktı. Neden 
kendisinden nefret edecekti. 

Nihayet her lldanin de bil 
harpte, ne menfaatleri olablHrdU 
Ela1 fÜphesiz bu harbi iatıememif. 
ti. El'"a bütün genç kızlar pbl 
acYmek ve mesut olmak istemlftl. 
Kendisi de öyle değil mil-

lyi •e mesut yqamaktan baf. 
b gayeleri olmıyan •e biribirle· 
rim tcven bu iki genci biribirlm· 
ne karşı düşman ~panlar çok 
ıuçlu olmalı idiler. Milyonları 
biribirlerinin karşısına düşman 
çılcar?.nbnn.-

~ l>i·: bayı erse en-disini memnun edeceğimi ili ve ettim. K.a· •~krar bacıla,,1"aıım '11\JnanJ ol • ı tir ki: 
,~~\ ~~ rncce ~ J:laziran 1937 tarihinde evlendik.. du;;.,, k"vılE'rlllrrPHed~. "M=ıtetr-e vazifemlzf yanma • KlSye btr hayli zarar yapazı kurt.-
hı~ ırultt crasu~~öen aonra Varton'un bir ahbabının cvin-e gi. Bu bE'"nat. 1lft1Prın a<:ıktını dan zafere erişebile~iFimizJ zan. arla mahalUnoe mücadele yapı.lL 

Eba şüphesiz bu dakikada mu 
mavi gözlerinin içi dolarak onu 
düşünmemesine imkin var mı7. 
dı, i şte saat nerede ise on iki ola· 
ca'.tt. Q~ b~: bi c çay ıçtı.k. Sonra ben kendisine yinni beş lira vererek arrı'ra tavassut tekllf'nde bulun nPtmek v nhş. tehH?cell ve me- cAktn'. 

)'t lr /\lllr ~ btribirimizi görmedik .. Bu paraları film amili Mak tU&VVl1MIT'da n'dutu hRk . ~ıım bir har<''<et o hır... * Berganıada okuyup yazma. bil 
4~dU~r:~h. ~h~abımdan alıyordum .• O da, bende bir kabi· •·711daki şavialara davanmakta Na?,'Jr. nıali boz1?unluk ve jş . nıtyenler tç.n Halkevt taratmdan 

lı.~ Jt ~ Çın 1!1mı kolayla§tırmalc ilzere bu paralan veriyordu. d'l'. t1izli1?in 1919 infllasvonu netice . ııura &çllıı:u§ur. Kursa ılmdJden lkl 
"'Cl\ı;:~ - Bu p~rayı size ne münasebetle veriyordu ki. ~vw•t 11alfe':"1 barek~tT. Sov . si otduihınu habrlabnı, ve bu yüa kifi kaydolmU§t.ur. Bundan baf-

Ve Yohn vaadettiği gibi •'her 
§tye re!men ,,. unu düşünecekti. 
' 'Her ne olursa olsunı .•. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~ord lş ıçın .. Bunlar lir anne idi, yoksa paralan bana vetleT 'RlrWHt,.n Hkerl mntte . dnfııı böv'~ bir vazi,•et husulline ita ro.nçlere llıgtllzc• ög'retmek için 

..... a~rı ~- fi'k 9tf:ııtlle. RnMlk. na~h bir si· mAni olunaca;,ru bildirmittlr taydalı bir hareket başlamqtır. Bu ıı... ~ lilç bi arton ile .birl~memiş otdutunu~ dofru mudur.? liih nlı1hilP"P,;;n; Al""anlara ~&. 'A-·r de,.,..ı.,t;r ki: ırnraa devam edenlerin ııayuıı gttttk- Fakat Yohn bu vaadi.,i tutama. 
:'il 'ııtun ~zaman bır araya gt-lmiş dee-iliz. tPrmfat;r. FakAt. fli~er t::ırdtJıt1 ••flttc belki art P-Özülı:enektir çe artmaktad11'. dı. Çünkü tam saat on ikide üçün-
~'men. •rton'a gelince: o, Kontes olan kamının bu tahade- qhlıılrn.,m muvıtffııkrvf'tl Alman F!\ksıt hı>"t"''ık bundan dAl\a kö· çü dalganın arkasında Alman tah· 
~~~' ı~lcir etmekte •e bir ~nn bir ttr.ebinin kendisine bir ~va ~vvt>t etronomik. vardı . tn olur .. Bu harbin neticesi. de • * Saınswı c . H. P . blllge mllfettışJ telb .. hirinin periskopunu ıardü 
~ 'babio . uğunu,. ~u adrese ~ttiei zaman bir firket kurula. aul'ı hf'r ai\n ~11ha m~ımtu b;r mn1<ra!lilerin tıerbest olarak mu· Erzurum mebUIU Bay Salim Altuı. ve Kral Jorjun destroyeri içinde 

e aile kcndisıne kltiplik teklif ettiklerini, Konteei o hale wm&ktad-r. SovYet. . A'· Voftı'<P.t ~~P.1<'erl Vl'T"'Uflıtk in• 'amı ba!t.a içinde Vezirköprü P&rt1 ve buluna'1lardan hiç bir ki•i saatin 
\.... ~ •ttr t&ntnııt oldufut u, ,oku asla kendisiyle evlenmeditinf ınan U. .u-at ~-e!eı~lldokl ,.;bRhn. trıtı:ı11•'"r de,·1et1erin mf- ı Hallm.1 mwuneıAt ve taa'lyeUertnl on ikisinde aşkı ve maşubyı dil-
~ "'llti · • --.uıf t.er~kki. SovvE'Uer B.rlif'! 'f-11nltrl \•e ~rl ln,.•bıttlarl'd:H• ~ tıenra "Kavak .. mmtakuma tilncmedi. 

~trıe hu enteresan davanın içinden pkabihna için mubake. :ıin A.lm&nyadan ısrarla ai'Uell • 1 ,ı.,ı..o kuvvetli olduğwuı göatere- §itmııur. fllürew,, oradAn da Amu. l Tehlike ve tehliktye kaf11 koy. 
-----.:.wııu.ua...~-----------=-----..ldlife.ulll3q-1~ve teknik mll .. 4'1ktlr.'" yaya rldecekUr. mak faaliyetini ateı .aadürmOttlL 
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~:;~~~~~~~ıu~~4i~ r~e~!\~J}-~S-P:V ~~~,~~~~~~ 
Dün mektepliler arasında futbol ve 

voleybol müsabakaları yapıldı 
Şeref Stadındaki futbol müsabakalarında: 

Işık: 2 -
Şeref stadında yapılan maçla

rın ilkini Ş:ızl Tezcan idaresinde 
Işık ve 1stiklıil liseleri oynadı

lar. 
Takımlar sahaya şu kadro ile 

çıktılar: 

!şık: Sinan - Necmi, Adnan -
Aytcldn, Adnan - Mehmet - Ta
hir, İhsan, Şeref, Nizamettin Ali. 

!stiklii.l: Cevdet - Şeref, Ce
lil - Hüseyin, Sabih, Daver -
Ragıp, Tarık, Yekta, Ferdi, Ek-
rem. 

Birinci devre Işığın hakimiyeti 
altmda cereyan etti. Bu devre hü
cuma geçmek istiycn f stiklli.llile
rin daima merkez muhacimden is
tifade etmeleri üzerine !§ık mil -
da!aası bu oyuncuyu güzel tuta
rak İstiklalin her akınını önledi. 

istiklal : o 
Birinci devre takımlar gol ya

pamadan salından O _ O berabe
re ayrıldılar. 

tKlXCI DE\'ln-1 
Yine Iııık hôkim .. Tehlikeli a-

kınlar yapryorlar. Nihayet 10 un
cu dakikada Nizamettin .takımının 
ilk golünü müdafaayı da atlata
rak kıvıra, kıv.ıra yaptı. 

Yine hakim oyununda devam e
den Işıkhlar, ikinci gollerini 23 
Uncu dakikada Şeref tarafından 

kazandılar. Şerefin çektiği §Ütil 

İstiklal kalecisi ellndcn kaçmnı§
tı. 

Oyun sonlarına. doğru sert bir 
gekil aldıysa da hakemin yerinde 
müdahaleleri ile müessif bir şey 

olmadcı.n bitti. 

Ticaret: O - lstanbul: O 
Günün ikinci müsabakası 1stan· Mustafa, lliiseyitı, Vedat, Suat -

bul lisefil ile Ticaret lisesi arasında Cemal, Murat, Ekrem, Nevzat, 
cereyan etti. Refik Osman Topun Muzaffer, 
idaresindeki bu oyun baştanbaşa Oyuna baştan sonuna kadar Is· 
heyecanlı devam ederek O·O bera· tanbul lisesi hakimdi. Fakat Tica· 
bert bitti. ret lisesi kalecic:i Orhamn çok gü-
Takım!ar sahaya şu kadro ile zel ve f edakfir oyunu kar~ısmda 

çıkmışlardı: bir gol olsun yapamadılar. lstan-
1stanbul lisesi: Tank - Sürey- bul lisesinin müdafaa hatları bile 

ya, Zühtü - Münir, Muharrem, Ticaret lisesi yarı sahasında yerleş 
Yavuz - V ·dat, Semih, Cezmi, miş bir oyun çıkarıyorlardı. Bu 
osm:zn, Yıı."us: . maçta Refik Osman Topun ida-

Ticaret lıses1: Orhan - Habıb, resi iyi değildi. 

.Taksim Stadındaki futbol müsabakalarında: 

B.Sanat 3-Ş.T erakki O 
Taksim stadrudaki mektep maç

larının birincisi Şi;:li Terakki -
Bölge sanat arasında yapıldı. 

Şişli Terakki: Tahir, Ihsan, Ah· 
met, Cenıil, Mııammer, Şaman, 
Rasim, Veysel, Nihat. Turgut, 
Tuğrul. 

Bölge Sanat: Orhan, Haydar, 
Lt2tfi, Mesut, Adnan, Rıza, Mııs· 
tafa, Ziya, Hafi, 1smail, Halit 

Hakem Tank Ozerengin. 
Bölge sanatin kombine hücum

larına Şişli Terakki ancak müda· 
faa ile karşı koyabiliyor. Bölge 
sanat tamamen hakim. Çekilen 
§fitler Şişli Terakki kalecisinin fev
kalade oyunu yüzünden gol olmı-

Er7rek 

lkinci maç Galatasaray lisesi -
Erkek muallim mektebi arasında 
oynandı. Hakem ll (it Galibin i · 
daresinde oynanan bu maça ta
kımlar: 

Galatasaray: Necmi, Ali, Talat , 
Abit, llalil, Malımut, Bedri, Ay
dın, Schap. /ı.'ıtri, Biilent, 

Erkek :ntııallint 11tektebi: M ch
mr.t, Valıit, Nilıat, Fetlıi, Halil, 
Omer, Demir, Suplıi, Hiiseyin, 
/lacı, Melımet. 

Galata::.aray ikinci dakikada 
\ydır.m ayag.i'c ilk gollerini yap
tılar. Galata aray çok 'guzel 'e ha· 
kim oynuyor. 15 inci dakikada 
Bülendin sold:ın çektiği güzel bir 
kornerden Aydrn kara ile ikinci 

yor. On yedinci dakikada Bölge 
sanat bir frikik atı~mdan Adnanm 
ayağile ilk gollerini yapt!lar. llk 
devrede Bölge sanatin Şişli Terak· 
ki yan sahasında hakim oyunu a
rasında 1-0 bitti. 

İkinci devre Bölge sanat gene 
Şişli Terakki yan sahasmda oy· 
nuyor. Ve birçok muhakkak goller 
kaçtıktan sonra 22 inci dakikada 
Bölge sanat sağaçığı Ziya çok sıkı 
bir şiltle ikinci golü de yaptı. 27 
inci dakikada gene Ziya güzel bir 
§Ütle üçüncü golü de yaptı. Maçta 
netice değişmeden 3-0 Bölge sana· 
tin galibiyeti ile bitti. 

muallim me.7ctcbi ta1.ım1arı 
golü de yaptı. Devre de 2-0 Gala 
tasaray lehine bitti. 

lkinci devrenin ikinci dakika· 
smda gene ',irinci devredeki gibi 
Bülendin soldan çektiği kornerden 
Aydın kafa ile iiçüncü golü de 
yaptı. Ycdınci dakikada Şehap 

B.ülendin ortasından dördüncüyü, 
onuncu dakikada Aydından aldığı 
bir ara pasından müdafi'eri '" ka
lecıri atlatarak be<:inciyi. 12 inci 
dakikada da 18 ü tunden demir 
gibi bir şütle Bülent altıncırı. yir· 
mi:ıci daki' ada Aydın 18 içinde 
yakaladı-;ı bir hnııttan btifadc 
ed~rek yedinciyi. 25 inci dakikada 
Bulcnt s •kizinrı .r.olii de yap;ırak 
maçı 8-0 C::ıla•a arayın galibiyeti 
ile bitirdiler. 

Dün gece yapı lan 
güreşler 

BAŞ, D t Ş 
ROMATİZMA NEVRALJİ 

Balkan gUreş oampiyoıııuıına. ha
zırlık olınnk Uzcre amatör gUrcşçlle. 
rlmiz arasında tertip edilen Greko -
Romen gUreı.ı mUsabalmlo.rma dUn 
ukş:ım saat 20 de SU!cymo.nlye kulU
bU salonunda baıılandı. Kalabalık bir 
sey:lrel kUUesinln hazır bulunduğu 

mUıabaltalar baştan sona kadar çok 
zevkli ve heyec:ruıh oldu. M\ls::ı.baka. 
!arda alınan neUcclcr ııunlardır: ve bütün ağrıları derhal keser, icabında günde 

NEZLE, GRiP 
KIRIKLl1' 
3 kaşe alrnabilit• 

tık gUreş Gl kiloda Mehmet Oktuv 
{Altuntuğ) ile 1small Akbulut ara. 
smda oldu. 

- - --~-----~-------------------~ ...... --....,..------~--

llk daldkadan itibaren yerinde o.
taklarla raklbinl yoklamaya ba§lıyan 
Mehmet Oktav S ncl dakikada tuş\n 
galip geldi. 

Yine 61 kiloda. Halll üzer ile Mah
mut Taylan (Beııiktaş) karşılaşblar. 

Neticede Halil üzer mUtte!ikan 
ıınyı hesabiyle galip U!n edildi. 

56 l\.İLO: 
Ahmet Dalan (Altuntuğ) ile Ah. 

met Yener {Altuntuğ) anısında oldu. 
Rakibine nazaran daha atak gUre. 

oen Ahmet Dalan 9 uncu dakikada 
tuşla gaUp geldi. 

6G KlLO: 
DUnya Şnmplyonu YB.§ar Erkan ile 

İzzet Kılıç (Altuntuğ) arasında oldu. 

Neticede lzzet Kılır (Altuntuğ) 

ittifakla ve sayı hesnblle galip il!n 
edildi. 

72 KlLO: 
Yuau! Al!llıuı ile Ahmet Kandemir 

{Aıtuntuğ) arasında yapıldı. 

MUsabaluı.yı daima hlktm gUreşen 
Yusut Aslan ittifakla ve sayı hesa
bllc galip geldi. 

79 Ktı .. o: 
Haydar !nceişler (Beşiktaş) ile 

Mehmet Pekdemir (Kumkapı) ara
sında oldu. llk on dakika Haydann 
gtlzel gUreıımeslne rağmen berabere 
bitti 

1klncl devrenin ilk Uç dakikasını 
Haydar üstte gUre§Çl ise de mUdafa. 
ada kalan Mehmedc hlc bir oyun ya.. 
pamadı. lklncl 8 daklknyı altta gll· 
reıımeğe mecbur olan Haydar 14 Un. 
cU dakikada gUzel bir tuıııa rakibini 
ycnôl. 

Son müsabaka 61 k1Ionıın birincl-
sinl tayin edecekti. 

Mehmet Oktav {Altuntuğ") ile Ha
lil üzer gUre§iyorlo.r. Oyun zevkli o. 
luyor. Halil 'Ozer zamanında ataklar 
yaparak bir an e\'Vel neticeye ulaş. 
mak istiyor. Nihayet Sıi dakika ıon
rıı. Halil rakibine bir brovle çekip 
tuııle. galip gelerek 61 kilo birincisi 
oldu ve glddetıe alkıglandı. 

Hayrettin BABTOGLU 

Bugünkü maçlar 
Tal•sim stadında : 
Vefa - Hilal, Galatasaray -

Beykoz. 
Şeref stadıııifa : 
f stanbulspor - Top kapı. 
Fcncrbahçe stadrnda : 
Beşiktaş • Altın.tuğ, Süleyma· 

niye - Fenerbahçe. 
BakırMy salı,a.smila.: 
Bölge kupa maçları yapıla

caktır. 

Dr. Necati Atasagun 
Sobohlnn 8.30 ı kad:ır; okşntt' 

lorı 17 den sonra Uleli Tayyıır.-
4.p. U:ılre 2; No. 17 <le hnstal:ırını 
k:ıhııl eder. (Telefon : <!39~ı:!) 

SORSA 
- Ankara 13-1-940 -
ı--ÇEKLE!{ __ 

1 Sterllıı (İnglllı;) 

100 Dolar (Anıerika) 
100 1-'ra•ısı:ı Frıuıkı 

100 Liret (İtalya) 
100 İ!niı:ro ı~n.nkı 
ıoo Florin (Felemcıık) 
100 Ra~ ~mark (AloıAıı) 
100 .Belgıı (lklçlka) 
100 Dırııhnıl (Yunan) 
100 Le\'a (Bulgar; 
100 Çekosıoval( kuroııu 
ıoo Pezcta (İllpa.nya) 
100 Zllotl (Lehlatan) 
100 Pengö (Mıwar) 
100 L('y (Ronım) 
100 Dlnıır {Yugoslav) 
100 1."en (Japon) 
100 lsveç Iiuronu 
100 ltublo (Uuı.) 

4).21 

129 . .U 

2.oıso 

6.68 
29.18iS 
69.4590 

21.89 
0.965 

lS.19 

2s.:ı.;2.; 

o.961> 
S.1675 

8 1.0l.'5 

S0.92 

- Esham ve Tahvillt -
Türk borcu I pe;tln 
Sn·u -- En:unım ııı 

~n-as - Erzurum V 
~ıvaa -- Erzurum VI 

19.22~ 

19.21 
19.21 
19.ıt 

~ _ _._K_A ...... Y __ I.,__P ..... L_A_R _ _ ) 

Kumkapı NU!us mcmurlufundan 
almış olduğum nU!ul!I cllzdanımı zayi 
etUm. Yenisini ·alacağımdan esk~inin 
bUkmU yoktur. llEl~l\lt:SE 

(31113) 

• • • 
Tapuda kullandığım Osman Güney 

adlı mllhllrUmU zayi ettlm. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Cld<', Sipahi köyUııdcn 
O!ımıuı G ( :"IF.:Y 

(31115) 

* * ılı 
1936 senesi Anknra Gd. F.rbaş Hz. 

okulundan aldığım şahndetnamemi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es. 
kisinin hUl(mU ltelmamı§tır. 

Olçıne nlal ı 1 ln<'l Tabur 

yar bölük 270 1S!\1AlL 
(31116) 

Yaubııne hallnhe. - Slrkeci cıva. 
rmda Kahraman zade hanının tışt 

katı kiralıktır. Kapıcıya ve Beyoğlu, 
Tallmhıı~e. Takl!llm npart. 3 No. yn 
mllracııat. (3103!1) 

SAlflHJ: ASIM US 
Ba~ılrlıjh ver· VA/(11 l\tnlh:ıım 

Umum Nrşriy:ılı lıl:ıre edrn: 
R<"fik Ahmı•t Sevrıuıil 

Beyoğlu Halkevinde yapılan Voleybol 
müsabakalarında 

Çok çetin bir karşılaşmadan sonra 
Boğaziçi 3 sette Haydarpaşayı yendi 
!."1ekteplıler arasın~a voley~I 1 bir istirahatten sonra, üçüncü kere 

musabakalarına Bcyoglu halkevın- tekrar karşı karşıya geldiler. Ru 
de devam edildi. devreyi Boğaziçi lise i daha ü tüıı 

llk müsabaka Pertevniyal · bir oyunla 15·8 kazandı ve maçır 
I layriye liseleri arasında yapıldı. galibi oldu. 
Müc;ahakayı Pertevniyal lisesi ka· Setler şu netice ile hitmişti: 
zandı.. Birinci set: ıs-ıı Boğazi~i il'· 

!kinci mü abaka Yüca ülkü ile hine. 
Vefa arasında yapıldı. Heyecanlı 2 inci set: 15-11 Haydarpaşa 
bir müsabakadan sonra Yücaülkp lehine. . 
rakibi Vefayı yendi. 

c;ünün so11 mü abaka<;J Haydar· 
pa~a lise i ile Boğaziçi li eleri anı · 

smda yapılclı. 
Ba.tanba.a, çok heyecanlı ge· 

çen müsatıalmnın birinci de' rc..,inı 
Bo~aziçi. ı!,inci de\re iııi. Haydar~ 
pa~a li e\•ri kazanınca heyecan <kı· 
ha arttı \'C takımlar beş dakikalık 

3 iincü set: 15-8 Boğn.ziı:i le· 
hine. 

Takımlar şu kadrolarla sahııd~ 

yer aldılar . 

Haydarpaşa: l' osfi. lıf uzn/f eT. 
Felımi. Suat, Necdet, Giinbcrk. 

!1nğ11 · •. Siirryya, lsmrt, Mrıs
ta]a, Sabri, Niyazi, //alil. 

Mark al ·ıss~ pilleri radyola: için en mükemmel pillerdir 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir· 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverislidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan satış yeri: ~ri~Tf~~t€0 J:. 

l - Şartname ve nüm.unçal muc~blnce 2500 adet gelincik rengi 
lidl Uç bobin pıı.zarlıkla aatm alınacaktır. 

II -- Pazarlık 16/ 1/ 9·10 Salı gUnU saat 16,30 da Kabata,ta LI 
lfilbayııat §Ubeslndekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname her gtln 1!16zU ı~eçen §Ubcden paraaız aımah'Jit• 
IV - İsteklilerin pazırltlt için tayin edilen gün ve saatte % 'f,9. 

mo paralarllo birlikte mczki'lr komisyona gelmeleri. < 

Devlet 
Umum 

Denizyollan 
Müdürlüğü 

!daremlzdc mUnhal bulunan 150 llra maaşlı genı ı tııl> pl!kl erırıe 
alınacaktır. 

Şeraiti öğrenmek Uzere evrakı resmlyeleriyle birlikte Umuın , 
ğtimUz Zat !glerl MUclUrlUğUne mUrncııat etmeleri lUzumu illl.n oıuoııJI 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğün 
Muamele ve lsUhllk Merkez Şubesine muamele vergfmnden 

vacı Artin SolmnzgülUn Şl§lide BilyUlçdQre caddesinde 8/ 1 No.lı SQ 

sındc haczedilen bir adet ıı!llndir UtU makinesi, bir adet lsllın l< tJd 
adet Santirfilş, 6 adet teltne, 2 adet dolap, bir adet yazıhane ve,,ıl 

16/ 11 940 tarihine mUsadlC Salı günU saat 11,SO da mahallinde al 4' 
yede ile sauıacat-ından taliplerin ye,·mı mezkQr ve saatte mahallillş.ı> 
nacal{ icra heyetine mUracaatıarı iltın olunur. ( 

p 1 '. • ..... . . ~ . . 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen ide 
açnzıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namma dizği işleri alır. 
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VAl<l -T 
Yıız.ııı vı: l'url.:l,'r.)e l,'cnrl.'nın adı 
K:ıder (Vollerclerı) Ao;ını il!! 
Olınıpıyaıl oyıınlıırı \' ıld:ın Aşir 

Kıler:ıns l'erra:- esrarı (f;R)opııı·ıı"nl G V. 
\ ugosıa.vya ııc)tılıııt nolları Asım lJ~ 

;):ırk l ~ ksıırc~ıntle clno\'ct CClırı'ltıe'clen) V. G. 
Eırıısk \'ozosu (l'ro~per ~lcıı nıe'ılen) llaydnr Hlfa.. 
llcr ıııernlf'kctte bırknı; ~un ( lıılılelif mııelliflerdcn) 
._lııııcı Ekrcnı 

'ioıı korc;:ın ı l"uıı 1.ükncrıle"dl'nl Fcıtıı K:ırdı·~ 
Kafk:ı~ hı k:iyt'lf'rl 1 J.:ozhrk'len) :\iya7. I ~hrııel 

~·ın Etılis:ılıp nıuhıırı•tıclcrı ( l\oll ins'len) Ahmet EkrerD 
fııtlıııl kııiılelerl Niiılwt At.ıh:ı.5 


