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~· ~ f 1 ~ya Avnıpanın 
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~~liE-k harpçı Almanya 
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HüTLER En ziyade tehlikede 

olan memleketler Diplomatik taar-
ruza geçiyor ! 

Alman devlet reisi, Belgral- Belgratta neler 
taki Balkan antantı konseyi . 
toplantısı sırasında bütün konuşulacak ? 

.Iskandinavya 
Kiel kanalı etrafında Alman 

askeri harekatı 
nufuzunu kullanacak Ruzname gizli Garp cephesinde buzlann çözülmesı· ve 

Alelacele Berline çağnlan 
sotya, Belgrad, tutu 1 u yor çamur harekatı f elCe uğrattr Alman 

Atina , Bükreş Konferansa Romen Harici- d · l 1 · b" t ' · · t 1 
elçilerine Sİ· ye nazırı riyaset edecek enıza tı arı yenı ır aarruza gırış 1 er 

.. k b'I . Londra, 28 (A.A.) - Lord Milne, "Sunday Chronicle,. ga-
yası mu a ı Bulgarıstan, Balkan An· zetesındekt haftalık sıyaı:ıı ve askert icmalinde şöyle de-

ta t I' G B lk mektedir· arruz a I• fant~. .~upunun, a , an "Şi~dlye kadar, Alman stratejldisinin esasrnı teşkil eden 
"'-'"'·-~~:2-. .• ' matı Verildi sulhunu muhafaz.asıyle hattı hareket, Hollanda ve Belçlkaya, lskandinavyaya ve Bal. 

mükellef bulunduğunu kanlara, birbiri ardına ve birbirini mUteaklp tehdltlerde bu· 

izzet Muhittin 
Arkada§ımızın cenazesi 

bugijn toprağa 
bırakılıyor 

Dün ölümünü acı ile haber 
verdiğimiz temiz kalpli ve iyL 
lik sever arkadaşımIZ hut Mu.. 
bittin buJ:i.in toprağa bırakıla... 
caktır. Dün cenazesi Beyoğlun 
daki evinden Cağaloğlundaki es. 
naf hastanesine götUrülmüştür. 
Bugün bu hastaneden saat 11 de 
kaldırılarak cenue namazı Be
yazıt camiinde kılındıktan eonr1t 
Eyüpte aile mezarlığına def ne 
dilecektir. 

Romanqa 
nngıotereve 

temina t v e rdi 

Hiçbir ecnebi devlet 
Romanyadan tazla 
petrol ıstememiş 

( Yaet-M 6 met®) 

('Ya:ı.n 6 tncıda) 

Devam ediyor 
Tokat, 28 (A. A.) - Bu 

gece saat 1.55 de beş saniye 
devam eden oldukça şiddetli 
yer sarsıntısı hissedilmiştir. 

Giresun 28 (A.A) - Dün 
gece saat 24 de iki saniye 
süren bir yer sarsıntısı ol • 
muıtur. Hasar yoktur. 

Tirebolu, 28(A.A.) - Ev· 
velki gün ve dün akşam bu
rada ikişer saniyelik şiddet· 
li iki zelzele olmuştur. Hasar 

1 yoktur. 
1 fataa, 28 (A.A.) - 27. 1. 

1940 gecesi, büyük felaket 
gecesinden biraz sonra aynı 
saatte yani ikiye beş kala • 
rak burada aynı §iddette bir 
saniye süren bir, onu taki -
ben de orta şiddette diğer bir 
zelzele olmuştur. 

Bu sabah saat 1.55 ide kısa i 
süren şiddetli bir zelzele ol· i . 
muş, halle geceyi dışarda gc 
çirmiştir. Hasar ~ktur. Bu ı 
son yer sar5ıntısı büyük z:el • • 
zelcde~b.eri. hissedilenin en 1 
şiddetlısıydı. i 

T rabzon 28 (A.A.) - Ev- ! 

l 

velki akşam saat 23,10 da 1 
orta §iddette ve 23.10 da ha· 
fif iki ze1zele olmuıtur. Ha • 

... ~~~ .. ~.~~~~:~: ...................... --
'; 

k b l d
. lunmaktadır, denilebilir. 

a U e ıyor Halen en ziyade tehlikede bulunan memleketler, 1skan-
Bükreı;;, 28 (A.A.) - Havas dinavya memleketleridlr. Bazc haberlere göre, Kiel kanalı et-

bildiriyor: rafında askert barektıt vardır. 
Cuma. gUnU Belgradda TUr- Almnnyanm Romanya petrolU ve Balkan emteası almak 

kiye, Yunanistan, Yugoslavya Uzere Balkanlara. doğru harekete geçeceği tahmin edilemez. 
ve Romanya. hariciye nazırları- Eğer Rusya Finlandiyada. galip vaziyette bulunmuş olsaydı 
nın iştira.kile toplanacak olan ve eğer diğer taraftan Almanyı:ı. Rus demirroııarını ıslah et-
Balkan Antantı Konseyinin miş Ye Alman ekonomisine lUzuniu olan maddeleri vermek 
senelik içtimama B. Gafenko uzere Rus istihsalini organize için eksperler gönderebilmiş 
riyaset edecektir. bulunsaydı, bu hedefe çok daha lrolayca varılabilir.dl. Fakat 

Bulgaristan ve .Macarlstaa, her halele, Rus kaynaklarından i;tifade için Alman • Rus iş-
pek muhtemel olarak Belgra- birliği daha ziyade sıklaşacak ve Almanya bu sene ~arp ccp-
da hususi müşahit gönderml· besinde her hangi geniş haroJcn.ttn.n tcvekki oyliyecetlr.,. 
yeceklerdir. Fakat bu iki mem- Paris, 28 ( A.A.) - Resmi teb- lü faaliyete mani olrr.aktadır. 
lokct, Belgrattaki elçileri v:ı.- liğ: Dün Alsas ve Loren cephelerin· 
sıtasile teması muhafaza eyli- lş'ara değer bir ~ey yoktur. • de hüküm sürmekte olan sükQtu 
yeceklerdir. Buzlann çözülrr?si ve çamur. 

Konferansın Ruznamesi. 
Markoylç _ Ga!enko mUJ~katı cephelerde askeri harek~tr felce uğ 
esnasında tesbit olunmuştur. ratmakta berdevan:dır. Havada i· 

(Devamı 6 mcula) se bulutlar ve yağmurlar, her tür· 

hiçbir hadise ih18.l etmemiştir. 
Askeri rnahafil, ecnebi memle· 

k'etlerdcn gelen \'e bir otomobil 

(Dm:amı 6 ıncıda) 

ikinci devre lik maçları 
etti 

Ye/at eden arkada~ım.tz 



2-VAKJT 29 tKINCIKANUN 1940 

Scuıat ue . 'ti kit : 1 
Nesil kavgası 

v 

Neslin ufku 
Sanatta. sinlerin hududunu l oturdukları, masat ... yaslandık • 

:üzdeki çizgiler değil, ufukları lan uıman Avnıpa denen iliha 
seyreden g{izler tayin eder. in· leme11ül ebniı olduklarım san • 
sanlar hala kendilerine göre, bir mak mutadlanydı. Avnıpadan 
tabiat halkctlnektedirler. Böyle • gelen kağıt oyunlarrnı oynarken 
~ inııanlann yarattığı dünyalar efer hr1ıki minareden müezzin 
Ytlrdıt. Dlinyt~an biribirine ben- bet .akitten Wrinl habrlatına 
aiyen insanlar bir neılin kadrosu derhal: 
i~rnderlirler. Grmç edipler neıil .. - Aziı:allah, dl,.relr gözlerini 
lerine harp sonrasına ileri hat o • kıbleye ~ " UiaUan el· 
larak kabul ediyorlar, IO!'inin altında tutmak ıuretile 

Hcrp 11onra11 dünyanın her ye- iki lllhı 4!a idare ettiklerini l&DU'· 

rinde insanlann ynratbklan ile- lardı. 
min mimarisini deği~tirdi. Fakat 3 - Türkçüler, pirleri Mu · 
bizjm memleketimizde ynpbğı met Emin, filozoftan Ziya Cö -
e-uh tahavvülü yüzde yüz oldu. ulpın lmın:mdaıında her iki er 

tnhilal haline g.ı•n impara. • NJ*fta btşı lmpantorlutun l -
torluk çöktü. çlnde hakiki hir muhalif parti 1 • 
imparatorluğun sadece bir di. Tünoca'klan bu muhalefet 

coirnfya "yahut sadece bir lda· partitlnin latlalan halini almııh . 
re m~seJcsi olmadıittnı .İ§arcte bi- Heyecan menhoı idi. Gençleri et· 
le lüzum ynktur. rafına topbyabilen yegane im• • 

Büyük ht\rbin sonunda çöken vetti. Her §eye rağmen Süleyman 
imparatorluk kendi insarılırma Paşa ile ha~lnyıım hir münentt 
kendi damgaıunı taııyan görüıler Türkçülük cereyanı epey zaman· 
venniıti. Te1:acllı bir alem ol· dır terakümünü yapnuıtt. 
makla beraber, onun acaip bir Sağdan, ıoldan a tc141 maraz -
çeıniai ''ardı. du. lslamcılar olnlnn dünya ni • 

Bu çeıniyi fikir ve sanat lle- zannm hnmaia gelen anarılıt • 
minde üçüzlü bir tezad halinde ler lan.di)'orlatdı. OstnAftlıetlara 
ıönnck mümkundür. göre, ise onlar bir: sürü baldın 

imparatorluk tek hfr rtıh mi • çıpln.k hıılk tabakasıydı. Naz.ile 
marisine sclıip d~cildi. Bunun i: değildiler, ''" olamıyorlardı. 
çin imparatcı:luk düayayı üç a - lmpara~orluk gah bunlardan 
fuktan seyrederdi. birine, Ph ikisine birden daya • 

1 - lılamcılar pirleri Meıh - narak istikamet c!eğiıtirmeleri 
met Akif, filo:ıof1an Bazan Zade yapıyordu. 
Naim Bey kumandasında dÜ'nya - Uç ufka açılan üç pencereli inr 
yı iılam tefekkürüne göre tekil • paratorluk dünyasmda han İn • 
Jendirnlefc iıtiyorlandı. Medrete"" ıanlann tek bir hümyeti vl'!rdı. 
yi kendine ln~la haline koyan bu Penetteler anamda dolaşmak. .. 
cereyan yeni olan hec' teYİ bid'at lalamaJ.ann penceresinden ir 
sayıyor ve Tanzimattan enelki lam ufku ~SÜ, bir başka 
hayata, daha doğrusu un aaade- gün Türlrçülerin aruuıda, yahut 
te dönmek isityordu. Osmanbcılara göre gözlerini a -

Cami avlusu ile mezarlık lll'a· yar ederken görmek mümkün o • 
smda yaııyım, ölen, ölü tabutları luycrt"du. 
arannda doğan, dünyayı aanğm, Büyük harp Osmanh ~ -
ahreti selvinin gölgesinde tahay • tıı>rluğuna ta.afiye etti. 
yü) eden insanlar dünyaya böyle latiktaı hatf>i yeni bir dünya 
bir dakik& bakarak Hulusi mat - ufku açb. 
baasmrn baıhp Meldcıe. Medine Meclreaeler lııapatılab, .-'iye 
ruimlerine dalarlar. Muka""81Uft mahkemeleri ilga olunalı, layık • 
arkasından açılan bir gfali kapı hk devlet hayatına rireli bir hay· 
onlan gİlh Cennetin saraylarına ti zaman oldu, 
gih Cehennemin gayyuma &i • Sadece ha harelretJft' eami H • 

türür. luau ile mezarlık anımda doğup 
2 - 091DR.1\lıcı1ar. Şairleri büyüyen, ölen alemi ortadan ıil · 

Tevfik Fikretin, filozotları Rıza eli. O kadar ki, Mehmet Akiften 
Tevfiğm kumandasında sentezi • bahsedenlerin çoğu onun birce • 
ne bir türlü akıl erdirilcmiyen l'fl.Yllllm bayrakdan olduiunu bile 
Avrupayı mütemadi bir hasretle batırlıyamıyorlar. Hakikaten A • 
anarlardı. kifuı çizdif i levhalnr bugün ek • 

JıJiimcılann em.neti ne ise Oı- zotik bir dünya halini alnnfbr. 
manlıcılann ''Avrupası" da on • Osmanlıcılann bütün flltkın • 
dan farklı değildi. Haoyatı ile lıldan memleketin sadece idh"lat 
lavanta arasında fark wrdır • • puan haline selmeainclen ileri 
ma, ikisi de kokudur. geliyordu. Bu pamrcla modalar 

modalan takip ediyordu. 
Oımanlıcılar İslamcılara nua· 

rae pek fazla oportünist idiler. 
Avrupalı olmayı Boğaziçi yalala· 
rmda oturup Venedik aynalann· 
da yüzlerini seyretmek, Avnıpah 
ustaların yaptıktan iılcemlelere 

Bir lrataloi diinyumdan bat • 
ka bir teY olmıyan Omıanlıcı 
zihniyeti istiklal Harbinin do • 
ğurdufu "'tam mGıtakil'' camia 

(Devam• 7 ndde) 

Yabancı ~azetelerden iktıbaslar · 

Türkiye ve Bal
kan antantı 

Macarca Nenuetı Ujsıığ gazetesi razıyor: 
Son gilnlerde clhan efk!ı.rı unıumlyeaint, yine Balkanlar 

tşğal eiweğe başladı . Blegrattnn alınan haberle re nazaran, 
1akında, mukarrer bulunan Balkan konferansında, Balkan 
devletlerinin tam bir bitaraflık muhafaza etmeleri hususunda 
ısrar edilecektir. Balkan blokunun hedefi btç bir tarafa teca· 
vUz etmek olmayıp, ancak, Avrupanın bu bölgesinde sulbUn 
muhafazası lçln lcabeden mUıterek gayretleri sarfetmek 
olacaktır. 

Meoemencioğlunun Dulgarlstanr ziyareti mUnasebetlle 
her iki memleke t matbuatı pek dostane neşriyatta bulunmuş
lardır. Ve TUrklye ile BulgnriStan arasmda ihtllo.flı hiç bir 
mesele olmadığını tebarUz ettirmişlerdir. Bu suretle Dnlkan 
konferansına TUrklyc ile Bulgarlatanuı dostluk havası lçlnde 
fşUrAk edecekleri anlaşılmaktadır. 

Binaenaleyh, Balkan konferansına ,ımdl, eaklalnden da
ha bUyUk bir Umltle bakılablllr. Bundan batka, ltalyada, Bal
kan konferansının toplanmasına taraftar bulunmaktadır. 
Gerçi, ltalya hUkümeUntn bu konferansa ltUrAk edeceği pek 
tahmin cdllınemekle beraber, Balkanlarda biç bir hudut d~ 
ğlşikll~l yapılmaması ve aulbUn muhafazası esasına .dayana· 
cak bir Balknn blokunun kurulmasını arzu etmekte ve bu ga. 
yenin tahakkukuna yardım edocell de muhakkak bulun· 
maktadır. 

TUrklye ile ttalya araaındald belli başlı bUtUn lhUlA.flar 
da halledilmiş gibidir. HattA, eon zama.narda Roma siyasi 
mabaflllnde, Çn.nakkalenln TUrklerln elinde bulunmasının, 
dUnya ıulbU tein ıuzumlu olduğu eöylenmeğe başlanmıştır. 
Bu da gösteriyor ki; pek yakın bir A.tide bir TUrk • İtalyan an. 
laşmM1 IP&bM mevzu olacaktır. Esasen, TUrktye lle İtalya 
Balkanlara karşı yapılacak her hangi harici tecavüzde bUtUn 
kU\"Vetlertl• müdahalede bulunacaklarını •~ylP.m~klA. · f\n 
r> aah noktada btrl94mt• tmlnnmAktıtıhrlnr 

Halkevlerİ yeni binalara 
kavuşuyor 

Ônümüzdeki yıl muhtelif kaza ve vila
yet merkezlerinde 65 bina yapılacak 
Memleketimizde birer fikir 

kaynağı ve gençlik merkezi olan 
halkevlerlnden ba.zilan ma.ale 
sef ~l blr binadan, çalışma . 
!arına yetecek kadar geniş ve 
mUsait bir yerden mahrum bu. 
lunuvordu. 

Haber aldığ"rmıza ~re: Cum 
hurlvet Halk Partisi Genel Sek.. 
reterliği: bu muazzam i i en kı 
sa bir zamanda bn.şarmak Uze. 
re pr<>gra.mlaşmış ve UnUmU.Z. 
dekl sene 60 al kaza ve 15 l vL 
!ayet merkezinde olmak Ü?.CI'e 
65 halkevi binasının senesi için. 
de ikmaline ait hazırlıklara baş. 
lnmrştır. 

Bu suretle (8-10) sene içeri . 
sinde yurtta mevcut bUtiln hııl. 
kevlerinin, binalanmala.n temin 
edilmiş olacak ve bu zarif ve 
modern binalar; bulunduklar: 
yerlerin en nezih. en nurlu ve 
en ileri birer ı?"ençlik fnkılip 
mabetleri olacaktır. 

Bu hususa ait (C. H. P. Ge
nel Sekreterliği) tarafından al§. 
kadar makamlara yazılan ta . 
mimlerin bir suretini aynen a. 
şağıva dercediyoruz: 
C. H. P. Genel SekrcterlMinin 

tam, mı 
Hayırlı hfmıetlerl ~nden gil. 

ne inkişaf etmekte otan hn.lkev. 
!erimizi bina balmnmdan da:ha 
iyi çalışabilecek bir vaziyete 

koymak arlU \"e dUşUnoealyle 
şimdiye kadar yapılmış olaıı 
halkevletine umlmeten binaya 
muhtaç olan yerlerde, munt& 
zam bir program dahilinde, ye 
ni halkevleri yaptırmak istiyo. 
ruz. 
Progra.mrmızm e!UJ·S-10 se. 

ne gibl az bir zamAn içinde bil 
tun vilayat ınerkezlerile kaza.la. 
rımu:ı halkevlendinnek ve bu 
halkevlcrimi7.i binalandırmak -
tir. Bu eebeple her yıl bir mik 
tar halkcvi yaptırmak surctile 
bu programı tahakkuk ettirmek 
kararındayız ve bu kararımızı i 
ki kısma ayıtn.rak tatbik etmek 
omelindeViz. 

A - Şimdiye ka.6ar b&lkevI 
bina-;ı yantırılmRmış olan 'V!ll . 
ycı:t merlreılerinde, 

B - Şimdiye ka.da.r b&lltevi 
binası yaotmlma.nıış olan kaza 
merkezlerinde. 

Nüfusunun <;okluğu ne mev. 
kiinin ehemmi:retl ve mahallin. 
de yapılacak vardım miktarı 
nazara alınarak sıra ile halke. 
vl binası vaptırmaktır ~ 

Bu yazını yalnız kaza merkez. 
terinde halkevi binası yaptırma. 
va ait olun vllftyet merkeı.leri . 
miz için olanı halkev1 yaptırma. 
vı diişUndilğilmilz vilayet parti 
reislerine aynca yazılacaktır. 

inolliz yardım komitesi, memle
ketimize bir mümessil gönderdi 
General Oeedes, in ., reden yoUanan 
eşyayı felaketzedelere tevzi edecek 

General Deedu bugün Sirkeci ganıulcı kar§t'layıctlan arMında 
Zelzele telAltetzedoleri için lnglll.3 yardım komltest nıunma g6ndoril0ll 

general Deedes bugünkü Bemplon ekspreslle §Uhrlmize gelmloUr. 
6Jrkc1 rarmda lııgtlls eetaret erk&ııı n Kızılay mUme8Sllle.ı1 tar&frn· 

dan brp1anan ıeneraı kendJ..sUe ıo~ btr muban1rlmlzo kıaaca demlfUr 
kt: 

- tngllurede. selzele fel&ketzedelert l~ toplanan ~ya. sıhhi malzeme 
ve ytyecek maddelerhıln bir lwmu bugllnlrede trnle buraya gel~kUr. 

Diğer kwnl vapurla lzınlre ıön&'rilıuişttr. Bunl&nn tevzllle meuuı 

olmak üzere geldim. 
Bana refakat ede~k otan profetör Gııston da yalanda buraya G'Qlocek· 

Ur. lııgilterede te!Aket.zedeler lçtıı tcberruat kaydına de\'&lll ediliyor. Ben 
hareket edin~ye kadar 15.000 lnglllz llnuıı toplanmıştı. Tllrk1yeye bundan 
20 ecne evvel de gelmiştim. co.ıeı Ulrkgeyt ve Tllrklert lytce blltr ve çok 
severim.,. 

Avrupada soğuklar 
Bu yüzden bütün şark seferlerinin intizamı 

bozuldu 

Yolcular kar fırtınalarından 
dehşetle bahsediyor 

Son gUnlerde Avrupad& hU 
kUm süren şiddetli soğuklar \'C 
mlltemadi kar dolayıslle Sem • 
plon ve Konva.nsivonel trenleri . 
nln seferleri bilsbUtUn intiz.amuu 
kaybetmiştir. DUnkU konvan.sL 
yonel iki buçuk saat. Ek&pres 
beş saat kadar gecikme ile ge
lebllm iştir. Yolcular. soğuklar. 
dan ve kar fırtınasından delı§ct 
ve heyecanla bahsediyorlar. 

Kar, ftnlyada görlllmcnıiş de. 
recede faila yağmış, Mil!no ile 
Trlyeste arasında tren hattmı 
kapavarak şimendifer mUnaka . 
IAtmm on saat kadar lnkıtaa uf. 
rsu'lıR.-mA fW'ben nlmıışhır 

Bu milddet zarfında Avrupa 
trenleri yolda kalmış. karlarda 
saplanan makineler güçltlkle kur 
tarılabilmiştir. Nihayet askerl 
yardımla vol ac;ılabilmlştir. Fa. 
kat g-erek ekspres. gerek kon . 
vansiyonel Yu~oslavya ve Bul • 
~standan geçerken de avnı 
vaziyete dllşmllşler ve mUşkU 
IAtla yollarına devam edebil • 
mlşlcrdJr. 

Balkanlarda rnUthfş soluklar 
ve kar devam ettiği halde Trak. 
vada hava sakinleşmiştir. Edlr. 

ıede umumf hıı.VRt "n""ıı.' hale 
t>lmiştir. 

Almanya ile 
yapılacak ticaret 

anlaşması 
Dün bir Alman fabrika 

mümestili geldi 
Alm&nlarl& yedl buçuk mil

yon liralık bir ticaret anlaş.
ması yapılmasına karar veni . 
mcsi Alma.n fabrikatörlerinl 
Umldo dUşUrmUş ve buraya ye· 
nlden mumeeail göndermete 
başlamışlardır. 

Dun sabah. Konvansl:ronelle 
.ıelen Alman makine Mnaylt 
mumes11illetinden Hombart, bu 
anltıtmantn Almanya p\yuaıa
rında tok memnuniyetle kar
şılandığını, llerlde daha geniş 
bir anlaşma için bir adım teş. 
kll edeceği kanaatinde olduğu· 
nu, TUrkfyo lle ticari münase
betlerin yeniden başlamasına 

son derece ehemmiyet verildi· 
gınt söylemiştir. 

Daha bir tok Alman firma. 
tarının bugünlerde mume88ll 
göndermeleri bekleniyor. 

---o--
1940 İzmir enter
nasyonal fuarı 

Bu sene ziyaretçi aayw
nın çok artacağı ümit 

olunuyor 
Lımir. (Huıusi) - tlrttsat Vtr

td.letl aanayl umum m8dtlrUlRUD
dcn bütUn Ticaret Oda1anna fu
ar hakkıma ap.ğıdald tamim ıan 
dcrilmi1tir: 

.. _Seneden seneye tımld n -
rici bir tekamill ve lnldpf g&te
ren fuara bu ıene daha dyade 
önem vermek istiyotu%. MaU var
bğanu:ı gerek kWtUr, gerekse sa· 
nayi, ticaret ve ziraat bakımla -
rmdan fuan ziyarete gelen ecne
bilere ve halkmuza g&termek 
c;ok faydalıdır. Fuarın bu itibarla 
da bUyUk kıymet ve ehemmiyeti 
vardır. TUrkiyenin yeg.lne cntcr• 
n:ısyorral fuan olan lzmir f uannı 
geçe nıene blr milyona yakın zi
yaretçi gezmlıtlr. 

Bu sene dyaretçi sayısının 
daha çok artacağı Urnld edilebl • 
lir. İzmir enternasyonal fuarınm 
gördüğü rağbet ve inkişaf sana· 
yicilcriıniz için ıde bir muvaifakı· 
yet ve teıvik Vl·allesi olmalıdır. 
Herhangi blr aınat mileasese, 
mamulatının tamammı TUrldye
de sattrğl dilfUnccıile fuara i!llti· 
rakten uzak kalamu. ÇUnkU 
memleket sanayiinin tekAmW •e 
fuara ilerisi için el ve ~lSnW btrU· 
ğilc i~tirak etmek. hususi menfa· 
atter kadar mali menfaatlerimizin 
de iktlzaııdır. 

Gerek kUçilk, r.erebe btlyük 
sanavi mUesseııeterimizin hemen 
hemen lstlınasrı denilebilecek 
kadar vakm bir alaka ve istekle 
bu yegane entem:ısüonal fuan • 
mıza ~heınehal iştirak etmeleri 
ve bu suretle 1940 bmlr cntet • 
nasyonal fuannda hususi samyi • 
imizin de t&mam'!n ifade ve teı • 
hirl hususu vekiletimizce haaaa
aiyetle t8.ldp edilmektedir. 
Ceyhanın İçme ıuyu 
Adana, (Hu•u•i) - Ceyhamn 

içme suyu meselesi artık ele clın· 
aaş bulunuyor. MUhendlster bu 
husustaki projeyi hazırlamata 
bugünlerde ba•lryacaltlardır. 

\' 11lil1 lt• ı 

Pazartesi! Sah 
2911.KAn. 30 ı l.KAn. 

:r.ı t bla:o ıw ı lO ıtıblcce 
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GOnttın 1 13 ı 55 ' u ı sa 
dıı,,ıı~ · · 
Otte U ıt 7 Ol U 17 7 os 
bdııdl u °" 9 ... 15 05 9 " 
AJqam 11 ~ ıı oo 11 n u eo 
Ya... U 6' 1 il 18 t11 1 N 
ım-ır 6 n u :n a aı u ıı 

______________________ _, 

O hayati yaşa~ 
ne kadar gllJ 

şeymiş! 
Y azaıı ı H ikm-' 

B OTUN köhne i~-·.-. _., .. 
rafeleri, m.&natıJ 

!çinde edil zamanl~ ~ 
uuanlann hayabnı, iP":. 
seçmif bir mac:ıera19 
ram. O ifneli lıçı ki. ~ 
lak oturtubmaı in .... 
feY yodirh·le.r. Tik~ 
~ biçareo.in wcnad--~ 
batar. Bir taraftan ka~ 
ken. ötekine ilişir. öt iP"' Jd/ 
rikinc ... Hulasa rahatı:;.~ 

'~\1eseli elbiseni ~~ 
na koyma, korkulu rw.,, 
ıünt"- Bu tnh:umnlll .V:. 
midir? lnaan vııziyete ~ 
ıeaini baımtn ucuna a. ,ıı 
ucuna da... Daha doftllit 
hına yerleıtirir ••• fakil 
la.kalmıyor: "Y olcun:ı:1 _..:11 
nt ıüpürmcf Evdekıl0 .. tıit 
süprülür gider''... işte 
daha! 

Bu_ münasebetle ~!d,u~ 
da bu yük anne ve bü~ ıt' ~ 
nmmn, hatta k11mcn aJI -~-..--· 
baJanmızm bayatını~ 
bailamıı olaa bu g~İ · ..:ııİ 
kulann .. çına bükürrJeı'"· · 
nda söaterea bir liste 

Eıvabtnı üzerinde dilıl"': 
bn dikilir! Hiç oımas~• ii 
nı afDn8 al; yahut: -O 
rmnn at.mu burDuJIO 
naml" de... ~ 

Tencereden yemek yır~ 
yüz )'Ulll aiinü ya~ 

Yüz yuuı günü ha"' 
la oll-na, geline, kart 
ai.n altını öptürmeli; 
n açılır. 

Bir evde çifte gelin ° 
kırk baaar. ~ 

Kuilmiı hmak üı;etİ""".) 
lmnak büyü ü.tündeıı ~. 
bidir. 

Muharremin onuncd f! 
''hamam periu.., çıkar· O 
~ sitmemellı Jft18tll 

Urmit
Camarteai .. .,.,....dı'' 

çamAfll' yıkamak f~ ..... " 
komtu bile yıkarsa, kP""" 
fa deviırmclidir. 

Şaret lazlarm ~ ~ 
hiuolununa, eJanekçİ ~,J 
bfalanna üç kere ~ 
ziyade uzamaam 1 

Güvey nunuda ilJ"~ 
batına bir akçe abP dl' ıJ 
dun I" demezse, o ıı- ~ 
dene ömrünün .onuna 
le ıl>i riayet eder. 

Yüluüfüm kayboldUJ 
Şeytan yine beni p1dırtP 
mu ölçecek. 

Y amurtanın kebuf'J"" Y, 
aan tavuk yumurtlaınjl$ ti, 
Çocuğa nv.at" deieı:: . 

kurşun dökmeli; ku'J 
oluna öleceğine, d~~-n# 
patlar ve itne sibi .---
nuanıı delilet eder. ~ ~ 

Çocuiun düıtüğÜ :r;:l 
dak terbct döküp: "r 
tadını; •er çocuiu"'~~ 
tadını!' demezacn çao--
olur. 1 

SAiyası akan çocui'U° .,,ı 
araba öptünnezaeıı btJ 
edip gider. 

Seni büyiilenıiıJ.rJ ~ 
kartı yedi çeımcdeıl ~ 
ıu alıp, ailkiuti olPt ~;J.ı 
hı, kırk bir pancar ~-ı~ 
bir anahtar, yedi dü I' ' 
tüsü ile bir araya , 
sonra, batına ıiyab bit 
ÖrtÜp kapı aruıo&t. f. 
böylece geçer. ~ 

Cebe bir kadın. ka bit ~ 
cuk oynarken siyah~,.,.. 
bakarsa, dopcak ~ 1., 
leri ıiyab olur. ~ 

Bu ıon hütcm6, 1i'~~ 
mana tatbik e-:fecek da ~J 
be ~r kadın lcıırnın. 
narken, perçemli bi~fd" 
olursa. doğan cocuk Ut" , 
pddetli, bid~tli, hUlctİ~ 
mcşkük olur" dell'jde 1'~ 

ı eder iri, timdiki ha ~ 
1 den lnanacaJtmız da 
J ret lnıı1sın! HlıcftfS1 
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______ · _ıa . ı ~?ftTı:.r!l:•;:·n,·lft4· ~·,r=:ı ;]J 
. ~~~ Yazan,D .. g~!:~~~N isveç rrıeselesi 

Tar:h Pcncere&inden: ..................... _ .... ._. ._.. ... _ 
Yurddaşın 
manası 

• ..-....... ~. u~U ~:a· ması mümktln değildir. E<dadı. 
tt tdiy0ıu .._-~. C"tai?4d~n mı.a fethetmitler ve galiba fe.t. 
~n<fa tuı t>avetllleriml.zl hettiklcrl yerleri de beyenmemit-

~tları ~fdurk.ladık ve der. ter ... 
Almanyanın demir madenlerine göz diktiği İsveÇfe 

C EULI Haaım Ağanrn •oy-
vodnlığı a:ın:ıu,tı. Derdini 

anlatamadı. htanbuldan uzaklar 
maaı için emir aldı. Hasan Aia 
ııidcrken: rıı~~ııçuıc n 

1 
Hareket ıa. Tarihte o ne müthl9 akındır! ... 

·~"'il;:,-_ ••• ourada · •ı.. __ 
tt' "il: Yol n ltiu.uen Ve eonra bütün o gayretler ve 

btr ~ nkı llznuz .var. Afrika bahadirliklct ne feci bir felce uf. 
Ilı •}' P<l n gcçıYoruz. Kü. ramıştır 1 ••• 

Sovyet - Alman menfaatleri çarpışıyor i l 
- Bizi mahzun ,,. mafdar 

yollayıp o vilayetlerin haline ~ 
mazlar nu? c!odi • ~ lflııdc b~ça&ı, durgun sula. Bu, mahlOkatın canını byrp da 

>'?r. ~llır canı parçası gibi av eti yemlycn zalim avcının is. 
~li}>ot ... erden ılık bir rü.z • tiğnaaına benzer. Zat.ea çekilen 

libYl ceza, o ataletin, o miskinliğin 

Son gUnletin en mühim ıiyaat 
hAdiaeai, cenubu prld Avrupa • 
aında Balkan konseyi olduğu gibi 
fimalt Avrupada da Finl~ndiya 
nın ve bilhassa bveç ile Norve • 
çin vaziyetldir. 

olmaktadır. Bugtln Almanya ma· 1 
~:;:;.~n~!ı~~tt~men çok Aln1an radyosunun 

Şuna da derhal ip.ret edelim • . 

Hükumeti, kendi kuançlarma 
bir i.let gibi kı.ıllenen ağalar ce • 
vap verdiler: 

~ld t tdi! ÇÖlU ... O da timdl milatehak olduğu akıbet detil 
~.~ ~:k bir har&t saha. miydi?- Fakat bizim ne günahı. 
Jı ~ /\'ltu Ve ıervet verml.. mız vardı? ..• Sovyetlcr, kUçilk fakat kahraman 

Finl!ndiya kar~ısında muvaffak 
olamamalnna rağmen diğer ta • 
raftan mUttefikleri Almanya ile 
birlikte lakandinav memleketle ·• 
rini tehdit etmektedirler. 

ld, muhasamatın hatladığı rtın - arapça spıkerı 
denberi Almaftyaya yapılan de • • 
mir ihracatı durmamıı billkia art 
mııtır. Bunun neticesi malt m(lş• 
killler de artm&Ytadır. Bu •ad • 
yet kaqrsında Almanya lıveçln 
demir mıntabıarmı llhak etmek· 
ten batka çare bulamamak~dır. 
Nitekim Almanya ticart mllnaso-
~tlerl her gUn blru daha mfiş • 
kut vaziyet almış olan Avustrya, 
Çekoslovakya gibi memleketleri 

- Butıdan ka!lap gitsinler de, 
iıterlerse Anadoluyu atqe :plı. 
ıunlar .. ""11 bu id .Pantn elinde bir Hakiki ıcvgl Ue bu topraklara 

~ tttip ,~·her yerde ha. bağlı olanlar, idareyi ellerl.M aL 
~ llıazid ektedir... mamı§ olsalardı, aı kaldı, yurt 

'l' e bu böyle idi. elden gidiyordu. Binaenaleyh Y'C· 
be~bluaa çıktıktan ni nesle iptida bu sevgiyi aııta. 
it~ h~ritaıan açtık, mak 18.zundır. Tilrk genci, ts.. 

~Ona, Libya ir Ülker_ tt&J. tanbulu, Ankarayı, tzmirl sevdiği 
ı. ~Ütt ktt'asx dediler: kadar Yanı, Muşu, Slirdi de sc. 
~ ribc , .Ulcr ve nazarlan. vcbilmelidir. Bunun için yeglne 
· ~lıır .: M~lcr. Çötnn tari. pratik çare, memleketi, gençliğe 
di\:'~uı ela bb:, ihtilatL tamtmaktır. Seyahat zevkinin art 
~ de, 'l' un fchti kadar iyi maaı, mecılcl:ete aWcayı da ziya. 
biı ~?:na •tabluı çöllerine alt deleştirir. 
~ti~ tiı Cahilinden kilçük Ben, Trabtuaun, Arnavutluğun 
~il tarU/oktu. Fikri ho. daha düne ait bir hatıra olan Su.. 

01lla d ni Yazınamrş ol. riye, Filistin ve Irakın elimi.iden 
?.., or a kirnler aaltanat nasıl çıktığını pek iyi hatırlanın. 
~gi ~nlllardan evvel Hepsinde de ıevıtatzllğin ve al!. 

J.:.?ıı1ı?~ U~· hUkUmdarları kasızlığm tesiri vardır. Fakat 
ı.~c bakı ıri .aoraa bön, bugün yurdun bir karış toprağı. 

'rp de . P kalacaktık. Ta. nın elden çıkmasına nn g8stere. 
• ı\hdJ;1nce, gözUmllzün cek bir tek fert var mıdır?._ Her. 
~flit ~idin en kor • kesin içi sevgi ve imanla doludur. 
~ t\icr;'<lll Fizan çölleri Nefer, eline tilAhını alırken, ni. 

bit lirkü~ M.emlekctten bi.. çin 5leceğini bilivor; 61Ume şevk. 
~ Ci~erdi. Fizan, le Ye hevesle kO!uyor. Çünkü 

~\it Uredir. ltalyada müdafaa ettiti toprak kendi yur. 
~ '0~~~uu verimli bir dudur _. 
t ttti!ı ~b tanıyor: coğ. Tilrk gencini hayata yetlştirlr. 
ç<sıu · ~ İtalyan 1cen D.zerine tltrcnecek en mUhlm 

t ~t~"idirnıeır için eski aüje bu olmalıdır ... 
'-ı ' en sanlı efaaneler Hlcu Krah tbniısuud, telsiz 
~ telgraf 8ğrenmek içln Londraya, ~~ bi~tal ettikten sonra, YanbQdan blr genç g8ndennlıti. 
~~ c dünyanm gö.zUn.. lld sene Londrada kaldı ve Yan. 
~- • ı. c ba~ladL Zengin bQya dSndil. Yanbu, Kızıldenl • 
"\h._ "'tcıtcm topraklan. sin kenarında. Tuduç&le giden 
ı. ~I ormanlan, sulan, kumlu sahilin Ostllnde, birkaç 
il~~ deniyor: mene • yilz k~stebek yuyasından mUrek
~tı~rl, altın yeleli kep bir harabedir. Lendrada ya. 
ti~ıı ~ ~Uzel renkli }'1 • tayan bir ılnsanuı Yanbuyu batır. 
ta ııı diıı Utları, eski bir el. laması akıldan bile geçmez. Fa. 
~~de 'bde dolaşıyor. Ki. kat ben o genel g8rdUm. nhtıma 
~ llQt tı. ll}'ilmez?_ çıkar çıkmaz eğildi. va~.nuun 
~~~lor~rlarım. O ama.. toprafmı 8pt\1. Yurt sevgm, va. 
hı."ll~ imparatoru Me. tan aşkı, bütün beyecanlann üa
lt ~l ~ lrılde devcku~u tUy tUndedlr. Onu çocuklarımıza aıı
-ıtarıdcJtır, gilzel renkli lamak, her ıeyin öntlnde .gelen 

1~ tdi, koca şemsiye. bir vazüedir. On tekiz milyon, 
~ecailtanat ıllren o kırk milyonluk kuvvete bedel o. 

~~dı?l Ye bu gtlzel Ulke ıur. Spor ve e~lcnce eonrL .. 
. ltı~·.. Ona iptidalan • • * 
dcti liatay davasında, Ay batmqtı. Fakat aahi1, bU.. 

~~ bi)?tl~crcyantara niçin tUn gece gözlerimizden kaybol
7 ~-~ bu ~rorum. O gllnden mamııtı. Afrika o gece bir feen 

."'ildi, tU:ı merhamet duy. içinde yqryordu... 
~~İlı be Erteal gün, açık deruMe uzun 
''fİııd n lıabeşlerl seve. bir mesafe katettik, glln batar • 
~fi! ?oşuma ~iden ne ken Adriyatik hizalarına geldik. 

ilı"~ ~ ~tl'ttı tiı:ılcr vardır! ... A.. Uzaktan Sicilya görllnüyor; mai 
dl' ~ ltlr ek istemem. Onlar bir duman içinde ttalvan.m ce. 
'tl'I ~ ~I ~ ~Otnaliterin ara. nup sahilleri seçiliyordu ... 

~tııı tnı hatın:mda olmı. Ayın yirmi Oçllnde Mataban 
~\tar. Kadınlannın burnunu dandllk; ve o gece de 
~t • 1~1dır. İman, Til. Adalardenidne dahil olduk. Ege .. 

~ '~ liğuıe ve zarafetine Kendi yurdumuz, kendi denin • 
dııı hj yapnuı bir Av. mlı- Blltün gün yol kesmeden 

~~er ~ehnüne dilşUyor. hep aynı sllratle Bofua doğru 
k.'t dı.ı.t~~i değil. Kliçük akın gidiyonız. 
ı"lltııl\l "<Uth, &adef elifli, Su cereyanlarma karşı mak<\s 
~ ~ harikul!de bir tip bir kuvvet var, bizi o &ilrilklfiyor; 

\t*'ıııd İrine, Cidde ile oUzel lstanbulun renkli ufukları.. 
~ ~ t a, hlr otomobil ia. 111 

~Stı:.cl • • Ç'ızo! na çekip götUrüyor •• -l; t ı_ .. rnıştım. ,.ı.. 

~ lıtt ~ "lC~ \te asü glSrünn.. Dr. C.emi1 Siil•-u.ı. 
~ ~~i~Çın başımın llstiln.. - 25 Atustn1 939 -

ta hı; CSti, Fakat onun IST AN BUL 
~ı.r felaketti_ 

; ~tııd~~ tiyade ırklarının 
, -~1 unun için korku. 

j,,J ~ ~ ttle evlenmeyi t. 
hl; d lrıencdiyorlar. Bu. 

~ ~ e kanun neıretmit-
; ~l~ 

bir;'~ ~~-ı;)t\ tlc ne "=adar efsane 
lıJI'~ ~"lıl~ırı)"a Ri~enler, mutlL 

yat} 1 \ ı:ır,d ll?crıne evlenirler. 
, · ~~: ; 'I'nr~ melezi bir 

ı fi'! \ ~l'tı\ Ctllenın en güzel 
bit ~d~ttdc l\r~smdan yetişir. 

12 Fransız mebusu 
Londrada 

Londra, %8 (A.A.) - Fransa -
İngiltere parlamento toınttesl a • 
zumdan 12 Fransız mcbwru, koml 
tenlıl İngiliz azaam.a iade1 ziyaret 
maksadlle Londraya gelmlşUr. 

Franaız mebuslan heyetine. 
Franm maarif nazın Yvon Del. 
boa riyaaet et.mPktedir. 

Esasen Sovyetlerln şimali A• • 
rupadaki bareketlerln-dc garbe, 
buzla kapalı olmıyan limanlara 
doğru uzanmak gayesi mevc~t -
tur. Diğer taraftan Almanya ik • 
tısadi varlığı ve harbe ınukave .. 
mcti UzerlDiie en mühim rolü oy• 
nıyacalı: olan İskandinav memle
ketlerine ve bilhassa bu mcmle • 
ketlerde .zen~ln demir madenle " 
rine el atmak emetlndedir. Esa • 
sen Sovyet Rusya ile yapmış ol· 
duğu anla~manın esaslarından bi
ri de bu değil midir? 

Tarih daima tekcrrfirden iba • 
ret olduğu gibi, coı:rarı vaziyet • 
ter de siyasal gayeleri izaha ki· 
fidir. Şu hale göre, Sovyet Rus
yarvn Atlantik Okyanusu üze • 
rinı:ie bir pencere elde etmek ar • 
zusunda olduğuna da asli fÜphe 
etmemelidir. 

Harp halinde otan Almanya 
için bilhassa lsveçin demirlerini 
elde etmek bqlı bapna bir me • 
ıeleclir. 

Almanca ''Deutsche Vchr" 1-
ıimli mecmua Rus· Alman an -
taşmasından bir milddet evvel 
28 tem.muz 1939 tarihli nilsha • 
sında İskandinav meselesini tet • 
kik eden bir etüd ~§retmi§ti. 

Bu makalenin muharriri as.kert 
l§ler ve bilhassa İskandinavya it
leri mütehassısı olan Kont Ma • 
kadcldir. Muharrir bu makaleıin· 
de tsveç demirinin Almanyaya 
nakli meselesini fU zaviye altın• 
da görüyordu: 

Rua siyasetinin Baltık denizin· 
deki gayesi Almanyarun Botni 
körf ezile olan mUnakalatını kea· 
mektlr. Almanya cenubi İsveç ve 
Norveçin bütün demir madenini 
idhal etmektedir. Nitekim geçen 
umumi harpte de bveçten idhal 
edilıniı olan demirlerin Almanya· 
nın tutunmasında yegane amil 
oBuğu resmen kabul edilmişti. 
Avrupada yeni bir harp çıktığı 
takdirde Almanya İsveç demirine 
eskisinden daha bilyük bir ibti • 
yaç duyacaktır. Normal vaziyet • 
te, Almanyanın idhaJ ettiği Is • 
kandinav demir madenlerinin 
Uçte biri Norveçin Norvik tima • 
nından geçmektedir. İngiltere bu 
yolu kesebilecek vaziyettedir. 

Atınanyaya ihraç edilen demir 
ma:ıemnin mütebaki kısmı da 
Botni köfezinin ılmalinde bulu • 
nan Luleo limanından geçer. Buı 
tarı kırıldığı takdirde senenin her 
mevsiminde buradan ihracat ya· 
pılabiteceğine göre, Almanyanın 
idhalStmr bu yo! ile temini mUm
kUndUr. Blnacnalcvh Sovyet 
Rusyanın Baltık donanmasının 
ilk vazifesi Alıunyanın bkandi· 
nav memleketlerinden demir al • 
masma mAnI olmaktır. 

Vaziyet bövle oldu~u için Al· 
manya Sovyet Rusya ile anlat • 
mak ve harp için en biiyük ihri -
yaçı olan demirln İakandinu 
memleketlerlnden serbestçe te • 
mini yolunu tutmustur. 

o tarihtenberi Almanva tsveç 
topraklannı istila etmeP.i ve şinr 
diye kadar bin müşkülatla satın 
almakta olduğu demir madenle • 
rlne sahip olma!; dUşünmekte -
dir. Çünkü Almarrva lsvect~n an
cak ecnebt dövizi veva altın ne 
dt-mir alma1ttadrr. Bu da Alman· 
yanın içinde bulunduğu iktısadi 
ve mali şeraite eörc cok mf1skü1 

tıı ~Ur ~ızi, Yemenden 
1~ ~/Utnınşterdi. Dün. 
r"ı' ~t tın kahve mahsuın. 
tı '~. btf>takhn, o cennet 
~'ltr ~ cehennem ~ibi Kısaca: -

ilhak etmcmif midir? 

RUSYA İLE MECBURİ 
ANLAŞMA 

Mii§kül bir vuiyete dOP,Qş <; 
lan Uçüncü Rayş bUkQ.meti hır 
yan.dan sertlikle hareket e~erkcn 
diğer taraf tan c!a incelikle hare • 
ket edip Sovyet Rusyayı elde et• 
ti. Bilahara yine Sovyet Rusya • 
yı elinde bir silAb (ibi kullanarak 
§imal memleketleri Uzerlne ae..
ketti. Bu ıckildc hem Rusya Ue 
müttefik devletlerin arunu aç • 
mak hem de dilırya efkln umu • 
mly~ainl komlinl&tn aleyhine çe • 
virmck istiyordu. Bunun için en 
milnaslp çare Finllndlya ve fa • 
kantlinav memleketleri U%erlne 
Sovyetleri taarruz ettirmekten. l
baretd. Sovyctler tarafmdan Fuı· 
llndiyadan sonra tsbn<!i:-.av 
memleketleri ilzerine de bir ta • 
arruz yapıldJğr takdirde ite Al • 
manyarun mildahalesi Ye zengin 
demir madenlerine el koyması 
muhakkak bir hldiae olabilir. 

Şlmdikl halde tav~ nıerlnc ne 
Sovyetler, ne de Almanlar tara • 
f ından bir taarruz yapıtauş olma· 
dığıı:,dan bu hususta kati bir .Sz 
aöylcmek 'mUmldln otamu. 

Ancak ıuran muhakkaktır 1d. 
Sovyet Rusya lwndlnav mem • 
leketlerlne taarruı etmezse Al • 
man'ya yalnız hlı,ına bu fntuhatt 
baf4l?aıı1U: Çünkü malQm olduğu 
üzere en ıenJ?in taveç demir ma • 
denleri şimalde Kiruma civarın • 
daki ormanlık mıntakadadır. 

Burada bet ktlometrelfk bir 
uha Uzertnde uzanan •e baıan 
bin metre kadar derinlik arzcden 
Kiruna-Vara demir madenleri 
vardır. Bu madc..nler bir metre 
derinliğinde yarım milyon ton de 
mir verebilmektedirler. tsveçin 
merkezt mıntakalarmda Grau • 
1tesberg madenleri, şimal maden • 
terine nisbctle daha aı zengin ol· 
malanna rağmen doğrudan doğ· 
ruya Alman tehdidi altmdadır. 
Bu va:ıiyete göre, Almanlar ce -
nuptan lsveçe taarrus ettikleri 
takdirde şimal demir madenleri 
ni müdafaa etmek milmküıı ola • 
bilecektir. 

fsveçe yardım edilmek istendi· 
ği takdirde bum•n Norv~in ~up 
kısmındaki limanlardan vapılma· 
sı mümkündür. Bu tekilde ce • 
nuptan ~elen Almanyanın ~maJ
dekt zengin madenlere gitmesine 
ınini olunabil~ktir. 

Fakat işe Sovyet Rusya mO • 
dahııle ederse nrlvet dcti~r. 
Fin!Andiva harbinden 9<\nra SoY
yet Ruava lsveçin şimal mmın • 
da zengin maden mıntakalanna 
yakın yerlerde bulunursa Atlan • 
tik cihetinden ıretccek olan yar
dımları aıfıra indirebilir. 

t~tc bu sebepler altmda bir U· 
man içfn olsun Alman yüksek 
kumandı\ mevktteri fskandtnav 
yolunu Rusyayı aeabt1irler. 

İsveç bu.gtln iki kuvvet araıım
da kalmış vazivetteıfü. Fakat şu· 
nu da unutmamahdrr tri, bu toty 
raklar üzerinde Itri mukabil men· 
faat C8fl>tsmaktt!dTT. 

tıı • .'>'cıtd dı. Ctden, bir da. 1 
)~~ u. Roca lmpator. 
\ ;~tıı h:;t; lnr•tmıstı. Hal. 
~ı.t "lln Ceziretülara. 
~~~bir kıt'a~ndır: iklim 

1lııı 'll hemen Mmnn 

Ha.yret ender lıaqret 
>JI\, ~ nir.in, lıir.i. kendi 
-~"l\ trıf1i mfi"temleke. 
~' ~ ~d'-fa ~erlerıii t .. 

~-1" "-tnrna olan •e nt 

~~1r=~= 
~; anlapl. 

Şu Halicin ytlrekler suJatıcı haline ~hlr 
· daha ne vakte kadar tahammW edecek bilme. 

yı.z.. Bir zamanlar, tarihte en bilyük .~ğlen~ 
&lemlerinhı yapıldıfl bu ••altm boynuz aahıl. 
leri, aefahet dakikalarmm kefaretini art.ık ö. 
demiş olmalıdır. Şimdi bir ta.nzif at tenekesln.. 
den farksız olan zavallı dere! .. Kirli. bir koyun 

sllriisU gibi ta göğsllnUn ortuma kadar BOku. 
lan şu kara mavnalan bile açıp iterek, omdan 
kaldırıp götürerek sana biraz nefes aldtMlmL 
yoruz. Dört başı denizle sanlı koca şehirde bu 
dört buçuk mavnayı koyacak bir koy, bir ti. 
m.an yok hL .. 

Hayret! •• 

Kaçak bir idam mah
kUmu İmİ§f 

:Bedin radyo.nn'da arıpça ıpi · 
kerUğl yapan YunusUl Bahri, va· 
ta.na ihanet suçundan Bağdad 
hükClmeti tarafından idama aWı
kClm edllı:nit bir ldn:uıcdlr. 

Bu adamın bUtUn hayatı Mı • 
aırda çıkan Aı Sabah isimli &• • 
zetede neırolunmuıtur. 

Atmanyada .. Iraklı seyyah .. 
namile marul olan Yunuıül Bah· 
ri tngiliı lı:onsuıu katledi~:l.iği 
uman Musulda bulunuyordu. 

Bu suikaatle atatcası olduğu 
bisaetlllince, Kahireye kaçmış o -
lan Yunusül Bahri oradan da A· 
merikaya geçmifti. 

Mısırda bulunduğu zamanlar 
kendisine Berlin Radyosunun 
şark neşriyatını idare etmesi tek • 
lif olundu. Bahri bu vazifeyi ay• 
da (6000) mark ücret mukabilin· 
de kabul ctmit ve İngiltere, Fran 
sa ve milttcfikleri aleyhinde kon· 
feraslar hazırlamağa başlamıştı. 
Fakat nui 9efleri kendisine bu 
vuiCeyi çok gördilklerioden yal· 
nuca spiker olarak kullamlmaıı· 
na karar vennitler ve aylıiını 
bin marka indirmişlerdi. 

Harp batladıtı zaman Yunu -
aOJ Bahri Almanyw.lan aynlmağı 
ihtiyatk!r bir tedbir olarak ka· 
bul etml§. fakat Gestapo buna 
m!ni 01ınu1 ve böyle bir tqebbü· 
ıUn ölümüne sebebiyet vereceği· 
nlbll~. 

. Bugün Yunusill Bahri rady<-' 
netrlyat merkezinde bir odada 
yaşamakta ve daimi kontrol al • 
tında bulundlH'ulmaktadır. 

Alman hilkQmeti aylığını da 
keamit. yalnızca gıdasını temin 
etmefe başlamıştır. Bundan baş· 
ka evvelce 6000 mark vaadedil • 
mit olan konf eransçıya gilnde on 
tane algara ftrilmektedir. 

( Paris-Soi .. ) 

Meninde umumi mağa. 
zalar binaaı bitti 

Jleraift, - Mersindeki umumf 
mağ&zalar binuı inşaatı tamam 
lanmıştır. Bu güzel büyük bina. 
nm işletmeye a<;ılışı evvelki gUn 
törenle olmu.,ıur. 

Başta valimiz olmak llı.ere 
kalabalık bir halk kUtıesi bu tö. 

htanbulda mülhit bir ihtikar 
ba~lamııb. Halle, et alamadıkla • 
nndan tikiyot edine. ıu cevaba 
aldı: 

- Bir alay etrak çiltlcriai f>aı. 
zup bu nazenin şeh ·,.de zevk ediıt 
duruyorlar. Et ayakhrma geli)'OI' 
da, on bet akçeye almağa ar mi 
ediyorlar? Jatemiyen eaki JerİDe 
ıillWı .. 

Ve böylece AnadoluJa lco.-af11 • 
yol"du. Hilkumet merkezi ile A • 
""dolu araımdalci bu. düpmmlık 
asırlarca ıürmüıtü. 

Halk hükumete, hiilcGmet hal
ka düımandı. 

Daha leci 1ııir misal iat.r asi
niz.? 

Sivastopo) LM:i>i esnasmd• 
Sunada müthiı bir zelzele oldıa. 
Şu bumumunuı acundaki Bur ... 
da. Fakat Jatanbul lam tekiz ıüa 
ıonra bu zcluleden haberdar o • 
labilmiıti. Bu müddet zarfmda 
bir lngiliz vapuru hadiseyi öi • 
renmiı, clcrhal imdada koflDUthl. 

Meıhu!' Melek Ahmet Pata 
aadrazıunken haluızlıklan tiki • 
yete gelen halkı dinledikten eor 
ta ıu emri vemüıti: 

- Sür6n bunlan blft-
Aç balkı kamçılarla dö•dürü • 

yor, hilkümete vergi teıni.ai. için 
onları inaafaızca eziyordu. 

Boyacı Ha...., Aaaclolunaa ,,.. 
nnı yoğunu .Jmak İçin kadınlan 
bir 1ıra zincire bağlayıp dailar • 
da ıürükletiyor, taıtan taşa çu • 
parak ölenlerin zincire batlı bi 
teklerini keıerek bir çukura fır 
latıyordu. Ba.ı.an ölüleri de ti • 
rükletiycw: • 

:... Canlan çıksın. Olüyii Wle 
tatıyıp muazzeb olsunlar, ki ak 
çeyi temiz vereleı-, diyordu. 

Y urddaıın minasrnı bugün ae 
içten, ne canclao anlıyoruz. 

Niyazi Ahmet 

rene iştirak etmiştir. 
Vali bu münasebetle bir mı • 

tuk söyliyerek kurdeleyi kes • 
miştlr. Davetlilere çay. limona. 
ta, pasta. portakal ikram edll 
miştir. Avnı zamanda mağa.r.a. 
nrn her tarafı gez!lmiştir. 

Göriip düşündükÇe 

za·vallı lzzet ! 
Dfla .. Vakıt,, ı elime ahr almaz, siyah c;er-çevell reaml _KÖ" 

zil.me 1J4U. İçim aıu.Ia1arak ••.l:uet .Huhlttiııl .L':A) lıcttJk ••• ,, cum-
1~ okudum. • 

luet MuhJttlnle öllim, kutuplar gibi birbirinden o kadu 
asak şeylerdi ki, onlan ynn)'BIUl düşiinıııek kallll olmazda. 

İri, şişman vücudlyle ma-.alal'I :ungu"tlııtıu·ak dola~ır, g(l• 
ter, IÖ)'lor, ~kala.~ırdı. Olur olmaz anılıldartlatn sığmıy~ım 
bUdil;i lçtn, kapılan tA aı·dma karlar ac;ıuak Adctl1di. A{Cır 
cövdesindcn WDlllmU ÇC\ik haı·cketlcri, la..'jklU bir n~ 
wardı. lçl, l)'I kalbinin tıüzdüğl\ ba\ n lçlnlle rahat ,.e we8uttu. 
Dafkalannın derdlni beııiw.ıJel', ~kalııı·uun )'•ralarıw Ml'
maia ko'ŞILrdı. 
. KendlalııJ yat~ seren bo salim baatalıtı da, ıtne böıle 
tedakdr bir aokuhışla nlmı"tı. 

On bet gün masaın boş durdn. Hep: 
- Nerede ise gelir, ortalıf:ı ne~cslle dol<tttl"UI'. 
Diyorduk. Hiç blrlmb:.ln aklına ölüm gclmlyon:lu. Zaten 

tsatt bir kerecik görmek ecel tıkrlndc11 alablldlilao ~ 
lat~• Jcterdl. . 

Lekeli humma, bng{ln onunla birlikte ecelin 'kendisini de 
lekelemiş oldu. Onun genç gür.el ,.e ha) at tlolu \arhğ1111 kara 
toprağa götüren ecel. gc~~kten ljlren~ hlr zıı1iimı1ür. iki ~ün 
0 vvel SflCC>1 onan 7anrnıta gt'c;l-r<>n bir arkı~ıln~la konuşmuı 
ve ıııevglll ha.<ıtanm ~ktlklertnJ dlnleml~tluı. &J.Atbaadan &fl'll• 
.ına<Jan da telefonla soranlara• 

- Daha l7loodlrS 
Cevabı verlll7ordn. RO)'ft.k beklmlertmlz4on biri ctea 
- Artık tehlike ge(tlt . 
Müjdesini eelr~memlştl. Zihin lAe, zaten her hanıt bir 

tehlikeyi etrafına bile ntratmıyordu. nuınn bunlar birleşince, 
ölüm haberinin ne kadar ~rr ve beklenmez bil' felAk.et oı .. 
nk Ustümf\ze ydhlıtıITTlıı tahmin cdeblltrslnb. 

Zavallı tnatJ işte bih·le apansızm ka7bettllt. Bo derla 
.Cı karşısında teselHye k~lkı,mak, bana suç gibi &111' &örünü• 
ror. Hem kim kJmt teaelli edecek?.. ,l'I._ 

aAKJD &OBA aıı:zu.... 
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Tepecikler 
Dün yapılan lik maçları 

Astronomlar, Astrologlar ·Takımların aldıkları neticeler normaldir 
mıntakatülburcu takriben 360 
dereee J<adar genişlikte bir a -
lem yolu şeklinde tasvir eder 
ve yı!dızlarm bu boşlukta hare
ket ettiğini beyan ederler. 

Mmtakatülburuç her biri o
tuz derece olan on iki parçaya 
taksim olunmuştur. Öyle ki, her 
otuz günde bir, güneş yeni bir 
vaziyete girer .. On iki ay zarfın
da güneş mmtakatülburucu ta
mamen dolaşmış ve güneş sene
si yenilenmiş olur. lşte takvi -
min esası da budur. 

Fakat hayatı yaratan güneş 
de başlı başına bir alem, bir sır
dır.Küremizden 3300 kere büyük 
olan güneş yeni bir vaziyete, 
yeni tbir işaret altına girince, 
yani otuz derecelik bir devir ya
pınca. manyetik ihtirazlarmın 
deği§mİ§ olduğu görülür. 

Bu vaziyete göre, mesela biri 
nisan, diğeri mayıs ayında dün
yaya gelmiş olan iki kişinin 
muhtelif tabiatıara malik ola -
wlarmı ve pek tabii olarak 
mukadderatlarının da karakter
leri ~bi başka başka olacağı 
muhakkaktır. 

Okuyucularnnız bu kısa iza • 
batı aldıktan sonra bundan 
sonraki kısımlardaki el tepecik
leri bahislerinde rastlıyaca.kları 
mal\im.a.t sayesinde pratik ola -
rak bir çok mühim vakalarm ta
rihlerini keşf etmeği öğrenecek -
ler ve bilhassa sıhhat ve hasta
lık ibahislerinden en kati bir §e
kilde söz söyliyebilmek, hasta -
lığın tarihini tam bir katiyetle 
keşfedebilmek imkWımı bula • 
caklardır. 

MERİH TEPEClQt 

Merih tepeciği, elde iki muh -
telif yer i~gal eder. Bunlardan 
birincisi hemen hayat hattının 
altında ve başlangıç tarafında 
bulunur. Diğ~ri ise elin diğer 
tarafında kalp çizgisi ile kafa 
çizgisinin son iusımlan arasın -
dadır. 

Taksim Stadı: 

G.S. - Topkapı: 6 - O 
Günün ilk karşıla,')ması Gala

tasaray ile Topkapı arasında ce. 
reyan etti. 

Hakem, Sami Açıköneyin ida. 
resindeki takımlar şu şekilde s2. 
haya dizildiler: 

Galatasaray: 
Osman - Faruk, Adnan -

Musa, Enver, Celal - SaUihat. 
tin, Eşfak, Cemil, Salim, Biilent. 

ToTJlropı: 
SiilC'l/UUZn - llıristo, Hamdi 

- Satiri, Hakkı, Saaclet - Ali, 
Saliihattiıı, llak'kı, Sabahattin, 
Hamit. 

Oyuna başlanmadan evvel lz. 
zet Apağm hatırası için bir da. 
kika sükfit vaziyetinde duruldu. 

Galatasaray oyunda baştan 
sona kadar hakim oynadr. 12 in. 
ci dakikada Salibin çekti~i şü. 
ıtü kaleci karşıladı. Topa yetL 
şen Cemil ilk golü attı. 

15 inci dakikada Salahattinin 
ortasını Salim güzel bir kafa 
şütü ile topu ikinci defa Topkapı 
ağlarına taktı. 

21 inci dakikada Saltıhattin 
rahat bir vuruşla 3 üncü golü at_ 
tr. 

41 inci dakikada Salfilıattin 
topu avut çizgi.cıine kadar sürdü 
ve ortaladı. Ortalanan topa Ce
mil yetişerek dördiincü golü at
tı. Bu suretle ilk haftaym 4-0 
sona erdi. 

İkinci haftaym Galatasaray 
gene hakimiyeti ele aldı. 

27 nci dakikada kazanılan fi_ 
rikiki Salim gür,el bir vuruşla 
beşinc.i defa Topkapı ağlarına 
taktı. 

41 inci dakikada. Bülendin or
tasını E'.ifak bir burun atışı ile 
altıncı defa Topkapt ağlarına 
volladı. Oyun Galatasarayın ha
kimiyeti altında devam ederken 
6-0 lehine bitti. 

B.t.K. • Süleymaniye 
4- 1 

Bu tepeciklerin birincisi be - Günün ikinci karşıla.~ası Be_ 
deni karakteristik, ikincisi ise, şiktaşla, Süleymaniye arasında 
fikri karakteristiklere işaret e- oynandı. 
der. .Pabmlcrr: 

Birinci tepecik, müsbet merili Beşiktaş: M. Ali, Taci, Faruk, 
tepeciğidir ve eğer mevzu 21 Hüscyi11, Feyzi, Cihat, llayati, 
mart ile 21 nisan tarihleri ara - Hakk'1, Nazım, lbrahim, Eşref. 
smda dünyaya gelmişse, müsbet SiUcymaniye: 
merih işaretine tesadüf eden l!adi, Ruhi, Burhan, ibra.. 
senenin bu kısmında daha kati him, Ilikmet, Orhan, Siireyya, 
bir tesiri görülür. Dani§, lbrahim, Naim, Süley. 

..,_J_ -man. 

.l!IU.llci vaziyet, menfi merili ~lk haftaym baştan sona ka. 
olarak Ka.11Ul edilmiştir. Ve e - dar Beşiktaşın hakimiyeti aL 
ğer mevzu· 21 teşrinievvel ile 20 tında devam etti. 28 inci daki. 
teşrinisani ayları arasında ve - kada Hakkının çektiği şütü lb_ 
yahut 28 · teşrinisaniden evvel' rahim hafif bir vuruşla ilk go
dünyaya gelmişse menfi merih" lü .attı. 
tepeciğil\in tesiri daha kati da· 30 uncu dakikada Hüseyin . 
ha kuvvetlidir. den Hayatiye gelen topu Haya.. 

rahim gene güzel bir vuruşla Ü
çüncü golü attı. 

39 uncu dakikada Hakkının 
ortasını lbrahim gene güzel bir 
kafa vuruşu ile dördüncü ve 
son golü attı. 

Oyun Beşiktaşm hakimiyeti 
altında devam ederken 4-1 
Beşiktaşın lehine bitti. 

1. H. 

Şeref Stadında: 

Beykoz· t. Spor: 3 • O 
Günün 2 inci derecede mühim 

olan bu maçına takımlar Halit 
Galibin idaresinde şu şekilde 
yer aldı: 

Bey1wz: Safa, Halit, Bahadır, 
Mustafa, Kemal, Mehmet, T1tr
han, Kamıran, Şahap, Ali, Kô. 
zım. 

lstanb1ıı<rpor: Saim, Hayri, '.A
li, Fahri, Enver, Faruk, Süley
man. Ilasan, Orhan, Cihat, Ne. 
jat. 

Oyuna başlamadan önce tz.. 
zet Apağm hatırasına hürmeten 
1 'dakik atazim duruşu yapıldı. 

Oyuna Beykoz aerl bir şekil~ 
de başladr. fst. Spor müdafaa.. 
sının enerjik çalışmaları gol at. 
malarrna mani oluyor. Nihayet 
devrenin bitmesine 10 dakika 
kala 'Kizmını §ahsi bir hiicumu 
ile bir gol kazanan Beykozlu • 
lar tstanbulspor kalesini sıkış. 
tırdıkları bir anda devre bitti. 

İkinci devreye daha seri baş_ 
lıyan Beykozlular nihayet 25 
inci dakikada penaltıdan bir gol 
daha kazandılar. Oyunun bun
dan sonrasr biraz sertliğe yüz_ 
tuttuysa da hakemin yerinde 
kararları oyunu gü7..elleştiriyor. 
41 inci dakikada, sağdan gelen 
top Şahaba geçti, Şahap ta. to. 
P;t. havalandırarak Kazıma ge. 
çırdi. Kazımın volesi 3 nücü go_ 
lü atınca oyıın gevşedi. lki ta. 
raf yoruldu ve 2 dakika sonra 
oyun 3-!:-0 Beykoz lehine bitti. 

. A. Gcrı..<t01J . 

Altıntuğ - Hilal: 7 - O 
Şimdi müsbet ve menfi merili' ti ortaladı, Hakkı nefis bir ka

tepecikleri arasında.ki farkları fn Vuru§u ile ikinci defa topu 
mevzuun 7.ekası, karakteri üze- Süleyınaniye ağlarına taktı ... 
rindcki va.zıh tesirlerini ve .buj . ~undan. sonra. ~aza~ılan fır~. 
tepecikler ile mevzuun sıhhatı~ 

1
. kikı Feyzı k~l~ı~ın ehne yerdı. Dün Şeref stadında oynanan 

arasındaki münasebetleri mü .. Bu suretle bırıncı haftaym 2-0 birinci küıne maçlarından Ka _ 
talan. edeceğiz: sona erdi. sımpaşa - Hilal kar§ılaşması 

(Daha var) !kinci haftaym Sttleymnniye~ hakem Tarık Özerenginin idare-
-----------.:_- liler kendilerini toparladılar. 14 sinde oynandı. Hilalin 9" kişi ile 
1 üncü dakikada Orhan uzaktan sahada yer aldığım gördük. 
Macaristanla Almanya' Süleymaniyenin şeref sayısmı Kasımpaşa: Al<icttin, Selim, 

arasındaki eşya attı. Rii.Jtii, Cafer, Hii,,eyin, Sabri, 
Bu golden sonra hızlanan Be- Dinçer, Cemal, Hayri, Ali, Ila • 

• Hilal: Mttrat, A1df, FC'tJ::i, 
Niyazi, Bekir, Lutfi, Nimet, Or. 
han, /11ayet. 

Oyuna Kasımpaşalılar başla. _ 
dılar. Fakat kaleci Muradın 
yerinde müdahaleleri yüzünden 
netice alamadılar. 

Dc\Tenin bitmesine 5 dakika. 
kala Hayri ilk golü attı ve o. 
yun Hilal nısıf sahasında oyna
nırken devre nihayet buldu. 

İkinci haftayma çok seri baş_ 
lıyan Kasımpaşalılnr arka arka_ 
ya 6 gol daha atarak oyunu 
7-0 kazandılar. • 

Fener Stadında: 
Fener - Vefa: 4-0 

Fener stadında yapılan ycgano 
lik maçı Fenerbahçe ile Vefa ara
sxnda idi 

Birinci devre gUzel ve Mkim 
oynayan Fenerliler ilk gollerini 
10 uncu dakikada Melih vasıtasile 
kazandılar. 

Bu golden sonra da devam eden 
hlkimiyet, 17 inci dakikada ;>ine 
Melih vurtaaile Fenerlilere 2 in

ci gollerini de kazandırdL 
Birinci devre bitmek üzereyken 

Rebii uzaklardan çektiği bir şütle 
Fenere bir gol daha kazandırdı ve 
devre 3 _ O Fener lehine neti -
celendi. 

2 inci devrede toparlanan Vefa
lılar çok güzel bir oyun çıkarmağa 
başladılar. Bu devre oyun çok 
heyecanlı ve zevkli oldu. Her iki 
takını da çok uğraşmıılanna rağ
men bir tek sayı kaydetmeğe mu
vaffak olamadılar. 

Nihayet oyunun bitmesine yarını 
dakika kala Melih seri bir hü
cumla Fenerin 4 üncü golünü de 
yaptı. Ve oyun 4 - O Fener le
hine bitti. 

Galip takım sahayn §U kadro 
ile

1 çıkmıştı: 
Cihat - Faruk, Leblp - Bon

cuk Ömer, Esat, Hayati - Küçük 
Fikret, Basri, Melih, Fikret, Rcbii. 

Vefalılar ise şu kadro ile oyna
dılar: 

Sara - SU!eyman, Vahit - Ga
ro, Hakkr. Abdüş - Mehmet, Şük 
rü, Sulhi, Muhte§em, Necip. 

ikinci küme maçları 
mübadelesi şiktaşlılar l5 inci dakikada lb- mit. 

!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!~!!!!!!. l Fener stadında yapı lan ikinci 
Budapeşte, 28 (A.A.); - Milli 

Macar bankası, doların ve diğer 
ecnebt dövizlerinin rayicini takri
ben harpten evvelki seviyeye in
dirmiştir. Yalnız 27 sonkanundan 
evvel yapılan muameleler için 26 
sonknnuna kadar mer'i olan rayiç 
muteberdir. Pester Lloyd gazetesi, 
bu tedbirin, Macaristanla Alman
ya arasındaki eşya mübadelesinin 
arttınlmasmı istihdaf ecl~n l\Iacar
Alman müzak~rclerile alakadar 
olduğunu yazmaktadır. 

küme karşılnşmasında Karagüm -

Kongreye davet 
Karagilmrük yoksulları koru

ma kurumundan : 
Evvelce ilan olunan kongrede 

ekseriyet olmadığından bu kere 
4---2~940 pazar günü saat on 
yedide Karagümrük Cumhu!'iyet 
Halk Partisi binasınlJa icra edi
ı.ce~ uym tiyelcrin teşrif
leri rica olUM1r. 

ltaragilmrük Yoksulları 
Koruma K"urumu 
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12.30: Program ve memleket aaat 1 
ayan, 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Tilrk MUzlği: •{Pl.) 
13.30/U.OO: MUzlk: KarI§ık baf'ıt 

mllzlk: {Pl.) 18.00: Program ve mem
leket aıınt ayan, 18.05 MUzlk: Radyo 
caz orkestrası. 18.40: Konuşma. 18.55 
Serbest sıı.at. 19.10: Memleket saat 
ayarı, .Ajans ve Meteoroloji haberleri 
10.30: Tllrk mUzlğl: Saz eserleri (18 
Sazın f~tlrClkilc). 19.50: TUrk MUzlğl: 
Eski İstanbul §Rrkılan. 20.15 Konuş
ma. 20.30: Türk müziği: Halk tUrkU
lerl, Zeybek ve oyıın havaları, Sadi 
Yaver Ataman. 20.50: Türk MUzlği: 
Okuyan: Radife J<~rten. 21.15: MUzlk: 
Brahru - Sckstet No. 1 (Sl bemol 
majör). RlyMctlcilmbur Filarmonik 
orkestraSt Oyelert tarafından. 21.45: 
'MUzlk: KilçUk orkestra. 22.15: Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri; zL 
raat, F..shnm - Tahvila.t, Kambiyo -
Nukut borsası. (Fiyat). 22.30: MU
z•k: Mozart _ Re minör Plano kon-

1 
sertosu {Pi.) 23.00: MUzlk: Cazb:ınd 
{Pi.) 23.25/ 23.30: Ya.rınltl program 
ve kapanı§ 

ŞEidR Tll" ATROSU 
Komedi kısmı: 

Bu akşam 20.30 da: 
SözON KISASI 

Şehir Tiyatrosunun bUtUn h~ııaµru 
1'clA.ketzedelere tahsis ettiği btlyUk 
mUaamereaı 5 Şubat Pazartesi akşa-

mı ilk defa olarak: 
l'E.'\IEHF. !SOKAK 46 NO. 
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HAJ,K OPERETİ 

Bu akııam saat 9 
da senenin en gü. 

zel oyunu 
Zozo Dalma.'lla 
K<'diyıı l'~Jnlr 

Operet 
3 Perde 

ALEMDAR sinemasında 

Şeref stadında ikinci 
küme maçları 

Şeref stadında ikinci küme ma
çı .olarak karııılaşan Alemdar -
Şişli ve Fcneryılmaz - Anadolu 
müsabakalarında Şişli rakibini 
4 - 0, Fcncryılmaz da 2 - 1 A
nadoluya galip gclmişlerillr. 

-o,---
Yüksek mektepler 
Arasında dün Beyoğlu 

Halkevinde yapılan 

Voleybol maçları 
Beyoğlu halkevi salonlarında 

Dün yüksek mektepler ara,ında 
Kovboyun Atk . ,Yapılan voleybol maçları çok heye-

1 • 1 cpnlr ve güz.el geçmi~tir. Saat 2 de 
Uç Palavr~cıl~r polıs ba5lıyan mü: abakalarda ilk karşı-

lıafıyesı laşma Muallım mektebi ile - Yük-

Sinek 

,,, 
~©ırfll~ 

• 
Begı 

·------------------------11.~ . ·~U~• 
Diye bağudı, fakat ~ok geç 

kalnu§tı. Başlarnun üz.erinde 
bir gürültü havayı yırttı. Sıç • 
ramak, atlamak mani olmak is -
tediler. Fakat hareket etmeğe 
bile muvaffak olamadılar. U -
çi.incü rakiplrei anbarın kapısın 
dan başlarına büyük bir ag at
mış her ikisini de hareketsiz 
bir hale soktuktan sonra. Üzer
lerine anbarın kapısını da. kapa
yarak ikisini de hapsctmeğe 
muvaffak olmuştu. 

Artık haydut vaziyetten emin 
id;. Derhal kayığa athyarak sa
l·ile c;ıkmış ve ko~arak müthiş 
ra ... iavı konta hikaye etmişti. 

1 ştc şimdi de büyük Konsey 
toplanmış suçluların muhake
mesipe b~lamıştılar. 

!ki haydut Valeri ile Totoli -
tomboyu omuzlarına alarak gö -
ı.·erteye çıkardılar ve ora.ya tah
taların üzerine attılar. Aynı za· 
manda Roland da güverteye ge
tirilmişti. Genç kız bu geçen -
lerden hiç bir şey anlamıyordu. 

Roland. Valeriyi yere yatırıl
mış ve elleri avakları ba~lanmış 
vaziyette gördü. A<;ı bir fer -
yat kopardı ve ii7.erine atılmak 
onu kurtarmak istedi. Fakat 
haydutlar sert hareketlerle 
genç kıza mani oldular. 

Kont hiddetinden titreyen 
sesilc şunları söyledi: 

- Kardeşlerim .. Aramı1.a bir 
dost gibi sokulmu~ olan bu na
mussuz tarafından cok feci bir 
şekilde aldatıldık. ~ 
Eir ölü sükUtu bu sözleri knrşı
ladr. Kont devam etti: , 

- Fakat bu adam bana sada· 
kat nümuneleri göstermişti. 
Demek ki bütün bunlar yalan vo 
komedya imiş .. Benim gaybube· 
timden istifade ederek, muha .. 
faza etmekte olduğu adamla 
birlilite en müthiş ihanette bu -
lundu .. Kardeşlerim, bizimkiler
den yedi kifii öldürülmüştür. Fa
kat Totolitombo şunu çok iyi bil 
kL sen de öleceksin. 

Zenci beyaz d4cılerini göstc -
rerek inler gibi gülaü. K0nt de· 
vam etti: 

ôM Valeri BiHıJfytlrtık 8ğref\ • 
mek istediklcr.'imizi tant~cn 
hatta fazlasile öğrenmiş oldu -
ğumuzdan senin de bir kıymetin 
kalmadı. Sen de öleceksin.. Bun
dan sonra artık affetmek yok -
tur. 

Valeri mümkün o1duğu kadar 
yerinden doğrulmuştu, ve gece. 
nin sessizliği içinde bütün lruv. 
vetile şöyle bağırıyordu: 

- Kont Serizol, ben henüz 
ölmüş değilim ve ölmiyeeeğim 
de .. Tade Bielsky imdat! .. 

- Roland Merimans! .. 
Diye Kont sözüne devam ede. 

cck oldu, fakat birdenbire du . 
rakladr .. Sanki mahpusun sesi, 
yukarıdan dağın tepesinden işi. 
tilmiş gibi esrarengiz kml n!ev 
yeniden volkan ağzından fışkır_ 
dı ve gemide cereyan eden bu 
müthiş feci sahneyi kan rengi. 
ne boyadr. 

Kont sözlerine devam etti: 
: - Roland Merimans, sen de 
bu iki adamın suç ortağısın .. 
Fakat biz seni öldürnıiyeccğiz .. 

sek ticaret arasında oldu. 
:Xaci, lzzet, Aziz, Cevat, Aziz, 

Cevdetten mürekkep Muallim 
mektebi takımı müsabakayı 15·9 
15-5 kazandı. 

lkinci kar§ılaşma Orman mek
tebi ile !ktisat fakültesi arasında 

yapılacaktı. Fakat İktısat fakül. 
tesi eksik kadro ile geldiğinden 
hükmen rnağlfıp addedildi. 

3 üncü karşıla)Illa lI ukuk fakül 
tesi ile Tıb fakültesi arasında ya
pıldı. Ç.Ok heyecanlı bir karşılas
madan sonra maçı 15-8, 15·9 Hu
kuk fakültesi kazandı. 

Galip takım şu kadro ile oyna
dı: 

Abdi. Oğuz, Metin, Cemal, Fik
ret, Una!, 

Sen bunun sebebın~ )ti~ 
renirsin .. GörecekS~,t 
ze çok lazımsın.. 1 
iki arkadaşının ıı9Sl0,ı~ 
gözlerinle göre~e:ıc. ııBP' 
diirülme sahnesınde 
nacaksın.. . b'l 

Nasıl kardeşleriJtl. ııı 
rımı yerinde buluYZf ~ 

Hepsi birden ıco 
ya kaldırdılar, kal;g.tdl: 

bağrı.bts~e~~~~ 
Kont ycnidCD; sö~1J,11 -
- Madam kı c~ UP 

}aşmıştır. şimdi bu~ "il 
kilde infaz oluna~1~ 
latayım.. Karde;u ~ 
derhal şunu hatırl~0 .. , 
ki sabah olmadan ıı i~ 
ye hakim bulunnıatıl '!) ır. 
mektcd!r. Tade ~ı~it.:.J 
ren dagın tepesın?~r::.ı 
bunda hiç §Üphenuz Y l\ 
de gider onu orada. ~ ~, 
Eğer geç kalırsak 1t Jt -~ 
daf aa etmek fırsatı~ ~ 
caktır. Onun için lıı«i_,,1~ ~ 
etmeden harekete ge<rıJ)v ' 

Herkeste bir ka.f~~ ı 
reketi görünüyordu, ~ıı~ \ 
ğm tepesindeki csrıı~ 
mızı ışık veniden ya tııl:e 
ışıkları böyle idare c~ 
}anların herhalde elle[~ 
hiş silahları da olın~..ti ı11 
bu tereddüd\i seZJll1!1~' ~., 
kalkarak sözUne de"~·t 

- l{erdeşlerim.. SC 
det orada, dağın t~ 
Alçaklar gibi kaça ·ıcıJI~ 
ya!.. Hayır havrr gcrı. ıı 
Size yemin ederirn ~3,,. gemi ile birlikte bet · 
ği tercih ederim .. Ye~ 
zi tutmak zamanı t>:. 
Şimdi kim gerileyor? 
ğiinü kim yalıyor? 

Kimse yerinden oY'ft 
§ebbüs etmiyordu. g~ıı' 
zü kontta idi.. Haydu fŞ 
de kati karar verın 
vardı .. 

.Kont anlatıyordu: ~ 
,- Evvela adaletin t~ 

ması IRzımdır. Sen V't}.J 
.,. direğin ibir tar:ıf'Jll~ 
;ruı.caksm, sen de 'l'O 
direğin öte tarafrna:; .. 4 
lince Roland Mcrim~ 
bunların üstünde bir . ıci 

, tirileceksin.. O şekilde~ 
net ne kadar hücum .~ 
sin sana yetişmek iın~ ;iş 
lamasın .. Çün.kii vaıerı d,P 
litombo. Felinet taraf$3~ çalanaca.k, sen de o 
münü seyredeceksin.. 1, 

rnaJıJI 

VAK/~, 
Har.et~e ~ıkıın bUtUJ' tı.";I 
rcslrnlcrln bukuktı rıı'ı;J 

ABOl\"E TARtırt- ,ı 
M~'?lckct 1\f;:sıı~ 

ıçındo 

Aylık 95 t 65 

S 1 "60 ,~ ay ık .,, 0 ,
7

,, sı ı 
6 aylılc .. ., ııoO 

1 yıllık 900 J ıJll 

Tarifeden Balkan ı;ı;r ~ 
ayda otuz kuru§ dUşUI ıe~ l 
birliğine girmlyen ~':ti 
yetmiş beşer kuru§ ~j 

Abone kaydını bildir: ~J 
ve telgraf Ocretlnl a~e fi"/ 
nm posta veya oontta erit''/ 
Ucrctinl idare kendi uı 

'l'iirkiyenin he_r ~~~ 
kezi ndo \' ı\J\. l'l' " .JI 

yazıht· uctc"' 
Adres dcğlştlrıtl6 

2:; kurnştııt•Jl,I ' 

lLA~ t)cRE'l'f$ ,p~ 
Ticaret Ulinlannııı-" ,,r'°JI 

tırı sondan itibaren i11"6o.~I 
rında 40, iç sayfaııırdıt. ~,! 
dörd linrU &al rııd:ı J '4; ~ 
Ucllncüdc 2: birincide _,) 
ynnı kesmece 6 urııd•r·.. ~ 

Bllylfü; cok dC'-ıııııl ,.,-tt .",1 
rcnldl llun verenlere ~ı ıJY 

lt.t'~•IV" or· 

4 üncü müsabaka Mühendis - · 
Mimar mektepleri arasında yapıl
dı ve müsabakayı 15-11, 15·10 
Mühendis mektebi kazandı. 

indirmeler yapılır. , 11tl f 
s-ıı 

rın santim &atırı 40 o•"'' 
Tknri l\lnhiy<'ttc ıııt ..... ' 

liüçiil' ttilJ1 !1 u-· ı 
Bir defa '30: Ud detıı.'76 <'..ı 

defası 65, C:ört defO.Sl 1JÇ ~ 
defası 100 kuruşturÔc!tı.~ "/. 
110.n verenlerin bir çell ilıJl 
vadır Dört satırı ı;e ıııı' ' 

~Iühendis mektebi de şu kadro 
ile sahada yer alm15tır: 

Cevdet, Kadri, Abidin, Sekip, 
lbrahim, Fethi. 

-0-

Hungarya - Şişli: 8-1 
Dün sabah Taksim stadında ya 

pılan Hııngarya Ş~'ili maçını ı.ıa -
cnrlar 8 - 1 gibi pek nc;ık bir 
farkla kazanmıştır. 

ne f~zla satırııı.rı bC~ . .1 
hesap edilir. ıı ~I 
Vnkıt hem dor;rtıd:ettl J.f.'/. 

kendi idare yerinde, tı,Jf 
caddeslnd,. Orhanb~ jJf.11

11 
KEMALEDDİN lRf: 1 eder· 
roStı eliyle ntın ıuıb~ı;)• 
ronun tc•rfoıııı: :ıos 



Kış 
l(,tla 
lıır tuıörtuıu yollar 
1fer t gibi bembeyaz. 
.\b n.e~rarta soğuk kar, 
.\& edesin gUzcl yaz? 
ı ~atla 
tkeıe/ cırı1 cıplak, 
Satlarıe benzemiş. 
l\~ bab ak, _başı ak 
Sıcaıc a bıze gelmiş. 
lıız Odalarda 
lluşucğıenen çocuklar 
\·eu~U.n ki dışarda, ' 

~avrular da var. 

~t ~·AHİT NAPJZ 

tteİ çıkarmak için 
~ı, :: kuUanmalı? 
~ ta1t·lllatın altına konacak 
' ı tcnu ~ tap· z bez. 

\ ~lt 11~~to, .gaz sürmek için, 
~ u hır cam kalem par-,\\. 
\ oır ·ı 
~' ttı: a~ damlalığı. 
!"bir ~!1 Uğma.k için kulla
\' 'lt~ •u~~cr parçası. 
~ bo;da trib. üstüne ıermek için 
) ' t>~ ır kSse 

"'il .. k • 
'ttui~ ~ir ~ite. te:ementi. 

hır ~ı~ ıspırto .• 

l 
1 

Anne Masallarından: 

f 

l 
l 
l 

'Birinci sınıf köşesi: 

• .Miyav, mıyav1 
-MtYAV, MtYAV, MtYAV! ..• 

. 
• r . . . . . 

- ~H, BU PAMUK NE AÇGOZLU SEY J 
SANA~ HiÇ DOYMAK BtLMEZ. ANNEM 

CtGER VERMEDt Mi? .• . . . . . . . . . -MtYAV, MtYAV, MtYAV! .. 
- DUR GUZEL PAMUCUM 

KENDi KARNIMI DOYURAYIM. 
SANA DA VERECE ötM. DUR, 
MADIN YA, BEKLE!. 

EVVELA~ 1• 

SONRA~ 
PATLA-~ 

-MiYAV, MtYAV, MtYAV! .. 

-A(ANNEMGORMEStN. DUN 
DOKTUN. SANA ÇOK KIZGIN. 

1 
SOTU~ 

i 
1 
1 

ŞIMDll 

Yurt Albümü: 4 

Ş 
.. 
ıır: -
Portakal 

Ya'\""aş yına.ş at,:arak 
Koku unn .snı,;aı ·ak 
J{abuli;unu soyaı-m1. 
~lis kokar iki elim 
Ayınp dilim dilim 
Bir tabağa koyanın 
Ondan güzel bir şt>y yok 
Yesem de ne kndar çok 
Ne bıkar, ne doyarım. 

NAHİT NAFİZ 

Aranılan çocuk Edirne (Geçen M.ftad4n aeuam.) 
Bu askerleri herkes seviyordu. 

Herkes çocuğunun bu iyi ve zen
gin adamlara gidip onlarla büyü
mesini istiyordu, bütün babalar, 
anneler kendi çocuklannm iyiliği
ni metheden mektuplar yazmağa 
başlamı~lardı. Kimisi "benim ço
cuğum zekidir." kimisi ''benim 
çocuğum güzeldir.'' diyordu, fa. 
kat askerler kendilerine iyiliğini 
tecrübe ederek görecekleri bir ço. 
cuk arayorlardı. 

Daha seyahatlerinin ikinci Ş?Ü
n ürnle askerlerin önüne fevkalade 
güzel, temiz elbiseler giymiş bir 
kaç atlı çıkmıştı, içlerinden çok 
şişman ve kalın sesli bir adam 
şapkasını yerlere kadar eğerek as
kerleri selamladı; 

''Sizin bir çocuk aradığınızı 
yaşaya_n Ahmet pa.şanm oğ. 
lunu bır defa mutlak görmelisi. 
niz, dünyada onun kadar iyi ço. 
cuk yoktur.,, diyordu. 
Artık askerler onu takip et _ 

meğe başladılar. Büyük köşke 1, 
~eler satın 
alıyoruz? 

,~j \ 

;r' ijr~· 
\et~ 'Ye son yıl içinde yabancı 
ı" ~ ~.~leketlere nekadar eşya sattı 

>'&n.ı 1 ~t!:aat n coğrafya dersle-ı leketlere sattığı şeyler, tUtUn, 
1ı. tı~ Cl bir memleket ol- tömbeki, meyva, zahire, yün, 
~b>etıtenınışsinizdlr. TUr- pamuk, krom, derller, muhte
-qıı 11 een toprak UrUnle- lif hayvanlar, nebatı yağlar, 
~Uıııe Unya memleketleri- fidan ve çiçekler, muhtelif 

t~t ~ar~ ile rekabet ede- manedl eşya ve madendir. Bun 
ıı ~lı.ttı eterlidir. ların en başında 39,338,000 11· 

~eıı:ı1uzun her bölgesin- ralık tutun, 37,357,000 liralık 
~ ~tlet?ketıer değerli bir meyvn iklnci derecede gelir. 
J.'tQ tnıekıe nam almış- Ucuncu derecede 19,096,000 
.~ lı.ttıu Ura ile zahire satışı gelir. 
\ lıı,, Zda yetişen mey- TUrkfye, yabancı memle-
\ il !lanı beslemek bakı- ketlerden son tutulan 1938 is

l ~~'~lııtf0k kalori ve vita. tlkine göre H9,837,000 liralık 
t l>"enı r. muhtelif eşya almıştır. 
~ >an il Yabancı memle
~t~etıe tığı satış miktarını 
b 'ttsure ,göre gösteren 

411.laea: rakamlarını aşa
Meyva lekeleri girer girmez paşanm oğlu kü . 

çült Doğan koşarak geldi, lüle 
M · • • . lille sarı sac;lan pembe vanak _ >a>a sın.ız. 

~~>a· 62,210,000 
>,>ı-el'e: 17, 7 6 8, oo 
l\j &.: • 4,942,000 
, 
0"aıc 14,608,000 

~a: Yara: 4,998,000 
~t/': 6,140,000 
~~.•tan.,. 4, 758,000 
~~ . 2,851,000 
•l': 1,177,000 

e: 2,297,000 
>~'h- 1,087,000 

'\4~>-a: • 1,711,000 
~~ .. >",: 882,000 

, 1_e: 2,169,000 
ı,,'llıı,. 1,631,000 
>' • 176,000 
~'>"a· 1,261,000 •a. . , ta. 2,000 
··~ . ~ \4 : ... 202,000 

i >';ı,Ya· 220,000 
~~rıını~. 3,293,000 

~ 8,720,000 
lııtıuıun J44,U"7,000 

yabancı mem-

] k 
eyv~ le~elerkını çı1carmakd .. kmıçın, larma. dökülerek atlara Yaklaş . 

e enın ustune aynar su o e. t "ne vii.,AJ n ·· 1 ~ 1' d .. k k k ı k r ' mış r, ,,_ • e gtu.e aı-
~· •uy~· ~ er en ~ı;aı1n .. ~e 1 1 lar .. ,, diye ellerini çırpıyor, ba. 
ısm! ır ap veya .. se ua. ~e basma misafirleri gösteriyor. 

gergın tutmalı: çok d?~memelıdır. du. Askerler bu gece evde misa. 
Bu usul ~eftali lekesını çıkarmaz. fir kaldrlar, fakat ertesi "n 

Meyva yerken k!ğıt, peçete erkenden c:irkin bir ses onfa1"n 
kullanmak çok iyi bir usuldür. uyandırmıştı: 

"Pühü, piihü, hiihü •. ., Bu, a... 

YAZISIZ HiKAYE: 

deta köpek havlamasr gibiydi, 
gittikçe artıyor, ses yükseldik _ 
çe bir aslanm bağırmasını andı
rıyordu. Askerler buna ~ır -
dılar, köşkün içinde ya bir kö
pek, ya yrrtıcı bir aslan vardı, 
hemen lolrçlarmt alrp beraber O

dalarından c;Iktılar, ses a.şağıki 
salondan geliyor gibiydi. Yavaş 
yavaş ilerlediler. Salonda bir as. 
lan yahut ibir köpek yerine ne 
görsilnler?. Küçük Doğan ya_ 
naklarmr şişirmiş, gözlerini şi _ 
§İrmİ§, yijzilnU duvara dayamış 
ağlıyor. bağırıyor. Bu fena ~es 
onun ağzından çıkıyordu: Pilhü 
hü hii, piihü hilhü .. ,, Doğanın 
babasr, annesi koşuştular, dadı
sı elinde bir oyuncakla onu sus. 
tunnağa c:alışıyor, aşçı kadın 
yaptığı ~astalardan bir tanesi
ni getirmiş onu ağlatmamak is. 
tiyordu. Fakat Doğan bahçede 
oynamak istediği halde vağmur 
yağıvor, ovnayamıyor diye sesi. 
nin bütün kuvvetile bağırarak 
ağlamakta devam ediyordu. 

• 
f \'İ Mkerler bunu S!Örtinre he. 

men vukarıya çıktılar, kıhcla _ 
rını hc!elrine taktılar, başlİk • 
larınt givdiler, a..c:ıaP,ıdaki atlan. 
na bin.erek ~tmeğe hazırlandı _ 
lar. Doğanın paşa babası. ya _ 
nındaki §isman adamla beraber 
bir gece daha kalmaları için 
yalvardr. Fakat, askerler fena 
çocukla oturmak istemedikleri _ 
ni sövlediler. bunu duvan Do~an 
iki katlı bağırarak a~larken as. 

iştirak için 
musunuz? 

Albüm müsabakasına 
resimler topluyor 

. ,.. 
ur ... ·~...-ı~:w.ı:~ 

Buglln albllm mttsabaknsr
nrn dördilncll resmini Yeriyo. 
ruz. Bu resim Trakya bölgemi
zin en güzel illerinden biri o
lan Edirnedlr. 

Edirne şehri tariht bakım
dan bUyük bir değere sahip ol
duğu gibi coğrafya bnkrmın
d:ın da ehemmiyetlidir. Edirne 
ortasından get,:en Meriç nehri 
huranm en mllhlm nehirlerin
den birini teşkil eder. 

Edirne şehri tarlht Abldele
~'ı,.. mrc:hurrlıır. Mimar Slnanın 
en meşhur Ranat eserlerinden 

biri Selfmfye camU bölgenin 
kıymetli anıtlarından biridir. 

Edirne peyniri ve sabunları 
ile de meşhurdur. Bu güzel şe
hir bizi Avrupa komşularımız
dan Yunnnlstan ve Bulgaris
tanla. hudut teşkili vazifesini 
de görUr. 

Bu Mlgeye yeniden göc;men
ler de yerleştlrilmektedlr. Göç 
menleri oturtmak tlzere yer yer 
gl.'-'men mahallesi kurulmuş
tur. 

Siz Edirneyi gördtınUz mU! 

ker~cr de eyi terkettiler. 1 ayrıldılar. Aralarından yalnız 
Bu .çocugun halinden asker. reisleri doğru asker ağacın di. 

ler ivı çocuk bulmakta g'ilçlük binde diişünerek kalmıştı, çün... 
c:.<"'tcceklerin anlamışlardı. Gü _ kil, onun diğerlerinden fazla 
zel pembe yanaklar, sarı saçlar diişünmeğe ihtivacı vardı. 
ivi olmak için kftfi değildi, fa _ Güneş yavaş yavaş batıyordu. 
kat. ne olursa olsun arayacak. Her tarafta kırmızı bulutlar ge. 
lım1ı. Atlarım mahmuzladtlar. zinirken küçilk bir çocuk ~ördü, 
tcl:rar k?şmağa başladılar. artık çocuk arkasında bir yığın odun 
rastı?'eldıkleri verlerde iyi bir parçalarmı taşıyarak ona doğ _ 
çocuk olup olmadığını sorarak ru geliyordu. 
ilcrlivorlardı. "Akşamlar hayrolsun küçük 

Bir gün çok yorulmuşlardı. çocuk,, dedi, küc;iik çocuk "Ak. 
Bir meşe ağacmın göLgel'!inde şamlar hav:ı.oı~un cf endim., diye 
dinlenmek için indiler. Düşünür- cevao vermıştı. 
ken her biri ayrı bir yolda gide. K~çük çoc~ğun yüzündeki ~e _ 
rek aramak hoşlarına gitti. Şim_ be.ss~ım .. ask~rın pek h~şuna gıt • 
di herkes ayrı bir tarafa gide _ ı;ııştı. 1smın ne senın, çocu -
cek. ertesi gün bu mese a~acınm gum ?,, dedi. 
altında tonlanarak bulduklarını Çocuk askerin temiz, parlak 
söy eve<'eklcrdi. atına sevinçle bakarak cevap 

Biribirlerine selam vererek verdi: "Küçiik Yılmaz.,. 

Askerin böyle doJb"u, yüksek 
bir sesle aldığı ccvaolar çocuğa 
muhabbetini art?rdr. Bu akşam 
vatacak yer düşünüvordu, belki 
bu küçük çocuğun bildiği bir ev 
vardı: 

"Yılmar.. bu akşam bana ya 
tacak temiz bir ver bulabilir mi. 
sin. hiç tanığln \·ar mı?,, 

Bu sual küçilk Yılmazı düı:;Un. 
nürdü. ıı r'lc'lc:rnrh nc:rdıı:Yr odur. 
ıarı hii~'Ük annesi b<.>Mivordu 
~imdi ev araymcavn kainr va . 
kit ~ececekti, fakat. ivi ka.lpll 

1 çocuk buna da ~arc 'bu\au. 
I 

(Somı ı-ar) 
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Fin er Kron 
Belgratta neler konuşulacak? 

(Baf tarafı 1 incide) tehlikelerin tehdidi altında bu 
l3u ruzname~ gizll tutulmaktn· lunan Balkan sulhllnü mildnfan 
dır. Fakat lyl haber alan ınah· vazifesi bulunduğu memnuni 
rmer, Balluıın Antantı Azfisı- vetle kabul edilmektedir. 
nın, Cenubu Şarkt Auuııasın Resmi bir milşahit gondcrme. 
da sulhUn ve statUkonun lda- mekle beraber. Bulgaristan, Bel 
mesl, bUtUn komşu memleket. ~attaki elçisi vasıta.sile müza 
terle sulhpen·-0r ve yapıcı bir- kerelerden muntazam surette 
ilk arzusu ve bitaraflığın fda· baberchı.r tutulacaktır. 
mest bahslndeltl müşterek gay- Bulgadistanm kom§ulan ile 
retlerini tebarUz cttirmoKte- mevcut mUnasebetleri, pek az 

.dlr. zaman bugilnkU kadar iyi ol • 
Ge<;en seneler zarfında esas- muştur. 

h meseleleri, Macaristan ve , Bir kaç gUn evvel, Bulear -
Bu\garlsta.n 11!.o Antantın bazı Yugoslav ı>aktınm UçUncU vıl. 
Aza~ arasındaki ihtilAtlar teş· dönUmU mUnasebetile, iki hukn 
kil ediyordu. BugUn bu mese- met reisi ve iki memleket mat. 
leler, Cenubu Şarki Avrupaaı buatı, iki kardeş mllleti biribiri. 
ıpemleketlerlni leni Berlln - ne bağlayan dostluğu ~cbarilz 
Moskova mihverinin faaliyeti ettirmişlerdir. 
ile tehdit ~den tebllkeler kar- Bulgaristan ile TDrkiye arasın
şısında, lkl.'lcl pl!na gccmişttr. da da itimad, huduttaki kıtala -
Romnnyanın gayretleri, kom- nn karşılıklı olarak geri almma· 
şuları ile gel'sfnllğln umumi sı ve son zimanlarda Sofyada 
bir izalesini hıtibdaf eylemiştir. Kral Boris, Başvekil Köseivanof 

TA ki, Tuna lle Karadeniz ve Menemencioğlu arasında dos· 
arasındaki bUutn memleketle· tane gör~meler vukua gelmesi 
rln lstikltı.I lle hUrrtretJcrlnf gibi hadiselerle yeniden teessüs 
temin edebilecek yegnne vası- eylemi;tir. 
ta olan bir anlaşıma ve iş bir- Bulgaristanın Yunanistan ile 
llğl haYası vUcudn gelebilsin. olan münasebetleri normaldir. 

İtalyanın battı hareketi, bil- Bulgaristanın Romanyaya kar· 
bassa mühimdir. 1talyaoın bu §1 olan battı hareketine gelince 
mıntakatla sulhU idame için bu busuıta Bulgar Başvekili Kö
ellnden geleni yapacağı burn· seivanofun son beyanatını hatır 
da temin edilmektedir. Balkan lamak kafidir. Köseivanof, bu be· 
Antantı Azası, bunu memnu- yanatınd.a yalnız bitaraflık vaa • 
niyetle karşılamıştır. detmekle kalmamıı. Bulgarista -
Belgrat toplantısı nulgmistan.. nın hiç bir uman komşularının 

da alaka uyandırdıı içme balunacaklan gUstfilder • 
Sofya. 28 ( A.A.) - Havas bil. den iıtifadey~ Jcalkı§mıyacağıru 

diriyor: söylcnqtir. Şuruıru da ilave e· 
Balkan Antantı konseyinin delim ki. iSnUmUzdeki ay içinde 

yakında yapacağı Belgrat top. bir Romen ekonomik heyeti, ye· 
la.ntısı Sofyada bUyUk bir alftka ni bir ticaret anlaşmaıı akOi için 
uya.ndırmakü.dır. Sofyadakl u. Sofyaya gelecektir. 
mumf dUşUnce Belgratta görU. BiR TEKZiP 
şülecek bazı meselelerin Bulga. Belpad, 28 (A.A.) - Yaban-
rlstanı yakından allkadar edea cı menbalardan çıkan ban ~yi • 
meseleler olacağı merkezindedir. alarla al5kadar olarak Belgrad 

Balkan Antantının halen Bul. salfilıiyettar mahfillerinde söy • 
garistanda bariz surette daha lcndiğine göre, §imdilik bir Ci· 
az endişe uyandırdığı bir vakıa. yano - Markoviç giSrilttne8i mcv· 
dır. Bulgaristanda, Balkan An. zubahı değildir. 
tan.t1 grupunun, bugUn, harici 

limanını bombala 
En zı vade te~f ıke
de olan memJek e' 

(B~ tarafı 1 incide) 

kafi!esinln harbin b:i~lanı;::t11dan· 
beri ilk defa o1arak bombardıman 
edilmiş olduğunu b1ldiren haberi 
tekzip etmektedirler. 

Garp cephesinde böyle bir ha· 
dise olmamıştır. Ayni mahafil, b3· 
zı §Chir ve kasabaların tahliye i· 
çin muktazi bfrtfin tedbirlerin it· 
tihaz edHmiş olmasına rağmen 
tahliye edılmiş rılduklarına daiı 
olan haberleri de tekzip etmekte· 
dirler. 

Bundan başka Fransızlarla In 
gilizler, son günlerde Alman tah· 
telbahirlerine karşı bireok taarruz 
lar yapmış·ardır. 

Bahri mahafil. Alman tahtelba · 
birlerinin on gündenberi yeni bir 
taarruz harekttine kıyam etmiş 

oldtiklanru te~rit etmektedir. Müt· 
tefıkJerin emniyet karakol gemile· 
tinin mukabelesi çok şiddetli olu· 
duğu kaydedilmektedir. 

Müttefiklerin amirallik dairele-
ri, bu hususta etraflı malOmat 
vermekten imtina etmektedirler. 

YALAN HABER lŞAA 
EDENLER ALMANYADA 

öLl\1\1LE 
CEZALANDIRILACAK 

Berlin, 28 (A.A.) - "Deutsche 
Justice,. mecmuasının son nüsha· 
sında adliye nazın radyoda ecnebi 
neşriyatının dinlenmesini mcneedn 
kararname hakkında tafsilAt ver
mekte ve bu mer ıuiyetin ecnebi· 
ler hakkında da cari olduğunu kay 
detmektedir. 

Radyodan öğrendikleri yalan ve 
ya kaste mOstenit haberim işaa 
edenler için pek ağır ceıalar tertip 
edilmi~ir. Bazı ahvalde idam ce
zası da derpiş edilmektedir. 

~üo==ç©k S©vye a· 
cg~lfifilÖSÜ tlUltlUl~it 
Finlandiyadaki mahkOmlar cephede dövüşm11 ~~ 

için affolunmalanm istediler ~)~ 
Helsinki, 28 (A.A.) - Finlln· çı olarak i§tirak eyleıni§ti. daki müzakereler neti~ 

diyada bir çok hukuku umumiye Moskova, 28 ( A.A.) - Lenin· Berllnske Tideode g ~ 
mahkfunlan, hareketlerinin fidye- grad genelkurmayının teb!iği: haberi verdikten sonra• 
sini cephede ödeyebilmeleri için, Keşif kollan faaliyeti kay::ledıl ayı ilave etroektedir:·_...ıc;t ılf 
reisiaımhurdao hapis cezalanrun miş ve Sovyet hava kuvvetleri dt "Bu anlaşmanın ıını-. 
afhru talep etmişlerdir. keşif uçuştan yapmıştır. leriyor ki Almanya \ot·~ 

Reisiaımhur, bu mahkfunlann 11 ACIR SOVYET TANKl ya normal münasc~tıcr AJ 
talebini isaf eylemiştir. TAHRiP EDiLDi devam eylemekf0dır ve.b' 

MahkQ.mlann. biı ~. birkaç Rehılnkl. 28 <A. A.) - Ladoga birçok defa söylediği gı ~ 
&ün evvel reisicumhÜra ........ ı.ı.aı gl\lUnlln şimalinde Sovyet taarru· Finlfuıdiya aru .nıtırrtıı. 

~ zunun elddetle devam etm ..si. : ·ncJedı•" 
mektuplan göndermiş ve vatan yU.ksek Sovyet kumanda heyetinin dnde kalmak nıye~--
için ellerinden geleni yapabilmek· yUrUyUş kollarlle taarrız usulUn. -- • ·ıt 
ten duyduk)· ' memnuniyeti bil· den vazg~k cepheden taarnı- Romanua ln"'I 
dirmişlerdir. zu tercih ettiğini göstermekt~dır. J H r 

1 Filvaki SovyeUer tıomantsı den l t "8 
KRONŞTAD UM~ININ Luk~la'ya tadar durmadan taar ye emına ' 

BOMBARDIMANI rm etmek~. Cakat hiçbir muvaf ~ 
Helsinki, 28 (A.A.) - Stok· rakıyet elde edomemcktedir:or Bükroş, 28 (ı\. A.) -\1' 

holın Tidningen gazetesinin muha· Fhıl!ndlya hatlan mUtemadlyen ll!lat nazın. diln en :rn~e 
b. · - F' l~.ncf ta el yu değiştirmekte ve hart'lkAt f. şirketlerinin mUmes.cıillC _.t 

•1ı:ne gore, ın ıya yyar e- cablanna g6t-e muka\•eınet nokta. milş ve kendllerlno teıF 
nnın K.ronştadı bombardımanları tarmm tızerlnde dönmektedirler mekte olıın ve faalireU ~ 
esnasında bazı gemilerde yangın· Birçok Rus eslrlcrf soğuk ve mah· da bulunan bUtl1n petrol ""tP 
lar çıkmış ve bu )-angırilar Finla~ nımlyetten aersemltmlş bir hald0 mOeMeselerlne şrunll 01~ 
diya tayyarecileri tarafından mü· bulumnaktadırlar. Uc; Sovyet bf).. umum petrol komiserli 

hed ecflmJ ti lllğtl teslim olmak tçhı Lvajervt ~ hlyetJ ve maksatları 
şa e ı ş r. Soaulahtl'de F'iııllndlyalılarla te malfımat vermiştir 
BiR FiN MEBUSU CEPHEDE mu etmek tırsatmı beklemekte- Nam bundan ~nra t 

OLDV dlr. BUkret elçl.s.lnJ knbu1 eo 
Helsinld, 28 (A.A.) _ F1n1!n· 11 ağrr So~t tankı, tank top. Diplomatik mahfellere g~t 

diya parlAmentosu azasından Lau· tannm ateştle tahrlb edllmlştlr. mata giSre Romen (kt el 
. • • , Diln Sovyetler sahada binden faz. Romanyanm petrol thr' ıt 

ri SımoJOki cephede ö.mQştilr. la l51U bırakmlflardır. sunda ecneb! memıeıcetl~ 
Simojoki, 1938 teşrinisanisinde Kopenhag, 28 (A.A.) - Bel"" <ôrlştltf taahhOdler bııJt~ 

feshedilmiş olan faşist partisinin linske Tidende gazetesine Bertin· flre mglQmat vermiş .,e b 
liderlerindendi. Protestan rahibi den bildirildiğine göre, Almanya nebf memlekr.tln rrıu~,'. 
ı S. · k" 20 nda 'k ·ı Fi ı nd' ndakl kl' · tesblt edJJen miktardan o an t.ınoJO ı. ya~ı t en, ı e ın ~ ıyı arası ınng rot tal b t di~ dJl1' 

Finlandiya istiklM harbine ka~'3k· anla.5J]lasmm uzatılması h.akkmda· temlna: ~:ur. ne 

it af yanı~ Balkan- Almanya, Türkiyeyi 
lardakı alakası İngiliz dostluğundan · 

(Bel§ tarafı 1 incide) 

Er.ansız gaze'telerını rn••gul eden mesele: 
____ ,,_,, _,., ~ ~ ___ ,,,n,, ____ - ... 2-J& .. _M'pq ~ ~ ,,.,_~ '"' -

Romanya üzerine 
bi!::ıı.'f.mM~~~ 8:!r.::U: vazgeçirecekmiş 1 
aralannda bir ıulh bloku vücu • Aıwıte.rdam, 28 (A.A.) -
de setirecek olan Balkanlı •• Reuter: Berllnde bitaraf kay
Tunalı devletlerin sonradan mil- naklardan Oğren!ldlğ'lne göre, 
yonda bir ihtimalle ltalya aleyhi- B. Hltler pek muhtemel ola· 
ne dönerek Arnavutluğu ve Tir- rak önümUzdekl hafta içinde, 
yeateyi kendi elinden elmaia kal- bUyUk bir dlplomaUk mukabil 
lopalan tehlikesinden mi kor • taarruzda bulunacaktır. Ber
kuyor? Yoku Balkanlı devletleri llnde yapılmış olan aon husuet 
ıulh içinde rahat yapmalan için toplantıda Almanyanın, Sofya, 
İtalyan 011dulannın kuvvetini ki· Belgrnd, Atına ve BUkreş elçi
fi ıörüyor da. bu memleketlere: lerlne bu mukabil taarruz tcln 

- Sizler, herhangi bir harici lUzumlu bütün talimat verll
tecavüz endiıesini kalplerinizden mlştlr. 
çrkannız; İtalyanın orduları be .. Söylendlflne .göre, Balkan 
piııizi de ayn ayn müdafaa ede- Antantı konseyinin HnUmUz· 
cektir. Yirminci asrın faıist Ro- deki Belgrad toplantısı mUna
ması cihan tarihinde şimdiye ka· sebeUle, B. Bitler, aşağtd:ıkl 
dar hiç aöriilmemiı bir tekilde dört hedefe varılması için bU
komıulan hesabına fedai bir sulh tUn nüfuzunu lstlmall karar
hekçiai nzifeti aörecektir.'' mi laştırmıştır. 
demek istiyor? Bu hedefler şunlardır: 

Kont Ciyano, ıon tarihi ırat • 1 - TUrktyeyt tnglllz dost· 
kunda Balkanların bir blok halin- luğundan vazgeçmeğe !<:bar 
de birleımesinde bir fayda gör • eylemek, 
mediğini ıöyledi; fakat böyle 2 - lngUterenln Dalknntar-
bir birleımeden kime ve nasıl bir dakl nüfuzunu kırmak, 
:zarar gelebileceğini izah etmedi? S - Balkan memleketıerf
Zararlı olmıyan bir teıebbüsün nln ferdt bltarafükla.rrnı mu· 
beynelmilel sulh adına yapılrnıı hnfaza ve Almanya ile ticari 
olması bile bir fay.da değı1 midir? mUnasebetlerlnl idame etme· 
Kaldı ki, sadece dört Balkan dev- lerlnl temin eylemek, 
Jetinin yalnız Bnlkan badutlan 4 - Balkan Antantı Konse
için kendi aralannda yaptıktan }1nde Alman tnraftan bir un. 
Balkan Antantmm ıimdiye kadar sarun mUzaharetlnl elde et
Balkaıllar sulbünü muha!aza mek Uzere Bn1garfstanı Bal· 
noktasından tem.in ettiği ıükUn kan paktına girmcğe teşvik 
meydandadll'. Bulgaristantn ve eylemek. 
Mac:M"istanın iltihakı ile bu an • -----------
lapnanın tan:ıunlanmau halinde 
Twıa havzaımdan Akdenize ka • 
dar cenubi Avrupanrn ne büyük 
bir emniyet abidesi tcıkil edece· 
ii kolay anlaşılır. 

Böyle bir sulh blokunun it.al -
ya için dahi bilhnssa Tiryestc 
emniyeti bal:ımmdS'Il faydalı ola -
cağı inkar kabul edemez. Buka -
dar açık olan bir hnkiknte rağ • 1 
men 1talya Balkanlı ve Tunnlı 
devletlere "aakm ho, arnnızda 
mcmleket!erlnizi ınüdruna ıçın 
dahi olsa birlctmeyiniz." diyecek 
olursa bu tnvsiycyi, Balkanların 
ve Tuna havza~ın emniyetini 
ve istiklalini muhnfazndan baska 
uzulara atfetmek tabii olur. Bu 
anulann en be.ait ifodeıi de Bal· 
kanlın istill.:>tl!e il.İt bir fütuhat 

Kıymetli bir Eti 
eseri bulundu 

Konya, (HuNısi) - Ereğlide 
SUmerb:ınk bez fabrikası kuvvci 
mubarrikesini daha ucuza malet" 
mek ve neticede maliyet fiyatını 
da indirmek ga}·csile İvrizde yap· 
ttnlan su kuvvet santraline alt 
kanallar açılırken tahminen fiç 
kilo ağtrlığmda iki tarafı ıc1a ya· 
rıh bir taş bulunmuş ve ehem • 
miyctine binaen vilftyet mlizesine 
l"Önderilmiştir. 

='--!!!.:"tWWWS- W t •ı 

le lerin buralardan ıılakasmı a • 
zalılaştırmak, hiç olm:.'lzsa bir 
paylaşma pazarbğınds\ en büyük 
hizseyi kendi hesabına ayırma§ıl 
çııhenuılc deTrtl!lc nlıw. 

~"'----..1U11.KaJLL.1MMLA4._ok-.llaa.l.ka...IM!~v~·:._:_._~~~--~~~A•!tt!t)S 

yapılan Alman .tazyikl ~ 
Pa.ıts. 28 (A.A.) - Almanyanm Romanya Qzerlnde yapmakta ot· 

duğu tazyik. Fransız gazetelerinln esıuılı meoguliyetlni teıldlde d._ 
vam ediyor. 

Exelslor gazetesi diyor ki: 
''15 gllnden daha az bir zam.an fçtnde, Almanya. Sovyetler Blrli

ltnhı Balkanlara ayak basınamna gez yumma atyuet.!ni bqtan ba
ea değiet.innJeUr. SovyeUcrden petrol alanuyacağmı g~ren Almanya 
yeniden pancermanlzm tulllemellerl.olıı an'anev! yoluna teveccQb 
etmıe ve Gallçya petrollerlnln kendlalııe Jdralanmasma ve doğrudan 
doğruya Romanya petrollerine giden Lvov - Cernautl demir yolunun 
teknik ve aakerl bakımdan kendi kontrolll altma verllmeıdııl taJpp 
etmlştır, Flnlandlyada fena vaziyette meagul bulunan Kremlfn l8e 
Berllne herhangi blr mukavemette bulnnmımıetır. 

Bu esnada doktor Claudlwı, Bllkrefe gelmif vo Romaııyadan 
petrol bahıılnde mlltemmlm ihracat taleblnc!e bulunmuetur. Doktor 
Claudlua buna mukabil, esaııen Sovyetlerhı halen yapablleceklerl va.
ayette bulunmadıklan bir tecavüı lhtlmallnde Almanyanm Roma.nya
ya yardan edeceği hakkında mOphem teminat Uerf ellrmOıtnr. 

Kral KarolUn ve Romanya bQ.kOmetlnln, Romanyanm ticaret eer. 
be8tislnl bağlryacaklarmı ve Fransız ve İngiils sosyetelerlnlıı bakla· 
rmı ihlıU edeceklerini sanmak, kml KarolU ve Romanya hllkQmetinl f. 

Tifüs vakaları 
f;Oğalıyor mu? 

Şehrimizde eon bir iki gün i. 
çinde bir kaç tifüs vaka.sı göriil. 
mUştür. Bu miina..caebetle ~ehirde 
ne gibi tedbirler alındığını so. 
ran bir muharrlrimize Istn.nbul 
sıhha.t işleri mUdürü şu cevabı 
\'ermiştir: 

- Yakacıkta iki ki,,inin tlfü. 
se tutuldukları anlaşılması Uze. 
rine derhııl köyde temizlik yap. 
tırılmış ve hastalığın başka yer. 
lere sirayetine meydan verilme. 
mfştir. 

Son zamanlarda İstanbulun 
diğer taraflarında da bir iki ti. 
fUe vakası olduğu tesbit edil • 
mi~tir. Muttali olduğumuz en 
son vaka iki Uç gün evvel Beşik. 
taşta bulunmuştur. Bu hasta E
vli tP. C!}lışı •orrn™': fRkA.t ika.. 

nıetdhı Beşikta.şta.dir. Ortada 
tehlikenin umumi bir şekil ala. 
cağını gösteren hiç bir şey yok. 
tur. 

Bununla beraber biz her ihti. 
malc ka~ı tedbirlerimizi almış 
bulunuyoruz. Bekarların vattık. 
lan yerler, oteller, kahveler ve 
halkın toplu olarak bulundu~ı 
diğer h<.'r vere memurlar (?Önde. 
rcrek bitli olup olmadığını araş. 
tınyonız. E5Ya &ahit>lerini be • 
lediye hesabına bedava olarak 
ha,mamlarda temliletiyoruz. 

BUtUn vaartalanmızla eehirde 
b1tli bırakmamağa çaJIŞiyoruz. 

Artık hastalık ~ıkmasa da 
muhtell! kollardan bu temt.zllk 
h~k~tleriM &-v11.ırı edil~K 
Ur. 

yi tanımamaktır. Bi1AJds Romanya dmamdarlan, Avrupanl'l; 
oarldslnde Alman - Sovyet fi birliğtnin takviyeslnden endlle 
lunmakta ve GalJçyadakl olan bitenden ferah duymaınaktAdıt"" 

Petit Jounıal gazetesinin diplomat.l.k muharriri tııo 111 Ol 

yUrUtmektedir~ dl 
"Berllnin Romaııyadaıı aldığı fazla avantajlar neti~ 

sa vo lngilterede uyanan mc3ru heyecan, doktor Göbelsiıı P e4i' 
da aervislert t.ua!mdan gen.it m.lkyaata kullanılıp lşleDDl~t 
ti propagandası, Londra ve ParWn tahammnı edilmez ~ 
ve İDglliz hUkflmetlnln doğrudan doğruya yaptığı tebditJeıd~~ 
diyor, Bu gWilnçtUr. Çünkü mlltteflkler için dava hiçbir ~ -
raflan kendi yaıılarma zorla sokmak olmamııtır. Ve oıosJ) 
Franaa ve lngilterenln harp gayeleri, her milletin hattı 
ıerbestçe alabilmesini temin edecek derecede yüksektir ~ 
taraf.mdan mııUimdur. 1Jd 

Romanya petrolü karşıamdatl vaziyet ise ~k sarlhW°· ~ 
nın eeaalan ounlardn-: Rom.anyanm tngWz. Fnuwz anıafO'-~"' 
ticari muahedclerlne hllrmet etmesf.n.e müteyakkız buluııY ,~ 
manyanm bltaraflığnım tatbikine nezaret etmek ve nfb.ayet 
nasyonal hukuk kaideleri ile mUenunen bulunan abtok•Y' 
etmek.,. 

matdeuilt: 
··re Uruguay, Graf Spee nıU 

tebatını tevkif edeceJ< 
Montevidoo, 28 (A.A.) - HilkQmet, Uruguayda 1'~ 

von Spce., mürettebatının tevkifine karar vermiştir. aete<: 11-oi' 
nın ba'langıcında dahiliye nezareti karada kalan 10 ka~..p 
kilçlik zabitle zırhlıyı tahrip eden infilikı huırlnyan ~ ~ 
vapurunda tevkif edilen 4 bahriyeli hakkında tevkif ka ~c{ 
retle tatbik edileceğini tesbit edecektir. Yaralı olan bU 
haıtanede bulunmaktadırlar. ııJ 

Bir Portekiz vapunında yakalanan Alrı'şt' 
Lizbon, 28 (A.A.) - Afrikadan gelen ''Guarl%'•' d 

Portekiz vapuru müttefikler tarafından yolda iki kere dUtısf ~ 
tur. Evvell bir 1n'i:iliz harp gemisi taraEından durd~~1':r. 
Je yapılan araotırma neticesinde 4 Alman tevkif edılınlf tıJ~ I 

tkinciai bir Fransız harp gemisi ta.rafından durd~ ertetf 
içinde bulunan Almanlardan Ucisi tevkif edilmiştir. oı~~ 
lre.rHk y•tınd• mıtunmıu!ıkl.ıın için yollarına devam etrıı 



~U~ük (;OCuğun 
kederi 

~~ lıır SUrtı 
I ~l~·orlar<iı. ktlçük çocuk. 
~ lstas · Onlara bir 

tok Yona trenin ha.. 
tdi~U. evvel gelmeleri 

~ ~::vı UJıklarile meh. 
·ı~ Ye benziyordu; ve 
~\rft_?er zamnn gece. 
~~· Bu korku, biı 
Oldu. u idi. Annesinin 

gu ?.anıanlarda baş. 

~~kendi.sini ev. 
geç "akitlere kadar 
b~vinde kalarak 

~~el et g6rilrdll. Git. 
~ııeey 0ııu alnından ~pe,. 
~ltı e kadar Pierre bu 
~~~t.ın serinliğini aJ. 
"fi dudta ederdi. 
~d aktarın hatırası 
~~ Yalnız oturan 

h..t-:=':h bağırmamak 
·-"'l.l'Ul Annesi dan. 

L ku~nld~ gözlertru 
~d 

8
. l>ıerro annesi 

)~~~5psUu diye uy 
GQda'"-Ul, 

ekGik olan ,ey bu 

~da onun serin 
~SlDI da be-s: lıııtı olsaydı c;olc 

~t olacaktı. KUçük 
~klara gittiğini bi. 
~ çrlnmştı; · v:ı ço. 

8te kalması doğru 

~':lı • fdf. Geqen per • 
~,.o 0n~ çok uzak gcU. 

~-Run kapıcı kadın. 
ti~taneye annesin! 
~l§ti. Fakat h8.8ta 

ona: "Hastalar 
'c1iye tembih etml~ 

Ustık P!errc anne 
hı annesinin dudak. 

• '-'\nat ok38yışma 
. nu alnında his • 

~~. * 
bJr ~ ~ttiği memleket 
~~eı:nlekettf. Gök an. 
~vi'Uf tr y:ıkadığ'ı leğen. 
· tlrar sular gibi mn.s . 

f ta yeşil çimenler. 
~ 1Çekler ve uzakta 
~Ut zannettiği dağ • 
be ları yerleştirdikleri 

\!' ıı· }'az bir bina idi. 
~'l}ı~e~ bUtUn lıunlan 
~lli. Simdi bir tek 
~ e~ O da annesinin 

&o el ge}ip bUtUn bu 
l'tnesı. 

'ii ~ fvuc~ir, !yilem1C7 
~lıtı ~adetmı~tf. I\Uçti.k 
~ileşece<7fnc. gele. 
~ lltıı ' en csmerleşmeğe 
~ nı ~ncces?ioo ina 
~ !l '?ckli~·ordu. 

Pıcrre yine nere. 

~ lnu a:ıvorlnrdı. O 
ı ı.ı ınuyordu. ilk gil. 

~ ~1~rı .onu vahşi bul. 
'hu .di ıse artık yavaş 

~ tun unutturuyorlar 

~~' , • otekt arkadaşla 
. Canm ınkılmı. 

~n:__blr kız ona yak. 
~~~esi gibi genç .. 
~~ b ~cuklarla meşgul 
~le akan kızların hep. 
~lle~enç, neşeli ve se. 
\ lniydi? 
~t~ bir kaç tane 

\'e Y&.§lı in.sanlar 
~ 
~i~0~CUklan uzr.ktar. 
~ t. {lar; onlara karı!) . 

"l>Un alnız kUçük kasa 
~~~ "~ iplik .. dUkka 
~~% ~I Aurore artık 
~kf ıtlde ı?ençlere ka 

ara sokuluvor • 

~ ~ .A.urore her etımar. 
~ca eden~nrn dUkkfuıı . 
'--hah ~atoya ~eliyor. ra. 
~Tlla kadar ~toda 

_,_,~1~lara bakryordu. 
bc'({!JU ır gelmez hemen 

._;arlardı. Maksadı 
~ tiıt~ söyletmek on • 
~ı rup ovna.tmaktı. 

~.ı~:-r· Rarkİ söylemek 
~ı. lf · liarp ownu oy. 

ıı:_: .. ti:r>te ~kt slSvle 
~' ıkkat ııen dUt 
~ı:t!:di ate3 edivorum 

.. •4Jızi takınız. .. A-

Çeviren: Suat Duuiı 
memiş olsaydmı ben sana gl5ste. 
rirdim..,, 

İşte o R1ln çocuklar kendlsile 
oynamak istemedikleri için ca. 
nı sıkılan mntmnzel Aurore kU. 
çilk Pierre'ı parkın en tenha bir 
kl>§eslnde buldu. 

- Oarda ne yapıyorsun yav. 
nım. 

- Ben mi? •. Annemi bekJJyo. 
rum! 

Ve iste yola çıktığmdanbert 
Pierre Hk defa matma7.el Au. 
rore'a annesinden bahsetti. th. 
tlvar kız onu trikolarmt örerken 
vÔrulmadaıı dinledi. Oh cumar. 
tosi, nazar ı:rilnlerl ne çobuk ge. 
çiyordu.. Pierre venidostunu 
'>arkın en esraren~lz yerlerine 
i;ekivordu. Bu ihtivar kıza hU.. 
tUn kalbini açıvordu. 

O ~uihın ııözUnU kesmiyor. 
du. loce narmakluı tıi§lcrin u. 
cunda hl7lı, hmı yUnünU ~rcr. 
ken ve.lnıs onu amliyor. o gU.. 
ler!e gülUyor, o kederlcnlrsc 
mahzun bir c:ehre takınıyordu. 
Yaıma rağmen havat ona hiç 

çarpmadan, biç dokunma.dan 
,.eçmiştl. Bunuıı için ka.lbi bU. 
tnn QOCuklu~nu nıuhafa~ et. 
miştl. HiQ nztılüo ymranmamtş, 
eskimemişti. Ve onun kalbi 
Pierre'in üzüntUlerle. gözya~la • 
rile şimdiden ihtiyarlamış olan 
kalbinden çok d1ha gençti. 

Bir pazar matmazel Aurore 
"'en<: doetunu dükkanına e-ötilr 
dil. Raflar darmıdal!rcık kutu
larla dolu idi. Yan açık fakat 
kutuların içinde '\.'Ünler. maka • 
ralar, i~e kA.i?Jtlan. lastikler 
görünUyordu. O kUcilk Pierre'e 

- ~ burasını dllzelteceiiz, 
demişti. Kendisi bu işin lmk~. 
sız oldnğunu b!liyordu. Fakat 
~uyn bir_şey yapacakmış gibl 
lcut\llann aruında kUçük....:blr. 
fare ~bl dolaşıyor, Pierre'e: 

- Şu kutuyu ver. bunu 117.at, 
şunu kaldır! 

Gibi emirler veriyordu. 
Ah bu pazar. Pierre için gf1 • 

ml bir pazar olmuştu. 

Dışan cıktıklar:ı 2'..'lman gllneş 
ve göğU bu kadar parlak göre. 
rek hayret etti. Karanlık dük. 
kanm içinde bUtun bunl:ın u 
nutmuştu. Anneslni hatırlatan 
~ene: çehreleri de, çocukların bu.. 
lunduğu şatoyu da ve harp oldu. 
~nu bile.. 

Dışarı cıkar eıkma.z: 
- Ah dedi tren saatidir. Ça.. 

buk ista.svona gidelim belki an. 
nem gelir .• 

Çok kilelik oldu{hı için o bu 
11özU söyler söylemc-..z matma7.el 
Aurore'un onun kUçUk parmak • 
•anru a\-uctan iqinde niçin daha 
kuvvetli sıktııhnı anlamadı. 

Fakat bu dakikadan ltibare"" 
'\nne!!inl S?Örmek nrzusu onda bir 
fikrisabit oldu .. B1J iştiraka. bir 
do korku kanşıvordu. 

Bir sabah genç kıı!ardan bi. 
ri: 

- Yaz nrtık t!Cr;tl. 
Demişti. P.ierre bu narlak gök 

ın memlekette kendill<!ir;ıden ya 
rın geçtiğini farkcdemiyccekt; 
Bu sözU duvar duymıız mavi 
~ö.,lerl yaşardı. 

"Demek yaz sahlhden geç • 
mlşU öyle mi? .. Annesi gelirse 
bUtiln bu güz.el şeyleri göremi. 
vecekt:r. 

Ona kahvaltı kin verdikleri 
rrancalalarm sarılmış oldu~u be. 
vaz ki~dın üstüne imli.sıa fa. 
kat tatlı oozlcr yazdı • . 

Her gUn çocuklara mektup 
verilirken endlEeSi artıyordu: 

- Bana mektup yok mu? 
Ve elini korkak, korkak uza. 

tıvordu. 
·Fakat eünler ıre<:ivordu. Mek 

tup a-eltnivordu. Artık Pierre eli. 
ni U%8 tmıvordu. 

- Annen seni unutuyor. 
Hain tabiatlı olan cocuklar o 

na bövle söylüyorfo.rdı. 
- HayırL 
Fena hiddetleniyordtL Anne. 

ter çocuklanm unutmazlardı . 
Bunun bövle olduihmu bUtUu 
QO<-tıklar biliyorlardı. 

Bir gün matına7.el Aurore'a 
hastaneye bir mektuo yazması. 
nı rica etti. O da. bu işi garip bir 
tavırla kabul etti. GazlPrini bas. 
k& tarafa çevirmişti. Ve küçük 
Plerre'e kendislle beraber dük . 
k4na plmealuJ a6yledl 

(Sonu Ya.rM) 
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Bir paket sigara 1 B I · k ti t v • · ı " h 1. k . 25 dolar e çı anın a a tıgı ıstı a te ı es• 
Anna. Bella, Mima Loy 
&ibi yıldızlar bir baloda 
bu fiyata sigara sattılar 

U.olh·uttan yazılıyor: 
Sinema sanatklırlarından 

mürekkep bir cemiyet 1ngll1z -
Fransız kuvvetleri mentnaUn<.' 
bir balo tertJp etmişlerdir. 

ISu balonu.o en bllyük husu
siyetlerinden biri de nıcşlıuı 
slooma yıldızlarının bu baloda 
sigara satmış olmalarıdır. 

Bu meyanda olmak Uzere 
.Myrua Loy, Marl Oberon, Ven 
dy Bari, Morlu O'sullvan, 
O'Hara. Annabella ve Ollvla 
dö Halrland gibi tllm yıldııla
rı boyunlarına. asmış oldukları 
kU<;Uk paketler Jçlnde sigara 
satmışlardır. 

Bu gUzel Jre.dınlann Battık
ları sigaraların bir pakuti yir
mi beş dolar Jr.ıymetiude bulu
nuyordu. 

llu emsalzl kndınlnr eltnden 
alınan sigaraların daha ucuı 
olmasına. tal>U iınktın yol.tu. 

Balo Ronald Kolmnn r iyn. 
setinde olmak Uzere artistlel' 
tarafından ldnre edllmfştlr. 

--0-

Sonya Heni Amerikan 
tebası olacak 

Eskiden buz Uzerindo kt\y. 
ma şampiyonu ,.e balen m<>Ş· 
hur bir yıldız olan Norvecıı 
Sonya Honı Ameılkaıı tebası 
na gecmek 1stcm1ştir. Beş seut> 
aıUddotle Amerikan toprakJn. 
rı üzerinde yaşamış olan Son 
ya Heni bu deta artık taına. 
men Ameriknya yorleşmek ar 
zusundadır. 

Şlmnl yıldızı teb'a değlştlr
meğo sebep olarak Alman mat
buatmın kendlsino yaptığı hU 
cumlnra ıı.rtık tahnmmUl cde
mlyeceğlnl Herlyo sUrmekte
dlr. 

Halbuki Sonya Henl'nln Os 
lo'da bulunan ahbapları, Ty
ron Poverln yakın arkadaşı o
lan yıldızın btr<;ok vergilerden 
kurtulmak itin Amerikan te. 
bl\Br olmak arzusunu gösterdi
ğini iddia etmektedirler. 

Bu sebep daha nkla ya.km 
ı;örUIUyor. ÇUnkU maHlm oldu
ğu üzere gUzel yıldız Sonya 
Hent ha.sis denecek kadar 
mukteslttlr. 

Neslin ufku 
(Baştara/ı ! incide) 

prensip; önünde iflaı etti. Yara· 
ber, yapıcı, kurucu bir ikbsadi 
bünyenin teşekkül ettiği yerde 
arbk sülünç "taklid,, modasının 
sürüp ~tmesine imkan yoktur. 
Müıbet ilim, müsbet te(ekkür o
nun yerjni almaya mecburdar. 

Umumi Harbin imparatorluk 
ta yaptığı tasfiyenin ve htik:af 
Harbinin kurduğu yeni soıyete • 
nin :ıarurctl!!ri tü:kçülük ccreya · 
nmı hikirn bir kudret haline koy· 
du. Ve imparntcduğun muhale · 
· fet partisi nıhu yeni aoayeteniıı 
nizamım verdi. 

Ba suretle üç cereya.., d'.\ kondi 
tarihi prtları içinde müzelik ol • 
dular. 

Yerlerini yeni bir hayata, yeni 
bir g(ı:-'ite tcrkettiler. 

istiklal harbinden lorıra do 
W • •' nıh "t " A gan cemıyc.ın u am mana 
ıiJc müstakil kf.ltür, sanat. fikir 
tah'lssürii ~ive if!ıde olunabilir. 

istiklal H:ırbi ile "müstakil' 
hüviyetini altın Türk Cemiyeti 
A vrupanın harp aonras~ c~yan 
ları ile de terrasa gcçmıılir. 

Bu temas, cna zaman zaman 
taze hava teneffüs etmesine, za • 
~n zamırn sanat sahannda tec • 
rübelere girme•ine sebep olrnuı • 
tur. . 

Bu!!Ün kendil.-dnin ileri hat 
lannı "'büyük harbin ıon siperleri· 
ne dayavan ede~Y•!~~r dünya· 
010 hakikıtten hır donum nokta • 
sun hareket batlangTcı ~el< . 
le bir hakikate tem11s etmişlerdir. 

inriltereyleJaponya 
•• 

arasındaki münass-
be tler vahimleşiyor 

Tokyo, 28 (A.A.) - Domel 
Ajansının blldlrdlğlne göre. 
Japonya pek muhtemel olarak 
Asıımu Maru hı\dlsesl hakkın 
da lnglltereye ikincl bir pro
testo notası daba gönderecek· 
tir. 

Sanıldığına göre, Japon hU
k~meU bu yeni notumda tngl 
llz makamlarının hareketinin 
~ayrl moenı mah17eil Qaerlııde 

Alman tayyarecinin 
üzerinde bulunan 
vesikalar 

Bunların ele f(eçmesine genç 
karısı sebep olmuş •.• 

Belçika topraklan üzerinde Malin clvarm. 
da kara.ya inmeğe mecbur kaJ.aıı Alman tay. 
yerecisi ii2erlnde bulunan veaıkal&ra buyuk 
bır ehemmiyet atfolunmakta.dır. 

Tayyarecinin üzerlndelu veaıkalar arumda 
Belçika kuvveUerlnln i§gal ettikleri mevkile. 
ri mufassalau gösteren bir pJAn vardı .. Diğer 
bir dosya taarruza kar§ı bulunacak kolordu 
kumandanlarının karakterleri ve paikolojik 
durumları hakkındaki malOmatı ihtiva et. 
mekte idi.. Bunlar arasında bir zabit çok sert 
olarak, diğeri mül~yim. bir UcüncUaU muarız. 
bir diğeri müdafaa taraftan diye gösterllmlş.. 
lerdi. 

retleri bulunan diğer bir dosya da Kolonya 
mınta.kaamdald umumi karargaha yollanıyor. 
du. 

Bu dosyaları götUrmeğe memur zabit ye. 
ni evlenmişti .. Seyahate karısını da iştirak et.. 
Urmek istediğinden emir hilafına Berlin civa.. 
rında Temjelhof mevkiinden tayyareye binme. 
miş ve Berlinden Munster'e trenle seyahat et. 
nıiş ve yanına karıAınJ da almıştır •. Bu ~kiL 
de 9 kinunusanide Munster'e gelebilmişUr. 
Dosyayı tayyare karargahma bıraktıktan son. 
ra tren sormuş, fak at Kolonyaya giden trenle. 
rin pek ağır olduğunu ve tam vaktinde Ko. 
lonyava varamıyacağını görmüştür. 

Şayanı dikkat olan cihet en ktlçllk cUzilne 
.kadar bUtUn Belçika kuvvetlerinin mevkileri 
bUyük bir doğruluk ve isabetle teısbit edilmiş 
olmuıdır. 

Bunun Uıerine arkadaşlarından bir tay. 
yare zabiti kendisine geceyi Munster'de gec;ir. 
mesıni, ertesi gtln kendisini tayyare ile Kolon. 
yava götUreceğ'ini sövlemiştir. 

Bundan maada Alma.n.larm prp cephesi. 
ne gönderdikleri kuvvetler ve Alman erkAnı 
harb!yeslnin Belçika hududunu nereden zor. 
layacaftna dair veaik&lt.r da bulunmuştur. 

Filhakika vakalar övle cerevan etmiş ve AL 
man zabiti kansını l\funster'de brrakarnk Ko. 
lonvaya müteveccihen havalanmrştD'. Fakat 
talihi vaver glhmemiş oldu~ndan Belcik& 
topraklan üzerine inmeğe mecbur kalmışlar 
ve vakalanmtfılardır. ŞANTAJ DEôtL 

GlSkt.cn dOşen bu vcslkalarm evvetl ılnir 
harbini kazanmak lc;ln blr tedbir olduğu r.an. 
neclilmişti. Halbuki bir Alman zabiti ıızerınde 
bulunmll§ olan Berlin - Kolonya ı,imendifer 
hattı için iki tane birinci mevki blleti ve el. 
de edllen dosvalar bu hareketin bir şantaj ol. 
madığmt ve Bel<:ikanm 13 klnunusanf cumar. 
test gecesi hafif bir tehlike atlatmm olduiunu 
meydana koymu,tur. Elde ed!Jen dosvalıı.rdan 
biri Munster tayyare kararg!hma e-önderil. 
mekte idi.. Üzerinde .. mOstacel ve J?izlf .. işa. 

Do~yalan hlmll otan zabit l1d kere buıılan 
ortadan kaldrnna.; te"ebbfls etmf~. bir defa. 
sında isticvap edilmekte iken vesikalan 80.. 
bava atmııtttr •. Fakat han>ket! nazan dlk'lf!\U 
oelbetmis olduc7tınrlan bir B<>lcikalı Plinl sona.. 
ya sokarak vesikalan kurtarm~. elinden c'd. 
di surette yarataıım1ştır. f ~!ı-van h~lle meşgul 
olan ""~it hn vesilralsın S?ll-mnkten t!o,,ra: 

- Efendiler tahkikata Brilkselde devAm o.. 
lunar .. ~trr. dfverek mııhnuslan Pôndenniqtfr. 

BUtUn bıınlar Belrikanm r!lı'tdt bir tehlike 
atlstmıı:t oldu~nu rfu>tPrmekted!r. 

----~------ ~------------------------~-----------------------------------

Amerika da 
Ayhk kazancı en 
yüksek olanlar 

kimlerdir 1 
Nt;.V)'Ol'ktan yazılıyor: 
Mallye \'ekAlctl neşrettiği 

bir listede lllrleşlk Amerika 
<levletlerl hudutları dahilinde 
en yUksek yeymlye alanların 
isimlerini bJldlrnıoktodlr. 

Du listeye gör9, meşhur btr 
sabun fabrikası dlrektörU olan 
Mister Kuntvr. ; başta grılmek
tedlr. Bu nıeşlıur adam he r ay 
bir . zarf içinde (1,76G,OOO: 
Crank yani bizim paramızın 
yetmiş bln llradan fazla para 
almaktadır. Bu vaziyete görE
Mlster Kuntvay'm i'Undeliğl 
( 2300) liradan fazladır. 

İkinciliği kazan an Mister 
Vatson be) nelmllel tkarct ma
"':nelerl kumpanyası dlrektö
rUdUr, ayda altmış beş bin li
ra ıdır. 

Ü<;Uııcu Detlehem çelik fab· 
rlkalan direktörü Miste . 
Jrnys'<llr. Aylık kazancı alt· 
ınış blıı TUrk lirasıdır. 

Dundan sonra hir tlltUn ştr. 
ltetl şefi olan Mister Hll aylık 
ltazanç olarak 57 bin lira ile 
JördUncU ve Clzal Motör: 
rnmpanyneı dirol<tôrU Mister 
.Cudscn ayd:ı 54 btn ltrn ka· 
ı:ancla beşinci olmuştur. · 

Altıncılık llolivut eehrlne 
~eçrnektedlr. Burada en <;ok 
kazanç sahibi olan yıldız K lo· 
ı.let Kolber"dlr. 

Bu yıldız ay<la 45 bin TUrk 
lirası kaznnmııktadır. Bundan 
sonra sırada blr<;ok yıldızlar 
vardır. 

Tiyatro mUdUrlert de yUk
~ek sa.nayı direktörlerinden a
şağı kstlmamaktndır. 

ısrar edecek \"e tevkif edfü•n 
21 Alman yolcunun gert veril· 
mt>sl bahsinde ısrar eyllyecek· 
Ur. 

Hariciye naurı B. Arlta d!ln 
gece hariciye yUksek memur· 
larlyle uzun bir konferans ak 
detmlştır. Doınef Ajansının bil 
dfrdlğlne g3ı·o bu toplanudn 
tnglliz hUktlmetınln h!dlseyr 
ıu:rnmu kadar eh~mmh•et \"P.r 
medlğt ve bu Bebeptt-~ dnlay 
İngiltere lle Japonya araınnda · 
ki mtlnuebetıeriD ~:ıhlmlrı t i l 
ti teslt edllmtıtlr. 

Ne var,' Ne yok? 
Tesadüfün getirdiği saadet 

Otelde .oda bulamıyan 
bir aktris 

Mü~emrr el bir koca buldu 
lnglltereden Franaaya her gUn grup grup artistler ıeo

m()kte ve bunlar cephedeki asker kardeşlerini eğlendirmek 
için temsiller vermktedlrler. 

Yine bu gayo lcln Fransaya geçen bu grup geçenlerde 
hududa yakın bir mıntakada kU<;Uk bir limana cıkmışlardır. 
Urup kadınlı erkekli olmak Uzere on iki kişiden mUrekkeptl.r. 

'Fakat bu grubu karşılamağa kimse gelmemiş olduğun.dan ar-
tistler mUşkUlA.ta maruz kalmışlar ve vakit gece yarısını geç
miş olduğundan sokaklarda dolaşarak otel arama.ğa başla· 
nıışlardır. 

lnaana taltb gnldO mn güler .. Şnns bu: Şebrtn Uç otelinde 
de bir tek boş yatak bulmak mUmktln olamamış. Artık ceaa. 
retl kırılmış olan kUtUk grup başı boş sokaklarda dolaşmakta 
iken l~lerlndc bulunan yirmi iki yaşlarında Olga Rlşar ismin
deki güzel aktris evvelce Londrada tanıdığı blr hava yUzba
şıııllc kareı1a,mıştır. 

Bu teaadUf kumpanyanın yatncak blr yer bulmasına kAfi 
(:t-lnıiş, yUzbnşı hepsine birer temiz yatak temin ettiğinden 
ı;nıP gereyl rahatça geçirerek gerek yüzbaşıya, gerekse Olgaya 
ıtuı. etmiştir. 

Ancak bir hafta sonra kU<:Uk grup şehri terkederken ga· 
rip btr hth!lse olmuş, o zamana kadar aktrislik yapan Mlı 
Olga Rfşar, bir tayyare yüzbaşısı knrısı olarak Fraııaada kal
mağı tercih etmiş .• 

TesadUtıer bazan saa.det de getiriyormuş .. 

Orazio gemisi hakkında yanlış bir propaganda 

Akdenizde ?thl'lltlya civarında Orazto isimli bir ttalyan 
Trnnsatlantiğlnln yanarak battığını bildirmiştik. Muhasema
UD başındanberl yalan propaganda yapmak Adetinde bulunan 
Alman radyos~ bu feci kaza hakkında da Fransayı ıuc;:lu gös-
teren rlvayetlerde bulunmakta ve tıu yanlış haberi ver· 
mektedlr: 

"Orazlo Transatlantiği Cenova ile Barselon arasında bir 
Fransız harp gemisi tarafından tevklC edllmlş, dört saat suren 
bir kontrola tAbl tutulmuştur. Teftiş heyeti gemiyi tcrketUk· 
ten biraz sonra yangın Haşlamıştır . ., 

Bu haberle geminin bir sulkaete kurban gittiği hlHI .,. .. 
rltmek latenmektedJr. Halbuki yangın bahse mevzu &eminin 
n9tmal olarak blr Franaıı kontrol gemisinin teftQladeD •• 
ı ı'kten tam Yt'l"ml ı1nrt &Aat sonra başlıı.mışhr. 



fi - VAKiT 29 tKtNClKANUN 1940 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirin en modern. en temiz ve en muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit fi~li old~ğu gı. 
oi nefis yemekler veren/lokantayı, pastahaneyi, ve kı . 

"'8athaney;i havidir. 

VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

\ Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler. namına aizği işleri alır. ............................. 

• -: • f/ ' 

T.IŞ BANKASI 
1940 k~çük cari hesaplar··· 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbara.stz hesa11larında en az eni lirası bu. 

lımanlar 'kura11a rirıh il eriileccklerdir. 

1940 ikramivcleri: 
J <Jet 2000 llrnlık == 2000.- lira 
a 

" 1000 .. == 3000.-
" o ,, :soo .. = :1000.- " 12 ,, :!:'iO 

" = :moo.- " .ıo .. ıoo 
" = 4000.-

" ':5 " 
50. .. == 3750.- .. 

2JO .. 25 .. = 5~.-
" 

Tiirlciye 1 ş Bankasına para yatırmakla tjalmz para biril•til 
miş olma:, mpıi zamanda taliini:i de drncmi., olursunuz. 

S\Jlltıl : AS/it U~ 
ıı ılıtı!ı yl'r: l'AK/1 Matbaası 

J 
l'ır. uın Neşrlyulı ııl.ıre ~ıh•ıı: 

n"rık Ahmet Scvensll 

SABAH, OGLE ve AKŞAM her yemekten sonrtı 
günde3defa dişlerinizi muntazaman fzrçalagırı1' 

, - ' Buruşuklu lan 
ve lekeleri 

NASIL 
temizlemeli? 

* 

Bu yeni ve 
Cazıp Gü
zellık Re-

Cilt hUceyre
lerlnden cı
karılmrş ve 
gene ve sağ

ç ete sin 1 lam bir cil
T e c r Ü be dln unsurla. 

rın:ı. müşabih 
ediaiz. yeni ve kıy-

metli cevher 
lıUH'ısası: "Bl

OCI.JL,, tabir edilen ve Vi
yana Universiteshıin meş

hur bir profesörü tarafın. 
dan keşif ve genç hayvan
lardan gnyet itina1ı bir 1 
tarzda lstilıı::al edilen bu 
kıymetli ceYher, cildin un. 
suru olan pembe reııktelci 
Tokalon kremi terkibine 
karıştınlmıştrr. · Bu Kre 
mı her akşn.m yntmaz
daıı evvel kullanınız. Sl7. 
uyurken, cildiniz bu kıy-

ı 
metli cevheri mas eder. 
Her sa hah uyandrğınız
cla cildinizin daha açık. 
dnha taze ve daha genç oL 
duğunu göreceksiniz. GUn
dUzlerl de yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini 
kullanınız. Bu kolay tarzı 
tetlnvi sayesinde her kadın 
10 yaş daha genç gHrUne
bilir ve .genç kızların bile 
gıpta nazarilc seyredeceği 
şayanı hayret bir elit ve bit 
tene malik olabilirsiniz 
Tokalon kreminin müsmir 
ııcticl'lori gnraııtldir. 

Düzeltme 

28 • l - 940 tarihli nüshamızda ln

Uşar eden T. C. Merkez Bnnkrunnın 

vaziyet cetvelinin Aktır lnıımın<la tı. 

cart zıenctler yekünu 214 .6:!~ .270,32 

olacak iken sehven :!14.423.270,3!.! olıı.· 

rak çıknııgtır. ltıuı.rlıı taı;lılh olunur. 

• 

Baş, Diş, Nezle, c;rı 
Romatizma, SoğtJ 
Algınhğı, Kırık lıK 

ve bütün ağrılarını 

Lüzumunda gür..ı:le 3 

l h 1 ' ~~et cer a 

l<aşe alııtıı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
idare heyetinden: 

1 - Kapalı zarf usullle "Kırk bin., litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartname!'! Meclis Daire MlldUrlUgilnden bedelsiz olarak alınabilıı 
3 - ER.ıs!ltme 2 Şubat 1940 Cuml\ gllnU ııaat 15 te BUyUl( Mlllet Mecllst 

idare Amirleri heyeti odaııında icra kılınacaklır. 
of. - Muvakkat teminat miktarı '"Uç yüz altmış •• liradır. 

l5 - Kapalı zarnarın ihale gUnU saat H de kadar idare heyetine makbm 
mukabilinde tevdi edilmesi ltlzımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı veSl· 
kalan birlikte getireceklerdir. (2S9J <451) 

lstanbul Dz. Komutanlığı Satınalma Ko
misyonu Başlıanlığından : 

Tahmin olunan Jllu"akknt teminat 
J~ln Ne\"l '.:\llldnn bedd bcdPll 

Çıralıdan mamul eUA.hlık 100 adet 1700 lira 127,5 lira 

Komutanlığımızın yukarda yazılı ihtlyaçlannm açık eksJıtme suretilc 
temini 14 Şubat 9&0 gtlnU saat H te Kasımpa.!'ada l\:omutanlık binasındaki 

komisyonumuzda icra edilecektir. 
Şartnameler Komisyondan bllA. bedel alınabilir. 
Bu kabil ağaç L!'leri taahhUdatını muvatfaklyetle ifa ettiğine dair vesaik' 

ibraz edebilen isteklilerin yazılı gtin ve saatte Komisyonumuza mUracantları. 

(688) 

VAK 1 T 
~fo.. \lnz:ın ve fürkçeye çcvirenlo adı 

1 Kader (\'ollerıltn) Asım Us 

2 Olınıı>ıyad oyıınl:ırı Vildan A~lr 

3 l\ıleran, l"crrh l'Srıırı CGalopın'dtn) G. V. 

4 Yugo~l:ıvya ~cyıılı:ıt notları A~ım Uıı 

5 !';:ırk Eko;pre,lıııle ciııa)el (Clırıslıe"tlf'n) V. G. 

IS Eırü'k \"owsu (Pro~ııer Meirıııe'llen) lloyılar Hifııt 

7 llcr ıı10mlekclle birkaç sun ( \lulılt•lif ııııkllıflerdı•rı) 
..lırııct l::kn·ııı 

Sayıfa Kr,. 

208 l~ 

ı:w ıo 

30.t 20 

112 10 

3!i0 20 

64 ".!O 

:ı 'ioıı korsan (1-on ı.ııkııt•rıle'ıkn) Fctlıl Karık~ 3i6 ıu 

g Kııfk:ı~ hıldiyeleri ( K:ızlll'k'tenJ Jl\ıy:ızi Ahmet 1~0 10 

10 ~on Elılisollp rııulıan•lı,.Jerl (Krıllin•<lt'nl ı.tırnı•t F.krtrn ·ı~fi 20 

11 1-ıııhol kntılclPrı 'l;iillıl"I ı.ııh;ı• 

Askef1 

Kamt15 
ol 

Herkese ıazıf11 
mühim ese'~ 

Yeni çı~1 
· ıtJJ"' ~tıo )eri: \ı'\lil r ~ 

------~----·--~~~· Ankara cadde5' t 
Kirahk kS 
"e odala' 

erı 
-\nkard cadde:ıınıtı ıı 

ıoktasında, Orhan~>'11~ ı 
mı ve lda olarak 1<1ı11 

11 

tltırıdakı ilan bii10511
" 

l• rırıt. ------


