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Romanın 2692 nci 
yıldönümü 

Roma, 20 (A.A.) - Romanın 2692 ncl yıl. 
dönümü münasebetiyle yan n bütün ltalyada me.. 
rasim yapılacaktır. 
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l 
iktısadi münasebetlerimizi faz. 
lalaştırmak isteriz. Bu müna. 
sebetle Fransaya bir tciaret 
heyeti göndermeyi düşünmek. 
teyiz." 

... '' ......... 1111111 .......................... . 

• 
İngiltere tarafından 
.Akdenizde tatbik 
edilen askeri ve 
bahri tahakküm 
sistemi, ehemmi-

Londra, fO (Radyo) - Fransız Başvekili Pol Re; J bugtin 
hariciye encümeninde Fransanın dış siyaseti hakkında j'l".ahat 
vererek dedi ki: 

''Fransa, İtalya ile anlaşmak için hn.rpten evvel ve sonra 
muhtelif tekliflerde bulunmu§tur. İtalyan hük\Unetl bugllne ka. 
dar bu tekliilere cevap vermiş değildir. Harpten sonra İtalyanın 
alınış olduğu muha.snn vaziyete rağmen Fransa sulhpen·er an
laşma niyetlerinden bir şey kaybetmemiştir. Fransız hükfuneti, 
Akdeniz.de İtalya ile bir anlaşma yapmak üzere hazırdır ve bun. 
dan yegane gayesi Akdenizde sulhun muhafazasıdır." 

Balkanlar ve yakın şark hakkında, Başvekil Türkiye ile sıkı 
bir teşriki mesai halinde birleşmiş olan müttefiklerin doğu - ce.. 
nup A\Tupa.sında yalnız barışın muhafazasllll ve bütün Balkan 
devletleri istiklalinin temini için çalıştıklarını söylemiştir. 

(Dc1·rım1 4 iincüde) 

Romen kabinesinde 
değişiklik yapılacak 

italyada mühimi 
bir toplantı 

eençlerimi zin orCluya iltiliali merasimine ait üç intiba: .Tak simde istiklal abidesine 
and içit ve diploma tevzii. 

Avrupadaki Amerika 
askeri ataşeleri bir 
konferans akdetti 

Roma, 20 (A.A) - D. N. < 
B. ajansr bildiriyor: ~ 

Muhtelif Avrupa merkezle. < 
rindeki Amerika asker ataşe. : 
leri bugünlerde Cenovada, Ge. ~ • 
neral Miles'in riyaseti altmc!a , 
bir konferans aktetmişlerdir. : 
General Miles Avrupaya bir ~ 
vazife ile gelmiş olup, şimdi ~ 
Vaşingtona avdet etmek üze. ( 
redir. Bu konferansta görüşü. ~ 
len meseleler hakkında henüz > 

~ hiç bir malumat alınamamıştır. ~ 
~ , 

• ~ 

çelenk koyuş, Okulda 
.(Yazısı 2 incide) 
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Tas aJansı tekzip ediyor 
1 - Yugoslavya ile sadece ticaret müzakere

leri yapılacak, 

2 - Cenubu şarki Avrupada serbest kalmak 
için Japonya ile anlaşma yapılmıyacak, 

3 . Sovyet - Romen hududundaki askerlerin 
geri ç kilmeai konu ulmadı. 

lloe ova, ıo (A·A·) - Tas njan.sı blldlrlyor: 
Ne ChrQnlcle guetesl ve Havaa ajanın tarafından neşredilen 

bir haberde Sovyetler Birll~I ile Romanyanm hudutta bulunan lk1 
tarn.f aakerlnlıı geri atm.m.uı bakkmda bir anlaşma akdi için Fran • 
aız se!iri önUn4 :ınllıakcrede bulundukları blldlr:Umektedlr. Tas ajan. 

bu haberlerin tamnıncn uydurma olduğunu beyana merundur. 
Dlfer taraftan yabanCJ matbuat, yakında Sovyet hllkfımeutc 

Moskovad& bir Yugoslav heyeti ara.smda Yugoslavyıuım komşulan 
:ınuvacebesinde1d vazlyeUnl takviye maaadile müzakereler cereyan 
~eceğinl bildirmektedir· Tas aj:ınaı bu haberlerin de tamamen uy-. 
dunna oldu~u beygM. mezundur· 

Ha.klkat eudur k1 1k1 memleket arasmda tlcıı.ret müzakereleri • 
!Un halU i'1n bh' Yugoslav heyetinin muvaMla.tl beklenmektedir· 

.Tapon 11efiri Togonun hıırlc! ttcarot komiaeri tarafından kabulü 
:ınilnnl!ebetllc Jııpon matbuntı buı fayialar ncerederek Sovyetle.r 
Birllğtnlll do§tı • eenup .Avrupasmd& ve umumiyet itibarlle .AVJ"Upa. 
da &erbc:5t kalmnk için her ne pahasına olunsa olsun Japonya ile 
a.nlaşmn.k latedlğiııl bildirİnişlerdir· Tas ajansı bu oayiatann hiçbir su. 
retle dofnı olmadığını bey&n& ıne.ıundur. 

lngiliz ve Fransız elçileri 
Hukometlerile yapllkları temaslardan 

sonra dun geldiler 
Sir Hugessen ve M. Mas-ı aadt mnnıuıebetıerlmizln nrtmasmı 

• ., • • hedef tutan mUhlm kararlar itti-
aıglı·nın gazetemıze ha.ı: edihnlotır. Yakmda bu husus-

beyanatları ta tatbikata geçilecektir· Böylece. 
• vaılyetln Balkanlar için daha mQ-

Bir müddet evvel hük<ımetle • sa.it bir hale geleceğini umuyonız. 

rlnin daveti 11zerlne Londra ve İngiliz mllleUnin mUttefik ve 
Pa.ri~ git.mı§ olan İngiliz ve dost Türklve hakkmda beslediği 
Fn.n.sm elçileri diln vazifeleri bUyUk aev&ı ve empaU hislerine 
başına dönmek ilzere §(lhrlmize bu defakl seyahaUmdc de yakından 
elmişlerdir. eahld olmakla bahUyamn· Bu ak

1ngi~ elçial Sir Hugesseıı 
le n d i s i n i ka.rşıla.yarı 
bir arkadışmmı. Londra yolcu. 
Juğundan çok memnun olduğu -
nu söylemiş ve Ba:lkali elçileri • 
n1n konferansı hakkında demi&· 
tir ki: 

"- S }'alıatimc!ea çok 1)1 n~U
celcrlc (li11J.AY.DT.11D1· Hariciye naır
rımız lord Hall!almm rfyueU al • 
tuıda diğer Balkan meıuleketleim
dekl İngflk el1ıllerlnln iştfrnk.lle 
Londrada yaptt~u; mUteaddfd 
t.oplantııarda Balkanların l'lulbllnU 
korumağr, bu ınemlcketlerle iktı-

§am Ankaraya gideceğim.,, 
Aynı trenle gelen Fransız el. 

çisi Mo.sigli de u beyanatta bu· 
lumnuştur: 

,. _ Fr&naayı vo P ~ı. Norveç.. 
teki harekAtm mUttefikler lehine 
biteceğine inanıştan doğan blr ne-
50 içinde btmktnn. DUııroıın pro. 
pagandası bllc, Norveçtcıkt fa.lkL 
yetimld gb:Uyemeıniştir. Norveçte. 
k1 muharebelcrln harbin neticesi 
.llı:erlndc bUyQk tet1lri olacaktır· 
Franm mllleU ve hllktımetınfn, 
mOcadel0}1 tam bir were götUr. 
mek için ıumıct.Uklerlnl söyllyebl _ 
IJrlm.,, 

:BiC", ild IUJlda : 

Kral Hakanla Alman 
sefirinin· mü18katı 

Kral Hakona t!bl bulunan dar yenlleri de elbet ~elir. 
tneşru Norveç hükômeti, NorveQ - Şu halde nlçin çıkarmıyor. 
istil!sının hemen arifesinde, kral unuz? 
ile Alman .nefir! Braver e.rasın~ll - iki aydanberi tatil yapıyo. 
geçen tarıhl mUIAkatı neşrettı. rum· 15 mayısta tekrnr çıkara. 
Vesikalara naıuan mUIA.kat ceiı~?" 
•öyl geqmiş: 

Alman sefiri - BugünkO e. Bir mecmuanın, hem de sahi. 
l"aite göre Almanyanın istediği: binin herhansı;I bir kaprisi yU. 
Norveç başvekilinin r.ııli ve yeri. ı:Unden çıkmadığı, ınnnederlm, 
" Binbaşı Kulılinı;1;'1n f(etirilme.. Y lnız bizde R'Örülen Adetlerden. 
"idlr. Ayrıca Norveçin Alman is. dir. Sonra da mecmuaların satır. 
:tilbına kar,ı mukavemet etme. madıiından olk!yet eder duru. 
mo!ii de kendi menfaati icabın. ruz. letır yiyecek ve sı:ivecek 
dandır. $8Yl•rde olsun, ister fikir metaı, 

Kral - Bu s6ylediklerini:zi ticarete ıılt bUtUn mUnasebetlor. 
Mitler mi istiyor. de; alıcı ile satıcı arnsında kar. 

- Evet. Hitler bi:zıat Binbaşı çılıklı itimat vı V8.k1inde <Sdeme 
Kuizlinstl Norveçin şefi tayin et. esastır. Acaba. bu mecmuanın 
ti. bir okuyucusu varsa, iki aylık 

Kral her ikisine de red cevabı bir kapanış zamanı için kendile. 
verince Almft.n sefiri çöyle sor. rlnden nasıl bir ~f talep edile. 
mu~: cek ve nasıl bir özUr bulunacak. 

- Bu Norveç mukrıvemette tır •• 
devam edecek demek midir? Işın nUkteye Eefecek tarafını 

- Evet; mUmkUn olduğu ka.. bl.r van bırakalım; her halde bu 
dar uzun Urmek Uzere., MUtte.. ltızar hayli meraklı bir itizar o 
fiklerln yardımı llo Norveq tek. Jacaktır. Mecmuanın y nl sayı. 
rar Norveçlllorln olacaktır. ını bekliyorum. 

BiR NOT: Hltlerln başvekil ----------
yapmak lıtediil Kuiıllns:tln, oku. 
yuculıırımız nasıl bir karaktere 
sahip olduklarını merak edebi. 
lirler. Kulzlln2I oahsında en iyi 
tarif edoc k insan "Damat Ferit 
Pa$a" dır. 
Böyle olur bizde de 
konser dediğin 

Zaten ad tlerl e yıh birkaç 
mecmuamızdan birinin ı hlbl ilı 
kon~uyorumı 

- Blrkao haftadatt beri mec.. 
muanızı sr;CSremlyoruz: dedim. A. 
caba kMıt buhranı dolayıslyle 
vu mı R:eqtfnlz? 

- Hayır, dedi; beı altı sayılık 
lcUııdrm var. Onlar bıtlftceye ka. 
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1uıua yede7• :mbaı;larmır: TaT:simdeki geçil resminde 

Tü 
ede 

rd una tlha 
e ·kahramana 

TUrk ordusuna dUn yeniden 1 muhabbetle h!Lmet vo kanunlara, nl
bir kahraman kıtası daha lrn- za.ınt:ıra, Amfrlerlmc itaat edeC<':tmc 
tılmış, yedek subay okulunu ve askerliğin namuflUJlu, Türk sanca.. 
bitiren bu .genclere bUyUk me- ~ §anını canımdan azlz; bilip ıca. 

Rndos bir tabanca. tklnclsl 
.topçu sınr~rndan HUsameddln 
bir sn.nt ve UcUncUsU lstihkfım 
sınıfından Cahlt de bir harita 
çantası ile taltif edJlmlşlcrdlr. rastmle dlplomnlnrı t evzi eclll

mlştlr. 
Mcıun geneler bu mutlu 

gUn mUnasebctlylc snbah sant 
9 dn Tnkalm ~bldeslne gitmiş.. 
ler: merasimle çelenk koymuş
lardır. Buradaki merasimde, 
İstanbul komutanı Gcnernl İs
hak, diğer generalle r ve knla
bahk bir halk kUttosl hazır bu
lunmuştur, 

Çelenk konduktnn sonra 
geneler A.bldenin etrafına dizil
miş ve bandonun caldıkı lsUk
lAl marşlylo merasime başlan. 
mıştır. 

Dunu mUtenlclp sancak çek
me merasimi yapılmış, a.rlta
srndnn tayyare sınıfı mezunla
rındıın Mebµıet Yılmaz bUtUn 
arlrndaşları namına çok gUzel 
ve heyecanlı bir hitabede bu
lunarak AtatUrkU nnmış. kon
dilerlnt yetiştiren komutanla
rına teşekkUr etmiş, "TUrk va.
taama ve TUrk ordusuno. ölUn
cnye ka.dıır bağlı ve snd ık lrn
lacnklarına söz vermiştir. Bun 
dan sonra bir gocıt resmi ya
pılarak buradaki merasime ni
hayet verilmiş; talebeler mek
teplerine döom Uşlcrdir. 

Diploma Tenli Mera lml 
Diploma tevzii ve endlcmc 

merasimi öğleden sonra snııt 
14 te Harbiyedeki mektebin 
avlusunda yapılmıştır. 

Merasimde vnll vo beledJye 
reisi Lntrı Kırdar, Parti mu. 
fettlşl Tevfik Fikret Sılay ve 
blrcok generaller hazır bulun
muştur. 

Gene subaylar avluda mun
tazam bir baldo sırnlıı.ndıktnn 
sonra mektep komutanı Kur
may General Sırrı Şener yeni 
mezunlara '\"O dnvetıllcro hfta. 
ben suzel bir nutuk söylemiş 
ve yeni mozunlnrı tebrik Qt
tikten sonra ezcUmle demiş. 
tir kt: 

" - Bug11n fazilet ve kahramanlık 
oeağmm bllglıılyl yuğurulmu;J yedek 
subaylar övündU#Q ve güvendiği or. 
dusunun çelik 8aflan nrıur.nn kntıl. 

mıo bulunuyor. 
931 scnulnde lklı:ıcı defa tu.llyete 

geçen Yedek subay okulu ıılındlye 

kadar orduya on dört blnl mUtcca.vlz 
genç ırubay yeUoUrml.Lıtlr. Buna dahn 
evvel yeU§tlrdlği kırk bln yedek su. 
bayı da UAvc edersek elU dört bine 
baliğ oluyor ki; bu raknmm azameti 
önUndc gögilslorlmlz fahrü gururla 
k&bnrmı bulunuyor. 

Türk ordusunda ku:::.'ian! etmek o. 
nuı:ı aıııı ve kahrıunAn evlAtla.rını ye.. 
U tirmek ne bQyUk ı;ercftlr, Mazlal 
ö;yle kahramanlarla dolu bir orduda 
vazttc alıyorsunuz kl. vatanı için hak 
ve hakikat lçln asırlarca çarpışın.ı;ı. 

tarıbler yııratmı;J ve lyt sevk idare 
Ue en katı engelleri J>artalanuııtır. 

bUklAI aavacmda bnbnlarmwn, &.. 

ğabeylcrlnl:ln ynra.tt.ığı mucizeleri 
hepiniz bmyor1UI111%. Onlnrıı:ı oım.tıa. 

n ve kardeolerl ol4n aızıor de o za. 
terlerin b1rki1Q mlııllnl yarataea{tmı.za 

hiç cUphe etrntyorur;. 
Vıı.tıuı mUdnttWımda. TUrk mıucu. 

ne 1Ayık birer subay olduğun~ la. 
bat edeceğlnlr:e, vatan uğrunda ölme. 
te dalma bıuır olduClJnuzıı emln bu. 
lunuyo~ .. 

Mektep komutanının bu nut
kun.dan sonrn. mezun subnylnr 
tııbur tnbur Uzcrlndo 'TUrk 
bayra.tı bulunan masanın ba
şın gitmişler ve hop bir a~ız
dan ou şekilde andlcmlşlerdlr: 

.. - Ha:urda, ectcrde, karadA, de. 
nlzda ve havada, her ı:a.man,hcr yerde 
milletime, eumhurlyeUm• do~luk ve 

bıı:ıda vatan, cuınburtyct ve vazlto 
ugnmda seve seve hayatımı tcdıı. ede. 
ceğlıne namuııum tız;crine ıuıdlçcrtın.,, 

Andfcme mcrnslml de bittik
ten sonrn vali ve belediye reisi 
L!ltff Kırdar mektebi birinci, 
ikinci ve UçUncUIUkle b!Uren 
le,re bizzat dlplomalarınt tevzi 
etmiş ve kendllerinÔ hediyeler 
vermiştir. 

Mektebin birincisi plyndf' 
sınıfında.~ Ali oğlu İbrahim 

Mektebi bu d e recelerle biti
renlerden bnşka. levazım sını
fını blrlnctlikle bitiren Cahlde 
de bir portmen hediye edilmiş. 
tir. Bunu mUteaklp 11mıf su
baylıı.rı bUtün meıunlnra dip
lomalarını tevzi etmişler "e 
merasime nihayet verilmiştir. 

Saat 16 da da orduevlnde 
mezunlar şerefine bir çay ter
tip edilmlztlr. 

Demir beyannameleri 
Hükumet satın alacağı 

tes~it etti demirleri 
Ticaret Vekaleti, hUkumetin 1 mir sahipleri hilkfunetin tesbit 

satm nlncağt demir cinslerini edeceği fiyatlara göre ellerinde· 
dün bir liste halind lfunt:a.lca ltf mallan ısatfmağa m!!!ebur ola.. 
ticaret mijdlirlUğfuıe bflairmiş.. l cakla,rdır. Yukardaki cinslerden 
tir. MB.liıfu olduğu ~re~ bükü; maada diğer r,eşitler. için bir ka· 
metin sntın alacağı cinsleri bil. rar voktur ... Hük{tmet bildirdiği 
dirmesi için knrarnamede be • dnsteki demlaleri istediği m • 
yanname müddetinden sonra man satm alacaktır. Bu demirle· 
beş gün mühlet verilmişti. lşte rl kendi lnşa,a.tlarmda kullan • 
bu müddettin diln son günüydü. mağa mecbur olanlar bu lilzu • 

Ticaret MUdUrlUğline gelen mu bildirmek Ur.ere venJden bir 
Usteve göre. htikümet 6, 8, 10, bevanname vereceklerdir. Yine 
15, ve 20 milimetrelik çubuk hükiımetin satın alacağını bil. 
demirlerle ; 10X20 milimetrelik dlrdiı!i malları ba..şkasıruı satan· 
lame demirleri ve 20 santimlik lar da bunu bir bevanna.me ile 
potrelleri satın alacaktır. De • bUdirme?{e mecburdurlar. 

Uskudar l<övlerinde 
• 

yenı 

Dün Çekmede 
ten1el atma 

ilkokullar 

Esnafı iıaraca ketenle· 
rin n1uhakemeti 

Galatndakl eısnafr hnraca 
bağlnya rak rUşvet yl yen Ga

lnta knrnltolu mUrettebatından 
UçlincU komiser Niyazi, Ta1a.t 
ve polis memuru Zcld, IUı.nf, 
l{ahrnmnn ve HUsoyln asliye 
birinci ceza mnhltemest tara
fından )11z beşer ı;Un hap!!e, 
kendile rine rU ş\·cıt Ycrdl!cl e rl 
halde mnhkemcdc snktavan cs
onfta.n lspiro, Nlko, Mehmet, 
Ali ve snlre de muhtelit ceıa. 
lnra çarpılmışlardr. 

Temyiz mnhkcmeııı bu kara
rı suçluların nlcyhlne olarak 
bozmuş oldu~undnn dUn ıı.sllye 
birinci cozn mahJtcmeat dava
ya tekrnr bakmış, nncak h~ 
ıctm det;lşttğlnden evrakın tet
ktltl lc;ln muhnkcma bnşka bir 
sUne bırakılmıştır. 

Küçük hırsız 
DUn Bcyn.ııttan set.en Fat

ma adında bir genç kııchnıp 
9antnsın1, 14 ynşında Osınan 
Nuri 11.dında blr çocuk birden· 
bire kaparak knçmı , fakat bt. 
ra.z sonra yaknlanmııştır. 

KUc.Uk hırını birinci sulh co • 
.ıa mahkemesinde sizli yapılan 
sorgusu gonunclıı tevklr. edil
miştir. 



tecemmü 
•• ve san sur 

Am terdam. 20 (A.A.) - Orfl 
idarenin bütün Holandaya teşmili 
~u ~mektir ki, Am<:.terdamda. La 
Hay~. Hoterdamda \'e diğer bü· 
) ük ş:hirlerde a~keri makamat 
mtmlckette oturan ecnebilerin kati 
kontrolü için liizum ~ö:-ecekleri 
bütün tedbirleri bundan bö,··e a-
labileceklerdır. · 

Tecemmü kamplarının, po ta 
sansürünün te i"'i 'e di~er tedbirler 
pek muhtemeldir ki örfi idarenin 
il~nmı takip edecektir. Fakat nazi 
parti~inin fo. hi beklenmiyor. Bu 
parti memlekete zarar verecek fa· 
aliyetlerde bulunduğu takdirde 
kaldırılacaktır. 

Hafta içinde :Fronpopulerin kon 
tro!unun !!ıklaştığına ciair mutad 
olarak verdikleri nutuklar ,·asak 
edilmiştir. Holanda nazi partisi 
liderlerinin mutad olarak verdikleri 
nutuklar ya~ak edilmiş ve dünkü 
gün içinde 15 emniyet memuru 
mebusan meclisinin nasyonal sos· 
lasit aza ı kont de Dansenburgun 
~to unda üç saat ~üren ara-:tırma 
lar yapmıştır. Bu gibi ara~tırma· 
lann yeniden yapı:ması bekleni· 

Garp cephesinde 
f aaliget artıyor 

-------~O·~--~------

Fransız ve Alman keşıf kollar1 ara
sında şıddetlı çarpışn1alar oldu 
rari~. 20 (A·A·) - gon 24 Sl\at içindo garp cephc>sinde her uı.... 

mankinden biraıı: daha büyük bir faaliye t kaydedilmiştir· • 
Fransız top<;uları Sar mıntakaı1ındaki Alman istihkamlnrrnı bom. 

bıırdımnn etmir;tir. Mo.'lelle'in §arkında \'e !\§ağı Alsasta grce Fran
srz vo Alman keşif kolları arasında şiddPtli !'arpışmalar olmuştur. 

Havllda dA daha bilyük bir faaliyet kayderlilmişlir· Her iki ta. 
rıı.r da ke§İ( uı;uşları yapmıştır· Almanlar şark ve şımal mıntakala. 
rında dı>rin keşif uçuşları yapmı§lar, halta evvelki gece Pari!I mm_ 
takaııı i11tikametinde bile uçmuşlardır. Bu hıwa hareketlerine Rvcı 
devrin rnolan mukabele elmiş Ye iki taraf arasında çarpışmalar 
olmu§tur. Bir Alman t.Ayyaresi Fransız hatlan iı;indc dlişürülmüştür· 
Diğer bir .Alman tayyaresi de motörünc mermi isabet ettiğ'i için 
g{lçlükle Almanyaya dönebilmiştir. 

---------------------------------------
Sart kraltannın yeni Mezarları bulundu 

Bir kral mezarından 
gürültüler geliyor · 

Vaka mahalline· jandarmalar gönderildı 
yor. 

Şüpheli ecnebilerin dönmelte lzınir, (Hususi) - Sart ha.. lunda, Dedeyeri denilen mahal. 
mecbur olduklan hudutta keza sı· rnbelerinde bir tetkik seyahatin. !in garbındn, ta·m yolun altını.la. 
kı tara ~Ut devam etmektedir. den dönen !zmir müzeleri müdü. ki binadır. Bunun ehemmi\'etlicc 

Hükumetin örfi idareyi bütün rü Sclahattin Kantarla konuş. bir §t:;Y olduğu bazı izlerd~n an. 
memlekete teşmil etmek kararı u· tum. Tetkikleri etrafında şu be. !aşılıyor. 
mumiyetle bütün matbuatça iyi yanattn bulundu: Dördüncü ve garibi: Lidya 
karşılanmaktadır. . . •·- Bahsin mevzuu lahd, mer. Krallarının mezarları olan >C 

. ~i?landa nasyonal so ralıı.t ~~r- merdenrlir. Yeni Sart köyünden şimdi Bintepc denilen Tümülüs' 
tı~ıI?_ın bu ayın S()m~nda!1 e;' e! \'eli Yılm::ı.r.ın tarlasinda ya~-
butun lfo!anda ~ırlerı~dew) ap murların toprağı yemesiyle çık. lerin en biiyüklerinden birini teş. 
mağı dl er~ı? ey.lem1ışed'Jo.?ut~u B59 mı~tır. kil eden M utaftepcden bundan 
~mu1m .. rnftıt~nôg ıp~a 

1 ":11
1.ş ~r. ,_.u Esasen burası kadim Sart şeh. bir müddet e\'vel buhar çıkması 

ıpta or ı arenın te~mı ının uır . . N k 11 · "M 
t
. • 'd' rının garp e ropo erı eza. \"e sonra l: uhnrın kesilip şimdi 

ne ıceqı ır. · ta 1 .. d ş k k d 1 B -k ı 20 (A.A.) _ Belçika rıs. n ":". ır. ar uımın a 0 . • gUriillülcr jşitilmesidir. Bu ı;ok 
ru .3.t • . • 'k . , dugu gıbı bu kısımda da Amerı. ba§vekılı Pıerlot, Katolı · ccmı}e- k k 1 .. . . ..1910 enteresandır Bir Lidya Kralının 

tinde söylediği bir nutukta bilhas· 1;f 4~r br; ~!~tı;ı:~nu mezarla~ binlerce yıliık mczanndan buhar 
sa memleketin hariciy: nazırı ta· meydana çıkarmı~tı. Bunlardan ve gürültü çıkması, jeolojik oldu. 
rafından yapılan oon ızahatı ta · . . . h .· ·ı~.r;:.· . k ·d .. tmic.tir elde edılen Lıdya ı;anatına ma - ğu kadar Arkeolojik bir hadise 
\lpBe~ k1.~1 1l'ı .. taa~k.ı~ben ~ ,«en·ı te· sus altından ve pişmi& topraktan ı t k 'l '? ac.\-e ı mu e • . 

1 1 
tr h . ve mesc e c·ş ı etmezmı . Hatta 

cenun·ü kamp'an inşa edilme:: üze· ma~u gayet uym~ ı, c ~m.!11 1: keyfiyet hükumetçe de ehem. 
re olduğunu Ye ecnebilere karşı y~tl~ ve sana.tıı .bırçok .avanı, miyctli görüldüğiinden Kayma. 
~iddetli kontrol tedbirleri alınaca· hulhyat ''.~ ~ırenı~ o v~kı~ ls. 
ğmı teyit eylemiştir. tanbul mu.zesıne goncl~rılmı~. ol. kamlıktnn verilen emir üzerine 

Baş,·ekil nutkunun ikinci kı mın d.uğu ~a.lumdur: . Izmır ~uze,- jandarmaca tahkita başlanmış~ 
da Belçika tarafından sarfeclilen ıındekı lahdl~r ıçınde _en ~uzch, tır. 
g:wretlerin malt \'e iktisadi veçhe- saı:-tan gelmış olan. lahddır. O. Be!?inciai yeni bir Kary:ı meza. 
lerlni gü~termiftİr. tekılcre benzcmt:'z, cıdarlan mu. rı: Kültür direktörü Rauf 1nan'ın 

Belçika: 12 ~ily:ır franklık a· hadrlep ve olukludur. 
lelide bütçe haricinde enede fe\'" • ~artta çıkan bahsin mevzuu I<~~mcd~ keşf.ettiği henüz ba~ir ve 
kalAde ma~raf olarak sekiz huçuk lahd .ve etrafında araştırma yn. şuphesız tnrıhten evvele aıt çok 
milrar frangı karşılamak mecburi- pıhrsa, buna benzer \'e belki da •. enteresan bir Karya mezarıdır. 
yetindedir ki. deYletin ~enelik i!1ti· h11. ~anat~ı ve .7:en~~n la~dl~rc t~- AntikiteJcrc de çok alak:ıda.r 0 _ 

yaclan 21 milyarlık bir yekuna sbadulf e~ı{lec:gı şup~efsızdı.:d .. k~.' lan Manisa Valisi, makamlanle 
balii olmaktadır. 1 un ar, z- anısa maan mu uru • w m . w 

Binaenaleyh istlkrazm muvartak Bay Rauf lnan'ın himmetiyle )ap~gı . tcmns \'e sundugum ra. 
o1muş bulunmac.ma rağmen. hük\l· günden güne tekamül etmekte por uzerıne, bu eserleri meyda.:ıa 
met memleketten ,-eni bir \'ergi olan Manisa müzesini orijinal ve çıkarmak ve Manisa müzesine 
J,!a,·reti i.;.tiyece1;: ,;e bundan ronra y~rli e~erlerl~ bir ·kat daha. zen. nakletmek husu'sunda gerei!'i.run 
yeni ic:tikrazlara teyeı; ül tyliye gınleştırec.-ktır. \'aprlmasını bu vuruk et ': t · k · - J mış ır. 
ce ·tır. Birincisi: Yine yağmurların. Sondaj ve kazıya a.)'Hl 22 sindi.! 

lsviçredc askeri üst: tarafını biraz meydıma c;ı • başlanacaktır. 
kardığı mnmerden ve fü:cri ıki 

manevralar , kıvrımlı kornişi havi bir abirlc. Bu kazının daha istifadeli bir 

6erne, 20 {A.A.) - Bugi.irı 
Vallanstad bölgesinde askeri ma. 
nevralar yapılmıştır. ErkAnıhar. 
biye tarafından manevraya davet 
edile1:) yabancı müşahitler laviçre 
ordusunun tedafüi ve tecavüd 
hazırlrklanndaki mükem~liycti 
görmek ve tesbit etmek imkanını 
bulmu~lardrr. 

Nanevralar, isviçrenin bu şef 
ve ukerleriyle artık herhangi bir 
ıürpriı:den korkmayacağı intibaı. 
nı vermiştir. 

dir. Bunun llltında ve etrafında şekil almasını dliŞ"ünen Manisa 
binalar ve diğer abideler olduğu. Maarif Müdürü 23 Nisan bayra.. 
na delalet eden emareler gör. mında Mani~a ve mülhakatı mek. 
dük. lkinci~i · Yine \'eli Yılmazın 
tarlasında, dik yamacın biraz al. mektepleri talebesine Sarta bir 
tında, yu,·ar lak bir mermer işa. gezi yaptırarak gerek kazıyı ve 
retiylP. beraber, izleri ve kapısı gerek çıkacak eserleri yerinde 
göri.ilE'n bir in mezardır. Burada, görmek \'e tetkik etmek sureti. 
dağın böğründe - içlerinde belki le bir de tarihi \'C ilmi tatbikat 
çok kıymetli avani bulunan -
T...idya ölü odalanna tesadiif cdL fırsatı vermeyi kararlaştırmış. 
Jeceği ırnla~ılıyor. Uçüncüsü: Jı:;.. br. 
t.ı.syondan köye giden yolun so. 
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Yazan: Hikmet Münir 
Fakat hayretim pek ça.buk 

geçti. B U akşam da, dün akşamdan 
kalma bir itiyatla geç ya;.. 

tacak olursanız, sabahleyin kal
kacağ-ınız en erken saat • sizi 
temin edc:\'im · dokuzd~r. 

Zira bunlar da bir seyahate 
iştirak etmiş olan kafile değil 
midir? .. Hem son sey&hıtt! 

O \'aziyette işinizin bn.şma 
;;ittiğiniz \'akıt, görccekiniz en 
müessir manzara, çalıştığınız 
dairenin ~cfi veya bulunduğu • 
nuz müessesenin sahibinin bir 
karış asılmış yüzüdür. 

Bence en iyi müessese ı::ahibi 
veya direktör - bir nüktedanm 
dediJ!i g ibi . sabahleyin i~inize 
erken ~ittiğiniz zaman geç gel
miycıı ve geç gittiğiniz vakıt er. 
kctı qclmcnıiş ola?ı adamdır. 

* * * 
• Ş sahipleri memurlarının 

1 daima \'azifolerine erken 
~elmelerini isterler. Bundan 
kurtuluş olmadığına kanaat ge· 
tirmiş olan bir adam, kendisine 
g öre bir teS<!lli bularak diyor ki: 

- Ben dünyada en iyi işi bul. 
dum. 

- N'e gibi? 
- Sabahleyin doku1.dan ewel 

istediğim saatte geliyor ve ak -
şam üzeri beşten sonra istediğim 
saatte gidiyorum. 

* * * 
A ÇIKGÖZ bir dostum vardı. 

!'.enden mesela seksen beş 
kuruş borç alır; ödeme z.a.manı 
geldi~i vakıt: 

- On beş kuruş verir misin? 
dive sorardı. 
"çıkarıp verdin mi: 
- Tamam, derdi artık. Şimdi 

borcum bir lira oldu değil mi? 
Cenabı hak bana, ben de sana ... 
. Fakat daha baskını \'armış: 
Şu fıkrayı işittiniz mi? 
Kadın kocasından yirmi lira 

ödünç istivor. 
Kocası soruyor: 
- Yirmi lira mı? Fakat son

ra nasıl ödeyeceksin ? 
- Pekala... öyleyse bana on 

lira ver. Bu vaziyette on lira 
da.ha ver~ceğin k~lacak değil 
mı? .. Bcnım de sana on lira bor
cum olacak ... Bu suretle ödeş . 
miş oluruz. 

• • • 
G Ü~ÜN birinde nasıl olsa 

bu ferdi hayat sona ere
cek. Dün, hayatı sona ermişler
den birinin otobüsle götürüldü - · 
ğünü gördüm. Arkasından da 
bir sıra otomobil! 

Fakat otomobillerin üstleri 
bir, iki, ü ç ilah .. numaralanmış. 
tı. Her bir otomobilin ön camı 
ÜT.erinde numaralı yafta görü-
nüyordu. · 

- Hayret , dedim. Adeta ~Y
vah kafilelerinin arabalarını an· 
dırıyor. Bunu da kim akıl et. 
miş!? 

* * * 
B UN'A ben7..er b ir intiba.hı da, 

binalara yapıştmlan "mes· 
kcn numaralan" nın b ir çeşidini. 
Sultanmahmud türbesi mezarlı. 
ğı kapısında gördüğüm zaman 
duymuştum. 

Ev meskendir. 
Dükkan meskcndir. 
Fakat mezarlık neye? 
- Neye olabilir? Ora.sı da. 

mesken değil mi?.. Hem ebedi 
mesken! 

* * * 
B AZI fıkralar her lisanda 

türlü türlü şekillerde nak· 
lolunurlar. 
M~li Nasreddin Hoca'n.m §U 

fıkrasını bilirsiniz': 
Bir gece Hocanın evinde müt. 

hiş bir gürültü olur. Ertesi ,ga· 

hah komşular: 
- Aman Hocam. derler. Dün 

j;eceki patırtı neydi? 
Hoca cevap verir: 
- B ir şey değil. Cübbem mer. 

divehden yuvarlandı. 
- 1',akat nasıl olur. Bir cüb

be bukadar ses çıkarır mı? 
- İyi ama, içer-sinde ben de 

vardmı. 
Bu fıkranm aşağı yukarı ay. 

nını meşhur komedyeni Ma.x 
Millerin l'lOn bir yazısında oku· 
dum: 

"Gençen gün bir otomobil sil
rüyordum. diyor. Lbtiğim pat • 
ladı. 
"Meğer bir şişenin üzerinden 

J;Cçmişim. . 
Şişeyi f?Öremedim. Çünkil bir 

adamın cebinin içindeydi. 
>:· ıı:* 

S ÖZ İn~ili:ılerden açılmışken, 
cimriliğile meşhur SkQÇlar 

l1akkmda da. b ir fikir veren. işi. 
dilmemie bir fıkra nakledece· 
ğim: 

Bir İngiliz, bir İrlandalı ve bir 
Skoç aralarında şöyle garip bir 
karara varmışlar. 

- ÜçümüT.d,en herhangi biri. 
miz evvel ölürse. gerl 'Kalan di· 
ğer ikimiz ölen arkadn.şm ta1'utu 
na beş ln,g-iliz lirası koyacak. 

Karar mı karar ... 
Tesadüf en evvela lrlandalı ö· 

lür. Aradan bir müddet geçtik _ 
ten sonra İngiliz ile Skoç karşı· 
!aşırlar. 

Skoç sorar: 
- Aramızda kararlaştırdığı • 

mız f!"ibi İrlandalı dostun ta.bu • 
tuna beş İngiliz lirası koydun 
mu? 

İng-iliz samimiyetle: 
(Ltitfen Mhifeııi çeviriniz) 

vvv-vvvvv~~~~· 
Bir hırsızlık karşısında! 
S abahleyin iıime ıiderken, 

bizden hemen on adım il er. 
deki dükkanın kepengini yan a. 
çık gördüm. önünde, yüzü ıapıa. 
n, pcriıan bir &dam duruyordu. 
Çimentoya perçinli kilit halkaaı, 
yccinden oynamı§, vitrinlerden 
biri boialmıfh. 

Hiç de tabii görünmiyen bu 
hal kar,ııında durup ıordum. A. 
damcağı:z:: 

- Ben de bilmiyorum. Sabaha 
k~rşı dükkanı bu halde bulduk. 
Polise haber yolladık. 

Dedi. 
Dükkanın bulunduğu cadde, 

Bcıiktaıın en iılek, en ayd~lık, 
en ·rabıtalı caddesidir. On metre 
ilerde ııabaha kadar yanan beş 
}Üz mumluk koca bir lamba var. 
En kı:"anlık gecede bunda ço
cuklar mile oynarlar. 

o halde, naııl oluyor da böy. . 

---

le bir yerde bir kilit zorlanıyor, 
kırılıyor, koca bir kepenk ıüriitü. 
yor, bil' dükkan ıoyuluycr: ve 
hıç kimıenin haberi bile olma. 
yor. 

Memlekette poliı var; gece 
devriyeleri var; onları kontrol e. 
clenler var. Bunlardan ıonra da 
mahalle bekçileri diye 'ayc-ı bil' le. 
tekkül var. Bunlar nerede idiler? 

Bir dükkan ıoyulabilir. Polis
lerin mahiri olduğu gibi hırsızla. 
rın da uıtaıı bulunabilir. 

- Hayır, hiç bir ıoyİunculuk 
olamaz! 

Diyemeyiz. Hel' teyele blr hata 
nosyonu kabul etmek lazımdır. 

Fakat ıöylediğim gibi bu dük. 
kan, koslcoca bir caddenin üstün. 
dedir, Koskoca bir lükıün ııllın. 
dadır. Buradan her gece birkaç 
devriye geçer. Birkaç kontrol me. 
muru geçer. Bekçilain iıe zaten 
var olmalarına ıebep buralar.dan 
birteviye geçmek, mahallenin ya.. 
bancılannı ııeçmek, onlann için. 
de tüpheli gördüklerini zarar n. 
remez bir hale koyrnakhr.. 
Şu halde tutalnn, ki hırıız, 

devriyelerin geçtiği ııa.alten ıon. 
ra bu işi yaptı. Kontl'oller rıaaıl 
görmedi? Ya bekçiler için, nasıl 
bir mazeret düıünülebilir? 

Dot:"rusu bu hadiae kı:l'."şt1mda. 
ki duyıumuz yalnız hayret de.. 
ğildir. Ne ka:lıır inıafl:ı muh;ı. 
keme edersek edelim, kendimizi 
ıwutacak t!ir neticeye \"&ramayo. 
ruz. 

Umanz, l:i Beşiktaı zabıtası 
çok ıiddctli bir takiple bu hıraı:ı:. 
l"n yakalıyacak ve vakanın ağu 
gölgesinden kendini kurtr:l':'acak. 

r.ttn11-<ı1ıu1n. Sıw-.r hnifi· tır, 

HAK.Ki SUHA GEZGiN 
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ehdidi Rusıar Almanları MubalefetlJt~. 
t k ed b 1 d ·cesiııdt ';J 
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(/Jaf! tarafı 1 uıciclc) e n 1 e a ş a ) .. .. (Baş t(lrcıfı I incide) s~a~r ;;,t~tı:~d ff 

ı mumkun olan her \'asıtııya ba§- mec:Dıır ~ 
(Baş tarafı 7 incide) mak li.zı.mdır. Almanya Nor _ vurdu. Münib konferamımda yet. kümet rti .prrl • ..J 

:;ız 01du~1 bıldırilmektedir. veçte her türlü hnrp hnreketinin miı ynıını gcçmi oklu·u halde Re1no'1111". c ~ 
NORVEÇ]:. J· RA · iZ KITA· en kısa bir zaman nihayetine tayyro-c ile llitltl'in ayağına kn. J e n~ı:-cti;fl b'f Y"'.ru 
Lı\HI 1 > \ ÇIKARILDI kadar bitmesfoi arzu etmekte • dar gitti; neden ıonra büyük biw- ~uyduiıı~ıJ rıİ" ı~IP. 

dir. Buna muhnlefct eden kuv • hata olduğu 1\1\lnşılıın fedakar. ynı Jıiı~1'~· 9 
~ Londra 20 r;adyn, sn!11 18) .. \·etkr ya bC'rtnraf cdile<X k ya lıkları yaptı. lngiliz Baıvekili. ~ dcta h~s t'(ıi. lı"'. 

1• rnn~~ h::ırbı): ~.cz::ır~~!ğd bu~~C 1 <'Zil cckt ır. J{ tava ihraç ı'dilen nin bu hftrckcti muhalif partiler ;.ide ,clıf L bıt ıib 
ne re : en rc-;ı:ıı ır te ı e . 1• lngiliz kıtantı Nor\'CÇ kuvvetle· tl\rafınd:ın şiddetle tenkide uğra. 1 t>jıte i~" ~le i~ 
d;fa o.nr~k. f ran ız k_,UV\ ctlcrının 

1 

ri icin lı:ıkiki bir yardım teşkil dı. Bu tenkitlere doğrudan doğ-. kıı kil edi1tf1t . 
No:Ycçc .ıhraç .01~ndugun~- '.c ~ • etmiYecek belki harp harekalı _ nıya Eden ll>i hükümet pısrtisi le§ • iti~~ 
kerı Caalıyctc ı tırak cttıgını bıl· r.rn sirayet nden m sun kalacak • • d b 1 b k }'lüli,. ,:, 
dinniı:;tır. N • ı •çın e u unan azı avam mn. T ~rı- bll 

· o!8:" onc mıntnknla.rı.nda İn· raıı azası da iıtirak ediyordu. ln:r• ı:ı kıtıcll ,iıliıt 
İngiliz harbiyl' nczarrti ta:-afın· gılı~ Y8:rdı~ l:m \•elleı:ın!~. mev. Bununla beraber in iliz Ba1ve. sıf1JI 'jet P'~ıir ~ 

dan ne redilcn tcbli~dc de Non·cçc cudıvetı mutahedc edıldıJ?ı tak- kil" · d k 1 ~ Nih Leh" muhal he ed 
~ı olunan lngıliz kU\'\ tlcrinın dirde Almanların o mıntaknlnr. t 

1 yer:ı~ e. a .. ':. d ay~t ·~- bile ~iiP fl'l'ltı•lif ~ 
bir tek kanp ıt !\araya çıknnldık· da ~ şıddetli tedbirler almala- a"d ~es esı yuÇzkn ~n :rp pa • günl ('de . ,Alı1'' 

& ( o ,'un, C'h!.'fkJıJ'ıle üyfocliı;i nutırnıı tt '·' a.' 11 t :ılliıl. edeı! 1 b'ld' =ı k __.. rım mtac cd<-<'<'ktir. a ''? 7.arn::m e 0 • ova "Y• ~ • .ı • j\tfi ui' 
arı 1 ırı me k·uır. !R l Al ,_ • ıelesınde Çcmberlaynin harekeli- lıoef'! y•P :H L:ı mı ğı 1. t1ır: us nr, " manuırı tenkıdc . crın• 0(r· 

"!t 1. ı n lıitnrnf lıir mrınlt'l tl<'n f rJ.lı nııuımt'lr • onn~k :ır. :.IOlt\ I:.ı ,or-öm.ı.Ht!liE baıladı ni tenkit edenler de dahil olduğu u:t ,.~ \": 
zn-;unda o! 1u nu fırı.<'imek h .. 1 hI~bir t•lwp ,oı.t.ur· r.,knt "~er • n:nlLl'.l\' E ltH Londra, 20 (Radyo) _ Mos. halde bütün muhalif ve mu\"aftk ~l deırtrftı 
h 1 1 •. lr 1 1 "il r<' it l~a o 11tnrnf ~111 h. N"'k<'t etme iııi i k. 0 lo, 20 ( \.A.} _ Gcn"rnl fon ı-·aı- kovada çıkan yeni Sovret gazete mebuslar hükumetin etrafmda ~o> e ·tı t cebi e 
m<'U 1lr· Son m:mlr.r lt:ıh ı Zl'f<'ll'ri rıırmlcl.('(h iı • kaıı;ı kenhorst Noncçll kr.myon şo:örlerl· si Almanların Norvec harekatı ,.; birle\ti. - JJı 

1 
~i utef\~ /. 

"h. o;mıınr,, 1ın • iföıe Jını. 1 aıı:ın:\Jl Ur lisan ı.ullırnınn •. kışlnm151!ıT. ni cepheye Alman kıtantı tnşımnıtn donanmaları hakkında şayanıdik llk l d r~bc l ınan ınil ~ eııtr' J 
ılır· Uu bizi ha.hanın ln~llt<'r<'~e l>n~ı lı:ıttı lıım•l•<'tl hakkında dü. mecbut" etmektedir. "' kat rnnkalcler neşretmektedirler: ·ır b. :z~m~~ arta k'I~ ek~~ nüfuıa giı"10ııa ~il 
iinıllirnırl trdlt· Hnl)n ile l:n,·gan ı:r. ;\o'dur. Stımlıııi ol:ırult ılo<;t MUtc:ıddft ~otı>rlı r "l<lllriilmU•tUr- Buıılar evvela Norveç harekatın. !11'. 1 11

1'.L_n 
1

1
"

0 c~ı'. e. , . ıfçlı hakkiiınil a11\.of ı; 
1 k ıı t k " u ., - <l .. Al .. bü "k b" • • l§ÇI ve ıocra JN'rtı cc·ının !C e. ya11• ı ,ıa.J o ın unu <'t ) o ruz. J~nk:ı a~ı lıa.tt'. t cdh or ,.r. uçık J<oaU!o."llp• _ Bu Oslodo. şh.ldctıl lılr hc"ccruı uyan- • m .. nyanın yu ır strate · · h .. k • t 1 k • t .:ı· M Fakat ıu 

r ı it 1 il l ,. . .ı 1 il • 1 'I k . ll ,, .. k h t" . d" t'" ~ •. .. k d . • rını u ume c a ma ·~ c~ı. u. uur d ,ı. 
ı ı ' ) a o ' L 'c.".ımı ~n n o ııu;..'llmı ·• mr .• ., \"onız•., drrmaktndır. Jı a a)' " •• u ug~nu ay et~k- halef et reiılcı-i bu c,nvcti k:ı":>ul Jetinin ~ erir. e•Jl 

.JUHNAL D'fTALIA'.n:'\ BİR 1 im~anlara mnl!k buluıı.acn~ı!11 General, neşrcttlt'f bir tebutde ~c ve bkuy,u~.t~kvıykclkıtaatı gön. etmediler. Fnknt hükumete karır ıniJleti.1U~Jc6r 1~,1t 
BAŞKA YAZISI ıddı:ı. ~1 ktc~ır. Bunun . ıc;ın I bu kabah Url ı;:ctcci diye tavs'f ettiği erme ım an arı a mııdığrndan h rb. . . • . . tde edı e .. :1 ı 

I'...cn a, .. () (A.A.) _ Jurnal Fran. ıle ln~ıltere. Akdenızd.e·. Norveç nııkerl rine tercttUp ettiğini Norveçteki Alman askerinin mu. a ın ıd~~sı. m~~csınd~ ıtı~t c Iİ 0JduğU ,h( 
k to 1 k f ti vaffakıyctsizliğe dü eccğinin a"'L edeccktennı bıldırdılcr. Bır mud. vet • . ..,ıı}ıaJP~. 

d'ltalı ı:r te i, AJ·dcnız ml'SC- ı ı ımp ra r u me~ı na. crını beyan eylemektedir. kar oldugwunu vaznukt?drrlar. :s det so .. ı:-ıı ~ddetli harp tuaftan fıııılıJ:.ı"t'·rt&c 
Ies e t h ı cttiw· yeni bir ma· 1 h~rk. l~akkındn. t.:t~ı.~ cd~!e~k J " 1 .., ~ 
k d, hiçb·r mıllelin Akdenız _ bır h~~ y ~ ve ıı.bırlı~ı r"Jtmı.e ı.O::'llIHt \. \ m:ı.'E~ !NGILlZ Dii{er taraftan yine bu gazete. olan Çörçil ile Edenin kabineye 1yzii ·"it1 beıı' ~ 
de 1t l'- .ı .kadar ha.} ati menfa _ dah ıyı mud fan ('t.miş olacak - UAırnl\ El.U ,J!l Jer, Almanyanm cep zırhhsı 1111nı. girdiği. bununln beraber Cembcr. 5istcınt!!;~ ~ 1~ 

" lardrr Bu n\c-dc sulh \"C mcde- fından harp acmiJcrini tamamen laynin )İne yerinde kftld;fı gö. de tnı.11-c11ıırl"~'" U n <ılm dıgmı l\aydcylcmck~ . • ' . • . l.ondnı, .20 ( \ . \ .) - '·F~llpsc .. \'<' ı. "}d- t: ~ ıı 
d nıvct vnlnız b ı dnmzdc degıl kaybcttigini ve esasen bunların ru u. ,o0·'ster : ••• tiıı te ır " • · ... . . ' .. Bnrdy., lıılmtcnndcki lngiliz muhrip • ı.-
Bu gazeteye göre. İtalya Ak- Avn.ıp:tdn. d 3 ~ah:ı eroın bır su. lerinlıı deniz mlltıer.elC?r! dUn Loııdra harp kıymetine rnalik olmadık. Bundan sonra Finlandiy mc. körÜ:ıe \tt •~ıı'., 

dcnirin en bUyük milletidir. :'-.1ıl. rct.to tr-:nın cdılmış. olur. ya v,elmlştcrdır. larının meydana çıktıg"Jnı söyli. ıelesi "ukua geldi. Franıadn ol. nu b!le:C 1ı0tıl ~ 
1i hııy, tının m rkczi bu denizde lT~LYA. Al .. MAN ıllLLETİ· Vlnston Ç<lrçll, oınlralllk b!nnııı ö- yerek, tamamen zayıflamış olan duiu gibi lngiliz milleti de her taat ıle dl" ıı.-b-tf_j; 
bulunmakta ve nnldıyntının en NJ .., h.AHRAMANLICD..TJ nUnde bnhrl,>·elllt.rc hitaben blrlmç ııö: Alman donanmasının igilizler ne pahasına olursa olsun Finlan- P1~-51;ii_ıı\i ~; 
hilyük kı.mı Akdenizde yapıl - SF...MPATl fLE T~KİP ıöylcml~ Uındrnlılnr bahriyelileri karşısında mııvaffalc olamıyaca. diyayn yardan tıuaftan olduiun. yan ~u .rııft' f"" 1 
maktadır. Bundan başka Libya, . • ED}YOR:\iUŞ. " aıkı§lnmı"tır. ğmı ileri silrmektedirlcr. dan bu memleketin Sovyetlet bir. bani'

1
/ delil" 

bir 1laly:ın cvnl ti olmust.ur. . Mılano, ~ J. ( A.A.) - D. N · B. liii ile birdenbire aulb aktedive.r. "etli '' 
"ihıı\· l Akd niz. İtalyayı ımpa.. 8Jnnsı. bUdırıyo:: . Bu mlltru.elcr "Herdy .. muhribin R k b- . ~j efkanumumiye üzerinde 

ratorluğuna bağlayan yeg&Ae • Ikgım<' Faııcıst:a gu.etesı, ln.· mensup takrlbe GO klfiden lbaretU, on1en a ınesın• büyük bir ııır11ntı ynptı. Bu sar. F2 
~oldur. Fakat Akdenizdc lngil - g~lt.crrn~~ ~ıtnrnf1nra karşı ta.~ muhribin ail,-arial Xnn-ık mubıı.rcbc:ıi e: 
tcrenın he cmonyasını temin e. bık cttıgı şıdd~t mct<?dlnrma hu. eana.,ıııd:ı öımııştur. de deg""ı"şı"lık <J s c• a.A 
den iyasi"\ askeri bir rejim cu~ cd rek d_ıyor kı: . ,~ uqu··n lf"'I r 
hUküm surm ktcdir. :F'ransa ve lngıll;<'re bır taraftan bıtaraf Çl;irdt ezcümle dt!mlştir ki: '•Gece 11 \'' 

bilha fngıltcrc milli bir hak- d~~·letlı>rı m.av~d?tc."!1 \'C ~.~.en gOııdUz hlllerlmtzdc ve ccı!ebl bil- yapılacak H11kilmti•ıı ı:orlılmf'ğt! !lft 'tın JJ{}'l:CS 
.a da) nna.rak ,-cya hayati bir i~ ~udn.faa (>vltıgı ıddıasmı buyu • Jerlnllc dot:ı~·ın k:ıhrııman filoUIWa.rı iN 
ıhby 1 doiayısile değil. impa _ tu;ken. dıt:~r ~ar~ftan. beyne~ - mw temsil eden ırlı:Ierl scl4mlıyoruz. s o 
ı torl ıkl rmm hudutlarını ge _ mılcl her turlu nızan!l~r~ hıçe Siz bizim ,.e mUlle!lldm!ı: 1',rnnıızı.a- (Baş tarcıfı 1 incide) d 
ıu~etmek \"C malik oldukları gi. sayıyor. Da.ha CVVE'lkı gU_n. A - nn VJkingıı topreğmı, Non·cç toprn· Kral kendisini kabul oderek ı ı 
ıış \"C rıkı~ kamları ve bu deniz. merlkaya g-ıden \e hususı mek. ğmr nn:ı:I zulmünden lturtnrmak için uzun milddet görüşml\ştUr. ~ 
ıkkı üı:ıl rı save inde Akdenız tuplarla dolu olan ltaly::ın pos· kullanac:tğımı:r. orduların pl§t:ırtıın- Dün de C"enc llUti liderlerin • ~ ifil 
11llc:U rınc tahakküm etmek ta. çantası :ı:nusndere ~~ıln~lş, ~ı- ınnm . ., <len GeorJr Brntianu krnl tara • e . ~ 
1 ıl{ 1 hu çleniT.de yC'rleşmiş.. çılouş, aansurdt'~ gcçırıl~ış_. ~ır o · ı.ouA ıu n.m 'J'Elfl,lKt: ı fmd:ın kabul .cdilmif3lfr. tJV: 

7 1 Fran ız • lngı iz sis. çok ~~ktuplıır ımb.. dılmıştir. ıoıcholnı, 20 <_ ·> - Oslodıın SövlencUğin g-ör , kabinede . f, pf:~ 
m Akd nız milletlerinin hak· Bu musadc:ı e Cebelutt rıkda ve gelen hrıbcrlerc ı;orc osıo .kıtlık tch· yaprlacak' değislklikte Bratia • RAIMU QUELiN t' ~'-' 
rı 'l \e hürrivetiııe dnimi bir İtaly~ v;ıpurl~~1ndn yapılmış _ 1 lfü i 111trnd dır. Ekmel• "c sUt tA- nu hariciye naım·bğmn tayin e· ve JAC ~ ,,.,..wıırı;°p0-'~ 

tızden baska bir şey değil .. tır. liuIT1vct gokl .re çıknnh - yınlan çol. ııznınuştır. El, hrç yoktur. dilecektir. Bununla beraber. bil- tnrnfmdan ıe,1mı dt. blr •~ · • ~ l1t r.t ~ 
Jır. yor. Fak t hnkıka.ttc ayak al • tün bu kabine deği~ikliklerinde A,kın ""' nldııtunn_. Bir erke~~" lbtl.~' ~ ~,JJ 
1t-'ynnın kdcniz meselesini tında çiğneniyor. 1nı::ilt.ere böyle ALl!.A4"\'l"'A NOR~.;Ç !la5'-'onnl cepbcvi ~--sı·ı -.ıen Hkr.- Ocç.n hlr kndm ... Bir Jmlb. .. ~ _.....aııı ~, ~ 

üJ harek t t ki h h Id d HARBlNt ÇABUK Bı' JRMEK J "°11 ıt:U ~- .ıı J'"" ı yati, mn y ti \e hürriyeti e " m e. rr 0 c c - ze\•atın hUkCımet ba~ına getiri .. 1.."lllml!' 20 l "t:uınd:ı bir kJM!rS.• ııe ... •· ...ıf. 
me5C'l ı olarn 1r orlaya atma.ğa. niilcrdcki hitkimiyetini isbat et- lSTl YOR lecej?i kati olarak söyleneme • ı~tc bt; mP\'Z;Ud olan Jmwefll ,-e ~"' ..,~ 
1 kk rd t._, k mek \'e d t düşman bütün dün. B ı· ÔO (AA ) D ,. B ı t d" ,.e -· d,.ı-ı ı ' ır. 1.iU)'nrun gere '· d. n· uı, ., . . - ... ,. . me ~ e ır. • t:Kı,Eı: Jt:T.NAI. &on dllıt\'• ... tıı J111 

r \ çıkı Jnr. g TPksE> Akde. yayı "en 1 murnknbesi altına ajansı bildiriyor: R0'1ANY Ul.ı\Nl A t 11 clJ wı.ıl"' 
ı zı ı d hih hakkında ) eni bir almak cmcliooooir. Fakat buna lncilizler, Norveçd muhtelif il\TISAJ>f NI.;\., 1.\. ı 

rnnti . U-mi istemeğe hakkı daha ne kadar zrunnn dc\·am e • noktalarda ihraç yaptıklarına. n 
ardı· ltalyanın bu h ıkkı yeni decek" ln~ıliz adnl tinin degil. Norvcçlc tenuı.sı lemin ettikleri. 
\Tııpı.>'lm en bn.sit sartl!ırmı tcı:J hakiki adaletin ~ lC'bc cnlacağı ne dnir haberler işna etmekte -

.1<11 et.. ldedir. giinün arlık ~ nkln ... mış olmasını dirler. Almanlar tarafından bu 
BJ gl\ZC'tC', c asen Fransa. ve temenni ~elım. Bu ıtibarln. fta1· hususta deniliyor ki: 

'.tl~ t,..re t'lrafmdan Akdcn,izde ya, lngılız emP<'rvalizmine de _ 
ıtl:- ı.. <.'dilen askeri \'e bahri ta- :nizde ve hnvndn, öldiiı Ucü rlarbc. MtitemadiyC'n kc5if uçuşları 

1 :ı..l:.kll'rı 51 teminin ehemmiyeti· 1cr ındiren Alman mil!etinin yapan Alman hava ordusu. şi • 
nln bUy'..ıh lıır kısmını kaybetti .. kahramnnhk mcnukibini bliyük mali Norvecin muhtelif nokta • 
':ini, rU,.,kU ubtemel bir ihti w bir S('mpatl ile t kip <>tmcktedir. larında, lnA"ilizlerin fiyorlarn ve 

: !t 1t lynnm mühım dl'>niz.altr Şimdiden gorülüyor ki. A, ru - uzak ıssız limanlara ehemmiyet.. 
. i1ol ~ ·..: t yyurelcTinın büyük p:ıdn artı'• fendi \'C köle bulun· siz miktarda kuvvetler ihrac; et· 

- -r;•·l~t. der. Ko)dum ! 
- A m olarak mı beş lira 

• ya· r., y es b~nkn:>t halinde 
1? 
- 1. tın olarak kovdum. Ya ' . 
~kcç vap VC"rir· 
- ... '""· .. enin heı:ı nltrn lirayı 

o.hırnlc. < ~ liralık bir cck yazıp 
koydum. 

a:ı 

mıyacağı denr y kla~mnktadır. tiklerim mliı:ahedc eylemiştir. 
INGfLIZ AJANSINA GöRE Hakikatte mühim~ 1nniliz kuv. 
Romat 20 {A.A.) - Röytcr: \-etleri yalnız Harsvad c.ivıı.rın .. 
ltnll sıyn i m~haflli. Çember da bulunmaktadır. Diğer nokta.· 

la.>n'in dun Avam Kamarasın<fu lnrda mfuıahf'>,de edilen hafif nak 
!ngiltcrenin Balkanlarda sulhu liyc V\!snıtinin snyı itibarile e • 
idame etmek arzusuna tercüman hemmiyetsiz o1dukhırı anlaşıl • 
olan nutkundan dolavı memnu _ mışt.ır. Bin cıuılcyh, bu grupla -
niyet beyan etmektedir. Maama- rın Almru1 kuvvetlerine karşı 
fih aynı mahafil, cenubu şarki harekatn C'Crcbilcccklcrinc şiın • 
memleketleri n~zdinde bulunan dilik intizar ('dilemez. Non·eç 
siyasi ıni.ıme&"illeriıı iştirakile kumanda mnkamntlle gfıva te. 
Lo dr d ı k r ması temin ~dilcli~ine dair nlaıı 

S J\OÇt N pipo, u yanma.?., n n a yapı an son on erans. 
1 

b 
1 1 

,, 

d"rl r. lar Ü?.erine nikbinliklerini gizle _ ıa eı', la kın mukn\'c.metr. 11e • 
~ miyor1ar. , ·amn lcş,•ik <'dilmi olnınsı kcy-

İtalvan sirn i mahafilinde be . fiyetındcn galattır. Bu tCŞ\'İk i· 
yan <'diliyor ki tmlya. diploma • se buj?'Ül',\Ü vaziyette tamamen 

beyhudedir. tik hareketi saveısinde Avrupa 
, h:ırbinin Akdcnizdc ve Balkan _ İnr>'iliz.l<'rin vaptıkları ihra~ 

,. . , d n P poshuro tıt\la lara sirayetine mani olmağa mu. hareketi nümavişçile.ri, ·orveç. 
a ' ' un: u • 1 

lOY ha,dad 8 
• vaffak olmu vı: bu ı.ıuretle Avru_ te harekat )ap:ın Alman k1tn • 

\'a m z. a u ..ı... b k Al d tı · · k b. t ht·k ~ Btılu• 1 m ' panın u ı mı ne manya ne e a ıçın yn ın ır c ı e nrzcı.. 
·~hu1 ,. ı ~? • italv;ı tarafından tehdit eclilm-: memeklc beraber. İngiliz kcv .. 

• · mektedir. Binaemıleyh bu maha. "·etlerinin rııe\'cudivetinc ve Iaa. 
I:L: · •. l';.J'I d h • f ·zla ·u~iye: filin öyJedi ine göre. lngiJtere .. liyhetinc Alman ordusunun artık 

;m. nin hangi tehlikeye karsı tedbir. ta ammUI edcmiyeceğini anlat-
Yı: • • k ndi. nin ttı1 m 1 yok. ler alma ı derniş eylediğini an 

tıı-. Onw it'ın , anmaz. lamak mü~küldiir. 
• • • 

B lzo:ı-; birı:ok Skoç h ikayc>· 
Jcrlnı Yahudil<'re tatbik c. 

erler. 
'P'illıakiJ· hi t b hsındt' bi· 

rind 11 a :ı ı knlmn.z.12 r. 
:iar kı. lnanılml}a.cak fık. 

t'l nakledilir; ikı 
, n b rı ötckıne: 

\.ır n, d mı . Bugün ina • 
ılıruyar :ı c b r b • di eyle knrşı. 

ı ştım! 

- ' ~ıt.? 
- Bir ("ki>': n.\UC: avuç parala-

u ;"f'rc n'•" r: bır Yahudi de 
oııl:ı.n ı · hp Skoça ~eri 
rbt y Z'f' "· 

Kırım harbine dcir yeni 
bir roman 

1 ";4 l ııeslndc yapılan Krım 
hnrhuı dnlı Sov) <'t yazıcı in -
rınd n H r ) t bir rom n ynz 
mıştır Bu romanda Slvnsto -
poluıı mlld tna ın~ dair ah _ 
n 1 r 'ardır. Itu tarih elsi 
prol r Pokro\Skfnlu son e· 
nelere kadar tenkid ettiği H.u 
anıl r Jlrrlnd"n ' Kırım mu 
hart'hc fnd hezimete uğraya~ 
Kornllor ile> • 'nflmof ve diğer 
kumnndanlnr yeni romanda 
mıııt lılr<'r 1 shr mnn otnrak 
•ö ı ı llnı kte lir. 

Askerı 
Kamus 

Herkese laıım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
)eri: \ 'AKIT lltta~ 

Dülm~ , 20 ( \ . \ .) - Rö)1er: 
Doktor R1odyüsiln rh·He1i altm. 

daki Alman hc.ı.f:'föe Romf'n ma
kamatı arn.sındnkl mil1..akercler 
bitmiştir. Bu husu~ta hlr nnla mn
ıım bııgi.in inıuı edilmesi bf'kleni
:•or. 

Mrıkiır nnln~anın ıjll n nğıdaki 
Uoktaları ihth'n edeceği z:tnnolu
nuyor: 

1 - İki ınemlekct ara ında ~im
diki ticari muamelelerin ,.e tediye 
6lllaşmalannm. Alman himaye ida
releri de dahil olmak Uzerc tcvııii, 
Polonya bundan hnrll'lir· 

2 - - Bir tıırnftan P.omam a di
ğer taraftım Almanra. Bohe;,,y 
v.e Moravya ara mda gümriık ro
Simlerinin tevhidi. 
_ 3 - Romanyocla, Uınıcat ) nsa
gtndan l'Wl"I im7.n t"dilmiş olnn bü
tün buğdny muknvelC'l!.'rinln lııtbl
kına dnır muknv<-lc· 

VAKBira 

abone 

08UIMlU: 

taratmdan ~orlllme.m 



000 klUliifil~©I~ 1 
~ lfil~lÜI lhl~ftal 

/.;tanbulci.a: 

1 
Beşi~taş Altavı 5 .. O yen' ı 

TE • 
1 

Moranj şaşkın ~aşkın bir lah. 
ıa oruı balm. 

- A ! Siz misiniz?... Reni mi 
geliramiz? CI~ :ı. mıdır ? 

Kı- 1 ko · ıı. t ~esmı 
ç. c.. n... l c.-.ıgunu nc<le. 
rek infliyaki bir hareketle o ta
rafa. dogru git ti. Sonra dönerek 
tekrar sordu : 

• 
Mat yönün de otomobile bindiği-
ni ı;örlınce b~nzi do.ha ziyade n,. 

tara';:: 
- A ! s·~ d"' mi ı;eliyorswıuz:' 

1 
' r ne b "? 

""' in n cevap verdi : 
- He.yır, o gelmiyor. Onu yol. 

d:ı. bırakacağız ; o tarafta bir i~i 
vannıs. 1 

Anha~a~~~ P l ınorduya 4 - 3 ga ı, 
H. MUNtR 

~-o-ıdu-ğu-hal-c!e:~--4 Ferner Gençlerbirliğine 2 1 ınağlüp 
keke]~~ demek ist:yor~un. diye Galatasaray Mnhafızı 2 - O yendı 

- Reni mi getirdiniz? Nere
dedir? 

Beti benci sapsarı kesilen Se. 
rafin ceva:p vermekte acele et . 
medi. En büyUk tehlikelere gö. 
ğlls germcğe azmetmiş gibi va
kur bir eda ile dimdik duruyor
du. Matyööye buz gibi bir el u. 
ı:ıttr. Fakat titremiyordu. Onun 
burada bulunmasından bilakis 
memnun görünUyordu. Nihayet 
büyük bir soğukkanlılıkla: 

Vakit daralıyordu. Moranj. 
gittikçe arttın bir içsıkmtısı ile 
boğuluyor. çırpmıyor, buzlu ter. 
ler döküyordu. Otomobil köprü. 
yü geçmek Uzerc idi. Moranj 
Anten sokağından uzaklaşıldığı
nın !arkına varacaktı. Binaena
leyh, Semlin yavaş yavaş ona 
hakikati ıınlatrnnğıı b~ladı. 
·Renin hastalığından bahis açtı. 
Aziz yavrucuğun her halde bir 

kapıı:ı vu. 

N-orman tabancasını çckmi~ lSTANBULDA: 
Çe!ittrin kalbine do~ru tutuyor. Milli kUmenln lstanbuldu 
du. Çc::ter aynı Ş<l§l:ınlıkla: ille <loblaamnn mnçları dUn 

- Ne o? Sen <le mi? diye ke rnkslm stndındn tımtrin Al-
l:clemcktc clevam cdiycrdu. tınordıı, Altay tnkımlnrt ile Ve. 

- Ne demek sen de mi? !'a. \"C Beşiktaş talcıml:ırı ara-
- Yani sen de "Kara ~cmbcr" ' smda oynandı. 

çetesinden misin? t~cçcn ha nn lzmlrdo Gala-
Normanın sesi aök r:Urilltüsiı tnı:;nrnyın her iki tnkımn m~{{-

nü andıran bir tch1itle: IOp oluşu ve Fenerin de l•Ut,:ilk 
. • bir fnrkla gnllp gelişi iki h-

Oyuna Alta)•lılnr başladılar 
tık dakikn.daltl hücumda Saim 
'Mehmet Aliye korkulu bir an 
geçirtti. Fakat bundnn sonra 
Beşllctaşlılnr dUzgUn akınlarla 
1zmlr kalesini sıkıştırmağa 
başlndılnr. Nihayet 8 inci daki· 
ka.da Hakkı Şereften aldığr bir 
pasla Bcşlktaşın flit golUnU 
attı. Go!Un aknbinde hucuma 
geçen lzmlrlller Beşiktaş kale
si önünde bir şey yapmağa mu 
vatrnk olamadılar. Blrnz sonra 
\'aho.bın bir favul atışında 
Mehmet Ali topu ancak korne
re atı:.rak bir gol tehlikesini 
atın.ta.bildi. Fakat bu korner
den hmlrlller isttfnde ed{)me
dller. 20 inct dakikada İbrahim 
sli rdUğU topu ortalamak iste. 
dl, top falso yaparak kale.re 
girdi, Beşllctnş dn mıoci goill
nU bu şeklide kaznndt. Oyun 
cok seri setlyor. Devı:enln bun • 
dan sonrakı lttsnıında her iki 
takım <l. n n't ·ı t ıl:::ı.rmn ıı mu
vnffn't olamndıklnrrndan tıt
rlnci dc\"re 2 - O Beşiktacın 
gnlihly lh le hlttl. 

- Evet kIZinlZl getirdim, ee. 
dl. Birdenbire azıcık rahat.sır
landığı için geri dönmeyi makul 
buldum... Bizim evdedir. Sey:ı
ha.tten bir parça. yor!?Uil düştil. 
Sizi beklivor. 

0 

ameliyata ihtivac:ı olduğunu 
söyledi. Moranj, mağmum yü. 
zü, bulanık gözlerile bakrn din. 
liyordu. Otomobil Şan.zclizeden 
geçtiğı vakit Sernf inin evine gL 
dilmediğini görünce biraz evvel 
bahsi geçen ameliyatın yapıldı
ğını nnlıyaro.!{ J;öğsü yırtılırca
sına hıçkırmnğa başladı. Matyö 
arkadaşının hwnına.lı ellerini 
kendi elleri içine almış. onunla 
beraber ağlarken, Serafin nme
liyntın yapıldığmı da söyledi. O
tomobil Boesi ''e Pepinyer so
kaklarından geçip birdenbire 
Sen1az:ır istasyonu önlinde bu
lundu. Oradan R~ sokağmm 
dikine yoku~u ve siycl:ı, mun. 
dar evleri görünüyordu. Bu 
manzara karşısında .Moranj yıl-

- IInydi b:.ıoalal Bana rranl mir takıLH hakkında nıuhlttc 
o!.ur::a:ı bır . .::: 1 "Kara cember" ı bır altı.lrn uyondır<lı~ındnn mnc 
c;ete: ın n rc. :ı l:ar~ırnda <lurur . sont\ne lrn.dnr stamvumn 4000 
ı .. n. ba cı be le bir }Olan uydur. den fazla biı' mer~ltlı topln-
ma't düş:r mi? mı. tı. 

Çec .. er: I \ 'cfa: :1 - Altınordu: 3 
- ~e.1 deli m:.,in Norman? di. HnJceı ı Ahmet Ademin ida-

Y?r.du .• ~en çıl.:troın ,r;ıı? E_ıı.~a 1 rcsln::ie oynanıı.n bu mUsaba
nı~ı~ . K.ar.a çcrr:~~r çctesınuı lrnya ULkıınl.ır at;ı.ıgıdaki knd. 
rcısı dıve h1~ap ediyorsun. rolurln çıl.ınışlnrdı: 

Nonnan b:r kahl:aha il'.ttı; ta . AJtmordu: Necati - Hnlim, 
bancasmın vuiy~t;ni dcj'ti~tir - Zi) t\ - • cthi, .\dil, NurJllah -
mc't&izin: · k s ı..ı ' h N k • ıımı -, n "• ... tA.Z nr, n.nu , 

(Daha uar) ıra .• kl. 

21.4.940 Pe.zar 
12.30 Pro;r:ı.m ve memlel•ot saat 

aran, ız.aıs: Ajan3 ve meteoroloji ha. 
herler!, 12.60: l'J"UJ:ık: Fnsıl heyeU, 
tS.20: MUzlk: H:ılk TUrkUlerl, San 
R.ecap ve A%1ze T!lzem, l:l.30/l 4 80 
MUzlk: l{Uçilk orkestrn, ıs.oo: Pro. 
gram vo memleket Mat nynrı, ıS.02 : 

MUzlk: Rıı.dyo caz Qı ltı:3tı ası, 18.30: 
Çocuk saııU, Türk maarit Cemiyeti 
o;u:fu taılimerf 'Tu.ru!ından Koro, "e 
mUT.Jkll t:ırlaltı.t· .ıs fi:'>: .Berbcııt aaat. 
10.lO:Memleltet snııt ayan, Ajııns \'e 
?.reteoroloji luıberlcrl, 10.30: M:Uztk 
Fasıl heyeti, 20.00: MUzlk: H:ı.lk tur. 
küleri, Malaty:ılı Neco.U ve Sa.dl Ya.. 
yer Ataman, 20.15: Konu,ma (Tarlh. 
lc.n Sayfa.!Ar), 20.30: .Mllzlk : Kan§tk 
program. (Dört okuyucu 111ra !le) Ça. 
!anlar: Hakkı Dermaıı. ZUhtü Bar
d:a.ko~lu, Hasan Gür, Hamdi Tolcay, 
Okuyanlar: Mctharet Sağnak, CellU 
Tokııcs, Safiye Tokay, T~n I<aıu... 
ku§. 21.llS: .MUzlk: .FJUt Solo'lan -
ZnhJd Sezon tnra!mde.n. 21.3~: MU. 
Zlk: Dnns mUzlği (Pl.) 22.115: Mem.. 
leket ııaat ayan, Aj:ınıı habcrleriı z1. 
rnnt, Esham - TatnilAl, Kambiyo -
Nukut bors:ısı (Fiyat). 22.ao: Ajans 

spor aen';lsl. 22.<lO: MU:z:lk: CUband 
(Pl. ) 2S.21S/23.SO: Yarınki program 
ve kapanı§. 

Cumhurreisliği Filarmo
nik orkestrasının 

programı 

Cumhun-cfsllitl FllArmonlk Orku. 
lrası 70 k1§111k kadrosu ııe 28 .Nlsıın 

gUnU §chrtmlı:e belccok ve Baray il. 
nemaaında dört konser verecektir. 
KoMer günleri ve knnscr programı 
vu oeklldo tertip edilmiştir: 

B!rtnct koruıer: 29.4.940 saat 21 de. 
Şet: Erıı.st Practoriu.s, Beethove.n: 3 
Uncu Leonore uvertUrll, Becthoven: 
5 inci piyano konçerto3U, mi lxımol 

majör. Solist: Ferdi Statzer, Brahma 
l inci senfoni. do mlnör, VağnM: 

Tıı.ruıhO.uıser uvertUrU, 1.k!nc1 konser: 
l.IS 940 saat 21 de: Şe!: Hasan Ferit 
Alnar, Beethovcn: IS inci aenfoni, do 
ııılnör, Vasııer: Trfstan ve lsoldo'den 
pre!Ud ve qk ölümU, Solo Şan: Be. 
mlha Berksoy, Puccinl: Butterfly o. 
perpsmdan arya (anneciğin seni) . 
Pucclnl: Tosca operaamdan T03CO... 

nın duruıı, ltalyanca, Pucc.nl : Butter. 
fl,y op rasındıın aryo. (b::n dnlgı:ı 

&özlerle), Ccsar 1'Tılnck: Senfoni, re 
mlnör, tJçUncU konser, S.5.940 ı::ıat 

21 d" Şo!: Erns Praetorluıı, A. Ad.nan 
Sayı;m: DtverUmCllto, Ulvi Cemal 
Er .. ın: Bayram, Tschııfkovsky: Cevlı. 
luran sUv1tl, Hu.san Ferit Alnar: 

,. t - Yn'ı"d, Cnro -
n, • r:', .ı, f ... l.rıı - N~ 

• • e~ ın . Hilmi, Mııhtcşf'm, 
I'.il .. . 

o~ m \"cfnlıln.r bnşlndılc.r . 
tzmlr mu:l\ in hnttında kesilen 
bu akından sonra Vefnlıltır 
hnfif bir UstUnlUk kutdular. 
\"efn açıklarının gUzel caJış
ma ların:ı ve gllzcl ortalarınn 
rn.ğmon üç ortanın bcrb, el o· 
yunu bir nctico almalarınn mn
nl oluyor. Oyun nğır devam e
diyor. Ya,·aş ya.vaş Vera atılı· 
yor ve bariz bir UstUnlUk kur
mağa muvaffak oluyor. Niha. 
yet 30 uncu dakikada SUley .. 
mıın 3G metreden çektiği bir 
frlldklc Vefaya ilk golü kaıan
clırdı. Bir dakika sonra da Hil
mi çok uzaktn.n gUzel bir vole 
şUUe Vefanın ikinci goltinU de 
attı. Bu iki gol lzmirlllerl biraz 
bozdu. 

Vefa mUtemadiyen hUcum
dn. Ara sıra İzmirlilerin de 
şahst birkaç hllcumumları gB. 
rUldU. Fakat neticesiz. Bu arn. 
da vohı bir gol daha kazandır· 
sa da ha~em ofsayd nddetU. 
Vefalılar ha.kim, ve mUtmoadl
)'cn uzaktan şut tecrUbesinde 
bulunuyorlar. Fakat neticesiz. 
Nihayet birinci devre netice 
değişmeden 2 - O Vefa Jehlno 
bitti. 
lK1NC1 DEVRE: 

Du dene oyuna. Vefalılar 
başladılar. tık dakikalarda Ne. 
clbin sUzel bir ortasından tın. 
mi istifade edemedi. Vefalılar 
mütemadiyen hücum ederek 
lzmi r knlP.ııini sıkıştı rıyorln r. 
4 Uncu daldkada. soldan Meh
medln bir ortasından istifade 
eden Necib sıkı vole bir şlltle 
Uçllncll Vefa golUnU attı. Bu 
golden sonra Altmordululnrın 
biraz açıldığını buna mukabil 
Vefalıların bozulduğunu görll
yoruz. Nihayet 11 inci dakika. 
da Said soldan aldığı bir pasla 
lzmlrin ilk golUnU kaydetti. 
Fakat 21 inci dakikada Vefalı 
HUscyln Uç İzmirli mUdafli at
latarak kaleciyi kontrplyede 
yakaladı Ye gUzel bir şUtlc 3 
Uncu Vefa goluUnU de attı. 

Yedikleri 3 gole mukabil 
tzmlrlller açıldılar. Vetalıların 
da yorulduğu göze çarpıyor. 
26 mcı dakikada Saldln çekti· 
ğl sıkı bir şUtll Azat bloke ede
miyerek elinden kaçırdı ye to. 
r.ıa yetlı;en Har.adi lıu suretle 
tklncl lznılr golUnU de attı. H 
Uncu daldknda yine Said aldı
ğı bir geri pasını ustahklr bir 
F;eklldc kullana.rnk lzmlrln U
çUocU golUnU attı ve mUsaba
kn. netice değişmeden 3 - 4 
Vefanın galebesiyle neticelendi 

Prcltld \'O iki da:uı, Necil l\:a.ztm Ak. 
ecs: Çitte telli, Dvorak: ~ ine! senfo. 
nl, mı minör, J . m.raus.s: Viyana or. 
manmdnn m~llar ~ DördUncU koııaeı 
4~ 910 sant 18.SO da: Şef: Hasan Fa. 
rit Alnar, Verdi: Tn!lhln l.."UdreU ope. 
ras: U\•ertUrU, Cemal Re;:ılt KIU'llgöz 
Gounod: FnU!lt op:mı.~mdMI bnle mU
zJğt, Tscha.füovsl•y: ' Uncu sen!onl, 
!a mlnör. 

neştktaş r> - Altay o 
Bu mnc hakem Nuri Bosut 

tdnreslnde oynandı. Takımlar 
aşağıdaki kadroların cıkmış
lardı: 

Altay: lbrahlm - Ali, Mela. 
met - Te\'fik, ümcr, Meh
met - Saim. İlyas, Vahap, SR· 
l::\haddin, Ha.kkı. 

Deşlkta': Mehmet Ali - Tıı
cı. Hüsnii - HüsP.y!n. Rlfat, 
Fe~ - Bayati, Hakkı, Bedii, 
Serci. lln"llhlm. 

B!letler Saray ıı!nemuı klieıılnden 
almaeaktır. 

~ıaşk~lıktnn gözleri dönen 
~~~n:nJ. bu masalın gayrital:ıil
tıgını farli:edemiyor, kızı rahat. 
e:~ old.u~ı halde .niçin eve geti
rılrncdı dı~·e sormak e.klınn bile 
gelmekslzın nptal aptnl Sera.fi .. 
nin yUzilne bakıyordu. 

- Demek beni ararnağa. gel
diniz? 

- Evet, evet, çabuk olunu?-
- Peki hizmetçiye odayı ha-

zırlamasını söyleyim, şapka.mı 
alıp ~imdi gelirim. 

JY\·"rc1
• c11 rı , .. tı. Henüz dır \"Ul"ulm~ döndü. Ora-

tKlNGl DDVRE: 
Oyuna Deşllctaş başladı. Dcv

ronin bidayetinde lzoıirli Sn.im 
)·UıUne top tarptığından sa
katlandı. Altaylılar on klşl oy
na mnk mecburiyetinde knldı
lnr. ll•fncl dakikada. Hakkının 
gUzcl bir şUtU tzmlr kalecisi
nin eJJcrlnde kaldı. Ara sıra 
lzmlrlllcrln de şahst hUcurnln.
rını snruyoruz. r'~kat nctlce 
yok. 

12 inci daklknda bir Beşik· 
t.ao hUoumunda Hakkı aoldan 
bir pas aldı. Izmir mUdatllnln 
iyi yer tutamamasından isti
fa.de ederek güzel bir şUtle u. 
cUncU Beşiktaş golUnU de at
masa muvaffak oldu. Blrkac;; 
dakika sonra Hakkının ylnc 
bomba si'bi btr şutunu görUyo. 
ruz. Fakat avut. 

Bu dn.klkalardl\ tzmlrliler 
takımlarında bazı yer değiştir
meler yaptılar. Vahap mUda.
rııaya, sol mUdafi Mehmet de 
kornere geçti. Bundan sonra 
lzmirltlcr Dcşlktaşlılnrı mUte. 
mndiren ofsaydc dUşUrorek 
fazla gol yememek tabiyesini 
kullanmağa başladılar. Bu o
yun tarzından ofsayde düşme
mek tehlikesi ile Beşlktnşlılar 
mütereddit bir oyun oynamağa 
başladılar. Altaya yine kendi 
oyun tarzlarını kabul ettirerek 
bA.klmlyetıerlnl yine kurdular. 

Dakika 34: Hakkının cektl
ğt hlr şUtte top ceza clzğislnln 
lclnde ÖmcrJn koluna çarpıyor. 
Penaltı. Hakkının sıkı bir şU
tlyle dördUncU Beşiktnş golü. 
Nihayet H Uncu dakka.da. Be
dii gUzel bir deblnsmanla Hak
kıdan aldığı bir pası bir pilse 
ile Altay ağlarına taktı ve mU· 
sabaka 5 - O Beşiktaş lehine 
bltU. 

NASilJ 01.~ADILAR 
Altınordu: Şahıs itibariyle 

tyl elemanlara malik olmakla 
beraber takım halinde oyun 
yok. Hatlar arasında bariz bir 
irtibatsızlık var. Takımın en 
muvaffak oyuncusu Sa!d, Adll
lo Hamdi de vazifelerini yap. 
mağa cahştılar. MUdafan ıa· 
yıf, iki hatlar fena. 

Vefa: lktncı dm·rcnln 30 da
kikası mUstesna dUzgUn bir o
yun oynadılar. iki açıklar gü
zel. HUseyin vazifesini yaptı. 
Hilmi ve bilhassa. Muhteşem 
bozuk. MUdafaa vasat. 

Altay: Altrnordudan daha 
derli toplu blr manzara arze
dlyor. Takımın en göze çarpan 
oyuncuları Vahap, Ömer. 

Beşiktaş: Mehmet Ali gUzel 
oynadı. HUsnU ile Taci de ça
lıştılar. Haf hattında HUseytn 
gUzel, Rltatla Fey1.l biraz ak
samalarına Tağmen vazifalerl
·nı yaptllnr denebtllr. Forvet 
beş gol çıkarmasına rağmen i
yi bir gUnUndc değildi. 

KAzım Berkmen 
ANKARA.DA: 

Galatasaray - Mulıafıs 

Ankara, 20 (Telefonla) - Ga.. 
1 D:-·•amt 6 tnctda) 

ır n. n kr t y lm vor.ıu. 
Ser- m. M.at yo 11c :ralnız kalın. 
en t:- rpı~aya b:ı lamadan ('\'Vel 
gen· ı .esal b"r mu ar'pta'·
rı ile gö !'!!ilnil kabarttı. Gouc. 
rinde muzlim bir pişmanlık 
imn."'ı vardı. Bir kaç &niye de
rin bir sUkut içinde Ma.työnün 
yUziine baktı. 

- Müthiş bir felaket azizim 1 
Kızı öldü!... Gebe idi.. Onu hem 
bu çocuktan ve hem de başka de
fa gebe olmaktan kurtarmak 
için ameliyat yolunu düşU.ndük. 
tü. Bende bu kadar iyi muvaf. 
fak olan ameliyatın onda olma.. 
ması akla gelir ~ey miydi? Fa
kat işte. en umulmayacak ah.. 
makça bir kaza. yayı gevşeyen 
bir kopçanm gece vakti, hasta.. 
bakıcmm uykuya daldığı bir sa.. 
atte yerinden çıkma.sı, bu büyük 
f el fi.kete sebep oldu. Kızcağızı 
sabahleyin bir vığm kan içinde 
ölU buldular •.. Ah! Ne güzel, ne 
şirin bir kızdı! Ben onu çok, 
pek çok &everdim .... 
Göğsünde kabaran bir hafa.. 

kanla boğularak susmağa mec
bur oldu. Her zaman gözlerinin 
içinde parlryan altın rizeler, iri 
yaşlarm altında. silindi. Hiç bir 
vakit Matvö onun böyle ağladı· 
ğını görmemişti. Acı hakikatin 
iğrençliği içinde bu gözyaşlan 
Matyöyll büsbUtün yeise düşilr
dU. 

Sera.fin sözUne devamla: 
- Biraz evvel onun o beyaz 

o soğuk yilzilnü öptüm. Sonra 
derhal kendimi buraya attım. 
Bu za.,·allı adama felaket habe. 
rini vermek lazım. Ben tek ba.. 
şıma tehlikeyi gör.e alarak ken
disine her şeyi anlatnbilirim. 
Fa.kat madem ki siz de burada 
bulunuyorsunuz, isterseniz hep 
beraber gidelim. Sizi sever. Her 
halde ref aka tiniz hayırlı olur. 
Otomobilde usul usul kendisini 
felaket haberine alı§tırmz. 

d , bu a um p bır yntnlr. 
Uz.er.nd uzanıp olen karı mm 
hayali göz! ıi onun e <'ımlatıL 
r.ı.tt O"" v nı fellkct ini bütün 
fcc..,,atılc ihsas ettirdi. 

- Kızım öldü! Kız.mı öldü! 
Onu öldürdüler! 

Otomobil caddelerin kalaba
lığı arasından 131yrılarak bir iki 
kö§e saptıktan sonra Tivoli 80-
ka.ğındald mahut ev önünde dur
du. Bu ~eva.bnt müddetince ida. 
ma scvkedilen bir sefil gibi inle. 
yip çırpınmış olan Moranj bir
denbire taş kesildi. Matyö ile 
Scraf in onu kollarından tutarak 
donuk bir cisim gibi otomobil. 
den indirip eve doğru sUrUklc
diler. Fakat ağır havalı müteaf. 
fin geçide girer girmez muhasL 
bin zihninde eski menhus vaka 
her bir tefemıatile yeniden can
landı. O mtitiıiş facia bir kat da. 
ha f]eametle tekerrUr ediyordu. 

Dar ve loş muayene odasşnm 
ortasında, doktor Saray, eski si
yah redingotiyle ayakta. bekli • 
yordu. Moranj, içeri girince, de. 
licesiM dört ta.rafına bakındı. 
Büyük bir üşilmeye tutulmuş 
gibi dişleri muttasıl çarpıyor -
du. 

- Nerededir? Gösteriniz onu 
görmek istiyorum. ' 

Diye bağırmayn başladı. Se. 
ra.finlc Matyö onu 6011 darbeye 
e.lıştırmak igin dalın bir kaç da
kika tatlı sözlerle oynla.mağa 
·~alışıyorlardı. 

(Da7uı var) 

·r------~-------..., 

VAl<JT 
Guetede çıkan bUtUn yazı •e 
resimlerin bukuku mahfuzdur 

ACONE TARIFE"I 
ltemlekrt Memleket 

içinde dr9ında 
A)1ık 9~ iM B.r. 
s n) ilk ır.o 4%6 .. 

Sustu. Birdenbire içeri giren 
Moranj onlann fısıldaştıklarını 
sez.nıiş gibi ikisine de şüpheli 1 

nazarla.rla baktı. Eldivenlerim 
ararken, sanki biraz dilşilnınilş, 
kendini ~opl~ış gibi görünU
yordu. Şımdı, sesi. yeni başlı. 
yan bir çarpıntı ile titrivordu: 

- Söylesenize! Hastalığı ağır 
mıdır!. 

8 a)lık 475 ~20 
1 yıllık 900 JGOO 
l)rlteden B:ı.lkan Birliği tçin ay. 

da otuz kuru§ dU§UIUr. Posta birlf. 
ğlne gtnnlven yerlere ayda yetını~ 
be§er kuruş ummedlllr. 

Al>0ne kaydnu bildiren mektup 
ve telgraf Ocretlnl abone parasınm 
posta veya banka ile yollama ı.c. 
reUnl idare kendi llzerlne alır. 

Serafin henüz kati darbeyi 
vunnağa cesaret edemiyerek: 

- A! Hayır! diye cevap ver. 
di. 

- O halde doğrudan doğru. 
yıı. istasyondan buraya getiril· 
seydl. da.ha basit bir iş olmaz 
mıydı?. 

- Tabii. fakat sizi korkut
mamak için kendisi böyle iste. 
di. Hazır mısınız, haydi çabuk 
gidelim? 

Moranj bir tek kelime ilave 
etmeksizin ağır adımlarla aşağı. 
ya indi. l.şlemeğe ba.şlıyan :tih. 
ninden bin tUrlil itiraz geçiyor
du. Sabahleyin, o yazrhanede 
iken Ren eve gidip yatamaz 
mıydı? Bunda ne mahzur va.r. 
dı? Haleeanı o dereceye gel. 
mişti ki, önUnde açılan bu me~ 
huliyet girdabının verdiği muz.. 
tim korku içinde artık hiç bir 
sual Mramaz olmuştu. Fakat 

Ttlrldyf'nln hn poısta ~rktthtdP 
\ 'AKIT'• abo•ıe ,..zııır. 

Adru dı?tlşttrme neretı 2S Krr. 

n..AN ucnETJ.tmı 
1'tcaret llAnlannırı unum • •~

tırı sonda!> itibaren llAn ssyraıa. 
rında 40, iç ıuıytalarda 50 kuru~. 
dördUncu aayrada ı: ikinci \•e O· 
çUncUde 2 : birincide •: başlık yanı 
kesmece .. llro.dır. 

BOytık: çok devamlı, kllıeıı. 
renkli UA, , verenlere ayrı ayn in
dlrmc'er yapılır. Resmi llAnLırtıı 
ıaııUm saun 40 kuruştur. 

J'lr.a-1 &taht) ~tte c. ımryaıı 
KUtlik OAnlar 

Bir defa 30: iki detuı ISO. Uç de.. 
tnsı 65, dört defaaı 7~ ve on defası 
100 kuru~tur. Uc aylık UAn veren· 
'erin htr lfefru!t bedavadır. Dört sa.. 
tın geçen lltmlamı ruıa satırlan 
~ kuruştan be ap edll!r. 

Vakıt hem do:rudan doğruya 
kcııdJ tı!are yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orhanbey banmds KE
MALEDDiN lREN nAn BUrosu 
ı>Uylı nan kabul eder. (Bllromm 
telefonu: %03"). 



6 - VAKiT 21 NİSAN 194-0 

Küçük bir yanlışlık! 
Muallim Mebrure ile Halke· J insan sanmıştım; beni inkisarı 

virun bir müsameresinde tanış- hayale uğrattın. 
tıl r. Bu, g-cnç, ı;ü:ı:el gülü~lü bir - Fakat .. Mebrure, ne demek 
kadındı. Ağırbaşlı, melanıkolik istiyorsun? 
tavrı ile Refiği pek çabuk ken. - Ne demek mi istiyorum? 
dine be.ğl:ıdı. "xx" gazetesi yazı Bu tecahültine diyecek yok, do'1· 
müdürü <!e, genç munllimi cez- rusu ... Gizli kalması için o ka. 
bed.,b:l,,rek derecede yakışıklı dar didindiğim ~kımızı, g:ıze· 
bir delikanlıydı. Refik, hayatın- te sütunlarına geçirerek, sanki 
da ilk defa ciddi bir aşkla sevi . okuyucularınızı alakadar edi _ 
yordu. Gerçi Mcbrureye gelin _ yormuş gibi, aleme duyuruşu • 
ceye kadar pek çok kadın tanı- nuz ..... 
mıştr. Cevza, Vuslat, Handan, - Kuzum ~1ebrure, neler söy. 
Nurten, ~taclde ve ilah ... Hepsi lüyorsun? l 
de akşı geçici bir "ğ!ence sayan - Uzun konuşamıyacağım , 
hercai mcşreb manlUklardı. Hep Refik ... Dünkü hikayenden do -
sinin de aşkı ete, sinire hitap e· layı s::ına teessüf için kelime bu. 
den maddi bir aşktı. Hiçbiri, lamıvorum. Beni görmeğe çalış· 
hayalperest Refik'a platonik ma: her şey bitti! 
sevginin lezzetini tattıramadı. Telefon kapanır kapanmaz, 

Meb1'1l.reyle tanıştıklarından _ delikanlı ahizevi elinden fırla 
beri . ki bir buçuk ay oluyor - tarak. ~azete koleksiyonuna a · 
ancak Uç defa bulu.~tular. tıldı. Dünkii nüshanın hikaye 

Bir defasında... Durgun bir sayfasını c;evirdi ve sersemledi: 
yaz gecesiydi. Yenikapıdan bir KüçUk bir yanlrşlık olmuştu. 
sanda.la binerek açılmışlardı. Sevgiliye vazılan mektup, yan . 
Çamlıca sırtlarından ağır ağır lışhkla müsveddelerin arasına 
yükselen ny, o gece. yıllardan - karışarak mürettiphaneye ~it -
beri görmeöiği bir aşka şahit miş ve hikaye zannile hikaye 
olmuştu. Onlar, bir tek kelime sütunlarına geçmişti. Mebrureye 
konuşmadan, kucaklaşmadan, Ö- gönderilen zarfın içinde de, ga . 
püşmeden, fakat bakışlarının zeteye yazılmış hikaye vardı. 
çı~ ~htirasile se~i~işle!di. RE~AD ENiS 

İkincı bulu,.cıma yerı, Beyoglu- 'Y 

nun ~özden uzak bir pastanesiy. 
d~. Onların bu garip sevdası, 
hızmetıerine bakan mütecessis 
garsonu bile sinirlendirmişti. 

Nihayet üçüncü randevuda, 
ba.kışlarmm diline konuşmanın 
da kuvveti terfik edildi. 

* * * 
"Sevgili Mebrure: 
Yıuıını başını almış koskoca 

bir adam oldu~ halde, sa.na 
şu satırları yazarken, bir mek· 
tepli Q<>Cuk toyluğile titriyonım. 
Hakkmı da yok değil: Ömrüm _ 
de ilk defa aşk mektubu yazı -
Y~r_ı;ım. {.&iki de in~ryor ve 
guluyorsun: fakat yemın ederim 
ki doğru.) Buna :ı.şk mektubu a. 
dmı vermeğc de dilim varnu -
}·or. Senin yanında o kadar erL 
yorum kJ, kafamda tasarladığım 
en süslü cllmleler, kasrrgava uğ
ramı~ kuru yaprak parçaları 
gibi uçup gidiyor. Kaç defa ken. 
eli kendime azmettim: "Ona 
kendisini çıldırasıya sevdiğimİ 
söyliveceğim!" 

Fakat, toyluğun ve acemiliğin 
mel'un kıskacı, senin yanında 
birdenbire dilimi kıskıvrak ya -
kalıyor; titriyorum, kekeliyo _ 
nım. • 

Mebrure! Sevilmeğe o kadar 
muhtacım ki... Her dakika ya -
nmcla 01m2k, ellerimi güzel saç. 
I::-rnıdc.n, ~özlerimi güzel gözle
rınden ayırmamak istiyorum ve 
bu imkdnlan bana çok gören 
taliime kUsüyonım. 

Mebrure; senin en kızdığnn 
hangi tarafın bilir misin ? "Bel
ki" kelimesini çok kull.anıyor -
sun. 

- Beni sevebilir misin ? 
Diye soruyorum. 
- Bellti! 
Diyorsun. 
- Benimle evlenir misin? 
Sunlimin aldı~ cevap yine ay 

nr "belki" oluyor Mebrure ... 

Milli kümede 
3 ncü hafta 

(Ba§tara/ı 5 incide) 
yapılan mektep muhtelit ma
bugUn saat 2,45 de bıı§landı. Her 

iki taraf zevksiz oynuyordu· Trun 
6 mcı dakikada Galatasaraylıların 
güzel bir akını ofsayd yüzünden 
aklın kaldı. Galntru!araym kiıkimL 
yeti başladığı 30 uncu dakikadan 
itibaren oyun çok süratlendi ve ni
hayet Gündüzün pnsile Salimin 
çektiği sıkı bir ıılitıe 35 inci da... 
kikadn Galatasaray lehine bir gol 
kaydedil~ oldu. 

Bu golden sonra Muhafızgücü 
ha.snn tarafı ep.ey sıkıştırdı· Fa
kat Faru&run mlidafansilc netice_ 
siz kaldı· 

!kinci haftayma dörde çeyrek 
kala başlandı· Beş dn.kika sonra 
Galatasaray bir gol kaçırdı. 15 in
ci dakikada Salinı Galatasaraylı.. 
lann iltincl go!UnU yaptı ve neti
ce 2 - O Galatasaraym galibiyeti 
ile neticelendi. 

Gcnçlerblrllğl - Ft-nerbahço 

Fenerbahçe ile Geçlerbirllği a • 
rasmdaki maç, saat tam beşe çey
rek kala ba§fadı. Her iki tarafın 
da güzel oyuniyle birinci haftaym 
O - O berabere bitti· 

İkinci haftayında GençlerbirlL 
ğinden Ali iki gol, Fencrbahçeden 
Melih bir gol yaptılar ve oyun 
Gcnçlerbirliğinin 2 - 1 galebesile 
bitti. " 

Mektepliler 
muhtelit maçı 

DUn Şeref stadında beyaz 
ve kırmızı kllmeler arasında 
yapılan mektep mutıelit ma
çında takımlar 2 - 2 berabere 
kalmışlnrclır. 

Hayatımda tereddüde yer 
vermomeği prensip yapmış bir Atletizm müsabakaları 
insan olduğum için her halde, 
bu ''belki" 1er beni üzüyor 
'iebnıre ... Hareketlerinde kati. 

lik olmasını istiyorum. (Alla -
ha iılAD.m.Iş olsaydım, bu kat'i· 
liğin aleyhime olmamasını yal
varırdım.) 

Hulasa eev~lim, bu derme 
çatma aşk mektubuna burada 
ııon vermek ıazmı ... Kerede ya. 
z.ıyonım biliyor musun? Matba · 
ada ve iş arasında ... BaşmüreL 
tip: "Ya~ isterim!" diye başım
da hcltliYor. ''Hikayemi bitire. 

' yiın de!" dive avutuyorum. Yaz
dığımın hikaye değil de, bir a.~k 
mcld:ubu oldu!;runu sezse için _ 
den kimhilir ne kadar kilfreder. 
C.Cvabmı hemen bekliyorum. 

Dün Beşiktaş Şeref stadında 
kalabalık bir atlet knfilesinin 
iştlrAk ettiği atma ve atlama 
müsabakaları icra edilmiştir. 

Kalabalık atletlere mukabil 
ancak 6 hakem mllsnbakaları 
idare etmeğe gelmişlerdi. 

Birinci sınıf atletlerimizin 
Mısırda bulunmasından ekseri· 
yetıe UcUncU ve dördUncU smıı 
atletlerin iştirflk ettiği bu mu. 
sabakalar uzun sUrmUştUr. 

Alman dereceler çok dilşUk 
tur. Genç ntletıerlmfzln içinde 
bizlere iyi islllcballcr hazırla
yanlar da mevcut olmasından 
ı;ok memnun kaldılc. 

Atletizm ajanımız Alı Rıza 
nın göstermiş olduğu faaliyet
ten lrnndislnf burada tebril< ct
meğl lılr \'ttzifc biliriz. 

Hakkımda düşündüğünü sami· 
mt olarak yaz. Hislerimde sa • 
mimi ve ciddi olduğuma seni 
nasıl innndırnbileceğimi ilave 
etme,ift de unutma. (İmı.ndığını 
tahmin etmekle bernber ... ) ~bu- Yeni Ne~rivat 
hışma gUn\lmüzü ve buluşma 
yerini bu de!a sen tayin et, sev_ 
gili.m. Dudaklarından öpmeme 
faiıı verir misin? 

Sevgilin 
* •• 

Telef~ !ıeyecanlı. ağlayan 
Mr _,. ~isi komşıyordu: 

- Ban& en bilyük fenalığı 
yaptın, Retlk... Seni ciddi bir 

Halide Edib ve hayatı 
Baha DUrder tarafından 

Halide Edibin hayatı, sanatı 
hakkında toplu hUkUmlerle bil . 
tün romanlannm ana hatlarla. 
hulasası ve metin::len müntehap 
parçalarla ne§rcdilmiştir. Tav
siye ederiz. 

Küçiik Haberler: 

* lngilterenin daveti iizcrir..:! 
önümüzdeki ay Londraya bir 
matbuat heyeti hareket edecek. 
tir. Heyete ·her gazeteden bir 
miimessil iştirak etmektedir. 

* l\arabük fabrikası piyasa -
ya demir vermek için bazı tcd. 
birler almıştır. 

+:· .:\fatbuat, rn.dyo ve turizm 
işlerinin propa~anda umum mü
dürlüğü namı altında birleşme. 
si takarriir etmiştir. I\amm la· 
yihası hazırlanmış olup ynkmdn 
meclise sevkolun::ıcaktır. 

* Hatavda misafir edil('n zd. 
ze!e feli\ketzedelerindcn 700 çift· 
çi ekim mevsimi münasebetile 
yurtlarına dönmek için vilayete 
müracaat etmiş ve sevklerine 
başlanmıştır. 

Bir afyon kaçakçısı 
yakalandı 

Limanımızdan l{östenceye 
muhtelif ihracat malı gütüren 
Demirtaş vapuru mürettebatın. 
dan Mehmet mUbim miktarda 
afyonu gizlice Kösteh(:eye çıka· 
rırken Romen gümrük memur 
!arı tarafından yakalanmıştır. 
Suçlu :\.1ehmet valmz 20 bin lev 
para cc1.asına çarpıldıktan son· 
ra serbest bırakılmıştır. Fakat 
İstanbul gümrük muhafaza ba~ 
müdürlüğü, bu hadiseyi haber aİ 
mı~. vapur buraya g-elir g-elmez 
Mehmedi vakalayarak afyon• ka. 
9akçıhğı suçile adliyeye vermiş· 
ıtr. Mehmet sor~su vapıldıktan 
sonra tevkif olunmuştur. 
tık tahsil çağına giren 
çocukların sayımı 

İlk tahsil çaJ!ına giren çocuk· 
!arın tesbit edilmesi için bir sa. 
yım g-ünü ynpılacağmı yazmış -
tık. Bu sayım günü 28 nisanda 
olacaktır. Fişler tanzim edilerek 
evlere, mahalle mümessilleri ta
rafından dağıtılmaktadır. 

Müddeiumumiliğe 
davet 

lstanbul Müddciumumiliyiıı. 
den: 

!stanbulda bulunduğu anlaşr -
lan Hopa hakimi Şevket Altın. 
da~ memuriyetimize müraca
ati. 

[ _Çocuk kütüp~anesinde 
merasım 

23 Nisan salı günü çocuk bay 
ramı münasebetile Divanyolu 
Çocuk kütüphanesinde bir mera_ 
sim yapılacaktır. 

23 Nisan sabahı saat onda A
lemdar kazasına tabi o.kulların 
iştirakile de Sarayburnu parkın. 
da, Atatürk heykeline çelenk 
konacaktır. 

Sa:ıt 15 buçukd:ı. davetliler ve 
çocuklar çocuk kütüphanesinde 
toplanarak vücudc getirilen sıh
hat sergis!nin açılma töreni icra 
edilecektir. 23 Nisan sah ve 28. 
nisan günleri Gülhane parkında 
çocuklara müsamereler verile • 
cektir. 

ORSA 
- Ankara 20-4 • 940 -
--Çt:KLt:ı<--

l :::,terli , tlnglllzJ G.21 
ıoo u.ıhr (ı\.r erlka) H9.:->5 
100 Fr-ın1111 Franlu 2.06875 
100 Uret , tıııı~·a ı 7.3<i75 
ıoo lın·ı1.:·e •·ı .. nkı 20.3350 
1 00 Florln ( Felt•ıuenk) G0.587.:> 
ı oa •~.> ıınıuk (Alnı.anı 

100 Ud;; .. • Hr h:lka ı 22.11 
100 lhrnhml ( \'unnn) C.!>7 
100 Le\.11 ı~ıılı;ur) 1.8075 
100 (,'~kmıl0\."11" kuronı. 

100 l'rzt•tp , 1 ;>nnyıı) 1&.Gl 
ıoo /.llolf 11 o4"lılstı:ın) 
ıcu l'en~o ( l\Jnm r) 27.052:) 

100 IA') (11onıcı:ı 0.62:> 

ıoo ilin r ı Vu~ı sıııv) S.'il75 

100 VPn (.Japon) 85.0175 

100 '""'t'ç ,r uroou Sl.0075 

100 Uıı'l!r ( l'rı ) 

ı - Esham ve Tah~rilat -
ı;rganl 10.03 
Sıva!'I - Erzurum il 19.30 

SAU!Bt: ASIM US 
B:ısıldığı ver: V AKIT l\tatbaası 
Umum 0:eşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Sevengil 

------=--4 
TORKiYE ŞEKER F~BRiK!: ~ 

Anonim şirketınq~ ... 
Aşağıdaki işler müsait teklifte bulunac:ı.1' ~.U. 
ı - tzmltten tatanbul:ı deniz yoluyla şelccr d~ 
2 - Samsunda vapurlara ft'kt'r t.ft)unlll k 111uııttJll 
S - htanbuldan fabrlkal:ırnnızıı göndrrllect' .t~ . . .-

111 nnkll. uınanl:ırı" 
4 - Sirkeci, DerlnC'.f', İzmir ve Samsun ~ 

maden kömürlerinin ta.hllye91. UçilJ1CU 
Bu lşlrro tallp olanl:ı.r prtnıımelerl Taşıuın ~ 

muzdan alablllrkr. • '1!1 t9i0 pt f ~ 
Şeker ruıldlne ve tehmlllnralt teklifler: ~ Jt\11. ı.ııfter df 

mubtellf e.,ya naltll~·atllc kömür tahliyesini' aı~;Udlt· 

ı.;p~:ız.:ı;mrtee~~IİgUn~U~"ll.llİİİ~t~l~lİe~l<Badaı:ilrl:bl~lrloimluir~il"'"lrl~~~~ 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı adet 2000 lira. c: 2Cı00.-llra 
3 

" 
ınoo .. 8000.- .. 

6 .. :500 .. .. 3000.- .. 
12 

" 250 .. .. 3000.-. 
40 100 

" .,. 4000.- • 
ı:s .. (jQ .. ""' &7:50.- • 

210 25 .. .,. 5250.- " 

Keş ideler: 1 Şub:.t. 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteştİn 
tarihlerinde yapılır. 

BALSAMiN Kremleri - BALSAM iN - Güzellik 
eksiri - BALSAMIN Rimelleri - BALSAMiN 

Pudraları - BALSSAMiN Rujları -
FARD BALSAMiN. 

En kibar mııhflllerln lmllandıkları ve bütün dilnyac:ı taııuımı, aıhhl 
glh:elllk miliıt.ııhı:ırlıırıdır, 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 

-..--.-.--- sSI 
VA K 1 T matb~Je~ 
K ilap kLsmını gerı'şııt 
tanzim edip aÇ~ .. !.,r· 

Kitap, mecmua gazete · "fit• , . . (erJ 
Tabiler namına dizfiı 1~ Tayyare makinistlikierinde istihdama istekli makinistlerin 

ikamet adresleri yazılmak suretile birer dilekçe ile İstanbul K. 
lığına müracaat etmeleri. (3010) -~--!im-

MEŞHUR 

W:A~©~ 
Saat fabrikasının birkaç 

çeşitleri: 

DAKiK, ZARiF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MACAZASI 
1 

İstanbul. Ycnicami caddesi 
Makulyan Han No. 45 

•ı------•a • • 

tstıınbul İklııd tera D:ılrcslnd('n: 
Salihlide ölll belediye reisi KA.ııl 
veresesinden kansı SUecla lle kızı 
Benbe'yc; 

lstanbulda Mııcnr ziraat mnldnclerı 
şirketinin murislnlz Kllnldcn alacağı 
olan mebaliğln temini için ihtiyaten 
haciz edilen gayri menkul emvnle 
mukabil murislniz tııratmdo.n tediye 
edilen 2400 lira üzerine icrnen haciz 
konulmll§ ve mezkOr para alacaklı ta_ 
rafından talep edilmiştir. Bu hususta 
bir diyeceğiniz varsa llA.ıı tarihinden 
itibaren bir ııy içinde 939/1007 dos.. 
yamıza bildirmeniz, aksi takdirde • 
mezkOr mcbruiğln usulü dairesinde 
alacaklıya tediye edileceği icra ıumu.. 
nıınun 103 Uncu maddesi mucibince 
tebliği hakkında ihbar makamına ka. 
im olmak Uzcro lltl.n olunur. 

(32093) 

ZAYt 
.Cc~-ıınruı.mc No. 

20=:2G 
Tarihi 

2G.l0.Q37 
8.10.937 

14.10.937 

19343 

G36 15.6.037 
İstanbul ithaltıt gUmrUğUnClcn aldL 

ğım sayı, r,11nlU maltbuzları kaybet
tim. Yenisini çıkaracıı.ğımdan eskllc_ 
rlnin hUkmU yoktur. 

Ilarruıt:ııı Han lstanbul 
r.lihael ÇıkVll.Ş\'ill 

<32000) 

VAIKDir 

Dün ve yarın 

21 - 30 Kitaplık üçüncü 
Sum:t.rll 

21 HüKilmdar millet 
22 Yenı ilmi zihniyet 
23 Mevcudu kalma:lr 
24 Gtinlin iktrsadJ i'lerl 
25 Cumhuriyet 
26 Tercfim~nl• rolll 
27 De~1~l.şler 
28 J aokon 

.. 
60 

' M 
100 

75 
30 


