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& kadar bir aıra kuponu 

llııza 200o dareınıze getiren okuyucuları. 
~ •aYfalık be;ı bUyük kitabı 50 
letıye.ııınıukabillndo verecegiz. Posta Uc 

dtı:ı ere bu kltablar ancak iki pakette 
aY'nca 50 kuruş almır. ~ 
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Basın birliği idare he
yeti toplantısı 

Ankara, 6 (Telefonla) - Basm Birliği 
merkez idare heyeti, İstanbul basın mıntakası 
reisinin de iştirakiyle bugün toplandı; Birlik iş. 
terini konuştu. Bu akşam Ankara Palasta Basm 
Birliği balosu verilmektedir. 

tidtcckti tıyasetindeki heyet yarın 
r. İDARE EVl : Ankara CRd.lSTANBUL •Telgrat: VAKIT• Posta kutuım : 4R• Telefon: 21413 (Yu.ll • 24370 <idare) 
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1 r zi ·va 
"ti 
lllttelfülkDeır ü~v~ç v~ N©ırveçe 

~ gü~Dü ~ör lfil©tc§.1 v~r<dlöD~r 
0tveç Hariciye Nazırı, Müttefikler nakil vasıtalarımıza engel 

olmağa çalışırlarsa harbe sürükleneceğiz! diyor 

~reşal Göring ablukaya karşı tedbir alacak 
Londrada abluka müzakereleri 

Tuğyan 
7300 dekar arazi 

su altında ... 

ı·····L~·~d~~d~··k~~~i·~~·~i~k~~·;·~·~·;~~··~·~~-;::···~~~~·~iil~~i~i···a~ik~~i:~~ .. , 

ı 
yollayor - Bir Yugoslav gazetesi "Nazilerin iştihasmı tatmin yü
zünden sıkıntı çekiyoruz!,, diyor - Japonya, ablukanın dünyaya 

teşmilini kendi ticareti için tehlikeli görüyor. 
. 

Müttefikler, bitarafhklarının ihlali hususunc;la 
muvafakatlerini elde etmek için 

bitaraflar nezdinde teşebbüslere ğfri$mişler 
Londra, 6 (Hususi) - Norveç İngiliz ·Fransız notasından hiç 

ve İsveç hükUmetlerinin Londra ve bahsetmemiştir. 
Paris elçilerine dün İngiliz ve Kot nutkunda Norveçi n vaziyeti . 
•Fransız başvekilleri tarafından ve- ni "bitaraf,, olarak tavsif etmiş, Norveç Hariciye ?\·a::ırı Kot 
rilmiş olan nota henüz meçhul bu- Norveçin bu harpte Almanların ha-
lunmakta ve bu hususta hiçbir res- vadan, denizden veya denizaltın-
mi malumat verilmemektedir. dan tecavüzleri ile en aşağı 12 va-

Bununla beraber, bu notada pur kaybettiklerini söylemiş, iki 
Jngiltere ile Fransanın, İsveç ve memlekete Karşı da kendisini daha 
Norveçin bitaraflıklarına karşı na- fazla zarara sokacak hadiselerden 
sıl bir vaziyet alacaklan etrafile i- kaçmcLğı için bitaraflığı idame ve 
zah edilmiştir. muhafazaya karar verdiğini ilave 
Diğer taraftan, Norveç hariciye etmiştir. 

Rusya 
İtalyanın harbe 

karışmasını 
istiyormuş 

nazırı Kot bugün mebusan mecli- Norveç hariciye nazırı Fin har· raris, 6 (Hususi) - nug:ü·, .. 
sinde bir nutuk vermiş, fakat o da (Devamı 4 üncüde) kU Populer gazetesi diyor h.i: 

''Rusya Balkanlarda. s ln.,U-

Goe e rı· ng so·· ytı• yor •• ~~~uiçii~e:::::t·k~fa~~~eO~ı~~ istediği İtalyanın da harbe k". 
rışmasıdır. TA ki blitUn Bel. 
kanlarda harekete ,gelsin Ye bu 
suretle Bcsarabynnın istilüs ı 

"Polonya gibi Fransa ve kol•:. olsun ... 

lngilteregi de imha edeceğiz,, .ou~ Ankara ve 
- ızmırde yapılan 

Alnı an Başkunıan- Milli Küme 
danı ceohede maçlan 

(Ynzr!'tı G incide) 

Italya yeniden 
asker toplayor 
Musolini, hava dafi toplarının 

atış talimlerinde bulundu 
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iŞARETLER 

Yeni Milli Müdafaa Vekili 
Geaera1 Naci Tınaz rahatm:lı..' mut bir phtiyet halindedir. Maa. 

iı dolayııiyJe MilJi Müdafaa Ve. rif ve~etinden çekildikten şon_ 
kaletinden B)'t'Jlmı§tır. ra, hanciye encümeni reisliji irİ. 

Cephelerde ve merkez hizmet. bi mühim hizmetlerde bolunmat
lerinJe geçen ~refli bir mazi ilo tur. 
Millet Meclisine gelen ve bir bu.. Safvet Ankan aeaelerce C. H. 
çuk ıenedir Milli Müdafaa V eki. Partisinin umumi katipliği vari. 
leti vazifesini en müşkül anlarda fe.ini ifa etmiıtir. Onun bu biz. 
muvaffakıyetle ba~rnn Naci Tı. nıeti kendisinin politika alemimiz 
nazın rahatsızlığı her !eyden ev. deki .-lahiyet ve töbretini ifade. 
ve) insan &ıfatiyle hepimizi mü. ye kilidir. Milli ıeflerin itima. 
teeaair eder. Naci Tınazrn sürat. dını haiz olarak partimizin umu. 
le 8fiyet kcsbetmcıi ve kendiaini mi katiplik maknmındaki hizmet. 
bekleyen milli hizmetlerde yer aL teri kendisinin bu sahada naıd 
masr temennimizdir. bir tecrübe ekle etmit olduiunu 

Naci Tmazın miUi müdafaa ııi. izaha kafidir. 
bi çok ehemmiyetli bir cihaz üze. Nihayet Safvet Ankan maarif 
rinde gösterdiği mesai her zaman vekaletini iıgal ettiği zaman yal. 
takdirle yadedilecektir. Dünya.. ruz bir vekil ve devlet adamı ıı. 
nın en kan~ık zamanmda Türk fatiyle değil, ileri bir Türk mü. 
ordusunA ettiği hizmetler onu nevveri ııfatiyle de faaliy•t saha. 
daima hürmetle anmamıza vesile smı genişlebnİ§tİr. Avrupayı ya.. 
olııcnkbr. kmda.n ve ruhuyla tıı.nryan bu 

Naci Tına:zın yerine E~zincan ~n~~cr vatandaşı devlet tcfki. 
mebuau Safvet Anknn tayin edil. latı ıçınde ohun, devlet te,kilitı 
miştir. Safvet Ar1kanı; askerlik, dı,ında olsun bu münevverlik va. 
parlamento, politika ve enteJlek.. zifesini bir gün olıun ihmal et. 
tüel alemimiz.in yakından tanıdı. memittir. 
iı bir devlet adamıdır. idari hayatında prenıiplerden 
Aıkulik aahaşmda iyi bir er. te!e:rrüata inmeyen daiına me. 

kinrharp zabiti olarak hizmet e. sclclcri yüksek bir ufuktan ~yre. 
den yeni milli müdafaa ""ekili, den devlet adamına yeni va. 
kendi aanatı i~inde iyi bir §Öbret. zifcaindc muvaffakıyet temenni 
tr. Safvet Ankan 15 seneyi eyleriz. 
ıınütecaviz bir zamandır parti. SADRt ERTEM 
ınentoda aevilmİ§, takdir olun. 

Oöring söylüyor 
( B~ tarafı 1 fncide) 

lerde buhmara.ık Almanyanm 
mukadderatına müteallik karar
lar verecektir. 

ECNEBI ATAŞELER ztGFR.tD 
HA'l'TINI GEZECEKLER 

Berlm, 6 ( .A.A.) - D. N. B. 
ajanm bildiriyor: Hitler Berlin
de bulunan ecnebi kara, den.iz 
ve ha.va a.ta.şelerinin Zigfrid 
ha..ttmı ve garp cephesinde bu • 
1 unan Alınan kıtaatmı gezrnele. 
rine mUsa.ade etml.ştlr. 

Ecnebt devlet atqeleTl ya.km.. 
da. bir husus! trenle garp cep • 
hesine gideceklerdir. 

GöBELS1N BEYANATI 

Milbo, 6 (A.A.) - Alınan 
Propa~ Nazın Göbels, Po
polo D'ltalya. gazetesinin hU8U· 
s1 muhabirine vn.ptığı beyanat. 
ta. askeri vaziyet ha.kkmda de.. 
migtir ki: 

"- Düşmanlarnnız Alınan • 
yanın şark harekatını yaparken 
Polonyada saplamp kalacağına 
kuvvetle inanmış bulunuyorlar
dı. Alman ordusunun Polonya -
da kayde değer bir muvaff a.kı. 
yet elde edebilmesi için bir<;ok 
aylar 18.znn ol<luğu söyleniliyor~ 
du. DU.sınanlanmız 36 milyon 
nüfuslu bir memleketin 8 günde 
düştüğünü tee.ssil!le görmüşler -
cür. Alma.nyanın şarkta korka
cağı bir tehUke kalmamıştır. 

Garp te dişlerine kadar silih
hdır. Ve ablukaya karşı da mil. 
emmendir. Almanyanm hamt 
kaza.naca:ğma. hiç §Üphc yoktur. 

Son haftalarda, Almanyanm 
ll6zde sulh teşebbüslerinden çok 
balısediMi. Hitlcr geçen teşri • 
nlevveloo muarızlarına. sulh tek 
lifinde bulunmuştu. l<'akat bun· 
Iar mezktlr teklifi kabul etme -
diler. Çünkü her halde Almanya.
ıun imhasını istiyorlardı. Al _ 
:nıanyanın da ancak tek bir he. 
defi olabilir: Gaıı> devletlerinin 
~anya için teşkil ettikleri da
ünt tehlikeyi tamamile orta.dan 
kaldı_nnak ve mecbur edildiği bu 
harbı 60lluna _kadar götürmek. 
Almanıar, f a.şıst 1t.alya gıröi bü
~k bir devletin dostluğuna rna· 
li:k. olduğu kanaatindedirler. Bu 
~t onun için büyük bir sc . 
vınç teşkil eder." 

I..ondm. 6 (A. A.) _ lrnparn
torluk crkılnıharbiye reisi general 
!ronsldc, gazet r-cilerc beyana tt.:ı. 
bulunarak dmlıstır ki : 
"- Muharebenin ilk aylarında 

J.ngilterenin hücuma maruz kalma
sı halinde başımıza neler gelebile. 
ceği d~ttjincesi beni tftreU)or. o 
mral~rda hiçbir ordumuz yoktu. 
Şimdiyse fevknlfıd C' bir orduvn ma
lik bulunuyoruz. HIUerin · fırs:ıt 
ka~ırm~ olduğunu soylemek c;;k 
dogrudur. Tehlikeli dönemeci an -
cak son 15 giln ?.nrfmdn ntlaUık. 

l-ıgiltercde hepimiz, nidn ha r
belmelı:te olduğumuzu .. ö··Jiyobiü.. 
riz. Bunun çok kuw(' tli sebrbleri 
de vardır. 

HalbukJ Almanyada bu hususta 
bir ölUm ıllkQtu bUklim sUrmekte
cUr. Bence beyle bfr ıUkônet, Al
manlar ~ h@'r (leyden fena bir , 

'haldir. Almanlara bir "yıldınm 
harbi,, ve diğer blrtaknn ~eyler 
vaadedlldi. Almanlara "yıldır:mı 
harbi" yapılacağı \'aadinde bulu
nuldu. Fakat böylt1 bir sey olma. 
dr.,, 

' Sovyet - Fin harbinden sonra 
SoYyet Rwıyada tahaddilı eden va
ziyete telmihte bulunan 1ronrude 
şöyJc -demiştir: 

"- Rwıya, uzun mUn&kalAt yol
lan yilzünden hayli zahmet çek -
mlştir. Birçok defalar Ruslar, bit
kin bir hnle gelmi§lerdir. Çünkü kı.. 
ta.atı vo me.17.emeyi memnuniyete 
şayan bir şekllde nakledemiyorlar
dr. Eğer Rusya. yen! bir 'harbe ı-f
ri§mek teşebbUsUne kalkışacak o -
tursa bazı milletlerin ve mesel! 
Japonyanm hattı hareketini naza
" itibara almak mecburiyetindedir 
ve milnııkalAt mesrle$i, Rusya için 
her zaman bütUn şlddctile mevzu .. 
bahsolncaktır.,, 

Almnnya clenfzaltı mürettebatı 
bulamıyor 

Lomira, 6 ( .A..A.) - Press As. 
sociationin bahri meseleler mu.. 
h_~rririı;ıin tebarUz ettirdiğine 
gorc, bır hnftavı mütecaviz bir 
zam~daniberi hiç bir İngiliz 
gemısı, Alman deni7.altı l?'emi -
!erinin hücumuna uğramamış -
tır. Bunun sebebi, <1eni7~-ıltı ge • 
milerinin vazifelerini yapmakta 
karşılaştıkları ~ittikçe fazlala _ 
§an ~çlüklerde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan. esir edilen 
Alman dcni?.altı mürettebatmm 
Yaşlanna bakılırsa. Almanya, 
dcniznltı mürettebatı bulmakta 
güçlük çekmektedir. Denizaltı 
inşaatının da, kavıplara tekabül 
edecek bir surette devam et • 
mektc olduğu şüphelidir. 

Yirmi yıl evvel ki V akıt 
•··············································· 

7 Nf!lftn tl>%0 

Sovyet cumhuriyeti ilan 
edilen Alman 

şehirleri 

Mağdcburg dıı dahil olmak Uzere 
Uç Alm:ı.n §Chrlndc Sovyct cumhur!. 
yeti llAn cdildlğl ve Derli!! hUklıme
Unln Martın uon ha! taamda nıııvkli 
tcdavUlc Uç milyarlık evrakı naltdlye 
ihraç ettiği bildiriliyor. 

\ tUdtlı• ı 

Pazar 'Pazartesi ı' 
7 Nisan 8 Nisan 
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Çocukları. kurtar
ma yurdunun 

toplantısı 
{arın Valinin riyasetin
de Maarifte yapılacak 
Çocukları kurtarma yurdunun 

ihtis;us heyeti yarınki pazartesi 
günü saat 16 da fstanbul Mıı.a.. 
rif ~llidürlüğfüıde Vali Lütfi 
Kırdarın başkanlığı altında top. 
lanara.k kurumun muhtelif mese 
leleri etrafında görüşeceklerdir. 
Toplantıya doktor İbrahim Zati, 
doktor Necati Kip, doktor Fah· 
rettin Kerim, okul direktörU Ne· 
şet Köse ve maarif yardirektöril 
Muvaffak Uyanık ietirak C'de • 
cektir. 

İhtisas heyetinin faaliyet ra. 
poru okunduktan sonra. iıwb:ıt 
komisyonuna aza seçimi yapıla
cak, müesrescnin glinltik çalış -
ması ,.e kabul edilecek talebeler 
hakkında görüşülecekti.r. Bun· 
~~ başka. dok~r N~ti Kipin 
mueıssesenın nızamlı ça lışmıuu 
hakkında Yerdiği rapor dn göz • 
dCll ~cçirilecektir. -o----
Yeni tedrisat re-
jiminin neticeleri 
Müfet.tişler raporlarını 

verdi 
Bu deM yılı başından itiba -

ren bir yıl deneme maksadile 
t.a~~ik edi!en y~ni tedrisat rcji
mının verı.mlen etraf mda Ma. -
a:if Vekilliği umum müfetti. le. 
n, teftişlerini tamamlryarnk ra _ 
porlarmı vermişlerdir. 

Alman neticelere göre, tale -
beler yeni tedrisat ı-ejimini be
nimsemişlerdir. Sabahları erken 
derslere başlanması dolayısile 
her okulda geç ~elen talebelerin 
sayısı cüz'i mikJardııdır. Bu geç 
kalmalar da ekseriya fena hava 
~artlann.dan ileri geldiği 11nln • 
§ıl)'.lltştır. 

• Bu vaz"tvet ka.r!t ında. talebe • 
nıı:. a:tık tam:ımiyle yeni okul 
TeJımıne nhştıklan neticesine 
vanlmıştrr. Buna binaen tecrU • 
be malıiyetind.e olan rejim artık 
bu .ders ytlı başından itibaren 
katıyet ke..'!'betntiş bulunacaktır. 
Maarif Vekilliği bu ders rejimi -
ni bütün hususi. ecnebi, ekalli • 
y~t. ~kullarına da. teşmil edeceği 
gı~ı ılk~kullar için pedngojik ve 
psıkoloJık ba~rmdan aynı rejim 
etrafında venı bir tedris şekli 
de ha.zırlrvac~ktır. İlkokullar da 
?~ümüzde!:i ders yılı başından 
ıtıbaren bu şekle göre çahşacnk· 
!ardır. 

Bir casusluk suçlusu 
tahliye edildi 

Memnu mıntakada fotoğraf 
çekerek memleketimiz aleyhine 
casusluk vapmaktan maznun o· 
I~rıık ikinci a~r ceza mahkeme. 
sınde gizli muhakemesi yapılan 
Bulman Bnıhard adındaki Al _ 
man dün bcraet etmiştir. 

Acık olarak bildirilen karar -
da Almanın gizli mali'ımat top
lamak ~astile fo,!oğraf cektiği • 
nin. sabıt olmadıı;:-ı kaydedilmek. 
tedır. Bulmıın karan müteakip 
tahlive olunmuştur. 

Papen Patrikhaneyi 
ziyaret etmemiş 

. ~~ gece patrikhane başk5 • 
tıp!ıeınden telefon edildi. Alman 
e!çıı:ıi. Fon Papenin pa.trikhanevi 
şırndıve kadar ziyaret etmcdii7i 

eker ihtikôrı 
.. 

lzmıtte iki tüccar hakkında 
tak ıbat yapdıyor 

• 
Depolarında ıı,·e mağazaların • 1 za altına alınmıştır. Tetkikler 

da şeker &toklan bulunmadığı bugünlerde bitirilecektir. 
halde şeker fiyatlarının pahalı - Di~er taraftan şehrimizdeki 
laştı~ı günl~c fll.zla şekE>r top alakadarlara gelen haberlere gö. 
ladıkları sabıt olan ve bunları ne re lzmitte de şeker işilc alakası 
ya.pttkları gtipheli görülen tüc • olnuvac bir t icarethancnln de
carlar hakkında takibata devam oosunda ı:rıühim miktarda şeker 
olunmaktadır. Ellerindeki istok bulunmu~tur. Bu deoo. zahire 
şekerleri A.nadoluyn Eevkettik . tiiccar \'e müteahhitliği \"anıın 
terini veya perakendecilere sat • Gerec'eli Hamid ve şeriki Efe 
tıklarmı iddia eden bu t.Uccar - Sadık'a aittir. Depohrında bu • 
larm defterleri, fatur:ıları tetkik tunan ~eker isto1<u 100 sandık · 
~dilmektc mnlları r.atlıklarım id tır. Haklarmdrı İzmit müddeiu. 
cl ia ettikleri kimseler de sorgu· mumiliği t.:ıhkikaln başlamıştır. 
va çekilmektedir. Aynı zamanda Bu2iinlcrde adliyeye verilcC'ek . 
bunların dn dPfterleri muhafa . lerrllr. 

Köy öğretmen ve 
eğitmen kursları 
Hükumeta ait boş arazi

den istifade edilecek 
Köy öğretmen okullarUe eğit. ' badele gibi mülkiyetin naklini 

men kur11lanna tahsis edilcc:ck veya takyidini tazammun eden 
arazi hakkında Maliye ve Maarif tasarruflar Maarif VekA!etinin 
Vekilliği tarafından mü~terek bir teklifi ve Maliye Vekaletinin re.. 
talimatname hazırlanmıştır. yinin inzimamiyle yapılabilir. 

Bu ıibi kültür müesseselerine Tahsisi istenen gayri menkul, 
terkedilecek arazi bu talimatna. o mıntakada kadastro faaliyeti 
me hükümlerine tevfikan 'feri!e. ba§lamış ise tapu • kadastro ida. 
cektir. resince kadastro faaliyetine baş. 

Yeni talimatnamenin muhtevi. lanmanıı~ yerlerde varsa tapu fen 
yatı şudur : heyetince; tapu fen heyet bu. 

Devletin husust mülkiyetinde. lunmıyan yerlerde nafıa idaresin. 
ki gayri menkullerle, hüküm ve ce, 2613 numaralı kadastro ve ta. 
tasarrufu altındaki topraklardan pu tahrir kanunu ile nizamname. 
umumun istifadesine veyahut si hükümlerine tevfikan plinlara 
resmi dairelere tahsis ve usulüne raptolunur. 
t~vfikan yerli halka veyahut mu. . Zaruret halinde bu . muamele 
hacırlara tevzi olunmamı~ bulu. tahsisten ıonraya da bıra.ıtılabL 
nanları, ihtiyaç niabetindr, açı~ lir. ır '{ v.uı 41.,ı • 

mıı ve açılacak olan eğitmen ve Gayri menkullerle tesiutm ve 
öğretmen okullariyle kurslarına mütedavil sermayenin kullanıl • 
tahsis olunacaktır. rtµl&ı muhaaebe kayıt ve muame • 

Okul ve kursların bulundukla. latı maliye vekaletiyle mUttere • 
rt mıntaka dahilinde bu müe5se. ken ve umumiyet itibariyle okul 
aclerin ihtiyaçlanna elverişli ve ~~ lrurıılann faaliyet tarzı Maarif 
lilzumlu olan devlete ait gayri V eklletince tanzim kılınacak bu. 
menkuller Maarif Vekaletince susi talimatnamelerine tibidir. 
tesbit olunur. Bu talimatnameye göre mua. 

Bu tcsbit sı:asrnda, tahsisi is. mele cereyan etmeyen arazi eğit. 
tenen gayri menkulün tahsise men kurslarına verilemiyecektir. 
mani sebeplerden ari olduğu ma. Talimatname alakalı maarif mU. 
halli maliyesinden tahkik ve tev. dürlüklerine ye>llannu!}tır. 
sik olunur. Bu yılki eğitmen kurslarının 

Okul ve kursların ihtiya<jlarma asılacağı vilayetler de tesbit edil. 
elverişli gayri menkullerin tesbiti miştir. Geçen yıl kurs açılan 
için yapılacak tetkikata esas ol. Samsun, Eskişehir, İzmir, Edir. 
mak üzere Maarir Vekaletince ne. Elazığ, vilayetlerinden maada 
veyahut bu vekaletin salfilıiyetli bu yıl yeniden ilave edilecek vi. 
vilayet te§kilatınca lüzumlu gö • layctlerle kurs miktarı 1 ı yi bu. 
rülen bilcümle malumatı, devlet laca1't1r. 
daireleri geciktirmeden verir. Vazjfe alacak eksper ve öğret. 

~ · menler ilk tedrisat umum mtidiir. 
O~ul ~e egıtm!n kurslar~a lüğti tarafından tcsbit edilmekte. 

tahsıs edılen gayrı menkullerın dir. 
ve resimleri tahsis tarihini takip 
eden taksitten itibaren okul ve. 
ya kur~un mütedavil sermayesin. Ağırcezada bir karar 
den ödenecektir. Geçen sene Tophanede Osman 

Kurs ve okul idareleri: tahsis Dayının kah\•esinde vukubula.n 
edilen arazi üzerinde, bina ve sa. bir dnayet hadiseninin muha.ke· 
bit tesisat vücuda getirmek, gay. mesi dün ikinci ağır ccz:ıda bi -
ri menkullerin istimal tamnı. tirilmiştir. 
cinsini ve heyetini değiştirmek Vnkanın kahrnnıanı Emin Öl. 
gibi, bu emvald.cn azamt istifade. çUcü adında terhis edilmiş bir 
yi temin i~in lüzumlu gördükleri ltiıı ive neforidir. Emin Ölçücü 
hukuki ve maddi ta~arruf ve mu. vaka günü bankadaki 165 lira 
ameleleri yapabileceklerdir. oara~ını cebine koymuş ve mem 

Su kadar ki. ipotek tesisi. mü. lcketine J?İtmck üzere yola çık -
----------- ---~ --- - -------- mıştır. Top}lanedcn ~eçerkec 

t kahveye ub"amıs. arkadaşlarm-

bildirildi. b 

t Op ı 80 llSJ dan Abbas ile Mehmet kendisi· 
ne kumar oynamalannı teklif -... ,:'!-' ctmi~Ur. Emin rcddetmi§. buna 

T uring otomobil klübünün 
T- _ .... ·- .. _.._. 

Türkiye Turiııg Ofmnoıil lilii li:i rUin sen~1ik toplfmtııırmı 

uaıınıı.~, geçen seneki f aaliyct ı cıporları ol.ıı >:rlu1.-tmı sonra yeni 
idare heyeti seçilmi.1tir. IaiilJ :i ıı yemi smıe faaliyeti hakkında d.a 
bir program 1ırrzır1Mmı§ftr. 

kı1.an Mehmet bıcaffeını rekm" 

1 

~·e e!ine l"P<'irdF?i sandalve ile 
ilzer•ne nblmış. bu \'a;ivet kar · 

1 

sısında F.min de bıçarrmr çıkar. 
mrş ve c!rıha cwel davranarak 
MF!hmedi öldürmüştür. 

~la hkeme, Mebmedin nef1'ini 
'lltid~faa vaziyetinde kaldığım 
'<abııl etmemis ve ai!ır ta.briki 
..,.""zJiniine alarak 6 sene 6 ~ 
' 1.ıınls cezaı:ıına mahkfun etmiş • 
tı r. 

Yeni tarım kooperatifi 
şubeleri 

Yaş sebw Ye me-.."'·n tarım ko. 
operatif!eri Ankarada da bir sa
tıR subesi açmaı'fo karar \'Cr • 
mjştir. Ankara halkmm tııze ve 
ucuz mevva ve sebze vivcbilrne · 
leri temin olunacaktrr. Tfoopera. 
tif ilerde faalivetini bUttin mem 
IPkPte teş.mil edecektir. A~"J'll r,a. 
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\ oALDANDALA 
ltaıya 0 vugosıavya, Macaristan aırasoındaı 

anlaşrııa 
boşa çıktı 

• 
1 

~erak} ı lludaı•c')tc, 6 (A.A·) - İtalya zirnat nazırı Tasinavi ziraat ser-a 1 Tarih yaprakları gi•mi ""mek u,.,, dün akşam Budapeş[eye gelmişlie. ?<.,.,, i•la.•. 

'

rlld....._a b ,· r k ad 
1 
n b aş 

1 
! ~~:~~~ ~:!:~~n~~~~;.istan ziraat nazırı ve 1 talya sefiri Talamo tara.. 

Diğer cihetten Yu~osla\'ya ziraat nazırı ile devlet nazırı Kon.s -
lanlinoviç, dün akşam Iludape!).leden Belgrada hareket etmişlerdir. 

- Meleki kalfanın ayaklarım 
öp, Şaban ağa, dedi. 

Alakadar mahfellerde söylend1ğine göre Alman, ltalyan ve Yugos.. 

- Çünkü sen Meleki kalfanın 
kocası olacaksın .. 

Şahan ağanın artık kulakları 
duymuyor, gözleri görmüyordu. 
Saray başı na yıkılıyormuş gibi 
dönüyor, dönüyor, dönüyordu. 
Eli ile duvara tutundu; yutkun. 
du. Sonra gözlerini actı. Rüya mı 
görüyordu yoksa... Fakat hayır, 
işte Turhan sultanın önünde idi 
ve o ı1öylüyordu: 

lav nazırlarının sergiyi hemen ayni zamanda ziyaret etmeleri Berlin, 
Hudapeşte. Belgrad \'e Roma arasında bir zirai anlaşma hasıl olacağ-ı 
üm:dini doğurmuş ise de bu ümit tahakkuk etmemiştir. Ayni mahfe! 
lcı-de hasıl olan kanaate göre, Teleki ve Kubrilovivi<;, Darre nraı:ıında 
vukubulan görüşmeler esna.sındn Iludapt'ştede ne kadar kalacaı!ı 
maliım olmıyan Darre'in İtalyan ziraat nazırı ile görüşmC?si derpiş 

edilmiştir. 

Mahkü n komün:st Garip bir Avrupa 
ınebus;ar haritası ! 

- Seni sarayda ne ıstıyorsan 
yapacağız. Artık bugün•Jen itiba. 
ren kahveciliği bırakıyorsun. Se. 
nin de kahvecilerin, konakların, 
paraların, u~akların olacak. Sa. 
rayın ı;adık, fedakar bir adamı o. 
lacakı;ın.. Kalfa seni sevmiş, be. 
ğenmiş. Düğününüzü ben yaptı. 
racağım. Onun için git, o:ıun a. 
yaklarmı öp. Söylediklerimi unut 
ma .. Haydi ,şimdi git .. 

Turhan sultan, yaptığı işten 
son derece memnundu. Hayatını 
tehlikeye atarak ihtiyar Kösem 
sultanın gizli işlerini haber veren 
onu öldürtüp sarayı kazandıran 
kalfasını memnun etmek biraz da 
borcu idi. 

Meleki kalfa odasında sabırsız. 
!anıyor, Şaban ağanın kork~dan 
gelmeyeceğini düşünerek üzülü. 
yordu. Turhan sultanın, temayü. 
lünden haberdar olmasından a. 
deta hicap duyuyordu. 

Yavaş yavaş kapı açıldı. Şaban 
ağa, elinde gümüş kahve tepsisi, 
içinde altın mahfazalı bir fincan. 
la yaklaştı. Gözü. gönlünü tutuş. 
turan Şaban ağadan başkasını 
görmiyen Meleki kalfa birden 
fincanın sultana mahsus olduğu. 
nu farketmişti. Şaban a~a bunu 
nerden bulabilirdi. Biraz telaşla 
aordu: 

- Ne o Şaban ağa. bu tepsiyle 
fincanı nereden buldun? 

Şaban ağa başını önüne eğmiş, 
susuyordu. 

- Söylesene, Şaban ağa, bun. 
!arı nereden buldun? .. 

- Küçük sultanın .. 
- Niçin aldın? .. 
- Kendisi verdi.. 
Mcleki kalfa, işi anhımı!jtı. 

Kahveyi aldı. Bir yudum içti. Son 
ra Şaban ağaya uzattı: 

- Al, sen de iç ... 
(Devamı yı>ı-nı) 

Haklarındaki kararı 
temyiz ettiler 

Paris, 6 , A.:1.) - Askeri mah· 
keme tarafından 4 martta dörder 
'e beşer sene hapse mahkum edil· 
mi~ olan komünist mebu~larm bü· 
yük bir kıo.ııu haklarında verilen 
kararı temyiz etmi~lerdir .. Mebus· 
lar askeri makamlarca gö::.terilen 
hususi merkezlere !'-C\ kedilmi~ler· 

dir. 
Polis müdüriyeti, bir müddetten 

beri Parisin ~imalindcki fabrika· 
!arda bu binaların iç dl\'arlarına 
ka~ıt yapı~tırmak suretile komü
ni~t propagandası yapan üçüncü 
enternasyonale sadık 19 komü· 
nisti te\'kif etmiştir. Yapılan tah· 
kikat neticesinde me\·kufların ge· 
ni~ \'asıtalara nıalik muntazam 
bir teşkilata mensup oldukları an· 
la~ılmıştır. 

Dırnrlara ya,ıştırılan kağıtlar 

hergün yeri değiştirilen portatif 
bir matbaada basılmaktaydı. 

Arnavutların matemi 

Bugün Arnavutluğun İtalya • 
ya ilhak edildiği gün olmak mü . 
na~ebetile · şehrimizde bulunan 
Arnavutlar konsoloshanede saat 
ikiden be§e kadar bir matem 
merasimi yapacaklardır. 

Bir yankesici tevkif 
olundu 

Tiiccardan :-.1ehmedin Limon
isk~lesinde cüzdanını c;arparken 
yakalanan İbrahim adında bir 
:vankesici, diin birinci sulh ceıa 
hakimi tarafından tevkif edil · 
miştir. 

1 
-------·----~-------1 

Bekarlık vergisi 
Bckıinn huzuı·u, rnhal ı, me";-htır telmih ile, sultanlığı, 

ikide bir Alemin keyfini kat;ırır, hıncını kurc•nlar. Bu muhay. 
~·eı ı-nndetin bacını, hu giiniil fcrahmın hnrıu·ını isterler. 

İ':'tc bn~iin <le, khuhiliı· knt;ınc·ı defa olarak, "Bekarlık 
\ "ergbl,, tekrar dile cliiı;;tii. "\'crjr;i", dc\'let hazinesine açılnn 
bir gelir meYzundnr. l\<' znmnn hunJaı•<lan bir tanesi dahi\ 
nkma~a ba':'lnrsa, o zaman bir iyilik de ba";-lunnş olur. 

E' et, eğer \ergi, gelir kaynağmm yata~ım hozmı~·ac·ak, 
aktıA-ı yolları d~ıtmıya<'ak hir ustalıkla ahnnc·n1<. ... n, kim 
ne der. 

\'ok, cV;er bu \ 'erAi geli':'i giizel tal'lıecJiliı'sc, o zaman nl. 
tın yıımurtlayan tanı~nnu kesenlere döneriz. 

Gnzctelcıin ycr<li~i haber, mutlaktı. Ne bekarlar tasnif 
edlhni';', ne , ·aziyetleri he.saba kat ılmı';', ne <le c,·lilikt en malı. 
ı·unıl~ et !erinin sebepleri ara';'tırıl m ı-:;t ır. 

Tahii böyle geli':'i giizcl kanun olmaz. Ilu, olsa olsa bir gn_ 
zetcci arknda-:-m telfl';-lı kaleminden c:ıkaı·. 

Çiinkti mesele yalnız bnmu\la cJll bitmiyor. flekı\rlık \·er. 
ı:isi, sade kazanç snhihi erkeklerin <lej).'11, on yt>di ~·n':'mdaki kız. 
ların da ödcm<-i::e mahkftm olacaklnrı bir hor<: halinde tns, lr 
ediliyor. On yedi, on c;ekiz, hatta yirmi yaşındaki kız, biz<le he. 
nü:ı Jl<;e tnlebe.'lhlir. 

.ı,ısode okuyan hlr c,:ot•uf{tın, hPkarhk ,·er~isiyle ne aıa. 
kasr olabilir? Okuma a <ln kızlardan bekarlık yergisi almak 
l~lnc pek akıl yatmaz. 

I><irt. kızı olıın bir haha, dem<'k kaznnc•mm hiiyiik bir kıs. 
ınuu, ya,·nılarrnm sıhhi, fikri yiikselisl, nıiistah~il hale getlrL 
lişt ıı~runda hat'C'ayacnk yerele, ,·ergi· <lnlrelf'rine yatıra('ak ! ... 
Hiç böJ'le şey olnr mu? 

l\a~larken ele cıüyl<'<llm, hu nıeı;;;eleye Mrfantf'z.l ~özl)·lc 
hl\kmllk, en uy~un hareket ~ayılır. HAKKI SÜHA GEZGlS 

Ne İsveç, Danimarka 
hudutları ne de 

Balkanlar gösterilmiş 
Parl!'i, 6 (A.A.) - Fransız ve 

ecnebi matbuat mümessilleri, ltaL 
yada nahoş bir §ekilde tefsir edi· 
len ve bazı Amerikan mahfellerin. 
de Reyno ile Sumner Yeisin harp 
gayeleri hakkında görüştükleri 

kanaatini husule getiren Avrupa 
hari..cıatını görmeğe davet edilmiş. 

lerdir. Bir mecmua tarafından 

neşredilmiş olan bu harita Sumner 
Vels ile görüşmekto ol.ı.n Reyno
nun bürosunun çekilmiş 1.,ir fotoğ_ 
rafında görillm"ktedir. 

Matbuat mümessill!:'ri bunun 
anşluzdan evvelki zamat.n ait es. 
ki bir Avrupa harisıı.tr olduğunu 

ve Almanya ile Rusyanın yeni hu
dutlarının mürettipier tarafından 

hatalı bir şekilde çizilııLı: olduğu. 

nu görmüşlerdir· 
Haritada 1sviçrı?nil'l \e Danimar 

kanın hudutları göc:ıtenlmemiş ol 
duğundan bu iki meınle~rtin ara
zisi Almanyaya ait h'ibi görünmek. 
tedir. Haritada Balkanlu bile gös.. 
terilmemiştir. 

Ruzvelt 
Orduya hır ınesaj 

·gönderdi 
Vaşington, 6 (A.A.) - Ame. 

rikanın harbe girmesinin yıldö. 
nümü münasebetile, Ruzvelt, Ame 
rika ordusunun bütün zabitan 
ve efradına hitap eden bir mesaj 
gondermiştir. Bunda bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

"Geçen Eylül ayında ordu ve 
zabitan ve efradından milli mü _ 
dafaayi sulh zamanı için derpiş 
edilmiş olan hudutlar dahilinde 
takviye etmelerini istemiştim. 
Ordu, bu davete parlak bir ce. 
vap verdi. Adalarımızdaki garni. 
zonlarırnız da ayni enerjiyi gös -
termekte ve memleketimize uzak 
mıntakalardaki müdafaa tertiba -
tını mükemmelleştirmek suretile 
ayni gayreti ibraz etmektedir.,, 

Belçika adliyesi 
tlrükselde b·rçok 
komünıst n1erkezle
ri meyda~1a çıkardı 

llrükı.el. 6 (A.A.) - Brüksel 
ndliyesi, bir anket ve yirmi kadar 
araştırma yaptıktan eonra, birçok 
komünLqt merkezleri meydana çı -
karmıştır. Bu merkezlerde action 
ismindeki gizli gazete, yazılıp ba. 
sılmakta idi. 

İkisi maruf komüni.qtJerden ol -
mak üzere 5 kişi teYkif cdilraiş . 
tir. 

I 

A DA~H.N biri bir doktora 
gitmış. Kendlı;inde bir 

"ıınutkaııl~k., başladı~ından şi. 
kAyet etınış. Bunun Uzerine 
doktor, vizite ücretini peşin o. 
!arak istemiş . 

Onun gibi ben de, ne olur ne 
olmaz, unttturum korkusiyle 
şu fıkrayı hepsinden eYvel 
naklcdece~im: 

DllyUklerden biri uşa~rna 
lıir mektupla turfanda iki çilek 
verip akranından bir zata gön
dermiş. 

Uşak yolda çileğin birini 
yer, ötekini götUrllr. Efendi: 
"Mektubun içinde iki çilek ya
zılı., deyince, uşak istek! çile~ 
yediı!ini ı::öyler. 

}<~fendi: ":-.:için ve nasıl , e 
din'!., diye azarlanıa~a başlar: 

Hunun Uzerine uşak: "İşte 
lıC\yle yedim., diyerek ötekini 
de yenıiş. 

Kı~sadan hisse: 
Almanya bir vakitler Avus 

turynyı aldıjtr zaman, dUny~ 
de\'lctleri bunun gibi bir baş. 
ka yanlış daha yapınamaıu için 
tedbirlere lıaş..-urac·a~ı yerde, 
ona çrkı~tılar: "Niçin aldın? 
Nasıl aldın?.. diye ileri geri 
süylenmeğe başla.dılar. 

Bunun üzerine Almanya: 
"Iı-;;te böyle aldım., diyt>rek Çe
koı;lovakyayı da aldı. 

* * * 
Az pilav! 

K O::\"l.JŞMALARINDAN Mu

sevi cld uklarınt anJadı

f.'ıııı iki delikanlı bir lokantaya 
girdiler. 

Birer kab yemek yediler. 
Sonra ,arRonu çağırıp: 
- "Az pil1Y,, istediler. 
Garson omuzlarını yüksel. 

tip burnunu hayaya kaldıra
rak: 

Aftedersiniz Mösyöler, 
dedi. Buraıır "birinci ııınıf., lo. 
kantadır. Aı. yemek verilmez! 

Hunun Uzerlne iki Muıevi 
genel: 

- Öyle i!~e Bir plllv getir; 
dediler. 

Geldi... lkiye bölerek yedi
ler. 

* * • 
Sigarayı 

bırakmak için 

S !GARA YI bırakmak içln, 

sigara taklidi birtakım 
şeyleri ağızlarında oynata oy. 
nata dolaşanlara bayılırım. 

O ı::uretle iRtifade gördllkle. 
rini, her hafta. bir iki kilo al
dıklarını, y\lzlerinln renı.ı;l ge
lerek lştahlarınm arttığını sa
nırlar. 

Bir kısım ahali de, sigarayı 
bırakmak için frndık , fıstık 
yer; sakız çiğner; şeker emer; 
hUlAsa ağzını bir şeyle meşgul 
etmek yolunu tutar. 

Halbuki bunların da diğer 
bir alışkanlık olduğunu, sigara 
tiryakiliğ'i yerine mide fesadı. 
na uğradıklarını farketmezler. 

Tanıdıklarımdan birine ge. 
çcnlerdc biri bu vadide ağır bir 
muziplik yapmış. Sigarayı bı
rakmak için ağzında dolaştır

clığ'ı o sigara biçimi sahte ~ey
!Ni kullanmaktan derhal \"az. 
geçti. 

Sebebini sordum: 
- lçeri~lnden serin' serin ge. 

len manto! kokusu yok mu? 
dedi. 

- Eeeey? 
- 1şte onun mUthiş bir za-

rarı varmış. 

- Ne gibi? 
Arkadaşım sıkıldı ve kulağı

n.a eğilerek: 
- Erkekliği keı:ıermiş, dedi. 
tmdl hakikt si1aranm böyle 

bir mahzuru oldu~u rivayeti 
çıkarılsa - bakın - dilnya yll
zUnde, hiç olmazsa, erkekler 
arasında bir tek kişinin sl~ara. 
yı ağzına dokundurduğu gö. 
ruıur mu? 

* * * 
UmmüGülsüm 

U 
.. )fMÜ GÜLSÜM,, adı pek-

AlA. pek g\lzel olmakla. 

beraber. bu ismi kullanmak
tan utananlar g-ördUm. Onun 
yerine (Nermin), (Pervin~, 
(~ermin), (Belma) adını takı. 
nanlar olmuştu. 

Vakta. ki Mısırda "Ümnıli 
GUlsUm,, adında. bir muganni. 
:re peyda oldu. ŞöhrPti dUnyayı 
tuttu. Filmleri blltUn şark 
memleketlerini gezip dolaştı. 
}<;ski "Ümmtl GU!sllm,, ler hep 
meydana çıktı. 

Şimdi blitun ··nınmll GUl
stim,, isimliler Htlhıull\ kendi-

Hafta Dedıkodusu _ 
Yazan: Hikmet Münir 

lerl n i ortaya koyuyorlar. 
Demek ki bir isim şöhret ka

zanıııea, ne kadar eski tarz ve 
modası geçmiş görUIUrse gö. 
rUlslln, derhal benlmsenebll1. 
yor. 

Fakat şöhretin fenası da. 
var. Mesel~ bugUn beynelmi
lel siyaset dünyasında bazı 
isimler zuhur etmlstır ki, en 
mütevazi in~anlar arasında o 
ismi taşıyanlar, bir daha kul
lanmamak şartiyle derhal de
ğiştirmc~e razıdırlar. 

~li~aı zikretmiyeceğim. 

* * * 
Sıcağa 
soğuğa dair 

L EYLEClN ömrü ıa.kl~k. 
la geçtıtı gibi muayyen 

meYsinı1erde insanların hayatı 
da haya hakkında. birbirini tut. 
mayan tahminler yapmakla 
geçiyor. 

Soğuklar gevşeyip mevsim 
bahara doğruldu mu, havanın 
g-österdlği hercatııkler karşı. 
sında şöyle diyoruz: 

- Eh, ortalık ısındı artık. 

BugUnkU hUkmU gördün ya? 
Kışın hUkmU geçti demektir, 
Bundan sonra ne kadar soğuk 
yapaa, tesirsiz kalır. 

İki gUn sonra 9akarı:ıını.z~ 
Bir yağmur, bir kar, bir fırtı
na, bir kış ve kıyamet. 

Yine tahmin: 
- Eh yavrum. Yaz geldi de

di isek, banyo zamanına ır:irdlk 
demedik ya .. Daha "Kocakarı,. 
so~uğu çıkmadı. Onun ardın. 
dan "ÔkUz soğuğu., var ... Da. 
ha. dur bakalım. Esk1 Martın 
kaçındayız? 

Derken yine hava. ısınır. Yi
ne evvelki tahminler ... 

Nihayet haklkl yaz, bittabi 
gelir. 

Bu sene gelecek olan yaz, 
bize bu tahminleri birk11ç de
fadan ziyade yaptırdı. 

Hem bu senenin "yaz,, ına, 
yine - Baharı fazla korkunç 
gösterdikleri için mi neden
dir? - her yıldan daha teşne 
görUnUyoruz. 

* * • 
4'0küz aoğuğu mu,, 

KOCAKARI Soğuğu dedim 
de hatırıma ~eldi: 

Yolda iki ihtiyar kadın ıtdl
yormuş. Arkadan da iki erkek. 

Hava soğuk mu soğuk ... 
Erkeklerden biri iki ihtiyar 

kadına takılmak için arkada
şına yUk~ek Resle: 

- Buna "Kocakarı soğuğu,. 
derler, demiş... Merak etme, 
geçer. Rahata kavuşuruz. 
Kadınlardan biri dönerek 

ce'\"ap vermiş: 
- lyi ama, arkaı::ından ''Ö. 

kUz,. soğuğu gelmese .•• 

* * * 
Telefon 
konuşmaları 

T ELEFO:N konuşm&lan. 

nııı liç dakikada bir Uc. 
ret zammı kalktıktan sonra, 
herkes alabildiğine konuşuyor. 
O kadar ki, başkalarına lllra 
kalmıyor. 

Geçenlerde birinin, umumt 
bir telefon makinesi başında 
uzun boylu konuşmasına me
rak etmiştim. 

Bir aralık kulak verdim. 
Ne konuşsa beğenirsiniz: 
- İki ölçek Tosya pirinci, 

bir ölçek su koyarsın. 50 gram 
da kaşar peynirini iyice rende
ledikten sonrn Uzerlne dökUp 
tencerenin kapağ'ını kaparsın, 

diye yemek tarif etmiyor ·mu? 
Fakat bu ncyı;ene! 
Daha sunturlusunu anlattı

lar: 
Adamın biri herkesin tele. 

fon etmesine mUsait kapalı bir 
odacığı bulunan bir otele gir. 
miş ... Odanın içinde bir kadın 
varmış. 

Bir ınUddet dışarda bekle
miş. 

lccrcleki kadının telefon et
mediğini, fakat telefon rehbe
rini karıştırdığını F:örUyormu~. 

Böylece on dakika kadar 
bekledikten sonra kapıyı vur_ 
muş. 

Kadın kapıyı açınca demiş 
ki: 

- Affedersiniz bayan, bir 
milşklUUnUz var galiba. Tele
fon numarasını bularnıyorsa
nı7., ben yardım edeyim. 

Kadın teşekkllr etmiş: 
- Hnyrr efendim, demiş. Te

lt"?fon numarıısı aramıyorum ... 
Çocuğuma koyacak, mUnaslıı 
bir isim arayorum. 



Alman mühe~dİsıeriRus dan 1 
Avrupa harbinin l isveç ve Norveçe nota ~~il ya doğurduğu bir j csaş taraf• 1 incide) lelere karşı ınütte't:'~tı 

ayrılmak istiyor ! para meselesi binde de gene ayni şekilde bitaraf- reketi hakkı~cla rl 
(Baş tarafı 1 incide) lığı muhafaza ettiğini ve bunun i- tenvir etme~tık tarsf~ 

Bükrcş, 6 (ı\.A·) - Ccrnaulidcn bil<lirildiğine güre Sovyct sınat 
merkezlerinde bulunan Alman mühendisleri ve mütehass ı sları Alman
yanm .lVIoskova. elçisine memleketlerine dönmek istediklerini bildir· 
mi~lerdir. 

Sovyet mühendisleri ve i~ileri bunlar'ın her teşebbüsüne i tiraz 
etmektedirler. 8 scneclenberi Sovyet fabrikalarında kasten tahribat ya
pılmakla ve iyi maaş alan ecnebi teknikçilerine ve mühendislerine kar· 
şi daimi husumet gösterilmektedir. lyi haber alan mahfellerde hasıl 
olan kanaate göre 1928 den 1932 senesine kadar SO\·yetler birliğine 

büyük bir kısmı Alman olmak üzere 40.000 kadar ecnebi mütehassıs 
gitmiştir. Bunlann dürüst muameleleri Sovyetleri dilgir ctmi~tir. 

.Müşahitlerin anlattıklarına göre Alman harp siparişlerine nezaret el· 
mck üzere son zamanlarda Rusyaya giden nazi mühendislerine karşı 
1\loskova hükumetinin gösterdıği hüsnü niyete rağmen bu mühendis· 
!erin \·azifelerini matlup ~ilde ba~aracaklan §üphelidir. 

Alman sipari leri hakkında da müşahitler, naziler Ru~yaya gün
de 4·5 teknik malzeme treni göndermekte iseler de Rusyarın buna mu
kabil Almanlara iptidai maddeler göndermekte j tical etmediklerini 
beyan etmektedirler. _ ......................................... , 

• 
1 

Bugün 

PEK 
TYRONE POWER 
HENRtFONDA 
NANGY KELLY 

Sinemasında ~ibi a bii;rük Yılclı:r. tnrnCnulan 
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Ga3 ('t ı;tı1..el bir aşk ronııını, kuV\~tll bir Jo'rıuısu. fllnıl 
(J'.\ ı:t ı;otn)ın birinci mıildifatınr ku.Bndrğı a,1c rnm:ını 

.: A~~:~~·~~~~Y~~~~~~;g~~.~I!~ 1 
lllilllmlll]filllPJ•mRıl~llll~Eml!Dlmr~ııırl'lillllffilm ~ 

, ... BUfiun soMERsinemusın~n•, 

ViCKT~;;;:~~~~i·~~~;·;~u;~UR ve 1 
ANNIE DUCAUX'un yarattıkları 

Taptığım Kadıa 
~Fnuıını: !Jah('ııcrinin büy\ildü~ii, hi'!Si \O l\ln n:ıtll l"cerik ııı:ıceru.ları. 

ttHınrlle lleJircllere lıryecaıılr ıı.ı 8llnt ya,ataroktrr. 
Bn tllrnde btltlln knhramanlıldıır \ 'C büttlıı a,k tal\lr edllmcı.te<llr. 
llAveten: EKf.ER JL'UNAL !!Oıt dünya \'C harp Jıatıerlı'rl. ~ 

nuı;lin ısaat 11 do tcll711!1Uı rn:ıtlııt'lcr. 1 
-ırn111 ••ımm•-~nııı~~~moo 

ı·a kuvvetlerinden biı·er parçasını çin İngiliz - Fransız kuvvetlerinin Lord Halıfa 5 dtl- tf1 
kaybetmiştir. kendi topraklarından geçmesine ile Norveçin L000ı-Iat, <Jf 

Bu vaziyetin tabii olarak Tür. d · · }de n e ı 
kiyenin iktısada ve mali hayatına müsaa e etmediğini söylemıştır. ne aynı mea l Göritıl 
da bir tesiri olacak: Zi•:a bugün Paris, 6 (A.A.) - Ba§vekil Rey- Mareşba. vaıife! 
bir İngiliz lir;m için Türkiye d"" ""l d ı· ır · S~ ~ 
Merkez Bankasında kabul edilen nonun un Ög e en sonra sveç ve .) parı ..Aft, 

k1yrnet 520 kuru<.tur. Nevyork Norveçin Fransadaki sefirlerini l'aris 6 (l!ususı d-:-rdiiİlle ~ ... ~" 
" k b l ~ d k k d"l . h .. ı_~ rih muhabirinin bil 

1 
• ablıı1'll ·f'.<ı bonasındaki fiyatlara göre he. e e Kumet i ın P 

sap edilirse İngiliz lirasının Tfı:k a . u r~ ~n 1 er.~ne u . · dan, müttefik devlet .er ~ ,-ıııı 
parasına nisbctle kıymetini 480 lerıne tevdı edılmek uzere dıplo- sı mukabil tedbirlen aırn ıılıı> 
kuruş olarak tesbit etmek lazım. matik notalar verdiği iyi haber a- rlnse verilmiştir. ıJ113l1;-aıUl' 11~ 
gelir. Bunun içindir ki geçenler. lan Fransız mahfellerinde teyit e- Diğer taraftaı1, Ad bilba.5-cıı'. 
de İngiliz lirası için Türkiyedeki n a _,ı il 
mübadele kıymetinin 480 olarak dilmektedir. Bu notalarda mütte- aldığı tedbirler arası sularfil":ı 

. d.l ~· h ı.L d L_ f"kl l İ k d. 1 k 1 nnın İS\'eç ve Nor\'cÇ . tayın e ı eceffı aıuı;ın a oazı ~a. 1 er e s an ına vya mem e et e-
1 

ğ b'ld. ·ı .... ektedır· ~" dt 
yialar çıknuştır. Fakat bu ~ayia. • d k. .. b ti • l ... k ça ıc:aca I ı ırıuu aal~.,.... d:1 
lann arkası ııelmemi§tİr. lngiliz n arasın a ı munase e erı a a .a- İıaris 6 (Radyo} - pdfıl ~ 
lirasmm kıymeti bugün yine dar eden meselelere te mas edıl- catını satın almak üzere ~atı~ 
Merkez Bankasında 520 kuru§ mektedir. Bu notaları tevdi etmek- mayesi ile kurulan şirket·u·.a J~ 
Üzerinden hesap edilmektedir. }lU· ~ ..... ~ 
Türk müstahsillc""inin menfaat. ' ten maksat İskandinavyanın bita- teşkil etmektedir. Btı -bildiri. ~ı 
leri gözönüne getirilirse bun-dan raflığı ile alakadar muhtelif mese- Londra muhabiri ~unları uP Jl.l~11ı 
sonra da bu tarzda harekete de. t t E BtRçor .-;u con sef 11~ 

Jngilterenin bu yeni tesebbüsün ~G LTERED n. " d-:seıerill ...ı.ıı .ı 
'Rm edileceği de tahmin edile. • 1R TEESSÜS ha ı ı;lıt v- P 
bı.lı"r. de de mu\•affak olacağına ve Ş KET DAHA . . atsııll 6ırıer· 

~ • • • v • EDECEK ıtıID eı;te 1,~ Avrupa harbi dolayısiyle Türk muessır bır nctıce alacagma hıç Lo-ul. 1~ (A A ) _ ln('J' ·ııtere kip etı:n 1 J>JŞ l• b 
. .. .. k l ' 1 cı, v • • ,., rııas llıı ı • Alman tıcari münasebetlerinin şuphc yoktur. ~ır ·et ya mı Bulga· ile Balkanlar arasında ticaret bir sa 13ufl ~Dl 

• b. d . . .. . ' sl '-' • l ··nuvor· rbııı ... asgarı ·" ereceye ınmesı yu. garıstan, ): ugo avya, ı unanıstan i§lerile meşgul olacak olan n • ru -tllt Jl!l i,iOı~ 
7Ünden ihracat mallar1mı:ı:ın çoğu Ye Homanya gibi yalnız Balkan giliz koroorasyonu 15 nisanda tokrdae JlC dOt;IJl•~_ı: 
bugün ingiltere ve Fransaya gi. te .. ed kt" l{ ,,.,, on ınal , ·.-e • 4,., 

memleketlerinin değil diğer bita- essus ece ır. orpor~y f(a1'lı "'ı1" / 
<liyor. Gitmekte de devam ede. , . ' mahalli temaslara geçmek üze. nıuva rtulll"' J.l ~ 
ccktir. Bu memleketlerle yapılan raf mcmleketıerın de Almanyaya re mümessillerini o ciin Balkan- üa.U kU 6 (.1\ JlC 
1 · l d · k "l .. ·· ·h ı · · 1 k- .. · 0 

• • ucrJ.iıı. ııse 1 a ış verış er e ıse ıymet o çusu ı racat yapma arına marn o aca lara gonderecektır. Korporas - 10oıa ıtıfı:ı 
t terlin ve Fransız frangından i. tır. ~itekim, lngiliz • Türk anlaş- yon evvela Belgradda işe başlı - Jlli D11ÇeoıbC~1ı1de! 
haı·ettic-. Şu halde lngiliz lirasiy. ma mdan e\\"el Türkiyenin geçen ya.caktır. danc,:asınıll tıııı• > 
le malını aatRn biı· Türk müstah. . . .. zd 58 · \l Mütehassıslar buna benzer ablll... ·r ,·ııP ııert 
silinin eline şimdi 520 kuruş geç. scnekı ıhraratının yu e .1 i • diğer şirketlerin 'teessüsü muh • ğinC dal b;bsc ,

1
1111' 

mektedir. Fakftt bu hesap terke. manyaya yapılmı~tı. IIalbukı bu : temel olduğunu bildirmektedir. JllC'·zuıı fJıld' ,.~• 
dilir de Nevyork kunı takip olu. sene Türkiye mecmu ihracat mal- ler. }3itnra wu' 11 bıt• 
nuna o zaman Türk müstahsili, Iannın ancak yüzde 2 sini Alman· YUGOSLA VLAH. VE ABLUKA :::;usun1~~ızcref.~ırr 1 bir lnailiz lira•ı mukabilinde 520 Belgrml 6 (A A) Polı"tı'ka ctınc ~ utte 1 ··~ • ~ yara satmıştır. • · - lll lıl1' ~ 
kuru~ ycr:inc 480 kuruş alacak, Londra, 6 (A.A.) _ Ablukanın gaz;etesi şöyle yazıyor: <'Iindc·i tJJ.İŞ b~üll~ 
yani beher sterlin başına 40 ku. . 'Ahnanyaya. yiyecek ihraç c.. re ı;iı ietıer 6.r!))ı~ı;ı 
ruş 211rar edecek demektir. Böyle ııiddetlendirilmesi meselesini tet· diyoruz. Bunun mükafatım pek nıeı.lllc Jll bil 1 r•f ı' 
bir zararı Türk müstahsilinin o. kik eden Deyli Telgraf gazetesi· y~kmd~. etsiz kalmak suretile cakla~ıuıı bit•,,ıf 
muzuna yükletmek doiru olamaz. nin siya~i muharriri, .Almanyaya ~?recegız. ~ugoslavyanın çekti - ıar. D ill t>lr' t 
Aksi takdirde Türk müatahsiline gidecek malları ihraç maddeleri is- ~ mahrumıyetler, ablukadan do rin s:ır a cesıt~ir 
yüklenen za,·ar vergi varidatlarr. mi altında transit surelilc memlc· g!~· ,pazile~in iş~ih~ınr tatmin susull~ ~eltlllŞ ) / 1

' 
nın azalmasına, memleketle ha. yuzundendır. lçtımaı ve ikb8a- :z;auıı1ı1 . (.ıV\ııt 
yat pahalılığının artmasına sebep ketlcrinden geçirmeleri muhtemel di bünyemime ciddi lbozukluk .. osıo, tı ,ıısı e ~ 
olur. lngiltere ve Franıadan ııe- olan bitaraf de\·Jetlerin ithal ettik ' tar vukuundan korkmalıyız." ,nenter ft.J:ıııırıcifJJ 
tirilmckle olan ithalat cıyasınm leri mal!arııı kontenjana tabi tutul JAPONYA, T1CARErotNt :Korve!i 5ct il~,~ 
fiyatları da yükselir. ması icap edeceğinin tngiltere hü· TEHLİKEDE GÖRÜYOR harici ı;i>'~1,pJt ,t 

Vl'\lua Türk lirasının kıymeti kfımetince nazarı itibara alındığı- Tc1ky<?, 6 ( A.A.) - Kokumin yaptığı b~rriie~sıl 
fngiJ;z lirasma Lağlanınca Anıe. ga.zetesı yazıyor: .. - ll ııJ' <t\ 
rikadnn aıetirilen eıya fiyatlarının rn yazmaktadır· • Jaoo.n..lıy.kU.met:y· bitaraflarm . ınUdı&f~c 1'0r11r 
dahilde yükselmesi Jazımgelir. MACARiSTAN NE tıcaretını h~a;y~ ıçin gö~e -: . ~;~a~ n~ctııfıı''~t< 
Fnkat Amcr.ikadan getirilen maL DÜŞÜNOYOR Jer~~aşla~tK. uzerc Londradalü ·}>·r ııarb! 0110 ri9 
Inra pı·im verilmekte olduğuna Budape§te, 6 (A.A.) - Bazı s:erırı~c. 1.alımat vermeğe karar 1 B'unuJl ~n uıüb~oı 
aörc dolar ile 1 nmliz lirası ara. muharip devletlerin Avrupanın . 'ennıştır. . ... , jçııı l ütl Jıı • ... · B a. · w • bizı- o ::.- cıı 6 
ıında!~i fiyat farkı arttıkça hüku. cenubu sar kisindeki memleketler ı u ~arar aşa.gıdakı sebeplere Alı:naııYll ·t•ı'ıı J' ı• 
met ı.ırim miktarını arttrnnak su. le tiC'a~i mUnasebetlerini azamı ı dayanmaktadır: ~atl b~öUc ıl 
rcliylc dahildeki fena tes!.ri kar. derecede inkişaf ettirmek üzere .. ı .. - ~gil~er ıka.çak kontro., su1ktif· şı tiıJ.lıı ıı'' 
~ı!ayabilir. giriştikleri teşebbüsleri mevzuu lunu Ç<_>k .ılerı götürmek suretile, ın~i sffB5~ıı ot~,r'\• 

Bu itibarla Türk lirasının kıy. bahseden hiikümctin naşiri efka. · muba.rıplık hukukunu suiistimal ı :~ ıı yol ııı çı d'r J 
metinin lngiliz lirasma ve dolayı. ! rı ''Esti U jusag., gazetesi §Öyle etm~lcrdir. e;ıDltıı. ııarlı 1ıı90~ 
siyle rransız frangına bağlanma.. yazmaktadır: .2A-: Japon va, Uzak Şarkta susselcıeri :o 11,ı~ t 
sı h"'günkü beynelmilel ahval ve "Macaristan mallarını ecnebi Vılaft~voslok limanının Alman • ~~n JJlerte16tl tc=ııl 
şerait içinde memleket ekonomisi memleketlerine satmakla mem. lar ıçm deniz üssü olarak ikulla- kU·ııascl>et ıılt ıı 
için en az mahzuru bulunan bir nun olacaktır. Fakat hiç kimse nılma.sına §İddetle muhafofet c· nıti a 111ustc ı:ier t 

k 1. 1 · ·k decektir. J aponyaıun bu hattı sın•t1 ,,: ttefı f yıılrlur. önce en ıymet ı şey o an ıstı • h k r A ,det " 1u ıııc J 
Bımıda şöyle bir sual hatııra ae. lali ve adalete müstenit talepleri are e 1 vrupa harbi sebebile Eğcı· 11 ·ııı' ıı~ 

lebilir: İngiltere ve Fransa harp . için pazarlığa girişeceğini ümit Japonyaya yakın denizlerde ka. iınııi ~lıııll !11'1', 
rı~ıklıklar vukua geleceği korku Je~ 1'u11 ı ol 1,ff eden memleketler olmasına ve. etmemelidir... sundan deg~il, daha ziyade Ja • ınılJXlz" erıgeıl 0ıı h'. 

harp masrafları milyonlar ve mH. 1NG1L1Z - FRANSIZ ABLCKA rnı "' b ıt 1' ., 
pon hükumetinin harbe müda - rı ıarsll• cı-tt .,ııı~ 

yarlar derecesine çıkması~a cağ. i\lÜZ/\KERELERt hale etmemek siyaseti ' takibini ol~r r ,crıllı-li ~ ı 
men siındiye kadar enflasyon yo. LONDRA, G ( Ilusus'i) - arzu ~tmesinden mütevellittir. rnt,!~r. ~Ulltıı''f ı:•J' 
knn girmemiılerdir. Girmek fik. İngiliz iktisadi harp nazırı Kros 1n~ıltere ablukayı bütün dün- can ız btr cli)r ~l}ııı~ 
rinde de görünmeyorlar. Ancak ile Fransız abluka 11azırı l\ lone a· yaya teşmil emelindedir ki. bu ynl11:11 :ı; şill10ttü"t ,e 
bugün \'arit olmıyan bir ihtimal d ba 1 1 da Japonva ile Mançuko ve Al _ ınn f" ,·c t 0ıür''' ı 
Y .. ,,.ın vnki olabilir. Sterlin ile rasında dün Londra a ·şanı an J i ı " il' U 11 ' 

.... ·· k ı b ·· d ed'l man:va. aras_m.d a mevcut ve Ja. ğ !! 111uı;:r b" 6 1.ıı• 1 Fransız frangının kıymeti nisbet. muza ·ere ere ugun evam 1 • -.ıı r • ıJl ~ 
!'İz şekilde dücebiljr. Bu takdirde mic;tir. İki memleketin iktisadi va· poıı tıcaretinın lenıelini teşkil ~ı;rbııl }lll 111rı ille~ ,J 

s ziy~ti ve abluka meselesini alaka- eden münasebetleri için olduk .. clr8 rs. ı;U sır et9' 
Türk lirasının kıymetini yine in. 1 1 · - ·· ça tehlikelidir. ' 18 r:ı1' fllJ ııılitl• 

k dar eden birçok me.se e erın ~oru· dll 
r;iliz ve Fransız paralarının ıy. · · ıd ··- · · b 1 h kk da tam ı\lınan Gaı;dclcriniıı rll o .,1U .• bu ,ıc 

ı . bawl k d - şu ugu ve un ar a· ın rşt ........ ıv,, r 
met crınc g ı tutma o~u o.. b" 'tt"f k ld - b·1d·r·11mel· Xeı;;rh·atr Jca 'ret"' -'ti'' S'' 
1 ? ır ı ı a ·a varı ıgı ı ı ... - ., . Jzll• ... 1z"' o 1 ur mu. tecr Berlin. () (A.A.) - JJ. x. n. zı ııtıırıv:tıcsl~ ,JI ~-

tıte cevabımız: ıV!illi parayı in. ~r. ·· Ajansı hildiriyor: r:ı 5 rı ı;cı 111,.. d,ar-
T r F f ama 1 1' ransız ablukn nazırı dun ga- .1111 v ,r 

b
ga ~7.1. ıraksma vlmae "anakı~ld ı·ab~ .. iz zetccilcre şu beyanatta bulun - Ilarblıı gcnişlelilıncsi hak- JHl ·ıdeı'i:ıı. ııı" . 

:\g ama ayrı z ~e ı e ır - t kındaki "Ç'örçil pIAnlnrrndan,, tef•,,ııdttr ıŞ , ~ 
divaç yapmak demek değildir. Bu m~§ urA:l .. . d h hah~ed !\ ı · ·•a " ''l 1-" 
b - 1 b" .. 1 k t. ·k - man sannyıımn a a ~ en • nıaıı gazetelcn, . • • c:Je,. ; v 
ag 9:.m~ ır -~n. meme e ın ı • şimdiden bircok ham maddeler. ~~oskorn "'<: Roma gazctelerilc 1 111ır -1ef 

tısıtdı ve malı ıhtıyaçlarına uygun a· ah - ld v n hic cu"'p şıuıal ve <logu cenup memleket. ı Jt' ftl 
ı . k ı,· fh . ek en m rum o ugu a !ı - 1 . 1 .ı.1110 ıtr.J 

ge mıyece. ır ... aya g.ırec . he yoktur. Ameleye haftada bir ermdcki akislerc de bir yer ha~~ A (fC ır 
~tursa va~y':t yemden t~t~ık edı. kaç ~n izin verilmektedir. Ab· ayırmaktadır. 'f u ı;Jll ~O•/ 
lır ve ycnı hır karar verıhr. luka yalnız başına har.bi intaca . Deusc:lıo Allgcmei;ıo Zeitung /z11~'1~ !U)ll-1cP.» 
__________ A_s_ı_M_u_s muvaffak olduğu takdirde mü - tlıyor kı: sUS10rıı.Pıı5 tfD~rll'..t 

Kücük kızları baştan 
Çıkaran adam 

hmir, 6 (Telefonla) - Şehri· 
mizdc 14 YC J5 yaşlanndaki kız 
çocuklarına çirkin tecavüzlerde 
bulunmakla maznun ibir şahıs 
hakkında takibata başlanmıştır. 

kemmel bir şey olacak, zira bu "llily~k gayri muharip uıenı d.a.rı ı: 1l'leJtllıct11 #1, 
suretle nisbeti hesap edilemiye· lclrntlerm fikrine gürı>, Çörçi- rılY~iı.rııbO ıııııc~ 
cek olan insan zayiatmm ön.üne liıı Uç ınllli ınlidafaa nezareti. f{a.r czs. ı:ıt ~ 9' 
geçilmiş olacaktır. Her halde nin lınşına .geçmesi cınperya- ğır c.ş otdıl.,,ceJS. 
abluka düşmanlarımızın kuvveti list harbin genişletilmesine ha. ,·erırı11 te~)rli el 
ni alzaltan \'e kendisini nakavt lc~.c:i.dd~ surette tevessül edil~· cq~ ıJ;iJlc 
dnl1besini yemeğe hazırlayan cegını sostermektedir. lskandı. Jtult ıd 
kuvvetli bir silahtır. :;\füttefikler nnvya tel~ş iİ;lndedir. Vo Do- tir- ton D 
hiç bir müstakil milletin huku • k r r .J 
kuna halel getirmek niyetinde ,. t 1 . d as e J!Jfl" 
değillerdir. Fakat. dünyanın hür a ya yen 1 en .. tı""'"t ı;JIV". .Jı 
riyeti için mücadele eden hür ~.. ~i' 

Bugün TAKSIM Sinemasında 2 büyük filim birden milletlerar srfntile mümkün ol • ·eııı ib iC~ ~ 
duğu kadar az kan dökmek su - Ro11ıu, 6 ( A.A.) - Yakında. ) e<ft .. ııf9' el~ f 
retile harbi bitirecek bütün va · allına çağınlması derpi§ edilınckt :ııi ~UOşrıstıl (111i~JJ l !?) ~\r~uyu unıunıi üzerine 

ı ABDOLVEHAB'ın en büyUk zaferi 

! Aşkın Göz Yaşları 
! 

1) ,Jnddc Coopcr - Ji"rcd llıU"tholomc,· 

ALAYIN ÇOCUKLAR! 
' 

l 'il ıııi 11110 

lstanbulda ilk defa 
i 

tıleanelnr: 10.Hi - 2 - 5,•5 ,.c !l,30 da i 

Türkçe sözlü - Arabca şarkılı 
yeni kopya 

' 

i 

................................ · ....................... .. Seanslar: 11,50 - 3,35 Ye 7,20 de 

sıUı.ları kullanmak haklarıdır. Sanayi federasyonu. bilhassa. rıı.$uer A.J' ,c ,~,.rv~ 
Buna binaen elimize geçecek bü 1 d k r ~ ~b· hnıya.JJ ı }'!W C·.lılf 
lün silahları müsadere edebili • ~se er e as er ıge ta 1 0 

• ·rırıeğc • ,,tiO ~~'11 
cede fazla mütehassıs işçi yetı9f.1 gilJl ~~ı ,.,ı· 

rizYcni Fraı?Sız hükumeti. ablu_ noma, G (A.A.) - .Musolini. bU zır l> e~~t~ 
kayı bütün kuvvetile teşdit c - dafi toplarııım alış talimlerinde .

113 
çok geı:,e ıil-~ı~ 

dcccktir. ln~iliz lıiikumciinin harbiye 've ha.va. müsteşa.rlar~e. bır,_yts.t". ~t~ 
de yapacağı budur. Bu bakım - Talimlerden sonra Musolını SU ıı dııfı 
dan Ronald Cross ile yantığım tc htı'' 
müzakereler mül·emmcl netice _ ya.pttğı beyanatta. moclem harp 
Jer \'Cnnckte<lir." ehemmiyetini kaydeylcmiştir. 



• r eki milli 
açları 

lzmirde: F enerbahçe: 2 • O galip 
Galatasaray: 1 • O mağlup 

Ankarada: Beşiktaş: 4 • 3 mağlup 
Vefa: 7 - 1 mağlup 

Dün şehrin1izre ınektenler f ut~ol 
maçlarına devam ettildi; musa

bakalar çok hevecar1h ve güzel olt:u · 
Diln Ankara ve tmıirdc milli klime deplasman maçlarına devam 

d edilmiltlr· 

lzmirde: 
baı yalnız yüç yüz bin ıterlin c. 2 O 
der, dodi. Fener • Altay • 

Hani aynı keyifle aöZ"ilne de. lz:ınlrde güııün Uk maçı Fener • 
vanı ederek: ba.hçe • Altınordu arat1mda oynan-

- Her teyi diltUndük, konuş. dı. Müsabakaya Fenerin hiicumu i
tuk değil mi? dedi. Poli~ verece- le ba.ııtandı. 9 uncu dakikada tz· 
27f ı_ mir bir kornerden, 11 incl dakikada 
!? m~ cevaplar da hazırdır. Bu da Fener b!r frikikten istifade e. 
vaziyette, buraya tahkikat için · 
gelecek olan kimselerin hiç birin. demedi, 20 inci dakikada Melihin 
den endi•emi.z olmryaca.ktır. Zira, atuğı bir golU hakem ofsayt saya-

:s rak kabul etmedi 30 uncu dakika-
ne diyeceğimizi biliyoruz, Hadi. dn Fener lehine olan bir frikikte 
ae esnasında orada bulunmadığı. top 1.zı:ıirli oyunculara çarparak ge
mızı gÖ6teren eabcpleri ha.zırla. ri geldi. Basri bundan i!ltlfade ede· 
dık. rek sıkı bir vuruşla Fenerin bl -

Harri bu sırada, Normanın e- rincl golnnU attı ve devre 1-0 Fe
vinde alın.mıı olan resimden ha. oerin galiblyetile bitti. tkinci dev
bcri olmadığını çek iyi gösteri. re Fenerlller çok hAirlm blr oyun 
yord.ı. O fotoğraf ortada mevcut tutturdular. Nihayet ikinci daki· 
oldukça, uyduracak.lan herhangi kada Melib takımının ikinci sayY. 
bir yalanın zerrece kıymeti olmı. srru da attı. 30 uncu dakika.da o
yacağı hiç birinin aklından geçe. Ja.ıı bir penaltıdan Fenerliler Uıtf. 
merdi. fade edemediler ve mllsahaka. 2-0 

Hard aözüne devamla: Fenerin gallblyetile bitti· 

- Haydi, dedi. Şu parayı tatk. A O d G S 1 O 
ıim edelim- Bana bir de içki ver • r U • • • • 
n:\.. E ~· · · GilnUn ikinci mUsabakaaı Altı • ~...... vet... .1:>1Zlm reıa ya.rr.an 
bir adam. Oc; yiiz ıterlini birde.., nordu _ Galata.saray ara.smda ya -
derhal verdi .Hem de bunun .._ ntldı. Birinci devrenin 19 uncu da-

ldka!'mda Altmordulu Adil takımı. 
dece bir cep harç.lığından ibaret nı ge..llb getiren biricik golil attı ve 
olduğunu aöyltiyor. Bundan da devre Altmordunun hAkimiyeti al· · 
anlafllıyor ki ilerde daha fazluı. tında 1_0 galeheslle bitil. 
nı alaca~ız. 1!tinct devreye aiddeUl bir yağ. 

(Daha ıııır) rnur altmda bqlandı. Galatasaray 

Ticaret okulu kitaplan 
için müsabaka 

1;ok hA.ldm ve adetA tek kale .oynu. 
yor. Fakat bir tUrlU gol çıkaranu
yorlar. 37 üıci dakikada Altınor • 
duluJar bir penaltıyı atıunadılar, 1 
dnk.i.kn l'!Onra hakem Galat.asara • 
ynı attığı bir go!U ofsayt saydı, 

Gnlatrumra:rlılar bun:ı itiraz ettller 
\'e ınilsııbakıı. 1.0 Altınordunun ga
lebt>.sile neticelendi. 

AnkaraJa: 
Muhafız • (B.J.K,) 4-3 
Ankarada birinci mfüıabaka Mu

hafu:gUcU - Be§fkta§ araıımda ya -
pıldı· İlk golil MuhafWılar Turgu
dun ka.faelle kazn.ndıllU', İkinci gol 
Muha.fızm çektiği bir kornerde 
Beşiktq kalesi önündeki ka~ıltlık_ 
ta yapzlcb. Muha.fızhlar UçUncU go· 
IU de Penaltıdan yaptılar ve ilk 
de\'reyi 3-0 ga.lib bitirdiler. 

İkinci devrede ilk golü Beıılk~
lılar Ha.kkmm bir kafa vunıııu ile 
kru:a.ndrlar. SO uncu dakikada Saim 
\•ıunta.ıille Muhafızhlar dördilncU 
golle._..-UU kazandılar. 40 mcı dn::J. 
kacıa Şeref Beşikta§m ikinci, ve &. 
kabinde Hakkı UçUncü golUnU de 

~~%.:~ı:~~t~ 4..S Muhafızm ~~-

G. Birliği • Vefa 7 -1 
Günün ikinci müsabakast Vela· 

Gençlerbirlığ: arasında oynandı. 
Maçın ilk golü 14 üncilı}ü dakika· 
da Hilmi yaptı. 22 inci dakıkada 
Hasan Genç.erin ilk golilnü yaptı . 
24 umcü dakikada küçük Alı Genç 
lerin ikinci golünU, Hilmi 35 incı 
dakikada hakem tarafından oyun
dan çıkarıldı. 44 üncü dakikada 
Ali Gençlerin üçilncü golünü yap 
tI ve devre 3-1 Gençlerin galföiye· 
tile bitti. 

lKlNCl DEVRE: 
Üçüncü dakikada ?vtuzaffer, 

7 inci dakikada gene Muzaıter be 
şinciyi, 17 ınci dakikada Vefalılar 
kendi kendılerine bir gol attılar. 
Bundan sonra Geı.ç'.cr bir sayı 
daha yaparak müsabakayı 7-1 
galibiyetle bitirdiler· 

Mu.rtf Vekilliği orta ticaret 
okulla.rmm 3 ve 4 tincU, ticaret 
li~lerinin de 5 ve 6 mcı 8mifla
rmda okutulan (mal bilgisi) ad
lı kitabın vazılması için allka . 
darlar a.rasmda bir müsabaka 
açınIJtır. Müsa.bakaya iştirak 
adecıekler Maarif Vekllll#ine 
bir dilek~ ile milracsat edecek. 
lerdir. MUsaba.kada birinci ge -
len kitaba. 2600 lira verlle<:ek • 
tir. 

Bir adliyeci kalb 
sektesinden öldü 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

ÜçUncU asliye ("..eza. mahkeme
sinde ikineJ vekil olarak bulu -
nan Suad Akca.ner, evvelld gün 
Beykozdakf evinde bir dava dos 
va.smı tetkik ederken kalp sekte. 
sinden ölmüştür. 

Me?'humun ailesine ve adliye
ci arkadaşlarına taziyetlerimi?.i 
sunanz. 

BORSA 
- Ankara 6-4 - 940 
..--Çt:KLt:R--

1 lll&eı'U 1 (lD&'lllz) 
ı 00 Oo~r (Ar ıerika) 
lOO Fnnuz Fnı.ııJu 

ıoo Liret ,!ta•~•> 
ıoo l.nıç"" •)...n.lıı 
100 Ylorlıt (l"eh-meıı.Jıı) 
100 KaJtmıuıa (Alına.o) 

ıoo aseı1• •ts<tçlka> 
100 OanUunı ( YWl&D) 

ı oo ı.n. ' euıaar) 
100 Çelcuel1>\V kuronb 
100 hır.et.il ,la;ta.ny•) 
100 Lllotl (l.t'hlı.tan) 

ıoo Peıııö (&lacar) 
ı 00 Lry ( B-0meıı) 
100 Din r Cl'uııu.la•l 

ı 00 Yen (ılapon) 

ıoo lııveç Jluronu 
100 Rul)lf' il A'ı ) 

U4 . 

ı.UAJiG 

20.s.:i3 
78.0168 

L'78Z6 

11.61 

26.'70'73 
0.826 

Sl.09'7~ 

12.30: Program ve memleket aa&t 
ayan, 12.33: Ajanı ve meteoroloji ha.. 
berlerl, 12.:IO: MUz1k: Çalanlar: Ru-
§en Kam, Cevdet kozan, Vecihe, Re
tad Erer. 1 - Okuyan Muzaffer ll. 
kar; Mllzeyyen Senar, 18.00: Pro-
gram ve memleket aaat nynn, 18.00: 

l!UUk: Radyo caz orkestrasJ, 18.80: 
Çocuk aaat1, 18.li'S: Serbest aant, 19.10 

}.fektepliler araarndakl futbol 
müsal:-.akalarma diln Taksim ve 
Şeref stadlarında devam edllcll. 
Müsabakaları atad sıraslle yazıyo. 
nız: 

Taksim Stadında 
Kabata., • İ§ık: 1--0 

Bu at.adda günUn ilk müsabaka.. 
ıı Kabataş • ~tk liseleri takımla
rı araamcla yapıldı. Mü.sabakalarm 
başlama saatine kadar ıtad.ı Uç 
bine yakm bir seyirci lcfıtleJıi dol 
durmuetu. Takmılar hakem Ah
medin idaresinde mutat kadrolarile 
sahaya çıktılar. 

Oyuna mutat merat1lmden son • 
ra Kaba.taşlılar ba§ladı. İ§ık mua. 
\in hattında kesilen bu akmdan 
sonra mUsabr.ka mlltc\'azin bir ce
reyan aldı, Devrenln ortalarına 

doğru Kabata{llılar bir &ol attılar 
vo haft.aym ı - O Kabataş lehL 
ne neticelendi. 

lk.incl devreye 1'ıklılar da.ha e • 
ncrjfk bir tıekllde baeladılar· Fa
kat Kııbat&şm •uurlu ve gtlzel o. 
yunu kareısmda gol çıkarınağa 
mu,·affak olamadıla.r. 

Df'!vre golıUz geçti ve mll!abaka 
ı - O Kahala§xn galibiyeti ile 
netlcelencll. 

Vefa • BoPzlı;l: 1--0 
İkinci mUaabaka yine hakem 

Ahmet Adem idaresinde oynandı. 
Bu mtlM baka herkesin tahmini 

7 .4 • 940 Pazar 

Cevdot. Kozan. 1 - Okuyan: MUzey. 
yc.n Senar; Muzaffer İlknr, 20.15: 
Konuşma (Tarihten SR:t'fı:ı.!c.rı, 20.no: 
Mllzık Fıı.sıl l::eyeU. ~1.Ui· Milzlk: 

Macar Vlyolonl:ıU Aleksandr Vc:;h'ln 
resitali, 22.05 MUzlk: Me!Odller, (Pl.) 
22.1~: Memleket eaat ayan, AJ:ınfl 

hnt:e:lerl; zirant, Enb::ı.m - Truwıı.u, 

Ko.mbıyo - Nııkut horsnsr, (Fiyatı. 

22 SO Ajana spor servisi, 22.40: MU. 
zlk: Cıızband (Pl.) 23.2fı/23.30 ıa.. 

rmkt program ve kapanııı. 

hilifına biz aUrprizle neticelencll. 
Oyun ba.ııtar ba.ııle.maz Boğaz'çli· 

ler hAklmiyetl derhal tesis ettller. 
Herkes Boğoziçlllcrln muhakkak 
fazla gol farkile kazanacaklarmı 

thmin ediyordu. İk devre Boğaziç. 
illerin bUtlln hA.k.imlyeUcrine rağ_ 
men golsüz olarak O - O netice -
lendi 

İkinci devreye başlandığı zaman 
Boğazlçlileri yine hilcwnda 1;öril -
yoruı. Çok stk11tınyorlar, arada 
ma.da Vefanm hUcumlan görillll. 
yor· Nitekim bu akınların birinde 
Vefa sol açığı ortadan aldığı bir 
pasla maçın yegiı.ne golUnU atma. 
ğa mu\•affak oldu. 

Devrenin bundan ııonrakl kta
mmda her iki takml da gol çıkL 
ramadılnr ve mllsaba.kn 1 - O Ve 
fanın galibiyetli,. neticelendi. 
DarU,şafaka • Gatnta.sarayı 1.0 
Bu atadda günün en mUhim mil. 

aabakası Galat.Maray • Ds.rllffafa
ka taknnlnn anuıında yapıldı. 

Hakem Şıı.zi Tezcan idareııinde 
oynanan müsabakaya takımlar 

mut.at kadrolarile çıktılar. Oyuna 
Galata.sara.yhlar başladılar. Devre_ 
nln ikinci dakikasında bir Daril3 -
ıs.faka hUcumunda Darilnafaka 
muhaclmlerinden b'rlsl Galata.sa • 
ray ceza çfzgi.8i içinde hatalı bir 
şek.ilde durduruldu. Penaltı. Dartlıı
şafaka saf beki penaltıyı gllzel 
ıUtıe gole tahvil etti. Oyun 1--0 
olunca Galatasaraylılar biraz de. -

ha silratıeşUler ve bariz bir hAkL 
mlyet kurdular, fakat bir tUrlU 
gol çıkaramıyorlar. 1Jk devre bu 
gekilde 1 - O Dartlşşalakanm 
gp,llblyetile bitiyor. 

!kinci devreye haşlandığı zrunnıı 
Gaiatnsa.ra.ylılllr )ine Mklmiyct.Je_ 
ıini kurdular fakat bu devre iki 
Ulkmı da gol çrkarnmadr ve mUsa
i·:ı'.ta 1 - O Da.rü.~şafakanm galL 
biyetilc bitti. 

Serel stadında 
Yüce tllkü • Tnl: im: 2-1 

Bugün Şeref stadında mektep 

S - VAKiT 7 NiSAN 1940 

U/Sfl~lll!7!l! 
Çevıren: 05MAN YENSENİS/a 

- 49 -
Artrk, yayl!nm dört be§ bek· 

tan durgun suların istilô.smôan 
kurtulmuş. tesviye edilmiş ve 
sürülmüş bulunuyordu. 

Matyö: 
- Akşam oluyor, a.oele etme.. 

liyinı.. 
Diverek tohum serpme~e ko

yuldu. Bu aralık ora.da bulUM.D 
küçük Roz baba..smm bareket!ni 
taklide çalış.arak yerden bir n.. 
vuç toprak alın havava savurdu 
Bunu gören Blez, Döniz ve A:ın
bruaz, hemen koşup aynı ha.re.. 
ketle havalara avu~ dolusu ton
ra.k savurma.ğa başladılar. Bu 
oyunu öyle ·hoş. öyle eğlenceli 
bulmrerlardı ki, heosi birden 
ha.balarının etrafma dönerek çıL 
~ca glilüvorlardr. 

Aradan iki av geçti_ Şubatm 
buzlu bir pazar glinU, Boşenle 
Segen, ördek avından dönerken. 
orman kenarındaki pavyon !la· 
kinlerini 2"Örmc"'e ~eldiler. Mat. 
yö ve ailesini bilyUk bir man
"al ateşinin sıcaklığı ile ncşele. 
~en t?eniş mutfakta. buldular: 
dışarıda çiğden bembeyaz ol
muş koca tabiat sanki derin bir 
uykuva dalmL~. 
Öğle yemeğinden sonra.. Ble-z, 

Oöniz, A:m bnıaz ve Roz, nence
re kenarında duran bir masa et
rafında. mukavva parçalarmı 
zamkla bitiştirerek evler, kili • 
seler. mektepler yapmakla uğra
şıyorlardı. Jerve mışıl mL'iıl u. 
vuyordu. Ar~mı. gUlmelerile 
bozdukları bu derin süktin için· 
de, ana ile baba. ateş karşısında 
vanvana oturmuş, haftanın yor
!{tınluklarmı gidermekten sonsuz 
bir zevk du:ruyorlardı. 

Daimi bir neşe içinde yaşıyan 
bu küçük aile, her türlü hıra ve 
tamahtan, sunt ihtiyaçtan. lüks 
arzusundan uza.kta, iptidai b!..r 
köylU ha:vatı ge<;irmekte idi: hiç 
bir servet. hiç bir kudret böyle 
bir saadetin pahasını ödeyemez
di. 
Boşen ile ~en, elleri ve y\17-

leri soJfuktan pancar gibi kızar
mış, yorgun ıı.nrın içeri girdik
leri zaman taaccüp \'C sevinç ni
dalarile karşılaştılar. Her ikisi. 
nin de halinde, bövle f ene. bir 
havada ava çılcma.k gafletinde 
buldfü!tıırlai'Indn.ıYdolayr bir hot
nutsuzıu.k vardi. 
&şen: 
- Dışarıda öyle !Oğuk var ki 

amim., bir tek ördek bile gör. 
mek Ila.!!iP olmadı. Hele o yuka
rı yavlilarda öyle !<lğuk bir rüz.. 
~ar esiyor kl biltün sular, saz
lıklar, hepsi buz tutmuş ... İster 
istemez avdan vaz~eçtik. Şimdi 
siz bize birer kadeh sıcak şarap 
verin de kip çarçabuk Pari~ yo. 
lunu tutalım. 

Segen daha !l">murtkan, ateş 
kenarında ellerini ısıtıyordu. 
Zihnen MatyönUn işlediği tarla
larla mcşguldU. Av aramak için 
oradan geçerken bu tarlatan da 
gözden gecirmişti. Fakat b1r buz 
tabakası altmda ölü giibi kaska. 
tı duran o kıını topraklarrn al · 

remenı:i§, anlıya.mamıştı. Bu ka.-
..a'"'"4 ~ .......... 0v~ ....... ~ uu !~ll.I. ueı..ı • 
~ .... l;U "'"'~~ ~a.lllct,Q \'e Wi.ttl 
~JJ.'" .... .u.w:ı ~olllu.ı.>'ecc6.ııaen 
n.w A.uıa0a ba.ş11yvı 14U. .u~...uı;.e • 
.ennı a..ıyu 1.1ır u~a .ru.aı.yoye 

ıza.h ettı. 

- ~k korkuyorum k.i, dos
tum, bu i§te ai.z boe yere vaktı 
nınızı kayoetmi§ olauı.Ksını.z. .ıa-
ıecliğiniz tarlayı gördüm.. lı'&kat 
maaıesef bencıe iyi bir tesir bı • 
rakmadı. An.Iıyamıyorwn, aaır. 
larda.nberi ti.zerinde kargı ve aaz 
dan başka. bir şey büyüm.iyen 
o çürlik topraklardan mahsul al· 
mayı nasıl umuyorsunuz? 

Matyö soğukkanlılıkla: 
- Sabretmek 18..zrm, dedL Siz 

o topraklan haziranda görürsü. 
nüz. 
Boşen sözlerini kesti. 
- Saat dörtte bir tren. \'ar sa· 

nırnn. Ça.buk olalım, zira onu ka
çırırsak felakettir, deilil mi 
Mösyö Segen? 

Bu sözleri ın!nalı bir göz işa· 
reli ta.kip etti. Av bahanesilc et. 
~ etuA.ıcri reı·oost vaJUı..ten 1a. -
yr.ıwe ıswıa.c...e ~w.unıeı< ı ... uı ... a
"1 ~avvw·ıarı 01.,.ubu a.n..a.ıuı • 
yoruu. ~ara.oı ıç.p ı.:.uımco. ueşe
.erı yeuile ge1u.ı. 
~ ew ~uea. bir göz gezdi .. 

rer~: 

- riöyle ~ ortasuıda, bu ııs· 
a>ız ycı~ y~ya.uWLLen.ız o<>l;'ru· 
bU .uar~a. u~c.um. .ben 01~ 
c.;a.n Sı:lWlü8looa.n öllırwn. ilen 
':ia.ıı§'D&nın tarartarıyım; fa.Aat 
~.nsa.na biraz aa egıcnce Uı.zun, 
yahu! 

Matyö: 
- Bıı bura.da çok eğleniyo .. 

ruz, diye cevap verdi. 
Bo~e Sc:gcn hayret!~ biri • 

b!rlerıne baktılar. Eski piis!dl 
eşyalarla. dÖ§e.nmiş bu köhne 
mutf a.kta iManı eğlendirecek ne 
vardı ki! .. Gülmelerini güç zap. 
tedebi1diler. Cnlar için bu ha);at 
pek garip, pek fevkA.lıdeydi. 

Maryan: 
- Gelin elze küçUk jervemi 

~östereyim. Bakm ne tatlı uyu -
vor. sakın uyıı.ndımıavm, dedi. 

İ.k'si de neza~et iktirası ola. • 
rak beşiğe doeru ~Udiler ve on 
aylık bir cocu~n bu kadlll' top· 
lu oluşuna havret eder gibi gö. 
ründt!ler. Sonra tekrar ate~in 
kenarma f!'ei~rek biraz da.ha t • 
smdılar. Ari.ık g1tmek için acele 
edivorlardı. 

Ma.työ: 
- Ak~m veme;;lne burada. 

kalmaı mısmız? dedi. 
Bu teklife ikisi bir ağmWı 

itirazla: 
- A!. Havır! Ne münasebet! 

-live baıbrdılar. 
Fakat bu nidanm kabalığnu 

tamir için. ~n lifı ~a.kava çe
virerek Matvönün daveti?)e ha· 
va1ar ısmdı'7ı vakıt icabet ede • 
ceğini söyledi: 

(Daha var) 

tmdR ne1 .. r o1nı•Xıınn bltt!ll)l 2"lt r-----------. 
maçlanna devam edildi, ilk m.ıc 
YUce ÜlkU lisesi ile Taksim llse!!I 
arasında oynandı, 

Oyun baştan sonıı. kadar Yllcc 
OlkUniln h!ltlmlyetl altmda cere -
yan etti ve neticede YUce ÜlkUIU 
!er sahadan 2 - 1 galip çıktılar. 

Ticaret _ Şl~ll Terakki: 1--0 
GUnlln ikinci karşılaşması Tica

ret Usesl Ue Şitll Terakki füıeel a. 
ra~mda cereyan etti, 

Oyun mllsavi bir ıek:ild~ cere -
yaıı ederken Ticaretten Ziya ti
caretin yeglrie golllnll attı .ve. o_ 
yun da 1 - O Ticaretin lehlne 
bittL 

Hayriye • Muallim: 2 - O 
GünUn en son maçı Hayriye 11-

ııeal Ue Erkek Mualllm ara.smda 
cereyan etti. 

Oyunun başmdan sonuna kadar 
Hayriye l~i hlklm oynadı. 2 in. 
el devrenin sonlarında yaptıkları 

iki golle oyunu 2 - O kazandı _ 
tar. 

Şeref Stadında 
poligon 

Be~iktaş Halkevi tarııfmdan 
Beşiktaş jimnn.stik kllibU Şeref 
stadında vücude getirilen atış 
poll-öonu açılmıştır. Saat 16 dan 
il!.baren her gün atış yapılacak
tır. Atış yapmak isteyen kadın 
ve erkek vatanda~ıar her gün 
D::'Qikta~ lfalJ;evi irl'l'"<' rremur 
Iuf.runa milrac:ıat ederek kayıt
larını yaptıra.bilirler. 

VAK/1 . 
Ga.zet"d" c;ıkıuı bUtUn vazı .,.. 
re11lml .. rtn hukuku mahtuzduı 

~KONi'.; fAlllfo"E~I 

Memltk't '1f'mlekf'I 
lc;lndı dı,ında 

~~·ilk U3 iM Kr 
ll B;\ lık ır.O l2S 
n a,,·tık nş ~ıo • 
1 pllık 900 1000 .. 
rarlf,deo Bnlkıuı Blrllgt lç!D ay. 

da otuz kunııı dUşUIUr Posta birli 
gıne gtrml ven yerlere ayda yetmlt 
he~er kuruş zammedUlr. 

Ato0n• kaydın. blldlreo mektuıı 
"' teJgraJ Ucretlnl abone paraauıııı 
posta veyR banka ile yollama ı.c· 
relin! idare kendi nurtne alır . 

rtırktrPnln hPr poııta mnkPrlndr 
VAKIT'a abn•ı• yazılır. 

4dree tSeğl~tlrmı nereli 28 Kıt 

ll.A :'il tı< 'ttf:TLEIU 
Ncaret ııan·arınıo aantlm - aa 

tın 90nda:ı ltlhıırto llAn aayfala 
rında 40, iç uvfRlardı tın kunıt 
dördUnrU savfad• ı: tklnct ve U 
c;UncUdt 2. bİrlnclde 4. başlık van• 
ke11mect • llradır 

Bllyllk: çok dt:\•amlı. kll,ell 
renkli llA. vertnlere ayn ayn lo. 
dlnne'er yapılır Knmt llAntanıı 
ııaotlm aatın 40 kuruştur 

flra-t ;\l~!ıh rttı• c lmıYltD 
KOrUk U:lnlar 

Bir dete 30. iki cıetuı ~O Uc; c%e 
tası 6..">. dört detaıı 1a ve on dduı 
ıoo kuruştur fi~ aylık llAn veren· 
.U{D tılr 1efftSI beda Vll(flf 00rt a&. 
tırı geçen uanıarıo fa%11 atırlan 
ııe~ kunıştao h<'MP edlUr. 

Vakıt heın :!oS?TUdan doğnly• 
keudl ld"re yerinde. hem Ankar• 
caddı>ı•'ndf' Orh'lnbey hanında KE. 
MALF.DDfN IHEN lll\.n BUrosu 
PliYI<' 111\n kııhu 1 •r11'r ( Rllrnnıın 
fPlrfnnll' :!Oll'.\; 1 
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F O S F A R S O L Karun en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıktan tazeliyerek çoğaltar. Tatlı iştah teı:: ~ 
• . Mu•ıı . ,,A.,. 

Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uyk:.suzluğu gidenr. . ilıtİO"-
. B l kt··· e adem• bazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerane, e gevşe ıgı v . ..6 

kilo almakta ,ayani hilyret faide ler temin eder. .. .. .. _ .. J<.AN• "l]V'"" 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet şurublanndan ustunlugu DEVAMLI BiR SURETTE 

KAN, KU\/VET iŞTiHA şurubu 
IŞTIHA TEMİN ETMESi ve ilk lcutlananlarda bile tesirini derhal göstermesidir._ UR 

Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesıni haizdir. HER ECZANEDE BULUN 

Kötürüm . 
.Anadolunun karlı dağları nra· 

smda başnndan geçen korkunç 
ve korkunç olduğu kadar garip 
vakayı size anlatmak isterim. 

Dostum doktor Nadir ve iki 
asistanının orta Anadoluda yap
tıkları ilmi araştırmalara ben 
de iştirak etmiştim. Tetkikleri . 
miz bir hayli uzun sürmüştü. 
Ve bir gün. en yakın kasabanın 
giin1erce mesafede bulunduğu bu 
kuş uçmaz, kervan geçmez mm
taknda., karakış bizi apansız bas. 
tırrvcrmişti. Karlar arasında 
nıa.tısur kalmıştık. Günün birin· 
de, şiddetli soğuğa dayanamı -
yan atlarımız da donmuştu. En 
yakın kasabanın yoluna yürü -
yerek çıkmak ic.;in, gözleri kör e
decek bir dehşetle hükUm süren 
tipinin hafiflemesini bekliyor. 
duk. 

Bir saıbah, iki asistan - Hik
met ve Turhan hareket hazırlı. 
ğile uğraşırken, tipinin hafifle -
mesinden bilistifade. doktor Na. 
dirfo civardaki dağda bir tetkik 
gezintisine çıktıl{. Nasıl oldu, 
hiı.lfı bilmivorum. yüksek bir u -
çurumun yanından geçerken bir
denbire baııım döndü. Yuvarlan. 
dnn. Gözlerimi açtı~ım 7.aman 
kendimi çadırda buldum. 

Doktor Nadir ve iki asistanı 
heyecandan sararmış yüzlerle ve 
cnıdişc içinde beni süziiyorlardı. 
ltk işim, başıma gelenleri sor -
mnk oldn. Sesim gü<;Uklc çrkı -
yordu. Hiç bir tarafını tutmu -
yordu. Onlardan, kırk sekiz sa· 
attir bayJ!lll olduğumu, karar -
gahımıza fedakar dostumun ku
cağında getirildiğimi öğrendim. . 

Doktor Nar.lirin kaçamaklı ce. 
vapl::ı.rı, yaralarrmın ehemmiyeti 
üzerinde beni endi~.cye dü§ürü -
yordu. O, sadece sol kolumun 
kınlıruısile fe1aketi atlattığım 
iddia.::;ıntfa.v<lı. Buna rağmen ba· 
ca.Jc1arımı katiycn oynatamı -
yordum. 

Hiç bir tarafımcla bir tek ya
ra ıgöriilmüyordu. Fakat lben, a. 
pa.nsız ırune inmiş bir adam gibi 
kötürilınleşmiştim. 

Tipi yenidfn iba.~lamışt:r. Kalın 
battaniye lerimizin, gocukları -
mızın ve bo! konyağmuzm kuv· 
vetile soğuğa dayana'biliyorduk. 

Günlerim, gecelerim yatağım. 
da küskütük bir halde ve ıztı -
rap içinde geçiyordu. Bütün bil. 
gisinc rağmen do'ctor ı\;adir, 
nerdimi bir türiü tcrohis edemi -
yordu. 

Pekiyi idrak ediyordum ki, bu 
lmrakrş içinde, karların arasın
da bir hafta daha kalmak, aç -
lıld.an ve ,c:oğul{tan ölmek demek 
ti. 

Üç vefakar dostun, benim yü-
7.ümden, mukadder bir felakete 
tevekkülle rıuı. gösterişi beni 
büsbütün üzüyor, bitiriyordu. 

İki arka.da.şile beni bırakıp 
gitmeJ1>rini söylediğim gün, dok 
tor Na.dirin duyduğu he-yecanı 
ve öt'keyi unutamam. 

- Ya hepimiz, ya hiç birimiz! 
Diyordu. 
Çadnın dışında.. hafif bir ses. 

le, Hikmet ve Turbanın yiyece -
ğimizin bitmek üzere oluşundnn 
ncı acı sızlanıf}larmı duyduğum 
zaman tüylerim ürperdi. 

Do' tor Nadir, bildiği bütün 
tedavi usullerini tatbik ediyor
kötilrümlüğünıün sebebini bir 
türlü rınl:-ı vımavmca çileden çı. 
lnyordu. ~irayet bir gün hasla
lığmı omm bütün tahammülünü 
taşırdı: 

- f'°"nin hiç bir ~vin yok. di. 
yordu, senin hastalıeın irade za
afıdır. Sinirlerin, kafanın emir · 
lerine itaat etmiyor. Hek~ bir, 
yürümenin kendi elinde olduğu_ 
mı. inan, bak nn"'ıl kal!cncnksm. 

Ne beyhude bir çabalayış! Si
nirlerime istediğ'im kadar emre. 
deyim; kımıldamak ne mümkün! 
bJtrr.ıptan. t\'!!litsizli eten ağlı -
yar. ir.liyor1um. Biltün öfkesine 
ve heyeeanrna rağmen. zavallı 
Nadir, benden kac:ırmağa uğraş· 
tığı gözlerinin yaşarmasına mü.. 

ni olamıyordu . 
Bu arada dikkat ediyordum 

ki, Hikmet ve Turhan, doktor 
!\~adirin bana g-österdiği sonsuz 
şefkat ve vardım hisleri karşı -
smda sinirleniyorlardı. Bazan 
onların benim için münak~a et
tiklerini duyuyordum. 

Nihayet bir gün. yat.ağımın 
başucuna ~elen doktor Nadire 
ısrarla sövledim: , 

- Artık kararrmzı vermelisi. 
niz. 

- Öbür gün gidiyoruz. 
Dedi ve ilave etti: 
- Öbür gün dördümüz de gi· 

diyoruz! 
Ümitsizlik içinde, acı acı gül. 

düm. 

* * * 
Aylı bir geceydi. Rüzgar ve 

kar durmuştu. Karlı dağların 
ortasında, açlık ve soğukla ge -
lecek feci ölümü düşünüyor, bir 
türlü uyuyamıyordum. 

Birdenbire Hikmet ve Turhan 
çadıra girdiler. Bağırmnğa va -
krt ve imkan ibulamadnn. Ağzı. 
mı tıkadılar. Kollarımı kıskıvrak 
bağladılar. 

Ah. nihayet bir gün bunun 
böyle olacağını bilmiyor değil· 
dirn. ~1uha.kkak ki doktor Nadi. 
ri ve beni öldürecekler ve başla
rını alıp gideceklerdi. 

Nadir, lbitişik çadırda, her şey 
den bihaber uyuyordu. lki n.sis
tanmın, bl7.c ne kor1mnç bir:- ö -
Iüm hazrrladrklarını görüyor -
dum. Ucunu ateşledikleri fitilin 
alevi, büyük cephane snndığımr
za doğru ilerliyordu. 

lki cani, işlerini bitirdikten 
sonra kaçmışlardı. Beş dakika 
sonra ma.hvolacaktık. Ben zaten 
varrm adamdım. Fakat, z:ı.vallr 
doktor Nadire va.zıktı. Onun, 
kendini ba.n.'l. kurban edişine lbir 
türlii katlanrunryordum. 

Doktor Nadir, bu vefakar 
dost, bu kıymetli ilim adamı 
yok yere ölecekti ha! 

Gavriihtiyari bir hamle ya1>4 
tını. Hayret! Adalelerim, ııinirle
rim, irademin emrine itant et • 
tiler. Büyük bir gayret sarfodc· 
reık aleve doğnı sürür..düm. Uzc
rine ka.pandm1. 
Kurtulmuştuk. Son bir cchtle 

ayağa kalktım. Sallanarak, biti
şik çadrra yürüdüm. 

Yürüdüm! Evet, yürüdüm! 
Apansız karşmrn çıkan dok • 

tor Nadirde, hiç de uykudnn ye. 
ni kalkmış bir hal yoktu. Büyiik 
bir neşe icindc omuzlarımı okE;u
yor, vana'klarrmı öpüyor ve ko-
nuşuvordu: . . . 

- İşte nihayet ıra.denle sınır -
!erine hakim olabildin. Ben sa· 
na demedim mi, ki yürümek sc. 
nin elindedir? 

Hayret! Demin bizi havaya u· 
çurmağa teşebbüs eden Hikmet 
ve Turhan da burada... Büyük 
bir şefkatle beni kucaklıyorlar. 
dı. 

Ucu ateşlenen fitilin merbut 
bulunduğu sandık, boş bir erzak 
sandığından başka bir şey de -
ğildi. Bu. doktorun, beni ivi1c.~ -
tinnek için ba.ş vurduğu göriil -
memiş bir tedavi usulüydü. 

Doktor Nadir yanılmamıştı: 
Ertesi gün hep birden yola çık
tık. 

Askerlik Yoklaması 
Beşiktaş As. ~ubcsinden: 
Şimdive kadar askere çağrrıl

mıyan 335 ve 334 doğumlu ve 
bu doğumlularla muanı,..leye ta. • 
bi ve askere <:rıf;rırıldığı halde 1 
herhı:mgi bir sebeple gerive bı- 1 
rakılmış veya şubeye gclmiye -
rek bakı:ıvn.<la kalmış ve askere 
sevkedilmemb ~16 ila 333 do -
ğumlu jandarma sınıfına men • 
sup eratın sevklerine bnc:lana -
cağından bu sınıfa mensup era.. 
tın ayrıca ilan edilectık olan gün
de se\•kleri yapılmak vazivetleri 
tesbit ettirilmek iizere dcrhnl 
şubcve miiracaat etmeleri iliın 
olunur. 

•' ' • , • •• ·' - • • 't • • • • ' 

BALSAMiN Kremleri - BALSAMtN - Güzellik 
eksiri - BALSAMIN Rimelleri - BALSAMtN 

Pudraları - BALS SAMIN Rujları -
FARD BALSAMtN. 

En kibar Jnl\hflllnin lrullııudıklnn Vfl bütün dünyaca 
ı;-Uzellik ınilstah r.arlandıl'. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneklerine uygun vo blr metresine Uç yüz elli bir kuruş 
kıymet biçilen on dört bin metre erat kaputluk kumaş ve bir taneıılne bin 
kırk sekiz kuruş kıymet biçilen beş bin 00.ttaniye ile bir tanesine Uç yUz alL 
mış beş kuruş kıymet kesilen dört bin kilim hlzaalnnda gösterilen gün ve 
saatte kapalı znrf usuliyle satm alınacaktır. 

2 - Battaniye ııartnamesi 245 kaputluk kumaş şartnamesi 262 kuruş 
kar~ılığında ve klllm şartname'l de parasn: olarak komi11yondan alınabilir. 

3 - Her Uç eksiltmeye girmek istiyenlerin hizalıı.nnda göstcril!.'n ilk 
teminat makbuz veya banko. mektubu ile unrtnamede yazılı belgelerini en 
geç ek.<ıutme vakUnden bir saat evvel komiıyona. vermiş olmalan. 

Clnııl İlk Teminat 

ı - Knputıuk kumao 
2 - Battaniye 
3 - I\:lllın 

3686 
3870 
1095 

(2681) (1568) 

llıale glın vo ııa.att 

2:1/4/040 T'e111oınbo 10 
25/4/940 l'CT§Cmbc 14,30 
25/4/940 Per§embe 16 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Cln~I 

Kıyım Bıçağı 

Vakumyağı 

Tahta Kürek 

Mlktan 

100 adet 
6000 Kg. 
6000 adet 

Eksiltme Şekli 

Pazarlık 

H 

" 

&atı 

ll':i,30 
16 
16,30 

ı - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve mlkdarlan 
yazılı 3 kalem malzeme pazarlıkla satm nlmacaktır. 

2 - Pazarlık 19/4/940 Cuma glln\1 hizalarında yazılı ımatıer<lc Kaba. 
taşta Levazım ve MUbayaat §Ubeııln<lckl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnnmeler sözU geçen ışubcden panısız almablleceğl gibi tahta 
kürek krokisi ve Kıyım bıçağı nUmuncııl d" görUieblllr. 

4 _ tsteklllerln pazarlık için tayin nlunan gUn ve ıua.tte tPkllf edecek.. 
Jerl flat ll7.eıin<lcn '7o i,5 güvenme parnıılle birlikte m,.zkQr Komisyona mu. 
racaatıarı. (2594) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Ankara 

ı - Bir metresine Uç yüz yirmi be§ kunıg kıymet blçllen va.sıl ve ör. 
neğlnc uygun on beş hin metreden yirmi bln metreye kadar erat kı§bk elbise 
llk kumıı§ı 18-"4-940 peJ'§embe gUnU saat onda kapalı zarf usullle ııatm 
alınacaktır. 

2 - Şarlnamcsl 325 kuru§ ka~ılı#\'ında. komiııyondan alınabilecek bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 4500 liralık llk teminat ve şartnamede y~ 
zıh belgeleri muhtevi teklif mektuplarını eksiltme gUnU ııaat dokuza. ka. 
tlar kom~yona vermiş olmaları. •(2462) 

lstanbul P~ T. T. Müdürlüğünden: 
ldarcınlz Garajında bulu.nan Hurda bir J.'ord marka otonun .sattlmast 

pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 10/4/940 Çat'§amba eaat 16 da B. Posta.. 
hane binası birinci katta P. T. T. MUdilr!UğU Odasında toplanacak MUdUrlUk 
Alım Satım Komlııyonund:ı yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 50 lira, muvakkat teminat 3 lira 75 kuruştur. Talip. 
lerin sözU geçen otoyu görmek Uzcro Sirkecide bulunan lcjare garajına, §8.rt.. 
name)i gtırmek ve mu\'akkat tem.inatlannı yatırmak Uzere c;alı~ma gUnlc. 
rinde mczkQr MUdUrlUk idari kalem levazım kısmına, pazarlık gUn ve sa. 
atinde de komlsyono. mUracaaUarr. (2653) 

----· 
V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştıı· 

Kitap, mecmua, gnzete basar. 
Tabiler namına dizı?i isleri alır. 

~D!lmc:!mlmJIE 

SAH1Bl: ASIM US 
Basıldı~'! yer: VAKiT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 
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R AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R t P 

· ROMATtZMA 
SOöUK 
ALGINLIGI 

Saat fabrikasının zengın 
çeşitleri gelmiştir. 

DAKiK, ZARiF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAôAZASI 

İstanbul, Yenicami caddesi 
Makulyan Han No. 45 ....... __ ,_, __ 

• ır .. 
Vakıt Matbaası 


