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lıo~a komünist merkezinde yapılan araştırmalarda Kareli m 1 o taka Sin da So v -
. . 

eçin, Sovqet ordusu tara- yet taarruzları tardedildi 
'".dan istilll p~~nı b.'!~undu Amerikalı gönüllüler Finlandiyada 
'ehın veni sulh Kurşuna dızılecek hukumet azası Dün 2 Sovyef ta9gÜıesi daha düıirtliil•r 

bus·· . . _ 
~ir ~ ~!tında Bunların isımlerını taşıyan 
1 .ınt~habat liste ele geçti 
esı n11 var? J..ondra, 1 t (.ı\.A.) - Su n- fikan tasvip eylemektedir. 

'r' · day Chroniclc gazetesinin Social Demokraten gazetesi, 
~tı: Asım· Us Stokholmdan öğrendiğine gö· bu hususta yapılacak en ufak 

lo r.._ · re, komün ist merkezlerinde bir mtisamahanın ileride çok .._ ~urre· · ....... d ~ 1 il .ı...'\llb Ilı Ruzvel- yapılan araştırmalar esnasın. vahim tehlik=er ogura > ece-
~ ~lebbüıüne ari- da Jsveç'ln Rus OJ"dusu tara- ,Sini t ebarUz ettirmektedir. 
~ ,.._ ler geliyor; fından istilası pl{ı.nı bulunmuş- IJOıulra, ı 1 (A.A.) - ])zıi 
~~"'Ot'dell liull bir tuı·. :\fail gazetesi, Fransada komU-
'\~u ~lçika gibi Bilhassa ı .. ysckll'tle polis ih· nist tahrik~tına karşı nçılan 
.. ~ı e er11ı aefirlerini tilôl takdirinde Jnırşuna dizi- mUcadclcyc ve bilhassa Sovyet 
~~derele harpten lecek lsvcçlllerin bir listesini ticaret mUmessilliğindc yapı
~- 111

claki düıün- ele geçirmi ştir. Bu listede hll - lan arastırmalara tahsis ettiği 
~ ._..~e Çalıııyor, di- kümct fızasının is imleri en başmaıc'alesindc, lnglllz hüku-

Fin' toprakkırma (lii..Piriilmii§ bir ~mıyct taytıcıre.!'f 

t~~tetarı Wells'i başta gelmektedir. metinin Sovyct propagandası· 
'-.,.~ muharip ve- Stokhohn, ı ı (A.A.) - Bil- na karşı çok ınüsarnahak~r · 

. . . . ·~-ı ------ --- ·--------------
DaladyO ·harp · Amerika Hariciye Müsıeş·arı ı.. """'h ~etlerde tetki- tun ıs,·eç matbua tı, komUnfst· hareket etmesine teessüf eyle· 

~ İb.\._. lnur ediyor. Jere karşı hUkümethı almış ol- meldedir. 
. ~n yaldaıma- duğu şiddetli t edbirleri mli t tc-
~ia L·de taarruz 
~ ~ uır zamanda 
~~~-.. her tarafta bü· Romanya petrole ihra

hükumeti Berlinde nazik, fak.at 
ihtiyatkar karşılanacak -.e aı· ._ -., a"'a uyandrr-

rf'ni muharip 
....,.._u~veltin bu ye-

' S3'4 ~ebqsµn itti/akile 

·~~lllllıniyetle kar
~ ,'.!'~Irk alemini 
~li~ec~ii bel- BU 

~ Sıa lnüthıı, kan
~ 1'1da her mem· 

S ın.dad bekler 
~ ~- •, Fab,t .. ıha 
il. ~"'""'Ç hır memleket

~, ~· ~ •ulh llrzuıu de· 
~~ ~i tir ıulhün 
h...~ı~b temin edebil -

cat resmi koydu 
resim millı müdafaaya 

tahsis olunafJ-ak 

Yen iden ·ıtimat 
reW, . aldı . 

"Fransa 'zafere kadar 

\ tl.ı · 1-f· d
1
h'; bilhassa .... ıt eı- .. . • 

ı--....._~ti·· reıımının 
'ııı -~ :; fütuhatı mu· 
. "-~ l'&her, bütün 

~: fiitııh: akdeclilecek 
~ılt teı·t .har~~e.ri i

tte ı.~ .-~ kı ettıgı ka-
"'4Utırn bulunmasa· 

"~)le t. 
""ı.....• · uıt \'a • 
tib.~~lll°l'e· •. zıyette A-
. -...ııtilc •~ını harekete 
~\ll~~ıumumiyecc 

Li"' ''\hr ~1 bazı ümitler 
~ , be l'llerikan hari-
'ia.~ ~r•natı ortada 
~"!ito.- )' "llrnadıiını a· 
~ le.;' •Pdan teteb -
ıııı.~ii lta11ncla tee11üı 
~ ~ .. ~t~arını arat• 
~u.~ 11 .. rnı,; sadece 
~i re~Yanın tabi 
~t )lp JtınJer hakkm· 
~._..~'!'ak lnevı:ubaı
~"11. t •Pler .. araıında 
s:~ı. ~r edeceii 
s~-t~ten sonraki 

• ""tN.1• !' tu veya bu 
• •g Ilı 1 

lcoıı ' 0 maıı la • 
"ll'haktan n• 

ot ı.,:ll)Qao le' 
~la)a 1

' buıün A· 
~~t n •~lh teıebbü • 
~1, aa~teı_ı bir iı 

.. ~~ ~~ bı~ ıt yapı• 
~"de ktır. Y okaa 
. \i~1~nız haldı ta• 
' :l_lllflılc .1!hlcanını ve • 

•lltıaad· 'Çınde l'nelnle • 
~'- 'Oırı 1 buhranına ça

C11 ra Ruzvelt ü • 
..... .ı_ 11-ıtıu-...• • 1 
. .,. ~.,. )' • '"'1'' o abil • 
~)~?•ne Avrupa har-

~~tı- '•ne Yapılacak 
1 )'C.iıl\hrrız~tliii-ni ko
• detild' 111une kadar 

'ı,." A it• t• v • 
lo~'<\ • "~ • ' a a,ını· 
~ •k' c1e,"•kada biribiri 
~ ~İt ~ cumhurreiıi 
S~ a1 h' •ha namzetli
~ •ltj" ı:.r milli anane 

• t\i der taftrr 1 arı 11ra-
•· L ~lcta 11 namzetliğini 
~ ll~i .rı hayli ehem -

,'tle lı •k de l>ugüne ka· 
i.:. ~..,.~kında ne dü -

Bti.krcş, 11 ( A.A.) - Milli e. 
konomi nezareti, petrol mawt, 
vağ veren nebatat gibi §imdi~e 
kadar herhangi bir ihraç resmı. 
ne tabi olmıyan ve bilhassa AI
manyaya gönderilmekte .?ul~ -
nan bir takım maddeler ur.erme 
ihracat resmi koymuştur. 

Kıymetinin yüzde onu ile 15 i 
arasında tehalüf etmektedir. Bu 
rüsum. milli müdafaaya tahsis 

olunacaktır. 
Bük""Tes 11 (A.A.) - Maliye 

nazın K~nstantinesko ga.ı.eteci. 
Jere beyanatta bulunarak ?~U
nun techizi için çıkarılan ıstık. 
raz tahvillerine yapılan kaydın 
ıimdiye kadar 10 milyar 252 mil 
yon leye baliğ olduğunu bildir. 
mi§tir. Kayıt devam etmektedir. 
Şimdiye kadar kaydedilenlerin 
adedi 268 bin 659 dur. 

General Veggand 
Tayyare ile Kahireden Beyruta gitti 

(Yazısı 7 ncide) 

döv.Mıecek,, 

Fr~ B«~t·ckili Da1adyc 
. (Yazr~ı 7 indde) 

Ruzvelt 3000 Amerikalı gence 
hitaben bir nutuk söyledi 

dünyadaki herhangi bir "Sovyetler t3irliği 
diktatörlük .gibi kat'i bir diktatörlüktür.~.,, 

Vaşington, 11 (A.A.) - Be. ı D •• k •• l k l 
yaz saray avlusunda toplanan • ç· arı 
aenelik Amerikan gençliği kon.. un u l m a . 
gresinin 3 bin azası karşısın~a 
bir nutuk irat eden Ruzvelt bıl- H bo ki ... d iki maç oynanamadı 
hassa demiştir ki: a vanın zu ugun an 

' Sovyetler Birliği dünyadaki Günün en mühim karşılaşmasında 
herhangi bir diktatörlük kadar • f Q Q b . b 
kati bir.dik~atör}_ü~~ur. ~~sya Beşıktaş·Ve a . era ere 
başka bır dıktatorlukle ıttıfa~ . , 
ederek kendisine fenalık edemı. 
vecek kadar küçük ve bir de. 
İnokrasi olarak sulh içinde ya. 
şamaktan baska bir gayesi oL 
mıyan bir komşusuna taarruz 
etmiştir. 

(Devamı 7 i>1i<:dc) 

Kopcnhag, 11 ( A.A.) - Ha_ \ deki istinuaçları hakkındaki 
vas: haberleri memnuniyetle kar§ıl&-

Bcrlinden Nasyonal Tidende mıştır. 
guetesine bildirildiğine göre, Mahim olduğu üuıre Aıneri. 
Amerikan teşebbüsü Almanya - ka hükumeti, sulhun organiz.aa.. 
da sürprizle kar;?ılanmıştır. Bu yonu bahsinde bitaraf hliku -
teşebbüsün Alrnanyada pratik metlerle resmi diplomatik gö. 
neUcele~ olmıyacaktır. Halbuki rtlpıelere beı'em•Jr ti.zeredir. 
Amerikada htıknınetin Avrupa Belçika. ajamımm · tyrih et.. 
işlerine bir karışması tarzında tigine göre, Amerikanın bu te. 
muhakeme olunabilecektir. B. şebbüsü Belçika hükfımetinin 
Veles Berlinde nazik fakat ihti. hattı hareketine uymaktadır. 
yatkar bir §ekilde karşılanacak. Fa.kat Brüksele henüz her)lan;i 
tır. · bir teşebbüs yapılmış de~ilclir. 

Diğer taraftan Dr. F'rik, Al. Vatikaıı, 11 (A.A.) - .Veles'i 
manvanm hedeflerini bildirmiş. Avrupaya göndermek suretile 
tir. Bu hedefler, hayat sahalı Ruzvelt tarafından ,yapılan te. 
bir Alinan sulhudur ve sulh ya- şebbüs Vatikan mahfilJerinde 
pılırken, Bohemya \'e Moravya müsait bir surette karş.ılanmış.. 
himaye idaresi ve şark hudutla.. tır. MeikCır mahfiller bu teşeb. 
rı üzerinde her hangi bir uzlaş_ büsü Amerikaı:ım Avrupada de. 
ma veyahut müzakere mevzuu vamlı temellere dayanan bir ba
bahis olmıyacaktır. nşın tesisi için ' imkan· nisbe. 

Brii~cl, 11 ( A.A.) - Havas: tinde çalı§mak hususunda.ki ha... 
Belçika resmi mahfilleri, B. raretli arzusnun yeni bir delili 
Kordcl Hul'un bitaraflar nezdin. olarak telakki ct.ınektedir}er. 

Bürhan Zihni Londradan 'dönaü 
"\ . 

lngilerQ ile yapJıQıfflıt ·anlaşma 
19· ·şUbat!a · merlyetô :g·irjyor 

"" "' , • t 

Tacirlerimizin İngiltere ile it yapmalarına m4(İıf 
·olan bütün engeller ortadan kaldırilmıtlJr. 

inğiiiz ticaİ'et 
gemileri . 

Bombalanmaktan nasıl 1 

kurtuldular? 
J,omlra, 11 (A . ...\..) - DUn 

Robert Bowve n ,.e Fort Royal 
gemilerinin civarında bulunan 
diğer . gemiler blitun süratlerl
lc zikzak olarak seyir ettikleri 
için bombalanmaktan kurtul
muşlardır. Taarruz on dakika 
katlar deYnm etmiş , fakat lngl
llz avc ı tayyarelerinin nılida· 
halesi üzerine Almaıı tayyarc
l<.' r l lrnçmıştır. 

J.,oııdrn, 11 (A.A.) - SalAhl
ycttar mahafilclcn bildirild iğ i
ne göre cvvclisf j?Ün Alınan 

tnyynrcl c ri taraf111dan yapılan 
taarru?.da yalnız Uç tica ret ge· 
misi hnı;ara uğramıştır. Bu ta

' 
(Yazısı ! incid6) . 

Günlerin pqinden:: · 

Şeker ~ f~bf ik·a-· 
larımız · · 

Bu aene memleketimizCleki te" 
ker fabrikaJannrn- ' iıtih..U.i 
94.000.000 kiloyu bulmuı. 

Şimdiye kadar bü fabrikalann 
azami iıtihaal ' kaltiliyeti 50 - 55 
bin ton olduiu SöyleniyorClu. 
Bundan dolayı yeniden bir iki 
,eker fabrika11 daha kurmak ih· ' 
tiyacıdan bile bahaolvnuyordu. 
Onun için bu ıeneki iıtihıalin 
her türlü tahmin hudutlarını •ta· 
t'ak 94 bin tonu bulma11 bazı mu· 
hitlerde memnuniyetle beraber 
biraz da ha)'l'et uyandrrmııtn-. 

Geçen seneler zarfında 40 - 50 
bin tonu geçmiyen teker miktan• 
nın böyle fabrika ıay111 deiiıme· • 
diği halde iki miılin.e çıkma11 
ıösteriyor ki, bir memleketin u· 
mumi iıtihaalinde en mühim l'0-('fi .\~ ~rni11tir. 

~il.\ tıka Cumhur -
,.. '"lh·· . • 

mevsiminde baılryacak olan inti
habat mücadelesi-ne İttirak edip 
etmemek huıusunda bir karar a
labilmek için bir ketif veya teş
his hareketi addedenler buluna· 
caktır; daha doğrulu Ruzvelt tel· 
kikatr neticesinde Avrupa vazi -
yeti üzerine bu ıuretle müe11ir 
olabileceği kanaatine varırsa ıulh 
teıebbüıünü üçüncü defa nam • 
zetliğini koyabilmeıine bir vesile 
yapacakhr. 

• . arruzda hiç bir vapur batma- 16 01ftlYW!l t'IUl"IUZ Tal1ta1ar ae• 
ğil, düşünerek çabpn inıanlar • 
c'ıı·. HASAN t"J~.~';A Yl 

\l Ört.. ~. ıçın yapb· 
'-lrluzdeki yaz Bt~kl04 - Vefa ~tıaaıt nt!!fjer.a>ılı bir lıtı (Yu1s1 6 cıda) 

mıştır. 

(Dctırırııı 7 ncidc) 
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lşaretle~_I 
iwlaarif Vekilinin 

beyanatı 
münasebet ile 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü • 
cdıt 12 gün şÜreıa tetkiklerinden 
sonr1t latnnbul gazetecilerine dik
kate layık bir beyanatta bulundu. 
Daha doğrusu, Maarif Vekili ef
S.ô.numumiycyi epey zamand[l" 
işgal eden bir hnyli mesele hak -
lcmda muvaffak bir hesap verdi. 

Maarif Vekilinin tenvir ettiği 
meseleler topyclrun ehemmiyet -
li §eylcrdir. Bünkü hepsi hava, 
su, ekmek cibi gündeli~ tabii ih· 
tiyaÇlannuz araıma ginniılerdir. 
Bunun için hCfl'kes onun derhal ve 
sür'atle halledilmesini beklemek
tedir. 
Diğer taraftan bunlar zamanla 

ancak inki§Af gösterebilCC" ve ta
rih seyri içinde iyi neticeler ve
rebilen kültür meseleleridir. Biz 
hem sürat istiyoruz, hem de iyi 
kalitede kültür eserlerini, ve bu 
eserleri yaratacak müeueseleri 
beldiyonız. Bunun için her ıeyin 
iyisinden bahsetmemize imkan 
yoktur, Nitekim Maarif Vekili de 
imle.in hudutları içinde inkipf • 
Jardan bahsetti. 

Maarif Vekilinin mevzu'bahı 
ettiji meselelerin tetkiki bir ma· 
kalenin hacmine sığacak kadar 
dar deiiJdir. Ben ancak bu ya· 
zımda üniversitedeki kitap me • 
sele.ine fÖyle bir temaa etmekle 
iktifa edeceğim. Fırsat buldukça 
diğer meseleleri de tetkike çalı· 
pcağım. 

lıtanbul üniversitesinde kitap 
ve not meseleti gerçekten mühim 
bir davadır. Kitap ve not işinin 
mühim bi.c- dava oluıu bizim kül
liir hayahmızdaki canlılığın, aı· 
km, ihtirasın bir ifadesi olduğu 
içindir. Şohık, hayatla atakaaı ol· 
mıyan bir müeueaede ihtiyaçlar 
sıfırdır. Ve orda sükUnet hü· 
Jriim sBrer. Halbuki biz, üniverıi· 
temizde canlılık, olanı kafi gör -
miyen, daha iyiıini, daha güzelini 
beıldiyen bir ruh ııeziyonı%. 

Milli bir deTlette ünivenite • 
a.. neler beklenir: 

EYVeli, onun hakikt bir ilim 
!&lı•iyeti ıahibi olması, sonra bu 
§lllısiyetin milli ilim cliyebilece • 
iimiz lir tekilde ilmin tatbikab· 
nı Yiieude getinnesi, ve nihayet 
memleket kültürüne merkez ol -
maıı "ihtisaım son kademesini 
teıkil etmesini isteriz. 

Kültür kıymetinin politik lay· 
metten üstün bir safhaya iıgal et• 
mesini isteyen bir cemiyet içinde 
üniversite davasrna çok ehemmi
yet verimiı olması yerinde gö -
riilmelidir, Bilhassa bizim üniver 
sitemiz bir taraftan tarihini ya· 
pacak, bir taraftan milli münev -
ver ye milli mütehassıs yeli§ti -
recektir. 

Bunlarm birincisi zaman ıne
şeJeaidir. ikincisi zamanla birlik· 
te yeni, yeni ve üniversite ha -
ric:iDde olanı fakat ünivenite ile 
sonunda irtıöat peyda eden te -
~üllerle tamamlanacaktır. 

Bu meseleyi daha iyi iuh ede· 
bilmek için tö1le br misal a1a • 
lmı: Bizde bir üniversiteli ders 
..atleri haricinde hangi vasıta • 
lardan istifade eder? Muasrrlan
mızdan herhangi bir üniversiteli 
'.hir gün içinde ilim namına ne gi· 
J,i kolaylıklarla kartı karşıyadır? 
Bizde ders saatlerinde hocanın 
takriri dinlenir, kütüphanede eser 
varsa okunur, notlar gözden ge
çirilir, 

Muaatr memleketlerde üniver
sitelinin kültürünü kuvvetlendir
mek için radyodan, konferans -
lan, klüpten, içtimalardan, 
mecmualardan, gazetelerden isti· 
fade olunur. Hatta denebilir ~i, 
orada yirmi dört saatlik gün Ü· 
nİveTsİteli için kültür cloludur. 

Bizde bunlann noksanlığıdır 
Ki, taJHerıin bir yabancı dil bil • 
:mesine raimen müıküllcrle kc.rşı 
latmaatna mini olamıyor. Hele 
dil bilmiyenler için it sadece ki· 
tap davan halinde kalıyor. 

Kitap dansı bir mesele olanlk 
halledilebilııe üniversitelinin ru • 
hunu tabıÜn edecek kültür ha • 
vasım bol bol .ermedikçe bı1 
müılrüliitJa her nman karşı kar 
~rya kalacağız. Bu, sadece bir 
Maarif Vekôleti meselesi değil • 
«lir. Bütün man!lsile memleketin 
kültür seviyesi ipctir. 

SADRI ERTE.'\1 

VA'KUTa 
alQ)cn~ 

OUUlnlUJJZ 

Hava dün birden
bire bozdu 

Ege denizinde lodos, 
Karadenizde karayel . 

esıyor 

,Bir kaç gündenberi gü.tel gi -
den 11ava dün sabah birdenbire 
bozmuş ve öğleden onra şehri • 
mize yağmurla karışık kar yağ • 
mağa başlamıştır. Hararet dere
cesi de 11 den dün öğle üzeri beş 
sant\grada düşmüştür. 
Eğe denizinde lodos ve Mar • 

mara ne Karadenizde de giddetli 
bir karayel fırtınası başlamıştır. 
Devlet meteoroloji is.tasyonu fır· 
txnanın şiddetlenmesi muhtemel 
olduğunu bildirdiğinden İstanbul 
mıntaka liman reisJiği bütün 1i • 
matara ve seferde bulunan va • 
purlara telsizle ve telgrafla maltı· 
mat vermiş ve tedbirli davranıl • 
masını tavsiye etmiştir. Dün gece 
aynı zamanda dört sene evvel ti· 
manı altUst eden Ucltapanı köp • 
rUsilnU parçalayan ve bir çok va
pur ve motörlerin batmasına ve 
karaya oturmasına sebep olan fır 
hnanın dönüm yılı· olduğundan 
liman reisliği liman dahilinde ve 
haricindeki bUtiln vapur ve mo
törlerle yelkenlilere derhal liman 
lara sığınmalanm bildinniıtir. 
Dört sene evvelki şiddetli fırtına
nın tekerrür etmesi ihtimaline 
karşı bütün tedbirler alınmıştır. 

Ye§ilköy rasat merkezinden al· 
dığımı.zı.: malfunata göre, dün ha· 
va doğu Anadoluda bulutlu ve 
fırtınalı, yağııtı, diğer bölgeler· 
de kapalı ve yer yer yağışlı geç· 
m.iştir. Rüzgarlar bütün bölgeler 
de cenup istikametinden orta 
kuvvette esmiş, Ege denizinde 
lodos, Marmara ve Karadenizde 
karayel fırtınası başlamıştır. is • 
tan-bulda da hava kapalı ve yağ -
murla karışık karb geçmiş, rüz • 
gar şimalden saniyede 6-8 metre 
süratle esmiştir. 

Suhunet, en yüksek dün sa -
bah ıı ve en au,uk 8,6, saat 14 
de de beş santigrnd te11bit edil -
mlştir. 

Havanın bugün bulutlu geç • 
mesi ve kar yağması muhtemel • 
dir. 

Yeni on paralıklanmız 
Darphan yeni basılacak olan 

on parahkların kalıplarını hazır 
lamış ve dört tane niimuneyi Ma
liye Vekfiletine göndcrmi~tir. 
V ckfilet bu nümunelerden birini 
beğenecek, ondan sonra yeni on 
parahklann basılmasına ba~lana· 
caktır. Yeni on par.ılıklanmız 
danteUisız kırk parahklarımıza 
yakın bir büyüklükte, ortası <le
lik ve bakırdan-dır. 

Rü§vet aldığı iddia edİ· 
len bir zabıta memuru 
2,5 lira rlişvet almaktan suç.. 

lu Nevzat isminde bir polis me. 
murunun cürmü meşhut mahke. 
mesinde duruşması vapılmı§br. 
!ddiaya g6re, suçlu polis memu.. 
nı rU.~et olarak aldığı paravı 
kolunun "kennrmdald devriğin 
ara.sına saklamış, yapılan ara • 
mada paralar burada bulunmuş.. 
tur. Memur tl)ahkcmede rüşvet 
almadığını ve kendisine iftira e. 
dildi,Cini söylemiştir. 
Dunupıia şahitlerin dinlenme. 

si için başka giine katmıştır. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 
' ............................................... 
12 Şubat 1920 

Sibiryada tahliye edilen 
mahaller 

Japon ahalbtnin, tehdit altmd.."t bu· 
lunmıılan ihtimali olan (Çinn) vcsair 
mevkilerin tahliyesi için Jnpon kon
solosuna emir • vcrllmi§tlr. Mczldlr 
emirden Baykal l1BtU meınteketıerf 

ve Amur eynletlnln umumiyetle tahll. 
ye edllcceEtf lsUdlAl edilmektedir. 
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Berberler dün münakaşalt bir 
toplantı yaptılar 

Berberler kursu yeniden açılacak 
Berberler Cemiyetinin senelik 1 münakaşalar çok şiddetlenerek 

umumi heyet toplantısı dün saat şahsi bir şekil almış, toplantıda 
14 de Türbedeki müşterek Esqaf bulunan ticaret odası esnaf cemi· 
Cemiyetleri binasında yapılmış - yetleri şubesi müdürü Kazım 
tır. müdahale ederek münakasalan 

Toplantıda evvela idare heye- tatil etmiştir. 
tinin 939 senesine ait raporları Bundan sonra berberler kur • 
okunarak tasvip edilmi~ hesap sunun tekrar faaliyete ges~si i
ve muamelat tetkikten geçiril • çin tC'klifler ileri sürmiişkr ve bu 
miştir. yolda çalışmak üzere bir de he • 

Bundan sonra 938 semsinden - yet seçilmesini istemişlerdir. Bu 
beri faaliyetini tatil etmiş olan teklif ~u~afık görülmüş ve ya -
berberler kursu meselesi ,miiza • pdan ıntıhapta kursun tekrar 
kere edilmiş ve burada sok şid· ~!laliyete ~eç;n~7ini .temin etmek 
detti münakaşalar olmuştur. 938 u.zer~ yedı ki§ıhk b~r heyet se • 
senesinde cemiyetin idare heye - çıl:nıştır. Hyetc seçılenler şun -
tinde bulunanlarla 939 senesi i · tardır: 
dare heyeti azaları arasında otan .. is~ail Hakkı Sun, Veli, Ası~, 
bu münakaşalar saat on altıya Şukru Şaşma~, Mustafa Gahr, 
kadar devam etmi§tir. Yeni ida • kadın berberı Mahmut, Osman
re heyeti azaları bilhassa rciıı beyden Hasan. 
Mustafa Turan ile ikinci reis A- Son olarak yeni Jdare heyeti Ee 
dil eski idare heyeti reisi İsmail çimi yapılmış, reyler toplanmıştır. 
Hakkıyı ve o zamanki kurs mil • Neticede yeni idare heyetine as
dürü İhsanı tenkit etmi§ler ve li aza olarak Adem Gök, Mus -
4000 lira para sarfedilen kurstan tafa Turan. Şükrü. Yedek aza o
iyi netice alamadıklarını söyle - larak da İbrahim Safa, Ahmet 
mişlerdir. İsmail Hakkı ile Ihsan Kurddaş, Mahmut sc~ilmişler -
bilakis kursa yüzlerce talebe dir. Cemiyetin yardım işlerin-c 
devam ettiğini ve beklenildiğin - daha ziyade ehemmiyet vermesi 
den daha fazla randman alındı • temenni edilerek toplantıya niha· 
ğmr söylemişlerdir. Bu arada yet verilmiştir. 

Arkadaşını yarahyan yirmi 
dokuz gün hapis yatacak 
Ferah sinemasında çajışa.n A. koşarak elindeki bıçağı sırtına 

li nrkadaşlan ile evvelki gece saplamıştır. Bereket bıçak faz. 
saat 12 de sinema.dan. çıkmı§ ve la girmemiş ve etraftan yeti -
evine gitmek üzere Sofular cad. şenler Nurettini yakalamışlar. 
<lesinden vürümeğe başlamıştır. dır. Dün a.dliyeye teslim edilen 
Bu sırada eski bir meseleden Nurettin cürmü meshut malı. 
kendisine kızgın olan Nurettin kemesi tarafından 29 gUn hap. 
isminde bir arkadaşı arka.smdan se mahkum edilmiştir. 

eurhan Zıhni Londradan döndü 

lngiltere ile yaptığımız anlcşma 
19 Şubatta meriyete giriyor 

Türk - İngiliz - Fransız ma. 
li ve lktısa.di anlaşmalannı im. 
zalamak Uzere Parlse giden he. 
yet azasmdan eski dış ticaret u. 
mum müdürü ve yeni Sümer 
Bank umum mUdUrU Burhan 
Zihni Sanus Londrada kalmıştı. 
Burhan Zihni diln sabahki eka
presle Londradan şehrimize 
dönmüş, bir muhanirimize yeni 
anl~a hakkında demiştir ki: 

"Yeni anlaşmayı Türkive na... 
ınma Londra elcimiz ve İngilte
re namına da hariciye nazm 

F. azla sarhoş olan 
boyacı 

Bir ayağı takma Şevket is. 
nıinde bir boyacı son gUn!erde 
i§Siz kalmış, kederinden evvelki 
gece adamakıllı içmiş ve sarhoş 
bir halde Çembcrlita.Rta bit 
kahveye girmistir. Fakat kah • 
veci Şevketi çok sarhoş oldu -
ğundan dışarı çıkarmak istemiş 
ve bu yilzden aralarında kavga 
çıkmıştır. Bir ara kahveci Şev. 
keti kahveden dışarı itmiş ve bu 
sırnda bovacmm taırnın o1n.n a... 
vağı yerinden çıkmıştmı Şev·. 
ket bu vaziyet Uzerine kah,•e. 
cinin üzerine atılmış. bağırıp 
çağırnıağa başlamıBtır. 

Kahvenin camlan kınlmı§ ve 
polisler yeti§erek Şevketi yaka.. 
Iamıl)lardır. DUn muhakemesi 
görülen Şevket 1 gUn hapse mah 
kiım edilrni~r. 

Arkadaşının elbisesini 
çalan tevkif edildi 

Gnlntada bir otelde beraber 
oturduğu Mustafa isminde bir 
arkadaşının b;r takım elbisesi. 
ni ~alarn.k Bursayn kaçan ve o. 
rada sntan bctonarmeci İsmail 
yakalanmı13 ve diln adliyeye ıre. 

Lord Halifalts imzalamıştır. An. 
la.§ma 19 şubatta meriyete gf. 
recek ve 1941 senesi ma.rt ayı 
sonuna kadar devam edecektir. 
Bunun bitmesinden Uç ay evvel 
iki taraftan biri anlaşmayı fes
hetmezse tekrar bir sene için 
muteber olacaktır. 

Tacirlerimizin İngiltere ile iş 
yapmalanna mani olan bUtün 
engeller harbe ra,?men ortadan 
knldmlmıştır. İngiliz milessese 
ve f abrikalan memleketimize 
mal goöndermek için ellerinden 
~elen bütün ko1aylıklan ~östc. 
receklerini vaadctmişlerdir . ., 
Tahkikatunım göre, yeni nn.. 

laşm~ ile t~iltereye yanacağı. 
mız ıhracatm yüzde seksenine 
mukabil tngiltereden takas yo. 
luyla mal ala~aP.-ız. İngilizler ih. 
raca.tnuızm yüzde yirmisini bize 
serbest dövizle ödeyeceklerdir. 

. I:W'be rağmen İng-ilizler bize 
ıhtiyacrmız olan her nevi malı 
vereceklerdir. Bunun mukabilin. 
de memleketimizden iizilm, in _ 
dr, tütün ve di~er ihracat mnL 
lamnm alacaklardır. 

Burhan zihni sanus yanılan 
anlaşmayı bir an evvel hUkO -
metin tasdikine arı.etmek üzere 
dün ak§am An.karaya gitmiştir. 

Pasif Korunma 
Tedbirleri 

ı>aau korunma bakımından ev, ft. 

partıınaıı ve dlğer bu gibi ynlerde 
yapılmuı icap eden hazırlıklar t.ea
blt edllmtıtir . .Cuna göre, binalar da. 
hJlinde bir pa.aJt korunma Amfri seçi· 
lecektir. Gene ev ve apartımanlarda 
çıkacak yıı.ngmtan aöndUrmcğe talı_ 
pcak birer ••rafyc mutrezesi teşkil 
cdllecekUr. 

Bu 4ler için ayniacak kimselerin 
nakcrllkle aHUtale.n olmayncak er· 
kek mıktan kAfl gelmezse bu talcrc 
kııdmlar da aeçllebl'ecektir. 

46-50 yaşlan aro.smdakl erkeklerin 
kıınıkollara mUrncaatıan !Uzumu 
muhtelit mıntaknlıırda evlere btldlril-1 rilmiştir. Nöbetçi cürmüme11hut 

ı mahkemesinde sorr.usu yapılan ..._ ___________ . l lsmail tevkif edilmi!)tir. m~~ ~ 

Dün Bakırköy 
saiullerinde 

Bir erkek cesedi 
bulundu 

iz gazal 
b•r~ 

Gonç bir Ill'\ıcl~ 
zısında. "Gazet ıç • 
gören \'O gazeteci 
olan bir tip .. te~rtı ~1 1 Bu tip -- onn g uı,., 
verlcr ve bazı ~ıc 
arnsındadır. ı.J•dfr' 
seve r, hUrmct 0 41f 

Diin saba:1 Bakırköy sahille.rln gösterir; bUYll~1~~aıll de bit: erkek cesedi bulunm\1stur da bu sevgi ,·e ıı :ı;st 
Uzunca müddet suda kaldığı an· bernbC'rdlr (dile nd•ııı 
l:ışılan cesedin hi.viyeti yapılan rnda da. de\ let ıa"ı' 
tahkikatta meydana çıkarılmış nyrı sayılıyor!); 
ve Samatyada oturan tz.zct ismin dllrll umunıner···rlll 
de birine ait olduğu anlaşılmış - Ge nç nıubıırrl ~ 
tır. Fakat ölüm sebebi tesbit e - ' linden birinci~ 
dilememiştir. •!lir kapıcı kil uı'! 

Müddeiumumilik ve zabıta c • - Ne fsUyortıUJl ıs' 
he:nmiyetle tahkikat yapmakta • - MUdUrü uıııuıJı 
dır. - Sen kimsin 1 

Diğer taraftan evvelki gece - Gazeteci. eııı 
Samatya sahillerinde bulunan ce· - Hangi gazeted 
sedin de hüviyeti henüz meydana - (HlddcUıılz '11"" 
çıkarılamamı§tır, Alfikadarlar ar· bo~muna goıını,,t.lt') ı;ı! 
ka arkaya ve biribirlerine aşağı Bn hiddet nedeed 
yu~arı ya1qn sahiUerde bulunan tcosbUrlo takiP r 
bu iki cesedin arasında. J!3rip bi: teassUrUnUz bir a ıll 
münasebet görmektedırler. tkı ı;ördtiğ'U soğukça 11 
cesedin aynı vakaya ait olınası ziyade o nrkadaf ııı'~ 
muhtemeldir. Bu hususta da talı- dairede fyl iş gll:,"ar! 
kikat yapılmaktadır. Cesetler yeti pek tabii ve eli 
morga kaldınlmıştır. le r karşısında 1' 111 .. ., .... , •• 

o yaılı bir sıttıtın 

Tiftik ·çalan bir ~~;~ır.mevJdinde ~ 
Genç muharrir f~ 

Sablkah ni "EfkArı urıııı~:; 
messlll olan gıı. 

Uç buçuk ay hapse 
mahkUm oldu 

Sirkecide yeni in§a edilmiş 
dükkinJarın arkasında. istif e
dilmiş bir halde duran Antalya 
ambarına ait tiftiklcrf çalmak • 
tan suçlu Ahmet yakalanarak 
dün adliyeye verilmiş ve nöbet. 
çi cürmü me.,.cı.hut mahkemesinde 
duruşması yapılnıı§tır. Ahmet 
mahkemede demiştir ki: 

Yattığım yerde bir yatak bir 
de yorganım vardı. Yorj!anımı 
çaldılar. Açıkta yatmağa başla. 
dım. Hava çok soğuk olduğun. 
dan fazla dayanamadım. Duvar 
dibinde duran tiftiklerden bir 
yorgan yapılacak kadar bir mik. 
tarını aldım. Maksadım yorgan 
yapmaktı. 

Y aJnız bir yorgana yetecek 
kadar almam da bunu isbat e. 
der.,. 

Mahkeme Ahmedin sabıkası 
olduğundan kendisini üç ay on 
beş gün hapse mahkum ebni§ ve 
derhal tevkifine karar vermiş • 
tir. 

POLiSTE 

Arkadaşını bıçakla 
yaraladı 

Beva.zıtta Bowoğnn kemerin. 
de oturan afacanla Sof ular ha. 
mrunı karşısında 1 numaralı ev. 
de oturan Nurettin arasında 
kav~a çıkmlfi, Nurettin Afacan• 
bıçakla sn-tından yaralamıştır. 
Yaralr hastaneye kaldırılmış, 
suçlu yakalanmıştır. 
, Alacak yüzünden 

Bevoğluncİa Elmadağmda otu 
ran Hoşad isminde biri bir ala.. 
cak meselesi yilzilnden, Çimen 
sokağında oturan Bağdnsarla 
kavga etmiş ikisi de birbirlerini 
baslarından yaralamışlardır. 

Başına tencere düştü 
Beyoğlundn Sakı7.ağacrnda 

Faiğin lokanta.~mda çalışan Fa.. 
ııığun başına raftn bulunan ten. 
oerelerden biri dUşrntiş başım 
yarmıştır. Faruk tedavi altına 
alınmış, kazada ihmal olup ol. 
mad1ğı hakkında tahkikata baş.. 
lanmıstır. 

Otomobil çarptı 
Taksimde A:vaspaşada otu. 

ran 60 yaşmda Aspasva t stlk • 
lal caddesinden ge~rken şoför 
Mitatın idaresindeki taksi oto. 
mobilinin sadme.sine maruz kat 
mış, ylizllnden yaralanarak te. 
davi altına alınmıştır. 

Şoför yakalanmıştır. 

Sol kolu kırıldı 
Beyoğlunda Yeniçarşıdo. Çi • 

çekçi soka~nda 34 numarada o. 
turıın Gavril sarhoş bir halde 
yolda yürürken ayağı ta.sa ta.. 
kılmış ve yere dil§eı'Ck sol ko. 
hı kmlmıştır. Gavril Beyoğlu 
hastan.~ine kaldırılmıştır. 

Merdivenden düşen kız 
Dün sabah saat 10 da Eyüp. 

te ls1ü.mbey mahallesinde lfa • 
ranlıkdere soka~mda 31 nwna... 
ralı evde oturan Ha.san kızı G 
yaşmda Reyhan merdivenden i. 
nerken diism~. çenesinden ve 
vüzUniln diğer verlerind"n yara... 
!anarak Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılınıştır. 

takdim eder. 11111 
Bu genç efJcı\rf 

mümessili oırnıı1' 
" kimden almıştır ~ı1>l ..ı 

Bir gazete sa ,,ır. 
zeteslnln kadrosll 0111 
yi kabul ederJcell lf. 
bar vazifesi vertP oı 
kO.rı umumtyenlJJ tır· 
asa.sını vermerıı:rı 
de ... Zira "etk ıı•" 
temsll,, hakkı ~el> 
yoktur, mUnferl 
de de ... 

Biz gazeteciler• 1' 
rln değil, battrı. t~b~ 
değil, belki (Ill116~ kQ.rı umunıiyeyi t p.dl 
lcldlaya hak kaZfl> t 
manlar olur: fn1'~ 0ı 
( of.KD.rı umumlS~dlll 
<lığı bahisler o 118 
edecek ne kadar, JJd 
rih sayfaları var· tıll' J 
nUnde bu iddisYJ ıı.1'~4 
sert n yUksek P1 s bı' 
!emekten lnsafıP11 _J 
melidir. ~ı 

(Etktlrı uIJl'll~dl_.ı 
messlli) olmak 1 ıç bır 
lnrından başka b tılf 
istinat etmeyen 15ııı' 
kaleminde değtl f ııll ~ 
babın mnhsulU o ıı ,~ı 
dlllnde bile hndd1~, ııı1 
kl olunabllir; ı atı ~ 
messHl olmak S'lecll~ 
elan mUreklceP 1'bııe 
dır ve o meclis 61sııı1 
zamanlarda kcıı ııd 
secime a.rzedcre1' ıı 
ılekl kanunlll~te Dl' 
bir kaydUhayat, 118 

dava etmez. 118ıı11J 
E!kdrı umuP1 ı 

sflt olmak iddlll8J,1ııı' 
gazeteciler için şdl· ~ 
bar kaynağı oıın 11oıJ...~ 
kendilerini :ın U8

1r J" 
sın slyyan oıan b r•ıı; ,c 
saaclcslne dayan9 1~ 
\'eya kendisinin rıll iıJ1 
kafasında oJaııl~tıfi 11 
sına. mUsaade e ııdl 1 
olarn.k yani k 6 t'IJ 
haklkt' hUvtyetlf

16
1'v' 

saydılar, :ın ubtı.1' jlJl 61 

yerde birçok zo.P10ıo11i 
radrğı, uğra.Y~ g ıJ• 
!ardan kurtuıurd ıP~ 

Bizi birçok z~ıııef't· 
den tek bir ııe ııı•6' ~ 
miz yanlış bir lll !JlU~ 
rı umumlyenlJl dııA' 0ıı,ı 
Hayır, gene arıt~ 9td' ,.,,., 
rı umumtycyl llo 
umuma. umuınd~t' cJjJ 
meyi iş edınıniŞ ııll· J 
sin bir menıur090ı6r', t 
Ammo hizmetlııı-ıtlle t v-~ 
eden resmi tel Jlleııı"o4".ı 
metl yapmaya 110 ııı,,, 
ra, bu teIAklti ıııec 6,t ynrdım yapınalt ·& ıı' J' 
dedirler; burıı~ı.ıtU" ,ı' 
bcrlz. Burada ; ',-ı~ 
mlzle btrıeşeli~ıec1-
mecburiyet, (g~01sf'e P 
bi her dilin ııcccf o1fı 
söylediği iki UC ııcl' d "' 
dl, h~r kaprY1• 111111' 
tıracak bir yılı; ccifı' 9 
!ilik haline dtırreıiııı· 
lstlyeUm. ne g bit ~ 
murun, hattt'ı. ı-tl~c ' 
mumtnln bir "er~iı;tr 
Yeldlden. tılr ~ 

,. l.M/ M """" 



lrnanya ve bitaraflarl 
~lttı ---.:.... 4) 

e lny- bitaraf memleketleri iatil• 
~yQ k ettikten sonra 

~ devletlerle harbedecek 
uvvef' k ~ ı azanmak istiyor 

' 1~ h~rı" ba.§bkh J lc.rlc yalnnu ticari münasebet -
.~~)~ başlad:ğı terde bulunmak değil, ikbsadi 

er :lannı ..,, ın Framız, hayatlamul tesir etmek ve iktz· 
'k~ Z Ytptığ dc."1.l.ıa§ın sztlımna kendi harp itti. yaçlan • 
~~:Ytt t.~~\1 ~ ticareti na göre istikamet vermek eme -

· ~ıalnda .ıJ~~it ve lim:ieydi. Bunun için de Bulgaris· 
l:cnıu "1141\Jarın tan, Romanya, Macaristan ve Yu 

t <>~ kom piya~mu goslavyadan ktilliyetli miktarda 
~~tı~•taat !; ve b!taraf gıda maddesi ve yağlı madde (So 
'fç,ttcll:ıin ctrn:f:k iktJ - ya fasulyesi) elde etmek istiyor
~] ~ itiü: çalıp- du. 

r ttıe: ha • Almanlar İskandinav ~e · 
tb 1ta]~ta. Rusya ol - kellerine karşı da aynı vaılyette 
~ <>t~Uta,' Macariatan, hareket ediyor ve bilha&aa demir 
~ .\'t'tup İsviçre, bi· ile çelik temin etmek istiyorlar -

tiıt..:.. O ~ d~leUcri ve dı. 
~tilı: . tenbcrt At - BiT ARAFLIK 

~er ilıc~ır tekilde bu Almanya ticaretini bu prensip-
~ ..,~ttd e te3ir yap - ler dahilinde genişlc:tirken bit -
·ı:~ ~ ır. ha sa bir &ün vaziyet edebilcce -
~~ttı ~~ \'e itaJ .

1 
ği memleketleri gözönUnde bu-

~~~-~b;:"J:1°'1Ya Jl'l~a0; ~ Jundumuıktnydı. Bitnraflık Al -
• ·-. '""\Ll ıaıı manyanın harp hesaplanıtda da
~lc ~§ltı ada da da- ima !ilpheti bir unsurdur. Bu 
·• tlcr'- . 1ıtxr. Di er bi- daima 
'ıııı-.. ,ot ıac di ,uphe nazi idarecilerini 
t>r .. l.llİf b" plomatıan ısiddetli taarruzlara acvketrniştir. 

· ır nıUcadelede 
b .. " Son seneler hususta bize gü -

.. N~ h .. "L. zel misaller verebilir. Nitekim 
't dc~l .. IJS;tıe"di 

İlt '' dir - prog • Çclı:oıılcvakya meselesi de bu mc 
~ birli]ı:· Gerilerde, na- yanda değil midir? 
.::.~'~bu progra - Alman programlarına göre bü-
1~ ~·o.ar' olduğunu yük devletlerle muhasamat baş -
~b~ ht~ CCilerine bU- lıımadan evvel küçük memleket· 
~ hj. bd:r. 13 O}f1n fikir, terin istilası şarttır. 
'il...' bale u .arzularını Almanyamn harp iktıaadl mu • 

~(~tlcril'l'?kabılınck için barrirlerinden Bu 1932 de ne§· 
lctilc 1 lıkert atra - retmiş olduğu btr kitapta şu fik

~~dir, t~~~zi olarak ri mUdaf aa ediyordu: 
\ir rj .\ -uat ve ihra- ''Eğer bir devlet harp iktısadı 

' . ~ctitıcVr~pa devletleri· bakımından, icap eden anlaşma -
h·ll \'tt~öre tanzim c· lan yapamamış i~ veyahut iku

~l İ!tibı ti 1Yttte.n ıonra sadi müttefikinden, ticari müba· 
~~~ti! Cl.rctinl lakan - dcleterini rahat ve emniyet için • 

~ ·~lcc~ ~nup J&rk Av- de yapa.ı:nıyaw kadar uzakta bu· 
, ~ crtne hasrctmlr tunuyoru, vaziyeti pek ümitsiz 
~~~ 

1
1lck1eu demektir. Bu takdirde o devle · 

'·~~ 'Oı~ e~ğimiı ra - tin muhaumatm b~ında harekcS h~ ıg32 ilzU teyit eder tc ccçerek iktısadi varlığını tc -
tıı' ~d' senesinde Al - mln edecek topraklar elde etme· 

i_:, ~·~ t>01 lllav devletleri, ıi 1anmdır." 
'il. l~\ t onya&.n yapmıı 
~' lig~a ,~tan 815 milyon MEŞ'UM LiSTE 
• llliı ncalnde iıc bu Bu iuhau verdikten 5onra Al 
~ Yon marka çık ,. manyanın bu pldrunda yer alrnı§ 
t\~ olan ~mleketlcrden bahr.edebi -
~~~lARLA Un%. Almanya kendisine gıda 

kt h.. StRET maddesi ve sanayi için iptidai 
~· ~ dtı · maddeyi temin edecek memle -
~ ~ullas tıcarcti.mle cc- ketleri seçmiştir. 

ı · . '.:11 <ıld 1 ~nıenıleketle - tkusadi kıymetleri gösteren bu 
>ı~ r?tc ugu rot §ayanı tablo Almanyanın taarruzkar dil· 
~ l' Yaıı/ilnd.a olmak U- 1uneclerine göre, meş'um blr Us-
~ Ur~,.n Mac.aristan, te teşkil eder. 

'~eı· "c ~ Bulgaristan, Alman.yanın tcair sahası dahi· 
~c llıdtki ,ugoalavya ile tine almak iıtcdiği memleketler 

~ Çı~ ticareti 1938 de ve o memleketlerden um.duıı;u is-hLllllcıt ~ltr. ., 
c ~rııı Ctlcrd tlfadeler ~unlardır: 
~'tı tı 1933 en yapılan id- Romanya - Petrol ve gıda 

11 )o~ h~ ta~ 427 milyon maddeleri, toprak mahsulleri, 
~~o lll<ır1t ' 19S6 da isvcç - Demir madeni 'W'C o-
~c~ ttıarQ_ a I 938 de ise d 
~ ~~k Sılcmıştır. Bu u~animarka - Yağ ve et. 
~' 'dirde ·yayı da dahil Muaristan - Toprak mahsul· 
~~ lıss 5 ~ide edeceği -
~{- b~ ıtıll~n marktır. lerl ve bobit. 
~ ~trind§t.k1!de Balkan YugOt\lavya - Toprak mthsul 
b~. ttnıı ~ 1lctıaadi bir sullerl, bakır, kurgun, boksit. 
ııı~tl ıJU: llu tesir aai- Bulgaristan - Toprak mah -

~llı~Jdclcr r ıktıaadi hlki • sulterL 
:ı l3ui ~lır.anya he • Norveç ve Finlandiya - Nikel. 

t\ıtt' ~~ \':a."'istanın, Ro • demir, bakır, pirit. 
~dl,~ Yit g0;1a"Yanrn dı' Yunanir.tan - Nikel, manga-
~~ littta ~nı kontrol et· nez ve toprak mahsulleri. 
~l .\~-tccı~an ~u mlk • Holanda - Toprak ma.hsuUeri. 
~ ~~h b ı ediyordu. Biltün btt memleketler aynı 
~ ht u hlcnıleket • karakteristiklere maliktirler. HiC' 

'1~aıl' ııaıahı ---= biri yalnız başına Almanyamn 
~ ~lt t Qf>'el) Y~t farkı ola- askeri varlığına mukavemet et • 

Qtllır?t tarıtıdıyorurn; bu- meğc teşebbfü; edemez. BUtUn bı• 
"' bı 11 nı katsıım dn devktler bitaraflıklarını ilan e • 

'-.. ~ ltt1'ttnat 0 
t kemal mer- derele büyük devletlerin harple -

'+.'>o >~cıııtu Cin elbetlo rinden uzak kalmak istemişler -
·ıt "'Utıl. r · dir. Hatta o kadar ki bitaraflıkla· 
b~tıı~eltıİı ''11''alıın zat yn run teyit etmek arzutile miıti 
ı~ ' " 0 uıı;ıı" . mlidafp,alarma taalluk eden askc· 
'il~ 4 ~ı~ aıffcııını · .... gibı ri tedbirleri almaktan bite uzalt 
~ ııu ıp bt n !;erı;e· 
\j~lı il. ~&.bı t 11ntvorsite kal~lardır. 
'~lllı llfka,rı Yetine Boku- Almanva bitaraf devletler ilze· 
ıı ~tt1 ~tı? \7 urnunıtycdeıı rinde muvaffak olarak iktrsadi 

1 b t ~ )(!1'111 e bu Yen;ıı su- varlıi!rnr temin etmek arzusunda· 
ı~I~ h~le1t~ cevabı - hem dır. Hitkr de bunu müeııdek 
~ .~ lı 1<ı hıe a dokundu~u- progra."\\lnı izah eden "Mayn 
~~1~tı~'Utnıy l<ıyo koyduran Kampf'' (Kavgam) isimli kitabın 

bıt rıı llor e,, nıtdlr? da açıkça yazmakta ve kUc;ük dev 
:•~tı,111.ıııcı ~ak vazifesini Jetlerin hudutlarını muhafıızada 

,_ Qıı 11lırı •tşreındn hid malik olduklan zavıf imkanlann 
~~ı,ftıete~n boğumunn mücadele ve istila heveslerini 
~ 'Ilı 0rı.ıa kendi Patro- tahrik ettiğini bildirmektedir. 
\ta~a"'-'rttıe~radığı zamnn Fakat müttefikler Al:nanyanın 
~ ~lı e etın en konuşma. bu programma yeni bir kurban 

~~ ~tflı01 11.ra1t Cdlklcrtnı VP vennek ve rakiol~rini iktısadi ba· 
>a. )e. eıı d.e11.e1ttnedlklertnl kımdan kuvvetlendirmek niyetin· 
."!"/Ilı"" .~ l midir? 
~ 'l..._'I ·•1 •a 1 de değildirler. Sonra bitaraflar 

q a b ıı h z fcstnl yap· dn ktııım kısım toplanarak blok -
'ba 11 ııu :tn bir memur br teşkil etmişlerdir. Onun için 

0ltun llk-dir etınlyen Atrruınyava tm limit kapısı da ka· 
Cnzctec:ı sn- panmı~ demektir. 

• • • M. A. 

omany 
kor yan • • • 
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Es:u v venı ngıliz 
dost uğu 

"Karol hattı,, denı en istihkamlarda bir 
Fransız gazetecisinin müşahede eri . 

Türfı:iyc • Inailtcre • Fran&a 
crcbları Si,·::stopol hıırbinde bir 
cephede hı:r.p ctmİ§ler.di. Hnrp 
tarihi.-: de' bir dönüm noktası teı
till eden bu kori..'"Unç mü::adele. 
yepyeni silalılann doL-masma ae. 
bep oL'lluştu : 

Zırhlı go:nilcr, ~yn vesaire... 
Yetnü~ küsur sene evvelki müt 

tc!ikl::r, bugün de aynı bağlarla 
birl:iı·ilerini seYmektcdir ve hiç 
~üphc yo!<, lci, 1940 harbi de, ye.. 
ni icadı ib hıırp tnrihinde yeni 
bir dooüm noktası clnc:aktır. 

1939 harbi batlıyalıberl herkC11 t:ada "mecburi yol" diyorlar. Dllş 
garp cepheainde Majino ve Zig • man kıtalnn aneak bu kapıdan ge 
Crid hatlarından bahsetti. eebllir. Fakcıt motörlü kıtaat 

Muharip olmıyan, fakat ta.ar - ~lcrhal çelik ve betondan yapıl -
ru.z tehlikesini gören ban dev - tnt§ manilere çarpmağa mabk\im· 
Ictlerin gö$terdikleri faaliyetten dur. Bu kapı tehlike karşı~da 
kimse bahsetmedi. Halbuki kil · otomatik olarak kapanmakta ve 
çük devletler de btedikleri tak - tehlike işareti bütün müstahkem 
dirde topraklarını herhangi bir hudut boyunca yayılmaktadır. 
taarruza karşı muvaffakıyetle öRTOLU KULELER 
müdafaa etmel~rine yardım ede • iııtihkamlara gelince, bira'z ev-
cek tesiS<ıt vUcude getirebilirler. vclki ?Şkınlık zan oluyor. Vazi
lşte Romanya bu husuata bize gü yet anlaşılıyor. Karşunızcla te -
tel blr misal otmu~tur. Jörgillü rruntnkalan, zırhlı tesi • 

Romenlerin dört 6Cn'C<lenberi satı, tankları durdurmak için te
en kıymetli mühendislerinin ida· melleri betondan olan çelik ma
resinoe ç.alı~tırdıkliln yüz binler- niler, yüksek çelik ve beton ku -
ee kol ile vücudc getirdikleri leler göze çarpıyor. Otomobili -
"1kind Karol" mUstai1kem hattı miz bu kadar mfıni içinde ve car 
Romen hudutlarının emniyetini yoldaa binbir ihtiyatla ilerliyor. 
bir kat daha terıün etmi-ştir. Bu hattın en mühim kısmı top-

Vasi ovalar mıntak.aısını hu - rak lleviyesilc bir görünen hayır, 
dutlayan ve asırlardanberi Ro - görUnmeyen ~tredilmiş kuleler, 
men olan "tranallvanya yaylaları cliğ~r t:ıbirJe yuvalardır. Fakat 
eteğimle Romanyanın garp hu - tehlike işareti gelir gelmez mi.is · 
dudu boyunca inp edilmiş olan t.ahkcm kulelerin bu muvakkat 
bu muaz.z:am baraj .an günlerde etbbıelıcri derhal atılıyor ve altın
bütiln dilnya matbuatınr ali.kadar dan mazgallar meydana ~ıktyor. 
etmektedir. Betonarmeden inşa edilmiş o · 

GöRUNMEYEN lan bu kulelerin her biri araı:i şe· 
iSTiHKAMLAR raitinc uygun olilrak yapılmış. 

KaroJ hattını birkaç gün evvel Bunlann arasında bataklıklar i -
ziyaret etmit olan bir Franau ga- çine inşa edilmit olanları bile vcır. 
zetccl ilıtlsaalarım §U cümlelerle Fakat Mr biri en aşağı on met· 
ifade ediyor: re kadar toprağın için-e gömülil · 

Romanyaru.n garp hudutların - yor ve bütlin kuleler yeraltında:ı 
da bu mevsimde mUthit bir kıt blribirlerine irtibat temin ediyor
hliküm ailrmektcdlr. Huduttan lar. Buraıı adeta bir yeraltı ~eh· 

YOZDE 90 TESiR 
geçerken insan, önünden h8r - ri. 
güçleri karla örttitmUş namütc -
rmhi bfr kervan geçtiğini %anne· 
diyor. Biraz çıkıntı teşkil eden 
toprak kümeJerinden maada hiç 

Kuleler (yuvalar) on metre 
kalmlı~ında ve asgari on metre 
derinlfüte. Rehberimiz ne kadar 
kuvvetli olursa olsun hiç bir bom 
bıımn bu Jrulclcrc tesir edcmiye -
eeğini bildiriyor. Dilşmanın her · 
hangi bir eilahla bunlara taarruz 
etmesine imkan yoktur. Buna mu 
kabil kulelerden hl'r kaibrede si· 
!ahlarla ve en tieri ve tesirli v:ı · 
sıtalarla dUşmana mukabele edil
mesi milmkiindür. Kuleler yeral· 
tıntlan yekdiğcterile irtibat te -
min etmekte ve çapraz atışlarla 

bir iz müstahkem bir mevkide 
bulunduğumu~ ,meydana koy • 
muyor. Yaklaşınca çukurlarda ko 
yun derisinden kukul!talar giy • 
mit nöbetçi a&kcrleri f;Örllyoruı. 
Kumandanlarını görünce yol 
veriyorlar. Önümllzde betondan 
kaim ve kuvvetli bir mania yUk
seliyor. Bunun bir köşesinde an
cak bir kamyon ,e~cek kadar 
bir açıklık var. Buna bu mınta -

lngilterenin kadın ordusu 
Aşçılar günde 37, felefoncular 

64 kuruş alıyor 
Londnı.da.n bildirildiğine gö -

re tngilteren.in kadınlar ordusu 
yirmi beş bin kişidir ve bu ra. -
kam ya.kında d& iki misline çı
kaca.ktır. 

Bunlar üniforma!an, karar • 
r;Ahları, k_ışlala~, lntlr, memur
ları. ciddı talımathı.n. askeri 
tnlJmleri ve resmt eilA.hlan ile 
mü.kE'.mtnel birer askerdirler. 
Yegane noksanlan sllUunz ol -
malarıdır. 
Kanı ordusu kasketi, hava ve. 

va deniz askerleri k:vafetir.~ .. 
bulunan bu asker kadmlnr, aşçı
lık, kalorifercili~. kAtipllk, te -
l<'fonculuk \'11 diğer muhabere 
işlerinde çalışmaktadırlar. Tnibii 
"lu kadınların hepsi de gönüllü
liir. 

Bunlara gönUllU olarak calı -

şan ha.stabakıcılar, hava müdn
fnasmda itfaiye veya polis ola. 
r:ı.k lş almış bulunan ko.dınlar 
da ilnve olt!nabilir. 

Kadınların bu kadar •üklU 
bir kadro teşkil etmeleri aynı 
zamanda i13sizliğin önUne de 
"'ecmif'l; kadmlar hem memle • 
ketlerinin hem de kendilerlnir. 
ihtlvnr.'lnnnı temin etmişlerdir. 

Bu ı?Önll!IU kadmiarda.n aşçı · 
'ua rnmde 37 kuru~. telcfoncıı
lara İtle 65 kuruş yevmiye \'eril 
-ncktc. avnı zar.tanda yiycre'i -
'eri. eivecelcleri ve her tUrlr 
1lıtiyaçla.rr temin olunmakta -
irr. 

Bu kadınların terfi etmeleri. 
mUl!zlm ve yUzba~ı olmalan, 
~de dört lira lmznnmalım dı:t 
mUmkilndUr. 

Hitler rejimine hür
metsizlikten dolayı 

Bir Alman komiği bir sene 
hapse mahk.um oldu 
Fransı:ıca Parlsuvar gazetesine Zurihten bildirildiğine 

Röro Almanların meşhur komlklerlnden Velsferd Httler reji
mine bUrmetslzllk göstermek suçundan bir sene hapse mah
knm edllmlştir. 

Ayni adam ayni euc;:tnn iki kere daha mahkOm olmuştu. 
Vell'ferd'ln yeniden bir sene hapse mahknm olmasına sebep 
bir ı.tUnlb kabareısindeki rolll esnasında sahnede söylemiş ol
cl uğu söılerdlr. 

Velsford şöyle bir cUmte kullanmıştır: 
.. Evvelce halimizden şlkA1et edemezdik .. Oldlş.lmtz iyi lal. 

Rngiin l!~e tok daha mlilcemmoldlr. Fıı.knt )ino N;!dsl gibi gl
dJ&lmlz yalnızca ''l~i" oluna daha memnun oluruz ... . 

dUıtman uzerlnde yüzde doksan 
tesir temin olunmaktadır. Bu a· 
teş yağmuru altında düşmanın 
kurnılmasına imkan yoktur. Bun 
dan maada bir telefon ~bekcsi 
ve ses yükseltme tesisatı mevcut
tur. Bu şekilck emirlerin derhal 
ya·.-ılm:m mümkün ohnaktadır. 

Bu yeraltı istihkfımlarında yer 
almış askerler hueust tnlim ..-e 
terbiye ı;örmil~ cfrattan seçilmek 
redir. 

Burada plydcler, topçular, ma
kinistler, elektrikçiler bttlur.nmk
tadır. 2-~arol hattı hudutl:mnı:ı 
emniyetini temin etmiş bulunu -
vor. Hattın beton ve zırhlı olan 
kısmından ba~a otuz metre de
rinlli!inde munzzam bir çukur da 
hud~dun diğer ku:ımlarmı mu -
hafaz.a altına al:nrşt1r. 

B rnar Sov'un 
~ 

hartı nükteleri 
İngilizlerin meşhur muhnrrlr

lerinde:ı Bcmar Şovun son bir 
kaç ay zarfında söylediği nük -
telcr biltün Inriltereyi dol:ı.c; -
mnktadır. Fevkalade zeki olan 
İngiliz muharririn bu nilktele • 
rinden bir kaçmı aynen nakle -
diyoruz: 

"' 1938 senesinde Vestort akli· 
ye hastruıcsinde Hitlcr o1mayı 
dü§Unen altmış yedi kişi vardı. 
Bugllıı iı:e yalnızca. yirmi iki ta
ne vardır. 

Hfı..diselere teknbUl <'den bir 
tek Alman ne~riyatı vardır: Sa
at avarı. 

::. Hit.lerlo Stalin nra3mdoki 
fark mdır diye mi soruyorsu -
nuz? Birinin bıyıftı diğerininkin
den kısadır. 

'" Bugilnkli harp bUtUn memle
ketlerin y::ı.vaş va,·:ı.c; Mnjino hat 
tarile cevrilmekte oldu~unu is • 
bat ediyor. Bir harp halinde as
kerler hi~ yerlerinden krnırda
nmdao . posta. ile tahkir mektup
ları o-iin.derec<>klerdir. 

°"' Harbe mani olmnk icin bir 
tek car,1 biliyorum. Bu da Al -
ma.nv y1 askeri km!laş imalln -
rlen menetmektir. 1'.:niforma vıın 
mn.k için kumaş buluruunavİnca 
Görlnr4 ba.c:tn olm?.k ilrorc Al -
man erkfı.ntharbi ·c:si iatifn ede • 
cektlr. 

Ben bu f kramda b:ı cihetler. 
dend.!ğil, Tr. k • İngiliz clo$t)u. 
i:"Jnun tnrihi bir kııç hud;~:nden 
bnhsooeeeğim. Oçiincü Muradın 
fngiliz lmıl:çcsi Elizn~te bir 
mektubu vnrc:hr. Mektup en pnr. 
lak c:ün lele!re 'i>nşlayıp en derin 
dostluk hislerini nnlııtnn cümle. 
l::rle bitiyor. Oçiincü Murnd 
" dostluk mukteosınca,, lngiliz 
tüccarl~t"ll aynen TC.:k ttiecnn 
navın ile bcl:ıinc~ğmı ve hi~btr 
ln .. iliz ferdinin ~er' '-e humn ,.c 
nhitnrurei hüm:ıyuna mugayir hn. 
rekct gönniyeccğini ısrıırla to!<
n:.o-Jı-..n:n)<tad•r • 

1001 hicri tarihli bir forman. 
İspnnyollann İngilizlere ~khrma 
tehliJ:esi k11rş1&mda Jngilizhrb 
Ti'··!tlcrden yardım İ&ledikleri 
\•e Tür'a< doruınmnaınm ynr<L-m 
hnzırb.ndığrnı nnl:ıtmaktndrr. 

1500 d:ı Üçüncü Mehrnedin 
Ei:"Ti seferine iştirak edere!ı Is. 
tan'>•1ln döncfü~dcn sonra ölen 
lnrrifo: sefirinin Büyülcnda::lc.ki 
mezar tı:şmd:ı G':I sabriar vnr : 

ln.nltcre Kroliçesiui:ı pek muh 
terem ve pek milken-cm ~!iri 
Edvard Barten Türk imp::ır:ıtonı 
ile b ::raber Mac'lrİ5tan seferine 
gibniş ve rnuznffcre:ı avdteindc 
\'cfnt ctmiıtir." 

Tnrilıçi I3ny Snffet, bu devir· 
!erde Jngil&cred~ TürkJcr için blr 
çok dcstnnlar çılıtrğıt'll ve lngi -
Hzlcrin bizi Ö\'mcktc olduklannı 
fakat bu destanlnrdan elimizde 
alnı::.dıf;'lnı yazmıştı. 

Bir kıç sene evvel "Vrılat" sÜ· 
tunlarmdn yazdrğnn .. Sir.uıtoptıl 
önünde" tefrik..,mda bu dostluk · 
tan pek ktsacn bruıııetmi Hm. Fft
kat tcsncü~en elime geçen ve Si· 
vnııtopol h:uhi esnasında çıknn 
eski ingili7.cc lllüııtraıyon me<:· 
munlnnnda bizim İçin yazılın·~ 
ııitavMuır yazılardan hn§ka Terk 
lü!':ü öven b~r çok manzumelere 
ra" tlam ı ş tım. 

A ,,,,, ynZJ ve mnnzmneler, ge
no Sivadopol h.nrbi esnasında 
~.ıluın fransızcn lllüstrosycnda dn 
vnr.:lır. Bugünkü nesil için bunlıı· 
n toplnm~lc. nesrebnck bir pro -
pa,-nda defil. b:r tarih borcu -
dur. NiYAZi AHMET 

Görüp düsündükçe 

Hoşuna avunmıyalım ! 
Mnhnrcbcnlıı rnlllotlcro yiiklodlği nğıl'lıktım hcıkoo da

\"rı<'ı olduğu için, nrıı 1'rra f'lynbl uful.lnrun ümit bl\lonlnıı 
w·urır1ur. 

• Ordulnt', knrş:hkh yeraltı Jmlclcrlnr glrdl gh-ell, her haftn. 
tın !!İiıcl halonlur<lo.n hld yiil,tıeliyor. 

rn :ınn hnyımın, bnum .t\mcr!ltnnın ileriye ntılar.ık mu
l•ıu·lpJcrin ıu·usıuı l.>ulma:;a tnlrşn~tğı lınlıcrlcl'i )'ııyıhyor. 

Hn ti\rlii hnbcl'lerln, sııhlt;lmlcn zJyndc yrunnındn mAn. 
, d~ı inlik \ 'nrthr. ~·ünkü bunlnı·. rn1llctlor arusmdıı ınuayycn 
t.ı r pslkolojhıln yaı;;tı.fhğım gfistcı·Iı·. Hcrçck hıı.bcr, iş nlamnn 
ı;ıkmır, hfuUscJerin çcı-çc\csldir. Aruy:ı m ıba1n1°n knrışs.'\ bllc. 
' hmin ile <faı·tt mı t,:ılt rınıık Jmhll olur. l •'akat dnrnhıuş ruh· 
ı u·lfıın, üıı•lt.slzlige > nklnşmış l hrcJ,lel'dcn, sızlnyan dcdnnlar. 
t!:ın hız nlar.ılt ) ükbclcn bn bnlonlnrm no tiirii blr ıc IuyametJ. 
rıin nrnhımlii olcluğuım ilk hnkıştn kestiremeyiz. Doğrusunu 
isterseniz bunlnrn uydurma \ 'C ynlan dnmgnsmı nırmak d1ı 
> nnlıştır. llunlnr, gfiniilllo y~nyıın emellerin, lıtı)'allo a\.-un· 
wnsınd:m ba~kn bir şey del,"ildirler. 

Jicrkcs blliyor. ki bu muhnrcbo, gelfşl gilzel bir knfn k12;· 
nııısın•n oscrı olur:ık doj:i;mnch. Hiç bir devlet. artık ŞÖ\'&lfolcr 
clO\'rinlıı ·~oşl. unluklııl'i) le <lôl;iişmcz. Un.yır hu muhnrobe, an
cııl• sak1nılıu:ız blr lınlo geldikten sonrn, pntlach. Snbrr, Wıam
nıül, fcdnkf'u•lıl< vcrgllel'lnl boı' bol ııldıkt.nn ,.o doynındıktün 
t;onrn patladı. J.Ullctlerln bu nzı"ln f;Onhlnnı~ı kanla lx\:,l'lnınktnn 
başka çarcsı kalnın<lıktau sonra pntlııılı. 

Propagnndalıır, renkli kit.ııplnr, nutuklar, ha,·alara dıığı
tıla.n parazit t111llerl niçin \ 'O kime? •. 

Son boğnzJaşmıının gizli knpnklJ yeri mi knldı? Uotnnt<r· 
lnlar, zorlular bile bıı uğ"ur nz kunclab"l klınln &oktuğunu 
biliyorlar. 

Hayır, eğer her hangi hlr nrn bulucunun eme]:~ylo bn hnr
bfn <lurdunılmnsı miimkün olsnr<h. bn emek, dn.ha patln.n "" 
dan hnrcn.nrr ,.o iş biterdi. ,. 

Böyle yapılması, ne bir şaşlunhk g<"<:jkmosl, ne do 1 ~' 
kast eseıi<llr. Fayda vcrmiyecc~inl btldlldcri fçfo gık dlyı ,, 
tllmnch. J>iin gibi bugiln de, ynnn dn kimse çıkıp: 

- Gelin <löğfişmorih. Bon sizin aranızı bulnynn. 
Demlyocek. Çiinkü bir ltnç ny sonra yine bnşlnması rıiim

kiindlir. Ycryüziinılc falnn \'e tııl\n milletler dcı::,'11, hııkla zu· 
li\m cföğfişüyor. Bunlar ild büyük düşmnmhr. ntrl fümeden kt• 
Jr.çJar kına kon~. HAKKI SÜHA GEZGı • 
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Bükreş nasıl! 
4 - VAKiT 

ELLERiN 
DiLi 
- b8 -

Ay tepeciği ve ifade 
ettiği mana 

Fi:z.iyoloji eldeki en geniş kan 
damarının bu kısımda olduğunu 
öğretir. Bu "büyük avuç şelfıle 
si" ne kadar geniş olursa mev 
zuun o kadar alicenap. verimli 
bir .kanı var demektir. Bu işare . 
te malik kimselerin sıhhatleri 
yerinde olduğu zaman ihtiraslı. 
hareketli bir hayat ararlar .. Bu 
tcpeciğ'in mevcudiyeti ihtiraslı 
ve şehvetli bir karakteri ifade 
eder. 

Bu tepecik yüksek ve geniş 
olduğu zaman mUsbet, alçak ve 
yassı olduğu zaman menfidir. 

El hatları güzel olduğu tak . 
di:-dc bu işaret mükemmel sayı. 
hr. Cünkü o zaman yalnız diğer 
cins üzerine kolayca tesir ya. 
pan miknatisli. çekici bir yara. 
dılışa ioaret eder.. Fakat Züh. 
re tepeciği anormal ve kötü işa 
retlere malik bir el Uzerinde bu. 
lunursa o zaman çok kötü me. 
yiilce karşı mevzuun temayü. 

· lünü gösterir. 
20 nisan ile 20 mayıs ve ni. 

hayet 27 mayıs tarihleri arasın. 
da dünyaya gelmiş olan kimse. 
ı~r i<;in Zühre tepeciği müsbet. 
tir, Bunların başlıca karakte • 
ristikleri şunlardır: 

Bu gibi k imseler garip bir 
kuvvetle başkalarına hakim o. 
!urlar .. Kanaatlerinde doğmatik 
tirler. Hatta biraz inatcı ve müs 
tebit bir karaktere .maliktirler. 
Bunlar idare edilmesi imkan • 
sız kimseler zannolunurlar. Fa. 
kat a.şk bahsinde fevkalade uy. 
sal. hatti sevdiklerinin esiri o. 
lurlar ve bunlar kalplerini ver. 
miş oldukları kimselerden da. 
ha mukaddes bir varlık tanı
mazlar. 

.Fevkalade misafirperver ve 
ahcenap olan bu kimseler bir 
çok kimseleri evlerine davet e. 
der ve mükemmel yemeklerle i. 
:r.az ederler. 

Bunlar fevkalide zevk ile gi. 
vin.ir ve olduklarından p zen.. 
gin g-örünürler .. Çünkü bunla • 
rın bir kabiliyetleri de ehemmi. 
vctsiz şeyleri bile oldukların • 
dan fazla kıymette gösterebil • 
mektir. 

Bu . işaret altmda doğnıu~ o. 
lan kimselerin hiddetleri gelip 
geçicidir ve fırtınadan sonra 
havaların açtığı gibi bunlar da 
hiddetten sonra fevkalade sakin 
ve uysal olurlar. Yaşadıkları 
muhitin tesirinde kaldıkları i
çin bu gibi kimseler fena bir 
muhitte bulundukları takdirde 
melankolik olurlar. 

Bu işaret altında doğmuş o. 
lan kadın veya erkekler hiç bir 
zaman ilk gençlikte evlenemez.. 
ler. Cünkü ilk tesadüf ettikleri 
eşleri muhakkak ki bir hata o.. 
lur. Karakter itibarile fevkalL 
de serbest oldukları için genç 
Y~.ta . bile evlenmiş olsalar bu 
gıbı kıınseler düştükleri hatayı 
anlayınca derhal gayrimunta • 
za.rn hayata atılırlar. 

Yuvalannm sUkWıeti biraz 
sannldığı takdirde bunların fev 
kala?e kıskanç davranacaklan. 
na şüphe olunmamalıdU'. 

SIHHAT 
. Bu yaradılışta olan kiınsele. 

rın tırnaklan umumiyetle kısa 
ve karedir. Bu da boğaz ve bu. 
run hastalıklarına karşı tema 
yülü gösterir. Aynı zamanda
~ ve kulak, ağrılarına, buru~ 
ıltıhaplanna, her türlü tümör'e 
apandisit gibi barsak hastaıııt.: 
lanna maruzdurlar. 
M~Fl ZÜHRE TEPEClGt 
Zi;Uı,re tepeciği 21 eylUI ile 20 

t~ısnnıevveı ve nihayet 27 ı.._ 
nnlevveJ tarihleri n,rasında 
~~nyaya ırelmiş olan kimseler 
ıçın menfidir. 
Bunların duydukları hisler 

~?k daha canlı, daha kuvvetli. 
dır: Faka~ bu sevgi bedeni ol. 
maktan zıyade derOntdir 

Bunlar. einst bir şekilde sev. 
mekteil myade fikren, ruban M. 
verler. 
. ~uhakkak ki her kaidenin bit 
ı~ıınası vardır. Bu kaidenin i._ 
tısnalan da Zühre tepeciğinin 
~etkiki ile meydana Ç'!kar. E. 
~er mevzuun Zühre tepeciği e. 
he1n;mfyetıi bir ~ekilde inkişaf 
etmişse, bu.. i4aretc malik kimse 
bahsettiilmiz kaideve istisna 
teşkil ediyor aemcktir. 

Bu l~t altında doğmuş kim 
selerfn ftkri karakteristikleri 
çok keskin bir intikale pek 
ender tesadtıt olun!ln muvuene. 
U bir muhakemeye malik bu • 
JınmaJ~ 

(Da1atl Nr) 

Amerlkada Alman ş 

imar ediliyor? Alman casusları Anıl 
da nasıl yaşarlar 

Çabuk imar için çabuk yıkma~ ıazım ! 
Fransızça Parisu\·ar ga

zetesinin Amcrikaya gün· 
derdiği hususi muhabiri 
Pol !.Jrlnıı;ic Amcrikada 
yaşsyan Almanlar ve ca· 
susluk tcşkllAtlıırilo mil· 
nascbettc bulunanlar hak 

' ~ 
t' 

• 

Yazan: 

' 
kında şaranı dikkat bir 
ı'Ot>Öı·tııj yapmıştır. 

Bu yazısımla 1''ransız 
muharrir Ncvyorkun gö
h<'ğinde yaşayan Alman 
şehrinin biitiin hususi-
yc•tlerlne temaırı etmekte 
rn g~:·düklcrfnl ~iylc an· 
)atmaktadır: 

İmparatorluk Almanyası or
ı t1usuna mensup eski bir zabit 
• nJ :ın ihtiyar dostum Ilenrik ile 
l br rnber Ncvyorkun göbeğinde 
f (;; inci cadde ile 90 mcı cadde 

~ı .ısında Yoı·kirl Alman ma
ı·ıllcsinde bulunuyoruz. Bura-
ı Amerikada bir Alman şeh-

Yu1uırırkrki r~.,im, rılttaki resim <le gi>rcW{iiiııii;: mr>ı1rla117'ı 1tollar rn eski halini göstermektedir. 
lJii.krcş i§te büyfo imar ccliliyor 

ri.. BUtUn dUkkA.nların tabell
larında. Alman isimleri.. Arka
daşım beni birahaneye göturU
yor. On basamak inlldikten 
sonra girilen bu biı"lhanede de 
her şey Alman.. Vestiyerdeki Bir müddet e·ıvcl Rom~nyaya 

yaptı~ım seyahatte Biikrcşt~ 
büyük bir imar hareketi gör. 
düm. İnşaat mevsiminin kısmen 
gec;miş bulunmasına rn~men 
ı:;ehrin muhtelif seıntlPrirı"le bir 
çok yeni binaların yapısı devam 
ediyordu. Bilhassa kral saravı. 
nm karşısındaki ka~i r.· büvük 
binalar yüzlerce amele tarafın_ 
dan vıkıimakta idi. Bu ame1P1er 
geceleri de fasılasız bir !':l>kilde 
çahşıvorlardı. 

Kral sarayının karııısı ı:ehrin 
planına göre j!Pt'ııc:lctilme"c ka. 
rar verilince Bükre'i b<''cdiye 
reisi ~eneral Dombrovski derhal 
kararın tatbikine germ;c:. rok 
sağlam olarak insa edilmiş be. 
ton ve kae-ir binalar çatır çatır 
yıkılmava baslanmıştır. llk za_ 
manlarda halk bu kadar sağ. 
lam binaların yıkılmumı doğru 
~örmiyerek ileri geı1: iltizler aöy. 
lemişlersc de sonradan pek dar 
olan buralarının genişlediğini 
ve bu civar manzarasının gii7.el. 
leşeceğini anlayınca belediye re. 
isinin mesaisine müzahir olmaya 
b~lamışlardır. Şehrin gü?.elleş. 
mesi için canla başla biraz da 
askerce çahsan generalin hizme. 
ti !•r::.I t.ıra:ır:.fan dn. takdir e. 
dilince Btikreşte bir yandan yık. 
ma, diğer yandan yapma işine 
durmadan, yılmadan devam e. 
dilmiştir. 

Almanyanm Polonyaya taar. 
ruzu aka.bınde Romanya yüz 
binlerce Romeni silah altına ça. 
~rmıs. cephelere sevketmiştir. 
Hem hudut bir memkeletle kan.. 
lı bir harp devam etmesine ve 
hatta bu harbin Romanyaya bi. 
le sirayet edeceiir:e dair kuvvet. 
li rivayetler dohıştıi; sıralarda 
bile Bükreşte imar hareketi bir 
an bile durmamıştır. 

Sarayın karşısı açılırken e!!ki 
sa.raym aol taratma da yeni bi. 

nala.r yanılmaktadır. Bundan 
başka Bükre3 aehri için de • 
mirden büyük bir de hal biı:nsı 
inı::a olunmaktadır. 
Bükreşin gittikçe ~ii7.elleşme. 

sine sebep, planın tatbik edile. 
ceği kısmın derhal ve kolayca 
yıkılabilmesi ve akabında yeni 
inşaata başlanmasıdır. Bu işte 
iki kişinin ismi zikredilmekte . 
dir. Birincisi belediye reisi, ikin. 
cisi de Bükreşin en eski ailele. 
rinden birinin oğlu olan genç mi. 
mar Krankadır. Avrupada sene
lerce kalarak değerli bir şehir. 
cilik mütehassısı olan Kranka 
şehirdeki bir çok müesseselerin 
mimarıdıf. Bu ~enç belediyeden 
maaş almamaktadır. Yalnız yap. 
tığı işlere mukabil kendisine mu.. 
ayyen bir hisse verilmektedir. 
Kendisine ne kadar hisse verdik. 
lerini sordum, miktarmı söyle. 
medi: yalnız dedi ki: 

- Ben memleketime hizmet 
ediyonım. İhtiyacım da yok. An. 
c1k belediyenin takdir ettiği 
yüzde nisbeti ile çaJıeıyorum. 

OatteM reafm ea1d bataklıklan, altfn1cl rf!.!lm &.f•W.War aaht.ı. 
aında viJcude getirilen qulu qiJ11teriyor 

.. - . . 
kızdan orkestrasına, garsonla
rma, duvardaki resimlere, içer
dcltl hanya, hattA. bira bar· 
daklarına kadar hepsi, her şey 
tamamen Alman. 

Beş kişiden mUteşekkll bir 
orkestra Yar. Hem çalıyor hem 

' sl.lylUyorlar.. Hepsinin yUzU 
jambon gibi kırmızı, hepsi de 
bira fıcısı gibi yusyuvarlak .. 

Ay.aklarında kısa pantalon· 
lar var .. Bunlar nazi rejiminin 
sUrdUğU Almanlar olsa gerek. 
Bir köşeye oturuyoruz. Bu sı
rada orkestra Doc;landı ~alı
yor. Herkes birden söylUyor .. 
Kapıda lnglllzce konuşmuş ol
mama rağmen Fransız olduğu· 
mu anlamış olacaklar, bu kere 

Para4İ,n iıİiyade y.aptp itin hepsi benim için söyJUyorlar, 
ee:rctı ·~ l'.i~ .,..,.M11•:«11ı1Um•k ••'6S9"~ ~w 

Ha.ki'lta\en ·mma ~ k( .mevcudiyetim onları sık-
işler iftihar edilecek derecede • mış .. Biralurınıu:ı içip çıkıyo
dir. Ker.disi ile şehri baştan ba. ruz. Arkadaşım: 
şa gezdiğim zaman sözlerinin 
ne kadar yerinde olduğunu gör. - Oraya gitmekle hata et
düm. Beraberce gezdiğimiz gUn tik .. Diyor. Mevcudiyetimiz on· 
ilk olarak büyük bir gölün et. ları sıktı .. Bu Almanların he
rafmda otomobUden indik. Kı. men hepsi Hitler aleyhtarıdır
sa bir asfalt yolda yürüdükten Jar, fakat ne de olsa sonunda 
sonra gayet ~arif bir gazino ile Almandırlar. 
karsılaştık. Bunun terasından 
bakınca gözümüziln önünda ge. Filhakika Yorkvil hakiki 
niş bir göl u.ıanıyordu. Ben göle bir Alman ŞPhrl.. Gesı.po'suz 
bakarken mimar K~ diyor. blr Alman şehri.. Burada Al· 
du ki: man Yahudileri, sosyalist, em-

- Bu gür.el gölün olduğu saha pcryali.8t J imanlar var .. Bir
yer yer bataklıklardan ibarettf. çok klUpler teşkil olunmuş .• 
Sazlar büyümüş, sular tefeseüh Bu şehirde her şey bulmanız, 
etmişti. Bu bataklıklar şehirli. birçok nazilerc tesadUf ve bil· 
lerin sıhhatini de bozuyordu. hassa casuslarla karşılaşma-

Burasınrn ıslahına karar ve. nız mUmkUndUr. 
rilince sazlar temizlendi yer yer Amerlkaclald ()asualar 
biriken sulan kanallar vasıta.si. 
le biribirine akıtıldı. Ortaya bu Yorkvil'de birçok caauı bul· 
göl çıktı. GölUn etrafmı da tan. manız mUmkUndUr. BUtUn Al
zim ett.ik. Asfalt yollar yaptık. man gizli servislerinin memur. 
Bu ~novu da buraya inşa. et. Jarının Yorkvil'de bir köşele· 
tik . .$imdi bu ~ölün sahili ya. ri, sığınacak birçok kapılan 
zın Bükreşlilerin dolup taştığı vardır. 
bir yer haline ıreldi. Bu suretle 
hem halkın sineklerden kurtula. Bu gizli memurlar bUtUll 
rak sıhhatinin bozulması önlen. gUn çalıştıktan sonra sıcak bir 
di, hem de bir eğlence yeri ka _ ku"ak ta bulurlar; ve bir teh
zanıldı. Gölün kareı sahilindeki llkeye maru .. kaldıkları za
sergi binasını da ben yaptım. Bu man bir .gazino garsonunun 

(Devamı 7 incide) elektriği söndürerek kendile• 

RADYO 
12 • 2 - 940 Pazartesi 
l2.30: Program ve memleket saat 

ayan, 12.35: Ajanı, ve Meteoroloji 

haberleri, 12.60: Türk MUzi#i (Pi.) 

ı3.30/1'.00: llUzlk: Kal'l§lk llUzik 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 

snat ayan, 18.0:S: KUzlk: Radyo caz 
orkeatraaı, 18.40: Konupna: o(Umuml 
Terbiye ve Beden Terbiyesi), 18.M: 

Serbest aut, 19.10: Memleket saat 
ayarı, Ajana ve Meteoroloji haberleri, 

19.30: Türk KUzltl: Çalanlar: Vecihe, 
Fahire Feraan, J\eflk Feran. Okuyan 

Muzaffer nkar, 20.00: TOrk Kllzilf: 
Halk TOrkWerl, lnebolulu San Recep. 

20.ıs: Konutma (Fen ve Tabiat bil. 
gllerl), 20.30: TUrk KUzifi: Vedia 

Rizıı Konseri, Çalanlar: Vecihe, Ru· 
şeıı Kam, Reıat Erer, Cevdet Kozan. 
21.15: lıılllzik: KUçUk orkeatr& (Şef: 
Necip .Afkm), 22.l:S: Memleket saat 
ayarı, Ajana haberleri; Ziraat, Ea.. 
bam - Tahvlllt, Kambiyo - Nukut 
Bor11&11, (Fiyat). 22.30 Kblk: Caz:. 
b&nd (Pi.) 23.:la/23.30: Yarmld pl'o

P'&Dl Y8 kapamf. 

rinl saklayacatından veya bir 
kadının kapısını açarak ken
dllerlnl koruyacağından emin
dirler. 

Bitaraf blr memleektte ol· 
dukları için bUyUk rezaletler 
çıkararak polisi şUpbelendlr
mlyorlar. Fakat gizli gizil ve 
sessizce muvaffak bir faaliyet-

Tiyatro " Sinemalar 

ŞElltB TlTATR08U 
Komedi Kımu: 
Akf&ID 20.30 da 

OGLUllUZ 

Bu akf&lll ' da 

ALEMDAR şınemasında 
1 - CUua intikamı 
2 - Küçük Prenıea 

te bulunuyorlar. 
Bir Aı·~ıu..., 

Zaman zaıııaD ol'. 
ortadan kaybold 
yor. Bu adamın 
olarak memıeıı:ett 
rtiJUyor. ıııa11~uıd 
kiki hU\°iyeti v 
AmerJkaya çöP t 
rak girmiştir. sı• 
ktr bir kimse otdO 
dersiniz. Fakat 
man ordusuna 
yUzbaşı veya ınut• 
bit tir. 

Bir müddet soorf 
lardan birinin 
caklanarak 'ey• J 
lanarak öJdUrU 
görUlUr. Hiç bir 
JUm hddisesinin 
sını talep etıne .. _. 
dosyayı elinde ıı 
tutmaz; mesele Jt 

Bunlar Alman 
MUtterikler MS• 
Amerikan tayyare 
nın faaliyetlerini. 
nın cinsini, ta11• 
glltere ve "'"ansaY' 
cekleri tarıtlerf öl S 
çırpınmakta ııı·Jaf· 
kinci nziteleri dl 
lar arasında proP' 
rak Almanları se 

Buna mukabil .,. 
Jetler ajanları da_1t 
ile mllcadelo etPl
faaliyetleri ne ınaal 
lışmakta ve Alın•• 
ve denizaltılarının 
manları va3t•'lsiY~~ı 
dlllp edllmedikle~ 
mektedl.rler. 
Alman Ajanları tJI 

Dostum llcnrik! 
- Rlmdi siıi " 

ajaul~rının buıuodcıl· 
götllreccğlm.. d• 
müthiş bir nazidlr· 
dişe etmeyi t, beııf t 
kes tanır ve bQrPl• 

- Siz ki, Alına 
manı ve mUttcflıtl• 
sun ız nasıl ohl1°~ 
damlar size hurı:o~ 

- Burada iki , 
yaşayan binlerce ır)J 
Gestapo burada 
memur bulundcru> 
nUn ki, ı- ,;o•.ıar• 
n1 .. nyada aileleriln1 

larınıız Yar Sollrô 
mek için de hoŞ 1 
zım.. 1 - Peki ya sizlll 

- Ben kendi b• 
ğumu lsbat etıneJ )J 
ça muvaffakiyetU 
de bulundum. ıe 

Alaylı · ir ıe• 
'9ttlm: 

- Haydi HeıırlJ• 
bir &Un de seni •• 
lar. 

Dostumun seıl 
- Blllyoruın, 1 

lejlyonuna kay4o 
'Clim, ya,ım ııerle J 
yada ikl oğluJDG '(1' 
diler, bana hayat 
saten ölmu,uın. 

Artık konuşın 
vu mahalline ıı~.._. 
çıkmaz blr ıo~ 
korkunç ve k•~ 
kUçUk, calgıııı bit 
dar maıa var •• 
başlı, kUçUk ki 
adam .• Gözleri P 
7or •• Henrlk 
tına bazı terıer 
sözlerim havada.·,, 
blr aUıdU. Batit 
7aptı .• Geçtik ~~. 
Blr~ mUt\9-tr 

Hepsi de Cln ıçl 
blr tek kellme ıo• 

Bu ıırad& W 1 

riye bir kadın 1 
güzel bir kaclJJl·· 
bakmıyor bile •• il' 
gözleri 7erde. ~ 
mlyor. Belli Jd, ..... 
Patronun ya111ııu-r .. 
bir merdiven U• 
kıyor.. ....nr 

Dostum Henı-
ça: 

- Bu ıtadıaı 
olarak ıörınea• 
dedi. 

Bu hava1ıı -
ml dııarıya attJ• 
vam etti: 

- Bu m•ılek 
işidir. Soıtr& • 
H~r J'OUU.11'11* 
cBIU• Terece~ 

CaDllD Jdlll 
bir otomobil ç 
luau tuttuk, 
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akın larını 

ç • 
ın 

Sus bağırma! Sevincin kışı 

önlemek için yapılan: 

sedd • 
1 

Tarihin muhtcUf çağlar;ınd_ 
~ Türk akınlarını durdurmak mak 

sadile bir çok ulusların hazırlık 
yaptıklarım. duvarlar öre~ek 
Türklerin memleketlerine gır -
melerini önlemeğe çalıştıklarını 
tarih derslerinde görüyoruz. . 

Bunların en önemlisi Çinlerın 
Hün Türklerinin akınlarını önı
lcmıek üzere yapmış oldukları 
(Çin ~cddi) dir. 
Bunların en Ö11ıCmlilerinden 

ve Avrupaya yayılarak büyük 
bir Türk devleti vücude sretir -
mek isteyen Hunlardır. Hunlar 
ya.,adığı ve devlet kurdukları 
devirde bütün yabancı uluslar 
onların cesaretlerinden ve akın
larından korkmuşlardır. 

Hunlar ilk jlevlet kurdukları 
zamandan itibaren Çini tehdit 
etmiı:lerdir. 
Hunların akınlarından kurtuL 

mak Ü7,ere Çin imparatorl::ır 
türlü çarelere b:ış vurmuşlar ,., 
en nihayet memleketlerinin •w 
nırlarınİ kaleler ve duv:ırl:ır)n 
örme'!e karar vcrrniı:;!er ve secl 
di Cin denilen büvük duvarla 
l'I ö:-mü~lerdir. 

Çin scddini kuran Tisin süla. 
lesinden Çenk adlı bir hüküm 
dardır. 

Çin seddinin uzunluğu (3,000l 
kilOfl""trrden fazladır. 

nc.~mi ya:.ı ilr. birlikte kese· 
rck itırih closyanızrı yapt..Jtt
rım ~. 

mahmuzladılar, eve doğru yürü. 
meğe başladılar. Geldikleri za_ 
man küçük Yılmazı neşeli, ne§eli 
annesine yardrm ederken buldu. 
tar. Çocuğu görür görmez hepsi 
tanımıştr. Reisleri artık bu çocu. 
ğun yanlarında büyümesi için ge. 
lecck iyi çocuk olduğunu annesi. 
ne söylemeğe başladı. 

Bu kahraman askerlerin küçük 
Yılmazı bu kadar beğenmelerine 
annesi de, Yılmaz da şaşırmıştı. 
Annesi çocuğunu bu kadar ivi in. 
sanların yanma göndermek · isti. 
yordu, fakat, ondan ayrı nasıl ya. 
şıyabilirdi? 

Yılmaz da bunu hissetmi~. an. 
nesiniJ! boynuna sarılmıştı. Bah. 
çedeki horoz "Kokoriko, kokori. 
ko" diye haykırmağa, kendisinin 
de Yılmazın bir dostu olduğunu 
ilan ctm~ğe başlamıştı. 

Bu aralık annesini kaybeden 

Yurt Albümü: 6 

Ne dinlenir, nn durur, 
Kar her yeri doldurur, 
Bir serçe cama vurur: 
''Ne olur Sevinç abla 
Beni odana sal.la!'' 

Kar .•rarrnca her yanı, 
Soquktcm yanar canı, 
Yakarır giil fidanı: • 
"Ne olur Scvin.ç ablaf 
Ecni odana sakla!" 

Serçecik, vurma cmna! 
Giilüm ta.saya cl.alm.a ! 
Gelin işte odama, 
Iüşı odam.da 8ayuı 
Scvi11ci wrntmaym ! 

Bu: dolu her dam, saçak 
Odam ba1."1n, ne ı•rıccık 
Bahara çıkın; otıcal• 
Kışı odamda sayrn, 
Scuinci unutrtuıyıtt ! 

Nahid NAFİZ 

küçük civciv " Cik, cik, cik, cik''" 
dive an-nesini arayordu. Yılma. 
ıı~ annesi bunu da duyunca ço. 
cuğunu bir daha göğsünde ııktz, 
askerlere: "Teklifiniz çok iyi, fa. 
kat, ben çocfumu ldünyada her. 
kesten fazla severim, hiç bir Jeye, 
ne paraya, ne ıerefe düşkün dcği. 
lim. Çok teşekkür ederim, en-dan 
ayrılamam." dedi. Yılmaz bunu 
duyunca çok sevinmiıti. 

O günden ıonra artık Yılmaz 
bu beş iyi, güzel, !efkatli, cessur, 
bahtiyar insanın arasında büyü. 
meğe başladı, büyüdüğü zaman 
bütün askerler bembeyaz saçlı bi. 
rer ihtiyar olmuşlardı. Onların 
yerine, Yılmaz ata biniyor, dola. 
şıyor, iyi askerlerin kC11disine 
öğrettiği, iyiliği, şefkati, cesare. 
ti ve saadeti bütün dünyaya öğ. 
retiyordu. 

( Bl T Tt) 

Zonguldak 

Yukardaki resimde, bugün 1 daı'.?ın resmini veriyoruz. Zon -
de Karadenizin en önemli mem· guldnk ro~raf)•a dersinde öğ • 
lckcllerinden biri olnn Zongul - ( J,ıit/cn salıifryi çeviriniz) 



Bir Allah bir de kendisi bili yor 
-Reşat Enise- den her halde birinde yer bula-

Bfr yaz günü, arkada.şiarından bilecekti. Ama oraya kadar o
birinin ziyafetinden dönüyordu. lan mesafe gittikçe gözünde bü
Tra.mvay aheste beste Şişhane yllyordu. Bu sırada elindeki 
yoku.~dnn inmiş, Bankalar kronometreye sık sık bakan bir 
caddesinin müntehasmdaki ka.. ~ence gözil ilişti. Bu genç Kara.. 
visi kıvnlıyordu. Kanımda bir köy tarafını çok dikkatli bir SU
milddettenberi gök giirültUsUnü rette gö?.etliyordu. Bir kaç sa.. 
andıran, evvela şiddetlice ba.,ıa.. niye sonra Karnköyden doğru 
yıp sonra gittikçe derinleşen kalabalık bir soorcu kafilesinin 
~ltüler sıklaşmaya başlamış. koşarak geldiklerini gördü. Bun 
tı. Bu sesler birara yanında gaze lar tam kendisinin önüne doğru 
te okuyan yn.5lıca zatın da kula.. yaklaşbklan bir St1'8.da. birden 
ğmı tahriş etmiş olacak ki başı- aklına eski sporculuk zamanlan 
ru snğa çevirip gözlüğünün üze. ~eldi. Bundan istifade edebilir. 
rinden "bu seslerin sahibi kim?,, di. Zaten kQfilmdaki sesler de 
diye şöyle bir atfı nazar etti. Bu klSa bir rnllddet için fasıla ver
ba.kışla şunu demek isti •ordu: mişti. Sporcular j!TllpU tam önü_ 

- Birader bir kazaya maruz ne gelince durduğu yerden bir 
kalacaksın, 61Jradan namusunla ok gibi fırladr. Arabrına katı. 
kalksana... şıp alabildiğine koşmaya bar _ 

Gürültiiler daha fazla sıkla ı. Jadı. Öyle bir gidiyordu ki ... Ne. 
şmca dayanamadı. Oturduğu fes nefc..<re ko$3.n gendcr kısa bir 
yerden bir anda fırladı, kendisi- zamantla eeri kalmışlardı. Gözi.I 
ni tramvayın arka sahanlığına hiç bir yeri görmüyor, ancak Ye. 
attr. Burası bomboştu. Kamın- nicamii istikamctliyerck koşu _ 
daki gurultu başlar ' b~lamaz yordu. Röorünün Eminönü tara. 
sağ bacağını sol ba.cağmm üre. nı ge~rkcn saj? taraf tan bir ta. 
rinden aşırıp vücudunun .alt kıS- kmı alktşlarm kulajbnı okşadı
mmı sımsıkı sıktı. Arkasını mo- ğmı işitti. Her halde arkadan r,e. 
tör kısmına dayayarak öylece len sporcular alkışlanıyordu. Et. 
hareketsiz kaldı. rafına bakacak hali yoktu. Yen.i-
DüşUnüyordu: Ne kadar bil- caıniin önüne dilşen sağ kö.50yi 

yUk bir huzur içinde nefis ye _ bir yıldırım süratile döndü. Dar 
mekler yemişti. Arkadası bir kaprdan içeri dıı.lıp kap1Sl yan 
dondurmayı kafi görmemiş, ıs_ aralık bir höcreye girdi ... 
rar UstUne ısrarda. bulunarak i. Hayli müddet sonra çıktı. Ar
kincl bir dondurma daha yedir- tık her taraf ~llilk gillistanlık 
miştl. Midesine barsaklarma eID- • görünüyordu. Evine gitmek üre. 
niyeti vardr. Yani demek istiyo_ re Eminönü tramvay durak ye
rurn ki şu veya bu zat gibi bir rine gelince ileriden doğru bir 
kaç saatte bir "abdesthaneyc"ta kaç yaşlıc.a zat yanma yaklaştı: 
5mmazdı. BugUn ise midesi bar. Bwüardan ikisini tanıyordu. Es_ 
saklarma, barsa.klan da kendi- ki sporcu arkadaş1anydı; 
sine oyun bozanlık ediyorlardı. "-Tebrik edcri.7., dediler. Ye 

Kim ne diyebilir? Herkesin ni bir rekor tesis ettin. Hem de 
f'chirdeki abdesthane buhranını gençleri ıreride bıraktın. Köprü 
pek tııa. bilmesi l:iznn de~l mi- Uzerinde kronomtTe tutan arka. 
c ir? Eh böyle olunca da bir in. daşmıtzt sen tanımazsın ama o 
!'~ n midesini, barsaklanm buna seni tanıyor. Durak verinden ok 

i re tanzim etmelidir. Şimdiye gibi fırladığını ~örünce saniye _ 
1.ndnr bu buhrandan henüz bir sini tesbit etmiş, bize bilfthara 
n rar görmemişti. Yalnız yolda getirip sövledi. Önümüzden de 
sıkışan arkadaı;lannın beyaz te- en evvel geçen sendin. 
beşirle yazılı "Eseklere mahsus'' Bu suretle senin 400 metre sil 
ibaresini ~ıyan duvar diplerine rat koşusunda. yeni bir rekor 
mllııı.caata mecbur kaldıklarını tesis ettiğin anlaşıldr. TebrJk c
i5itiyordu. deriz. Yarın madalya tevzii mc. 

Aklma böyle bir duvar dibi rasimi vnr .... bekleriz .. ., 
gelmedi değil; eğer zarureti kU
çülc olsaydı beyaz tebeşirli ya _ 
zmın ağır damgasına rağmen 
i§in~ görecekti. Fakat ir:; böyle 
değildi. Gunıltulann delalet et_ 
tlği manadan da. anl~'iıldığma. 
g?re ''hacet" hiç te öyle değil_ 
dı; ah ne olurdu. gece olsaydı. 
.Yioo du,,,ıı.r dibine çökebilirdi. 
Ama ertesi günü kalaylanacak
tı. O da vız gelirdi. Uzatmaya. _ 
Iim efendim. Kendisini köprü ü
?R..rinde tramvaydan attı. Köp _ 
ıilnün Kadıköy iskelesine -mer 
divenlcri, üçer, dörder atlaya
rak- indi "karnındaki ~ 
tular,, bira.z fasıla vcrnıiştı. "Er 
keklere mahsus" kısmın kapısı.. 
na. yapıştr. Tokmak dönmedi. 
Bclki sıkı~ştır ~ye düşündü, 
zorladı. !çerıden bıra.z hiddetlicc 
v~ kesik kesik, öksürükler işitiL. 
di. Buradan çıktı. Yanındaki 
'~ınla.ra mahsus'' kısma da. 
yandı. Kanmm tokmağım çevir
~eeile birlikte .. verinden f ırlaynn 
hır kadının çıglıkla.rile karaılaS
tr. Arkasından savıııJan kelime.. 
!ere kulak bile asmadan kendi _ 
sini dışarı attı. Geldiği verden 
kendisini köprii ilzerinde ·buldu. 
Gunıltular fasılasız devam edi. 
yor:, tilyleri diken diken oluyor. 
du., Handise korktuğu şey başı. 
na gelecekti! 

Tramvav istasyonuna kendi _ 
sini dar attı. Sözde tramvay 
~kliyormuş gı'bi elektrik dire _ 
gme daya.narn..tc öylece durdu. Ne 
y&ı>acaktJ.? Yenicamie kadar 
bir varabilse .. Oradaki höcreler_ 

~ğiniz gibi, Tilrkiyenin mü
hım bir ticaret iskelesi ve şehri
dir. 

Tilrkiyeye ve yabancı rnemle -
kctlere maden klmıUrü çıkarılan 
yer Z.Onguldaktır. Bu Ulkc, Cum 
huriyetten önce bakım.sız bir il· 
çe olarak bulunuyor. Mühim kö
mUr ma.den1erl layikile işletile -
l'l'!lyordu. Cumhuriyet ilan edil
dıkten sonra kömür madenleri
nin bulunmasına daha bUyük 
kıymet verildi. KömUr çıkarma 
usulleri değiştirildi. Sömikok 
fabrikası kuruldu. 

Fabrikaların işlemesi ve kö_ 
mUrlerin çıkanlması yolunda 
bugUn de 7..onguldak büyük 
başanylıı çalışmaktadır. Bura -
da. yrld:ı 2.5 milyon ton kömür 
çıkanlnıakta.dır. Şehrin nüfusu 
321,218 drr. 

.. • * 
Bir gün sonra sıralanmış spor 

cu gençler arasında başta bizim 
kahraman duruyordu. GöğsUne 
birincilik madalyasını takan re
is ı}Öyle diyordu: 
"- Eski bir sporcumuz 400 

metrede şimdiye kadar tesbit e
dilmemiş olan rekorları çok gc. 
ride bırakmış, yepyeni bir rekor 
tesis etmiştir. Gençlerimizin ken 
disindcn ibret almasını ça.ha _ 
maktan yılmnmalannı bu ve.sile 
ile bir kere daha göz önüne kor, 
kendisinden yeni rekorlar daha 
bekleriz.,, 

Yekta Ragıp ônen 

Galatasaray denizcile· 
rinin jimnastik 
müsabakaları 

Galat.uanıy klUbtl dcnlzcllcri tnra.· 
!mdan l~ ~bat cumartesi gtınü mı.at 
4 de klllbün Beyağlundaki merkez bi· 
nnsmda tertip ettikleri jimnastik ve 
basketbol mUsab:ıltaları kalaoo· 
lık blr seyirci. önllnde yapıldı. 

Jimnastik lıarekt.tmm proı;ranıı 
§Oyle lcU: 

1 - Minder Uurinpc h:ırekdt. · 
2 - Ko.sa nUaması. 

3 - lpc tmnıınmıı 
4 - Beygir 
5 - Paralel. 
Ynpılıın bu junnaatll( hıırc.kfltmdn 

105,6 puvanla Nejat Tckb:ış ı inci. 
(15 YD.§tnda olan bu genç ileride ağa. 

lbcylerinc bUyUk bir rakip olacağını 
her han:ık tile f.sbat cdlyardu.J 

2 inciliği 105 pu\•anla Ziya Çalun. 
:ı UncWllğU 105 puvanlıı Sadi. (Tür

lüye tnımplen ııamplyonu ). 
MUsab:ıkalnnn ncUcesinde emektar 

Mazhar hoca gııllplcrln madalyaları· 
m verdi. Bu mUSAbnluıJardıın sonra 
sıra Robcrt Kolej mualllmlerile • Ga. 
lataaarny klUbU basketbol mUsabnkn. 
mna ı;ec;ildl. 

Takımlar. rsöyle ldı • 
ltober Kolt'j muıılllmleıi: lfanıuı, 

Serglff, Batterf!ld, \ ı~. \ 'aytm:m, 
l'nrkrt. 

Cnlattuıarnylılnr da ııoyle bir knd
ro ile oynadılar: 

l\lltat. RalCllc, S--lı:uk, ~adi, 'Tarık 

(knptıın), K<' im, Orh:ın, ıJt>tığ, Tur
g-ut. 

Oyun baştan nlhaye"t kndrır çok 
heyecanlı oldu ha lt.fi. o kadı:ır ki O

yuncular bOtun oyun mUddetlncc bf. 
rlblrlcrlne ynpmııı olduktan baekt-tin 

r 
ı 

Dün yapıla 
- --~ --- --------------------

Haf tanın en mühim kaı şılaşmasında tak unlar 

B·~şiktaş -
Havanın bozukluğu yiizünden yapıln1ası 

maçtan il<.isi ogııanamadı eden 

'.Haftanın en m Uhim karşı
laşması Beşiktaş ile Vefa ta
kımları arasında Şeref stadın· 
da cereyan edecek mUsabaka 
idi. Havanın yağışlı ve bozuk 
olmasına rağmen sahayı 2000 
l aşan bir seylrcl kalnbalığı çc
\·lrmlşti. Takımlar snhaya çık
madan önce, ha.kemler maçın 
oynanıp oynanamıyn.cağını an
lamak lcin çamur sahayı göz• 
don geçirdiler. Ve nihayet oy
nanmasında karar kılındı. 

Hnlrnm Ahmet Ademin lrlnre 
ettiği maca talnmlar şu lrndro
larlylo çıktılar: 
Ilcşlk~: l\I. Ali - lbrablnı, 

Naci - l"c\1..I, Uıfnt. Hiiseyin -
Hayati, Hnkkı, Cllınt, Şeref 
Eşref. 

''cfn: Snfn - Ynhlt, Gnro -
MulıU!şo.m, ı.rıtrl, Şükrü -
ı:"eclp, inklo, 8n11ıi n n~~ in, 
l\folwıcf. 

Başta giden ve Uç nıacı kal
mış bulunan Beşiktaş, bugUn 
Ve!a.yn takılırsa şampiyonluk 
yolunda mUhim engellere ma· 
ruz kalacaktır. 

Bu şekilde, mUhinı vaziyette 
bulunan Ileşlktaşın oyuna sıkı 
başhyacağı bekleniyordu. Hal
buki oyun başlar başlamaz Ve
falılar 15 dakllm suren bir hft.
klmlyct kurdular ve bu lıl\kl· 
mlyetlcrl esnasında gol fırsnt
ları dn knçırdılıır. 

15 dakika suren bu hAltinıi
yelten sonra oyun mUte\·azin 
bir şekle girdi. Devre Aonunn. 
kadar hu şeklide do'\'nm O<len 
oyunda, zaman zamnn parla
yan karşılıklı hUcumlardıı bir 
gol fırsatı elde etmek imkAnmt 
iki takım muhrıclmlerl elde e
demediler ve devre sıfır - sıfır 
berabere neticelendi. 

İkinci nene 
Yine Beşiktaşın bir ı;;oyler 

yapması bekleniyor. Fakat Ve
fa müdafaası çok yerinde bir 
oyunla bunn meydan bırakmı
yor. Beşiktaşlılar bu de'\'re 25 
dakika daha. Ustun bir oyun oy
namalarına rıığmen Vefa. mu
rlafaasınm güzel oyunu yUzUn
den sayı yapmak lmkrmmr bu
lamıyorlar. 

Oyunun geri kalan 20 daki
kasında vaziyetin mUtevazin
leştlğl görUIUyor. Ve maçııı 
son dakikaları da hiç bir deği
şiklik olmadan sıfır - sıfır be
rabere neticeleniyor. 

Bu neticeden sonra öbUr 
hafta oynanacak Jt"enerbahce -
Beşiktaş maçı bUsblltun ehem
miyet kesbetmiş bulunuyor. ls· 
tnnbul liklnln hlrlnclllğl he
ııtiz knU bir şekilde hangi ta-

farkında bile olmadılar. llk ha!taym 
olduğu \'aldt Galataearny tek bir bas. 
ltct ile li-16 galip voziyetteydl. 

2 inci lınftaym oynanmağa barla· 
ymca her iki tanıt da seri hUcumlıır. 
la bnsltct yapmak pe;ıindc idiler. 
Kolej muaııımıertndcn .:::nttcrflld 
çok tclaıik ve seri, sarlflD olan Han· 
nn bUtUn halkın üzerinde r;tlz!:!I bir 
teırlr bıraktı. 

Oyun bittiği nkit her iki takım 
da 32)12 ile bern.bcre idiler. Fakat 
hakem Seml'rclyan !auı çaldtğmdan 
oyun 20 saniye uzadı \'C Kolejliler bir 
basket daha ynp:ı ·o·· QOk gUzcl oynn· 
yan Galata~ray takımını M·S2 rnnt· 
lOp ettiler. 

beş 

tmstcmtcıne. .• Baydarf>a.'}a lisesin in tertip sokak Jw~ısıı b~ıarktf'" ~ 
kımın üzerinde duracaktır? 
Bunu şimdiden ltestlrmek pek 
mllşkUldUr. Çünkü Vefa lle be
rabere kaldıktan sonra, Beşik· 
taşın Beykoz karşısında alaca
ğı netice de insanı dUşlindU

der 
Bu oyun esnasında beş sol bu şekil de dı:ıvatll c ı• 

atan I<~eneryılmazlılar hiç gol SUleymanlyenin 
yemeden 5 - O la maçı sona er- sona erdi. • 
dlrdiler. - - -- tLfJJ\~ ~ 

A.Hisnr - Anadolu: S - O ~ııJ' 
GUnUn ikinci karşılnşması Taksim staıl dıJldJ 

.ABlH TUitA..~ Anadoluhisarla - Anadolu ara- DUn Taksim stıırıll' ----o---.._. sınaa cereyan etti. kUme ilk maçlş 

rUr. 

Fener stadında: 
tık devre her iki tnratm kar· edildi: .. 11 ııı şılıkh hUcumları ile ncuc~ıofz İlk oyun 2 incı 1' tr"!s 

G.8. - Altontuğ: 8 - ı sona erdi. ra.gUmrUk - pcı'\'ıı 'P'..ı 
Dlin Feııerbnhce Stadında !kinci denedo daha. hdklm sında oldu. Haıte~ğl 

gUnUn ilk vo son mUsabakası oynıyan Anadoluhlsarlılar, ar- rc nE)intn idare etti~ 
Galatasaray ile Altıntuğ ar.a- ka nrknya Uç gol atarak maçı çok zevksiz gecti· fıll 
sında. yapıldı. 3 - O 'galip bltirdtıcr. do..-ro her iki uırıı o -

Oyuna Galatasaraylılar Al· Sülcymnnlyc - HJU\I: 2 - ı yunu yUzUndon O 'ııc! 1 

tıntu~ kalesine k 0 dar dayanan 2 inci d evre ııter''J b .. Dlrlncl kUmo Hk maçlnrnıa IJl " 
bir hUcumla başladılar. Ve he- dUn Şeref stadında devam e- oyııaynn KarngU cJıO" 
men ilk dakikalarda h~klml- dildi. inci dakikada suıı t>~ 
yeti ellerino alarak Altıntuğ 1lk maç SUleymnnlyc ile lli- ilk ve son golünU 

11 ~ı: 
kalesini sıkıştırdıklaı:ı gOrUlU· ıtıı a.rasm<la eereyıın -etti. lla.· dan 1 .. O galip 

01~ A( 
;yordu. kem Şazi Tezcıının ldnresfnde . . J>Cra - GaJtlt.llf.1 ı;"-ld 

18 inci dakika.do. SalAhattin Ol'nanan 1:llm;a. takımıar şu se- lkinci nınc gcoc ,, 1 

çok güzel bir şutla gUnıln flk kilde dizildiler: maçlarından per&1dıl· golUnü Altıntuğ at;larmn taktı. 8üleymıuılye: Hadi, Ruhi, gençler urasınds o ıdl 
Bu gol Altıntuğ takımını can· Burhıın, Jlikmct, Orhan, Naim. Bahattin t:ıuuzUJl 

01
} 

!andırdı Ye Galatasaray kale- Süleyman, ::io3 fi, İbrahim, J>n- bu maç, oldult<;ll ~ıı (S 
sine birkaç tehlikeli hllcum niş, Heşit. Vo takımlar snJıM f' 
yapmağa seYketti. :Fakat bir 1 HIH\I: .Murat., Akif, l\hıamcr, ?.aman şu şoki1de 
netice alamıyorlardı. Feyzi, Uckir, Nl3MJ, Jnııyct., ıardı: f°' 

Dakikalar ilcrledlkco Gala.- Mesnlinı, Orhan, Hii tem, l'i- Pcrıt: \"oço. HriS ~ 
tas~raylılnr vaziyete ha.kim ol- met. ~ F ' vıııı 
nıagn başladılar. 22 inci dnkl- Oyuna SUlcymanlycnin nkmı trato, • ır,o,·ıı;. rf ~ 
kada Cemil ve Budlri'nin yap- llc başlandı . Haf hattında kesi· uı~!iıı~==~~:te~Djı~: 
tığı iki golle de\·royl 3 - O galip len akının Slileymnniye kalesi- rii, Gilınt, Kaılrl. );t• 
olar~k ~ltlrdller. ne kadar lndiğintgörtıyoruz.Bu Klrkor, Hyn., zn11ılı'ı J 

lkıncı de,·reye Galatasııray- hücumu Sllleyma.nlyelilor Jto· r~ 
lıla d h 1 b' 1 ild llh, Ymmf. ., r a a can ı ır şe c e laylıkln hertnrar ettiler. Oyuna. Peraııııır1'dı· 
başladılar. Ve ytne hemen hd· 11 iııc· i dakikada Heşlclin or- bir akını ile başlll~ ~J 
kimiyetl ellerine alaral< Altm- tasına lbrahim gilıcl bir \'u- ıc• ~uğ kalesini bir tnıyik çemberi rnşla ilk Slllcyınanlyo goiUnll m en -Oalatagen~ 1 ııı~ 
ıçine aldılar ve birbiri arlmsı- attı. yr.rleşcn Pernııııır 10cl 

d b 
1 

kadn. Koçonun, 15 cU d' 
na a eş go yaptılar. ı 2 inci <l nkikadıı saıılrndan dn Koçonun, 33 nıı 11110 

Sahanm fazla çamurlu ve topu kapan Daniş, takımına f- 3 g 

'havanın da soğuk olması yU- lclncl golii kazandırdı. '~asilln attığı bıtti•f 
ıUnden l bl bl ' 3 - O Pcra lchlnO e ~ 

oyuncu ar rer rer Bu gol<len sonra. lllldllilor İkinci dovro geU14dl· 
sahadan ayrıldılar. açılır gibi oldular. Birkaç a· b e" o' 

Ve oyunun bltmeslno on da· kın yaptılarsa da. ııkınlarm baskısı altında a ıesl~ 
kika varken Altmtu~ takımı hepsi boşa gidiyordu. Galatagonçler kB l d 
sahada altı klşJ kalmıştı. 3S inci dakikada HIHUlller şen Pernlılnr 3 S'fre1' f' 

Ve b ı t k d d lar. Fakat ·bi11Dlll 6r o 
u Yaz ye arşısm n a bir frikik kazandılar. l"rlli:lği beplo Gala.tasencl ı ı 

~~k.em oyunu tatil etmek mcc-- Orhan topu ıwuta nttı. rıum birkaçı sanıı["~o, 
rıyetlnde kaldı. lll\ devre bu şekilde cer~ynn 7 kişi kalan Gııl~1111r· ı Maç ta, böyle(·o 8 - O Gala- ederken sonı:ı. erdi . el• ı 

tasaray lehine ve Aıtıntuğ ta.- yuna dev,am et!l'.l JJ ııı1y kımının da lıllkmen mağli\bl· Jkincl DCno Jatagençlcr bük!l'.l?rıtd' D 
yetiyle bitti. İkinci devrede IIilAII açılmış larıık sahadan il) lltJ f4l 

Fen~rbahço ite lstanbulspor görUyoruz. For hnttında Orhan tatil edildiği ztıfı;ıı <' 
arasındaki maç havanın mUsa- tok çalışıyor. No çnre ki tek blttneılne 19 dalt 
ndesizliğl yliıtlnuen oyıınnn- başına.. . kem iyi idi. ,ı. 
madr. Bu ı:;ırada oyun sert bir şekli •/ 

aldı. Hakem HiUU knleclslnl "e~ 
Şeref stadında: dışarı çıkardı. Zaten takım ıo Beyoğlu flal 

kişi ile oynuyordu. 9 kişi kal- yapıJ3t1 

1 ikinci küme maçları 
lı"eneryılmaz - Galntaspoı·: 5 - o 

lklnc.i küme ltk maçla.rma 
bu hafta da Şeref stıııdında do
\'am edildi. 

dılnr. 

Jklnci devrenin 29 uncu da- VoleybO ~ 
kiknsmdn bir kornc>r kazanan 
HllAlllier 'korneri Orhana. çel<- kal8 
tirdiler. Çekilen korner hiçbir mu·· saba ~ 

llk maç Fcneryılmaı ile Ga
lataspor arasında cereyan etti. 

yere ıie~mcden içeri girdi: ı?"A 
Gol! .. HllAlin ycgftno golU... · ~ 

Vulyet :ı - ı olunca HIIAl- lkyoğlu halke\'
1 ~ 0~1 

lilere heves geldi; eksilt kadro sek mektepler ara~!\ ti 
ile SUlcymaniye lcaleslnl adam· müsabakalarına b 

Oyun bnştan sona kndar Fe· 
neryılmazrn M.kimfyotl altında 
grıı;ti. nkıllt sıkıştırıyorlardı. Oyun edildi. 4(>,~ 

Günün ilk karşıl3• 

Beşiktaş: 
Galatasaray: 
Fenerbahçe; 
Yefa: 
Bcvkoz· 
lstanbuİspor 
Altın tuğ: 
Süleymaniye: 
Topkapı: 
Hilal; 

Son puvan vaziyeti 
a 12 ı 1 
14 10 1 3 
13 10 l 2 
14 9 1 4 
13 7 2 4 
13 7 o 6 
14 =~ 2 9 
14 3 1 10 
12 1 o 11 
1s n 1 2 

51:13 
60: 8 
46:11 
37:24 
30:18 
34:29 
23:46 
19:43 
15:57 

7:6!) 

39 
35 
34 
33 
29 
2i 
21 
21 
H 
11 

tıl<9 t tasaray • Darü~~ ıc ç' 
arasında yapildt. Ç.Os011" 
zevkli bir o>-undatl ~'#· 

(lıt 
saray Uç eette 

{ 

rendi. ~'"' 
Setler ro su~ı~ ' 

15.4. ıo ıs. 1s s. ,} , •. ,..,f> 
Galıp takım 1.: "' 

JI 

çıkmı~tı.: ; 
r .n<.~"'" rıflif <ti 



~~· -.:------
'~ı' Aırıerıka cümhurreisı Huver 

onyadaki açlara yardım 
Adliye Vekili 

Konya da 
Vuqoslav başveki-1 

liı11n beyanatı 
Konya, 11 ( A.A.) - Adliye "Harbe g:rmek için 
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a 

~ 
11 
edilmesini istiyor 

~lıt liO()::"'·> - Eski ve diğer maddelerin sevki imkllnı. 
'Yatutnı r, istUA edilen nm teminini istemiştir. 

teÇın etznc-k ve açlı _ 
~alın.~ et için lngiıtere 

B. Hoovere göre, bu nakliyat 
gayri muharip milletlere alt ola. 
cak ve Polonya.da yapılacak tevzi. 
at bir Amerikan ve bitnraf komite 
tarafından kontrol edllecektir. 

Vekili dün öğleden evvel refak:ı.. b .. .. 
tinde vali olduğu halde ordu se ep gormuyoruz,, 
müfettişli~~. ~olo.rduyu, bele. Belgrat, 11 (A.ıl.) - Yugos. 
diyeyi, vih~yetı,. Janda.nn.a ve lav radikal birliğinin eyalet ko. 
emniyet dairelerini, barovu ve ·t · d.. B elc'l y 
mahkemeleri ziyaret ve n<lllve. ınu esıd'kunl b~l': w• ı ~·e. zugotks -
tapu teşkila.tmı, bnpisancvi tef. ~v r~ 1 a . ır ıg~. 1;181 

ve o. 
tiş etmi~tir. Vekil n.c;liye huku'k vıç nvasctır.<l~ Nış te tol?lan _ 
ruabkem'°esini zivadetinde ~örU!. , mı:t!'f. Bu mUnase~~le ~ır nu. 
mekte olan davayı dinlemiş, öğ. tuk .ırı:t e~cn Baş-..:ckil bılhass.ı. 

Ptı-in, 11 (A.A.} - Havas: J "Milli ittihadımız bu müzake -
Bütün gazeteler meclisin gizli 

1 
relerde parlak bir surette teza -

komitesinin içtimaına nihayet ve- 1 hür etmiştir. Bu ittihadı hiç 
ren milli ittihadı tebarüz ettir - kimse tahrip edemiyecektir. Zira 
mektcdirler. 534 kişi reyini itti • hürriyete ve yurt için, hararetli 
fakla Daladyc harp hükumetine aşka dayanmaktadır. 
vermiştir. Meclis Hcryoyu ayakta uzun 

-...ra ~c , 'da Aınerikıı hll.. 
,_~ "e tngu le§riki mesai 
.~top iz abloknsı geçl 

1 ğ. . rı· .1• t . . demı§tır kı: e yeme ını pa ı vı ayc reısı 
Halisin altmış kişilik zi~af etinde "SulhU arzu ediyoruz. ÇünltU 
yemiştir. Ziyafette vaJ~ Niza • kimse b'ze taarruz etmedi<:"i 
mettin. ko~ncral Na.fız, gene. takdirde harbe girmek icin bir 
ral Fahri, general hakkı, mebus sebep görmüyoruz. Hudutlnn • 
Şevki, mebus tzzet. mebus Ki. mızın dışında hiç blı' eme1imlz 
zmı, mebus Vehbi ve adli-re, par. yoktur. Bütün yapıcı kuwcUe.. 
ti ve umum! meclis erknnı, ce. rimizle memleketimizin ilerleme.. 
nüvetler mUmegilleri vardı. Ye.. sine t?ayret ettiiHmiz için sulha 

Ciı:li komitenin sonunda Her • uzun nll:ışlamış ve cuma gilnil 
ro tarafından irat edilrn nuhık sansür meselesi hakkmdaki mü -
hakiki bir vatanperverlik teza - z:ıkerelere başlarr.ağa kardar vcr-
hilril ile karşılanmıştır. m:ştir. 

l'llklanna yiyecek 

~"Yet-Fin harbi 
Ga::etelcr, müttehit harp Fran· • 1TlJ\1A T TAKRlRlNtN 

11as1nın. hül:O."'letin etrafında s ' • NiETNl 
bir çenber halinde toplandı:rxnı Pıı.ris, 11 (A.A.) - Dün mev-
kaydediyorlar. cut 534 mebusun ittifakı ile ka -

Summer Velsin Avnıp:ıya ha- bul edilen itimat takrirlnin met -
rekcti de matbuatın dikkatini top ni udur: ~liii:11 (A.A_) - Finl!n· ı gun dün tiddetli bir bombardı -

~~lıcrzlhll\da d mana maruz kaldığını bildirmek-
bij d~a:n il~ ta- tedir. Şehrin çok gilzel ~ ta -

mek cok samlmt mUsa.habeler a. ' ihtiyacımız vardır. 
rnsmda yenildi. 

Jamııkta olmakla beraber, tefsi - ' 'MecJ's yüksek vatanperve:-lik 
ratçılar bu hususta şimdilik ih - havası i\ince cereyan eden gi .. li 
tirazlı davr.n.nmaktadırlar . komitenin müzakereleri esnas•n • 

~ı..ır:~a.r ~!§tir. En rihi kilisesi ile diğer bir kaç bi -
llld~da ve s.aa Sum • na tamamen harap olmut ve mü· 
~ taa_ "Ultııbqı 'I'aıpali neh· teaddit binalar~ yangın çıkmış. 
:U to tl'tıtlar t rnuş~r. Bü - tır. İki ölU ve iki yaralı vardır. 
~'\~\I atcı· ~dedilm!ştir. Hangö de bombardıman edil -

Mllsahaoo esna.smda. vekil HH ti b d d · k · 
Konvaya hal)isane binası yaptı. 1 er ana e 1 1 •. 
nlacağmı va.adetti. 

~ ~ 1Y.lıtar 1 b ay8edilmiş- mic~tir. 
:oı~ !'ip tttn· .. ıcş . düıman Moskova, il (A.A.) - 10 şu· 

ViJavetin maden vaziyeti i1e 
de allkadar olarak iz.abat alan 
vekil. yemekten sonra ı:ıehrin 
gezilecek yerlerini ziyaret ve 
saat 17 de baronun halkevinde. 
ki ~ayında. saat 20 de belediye. 
nin orduevinde verdiği ziyaf ettc 
ha%1r bulunmu,.ı:;tur. 

Kitabı isveçte 
satılamayacak 

Btol;holm, 11 ( A.A.) - Her. 
man Roşnig'in "HU.eler ba.na de. 
di ki" adlı kitabının lsvcç lisanı. 
na tercümesi hükfuneUn emri. 
le mUsaclerc olurunu~tur. Bu hu. 
susta gaz.eteler şunu knydedi _ 
yor ki, bu müsadere kararı Al. 
ma.nva.nm o.rzu edebileceği en 
milkemmol bir retdam vasıtası 
olmuştur. 

~c bi ı.ıı. !İnı~· erdır. • . bat tarihli erkfinıharciye tebli • t,, düşnı 1 .şarkmnde ğinde mühim bir hadise kayde -
~ ll§tıır. ~ ıaşe kolu dilmediği bildirilmektedir. Tcb1iğ 
~~ da Pi opçu faali - Sovyet tayyarelerinin istikşaf ve 
~~!tı;.adc hUcumla· oom~rd!man uçuşları yaptıkta • 

ı;: hav nnı bıldırmcktedir. 
b '~m lllrtıiiıc ~ • kuvvetleri Hebinki, J ı (A.A.) _ Bir 

Bayan Okyarla kızı şehirde 
aynca gezinti yapmışlardır. 

r, tını bombardı· miktar Amerikalı gSnWlü Fin -

Çocuk tiyatrosu 
kurulmasına doyru 

v t~ t hal'i Jc • • J!ndiyaya gelı;niş bu~unmaktadır. 
iibar?h~dc b uvvetlennın Meşhur Amenkan pılotu Vilyam 
~ khrini at~ hareketlere Sulifan gönüllü tayyaredkr ara· 
'i~~ ··~ ttıııiş~· ornbardıma· smdadır. 

1t;c11 ~·~?ltiir.
1r. B~rada bir . Diğe~ taraftan, seferber edilen 

r."lıi~ ıışuruırnu t~ı sovyet FınlAndiyalı doktortann yerine 
lıdiıı lı (A.~t)Ur. köylerde çalışmak üzere bir çok 

ı\nkara. ı 1 (A.A.) - Haber 
aldıt:;ımıza. göro: 

Dl~er ta.raftan Gotteborg gn. 
zete.si, bu kitabın alnı.anca ter. 
cümcsinin isvi<:rcde satılmakta 
olduğunu kaydeylemektcdir. 

~tn l?a - Stok - İsveçli doktor gönüllü olarak 
~ ıctesi, Vibor - Finlandiyaya ıı:elmiştir. 

Çocuk Tiyatrosu komitesi 
Aıasmdan seçllen Nurullah A
tat. Protesör F. Elevla, Saba
haddin EyUpoğlu, Bedreddin 
Tuncel, MUnlr Hayri Egeli, 
Ahmet Muhlp'ten mürekkep 
heyet Mümtaz 1''alk Fenlk'in 
riya.setinde vo mütehassıs 
Karı Ebertln iştlrtı.klle Çocuk 
Esirgeme ı~urumunpıı toplan
mıştır. 

Macar - Rom~n gazete
leri kalem mücadelesine 

giri~tiler ~., Zirıoı 
·'~Yat, li~ Leandros, Ih 

rıııı~bak n. 
l~-;ı1ı?ıcı a Hukuk - Mü· 
~Q }:f~ ~<tı.ıldı. Neticede 
• ~ '1lk galip. 

" q ~ Ntcdt ~ kadro ile saha· 
~ t, Kadri, İbrahim 

ap~ ~ıla~ Tıp Fakül· 
lı~ ;_, ~tehi arasında 
it ~ 
~~ l5·t3 ıs.o "k. .~it • ,11 
~ 'l: Cildi. Galip takı· 't ?Jo_ ~ ' .nasnn, Mahmut 

~~ınaı maçı idi. 
.,J.. l'tl>ıı o~an k muallim 
~~<İt fakUltesi ara.. 
~ g. "e :ı.. .. _ 
~ ~ll h' ~ta.nbaşa he. 
~ fa~Uı ır ?Yllndan son. 

:.. 11.~ lN~sı takımı maçı 
~'il }'!\L_~~· l5-4, 15-14 
~ ~~ldit~ıt kUmcnin fi. 
ot l'a e ~t. 
~'it l>iYOnu mUhcn. 

~l(\'8<!lc rnet~ılaşma.dan 
~ı fh>-~Plcr voley. 

\~ubelli 

,~, L" .. 
\ ~ttt "'. ıaeaının 
~da"'" -il kır koımu 
~ı°~ 1· 
~ ~ 2Soo ~ tarafmdan 

~' ~ller st.ad,nıetreıtk Kroe 
~'l'lı l<ııııto ı önUnde baş. 
~ ~~~alıÇe Prak _ deoo 

~ tı~~1~ddesi Uzerin. 
l~~ geri Bostancı yo. 
( ~~ldının dönüp bu de. 
~ t~~ .t tada ~ka taraf ID

,"<(!l'lı:ıliıe de C$ı takin edil-
l1ı::t ~~ bir ~anı etmiş ve 
ı,~~lt~UştUr~r Yapılnrak 
~lll 'la ha" ~ daıı anın \•ağmur 

~-~~~· koıej~teplilerden 
~~ ~Ur. knnıarı l§-

'tıeJ:Uaı!ill>.l . 
~ r. ~ lı !'Uen M. ~ Nuri. ve 
b ~, aıd ko Utaff er, Vas.. 
~ t-ıı,1 ıc ida Şu <;ok munta 

• \'0~tı .1<08~ edllmi§tlr. ın: 
~-- Ut.eı-ın.eBah~ı çok mü 

~t.ı haıreın konulan ve 
ı ~l" tıt~r buı olduklanna 

~h'Ur IQ'lU k unan hakem 
~i'e.ıı:,., 0ntroı tn-: · 
·~~ ~ ...... ne. 

3 - Abdullnh H. l>aş&. 12.4' 
4 - Halil H. paşa 12.47,2 
5 - Hafi Sanat 12,57,9 
6 - Gazi H. paŞa 12.17.7 
Takımlar altışar kişilik ol • 

mak üzere yapılan tasnlite Her 
takmım ilk gelen dört koşucusu. 
nun puvanla.n alınmak suretile 
22 puva.nla Ha.vda.rpaşa birinci, 
26 puvanla Kollej ikinci, 30 pu. 
vanla Böl~ Sanat UçilncU gel. 
mişlerdir. 

Kadıköy halkevinin 
tertip ettiği kır koıuıu 

Bugün Fenerbahçe stadmda baş 
lamak ve gene Fenerbahçe stadı· 
nın önünde bitmek üzere Kadıköy 
halke\i tarafından tertip edilen 
kır koşusu sabahleyin saat onda 
yapılmıştır. 

Bu müsabaka bütün birinci sı· 

ruf atletlere açık bulundurulmuı 
ve yüze yakın atlet iştirak etmiş.. 
tir. Müsaakalar yağmura rağmen 
çok muntazam cereyan etmiştir. 

Alınan neticeler şunlardır: 
Birinci Rıza Maksut, 
İkinci: Suat, 
UçüncQ: Habib 

Ankaradaki maçlar 
beranerlikle bitti 
Ankara, 11 (:Iutuıi) - 19 

Mayıs atadyomunda lik maçları
na devam edildi. Güneş - Birlik 
apor maçı çok çetin bir mücade· 
leden aonra 4-4 ~rabere bitti. 
Askeri fabrikalar v.ücü ile Gcnç
~rbirliği arasındaki maç aaabi 
bir hava ic"inde O- n l~rber:" .:.: 
bitti. Günün en mühim maçı De· 
mirspor - Muh::ıfı~eücü takımla· 
n arasında idi. Bu macta Demir 
ıpor Muhafızgilc:ünc galip gel -
mlvecek olursa milU kümeye gir 
memek tehlikesi ile kar§rlaşacak· 
br. Oyun MuhafızgUcünün akı -
.ııe h~•ladıvsa da h;rq1, .ııonra 
'·ıtrşılıklı güzel oyuna inkılap et· 
ti. 

Birinci devre 0-0 beraberlik. 
le bitti. 

Bu komite haıırlanmaktn 
olan Çocuk Tiyatrosu kadro
ıunda çalışmak lstlyen genç
ler arasında seçme yapmıştır. 
Bu gcnçleı· tiyatronun tık dal· 
mt kadrosunu teşkil edecek Te 
bir taraftan temalJloro iştirtık 
ederken dt.ier tarattan on mU
tehnSfiısların yardımlle mos
leklerinln hususiyetlerine göre 
yetiştirilecektir. 

Kendilerine aylık Ucrct ,·eri
lecekUr. DUn bunların ancak 
bir kısmı imtihan edilebilmiş· 
tir. MUracaatlar da. tevali et
mekte olduğundan ve Ankaro.
dan başka yerlerden de mUrn
caat edeceklere fırsat ,.o im
kln verllmek Uzere aynı JUrl 
gelecek hatta da toplanacak-
tır. Çocuk Tiyatrosunda çalış
mak istiyenler fotoğraf ve tnh
slllerinl bildiren bir talep mek· 
tubuyla Ankarada Çocuk Sn
rayında Çocuk Tiyatrosu mll
dUrlUt;Uno müracaat etmekte-
dirler. Ayrıca bu gUzel işte çn· 
lışmak ttzere kuruma arzı hiz
met eden•btr cok amatörler de 
vardır. 

Tiyatro komitesi eser iı;ln 
de bu işlerle meşgul mUnev
verlere mUracaat etmektedir. 
BUtun memleket mllnen·erle
rintn bu sahada Çocuk Esirge· 
ıne Kurumuna muzaheret ()de
cekleri kuvvetle Umlt eclll
mektedir. 

BudDpc~te, 11 (A.A.) - Ha· 
vas: Belgrad kcnferansmın neti· 
cesindenberi Macaristanm vazi -
yetinde bir deği§iklik hasıl olmuş 
tur. 

Bidayette Macaristanın vazi -
yeti muhterizdi. Bu&Un ise Ro -
manyaya karşı itilafgiriz bir ma· 
hiyct almıştır. 

HUkumetten mülhem bütiin 
matbuat tasrih ediyor ki, Maca
ristan Romanyaya karşı toprak 
tadilatı talebinden vazgeçmek 
niyetinde değildir. Bütün a1bah 
gazeteleri, Transilvanya hususun 
da Romen gazetelerile tekrar şid 
detli kalem mücadelesine giriş -
rniş bulunuyor. 

Sofyaya bir Romen 
heyeti gitti 

Sof ya, 11 ( A.A.) - Rcma:1yR 
hariciye nc7.areti ekonomi çubc. 
si dircktörU B. Ka.ra.mfilu'nun 
riyasetinde bir Romen tlc:ır<ıt 
heyeti. yeni ldirin;.:- a.nlaşması 
hakkında mUzakercde bultmmak 
iiMre dün Sof yaya muvasalat et 
ıniştir. Müzakerelere Bulı;aris. 
tan nam:na i§tirak edecek olan 
heyete. Bulgar hariciye nc::a _ 
l'eti ekonomi ve konsolosluk iş. 
!eri direktörü B. Eaçof riya~et 
edecektir. 

Ruzveltın nutku 
(Baş tarafı 1 incide) 

Ruzvelt Anw.rikP.Jl gı'nclifi 
konaresinin m halli <'<'mi\•ctk. 
rinden birinin Finlandh ada 
kredi açıln1asma karşı ceph·e aı. 

klmlyctle b\icıımlarını stkılaş· dığrnı ve bunu hu para.nm Am!'. 
tırmağa başladı. rikalı işsizlere trhris edilm<'si i. 

çln deftil böyle bir hareketin A. 
MuhafızgUcU Demirsporun mcrikayı bir imparatorluk har. 

tazyiki altında bulunduğu hlr bine sevketmek mahiyetinde o. 
sırada merkez rouhnclm Rıza- lacnfu i::in vımtığmı haber aldı. 
nın, iki Deroirspor mUdatll a- ~m sövlem!ştir. 
rıı.sından sıyrılarak attı~ı nefis ..,... 

t 
nur.velt <le miPtir ki: 

bir ~utla fklncl sayısı yap 1• Bu Bu muhakeme sa<ım~dır. Aklı 
golden sonra tekrar uıUtevazln selim sahibi dan her iman Fin. 
bir şekil alan oyun, bu deta landlvanm Sovvetlor Bir1it1initı 
Orhanın yavaş takat laahctll t.amnmiyetin~ C!'ÖZ dikmemiş ol. 
vuruşu ile Dcmtrsporn yeni bir du~runu ko!ayca tahmin edebi 
beraberltk fırsatı verml~tl. Ar· Ur. 

HERYO:-·urı SöZ r .ı::R t da hükilmetin kendisinden talep 
Parin, 11 {A.A.) - Meclis ta· edilen itnhntı dinledikten sonra 

rafınd'ln l:abincve ittifakl:ı iti · m~dcii ve mznevi kuvvetlerimizi. 
mat reyi verildikten sonra mec ecdadımızın lmhramanlıklan tıc -
lis reisi Heryo söz alarak bazı viyesine yükseltmek için sarfet • 
m1sallarm tahribine ve hakikatin mektcn geri dur:n:ıdığı gayretle • 
tekrar tee"süsünc imkfın veren re karşı takdir hislerini bildire -
müzakerelerdeki asalet ve veka· rrk kendisine zafere kadar harp 
n kaydeylemiş ve rnüheyyic be - ,,1-·amcntosunım yarciımile har -
yanatında.n dolayı Daladyeyi tak- · ' n sevk ve idaresi h~susıın..::ı 
dir ve tazimle anarak demiştir ki: · · ,.,adı clduğur,u bevan <' .. " :-.'" 

eneral 
Kchirc, 11 ( A.A.) - General 

Vcygand, Anadolu ajansının hu. 
susi muhabirine beyanatta bu
lunarak. TUrkiveye karşı olan 
şahsi muhabbetini ifade et.miş 
ve Tilrkiycnin gerek manevi ge. 
rck askeri kıymetinin dahilde ve 
ha.riGte kendini hissettirmekte 
oldul{unu beyan eylemietir. 

l{nhlrC, 11 (A.A.) - General 
Veygand bugUn saat 15 to tny. 
ynro ile buradan hareket et. 
mlştır. Kcn3lslnc tayyare mey. 
danma. kadar İngiltere bUyUk 

lnyiıiz ticaret 
gemileri 
(Baş tarafı 1 incide) 

l.ondra, 11 (A.A.) - Boston 
Taicr vapuruna taarruz: eden Al· 
man tavvareııi 16 bomba atmts -
tır. Bu bombalar vapura ru: çok 
yakın mesafelere dıiş..'1lüşlerclir. 
iki denizci hafif surette mitral -
yöz nteşinden yaralanmıştır. 

:Oç İngiliz avcı tayyaresinin 
hücwnu üzerine Alınan tayyare • 
si bulutlar arasmda savuşmuştur. 
&tn HOLANDA VAPURUNDA 

JNFlL.ı\K 

Ne">york, 11 (A.A.) - Muhay 
radyosunun Burgerdjik vapurun
dan z.ldı~ı bir telsize Biskop l:n
yalıkbrmdnn 60 mil mesafede 
şiddetli bir infilal: neticesinde 
batmal:ta oldu~ u bi!c!irilmektc -
dir. 

Holandalı olan bu vapur 6853 
tonluktur ve Holanda ile Ameri· 
ka arasında işlemektedir. 

Amalerdam, 11 (A.A.) - Bur 
~erdjik vapurundrın alımın haber 
!erde vnpur mürettebat ve yol -
cularının tehlikede olmadığı b:l
dirilme!:tedir. 
Amst~rdnm, 11 ( A.A.) - Ge • 

~en hafta batmıs olan 5085 toni· 
latoluk Elen bandıralı Keramiye 
,·apurunun 28 kişllik mürcttebntı 
başka bir vapur tarafından kur -
tarıl-nıstır. 

Har ci lcıs1 haberler :. 
Ncl]/Ol'k. 11 ( A.A.) - Posta 

nnzırı ve . deıno!:::rnt partisinin 
milli komılcsi rei,,i Jimfarlcy 
dün Rdsi<'tıınhurluğa nnmzetli
"{ini koymuştur. 

l'cışinqtrm, 11 ( A.A.) - GlL 
müı; g3m!eklilcrin f<ihreri YiL 
··ını Dudlea dJ.n tevkif edilmiş. 
tir. 

Rnmrı. 11 ( .1l.A.) - Roma -
Brt>ndiıi lt.31vn.n hava hattm1n 
"atıc;maJ<ta olan bir naklive 1av. 
v!lT~i Kıılabr'da diismüe, 4 ki~i. 
~Nı ib:ıret olan mürettebatı ile 
:.,ir.d"1ti1c'rdcn 6 kişi ölmU<>tür. 

nd 
elçisi 110 General Vavell ve 
l•'rnnsa. eltisi refnkat crlomlş. 
tir. 

General Veygandın son iki 
gUnlllk ikameti İngiliz asl.:cri 
malrnmnUle mUznkerelerc tah. 
sis olunmuştur. 

11.ahire, 11 ( A.A.) - lugiliz 
kıta.atı lruınandanı tarafından 
dün şerefine verilen zivafettc 
hazır bulunmuş olan General 
Vcygand buı;ün Kah;reden Bey
rutş. hn.reket edecektir. 

ükreş nasıl ımar 
etli~iyor 

( Ba..1tara/ı 4 unca.de) 

2ergi yazın bir ay kadar açık 
bulunur ve Romanynnın her to.. 
rafından ~etenler burada. doku. 
malıırı, el işlemelerini ve diğer 
masnuat ve ma.mulfıtı teşhir e. 
derler. Her şey yüzde elli tenzi. 
18.tla satılır. Bu sergi de Bükre 
te yazın büylik bir eğlence vesi . 
lesi olmaktadır. 

Mimar bu izahatı verdikten 
sonra beni sergi sinasmıı da gö. 
tilrl\p gezdirdi. GeDJ; mimarın 
kendi eseri karşısında göğsünün 
ne kadar bilyUk bir iftiharla. 
kabardığını gördUm. Buradan 
sonra takı zafere giden geniı 
bulvarı, meydanı gördUk. Yeni
den açılan bu bulvarın etrafın.. 
da modern ,.e klasik tarzda muh. 
telif binalar yükscli\'ordu. 

Mimar Kranka bir nra. ~öyle 
dedi: 

"- Size gördüğünilZ şu bul
var sahasmm eski fotoğraflarını 
ı:::östereyim. Stırledilen l• inunct 
hnkkmda. bir fi!:;ir elde côebilir. 
siniz.., 

Şehri gezdikten sonra mhnn .. 
rın dairesine uğradık. Kollek • 
slyonundan bir ka.ç resim verdi. 
Bun!n..."'n bakarsam?. bir ~.ehri i. 
mar ıçin evvela :.rıkmak, sonra 
vnpma1c lft?Jm olduıhınu takdir 
ederı-:.,ız. Yoksa !}ura.da şu bina 
kalsın, b0 ride şu daire yıkrlma. 
sın nıı.zarivcsi rrüdülürse imar i. 
alnde "hamle'' beklememelidir. 

Çabuk imar için çabuk yık. 
mak lazımdır. 

Hava yolları umum mü
dürü izmirde 

iz.mir, 11 (A.A.} - Devlet ha
va yollnn Umum müdürü dün 
ş .. hrimize gelmi~tir Ur:lllm müdür 
Nisanda b:ışlr) acak olan Ankara
izmir - İstanbul hava seferlerin
de halkın C::ılıa kolay ve rahat se· 
yahat cdebilmes:ni temin için tet
kikler yanmaktadır. 

:\~~l'e ~Inda aynca 
~ ~~ ıı~ la.ki mdan Çocuk 
~ ı.-.. '?nttnd J> edilmlftir. 
~~en a Ha.ydarna.. 
~ıb ttrn~rbivesı öğret. 

rı\.11 l"erı au ş olduklnn bu 
ıfl' lllUıta .. etıere tef;ekkiir 

İkinci devrede başlıyan gid
detll yağmur yUztinden oyun a.. 
hen~ni kaybetti. nk devrenin 
şuurlu oyunu :ı,-erine gelişi ~ • 
zcl vunı'lar kalın olmuştu. Biraz 
80nra Şevketin sıkı bir şütU ile 
MuM.fı~cü ilk ~lü yedi. Uç 
dakika sonra da Celalin kuvvet.· 
U bir §Ütli ile de Muha.fızglicü 
beraberliği temin edivordu. Fa. 
kat top direğe r,arparak geri e-el. 
di. Az sonra Demirsnor alevhi -
ne verilen f rikfk sayesinde bera 
verlik temin edildi. 

tık oyunun bu notlce ile hıtc- Ru:r.ve't ~ m.-Tı·~an semoı.tisi . 
ceğtnc muhakkak nnznrlle hn- niu ,1hd" ns ~bb~tir.d" Fınk.n. 
kılıyordu. Fakat, tam bu ınrn· dh-a 1chiooe olduğunu lmydet 
lnrda, Salih Orbandan aldığ1 mi<>tir. 
pasla. UçUncU Demlrspor ı;olll- nusyanm kendi i ... ı,,rini kim • 
lUnU de yapınca, bUtUn bu tah- !len•n va.rdımmn muı-tnı- olrrın 
mlnler alt Ust olmuş ve Muhn- den hnnr-:foc"rini s~" •et'cr Bir 
trzın mağliıblyeti bir emrlvAld liP.i hükumetinin' belki de R11e 

halini almıştı. m:ııeti taraf rıdım srvilcn hir 
LAkln, Demlreporun sabndnn hiiküm 0 t olac.2~m1. Fulhn ba<Yl• 

mutlak galip çıkncağı bir St· k:ıhr2:rım v.:- l::)m'"ıı'nr•rvn ic; 
rada Şahine yapılan ıuzumsuz lerine nıiidı:ıhn!e f'tmiveree>in;, 
bir şarj dolayısiyle verilen pc- cvve'ce iimit etmifl oldıı~m•• 
naltı son dakikada Mııhnfııa BÖ\"live.n Rl•7.vclt netice olarnt· 
UçUncil beraberlik aayısrnı yap ~ö,.1,.. dPmi tir: 

ftnl:holm.11 (A.A.> - İsveç 
'ılikOmetl. 5 Rtıbgtta Vinm va. 
.,urunıın bir Sovvet tavvart:'si 
.,in hüc .. rnıın:ı u~'·nra.lt b~tı 
rılfl'!ı~ı hndic:-zslni &ıvyet hül\ü 
.,,eti n~zdinden protesto etmiş 
tir. 

Dün Kanayaka ve Burnova 
dvarınc'a hava meydanı ittihazı • 
na elverişli b:ızı yerleri tetkik 
etmişt;r, 

B ybı: rtta ş!ddetli zel
zeleler oldu 

Bnylıurt, ı ı (A.A.} - Bu sa
halı snnt 3,67 geçe ve 4 te şld· 
detll ve 4.40 dn hafif Uç zclze
lo olmustur. Dokuz gUndUr ny
nı rnnttc vukubulnn gUrilltull\ 
ıelzelclC'r hnllcı korlrnyn sev· 
1c~tme':tedlr. Merkezde eski 
"ntlnltl:ır genişlemiştir. Yen\ 
hnsnr yoktur. 

'"' cı.ı:auan ~· ~ davet •-· ~dime 
·ıı.rılttia il() f!uuıştır. 

.~~ lını811~~ddaa çocuklara 
:~' ~\' ik vetli olan 
l : te1crı.;k ram edilml:,Ur. 
~ Yı . ?tetice14!r fU7\. 

ı\htdirnı bıet ~r Kollei 12,29.9 
'"tinat 12,42 

Bu golden sonra iki takım 
d& ;reni bir galibiyet aayı11 pe· 
şlne dnştn. Bu defa Demlrıııpor. 
gevfjeyen MuhafızgUcU karşı
sında. tesis etUğl ntıhf bir h!-

nıak lmkft.nını verdiğinden ı "Bu ümit ı:ı1mdilik cuva diiş 
maç, 3 • 3 beraberlikle n:ha- müctür. ITer!de belki bir J!Un 
yetlendt. yeniden doğar.,, 

110.~fonton. 11 ( A.A.) - De 
'liZ J·n="'ic;vonu bu"t;:ı 10 va"U
,.t•n İ"""İ.J'z Ve Fr::H\'\T'7 l ~•7a,lr 
'ın "ltt~"l rre"me .. ine M·;~..,adn 
"trrı'c;t'r. Bu vn.nurl"r 191 g iln 
1 !l?R F"-·"' 0 ri ııra<>• .. h inFa erlll 
.,,ıeı,.. .. a:r. V.,,n•ırhrın mecmu 
tonil • to~u ()~ bindir. 
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.ı .... ' ..- "' ...,,,... TUNGS AM KRİPTON ampull• 

bu asri fabrikada 
imal eclilmekteclir' t~r 

~ 

• 

TUNGS RAM K Af PTON lamba,arını 

temaıUz ettiren parlak ve 

burada vazedilen ıUl<sel< 

hususi mal<lneler ve aıaıı 

istihsali l<abll olmuştur • 

beıaz ısıl< 

randımanlı 

dal<ll<e il• 

fJOU-R Lfl -BiflflDfff LEf1 iSTANBUL ANKARA 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

29, lı :lif O tarihindeki eksiltmesinde talip çıkmnmı;ı dlan ı iOOO) Ura mu 
hammen bedclll (14000) metre elbise ve palto tcluı Merkez Dokuı.unc.u Ko. 
mlsyoncn 20/2/910 Salı gUnU saat 15 te Ankaraea kapalı zarf usuıu ile ye. 
nidcn eksiltmeye vazedilml~tl. 

Bu işe girmek tstıycnlerln {525) liralık muvakkat teminat He kanunun 
tayin etti~! vesikaları ve tekllflerlni aynı giln .saat 14 e kıı.dar Komüıyon Re 
ls'i~lnc \'ermeleri IAzımdır. 

Şartn:ıme parasız olarak Ankarada .Ma':ı:eme Dairesinden, Hayd:ırpa 11 

da TesrllUm ve Sc\•k Şefllğlndcn dnğıtılacaktır. (890) 
:v. ... il(. 

Muhammen bedeli 2SOO lira olan 3500 kutu (bir litrelik kutulıırda ı 
haı;a.rnt ölcllrUcU mayi 19/ .2/1940 Pa~artesl gUnU sa.at ( 11 ı on birde Hn~· 
darp:ışada Gar binası dnhlHnrlekl komisyon tıı.rafın1an açık f'kslltme usulflıo 
sııtın aımacaktır. 

Bu işe girmrk IRtlycnlerln 210 llralılt muvakkat tcm' ııat ve kaıııınuıı 
uayln etu::ı vesr.lkle birlikte eksiltme gilnll saatine ksflar komisyona nıtı 
racantları 1Azımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dnğltılmnktndır 

17f/.I) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden~ 

lfrııl f lled 1 11 3 7,5 Tı•nılııatı f':k lltme 
t~ln ~·e\ ı IJra l\.r. Llm Kr. Şekil ~utl --

Pa.,abahçe MUsklrat 
Fabrikası Kanal ya_ 
pılması itıi: 1315 43 o ı;:ı Açık ek, B 
Pa.şabnhçc MUsldrnt 
Fnb. lhnta duvarla. • 
rı tamiratı: 1105 27 ~2 89 .. .. 15 
Teftl~ Şubesi blna-
sındıı. yapılacak tn-
mlrat ve inşıı.at Jşl: 3043 89 22S 29 

" 16 

l - Keşif ve şartnameleri muclblııee yukarda mahiyetleri hU!As:ıten 
ya:ı:ııı işler açık oksııtmc usulile ihale edilecektir. 

n - Keşi! bedelleri, mU\·akkat teminatları, eksl:tmc saatleri hl:ı:nla
rında yazılıdır. 

UI Eksiltme 23/ 11/ 940 Cuma gUnU Kabataştn Levazım ve MUbnyaııt 
Şubrslndekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler ke"lf bedellerine göre 6, 5, 7 kuruş mukabilinde her 
glln Le\·azım ve Milbayant Şubesi veznesinden almnbl'lr. 

V - !stcklllerln eksiltme için tnyln olunan gUıı \'e saatlerde % ;,:s ~U 
nmm<' pnrıılarıic ve şartnnmclerlnln F fıltrnsmda yezılı vcaalklc birllkt,. 
mczltfır komisyona gelmeler! il!'ı.n olunur. (050) 
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VAK 1 T 
\ auın ve l'ur~ı:e) e çc\'lrt·nln ııı1ı 
1-\:ııler ( \'ollerıfen) A~ııu lis 
Olınııııy:ıd o\'UıılJrı \'ıldan Aşir 
1-\ılcrıın~ 1't•rrn~ eı1rarı (lialııpın'drııl r. V. 
~&AAo~••J• .,)aha! notları .o\11ııı ı ·~ 
~ırk Ehıın·~inıfr rına\t'I (Chtl\ll'e'ılı·nl \' r. 
Eıru,k \"n10~11 (l'ro~prr \leirıııe'dı•ıı> llayd. ır llıfnt 
Hrr lll~rıı lPIWıte oirL::ıç BÜD (Mıılı lclıf rııılcllıflerJcrı) 
Alımcı Ekrem 

!'ı:ıyıfıı Kr, 

0!118 ·~ 
ı :w ili 
~fH lO 

1 ı~ 1(1 

31ifJ 20 
fiı ·.w 

3rı2 ıo 

J • • · ' ,. • • · ; ~ ·~ ' I . ! ' •. i r WQ;;;mtW@!M ''t1. .... , ,, 

t: ,_: . .. , ~. " " !. '(. ' 

VA KIT 
Kitap kısmznı 
tanzim edip 

geniden 
açmzşlzı 

arı . ~,~ 
Altsaray yaııı;m yerinde 45 inci adada üO metre murab dt!~~ 

diye malı yUzsUz arsa :.?490 numaralı ltanunun 4.3 Uncu rrı~·I ,·e rJ 
rasın::ı. göre pıı:ı:aılıkla :ıatılıı.caktır. Tahmin bedeli l7i lirli ı..,ıe 

13 lira :!8 kuruştur. ŞP.rtnamc 7.abıt ve Muamellt mlldUrlU~Of"' 
rUlecektlr. İhale H / 2, 940 Çarşamba gUnU saat H de naırııl 

1111 Kitap, mecmua, gazete basar. pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupıarı 
Tabiler namına dizği işleri alır. muayyen saatte Daimi EncUmcııde l::u unmıııarı. ---? 

\• • • 1 ... • ., .. ~ ... • "". -. • 

Vrnr f:'orr.;,,nf~ ı· Or.iRF'Aii' KAYRA 1 ,,.Ankara Cadc'esinin en işle!< yarı~ 
Arkitekt (Mimar) :{ONTG.EN \10TEHAssısı • ~ 

Bu ay:ık dcrı;-lnln 10~ - 106 ne Türbe:, Eozkurd Kıraath.ı ı J,.Z' ı· r a 1 ı k d u· e k l 1 p 
sa)ılnrı intişar ctmi~llr. Bu sayıl:u. 1 nesi kar~ısıncl.ı eski Kloj Fa·' ~ l(' . it 91 
ela, MUh. Ekrt>ın Hakl:ınm lstanbuldr k ı. ! J 8 l O ô - ı d c8 

rer so a~ 'o. ~ c: en v k \,. tb ldaresı' ne u··ra bir vlll1sı. Mlmnr LC'mnn Tomsu'nun 8 11 ıV 8 8881 m sonra 3 tc:n 7 ye kadar. 
S:ımsun Merkez llanlm:ıı MUsnbnkn"ı ~--~ 

~:~~.:'.'S~~~~~~~::~~~~l~~ _B,U.tiGeeu·'.l:ll-:-~.-Kw._™U_l;1.8ARAN-IZ_A_ ·ATACAGINIZ- 5~KU "Roj 
yilrm (Buhranda bina ın,a ctml'k çn- I~ 5.· ~ 1 ~ 
releri>. yazılan ve SUt çiftllkkrl in. 
ş:ıatı, doğramalarda fenni tedbirler 
ve Mimarı hnber:cr vnrc!ır. 
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