
ll~g ün 
a 

aS A Y F A Paris, 18 (A.J\.) - İntransigeant gazetesi "'t Aragonncdc harp eden Garibaldilerin reisi Ma-
PAZARTESI 19 ŞUBAT 1940 J} YIL: 23 * SAYI: 7940 rabini'nin baskanlığmda 10.000 Garibaldinin ya-

r trııuel 

- --

llıevkuf tutulmasını istedi liazırladığı lô.gıha 
Harpten sonra dUnyaya yeni bir n!Zam vermek llzere yent bir Hukuku 

Bc§er Bcyannamcıı1 hazırlanması etrafinda lngntcrcdc b::ışlaynn !ikir mu. 
nakaşalanna TUrk cfkiırı umumlycslnl de aUUmdar ctmc.k üzere ''Doyll lie
rald,, gazetesi tarafından "VA KIT,, ın yardımı istenmişti. Gazetenin mek
tubunu ve bu ilm! mUnnlm,.C1Unın 1nguterede nasıl hazırlnndığmı okuyucu
Jannuza bildirmiştik. 

Vaşington diplomasi mahfellerinde 

lngiliz amirallığının enerjik 
tedbiri tasvip ediliqor 

BugUn de meşhur lnglllz Mimi ve tarlhçlsl M. C. Vells'ln yeni Beşer Hu
kulm Beyannamesine esas olmalt üzere kaleme aldığı ırıyihasmı neşre. 

diyoruz: 

1) insanın cebir ve şiddete karşı himayesi: 
H iç kimse scrbc t olarak ,·erilmiş ınumfnknti Jfthik ol· 

ıuıulıkc:a hiçbir uz,·uıulaıı mahrum cclllomcz; işkçıı<'cyo ve cls
mnni cezaya mnruz hırakılamnz. Hiçbir kimso şiddetli zihni 
tc~cnüşü ınuclp olncak, ynlıut bir lın talık ile sıhhntini lıozn
cnk şekilde hapsc<lilcıncz. lt'cr<lo tatbik Pdihniş cıı biiyük ecza 
yn idnm, ynhut on b<'ş scnclll;;: ıığır bapis olnhllir. 

Şimcl dcni::indc devriye gc::cn f '1gili:: torpidosu SC'IJir halinde 

Londra, 18 ( A.A.) - Amiral- ı nan Almanları kurtardıklarm _ 
hk makamı. Cossak destroyeri dan dolayı tebr,ik ederiz.,, 
öUva.riai V.üuı'a aşağıdaki tebıik Londıa, 18 (.A.4.) - Loıd 
mesajını göndenni~r: Ha:llfaks diln Norveçin Londra 

"Emriniz altında bulunan ge- sefirini kabul ederek, Altmark 
mileri, bir günde iki kurtarma vapurunun Bergen'de yapılan 
işini hirden b~ardıklarr, esir kontrolu esnasında vapurda İn
İngiliilerin hürriyetini iade et- giliz esirleri bulunup bulunma.. 
tikleri 've boğulmak üzere bulu. dığmm Norveç tarafından kati 

Okuyu~ularımıza yeni IJ~e~z 
10 kıtabı 25. · tüŞa \ 

veriyort.t:Z-·.-
Bir seri kitabı alabilmek için ııcuc.ı.~izin bG§ 
tarafında bugünden itibaren neırine baıladı
ğımız kuponlardan 15 tanesini kütüphane-

mize getirmek halidir. 
Vakıt, miktarı mahdut bir seri kitabı okuyucularına tahsis 
ederek yeni bir hizmette bulUllmalc istiyor. Du maksatla 
bugünden itibaren gaıetemlzin başlığı yaııına birer kupon 
koymjiya başlıyoruz. Bu kuponlar lu gün ınUcldetıe devam 
edecek ve bunlar: toplayıp ''YAKIT,, kUtUphanesine geti
rene asıl fiyatı 160 kuruş tutan 10 kltab yalnız 25 kuruş 
gibi kUçUk bir para mukabillnde verilecektir. 

U:uponlaı•a. sıra numarası koymuyoruz: Ilununla oku .. 
yucularımız kuponları sıraya koymak zahmetlnden kuJta.. 
nlmış oluyor. 

160 kuruşluk bir seri güzel kitabın 2~ )qıru9a veril· 
mcsl görülmemiş bir fiyat teıudlldir. Kltabların adedi malı• . 
dut ve bu tenzllAt muvakkat bir zanıana münhaaır olacapıı. 
dan bu kitab serisini el~e etm$ iıtJren okuyucul&rımızm 
kuponları hemen bugünden ttibaren blrlktlrmelerl kendi 
menfaatleri ikUzasmda.ndır. 

Vereceğimiz .kitapJann aptıdald llstede)d adl&ri1'le, 
müellif ,·eya müterclmlerlıılıa lalpllerlne, sa7fa adetlerbıe 
vo asıl fiyatlarına bir göz ~k 7apılan fedak&rlılm 
derecesini göstermeye kAfidir: 
Fiyatı hml Jllewt ve.,. Hltterclml 

15 Kader - Volter'den TUrkçe79 ge'flreiı: .ı\alDI U• SOi 
20 Kleran• Terru Eırarı - Al'llObi Oalopeın'den Çeviren: V. G. 100 
10 YUl"oelavyacla Seyahat - Yazan: Amn U• 
20 Şark Ekapreslnde Cinayet - lııg1llzceden çeviren: V. O. 
20 Her Memlekette Blrk.89 stın - Çeviren: Ahmet Ekrem 
20 Son Koraan - Franaı:cad&D <;eviren: Fetbl K&rdf!f 876 
10 Kafka.a Jl.lkAyeleri - GUrcUcedeıı Çeviren: Nlya&I Ahmet 120 
20 Son Ehllullp Muharebeleri - lıı&111%ceden Çeviren: A. Ekrem 280 
12,5 Acl&na Ziraat Amele.l - Yazan: Seyhan Mebusu Bllm1 Uran 137 
12,5 Londra Scyııbat Not.lan - Yazan: Aaml Uı 192 

Ul'7 

lşte bu kadar kftab yalnız 25 kuruş! · 
Kuponlarımızı taşra karllerlmizden toplayanlar bun

ları posta ile gönderebilirler; :fakat kltablarımn da kendi
lerine ylne posta ne gBndertımeılnl isterlerse posta ve taah
hüt tıcretl olarak ayrıca 25 kurut göndermelidirler. 

bir surete tesbit edilmemiş ol -
masını protesto etmiş ve bu hu. 
susta izahat istemiştir. 

Nazır, Norveç hükumetinin 
bitaraflık vazifesinde kusur et. 
nıiş olduğunu ve İngiltercnin 
~ltmark vapurunun mevkuf tu
~ılmasınr istemekte haklı bulun. 
duğunu sefire bildirmiştir. 

(Dr.vamı 6 mcıda) 

2) insanın bitaraf heyetlerce muhakemesi: 
Hiç kims kaımnun knlınl cttib"İ bir suç ile itlının cdllmck

slzin, mnnn·cn biı• nıihldct ic;in <lnhi 1ınp Ctlilcıncz; nlcni \ c bi
taraf bir ııınhkt•mcnin muhakcmcsiıulcn geçerek nıahkfım e<lil
mcksizin iiç nydan fnzln mevkuf tntnlnmnz. Hn f'crnit hnridn· 
de hnpsodilcn her fert tahliye cıUlir. (Dcvdmı 6 mcıda) 

Finlandiyanın kurtulma şansını 
tecrübe edebilmesi için 

100.000 kişiye 
ihtiyacı ·var 

Helsinki, 18 ( A.A.) - Finlan.. 
diya tebliği: 18 (A.A.) 

Kareli berzahında Sovyet ta.z. 
yiki dün zayıflamıştır. Ladoga. 
gölünün doğu.şimali kıyısında. 
Finler bazı muvaffakıyetler kay 
dederek 570 Rus öldürmüş, 8 
top ve bir miktar harp malze • 
mesi zapt ve 3 tankla, 70 muh .. 
telif nakil vasıtası tahrip et-
mişlerdir. ı 

Kuhmo civarında. devriyeler a 
rasmda vuku bulan müsademe. 

1 de Ruslar 130 ölü vermişlerdir. 
Doğu cephesinde kayda değer 

mühim bir hadise olmamıştır. 
Dün, Finlandiya tayyareleri 

büyük bir faaliyet göstererek 
düşman kollarını bombardıman 
ve Sovyct bombardıman tayya.. 
relerini tardetmişlcrdir. 

Sovyct tayyareleri Kareli cep 
hesi ile Finlandiyanm cenup ve 
batı - cenubunda muhtelif şehir 
ve köyleri şiddetle bombardı -
man etmiştir. Sivil ahaliden 40 
kadar ölü ve bir miktar yaralı 
vardır. 

Fin tayyareleri ve hava dafi 
topları, 24 ü kontrollu olmak ü.. 
7.ere, 27 Rus tayyaresi düşür • 
müşlerdir. 

Bugün Helsinkide iki defa teli 
like işareti verilmişse de hiç bir 
bomba atılmamı§tır. 

(Devamı 6 tnC1da) 7Jrı7amulmt çıkan 'ITangnılar 

Dün yapılan lik maçları 1 Ruzvelt Panama 

Dütı'Tı."ii Bcşikt~ - "BetJRoZ maçından bir göı "'":üı 
S azılarımız 7 nci sahifede} 

kanahnda 
Müdafaa tahkima
hnı . ,.zin.-riU etti 
l~"\namn, 18 

R $7tvelli hflmil 

(A.ı\.)' - D. 
hulunah Tus-

caloosn kruYazörU bu snbnh 
saat 8 de Pannmn kanalının 

meth.tllııc 'nrı!lıştır. TIC'isJcum
bur karaya in.oı·ck müdafaa 
tnhklmatmı· ziyaret <>tmlş \'e 
mlitc:ıkihl'n· lrnıialt ""cçmek 
ttzerc tekrar ynpura binmiştir. 
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işaretler: 

• • 
zıııcan yenı-

de kuruluyor 
Bir gece yarumdan sonra ö- J Hayır. Hepsi vardır. Hepsi 

lüm, 32 bin vatandaım boynuna projelerini ecnclerce evvel hazrr
kemcndini attı, toprnk bir hallaç WnJ§lardır. Ekıik olan ne hüsnil
pamuğu gibi didik, dmdik oldu. niyettir, ne tahsiuıttır, ne de 
Fiıcıa malüm. Fnkat bu faciayı mütcbanıa clcmnndır. 
yenen milletin nzmi, nşla, ve Ekıik olan e$kİ amelimanda 
Cumhuriyetin seri bnrcketidir. devlet mekanizmumın keDcline 

Dün harabesi kar§ı&ında iç sL gelip harekete geçmcmiı olması -
zıııı duyduğumuz Erzincanın bu- dır. Alakadarlar fcrd, fcrd vakn
gün yeniden temeli eblıyor. Bü • dan muztariptirlcr. Fakat kül ha
yük bir camia hnlinde kıım de • linde, cemiyet halinde bir türlü 
vam ettiği bu aylııa.da İnuır ve in. iki yakasını bir araya getirip İ§le· 
§8 faaliyet.in.in bir hudut ve va - re çeki düzen vcrilemcmi§tir. 
tan bekleme iti gibi sürntle bat· Erzincanın ıüratle inpıma 
laması bir tnrahan Encianın te - başlanışı bu bakımdan bizi ümid. 
sclJisidir, bir yandan da devlet le hatta diyebilirim ki, biraz da 
hayatında taze bir kudretin it oeşeyle doldurdu. 
aab.-ısmıı intikal edi§İne güzel bir Milli kaynaklardan ve onun 
misnl vcrilmiı olması itibarile in. sembolü olan Milli Şef lnönün -
san kalbini ıcvinçLe harekete ee· den ilhamını alan Refik Saydam 
tirmektcdir. bükUıneti zelzele faciuı önünde 

Biz vatanda kö§eler biliriz, aldığı verim vasıtalarnruza naza.
senelerce evvel bir yancmın dili ran barikulide sayılabilen sct'İ 
b~ mnmureyi silip süpünnüştür. Wdbirlerini yeni şehrin temelini 
Mamure bir arsa halini alnuilır. atmnk ııuretile İmar ııafhasrna 
Bir sılo:ıııkını bir anhayı yalıur.ıı· soktu. 
lır. Ta~ taı üstünde bırakma • istikbale baktığıma: znman yap 
mııbr. tıklanmızı inkıl.Up ahüıkı haline 

Bir zelzele şclıirleri, köyleri getiren bir hırsla küçük görüyo
harabe h lioe koyınuıtur. Fakat nız. Fakat bir de hadiselere ta • 
ne olmuf da bu harabeler bir tür. rib boyunca bakbğmuz zaman e. 
lü medeniyete. mrunurluğa kavır sam nıh ve mahiyet itibarile ne 
§8lllamııtrr? kadar değiırnit olduğunu idrak 

Hüsnüniyet mi yoktur? ediyoruz. "' 
Hayır, büyük hüsnüniyet lllhi- Erzincana kara kazmayı W· 

bi memurlar, amirler vardır. Pek rarak yeni şehrin temelini atnn 
çoğu bu harabeler batında sıcak kol bizi yeniye, ~le ve iyiye 
gözyaılnn dökerler. kavu§tunnak iıteyca enerjinin ti 

Para mı yoktur? kendisidir. 
Hayır; tahsisatı verı1mi§tir. SADRI ERTEM 
Teknik adamL".l:'I mı yoktur? 

!Bic-'' ifti nolda : 

Halk hamamlar
dan kaçıyor 

Şehirde, galiba, sıkı bir bit 
m licadeJesi var. Sabahleyin er
ken vola ~ıkanlar, bilhassa ts • 
lanbul ta.rafında, polis ve bekçi 
k ordonu ile çevrilmiş amele ta.. 
burlarmm yıkanmak için f?illdUr 
gUldilr hamama sevkedildiğlni 
görUvorlar. 

Her \lalde korkunç bir man -
zam!. Umrlerfnde kuyruklu kuy 
nıksuz; kanatlı kanatsız yUz -
lerce böceğin ucup durduı?u bir 
kafile dUşUnUnUz. Ellerini kol • 
lnrmı sallaya sallaya ~divor • 
iar. Nereye? Hamama! Ni<:in? 
Yıkanmak için! Pekaıa nma halk 
hamam lan yapıldı mı? Hayır_. 
Şu halde .•• 
Şu halde bu vatarıdaşlar şUp.. 

hesiz ki, hamamda belki kendi· 
!eri temizlenecek;' fa.kat mu • 
hakkak kendilerinden sonra ha. 
mama girecek vilzlerce vatan • 
~ da bir böcek lstflasma ma
ruz bırakacak. Onun için olacak 
ki, bitli taburlann hamama eev
kedUdiğinJ haber veren nzete. 
ler: ayrıca bunu gören halkın da 
hamamdan knçbğmı yazıyor. 

Bitten nasıl 
kurtulmalı? 

Evet, bitten nasıl knrtulma!ı! 
Bir doktor bitten l!elccek hn.s

tabı;ıt, bi1.e fareden de ~!ece· 
ğinl söyledi. Şu halde yalnız te
mizliği bf t arayıp bulmakla de. 

Yirmi yıl evve11<i Vakit - ·-----........ -......... __... 
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flk İşret memnuiyeti 
Burcu AdaamdskJ Rua muhzı.cirle. 

:r1nln lakAn vo lnşesint temi.u etmeğt 
derubde eden Amcrfltalılar şehrimizde 
Uk defa olmak Uzcre mczkQr adada 
alkolU mcnetmııterdJr. 
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ğil: evlerimizdeki dolnpla.nmız • 
da da yapacağız. 

Büyük harpte bit salgmı ge • 
çirmiş olımlarm bir tavsiyeleri 
var: Pamuk bir ipliği clvavn ba· 
tınp vücudunuzun muhtelif yer:. 
lerine sarınız. Mesela ayak bi
leklerinize ve kollannwı_ boy • 
nunuza: hattA vücudunuza do • 
Jaym. Tedbirin birebir geleceği 
HA.ve ediliyor. 

Ba§ka bir usul 
Bu. belki biraz prnUk değil. 

Aynı salgına maruz kalanlar • 
dan bir dJ~erl de kafuru kuJla. 
nılmasmı tavsf ve ediyor. KU~k 
bir paketle iç, vahut dış ceple -
rlnlzden birine kovacaksmız. 
KA.f'uru kokusu dilnynnm kendi· 
sinden kaçtığı bu böceği. adeta 
vunılmuş ~bl dll§llrUr; ve uzak. 
laştınrm.ış. 

TevekkelJ değf J, şimdJ blltUn 
mekteplerde, her çocuğun cebin
de bir kAfunı oaketJ var. 

Haftanın seçme fıkrası 
DUnkU Cilnıhurlyctin (Pazar. 

dan P3.%ara) sütununda (Matbu
atımızda. teklmW ışıkları) ser. 
levhnsiyle çıkan bir fıkra: 

(Geçende gilzfde nrkadaşımrz 
Eşref Şefik, bu gazetelerden bi
rine uğrar; bakar ki başrnuhar. 
rir kunduralarını <:ıkarmı§, a. 
YD.klarıru masanm UstUne uza.t
ını§. oturuyor. 

- Hayrola? diye sorar. 

Başmuharrir istifini bozma. 
dan: 

- Kundurnla.rımı boyamaya 
yolladım, der, istersen sen de çı
kar, ~önder, boyansm. 

- Hayır, lilzum yok, ne mu. 
nasebet! 

Fakat başmuharrir ve bUtfin 
muharrirler ısrar ederelr F.şref 
Şeflifüı avo.ğmda.n kund~raları. 
ııı alırlar, hademeye verip yol -
!arlar. 

Bunun üzerine başmuharrir 
bağırır: 

- Hah! şimdi kundurasu: so. 
kağa cık, bakalım. Yn, oturur 
burada bir makale yn.zarsm, ya~ 
but ta bu halde caddeyi tutar. 
sm! 
Eşref Şefik kundurnlarmı 

kurtarmak f çln kısa bir yazı 
yazmaya mecbur olur. Acele ka... 
raladığı satırlan ba.şmuharririn 
önilne atarak der ki: 

- Al abde.stinl ver ı>a.ı>ucu· 
mu! 

l 
Çocuk ar leb· Bir aşçı çırağını öf ümfe 
lebiye rağbet 

etmiyor 
Leblebiciler eski

, sine nazaran çok 
azaldı 

Leblebicller cem iye tinin se
nelik umumi heyet toplantısı 
dUn s aat 14 to TUrbedekl es
naf cemiye tleri müşterek mer
kez binasında yapılmıştır. 

Toplantıya pelt a z gelen ol
muş, görUşrueler sırasında ls
tanbulda leblcblcl esnafının 
gittikçe nzaldıgı anlaşılmıştır. 
Bundan 10 s ene e\'ve llne göre 
bugUnkU esnaf miktnrı % yir
mi nlsbetlnde azdır. Toplantı
da bulunan leble biclle r halkın 
eskisi gibi leblebi yemediğini 
ve bilhassa çocultların leblebi
ye hiç rağbet etmediğini söyle
mişlerdir. 

Yeni bir tifü 
vakası görüldü 
Han odaları sıkı 
muayene edtlı yor 
Son günlerde Beyoğlunda y~ 

niden b1r tifüs va.kası görülmüş, 
derhal tedbirler alınmıştır. 

Beylerbeyinde de iki vaka gö. 
rUldüğil hakkındaki haberleri 
sıhhiye müdürü tekzip etmiştir. 
Bilhassa bekarların devam etti
ği hamamlarda sıkı tedbirlere 
devam edilmektedir. 

Beldir Oda.lan ve hanlar da sı. 
kı surette muayene edilmekte
dir. Hastalığa karşı bUtUn ted. 
birler almmıe bulunmnktadır. 

Almanya kuru yemiş 
alacak 

Alınanlarla yapılan 5 milyon 
liralık yeni anlaşma Uz.erine Al
manlar bilhassa kuru yemi§ a. 
malt il.zere memleketimize Ri • 
kertsen isminde bir milmessil 
göndermişlerdir. Almanların 
bir milyon liralık fındık, bir mil 
yon liralık ta hurda incir ve U. 
züm alacakları haber verilmek· 
tedir. 

Halı fiyatları yine 
yükseldi 

Halı plva.snsı son giinlerde 
cantanınağa başlamıştır. Bilbaa. 
sa hariçten talepler olması sa • 
tışlan hararetlendirmig ve fi _ 
Y!1t1arm biraz yükselmesini mu
cıp olmuştur. Harpten evvel 
metre karesi 12-12,5 liraya o. 
lan Isparta hahları ihracatın 
tamamen durması üzerine 10.-
11 liraya düşmli.ştü. Şimdi fi. 
vatlar tekrar eski sevivesine 
vUkeelmejfo b~lamıştır. Diğer 
~vi halı fiyatları da aynı şe
kilde yilkselmektedir. 

Kaldınma çarpan 
otomobil 

Evvelki gece yarısından son
ra saat 1 de Şişliden Osmanbe
ye doğru gitmekte olan 84G 
sicil numaralı Ynsef Karako
nun idaresinde ki 437 numara
lı busust otomobil Oamanbey 
tramvny durağı knldtrımma 
çarpmış, 6n kısmı hasara uğ
ramıştır. NUfusçn zayiat yok
tur. 

Tramvaydan atlayan 
kadın 

Fındıklıda tramvaydan atlı • 
van Hilmi kızı Zekiye dUşerck 
muhtelif verlerinden hafif ya -
ralar almış, tedavi için hastane. 
ve kaldırılmıştır. 

tehdit eden genç 
Dört ay hapse 
Dun nöbetçi cUrmUmeşlıut 

mahke m esi olan asliye sekizin· 
cl cezada bir tehdit suçlusunun 
muhakemesi yapılmıştır. 

Suçlu Recep isminde bir 
gençtir. Recep cebine bir rakı 
şişesi koymuş, 1'.,atihto bir aşçı 
dUkkanına girerek yemekle 
beraber rakıyı da içmek is te
miştir. 

I<.,akat dUkltt'ında rakı temek 
yasak olduğundan aşçı cmığı 

Cemil kendisine ihtarda bulun 
muştur. 

Bu yoldaki sözlere kızan Re
cep derlial dUkkAndan fırla
mış ve sokak ortasında bir şl 
şe rakıyı yuvarladıktan sonra 
tekrar aşçı dUkkdnına gelerek 
belinden bir bıçak çıkarmış ve 

inhisarlar Vekili 

ma'ıkum oldu 
Cemilin Uzerine yürüyerek Ö· 
lUmle tehditte bu lunmuştur. 

Cemilin feryadı üzerine et
raftan yetişenler Recebin e ltn
den bıçağı almışlar ve k endisi 
ni polise teslim etmişlerdir. 

DUn görUlon muhalrnmede 
şahitler de Recebin öldürmek 
tehdidinde bulunduğunu söy
lemişlerdir. 

Bunun Uzerlne Recep ceza 
kanununun 191 inci maddesi
nin ikinci bendine göre 6 ay 
hapse mahkôm edilmiş, ht\dise 
sırasında. Cemilin bazı sözleri 
tchrik mahiyetinde g l> rUldU
ğUnden ceza dört nya indiril· 
miştlr. 

Recep derhal tevkif edilerek 
hapishaneye göndcrllmlştlr. 

An karaya döndü 

Şarap f igatları-nda 
tenzilat qapılacak 
Bira buhranı mart başında 

tamamen zail oluyor 
On gündenberi şehrimir.de bu. 

lunan ve ~rUkler başmildUr
lüğil ile lnhisarlar umum mil. 
dürlilğiinde tetkikler yapan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra. 
if Karadeniz alakadnrlarla yap
tığı temasları bitirmiş, dUn o.k. 
şam Ankaraya dönmüştür. Ve
kil buradaki tetkikleri sonunda 
bllhassa. şara.p satışını arttm:ı. -
cak tedbirler alınmasını karar
laştırmıştır. Raif Karadeniz 
dUn bir muharrlrimize bu hu -
susta beyanatta bulunarak de • 
mlştlr ki: 

.. _ Şimdiye kadar yalnız şi
şe ile satılan şarapları yakında 
fıçı ile de satmağa başlıvaca • 
ğız. Şarap fiyatlarmda tenzilat 
yapılarak en az bit fıçı alana 
şarabm kilosu 18 ~tan ve -

rilecektir. Bakkallarla bu gibi 
dilkk8.nlar fıçı ile şarap bulun
durabilecekler ve açık şarap sa. 
tabileceklerdir. Böylelikle şarap 
satışlan fazlallUjacain gibi hat •. 
kın ucuz ve kolay şaran temin 
etmesi kabil olacaktır. Bu yol. 
da aldığımız tedbirler nz ispir. 
tolu içkilerin halk arasmdn da .. 
ha c;ok ra~bct bulmasını temin 
içindir. Bu t edbirlirden başka 
ispirtolu içkilerin memlekette 
satışmr artırmak, istlhsatütı ço. 
~ltmak i~n bir kanun nro,iesi 
de hazırlamaktavrz. Layiha ha.. 
zirandan evvel Meclfsten <:ıka • 
nlmış olacaktır. Pivnsadaki bi. 
ra buhranı mart bar:mda tama
men zan olacaktır. Bira lstth • 
satlne ~nlş bir surette bu ay 
sonuncta b tanacaktır .. , 

IKtSA HABERLERi 
Şehirde: l 'fehlcamilD Musır ÇtUlw taratındıııı 

do1a.p.rak VkaamdaD )"O!larma de 

• Denh:bankta &ıtyo D!rkeU W'a· vam edecckerdir, 
mnda dedikodulu blr lbtllU çıka- • Zabıta Ayı Ahmet lmıtnde tıtr 
ran SaJrpazanndtı.Jd Saty binuJ bıkalı kaçakçıyı evtnde arkad ıarı 
hakkmdaki dava temyiz mahkeme. le cUrmUm~but tıaııncL yakalamaga 
since tetkik edilmektedir. Su da· muvatrak o?mu§tur. 
vanm ncticesJ beklenmeden bele • Ungada KlıUpk&mn mnhalles!Jıde 
dJyece binanın elektrik ldar m na- Musat14 caddenode M numanw oıaı:ı 
ınına laUmlliki kararlnfmıştır. Bir bu ev zabıta memur1An taraımdsn 
komisyon le§lill edJlerek binaya kontrol edllmeğe ~anmıı ve dllD 
yeniden kıymet ltonutmuetur. Bu ant b1r tıa.Bkm yapılarak kapı kırıt 
komisyon evvelce Deniz Bank ta. mak aureuıe içeri gtrilmı,tır. Bir °" 
rafından 200 bin Ura kıymet ko· dada Ayı Ahmet Ue sabıkalılardan 
nutan binaya ancak 159 bin llm· Battal, Zebra, Sabrt ve Fatmanm iı;fp 
!ık bir kıymet takdir etmiutJr. cğtendfklerl &"!Siillerek hepst yakalan· 

Bu para muhakeme neticesine mışlardrr. Yapılan aramada Abme 
gBre ya Münakale vekaletine veya- din yastığı altmda mlltılm mll:tarda 
but Satye elrketlne vcrllccektfr. eroln ve esrar bulunmuvtur. Abnıeı 
Bina §lmdldeıı 18UmUl.k olunacak. eroinleri Bcyoğlunda tıtr eldl\'Cll ima· 
Uf. · 1 thanesJ sah "'lf olan Albcr Aratodarı 
• Sabıkalı lımıız!arc1an Koço bundan nl:hğım eöylcmlf, Alber de )'il.kalan· 

~it müddet evVet KadıköyDnde blr e\ mı§tır. 
soymu§. rakalaııarak OıkUdar mlld· 
detumumıııcın gl!UlrWllrkcn etler' 
kelcpçell oldUğu tıaıde kalabalık bir 
caddede jıındarmaıanr eli.Dden kaç 
mağa muvo.Uak olmll§t.u. Günlerce 
poUs tanı.tmdan aranıp bulunnmıyaıı 
suçlu evvelki glhı adliyede zı:ıahkP.me 
terin tinUnde dolqırkcn görUlmlltı 
fakat bwıu bisaedeıı Koço adliye ko 
rldortarmdan kaçmag.- t>qlamı,tıı . 
Heyecanlı bir taltfpten eonra adlly• 
pol!ıd Sadctti.D suçluyu ynltsı.lnmıştır 

• Em1D6ııU meydanında yo.pdmakt.lı 
olan aatnıt kaldmm bu ayın ytrmı 
be~i.Dde lkmııl cdlJecck, bu.ndıuı ısonr~ 
mcydanm le vlyealııe l:ıa§lanacakt.ır. 

llk olarak meydanm orta kıam 

Memleketle: 

... Adanada koyun etınc f5. keçi 
etine 28, Sığır etine 26 kuruı narb 
konmu;ıtur. 

4 Muharrir Nurullah Ataç Adana. 
ya gitml§Ur. 
~ Ercüment Ekrem Talu da bir 

konfcraııs vermek Uz.ere )'akmda 
Mersine gfdecekUr. 

.v. Konya Beden Terbiyesi Bölge aa. 
bn§kanlı~ Nafiz Tahrt\lJ eeçilm10 
Ur. 

"'- Edebiyat FakWtcst doçcnUertn 
deil A.lıınel Cllferoğtu l<.onynya git. 
mıattr. Fa.klor Utktkleri yapacaktır yllkseltilecekUr. Ameliye aınuımda • 

tramvaylar r.1lmı111< nntrepolannın 
Kamyon çarptı klişestndekJ meydandtı mıuıevra .vapn 

Maltepede Aralık sokakta 18 caklardır. 

~ Konyada lbrahlm KUrkçüoğlu 
2000 Ura kıymeUnde ve yılda 8000 
Ura varidat getiren lkt dUkkAnı KJ. 
uıay cemJyeUne teberru et.ml§Ur. 

numarnlı evde oturan şoför Ah- Orta kımndıuı 601lJ'B )"aD tarana 
medin idaresindeki 50 munara.. rm ytlkBc!tllmeatne ~tıuıacnlttır 
lı gazoz knmyonu Suadiyeden KlSprQzıtlD Bahkbaııeye doğru 60 met 
~eçerken Mehmet oğlu Süley _ l'e yana almmaaı fikrinden 200 biJı 
mana çaroarak sağ aya&ından lire masraf olacağı tein vazgeçllml§ 
vnralamı~, yarah tedavi altına j Ur. Meydan tanzim edildikten ııonra 
a.lma.rak eoför ya.kola.nım[Jtır. köprUı:!ıın lat.aııbula gcgen vaaıtaJAr 

4 l{ozanda C. H. Partfat on beş 
gün l~c b1r konferans haftası aç. 
1Dlf ve ltonteranalar mnbnllin mtlMlt 
meydaıılarmdıı verilmeye ba'la.nmı§ 
lı!'. Konferwıalan halk hallJ,)led 9e?. 

mektedir. 

Temizlik, 
m·uayene~ 

Yazan: Hi~~ 
Y iNE harp~:,. 

o uunnn blll~ 
Mekteplerde bul~ 
yen temizlik muar.:..iJ' 
dı. Mahalle bek~...4:J~ 
pa,a çocuE;'Unll .,,rı"fje 
herkeste bir §ÜJ>b!;°" Jf4 ... .,, __ 
bir dua: "AMA1'çl 
BENDE BlR şEY ~ 
Zira tramvay, araı-. el 
n, istııııyonlar her 1 
~oluydu. ~ 

Sabahleyin ınekt ;.1! 
fan girdik mi; avl&1~, 
ta §Öyle bir toplant 
mintanımızın, sor~ ~ 
dü~elcrini sök~~~ 
lenmiz meydana. ~del' İ1"' 
çamıııırlanmızı ı)'I 

yene ederdi. .ti ~ 
Maazallah her~•-

laiımrzda bir ku•"' ~ 
gönün. Zavallı ~~ 
bitiminden gırtlafı~'..,. 
uibi kıpkırmızı ke ~~ 

- Haydi çocu~ 
rıtma§mnı d:.littit; 
kan, gel! 

Bu ihtar. devrin ·JJ~ 
çinde kn-rahan ne"_..; 
içinde en ağır IJllP'"" 
tc,kil ederdi. t~ 

Sonra eller u:ıatı. 
lar muayene edilirdi
keıilmiş ola~ ~~~lr ~ 
mrşsa bile mu~ ~ıu 
e&ktL Dişler keza~ 
ıurette temiz ve dfi." 
kunduralar boyalı, d 
olacaktı. ~ .,.._ 

Bu temizlik tedbİ.dıl·~ 
tebin müdürünün ti ;,.ı 
deği~irdi. Meseli ~,Js 
ğ'um mektebin - A ~ 
versin - •imdi rıerd~ . .J 
'>ilmediğim Hasan f'f~a~). 
zarif, san sakallı birile. 1111 
dı ki. temizliğe .es•;.; 
ye. günde iki defa • 
onımaz da kıldırırdı. tıJelı'! 

Temiz çıkmıyan ~ 
dönmüı bir haylaz~~ 
1tandmcı bir g-0nab .'~f' 
du... Bizim müdi~, I• 11ıİ 
lere de kızar ve bu ı'~:.J 
re kapılanlan ıneııecl cfıS"'~ 

- Her halde viicO .-.. '-"'"'' 
kamadınız ~a .o'"'~.JJ!. 
baıtırrnnk içın li'?"' d;Ji', 
yor .. ~uz• d:ğil0 nı:? . :..el 

Bizim mücfürÜn b~ 
ifrattı. Belki o • , 
c:ulduğumuzda biP' ,, 
mübalağalı tar%~ • 
öğretebilmek İ~'Jc lıİf 
yordu ••. Fakat te~~ı'' 
hesiz ki daima ınalı- ·-·'"·"' 
ter>lerde temizlik _nııii"~ 
eak mCT'tlsimi gibi ~ r 
nu re-asında her ~ 
lıclır. ..J 

Bundan ba,b ~1~ 
muayenesi de yapıl;::,-,JI 
den ~ktebe gelen teri 
he edilen!erinin ee;d,w,· 
dı. Ahlakmı ifsad. ~~ ;'j 
rülen herhangi bır jflef , 
belge mektep id .. ~ fi .) 
müsadere edilip ııı-· ~ ~ 
teçziye edilirdi. iti f,of, 
Şimdi belki tal~~ 1, 

kan~hracak oJanJO~~xı 
knaıkhr. Faket &J. 1 ·..ıı, ~ 
ı:nizlik kıı~cıi n~il'bit 1'~ ~ 
:ıonmnmış olsa b:le .,, pl~f 
sini veya b:t" bah~ .~ıtf 
nı ~~p tertipl~ı.tl JP" 
gidişine bakmek ..- f j 
midir? eıo. 

Egede zel:r:...., ~ 
lmıir, 18 (Af')~~~· 

sab3h &aat l0,3~kil~ d';,1'/ 
11,30 da da Dı ttıf· ~ ~ 
birer zelzele oıınuJ·ıcilid'41 ~ 
daki zelzele on:. 

1
piit1 el' 

saniye sürmil!itur· ·r ıe!J 
m."lpa~ada hafif bı (/ 
sedilmiştir. 

Hasr yoktur. ~ - ,.,, 
F ranaadaki ,jfO! ~ 

rimiz ge JJ~ ~ 
Paris, ıs (A.A-~;rl fi'~ 

dan fazla za.mand;cJit ıeı:, ~ 
bulunarak milte:ı 0~ ı'~ 
zahlirlerine vesıle 1ı;rlt P.J 
heyi :r::yaret eden ~ili' ~ . 
cilerlnin bir kıstııı Öl 11" 
geri kalan kısmı e 
An:karaya hareket 



? o 

Yokuşta çarpışan 
otomobiller 

Fatihten Horhor vokmm tarl
kile Aksarava inmekte olnn ~
för HUsevinin ldaresinrleki 2463 
numaralı taksi otomobili Ordu 
cad<tesinden ~eten Akif f.Jitıf e 
ait Kartal 30 n1akah otomobil- , 
le carptır:mış. iki otomobil de ha.
l!ara ummıE,;tll'. 

~r ıvan~ cı 3-VAKIT 

I Ye~i senelıK ıdare haya~nı da 
inla iya 

harbinde 
Mahkemece 14 sene1re 

mahkum edilen Hitler neler ? • İki Olimpiyad şampi
yonu daha öldü 

bir kadını 

199 seneye mah· 
kOm etlı 

Nevyorktan yazıldığına gö
re Bebll mahkemesi gonç bir 
kadını on dört sene hapse 
mahkfım etmiştir. 

Yirmi yaşında olan bu kadı
nın suçu katildir.. Kadın bir 
kavgndan muğber olarak u
yurken kocnsını tabanca ile 
öldUrmUştur. 

On dört :yaşında iken evlen
miş ve kocnslyle yedi sene be
rnbcr yaşamıştı. 

Muhakemede halk mUmessl· 
ll 14 seneyi çok az görmüş, ka
dının 199 sene hnpslnl talep 
etmiştir. 

Hitler, 30 kanunusani 1933 ta· 
rihinıde Otto Von Biamarkın kol
tuğunu işgale davet olunmuıtu. 

Hitler görUnüşte sonyal bir 
program, fakat hakikatte 1918 
galiplerine, Yahudilere, biltiln 
Alman partilerine ve bilhassa 
Marksistlere karşı tatmin nlun -
ma.k istenen bir kinle mevkü ik -
tfdara gelmiş bulunuyordu. Mev· 
kii iktidara gelir gelmez Hitlcr 
derhal programını tatbika batla.. 
dı. Bu programa göre, Hitler so
nunda blitUn Avrupaya ve dün· 
yaya h~ecekti. 

Hitlcr, evvel! V ersay ıinclr· 
terini kırmakla işe baıla.mağa ka
rar verdi. Yedi senelik mUcade • 
loJen sonra cı. nihayet harbe 
lettlrmlıti. 

Bu yedi &ene zarfında Hitler 
Alman milletinin refah ve &aade· 
tinden kendi planının hakikat 
olmasına gayret etml§ hatt! en 
yakınlaruu ve en kıymetli adam
larını bile bu uğura feda ctmi§
tir. 

Hltler, en yalan dostu R6hml 
30 haziran 1934 tarihinde kat • 

Jyile§tİrdiği bir gençle ltetirmiıti. 
evlendi Röhn, Führerin muhafazası i· 

Ellerile hastaları 
tedavı eden kadın 

Fransadıı Andrc Morel Is- çin tc§kll cdilmlt S. A nm ıefi 
mlndo on altı yaşındaki bir ve Hltlerin en çok sevdiği eski 
genç kızın yalnız ellerinin te· silah arkndaşı}•:iı. 
mnsiyle birçok hastaları lyl Hitler rejiminin en bllyilk yan 
cttl~nl evvelce yazmıştık. ğım, RaY§tağın ynnmnsı oldu. 

Andre Morel'ln bu anormal, Görlng Almnn parl!mentosunu 
dnha doğrusu normal Ustun- nteşe verdirdikten aonra komU • 
deki kuvvetinin menbaı öğro- nist partisini yangından mesul 
nllememlş, ellerinde şifa te- tutmak istedi ve Von der Lub i. 
slrl bulunduğu muhakkak ol- elam ettirildL 
maaına rağmen Fransız polisi Hitler Alm1nyasının en kud • 
bu sene kızı böylb gayri tabii retli kumandanı Von Friç 1939 
bir şokllde doktorluk yapma- eylülünde Va.rıova 8nünde öldü· 
tan mcnetmlştl. ı rüldU. 

Son gelen Fransız gazetele· Alman ordusunun en kıymetli 
rlndcn öğrendiğimize göre zabiti olan Von Friç yegane ku.. 
'lt'\ndrc Morel evlonmlştlr. Ko- guru koyu nasyonal sosyalist 
cnsııun ismi de AııdredJr. olmayışı idi. 

Normal UstUodc gizli bir Von Friç, 2 şubat 1938 de teka 
kuvvete malik olan•Andrc Mo- ütlüğe sevkolunduğu halde harp 
rel busun kocası olan Andre patlayınca tekrar hizmete alın • 
Done ismindeki dcllkanlıyı da mrş ve Varşova önUnde esraren· 

giz şerait içinde ölmüştil. 
Almanyanın en büyük sanayi 

er~bı Friç Tyscn Hitler rejimi. 
ne tahammUI edemiyerek ı 939 
eylillilnde lsviçreye kaçu ve 
Hitlerc yazdığı b:r mı-kt'.!pta §öy· 
le dedi: "Ben mily.>ıılınmı Al • 
mnnyayı bolşcvikleştirmek için 
emrinize tahsis etmedim.'' 

Filhakika Tysen n?syonnJ sos. 
yaUst partisinin bütlin mnli zor-
1uklarına göğüs germişti. Bugün 
Tyıen!n serveti Almanyada istir· 
dat olun:nuştur. 

Avusturynmn istiklalini koru. 
maktan başka auçu olmıyan b<ış· 
vekil Dolfils Hitlerin emri Uzeri· 
ne A vusturyah nasyc-nal aoııya • 
Ustler tarafından katlolunmuştu. 

Alm-nvanrn en bUyilk alimi 
Alber Aynştayn aynı zamanda 
asrımızın en yüksek bir zek!sı 
olmasına rağmen yalnız Yahudi 
olduğu için Amerikava hicret et' 
me~e mecbur kalmıştı. 

Hitler rejiminin en bUyUk mu 
vaffakıyetlerinden biri Himlerin 
idaresindeki Gestapodur. Gesta . 
po tc~~<il!tı aayesinde Hitlcr ser 
bestçe hareket etmekte ve At • 
manyanın bUtUn vatandaşlan Ges 
taponun tehdidi altında bulun • 
mnktadır. 

Hitler, mevkii iktidara geldiği 
vaktt en bUyük düşrr.anr bugünkü 
dostu Stalindi. Helbdki Hitler 
gayelerine ulaşmak için komUniz· 
mi Alet olarak kullanmaktan çe· 
kinmedi. Fakat Hitler böylece 
aon kozunu oynamış oldu. 

Hitler Almanvasının en bUytik 
korsan gemisi Graf von $pe 17 
kanunuevvel 1939 da intihar et • 
ti. lngiliz gemileri karşısında 
muvaffak olamıvada~ını anlayın· 
ca Führer geminin intihar etme· 
sini kaptana emretti. 

Hitlerin menfi icraııtınd'!ln en 
mühimi de muhakkak ki bUtUn 
dilnvayr ateşe sarmak tehlikesi • 
nl ~österen harp Hitlerin de mu· 
kadderatını tayin edecektir. 

Ruı - Fin harbi c!ünya sporcuw 
tannı ve bü:ün medeni insanJıın 
müteess:r cd:m hudiseler doğur • 
mn!dadır. Yine Hclıı:n!.iCc:ı bil • 
d:rikliğine göre, 1!:3G Berlin olirn 
-iyotl::ınnda ahın rn:lddya ı:ı.l:na· 
ğn muvnffnk olnn dünya tampi • 
yonu Ku-ıar Ho~crt cephede öl • 
rnü~ti',·. Bu cHmpiynt pmpiyo • 
nu~un hemen ya:-Ô.:ı§ında cövÜ• . 
şen Finlfuıdiya yüksek atlnma 
şampiyonu Bror Henrik von Vi· 
' cldram da arluıdaşmdan bir rnücl 
det gonra vurulmu§ ,.~ ölmüı~ür. 

Almanvanın harp 
modası 

Cepsiz, astarsız, telasız 
erkek elbiseleri 

Alman hududundan yazılıyor : 
Birkaç cün evvel Bcr:inde çok 

aarip bir içtima yapılmıştır. Bu 
içtimaa Almnnynnın biltün §ehir. 
lerin~ki terziler işt'ı-ak etmit ve 
harp iktısııdıno göre hıızrrlanmıt 
yeni Alınan modası tetkik olun • 
muıtur. 

Hn:kiki dokuma kumapr yeri• 
ne bir nevi sun'i kumnılıır ve bi( .. 
:uıua Ersatz kullnnılrr.nıı mese • 
lesi Ab1an terzileri tarafından 
dikl.:atJe tetkik edilm:ıtir. 

Terzil::r Ersntz ile tokım elblse 
ve p:-,.deıü yapmak mümkün ol• 
d:ığunu, nncals bunlann fevkali• 
de afirr çekco:i~lerini, binaena • 
leyh bu elbiselerin astar, tela ve 
alktunaıız olarek yapılmaları icap 
edeceğini bildinniılerdir. 

Fakat mes.elc bu kadarla kapaa 
mış clcğildir. 

tedavi etmişti. 
1'"o.knt bu lzdJvnç ile mühim 

bir mesele ortaya çıkıyor: 
Acaba Andre Morel evlen· 

mekle şayanı dikkat kudretini 
kavbedecek mi? Herkesin aJfı
kn;ınr okşayan bu suale bnlk: 

Bir Danimarka h kaptan, 
donanmasını dört kere 

Alman 
atlattı 

Harp iktısadı fikrinden ilham 
olmıı o!an terziler erkek elbiae • 
lcrinin çek cepli olduğunu ileri -
ye st.:müşler; bur:ların faydasız 
olduklnrım aynı zamanda fn:ln 
miktarda kuma§ sarfına s.ebcbiyct 
ver; iklerini, Ersatz ile •:ral olu • 
nan elbiseleri ağırln§brdıklannı 
idtlio etmişlerdir. 

Bu mü:nlfüılar ileriye •Ürüldük 
ten sonra nihavet knrnr ver:J ı:ek 
Alman harp iktısndivntının icap 
cttirdi~i elbise modeli meydana 
çıkmıştır. 

"Muhakkak,. diye cevap verl· 
yor. 

ilim bu hususta bir şey 8Ö)'· 
llyemez. Acnba halkın bu neti
ceye varmakta hakkı yok mu! 

Tablntin sırları halkça ma~ 
IQmdur. Bu tabaka kanunları 
vtlzetmcz, kaldelcrl temellcş
tlrnıez, faknt tabiatla bUtUD 
sırlarını pratik olarak bilir. 
Şu halde Andre Morel de di

ğerleri gibi alelrıde bir kadın 
mı olacak? 

Hayatını kurtnrmıt olduğu 
erkelt, genç kızın 'öhret bul
du~u esrarengiı kuvveti ırıra 
indirecek mi? Bu bir peri ma
salıdır. Fakat bUtUo gUzel pe· 
rl masalları glbl izdivaçla ne .. 
tıccıcnmlştlr. 

Kareli Cephesinde 

70 tonluk 
tanklar 

Kareli cephesinden bildirl1di· 
ğine göre, bu cephede harp gUn· 
den güne şiddet kesbetmektedlr. 
Ruslar kuvvetlerini bu mıntaka 
da bir kat dahn artırmış1ar ~ bU .. 
hassa hücum arabahnna ehem • 
miyet vermişlerdi!". Bu mıntaka· 
da Rusların yetmı! ton ağırhğm· 
dakl tanklarla hücuma g~mi1 ol
duktan garülmliştilr. 

Ruslar, Mannerhaym hattını 
yarmak ve bilhassa Finlan~ivı 
Vcrdunu tesmiye ettikJcrt Vl • 
borgu dU~Urmek için Umlt&iz 
gavretJcr- sarfetmektedirler. 

Fin1andiya mahafitlerlndeld 
kanaate ıı:öre, Mınncrhaym hat· 
tını yapılan taarruzlan . blzz:at 
Voroşitof idare etmektedır. 

Danimarka bandıralı tnga va. 
purunun seksenlik kaptanı Krls. 
tlan Holm Atman donnnmasile 
şahsen harp ettikten gonra mu .. 
vakkat bir mUtareke ynpmı§ ol. 
dulhınu ilan etmektedir. 

Filhakika yaman bir deniz 
kurdu olan Danimarkalı knptan 
bitaraf olmasına rat'hnen kanu. 
nusanlnln ba.şm::lanberl Alman 
donanmasını atlatmaktadır. 

Kaotan Kristian Holm mace. 
ra.smı şöyle anlatıyor: 

tnn isimli iki bin tonluk ~e.. 
mim ile şimal den!1Jnde tngtl. 
tere sahilTeri istikametin.de eey. 
retmekte idim. Bir Alman kara.. 
kol C?emlsl tarafından "dur! .. 
emri aldım. Gemivl stop edece . 
Cimf blldfrdim, fakat durma. 
dım. bilakis ~emfve son sürati 
verdim, bUtUn mktan söndür. 
dilm ve dilmeni bizzat idnrc e. 
derek Alman J?emfsinin Uzcrinf" 
doı:?ru gitmc~e başladım. Alman 
kaptan tehlfkevi anlamıştı, ge. 
mls!nl tam vaktinde harekete 
getirerek felAketi atlattı. 

Bundan sonra tehlikesizce 1n. 
gtltereye ıreldim. Tekrar Dani. 
markava avdet ederken yolda 
tesadüf ettlı?im bircok Jremiler 
Alman deVt";velerlnin beni ara . 
dıktannı haber verd!ler. Fakat 
yine Danimarkaya dönmeğe mu. 
vaffak oldum.• 
Şubat avı b~mda lktncJ de. 

fa olmak üzere fnn'iltereve g!. 
derken şimal denb:ln<te bir Al 
man denizaltı ıremisl tle karşı. 
la•tım. Dur! emri verdikte?' 
sonra: "Ele ~e~mlven me~hur 
tnn siz misiniz?., ·diye sordu. 

- Bir kere daha kaçmağa 
te0 "hbUs cdetım •. 

Dlve d~Undilm ve <;ark<'ıvr 
ma\clnelere son sUratl \'erme.si 
nt emrettim. Bir an sonra de. 
nızaltmm U7.crinde bulunuyor. 
duk .. 

Alman den.fzaltr P"emfsi radvr 

vasıta.sile blu §WlU tavsiyede 
bulundu: 

- Sular sofhık. dursanız. daha 
iyi vapmış olursunuz .• 

Fakat S!'emlmizin emre riayet 
etmiverek kacmakta oldufhtnu 
görUnce bu defa tehdit etti: 

- Knçm, biz sizi yine bekler 
buluruz. 

lnt?iltereden avdette tne-a 
muhakkak yakalanacaktı. Bere. 
ket versin ki Alman denf:ı:a.tt• 
gemisi tarafm'.inn yolu kesilmiş 
olan bir Danimarka va'luru va. 
ziveti tam vaktinde haber ver. 

Bu modaya gcı.-e etb~s.eler a • 
taraız. tclasız, ve cepsiz olacalc, 
aynı zamanda kumaştan değil 
Enııtz.don imnl olunocaklardtr. .... 
di. Biz de istikametimizi deği"
tirdik \'e Alman de"rive ~emisl 
nl bir kere daha atlattık .• 

Alman donanmıısma Pahscıı 
harp ilan etmiş olRn Danimar. 
kalı kaptan bir mUd Jet i~in is.. 
tırahnt edeceğini. fnkat sonra. 
Alm:ın donanmaslle venlden m\1 
cadeleye J{iri~eceğini söylemiş.. 
tir. 

Görüp düşündükçe 
-, .. ur ers· el eri 

Tüı·k kıyılannın, Tüı·k vııııurlarmıı hıısrodildll;,ri mübarek 
gündeııbcrl. zllılnleri kuı·cnlnyan bit' ı;cy rnrtlı. l.ı;kcJclcı-lınJ.t.ln 
c;okluğonu, memleketin ilwucatını tliı!>iüııcıı1cı·: 

- lyl, güzel ama, gemiler lınnl? 
DiyorJnrtlı. 

Şnhı.:i ticmınycleıin blrJcşmcsfnclen doğıın, ,·ııpu1'Cu1ak 
":-ll'ltctl, bu )'olcla ne tilrlü emekler hnrcnıh, ııclca·l bn~-nrdı? 
Bllmlyonun ! l•'ııkııt şunu l>ill> orum, ki mcmlckcUn <lcnlzclllk 
ı.l.crdl bitmiyor. Jlcı· gün bir baı:kn lhtiyn<; ile ktu1ôıln~;u)·oruz. 

J>ışnrıya ısmınJuıum \'ılI>tırlunn llcdilwdmıu clıı.ha bilme
den, tuzları düştü. J{nı-nyıı oturdulnı·, kıznldnrn çekildiler. ım. 
mcm knç tüı·lü bozuklultlon cırtn) a c;ıktı. llir ynm.l.nn da m4· 
ne\'İ n1rhğ11111zı lekeleyen lüflnr sfiylcnı.li. 

Şi.nıdl, tllJlcı·de bııı;;kıı l>lr rhnyct dnluı lloJaşıyor. Yeniden 
on milyonluk \·npur ısnuırlnna<·ıt.kınış. Alilkntlnı·lıudnn bazıln
rı, hesap ctnılşlcr \'O gi>ı·uıiişlcr, ki hu un ınll)·on Uı·u lle mem• 
lekctte son .sbtcın bir tcı-suııo hırulnblllr. ~iını:IJ l~tc böyle hlr 
tcslsin ~.nrclcrl nrnm)'Ol'llluş. 

IJu, gnzct.clcrln İİstiinde ısrnrla. <lunnnlnn \'C ),ırdumu• 
zun mtitchassıslnrmn klirsii \ 'Crmclcl'f li\zım gelen \'(ık ehem· 
mlyet\1 bh· mc.sclcdlr. Artık Tiirldyct keneli 'npuı·Jurınr kendi 
)OJllnnhchr. Ann.tlolıutnkl yolJıu·, ki;priiler, tüneller, Tiirlt zekA 
\"O Türk llnılnin ,..ahitleri. hem do şanlı şalıltcı1 gil>i so
ınnıın nııhlllr. 

Bunlnrı bnşanınlarm. kilçfik bir himmetle, gemi mfihen· 
llh;llğtnc1c de yüksek değerlerini ort.ııyıı ko)Ucııklnnntlun şüı,.. 
.ıoye ne hnkluıuız ,·nr'! 

••ıcıbrıs,, m fntlhl, \'cno(11Jtll hn~nnnn: 

ı saca : __.. ........................... -~-·---.......... -... --....... _____ ......... _. -· -·: 
i 

- Siz, hlzhn dnnnnmnnıu:ı yııktıııız. l'nnl sn?mlımm trmş 
ettiniz. lln ~mimi, yarın, dnhn giir çıkncak. Anın, biz siz.in l\ıb
rısınızı nlclık. \'nni kolunuzu kestik. 1\.c,:,llcn kol be bir daha 
yerine konmnz ! • Sepetli motosikletle yolcu naklediliyor 1 

: 
kat şimdi sepetli motosikletlerle yolcu nakle- : 
dlldiğindcn acaba belediyenin haberi var mı? : 

1 
' 

D:.-mlştl. 
Altı ay l~lndc iki yüz pıu~ahk hlr donnnmn, mnhteşem 

kıılyonlnrı, enıtnmh çcktlrmelcrl, )'RY ı,ribl gergin ka:hrgııla
rlle Tilrk lcı;o:n'dnrmrlnn lnrUrlldl \C Hç nlın:h. l>lirt rfiz sene 
'\"'\"<'1 )'nptrl:ımızı. hw;:fin "e poltfitfı hn nrnhlllrlz. Şıı hrı.ldo 
''Türk Tcrsıı.nelerl., nJ.n )'Alwı bU za.uınwla knnıJına mı bekle
mek ho.kkımıubr, llAlUU SORA G.lı.'7Alt~ 
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Öğretmen konferans ve kursları ... ,....... - ........,_~ --... --... ------------------------~---izmirde 
Palamut tüccarları bir

liği kuruluyor 

/;:mir, (llususi) - Palamut 
ihracat tüccarlnrı şehrimiz tL 
caret odası salonunda teşkilat. 
landırma baş kontrolörii B. Ba
ha Erkerin iştirakile bir top_ 
Jantı yapmışlardır. 

1 

Basit aletlerle denemeler kur
sunda neler haz ı rl anıyor? 

Birlik halinde ve bir çatı aL 
tında palamut ihracatc;rlarını 
birlestinnck mnksadile yaprlan 
bu toplantıda, harp halinin tah_ 
mil cyledii?i vazifeler izah edil. 
miş ve tüccarlnr arasında b:r 
cncümf'n secilmiştir. Bu <'"i'iL 
men palamut ve palamut hüUL 
sası ihracatçıları birliği ı::tatü
sünü hazırlayarak heveti umu_ 
miyevi tekrar toplantıya davet 
edec<'ktir. 

Statü heyeti umurnivece tas
vip <'dilince taı;dik içİn Ticaret 
Vekaletine gönderilecektir. Bu 
suretle palamut birliği de ku
rulmak yoluna girmiş oluyor. 

Mersinde yeni yollar 

Mersin, (Hıısıt.<ii) - Şehrimiz· 
de göze çarpan mühim bir şeh_ 
ri gü1.elleştirme faaliyet ve ha_ 
reketi var. Yoğurt pazarı mun.. 
tazam ve şık bir park haline ge
tirilivor. Şehrin kirli ve renkleri 
biribirinc uymıvan diikkan ve 
ma~azalarrn cepheleri bir renk_ 
tc bovanarnk dost ve vabancı _ 
nm ~özlerine hoş görUlecek bir 
hale sokuldu. 

Mersin şehrinin şirinlik ve 
htivivetindeki güzelliğin arttı _ 
rılm.ası içi.n bu vapılmakta olan 
faalıvet şükrana layıktır. Diğer 
ta.raftan sahil kısmında yapıl
makta olnn Yeni Parkla Mersi
nin en güzel köşelerinden birini 
teskil edeceği şüphesizdir. 

Ötedenberi .Mersinin en bil _ 
~·ilk derdi kışın çamur ve yazın 
tozlu olduğudur. Bittabi bunun 
en ba.şta ~elen sebebi bakımsıı
~ık~an ziyade wsaiti nakliyenin 
ıntızamsız seyri sefer edişinden 
dir. 

Demir tekerlekli arabalar 
kalkmn<lık~a. buna imkan bul -
mak 1,or değil. fakat geniş bir 
""1itçe işi olduğunu kabul etmek 
ltizımdır. 

Ayağı kırılan adam 

Bakırköyiinde istasyon cad -
desinde 21 numarada oturan 
Yuvan Sirkecide Aşir Efendi 
sokağında giderken aya~ bur_ 
kularak düşmüş, ayağı k;ılmış
tır. Yuvan tedavi için Cerrah _ 
paşa hastanesine kaldırılmış -
tır. 

RADYO 
19.2. 1940 Pazartesi 

Yeni ilk tedrisat müfredat 
programının tatbik edilmeğe 
b~landığı 1936-1D37 ders yı
lı başından itibaren lstanbul 
1~aarif müdürlüğü öğretmenle
rın bu programdaki prensip \'e 
hedeflere göre tedrisat yapabiL 
melerini kolaylnştırmak için bir 
faalivet programı vücude getir. 
miş ve dört yıldnnbcri bu prog_ 
ramı muvaffakıyetle tatbik et
miştir. 

Maarif müdür1iiğüniin faali _ 
yet programı tetkik edildiği va
kit. ö.ğrc~menlerin meslek! bilgi. 
lerını çogaltmak maksadile mes 
leki konferanslar, derslerde ken 
dilerinin tedrist kabiliytlerini 
yükseltmek için kursların açıl
dığı görülmektedir. 

Kursların ve mesleki konfe
rans~arm dört yıldanberi vermiş 
ol~u:u faydalı neticeler bugün 
nşıkar olnrak tebarüz etmiştir. 
Bu yıl lstanbulun beş muhtelif 
semtinde verilen konferanslar 
her defasında 2000 den aşağr ol~ 
~a~ak . üzere büyük bir dinle
yıcı kafılesinin alakası ile takip 
edilmiştir. 

Konferansların mevzuları al
f~be te~~iği, dekoratif yazı, ta
r!h şerıdı, okullarda rasat işle. 
rı, oku) müzesi, okul kütüphane
si, deneme ve müşahedelerde 
resmin rolii gibi tamamile ilk 
tedrisat mevzulannın en mü -
himlerini teşkil etmiştir. 

Bu konferansaJr diğer yılla
r.ın konferansları gibi kitap ha. 
lı_nde neşredilerek öğretmenle _ 
ı ın kütiiphanelerine faydalı bir 
eser hediye edileceği tabiidir. 

fstanbıılda verilen bu konfe -
ranslardan maada bu vıl köv O
~~lları da ihmal edilm.emiş, ·köy 
oğrtmenlerine yararlı bir konfe
rans serisi· tertip edilmiş \'e 
~on!eransları köy e~itmcni ye
b§tirme kurslarında vazife a.. 
lan ilk tedrisat müfettişleri ver
mişlerdir. 

Bu yılki konf eranslarm en 
gilı.el bir hususiyeti öğretmen
lere konferans verdirilmesidir. 

Yazan : Hasan Bed rettın Ülgen 
za geliyor. Salonun içerisinde u
puzunluğuna dizilmi§ masalar, 
etrafında Bayan \'e Bay öğret. 
menlerden müteşekkil bir ça _ 
lışma ekibi göze çaroıyor. 

Kur::ıun !)efi Nuri Tosun elin
de tuttuğu bir cetvel talıtasmı 
öğretmenlere göstererek izah e
di vor: 

· .. _ Arkada.~lar! Şimdi suku
tunu tesbit etmek üt.ere vücuda 

getirme~e başladığımız U.leller
den bugiin Arşimet prensipini 
gösterecek olan ANJimet terazi. 
si yapacağız. Elinizdeki santim
li cetvel tahtalarmı tahtada 
görüldüğü üzere hazırlayınız!" 
. Salonda bir kaynaşma ba~la -
<l!. Kaynaşmayı delik açma. çL 
\·ı koyma takırdrları takip etti. 
Salonun içerisinde gö1.c çarpan 
en mühim bir hususiyet te ça. 

1 Irşan öğretmenlerin arasında 
Bu suretle öğretmenlerin tetkik bembeyaz saçlı öğretmenlerin 
ve hitabet kabiliyetlerini artır- bulunmasıdır. Onlar saçlarının 
mak bakımından bu iş değerli bembeyaz olmasına rağmen mes 
olmuştur. Önümüzdeki yıllarda leğin her giin bir yeniliği bulu
bu kısma daha fazla yer \'erile- naca~ına ve onu öğrenmek lüzu-
ceğini ümitle bekleyebiliriz. muna iman etmişlerdir. 

Bu imanla, neşe ile çalışıvor. 
öGRET:MENLER İÇİN lar. l\Iasalan dola.cııyoruz. ifac. 

J{URSLAR rinde vücuda getirilmiş tecrübe 
, Kurs faaliyetine gelince; bu aletleri var. 
yıl kurs faaliyetinin programı Bir öğretmen Bayan burada 
<Basit vasıtaları denemeler) yanılan i!]lcri şöyle analtıyor: 
teı:ıkil etmiştir. · "- Kurs, diyebilirim ki bioo 

!Ik okul müfredat programın. çok büyük hizmetler gördii. 0-
daki bazı bahislerin talebelere kulda miihim ihtiyaçlarımızdan 
anlatılması ve ders vasıtaları _ biri ders vasıtalarıdır. Maalesef 
nın tedarik ve ikmalinde öğret- bu ders vasıtalarını çok defa 
menlerin güçlük çekmekte ol • bulamıyorduk. Basit te olsa iti
dukları anlaşıldığından gerek raf edelim ki vücuda getirmek 
bu kabil ders vasıta ve aletleri- mümkün olamıvordu. 
nin en kolay ve en basit bir Kurs biı.e bu hususta rchber
şekilde imali, gerekse bu yapı. lik ediyor. Şimdiy~ kadar yap
lan aletlerle denemeler yapıl - tığımız işleri şöyle bir hulasa e
ması hususunda öğretmenleri debiliriz. 
tenviz ettirmek gayesi kursun . İLK 1Ş: grafikler yapmak i
mühim bir nrensipi olmuştur. çın semboller hazırlanmasıdır. 
~u kurslar lstanbulun üç ye - Bu hazırlanan ı:ıcmboller Pa. 
rınde açılmıştır. Bunlar sırasi- tatesten, mukavvadan lastikten 
le. Bevnzıttn beşinci ilk okulda, deriden ve mantardan' yapılmış~ . 
Beyoğlu 13 iincü ilk okulda ve tır. 
Üskiidarda 10 uncu ilk okulda _ 1KfNCt lŞ: 
dır. . Tabiat ve hayatbilgisi dersle-

Basit aletlerle denemeler kur. nnde kullanılacak cam bükme 
sunu şimdiye kadar yapılan kurs tecrüh<: b?n~larr, mantar tıpala~ 
larrn en orijinallerinden biri ol- rı, basıt ıspırto lambası, muta
mak itibarile tetkike şa,;an bul- V~'5ıt kaplar, fıskiyeler, su tes. 
duk, Fındıklı 13 iincü ilk okul- vıy~i, ~u fırılda.ğı, gazların ve 
da açılan kursu bugün okuyucu may.~lerın. inbisntmı ~östercn 
]arımızla birlikte gezeceğiz. tecrube cıhazı, basit taktir ci-

• • • h31zr,. su barometresi, püskürme 
llk okulların bina itibarile en şışesı, tulumbalardır 

giİZ<'llerinden biri olan Fındıklı ÜÇONCO lŞ: . 
o;ı ~ç~ncü okul binasından içe- . Basit saçayak, tüp tutmak L 
rı gırıyonız. He rtaraf bevaz! 
İnsanın içine büyük bir ferahlık çın maşa, tulani inbiı;at, kad _ 
geliyor. Merdivenlerden yııkarı- ranlı mikyasmar, basit grav -

· zant halkası! 
Yn giden bir ö~retmen kafilesi DÖRÖNCO tş: 
konferans salonunun kapısın - Okul rasathaneı;inde buluna -
dan içerive giriyoruz. Salonda cak, civah barometre imali ma-
mcsleki konferansların sonun _ d • b · 

·~nı aromctlerin civaJı baro • 
cusu olan Dekoratif yazı kon- me. trelerden a'-Tılması, rutubet 
feransr \·eriliyor. J 

Okulun direktöritı Bay Rüştü rnık~·ası imali, rüzgar oku, ra-
ile birlikte Denemeler kursuna sat kablosunun yapılmasıdır. 

'd' BEŞ1NC11Ş: 
gı ı~·oruz. Kurs kapısına geldi- Bu .. ·· .. u" ~.. .. · · l · 
ğimiz. :akit içeriden. çekiç:. ke- sukub~~ gt~~~r~;1U::~~u~~~ne~~~ 

12.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 12.50: TUrk MUzlği: (Pi.) 
13.30/14.00: Müzik: Senfonik .MUzik: 
o(PJ.) 18.00: Program ve memleket 
saat ayan, 18.05 MUzik: Radyo Cıı.z 
Orkestrası, 18.40: Konuşma: (Umu
nıt Terbiye ve Beden Terbiyesi), l8.S5 
Serbest saat. 19.10: Memleket ııaat 
ayarı, Aj::ıns \'C meteoroloji haberleri, 
19.::0: Tilrk :MUzlğl: Geçit konseri 
(On okuyucu sırıı. ile). Çalanlar: Ve
cihe, Ruşen Kam, J{emaı N. Seyhun, 
Cevdet !\:ozan, Cevdet Çağla, 17.zettin 
ôkte. 20.15: IConuşma (Fen ve Ta.biat 
bllg11erf). 20.30: TUrk MUzlğl. Çalan. 
lnr: Reşat Erer, Fahire Fcrsan, Re
fik Fcrsıuı, Fahri Kopuz, l - Oku
yan; :Muııtafa Çağlar, Müzeyyen Se
nar, 21.15: MUzik: KUçilk orkestra. 
22.l:S: Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri; ziraat, Eshnv - Tnhviltı.t 
Kambiyo - Nukut Borsaın (Fiyat)'. 
22.30: Müzik : Cazband (Pi.) 23.25/ 
23.3?: Yarınki program ve kapanış. 

Sinema ve Tiyatrolar 

ser, cıvı Gakma seslerı kulagımı_ ]ebeye ög:retilıncsinde yararlı o-

l' •••••••••••••••••••• • J lacak fılet!erin yapılmasıdır, 

1 S · ·RAY ~

1 
~e~~~~ §efi N'uri Tosun da ilL 

Bu Akşam ... Sinemasında . "--:-!~ursun bundan sonraki 
şımtn TIYA1'ıtoSU 

Komedi Kısmı: 
Akş:ı.m 20.30 cin: 

Oôl.t'Ml'Z 

ışlerını de ben si1.e anlatayım: 

Sinemanın en güzel Y ıld Okulda. canlı köşelerin ha.zrrlan_ 

DO R O T H Y L A M•zı ... O UR ~;1P~~i~r~~~~~~'.~1~~f~1~a;t~ 
IL~w A vres ve lb.D©>IFileU ~twn o o 

İle hernh<'r yarnttıklan en lıi~si \ 'C ıııiicssil' 

lmın ~ıaz.rrla~masr, işletilmesi, 
elektrık ışle.rı. elektrik masasL 
nın haztrlanması! 

·FEKOND". 
a .<;ev9ren: iıl~i,.";y.~!/f~it. 
l\Iatyö, bir tek kelime söy~-

1
! ,.;, görü)'Or;:::.! 

meksizin bu mubahasayı ciddi - oturuyoruz. aJıllU~ 
yetle dinliyordu. Doğum mese- Matyö, n: ~ 
lelerini, insanlr~m mukaddera - küçiik evlerı ~uyii~ 
tile alakadar, helecan!J. mühim pan balkonlu 0t 
davalardan addederdi. Şimdiye dü. Gururunu ~iıııt~ 
kadar medeniyete do~ru atrlan ranjı memnun ,.dtu 
her bir adıma insanların çoğal - - Azizinı b~ 
ması seben olmamı~ mıvdı? :\HL andırıyor, ~edl·i bir 
!etlerin inkrlabr, medeniyetin in- - !\lerdı\'etl 0tıı!'ll 
kişafr, arzın her tarafının mes· Beşinci katta erdi\e# 
kOn olması hep o sayede temin öyle güzel J1'l 
edilmiş de~il miydi? Bosenlerin hiG yormuyor· 110t 
nasihatleri karşısında dört ço - Bir mabe~e iııjj!! 
cuğundan utanarak bu hususta bi misafirinı d3u\'arJll' 
söz söylemekten çekiniyordu. çı ile sıvalı 

Fabrjkanın patronu salon içe- du. Merdiven rele 
risinde bir aşağı bir yukarı do- bir hah, pencc şrdl· 
laşırken ansızın durdu. Elini buzlu camlar 11 alı 
göğsüne koyarak kendini met- tın kanrsrnı 3~11iı.·· hetıneye koyuldu. O, açık fikirli - Görecek51 j!.lldl· 
ve demokrattı. Çocuk yetiştir- niz. diye mırı: 11 
menin faydalarını pek a!H. tak. Valcr iil e. :ıı 
dir derdi. Şüphesiz, orduya as- iar. Valeri. ?,1Y ).üsl' 
ker, fabrikalara amele lazımdı. çevelediği g-uıc:n }t 
Fakat ilköncc insan kendi va1j- g-iyindiği za.nı y 
vet ve servetini kurtarmalı idi. harını bais ol.ı.ı~~" 
• ·urusun a1.fılma.sına sebep ola. larile otuz .ik1 ~otttıJ. 
rak ta. içki iptilasını. militariz- yakın bir malı1 de 
mi, yeni doğanlar arasında ölen_ şmda olan Ren 
!erin çok olduğunu gösteriyor, gü1..cldi. .·· ~ 
ve bütün bunlara deva olarak, Valeri, Mat> 0> wıl 
vergilerin azaltılmasını. evlen - rak: . . Jı,,; 
me kanununun değiştirilmesini - Da vetinıııı Jlle~ 
ve bilhassa babalığın tahkikini bizi pek ziyade ~ttf 
tavsiye ediyordu. Butan gitmek !\Jadamı da be ııeıı! 
üzere ayağa kalkarak: ne iyi olurdu ... ı .. 

- Asıl tashihi Jazrm ~elen sey şapkasını aısans~ 9 
ahlaktır, dedi. Fran!lanın nüfu- sımuz sofamız ~8ıat 
sunun azalması kendi kabaha- bakrmz, yunıur rrıatl 
tmdandır. dar size apartı ., .ki 

Boşen, doktoru se!amctlerken relim olmaz nıı · çiı:r: 
bahsi şakaya çevirmeğe çalıştı: E\'Vela, aı.~ın 111is 

- Güle güle doktor, bana kız. ka:?ıt.!arla do~~~e!iııt 
madmız de~il mi? Hem de bak. ra General ca ,ıe 
~anı?.a, günün birinde daha bir nin küçük odaS1bif • 
çocuk istivecek olursam her za- da bir karyola. ıcıtıı~ 
man yapabilirim. ve bir tm·alet. ;ıı ret 

Bu tan kapıdan çıkarken: yatak odası ~~) ~e!C ~ 
- Belli olmaz, dedi. yö nazik t"?z:ill1 G•) 
Bir saat sonra. yani, öğle pay. - Çok şırın·::ı,eı..-

dosunu iki üç dakika geçe, Mat- mel... Cidden ~eltıf' 
yö, vaidi vec;hile Moranjı al _ Dive tekrar rıııtJIJ 
mak ü1..ere kadınlar atelyesin _ yordu. MoranJ o)'~ 
den yol yararken, beklenilme - ölçüsüı..dü : Ma.t~~ 
yen bir manzaraya şahit oldu. nın her yeri ha. •eri)'<!'~ 
Bir bahane ile a telye<le kalmıı, 1..adıya tafsilat. ' ıuıf ~ 
olan Norin, ba.'.'}ın ı arkaya at- c.5yay1 gösterıP \'le 
nuş, kendisini öpüp okŞ<!.yan anlatılmaz bir~ 
p~tronunun kolları arasında bi. l\Iatyö, bun!d ~~ 
huş duruyordu. Boşenleri taktı e d• !I, 
. A~.a larn:ıda bir iki kelime ge~- duklarmm farkJl'l jÇJ .. 

tı. ~uphesız randevularım tesbit man para buh!'ll~ ~l'ı 
etmışlerdi. Fakat Matyö, bir lan an Moranıl.3 jiiJıl t 
şey görmemiş gibi önüne bakıp yalancıktan bır \ 'llr 
geçti. 7.Cnginlerlc hcınll.ı 

II 
isti .vorlardı. 11j. 

Nihayet. ~1o~jrıİ df' 
tonunun pencere .9r! 

Başmuhasip :r..toranj yanında - İşte bu da ' 
yürüyen Matyöye: gpııt 

y · Bir balkon~ c~ 
- enı apartımammızı gör. ucundan ötekt ıı0rı ~..ı 

mediniz, dedi. Hakikaten çok zamyordu. Bu.rs.~.~rııl~ 
g'ilı.el?ir. Evvela fabrikaya ya- nehri ve Pası ı- t. ~ı.:.,i 
kın; ışten crkmca tam dört da- il trr, 
kikada evde oluyorum. Şimdi !8.~if bir man~r viııd~~ 
kızımızı da ayrı bir odada yatı- ıdı. Boşcnlerın ~ş ,·e ~ 
rıyoruz. radarı daha g~nl uı.•) 

Esasen VaJerı !11 

::\Ioranj. hayatını kırtasiyeci- madan geçmcdı: (P'.~ 
liktc tüketen babasının ölümün_ 
den iki yıl sonra. orta halli bir 
memurun dört kızından en bü- ı 
yüğü Valeri DÜ!7Ömenle evlen - r /( I 
mi.şti. Bu ~irin fakat hayalpe _ v A 
rest kız, Moranj gibi çalışkan, 0,,_ 
namuslu ve güzel bir gençle ev. ıc11ıı" 
lenince, doğuracağı C'ocuğu avu.. Gazele~ c;ıbul<uıı1' _A 
kat veya doktor yetiştirmekle, resimle ~ 1'~ıı~.ı 
son derece nefret ettiği bu adi AB 0!\1'.: 

1 
ıcet 

memurin sınıfından çıkıp yüksek ı.ı:enı1 .. ed• 
b . h k . iÇ .. 
ır ayat urmak emellerine ka- 9:; ':.I 
1 t Ak · AJlık ,,-,, pı mrş ı. sı gibi, beklenilen 8 a~·lıl• ıao 'il 

çocuk kız olunca derin bir ha - a aylık .J75 
1 ıJ. 

ya~ inkisarrna uğradı. Tekrar ı yıllık 9ooııtl ı;I'~ 
doguracak olsa annesi gibi dört Tarifeden B81~fi111l'·,$' 
kız evlatla kalabilirdi. Tehlike- da otuz kuruş d·crl~ıJl'' 
yi sc1.erek derhal fikrini de - ll'lne glrmıyeo inzııcd.,~~ 
~· t' d' beşer kuruş ~a ııilO'' 
gış_ ır ı. Benden başka çocuk Abone kaydını .~ 
dogurmayacak, kocasını en bil _ ve telgraf ucret101 ıı• ;ıı1 
yük mevkilere veskedecek. kı - porıta veya ıııuı~t uı,r>" ~JI' 
zmı şaşaa ile çeyizlevecck, ve bu reUnl idare kcıı ~., 1''' 
suretle, gıpta ettiği mutantan TOrklyenln ııer "°~ t'~ 
ı.engin hayatına kavuşacaktı. \'AK ff'• ~e flC~~ 
Moranj da yavaş yavaş karısı- Adres değllUr aı~'-
~m hislerine_ uyarak yüksek pro ll.AS (!~ ~ 
Jeler yapmaga, büvüklükler ta _ Ticaret illfll8 .~ ıı, 'I 
sarlamağa başlamıştr. Fakat, tırı sondan ıtıb.r.ı•~ı~ır; 
sekiz senedenberi fabrikada ça- rı.~da 40, iç ~!ı?d• ''4; rP · 
lışmakta olduğu halde maaşının dordUncCı,,.s~rıııclde ~ 

ed be b. f çUncUde ~. d r ..ıl fi 
sen e Ş ın ranktan yukarı ke.!<mec" r 11rıı 1 de'~ 
r~kmayışı kilı;ük aileyi meyus e. BUytik; çol< ıer' ;:ı 
dıyordu. Muhasibin, fabrikada renkli ilAıı vere;. ft~fıtJf:J 
kalmakla hiç bir zaman para dlrmeler yaP11~0 ıcıı "" , 
tut:amıyacağı ailede kanaat ha - aantlm ııatır;abl!ert!.111. 
linı almıstı. Ticari :uç\U' ~_,ı 1 

lJalk Operetlndo 
Bugün gilndUz 16 

.Akşam 9 da 
I.ebleblrl Jlor Hor 

Zozo Dalmasla 
BUyUk Operet 

\'<' hii~·iik ınl?.nıı"cnli 

FIR T INASI 

Kursta bu i7.ahatr dinledikten 
sonra yapılan aletleri gözden ge
çirdik .. 

•• • 

G<!neral caddesinde üç yüz Bir defa 3o: ııd :t6 '°'~ 
metre ~adar yiirüdükten sonra, faaı 65 dört dets'•»''~' 
},foran] elile bir evi işaret etti. ıoo ku~ştur. '(Jç cJj'°'~ 

AL~MDARsinemasında 
l - Şarlok Holmes 

2 - Son&.Uz Aşk . 

A~k ve ihtiras filminin şaynm hayret kahramanı olacaktır. 
Jlınclcıı : l'cııi J<'OJ{S ,Jl'H.\'Al• Son <liin~·a \C harp Iıahcrh•ri 
:·························································································· 

•ı Bugün Z A Z A Filminin son 3 Matinesi I• 
•n•••••••••••••••••••• .. ••••••R-••••••••••-•••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

Basit aletlerle denemeler kur
su. ö~etmenlerin tam manasile 
faydalanacakları tedrisatı yar_ 
dımcı ders vasıtalarile yapma _ 
larr bakımından de~erli hizmet
leri olan bir kurstur. 

İstanbul maarif mfülürlUğii -
nün mesleki bakımdr.11 öğret • 

- Şu köşe başındaki yeni bi- lerin bir de!&Jl\~rıı:ı ~ t 
tırı geçen lll~tıı•P ~ 
beş kuruştan doP rı'~ menleri takviye etmek husu _ 

sunda göstermiş olduğu çalış -
malar ve bu cah$malardan elde 
edilen değerli ·neti<'eler unutul -
mayacak maarif hizrnetlerırin _ 
dendir. 

Vakıt holJl ıııd'• 
kendi idare ye~tıt>' J 
<'.adrleıılnde Orf Ri';:rl •f· 
ldAI~EDDlN I eJ 
eliyle llln katıtı 
U:lefonn : %0SSJj) · 



~ll;ka memleketlerde 

indist anda 

yaparken cocuklar da ona dikkat 
ediyorlar. 

2-Bu resim de çocukları va
:ıı dersinde göstermektedir. El -
lcrinde tuttukları dosyalanna 
kamış kalemle yazı vazrvorlar. 
Sıralan yoktur. Dosyalarını diz-

Ieri üstüne kovmaktadırlar. 
3 - Okulda bir yaramaz ço -

cuğu görüyorsunuz. Öğretmen 
sınıfta vokken tahtava bir ta.- -
şan resmi yapıyorlar. 

4 - Okulun kapısında bir sa.. 
tıcı, çocuklara öteberi satıyor -
ken ~örüyorsunuz. 

(Rc.<tmi 
koyunu:::.) 

keserek 

mıştı. Babasına söyledi. Babası 
onu hastaneye götürdü. Doktor
lar kendisini muayene etti, ilaç -
lar verdiler. Artık Ayhan sık 
sık hastaneye gidiyor, kendini 
doktora muayene ettiriyor ve 
doktorun verdi~i ilaçları içerek 
söylediği öeiitleri dinleyerek 
günden güne iyileşiyordu. 

Her sabah erken kalkıyor, gü
zelce vıkandıktan sonra kahvaL 
tı yanıvor ve bahçeye çıkıp bah
~cdc uğraşıyordu. Yahut, kendi 
kendine idman vapıyordu. 

• • • 

Yemek nasıl 
yenmelidir ? 

Yemekte iyi ve 
fena huylar 

En fena a.detlerdım biri de ye
mekte acele etmektir. Böyle ye
mek yiyenler, ağızlarında lokma
yı iyice çiğnemeden hazım ci _ 
hazına gönderi:rler. Hazım ciha
zı vazifesini iyi yapamaz. Ve 
yemekten istenilen fayda elde e
dilemez. 

Yemekte yapılan fena şeyler
den biri de fazla su içmektir. So. 
ğuk su ne kadar tatlıysa hazım 
için de o kadar zararlıdır. Çok 
su içenlerin mide ve barsakları 
incelir. Bu yüzden hastalıklara 
karşı koyacak kuvvet azalır. 
Kalp ve böbreklerin vazifeleri 
ağırlaşır. 

!nsan, öğle yerne~inde kati -
yen su ic;memelidir. Çok sıcak 
yemek dişlere ve mideye nasıl 
1.ararlr ise, soğuk su ve iqki de 
o kadar zararhdrr. Aşçıların mi
delerinde görülen devamlı bozuk 
luklar, bunların meslek icabı o -
larak sıcak yemeklerin lezzetine 
bakmaları zorundan ileri gel -
mektedir. 

O halde yemeği ağrr yemeli, 
fa1.la. su içmemelidir. 

Ninni 

Uyu yavrum, U1/1lau'leça bü~fiir
siin; 

Uyamnoa qüzel günler görii.rsiüı,· 

Şimdi yat ki sonra 'lioşar yiirifr
siin 

Y1lrdıı neşe vereceksin ninni! 

Yurt ba1ıçcdir, sen çiçcT~sin 
tıinni; 

Uyu 11avrum, u~ıanıııoa gill bana, 
Her qiilii~iiıı hayat uerir anana . 
Bahtiyarlık senden gelir ı·atana. 
Güler yii.::föı giil gii.l olsım ninni! 
Benim yavrum, biilbiil olsııı• 

ninni! 

U!ııt tıincm, 1l.yamkız hepimi:::: 
Yanındadır !l!/umııyan scııgimi:. 
Zannetme ki anan, baban ikimi· 
Bütün Türklük seni bekler ninni. 
Serıi>ı ivin bu emekler ninni. 

HASAN Al_,/ YÜCEI ... 

Birinci sınıf köşesi: 

_ G ıdgıdak, Gıdgıdak .. 

ALT ANLA SUNA TAVUKLARI ÇOK SE
VER. ONLARIN BAHÇELERiNDE BiR TA
VUK K UMESi VAR. IÇiNDE DORT TA
VUKLA BiR HOROS OTURUYOR. SUNA
NIN TA VUGU cıvcıv ÇIKARMIŞ. BiR GOR
SENtZ NE CiCi ŞEYLER! .. 

ANNE TAVUK KANATLARIN! AÇARAK 
GIDGIDAK, GIDGIDAK, LUK~ LUK, LUK 
DiYE ONLARI ÇAGIRIYOR. 

ALT AN OKULDANGELDIKTEN SONRA 
HER GUN BAHÇEDE TAVUKLARA YEM 
ATAR. TAVUGUN. ETt VE YUMURTASI 
FAYDALIDIR. TAZE YUMURTA iNSANA 
KUVVET VERiR. 

ALT ANLA SUNA HER SABAH TAZE 
YUMURTA iÇiY0RLAR. StZiN DE BAH-
ÇENiZDE TAVUKLARINIZ VAR MI? 

Yurt A lbümü müsabahası: 7 

• • 
ı zrnır 

Güzel İ zmir Ege bölgesinin 
önemlı bir şehridir 
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Vels'in hazırladığı layiha 
(Baş t<rrafı 1 incide) 

Du kal<lenln tek istisnasını, dlma(;I bir rıınluUyet )'Üziin
<len kendisi ''oya b:ı.şkıu;ı için tehlikeli olduğu mütcha."sıs bh· 
makamın ve Jkusiylc t bit edilen şah1trotlcr teşkil eder; lıwı
Jn.r Jçln do senede bir defa )'Cnl bir voslkıının vcrihucsi şn.rttn· 

3) Ferdi giz.li isnadlara kar§ı himaye: 
Hiç kimse gizli do ynlnrda mo,·cut 1."0Slkalar üzerine, bu 

vcsiknlnr nlcni bir mnhkcıncye \'Crilınodlkçe, gerek hapis ,.o 
Jlylc, ızerek memleketten ihraç yollylc cezıılnnd.ınlnmaz. Blı 
do ~ n yalnız idari bakımdnıı blr muhtıra olarak :ltuHanıla.hllh 
Bu dosyalıınlaki cbcuuniyctli mnliunat te,·sik ,·eya tashihl '" 
tcnen ıılAimd:ır kimseye gösterilir. 

4) Müşterek miras hakkı: 
Irk, reıık, din ve siyasi fikir farkı nazarı dikkate atmma

<1&11 berk~ln bizden m'Vcl 1aşayan lnsanla.rm blrlktfrdJklcı·i 
ervet. kuvvet ve lhtlralııra ınilştcrekcn tevarüs etmesi lc;tima1 

bir esasur. lnsanhI,rın umumi menfaati lktlzasındıın olaraı. 
herkesin şahsına ait bedeni ve zihni faallyeUnln tam bJr oe
klldc inkişafı için zaruri ola.o gıda, mesken \'e tıbbi tedavi fh 
tl7açlarını tcmlne bakla olacaktır. 

5) Fikir serbestliği: • 
B~kes, kcncU arzu u ile scçeceı;t biltftn, styast, me9leki 

teşekküller, scmllkalnr ve diğer müesseselerle hiçbir enge. 
lo marnz kalmadan serbestçe münakqa etmek, alAk.a peyda 
etmek hakkına en yüksek derecede maliktir. J<'erd, çocuklu
l,"Undan itibaren fnydah ,.e alAkah blr \'atanda., olmasına hiz
met edecek, ve mütcbıırlz ve tabii istldatlarıw insaniyet biz· 
metinde kullıuınıak üzere inkişafına lmkAn verecek şekilde 
münasip bir terbiye alabllmcll, tahsil görebilmelidir. 

6) Çalf§ma hüTTiyeti: 
Her insan meşru olan her L.td serbestçe icra edebilmeli ve 

kendi işinde umumun refahına temin ettiği hizmet ve ist.Uısal 
ett.lği fayda Ue mütenasip ücreti alabllmelldJr; tfa edeblleceğt 
her aanat ve mesleki intihapta srbeat bulunmalıdır. 

7) TicaTet hiiTriyeti: 
Her insan meşru bir ticaret mevzuu olan her .,afi. cemi· 

yetin müşterek refahı lçln !Azım olan miktarda olmak '8l'tiJlfı 
kaylt lhtlrazlsl ile hiç bir ceza tahdldlno t.Abl u;•naksnın almak 
ve utmak bak.kına malik olmalıdır. 

8) Mülkiyet hakkı: 
Her insanın meşnı olarak bzanıJmış şahsi mftlldl. tka

metgAbı ve dal.resi ve münasip genişlikte bir babçeel de dahli 
olmak üzere, her türlü ferdi taarruz ve flddcte, tahribe, Ja:but 
tehdlUere karşı kanunun mandaterl aıfat11le hareket eden po
JJ.slıa blınayesı altında bulunmalıdır. 

9) Seyahat hürriyeti: 
Herkes mnsrafı şnhsma Alt olmak şa.rtlyle mfiştcrek kıı

n.Jar üzerinde dolaşmak, dağlan ~mak. dünyamn denlzlcıi 
nehirleri vo gölleri üzerinde seyahat etmek hakkına mallk 0 1: 
malıdır; ancak buralara herhangi bir ferdin serbeııtçe girme. 
Al, umuma alt hususi \'azJyetf bozması, 7ahut başkalarına 2lt.

rar vcrmcsl ballnde caiz olmarnbWr. 
10) Ana kanun: 
Bu beyanname lle konan prensfpl01', herkes tarafından 

muta\ insani ana haklar olarak bir kanunda adli bir şeldldo 
tarll edilir. Bu prensipler gb.U vera açık hiçbir muabe<lenin 
hOkümlerl ile bert.arat edilemez. Wçblr idare yukarda bllcll
rllen haklan ve hürrl)'eılerl, llisum ve zaruret bahanest7le, 
:idari bir cntlrlc ortadan kaldırama. Bu haklar ve hürriyetler 
yalnız serbest \ 'O unıuıni münakaşalarla ve reylerin ekserfyc
tJ7Je verilen bir kanırJa tadil edllebllJr. 

Dlr memleket için mfllettcn başka hak mcnbaı roktur. 
Barat nesilden nesle gec;tJğl için illS&D nevinden hiçbir 

:ıırstl, nıllleUcrin hakları olan k&nnn koyma hakkınd&n vu
gec;omlyeceğl gibi bu hakkı başkalanna da deVir ,.e ferağ 
odcıncz. 

Bu beyannamede tcsblt edilnıiş olan haklar tnaanlann tc
melll l'e dcvnmlı haklarıdır. 

Sovyet-Fin harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Helsinki, 18 ( A.A.) - Pctsa
modaki muharebe yeniden dur. 
muştur. İki taraftan da sadece 
dürb!n faaliyeti kaydedilmek _ 
tedir. Suomossalml cephesindeki 
düşman hUcumlarıru felce uğta.. 
tan Fin kıtalan mevzilerini mu
hafaza. etmektedir. 

SOVYET TEBL1Ct 
JI08kova, 18 ( A.A.) - Rus 

tcbliii: 
Kareli ben.alımda Sovyet la. 

taatmm tazyiki altmda dilş • 
man, ağır zayiatla alelacele Vi. 
borg ve bu şehrin gark istika -
metinde geri çekilmekte ve köy. 
Iere ateş vermektedir. Sovyet 
kıtaatı, Muolajarvf gölünün şi. 
mal sahilinde Ojun.tla şehri ile 
Summa'nm şarkında mllstahkem 
Karhula iltisak mevkiini ve ke. 
za. deniz mmtakasmda cephe -
nin heyetJ umumiyesinde dUş • 
ınaııı taldı> evlemektedir. 

Cephenin diğer mmtakalann. 
aa. mUhlm hl ç bir hadise olma. 
mıştJr. 

Sovyet hava kuvvetleri düş
maıu aft kıtaat ve askeri hedef. 
teri şlddetle bombardıman et -
miştir. 

162 MÜSTAHKEM MEW{1 
ALlNDI 

Mos7cova. 18 ( A.A. ) - Alman 
ajansının Kareli berzahında son 
gUnlerde yapılan askeri hare • 
kft.tr hulasa eden bir tcl{!Tn.f tn
dn Sovyet krtaatmın şimdi Man 
ncrhaym hattı milda.filerine Vi. 
puridcn hare.ket ederek arkadan 
hücum lmkinma malik olduk _ 
Jarmı ve resmi tebliğlere göre, 
Sovyet k:tan.tınm şimdiye ka • 
dar 162 müstahkem nokta ve 41 
beton topÇu yuvası zaptcttikle
ri bildirilmektedir 
FJNLANDlYANIN PARADAN 
ZiYADE ADAMA tHTIYACI 

VAR 
Londıe, 18 (A.A.) - Röyter 

ajansının muhasamatın bidayc -
tindenbed Finlandiyada hutunan 

hususi muhabiri Vernu Morgan 
Londraya dönmüştür. 

Morgan neırettiği bir makale -
de Finlancliyanm müstacelen si
laha ve adama ihtiyacı olduğunu 
bildirmektedir. Pek yakında Fin
Jandiyaya sillh ve adam gönde -
rllmcdiği takdirde Finliıidiya 
kaybedilecektir. 

Finlandiya, tayyare ve bflhas • 
sa avcı tayyaresi, çok miktarda 
mühlmma~ hava dam •toplan, 
iliç ve bilhuaa zatUrreeye karşı 
ilaç, fakat her te')'den evvel adam 
istiyor. 

Finl&ndiyaya. kurtulma pnsını 
tecrilbc edebilmesi için en az . ıoo 
bin kipye, zaferden emin olması 
içi111e en az 200.000 Jdfiyc ihti
yacı vardır. 

Finler, dı§ardan ve Hcilmle 
Amerikadan gönderilen para yar
dımından dolayı çok miltehusia • 
tirler. Ancak bir Finlindiyah ba· 
na içini çekerek: 

"Pek miltehassbiz. Fakat, keş
ke her banknot yerine bir adam 
göndere bilselerdi." dedi. 

Rus zayiatının söylenildiği ka
dar mühim olup olmadığını me -
rak edenler var. Rus :zayiatının 
hakikt miktannı tayin etmek 
imkansızdır. Zira, geri dönemiye· 
cek vaziyette olan her Rus aske
rine de ölmü~ nazarile bakmak 
icabcder. Çünkü, Ruslar yarahla. 
rını kaldırma.maktadırlar. 

Finlandiya zayiatır.a gelince, 
Ruslarla Finler arasındaki zayi -
at nisbeti 1 O a karşı 1 dir. Tay
yare zayiatı nisbeti ise 20 ye kar
şı 1 dir. 

Romenler 60 Macarı 
tevkif ettiler 

Bu..iapette. 18 (A.A.) - Bir 
kaç ~ün evvel Romen pofü:inin 
Timişvarada 60 Macarı tevkif et
tiği tasrih edilmektedir. Mevkuf. 
lardan on ikist askeri hapiMane
vc :s~vlct-dilmiştir. 

1 Allmark vapuru 1 

hadisesi 
Ankaıadaki maçlo 

Gençleı·birll 
Güneşi S-1 yefl 

( Bcıı tarafı 1 incide) 
Londrcı, 18 ( A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
A1tmnrk yapurundan kurtan. 

lan lngiliz esirleri hadiseyi u. 
zun uzadıya Blllatıyorlar. 

Bir çok bahriyelilerin şaha
detine göre, ''Crossorka" yaklaş 
bğı zaman Almanlar vapuru 
terkederken bilhassa lngilfzle -
rin kapalı olduğu nmbarlarm 
yakmmn vapuru berhava etmek 
için snatli bombalar koymuş -
!ardır. 

BahriyeUler: "Kurtarıcıları • 
mız yarım saat geç kalsalardı, 
her §CY bitmiş olacaktı,, diyor
lar. 

Genç bir bahriyeli §UDları an. 
!atmıştır: 

Son günlerde vaziyet pek fena 
idi. 1çimizdcn bazıları isyana 
bile teşebbüs ettiler. Son iki gUn 
zarfında bize yalnız ekmek ve 
su vermişlerdir. 
Araştırma yaumak üzere Alt

mark'a giren Norveç memurla -
nna mevcudiyetimizi duyurma -
ğa çalıştık. Bir esir bir demir 
parçasile ambar kapaklnrmı del
meğc çalışıyor, diğerleri de ses. 
Jeri yettiği kadar haykmvordu. 
Iı,akat, Almanlar gilrülülerimizi 
boğmak için ellerinden geleni 
yaptılar ve muvaffak ta oldu
lar. 
.. V AŞlNGTONDAK1 11'."TİBA 
Neı>ıJork, 18 ( A.A.) - Alt. 

mark'ın zaptı Amerika efk§.nu. 
murniyesinde pek bUyük blr te
sir husule getirmiştir. Bu hadi. 
se deniz hnrbinin genişleyece
ğine bir f şaret telakki edilmelt. 
tedir. 
Vaşongtonun diplomatik mah. 

!illerinde bu hususta hiç bir 
tefsirde bulunulmamakla bcra -
ber İngiliz Amirnllık makamı 
tarafından alınan enerjik ted • 
bir tasvip edilmektedir. 

Ncv1ork, 18 (A.A.) - Nev
york Timcs gazetesinin Va
şington muhabiri Altmnrk h&.· 
dlsesl hakkında tefslratta bu
lunarak diyor ki: 

Jnglllz bahriyesinin bu şe
kilde hareketi Vaşlngton'da 
bazı şUpheler uyandırmakta
dır. Zira Amerika milletleri 
(le bltarafhklarJDtU ldamesl 
l.ıususunda bu yUzden zorluk· 
Jara tcsadUf etmişlerdir. Bu
nunla beraber Jnglllz hUkQ
meti bu hareketinde pek ziya
de haklıdır. ÇUnkU Altmark'ın 
Alman bahriyesinin bir mua· 
vln gemisi olduğu içinde lngl
llz esirlerinin bulunmaslle sa
bit olmuştur. 

Alınan Gazetelerlnfn 
Neşriyatı 

Derlln, 18 (A.A.) - Alman 
ıuntbuatı ilk iki sayfasını Alt
mnrk vapuruna tahsis etmekte ,.e mukn bele bllmlsll tedblrle
ıi istemektedir. 

Börsen Zeltung gazetes1 ay· 
rıca. Norvcce ihtarda bulun
makta ve Almanyanın mesele
yi cok ciddi olarak ele aldığını 
yazmaktadır. 

Amerikahların 8 
vapuru 

Bir Belçika kumpanya
sınca satın alındı 

Nevyork, 18 (A.A.) - Onitcld 
States line kumpanyasına ait 8 
yolcu vapuru Belçikanın Sosyete 
Maıitim Anversois scyrisefain 
şirketine sablmıştır. Bunların to
nilatosu yckOnu 66.164 tondur. 
İçlerinde lS.863 tonluk "Presi -
dent Harding" b<.ılunmaktadır. 
Vapurlar Nevyorkla Belçika, tn· 
giltere ve. Fransa lim:1nlan ara -
sında sefer yapacaklardır. Satış 
kıymeti yekfinu 4 milyon dolar 
kadardır. 

Garp Cephesinde 
Parls, 18 (A.A.) - 18 Şubat 

akşam tebliği: 

DUşman çok kun·etll bir ha
zırlıktan sonra Mosello'in do
ğusundaki knrakollarımızdan 
birine hücum etmiş, fakat te· 
şobbllsU tamamen akim kal
mıştır. 

Ceph!>Uln diğer noktalarında 
iki taraftan devriye fan liyetl 
kaydedilmiştir. 

----o---
Yunnan demiryoluna 

yapılan baskın 
Tokyo, 18 (A.A.) - Do~y 

ajansı Japon tayyarecilerinin diin 
akşam Yunnan demiryolu üzeri • 
ne veni bir bas?.ın yapttklannı 
bildiriyor. Japon tebliğinde de -
miryolunun muhtelif noktalarda 

•talırip edil :· ~ : ôi' :HriJmektcclir. " 

DcnJz Harbi ŞlddcUcnecekml~ 
8tokholm, 18 (A.A.) - le 

veç gaze telerinin Berlindekı 
uıulıabirlerJ Altmark hJdlseef
nln deıılznltı harbine misil gö· 
rUlmemlş bir şiddet vereceği 
knııantlndedlrler. Bununla be· 
raber Svenska Dagbladet ga 
zoteslnln muhabiri Oslo'dnkl 
Alman elclslnin şiddetli bir 
protestotuna rağmen Alman 
yanın Nor\'etle lhtlHHı daha 
ileri götUreceğini zannetme· 
melttedlr. 

Fransız JJenJz ve Siyasi 
lUnJıaflU Ne Dii';'iinilyor'! 
ı>ııru, ıs (A.A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Fransanın deniz ve siyası 

mahafili, İngiliz bahrlyesinhı 
Altmark vapuru hAdiscslnde it
tihaz ettiği hnttı hareketi ta 
mamlyle tasvip etmekte ve ln· 
giliz amfralhğının hukugl te
zini müdafaa eylemektedir. 

MezkClr maharilde kaydedl· 
Uyar ki, Almanya, şimal deni 
zlni Slgfried \'e Maglnot hat 
tarı nrnsında bir Nomansland 
teinkkt etmek suretlle deniz
lerde kara suları mefhumunu 
ilk önce torp!lllyen bizzat Al
nınnya olmuştur. 

Bu şerait altında lngtllz 
hnrp gemileri, Altmark vapu 
runu, Norveç karasularında 
takip etmekte haklı idi. Husu· 
siyle ki bu vapur, 4 topla mu
cehhezdl ve içinde harp esirle
ri bulunuyordu. 

Alman vapuru Norveçfn Bar-
. gen llmanmdıı. muayene cdil
oliştl. Norveç memurları va
purda sllAh ''e harp esirleri bu
lunduğunu görmeli ve Norveç 
karasularının bu vapura sığı· 
nak olmasına müsaade etme
meli idtıer. 

Bursa Turizm 
İ§leri için 

Ticaret Vekaleti 
2000 lira gönuerdi 

Bursa., 18 (A.A.) - Villyetln 
teşebbüsü üzerine ticaret vekale· 
ti turizm l§leri için yeniden 2000 
lira göndermiş ve önümüzdeki sc 
ne için bütçeye bu işlere sade -
dilmek üzere ayrıca tahaisat ko
nulacağını bildinni§tir. 

Yapılan bu yardımlarla Ulu -
dağda"ki tesisat noksanları ta • 
mamlanacaktır. 

Diğer taraftan Atatürk atat -
yomunun ikmali için valimiz Re
fik Koraltam tarafın-dan istenilen 
yardım muvafık görülerek 15000 
lira gönderilmesine B. T. T. ge
nel direktörlüğünce karar veril· 
ı:niştir. · 

Zigana yolu açıldı 
Bayburt, 18 (A..A.) - Bay. 

burt - Trabzon arasındaki Vakuk 
ve Zigana dağ yollan açılmıştır. 
Bu suretle iki aydanberi durmuJ 
olan münakalat yeniden baılamı§ 
ve son zamanlarda his,edilmekte 
olan havaici zaruriye srkıntısı 
bertaraf olunmuştur. 

Kop dağı yolu da bir iki güne 
kadar açılacaktır. 

Gümli§hane valisi yanında Kt • 
zıJay müfettişi ile üçüncü umumi 
müfettişlik m<?arif müşaviri ol -
duğu halde Şiran ve Kelkit fc • 
Jaket mıntakalannd.a tcfti§te bu
lunmuştur. 

Amerikanın Avrupa 
sulhünde oynamak 

istediyi rol 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

mül bulanabileceği ümidindedir. 
Yalnız Vcla'in ıeyahat prog -

l"ilmtnda bir nokta umumi dikkati 
uyan:lınnııtır; bu nokta Litaraf 
memleketlerden baıka muharip 
memlekethr merkcı:lerina <le uğ
t·ayacak olan Amerikan hariciye 
müsteşarının Moskovaya gltmi • 
yeceğinin anlaıılnmsıdır. Acaba 
niçin? Bunun 7.ahiri sebebi Ruz· 
veltin elediği gibi Bolşevizm reji
minm bir diktatörlük ol"llasr, 
dikta~örlill:te demolmısi ıictcmi • 
nin ise a.nlaımasınn imltan bu • 
lunmnmasıdır. Fnlmt Bcrline ve 
Romayu eiden Vels'in Moskova -
ya ı:ğrnmaktan çekinmesi harp 
sc:nunda Avrupeda bôlfe'rizmimı 
yayılması tehlikesine kartı Ame· 
rikahlann hassasiyeti dueceai 
hass:a oldulclannı da gösterir. 

~SiM US 

Ankara, 18 (A.A.) - Havanın ı Muhafızgücü ııaletill' 
bugünkü müsaadesizliğine rağ - sayısını yapınağa 

10 
fC 

men devam olunan Jik maçları ol 1 duktan sonra 1!
1 dukça kalabalıktı. müdafaa oyunu 1 ert' 

Muhafızgücü sahasında yapı bir gol yapmak f'i,e 
lan bu ma~lann ilkini Gençler - ~inden maç ı-1 
birliği - Harbiye ''B" iakımhırı ticelendi. rt'~ 
yaptı. Bu maç, güzel bir oyundan GilnUn son ki tJ ııe 
sonra 8-2 Harbiyenin galibiyc. okulu tdmanyurd ~ 
tile bitti. rikalar gücü yaptı·~ 

İkinci karşılaşmayı teşkil eden bir tarzda cereY~ 
Gençlcrbirliği - Güneş maçı, çok Harbiye, sağiçi azasıds-
heyecanlı ve güzel bir seyir taki tek golle 1-0 k · _ • .tlfJ 
bederek neticelendi. Bilhassa sa- Kır k~ 
hada 22 oyuncunun en iyisi olan ,.>) "" 
kırmızı siyahın kliçlik oyuncusu Ankara, 18 ( fi" 
Mustafa, yaptığı üç nefis golle saat 11 de 19 )fart 41 
takımına yeni bir galibiyet daha dan başlamak nıe 1" ti 
kaz~ndırdı. . nun .iş~raklle yapı bil~ 

Bıdayette mütevazin bır man. nu, ı~tirak eden . 
zara ar:eden oyun zamanla Genç· muvaffakıyetle bı dl 
lcrbirliğinin hakimiyeti altına Bu muvaffakıfC 
geçmece başladığmdan Güneşli' tamındaı ,ıA 
ler daha ziyade tedafüi bir oyun Demirspordan. il 
takibine mecbur kaldrlar. Vakıa dakika ile bir~ncı. J1 
son zamanlarda takımda verimli den Kenan ikinci, O. 
bir ıslahat yapmış olan GUneş, den Mehmet Uç'!11~jict 
bugUn de çok muvaffakıyetli bir rlkalardan Şevki ~ 
oyun çıkanll'ordu. Ancak, kendi • Mlisabakayı iyi k -,;_ 
sinden teknik ve beraberlik ba • tf rmeğe muvaff• .,. 
lamından daha UstUn bulunan atlet latanbutda • r 
Gençlerbirliğinin ağır ve mileı . Türkiye birincillı:o 
sir oyunu karşısında fazla mu • da Ankarayı tcııı~ ~ıJ 
kavemet gösteremiyen GUneı. Atış müaabaJ'V" 
Nibadın ayağile kazandığı tek b• ti 
sayıya mukabil üç gol yiyerek ıt ) ,, 
galibiyeti Gençlerbirliğine bıra - Ankara, 18 (A.A· fi~ 
karak sahadan çekildi. ligonunda iki gunde ti 

1Jçilncil oyun da Muha(ızgilcll etmekte olan atıf,. 
ile Kınkkalenin Birlikspor ta • bugün nihayetlen 
kımlan arasında yapıldı. llk dev· tarda genç kızlar od"-~ 
reyi flddetle esmekte olan rllz - sabaka!arda: Neri ıot' 
garı arkasına alan MuhafızgücU la birinci, Nezihe !d 
yaptığı tek bir golle 1-0 galip vanla ikinci olmı.IŞ'::".d 
bitirdi. Erkekler arasına--

rane hareket eden Birlikspor, NurlVural 33 P tf 
İkinci devrede cidden azimki •

1 

katarda: ~ 

rüzglrın da yardımile harekete Zeki, Ferid ve NİJJd' 
geçerek aıkıştırmağa başladığı ikinci olmuşlardır. 

Dün sabah yapıla~ 

lstanbul kros.birinoı 
Rıza Maksut 7500 metrede 26,51,1 ~ 
geldi. Takım itibarile tasnifte Be§iktal 
t.tanbul kroa btrinclllği dlln sabah 8ekizincl getmı,ıerdit• 

Heybelladnda yapıtmıotır. lkl katego-
ri üzerinden yapılan kO§Ular ayni za. Takım itibarile 
manda Balkan kros blrincillgtııe ha· puvanla birinci saYI ,ıs 
z:ırlık mahlyeUnde olduğundan BM ve metre üzerine yapıl 
7ti0 metre üzerindeki lr.Ofular çok ııe. tagoride de Hıraııt11~ yccanlı olmU§lUr. rlb ikinci, Halil n~ 

'1600 metrelik k~yu Rıza Makaut dördüncü, T-:fter del 
18,M da blUrerek birinci olmU§tur. lardır. KoşJlra 4~ ~ 
Eğitmen kursundan HUseytıı lktıı· tir. ikinci katago

0 
J•~.ı 

d, Be§lktaştan Artan UçilncU, Gala.- rinde birinciliği :uıPJr. 
tasaraydan Osman dllrdUncn, Heybeli ği Büyükada, tiçUtı13td ııdadan Fuat beşinci, Bepktaştan b:li deniz lisesi, 
Remzi aıtm.., TaI•t yediod, 'l'odo~ Beşiktaş kazanını1~ 

Yüksek mektepler voley bol karşdaştıı I 
Orman fakültesi şampiyon··· 

Beyoğlu Halkevi jlmnaatik salo. 
nunda dün yUksck mektepler a
rasında voleybol mUsaba.kalanna 

devam edildi. 
GUnUn en mllhim karşılaşmam, 

Orman fakültesi ile YUksck MU. 
bendis t.ak.mll arll8mda, şampiyo. 
nu tayin edecek karşılll§maydı. 

Yüksek MUhenclls takmı.ı, b1rin.. 
el takım oyunculnnndan ild kıy. 

metil elemanı noksan olarak sa. 
hada yer aldı. Mühendis Mc.kte. 
binln bu milhlm kar'?}ılaşmada en 
bo3 yerini bu eurcUc yakalayan 
Orman Fakilltesl takımı, milsaba. 
kayı; 15 - 11 ; 15 - 9 kazana 
rak yüksek mektepler vohıybol zandı • 

rsveç Finlandiyaya neden aJ 
yardımda bulunmuyor ~ 

ğrod 
Paris, 18 (A.A.) - Ha.vas ı FlnlAndlyııyıı do ,,...,ııJ 

bUdlrlyor: ya bir yardıın • 0 tJd ~ 
Pnriso gelen haberler, lsvcç 1 ilirde, AlmıınYn?;0cSJ-' ,f 

htıld\metlnin Finlllntliya tara· ketleri bizzat k bO•oJ 
fındrtn ileri sUrUlen yardım tn- bltaratııl~ln.rını dlrııJlt 
leplorlne mUsait cevap vermek- kf edeceğini bil 90ftl 
ten imtina etmesinin Alman- Dundan bnşk3• ,.,ı 
ynnm tsvcco ~e umumiyet iti- mnu anlaşınnsı 0 ııJ 
b2Tlle Sknndlnnv memleketle· Rus taarruzu 0 "

0
de0 

m» kd.rşı ol nn hnttı hareketi- ıl e,•Jeto ynrdtIO 01-;.• 
nin doğrucl :ı.n doğruya neticesi ketler yalnız 5 .10• 
olduğunu tc~1t eylemektedir. i;lne karşı degil.rf1 cM 

Filhakika Berlln bu mcmle- Almanyayn. kB ıtfa' 
ketlere tebllğa.tta bulunarak almTŞ telAklcl eti 
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Birinci devrede Beykoz: 2 • O 
galip vaziyete geçti Fakat devre 
sonlanna doğru Beşikta§ da buna 
iki golle mukabele edince takımlar 
birinci devreyi ı 

2 .. 2 berabere terkeltı 

1 kinci küme maçlaTı 

ICurlııluş - Eyii:p: !-1 
Fenerbahçe stadında r;inün 

ilk müsabakasını ikinci küme. 
den Eyüp ve Kurtuluş takımla
rı yaptılar. 

Eyüp takımı: Hakkı - Meh. 
met, Saim - Nuri, Faik. Şük.. 
rü - Hüseyin. Avni. Haydar, 
Sami. Seyfi şeklinde sahada yer 
alMrşladı. 

Cvnn birici devrede tamarneıı 
Ev. bün hakimiyeti altında de. 
vam cttr, Haydar çok güzel bir 
ş:.it1e takımının ilk s:olünU yap. 
tı. Kurtuluş ta bir l"Ol yaparak 
bcr<tbcrliği temin etti. 

!kinci devrede oyunun sonla· 
nnn doğru l\urtuluş bir gol yap 
tr ve hakem hlc b!r sebep yok· 
ken Eyilpten ŞUkrüyil oyundan 
çıkardı. 

Biraz sonra da oyun Kurtuln.. 
• eun 2-1 galebcsile nihayet b~ 

du. 

{ .. ikinci devre üstün oyntyan Bc
tiktat 2 gol daha abnca maçı: 

4 - 2 kazandJ 
D!ın hrıf'"'"'"' en mi1him 1:arşı1 O§Wt·~ımla Re§"il:ta.1 Beykc::u 2-- ~ yendi. Yu1carı1d rcriml.erde bıı nu:ıçtan iki am görüyor8'Un~ 

43 UncU dalciknda 'Hasanın dır. B~ykozlular ilk anlarda çok bir şekilde kaleye aokarak oyu - Fikret - Küçük Fikre~ Nazım, 
çe!ttiği frildkl Fahri gilzel bir canlı oynamaktadırlar. Sağdan nun Be~taşın 4-2 galibiyetile Melih, Bnsri, Rebii. 
vuruşla lstanbulsporun ilk go- bir korner atışından istifade e • bitmeııine sebep oldu. Hilil: Murad • Fevzi, Akif • 
lünU yaptL demediler. Diğer bir akında Şa· Gıı.lataut&ray • tfüJeywıuıtyeı 5-1 Halük, Mcıyam, Koço • Bekir, 

Bu golden sonra ovun sert bir hap bir golü avta atmakla kaçu· Bugün Taksim stadrn-!la oon inayet, Orhan, Rüıt.em, Niyazi. 
şeki !aldı. Biraz sonra da ilk dl. Be§iktaşa geçen hücum fırsa- maç ~alatasaray Süleymaniye ta· Oyuna Fenerliler, ortalardan 
devre 1-0 lstanbulsporun lehi. tında Hakkı kale önünde çok gli.. yaptıl:ları bir hücumla başladı -

b'tti kımlan arasında oynandı. Hakem ki ne ı . zel bir çeviri§ yaptı. Fakat top lar. Ve daha Uk da kalarda hi.. 
ikinci Devro: direği sıyırarak avta çıktı. Be - Rehk Osman Topun idare~inde kimiyeti ellerine alarak Hilil nı _ 
İkinci de\<Te başlar başlamaz şiktaıın ortadan yaptığı bir akın· oynanan bu müsabakaya Galata· 11f sahısına yerleştiler. 

lsta.nbulsoorlular Vefa nısıf sa. tla Hakkı güzel bir sürüşle topu ~ray takımı aşağıdaki kadro ile Çekilen şiltler ya dı!ıan çıkıyor 
humn yerleştiler. Bu şekil dev- Hüsnüye, Hüsnü de daha gü.ıd çıkmıştır: yeyahut da çok gUı:el bir oyun 
renin be~inci dakikasına kadar blr .,.kilde Şerefe ge,.irdi. Şere • ,.1karan Mur21::1ın elinde oluyor. 
d"V t"ti r T" Osman - Adnan, Faı••k - c- ll ı.: am e · fin durdurmadan volesi avta git.. .. • Beşinci dakikada sağdan ya • 

6 ncı dakikada Necin tonu ka- ti. Bcykozun aoldan yaptıiı bir hil, Enver, MUMı - SeıaJim, Bo- pılan bir hücumdJ Nazım, ilk 
parak ilerledi, ortaladrı'ft topa hücumda aoldan ortalanan tcpı.t duri, C.:emıl, Salim, Salôhaddin, goJU Hiıat a~lımna takıverdi. 
Saimin yersiz çıkışndan istifade aağiç yerine kaymış olan solaçık Süleymaniye de mutad kadrosu· 12 inci dakikada kil~ük Fikret 
eden Hilseyin, beraberlik s:olU - Kazım güzel bir kafa vurutile nu muhataıa ediyordu. ikinci, 19 uncu cfakikada Basri 
nUB~tt~~lden sonra aeılan tstan.. Beşikta9 kalesine ııoktu. Dakika Galatasarayın bir hücumu ile o- liçUncü, Melih dörclilncii, 39 un• 
bulsporlular Vefa kalesini ear _ 20. Bu gol Beşiktaşlılan biraz yuna başlandı. Bu ilk akmdan cu dakikada yine Melih frikikten 
dılar Bir ka" şilt çektilerse de heyecanlandırdı. Soldan yaptık • beş"nci golü yaptı. 

ff1 ::r lan bir akında Şerefin Eşrefe sonra Galatasaraylılar hemen Sü· Oyun tamamen Fenerin barit:, 
na 29 e~cu dak!kadn ~i\krll geri- verdiği pası Eşref çok güzel bir leymaniye nısıt sahasına yerl~ti- bir üstUnlüğll ıle geçtiği harle 
lerden aldıtl oosı Sulhiye ~l5n- tekilde Haklaya verdi. Fakat ler ve bütün birinci devre ımtida beceriksiz mu'ıa~imler tor>u ayak 
derdi. Sulhi 1{ilzel bir şilt çekti; Hakkı topu ayağımn altından ka· dınca bu tıakimıyetlerini muhaıa· larında fazla tutarak gol adedini 
ne r.are o da avut.. çırarak muhakkak bir golO ka • ıa ettiler. Devrenin 15 inci dakika çopalt•mıyordu. 

34 Uncil dakikada korner kaza. çırmış oldu. Kazımın solaçıktan Si Serafimin bir ortasından istita· Birinci devre bövlece ( S-0) 
nan Vefalılar korneri Mehmede çok güzel bir •ekilde kaleye ha.. Fe""rln lehine bitti. 
ektirdiler. Mchmcdin g-ilzcl şUtil vale ettiği topu Mehmet Ali gü • de eden Cemil birinci. 27 inci da· İkinci devre yine F..:nerin hft • 
kalE' önüne dU~Uyor. Sulhi yeti- zcl tuttu. Bcykozun bir dakika kikada da Sa ahaddin trikıktcn 2 kirr.ivcti altında geçti. Bu arada 
şcrek tamamladı. Fakat bugUn 1<>nra ortadan yaptığı bir akında inci Ga'.atasaray golünü yapu ve Melih, Kilçilk Fikret ve Büyük 
cok Pi.lzet ovnıyan Snim bu gole Şahap topu çiğnedi. Fakat aağiç devre 2•1 Galatasaray lehine bıtti. Fikret birer · ' r'11Y.:ıt "aparak aa· 
de mani oldu. Cahid yerden gfü:el bir §Ütle ikin- yıl.,nnı sekize cıkardılar. 

40 mcı dakikada t!'ene Sulhi • ci Beykoz gollinü yaptı. (Dakika lKINCl DEVRE: Hiıal tak•""• l'"··~ı • , ..,.llzeJ O'" 

nin çektii!i şüt direıfo çarparak 27). Bu devre oyuna Süleymaniyeli· • savesinde daha fazla rrol !.. 
muhakkak bir saVlnm kaçması- Beykozlular bu anlarda çok ler basladılar. Galatasaray hal yenrverck maç•an $- O m .. ;;.1ap 
na sebebivet verdi. canlı oyruyarak milterna:liyen Be hattında kesilen bu akından sonra olarak ayrıl-Jı. Ha. N. E 

lstanbulsporlular beraberliği şiktaş kaleaim. gıkıştınvorlar. KA· Sarı • Kırmızılılar gene Süleyma· 
kabul ederek mUdafaaya r.ekil - zımın güzel bir sekilde kaleve 
diler. Zaten avunun sonlarına dorulttuğu topu Mehmet Ali gü• niye rusıt sahasına yerleştıler· Ha· 
az kalmıştı. Biraz sonra da o. 2el kurtardı. Bu andan itibaren kim ve rahat bir oyun oynamağa 
yun bu ı;;ekilde l-1 sona erdi. pınpiyonluğun tehlikeve pirdi • ı:ış1 adılar. Devrenin ortalarına 

ilhan Hcm§cri ğini yakinen hisseden Beşiktaş • Bocluri yirmi metreden çok sıkı 
lılar canlandılar ve soldan yap - bir şütle takımının 3 üncü biraz 

Taksim stadında : tıktarı bir akında Şerefin gnzeı 

Beıiktaı • Beykoz: 4-2 
Taksim gtadrnda haftanın ~ft 

mUhlm karşılaşması Beşiktag -
Beykoz takımlan arasında yapıl· 
dı. 

Tııkımlar sahaya §U §ekilde di. 
%ildiler: 

Be~iktaı: M. Ali • Nad. ibra· 
him - Hüseyin. Rifat, Fevzi • 
Havati, Hakkı, Hüsnü, Ş~ref, Et· 
ref. 

Beykoz: S:Ua ·Halit. Raha.dır. 
Mustafa, Kenuı1. 8 Mehmet -
Turhan, Cahit, Şahap, Kiunnln, 
KaZtm. 

Hakem: Adnan Aktn. 
Ovuna Bevkodı•lar başladr. tik 

akınlarda iki kale de sıkışmakta-

bir e?pesinl HUınn 90le bir şilt· sonra da Cemil bütün Süleymani· 
le kaleve çekti. Evveli bled 8,_ ye müdafilerini atlatarak 4 üncü 
fanın eline ve oradan van direğe golünü çıkarmağa muvaffak oldu· 
çarpan top falsolan"rı>k Beykoı tar. Bu golden biraz sonra bir Sü· 
kal•s:n .. E!'irdi. Dakika 35. Bu leymaniye hücumunda Galatasa· 
J?Old 0 n hrz ala., ~e .. ilrtaslrbr cıab- ray aleyhine verilen bir frikikten 
d'.!.n bir ak•nda Hakktnm ~Uz~l 
bir ~ek;Jrle HiisnU,re ''""rirdiPi to- Süleymaniye santrforu takımının 
pu HüsnU çok ~U-rcl bir ~t-kilde yegftne golünü yaptı. 
kateve çekti. fakat tnn '1irf'~e rar Devrenin son'arına doğru Süley 
parak pol olrn,.dı. Fı>k!lt ar'~c:ın· maniye sol hah topu kendi kalesi· 
da., E!refin bir sancft-J;ni Hakkı ne sokmakla Galatasaraya beşinci 
kalectn\n en bos tarafından kale-
ye sokarak Beşiktaşı beraberliğe golü de kazandırdı ve maç bu ~ 
yükseltti. kilde 5· l Galatasarayın galebesilc 

İkinci devrede hi~mJyeti elle- sona erdi. 
rine alan Beşiktaslrlar, soldan 
Şeref vaaıtasile yaptıkları bir •- Fener Stadında: 
kında HUanünün ayağile ikinci 
golü yaptılar. Bu haftaymda ha
kem Beşiktaştan Hayatı ve Pey. 
:ıiyi ve Beykoı:dan da Mehme:li 
aahadan çıkardı. Sağ haf Musta • 
fa da Etrefle çarpışarak oyunu 
terkettL Ve takımlar sahada (9) 
zar kişi kaldılar. 

BC§iktq gittikçe hlklmlyetl 
eline almağa baııladı. Ve santra· 
dan topu ayağına ıteçiren Şeref 
kaleye kadar sürdüğü topu J?ilzel 

Fenerhahçe • Hilil ~ 

Bu ata.dda ~ünün son musaba • 
kasını Fenerle Hilal takıf11ları ol· 
dukça kalabalık bir seyirci kiltlc· 
gf önünde yaptılar. 

Fenerliler bu maça Lebib, E~at 
Faruktan mahrum bir tekilde 
çıktılar. 

Fencrbabc;e: Cihad • Orhan, 
Büten~ • Meh~t R~şat, Hayati, 

Puvan Cetveli 

,. Oyun pllblyet Berabere M. A.V. PnTaD 

Be8lktaş 15 13 1 1 !53:15 42 
Galatasaray 15 11 1 3 6.'5: 9 38 
Fener bahçe 14 11 1 2 54:11 ~7 

Vefa ."15 o 2 4 38:24 35 
Beykoa • 14 7 2 5 32:22 :~o 
tstanbulspor 14 7 1 6 35:30 29 
Attıntuı} 15 3 2 10 24:48 22 
Siileymaniye 15 3 1 11 20:48 n 
Tonka.pı 13 2 o 11 14:58 17 
HiW 14 o 1 ı.~ 7:77 13 

E alkan güre s'eri 
2 Mart Cumartesi günü 

başlıyor 

T. C. Başvekalet Beden Terbi. 
yesi Genel Direktörlüğü Organi
zasyon komitesinden : 

6 ıncı Bnlkan güreşleri 2 Mart 
940 tarihin.den itibaren başlıya. 
rak üç gün devam edecektir. 

Bu mUsabakalara: fevkal!de 
bir vaziyet tahaddüs etmediği 
takdirde Romanva, Yunanistan 
Yugoslavya ve Tilrkive milli ta
kımları iştirak edeceklerdir. 

Muhterem spor sever halkrmL 
zm bu mllsabakaları rahat ta. 
kip edebilmeleri lc:in her türlil 
tedbir ittJhu edilmiş ve [stan. 
bulun en geniş sineması olan 
Çemberlita§ sineması angaje edil 
miştlr. 

Mlisabakalara : 
2 Mart 940 Cumartesi gilnü 

saat 14.30 da başlanacak, 
3 Mart 940 Pazar günü saat 14 

de dpva.m edilecek, 
4 Mart nazartesi akşamı saat 

20 de Cinal mUsabakalarJ icra e
dilerek derere alanlara mükAfat. 
lan tevzi edilecektir. 

Btt mi\sabakalarm biletleri 20 
§ub:ıt 940 tarihindetl itibaren si· 

r>tıl~ 
""~.,.,. 

Ile11lcrbC11i - Kalcspor: 6--'J · 
Ta!tslm stadında yapılan ikin. 

ci küme karşılaşmalarından 
Beylerbeyi - Kalespor mac;m • 
da, Beylerbeyi c;ok üstUn bir o
yundan sonra rakibine 6 gol at. 
tnıştır. 

Galatagcnç1cr - Feneryılnı.a 
f-1 

Dün Şeref stadmda ikinci kil. 
me lik maçlarına devam edildi. 
İlk karşılaşma Galatagen~ler!& 
Feneryılmaz arasında cereyan. 
etti. 

tık devre lıer iki tarafm kar. 
şılıklı yanlıkları akınlarla dev· 
re 1-1 sona erdi. 

lkinci devre dalıa hakim oy .. 
nıvan Galatagenc;ler hasım mil.. 
dafller\ni vararak bir gol daha 
attılar ve oyunu 2-1 galip bl. 
tirdiler. 
Ka1119Umri1k - GalatMpOr: 

f-0 
Gilniln ikinci karşılaşması Ka 

ragUmrUk - Galataspor ara. 
smda oynandı. 

Oyun bnştan sona kadar Ka· 
ragtımrliğün hii.kimiycli altmaa 
cerevan etti. 

İlk de•'l'ede bir gol. ikinci dev
rede de bir gol atarak Kara~ 
rilk maçı 2-0 ~alip bitirdi. 

----c• - -

koştsu 
Fener stadında başltyan mek. 

tepler arasındaki 2000 metre O.. 
zerinde yapılan kros mUsabaka· 
ları c:ok muvaffakıyetli ~eçti. 
MUımbakalar saat tam 10.3() 

da Fenerabahc;e stadın.rn arka 
kaoısmdan ba..5Jadı ve Bağdat 
caddesi. Kızıltoorak. Kayı§dat 
yolu Uzerinde vanıldı. 

J{oşucular birib1rleri1e mllıııa
bakanın sonuna kadar müUıiı 
bir surette çekl§tiler. 

Neti rede: 
1- Yaşar, CYUca Ulkü) 6,47.5 
2 - Adnan (Pertevniyal) 6.52 
3 - Halil fH. Paşa) 6.57 
Müsabakalar baştan sona ka.. 

dar bUyUk bir intizam ve diaip. 
Un içinde cereyan etmiştir. 

Kllla Haberler: 
Ankara Mask:snor takı

mının en iyi oyuncusu A. 
cem Ankara Galatasaray 
klüb:\ne intisap etmiştir. 

Balıkesir muhtelitinin ve 
aynı zamanda Balıkesirin 
yetiştirdiği ldmangüçlü ka• 
leci Refet Maskespor takr 
mına intisap etmiştir. 

Ankara Galatasaray takt. 
mı aoliçi Haşim, vazife~inl 
1st'tnbu1a nakletmiştir. Ken 
d'si bundan sonra İstanbul 
Galatasarayında oyruya. 
caktır. 
ccaw 

nema gişelerinde satılacaktır. 
Fi vatlar: 
Bir!nci sınıf loca 500 kuru§. 
İkinci sınıf loca 300 kuruş. 
Husust mevki (No. h) 150 ku.. 

ruş. 

Birinci mevki (No. lı) 100 ku-



en ucuzu ve en Bıçakların 
Hasan deposu Bahçekapı, 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 
Beyoğlu 
Osküdar, 

iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş 
tramvay durağı karşısında. ~ u be 1 eri : Ankara, K a rl 

lzmir - Kemeralh, Eskişehir istiklal caddesi No-

Ani tesir 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Romatizma, Soğuk, 

Algınhğı, Kırıkllk 
ve bütün ağrılarını 

Lüzumunda günde 3 
derhal keser 
kaşe alınabiliı 

• i . . ' 

~ ·'· '. . ..... . 
• 1 • . . . .... . . 

, Kiralık Odalar ' 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane. Atleye. 

Muayenehane yapılmağa elveriş\i kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
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Dün ve Yarırı 
Tercüme külliyat ı 

Satlş yerı: 

VAKiT KITAPEVı 
1-10 kitaplık b1rinc1 ser. 

Numara 
l 8afo 

Kuru: 
100 

2 Aıle Çemberi 100 
75 1 1'ıcaret, Banka. 

Borsa 
Devlet ve ll1 tilal 75 

5 Sosyalizm 751 
5 J. Rasın külliyatı ı 75 
7 tşçı sınıfı ıhtilalı 60 
~ Ruhi hayatta llişuur üO 

Csfahana doğru 100 
ın J. Rasin külliyatı O 75 

795 

Bu !terinin fiyatı i95 kuruş. 

ıır. Hepsini alanlara % 20 
.;konto yapılır. 2~6 kuruşu 

ıpşin alındıktan sonra kalan 
l lirası ayda birer lira öden. 
tıek üzere dört taksite bağla

'1Jr • 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
~;tlı~ 3erl: \'AKIT Kitabevi 

, ... - . . . . ' ·- . 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 cı 5en K..r. 
'1 Dö Profundlı 50 
42 GilnUn hukuk! ve i\tim&l 

mcseleler1 7~ 

.~ Eflltun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeclinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 1 
4, 1 rslyetlo tc!\lrlert 75 
49 Politika felsefesi 75 
-~U F:sıNik 2:'i 

610 
R•ı 11crtnln rıatı 610 kuruşı ur 

Hrpsinl alanlara yU~de ~O iııkon. 

to yapılır. Kalan 4.8.cı kur~un 

1.88 kuruşu pc~ln slmnrak mtite 

hakisi aydı\ birer lira "idcnmelr 
tızere Uc; tılksite b:ığlanır. 

f" Dr. Ah~~·;';~~·~~=.,, 
l':ıkı.irn • l ':ılımhııne P.ıl:ıs No 4 

P:ızarcl:ın nıoncla her ~ün 
~:t;ıl l:i ılc•n conrıı. l't>IC'f oıı ttıt·>· 

................ H 

wc•aw -
Dr. Necaettın Atasagun 

S:ılmlıl:ırı s.:ıo e kadar: okş:ııt'
ları 17 f1ı·n 'frnra l.iılrli Tn\\:ırc 
-. p. l>ııire 2: ~o. 17 ıie h:ı~l:ıl:ırını 
k:ıfıııl l'ılf'r f'f ~ ırt"n :!'l!J;,;ıı 

w 

S\lillıt: A.l\/'1 f/:O, 

B:ı'iılılıih \'l'r: \' \/\11 M:ıth:ıno;ı 

llrr.11111 Nı·~rlyrıtı lılıırP tılrn: 

Udlk Ahnırl Sevengll 

Güzelliği hem yaratan, -
tama , 
bir İ k51 

A y 
ile dişlerinizi fırçalart1 

r-------~ 1 TCRKiYe; 
Şeker fabrika 

ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Şirketimiz namına bir aene zar!ın da memlekete it.bil 

tUn makine, aJAt, §eker vesalr lplldat maddelerin guınrU ıl' 
!erinin yapılma.ııı ve bunların aynı zamanda fabdJ;:aJarııtl 
işi bir mlltcııhhlde verilecektir. ~ 

Kapalı znr!la yapılacak teklifler ı mart l!HO curıııı ;7: 
şe k:ıdnr lstanbultla Bahçekapıdn Tıı~handa ŞlrJtel 13U 
dllccektır. ~ 

lstcklller, şart.nam,.yi parasız olarak yukardald ııd ., __ _ 
Devlet Demiryolları Um~m Miid .. o; 
Sıvas Cer alelyesl k:ı.lo~i!cr tesisatında çaırotırılrııtıl< ~ 

bu işlerde çalışmro ihtisas sahibi işçi alınacaktır. • ,fS ı' 
İmtihanda muvaC!alc olanlardan Sanat Okulu mezıırıl f!. 

ve llyakatlerlne göre 90 - 100 lira Ucret verilecektir. 61-
lstcklilerin vcslkalarlle beraber dllckçelerlnl Anknrs 

göndermeleri yeya bizzat mUracaat etmeleri. (GSS) 

Nafıa Vekaletinden: 
rı.' 1/3/940 tarihinde Cuma gUnU ııaat 15 de Ankarıı.dl' ,,_, 

ı.ı.t:t 
nası içinde Malzeme MUdUrlUğU odasında toplanan rıı ~~14' 
misyonunda cema.n (205i.50) lira muhammen bedelJI 1-n,,,,. 
\ agon içinde teslim edllmek şartile bUtUn malzemesi nıU~:.,. 
den imal edil mi~ olarak ı iO adet kilometre, !!00 adet rııeY •"'""~ 
hnnl ıevhal:ırının açık eksiltme usuuıc eksiltmesi yaP110~,-

Ekslltme şartname.si ve teferruatı bedelsiz oıarıık 
ğ!lndcn alınabıllr. 

Muvakkat teminat (1!54.31) liradır. .ıı,ıılJ 
lsteklllerin muvaklcat teminat \'il ~artnamesınue ) ... 

altı.•· ilkte mezkQr gUn ve saatte komisyonda hazır bulunn1 

• ııııtıl" 
Unıunıl bahçeler için !Uzumu olan Ağaç ve ~az r1' 5' 

konulmuştur. Tahmin bedeli 11!.15 lira, ilk teminatı S!I 11 ,er.dt' 
··r{llC ·.· l.İf• ~ 

name Zabıt ve MuamelAt :\lildUrJUğU l\:nleminde ı;o ıııcıı1"'"" O": ı 
940 Pazartesi gtlnU saat H de Daimi Encümende yapı ·esre'.~ 
teminat makbuz veya mektupları ve !MO yılına alt 'fi ıO~ 
yetl!jtlrld bahçe sahibi olduklarına. dair bahçeler ınUdilrpJ• 
vcsikalarlle ihale gUnU muayyen snattn Daimi EJıcuınc 

* * * Tnhmln tık 

bed<'ll fomlnııt 

tıf\,; 
13!.JO,OO 104,29 lsUınbul ı inci yntı okulu için a e'I· /.., 

reyağt, Zeytinyağı ve Zeytin dllfl :?~ 
Gi5,00 l'i0,62 Çocukları Kurtarma Yurdu ıı;tıı ~ 

kıırd" 1'. Tahmin bcc.lclleri ile ilk tcminııt miktarları yu 1.<sııtıı1' 
<lnlye ve kuma,, :;atın alınmalt üzere ayrı ayrı açık c dil l·..11 
l;iıı.rtnamclcr Zabıt ı.·c Muam!!IAt MUdUrJUğ"U J<B.lcnıln 0111~ ,.;ne 
20/2/!1(0 tarihli Per§embe gUnU saat 14 de Dalrnl 940 
Taliplerin ilk trmlııııt makbuz veya m<'ktupJnn "~ • 1 J' 
Odası vc:ıllml:uile lh.ıie ı;UuU muayyen :mattıı J)ıııııı 
maları. 


