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Garp cephesinde 
Paris, 4 (A.A.) - 4 Şubat ak .. 

şam tebliği: 
Bu sabah bir düşman ke§if 

müfrezesile yapılan şiddetli bir 
muharebe lehimize inkişaf etmiıtir. 

-
an ziyade 

4 devlet, hak ve istiklfıl 
nıütesanid 

V <® Difil ü O ·D ô 
t(Q) ~ r c§l k. O ©l rr o ifil o ifil 

0;unmasına müşterek bir surette nigehban olmak ! 
8 ususundaki azimlerini teyit ve tesbit ettiler 
~~:~n an~antının - Resmi teblig._ -1 Yazıt el eri , L-.-.... ............. _ 

y Belgrad, 4 (A.A.) - Balkan Konferansı 
... ~ı .. hd kazan: Asım Us h kk d ... d k" t bl"... d"l · t" ;_ı ... 11'l·q onre a ın a aşagı a ı e ıg ne§re ı mı§ ır: 

"il b~~'ll ha .. ı-anaında Balkan Daimi Konsey Azasının samimi ve itimat ~ ~llh.ı .ratını d' . ·Af' 
~ 1 a.,~~ kaı-arı ye '. •-:ne ı. • • b. h . . d t ki .. .. t t• • 
~ ~t 01_""'1lların verı~mıı ol. verıcı ır ava ıçm e yap ı an .goruş ea ııı 
, bil' ~ hiit.. •ulhu ıle nla. aşağıdaki hususların ittifakla müşahede ve teı· 
hıi ~tlıh.._ ~ llluhitlerde de b k • ~dil -··oqunıy t - itine im an vermıttir: 

ij._-~ lı.a da le e uyandırdı; 
~tt~ neli otıferansta elde 1 -Dört devletin Doğu .. Cenup Avrupa .. 
q ·~1 hes:h antanta dahil ıında barış, nizam ve emniyetin muhafazaım .. 

l'~":~ ttıu h'la beynelmilel 
.. ~~. Yaffakıret olarak da ki müşterek menfaatleri, 

tu12~~~~ 
~i hu 111iıı ~ ~••n0t daha ilk 2 - Dort devletin, Avrupamn bu kısmını 
'•ııj te("~r~1•esinde elde etti harpten korumak için bugünkU ilıtilif kartı•ın-
~1111~~ t•r e~~elin ehemmi ye: J da ki vaziyetlerini muhafaza aureüle tamamen 

tıı sl!illk..._ gc tnahal yoktur. h 
a ~ .. ant muslihane olan siyasetlerine devam uıuıun-ıe,İııi lflda antmın kuru. 

) 'ıırıa tehdit Avrupanın bu i daki kat'i kararları, 
~iıı~lltıı <la hdc~ kanşıkhk i 3 - Dört devletin hiç bir kimsenin aleyhine 
~k. e - h' ugun sulh si. i 
\>'~ ....... aıttıt.~çt olmazsa zahiri .f müteveccih olmıyan Antantta birleımit kal .. 
~dıı~ı tiiler .. devletleri ile mak ve aralarından her birinin hak, ı"ıtikla"l ve l~i d al'ını Yuzlü biı- halde i 
~ t)tl Oıtta; a:ra sıra ancak ıa. f milli topraklarının korunmasın& mÜ§terek bir 
b-dıı~ "eı·ip asında clduğu gi. surette nigehban olmak huıuıundaki azimleri, ) ~ 'ıı ill'ıtıı ~aafahaJar edip 
~'dı~~tı bu:~:~~~~cyiz. Bal. 4 - Komşu devletlerle kar,ılıklı anlayı§ 
~~tt~İld hunun ~ erccesinde ruhu dahilinde dostluk münasebetleri idame ve 
~t c dcvaın rıe olması, h d k. 

A.,._ -_de ku edıp gitmesi inkişaf ettirmek ususmı a ı samimi arzular, 
~~ "vctiidir. 

~ ı~ ıunı.ı da .. .. .. 5 - Bilhassa Antant dahilinde ticaret mü-
lı!ıık. ~ltıgclir ~ozonune ge. badelelerini arttırmak ıuretile Balkan devlet~ la.tında 8 kı bugün Bal. 
~lduğu .. alkan antantı. leri arasındaki ekonomik bağların mükemmel 

~~~~~~1:;;c;!;: ~: bir hale getirilmesi lüzumu, 
·,ti thiikel !ka ve daha 6 - Dört hariciye nazırı, Paktın 9 Şubat 
u,·._1'; Q .. lkaer l de meydana 1940 .h. d . "ba 7 ı·k b ıt .. n tarı ın en ıtı ren sene ı yeni ir dev .. " eden si ,arın sulhuna 

tı b'. cf,.L Y~aı basiret bu re için uzatılmasını kararlattırmı•lardır. • ~ı.k"lla bu .. k ~ 

t·:ı i~t:ıını~e~!:~ı~; 7 - Dört hariciye nazırı, Daimi Konseyin 
• ~tı ~titri... 1 &"elınesine lü. Şubat 1941 de yapılacak olan gelecek içtima .. 

ttli~ l''ç h· d' ına kadar aralarında aıkı temasın muhaafza .. ~~ ~ ti lc,ti abiıelerin bize tel. 
~ <ılıı~l'et t-~-d7:1'rurettir; e.. sına karar vermi§lerdir. 
• ~ ,.._ k ""' ır edilmi-
~~~~ ~~~ ~~~~~ '"'""""'"'"'""""""""'"""""'""'"""'""'"'"'""""" 1 ""' 1 """"' 

~'i'~·=t~damıarm· Konferanstan sonra 
ııı ~ u~~~ ıörınek ve yedi 

'tı ~ !•aına an Balkan an tan. 
' · ~ ~iya~ıkan Yeni ihti. 

t'ıılı.ı lçjll Q,lica-n VUzuh ile an. ' '~1\~ b . lln~nltnrn ilk 
~;· l!~ı~aılın1 ~·'lası müessese.. 
ı-.· 11,lkql\ antıı- er~ hatırlrya. 
~ ~i .anlı d antı nıçin kurul. 
~'l lıııdeki ~lctlerrn Balkan. 
ıl.~>~ıl\ İr' Udutlarına yine 
.~· ""' %ındcn 1 r~ 1 

' ....... lıa . . gc ccek bir 
()t,~ilıtcr~ın iştiraki olsa 

I..~ ~ .. İçin d ~ ~urette ınüda. 
,:lftıj \;'~ b CgıJ mi? 
~ ltlt)~ l'cı-: 'dört Balkan dev 
t~l t~~e. birb~~Pl~yıp birleşti : 
ıı,. ''1'L-~hıl'lc .. · crınc karşı em 
~ ıı ~ • 1 alma~ · . · 1~ -.ti . değiJd· ga ıhtıyaç 
\'ıı~C:ılilt . 1

• O 7.amanlar 
\ıı~I ~ ke~~.k?mitccilik ce _ 
\...~~iôlrj81 1nı kaptınnış 0 • 

s~ delic::ndaki hakim kuv 
st~-~tı-j l!aıtarelcctleri ''c b~ 
~~tr l:İbi n~"C:. haricinden 
' linİt\ .. Rllrunen Ro1111t 

'-'~~UPheli vaziyetleri 
ınrn teşkiline belli 

Dört Hariciye Nazırı 
begarıatta bulundular 

Belgrat, 4 ( A.A.) - "Hava.su 
Balkan Antantı konferansI 

dün gündüzün siyasi meselele _ 
rin müzakeresini bitirmiş ve 
ak§am ekonomik meselelerle 
meşgul olmuştur. İyi malfunat 
alan ecnebi mahafile göre ''mm.. 
takavi" zihniyet her zamandan 
ziyade antanta bakim olmakta
dır. Bulgaristanın vaziyetini 
dört Balkan memleketinin mü. 
messillcri derin bir teveccühle 
karşılamışlardır. Macaristanın 
vaziyeti o kadar sarih değildir. 
Fakat, Romen mahafiline inan. 
!11ak l~zım gelirse müzakereler 
ılcrlcdıkçe, herkeste. Macaris -
tanla. bir mukarenet tesisi hu • 
euımnda daha fazht bir arzu mu. 
şahcde edilmektedir. 

Sof ya, 4 ( .A.A.) - "Stefani,, 

ye· Hariciye Vekili Saraçoğlu 
Belgrattan avdetinde Sofyada 
tevakkuf ederek Bulgar Başve. 
kili Köseivanofla bir kere daha 
görüşecektir. ' 

Hariciye Nazırlannın 
Beyanatı an 

Belgl'Ml, ·1 (A.A.) - Tebli
ğin neşrinden sonra, dört Ha
riciye Nazırı matbuat mUmeı
sillerine beyanatta bulunmuş
lardır. 

Gafenko, tebliğe na.ve ede
cek bir şey olmadığını bildir
miş, fakat sansasyonel şayia
ların, 'delegelerin katt bir sU
kfın ve tam bir anlaşma içinde 
calrştıkları .alona aslA. nUfuz 
etmemiş olduğunu kaydeyle
mlı,llr. 

General Mefol<.!asla Hariciyı 
Vekilimizin Bclgratta l<ar. 

şılanma.ıan intibaı 

Almanyada yedi ihtiyat 
sınıf sil8b altına ~ağrıldı .----------............................ ________ __ 
Kışlalarda ta·[im görmüş bütün asker

ler cepheye sevkolunuyor 
Am3terdam, 4 ( A.A.) - 1897 

- 1904 Alman ihtiyat smıflan.. 
nm silah altına. davet edilmiş 

olduğu Ma.asbode gazetesinin Al. 
man cephesi muhabiri tarafın . 
da.n bildirilmektedir. Bu muha. 
ibir, diğer ihtiyat sınıflarına 
mensup bazı efradın da sefer _ 
ber edilmiş olduklarını ilave et. 
mektedir. 
Aynı muhabire nazaran Al . 

manyada kadınların kızılhaç teı; 
kilatma alınmaları için yapıl • 
makta olan f aa.liyet artmıştır ve 
Almanyada bütün · mahafilde 
"mütecavizler" c karşı yakında 
bir taarruz icra edileceğinden 
bahsedilmektedir. 

. 
Kışlalar talim görmüş olan 

mevcutlarını cepheye sevket. 
mekte ve bo3 kalan yerler silMı 
altına alman ihtiyat efradı ile 
doldurulmikta.dır •· 

])ii1ıkii Galata.saray BcşiTda§ maçrnad tıbir . gön"in~ r • 

(Yazısı 7 ne.ide)' 

Sov§et. bombaları 
Sığınakları aelip bir çok 

kimseleri öldürdü 

( V akıt J kuponla
rını toplamaya 

hazırlanınız 
(Yakıt) ı takip ederek bu kuponları biriktirenler 

Değerli bir " Kütüphane,, ye 
sabip olacaklardn 

Birkaç güne kadar ••• 

Günlerin Peşinden: ) ' 

Zift · meselesi . 
P~rist~ ve· Avrupan;n diğer bir 

çok phirlerinde büYük . ca~dele. 
rin kaldmmlan tahtalarla döıen
miıtir. Bu memleketlel"de de kıt 
oluyor. Havadan yağmur yağı. 
yor. Kar dütüy<>l'; fakat sokak. 
}ardaki tahtalar yağmur sulanm 
çekerek kabarmıyor. Belediyeler, 
tahtaları sökmek ve tamir etmek 
mecburiyetinde kalmıyor. Bizde 
ise bir Gazi köprüsünün üzerine 
döıenen tahta parkeler bir kıt 
mevsimini sapasağlam geçireme. 
di. Oralarda niçin öyle? Burada 
niçin böyle? 

Şüphesiz ki bunda bir sebep 
var: Bazıları bu işte bir zift me. 
selesi ıörüyorlar. Malum ya, tah. 
ta parkelerin yağmur suyunu 
sünger gibi çekip kabarmamau 
için ziftlenmesi icabedcr. Anlaıı. 
lan tahta parkelere kafi derecede 
zift sürülmemİJ. Fakat elbette bu 
tahtalar için belediye kasasmcfan 
lazım olduğu kader zift parası 
çıkmt!lır. O halde t::\htnlRra sü. 
rülmiyen ziftlerle 1tcaba neler ve .. 
ya kimler :ziftlenmiş? •.• 

HASAN KUMÇAYI 
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Fikir ve Sanat: 1 \, 
~ L.;m-:~ \:~--~~ 

Çanı~ ~apan yan- Belediye memurlan devlet daire- Kömürden zehirle- istanbll!da ~ 
Yollar kadar 
ruhlarımız da 
ıslaha muhtaçtır 
• 
Konyada neıredilmcilcte olan 

kasıcı Mehmet n ·· k · · sıslerı 
Dün bir ıene hapıe lerine aym maaşla geçebilecek Dün !!i~e ~!~ha- Yı1zan! Hlltnfll Egekon gazetesinde Gölkaya ad. 

lı bir arkadaş güzel bir makale 
yazımı. Makalede muharrir 
Türk milletinin mü.bet ilim ve 
teknik eahaaında dlhDere n k1.. 
§İflere muhta~ olduğunu, genç. 
lerin eClebiyat meaeleleri yerine 
bu &§ka bağlanmalan lizım gel. 
diğini yazıyor. 

maliknin öltlu nesine kaldıntdı 
Belediyt bütçelerinden maa! f de ücretle çalışan memurun yeni 

DeVlR demlryollarmda me. 'hya UCrtt ilan ~iiiüflit da «ıe•- blfedla lnh~l buhlndüiu hfl~- 082.li~e ~ettmetf)ft~ 8 . 
mur Fikretin ki.rısı Sultab, ev. let memurları gibi yeni barem ka. diyece !cta tdllttUt olmak firÜvle ltahtlerindc 21.3 nüfnarıı1i <'ı;d! 
vell{f gllfi 8.1'kiaqlnrile beta.bet' nunıı hiikilmlerint t1bi lütulmt!J. de•let diirel!tlfldt.:n Mrine ftfacıtL Mür!n :l't~hmet 0 0<>fü All. kat' • 
Çiçekpazannda öteberi alırken, '1 . tu. Aynı kanun ile elyevm üc- la geçmesi ve ya maaş - deşi Mehmet \'C a'-'nl o<lada o. 
ceb.indeki çantasında bulunan tetJe çılıı.an meıfiurlarffi Ucrct la tötan bif' belediye mettHtru- turan Emlnc adında b:r 'kadın 

Muharrir •kadaşın müt.leası 
yerindedir. Hele garp memleket. 
Jeıinden atırma auretile tetirilen. 
edebi mahsullerin bi.r tezahür .._ 
ftlesi olmasma naııl imkan ta. 
-.vur edilebilir? 

yirmi beı lirasmı 1ın.bıkalı yan • d :r h L .., .!r keslellerden Siirtli Mehmet prp trectJttinln telibiti ustttunda nuffun ıenc İlfn1 ~lediye 81ire- m:ıril'aldnKI az vanmış kömür 
ınıŞ, kaçmağa başlamışbr. yeni hUliWHtcr •tzcdilfniş •c ile- lerH\de" birini üetetle ltpfiesi defi tehirtefımlş~. ftepgi de if i. 

tştn akabrnda farkına varan retten maaşa gesme esası da ka. mümkü.1 ola'..J:lece'ktir. Yalnız, de ~eremivcrP.1< bir halde Ycdı. 
Sultan bağırmağa başl~ \'t bul edilrnitti. nakli halinde naldedileceği daire- kule hastanesine yatırılmrelar . 
t.ra.ftan .Jc-•""~ k t ı~ +' nin tctltilat Jtamltilarınlh mevcut dır. 

~-.. vs-u .. r yan el C 3• ıı:ıeledl~lerdt mut li!Jil lltret· hüiilrlıler ıöz &nü:ni aiınH&ktır. o ,,. 
.r~c:maı:"'~ut ttöh@tçlltl ıe ibUttahd~nt bulurianilttft ""· Gehe fıutuld larHıniarihdald tın. Bir t!e aş9I ieİf tl@ntli 

;A.nc:ak, cWü, l'elmik •e ilim nçUncll iti1h eea biahkemeehı.; let datrelerlni:Uri biHne ayfh mut kümlcr mahfuz tutulmak, 1452 
...... ndaki kifiller ...... :tfti. ae imihiJr eau Mtidım~t, .,,. Uc:retle nailen bytn @am,, sayılı teadül kanunu dairesinde 
fir? Yarabcı adam ister ,..t ._ Şüçu dbfı~i'Ule:k blf 8'!n@ MUemiy~cekJ~r! ba.rı yerf@rae terfi edilmiş bulun:ftik şArtiyle 
d-, ister felaefe adaml, iat« ha~. 0 kadar aa nezaret k1 ~ hr8dduau muetp blitıuıtttr. Ma- maaşlı bir belediye memurünun 
i8m adamr, ister pratıa W,. ffir. tında lnih.indunılin~a inaliknm liyi Vek!letl bu hUSWtalri tnU.. bulunduğu ma~.~ dcr~kiyle fuğcr 
ıllr adıum olsun, anan Orijinıd e<lilerell hemen tevkif öltiiilti~ taıea ve kararmr iÜAitaıılara teb- dairelere nakilleri de caiz olacak-
Mr varlık halketlllesi ~ "1f ta. ttifı Ui @tmijtir. Buha g8r~ beJeatye- tıt. 
lam tartlar ..... h t*rtltim 
ea mühimmi Wa ~ •llL OtobUftM atıa~ ... ailf Beılkla,lılaHH felA.ltet- , İnglhertl için turkç~ 
lmmndan iMi adamın Mt tetiml.. ~ , f 1 . i 
Jün ifadesi ohmla, IJir ~iti tltalahaı iea~ ere Yi.fal.mı müzik neşriyatı 
merhalesi h.linl almrt hhmnia.. Ta1*.Di - YeiüıniH1:U~ l,tL Sayın B~iltlai liitırmuı %elze- Ahk&ra radvt1Su ltftnunU88ni. 
aıcbr. !ttıda iŞltU-eh lt>f'6r :Nütlttln id~ Je feJH~tUC!tHerfne prra v! ttya nffı 25 fncl gÜrlU fhljJ{efij ~~in 

~ld otobuS, 6tlit Mailak . tebertutetl iHniff ~diyor. 2 nci turkçe hususi neşriyatta bulun. 
Jh W. ~ ettlrte ... ~oiii öiı&riilen ge~r1t!n, k klnün i 940 ionüna bt:iar nakden muştur. Hariçten radyo Md. ~
:.~ •wt. fefwe, iHm. uidhl it8tr:tda tifr ffitlfWf ~ ~tdtm yekonü olitri !3505 Ura ne gel@fi 8iBlefee MeJttlptJ!i bıı 

eeer1eri me,.c1ana ... ~ÜliiWi 18&!ilili, tiiitf~ O 1rimif M@rMi Mitli Yinllin tilrkga .~liiphrt ~k ~enil. 
Flbt fM1 ftGkt8 ifmiiJ ec1ilc1ik.. ka~. !I ~ 8Ufrrl_ Uf. hii1ıfi- Kôndtest namffli fltiiR\:aiina ya- diği anlaşılmış, radyo ikinci bi!" 

fi i8w8 .,. fekıı1r CWtilerine, Ü. dith fffltiiiftifttjt ttrihiujttr. türk müziği programı hazırla -
~ ta =U~i~ ~ L::...:.u:ı• t'lttaif lftf 8iiii Atitaı~ iillı ft.;,.;,.._ .. ..ı ... ..... ,. mıştır. 
:1•.-.: tlllCllK ..-tan llllR'ft ~ !e!_c.bH_ tiiiff, wııtııtilti ~· ttDemtts isooo ~yı ın~ntere içih i1linci ltirkqE 
;:;uildeti liiib Mrıet '8pmilL ... ~~ büııhUjtur. Bü e§18niff i6800 par. mUzik n<!itfyaü § şubat j)er • 
~ ~ 8 çasr sevkedilmiş mütebakisi ma- ~mbe gilrtil 17,5 tadır. Prog. 

. ~fl:I ..air ~••a"1un tebilıi ,1 fint•Atdlft lllitlt n hallinde müracaat eden fclaketu- rama" e~lli ~klttar, lia.llt 
aqnyafı ne fJecfeniınmleki f.miü •aralüıdı delere tevzi edilmektedir. türküleri, niod~rn l>Mtekarlartti 
ifW ~ Faİrat orijiml ". Kurban etlerinden so tenekede eserleri vardır. 
lılr hhl,ele WiiP eWıı.ati_ ~de Fatina fMtaıı 513 kilo kavurma letaket mmta- ..:;..:...;=..o:o~·::.:.:;.:.::.:. 

Tehllr ..ua. da hklr '" ii.. ~~~4,~~~'f:ratt:f!: kasına iev~&ımnEic bz&e Kuıı. lki otomehU çarP14tı 

Bostnnrıcla 38 numaralı evde 
!l.'$<:'Jli:t yanan Geredeli Ha~an 
oğlu J\hmetı cİUn gocc com~ır. 
1arıtiı kunitmak Ü!.e!'e oda.c;ır.l.la 
man~al yakmış, ~nra da yatıp 
uyumuştur. 

Fakat. tpan~nldan c;ıkıın g&i. 
hır B.fçf Alime6i 7'Hfr1edi"!lmict. 
fJ!vmn b'ff hatd~ Niimune .tıaSti
nesine knidırılmu~lır. 

Kata yilıJait ~ofBt kaçtı 
Urfalı Hart Mustafa adında 

birisi 24:.13 numaralı taksi oto 
mobflinl Yıtdıida lskuliıt ya: -
11a.n CJO/ör A>xfuııaha •ermis. o 
da dün gece Eminönünden Ka. 
raköve giderken karşıd;ı.n gelen 
F'~thullahın idaresindeki 186:~ 
n.lıhiiriilı ta~i otom6t>illne c;arp 
mış, taksinin (;n taiafmı tama. 
mile parçaiam\-~ır . 

f$tyfor AbchılHin \·ilb'\'l mü. 
feİ$ip ki~mııı aranmasma gl. 
rişilmi~!ir. 

ı:zmir'de ıt .. it dhistnda olduL"; l:ı:~ jir..:'. • a8&makıllı 88.rb,_. bir halde ay dposuna teslim.edilmi§tir. ~·ejkj ,$.t!Jd! Saat J.ı '* 
... - Ulll ..,~ t:JD.da 2020 ntiiıia.raif li.ICSlsi ile 

litçı kaldık. En kiıba8ayı Wr iio.. Tafkasa.pta tramvaya. atlamak Beşiktaş Kazası dıhitin8dd Osmanbeyden Harbiyeye doğru Sinekli heyelftni tek#ar 
=~ rolüiııilm yaWrı Çıb. ~. yere düşerek bafıiiffai iidtep1ffidii& Dilft 'fe ~.hoa e;.ı~!ör Jsmail oğlu Hakkı, basladı 

~- teiferntıHi .. ~ iilfa& bfr hlı- rum geien ,.e f>li'denmt! J -... 
Sebep. SOlyetmin b&iı•inde. _......;..-&--- idedir. Beşiktaı Kutlay Kaza t. Ytiittf ttıtfi (Hfnl!Jfd 1Me : lprıir, Jv ( '4-.A.) -:-- ~kli he. 

ki ~ktur. Maa• -n.et.. Bir mescit aiıazın çökfli 8ar6 ~~~P Bajiktaı halkına ve ttumaralı otomobiline sarpmı,. e lfıi ~ ~nU ttınB@h rl yıl · 
lerin iiliri ~ leba1ı ~ .tiiDIJ!iiüide ~niM ....._ Mng lilire Y9 o1tbfi ~ tlasa.ra uğratmııtır. ıirl \r~urJirm tesirli! ~ltrilr 
inkitaflan ile, fikir, felsefe, sa. ğtiıcia; evkafa aft d numaralı Rjtlreti idare v@ taihrl My~t1ettfte Hl!t' HU ~f8t hft!ttldtt tth:- ?:ffelflıtf:r:ıf~::n~:~ıa.;ab~ 
nat aahasmdaki ilerlemeleri ara.. metr&k mecçi~ yağım yağmur. ' alemn tqekküt etmekteHir. .kikata b:tJ!"!rl!ştir. - · €1.rı.Qa devam Meee1t öidrsa üW 
smda hiç 01ınazaa büyük tesmer lann tesirlle evvelki gece bir • ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~!!!!!!'· rakt!Jir ~jla dört metr~ .vetmia 

-•-.ı.· -~ .... 1 denbite ~ffti'. 

1 

..,... · . ..... .

1 

":: " l!ıı.ıı "' w wı t-u er rirdıi-. tÇlıi<te kimse bbna.~ığmai.n S:ı.11 m oa.r la'.ymıj o at!iıttif. 
MGabet ilim b)'Daimdaa, ,._ lnsanci ,7.l)Y.iat olınanu_ş, eJ!lia • K 15 A H A tB_ C R L C A ::~!~ :ıı!~ :r&~ :! ':re!:!3~~~ zm tetiilzlemneaine giti,ttıiilğ .. _ ta.mire muvtl!a]( oıimamış1ar . 

Tiicuda getirdi in Creko _ U•!- tir. ,ft~hiTile. t&miM iftnil Mdh ~Hfflrlin Td#. ıtır. ~ tıe ~ı4m&Jara de . 
o• ..._ ~ ZI' g • ~tıJÜ mttkmdııdfı _ ..... acafıf: Yılın eı.lilecektjr. Bü boruııuıt tL 

:!:.ıc:'t:~ı:*t1ı-:'::::. Te .. "rru mı·kı"'rı . fio ıun eH&i .~~en.. CemfyetMr!n blr :e;:" lf;tode ayır- w~~~~llm&li!i,2~ e~!,1,;ı 
hir edebiyat da beteri olmaktan UW ti hlılttyettm iliiliıftib ~tii bil' 10 eti- <tikıi.H ya~Mm pahllt 2Mıi ılrayj 3 · 6ettinu .ı.n"' · 
makbr. Uç buçuk mil,.on nun nıailfyett alın iH!ifiliaı;tit. tilılmi.fllur. tiUmii tt:th itllH Mali si k:tbil olıimı:fabik~. 

ı• M :r1iitarmd& oiılii w i&1liUft .liaıiH bi.stım8'lJie, dıtet iılmı daıılfm• tu. g...ıJı'L.._ı..-1.-ı.::.A-ı.1-<ocu:.1.d',;~;;ı..a u .... 
Bizim iPn llllllJOI um ld me.. ırayı gesll HlihiiaD. iraienhetn. itau ifbt dört r&ıWia aartoıunmtl§tur. cemiyetle; n Kc& rttc .:na ~ onı yç 

'le°ieyi: ~117orma. ;J (HuitU3t} - ı:met. lalırl tijtaıtı öt™filiiitı:ıttt. bıo ~ yıır1!dntıti n bin ıtttl;k Güre4 salonu yapılacak 
.,_ ElleWntt hir tm-.ia fma. ki gün üpma kaaat Xızılay u. H&Drliitil •yeılu ülllti)ra f{i~eıt çrk~~tına#r ~~~~ı etmekteditıcr. tJ~~. ~ f 1l.ıt.J _ Bafılte.:. 

lan, ıea~ sız •adete telttdlt mtiiiıt ~kezlne yatıfiıin: teber. görülerek sorgusu yapılmı~ ili emm. • .ıneı:ıhur Arroaıt romanmdan çı_ siröBcden Terl>!ycsi bölg~n 
ft ilim ~ lcltif .. daJal ta iriiktari tıo milyon 584,75i yet mUdUrtuf{µide neurtt aıtma a- P,n frlfiMM!ceif tt~ylrt tııittm~ !J! maliy~ ~'lıi f>Utı-e!!i :f~.226 
olma- ..... 1.- :ıaı- L.....< ~ ~ bttlmuştur. lmımştır. Ken&af, trl•otmde uzun bitıg1ln saat on dörtte yedinci ceza lira olarak tesbtt edilmistir Bu 
yantıi~Ç'Wa w:de *t:.,'7ıt Slnapta yapılan: p;ıra teberru.. mndaet tatmıi oıan :..ıeıı Roman1ı1. ttıahit~me•ınJe tiattıtııcş.l:Ur. nün j4,065 firasr inşaata ~ynl: 
ve ilim tabasından eckl>lnt .. • ati 15 bhı lli'ayı bulmUŞ ve 149 lı bir yahudldir. Memleketlmlze, bU Bti cıitieal;, flit Uırltindli. t!tıtl. nifıtttt. B41il&if m~flt~2rlflöe tiir 

= Wr aknl Jolrtai-. Bilaltie ~~J!r. Y~aıte~~kdareeai gvoa·~ k1h!lete atobUB, İcam:ron aatmaıı 0ze: kat yapan ehliwkufuo rııtı"oru o- bölge,_ bihast \'e kıu:>alı bir jim_ 
nıelrtepleH tiden fal-. fki 

1 
bir .n..u - re leldl'1nJ, ancak ettaıruiın lamam kunaciltir. nastilihan~. l>ir ihr~ salonu iie 

den "1r hnıfta baJanaitianııı lnlJc. ~e tf~ parti olarak olnuidıfön .Oylemekletllr. Hanrt hu; • • A.nkarad yapılmakta olan TUr"if • yh.f:me li!\;ui{ı U staajom yaf1i 
dan sehnlt. ıeçnüJ.!:tiln &cW. vıuuya 888 ~aldii 341818 kilo dut hartctno çıkanhieaıtttr. Yunıuı tıcar1 mtıziıkereıcrt neticc:eıı- l~tJt· AJ.nca: Elnı:lırffln, Gö. 
ve taenınm mile elan pek mım nhn ~ tetttkti tatbrına • Limanda dün sabah kem bir slı medltm~Mı ~ a:&laşml\ ıubal IOnıi· nen. Edremit. Avvalık sfAdyorp. 
çoİ- fazladır. Memlekette teknik gandeıi lftli'Ôrd Ytne A~cık OlmU§tur. Maat bef bUı;ukta. bif1ıyan ııa •:fl!ii Uiiüimijtif. llftfifii aa t&jiiti lelti ıEMi mi~ 
aıİti tahmini,,üzden -k Ueridir. iskel!les288indı?ri ;;:,9r aynı va - ala btlha..na saat dokuz ınraıarmaa • Romanysya kUlllfeW eamuk ,u- tarda tahsint. ıtmlmıştir. llüt. 
'.Ancak bu ••ld --:n0:r-

1 
L.o.•e L.--.. pur a çuvaıaa 28 bin kilo ~· ~-- ~ ~ ti!mı~~r. Ru m:ıllar tZmtrdcn yükle. c:e<1e spor fııalivetlne ve mal7.e. 

-s ... ~. • Dlll • .,,. mıstr ievJredihril§lit. çok kesafet peycıa et.np,. Bo~ ve A. riecektır. mesfne ayrıla.i! uiH 3,980, ma~ 
mak mevzuubahiı be bunun ça. Yardım Seuenler Cem•.,,etinin da vapurtan pek ~c:IUkle lflem~ler. • İbUk! U t •A~ı ta ı t 
resi ıenç)ere "edebiyattan., ft2. ·:1 dtr. sı. öğleye kadar e.evaın etmı. r Jtoı:rttsyontJ bugün tofla- :l;f ve LöLhu.na avrı an pn a 
seçin demek deiilair. YaratiCi ~iyon Şi.WeSt .,8 anC4k 

00 
ikide ual.mıştır. ditratt ~Urt, kiit.o:ı .. ; miıcara lbU. 1 1 llhi ve mUf.ef~n:tkaJşle. 

-•-~-m inkı"pfma mu--·:t lumtyi ~· 1 (A.A.) -Dün ·-1i. • ıtii ımn illikHı8i kili'-a"rıit "me~Ur. re aynıih piti dl 1772 lirlarf. ~ıurn .,... mi ~J ~ ~ilı!H.~l: 1::4.. ...,.., .. __ ..,,._..,....,. .. .._...-.. k nn. .ıı..vreuwııı::y_.ı.u ~ u 4 .... ..,...,_..,. .......... .....,......... m i.. 001!,e he,vetl tarafp.ıdan hıp:ır 
yaratmaktır. 0 zaman l;çlaenen kan.H (ti yapıliif Jcli etıMftft • en ~estt olfatd 11dıuMu~ iı!JaıJ yJl_ ırı.em/ehetfe: lanmış olan otitçe ıstlşare heye. 
kalite keftdishıi göst~. sUnde bir toplantıda Ankarada. ta.!armm tennı .ıru~tte tenilzlenmeslne • • ... ....... titıetı titirtfp e1f!le.f'lil Bel:Jt!fi Ter. 

Bir milletin tarihi, medeni kıy. kurttlntttt buldhi:B yardtfii M- devam olunma~taaır. Dezentektf ~. k ~ Mersin vaıı.ii Burhan Teker bal. biyesi genel cHrekf.örIUğline tak. 
ıneti, c1ünyayı görüıü, hatta rulı. ven1er cerlilyetiıf.lfı Myon 11t1be- ıen otoblW~ ~~ii İ&nlrli tiııdb evinde ikinci konteraıımu verml§Ur. dim edilmiştir. 
larm yeni ülrplata göre dökül. sinin teşkiline Jtarar 1'eril.rlıf ~ fıe~~erine dair kAtwUar yap~tını- ''Türl ld&te btiıfuk latihl., ~WJ :81 
meal meviuubllhso'lduğu iaiiıak. tir. b~ '1 kon!mlıı btı,tik tiır ıtaıııbatık tir... K6zlilfla bir ıfif 
u sanattan, edetit-ttin hilıl .ı.. .... ,.t.....: tJ .,_ zerlnae ~yte ktiit bulunmıyan fmdan cltnlenml~tlr. k- ldı ~- Ja7fGQT71KI :7ffitfri AUmGn001ll nakil VUttalan kontrolden kaçm•• Kil.Çift yazgeçilebilir? Siiiit .aamıa;.. ... _, .. r.i 8W"t.'»ôü r - ..,, .'L ~ •• •l t. s r.._ \. ÖuA A-'l.l.L.L :ı.. 
-'-'..L-k'·-'" .uç,..ew l.6rMl\Tifl&t tctAkkJ oiunaraft ıc!erden meooJtfe. • Aamıa mbmı hıfeı1111 IOd ij,f}. KODn; ( ıd) - nosanm Tetir! 
11R1na ._. lü llint 9e telmii Cliift. To1oat, 4 ( A.A.) - Jandarma ce'kt,lr. lanbsmda ''Adana bnar blrU!J. .. nln köyünden Yusuf oğlu Mehmet adın. 
)'UI lçlft ftiyda)j olmatlat-dıt. lP..ıln= k etal il • ıitıııat vekAlell. kısmfft fili~ lAğvine ldtlr. v~~ttr. • • dald ıteİlklbıi •'11! lllftlleft •hmct 

Edebi kWtitrü kuvvetli bir !ıe. To an f~ ;w~ı. v~ ~~ devfetıeı{!fhffte!t I~ Bb- ~Fcıji iıdlt. • Bir mUddettenberi kaymakam kızı l:furauyu kaçırm11ttr. 
kim her halde edeJ>i kültiirü za. Ceınaı lh 4tın :l'JrbaaaaıH ~ ıamıfht. Flfı.~ ~raka.ltt ve iit. tari.fmdan Yekileteıi fdanı emım5ıtta HAdiııe zabıtaya k1%Jll babaaı tara· 
yıl bir hekimden daha çök inki. klklerini milteak@ Nilt.Sara git. tu l§Uırl blrlbirlnden a}'ntmıı .;e Hü olan ô!yliln bel~ retsıı~n~ ~ı. fıııdaıı biber '·erilmesi tlzerlne num. 
ıafa müsaittir. ml§ls:. Jabda~ umuaı ku.. tımmıar t.lit bir mlldürlllfe lııaJlan· ne mtıİıaıdtilletmiten Hntmet Oit>Den yete ~ ja.iidarıtıa Jtuitlknctanlıfı 

•... ,,. tnan ne vitı.i Ntk~ fe! infttd-. t.zi! kıSmtlt l.ıüMaii tÇfft ae ta,.th Mılnıı,Ur. MebtneUe Dlırt!uylı yakalatarllk adlt. 
Bütün tCKDİK lılei- lçİri titiiiu ilke elerbı \?iziyeiterlnl lıı::öz.. bir program hazttıaıım~:.;..:;.. &akfilr. • Karaman kazam h!l1Htıİiet ~- ~ye tealim etm~tlf. Kaemtdığı !delta 

l>ff. riüsal diye alabiliriz. f'!.:...... vt. ~... , ........ _,_ bu 5 "......- ı; b •- .. .ı 1UI1 e ucD ~c;u-eı ç.a gün Reşa.4iyeye eli. ç&llf&Jl f§~Uertn '8fılYtt t.ı(ı-ZJarı torluğıın& 928 11tt ın~lattbdan edilen Durdu ıa ll.&Oll verdıt! ifadede 
teknik dünyasını aadeta ~iiiii gelmışlerdir. Niksar yplq ~ +fi 111ıh1 balmnlan hatkmda aa yeni Tahsin Artunkal tayfa oıtihm~ur. tYemhede ~ İ§ikım; M&ıiınet berıı 
kalıp düaturlnrdaıt, b ... plardan rJnde valimizi ~ -~~Jı kllrarl41' ~erllmlft{r. • Konyada çllrUk evlerin teabltl ki~ Mi!l!medt ben Ü~l!mt) 
ibaret farzetmek intafsıtbk olur. ve civan halkı ~~ ... rdı'~ bu''yilk • y .. ..w.ıl. ~ -_._.ı ~uaı.c 5• • ?dUst.aıdl ressamlar ve heykeltta.§ l~ bir heyet tetlllklere biqtanuotır. deıdf4Ut.J ~ utıllt dtttıasmtll:fi 

Bir Ceriiİ)'et içinde telailll; \jMi:, yan\ımJart: dolayı h""met ve tar blrlit1 hallcnlnc!e bir tbptahu Belediye reıırı. x. Dttndar csa bu meae- btltatt biibl.»tna ~ım elnı&djiır. 
sanat ancak birbirinin ıtıfı altın. KI.Zilaya ~ Btiyauktin fstit. yaparak, parlı ilulütieretlbtli ~~- ıe ile ,alandım atlkadar olmaktadır. • o 
da inkiPf eder. ran hislerinin ibliğma tavassus lil ıtararlajtn1nlftii'. • Bir mUddettenbert tstanbuİda bu. Öir kitiİ 18 ı~neye 

Biz manleketimlz Jçin bHtell etmeıJhl Jand~J' ~ ~ • • bazı ıtdpr11sund ;limlitiüaan Junan Konya nu.ı Nlumeddln ah• "' ld 
hekim, bliteli tnhhendis, kaiiteti ın;~nah an CJ~. e,ıemtıi~ • f!ie.n t&hbi ~kelef.ttıdı tiidiltll P· Ataker Konyaya dlJnerek Yai2festne m K •m o u 
ilim adamı istediğimiz kaıdar ka. lı§ılmaıttacı.r. Parkelerin ortaıarma b&§lamJJtır. f'tırdrdafl, fHttMıst) - tiaYt'L 
ı:teli ~ir, kaİİteli romancı, kaJi. lzmı•rde 

1 
... tı w..~l t:.tr}ı•E:. oluklar ve hım terllbat yapılmakta • Mtlnhai butumm Amuya beledİ. mm lkltıcf J:ttıı!tı Zi:f@r titıtfıall~ 

teJj hikayeci İstiyeİim. Çüttkil tna. D K Git. ye matı~ Asadan Hllrrem Betok f iooe 'i;fÔtt!?eneler tta.stttda bfr 
bedenlerimiz kadar ruhLirnnızm Jeti ktirtl dfbr ijdbatm Jtrftıııdifd~b ıubarea k"P. ileçllmlıUr. avl?fl hhiı;; Reeeti Uhfılila" 
da aıhhate ihtiyacı va..dir. Yollar tzmfr, 4 (A,.A.J.-- Yarın muh. r0ıınn naıcıtye V'Uttaıarma açrlmaaı • BU 9ell• lııfu~lada M tou pamuk iifAI 18 eihlitn bbttlnbartl bt. 
kadar ruhlatün1ı da ıdaha mUh. telif itııltlt tuceifl!ff lôptaftl. ldtt!l~ttteıdif'. ğa~ ile HU.stdtvtt ttriınfi.tak 
.._ rlk İthallt btrliıden teaia1ne Jta. : !:mıaf eenuyetıetl mıı,tereıı: 1atdmı = ;:m:rİu ~e~m~ =rn1Ht"'9. Telftd-~ '~ eıs-

ııı.;y..~~~~~~.....L..a..:.....ua;:az.ı..___...ı...._~---ır:ı.mlh!....~~~~l..tlllıdil~a ~um~Uml!!!!!,..~~~Wı~lin~car-~~tıumı~~~u~k~~~~~·~~--=_J~ai;~ ıs.-t.lft' 

taliit bu iıtlı!r, ,._ 
sif, devamlı ve sık of" 
giltere ve Türkiye • 
'9!u kıilir, Wtün /4 
tme'tile otıili. lblhp~· 
l>ittinmn idft hakik•1~ 
lı muvazenesini karartJI""" 
dir ... Varıntf l&'i"ftftf 

i •• 

tl<f defa 
dünyaya geliş! 



3 - VAKl1' S ŞUBAT 1940 

v:kQ~~ . ~~!!~1:-t!l:Cl]:·rrJ·~·~'=tt ;]J ~ 
a tıle muhtekırler Alman Generallerinden Von Giy ·om Teı ve 

•ı.~~~~~~~~!~~-~~~L~~~?.. Meç'in şayanıdikkat bir makalesi nı.~~.~.~lı~~!!un-
,/·"ltl ehaı~ •çın k__,ızg. ın. fırına atılanlar, beş 1 zw aw M ' ı r "' · re . .ııüo buhın:ıu lsviçı-e. zul· 

'tel'l/- v "c1tarttıgı i"'ın kulakJ,,.:utn·,..an ;;;i;;-ı:. i Al k 1 .r& - lf h kk d wuıı cu 1;'.iducui i i o inul or-
tı ~~--~~ ... ~::...... !r u, " ~ v~ i manyanfn U lanulQI şaşır n1a Si yase a in 8 ~::u~ı:k:~~~:· ~::ır~1~1~~i~~ 
bı....Q~~;~kbicepliplheral.k~::····,·• ... H .. ::::·yın·:··••Be ..... y •• :ır-. ··:ün· ....... :::e .. b·:

1 
Sulh ist~in ınemleketlel" Al mck luımdır. Nitekim 25 9m'le sif edilmesini tavsiye etme1Ctcı.;: Js\içrclilcı·hı t;clfmı \eı•ınc~ni 

·~""<l ......, t'"- ·~ u ,., ..,vu manyanın Romıurya ilzcrinC:l bir dncl altnrş oldu~ulriui yerler de dfr. uını-ctmi!;öti. Uiıyuk \3tuııpcr• 
iJı« Un 1dUran nıu ıne •. ka. tebaasından olan bir meyhane • hareket yapacaklarından endi§c muzafferiyete kifayet etmemiı. Dl GER İ5EVLETLER1 BİT ı.;,. ,·er Giyyom '.l'cl 80lüm vorın&' 

llt SOn aldı'" htekı~ler, ciye kızmış. iki adnmı He gidip etmektedirler. Eğer Almanlar ti .. " RAF KILMAK LAZIMDIR rınce hcı·kos onn: 
~ıh.~Illıly: tedbırle, meyhaneciyi adamakıllı döv. Ruslarla bh-tn:t!' nare'ket edcrelt Alnıan a!lkerlik ffiUtehassun aa.;. Diğer. devt~tler. doğrudan doğ. - Delirmiş .• dcU1. 
· ~u anıaın~ 1hakkı müştü. Ut.altlaşırken de civarda. Romanyadan ilttıs:il:li imtiyazlirı ha ilerilere giderek, hatta lSUtfüt. i'uycfı bir db!ltluk ve ei\dirck bir :Pakat Tel. ntçlıı scUl.m Ter• 
bl Om~. leın<'nıı" "' 0 :ıcaU. ki esnafa! nı arttırmak istiyorlarsa bu endi. Fransanın işgalinin bile muzaf. tahdit ile bitaraf kılınmalıdırlar. medlğiıtl ~u sözlel'lo anlattı: 
~· bf't' bahs~deed~k~n. - Siz hiQ bir ~y g6rmUş ol. şe hlik1ıdır. fcriycte kafi gelmiyeceğini ııöylü. Bu hu~utta Fr.ınsaBatt bıüisölun. - Selfim, ı•iitticlei'I küçük o;. 
~.''llı, r kaç vakasnicıdden mayın .. demişti. Fakat asıteri blikıtiidafi ft!t'lük yor: muyor. Fakat HeT cilmltde tiöy. tan ınsaıılann riitticlcrl büyük 
t tıft 1 ka:y. Meyhaneci, ikinci gtinü mcru olunduğu tamali Almanların Ba'l. ''Luvar &ahillerjne muzaffer o.. Je bir' lfüK'U h1ssolunuyor. 1taı:. ln. nnlura gUstcr<Uği 61r tazi.nl 1tııiış Çedik J>anu sup olduğu sefarethaneye milra- kanlar üzerinde \te ~aradeniz larak gelsek bile Tayrnis halkı yanm bitaraflığı haJdtlttda §U eseridir. Illr küllllın ~elflm \"Cr. 

lt:ıi.ın l>ara tiyade eu huh. caht ederek şikayet edinee ir;ı bil. haviasındıl füla t~dat yapma. yenibni' olmıyacııktır. Bunun i.. cürt'JelC't ktııtanııl.yor: ruok, sclfiına li\yık riitbclere 
a~ lnUbaşır sa~rş. o. yilmüş, resmen tahkikata baş • rruş oldukları görülüyor. çin Fransiilann lngilizlere yap. 111\al)'aıttti 'f'niyeti atlamtle tin'Rtircttcn bnşka bir şer d~ 

'(la:rr_,..._ ~YolUiiJn tertııkıye lnnmışt!. 1'.,akat meyhane clva • Gerçi Alrtiin'1ann ~are~etler~ makta olduktan yar<lımı kaldır. tetYlk e~ dlaıiisından llay • r;ndir. 
s11ıs1 esnarı UŞtur.,. rmdaki bütün esnafın: Uçüntü Rayt hükümetı gibi mug mak tamamen faydasrzda. Polon.. ret etm~liyi• .. FaUit .Alin&n. Sellim \"Crmcdlğt takı!Jrde 
~kk~hvCSiıı(\ ndıın Haeı - Biz hf9 bir şey görmedik.. !aktır. Silahın nereden patlıyıı. ya misali, yardım etmelUe oldu. yMın asket1 ~,eti didia iyi idam edileceğini söylMiklcrl 
.ba~Oadulfnh adl kahve demeleri Urerlne meyhanecinin cağı kestirilemeı:. Bunun i?n ev. ğu bir devletin yenikrie.İyle in. olutııit ı;a titkili lfüııe öba elv~ ,•ııkit GJn•om Tol sadece .ın-
t'e\'e Vetiltn~kf'~r şikaveti kavli mücerrette kal · vela Almanlann şaŞlrt:ma sıyasct.. gilterenin mağlUp edilemiyeceği. nJti olüt'.,, lümscmi~ti. znllm Jc!'ler: 
~(! fı}{ tlefvedlJıni t~ cı mıştı. letini bilmek l!wndır. ni göstcrmiıtir. lngiltct-enin harp K.AZA:N'ABtr:.tRtZ, AfıCAK... _ Glyyomn bir şartla affo. 
~Yt Ltıt.ri ~r.,.. . 1~ o vakit Hüseyin Bey se · Alman generallerinden birinin siyaseti mumkün olıtn bütün yıkı. General Von M'ee, esas olarlık elerim; oğlunun başına bir el· 

aYlien ikt'~hının farethamve m\iracaat etmiş. neşretmiş old~ğu bazı ya~ııa: cı kuvvetleri AIJT.anya aleyhine muzafferiyetlc!rine I~arct ediyor. mn koysun. U7.aktnn ataca,ltl 
'"~·· ı;_ .. ı as eL ~hreminlne isnadatta bulunan H'ıtlerın· Dan~ıg sabık koınıserı kaldırmağn hazırdır." T.:Iatta teferrilat oil"r..;'! Alman kl 1 di\ ü -rse hn,,.atı-~ .".:' glUılerj mevhnneciye layık olduğu ceza Bundan sonra general kCrldi c. a 4A 0 n e map ş ru " tı-...""'ı:ı:dth~-ıa esnafı fof. ver"ıldik~--' so"'ra tarziye İ"'in Roşing'e vermiıt olduğu beyanatı mütehassıs, vatanda!laruiın iktı. nı '·nrtarmış olur.. · 

"'I )~ rı ı..cıı 11 
" 1 aktıtd r dU<tünücıünü şöyle hülasa eiUyor: ., li t ii aıil'"' ,,..,_ \.!-'~ -• b l ..._ '4lkı~l arı, kız n ihlikar huroruna çıkanlmasl?11 !ste?li~: tamam am 1 • "" :< sadı \te ya u ışl i:lnlll4 Udld. Vali •~n n yapı mıu:ıı mmu• 

rı. ile d l'llıJ, kas grnl fı~mın ti. Zavallı rneyhanecı bır tilr~u Alman ~enerallerinden y ~ l ''lngilizlcri yakalamak için an. mınôan ban ma1irllifıiy4!tlere kat kün olmryan bir işti. Glyyom 
'l<l\'e "'tln>atlaraaP. arı, KU • kendifıi kurtaramamıı:ıı, hııpıs Meç'in 21 Kdnunucvvel 1939 ve enle kendileriyle tema• etmek ve Iaifm'lilarını dıi is eml1.<fr .. O ka. Tele .;oct1i;;"tın11 öldürtecek ,.e 
~a\ tikten <.:IViledikle. yıı.tmış, ce1.astnı bitirdikten son. ı Kanunusani 1940 tarihlerinde çarpıırnak Llınnd ... " da lô tsveçten alffla~a mec:ib\ii' ona daha (Ok eza Tercccktl. 

~,~i;!arnıa 
0

eson
1
ra
1 

yaıtm ra da sef ir1e tarziye vermek ü.ı:e. ''Döçer Adelsoat" gazetesinde Fakat tngiltere'yi nası1 yakala. o1dult1at>i çellıt v!' Rottiar\yadan Fakat 1rnhramnn tıMçrcU, ay
u;ı:tıa .... Yılında, Çe ın: re Hüseyin Beyin huzuruna çtk. neşretmiş olduğu mal:alelerı bu ıbcilı, ingilizleri nasıl sarpmalı? ihfi}façlattnı temiif e'ftildhi pet. nr samanda Jyl bir nişancı ol-
\!~ltıl!G "nıllh~-kn7!Jredtlen mıştı. Fakat huzurda: ara-dadır. İşte öu hususta da general Meç r"öl vi bu~daYin blll! ~rbestçe ı'luj'.,runn ıfö~'termek lçlli c.atıı 
~f ~l'l?ıı ı.c ır tnaku. _ Hüseyin Bey; hem dövdUn, Bu neşriyata Rayı hükömcti §Öy1e diyor: garfıfıl al'.N ettiitm. ülve ediyor. kilıtlnr soviJlğl yavnısunnn h .. 

lçjııel ıbadtı:ı nıaııv ve ip. hem liapscttirdin, hem de aya:. tarafından müsaade edilmiJ olsun "lngilti imparatorluiuftan ku? Fakat bundan' sonra da Alman. şm" konan elmayı dfiŞi.irdn. 
lfva, ı..:ı~ok Çid?.ad !'ardan vi. b"Ula. kadar getirdin .. demekten veya olmasrn, askeri bir düşünü. veli ne buriid~, ne de ki~lar üze- yanin kuvvetini. temin ~<Jen ma~ ,Jc~ıc-t, hayretinden dona kal• 
~Jti~ll}'ol'du. eUi tedbir. kendini alam11mıştı. §Ü göstermesi bakımından fevka. rindedir. lngilterenin kuvveti bir delerin israf ~~evinde ısdr mı~tı. Fakat fü\1~ Tcl'I scrlie~ 

~ı._-. etiıı ........ Hüseyin Bey, :ralnız sütc;ü ve lade enteresandır! H~ ..1,;r çok müstenileke ve dominyonlano ediyor... hırn.kmamı\k için Çıtre anyor-
.h:.~;esn~,f{~~~ tnUsa. yoğtırtçu esnafı ile başa çıktı • MUCfZELERE Nf\NıLmASIN nı Britırnya adalıırına baflayan General Vo.W Meç, AJmanliiin flu. Bellndekf faz.la bir oka 

ı. ı.:~eU cU .~ t.ardo. ma.Zmtş. Bir wın lstanbulmı bÜ. General Meç bu ma1talelerii'ilde deniz ydlları üi<eindedir. Bütini pek mahdut lmıtantara .~k ol. l~-ttrct Merek: tıordu-: 
~ edJ!11Uııunu.n ril~ sayıla. tün yoğiıttçularmı huzuruna ~- her ~eyden evvel Atırianyada u. bu yollar İngiliz limanlanna çılt.. dultlarını tcbaHiz ettirdigı halde _ Pekl bn oku ne yapacak• 

\'a~ı .ktı. hükümleri iırtmış. El.rcnaf icE!ri l!'irince ~- 53n muhtelil hayalleri kırmakta, tığma göre, bu limıınlah dde eL garip bir düştiiice ile niha~ ne. ., 
bllla. 21 Osın remini ayağa kalkmış. Tabii e5. bu Umit ku\1Vet1erlnın ICanatlarını mek aslıını boiaz•ndan yakala. tice hıikktildi fevklila<le ni.kol>irl tinT~l. bftymc blr st'ddinetle cd'-
~ tı ~an P~ diye naf, kopaca!C bir kızil ıtıvamet kesmektedir. Makalcirtn cntere. mağa kafi selecektir.,, bir lisan küıtanıyor: vap verdi: 

Utdıı~Yin tafj ... enıfnlerinden beklerken Hil.Scvin Beyin tatlı san Jüsımlarını bir1iltte okuy~ f "Mahaat otan lhi>.lretlerılrilii _ J~lmn"' dflşi\rf-ıttcyfp Oğ· 
t~; .. _ nu ~ittnaınesi de tatlı nasihat ettit?ini gmiln hay: lun: L. MÜŞ~~~:ERMEi1NLIŞ (cnalide düjiffiee ile sartecltt>; fomu Ölclü;:;o ıdım. bu okla da 
f "nl"<lll \'ela nıatnameve ret etırilşl(n'. Memur1ardıı.n birt ..Yeni manyetıi.: maynlM' yal. kırnet ve üTı'kiriliiıiiir.ı!i Mii k&:: seni öldüreccktlm. 
l ~~k iht·k~feden fazla dayanamamış, ayağa knlkrşınm ıuz baflnB harbin neticesini temin Yanlış limit yollarını bu şekil. ti rifere yıiklattiriöat•n teteb. \'aU, bu cc,·nptnn Gtyyqm 

ly ha1 
ar vananlar. sebebini HUsevin Beyden sor. edecek iri&biyeite değildir. Bun. de kapadıl-.."tın sonra General büderde istif 4tme2: ü hobi Teli mahkfım cdeüileceğf için 

~a\'a ti ıı~~diliynr; te. mn• ve .,,. cevabı almış: lann wer üzerinde rolleri olabi. Mer, Al-.. n okuyucularına aon matlabil hf\rp poül'ılsiyelimizi t 
oıı ""="GV k )' -:1 ...:... k l 'h " d ~·ıd· N"tcki :r ...... memnun olmuştu. Onu derha ~ lllu.vo e aaar pı. - Bu adamlara hi\rnıet etme ir, fakat nı aı egı ır. 1 m darbeyi şu şekilde vurmaktadır: dufinDJdan atttmt ve 1'arp gaye. netyettir<U. li'nkat bir tesacliif 

f t>e t~e:ırıa~r. Ölçek Jiizım. Zira. keramet sahibidir. aeÇ1?n Whin büyüJc bertos'a ve "Yakın bir anla1may• inilnırnak lmihliide ülb\ Wr .._. ile hıi.ı Gfyyom TeJJ kurtardı. ımerf 
M~~-lll(!r,,._ ·h Eıı:arıştıran. ter. Suyu dondi.ırlıp yoğurt ya. zeHUli p:zlanrridtd da peli mih- aafclill"ık olur. Her zaman reki. re"Wf edWM, o aman feni ~ h --~..:ııı e i"l:n ,. .. ·'!'11 a Le ı ~ ~ ~ " "--h ... ~. kclepçcU bir kayıkla aı~ -

"'il. li ı ı..a.nlit ve pı:y.•orlar.. _ dôt bir tesir en uımu~tu- bimızı' ·0 manevi vaziyetini Dozına. neye tam bir itimatla ._, 7--.. 
"e Ut> id .... u....ı-- • .:2~ L leccğl kaleye götUrütnrken. l. l>ır ,, aydan bir Böyle dem~ine rn~en, 1' - Ge~ril meç 1Ulll4U• ıcaw 1 ğa uira§acağımıza kendi man~ liıü.;,. 

b!•kta, a?ıgaya konula. detıt cezaları ile Hüseyin Bey, 15.hiahn ttt güzellerini böyle bir yetrmızı sağlam tutumağa çalıt- AMERiKANIN Mt1DAHALE.ı v:e~: a!!~ :~~~1:t~ i~~~~ 
ile bı~ muhtekirler gibi süt~ü ve yo. kalcmde sıfrra indirdikten t.onra, malıyız. Millet harbin icabettir. tNf N sıı. ööZöNUNDE I 

~d~~ldı~rub!ekirin i. gurte<uları da yola g_etirirnilş. bal:faelerin •eyriril değiştinneğe diği vazifel«", her gün kendini S .ffuTMAMALİl tulma üJ:nidlnln kalmadıfıbli 
~'ll:i · ltuht .gostcrjyor. Tarih Ve!!ikaları bıre şı.ınu i~ kali gelmemiş otan l:)üyülf weri biraz daha fazla vennelidir. Bu gören Tel: 
f(\t <>~l\a ~ar ekır bir fırın. bat ediyor ki hile ve ihtikar, vaiaları saymaga ba~lfyor: vazife ki arnmmlnn bir çokları. Yeni sene başlar1ııen yaprlnUJ - ElletJiiil çmün, katıA't 

ı}l'ak k~; verilince. daitnıt ve daima ~ter şahsın, is. "Şunu da takdir etmelidir ki, . • ~ 1 ğ taidir olan bilanço ve tenkitler Alman tmrtanCaAmı.. dedi. Vnlltıııı 
. 'f \ri ll,1fag . ldd tli : • et . ..;..,u.:;,, 1 • d 1 d mız bunun ezıcı acır 1 ını K k Am ... I ile derhal kcle ..... csi clı-e kaıta.sıJnı gör - ter kanunun oL<mn ş e tem- Dinraç tiaıuıı çan e Po on1a an edecek ,hatta tahayyül edecek oku~cularını her halde pe ne. .., • n 

h l lQ a ~öyle lan ile yok &Iilebilmiştlr. Çün;.; atman 700.000 esir, denizaltı ge;. vaziyette deg~iliz.ı• ıclendirmemiıtir. ııaıı TeJ, kayığı hakikaten knl"' 
~it ~ ~~· kU ne 'her şey fani,, deyen din.. mi1erimizi.n Skajoflov'd&ki mu. Fakat en şayanı dikkat olarii tartı. Faknt sahilde tPkral' zlıl-

llı \>e hUk\'orJar, iş bL dar, ne "bu dilnya t~ıtendere ttffakıyet1eri, Friz adalan üze. BİR TEK GAYE: "tNGİLTE. tngiltercnin ezifmesinl lilkaye e. Cire ,·unılacn::,~nı btl<11rtl lc;ln 
ıt11!ıitiacakQınet, senifi kalmadı deyen .. filozof, he d~ nncteki mınaffakryetli hava har. REY! MAôLOP ETMEK!" den bu makalelerin 1u neticeye kon<linf karaya atar atmnz, bir 

\ıtri~ <>lrrıar.$a Bu fırsş.lı "Kartın bile bir knç karış topra. bi ne düpnan1arımnın kUvvetini varmasıdır: tekme tıo ka7ıi,rt ufAJd&Ştttdı 
halis ı_aınparaa.. ğa ı:ömiildü,. deyen adam oğlu c;;İrenmenfrze, n& de harp vuiye.. Bundan sonra general Meç '1ngilterenin mağlubiyeti /Üi. te fillhlyctln ooşi.ğl dttl';lara 

tılıL ' (!Klllex diye menfaat ıre bilhas!a para. hırsı ti llikkinda bir fikir e8inmeğe kfu şayanı dikkat tetkikinin müabct alo • Sakıon'hğı cJüıünen A:me. k~tı. 
b:4!ltf • • ltarŞJsmda imn.hmı muhafaza e. fi gelmit değildir.'' tarafına geliyor. Ne yapmalı? rikalrfarrn gözünde .ılünrayı ta. nn firar, fm~rentn t!tfltlAi 
q~ ~tı aın deb:lmiştir. Hatta Alman generali §unlan Programında bir tek bahsi var: mamen deiiıtirecektir. Bu talL +o 1ifimyetlnl <loa"Urdu. Avn8<i 
~- Pıl Usan a1!_sız dU.ımam. lı"ıkni meşhurdur: . • bile söylUyor: O da İngiltereyi mağlfıp etmek. dirde ve IMı andan itı'baren Bir. turra liiikftmetlnln sevkettlğt 
~ı~ ~ ~tn agagt RUseyin Padişaha gavct kıymetlı bır •'Batrmııt oldağumuz gemile. Ve İngiltereyi mağlup etmek i - leşik Amerika devletleri ordula.. ordular, Glnom Tel TC kAytit 
~St 1htett~tndl)ki vaka. kum~ hediye etmişler. Padişili, riii tonajı bugün tiir milyon tonu çin de en müessir çare tecrit z!· nnın harbe müdahale etmeleri ı)cdcHtıln rets1ıa altrnC'ta top
lıt ~h· tetkık edil . tem ~şım ~:ığırıp bu kwnaştari let:i'IÜZ etmekte olmasına rağ. mek. Bu çıkmazın ne şekilde oa. Almanya jçİn tehlikeli olacak. lantin -çataitpcrvcr1Ci1 mağlQp 
~ ~Uae~arı li ijir kafla1' yapmasını emretmi§. men ba ın:ktar 1917 senesine'~ şanlacağını bilahara izah ediyor. ooeltiffil. 

ile ~)hı ~' 'F;nıinönijn. T~rzib~ı kumaşı uztin uzun ölÇ. denizcilerimiz taraf'mdan elde e. D3.ha evvel Alman generalinin tıt"Alman generah bu ~eldlcfe fn. Tarihin ctlvcs1ne batctn kt, 
~~ ~t>lilde~· QÖrt çifte tültten sonra: dilmi' olaiı neticelerden çok &§a- menfaatleri ayırmak için ne ça • gilterey1 yentHek içüi enetA Avn~t.nr:ra bu!?fin hünfyet irin 
~ asi! ~r. iki \llususi is. - Bir kaftan çıkmaz .. deFiş. fıdı.r" relıer dUşündüğünü birlikte oku- Fransayı ortad.ln kaldırmanın ı,:'.ırprnıy~r Te •~vtçre, kendi mt\ 
&r.:8.tıef Jltı it"- ıra dizll • . Padi ah ikinci ~ ha; çten -ı. .. l .NSAYI EZEREK 1NGİL. ya ım: (D rr· ~.1.1,, .. ~n1ıu,..,; r.f"oirı,.fa) -"'""'l i<l~alre!l·~tn8an ~iıre_ hır tt',rr.i f!etlrml~. Bu terzı: .t< Ki\ "Biz, Alinttnya ile y::pılacak cvcımı 7 ttcide) ,,.T ,. 

~İ-<ıt diva~nek~~liı'di. BI. - Si1.e mlikemmel bir kaftan TEREYE VARILACAGINA muslihane bir anlaşmanm, ln. l lll!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~·~~·rn• 
Ilı I' l!ilıı tırutur ka çıkRr .. d~miş vt! <;ık.armış ~ tNANMA YIN giltct"e idaresi altında bir düı G .. u·· p d .. .. d .. k 

~dl. ~~lekirı:;eı Yak~la : J>adi~h. yeni kaftanı ile çar. General Meç şimdiye kadar ya. mM bloku tc~kil etmekten daha 0 r U ŞU n U Ç 8 
~tdtıl:'ıt'll.llQa k cezalan Şıda ıreı:.erk~n avnı kuma.şta.fı pılmış olan faalivetleri tetkik e. faydalı olacağını teyit etmeli ve va , •E 5 ES u ee ;;:;;;;;; 

J'l'ıl l'lar ka avasıar eı ı:;vmiş bir ÇOcttk l!örilnl!e hay. dip Uunların muzafferiyet için k!. bövlece gayemize taraftar kaziın • 
)lıj~İıtıjtp .ltetiliı tln, lllahnes: ret etmiş. cocu.~un, kaf,Uınmı dl. fi olmadıklarına ~air büküm v~:- malı vız. B a 1 k 1 k m e s e 1 e s 1 
~~~eti ile t~n Jtıtthtekir. l<en terzinin oi'Ylu oldııi!Pnu öğ dikten sonra, istıkbalden neler u. Milletleri ikna edebilmdc içi11 1 Ç 1 1 

,-'<l.lıif ısıe 8ö :jdi~lerl eu ren ince hayreti bUsbUtUh ait mit edebileceKle ini §öyle anlatı. Almanya bütün varlrhnr ortaya 
'( ~lltu"1icı '}{rdi: · mı!'!. Hemen terziyi Nnnına ~ıı;; atmalı, her çareye başvunnalı 
~· •t.llilıdan on lr'kor, bas. ğırtıQ: . . 

10!~vropa latast Ü'Zerin~e elde resmi vıııailcr •e her t'ürlü pro.. 
, >iıt ~ I>ara tazla - Bana bak. demlıı. Bızım ter. edeceğimiz t;ir muz!-fferıy~t mu. paganda ile milletlere tes:r et. 
~ l' Ceta zibaşı bu kumaştan kafthn çik. hakkak ki Jlafi gelnu!~li~ır. Mu meli, fnkat her şeyden evvel mu. 

... ...,., ... _. ~ Yt bıYbı e.-; rfuız. deml!'lti. Halbuki sen çocu. TBffakıycte ulaşmek ıçın hıç de. +ffak btr ıt3lteri netice almalı ve 
~ ~. ihma dıt elbise <:ıkant11§81n.. fl b"Hln sahilleri elCle eL böylcc~ lngilterenin müttefiki o. 
~ :ııı:ı· '>n b~ Terzi gillü.meeyerek cevııp ver. •

1 1s s 'h '. ' si fon <!evlellcre askrr-i bakımd"n 
htflfleOb ~ ~aılava eş. nı~: mclr olarak telbki ctlebiliriz AhnMyanm lncfltereden üıtün 
~~ir rlıştn~ 'EvUnteki - Faket Sultanım. terziba..,ı • Fak~t her şcvlli fevkinde olar olduğunu gös~ermeli~ir. Şüphe 
~~ ti~ t 

1 
demekti. nm oğlu benimkinHcn büyükt!.l cumhuiiyet kanufilanna avinr• siz ki bu rnu23ffetiyet manzara. 

tiı: ltat a~eye t?Ör de onun fqin çıltmaz dedi.. Hnr~ke~ edenler. "nlnız cbzalan. ~ına seyirci kahn devletlere kar. 1; av. at RUse • • * thış olmavacnk. Baha ~ecU ıe~e şı Almanyanın açacağı b:r dava 
~ ~a,~.. l3u~nkU ,Yaşayışımızda on lenı-ceklerdir. Temennı edelım takip etmelidir.,. 
~~a~ıqo ~:rl'l!ıı ~daınm t1ara için nefvetmeyi. beş pnra ki Cumlit\rivet devri. ;C:,~le~ek ~e . Bu şekil•1e Hitlerin emri üze. 
~,:~!!'~l~lltıı"~" d!: ÇUnıtu i. i~in kız.Jqn tırma sokmavı, beş silJerP yulfarıaa veroıgımız mı · nne neşredilmiş olan bu maka 
~lııı ~. ...,(\ r;aı-şt gel • dirhem eksik tartmanın rez.ası sallcre öenzer vakn hır misf\r bı. leler ile V on Meç, bütün kuv 
lf•Y\o ~\' 1_ olarak kulaktan çivilemevi 1reri ralimasın... ı\fitrazf. Ahmet vetlerinin İngiltere üzerinde tek. 
"1~ ~ .. ;,,J\"o)n cıkt J! ı. 

ı . ~~j\:lf il Tın va • 
bt.:' ~?ırı!\h "n\'r\ışu ~ 
~ı..~'ll~ ?ıku \711 e-ibi ur: 
\~ıı ~>luıt18 ~~\tin Bev 

~1:ı lr l>\ln 1"'7.:it rnes 
~:"hııı lk'i'ta~·tptırtıeltanı. 

!hl ı"'· der'!l VlllHü bir 
\!ı"'ıı ~il ıt_l kahv&1{> 
\ \1l ~a ~ftihı~tnf bulun 
\.""lr ~ e bera l'lnış ve hev. 
'\.,.. ~k "'1~{ onıtızm:1a1 

"- laa 8 
"Tlt vevın ( 

"eltı~~.ğiti Boltll --

Kısaca: ··---= 
Nakil vasıtaları mı, yatakhane mi?l 

i Sahalileyln otobUslere binenlerin sık sık ve.t!11 diye bağırıyoruz. Bu yatak ve yorgan : 
gHrdUklerl mnnıaraHirdan biri de şoförUn Iarın temiz olduğunu kim iddia edeblllr? ~ 
yanı başında ka'ttanmış bir yorgandır, OtobUSler birer nakit vasıtası mıdır; yoksa ! 

Demek ki, fJotBr, yahut biletçilerden birer yatakhane mi?.. Bu kontroliuzlu~a : 
bazıları ~eceley{in otcbUıte yatı ·or. Ne tebll- hayret:.ı İ 
keil bir lAtıbA.ll lkL Bir de .. Şehirde but.alık ·ı 

Zaman zamu ili ~ndo Jteridl tdrAJt ve bllglslndea 
bn~ka salAhlyet taşımayan, kAh devlet i.cşkilAtı lçlııde ehem• 
mi7cill nıevkl :salilbl olan aği.zlar, tili1Jiı balıkçılıği.üı.JZda.u. ko; 
cıu,u1orlar • 

Tili'ltı7e, Jtıyı..q b61 bir Wıtd oldu~ için btllıkçılık. bW:te 
mevslm ffic,·slıiı tdclencn bir ıhün&kaşa me\"ZUU J;lbl muful... 
kenıe Sililemcz. Tanıtebıino bütün kunetimiz.le üstüne düşcce
bPİmi% bli' m~elcillr. 

Dlr yandan Ad.atar Diilzln~. Akdenlie, tA hkcnaernn k~r
tcztne, tilr randan tiUtftn Alldenlz kıplnnna J·a1ılnn Türk ''"" 
tanı için, tlenlz, bir maden kidar verimli bir servet kaynafp 
~ayrlabtur. 

Hele Ro~n.ziar gtlil ıkı gct;ldln blztm toprnklannnzila old' 
şn. bu aııvanın ehemmı;ediil tilbhiitnn arthnr. Çfinkil çanak• 
kale ve Kaftldetıla bbj:!t\7.1Krı, 7alnız ıi~kerl TC ttrart nakll7a.: 
tnı hll'f'r klllt noktiün değil. ayiıl zamanda bRhkların O.a iiöt 
yoıf arıdır. 

RaYTantn.r bn Y01lı\1"C1.1ln tnrnm hflllnde nlcnrlar. Yalnız 
a~1ıtftM"~Jt hat in. ki· blme bahltçıhlt til\U\ Hazrcü Aclcm zaın.
n1iıitAld ncı111lf're hft~h<'lır. 

M_.mlrlt,.thni~i1e Y""'"cım'' hah e~nrht nllelrrln, hithk(t· 
hlctl\ltJ Ocıtttnlnklrrl. 'ne zelrAt ne gayret mRhStılil 6eğll, mf 
"'"'' ve ı\let m~t'!l~ılti'. 

On11lnn rllPt"tnfl,. iil~ """""'t!t hnlt't hanfnlfln Tft'f'. m~ bit 
httl11rrtthf'Tm tntrmtı\ilı~ hfthicln1' n11tnhn aT•lnrmn, oltali\nni 
,. .. •Mir. nt~. flnrn.tt ...... l\~m,Yft v.c1,.n14\ttf tntahtıtı·onız. FAlüat 
on1ıı1' cıntn~,;;n. 'hHt-n" c•?',,_t-n;, "nf.,.ııl'1nl'. 

Jtn""'m 1tt "9i fot1t1c tUuft-t tilt' kt!~ a~tlmı .. lilllttttnffii'; 
harf ftriılc J'fnfll Y&ftıil tihttjjifll. fif i fi,.tfrrıve h .. ~tnnnrnk kiY 
kUnden koPanl~. HAKKI SUJJA GE7...GİN 

, 
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~laril ı:;ecığı ve ven i b i r fi 1 rn 
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.~!f: :ı~~:ıa~~f:~~~~~~km~lnfit Şeh ı· r tı·yatrosu n un Romeo-J ü 1 iyet bulunduklarından en düşkün z..ı.. 
mantarında bile bu hisle müte. 

~~~1~~~~ki::~· acılarına temsilinde beğenilen Suavi 
Menfi Güneş işareti altında SuaYi Tedü ismini ilk olarak 

Jünyaya ~elmiş olan kimseler gazete ilAnlarında, duvar afiş
umumiyetle mide \'e diğer da... lerinde gördliğUın :ı.aman hiç 
bili uzuvlarından muztarip olur. 
lar. Ccvelii.nı demleri gayet kö. :;;aşmadım. 
tüdür. vücutlarının harareti da. Çocukluğundanberi beraber 
ima düşük ve umumiyetle böb. büyüdüğümüz için onun tabi
rek ve karaciğer ağrılarına mn. atlerlııl, hususiyetlerini ve me-

d 1 yıllerini pek iyi bilir·diru. ru?. ur nr .. 
Bunlar bilhassa bacaklardn, llugUn sahnemizin değerli 

di.7.lcrdc ve aşık kemiğinde ol _ bir Jön Prömiyesi Ye sinenıacı
mak üzere kemik arızalarına uğ. lığımızın yegAne istidadı olan 
rarlar. Suavi Tedli, daha pek çocuk 

Kuru ve güneşli iklimler bun. denecek bir yaşta iken bile si
lar üzerinde en mükemmel tesiri nemaya, tiyatroya ve bilhassa 
yapar. resme karşı btiyük bir arzu 

Utarid tepeciği serçe parma- beslerdi. 
ğın kaidesini teşkil etmektedir. Suavi bugiln henüz yirmi Uç 
Güzel bir el üzerinde bulundu- yaşındndır. Bundan on iki sene 
ğu zamanlar utarid tcpeci~i fev- kadar evvel aramızda kUçUk 
kaladc iyi bir işarettir, fakat kalır ve bizden ayrı yaşardı. 
fena bir el üzerinde, bilhassa F'akal onun bu yalnız yaşamak 
fikri bakımdan zaaf ve düşük - arzusu daha ziyade biraz me
lüklere işaret eden bir el üze - ıankolik tnbiatinin tesiri idi. 
rinde bulunması, diğer hat ve i- Bizim koşuşarak oynaştığımız 
şarctlerin ifade ettikleri kötü mehtaplı yaz gecelerinde o de
m~naları, temayülleri teyid et- niz kenarına çekilir, .M.nrmara
mek ve kuvvetlendirmekten baş Suavi Ronıco roWndc 

nın enginlerinde mehtabı sey-
ka hiç bir işe yaramaz. rederdi. den mezun oldu ve bir nıUdtlet 

Utarid tepeciği bundan ziya- Suavlnln ''apmış olduğu e- de Ankara Gazl Terbi'-'e Ens-
de ruhu ifade eder. Karakteris- " " 
tikleri şunlardır: Zekada sürati saslı tahsil ilk fahsllidir. Bun- tltUsUne devam eti, faltat sanat 
intikal, düşünüş, muhakeme ve dan sonra Suavi orta mektebe onu çeldyordu. 1s~anbula aY
natıka .. Bu tepecik aynı zaman- devam edeceğine çantayı bir det etti. Gizlice güzel sauatlar 
da ilim ve ticaret hayatına bağ- mahalleblclye ntar Ye hiç ay- akademisino yazıldı, çUnkti 
tanmaktaki sürati de ifade eder. rılmadığı arkadaşı Orhan ile sahneden ziyade resme istidadı 
Fakat kötü bir el üzerinde bu • birlikte sinemaları dolaşırdı. vardı. Bu arada Bakırköy ls
! unması rnevzuun fikren çabuk Suavi daha o zamanlar bile si- tiklfıl ldman \' rdunun temsil 
~ahrik olunabileceğini, kolaylık- neınn. ve tiyatroya karşı büylik kolunda da çalışıyor, dekor ya· 
la asabiyete kapılacağını ve fik· bir alaka duyduğunu söylerdi. pıyor ve sal.neye çıkıyor.clu. 
ren her husustaki zaafı; hulasa- Fakat babası, annesi \'e bllhas- Dört lıeş seno evvel Suavi 
ten söylemek lazımgelirse hiç de sa zabit olan ağalıeyisi onun hayatının en hUyUk acısmı lat
iftihar olunmıyacak bir karak- "kötU,, .diye tavsiC ellikleri bu tı. Anasmı, bnbruıım ve ıığabe-
teri ifade eder. huyunu lılç sevmezlerdi. Du se- rislni kaybetti. 

Bu tepecik tetkik olunurken, beple Suaviniu arzusu uzun Bu kayrplnr Suavinin haya. 
bilhassa kafa çizgisi de gözöntin müddet içinde kaldı. tında bir dönüm noktası teşkil 
le bulundurulmalıdır. Çocukken ailesinden çok çe- eder. Artık Suavi tamamen 

Uzun ve güzel resmedilmiş ldnen Sua,·lnin hemen bUtUn kendini sanata vermişti. 
bir kafa çizgisi ile birlikte bu- çocukluk hayatı teyzesinin ya- EmlnönU Halkevi temsil ko
lunduğu takdirde urarid tepeci· nında geçmiştir. Te)'zesi de ço- lııncla çalışmağ'a başladı "e u
:;:ifikri yüksekliğe ve muyaffa - cuğun bu temayüllerine çok fak tefek muvaffakiyetleri gö
kıyete işaret eder. Fakat kafa tarartnr görünmemekle bera- rUldü. Bilfihara Şehir 'rlyatro
çi.zgisi zayıf, fena çizilmiş veya ber onu incitmemek için fazla suna intisap etti. 
!"'ayri muntazam ise o zaman da bir şey söylemezdi. Suavi bir Suavlnin hakiki sanat haya
diğcr hatların işaret ettikleri · glln teyzesine: "Teyze, elemiş- tına atılması llç senelik bir 
kötü temayülleri teyi' eder ve ti, bir glin gcleccl< afişlerimi meseledir. Suavi liç senede hn-
kuvvetlendirir. duvarlarda göreceksin.... kikt hlr istidat olduğunu mey-
MÜSBET UTARİD TEPEClCI Hevesli gC'ncin bu arzusu ha- elana koydu. Bugün onu seyre-

Utarid tepeciği 21 mayısla 20 klkat oldu .. Geçen gUn teyze- elerken iftiharla gö!1sllmUz ka
haziran ve nihayet 27 haziran sile şöyle kol'uşuyordu: "Nasıl haralıilir. Fakat bu iftiharın 

' tarihleri arasında dünyaya gel- abla mcn1ı1un ıııusun?. ,, afı'şlc- bl' l'k ı. l 1 ti' · · be en ıy ı ıısscs uymc ı re-mış olan kimseler içın müs t- rı·m du\·aı·laı·da "ÖrlilclU. bir ' i ö · l E t ğ 1 l\l h · tir. Ancak bu bir aylık devrin ., k ı s riım iz ~r u ru u sıne 
son günlerinde dünyaya gelmi~ gün de cebimi paralı görece ·- aittir. 

l 1 d t · • .. "!" sin Muhsin bir heykeltraş kud-
o an ar a esırı az goru ur. "' •. u.,,a"l haklkateıı h~,·csli bir i 

Bu tesir altında dünyaya gel- "' • "' rctile eline ,·erilen malzeıney 
miş olan kimseler mıntakatül _ gençti.. Danıtpaşa ortnmckte- bir çnmur gibi yoğurarak ona 
bruçta eş işaretler altında görü- bine giderken, ylne Orhan ile istc:lliği şekli verebilmektedir. 
lür1er. Bu tiplerde en garip hu- l.ıir gün parnlnrıııı birleştirmiş- tştc Sua,·i 'I'eclU bunun nçılc bir 
susiyetleri çüt şahsiyete malik icr bir yerden elbise kaldıra- m1snlidir. N'etekim Suavi de 
olmalarıdır. Hatta o kadar ki. rnk eski kıyafetlerle resimler hunu takdir etmekte ve Ustada 
bu iki yaradılış yekdiğerile da cılrnrnrn;l:'.rdı. Suavlnin bn res- karşı bll~·ük lılr hürmet beslc
imi bir mücadele halindedir. Bu mini gören ağ"aboylsi: "Den tnl'ktedir. 
gibi kimseler fevkalade zeki ol- hi>yle tiyatrocu Jrnrcles iste- Suavi sanatine hakikaten 
malarına rağmen bir çok kere - nıem .. diye dayanmıştı. bağlıdır. lş hayatının haricin-

gul olur, gözü etrafı göl'mez .. 
Trende birinci meYkii tercih 

eder ve tenhalıktan isti fa de e
derek rolUnU tekrar eder. Bir 
gUn Suavi Bakırköydeıı !stan
bula inerken Yagondu tekrar 
etmekte olduğu rolilne o kadar 
dalmış ki, karşısına oturan bir 
adam zavallı gencin akli mu
vazenesini bozmuş olduğundan 
korkarak kaçmış .. 

Suavi tramvayda sahanlıl<ta 
durur. Buna da sebep rolünü 
tekrnr edebilmek imkanını bul 
ıııaktır. Ama bizim sardalya 
kutusu gibi tramvaylar huıın 

müsaade etmezmiş.. O da IJl 
zim snnatkı\rımızın tztırap se
bebi olur. (Keşkl sanatkarla
rın ıztıraııları hep bu kabildcıı 
olsa .. ) 

Maamafih bütün hunlar Su
avi 'fedUnün sanatiııc karşı 
gö::;tenliği bağlılığııı en ac;:ık 
bir ifadesidir. 

Genç artistimiziıı hu:>usiyet
lerinc gelince: Burada baklayı 
ağzından çıkarmak bir wese· 
ledir. Suavi yaramazdır, lıcm 
de sinsi yaramazlardan. Karda 
yUrUyUp izini belli etmeyen 
cinsinden.. Husu~iyotıerinden 
kimseye bahsetmez, ketiım
dUr. Muhitinde c;:ok uslu ta
nınır .. Kurt komşusunu yemez, 
sözll sanki onun için söylen
miştir. 
Kadın bahsinde, zurnada 

peşre! olmaz, darbı meseline 
uygun olarak hareket eder. 
Bahtına çıkana razıdır . .Ancak 
köşe lokumu gibi ,t;i~man ha
tunlardan hoşlanmaz. Boncuk 
gibi mavi gözlerden nefret e
der. Sarı şııı, csnıer, diye tiple
ri tefrik etmeı, fakat ufak te
fek kadınlardan hoşlanır. 

Suavlnin şayanı dikkat hu
suslycllerinden biri de Şikem
perver olmasıdır. ~1idesine çok 
düşkUndUr. lyi yemekler ile 
karşılaştıgı zaman neşesi bir 
l<at artar. 

Erkeği eve bıığlaınak için en 
mül<cnımel çare güzel yemek 
yapmaktır, diyenler m~ıhak
ka k sevgili dostum Suavi gibi 
gençleri misal getirmek iste
miştir. 

:::ıuavl muntazam hayattan 
zevk almaz, serbest olmağa, 
gezmcğe ve bilhassa gece ha
yatına. bayılır. Yazın deniz ban 
yosunu kutiyyen ihmal etmez. 

En ziyade sinirlendiği şey 
bayılınaktır. Hatta. bayılmanın 
ı-özll bile onu sinirlendirir. Bu 
sebeple hayatta sevmediği şey
ler: baygın göz, bayıltıcı koku 
ve imam bayıldıclır. 

Jer işlerinde sebat göstermedik - BütUn bu itirazlara. rağmen de oldnğıı zamanlarda bile dU
lf?Tinden hayatlarını bcrbad e - sun,·i sannt hayat-mn intisap şUncı>si yine sahne üzerinde- Sonya 
derler. "'m"k ir;ln rıııı ı-tıyord11. Niha- clir. O karlar ki, ml'seıa trende. 

Bu tiP,teki kimseler ne iste ,.l"t nı>,,,,.,,., ... ., """' • ,.. .. ,,..hin· traınva•·clıı hf'n Mlleri ile meş-
Heni ye 

rakip 
bir 

diklerini hiç bir zaman bilmez - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ j 
ler. Her zaman projelerini \'eya 
mE:Şguliyetlerini ikileştirirler ve R A D Y Q 

5 - 2 - 940 Pazartesi evlenmek bahsinde hiç bir za -
ınan mesut bir neticeye vara • 
madıklarr gibi, umumiyetle 
müşterek haytları için yapacak
ları intihapta mütereddid kalır
lar. 

Bunlann anlaşması çok müş
kül olan yaradılışlardır. Hem 
kaynayan, hem de buz ('fibi bir 
tabiata malik oldukları i~in hem 
çılgınca severler, hem de bir • 
denbirc ve müthiş bir şekilde 
nefret ederler. 

Fevkalade kritik bir zekaya 
malik oldukları için bqkaları -
nm en küçük tabiatlarını, hu -
RUSİ)etlerini görür 

(Daha var) 

ılarııasma htızırlnııırkcn, Fiıı
IAucllyanın ,·ntaıı uğrıırıdakı 
<:a rpışınalarıııa ııınddi, ınnııcvi 
lıir ku\'\'Ct oluyor. 

Hlirriyet ve fstiklftl i<,;in yn
pılnn nıiicadelc hlt· giiıı fnknt 
muhakkak sıır<>tte m1n·affıık 
ol111or. n11nnn nıio;aJf çoktıır 

Te alyy•m T<'l onlar<lıın hil'l
dir. NIYA?.t AHMET 

12.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.s:;: Ajans ve Meteoroloji 
haberleri, l2.50: TUrk MUziğl: (Pl.) 
13.30/H.OO: .Mll.zik; Karışık mUzilt 
(Pi.) 18.00: Program, ve mcmleltet ! 
aaat ayıırı, 18..05: Müzik: Radyo caz 1 
orkestrası, 18.40: Konuşma (Umumi 
Terbiye ve beden terbiyesi), lS.55: 
Serbest saat, 19.10: Memleket saat 
ayarı, Ajans \'c meteoroloji haberleri, 
19.SO: TUrk mllziği: Çalan:ar: Kemal ı 

Niyazi Seyhun, Cevdet Kozan, Refik 
Fcrsan, Okuyan, Semahat ôzdcnses, 

19.50: 'l'llrk mUzlğl; Yaylı sazlar kon
seri, 20.15: Konuşma (Fen ve Tabiat 
Bilgileri), 20.30: TUrk mUzlği: Çalan
lar: Kemal N. Seyhun, Cc\·dct J<-0zan, 
Cevdet Çağla, Refik Fersan, ı - O
kuyan: MUzeyyen Scnar; Mustafa ' 
Çağlar, 21.15: MUzlk: KUçUk orkes. 
trn, 22.1:5: Memleket saat ayarı, 

Ajans haberleri; ziraat, F..sham - tah
viiAt, Kambiyo - Nultut Borsnsı (Fi
yat). 22.20: MUzlk: Dcbussy • Yaylı 

11azlar kuarteti, (Pi.) 22.fi5: MUzik 
Cazbanıl (Pi.) 23.2:5/23.30: Ynrmki 
program \'C knpanış. 

ı;;ı-:utı' TİYATROSU 
Komedi Kısmı: 
Akııam 20.30 da: 

OCLUMCZ 

•• • 
Erzincan !clAketzedcleri için 

ı;;ehlr 'I'lyntrosu Tep<'ba,ı 
Drıım lmmıında 

Bu gece ııaat 20.30 da: 
Bir dcruya mnh ııs: Pembe eokak 

·16 :-i umara 

JIAJ,K OPP::RETİ 

Bu akşam 9 d& 
(LR Mukot) 
(Oğurlu Kız) 

ALEMDAR sinemasında 

1 - Cezair Sevdaları 
2 - Lorel - Hardi 

Hovardalıkta. 

Mey Ros patinaj hadisi 
addediliyor 

Bostonlu olan küçük Mey 
Ros henüz on beş yaşında bi
le değildir. Buna rağmen bu
glin Sonra Hennl'nin ismini 
unutturacak kadar büyük bir 
maharetle buzlar UslUnde ka
yıp oynamaktadır. 

Dokuz senedenbcri Holivut
ta bulunan bu patinaj dfı.hisi 
Metro Goldvlıı Mayer ile bir 
kontrat yapmış, yakında Joan 
Grovford ile birlikte bir film 
çe,·Irecektir. 

Bu filmin biiyllk muvat!aki
yetler kazanacağını ve genç 
kızın bilhassa. film Alcmlnclc 
Sonya Henni'yi çok bastıraca
ğmı yazan Holivu t sinema mec 
uıuaları iddialarını isbrtt et
mek için iki patinaj yıldızının 
resimlerini biı'likte basmakla 
ve kUçllk kızın çok gll7.el Ye ay
nı zaınnndn gayı>t fotojenik ol
duğunu Beri sUrınekL-0dil'lcr. ·· 

Sinek 
- Siz çok nazik bir adam oL 

malısınız. fakat nişancılıkta mu. 
hakkak benim kadar mahir de. 
ğilsiniz .. !ster misiniz size bir 
maceramı anlatayım?. 

Kont sükunetini kaybetme -
mişti. Alav dolu bir sesle: 

- Oldu olacak, bari otursak .. 
Dedi.. Balıkçı reisi daha aşa. 

ğı de~ildi: . . 
- Çok müteessirim kı sızlere 

ikram edecek koltuğum yok. 
Dive mukabelede bulundu .. 

Fakat madem ki bu kadar hüs. 
nüni,vetle hareket ediyorsunuz, 
ben de sizin sa brmızt suiistimal 
etmiveceğim. Yalnız size kısaca 
şunu hatırla tavım ki J aromir 
faciası benim tarafımdan tertip 
edilmiştir. içinde tabutlar bu -
!unmuş olan yatı hatırlıyorsu -
nuz değil mi? İşte bu hadise be. 
nim arkadaşlarımla birlikte ter
tip edilmiştir. (Elile gös!eriyor. 
du). Bak Jan Ladubil, .l\Iırey re. 
is ve J.,azar )lae-delen .. Bunların 
hepsi ayrı ayrı blr kıymettirler. 
Fakat bıı hadisenin de cvvcliya. 
lı var. Bir sab:lh erkenden hepi. 
nizin pek iyi tamdıı?mız ve bir 
saat e\'Ycl tekrar karşılaşmış ol. 
duğ-unuz zaman sizlere hayırlı. 
volculuklar dilemiş olan Gok kL 
bar bir adam bizim fakir kulü. 
hemizin kapısını raldı .. Bize ba. 
zı teklifler vaptt. Tabii bu teklif. 
ler bizim de <:ok hoşumuza git. 
ti.. Nitekim işte göriiyorsunuz. 
şimdi karşınızda bulunuvoruz 
Ve tabii sonra neler oldıı~unu, 
nasıl atlatıldığmızı pek güzel bL 
liyorsunuz .. Ah o Jaromir oyu. 
nu ne ka<lar muvaffak olmuştu. 
Hepiniz de burunlarınızı U7.atıp 
bu müthiş facianın sizin isimle. 
rinizle imzalanmış olduğunu 
hayretle ,gördünüz.. İyi yuttu -
rulmuş bir dolma idi değil mi? 
Siz de itiraf edersiniz. 

Elektrik zili vcnidcn çalmağa 
başladı .. Tome Banyers rescptö. 
rü kulağına koydu dinledi, son. 
ra: 

- Güzel, dedi .. Beyler. görüş. 
memiz bitmiştir .. Sizi bir çey -
rek saat için burada alıkoy . 
marn icap ediyordu .. Bunda mu. 
vaffak oldum .. Artık' geçip gide. 
bilirsiniz. Haydi çocuklar, şim . 
di biz de işimiı.c .. Ama bu efen. 
diler menfi bir harekette bulu. 
nurlarsa o z.ıman derhal ateş e. 
dersiniz .. 

Arkadaşları ateş vaziyeti al -
mışlardı.. Haydutlar silahların 
tehdidi altında acele acele yürü
meğe ba~ladılar. Tome Banyers 
arkalarından tıpkı Tade gibi: 

- Hayırlı yolculuklar, hayırlı 
yolculuklar .. 

Dive bağırıyordu .. 
Haydutar bir müddet böylece 

yürüdüler ve biraz ilerideki ko. 
rulu~a varıp yapraklar vücutla.. 
rını g-izlemeğe b~layınca, ara -
larmda bir tek kelime konuşma.. 
dan bütün hızlarile koşmağa baş 
!adılar .. 

Nihayet ileride her zamanki 
gıbi sakin denizi ve aynı yerde 
duran gemilerini gördüler. 

Çılgınlar gibi sahilde kumlar 
üzerinde duran kayıklarına. ko _ 
şuştular .. 

Bütün kuvvetlerile küreklere 
sarılıyorlar, müthiş düşmanları. 
nı bir daha görmekten mütevel
lit bir korku ile titriyorlardı. 
Diğer taraftan da gemide ha _ 

7.ırlavıp bırakmış oldukları müt. 
hiş cinayet planının ne şekilde 
tamamlanmış olduğunu merak e. 
diyorlardı. 

Filhakika kayık yaklaştıkça 
kurbanlarının yerini işaret eden 
üç karaltı görmeğe başlamışlar. 
dı .. Bu karaltıları görmüşler fa. 
kat bir daha biribirlerine bak • 
mağa cesaret edememiş, bir tek 
kelime bile konuşamamııılardı .. 
Hepsi bembeyaz kesilmişlerdi. 
Kısa bir zaman sonra gemile. 

rinin yanma vardılar .. Hepsi bir_ 
den tırmanmağa çalışıyorlardı. 
Fakat ilk olarak Kont yukarıya 
!;Iktı. Çünkii Felineti bağlamak 
icap ediyordu. Cebinden kalın 
kay<şı çıkardı yavaşça bir ıslık 
calarak hayvanı çağırdı, fakat 
se::ı.sizlik içinde akseden kendi 
seşi?!den korktu titredi.. Kaplan 
cevao vermiyor, meydana çıkmı. 
yordu .. Arkada.slarına döndü: 

- Her halde aşağıya inmiş ve. 
yahut bir tarafa saklanmış ol _ 
malı.. 

Dedi .. Diğer haydutlar csa.c;en 
hemen arkasında bulunuyorlar. 
dı. Hepsi bu gemiye cabucak 
binmek istiyorlar, kurtuluşu bu 
gemide arıyorlardı .. 

SÖnuncusu da gemiye ayak 
bastıktan sonra: 

- Oh, nihayet kurtulduk .. De. 
dilerA 

a.h voıdtıll(f 
- Hayır. ın . ~ 
Diye müthiş bil'· 

dL. .. r i~ 
Ve feci ~örünU§ ~ 
deki mahkiımla ·e ı 
sıçrayarak Kon~ ' 
önüne dikilmi~tıj' 1<" \ 

Bu Valeri Bıe 5 t~) 
de iki rovelvcl tu öJ4 

- Kont Scriz<>1•cll 
duklarmız ta.ınıtfll 
dirler. 'l'Otol1 

Aynı zamanda ,,, ~ 
"th' b' •'vıı)'· ' mu ış ır ,e 

yerinden fırJaınıŞ ı1laJıJı 
tevkif etmesine utı 
den doğruca kont ,v 
tarak boğazından ~ııci 
mağa başlamıştı. 

rasmda: . ıııı.)'d 
- Jan Kalvıl ..sb 

cinayetlerinin ııe-
vereceksin. dil· 

Diye bağırıyort ,t 
boğacaktı, herek~ re~ 
bir taraftan çıkI'cr ~ 
dar ı:ıilahlı adaınl~tiJe! 
cin:ıyetten mene g·tôP 
beyi çetesinin ınıı t u 
lcrinin ınukaveJl'lC 
tamamen kırdılal'· d"1 
Aynı zamanda o~ 

gli vertede görUnn1.ıt1~ 
Tacle. l\ Iüsvö Merı.d~ 
~latmazel Rolancl ~iı~v 

Tade büyük bır 
nuşuyordu: 

- Efendiler, art1;}.,.t 
buslarımızsmız: Fcııs 
etmeyiı~'. ~izlc~ın d~ ı,e 
cak degılız .. Şıın icr' 
diklerimi harfiyen 
niz. }ilC 

Gayetle ince ı;c t19' 
zırlanmıştı. HaydU l>C; 
den, ayaklarmdı:rı· dlıv 
dan dikkatle baglıı11 d~ 
velce Valeri ile Rolııfl~ 
oldukları ambarlıı~bL' 
!er. Totolitombo~.Jl~JQ~ 
knpıda beklcmcı:;-ı 

du. J11C~ı 
- Hiç bir şev bıl ,.. 

siniz beyim.. Ben 1~ birinin nefes aıınn5 
saade etmem. . i~ıı; 

Tade zencinin b1~ı.ı: 
birini fazla buh_ıyo J11CjJ 

- Hayır, benın1 ıı: 
hayır, sen gel sen de 
raber. 

Dedi. lS.~ 
Güvertede ıztırııP c\.lf 

saatlerin heyecanı, 5 

şanıyordu. 
0 

ııJ 

Roland babasını J j;ı 
terinden ya.sıar n~~ ·e 
vukat kızını Vnlcx~feti 
yordu. Hepsi ken d1

11e.ı,ı'. ran büyük konta rtı 
lardı. TotolitombO) " 
ri zaman hepsi ontıll ·ıı 
§uştular. ÇiinkU ıc~ 
karlığı. zekası ,.c ~ t 
rın muza!fcriyetiıll 

mişti. (~ 

j~ 
Allık ~ 
8 Aylık 260 • ~ 
6 aylık 4 75 >,,.' 
ı y111ı1c ooo sıtııf 
Tarifeden BalkSJ\ur· ·a 

da otuz kuruş dUştl re ,_'1"' 
ğine glrmlyen yerle dıııt· 
be~er kuruş zamııı~11dırtP f. Abone kaydını ı:ıotı~ 
vo telgraf tıcrctınl ~ıe ~ , '/ 
postn veya banka ı~ 
retlnl idare !<endi U iV.et 
Türld,wmln her fl""t: ,~~ 

VAKIT'a ntıOJI ..,tl uc•- ~ı 
Adres değiştırıne '(l/>"'.t1 

tLAN vcnı ~ti/: 
il •af\ 

Ticaret llMlnrT!lJ tlY~ 
tırı sondan Jtlbarefl rdll il'~ 
rında 40, iç say!a1~. i~ 
dördUnctı say!adıı e '4; 
ÇUncUde 2· blrlncld • . ~ıı. 

ltcsmeee f. ıırodırdc'·tııı~ ~ 
nayUk: çok c ıı) 1 ~ renkli m.ıı vercnlcFcst11ııt 

dlrmelcr yapılır. ııJ"ll~ı:;t 
santim satırı 40 k et ~ 

Ticari Mahırr;::ııtıı' ı". 
Küçllk > cJıı.'1 / 

Bir rle!n 30; iki d ır:ı 1 ~ 
fası 65, dört defaJll ııl' ! 
100 kuruştur. ÜÇ ;:,·ıı~:~ 
!erin bir defası bC /tıY f· 
tırı geçen llMlarıtı ed•~ ~ 
beş kuruştan hcsnP d•ıı 
Vakıt hem cıoırrıı ııt~ 

kendi idnre ycriJldt;. ıııı~ 
cadrlesinde Orhn~~ j1 ( 
MAI.EOO!N' lR • dot· 
ellyle ilO.n lnıbul c 
tc•!('fıınıı: 20335). 



Hayat Bilgisi: 

Kış hastalıklarından korununuz 
insan soğukaldığı vakitlerde neler yapmah, nezleye 

karşı koyabılmek için çareleri nelerdir 1 

Öğretmenleriniz size hayat bil- 1 ca, nezle mikroplariylc aava9 baş
gisi derslerinde insan sağlı~ın. lamış demektir. Kan burada top
dan, türlü hastalıklardan bahset. !anır, nezle başlar. 
mişlcrdir. Kış mevsimi geldiği İnsanın vücut uzuvlarından en 
vakit de belli olan hastalıklar:lan önemlilerinden birinin de burun 
~şka ay~ı. zamanda kı~ mevsi~i. olduğunu unutmamalıdır. Mikrop 
nın kendısıne mahsus olan grıp buruna girdiği vakit de hemen 
ve nezle hastalıkları da basgöste. nezleyi yapmaya ba§layamaz. 
rir. Nezlenin ne olduğunu bilmi. Mikropların önüne birçok engel. 
yen yok gibidir. İnsan soğuk ler çıkar. Onlar da bu engelleri 
aldığı vakit de nezle olur. Nezle yenmeğe çalışırlar. Bu engeller 
iyi bakılmaz, tedavi edilmezse da. vücudun mikroplarını yenmcğe 
ha korkunç hastalıklara yol açar. çalışan kuvvetlerdir. Fena mik. 
O halde nezle bize nasıl geliyor? roplar, bu kuvvetlere karşı gele. 

insan soğuk almaktan veyahut 
da rüzgarlı bir hava karşısında 
dı:rmaktan <lerhal nezleye tutu. 
lur. 

Vücudun sıcaklık düzeni bozu. 
]ur. Kan burunun çürük kısmına 
Aldırır. Kan buruna saldırın. 

Anne Masallarından: 

meyince, ölürler. 
Ölümden kurtulan mikroplar 

burunun daha içerilerine saldırır. 
lar. Bu defa da kanın içinde bu. 
lunan beyaz kürecikler çalışma
ya başlar. Bu mikropları öldür. 
meye ufra11ır. 

Bunların biribirlerini yenmek 
için savaşa başladıklarını vücut. 
ta çoğalan sıcaklıkla anlarız. Kan 
<iamarları vücuda girmek isteyen 
mikroplara karşı hiç arkasını 
kesmeden beyaz kürecikleri gön. 
derir. 

Bdaz küreciklerin gelmesini 
biz, burunun tıkanması, başımı. 
zın ağrımasiyle anlarız. 

Kanın beyaz kürecikleri mik. 
roplara karşı saldırmasına. devam 
eder. Bundan burunda akıntı 
başlar. Bu akıntı, sava~ta ölen 
mikroplarla, kanın beyaz küre. 
ciklerinden başka bir şey değil. 
dir. 

Fakat hastalık bundan sonra 
önlenmiş, bitmiş değildir. Nezle 
burunda yerleşir, kalır. Yüz ke. 
milderine dağılır. Buradan da 
gözlere hücum eder. Gözlerde 
konjektirif denilen bir hastalık 
yapar. Kulağa gidenler de kulak 
rahatsızlığını ıdoğururlar. 

Burundan gelen sular, aym u
manda burunun gerisinden boğa.. 
za da akmaya başlar. Akciğer bo. 
rularma gider. Bu ıefer ses kısa. 
lır. öksürük başlar ve o zaman 
"nezle göğsüme indi" derler. 

Nezle olanlar kendilerini iyi 
etmedikçe evden dışarı çıkmama. 
lr, soğuğa kar~ı durmamalı, sıcak 
§eyler içmeli, istirahat etmelidir. 

Böyle yapılacak olursa ilAca 
lüıum kalmadan hastalık iyi olur. 
Burunu çok silmemek de lazım. 
dır. Burunu insan ne kadar az si
lerse o kadar nezlesi çabuk iyi o. 
tur. Tabii hiç silmeden de olmaz. 

Aranılan çocuk 
(G~cn haftadan de\"&ID) 

"Şu odunları büyük annemin • 
evine götUrüp gelinceye kadar 
beklerseniz sizi bildiğim bir eve 
~ötürürüm. Ona güneş batmadan 
evvel evde bulunmak için söz 
vermiştim.,. dedi.. 

Peki cevabını alır almaz e\'e 
doğru hızla yürümeğe başladı. 
Yılmaz pek çabuk geriye dön -
müştü. Doğru asker ona verdi
ği si"zü tutmuş ağacın dibin -
den ayrılmamıştı. lkisi beraber 
Yılmazın evine doğru yürüme -
ğe başladılar. Kapıda Yılmazın 
küçiık köpeği havhyarak efen -
disini karııılıyordu. An.nesi bu 
sese dışarı çıktı, oğlunun ya -
nmda misafiri $!Örünce o da se
vinmişti. Yılmaz da annesi de 
misafiri çok severlerdi. Hemen 
akşam yemeğini hazırladılar doğ 
ru askere sofralarında en iyi 
veri vererek ikram ettiler. 
· I\:üçük Yılmazın babası daha 
bir yaşında iken onu bırakıp 
harbe gitmişti., harpte memle • 
!>eti uğruna çalışırken bir gün 
bir kurşun onu Yılmaz. Yılmaz uyku vakti gelince, he • 
dan ayırdı. Artık bir daha evi- men "tünaydın" diyerek vata _ 
ne gelmedi. Annesi bahçede ta-
vuk besliyor, atlarına. inekleri- ğma gitti. 
ne bakıyor, onların sütünü sa - Ertesi sabah doğnı asker cr
tarak küçük oğlunu yetiştiri · kenden me~ ağacının altında 
yordu. Onun en büyük serveti arkadaşlarını gönneğe gitti, di
Yılma7..dı. Dünyada iyi bir ço . ğerlcri gelir gelmez söze başla
cuktan daha büvlik bir servet dı: 
ve saadet olur mu? Yemekten "- Ben bu ak§am iyi bir ~o
sonra docru asker onlara hi - cuk buldum, o kadar iyi ki, he
kaye anlatıyordu. Aslanların. oiniz beğeneceksiniz" diyordu. 
kaplanların muharebelerini. kil - 1 Yiğit asker "ben de, buldum" 
çük çocukların sevdiği koyun 1 diyordu. Diğer ar!t17d3;~lan da 
masallarım söylüyordu. Fakat biz de, biz de çok ıyı bır çocuk 

YAZISIZ HiKAYE: 

bulduk'., liep g5relim" diyorlar
dı. 

Mesut asker, hikayesini anlat
mağa başladı: "Ben çocuğun is
mini bilmiyorum, ormanda yü · 
rürken rastgeldim; ağaçların a
rasından kuş sesleri gibi t>"ilze! 
bir şarkı sesi duydum, atımı 
ç:evirdim. Bir de baktım ki, mi 
ni mini bir çocuk arkal3mdaki 
odun yükünün altında beli bü -
külmüş, fakat neşeli, neşeli şar 
kı söyliyerek ilerliyor, ben yeti-

(Sona haftaya.) 

Birinci aınıl köşesi: -

1 

•• ı ÇUH, ÇUH 
- ÇUH .. ÇUH .. ÇUH .• 

-DUUT.. 1 
j - AL TAN, SUNA HAYDI ÇABUK OLU-
İ NUZ, KALKIYOR. 1 
1 - SUNA TOPU VE IPI ALMAYI UNUT-
1 MA! ORADA tP ATLAR, TOP OYNARIZ. 

1 - NEREYE GIDtYORUZ? 

l 
1 

! 
i 

- ANKARA YA JSMET. JNONUYU GOR-ı· 
MECE. 

- BiLETLERiNiZi ALIN. 

-DUUTDUUT. 

-TAMAM ... 

- ÇUH .. ÇUH .. ÇUH .. ·--,----------------------·-----
Yurd Albümü: 5 

Konya 
Konya sanat eserleri 

çok değerli bir 
bakımından 

şehirdir 
- • "ı-.;i 

Orta Anadolunun en önemli 
tarihsel ~ehirlcrinden 1Ji, i de Kon. 
yadır. 

Bu şehrin bulunduğu ova, orta 
Anadolunun en pürüzsüz ovası. 

dır. Giincyden kuzeye doğru al. 
çalır." Çok eski devirlerde burası 
denizle kapalı idi. Daha sonra ta. 
biat değişmeleri üzerine burası 
ova halini almıştır. En önemli gö. 
lü, Tuzgölü adını verdiğimiz K~-

hisar gölüdür. Denizden itibaren 
yüksekliği 940 metredir. 

Anadolunun tarihini incelerken 
Konyanrn uzun zaman Selçuk 
Türklerinin idare merkezi oldu. 
ğunu görürüz. 

Yapılan kazı araştırmalarında 
Selçuk Tiirklerinc ait birçok ye. 
ni eserlere rastlanmaktadır. Cum. 
huriyetin ilanından sonra Konya 
ilerlemeye başlamış. muhtelif a 
!anlarda başarılar göstermiştir 
Konya eski çağlardanberi, kcnd 
ni bir kültür şehri olarak tanıt 
mıştır. Osmanlı imparatorlu~ 
devrinde basit medrese kült( 
teşkilatı, cumhuriyet devrine 
hakiki kültür müesseseleri hal 
ne getirilmiştir. Bugün Konya 
da 21 ilk okul, 1 lise, 2 öğretme 
okulu, bir süel okul, 3 orta oku 
vardır. Ayrıca sanat okullar 
mevcuttur. 

Konya çitfçilik hakımmöan da 
ilerlemi~ bir şehirdir. Buğday, ar. 
p:ı, yulaf, haşhnş gibi hububat 
eti ir. 
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Amerika 
bahriyesi 

Sevdig· i kadın Müşterek Alman ve 
Japon donanma-

r ercü me eden: Suaı Derviı d f 

l Sovyet boinbala 
Sığınakları delip b~r ç 

kimseleri öldürdü 
iYervc ona: 1 mon a~ık lınkışh, gUzel bir er- sın an za yı 
- lşto demişti, yarın gele· kektJ . .Morla: 
k t k 1 :ıt b l l'nşi>ıgt(m, :J ( .A.A.) - Ame.. Balkan antantının 

veni vazitelerı 
Amerika 
F inlAntliyaya 

para y~rdımında 
bulunamıyor 

ce a v ye ıtası su a.y arı- - Benden çok iyll rika öabr{ye nouı.rcti, A.ı:nerikı.ı. 
nın llstesll.. Diyo düşündü. Ve gayri lhtl· 1n ·ı J 

Ve onun eline bir kAğıt sı- varı onun eline baktı. 'l.•vet sol gı tere, Almanya, Fransa, :ı. " ""' pon,ya ve ltaıya donan.ınatıu'.ı a. 
kıştırmıştı. MUldzım lrioris Se- ellnde bir altın halka vardı. 
veren bu kQ.ğıda bir göz atınca Dellknnlı MUlbını SeYercu· ~~~;:t~ayeseli bir ddt ·e.l (Ba1 tatcıfı 1 incide) 
damarlarındaki kanlar birden- Jn bu bakışını gördü: Amerika donanması t<>ntla\o batlı saik olmuıtu. Şu halele Bul. 
bire donmuş gibi vUcudUnUn - E\·et e\·llyiuı MUlhımım, itibarile lngiiterM6n sonra ikili- prlıtiln ıerek hndi ba~ ıe. 
UşU.dUğUnU htssetmişU. dedi. Cepheye hareket etme- ci geliyorsa da gcmi\çrln y;ış1a _ rek İtalya ile birletcrek dört 

Bu ne kötU bir tcsadUCttl ! den iki gUn eHel evlendik. Hal- tı itibaril~ beşiqcidir. B3.lkan devletinden bhinin Dal. 
Takvlyo kıtnsı başında Andre ayım pek kısıı sUrdU amn ... N<ı Amerika b~riyçaiı;\in hesaı>,. kanlar dabilindeki hudutl:ırma \~a.şıngton, 4 (:\.,\.) - ltha 
Bomon geliyordu. yapalım harp bul .. Heııı böyle tar1na, göre cğ9r 5nUmilzdefü beş tecav\U edecek olursa derbal IG.t ve ihracat bankası Vl\sıtasi· 

Şimdi muıa.zım sanı olan An- daha iyi. 1µsan arkada kendini sene içiude süratle 'ifarr. ~~ite. Balkan antantmın emniyet cihan le :F'iul~ndlyaya ilirnzda bulun 
dre Domon'un, Sen Slr mekte- seven blr1nl bırakırsa. kalbi ~ yapmŞ:zsa Amerikll 194~ so _ hep birden harekete seçecekti. mak r.rojnslnöen parli\oıent~n 
binde okuduğunu vaktilo duy- daha sıcak olarak burayn seli- nesine kadar m6dcrn bfr donan. Balkan "1'tantı kurulduktan gösterilen nıuhalet~t U.u:ırlne 
mamış mıydı? yor. m~ kudrc.tine malik o1amı,y,a ıonra Bulgrriatandftki siyasi va. \"azgeçllralştf r. Yegane çare. 

:MU!Azım Morls Severcn bu - Evet hakkınız var, diye caktır. ziyet çök cleiitti. Bbba11a kral J;'lnlAndfy:\nıo A merlka piyasa 
kılğıdı okuduktnn biraz sonra cevap veren Moris gayri ihti- Yine kaydcdildlffine göre bu _ Boriıin Jik.els direktiflerinden aıudan Borı:ıu. m Unkllbe koınls 
arkadaşları arasından sıyrıl· yari lciııl çekmişti, bu güç gUn- ~ vapılrnakla ola.h gemllere ~- kuvvet •larak bu mem~ i.. yonuuun ınü17aa<le•ıio bir \stlk
mrş, kUçUlt kasabanın mağ- lere, bu kötU şeylere tnhanı- it rakam1ar göst.<irivor ki, 'Am~. daresini elinae tutan KÖlelnno.. raz akt.etmcsidir. 
mum bir meyhanesine tek ba- mUl e<\ebllmek için insana boş rika donanması miıştere~ Ja - fun -.iretli siyaseti 7.ihinl,erdetci 1lel8in.ki, ~ ( A.A.) - lAdoga 
şınn gitmiş, 6rtUsUz bir masa l>UyUk bir teselli olmalı ı oon ve Alman donn.ılDjlıU!ınn ma.. endiıelerin iza"'9ine hizmet etti. gölUnün şim&lindekl s'oyye\ taz.. 
başında ikinci Şarap şişesinin Andro Doruon lıcclba.ht bir ilk de~ldİr. J~Po?\ya ve Alman.. ftaJyaya ıelince; o da Almıtnya. yi.kl devam etmekte ise de ha. 
ilk kadehini içerken hAlA onu aşkın ı;ıztı bir kederin Ml\lft.- yanrn adetc;c f~ikfyetlerl ım - nın Orta AYUpl!K!ak.i istila ban. fiflPmiştir, 
- onun geleceğini - dUşUnU- zımın kalbini kemirdiğini an· hassa denita.ltıTnrmda ve dE:s . ketl~rinden iıtilac?e edeTek öt~ Fınler Kittcluomas ve Jio 'Mo. 
yordu. ıamıştı ,.0 çabucak me\·zuu de- troycrlcrindedir. de~ri kemdi himayesi altında ~hıni mmtakalannda 'mUk&bil 

Bu haber, onn insanın yUzU- ğlştlrdl. 0 buJundurduj'u Arnavutluğu fülen ta.ahifzda bulunuyorlar. 
ne atılan bir kova suyun yapa- Morls kentli saadetini elin- Japonlarla Soyyetler Ç!! iıgal ve ilhak etmekle beraber Summa'nm cenubundaki Rus 
cağı kötil tesiri yapmıştı. den caıan bu ndnmdan nefret btik · an~a~ıyacaldar' i,gaJ hududunu genitletmekten hücumu filen ptı.skürtülnıilştilr. 

BlkAye gnyet basitti. Dir etmeğe başlamıştı. YemeK za. çekindi. Bir ~lık Ar.9.avutJuk Hav_adp.. Sovyet t.ayyarelerj 
aşk hlkAyesl. manı hep toplandıkları vakit Tokyo, 4 (A.A.) - Ja~nyı liudutJanna tah,it ettiii kuvvet. bilhassa Sortavala ve Kuplo'da 

Morla bundan birkaç sene onunla kötU bir ımreuo alay ile Sovyetler Bi Hti ırasında bir lıeri Yunanistan ile anlaıarek ıe.. sivil halkm bômöardımanma de. 
evvel Monik isminde bir gene,: etmek için fırsat gözltiyordu. ticaret muabe&!s\ i~in yfıprlmak. riye çekti. vam etmektedir. 
kız sevmişti. Bu gene kız bir Otekl ztıbltlcr hayrette idiler. ta otan mUZikerclcrln uzun süre FaICat Bulgaristan Balkaii.lann 1-2 ~ubat gecesi 13 Sovyct 
ticarethanede klltibo idi. Kcn- Çok iyi tqblntll ulr delilrnulı ce~i ve mı;scieJerin karıiılc olma. ıulhunu kanttıncı bir lmı'1 ol. tayyaresi auşürtllmüştUr. 
dlsi de gUya mimardı. olan And1·e, en 1cö~u \'O tatsız St dolaYJ!ile kı~ ~ir ramanda mu nianzaraımı terlcetmekJe iNi. Stokh-0lm., -~ ( A.A.) - Tid-

Blrbirlcrlni çok sever görtl- şnkalan bile neşe ile karşılı- neticelencmıxcceği zanttc:fıtmck : raoer, tatmine ihtiyaç göaleren nin~en gazetesinin Hclsinki mu. 
u ı d ld tcdir. ' ' milli emelleri ofdüJl.anu asla giz. ba.bıri Kuopio şehrihin 3 şubat. 

n yar ar ı ve hakikat ha e yordu. :F'aknt bnş~f-ları yqtı.;;tı- lcmi•or·, Balkan &Htanıma• dMil t.a ö~eclen 'Ş9nra ~iddetıe bom.. 
de Moris sarışın Monlk'inl çıl- racak olan bu liattı hareket J ~ fb ı:'rajsan~n Mo$kova ofmal<ımıı ·aa llallin devletleri bardlman ed.ildigiıil vazmakta . 
gın g 1 seviyor ve onunla ev- ~or\s'i bUsbUtUn çıldırtıyor "! TIJl ile ıuDlun muh&fa~ıma ... 11... dır. 30 kadar Sovyet Dol:nbar 
Ionmek do istiyordu. V.e kim- Adeta Jduinl k:ımrılıyordu. e L"t"sıı. "..1.o··,nu"vor r. .··- y- y- .:ıı_ ta • '--· ı.-1• .., 'T Q ~"! , , cağım eöylüyor; ArnllYUtlujü İf- w.w._8Q waresı IJ6.1ü ın mıı;o ae -
blllr eğer araya bu mel'un An- Ba~dn ken(ll )teudinc k~luı- ~ gat eden, hu stTede bir BAikan Zin.i aistematik bir ~ilde tah. 
<ıre karışmasaydı. Delki de ka- ca müthiş Ylcdan (\zabı hisse- M;f.,; o~ 4 <A.;.> -i rransa. de•'-'-t-. 01..:c~ ltal•a ·:. ... , Bari.!:....:·_ tip etmiştir. Bomi>ardımaıun 
z c old ğ dl d nın Moskova ouyu-ıc e risı Nag. Tlli: Ulll , -~ llUUI an ının az u unu nazarı yor u. :r lar hakkında istikti&lo iit aüfiin- tesirleri kor.kunçtur. Sovyet 
itıbare almaz vo ondnıa ~lrn- "Nfçfn b~ııt yaptım. O ben- gfar mezu~n Fransaya bareket ce&erini töylemiyor; bilikis bir bo.tnt>iı:iarı bir kaç sı~ğt de 
diye kadar evle~tr Ye oe1kl de den çok da o. iyi blr in~an. !stmıta'nşb~url. ~oüluxliı~lcegllıtime~dt~dsaı"r. ve taraftan ~anı.ar Bol~v:W t~ YP i~ine dü.~mUştUr. ir çok ölü 
l;ılr çocuk babası bile olurdu. Böyle bir zamanda. iki zabit .:ı. "' ıt .. ,,e' yaralı \•ardır. 

Fakat işte araya bu Alldre ar~ın(la çıkncak blr n;ıunaz:ıa- !ike•~~ &~~;:.: ~.J~ddıttli l.>·i bir menbııdan alınan ma 
mel'unu lrnrışmışt1. Yalnız Sen nm ne kadın uygunsuz oldu- laUlı)(Qruuı. Wfı.U. IJe.q.~ııı Jr,uım. ~=•\ ~~ ,;:;-~ H'ımata 'öre, Sovyet ha,va kuv· 
$1r tale'besl \}eğ\1, ayn\ zaman- ğunu blllyor vo benim her ı;ı.c- sızın scvglllnlz mi ılll. .. Ne zu- tehJikeai sanki hiç yokmuş ıibi i'etlerl blri "kallar tayyareci za
da da 1.ıonllı'ln patronunun oğ- yfme tahammiil e<llyor. ·Elbet- man, neı:.odo onu nar.ede tanı- dil" almAk ekin' f le j·i etmLŞtir. Bu nal Ruslar fçfn 
lu idi. teki benden ziyade Mont~ ıÇ l~- dınız? ı meak tan ç ıyorı az çok i-ablm" bfr şeydir, zira Ru&': 

Gu U b
. ı d h k · · 0 ar Almanyanm Sovyetler lar en ziya.:ııe 1.u .. en-e'" '- oı. 

n n ır n e yazı aneye yı olan ilk o<lur.,, - Onu sizin babanıza kl\tl- Birliği ile birle,mit olmasına rağ. u e • .... •W 

gelmiş vo kQ.tlbe kıza: .lilre\ \>öy)e (1Uşll'1llYordu. Fa belik ederken ıanımıştım. men bu devletle akdettiii çelik du\tları zablıter1layl>e mlş bu· 
- Babamı görebilir miyim kat gözfi onun 661 eilndekt ni- Andre gUlmeğe ~uşln<;lı; ea!(b urarla muluıf~ attiğiai lunuyorlar. 

'-caba! ktıh hnlkasına tnlulınca iş de- - Bal.lama k4UheUk mi, de- frsat 41ü .. tükçe ta~ -.ıiy- Bir '~zete muhabiri, Soumo-
Dlye sormuştu Patronun " T 1•·1-an"m L.ı.. r..~1._ı""•ti;rr:: ,;c·,.__ •almi'Ae ma,._l11.p olmuş olan 44 • ğiş\.f9ı:.~\.\. di, benim karım hayır... Bu _,, ua .... r• _.... _. • "" t> 

11 

9ğlu!.. Genç kO.tlbe ona teces- GUnUn birinde kumandanı mUmklln değil. ÇllnkU bonlm BHarabyadan tecavüz edene ijocU Hus fıl'kasma mensup 
sUslo bakmıştı. Ve de1lkanh onu yanm~ n.ğır~\! knrım bir milyoner kızıdır. Balkanlı devletleri müdafu ede~ znbitle,rl~ görUşmllş u,_ Bu mu 
genç kızın dikkatle bakan göz- - Rica ede~lm Se\ eren. d~ Flora Goodnılll babamın kAU· ceiim; çünkü Balkanlar Alman_ ha bir, yUkse.k rUtbcde bir Rus 
Ierlnln mfl.nnsını anlamış, o çll. Vom~ln şaka e,ucr.kcn ifl'a- besi öyle mi!.. ya ile ltalyl!'Dın mütterek nüfuz zabitinin bej·anbattıoı nakiet.-
günden konuşmu~ler ve ahb~p la lrnçmaktafı çeltfninlz. onu.:ı Moris bUyUk bir hayretle: 11tmtabtıcLr,. rD1 demek iatiyor? mcktedir. Bu za 1 • mensup ol-
ôlmuşlardı. çok :iyi ve yumuı;ak bir ahlAkı _Karınız Monlk değU mt? lıte Balkanları tel.ait eden du4u kıt.anın bir kış harbi itin 

Morla Aşıktı. Fakat mtıte- vnr. Onun 'f.iu uysntıı~ını ve iyi dedi. tehlikenin bupnİıcü manxara1ı! elzem olan tcşldl~t \'e teçbl-
reddit nhHiklı bir insandı. geçlnme':k hakkınÜaki bu ııtis- _ Fin şu blıiw kUçUk. llonik Valna Yusoslayya haşvekili zattan tamamlyl~ mahrum ol-

Halbuki Andre de mUşfik nUniyetinl suiistimal etmek mi, hayır doştunı 1.. Uon onu Svedcovi:ç, e.Jbi\laruı ıd!hun. duğunu söylemlı;;ür. 
tavırlı fakat mütehakkim bir doğru detıı ! .. O, n\lktelerlnize kısa bir ısmnu tanıdım. Dem- da '-iasederk- sazetecilere t _ 8o\1ct ~'cbliğl 
gençti. Onda zengin lnsanlanQ gUlmekle lkt.ifa ederek, sizden bı~r dolaştık. Dansa filAn ~ll- ı.Jyaora yarchmmı t»etl}J7ıatai,:retle )l.,>~kou, ·l ~A.A.) - Lerıln-
kendinden emin tavrı Tardı. daha. yUksek bl.ç zeka gösteri · tık. hepsi bul.. Jt"akat onuııia kaydetmiı, "~ liÜlıumeti Bal grad nskcrt erkAnıharbhesl· 

Patronunun oğUyle ilk tesa- yor. Size karşı sert davranı- evlenmeyi hiç dUşUomedlm... kanlı devle~ iıtikJAUerini n!Jı t~bliğ~: . 
dUfUnde Morisln ro.ndcvllsUne yorsam beni mazur görUnUz... o da ıJ.kıllı bir kız olduğu lı;ln, muhAfaza dtaım&. ~rnle be. 3 Şubatta kayılçdlle<:E)k hiç
gcç g~leıı Monik bundan sonra Fakat bu ş_akalar pek uzun nramıı<la izdivacın mevzuublf.h~ .-Ucı·b" demiıtir. bb.t ve müL. bil' bı\dise o\nlamış_tır. Sovyoı 
blr iki raodevUye hiç geime- sur(id. Art.ık onlara bir nılia- otamıyacağuu pek cabuk nnJa. telik c&e.~ı adanlılll'tt ~ temina. hav.a k.uvvetı~rl dli~man,J,.Q as-
mJşU. yet verelim. dı. Hem 0 'bir dcllkaulı se'd- tll)a it:t ecler:z. Ş11 W-dar .,ar keri herlo.flcrJni ınuvaCta.kb'et· 

Ve nihayet gUnUn birinde • • • yordu. ~lmdl anladım, bonlm ki la b dnl•tlerin iıtiklalini le bQmbardtman e.tmişt.lr. 
esasen muhabbeti gUnden gU- Morls kendisini yatağının ns- yUzUmdşn bozuştuğu blr. dÇH- iıteyeıı ve AnıavutluJc hudutle. DÜN~--0 ~ TEBLlGI 
ne ckslllr görUnen Monlk, eski tUne atarak bir çocuk gibi hıc- kanh vardı. MUlllzıın Sı;wer:en nıtda ileri r~i.11~ emeli llel8inl:i, 4 ( A.A.) - 4 §ubat 
vesglllsinc her şeyi itiraf et· kırmağa başladı. İşte tam bu beni affediniz, istcmlycrck ş1ıJ beslemiy«m 1'ir hnlyenrn neden tanhH resmi tebliğ: 
mişti. Andreyi seviyordu. Ev· eıradn knpının önUnden bir ses bu kadar zaman UzmUşUm. l<'a- dola,Yı Balkanlarda ltitaraf bir Kareli betzahmda dilşman 
leneceklerdl: ısıttı kat emin olunuz ki Monlk sl.zi ıulh bloku kurma&annı İl'İ bir Suruma Uzıerlnc hiicuml.'lnna de. 

- Bu defa haklkt aşkı bul- ·· :M 1 N T G b t a seviyordu. IJcnlıu vUzUmden gÖz1'= ıörmecli&ine aklamwn er. vam. ctmiştıt. Dört bücuın püs. 
- or s... e. o •• ur e - "- medi · ,• k"" tüln U tU So t k ... Al 

dum. diyordu. cısı çöktü galiba. içine. Haydi sızı darıltmış oldu~u iÇlu pQk ~ıni ele ıazliyeme~iz. ur 1 ş r. vyc '~ :ır.ı 
Hakiki aşk!.. kalk arkadaş. Kantine gidip bi- bedbahttı. Slıe bir sUrU me.k· Ariıavutluiıı iııal ettikten yeniden fazla ins~ ve bir kaç 

Demek bir buçuk aeen snren 
kendi münasebetlerinde hakt
kt aşkın yeri yoktu. 

Çok kıekanç olan ve izzeti 
nefsini her şeyden Ustun gören 
gene adam Monik'ten ayrılmış 
ve bir daha Monlk'ln yolu Us· 
tUndo g6rUnmemlşti. 

Monik esasen daha o gUn bu 
iUrah yaptıktan sonra blrd~n
btre pişmnn olmuş ve yanıldı
ğım söylfyerek, onun bu ço
cukça sözlere inanmamasını, 
unutmasını. asıl sevdiğinin 
Morla olduğunu söylemiş, hat
tA. ağlamıştı. Sonra dn Morl!-!'e 
sayısız mektuplar yazarıık tek
rar onu kazanmak istemişti. 
Ji'akat Morls bUtUn mektupları 
nemadan :Monlk'in adresine i
ade etmişti. 

O zamandanlıcri Monlk'ln 
ne yaptığını patronunun oğlu 
ile olan mUnnsebntmın ne pe· 
kil aldığını bilemiyordu. 

lşte gelen Andre Bomon o 
tdl. Sevgtllslnl eHnden alan 

ene adam!. 
• • • 

- Andre Bomon. 
- ltoris Soveren. 
Onun da elini ötekilerin ali· 

nl •ıkıtr gibi sıktT. An1'Te no 

.1 sonra Bat1-nt:· .. .J~ sulhu muL_ tank kavbetmişle.rdir. 
rer kadeh bir şc~ lc;ollm. Biraz tuplar yazıyordu. tilzl duşunu· - ... a. wı.. · d ı fazA etmclltcn bılşka bir e,,_...I Muoldjen'i' e cıe bir Sovyet 
kendini toplarsın!.. yordu. Yalnız sizi tltişüııüyor - ··~ kil m-

Btr bu eksikti! Ona birinci ılu. Oh şimdi lınna karşı aııti- blkip ctnıiyen llal vanrn b•ı yol. hücumu pUs rt ....... ıiiştlir_ 
d 

• daki m••aisı"nc arr.larıncla bicbı"r KRrelinin diğer bö~elcrinde 
era olarak tsmlle hitap ediyor Rcmpatlıılzın sebebini anladım ..... n :ı Uh" L 1t ı· t' '~ d d'l 

b 
rabıta o!mıynn lcu··~u"k, mu"".ııt:..ı.:ı Dl ım ~Cltx;U ı.aa ıye ı a.a\' e ı. 

ve "sen,, diyordu. ve aklı buldum. Fakat luam- • <UJ-... • t' '!:': • '"'"""' \.: ı·~ Balkan devletleTi mi. yok'\a 3 .. !. mış ır. r ,.n ı.u,"'ınru muute ı .. 
Moris kudurm lbi t " nız bnnn. o yalnıı elzl sevmek· · ~ '-'-· ' •· b ...... 1..1 • uş :; ya .... - ~ristanı ve MA.c-..ft..iıt•nı da .. ;.._ •°JV\Jeı. aı.a..ı:va ttrlnı susmaız:ı 

l'nndnn "rndı tedlr \"C slzacn, cepheden bir -· ....... ....... b t · U Y t>• 81~ : 18ınna a,lac:ak ıux:ette büyük hlr mec ur e mu; r. 
- Deni rahat bırakınız, de nıçk~~up nlırsn ÇQ}t memnun O · S\llb w ... ı..u .. ~nd• ~-,............ Laclo~a a:i)lilnün !!;malinde nis. 

d . D ı h ı k ı d lacaKtır. Sizr\en tekrar nf •nlep '4ll' " .. _. ,.,.,,..,.,.., b~ b" tik" t d · ı. en ra at >Irn ınrz, s z cıı "I d.'.:vlGUer z~t~ Clİ daW. ziya.. ı ır s unf' var ır. 
ne nezaket, ne mUsamaha, nç ederim. d ~ d 1 ::t .. B . /. Kuhtrtn höl(teSlnde. dUı;manw ., • • • e rnv :ı ı oıtır ! n vazı yete "O. • 
de dostluk istiyorum.. GUzel re. "Dalkanb dçvletlP.Tin t.tikJô..: ktivbettiiH bır mevzii lstlrdat. 1. 
rol artık dalma 11Jzde. Ilçn ise Andrc. Bonıo:;ı yaıımdıın u· lini istıı;~. • fa~~ ı.;.. ~if~t111D~ Gminı.şt'ı•ra.ptı~ı te~ebbils nklm k:ıl • 
dafma hnks.mm .. J•'akat hayıı·.. u.ıklaşmı~lı. Moris iç!ndc;ı ~ d l ~ k ti "":'!"! • .:.t:u \ı 
Hnyır .. Ben artık hu işe tn,hnm· suz bir sllkCıuet duyuyordu. ev~ n en\ ~vc~:xe\le - Cc!nhenin di}:'€r noktalarında 

111 d D k ri11i muh fa~a içı\' •ralannda ltİr~ de"r:,.e ~aalı'oetı· olmu .. _tı•r. • 
m e emonl. ewc Mouik e\"lenmenılşti. 1 le· · b .ı ; '-"-L - ' ~ ' - " 

l 
AIJI e~\.ne r,J.Qı c;»1 gonn~ıc • ._.., D1'tn Sov•·et ta•n••,.'<•\e...4 cc.nun An< re : lfo.,, c,vlenm<rwiştl. Ken<lisini ~ m" ı ·•ı l ' ; t ı, _, ~ '' • , .... ..,.. '' ı· 

h 
· d 

1 
ç9 ı.ı uşıcu ınr eıı.e,.u-ı ..... m~ ve merkez böl"e'.:rı'nJclt ·ı llAhl .. - Alla Allah~ eledi, vazlı-t't sQnyor u. \'e b lyilk hlr Umidı 7 .. ~ • ·...- ' 

benim dUşUnnll~Umdcn de bcr· olmadığı hal<lc onun d~nllşUııtı mıBütün bu i7 .ahattan ıonrn Bal. \"C mevkileri ve r<'tsamrı bfü~e · 
O h ld b 1 1. .• sini hlr. çok ci~faJar bomn,.rdr _ 

bntmış. n o icicnlz<111 no c' ıroruu. D!'\mP.k artılc onıın kan antantının bugünirii nhvaJ ve t · 1 u· c::· .., 
l'nrsa hef>Slnl söyJeylnlz. t.la hıı ıztırap g~nleri içinde dli· hAdhtit içinde CJnür.e c;ılfan yeni mnn ~. ~.1~ j~ .. ır. ~lM~i,.Y.P. kadar 

l\loris birdenbire: c:ıUncceğl, "Ohrcsinl hn'·nllntll• ·ı 4lı sıvıl old:ı~u ve 5!l kadnr Şlvı. 
v .. J va71 eyi f-.ül&s1t edelim: tin v.:ır.ılandı~t bildı'rı'lrnı·~tır. 

- Andro,, dedi, he ni nffçc\I· canl:ındıraca ı: "D~nl hekll- B I' ı _J_ - ~ı '- b" a {(an a~l.iiMI K'l.i!ı~.. •r ta::ır. Fin t.a'-':\'8,telcri muhtelif -u. 
nlz. QOrUyorunı, slzfıı bic. hlr yor! .. dive ~1Utr>selll olaça ı a k•.. h · · · t' ı_· ·ı ~ "' ... nıı: -:.ıı - ~:cın ~ 1ta1u 1 e harnbel<>r va11m?ş ve ,m"'ınrn kt. 
şeyden hnb~rlniz yo'k. sizden bir insan \'llr 1 1 ..ı.:.h• :~.t ı.. ~ o Sl\ 'IJft ı - m.~ ere,. •wette taati!C Sovyçt hava Usl rini 
af ~lep edc.rh;n. ÇOk f(lUll hlı f ı,:tc f(\Tll O Ç na(la !\IOrİS kal tnÜdRfaa eı,aı\ iiz~.ne nr:ulan oorobaı-dtm:m etmiştir. $yn•11vc 
fnsa.nıın lıe.lkl, fakat lıunu beti· bindeki huzurun yaluız h\l do Şalı~~ an~ntit\iiı. ~~~ ~.n.r:e ka~ar te~vyüt edçn ın8u,,,r;_ta 
bahtlığırtıa ba ışlaylnııı. Evel. şUıı~dcn gçln~ediğtuı ~J.e ~~~ı :>;•~CllfJ ·~ h!J:\ÇMtn ~kctk w 11 So'-yet ta}ıyn.resİ~Ü,Şu. 
siz sevdlt!;im ~ı;ı zı ~timden nltlL HayretL 9 'kı,ı<lıw ız rrnp teh_11k~~ k.ıt'"l!' - 'alkfll!llar 1 r 'lroü<ıtür 
ğımz v.e so,trnnda onl\nla ellen· çe'-miş olım k~Jbl, rı:ıklhl 9 ~~ d"~«a yıwıhrn cı}ri dft ot~ J~r,ls'nki. 4 ( A.A.) _ ~im~!ye 
dlğinlı gl,lndonberl çolt bc{l- dan talluır ka~~wnz. Mn l ı t t• ~ - 01i,Mt~ı·ek •urt'ilf nJli:. l aibr mUdn!aa h'.{7~eti(loP. ~ _ 
bahtım!. Qok az s~nn('#e. yn~I n•l<l~ ifofas \ba"'i.._. e-enl,ı~ YI ~ meveıı 1ğ ili 6(\ yaı:un&ld • er. 

Andre'nln yUı.U sapsıı.rı olçJ9. · ~e'"..tp!1.ro~i1> ıhlnml$ hulunu~ l !c~~a\İJ!~wtrr. • t(.iljlqrin 12 suhat~ p;Çt~r. kay. _ 
- MllTAzım ı::cvnf.'n ~ızf Atı • yoM•ı. A11in US dedilr;,~fl ilİl'I MitMfşl.ir. · · 

man emtiasm..m 
ğinden serbest Q 
muvafakat etmişdf • 

Alman;ya tacaffq 
nacak İran~ 
h telakki edilcc~ 
serbest ttansitt~ 
c:ektir. 

İran, 
dan deri, pam.,y;. 
muhtemel olar~ 
ı'ir. 

İ<an l"'.trolU 6%e 
1iz nuCuzu aebebi~~..tt. 
lrandan petrol te~·Y.; 
ii zannedilmcmektedif' 

. ('°" 
&raço~lu. l~l!lı 

laıı t{f,al Ale-.-~•l"l: 
cuoıbu'r Alatf& 
yAd eyledikt•ll 
tir k1: 

E\'velc.e klAellC 14 
ki\nsız knrgaşalık 
Balkanlar halen ~.9' 
şeıcrilo lşkea~ I~ 
tiUııyar.a. wemıe•"'1 
mllletler1mlıl ~ 
lhtlUın imWıaiı'ar 
ve ruunf tutacak oıaB 
muvazene, tesaalldı. 
teyakkuz önıeji 'f 

lleta.ltsas: "Tada 
\'e sıkı iş ber.aıaer 
sindo ~Yrupanın b\\ 
b:ırışrn tnmamen 
na katı. kanaatJOl 'ı 
mlşUr. 

Nlhayet lılarkodO 
ki lçtlmaın ,-,tdJI' O 
Balkanlarda te ır.dıaa • 
dıı hArliselerlo. ınOl_.:JI 
şatı itin hayırlı te••;0 
nn kani huluilduP~ 
ledikfon son ta delli;.; 

- Bôlgemizde t>•!_ ... 
ra.azsı ve buton Bal~ 
tarı arasında lfJ bet• 
oltn itteaainln ıı• k 
oıdu'#tınıı Ji8tlset ta 
Jecektlr_. 



ar-aton koşusu
lllln tarihçesini ii. 
'Yor ın u ~! ı uz? 

~-192 
ıı. ~ tneııarer ı;.~ ~-~~~~~ı.-Miiıa.. 

aı~teı ~ rıın oli~ . araton J 'lf Ye atl:mn sırtma b;r kame:' 
0
-.eu ıit°n isınin Pfyaıtıa "'1•a yerleştirdi. 
~ ~çu}( s;!~ ht:r Ja. Sanşın kO§ucu, b!r ceytAn gi. 
"'~~ g'"'-lnişUr te koşa. bi atıldı. Bir atın boynuna yıı-

~ıı. Un larib · pışarak belinde ta$ıdığı bıçai• 
~ıl?. lier hçesını .. ~ill ile dizginleri kesti. 
l bn]d~ İçlnalde ogren. Kasırga gibi koşuvordu. Apol 
~ ~k. Yaznıayı lodrıısa karşı doğru hırsı, ve şe. 

~ ~ o sene h!re ilk habcrj ~tiştiremiyece. 
~LıS:~e e~7e1 yani ~oı korksu ona Yfnidcn kuvvet 
~;"'Ull rn c • Atika. vermişti: • 
}'qn) t'ıınaerkezi Ati Uı.eri~deki ~ler damla d11.n1. 
t~ l~ nhlar lran. la yere ôUşüyordu. Diger: taraf. 

ıa:r. nıubarcbede tiiı, Apolloorosun arabası arka. 
~: ~I ka<;rn .. .ı:... dan tekrar: gl5zükmUştü. P.antar. 
'~ crd lrorıard "'6U. hazır, kesin kulakları zonkluyordu. Gü 

tıglttıtın ı. r.el ma\1 ~özlerine kan hücum 
{~ır-e ~atebe~andanı, etmişti. Hatecalldruı kalbi pat 
~~ !ditmek . ~azandı. lıyacak gibi oluyordu. Ape>llod.. 
de~ l'aş~ ıçın. he ros artık iyiden iyiye yaklaş 

it ea""~ô-VU n olan, ve mıştı. 
a ~'· ,~ b~ Pa!ltar.kes Pantarkes, vehrin kapısından 
~~ delıkanlıyı bir ok gibi geı;ti. Çar31 meyda... 
~ııa~ ~elin nına geldi. Herkes etrafını sar. 

'...._ lıı:ıı.ı \oşa C'e, Miltiades mrştı. Sanşm delikanlı ~ksek 
ı- O· ~~tnes~~ ta!er ha bir yere cıktı ve 'haykırdı. • Iran. 
e ee~ : tat ıru söyledL hlara ~lin geldik.,. 
~ de tli kı er o kadar bU. Bu liQ kelim~ He son nefcalni 

~ t1l'o~ ltqba b~I haberin ne vermişti. Ağztıldan köpüklil kan. 
~~f~( nıı h 1 e gitme.sini tar a\Çara.k wylu boyunca yer~ 

ltıı ~trı~"~disi ancak yuvarlandı. 
ıt !ar\llçı~ oı;"eceksin. Hay_ eantarkes ölınü tü. lki sanL. 

1, ~le~ ~:·t ye sonra atlar gelmişti. Fakat 
; l'dtı. di, ~ aga başladı.. mUide verilmişti. 

• \>O Saı:ı u ı:ıeş etrafı ka. Apollodrosun bu ölüme se~D 
/ ~~b ~~k~ sac;lan u. olduıhınu öğrenen ahali, onu az.. 

,""a~l>a:ı~0r1 ter zeytin. ~m bir atm kuvru~ ba.ğ\adı. 
ı ~oı ~ ti~ Ör't1;; cildi bir l~r. O da, cçzasını, atın peşinden 
~ , bf l?e)dı~; 1nıliştU. sUrUklenip, ôlerek verdi. 
~~a 'i!:, dlltlık h~alde ncfe. t~te her olimpiyatta yapılan 

~ ta ~.tatıı k ıase!mlyor. Maraton ko_suşunun tarihçesi. 
~!~ er ha~3:ga baş. 
• ıd~ 'tınak 1.; r:ını AUna. 
:.ıa, ~ ~n sabırsız 
~tııı~lU % 
.\tdı. ~e k~t~ rı, avcılar, 

~tıı,heri al nu soru . 
~bliıı 'l.llde 01 an seviniyor. 
~ e gid nanıar bile, A. 
~C"tİat-:11.tıter~~ nıUjd~ye 
~a ı. n önitiie 

}oı \'~ 
'tl<ı '°tt"k ak için bir 

1 ıı \>oıcı~ ~~l siyah a: 
ll(!:nltıd:ı.n . tı.rab:ı Pan. 

~lllt tıfUıla 't.f!.ıaneye baş. 
~ ~ h.ı- ~lloll r esden bir iki 

~tlt ~1flcin~~ lsrninde 
~ eae llfcin Oglu vnrdı. 

IJ ' Şın delik koştu~ u 
~ ~l de tnııh~ı:131ı hem ko 

,'-"1~t1l'ol'du_l4l'ebe:v.{ taf si: 
ltı illa d At>ollodro.s 

~ < b,; ~~""~vet ett~: 
\~~ÇJr."~• luı~ .ını.a 'b •('ıı \'l(UI 

ı ~~~ Cevap ve~. 
ı ıı bu' otınnz l\ . 
~\. ~uı!-nuZarr ri tımandan 

\ ıılre "'~Jl.ası ... c. \Yelin, şe_ 
, 

1 % '~o~ hır tarzda 
~ v&:etu k ha'ber veril. 
'l) ~ ... (i •• , • 

~ t~ı ~t tf1e mı ?" 
"- arıtark. 1 ve araba 

ege Yanya 
i\\oııtaatl~ 
~tql'~lt ~ a bir kamçı d 

~~'ltes b Ollucu.vu . ar 
'~'t.\ f!, llııun lizeg~-t.ı. 
\S:~ 11 ~~d.i: rlnc A. 
' !' •• • ıııcnıın ön llın 
~ • "iltıııtı .. den gt. 
' O\>}e isti 

\'it. () l\aı Yor dn on. 
~ ıı de nere 

\lf!\.l Ye gidecek 
~q~·· . 

~ ,bir; be 
'~l.Q " ndün evvel gtr 
~~rın?., -

' l;i~ ~li.1de 
~ ~ Yi benıın ver. 

~~::Itır ki? 
~ ~~~ ış olu • 

~ ~~~ hiddetı 
~~ .. bö 1 ener.ex: 
~ ~ \'e ~I=k 6ey olmaz." 

!} e}ı ~ç olan A. 

Jon arimor'un 
rakibi kendı kızı 
DUnya sinemacılığında \'e 

bilbııssa Amerikada lıUyUk bir 
şöhret kazanmış olnn Barlmor 
alleal bu şÖhretlerlni devam 
ettirmek fırsatını bulmuı:Iar
dır. 

lllr zamanlar beyaz perde
nin en kudretıl .Tön Prömlyesı 
olarak kabul edilen Jon .Bari 
mor kendieino rakip olarak 
karşısında kızını görmekte fa · 
kat afle isminin bu vasıta fı., 
dahn lıeriyc gideceğini dUşU· 
ncrek iftihar etmektedir. 

Jon Dnrfmor ile kızr Dlnn<' 
şimdi yan yana iki tlyatrodn 
blrbfrıerine rnklp olarak ç.a!ı· 
şıyorlnr. 

Manmafllı Jon Barlmor kızı 
ile. lfllhnı; e,tmckte ~e: 

- GördU~Um kızla.rıq. çn şu 
zcll kendi k~zımdır. 

Demektedir. 
lşin gnribi ilk karısından o· 

l~n Dlı.ı.na'yı Jon Bnrlmor an · 
cak bundan Uç sene ev,·el tanı· 
mıştır~ U,u şekilde Barlmor al 
lesi sllrUp ~lde<'ek dcmoktfr_ 

Von Meç 'in şayanı 
dikkat hır makalesi 

(Br;&!J tar.atı 3 ü~) 

şaı:t olduğunu söylemekte ve e. 
ğec bundan ıonra Amerika va 
ziycte müdahale ederse inJ?iltcrc 
Fr.ansa ve Birlc§ik Amerikanın 
teşkil cdccckleti blôliun yıınil. 
mcsin~ imkln olmadı~ kabW 
etmektedir. 

Bitlerin çcnerallerinden biri 
tarafından yatılmış f.lan bu ma. 
kn1e muvaHnktvete ıtimattart ıi . 
:v.adc UmitsiztiJI g~te~i or 

1 

7 - VAKiT 5 ŞUBAT 1940 

Osfün bir 0yundan sonra likde hiç mağtQp o~mamış bulunan 

Beşiktaşı Ga atasaray 4 .. 0 ye . di 
Qgu.~, hakemin müsamahasından istifade eden ogun-
culaı ın seıt haı eketleri İfinde devam etti 

•' 

Gala.fasaray santrforıı Cemil gol 'Peşinde ••• Sa/jda (Ja1nfn<ırırm1tn ilk golü. 

Sıra günün en mtlhim maçına devrestnde tamamen b!ikim bk İkinci dcvrocle çok güzel oy. 
geldiği vakıt saha 'J binden fazla oyun oynıvan san slyahlılar nıynn lillalHler bir penaltı ka 
bir meraklı ile çcnilmiş bulunu- Fahri ve Cihat vasıta.ene 2 gol :ıandrlar. Orhan bunu gole çe 
yordu. yn:pıırak devreyi 2-0 galip bi. virdi. Biraı sonra iki gol dalıa 

Hakem Adnan Akının idarcs1n- tirdiler. yapan Beykozlular maçı ~1 
de oyuna bqlandıiı zaman ta- 1.kinci devrede 10 kl~i ovnıyan bitirdiler. 
klmlar §Syle ııralanmıJtı: Silleymaniye lstanbulsporu BI • Vefa: 2 

Galatasaray; O&man - Fanık kıştırmava ba.şladı. Bu arada T k 1 
A<lnan - Mu~ Enver, Celal sağ:ı<'.ık Fikret te iki muhakkak op apı: 
- Sclahattin, Salpn, GemiJ, Bo. gol frrsatmı kar.1rmca sivah be. Gilnün son mfisabakasmı Top. 
dJ,ıC"i, Sai-af..-- yazlılar büsbütün açıldılar ve kapı ile Vefa takımları yaptılar. 

B ikt;t: M~rnet Ali - Fa. Ibrah!min sıkı bir şütU ile bir Hakem Tanğın idaresinde 
ruk, lbnlhima- HUsey~ Feyzi, gol kazandılar. karşılaşan takımlar sahada fJÖY 
Cihat - ayati, İlakkt, Nazım, Bundan sonra beraberli~ te_ le dizildiler. 
Şeref E ref min için Sülevmaniveliler ~ok Vefa: Safa - B~n. Va. 

!Musa~ak~ya B~ikta hlar bat- cnlu;tılarsn da tstanbuJsnor mu. Mt - Şitkrü, Hakkı:. J\.fuhte. 
radı1 Galatasaray anuavinlerinin dafaasmm yerinde mUdahalele. l'Jm - Hiiscyln GcızJ, Bıtlhi, 
keserek muhaciaıl~re iade ettik· l'l viizül\den ve biraz da şanssız- 'Neci11, Mehnıet. 
feri top, &ııa ilk dakikalardan i- hklarından bir gol daha yapa. TOPkapı: SUWyman - Baba.. 
tibaren Beşiktaş kalesi önünde madılar. Müsabaka da bu suret. hatti1}. Ham4,i - S()tiri, Saadet, 
dola•ma"a ba<1'fadı. le 2-1 lstanbulsponın galibi _ Saadet - Se:xıf, Salahattirı, 

rr ~ .~ y·.djlp bı'tti Uıfm11 SabQAaW'"- Ali. nuna mukabil Siyah l>1Yflzlı· ç~ • ~ ., ~.., 
lar da arada aırada Şeref vasıta- F enerba hçe: 8 Oyuna Topkabilılar çok gil • 
sile Galatasaray kale,sine tchli· Altmtug"' : 2 zel bir hticumla başladılar. Ve. 

fa.ntn bu hticumu kırıp derhal 
keli hücumlar yapıyorlardı. 1 '1 Güniln ikinci milsabakası Fe~ mukabil hücumı\ g~çeoo~ ~
nci kakikada Adna~ uzaklaştır- nerb~çe ile Altmtui? arasında nediiiy'Ordu. Fakat zannedildiği 
mak istediği top Şerefin gôğsüne ~ldu. Hakem 'Halit Galibin ida. gibi cıkmaaı. 'l'oı>kanıhlar om. 
çarptı, bu dar,be ile sakatı~ resinde ovnnnan bu müsabaka.. nun 30 'UilCU ci kl~asma \adar 
Şeref oyunu tcrkedincc Beşiktag ~a Altıntuğun tam kadrosuna hflkhn bir oyun çıkardılar. 
müsabakanın tJOnuna kadar 10 mukabil Fenerbah~ Fikretten Vefalılar 80 UucU dakikada 
kişi oynamak mecburiyetinde kal- manrum olarak şoyle bir takım- bu tazyikten kur-tutar.ak 1ik go'L 
dı. la istirak etmişti. lerinl yaptılar. o~ do hun • 

Bundan sonra tamamen üstün Fcnçr~çç: 'OiM.t - Faru.k, dan sonra vazivet değişmeden 
oyımran San • Kırmızıhlar, bir T_.,çbi11 ...: Boncuk Onwr, Esat, blr sıfır. Vclanın lehine bitti. 
türlti gol yapamıyorlardı, o~ Haya.~i - k. F'ikrct, Yaşar, Me. 1kincl devrede yine yirmi da.o; 
gittıkçe sertleşmeye başladı, 29 lfh. B~~H, Rebli. kika oyun Vefanın hakimiyeti 
ncı Cfakikaç\a Adnan ile Hakkı a. BUvUk takımlar karşısında altında cereyan etti. 27 nci da. 
rasında başlıyan kavga hakemin daima ivi netice alan Altmtuğ _ kikada Topkapı da Salaha.ttin 
müsamahası yüzilndcn diğer oyun Jular dllıı kuvvetıı rakibi Fener. vasıtasile bcro.Qer.liği temin et. 
culara d~ ~rayet etti. bah~e karsmında açık bir oyun ti. 

Oyun tekme ve tırpan scsl~ri oynamak t?ibi hatnh bir hare . Ovun b~an sonra Vc!a.nm 
arasında ccryan ettıği bir sırada kette bulundular. Bunun da acı- UstünfüğU ile 43 üncü dakika • 
sağdan topu kapan Selahattin ka- smr cok rol yemekle öt?rcndl . :ıra kadar devam c\tl TonlsaJ>ı .. 
le ön,üne kadar kürerek çok gilzcl !er. Birinci devrenin ilk 15 da _ ltlar topu rnUtemadiyen taca, 
bir şekilde ortaladı Hüscyinin bil- ldkası kıırsıhklı hücumlarla ve saE!a. sola atıyorlardı. 
tün gayretine rağmen Cemil yeti çok 2'ollii l"erti. Daha ilk daki - Ve Tonkapının bu hataim . 
terek, gllç vaziyette Galatasara- kala.rda Me1ib vasıta.sile iki gol dan istifade ederek V~fahlar 
yın ilk golünü yaptı. yanan sarı lô.civert1ilcr ~zel bir Sulhi vasrtMile ikinci ve galibi. 

Biraz &<>nra da devre ı . o Ga. 0\1tn ovmvarak devre sonunda yet eQlle.dni lg~~dar. 
tatasar~ın galibiyeti ile netice- gol adedini 6 va çıkardrlar. Bu- Tookapılılar bu gole vaktin 
lendi na Altmtu~lular ~-nutıkları giL gectiC-inl ileri sürerek itiraz eL 

ikinci de.vrc zel bir golle mukabele eltiler. ve tiler, fakat. hakem ltararmaa ıs.. 
bu devreye Ga1atasarayhlar çok devre ~1 Fenerin galibiyeti ile rar. etti. Ve oyunu 3 dakika var. 

canlı ba§ladrlar, 2 nd dakikaaa neti<'e!endi. ken tat4J etti. 
ortadan yapılan bir hücumda Ce- İkinci devreye Altmtu~lular 
mil güz~l bir kafa vuruju ile 2 daha canlı başladılar. Devre or. 
nd golü yaptı. · talarında hakem Altıntuğdan L 

Bundan '°nra oyun tamamr:n ki ovunl'.UVU sert oyunları yil • 
zür1ilen dısan attı. 

Galatasaray hakimiyeti altında Bu devre Fenerin iki t!olüne 
cereyan etmcğe ba ladı. 10 ncu 
dakikada Sarafim Galatasaraym mukRbil Altmtuf!lular bir [{Ol 
a ncil ve ıs nd dakikada Sel5- yanblar ve müsabaka 8-2 Fe • 

nerbahçenin galibiyeti ile BOM 
hattin serbest vuruştan dördüncü dl 

ı b 
er • 

golünü ~ptı ar u gollerden son 
ra oyun tekrar sert bir. şekil aldı. 

Galatasaraylı oyuncular top 
vurmaktan çckinmeğc başladikla
rın::lan gol yapamadılar. 

Oyun da bu şekilde, yani 4-0 
gibi a~ık bir farkla Galatasaraym 
galibiyeti ile sona crdt 

Dünkü maç ger~k futbol bakı. 
mından gerekse hevecan bakımın 
~n çok dü~üktil, Sryah beyazlı
lar çoktandır yapmadıkları bir şe
kilde gayet sert bir oyun oynadı
lar topa vuracak yerde adama 
vurdular bunu şampiyonlup 
namzet bir takıma yakıştırama
dık. Haltt!ıDe gelince kisaca söy
liyelim: Bel~ bitaraftı fakat J?ün
kil müsabakayı kendisine ynkış
tJtamadığımız şekilde pelç aciza
ne idare ttL 

Hayrettin Bahtoğlu 

Taksim Stadı: 
lıtanbulspor: 2 
Süleyrnaniye: 1 

Te.ksim staömda günün ilk 
müsabakasını !stnnbulspç>r ile 
SU!eymanive takınılan yantılar. 
H~em ~zi Tezcanın idare et. 
tlği milSabaka zaman zaman 

oldu. O~un ilk 

Fener Stadında: 
Beykoz: 
I-iilal 

8 
1 

Günün ilk müsabakasını Boy. 
~oz ile Hilal takımları oldukçf 
kalabalık bir seyirci öniltıde yap 
tılar. 

Takımlar hakem Ahmet 4-~
min iaııreş_inde ş9Y.le dizildiler: 

Bev7ro:;: Safa, - Bn1uulır 
llalit - G<ılip_, Kemal_. Musta:. 
fa - /Ja.ha71, Turhan, Şadettln,., 
Kcbm, n~ıran. 

lliMl: Murat - Feyzi, Kop 
ço - Niya..."'i, UJl/i, Ilaluk -
Bekir, lııavct, Orhan,, Ri16tem. 
Nimet. 

Oyuna Hilaltiler baslndılar, 
fakat bu hUcum daha Beykoz 
kalesine ıritmedcn ortalarda ltı. 
rıldı. Beykozlular derhal muka... 
bil hücuma ~e<'tiler. 

Ve nitekim Bevkozlular daha 
ilk dak:kalarda bariz bir üstün. 
Jük tesis ettiler. Bunun neticesi 
olarak ta Kftzun vasıtasile ilk 
goPerini yaptılar. 

Bundan sonra Beykozlular ar. 
ka arkavn varrtıklan bCs golle 
devre:'71 6--0 galip bitirdiler. 

İkinci devre: 

Ha. N. B. 

Şerel Stadındaki ikinci 
Küme Ma<;ları: 

tidncl küme lik ma~larma. 
dün Şerç! stadında devam edli.. 
di. 

ilk mac Şif;li ile Ka.le arasın. 
da ovnandı. 

Birinci devre her iki tarafm 
da karşılıklı vaptıkları golle 
1-1 sona erdi. 

lkinci h~ttıvm daha h!kfm 
oynıvan Şişli 1 gol da.ha atarak 
2-İ oyunu kazandt. 

Pera: 5 
6alataspor: O 

Giliiiln ikinci maçı Pera ile 
Cahıtaspor arasında oynan. 
dı. tık çlcnc her. iki ta.rafın 
karşılıklI hilcumu ile geçti. Dev 
re 0-:-0 Sı01la erdl 

İkinci devre Pe'!'alılan açılnıış 
f'IÖ i\voruz ve bunda da geç. kal. 
maddar. 63 Unçü çlakikada 18 
içinden Koçonun kU w• ü~ü ,.. --ı ~ .. çe g1 § 
aı;huva goruvor.uz. 

Gene 84 Unctı dakikada Tnle. 
ıınro ortasmı Koço ı;~zel bir vu. 
nısla. 2 nci golü attı. 

Bunrlan sonra 85 inci 88 in. 
cı ve 89 ~çu dakikalarda u~ gol 
daha atarak oyunu 5-0 bitir • 
diler. 

Da vutpaşa: 2 
F eneı-yılmaz: . 2 

GUnün ikinol ma.c;ı t;>aV\ltmı~ 
ile Feneryrlmaz arasmda oynan. 
dl. İki tarafm vaptı5ı bir.er: IQh 
10 ilk devre 1-1 sona erdL 

İkinci devre da.ha ağır basan 

Davutpaşahlar 2 nci golll attı. 
lar. 

Bu golden sonra canlanan Fe. 
neryılrnazlrlar beraberlik golil. 
nU geciktirmediler. Oyun bu şe. 
kild~ devam ederken 2-2 sona 
erdi. 

Anadolu: 1 
Karagümrük: 1 

Günün en· son maçı Anadolu 
ile KaragümrUk arasında cere .. 
yan etti. 

İlk devre mütevazin bir şekil. 
~e. uevıpn etti ve neticesiz aona 
erdi. 

İkinci devre Anadolulular da.. 
~a sıkı ve seri bir oyun oyna... 
yarak 1 gol atıp maçı 1--0 ka. 
zandunr. 

Beyoğlu laalke
vinde yapılan: 

tı. Eri. 

Vofe bol 
müsabakatarı 

D\ill ~ogıu hnlltcvinôe Yük. 
sek mekteplCr arasındaki voley. 
bol müsabakalarına devam edib 
miştir. 

İlk milsabaka yüksek mual. 
llınle lktısat fakültesi arasında 
yapılııcaktı. İktısat gelmediği i. 
c;in yüksek muallim hillunen 
galin addcdilmi~tlr. 

İkinci müsşb~ka Mühendis -
Tıp .arasında yapıldı. Müsaba • 
kay.ı Mühendis mektebi 15-6, 
l~ kazandı. 

UçüncU müsabaka Orman 
mektebi ile Ticaret arasında yn
pılacaktı. Fakat Ticaret ~elme. 
diği için Orman mektebi bük ~ 
men f?'alip add1:dildi. 

Çelikkol ile Galatasaray ara • 
sm.daki mfuınba.ka baştanba~ 
l:ievecanlı ırec;ti. 
~k seti 15-7 çellkkol ki .. 

uııdı ise de ikinci set Galatasa.. 
ra \'Ul 15-2 lelıine nclicelcndi. 
Baştanbaşa heye~an içinde 

gc,.en il<:üncU sette Celikkol gtı. 
zel bir oyun ~ıkararak seti 15-
12 lehine bitirdi ve müsabakayı 
kazan ar. 

Son müsabakada Hukuk Mi.. 
mnrsı. hiikrncn galip geldi. 

Galatasaray: 1 
Bcyo~luspor: 1 

Stat tiki mü,Ş_aQ.akalarma pa.. 
zar sabahr Taksim stadında de..' 
vam edildi. Calat:ısnray - Be: 
yoğh.ısııor arasındaki mUsaba • 
ka l~J.; berabcrli.Kle neticelen _ 
eli. 

Sipahiocağındaki kapalı 
Manej binişleri 

Kanalı manei blniı:ılerinin U. 
çüncü:ıU cumartesi akşamı SJ. 
pahf Oca!Ymda yapıldı. 

ı~u~nbakal:ı.ra 7 at iştf:cak et. 
ti. (~ıırat) ile Bavan Şmit bL 
riQcl. (IfrPaturll ile Bay RasJn 
Birsel ikinci (Dofan) ile Bay 
K{ln lirün,..ü olmu!ılardı. 

tkiu.ci miisabaka Dresap (hay_ 
vn.n terbivesi) müsabakıısıvdı. 

Bundan Bavan ~mit (MÜrat) 
la hi.-inci ~~lmiı:ıtir. 

Dün sabah yapılan 
kroslar 

Beden terbivesi direktörtilğü 
kTr kcı::uları bu hafta da 7500 ve. 
3500 metre mesafelPr Uı.erinde 
Tonkapı sırtlarında koşulmuş • 
tur. 

7500 de netice: Birinci Rı~ 
M" lrc:ut 24 03. 

fk.hırl Artan. tiriincO C>Sman. 
3500 de birinci Vladimir 13,40 

f kinci Sfu-en, üçüncü Habip, 
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TUNGSRAM Kl\İPTON ampull 
. 
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bu asri fabrikada 
imal eclilmektecliı 1 

T'UNGSRAM KRiPTON lambaların• 

lemaJtUz ettiren parfalc ve beJtaz ısılı 

burada vazedilen JtUlfself randımanlı 

llususf makineler ve af Atı dakllce ııe 

lstlllsall kabll ofmustur • 

.. 

flOU-RL·-A -Biff~Dffl LE-R iSTANBUL ANKARA 

Devlet Demiryolları ve limanları 
iş 1 etme Umum idaresi ilanları 

20/ 1/9•0 tarihindeki eksiltmulnde t.&llp çıkmamış olan (7000) lira mu. 
hammen bedelli (UOOO) metre elblııe ve p&lto ttlhı Merkez Dokuzuncu Ko. 
mlııyonca 20/2/9~0 Salı g1lnU ııaat l:S te Ankarada kapalı zart usum ile ye. 
nlôen ekslltmıye vazedllmlştl. 

Bu i~o girmt'k lııtıyenlerln (!125) liralık muvakkat t~mlnllt ile kanunun 
t1.yln ettiği VC3ikalan ve teklttlerlnl aynı gUn saat H e kadar Komlııyon Re. 
lııllğlne vermeleı1 lAzrmdır. 

Şartname pıı.rasız olarak Ankaradll Mal:ı:eme Dairesinden, Haydarpaşa. 
da TeıellUm ve Sevk Şetllğinden dağıtılacaktır. (890) 

SAHlBl : ASIM US 
f}asıldıRı yer : VAKiT M11tbaa11 

·'•-·- -:.. i},,.-= -, ___ _ 
---r ____ .-.j 
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Umum Nc~rlyatı idare eden: 
Refik Ahmet Se"en~ll 

N().. 
ı 
2 
3 

• 
5 
a 
7 

8 
9 

10 
ll 

VAK 1 T 
Yazan n Tilrkçeye çevirenin adı Sayıta ı(r,. 
Kader (Volterden) Asım Uı 208 u 
Olimpiyad oyunları Vildan A şlr 120 10 
l\ılcrans Terras esrarı (Gato pln'deo) G. V. 304 20 
Yugoslavya seyahat ooUan A sım Uı 112 10 
Şıırk Ekspresinde cinayet (C hristle'den) V. G. 360 20 
Etrüsk \'azosu (Prosper Meir me'den) llayd:ır Rifat 64 20 
Her rJl~mlekette birkaç aüo { Muhtelif mücllitlerden) 
Ahmet Ekrem 352 20 
Son korsnn (Fon Lllknerde' den) Pethl Kardeş 376 20 
Karkas hik~yeleri CKazbek'ten ) Niyazi Ahmet 120 ıo 

~on Ehlisalip muharebeleri ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 2i6 20 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 10 

Ölüm 
Emekll Albay Nasrullah Barkerln 

eşi, Sıhhiye VekAletl Neşriyat ve rro. 
paganda umum mUdUrU Doktor Zeki 
Barl{erle Haydarpaıa NUmunc has
tahanesi eczacılarından HUscyln Bar. 
kerln valideleri Bayan Safiye verat 
ctml§tir. Cenazesi bu ~abah Erenkö. 
yUnde Kazasker mahalleııl Şakacı so. 
l<ak 25 numaradaki hanesinden kal· 
dırrlarak namazı lçerenköy camllnde 
kılındıktan sonra ddnedilecekUr. 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Saht yeri: \'AKIT Kitabe~·! 

. -... 
Ankara caddesınde 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR Kiralık kat 
ve odalar - ~,s.· 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

Ankara caddesının en na.kırr. 

noktasında, Orhanbey hanında 
'at ve ida olarak kiralık yerJeı 
•\llındakı ilan bii•osımn m·i· 
'l• filli. ----------

lstanbul 

Talımhı Jlk 
bedell teminat 

H,10 
200,00 

212,00 

44,00 

3G,i5 

309,36 

1H,40 

116,'10 

39,00 

131,!?0 

2 10,00 

15,25 

ll,i3 

400,00 

3,31 
15,00 

1~.rıo 

3,30 

2,iO 

23,20 

•,30 

8,i6 

3,02 
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15,75 

1,115 

o.ss 

30,00 

• 

i 1 an 

8
., .. ~ı 

Cihangir yangın yerinde 4 ncU adada •"" sıııJI' 
Fıı.tlh yan~ın yerinde HocııUvcys mnıınııe ~,ıı 
Bami aolulğında 106 ncı ariada :l!l,25 M2· il 11 
Fatih yangın yerinde Harraççı Muhittin oıll ,ıı 
!erciler aokağında 39 ncu ııclada 53 M:?. ıı:ıl1ııı!11 
Eski Davutpnşa yeni Seyit Omr.r mahnllt5 

ııokağında 226 ncı adada 109,61 '.:\12. s,,111111 • 

Aksaray yangın yeı1nde Mimar Krmı.t•ettlil 
Meslhpaşa ııokağında 2G ncı adada 663 hl\r1t• 

1\12. ~il7-'!Uz nrsa. S (ı 
Aksaray yangın yerinde ıs net adadıı. S ' 

ytl7.SU7. arsa. tlıııd 
Fatih HocnUveys mahallcslnln Şı-m:o;cttın c 
114 ncU adada 57,to :M2. Rahnlı yllzsllı: arst'-,ıtJ 
A k.sarny yangın yerinde Mcslhpaı:I\ cııclcle -'~ 

.ııır. 
acla<la 29,20 M2. metre murabbaı ı:ahı:ıll ) ;,,ı,.ı 

Fatih ynn~ın yerinde Çarıl<çı Kem'llettln ı11~ 
rrgüzcl !!Okağında 100 ncU ııdad:ı rı ,75 ?J2· ,ı' 
Falih yangın yerinde Plrlncrl Sinan ınııll il"" 
«'mirler sokağ'ın<la 87 net adada ~2.'!0 M~· ~11uı 
Falih yangın yerinde HUsambey mnbııl!t'5 ~,,a' 
solm~nda 69 ncu adadl\ 11 metre rntı 
yl\7.sllz arsa. 

ııı~~ Fatih yangın yerinde Ho<.-allvcys mnhnııcs fJ1" I 
caddesinde 147 net ad:ıcla M2. 15.~5 nhtıll ,ıı 
Fatih 1sltcnderpn'IB. mah!llleslnln Softıl sııı 
JSO ncl ıı.dada 11,73 '?ıf2 . sahalı yllzsUz nr~~ 
F'ılllh yangın )'<'rinde Hoca!lveys mııhn'lt' ti" 
soka~nda 114 ncü adada 9!!,30 ı11c 
sahalı arsa. ~ 

İlk t .. mınat mlkdarları ile mııhnmmen kıymeUerl yuknrdS ,Jfl';J 
ııatılmak U7.<'re ayrı ı..yrı aı;:ık arttrrmnyl\ konıılmmtur. Ş~40 
ve Muamela.t MlldU!'l!lğU kalemlnc!ı:- görUl!'cclttlr. İh:llc 1 ıt:Z ıeıı' 
gUnU saat H de Daimi EncUmenae yapılacaktır. Ta'lp!crln ıı1;;ııco 
buz veya mektuplan 11e ihale gilnU muayyen snnttc Dalrfll ' 
lunmaları. 

inhisarı 
Müdürlü 
ı - MUt'rcctat llstesl mucibince ( 

aatm alınacaktır. 

Il - Muhammen bedell (485) lir 
III - Pazarlık 7/2/940 Çarşamh. 

ve MUbayaat Şubesindeki Alım Komi 
IV - lsteklllerln pazarlık için ta 

me paralarly!e birlikte mezkOr komisyona gelmeleri. 

Dr. Necaettin Atasagun 
Snb:ılılıırı 8.:m a k:ı<lrır; akşaro. 

lnn 17 dr.n ~onra L!llcll Tayyarı 
Ap. Daire 2: N,o. 17 cif' h:ı~l:ıl:ırı nı 
ko l111l f"ti~r. (1',./rfıın · 2:l!l!'ı:I) 

Klnılılc Ta:ı:ıhııne. _. 

rınd:ı. KahramanzııdC lt·•-
J3 'l.'Qıı-ı ... 

Knpıcıyn ve e,, "~ 
Tnkıdm Ap:ıl't. 3 :r;o. 
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