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Dün 
ihba 

Temiz kıyafetli müvezzi 1 
Evet ! Ünüformalı 
müv~zzj ? Hayır 1 
~··---

Bu sözlerle yere yıkılan 
g6nç bir doktorun y~ptığı 
iğne netices:nde zehırlen-

diğini ilave etti 
Dün akşam saat 18 de Erninönilnde 

garib bir hidise olmuştur. 
• Uatü başı temiz ve 20 yaşlarında kadar 

(Devam.ı Z inci sayfada) -------
Başvekil yarın 

zelzef e mıntıkasına 

laz1n: Bırlildaki son İngiliz Bçisi Nıvil Hınb 

Tarih 1939 E ylOIUnde işlenen günahın buyuk 
bir kısmını Ribentropa yUkleyecektir 

lık makaleden 

bazı serle vbalar r 
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§- Ş dana Ç\ af\\a~a\\ 

me~ . . saytatla) 
r 1 ınc.ı .,. U 

<naslataıı tan\tı .... s 
Hayır, bu yükselişi 
Mutlaka durdurmalıgzz, 
Tabii vasllalarla mul 'aka 

....... ıanı1an ve . ketll " 
da ta1dbata uaŞ d" s\\ı:.ı bıf 

ıarın r tıakkın .. . 
devam edcn1c d]une\ttedıt. f bfl' 

nü yet nıuhaf aı.:nc - }Ae'ha ç\ko~~c;\\"16'.1. 
Geri/etmeliyiz 

Bu arada ı.e 1 ve Beyoğlu ş buw"1oı 
nın \stanbu ket sto\claTl 1l' 

Ekrem Uşekhgll _,,J 
ka~inı miktarda şe ıoı<l ı;uval, y~~ıeu\t· 

ı rn v dan ve :ounun bnbscdi\rne 'ie'd.e.t 
f'R\ ün sabıdı gazete, altının 1905 ku
l!:::::&' ruşa çıktığını yazıyordu. 

augun ~d ~undan nıntnuı 
bin kilo 0 u ··re fabrika . ·\\O.en~-

Öğleden sonra rastgele bir sarrafa te
lefon etilin: 

-. Sö-y1endiğin~ go\• \ÜC \Şt\ga\ ettı \ ,,_,,;o~ .. a 
9W'I a.. "l<o\ata ıtn1' '1c~ .,_,Q-...,. • ,,e r- "" rr-~v. 

Allcında beyannam ~ . ac 
- 1935 kuruşa alıcıyız, cevabını ver

di. 

~ ..... dw ~~ 
l . a· k" str ıgmı ve n 
ın e·1 • • 

Yarım gün içinde 30 kuruşl•ık bir yük
seliş daha. 

Hatıranızı maziy: irca ederek 1920 sc-I 
ncsıni düşününüz: ı 

Osmanlı imparatorluğu için idnm h~k
mü verılmişti. Devrilen imparntorluğun I 
enkazı üzerinde bir Turk riimhuriyeti I 
kurmak teşebbüsü henüz ilk adımların
daydı, bütün cihanın husumeti iıe kar -1 
şılaşıyordu, fakat çok iyi hatırlıyorum, 

altının kıymeti 465 kuruştu. 

20 senelik 'bir zamanı bir lıamlede at-
lıyarak bugünü düşününüz: 

k] :nıımalatını karşı11 
me e .. . h 

k 1 ri' uzere partı • 
şe er e t"" 
üzere rrf ş ur. 
aldığını! fabrikanın me 

Bu ~ siparişler derecesiı 
stokJırıvc mü.bayaat faı.ln ya -
oluptu takdırdc bunun scbeb
pıldvet edileceğinden bahso • 

ler' 
ıu-tşka Hasıriske1esinde Niko -

peynir ve yağ ticaretile meş 
1 1~ssescnin deposunda 32 çu\· 
Jnduğu ihbar edilmiş ve şcR 

Hafızasrnın zafından bahsedeni çok görürsünüz, İnsanda yanıldığını bilmek, kabul etmek, söylemeA has- alakası bulunmıyan bir tira 
muhakemf'sınde yanıldığını itiraf eden ender bu- leti mcvcud olmasaydı hiçbir mahkemede hiç bir sabıkalı e şekerin bulunuşu da snkl~~ -

Son 2 asır içinde Osman1ı imparator -
!uğuna asla nasib olmamış bır kat'iyetle 
müstakil bir cümhuriyet kurduk. Bugün 
Yakınşarkın her bakımdan en kuvvetli 
devletiyiz, hergün biraz daha kuV\•etle-
niyoruz. 

lunur. görülmezdi. / aha ziyade calibi dikkat ~orul-

• :~g§~E~~~ / 
ı····-·········· .. ····· .. ········ ...................... ~ 40 sen edlr pnda tahkikat. yapılatnlab~tn suç:u me~~: Elimizde: 

Mukayese edildiği takdirde borcu sıfır 
denilecek kadar az, sağlam bir maliye. 

Eksiği gittikçe azalan bir ckorıruni sis
temi 

frantuz 
Asflerlerlnin 
Yeni elhiseierl 

: H Ü b • f k .. ;tmadıkları kat'ıyetle es ı .. ~ . erg n tr I [3 Bilardo şamplyonbun1arm üşası doğru görüım ekted~-
0/m k 

' 
t ' Ş k . ·1 ·ı~ t zabıt rnıntnka tı------ B 8 ıgen p11 e er ışı e vı aye, • . 

Tu1ıu" attan Ortaoyunlına t .. d .. , .. ğü. ticaret ontroı teşkı • Fransız hüku - Lo d care mu ur:ıu • ı n ro ~ b"" ··k b" hasc:asiye e meşgul 0 • 
Nihayet bu dakikada dahi varidatla meti. Fransız a..; - Bir mecliste, tiyatrodan, orta O!Jtl- ki papa - latı uyu ır ~ 

sarfiyatı ·arasında tam tevazüne malik kerlerin.in cephe- mından balısediliyordu. Biri: Hall Ya: - makta_d_ır_ıar_·------:':t' 
bir bütçe. 1 de giyecekleri ye- - Orta oyununu, karagözıL yenı nedenb yıl minönUnde 

Hele büyük dev1:etlerin orduları ya - ni yaz üniforma- baştan ihya f'decek yegane müessese do oylh.luk Dün akşam . 
nında dahi kıymet sahibi, yenilmez bir sıru resimde gör- Şehir Tıyaırosmıun komedi kısmıdır. da . La· yUksdi:m 1feryad : 
ordumuz var. düğü:nüz şekilde Dedi, bir bCl§kası tasdik etti: maç.ıpiyon- u "te\İŞİO ölüyorum,, 

Fakat altının kıymeti 1935 kuruşa tık-,tesbit etmiştir. Bu 1 - Hakkın var. Komedi tenl.!ille- kin J kazan 

1 
tı: üniforma haid bir rini bıraktılar, tuluata 9eçtiler. Bu luğ\lir. Bu - (Baştarafı 1 inci sayfada) 

- Niçin! gömlek ile, gol! gidişle onu da bırakınca gt!Tıye orta rnıen azmitı tahmin olunabilen bir genç tramvny du· 
* pantalondan mü - • oyunile karagöz kalıyor. nsy k~iş bu rnk )erinde birdenbire: . . 

Fikrini rc"<ltebdir. Fran - h '-· ___ .,/ den zerrece kaybetmi~iyon o1:ı - ,_ Yetişin ölüyorum, ı~dadL. ~~ 
Küçük bir anket yapıyo~O:. sızlar İngilız as - ~ / . , ... . yıl muhakkak surettEf doktor bana iğne yaptı, :ıehıdendım. Ö 

aldığını sarraf, banker, malıyecı. kerlerinin yeni el ·ı~'ll!. ~ ngı terede hak nı cağım sö:vlemektOOir-- ıuy0rum .. > 

- Yü~selişi mazur gösten~Uecek ma- biselerini çok be- ftJ{t - -. ~ tarafından tebrik . ;u~u olan Diye avazı çıktığı kadar bağırmış, blr 
kul, hatta yarım makul tek bır sebeb ol- ğendikledni muh '!/!fi/.!;. ~~ . • Beşten /azla , Ir.·ddet sonra da kaldırımlara yıkılmı:-
madığı noktasında yekdiğerile birleşi - telif vesilelerle 7 edilen bır mahkum/ it l ,.ın.arı t .u 
yorlnr. Demek istiyorlar ki, mali, ıktısa- sövlcmekoo idi -4 • • • • • • a .11anfşt.en fazla çOCU~1 ır'..:ı canh· !eryad ve istimdad o sı-
d• · • ask t h. b" bcb • ı-t ~ Bıı hfıkımm bır maznunu tebrık ey- 1talyada be M · · efil- ""'u ıraş ı, sıyası, er ıç ır se .o' ur. ler. Fransız askerlerinin yeni üni - . .. . . ,. . ş ve ussohnının d orada b ıunmakta ve civardan geç--.. . . i . . . . . ı lemesı ender tesaduf edılır hadıseler- olan sekiz bin .1 · tir. Se· rtı a u . d~ 

Bununla beraber yukselışe ı!.k }uzı ve- fornıas.ı da ngılızlenn elbıselenni ha- d d·~ B h"dis 1 d İ .
1 

an verı mış_ aıt. 1 ekte olan halkı bir hay~ı heyecana 
ren amilin tamamen manasız, yersiz, a - tırlatm::ktadır. eden ı. · ku '-~l e tgeçenMer el n~J tc- ~le,J\..~efkkat ma klannın yckllnu ı:rmüş, herkes sesin geldiği tarafa k* 
b b . k k ld ğu d h kk k r c vu u uu mu~ ur. ese c şuuur: ,,..z um adını ş ~ btr 

es ır or u o u a mu a a tır. \rn G.bbo ..J _1 b. . 
1 

• b . :ınuş, gencin yatmakta oldugu yere 
P b~..:-..1- h Ik ·· 1 eli G d b ı ı ns auınua ır motosık et ra- mış eş bındir - -- .. t 1 ara w~•U1: a en m11nevver er erge an oynuzunun . . . . . . + • • ~ , }alÇ dakika içinde binlerce kışı op an • 
de dahil olmak şartile yekdiğerine gö • kıbı polısın dur ernrıne ıtaat ctmıycrek i,f m pu.u... tır. 
rünmez bağlarla _bağlı bir kütledir. E- hassası ~oluna devam eyleın~şti~. ~u~dan ~~~ . . ılar 1891 sene~nde bi~ ını~aziyetten haberdar olan zabıta ~e • 
lektrik cereyanı bır defa ~ladı mı gay- D" .b k·ır t b- tli layı mahkeıneve t.evdı edılmıştır. M Fınland hdas eylmi.ş1erdı . Bu ptl ınurları d hal vak'a mahalline gelmış -
ri nakil madde ile karşılaşmadıkça dur - h un~l·anınd en bg_a:ı d şe ı ıedve adıeda . keme günü. ~bıt varakasını tnnzim ey mate?n ı sebebi şudur- 1 s91 se:ııe- lcr yerdeerb ygın bir halde yatan deli • 

ı ayvnn arın an ın e gerg an ı- h talımna hın ·h..:ı · b ğh bir ' a 
maz, korku sari ıhasta\ıklann en çabuk ğ" . b .. stü . . b z1 , lemi~ olan zabıta ımemuru a~ . ı:;,· • l ~•:l ndiya Rusyaya ~ . . kanlıyı merkeze götürmüşlerdir. 
yürilyenidir, neden ileri gel;yor, onu ıı: -~rn~_nu~ 'Wh sıvr~ 0ruh u ~e mebr.\ isbati vücud eyli ·ememışhr. Bu 51 llde Ft.1'alılo iken posta ldııfC51 Burada ilk tedavisi yapılan gencin, 
bubnak lhım. ces b cusse ı odaiğn la~adn r.ld uğ ay~ba-t :ıun üzerine Gibbons hakime şöyle •Gran .. pull~nm. birdenbi~ or~ : büyuhk bir sıhhi buhran geçirdiği tesbit 

nın oynuzu, er erın e o u u gı . r.. l" ıt'-'" t.1• 0ıını ·uı """ * k .k . d bir dd d ih 1 hıtab etmistir: rm aırd~ (<lta'k Rus pulları ıs.ıi't1 ~· cdilmi~ cankurtaran otomobı e v..:r .. 
emı nevın en ma e en usu e b h 

1
. ..:ı ,fü ı .. ıı.: .r ın- ııı •1_,;.,ı· _ Mv }Jlid' Har a ındeviz. Kay- ,.an , • ı-ılınıştır. Bunun u "'•J'le 

1 
rabpa= hastanesine sevkedi~ ır. 

Muhterem Baı:vekil Refik Saydam si- gelmemieotir. Bu boynuz, gergedan tüy- k · · ~. ecu~ırı ~ 1 b. t.. pu U• r- ü ıı· <i• bea:1cc<"'k va 1ırnız yol\. Muhakeme'ıi m . 19r derha ır cma""'1 H . bcble bu hale geldiği hen z 
yasi vaziyeti dnha üç beş gün evvel ruı -) lcrinin birbirine yapşnalnn nctıc~i ha- talil~· etmeyiniz. Müsaade ediniz de ben lafld1:s1;,,,.,: lerdir. Bu mat~ plllunun tesbı~tno~u~:mıyan bu gencin üzeri aran• 
lattı, anlatırken de bu devirde hemen sıl o'.mu-=tur. Bunun kıymeti rok fazla- "hdSS ev··· , ta f+ .. ~ı·r arma - +-

~ ır şahidJerin sırasına gidip vak'a~'l oldu- ı . . sı,ahtır Soı ra ._ v m1c: bulunan nüfus tezkeresini? gore u.-
!iııç bir devlet admnına nnsib olmıyacak dır. Çünkü şark memleketlerinde bu .b. 1 • · zerıı1m .... · • - e~ dans E' - ··-:n hmed Ali lduğu an 
bir samimiyet, bir vuzuh ve bir kat'iyet bo'ı'lluzu krrmaktn ve havanlarda döve- L.ru gı 1 an atayım. Doğruyu söyliyece- .. de ni· kılıç agzı uz e kte'3.· mirli Abbas oğlu Me 

0 
-

J (!ime vem· d ıcın .. hede tıilrne ır. 
ifadesi kullandı. rek bahi kuvveti artırmak ıçin Haç nın- • ın e erim. clerı o=r ıslan muşa . · 1'i timsali. laşılmıştır. . · ·· ·· den 

Politika ufkunda taUhhüdlcrimizi ha- kamında ve d~tli surette pnhnlı sat- Hakim adamın talebini kabul et - -au rıslıtl Suomi şehrı~ı~eı: evlemiş . Sı'hhi ''aziyetınin vaha~etı yu:~en 
k bi ın ı rl mistir. Adnm çok namuskaranc bir tlir. RJc; idaresi bu pu Uıne~ ~k.,ndı t ı- ifade veremiyen bu genem ne se tırıl rckcte .getirece r mı danışın ese maktadırlar. . "le dB" aı r a- .. f" ;;;; zabıtaca araş • · 

yoktur, TQrk tarihi yeni bir Türk siya- surette kendini itham etmiş; sonr~d~n se clı; ~ene tamnrnı bu vaziyete duş Ut;;\A 

setinin başlangıcını bu derece şuur1a tes- Londrada mahkum o 'an mahkemede mnznunıann ~c,•kı~~! ı - mamış ır. ~- maktadır. __ _ 
bit e~ bir politikayı hemen hiç kay- qa1 ~yliverek biraz evvel soyJedıgl şe- f, a salz~ . t ·r 
dctmedi, tek damla Türk kanının paha bir doklar ri kabul evlediğini anlatmıştır. Yani lonrfrada en rıt _ znı Bugün 300 hın ngı ız 
biçilmez bir kıymeti olduğunu bilen Şef Lo drndn damar sertliğine müptcltl ~u -=ure le hem maznun, hem de şa - L drada enfloel} aıınış yuıiimü~, s·ı"lfıh altına çağn\ıyor 
b d- b. h k n d d ,_t h"d J t orı lık bilhnss· rıgin ~ocuklarının . lt aşunızda. Türke uşnan ır ~re et ol- olan bir kn ın, 0.11. orunun vaptığı yan- ı o mus ur. '- l,nsta z,c k . 8 (A A) _ Yarın sıltıh a ına 

d k h k t '"'"'İZ ihti- 1. . • • . ....,u m ettiği meşh. tton me tebınde Londra · · . 0 b. ı-... 
ma ı ça are e e gcçınçu• .... a ı ısc lış tednvi v yanı~ enjeksiyon vü:ıünden ı Ha1<1m bu adamın merdliğini takd"ı" dcvıı t hrlb t r ..+ır ııoo me d ıı; rılacak İngilizlerin a.dcdı 30 ın tw"" 

hiç ltlınsenin hatırına gelemez. _ .. ··ınnü k k . • . k d" . be ..ı1 · p-rıi!i fazlaca a a )Jrn1~· • vcu - ça&ı 
olmuş, 0 n ız ardeşı de mahkeme- etmı~. en ısınc Ş ~· ın <'üU\ ve kt b' b r..ın enfloenznya tutul- min olunmaktadır. 

Siyasi vaziyet mutlak bir emniyet jçin- ye Jilürncaat ederek. &>'kt~ru mahkum I ve dil~c:tlüğündcn dolayı tebrik ey - 1u rne ~~~la:tı.ubirlsi de ölmüştür. _ ....................................... _._ ........ - .. .. 
dedir. ettir.rniŞ ve 1000 lira tazmınat almıştır. lE>mi'jtıt. muşlar, bsıs T A K V 1 M 

Mali vaziyete gelince: Bugün hükllmet s=: 

kasnsınn giren altına mukabil o nltım 
kullana~i.lm~k için para çıkarmak hak - 1 S · T E R 
kına ma ıtk ıken, belki kendisi için vazife Hadiseyi nn1ntan İngiliz gaze~eri: 
iken bunu dahi yapmamıştır bir enflM- İngıliz crdusundıı kullanılan otomobiJler için bir nevi p:tt- - Bu y<'nı tip otomobil lasti~rt J1'l'llharebe bittıkten son-
yon ihtimali batıra gelemez.' ı!ali vazi - . lnmaz, havao:;ı boşalmaz tekerlek lastiği icad edilmJş. rn piyasnda satılacaktır, otom~tıcilerin çok memnun ola-
yet ·hepimize tam bir emnıyet veımeli _ Geçenlerde yapılan tecrübede hazır bulunanlar söylüyor- cnklnrındnn şüphe etmfyelim,Jiyorlar. Doğrudur. 
dir. lar: Bu yeni çeşici lastik~e mücehhez olan bir knmymı teker- Habeş harbi esnMında İta}an baŞVeki11: 

Bununla barebar mademki altın fiatı lck.leri ):urmn1a birkaç yerinden delındiği halde hıç sarsıl- _ Hnrb terakkinin kaYnğıdır. demişti. Fikri doğru ola-
yüksclmektedir. Sermayenin el'dişcdc al- madan 80 k"Jometrelik daha yol almış .. • . b. cnktı. 
duğunu kabul edel~ ve .. ~mın "'>ir tch- Yeni bulunan lastik çelikten, kurşuna karşı muko.~ı:rı . ır Fakat kendi hesabmıw biz nıilyonlarca kişinin ölmcsin-

b·ı lim onune ge......,t maddeden yapılmıc: değildir. Fakat kurşunla veyo çıvı >l~ ih f Jt.k t ,_ki like olduğunu ı e , ,. ... ye ._ k. tomobıl den, c anın e tt ete (ırmesindensc eraK ·nin birnz geç 
k .. tmek bl lastikte oçılun delik 0 kadar nz hava kaçırıyor ı, 0 

raJı~ırn n}un satımı yasa \! gı lasti~i dr-Hndiği halde bile dnha bir hayli vol nlrnnyı:ı muvnf- gelmesine can ve gönfiUen razı olmanın daha doğru oldu- ôtl• tı..ııtdı Ak1• n Yattı 
, " _ :· ksi •ticeler verecek vollarn J l4 na inanıyoru \ \ busbutün a n. k -k fak ola 5U z, ey ok:ıyucu sen: s. \o. s. \D. S. D. s. o. 
•tmeden, tabii va. ıta1ar kullanara. yu - .. .. ı2 1-i 15 89 ısJ. 9 vq 

gır . ··nıiyeUm. ee ~ıetcıiro. "Bunu yapa· j S T E R i N A N' J S . T E R ·.~- ---....._..~._.... - - ... • 
se ışı o JI ~. ' 6 '~ ~ 9 1M'12 ' - r~- ~-
oiliriZ. Ekrem U§aklıqil l'---..,. ...... -----------------------------------------J. 
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• 
Almanlar bir ltalgan 
vapurunu batırdılar 

Bir Alman vapuru da intihar etti 

İngiliz tayyareleri 
Polonya • üzerinde de 

uçtular 

Ma.ı Şef bir tetkik 
seyahatine çıkacak 

Ankara 8 (Hususi) - Cüm -
lhurreisimiz İsmet İnönü'nün ya -
kında memleket dahilinde bir se
yahate çıkacakları haber veril -
mektedir. Milli Şefin sr.yahatlerl -
nin i1k merhalesi cenub mıntaka
ları olacak ve bu arada Hatayı da 
ziyaret edeceklerdir. Bunu mü -
teakib seyahatin Traky::\ mıntaka
sına teşmil edileceğinpen bahse -
dilmektedir. 

e Muharibler arasındaki 
manevi uçurum 

Yazan: Selim Raıtıp Fmr, 

• 
O 

çinde bulunduğumuz Mart 

ilk haftasile beraber harb.ı.n 
ayuıın 

altıncı 

Londr3 8 - Bir İngiliz vapuru. üçü 1 nın öğrendiğine göre. Alman yanın 5846 

yaralı olmak üzere kazazf'de 29 bah - tonluk Uruguay vapuru Şimal Atlas 
riyelh i kurtarmıştır. Bunlar, dün. İn- denizinde bir İngiliz harb gemisi ta•ra

gilız ahilinden .birkaç mil ötede bir fından •akalanmı.ş ve intihar etmiş -

Londra 8 - Hava nezarP.ti bu sabah 
bildiriyor ki İngiliz tayyareleri dün gece 
Alman toprakları üzerinde uzun keşif u
çuşları yapmış'ardır. Tayyareler, şarki 

Polonyaya kadar uzanmışlar ve Posen 
şehri üzerinde de uçmuş.lardır. Tnyya -
reler Polonya üzerinde binlere<! beyan
name atmış ve büyük bir muk<ıvemet. 
görmeden üslerine dönmüşlerdir. 

ayı da tamamlanmı:i, yedıncisı ba~lanıış 

o!uyor. Bu münasebetle muharib acvJct
lerin muhtelif mumcssillcrı memıub ol-

.. :-:=:!:: ~. dukları devletlerın harb ga) elcrını b,ıt ı· 

Amerika Hariciye 
Müsteşarının 

Paristeki temasları 

Alman tayyaresı tarafından bombala- t' ~ 
nan 'e yakılan 5 300 tonluk «Amelia ır. İ T · · ta f 
Aurelo,. İtalyan gemisine aiddir. Bu Müretteblat tngı ız gemısı ra ın -
e1 • t ·ı· k"' ·· ·· t kt .d. dan kurtarı m~ ır. .~mı ngı ız omuru aşıma a ı ı. 

J3undım başka, bu sabah. İngiliz sa- Londra 8 (A.A.) - 5068 tonluk Con-
.. i açıklarında şiddetli bir infilak sel1or \'apuru bugün düşman tarafıntlan 

.1 ulrnuştur. 1 şimali garbi sahili açığında bntmlmış -

,. Ahnan vapuru daha intihar etti ıtır. Tayfa, ayni sahil limanlanr.dan biri
f~onıir:ı 8 ( A.A.) - Reuter ajansı - ne çıkarılmıştır. 

Eskişehirde fırtına bir 
çok tahribat yaptı 

Porsukçayı taştı, 10 ev 
Gittikçe kabaran sular 

yıkıldı, 20 ev tahliye edildi 
bir köyü tehdide başladı 

Eskişehir (Hususi) - Dün (evvelki ! halkı büyük bir heyecana düşürmüş ve 
gun) sabahtan başlayıp gece yarısına ka bir çok evler sahibleri tarafından tahli
dar devam eden şiddetli lodos fırtınası 1 ye edilerek halk sokaklara dokülmüş -
burada bir hayli tahribata s<>bcb olmuş- tür. 
tur. Fırtına esnasında bir çok evlerin ba- Gökçekısık İstasyon köprüşünü ve 
caları yıkılmış saçaklan uçmıış çarşıda - jandarma karakolunu da sular istila et
ki dükkanların tabe1aları parçalanmış _ 1 miş ve kabaran çay Karahöy:.ik köyünil 
tır. tehdide başlamıştır. Bir çok tarlalar, a-

Bu meyanda bir gazoz imaliıthanesi, hır ve samanlıklar su1arın tahribatına 
deposu, bir garaj, eski Mezbaha ve üç ev maruz kalmıştır. İnsanca zayıat olma -
tamamen yıkılmıştır. dığı tahmin edilmekte ise de bazı hay -

Fırtınanın dinmesini müteakib hava vanlan suların götürdüğü sanılmakta • 
gevşemiş ve karlar erimeğe başlamıştır. dır. 

Bu sebcblc dağlardan ve ovalardan a
kan sular Porsuk çayını taşırmış ve çay 
kenarındaki evleri su basmıştır. 

Karasu ve Simens fabrikast civarında 
ve Ho nudiye mahrıllesinde on ev çök -
maş ve suların tehdidine maruz kalan 
yirmi ev tahliye edilmiştir. 

Porsuk ve Sarısu taştı 
Eskişehir 8 (A.A.) - Şidrletli bir fırtı

nadan sonra Porsuk ve Sarısu taşmış ve 
halk geceyi bu yüzden uyanık geçirmiş
tir. Porsuk civarındaki evler sularla mah 

İngiliz tayyarelerinin Polon)"n üzerin
de uçuş yaptıkları ilk defa olarak bildi
rilmektedir. 

Bir tayyare daha düşürüldü 
Londra 8 - Bugün İskoçyanın şimal 

sahilinde bir Alman bombardıman tay -
yaresi düşürülmüştür. Bu suretle düşü
rü lcn Alman tayyarelerinın ~ayısı 45 e 
baliğ olmuştur. 

Londra 8 (A.A.) - Alman radyosu bu
günkü neşriyatında Alman tayyareleri -
nin dün ve evvelki gün İngiltcrenin şark 
sahilleri üzerinde muvaffakiyetli istik -
şaf!.arda bulunduğunu bildirmiştir. Mez
kur neşriyata göre bir İngiliz kafilesine 
dahil bulunan ceman 30 bin tonluk 11 
ticaret vapuru batmış veya ciddi bir su
rette hasara uğramıştır. 

İngiliz tayyarelerinin düşman 

gemilerine taarruzları 
Londra 8 (A.A.) - İngiliz hava ordu

su tayyarecileri dün Borkum civarınd:ı 

devriye gezen üç düşman geınisini bom
balamıştır. 

Ayni günün gecesi, Sylt civarmda bır 
Alınan yardımcı gemisine taarruz edil -
miştir. Nihayet, bugün Şimal denizinde 
görülen Heinkel tayyarelerine ateş açıl
m~tır. Bunlara isabet vaki olduğu zan
nedilmektedir. 

İngiliz ve Fransız 
hava~ generalleri 

Ankarada 

Faris 8 - Sumner Wells senatoda 
.Jules Jeanneney tarafından kabul edil 

defa daha anlattılar. Bu rnevz:.ı elra~ı ,_ 
da birçok ta yazılar yazıld lngılterc na
mına söylenen nutuklar e ncşredıl n 
maka1!Cler arasında bilhas~a Obscrver'ın 
itidalilc şöhret alan sahibi meşhur Gar
vin'in şu satırları nazarı dıkkati celbettı: 

cİyi yol katedilmesi güç olan yoldur . 
Biz, bu yola ya galib gelmek, yahud da 
ölmek için çıkmış bulunuyoruL. Bır ba~-

miştir. ka yol seçmiş olsaydık, ya korkmuş, ) a-
WelJs müteakıben meclis reisi Her- hud d.-. delirmiş o'urduk. Sarsılmaz bir 

yp'yu ziyaret etmiş ve bilahare de Le- cesaret ve değişmez bir kararla bu işın 
t)Il Blum He görüşmüştür. sonuna kadar ya bugün gideceğiz veya-

Daladye memnun hud bu sevdadan ebediyen vazgcçecc-

Paris 8 (A.A.) - Daladye dün, A· ğiz.> etmekte 
Almanyanın cereyan ohm 

merika hariciye müsteşarı Wells ile 
yaptığı mülakattan sonra Royter ajan- harbe aid kanaatleri ise, Amerika Çüm-
~ı muhabirine beyanatında bu ziya _ hurreisinin Avrupaya yolladığı mümcs
retten \"e bu kavuşmasından fevkalade sil ve müşahidi Mister Sumner Wellis'in 

Almanyaya muvasalatı günli bır tebliğ 
memnun olduğunu söylemiştir. h · 

halinde neşrolundu. Bütiln bu tcza iı-
Bu mülakatın bir saat sünnesi b~k- rattan çıkan netice şudur ki muharibler 

leniliyordu. Fakat bir saat 40 dakika arasındaki fikri uçurum harbin altıncı 
sürmUş Ye Wells hariciye nezaretinin ayı sonunda tamamlanmış ve zevahire 
diğeı· erkanı ile kararl~ştı:ılan konuş- göre doldurulması gayri kabil bir hal al
m~larmı bu suretle geciktırmek mec - mıştır. Bu hakikati daha iyi kavrıyabil
lmriyeti::ıde kalmıştır., mek için harbin başlangıç tarıhi elan 1 

Londra 8 (A.A.) - Gelecek haft3 Eylıil 939 tarihini gözönüne getirmeliyiz. 
Londraya gelecek olan Wells'in Çem- o güne kadar Almanyadan Fransaya ka
berlayn ve Lord Halifax'dan ba~ka iş- dar hatta gayri nazik sayılabilecek tek 

çi muha1efetı liderlerinden Attlee ve kelime dahi sarfedilmiş değildi ve A'
Greenwood ve liberal Archibald Sine- manya, mütemadi surette garb hudud
lair ile de görüşeceği bildirilmekte • !arının değişmez mahiyetini mütemadi
dir. yen tebarüz ettiriyordu. Bütün hücum-

Fırınlar. noksan 
ekmek çıkarıyorlar 

lar İngiltereye tevcih olunmakta idi. So
nuna kadar harb fikri, işte bu müddet 

zarfında yapılan ve bütün havayı ifsad 
eden propagandalar sayesinde intaş etti 
ve nema buldu. Bu münasebetle şuna i-

Belediye müfettiş'eri muhtelif mınta - şaret edebiliriz ki askeri sahada tamiri 
Çayın gittikçe yükselmekte olması 

surdur. Bazı duvarlar yıkılmıştır. Sular 
kabarmakta devam ediyor. Nüfusça ~a -
yiat yoktur. 

Memurların yabancı dil 
imtihanlarına dair talimatname 

Ankara 8 (A.A.) - Bir iki gün için ve kalarda yapmış oldukları teftişler esna- gayri kabil hiçbir vakıa kaydedilmeme
ziyaret maksadile Ankaraya tayyare ile sında Yeşilköyde dört fınnda 168, Ey-jb sine mukabil manevt sahada hH şey yı
gelmesi beklenen İngiliz Ortaşark hava kazası dahilinde 385, Beyoğlunda 759, kıldı ve mevcud harb vaziyeti iki taraf
kuvvetleri komutanı hava mareşali Wil- Üsküdarda 31 noksan ekmeğe tesadüf et- tan birinin mutlak mağlubiyeti elde cdil
liam G. S. Mitchell havanın muhalefeti mişler" ekmekler müsadere edilerek Da
yüzünden yarınki Toros ekspresile şeb- rülacezeye gönderilmiştir. 

tasfiye edilemez 

rimize gelecek ve protokol mucibince mu Müfettişlerin teftişleri devam edecek, 
tad merasimle karşılanacaktır. haftada üç defa her semt teftişten geçiril-

meden hemen he 
bir hale geldi. 

S11Lbn &.a911ı Cınllç Anbra 8 (A.A.l - Maarif Vekilliğinden · lerlnl blldl.rir bir dilekçe ile her yıl Nisan b 
3856 ve 3659 numaralı kanunların yabancı ve Blrlnclteşrln ayları içinde Maarif Vekil- Merasim programı miş olacaktır. Belediye mü(ettişleri u 

dtl blkUklerlnl ileri süren memurlar için tes_ Uğtne müracaat ederler. Memur namzedle • Ankara 8 (A.A.) _ Yarın şehrimize teftişleri gruplar halinde ve baskın şek -
bit e~tl!1 imtihanın nasıı yapılacağı hak _ rinln bu dilekçeye hüviyetlerini; kaçıncı ma- gelecek o'an İngiltere hükümetinin Or - ı li.n. de yapmak. ta, beled.iye sıhhiye müdü-

rasında yüz elli gram noksan gelenlere 
rastlanmaktadır. kındaki talimat.name aşa~lda ll""rolunmak- a• vcyn daimi ücret derecesine namzed ol - o S d d teft I d h b 1 

tad l!t ~ " ta<:Jırk ıı.ava orduları başkumandanı Or- ru sınan aı e ı.ş er e azır u un-ır. Bu talimatnameye gore açılacak tn1 . duklarını gösteı1r fotoğraflı ve intJsab e. ~ 11 Fınncılar gece sabaha kadar ekmek çı
kardıkları halde teftişler arıcak gündüz 
yapılabilmektedir. Gece teftişlerin~ baş
landığı takdirde daha şayt1nı dikkat ne -

ticeler alınabileceği, bu suretle fırıncı -
!arın hilelerinin daha ı;:eniş mikyasta 
meydana çıkarılacağı zanncdilmı::ktedir. 

tihanl:ı.rın gunıerı :\Yıkara Dil, Tarih _ coıt- de~kl4!rl idareden ta.sdlkll birer vesikayı; general Sir William G. S. Mitchel ile maktadır. 
re.!ya Fakülteslle Istanbul Ünlversite3i ta - Esa.sen maaşlı veya dalml ücretıt memur J<,ransaı n şarki Akdeniz hava kuvvet - ı Fırın ve bakkal dükkan!arında ynpı
rafınd-ın ~bit edilerek VekUlikçe llim olu. olanların ise men.11ub oldukları idarenin sl. leri kumandanı General Jauneaud öğle- lan müteaddid teftişlerin hemen hepsin
na;:ı;~tır. en mfidlirliiğünden hüvlyetıerlle dereceleri. den önce Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ- de eksik ekmeklere rastlan:lmasl bele -

'" ve 3659 numaralı kanunıarın neşrin. nl. yabancı dllı yeniden mi, yoksa eskisine N 
de

0
n sonrta imtihan için Maarlf Vekilliğine iJö.v .. ıen ml öğrendiklerini. eskiden bir d!l ıu ile Milli Müdafaa Vekili General a- diye reisliğinin dikkat nazannı celbet -

nı racaa etmiş olanlar, müracaatları icr ı I imtihanı geçirerek herhangi bir halı: ıcaza- ci Tınazı ve bun'arı takı ben de Genel miştir. 
Veklılllerkl heyileUnkaln 20

·2·940 tarih ve 2 11291r, 1 nıp kıı:z:ınmadıklarını göstennek ilzere ala. Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakma -1 Bundan bir müddet evvel fırıncılar 
say ı ıırar e bul buyurulan il d ki 1 kl 1 G"" d"" - . t 
talimatnamenin iki l aşa .. ı a 1 ca sn birer ves kayı, ğı ve Orgeneral Asım un uzu zıyare 1 cemiyeti reisi belediyeye m:.iracaat et -

Belediye zabıtası talimatnamesine ek
sik ekmek teftiş işlerine aid eheıp.miyetU 
maddeler konacağı gibi Hazirnnda kad -

rosu tevsi edilecek olan beledi)' c sıhhiye 
müdürlüğü teşki1.atında ekmek işlerine 
bakmak üzere müstakil bir şube de ihda1 

ıara uymıyanlar, e~~k ~~~=~nrıdneıklt şart -
4 5Exk6lc~:lerld lAdz~~ddır. f Dt llğekçfeldere lllatyırı1cn cyliyeceklerdir. miş, talebleri yerine getirildiği tnkdirdc 

_ amam- , IJ' ıvun a or er o o ra a ş r · ı ' 
ıe.malırlırlar. Bugunden 30nrakl müracaat . lir. · Saat 13,30 da Genel Kurmay Başkanı fırıncıların hileye kaçmıyacaklarını te-
ldar kt.'.lbtlml aedtnilamekdteı tesbit edilen aylar içln - Malide , - Yabancı dil imtihanları birin., Mareşal Fevzi Çakmak tarafından misa· min etmişti. Halbuki şehirdeki ekmek -

e R u ece r. ı . b ld . .,yl . f f ·ı 
<:-. maddede yazın müesseselerde, Islan u n firler şerefine bır og e zıya e ı vcrı e - Ier 0 tarihten sonra düzelece~i yerde 

Talimatname Universite Rektörünün A.nkarada Dil ve kf 
Madde t-a) Devlet memurları , Tarih _ Coğrar Fakrutf'si dekanının neza. re ır. .. .. bilakis fena1.aşmakta, eksik ekmekler a- olunacaktır. ······--··-•~ hld t dili. ... allıkları... ya Ç rşamba gunu akşamına kadar şeh - ............................................................................................................. . 

nın ""v ve ea une dair 30 Haziran 1939 ı·et. ve murakabesi altında dlllere göre ku _ a . . 
tarih \'e 2656 numaralı kanunun 3 ün, rularak komisyonlar tarafından yapılır. Bıı rimizde kalacak olan muhterem mısafır -
madt'e.,lnin h fıkrasına göre 15, 14, 13, ~~: komlevonlnrın azası Maarif vekllllitlnin in. ler şerefine Orgeneral Asım Gündüz ile 
11, 10 uncu derecelerden bankalar ve devlet hası !lzerine İcra Vekllleri Heyetince tayin I İngiliz ve Fransız büyük elçiler! t:>.rafın-
mue."' ı>.c;elPrl memurları aylıklarının tevhıd olunur f ·1 ~ • "b' t ·1· 

· 1 d b · iya et ven:.ecegı gı ı ngı 'z ve tcadulu hakkındaki 3 Temmuz 1939 la • M<:ıride 4 - Bu talimatnameye göre yabiln an ırer z . : 
rih ve 3659 numaralı kanunun 5 ınci maddl- cı ôll tmtıhanııttl gireceklerden imtihan oln büyük elçi~ tarafından ayrıca bır res.m; 
shıın h fıkrasına gore de 14, .~3. 12, ıı, ıo ;e c:ı.kl:ı1,., ynhancı d11de yazılmış en az 250 .ke.

1 
kabul yapılacaktır. 

9 unt'tı derecelerden daha yuksek bir deıe ıllmcı '< nmumi mevzuda bir parçayı türkçe- --------·--
cey.- llhnm,llarını veya esasen maaşlı, yahııct Ye ve tiirkçe yazılmııs en a,; 250 keıtmelik u. Mu11llim lerln dera 
da d:ılıni ücretli memur iken para mukA _ murr.ı mevzud.ı bir parcayı yabancı dUa lü. 
!atı almalarını remin etmek üzere bir ya _ l?~te mit~acaat elmf'df'n doğru olarak teı·. Saaf l r rJ 
b:ıncı dlle: cume cdPnlerle komisyona verilecek. bir mc·ı il 

bı :i65G numaralı kanuna göre 9 um:;.ı ve
1
zuu not almatmzın 15 dakika diişlinctükten Aza llt/amıf'BCB 

3659 numaralı kanuna göre de 8 inci dere • sonra yabancı dilde ağızdan dotru anlata-
ceye nlınacaklarından daha yüksek blr de. bilenler muvaffak olmuş sayılırlar. Ankara 8 (Hususi) - Maarif Veklleti 
receıc geclrllmelerinl temin etmek üzer<? d"! J "' - ·- - - tarafından mekteblere gönderilen bir ta-
1kl y~bancı dile: la ıılard=ı: ''Eski harfleri mimde muallimlerin ders saatlerinin ve-

Ha d:Ue vAkır olduklarını L~bat etmek is. b"l ) . ya okuldaki vazifelerin azaltılamıyacağı 
teğlıttl" bıılunanlann imtihanları Ankara 1 en er lercıh olunur , · t' 

t bildirilmış ır. Dil V" Tr.rJh - Coğrafya FakültesUe L<;tan _ k d b ) k _,: ___ ....,.-__ 
bul tinh·crslteslnde her yıl Mayıs ve İklnc1- ay 1 u unmıyac ::t Giresun civarında bir 
te.,rlıı y!nrınciı• yapılır. tmUhıın günleri Ankara 8 (Hususi) - Resmi ıdareler-
Maarlf Vekil lğlnce tesblt edUerek gnızete. de açıı.an memuriyetler için f!a7.etclcrc otobüs kazası 
Jerle llAn olunur. , ·ı · • · 

Mndde 2 BI 1 i ~ erı en ılanlarda hazan (eski harflrri bi-
- r ne maddede yazılı lmtl _ 1 1 t .h 

1 
. 

han.. lrecek maaşlı veya daimi ücretli ıne- en e~. ercı. ~ ~nur) suretinde bır kaydn 
muılarla bu gibi memuriyetlere t.alib nam _ tcsaduf edıldığıni tebarüz P.ttırerek Au
zedlcr fransızca, almanca, ınglllzce ve !tal. liye Vekilliği badema ilanlara böyle bir 
yancadan hangisi veya hangilerinden nere. kaydın konulmıımasını teşkiJltın'l tamim 
de Y.! hangi devrede 1mUhan olmak ı.t.Mlk- etmiştir. 

Giresun 8 (A.A.) - İçinde yolcu dolu 

bir otobüs Bulancak ile Piraziz arasın
daki Pnzarsuyu köprüsünden geçerken 
köprü yıkılarak otobüs suya düşmüşttlr. 

Yolculardan bil' kişi ölmüştür. 

Sabıltaa Sabaha 

Bir hikaye 
Avrupa bir derclli bqtar. Her tarafı yara, be-re içindedir bu bô!le. Avruııanııa 

perişan ballııi yakından ıonip çare bulmak için Amerikadan muteh&!ISIS reldl 
ikiyetleri dinledi. Notlar aldı •e alıyor. 
Banlar ela maJüm. Faka& 1tta bir prib taralı ftl', Satlam Amerika hasta Av • 

rupanm derdine deva ararken Alman dnlet adamlarını da dinledi.er ve defte • 
rini bayii en&eresan noUarla ..adurdu. B• noUar arasında şöyle bir iddia ıfA 

•ardır. 
_ Almanya Avrapanıa iıı&lkbalinl temin etmekle kalmıyacak. Amerika11 da 

ı~l'lh edeeek&ir.• 
Fransıs psetelerlnin •AlınanJalWl rüyası• diye lşaret ettikleri bu ıddia Mister 

Wells'in not defterile Amerlkaya Y&rdaiı saman (Beyaz n) in siyasi koridor:a _ 
rmda hayret ayaadıraeaJdır. &.kat Boolllyood kamplarında daha enteresan 
karşllanuatı muhakkaktır. 

Hastanın ayatına ıeıen doktora teJaviye kalkmasına benziyen bu iddia lıcr • 
balde Amerlkahların hoşlarına da gidecektir. Çiinkü onlar böyle orijinal fikirle
re aşıktırlar. Ekzoti2min siyasetteki tesirine ş;ibeser örnek olacak bu iddiayı 
F:ansızlarm <Rüya) diye irade etmeleri biç de doğru değil. Rüya nlha,et mıde 
n bazllil cihazının aksiyonudur. Almanyanın Amerikayı ıs.ah etmesi fikri ise 1>lr 
dimat tcşenüşünün ruhi tababeti alakadar eden ekzantrik bir nümunesi olabılir. 

l\lister Vells'ln Avrupaya sııih ıetiremiyecetl maliımdu, Fakat Anupadan Ame. 
rikaya mizah menuu ıötürmiyeceiini kim iddia edebilir? Herhalde Fransıd;u 
artık Mıuyüsle iftihar edemezler çünkü Almanlar ona gölgede bırakmışlardlr. 
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'( Şehir Haberleri ..___-----------~--------..J] 
F1rtma denizde vapur seferlerini Kıskançlık yozunden B ı t d · 

bir bahçıvan arkadaşını a a yangını 8 hyey 
karada telefon hatlarım bozdu bıçakla yaraladı intikal etti 

Limanda bir vapurun dümeni kırıldı, diğer bir 
vapur bir motörle ve köprü ağzında da iki 

motör birbirlerile çarpışh 

Evvelki gece geç vakte kadar devam 1 lar ve u ıebeble de ilıracat e~yasım yak
eden ) ağmur, sabaha karşı kara çevir - liyeme~lerdir. 

ış, kı.sa fa ılalarla dün bütiin gün yağ- Bu vapurlarla limanımıza gelen yol -
mıştır. , . .. . . cular, Knradenizde ke6if bir kar tipisi ol-

Evve kı gun denızde ve karada Jıd - duğunu söylemişlerdir. 
detle hüküm süren fırtına da dün hafif- E llti ü K d · f · k 
ı · b 

1 
ktad vve g n ara enız se erıne ~ı an 

emış u un~a ır. Dumlupınar vapuru da, denizde hüküm 
Fırt na y.ızunden evvelki gi.in Şirketi- -ı' .dd tl' f t ,~ il d B w . iliuren şı e ı ır ma J"'z n en ag;ız -

havnye ıdaresıne rud 52 ayılı vapıır mu- d · ~ .. B"' ··kd d d · . . .. an gerı uunmuş. uyu ere e emır -
tad Boğaz sefermı yaparken Ortakoy a- ı· k k dfi ı d t ... . ıyere , anca n yo una evam e -
ç klarmda dumenı kırılmıştır. Bu yUz - . t• 

m~ ır. 
den ularm cereyanına kapılan vapur . . . . _ 
muşkulfıtla yoluna devam edebilmiş köp- Fırtınanın te .. r~e dün sa~h k~ru 
ru iskelesine yanaşmıştır. açıla.maml§tır. Kopril ağzında .ıman ıda

reısine aid motörle inbisar idaresinin 6 Adalara hareket eden Burgaz vapuru 
da koprüden kalkarken o sırada önüne eayılı m<>törJ çarpıpnış, bu yüzden her 
çıkan t~güz5r motörile çarpışını§, vapu- ikisi de ehemmiyetll surette hasarn uğ
run ön l<ısmi'e, motör ehemmiyetli su - r~!ıardır. 
rette hasara uğramı~tır. Devamlı fırtınanın karada da bir hay-

Fırtına Karadenizde de şiddetle de _ li tahribatı olmUftur. Avrupa ve Trak
vam ettiği iç.in Salı günü liman•rnıza gel- ya ile telefon muhaberatı ke11ilmi§, An
meleri icab eden Tan ve İunir vapurları kara ile aneek Geyve telefon hattile mu-
ancak dün ~riımize gelebilmi,ıl-rdir. habere, imkAnı bulunabilmi§tir. 

Gene fırtına yüt'Ö.nden her iki vapur Rasadhane tipi ve fırtınanın devam 
da Karadeniz lhnanlarına utnyamamış - edecelfni haber vermektedir. 

Dün Beşiktaşta kadın yO.:.tinden çı -
kan bir kavga sonunda bir bahçıvan ar
kadaşını bıçakla ağır surQtte yuralanu~
tır. Dikilitaşta 24 sayılı bahçede çalışan 
Reşad, Beşiktaşta oturan Melahat adınd:ı 
bir kadını sevmektedir. 

Fakat son günlerde bu kadın, Reşadın 
arkadaşı 1.ısan isminde bir ~ençle m:i -
nascbet peyda etmiş, bu vazivet esasen 
kıskanç bir adam olan Reşad; son dere -
cede müteessir etmiştir. 

Geçenlerde Reşad arkadaşına rnüra -
caat ederek, Melfıhati çok sevdiğini ve 
bu scbeble onunla olan alakasını kesme.
sini kendisinden rica etmiştir. 

İt.san, arkadaşının bu müracaatine 
kulak asnuyarak Melfıhatle gezip toz -
malarında devam etmiştir. 

Bu yüzden araları açılan iki arkadaş, 
nihayet dün Beşiktaşta birbirlerine te -
sadüf etmişler ve kısa bir ağız kavgasını 
müteakib dövüşmeğe başlamışlardır. 

Bu sırada Reşad bıçağını çekerek, İh
sanın üstüne atılmış, vücudünün muh -

Deponun 5.000, tütünlerin 49.000 liraya sigortalı olduğu 
tesbit edildi ve bir işçi hakkında takibata geçildi 

telif yerlerine saplamağa başlamııtır. Yangın yerinden bir görünüş 
Birbirini takib eden bıçak darbe1eri Evvelki gece sabaha karşı Balatta bir,mahallesinde Mekteb sokağında 17 nu • 

altında çok ağır yara alan İhsan kanlar tiltün deposunda yangın çıktığını ve de- maralı depo, Saffet ve Zühtü ısimlerin. 
içinde yere yıkılmış, carih Reşaci vak'a po ile içinde bulunan tütünlerin yandık-' de iki tütün tüccarının tahtı istıcarında .. 
mah~ll.inden ~açmıştır. lannı, dünkü tehir ta'bımızda, haber ver- dır. İki tüccarın buraya depo ettikleri 

Hadıse yerme gelen zabıta rr.cmurları miştik. Hadise adliyeye intikal ederek, tütünler, 60 bin lira kıymetinde olup 
yaralıyı Beyoğlu hastanesine kaldırmış- tahkikata müddeirwnumt muavinlerin - cMilli Sigorta> şirketine 49 bin liraya si: 

üç kişi kömürle 
zehirlendi, biri öldU 

Kaslmpaşada lar, •bir miiddet sonra da firari carihi ya- den Cevad el koymuştur. Dün yangın gortalıdır. Bina da, beş bin Ifraya si • 
kalamışlardır. Yaralama vak'ası c..rafın- ma'hallinde müddeiumum.t muavin~ Ce- gorta edilmiştir. 

l•kı• ev yandı da adli~e ve zabıta tahkikata devam et- vadın huzurunda, Fatih itfaiye Amiri ve Evvelki gece, depodaki işçiler saat iki. 
mektedir. Fener emniyet !mirinin iştirakile bir ye kadar çalışmışlar, ikide vazüelerin-

Kasmpaşada evvelki ıeoe bir icömür - Dün gece saat 20 de Kasımpaşada bir Deniz ;.~feri: keşif yapılmış, yangının zuhur sebebleri den ayrılarak, evlerine dönmüşlerdir. E-
den zehirlenme vak'u olmuştur. yangın olmuş, Doğruyolda Ahmedefendi araştınlmı.ştır. vi Beşiktaşta olan işçilerden Hikmet is&, 
Kasımp3feda Atfktersane caddesınde mahallesinde Ufakköprü sokağında ikışer Ta:fe komisyo"lunun toplantısı Yapılan keti! ve tahkikatın neticesine depoda yatmıya karar vermiştir. Hava 

27 numaralı Taş tıanın bir odasında otu- katlı ahJab 32 ve M sayılı evler yandık- ~eti kaldı yangın esnasında depoda yatan ve ha - soğuk olması dolayısile, tütün!erı hafif 
ran Hasan ile kansı Emine, oda içinde tan sonra itfaiye tarafından söndürül - D" t 1 t k yatını güçl!ikle kurtarabilen işçi Hik - ratıp bir halde bırakmak ıç;n, Hikmet, un son op an ısını yapara vapur . _ . . . . . . 
maltızda su uııtmak için, kömür yakmı._ m''"tür. Yangının ne suretle vul..rubul • t ·r 1 1 .. tl . h kk d k ı•· k metın anlattığına gore, hadısenın tafsı - depo ıçındekı sobayı yakmış ve uyumu~-

s ~ arı e er ve ucre erı a ın a a ı :.a-
1
• d 

lar, sonra yatm11lardır. duğu tahkik edilmektedir. rarını verecek olan liman tarıfo komıs- atı ŞU ur: tur. 
Kömürden intiıar eden karbon gAzi her · --- t 1 t S 1 - - k 1 t 1 Yangının çıktığı Balatta Mollaaşkı (Devamı 10 ıınet.ı sayfada) 

ikisini de uyku lıalinde iken, zehirlemi• M.üf~.çt'rrik: yonu op an ısı a 1 gunune a mış ır. 
, /' B~ari~ffHiliçvçu~~~~wl,••••••••••••••••••••••••••••••~ 

ve kan koca baygın bir halde Beyoğlu · ücretleri hakkında Martın l :1 ıne kadar ' 
i:ıastanesine kaldırıı".""'lardır. ıngiltereye ısmarlanacak 11 .,apuron Goı kamaştıran bir nur ... yetişilmesi mOmkUn olmıyan 

~·~ rapor hazırlanıp Münakalat Vc>kôletine ı b' b ' A k f l d 
Dün akşam da saat 20 de Belediye d- şartanameleri hazırl · myor M.eçhu ır ır lım e~ o un u 

verilmesi icab etn~ekte olduğundan ko- Amerikanın en parlak 3 yı:dızı 
varında Türbe sokağında Tr:ıltya gara - Denizyollarmın İnpliz tezgahlarında misyon bu toplantıda kat'i bir karar ve-
jında otomobil yıkayıcısı 20 y:ışlarında yaptıracağı 11 vapur hakkında bir mü - recektlr. POL MUNI,,, ANITA LQUIS ... OQNALD WUDS 
Sinoblu Cemal adında biri kömarden ze- messil Ankarada Münakalat Veka1ıetile 

hir lenmiştir. temru;larda l...:lurunaktadır. 

Cemal 1şini bitirdikten sonra mangal Denizyolları fen heyeti reisi Hıfzı, iş-

y~kara\ odasına çekilmiş ve blr müddet letme müdürü Nalftlhi, fabrikalar rn:idü
sonra arkadaşlan Cemalin oda:;ından bir rü Şcm.siden milrek.keb bir heyet Anka
koku geldiğini duyarak. kapıs1nı :ıçmış - raya gitmiftir. Heyet mukavele projele
lardır. rini alakadarlarla birlikte tetkik edecek 

Bu sırada Cemalin vaziyetindeki gay- ve müteakiben şartnameler tanzim edi -
ri tabiiliği gören arkadaşları dC'rha1 im- lecektir. 
dadı sıhhi teşkilatını haberdar etmişl .. r- Siparif edilecek vapur1ardan dördü 
se de Cemal lSlmüştür. Cesed morga kal- bütün limanları.mu arasında işliyebile -
dırılacak ve ölüm sebebi tesbit e!dil~ek- cek büyüklükte olacak, diğer ~disi ya -
tir. 

Taksimde otel .,e gazino 
inşanndan vazg~çiPi 

Taksim meydanında belediye ilç otel 
V!' gazino yaptıracaktı. Büyüle imar faa
l 'C'tine son vcri1ımiş olduğundan, jimdi
lı k bu inşaattan sarfı nazar edilmiştir. BI 
naların arsalarının yeşillettirilmcsile ik
tıfn olunacaktır. 

kın limanlar arasında seferlere tahsis e
dilecek ~vsafı haiz olacaktır. 

lran Şehinşahımn coğum yılı 
İran ~hinşahi Pehlevi hazretlerinin 

doğum yıldönümü ,erefine on beş Mart 
Cuma günü şehri:mlz İran general kon
so '.o.sl uğunda bir çay verilecek ve İran 
tebaası lı:abul olunacaktır. Matbuat m~
messillerile birlikte birçok zevat da çaya 
davet edllınişlerdir. 

Eminönü meydanının tanzimine devam ediliyor 

Meydanın manzarcısı 

Eminönü meydanının tanzir.ti ~şi. iler- dn bir kavis yaptıktan sonra tekrar 
!emektedir. Tramvay raylar~ın ıstıka - köprüniln üstüne çıkacaktır. B~bek yol
meti değiştirileceğinden eskı rcıy~ar tes- cuları Ylinicami kemerinin karşısına ya
bit edilen şekilde döşenmektcdır. Bu pıla.cak bir durakta tramvaylara binecek 
şeklıe göre Bebek tramvay rayı meydan- ve ıneceklerdir. 

Çocuk EsirR"errıe Kurumu balosu 
16 Mart Cumartesi akşamı Çocuk E

sirgeme Kurumu tarafından Takcim Be
lediye gazinosunda bir balo 11erilecektir. 
······························································ 

KONSER 
F E R D 1 von S T A T Z E R 

Konsevntu ı r ProfeRörll 
POPİ PANAYOT İDİS 

Konııervatutır ~.ezunu 
12 ' art SAlı SıHH 21 ne 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

Beşerı}et tarihinin en ı ztıraplı r k t en par.dk hır dt vri olan 

L O U i S PAS T E U R 'un H AYA T 1 
Fılmini yttratlılar. 

L L 
İnsaniyete .şeref veren ... Fenne taç giydiren ıztırıtba snk1ln veren bu 
bUyOK JnkıJ.Ap eserini memleketin blltnn ten adamlarına ... Genç münev

verlerine mtlstakbel t imlerine en bOyOk b r gururla tavs.ye eder. 

llAveten: Renkli M 1 K 1 ... Paramunt Jurnal 
BugOn Snal t ve 2.3,> dıt tenzilatlı m tineler. 

Ay .ardanoeri 
en 

Sabırsızlıkla bekleren Türkiyenin ve E alkanların 
büyük, en konfor!u ve en lüks siııeması 

MAR ARA SiNEMASI 
Bu Akşam Saat 21 de Gala Suaresi olarak 

BRODVAY GÜLÜ 
filmi ile kapılarını sayın Istanbul halkına açıyor. 

Filmin mümessilleri: ALİCE FA YE - TYRONE POWER 

RJ G 0 N 

i PEK 
Sinemasıııdtt 

SİZİ KAHKAHALARLA GÜLDÜRECt.K 
NEŞ'e .-e ZEVKLE SARACAK 

MiSLİ GÖRÜLMEMİŞ BİR .ŞAHESER ., 
•• •• •• 

Z~!~~ÇE ~~~~,F~L~ yaratanlar 
Dünya ~inema Kahkaha Kralları 

LOR EL - HARDi 
Ayncaa Programda: 

CÜMHllRRE/S/M/ZiN DOÜV SEYAHATLER/ 
ve FOKS JURNAL. en son dünya ve harp haberleri 

DiKKAT: CUMAR'l'ES1LERJ saat 1 ve 2. 80 da, Pazar günleri sll8t ıı de tenzuauı Hulk matiııeleri ... -.,. 



. ... •e11 P05rA 

• 
llkbalı.arda taarruz edilmesini 

istigenler, söz dinletebilecek/er mi? 

.,.,. . 
f Hicliseı~ Kaquına f 
ŞUNDAN BUNDAN 
·e stanbul belediyesinden sahibl sallhi- - Ama düşecek. 

Diye bağırdım. Balyeler :ip ağa had • 
yet .bir zat söyl~yor: . . dinden faz1ıa k-0nulınuştu. üste gelenler 

cYedı buçuk mılyon lira ıle ancak o kadar iğreti idiler ki, dlşm 1 Sultaııabnıedle Süleyman.iye aruuıda P'""i tabii olurdu. Nitekim b. eme ert 
Hali L-'--- tJıı mail •• ind ki ka 1 • ır tanesf 

ce ıua..a.cu.ı sa · uzer e - kaydı •e mavnanuı bq tara! d:- · 
nalizasyon bitirilmiştir. Bu inşaat üç ~e- Çok Jiikür ki orada tesadüfen ~aş~: 
ne evvel bittiği halde halkı.o. bundan ıs- tu. yo 

:-·-........... ___ Y A Z A N --·· .... ·---·-·-ı tifade edebi1ınesi için evlere ai<l l.aRım- Dün gazetelerde şu havadisi olcudum: : ... ,._li l H E : ların ana batta raptı icab <"tmekteclir. 
~ zrmea genera. . mir Erkilet ~ bundan mütevellid masraflar da e!V sa. cGalata rlhtunında bağlı bııhman Dum 
· " S p • hı·bıenn· e aı·d buluıımak•;..dır. t~te b" lupınar vapuruna dün posta ıdaresine aid 
i on osta ,, nın as~<eri muharriri i wı. "'i ... ba d kl k kta ·ke · 
:---- -··--·---······· ...................... _ ....................... TW9 ........................ _._: masrafa katlanmak i.steırniven kanali - n san ı ar onma ı n vın~ten 

H 
·ı:, ~ ib~~~'.IP ,_ __ ,_ 1~-= nl --.:Jd 1 _ 'nd. ,_. 1 . kopan bir .sandık ambarda çalışan posta 
1.uen.n u.;r •...._ =el\.et;ı;g,Wi hep n iyi bilirler ki Alınanyanın en nıu" - zasyo u ç.au e er uzerı e-.ı ev enn ı;a- d V ı· . b . b t ı.ihbl · ı· ~ 1 ha 1 bağl hamalların an e ının aşına ıı:a e e • 
ıırart a11T'J11'1da yaptı- L h · k ~ t f ~ı erı agaın arını ana t ara a -:ı. 11 ·-· gma ve ıı.ıll ım as ·erı e evvuku onun hava si • kt d 

1 
derek, ağır surette yaralanmasına sebeb 

ayda hususi bir muvaffa.kiyet sembo • lihlarında idi.. Bu tefevvuk ise hafta _ mama a ır ar.> · Yedi buçuk mnyon lirayı kfp1ere ko- olmuştur .• 
'lüniin mev~udiy.etini farzefü.ğine dair :fan haftaya kayboluyor. Nihayet n:üt- yup yere gömmek hatadır. Fakat yMi Yük her zaman boşa düşmez y~. ba • 
1 taammüm etni' ibir kanaat va_:a·-. ı..·n- tefik1erin Alman ha~"a kuvvetle d b d'· y 1 s J.1.U.L ~ • v· rıne buçuk milyon lirayı iaşa, tug~laya demi- zan a aşa uşecegi o ur. 
vaki Hiiler R... al ı· · -..:ı :11.ır 1: muadıl v.eya b" k ik' 1 b'l ek ' · ~n ey e ını O.ı.Yuya :ı.vıaI . . .. . ı:e . ar.şı ı o a ı ~c - re, çimentoya tahvil ettikten SDnra yere Çürük ağlar içine, gayri muntazam ve 
ta işgal ett.ir!nişti. Almanyada mecbur lerı1< gunu. r~yazı hır hesabla .tesbıt et- gömmek daha büyük nata olur. hadden faz1.a yüklenmiş baiyelerin dü • 
askeri mükelJefiyıetinin ilam Avustur- me kabıldir. Belediyenin işe yararruyan, işe yara • şe<ıeğini, bu yüzden kaza çıkacağını ev-
(Yanın ve Çek.o-Slavakyanm "§galleri Bu sebeble grup düşüncelerini «ilk rnası için hiç bir teşebbüs yapılımyan ka- velden bilememek, kendi bastığı dalı ke-
ıhep bu ayda ıolınuştu. haharda seri ve kat i bir zafer getire- nalizasyanu taşa, tuğlaya, demire. çi - sen adamın, dal kesilince vere düşeceği-

Fakat. :işte Martın bir haftası geç- · bilecek bir t.aarruz yapılmalıdır> !ka - rnenU>ya tahvil edildikten sonra yere gö- ni bilmemesi kadar garibdir. 
miştir ve buna rağmen henüz bir "flit- rnril? bağlıyor. .mülmüş yedi buçuk milyon liradan baş- * 
ler hareketi yoktur~ Belki bu Martta Hitlere gelinee, maka'.enin muharri - ka nedir ki!.. Bir havadis serlevhası gördüm: 
- beklerJdiği şekilde - herhangi. -':eni bir rine göre .o her iki grupun mütalea ve * cBin lambalık proje.> 
Hifü:r barek~ti olmıyacaktır da .. .Ni • delillerini müteaddid defalar dirile:miş - Bir hafta evvel Galata tarafına .seç - Motörlerin beygir, elektri'!t lAmbaıa -
tekim en büyiik ve hai1evi HiUer ha- tir ve dinlemektedir. Neticede her iki mi~tim. Rıhtımda bağlı vapıır1ardan bi - nmn mum kuvvetile ölçüldüklerini duy-
reketi sayılan A1manyanın Polony~ya grupun düşünce ve karadannın ortasın- rine, bir mavna yana§llll~tı. Mavnadan muştum amma, proje,erin lamba ku\•vc~ 
taarruzu da .Mart ayında. değil, Eylul- da bir karar takib edecektir. gemiye vinçle balyeler yiikleruyordu. tile öl.çüldüklerini biç duymamıştım. 
ö.e ı0lmustu. Zaien günlerde :ve aylarda FHvaki Hit'ıer 1ngiltere ve Fran~ada Vincin halkasına takılı ip ağa doldurul- rl /Jul..., 

b
.. k • '-./ lr m1ıt d+ tt-ctl 

~~~tl~f~~ft~~~ · ·w·~ ~· ~k~~~w~u~bdM~b&m~u~ş=b~a~l~y~cl~e~r~~~-=b=cl=ir=e=n=:========~=~===~=====~ 
tasarlmı ona göre tertib .etmek cidôi mennı ıy en rıng lunacak Y!kıcı bir propa~anrianın mu - =ı 
bir.şey olmaz. daymun..'tY<l rnuhtacız. Bu müddet ıar- vaffakiyetirıden ve fhtilalin dinam;k te- c nunları b•ııı•yor mu ı'dırsnı•z ' 

Bununla beraber Mart ayı girerken. fında mümkün mertebe f,azla gemi ba- s:lerinden ~n bir kanaatle r_mindir. D 1 
birçok muhanirlerin Hitlerin ne ya- tırmal.ıyı'Z.. fakat her şeyden evvel Rus Bılhassa Fransadaki büyük ltomünist ha-
pacağını tahmin ve tahayyül ederek yanın ikbsadiyatmı düzeltip tıeşkilat- reketleti - bu memlekete a~erl bir taar - H . k'A ·ı .. I 
türlü ~zeteler~ türfü makalel~r neş- lan~l!lZ· Ondan sonra. garb dev ru_z yapı!madl~ müddetçe - orıa <f!ufa Ü- Eskilerin kulakları küçükmüş acız re . m vesı esı o uyor 
:retm~leri mUnıkün. olmrnıı.ş1:9.. Ni- !etlen - gıttikçe büyüyen dahili hoş • mı~ler vermı:>ktedir. Çünıcü 0 , Frarı~yn .Alimlerin iddialarına göre bugünkü Amerika tiya.trolanndan birinin yen.l 
tekim yeni gelen lsviçrenin çok oku - nudc;u~1u1da inhilali önlem.ek ve sonsuz dogrı.t<lan d<X!mva yap11ac~k bir. taa:r~- iruanlann kulakları. ilk devir insanla- bir piyes temsili ilan ettiği gün borç yü. 
nan almanca bir haftalık gazetesinde borçlanmalara mani olmak için - bize zun bu mernfokette teşettut ~rıne ıttı- nnın kulaklarına nisbetle çok büyük- zünden, bütiin koltuklan hacze~ vı 
gördüğüm cHitlıer ne yapacak?> ba'IZ - taarru~~ e~eklerdir; fakat yalnız bi- had tevlid . ede~e~ine ~idir. • • tür. Bunun sebebini. seslerin teza'J'.Üd koltuklar tiyatrodan götürülmüştü. Fena 
lıklı bh· vazı me-rakımı ,_"l·ere:ı- ken.J: - re degıl. iki yıl zarfında tanzim ve .. F~kat _Hıtlenn !ngıltere haıtkmdaklietmi.: olmasına hamlederler. Medenı - '\'B.Zİyette ka'an tiyatro sahibi gazetelere 

J 'S-.:ı<.. U:\. w +--kil d v du12'1•n t ·ı b k d o b 0 "1' şöyle bir ilin göndereli: 
ni bana o1rutturmustur. Muharririn t:ıh ""-i 1? ecegimiz ve kuvvetlendireee- .,- cem am.am1 e as. a ır. ura a yet ılerledikçe sesler dahi artacağm- T" t od k ltuk kalmamı t An 

. • ğirniz Rusyaya da.> ancak kuvvetli darbelerın csarı:ıntı1ar ,·a- d hfadımızm kulaklarının da bizim c ıya r a 
0 ş ır. cali 

mın 1re yakıştırmalanm vaziyete uy - . . . pa'bileceğinden emindir. Di~H cınef:+.en an a .. .. v ayakta bilet kesilebilir .• 
gun bı.ıld~ğum 1için makal'!1 okuyucu- Yu.kar!~ ımıı geçen ga:etenın ma o bilir ki Alman milleti harbi~ bütün taz- ı kula.k~;ınmız_dan çok buyuk olacagı Bu doğru ilan, okuyanlarca, tiyatro 
tanına 1ıulka~n na1k1etmegi v~ bu hn kalesıne gor.e. aza.sının çoru ordudan ik . . mulı.a.\'.kaktıı. ıdaki koltukların satılmış olduğu mana 
susta'!.:i düşüncelerimi de ilave evlellJ.e- ve memurlardan ve birazı - meselA Y ve mkahı;ımıyi?tlfferı~e ancak z.aman * sına alınınıi fazla rağbet görmüş tiyat . 
.nı; .., a 1 d ~ · ,..ıı;_ d bı 1 d v zaman as erL trn.ı.va akıyct\P.r gUrmek ' , 
& faydalı bu1dum. ra a~ a . rm5 .lill •• e l un ugu - şartile dayanabilir ve Almanlar 5 alt:m o- Fare kuyrogite hastalık roya gitmek için birçok kişi ayakta bi • 

Zürich'ti l)ie Weltwoche'ye g()re Al- ~rka lıde.rlenn~en murekkeb olan di- lan nınat ?..af~ ancak bu suret!e inan _ let alıruşlar. Tiyatro hıncahınç do~Uj, 
man~da. azasmm çoğu fırlradan, bir ger bir ca.sken gnıp11 ise her.şeyden dırılabilir. tadavi etli:ir mi? tiyatro .sahibi de bu sayede borcwıu ö 
miktarı memur takımından ve nihayet evve~. g?.r~ devl::tlerlnin dahilt ce'J)he K~ Hitlıer bütün mukadderatını Meksika yerlileri sinir ve kalb ha.!ta- deyip koltuklarına sahih olabi.lmijtir, 
pek au ordudan -olan küçük oir csiya -:- IerlnU: .serı ve -~uessir olarak. sarsıla • tek bir kat'i muharebenin talihine bağ _ lıklarının beyaz farelerin kııyruklarmı • Jil. ..... 
si :fıika ~· Hitlerin ask.eri btr bilecegi..rıden .şupl:ıe etrnektedı.r. Bu ıamak ~ez. Hitlerin muk.arlderatı,kalb üzerinde gezdinnek suretire kalb Krahn g1remadıqı yer 
taatTUr; yapmak niyetinde olmadığına grup dRba ziyade Alman dahili cel" - meş'um gittiği takdirde bu, onun yalru.zlve sinir hastalıklarının tedavi edilece - Lon1ra Avam Kamara!';mdaki, müs· 
kanidir. hesinin harbin bütün şiddet ve taıyik mevkiine değil. hayatına da malolabilir. ğine inanırlar. !.esna ecnebiler tribününe girmek hak· 

Bn grup iddiasını şöyle yürütmekte- 1erine aleddevam. mukavemet edemi - Hitler nihayet Alınanyanın Rusya ve! Bunun için ya:li mutat&bbibler ~le • kını tıah: olmıyan ye~ane insan kral _ 
ffir: cBiz:im. garb devletlerine karsı yerek salabetini sonuna kadar muha- İtalya ile olan fiill ve hukuki ittifakla - rinde beyaz fareler beslemektedirler. Bir dır. ~lt çok eski Adetin ne vakit ve ne 
en 'kuVVetli silahımız ihtilal kudre. ·_ faza edememesinden korkmaktad11.". rmı bu metodla en iyi idame edebi.leceğin~ha!Otaya ~ağınldıklan zaman ~llerine ~bebl~ -0rta:a çıktığı 'kat'i olarak bi· 
mizdir Bu .silahımız 1ııf.QQkova ile il~1- _ Bu grup A!manyanm iktısadt ihti - den emindir. Ha.ttA Hitler, Rusyanrn ya- çanta yerme fare kapanını alırlar. Jınnıf'mektedır. 
fak sayesinde çok dalıa kuvveta.ennı~'S- yatlarınm zaflanna vakütır. Ayni za- kında Japonya ile uzlaşacağı hakkında, ... - .. ·-.. ···--................... .-.-.. -·- .... -·-... ·-----... -·--··-... ·-·--· 

tir. Çün'kü sade olduğu kada 't • 1' "' manda İngl\liz abh.ıı'kasımn .tesirlerini von Ribentropun vermekte ,...lduğu te -
lan t.:sosyalis.ttere karşı ka r.+:~leı o- aıuns3maz. Pek bozuk olan Rus iktt- minata inanmakta imiş. 

~ıı..ıu.ı.st r> dt d" i · d ö 1 b. ·k· :ed parolasını artık şimdi ve eb'l" sa uzen nın e Ye ~rr -ı ı sen e Makalenin muharriri bütün bu müta.; 
r 1 ıyoruz: d:1---1 b'l ~· i ·· td tm · · !halbuki Moskıovıa ile ittifaktan e İ ı.u;ç e ı ecegın um e ez. lealan tophyarak sonunda, w üç netıce-

bize bu hususta. inanan. olmazdı. vve Fakat bu grupta her şey~ hakim ye varmaktadır: 
Bugün ise, a:rUk M061mıraya sadık olan ask~ fildrdfr. Grupun adamla- (Denmı 9 uncu .ayfada) 

olan bütün dünya komünistlerinin m f 
kUrev~ ve maddi yardımlarına gnven:_ 
biliriz v.e İngiltere ile Fransada.ld ba
sit a·dama bG tı~rbln bir •p1utokrau • 
!er hi:?""bb oldugunu lnandırabillriz. 
Propaganda cephesinde zafer üınidi _ 
miz eskiye naı:aran bugün daha bü _ 
yükti.ir. Bundan b~ka bi:dm propagan 
da "tekn'iğlmiz müttefiklerinJrine w . 
tündür. Bu .sebebJe o.nlar propaganda-~ 
nın ne muhteviyab. ve ne de tekniği 
.cihetile biriınle başa çıkamazlar. 

Bundan başkı ıtotaliter devileblerin 
iıktı..<:.adi ve içtimai sinemAıeti cihetile 
bizim halkı.mtt. hükU.metler ıtarafıM.an 

zaten idare ed.ilmeğe çoktan al~tıkla.rı 
gibi hu devletlerin idare 1utuml.a.r.1 
itibarile de har:b masarifi balkın üze-

,- izmirde büyük bir otel yapılacak ) 
l~--;_---

rinde. demokr.atlannkine na~ran, da- lzmirde ycıpıtacak otelin maknt 
ha az tazyikli ve müessir olur. (Mesela hmir,. (Hususi) - İzmir belecliyes4 j jeyden önce fuarın llı.tiyaçlanm karp
'.Alınan harb masarifi günde yalnız 2 35o,~oo lira sarfile birinci kordonda her lamak üzere inf8 edilmektedir. 
milvar Fransız frangı iken bu masa- türlü konforu haiz modern bir otel inşa Otelin alt kısmında bir gazino fnfa e
rif ·garb devletleri için 3 ili 3.5 mil • :irmeğe :karar vermiftir. Bu otel dört dilmiJtir. Otel ve gazino ayn olarak i~ 
yar -0tarak besab olunuyor.) Halbuiki tlı olacak, ss zi tek, n ai çift karyolalı re edilecektir. 

ba 1 1.50 oda~ geniı, salonlan havi buluna- İzmir beledf--lnfn hıfa ettirmekte garb 1i€v1etlerinin ahalisi inzı t ı bir caktır D . ,..-. 
harb idaresine ahş.kın olmachklaıı.n _ · ~a zıyade turistlerin ihtiyacını olduğu çocuk hastanesi fnpab :aoa saf-

. ltarşılamaga matuf olan bu· otel için badadır. ÇocuJıc hastanesi bu sene :ikmal 
(lan onlar UZJyacak bir harbin &Jktntı- Fransadan tanınmı, aşçılar celbedilece- edilerek yakın bir ihtimalle on yedinci 
Iarındaıı tıotalite~ devletlerin ha,~na ği gibi oteli idare edecek bir eleman da Cümhuriyet bayramında merıuimle açı
nazarao daha ıserı ve daha -çok mutees- tmçre::leki otelcilik mekteblerind.en bi- Iacaktır. Çocuk hastanesi belediye ve vl-
sir olacaklan:lır.'> rinde altı ay staj görecektir. !Ayetin. mii§ierek tah.sisatile idare olu· 

Bu grup müıta'Jealtmnı ~ bH:iri- fmıir beledi~ beş yıllık imar ve nacak ve Garbi Anadolww.ıı bii.Jiik bir 
~r: «O halde biz, yalnız bir ilA iki vıl inp plinına dllhil \Nlwıall bu otel, her fiı.tiyacına cevab verecektir. 

Evleıımeh ııtigen 

Bir erkek daha 
Karabükte Bay -A. S. > e: 
·- Evet. anlıyorum. evlenmek is

:.iy-0rsıınuz, hakkınız oldu·ğu da mey 
d;nda. Yalnız işte kendiniz söylü • 
yorsunuz ki, henüz askerliğinizi yap
mamışsınız. kısa hizmete tabi olma
mz tabii lehinizdedir. Fakat ne da 

ols~ gene önünüzde bir buçuk sene
lik hizmet zamanı var. O halde şim· 
diden evlenip de biraz sonra kızı 
yalnız bırakmaktansa iki sene daha 
bdı:lemek daha münasib olmaz mı? 
Müsbet L>evab vermelisiniz. 

Gene bir evlenmek meselesi 

etrafmda 
Bayan c'KP ya: 

beni _,_ k ihtimali - ff'ayır. 2UA.IU8 

hatırınıza gelmesin. vazifem oku -
ıın:ık, dinlemek. elimden gelirse yol 
"östeımektir. İcabında gene yaza -
bitirsiniz. istediğiniz gibi, istediğiniz 
şekilde anlatabilirsiniz. Şimdi sual
lerinize cıevab venyim: 

•Hayatta kimseye fenalık yapma· 
dım. kimse için fenalık düşünme -
di~. Acaba mes'ud olmak kabilken 
neden talihim böyle oldu diye düşü
nÜJOl'U..."ll ve üzülüyorum... diyor • 
SUl1l!7.. 

- Fenalık yapmamış olmak fe 

na!tlt gömıemek için akdedilen hiı 

sigorta sayılsa bile tesiri mutlak de
ğildir. Bir dereceye kadar talih de .. 

nllen görülmez kuvveti de hesaba 
katmak lazımdır. Bunun haricinde 

yapılmış bir hata da olacaktır. Me • 
sela bakınır. 

«Hayatımı hep ailan idare etti. 
hiç bir şeyi kendi kendime yapa • 
madım» diyorsunuz. inaruruZ bana 
şahst irade ve teşebbüs ltuvvetine 
malik olmıyan kimse ne kadaı- bü • 
yük meziyet ve hasletlerle müceh .. 

he:ı: olursa olsUın hayatta mutlaka 
yanhş hareket eder. mutlaka sür .. 
çer ... 

(:Hiç sokakta koca bulunur mu?. 
wyorsunuz. Haklısınız. Sokakta bu, 
lunan yüzde doksan dakuıı koca de
ğil. sergüzeşttir, sergüzeştin arkası 
da cdüşmekı. ~r. o haloo en ziyade 
ney'!. güvenmelı ! İşte bir sual ki, ce. 
vab1 kolaylıkla verilemez. Bununla 
beraber cmuhit>, ctesadüf» ve «te • 

şebbüs• kelimeleri üzerinde ayrı a • 
rı durabilirsiniz. eğer imkan buy. 
lmsam serbest bir yazımda size 
.. k ı· şu 
u~ e ımede.n de birer. ikişer tane 
numune göstermek isterim. 

TEYZE 

' .. 

. 
' 
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ıın: Berlindeki son ingiliz Elçisi Navil He.nBırıan 

Tarih 1939 Eylü~ünde işlenen günahın buyuk 
bir kısmını Ribentropa yükleyecektir 

ll~~~: 
r-Iiı~. ~l 

Kral Altıncı Jortıun taç giyme marasiıııin
den bir gün evvel; Hitler tarafındctn ~abul 
edlldl'Tl v~ itimadnameml takdim e~tlm. 

Hindenburg balonunun yanma faclrısı da, 
benim huzura kabul edllişlmden az buı;uk 

evvel 7ukua gelmişti. Ortada fana feıı:. sul
< De,·am1 8 inci sayfada) 

······························································ 
itizar 

manımız bugün mündericat çoklu -

ğundan konamamıştır. Özür dıleriz. 



CYlldız konserde~ 

Yıldız, anneii ve babası konsere eit
mişlerdJ. 

' ' 

Davulcunun davulun'Uil üzerine auş
tü. ve oradan zıpladı. 

~ 
Artist yere düştü. Sesi kesilmişti. 

P<>rla'k.al ağzından çılanıyordn. 

.. 

Konser başladığı zaman; Yıldız; e
linde portakal dinliyordu. 

Portakal nasıl.sa elinden kayıver

di. 

Sahnede şarkı söyliycn artistin ağ
zına girdi. 

Konserde bu\unanlar Yıldızların ü
zerine hücum ettiler, onları kapı dışa
rı attılar. 

Yeni bilmecemiz r··i<ai····5~~ti····~ 

~ veriyoruz ~ 
································· Resimdeki adama dikkat e.J ' . 1 .. ;..unız. şı-

nin bapndadır. Çalışıy<>r. Fakat ressam 
reimi yaparken dikkat etmemi~ el'nde 
tu ~ . . ~· ı 

ttugu şeyı de reaımde göstermesi icab 
ederken göstermemşi. 

SON POSTA 

Lo el Hardi otelde 
Meşhur sinema komikleri Lorel ile 

Hard.i bir ~am parasız puhuz kal~

lardl. Gidecek yerleri yoktu. Bir duvar 

dibinde oturdular. Lorel başını kaşıdı: 

- Hardi, dedi, zannederim soğuk var . 

Hardi ceblerini yokladı: 

Bilmem Lorel. 

Hardi cebine neye baktın? 

Soğuk var, dedin de bende 
mı diye baktım. 

oda gösterdi, girdiler 
de var hah olmuştu. 

ve uynrlular. Sa- ı nız, eğer iflas etmeniz için da muhal· kak 

bizim gibi on müşteriniz daha olması la-

Soğuk cehde olur mu? 

- Sahi olur mu? 

- Olmaz ya.. soğuk h~ada o1ur. 

- Lorel kalk kaçalım. 

- Ben pencereden atlıyamam. 

- Ben sana pencereden atlıyalım, de-

medim, kaçalım dedim. 

zımsa onları bulur getiririz. 

Otelıci bağırdı: 

- Swun bakayun. Şimdi aklınız ba-
wınıza gelir, tam bir hafta otelimde be-

- Ben havaya çıkıp, oradan alıp ae- - Kapıdan kaçarken yakalanmaz mı- dava hizmet göreceksiniz. Anlaşıld ı mı? . 
tirecek miyim? 

- Yok canım o kendi gelir. 
- Buyursun. 

- Hardi sen şaşırdın mı? 

- Ben mi, neye şaşırayım. 

- Neye şaşırayım mı da söz mü, fa-
şırmış olmasan böyle konuşmazsın, ben 

sana soğuk var diyorum, sen saçmalı

yorsun. 

- Sa\malıyorum. Çünkü saçmala-

mazsam donacağım gibi geliyor. 

- Bir otele gitsek ne dersin. 

- İyi olur, derim, bedava 

en lüksünde bir gece kalırız. 
otellerin 

Şimdi aklıma geldi, bi1inı paramız 

yok. 

Paramız yok ya .. 
Ne vapsak. 

Burada gece yatar uyur~ak çok ra

hat ederiz. Çünkü yarın bir daha para sı
kıntısı çekmeyiz. 

- P ara sıkıntısı çekmez miyiz, bu ge

ce burada yatarsak zengin mi o1,acağız? 

- Zengin olmıyacağız amma sabaha 

kadar soğuktan donup öleceğız. Ölüler 
para .sıkıntısı çekerler mi h iç? 

- Ben ölümden korkarım. 

- Ben de. 

- Benim akh_.na bir şey geldi, bu ge

ce bir otelde yatarsak ölmeyjz. 

yız? 

Fakat onların kapıdan kaçmaya teteb

büs etmelerine de vak.it kalmadı, odadan 

çıktıkları zaman otelci karşılarına dikil· 

di. Elinde hesab pusulası vardı. Lculin 

de Hardinin de renkleri atmıştı. 

- Bu nedir Lorel. 

- Bir kağıd Hardi. 

Otelci sabırsızlanmıştı: 

- Konuşacağınıza otel parasını verin. 

- Otel parasını vereceğiz, daha doi-

rusu vermek istiyoruz. 

Hardi Lorelin sözünü tamamladı: 

- ü te\ parasını vermek istiyoruz am

ma, bizim paramız yok. 

Otel sahibi kızmıştı: 

- Paranız mı yok, mademki paramı 

yoktu. Ne diye bir gece otelimde kaldı

nız, ben oteli sizin gibi para&J~ serstrHer 

için açmadık. Eğer .wizin gil>i on müşte

rimiz daha olsa çoktan ifl~s etmiitik. 
Lorel düşündü: 

- Parasız mı? 

- Ne yapalun. Otel parasını 
- Size bir iyilik edebilirim bay otel

peşin 1 ci. Eğer muhakkak illu etmek istıyoraa· 
istiyecek değildir ya. Gece otelde 

rtz. Sabah olur. 

yata- •• ,.. ........................................................... . 

Lorelle Hardi birlikte cevab vcrdilerı 
- Anlafıldı. 

- Sizin vazifeniz oteldeki n:ii tuileri 

e~lendirmek olacak anlaşıldı mı'! 

- Anlaşıldı. 

- Haydi işinizin başına. 

Lorelle Hardi, yalnız kalmışlardı. ü
zülmemi§ler, billkis sevinmişlerdı. Blr 

hafta daha otelde kalacaklardı. Lorel se

vinçle Hardiye bir tekme vurdu. Hardi 

de sevinçli idi. O da Lorele bir tekme 

vurdu. On.lar böyle tekmeleşirlerken , dü
ği.inleri o gün otelde yapılacak olan da-

mad, gelin ve misafirler içeri girdiler. 

Lorelle Hardinin hallerine bakıp kah 

kah güldüler. Lorelle Hardi otele yeni 

gelenlerin güldüklerini fark~tmiş1erdi: 

- tıte eğlendiriyoruz Lorel. 

- Otelci memnun olacak Hardi. Bel 

ki bize otelde maatlı vazife verir. 

- Daha fazla güldürelim. 

- Kolay tokatlaşalım. 

- O zaman otelci parayı ıster. Bu sefer de tokatlaşıyorlardı. Otel sa-

- Onu da o zaman düşünürüz. bibi gürültüyü duymuitu. Kapıyı açtı: 

Oturdukları yerden ka\ktılar. Yürü- - Ne oluyor? 

düler. Bir otelin kapısında durdular: Lorelle Hardinin tokatlaştıklarını gö. 

İşte geldik. rünce: 
Okuyucularım ressamın resimde gös- Haydi girelim. - Gürültü eden de siz ha. Otele beli 

termediği şeyin ne olabileceğini düşü- oldunuz, paranız da sizin olsun, hizmeti· 
nün. Bulursanız, adamın işinin de ne jı;i En önce sen gir Hardı. 
olduğunu bu~dunuz demektir. o zama~ Neden? niz de, haydi defolun. 
resmi gazeteden kesiniz ve bize gönde- Belki insanın parasız olduğ mu bu Her ikisini de otelden attı. 
riniz. otelciler yüzlerine bakar bakmaz anlı- - Lorel para vermeden kurtulduk? 
Doğru bilenlerden bir kişiye bir kol yorlardır. - Öyle amma Hardi, gene açıktayız, 

saati, diğer elli kişiye de ayrı ayrı güzel _ Benim de param yok ki. keşki tokatbaimasaydık ta otelden atıl-
ve kıymetli hediyeler vereceğiz. Bilme. masaydık. 
ceye cevab verme müddeti '»l beş gu" n- - Orası öyle amma, parasız diye da-

kl b k t l 1 - Öyle diyorsun, fakat gene atılacak-
dür. Bilmece cevabını bize gönderdiai- vak ataca arsa en ur u mu') o urum. 

• Ö ı ı·k . · d be b tık. Ot•l müşterilerini başka türlü nasıl niz zarfın üzerine cBilmece• 1::-elimesini - y1e şey o maz. ımız e ra er. 
ve bilmecenin ıazetedelri çıktığl tarihi Haydi girelim. Üç hafta evvel çıkan çocuk sAyfAmızdcı , •ilendirecektik ki! 
yazınız. Otele girdiler, otelci karşıladı. Onlara 1 güzel bir fiirini oku&uğunuz Refik .lrMl ....................... "'!!. .. ""!'!. .. _ 

-·--·----··-------···-ı::e-if ·y······ .. ·i···e: .. ·ırı·N .......... ü .. A .. LI'K .......... A .. \ff r;f tf A-:::ı--··--· 

Bay T•kin balık avına ıiı. 
mifti. 

Oltayı suya attı v• bekledi. Bu Hnada birçok meraklı Bay Tekinin etrafına toplan
WUJlardı. Bay Tekinin oltası ağırlaşmıştı. 

.... ıı ' 

fl 
:::o 

- i~te, dedi, şımdı kuca bır bal:k tuttum. 
Bay Tekinin olta.sına bir bo~ §işe takılmıştı. 
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Neldeden: İbrahim Safa 

ev if edi şoför 

{Baftarafl 1 nn .. ,.,_.., 
bsd rlva7eaed Co!qıyoTdu. mu.r 411 bu 

Hitlerle iki sene Sovyet - Fin müzakereleri. 
mıı:uıe pek bqec:anJı c6rilntbwdu. fBa$tanıfı t fDd aylada) Pl:ı:ılandl;p bsik hilktimeti rehi oıto Kua. 

Rlllod dallas P veya ba he7ecan.m tu • rinde fazla urar etmlyecekleri talı.mm o- a1Dea. komQnisı ~ gazetut olan :Kom-
Jit:l altında benim nulblm olmUJ- lunmıktadır. amotsbp. Pral'da putellnde b ıntt. 
tur. p.r eden bir matalf'Jde dlyor lcl: 

Blrb1.'1mla, ö~e:n ~ dmtane m: Almanyauın rolll .,nlaodi:nJılann, Manerhaym hattmı mu 
tukla.r aö~edlk. fant muer, balmıanuı Amsterdam 8 (AA.) - İsveçbı Sov • hafaa. için an dökmeye devam et.menin 
yaı VI' bir takım Almanların ha.yıı.tları~ı kay yet _ Finlandiya anlaşmazlığındsı yaptı- zahmete de~er blrşey olup olmıyacafına 1ca ... 
bettll'lerinden dolayı kendls1ne taziy~tt~ bu ır... 1 t t ı.."- .• •• de Alnı rar vermeleri zama.nı ıelnılftlr. 
lununr.ıys kadar. bana kaTşı pek az alAka s~ uz aş ırma efeuuusun an;anın • _ .. _ 
gösterdi. Bunun üzerine beni başka b:.r methaldar bulunduğu, İskandinavyadan Panste ne duşunul. yor 
odada otmmaya .. davet ettl. ve (Hlndenburg) gelen raporlardan kat't surette anlaşıl - Parls 8 (A.A.• - Parlsln salAhl,.etll e _ 
balonu:'lun harekett~n evvel bir takım !htar maktadır. hamı. Finlandlyamn kendi mukadderatına. 
mektublıırının geldlğinl ve han tekn~nın İskandinavyalıları bir uzlaştırma le _ kendisi hl~ old.ufunu söylemektedirler, 
son seyahatine çıkmadan bir ucundan oo!.ır FinJandlya Is"YeÇ.ln t.ekl1f ettlğl yola girmek. 
ucuna kadar muayeneden geçmlf o1dukunu hinde da1:ıa enerjik bir surette harekete yabud mfidahaleyi arttırmıılnn lçln mutt,_ 
söyledJ. geçirmek iç.in, Almanya, İsveçin şimdiye 1 flk devleUere başvurmalı: glbl ıtı şık orta _ 

Hltle .. ln bana karşı olan tnvn epeyce do.s- kadar yaptığı mikyasta Finlandiyaya yar sında ba'umıyot. ce~:vrcde Finlandiya Je • 
tane idi ve ben, onun Almanyaya karşı o • dıınına bundan böy'-e müsaade edemiye-I ~lna vert!en b.rulan tatb!lı: eden 1Fnı.nsa ve 
lan bekimtyetlnln sımnın nerede olclb!l~ce- - .. bildirm. t' B r tl Alman ·a Ingllt.ere bu mllletl.n Lst.ikliillnl korumak ı. 
~1nl du!:i.'ndiim, kaldım. Birçok Almanlar. cegıru . ış ır. u ~. e ~ • } ' 1 çln 1aptı.klan gayrete devama Amadedlr • 
bUhasq:ı kadınlar, onun şayanı dikkat .. öz- bır Rus - Fın uzlaşması ıçın cıddı surette ler. 
ıe.-ııe, ifade.sindeki parlaltlıkt!ın dem vuru - u - uşmasını ve Fınliindiyaya her türlü 
yorlardı. Ben bu gollere baktığım r mı:.n, yardımı kesmesini İsveçten talcb etmiş, Harb vaziyeti 
onları umumiyetle öfkl"11 ve kızgın buldum. ak.si takdirde Almanyanın Sovyetlerin le Helsinkt 8 (A.A.) - FlnlanC!lya ~bil~!: 

İt1 dalll nnln:•nda. ffitler!n konuc;urkt"n, hine asken müdahalede bulunacağını KareU cephesinde, Viipuri körfezinin şl • 
fddialnmıda gosterdlğl selamet ve n:P.'l•ıt. .. . . mali gn.rbl kısmında. düşmnn tazyiki .devam 
tan ekscriva hayrete düştüm. Vatand in - soylcmıştır. etmiştir Körfez ağzındaki yarım adada mu 
rını e., fazla te ir ııJtında bırakan halete bfi fsveç Hariciye Nazın un ıözleri haıebede düşman Jlerlemeğe muvaffak oın-
rünrtl\~U. yani cocıtuğu zamanlar, ond:ın sü- S kh hn 8 (A A) 1sv h . . madan, dün akşam bitmiştlr. Flnlandlya. 
kiın bıılınnsmı rica etmekten ba.şb b!r şey to o . . . . ~- ~ç . ancıye körfe7l buzu n.,erlnde bulunan müteaddid 
dfüıiin'llczdlm. nazırı, Sovyetler Bırlığinın Finlandıyaya tnnk ve asgar.i 8 top tahr1b edilmiştir • 

Hltl rln hu1urnna nk kqbul edlldl~lm gün, barış şart'.an teklü ettiği ve İsveçiıı bu ı Vlipurl köriczlle vuoksl nehri üzerİndeld 
baro11 fon NöVTat ile adliye nazın, b!r de hususta mutavassıt rolü oynadığı hak - mevzii taarruzıu aldm kalmıştır. Düşman 
Führer!n meshur tercümanı Dr. Schmldt de kında Amerika matbuatında çıkan ve bü buz U7erlnden vuoks1yt aşmaya beyhude ye-

l hazır bıılundular. Sahsım ftlbarlle, be:ı, IIlt- .. k bir kısmı itibarile tahrikifımiz ve re u~r~ :re Paakkoln istikameUnde mu
lere do!l'rndan do!Y·uva almanca hit.nb et _ yu . • . .. vaffaklyets1z hücumlar yaparak 400 nefer 

f 
tlm ve Dr Sc.hmldt'ln tercümanlık vez.!ff'sf- yanlış olan şayıalara karı;ı_ mılletı mute- zayta~ vermt.,ıi.r. 

Hbuki yatak odalanmn vaziyeti bu- dan sonra ortaya çıkan hakikati çok ne asla Jliıum gfi;ıerıd~medL Maamafih Dr. y~k~ bulurunağa ehemmıyetle davet et Tııfpale nehrl 'frıerlndeld Finlandiya ııcrt 
. . . . . Schmldt dalma, e en .. ~ıne a,m derecede mıştır. hattı menllerl bir ~ daha düşmanın bey 

:ra ı bulunanlardan başkalarının gece- evvelden keşfettin ıse bu hır keşıf, bır tayc!ah olduğunu sandığım bol notlarını al- M h •f • b d -
'~-• · · 'd kl · t ed' d · t'dlil <l -i1 r ık 'b' b" ı aner avm vazı csı aşın a hud~ hucumuna maruz kalmı~. 
~~ errmış o, u arma ışa're ıyor u. ıs 1 eg ev ıya ı gı ı ır şey ..•. dı, j~urı;-~ı. Al .. betl . • Helsinki 8 (AA) - Havas· La®ır,ı gölünlln ştmaıı .şarklstn'1e, Xollayo 

a : - Hayır... Aldanıyorsun azizim._. 1'.'ll!J 7 - m.an muMse . Cl'HU · • • _ 
1 

ki'de ~ünlerd.enberl .süren muharebe düu de 
- Bu uşakla aşçıyı yakalayınız. Çe- Ben Lemanın haydudların ortağ:· ve (f:h.-Jt.,., .. 1< ;,.;n hirin<'i teselılı'is Mareşal Manerhaym, 8 gun .. evve şiddetle devam etm!şUr. DüGman pliskllr _ 

elerini oçarlar elbet... vasıtası olmayıp bir mağdur ve ınaz _ Berllne geleli dnhıı ı av olmuştu kl, <t.ordı Stokholında başlıyan tavaswt muzake - tülmüş ve muharebe me:rdanında takriben 

Köşk bomboş kal~ Aradaıı bir lum ol1uğunu bazı delillerden istihraç !~~;;n~.::~~~;ı:v:a;;;::!:ng1~~iız ~·~ ;7~~~ k~~=ı~ tamamen vazifesi ba - 2o:ğ~~U ::~~~~~~a. Sovyetıerln mevzll 
·ki saat geçtikten sonra aşağıda mut- d:miştim. man Mflrasebef1"rlnt dilzeltmelt ı~ın vakt

1 
Mareşal Fin~diyadan ayrılmamıştır. tanrrm:lan piiskürtülmü.~vr. . 

fakta 1.eınindeki tuğlalardan birkaçı Ali Osman ssbırsızlıkla: o1on tıır•nı-1 teoııe blic:e, girl'm\ek hu.su.'m!lda Bir Fin he eti iki gün evvel Stokholma Denizde, VJtpurl gall'.111nde, bus Uze.rlnd 
oynadı. Bire.r birer kalktı ve bir el _Ne gibi deliller? Beıı hilm•vor mu hii 1m~·tJmlrı tallınatırıı aldım. Y<. • Flnlandlya AhllJerlne doğr"u ue~n 2 dili 
topra<1:n altından bunları bir kenara Bu tec:ı•bblls. evvelemirde İspanyada bah- hareket etmıştir. man Jı:o!u, nc•ate ıııecbur knlmışlardır. 

r- idim bunları? Anlatırsan istif de ede- t · b' k aktan to ı lC\mata koydu. Altından l!'enişçe. münta-zam a- . rt krın•Tol mesele.~lnt mürak~re etmek, avr.l yı ır ayn p anan ma FlnlandJya ıtayyareler1, ~elim11! Flnlan • 
nm. · · zamanda d•. ıumumlyetle bütnn dış sıyr.s! göre, Stoldıolma gönderilen Sovyct teb- diya körfez! bnzu fizerlnde yüriiyilş m11n -

çılmı~ Ye iki üç kişinin ayakta gizlen- _ Meseıa A.tıfın katlinden sonra en dumm•ı ıı:özd•n geclrmek üzere i>a.ron to:ı liğleri b.ir ültimatom mahiyetinde değU- deki dU<ıman iaşe ıkollarını ~~ SoT.Yet kıt'a-
me!ine müsa:d bir çukur ortaya çıktı. çok mııarı dikkatimi celbeden nokt.'? ve Növrn.t'ı 

1
I.ondraya davet etmek nol:tasını dir. Helsinkide hakim olan intıba başla _ ıarını bo..'llbalamışttt'. 

«Ustabaşı> ile onun en emin. en kuv- be . d ~ t'l ... 1.- . ..l _ h lteqkll erl vordu. f "rü 1 t' . . b' t ftan Sovye.t fa.aHyeU Kareli mıntakasına mUn. 
vetli yardakçısı Sare burav saklan - nı _ _:K 1 onun mucnm ıgın"e şup e- Bu tt>k!1fl yaptı~un zaman N~fö·ın ten nan ~o şm~ :r ~~ ıe~sınm .~ ır arar hasır kalmıştır. 

ye d~1Ştıren nokta... dl ~;:ı.h.o;t bakımından gösterdiği tereddüdü Rus ıstcklermın ıtıdaline, dtger tara tan 6 tnyyare muhakkak surett'9 dtl•ürülmUt 
nıışlardı. b' · " 
t _ Evet. Ben ise hiç şüphe etmiyor- hıtırlı;-rortım. H~ktkatl halde, o bövle bir Mi1letlcr Cemiyeti karan muci mce Fm· ve 2 tay:ynl'l'ntn de muhtemel ol&ra.k dtı.,ü _ 

ı·arcfan, bir ağaç üstünde birkaç saat • •. _ k,f !dl, k\ bı>n de!Hldlm. Maamatıh, bana merkezindedir. S t t br w. 
Sarc.> bir nkşnm evvelki takih ve fi- durn: l tt>lcl r!n 14.!\~uracıı&• dah!U mtlskiHAtlar& vt.. Iandiyaya yapılan yardıma bağlı olacağı ru1düğü zan.Mdllmektedlr. 

gizlPnmekten mütevellid yorpunluğu - - Hf'h. ı~e curmun ondan :ro~k.a - Bitler mını~acağmı söyledi ve fakat l.>u z1- . • - ovye e ıgı 
nu henüz alamamışken :yeniden sak- sına atfodilmesine imkan oınnJm:ı<;ı. yuettn. önceden ~arnrlaştmlmış olan Bı:ıj- Rus 'H Fın delcf"e!erı Mos'kovıı <A.A.~ - Leninı;md aslteıt 11ıın 
Iannıak ve ye11iden kacmak mecburive- herkf'sin derhal bu .kızı mücrim olaı;ak 'kan hill'Jbnet ~rkezJ~ri~eM yapaca.lh blr t - · Rrasınca müuLewler taltnsı genel kurmayının t..etU~: 

• .. neden 20 Haziran donuşune kada.r ımkAn 7 .Martta kaydedilecek :mühim bir ihAd!M 
ti ikamsında bitkin bir h~de idi. Bu gor.ııesi . sabnsı.'!.n gtrem,yeceğlnt blldlrd!. Stokholm 8 (A.A.) - RoyteT" ajansının olmamıştır. 
kuyudan. )'aşından ve vücudünün a~ır- - Peki, bundan ne çıkar? ~...,nza buna ve diğer blT takml kilçük öğrendiğine göre. bugün Sovyet v~ Fin J Şimal cephealnde Sovyet kıta:ı.tı Petsa -
]ığından mnulfT''Y9Cak bir çeviklikle _ Ne çıkar? Hiç. Bu kadar geniş mtl4kii11Pre nmen, davet kabul olundu ve delegeleri arasında Stokholmd.an hariç mo"nıın 141 kilometre cf'nubunda bulnna.n 
fırlay1p çikan İshak. onu d.i elinden bir suikasdde süohe yalnTZ mücrımın o ayın 23 ile 28 t arasında ztyaretln yapıla_ 'bir yerde doğrudan doğruya müzakere - NanW ~br.lnl l~gal etmışlerdir. 
t ta ~k r"""'"dı " '> • car;ı Uft!I edl\di. ler cereyan etmektedir Ladoganın §imal mmtak:a.mıda Plbka -

1 . u r.. ~ . . . . . etrafına topıattınlır mı. Han;n. katn Bu zahiri muvaffaldvetlmden duvdulum . nmta ~hrlnin gıarb~ Sıovyet kııvvetıert 
f Yarım saa! sonra hın genç.. öteki veya lıırsız eürüm <l,..li1ı.eıini yok eder- memnunlvet ~ore~lz oldu, ve İnglllı _ Al- Mos' ·oved3 r '" sTıi rr,.J(i..,,at •·o MM.5'hnansart. Petajasa.ri, l'l!jmioruarl ve 
ihtivar iki kövlü b;ıfif serin ya~unm ken .ftpheyi lbirka.c kişi ıetı'afında top- nm" nı;;"akere1erln\n kapLcıım aemak tçın Motltova a (A.AJ - Fi."llandiya harbinde Honk.;arl adalannı ele ~eı:'nnl~rdlr. 
nltın<la Pendikt"'n Ya 'kael~ giden yolu lamal{: istem~rnic:tir? sarfetll~lroiz 'bfit11n ıgsyreUert baltalıyan, ve bir tavassut yanılacal!ı haltkmdak1 haber-,1 So~ret tayyareleri diişm an lr.t.aatını bom_ 
tutmuslardı. Pendik ep~ umk .. mnzlt· t.:ıl'hln t!nlk bir niimune<lnl feşkU leT Moskovada hiçbir remnl malf.unat ah:ıa_ bardıman etmı, ft 15 tayyares'tnl dü.Jünnüı 
"· l 1• • l . - Pıe~i. ys 1bu işde maktul Atı!ın etti Önerler' bıınu tallhsi7.Uğe atfetmek ~ mam~ktadır. tür. 
ıdnrJ~~~oo~~~~~~b~~ ~? ~~~~~~b~~~~-~=~==--~~~~----~----~~-~~-~~---~-
olun<'a ~enç kövlü;: dıeo \"il~ uıe .getlrfldlklerin1 anladım. 

Komiser Sedad. sakin ve cmln bir İ-' - Usta; dedi .. T).oh tli hitk:inım. 19 Rıı.,.ırancl'~. Doy,.ı!lnd gemisinin vıza-

K.onkarJm uzun rnüd<let bac;la yataca- seSle: da. İmıınv:ı hükilmetdlerlntn tayyareleri ta 
d ~ - O:ısus fsahn, yani bizde cUsta» Taftn~P. bombar.ı:lıman edllme.sinl müt~a -

Hitlerin siyasi taarr zu 
. Artık sann y<}rdım e emiyece ·m. kıb. o-., a"•klıı.rındn Almanların Lelpzig 

ismile mlan mel'unun para i!e satın ...... .,. (Sa~tarafı 1 inci savfada) Londra lbükO.mett uysal !bir hareks 
sanırım.. kruvazoı1lne, muvatfalctyetle nihayete ennl- d 

Bu. bir TüJ"k bab3 ile ~rlc;i meşkllk alını ~ lanndan biri oiması.... ~ ıt:ılı torpD bficumn y.ıJ>ı!<ll,ğı Ber:Hnde Balkan devletlerinin de ilrtısadt yar un- göstermek niyetinde olmakla beraber. 
lbir !ııuc:evi 'k d mm iklzı <>1an Sa.renin e? Atıf Ustanın şeiiili cürmü re-men lln olunınll!$. ert~ gftnil de Nöy • ları.nı temine çalışacaktır. ambargodan asla feragat etmiyecektir. 
laözlerinde ilk defa Y' :e;ınhk !?Örülü~ı:or- mft ·ru? r~ttrın, L<"ındrava yapacab ziyaretin şimdi- Bayan Tabouis, maka1esinde, ayrıca Çemberlayn beyanatta bulunacak 
~- Bt•'lu. c:ıl J~ • i 1'-:ık olan. İshak - Evet; mıa cü ... l.e ''Ok. rı,:;nkü oöy- llk kııvv1>dım fille cılcAmıyaca~na dair kısa şu haberi de kaydetmektedir; İtalyan ga-

"li .ıu• " ~ ve hnsu"t bir Tf"t>ktub alıru tını. t 1 · t f dan bildirildiğine göre, Ro ÖnümüEdeki dıafta içinde Qemberlaynın 
yani ~ .. fundakiler taraf ndan :u~ta diye le teşeldWUerin ve Usta gibi adamla - İngiliz sefirinden karan Alman ze ehe.:kı .... arat~nİtalyan _ Fransız hududu- kömür lihtil.ifma müteallik 1ngı'lterenin 
çağırılan büYl'k serseri de sPzdi. Onun rın kor'knnç lbir prensip "'ri var-dl!'. On- h • · ma u ume ı 

~ .. ,cıve n~'71n n tahkime başlamıştır. 
kolw a f!irerek: lar aralıınna a1d·\k1an adam.laı! artık 20 Rn"''"ıın bl,. Pazarn düqüyordn, ~ ben u . k l noktai nazarı ıbakkında beyanatta bulu

naca~ söylenmektedir. Ancak bu heya-- Yorm•n<:un. dedi. BirkFı" 
0
!riin din- kl anı o gün br.tnn sn_.h ....... iıx.' .... en oonra b.arlcl- Kömür meselesı o ayca ,..... " faydalı olıruyaca arını ayınca or - u~ •'<O ı.;.ıcu 

Ylenmiyc ihtivflr-ın v~r. . tadan ka1dır.rrJar. Bu bir kaidedir: İhti- ye .rıa.,.ırmı aradım, durdum. halledil~ctğe berz•miyor natı ve İtalyan protestoouna verilcoe1:: o-

0 N UNCU K 1 S • ih k d b' •· 0 zp-ırıımcıı nıırendı~ıı~ı. y1ğftll&ln bh' L d o "H~~.ot\ _ cEksçen}· Tele- lan cevabı müteakib, Roma hükumeti 
' yatsrıh.lt · nnet ·a ar v.a ımaır. · · kıo:mı ola .. alı:: telakki etmls, ve ııehlr~ tv.y- on ra "0 '' .....,,...,,.;:,., •• 

\TAK'ALARTN fç YÜZt} - Hayret! ••. Ben bunu ıniç mi hiç bolarflk. mechıil bir M1'!lte gltmlstJ. grah ajansı bildiriyor: .. kat'i olar~k battı hareketını tayin ede -

a wbmdan ıOPr.i"""'"'Tni~tim. Mı:ı:ımnflh. onu ak.o;am geç vakit elde et • Burada hüküm süren kanaate gore, İn- cekür. TP.barri menrnru Ali Osman. şoför ~ lb-r.ı.:un;.u..ı...,.. harl i hAcr ı k-- il:'......... Bu A-tıt r!l}_..,gı- mu-..,, - meğl' T"l'"'Rffıııt '()lı'ltrm~ ve keTıd~nı c - giltere ile İtalya arasında a ıs o an o-
M~t:~fayı tevkif etmic:;ti. Bu aaam CÜ- :.ı:,.,vçı. r"' ~"': ~" ,,e mzıtt'!'! 1 1b:ıb9CS1ndeld hu.sıı,,\ ~vinde gor- mür ihtilafı kolayca halledilecek gibi de-
rüm ortıı!!ı o1~rak asıl ismi Sami olan .. ,..,edı-r. bir dosya aşırıldıi!'mı ve bu me g!ttim. ği'd' ' 
Sabrh·i haber verdi ve onun Sişhanede .dos.,,·a!lm nereye götürüldüğünü bili - Ona Le1 ozlır: M.<Hse..~ının blzattht, onun ır. 

~ki ihtimal 

Buh ta iki ihtimal iler.i "Siiıil1nıS-
tedir: ·ı k ro Londr!lva seyahatin! daha fu:la şayanı ar.zu =======-====...::=-==== 

bir ı::aatçi dükk!inından geçı ere varı- yo \1, lkt1tlı~mı T~ onun 'bn rlyar,.tlnt redded~ınl. ıamarıın, verdiği kanaatle, şu .neticeyi çı - 1 - Hadis olan vaziyetin, olduğu gibi 
fan evini gösterdi. - Belki de .Fikri-Asnn ıticareUıanf!- basveldU biızat görflp kendisine meseı01i aç- kıırdım ki Lel.pzlg hldl..c:esl <kl Lşln lç yü~ü İtalya tarafından kabulü. 

Mmtafa, kücük bir vasitadan haş- si kasa.cı!nın şifrelerini ö?trenmiŞti. Dos mP.dan. kat! ve n!hat bir cevab olarak ıe - hfilli tahkik ve tevsik edllıniş değUdlr) Hit. B t kd' d 1 k d'ıt~· d k 
J~t:tı Pdemlw:re~ml sövJedlm. lerln h~. hele Londradatl sefiri !on Rlb - u a ır e mese e en 1 15m en •· 

ika bir ~ey dc.:i'iildi. yanın çalınmasına o delalet etti; öyle Baron fon Növrat, bn miiH\katı hazrrlı - bentrop'un a.ıııa hoşuna gitmemiş olan bir panrnl§ olacaktır. 
Sabriye gelince. komiser Sedad bu mi? l\".&cal: kada.r ıütüf göster~!: ve ertesi gun kabul ceV1lbından vazgeçmek için bahane 1- 2 - İngiliz ambargosunun reddi ve 

herifin Aleksandra ile telefonda görü- B 'h t• bl h 1 1 k k hem 0 .,unla.. hem de Bitlerle konu§tum. dl. k ü 
d ~ - u cı e 1 r a e yo a r.yma d öl kömür nakliyatını temin ehne zere, 

şen n am oldut!l.mu ortay~ çıkarmakta .. ;., .J~ı.::ıd· s· r. ib • i . Hr1,.r. 1Lvlıa'da bombardıman a en Fon Rlbbentrop~n Londn. seflrliR't vazıre-
ıgecikmedi. Fakat . l!UÇ ~ ~s· '· · ımu.ı u ıs sana :sıra ı- nn Alman balnJvelts\nl ,gömmek üzere e - .s1nden matta&. fevkallde Rflrllği de vardı, İtalyan vapurlarına harb jemilerinin 

Ah. d' ord o.B l bi d le .anlabtyım. Baş aktar tabii «1Jsta> ... 1,.n nnruanrt 'Zl?'blısınm bnlımrluğıı wn - ve fon Nöyrat•m Londrayı zlyaret1nlıı ıtcn. terfik edihnesi 
- ıy u. un Rr r şey e- Seda<", arkadaşına bir .Sı~ra uzaUı ,..ronsb~ven'd•n henü.,. dönmü"tü. Hıtlel', dl pre,t!Unt kaca!P p.hııl gururuftu kı.. . .. 

- · ... Asıl rılanlann başı ile dişisini el- mnd~tııTI"ıt lht'ldlseslnden wnra vuku_a_ gelen racı~ı k....,n .. •ını be.s1' emı-+ı. Romanın bazı mahfellerınde uzerlnde 
d kn .... -:ı.k ~ k1britini yakarak -de-ı;ram et.ti: d ~ f' ""''--~ 09• 

en 'ı ........... On1an bulmayınca Taha't Uk ırfükkatunııdn o1dutn g'lbl. g15r uı;,.u ·~- Fon Rlbbcntl'op'un dalma tecavüz ar.amat Jsrar~a durulan bu ikinci ihtimal kuv:ve-
cfmivroeğim... ~ 4'~;~~1~~~:~~: Ayşe Leman hanı- ~-ımo~n1a::ı:~!::;t ;~~ ~=~ :; ~bJ meş'\ım b1r nakise.sl vardı; tarthı mu.. den fiile çıkarıldığı takdirde, şüphesiz ki 

A': Osman mrrtldandı: t:ıı1ı:ıT'd o he~canh tr.nnı etm.L."'tı. Benim hakkott 1d 1939 EJlfilli..!~~ahmtınti"bfıyük blt neticenin kestirilmesi müşkiil olnn cld-
- H~psi hi, hoş amma benim hala - M:a'ksad onun yerine haŞkasmm 1d 1 :h<' hatıs!l bir t!ellllml din kımııllı Rtbberıtrop'a ,,, u....,yece r; ve o -

hallndPmedirim bir nokta var: Ayc:e crAt'me.tj ve hay.dudlann .is'teaigıw • gibi TJe.l( m-mtı 0 an r • n'l2Jl !nn Nöyrat'ın lnt\draya yapaoaıı :seya. d ihtilAtlara yol açacaktır. 
"' ..,,,-y- tenıcl·te:rı :tmtına ettt ve bö 1e iblr anda, hn- ihntl a1$Jnde çerlrdlR'I muvatfa1dyetll en - • · · • 

Lema11 meselesi... hare1tet elmesi; -değı1 mi?. rictve ozırının .Ahnınvadan a,yr.lmasına t-"· k ... 1 ,.,.-'----- llttk ... lngilızlenn cevah 
ı:r - • • ... a; nr razı .. i&"•lluna ili ,PO asına .... 

- -.a evet. ~ofi:ru ... Ben .onu sağ - 1Evet: amma daktilonun ka1d1rıl- mil!!tr.t'i! edllrmiyeceğl .noktasında ısrar c~ • Uyen '1ftursuz tesirin.in ıne Jlkl, ne de sonwı-
AAlin bula ğumn hiç ıummuyordum ma oda ha~a :bir maksad daha var _ ti, ~u .. du. cusu ldt. 
O ll'&.vlr e ıhali o Jcadar .mantıktan uza1t, 

sm:;., . . dı. Bu cnha mühimdi. Bizi keııdi izle- A i ... 1 
k k. A 1 idi ki, ben bile bunu anlamaktan ~c z .. a -

Deme ·ı... n ayaı::uv?rum;,._dc: rinden çevirip bu kızın etrafında me~- ~ını. 
mek ki . Sence hu kız mucrım degılfü qul etmek. 
1h·1~ rru? Eğer vakayiin bu cereyanın - ( Arkar. var) 

Rihhenttn"' büviik L"Ünııhı 
Soııraları dahili hakikatleri daha lyl an -

ı. ""· [Hendersonun yazılan İngiHz gazete-
lerinde intişar etmektedir. cSon Posta. 
da da muntazaman çıkacaktır] 

Londm 8 <A.A.) - Stefanl: 
İyi blr membadan ötrenildlttne aöre ıitaı. 

JtlJ1 protestosuna verilecek ing1lls c&nbt 
hazırlanmllj gibidir. Uzl~tmcı blr lisanla 
yazılmış olan bu cevab müza1c~tln de -
vamt için açık blr kapı bırakmaktt.4Jr. 



1 
Eifu F'# ff''* 

rı yapılacak lig maçları 
M uhtelif ve .lelel'le birkaç hafta teahhüre ı Ligde çok iyr 11aziy-ette olan va '8Jll.Piyon. 

uğramış olan ikınci devre lig maçları Bal - luğa ı:ıa.ınzed bulunan takımlardan Gala -
kan &lJ.t'elil.erır;.in hararetli çarpışmaları a - iasaraylıı. K.ahata..f bugü.n, Takslm stadın
rasıncfo. ade ta unutu du. da karşıla,-a-caklardlr. Saat 2 de yapıiacak 

Bu haftanın mıihimı maçlarım oyun. ba • mncı kaza.nn.ca.k takım ııampiyonluğ::ı. cok 
Jmnından Vefa _ G. Saray, puvan cetveline yakfa.ıpnış olacaktır. İkinci maçı ayni saha. 
tesir L:ıkımmdan Feneı: - Beykoz müs:ıba- da Bor!;aziçl ll-e. İstanbul lisesi takımları ya_ 
kala ,.ı tP kili etmek:tee.r pacaklardır. 

Şeref stadında yapr:.acak: olan Fener.~r- Şere! sahasında bilinci maç1 İ.stfklii.l, Pcr
koz nuçı şamp :vonada oldukça ehem::riyet te:vniyaT, ikinci maçı da Vefa. Haydarpaşa 
kesbetn-Jı:tir BMn devrede ayni. taR:ımla llSele··t tak.mıları yapacald:ırdlr. 

berab re kaİm ol n Fenerbn..hçe bu maç - Bu maçfaıra da büyük bir ehemmiyet ve-
ta d:ı ayn n ticey a • .,. a ~ık"..a.ş lehine rt:n:e.tı:tedfr. 

bir ill fe en! ol caktır. Bll t:ı.!rdi.rrle Gg a a~a,.ay da~·zc.lik şub Si 
son f ::ı y ca Be ktaş _ Fe:ıer ma - • • 
çında B k • b dahi a1Sa c<tn..pi;y:cm- r ŞUSU fe f b 8İİI 
Juğu 1 · n i Gafa .. as:ıray denizcilik şubesi denızc er n 

. k k ~:ı.·,,....:ı.k az - -~u bl 
~-·- ~ nefes la?.bflıyetlni arttırmak mak:si.l.U e r çe l bı.r kaJ:şılas-

Bilhassa sutı b:.r lhr ltoı;u<ıu tert1b etm1ştir. 
.... ""'.................. Rnbcrt Ko e!in 3500 metrelik arızalı sa -

de Beyko~u mö.ğ_ ha.S'!z:ıJa tertib edilen bu koşuya 35 denizri 
bir meseledir.~ . 

k irer nın.cdai Be ~tırak edif!c.ektir. 
ya ca ,. - M;t;abalta 17 Mart Pazar sabahı: saat 10 30 

k:ıqı k ay bir gal et al- · , __ , tı··b 
da başlrıacaktır. fyi derece aı=uara u 

Haftanın d ~~ maçı Taksim.ı ata- ta.rafmdan madalyalar verilecektir. 

dınd a. -~~ra vw. ar.ı.smc!b.dı:r. Şam - •• rt üb arası .da 
piyonluk 112ennde hiç bi:ı: rolü. c;lına.m.aJtl:t 
bernb.er bu mı.ç teknik iki takmlm zevkli Gala:as:ı.ra:y, Beyof;luspor, Şlşll ve Kırrtu
bir carpı~ma.n halinde gı!Çecektir. C~T:ıt:ı _ loş. t:ı!amlaın.: ara.~ında hususi blr turnuw 
sara.1'..n ~:ı.libi 13.D:n daha: razb oful::ı.kla terttb ed.ffiniştir: 
beraber. Ve.ta ıtc;.ı't: bCr o~n.daıll ıiy,ade, iki Bıı k.a.ı:~a.m:ı.:ı.J3.l! 17 Martta Taksim sta • 
içi gerl''~ ~elte~k D:ı:fui:ı:faumr takvi~ e - di.ııclı yapıla.eakt1r. 
dersQ;I ın b.1.n nıtt:Iee: ~ -------· wwww··--············ ... ··•····•······•· 

Fer.etllglı.ç_e .i~ Sfileyma.niye Ue. Top 
kapı, ]. spmtf:ı: .. ~!in tnıkn:nl:U'li Jr:ru:"'I!J -
şaca!t!:l:dll': ~ enı lill:bL~ mtisa_ 
Ti k uv .. "t arzeden: tüi..Tt ta.Jbmin f!1" tı ka:
sı d.i: kendine ıfü:e ~et ta...'fldJi!ı:ndan 
:ta.rşılaşm.~ sllb. '1!: hıt..""Uet:Il ~-

Pazar ~ll 

Ta~im st:ıdı~ 

. l( T. Ö 

J"' pılacak :ın 
""Çıar 

Beyoğlu.spot: - FmfttF~ ua.t e Ha.kem: 
Bahaettın C::JlOZ• !a:=.t ~ı: Mrrl:ı.t1lr -
MüeyY(>(l curedın , G<ıl~iıaıı~r _ Anadolu sa. 
at H. Hakem: Refik Top, Yan hak.emlım: Ba 
ha.ettin uıuoz • Rahmi l\tasayar. Gal:ı.tnsa
ra:ıı: - V~ ..a.:ı:t l5 l!I~: Adnal!l Alrlll. Jtan 
bai.~Ini: sa-rnHı Du.ra~soy - İhsan &yrı. 

Şeref stadı: 
Kurtuıu'" _ Alemdar saat ıo Hakem: Sela

mi t\t:aı, ;.aıı hakemlert: 'I'nrgud _ Halid Ü_ 
zer. i:vü!> _ K re saat Ii2 l!iakem: Şan Tez_ 
Mil, lau ı:ı:-kemlert Tmgıtd _ Halid Uzer. 
Be~ı.a.ş, . gi.!al ~aat 14 l:Iakem: samı Açık.. 
öney, yan hıııtem.lerl :. Şazı _ :Fahrettln So _ 
ıner. Fenp;-bafl~ - Bevkoz saat 16 Hakem: 
Ahıtı'!'d .AderıT yan hakeınıerl: Sami AÇ1ltö
neyı • SeL1ml AıtaJ. 

Ptnttmlılıqt Sb d ı : 

C ZİP 
DEÖİŞİKLit 

Bayan 
D. Bnmalle'iı 

ikf totografı 

YAL N 1 Z 
7 G0NOE 

"Qf Bu inam\mayaca~ g\b\ ge 1 
fakat \ 

B\ZZJrl lE&RUB~ EU\tl z 
Silleyınani.lW - Tar;Jca.pı ~a.at 14: Ha.lre.>n: 

Haıı<.1 Ezgü. yaJl 1:3-k.eınıe.ti ~ıı'et Şarman _ Anc~k biı: hafta zarfında. binleı-ce 
Zly-ı JtnynmJu. ~t.stıor-.Altuntu4' saat 16 kad:.c.. burusuk.luklarından kurtuldu -
Halem-· 7grık u=rengfn h k ı · - ' · · 
Fikrvt K~ _ S"adı ~yıa!an a em en. lar ve birkaç sene gençleştilEJ:. Cil -' e· s·ktef ... : dirrizi kendi tabii ve kıymetli gençlik 

f P•MŞ ~ rı unsuru ol.an .BİOCEL» cevherile can-
Beden Terbeyesi fstanbuı llöJgesi. B\-:i.klet landırınız. 

AJa.nfJ~d~~ .. teşvik y.... .. .. .. " Cildiniz hem~ tazele.şip gençleşe-
l - Bis~ıuCV . _ ...,JŞJarmın UC'llncıJSU . m"ocvT _ v· • Ü ' • 

10;311940 pazar gtt~ .satıaıu · . ceki1r. • ~ nana: mve.rsıte. 
.saat yap.ıiaeaıctır. . ... D STEJSKAL'" k 2 _ Yarı.$ uam . g, 4a ba-şiıyaeaılı:tır. si profesoru r. ın eş • 

3 _ Yarl4 yo!u. Mecl.di:vtköy ile, Ke..ı:e.l:I. _ fidi.r ki, halihazırda cild unsuru olan 
köy ara.srndıı iki e!7:a. gidip ceıt.ş olmak üze. pembe renk.teki Tok:alon kreminin ter-
re (tl'O) kl1;:et~tıra~ edeeeıc kiibinde :mevcuddur. Her akşam yat -
~ - y~ • olan bJsJklet - d l t tbik. edi . s· 

çllmn h~~ o.Icfnkıan halde Dı.na.v _ maz an evve a · ruz.. ıı uyur -
arım saat - k 'ldi · · ı.._ 1 1 ı· · ~n vakitten Y evvel yarış yerinde e!l cı ro.zı ıNS er ve. genç- eş ırır. 

haz~r buınnn:ıa.larıı "~ Llıinı.1erın1 hakem her- Gündüzler için de yağsız beyaz renk -
etine ka)dettırme er rn.zınıdır. teki Tr:kaloıı. kremini kullanınızL Bir -

Mrk'eb er l;g nı çr~rJ kaç gün zarfında,. siyah benleri eritir 

Mem±tf>ier aıra.mıda!ti lig nıaçiarınaaı ~ ve açık mesameleri sıklaştırır. En ser~ 
mübitn o)lıınlar. bu&ıın 'I'aJcsiıı:ı •e Şere! sa-tve en esmer bir cildi yumuşatıp be -
halaruıdıı ya.pılacaktır. vaıhitırır. 

- ~ .... , . .,. ..... 
SON POSTA 

~ı 
Böyle şey. 

I! 

oamaz! 
(Baıştarafı t ind uy{ada) 

marn.alan hakkındaki karar yaptığı -
mız ve diğer arkadaşların ~irak et

tikleri neşriyat neticesi geriı alınm.ı.ş 
bulunmaktarlrr. Hayatlarını bmbir 

miıhnetle kazamn.ıya çalışan bu kül
tür hadimleri kacfar biz de> kısmen 
buruian memnun bulmıuyoruz. Çün-
kü evvela bir haksız?.ık tamu• EdJlmiş 
oluyor, saniyen de hiç bir kimsenin 
almıya salahiyetli bulunmadığı ser -

best meslek erbabının faaliyetim tah
dıd veya yasak etmek neticesini do -
ğuran bir kararın esas yanlışlığı mey
dana çıkmış bulunuyor. 

Maamafih müvez;r..ilerin vapurlar -
da gazete satışlanına rnüsa<:lde edil

ntiş olması kayıdiarumştır. Bu şekilı 
biri belediye,. biri basın birliği, biri 

de Denibyolları mümessillerinden 
mürekkeb üç kişilik blı komisyonun 
bufcruğu bir formül ile ~sbit edilmiş 
ve Denizyollarr işletmesine tebliğ o-

!·unmuştur. Bu formüle göre her va -
pura iki müvezzi gıre<:ek, bunların 

b:ri vapurun alt, diğeri de üst kısım 
salonlarında bağırmadan ve gürültü 
etmeden satış yapacaklardır~ Bu rr.:i

vezziler, ayni zamanda muayyen bir 
üniforma giyecekler. bu unilo:r:na1a
rın tedarikinde de belediye kendile -
rine maddeten yardım edecektir. 

Şayanı teessür bir hadisey. halle
deır gibi görünen bu karar :.raalt'se! 
esas davaya çare bulmuş değildir. 

Çünkü: 

' 

Müvezzi serbest meslek saMbi bir 
adamdır. Kanaatimizce kendisine ü
niforma giydirHemer. Bu, doğru ol

maz. Yalnız fırkasının azasını değil, 
bütün devletin rncnsublannı ünifor
malandırmaktan zevk duyan faşist 

jdarelerdc>. nihayet bunu &nTamak 
mümkündi.ir. Fakat cfemokratill: te -

lakkisi. milli hh::met mükafatı ola -

: rak Yalnız istiklal madalyasmı kabul 
eyle 0 k1-e iktifa etmiş bir nıemle -
kette behemehal müvezzie üniforma 
giydirmek i•temek. bıra1 fazlaca şe-

v kilperestlikten başka nedir? 

Kaldı ki bil, vapurlara iki değil~ 

istediği kadar müvezzi gjrmesine ta
raftarız. Fakat güı:ü 1tü C"f ~~emeleri. 

halkı iz'aç eylememeleri bahsinde de 
evliyayı umur ile beraberiz. 

Hangi müvezziler, hangi vapurla
ra girecek1er~ Şimdiye kadar iske -
lclerde çalışanlardan hangileri tercih 

olunacak? Tercihte esas ne olacak? 
gibi akla gelen bir sürü pürüzler, bu 
işle meşgul olanları bekliyen yan -

nın mukadı:ler zorlukland1r. Birkaç 
müvaziinı şamatasını sursturmak ka
dar k.o1ay bir şey vokk-Pn b;r h.Rbbeyi 

bir kubba yapıp bir ekmek davası. 

ortaya ~ıka::ınak, yalnız. acıin bir ifa
desi değil. avni zamanda münaEebet
sizliğin de bir şah~mdir. 

1 

I azan: Repcl Ekrem 

Tayyarzaden·n hayreti 
- Bre ağa benim bir şeyden haber!m di. Ayni zamanda Yandım AU ile aya.k

y<>ktur ... Bre ağa tiz söyle efendiye ne taşlarını kuşkulandırmamak için, hm
oldu? Diye bağırdı. nedar İbrahim ağanın Perşembe sabahı 

Hazinedar İbrahim ağa gayet zeki bir erkenden konağa dönmesi karar~aştınldı. 
adamdı. insanları, bir görüşte tartardı. ! O gece Mıdi'lı Tayyarzadenın koy
Tayyarzadenin Hüseyin efendiden ha _ nunda yat~ı. Sabaha kadar da hemen hig 
beri olmadığını derhal anladı. Esrar per- uyumadı. ~k~~e b~r delikanlının boynuna 
delerinden biri sıynlıp kn'kıvermişti. sarılarak opup aglıyor, ve Fazlıpaşa sa
Gümrükçü Hüseyin efendi, Yantlun Ali rayı hakkında, darmada; ın fak~t. mü. 

_ - .. - hinı malumat veriyordu. Ô'\'le Kı, Tay-
dcnilen kopuğun bir tuzagına duşnr.ıştu. d _ b - • . • d Sahba 

Al .. . d - .1 bel yarza e, çocugun u saz enn en, 
Yahud, yalnız Yandım ı nın eaı' - k lf .. bil - ~'· kalf sa 

. . - a aya guvene ecegun anın • k ' d b' k ha dud ve sersenn n yatagı ' ı e ırco Y .. .• +- rayda, Cevherli Esma hanımdan so:nra 
olan bir batakhaneye duşmuş~u. kt tli - hib' ld - anıa~ . . • en ıvve soz sa ı o ugunn w.• 

- Meded Tayyarzadem ... Efenaımız ğı gibi, Gevherli Esma hanınun kendisi .. 
bir aya ı akındır kaybolmuştur··· ne karşı olan sevgisinden de istifade e-

Tayyarzadenin gözleri hayret ile açıl- deb~eceğini çıkardl. 
rnıştı. O sırada küçük Midilli de, ç1plak Tayyarzade, ertesi gün en yeni esvab· 
ayakları ile sessizce odaya gir.miş, biı: larmı giyinerek bir kat dana güz0lleşti. 
köşeye bürii'\m.üştü. İbrahim ağanın son Gi)tinirken de birkaç defa gözleri y:ı.~ 
cümlesini tamamen i<:!.JIJ.isti: cEfendimiı dı. Zira, her el attığı şey, Gümrükçü HU.. 
,bir aya yakwdır kaybolmu~tur ... > Ço- .s.eyin efendinin ihsanı, hediyesı idi, ya. 
cuğun gözü önüne derhal Fazlıpaşa. sa- h.ud, onun paı:ası ile alının yapılmıştı.. 

rayı. Yandım Ali, Arnavud Sinan ve da- 1 Tayyarzade a~ ımavi çuhalar glyi:n
ba bir~ok haydud ve serseri gelmişti. mişti. Kısa diz çakşırımn kenar zırhl.aıı 
İbrahim ağa;., sözünü bağladı: altın suma işlemeliydi. Üstü.ne beyaz ü.ıı.

- Hüse.yin efendimiz sana varının tüne açık mavi çubuklu ince bir yün ıa.. 
diye Çlktı ve çıkış o çıkış, ~y ohm dön- şak sannışh. Cepkeni altın snma He gtU 

~1.emeliydi. :Beyaz kadife oir sipahi kü· rnedi... fil 
_ Bre hazinedar ~ğa bu olmaz j~- lihının etrafına:. açık mavi karan · o

yalı bir çember sarmış, aynca. atı:-şin b1r 
tir.·· de karanfil iliştirmişti. Esvabmm kuma-

- Per~emb_e ~nleri birer kağıdın :- şmdan: tozluk.lan s.ırma. işlemPliydi. Ç!p
brım ... Kend1 elı ~azı.sıd1r ~. parma_gı lak ayağına Kemal usta işi bir çift siyali 

· I nişanı vardır, kese ıster ve mu cevher ıs- ı filar gi~-mişti. Tayyarzade, bu tuvaleti 
:•ter... ile Gevb.erli Esma hanım sultanı mn· 
il - Bre hazinedar ağa tiz s•)\•lc efendim hakkak ki çileden çıkarırdı. 
neredediı:?... Hazinedar İbrahim ağa bi1e, Tayyar-

- Tayvarzadem efendim si.7.e rni~afir- zadeyi görünce, efendisinin güzide ÇU• 
11
dir!. . • buktarma olan düşkünlüğüne hak verdi. 

- Ben vallah deli olurum ... Bre efen- fAFka.n vcıt') 

di bende deği.1.dir. Efendi heni kapISın- ---····················································..-

udan çıkarmış, bayramda ırgad çama~m Hitler ne ya.pacak 7 
1 

göndermi o;;tir ... 
Hazinedar İbranim ağa, evvela çama- (Baştaı-afı 5 inci sayfada) 

şır l'ıikayesini, Tavyarzadenin ayaklan- ı - Hitler, İngilte:reye taarruzu bil .. 
~lna kapanıp özür dileyerek anlattı. Son- tün vasıtalarla teksif edecektir. Bu me

ra da Hüseyin efendinin misafirlik hi- yanda İngiltereye ge,en ve buradan ha-

l 
kayesini anlattı. Bu arada, Yandım Ali- reket eden bütün vapurlara karşı de .. 
ııin adı geçerken, Midilli bir ~ığlık at- nizaltılarla yapılmakta olan taarruzlar 
maktan °ı:tPndini alamamıştı. sonuna kadar arttınldıktan başka bun· 

Tay:yanad~ çocuktan hiitün b.'.ıyab.nı. :ıar siddeili muharebe uçakları hüCUJDro 
Fculıpaşa sa.rayım ve Yandım Allı deni- larile de terkib ol~ardır. 

ıılen azılı serserinin macera'annı dinle- 2. - Hitler i.kinci. derecede bir darill• 
miş olduğundan. Gümrükçü. Iiüsevin e- h.arbde yeni bir muvaffakiyet elde et • 

''fendinin de cTayyarzadeye gideriz ... > mek istiyecekfu. Çünkü bu, ona lilım 

d. F 1 ayına ctntürülmiiş ve olan Alman halkının i:timadını devam et• 
ıye az ıpaşa sar 5~ • r. ~- . . . . 

Sahb& kalfanın emrindHi carıye yabud tirecegı gıbı gerek fiili ve gerek hukuki 
kölelerden biri ile bir odaya k:l}latılmı!J müttefikleri ile yakından çahşmağı te .. 

ıd w anJamı.+.~ Fakat 0 defikanlmuı: I f min eyliyecekt:i:r. Yeni bir Alnum mır. 
o ugunu :i.... -uak:i ti · d bi 
asıl ıaşbğı. tesadüf, anas1mn, kim bilir ket ve. mu va.ı..ı ye aynı zaman a • 

nası' bir sebeb ile, Bal Me!imed: ağaya tarafları da sindirecektir. _ 
oğl Gevherli Esma !ıanmı sultanın 3 - Her haltre Bitler l!luttefklere 

c b~arı olın'tIŞtUrr :ı. demiş" olmasıydi. - billıassa Fransaya - karşı yıla.et b·r pro· 
çu 5 .. Midilli de kar.ıştı ve hemen gece pagandaya devam edeceği ,gibi Rusyanın 
an::a kadar ıtoımştula:r. 'Ia~ade, a.5keri ve iktı.sadi ka.bnmasma da bti-

y . " tün kuvvetile çalışacaktır. hemen ertesı gun, her ne pah~sma clursa 

Müve7.'7.iler i~ temi% kıyafet? E -
vet. Üniforma? Hayır. Ve bilhassa şu
nun, bunun himayegerdesi satıcıya 

cevaz? Asla. 
olsun Fazlıpa.şa 18Tayma gitmeğe ve Hü

'----------------~ seyin efendisini lmrtarmağa bra:r ver-

cSonu yanru 

H. E. Erkilet 

~~dür~üşüınd~ H~lık, ken- ~ 
di eJll.l'~e t:abadd~ eden bir ~a.k·anın --• 

.. ah veya sevabını. nasıl k lk d 
hSon Posta,, nrn tefrikası : 37 

koşarak hadiseyi iddia edecek bir koca, 
bir baba, bir dede görürseniz başka btr 
hekim.in .!ennl sa.Wıiyetine:> baş vara
cak değil miciniz? .. Bizimki gibi ölçii}(l, 
biçili esasa ta istinad etrniy<'n tababet, 
müddeiale)"h hekimin fenni iddiaları 
karşısında ayni cfenni sal5.hiyeti» kuı. 

gwı .. a ar a 
ın:ıtılukurra yukletrn~Tt kr1çiiklüğö.ne dü-

l:la'"ııı ve =r ı.:. -u şeJr?. .;' ,.- A41.lı en andan geliyor 
sa hefl ~U'l1l:ru, akıt, nıantıkı, :muhakeme 

ka!>ilıyctini ~e !1'P1'fYmı?. Yarattığı bir 
vaırJığı her turiu fenaiıkiard'an meneder-

Sibirli göz konuşuyor! 
Yazan: Ze el Besim Son Iarum.yacak mı?. Dağ başınci.a adam öl.. 

keıı kendisine (Gaffar-ı zünup) luk iza
fe edişinden şüphelcnmiyoı: değHim. Ni
tekim, beıum gibi, zam.an zaman şüphe
ye düşen mutasavvıf Stirlerimizden 'hlri

• A • • dürmekten daha şeni, daha merdud ff 
..Adaletin eline g""'"en hadiselerle gö-ı - üç sene evvel senin beş paran yok-ı tahtelarz tesı.sat masrafından ku:ııtardun, . _ kı 1 bu . 1. --' 

~)' k dı be d k d daha cıger ya cı o an emaye ı nd.llu 
zünden kaçan veya, delilsizlik sebebile, tu. Aldığm maaş meydandadır. Memle- 0 da azan , n e ~zan_ ım. .. . cezalandırabileceksiniz? .. 
Pençesinden lrurtnJarı vak,alann istatis.- kete ve millete karşı, memleket ve mil- Buna C'fenn.i salahıyetı suııstıma~> ~ _ •ih b . k d · b __ .,. 

d :!er n·· - ·· ·· b müddeiumu.mı· Maamaı en.un ma sa ım u :::.lllll.-tiğim yapmak imklnı hasıl olsaydı ikin- let huzurunda, bu hanın, hamamın, apar- er . uşunumız ay _ • . . 1 

. · ··st 1_ ı ametı· kar .... - tunanın evin dükkanın ve paranın he- 20 yaşında genç bir kadın doguramıyor. lara dahil cınayetlerden bahsetmek de-cıyı go eren raıt.am arın az 'il.- • , . A t kav 
.Bin. eehe-ımemın olıa korkmam birin. sında bizzat adaJ~ aklını oynatırdı. Ni- sabını vermelisin.. nereden kazandın, Çocuğun bir kolu hancı haya~ . UŞ- ğildir. Sirkat, suiistirn.a~, adam öldürmelt 

den 1ı tekim memuriyetim zamanındaki suiis- nasıl kazandın? Bu kadar .servet, rnaa- m~ mütebaki k15n:1ları. an~~- kaı:k 
1
- vesaire gibi cinayetlerden başka ve on• 

B G...Ma .. b d d' · .. . dan - il ·· d bul nından ayrılmamak madile rau..u.u!.M:: a -en "JJ rı zumı um eme ın mı timalim umumi kanaatle mueyyed ıken, fm artuacagm para e vucu a- , . lar.uı çok fevkinde cinayetler vardır ld 
? ğı:n ·· b · büt.ün b ların 1 tır Böyle bir vak a karşısında bır he-

.. eıı beni dahi yaka--1-m1.::"ı1ı n·:denen.; deliliizlik yüzünden, beni ele geçireme- mıya~ . a gore ız: bum.mun 'k miminş . lil b~..ı;~-~ mahallinde halle ca- amme huzurunda alenen irükab edild&. 
.., l:u.K ~., ~ • d. · H lbu.k. esk' y · t d b gi menşem.ı, membamı naha mec .. ro -.......-.Y• ~ . 
.Affet günahlarımı yalancı. mısı1'.? .:ı. ınız. a ı ı unanıs an a u - cevab kan t lışmaktan ibaret iken hasta bozuk bir leri halde ceza8ız kalmak imuyazına ma.-

bi cüriimler dahi cezasız kalmazdı. So-. Sualini sorar ve aiaeafı . 
88 

- lda on beş kilometre uzaktaki hastane- liktirler; nesli bozmak cinayeti de buı>-
Diye bağırmak ız.tı:rannda kalmıştır. lan kanunu, her vatandaşı servetinin he- bahş olma2sa maznunu teV'kif "" teczf!e yo . . _ , lardandır 

etmekle beraber bütün f!lllvalini: de mıJ- ye, gece yansı, sev'kedili:r de ölurse ve .' _ .. 
l'akat şüpheye, dalalete düşmekte ma- sabını vermeğe davet iktidarında idi. k L • • nef'ine müaa- bu ölüm neticesinde zavallı yavrucuk ta t Evet; ınsanların Havva ve Adem ISim-

? Ak) m• basımızdadır· ha d Buna bakıl rsa ·,.+;.,....ai • i adale let ve memle et uazınesı . .. . d ld:ı..ı-..1. 
na ne.. ı .. .uz J ' yrı a, ı ı,............ ve ınsan - ed di Halbuki siz hana bunu sora- hayat sahnesine çıkamadan geldi~ yok- lı muşterek bır ana-baba a:n gc uu~ 
şerri de pekala düşünerek, tefrik ede- tin ilerlediğine değil, aerilediğine der~er ~adaki mukavelenameye rağ- Iuğa dönmek ıztırarında kaITrSa adalet ni ben. de bi,iyorurn. Din ltitabları in-
rek, tercih eyliyerek kendi tallimizi biz- hükmetmekte hata olamaz. ::n el~ktrik şirketi leninde, Nafıa Ve- ne yapabilir?. rsanJığın bu ilk çiftle başladığını iddia 
zat kendimiz yapabiliriz. Solon kanunu, binlerle sene evvel, kileti aleyhinde hareket ettim; şirketi Göz yaşlan içinde adaletin kapısına . ederleı·. ( fl'rkası ı'ar) 

sayın bay müddeiumumi!. maznunu amme huzuruna çekerek: 

si de aynı ıruhi halet için<le: 
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(Memleket Daberleri) C S 1 N E M A =ı 
Mersin belediyesi şehri Çu~u~ovad~ pamuk Büyük alim Pasteur'ün 

k d ekımı makınelerle h t f ·ı I d nmrana avnştnr n yapılacak • aya ı ı me a ın ı 
imar işleri büyük bir sürat ve intizamla devam ederek 

Mersin cenub mıntakasının en güzel ve en 
mamur bir beldesi halini aldı 

Mersinden 'na mur bir köşe 

Mersin, (Hususi) - Mersin, cürnhu - yonu, dispanser, çocuk bakı.mevi, kışlık 
riyet devrinde en 90k şehircılik Sfihasın- ve yazlık aile parklan tesis olurumış, is
da terakki eylemiştir. Bu terakki, de- keleler yüz bin lira sarfile tamir görmüş, 
~erli bir şehirci elinde, bilhassa son on mayi mahrukat depolan ve dekovil ter
t•ıl zarfında büyük bir sürat ve ir ti?Aı.m tibatı yapılmış, itfaiye kadrosu rr.üteka
kaydetm~ ve Mersin, Cenubi Anadolu- mil bir hale soku}m~. 200 bin liraya 
tıun e~ gü~el, en şi~i~ ve en nınmur bir 

1 

malolacak büyük fenni mezbah:mın in
beldesı halme gelmıştır. ş.aatına başlanmış, bütçede ayrılan elli 

929 yılına kadar şehircilık noktasın- . bin liralık tahsisatla Atatürk heykelinin 
dan mühim sayılacak bir eser \'Ücude dikileceği büyük ve muhteşem Atatürk 
getiriilmemiş ve Mitat Toroğlunun bele- parkında faaliyet ilerlemiştir. 

diye reislJği zamanına aid mUteakıb se- Bütçesini 300 bin liraya ib'ağ ı;yliyen 
neler zarfında yerin altında ve üstünde Mersin belediyesi, yol inşaatına bilhassa 
birçok kıymetli tesisat meydana getiril- ehemmiyet vermiş ve on altı yılda as
rnlştir. 1 falt, beton, parke ve makadam şose ol-

Mersin belediye reisi ve belediye rnec- mak üzere yirmi kilometreyi mütecaviz 
llsi işe toprağın altından başlamıştır. yol inşa etmiştir. 
Modern şehircilikte esas ta bu .ieğil mi-1 B" b -1 -d-.---. -1

-.... -.- . 
Clir? Mersin belediye meclisi bu ciheti ıga e ( ye reıs ıgı vekA eten 
takdir eylediği içindir ki, her şeyden 1 idare ediliyor 
ev\1el kanalizasyon, elektrik ve su tesis-, B 'ga (H l) B' d b i -n ı , usus - ır ay an er ınun-

lıerini ele almış ve bir milyon Hradan da- hal bulunan şehrimiz belediye reisliği 
ha fazla par asarfile ve fakat her üç şe- elyevm vekaleten idare olunmaktadır. 
bekeyi de en mükemmel ~ekilde ikmal Belediye meclisi azalan kendi arala-
etmiştir. . . .. rmda reis intihabı için müteaddld top-

Toprağın ilstünde vucude getirilen lantılar yaprnıılarsa da ıimdiye lr:adar 
t~isata gelince: Şehir harita ve imar bir rel.9 seçemem.işlerdir. Kaza ~rkezi 
planı yaptınlmış, beton bir iskele, bir büyük, imar işleri de ihma!.e rnü.aatd ol
lhracat hangarı, bir belediye dairesi, madığından belediye umurunun vekA.let
modem bir sebze ve et halJ, umumt he- le tedVtri muvafık görUlememiştir. 
lllar inşa edilmiş, iki fidanlık, asrl me- Bu bakımdan müsaid bir tahsisatla 
zarlık, p~j ve günde 300 aceıeye yemek hariçten bir memurun mansub olarak 
l'eten bir aşevi, zührevi hastalıklar pav- iş başına getirilmesi düşünülmektedir 

zmir avcıları beş bin yaban domuzu öldürdüler 

!mıir, (Husu.si) - Burnova ve köyleri avcılar cemiyeti bu av mevsiminde 
faaliyetini artırmış ve kafile halinde ıU rek avlan tertib ederek mezruata zarar 
\'eren yaban domuzlarını öldürmüşt~r. Av mevsimi sona ermiştir. İzmir vil&
yetinde bu mevsim içinde beş bin yaban domuzu itlAf edilmiştir. 

Fotografta Burnova avcılarından bir grup görülmektedir. 

Ceyhan, (Hususi) - Çukurovanın be
yaz elması olan pamuk ekim mevsimi
nin yaklaşmış bulunması dolayısile, ha
vaların açık ve güneşli geçerek tarlalar
daki su ve çamurların çekilmesine inti
zar olunmaktadır. Bu bölgemiz çiftçileri 
bundan böyle, pamuk tohumlarını artık 
iptidai bir şekilde elle değil, makine ile 
ekmek ve hatta çapa ameliyesini de 
makine ile yapmak emelindedir. 

Bölgemiz köyfüleri emanet suretile 
Adana pamuk üretme çiftliğinden pa
muk mibzer ve çapa makineleri almak
tadırlar. Köy ihtiyar heyetleri tekeffül 
ederek bu makinelerin tohum ekim mev
siminden evvel temini hususunda alaka
dar makamlarla derhal temasa geçmiş 

bulunmaktadırlar. Köylülere vernen, 
pamuk mibzer ve çapa makineleri tohum 
ekildikten sonra yani 940 Mayısı gaye
sinde tekrar pamuk üretme ciftliğine ia
de edilecektir. Bu makinelerin tarzı isti
mali hakkında köylülere, Ceyhanda bu
lunan kontrol memuru lazım gelen iza
hat ve malCımatı nazar! ve ame'i olarak 
verecektir. Bu makinelerle yapılan zeri
yattan müsbet ve müsmir neticeler elde 
edilmekte olduğundan bütün çjftçiler 
pamuk zeriyatını bu makinelerle yap
mak istemektedirler. 

Bur~ada zeytin kurslarmm 
faaliyeti 

Meşhur san'atki.r Paul Mjni, Pasteur'ün şahsiyetini 
canlandırmak için günlerce laboratuarlarda çalışh 

Bursl (Hususi) - Vilayetimiz da -
hilinde on altı mühim zeytin yeti~ti -
ren köy vardır. Bund_,n dolayt bı;. mü· 
him mahsulün inkişaf ve tekamülüne 
sarfı ın~ai edilmektedir. Bu cl:.mle -
den clarak halka fenni zeytin bakımı-
nı öğrtmek için muhtelif yerlt~rde zey- Paul Mi.ini cPuteur> rolünde 
tincilik kursları açılm~tır. Burada ye- Evvelki akşam cLAle> sineması, büyük lirn hükmü olan ölüme meydan okuyan 
tiştiril~n çırak ve ust:ı yekılmı Şubat - ı bir gala müsameresi olarak, meşhur alim büyük dahi Louis Pasteur'ün hayat ve 
tan evvel 926 kişi. Şubat içinde yeli- Louis Pasteurün hayatına .ıid çok güzel tecrübeleri daima göz kamaştıran ebe-
şenlerle beraber iki bine baliğ olmuş- bir film gösterdi. di bir r.ur. yetişilmesi mümkün olını 
tur. Görülüyor ki halk kurslara çok Bu film alelade film!cr, mutad senar- yan meçhul bir alem olarak kalmıştır 
fazla rağbet göstermiş bulunmaktadır. n 'ar çer91?vesindcn sıyrılmaktadır. Bugiin dünyayı dolduran yaşayan 
Bu kP.yfiyet nazarı itib<ıra alınarak vi- Buna filin değil, beşeriyet tarihinin larll bu büyük dahinin hayatını tanıt 
layetir. merkez köyleri içinde Gün - mühim bir merhalesinin tasviri demek mak istiyen Warner Bros film kum 
doğdu. İsmetiye, Barak. Fakı ve Yay - daha doğru olur. pany<!sı. çok kuvvetli bir artist olan 
ıAcık köylerinde · birer kurs açm.ak m<'c BLiyük adamlar yalnız rnensub ol - Paul Miini've «Louis Pasteur'ün ha 
buriyeti hasıl olmuştur. Buraiara ya - dukl:m milletlerin değil. bütün dünya- yatı• nı çe~irtmiştir. Bu filmde bfitün 
kın bulunan köyler bu kurslardan is - nın malıd:rlar. Her yaşayan onların gaye hakikati ya~atmak, iztıra~lan can 
tif3de edeceklerdir. Kurslan zeytin varlığı ile şeref duyar. Bunu çok iyi lancıımnk, o giinün telakkilerini gös -
bakım memurları idare etmektedir anlıyan Amerikalılar, ekseri filmleri - termcktir. Paul Müni. buna muvaffak 
Kurslarrla en fazla ehemmiyet verile!l nin mevzularını tarihin bu ölmez sima- olmak için aylarca tıb taırihinde etfid· 
işler şunlardır: larının hayatından: onların bütün dün ler yapmış. büyük alimin hayat ve tec 

1 - Zeytin ağacının ve toprağının yaya örnek olan faaliyetlerinden alı - rübderi. tıb aleminde yaptığı muaz -
işlenmesi. yor}ar. Uzun tetkik ve tetebbulaTdan zam inkılab. laboratuvarlardaki yıl • 

2 - Gübrelenmesi, soma maziyi en ince teferruatına ka - ınaz azmi ve kmlmaız cesaretini büyük 
3 - Aşı ve budama işleri. dar gözlerimizin önünde yaşatıyorlar. sadakatle canlandırmıştır. 
Bunfor umumi ve tatbikf ola'rak Bugün. hnrb meydanlarında. cephe- Her sene İtalyada Venedikte yapı -

zeytin!ikleroe gösterilmeıkte. kursa lerde binlerce havat sönerken: dün, lan bevnelmilel film müsabakasında, 
devam edenlerin suallerine bilfiil cP. - bu cm-ıları kurtarmak için geceli !!tin- yüzler~e film arasında «Louis Pas -
vahlarla bütün müşkülat ortadan kalk- düzlü, laboratuvarların karanlık köşe- teur'iln havatı> ilmi bir vesika. o?ııırak 
makt.Rdır. lerinde hiç bir şeyden yılmadan. inki- kabul edilmiş ve birinciliği kazanmıt

sarıt kapılmadan çalıc:an . her ~ün yE:ni tır. 
bir ümid nuruna yak1a'f$mak için uğra- s;ııema tarihinin birinci altın san -
şan hü~·i.ik alim Lemis Pasteur'ü hatır- at madalya~mı kcnanan bu filmdir. 

Bi~ad~ kar y~fi yor 
lamnk ne garib bir tezad oluvor. değil Biitün memleketler bu esere alimin . ., 
mı.. . . şahs•na duydukları hürmet ve allka -

Biga, (Hususi) - Yirmi gündenberi 
çok mutedil giden havalar birdenbire 
kışladı. Birkaç gündilr Bigaya lapa lap3 
kar yağmaktadır. Şimdiden karın yük-

Deşerhct tarihine en parlak bir ıa- yı ,ıtöstermekte. onu, bütün gençliğe. 
feri kazandıran, insaniyeti en korkunç istikbalin Pasteur'lerine ithaf etmek -

sekliği kırk santimi geçmi' bulunmak- düşmanlarından kurtaran. tabiatın za- tedirler. 

tadır. 

Maamafitı bu vaziyetten. kuyulara 
yas için kar gömen köy1ültt çok rnem
nuııdurlar. 

Şehirde buz fabrikası olmadığı ıçın, 

köylülerimizin bu tedbiri halkı da sevin
dirmiftir. 

l~ahkemelerde : Balat yangım 
adliyeye intikal etti 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) 

Ankara borsası 
Aı;ılı1 - Kapan1.1 8 Mart HO fl&Uan 

Sobanın saçtan mamul tablası bulun-
madığından, deponun taban tahtaları kı- ._ ______ ç_EKLEB _______ --4 

AOIJıt J[apt.Alf 

l 8terllll Uf 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

zışmış ve birdenbire ateş almıştı.r. Atcı, 
bır anda tütünlere sirayet edeıek, bütün 
depo yanmağa başlamış, bu sırada ne -
fesi tıkanarak uykudan uyanan Hikmet, 
neye uğradığını anlıyamadan, kendini 
~ı atmıştır. Derhal alt kısımda, ya -
zı:hanesinde uyuımakta olan mal sahible
rinden Zühtüyü uyandırarak, vaziyeti 
bildirmiş ve karakola koşmuştur. Bir 
müddet sonra yangın mahalline yetişen 
itfaiye, ateşi söndürmeğe çalışan Z:ihtü
yü, elinde bir su kovası baygın ve peri
şan bir halde alevlerle boğuşur bulmuş 
ve kurtarmışlardır. 

lArdra 
Kew.York 
Parı. 

Mllano 

ıoo Dolu ll0.11 
100 rraa uo 
100 lJr•' um 

- Hasan Bey, bak ne 
,Uzel proje .•. 

. . . Karacaahmed me • 
zarlığını güıelleştinnek 

için ibirçok 19yler yapılı -
vor •.• 

Mezarlığı ortadan 
bölen bir asfa!.t yol, kana
peler, çepneler, demir 
parmaklıklar içinde çiçek 
bahçeleri ftlalre v.atre .. 

Hasan Bey - Peki am
ma birader, insan rahat et
mek için mutlaka ölmeli 
mi? .. 

Gerek depo,· gerekse içindeki tütünle
rin kısmı azamı yandıktan sonra, at<>ş 

itfaiyenin gayrctile söndürülebilmiftir. 
' işçi Hikmetin yangının zuhurunda ted 
birsizliği olduğu anlaşıldığından, hakkın

da adliyece tahkikata geçilmiştir. 

C.nıne 

AIMterdam 
DrtıU.l 

Atına 

Botya 
Madrtd 
Budapeete 
BOkret 
Belgra4 
Yokohama 
Bto~holm 

100 lnto. rr. 29.2711 
100 J'lortn ISl.1811 
100 Belp 22.0875 
100 Drahmi 0.9'1 
100 Len 1.81'11 
100 Peçete 13.81 
100 Pens6 23.81'1i 
100 Le7 0.61'15 
100 D1nu uz 
100 Yen 31.355 
100 t.neo Kı. 31.oot 

Esham .... tah...tlAt 
Türk borcu I peşin 
Ergani 
Sıvaı:-Erımrum I 
Merkez Bankası 

18.625 
19,95 

19.27 19.28 
111.-
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ZON ~ EYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

infubaz, Haztmsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında em;iy~u~ kulllııılabilir. 
MiDE ve BARSAKLARI tem;zıer alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOHOS markası:ı.1 dikkat. 

NEZLE siz, G R i P siz, ö K S ü R ü K suz bir kış V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKi PASTİL V ALDA ısını üzerinde ısrar ediniz. Her eczanede bulunur. Ylllmz toptan sabf için MAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Postane arkası No. 31 

Bir Haftahk 

PROGRAM O ----i~ADVO ---_,_ -
PAZAR ıe 3/1940 A - l · 20.15: Konuşm:ı (Sihhat saati.) 20.30: Mü • 

• t .n ara .auycsu ·~ F 1 h ı· 12.30· Program, ve Memleke~ saa ayarı, zı~: •ası eye ı. 21.15: Müzik: Necdet Atak 
12.35: AJans ve Meteoroloji haberUri. 12 50: G DALGA UZUNLUC.U ;ı tarafı!'ldan keman soloları. 21.35; Muzik: 
Muzk: Karışık proğram. Okuyan: Celal Tok-

1648 
ın. 182 ıccs. ııe ıcw. Küçük Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) ı -

ses. <;alanlar: Cevdet Çağla, Fahrl Kopuz, ~.Q. 19,74 m. ISJ!IS Xc
5

• ııt ıcw. Rimsky Korsakow: Sadko operasından dü-
Zuht.ı B.ırdakoğıu, İzzettin Ökte, D<ı&-ı Üf - A.P. ~l,"lt DL HGS Kes. !O &w. ğün ş::.ı.rkısı. 2 - SolaZ"ll: Aşk serenad1. 3 -
Jer. 13.30 • 14.30: Mıizlk: Küçük Orkestra Schulıert: Bitmemiş senfoni. f - Drıgo: AT-
(ŞeI: Nec.:b Aşkın.) ı - Robert Stol7: Vı1a- • k lekenin milyonları (No. 4) 22.15: MemJeket 
nad.ı ılkbahar. 2 - Ludwig Siede: Aşk ha- gönül.) ol - Rak1m - Hicazkar şarkı:i m~a-Jsaat ayarı, Ajans haberleri, Ziraat .• Esham .. 
beri \Bale müziği.) 3 - Fried Walter: Rüya ledim !~ere kadar.) 5 - ......... - H caz '~ Tahvilat, Kambi~o - Nukut Borsası (Fiat.) 
(Keman Solo ve Orkestra için.) 4 -- Gr!eg: ,şarkı: (!z:nlrin içinde vurdul~_r ber.U 13~0 · 22.30: Müzik: Solliıtler <PU 22.:>5: Müzik: 
Perg;unt ::ıültı. 5 - Joh. Stra\1S3: Artist ha - Müzik: Halk türkillerinden ornekler. ? u- Cazhand !PU 23.25 - 23.30: Yarınki prog • 
yatı tVnls.) 18: Proğram ve memleket saat yanlar: Müzeyyen Senar, Azlze Tozem. ram, ve Kapanış. 
ayarı.. 18 05: Müzik: Radyo Caz O~ice3trası. Ça~aal:ır: .. ~arı Receb. Sadi Yav~~ ikAta7~~· * 
18.30· Çocuk saati 18.55: Serbest s:ıat. l!UO: 13.30: Muzık: Karışık hafıf muz ·. CUMA 15/311940 
Meml"ket saat ayarı Ajans ve Meteurcloji l8: Pro!J;ram, \'e memleket saat ayarı. 18·05 • 12.30: Program ve ı:ı:emleket s;;.at ayan, 
haberlerı. 19.30' Mutlk. Çalanı:ır: Ru.~en M~zilı:: B!r ko~çerto :PlJ 18.40: a~Jn~~ş~~ J 12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: 
Kam, Vecibe, Kemal N. Seıı:un, I.zzetti!l O~- <Çıftçlnin saatı.) 18·55 · Serbes~ ~1:et~oroıo·İ Müzik; Muhtelif şarkılar. CPL) 1>.SO - 14: 
te. 1 - otuyan: Muzaffer Ilkar. 1 -- Suzı_ Memleket saat ayarı, Ajans v · , J, MüzJk: Karışık hafif müzik (Pl.) 18: Prog. 
dil pc~revi 2 - Sadullah Ağa $uzidil ağır 1 habı:ırlerl. l9.30: Müzik:. Ankara Rac.:yeısu ram ·~ memleket saat ayarı 18 05· Müzik: 

~· . • · " h t' Id eden· 111,:ı-s'ud • • · · · semai: (Reni ey gonca fem.) 3 - Ismet A - kadınla· kume eye ı. are · - · . ı Halk türküleri. Aziz Şenses ve Sadi Yaver 
ğa _ suzıdil .şarkı: tÜlfetin geçti efen~im Cemil. '.!O: Müzik: Saz lle _~yun . hav:l~h -. j Atam'.\n. 18.20: Müzik. Çalanlar: Vedhe, 
arası.) 4 - ......... - Suzidil şarkı: (Cana 

1 
Sadi Ya Yer Ataman. 20.l:>. Konu.~~. F } Ruş"n Kıım. Renk Fersa.n. 1 - Okuyan: 

gamı :ıck,nla perişan gezer ol~um.). 5 - ti~'\t ve Huk·u·k saati.> 2o.3o: . Muz.~: :1'5\ Mefh0Tet Sağnak. 1 - İbrahim Ağa - Hicaz 
Lcm'i - ~uzıdil şarkı: (Ta~ı kalbım lnlıyor.\ H~yctl. 2u5.__ K~nser takdimi. Halil D.d;. şarkı: <Mahzun duruşun.) 2 - Tamburi Ce-
2 - Okuyan: Melek Tokgoz. ı - Şemsettin Yonelken Mu?ik. R:ı.dyo Orkestr.ası (Şe i mil - Hicaz şarkı: (Hep sayei va.slında gö -
Ziya - Şataraoan şarkı: (Ey gonca açıl.) H. Fcı d .. Alnar.\ 1 - W. A. Mozart. Senfon 1 niiU 3 - Arif bey - K\ird.lli H. 9a..rkı: 'Baı..:. 
2 - Sadrttın Kaynak • Şataraban ııarkı: [Re l\!ujoı (Hn~fn~~ serenadı.) 2 -::-.L. Van!flgan nAıeme.) 4 _ Muı:a Süreyya_ Kürdili 
(Gecemız kapkara.> 3 - ......... - Şataraban Beethoven: 3 uncu Leonore uv~rtunl. 3 - H. ş:nk1· (Gün doğm1yacak.) 2 -- Okuyan: 
farkı: (Bahçelerde aşlama.) 3 - Okuyan: P. Tsch:ı'kowskv: Romeo ve Julıa (Senfonik Sema.hat Özdf'nses. 1 - Lem'i • Uş.şak şer-
.Azize Tö.zem. 1 - ......... - Uşşak §arkı: tSa-1 parçt..ı 2215: Memleket saat ay~rı. Ajans kı: !Günler geçtyor.} 2 - Şükrü Tunar -
Jıp sevc!::ı!:ıra.) 2 - Udi Zekl - Uşşak şarkı: hıı.berle"I· Ziraat E.5han: - Tahvılat. ~a~. Ussak şarkı: ıGeçdl muhabbet demi.) 3 -
(Dağlar dayanmaz eninine.) 3 - .......... biye - Nukut Bor~ası (Fıat.) 22.35: Mıızık: Bedrlve - Uşşak şarkı: 1Ge1 a~ık gücenme.) 
Uşşak tıirku: (Menekşe kolrulıı yarim.) Cazband IPI.\ 23.25 - 23.30: Yarınki Prog_ 4 - R~fik Fcrsan - Uşşak şarkı: (Kız bürün 
20.15: Konuşma (Tarlhten ~a~falar.> 20.30: ram ve Kapanış. de şalma.) 19: Serbest saat. 19.10: Me-mle-
Milzik: Fı:ı.sıl Heyeti. 21: Muzık: ~arşılama 1 * ket saat ayarı, Ajans ve Meteoroloji habPr-
ve k.5;;ek b~vaları.. Çala~_ar: Hak.lo Der - ÇARSAMB.-. 1313/l!ltO Jıerl 19.25: Müzik: Oyun havalan. Klarnet: 
man. şerif Içll, Ha~n. Gur, Hamdi Tokay. 12.~r.: Program, ve Memlek~t .;aat. av:ırı. Haır.dl Tokay, Santur: Zühtü Ba!'dakoğ.lu. 
2115 Müzik: Oda muzığl - Brahma: Keman 12.35: A1ans ve Meteoroloji haberleri. 12 50: 19.40; M;izik. Calanlar: cevdet Çağla, Fah.. 
ve Piano içıln 3-üncü sonat (Re minör.) C.1- Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 13.30 - 14: ri Ko;)u7, Kemal N. Seyhun, İzzettin Ökte. 
bert Back (Keman), Zugnayer (Piano.ı Mi.izlk: Küçük Orkestra (Şef: Necib A~kın.) Okuyan: Mustafa ça~lar. 1 _ Eviç şarkı: 
21.45: Müzik: Senfonik müzik (Pl.) 22.15: ı - R'.1ffaele 'Valente: Uzak bir memleket_ (Bir sebeble gücenmiş.sin.} 2 - E'viç şarkı: 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri; Zira_ tf'n Sere~ad. 2 - Billy Golwyn: Camb:u,lor <Sevgilim bu akşam.) 3 - P'ahrl Koııuz - E. 
at, Esham • Tahvilat, Kamblyo _ Nukut fFokstrot) 3 - Hanns Löhr: Tempo - Tem- viç şarkı: (Dı~tan viran bağhyım.) 4 _ .... 
Borsası CFiat.) 22,30: Ajans Spor servisi. po <Oalop.) 4' - Joh. Strauss: Şat'k hlk!ye~ Eviç Wrkü: (Koyun beni yükseklere.) !\ -

22.40 : Müzik: Cazband <PU 23.25 • 23.30: lerı (Valo;;.) 18: Proğram, ve memleket saat ...... _ E\•iç türkü: (Çıkayım gideyim.) 20: 
Yannkl proiı'am. ve kapanış. ayarı. 18,05: Müzik: Fasıı Heyetl. 18.40: MÜ- Konuşma lMilli kahramanlık menkibeleri.) * zik: Kemençer.i Ordulu Yunus Sakarya ta - 20.15: 'I'ems!l. 21 15: serbest saat. 21.Z5: Mü-

PAZARTESİ 11/3/1940 rafınd<J.n Kar:ıdeniz türküleri ve oyun ha - zik: Ra.dyo orke~trası <Şef: Dr. E. Pr:ı.etorl. 
12.30: Program, ve Memleket saat ayarı,. vaları. 18.55: Serbest saat. 19.10: ~ı!emle - us.> A. Dvorak: Beşinci Senfoni, M1 minör 

12.35: Ajarı ve Meteoroloji haberleTI. 12 50: ket saat ayarı ... Ajans ve Meteoroloji lıaber - (Yeni Dünya..ı 22.15: Memleket ..aat ayarı, 
Müzik: Muhtelif şarkılar (PL) 13.30 - 14: leri. l<ı 30: Ml.zik. Çalanlar: Refik Fersan, Ajans haberleri; Ziraat, Esham - Tahv!lat, 
MiiZik: Kan.şık müzik (Pl.) 18: Proğram, Fahire Fersan. Fahri Kopuz, Ce.-det Çağl~. Katr.bJyo - Nukut Borsası (Fiat.) 22.35: Mü. 
ye ınemleket. saat lyan. 18.05: Müzik: Rad- 1 - Okuyan: Mefhare~. ~ağna~. 1 - Arıt ztk: Cazb:ı.nd (Pl.) 23~ - 23.30: Yaruıkl 
yo caz Orkestra&. 18_40 : Konuşm:ı. (Umumi Bey _ Segah şarkı: (Bulbül yetı.şit' bağrımı proğram, ve Kapanış. 
Terbiye ve Beden Terbiyesi.) 18_55 ; Serbest' bfın etti flga.n. > ı - Dellil Zade - Seglh * 
saat. 19.10: Memleket saat ayarı, Ajans ve şarkı: (Şemaı maksudu yok.) 3 - Arıt bey • CUMARTESt 16/3/1941 
Mete<ıroloji haberleri. 19.30: Müzik: Çalan- Segah şarkı: (Olmat R1!!; ~~~ ı;adı;arem;> 13.30: Proğram, ve memleket saat ayarı, 
ıar: Re~ad Erer, Vecihe, Cevdet Kozan. ı - 2 - Okuyan: Necm a~. - v 13.35: Ajans ve Meteoroloji haberler}. 13.!JO: 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 - lıfeb.an Pe§- ki ~ey - Hlca~ şarkı: CNl~in &eptaseher ~n Müzik. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Hakkı 
revL 2 - Ari! Bey • İstehan şarkı: (Canda zlruz~rım.) 2 - Beyl:-rbey~i .Hak~ -. Hicaz Derm~~. Şerif İçli, İz?.etUn Ökte. 1 - Oku. 
hasiyet mi var.) 3 _Rahmi b _ İsf han şark•: <Ahvali kalbi zare nıgah eyıer.J 3 - . A"' T.. 1 _ Kii dili Hicazk~r 

ey e • Ş ki b Hl ı-& k (Bir ta alta ·· ~ yan· =-ıre ozem. r 
şarkı: (Etme. beyhude figan.) 4 - M. Cela - ev .. l'! ·.. caz · r_ ı: r n uz~ şarkı· (Hançeri ebrusu saplandı dile.) 2 -
leddır. Pş. - Isfehan şarkı: (Dili blçare senin yo~ gonl.umu.) 4 - Rıfat bey - Hicaz şarla. Kürdil! mcazklr p.rkı: (Gülsen açtlsan.) 
lçin )anıyor.) 5 - Sadettin Kaynak _ İsfe. CSıslcndı hava:.> 3 - Okuya~:- Semahat Ö11- 3 _ Muhayyer .prkı: (Ci.na una ank.) 
ban şarkt: <Ulu dağ.) 6 _ ......... _ İsfe!1an denses. 1 - AO:.if bey - Su~ınak şarkı: rPl- 2 _ Okayan: Mahmud Karındaş. l _ Hıcaz 
şarkı:. <Fesligen ekdim gül bitti.) 2 - O - pu.:;una cı ermeı-: :ızere. ey yar.) 2 -. Neyzen türkü: (Yürü dilber yürü aaçın sürünaün.> 
kuyan. Sadi Hoşses. ı _ Taksim. :! _ ..... - Rıza .... uz1nft.k .,arkı. <?aldırıp çalgıyı.) 3 - 2 _ Al'if bey _ Hicaz türlrn: (Aman da~lar 
suzınak ~arkı: (Sen bezmımu.e geldiğin ak- Mustaf:ı Nafiz - Suzinak şarkı: tSon~~~ar canım dağlar.) 3 _ ......... _ Hüseyni türkü: 
şam) 3 - Zeki Arif _ Suzinak şar.ı.:ı: ısev- g~ncası mı.) 20.15: Ko~uşma CD~ poııt ka (Anlıma yazıllll.l§ taca yazı.) 3 _ Okuy:ın: 
dim sevell sen güzeli.) 4 _ Kanuni N 1 1 hli.d!Eelert.) 20.30: Temısil: Iztırabımı alkı.Ş- M 1 k T ·k - 1 _ Osm Nih d Kürdili . k ecm • lı 1 Y ..,. 1 T.. 01 Se b • e e o goz. an a • 
suzinak şar ı: <Sana candan go-zı . ) yor ar. azan: n.ema ozem. ,,. : r es. H 1o (K ...,, - ... ~ım zı d ) .. Sel 

erım var. . . . ş•u · a~ ;,u yurq, n a ı. ,,. - . 
5 - Ref!k Fersan - Kürdili H. Şarkı: (Göz- saat. 21.10. Ko~_uşma. <Haft~~ posta im - Pınar - Kürdili H. şarkı: <Kalbim.1 ayağlna 
ıerln l'l'.ll ~ine.) 20.15: Konuşma IFen ve tusu.) 2l.30:_ Muzik: .. Riyasetıcümhur Ban - at.sam-' 3 _ Osman Nfüad _ Kürdtli B. pr. 
Tabiat Bllgıle~i.) 20.30:. Müzik: Çalanlar: dosu (Şef: Ih.~an Kunçer.) 1 - E. Urbach: kl: (Göztimden gitmiyor bir dem hayali.) 
Ruşen Kam, izzettin Ökte, Fah.ri Kopuz. Rejlna (Marş.> 2 - J. Fuclk: Vals • Euter- t•.30: Müz1k: RtyasetJeümbur Bandoısn tŞef: 
1 - Okuyan: Radile Erten. 1 _ Tambur! mezzo ... 3 - Schuma.nn: Messinalı nişanlı İhsan KilD9er.' l _ BoııcbeJ: Marş. 2 _ st
Cemll _ Şehnaz şarkı: (Feryad ki leryadıma 1 (~vertur.) 4 - Sa~nt - Saens: Le Rouet rauss: Balo ıı.sııtııarı (Val3.) .s _ Salnt • Sa. 

ımdad edecek yok.)2 - Dede ş hn d Omphale <Senfonık parça.) 5 - O. Par~: en.s· l-tncl Sen!onl'den Adagio ve Allegro. 
- e a.z şarkı. ç· b:ı.l si 22 1 m1 k . ısanıı. ey canımın cananı efendim.) 3 ~ ıgan e. · . s_: Me e et .sau ayarı, A.. 4 _ c. Zeller: Det Oberstel.ger operetlnMn 

Sadettin Kaynak - Şehnaz şarkı: <Dalda blr Jans haberlerı: Zıra.at, Esh~m - Tahvil~~· potpuri. 5 - G. Bi7.ıet: Melodi. 15.15 - 15.:W: 
ishak öter.) 4 -- Rahmi bey • Şehnaz şarkı· Ka111blyo - Nukut Bor.sası (Filt.) 22.35; Mu: Müzilc Karışık müzik <PU 18: Proiram, 'e 
(Ey dllbtır1 lşvebaz.) 2 - Okuyan: Mustaf~ zlk: Cazband <PL) 2.3.25 - 23.30: Yarınkı memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Radyo 
Çağlar. 1 .-:: ~ade~tin Kaynak_ Hüzzam şar- proğram, ve Kapanış. Caz orkestrası. 18.40: Kon"Qfma: lYurd bil.. 
kı: (Dtr 11uzun çoktü gene.) 2 _ Etem e _ * gisi ve sevgisi.) 18.55: Serbest saat. 19.10: 
fendi _ Hüzzam ıarkı: __ CEşk.i çe~ hasre_ PERŞEMBE H/J/1940 Memleket saat ayan, Ajans Te Meteoroloji 
tinle.\ 3 - .......... Huzzam şarkı: (Akşam 1.2.30: Program ve memleket saat ayarı. haberleri. 19.30· Müzik. ÇalanlaT: CeTdrl Ko 
oldu gene bastı kareler.) 4 - ......... _ Hüz. 12~35: Ajans Ye Meteoroloji haberleri. 12.50: zan, Vet"ihe, Reşad Erer, Ruşen Kam. Ok1J-
zam türkü: (İndim y§.rin bahç!!slne.) 21 : Muzik: Yeni şarkılar ve türküler. Okuyan _ yanlar: Muzaffer İl.kar, Necmi Rlza Abis _ 
Müzik: Halt türlı:üleri. Aziz Şenses 'Ve Barı lar: f!afiye Tekay, Mahmud Karındaş. Ça - kan, Sa.dl. Hoşses. ı - Nihavend peşrevi. 
Receb. 21.15: Müzik: Küçük OrJtestnı. tŞP.f: la~lar: Cevdet Çağla, l'ahrt Kopuz, H.asan 2 - Al! Rifa.t • Nihavend beste: (Zülfün fÖ
Neclb Aşkın.) 1 - Fritz Recktenwald: Vi _ Our, Hamdi Tokay_ 13.30 • 14: Müzik: Karı- renler.) S - Sadettin Kaynak - Nihavend 
yana musikileri. 2 _ Grieg: Noneç ıılşan _ şık Müzik (PH 18: Program, ve nıem.leket şarkı: (Hicranla harab oldu.) 4 - M. Nu _ 
lanma törenı. 3 - H.ans Mainzer : Bahçe saat ayarı. 18 05: Müzik: Radyo Caz Orkes- rettin • Nihavend f&l'kı: (8ensb ey şuh.) 
kapısında serenad. 4 _ Job strauss: Bin _ trası. 18.40: Konuşma <Bibliyotrafya.) 18.55: 5 - Ali Efendi _ Nihavend yürük semai: 
bir gec:c <Vals.) 5 _ Puc~i: Toska opera rrbe~t seat. 19.10: ~mleket saat ıı.yıı.rı, A- (Bilmezdim özüm.1 6 - ......... - Nihavend 
sından fan•ezl 2215 . "'~emle.ket saRt a ... ·ar; çans ve Meteoroloji haberleri. 19.30: Müzik. saz semaisi. 19.55: Müzik: Okuyan: lıılilzey • 

• · · • ın J , alanl:ır· H it' · Ajans haberleri; Ziraat Esham _ Tahvilat, 0 .. · a D Derman, Şerif lçll, Hasan yen Senar. 1 - Arif bey - Karclğar şar'lcı: 
Kambiyo _ Nukut Bors~ı (flat.l 22 3ıı: Mü- te~r, ~arndı Tokay. 1 - Okuyan: Radlf~ Er- (Gönül bezmi harab.) 2 - Ali Efendl _ Kar. 
zik: Oda müzıtı (Pl > 23 • M-zik· C'.lZbend {K': r - Osman Nibad - Nihavend şarkı; ciğar şarkı: (Bir taraftan lşıkı derd.l gam.) 
<Pl.J 23 25 _ 23.30: Yarmkt p~ogr~m ve ka- 111 ~r ~tMkJ. dalgın .suya bak.) 2 - Nuri Ha. S - Ştıkrtl Tımar - ıtarcibr şarkı: (Hasta 
panıı. ' dir) n~r:ız - Nihavend ~arkı: (Bir goncai ter. blr ümid He.) 4 - .......... Karclğar türkii: * {G. l " - Sadettin !Caynak.Nihavend şarkı: (Ke!lk saçın kumraldır.) 20.10: Konuşma 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Carl Hes ı plar 
İKRAMiYE PLANI 
1 aded 2000 liralık -= 2000.- lira 
3 • 1000 , =-= 3000.- , 
f , IOO :t - 3000.- :t 

12 • 250 , - 3000.- , 
40 • 100 , - •ooo.- , 
?5 • 50 lt 3750.- lt 

210 lt 25 > = 525'.l.-- lt 

Keşideler: 1 Şabat, 1 Mayıs, 
1 Atastos, 1 iki~.t•M'~ ta.rib.. 
ı:rinde yapılır. 

İstanbul Deferdarlığından; 
Muhammen bedel Muvakkat teminat. 

Em nönü Ma.lınüdürlüğü dairesinde mev. 
cud 12 ka~m müstamel eşya. 
Kabat2~ vapur 1skele.t y.anındakl havuz 

:icarı tüç sene müddeUe 
Topitapı Beyazıtağa mahalles1nin Aksaray 

ea~e~indc ~ki ve yeni 201 numaralı 97/67 
metre mıırabbaı arsanın mülkiyeti <Satış 

bedeli nakit veya ikinci tertib mübadil tas. 

Lira Kr. Lira Kr. 

50 O[l 

800 senelik kira 180 00 

fiye veEs!ı:asile)dir. 300 Satı§ bedeli 23 00 
Ayrı ayrı ihaleler! lcra edilmek 'izere açık arttırmaya konulup tallbleri çıkmaması • 

Di. binaen müzayedeleri 10 gün uzat!lan yu.karı<la yazüı eşya ve gayrlmenlrullerln l • 
kinci müza:yedesin<le de ayni vaziyet hfısıl olduğundan muamelenin bir ay zarfında. 
pazarlıklıı tamamlanması tekarrür etnüşt.ır. İsteklllerl.n en son 7/4/940 tarihine kadaı 
bir ay ıcinde haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri Milli Emlak Müdürlü~ündc top. 
tanan komisyona. hlnlannda gösterllen mutakkııt teminatla müracaatları (1815) 

İl An Tarifemiz 
Tek aütun aant.ımı .............................. 

Birinci ıah21e 
J kinci aahilt1 
Üçiincii ıahile 
Dördüncü ıahile 
iç ıalıileler 
Son •ahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)J 

)) 

Muayyen blr müdde~ zarfında t11-
ıaea miktarda ilin yaptıracaklar 
ayrıca tenıllitıı tarıtemJzden Uıtıfade 
edeceltlerdlr. Tam, yarını Te çeyrek 
aayfa ilanlar için ayrı bir tarlfe deıplJ 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari !Unlarına a1d 
ifler için ıu adrese müracaat ed1. 
melidir. 

iJancılı..lt KoJlektif Şirketi 
Kab:-amaJl:r:nrlo Han 

Ankar.1 cadd~i 

( TiVATRO.ı.AR ) 
Şehir tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında 

Akşam saat 20,30 da 

O Kadın 
İst:Jklll caddesinde komedi k.ı.smmda 

gün.düz saat 14 te 

Çocuk Oyunu 
Akşam saat 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

Halk opereti. Bu akşam 9 da 

( Pipiça) ............................................................... 

SALI 
12 311

,ue : ~Ökler~ Ylik&ek!llm.} 4 - Fıı.tze - Şeta- (Gllnftn ımıeelelert.) 20.25: Mtizlk: Çoban 
2 ~ Prog,.am ,... ra an ~arkı: !Bade! vwtlat içilsin.} 5 - Sa. havalan (Xnal ye baglama ile.) Sadi Ya -

12~;: O~jans ve M;t Memleket saat ayan, dullah ef. - Şevkefq fal'kı: (A~dı nevba - ver At:ıman ve Basrl Üfler. 20.~: M~2.l.k: .~~~~~;:=:~~~~~~~~~~~ 
Müzik ~al~nlar: ;orolojl haberler! 12 50: har bir gonca! gtil.) 2 - Okuyan: Sadi Hoş_ Fasıl Heyeti. 21.15: Müzik: Ertuğrul Soy.sal zauder: Polka. 22.15: Memleket .saat ayarı, 

eclhe, Cevdet K::ızan ses. 1 - Şevki bey - Uşşak p.rkr (CAnım tarafından Akordeon Sololan. 21 30· Müzik~ Ajans haberleri; Ziraat, ~ham • Tahvilat, 
Reşad Erer. Okuyan: Necmı Rlza Ahiskan: gibi sevdlkç{l &en!.) 2 - Şnki be~ _ Uşşak Küçük Orkestra Şt>t· Necib Aşkl.n.) ı - Kambiyo - Nukut Borsası (Fllt.) 22.30: Ko
l - Arif b~y - Hicazk~r şarkı: CGi.Udti a - şarkı: <Btı de:ırın germü serdlnden.) 3 - Gourod: Ave M )a ı Mozart: Sıhlrl1 nuŞma (Ecnebi dillerde • Yalmz kısa dalga 
çıldı gene glil yüzlü yar.) 2 - Arlf bey - m- Ziya bey - KurdtH H. ,arkı: (Niye kiistiln Flüt (Uvertür.) S Pcpi Müller : Küçük se- po.staslle.l 22.30: Müzik: Cazband (Pl.) (Sa-
cazkAr §S.rkı: (Açıl ey goncaı .sadberk.) S - böyle bana.) 4 - ......... - Kürdlll H. taıkı: renad 4 - Beetboven: Meşhur Bagateı. 5 - at 23.(10..e kadar yalnız uran dalga postasile) 
Lfitfl bey - ııneazkAr şarkı~ <Sana ne cldu ~Bata girdim tam...,.) 5 - 8aı .emaısı. Rlo ~bhardt: Noktumo (Ninni.) 8 - Ha:ıs 23.25 _ 23.30~ Yannkl profram, ve Kapanı;. 

Doktor Hafız Cemal 
(l~n Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada '1craQD 
huta kabul eder. Telefon 21044-23311 



1 
il Sayfa 

Kandilli Kız Lisesi 
Komisyonundan: 

Alım ve Satım 

Miktarı Muhammen 
F!atı K. Lira Kur\l.f 

ı.fıohoerd kuma~ 24-0 metre 375 67 50 
Kandilli kıt. Use& meccanl talebe.sl için alınacak muhammen !!at ve miktarı 

ııuPrıda 7aaıh lklnrd kumlıl)& ald açık eksiltme 14tlll /19-t0 da saat 15 de Beyoğlu 

lıııUklll eaddMI N9 numarada Ll.ııeler muha cbec-mttnde yapılacaktı.r. 1stekll1erln bu 
ileri yaptıklarına dair 1940 yılı 'l1carilt Odıuıı ''etlkım ve ilk teminat makbuzlarlle 
ltırlikte belli ,un ff aatte tomı..,ona mtiracaat.ıan (15.0) 

C 
Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 

· M. M. V. Hava Müşteşarlığından: 
M . ).{. V. Hava mbatefarlı.lı için i\ç )'lb ile tlört yiz DeYlir ar1..91ncla bir dlz~l rurupu 

ılınaeitkt.ır. 

Bu ıurubunun ana hatları ile n&&tı hakkında. r.ahlıaat almak Ye teld!t vermek tize
,. \<llıplerJn 15/ MarV1940 tarU\lne uda:- M. M. V. Han müstaşarlıtma müracaatları 
illn olunur. cıeas. .ıooın 

SON POSTi\ Marf 9 
·===:::; 

HASAN ve NESRİN KOLONYALARINDA 
SU ve BOYA YOKTUR 

Paris ve Lomtratla olduğu gibi 
şel:ıriınizin BAKER Ma~azalannda 
da kadın manto Ye roblan için 
ynn:o fantezi kuın:t,far111 n kostnm 
tayyörler için Tweed ku naılarının 
en zengin çe5icl leri ve umumiyetle 
kadın ve genç kızl!\l elbiselerini 

Kullananlar kendilerini nıhnevaz ve latif kokulu limon, portakal .. _-. 
bahçelerinde dolaıtıklarıru hissederler. 

alakııdl\r eden yllnluler te7htr edil
mekte ve her yerden mOsaid şırl
lar ve ucuz !ialhtrla satılmaktadır. 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalm-a hayat ve şifa veren. 
sinirleri teskin eden, ruhl ıztırabları azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler 
bile t&pıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyor -
lar. DP.nebilir ki. İngilteı-., FranA ve biitün yüksek milletlerin kolonyRla -
rına faiktir. 

l fOGn .( 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden: 
Sıtma Mücadele Sıhhat memura yettştlrllmek tızere 18/3/940 da başla.m&k ve bir &J' 

müddetle tedrl!att& bulunulmak n tedrl.satı müteaklb on beş gün köylerde tatbikat
la ~tıgal olunmak üzere mıntakamızda Sıtma Mücadele küçük aıbhat memurlan ku.r. 
au açılr.caktır. Kura ıtrecelderin aşaiıdakl şarUıırı 'haiz olmaları ıa.zundır. 

1 - Orta mekteb nya eski rftfttye mezunu olmak. 
2 - Yaşı 18 den afatı n kırktan yukarı olmamak. 
3 - Askerlikle allkuı bulunmamak. 
+ - Türk olmak ve 171 ahlllt sa.hibl bulunnıak. 
İsteklllerln mekteb tahadetnameal veya musaddak aurctı, nUfus cüzdanı, .nhhat ra

poru cMemurln kanununun 6 lno1 maddealnln D. fıkra.sın:. göre., hüsnühal maıbatuı, 
ball medeni beyannamoal, askerlik Ye.sika.91, l~lle mükellef olduğu klmlelere a1d be
yanname, tercfimelhal varakuı .,. 4 aded tX8 boyunda fotağranarl!e Relal!llmı..t 
ıntirac:ıaUan. c17'10• 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İtte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini aiz.e 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

J - KREM PERTEV: Bir tuva 
let müatahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu 
susiyetl itibarile y(lzdeki 
çizgi ve buruşultluklann 

teşekkülüne mlni olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

GRİP • NEZLE • NEVRALJi 
BAŞ - Dl.ş - KIRIKLIK 

~OOUK ALGINLIKLARI 
Y• A(iRILARI 

~-,.. Dr. lban Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

2 - KREM PEl'tTEV: Bir güzel 
lik vasıtasıdır. Genl~eınif 
mesa.matı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
ları giderir. Çll ve lekeleri 
izale eder. Teiıl mat ve tel • 
faf bir hale getirir. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA Şurubu 

öuurttk ye netea darlığı. b~maca 
ye kızamık ökıllrtlklert için pell: 
tesirli UAçtır. 

-- Herkea k~~i~r·~!!!~ 
&oa p .. ta Mat._. 

Netriyat Müdw-6: Sdim ~ •tMt 
.. _.. LDI: S. Ragıp KJI~ 

Sau&P • A. rkrem UŞ.~K.LIGfL 

J - KREM PERTEV: Bir dld 
devasıdır. Deri auddeleriııiıı 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah oolrtalerın tez.ahtırilDıe 

m!nl olur. Cild adalesini beıdi-
yt"rek kuvveilendirir. Kuru 
ctldler için yallı, ve 1ajıu 
cildler için yajw hUIUlf ta.p 
ve vazoları vardır. 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kınnızı yuvarlacıldan taıeliyerek çoğaltır. Tath iştah temin 
eder. Vücude devamb gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu pderir. 
Muannld inkıbazlarda, banak tembelliğin<İe, Tifo, Grip; Zatünieye, Sıtma nek:ıhatlerinde; Bel ıeVJekliji ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayam hayret faideler temin eder. 

FOS FARS O L'üıı Diğer bütün kuvvet şurub1anndan iistünlUğü DEVAI\U~ BİR SURETl'B KAN, KUV
VET, tşTiHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gö~termesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


