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~ALKIN GÖZÜ 

~ALKIN KULAGI 

~AL K l N DiLi ..... 
~SetJ13 10 - No. 3431 yazı işleri telefonu: Z0203 PAZAR 18 ŞUBAT 1940 

· Manerlıagm Fin ordusuna 
hitaben bir beyanname neşretti 

'' Diişmanın ileri 
har.eketini ·durdurmak 

vakti gelmiştir ,, 
Finler bazı yerlerde ikinci hattın 

yeni mevzilerine çekildiler 

I 
1 

Sovvetler 22 müdafaa istihkamını zaptettiklerini, Finler 
de 3 tabur imha ettiklerini bildiriyorlar ·-···············-·········· ............................ ... 

1 

lngiltere 
için tehlike 

nerede? 
lngiliz milli müdafaa 

İdare~ telefonu: 20203 Fiatı 1 Kurut 

Norvec kara • 
salarmda 

ciddi bir hadise 
lngilizler bir Alman vapurunda 
bulunan esirleri kurtardılar 

j Hadise Norveçte infial uyandırdı, Almanlar Norveçi 
protesto ettiler, Norveç te İngiltereyi protesto etti 

nazırı dün mühim bir Norveç sahillerin den bir görünü.§ 

.. 

nutu)( söyledi Londra 17 (Husu.si) - •Graf Spee> «<Altm.ark> adlı Alman muavin ~ • .ıı, 
tarafından cenubi Atlantikde hatınlen dün gece Norveç kara sulnn dahilinde 

Lo dr 17 _ m müdafa , nazın muhtelit İngiliz ticaret gemilerinin 300 ü bir İngiliz distroyeri tarafından yaka-
lord ~h:t!ield 'bugün öğl~ sonra mütecaviz mürettebatını hlınil bulunan (Devamı 8 inci sayfada) 

Cardiff'de söylediği nutukta demiştir 
ki: 
Eğu Almanya Atlantik yollarımı

za Graf Spee gibi gemiler sevketmeye 
maynlcr koymaya veya bu yollaTda 
hava taarruzlarında bulunmaya ve ge-

(Devamı 3 üncü sayfamızda) 

Amerikadaki Elenler 

Dış ticaretimiz 

flel.ttnk~ bombardıman Mticesinde yanan evlerdn kurtarılabilen eşyanın fela~etzedelere 2 bin 
bır kıs11M 

Bir senelik ihracatımız 
ithalatımızdan 9 milqon 

küsur lira fazla ... 
Lo Hl. k"d6A- 'hareketini durdurmak vaktinin geJ.mjf dolar go··nderdı·ıer 

btıd· ~~a, 17 (Hususi) - e sın ı olduğunu, yeni mevzilerde taze kuvvet· 
~ ,:Uıyor: .. d . - ler bulunduğunu söyledikten sonra, iÖY- Attna 17 - Atına aJan.sı blldlrlyor: Ank1ra 17 - Harici ticaretimiz hak 9.1-40,068 liralık lehde bir fadc g& -

.ı.vıareşaı Manerhaym bugun or uya ·11 di . Nevyorktan telgrafla alınan haberlere 16- kında neşredilen resmi rakamlara na- termektedir. 
ta.ben bir beyanname neşretmiştir. Ma- le devam e (l=:UW 8 inci sayfada) re, Amerikadald bütün Elenler arasında, zaran 1939 yılı içinde 118.248.934 li- 1938 yılında ise memleketimi.ıe yR-

~.~l~~~=~~Y:~=am=e:~:'~d:li:~~m~ın~·"=~~~~~~-~~~~~=~ ~Qmlli~n~~~re~nA~~~~ra~~~~605.555.778k~~ya~p~n 1~.836.6Mlin~~~~m~ 
~-== ıetes•nin teşebbüslle, Ttir~yedeki zelzele fe hal edllmiş ve buna• mukabtl ele k:tbil 144.946.5 t 1 liralık ihracatta bu-c E S 

rc::ıı n n:;a L e- R :::ı ID.ketzedelerı için birkaç gundenberı umum! . ~ . 

M u;;;;:. l!:::::I ~ ~ tane toplanmağa b~lanınıştır. Bu tane, 127.388.997 lıra degerınde 927.695.999 lunulmuştu. 
şlmdlye kadar büyüt muvaffakl1et kazan. kilo eşya ihraç olunmuştur. Kıymet ve miktar itibarile başlıca 
mış ve Atlantıs ga~tesi, şl.mdiden doğru _ Bu suretle geçen yılın dış ticareti ihracat maddelerimizin vaziyetlerine 

Neler Yl•yoruz? dan doğruya Relsicümhur __ Ismet İnönü. e - kıymet itibarile füracatımız lehincle gelince· (Devanu 8 inci sayfada) 
mirlerlne 2 bin dolar gonderm~tlr. Iane =='===============~===z::=======~==-

r!:::t~~:~~%r o!::k:ar:~e:ı~t~~ırZ:1:r: ,[ Genç su·· bayları m 1 z 1 
Bozuk ve hileli gıdaları t:hI~~ ed~n. belediye 

kimyahanesinde srorduklerımız 
(Devamı 3 üncıi. sayfamızda) 

Bulgarislana 
gönderilen petroller 

Safya 17 - Royter ajansı bildiriyor: 
Bulgaristana Rus petrolpü na-kleden 

üç İtalyan petrol gemisinden birinci
si dün Varnaya varmıştır. Diğerleri 
yoldadır. 

Sovyet petrol gemileri de Karade -
niıden Bulgaristdna geleceklerdir. Fa
kat bunlar limanlara girecek kadar 
k\üçtık olmadığı için Bulgar sahili a -
çıklar•nda demirliyeceklerdir. 

İlk. ge1en petrol miktan 7000 ton -
dur. ,.., ·r 

(Devamı 3 iinctı sayfam.uda) 

17 yaşında bir 
.• ~ Yöulil katledildi 

Kimyahanede bir fadltyet sah'!t~~ ; İzmir, 17 (Hususf) - Ödemişin Zey-
Dttn 'd l' ·nsanıan tıileli su içi~ yil, hamur ve h- tinlik köyü civannda kırda 17 yaşında 

l'ı.ta ıı...!anın en sağlam mı ei 1 1 
tnamaz- liteA bozuk: e cibilliyetsiz gıda Mehmed oğlu Hüseyin meçhul bir şahıs 

,_,_ n~ullular dersem, bana nan .. (n.nmİ • ......., • .,.,_.) tarafından bıçakla katledilmiftir 
.r.ut ecfebWr misiniz?. Herıün hileli sut. ~. ~ r • 

:,# -· 

Harb Okulu mezunlarından bir gru pun diploma t~vzii mera ıminden ev
ve~ ~bedi. Şef Atatli:rıkün muvakkat!. kabrini ziyaret ettiklerini ve tazimle 
eğildiklerini ~tık. Yukarıda r~imde genç sübaylarımız AtatürkUıı _ 
MYl bururunda görülınektedirlec. ma 
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18 &ON POSTA 

Garb cephesinde 
çarpışmalar 

Slıyfa 3 

Tayyare kaçakçılığı işi "Avrupada buyuk 
felaket baharda 

kopacak,, 

Pari• 17 (A-A.) - 17 Şubat Ak -
şanı tebliji: 

e 
Evrak sahtekirbğından maznun Ruhi Bozcalı 

iki sene ağır hapse mahkum edildi 

Dün gece bir bölük kuvvetinde dilş
man unsurlan ileri postalanmııdan 
ikisine hücum etmişse de muvaffak o
laır.amıştır. 

e Bu istifham neyi 
ifade ediyor ? 

Yazan: Sellm Rarıp Emet 
. V8f{nıton, 17 (A.A.) - Vazifesi bqı
Ankara, 17 (Hususi) _ Tayyare ka-ı Bundan *>~ maznunun avukatı söz na dönec~k olan Amerikanın Londra ae

~çılığı işinde resmi evrak sahtekirlı- almış müekldlının bu hususta muha- firi Kennedy beyanatta bulunarak gele
fuıdan dolayı mevkuf bulunan Hariciye kemesi yapılaınıyacağını, bır hazırlık cek Bkbaharda Avrupada büyük bir fe
~eka'eti eski memurlarından Ruhı Boz- tahkikatının hi9bir zaman ~çun sübutu- l~~et vuku.bulacağını söylemiştir. Sefire 
talı hakkındaki davaya bugün Ağırceza na .medar o~amtyacatını söyliyerek Ru- gore patlıyacak olan müthiş harb esna-

Gündüzün bilhassa VCJSCel mınta -
kasında bazı topçu a~ olmuştur. ı: 5t.r flmalde olsun, ister cenubda; AnU-

oan m harb vazlyet.1 herıtın bir ı>&1'9& 

daha vuzuha ıtdiyor. Bitarana.r harbe ıtr

memek lçln ellerinden gelen büt.lln ırayre~ 

le.rl g&terlyorlar. Bu halile mücadele, ba 

lllahkenıesinde devam edilmiştir. hinın beraetıni iatemiftir. . .. . sında Fransa ve İngilterenin Amerikada 
Celsenin açılmasını müteakıb iddia Müteak~ben Ruhi 45 dakika suren ~ü- bulunan 3 milyar raddesındeki mevdu-

İngiltere için tehlike 
nerede? 

~akarnını işgal eden Zihni söz almış, h.a- daf~as.ını yapmıf, masum olduğunu soy- atla:1 .Uratle eriyecek ve Amerika da (Baştarafı t lnd aylada) 
dısenin geniş bir izahını yaparak Runi lemıştır. .. .. Parıs ve Londra hesabına vereceği harb mi1erimizin lirnan]anm.ıza gelm~ne 
Boz 1 . • h"d' · k"l Bir .. aat kadar suren muzakereden rnal:ııem-· k bil h . ca ının ılk ifadelerınde a ıseyı u • ~ . . . . ....ıne mı.ı a azme bonolan mani olmavef muvaffak olursa o zaman 
lfyen inkar ve sonraki ifadelerinde de sonra hAkıı_nler şu kararı vernuşıe:.~ır. kabul etmek veya veresiye sat~ yapmak cidden tehlikeye dü~rlz 
~rece derece ikrarda bulunduğunu, bu c- Ruhı B~zcalının ta~~~,. mu a;a- mecburiyetinde kalacaktır. Fak:ıt bu!!iin bövle bi~ tehJike mev 
Vadıde sorulan cevablara makul ve man- 8Sl ı:run~sebe_::~t Ek~rel mk r 01~ı6 tara ı~- cud değildi; Bununla beraber ıaman 
tıki c b\ d. . . . !emiş ve dan ı.şlenı1en _,, e cı.r ı e a ıne son sa - AdJ• v k , 
demı ~~a .~r Vennc ıgını soy hasında vasıta olarak telgraf tediye et- ıye e ilı•n• zaman hAfif anzaJ~Nl U~dığı.mızt in-

Ş kı. .. . k tile iştirak ettiği sabit bulundu- • ID klr etmek de hakıkaıte muhalıf olur. 
c- Ruhi Bozcalının Ekrem Komğ ta- me sure il ild f k'l' . J • d f k•kı • Lorr.l Chatfield. açık denizlerde ci -

rarınd • k htekar- ğundan maznun • m a aa ve ı ınm zmır Q et ı erı an yapılan resmı evra sa . ddl idd' k "' navetin Almanların kendilerine mah-
lığ'ına · 1 · yacak va- taleblennln re ne ve ıa ma ammın • 

• SUÇ'Un ış erunesıne yara k bulil n h k t' t sus bir icadı olduğunu kaydettikten 
sıta tedarik etmek suretile iştirak eyle- mütaleasının a sure ı e are e ıne zmir, 17 (Husust) - Adliye Vekili f T b h . . i Al d 
etiği akli ve mantıki delillerle sabit bu- uyan Türk ceza kanununun 342/1 ve 65/2 Fethi Okyar refakatind'e refikası oldu- sc;ınra ~~ ız a nye!ın n . man .• e-
lu . h" 

1 
lm t r sonuncu fıkralarına tevfikan kabili ltu halde bu .. ır ........ s··k d h . . nızaltı fılosunun yarısını ımha ettıği-

runuş olduğu kanaatı ası o uş u . ve ~" o e en şe rımıze n. ö ,1 . d . tt kf • 
Türk ceza kanunun•ın hareketine uymı- temyiz olmak Qzere 1ır:1 sene müddetle gelmiştir. Vekil vilayet hududunda vali, 1 s ~ .emış ve emış r · 
Yan 65 inci maddesinin 3 üncü ve sonun-ı ağır haptt mahkQmtyeti. ve mevkuf kaJ.. J Alsancak garında kesıf bir halk kütlesi Aynı suretle rna:v:ı tm-laJannı ~rta
cu fıkralan delAletile 342 nci maddesine dığı müddetin tayin edile~ cezasından tarafından karşılanmıştır. F'ethi Okyar ! da.n, bJdı~ak su~tıle de denizlen t7-
teıvf'ikan tecziyesine karar verilmesini mahsubunun icrasına ittıfakla karar doğru Parti binasına gidere·<, Parti mü- ' mız iyece,l?'lz. Ancak çok kurnaz b:r 
dilerim!. j verild1.• fettişini ziyaret etmıştir. muhasım la ç~rpısıvoruz. ~.tr çok za~ı-

isveç1en Fin:andiyaya gönüllü 
s vkiyatmm artması bekleniyor 

Stokholın, 17 (A.A.) _ Başvekil Hans-ı Siyast mahfellerde hbıl olan kanaate 
&ı>nun beyanatile alakadar olarak siyasi göre İsveçin şimdiki tarzı hareketinden 
rnahfe'lerde İsveç hükumetinin Finl~n- ı inhiraf etmesi eerek kendisi, gerekse 
dtyaya yardım bahsinde tarzı hareketın- l Finlandiya için vahim ihtilAtlar tevlid 
hiçbir değişiklik olmadığı beyan edil- . 
_ kt d' edecektır. 
• 11e e ır. 

İsveç ve Finldndiya hükô.metJeri ara- İsveçin Finlandiyayı sulh ıktine ça-
llnda vukubulnn görüşmelerde İsveç ~: Iı.şmağa teşvik ettiğine dair matbuatta 
klrrnetinin şimdiye kadar olduğu gıbı . 
'111• ııı. di k d·1·~· d dm çıkan yazılar tamamile asılsızdır. umu-"' ın ıan yaya en ı ı6ın en yar ı 
Prerwıipini terkedemiyeceği sarahaten mt kanaate göre yakın bir istikbalde gö-

Adr v kili ld K d ,... ata u~ıyacaınz. Yese düşmemellvıı. 

mı' Veıyeoradea c yo .a. ~a atsına us.a- Deni7.l'!.'rin hakirnivetinf elde tutma4t -
ezaevmı zıyare ı esnuın- t d ed _. 

da mahktimlara sualler sormuştur. Ve- a evam ecegız. 
kil K~adasından S.:!lçuka geçerek Efea Hava kuvvetleri 
harabelerini gezmi.§tir. Yarın da Berga- Lord Chatf:eld müteakıben hava mü 
ma harabelerini ziyaretten sonra İzmir- dafaas•ndan bahsederek İngiliz tayya-
de tetkiıklerine başlıyacaktır. recilerinl methetmiş ve mütema'Ciiyen 

NazilJi ( Hususi ) - Dün buraya artmcıkta olan miithiş hava kuvvetleri-
muvasalat eden ve hararetli bir nin zamanı geldiği vakit harekete ge
şekiJdc karşılanan Adlıye Vekili- tirilercğ'ni söyledikten sonra demiştir 
miz Fethi Okyar Nazilli Cezaevini ki: 
teftiş etmiş. baınıa fabrikası ve pamuk S enl"lerdenb('ri harbe hazırlanan bir 
ista~yonunu gezmiş. Halıkevinde hal- düsma'nla karc:•1aşmı~ bulunuyoruz. 
kın dil~klerini dinlemiştir. Bu düsman fona niyetlerini ister iste-

VPkil öğleyin şerefine verilen zi- mez ~lman milletine kabul ettirmiştir. 
yafetto bulunduktan sonra Aydına ha- Bu dusman de$ac;tır. Binaenaleyh kap
reket etmiştir. 1 lan zihniyetinde olan bir dfü;mana karsı 

mütemayiz vasfımız olan civanmerdliğe 
Vekilin beyanatı saplanıp kalamayız. 

mücadeleyi açan devletler aruma lnhiau 
et.mit oluyor. Ortada tek vuzuhsua kalan 
vaziyet, kendisine şimdilik gayri muharUt 
sıfatını veren ve slH'ıh elde ahnlln inkifL 
tını bekler görünen gayri bitaraf it.alya7a 
lnhhar ediyor 

İtal::;anın bu hali ne kadar dnam edecek' 
Rorr.ayı Berlln mihverinin bir ucu tellklı:t 
etmekte berdevam bulunan ve bunu zamaa 
zaman 11An eden Roma, hakikatte BerUnlı 
olan UtJfakına ne dereceye kadar sadıktu' 
Yoksa bu hazırlıklı intizar, milna.slb bir 
zamanria ve elde edeceği menfaat.ıer karfl
sında eski bağları çozüp yenllerlne aa.nı • 
mat lçln meydana getirilmiş zlhiren heJ • 
betli bir dekordan mı lbaretUr? 
Bunl:ır, öyle suallerdir k1 umuml n1i7et1 

göz geıdlrlldfğl zaman sorulmamat n tu. 
şısında durulup uzun uzun dütünillınemM 
mümkun değildir. 

Filvaki İtalya bugün harb hartd bir mem 
leketfü. Fakat bitaraf detlldlr. AntttomL 
nlst iddia ve beyanatlarına ratmen Beril _ 
nin elbette iti sadık bir müttef11tJd1r. Bu •· 
yed~. esasen bir hayll inkişaf halinde bu -
lWlan sanaytlne şayanı dikkat bir hız ,.._ 
rebllırelc mevlcllne gelmift!r. D6ril n bir 
kısım lptldat madde bakımından AlmanJ&
nın ~sJeylcldlr. Son zamanda İtalyadan , .. 
çen yolcular, birçok Alman aanayllnln hal.. 
yaya hicret. ve orada tees.süa etmekte oldu.. 
tunıı görmüşlerdir. Bütün bunlardan çıta. 
rılabllecek n.et.lce mfihlmdlr ft denıokra& 
meınlekeUerln, İtalyanın bugün için neyi i
fada ettlğlnl anlamamazlıktan gelmekte oL 

malarına pek akıl erdirllemea. Harbln ip _ 
tldalarında, Alman orduları Lehlst.anın ı.u... 

IAsını tamamlamak uzere bulunuyc>rlarken 
Sovyet ordularının Leh arazisine dahil ol -
malarını görenler, bu hareketi, Almanyaya 
kar,~ •e onun rağmlne yapılmlf aaymaya 
pek çok meyil gosterdller. Yalcın mazt, bu 
sathi gönişün ne derece yanl14 oldutumı 
fa1Ja zaman geçmeden lsbat edlnrdl Oet-

ml.şl dii0 ünerek İtalya için de ayn! müllhL. 
~nın yerinde oktuğıınu sÖ}Semek elbette 
ki h:ıtah sayılamaz. Bu aebebledlr ld barblD 

anlaşılmJitır. nül~ sevkiyatının artınaa beklenebilir. Aydın 1'1 <A.A.l - AdUye Vekili Fethi istikamet•. cephelerin t.aaddildll. f11 veya 
Okyar ,ehrlmlzdetl tetkikat.ta bulunduktan Finlandiya bu reni~ hareket ihtimalleri menuubabs e-

Papanın vekili Alman 
hariciye müsteşarı ile 

görüştü 

Roma 17 (A.A.) - Berlinden Lavoro 
Pascistan garetesine bildirildiğine göre 
l»apa'nın vekili Monsenyör Orsenigo, ge
Ç~n Perşembe günü Almanya hariciye 
!?riisteşan Von Weiszaeker ile görüşmüş
tdr. Mülakat .bir buçuk saat sürmüştür. 

Şimal devletleri hariciye 
nazırlan toplanbsı 

Kopenhag, 17 (A.A.) - Ritzan ajan· 
ıından gelen malô.mata göre Danimarka, 

faveç \'e Norveç hariciye naz.ırlan a~le
bt ihıun.I Kopenhagda Şubatın 24 üncll 

\'e 25 inci günleri toplanacaklardır. 

Bir köylü Gediz 
nehrinde boğu du 

Amerikadaki Elanlar 
felAketzedelerı 2 b:n 

dolar gönderdiler 

aonra dtın aabah Sökeye hareket eylemff - Lord Chatfield sözlerine §Öyle devam dlllrkf'n bu iphamın da ortadan bJdınlma_ 
tir. etmiştir: sı yerindedir. İtalya neyt ifade ediyor? B1I 
Adlly~ Vekllt Aydından ayrılmadan önce Tecavüze karşı mücade'ede Rusyanın istifham daha ne zamana tadar bu kanıt 

gazetecllerı a.ptıdald beyanatta bulunmuı milzaheretini elde tın al ....... tuyrutne gözlere batmakta deY&m edecek. 
tur: . e eye ç ı,,,_. 0 tir? Dünya efltlrı umumiyeain1n 61reıımM 

(BqtarafJ l lnd Aylada) cMemlekettıı en sengin " inkişafa pek R~ya. kı daha bunoan altı ay evveline lstedl~I blr meçhul d• budW'. 
müsaid olan bir kötesinl tekrar gördüğüm- gelıncıye kadar efsanevi kaynaklan ve < . -m ı;; 

Attantlt psetulıı1n Atına mtımeaanı. Tt1r den pek mes'udum Cüınhurlyetin memle - taburlarının sayıc:ızlığı fle iştihar etmiı J•fı.m. VC.a91-ff' L..-m.•9 
lciyenink AEltinnla rtbilytık eıda~l.ll Bnı.lıl laAkayııhenke, kette yıırattıtı te~kltl eserleri her yerde bulunuyordu, muvaffak olamadık. Fakat --·-·· .. ··-··-··-···-····--·-----
Amerl a e e arum aç an ne a - · · k 
kındatl haberleri blldlrm.if Te Enla Akay - röze çarpmaktadır. bu muvaffallıyetsızliğimizin sebebinden Amerı· a buyuk b. 
ıren, Atlantis muhablrtne, oolı: müheyylc bir Aı'\llye tefldlt.tımmn bazı eksikleri ol - utanmak bize düşmez. Sonra hadisat iı.- lr 
auretı. aşatıdakl a!iwrle mukabele eyli - maltla beraber umumiyet ltlbarJle bıraktı- bat etmiştir ki. muvaffak olamadığımız- denı·z numayı·şı· yapacak 
m14tlr tı intibadan memnunum. Bu eksikli itleri i~ d d 1 t .. f t d h 1 '-

. male çalıpnalı: da nzltemlzdlr.ı an ° ayı eessu e m~ye e ma a YOA-
Bana Yerdlltnls haber, ben! derin auret- tur. Bundan başka. Fınllndiya yapılan 

te mütehaaia ettl Bu haber, eminim ti, blL k bul d'lm kl'fl . bu k Londra 17 (A A ) /\ll--ı1di.:w-e 
tlln Türk ltalblertnl 411 ayn! derecede mtı - D l h a e ı ez te ı erın ahraman , . - vgn:nu a.ı.u 
teha.ss1ıl edecektir. C0 Onga QVQ memlekete vukubulan tecavüzün bizim göre Amerika Pasifik denizinde büyfık 

ı:nts Ata11en, bundan sonra Türk _ Elen yanımızda yer almış bir memleket tara- bir deniz nümayişi yapacaktır. Bu n~ 
ittifakını menuubabl eylemlf •• fÖYl• de_ Kuvvetleri fmdan yapılmam~ olmasından dolayı mayi~e 130 gemi ve 350 tayyare ifd-
mfftlr= bahtivanz. rak edect>ktir. Nümayişte hiçbir yahu 
~• uır hasım nsl;retlndı Jı:aldılctan aon dl ı t t---ı '---- '-·· 

ra vücud bulan ve bu derece parlak bir Paris, 17 (A.A.) - Hava nazın Guy Bizim Finlinctiyay. yardım için eli- cı p oma veya gaze ~ DmAU" "" -

kardeşilk te.unOdtı halinde bıltltaf eyle _ le Chambre ile Polonya başvekili Si- mizden gelem her ne pahasına olursa lunmıyacakt".r. B. Ruıvelt'tn •yaba • 
mit olan TO?'t - B'lm uzl&4111uı tarihin tim korski arasında bugün Polonya hıva o'sun yapacağımızı bildirmekle bahtiya- ti esnasında yatiyle nümaylf sahnem -
diye tadar mlsallnl taydetmedltl bu hldi _ kuvvetlerinin Pariste ihyasına dair bir nın. (A.A.) ne gitmesi muhtemel görlllmektedir. 
ae, tsterım ki bilttın dtınya mWetıerlne ıil- a ti:mza ed.hn. t' B 1 -·······-· ························································ .... ····-···---················-·-· .... •••••• ..ı bir ntımune olauıı. an aşma ı ış ır. u an aşma 

____________ <_a.a.> Fransada bir Polonya ordusu teşkil edil- Sal:aalıtaa Sabaha 
mesine dair Fransa ile Polonya arasında 
imza edileıf itilafnameyi tamamlamak-BeJçikada da komünistler 
tadır. 

fznıir, 17 (Husust) - Menemen !11~h-
kemesine gehnek illere Maltepe koyun- tevkif ediliyorlar 
den atla yola çıkan Salih Karakaş adın- Brüksel, 17 (A.A.) - Polis memleke-

istifham levhası 
Geçea BiiJük Bm •in yıl linnitt 1. Mü&ıuekenln tin edUcUtt rta .... bu

bi kıuaun &arar ıtlJılairleriade ballı: n• 7apacatını ... ardL Se"fhıeeell 1wd• illa. 
rür biinrür atlıJlaalar ıririildi. Lendra caddelerinde balk odPa l'IW • ,....._ 
tını ... araut 1-ir lalli. .. rutple k .. •.ı-. O&om~bmere a&laytp .... ...,._ al -
nnJere &esadüf .. Udl h ......-S be,_. ..... eltırinl w .. ••• ~ -· 
l:a&mlf&lr. 

da bir köylü Gediz nehrinden g~erken tin mı..rhtel~ ~~rlerind~ ve bilhassa Brlk-
bofu1ırn11..+1119' Rlde komünis'tlere aıd binalarda araş-

Zelzele devam ediyor 
~.._. tınnalar yapmaktadırlar. Şlmdiy~ kadar Z~a, 17 (A.A.) - .Kazamızda dün ge-

• a d ilen biri belediye meclia azaa olmak üzere ce bıri 10.20 de, diğen bu sabah 4 te fid-
Bul garı stana gun er ild lrifi tevkif edllmiftir. Birçok propa- detli ze}zele olmuştur. Hasar yoktur. 

petroller ıanda malzemeli w vesikalar ele ıeçi- İzmir, 17 (A.A.) - Dün gece saat 
.. __ .._ 

1 1 1 yfada) rilmiftir. 23.40 da fehrimizd'e cenubdan garbe dol-
(&9ttan1U ne 18 ru iki saniye süren hafif bir zelzele ol-

Bulg.uistana gönderilecek R~ pet- Fransada bir casus muştur. 
roUerin:n Bulgaristandan tekrar :.hr~ç kur•una dizildı· --------
edilip edılıniyeceği maılım. degıı~r. ., Romanyada bir harici ticaret 
Bulgaristanın yıllık istihlakı (~.2:.) b.n Paris, 17 (A.A.) - Düşmanın lehine R8Zaretİ ihdas edildi 
~ndur. casusluk yaptıjl için Fransız asker! 

Bükref 17 (A.A.) - Kral tarafından 
neşredilen bir kararname ile bir harid 
ticaret nezareti ihdas edilmi§tir. Petrol 
umum komiserlilf yeni nezaretin servi~ 

Eden Maltada 
Vall<.'tta 17 (A.A.) - MüstemlekAt 

nazırı Eden dün akşam tayvare ile Ka
hlrl!den buraya gelmiş ve Malta hal· 
kın!i hitaben neşrettiği bir beyanna- : 
m~ kendisine gösterilen hararetlı 
kabulden dolayı teşekkür etmiş ve 

Britı:ı.nva bnparatorluğunı.ın vahdeti -

ni tri.·arüz ettirmiştir. 

mahkemeleri tarafından idama mahkılm 
edilen Lüksemburııu Jean Kulm kur§u
na dizilmiştir. -------

Avustralya hava 
kuvvetleri 

terinden birini teşkil edecektir. Bundan 
ba§ka milli iktısad nezaretinin ihracatla 
allkadar bQtiln aerviıleri harici ticaret 

Sidney 17 (A.A.) - Avustralya ha- nezaretine bağlanacaktır. 
va kuvvetleri için alınacak efrad ellt Yeni nezaretin başına hariciye neza
binden ibaret oldu!u halde ~ şim - retinin iktlaad daireai ıefi Christu ıeti-
diden 60 1>in ki.fi müracaat etmiftir. rtlecektir 

Barit 1tltip &Ull UI ,_ftt Pftt Hile& etllll __. M.u ........_ riril -
di • .Almaa,.U " ..... _ ~ ... l&a ftk'alar,aml ..... ........ ~ 
1g.ı; ed• öyle pıW •IMnl• .... iri rublJ'&lfdar, fklJ•loJa.Uer - .....,. 
,...... ....-.r ..... eel7e& •la7UI. lurbHlftl lulUrp ~.-. aiM .............. 
ta. A11Jü mellaamlan ............ Ba,. lltllJ deDlleB yeni Wr eemlJe& .na,. t*
...._ Tleant _.,...... tUr " ~ llemlae kadar ftklr, ....... .,. il 
..,._... u'a...t ~. telükl•, lraftaatler allak bal.ak oNa. Ve d•btl 
iri llart. .......... ......__. " Nalllrlerlnl tab.rlb etmı.&lr. Geçen unla ••. 
landardlil medHI _.,.. laeni9 d•ral•p kınmmı bulmadan yeni ltlr balll 
pa&IU 'tVdL N• iratlar 8ireeeli " ae ~ld• blfıeeetl meçhuldür. Fabt y1nı11 
711 1f1ıu1e teUmll ... Jftl tahrUa ılliltarm111 dehşeü rös&eriyor ki miieaftle 
~ laarbden Ulla .... "daha yıprat~ıdır. h haklka& öaün• yana AIL' 
~elbet .Whe lranfMÜ elaa medeniye\ diinyaauua manaarasaaı tuanu eL 
mek ril9 delftdlr. O ıaunaa: 

- Acaba ölenler mi bahtiJ'&I', kalantar mıT diye araın en yükselt •tr nok&aaaaa 
mesel& BYen& &epedne 1tJr lsWbam lnbaa asmak biç de minıws obaaa 
derim. .. ..._ 
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Bir eroin k ça <çı 
şebe tesi mey ana 

çı tarıl ı 
İstanbul zabıtası dün, bir müddetten

beri takib ve tarassud altında bulundur
duğu azılı sabıkalılardan müte§ekkil dört 
kişilik bir beyaz zehir kaçakçı şebekesi-

~ubat 18 

Paşabahçe şişe ve cam fabrikası mutemedi ban• 
kadan aldığı üç bin lirayı kaybet iğini iddia ediyor 

S 1tçül~r cemiyeti az:ıları belediye kcndilerile 
t_ş iici mesai ettiği takdirde süt işinin ko' ayca 

hailedi.ec ~ ğ ~ui söylüyorlar 
ni ,)takalaınağa muvaffak olmuştur. Paşa.bahçe ~işe ve cam fabrikası mu- gazetecilerden mürekkeb bir kalabalıii 

Bu cüretkar ve :kurnaz şebekenin ele- temecli Necati emniyeti suiistimal suçun- dolmuştur. 1 
Istanbul B;lediyesinin süt ~a~rika- ı kabul. edilirse 

36 b~n. ki~oyu ?u.lur. H~l başısı, Gala tada tramvay caddesinde bir dan adliyeye verilmiştir. Maarü Vekaleti cTalim ve Terbfyii 
sı inşa edecegi yazılmıştı. Hukumet. hukı Is!anbul şebnnın ıstihlakı SO bın eldiven satış mağazası işleten ve haki- Suçlu aleyhindeki iddia, mahiyet iti- heyeti> kendisinden eser hakkında soııı
fabrikanm malzemesinin İngfüereden kilo kadar tahmin olunmaktadır. A - katte bu nam altında eroin kaçakçıJığı barile şudur: lan cihetlere henilz cevab vermediğin<: 
temin edilen dövizle tedarik olunma- radaki 14 bin kilonun nereden istih - yapan Alber Adato adında biridir. Necati fabrikanın bütün tahsil işleri- den, duruşma müzekkerenin tekidi için( 

sını k~rnrl ~tırmıştır. Fakat bu dö - sal edildiği ancak süt satıcılarınca Zabıta Alber Adatonun bu gizli hüvi- ni deruhte etmiş bulunmaktadır. Mute- başka bir güne bırakılmıştır. 
vizle t!lmması lazım gelen daha lü - malfundur. yetini ve foyasını kısa bir zamanda mey- med, bu arada bir müddet evvel İş Ban- Dünkü celsede iddia makamı muavfll 
zumlu rnalzeme vardır. Bu itibarla süt Ahır işi hallolunduğuna göre iş şe- dana çıkarmakla beraber, kurnaz kaçak- kasından da 3 bin küsur lira tahsil et- ihsan Y:ersuvat tarafından temsil ~ 
fabrjka~ı malzemesi için döviz kalma- hirde süt fabrikası inşasına kal!yor. çının bu işde yalnız olmadığını da tes- miş, fakat bunu fabrikaya verroıyerek. miştir. 
mac,;1 :ia ihtimal dahilindedir. Bu tak- Fabrikanın inşası şüphesiz ki gecikecek bit etmiştir. harcamı_ştır. -----------
dirde fabrikanın inşası bir müddet da- tir. Halkın bugünkü fena şartlar al - Takiblerini artıran mcmurlnr Atberin Bilahare iş meydana ~ıkarak, had;se Topfanlılar: 
ha gecikecektir. tında süt jçmesine mani olabilmek i - Galatadaki mağazasına sık sık ~elen sa- müddeiumumiliğe intikal etmiş v: ta~-

Şt h;rde süt fabrikası inşa edilmesi çin fabrika inşa edilindye kadar is - bıkalı kaçakçılardan Ahrnedin peşine kik m.e~zuu o~u~ur. Su?lu, muddeı- Şoförler cemiyetinin umumı 
192 7 ~en esinde karar altına alınm•.şt•. tihsaJ v~ tevzi. satış işleri ıslah olun - düşmüşler ve az sonra da Lfıngndaki 16 umumılıkte verdiği ıfaded~. . . toplantısı tehir edildi 
İki sere zarfında bununlal alakadar ması lazım gelmektedir. Belediye, tet sayılı evini bir eroin satış yeri haline ge- - Ben b_u para~ yemış de~ılim, fa- Dün yapılması mukarrer olan İstanbu:i 
işler görülmüş, Ziraat Vekaletinin mü kikat yaptırın~ ve müstahsilin sütü te tirdiğini öğrenmişlerdir. kat kaybettı.m ve ıade ~demcdım. Bor- şoförler cemlycU umumi heyet toplan~ 
dahalr-c;'le ahırların ıslahına başlann - miz ola!'ak satıcıya dagı· tmakta oldu - 'r\:· b . d t 1 ·r . cumu tanıyor ve ödemeyı de deruhte e- ekseri.ret olmadlğından ayın 23 üne tebUI 

.u~ın u cıvar a arassuc vazı esı ya- • . . 
rak b<'lt>diye hududu dahilindeki köy- ;;..,, kanaati ....... varmıştır. cu halde be- Ahın . . d b diyorum. Hatta 400 lırasım vermış bu- edilmiştir. 

~... u~ "< pan .memurlar edın cvın en sa ı- d i - . 1 d b. 'k' · kl' h la m" ter; led' · · d'l'k ~ · "t ' . Iunuyorum alt tarafını a adc edece- umuml heyetin bu toplantısında şofor -er e ır ve ı ı me ı a ır r us - ıyenın şun ı ı yapacagı ış. su o- kalı kaçakçılardan Gala talı Neşetın çık- w. • • lerin birçok dilek ve ihtlyaçlan mevzuubab.S 
na. b:itün ahırlar maeuba muvafık dclarmı, süt satıcılarının tevzi ve sa- tığını görmüşler ve bir müddet takib et- gım, de~tı.r. . • . ·~ . olacak. bunların temini için belediye iktı .. 
bir c:e~ilde ıslah edilmiştir. tıc; işlerini ıslah etmektir. Bu da Süt- tikten sonra kendisini yska'amak iste- Necatı 2 ıncı sorgu hakımlıgme verı- sad mUdürlüğUne verilmek üzere blr dije~ 

Sü•\in 5;3rrılmac;ından evlerimize ge- cüler Cemiveti idare he~tine nazaran mişlerdir. Memurlar tarafından yakala-
1 
lerek, ha~ın.da .n~ tahklkat açılm~şt~r. hazırl:ı:"lacaktır. ı 

liıır:v,,. kadar geç;rdiği safahat tetki1< oek kolaydır. Cemiyet azalan şu fi - nacağını !hisseden sabıkalı ele gecmc- Sorgu haklını Kaşif maznunu sorguya' ........................................................ ---ı 
edılr-cek olurs~ görülür ki şikayetleri kirdedir: m~k için kaçmak istemiş ~e bu har~ke- 1 çcktikt~n sonrn,_ tevk·if· etmişti~. ( T i y AT Q l AR ) 
rnucib ol:.ın şeyler bilhassa nakil ve sn- - Belediye bizimle mesai birliği tine de meydan verilmeyince bu sefer Tahk1kat, derınleştırılmcktcdır. - -
tış Psnnı::·nda hadis olmaktadır. Müs - vantığı takdirde bu lıl gayet çabuk h~l- memurlarla mücadeleye başlamıştır. iki dari fabrikatörü ceza 
tahcil tit;zli~e riayet ederek sütü is - le·:Hir. Cemiyet, 36 bin kilo sütü he~- Az.ılı kaçakçı yakalanmış, üzeri aran- mah em SİıB sevkedi diler 
tihs9.l etmekte ve gene az çok temiz rtün 50 bin kiloya çıkaran. yani her - dığı zaman mühim miktarda eroin b1ı-
kablnrdn mutdvassıtların eline kadar ~Ü'1 süte 14 bin ıkilo Terkos suyu katan lunmuş ve müsadere edilmiştir. Piya~aya noksan mesahalı deri scvke
nakletmektedir. Ancak. süt odaları de- muhtekirleri tesbit etmiş bulunmak _ Bundan sonra memurlar Ahmedin den bazı deri !abrikatörlen hakkında 
nilen bu yerlerde süt telvis edilmek' e tadır. Hangi semtte temiz, hangi semt- Langadaki ·evine ani bir baskın yapını.ş- adliyece takibata geçildiğim yazmıştık. 
ve lm odalardadır ki sütle su ayni ma- te sulu, hangi semtte gayri sıhhi süt lar, araştırma neticesinde bu evde de 1 Bu tahkikat neticel.e?e:ek: Raf~el Am
nay1 ifade: ederek safiyetini kaybet - sa ılaığ'ını bi1di~miz halde birşev ya-j mühim miktarda eroin ve esrar bulmuş- ram ve Aleko Tulo ısımıerınde ikı fab-
mekteriir. Çünkü fstanbulda istihsal P- natr'•vnr. elimiz. 'kolumu~ bag·ı~ ve 1 d rikatörün suçlan tesbit ve asliye G ncı 

ar ır. k ·1 l rd. dilen süt 30 bin kilodan ibarettir. Ha- boı.r11 umttz bükük olaTak bu hali sey _ Bu araştırma esnasında evde bul'.lnan ceza mahkemesine sev .. edi mış e tr. 
rictcn de 6 bin kilo inclt sütü geldiği f -Pchroruz.• Ahmed ve gene sabıkalı kaçakılardan Duruşmalarına, bugunlerde başlana-

Dun Uç nt1mobil 
k zası oldu 

IB~r boya fabrikasın~an 
yangın çı tı 

Dün .şehrimizin muhtelif ~~rlerin_de ü_ç Dün akşam geç vakit Yedikulede fm-

Battal adında biri yakalanarak Emniyet caktır. 

Müdürlüğüne getirilmişlerdir. Afrodit davası talik edildi 
Ahmed ve arkadaşları bu eroinleri Al-

ber Adatodan satın aldıklarım söylemiş
lerdir. 

Dün de mahkeme salonunu ağzına ka-

Şehh t!yatrosu Tcpcbıışmda dram k.ı.smınc14 

Gündüz s:ınt 15,30 da 
akfam saat 20,SO da 

O Kadın 
lıUklll caddeııı komedi tınnmda 

Gilndüz saat 15,30 da 
&kfam ı;a.at 20,SO '1a 

Oğlumuz 

Halt operetinde bugiln gündüz 18 da 
Ak.şam 9 da 

Leblebici Hor hor 

ö de ost 
Burhan Cahid Morkaya 

Yeni çıktı 

Tevzi yeri: Köroğlu matbaasıdır. 
otomobıl kazası olmuş, bu r..ızden uç kı- rahor caddesinde Asaf sokağında Şevki
ti yaralanmıştır.. ye aid 4 sayılı tamamen klırgir boya fab-

Fener cadd~ınde Osmanbe~ hanında rikasından yangın çıkmıştır. 
oturan ~edın .~ ya§Ianndaki oğlu ~n-, · Yangın fabrikanın boya kurutma kıs
car e~·l~rının önunde oynarken, UnA.~- nundaki oksijen tüpünün patlamasından 
panı ıstik?met~den ~elmekte olan şofor çıktığı için süratle genişlemiş ve bu kı
Yıusufun ıdaresındeki 3659 sayılı otomo- sun dahilindeki kumaşlara aırayet et-

Başta A 'ıber Adato olduğu halde bu 
azılı şebeke efradı yarın Asllye 5 inri 
ceza mahkemesine teslim edileceklercHr. 

cA.frodih romanından çıkan müsteh-, 
ceniyet davasına· dün öğleden evvel As
liye 7 inci ceza mahkemesinde ve Ağır-1 
ceza salonunda devam edilmiştir. 1 

dar Üniversite talebeleri, münevverler, '-'---------..... ---"' 

bilin çarpmasile yaralanmııtır; ı miştir . 
.. Yaralı çocuk t~davi altına a.ınmış. §O- Fabrikada bulunan işçiler, yangının Maliye Vekaleti, hazineden tekaüd ve 

for hakkında takıbata başlanmıştır. 1 söndürülmesi için çalışmışlarsa da ate~i yetim maaşı alanların merkezde fotog-

TekaUd ve· yetim maaşı 
alan:arm ~aliye VekA'etinde 
fotoğraf arı butundurufacalc 

İkinci kaza, Gümüşsuyunda olmuştur. .. 1. ~i .. l dir -ı raflarının bulundurulmasına karar ver-on ıyem~·~ er . . . 
Maçkada Hacıemin so~ğmda ~ sa;,1lı I Bu sırada itfaiye yangın mahalline meştir. Fotograflann arkasııın sahıbinın 

apartımnnda oturan Yuksek Muh:Odis gelmiş ve ateşin genişlemesine meydan ismi, soyadı ile aylığın kayıdlı bulunı.lu
meklebi profesörlerinden İhsan Gunnn d .-ı: d"' .. ı- ğu kazanın Lıınıi ve sıra numarası yazıla-.. verme en ::ıun urmuş ur. 
Gürnüşsuyu caddesinden geçerken şofor Yangının ne suretle çıktığı ve fabri- cak ve bunlar Mayıs sonuna kadar Ve-
Alinin ida:esindeki 1665 sayılı otomobi- kanın sigortalı olup olmadığı tahkik e- kAlete gönderilmiş bulunacaktır. ~.o ya-
Iin sadmesme maruz kalmıştır. d"l ekt dir §Uldan küçük çocuklar foto.,.a.f gonder-

f _ .. d~ ı m c . lm 
Bu çarpma sonunda pro esor vucu u- mekten müstesna tutu uştur. 

nün muhtelif yerlerinden yaralandığın- İki yangm bnşlan~ct söndürüldü 
dan, tedavi edilmek üzere Şişli Sıhhat Dün Bakırköyünde Kartaltepede Ka-
Yurduna .ka1dınlmışt1r. racftim oğluna aid ahşab evden yan~ın 

Knzayı. müteakıb kaçan şoför, bir çti·rnış, itfaiye tarafından büyümeden 
m:iddet sonra zabıta tarafından yakalan- bastmlmı tır. 
mış ve hakkında kanuni takibata başlan- Bundan başka Karagümrükte de c:li-
mıştır. ğer bir yangın o\muş, Kokulubahçe soka-

Üçüncü kaza da Bahçekapıda cercynn ğında Niyaziye aid 4 numaralı evin alt 
etmiştir. katından çıkan ateş, itfaiye tarafından 

İstanbul Ticaret Bor.:;ası veznedarı ts- söndürülmüştür. 
mail Hakkı Bahçekapı caddesinden ge- ------------
çerken şoför Abdurrahrnnnın kullandığı 
4365 sayılı otomobilin çarpmasile ellerin
den ve ayaklanndan yaralanmı.ştır. 

Poll!4 1
1!: 

iki vııpur ithalat eşyası re1 '°'i 
Dün limanımıza İtalyan bandıralı Cita 

di Bari vapurile mühim miktarda maki
ne ve aksamı, boş çuval, cam, elektrik 
malzemesi, tıbbi ecza, boya ve verni~, 
demir ve çelik eşya, balıkçı ma, zemesı, 
kakao, fırça, bisiklet aksamı, lfıstik eş~R, 
röntgen filmi, yün mensucat, pamuk ıp
liği, radyo ve aksamı, madcnt P.şya vesa-ı 
ire gelmiştir. 

YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

A Si 1 
bu?unan bir aebrln velvelesi arasında mnthiş bir aşk Alevler içinde A ... 

RomAnını tasvir eden ve 

D O R O T H Y L A M O U R 'un 
Bntlln gQzelliğini parl!lhm ve 

LEW AVRES ve LIONEL ATWILL 
ile baraber yaratılan Fransızca sozın 

Filmini takş edecektir. ~a!ouş~ır!~ o~ve~O~lz!nsenl 
bulunan bu filmde: Bir kadımn en feci saatlerınl mllthış ıbtıra.slnrını 

göz:erinlz OnQnde cRnlanacaklır. 

Eugün SAKAR Y A Sinemasında 
iki büylik ~e göriilmemiş film bir den 

Aşkın ölnmn 
Paris operasında botnn baletlerinin 

tşlirakile çevrilmiş bir tilm 

Polis hazır ol 
Hisst müessir büyük bir maoera 

ve 11bıta tilrnl Yaralı tedavi altına a!.ınmış, kn1..aya 
1ebeb olan şoför yakalanmıştır. 

Bir çoCtJk tramvııydan atlarken 
düştü 

Sultanahmedde Akbıyık mahallesinde 
Hamam sokağında 26 numarah evde o
turan İsmailin oğlu 10 yaşlarında Bür-

Romanya bandıralı Transilvanyı va. j 
puru. da matbaa mürckke:bi getirmf~tlr. ~---. Bugün aaat 11 ve 1 de tonzilltlı matineler 

Yapak ihracatını mürakabe hanettin, Yedikule - Sirkeci hattına iş-
niz1mnamc.!İ tasdik edildi liyen 2766 sayılı vatman Nurinin idare-

Ticnrette tağşişin men'i ve ihracatm sindeki tramvaya Divanyolundan geçer
mürakabc ve kontrolu hakkmdaki kn- ken atlamak istem~, muvaffak olamıya
nun hük"Ümlcrine tevfikan yapağı ihra- rak caddeye düşmüştür. 
catının mürakabe altına alınması h:ık-1 Bu sukut neticesinde yaralanan, çocuk 
kındaki nizaınn~e. Vc~iller Heyetinin tedavi altına alınmış, kaza etrafında tah
tasdikinden geçmıştır. NızamnamP 1 Ni-ıkikata başlanmıştır. 
san 940 tarihinde mer'iyete g~recekttr. Satiye binasına 159 bin lira 

Hazırlanan nizamnameye gorc, yapa.. kıymet takdir edildi 
lsta b ı 1zın·r Mersin ve Samsun h-

ğı n u , ı • . . T' t Satiye ;binasının Elektrik Tramvay 
ınanlarında kontrol cdıle<:ektır. ıcare Tünel İşletmesi Müdfülüğü' t r d ' 

.. - ~ erlerde mu- arn ın an 
Vekftleti tuzum gorecetr.• . Y d bılc- satın alınacağı yazılmıştı. Binay~ takdir 
valdtat kontrol merkezlen ihdas e e . . edilen yeni kıymet 159 bin liradır. 
cektir. Nizamnamede yapağlann ta~rufı, Muhakemenin neticesine göre mal sahi 
toleransı, ambalaj, kontrol şekillen v~ I bi belli olacak, Belediye binaıun ı>arası-

·zamnameye aykın harekette bulunan nı ona verecektir. 
nı d bQkilrnler mevcuddur. 1ar hakkın a 

TÜr<~ÇC. SJZLÜ - 1 ÜRKÇE ŞARKIL~ 
. tr ki tıede devam edıyor. Mem-

GörOlmenı i~ bn~ Q,{ mu va a .kYI enstadları ve en iyi okuyucu
leketimtzln en tanınmış musı dl r 
ıannm tertip ettıkleri musiki kısmı seyirr5ııerllNgl\şDy eAyo • 

TAKSiM SiNEMA 
Bugtın ıaat ı ı ve ı de tenzilatlı matineler -
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Yarın lıarbin buraya da sıçraması 
varid olabilir mi, niçin, nasıl, 

netice nege varır ? 
-----···,-··-··--·---·----YAZAN ··----·---- . 

~Emekli general B. Emir Erkilot ~ 
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Hadiseler KaffJSUlda 1 

Gönül ister ki 
R adyomuz bir tane idi. İstanbul tifa etwinler, sinemada &6rdüklerlnl 

radyosu da çal wpnaya ~layın- taklide yeltenmesinler. 

* ca iki oluyoc. cO n,. 
Gönül ister ki, Şehir tiyatrosunda' oynanan 
ŞikAyet mevzuu birken iki olmasın. dın• piyesi rağbet gördü. Bir aydu * fazla zamandır devam edf-,or. 
p art · · ~ ....... 1. Gönül ister ki: 
~z .. ~ ye~ ~06 

91)' ..... yomıUf- Tiv~tro da balkın tiyatro ıever!tll-
Gonul ~er ki~ . ğine .biraz dikkat etsin d.. bi~ oL"nU19 
Salıys. yahud Çarp.mbaya yenıden da b' . d -·..+ır ı 

L.- ay 1r pıyes egı'J~ s n. 
-panm~m. * 

* Svka.k köpekleri çotaJımıl. belediye. Bazı if yerlerinde ha.. kolaytdl 
bunları toplattırıyormUf. gösteriliyor. Fakat bazı it yerlerindl 

Gönül ister ki: halk cyarm gel. öbür gO:n .. ı. ıe aTD-
Bir sene sonra tekrar 80kak tapek- tuluyor ve itleri sürilıncemlde kalı • 

!erinin toplattırılmasına lilzum hiase- yor. 1 'T 
dilmem~ için ürmıelerine meydan GönilJ ister ki: 
verilmesin. Bir gün için onllfr, fftertnf .cınınc. 

* Eminönü meydanı 
Gönül ister ki: 

mede bıraı.tıklan kimselerin yerind8 
tamim ediliyor. ol!unlar w git gel. iyi mt, fena mı an

lasınlar. 

Tanzim işi el yordamile yapılma -
sın da tanzimden sonra c01.madı. yeni 
baştan denilerek• bir kere daha tanzi
me ihtiyl'C basıl olmum. 

* Sinemalar ·bugünlerde çok kalaba -
lık. Varsın kalabalık olsun. 

Gönül ister ki: 
Sinemaya gidenler, s~tmekle ik-

* Sehrin imar plim bitmek O.re l • 
mtş. 

G~ül ister iki: 
Oğlumun, oğlunun, oğlunun oğlu ba 

plAnın tatbik eclilmif ol.dulunu glk • 
sün. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Hileklrların cezası Tavus tavuk melezi 

Çok eskiden Pa Bir tavuala bir ....--------.. 
riste bile yapan - • tavuğu ayni yere ' 
esnafa karp şid - koymtıflar, tavuk 
detli tedbirler a - \ yumurtlamı1- Ku -

\ 1 
lınmakta idi. Hl • luçka yatnuJ, çı -
lekin suya atmak ,.. kan civcivler, ta -
bu tedbirlerin bel- ' ~ vusla tavuk ara -

Ya1mıdoğunun dcmiryohı ıebekuinı gösterir harita li başlısı idi. Si bir nesil olmuş. , a.;'.-, 

-k Harb yakındoğuya nada, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelan- daha şimdiden yardım ediyorlar. Çünkü Resimde görülen llet içine konulan !Fakat bu neısil ürememi~. Çftnkil tavu. G eçen B~.yu işt' Kafkasya da ve daha bilmem nerelerdE"n garb cep- tehdid olunan istikametlere her taraf tan hilekar alet harekete getirilerek havaya la tavuk melezleri yumurtlamıyorlar • 
lt çabuk sırayet e.tm ~· b' t A' hesine taze kuvvetler gelebileceği gi bi kuvvet yetiştirebilecekler ve sonra da fırlatılır, ve epey korku geçirdikten ıon· mıı. • 

ısır, Çanakkale, Filistın, a ıs an. - Yakınprk da aleddevam kuvvetlenecek- bu kuvvetleri besleyip ikm.a'de işe yara- ra suya düşerdi. Sudan kurtanldılı za - * 
~n, Irak, İran ve ni:~v~~ Ba~:~: ~ tir. yacaklardır. man bir daha hile yapmaya tövbe ederdi 

v~ Kar~denizler uy~ lmuştu. Hem 1 İngiliz ve Franm.s manda, hüküm veya Fakat fiındiki harb acaba sonuna ka- * Mareşal Manerhaym 
;enesmde bırer savat yen ; lan muha- ittifakı altında bulunan Mısır, Filistm, 1 dar mı Almanlarla müttefiklerin arasına Mareşal Manerhaym biltiln l"inlAndl -
e Çanakkale ve Balkanla~ a o Suriye ft Irakda müttefiklerin ne mık-, münhasır kalacaktır? .Rus-Fin harbi sa- F ordun otomobilleri yahlann hilrmetinl kazatıılllfbr. Evvel • 

le.beler kat'I mahiyette idıler. .. _ 1 tar kuvvetleri bulunduğunu bi'eıniyo - dece bu iki devlet arasında mı neticele- . tadar den Çar tarafından Alman ordUllUna kftl-
Fil akk l seferinin Buyuk . . akl .. _ ..... _ : . 'd k . , Sef b 1903 senesınden 1928 ll!fteslıı• _ vaki Çan a e • nız. Fakat gıttikçıe artac arı ı.cuuıun o- nıp gı ece tır. er er olmuş ve tepe- p kahramanlıklan yilmnden nipnla t.~ 

llarbin seyri üzerindeki tesirj kat'ı ma - tuna bilen bu kuvvetler, ~..irk ordulaı ile den tırnağa kadar silahlanmış İtalyanın Ford fabrikalannda imal edilmif otom<>- tif edilmiftL Bili.hare Rus orduau karp-
h~Yette olmtıftu: çünkü, eğer bu ı~:!: birlikte, yakmdıotuda sükun .. ve ~izamı harbe ~üd~alesi. bir emriva.ki ~imadan bil ayıs~ 23,~,000 dur. Bu hesabla 1e11e smda gösterdiği kahramanlık Kayzer t1-
bız kaybedeydik Boğazlar y.oı~ aç d korwnağa yarayacaklardır. Şuphesız, ya bu harbm bıtmesıne acaba ımkan var 

1 

bqına bır mılyon otomobil isabet eder. alından taltif edilerek ondan da 01,_ 
Ve Rusya itillf devletlerile ıttısal pey a kınşar.k artık kolay yenilir ve yutulur mıdır? Şiına\.f Amerika devletler birli • Amerika nüfusu 130 milyon oldutuna r dı. y if d 'k mtıer 1-
~crek silah, cephane ve hara malzeme: bir meta olmaktan, ıün ıeçtikçe daha ~- ğinin kara, ~ava ve deniz teslihatma bu öre, Amerikada yalnız l'ord otomobtl al etın yaşın a 1 en ona n 
li ihtiyaçlan temin olunacak ve bu su ki yade kurtulmllflur. O halde Mısırda, 1' i- derece germı vermesi yani dağlar kadıır ı 

1 
tmiş 

1 
d ltl kifıiye bir l"ord şan göndermişti. Fakat o yalnız bir ta 

tet'e onun Almanya üzerindeki tazyi listinde Suriyede ve muhtemelen 1- kabarık para yekılnbn sarfetmesi acaba ima ~.1 . ~styd ı, C:. nifan taşır: Flnllndiya sallbl 
artarak harb 'belki hem kısa sürecek ve rakta ~lunan müttefik kuvvetlere, Türk nedendir, otoıno 1 ısa e er Yetml§ yaşında oldujıı halde .kaplan 
ltusya galibler arasında bulunmakla. do- ordusu gibi, yakındojuda bir barıı ve Bu vaziyette artık sulh d~nülür * avına gitıniftir. 
tu Avrupanın ve yakındoğunu~r~~::~ ı müdafaa Amili eözile bakmakta bata ol- mü? Hem de farzı muhal, muvakkat bir A"'ıaç kesme meısiml * 
baınbaş.ka bir şey olacaktı. Tu Y

1 
_ maz. sulh olsa da bunun ne faydası olabilir? • 

Çanakkaleyi müdafaada muvaffak 
0

1';8 I Müttefiklerin yakınprk ordularına Çünkü harb iki üç sene sonra yeniden Yeni Zelandada ormanlardan afaç keıı En ÇOk ÇIJ ıçenler 
aı hem bunları menetti, hem de Ç~ 1 

:: düşmesi muhtemel harb vazifelerine gc- patlak verecek değil midir?! Fakat mu - mek nıhsatı muayyen aylarda verilir. Bu En fazla kahve içenler Fransızlardır 
Yıkılmasına sebeb oldu. Bu":dan 1 afdik lince, bunları haritaya bakarak mütalea haribler garb cephesinde muharebe ede- 1 beb kuşların yuımırtladıklan mev _ Nitekim İngilizler de çay içmekte biriD 
tier biz Çanakkaled~ mağtub 0 s~arafa kabildir. Mesela bizzat Mısırın garbden miyorlar. Her iki taraf müstahkem mev .. na se 

1 
k 'lettk k • i lirler. Dllnyanın senelik çay ıstnı 

llluhakkak ki Bulgar•stan ka.rşı Bal _ yani Lfbyadan ve havadan bir taarruıa zilerin gerisinde şimdilik sadece hazırla- aimlerde a~ç arın esı uı yumur c ee 
1 

kil d Bu mikta 
ıeçeeek ve bu suret 1-e Almany .mın acak _ uğraması halinde bu ülkenin garb hu -ı nıyor ve kuvvetleniyor. Bunun sonu a _ tal arının zıyan olmasına ve binnetice ba· salt bet yüz ~.yon ° ur. . 
kanlar cihetinden ihııta<:ı tama~r:~ğin _ dud'arile. havalarını müdafaa icab. ed~ - cab~ ~~k ölçüde bir yarma :nuhare _ zı kuş nesillerinin inkıru bulmasına mA nn .yansa İngılizler tarafından istihW 
tt. Romanya da erken harbe g cektir. Bı»ıassa unutmamalıdır kı Su - besı mıdır? Fakat ahval ve efkara bakı- ni olmaktır. edilir. 
den harb uzaınıyacaktı. _ bin veyş kanalı hava taarruzlarından fazla lırsa böyle bir şeye imkan yok gfüidir --

Bundan başka geçen Buyuk Har sile m.:iteess'ir olabilecek bir hedeftir. Her iki taraf müstahkem mevzilerinin 
•onunda itilaf ordular!nın· ··Maked~{:r1: Mısıra taarruz Filistin ve Suriyeye de tetkiki d-e muhariblerin garb cephesiıtde 
d~ Bulgar ve Fılistinac 'lurk. c~prbın 1_ taarruz demektir. Onun için garbden Ka bir yarma muharebesine kalkışmaların· 
nı ) armağa muvaffak oırnalanh ausun _ 1 hire istikametinde vukubulacak herhan- dan bir fayda çıkamıyacağını gösteriyor. 
t'J . iması us 1 af devletlerince kaz~nı r si de- gi bir askeri hareketin, karşısında yalııız Bir taraftan sulh memul olmadığına 
da Alman garb cephesinın de ınme Mısır ve İngiliz kuvvetlerini değil müt- ve diğer cihetten harbi kat'iyetle bitir -
~esinde kat'i tesirlı oımuştu. .. "k tefik orduları bulması mantıkan lazım - meğe elverişli ve lüzumlu olan büyük ve 

)t' geçen BuV'J 
Bu suretle anlaşılır ı . . kın d~ğu dır. Çünkü Mısıra garbden ve havadan kat'i müsademelerin garb cephesinde vu 

Rarbde Balkan yarımadası!"' ~a rb cep- teveccüh edecek olan bir tehdid ve bir kubulmalan ımıbtemel görülmediğine ge 
harb meydanlan batı Avru~a ga parça- tehlikenin hududu Kudüa, Sam ve hatt! re o halde harbin tevessü ve inkişaf za-
hesini tamamlayan rsasl~ ~ırer 

1 

Halebde bitmez. Bunun doğu Akdenize ruretinde oldutunu kabul etmek iktiza 
dan başka bir şey değlldıleı. teveccüh edecek bir taarruzun tardında eder. Şirndiltk harbin tevessü ihtimaM 

Batı Avrupa harbinin kıvılcımları e -!yakın doğudaki müttefik kuvvetlerin Finlandiya ve İ'Skandinavyada yakın ve 
ier bugün henüz buralarA sıçra;d~unıı mühim rolleri olacaktır. ı muhtemel görünüyor. Yann ayn! ihtl -
bulunuyorlarsa bu baş11ca iki A en~a B -·•etle Mısır Filistin, Su- mal yakınşark için de varfd olabilir. Jl!I-

' · ·n tuttun.- u ·- ' . 
devletinin İtaiya ile Türkıyenı ' . t- · e ve Iraktaki müttefik kuvveı-ı hasıl İtalya ve Amet"ıkanm harbe ıfrme-
1 ' k · asetli sıyase ny · de h b n-·'-ilir Bunun llrı ihtiyatlı, tedbir ve ıy b . · "erin müdafaa sialannın Balkanlardan, lerile ar umum ~ · 
ten ileri gelir. Bu iki devle~:e~ . ~~~= Karadenizin şimal ve dbğu sahillerine böyle olmasına. bir de beynelmflel cltln
harb(. girmesi diğerini de suruklıy h tti Kafkas illerile Hazer denizi kıyı - ya m.-elelerinln artık bu harbde tat't 
ceği gibi harbin Avrupada :ımumileşme- ıa:ına kadar uzayacaklan tahmin oluna- bir hal ~rmeleri lilzumuna bita~ mil
si neticesini de verebilir. b'l 'r rv.nkü Mısır Filiatin Suriveden ve Jetlerde beslenen kanaatler de saık 01 • 

· b kacak ye- ı ı · ..,,... ' ' · 
Yakındoğııda harbi gen ıra . ve Iraktan oralara giden deniz ve demiryol maktadır. 

ili bir Amil de Fransa:-ım f;urıy~d\ 'rtibatlan vardır. Bu askeri hareketler - Ortaya atılmıt olan harb hedefiednln 
İngı'terenin Mısır ve FiJic:tindc gıttı. çe ı B körfezi üzerinden Bağdad - Mu- genif f(lnnılleri de harbin uzayıp genif • 
artmakta olan askeri kuvvetleridı~. ~ıl - del :::enderşapur _ Tahran demiryo - leyecelfne diğer bir delil daha tefkil • 
ha a İngiltere bakımında•ı, harbın ~ - ~ ima\e nakledilebilecek Hind ordu - derler. Gerçi tamamile haklı ve !dil bfr 
nüz başındayız. Bütün devletlerde ~~- he ş 'bil _k rol oynayabileceklerdir. ....ıh imanların elinden gelen bir §eY deAtl 
le ve hafta ıle ölçülen seferberlik tngıl.:~ la~::ulü; ki yaıkındoğunun yeni de - dir, fakat Avrupa ve Asyada insan elile 
irnpa ratıorlu~nda avlar ve senelerle su . 11 b semtte banpn idamesine, (Devamı 9 uncu sayfada) 
t er. Bu sebeb1e her . b r ay geçt ikçe Ka - mıryo an u 

Bir karakterin izahı 
B:r Fransız muharririnin, pliba 

Henrl Bataille.in Pollcbe timini ta
şıyan bir eseri vardır: 

- Daima gülen. ,Wdüren. her 
vakit neş'eli. uyul. başkalarının 

88adetinden saadet duyar bir adamı 
tasvir eder. fakat IMl adll!DUD iÇi dı
tına hiç benzemez. P hassu. ınce. 
seven hatıl alıngan bir ruhu vardır. 
Anka~ada oturan bayan cA.J.•nin 

a'Jllattıiı hiklye bana bu tiyatro pi· 
yesini hatırlattı. Bu erkek karakteri 
nadir bulunur. w daima hayalinin 
erişemiyeceği kadar yüksekte bu
lunduğunu sandığ:ı ıenç kızı sever 
ve bir crefa sevdi mi. haıyır sevgisini 
açığa vurdu mu bir yanAr daj ha· 
llndedir. coşar, çok kudtançtır. o nis-

bette de sadık olur. Ben dalına nor-

• 

mal karakteri tercih ederim. fakat 
bu nokta ve bu kayıd haric olmak tl· 
zere bu anlattığım karaktere mali• 
o.la."la kaqı da zlfım vardır. 

Bayan cA.J:• bu imbatı dinlf"dik· 
ten sonra hattı hareketini beğendilf 
tekild~ tesblt edbllir. 

* cU1.Ull Elibe: 
Mektubunuzda izhar ettl~tıla 

ikinci arzuyu is'at edemiyeceitml 
ıanıyorum. Sizi memnun etmek an
cak gazeteye de yazmak suretfle 
mümkün olabilir, dürüatlüjün icab 
ettirdiği budur. 

* Bayan Hayriyeye: 
Lakayıd görününilz. arzusunu 

arttırmış olursunuz. lnız dikkalt 
ediniz. 1Akay1d görünm~k. soğull 
davranmak değildir. 

TEYZE 

' 
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C: TARİHİ TETKİKLER ::1 Süveyş kanalı ve İngiliz 
• 
lstanbulun 7 büyük camii imparatorluğunun mndaf aası 

r-··················· .. ······ Y A Z A N -····························: 
İ HASAN ALI EDiZ J hakkında neler bilmeliyiz? - . . 

Avustra~;-;;-·~~~·· .. z-;i;d;ci·~~:·ı·s:a·4··~ü;:·;:;;;;a·~; .. ;;;~· Hoıan~ 
mühim miktarda askeri kuvvetin Sil- gelmektedir. Kanaldan ayni yıl içind'I 
veyş kanalına ge~si. tekrar bütün Hold.ndaya aid 2.364.000 hacminde 3~ı 
dünyanın gözlerini Süveyşe çevirmesi- gemi geçmiştir. Bu miktar % 8,34 tut' 

C "Son Posta,, nın tariht bahisler muharriri yazıyor :] 
Bir gün, bir lisenin sm sınıfının ede- 11e sebeb oldu. maktadır. Holandayı müteakib 2 mil' 

biyat §UPesi talebelerinden hır de1ikan- 9 1ıya, uzaktan minareleri görünen mu:ız- Suveyş kannlı Hindiistana, uzlak yon 37 bin ton, 332 gemi ve % 7,I 
Şarka gı·den en kısa "!..•oldur. Süveyş nlsbetle l<'ransa; 1.609.000 ton. 316 

zam Süleymaniyeyi gösterdim. Uf o1sun .J ,. ... 

diye sordum: k:analı mevcud olmasaydı, veyahud gemi ve 5,63 nisbetle İtalya gelmekti' 
_ Hangi csmi,- bu kanal İngiltereye düşman bir kuv- clir. ıJ 
Dedim. Kızardı, yutbmdıı: vetin elinde buiunsae1dı. İngiltereden Bu rakamlardan da pekall anlaş • 
_ Aya.sofra değil :ın1, Hir...distana ve uzak şarka giden gemi- dığma göre. bir yıl içinde Süveyş kti 
DedL ler, bütün Afrikayı dolaşarak aylarca na·l 1nd:.ın geçen İngiliz gemilerinin tO" 
İnanılmaz f'!Y· Bu gencin bana hür - süren uzun bir yol katetmek mecburi- najı ve miktarı. bir arada alınmış b~ 

met ve sevgisi olduğunu eildiğimden ö- .. yetinde kalacaklaTdL tün diğer gemilerin tonaj ve miktarJ.ll" 
türüdür ki cevabında .ımı9lım idi di~·chi- Süvcyş kanalı 1869 yılında açılmış- dan fazladır. 
lirim: Ve hiç korkmadan ilave -edebiJi - tı. Kanalın ilk açılış zamanlarında bü- Bütün bunları nazarı dikkate alııi' 
rlm ki: yük Britanya impalratorlu~tmun ka· ca, İngilterenin Süveys kanalına ve!' 

- YenicamUn kaç minaresi vardır,, naldaki iştirak hissesi mahduddu. İm- d~~i ehemmiyet kendiliğinden ortaY' 
- Süleymaniye inşaatı hangi )'lld:ı bit paratorluğun müdafa:ı.c:ı işinde kanalın çıkar. Bahusus geÇ€n harbde. 1915 v4 

mişti? oynadığı rolü nazan dikkate a~an İn- 1916 senelerinde Osmanlı ordularınııf 
- Sultanahmedin mimarı kimdir? giltere, kanalı idare eden şirketin için- Süvevş üzerine yaptıkları yürüyilŞI 
- Fatih camii ne zaman yapılm~c;tır? de hakim bir rol elde etmeyi kendisi kanalın pekala karadan bile te,'ıdi:I 
Gibi sualler de ı;ok zamanlar cevabsız . .. .. _ için en esaslı bir vazife bildi. ed!lebilece~ni t;österm1ştir. Halbuıd 

ka1abmr. Mımar Sina"'" en buyuk esm Suieymanlye KanP.lı idare eden sirketin mecmu o brihtC'nberi, tayyare. çöUeri hiçe sıt' 
Bugün tramvayda, elinde bir Son - Mimar Sinan henüz fÖhret ve m.evklini Jl616 da yapıl.rruştır. Mimarı Mchmed •· hisseleri 400 bindi. İngiltere. ı 8 75 vı- yan motorizP. kuvvetlerin ortaya çıkı' 

Postası olan bir kariimlze rastladım, Ş~h· ya.pmam.ış basit b~ yeni~eri zab~~i~r. ğadır. 1ında Mısır Hidivi İsmail pa~adaın bu .şı, kanalın müdafaasına daha fazla bli 
zadebe.~ından «eçerken arkadaşına: Munan,. henüz taym edilmif degıld~r. •Yenicami• hisselerin 176.602 tanesini 4 milyon chernmi:ıet verilmesini icab ettirmeJct 

- Bu hangi şehzadenin camii?. Fakat Sınanın ustalarından biri oldugu Asıl adı Valide camiidir. İnşasma 1597 İngiliz 1irac;ına satın aldı. Burun bu ted:r. 
Diye sordu. Arkadaşı omuz silkerek: rnuhakkakbr. de üçüncü Mehmedin anası Safiye Sul· hisselerin kıymeti 65 '5 milyon İngiliz lnei!t.cre. bilhassa• İtalya - Hn bet 
- Vallahi 'bilmem!. cŞehmde eamll• tan tarafından b8flattırılmıştır. lirasıd1 r. harb1ndcnberi kanalın müdafaasını 
Dedi. Mimar Slnanın ilk büyillt eseridir. Camiin temelini atan Mimar Sinanın 1 ~75 vı1ından sonra İnEtilterenin. pek büyük bir ehemmiyet atfetmiyf 
Bu yazıyı. işte o adını bilmediğim ka- Kanuni Sü1eymanın pek genç yaşında güzide bir yetiştirmesi olan Mimar Da - SüV{;vc; kanalının bütün hisse senedle- başlanu~tır. 

riimizi hoşnud etmek için yazıyorum. ölmüş sevgili ve güzel oğlu f"}ızade Meh ~"'lld _ağad.ır. Fakat 1603 ~.e' .. evvela mimar rine ~ahib olması icin seı~fettiği milte- 1936 yılında İngiltere ile Mısır ara11 
•Patın camit. medin hatırasına yapılmıştır. 1np.at beş olmuş, pek az sonra da uçuncü Mehmcd, madi anvre ler müsbet bir netice ver- ~ınc!a yirmi senelik anlrnşnıa imzalall' 

Bugünkü camı, Fatih Sultan Mehme- yıl süımilştnr. Abide~ 1543 de başlan - 1605 de Safiye Sultan ölerek eser yarım me.~i. Kanalın ehernmivPtini vP ovna- mışt;r. Süveyşin ve Mısırın müdafa8.' 
din yaptırttığı cami değıldir. Fatih Meh m~, resmi ~adı 1548 de yapılmıştır. kalmıştır. Ve i~~.at _1660 yılına ,.kadar, d•e-ı ıolii takdir eden diğer büyük dev- ~ını i"t:hdaf eden bu anlaşma mucibin 
medin yaptırttığı camie 14e3 de yani ts. İçinin genifliti lMO metre mu:rabbaıdır. tam 5~ sene_ yu_zus:u kalmışt~. Nıhayet ı letl~r. fn~ltt"renin hıı ırayf'~·ne iri-:- ce. Mıs1 r İnl!iltereye, kanala yakın bil 

bu tarihte dorduncu Mehmedın anası ta k . · rf trw. b". ·· 1 · . f d 1 O b. 'kişTk b. rd ·ı 40f 
tanbulun fethinden on yıl sonra başlan- •Süley:manlye camJJ• rafından yapıya tekrar başlanılmış ma- me ırm :a e 1 ıgı 1 R~~un g;;ret e:ı ~e:sa C' ~ b ;n d ı ı 'ır o .. u ı ~ ·~ 
m~ş, .ve ~edi yıl içinde 1470 de b_itlril - Mimar Sinanın en muauam eseridir.,bed üç sene içinde biterek küşad ~esmi a~:ıme1l? udcrrnI.ttı arb. ld vılı . Tebı:;T_"ı- avya.rect. ı Hu ~n u.rmb~ hmubsata heds~cU 
mıştı. Mıman meçhuldfir. Bu camı 17C6- Kanuni Sfile.,,,an tarafından kendi ha 1663 1 d lm y . .. nıP,r\'C ın e stan u a, aktedılen ~r vcrmış ır. er angı. ır ar e ı 

•• _ • J- • yı ın a yapı ~tır. cnıcamıın son . . .. "- .:ı b kk l tt ıl :w 
da uçuncü Mustafanın padışahlığında tırası olarak y-.ntırtılmı~tır 1nc:aatı . M f ..:ı mukav~le rnucıbmce. Suveyş 'kana1ı. 1'.a~ısıfü·a u ra am arın ar ır acaö' 

. . . . -r 'S • ·-s mıman usta a ağauır. , ı tab .. d" 
gayet şıddetlı bır zelzelede teme1lcrı:ne 1550 den 1~7 ye kadar yedi y.ıl sürmü~ R d Eh K vere.n: c-ulh, ,eerekse harb zamanım1a pe.c ıı ır. 
kadar yıkılmıştı. ve resml :tofadı bizrat Mimar Sinan cıi ................................ ~~ •••••• : •• ~ .... ~~~ ..... bütün devle•lerin ticaret ve harb filo- D!ğer taraftım gene bu anlaşma m0t 

'Oçüncii Mustafa da bu lbidenin ye - le ynpılnuJttr. Etrafındaki müessesat ile, Havagu:ile zehirlenenler lanna ncık bulundunıl~"'::ıktt. cibince. Süveyşin ve Mısırın müdaf~ 
rinde bugünkü camii yaptırtmıştır ki hı- muazzam, muhte§eJl bir Türk eserid~r. Dün Ş~ane yokuşunda Ka'.oçiçek Bu"'İin irıcriJterenin Kı:ınaldaki işti- sına taalluk eden .bazı tesisatın yapıl-
fası, üç yıldan biraz fazla sfirmüş ve Mimar Sinan bu şaheserini bitirdiği za· kahvesinde bir zehirlenme vak'ası ol- r5k hi!'il"f'Si ~ 40 nishetindedir. Fakat mas·nda Mısır hükümeti de mali Y~ 
resmi k~~dı 1771 de yaplhnıştır. man 67 yaşlannda bulunuyordu. muş, bu yüzden 6 kişi tedavi edilmek ü- bu ke·1fvt"t. ftalva-Habes harbi za- d~Jard3 bulunmak mecbu~yet~de • 

Üçüncü Mustafa, kendi camline, kah- Kubbesinin kutru %7 metre 44 santim. zere hastaneye kald.ırılml§tır. manmaa İtalv'9nların kanaldan yüz dır. Gene bu anlaşmanın hır ıcabab 
raman dedesinin adını vermiştir. Mima- Kubbemnin :ıeınlıı- Dün bu kahvede bulunan havagazı bo- bmlerre asker. binlerce ton mühimmat olarak Mısır hükfımeti Mirza-Matru.W 
n Hacı Ahmed Halile, yapı kalfası da den ki1id taıpna ka- rusu patlamış ve intişar eden gazlarm ~ccirmesine mani olmadı. liman:nı yeniden yapmıya başlamıştı1' 
Kör Yani ustadır. dar irtifaı 47 metre 10 santim tesirile burada oturanlardan 6 kişi, gaz. Si.:vcyc; kanalının. hatta sulh zama- Bur.dan brtşka Süveyş kanalile Kahirf 

Kubbesintn 'kubbe lardan mütceşsir olduklarından cankur- nında ovnadıqı mühim rolü daha ivi arasındaki sahada, yeni yeni otomobil 

Fatihin oğlu İkinci Beyazıd tarafmcbn kaidesinden kilid ta-
yaptınlmıştır. İnşasına ı~ı de başlan • şma kadar irtifaı H metre 40 santim 
m~, inşaat dört yıl sürmOj, resmi küşa- İçinin genişliği 3360 metre murabba
dı 1505 de yapı~tır. İstanbulun en gü- ıdır. 
zel abidc'.<.'rinden biridir. Ieat'i o1mamak- En yülaıek mina -
la beraber mimar Hayrettinin eseri ol - resinin irtifaı 13 metre 80 santim 
duğu kaydedillt'. En yü~k mina -

«Sultanselim camii• resinin kutru 4 metredir. 

Yavuz Sellinin hatıt<asına ithaf ~dilen .SUltanahmed camil• 
bu mabcd, oğlu kanuni Süleyman tara - Yer yQ.zllnde altı minareli l»irictk ca-
fından yaptmlmıştır. İnşası 1522 de bit- midir. Birinci Ahmed tarafından yaptı
mi]tir. Birçoklan yanlış olarak mimar rılınıştır. İnfasına 1609 da baılnnmış, 
Sinanın c eridir derler. Fakat bu taribte yedi yılda tamamlanarak küfad resmi 

taranla Beyoğlu hastanesine kaldırıl- kavrr!Vabilrnemi~ için. su rakamları yollc::ı_rı, y~ni şimendiferler de yapılmıo1 
mışlardır. gözJı>n gecirmemiz kafidir: ya ba~larunıştır. İskenderiyeden MirZ3ı' 

Bir tramvay yoPan çıktı 1932 vılında. Süv•pv.c; lmnalmdan Matnık'a giden tren yolunun yapı.ltt! 

D mecmu hacimleri 28.340.000 ton tutan ma-sı için Mısır hükfuneti mühim biı ün gece saat 20 de Bahçckapıda bir 
tramvay hattan çıkmış, bu ~jzden sey- 5032 ~em'i geçmiştir. Bu gemilerin tah.~isat kabul etmiştir. Bundan başka 
rüsefer bir müddet inkıtaa uğramıştır. 75. 72t .000 ton hacmindeki 2.787 si. Mrnr hükfımcti askeri ehemmiyett 

Vatman Ahmed.in idaresindeki 2·Hl sa- yani % 55.47 ~ İngiltereye aiddir. İn- haiz yolların yapılmam. veyahud ta.
yılı Ortaköy - .At.saray tramvayı Bahçe- giltcr<'füm sonra gelen a~vlet Alman- miri için de .ayrıca 1.5 milyon İngiliı 
kapı kavsini dönerken hattan çikmı.şsa yadır. Gene ayni yıl içinde Süveyş ka- lirası kıymetinde bir t<ı!hsisat kabuJ 
da vatman tarafından derhal durdurula- nalındrrn geçen Alman gemilerinin sa- etmiş ir. 
rak muhtemel bir kazanın önü alınmış- vısı -45 1 dir. Bunlann mecmu tonajı Bund~n başka. gene 1936-1931 yıJ.. 
tır. Tramvayın hatta konması bir hayli 2.505.000 dir. Bütün bir yıl içinde ka- !arından itibaren "kanal boyunca, b\1 .. 
müşkül olmuş ve bu yüzden seyrüsefer nalda.., geçen gemilere nazaran Alınan- yük kı~lalar, tayyarelere karşı kapa·ıı. 
yarım saat kadar durmuştur. ların hissesine isabet eden nisbet % (Devamı 9 uneu sayfada) 

1& 
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Harb okulundaki merasimden intıbalar 

llatuimJ• 6ent; sübay nutuk iraJ eJerhn 

Meclü Reüi hirincilllde mezun talJH!yi tJmlı eJiyOT 

Genç ıiibaylarımız Ata tiiTk heykeli önilnJe 

SON POSTA 

( Si:NEMA J 
Yıldızlar niçin iyi zevc 
veya zevce olamazlar? 
( •• Son Posta ,, nm Amerika 

hususi muhaoıri l. Saia yazıyor) 
San 'bir 1ene içinde Hol.ivud yıldu .. Ları 

arasında çok meraklı ve dikkate şayan 

sevda maceralarile, birçok evlenmeler 
oldu. Bunların içinde beyaz perdenin 
~k meşhur yıldu ve san'atkarları var: 
Mesela Clar.k Gable Ca.role Lombard ile 
Robert Taylor Barbara .Stanwick ile, Ty~ 
ron Power de Fransu yıldızı AnnabelJa 
ile evlendiler. 

Birkaç sene evvel (Ecatasy) ismilc ha
rikulade bir film çeviren ve bu suretle 
Avrupada da, Ameribda da emsalsiz bir 
,emret kazanan Hedy Lamars, kendisin
de_n 22 Y_af büyük olan Gene Marky is -
mınde bır sinema direktörile evlendi. 

İki hafta evvel de güzel Joan Beıınette 
ikinci kocasından boşanıp Walter Wan
ger adında bir •in~ direktörü ile bir
leşti. Fakat ikinci kocası onun bu haka
retine, yani 50 li.k bir adam yüzünden 
kendisinden ayrılmasından çok muğber 
oldu, öldü. İşin tuhafına bakınız ki di -
rektör Gene Marley Joan Bennette•in ilk 
kocasıdır. 

Sayfa 7 

Son Pos1ıanın zabıta romanı : 6 

IOMİSEI' 
SEDAD 

NeJdeden: İbrahim Safa 

·euıunan cesed 

Fakat ne tuhaftır. Bütün sinema Ale
minde, bütün dünyada velveleler uyan- Çok defa Atıf yalnrz başına çıkar, kat bir iz, bira ... İşte o yoktu. Ali Os-
dıran bu evlenmelerin. henüz bal aylan yalmz yürürdü. Fakat o gün bu iki me man buna sıkılır ve düşünürken gaze-ı 
~i~eden Holivud.~ dedikodulu meha • murun da yollan birbirine düşmüştü. telerin cinayetten bahseden yazılan • 
filinde hep ayni ıu.al 10rulmağa. başlan- Fahri de ayni istik.enete gidecek. Bey- na: 
dı.: oğluna çıkacaktı. .. cBir mnn düğümleri henüz çözül .. 

- Acaba kaç sene beraber yaşaya - Falrat. henüz Eminönüne gelmeden meden başka esrar ve muammalar ... • 
caklar? Atıt birdenbire elini başına götürerek: başlığını koymalarından da müteessi% 

Holivud sinema saıı'atkirlarmm izdi- _ Vay, dedi. Bugün Cuma değil oluyordu. Gazeteler Fikri-Asım tica • 
vaçlannda büyük bir emniyetsizlik hü - mi? Az daha birisini unutacaktım. Ak rethanesinin ikisi de bodrumda ve de
küm sürer. Herk~ zanneder ki, yıldızlar rabaımdan birisi !stanbula geleceğini poda çalı.şan memurlc1rmın esrarengiz 
ve ~'atk&rlar evllliklerinde sebatkar bildirmişti de ... Hay Allah müstaha - cinayetlere kurban gitmelerinden po -
değildirler, kendilerine itimad edilmez.

1 

kmı nrsin. . Az kaldı unutacaktım. lisin de henüz bir şey anlayamadığını 
Mesel& hangisine llOIWlllZ muhakkak Aman azizim ... Kusura bakma... Al- yazıyorlar ve hele içlerinden biri şu 

'lahaısmarl~ık. mülahnada bulunuyordu: 

Hedy Le.mars 

ki, kendisini haklı çıkarır. Geçenlerde 
bunlardan birile görüşüyordum. SeYda
da, iz.divaçda, ve boşanmada bir hayli 
tecrübesi olan, birinci kocasile bir 
buçuk sene, ikincisile de iki sene kadar 
bir arada oturabilen güzel bir yıldız ... 

- Niçin, dedim. Sinema san'atkarlan 
evlilik hayatında sebatkar olamıyorlar? 

Mavi, güzel gözlerini, kuyruklu pi)la
nosunun üstündeki kocasının resmine çe 
virdi, bir müddet dalgı.ıı dalgın b<:ı.ktı ve 
şu cevabı verdi: 

Önlerinde bir otomobil durdu ve « •.. Bu hadiseden şu netice istihrae 
Fahri, elile kasketini düzelten şoförün olunuyor ki meçhul ve mel'un şahıı 
kapıyı e.çmaya bile zahmet etmediğini hcikikatte Atıfı takib eder ve onun ca
ve Atıfm içeri girdiğini gördü. Taksi mna lcasdetmek iste.rıken Ali Hikmete 
uzaklaştı. yanhşlıkla taarruz etmiştir ... > 

Bfüiin bunlar gayet tabii idi ve Fah Konı~ser Sedad. daktilo Ayşe Le -
ri Tahir bir kere daha dfü;ünme2-e Jü - manın kaybolduğu veya polis tarafm
zum g5rmiyecekti amma Pazartesi gi.i dan arandığı ha!kkında kimsenin ma -
nü dükkana gelirken ---0 Cumartesi ve lfırr·atfı:ır görünmemesini ve kumaş de
Pazart~si gtinü tirnarhane k:;.1oo.)alı i:ii- posu ile civarında. alakadarların da 
aldığl gazete~ bir haber bu teferrüatı nazan dikkati celbedilmemesi husu -
ona hahrlattı: sunda kat'i emirler verdi. 

- Ne? diye kendi kendine hayl{ır- Daktilonun ailesi nezdinde yap:lan 
dı. Atıf mı? Bizim Atıf ... Vay zavallı tahkikat, Ayşe Lernanın ne olduğu !'ıu-

d 1 susunda onlann tamamile bihaber ol-
a a'Yll •••• 

Atıfın ebediyen kapanmış olan gÖ'~· duklan neticesine vardı. 
]erile müthiş bir resmi. gazetenin bi- Bu :mvaJlı a.ıilenin yeis ve kederi son 
rinci sayfasında idi. Verilen tafsilatn derece derin oldu. Çünkü onlar kızla -
göre zı:ıvallı Atıfın cesedi. bir sı:ıbqh rının '!lata İzmirde bulunduğunu sam
evvel. karanlıkta bir çöpçü tarafından yorlardı. İzmirde olmadığını öğrenin -
bulunmu~tu. Çöpçü bir duvara daya - ce o k::tdar teıaş ettiler. ki onlara pek 
naı ak yere uzanm1ş adamı mutad ~ar- yabnda kızlarının bulunacağını va -
hoşhtrdan biri sanmış. dürtmüş, fa~ı.<at detmek icc:fu etti. 
kanları görünce hemen en yakın po - Komiser Sedad büyük tecrübelerin 
lise haber vermişti. Üstünde bulunan ve melekenin verdiği emniyetle Lcroa
evraktan onun Atıf olduğu tcsbit edil- nın ailesi nezclindeki tahkikatının fay 
miş; hadiseye yetiş-en taharri memuru dalı olnıadığma hükmetti. Onlar. kız
A li Osman. bir cinayet kars1sında bu • ları!lrn faaliyeti hakkında hiç bir şey 
lunduğunu (lnlamakta e:ücliik cckme - bilmiyorlardı. 
misti. Arkadan ve gayet vakından a - Zaten 23 yaşında olan Ayşe Lenıan 
tılnn bir kur~ımla Atıf öldi.irülmüc:'ü. harekcıtlerinde tam.amile hür idi. hte
Knrc;11mm ynkından atıldığına e1bi3e diği zaman gelir. istediği zaman cı -
üsti1n-:1Pki vanıklar isaret edivorch1. kard:. Fakat bu hürriyetini asla suiis-

Ce~f'd rok1nn soITT.ım111 ve ka1ılns • timal etmemişti. Yalnız nişanlıs1 ile 
mıstı. Adli t::ıbib cmavetin en ac:aö-ı on arodır bir gidip gezmeleri müstesna. 
iki saat evvıü ika edildi/Tini bildirdi . on•m iş vaktinden sonra geldiği ve vak

- Sinema artistlerinin yaşadığı ha -
yat çok renklidir. Hergün başka bir a -
lemde, yepyeni bir hayat yaşarlar. Ca -.ıib bir çok insanlarla ünsiyet peyda e _ Cecıcdln bulunduhı yeTde hir. bir iz 

d l B •voktu. Demek ce~ed buraya siirüklc -

tinrfop evvel çıktığı görülmemiş, d ~a-
rıda şi.ipheli bir faaliyetini işaret ede
cek hiç bir fevkaladeliği ic:itilmemis ... 

1 

~r er. u ~en yeni hlılere, yeni fi -
kirlere sah.il> olurlar. Bu yüzden de in _ nerek değil. nakledilerek .!!Ctirilmic:ti. 

t bil 
Bu cihP.t maktuliin elbisPsi üstürırle de 

iste komiser Sedad icin bu cihet uir 
aan a halinden çıkıp birçok hevesle- muamm~ t~!V'kil ediyordu. 
rin rüı.ganna kapılıyor. Bugün bir ar - hic bir bere ve leke olmammnndan nn- Bu tahkikat yapılırken .Atıfın katli 
tistte gördülün~ müstesna bir cazibe, la~ılıyordu. muammalar serisine bir yeni!'ini ila 
yarın başka bir artistin daha üstün ca - Toprak. ceı:edin bulundui!u mahc:ıl - ve etti. Bunlar e~raren2iz oldu~u k;ı -

zibeııUe sörrliyor ve bizleri daldan dala de kunkuru idi ve hiç bir ~:,·;ık izi ver- d::tr müthis. ve tehdidkar v~k'alcırch. 
Ali konmağa .evkediyor. mivordu. CöQCÜ. taharri memuru Acaha hakikaten Atıfı öldürmek is-

- Fakat, diye itiru ettim. Artistlerin Osrr·ana izahat verirken: temişlerdi de Ali Hikmet bir yanl ı c;lı-
evlilik hayatında sebat edemeyişlerinin Eğer, dedi. Yanına krıdcır {!itm" - qa kurban mı gitmiş ve bu varılıclık 
b~ka ıebebleri olmalı? seydim ve birkac kere diirtmese~rdim sanrıdan, ikinci cinavetle m' ·d.. 1• ·ı-

___ ,.a , kı1 
1 

.. dü;ıo..;' il 1 k • ı uze tl 
- Evet, var. M~ san at <ır ara has ben de onun ol "~ın a'n amıyaca - mLc; idı? 

hırçınlık, kıskançlık, mizaç uygunsuzlu- tım. Çiinkü arkagına dayanmış, aya~- Mağna sahibi Fikn'n' ·ı · ·· 1 .. ı.... '-:- fi ı j' ih 11 ri d" .. ın ı en sure u-
g ..... Evlilik yalnız uu zyo o ı tiyacın- Janm uzatmış. e e yanına ucm~uc:. m.ı mu··ıaAhaz"la k · ""' d d i ,.. . n rı omıc;er ~e :ı derhal 
dan veya göz qkından baret değildir. tam bir gızmış sarhoş hali vardı onda. kabul edecek ad d • .1 • • F k . 
AhlAk kuvveti, anlaşmak. zeka, irfan rr.ü Bu m~umat AH Osmanın nazT"ı h k \. k ar:ı . ea_ı a·. ?. at hır 
savatı, mütekabil menfu.tler ruhi ve be- d"kk ~ · Ibed k h' tt · . ' are. et no tas

1
, hır ıhtı!l"ıl gibi bun-ı a nı ce eoe ma ıyc e ıdı. Fa 1arı da kale almak lazım 

dent c~ibe, hürmet ve fedakArlık gibi ıtbi e6&Slı evsaf da lhımdır. Bunlar heves ve muhakemesizlik yüzünden şim- Taharri memuru Ali O ~ın. ma • a-
olmayınca evlilik hayatının ömrü, tabi- di üçüncil .kocasından ayrılmak üzere _ za memurlarından Fahri T irin ifa-
attle kısa olur.• dir. Fakat bütün bunlara rağmen Holi _ <lesini kaydeder~en: 

İşte bu hakiltatlerl kendi tecr.lbeleri- vud san'atkarıan içinde dedikodulardan .. - Demek ~.bir taksiye atlamak 
le pek iyi bilen bu lltif kadın umumiyet;,.. ve gUrültiilerden uzak senelerdenberi ~a ı~m Atıf bey .. sızın yanınızdan birden-
le kadınlara haa olan mantıksızlık, kuru '8-Y&n nice çiftler vardır. l bıre ayr.ıklı; oy le mi? diye sordu: 

(ATICıU'& vat-} 



8 Sayfa SON POSTA Şubat ı 

Xo veç ara sula ında Manerhaym Fin 
or suna hitaben bir 
beyanname ı eşretti 

Meseleler 
• 
ı 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
lanm1ş ve gemıde esir bulunan İngiliz 
mürettebatı kurtarılmıştır. 

Bitaraf bır memleketin kara suların
da cereyan eden bu lıAdise netice-sinde. 
Norveç ile İngiltere ve Almanya ile Nor
veç arasında şıddctli protestolar teati e
dilmiştir. 

vaffah olmu~ 'ft bir kruvar.ör ve be~ dl.<ı -
tcoyerden mllrelı:keb İngiliz ru~u da Nor -
11eç kara sulan dı.şında 3 mil mesafeye çe
tllmlftir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
cMilletimiz yalnız başına harbediyor. 

Yabancı yardım hatırı sayılır mıktarda 
~e~ bulunuyor, hergiın de bayrağı
mız altına yeni yeni kuvvelter gelmekte
dir.> 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
maddeleri yediğimiz halde, çok şükür 
midelerinden şikayet edenimiz pek azdır. 
Hergün, s.üt, yağ, ekmek ve alelCunum 
gıda maddeleri gazetelerın, halkın başlı

ca şikayet mevzuudur. Şehrin {Marko 
P~a) sı haline gelen Belediyemiz ne 
yapsın! Karşısında sütü bozuk koca bir 
hilekarlar ordusu var. Şehrin hayatına 
kasteden bu adamların zabıtai beledjye 

yor. Birçok ekmekleri fırıncılar i~ 
fade noktai nazarından hamur hail 
çıkanrlar. 100 kilo undan 125 ile 
aras ı nda ekmek alınırken, bunu 15 
çıkf.rma"k istiyen fettan fırıncının 

ne h.:mur halinde çıkarmak geli 
Sonra bazı değirmenler, içinde b 
maddeler de bulunan fena buğdayı 
ucuz satıyorlar. Fırıncıların bir k 
hunu alıyor. Bu yüzden de ekme 
esmer ve çeşniden uzak oluyor. 

Hariciye nazın Lord Halif aks, bu ak
şam .bu mesele .etrafında Londradald 
Norveç sefirüe görüşmüştür. 

AminlUl< daire.sinin izahah 
Amirallık dairesi tarafından neşr~di

ı~ın .bir tebliğde had.i.M şöyle izah edil
mektedir: Graf Spee Noelden evvel ce
nıAbl Atlantikte yedi İngili;1 vapurunu 
baurmıştL Bunların zabitlerı Graf Spee
de hap.;,edilmiş ve tahammül ediJebjlir 
bir muamele gönnüflerdir. Diğer bahıi
yellıer lse muavin bir eemi olan Alt
marıta binc:tiril.miJlerdir. Graf Spee'dt 
mev1'11f ·buhınanlann ifadesine göre Alt
nıark ta gizli toplar bulunmakta idi. Esir 
ediler. bahriyelilerden bir kısmı blr müd
det sonra Graf Cpeeye nakle~ ve 
bunlar Altmarktaki arkadaşlarının çek
tikleıi eziyetleri anlatmışlardır. 

Aranılan ıemi 
Altmarkın izi ancak 15 Şubatta bulu· 

nabi~-tir. O tarihte vapurun Norveç 
aahillerıni takiben kara sulnrının dışına 
çılanadan Almanyaya döndüğü haber a
lınmıştır. Altmarkı aramakta olan gemj
ler ve tayyareler onu dün Josing ismin.._ 
deki Norveç fiyordunda bir melce ara
makta iken bulmuşlardır. İntrepid ismin
deki İngiliz dıstroyeri amirallıktan tali
mat istemiş, amirallik ta Norveç kara 
sularına girilerek Altmarkt:ı bulunan 
haııb esirlennin kıurtanlmasını emret
miştir. 

İki Norveç topçekerl 
O aralık J osını fiyordu mansabında i

ki Norveç topçekeri ıörülm~tür. Cos -
sack ismindeki İngiliz distroyerinin ku
mandanı vapura Norveç ve İngilızlerden 
mürekkeb bir heyetin çıkarılmasını ve 
A ttmarkın Bergene kadar götürülerek o
rada içinde ara§tırmalar yapılmasını ve 
hukuku diıvel kaidelerine tevfikan tnh
kikata başlanmasını teklif etmiştir. Fa· 
kat kwnandarun bu teklifi kabul edil
m~miştir. 

Norveçli kaptan Alman vapurunun n
Jahlı oıntadığını, içinde harb eı.irleri bu
lunduğundan haberdar bulurunadı~ını 

ve Altrnarkın bir gün evvel Bergende 
muayene edilerek Almanyaya avdetinl 
kolayla§tırnıak üzere Norveç kara sula
rından istifade etmesine müsaade edil
diğini söylemiştir. İngili" distroyerlerl 
bunun üzerine kara su'arı haricine çık
mışlar, fakat amirallıktan gelen yeni ta
}imat üz.erine eo.,sack tekrar fiyorda 11r
miştir. Norveç topçekerleri araştırma • 
lara iştirak etmemişler, fakat hiı;bir ha
rekette de bulunmamışlardır. 

Çarpışma 

Altrnark İngiliz distroyerini batıra -
cak şekilde bir manevra yapmış, fakat 
bu manevra esnasında pupası karaya o
turmuştur. Bunun üzerine Cossack Al
man vapuruna yanaşml§tır. 

Altmark te16izinin bir mesajına göte, 
İn.gfiz distroyerinin yanaşma.c;ını rnüte -
akıb iki taraf arasında vukua gelen mu
harebe ~snasında Almanlardan dört kişi 
ölmüş, beş k~i ağır 5tırette yaralanmı,_ 
tır'. 

Biraz sonra Alt.mark mürettebatından 
bir kısmı Norveç sahiline doğru kaçmağa 
başlamış, bir kısmı da teslim olmuştur. 
Alman gemisinin amhsrınd;:ı bulunan 
Oç. dört yilz İngi1jz esiri C<>s!ack:ı alm
mış ve bu gemi de diğer distroyerlerle 
birlikte 1ngtltereye har,.ket etmiştir. 

Diğer bir Alman v~ puru 
kendini b tı dı 

Bu hfıdiscden evvel Norveç kara sula
n haricinden geÇ'l'llekte olan Baldur la
mindeki sarnıçlı Alman vapuru lvanhoe 
fı;imli İngiliz distroyeri tarafından dur
durulmak istenilmiş ise df" vapur Alman 
Adeti veçhile kendi kendini batırmıştır. 

Norveç hariciye nezaretinin tebllğt 
Oslo 17 (A.A.) - Norveç ho.rlctye nezue_ 

tl Altmark v;ıpuru hldLcı~sl halckuıda •u 
tA-bllğt neşretmL~lr: 

Kontrol 
Fakat bir müddet sonra, İng!Uz dlstro

yerlerlnden blrıat tekrar Norveç kara sul9... 
rına rtrerelı: Altmark npuruna pek yakın 
bir noktadan projektörlerini yakmıştır. 

Saat 23 de lnıfil.2 kruvazörü de lı:oya glr
mif ve kontrol için mürettebatını Altmarlt 
vapuruna ııöndenniftlr. Bunlar vapurda ba 
zı Inglllz tıebaa.sı bularak dlstroyerlere nak
letml.fJec n bundan sonra ayrılmı.şlardır. 

Norveç muhafaza kuvveti iki lı:üçük tor
pidodan ibaret oldutu için tnrııız kuvvet -
Jerlne mukabele edemezdi ~ şlddeUl pro -
~t.olarla lktlfa etmek mecburiyetinde icaL 
m~tır. 

F ranıanın yardımı memurları tarafmdan (kanuni) şekilde 
Pari.a, 17 (A.A.) - Frnnsanın Fınl8...'1- yakalarına yapl§ıldıktan sonra suçları

diyaya yaptığı maddi yardım Mllletier nın (ilmi) surette t~sbitinı de Beledi}e 
Cemiyetine mensub herhangi bır mem- kimyahanesi yapmaktadır. Bu bakımdan 
leketin yaptığı yardımdan üstündür. .kimyahanenin pek alaka çekecek bir 

Fransız ve İngiliz hükılmelterı, bu yer olduğunu kabul etmez misiniz?. Bize 
yardımı kendi kabi 1iyetlerin~ nazaran neler yediriyorlar? Şayed (bunları biz 
aralarında taksim etmışlerdir. mi yiyormuşuz?) şeklindi? bir hayrete 

Fraıwz yardımı tayyare levazımına düşüp hiddetlenmemeği, iğrenmemeği 
en son sistem tank dali toplarına ve ağır peşinen vadeder.ieniz, kimyahaneyi be-

Norveçte infial bataryalara şamildir. Bunlar ıs Kanunu- ra.ber dolaşabiliriz. 
NorftO hilkQmetl Londrada.ltl elçUiğine sanidenberi Finlandiya cephesinde kul- Belediye Sıhhat İşleri MUaürü Osman 

verdllt emirde İngnt.a hüktimetlnl derhal lanılmaktacbr. ~landiya kumandanlığı Said, kimyahaneyi gezmek arzumu bir 
keyfiyetten haberdar etme.sini, Norveç kara nakli ıüç ve fakat kullanılması kolay telefon muhaveresile hallediverdi .• Ki.m
sularımn 1hlllln1 tlddetle protesto eyleme-
sini n hft.dbenln koyda TUkubulrnU-7 olma- toplan tercih etmiştir. yahanede (gazeteci) nin ne işi var?> de-
sına btnaen tara sulan hududu hususunda FinlAndiya ordusuna, müttefik ordu- mediler çok şükür .. 
hiç bir yanlışlıtın mümkün olamıyacdın _ lar için yetiştirilmesi derpiş edilenler Mütehassıs kimyager Hulusi Azizin 
dan htd~nln Norveçte derin bir infial u- haricinde istediği kadar harb levazımı rehberliğinde derli toplu, temiz bir mü
y;ndmtıtuiı a0ytemasln1 blldlrmlştir. tedarik etmesi için Fransız ve İngiliz 1 ~e olan kiınyahaneyi gezdik. Ne ış-

Elçtıık ayni umanda, İnglltı. donanma&ı- fabrikalarında hududsuz kredi açıı ........ _ .. dü'k b'lh b" b k-
n'B. llertde Noneçln hulcuk hükümra.ni.slne . . _ .. • ..... ~ ler yaptığını gor ve 1 assa ır a. 
riayet etmesi emrinin Terllme.slnl de L>te - tır. Levazımın naklı hıç muşkillatsız vu- kal dükkanı haline gelen laboratuarlar-
melt tallmatını almıştır. kubu.lmaktad'ır. da gıda maddelerinin cibiUiyetlerini ya-

Norveç, esirlerin iadesini istiyor Fin tebliği kından tanımak azabına katlandık. 
Nihayet elçlltk Norveç htikftmetinln İn - Hebinki, 17 (A.A.) - ~'inlandiya teb- Zinhar, bu sözlerimden Beledıyemizin 

~lltere hükfıınetlnden alınan esirlerin iade- liji.· kontrol vazifesini iyi yapmadığı manası 
.sini, tazminat v• tarziye beklediğini bildir- · 
mek emrini de almıştır. Kareli berzahında Sovyet taarruzu de- çıkarılmasın! Bitakis .. hileyı san'at şart-

ffulclYf' Nazın Koht muvakkaten O.sloda vam ediyor. Bazı yeı·lerde Finlandiyalı- !arından sayan bazı esnaf zihniyetlerinın 
bulunml\dığından hariciye nezaretini vekA- lar ikinci hattın yeni mevzilerine _çekil- 'harikulade buluş'ıarile ancak bu derece 
leten !dare edt".n başvekil İngllterenin Os - µ:ıişlerdir. mücadele edilebilir. 
lodakt elçlslle bugün görfüımüş ve Norveç j Ladogarun şimali şarkisiııde Sovyet M '" eh k H ı · · A- ·. k - _ 
bltaranıtının bu suretle thlAlln memlekette .. . ut assıs unyager u usı zız, u 
uyar.dırdığı nefret ve tnfiall şiddetli bir ta~ru.zu . bu.yuk zayıatl~ akım k.aın:ış . ve çümenaik vüaudi.ine, .l<'ahrcttın Kerim 
ifade ile beyan etm~tır. muteaddid ıaşe kolları ınıh~. edılmiştı~: 1 gibi, pek çok şey sığdırmış değerli b!r 

Almanyamn protestosu Kuhmo mıntakasınd~, duş~1a~m __ uç 
1 
zat.. gazetecinin nelere alaka gösterecc-

B~rıın 17 - Oslodaki Alman orta elçisi taburu ve bır kayak mufrezesıLe uç gun- ğini pek iyi biliyor. Bizi bır laboratuara 
bu sabah Norveç hariciye nezaretine aşa - denberi devam eden muharebe bitmişt!r. l soktu. Masa üzerinde neler yok .. on on 
tıdak1 protesto notasını verm~lr: Düşman imha olunmuştur. Ruslar bu 1 beş kilo ekmek, ka!ıb kalıb sabunlar, 

Alman Altmark vapuruna Ing1Uz Cossak muharebelerde biri albay olmak üzere k . 1 · b"' · k 11 d ğı-
dJstronrt tarafından fiyord Joeslng de ya- .. .. . . . . 1 aşar peynır erı, ne ı eyım u an ı 
ni No"eç kara .sularında yapılan taarruzu l~O-O olu vermı.şle~:dı~. ~ay~ m'.lfıezes.~- mız bütün gıda maddeleri ve hileye hud' 
şiddeti"' protesto ederim. nın ancak bazı dok.untulerı hududun °- aya rnüsaid birçok nesneler. Bu kimya-
' K~za, Norveç kara .sularında en«ırnasyo- tesine kaçmaya ı_nuvaf:ak . olmuştur. ı hanede, giyeceğe. yiyeceğe, içeceğe aid 

nal hukuka yapılan lşltllmed:k ihl!li ve Alt- 16 Şubat gecesı Finlandiya hava kuv- her §t?Y tahlil ve tetkik ediliyor. 
mo.rlt upurumuza Norveç hukQmetlnln kl- vetleri Sovyet kararga:hını müteadu,id K ar aları nazarı dikkatimi 
n d~recede himaye gö.,termemeslnl şiddet- defalar bombardirnan etmiş ve bu hare- u~aşt p çtil . 
ıe prot~t.o eder w teminat isterim. . .. 

1 
. t' celbettı. zah et er. 

Prot.,..stoname 4öyle nihayet bulmaktadır: ketlerıne dun de dev.ını ~y emış ır:. , c- Müteahhidin yaptığı elbiselerin 
•Almıınya, NorTeÇln nazan dikkatini ceL Sovyet hava kuvvetlen geçen gun.er- nümuneye ve şartnameye -:.ıygun olup ol

beder. Vaziyet çok ciddidir ve en vahim den daha az faaliyet gösteıını~tir. Bir madığını burada tetkik ederiz. Mesela, 
n"t1ctle.r1 doğurabilir. düşman tayyaresi düşürülmüştur. Belediye müteahhide şu kadar e!bise ıs-

Londra 17 CA A.) - Cos!ak destroyeri Alt . . . 
martı: npurundan kurtardığı 5S slibay ve 202 Sovyet tebligı marlamıştır ve tesbit edilen nümune ü-
a.sk~rt ~lth limanına burün ö~leden sonra ~ova, 17 (A.A.) - Lenin,grad er- z.ıerinde mutabık kalınmıştır. Elbiseler 
retlrmı.,ttr. kanı harbiye dairesinin 16 Şubat tarfoli yapılmadan evvel de, yapıldıktan sonra 

resmi tebliği: da nümune ile kontrol ederiz.> 
Sovyet kıt'alan Carelie cephesinde ha- Bu kontrolu yapan, yani kumaşın atkı Dış ticaretimiz 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

v • d . . ? - Yaglara ne ersınız . .. 
Sevimli muhatabım. 
- Allah! 
Der:m. der gibi yüzüme baktı .. 

zeteci hüsnü niyetinin pek sigortalı 
madığına çabucak intikal ederek 
diyetle devam etti: 

- Tereyağlarcia ayran miktar 
umumiyetle fazla tesadüf ediyoruz. 
ğer yajilarda da içyağı \'e vejetalin 
rı..şıl: .. Mahlut yağlara f~zla su yed 
yorlar. 

Sirkelere gelin<:e .. Sun'i sirke Y 
pılıyor. Boya ile yanmış şekere si 
ruhu koyarak piyasaya sürenler de 
sayılma'"l. 

- Süt meselesi ne alemde? .. 
Hullısi Aziz: 
- Başıma iş mi çıkarıyorsun! d 

metien ben ekliyorum cümleyi: 

- Şimdi pek şikayet edilmiyor, 

1iba!.. . 
- Doğru .. Sıkı takibat neticesi 

sütçüle .. sinmiş ''aziyettelcr. Su kat 
hile y:ıpctn pek ender görülüyor. Y 
meselc<=i hepsinden mühim.. Binle 
kilo karışık yağ imal ediyor .. El ata; 
c;ık:; ı nız. Taşraya göndereceğim cev 
bını vrriyorlar. Halbuki taşraya• b in 
ce kil0 aitmez. Gene İstanbula süril 

~ 

vorlar 
· - Pastırmaları. sucukları nasıl b 

luvor-.ıı rıuz? 
Rehberim. bu işe kaptan p~a ka 

şır, nrnnasında cevab verdi: 
- ::vfenşei hayvani gıdalara vaıı.ı 

mızdakt havvan hastanesi bakıyor. 
Burasını v da Etördük. Yediğimiz ~ 

keçi, P~ek. at cllf'ri hakkında size 
baskn vazımda izahat verecei?}im. 

Miitchassıs kimvager HulUsi Az' 
faaliyetlerini şö~·le hiilasalandırıyo 

- Bıırada <\Vni zamanda hastanel . ~ 

rin cıda m<tddelcrini. kazalardan ~ 
derilr·n nümuneleri, miiteahhide ha 
vale Nkn maddeleri tahlil ve tetk 
eder:z. 9 arkadas bu i~ler üzerind~ ç 
lısrr.aktayız. 

D•şarı çıkt :klan sonra• kendi ken 
me ~or<lt.ım: 

- 9 arkadaş .. Hilekarlar ordusun 
t"rkar. ı harbiye plıinını akim bırakm, 
icin bu kimva kurmayları ban~ az g , . . 
di. Nusret Safa Coşkun 

1939 yılında 36.948.030 lira değe -
ıinde '45.469. 783 kilo tütün, '4.169. 725 
lira değerinde 9.261 .639 kilo pamuk. 
'4.310.602 lira değerinde 5.168.243 ki -
lo deri. 21.919.709 lira değerinde 

103.S71.ı48ı4 kilo yaş ve kuru meyva. 
12.473.066 lir4' de~rinde 15.350.79'4 
kilo yün. tiftik, yapak ve iplikleri, 
10.728.394 lira değerinde 224.1O1.005 
kilo zahire ve hububat. 5.864.340 1in 
del!erinde 46 86'4. 590 kilo müstahsilat 

rekata muvaffakiyctle devam etmekte- ve çözgü mukavemetini ölçen bir de alet 
dirler. Düşman mukabil taarruza geçme- var: Pero ... Marifetli bir makine bu .. saat 
ie teşebbüs etmiş ise de ağır zayiatla ge- gibi rakamlar üzerinde mukavemet hak
ri püskürtülmü.ştür. 16 Şu.batta Sovyet 1 kında fikir veriyor. Birçok müteahhid!e
kıt'aları düşmanın 22 müdafaa istihka- rin foyasını meydana çıkaran bu alet ha
mını zaptetmişlerdir. Bunların arasında na gördüklerimin hepsinden daha cazib 

top'a mücehhe:ı iki çelik kale vardır. !geldi. Yüksek iktısad ve ticaret mekte 
Yedi gilntienberi devam eden taarruz 1 - En çok hangi gıda maddelcrincle k 

neb?tıye. 

1939 da memleketimize ithal olunan 
başl·ca maddelerin kıymet ve m iktar
~an d:ı ~dur: 

19.957.685 lira değerinde m::ıldn e. 
12.5 71.561 lira değerinde 6.722.201 ki 
lo pamttklu kuma!';, 20. 145.965 lira de
ğerinde l 70.ı4ı45.S07 kilo her ne\•i de
mir ve çelik. 6. 192.020 lira deönin -
de kara nakliye vesaiti, 4.095.604 lirn 
değerinde 8.068.877 kilo bakır ve ha
litası. 3.SS0.020 lird değerinde 

'4 .249.943 kilo pamuk iplijti. 3.464.54'4 
lira dci!erlnde 2.825.599 kilo yün, kıl 

ve bunların iplikleri. (a.a.) 

Fransada bulunan Tiirk 
matbuat heyeti re=-s~nin 

radyoda beyanatı 
Paris ı 7 (A.A.) - Havas : 

ya ın da açılıyor 
esnasında düşman Sovyetler kıt'aları ta- pislik bulunuyor? . .. . . 
rafından işgal edilen istihkamlarda 420 _ Bilhassa ekmeklerde .. içinden kerli l Şubat.:anberı. so•n,.sfr lat~Iı yapma 
mitralyöz terket.miştir. . ı pislikleri, cam parçaları çıkan ekme'<le- ta ?ı~.n .. y~~ek .lktısad ve Tıcaret me 

Diğer mıntakalarda keşif müfrezclen ı re teFadüi ediyoruz. Geçen glın bir ek- 1 tebı onumuzdekı Çarşamb•t gümi açı' 
faaliyeti olmuş ve piyade kıt'aları ara- meğin içinde sivri uclu bir teneke par: caktır. 
sında ateş teati edilmiştir. Sovyet hava çası bulduk. Mekleb idaresi sömes1 r lnlilinden i~t 
kuvvetleri düşman kıt'alarını ve askeri - Ek:meklerimizin vaziyeti nasıl? fade ederek mektC'l:>in tamire muht 
hedefleri muvaftakiyet!e bo~bardıman _ Dııgünlerde halasa doğru gidi _ yerlerini tamir ettirmiş ve irini boya 
etmişlerdir. Hava muharebelcn esnfu>ın- mıştır. 

d '"' bt><: düşman tayyaresi düşürülmi.ıitiir. yüksrk vasırtadır ve büyük bir cesaret gö.3-
.. ....,. terivor. Hücum dalgaları ileri serllen ön hat- Bu arada tahlilntı ticarıye Jab0rntu 

İsveçin hareketi Lo l<lrada ları tam mnnnslle çiğnlyerek birbiri ardın_ rının bazı noksanları da temin edil mi 
hoşnudsuzluk uyam ırdı dan !lr.rlemektedir. tir. Söm~tr tatili mün:ısebPtile Annd 

LonC.'"ll 17 (A.A.> _ isvcçln Flnlandlyaya D emiryolunu bombardıman Juya giden talcbelerın mühim bir kıs 
askeri yardı.nub . bulunmaktan lmt~naııı~ Helsinki, 17 (A.A.) _ Fin tayyarcle- dün şehrimize <lönınüşlerdır. 
mevzuubahs e<len Ingil!z matbuatı derın bir rinin Lcningradı Kareli berzahına bağlı- Lise ve orta mektebler devre 
hoşnud.'uExzlu~ gosdt~rme~~~ir. yan demiryolunu bombardını::ın ettikle-

1
·mtil anlarından sonra bi .. h?fta 

D:ıtıv pıess yor · · b'lcl" "\ k ed" B d · 
İsveç kendi ihtiyaç ve men!aatlerlnl mtid n ı ırı me t ır. u emıryolunuıı b;r tatil e··ilecek 

rlktir n kendi vaziyetinin zaruretlerini her_ kaç garında yangın çıkmıştır. 
kesden daha iyi bilir ve böyle bir kararı ver- . tal ya 1 g zettl ~ı 111~ göre Lise ve orta mek•.t.•blc•rde cler;) :.ılını 
mekle de hakkı vardır. Ancak, tehllkeyt kar . yarısı olan Şubat ayı içerisinde 15 gü 
şılam'.lk ~ırası kendisine geldi~! vakit, kom_ . Roma, 17 (A.A.) - Karelı berzahınd3- ı,ük bir tatil yapılması düşünülmektf' ıd 
şu.su Flnlandlyanın taleblerine kulağını ka- ki kanlı .muharebele~m n~ticesi gittikçe Fakat bu tatilin devrn imtihsnları 
Pamış olduğunu hatırlıyacaktır. gazetclerın nazarı dikkatım celbetmck- 1 t 1 b .. ğ t 

. ..x . 1sv . dan sonra vapı ma-:ı a e e ve o re me 
N'eW.! Chronıcle gazetesi de .,.,yle yazı - tedır. Gazeteler eçm R:;keri yardımda . h. f d 1 l r. 1 ld ıt n 

. . • ler icın da a ay a ı o aca.;ı an aşı ı3ı 
yor: bulunmaktan ırntına etmesi üzerine Fin- • . . .. · . · 

Böyle vahim blr anda Finlandiyaya yar- 1 :ı. d" d h. 1 1 . . . . dan. ikıncı uç aylık ııotbrın verılmesıP 
an ıya a ası o an vazıyetın ınkısafını . . . .. , · 'h d 

dım etmemekle İsveçln kendi menfaatlerini dilek 1 t k"b tm k · den sonra bırıncı uç ayıık ımtı an e 
tlın...,, d !Mıdır MU at e a L e c tedırler. . . . _. 

korud1J~una inanmak m .... n e6.. · . . • resinin sonunda yapıld•ğı gıb1 bır haı' 
tecavt7.l yenmek tçtn en iyi yol bütün tehll. . Ga~etelerın m~abır ve hu.c;usı muhn- talık bir tatil yapı'mas ı muvafık görül 
kede bulunan memleketler için 1.<ıtll!ya kar bırlerı So..-yetlerın Summnda mU\·affa- ı .. .. V k. 1 • . b . 1 ...ı kt . . . . mu!';tur. e a e~ın ugun cr\ıe me-
41 birleşmektir. Harb fellketl birbiri ardın- kiyetler elde ettıkle:-ını ıtıraf etmekle be " . v • " V •

1 
. f 

16 Şub'.ıt gnnn öğleden sonra Alman Alt
mark Tllpuru bir Norveç torpidosunun ht -
mayes1 altında Norveo sularında gidiyor _ 

Fransaıda bulunan Türk gazete di
rektörl~rinden mürekkeb heyetin rei
si dün vatanda,larına hitaben radyo
da beyanatta bulunarak Majino hat -
tını. Brest'i ve Fransız filolarını ziva
ret et~{xten sonra dünyanın hiçbir vta
rafı dü~mana karşı bu kadar kuvvetr 
silft.hlandırılınış ve tehdidkAr olmad:~ 
ğmı ve Fransanın her türlü taarruza 
ka"t"Şı iyice ml~afaza edilmiş olduğu 
kanaatine vardıbnı söylemiştir. 

dan milletlerin üzerine çöküyor. Bunun da raber bu muvaffakiycte büyük bir ehem- lere te-blıgat yapacagı ogrenı mış ır. 
sebebi birliğin, te.~an!idün mevcud olmama_ miyet atfetmemek lazım geldiğini çün-
sıdır. Ayni manzaraya çok daha ~ahid ola- kü" So tl · F' k t • . : • 

k ? vye erın ın mu avem ı ıcın na-ca mıyız . • 
Kızılayın kongresi 

• dU. • 
saat 16.SO da 2 lnglllz dl.strayerl ihtar 

olaMk ııtPŞ etmiş ve Altmarkı tevkıte te -
şebbüs eylemiştir. Norveç torpidosunun ku
mandara protesto etmiş. Altmark vapuru 
biraz sonra Jeo.sslnı~ koyuna ııtrmete mu-

• 

K h "'d f yati ehemmiyeti haiz olan noktnlan c:I- Kızılay Beyoğlu kazı:ısı şubesinden: ~ 
a rama .. ca mu a aa . . ··t kk r , 1 de etmelerının zamana mu eva ı '>ıl u- şu~mlzln 1940 yılı kongresi 24 2.940 cu 

St'lkholm 17 - Dagens Nyhlter diyor kJ: 
Finlandiyalıların mukavemeti her an da_ 

ha kalıranınnca bir fekli alıyor. ÇünkQ, §im 
d1 taarruz etmekte olan RU.! kıt'aları ook 

ğunu ve Manerhaym hattı d:.işmeden C\'- martcsl günü saat 15 te kaza şubemiz met 
vel Rusların birçok zayiat daim v0rme-ı kezinde toplı:rnacağından kayıdlı azaları 
leri lazım !eldiğini yaz."Tiaktadırlar. 111ı;.1ı!ı tcirlnerını dileriz. 
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tarihlerinde yapılacaktır. 
~ Ll" lira.n bul u.nıı11lafo 
lr'lmı'baralı ııe b.mıbarası~ #tı>saplarındıı en ıız e ı 

kuraya dC11il edilecelk~di'r. 

iYELERi 
ı Adet 2000 liralı!, = 2oao. 

3 " 1000 ,, = 3000. .,, 
l 

12 
43 
75 

210 

" 
" 
" 
" 

500 ,, = 300 . 
250 0 = 3000. 
100 " = 40~0. 
50 " = 3750. 
25 = 5250. 

-
" -

" - ,, 

al 6iriktir-i• Türkiye 1ı Ban1casınrı para yatırmakla Y nız_ par.:ı ··-ır 
. rufa tqUirıizi de denemı§ nlur3'.mU%. 

1:.. olm.tı.ı, aynı zamu 

SON POSTA 

Süveyş kanalı ve ingilizj 
impar forluğunun 

mudafaası 
(Bqtanll t acıı sayfada) 

yeraltı kıflaları. yeraltı hangarları da 
yapılmıştır. 

Bugün Süven ~ ve Mısır. ge
rek karadan. ~ denizden, gerekse 
havadan gelebilecek her tehlikeye kar
~1 hazır bir haldedir. Son günlerde, 

Sayfa 9 

ll8on Posta. 11111 tarihi tefrika.sa: 14 4 

- .1.a-zan; Reşad Ekrem 

Avustkralyal ve ytiril~ ZelAü~~~~a~:~ü - Tayyarzade, Süleymaniyey~ at ile git- l !aşmadan sonra, arkalarında birer uşak 
vey~ -:ına ına: ge en m u.uu. ıllil\.tar- zniı:-+> Midill" · · dak; k t1 k lın .. li'..... ıyı de atının terkısinc a!- kafilesi ile, başlan korku:sunaan sa.ın -

f 
- uvvt le er, danab ~n son ~~d~- lll.l§tı. Gül.suyu, lokum, akide, şerbet cak safasına gitmişlerdi. Tayyarzade, a-

aa vas1 a arının a lll"eKete geç•rıldı- hol-. .. i<:len· ı -ı- 1 h k · ·· ·· Midili ı1 •. . b. 
1 

h İn ı ........ ~.,. o ar-- a, er soka başında nasuun elıni optükt\?11 sonr~. ı e 
~ın ı, . maen~ ey. gilterenin kaı:_aJ yere bir avuç akçe atmıştı. O gece,_ en beraber, semtinin ağalanndan sayılan 
cıhetınden hıç bır korkusu kalmadıgı- azdan "'...: b·n :ı,; .M sw· · · k. lerin ·ı..._. akl ı - - ·ı .. kt .LAı ı ·~ eymaruye canusm- ımse AQn anna e opmege gı • 
nı gosterme edir. de sabahl.anu§, Cenabılıaktan İstanbulun mişti. Bu ziyaretlerden S'Jnra da t~kıar 

Kanaldan Fi1isti.M doWtı birçok eşkiya elinden iha.lis.uu dileyerek aua et- atına binerek çocuğu Çar~ıda kalpakÇJ -
~ren ve otomobi1 yo1lan mevcud oldu- mişlerdi. Caminin içi, harimi dolmuş, lara götürdü. istanbulun tanınmı:; t ızi· 
~nu nazm itibare alırsak ka- dış avlusu da dohna1' üzere idi. Tayyar- lerinden Makasıgüzel'den Midilliye bjr 
n~a yığılan bu kuvvetlerin, kanalı zade atını, Süleymaniyede sürücü ahıı:14 kat sırma işlemeli al çuha1ar aldı. Aysı -
mudafaadcm başka, icabrnda Filistin na bıraktı. Caminin d.ı§ ~-ıvlusuna girin- ğına da, bir çift kırrru.zı pc.ıbuç aldı. 
ve Irakı müdafaa için d-e kullamlabile- ciye kadar da on bef yirmi akçe gü~su- Öğle yemeğini :bir aşcı dükkanında 
ce..l<lerini pek lrolayhkla anhyabiliriz. yu ve buhur bahşişi verdi. Bir takım kül- yediler. Çocuk, akşamki bohça vak'o.:.ına 
Bugün Kanalı Filistine. Filistini Traka haniler de, eski yeni, omuzlarına birer Tayy-.rzadenin çok üzüim~ olduğunu, 
oo~lıyan çöllerin manmrası, geçen hasır alıp, caminin itoca avlusunu hasır delikanlının kendisini hfila büyük hır :19 
1914- l 91 ~ harbine nazaran çok değis- ile döşemişlerdi Kendi hasırları üstUnde darlığından kurtarınadığım anlıyordlL 
miştir. Çöllere tıAs olan yolsuzluk ve diz çökenlerden: Sabahtanberi onu oyalayıp eğlendirme -
susuzluk burrün tamamen ortadan kal- - Buyur ağa .•• Pik hasırarr_ şumii- ğe çalıpyordu. Bir taraftan da, çocuk 
dırı 1mış. çöl1ere h§s olan cgecilmeı!• barek günde birkaç akçen de ben fakire tecessüsü ne bahsi kendisı açıp tazeli • 
mefhumu, tamamen eski manasını nasib olsun... yordu. A.,c;cıda yemek yerlerken Taı yAr-
kaybet:miştir. Diye para topluyorlardı. Tayyarzade zadeye sordu: 

Hasan Ali Ediz de duvar kenarında bir ha:sıra çökmüştü: - Güızel ağacığım ..• Sahba k:ılfa se-
-----------=-- - Buyur yiğit ... Buyur oğ'ancık .. pak ni sabahtanberi bekler pencerede ... Sa-YakJndogv u ve h rh hasırdır .. Başım sıecdeden kaldırmamış ray önünden geçecek miyiz? ... 

dedem altından alıp geldim .•• Şu müba- Tayyarzade gülümsedi: 
(Bastanıfı S ind sayfada) rek günde akçenden nasibim ala)'lrn... - Geçeriz be oğlum ... Or.sdan da Sul-

düı.eltilebilecek çolr:: haksızlıklar tahak- Tayyarzade iki akçe uzattı. Bu sefer a- tanbeyazıda gider, salıncaklar görürüz, 
kümler, znlümler ve adaletsizlikler var-1 dam Midilliye de elini uzattı: dedi. 
dır. Bunlar milttefiklerin ilan edilmiş 1 - Bre güzel oğlancık şeker paracığm- - Ağacığım biz de biner miyiz salm • 
başlıca hm gayeleri olduğu için daha dan baş göz sadakası ver... caklara? .. 
çok dövü~ecek, hem de garb cepl1e5i Dedi. Tayyarzade bir iki akçe de ço - - Bineriz ... 
dışındaki sahalarda dövüşüle<:ek de _ cu.k için uzattı. - Ağacığım. sen gayri hiç varnuyacak 
mektir. Bütün bir ramazan oruç tulmıyan, a- nusın o Hüseyin efendinin ynnma .. . 

Bu sebeble bu harb ne kolay ve ne de lenel! şarap ve tütil.n içen ve her türlü - Varmam gayri ben o efendiye .. . 
çabuk bitmiyecektir. Bundan başka onun şenaati göz önünde yapmaktan çekinmı - ı - Ağacığım .. bana da öyle gelir 1d bu 
nerede ne suretle bitebileceği de ~imdi • yen bu soyguncu uygunsuz, İst.an1'ul işde bir yanlış vardır, fesad vardır .•• 
den kestir:llemet. Bu kadar vuzuhsuzluk halkına bayrnı!l giinlen için de akla gel- Sen o ağacık beni çok sevmiş idi der • 
içinde !bizim tutm.Uf olduğumuz yolun medik şeyler hazırlamışlardı. 1 sin.. 
ve istikametin doğruluğunda şüphe yok- Geniş sokakları ve meydanları, bü - - Va.ilah MidiLli Öz evlach yerinde tu· 
tur; bugün yapacağımız da, en fena ih- y:üklüklerine göre, çeteler, ara1armda tardı ... 
timalleri düşünüp hesaphyarak her hale taksim etmişlerdi. J - Ben de işte ondan ötürü bu bohça 
karşı adamakıllı hazırlanmaktan ibaret Bu sokak ve meydanlarda, her çete yanlıştır derim .•. 
tir. H. F.. E:rki1et birer büyük salıncak kurmuştu. Arife ı -Bu dev1u1erin işi bilinmez:. Bir 

• . .. günü başta Padişah ile anası Kösem Su!- başka çubuktar tedarik emıiştır, beni 
İstanbul ıl~ Edırne arasında otobus tan ve Sadrazam C)Jmak üzere bttün dev böyle atar derim ben ... 

scf~rleri yapılamadı !et ricaline, ekabire, zengin t:icc~rlara, ~ - Güzel ağacığrm.. sana Tayycırzade 
Son günlerde yağan yağmurlardan Jnnalı ve telli balmumları görıderilmişti. derler ... Üstüne çubuktar olmaz ... 

Trakyada nehir n çaylar yükselmiş ve Her mumda cbu filin salıncağın mumu-ı - Yanlı§ ~ise anlar, o Hüseyin efen-
bazı yerl~~e ısular bazı basarata sebebi- dur, eie~dim~zi ~yramda salıncağa da- di benim ayağıma gel İT çağırır ... Ben a-
yet vermıştir. vet edenz.. dıye bir de yaftaC!k :asılıydı. yajımla 0 saraya vallah gitmem .. . 

Evvelki gün Lüleburgaı; • füıbaeski a- Bayram namazından aonra herkes aılesi- A~ ~ B ·· 1 akta Sul _ . . - 6acı6ını.... ugun sa ınc • -

~-••m•mamn=smmmm~•~••mmm~smmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~. 
. mı.ş ve bu yüzden Edirneden ge~en ve gülapdancılar, lok1Lıncular, .akıdecılec ve Oku 1 d · - rar enm ... 

( Yeni• ~eşrı·yat ) Edirneye gitmekte olan otobüs ve kam- şerbetçiler birer b&htif daha almışlar~ı. S ııK Ç 1 b. . H H l'f m 
'r "'" ı · Arif ·· ·· 1 •• -alı telli d t - en ınruıa e e ıyı, 3san a ı e;r.,. 
ııtansever her Türk gencinin .yon ar seferlerme devam ede.memişler- e gunu IJ.U ve ave mum- d f d Ç d .. d- .. ğ · ı· · t•· e ter an ınar a gor un mu a acı • 
OkUnıası ieab eden kitab : sa!!"t.ıro çoc~ - Ba!la.m oocu.k 1smlndeki dir. lan alan devlet nca uı~ .ve zen~ın uc - 1 , 

U
··y .. T 'W1I r ı·ye zengin münderıcatlı '°cuk ıa.zet~ini.n bJ. - Dün de otobüsler İstanbuldan Lüle- c:ır'ara gelince, kendmne gondenlen ğlln .. 

rlncl sayısı çıkmıştır. burgaza kadar gitmişlerdir. mumlara göre, top top çuhalar, kumaş - - Görm~ ~dilli... w 

1. Yazan: ORHAN CONKER Yapılın.akta olan beton köprünün ya- lar ve kese kese akçeler hanrlamışlar - - Ben ° yığitlere çok acıdım agacı • 
Opt.. A \ kara Biranın nüfu nıemurh:ıtu ğım ı:. .. n s ... tış yeri · kbn .nD " ndak" b _,_,. t k.. ·· ·· tam· · dı.. s a p kapı•ında ve d•""·ece de-l'iatı l50 's· . 1 bedeli Münhal olan Biga 'ikJ.Dci nüfus memurlu. Ill 1 U IDUV=a Oprunun 111- aray a. aşa .. .._. ·•· 

P~in k;~~~eril~~1J1r. fu1!<1, türkçe ö~~tmerılerinden Eyüb Sertel ne ve seyrüseferin devamın~ müsaid bir rece diler vıü:zera, rical ve ekabir saray - Neden be otJ.ancık?. 
1 tayin edi.lırıiş n gelip 1'e başlamıştır. hale getirilmesine çalı.şılm.aktadır. ve ikcmaklarında yapılan resmi bnyram ~ ( Arka~ı vm-l 

' lla ki 1 bütün bunlardan bana ne? Ben babasının 
atnt ddiın olınıyarak arı.edeyim uson Posla,, nın tefrikası : 17 serveme, ailesinin asaıetile iftihar caen 
, azeı, işlerim biraz :ıenişı;edir · • .... ç görgüsüz kızlardan değilim. Her şeyi, ser 

il~s ok güzel. bu keresteleri ne yapa- a r j .- • • veti, saadeti, refahı, mihneti kentlimde 
ll'ııı, satacak mısınız?. 1191' say ...._ ır ,

1 
· ~ ararım. Hatt~ beni alacak gence drahoma 

Siıı f ~Ylr matmazel; kendi mahsu _crım 9 bile vermiyeceğim. Babamın parası için 
a rikaJanmda kutu yaptıra-cagım. evlenmek istiyen insana el uzatamam ta· 

: ı-.e ınahsu1ü mösyö?. Yazan: Ze nel Besim Sun bü .• öyıe değil mi mösyö?. 
Portakal matmazel... - Çok hlllısmız matmazel. sizde ha -

~..:ı ·ka Ertesi f(inü ~il.ene doğru Marçellatıın1 - Ya?.. j bu Türk hakkında tahkikat yaptırmu~ .. A 
1 lt "'etn bulandı. 60-7-0 bin metre mı - _ -'-7 ik:ikaten 'aSil ~'ruh var. Hayala gayet 
çıll eı-esteden kendi mahsulü partakallar oturduğu eve gıttım. - Evet; üç sene evvel nikahlı karısını dam hakikaten t6ocarmış. mükemmel biliyorsunuz. Müsaade bııyu-

hususi f b ikal ci kutu yaptı • - Hangi eve'1.. başkasile yakalaymca ı;ampa:ra~ dört to- - Kim söyledi?. ıursam.ı ben~ drahoma adetini de 
1.aı.ı. a r ann a - Marçellanın kaç evi var anne?. Şim kat atacak kadar vahşi\ef!llişti de pze- - Marçelll!.. bejemnedilimi aczedeyim. Ne demelr 
~lll . nı• 'Be- di oturduğu eve... telerln ağzına düş:miiştft. - Evet ilri ıözlbn, yavram?. .matmuel· para ilıl saadetin m.ünasebetf 

l'lll . kı atıyor. Ne yapsın zava ·· a _ Macareskonun ev:in.e mi?. _ Tamam. tamam; 'hatırlıyorum!. - İlti!atuıa tı!JekkUr ederim mama; olur mu?' 
· t gtbi R~manyanın en zengin, en - d Ok:r"t f . b bır" kızın - Hayır; Gafantoviçin evine.. Mar • - Gazetelerin bile cmüthiş bir :vahfi. zengin damadı ifiünı:e itibarımı artır m H•"""'"• hayran yüzüme bakıyor ve 
1l ... aınılyasına mensu S J A --

t~ısında da 
2
_
3 

.. metre mikabmdan çella şimdi bu ırplı kasab ~ra.ğile bera- orta çağdan kalma bir barbar, Arab gi- değil mi?. bu haloıilan. .,ampanyalar fazlala§tıkça, 
~sedilnı .YUz ber oturuyor. bi kıskanç bir ıkoca. dedikleri Maares- - Vallahi detfi Maryan.: ben sem sev dikl•rek sabit\eşiyordu. Ben farkında 

11',.1_ ez ya.. _ Acayib; neden?. ko ile oynaronazdı amma, Marçella mec- mez miyim? değilmifim f!Dl davranıyordum. 
«!l:at ya herif ızüx-i•rtün birisi ise?.. b E k bTiti Çek oturma~...... &... _ Ne yapsındı zavallı kız; büfin güı::ı ur oldu ~tct... - Ona ne şüphe? rtesi a :ııam, _ı ı - O ıece ayrtlu-ken yarın akşam kendi-

~u., Macareskodan dayak mı yesindi?. Ka -J - Yapmamalıydı MarçeIU bunu .. dü- zam, biraz geç kalmak ıııuretıle gazınoya sile beraber belediye bahçesine gitmek 
~ 'R:onuştuğuına memnun °1

dum. zandığını ona götürüyordu; öyle ik~n da ~ün bir kere Maryora; karwnın A§ıkına girdiğim .zaman muhterem dostumu sa ~ inayetinde bulunup bulun:ımıyacağımı 
~iği 1Yerek ayağa kalktım. Hiç bekleme- ha !azla istiyordu. İki ay evvel cgüzel dJir tokat atacak kadar vah~leşen bir adam, hırsızlıkla bana mwı~r buldum. Beı:1 sordu; colabilir, cevabını verdim. 
bi,. hu hareket 'karş1S1nda şaŞlran ad~r:1 1 _,__n bir iki .müşteri edinir de pa- dostuna. ka"ıraru ,...,.,..,da bile döıvmeğe görünce tehalükle yennden fırlıyanııe Bahçede çok kaldık. Dans ettik, güzel 

' Şe l .. ı· me~ı· ma ~ • y Y-!t"- k. 
trtu Yer söylemek istedi, soy ıye ' kazanırdmt 'SUI1ltma bakan yok> de- ka1kar. koştu; oturdu eğlendik. Avdet için kalktığımız zaman 
~j. linıağa te~ebbüsü düşündii. becereme· ~iı;• Marçella da dayanarnıyarak esasen _ N.,..,..,e anne· !bunu konuşacak de - - Şampanya içl. biraz salla.nır aibi yantım.; derhal kolu .. 

'sa.d •-3 • -J~ ' t · B kadar h'' t d" o~ ...-
-..... ece: ara sıra Macareskonun ~ine aldığı Ga- ğiliz. Marçella neye ıeldiğimi sordu; an- - çt~ . ana 0 urmc e ıyor- ma girdi. 
~ . Yarın akşam sizi rahatsız edebilır fantoviçe kaçrnl§. lattım: kuzum Mu.çelll; dedim, bu adarnJ du ki tarif~ ım~ln yok. Ben ?e muttasıl - Ah mösyö, bu akşam çok içmişiz., grn lna.tmazel? _ Macaresko "lozmamıi mı?. 60-70 bin metre mikAhı keresteden, por - bab~. i§lenn~en, Tr_ansılvanyadaki Sizi bilmiyorum; fakat fazla alkol beni 
~~l ~Yebl.ldi; elimi uı:atttm; bir a~~am ev _ Kumaz: olur mu! .• Gafantoviçi y.oJ- takaldan, kutudan bahsedip duruyor. Ya say!ıyemızden, Bukr~tekı apartımanı • müteessir ediyor. 
t~tkl adamdan gördü.ğU i_çin, 'hurmetle . k .sen bana bunu yaptın· ile- serserinin bUUi ise na yaparız? Doğrusu mızdan . .aon zamanda tarlalannuzdan hi- Dedim ve kendisine hafifce yaslan 

it d~ çevırer: c • bir dostunu ayarbnaz- ya, ben piphelend.im. rinde tııkıran petrol madenimizden hah- dnn. Allah seni inandırsın anne· kolum: 
...._ 't7 - -· ;rıde ben ue senm fo Kl --.:ıi d F-'--·t ti ' l:ı .ı a~n akşam buradayım mosyo. ban yazık olsun> demif. M.e,ğer .benden •vvel ..UO ncu e ~ yor um. ---. ~re kmlmasın da tir tir ütriyordu. 

~l eytp ayrıldım ve gayet cic!di bi.r ta-1 s:ın bu ~~ bık:U bir adam... anti bir polia memuruna 100 ley vererek diye ikide, birde •maamafJh diyordum; 
a Y'Üı:ılyerek ~ çıktun. Bır şey <=6....., sa 

(Arkası "far) 
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( m e et llaberler·Jl ~so~n~Pos~ta~I ~S~•~~O~~ 
Sa urda köy kanununun tatbikine 

1 

~:r;,:t:kimi Mektebler arasında 
çok ehemmiyet veriliyor Y•~~:.1<!uu~:~y•ti~;~~:~:n:': yapllan futbol maçları 

l\1a ·şet membalarını toprak mahsul:eri teşkil eden 
köylünün her türlü kalkınması için zengin ve 

faydalı bir proğram tatbik ediliyor 

c ln~liz generah Deeds Samsunda 
Samsun, (Husu-

n) -- Samsun fela
ketzcdelerini:ı vazi-
yetini maha11inde 
tcsbit ve İngıliz 
milletinin Türk mil-

) 

len bir nevi pamuk tohumu getirile -
rek çiftçiye te\'Zİ edilmişti. Köylü baş
ka pamuk ekmekten menedilerek bu 
tohumun kull<tnılmasına mecbur edil
mişti. Mevsim:n ba7.an kurak. bcızaıı 

da çok yağışlı gitmesine. yani müsaa
fiesizliğ'ne rağmen ümid edild iğinden 

fazla hasılat alınmıştır. Bundan dofayı 
müstahsiller memnun kalmıştır. 

Bu cins pamuğun daha ziyade teş -
mili. randımanın arttırılması husu -
sunda yeni tedbirler a'lınmaktadır. İki 
aded tohum ekme makinesi şehrimize 
gelmek üzeredir. Bunlar vilayetin mil
nasib yerleı;inde kullan,ılacaklard:r. 

Geçen seneden kalan bir miktar to 
hum bu sene meccanen dağıtılacak -
tır. 

Bursa hamam1arma musallat 
olan bir kadın hırsız 

- Hasan Bey gazete ne 
yazıyor •• 

A vrupada şiddetli bir 
soğuk dalgası esiyormui-

_ · · · ve bu dalga yakında 
dunyanın her tarafına dağı
lacakmLi· • • 

Hasan Bey - Ateş içinde 
yanan 'fnsan1ara serinlemek 
için tabiat ta yardun ediyor 
desene ... 

Mektebler arasındaki voleybol maçlnrın:ı. 
Beyotıu Halkevl salonunda devam edllmi, 
ve şu neticeler alınmıştır: 
Darü.şşa!aka Işık lisesine, Kabata.ş İstik. 

ille, San'at meklebl Taksim lisesine gallb 
gelır.lşlr.rd lr. 

Balkan güreş müsabakaları 
T. C. Başvekô.let Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğü Organizasyon Komite.sinden: 6 
noı Ballı:an güreşleri 2 Mart 940 tarihinden 
itibaren b~lıyarak 3 gün devam edecek -
tir. Bu müsabakalara; fevkaJade bir vazl _ 
yet t~1ıaddüs etmediği takdirde Romanya, 
Yunan!.stan, Yugoslavya ve Türkiye milli 
takımları ialirak edecektir. .. 

muştur 

Fulharn 3 - Portsmouth 2 
Krai lı:upa.sı galibi ilk devreyi 3-1 ma~ıub 

vaziyette bltlrmi.'s ve oyun 3.2 Fulham ta -
kımınır. kupa galibini ma~lüb etmeslle btt.
mlştir. 

Mnçtıt 3,842 Jd.~I bulunmuştur. 

W<-st Ham 2 - Tattenham O 
Wes~ Ham Uk devrede iki sayı yapmış ,e 

oyun bu suretle bitmiştir. 

Maçta 7.500 kişi bulunmuştur. 

Stoke City 1 - Everton O 
~lg şampiyonu Everton, Uk devrede yedi· 

ği bir gol üzerine maçı LO kaybetmLştlr. 

Maçta •.500 seyirci bulunmu§tur. 
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/{UM, 
JJi~ ulu? 

'°'"''~ Bo,-. ... , 'I 
•...• tabii evde hangisinin sözü geçiyorsa o 1 Fakat 
eninde sonunda, gerek teknik yenilikler, gerekse 

fiat ve tediyatta kolay1ık bakımından tercihe de~en 
1940 modeli Philips radyolarında karar kılacaklardtr. 

Tip 480 A: Y~ tJOıifryi bira 

dt!n 8 ren dorc ıttu%aaf lambalı1 1 

lt4'r dafgtıJ ı alır. lruı,.ıli bir ahi· 

.u 13 8 metre lı.a dalga uha••• 

= rok ıık bir mah/a-zo; = 

[ İstanbul Belediyesi lıanlan j 
3702 sayılı kanuna tev!lkan İstanbul şehri hududu dahllfndeld bllflmum tiyatro n 

at.nemalara aid duhuliye ücretleri üç sınıf olmPk üzere &f&lıd& gösterlldlli tekilde 
Jenlrlffl tanzim ve tesbitl Daim1 :Encümenin 10/2 940 tarthll tq>la.ntıaında 'k:ar&rlqt.ı-
nlnııştır 
ısa.ym halkımı.mı 27 2 IKO Salı günunden 1Ubart'D bu flatıar Dzerlnden slnema 1lc-

ıetı vermeleri ve J.izumu halinde beledlyemlzce tasdik edllmLt Ola.il tlcret tarifelerini 

'W.kik etmeleri llln olunur. 
B1rine1 amıta dahil sinemaların du'bullye ücretleri: 
Birlncl sınıf localar 200 turuş 
kıncı sınıf localar 150 > 
LüX.s balkon "TeYa Ja>ttuk te > 
Bu.susi veya b1rlnc1 mevki 30 > 
lktncı veya dfthullre 20 > 

İkinc1 sınıfa dahil sinemaların 
!!irinci Sllllf localar 

dühullye tıcretıerl: 
150 kurut 

:lıctncl sınıf localar 
Ltlk,<; balkon veya koltuk 
Husı.u:1 veya birlncl mevkl 
İkinct mevki nya dübullye 

'Oçüncll sınıf alnetnaların dtunıljye 
Btrincl sınıf ıocaıar 
İk:lncl sınıf localar 
Lilk.s bPJton veya koltuk 
Hususi veya btrlncl mevki 

120 , 
ss > 
25 • 
15 J! 

ilcret.ıert: 
100 kul'llf 
80 > 
25 > 
20 > 
10 > 

İl:lnct veya duhuliye 
Bıtıncl sınıt İk1nc1 smıt 

ttyatr ı - 'lullye tiyatrolıır dübUU,,. 

Btrıncl smıt ıocaıar 
hı~cı sınıf ıocaıar 
Lüks balkOn veya tdltllk 
Blrlnt'l veya ıımus1 mevki 
Ballı:OD 

Galeri 

ıcreU __. ücreti 

200 
150 
~ 
3S 
35 
25 

İnşaat ilanı 

Üçilncft atmt 
liJaU'olar d4Umll1t 

tlcretl 

150 

80 
15 
25 
2G 

clJHı 

Sftmer Bank Umumi Mtldflrlfl -
A-ttnden: 
1§ ~- ·~-cı tt.lıd n Selllllos fabrikaıan mf\tenmtm ~ ftb!d1 ~ 

ı - JMQitte ~ r ~e eblltm•re tonulmuttur. 
IU.alle .e tapalı sar ..... u bedel.1 158.100 52 l1radan ·-........_ 

ı,, 1 lan aı~t.ııımen .,..,_ -·~· 
ı ~ :mıe evrakı ıo Ura :mukabilinde 8ömer Bant :mllAJMllı IV.._,nden abna-

lııOlr3 ' -. ... -. , ıu.rVHO tar1blne milAdit Cuma ctıntl aaı M da Ank:a.rada BL 
- .....,._ ~- - d ııact.ktır mer Bant umumi Müdiirlüt\ill e yap · 

• - Munttat ıeınınaı ınıttan 9·155 
llrad'lr. 

& istetlll tetıtt evrakı ıneyanına. flmdl19 tadar J"foPllUI oldutıan bu tun 
lf)er -b 

1 
~enerıne, 11r.manın teknik ~lltmın '.ttmlerden -.etktll etUline ve 

~ ~::rıa muamelede bulundutıanna da~r YeBiülan to~tlardır. 

8 
_ Tetllf mettubla.rını havi zarflar tapalı oısrat ihale ıtntl aat 15 ıe kadar 

makbus mulı:abllinde Antarada Sümer Bant lJ'mumt muhabera\ mt1d6rl\ililne t.ıesıım 
edlleCl!kUr Und ö c:ıerUecek teklifler nibayet thale aa en bir aaat evveline tadar 
-~-•- Posta .ue !ft n n1 -ldlde :ıtapatılınlf oıması !Azımdır. Postada n.kl olabllecet 
........ "l ve zar.m -nu yv ~~- .. a1rt.ır 
~cl.kmeler .na(ı.an itıbare alııınu.Y--- • tı dilediği mutıeabhld• "fel'Dlet nya bu ilıaleclen tamamen aarrı 

8 - Banka bu ınpa ~· ı-1:b 41282• 
naaıu etmek haltkml muhafaza 1C:'\l ...... • 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 
yapılan ıı otomatik santral lle 3000 otomatik telefon 

1 - 10 Şubat.ta mUııballkasastekllf dermeyan "edilmesinden pantlıkla mübayaa olııpa
maklnesı muka 
caktJ.r. 

2 - Muhammen bedel (fit.000> lira, muvakkat t$llldnaPt Tl2'1T90 !!:_~~~uı> .~~. _ _. _ _.. ~h•ü saat 16 da Antara a . . . vuauaaa ___ a_ .. 

26 Şubat 940 Pazııu ,.._ •-- --'-.. attır 
btnaaındaki aaımalllla mm!QOn llDda 3

--- • 
h-hu•t matllUZ WJa banka taaınat ıutıubu ılıe Dmml 

1 - iatetıller mu.a;~ ~ htmllııiıil maıd\r liln .,. **o komlaJe>na. ll'L 
:==ek ıızere de Jıerıan ADtarada P. T. T. LeYUUD MtldlıilitM mi.. 

- --------' ectecdlefdJr. (196} (1116). 

SON POSTA Sayfa 

r- , ı---~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====:::;; 
Bir doktorun gonluk 

notlarından 
Nezleden horunma 
Çarel~ri 

Nezleden kurtul.mai için 1kl yol nr
dıı-: 

Birincisi Mzle olmamak, ya.nl aotaJc 
alitınhğına tarıı vüoudde blr muaflJet. 
ve mukavemet tevlld ve temin e&met, 
bunun çare.si nedir? Bunun çare,,! ken
dimizi soğujta alıştırmalıdır. BunUll ıotn 
yıızdan itibaren derhal deniz baJ110lan.. 
na ve gÜn8f banyolarına muntuaman 
devam etmek 14.zıındır. Deniz ve llnet 
banyosu temln edllemlyor.sa o saman 
llık ve nihayet soğuk d'Qfla.r yapmalıdır 
Zaten denlz mevsimi geçtikten .soDn. d~ 
~vde ılık veya.hu<! gitgide soğut dUf}ara 
kendimizi ~alıyız. Bunun nezle 
olınamak 1ç1D son derecede faydab ol
du~unu kaç hastamıs ftsertnde blzza.t 
tecrllbe ettik. Her sene oot ştddetıt n 
mükerrer nezlelere yablanan birçok 
!l:evata deniz banyoları Te gtlnef banyo_ 
ları tavsiye etuk. Ertesi sene kışta der
hal btiyuk faydalar temin et.ilklerini ıör
dllk. Binaenaleyh evnlenıirde her ihti
male karJJı tendlm!zi soğuğa kl.?1l mu
lta vemete aı~nlıyıs, 
Şlmdi ~ nasıl tedavi edelim? 

Bunu da yann söyleriz. 

Oenb ıau,,.ıı oturucularm:m po8\a 
pulu 10ııamaıanu~ rtca edutm. Akil ıu
d!rclt ı..tetleri munbelutı kalabWr. 

Ankara borsası 
Açıl14 - Kapanı.o 17 Şubat 940 fiatli.rı 

ÇEKLER 

Açıllf-)tap&nlf 

Lordra ı 8terlln 5.21 
New-York ıoo Dolar 13-0.19 
Parll 100 Fran 2,9551 
Mllano 100 L!ret G68 

Cenın• ıoo tsvıç. rr. 291875 
Mnı.tterdaın 100 rııorin t92Jı7 

Drilbel 100 Belıa !1.9315 
AUn& 100 Drahml 9;9618 
Botya 100 Leva 1..6825 
Madrld 180 ~ta 13.38 
Budapettt 100 Penıo 23.415 
Blitttı 100 Ley 0.947& 

B~Iıra4 ıoo Dlnu J.065 
Yokohama 100 Yen !UK5 
Bt.ot}M>Jm ıoe 1nec K:r. 30.92 

LN.n •• talaYIDt 
Z,,~am Te t&b't'illt bertDe muamele oı. 
m&llllfW'. 

.......... ---··-···-············-· ..... ···----··· 
V•lı:ldar Buu BüJlalllbM)taı 

GDıddMıln koe».ıD. Bolazlçl 'ftınltilıJde 
Setu.tttınde 1'l NoJu hanede sakin Ahmed 
oğlu Balll alıeyblııı a~tılı bopnm• <ıe.clll 
tallt) dıavaaının mdh&kemMine plmedl. 
ğlnden hakkında ııyab b.n.n tWha.z ve 
ve tahtikat t/f/940 Salı 1&&t H de WJ.k 
'Ve bu babdaki ııyab kara:rı mQddeaaleyhln 

ikametılhının meçhul oldufundan mah -
keme dtTanhaneslne tal1t edllmlf oldufun.. 
dan 7emıl mestürda müddeaaleyh Balll ıe
ne gelmedltl tUd1rde 111abında tabtttata 

devam ve 1oab eden karar ıttıhaz olunaca_ 
ğı t.ebHI makamına talın cı1maıc mre llln 
olunur. 9311/1896 

fJsküdar Büü BakimHtlnden: 
thmntlf11lrlm tarafından Ya.kacılı:lıa lkıen 

hfı.ltı.n Adapau.rmda Semeroller mahalleain
de sakin Abdullah kızı Vehlbe aleyblne aç.. 

ııtı 1e9aW taiA& UHl1nden dolQı J9Pll&n 
tebligatta Veblbenln ikametclluıun mt9hul 
oldutu t.eblıtıwn• zirlDdüi müballr me~
ruhatlndan anlqılmış olmakla dua anu. · 
halile davanın mualllk bulundutu 1/31940 
Salı sut 15 e Wlt edlldlllne da1r da'ftl~
sl dUl dlvanba.ıMJ'e ıı.t edllm.1.1 olmalcla 
da va IU"ZUhallnı 10 ınn Mrfında c.n.b ft1' _ 

mek Tt mahkeme ıiin\l de mal'ikemeye ıeL 
mek '1zere U1ft,yet gazete Ue de UAıı olu
nur. ts9/23~ 

................ ·----··-···,---

ilan Tarifemiz 
Tet atltun aantımı 

Birinci •ahile 400 iaınıı 
ikinci uhile '6IJ D 

Oçüncü ftıhile 200 » 
DördünclJ •ahile 1()() :ıt 
1 ç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bit mlldde\ zartınd& fu
ıaca iniıctarda illn 7&Pbracalrlaı' 
•ync& terillli\U tarı.feınizden ilWade 
ecSeeekJerdJr. Tam. ,,arım n "7l'8t 
aayta aanıu için ayrı bir tarife deıplf 

edll•'tUI'· 
eon pgsta"DlD ticari Ulnlarına aid 

lfler ıçı.n tu adrese mllracaat edll
meUd1r. 

MOTORLU KOMPRESÖRLER/ 
Ruyonel tarzda çalışan işletmeler için 
yratik. kolayca hareket eden muıay -
yak bava ıenentor1*ıdır. 

DEMAG muzayyak hava avadanlık
ları sağlam. fakat kullıaıılması kolay ve 
istimale daima hazırdırlar. Teklif ve 

Türkiye için mümessili: 

KRAFT ve OSTROWSKY 
Sahibi: FRED. W. KRAFT 

İstanbul - Galata, Karamustafa sokak No. 36 Marmara han posta 
kutusu No. 1216 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 265 

Zirai ve tıcarl ber neyi banka muameleleri 

-~~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bu1unanlzra senede -4 tı.t.a çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na &öre ikramiye dağıtılacaktır. • 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • soo .. 2,000 ,, 
4 • 250 " },{)()() " 

40 • 100 " 4,00D ,, 
100 • 50 .. 5,000 ,, 
120 • 40 .. 4,800 ,, 
16Q • 20 " 3,200 " 

oJKKAT: &eublanndaki ı:-nlar bir sene ~nde 50 liradan a ağı 
d~re ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlasil \•erilec ktir . 

Kv'alar &enede 4 defa, t EyluL l Birincildnun, 1 Mart ve t Bazı. 
tarllılerinde çekilecektir. 

Açık eksiltme lliinı, 
Dil ve tarih - .Coğrafya fakültesi direktörlüğünden 

28/2/940 Çarşamba iiinü saat on be;ıte Ankara melttebler muhM cll1ğ nde topta _ 
nacak olan ekslltme kom\syouunda 805 llra muhammen bedelli aolap, masa, .taJer Te 

paravana 11ptınıacaktır. 
Mun»;oat ıemınaı tı llradır. 
Tallbletin prtn•'IMJl 16mıek iDett fakilt.e he.aab meınurluluna mtracat.t etmeled 

Dln olunu. (iM> <llll). 
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Hasna hattan : tO numara aldım 

- s .. d• benim gibi r•P· Bu nal vazllelerl 

,,, ••Pm•lf ıcın fUNGSRAM l<RİPJON 
ampullarının bembeıaz •• parlak ıııiına 

lltttıacın var. 

lM oe f'Ol4f0 

ı.. w "~"'*"" 

BOUffl~ fJiffflDEflLEfl A 

iSTANSUL 
NKARA - iZMôR 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

.kUPONLU•VADELi•MEVDUAT 

ADEMİ İKTİDAR 
"• B.&Le 1tv•• KLl G i N it -
~~" 

Tabletlerl her eczanede bulunur 
lPoata ltutulQ 1'255) Cat.ta, lat.aıabul 

..... ,.~ .... ,d 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Ka.y.scri belediyesi kadro.s.unda dört yus Ura ücretll yilksek mühendlallk tiQ ::rb ura 

Gereut yük.'iek mimarlık, yüz yet.m14 Ura ücretli 1k1 fen memu.rıutu mUnhaldır. TaUb 
olanJcırın vesikalarının asıl veya muaaddak suı eUer1n1 ,.. fotoğratıaıını raptedue.Jt 11. 
t.ıda ile belediye reJ.slllln• müracaat etm.ı.rt !.llo olunur. c1293• 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

Saçlarmızı dökülmekten, kepeİcıen _ 
mekten korumak için muhakkak Ma _ 
jlk saç eksirlnl kullanınız. Derhal te -
slrtnl görürsünüz. Saçları büyll.tür 
köklere yeni hayat verir. Blr tecrübe ~ 
den sonra neticeye hayret edeceksiniz. 

Doktor Hafız Cemal 
(l...okm.m Bekim) 

D1vanyolunda 104 numarada 'Jcrg(ln 
hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

·-······ .............. ·-----.·····-··· .... ---
Son Posta 

Yevmt, Slyasl, Havadb ve Halk gazeteal 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haıklan 

mahfuz ve gazetemir.e aiddir. 

ABONE FIATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 C5 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. f<r. ____ ,, _ __.. 

1-tOO 760 400 löO 
23-'0 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peoindir. Adres 
deiiftirmek 2:s kuruJtur. 

Gelen evralı geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lazımdır. 

("~:::f~~-i~:i''J 
~ .... :.:ı.~:: .. :.~~----···-· ...... 

..,______ -
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Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Sonra günde 3 defa 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise n:çin ve nasıl muvaffak o~du 1 

Çünkü ıRADYOLİN• in terlı:ibi yülcBet bir msdlyen taze piyasaya çıkar. 
kimya gaheseridlr. Çünkü ıRADYOLİN. dtter macunlaM 

ÇünkQ bütün cRADYOLİlh kullanan - nazaran çok ucuzdur. 
la.rın d1.§ler1 temiz ve güzeldir. Artık bütün bunlardan sonra cRADYO. 

CUntli cRADYOLİN11 emsalsiz ratbetl LİN• kullanan on binlerce ki.§lnln ne D-
dolayıaUo hlç stok yapmadıtı ıçın müte- dar hatlı oldutunu anlamak tolaJlafır, 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

• • ~l 1 ., ......... : • ,• : 

.. ~. ; • f ı:.. • ' '1 • • • """' • ~ :·. • , 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal heser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

PERAKENDE satış yeri: Beyoğlu, İstiklal 
caddesi No. 48 - 1 ODEON Mağazası 

Doktor. 1. Zati Oget ~ 
Belediye karşısındaki muayeneba· 
nostnde Oğleden sonra basta.t m tl 

· " kabul eder. 

Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Setim Ragıp .!met 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
' A. Ekrem UŞAK.LlCilL 


