
~ak Amerikada 93 bi.n 
aza kurbanı 

HE YERDE 3 '<l14RUS 
Zelzele felaketzedelerine 

ingilterenin yardımı 
ı 31 (A 

bıııq it ·A.) - 1939 yılınôa Amerika. 
ltrı aıalarda ölenlerin adedi 93 bin, 
. n &dedi de 8 milyondur. 

Londra, 31 (A.A.) - Ahiren kabul edilen 
kredilerden l 00 bin İngiliz lirasının bitaraf 
memleketlerdeki Polonyalr mültecilere, 133 bin 
İngiliz lirasının da Türkiye zelzele f cliketzedc. 
]erine ait olduğu öğrenilmiştir. 

'ııı bilftnd 
1 
~ll a ıeyriıcEcr kanlan &elmek. 

ıso oo;rd~a ölenler 32.500, yaralanan. 
ır. 

~ L-. ~ .... Yoldak. . 
"tı •ııı"'ıi>d 1 neırıyatımız 

)clıı·· e Atman milleti. 
>'t ~d l~rnuz hürmetin 
·._ ııı,l'lıı '1tı ~ak ve inıan. 

~ili ~'v•ı '" hı': neticeıi idi; 
~ tlik •tı rnılli hAkimiyet 
· ~ d,j~ h'!d~tları içinde 
~ ~ hltild hıuı tezahüratı. 
'i.. e olacaiı da !Üp. 
~(t lt· 

'il •titr• 
'>tt~~tı~" V~rııay zincir. 

ııı""•ı- le dıye baıladığı 
~r"~ ,:cJ!e~anıı karM'la. 

'~teli; s·· •nı ve mahiyeti. 
"1iı Çtlcy~dctlcrin ilhakın. 

1 >t ti\ il\ • Slovakyaya C•· 
'~ btt.dt,~t-ıtariyetin İptida 
'•• 

1 altında miidaha. 
, l<:nra b'"•.. b-t .. (D u.un u un 
cUamı 5 focide) 

(Yazısı 5 incide) 1/clsinki, 31 ( ı\.A.) - Pasit 

müdafaa şefi General Aame Sihvo 
dün akşam gazetecilere be~'anatta 
bulunarak demiştir ki: 

mah\etmck yollarını aramı~tır. ) dan geri almı§lardır. Bu k~y Sov 
General Aarno Sihvo bundan yet kıtaları tarafından eylulde lı;. 

sonra, 30 te5rinisaniden itibaren gal edilmişti. 2 Milyar 
Sterlin! 

.. _ Fin milleti hiç bir zaman, 
son iki mücadelesi kadar ağır Ye 
mühim bir mücadele yapmış de • 
ğildir. Bu mticadcle, istiklali Ye 
hürriyeti mevzubahs olduğu za -
man, Finlandiyanm te~il ettiği 
birliği, Fin milletinin derhal ta -
kındığı ce aret ve fedakarlığı sa
rih surette ishat ctmi~tir. 

yapılmış olan bütün hücumların Finler bu hareketin, Suomiaal
bir Ji tejni gazetecilere \'ermi5tir. mi'dekl mağ}{ıbiyettcn sonra Ruıı-

SO Vl' ET TEB!,IGI lnrın uğradığı en mUhim boz,un 

lnglDterenın, !harp başnndan 
beri cırduya ·verdlğft askerô 
malzeme tÇ;utarı bu lkadaıraea 

Çemberlayn beyanatta bulundu 
Londra, 31 (RADYO) - Ba~vckil Mister Çembcrlayn, 

bugün öğleden sonra Avam kamarasında beyanatta bulunarak bir 

sok noktalar hakkında izahat vermiştir. 
Başvekil evvela Almanların hava bombardımanında hakim 

vaziyeti elde ettiklerine dair Nazi propagandasına cevap vererek, 
Alman filolarının sadece müdafaasız sahilleri ve balıkçı gemilerini 

bombardıman ettiklerini söylemiştir. (Dem mı 5 iHcidc) 

Bu mücadele, aynı zamanda mc· 
deni bir milletin harp usullerile 
düşmanlarımızın kullandığı harp ' 
usulleri arasındaki farkı meydana 
çıkarmıştır, Dü~manlarımız cep -
he. .geris{ndc1:i, . askeri hedefleri, 
e~düstri mcrkezl~rini \'C miina -
kale vasıtalarını bombardıman et
mekle kalmamı<:, fakat, aynı za • 
m~rlda, bütün i~~ni kanunlar hi· 
lafına olarak müdafaasız ihtiyar • 
lan, kadınları \'.e çocukları da 

Moskova, 31 ( A.A.) - Lening
rad askeri mmtakası genelkurma· 
ymm tebliği: 

30 Kanunu anid<' hiç bir mühim 
hadise olmamıstır. 

So,;•et hava 1<uvvetlerı. dü. · 
rnanın ihtiyatlarına 'c a keri he · 
deflcrine müteaddit muvaffakıyet 
1i hücumlar yapmıştır. 

' ~ıcııt\l nıı: SO\'l'ET 
U07.GUXU! 

J.onllra, 3L (Raılyo, saat 18) -
Finlıindiyadan bugün nlınan lm 
bm'lerc göre, harb hnrckiı.tmdn 

hli.kim vnziyetc Finler geçmi§ bu
lunmaktadır. Suomisalmi civarında 
düemana tıiddctli bir taarruza cc· 
çen Finler Rus hududundan 20 mit 
mesafedeki Rasti köyUnU Ruslar. 

Nafıa Vekaleti 10 yıllık bir program hazırladı 
Çalışan kadınlar da 
yol vergisi verecek 

Hazırlanan bir 13yihaya göre, yol vergisi vatandaşların 
kazanç nisbetine göre t es bit olunacak 

•+•++++++•••+••••••+••••••+•••••f t•••+•e•••••+•••••••••••••••+++AA-

! Aylık kazançları 24 liradan 75 liraya kadar olanlardan senede 6, 75 liradan 125 liraya kadar,~ 
olanlardan 9, 125 ten 200 liraya kadar olanlardan 12, 200 den yukarı kazançlılardan 

l 15 lira alınacaktır. ( Yazısı 2 incide) ........................................... , •....................................................... ~ .. 

olduğunu işaret ediyorlar. 

FJNLER BlRÇOl{ MÜHiM 
MEVZİLERİ ELE GEÇ1RD1LEP. 

Stokhobn, 31 ( A.A.) - Finliın· 

diyamn pasif müdafaası şefi, Sov
yetlerin kanunuewel ve kanunu -
sani aylarındaki bombardımanlar 
neticesinde 357 ki~inin ölmüş ol • 
duğunu söylemiştir. 

S\"Cn~a Dagcbladet tarafından 
cepheden alınmış olan haberler • 
de. Kumba cephesinde çok şiddetli 
muharebeler vukuagelrniş olduğu 

(Dcnmt 5 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Tehdit! 
.Xası·l'c.ldin llocn kendisinin 

toı uıısını ~nklnyan bazı kim c
lcl'i tehdit için: 

- ncnhn torbamı bulup Çl· 

kar ınlnr; yok~a ben yaı>acn· 

ğınu bilirim!., 
D<'mi':'. Torhnl ı snklaynnlnı 

hir miiddrt b<iylc nzl:T.lik ctflk 
ten ~onra gct.irlp ,·crmf~lcr; fn 
kat. bu ~ıra.ln: 

- Ej'i,cr gt•Hı-ip 'ermemiş ol· 
sn~·ılık ne )Rpnt·nkt1111z'?,, dl 
.) c 'ormu-:-lnr. 

Hocn tın rını hiç hozmanıı'::' : 

- Şnrıulnki h<')'h<'~·i kesip 
torha )'RJlR<·nklım!,. 

Hiye <'C\ np ' crnıi-:-. 
Jlitler de istediklerini al 

ınak h:in lnJ,?iltorcyi \C Frnn~a 
) ' I tehdit crll)·or; tnknt tchdJdi 
nin D<' oltlıı~unıı siiylemlyoı 
AC'nlm ı .. tcıliı:!I ı:ilıl !"ulh ynpn 
ınn7."ll o ıla ~n~rt:ddin Hornnı:• 
t•llıulcki he) ıu·~· i k<'~crck torhıı 
)'apınao:t knhHln,fon Garp Cf'JI 

hesindeld tllnklnl'ı hoznp zlrttnı 
makineleri ynpmn~ı mı dü5ii
niiror'? 

HAS.\S Kt:MÇJ\ YI 



1-VAKJT 1 fUBAT IMt 

f_P ____ o_L_l_T_i K_A_I 
Nazizmin yedin

• ci senesı 
Hltleı- na.zizmin mevkii iktidara 

geçişinin yedinci senesi münase
betiyle bir nutuk söyledi. Bu nu. 
tulr ırka arkaya 11flar teşkil e. 
den yedi senelik tarihin yanında 
apayn bir htlviyet arzetmektedir. 

NuUik mnkil iktidara ıeçtiği 
glndeabcri adım, adını prensip. 
lerlndea ayrıla, ayrıla emrivaki. 
ler dünyaaına girdi. 

Yedi sene içinde HitJer Alman. 
ya bakımından kaz~lar temin 
etti. h ~nanffakıyetler yedi ae. 
ne damla. damla beyneltnilel to. 
lerDsı IUiildmal ede, ede inJci. 
pf ettL 

Beynelmilel toleransı suüsti. 
mal ederek diyorum: çünkü ne 
19 l 9 "8uahedelert, nt de onun re. 
YizyonunClı balclr, adaletli pren. 
sip noktalan gözönilnde tutuL 
du. 

Almınyaya -1ıkUm eden Ver. 
say muahedesi 1919 da bakim o. 
lan politik havaya tlbi olmuıtu. 

JCJeriiiahlo kinle, llırıla kaynı. 
yordu. Onun vatanpetverli~i düf. 
manı imha diye hWba edilebilir. 
'di. O zaman t~lterede Kayze. 
rin aleyhine müthit bir cereyaıı 
•arda. Lo,.ı Corç bu ha•adaa i~. 
tifade ederek fırkasına bir intilu ı> 
saferi temiıl etmek istiyordu. Vil. 
IOll iee Amtribdan A vnapaya At 
Jantik ~telerinden gelmiı t<' J 
bir pey~ber ec!ut ile konuıt • 
yor ve poHWıac:ılann oyunların ıı 
farkına bilt nımayordu. 

Muahede böyle huırJandı. 
HitJcr hareketi bu vaziyetin 

allailt.a.H idi. 
Bu alaültiel 1enelefce Ai. 

manyayı maıJum oJmi.ktan kw. 
tannak milcadelcsi vufını tan. 
dı. -

ideolojik geriliğine rafmen 
sempatik tarafları varJı. 

İdeolojik geriliği Avrupada sağ 
cenahtan memnun ediyordu. Maz. 
Jamluk sempatisi AJmanyantn 
yavaş, yavaş Versay zincirlerin. 
den kurtulmı11nı temin ediyordu. 

Veraay muahedelhıin taıfiyeli, 
A vrupada sulh ve aU1ı:unu muha. 
faza için zaman, zaman bir ilaç 
gibi kullanılmıştı. 

Münib anlaşmasına kadar bu 
hal denm etti. 

HitJerin altı senesi mulClm Al. 
manyanm sempatisini istismarla 
geçti. 

Münihten sonra çehre birden. 
bire değişti. 

Hitler mazlQm rollini\ terketti: 
yibde yUz zalim olmak arzusuna 
düştü. Ve ı:alim olmanın hilvive. 
tini kUçUk milletleri istiklalinden 
mahrum etmekle ortaya attı. Çe. 
koslovakya, nihayet polonya bu 
ıülme kurban gittiler. 

MaslOm Almanya aempatiler. 
den istifade ederek emrivakileri 
lhdaa etti. Fakat zalim rolUne ıi. 
ren HitJerin emrivakii ummadıfı 
bir zamanda harple karşılandı. 

Hitlerin altı aenesi ile yedinci 
scnui arasında b5yle bir fark 
vardır. Bu fuk bir talih farkıdır, 
denebilir. 

SADRI ERTF,'1 

NOT: 
Ak,.n pmesi ''Netil u•ga. 
~ seri yazıln içinde bazı iımi. 
l.tlann yulb9 dizildiğini «öre. 
reis doinlannı kay.detmİf. Bizim 
...sahhih arkadatlara yaptıit 
yardımdan dolayı muharririne 
1Jilha11a teteldriir .-.ım. - S. E. 

Nafia Vekaleti 10 yıllık bir 
program hazuladı 

Anlmra, 31 (Husuıi) - Nafiı bilyük pro~amm tahakkuku ve 
V-ekiletl, ıo yılda tahakkuk e · 1., mali huıuıJaruıın temini maksa. 
tirilmek üzere bir pe ve köprt:. eliyle Nafıa Vekaleti bir de pe 
ler inıaat pr~ hanrJ.aınattır. ve köprlilcr kanunu projesi ba. 
Program, memleketin lktı•dt, L nrlaınış ve BUyUk Millet Meclisi. 
darl Ye aakeri ihtiyaçları ıözö. ne takdim olunmak üzere ba§Ve. 
nünde bulundurulmak suredyl: kilcte sevketmiıtir. Bu proje ka.. 
Yilcuda getirilmiJ ve bu umumt nuniyet keabeder etmez mevcut 
esaslar dahilinde tamim olu.1. tote ve köprüler kanununun ye. 
muŞtUr. rine kalın olacak ve o tarihten i. 

on sene içinde mi1ktmmel bir tibaren 10 senelik programın tat. 
surette yapılacak olan yollar ~- bikine baJ)anacaktır. 
tıaadf, ldart ve askeri babmJar. 
dan memleketin birind derecede Kanun projesi o şekilde tanzim 
ehemmiyeti hais olan yollandn·. oJunmuıtur ki yurdumuzu on se. 
Etndler, ~umuda bu ~t ne içinde en muntazam şoselere 
yolların ıs biJl kilometre U%\l.l.. kavutturacak olan büyük progra. 
Jufunda olduluııu 15sttnniftlr. aun tatikatı ne devlet bütçesine, 

kadar Tili tl · • ne de vatandaşa bir yük olmaya. 
Buıtıne ye enn 1 

• taktır. Yalnız, bu.,,ün yol vergili 
mar procraınJarma adlan geçc.1 ... 
ve bOtçe lmklnJan dahllinde i . olarak alınmakta olan paranın 
manna ıcısum g8rillen yollarm tahakkuk ıekllnde bir değipklik 
uzunluğu 44 bin .kilometreyi buL yapılacaktır. 
maktadır. Bu yollum 15 bin ki. Bugiln seyyanen altıpr lira o. 
Jometrelik .knmm da tamir ıu. tarak almmakta olan yol parası 
retiyle lnıll&nmai• elftritll ha.; bundan sonra vatanda9lann ka
le ıeti.rilmeti derpif olunmakta. ıanç niiıbetlerine göre teabit edi. 
dır. lecek ve on beJ liraya kadar yUk. 

Bu Procnma ıöre her sene aelebilec:ektir. Kazancı müsait o.. 
1500 kilometrelik yol. mükem. tanlar memleketin bu büyük da. 
mel fOle ballne ıctirilccektit. Bu vumda 00 bet liraya kadar yar. 

~inni yıl enelki Vakit 

ı ŞaMt ım 

Sıhhi1e tetkilib 
llahhl,ye rnOdtlr~U umumlyem t&. 

1'&fmdan Aaldolımmı aıhhl ahvali na
zarı dikkate alınarak aıhhlye tqkL 
l&tmm blJU daha ıealtleWmesl ta. 
lrarrQr etmlftlr. Beber OD bin llUfwı 
IÇla btıt. cloktGr ı.tihdamı kararla,tı. 
nı.ı.m. 

2 -> 
~ 
c( 
t-

Pertembel Cuma ı 
1 Şubat 2 Şubat 

Zil hltte (i2 t ı 1.flhi«e 

K•<ını !:t ' "-• ını t.7 

Vıekııt"' \ ııı ılı t.,,ı.ııı \ ...... ,, ~ '""' 

Gü-.ht 1 il ı '8 1 11 1 M 
dotuıt4 
Ölle UJ1 1 cız U il 1 Ol 
lld.4li UOl IUllOI lü 
A.lrtam nuu .. n11u .. 
y.._ 1111 lMllU la& 
..... 1•1111 llOU.M 

dun ederek muavenette buluna. 
bilec:eklerclir. 

Huırlanan liyihada aylık ka
ıa.nçlan 24 liradan 7 5 liraya ka. 
c!u olanlardan 6, 75 liradan 125 
liraya kadar olanlardan 9, 125 li. 
radan 200 liraya kadar olanlar. 
dan 12, 200 liradan yukarı olan. 
lardan 15 lira alınması esası tes. 
bit edilmiştir. 

Liyibada, yol 11rilke1lefiyetinln 
para olması esası kabul edilmek. 
tedir. 

irat tabipı.naıcıen ııı. .aynı mı,. 
~t daireainde yol vergisi alına. 
caktır. Aynı liyllaan aare, sah
tan ve kazanan kadın da yol pa. 
rası verecektir. 

Diğer taraftan .U&yct buauıt 
*1uhasebe1erinln yol pllTlllı ola. 
rak almakta oldukları paraların 
- ki bu miktar mene4e on mil. 
:tonu geçmektedir - tamnıeıı 
yol mevzuuna sarfı temin oJuna. 
caktır. 

Bu kombinezonlar on senelik 
programın tahakkukunu azami 
derecede kolaylaftıracak AmiUer. 
dendir. 

Şose tt köprüler inpat prog • 
ramı yilz kQsUr milyon Türk U. 
raıına mal olacaktır. 

1 

Limanda kömür sıkıntısı arttı 
Zon~uldak hmanı kısman kapandığı için 
Kömür gelemiyor . 

Arpa ihracatı 
menedı:di 

Yalnız evvelce yapılan 
ahılara müsaade 

olunacak 
Diın muhtelif memleketlere 

350 bin liralık ithalat yapılmış, 
bilhassa Çekyaya ham ipek, A. 
merikava tuzlu balık, ltalyaya 
kuşyemi. yumurta. fsviçreye ke. 
ten tohumu. İngiltere ve Fran a. 
va tiftik, Belçikaya keten küspe. 
si, Rcmıanyaya susam gönderil. 
mittir. 

Yeni bir kararla arpa ihracatı 
menedilmiştir. 

Yalnız evvelce yapdan aatı•Ja. 
nn g8nderilmesine müsaade olu. 
nacaktır. 

Diln. memleketimizden tiltiln 
almak üzere bir İngiliz heyeti gel. 
mittir. 

Türk bayrağı albna 
girebilecek gemiler 
Türk bayrağı altına girecek 

vapurlar hakkında Nafıa Vekile. 
tince hazırlanan nizamname icra 
V ekiUeri Heyetince kabul olun. 
muıtur. Nizammı.menin ihtiva et. 
tifi esaslara göre hakiki veya 
hükmi ,ahıslar tarafından gerek 
yaptınlan ,gerek satın alınan ge. 
milerin tesçilindcn evvel sahiple. 
ri nizamnamede taırih olunan n. 
sikalan Mllnakalat Vekaletine 
bir istida ile biSdirecekJerdir. 

Vesikalan yolunda görülmiyen 
gemiler Türk gemisi olarak tea. 
çil edilmiyecek ve TUrk sahille. 
rin4e aeyrlıeferine müsaade ediL 
miyeoelnir. 

Dış ve iç liatlarda yalnız pos.. 
taya çillı§ıp yolcu, yük ve hayvan 
nakleden aremiJer nizamnameye 
u~k mecburiyetindedir. Nizam 
name hükitmleri 150. tonilltodan 
aşağı gemilere <§amil olmıyacak. 
tır. Nizamname vapurların alıt ve 
vaaıfJarmı ayn ayn hilkilmler ha. 
linde turih etmektedir. 

Ormancılar cemiyetinin 
yıllık toplanbıı 

Türkiye Ormancılar Cemiyeti. 
nin yılJık kongresi evvelki &Un 
Ankara4aki merkezinde toplan. 
mrştır .. 

tçtiınaı cemiyet reisi orman u. 
mum müdürü Fahri Bük açımı. 
kongre reisliğine orman umum 
müdür muavini Halil Erkut, reiı 
vekilliğine orman umum mUdilr. 
lüğü tahdit ve istimllk müşaviri 
İsmail Hakla Uzmay, ldtiplikle. 
re de Cemal ve Orhan Yeplbük 
intihap edilerek müzakereye bq. 
lanmı!tır. 

Evveli geçen yıl içinde vefat 
eden cemiyet azıınnm ruhtan L 
çin bir dakika ayakta sUkQt edi. 
lerek ihtiram vazifesi yapılmlf. 
sonra idare tefti, heyetleri rapor. 
ları okunarak müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Bunu miltealnp azanm teklif 
ve takrirlerinin münakaşasına ıe. 
çilmit. her sene bir orman hafta. 
sı tertibine karar verilerek idare 
ve neşriyat heyetlerinin intihabı 
yapıbııştır. 

İdare heyetine orman umum 
müdOrU fitıii Bük, ,mrMk d. 
raat enıtltilsü docentlerinden Dr. 
Ali Kemal Yiğitoğlu .e Dr. MO.. 
nif Çelebi, orman umum müdür. 
lüğü şube müdürlerinden Fikri 
Kozak, Styff Tuncer, Ankara or. 
man mUditrU Aliettln Xıratb. ye. 
dek azahJrlara da orman umum 
müdlirlilğü ,ube müdürlerinden 
Hilmi Akyamaç, tqrahbn Kutlu. 
tan ve Galip Af .. r, neıriyat he. 
yetine yüksek riraat enıttit6sU do
çentlerir>:len Dr. Şeref Nuri İlk. 
men, orman UlnJllll müdürliiğü 
ne,riyat rnüdiirü M. Ali Gök:btrk 
ve Kerim Yunt seçilmiştir. 

Bun-dan sonra alkı11ar arasın. 
da Cumhurreisi tamet İnönü, 
.Meclis Reisi Abdüllıalik Rcoda 
ve BatvekiJ Dr. Refık Saydam v~ 
Ziraat Vekili MuhHı Erluneft'f 
tazim telgraflan çekilmesine · ka. 
rar verilmiş: toplantı bu suretle 
nihayet bulmuştur. 

Geçenki fırtnıalarda azgın de. 
nizlerin getil1:liği çakıl ve kumlar 
ile kapanan Zonguldak liman1 
gittikçe fena vaziyete girmekte. 
dir. Limanın bir vapur ıı:eçebile. 
cek kadar olan menfezi de gittik. 
çe daralmıştır. Hiç bir vapur li 
mana girememektedir. 

Limanın lç'~··ki kömür occık 
Jarı evvelce de yazdığımız gibi 
muattal kalmıştır. Vapurlar gi. 
remevince istihsal edilen kömür. 
ler de oldukları gibi durmakta. 
dır. 

Bu yUzden limanımızda kömUr 
sıkıntrııı artmıştır. Vaour eahio 
leri kömür -depolarında k<Smür 
bulamayınca kendileri biiviik mo-

törlerle kömür getirtmek tqeb 
btisüne giritmiılerdir. Fakat bu 
motörler hem az yillr alacakları 
hem de fena havalarda ç2l tamı· 
vacakları için kömür buhr~n1nın 
daha ziyade artaca~ı anlaşılmak 
tadır. Aynı zamanda bli motörler 
"velçe vap~rların tonunu 200 
270 kuru,a taşadıldarı kamllrleri 
410 k11ruştan apğı taşımaır.alrta 
dır. 

Vapurcular bu naklive pHası •. 
nı vermeğc mecbur oldukları i 
cin kömür fiyatlarmın da artaca 
~ı tahmin olunuyor. 

Ala!<adarlıırın hemen tedbir al 
ması lxklenir. 

Hava hücu niarına 
karşı tedbirler --- _ _, _____ . 

Mekteplerde talebenin yardımıle 
sığınaklar yapılacak 

Hava hücumlarına kar~ alına. 
cak tedbirler hakkında lise, oru 
ve ilk okullara gıfnderilen pui ı 
teşkilatı nizamnamem tatbik mev 
kiine konmuş. te§kilat denemele 
ri de yapılnuştrr. 

Okullara gönderilen yeni bi.
emirde sığmak işine tam bir e-

hemmiyetle devam edilmesi, bir 
hafta zarfında okul icin talebe ve 
ötretmenlerin «;alı~siyle bir sı. 
ğınak vücuda r,etirillllesi bildiri) 
miştir. 
Kırar bugünden itibaren Ut. 

blk edilecektir. 

Deri f igatlarında 
ihtikô.r v.a~ 

----··-<>----~-, 
Bu yüzden iskarpin fıyatları yUkselffı 

Son günlerde hariçten deri ge. 
tirilmeai yolunda hükGmetin yap. 
tığı yardımlar Uzerinc deri fiyat. 
lan hayli dütmüştiir. Buna rağ. 
men ayakkabı fiyatlarındaki yük. 
seklik devam etmektedir. 

Birçok khmeler ayakkabı fi. 
yatlarında ihtikar olduğundan şi. 
kiyet etmitlerdir. Fakat henüz a. 
likadarlar tarafından bu yolda 
bir tahkikat yapılmamaktadır. 

KUnduracdar İM fiyatların pa. 
balı olmadığını, bazı ıımarlama j 
kundura yapanlann iyi cins deri 

Maarif vekili 
Bugün de tekrar Oni· 
verıitede meşgul olacak 

Şebrimiade bulunan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yüul dUn de 
tetkiklerine devam etmittir. 

Vekil dün sabah Gurcba ve 
Cerrahpap hastahanelerine gide 
rek, bütün hastahane teşkilatını. 
klinikleri, talebenin stajlarını 
ıözden geçlrmiı, hastahanede ild 
saat kadar kalmı~ır. 

Bilihare kültür direkt6rl0itln. 
de velcilet umum müf ettiıleriyle 
okul ihtiyaçları Uzerinde görÜJ
milştür. 

Buglhı de Univeralttye &iderek 
miıhtellf ilnlveraite işleri etra. 
frnda tetldkler yapacaktır. 

Zelzele mmtakaaıııa mü 
tehauular gönderilecek 

Haber aldığımıza göre Ziraat 
Vekaleti zelzele mmtakalanna 
m;.itch;:~ctler göndermiye 
karar r. ){ftte)aa_.Jar, 
uı-untı ıören yerlerde ekim va. 
rlyetini tetkik cıGecek ve bu mın. 
takalar halkı tarafından ekilmit 
olaa y.rterin huatlanna yapmak 
tçin rıe gibi tedbirler J)aıek lhım 
gt-lecelini tc'&bit edeceklerdir. 
Hasat, Ziraat Vekaleti tarafından 
JIPlacaaıtıt. 

-o 1 

l<:ağıt ve mUkavva fiyat· 
lan üzerindeki ihtiklr 
thtiklr konaisvooeı dllft topliıı. 

11111. kAğıt vo mubvva fiptı.rı 
Brerinde tetkikler yapmı!tıt. Hak 
larmda tahkikat yapılan bazı mü. 
eaaeaeler hakkında bugünlerde 
eeıat kırarlar ven1ecektlr. 

aı olduğı.ınaan fiyatlara t:am yap. 
tıklannı söylemektedirler. 

Hariçten iyi cins deri henUz 
gelmemektedir. Böyle Kiderae bu 
derilerin piyasadq tamamen kat 
kacığr an'qıhnaktadır. 'Bu vazi. 
yeti göreıı ve ~ııerlnde bins ma. 
h bulunan kimselerin fiyatları 
büsbütün arttırmaktadır. 

Netice itibariyle ihtiklr kan. 
durada 4elil. ban cinı derileroe. 
4ir. Bu ltusuata allkadutlnn 
tetkikler yapması beklenmekte. 
dir. 

T ifus vakaları 
Mekteplerde ııkı mua· 

yeneler yapılacak 
Şehrimbde ton gilnlerde tifüs 

vakalanna raat,lanc!ıfmı, hastab. 
tın sirayet yollarını kapatmak ve 
önlemek üzere sıhhat ıail:lürlüğU 
tarafından tedbirler ahndılmı 
yamıııtık. Halkın en fazla bu. 
lundufu sinemalar, tiyatrolar, u. 
mumi salonlar, tramvay ve di~tt 
nakil vaaitalan dezenfekte edile. 
cektir. 

DUn okullara yapılan bir ta. 
mimde talebelerin sıkı bir mua. 
yene-den geçirilmesi ve bit, aran. 
maaı, bitli bulunan çocuklar bak. 
km da takibat ya pıhn .. ı bildiri]. 
mittir. Muayenelere bugünden i. 
tibaren baılanacaktır. 

Alman lueai öiretmen 
ve talebelerinin 

teberruu 
Eralncan fc11ketsede1erine yar. 

dun için tstanbul Almaıı llseti ca. 
lebeJeri arasında 4%f 11ra 10 im. 
ruı, ayrıca 176 parça eşva toplan. 
ınıştır. Bu okulun öjretmen ve 
ınüstabclemleri dt 247 lira 20 ku. 
ruf! tebertıl etnd1lerdh-. 

Gerek öğretmenlerin ve gerel. 
• t~erin '"lerdikleri para Be. 
yOğtu. IcUa• .. y şubeaine, et
yalar da Beyoğlu Halkevine tea. 
Uın cdilnıiJtir. 

Şehir Mecliai buaiin 
toplamyor 

İıtanbul Şehir Meclisi buııtlln 
toplanarak Şubat devresi içtima. 
!atma başlayaeaktrr. 

aus -Fin 
nin içyO 

1937 senesinde h 
.ufatiyle Mosko..,. 
Jutum ziyarette'.!So 
.ııriciye koaıiserl ile 
ati olunan nutuklard•11 jlıl 
,,.örüşm~lerimizden bet 
fın 'da mevcut an 
met ederek iki 
daki m8nasebetlerln . 
mı arzusu tezahür c<ii 

Sovy~t Rusyaya ge 
nen erteıi günü de~~t 
inin beni kabUJ etldlf 
.~uıya polis ve jand 
nuıJ kaçıp Finlandiya~ 
tiğini ıMÖyledik\en eqa 

"İki !J'Cınl::lıette de 
iimine kar~ı aynı ga~e 
~den ve :Finlandiya ili 
aynı zamanda hünnet 
nesil artık yavaı ya~ 
yor. Rusya dfi 111ıld 
:naddeye ve beyu ködl 
rota) maliktir. :Sanlı" . 
'andiyadan isteyeceği ~ 
yoktur." ı,I 

Ve bu şekilde mü tek' 
da ipret olunduktaıı ...li 
vincf ile yapauğıın F' 
de muvaffakıyetler t 
miıti . 

Stnlini una~ 
Bir müddet sonra f1" 

lotov tarafından verilrP" 
ziyafette, kenciiai bat 
dırdı ve bir gün e~el 
old~ bir nutu1'tlo 
Rusyanın akalliyetl~Jııc 
ve FinJandiyanın blbj~ 
lan ve 4 Kinunuaaııi . 1 
hinde Sovyet hi:kurnetı11 

diyamn istiklilinın S 
teklif etmiş bulunan, 
mini unutmuı olduğ1.tdl" 

Ben de cevaben bir 
protokol icabı clarak fitııl 
Sovyet hillri\meti 9ere 
mı' olduğumu biidlrcJidl-

MoJotovun bir nıurr 
bu münasebetle sabık • 
komiseri ve FinJan~i 
otan Staline de Fin -:_..ı 
tikWinin tanınmaaııt~ııı1ı 
den dolayı teşekkUr et-".l 

Ziyaf ett•n sonra 
metinin muhtelif k 
mtbaicerelerimiz de~ 
le sannediyorum ki . ...il' 
nııl harict siyasetini iP""". 
ve bilhassa Skandina\' 
lerine doğnı 11~~ 
söylediiim uman SO 
komiaeri Voroıilof 
min edilmit göründU. 

Kral Albncr Jorj'a11 1ıf 
Meralİllliııcll 

Birkaç ay 100ra in~ 
Altıncı Jorjun taç ıi~ 
mi milnuebetiyle 
Londrada karııtaıtık. 
sebetle Mösyö Litvin~· 
yanın Skandinav melP' ti! 
bitaraf uyuetlyJo bir~~ 
meıi için Sovyet RııtT!'"AI! 
zaınt ıurette gayret 
ne beni temin etti.. 

8 Bundan sonra 193 
llilUnde Milletler -.-:..ı. 
n.aında Möayö Li~ 
Jet arasında dostluk Ol 
rinin aynı kuvvetle diat'r 
ğini bir kere daha te 
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Mu . ~---
lı ttefıkler cephesinde ~1ij;::'.riıJ!ı : : ' C,•lti~·~ · =ft ;11 rMarihPdencerefsindd~. 
•ıarbı· kı· mler . ıgrr iÇ e en ının • J;:~~;;b~:!a~~eıer- Almanlar yenı bir top tahta köprüsü 
}~are ediyor? ~usya Almanvaya , 

1
·cat etmı.şler ,·a~,r~:·a~:i~:·ıcı~ıi~·~~~1rcaç:ı1~~~~ 

r ~ lllnıyets· .. nıışlrırdı. lşte bir mısra: 
ııı 7/ varsa ~z dunyada ·birlikte çalışmasını kolaylaştır. J llB kadar petrol 

Y~llık h a Çem.ber. mıştır. 
J\::ıı hUe, B .a.~atı ıçındc: Saqlam bir şö1ırct ? 
"'i\e,; 1 u~uk Bıitan. vere·a·ııır ıı-ltllıleke~lfatile herhan. , Daladye sivaset sah.asını elin. • 
ı llıecb _ka~ı harp i. de tutuyor. 67 vaşm~a olan ~a
;.~})'UJ Urıyetınde kala melin harbın askerı cephesuı~ Ekonomist başmalrnleslndc 
t
. etrniş bulunma - hakim bulunuyor. Kendisinin Husyanın A lmanyaya ıwtrol 

· d' b'·t·· ihracı inık{ınlarıııı nırwzuııbalı-• daıın . knbiliyeti .yalnız şım ı u un 
bll~e da.·a hır siyaset ad manasile bır denemeye maruz :;ed<'rek şunları yazıyor: 
tıaııa ~illa bir 3ullı ad:· bulunmaktadır - maamafih 1914. . .. 1!l3 l ele rı milyon ton gibi 
k ''Ş·enç~en 0 bir def· te Jofr Almanların Parise vüv çok yU ksck bir mllctnrn bnJiğ 
~an'~d~ veva herha~1. rüyüsünü ~farn'da durdurdugıı olan Ilus 11etrol ihracatı tnma
tib, b· a .I>arlfünen.toy: zaman onun yanlığı "'lanı taki~ mile istisnaidir ve ın\ithtş ııtı· 

ka ır nıyetiın kative~ etmişti . fakat şurası muhak raphıra ,.e Yahim siyasi ayak 
tı lte h • kaktır ki başka hiç bi. askerı lanmularn ~clıep olmuştur. 
~ tııiidd ayatının ilk uı. _ önder daha sağlam bir ş(1hreL 
a~ıa b~ltnce bi~ iş ada. le harbe J?irmiş değildir. Bundan baska 1 !!31 den heri 
l'a1• ?nesle,.,. d · J nıaklnnlesıııe:ıe bUyiilc tcrak-

11 ~·atı.. ,,e aıma 11giltcrenin 1wplanı • 
lııda -rnıştır. kiler olmuştur. 1\teseHt bugiiıı 
•ltt tken b" •. . . Kendisinin lnrrilteredeki mu 1n16 üaki miktarın yarısı len-
~ ad uvuk bır lı. kabilı Gort'tur. Gort simdive ka dar at kullaııılmnktadır; lıu· 
lt ~tla~ı olan babası dar harpte göstererek şöhret nun yerin~ yarım milyon trak. 
.,.aıi, Yi id satın almış w h i t b .ı ı~· ı ·•ı.aya .. are etmelı; üze. ka1 .. anmış oldugu şa s cesarc . tiir konması ica cuer. ~ın len-

t ~ l!~ne~oknderilmiı;tı, o. önderlik, ?.eka yeni şeraite u~·- aleyh bugün petrol Hus zirnatı 
·•ıe ald ma. ve cezrilik kabilivctlerini te. için ~ııenı bir m:ıddedir. 1938 

f k tıfaat t ı. Bu mü. bariiz ettirmekten başka bir şey de umum petrol ihrnc·atı yckiı-
ı ~~ kflndi .emin elme. "k b' ııtı sııılec" !,?. nıil"on loııtı ba· ' <1:<'riibeı sı oradan rok yapmamıştır. Büvu ır C?ene . '° _ ,, 
a,z ~ nu İlkerıe dolu ola. mide bulunması lazım olan Ya- ]iğ olmuştu. Bununla lıcrnlıer 
at.. tıınıtıı Yular kendi. sıflar da bunlardır ve kendisi buglln bizzat n.usya hurı> ha 
-~l?ıda ş ve kabine a. böyle bir adam oldu~nu bütiin lindf"dlr ,.0 Stalinin Alnıanya
liı;~etinirıe~ ender bulu. alnmetlerivle g-österm<'ktedir. Q_ nrıı refahını Rusyanın hayat 

ı."ri .. 17.ahn varaı·: na liıka.p olarak verilmiş olan memat meselesine tercih etti· 
• ~·~lıııa, 8k<>ylernek. "Kaplan" kelimesini kcndisı ka. ,:tine ılııir hiç lıir delil yoktur. 

" en ı bul etmiyorsa da <'ok uv'?'~ın ol. . 
O 1!a r isi~ bir fır duğu muhakkaktır. Filhakikt. ı'.':lhuyı>t ıınl•liyat ı:;liçlUklerı 

li1ı.ı~. mana kadar i v f vardır. ::-ııesela Ballık senenin 
&11 ı:ıeh' · - tevazu da onun diger vası !arın. 111 heı ır olan Bir. <lan bir tan"sidir. ınlilılın lılr kısmınrln donar. 

11le tlik ediye reisliği Petrol sahalnrı Bnltıl< llma:ı· 
!il k' S<>lrnişti I< .. ilha Askeri kuvvetlerin tek ku. larından çok uznl\tadır. Tuna 
~ 1 evv ı · · r. fera· ere kendi ai. mandası Fransada l!Cfü.ral Ga. yolunun zorlukları ve Alman. 

hıra 1 baha!':J, bt>~ melinin elindedir. Fal{at miitte yada petrol Yagoıılarıııııı nzllğı 
tı \' ~ıaı rn~a ?~lu tara • fiklerin hava kuvvetleri, lngiliz herkese malfımchır.,, 

t ~kııkf.'Cdılrnışti. Loyd hava mareşali. sakin. kıı mızt 
ıı ~tınıış n onu daima ~jj~ yüzlü ve ak saçlı Sir Cnrls Ne. 1\lukalc şiiylc lıitınekteılir: 
'ç/ ı bir Ve "~füli Hiz. val'in kumandası altındadır. Uç. "H.usyn Al manyaya senede 

. tıı~rla Şubesi acıldıf.ı ma ve hava harbine dnir biline. ihtimal iki milyon ton petrol 
i ~ oıu Yıı 'l"iyaset et • eek r.e varsa o hensini bilir. ihraç l'dcbillr. Fakat Almanyn-

r111ııı. bmu.8tıı. Harnten ~ok evvel ve bütün \'I harbe cle\'ama muktedir kı-
r l1<ı ı ka~gU~kli yüksek hnrbin devamınca o tayvareci İacak olan bl'Ş mllyoıı tonu tt>· 

da b tUıı ın 1 nuktarda ma. idi. Pilotluk vesikasının numa. c\nrik edelıllmesi çok \ızak bir 
ıı ~ r ~lYa ~ıek hayatı es. rası 144 tür. Onun harpteki ic. ihtimnlcllr. Almnnynmn hnrbi 
. ~a~~· Set adamı ol • ıınatı çok yüksektir. knzanıııası ıçın ıuzumln olan 

1 daL t.1~J~tin ve karıc1ı, 1 o milyon lonıı verehilnıesi ise 
t ııa ~ ·;ıııı "' Diğer muvaffakıyetleri ara . 

\. "'
1 

_ş olan istidat. d bUsb!illln lınkansııclır. 
f( ı.ı•,:• 1 dıJ sında, bir cephane deposun a a ",,.a\: ve ince olan ıııv 1t\lh . ıkmı ol n ateşi tek ba ına sön. 
litjhaetıe u ıcaplarmô.ı dürdüğünden dolayı şahsi cesa. 
~ 'tıı ''e ~duran bir :ı. ret mükafatı olar.ak Yerilen Al. 

l)J ltıbet-ı tir. 
,~k n~Yn bir siyaset bert madalyasını kaz.mmıştır. 
"·ıı k ıy F8.kat bilha.ssa harpten sonra 

t ,tl. ahi ~tinde değil ha va meselelerini derin bir su. 
~;<s Yeti nesı ıı in en ı;ö1R. 

ik bu tıi ?lan ç1_·r~il ev. rette tetkik elmiş ol<lu~ıından 
•a eı:ı, ke:c~te idi. Yirmi dolayı, mesleğinin en yüksek 

i
ta bı·r ··~ı emsali ola'ı mevkiine kadar ilerlemiş "" 
J zı müttefiklerin hava kuvveleri de 
:ritıi " Yafet vermiş 

Garip ve acı 
tesadüf 

bir 

Baba ile oğul aynı cep
hede aynı akıbeti 

buldular 
;~ı Ola l3uo-un 21 yr.. onun kumandasına verilmiştir. 

adllt:ilız ı'1 ve fakat 20 Tlaı•a başmarcşali 1...-imrlir? Jlayat~a çok {:'a~·i.p te~adtif-
~a deratıntnparato!'luı?u. 1n(J'iltere. vatan miidafaa kuv. lcr olclugu ınuhakk.aktıı. . 

· ll,~,l".evat•ı• k?ntrol ec!~. vctlerinin kumandası halk ara. Fransız ~azetelerıııln verclık 
hıı"'.ııaı: ar dıye tasvı.. sında ''Ağır Kanlı" dive tanınan lcri bir halını· ı:ok gnriıı lrlr te· 
b ltı!Şi v~rı ası~da valnız hava başmarcsali Sir DovcHne:'in ' ı:rncltı r gösterıliği gihi acıklıılır 

1Ştır rnaga muvaf cliıı1edir. Bu hava hücumu isa da .. 
t~~la~ · rn 

1 
reti verildi"!i ?.:ıman başkalar• 

< ~ 01udul' ~.ek hn vatı telii.s et!;e de. o hiç endişe gös 
abl'tli i/:>ır defoı ken termez. Bombardıman tavvare::i 

~a~ sllzle~r ~.örüş teş. nin daima ireri sokulabilecc~ 
~ ~11

1trıa ö 1 .. 'loyJemi&li: fikrine o iı;tirak etme?. ve eğer 
~ııı b·r t ntıne gecınem tayvRre irin sokulmni'Ya nıuvaf. 
'• aksı erna':'ül vardır: fa kohırı:ıa o pek ivi hilir ki, !?"

• 1 ıstıkametindc ri dönebilmek i<'in bir h~vli ?.ah. 
r~~1~1llhatefet f mete katlanmak mecburivctin . 
~ <t d ka1.an ırk1sında de kalacaktır. 
~ıı ar lllcvkr:tış olmakla lste bunlar 1nıdlterc \'e Fran. 
b~ \p bi!h ıınd..:- bulun. sa tarafından Nazi i~tibdadının 
~ bi aııı::ıcınaassa Umumi 

r~~,_ llahrı· a buP."iinkii yayılmasına mani olmak içit' 
""' b· Ye na çarpışan adamlardır. B,ınlar1 

et c:ıııtıdır les· · zırı ikeıı b':'rızcr ba!=:,kaları drı varnır. Al ı, ı.. an b. ır ı cr:ı <'Vle 
~t ~\o}0ni!e aska. MalivP manvanın öncierleri bu tipte a. 

,r~ır-~erı r/ ~azırlıö-ı Ti damlar değildirler. Onlar de . 
~,lkları~lı~i. ha~·~ W' mat!Ot!. Sf"rC'Ü7RSt<:i, ,.e iktidar 

\'at
1
1 liahlt,.a hulunmuş. mevkıi kin <'ahsan sivıu:"t a • 

l'iı:ı llusy;ı rı sonraki si. damlarıdır. Onlar miittefikleriıı 
~ııı itimat Ya karşı duv önderleri t?"ibi şahsiw•tforin tec 
~. \1~akııat~Izlığın ve A 1: rübesi. iktidarı ve a:r.mivle bo•ı 
;~u"a hernen arı • zerind" öl<'iismek mecburivetinde kala. 

)t'!ti benıevPce v~amb<>ra. cakhırdır. Bu r .. "\'İ mı·'1nlPfe•. 
05 altıl\d n korkunun şimdiye kadar nlıf'lmış oldukla 

~l ~aşına ~ kalmıı;::tır. rından çok başkadır. 
'Ct/.ıilc t a ır. Doıın1rl Tlodso11 

rıı ~!"t nnoıan : ir 8. 
'~h Otes~nıt ıya. 

~~~ına
1

~ıı.na~acve si. 
,.,"!i b· lllo s· ımdır. Pran 
·ı l ır- ıstem. . . 
ı I'~ Çok h"k• ır.ın do. 

l'ı..ıı ~!1da, u. uınet değiı 
~ l'ab ıııi ta~~teaddit şah. 
n td~aııc, !.be muvaffak 

tJaıa"d li'ak~Uşabitıer içiu 
~~ıl' ~e sa1}~e<'en iki vıl 
I' ~ ~d etıni k ıh bir surette 

~!' a~ ol uvvnt]i ve şaş 
• ~-'t ~dtsj .. unk teı:.is et 
~~~·a 0~3 Yı oğ-a•• dive ta: 
b d~v hakim 1~danheri git. 
~~bialtı et . ır adam ol 

" ı ·Ye ... llıış ve mezkr-. ""li ••azırı ... ur 
allk • 11:\'I rnevkiinc 

Geçen umumi hnrııte l"rnn 
sız ordusunda harbetmlş olan 
lklnl'i mllH\zım Slolcle Zllrşer, 
l<~ylfıl l!JH tarihinde ceııhede 
ö 1 nı Uştii. 

Uıı vntan kurhanı arkasınıla 
Uç ynı:ıııdn bir erimi\ ı:ocuk bı
rakmış ve ona ela babnf!ının 
hatırasına hllrmeten Slolcle 
Zllrşcn ismi ,·erilmişti. 

J 939 haı·lıi patladığı zaman 
Sioldo ZUrşer doktor ml!H\zırııı 
ol:ırak orduya iltihak etmiş, 
C'cphcyc gitıni~ \'e :!l gylfıl 
l nn tarihinde \'urularak fü
milştllr. 

Garip bir tC'sndllf baba ile 
o~ulu yirmi beş senelik bir nrn 
ile ayni {ı kıbettc birleştirmiş· 

lir. 
işin nrı tarafı da Dol•lor ınu. 

ıazımın cini karısının l\:ru1111111-
e\'\'el l !l:l9 tarihinde bir erkek 
evlCıt dllııyaya getirmiş olma
sıdır. 

Büyü/ı harple kullanılan Berta topunu 
hatırlatan bu top 

ı,:arhtan bUA, semanın kUprU.ııUnllcn 
muhtcfcm 

llir mı!'ra daha: 

TA ki dUnyaılan muaHA, ccsri 
gcrdWıdcn mUCıd 

300 kiloluk mermileri 250 
O vakit bu nıaıızuuıelerln ta. 

ı;:ıclığı ınfına iJC' Jıaklı olarak 
nlay edenler vardı. Şair söz!ı 
yalan olurdu nnıa, hu kadar 
ııı ll IJaU\galı;-;ını ı;örıncmiştik, 
dediler. "Hiç bir şeye malik ol
mıyana her Ş('Y alfı görünür,, 
deyeııJer de \'ardı. 

kilometreye atacak 
Fransızca Pn ı·j Su Yar gııze. 

te~iııirı I...onclra muhabiri ya
zıyor: 

Alınanlar gec;cn umumt hnrw 
te Paris şelıriııl dönnllş oldıık 
!arı nıPşh11r Berta toıılarıııııı 
daha lıllyllğiiııU inşa etnıeğl' 

ıııu\·affak olnııışlardır. Bu toı> 
yirmi sekizliktir. 300 kiloluk 
ın<'rnıllcrl iki yliz elli kilomet
re uzaklığa atalıllmektcdir. Bıı 
vaıiyt>te göre yeni Berta'lar 
Belçika, llollaıııla veya 1''ransa 
sahlllı>riııclen Lorıllrayı hoın· 
lıardıınaıı edebileceklerdir. 

1!11 habeı·i yazan Londraııııı 
D<'yli Te!Pgraf g:ızetcsi Alınan 
ıııUhcıııllslNinlıı lizerincle ıı· 
zun ıaınaıı çalışmış oldukları 
bu siHth hakkıııda aşa&ıdakl 
nıalünıntı Yermektedir: 

Topun uzuııluğıı 3G metre. 
dlr. Merminin ilk siirati sani
yede 180t1111et.re. :ılış zaviyesi 
7U clcrcccdir. Stratosfeı· talıa
kıılnrma geldikleri zaman ıner· 
miler hfdı1 saniyede 1200 met. 
re sUrntle \'e 4~ derecelik bir 
zaviye altında hedeflerine git
ıııekteclil'ler. 

Stratosfı•r tabakalanıııl:ı 
merminin siirati daimıı Haniye· 
ele 1 ~llU metredir. Bu şekildi' 
mornıi iki yllz kilometre knclnr 
seyrine> devanı ettikten sonra 
nihay<>t raıibelarz kanunlarına 
uyıırak toprağa dlişmektedir 
Bu ,·azlyete güre mermi şakuli 
bir fstllrnıııetlc dUşllyor de
mektir . 

(iı•nc: Olı•n Biı' Top 
Bu muazzam Bcrta topunun 

insnsını clllşUnınllş olan Alman 
mülchassısla~tlır. Yalnızca dU· 
şilıınıcklc kalınnmıı;lnr ve da . 
ha llitler iş başına gelmC'zden 
çok en-el, Mllttc[iklcr Alman-

nı lizerin<iekl koııtrollarını 
ge,·şettikleri gllııdcııberi bu to
pun irn.,ası için çalışmaıta baş· 
lanıışlardır. Alman mllhendis
Jeri yeni Bcrtn'ııın bilhassa ç-a
ııını bilylitmeğc ve böylece ya. 
ııaı:nı:!;ı hasarın ıniktarıııı art· 
tırnııığ"a hnkınışlardır. 

işte bunun için yeni Bertn
ııırı esld 21 . aııtimelrelik Bcr
tndaıı daha bUyllk çaplı olma
sına cayret etmişlerdir. 

Yeni Bertn yirmi sekizlik· 
ı ır. Atış zıı viycsl G !> derecedir. 
Sıııılye mesnh:.ısı 207 ile 213 
kilometre nrasıııtla değ'i:;;mek

tecllr. 
Kle'' ı;;clırine yerle~tirilecek 

olan hir htiyllk Berta Belçika 
ve Hollnııdaııııı btitliıı l5ehirle
rirıi dövebilir. 

}~ğer Almanlar Hollandanm 
Val~iren allasıııı ele geçirebi
lirlM·sc hu takdirde lıilyllk 
Bnrta ile Loııcirayı clönneleri 
de ıııUmkllnclUr. 

Misdelhıırg'dan Yeıstkapel 
fcrıeı;ııe bir demiryolu yaıııl· 
dığı takdirde Almanlar meş
hur toplarını nihayet Loııılra
ya iki yiiz elli kilometre kadar 
yakla~tırnıış olabilirler. Bunun 
için topların deıniryolu nı~ıla
sile ııaklllerl şarttır. 

Ycııi Dertıpıın teerllbelerl 
Baltık sahilleri üzerinde yapıl
mıştır. Fakat en mühim nokta, 
böyle bir toının cok kısa ömre 
malik olııll\sıdır. Sonra hu top. 
larrn hıabctleri de pek kuvvet
ı:ıizcllr. Bllttlıı a~kert mlitolıas

sıslar bu tipte bir topun pek 
zayıf bir askeri ehemmiyeti 
haiz oldıığunda mlittefiktirler. 
::;11 halde yeni Bcrta yalnız he· 
yecanlı harıl tchll~leri neşro
lunmasıııa \'nsıta olacaktır. 

Daha ünce A lıdülmccidin 
yaptırdığı köııru ic;iıı Şinasi de 
on beyit yazmış ,.e her beyitte 
hir 12Gl tarihini dUşlirml\ştU. 

J<'akat ~iııasi köprUyll değil, 
usulü veı;:hile ııadişahı methe
diyor, ona Mevlı\clun Nuh ka· 
.dar öın Ur dileyord u. 

1staııbulu Beyoğluna bağla
yan l•<iıırUlerdcn birini de Ce
znyirllo~lu .Mığmlıc adında hir 
Brmcni, Ayvnnsaray ile Hııs· 

KÖY nrasmda yaptırmıştı. J\:a
zıklar Uslline oturtulan ve adı
na "Yahudi küprUsli,, denilen 
hu kliprU 1269 darı 1279 yılma 
Jrndar dayanmış ve gariptir ki, 
kıiıırl\ llstUnde yangın çıkarak 
ateşle yaıım1ştı. 

Atatllrk köıırlisU, yapılma
dnn önce, hemen hepimizin ha· 
yallııclc Adeta kurulmuştu. Yir
minci asır fennini ve sonra sar
fcdllı·c·ek milyonlan clllşllndUk
çe hayalimizi genişletmekte 

haklı idik. lstıyorduk ki haki· 
katen "Çarhtan lı(llfı,, olsun. 

Sukutu hayale uğradık .. Fa 
ktıt lstanbulun en köhne sem 
tine ycıni bir hayat \'ercceğiıı 
dUşUneı·ck teselli bulduk. 

Nasıl inanalım: Köıll'li tchlı 

kede imiş. 'Nakil Yasıtaları ı;c 
çeıniyormuş. nu cidden acıdır 

Mıgırdıç Efendinin tahta 
küprllsU bile on sene iş gör 
muştu. 

Garip bir haber \ Gülh~n~ müsame-
Aımanıar İngiliz şehir- relerlOln 4 ÜOCÜSÜ 
lerini idare edecek vali-

~lyni Ahmeı 

Müddeiumumiliğe 

davet 

ler yetiştiriyorlarmış! 
1' .. raıısı;: gazeteleri LoncJra. 

elan ııııkleıı Almnııyada bir 
mektep açılmış olıluğuııu ve 
bu nıekteııtc Nazi rejimlerine 
tıımaırıcıı uygun olarak idare
ci !er yetiştirildiği bildirilmek 
tedir. 

Bu ldar<>cllerle valiler Illi· 
yük Brilaııyn ııdalnrı Bitler 
Alınaııyası tarafından ilhak e 
dilcllktcıı soıırn ~ehirlcriıı ida
relerini cJlerfne alacak 1 ardır. 

Bu ldarf'cl mektebi Anınn

yanın tlııh-l'rsitc şehri olan 
~tarburg'cla kurulmuştur. 

~lektchc clenını eden kimse· 
ler bilhassa lisan bilenler ara
sından seçilmişlerdir. Bu kim
selere yalnızca lisan \'e lnı;iliz 
adetleri değil, idarede tathik 
edecekleri usuller de öğretile
cektir. 

Filhakika lıu hnhcr ilk nazar· 
dn. pek garip ~örlilmf'kteclir. 
Fukat şunu dn unutmnıııalıdır 
ki. Almanya ilhak cttiı':i bllt!lıı 
nıemlekellcr için ayni uf!ulll 
tatbik etmiştir. ( Pnı·i~ Sm·ar) 

. 
• 

Gülhanenin senelik tıbbi müsa. 
merelerinin dördüncüsü 2 Şubat 
194 O Cuma günü saat 1 7 .30 da 
Gülhane konferans salonunda ini. 
kad edecektir. 

lıtanbul Müddeiumumili(in. 
den: İstanbulda bulunduğu anla. 
şılan Buğazhyan sorcu h1kimi 
Emin Baltaoğlu'nun acilen mc. 
muriyctimize müraca"tı. 

Görüp düşündükçe 

Korkunç resimler 
"111 ij...t ı·a,.roıı,. ıın gcc;ı•n ... n~ ısııula kol'kııııc; hi r kapak 

ı·e ... ıni n11·ılı. l\:nrlıu· ic;i1111\• donınu~ hir in!>nn resmi. Ülft, yt•re 
dii':'ıııemi':., toııı·uğn 'cdlıncııfr:·tiı·. l>fr,..c~I dizinde :ı·c yumruğu 
':'aknAııııla, hiı· hıu·ağı hiikiik oı unıpH'. l\:aı·~ıdan bunun bir cc
nn.w ohlıı~ıınıı ~cc:cm(•z,iııl:t.. Can..,11.lığn mah'u" soğuk dnrgun
Juj}.u, ... ıı·ıı ı':'ı giiı·ııu•k için oıın ~akla-:-mnk, yakındnn hnkınak 
lfızıııı ~<·lil·oı-. Anı·ak lıundnıı "oııra<lıı· ki, 'iiı·uılii nii1.dc l ılaıı 
kıpırılanı':'ı 11,ihi, 1ik ... inıllrll'I hk iirp~rıııe doln•;ayor \<; kendi 
k<'ıullniz<': 

- (>liinı dfı~iiniiyor! 
J )i roı•,..11il111.. 
J•:\

0

<'t, tnhiatln ı-ırıı-ırı nltımlnki <'lli ıl~ı'<'ı·<'lik znliııı soi,':u
ğ.11, diio:iiıH'rı hlr i>liim h<.-yk<'li ~·apmıo:tı. Z:nnllı ndnının urıı
':'IH't\k ıırmhıjlıı , .<' ıırurnrl\k iihliiğii h<'lli. Yiiziinıle iHiiınii bile 
rnnm':'ntıın hlr hnl \1\1'. nırıklnr \f' knr dwlnklıu·ı iirt miir:; .. 
nf'f<'s,iz nP,ızlam mah'u~ o ı,:lı-ldıı clt';' ~üriiııii<;oii yok. Giiı. kn
pnklan dn tı•kallii,siiz kapnnın•':"· 

Gn1.etf'ni11 fotoii.mf mııhhlı·i, lıiı: -:-iiphcsi:t. hıı 1111\117..1\rncln 
(l<'r::el'li hlr hnqı <'n,tnntnn<'"l hıılılu~ıı i<:in S('\ inerek çekmiş· 
11r. J<'nknt hıı l'f'slm miithi':' hir lmtlp ~ihi koıın -;;n yoı·. 

Oliiniin :vii:r.iinrle, J.?<'ll<:liğini ı:il .. tP.ren gc>r{:in <;İ:t.gilP.r \"'Rr. 
Gii~"'iiniin knlkırn ı-;11·h gihi )·m·:n·lnkh~ı. onınzlarının gcnişli~l. 
ho~·nnmın kl\Jınlı~ı 0111111 «n?!lnmlıi!:ını anlntı~·or. 

?'\f' <>lhls<'~lıulf', ne ele ohırllıı~n kar frc;tiinılc hlr ilanılıtlık 
knn l<'k<''i olınaılı~ı i<:in. hl~ bir :rnt'R nltnnclı~ı dl\ mc-~·dnniln
ılır. Onu ld m..:<> nı rmamı ... Olıliiren c;ac1'•<·f' loş, ~·n.l ntz ~n d.nrn· 
mlrnn7. ı-oi:bıktur. · 

İki ordıı nrnsmn. iki"'I lf'in ılf" nyni ılf'l'f"C'Nlt- l<'hlikf'li hir 
ılii .. mnn oll\n 1ahlnt ~ircrı-1'. lrn ılnU ı:ihl Til!iti ii1'1iirm{i~. nunn 
lıııktık('R inc;ftnlı~m tii:rl('rl iirpcı-sc yl"ri<llr • 

·~~0ster~r~.meseleler ü. 

1 ~Sinde ır~.. kavrayı<J 
Q('ner 

1 
ransıı baş. 

a Gamelin ile 
lfo.:a:cclc Tırhmı t·npuı-u yanın (la Alr.mdar ta1ılisiycsi o1dufjll Jıaldc (Wıı sal>alı saat 5,.,0 da li. 
m~mmı~a _qnlnıiş ue J«iprii nçtk olclııriıoıdaıı Halice µircrck Ka sımpa§a lıovu:::lnr111ııı önüııc de. 
nurlcmt§ltr. Vapur buyihı havıı ::tı alınacak ve sıkı lıil' mıuryc tıcdcn gcçirilocckfir. 

Ortnda hıı kacll\r korlrnn<.'• hır ıll"reı•e lrnn ('fil Y(' lhnan,11: 
hir dii..,ntnn varken, knh hlr 7.f'l:t.<'l<>~·<'. kı\h hir Hpiy<'. lmciin 
hir yannı·ılnl!n. :\"tL!'m bir ıarruna l>lnforrc- lrnrhRn H•rirken. 
nrR\'8 hir <lr mııhl\rl"he 1>1"1/lc;ıllJ 'kııtmn"k. k('nrli (ell\kl"tlmh:r 
kl"nıli ('1irni7.1P frh'I\ n•rmekl<'n ha<.kn nP.<lir? 1Tnr11. hlr YfttRn 
knı1uln:-on. 1ıir ı ... tikll\Jin cı('rcrı kin .Yarnfn'. FnkRt mlll<'tlf'r ~·
mın, hunun 1rnJ(I i<;ln birblr!_nt> hoi(M.lRtılmnnıalıchr. $ıırftrla, 
hnrncla ('lkRn hu korkunç ı·estmleıi. artık ynlnt;ı; merak: T" f P· 

"""siisiimii:r.ii dindir<'n hlr fotoı:rnr ~ihi ıl<>/;:.il, gfü:iinıiizii ~an 
hirer ihrct l~\'hRc;r ~lhl st"~·rMllyorıı;r.. 
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Menfi müşteri 
tepeciği 

Nezaket ve dostlukla bu gibi 
kimselere her tUrlü işi yaptır • 
mak mümkündür. Fakat bun _ 
lar kendilerini o kadar yalnız, 
.ı..'emiyetten o kadar uzak hisse -
derler ki kendilerine karşı gös. 
terilen sevgiye inanmazlar. 
Bunların a.'}k ve vazife bahis. 

!erinde garip telakkileri vardır. 
Nitekim bunlar yalmzlıklarmı 
deşmek istiyenler tarafından ••o. 
rijinal,, damgasııu yemiş kim.. 
selerdir. 

Dindar olmasalar bile, Allaha 
kalben ba.ğlI olan ve fazilet sa • 
hibi bulunan bu kimseler, bil • 
hassa büyük kütlelere şayanı 
dikkat iyilikler vapmak için ken 
dilerini bir çok müşküllere so . 
kar ve bun:ı. mukabil kat'Şllarm. 
dakilerin kadirşinas olup olnıı. 
vacaklarmr öğrenmek bile iste. . 
mczler .• 
Bunların umumiytle pek ağır 

bir mesullvet histeri vardır .. Bu 
münasebetle pek çabuk yarala. ' 
nır, müteessir olur, kuvvetkri 
kmlır ve böylece kabuklan id-
ne çekilirler. · 

Bu karaktere sahip olaıı kinı_ 
selerin biraz dine meyilleri oldu. 
~ takdirde bu bağlılıklarını a. 
?.ami dereceye vardırır ve a.t1Jk 
k&.bul etmiş olduklan dinin en 
bliyük müdafileri olurlar. 

Bıınlar alakadar oldukları bii. 
tUn sahalarda derin bir düşü _ 
nfiş g&terirler; buyUklere lm.r
sı hUrmetıeri vardır. fakat ktn. 
di?erine muarız olunmasına arla 
tahammül edemezler .• Bu g·hi 
kimseleri da.ima bUyük mesulı. 
wt Ter tahmil eden işler başnı da 
~örmek mümkündür. fakat şea. 
met onların hayatlarında. tr-ı•ük 
bir rol oynuyormuş gibi r öi it 
nür. Mukadderatlarmm ış..tr'"'tı 
ne ise ona uyarlar .. Vazifel'"ri 
)fduğuııu hissettikleri zamn.n 
hüyük halle kütlelerini ihtilll-J 
-evketmeküm asla çekinmedcr. 
Fedak!irhğa davet olundukları 
zama.n da bu uğurda en sevdik. 
'erinin, en yakmlarmm k"alpferi. 
T\\ haıı~rle delmekte asli te • 
reddüt göstermuler •• 

Senenin bu işareti altmdu 
doğmuş olan kimselerin hemen 
hepsinde ~rip, sert. fakat aynı 
7.atnanda mütereddit, çılgınca 
seven ve nefret eden bir kara.k. 
ter vardır. 

SIHHAT 

Hastalık meselesine gelince· 
S:·.nenin bu işareti altında dü.ıı.. 
; a1 a gelen kimseler umumi 
yetle romatizma. mafsal hasta. 
lrkları, ayaklarda, bacaklarda 
sancı ve kaza neticesi ıztırapla.. 
ra., karaciğer, böbrek hastalıkla. 
rı diş ve kulak hastalıklarma 
maruzdur. 

MENF! ZÜHAL TEProCl 

Zuhal tepeciği 20 kanunusani 
ıle 18 şubat ve nihayet 25 şu. 
bat tarihleri arasında dünyada 
gelmiş olan kimsclcr için men. 
fidir. 

Bu tip kimseler de biraz evve~ 
bahsetmiş oldu~uz karakter 
leri şahıslarında cemederler. an. 
cak menfi Zühal i6areti altmd1 
dünyaya gelmiş olanlarda bu 
karakterler fizik olmaktan ziya. 
de entelektüel bir tesir yaratır. 
lar. Bunl:ı.r da dünyada hmdile 
rlııı valnız hissederler, fa.kat bu 
yalnızlıkları daha ziyade nıha.n.. 
dır. Bunlar düşUndüklerindo 
kendilerini yalnız görürler, haL 
buki diğerleri baya.tlarmda ve 
içinde bulundukları cemiyette 
kendilerini herkesten ba§ka. her. 
kesten uzak his.c:ıederlcr. 

Çok hassas oldukları için btt 
gibi kimseler hislerinde pek <;a
buk vara.Ianırlar. 

J?ı.."Dlarda insiynki bir nüfuz 
ko bili yeti vardır ve sanki mc 
sut olabilmek i~in büyük bir ko. 
!aylıkla karşylarındakilerin iç _ 
lcrin.e niifuz ettikleri hissini ve
rirler. 

Bu g-ibi kimseler aldablmı~ 
olmaktan nefret duyarlar ve 
baslarına böyle bir vnka t'eldiği 
zaman duydukları acı ile karşı. 
lanndakileri havrete duc:ar e. 
derler. 

Bunlar cok mert ve sadık dost 
lara maliktirler. Her tiirlü feda... 
karh~ı yanmağa hazınlırlar, fa. 
kat kend"leri küçük mcvkie dü. 
9ürillürlersc o zaman da intikam 
alnıalanna mani olmak kin hiç 
bir kuvvet önlerine geçemez.. 

( DaJuı var) 

da •• yapılan 
vo ey o ·· sabakaları 

Şart Boyer iki 
film çeviriyor 
N e\·yorktıın blldJrHiyor: 
l<'ransız film sanatkarı Şarl Boycr Amerikada bulurıchığu 

uıliddetçe Ünlvcrsal tılm Şirketi hesabına ıki film çovirP.COktir 
Bunlardan biri "Neon,, ikincisi ise "I~:ı .Fayot., dir. Bundan 
maada .Uetro Goldviiı Mayer film şirketi meşhur muharrir 
Aleksandr Kordn.'dan bir eserinin filme a1ıoması müsaadosini 
~atın almıştır. Bu filmi de meşhur Şarl Boyer çevirecektir. 

Halen Amerlkada oynanan filmlerden bilhassa ikl tanesi 
mllth\ş muva!faklyot kaznnmışlardır. O kadar ki, "Talih daha 
fazlasını •erir .. isimli filmi göstermcktfl olan sinemada 4 Tem· 
muz tarihine kadar btitUn yerler tutulmuştur. 

Bundan maada Staynbah'm meşhur romanından alınmış 
olan "Hiddet Salkımları,, isimli filmin do senenin bütün hl 
sırnt rekorlarını kırmış olduğu. hattA Şarli Şaplin tarafından 
çevrilmiş olan "Aı::ri Zamanlar,. filminin h!stlatınr geçtiği 
söylenmektedir. · 

Şarlo saçlarını boyadı 

EvrelA "Altına Hücum,, isimli fümi ile meşhut· olan, bill
hare son senelerde "Asri Zamanlar,, ve daha. birc;:ok kurdeleler 
ile erişilme:ı bir ~hret kazanmış bulunan Şarli Şaplin halen 
elll yaşrndadrr. Başındaki saçların hemen hepsi beyaz olan ar
tlet son günlerde Holivutta halk arasroa bambaşka bir çehre 
ile c;ıkmış, o kadıır ki hayranlarından birçoğu kendisini tanı. 
yamamışlar, biHl.hare Şarlo'nun saçlarını boyamış olduğunu 
farketmişlerdir. 

Şurll !Saı>1in ancak Polet Godar'rn yanında. .görUndU~ü 
için tanınmıştır. 

Şimdi Şarlo'nun saçları koyu kahverengidir. Böylece bi
raı gencleşmlş olan artlailn çehresi tamamen değişmi.'}tir. 

Bu tekilde Şarlo da gençliğin insanı ne kadar değiştir
mekte oldoiunu kabul etmiştir. 

F ernandel tnhia edildi . 

tnsızlann -sevimli.artistlerinden Fernandel birkaç ay
,· , 1 bUlün film sanatk!rları gibi slllh altmda bulunuyor. 
du. J•'a.ıeat artist evli vo Ue eocuk babruır oldu~u iein bfr mHd· 
det evvel terhis ediJmlş, yeniden ı;ana.t hayatına avrlı>t etrniı:;tir. 

Fernandel derhal "M&y6 Hektor,. isimli bir film haz1r 
hğtna baRtamıstrr. 

Birçok yıldrzların rta iştirAk ettikleri bu mm e~lenc>P.ll 

bir komedidir. Bnrnda. Fcrnandel aç1ke:öı btr uşak rolUnded\r. 

Musiki 
olan 

ile mest 
gılan 

hıjtiltere radyosunda piyano 
ve org «;41an Iskoç_valı Sand1 
Makerson'un. !a.natmdan maada 
bir de gizli krubiliyeti olduğu 
meydana çıkmıştır. 

Vaka gariptir. Piyanistin ay. 
nı zamanda musıkisi ile yılan • 
lan mestetmekte olduğu öğre . 
nilmiştir. 

Fakat işin garibi Sandi Mıt_ 
kerBOn'un bu kabiliyetinden ha.. 
beri voktur. Hindistandan gelen 
bir mektupla kendisinde böyle 
bir kabilivet olduğunu ö~ • 

RADYO 
12.&o: Program ve mmıUeket. ııo.at 

&yan, 12.8~: A.jaı:ıe ve M.et.eorokıji ha. 

berlert. 12.00: TUrk lıltı%!.gi: Seçilml§ 
Şarkılar. 13.30: Konurma (Kadın 

ıaati). 13.43/14.00: ~u.ıik: Kar1§ık 

ha!1! mn.nk: (Pl.} l.!.00: Program ve 
rncmlel<et aaat ayan. 18.0~: ,MUzlk: 
Rad,Jı> Cu orkeatruı, 1&.-lO: Komıt· 

m&. 18.~: Serbest ml&t, 19.10: Nem.. 
leket .ut ayan, .Ajana ve Meteoroloji 
ba.bedert, lt>.80: TUrk Xu.zıtğt: Fastl 

HeyetJ, %0.15: Konuşma (Bibltyograf. 
ya Saati). 20 30: TUrk KUzftl: Ça. 

lanlar: Vecihe, Fahire Fe~an, Refik 
Fenan. 1 - Okuyan: Melek Tokgöz. 
2 - Okuya.o: Muat.a!a Çağlar, 21.15: 
Mtiı:lk: odll mlizlği. Mozart: Dn·erti

m.ento No. 3 (2 Klarlnet ve bir Fagot 
için) Çalanlar: Hayrull:ıb Duyı;u 

(TOa.rlnctı.st) Rauf Öktem (Klarlne
Ust) . Mustafa Sesar lFo.gottst). 21.40 
Müzfk : Orkestra (Şer: Necip Ar;krnl . 
2:? Hi: Memleket saıı.t ccyarı, Ajn.n:oı 

haberleri; Zlraat. Esham - Tahvili\t, 
Knrnblyo • :Nukut • borsssr (Fiyat) 
22.30' lUlzik: Eoccerlnl • Viyolonsel 
Konsertosu CPl) 22.~5: MUzlk caz_ 
band (Pl.) %3.%tfr..3.30: Yarmki pro- ' 
gıı:ım TC kı\J!MI~. 

miştir. Mektupta aynen şu cüm. 
leler vardır: 

"Köylerde, kırlarda uzun bir 
~ezinti yanmakta idi .• Yapacak 
bir işim yoktu. Yatajıma uzanıp 
portatif radyomu çalarak za • 
man öldürüyordum.. 

Başımı çevirdiğim zaman bir. 
de ne göreyim bir yılan ına.ldrıe
n.in vanına U7.3nmış kendinden 
~ecmiş.. Sizin org ile q" ldtimn' 
nefis parcaları dinlivor. Yerim 
den kalkarak havvana \'U.n'llalt 
istedim, ancak eil<"tükle gözleri-

1 • 2 - 940 Perşembe 

~EHtR nYATROSU 
Tf'peba.şı Dram Kısmı 
nu Rk~m 20,50 da 

O KAD1N 

.. . . 
Komedi luamr: Akp.nı 20.30 d:ı: 

OGLUMUZ 

• •• 
Komedi lmımt: GllııdUz 1' te ÇoCDlı 

Oyuıı\L Alqam 20...ao d&: ot ..... 
Şetıiı nyatroauııun atttOn 111.alatlO 
;eWu!tzedelenı tab.ııla ewtı ~)I 
ıntla.menıst 6 Şubat PUarteel öp 

mı llk defa olarak: 
PE.\f.EBC HOltA.& 46 NtL 

o 

Bu &lqam 1 d& 
(Kediye ..,._.,, 

ALE"'1DAR s nemattınd2 
Uç Palavracılar polia 

hafiyesi 

İstanbul mekteblerl spor bölge. 
si tarafından kız mektebleri ans. 
smda tertJb edilen voleybol mtla
bablanna diln Kız Muallim 
mektebi jimnaatik salonunda d&· 
vam edildi. 

Birinci müaabaka. 
1Ilt müsabaka Cumhuriyet ve 

Boğuiçi ll&eleri arasında )apıldı. 
Cumhuriyet liuai Meliha, Nih&J. 
HayrünniM, KB.niye, Didar, Kadri· 
ye~ Boğaziçi Milisar, M 'ili.hat 
Randan, Zübeyde, Jale, Selınft 

dan milrekkeb birer kadro ile c;:ık 

ınışlardı. 

Oyun mütevazin bir ı;ekilde g(IÇ 

ti. Boğaziçliler ilk seti 15-8 ve f. 

kinci seti de 15-4 kuanarak oyu· 
nu pll.b bitirdiler. 

ikinci Müsabaka 
İkinci müsabaka tnanü ve istik

lal liseleri ta.knnlJ.n arasmda YJ\ 
pllilı. Bir ııydanberi sahada görQJ. 

miyen lnönll liseai takmu <za.ha.da 
şöyle yer almıtb: Ulviye, llüJı:er 
rem, Halide, Jale, Feriha, Nimet. 

tstiklil lisesi: Mnall!, Türkan 
Mediha, Mtlfldc, Rebia, :trfan. ıek
lindeydiler. 

Oyun tamamen lnönü lisesinin 
h8.kimiye!J altmda g~tt. Ve ftl 
seti 15-10. i.ldncl !eti 15-5 kua 
nan lnönU ta.kum gallb g('ldi. 

En mühim maç 
San maç gilııli.n en mUhJm mil 

sabakasıydı. Şimdiye kadar bUt.liD 
müsabakaları kazanmış olan Çam 
lraı Jiseı.IJlnin ErenltlSyltlli!r btfr· 
smda alacağı netice merakla bek· 
lcnlyordu. Her Url taltmı da l!lt'llıa: 
da şöyle dü:ildller: 

. Ereuöy. Sübeyli, A.ne: ııu 
zaffer, Fazt~t, MttbeeceL Kolu· 
des. 

Çamlıca: SQheylf.. Fatma, Utt. 
fe, Giine.r, Piraye, Nwı.mniaa. 

İlk dakikalarda Çambcalılar 

çok glizel bir oyunla ilk seti ka.. 
zandılar. tıdncl set daha heyı:ı 
canlı bir çeltfşne halinde ereyan 
etti. Çamlıcalı1ar aa.yılannı 14 e 
kadar çıkardılar. Buna mabbi? 
Erenköy lisesinin ancak 3 !!!.yun 

vardı. Fakat son dakikalarda btı · 
yük bir enerjJ ile çalışan .cJenk6y 
li.setıi sayımıt 14 yaptı. Sayıl&r 

müaa.vi olunca heyecan hlr kat 
daha &rtt.:r. Fa.kat Çamlıcalılar 

kendilerini toparlıyarak e&yUanm 

16 l'·a çıkardılar ve mtlsabaka Çam 
lıcanm lehiıte blttı. Çamhcaltlıu 

böyleliklo pınpiyonhık l'Olunda bt. 
ru daha ilerlemt.eler ve kuvveu· 
bir namzed vıu:tyetbıa girm.lş1er -
dir, R. N. E 

ni açabildi ve Uzerine hücum et. 
tiğiıni göıiince, yine nı.dyo ya... 
nmda bulunan bir valizin arka. 
sına giıJ.enıerek musıkiyi dinle 
rnekte devam etti. 

Gözüyonrun~ ~ Londrada 
f;aldı~ra org ile Hin.distandaki 
Ytla.nı ?MStediyoraun uz..,. 

Yılanlarm musrkiden anladık. 
larr her zaman ileri ~tlrlilen bir 
fikirdir. Fakat bunun haklkaı. 
oldu~a artık şüphe etmeme. 
tldir. 

lıleienıe radyodan yılanlar da 
a.nhymınuş. 

İngiliz ukerlerine fran
•ızca öğretilecek 

Franmz kDlart halen ..,'n.Dln 
~ tbıerindeki ~ 
ve ~ bahmmakta olan 
İngiliz a:.\:er!~ fnncnea 
ders vereceldttdlr. 

Bu hulll8ta. izahatta buhınaıl 
mir&lay Natan İngil!a ukerlert 
ne en ziyade kullanılan dlmlele.. 
rin öğretil~ni ve bu Şt"kil~ 
İngilizlerin Fraıwa toJn.klarm.. 
da müşkülita dUtmiyecekJ.eriıı1 
söylemiştir. 

Sinek 
~ o zaman bu kuokuru yay Tade Bie!sky? d~ 

la üzerine hapsedilmiş oldukta - Hoş sual ı~' 
nnı, ka~malarma 11ela imkan bu sizden hic bir ızef gtr~ı 
lunmadığmr anladılar .. Ve sanki h :ı ttfl 0sı'l-l..,,rr ı:ize 11'11tl". 
bu husustaki dilsi\nUsJerlne ka • mak icin Nistı>n 11· J$ . t"'P 11 tiyet vermek istf vormuı; ~bi -lava .t;PT_rlım.. 50~ vukandan. da.P.dan wr>.i~"n l't'f ~ l:i bu susl! .. ıı 
lektör yanarak bu1ıınr1u klar• '·:.:. .::m ! Sö.rlı>•1ııl ~ yı 
mmtakayı aydınlığa boğmuş •m:VC'rsnnuz? 

1 
,r 

tu. Kont omuzıartl1 ri -t 
Bunun üzerinP bUt\in 11sıvdt1t kada:.ı~rm.~ şu e~'lfe~l'l 

lar korkudan bihrOven aR.,.lerile - P'nvili bU t:: tı' 
avaklannm dib1ncfo ~1~leler va hm ~"' Çatışmıı.ıtl 
oarak akan ırma~a bak+tktan ~ ... um. '";~' 
sonra ~flt"T;"dPn P'"'''"" ~nqa H11• .. lt•t1ıı .. reis bff 
rak ka~ırnıa.Ta.. ke,.,rtilfl'~.,; l{ın tiler. Tade u71l11 
tarmak çarelerini ara::nağa baş koyrver~; 'f/ 
ladrlar. - Ülı. kendirıt"" 1.: 

Slnek Bevinin hfürilk c('fı lı;d ı;üsU vt>rnis oııı;.~ 
!letten könflrt1vorrt11. nı>rhııl si. ~a:.·-'lurlıı . ısrrıin1 ~,~rt,. 
'alıma san•arf! k kıı"ıın J,.rm U ?;S.devt AfrH·P.c" ıı•ı.ı 
?.erine müte11cfrlit kerP1t>r ate.:: l··ıtil, ne J.:ıtdı.r d1' ıı:ell 
"tti. ktın:l•nla.r hm,,.,,...:ı,."' ıınl'ak ı.nlR.Mama7.l·ktsrı. 

1
., , 

birine isabet etmiqtl. Adıı•ı ev- Sinek :::;ev; ~eteS1ro. 
veli ~alhndr. sonrıı ken., .. rn'f~ ı fi benim - sözlcriOl~iııJI 
hulun<lnihı U"1'Ml"''1~rrı 1ft'1r.1f>1er ral ~ t ç." 'ı~a.bilf'* ~ f 
qaça.rak aksın kt>''""~'ıırrn ii1erL ~e~··yor:.ını•-" 1° 

.. .. - f' 
ne ur.tu .• Kont hiddetini yene - ur--·· etm-:yın. . ~ 
mlyor: Kont Seri:::~~ oırr:• 

- Alr8k1ar, alı-aklar.. da iken biimt;'1e11 r"J.J 
Dive baö1nvord11.. va~iıTelin 1 den ?avallı bır ıtı';rıı""· 

vahamet kesbettiı!inf ~öriince mı~ old .. ,~nmu.n ~ '!O 
kend;sine sa~1k ka!rn1ş olanlaTl! :uz-: •:3te ':.ıu zenc1 

', 

'JU emri verdi: / lu. On yaımııE 01°1 ' 
- ffgvcJj ra})ıık l'tpn'J,VP nn '•klar 0 ce7pq!Z !~t 

nelim .. P&rtivi kavbe'tik .. Faka ~hn~'-·:Jrsunu1 1 
tntika.mmr alacabz. 'd' i bir Kn"t sP...ti?.l1 ~ 

Bu:-ıun merl"f> k~qr111ı- 1erivr nu bu ıı :.ı.ırırı ~·ıet eJ1 
kaçman. vayl~~an 117.11kla-ma mıe okıw:ııl'u rak!l ,; 
f{a ~hştılar .. Evvelre avnhn'~ '.!!iyet;" •leıı ist' :~d~ e 4 

olanlar bir havli ilerlemicı?erdi.. ~am l uz~ le c-perıll ııı'.: 
Köprü kendiH~ndcn kalkm1cı rek ölt!iir:;r-;, !lll~a , 

ve yavli üzerinde ka1~rılıtra ya 7~h.r"•1 ,, .. ('l,.,.,,,.;.,11i3· 
!ancı b:r ~çit vermi .... ti.. nu'"ııv0r mns11 '1t1Z • tıit 

Fakat hi'! b;ri bu teh Hkpfi i"'r ölünıfüv1.,,, rl !aV' 4 
'!irtşmediler. Tuzak muhakka\t mty-.cf"t: mls;_niz': ,;f' 
tı.. Seri7.o!. e~ rırııs.nt~~r. 
GUn~ v1ik~0tmiıı sn~vı ,.,.,lda bilmek ıc·ı~ t.sı:ı:ır ~1~ 

vduıma~ ha.cı.htm1cıh .. F,..v~1l,A '1UZ ı:111ilt.,;tlıır, co~~~ 
de bir ~n oo•1'tvrıriht .. Koııt ~. mla olıiıu'.!11UU7 ı ··ır, 
riııol kati zafere kavııo~f'a~ bu cfökt..:rd .... ,(üniiz _g~ ~·> 
~flel srfinde m!.hvolan11kt1.. 1 na GektiTnılş o!rlU~ ; 

Bütun bavdut1ıır bacılııT'l ön lar hatırur1..dı:ı it1\9rt' 
de mUthi~ ""kuru 8e'm"~İvor • 181' l'CZS!SJZ m1 ıc~ b~ 
lar. kendilPriie alav Prfon bu es. Krınt ~ .. i1..0J b''tilıl r~ 
ranm~z etd~n ka~b:tmı>k ~"in l lerlnln h,.satıınt ;-c~,; 
naftle !"llvret1er 1"10rl'P~fw,r . . tür. j mi zannedlyn?'SUJ'l .,.:·~O 
Jü türlü u!ulliır cfüşilnliyor!ar . l zl k~r·Jecıfm ...._,ıııe•jıı 
dt:. .. ... .. ı r.ilnlı;ü sizin ma..ql<eııJ<ıl 

Bt•~lı: ~mP.~ 'Sevi nihayet ha. 'e v~ tol< asil bir jl 
kimini btrlmn.,tu.. { tand MerlınAns ııerdıl' 

- A~~ inetinı .. Kjm bilir 'tıaDi olru.ak istU'0tıc:S 
~llti orn~a:n... bUti.ın rU~er dnaj·e ~ 
Di~ ümitH bir tıa'-fif v·11l'lb C!'Zhkla.rm1z ce:tas1~~'~ 

H~'"'i fim~t!!'iz '"f" Hl"1ııtsızca b.· ~:ın?ı0ı1İ:Vl'r ... ıınuı? ~ jl 
teklifi tı:o.l7Mr f'ttiler: rt"1" col?•i tı•t•vı!l.l< 1ı11fl 

- Peki inf'Hm.. hepsinin elinden (f~ 
Fakat hensi de bu lP,<:ebbasiln f 

kendilerini hi<: bir netieeve var. ,------- J 
d.rran~an err indil.r • V /( 
hitti ~ iMeler, 'tıattl ırm" A 
~ ı;ree.seler. hatta. a~anm ölıü• ~ 
ucuna varmış olsalar vine ~ uaa~d .. çtıaııı 
düşmanlannm eliııdPn ı-.,,.. 11 "'8lmltırlıı nııl' 11 l'f ~ 
yacak:Jarmdan emlrdiler.. ABUS"' Tı'f' ~fı' 

Vanur. son sığmaldan ise pek Mt>ın1<>~ef '~ ı._~ 
uzakta idi. iı,:inde 

1
p ~~ 

Bin türlü ihtiyatla ilerliyor ~ 
tar, oradaki koruluklardan kes. 1'ylık 95 ~ ' 
aıiş oldukları kalm sooalara da ıı •ylık !~~ ~ \, 
vanarak düşmek tehlikesini ber. 11 •) lık '~!, ~ 
taraf ed!yorlardt.. 1 .rıUıı, 9()0 ııı \ 

lrmB.ocl:m yanma 'ancak ""'8.rnT rarifederı saıı<ııfl fl'ııı i. 

saatte varabildiler .. Tetkik et ayda otuz kuru~ dll~o[ll ~ 
tikleri zaman bir kaç büyük ka oırıtğtnl' gtrını>cıı ' 
V& yuvulryarak karşıya. geç vetmlş tıeşeı kurıı~dl,.,~ ~ 
mek imkanını elde edeceklerhı· Abonf l(aydnıı tıl ~ 
C?ördiller ve derin bir nefes al ve telgraf licretllll '

1 
.,;',; 

dılar. nın pORtA veya tııın"' 0$1' ı 
Bunun üzerine silahlarını bı dl • ııcrellnt idare 1<eıı ,J.• 

rakarak işe koyuldular. bUvükç~ JP'~ j 

ta§ parcalarıru yuvarlama :'.a f'iirkl)·c-nrn b~~ıf'' 
başladılar .. Üzerlerindeki ·av j kezin.it> \' A "ı1 ...,, 
lada kati bir sükı1n hüküm sür vaz •• ıll 
!'.!ekte idi •• Havdutlar artık ö Adres <1e~i~t1rı>ıır· 
!Un.:den kurtulabileceklerini za. 2:- 1ı;ur&1~·~~JI 
n~ tr.e~e "~ derin, rahat nef~ ıJff1':1 
alm:ab başlamışlardı. ti.AN V' ·ı ;"'J 

Haydutlar bin müşltülatla ka nrareı ırJ.nııırııı••,.--,, 
yalan oynatmai{a çalışrrlarker.< tın ııondılıı ıtıtıAI"" rdJI 
başlannm ti.zerinde birdenbire rındll 4U. it; ıııtY111111 ı: 
kuvvetli bir ses duydular: dorJ i f•ll R11Ytadıl1d" •

1 

- Kont Serizol!.. üçltnı-Ud,. ı: btrıır ıJJf· 
Hepsi birden gözlerini kaldır yanı keı<nwc·e & ıır~~ 

dılar ve ha.~tle bakalialdılar. • Uih"llk; çıııı 4" ti 
Köprünün üze.rinde uzun boylu j n•ııkıİ llAo •·l'rt"

11111 ~ 
bir &dam kendilerine hitap edi. tndlrm .. ırı )·apııır~ ıı 
yordu. Hepsi Ta.de Bielsky'nin rm lllllnllm 1111cıt1 ı• 
lrlyan vücudunu tantdtlar .. Hep. hl.re''' ıı' 1 \ 
ai birden rrmdm kenarına at. Tknri ::i~iik fl-~~ 1 
ll1lf oldukları aillhlarma. sanl. oo· tld • Blr cte.11 ., • tfl' ~ 
mak istediler, fakat kuvvetli ... rt ıte 
iM -·,._-dan emredi'""'rda: cıetası ı~. c.o ıııt· .J 

,. ....... .u ..I" detası 100 kuruş ~·. 

- En ufalr: bir hareket bilP. llAn verenıerııı b:r ~ 
yapJlmıyacak .• Yom hepinizi vadır. oört sat1:_ .,,t 
merh&metshıce ezerim. rır fıız.Ja 8atırıs•· 

Ve ~n teyit etmek ister ~ 
~ haydutlamı Bilihları üzeri. hesap edilir. ~& ~ 

Vakıt betn d ıfC il 
ne mnazzam bir taş yuvarla - kendJ idare yerı:ı:ı_,,;,e1 f 
dı. Ti.$ bfr c;ok par<;alar& ayrıl. ort. ... ~~ 
mış. silahlan da paramparça 'l.. caddesin.j" ·~ / 
la.rak etrafa va. vı. lmrştı. KE:MALEDDI~ J<&ıııı'L, 

roeu elly!~ ıı .. n • .,_,,..,4'~ Kont kollarını kavuşturmuş 
nefretle 1U cevabı veriyordu: rnn··" t"!A'~"" 



~nıerika Erkllnıharbiye Reisi, 940 s-mrriıYlTBöö 
dolarlık askeri tahsisat istedi 

•) V Q§İngton, 31 (A.A.) - Erkanıharbiye reisi 
\l f") r h • d General Marchall, 940 milyon dolarlık askeri 

,c, p Cep e S l n e tahsisat istemişth·. Bunun 400 milyonu hava or
dusu için, 300 milyonu sahil muhafaza teşkilatı-

Kuzu pos!una 
bürünen kurt 

/ l • ı nın artbnlmaaı için, 240 milyonu dn kara ordusu-
Q a l 11 e ı v a r na aari techizat temin etmek İçindir. (Ba., tarafı 1 incide) 

'!':1 • ~~t~~/'!~iYı:t i~:zr:1:'8 Ko~ 

' 

------------------- So" d~ k" k~ : .. .. l"\ıı\ dor adı ile Lehistan hakk.mda ya. 

.'' 1.anıar, karlı havaya rağmen Sovyet tayyarecileıine hrs~aha- ;,:l!:!!~~i::~~;~-ri 
1,l~~ddetıi hücumda bulundular neleri bombc.lamak emri verilmiş , ~~ffil~E~:~ 
~h \te ~ - DUn cep 1 Bu mmtakadaki to"O<'u faali • , Yarmonth açıklarında Jer- . ~smar hakkı ortaya a~sı Hıtte. 
~ le Uzlu hava:;.ı veti, P'ece olunca va kadar bUtllıı sey Quenn vapunı ile di~er bir Hetsinki, 31 (A.A.) - Sovyet tayyaıecllerlnin, Flnl!ndi- ruı Ver~!. muahedes~ • bldll'. 
aı,._~ Itaatı, seneba.. oihl devam etmic;;tir vapur da hücuma uğramıştır. ya Kızılhacı işareti taşıyan hastahaneleri bombalamak emri mak decligı davanın hakikı çehn. 
L.,.llltları khıı~tn yap. Tayyarelerin faallveti, hen-"n Billhara Uç motörlU bir Almar. aldıkları teyit olunuyor. Hastahaneye sevkedllen Rus esirle- ıini bütün cihana ıösterdi. 
hl~kya .. ~tekattan da hemen hiç mesabesindedir Bir tayvaresi şehir Uzerlnde uçmu'j rlnln korkak tavırları bu haberin doğruluğunu &östermcktcdir B - 8 li . Kı porl 
-."lr :-1.C& h k l • · • ada i d d · ugun er nın ıs an .._ 't bit • &u are ete• Alman tavvaresi, Fransanm ve Roadste c varın a e~ır. Helslnklnln Sanamat gazetesinin Talin'den aldı~ı bir ha· nyında nut· •, veren Hitler artık 

\.~ ~ hareketle. <ıark ve s:ıimali üzerindt! uı-muı li bir sahil muhafa:r.a ~mi8!DP. bere göre milliyeti meçhul 8 tayyare bir Estonya ~ehrine 30 Avusturyaru~ Al~ oldu~ 11 'V~ bövıe ~~ile ba11hı ve 10nra Belçika Ozerlnden u hücum etmiştir. Sahil gemisıne bomba alarak bazı hasarlara sebebiyet vermişlerdir. Bir tsveç iddia e:!en Südetleri.n A~ca. 
, lıt Olan ııc{ ateşle hi ~rak Almanyava dönmU~tUr. iki bomba atıJmı~ ~a bomba. harp muhbirine göre, cUrctklr FlnlA.ndfya keşif kolları Beyaz. miası içerisine girmesini hatti S.h... hllcumdat· BCt...ıı lnqiliz uamırlan Alman lar isabet etmemıştir. Yar · deniz sahiline kadar ulaşmışlar ve mUhimmat depolarına ateş Lelüstanc7a:ı Dan%i v K "do. 
=-~ St tauııarelerinin hficumuna ı•nradt month'da biraz sonra mUteaddl~ i 1 d. run Alman · l · ~ · c:1 
Sd da r ile Varnd, Lotıdra, 31 ( A.A.) - R15yte . infilak sesleri işitilmiştir. Sa • verm şer ır. Hitler c1e-·İd!8 O e:ı~ 11il ey~ 
ı..:a ce Sar'ın ~aro rin aldı~ mUtemmfm maJQmata mlduhna e-öre Alman tayvare _ Diğer taraftan, Moskova ile Lenlngrad arasındaki şlmen- HNcr ar:1 ır. . ı er e ~ 

~"'4lllllt k~Vanba etmiştir ~öre Alman tavvareleri, fngil teri bir harp gemisini boınbardı. dlfer hattında, Finllndlya istikametinde bUyUk bir nskert !aa- te;ta sm~~ ~~ :!k~ 
. ~~ll.rtrel'ita hk olması terenin şark sahilleri açıkların. man etmiştir. 1lyet mevcut olduğu haber verlllyor. yükt.!' arasm • 

j"l!'aJtcıı' evlerin rnev da. 8501 tonilatoluk Triurnoh ve İskO<:'ya sahillerinde atçaktaıı ur. 
~~ltıne~n h:ı.:-eka • 4553 tonilatoluk Corvtou vanu. uçan di~er iki Alman bombar. ç b ta n b it bulu d A?r.nan de?let reisi ıüzel 1öa ~~ber nJun 'lk ru d11 dahil olmak üzer~ <'· ha ~ dmıan tavyaresi görUlmllştilr em er y eyana• a n u söylem.ek aanatır..c:la çok mahir o. 
s~tt.t'ru I f A. anlar fneihz vanunına hUcum etm!ş • İngilız avcı tayVarelerl, bunla • f 6 lalıilir. Hitabet sanatında mahir 
~ ilert 2: arı8: Fran111z terdir. Bu Alman tavyarelerin . n derhal kaçmağa mecbur et • olmak şeytanı melek diye göster. 

rı.,atır?.;,~e~ 1erinl bu den bir tanesi dUşürillmUştür. 
1 

mh1tir. (BtJŞ tarafı 1 incide) meğe kafi değildir. Çekoslovak. 
~Al e ıı~~ak. Iskoçya sahilleri açıklarında 1 Gece, di~er bir Alman bom Bundan IOn1'a tngifü ~eniz kuvvetlerinin faaliyetinden )"antn muhtariyetine riayet içi. 
lt ~an ._.,~u ate bir Alman He;nkel tavva.resi, fn. bardıman tayyaresi, vapura iki kontrol ai&teminin intizamla devım e:lifinden bahseden baıvekil, r~smen teminat vw:likten sonra 

~~."'e ~n~ .. n • .ıuka ~Hz tayyarelerinin hUcumunl\ bomba atmışın, fakat isabet etti. harp malzemesi meselesine geçerk, harbin baılangıcmdanbri ordu· himaye adı ile bu memlc~et iıaal 
~abı'l rıq,ı batar u{framış ve arka tareti harao rernemiştir. S!'iliz taV\'&releri ve ilhak ediline bur.a ahm-'·'-

1. atest ·ı Al bl h Jd b ı ti .ı. ı b ta · hil d ya top, tüfek, ce~ı. .. nevesa.ire olarak iki milyar İngiliz liralık ~ ~~ ıqta t ~ en e r a e u u ar arasmu:ı. 1 u yyaren.ın cuma evamı • r- bile inanmaz. Danzig ve Kori. 

N 
~ icb a ını da.ıT .tmış. kaybolınağa muvaffak olmuş . 1 na mani olmuştur. rnalume verildiğini işaret etmiş, İngiliz ihracatının eylüldenberi dor c-:ıavasiyle kocaır..an bir Leh 

ar p .... ; ... ,.,rifir. tur. daha fazla inkiıaf gösterdiğini bildirmi§tir • milleti ortadan kaldınlına ı.. 
~ • Mr. Çembcrlayn bundan sonra bitaraf devletlerin nziyetine tarzı harekette lıak ve adaletiıl 

~ r 1 o,· ye Ve k ., , ., m ,· z ·, n beyan at 1 ceçerek şöyle demittir: it;::_1ke:r. •. ~-~ycbur:luK:ıduzi~u~ytun~a~-~~. , "BUylik. küçük, kuvvetli, zayıf, bUtUn bitaraf devletlere ıo· _ .. -- UUn1 

hı... &ıı._ · ruyoruz. Harbin bqındanberi fngiltere bunların bir tek gemisini 
~ı;.."1'\ ~ Şllkrtı Sara 1 eulh yolunda nihayete kadal' ı "Belgrad topl.antıaı en mu.ait nerck oynadıfjı kurt ro!ünü cihasa 

~ıa..~· k toplanacak BaL ...;~ n-"-- batırmı1 mıdır? Buna mukabil Nazilerin gerek onların hak ve efklnumumiyea.i büt:;- f--.. ti 
~~ ~riimek branndayız. Taar terait i:s~e baflıyor. 04U&-.. - -

11_ on . • • menfaatlerine, gerek bütün insaniyet hukukuna müteaddit teca· ile görüycrt 
"11ı..."'lh- ıı.cyı ıçtımaına ruza maruz kalmamak " te- antantı devJetJeri anlatmulıktan 
~ ~"·ıı.da gitmek Uze- ahhüdlerirnizi ifaya mecbur uzak kalmak istiyorlar. Bunların vOzlerıde bulunmu§ ve bulunmaktadırlar. Hitlcr Lehistaıım devlet adam. 

) .. }· 't nlcaradan tehrimi. il Başvekil b~an sonra, ''Tamıra M~ru" ismindeki Japon ge· tannan hıralarmı hrekete getir. 
s_ ~ l'e~'tiıe hususi b1f'm edici bir hadisenin tdlevvü· b tün muhariplerlc mUnasebatı misi hadisesine temas e~rek lngilterenin bu meseleyi hüsnü di. Lehist.ana çcl,oalovakyadaki 
~ 'ğı .ıtat etme1ttC'dh- nüne mani olmak iüin uyanık çok; normaldir ve bu devletler, ıuretle kapatmaya ye Japonya ile dost münasebete devama hazır birkaç yüa bin Lehliyi vaadecle.. 
'~ lrıttıı, llaydarpa§a ga. durmağa ve icı.hden siyası dünyayı sarmakta olan harbe olduğunu söytemlıtir. rek bu memleketi parçalamakta 

... ~ 1 l{zrdar, Emniye: faaliyet ve hareketlerde ku lakayt kalmamakla beraber, şim· HlTLERtN NUTUK SÖYLE- d -~ a.kt onlann iıbirliği-ni temin etti; fa. 
""'"-- llıllr ~ ı " d' kada ç L .... e • o· e yq&mıa.& arzusunu ta§tlD 

11 kat bir kere bu ır.akıadr te .... :.. et.. 
•11tı. ett[fi, ıehriml7. ıur etmemt. .. e ça ıııyoruz. ıye r 0 " -mere v rmıt DtGl GECE SPORPALASTA ğ b · be l ~--

"f \._ 1 f k mill t1 • dd• kal oldu u ve Almanyanm u ~ c- tikten ıonra ...,.n,.el:rini Lehista.. 
trı.. '

1 
uelediyc, vill'-"i'!I an a at, e enn ma ı . ALINAN TEDBİRLER r- ~ 

"<ili ta .r Hariciye Vekilin1iz ŞilkrU Sa. bar edildiğidir. na çevireli. Bu hareket yol kese. 
'le(j rafmdan karvı racoğlu, yanın:!a refikası ve hu. kınmasıru temin için daha çok Bern, 3l ı A.A.) - !\eue Zurc· Hitler, siyuJ meseleleri mevzu- rek ıoypnculuk yapan bir bay. 

~ruYt1 liaydarpa~adar suai kalem müdürü ik vekalet uzun ve çeti.ı gayretlere ihtiyaç herzeitung yazıyor: baha ederken ltalyanm menfaat- 1 du·'un gözcüsüne verdiği parala. 
~, ıı. teçnıış ve lstlra birinci daire umum müdürü Feri. gösteren ıulh içindeki çalışmaJa· Dün, naziler tarafından tktidaı ' n da almak için hayatına kut.t. 
~-""l'e t d C 1 b" . . b üd'" .. d h kk lcrinin Alman menfaatleri Ue ayn: "' . d f---'-' b. .dir7 

1 ~he o ele gitmiştir. un ema • ırıncı 'u e m uru nna evam a ına malik bulun· mevkiinin ele geçirilmesinin yedın· . m .. sın en anuı il' ıeY mı 
~ ıı ... o~ı Recı.at olduıı:.u halde dün ak .. amki ki '-- •)ldufunu söylemi§Ur. Hitler, b~- Hitler, lngiJtercnin Alm•- - ·iL 
öt.._ .... su, Parkotel'de " 6 ... du an &illlaatindedirter." ci yıldön,.imü münasebetile Hitle • ........ 
"11 ··•Uha . . ekspresle §ehrimizden Belgrada ... ,. nu söylerken, acabn, .. talyanm Jetinin hayatına kastetmit bir 

RDaıı... rrınmid ka. n·n bır· nutuk söylem·ıo. o'.duğu ·ı· ld .,.ıı~:, ı;ıdakj beyanattı hareket ebniştir. Vekil Sofradan F s t h b• ~ Almanyanm mUttefikl Sovyetlet mı et o uğunu söylüyor; halbu.. 
.~ geçerken Bulgar Başvekili Kösci. ın • ovye ar 1 Sporpalasta çok mühim ihtiyat Blrlfğile sıkı 1§ birliği yaptığını ki biz Venay muahedesinden 
~ •rıtarı vanofla konu§acaktır. Hariciye tedbirleri alınmıştı. mı bildirmek i.atlyor? son~ bu lng~Jtere:ıin Almuya. 
~,, . tının mutad Vekilimiz Yugoslavyamn Niş (Ba., tarafı 1 incide) Hitlerin nutkunu irad edeceği Hitl k di8lnln Alın d ya bırçok malı yadıır.larda bu.. 

_, "Q\, l> gra rı rın e e unan a~ve ı c. · ·ı ktecr B Alman halkına salı gun-il öğleden bik ttJ!?f 1• 
ıı.,._ - •çin Bel d• şeh ' d d Y B k.li M er, en anya a ı lundugv unu, A vusturyanm ve Sü-

«>st ve müttefik taksasa mtilaki olacak: ve BeL bildin me ır. u <:epheJ..! Suo- tat e 0 gen"9 projelerin ki\ detler ilhakmca Almanya tara. 
.d ııı L tt'jll h • arada beraber gideceklerdir. mosalmideki ihata hareketine ben- sonra haber \''.!:'ilmiştir. Son daki· çilli mikyasta dahi olsa, Alman - frnda b~lunduğunn. ancak Hit. 
I"' ,._

1 
"0._

11 
•nciye nazır· "" 

~ L-ılb.. 111\aJc ve mensup YUNANLILARA GÖRF. BEL. zer bir hareketin önüne geçmek i· kaya kadar Hitlerln nutkunu söy· yanın dUşmanlan tarafından dı\ l::r:n gemia?:ıva alc!ığını gördük.. ,,. :'il,.~~ b .. ,_. ç"ın elli dö~·· ·.incü Sovyet fırkası. liyeceli mahal tayin edilmic: de · tatbik edildiğl.RJ aöyleıni§tir. Hit • ten sonra Hitlerizme lur.ıı vazi. " .,_ llıııı;urnet ve mil GRAT TOPLANTISININ MA. w t aı:ı.w bil' 
" .,.. t t t ti taa 1 ğ""d' ter, herha.lde Fransada \•e lngil- ye wgtru ıyoruz. 1 'tı..·~ fik·" e~n meseleler H YET VE EHEMM YET şiddet rruz ar yapmaktadır. ıı ı. 

, -~ .ı_~r •e rnütalea tea Atin• 31 (A.A.) _ Atina 
8

• Bu haberlerde bir çok mühim 10 binden fazla samiin. halk a · terede de alınan bazı tayin vesi- Hitlerizmin Avnıpadaki küçük 
....._ - "'-ı .., ı · Ü 1 rde F" nda 'ht" aml ·ı · t" kalan tedbirlerini mevzu:. hs ey· devletleri birer birer ortadan kaL 
.ı..ı'"'lltitt' nıa haYh'la netice jansı bildiriyor: mevzi erın son g n.e ınlAn • rası n 1 ım a seçı mıs ı. !emektedir. d:rdıktan senra kendisine Dfll 

\ ,..._ :ı-· Sulh zamanın Belgrattaki Balkan antantı diyahlar tarafından işgal edilmiş ve ı.asyonal - sosyalist hareketin, dö-:eccği:ıi anlamakta bira?. -;-clk. 

~•• i!:'cfer · d h v.ti'me bulunduğu ve Sovyetlerin uğramış muhafız ve hür kıtaatrnın e:>kı Hitler, mutadı veçhl!e, İngiltc- mit olmasıdır. Eğer gec:ikıu=ı 
~- ı.. _ cıvar a ar toplantısından bahseden "'""' rey" şiddetli surette hUcum etmi4 ~il t~ tehlikesinin rini gazetesi diyor ki: olduğu zayiatın çok mühim oldu· muhariplerinden ve fırkanın diğeı olsl\y.Cı, belki bugi:':\kü harbin ö. 

t...._~ erde de öl .. üsüz "Balkan antantı konseyinin iç· ğu ilave edilmektedir. teşkilltları au-· rndan mürekkep ve ırransnyı da hUcumtarmd .. n ha· nane ıeçilmiı olurdu.. ASIM US 
... n T 1 b rlı: brrakmamrştır. Hltlerln nutku. 

' . 'llıı_.. '" ettiği anlaırlan timaı dahi sulh zamanında bağlı Finlandiyalılar, Sovyetlerin bu unuyordu. Ecnebl mat uat1 nun bu Jı:rsmmdan c;ıkanlnbilecek 
~ S ı,· teı.nüdünün bJ dört devletin, harp zamanında mevzileri hakkında etraflı malQ • mümessilleri, propaganda nezare • mana, Fllhrerin teker tekP.r VA 

1"- tır.., hL~ daha lnıvvct da, bugu"nkil badı'reye mu'"tesanid 1 d d.. tıne davet edilmişler ve müteaki • ~ gibi d b 
' •oq mat almı~ ar ır ve uşmanın iaşe istedir;• a a kolayca ezebil-

t• ~ C.frna inanıyo bir surette karıı koymalarını merkezleri ile i . tihatını kesmek i . ben bu nezaret memurları tarafın- met için Fransayla nıUtteflki h-
"'' \. )o..._ mümkü·n kılar""k fı"kı"r b~raberlig·i mak d 1 dan içtima maha'ti kendilerine bil· •• n yi bl lbl 1 ~' ~tıı -·ql iti, - - çin çalış ta ır ar. k s .. tere r r erlnı'len ayırmak 1-

( ~ t .._ lnemleketimiz gösterdiğini isbat etmektedir. diri!me sizin Sporpalasa götürül • c;ir evvelce yaptığı gayretlerin 
~ ~ lıi~"-rebeıer kerıı· Bu badireııin, hiç olmazsa §İmdi Finlandiyalıların yapmış olduk· r .. ü~erdir. Hitlerin etrafında Gö • mana.sızltğmı nihayet anlamıt ol. 
tl'ı ~ 'icid' defit, sadece lik, Balkan hudutlarını tehdid et· ları seferler arasında bir mülan • bels Himmler, Ley, Rust bulunu· masıdrr. 

l iti, l>j il', Gene biliyor memesi keyfiydi mesut bir hadi mın yalnu ·ı rek ve mitralyözle yordu. Fakat buna mukabil Gö • HIUerln nutkunda başka hlçbh 
"'~ ttrar olmak veya se olarak tel5kki olunmalıdır. mü~'lfill olan 15 kişi ile mühim ring toplantı..ı~ bulunmuyordu. ~nteresan nokta yoktur. 
' -:.~ı_unrnak müt~ Birlikleri ''Balkan, Balkanhların bir Rus rnüf.-· ·esini felce uğrat • Gazete muhabiri, Hitlerin söy • 

dt.k..- •uet beklemelı dır" vecizcsin-den mt.ılhem bulu· mış olduktan zikredilmektedir. lemiş oldu~ nutkun bilhassa da· 
~ \: "'~- L~ldi... Bitaraf ol· nan ve bu vccizcyı· bir realite hilt iş' ere inhisar etmiş olduğunu 

t' "-' ·-. Bir Finlandiya karakolu, birçok 
~ ~' ~ harici kalmak haline getiren dört Balkan devle· ..... ·s yüksek zabitini hamil olan bir yazmaktadır. ~ 1•tha'Jir, ecnebi 

it... 'th... d bir harp " tinin, kendi hayati menfaatleri · · müşahidlerin IIitlerin geçen sene-~ •ıt. ·~ otomobili bcrha\'a etmıştır. 
1 ' ,~ d~ b\j: .. sannaınası için tehdid edilmedikçe, harbe kanş· terde ya;:~·ğı gibi "Bolşevik teh · 
,il~ 

1 
ı...ı_~t' \ın tedbirleri al mak için hiç bir niyetleri ve hiç FiN ŞAMPIYONl.ARININ didi" nden ba' •· • ~miş olduğu 

4"'f1 ~~tt)" ve sulh, ancak bir hususi menfaatleri yoktur." BlR MUVAFFAKIYETt nu, yalnız .. Nihilist unsurlara" 

~ ~ ~~ Po~ ~rtulur. Katimerini gazetesi, bundan net.ınkJ sı cA.A.> - Karplnen ve mübhem bir telm;".te bulunduğu 
~',. \.'t.' ~ ~kamız gayet sonra Bulgaristamn siyasetini de Kumkala 1rlbl manıt ıamplyonlar nu ilAve etmektedir. 
~ \ d~"'ıii lıtır. Gizli hiçbir mevzuubahs etmekte ve §Ö}·l~ d~ tar&tmdan 11evk ve idare edilmekte t.'iGİLtZT .. };R NUTKU ENTERE· 
ıı" ~, \, ~' ı Yolctur ve ola mektedir: olan kayakçılardan mUrekkep bir SAN BlJLMADILAR 

Ilı..·: "tllt t hh-dl · '""'P· Kuo?ajerden bareket ctmtıtt. Lond l~tke . . ea u erı ''Bulgaristan da, Balkan antan· ... ~ ra: 31 <A.A.) - ~uter'0 

~ '" L ~•tnızin hudut tı gibi, bu sulh idealine bağlıdır Bu grup, §imal merkeıd aahl"erine göre. selfıhiyettar Londra mahfil 
~' • ., qt1 vıwı olmuş, iaşe ve mtlhlmmat antn-
'' ~.;..t.._ ,' vazih ve u · ve BuJqar başvekili, Bul..,,.ari!ta le.inin, Hltlerin son nutku hakkt!'l· •- b · "' polanıu aıe,e vermiş, orada bulunan 

ır taarruza ma nın ıulhpcrver ideolo jisini ilan küçük Rus garnizonu etradmt lUA! dakl dUııtinceleri şud\•r : 
~ l~k ~ bizi teah için hiç bir fırsatı kaçırmamış etmlf .,. U..Wharekealne dönmtlftilr. Filhrer, nutkunun en bilyUk k111 · 

\. ~+ •· .J~Frtya med.ur r tır... mmı, mutad dell!!erlnl yron·dcn tek ' ,_n Bu kayakçılar rrapu. M aat zar. '-ti ııe telcevvün et Katimerin1. makalesini f8yle tmda uo kilometre mt.aafe katetmı,. rara tahsis etmlşlir. Sfo mutn 1 

)~ llattağumu~ bitirmektedir: Ur. dtljUnceler, Almanyanm aulh için 

Ruzveı : ın do~um 
vı:cönümünda 

NeYJ'ork. 31 (A.A.) - Ruz· 
vclt'in dotunıunun 58 inci yıldlS· 
nilmil mtinas,..betile çocuk felcile 
milcadele teşkil!tı menfaati.ne 
Amerikada 25,000 balo tertip c· 
dilmittir. Bu hılolardan altısı bir 
çok Holivut yıldızlannın iştiraki· 
le Vaşington1a verilmiştir. Ba?o· 
!ardan iki milyon dolar safi hası· 
tat temin edilmiştir • 

Radyo ile neşredilen bir me· 
sajda Ru.zvelt, doğum günü mü· 
nasebctile izhar edilen temenniler 
ve yapılan tezahürattan dolayı 

memlekete teşekkür etmi§tir. 

Dün axşamki 
yangın 

Diln akşam saat 17 raddele 
rinde Ortaköyde bir ya... "'In ol. 
muş ve bir köşk tamam:.n yan. 
dıktan sonra söndürillmüştUr. 

Yanan köşk, tüccardan Emitı 
Vafı adında birine ait olun Mu 
allim Naci caddesindeki 105 nu. 
maralı binadır. Köşkiln bir ta. 
rafında Emin Vafi, d !ğer tart.. 
fında da kiracı olarak Doyç.9 
Bank nılldUrli Kurt Hosma o
turınnktadır. 

tık tahkikata göre ate,, ka· 
lori fer bacasından saçaklara 
sıçrayan kıvılcımlar yi.izUnden 
çıkmış \ 'C şiddetli rUzgdrın da 
teslrile birdenbire bUtiln bina· 
yı sarmıştır. 

Yangın, itfaiyenin gayretli 
çalışması ile etrafa sirayetine 
meydan verilmeden söndUrUl· 
ml\ştUr. Ancnk. köşk tamamlle 
yanmış. kili haline gelmiştir. 
Köşk on üç bin liraya, Doyçr. 

Bank mlldUrUnUn eşyalan da 
on be~ bin llrnya sigortalıdır. 
Ynn :-;ın hn1clcınrla!ci tahkik&· 

ta devam edilmektedir. 
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• 

Yen; N e~r;:yat: 1 
Fen ve teknik 

Bu lsirr.le yeni \C aylık bır mecmua 
n"şredilmc~c başlanılmıştır. Dnlml 
tıı.::rlr hayatı ara mda tanınmış b.ı.zı 

<!oçentleriınizın bulunduğu ıneGmun 

mUhlm bir boşhıı,tu doldurmaklııdır. 
Ta;·s.:,·e ederiz. 

• 

EAŞ 

DiŞ, NEZLE 1 • 
1 

/ -
1 

KAYIPLAR GRiP, ROMAT.iZMA 
ve bütün ağrıları 

derhal keser 
Tercüme eden: Suat Derviş 

Öteclen'bcri, :\·ani doğduğu ;ılt~ . 
mış seneden beri ~iatın~cl Ifo_ · 
norin. h<'r ?.aman şehrın aynı 
"C>kaö ında oturmakta idi. 

. .Oaıma aynı sokakta .ıym es_ 
k~ e\ de birinci kalın uym oda
smda oturmu~. aynı pencereden 
ynı ~ olcuları sc7Tetmişti. 
:"o.1emlcket halkı, ahbapları. 

mttfı dost1nn bile onu daima 
'·a.ylc altmış yncıında ~ördükle. 
. :ui iccli:ı cdcr1erdi. 

.Alılikı da yüz.üne bcnzivordu. 
Çok <'Üf bir kadındı. Yahut o
··u b~tiln tanıvnnlar, bövle bir 
· r.dı!1 oldu~nÜ z'lnn"derlerdi. 

zan 9alinc s0kuyor<.lu. Nilıa -
vel ' kar.ar verdi. ~chri:rr ecZ3ne 
İerfodcn bir kaG tÜp \·erc..na.l nL 
ciı. Artık uyumak istiyordu. Bu 
uvku övlc uzun bir uvku olııeak . 
tİ ki n.ihavet onu sevgili Piyc
rine kavuşturacaktı. 

Odasına tekrar kapandı. Va. 
siyetnamesini yazdı. Vcronal ku. 
tularmdan b:rini saran k.iğ'!dı 
açarken birdenbire gö~Ur.e bir 
resim ili!>ti •. Hnvret!., Bu resim 
oğlunun resmi idi. 

lhtiyar kadın daha iyi gör . 
mek kin gözlüği.inii taktı .. 

'-... / 

Fen fak~llteslndcn aldr~ım r,:; ı mı. 
maralı hU\'lyct cUz<lanımı z:ıyi rtllm 
Yenisini çı\·arııcagımdıın eskisinin 
lıUkmU yoi,tur. 

"' .. 
, \ T.r:\ oı,ı:ı~ 

(._312lil) 

Emlnönil ş•Jbc~h<lcn f Jığ"ım 60.:'i ı 

60:.! hesap numr.ralı ve 43:::>95 mak. 
buz m::nnralı kazanç knmcmı zayi 
<'lUm. Yen sini çılmro.cağımcl:m caki· 
slnın hUkmU yoktur. 

\'unıl.im oklu ı~tı•fıı 

(312li::!) 

Y:- 1nız Honorin'in on sc!1e C\'

'""I ülnıii'i eski bir dostu \'nrd1 
l·i om•n hayatını yakından bilir
t~ı. On<ı Honorin hakkında: '"Her 
zn.man bovlc miydi? .. clivc sorul. 
savdı. Muhakkak başını snllar 
Ye: 

Evet oının muhabbetli bakıs. 
lr.rla dolu gözleri gtiler ylizu. k!. 
vırcık suf'ları ve ~cnesindeld 
çukura kadar fıcr şevi ile kendi 
va vrusu icli. 
· Re~min altını okudu: Jan PL 
yer Jerom me~hur film artisti 
öyle mi? 

Askeri 
lalaııl.ml Alili.) c 3 uncu hul,111, lı.ı. ,,_~ ... v,·ı· 

nu..ıli;';ınJt•u: J 

"Ben c0k eski bir zamanda 
bir kel'C Norin'i Manton şehrin
de. görmüştüm; o zama:ı hem 
nc~elı idi hem de gü7.cldi. der. 
di. 

Evet hic siinhesiz ki .n.ıtma.M 
7A'l Honorin de. bir kere yirmi 
yaşında olmııstu. O. otuzunda 
iken kendisini yirmisinde his. 
sctmişti. 

•Fakat bu yirmi ya~. ona bn 
yinrıi ynşı veren aşk kadar kısa 
siirmiistii. 
Ba~tan çıkarıldıktan sonra 

hemen terkcdiliveren Honorin 
"günahının meyvanm,, dünya -
ya getirince evvela onu sakla • 
masım düşünmüştii. 

P...ezalcttcn korktuğu için onu 
kendisilc birlikte oturduğu ye. 
re ~etirememiş. kücük Jan Pi
ycr'ini Pariste büyütmü~. arada 
sırada Parire ~idip onu görmüş. 
tü. 

Ondan uzak yaşamaktan bü. 
viik tztıran cC'kmişti. Fakat böy. 
'c bir "g-ünah mcyva~ını,, kü . 
iik bir Fıehirc ~ctirmeğe kendL 
·inrlc- ccsarC't bulnmamı~tı. 

Zaman g-ermişti. Cocuk büyü. 
-ıü!Stü· Evvela giizel tıir deli • 
!<anlı. sonra güzel bir erkek oL 
muc::tu. 

Harp ilan edildiği ~n 29 ya_ 
~ında ıdi. O zaman Honorin yir. 
mi dokuz sene eoeuğunu va.nın. 
da bulundurmak saadetinden 
kendini mahrum ettiği için bü. 
vük pismnnhk duymuştu. Bun 
elan dolayı kendini affedeme . 
misti. 

Oğ'lu cepheye gittiği zaman 
hiç bır kimseye cndi~elcrini an. 
!atamamak azabı içerisir.dc ge. 
çiyordu. 

Fa.kat nihayet bir gü:l geldi 
ki bu korku içinde gC'çen günle. 
rin mesut giinler olduğunu dü. 
şiindii. 

O gün asker Jan Piyer'in cep. 
hede öldüğünü öğrendiği ,;ün . 
dü. 

Allahım kendi çocuğuna ne 
kadar benziyordu .. 

lhtiyar kadın bir kere. b:r 
kere daha resme baktı ve altını 
okudu: 

Franı::ız sinemasının en sevi. 
len jön prömiyesi şimdi cephcdr 
bulunuyor. 

• • • 
Oturduğu sokakta belki on si. 

nema vardı. l\latnıa1..cl HonoriJ 
bütün insanlar gibi bu sinem.ı 
lard:ı. müteaddit kere filmler· 

Kamus 
Herkese lazım olan 

mühim eser 

Yeni çıktı 
\ t' ri. \ \h:T hilabı·\I 

oynavan me5hıır artist Jan .ı: i :.~~s::m••mmmsa•m•l!lll•& 
yerden bahsedildiğini işitmişti. 

1 

.. 
O :>.aman kalbi yeniden kecl•'rlı· 
doldu. Demek bu Jan kendisinin. rı~•11•11•a•••••mm•m•ı• .. 
ki değildi. Dr. Uecati Atasagun 

Buna rağmen intiharını erte. 
si giine bıraktJ. Ve ert.:?si gün 
venilmez bir ku\"\•et nu .J..ıı 
Piyerin filmi ı:?"östcrilcn bir si. 
nemava sürükledi. 

Perdenin üstünde artist gö -
rüldü~ zaman ihtivar kadın 

~ılı ıtıl.ırı :ı.:ıu a kıııl.ır; ıık~ım• 

hrı l 7 ılcıı 'orıra l.;,lt•h 1'11n·ın 
..,JI. l>ıııre :!: ~ıı. 17 ıte hıı•tııl:ırını 
knhtıl rılr~ r·ı eırJ,.,,· ~:ı!l;ı:o 

toprağm yarılarak oğlunun d!!~a für:ılık l":wıh:ınr. - Sirkrd cıva. 
rı sahverildi~ini zannetti. rıncla Knlıramaıızacle hanının tist ka. 

Allahrm ! Bn yıldız, ne kadar tı. ı.;::ıpıcıyıı. \'e Dl'yo:ıu. Tallmhnne. 
COk, kendi ÇO<'U~\lna bcm~.ivordtı Tnluılm Ap~rl. 3 Nn.yıı mUrncnnt 
Onun sesi bile kendi 0ğlunun (3l:!."l3) 
sesi idi. 

Bir kac hafta so11ra küGilk 
şehrin beİediye reisinin :.arısın. 
dan siirilcüsUnc kadar bütün 
kadınlar: 

- Rc7.alct! .. 

zw:www 

Sı\ il llll : ASHf ll~ 

llıt.ıım Xc.şrfy:ılı hfnl"(' tdl'n: 

H'1'i1lılı~ı \"f'r: V,\Ji/1 ~lıılha::ı"ı 

nrrik A.hmrı '\r.-rnııll 

Haıı. !:::i::ıtı tarafından nurs:ıda dni 

re 111 ı>aşa mahallesı :Hannancıl> ııo. ı 
kağmdıı. 4 .:\"o.it evde ır.ul.im fl,c.ıı 

hali hazır ikamc4;ahının meçhul çJ. 
dıığu tahakkuk etlen Mclımo.:t kı:ı:. 

Remziye aleyhine mııhkemen.n Dô9 
i 10 No.lı do.syıısı ile açılan lioşıı.nma 

da\'asınw yc~mu muhakemesinde lla. 
nen tebliğat icra olunduğu halde 
01uddcialc.}h gelmemiş o.duttı..ndan 

hakkında. il(ınen gıyap l>ararı tc!ıll· 

ğine l>arar verilc.rclc nuılıl,emc 

4/3/0lO ıınat H de lalli' eıJllmlş oldu. 
ğunclan nıezburc Itenıziycnin nıcr.kClı 

glin ve santte dahi mnhkcml'ye gel. 
melliği ıuırette gıynbınd:ı mahkemeye 
devam olun:ıcağı Ye bir daha celseye 
alınmıyacaıj-1 hususu llt\n olunur. 

(31200) 

Tiftik ve Yapağı ihra
catçıları Birliği 

A<lı Umumi Hevet ictiınaı fl 
su bat 1D40 cuma günü· snat J:'! 
de Tıcarct Odası tonl:mtı s:ık. 
nunda içtima edcrcktir. Birli\ 
a1.;ı !arının ruznamede ~öst erilen 
hususntı r:-örüsmek üzere gel. 
melq.ri rica olunur. 

nuznnmc: 
1 - ld:ırc ı lcclisl \'C mUrakip 

raporu. 
2 - Bilanço 
3 - Eksperlere verilecek üc 

ret. 
4 - Memur Kadrosu 
5 - 1fa~raf bütccsi 
6 - Azaların Birliğe verecek 

. leri aidat. 
Diyorlardı.. Neden? HakL 

katen bu bir rezaletti. Allım5 
yaşıııa rağmen matmazel Hon~
rin j?cnç bir mektep km ~·bi 
Jan Piycr Jerom'un filmi nere. 
de gösterilirse orayn lrn~uyor: 
en fena sin,,malnra J·adnr git -

Belediye Sular ldm·esinden: 

mektcn çekinmiyordu. 
Yanı altmış y::ışındn olan ihti. 

yar kız bu me.şhur y1ld1:> .. :t fışı!: 
olmuştu. 

Bu oturduğu semtin büt Un :ı. 
fif ruhlarını is •an ettiriyor. na. 
muslu kadınlarının yüziinü kı -
7.artıvordu. 

l<apah zartla n1ünak asa i!anı 
İdaremiz tarafındnn istnnbııl vı.- Beyoğlu belediye hudutları l\;intl~ :ın

l:ıcak b;ıcıı k:ılclırımlıııının tamiri işleri knpalı zar!':a ın!lnn.ka:mya çılmrıl. 

mıBtrr. 

2 - 1hale 14/2 ()10 Çarşambn gOnU saat ı;; d!' Takslmt:c idare m<'rkc. 
:"inde yapılacnktır. 'l'nlıplcr ı;artnnmeyc g5rc hazırlayacakları zarfları mı.-z. 
kClr gün ve saate kadar mllı.IUrJUğc vermelidirler. Bu saatten sonra geUrıı~. 
eck zarf'ar kabul cC!llmez. (iS!ıı 

Dün va 

-~ 

Sabah, öğl 
akşaf11 

her yemekten sor 

fırço.layınız 

~nır~ ~~~I 

t ercünie külli~8 yann 
11 • 3U Kil:aplık üçünc.i serı 

l\Uru~ :ıi urııarn 

21 HuKlıınclaı nııllcı 

22 Ycnı ilmi zilıni)ct 

23 Mevcudu ka l:na Jı 

24 r;.tınlın ik ı ıs:ıdi işleri 

25 Cur.ıh u riyc ! 
26 f Prcucıcnı • rolv 
27 Dcğişışlrr 

28 • aokon 

50 

75 

GO 
50 

100 
75 
30 

W f{npıtafü:m 

Slamlıo 30 

Grinc yakalandığım söyleye _ 
mk kapısını en yakın dostlarımı. 
bile lmpadı. Bu otuz seneyi onun 
yamnda ı:eçirememiş olmanın 
verdiği pi~manlıkları onu czL 
yor: iimitsızliğini müthiş bir a. 

Fakat ihtiyar kız bütiln dedL 
kodulara ra~mı>n herhangi bir 
sinemada oğlunun eşinin filmi 
~fü;tcrilirsc ora va kosuyor "" o 
perdede oynadığı miiddetre, ka. 
ranhk salonunun içinde acı f{Ö~. 

'I U r '' i y ~ (' u m b u r i J <" t VI r r k ez B a. n ~, Si 27 I 1 I 1940 
PAS t F yaşları döküyordu. 

A karapalas- izmir 
fELEFON: (3438) 

JZlllll lll eıı modern, erı temıı \.'e vlı muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, tenıızlık, ucuzluk noktasından Anka. , 
ra Pala.sın fcvkınde otel yoktur. 

Ennyolu, kalorüerti, müteaddit firı~t.rlı old~ğı.! gı. 
t>i ndis yemekler veren lokantayı, pastahanevı v, kı. 

"aa:.h:meyı havidır. 

AK T t F 
/\usa: 

Altın: Safi K1ograın tıi ı~~ i81 
Banknot 
Ufaklık 

TJa1ıı1ıfcl.-1 Mıı1111lm·ler: 

Altın: Safi ~\:iloı::r:ı..n 
Türk Lirası 

llariçtckt Mıı1ıabit/rr: 
Altın: ~afi Kilog-ram ıııoı~a.ıo 

Altın:-ı tah,·ili kabil crt>cst 
dövizler 
Di::?C'r döviz!Pr \"C b<-rGlu 
R:l•rir~ b~ki\•clni 

T1 a::in,. 'al. dllr'rt: 
DrrııhtC' r~PlC'n ovr;ıkı ,nk 
dive karı;ılığı 
f<anıınun 6 _ ~ maddelcrınr 
tevfikan IInzine tarafından 
vaki tediynt • • 

Srnrrlat ril::dnııı: 
ri,..ari senetler . 

R.<ılıam t•c frıl:ı--Hıif cii::tinıu • 
, Dnruhtf" !'ı1il<'n ('\'rakı nak. 

1 
' diYcnin karsılı~ı ,shanı \'e 

' tahvil~t itih:ıri kıvm<'tle 
Serbest <'~h:ım ve tahvilfıt: 

A noıı.<ılar: 
Hazineve kt a va.:Jcli a\·ans 
"ltın ve döviz ü1.crinc 
rah\-ilıH iizerine 
m~~dnrlar 
Muhtelif • 

• • • 
• r ı 

• • 
• • 

22.755.i:i0.3 ı 
17.421.995.-

1.783.204.'11 

11.083.15~.90 

10.351.0i 

10.876 80~.1 ı; 

158. 7 48.563.-

17.987.178.-

213.9C9.585.9ü 

50.922.818.~3 
8.394.810.63 

7.972.000.-
13.975.76 

7.808.722.-

Lıra 

41.!)Gl.943.7:. 

23G.1i 10.3~ 

1 

Sermaye; 
Ilı t trfll f 11 l;u :;t : 

Arli ve ı cvkalfıde 
rlm;usj 

• • • 

• • • • 
• • • 

Tı d111•ii/1Jf'/;1 !J•ıııl:ııııl/nr: 

f)ı•rı ıh t(' edı lr"ı evr:l kı n:lktl İ\'C' 
l\::ınıınırrı fi - Q ·nar! !<'lerin tl'v. 
!'ik:ı.n Ha~inC' tarafından \'aki 
tedıyat 

Dt•ruhtc edilen l'\"rakı nak. 
d ı \"<' hı Vi n"::i . . 

' K:ırcııJıtı t:lma?l'rn ııltın olarak 24
·
970

·
817

·
12 

·lii\•eten IE'da\·üle ·1awdilen • 

140.761.335.-

213.980.685.~6 

59.317.659.61 

15.794.697.76 l 
4.51)0.000.-

17.076.476.54 

518.609 512.03 - --

r.c<'sknn+ mukabıli ılih'tf'n te· 
da. \'37..t'd. 

T ;irk l.trn~1 ı~frı·rlııııff: 
Altına tnh\•ili kabil dÖ\'İ7.lt•r 
Difrr dö•·i71N \'e .:ı.ıacaklı ım 
,.İli" h"ki"cleri , • 
!ıiuhtelif • . t , , • • 

4.217.131.25 
G.OOJ.OOJ.-- -

158.74!;.563.-

17.937.173.-· 

1 I0.7Gl.385.-

17.000.000.-

140.000.000.- ı 

2.819.58 

43.su.21~.o~ 

1 cmmıız rn:ıQ tarihinden itibaren: lskrmto !ı:ı<ldi ~ 4 Altm \i~':!rine % 3 


