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C Brenner mülakatı don de bnton donyayı işgale devam etti ~ 
Alman ajansının diin geceki tebliği : 
Bir sulh plinı hazırladığımız yaland.ır ı 

• 
lngiliz Başvekilinin nutka: '' ·'' Mülakatın neticesi 

ne olursa olsun ona 
Londra diyor ki 

Brennerde neler konuıulur•a konufUl
sun fu muhakkaktır ki müttelikler harb 
hedeflerinden kat'iyen inhiraf etmiye
ceklerdir. 

-- Berlin diyor ki --
Mülakatın mana•ı ıudur ı 
Hali harbdeyiz. Dünya Brenner mü

lakatının ncı demek olduğuna neticele
rinden anlıyacaktır. 

karşılamıga 
-- Roma diyor ki --

Mu .. olininin daima mlh için taıJm
mtta bulunacağı hakkında demokrasi
ler tarafından ileri •Üriilen tahminler 
gülünçtür. 

hazırız ,, 
Paris diyor ki 

Hitlale aramıula muhasamatın tati
lini Jiipnmeğe imkan veren hiçbir e•a. 
bulunmadığına bir daha inanmak icab 
eder. 

f ~ğiiiZ'ıııB';Şk;ekili;i,;Y•n~i~;;;;b e;ie;;;Jyanhaftci;r;;;;;er w:Zfi/ak:t;;;;;· 
A!am _ Kam~!.asında 11 maddelik dünga matbuatında 
~un soyledıgı nutuk sulh planı agandırdığı akisler 
Hıtler •. Mussolini molakatı etrafında yeni Vaşington, 19- Rutveltin klti- İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan ve 

tekzıb, tahmin, iddia ve mUlalealar = ~!!':!'1:.i~=:~;:· ı;:ı!: Amerikan ğazetelerinin neşriyatı 
~~ll!ll\ll raporlarda bir sulh esasının mev

3 

cıu.d olduğunu gösteren hiçbir şey 
bulunmadığını ve gazetelerin mev
JJUUbahs ettiği 11 maddelik sulh 

Bertin l 9 - D. N. B. ajansı bild1ri- F ilh.rerle Düçenin dün Brennerd• 

İngiliz İ'-<tısadi Harb Nazırı cevab verdi: '' Montrö 
muahede.sine göre muharib devletlerin harb gemileri 
Karadenıze girmek üzere Boğazlardan geçemezler!,, 

Londra l 9 - Reuter ıbildiriyor: 
Avam Kamaırasında Mander hükfun~tten fU sunli sormuştur: 
- Ahnanyn~a, Karadenizi aşarak Tuna yolile petrol gitmesinin önOne 

ıeçmck üzere hükfımetin aldığı tedbirler 11elerdir? (Devamı 8 inci sayfada) 

(Devanu 8 inci sayfada) 

'f<Jır: yaptıkları mülakat. uzun h.ahata kat-
Voelkl9Cher Beob«chter put.esi eli- iyen Jhtiyaç göstenniyen bir hAdise -

yor ki: 

* Dünya ölçüsünde büyük, dünya ölçü
sünde değerli, iman!ık ölçüsünde güzi
de bir ilim adamımızı kaybetmenin ıztı

rabı içindeyiz. General Profesör Dr. Be-

(Devamı 11 inci sa31f ada) 

(Devamı 8 inci •yfada) 

Mer1ıum Profesör General 
Besim Ômer Akalın 



s.oM •os.%A 

. 
Sözün kısası Her gün BesfmH Bakale ı = Tamir edilen ıeg daima sakat kalır .. = 



Finlandiyaya yardım meselesi 
Çemberlagn, Kamarada Finlandiya.ya gönderilmek 
iizere 100 bin kişilik bir kuvvet hazırlanciığını söyledi 

Hariciye Vekili 
Partide siyasi 

vaziyeti anlattı 
Ankara 19 (A.A.) - Cümhuriyet 

Hal'k Partisi Mclis grupu bugün « 19 / 

E 
e Sulh taarruzu he,. tarafta 

birden başladı gibi 
Yazan: Selfm Raıno F.~ 

3/ 940a ~at 15 te Reis ve.kili Trabzon .A, merikalı miı.şahid Mister Sumner 
meb'usu Hasan Sakanın riyaset.inde Vlel!s'in Amerlkaya avdetin! btr kat 

gün tehir etmesi, bu arada Bay Mussolinl ve 
wftdra ı 9 - Avam ilamaraamda ı nerhaym, Finlandiyadaki mümessilimize, j alkışlar - bu iki memleketin müsaade e- toplandı: .. . . . . Hltler arasında ehemmiyeti kabili inklr oL 

Oemberle.yn alkışlar arasında kürs!ye insan istemediğini ve elindeki kuvvet1c-
1 
<leceklerini ümid ediyorduk. Fakat İsvtç 1 _İl~. defa so: alan Harıc~~e Vekılı 1 mıyan bir mfilAkat 'Vukubulması bütün mu_ 

celrriştiı. irin buzlar çözülünceye kadar kafi gele- Finlandiyaya menfi cevap verdi. Bu ce- ~u~kru Saıracoglunun. Meclısı~ kı~ ta- hayyelelere vüs'at verdi. Birçok ajanslar ye. 
B~tl btitıçenin 23 Nisanda peı:r _ ceğini bildirmiş ve maamafıh Mayısta saret kırıcı bir şeydi. Maamafih tsveçin · t~lı esnasınd~. cereyan eden sıyası ah- nl sulh tekliflerinden bahsetmeye başladı _ 

ltmentoya tevdi olunac.ağını bildirnıiş- 1 300.000 kişiye ihtiyacı olacağını ve bu as- noktai nazarını değiştireceği ümidinde ~al ve va~~yıı ve de\:Ietle.rle olan te - lar. Bunlardan. bazıları, biraz daha Uerl gi. 
~r. • kerlerin mükemmel talim ve terbiy~ gör idik Ve hazır'ıklarımıza de tt:k mas ve munasebetlerı ihtıva eden u •

1 

derek Prenner de Bitlerle Mussollnl arasın. 
K8lti.ine derhal şu sual irad edilmiş- muş 01 nıası lazım gelecegmı ::;o~·lemı~tır. Mart başında Finlandiya aleni talebin te ıun eyanatı ~lendıkten ve bazı s-:: metnini neşretmeye kadar kalkıştılar. Hatt.a 

· ı .. · ~ · · ·· · · · vam F' • • b · · da cerc:van eden muzakerenin nerede ise 

Ur: Bize ayni zamanda anlat!ı kı, ger~k hirini arzu etti. I rulan suallere ıcab eden ccvablar Vekıl bazı kaynaklar, Berllnln yakında ate§ kesi 

Fin1andiva ile Sovycller Bı·rıı' ğı· ara- Fmlandıyada gerek İsveçLe bunun Al - Ku"'çu"k m'll tl • . t' taref1ndan verildikten sonra bu beya- emrı verileceğine dair neşriyatta bulundu _ 
v .r v •• • ı e erın vazıye ı t . h t • h t' 

il ~aki mu.harebe nihayet bulmuş ol- manyada yapacagı ak~lamcldcn. endı~e tskandinavyadan yapıbbilerek nakli _ na .. v~. ıza a g~up umumı eye ınce ğunu bile Uiın etti. BütUn bunlar harbin de. 
dugıından Ingı'ltere v F ta f edilmektedir. Ve mezkur kuvvetın 'res - yat irnka·nıarın n • d . d b' 1 muttedkan tasvıb olundu ve ruzna - vam edip etmiyeceği lhtimnllerlle sulh fa -e ransa ra ın- ı azamı erccesın e tr , ~ 1 1 1 

t f d 
1 d n ııo· 1 00· • .. . . men Fınlandiyaya gönderil11uveccğı ü - ı.- • f . . . . .. mC<'le baş'ka bir madde olmr..Hı<1ından raz ye er e ra ın a serdedllen fikirler hal te 

m a ı)aya gondenlmış olPn . v I uvveı se erıye tt"rtıb ett;k. Bız mutt~ , . r • • • o sinden mfirekkeb öyle içinden çıkılmaz bir 
harb levazımının geri alınma<:ı için icat>- mıd 0!~nmak~adı~. . . .. .. . .. 1 fikler, kendi kendimizi muahaze edebi - toplantı) a nihayet 'enldı_. __ i_a.a .) vaziyet ihdas etmiş oldu ki bu balonları u_ 

eden tedbirlere tevessül edilmiş midır? İ~gılız k.abıne~ı vazıvetı bu~k bır ıtı- 1 cek hicbir ,eyimiz yoktur (alkışlar). G e"' e 1 ı·ıh ~ la"' t re·, mı· çurımların dahi biraz sonra kendi e.serlertr.l 
Bu meseleyi gözden kaçırmış deği- na ıl~ .ıe.tkık ettı. 5 Şubatta ):ıksck harb Fakat Almanya ağır bir mes'uliyet ta5ı- ; · _

11 
tn~ıyamnz .. b!.r hnle gelmiş bulscakları süp-

.ttı. Fakat şimdilik tıu h st h' b' meclısının toplantısında Fınlaııdıyaya , or ve diğer taraftan tehlike Iskandi- h kk d he .... lzdlr Butün bu karmakanşık ve zıd mana 
teY Syliyemem. usu a ıç ır bir askeri heyeti seferi ve göncierilmcsi navyanın kapılanna dayanmıştır. İskcın- a 1 n a yen·, v~ i:idlalar ara.s~~da hakiki vııztyetı olsa olsa 

V 1 · " .. ·· ıd·· k ı şt ıd şoyle 1z:ıh edebılırlz: ' Çemberlayn sürek}' r•lk ı _ mE'.se esı goruşu u ve arar a ırı ı. ' 1 inavyalılar Almanva i'e müttefikler a- k 
ı Cll ıs ar at'a Ask . h 1 kl b" '"k b" .. tl " ararnan1e Avrupada bir barış tesis edebilme ihtimal. SM\d stlzk!rine şövle de\·am etn. 11· .,...ı 1· ·. erı azır 1 ar uyu · .'r s.·ura e :,_a- rasında harbe sürüklenmnkteı1 i~e başka 

" :: 1. '- lerhl tetkike gelen Mister Sumner Wells'ln 
Faknt Fınlandiyalıl b t' pıldı. Ve Mart başında, )anı ınarE'~al her ı::evi yapma\'l tercih ettiler ve harbi j A k • . işini bitirip memleketine dönmesi sıraların. 

kahra-.. 'n m·..ı-a'·""m""t~nboşn u çe.tın \'e Manerhavm'ın tesbit etti[!i tarihten iki müttefı'kle. r kazansın Aln1any"" kazan.:~ın ı· n .~ra.. 19 (Husus.ı)_ - Ge.n.el ıtha- d ttA' 
• H W:: U'K .... '- 1 una gı me - . . . . l h ' . n ., 1 at re1ımı kararnamesının tadıb hakkın- a tuyıln başveldll Bay Mussollnl Alman 

tnıştir: Finlan<!iyalıla fl · · k ı a ' eV\'el 100.000 kışılık b~r :uvvet are- buna bigane kalabileceklerini zannetti- d k. k . . devltt şansölyeslle görüşmek lüzumunu his. 
r şer~ ennı ur- k t h b' h 1 t' 'ld' a ı ararname Heyeti Vekılecc? tasd;k 

nnı11:l3r. b ütün dünyanın hürmel ini ·e e .. az~: ır a e ge ·.n ı. ; , ı ler. Halbuki küçük mifü•tlcri mukavı?- edilmiştir. Bu kararname esaslarına ö- setmıştır. Bu isteğin, Amerikalı müşahidin 
1tG:r:annu•'ardır ır.u··k· tl . . 1 Mutte.ık kuvvetlcrm İskand .na\ ya met etmek üzere birle<ımt'kten başkı. bir g seyahatlle yakın bir alAkası bulunduğu gay. ~ • 

1 ume erını mu 13- • ., . • • re: ı k b 
faza ediyorlar. 0 d 1 

1 

memleketlerındcn geçecegı şayıalarını.lan ~ov kurtaramaz.. I . r ·n l1l lnkt\rdır. Bu mül~katta, Amerikan 
:ot· ·ne · r u arı ayakta duru • }'aberdar 0 1 ur olmaz Alman ·a ihtnfıfa 1 

• • , • 1 - 517 /1937 tarıh ve 2/7005 sayılı ka- müşahlc!ine evvelce söylenmiş olan sözlere 
y •. mı tın azmi sarsılmamı11:tır. .. . . . . .. ) t Çemberlayn Fınlandıvtt hakkınd:ıx:ı rarnamenin 15/1/1940 tarih ve 2/1 'l669 ıırıve ed!lebl!ecek bazı millAhazalar """zden Fınlandiv " mudahale edcceğını ılerı surerE'k sveç b t · t b ·· , l lk 1 .. 6 " 

.. a mukavemetinin gevşemf.-si . . . . eyana ı ış e u soz ere ve a ış ar ara- sayı1 ı kararname ile tadil olunan dör- geçlrllml~ olabUece~ı gibi lttlfalı: bağlarının 
btitun dunyayı mühi .. .· ve Norveçı tehdıd etmı~tır. j !'ında bitirmiştir. .. _ . . . .. 
etmi t· S m surette mutees:;ır Bu arada, FinlandiYanın Paris Ye • • • duncu rnaddesının enterşan1abılite hak- mevcucUyetlni ınkAr etmJyen bu lld memle • 

.. 1 ş ır: onuna kadar imha"'ın1 tev<'s- 1L d 1 .1 . -u fkl . b" 1 . 1 Zııfen kazanmak ıcın kındaki hükümlerinin mallarımıza karşı ket mümesslllııln, alınması icab eden bazı 
su etmış bulundu w •• • ı on ra e çı erı mu e ı erın ır ay çın- Baı;\·ekil undan sonra harbin sevk ve .. . . yeni tedbirler etrafında görüşmüş olmalıı.•ı 
tine kü "k b' .gumuz tecavuz sıyase- de 50.000 kişi ~önderip göndf'rmiyece&ini 'd . h k•k d 1 .. 1 . ~· . serbest dovız vermıyen memleketlere d" mümkündü!'. Fakat bu....nnden v.rın• 

çu ır mılletin bir kere daha . t:> 1 ı aresı a ın a da şun arı soy emış.ır. tatbik edilmemesi .. 5"' ,,_ 

kurban gitmesi g'bı" elı"m b' h"d· sormuşlardır. Naklıye vasıtaları husu - ı - Bazı kimseler daha şiddctlP hare- · muhasamatın durması gibi bir karar bekle. 
ır a ıse..,..e sa- ı k k t'ı h t b · · 2 - Haklarında enterşanjabilite hük-ıhid olduk. Bu yeni istilidaki mes'uliv~t- "'Unda sıkıntı çe meme ~ar ı.~ n: a ~~ l·et etmemizi istivebilir. Fakat hükume- nıü tatbik edilmiyen memleketlerle yapı- nemez. ÇOnkfi, bunun için hiç olmaz.'8. Mis. 

t n de Alman ku .. _ · kuvvetten fazlasının gonderılebı!ecegı tin omuzlarına cok a~ır bir mec'uliyet ter Sumrıer Wells'in Amerlkaya dönme.si., 
ya rtu

1
amaz. Çunkü, AJ- b ·d'k "' lacak ihracata ya'nız mezktir memleket- kendisini Avrupaya yollıyan Cüınhurrelslnt 

Jll'an - Sovyet paktı, olmasavdı Finlanıii-1 ceva ını veı 1 
• • • • \·üklenmiştir. Muvaffakiyct ihtimalleri !erden her birinden vaki ithalAt bedelle- ifa etti!f vazlf& etrafındcı marn.mat vermesi 

yn asla istilaya uğram d (" 1, 1 ) Bu hu<:usta Fınlandıya1 1lurın bıze ve- :>?:, fakat tehlikesi büvük ve ha til bir fc- . a·d 1 k - b k r'' ıazımdır. Filli vazı~·ette herhangt bir A-1'ı _ az ı, a Kı~ ar . kl . b "hl +· F' 1" d' h" rıne ı o ma uzere u ararın me ıye- ,, .,,,~ 
MünhasırBn Alman tehdidi altındarf-r 1 r:ce ~nh'cebv.a kın mu e,ı dm an lı.ya u- J"ıkete miincer olabilecek ace'e hareket- te girmesinden itibaren Cümhuriyet şikllk Msıl edebllecek olan tekli! ve teşeb • 

6'ı kQrku k t kurnetı ıç ır arar verme en ge ıp geç- Jnre sürüklPnmivect"X>iz b" .. d 
1 • ya apılan skandinavva meın- · J fi • ı 1\ferkez Bankasınca tutulacak hesablann u.s ancn .. on an sonra ge eblllr. Maamafih 

aeketleri •. kahraman küçük Finlandiv,ıvı t~ :e bu ~üh~et~n .in~ıza. bulduğu ta-ı .:"ur~cağ'.m~z. zam~nı ve. yeri, ~n iyi disponibilitesi gözönünde tutulmak şar- bu husıısta va lngtonla Londra arasında bir 
11rt'lrabılecek rni!ttef.ik yardım,annın rıhın ertesı gunu Fınlandıyalılarrn f:ov- IYIU!'avırlerımızın rnutaleasıle ıntıhab e- tile müsaade olunması. (Bu madde hü- fikir mutnbak~tı Msıl olduğu ve Ml.,,ter 
ec~· ııı • .. • ı • ıı B' ı· w • t f d a •l " lh d ğ' , Sumner Wells 1n bazı teşebbüslerlni Londra "=-=>ıne m<!.nı olmuslard'lr. Muttefık- ~e er ır ıgı ara ın an Y P an .• u ece ız. ı kümleri tatbik edilecek mem1eketlerin 

l rın taahhı.idlerini tutmadıkları yolun- sartlarını kabul etmiş olduklarım öğren- 1 Fakat ayni zamanda şunu da ilave eat- isimleri Maliye ve Ticaret Vekaletlerın- n.~ hemfiö~lr olcırak yaptığı muhakkak gö. 
d kı itha 1 h · d'k 1. . k' f . t · t k 'çin en ırul blllr. yle olmasaydı bu zatın Amerika. 

. m ar •.. <.'r nPreden gelirse gel-, ı • 'rne ıyım 1• za en emın c me. ı . ce müştereken tesbit olunur). dan gellı tren evvel! Londraya uğraması i -
sın, bır lahza ıçın olsun nazarı itibara a- Şayanı takdir bir cesaretle son ~:ıki. - i~·i. v:ıs.ıta harbctmek kar?rımızı ve hır- 3 - Bu gibi memleketlerin lisans re- cab edPrdl Bunun için de Nls veya Kadlka 
lın;maz. , . , kaya kadar harb etmiş olan bir mılletın lığımızı m~ıha~.aza .etm~kt'.r (alkışlnr). jimi bakımından 2/7005 sayılı kararna- yollarından birini ihtiyar etmesi pekAIA 

inlnndıyaya o duğu gibi dost ve bi- kararını tenkid etmek bize düşmez. Kuvvetlı muttefıklenmız var: İmpa- menin üçüncü maddesi meınlekctl~r ile mümkUndtı. Bunu yapmıyarak Roma ve Ber 
{nraf diğPr herhangi bir memlekete de Çcmberlayn sözlerine şunu da ilAve rator,uktaki kardeşlerimiz, Man~n öte avni hüküm!ere tabi olması kararlaştırıl- llnden temaslarına bcışlamnsı Londra ile vcı. 
llızzat kendi mille imizl t hl'k • k , t · ı· . tarafında miikemmel ordusu ile ve c:on- t şlngton arasmrlald mutabakat ihtimalini 

k k . e 1 e) e O\ a- c mış ır · mış ır. dnhn zlyade tebarüz ettirmektedir Maamn 
r-0 endı malzememizden ayırarak gön-ı Şubatın ikinci 15 günü içinde Finlan- <:Uz vatanperverliğile sarlık dostlanmız 1 flh blittın bunlara bakarak daha . d i bl-
deriyoruz. diyaya projelerimizi anlatmış ve bızc a- var, (şiddetli alkışlar) ve bunların hep- Fransada kab·ıne ı kls ~ k ı ı lh 1 1 ıer nö lr M h - - . ·~ ·:zi n ara u15ramama ç n su ş n n ye 

aner aymın talebi ve hazırlanan lenf bir ta1ebde bulunmasını ve lakat bu sinin ustunde de ne içın ha.rbettı5.mı v. • • v. kolaycı\ ba.şarılabUeceğinl sanmak hatadır. 
kuvetler talebin 5 Marttan evvel yapılması lbım müdrik bulunmamız var: Vıcdanlı her deOIŞlkl(QI Kanaatimce İngiltere ve Fransa, vaziyetinde 

Finlandiyaya asker göndermek husu - rreldiğini bildirmi~ik. Bu taleb gelse idi, ferdin dilediği ve Ruzveltin tavsif eyle- " C mevcud bütün bu yumuşaklık meyillerine 
sunda Çemberlayn ~övlc demiştir: İsveç ve Norveçten kıtaatımızın geçme-' di/ti devamlı ve ah1 aklı bir sulh kur- Paris, 19 (A.A.) - Çarşamba günün- rağmen garb cephesinde bir talih deneme.si 

Kanunusani ortalarında mareşal Ma- ı sine müsaade etmelerini istiyecektik- mak.• " den evvel kabinede bir değişiklik olmı- yapabilirler. Çünkü harb gayeleri hakkın -
yacağı tahmin edilmektedir. Fakat tadi- da §imdiye kadar son derece sert konuşmuf • 

lngiliz 
Alman 

taqgareleri 
hava üssüne 

taarruz ettiler 

Mil] Şef 
Fransız profest ronu 

ka1ul buyurdular 
Ankarll 19 (A.A.) - ~isicüm

hur İsmet İnönü bugün saat 16.30 
L dı Ç<ınkaya köşkünde Fransız pro-

C:...ı <>_ndra, l9 (Hususi) - İngiliz tayyn- ı sillt alınamamıştır. ) fesörü Siegfriedi kabul buyurmuş-
b~;ı übu .. akşam, Alman'arm mühim bir 1 Çemberlayn'in beyanatı fordır. 

ssu olan Sylt adasını bombardı- Londra,. 19 (A.A.) - Avam Kamara-
ınan. etmişlerdir. j sında, Alman tayyareleri tarafından Sc3-

Ştun~ı denizindeki ticaret gemilerine pa Flowa karşı yapılan taarruza bu ka- Romanya ve Yugos avyada 
r.e ngıltere sahillerine hücum eden Al- dar ehemmiyet verilmesinden dolayı vahim feyezanlar 
ra~t ta.yyareleri bu adadan hare kot et- Çemberlayn beyanı hayret etmiş ve de- Bükreş 19 ( A.A.) _ Tunada ve kol-
~c edırler 1 · t' ki 1 

Ingiliz t~ mış •r : farında buzların çözülmesi üzerine va 

F
•· bal yyare~eri tarafından atılan - Bu, pek küçük bir hava harek\?ti him fcyezanlM olmuştur. Romanyanın 

: a~ adadakı üsleri mühim surette olmuştur. Scapa Flowda yüz mil murab- I bir çokv mm takaları su altında kaİmış _ 
B ra Ugratmıştır. bamda vAsi bir rnıntakava 121 infil!k ve 

E 
l18Ünkü akına iştirak eden 12 İngiliz 500 yangın bombası at;lmıştır. Tek bir tır.B 

1 
, 

19 
(AA ) Ka 

1 
b' 

YYareaf, havada d.. 1 . . ·r h ğ , e gra. . . - r arın ır-
t t uşman a muharebe- harb gemısı, o da hafı surette asara u - d b" . . .. . b"t'· h' 

enu ~uştur. Geç vakte kadar devam ramıştır. Saffı harb zırhlılarının hiç b!ri 
1 
en ::~ ~ru·n~ı ~zerı~e ftu un h ~e ;r-

u muharebe hakkında henüz taf- hasara uğramamıştır. rır yu se mış ır. er ra a va ım e-

Y amanlar dağında ı Bulgaristanın b:tar atlık ·:::~;;::,::~m t•aı .. adıı 
he 

'
"' • ı· Budapt'şte, 19 (A.A.) - Kont ve Kon-

0 an sıyase 1 trs Telcki bu sabah İtalyaya gitmişlt>rdir. 
İa f~k~:r~liususi~. - Yamanlar dağın- Sofya, 19 (A.A.) _ cStefanh: Le Sofr Macar devlet arlamı 24 vr. 25 Martta 

. nıevkıınde Yam.anlar suyu ismindeki Belçika gazetesine beyanatta 'ı· ~.!?.~:.~!!!!!.:':!:.~~!!~ .. ~~~.~~-~!!:.~~.:?~~~!:!~!:: 
tcsısatına aid bazı horul 1 b t h' bulunan Bulgari,tan başvekili F'ilof, Bug'-·:0 "li 1 b' h ar a e on ır , • 
• ne ır evelan . . Bulgaristanın bitaraf kalmağa devam e- r 

muştur. Son yağn11:~:1;J~ı~!~ri~=r~~k~~ d~e~ni. f?kat icab eder~e istik1a~~ni ve Hatıralar arasında 
gelen bu heyelanları • .. hurrıyetını her taarruza karşı mudafaa 
yiıktür. Beledi n maddı zararı bu- edeceğini söylemiştir. Başvekil, memle-

• ye derhal faa1iyete gıri- 1 
terek heyelan yerine 

12 
. ketinin milli emellerini tahakkuk ettir-

ın h d. · .. ameb ıle su m<'k üwre bazı komşu memleketlerin i-
u en ısı gondcrrniştir. Harab olan tü- çinde bulundukları müskül vAzivettt•n is- 1 

YAZAN 
tlstatl 

Halid Ziya Uşaklıgil 
nel \•e d'dğer tec:isat 12.000 lira ~arfil~ tf'k- tifade etmeğe teşebbüs etmiyece~ini ila-1 
rar mey ana getir'] k . 6 (Bugün 6 ?tc.'t sayfada) 

ı ece t1r. 1 ve eylemiştir j ~--------------,,.,, 

• .. .. . . olan bu iki memlekettn kolay kolay sulh 
lat o kadar buyuk ve genı~ mıkyasta ya- masası ba.,ına oturmalnrı beklenemez. Bun-

1 

pılacaktır ki şimdiki kabine tamamile dan dolayıdır ki muhtelif membaların ver. 
değişmiş bir hale gelecektir. . dlklP.r! ümld dolu haberleri bir parça lhtl -
Fransız meclisi gizli olarak toplandı yatla telA.kki etmek lft.zımdır. Evvelce dt 

Pnris 19 (A.A.) - Meb'usan mt>eli- kaydet.ml~tlm. Blraz daha beklemelidir. HA. 
"-İ, harbin sevk ve idaresi ve Finlandi- dlseler o kadar süratıe inkişaf ediyor ki va. 
va hakkındski istizahların gizli bir cel- ziy..,tln vüzuh bulması sabrımızı tüket.ece• 

kads.r u:r:un silrmiyecektir. 
,.ede müzakeresine ittifa'kla karar ver-

. i. 
rvıış_1r. 

Bunun üzerine tribunler boışaltıl -
mış ve saat 15.30 !da gizli celse akde -
clilmiştir. 

* Bu 1an yazıJdıktan sonra lngfüs bq. 
vekili Mister Çemberlayn'ın kı!lmı mahsusu 
muzda rörecefiniz beyanatı vukubulmaştur. 
Bu bey~nat, maalesef, :yukarıkl rörüşü te)'id 
etmektedir. 

Sant 1 7 de celseye fasıla verilmiş -
' ir. ....................................................................................................................... -..... 
l Sabahtan Sabaha 

Brenner geçidi 
İtalya De Almanya arasında Alp daflan Awupamn belki en rüzel s_ükü~ •• 19-

tlraıhat yuvalarıdır. Gerek İtalya ve gerek Almanya kısımlarındaki ~umrud ya • 
maçlar, bu yamaçlara serpilmiş mlni minı kiltkler, oteller be~ mevsım binlerce 
ecnebiyi sinesine çeker. Salsbourc ıibl eski AYUsturyanın şırln kasabaları ba 
mmtakadadır. Alman ve italyan otostradlıuı ,ım3lden ve cenubdan hep bu mıntaka 
ya dotru uzanmışlardır. Sarp fakat çok lfalrane d:ığlar ancak bir noktadan aşı • 
lır· Brenııer. Bu geçid her iki taraftan tahkim f!dilmiştir. 
~imanlar Avwıturyayı Uhak etmezden evvel italyanlar bu geçide yüz bine ya

kın asker toplamışlardı. Talibin daha doğrusu siyasetiı_ı garib bir tecellisi, o sa -
man A.ıuanyanm Avusturyayı ilbakana rını olmıyan ltalya o sırada bu ilhakı 
mü!laid karşılayan inılltere •e Fran.qnın passlf vaziyetleri karşısında askerini re. 
ri çekmeğe mecbur olmuştu. Brenncr geçidi "imdi daha mühim bir hadiseye sahne 
oJdu. Afrlkanın altın arayıcıları gibi Avrupada dola,.an Ameriknnnı sulh arayıcısı 
l\lider Wells'i bof çevirmemek gayreUle Alman ve İtalyan devlel adamları bu ge
çidde ye bir vagon içinde iki buçuk saat derd.eştiler. Hadi eler geçld fiskosa • 
nnn ne olduğunu belli edecektir. 

Yalnız bu geçidin macerası henüz tamam olmadığı muhakkaktu. Şunun içla 
muhakkaktır ki lbayat sahalarınm hududlarını sır gibi !l;akhyan Almanyanın ta • 
fü1lnde Brenner geçidi bu harbe sebeb olan Danzig koridoru kadar mühlmdtt, 
Koridor Almanyayı şarki Prusyadan ayırmıştı. Brenner de Almanyayı Akdenb • 
den ve dolayısile ve terekesine vaz'ıyed ettiğı ATU!l;tııryaya aid Adrlyatlk limanla -
rından ayırmıştır. Bugün geçidin sarp yamaçlan ausmda ve şüphe t bir do9t ba_ 
va!l;ı içinde konuşanların 7arın ayni geçidde boğazJaşmıyacaklarını kim \eml• 
f'dert 



4 Sayfa SON POSTA 

[ Şehir llaberle:i-i \ JI 
Bnonn hava taarruzuna karşı 
korunma tecrnbeleri yapılacak 

Denizyollarında mühim 
bir bilet suiistimali 

meydana çıktı 
Halkla alakası olmıyan tecrüJ>elerde pasif korunma 

kursları mezunlannın kabiliyetleri ölçülecek 

Denizyolları İdaresinde mühim bir 
su.istimal tahkikatına başlanmıştır. 

Denizyo!ları İdaresinin bilet servisin
de yolcu ve yük biletleri satışında bir 
su1istimal olduğu ha'ber alınmış ve İda
renin müfettişleri tarafından işe derhal 
vaz'ıyed edilerek tahkikat derinleştiril

miştir. 

Pasif korunmaya aid hava posta kur- lum'banın İtfaiye Müdürlüğü tarafından 
ıunun tedrisatı bitmiştir. Kursu ikmal e- noksanlan ikmal edilmiştir. Tulumbalar, 
denler, şehrin haricindeki hava dinleme Eminönü, Rami, Beyoğlu, Halıcıoğlu, 

istasyonlarında çalışacaklardır. Dinleme Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Erenköy, Ba
istasyonlanna dağı1an kurs mezunlarının kırköy, Yeşilköy, Büyükada, Heybeli ve 
kabiliyeeerini ölçmek üzere bugün öğle- Burgazadaya gönderilecektir. Yeniden 
den evvel bir hava tecrübesi yapılacak- 110 tulumbanın hazırlanmasına başlan

tır. Çatalca istikametinden şehre doğru m~tır. 

Suiistimalin uzun zamandanberi de
vam ettiği bilet servisinde alakadar bir 
memurun hastalanması üzerine yerine 
gelen diğer birinin şüphesi üzerine işin 
meydana çıktığı anlaŞ11mıştır. 

uçacak bir filoyu gören istasyon memur- Pasif korunmada kullanılacak mahal
lan, ellerindeki vasıtalarla merkezi ha- le ekiplerinde çalışacakların sayun uç 
berdar edecek, merkez de keyfiyeti şeh- bin, res:m.f ve h'U:SUS! dairelerde bu işi gö
rin pasif korunma amiri olan İstanbul receklerin sayın beş yüz yirmi kişidfr. 
Emniyet Müdürlüğüne bildirecektir. Mahalle ekiplerinde çalışanlar, resmt ve 

Keyfiyet Münakalat Vekaletine de 
arzedilmiş, bu serviste çalışan üç memu
ra muvakkaten işden el çektirilmiştir. 1 

Suiistimalin hakiki miktarı henüz belli 
Bugünkü tecrübenin halkla kat'iyen hususi dairelerde bu işe memur olanlar ~~fu. ı allkası yoktur. iki buçuk ay müddetle İtfaiye MUdürlü-

Dün bu hususta malfunatına müracaat ı 
ettğiı.niz Denlzyollan erkfmından bir zat, 
~in henüz tahkikat safhasında bulun
duğunu ve bu yüzden şimdilik esaslı bjr 
şey söylenemiyeceğini, işin esasının tah
kikat sonunda anlaşılacağını söylemiştir. 

Pastt korunma için hazırlanan 110 tu- ğündeki kurslara devam edeceklerdir. 

Modadaki heyelan 
sahası tetkik edildi 

Moda burm:mda vukua gelen heyeUnı 
lstanbuı Vali w Belediye Reisi Dr. Ltlt:fi 
Kırdar dün mahallen tetkik etmiştlı:. Bu 
esnada Üniversi1ıe jeoloji profesörlerin
den Malik, Belediye Fen, İmar İşleri Mtı
dürleri, fen mü.faviri de Vali ile beraber 
bulunmuştur. 

Belediye fen heyeti, heyelana aid tet
kikatını ikmal etmiş, hazırlamış oldu~u 
raporu Belediye Reisliğine vermişfü. 

Rapora göre heyeUn, Modada Devriye 
sokağı i~e çocuk bahçesi arasındaki saha
da 30 ve 20 metrelik bir kısımda vukua 
gelmiştir. Sathı mail dik olduğundan e
sasen dolma bir arazi olan burası son 
yağmurların tesiri ile kaymıştır. 

Almanlarla ticari 
görüşmeler ye:pıhyor 
Almanyadan bazı ithalAt emtiası ve 

billıa.ssa tıbbi mevad, boya, makine ve 
aksamı ithaline mukabil bazı maddeler 
ihracı için yeniden müzakereler cereyan 

Bu sene 40 milyon kilo 
. tutun satıldı 

etmekte olduğu bildirilmektedir. Her ne İ h. 1 İd · 1 1.1\ ~ . . n ısar ar aresıne ge en ma umara 
kadar bu hususta bazı rakamlar z1kred1l- .. ml k t· · · uht lif t" t" . . . . · . gore, me e e ımızm m e u un 
mekte ıse de bunlann şımdihk tahnun- t k 1 da b hsul" d ı .. . mın a a arın u sene ma un en 
den ibaret olduğu ve henuz ne mıktar . d' k d k" 1 .. t af d 1 • d dd 1 ü . d b. t b ş1m ıye a ar oy u ar ın an yapı .!Ylış 
ve ne e ma e er zerın e ır mu a a- ı . . 
kat hasıl olmadığı anl ılmaktadır. İt- olan s:=ıtışlar 40 mıl.yon kil?yu bulmuştur. 

• aş .. Bu mıktarın 32 mıl~·on kilosu Ege mın-
halatın tamamen Almanyaya munhasır t k d 1 ·ı 116 b' k'l M 
maddeler olaca~ ı ve ihracatın da ıda j a asın a, mı yon . m ı ~su ar-

dd 1 
. g il lmı ~ .. gl mara mmtakasında, 5 mılyon kılosu Ka-

ma e erme şam o yacagı soy en- . . . 
k d' radenız mıntakasında, 1 mılyon 200 bın 1 

me te ır. .
1 

kl . kilosu da şark mıntakasında satılmıştır. j 
Almanya ı e erıng anlaşmasının · . Tar1ada yapılmış olan ilk tahminlere 

müddeti hitam bulduktan sonra temdıd b Ik' k lt 57 ·ı 8 ... 3 ı . . . .. nazaran u yı ı re o e mı yon J 
1 ve tecclid edilmeyışını muteakıb bu n ...)ffi- b' k ' l . d b t·· t·· ·· . . . k m ı o ıse e, am ara gıren u unun 

leketle yapılan beş mılyon ellı bın lıralı k t'A .1 t t k 'b .. d f 1 

Mart 20 

Kırtasiye ilanı 
Çankırı Belediyesinden: 

Çankırı belediyesinin 940 mali senesine ald kırt2.Siyesi 9/3/ 940 tarlhinden it.ibaren on 
gün müddet.le açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Muhammen bedeli (400) liradır. 

2 - İha~l kat'lyesi 28/3/ 940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15,30 da Çankın 
beled.Jye daire.ııl.nde encümeni belediye tarafından yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat (30) lira.dır. 

4 - Kırtasiyenin 11.stesl ve şartnamesi evrakına merbut olup tallb olanlar her gün 
belecUy~ye mQracaatla görebilecekleri gibi t;aşradan isteyenlere de bedelsiz olarak gön-
derilecektir. (2114) 

Evrakı Matbua İlanı 
Çankırı Belediyesinden: 

Çankın beledlyeslnln 940 malt senesine ald evrakı matbuası 9/ 3/ 940 tarihinden ıq • 
ha.ren 15 gttn müddet.le açık eksiltmeye konmuştur. 

ı - Muhammen bedell (700) liradır. 

2 - İhale1 kat'lye31 28/ 3/ 940 tarihine müsadlf Per~embe günü saat 15 de Çankırı be
lediye dalıe.ıılnde encümeni belediye tarafından iC.!''.l kılınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (52) Ura 50 lturuştur. 

4ı - Evrakı matbuanın lıstesi Te şartnamesi evrakına merbut olup tallb olanlar her 
giin belediyeye müracaatla görebilecekleri gibi taşradan ısteyenlere de bedel.siz olarak 
gönderilir. (2115) 

İkinci Hafta 
Milli San' at Mucizemiz 

jŞEHVET KU~BANll 
nın<ia w- • 

CAH/DE ve ERTUGRUL MUHS/N'i 
M görmek için hücum eden halkı A 
1 sinema1arımız almıyor .. Onun için L 

İkinci Hafta da Gösteriyoruz! E 
L 

L 
Şimdiye kadar bu milli san'at mucizemizi 

aeyredenler, okullar hariç, 250.000 kiıiyi 

buldu •.•• 

M 
D 
A 
R Halkımızm bu taşkm kadirşinashğma mukabil 

ayrıca başh başına bir program olan 
Dllnytının en korkunç W A L L A C E B E R R i E 
S. n 'atkıırı olun 

i 

ve 
Dl\nyamn en sevimli R O B E R T 
Sun'atkArı olan TAYLOR 

un ilk ddf t b rlikte çevırctikleri 

Heyelanı durdurmak için yolun kena
rından başlamak üzere sağlam zemine 
bir istinad duvarı inşa etmek lazım ~~el
mcktedir. Duvarı Belediye fen he)<:ti 
yaptıracaktır. 

Dün Eyübde de bir hcye1an olmuş, 

Gümüşsuyu mezarlığı duvarının on i.ıç 

metrelik bir kısmı yıkılmış, büyük bir 
toprak yığını ~ taşlar yerinden kayarak 
bu enkaz ilzerine düşmüştü?'. 

.. . a ı mı { arının a rı en yuz c on aza ı 
muayyen maddelere munhasır bır anlaş- 1 v k tl ht 1 ld v . . o acagı uvve e mu eme o uguna 
ma yapılmıştı. Bunların hır kısmı 1hrac .. . 'h 1. h '-"k' kt G3 .1 1 E s 

1
• 

bi k d 
'h d gore. ı.stı sa ın nx:ı ı mı arı mı yon 

edilmiş, r ısmının a ı racına evam k'l b 1 kt 1 .. d b .. ı ovu u aca ır. 
edilmekte bulun.muştur. Dun e u cum- T~ " t" hs ı ·· ·· "h' b" k . . . u un ma u unun mu. ım ır ı!'m1 

TUCCA ARll 

Eyüb kaymakamlığı işe el koyarak 
had.ise yerine amele göndermiştfr. 

Belediyenin b 1tçe 
açığı arth 

lede.n ola~~. 18ih4 bin kdı~olm7'ot~ın lıra kıy- , şimdiden satılmış bu 1unmaktadır. Piya- ı '~-----•~ 
metınde tütün rac e ı ış ır. 

Çk l 'h ~mı~a~m~ ~AA Ku~~h n
1
-------------------------------

ııave o .. wınıuştur. Fıatlarda zam yoktur .... ____ .. ,. 

Diğ&~~an e~~Y~~ı~ -••••••••-•••••~---•-•••••••••~ 
m1 k 

. kl . h bl Marmara mıntakalannda satışlar hara- ..ııı 
cat ta bu me e etın erıng csa an tl d + kt d. ÇEMBERLİ TAŞ f E R A H 
bakl."·e~inden matlubunun tamamen eıi- re e evam e.me e ır. ·---.; Sineıııasırnh : Tel: 2~531 Sinemada 'l'e .. : 21359 
miş olması dolayısile du~~uştu:::-. Taksim kı"l~sının vılnlma işi 

Denizlerde fırtına 
dün de devam etti 

ihale edilc'i 
Taksim kışlasının Mete caddesile Tak

sim bBılıçesine bakan kısımlarının yıkıl-
1 -

Bugnn matinelerden itibaren 3 nım t ırden: 

DON KAZAKLARI 
Senenin en büyük aş:.: ve ihtiras ro.ı111nı 

Va1inin reisliği. altında ve şube mü- Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara mast 8990 liraya bir müteahhide ihale e-
dürlerinin iştira.ki ile dün Belediyede ya- dilmiştir. Kışlanın bu kısımları yıkıldık- 1 

Görenlerin tek'"ar ve tekrar görecekleri bissr ve i,çliaıat büyük eser. 

2 - SAHRA KAÇAKCILARI denizlerinde şimal fırtınası dün de de-
pılan toplantıda Belediyenin 1910 senesi tan sonra bir bt•çuk metre yüksekliğinde 

Kızg111 çöllerde geçen meraklı 11şk ve macera filmi "bütçesi tetkik edihniştıir. Bütçe açığı bir vam etmiştir. bir duvar \evrilecek, stadın faaliyetine 

3-ENDÜLÜS SERENADI milyon iki yüz seksen bin liraya çıkmış- Karadenize sefer yapaca!t olan bazı sekte verilmemiş olacaktır. 
tır. Bütçenin masraf ve varidat kısmın- OtobüsçUlerin teklifi re..lde~il.rli 

kü\ük vapurlar dün yo1lanna devam e-
da müvazene tesis etmek için şube mü- Otobüsçı'iler, Be,edi•J•enin biletlerden 
dürlükleri tarafından teklif edilen bazı demiyerek Büyükdere önünde bekk-

Baştan başa mnzik, dans, melodi ve revUlerle dolu fantazi film. 

- Hiç bir filmi haddinden fazla reklam yapmıyan ve uanıarında --
yalnız hakikatı ifade eden sinemalarımız bQyQk fertak!rlıkJarla aldığı yüzde on rüsumdan vazgeçmesini, 

memurluklar lağvedilecek, füzuli mas- ~~~:.~~:~::............................................ köprü müruriyesinin bilet ücretlerinden 
raflar tayyolunacak, yalnız itfaiye ve te- ~--•••••••••••1111ııı9' çıkarılmasını istiyorlardı. Belediye mu-
mizlik işlerine ehemmiyet \'erilecektir. ,, 1 hasebe müdürlüğü bütçeden fedakarlık 

elde etmeğe muvaffak olduğu 

D O N W A Z A K L A B J filminin bir şahe9er 
D oldut·ır.u beyan eder. 

Büt~de azami tasarruf yaptlacaktır. Va- lütüNaz"'~:ın~~~k~~~!ifnin yapaymıacağını bildirmiş, otobüsçülerin 
'ridat kısmı tamamlanmış olduğundnn teklif ini reddetmiştir. 

Pek yakında A V Ş E Türkçe Sözlü Pek yakında .___ Türkçe Şarkılı 

bugünden itibaren bütçenin ma.sra1 kıs- Amerika Re.sicOmhıırunun tr.hh ------------------------------------------------
11>.mın tetkikine geçllecektir. birnaye .. erinde ve 2.> bın gencın 

Difteri Tak'alarını Ö"lİyecek 
tedbirler ahııacak 

Şi§li Terakki lisesinde görülen dif
teri vak'ası hakkında vilayet Sıhhiye 

Müdürlüğü tarafından icab eden tedbir 
alınmıştır. Mahallin hükumet tabibi 
mektebe gönderilmiş, sınıf1 a:r temizlen
miştir. 

Sıhhiye Vekaleti, şehirde vukua gele
cek difteri vak'alannı önlemek için mek
teblerde difteri ruıısı yapılmasını lbir 
müddet evvel İstanbul Sıhhiye Müdür~ 
lüğünden istemişti. Vekalet, difteri aşısı I 
yapılacak çocuğun aile'-'inden müsaade 
alınmasını da şart koymuştur . ................................................................ 

Satılık köşk 
arıyorum 

Deniz kenannda veya denize çok 
yalcn bir yerde geniş bahçeli bir 
lWşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anadolu sahilin
de olabilir. Mümkünse foto~afla 
birlikte tafsilAt, fiat Son Postada 
cMakbule:. adresine bi1d.irilmelidir. 

iştir .. Ki1e çevrilen bUy!lk K:Jhr •-
manlık d&stnm ! 

iZCiLER iMDADA 1 

25 Kısım tekmili birden 
Bdştan aşağı heyecan ve maceralar 
dolu ve şimdlye kadttr görQlınemit 

bir sergüzeşt filmL 

BUGÜN Mfltinelerden itibaren 

ALKAZAR 1 Sinemasmda başlıyor. Tel. 42562 

, .... ______________________________________ __ 
1 Yarın Akşam S A R A V Sineması 
j TARZAN 'm EN MOTHIS VE FEVKALADE MACERALARI • 

Esrarengiz ve balta girmemit orman .•. Dünya hakimleri Filler •.• 
Amerikanın en büyük ve Dev Goril Maymunu ..• 

T ZAN 
(Maymun Adam) m kuvvetine karşı mücadele ediyorlar. 
Türkçe söz.il harikulade maceralar harikası. Baş rollerde: 

JOHNNV WEISMÜLLER- MAUREN O SULLIVAN 

, .. ---a•mm>~ Meuimin en güzel filmi ve en müstesna 3 büyük Fransız artistin 
iştirakile çevrilen emsalsiz şaheser. 

1 BIRAKILMIŞ KIZLAR 
Baş rollerde: MARCELLE CHANTAL - Jacqueline Delubac • Andre Luguet 
yapılan ve belki de ehemmiyet verilmez bu hatanın bütün bir ömOr ve muhit üzerinde 

yaptığı elim tesiri gösterir bir eser 

B U G Ü il Matinelerden itibaren K A D 1 K Ö Y 

OPERA SiNEMASINDA 
Başlıyor. T eL60.821 
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vazirette sulh 
ası eklenemez! 

:-··-·--·-... -... ·-· .. ·---.. Y A Z A N ·-.. -...................... ---·-·-: 
~Emekli general B. Emir Erkilet~ . . 
i ....................... ~:.~~~.: os~~~~~ .. ~~~.:.~ ... ~~~~:.~~~.~ .................... _J ,, B ay Wells'i.n Avrupada yaptığı 

tetldklerden sulh çıkma'Zsa 

harbe devam olunacağı. qik!rdır. Bu
nu ~öylemekle de bedahet! tekrar gibi 
lüzumsuz bir hardtette bulunduğumu
zun farkındayız. Fakat eğer sulh ol -

ınnzsa devamı zarurt görünen harb ne
rede. nasıl inkişaf edecek ve nasıl 

bitecektir? Bütün bunlar bugün o kf'dar 
dolambaçlı ve karanlık meselel-er ki, 
hiçb:r kimse onlar? çözmek ve avdın
latrnak davaSJnda bulunamıyor. • 

Sa7fa s 

1 Hadiseler Karşısında 1 

ŞUNDAN BUNDAN 
Eğlence mütelıaHı•t: 

Memleketimizdeki envaı miltehassıslar 
arasına bir de eğlence mütehassısı karış • 
mış. Belediyenin getirttiği bu mütehassıs 
eğlencesiz İstanbul şehrinde eğlenceler 
icad edecekmiş. 

ceğini gazetede okuyan kadın. biraz son
ra çocuğunu beşiğe yatırmıştı, ninni ıöy
lemiye başladı: 

c Uyusun da büyüsün oğlum., 
cBüyüsün de hamal olsun oğlum. .. 

* Ekmekten çıkanları Mütehassıs bir iki ay içinde şehirde bir 
çok eğlenceler icad ederse ne ~U. eğer 
bir iki ay zarfında bir §ey yapamazsa, Okuyucularımdan biri yazıyor: 
belediyenin parasına yazık olacak. Çün- cEkmek içinden fare pisliği, sinek erl-
kü eğlencesiz !stanbulda iki ay yaşıyan 1 ği çıkmasına alışmıştık. fakat bugün al
cğlence mütehassısının, ihtisasını kaybe- dığım elanekten on santim uzunluğul"da 
dere~i muhakkaktır. bir böcek çıktu * Bir fıkra vardır: 

Kitabcıdaki hitablar ı 
cAdarnın biri işkembeci dükkAnma 

gitmiş, on kuruşluk bir işkembe çorba~ 
Babıalide bir kitabcının camckAnında ısmarlamış. Kaşığını daldırmış, çorhad:m 

yanyana konulmuş iki kitab vardı .. iE.m- bir paçavra çıkmış; işkembeciyi çağtrmıŞJ 
lerini okudum: - Bu ne bu, çorbadan paçavra çıktı 

cPara nasıl kazanıhr?• 4kembeci cevab vermiş: 
cDost kazanmak saıı'atı.. c- On kuruşluk çorbadan İngiltz ku-
- Şu iki -kitabı da alsam. diye dllşUn- maşı çıkacak değil ya, çıksa çıksa pa -

düm. Fakat sonra vazgeçtim. çavra çıkar.,. 
- Neme lazım, dedim, birinciden ge- Kimden kime şekva edelim. Fmncıya 

lecck, ikinciye gidecek .•. Ben gene ol - gitsek kim bilir o da belki 
duğum gibi kalacağım. - On kuruşluk ekmekten balık yu -* 1 murtası çıkacak değil ya, çıksa çık!a bö-

16.000 lira: cek çıkar, diyecektir. 

Hamallara on altı bin Jinı tevzi edile- r:J ti 1>12t .JJ u.l11.t1l 

J İstikhal bütün Avrupa milletleri için 
fÜphe ve k3ranlıklarla doludur; onun 
için sulh. bütün Avrupa milletlerinin 
bilhassa bitnraflann ve harb harici o
lanların temenni edecekleri kurtar1cı 
hadic;e <'lmak. gerektir. Fakat muvak - c H 1 b • ı • • d • • " =ı 
kat b!r sulhten. hergün, sayıca zay;f Amerika hariciye milste§arı, Avrupa hükumet merkezleri arasmdıı mekıl: un arı ] ıyor mu 1 ınjz ~ 
milletler için, süroriıle dolu bir barış- dokurkell tren içinde 

1 

tan ne favda umulur?!. Ruzvelt'in iste- sulh muvakkat ve küçük devletler ve se onls.'l'ı askeri büyük bir muvaffa1ci- 9· · diği. bizim istedie'imiz ve WcHs'in de mahkfım milletler için tehlikelerle do- yetsizliğe sevkedebilcceği için hem ısıkleti seven otomobil krah 1 Romatizmah ş2irin mezar taşı 
hazırlamafra ul!rastıih sulh şüphesiz lu feci bir sulhten başka birşey olmaz. sevkülceyşi ve hem siyasi bakımdan bit;:.;~u~'or~~o:: fı ~ Fr~nsız şairi ve muharriri Skaran 1610 
Cievamlı. nalkh ve Mil bir sulhtür. Keza. b~!}e bir sulh ile silahlan anılt- ynnlıc: bir hareket olur. Onun için onu b"ld ad senesınde doğmuş, 1660 da ölmüştür. Ha-

il. ... ı d b ı ı mo ı en zıy e 
Ontı i . d mal\ ım .. an an a u unamaz. yanmazı F ' 1 d' lh'" d t 1 . d h n cm. iiYerinin mahkumu hiç- . r:r• ar. ın an ıya su un en son- bisikleti tercih e- ya ının uzun sene enn e ep romatizma 

bir millet \::o;ı1mad1ktan başka hiçb!r Bu hesabc~ ai!lebi iht~mall harb de- ra da ba~ka bir semtten Alma-nya)'l der. Hergün mun- çekmiştir. Mezar taşındaki :nanrum kita-
millot 1·,.· ,ı•w vam e<lecektır. Fakat Fınlandiya sul- . A ~ 'S ın \,;ıcreri tarafından tehdid o- \'llrmak imka k lm d - d ı tazaman Ü" dört b çok h d ,, b k ' b c hü ile. müttefiklere İskandinavyada nı 8 a ıgın an on ıır . . -s • e meş ur ur. e u ıta ede şu 
lumnak ve yutulm~k tehlikesi artık . . . . . . liçin r-' .. 1f· 'karada bir intizar devresi has 1 kilometrelık bır mı&alar vardır. 
bulunmamalıdır. Milletler birbirlerile. ?arbe ıc:tırak ıçm mevcud tek bır ım- lp· . ş demektir. • mesafede bisiklet diğc-rı "'ri 

1 
h' d . i k ri, KAn da lrnldırılm~ olduğundan. Avru- gezintisi yapar. Takib ettiği yol bir ır- cYolcu burada gürültü yapma,. 

a ev ın e sıvas ve as e Bunurı içindir ki, müttefik matbu - k k d cDikkat et onu uyandırnuynsın.ı. 
rnunhedeler dePil. ancak kültürel. me- ~a dıa~bi gen~. bizzarn~ ~arb r:~hec:~ atın da asken muharrirleri d ahil olduP-u ma enarı ır. * cÇünkü işte ilk gecedir ki,• 
deni v~ iıkiıc:ndi aTılasmalar akdedehil- e en~ze v~ avaya m n as~~ ·a. nen. halrte. nıünakkidler müttefiklerin Fi~-
m<>Hdit'ler. Her millet ister müstakil ve br. M ger kı Almanlarla muttefıklerı '1 1 l' d h d lci h Çin de Cürümlerin cezası cZavallı Skaran uyuyor!> · .. ·a b" ft . .. an< ıv.aya yar ım ususun a a!'e-
lster cli 1 ''-- r ..ı (·ı...· 1 .,_) d gene musa·ı ı r tara a yem ve mun- · E :ı ç· d b' .. .. · ı· ki * 1er en~ ı<>nere 'Ulr eşı'fi. ev- . . . . ketle .. ;ııi siddetle tenikid ediyorln'r Fin vve ce ın e ır curum ış ıyen m-
letl"'r kurrmılt, fal{at kimse kimseve feııd bı~ taarruz ıhareketıne geçsm - 1 d-:i Ih" .. "tt f'kJ h · lıı senin boynuna kaug denilen delikli ta.'ı-
karı~ıp 1aha-"küm edememelidir Dün- ler. nn ya su unun mu e 

1 
er esa - talar geçirilirdi. Bu tahtaların kalınlığı 

~a-- h t ti t •• • G b h . d h b d na a c;kerl ve siyasi bir muvaffakiyet -,, ~ "" seya a., care'-7 soz ve yazı bür- ar cep esın e ar varsa a mu . . . : • . .. • ve ağırlığı cürmün derecesine gere o-

Genç yaşta ö~en mes!·ur 
• 

musikişinas 
Ji.~~~leri heT' tarafta seyyan olmalı; harebe yoktur. Kuvvetli müstahkem sızlık teşkil ettıgıne ~phe _yoktur. Bu- lurdu. 
butun devle tler. hü'kiımetler ve cemi- hatlar. askerl baıkımdan. bir tarafın di- nun. 1am sulh t~ebbuslerı sırasında. * Polonyalı meŞ:ıur musikişinas Şopen 
yetler ins:m'ann hamiyet. ahlak ve 1 (1-erine ce~rl taarruzu yalnız faydasız k~rst tarafrı kaz~nd~rdığı puvanı da kii- Bao"ab ağaçlarının g~nişl:gi aslı~da bir Fransızdı. Büyük şöhretine 
refah baklmlarmdan • ..::.ıı.selmelerine değtı, aynı zamanda çok tehlikeli ve çull".sE'meık yanlış bır hareket olur. Fa- _ - . sahıb olduğu zaman pek ge~nti ve gen9 vu"' Agaçlar arasınd~ en buyük olann n- olarak 39 • nda öldü. 
müc::l('rek cahmalıdıT; irnh. ilah... pek ağır Zl:t''liatlı bir hareket haline ge- kat bu geçmiştir. Şimdi ileriye bakma cak iklimlerde yetışen b~obabdır. Bu a- yaşı 

'Benim anhdıö-ıma ET •• e Milttefi:\<le- tirmiştir. Fakat Alınanları Majinoya lı ve harble sulh arasm<la bocalamtya- ğacın boyu pek uzun değilse de eru 20 
rin ve Rir\Po:il{ Amerik~\imnmdaırları- taarruzdan alrkoyan yalnız bu scbeb ' rak harbi harble bitir.menin yolunu metreyi tecavüz eder. * Oiyojen ve Ef Atun 
nın ic:f('dikleri adalet ve 'kardeşlik sul- değildir. Çünkü AlmanlaT Fransada bulmaltdır. İşte muhariblerin bugUn * 
hn buna benzer -hır seydlr. Yoksa Av- h_iç~ir .. h~ef ve gaye taki~ etmed~~le- y~p~cakla_n ~UdUl' \'e bu hltde s~lh " iplik ağacı Eflatun insanı iki ayaklı tüysüz bh 
r:ıoonın hari•pc::mı birıkaç ki.cjinin çize- rını so~luyorlar. Bu taıkdırde MaJıno- ı hı·lrny~lP:~ ~:rer m~saldan .. baş~a bır- Meksikada yetişen bir nevi ağacın Uf- hayvan diye tarif etmişti. Diyojen bu ta-
~ dauasile akcltılunacak ve e:ene hakim. Y_a• ya~ı Fransaya ta~r~ Alman harb ş:y d.~~l~ır; mege~ muttefı~~?r~e 1eri o kadar ince ve sağlamdır k!, küçük rifi duyunca bir tavuk almış, tüylerini 
mah1d1rn vo ma .. Him .

11 
tl ka d d sıyasetıne de mugayır bır hareket o - bılmedıgımız ve tahmın edemedıgırnız iğnelere geçirilmek suretile bunlarla di- yolmuş ve hnlkın arasına atarak: 

k b 
mı c er v e e Jur 1 . b . l"k b·tk' l'k d 1 1 ce · iT sulhten insaniyete ne gibi bir · .. . . . lır ezgın 1 ve ' 1 ın 1 :nev~ 0 - kiş dikmek mümkün olur. Yerliler iplik - İşte, demişti, Eflatunun tarif ettiği 

[svrfa V"' h; t 
1 

. _ Muttefiklerln Zıgfnde tanrnızlan ı- sun. il. E. Erktlet yerine bunları kullnnmaktııdırlar 1·nsan b d ı 
• """' .zme ge -ecekt1r?!. Bugun ' · u ur. 

<nen'\e laT.Im ibana tlol--unmasınlar da' ................................................................. -·-·····-······-···--···-.. ·-····----·--

~:,0:::: 0!~:n:ö::: :.::·~:r:d:: Sabıkası yüzleri aşan bir meczub 
1e~~~

0

~~r~~~~~:. l•Mben çizdfömi• kaçakçJtlk yaparken yaka landı 
çerre'e iı-ınoe. akıdi a-caba müml<tın 
müdi\r? Süphe yok k\ bövle bir sulhiin 

Avrııpanın şu halinde. akdine bir 
lmki\n ve ümid ,.0ı-tu... Ç" ~-·· Al 

·' ·t<> •· unıKu man 
yanın, Po1onva ile Ceko-Slova:kvadan 

tamamile ve kendi ihtiyarile çıkaca•E!ı.
rıı.w 1tnlyanm kendi istemle Arna\'lltl
!ugun yakasını bırakacağını ve niha _ 
yet Rusyanın, taha~<ümü altında bu
lunan milletlerin istiklil ve serbesti
alni. ıne-cbur olmadan tamyacağını .,,an
netmek hayale !kapılmaktan ibarettir. 

~ ha1de. A"mpanın bu halinde reis 
uzvelt'ın tavassutu ile ve keza Papa 

nın vard ·ı ı..· · lmı e vır sulh akdolunacak o-
lursa ~u sulh yukarıda tarif ettiğimiz 
tam bır e~falet ve bir kardeşlik sulhU 
t>ltnı~?acaktır. A<ia1et dairesinde olmı • 

f'". bir sulhün akdine mecbur olmaksa 
ngılteN> ve Fransa için sarih ve kat't 

bir ınağJUbiyeti itiraf ve 'kabul etmek 
(ierr.ektir. 

Görülüyor iki, sulh meselesini ne 
tarafın1an tutsak halle d • b' ı- Jü k b" ogru IT ur 
çı .. ar ır yol bulamıyoruz; meğer ki 
mu,t.tefikler son galebeden ümidlerint 
kat ıyen kesmiş olarak oluruna bir sul
h~ razı olsunlıır. Şimdiki Avrupa ve 
diinya şartlan altında baŞ'ka türlü bir 
IU'lh akdine imkan yoktur ve böyle blr 

Zabıta, meczub olduğunu iddia eden,· 
kati!, cerh ve müteaddid gece hrrsızlığı 
gibi bir hayli suç işlemif ve rekor kırmış 
bulunan Ligor nam diğer cKefalo• adın
da azılı bir sabıkalıyı bu sefer de eroın 
kaçakçılığı ve satıcılığı yaparken yaka
lamıştır. 

30 yaşlannda olmasına rağmen Ligo:r, 
bir odam öldürmüş, bırçok kimseleri ya
ralamı~ ve yekunu yilzlere varan gece 
hırsız!ıkları yapmıştır. 

Ligor bu ıefer de cezai ehliyeti haiz 
bulunmamasından istifade ederek işi bP.
yaz zehir kaçakçılığı ve satıcılığma dök
müştür. 

Fakat son günlerde azılı sabıkalm:n 
vaziyetinden şüphelenen zabıta kısa bir 
zamanda Ligorun bu hareketini sezmiş 
ve kcndtsini sıkı bir takib altında bulun· Müteaddid suçları.n faili meczub Ligor 
durmağa başlamıştır. 

Nitekim evvelki gün. memurlar, sabı- kik~tte ~vinde yatıp kalktığı Batta~ aid 

kal b k -'- gı· i kt ıı:.. 8.. eromlen satmakta bulunduğu tesbıt e-
ı meczu un sı SUL r p çı 16., u- . . . . . 

1 
· d Dölan 11 d M" . ..:: dilmıştir. Lıgor bır müddet sonra, Battal 

eymanıye e ec er e ımnr~,nan 

mahallesinde fi sayılı Battal adında bir nam ve hesabına bu kaçakçılık ve satıcı-
kaçakçıya aid eve b~kın yapmışlar, bu- Jı~ yaptığını hatU ıırt~dakf ~al~~>nun 
rada bir dolaba saklanmıt olan Ligorun bıle ona aid olduğunu itıraf etmıştir. 
üstünde 64 paket eroin bulmuşlardır. Zabıta bu husustaki tahkikatı geniş-

Emniyet Mi1dürlüğün• getirilen suçlu letmekte ve meczub sabıkalının hangi a
evvelA, bu eroin!eri Hacı Bayram adın- çıkgöz kaçakçılar tarafından bu suretle 
da birinden aldığını söylemişse de bu 1- alet olarak Jmllamlmakta oldutunu araı-
faduinlll bir imaddllll ibar9t olduğu, ha- tırmaktadır. .. 

"Ben evde kalmış 
Sayılır mıyım?,, 

Ankarada oturan Bayan cH.• ya: 
- cBen evde kalmıt bir kız sayılır 

nuyıın?. diye soruyor. 
21 yaşında, orta tahsil görmü~, has

sas bir kızdır. 
Babası mutaassıb, 20 sine varma -

dan evlendirmek istP.memiş, muhiti 
dar, konuştuğu kimseler mahdud ve 
işte şimdi talibi de çıkmıyor. 

- cBen .. bu vaziyette, ben işte şim
di eski zamanlara riictı ederek gö -
rücü ile evlenmek ihtimalini duşünü
yorum> cümlesi bu genç kızı~ mek : 
tubundan aldığını bir cümledır. 

Arkadaşlnn: 
cDeli misin? demi,Ier, kendin bu • 

ıursun• mümkün mü? Hem nasıl yap-
malı? 

* 21 yaşında bir genç luı şimal mem· 
Jeketlerinde evlenme çağma henüz 
varmış sayılır, Arab memleketlerinde 
ihtiyarlığın eşiğindedir. Biz de iae gö
rünüşüne, gösterişine bakılır. Fakat ne 
olursa olsun evde kalm14 değildir, fa
kat bu yol üzerinde biraz acele .anek 
lüzumunu duyarsa haklı.dır ••• 

Göriicü bahsine gelince: 
Evet eski zamanlarda kın evlendir

miye tavassut eden kadına bu sıfat, bu 
ünvan verilirdi. Şimdi kelimeyi lügat 

kitabında buluyoruz, fakat kendisi 
kalktı mı? Salonunda iki genci ta • 
nıştıran aile, tanıdığını tavsiye eden 
dost, bir buluşmıya vesile teşkll eden 

toplantı, ayni i~i görmüyor mu? Hat
ta daha ileriye giderek bu kolay'ığl 
menfaat knygusu ile yapan yok mu? 
Bence ortada küçük bir değişiklikten 
başka bir şey yoktur. 

- Aradığını kendin bul! 
Evet bir tavsiyedir, hatta ilk ba -

kışta reddedilemiyecek bir tnvsivedir, 
Mühim olan tatbikinin şeklıdir. E" le

neceği adamı sokakta arıyan p,Pnç kız 
yuva kurmaz, sergüzeşt hazırlar, hem 
bu da zekasının, kabiliyetinin derece
sine bakar. 

Bayan cH .• ya C€'\•abımın gecikme
sinden müteessir olmuş, mazur gör -
sün, ilk mektubu elime geçmedi, fa
kat işt@ bu mektubuna 11ra bekleme
den mukabele ediyorum. acaba kendı
sine farahlık verecek bir ıey söyliye • 
oildim mi? Sanmıyorum. 

TEYZB 
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Sarayda bayram 
Boğularak öldornlen tatlıcının: 

katili henoz bulunamadı 
Muayede merasimi-Bir acibei musikiye: Hünkar marşı 

Geçid - Saçak öpmek meselesinin doğurduğu dava -
Saçağı Öpmek istemiyenler - Beşinci Mehmedin kararı 

Cinayetin ölünün oğlu veya evvelce ustasının 
parasını çalıp mahkum olaa eski çırağı tarafından 

işlendiği tahmin ediliyor 

Geçen Cumartesi gunu Şehzadebaşı lar üzerinde tahkikatını genişletmekte. 
caddesinde 72-74 sayılı tatlıcı dükkanı- dirler. 
nın üstündeki odasında ölü olarak bulu- N · 
nan Abdülkadirin morg raporuna naza- BŞrtyat davalarına dün de 

N~~yet r~aza~ın bütü~ ıneras~ ve 1 da tahta na~ır olan __ kısımda sandalyeler : ka h,1lka sıralanır, ve nihayet resmi zeva- raıi bir cinayete kurban gittiğmi ve ha- devam edildi 
'Lekellufatı ~ı.r:er ~ırer . gelıp . geçtıkten 1 k~nulmu~, hır ~e bufe kurulmuş olurdu. tın arkası alınınca ba§ta Rum patriği ol- disenin bu bakımdan ad 'iye ve zabıta::a cAfrodit> davası münasebetile Tan ga.ı 
~nra bu sılsilenın hatımcsını bayr::ım Bu· sıfatı resmıyesi olmadığı halde mua- duğu halde, toplu olarak muhtelif meza.. tahkik edilmekte olduğunu dün yazmış- zetesi aleyhine açılan neşriyat davaları-' 
ıçın ~apılan muayede merasimi. teşkil e- yede merasimini temaşa etmek müsaade- hibden rüesayi ruhaniye salonun ortası- tık. na Asliye 6 ıncı ceza mahkemesinde uü~ 
d_crdı, bunun da m~halli ıcrası A~dütme- sini alanlar için ~e gene salonun yuka - na ve talıtın yakınma kadar ilerler, patrik Çok esrarengiz bir mahiyet arzerıen de devam edilerek, davalar neticelendi .. ' 
cıd zamanındanberı ~o~abah_çenm_ meş- rısında sağ taraf ihzar edilir; mabeyn nutkunu okur, bunun türkçesi patrik _ bu cinayetin tahkikatile di.in de geç v::ık- rilmiştir. 
hur muayede .salonu ıdı. Abdulhamıd hı- fanfare takı.mı gene yukarıda mahalli hane tercümanı tarafından tekrar ed'lir te kadar müddeiumumi muavinlerinden Dünkü celsede suçlular ve vekillr ri 
le her türlü evhama galebe çalarak baba- mahsusunu işgal ederdi. ve bu suretle muayedenin saatlerce :ü : Fethi Sezai Beyazıd polis komiserliğinde müdafaalarını yaparak, Tan gazetesınt d 

iının yaptırdığı sarayın muayede ~aıo - Mabeynden muayede salonuna giden ren resmi kısmı hitama ermış bulunurdu. me~gu __ 1 olmuştur. Sabiha Zekeriyya imzasile neşrecıJ . 11 
ka D - t ft E . Müdi.i.rlücni nuna dar ~elınekten ve. maras~mi bu - o~~ukça uz~ v~ ~ar dehlizlerde hademei Bu müddet zarfında yukarıda seyirciler .. ıger . ara an mnıyet • : ..,- cAfr~it davası>, cGençliğ'in hassasi~ .~ 

rada kra ettırmekwn çekinmezdı. humayun bır dizı teşkil eder ve istikbal eğ!.enirler miydi, onu bilemem. fakat heı 1 muteha.s.sıs memurları. da . hadise etra- th, elleri, geri zihniyet> başlıklı mnk ·i~ 
Ben o zaman bu ra::;imed.e hiç hazır merasimini ifa etmiş olurdu. halde işin bitmesine ayakta muntazır o- 1 fında lazım gelen tetkıklerı yapmak:;.-ı- lelerde suç teşkil edecek bir harekeı.ts 

bulunmak istemem~tim, fakat tak.ib edi- Nihayet her ~ bitip hünkAr da bayram lanlar günlerce sızıları devam edecek bir dırl~r. . ~ bulunduklarını ileri sürmüşlerdir. Suç-1 
len un.le az çok vakıftım. Pek ziyade iz- alayından ve namazından avdet edince, yorgunluk geçirmış· olurlardı. Cınayetın ne suretle vukubuldugu he- lular müdafii bu yazılardan b" · · · d 

·· k t•· 1 b" d"l . 1 1 ınncısın e 
d.ihama ve külfete aebeb olan bu muaye- bir müS<let muayede salonunun bir kö - B nuz a ıyet.e tes ıt e 1 ememış 0 ması- mahkeme kararı üzerinde mu"talea de~ u rasimenin bir eğlcncesı, daha ziya- ~-
cie recmUı.tn tertibi, icruı teşrifat me - şesinde bulunan hususi odada istirahat d b na rağmen, morg raporuna göre Şamlı meyan etmek, diğerlerinde mu" ddeium .. e eyinleri uyuşturan bir gürültüsü U 
murlanna aiddi, ıneşrutiyfl zamanında ~ttikten sonra odadan çıkar ve tahta doğ- d f nf tatlıcının mümkün olduğu kadar ihtiyat- miye karşı mütecavizane ve hakaretanrlı 

var ı: a are!.. 1 h k d b b b d . b ıeae ~yle devam etti. T4ı!jrifau dıvanı hü- ru yavQf yavaş ilerlerdi. a are e~ e en ve u se e le_ e, ız ı- , ifade kullanmak keyfiyetlerinin hatırla.o 
k .. Buna gürültü demekten bask::t çare k - lı h ı b 1 t 

.a:ıayun. mev ııni işgal edını ut ile maiye- Bu sırada selamlık re.simler inde o~duğu ~ ra mamag~ ça .şan meç_ u ır_ • e ar_a- rından dahi geçmedigı-'ni söylemiştir. Bu 
yoktur. Muayede salonu mesahai sathih - f d b - ld - h d ım kt d 1 tıncie bulunan zevat, hep Bab\ali memur- gibi alkışçıların beşi onu bir halka ha - ın an.. · ogu ugu ta m_ ın_ e .. ı .. e .. e ır. suretle de, dava mevzuu olan yazıların 

arın an olmakla beraber vazi!elerinin en linde toplanarak, dua mıdır, alkış mıdır, un e yaz ıgmuz gı ı, u un şup e- matbuat kanununun 35 inci ve 30 uncu 1 d ye itibarile hadden a~ırı gemş, ve kubbe- D d d - b b t h ı ., 
ı..:: k ı...__ sinin irtifaı itibarile de gene makul öl - 1 k 1 Abd"lk di ı ak .. ı.xi.yiıi a..ıt>oU11 sarayla olan :mtina.iebetle - ne olduğuna dikkat edi.lemiyen yekavaz er ma_ tu . . u a r .. e Y_ ın munast?- maddelerinde aranan suç unsurlarından 
· taııt:.1. 1 M çilleri tecavüz edecek derecede yu"ksek betl 1 ik h d t ı rme u..n.. eder erdi. uayedede hazır bir gulgu1e içinde bağırdıkları ifitilir ve en o an ı şa ıs u. z_erın e .. op_an_ - uzak olduğunda, ısrarla durmuştur. 

b l bir binadır ki mabeyn ile harem daire - k d B nı d b Abd 1k d u unacak alanlan, ha.neci.an az.asından .gene bu auada fanfare hünkarın marşını ma ta ır. u ar an ırı u a ırın Bilahare söz alan müddeiumumi mu-
b lı -t... h ~ leri arasını işgal eder. Burası o kadar tan- vl S h' div · d E · d d b' a, yar-. eyeti vükeh-tyı teşkil e<len çalardı. d og u up ı, gerı e mın a ın a 1r avini Edib ise, vekilin ve suçluların mü-. 

da 
./':, • nan ır ki bir tarafında bağınlsa ses bir b kal d zevat, on n sonra ı.ı.la evvehnden yu - Bu marş, garip, tuhaf, daha doğrusu _ . sa 1 ı ır. dafaa~arında istinad ettikleri noktalaı 

karıda bulunan mülki rütbe eshabile bu gülünç bir şeydi. Abdülhamidin marşı da ~gul~ halinde yuvarlana yuv~lana gi : Evvelki gün .sorgusunu müteakıb üze- üstünde tevakkuf etmiş, deliller göster· 
rütbelerin muadili askeri rütbe eshafo, Avrupada olduğu gibi, bizde de cümhuri- 1 de~.. uvarlara çarpar. Ar~ık ınsan .sesı ri aranan Suphi, halen asker bulunması- miş, müdafaayı cerhederek, tecziye taleıı 
rüesayı ruhaniye ve en son hünkaTın hız- yetin İstiklal marıı kabilinden, marştan j e~ıl, _bakır ve tahta aletlerı~ olanca ku~- na rağmen üstünde 390 lira gibi mühim binde ısrar etmiştir. 
meti hwousiyeaini teşkil eden ve o rütbe· ziyade bir hymne değildi amma Guatel- ı v~kıt.e~ı: ?.~~r~ıkları seslerın nasıl bır bir para bulunmuştur. Her ne kadar Dava, karara kalmıştır. 
l _ı..:bl . d . . b 1. . . 1 k .. b . g-0 gurultü.sunu andıran vasfı hesab edil- S h b h ,. k ld ğ er Sll.lu erı ara5ıın a sıraya gırmış u - ının eserı oma ıtı arıle, hoppalığına, . . up i u paranın şa sı azancı o u u- * 
, .. __ t t kib ed d' B 1 kr ki v _ . melıdır. Buna çalınan havalarla merasi - 1 b . zl d d .MLlldn zeva er er ı. unun nası şa a ıgına ragmen, nihayet bir marş . . . . . . .. nu söy em.işse de, u sci erini teyi e e-

üh. b' k" t k"l d -· d.. .. .. 'd' Sul R d . .. ı mın cıddıyetı arasında hıç hır munasebet b" k . .. . . m ım ır ye un eş ı e ecegı uşunu-, ı ı. tan eşa ın marşı ıse turlu kaza- . ,. • ılece delı!ler gosterememıştır. 
lünce derhal anlaş.ılırdı ki teşrifat idare.ai lardan atlıyarak en sonuııda Sultan Re - oın;ayışın: ~a ılave ~tmek lazımdır. Me- Diğer taraftan Eminin vaziyeti de ş-:.ip-
d tı · b" k .. ı...~ı k b d .k. . -ı N . . . sela şeyhıslam eiendı, sadrazam ve na - ·h li .... 1 .. ı·· ave .en ır aç no~ e ayırma mec u- şa ın ı ıncı og u ecmettın Efcndının 

1 
e goru muş ur. 

. ı· d .d. Abd'.lh .d d k dis" d di . hh.. 
1 

zır ar gecerken ya Va1se-ı- Les cloches de z· E . b" k l b t tl nye ın e ı ı. u amı zamanın a en ın e rnevcu yetıni teve um et - Co . 11~ Pl . h ıra mın ır aç sene evve u a ı-

fiınden güne adedi artan rütbe sahibleri- tiği mu::ikişinaslıktan gelen mefruz bir r.nevMı 0 anqueGtte;ı~, , ya ud Aud- cı dükkanında çalıştığı sıralarda Abdül-
. 00. 1 b ml t ks' 1.. . tl t . . .. . h .. k" d ran ın ascotte - sı:::rıtte ınden çıkarı]- k d" 'd km . ı... · k k d .1 nı y ece ayrı ayrı ayra ara a ~ un sa anıye e avsıyesı uzerıne un ara a . . a ıre aı çe eceyı '..Jır aç ar a aşı e 
t kt b k b. b 1 d b - d' ·ı., . b' ' b . "k "d k' l mış hır guadnlle çalınıyor olurdu. b' l'kt k .. d b l .. e me en aş a ır çare u unumaz ı. egen ırı.ııımş ır acı eı rnu.sı ıye ı ı ı, .. . ır ı e ırmış ve ıçın e u unan yuz 

Sultan R~ad zamanında böyle bir teri- mutlaka öyle olursa kabul olunur müta- Abdulhamıd zamanında ben de bu küsur lira parayı çalımştır. 
bire müracaat lüzumu pek hissedilme - leasile, meşhur bestekar Selvelli tarafın- m~ay~de mera.si.min~ . birkaç kere davet Bu yüzden hapse mahkum olan çıra
di, davet edilecek olanların adedi ken- dan yapılmış idi. Bir opert:tten mi çık - edılınış,_ ~akat hıç b~ınde ha~ır bul~n - ğın, bu cezasını henüz ikmal ettiği ve 
diliğinden mahdud bir daire içinde kaldı, mıştır, nereden doğmuştur, marş mıdır, ~amış ıdım. Z~ten ~tb:me aıd resmı el- hapishaneden yakında çıktığı tesbit ediJ-
fakat böyle olmakla beraber bayram na - bir oyun havası mıdır ne oldug-una akıl bıseye de malik degıldım. Sultan Reşad · t' . 

' 'f . b mı.ş ır. 

İbrahim Konyalı tarafından gönder~ 
diği tekzibi neşretmemek iddiasile, Cüm 
huriyet gazetesi aleyhine açılan birincJ 
davaya da A.cıliye 7 inci cezada, dün da. 
vam olunmuştur . 

Evvelki celsede, suçlu taraf tekzibin 
eski türkçe olarak yazılmış o1duğunu, 

bundan dolayı neşretmediklerini ııoyle

mişlerdir. 

Davacı Konyalı, dün bunun aksi varid 
olduğunu beyan ve isbat maksadile ikJ 
şahid göstermiş, dava talik edilmiştir. 

mazını müteakib Dolmabahçenin bütün ermiyen bu marşı her vesile ile işittikçe ~amanında .. ~azı e ıca 1 olarak r~si~e!.i Eminin kendisini hapishaney~ attıran 
salonları, divanhaneleri, odalan akın akın bunun intihabı mes'uliyetinden bizlere de ılk defa goruyordum, ve her yem goru- ustasından intikam almak ve belki de o- Maili inhidam c'uvarlar yıkılacak 
gelenlerle dolardı; ve başlarında amir • bir hacalet hissesi sıçrar mı diye sıkılır - 1~~ __ şeyde olduğu gi~~ tec:ssüs .h~si işin dasında sakladığını bildiği parasını Ç:'\l- Maili inhidam duvarların yıkılması i· 
leri, bütün teşrifat memurları oradan o- dık. gulunç tarafla~ gormege manı ~lu • mak maksadlarile bu cinayeti yapmış o- çin Belediye şubelerine bir tamim yoJi. 
raya koşarak, !'.!Oluya soluya her tarafa Artık bütün mukaddemesi yapılıp bi - yordu. Sonraları ıse, alıştım, demeli. labileceğti de düşünülmektedir. lanmıştır. Şehirde maili inhidam duvar 
yetişerek bu kalabalığı sınıflara ayırmak t ince, hünkar tahtında oturmuş, iki taraf 1 Bu muayede ~inde sükut ile geçişti - Müddeiumumilik v~ zabıta bu nokta- bırakılmıyacaktır. 
w~~~n.~~ ~~~-~~~~~i~~h~~iw~~~,~~~·~~~~:&~~~===~=======================~~====~ 
resmıne hır ıntızam verebılmek ıçın ug- vat hazırlanmış, teşrıfatçılarm idaresi al- meselesı... daddan mevrus an'aneye mugayir adde- 1 retle hazır bulunanlar arasında bir ikilik, 
raşırlardı. tında gcçid resmi başlardı. j Ayandan ve meb'usandan birçok zevat den hünkar, diğer birçok vesilelerle pek !bir a~~-düşünüş z~ old~. Eğer hünk!ı 

Birkaç gün evvelden başlanarak mua- Herkes sıra ile tahtın önünden geçer , bu saçak öpmek kaidesini pek ziyade hay- uyusal iken, bu noktada musır bulundu. kendılıgınden şu, hıç de luzumu olmıyan 
yede salonu hazırlanmış olurdu. Hazinei ve sağ tarafta başmabeyncinin elinde du- ı siyeti ihlal edecek, insanlık şerefile te- Öyle ki resmi vazifeleri, yahud akide -ı saçağı kaldırmış ve başmabeynciy.i. onu 
hümayundan, tarihi bir kıymeti olduğun- ran tahtın saçağını öperek Herler, tekrar lif olunamıyacak bir tabasbus kabilinden leri itibarile birçok zevat.saçağı öp~e~ • saatlerce elinde tutmak yorgunluğ.und_aıı 
dan bahsedilen altın kaplı taht getirilmiş, mevküni alır ve takım takım bütün me- te1Alclti ediyorlardı. Muayedcnin icrasın- ten geri kalmamış iken bır takım hurrı - , ~u_:tarm.ış olsaydı, elbette bu nazarıye fu. 
salonun kara tarafına dipte yerleştirilmiş rasime dahil olanlar bu suretle tahtın ö- dan evvel bu kaidenin hazfı için müra - yeti vicdan umdesine riayeti vazüe edi- tı!afı, hı.ç meydana çıkmamış ve mesel• 
bulunurdu, sefirlerle maiyetlerine, ec -ı nünden geçip saçağı öptükten ve başına caatta bulunuldu. Nasılsa saçak öpmek nenJ.erde sadece bir temenna ile çekip yü- 1 gene hünkar lehine halledilmiş olurdu. 
nebi mut~berane .salonun yukarı katın- götürdükten sonra dizi d\zi, etrafta hal- kaidesinin ilgasını şanı saltanata, ve ec- rümek cihetini iltizam ettiler, ve bu su-! Halid Ziya Fşaklıgil 

Son POfltanm tefrikası: 10 duyarak mes'ud oluyor ... Sen benden şündü. Ve kendisine i}ık defa hayatın -
sonra başka bir kadını sevdin!. Bana da bu kadar smniml ve yürekten şef -
söylemiye kıskandığın en heyecanlı kat gö'5termiş olan Sireti kalbini dol -
aı~kını ona söyledin.. heni yapayalnız, duran biitün masum ve temiz _ş~fkatile 
dünyanın en acı ıztırabı içinde bırakıp en fedaıkar ve sadık bir dost gıbı bak -
gitt:n. Hain .. hain .. hain!. mayı tasarlıyordu. Sa<bah olunca yata-

İste bu acı ve öldürücü hayallerle ğından f,rlayıp ona kendi elile kahval
yapRyalnızch. Zaptedemediği hıçkırık- tısını hazırlıyacalk. evinin ve kendisi -

EliMı alarak bakarken hafif bir ç~-~ verin sesiydı! Ona acıklı ve hazin bir }arın her biri kızgın dernfr bir pençe nin bütün saadetini temine çalışaea'k -
:rnaşır parfümü his!etti. Bu çok ha.!fif j sesle fısıldayordu: gibi kalbinin etlerini damarlarını ya - tı. hterli~ gibi hiç yorulmadan ona 
ve fenh verici kokuyu tanıdı. Siretin - B1ışka bir erkeğin y~ağında ya- hp koparıyordu gene ... Of aTtık yeter modcl1ik yapacak. onu ms'ud etmenin 
90k yakınında bulunduğu zaman bu in- tıyorsun Hicran!. Yabancı bir erkeğin harab oluyordu. Başka şeylerle oyala • yollar!n! ·bulacaktı ... 
ee kokuyu sanki kuytu bir çimenlikten vücudiınün temas ettiği şeyler senin namıyıı.<:ak mı hiç? Gözlerini silerek 
tüten gizli bir çiçek kolcuM.ı gibi duy- vüeudüne dokunıu.yor; artık beni unu- Sire~i düşünmeğe ve bugünkü garib . . . Hicran gözlerini açtığı za'm&n 
ırıU4tu. İıte ayni ık.oku. bunlar Siretin tacakım. beni unutacaksın!. ve hoş macerasını hatırlamaığa çalışı - Eylfü gi~neşinin ısıtıcı ışıkları karyo -
1trt~na giymiş oldu(u ~ylerdi. Herhal- Hicran gözlerinin aeı yanışile kıv - yordu. Neler neler olmuştu. Daha da lanın a~1~k ucuna kadar uzanmıstı. Doğ 
tie bunmr burayaı kendiıi ~in konul - ran<lı! kim biHr neler olacaktı. Fakat o iyi, ruluo vata~ında oturdu. Evin j.çi ses -
~· Fakat Hicran bu ipek pijamayı Her zaman ona verdiği sözleri hıç- doltTu ve güzel ruhlu Siretin hayatında sizdi. Fakat <l~arıda neş'eli bir giini.\n 
ctY~tye ee98ret edemedi. Gene olduğu kırır gibi tekrarladı: dai.ma· bir işkence olacağını anlıyordu. epeyce ilerlemiş olduğu araba gürül -
ftbi kathyarak kanapeye bu-aktı. - Hayır seni hiç unutmıyacağım .. Ne garib bir tecelli bu: Masum ve te - tüle"ine karışan seslerden anlaşılıyor-

_ Yav~ç~. yat~a girmiJU. ~1ğını sön- hep seni seveceğim. miz bir a~kla dolu kalbini sevdiği bir du. Sabah m&.hmurluğu çoktan geçip 
ötirer~k go:r.lerıni kapadı. Oh! Ayni ha- Sonra. birdenbire acı, üzücü ve ya - o.!-l'ke-k peri"şan etmişti. O da, masum te- gitmişti . Hicran bu uz.un ve gamsız uy
fti ve ince koku yata~n bO.tö.n örtüleri- kıcı bir hayale kapılarak hıçkırmıya miz belki ~kendisini hemen derin bir kusun<ltın ut~ndı. Vücudünün kırgm -
ıtin Resrine ıi~i. Vtiaıcttinön na ka- b 1 ' ı ğ t ·1 Jmu:tı Dinç ve çe "" nı: ~ı: aşkla se~·me~e başlam:ı.ş bir e~eğin kal ı. ı -~mamı e sıyrı -ı. · -
tar yorgtm ve harıtb o"1uğuırıu uı;anın- _ Sen ~inı.di mutlaka başka bir kadı- bini çiğnemiyece'kti. Bir genç erkeğin vık bır hareketle yerınden kalkarak 
• ht.etti. Rulw ft. ~le }'ıeri.-n ve bit- nın. yenm<iasın.. İçim beni aldatmaz .. yaptı~ büyük gtinah1 hiç günahı ol _ sırtına @']bisesini geçil'di.. Çantasında 
kindi. Kapılı ~init'l ~nde iki Senıtı ftl dakikada vlku-dün doğrudan mıylln l>aşka bir gen~ erkek ödeye - bulduğu küçük terağile saçlarınaı biraz 
(enç e.rl!ıek hayali vardı. Fa.ut ruhun- doğruya başka btr kadınuı.. oonden c~kti. intfzam verdikten sonra dışarı çıkınca 
ia yalruz bir ses fısı.1ıdayordu. 13\l, Ser- Mınra ee?di.ğiu bir ke.dırun İlartreti:ni _ H:ioran bu halr.sıdığı içi aeuıarak dti llMH'diven baş.1nda Mustafanm güleç ve 

saf yüzile !karşılaştı. Genç uşa'k hür • 
metle: 

- Kahvaltınızı taraçada mı yersi .. 
niz, yoksa bahçede mi hanımefendi? 

- Nasıl olursa .. sa~t kaç acaba? 
- Saat on buçuk efendim. Şey e .. 

fendim beyefendi selam etti. Bu sabah 
rnektc'ode iki saat dersi varmış .. tam on 
ikide gelecek ... 

- Demek beyefendi gitti öyle mi? 
- Evet efendim. Sizi epeyce bekle-

di. Sonra otomobile binerek gitti. Tam 
on i1kide gelirim dedi .. bir emriniz va:r
sa be:tna söyleyiniz hanım efendiciğim. 

Hicran nedense evde yalruz olduğu
mı anlayınca ferah bir nefes aldı. Ve 
serbPst adımlarla taraçaya doğru yü -
rüdii. Şimdi içinde geceyi geçirdiği evi 
güneş ışığı ctltında görüyordu. Akşam 
rüyalaşan bu evin şimdi harikulade gtt 
zelliği ve zarafeti karşısında hayran 
oldu. Arka taraftan geniş kırlarla be • 
r a ber Boğazın en şirin bir parça31ns 
hakim olan taraça ve set set çayır~ do~ 
ru u zanan bahçe en bedbaht ve k aran· 
lık göniillere bile neş'c ve yasamak kud 
reti verecetk derecede bedit bir zev\la 
işlenmişti. 

( Arka.cıı var) 
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Burası muazzam bir sığınak olamaz mı? Haydi 
olamadı diyelim, çok cazib 

bir yeraltı gazinosu haline de mi sokulamaz ? 

SON POSTA 

(siNEm:A.) 
üç defa s v n ve Uç 

defa bedbaht olan 

Sayfa 7 

C: :Z Ü~ AA T ::::J 
Zeyt·n iliğimiz 

I"' ••••• -. ..... ---··--·-··-··----······· ···----·-·...._. ............ -· ................................ ' 
bir sinema yıldızı~ ~ Yurdıın belli baılı kazanç kaynaklarından biri olan zeytinciliğimiz, E 

L Y 
~ hükUmetin aldığı faydalı ve yer;nde tedbirler •aye•Inde günden güne ~ oretta oung E lnkifQI etmektedir. BiUıa11a yabani seytinlerin ıılahı yolunda hummalı i 

1 
.. -, ... ·-----·--·· ............. _, : bir faaliyete girifilmiıtir ) ' \.--. .................. ...-.. .... --······················· .. ·· .... · .. -········ ····-··························' Loretta •on dela bir 6enç avukatı E 

ıevdi, fakat avukat bir ihtilcis ~ Vazan : Tarım m an 
ıuçundan hapıe mahkum olunca İ 
güzel yıldız gene yeiıe düıtü, : 
fimdi ıevgfü.inin hapiıten çık- : 

\. .... =:~~~.'. .. ~~~~--~~'.: .. ~:~.~'.~:~ ... j 
S.:>n Zft.Illanlara tkadar, sinema yıl -

dızı Loretta Young. yanında a~kten 
bahsedılince yalnız gülümserdi. hiç 
ağzmı açmazdı. Güzel yıldızın aşktan 
bahsedildiği v!.kit o kadar tatlı. o ka
dar içli bir gülü-mseyişi vardı ki kim -
se ona bu hususta bir şey sormağa ce
suet edemezdi. 

Tyrone Power, Clark Gable, George 
Brent onun tn saıdrk arkadaşları idi. 

Loretta Young uzun müddet onlarla Egenin nefil: zey tinleri dallarında 
tam arkadaş olarak kaldı. Gezmelere ,...~ d ,. V k~l · · di · · 

B. 0· d. kt t> ôrt1 ~ 'ktı d 1 t f k t ıit d·~ı k hud _ .... ~en yılın Şubat ayın a merıyete e tt etınce şun ye kadar tec; ·e 
ın ır ıre P.nğ ırkgJ dn . . b .. b. k dçı ' h? RS ı. edi& •

8 
.... ~ a "'b'?-1 ı ut giren 35 73 ~yılı kanunun. zeytincili- ilAn edilen ysbani zeytin sahaları. cıvar 

ına ar a tesısı mec un ır ta ım unu ı~ geçm . .c.easen u genç stt - . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . 
Tarihçilere bakarsanıı, burası me§- vesait mevcuddur ki. bir tanesini yap- atkArlar da bu :hududu geçmek niyetin ~mıı.ı ılen goturmek yolunda buyuk koylul~rce ~amılen alınmış ve c <lden 

bur Hipodromun ( ı) cenubu garbisin _ mak İstanbu! şehrinin bir senelik büt- de cie~i1 !erdi. bır rol oynadığı muhakkaktır. Aradan hoşa gıder bır gayretle onarılmıya. bnş-
dedir .. Vnktile Uzerinde Fazlı paşa ko- çesini b'mirir. Halbuki tahfi.b bomba- Nihayt!t Holivud. onun kalb \Şleri- M!ntiz bir yıl geçmiş olmasına rağmen lanm~tır. (Yurdun her yanındakı ya
ııağı b~ılunuyorrnuş. Ben enini, boyu - larından korunmak için yapılan sığı - ı~. husm:i me~1~~rne meşgul olmald8n bu 'kanunun ortaya koyduğu tedbir ve bani zeytin sahalarının hududlandırılıp 

-1-

nu pek tayin edemedim. Müracaat et - nakların tepelerinin sağlam olması k:i- vazgeçti. imkAnlar sayesinde zeytinciliğimiz tesbit edilmesine devam olunmakta ise 
ttğirr. kitablarda bulduğum rakamlar t"dir. Yanılan tetkikler yanlış olara•k FcJkat... mes'ud bir inkişafın yolunu tutmuştur. de, hepsinin t!.mamlanması bir zaman 
fUn1ardır: Uzunluğu 60 metre. eni 50 tıklımrla kalmamışsa. bombalar düş - Bir gi\n Loretta Young, anne.9i. kı~ naha projesinin hazırlandığı gün - meselesi olduğundan gün geçtikçe köy-
ınetre. ba.,ı:ıka bir eserde: Uzunluğu 64 · ~~lcri yerde 8 metre derinliğe kadar tkardeşleri ve evlAdlıği.le i~a~t eyle - lerdP. tafsllen yazdı~mız gibi. bu ka - lüniln istifadesine arzedilen Delice s&· 
ve e~i 57 metre.. w. mıfuz cdi~·or.larmJ..'?. Ş_u halde sekiz mekte old~ğu Bel Aır. ~o.,cıkünde ~~ nun la, yalnız mevcud zeytlnlikleriml-ı hasının genişliyeceği şüphesizdir. Bazı 

Sutunların yerden tavana degıl de. rnetre. derınlJkte topragın salabetine çok sevdiği ve en ~zla ıtı~a.d eylediği d&ha verimli bir hale eriştirilmekle köylere müsaade verild1ği. baztlarına 
merbut b~lundukları kem~rler: ol?n rnu:.tdıl _mukavemette bir t<1vana malik ark!.daşlarından bınn• fU ıtıratta bu· kalmıyacak; asırlardan beri dağlarımızı verilmediği hak.kında kulağıma çalınan 
mesafe len 8- 1 O metre tahmın edılcbı - olan sıeı!'ak mahfuzdur. Elbette sıöı - lundu: k 1 .1 1 !!..- • "'°ytinin · I ı ı h .. · l 

h 
1:1- b • . b A ,__ h t h t 1 bT ap ıyan mı yon arca yaıUtlnı U<.. şayıa arın as ı o mayıp, enuz cıvar a-

11r. Her a.ıuc u mesafe daha fazla o - na~ın tavanıle her işi bitmiş zllnnet - - ~AıllZ aya • aya 18.yı a ı ır . . rdda lara fa dalı olması · . . . . . . 
laccıktır. Çünkü zemine pek fazla top- mek hatalıdır. SıQ'ınağın etrafını da mi? ... Bu hayatı herhangi bir ~ oyalı - de ~urda. ve yu. ~ Y rmda~~ zeytınlıklerden ıstıfade edemı4 

rak dolmuş. A!ıl irtifam 18 metre ol - Rağlumlaştırmak, kapılarını emnivete yabilir mi? Sizce bu rnümki\n müdür? temın edılecektı:. . .. ~·:n ko:ıer. ~u suretle hududlandırılıp 
duğunu iddia edenler Vflr. almak tazım! Binbirdireği ele al;1ım: Bir kadın için hakiki saadet. kendisi - . B~ ~anunun ılk maddesıne gore ı.ey- ılan e:hlmem~ olan yerlerdir.) 

Buraya biraz da ma10mat serniştir- Zı:>mini temizlersek, rütubetin onune tın dıkım ve bakımının. işten anla,- bir Muhakka olan cihet şu ki, yeni zey-
meme mii~aarle ederseniz, blrkac ke - rrcçrrıe'k. iccrde fazla bir zaman kalın • tcşki!Atın direktif ve murakabasına tin kanunu memlekette zeytine karşı 
Hme ile Binbirdireğin mahiyetini ve mas·ıl'n ihti'l'\1ali karşısında toprağın bir bağ!~nma~ı~. ~e •tinciliğimizin öte<l~n - büvük bir alaka ıuyandırm~ ve zeytin-
td ihini anlatıvereyim: t&·!< m r<ıhatsızlı'klar tevlid edeceğini berı özledıgı ılk hamle olmu~tur. Fılha- ciliğimizi daha ileri götürmek yolunda 

Bizans, daima yabancı mi]lE:'tıerh flüı;ünerek yere beton. ta.ş hatta tahta kika Ziraat Vekaletinin «Zeytin b~1cım hayırlı bir tesir yapmıştır. Yıllar geç-
gözlerin; kamaştlrmts. bu yii?df''1 de ,.:ıfr::ı:>rsek. duvarları tavanı sıvar, sü - 1 te.%11Atı• köylerimize yayıldığı gun - tikçe bu tesir daha iyi hissedilecektir. 
pek çok defalar muhac;ara edilmi~tir. hml~rı temizler. basit bir elektrik ter- denberi bfitün zeytincilerde işlerine Çünkü asıl ölçüye gelen neticeleri o 
Surlarma p~ güvenen Bi?anc:lJ]aT. u- •füatı yaparc;ak elimize ideal biT sığı - karşı göze batar btr heves uyanmlştır. zaman alacağız. 
zun ı::i\ren lru~h1ma!ara karşı c:c>hr;n rıaı· ~eçer. Mer<livenleri ~enişletmek, Düne kadar bakımı, budamayı olurnna Tarımman 
su ihtiyacını t'Ö?önünde bulundurmak ,ıört tarafından (!enis kaoılar açmak bırakan en kaygısız yurdda~ların bile Bursad1! Bay Rüştü Egel'e: 
lfiı.ıımunu duvmuc:lar ve büvük sar - f'füette ihmnl edilmiyecek. Gelelim ta- işi günden güne mutlaka verilen direk-
nıcl:ır yaptımııslardır İc;tı:> Binbir<lirPk \'an mescıles;ne: 1 tife uyd:uımak gayretinde oldukları Arkadaşlarınızın hissiyatına tereli • 

bu 1 d b' ·01 R. b' ..:ı· ~· B 1 .:ı· • •• • ..J!- kta 1 man olan mektubunuzu aldım. Son 
s~'l'nJC ar an ın r. ın 1ruırorıın c euıyenın uzerıne pı:rn~ yapma görülüvor. O derece ki insanın bu gü- .. . • . . 

igmi (Ffloksemıc; c:arnı-eı) dır. A1tmc1 nlduifuna dünkü vazımda ic:aret et .. ~ d . d. k d Postaya ve şahsıma gosterdıgınız te -
~ .. zel harektt karsısın a cıpm ıye a ar "h t kkü €d · T 

ac;ır baslarında Flokc:enos tarafmcfan mic:tim. Diyelim ki. olsun olsun da Uze- ö .. 1 ku 1 • n cogu· demek husu- veccu e eşe r erım. · 
'lırm · · d • g ru en ~ur an ' O li'd B M ~nsa ettin ı l<''n e. bu adam<'<Ht·zın rindeki toorak 3 metre ol;;un. Bıınu !i bir a!aka bulunm~yı~ndanmış• diye- smane e ay · 

ısmine tıafoten F1ok'\'enoc; sarnıcı <le - tahrih bombasının delemivece~i bir ceğim eli or! Endişenizi giderecek ceva'b. bu ya-
mi<;lf'r. (2) :nuırn,·emete getirmek icin üzerine mn· H bg y .

1
d. . .. . b k zımızd::ı mevcuttur. T. 

lt 
.. ~ a er ven ığine gore ı:eytın & ım Bu munzıam yra ı ~llravı -bn,.,le hakkak 8 metre taş toprak ''ı~aga .

1 
• • • • • .. • ........................................................... . 

muhte1:em bir vere mahzen divemiyo - lüzum yoktur. İşga'l ettiği sah; da At- ve dunmıne aıd fennt bılgıleri yaymak Bir ölUnUn cesedi mezardan 
rum- tavanda bulunan bir iki men _ meydanı !kadar genis olmadıtiı kin bu- Loretta Young ve hilhassa usta budayıcılar ~tiştir -
fe7dt n ısıF: alıvor. Harab etmek icin ne ras1nı sağlamla~tırmak çok hovardah- nin seçmi~ olduğu bir erkek il~ ypva mek m3k~ile yurdun muhtelif yerle- çıkarılacak 
yaoılm~'k IA11mc;a vamlmı~ olmasın:l ~a ~a ihtiyaç göstermez. Yeni tahl<i - kurmak, o yuvada yaşamaktır. rinde açılmış olan kurslara bir yıl zar- Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm 
r~öıııen bu ırii7l•l san'at ec:eri avni c;aii'- mn't sistemleri bize bir çok ko avlıkl:ır San'atkar olan bir kadın halkın al - fında dört bin kadar zeytinci devam hadisesinin tahkikatına el koymuştur. 
Jcıml•'1ı mııl'ıda7a etmektedir ~•rndi ör<rPtti. Pek ~ıa bir çok vasıtalarla. "le kışlarmdan zevk alabilir. Fak::rt bu ~ etmiş ve bunların hepsi muhitleri için HAdisenin tafsilAtı §Udur: 
bu J!~ni . tabii sıltın:ık'rlan nasıl isHfa- hilevirn. mesel§ kalın beton tabaka~ - ~eydir. Alkışlar onun ıkalbini takviyeye uvanık birer tanmman olm~laTdır. Cihangirde bir apartımanda kapıcı o
dP C'dj1ebi1e<:eği imk~nlarmı arastırR - le ,;ı>ı:mtrr- il"' tahrib bombalannm isa - hiç de kafi gelmez. O, yapayalnız ~a- 1\fütc,has..sıs memurların idare ettiği bu larak çalışan FrangUI isminde biri, blı 
1ım: bet !akdirinde. burayı delmelerintn Jır, a~k muhakkak ki bir e~ ister. kurslarda (Zeytincilik bilgisi) yalnız müddet evvel karısı ve çocuklarile bir--

Su EOTl altı aytf sıean bir çok harb - ''a'htıd asc:ı"ıdakUere nırar verf'cek V3 - Arka-daşı. Loretta'nın itiraflanm et- anlatıla•cık değil. ayni zamanda yaptı- likte yattıkları odada bavagazindcn ZI!• 

]er. bombardımanlar bize .ıröc;terdi ki. 7jvC'tler ihdas etmelerinin önüne geçi- rata yaymadı. Fakat iş gene anlaşıldı. rılarak öğ"reti1diği için çok iyi neticeler hirlenrnişler ve derhal Beyoğlu Be,ediye 
hmıfların va 7ivetleri ne olursa ol~un }P.hiPr. Loretta Aşıktı. hem bütün kalbile vur- alınmı~tır. Budamay1 l~fla değil, a~aç- hastanesine kaldırılarak, tedavi altına a
... ~lılrli ~az kullanılmıvor. Yanı;?"ın ve Ö\•]e zannedivnrum ki. bir tehlil{c gundu. ları biz?~~ budayarak öğrenecek köy -
trıhr:h bombala'n dah3 mües!'ir i~ ~ör- vuku.unda en az 5000. icabı halinde rle Bu a!-ik onun ilk aşla değildi. Ü<:l\n liinün erlineceği bilgi. hiç şüphesiz za
mektcdirlr:r. Binaenalevh bu tf'crtibe 1 O bin vatandaş Rinbirdireğin sütun - cil ~kı ·sayılırdı. Üçüncü defa olarak manla kaybolmıyacak esaslı bir bilgi
j)p bundan sonra muharibler ~ehirlere !arı ara~·nda barınabilir. da talihtiz bir aşka karşı sadakat gös- dir. Böyle esaslı bilgilere sahib mU~tah-

lınmışlardı. Tedavi neticesinde ailesi pf
radının hayatları kurtarılmışsa da, kapı
cı Frangül ölmüş, cesedi muayen".! eden 
doktor da defnine ruhsat vermiştir. 

2ehirli f!SZ deiiil. yangın ve tahrib bom Binl:lirdirPö-i belPdiveve. p:ıl~if ko - f P.rtvordu. 
kl d si11erin. zeytinciliain kalkınmasında ne F k t b·ı·h hAdı··e adliyeye ınti 

baları ~vuraca nr ır. Su halde ''an- nınm~ te>~kilAtına hAtırlatmadan evvel, Loretta'nın bu üç aşkından bah!lcde - ıc. a a • 1 a are u s -
mn ve tilırfü bombalarına karşı ted - Müzeler tdaresinin dikkat nazarına ar- lim: büyük rolü olacağını söylemiye bil - kal etmiş, müddeiumumilik yaptığı tah-

mem hacet var mıdır? k k d ··ı·· .. - h 1· h,,di 
birler almak icab ediyor. zetr.ıek isth·orum. Beledive hava hil - "Birinci aşkı Grant Withers ile oldu. i at sonun a 0 umu şup e 1 ve " se-

Yanl'ın bmnbaları icin ahşab evle - cumlarmd~n müdafaa bakımından hel- Bunun için «inkisarı ha'yah tAbirini Yeni zeytin kanunumuz ?:eytinlikler yi tamike muhtaç görmüştür. Tabibi adli 
ıin hulur.du~u ~mtlere !!eniş mevdan- l<i burasını muvafık bulmıvabilir. Bel- kullanabiliriz. içinde ağıl bulunmasına . .keçi gibi hoy- Enver Karanın kararile cesed üzerinde 

k 1 · • • rst mahlfıklar gezdirilmesine. ba~ıboş t · yapılmasına lilz ·· ··ı .. ı·· hır. ·oHar acmR çarP Prının dfü:üniil- 11<i b;zim ileri sürdüğlimüz noktalarda Loretta henüz 17 yaşında ve adı . 0 opsı um goru muş ur. 
diirrii Vali t:11r-ı'ındnn c;~vlE:'nmi~ ve [!.a- hataiı taraflar vardır. Ancak doğru ol- Gretchen Young ike~ aktör Grant hayvanlar dolaştırılmasına. ve bılhassa Halbuki, kapıcının ölü.sü defnedilnnş bu-
7.E'tPl<>r tarn!ınd8n da vavlmı~tı. rlui!nmı k:'!ilıbımızı basacai!ımız bir nnk Withers'e delice A~ık olmu~u. (Zeytin sineği)nin yayılmasında bil - lunduğundan, müddeiumumi ve hakim 

Ec;acen bu. verin altı ile de(TiJ, üstii ta mevcuddur ki. o da artık Binıbirdi - Tam manasile bir romantik aşk . .. viik rolü olan yağhaneler inşasına şid- huzurunda kabir açılarak. cesed çıkar1l-
ile alı'kah bir mesele olduğundan bi - reö-in fazla ihmale takati ikalmadığ'ıdır. Bu a~'ka ailesini bile feda etti. evinden detle aleyhdar olduğundan. zeytin zi - dıktan sonra, morga nak1edilecektir. 
zfm mevrnumm:un clıc;ında kalır. Tah- Diinkii yaımn<la yaıdı(hm gfüi. bu or!- kaçtı~ Kendisini bu a~ka vakfetti ve raatını C'~niyetli bir hale getiren bu Adliye, ölümde mes'uliyeti bulunan 
rib lxımnalaf·ına f1Ple-lim: Bunlardan iimıl mn'hzeni hic olmazsa turistik c - nihavet askın1 izdivac He taçlandlrdı. güzel kr, •ıdlar. yeni yeni ~ytinciliğe bir kimse olup olmadığını araştırmakta-
konmmalı: i<'in c:ıihnaklara iltica sart .. hemmiyetinden dolavı ele alalım. Onu BiHün arzusu yalnız ırnne olmaktı. heves edenleri de arttımıaktadır. dır. 
ya1ntz t&hrib bombalarının. cok belfilı bir manda iskeleti halinde toprnğa rrö- FakEtt maal~ef bu mümki.in olmaciı. Diğer taraftan bunca yıldır hiç bir Kömürden zehirlenen kadm öldU 
şeykr olmalanna raemen r.ehirli ~aızın mi.ilü bırakın~ herhalde bir ihmaJdir. bu yüzden de saadete kavusamadı. Bir işe yaramadan dağları donatan vabani 
yarımda masum kalan bir tarafları da l\füzt'lerimizin sayın umum mildil - sen~ sonra bosandı ve inkisarı hayal i- zeytinlerin de yurda ve yurdd~lara 
vardır: Bunlar için inş<.! edilecek olan rii Aziz Ogan'ın bir v~nsında Binbir - cinde hnvata daldı. fay<la!ı bir hale getirilmesi için hum
sıQıyırıklar ~avet ucuza cıkar. Ciinkü. Clire"e laz1m gelen alakanın gösterile - En ~mnimt. en tatlı rüvalarını mah- malı bir f~aliyet başlamıştır. Aşılanıp 
7.Phirli haı ft>hlikesine karşı yapılan sı- ceiH ,.~dini [1Örnıüstüm. Bu v5di mü - vctnıiş olan bu vak'a onda rrülme. e~- mahsuldar hale getirilecek yabani zev-
--- saarlclcrile hatırlntmak istiyorum. lenme hislerini felce u~ratmı~tı. tinliltl{'ri hükumetin köylliye tapuJa~-

Galatada oturan Hasan kızı Emine is
minde bir kadın odasında yaktığı man
gal kömüründen za..i.irlencrek, kaldırıl

dığı Beyoğlu Belediye hastanesinde dün 
ölmüştür. 

'1' ı\tme .. d:ı.nı ... Sultanaıhm.ed camisinin B' f'c;ilncem d h * d Ü 1 b g ü _,;r 1 u., a a var: ırma~ı, ste ik u iş için kredi ver - Cesedi muayene eden adliye tabibi 
nft) f"f'Jil F.Aadın (E.<ıkl lııtanbul) " ·~ - Şaycd tetkikler neticesinde Binbir- İkinci Mk~ Spencer Tracy ile idt. mesi, milkafat vadetmesi her tar;\fta Enver Karan, morga kaldırılmasına ka-

hire 221.. (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 1 l inci sayfada) memnuniyetle karşılanmıştır. Ziraat rar vermiştir. 
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SON POSTA Mart 20 

lngiliz Başvekilinin Avam Kamaras~nda 
11 

Tekzi_h edilen. IBrenner mülakatının dünya matbuatında 
d.. Ö maddehk sulh p.anı d d v k' un s yledJOi nutuk plim h~~ıa;:.!!::.:y~::~ ,.. uyan ır ıgı a ısler 

por almamış olduğunu bildirmiştir. 
. (Ba.,tanft t inci sayfada) rette görüşmek için bugüntt. seçmiştir. (A.A.} <Baştarah l inci sayfada) 

Hıtler tarafından 6 Teşrinievvelde 3a- Bu eebebden dolayıdır ki Mussolininin Londra tekz:b ed" dir. Bir tek kelime yeter: c.Hali harb-
_, ulh teklif" · - f'kl afı • L ıyor d · D 

rtn harb hedeflerinde hiç de~şlklik yoktur. 
Fransa ve İngiltere, · nihai zaferden emin 
barb hedefleri üzerinde azlmkllr, blr tek mıı... 
let teşkil eylemektedir. ,. .... an s . ın~ mutt• ı er tar ~- bugün Wells iJe yapacağı görüşme Well- . ondra, 19 (A.A.) _ Londramn sala- eyız.» ünya. Brenner mülaıkatınm 

dan r~ddindenberı Almanyarun tek ~ur se Amerika reisicümhuru taraimdan tev- hıyettar mehafilinde, bugün gazetelerde mana>!nı. netıice1erinden aınlıywı.caktır. pmdesı vardır, o da şudur: Zafere kader eli edilen vazifenin muvaffakiyeti bakı- ) çıkan ve 11 noktayı ihtiva eden neviden Führetle Düçe, fiındiye kadar her ne Sulh plam hakkında malumat yok 
~arbetmek:. mından kafi mahiyetli bir ehemmiyeti herhangi bir sulh planına Londranın zaman buhıştularsa, dalına Avrupaya News ChronJcle gazetesınfn Roma muha.. 

1
. ·· B k haf b ı j m tt li b ı 1 ka biri şu haberl vermektedir: ıgııiz afYe ilinin nutka z u unacaktır. .u a u unmadığı beyan edilmekte- şanıi rın-lar ittihazı: için buluşmuş - vauknndan öğrenildiğine göre, mtıer aullı 

Loodra, 19 - Avam Kamarasında, A- Başka bir müşahidin fikrine göre ise, ' dir. lardır. Pluto'krat zimamdarlarının mü plAm vücude getirerek buna Papaya vı 
merika hariciye müsteşarı Sumner Mussolini, Hitler Balkanları alakadar e- ı Papalık makamatmda infial Iakatlarmda daima zemin yoklama fa'- Wells'e tildirml.ştir. Mussollnl ve mtıer, 
Wellsin ziyareti hakkında Çemberlayn den bir İtalyan - Alınan - Rus bloku ım- Roma, 19 (A.A.) - Papalık mehafili aliveti. Adolf Hitlerle Benito Musso _ Brenner mülakatında bu pllnm muht.ellf 
demiştir ki: ~lmasını istihdaf eden müsbet bir pıaıı Mus::olini. ile Hitler arasında hazır' andı~ 1 Jini'nin görüşmelerinde kat'iyen yok - noktalannı bahls mevzuu etmlşlerdlr. 

- Büyük Britanya bükiimeti Ameri- vucude getirmek üzere buluşmuşlardır. ı ğı soylenılen sulh planının mevcudiyeti j tu B" al h B d h rlı Fransız gazeteleri diyorlar ki 
ka hariciye müsteşarını Lontiı'ad:ı kabul Bu &lok hiçbir devlete karşı müteveccih Papalık makamatından tereşşuh ettiğıne . rb. 

1~~:~ ~Y1 ' ren~er.: e. an~ Parls 19 (A.A.) - Hana ajansı blldlrt -
tın k h d il · hakk nd olmıyacak, Avrupanın ~rkında ve Tuna dair çıkarılan gülünç haberlerden do~ayı !!'l ıdr :

1
.
1

1rud' <ıBn a~~:~ ~. lresıdevapl yor: e e ' e e erı ı a mumaileyhe h d .. . ~ . münf 'l b 
1 

k • mıs e!!l ır u mu"Iırm gun er va - Bu sab..'\hki Patis matbuatı hülA.salan: 
apaçık teferrüatile izahat vermiş olmak- avzasın a sulhun ıdamesıne yarayacak, aı u unma tadır. b' " · eh · · d K d MussoUnl _ muer müHi.katı, Sumner 
la bahtiyardır. İngiltere hükiımeti der- fakat ayni zamanda iki mihver devleti- 11 maddelik sulh planı nı~ ır ~ym emmıyetı var ır. u - weııs•ın yakında vukubnlacak olan avdeti ve 
hal Wellsin çok meharetli ve derin ve ne bu mıntkalarda ekonomik avantajlar Nevyork, 19 (A.A.) - Romadan ::Nev- re ve e.zım. Papay1 ziyareti, bütün muharrirlerin ta.h • 
seri anlayışlı bir devlet adamı olduğunu temin eyliyecektir. york T~mes gazetesine bildiri!diğine gö- İtalyan gazetelerinin mi.italealan... ımerı:ıe mevzu t.e.şkll etmektedir. 
anlamıştır. Wells ziyaret ettiği bütün l~v:ç"""-le tahminler re, Vatıkan mehafili, Fon Ribentrop ta- Roma 19 CHu'ru.Stl - Re..'11!11 İtalyan .mah... ~ Journal gazetesinin Zürih muhabırl 
\lılemleketıerin duygularını ve görüşleri- Zürih 

19 
(AA) R yt . b' rafından Papaya tevdi edilen Hitlerin 1 feneri: Hltlel!' - Mussollnl müJO.katı hakıı:mda Geor!les Blum, elde bulunan malumata gö. 

t 
. . ' · · - 0 er a3ansı ıl- sulh teklifleri !:»<:ag-ıdaki 

11 
k . . ecnebı gavet<'lerde çıkan haberleri hayretle re, :nıtıer - Mu.ssolinl görüşmesının. bellt 

ni öl~müş ve ngiltere ve l!'ransanın ken- dırıyor: ·- · ~ no tayı illtı- karşılamaktadırlar. b3"'h iki mevzu üzerinde cereyan edeceğini 
d

il · · 'lh d h d ft ki · ih B 1 N . va ettıgı zannındadırlar· ~ t d ennı ı am e en e e e · ıtt adla- as er achrıchten gazetesinin Berlin 
1 

K . · Ayni mahfeller, münhasıran 4 klşt arasın gö::ıterdi_! kanaa. in edlr. Bu ikl meV'Zll. a-
nm görmüştür, (şiddetli alkışlar). muhabiri Musso1ini ile Hitler arasında h - a~ada, denızde ve havada der- da. cereyan etien bu görüşmenin b::ışkalan Snmner Wells'ln AVT'.rp::ıdaki mL~yonu. b -

Çemberlayn, İtalya hakkında d~ şun- yapılan mülakatın neticelerinden biri al ve aynı zamanda umumi silahsızlan- tarafınd~n ö~rennmeslne imkan olmadığt Avrupa cenub~ şarkMnln yakın Atls1dir. 

1 
·· ' ma c;.>orges Blum dlvor ki: 

an soylemiştir: Almanya, Sovyetler BirU.~i ve İtalya t"- I · .. .. .. nı kaydederek, nerı sürülen tahmin ve fa-• 5 .. 2 D t b k d 
1 

Hltlerle müt tefikler arasında, muhasama... 
- Brennerde vukubulan Hitler - Mus- rafındatt mu"şter"k bı·r bevanname nesro- - . or uyu ev et arasmd'.l yapı- razl.yelerln tamamen yersiz olduğunu teba " ~ 1 tın tatilini derpiş etmeğe lmkA.n veren h19 

solini mülakatı bızi yeni bir hadise kar- lacağını ve bu bc>vanna~ede bu mem- acak bır pa~t~a, Avrupa nüfuz mıntaka- rüz ettirmektedirler. blr m:ınevl veya maddi esas bulunmadı!;ı-
11sında bırakmaktadır: İki diktatörün leketlerin Balkanlarda rulhü muhafaza larının taksınıı ~e Rusyayı komünizm- İnglll:ı: ve Fran.mr gazetelerinin Brenner na. bir k.ere daha kanaat getlnnek icat> e-

ül'k t B ülAk A 1 den kurtarmak uzere ic b da .,Ah mülakatı hakkındaki yazılarım ve Musııo - der. E~a~en bt.zıat Almanlar. kurduklan pli 
ın n ·a ı. u m a at, 1man ve talyan etmek arzusunu bildirecek1erini söyle- .. . a ın sı .a a da :tın!.nin y~nı. bir sulh te<ıebbiisüne önayak 
devlet adamlarının takib ettikleri hedef- mektedir. muracaat. e.dılerek bir anti bolşevik si- olacağ! husosundak:t mütalealarını mevzuu- nın muvaUaklyetine tnanmıyorlar. 
ler hususunda birçok faraziyelere yol tmçrcde tahmin e~ildiğine gö \l- yasct ta~ıb:zıe başJa~ası. bahc; eden e:O!oma?e d'İtalya .. da Sinyor Balkanlar ve Yakınsark 
açtı. Bazıları, yeni bir sulh planının tan- manya sı·mal c h t ft re,l ı • 3 - Ingılteredekı Alman Yahudileri- Oavdl' ezcümle d1yor kl: oeorges Blum, blZ?.at Alman slya!-il meha... 

. . . . · - · . .. . ena ını o ara an ge ecett · F"l ' t ' I't . . . ti f .. blrk ü d b zim.inı ıstihdaf c lhgını soylemektedir. herhanm bir teca .. k h f ı nın 1 ıs ıne, alyadakılerın Haheşısta- Bugfınlfü bM1seleroe ortava koıınlma.sı 1- fll1nln 1 ra ma gore aç g n !.'n eri Ber ~ • \TUZe arsı mu a aıa na ve Fra d k" . M d ... l f 1 i 1 ··" f Jlnle Roma arasında ve muhtelif Balkan dev 
Bunun doğru olup olmadığını bilmiyo- 1t 

1 
b 

1 
• nsa a ı erın a agasgara gön- r.a ... ecen men aat er n n meqru mtı '.\ aa:;ı 

rurn. Dün bir A'mım mayninr> ,.arpa ak fa ına a m1s u undu~ndan şark tara- derilmesi ve ondan sonra mutlak bir din l ıcın İtalya .sfüı.hlarını tamamlıvor. Mu~o - let mer~ezleri arasmda sıkı bir nokta! nazar 

bat b

. İt 
1 

, ~ :s r ından da korunmak lizere Avrupanın serbestisi. lln!'yi bir sulh götürücüsü olnrak tclak- teatisi devam ettiğini, ayni makalede mev-
an ır ayan \apurunun nasıl bat- bu kısmındaki müttefik devletleri uzak- . . ki etmP-k hatadır. zuobahs etmekte ve yazısına şöyle devam 

mış oldu~ da münakaşa edilmiş olabilir. laştmrak ınakcı~d.ile kendi müttefikleri . 
4

• - Mutlak bır tıcaret serbesti~i. İp- .. ... eylemektedir: 
Bu mulakatm netice.si her ne olursa 

1 
İt , .

1 
S 

1 
. ·v· . . ,tıdaı maddelerden mahrum memleıcet1~r 1\-lulakatın manası Almanvı:ınm dikkati. Avrupa cenubu şar-

o an a va ı e ovvet er Bırlı ıY ını tesvık bu madd ı · be 
olsun, onu karşılamaya hazırız. Harbe ı etmekt<'llir. Alman~C\nın R om; •wa ·hü- . e e~ı s~r stçe .t,edarik edebilP- Berliner B-Oersen Zeitung gaztesi klslne ve Yakınsarka müteveccihtir ve Bcr 
girmemizin saiki olan hedeften bizi hıç kfunetf ile d,_.,; ....... thaf t kiJ·~ b ceklerdır. B:rleşık AmerıKa ila Avıupa .. öyle vazıyoı: ııne göre bu,.2Ja r da. ml'hm h!'ı.diı::eler h:ınr -
b" akl 1 <O U L ., . , l ız e~. :t ~.nı n- kıt'ası arasında sıkı b" ·.kt dt lb r-· ,. . Janma.ktadır. Dün akc;am Berllnde dolaııan 
ır şey uz aştıramaz. rı~tırmağ"ıı muvaffak olmaK: sure+ile cc;a- ır ~ ısa c ır ı p.ı Brenner mülakatı, İtalvan - Alman bir ı;aviava göre, Rlb('ntrop'un bu mıntakıı-

(Son Posta - Nu+kun diğer kısımları- sen bir i stifarlP temin etmi ld ğ - _ yapıl~caktır. Alman ve Italyan mu'ı:t-:e- ' mcnc.'fiin;n tesanüdü bahsinde sembo- lan yatında ziyareti mevzuubahsUr. 
nı 3 ü ncü sayfada ~~lacak:.ınız.~ ı lenmekfe v bu uzla<:ma A:t~o:t:r.\~ ;:;:_ ı re~e~n:ıkolaylık gösteri1ece~di r. 11

1 . .: olduilu kadar pratik bainmoan ye- LP Petıt Parlq'en gazete.<ılnde b::ı.şmuhar -
l !iiuhalefet cısınin sozlerı 7.ilerlnin an <=lu stnn evvel vatani cenbE.'ve mili man~a'. 20 s.ene zarfında e o;kf ni bi:- nıana ifade etme-ktectir. Bu tesa- rir Elle Bois, Hitlerle Mus;olin!'nln . Sum -

Loıv'rıt 19 -:- Av:'ım ~amarasmda. baş•eldl iltfhak'arı hadise"ile ka " d'"l! k- ı !'1.~1:'11ekelerını gen alacaktır, yah L ·;a biitü dünva üzerindf'ki kuvve+i- ner W~llc;' ln seyahatinden dnha baııka bir 
bey:ınr.Lmı müteak·b .!'oz alan muhalef.et ı ~- . mu ye e e 1 me I kendısıne "Qunlara muk::bil müstemld~" 1 n~ . n. . • . . . cok nnkhıları tenvir ihtivnr.mda olıhıl<:larma 
Çl partist reisi Atl1e Sumner Wells'ln ~ı"'a... t~d't'. vcr'Jncektı' h d d h" ı ı 1 1 ve tes:ınm. alelade hır ıttıfak 01

mak htlkmerlıJehi1P~t>""fnl snvli.iv-ıı". Zlr:t Rlt'erln 
, ,. J ı ~ r veya. u a ıç o mazsa ~ 1- · · · ı· b 

reti huk.kmda .öyle zannediyorum ki Ame!"I - man'ar Af ·k k 
1 

-

1 

t:ın zivede. her 
1
r.1 mılletm. mil \ ve Pr.; menafill"' Muc;coll'l"li'rln mPnaftl '.blrlıl rlnln • ~ b d '"[ • rı anın muayyen mınta a rn· • ta harlclye müsteşarı İngllterenin kararının a on Cl-... na b t h" t d b"' . nPlm;lel sa'hada~ en esaslı ve havatı nvııı de~lld\r. Bllhasqa Balkanlarda Rtısv& . " ser es çe ıcre e f' ı P.ceklerdır ne oldut:nnu nnlamıqtır-o dedlkt.en sonra aöz 6 p 1 - . . 1 mc3e~e ler karsısındaki ayni durumla - Hltler ırın ne. Mı•s<ıotını lçln de tehUkell O-

l~rlne şöyle devam e~mlştir: l• • - 0 onyaya , aşagı<lah.1 şartlar da- d d w d ·· t k btr lab l"ceaı Mbl, Al anhırın oradaki emelle. 
tnc1Jttre, askeri, siyasi ve ilet.ısa.dl sahalar- ml1han ları bilinde istiklali iade edilecektir: .:m an ... ~~;sın an.~ mu; ere Mı ·· _ rl, İialva !cin. vakt.nc ('.'lld Avustıırva - 'M'.9 

da yapılo.bileceğinln hepsini yapıyor mu? a - Polonyada merkezi bir mıntaka ı den!e 1~tına etme_sm en a ıvor. 1 carfstanın emelleri kadar tehHkelldlr. 

Biz hlcblrlmlz ihtilifın ~enişlemeslnl 13te - Ankara, 19 (Hususi) - Halen m\ıs- 1 ihdas edilecek ve burada 10 milyon Po- 11·.:> ~ceratta be~z~~t'k. dahi.lde. ve. h~ : Amerikan gazetelerinin neşriyatı 

mty.:>ruz. l"altat Almr.'1 nu!uzunun da genı,. tahdem bulunan veya yeniden vazife-·e, lonyalı nüfus toplanacaktır. t,ı:: e durum bırhl?i. her tkı mıJleti bır 
lemeslnc ve Almanyaya karşı dostça bıta.. alınacak olan memurlardan yabancı ~il 1 b _ Gdynia serbest bir Polonya lima- hir'le bulu~tunmıf? ve kuvveti müte- Nevyork 19 <A.A.> - Berltnden alınan ha. 
raflık vazlyet!ni alınış olan ~mleketlerln bilenler.in imtihanlarını yapmak üzere 1 nı olacaktır. madiv~n artan bu münasebatı yarat - berl~rde mevzuubabs olan sulh t.aarruzu Ue mıunla teJr:iki mesaiye mecbur v•a-cak su _ M 'f -ır kAI . f . 

1 

p 
1 

. 1 .. tı Avruµaya yeni bir n\ı:am verilmesi meselesi 
ftt~ viiıı'at peyda nl~m~ne seyirci kala _ aarı ., e ·a etı tara ından seçılen heyet c - o on ya tıcaretirlf•J Danzigden I "'1 ' r. • . . . sabah gazeteleri tarafmdanı ltımadsızhkla 
mayı:ı:. Meharetll clmamız ve dostlarımızın Vekfller H<!yetince tasdik edil.mjştir. !- transit serbesti~i verilecektir. .'A.lmRnya 1Ie t+a.lvanın. entrıkalarlııı bır karl3ılanm:ıktadır. 
elden kn.cma.sma rn!lnl olacak teşebbüslere 1 simlerini bildiriyorum: d - Polonya hudud, beynelmilel bir 1 1nndrn 3vrılabıleceklertnt wnnetmek Gazeteler Mussollnlnln şimdi harbcuyant 
atr1fmemiz lbımdır. fstanbulda fransızca için Ragıp Hulu- heyetin mürakabesi altında yapılacak bir 'cin vne bii:ilk bir d:mokrati'k ı:ı-nlnvıs- bl.r tarzı ba.rckıet ıttlhaz etmesini garlb 

Hakiki imtihan si Özdem, Averbach, Halil Vehbi Er:ılp, plebi..c;it f><ıa~ı ii?:E>rinden tavın PdilecPkt~r "nh«a sah1b olmak lmmn<ln-. Gnrb dev bulmı.ıktadırla.r. 
Sabri Esad. Şükrü Baban, Ziyaettin Fa'"ı- e - Polonyada ve bütün Tuna haı·z~- ı k•1e>rl. ATmanynlvl. (.M<ııtlarmdan IVlY"- NevyoYk-Herald 'I'rlbune gazet.esı ıOrta 

AiHee, 6 ay1ık har!"ıl gözden geçirerek ha. k .. ki" l w h r k l Avrupa<:la yeni bir nizamın Alman emperya 
tık1 bir muharebe cerey:ın etmemiş olduğu ri Fındıkoğlu, Ali Yar, Hüseyin Nail Ku- sında ekalliyetler meselesi geniş mjk,.·•s- ,.r., mum ın o acartt ava ınc ıını a- Uzmlnin zaferi .. demek: olar.n nı i!';aret et. • 
,au mttşahede eyl~m.iş ve demiştir k:l: pa1ı, Enver Ziya Karal 1 ta bir ahali mübade1esile hal1edllee ~ t · •

1 
r ... ~ hu yoM~l<l ı::rawetlf"rini suur<:u

7
lu- tıkten sonra sulh taarruzu hakkında şun1an 

~ R<ıJr:ilcl imtlha.n! lleıic~ geç!ıre~ğtz. Her Almanca i~in: Ragıp HulCısi Özdem, 7 - .~ekler, Slovaklar ve Mact-trlvr '"'i 1 iYr 'kadı:ır ftn.:u.~üler. Dl\n~ü. miilllkatl.: - yazmakta~r: 
ltörll\ taarruu mukavemet etmeğe hazır Averl:ıach. Bürhanettin Kıimil Katıman sene muddctle Almanvaya ba~lnnac<ıl= o-1 ._:ıTI, sonra butiın ıravretlennm bevhıHiA MruS<llim'Jiln «münasfb görürse .. Alman. 
lbı1lundnjtumuzu ümld ederim. T*bbfuJ fık- Mümtaz Turhan Nebı'l İlhan Fuct..- tJ· ~ lan üç taraflı b;ı- devlet teşkil edecelçl,,r- ll'ıdu"1.mtt v~ İtalyan - Alman m{in;:ıc::E>- yaya a.-skert bir yardımda bulunma.ğı alenen 
tterım. mer Cel~l. Sarc Hirş, Neumark. dir. Bu üc taraflı devlet, ~anayi ve :rr·ı. b~tmın kuvvetce ve tesirre rıı·1+E-""!1<ıd.i- v ece a ar e....... u oyuna. ap ır-dnt Hltlc're bırakmamak hususunda ısrar e- • , r.ı..s, 1 ı A.dt'd k k d k ~"'ni b k t 

t 
.
11 

. . A b h M ..s ,..,. naka1 ~t bakımından Almanvaya bazı im- v<'n ctrt.tığını nihavet a:nlıvahildiler mı? ması mümkündür. Şimdlkt vaziyette ı..,ın bu 
Efikf harbiye nazınnın sözleri ngı zce ıcın: ver ac , a~ıam .ı.v.L:lr- . . • kadar ileri götürülmemesi Almanya lçln st.. 

' S . • V h't Al' T b C ı· 1 tıyazlar verecektır. l\fuavven hedef l h ' Mij•ı-akıben eski h::ırblye nazın Hore Be- san, aınıye a ı , ı ur an, e a 8 A · y:ıs bir ezimet olur. Daha Heri götürülmesi 
Kent Elliott öme Celfil s - vusturya Almanynya mülh=ık Deut!-iche Allgemeine Zeltung ıp.zete.~ de ise İtalv:ı.nm sip.c:;etl'1de blr değlşU:Uk hl-

lkha Jı::fırsüye gelmı, ve sözlerine ırıı ııualle ' ' r · arç. kalacakt•r. başlamıştır. 1 d\ı>or ki : sıl olduğuna delalet eder k.1, bu takdir::!• 
talyanca için: Averbach, Barthlenny. 9 - Bir nevi gümriiklı0r federasv~nu Modem Avrımanın en bllvfık lkt ş:ıhc:lve- İtalya ş!ddetll bir mukabeleye maruz kala.. 

teşkil ed;lecPk ve bu ferlernsyon büvük U. gı>nç ve kuvvetli milletlı:ortn lkl temcll, Ed Ilr.• 
ve küri.ik devletlerin men::-fii arasında lh~ll:llln yıınıc!<ıl, bal ve atı hakımmd::ı.n .~at' 

Bedefiertmize erişmek için elimlzden bt\
Mln. geleni hakHraten yapıyor muyuz? Bir mukayese 

Hnrh lkl cür'etll darbe 11~ ba.şlamıştll': Po
lonya imha o!unrn·ı~. Alman ticareti deniz 
lııırd.en sHpürülmüştür. 

ı;ıımaz mnh!v 0 tinf mihverle ifade Pnen c!ost-
bir ah~nk tesis edecPktir. Ru fea~ra..c:;yo- 1111511 te,rld etmlslerdir. Brcnnerde1d tarlht Ne1r-York Tlmes gazetesi ketum davranan 
na Almanya. İta 1va. Yu~oslavya. Roman- tonlantınm. tıpkl mazideki bıtna benzer mii İtalya ile büyük bir il.san trırnkatı g-österı-n 

(Baştarafı 1 inci sayfada) wı., B-0hemva, Slovakya ve Macaristan ı~~ıı tı:ır glbl. mnavven bir heddl ve manası Almany::ı. arasında bir mukayese yapmakta 
ka dönmek üzere bu akşam Romadan da~il olac?k'l'lrdır. olduğunu bütün dünya öğrenecektir. ve Brenner mül~katı hakkındaki mütena. -

WeHs Ouçe He görüşmeden 
hare'<et etti 

ô ııamandanberl Al...-nanlar karada hare • 
et.siz duruyorlar. Müttefikler de abluka tat
bik ediyorlar. Bu ölH'ıh dfışmıı.nımızı yen -
IDe'k !~in kiti midir? Yoksa diğer Jstikame\ 
!erde tnzyikim!zl arttırmak mı lcab eder? 

Cenovaya hareket etmiştir. 
1 

Ca..a.) kız halıer!ert gözden geçirttikten sonra .şöyle 
O - Balkanlar statükosu tekeffül e-

Wells, bugün öğle yemeğini, Hitler - a·ı kt" İn!!iliz l?'azeteleri diyorlar ki ya?.maktadır: 
Mussolini mülakatında hazır bu!unmuş 1 ece 1: · •Almanyanın yaptı{; gürültft şimdi yapı. 
Olan K nt C

. .
1 

b. likt . . 1 11 - Ttalvan malları Cibutide gümrı\k Lnndra 19 <A.A.l - İnıtillz gazetelerinin lacalı: bir anla~anm topyekün bir harbln 
Hore Belbha, FlnlnndJyaya yapılan yar- c ıano ı e ır e yemıştır ·· .. ı - · 

tki d
. 

1 
t b f tt . : t d k. 1 resminden muaf ve ticaret serbe~tis;ne fikirlerine göre. Brf'nner goruşme.<; nln e.qruı !eca.atıerine müreccah old.uguna IngUlzlert 

-.ıın taabhura uğramış olmasından dolayı ıp oma u ırsa an tu. d t.. h ıt.e ıs a e e' ere ma?:har olacak, Süvevs kanHh mukavel('· lı"dcflnl Almauyanm ka ı sul tekliflerinin ve Fransızlan fnandırmalt için sar!edllen 
yanı teeeailf etmıt ve demiştir ki: uzun müddet görüşmüşlerdir. wells'e ve~umck: üzere Mussollnlye blldirll- bir ~aV!'ete bememektedlr. Brenner j!eÇld1 
Pakat. b - Fi cinin inkr7ası tarihi nlan mı~ senc~ne ttr; .. n nlandlya kaybolmu.ştur. R d ki A .k mesl teşk'l eylemi.ştlr. miilA.katmda harb ve .sulh mc!lt?lelerinln gö.. 

u ............ a rır. K<ma an ser E:'"' ·""çece 1r. u- Dally Te-legraoh gazetestn1n dlP!omadk rüşüldfı~üne -;üphe yoktur. Hitler bir tanı.r 
l
lliticr •e onun adamları s"'ratle "ft•"'ket et. oma a merı a sefin Filips de, k d ,_ ld b t ,.. kt" T 
~dlr. B!taratların Almanlarla uyuşma. bu görüşmelere iştirak etmiştir. nıı~ t+n!v n'?ntıa bir statü ırr>rilc"ekf ir. muhabiri cUvor ki: tan sulh tekliflerinde bulunmuş, rli~er t.arat 
Dl! da mlni olamaz mıyız? M1itemad1yen Hareketinden evvel Amerika sefaret- l'Tevwırk Times ,ra?ctesi, Fon Ribı. ,, _ mtıer, Berllnde tken Wells'e blld\rdl~ tek tan da Mussol!nl harb devam ('ttlğl takdirde 
.nan bir temayül mevzunbah8 olmalcta _ hanesinde matbuat mümessiJlerini knbul trnnun. bu sıılh t,.,ldiflc>rini Sumn"r lırlerlnl belki değiı;tlrmiştir. Faka.t hu de. Almnnyanın pek muhtae olacağı lktısadt 
~at'i bir ~ 

1 

eden We'l.s, muhtelif devlet rica1ile yap- w,...n('r biJ~;riiii!ini ilaYe edivol'. ğl<;.!klikle her ne olursa olsun, mütte1'tkle - vard'mn::ın bah<ıetmtştır. 
•er f' de etmek içitl kat1 ~ ,.., .. .. 1 . . 1 lririer almak: ~rıııktır. - tıısL goru,,c:me er esnasında hıçbır sulh ta- Sövl,.rıd'~ine rtöre. Alman haricive na-

l tt ... ı..ada I _ l . va s tunda bıılun.madığmı ve kendisine .. ,n. F'i'•l.,rprin tplr-Hn,,.ri kabul edilmedi-
-.7 ne er -uy enı•or ~ d b - ı b tekl'f ki 1 d - .. Jltom J e ov e ır ı va o ma ıgını soy- t!i takİiird". büviik b;t' taarru'l.a frıti;·Rr 

v a, l9 ~~:.A.) - Roma mahfellerin- lemi r. el'ii mesi la71m geld.iQ-ir{ birçok yerde 
~ c~ne goruşnı.e ınevzu.u. B W 11 d'" ·· h · · C · 
1
. , t·..ı • rennL'T' e s, onuş seya atını c onte dı tC'!.-ı-nr etm;c:tir. 

a n.ıır. So • . s· t - h voıa. vapuru ile yapacaktır. Sumner VlelMn bu serait dabiliııd" 
-ttı'~ 3 ' Mnıuşa 1i.dl.e~ ~üyük ekseriyeti, Roma, 19 (A.A.) - Sumne1· Wells bu- sulhün ~ktedilP!Tli•recP~'ne Mussnlinivi 
ı:ı. er - usso ını gorupnesini W ıı · .. ·· •ı d 
N k 

. . • e sm gun Oa e en sonra Amerika gazeteci1e- ikyıa eftilti ''P J\·fu sc;n'ininin sulh "ı~nını 
evvc r a avdetının Ça11amba - ü · . . u· . . A gun ne nne yaptığı beyanatta hususi öğlP. yeme- bir lıfwH tadil etmPSi lih umunu Führı:>re 

tahk ed ışı ıle alakadar bulmaktadır ği S1ra.sında K t c· il k · .. 
Bu :rrıfı 5':ahidlerin tahminlerine göre, Mu; llkatta bulun::ğun:n~ e ısad kib.a· m~- anlatmak rnaksadile Brennere gitti~ 

. . Arr "k b' 1 'k d • vrupa a vaz.1- .,;.;,.• .,,.,"'""""t<>n;r. 
solın ı , ı~rı ~ .ır eşı evletleri hilku- feetni l bittiğini söylemiş ve fakat bu va- _.._ .... _"""11111!'!'._._ ... .------.-ı 
metinin sulh lehınde .. ~~ .. harekette bu- zif@nin neticesi hakkında olduğu gibi z;Mi~"~=ln:\okl~ı=dan K=;_ 
Junm:lk arzusunu gozonunde tutaralr, 1 şaMl intıbalan~ dair de bir şey ilave ~~: ... ,,.,.. C! w '". """.1 f..-.f..:~.,.1·•n·.r. 1rn'nmamt~iır. 

mihYer arkadaşile açık vı aamtml bir su- edemiyeceğini bild.irmiftir. '•--------••••••• 

Avam Ka arasında bir sual: 
(l" arnfı 1 inci sayfada) 

İktısadi h<tt'b nazırı Cro..c::s. ~u ceYa bı vermiştir: 
- Karadenizde harb kaçağı kontro 1ü için bir liman mevcud olmadı~ için 

Alman~aya deniz yolile petrol gelmesi n:e m&rti olma:k imkansızdır. Momrö 
mukavelenamesi. mucibince, muharib memleketler harb ıremıleri. Karadeniz~ 
girrr·ek üzere Boğazlan goeçemezler. 

Bunun üzerine Mander, şu su.ali sormu~tur: 
- Bu nakliyata nihayet vermek ve ablukalyı sık1la1tırma'k için hük6me

tin te.5ebbüslerde bulunmak niyetinde olup olmadığ;-:.11 söyliyebilir misiniz! 
Bugünkü vaziyetin devamına tahammül edilemez. 

Cross, bu sua1e de şöyle mukabele d-e bulunmuştur: 
- Acaba Mander bu hususta ne düşünüyor? (Et.a.) 

• 
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1111•11111,. "Son Posta,, nın Hikayesi "'~n~ S PO R 
1 Gülmeye düşman 1 Ankarada.ki 
Sillllf iU Çeviren : N:m Pf Mt1slafa ...mıı :Hllı"ii lig ma.~la.rı 

BAYBARS 
- G&ılmesene! 1 beş yaşındaydım dedim, değil mi? 

Acaba bana mı söylüyordu? Gazetede - Evet, dediniz. Muhafızgücü Güneşi 7-1,. Yazan: Hasan Adnan Giz 
gördüğılrn, hoşuma giden bir karikatür, - Mektcbimi bitirmiştim. İyi lbır iş sa-
Yiizümde hafif bir tebessüm ızi belli et - hibi idim. [stanbulun oldukça temız lbir Genç:erbir) ği BirJiksporu Basılan han miştı. Fakat bu adam da deli mi idi ki semtinde ufak !bir apaı•tımanda oturu - 4 - 1 yendiler 
bann böyle hitab ediyordu. yordum. Apartıman komşumuzun benim Birinci kısım ı · Çnvuş kölemenlere fısıldadı. 
Güleceğim gelmi,şti: j ya~ımda bir kızı vardı. !Bir .sabah bm Ankara uı~ust) - Bu hafta burada lig _ 

1 
_ - Zorlu bir herife bcnzıyor. Kapıyı a-

- .. Sıma gulmesene! dcdım. I işıme gitmek için apartımandan çıktığ:ın maç',laıımn son mü.sabaltalanna devam e • . 1 çar açmaz hemen üzerine atılın, sozünU 
Gozlerını gözl rime dıkmiş, ayJrmı - ~ zaman pencerede g .... ünmüc:, lbaygm bay- dildi. !İlk karşılaşma Guneş ııe Muhafızgiıcü Musa vau.SI bıtırrneden kapı şiddeUe açıldı. Uç köle-

?"~rdu, ~e yalan söy'iyeyim; birdenbire gın gülmüştü. Alkşamüstü ben dönerken ara~nda oldu. Duba ilk dakikalardan lt!ba- - Hey baba Merzuk rabuk kapıyı aç!. men karanlık oda va atıldılar, fakat birden ıçımc hır korku g lm'c-tf ım-·•· b ren Muhafızguclillerin hemen üstünluğü ele ~ J 

e ı:s.. ••• o, gene pencc~ede idi, gü t:A sırası ana - V·--·- r°"'"'· Ne ·-·'-·orsun? kıvranarak birkaç adım geriye sırrudılar. lh;~·· .. k nlarak Güne~ yarı .sahasma yerl~Uklert ıö. ..~ı~ı ~· ~w., ~ 
..... ~unun hele, Kadıköye giden tenha gelmişti. Yüzüne bakmış, çapkın çap m rüldCı. ouneşllıer rakiblerine gol fırsatı ver- - Ben yabancı değd, hemşerın Hacı Odadan çıkan sarkık bcyaı bıyıklı ve dev 

vapurun yan knmnrasmda iki kişiyiz. Bir gülmüştüm. me~ek 1~1n çok çalıştılar, fakat b~ gol ye_ İlyas! Şu beyden gelıyorum. CÜ-seli bir adam, daha doğrusu bir in .. 0

• bır de ben... - Ma,ŞnlJah... diler. - Dur bıru bekle!. san azmanı, üçunü de bir hamlede silke-
- Peki efendim, ıeml'.c.dersiniz gül _ - Lfifımı kesme, gülene nasıl kızar .- Ildnrl d~vre ~'.1"'larında ~1J'38.ttan is.Wade lhti)ar hancı ya\•aş yavaş, kufrede - rek ellerinden kurtulmuştu. Onlar bil' 

mem. sam lUum k<>sene de öyle kızanın. f şte etme.sini lbilcn Gune§lller lk.i ıuuı gol kar.an k k p ın kol demırmi kaldırdı Man - ko .. eye ""kilerek hanr~rlcrini çektilel'. ~ "}" .. r·k dılur. Muhafızlılar bunun iizertne iki gol da- re a 10 • Y s- Y 

- c: Şımdi de dudaklarmdn acı bir tc- O gtınden sonr~ k~I'§ıhk~ı ~· uş~uş u · ha yaparak maçı 7.2 kazandılar. dalı çekmı:ye vakit kai..'l'ladan knpı şid - Dev cüsseli ihtiyar çapaklı gözlerini' o • 
b('.5Si.ım var. sana gtitme dememiş miy _ Ve nihayet evlendık. ~v endıoımlzın haf- Gunün ikinci maçı Oençlerbirllğile Btrlllt- detle nçılnrak !boğazına bir el, göğsüne ğuşturarak küfürü bastı. 
!im? tasındn daire arkadaşlarının bana bıyık 6por arasında oldu. Birinci devreyi Gençler bir hançer dayandı. - Vay uyuz tazılar vay! Yanlış kapı 

p k altından güldüklerini hissetmtştim. Acn- ' 2_1 gallb bttlrdlle:r. _ Sus kurulda.mal çaldınız be, içeride bir kese bakırdan - e i gülmiyeyim, emredt•rsiniz am- d ' :rı.ı ak t o .... o ı ııı, da'-• ... 11 topl 
rn ba neden böyle gülüyorlar ı ı.n.er e - ~vr ...... e euç t\rblrlı,ı;;I ~ ~er u ömrunün yirmi senesinı Filistin çöl - başka mangır yok, dördünüze bir kile 

a. miştim, amma üstelememiştim. Ne kadar oynadı Vf' 2 gol :ya~~rak maçı 4-ı kazan.. ]erinde cins Arab atı çalmakl:ı geçıren buğday bile düşmez . 
. - Amması fılfın yok, gu'lme de gu-zel '? p k L'J . B ık· n dı. Gençlerbl.rlığl bu musabab ile flilen f8l'll h' Ça 

ı zamnn geçtı. e ıuı mıyorum. e 1 0 piyonlu~ kazanmış olmaktadır dklncı Mu. irı govde!ı '\epo5 bıyıklı baba Merzuk ıç VU§: ~z~ oturalım, ne senın b<l§ın betaya beş €Ün; bir akşam apartımaııın kapısını hnfııgücüdür. Ankaradan mnıl • kümeye ogt. de korkak bır adam dcğııdt. Elındeki - Kendine gel -dedi- biz soyguncu de-gırsın, nt:' de benım. · b' .. 
çaldığım zaman karım heni si~~ı _ ır gu- r~cek bn iki l:lilbiln ligde puvan vaziyetleri ışığı biraz ileri tutup da sekiz tane köle- ğil, bu memleketin inzıbatma memur kö-

- Pekala efendim, siz nasıl emreder- lüşle karşıladı. Ben bu sinsi gulüşun ma- 4oyled1r; menin avludan içeri yirdiğıni gôrünee lemenleriz. Hükılmetin emri var. şimdi 
seniz, )alnız ricam. nasını ancak yatak odama girdiğim za - Maç o B M at Ye P.u. fena halde canı aıkıldı. Daha o sabah tam 1 yanınızdaki kadınla beraber sizi tevkile - Hafıfre m · · ıec~ı._ ~Jıçlerbb'Jiğl 12 10 2 O 41 7 34 

• 
1 

gu <=4>İn 0
1

maı. man anladım. ÇünkQ kanrr;'l boynuma .Mu:m~ zgucü 12 8 2 2 47 ıt 30 yedi tane çil Mısır altıru sayarak, Bedevi- geldim. 
- !'~kı efendim olmasın, merak bu ya, sar1

1
Jp tatlı bir gülüşle yüzüme baktığı Harb!ve, :Blrllkspor maçmdan &Oma An nin birinden bir deve yükü ~alınmış e~ya İhtiyar gürültülü bir kahkaha attı. tahmıııune güre zatıôliniz gülmek dil§ - an nasılsa karyolanın altına görum iliş- kara Jig maçlan nihayet bulacaktır. satın alıuı§tı. Dilifilanlanndaıı bırısi onu - Yanımdaki kadınla mı? 

manısınız. mic:, oradaki herifi görmüştüm. Ben ıie * hükümete haber vermişti demek. Şimdi - Evet. 
- Aferın sana, bravo; ne de güzel kes- güldüm, bu ne acı bir gülüştü bHsen.. Mektebi'-' ar.aaı futbol ~uı n ne olacak diye düş'iindü. Hiç i<lkaya gel- - O da kim? 

fcttin. Gülme ha! tı sonracian ne mi oldu? Onıı mu soruyor - kır koşulan miyen kölemenleı· k~dılar mı ınsanm - Yanındaki kadın ~te . 
. -:-

1.Iayır gülmiyeceğim efendim, keş - sun? Gülünç oldum, gülünç. Paznr gilnü burada m.ektebliler ara&nda pestilini çıkarırlardı. Gırtlağına snrılan - Nereden çıkmış o kadm?. fımı "lZ de takdir tt·-· , . . GeM'Yliş olc;un futbol ve kır koşusu musabakalan yapıldı. h . . . b z daha Al di ? S . le ber"'ber 
kada benden1z' de ıbgımz ıçm, şu daki- - .x. r" .. . . Muh.nfı~cü .!:aha.,ında yapılan futbol maç çavuş ançerın ~vrı ucunu ıra - ay mı e yorsun. enın .. 

. ın e azı ııoksan1anm - Dıkkat et guleyım. deme .. ba vapur larmd:ı oazı 1!.<iem Ticaret llsest takımını goğsüne dayıyarak gürlerli: gelmiş. 
yanı nasıl söyliyeyim, bilrnl'k istedi:Yi~ da Kadıköye yanaşrnı§. \'-o. Erkt'k lisesi Maarif Cemlyetı l1.<ıea1 ta_ _ Birbinmizın ne mal oldugunu peka- İhtiyar, hiddetle Merruka döndü. 
noktalar old.~ğunu takdir buyunırsu~uz. Vapurdan çıktık. Gülmiye d~man a - kımını 8-D yendlle.r. İnşaat Usta okulu 1le la biliriz. Ya baba Mer..:uk, eğer elimden - Ulan rengi bozuk! Ben buraya biı' 

- Evet, oyledir zahir. damdan yakamı kurtarabilmi§tim. Onun Pol.L! koleJJ ta.kımlan sayısız ~r.abere t.a.ldJ yakanı kurtarmak istersen suallerımc kadınla mı geldim. 
- Bınaenaleyh zatıaliniz gu··1mek düş- yanında iken kendimi gülmemek içfo zor lar. doğru cevab ver! j Hancı mırıldandı: 

manı o'm b 1 .. 1 bT d 19 Mayıs st:ıdyomunda yapılan SOOO met • • E . h y . dak' d lik nlıd hah • . nn zın esbabını kısaca izah et _ zaptetmiştim. Artık bol o gu e ı tr ım. rellk Jnr koşusunda in aat wtadan tmıau - Başustüne ya seydı. mrınıze azı- . - anı, yanın ı e ·a an se-
senız. Fa kot nedense gülemedim. ıo 47 dakikada blr1ncl, Gazi &Hınden Cevad ırım. dıyorlar. 

- K1 aca mı izah edeyim' 
- Lfıtfen efendim. · 

- Esasen kısaca izah edeceğim, çünkü 
bunu uzun uzadıya izah etmiye ömrü be
şer kiıfi geJmez. 

- Ya! Demek öyle .. 
- Muhakkak.. başlıyayım mı, nereden 

başlıynyım? 

-:_ Nereden arzu buyurursnnız, malu
mu alıJeri gülmek. 

:f' 
- GüJrnek, e\'ct gülmek. İnsanların en 

ena en k" " 
•. otu hı biatleri bu değil mi ben 

.kendbı nefsimde yaptığım tecrübelerl: bu-
nun ·· ı -

oy c olduğu kanaatine vardım 
- 0 1abilir amma_ · 

- Daha tercdd" d ü . -zil 1 u ın edıyorsunuz, ıo-
mc nanmıyorsunuz ha' 
- Aman bey · : 
, ım, sıze inanmamak olur mu. 

Vapurun hareket 
B saati delmı·.,.1· ır düdük öttü: e ı• · 

- Benimle rn1 alay ea· l lf' . ıyor ar? 
- aşa, kimın haddine dü .. · 

puru hareket etti . l şmuş kı, va-nyor ar. 
Oradan kaçmak · . . 

Çirm · 1· ıçın bır fırsat ele ge -1f ım. 

Giilmek yüzünden gülünç olduğu için ikinci, Ahmed üçüncü oldular. - Sabahtan bu saate kadar hnna bır J Yatakta yorganı başına kadar çelonif 
uiHmiw• düşman olan adamın hali, g~ - Attcılık tqrik mü.sahü&ları erkekle bir kadın yolcu indi mi? 1 biri yatıyordu. 
Jünc. oldu klan halde gı1lmiye düşman o- Bir aydanberl atı§ poUgamında yapılan YUreğine biraz su serpilen ihtiyar se· 1 Çavuş ümidle ileri atıldı. 
lamıyanlar yüzlerce binlerce insanın ha- atıcılık tt'~vlk m.üsabakalar~ birinciliği bu vinçle cevab verdi: - Şunu uyandınn ookalım? Kadın mı, 
'inden daha gülünç değildi ki... hafta sona uıni.ştir. Son gune kadar 35 IPU - Hanımda topu topu üç müşteri var erkek mi yüzünü görelim? 
. ..................... ..... ................................... Tanla blr1nc1 dereceyi kazanan Fahri, Mus d Ü .. 1 ı · h ta du' en İht ' "Y " 1 a· 
Eıtersanjıb1 ih"a~atta döviz 
karş 11 ' Q ' 485 'uru~·an öd0 •fyor 

Enterşanjabl takas auretile ithalat ve 
ihracat yapı1an memleketlere sterlin ile 
5atış yapan ihracatçılann döviz karşılık
larının Merkez Bankasınca 485 kuruştan 
ödenmesine başlanmıştır. İngiltereye ya
pılan satıılann bedelleri resmt kur olan 
52[ kuruştan ödenirken bunlann bu miJc
tardan ödenmesi ~irazlara yol açmıştır. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre bu 
vaziyet son günlerde beynelmilel piya
sada sterlinin dÜfrllÜf olmasından ileri 
gelmektedir. 

Bir doktorun glnluk 
notlarından 

tar Sft_, Mit t N rl aa·d ~A ya ı;.ey i! ç gun evve ge ıp as oa: ıyar gene çavuşu gogus e ı. a, oM>u, 8 , u ve ı arw .. ua ya • h 
1 

'k' 
;pılan avakt.tı dest~kstz atıf final milsbaka bir Yahudı bezirgan]a bu saba ge en l ı - Doğru yapmıyorsun arkndaş! Bu 
sındn Mit.at birine.iliği ve Sami tt.lnclllğl eı~e 1 

Türk muhaciri. işdc bir yanlışlık var, biz sizin aradığı .. 
etmişlerdir. Rozet miisabaluı..-ıını .Mahmud _ İkı Türk muhaciri mi dedin? Biri nız adamlar değiliz. 
kazanmı~tır. kadın mı? - Senin adın ne? * _ Havır! Ne yazık ki ikiı;;ı de erkek. - Bana Ankboğa derler 

lta:tak ~müsabakaları Zaten h;nda ihtiyar ve acuze karımdan - Yalan söy!üyorsun. 
Halke'.'1 tarafından tertJb olunan kayaıt ı b~a bir dişi mahluk yok. Eğer onu da _ Ben bu yaşa kadar yalan söyll:!me· 

.'PQr m\ısabaknlan !:'lmadağında yapıldı. 600 d lı bana buy:ük bir ıyJlik dim. 
metre mesafe dahlllnde ve 1ki yba me.tze başım an a rsanız { .. . . . . 
irtifa tarkı ıve 20 lapıdan mürelclteb olmaktı yapmış olursunuı:. - Bu yaştan sonra soylıyebilırsın, ıü-
üzere yapılan ıılalom mü.~abab.sı netle&inde - Açık.göze bak! Bir zamnnJar bıze çin bizim vazifemize mani oluyorsun? U
birinclllğt Asım. iklnclUği Rasını, ü9üncillütü kalp para basan babanı satmıştın. Şimdi yandır şunu, niçin tercddüd ediyorsun? 
Ml~t. dordtinclilüğli Şemsı, beşlnclllğl Swnl, de .karını nu başımıza bela edeceksin. ' - O çok hiddetli bir çocuktur. Şimdi 
altıncılığı Gatlb banm1'}ardır. ÖntimHzde Lfıfı başka tarafa çevirme' Bu sabah böyle odamızın basıldığını görilrse kızar 
k1 harta iniş müsabakası yapılacaktır. . . ıct · di d d - · ı ? bi k k 

iki kışı ge ı yor un, egı mı. r nvga çı arır. Kır ınektd>leri •oley1'ol madan 
- Evet! İki kişi. ÇaVU§, artık sabırsızlanmıştı. Kıl mektebler! Yol~ybol Ilı heyetinden: 

20 3.1940 carşamba günü Kız Muallim melr. - Nece konuşuyordu bunlnr? - Erkek misin, kadın mısın, nesin be? 
teblnde yspılaeat ~leybol ma~ları: - Türkçe. Diye atılarak yorganı çekti. 

İst. Ku ll&esi - K.tz Muallim M. aaat 115, - İkı kışı, bu sabab gelm1şler, türkçc - Sana erkek olduğumu isbat edece • 
Kandilli L. - İnönü L . .saat 25.30, Erenltöy konuşuyorlar, bizim aradıklarımız mu - f(ım. 
L. - Cfimhurlyet L .saat ıı. hakkak bunlar olacak! Çavuşun yanağında bir tokat şakladı. 

Balkan lur koşularına girec-ek Yanan n _ Fakat ikisi de erkek bunların. Yataktan fırlıyan sarışın bir genç hid • 
, 1 1 !ulkıoslat• ekktpleri ıe1t1yor _ Sus' Senin böyle şeylere akJın er - detle soluyordu. Çavuş kılıcını çekerek 

- Müsaade ed . 11======-==---=::::z=======I 
er.senız vapur iskeleden Zatülcenbler aynlırken seyredecekt' Be 

yıhrım da... ım. n buna ba-

- Olmaz, başka bir .. 
vapul'iun · k gun seyreder.sin, 
ao··reb·ı· .•s eleden ayrılışını her zaman 
• ı ırsJn anırn.. ~-

. --~..., ıus:ni her zaman gö-
:~;e7.Sın .. Söyliyeceklcrımi dinliyemez • 

' ne dıyordum. Ben .m.ı . d-e ... mıye ı1şma -
nım .. ah beni güJdürmeseıe d' 

- Sizi kim ·ıd·· d'" r ı. ·· 
gu ur u. Orta oyununda 

kavuklu mu, yoksa komik Naşld mi ok-
sa lUzım mı? 'Y 

- .Bırak onları, b<.>nim onlarla l§° 
yok. Beni Hk defa annem güldürdil. ~= 
ha o zaman beşikte idim. Gözlerimi açtı
fım zaman annem başucuma gelir, thani 
ç~cu~um. bana gülücük. diyerek beni 
guldurmıye çalışırdı. ı 

- Bu fena bir ey mi? 
- G"ld" 

? u . ~rınenin, gülmenin iyisi olur 
mu ki. Dın ıe hele, oldukça büyümüştüm, 
yaşım ?n yediyi bulmuıtu. Bi1.im mahal
lede bır tahtaboc:]u "V va d E . k 

~ " r ı. vın ııı 
ben orndan geçerken tahtab k 
rek k .. oşa çı ar, gev 

gevre gulerdi. Ben de gençtim, ba-
na gülen bu kıza Aşık olmu.,. · B ü 
~ ••" dü' l ıı•Um. U y z--.:n e ... n z eri bir Yerde d d ,, _ 1 . uramaz ım. 
~ce erı uyuyamazdım. 

- Hepsi bu mu? 

- K~şk~ hepsi bu olsaydı. 
- Yırrnı beş yaşımda gene gUimek yü-
nden bedbaht oldum. 

- Gnldilnüzde mi bedbaht oldunuz? 
- Gfüdü de bedbaht oldum, güldüm de 
dbaht oldum. Dinle beni hel . . e .. yırmı 

Bu kıt tura Ye her tilrlü atülcenbler 
oldukça görülmfiftfir. Z&Jlf .,. :na.hlf bı.. 
zı ıençleC'de quk a~nlıtınm da fid -
deW t.ea1rUe bu hastahla tutuldukları 
eöriilmektedlr. ZatOlcenbler ,erek has • 
talık oma.sında ıre serene JıMtalıktan 
li?nr:ı çok tyt teda'11t 1.stllum eden hu.. 
ta.httır. Butalann ucarl 1k1 &J yatakta 
katmaları nı.ecburldlr. Tabibi müdav1n1n 
hut.ay. •ık aık gerek aerlrl muayeneler 
U 1 ve ~erekse rontcen mua7enelertle ta_ 
ktb etmeıl muhaktat llzun.dır. Zatül_ 
cenb'erln verem hutalıb lle münasebet 
Ye allka.sı çok aöylenmlft1r. Gerçi bu a. 
IMca mevcuddur. Ve ıatlllcenbler:in bil -
haas:ı nekahat deYl'e$1nde ~ok iyi bakıl _ 
rnaları blr kaç haftalar dereceı harareL 
lerının, ahvali umumlyelertnln llontrol 
edilmeleri bu noktal nazardan elzemdir. 
W.aamaflh birçok zatülcenb vak'alan 
gördilk ld tamamen !yilqmifler :ve ara _ 
dan yıllnr geçtlği halde b.lç bir verem 
Arazı ıöstermemlflerdlr. HeP11l bugün 
normal hayatJarını .sfirmektedirler. Yal. 
nu: ıerek hnsta,Yı ve gerebe ha:ıtanın 

muh!tlnl dalma lku etmeli hastalığın e. 
hemmlyetıni zaman zaman kendilerine 
tznh etmek tabibi mfidcı.Tilerin e.n ba~lı 
vas!re.<;l olmalıdır. Zatfilcenblerln teda _ 
vJ.tıi teraddl ve istirahati ınuUakadır. 
Kal<ılvum iğnelerinden de çok ıstilade e. 
dilınektedlr. Dahilen verilecek UAçlar 
hal ve vaziyete tAbl okluğundan bu ı., ta
mamen doktora atd bir meseledir. 

Ce•ab iııtlyen okuyuculanmın posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tak. 
dirde istekleri nmlCabelesi• kalabilir. 

8 .r ne va Rn Ir QŞUsnnl\ şt!rak M!ect'k ' . . . · k k 
Yunan ore Yug<Way takımıan re~ruyona mez. Bir kadın ıstedığı vakıt er ek ı- arkadaşlarına haykırdı. 
bildirJlmt~tlr. vafctine gırebilir. - Tutun şu köpekleri! 

Yunan ekip! : K.lryakldla, Ragazoe, Atana • '.Merzuk başını salladı: Onlar kuvvetlerinden emin insanlan• 
yaa, Mavrapostolo.s, N!cas. _ Evet hakkınız \'ar!. o endi ·esiz tavrı ile kavgaya hazırlandı • 

Yugo<:lRT eklpl: Kotllk, Burcan, Kvaf, _ Şımcü ıbize <>nlarm odasını göster. lar. Galiba kanlı bir dövüş olacaktı. B~ 
Glonnr. 1 • b k der- k .. · 14 b ... n~ numen ek1pl ukerllk dolayı.~ııe gelem!ye - Llıtien gırt agımı ıra ın;anız den apının onimde te aşlı lr ses ,.._,... 
ct'tır.ı blldlrrr.ıştır. Atletizm federasvonu hal emrinizi yerine getiricım. seldi. 
Türk .sefareti vasıtasile y<>nlden blr tPşebbüs - Ha onu unutmuştum. - Araba ile biri karlın, biri erkek fkJ 
yapmı,tır. Elim baba Merzukun moraran boy - yolcu geldi. f ~ri girmek istiyorlar bıra-

Bulgar ekip! henüz malfım ddlldlr. nundan çekerek askerlere döndü: kalım mı? 
Yanan ve Yugo&n eklplt>r1 Cuma &lbahı .. . . H d kt . 

trenle gelml~ olacaklardır. - Dort kı~ı kapıları tutsun. an an 1 Ça\•uş hemen sofaya çı ı. . 
A letler doğruca Büyükadaya götü:riUecelt hiç kimse dışan çıkmıyacak! Musa, Sa -, - Çabuk hiç belli etmeden fçerı alın 

!erdir. dık, Sungur siz de benimlp beraber gelin. ve knpılan muhafaza edin. Sabahtanbert 
- Haydi Hacı yolu göster! arndığımız onlar olacak'. . . 

0fl,, hftS wprdt\ yannttt crktı Ben adam ve kir'ı bir merdivenden 1 Dörder, dörder merdıvenlerı indı. A· 
· · · ' kt ı B k" "k bir so- .ıı... avluda uzun boylu, mavi gözlü ve Ev\•e1ki gece ve dün şehrimizın muh- 1kıncı kata çı ı ar. urası uçu j şa6' . . . 

f d · 1 dört ododan eğri burunlu bır erkekle sıyah!ar gıyln-telif semtlerinde beş yerde vnngın çı1t- :!anın etra ın a sıra anan . . . , 
f k t h · .::ı ~ f · 11 rl ll·b,,rettı' 1Ierzuk merdh·en başmdakı 1Jk mış bir kadın vardı. Çavuş )anlarına yak-mış, a a <'psı ue c~ra a sıraye e ne .. · 

1 
t . 

mevdan verilmeden Hfaiye tarafından kapıyı gösterdi. nş ı. . 
.. ~d .. ··ı .. t•· _ lc:tc bu odada yatıyorlar. - Nereden gelıyorsunuz? son uru muş ur. ır kl d M d 
Kadıkövünde nhtım caddPSincle 36 sa- Çavuş, kapıyı birkaç k<:!re t~m~ ~ ~ - nan an. 

•ıh Ah~dc aid evin birinci 'katından, İçeriden bır se5 çıkmayınca e me emı~ - Adınız ne? 
b ı d Nice sonra boğuk ve kalın bır - Fakat bu sualleri niçin soruyot'Stl'" Beyoğlunda Perçinli sokakta Şişli hanın aş • ı. . 

birinci katındaki canta imaliithanesfn- homurtu duyuldu. 
1 1 

N 
· k Canını ,eytanlar a sın. e '1Uruyor-den, Taksimde ValıdeçeşmPde tavu çu - , 

Resadın mutasarrıf bulunduğu evden, :sun kapıyı·.. . . 
Taksimde Talimhane meydanında 8 sa- - Aç, muhım bır haber var. 
yılı apartımandan ve Galatada Perşembe - Mühim bir haber vat'Sa bana ne git 
pn7nrmda Fazıl sokağında 2R-28 sayılı sahibine sö~le. . . .. 
binanın üst katında bulunan bir ayna l- - Haberı sana getırdtm. Çok soylen • 
malAthaneslnden yangın çıkmıştır. me aç kapıyı. 

Avna imnlfithanesindeki e§yaların si- Odada bir şey devrildi. 
gortnlı olduğu anla~ıldığından bu ynngı- - illan itoğlu! Açarsam şimdi sana 
nın ne suretle çıktığı araştm1maktaclır. gösteririm. 

nuz? 
- Vazifem övle icab ettiriyor. 
- Senin vazifen beni alakadar etmez. 
- Eder mi, etmez mi şimdi görürüz. 

Sizi tevkif için emir aldrm. 
Keskin bir kahkaha: 
- Demek beni tevkif edeceksiniz ha? 

Fakat ne hakla? 
- Hükumetin emri var. 
- Hangi hükfunetin? 

(Ari.:a,,ı ~ar) 
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(Memleket lla berleri) c!okatta Pasi~ korunm~ . 
Edirnenin unzelleştirilmesl 1 Nafia Vekil.inin . . tecrnbelerı yapıldı 

i . d d"l" Konyada tetkıklerı l 
şıne evam e ı ıyor Al~~~ 6~ı::%un!~ ':.'~::~ , 

( 

Birçok yerlerde istimlak muameleleri sona erdi, 
Üçşerefeli camisinia önü açılıyor 

Trakya nalband kursları faaliyete geçti ) 

tetkikten sonra şehrimize dönmliştür · l 
Yanında Vekalet Su ~leri Umum hfü· 
dürü, Konya mıntakası 15 inci sulama 
idaresi mühendisliği şefi. Vali Niza! -
mettin ve Konya meb'u!lanndan Mus
ta ra Şevki. Fuad ve Klzım bulunu -
yordu. 

Vekil Çuınrad&ki sulımwı heyetine 
oradan şimale doğru bir Efua kanal ile 
lüzumu olduğu kadar lokinci kanalların 
açıl-=nasını emretmıştir. 

Ali Fuad Cebesoy ertesi sabah Bey
sehir bölü civarından ba'şlıyan ana ka
nalı tet'kik etmiş. Sarısu adile meşhur 
0lar. suyun da Beyşehir gölüne akıtıl -
ması için verilen eski kararın yerine 
ı:etirilmesini söylemiştir. Ayni gün Ve 
kil HalkC'vinde halk, esnaf ve müncv -
verlcrle J<rınusmalalr yapmıstır. Halk 
bilhassa şu d:Jekler üzerinde durmuş -
tur: 

Sehirdeki elektrik kuvvetinin ço -
~.altılmas1. şehir ve kaT.alardaki yolla
rın i~e yarar hale getirilmesi. !Ulama 

Edirne (H~) - lstanbulda Selimiye<k P'fft tatbikat mektebinde Trakyanın i';'lertnin hızl~ndırılmast, Konyada 
cltıncı devre nalband kurslar& uçıldı ve Trakya vilayetlerinden seçilmiş olan ge~ muhtelit olan lisedeki kııı talebelerin 
köy nalbandları malwllerinden harckP.t ettiler. Bütün bunların masrafları Ziraat kı7- ö~retmerı okuhında lise teşldlfttı 
Vekaleti 1 ii ~ ıdendir. Şimdiye kadar umumt müfettişlik ve köy bütçelerin • 

vapılarak orava alınma~. ikinci bir or-den verilı < • 1 
! yatı, 11em~ masrajiarı Ziraat Vekaletinin idi. Tamamını 11eni 

ta okul ile bir ticaret okulunun açıl -
çıkaıı J ıı •1ıarınca Vekalet kabul etmilti1'. Resim tcılebel.eri ders M!sı. çif e tedrisatla okuvan talebe _ 

esnasındıı gösteriyor. 
lerin u<Tra<lıkları mü~lilatm izalesi. 

Beledı) enin Üçşerefeli camisi ile At:ı- decek miktarı bulacağı anlaşılmaktadır. nüfusu cok olan kazalarda orta okul 
türk parkı arasındaki harab adanın orta-! (Atcuk Esirgeme Kurumunun temin f'dilmesi. 
~an kaldırılması hususunda verdiği kara- ı toplantı~n AH Fuad Cebe..cıoy üıe elektrik. c:u v<> 
rm tatbiki için bu sahada gereken istim- Vilayetimi~ Çocuk Esirgeme Kurumu: kanl'll i~1erile bizzat me.•Hrol olduğunu, 

nun senelik toplantısı eski belediye reisı hunların ba~cmlması için elinden #!elen 
Mk muamelesi sona ermiştir. Esa~en bir Ek 0 · ba k ı ğ d ı 

rem emıraym ş an ı m l yapı - vardımı vapara~nı. m~teb isleri için 
kısım dükkanlar mal $ahibleri tarafın • ı rnıştır. te<:~bhüslere giriseceITTni vadetmi~tir. 
ti.an yıktırılmış ve enkazı taşınmıştır. Bu toplantıda eski idare heyetinin ver- Vekil. müzevi, oortivi. kolorduyu. 

Ayni zamanda Eskicami karşısında'ıd di~i rapor okunup kabul edUerek büt- müfettişliği, hükumet dairesini. bele -
Çubukçular adındaki hamam enkazı da ÇP müzakeresine geçilmiş ve hesabatı tet- divcvi nvare'" Ptmi<:tfr. 
ortadan kaldırılmakta ve bu suretle umu- kik edildikten sonra yeni seçimde ku • 
mi müfettişlik binasının etrafı açılmakta- rum ba~kanlığına Trakva umumi müfet-
dır. ı tic::li_ğj memurlaı:nda M_~h.ı:'~d G~ndem, 

,... ı t"t·· h 1.. asbaşkanlığa eskı malmudunı Rasım Er· ,,eçen yı ın u un ma su u .. 
tür. muha~ib1iğe Suleyman Kıyıcı, vez -

Trakya mıntakasında geçen yı 1 ın tü- nedarlığa Tevfik Kara Bekir, katibliğe 

Çankır' H~ f lıpyinıtP. P~rtinin 
gönderdiği fi imler gösterilmege 

baş landı 

Tokat (Hususi) - 14 Mart Perşembe nlmışlardır. Tecrübe büyük bir sükUnet 
günü burada pasif korunma tecrübeleri ve tam bir intizamla devam etmiştir. Va
yapılmıştır. Saat 15,30 da verilen alarm limiz İzzettin Çağpar tecrübeleri baştan 
işareti üzerine dükkanlar derhal kapan- sonuna kadar bizzat takib etmiştir. 
mış, memurlar vazifeleri başından ay - Resim?er tecrübelerden görünüşlerd1r. 

Adana öğretmen erinin 
top 'antıla rı 

Ceyhan çiftçisine tohumluk 
buğday tevzi ediidi 

Adana (Hususi) - Adana Merkez ilk Adana (Hususi) - A!dığım mali'ımata 
okul öğretmenleri haftanın her Perşem- göre Ziraat Bankası Ceyhnn çiftçisine 
be günü üç ilk tedrisat müfetti§inin ida- 16.9,000 kilo tohumluk buğday tevzi et • 
resi altında toplantılarına başlamışlar - miştir. 
dır. Bu içtimaların esasını, mesai birlik-

leri vücude getirmek ve programlaştır:ıı- Nazillide yeni yollar yapı hyor 
mış bir met.od dahilinde çalışma sahası 

Nazilli (Hususi) - Nazillinin yol..suz
hazırlamak teşkil etmektedir. 

Adanada elektrik fiatları 
yükseldi 

luk derdi kısmen zail olmak üzeredir. Yu 
karı Nazilliden basma fabrikasına Jcadaı 

devam edecek olan (22) metrelik ~nİJ 
bülvarın inşasına başlanmıştır. Fakat bu 

Adana (Hususi) - Mazot fiatlarmın yapılış pek bati gitmektedir. Bôyle bii • 

yükselmesi dolayısi1e Adana belediye- yük işlerin iki araba ve dört ışçi i'e ba§a
sinin işletmekte olduğu elektrik ~irketi 1 rılanuyacağı meydandadır. Yolun bir an 
kiJovat fiatlarını yükseltmiştir. Kilovat evvel inşası için belediyenin faaliyetine 
20 kuruşa çıkarılmıştır. 1 hız vermesini bekleriz. 

---- ----
tün mahsulü mübayaatma başlanmıştır. Süleyman Yündem, azalıklara da Mihri 
fütün fiatlarının müstahsili memnun e- , Öncy ve Hasib seçilmişlcrciir. 

Çankırı (Hususi) - Ha1kevl sinema-
sında Halk Partisi tarafından gönderi - r.A!!f __ ,.... Saadetin.zdir... .._.-:-, 
len filmlerden cHatay ve gençlik bayra- F.'~i"llll~~~~~~F'J'."""'7'~t':r't:"'::"'T._,...~':!:'i""'-:"~~~~~!"i'ql 

Tokatta Halkavleri 
bayramı 

Toknt ( Hususi ) - Halkevlerinin 
açılış y1ldönümü buradc..ı da büyük mc· 
rasimle kutlulanmıştı r. Resimde me -
rasimden sonra vali İzzettin Çopan ve 
meb'uswnuz Cemal K.ovalıyı yerli saz 
heyeti ve davetliler arasınd~ görülmek
tedir. 

Adana Pos ormanlarmdan aza:r.i 
istifade temin edilecek 

-
Ed i rnede 1 O saat mı. na aid güzel filmler halka mecca -

nen gösterilmeğe başlanılmıştır. 
durmadan kar yağdı Bundan sonra Partinin bütün Halkev

- terine göndereceğini bildirdiği 160 film Etlirne (Hususi) - Lodos rüzgar 
larının tesirile ba'.har ılıklığı gösteren 
havıı bu sabah değişm~ ve kar yağ -
mae-a bac:lamı~tır. Tam 1 O saat müte-

peyderpey gelecektir. 
Bu fi'm üç hafta halka gösterildikten 

sonra Kastamonuya gönderilecektir. 
- ---· -- . - - · 

mad;yen yağan 'kar ancak akş.am 17 ae Yozgad vi'ayet meclisi 
durdu . Kıc:ın şu son günlerinde bile ha-
vaların ~·aptığı muziblik hiç de hoşa gi- top lanfllarım bitirdi 
der hirşey olmamıştır. Yozgad (Hususi) - Yozgad viltlyet 

Di~er taraftan da lodos rüzgarlan - meclisi umumi içtimaına son vererek 
:.'lın tesirile Balkanlarda eriyen karlar daiHm·ştır. Vilayet bütçesinde bu yıl 
nehirlerin sularını birdenbire yükselt Nafıa. Maarii ve Sıhhat işlerine ehem 

Adana (Hususi) - Adana bölgesinde- miş ve münhat arazi ıkısmen sular al - miyet verilmiştir. Bir halkevi binası 
ki Pos ormanlanndan bu yıl azami dere- tında kalmıştır. insaatı için tahsisat ayrılmıştır. (65) 
eede istifade edilecektir. Bu rnaksadla "' va taklı hastane ( 75) e çıkarılmıştır. 
~nkaradan gönderilen heyet Adanaya Ad~rnada agaç b Y "~ mı Bir de imdadı sıhhi otomobili temini için 

lmiş ve işe başlamıştır. İlk iş olarak 
1 

Adana (Hususi) - Adanadu yapılan tahsisat ayrılmıştır Daimi a?.a'ıklara Yoz 
f0,000 liralık bir revir tesis edilmektedir.! ağaç bayramı pek alakalı ''e neş'eli geç- g&ddan avukat Kamil Erbek, Madenden 
'Diğer taraftan ormanlar arası yollarının miştir. Bayram Akkapı köyü okulunda Haşim Tatlı, Sorgundan Mehmed, Bo -
inşasına da başlanmıştır. Bu suretle n- kut1anmıştır. Bu münasebetle öğretmen ğazhyandan Rasim Öztürk seçilmişler -
t ag nakliyatı kolaylaşacaktır. Pos orman- Bayan Sabahat Seyhan tarafındnn bir dir. 
larında kesime yakında başlanacaktır. konferans verilmiştir. 

----------

Tokat Korkomutanı şerefine verilen ziyafet 
lzmit hususi muht'sebe 

mUdU rUnUn t· ftisleri 
İzmit (Hususi) - VilAyetimiz hususi 

.muhasebe müdürü Mu~tafa Erden, bera
be.dnde hususi muhasebe varidat müdü
rü Hilmi Tün olduğu halde Adapazan ve 
Hendek kasabalan na giderek tahsilat ve 
muamelat işlerini teftiş etmişlerdir. 

Kadirli kazası belediye aza rarı 
istifa etti 

Adana (Hususi) - Bugün Kadirli ka
zası belediyesinin on sekiz 87.&sı birden 
istifa etmişlerdir. Buna, aralarında, çıkan 1 
ihtilaf sebcb olmuştur. 

Bi lecik Nafıa mUdUrU vefat etti 
Bilecik (Hususi) - Şehrimizin değer

li nafia müdürü eski nafia müfettişlerin
- l den Şükrü Taylan uzun müddetten beri 

Toka: (Hus_usl) - Kor~o~~tan Gene r ~ Gilltb Türker Millt Müdafaa vckale· müptela olduğu hastalıktan kurtulamı -
ttnde bır vazıfeye nakledildığı ve şehri mızden ayrılaca~ irin beledi-.:e tarafın \ k C ·· ·· g ı · e . • . . . ıs• 11 J - yara geçen uma gunu ece eym v -

n ı;:prcfine bir zıyafet verılmıştır. Zıya fett valimiz İzzettin Çağpar meb'usu- f t t . t ' M h b .. t" B'l 'kt 
'S- • • • • a e mış ır. er um u un ı ccı e 

luz Cemal Kovalı ve davetliler hazır bulunınUftur. Resmımız zıyafette.n bir k d' ın· dl · h 1 ~k 1 k b' . en ıs ı sev rmış a u ve ça ış an ır 
:&ünüştür. X işaretli General Galib Tilr kerda. zattı. Allah rahmet eylesin. 

Onun gürbüz ve sıhhatli yt.tişimi; tatiali .ı tıpkı bir yavru gıbı si
nesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her an e 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzeUiğinden istifadeyi geri 
bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstahzarabnda bu baua tamamen mevcuddur. 

Beşiktat ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 
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20 l\lart 

r 
bir ka yı b : Besim 

k lın vefat etti 
(Baştarnfı 1 inci sayf da) .. .. 

sim Ömer Akalın A k a _ j ren Besim Omer tahsilini ilerletmek ıu-
lerini yummuş b~lun: a:;da hayata goz- zere Parise gitti. 304 te. mezun olu -

.İstanbul in! acı hab Y_ k . ~dan 3 sene sonra genç doktoru ve -
nınn sonra öğrend· • yerı pe kısa bır za- tat <'den hocanın yerinde görüyoruz. 
ettiği ilım ordusu ı. :nm. asır. hocalık 311 de Ebeler muallimliği. 1313 te 

. nun uzerıne bır bomba A • • eıbi düşen bu karahab . h~ . . ı ıvil&di serırıyat hocası, umuml ııtma 
. . erın :ısıl et tığı te- , . . T bb. ·· ıı-· ı· · &n nasıl anlatmalı? mec.ısı. ı ı mu ~ıye mec ısı a.zrusı. 

Dün merhumun i.st b ld k" . 1325 te umumi sıhhat meclisi reısı, 
d , . an u a ı evınde T • .. 

erd ı kardejı Agah Ak 
1 

d rbbı Adlı, 1 328 de Sıhhat umum mu-
i~liyen telefona ccvab v: ın, .. , ur~ada~ dürii ve Hilaliahmer ikinci reisi. 1330 
'-'o k nnege yetışemı- d T b F k··1t · · · 1°31 d V .r r, apıcı, kapıyı bir dakik k a ı a•. u esı reısı. ~ e erem-
ın~ fırs.ıtını bulamıyordu. 3 apalı tut-1 Mücadele Cemiyeti reisi, 133S te Da -

Ömrünün 78 •enes· . • 
1 

. rülfi..inu:-ı Emini ve nihayet beynelmi -
tc ve ilıne hasreden hnı Yt~ n1 .~z. ınsanıye- lel ffm <ıdam1 general profesör doktor. 
d h , er uru ıhtıraslar- :ı..• Be · Öm Ak l B"'t·· un, islerden sıyrıla k fk . . me• uc; c:ım er ·a ın.. u un 
evlilik hayatını da bar: 

1 
~ şe atı?; 

1
dc, bu fa·füvet arasında beynelmilel kon· 

d l ' a ıgı ve ev ad ığı 1 d ·Tü. k hı. b k"·t··b a yanız ılimde bulan bu ··sıe . nre_0,. e r mura l'::ıc;ı ve tı u u -
"anın ·ı · ·· mu sna ın- h · · l·"'d 1 - l · ., o umunde hiçbir fevkaladelik bul- 3nnc;mm en ve u l'i.a emı .. 
nırunak lazım! 78 yaşına geım·~ .. .. :· Üstadın en az muhtelif tıbbi m<'V -
hayatın . ı~, omrunu 1 d ' •o . H son ıskelcs ne çoktan bağlamıstı 7 U <ll' a ya7ı mış o eserı. say•sız ma· 

.. a~ır'ı~oruz, geçenlerde tıb talebestn~ l'alekri vardır. 
şoy e hıtab etmişti: En sen eseri yeni basılm•ı::-fır. Bu 

•Sizler de ılerd ·· d son f'~ere t!:d bir de ku" cu··k bikave var-.• e vucu ce zamanın pek 
:ah~ :lan tahribkfır tes•rınde kaldığınız dır 1--i. ölümile al~kadar gördüğümüz 

e a at tabiatin bu harabiye ... :k, için buraya alıvoruz. 
yen t . suru .. e- Ü ~ 

esırıne hiçbir yardım et ~ stad. eserleri basıldıktan sonra ki-
fikren en ka .. memege, 
k ' t g ç lınaga çabaladığınız va- taba giren ;l{liseleri aldırtır ve bunları 

ı B .. :r. •• ·tina ile saklardı. Son kitabı Ahmed 
k" u sozlerl.e ihtiyar profesör, ruhunda- fhc;an mntbaasmda ibasılm1s. klic::eleri 

Zı genç Besım Ömeri konuo::turuyordu ı 1 stetece~i bilindi iti icin. paket vaTJıla -
• aman tahribkar b · " · h ı sağlam .. _ _ ır rüzgar gibi onun rak • ~1ır anmış ve kendisine telefon e-

a ğr vucudunu ıtiktıle uğratmak için dilerek c::orulmuş: 
z u aşmadı Nit kim K1. 1 · d 
Yatının 80 

: . e buna ancak ha- - ış .erı a1 ırtmıyac&k mısıtıı?'? 
mcı kılomet · i · H .J •• d · vaffak 

1 
b ~ _ rcsın aşarken mu- er zaman a~ıammı gon erıp alrJır-

o a 1 dı O 01- t .. • d :ı.. d f diliğin · um yaklaştıkça, ebe- I an us a . 'ı.JU e a: 
ordu. ~~a ermeği temin cylemiı olu- - Lüzum yok, cevabını verrnift .. 

~nlnn za f tt~ 79 _yılın itikaline maruz 1 N'e vanaraii'ım artık bun lı1n .. Bir ava~ 
kat yar yı vucudu toprak olacaktı. Fa- ;;,m rukurda ... Şurada kaç günlük Ö"D

y:Pık i un at:lık hocalık hayatından, 78 ri1m kaldı. 
Jar her~dn hayatından kalan parça- B;r rıvamnm 'havatta kaldıQ-ını 'hi -
l1C'ler c nkle zmna~a çok daha uzun sc- l~n insarun c:on ~nlerinde vernıP11{' ca-

en eserrktır. Jıc;tıih fon e~rin bövle bir hikayesi 

katB~-khlcr _an ihtimal dahilinde olan fn. var. 
• C uc enılıniyen h b Z t 70 r . a eri alır almaz, Kız 1 en onıın o vılhlı:: ömrü bir ı::cıhe-
ıse~ı karşısında}d evinde kardeşi Agah <ı<>r rlePll m;7 Büti.i11 ilim Alemi'1e Vf' 

Aka mı ziyaret ettik. ,,.,_;rk mı·ıı0ı1·ne t · l · .L ı: ,- azıvc>t -er• nıi7i c;unu,•o 
k İki ay evvel de diğer erkek kardeşini '"UZ. Nm:l""t ~~f'a Co~"km1 

ayheden bedb:ıht knrdes b _ _ __ .• 

SON POSTA 

SiNEMA 
(Baştarah 7 nci ı;ayfada) 

Bmın cfodakarlık» sıfatını kolaylık la 
verebiliriz. 

i-İlk aş.kından sonr~ Loretta ,kendis 
ni tamamile In€1:?galesine tc~eylecı 

Sahnede kolları arasında yirmiye yak 
erkek dolaştı. Lorettanm kalbi bu s 
fer de Spencer Tracy'y<1 meyletti. D 
likanlı ds güzel yıldıza ~ık oldu. F 
kat Spencer evli idi. mes'uddu. Biltu 
bunlara rağmen her şeyi bırakmağ 
Lorıettn ilt izdivaca can atıyordu. 

,i. 

ın 

e-
e-
a-

Astı kalbli Loretta ise, onun karı 
sına kalben acıdı. O kadını bedbaht e 
Iememeğe azmetti. Spencer'i kalbin 
den de yanından da fideta kovdu. 

n 
a. 

-
~ 

-
Senelerce sevdiği erkekten uzak k 

dı. Ancak birkaç film için stüdyod 
al 
a 

kar~ı karşıya geldiler. 
ir Lt'retta kendisini awtmak için b 

küçük kız buldu, onu evM<llık olar::ı k 
c..ıldı. 

·e EvlHdlıi>mı a~lıvaraik okşardı. ' 
döktiiO-ii "Öz yac:ılarmm Spcncer iç in 
nlduğu muhakkaktı. 

* William Buckner ile olan üçüncü 1' 

l<m::ı «sadakat» sıfrfünı verelim: 
ş-

e-Spencer ile seviştikten sonra .f s 
11€ geçti. Bu 4 senevi Loretta ibadeti 
havır işlerile. ailes;ne daha fazla vil 

e. 
-

cudünii Yakf ile gecirdi. 
Bir aksam bir dost P\rinde yapıla 

bir zivaf0ttı-. Loretta cok ze1d ve il! 

P.in bir delikanlıva takdim edildi . 

n 
n-

Willir•m Buckner adını taı::ıy~n 1' 
delikanlı bir avukattı. Loretta bu ~ef 
lm .Jeli'k:mlıya A~ı'k oldu. hem de cid 

u 
er 
-

di b;r surette ... 
k 1938 ı:-enesi. yaz mev imini bu aı: 

maceraci]e geçirdi. Avni c:1>nenin Ka 
nunuevv<>l ayında ise miithiş bir ~k;ı 
dal patlak verdi. Avukat William Bnc
ner tam 8 milvon 500 bin dolarlık b 

-
n 
k-
ir 

ihtilfista bulundu. 

-
u 

Derhal tevkif edildi. Fakat genç a 
\'Ukat ne vaoıo vaptı. Noel yortusun 
Lorf'~ta iJe birlikte geçi:rmc'k hu~usun 
::la mezunivct almarra muvaffak oldu 

-
Noel vortusundan sonra mu'1akerne 

~i ba~la.rlı. kendisini çok fena mild::ıfa a 
etti. 

e ğırhğı altında çok bitab ' g·~ .. nc:nın d n- 6 Temmuz 1930 1arihiıırleki cel~d 
Fakat Akalınlar aılesine ma~~:u~o;kt~; Sıhh~vedl veıi tayiTI YC3 na~mer 2 sene haps~ ve 2.SOO dolara rnahkCtm 

hır ıztırnb içinde bizi karşıladı: Ankara 19 (Husuı;i) - Sıhhat mü- <>dil.~i. 
•- Halimi görüyorsunuz, dedi. D _ fettişlerinden Said Akkirman başmü - • M~hk:meve celb~dilE'n Loretta m~ 

~uğum acıyı ifadeden acizim Ö l uy fettişliğ0 Faik Yargıcı birinci ~ınıf. Hik kiım.•ve1ın askına hıç halel getirmed 
oyle sağlamdı ki.. hiçbir ik5 ~- e genç, met Fırat ikinci sınıf müfettişliğe ter- ni bildirdi. 
Kendini gny t · ş ye ı yoktu. f · d.l . 1 d. n· b B 1 d k Meclısi içtim: ıyi. hissediyordu. M.illct 5ııhanh tta~M·ı~·d· e .. ı mFış e1 r0ı~k· öıyar akır ~nund~ h:ı almıyarak hem ona c 

ı.na ıştirak etmek " a u uru azı o ·çe ren Kav- sar<>~ ve.r ı, em de delikanlının ihti 
nyın 17 sinde Ank ıuzere . E . ..d .... C • . 
h d.. .. .. araya gitti. Ankaradan serıye. rzınc mu um elal Bay - yar anne ve bıııbasının vanlaruıa gi 
leer Aonkuşunde memnun 0ıduğunu SÖ'l'- sun Küt.ahyaya. Kütahya müdürü dere"ıc onlarla meşgul oldu. 

r, n ara havasın - J R · .l T ı· · ~ı E · tesırle . tığı ın uzerinde müsaid eşıu a ımcıo5 u rzıncana, Edirne Şimdi büzel sinema VJldızı Lorett 
ılk cerls~apd nbudan bnlısederdi. Meclisin lmü<lürü Osman Münir Arık Coruma. Young ~vgilisinin hapi~ten çıkına~·n 

csm e lundu H Urf .. d .. ·· H"l · Cahid y 
1 

· atta Hüseyin a mn ıınt ı mı Tamkoç Maraşa. beklem~ktedir. Her hafta mutlaka zı 
açına, Ankara . M üd.. .. .. .. etmiştim Am b. . !a gıderken rica • ~rac; m uru Ra~b Sunbul Urfaya. varetine ~der ve Mr gidisindc hPd 

luverin · diy:"· h ı~mkın~.bir göz kulak Zon"Uldak müdürü Abdülbaki Afvo - veler götürür, onu tebeMümlcrile talti 
kalb sebeb ol·· erl alde olümüne zafı na, Kav~eri müdürü Zühtü Divarba - edE'r 
bu akşam A.n;:uş o ahcak. He.rnşire?.adem 1'1ra naklolunmuşlardır. • .. İst~· güzel Lo~tta'nın kalbi havatı 

• raya areket ett· • . • • 
ya k:ıdar cenazesini İstan t ı. Cumn- r ' d wn tammnı. .. 
tir. Bu ölümü hiç bekl bu,. getirecek- ~ U 'UrOVR 8 Slfma --------
her nn beklenir, hele . emfyordu'k. Ölüm Adana (Hususi) - Cenub bölgesi sıt- A sk-rllk ı~ıD i. 

ınsan 78 vsıc l •• d l . ı·~· . . . . 1 . . ~ r . hırsa. Fakat onda ö 1 b' ~ -yınrıa o- ma muca e e re~ ı5ının yaptı~ı ıstatıstı-
Cilumiı ın. anın aklı: e 1r. hal ''ardı ki, ğe göre, Çukurovanın biiyük bir kısmın-
bir insanın ölüm ha.~ ~e:ınnezdi. Genç da çeltik (pir.inç) zeriyatının menedilmesi Subcyc çağınlan asteğmenler 
~askln b r Iltıraba d"= almı'i kadar 1 üzerine sıtma yüzde yirmi azalmıştır. Ka- Eminönü YerlJ Askerlik Şubesinden: 

u. ·• dirli, Ceyhan, Osmanive, Kozan kövlü - Piyade ıysb) aateğmen 3097-t İsmail oğ 
TercüıneihaU leJi bu vaziyetten çok mem.n~durl~r. Mehmed Nahid Akman 1320 

General Profesör Dr B . - - - Piyade (ysb) astetmen 31069 Mehıned E 
Akalının 78 yı'lık ha . t. esım Ömer Zabıtaca aranan bir kadın sııct oğ. ömer İsfendiyar 1320 
n hülasa edivermek ~ a ~ı k~sa ~ir yazı- dolap içinde yakalandı Piyade (ysb) asteğmen 31238 İbrahim oğ 

Besim Ömer 
1278 

day 
1
1 muşkul bir ;i·· Zinadan mahkô.m olup bir müddet- Hıu;'.\n Turgud 

13 ı7 
• e stanbuld t be a-b af Piyade (ysbl asteğmen 24358 Ali Ahmed 

u Babası Ömer Şevk· p a doğ- en ri z ıta tar ından aranmakta olan oğ, Mehmed Ali Tuçaralan 1315 
ilini evde yapan k'' ~-k aşadır: İlk. tah- Pakize adında bir kadın, dün Kasımpa-
""ova Mu"Ikı·y ıuçu Besım Öm"r sada Zincirlikuyu caddesinde 280 sayılı Piyade Cysbl asteğmen 29107 

Samih 
0
1 """ c ve t b ~ - Mehmed Feridun Delldar 1313 

ı·yesm· de, sonra da As skanen~l :Ske. ri Rüc- Nadidenin evinde bir dolabın irinde ya-- ı 
1 

= "' Piyade (ysb> ut.etmen 1067 Şaklr ot. Meh 
disinde okudu. A k i . bbıye İda- kalanmıştır. med Selim Gür 1317 

i ikmal eden s e~ :ıbb.:yede tahsili- 1 Pakize adliye~ teslim edilmi , ken- Piyade Cysb> asteğmen 22705 İbrahim oe 
iplomasını aı!ençb esım Omer 1301 de 

1 
disini ~aklıyan Nadide hakkında kanunt İbrahim ıctem 0Ql1anın 1314 

H d ı.ş ulunuyordu. takibattt haslanmı§br. Plyade (ysb) as~men 17152 Emin ot. E-

ay nrpaşa tatbikat hastanesinde .. ·········••••••••·••·•••••·•••·•••••····•··•···•··•··········· mtn 1314 
l rütb.esile doktorlu yuz- r - . . ) 

y mektebindeki imtih k ederken, Tıbbi- ' yeni reşrıuat Piyade (7.sb) u~ğmen 30664 Tallt ot 
le f • . ı anı kazanarak T{ı ' _ Ahmed Salim Erden 1319 
. ennı muallun muavinıiğ· • . - Sa~l:ım Çocuk - Bu isimdeki Çocuk ra _ Piyade (7.sb) utelmcn ııns1 Abdullah 
§tir. Bu vazifede pek nz k 7de Set,:?l- zetes!nln beşinci sayısı Mart iınıt~lertıe 91t_ oğ. Osman Kolat 1315 

rzusu üzerin Yunan h a 1• kendi mıştır. Piyade Cy.sb) asteğmen 17240 Ahm9d oi 
astanaıine tayin edihn~duduna Serfice Yeni Hoca Nasreddin - Bu IBiındekt halk Mehmed Zeki Çelllı:kol lSH 
Burada a . ıştir. mmı: gazetesinin birinci 88)'1.'lı karlkatfirlU Plyade Cy.sb) asteğmen Hf780 KBdlr ot 

-.... ğır hır tifo hastd.lım . ve mutenevvl münderecatll olarak intlıar Hüseyin Nazım Müldttr 1313 f ~ ~ecı- etmiştir stanbul D f · Piya<H <ysb) uteğmen 44142 tr:ran ot 
Tt e ferdarlığından • Rlfat Yellı:in 1328 

mir edilmekte olan Beflttq • Piyade (ysb> a.st<?ğmen 39941 Ali Rıza o~. 
rfilf'il 800 lira keşifli elettdt: tesi!a ltaymaka:nlık konağında yaptınlm~ına ]{}zum ili ismatı Hı\Jı:kı Balamir 1319 
PP~aa:~~t 1 güMnü snat. 14 de Mllll E!nl~:ç~u-deilk 1Dilt:ıücye konulmuştur. EUllt~ 8/Nf.san/0-tÔ Piyade <7abl asteğmen 30711 Osman oe. 

_.._ ır. uvat.ut tenıinat. r ıoı nde toplanacak olan komL!yonda ya Hamdi Şahnr 1319 
~klarına dair ldareıerden ~~ liradır. isteklllerin hu işe benzer en az 2.000 liralık ı.; Piyade <ysbl asteğmen 1329/'76 Baaan ot. 
~1:a:;:t.ıa eksiltme tarihinden ~~~~~~an v~lknlara istinaden İstanbul VilAyetıne Nurettin Erdll 1323 

K T!ıeıu-et Odası vutkaaı 1bn ._.! gun evveı almıJ olncakları ehliyet ve 940 Yl- İ4bu atıbayların 25 Marı 940 gününe kadar 
etlf, fartname vesaır evrak Mllllz eloUlC&ert :muktezıdir. 

Eml6.k müzayede bürosunda •ôrtlleblllr •2154• nü~us ve aakerl lklle ıubtde bulunma-
.. lan mukt.ezkllr. 

h 
1-

e 
-
-

a 
1 

-
i-
f 

-

-

Savrn 

Yerin altındaki İstanbul 
(Baştarafı 7 nci say af ada) 

direk sığınak olmağa müs<l'id göri.ilme7., 
Müzeler Müdürlüğü de lUtfedip bura -
sını bir makyaj1amazsa. başka bir şe -
kilde istifade edilmesi mümkündür. İ
şitiyoruz ki. birçok büyiik Avrupa ~e
hirlerinde yeraltı gazinolnırı eğlence 
yerleri varmış. İstanbul un ortasında 
böv1P orijinal bir eğlence mahalli yap
mak ~k alA milmkilndür. Tarihi bir 
yeralh dekoru içinde. sütunlar ara'Sm

hayyilemi fazla mı işletiyor? Burası 
mükemmel bir soğuk hava deposu. ha], 
~~rşl. ne bileyim birçok şey olabilir. 
Bana şehrin üstünü yapamıyoruz. sıra 
altına mı geldi? diyenleriniz olabilfr. 
Hat:rlatmak isterim: 

Bu Bizans eseri içinde ~ydana ge-

tirilmiş yerli bir eserin turistik bakıın
dan ehemmiyeti mi.ihim olmaz mı? Bir 

yer:ılh gazinosu haline getirils , gide -

cek yer bulamıyan İstanbullunun ala-
da nel0r yapılmaz? 

kasını çekmez mi? 
Burası yazın fvkalade serin olur. Bana öyle geliyor ~i. biz hala sahib 

oldu~!\lmuz şehrin altı hakkında pek 
Genic; pencerelerle tavandan aydınla -
blan~k, sehrin .ıriiri\ltüsiinden uzak der 
1i toolu bir rrnztno. ovun veri. pk a1fı fikir s:ıhibi değiliz. Ya·hud bunları is~ 
qJeaka cC'lbeder. Hem de söhreti mem-1 tismaT etmesini bilmiyoruz. 
leket dt!;ına tasacnktır. Binbirdireık mu 1 Nusret Safa Coşkun 

' 

Türkiye 

A'f BA 
Kurulu~ tarihi: ı 88 

Sermayesi! 100.00).000 Türk Lirası 
Şubo ve ajans aded. : 26:> 

Zirai ve tıcarl ner nevi bunka muameleleri 

A A B'RiKTiRE LERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lırasl bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla -
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ace: 1,000 Lira'ık 4,000 Lira 
4 .. 500 

" 
2,0)J ,, 

4 
" 

250 " 
l,Q~O ,, 

40 
" 

100 ., 4,000 ,, 
100 .. 50 H 5,000 " l:tO M 40 .. 4,800 

" l&J 
" 

20 .. 3,2ll0 ,, 
DiKKAT: Hesabtarındakl paralar bir Bene içinde 50 liradan a ağı 

diismiyenlere iknsnıiye çıkhin takdirde % 20 fazlasilc verilece tir. 
Kur'alar "enedc 4 defa, 1 Eyl()L 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Ha2i. 
ran urihlerinde çekilecektir. 

ls:anbul Belediyesi İlanları 1 
Zinclrllkuyu mezarlığı dahlllnde ynptırılacnk knroShnen dlSşeme, granit bordur, hen. 

dek açılması çimento buz ve ısgaralar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be -
deli 53€4 lira 78 kur~ ve ilk teminatı 402 llra 3G kuruştur Keşif ve şnrtname Zabıt ve 

Muamelat Müdürlüğü kaleminde görQlecektir. İhale 1/4/ 940 Pnıartesl günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Tallblerin ilk teminat makbuz vey mcktublnrı, ihale. 
den 8 gün evvel Fen 1şler1 Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 040 Yl-

1 ına ald Ticaret Odnsı ve.slkalarlle lhnle günil muayyen saatte Daiml Encfunendc bu • 

1 unır.al<\rı. (2062) 

Devlet demiryoUarı ve limanları isletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedel! ş4800 (yirmi dört bin seklz :rüz> llrn olan lkl kalem susta çeliği 
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• 11940 Pazartesi günü sant 15,30 da kapalı zıırf usuıne Ankarada İdıırEı binasında sa. 

tın alınacaktır. 
Bu ışı: girmek ısUyenlerln 1860 (bl.n aeklz yüz aıımıı> liralık muvaklmt temin t llt 

kanu-ıun tayin ettiği vM!kalnn ve tck11flerlnl aynt gün .1aat 14,80 a kadar komisyon 
rel.sllğ!ne yermelerı ıtızımdır. 
~tnıuneler paruız olarak Anltarnda malzeme d~treslnd~n. Haydarp~da Tescllllm 

ve Sevk Şenlğlnden dağıtılacaktır. (1978) 

lstanbul Vakı,flar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen aylığı 
Lira 

1000 

ı 

r 

B:ı.hçekapıda Dördüncü Vakıf Han altında halen Vakıf Paralar Müdürl\llt\nt\n btı 9 

unduğıı 70.No. lu kısım ve altındaki kasa dairesi olan bodrum me:ıkiır MUdllrl\ik t.aı. 

atından tahliy~ini müteakib te!lim edllmek ş3rtlle t:ıray~ vcrtımek ilzere açll ıı.rt.b.r. 
maya çıkıı.nltnıştır. 

İ.31.eklHtr ihale ıtın olan 22/Ma.rt/940 Clmla ııünü o5aat lf>..e )tadar Qemberll~&ı . 
l&\:ınbul Vakıfar B~müdürüğünde Vakıf :arlar tnlemlne gclmelerL U&17) 



tı Sayb SON POSTA 

Jf.R. C. A.'nın elektrfk cer .. 

pnlle veye bet•ry• ile ,,,.,. 

•• ç••lt redyol•rı v•rdır. 

ilk blept• "'"v•n•h l<ataıo· 

ı11m111 derhel tlıkdım edilir. 

Mart zo 

Ankara borsası 
Açılı~ • Kapanış 19 Mart 1940 ftatlan 

ÇEKLER 

Açılıf..l[apan 

l.l>r dra l Bterlln 15.Jl 
Mew.York 100 Dolar 130.- llO.Jt 
Parll 100 Fran 2.9'121 
Mllano 100 Liret 7.0GS 
Cennrt lOn tnıç. rr. ~.1050 
A.ıruıterdam JOO fıorln 69.1811 
DrQU.l 100 Belıa 22. 1231 
Atına 100 Drahmi O~SS 

Botya 100 LHa um 
~adr1d 100 Peçeıa 13.4825 
Budapefıe 100 PenıG 2• te5 
BQkrtı 100 Ley 0.82 
Belsra4 100 Dınu 3..2571 
Yokohama 100 Yeıı 32.~ 

Btol:holm 100 ineç ICr. 30.8275 

. Eaham •• talı.tüt 

20.-
19.47 

Ergani 
Bıvas.Erzurum 2 
Sıvas-Erzurum S ıuo ıı.4'1 

····· ································ ·············-··-··--
( TiYATROLAR j 
Şeoir tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında 

Akşam saat. 20,30 da 

Pembe sokak numara 46 
Lst.Jklll caddesinde komedl kııımroM 

Gündüz saat 14 te 
Çocuk Oyunu 

Ak~am saat 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

R. C. A. 1940 NEVYORK modellerlnl gören herkesin as}zında bu s&zle< vardır. 

Bu cihazların asri şeklllerl ve· güzelliği derhal göze çarpar. Fakat kulakların duyduOu ahengin 

cazibesi daha bOyOktOr. Doktor Hafız Cemal 
(l~kı.un Hekim) 

Divanyolunda 104 num!lrada ~erifbı 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23391 

Bu ahize ile bir musikiyi veya herhangi ne,rlyab dlnlersenlz behemehal takdir edersiniz. 

Makineyi çalıştırdıktan sonra önOnUzdekl radyonun bugüne kadar sanat ve tekniğin vOcude 

getlrdlAl en mükemmeli olduğunu derhal anlayacaksınız. 

Cihazın yüksek musiki evsafı kısmı harlclslnln gUzelllğlnden faiktir. Bu netice herhangi bit 

Son Posta radyo meraklısının tahayyUI ettiğinin azamisini te•kll eder. 
Buna bizzat kanaat getirmek için satıt salonlarımıza veyahut tatradakl bayilerimize mUraca· 

Yevmi, Slyul. Havadl!! ve Halt psete.sl 
•tınız kafidir. 
MemleketJn bafhca 'ehlrlerlnde R. C. A. NEVYORK modellerlnln bUrOk bir çeşidini ve bunlare 

Yerebatan, Çatalçeşme aokat, 21 
ISTANBUL 

ııze memnuniyetle gösterip dinletecek birisini bulacaksınız 

Radyo devrinin şaheseri 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

a 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

----·ı---t---11 

TORKİYE 140'J 7öo 4W löO 
YUNANİSTAN 2J.ıo 1220 710 270 
ECNEBİ :.!700 14Vü 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmes. 
IUinlardon me•'uliyet alınmtd. 

Cevab için mektublara 10 ~uk 
Pul ilAvesi lazımdır. 

r···;~;;;·k:;;;.;·;·;4i·-ı;;;b;'ı 
: Telgraf: Son Posta 
1 

-BOUffLA BiflADffllfff iSTANBUL ·ANKARA - iZMiR 
i Telefon : 20203 1 
~ ............................................... .,, 

Bir 

SAATiNiN KIYMETINOEN 
FAZLA DEGERI VARDIR. 
Ayni fiata bir A R L O N 
saati almak kabil iken 
b11şka saat ftl'amağa 

hacet yoktur. 

Güzel bir hediye 
sunmak isterseniz 

Altın - P1!tin ve elmaslı 

ARLOH 
Süallt:ırinl tnkdlm ediniz. 

o ilan Tarifemiz 
Tet .t11tun antlml .......................... 

Birinci cah:le 4()() • 
HllTQf 

ikinci ıahile 250 )) 

Oçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahil• 100 » 
/ç ıahileler 60 n 
Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir mlldde' zarfında faz.
laca miktarda llln yaptıracaklar 
ayrıca tenıllatlı tarıteml2:deıı tautade 
edeceklerdlr. Tam, yarım n çeyrek 
ıayfa UAnlar lçln ayrı bir tarife derplf 
edUmtştir. 

Son Posta'nın ticari ilftnlarına &ld 
ifler için §U adrese müracaat edlı.

melldir. 

Transit yolu Erzurum 
Mttdürltlğündenı 

Mıntaka 
-

1 - Transit yolunun Saçtepe • Tahlrdait- Kızıly<Jk:uş kısmının takriben otm tııo • 
metrellk parçasının varyant ettldü ~ eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ~ın muhammen bedeli behu tllometre.slne 250 Ura besabile «76001 1ka olup 
muvakkat teminatı c582ı Ura clSOı turuttur. 

3 - Bu işe ald evrak şunla.rdır: 
A - Ekslltmt: şartnamesi. 
B - Bayındırlık I.şleri genel t&rtnameei. 
C - EtUd hususi şartnam.C 
D - OüzergA.hın umumi isUkametln.t ,. mücbir noktalarını gösterir krokt. 
E - Mukavele örnetl. 
İsteyenler bu evrakı tran.slt yolu BrsuruDl Mınt.aka Müdürlü~ünden bedet.m .. 

aldırabilirler. 

4 - Ek:.slltmt' 8/ 4/940 tarihinde Puarteal günü saat 15 de Erzurumda Umumi lıltı ~ 
fettlşUk binasında tran.slt yolu mınte.ka müdürlüğü odasında müteşekkil koml.syon ta. 
:tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye glrobllmet: için i&teklllertn bu nevi etüd J,,lerinl muvntfaklyetle b& • 

Salış deposu: lstdnbul, Suıtanhamam Csmcıbıışı han 1 Inci kat. İJiıH'lhk ltollektlf Şirketi 
.Kabı:amanzııde Han 

Anka.r.ı cııdd~l 

ıardıkl:ırına dair resmi vesaik.le ek&lltme rQnlinden en az be~ gün evvel Erzunım VllA. 
yetine müracaatla fenni ehliyet vestka.sı almalıı.rı ırııımdır . 

6 - ic;tekllltrln muvakkat tAmllnatı mal sandıSınn yatırdıklarına dair makbuz vtı1f. 
şayanı kabul banka mektubu De 1940 yılına. mahsus Ticaret vesikası ve beşinci madde. 
de yazılı vesikayı hAmllen kom.l.syona mtiracaatları 110.U olunur. c2073ı Türk Hava Kurumu İstanbul Vila"yet Ş b · d u esın en: 

Kurumumuz tarafından her on beş sünde bl.r noJrcdJlmekt.e 1 
l\{ecmul!.Sl» nın İstanb~da tab'ett.ırllmesı taknrrUr etm1ştlr. 0 

an «Havacılık ve Spor 
29/Mıut/940 Cuma günü sant on beşte müııak:ısası ynpllnco.ktır ı._tek.11 • • .a.a matbaa sa-

lılblorlnln münaıtasa gun ve saatinde ve şartna.meyl ı~ için de her ııün ~aloğ 
ıunc\akl şube merkezlnc müracaat etmeleri. c2144• • 

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

Neirıyat Müdürü: Setim Ragıp Emeo 
SAllİPLEBİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ek1'em VŞAKLIOIL 

Davutpaşa Topçu Alayı Komutanhğından : 
Ücretle bir kamacı ustası alınacağından 1stek.lllerln şcra.iU öğrenmek üzere DaYUd .

paşa topçu alayına müracaat.lan (216'1) 


