
HALKfN GÖZÜ 

HAL KIN KULAGI 

f-I ALKIN DiLi 
.., 
Sene ı o - No. 3473 Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 31 MART 1940 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kurut 

ÇOrçil harbin seyir ve inkişafı 
hakkında mDhim bir nutuk sOyledi 

lnQilfere bugiinkii harbi 
kal 'iyen genişletmek 

niyetinde değil •.• 

mu11enBıer llaıuadan tam 
bir bilarallıB isteueceBıerıniş 
F ransanın eski Başvekil 

Laval'i Romaya sefir 
tayin edeceği söyleniyor 
Nevyork 30 (Husust) - cAssodated pılacak olan konferansın, halen Roma • 

Press. bildiriyor; ıBerlln - Moskova arasında cereyan eden 

Çörçil digor ki: "Yegllne ga1}emiz 
Hitlerizmi ezmektir, indireceğimiz 

dar heler lıep buna müteveccilı olacak,, 

Önümüzdeki hafta Londrada, hariciye müzakerelerle alAkadar olduğu anlqıl • 
nazın Lord Halifab ile İngilterenln Bal- maktadır. 
kan ve Macaristan sefirleri arasında ya- (Devamı 8 inci 1ayfada) 

Komedi Fransez ....................................... ~ 

ı san'atBarıarile muıaBatlar ıı 
;....................................... ................... . : 1 ................... , 

İngiliz Fahriye Nazın, İtalya, Japonya ve Sovyet Rusyadan da bahsetti ve: ''Bu 
harbe, bizi nereye götürecek olursa olsun, devam edeceğiz ,, dedi 

~~~~.d~: 3~k::~:~yoda~:~~:i: ns:~~; ı-E .. -v .. _k··· .. ;-·-1-.. --·-·-
Fransanın en bnynk -

': ink~şa.fı hakkında mühim bir nutuk ıra arını san'atkarlarından Yonnel 
soy lem ıştır. 

Nazır, yirmi dakika süren ve Amerika Ok it 1 istasyonları tarafından da nakledilen bu 11 se en er 
nutkunda, Fransa 1le İngilterenin çözül- J 

On sekiz 
ınez bağlarla birbirine merbut oldukları- •• 

:nı Ve nihai gayelerine erişmek için lfı • ceza uorecek 
zıttı gelen bütün tedbirlere tevessül et • 
llıiş bulunduklannı tebarüz etlıtdiktcn '"---.--- t.wwb ynpaa 

sonra, demi~t·r ki! Mı
0

ll"ı k :.- orun ma k a nunu ev Muazzez Tahsin 
- Şimdiye kadar zaman lehimizde ça· 

llŞI) ordu. Fakat, bu, kararsız bır ınütte- sahibleri hakkında da 
fiktir. Bugün bir tarafa, yarın da öbürü· tatbik edilecek 

Evvelki gün Ünyon Fransezde Mösyö 
Yonnclle görüşemediğim için mütoessir
dim. Dün bu muvaffakiyetsizlikten do -ne dönebilir. 

Bununla beraber her an, geniş mikyns 
ta bir hareket te beklenilebilir. Ve bu ha 
rckette korkacak olan ibiz müttefikler, 
değilız. Askeri kuvvetlerimi.7. ve harb 

vasıtalanmız, düşmanınkinden daha üs
tündür. 

1940 senesinde tstanbulun muhtelif layı bilakis pek memnun kaldım; çünldl 
semtlerindeki ev kiralan diğer ,enelerden büyük artistle alelade bir iki kelime kcr 
farklıdır. Bazı semtlerde bu senekı kira- nuşacak yerde tam üç çeyrek sal\t ra -
lar evvelki senelerin bir misli kadar yük- hatça ve istediğim gibi konuşabıldim. 
seltilm4tir. Birçok şikiyetler vukua gel- Onunla Parkotelde, saat yarımda ran· 
diğinden keyfiyet belediye reisliğinin na- devüm vardı. Biı r.ız erkence gittim, hol-

Maahaza, harbi kat~yen genişletmek zarı dikkatini celbeb:Jı4tir. de bekledim. 
(Devamı 8 inci sayfada) Çörçil Şimdiye tadar belediye ev kiralarının Dün gece Andromak piyesinde zevk 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~e~~~emA~~cy~u.Eminönü ve ha~anlık~ sep~ti~m art~t~r d -
meydanı aÇ"tlmağa başlandığı esnada mey rafımda gelip gidiyorlar, birbirlerile kcr 
dan civarında ve Sirkecide dükk!n ve nuşuyorlar, kimisi Boğaziçinde bir te -
mapza kiraları iki üç misli yükseldiği nezzühe, kimisi Kapalıçarşıya gidecek -

<Devamı 8 inci sayfada) !erinden bahsediyorlarch. 
----- Holde artistleri görmek için gelen ild 

Fransız harb matmazel var. Bunlardan ibiri beni Parb 
Sair gazetesinin İstanbul muharibi MÖ!- Bilyii.k mın'atk6r Jım Yonnel 

S te mübadil bonosu 
sa mıya teşebbüs eden 

iki kişi yakalandı k b• • d •• yö Guyon ile tanış -
a 10 e SJ UD tırdı. Ben altı aydan- r---~'.ı'J&;;""~~-----":""---1 

t 1 d bcrl Türkiyede bulu-

Ankara 30 (Hu.cnısi) - Sarraf ve ko- pal Şadi adlarında iki .kifi şehrimizde Op an 1 nan ibu gazeteci ar -
ınlsyoncu Zeynel isminde birine sahte tevkil edil.mit bulurunaktadır, Meseleye Paris 30 (HUS'USi) - Harb k•ôinesi kadaşla şundan bun-
ınü:badil bonosu Eatmağa teşebbüs cUr - el atan adliye bu 68hteklrlı.ğın bir ıebeke bugün öftlroen sonra hariciye rıezare- dan bahsederken u -
ınfle Mehmed Nihad özkoyuncu ile To- (Devamı 8 inci sayfada) tinde toplanrn.ı.ştır. Başvekil Reyna - ~n.. boyu •. yorgun 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~riva~tetti~~ ~p~nbya k~ ~w ve ye~lek~an 

Denı•zyolları koopera.tı•rı· eskı· binPye ~bil 9 nazırdan başka g~eral mavi g~zlerile bir za. 
Gamlen amiral Darlan ve hava k • tın bl:ıım masamıza 

, uv kl t ğ .. d" 
vetleri kumaııdanı g~ral Vuillemen ya aş 1 mı gor um 

1
. dare beyetı·nı· mahkemeye de iştirak etmişlerdir. ve derhal dün gece (Devamı 8 inci sa f da) Andromak piyesinde 

Ya O t ı·· ·· b" ----- res e ro unu u -

Vermeyi. kararlaştırdı Koordinasyon ~~e b~~~~:a~~~~ 

DenfZflollart binan 

h 
• J d YonneU tanıdını. Se-

eyefl top an ) Vimll Ve IDÜtPbeSSİlll 
. !98.n'atkArın ilk sözü 

Ankara 30 (A.A.) - Koordınasyon he- bu ld . 
yeti ıbu sabah Başvekil Dr. Refik Sayda· 

0 Ş~ka t . . .. 
· · d t ı - ye ıçın soy 

mın rıyasetın e op anmış ve ruzname • 1 . . k. . emıyorum amma gn-
alnde mevcud maddelen tet ık etmıştir. lib d _ ------ __ a ran evumuz~ 

Bir pırlanta iğnenin bir::y:~e~i!~1di;ıiz~ 
•b thn, kendisini beklet-garl macerası mekte~ korktuğumu 

Mecidiye köyünde oturan Şükıii adın- söyledım ve karşı 
da genç blr amele. dlirt gün evvel Har _ k~rşıya otur?uk. .. ~ös 
biyede Silrp Agop apartımanlnrmın önün ~ .. Yonnel,, butnn 
den geçerken caddede kelebek şeklinde bü~k san ~tkarlar . . 
büyük bir iğne bulmuştur. ŞükrU kıy - gı'bı çok miltevaz~, ~arı Belın dUn cSon Posta. ya verdiği rerim 
metli bir şey olduğunu tahmin ettiği, iğ- çok sade ve _ç~k. mültefıt .. • İlk defa ls-1 tanışmaktan pek memnun olduğunu sö}'I" 
ne)'i sevinçle cebine indirmiş ve değerini tanbula geldığını ve bir Türk kadınlle f (Devamı 6 ncı BaV/ada) 

~ 2 nci sayfada> <Devamı a inci sayfada> I Yarın Mari Bel ile mülakat 1 



. , -, 

Her gün 
Avrupa sonuyor 

_Yazan; Muhittin Birren ,_J 
I~ ünyanın bugünkü gidi§inc ta -
lbJJ rih ve cemiyet felsefesi bakı -

mından dikkatle teveccüh eden b!r göz, 
gayet kolaylıkla şu vakıaya dikkat ede -
bilir: Medeniyetin bütün .kudreti, yavaş 
yavaş, Avrupadan kalkarak Amerika) a 
doğru gidiyor. Avrupa, zaman zaman 
geri gelen iddiaları, davaları ve EÜr>11 -
tülcriJıe, akını bir keşmekeş havası içır:
de çalkanıp giderken Amerika, nrada bır 
ıktisadi bir buhran He sarsılsa bile,, A ,,_ 
rupanın bu vaziyetinden geniş geniş is
tıfade ediyor. 

esimli Makale : 
... 

5 0N POSTA 

Hazır bulun, düşmczs ·n 

Mart 31 

Den=zyolları kooperatif 
eski idare h yetini 

mahkemey vermeyi 
kararlaştırdı 

Denizyolları kooperatifinin yıllık u -
mwni heyet top!antısı dün oğleden evvel 
yapılmıştır. 

Toplantıyı kooperatif ıdare meclisi 
reis vekili Said Salfilıattin açmış VL ka -
tibliklere Orhan ve Cemal seçilerek ev
vela geçen seneki zabıt, mütcakioen ıda
re meclisi raporu okuıunuştur. ldare 
meclisi raporuna göre geçen senekı 12 
bin küsur lira zarara mukabil bu sene 
2077 lira kar temin edildiği anfa~ılmış, 
fakat geçen sene amortisman ayrılmadığı 
için bu kfırın tamamen arnortismsn ola
rak ayrıldığı, bu yiızdcn kooperatif or • 
taklanna hisse ve faiz verilemedi. · \'e 

Medeniyet, eğer bir servet terakümü 
ise, eğer onu teknıgin kudretinde, ya -
hud hayat sevıyesinın mütema<lıyen yük 
selmcsinde, yahud, refah ve huzur salıa
sının durmaksızın genışlemesinde ara -
mak lazım gelirse, hıç tereddu1 etmek -
sızin hükmedcbıliriz ki, bütün bunlar 
Avrupada gerilemekte ve Amerıknıfa 

si.ır'atle ılerlemektedir. Bu hareket, ~or. 

yirmi ibeş sene içinde o kadar kuvvet!i 
ve bariz bir şekil aldı ve o kadar geniş 
nısbeHere girdi ki, eğer şu ihtiyar ve 
tecrübeli A vnıpada biraz şuur ve iz'an 
mevcud olsaydı, hu mesele üzerinde d~._ 

rin derin düşünür ve !bugün \.:zerinde 
kaymakta olduğu mail satıhta tutuna -
cak bir nokta bulurdu. 

Her tehlike) e karşı hazır olanı hiç bir tehlike karşıla -
ınaz. 

Düşen adam her vakit için kendisini emniyette 
adamdır. 

1 mütevazin bir bilanço ile heyeti umumi
ye karşısına çıkıldı ı bildırilmıştır. 

1 Raporda Kocutaş suyu fabrikasın n da 
geçen bir yıl içinde 9903 lira zarara c
beb 01duğu umumi heyete arzed imiş, 

szınan miıteakıben geçen sene koopcratifı bü
tün hesabatım tetkik etmek ve zararların 
meydana getırmesıne müsebbıb olanları 

çi =:=l2=dl~J~ ~~g:::::~:::::::::u~:~ 
LJ r senenın lfJr Cilgın B • • '\ ngif lerede her/, e.~e mukaveleyi e kı Denizyolları umum mü-

H U f 
dürü Sadettin, Muammer Kutnal, Em:n, 

Halbuki Avrupa, şu dakikada bile, i -
şin farkında değildir ve !beyhude ihtilaf
lar ve mücadeleler içinde bugünün M

yatını kendisine zehir etmekte ve yarı -
nın imkanlarını da birer birer tahribe 
çalışmaktadır. 

Fevkalade hadi elerle erg n ır 1 ra Leylek yuvası satan Zekerıya, Sırrıdan müte~ckkil idare he-

K ~rşılaşan genç hız Bir Gabriha yetinin ımzaladığı, fakat ıık tecrübe: yı _ 
Hastalarının çokluğuna P lında Kocataş suyunun 17 bın !ıra zarara 

Resmini gördü- D a n i m a r _ scbeb olduğu halde, mütcak}b yıl seçılcn 
ğünüz şu güzel delalet eder kadn küçük cLcy -ıDenizbank uzı:urn müdür muavinı Hamdi 
kızın hayatı, bir Yaşlı bir adama, tesadüf eden bir lek yuvası fahri _ Emın Çap, Hamıd Saracoğlu, :Fuad Mu-
senenin birbiri ar- tanıdığı: kast> açılmış~ır. sa, Ulvi Yenen, İbrahim Muraddnn mü-

Evet, Avrupanın bütün serıeti, bfı • dmca gelen Ryları - Doktor olan oğlunuza gittim: • Birçok leyleklenn rekkeb ıdare meclisinin mukaveleyi dört 
tün yaratıcı :b.-.ıdretlcrı muntaztıman A • içinde dolgun ''a- · beni muayene etti. Ve hiç bir rahat- yavruların k sene mi.ıddetle temdide karar verdigı bil-

* 
k d ı ~ ? d a arşı d' ·ı t 

merı aya oğru hicret ediyor. Bugün bu kıalarla g~çmiş ve sız ıgım o ma ığını söyledi, çok mcm- kayıdsız oldukla- ırı mış ır. 
hareket, <bir ihicret halinde de değil be!- her ay bir şey ol _ 11un oldum.. n ve hazır bir u- 1 Raporda ayrıca kooperatif evrakı ara-
ki de bir kaçış şeklındedır. Sanki, mede· muştur. Ya§lı adamın yüzü giilmüştü: b im y sında Denizbank umum müdür muavini 

· t ·· ·ıı · A B · d f l va u adıkça ek T h · K k b ·1 • k • "b S nıye ve onun mumessı erı, vrupan..ıı Şimdi sı'nema - en sız en aza m.emnun ol • . a ır ev e ı e umumı atı edad Rı-d senya cenuba doğ- . . 
delirmiş olduğuna kanaat getırmı~ ve bu artisti \'e 

15
• mı· Luı·s um. . . . zannı ımzalarıru taşıyan ve koopcratıf . --~ ·•· nı uçup gıttıklerı "d 1. . K . .. tımtırnaneden kaçmaya karar vermışt!r. January olan bu - Eski dostunuzun hiç bir rahat- 11.. d ı are mec ısınc Qcataş suyu ıle dort se-

l! haft A rik 
"d l - ı--.:ı - d -· ma um ur. l'k k 1 · · l er a, me aya gı en vapurların .. 

1 
k sız ıgı o m.uuıgına egıl mi? ne ı mu ave enın ımza unmasım emrc-

guze ızın ikinci ismi olnn cJnnuaryı. H lb k' b ı taşıdıkları altın kütlesi, bu karışın, mad- - Bu aklıma gelmemi:şti. Oğlu - a u 
1 

u ey- den bir vesikanın bulunduğu ve ıdare 
: ingilizce cKfınunusnnh demektir. Şu lek • b · 

de ve kıymet halindeki bir sembolüdür. halde ismi cLuiz Kanunusani. olan bu mun size chiç bir rahatsızlığınız yok> k h • yuvası la rı - meclısinin bu -emir üzerine 17 bin ]ıra za-
Bundan yirmi beş sene evvel, Avrucn, demesi, hastalannın çokluğuna de - ·alsı, u::usı yuvalar imal etmekte ve ba-, ınra ragmen mukaveleyi imzaladığı ilave 

~· kız, Şubat ayında en büyük mukavele - ca arın uzerine müvazeneli bir surette dünyanın merkezı ve medeniyetin tim _ ıaıet eder de. k -:>- ediliyor ve bu vazjyct karşısında koope -
sali idi. Para, banka, sanayi, ticaret, dün sini yapıyor. Mart ayında fi.şık oluyor: _,/ turtma tadır. l rntifın zararına eski Denızyolları umum 
yanın her tarafınCa Avrupa namına ya- Nisan ayında bir güzellik müsabakası '·· .. ···------------ Yuvalaı:n müşteril.eri. de çoktur. Bil - müdürü Sadullahın riyasetindeki idare 
pılır ve onun elile idare edfirdi. Yirmi kazanıyor, Mayıs ayında da sevdiği adam Amer:kanın en unutkan hassa Danımarkalı çıftçıler, hacı leyleği meclisinin değil, Dcnizbank umum mu -
beş sene sonra, bugün, yeni bir Avrupa dan izdivaç teklifile karşılaşıyor. / ey:eso/ U kendileri için bir uğur telakki ettiklerin- dür rnuavinı Hamdi Emin Çapın reisliğin-
harb' iba ı dıkt t ı · · den b.u.yuvala~dan b.ir. hayli satın alıyor, deki idare meclisinin sebeb oldug-u bıl • 

ı ' ş a an sonra, ar 1 t meaenıye- Ha vatının daha öncelerine gı'd"lun' . l k ·· r büt"' k t k ı · A · J " Amerikanın en unutkan feylesofüı _ ev erının, ulubelerının bacalarına yer- diriliyordu. 
ın un uvve mer ez erJ mcrıkaya Luiz January Haziran ayında doğmuc;., l ı· · l intikal etmiştir. T d f . d'l . A rından Dr. Con Dinvey'in geçenlerde ha eş ırıyor ar. Rapor umumi heyete arzedilmiş ve koo-

Mesela, dünyadn tek bir paranın hfı _ emmuz ayın a va tız e ı m~. ğustoc; yatının sekseninci yılı kutlulandı. Bir _ Buna mukabil İngilterede, leyleklere pcratifin zararına sebeb olan idare mec-
kimiyeti kaldı· D 

1 
D" k d A _ ayında denizde bir boğulma kazası ge • kaç bin kişi birden onu tebrık ettiler. karşı bir mücadele açmış olan kimselere Hsi reis ve azaları hakkında ~anuni ta • 

. o ar. une a ar v . . E .. 1 k rupanın ve hatta dünyanın bankerlik 1 ç.ır~ış, ~lu de il defa olarak otomobi- Con Dinvey'in unutkan1ığı, ilim ve tesadüf ediliyor. kibat yapılıp yapılmaması hususu reye 
merkezi Londra olduğu halde, bugiin lını kendi kullanmağa muvaffak olmuş, felsefe erbabının dilinde bir efsane ha - Bir ai'enin çocuğu dünyaya· gelinre konmuştur. Neticede ekseriyetle Hamdi 
New-York, Qnun karşısında korkunç bir 1 Teşrinievveldc otomobi'ini fazla sürdü- !ine girmiştir. İhtiyar feylesof bazan bir daha küçük yaştaki çocuklara cbu yav - Emin Çap ve arkadaşlarının, kooperati • 
ıakıö gibi mevki almıştır. Pek yakın bir ğü için cezalanmış. Tcşrinisanide piyan· randevuya bir hafta sonra gider, üni\eı- runun Jevlek tarafından getirıldiği> söv- fin zararına sebeb oldukları için mah • 
zamandanberi, İngiliz lirasının İngilte _ go kazanmıştır. sitede bir başka sınıfa, veya k;:ıdınlar lenir ve cinsiyet bahsinin mühim bir hu - kemeye verilmeleri karar altına alınmış· 
redeki kıymeti, artık Amerikadaki kıy ~ Evlendikten sonraki ahvali pek ta _ tuvaletine girmek gi'bi yanlışlıkları da susiyeti anlatılmaz. tır. 
rneti He elele değildir. Dolar, lr.- ki-b edilemiyor. görülmüştür. 1ngilterede bir papaz, son zamanlarda :Müteakiben kooperatifin birkaç sene· 
giliz lirasına karşı meydan ok!.lmayn baş Kar yağarken ekseriya sokağa şoson - bunun aleyhinde bulunmuş ve cleylek denberi karışık bir halde bulunan mu • 
lam~, kendisini dünyanın en büyük pa· zantinizm içinde kendi kendisini yiyip, suz ve atkısız çıkar. Liıkin nadiren so - saçması:t yüzünden birçok kız ve erkek hasebe işlerinin düzeltilmesi için muha· 
ra kuvveti olarak ilim etmiştir. Bu, Av- bütün kudretlerini kemirmekle meşgul - ğuk alır. çocukların yanlış yollara saptıklarını id- sebe kadrosunun genişletilmesine ve her 
rupaya karşı Amerikanın takınmış el _ dür. Avrupa medeniyeti çürüyor, yahud Yalnız .bir tabiatı vardır : Feylesof tas- dia etmiştir. sene kooperatife binlerce lira zarar ve -
duğu hakim tavrın en kuvvetli ifadesi Amerikaya hicret ediyor; orada, Avru - laklarının iddialarını okuyup tenkid et- ren Kocataş suyu mukavelesinin feshi 
demektir. panın on dokuzuncu asırda tanıdığı rnc- mcğe yanaşmaz, bununla berabPr bir Çörçi/in Jaal(qeli veya başkasına devri için müzakereler 

On sekizinci asırda dünya ffıtuhatını deniyetten büsbütün başka bir medeni - gün birkaç genç bir araya gelerek ora yapılması hususunda idare meclisine sa-
ileriye götürmüş, on dokuzuncu aSJrda yet kurulmak üzeredir. baskın vermiş, nezaketinden istifade e - İngiliz bahriye birincı lordu memleke- lahiyet verilmiştir Bundan sonra geçen 
bu fütuhat üzerine, her 'bakımdan ha _ Avrupa fakirleşiyor, Avrupa çürüyor, derek mevzularının tenkidini temin et - tinin en çok çall§an nazırıdır. Bilamüba· seneki idare meclisi aynen ipka olunarak 
kim bir medeniyetin kudretlerini yay _ Avrupa birhirine düşmüş, bir türlü an . mişlerdi. lağa denilebilir ki yirmi dört saat içmdc toplantıya nihayet verilmiştir. 
rnış olan Avrupa, bugün, her şe)de A _ laşamıyan bir takını irili ufaklı davala- Profesör vfıdini yerme getirPrek 15 - on dokuz ı;aat çalışmaktadır. İngiliz fılo
rnerikanın hakimiyeti altına girmiş bu • rın çalkantm içinde, tehlikeyi göremi- zım gelen tenkid ve tashihleri yapmış, sunun harekatını saati saatine takib c
lunuyor. Yakın bir zamanda, Amerika _ yor, Bizans tarihi, nasıl bir keşmekeş ı- fakat ne yazık ki her birini dalgınl•kla debiJmesi için eşyasını nezarete naldet-
nın siyaset itf.barlle de Avrupaya ta _ çinde sönüp gittiyse, Roma nasıl parça- yanlış adreslere göndermiştir. tir<'rek orada ikam(!t ey1emeğe başlamış-
hakküm ettiğini görürsek hiç ha)Tet et- lnndıysa Avrupa da öyle sönüyor. Bu - tır. Saat yedide uyanır, gazeteleri ok:ır 
miye1im: Bu, mukadder bir akıbet ol _ ~n~ har?, ister geniş~esin, .ister bu - l ondra tenhalaştı ve ehemmiyet verdiği bahisleri işaret c-
mak üzere, yavaş yavaş bize dt>ğru yü _ gıınku halinde kalsın, ister bırkaç sene der. Saat on bir buçuktan bir buçuğa ka-
ı'iiyen bir hadise, yahud da, bizi yaka _ dnha devam etsin, isterse yarın nihayet Londra artık dünyanın en kalabalık dar mektub dikte eder, sonra kabinenin 
mızdan tutup sürMtliyen bir tarih ha _ bulsun. Hakikat şudur ki, artık Avrupa,! şehri olmaktan çıkmıştır. Harb dolayısi- ictimaında hazır bulunur. 
reketidir! . dünya medeniyetinin merkezi değil - le ahalinin bir kısımı tahliye edi.ld\ğin - Vakit kaybetmemel~ iç1n misafirleril"'i * dir. Medeniyet ve hAkim kudret artık den Nevyork, ve Tokyo nüfusundan da yemek sırasında da kabul eder. 

Avrupa, medeniyet tarihinin uzun bir Amerikaya hicret etmiş bulunuyor! aşağı düşmüştür. Geceleri ancak dört beş saat uyku u-

d d b
- _k ;ı.:: _ ı; / . _ . m. Tahliye edilen nüfusun mecmuu 300 yuduğundan yorgunlu~unu g"ıdennek 

evrin e, uyu ıuÜyük imparatorluklar (A{.. hilf uJ 6 

kurmuş ve bunların akıbetlerini göı _ -=======u.==:':·"'::::::':r:q.:a:":::::b:in=:di:r:. =::::::::=:=========iç:i:n:o:"ğ:l:c:de:n::s:o:n:ra:l:a~rı=b=ir=sa=a=t=uyu=r=·= 
müş ibir dünya parçasıdır. Yunan ve La- r 
tin imparatorluklan, Bizans ve Osmanlı 
imparatorlukları bunlardan bazılandır. 
Bütün bu imparatorluklar, bir taraftan 
bazı unsurların hakimiyet iddiaları, bir 
taraftan da temsil ettikleri menfm~t sis
temleri arasında :bir Mıcnk tesis erlemc
mesi yilzünden, birer birer inhilfll etti -

1 STER 1 NAN, 1 S T ER iNAN M A • 
Gazeteler İngiltereye sipariş edilecek olan 11 vapur i -

çin fabrika ile cereyan etmekte olan müzakerenin esas

dn mutabakat ile bittiğini, teferrüatın da tesbitini müte -
aldb inşaata başlanacağını yaZıyorkırrı. Okuyanlardan bi-

purlar ayni :fabrikaya, ayni şartlar dahilinde ihale edil -
mişlerdir, o halde iki sene evvel ihale edilmiş olsalardı 
şimdi gelmiş bulunacaklardı, karlı çıkacaktık, dedi. ' 

Jer. Avrupalı, tarihin bu devirlenni ve ri itiraz etti: 

Bu mütaleayı dinleyen bir arkadaş da şu cevabı verdf: 
- cHayır, yanılıyorsunuz, eğer vapurlar fki sene ev -

vel gelmiş olsalardı şimdiye kadar eskimiş olacaklardı, 
bu devirlere afd dersleri çok iyi bili?'. 
HattA, lbuna Avrupanın tarih felsefesi 
Bizantinizm diye bir ad bile takmıştır. 

Bununla beraber, Avrupa, yeni bir Bi 

- Paraya ald kısım bilmiyorum, fakat mademki bu va- karlı değil, ziyanlı çıkacaktık.> 

1 STER i NAN, i STER iNANMAI 

'"----------------------------------------------J 

Nafıa Vehilinin 
B arsada telkihfer l 
Bursa (Hususi) - Şehrimizdç bu1u • 

nan Nafia Vekili General Ali Fuad Cebe, 
soy bugün de tetkiklerine devam ederek 
mekt<.>bleri gezmiş, Partiyi ziyaret et -
miştir. 

Vekil şerefine belediye tarafından Çe
likpalnsta bir ak~am yemeği Vt'rilmiştir. ···············::r··A .. K .. v .. i ... M .............. . 
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Türkiye - Suriye dostluk 
muahedesi dün 

Ankarada imza edildi 
1rnza merasimini müteakıb Hariciye Vekilimiz ve 
l='ransız büyük elçisi TUrk • Fransız dostluğunu 

tebarüz ettiren birer nutuk söylediler 

SO N POSTA 

Zelzele mıntakasında 
dost Romanyanın 
kurduracağı köy 

Kredi açılması hakkındaki 

kanun Rumen meclisinde 
alkışlarla kabul edildi 

Bükres 30 (A.A.) - Türkiycde zel-

1 
zele m:ntakasında bir köyün kuruhna
sı için :..rdi açılması hakkında me1:>'u -
saın mPc]isine bir kanun teklifi yapıl-
mış!ır. 

Hariciye nazırı Gafenko lıükttmet 

namına yaptığı beyanatta bu teklifi 
kalbul ettiğini, bunun Rumen miHeti
nin cesur ve samimi bir dost ohm TLır
kiyeye karsı durduğu tesanüd hisleri
!1in b!r rlelili olduğunıu söylemıst: r. 

M~cli~ harici.ve nazırınm bu sözle • 
rini har.:ır~tli alkışlarla kar!$ılanıış ve 
krf'<Ji aç•lması h::.lkkındaki tekHfi itti -
fakla kalml evlemistir - . . 

" Balkanlar Polonya 
ve Finlandiyaya 
benzemezler ,, 

Londra 30 (A.A.) - Balkanların va -
ziyetini tetkik eden cTimes• gazetesinin 
Türkiye muhabiri .şöyle yazmaktudır: 

cTürkiyenin hükfunet merkezinde ve 
Balkan devletlerinin hükumet merkezle -

• Sovyet RuJyanın 
Bitaraft-ığz 

E 

Yazan: SeUm Raı?ıı> 'F.m et 

S en günlerin siyasi hadiselerinden 
rinde haklın olan intiba, harbin aşağıdaki ronra dünya efkarı umumlyesl sov-
sebebler dolayJSile şimdilik Avrupanm ye& Rusy;\ ile Almanya arasında yalnız lkti
cenubu şarki kısmına sirayet etmiyeceği sac!i b:ı.kır.ıdan değil, askerl bakımdan da 
merkezindedir: İngiltere ile Fransa sıkı !:>lı' teşriki mesai esası kurulabl!eceğlne 
Türkiye ile itilaflar imza etmek ve Ro _ ihtirnal ve.tir olmuştu. Sovyetler hükftmeti-

manya ile Yunanistana garanti vermekle ~!~el~m~~ı:ı~a~e~~~ğ~e~~a~010!~rt;:1~~l~ 
Balkanlarda sulhü korumak i.stediklerı- biı ilıtL'71aiin mevzuubahs olamıyacagını l~S
ni isbat etmişlerdir. Binaenaleyh onlar- bit ettiğ! gibi Sovyet Rusyanın bugünkü du
dan bir teh!ike gelmez. Diğer cihetten rum kar~ıs?nda mevki ve vaziyetini de lfad~ 

Balkc.ınlardan istediği kadar iptidai mad-1 etml~ oldu. 
deler temin ecfubildiği müddetçe harbi ı Bu_ nutkun bariz hususiyeti Sovyet Rusya_ 

. . nın Inglltere ve Fransa gibi Almanya.nın 
Balkanlara teşmıl etmek ve burada yem . da vı:ısın::ı karşı da tam surette aliık:.ı.srı: bu-
Lir cephe vücude getirmek Aimanyanm ıundıı~tın:ı bir defa daha ve re.smi suretle i
menfaatıerine mugayirdir. Sovyetler Bir- lfı'1 etmlyc lüzum görmesi olmuştur. İngııte··e 
liğinin Finlandiya sefe.rinden sonra ye- ve Fran.:.amnki kadar Almanyanın dıvatına 
ni sergüzeştlere atılacağı sureti umumi - karşı oıa·1 bu blganeliğinden dolayı bu dev_ 

d d'lm kt d' Nih t B 1 Jetler arasındak! muharebede Sovye~ Rusva 
ye e zanne 1 eme e ~;. . aye a - imkan miiı;aadc ettiği takdirde h.ırb harİci 
kanlar Polonyaya ve Fın andıyaya ben- ı kalar.aktır. Ayni zamanda Romanya ne nra
zcmezler. Balkan memleketlerine Fran-lsında bir 1htilaf mevzuu olan Besarabyadan 
sızlar ve İngilizler yardım edebilirler. Bu I ötü:ü h~rbe kıyam etmlyeceğl .?lbl Türklve 

··ı·h T"' k fk' mumive·ine gö ve Iran ile mevcud ademi tecavuz ınuahcde-s 2 4 t • • ,ı mu a aza ur e arı u lk 
1
· :. - lerl ahk!unı dairesinde de hareket olunacak-On saa ıçın(!e re, her şeyden zıyade Ba an arı taar - tır. 

ruza karşı korumağa kafi gelir.> Bütün bunlar ve verilen teminat bılhasso. 
beş Aln1an tayyaresi . yakınşarkın sulh ve müsalemetlni emniyt!t 

O k B kt t aJt.ına alacıık mahiyette şeyler olduı?u içın 

"1uahedc:fi imza eden Sıı.Ti1Je yüksek komiseri .Puau.x Ank ara 1uma i.stas?JOUtmda dn u Uldü ün a şam eşı aş a bilhass:ı. bu mmta.kalar halkı taro.fındatl 
A k uŞ . r . •• memnuniyetle taiakk.l edileceğinden şuphc 

d n ara 30 (A.A.) - Türkiye - Suriye h ansa büyilk elçisi Massigli verdiği b ır .-anda'cı olduruldu oluııamaz. Fakat bu nutuk hakkında kat't 
?stıuk ve iyi komşuluk muahedesi bu· cevabda Türk - Suriye milnasebetluinin Londra 30 (Hususi) - Son 24 saat ıçin 

1 

~ f blr hük bil k i · h d 1 
~~ saat 12,15 de Hariciye Vekaletinde bund'an böyle mükemmel olacağına çiln- de, üçü garb cephesinde ve ikisi. de İn ~ ~ " kat'i me~~ı~a;~rm~~ laz~:dır~~üli~~ü~~~:~l 

:.:alanmıştır. ı kü sarsılmaz Fransız • Türk dostluğuna gillz sa 1-tillerl açığında olmak üzere, beş 1 Dün .saat 19, 15 te bir cinayeL i ~len· şeklile, f'mniyet verici bir hava ta..şımasm:ı 
\r ~u_ahedeyi Türkiye namına Hariciye dayandığını kaydeylemi~ ve muahedeyi Alman tayyaresi düşürülmüştür. miş. Be:şiktas i kelesinde sandalcılar rağmen tam bir bitaraf edası mevcud olduğu 

ekılı Şu"k ·· S vl h · · Ayrıca altıncı bir tayvarenin de dü - kaJt-.,·.11ıöı \'apmakta olan Rizeli :Meh - 1ddla e<'Jlt>mez. Bir defa harb m~'ullyett 
, ru aracog u ve arıcıya umu- tahakkuk ettiren Hariciye Vekili Şillcrü ' "' "' 0 - b ' 1 d h t ··tt f"kl l lrıı kat·b· N ı .. "lm" ld ğ uh . -..J "ld" ··ım.. k ·d . Ar"f . lah- aııs n e sara a en mu e ı er a cyhlne 

l<'r ı ı uman Menemencioğlu ve Saracoğluna, umuml katlb Numan Me - şuruH ~ş 0 u u m temeld~r. m~! 0 u_ru u_ş.. '.11 eşı 1 ky~ıka' . · müteveccih ithamları vardır. Sonra bu dev-
ansa namına da büyük elçi Massigli ve . ğ dr Tü k üzak arbın başlang1cındanberı yalnız !n- mı:;tır. Crnayetı ışlıyenler de i ı ışı - Ietkrln Ai"llan sulh teklifini reddettikleri 

Suriye fevkalade komiseri Puaux imzalne~en~ıo lunalhve gb~r .. rd :rı: e - gilizler tarafından 133 Alınan tayyaresild;r ve gene Rizeli Rasim ve Hakkı a- tebarüz olundurulduğu gibi bunların ~a'<
tl~işlerdir. , re~ıl~rı~e ve. bi assa ~r~cı_ ,aırte u~;::; düşürülmüştür. Buna mukabil, İngilizle- dmdaki iki şahıstır. Bunlar hem!?€rile- sadlarının şu veya bu gaye değil, Almanyanın 

lrnza merasıminde hariciye erkanı ile mu~u~ü Ferıdun Cem rgın e eşe r. rin kayıbı 47 tayyaredir. ri MehmE'd ve Arifin üzerine ansızın parçala4n:na~ı .. olduğu t:sbit .. olunmak isten_ 
l<'ra etmıştır. Şimd" k d .. tt f'kl ·a <ı-7 ı . k' b kl .. mektecı .r. Butun bu silsıle go.steriyor kJ Sov nsız sefareti yüksek memurları, vft ıye a ar mu e ı ere aı ..,o atıJmıslar ve ellel'mde ı ıça arı su - t R b -
€<! Merasime şamuanya içilerek nihayet t h "b dild'ği d . Al 'd · ye .usvanın itaraflığı ideolojik bir bitaraf 

zeteciler hazır bulunmuştur. 1 • . • · tayyare a rı e ı ne aır man ı - ratle iki kardeşe saplıyarak kaçmı~lar- lıktır. Yanı o, kendisini bu~ünkü harbin ııti 
İnı.· .. . . . V k·ı· S" k verilmıştn. d' 1 k t'' 1 dı ' zayı muteakıb Harıcıye e ı ı .,,u - ıa arı a ıyen ası sız r. dır. tararı da tahrik eden davalarından hiç blrlle 

l'Ü S"ı· ğ' Tu" kı·ye 1·ıe Fr"nsa arasın-' Ankara 30 (A.A.) - Türk - Suriye • l l · · • . . \al"''·ad .. ,. .. .. B h t k d" .. . ...... aco u r .. 1 . . . .. A man tayyare e!'ının yenı Aldıkları yaraların tesırıle yere yu- .. :.. ."'· goormuyor. u usus a ı uşunce-
d;:ı otedenberi mevcud dostluktan bah - muahedesıni ı.mzalamak uzere tayyare ile b. l 'k" k d h"d' h lli lerl nas•m taraflardan tamamen ayrıdır 
11 •t A k ım· 1 s . f k l"d ır taarruzu vaı anan ı. ı · ar es a ıse ma a ne B ~ iste .... d"ğ" · e rni~ ve iki memleket münasebatınd:ı. n araya ge ış o an urıye ev a a a . , u ara_a r gorun u u şey ise sulhtür. 
arasıra yegane müşkülat çıkarmış olan komiseri Puaux ve maiyeti havaların Berlin 30 (A.A.) - D N. B. bildiriyor: vclı~en 7.()hıta tarafından derha·1 has • ~u sulh\' Almanya isteyip şimd~lk müt~e _ 
Surive ..... 

1 
. d . 

1 
_ f ı - .. · b h T ks Alman tayyarnJeri 29 Martta da çok tanı:,·e kaldınlırustır. Fakat sol omzun- ~ıkler ret..rlettlkleri için onlara hilcum edıyor. 

. •ue..se esınm e ı.rnza anan mua ena ıgı yuztlnden yarın sa a oros e .... d k JI . d v b .. .. k b. b k Işt& bu muhtelli 'T h 1 d -L .. 
hede ile k t'' 1 k rtadan zaklaşmış PI'"""'l.le Ad.anaya lıareket edecek ve ora- müşkül hava şartları içinde ş:mal demi- arı -a 'ıne cw.ru u~·u 1r ıça. ya- . mu a aza ar an o urı.:. bn a ı o ara o u ....., . . _, 1 " b l , M h d . d d son nu~uk ta herhangi bir diplomatik "e."ı 
bulunduğunu söylemiştir. dan tayyare ile Suriyeye gidecektir. zi üzerinde keşif faaliyetlerın? devam r.ıh~l .• 8 nı ·. l~l~lnan vcl mhe · ım ~ 1 

ka glbi sayanı ihtiram sayılarak ıhtıyati~ 

A .. man beyaz kitabı 
AmerikEn diplomatların a. atfe~ !len sözler 

Vaşingtonda tekzıb ed!hyor 
Vaşincıton 30 (A.A.) Harıciye be: addetmediği.mizi mümkün olan en 

nf»z.areti~ce neşredilen bi.r tebliğde hüyük k
1
at'iyetle beyan. ed._erim. Zikre. 

Cordcll HnlL Berlinde ne.şredilen ve • rlil~n noktDi na7..arlaır hiçbır zaman ve 
sikPlarda: Amerikan diplomatlarına !\t- hiçbir suretle Amerika hü.1<'.funetinin 
fe<Iilen ~özleri kat'iyetle tekzib etmek- nok:t.ai nazarına veya siyasetine u ygun 
tedir :> değildir.» 

· ktedir Bern 30 (A.A.) - Alınan cBe\·az 
'retJiğde şöyle denilme : kitDb• ı hakkında «Basler "N'a~hri~h -
c 19 Martta ç~kan akşam gazeteJerl ten• gazetesinin diplomatik muhabıri 

J\.Jmanya hariciye nezaretinin bir c~e- ~öyh" yazmaktadır: 
Yaz kitab» n~re+tii'fini bildıirmekte~lr- «Almnn hariciye nezareti Amerikan 
ler. Bu ktta.bda Polonya ve Amerı~a rliplomaı-;i~nin son seneler zarfında ve 
Ö.ipJomatları arasında yapıldığı iddia l'ilhassa 1939 da Avrupada oynadı7rı 
adiien görüşmelere dair Polonya ha • rolü göstermek tstem~tir. Alm~nynn~n 
rici.ve 11~7aretinde bazı evrak elrfo e - Wt'1ls'in Amerik.aya döndüğü şu straıdn 
dilJiği kavdedi]mektedir. Gerek ben!m Ruzvelt in harekatile harbi tacil ettı ~ 
ger2 i<se hariciye nezaretind.eki arka - <ini göstermek ve bu suretle Amerika 

Uaşlarımm bu görüşmelerden haberdar "'fktt:ı umumiyesin.i Re.i::cümhurun :.ı. 
olmadığımızı ve bu vesikaları ~nute - levhıne çevirmek 1stedı~ anla.şılıyor. 

etm~lerdir. 1 s 11 otomo )l ı e Beyog u astanec;ınc tell'.kkl ed!lmek 1azun gelir. Beklemek ve ~Br-
Akşamlayın keşif tayyareleri bir gemf ıırıkledili!'ken yolda ölmi.iştür. Yara!':ı mek, bt'kliyebilenler Jçin kıymetli bir stya«ct 

kafilesine rastlamışlar ve gerek gemile-,d"lHt hafif olan kardeşi Arif tedavi al- düstıırud1ır. Bu sebeble bu teminatın tah:ık
rin gerek sahilin şiddetli topçu ate .. i al- lt'1f:: alınmı~tır. Bu cinavetin bir ka - kuk etıne;ıne 1ntlza~. eylemek en münn.-ılb 

• . . . ~ . . . . . _. tarz• hare.<:et olur. Soyllyenln ahdında vefa_ 
tında kafıleye taarruz etmışlcrdır. Kafı · 

1 
c::ık<;ilık ~rıf'selesınden ılerı gelchgı Vf' kdr oMn~unu ısbat etmesi, dinllyenin ele bu 

leye refakat eden bir kruvazör!:! mütead- cıv11i sebt>l:ırlcn Hakkının bir müddet vefakclı~ı müşahede etmekten ml\tcvellld 
did bombalar isabet etmiş ve ticaret va- ,f'vvd Arifi yaraladığı anla~ılrm~tır. emntyeUnln büsbütün kuvvetlenmiş olma.31 
purlarından biri de batmıştır. ıncrhnl faı:ıliyete !!eçen zabıta kntillerl bakımlarından. Maamaflh Molotof yold9.,ın 

D'ğ ·· d'd ı..~ b ı . k 1 t' · H"' . tl · 1 bevanntır.1 hiç olmazsa şlmdllik harbi tah-
ı ~r mutea~v.ı .:..m a t~~rru~ ~rınınlt~T-:ıb_e ·ovt~ mu~ ur ... uvıye erı :m a ,- did eden blr Amil olması 1t1bart1e've her tlirltl 

ne netıce verdıgı goruş kabılıyetının fe- 1 .,ılmı~ olClııQUnda,n suratle yakalanaca.r;: mlilı?.hazayı bir tarafa bırakarak memnun! _ 
nalığı yüzünden müşahede edilememiş - lan iahmi11 edilmP1üedir. yetle kayıd ve t.elA.kki edebtllrlz. 

tir. 1 - -- -- ---· 5 ı· & h 
Alman tayyarelerlnden biri dönmemiş' T uıa it k rar taştı ............. ~ .. :: .......... ~~!.~ .... <::~.:~.:. .. 

tir. A k C Budapeşte 30 (A.A.) - Karların eri - meri a ümhurreisi 
Hava ordusuna mesi yeni bir feyezan tehlikesi doğur - Wclls ile 70 dakika 

k d 
muştur. Tuna ne°!'ıri tekrar 6 mcktre 84 görüştü iltiha e en santimetreye yükselmiştir. Suların daha 
:ziyade yükcelmesi bekleniyor. Va~ington 30 (A.A.) - Reisicümhur 

gençle? imiz Budapeşte civarındaki birc;ok nahiye- Ruzvelt, yeniden hariciye nazırı Hull ve 
Jcr su altında kalmıştır. Bend1cr bazı hariciye müsteşarı Wells ile görüşmüş 

Ankara 30 - Türk Hava Kurumu gedikli yerlerde yıkılmış olduğundan sular et - tür. Bu konuşma 70 dakika sürmüştür. 
ha~mıa:ma yuvasınm 1Lk devresini bltlren rafı istilA etmiştir. Asker kıtaatı bendl~ Konuşmalar kat'iyen gizli olmuş ise de! 
Pnr.ı<'r E.~ki-şehir a.skert hava okuluna iltı- . . . 

g · ' .. bugun·· ö11-ıe trenilc Eski- rın takvıyesıne ve halkın kurtarılmasına Avrupa işlerinin görüşülmüş olduğu zan-
h':lk cvıemek urere " 
ııehirc. gitıniı;ler ve kalabalık blr halk kütlesi C'alışmaktadır. nediliyor. 
tara fl ndan uğurla.n.nııışlard.ır. Gençla.r, Ku- · • • ••• •• ••· •• · •• • · ••• ••· •·•• •• .... •· • •••• •• ••••• ••••• •· •• ·••·· ............... •••••••••••••• ........... . .. ........ ••••••••••••••. 

rurndan ayrılırlarken Türk Hava Kurumu il Sabah an Sabaha 
başkanı Erıurum. meb'usu Şükrü Kor ::ık ken 
dilt!rllc blr kanu~ma yapmıştır. Şükrü Koçak 1 

- · d Almanlar eHerı·ndekı· ez::üm!e demi.'jtlr ki: Garb cephesın e ~~~d;:!::: Kurumundaki vazifeniz! bltlr-

Yegane çare 
Gazetelere akseden habere göre Üsküdar frann ay şirket! müşkül vaziyettedir. 

t . bakırlar hu·· ı o t diıılz. mı.va ordusuna iltihak edly0:sunuz. topçu • a eŞ•) 1 a{ me o BuraJa çalıştığınız müddet zarfınd'lkl me-

l
. d• salnizdcn ve gidişinizden çok mern.nun~. 

Şı.ddet endı tes fm e ıyorlar H\VU. okulunda ve h.ava ordusunda r:la mu-
ı v:ıftakiyeL göstereceğınlze eminim. 

İki gündenb~ri ınevzuu- Londra 30 (Hususi) - Almanyada ba-
1 

Sızden ı1.yrıltrken, eski bli' havacı olmak 
Par.Is 30 (A.A.> - kuvvet- K hr bi ha 

bars ola.n Fransız ve Alman topçu kı.ı ve hal'b sanayiine müteallik diğer ;-fatilı> ricalarım şudur: a aman r~ -

bir ek.ilde artmış d 1 · İ kd eh . v ıcl olabıınıek için iyi bir sıhhat, sal.lam 
lel'lntn faalivetl dün ciddi ş ma en crın ı anı emnuyetli surette ' ·- . .. ıJ ıınssu ve uyanık 

· t Şimdiye kadnr 1 h. d.ilm kt d' bir dlma~. dürust, y maz, 
ıre .ştddetJi bir hal almış ır. . linha."'ır ısse e e ır. b'r k2rakter mutlaka ııı.zımdır. Bu vasıflara 
.\'osg63·ıarın şarkında_!tl rnınta,~ya :bindeki Dün, Mare§al Göring tarafından neş - dniıııa malik olmağa ça.lışma.lısın12. 
kalan topçu a.teşl dun Sarre g hanın redilen yeni bir emirname mucibince - -- - -
lnıntakaya ve iki hat arasındaki sab ralk, bakır ve madeni eşyalarını hükume- · Jd 
b 

,. s bruck'un centi un - Suric P ..1risten ayn ı 
llhn.s.sa genişll&i arre te teslim etmeğe davet olunmuştur. 

dakt mıntakaya sirayet etmiştir. Bu emirnameye itaat etm;yPnlerin ö-
0 kil metrelik ::ıır cep

Topçu, bu suret.le 5 ° Al n topçu 1 'i.m cezasına çarpılmaları mevzuubahs-
lv-"ı- taal'yette bulunmuştur. ma 

çU - ' , 1n himaye tır. 
a.teşlle birlikte avcı tayyarelerin . - Emirname, radyo vasıtasile halka i' an 
.-•11d" ı·a.sad tayyareıe~ı bir kaç kere hucuıııa 
111o1 " C'dilmişt ir. t pçu kunretled mu -
geçıni.~lerdlr. Fr:.ı nsız :ı ek Afnıan taat· -
vartak!yetla mukabele er 

tnraft'l taroetmiştir. 
rm;larmı her a·· ·· rulıniiş-·· ı e p·ı pusuya uşu 

Bk AJ:nnn nnı r arelerl de ı:ualiyet 
.., ın taYY 

Bursada ya'"'5!ln 
Bursa 30 (Hw;usi) - Öğle üzeri Ka~ 

pa 'ıçar~ıda bir yangın çıkmı~,,a da deı· -

Faris 30 (A.A.) - Sovyetler Birliğinin 
Paris büyük elçisi Suriç dün akşam saat 
22.15 de semploıı ekspresile Paristen ha
r •ket etmiştir . -------

Am~syada zelzel _ 
Amasya ;30 (A.A)) - Bugün saat 11,40 

da üç saniye süren şiddetli bir yer sar -
sıntı~ı olmuştur. Zarar yoktur . 

B~ buçuk milyon lira borcu .-·udı.r. Şirketin ~ermayesi de bu kadardır. ~imdive 
k:ır\ar kar etmediği de anl~ıJııu~tır. Sermaye sabib eri belediye ile evkalttr. Bu 
vaı iyette l!!irketl kurtarmak için bJT' kon io;yon toplanmış, vereceğ'f kararı ylİk.•·ek 

maJ,.ımlara bildirecekmiş. 

i'!'küdar tramvay şirketi kurul<luku zam:ın yazdığım bir fıkrada bu te.şebbüsun 
motıeı·n şehirciliğe uyan bir iş olmadığım, raylı n a.kil vasıtaları başka memleket
lerde kaldırılırken bizim yeni oa~&un kurmamıza mahal olmadığını işaret etmiş. 
tim. Hatla o zamanki be ecliye erkanının tarjzlerine uğradığımı unutmadım. 

üka.lalı.k sayılmasın. Fakat şebJr işlerine dair Jleri sürdüğüm fikirler beni asla 
m:ıbcub etmemiştir. ı\vnıpa111n birçok şeıhiTlerini muh~f tarihlerde ~ezd\f:im 
fçiı• oralardaki şehircilik hakkında az ~ok kanaatlerim var. Bunları sırası gcl

dik(;e yazıyorum. Bu Üsküda.r-Itadılı.öy tramvaJları kuını:Ul'ken servis sahasının 
bu rl'Şid n akil vasıtasına müsaiıl oJmadıkını, otomobil, otobüs gibi serbest vasıtalar 
vvken raylı vasıta.tarın oniara galebe çalmasuıa imkan olınadtğını yaınn~tun. 
Bf'lediye batta o mıntakada otobüo seferlerinJ yasak ettiği halde raylı tramvay 
gene muvaffak olamadı. Ve Kadıköy seyrüseferi bu yüzdm acınuak bir hal a'dı. 
Boo;tancıdan Üsküclar a. kadar uzanan bu hat üztrinde bilhassa kış mevsimi yol~u
nun azalması da şirketi müşküle düşürdü. NetJcede bugünkü vaziyet gelip çattı. 
Hu beklenmiyen netice değildi. 

Şirketi müşkülden kurtannak için uzun, derin çare aramıya lüzum yok :ibi ıö
niyorunı. Yapılacak iş rayla.Tı !!ÖkÜp şirketi ta'>fiye etmek ve esıısen imtlyan be
lediyenin elinde olan otobüs servisini kurmaktan ibarettir. 

~".lıa,. Ca.J...iJ 
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. [~ __ Ş_e_h_ir_ll_a_b_e_r_l_e_r_i____,) 
Pasif korunma mütehassısı yarından 

itibaren tetkikata başlıyacak 

11 vapurun sipariş 
mukavelesi 

yaKında imzalanacak 
Fransız amirali Muren'in tetkiklerinden sonra şehrin Bir müddettenberi Ankarada bu?un _ 

pasif korunma işin~ en SOD şekli veril.:cek makta olan Denizyolları umum müdürü 
İbrahim Kemal Baybora, dün sabah şeh-

İzmirdeki tetkiklerini ikmal eden pasif Toplantıyı müteakib Amiral Muren İs- rimize gelmiştir . 

SAFiYE 

Mart 31 

KONSERi 
Son Şarkılar 

3 Nisan Çarşamba akşamı 
Ayrıca: 

10 kişilik Macar orkeserası 

Be yazıtta 

IARRlARA 
.korunma mütehassısı Fransız Amirali tanbul komutanı General İshak Avniyi Denizyollan umum müdürü Ankarada 
1"'" •· ..... ı.. • · ı · ld ğ d · · · · ~inemaaının muhte•em 11alonlannda .m.uren ın ~.rımıze .gc mış o u unu un zıyaret etmıştır. İngilterede yaptırılacak olan 11 vapur ~i- Y 

yazmıştık. Amiral Muren dün sabah vi - Fransız pasif korunma mütehassısı pariş işi etrafında Münakarnt VekAletile ,,. __ > biletler şimdiden ıinema gişesinde satılmaktadır. • , 
}ayette vali ve belediye reisi doktor Lut- şehrimizdeki tetkiklerine yarından iti - İngiliz Suvan _ Hanter firması mümes _ 
fi Kırdarı ziyaret etmiştir. Mütehtssıs ıı- haren baş!amış olacaktır. Tetkikat esna- silleri arasında yapılmakta olan müza _ 
miral şehrimizde kaldığı müddet zarfın- sında vali muavini Haluk, seferbP.rlik u- kere,ere iştirak etmiştir, 
da kendisine vali namına vali muavini mum müdürü Hüsamettin ve İstanbul Öğrendı•gwı·mı·ze g·· ı ·ıt d t • . . . . .. .. .. ore ngı ere e yap ı-
Haıuk Nıhad refakat edecek, saerberJık vılayeti seferberlık muduru de buluna- rılacak olan bu 11 · ~ ·..: 

··d- .. H- d be b kl rd y ak k kl id vapurun sıparıl liı umum mu uru usamettin e ra c - ca a ı:r. apılac tet i ere a son safhaya gelm· t f - t .. · _. • ıs ve e errua uzerınce 
rinde .bulunacaktır. program dün hazırlanmış, alfukadarlara Vekaletle fngı"liz firması -me 11 _ 

V ]. . . . 11 ,. b·1d· ·ım· . y d ib hi mu ssı erı a a ıyı zıyarettcn sonra amıra e. va.ı ı ırı ıştır. arın an itı aren şe . r . 
muavini Haluk ve Hüsamettin vilayette içinde ve dışındaki sığınak olabilecek ra~ı~da ~;.:n ~ır ~u~abakat ~usule gel -
bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda yerler, mahzen ve dehlizler, şehir cıva- ~ış .~r.l duz~ ~~ed:~n bazı _ısı~arı da 
vilayet seferberlik müdürü de buiunmuş- rındaki ağaçlık mıntakalar gezilecek, İs- k uguln ,er. eb ~ eft ı e_c:k ve sıpanş m~ -
tur. Mütehassısa İstanhulun pasif ko - tanbulun apartıman, mağaza, dükkanları a

1
ve e.erkıt u a a ıçınde Ankarada ım-

"d 1 ~ l 1 l" b. l x ··ı k h b bi za anaca ır. runmasma aı evve ce ııazır anınış o an ve emsa ı ına an guru ece , a ~a -
raporlar, e1de edilen malfunat, tetkikata nalı mıntakalara ·gidilecektir. Denizyollan umum müdürü dün h:ı -
müstenid tertib edilen pasif korunma ha- İstanbulun pasif korunmasına aid vuzlarda tamir edilmekte olan Tırhan 
ritaları gösterilmiştir. Amiral, kendisine 

1

1 
Fransız mütehassısının yapacağı tetkik - v~ d.iğer ge~ilerin vaziyetini tetkik et -

verilen izahatı dinlemiş., raporları ve ha- ler büyük ehemmiyeti haizdir. Bu hu - mıştır. İbrahım Kemal bu akşam tekrar 
ritalan .gözden geçirmiştir. Kazalardaki 1 susta hazırlanacak raporun incelenme - Ankaraya gidecektir. 
pasif korunma ekipleri hakkında da mü- sinden sonra şehrin pasif korunmasına -----·--
tehac;sısa icab eden malumat verilmiştir. en son şekli verilecektir. 

Türkişepost gazetesi 
kapatıldı 

Kadıköy Halkevi 
Şehir işleri: 

Mecidiyeköy hastanesinın 

~-•> Bugün SAKAR YA Sinemasında 
BUyük, Kuvvetli, Zengin ve Muhteşem bi~ film 

ŞiMAL OTELi 
Oynayanlar: ANNA BELLA - LOUIS JOUVET - J. P. AUMONT 

ve uaveten: KLU - KLUX - KLAN'nın bntOn esrnnnı faseden 

MASKELi VATAN HAiNLERi 
Filmi. Baş Rolhrde: NOEL MAOiSON ve LILA LEE 

Bugnn saat 11 de tenzfültlı matine 

j Hassaten Ankara için angaje edilen ve 
şehrimizden geçerken YALNIZ BİR 
KONSER vermesi temin edilen meş • 
hur Macar Viyolonisti. 

ALEX.VEGH 
3 Nisan Çarşamba akşamı saat 21 de 

SARAY Sinemasında 
kitab sergisi mukavelesi imzalandı 

_Dün saat 15,30 da Kad~köy Halkevi kü- tstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. ( T 1 YAT R Q LA R ) İstanbul Konservatuarı Orkestrasile 
wb~an.e ve y~yın §Ubesı ~arafın~arı Ka- Lütfi Kırdar, projeleri Valter tarafın. '-------------" verecektir. 3 kısımdan ibaret zengın bir 
d_ıkoy. ısk~l~ cı~~r~da eskı beled~ye :ah- dan hazırlanan Mecidiyeköyü hastane- ŞEHİR TİYATROSU programla süslenen bu konser için bilet-
sıl daıresının buyuk salonunda bu· kıtnb "nin m k l .. a- v·ı· tt . ler şimdiden sinema gişelerinde sabl -
sergisi açılmıştır. sı ta tu ave esını un 1 aye e un - 1stltlll cadde.!tnde tomedi kwnmda maktadır. Fiatlar: 75 - 100 - 150 - 200 ku· 

za mış ır. ' 
Sergide ayrıca Halkevi kütübhanesin - · G&ıdtlz saa\ ıuo da ruştur. 

de bulunan neşriyat ile Halkevlerinde Dokuzuncu lılctme kontrol kale mi Ak.fam saa\ 20,30 da 
çıkan mecmualar Kadıköy H::ılkevi oku - Ankaraya nakledildi 

1 il · f • b" Y ınl1tlıklar komedyuı ma sa onunda bulunan · mı, cnnı, ede ı Devlet Demiryollan 9 uncu işletme 
mecmualar vesair neşriyat ta teşhir edil- müdürlüğü binasında bulunan kontrol 
miştir. kalemi Ankaraya nakledilmiştir. Kon. 

Mütenevvi mevzuda 700 kadar kitabı trol kalemi ı Nisandan itibaren Anka
BALK OPERETİ 

Nls:ın başJ&ngıcmda Unı lı:adro lle 

......... -................................................ .. 
> Doktor. 1. Zati Oget 
elediye karşısındaki muayeneha
eslnde öğleden sonra hastalarını 

•••,. kabul eder. ----• turneye çıkıyor. ihtiva eden sergi, Kadıköyün münevver rada: çalışmağa ~lıyacaktır. 
halkını aiaka ile cezbedecek mahi.yette ~--------••••••••••••••••-•••••••...,.._•••-•••••-.. 

Aylardanberi beklediğiniz 
tanzim edilmiştir. Sergi 15 gün halkın is-
tifadesine açık bulundurufacaktır. Te ıenenin en muazzam Te müthiş filmi geldi 

Deniz işleri: 

Bir brhkçı kayığı devrildi 

Of limanına kayıdlı Ali Reis idare -
sinrleki 7 tonluk Feyzihüda motörü. 
dün limanımızdan f zmit.e ha.reket et -
miş ve Sirkeci önlerinden geçerken 
Hfü:;cyin ve Mustafa adlı iki balıkçı. 
kayr-klarım motörün yedeğine ba~la • 
mak istemişlerdir. Bu S1rada kayık dev 
rilmi~, lfüsevi.n ve Mustafo denize düş 
m~l~r. fakat et.Taftan yetişenler tara-

cTürıd§epost» tın idarehanesi fından kurtarılmışlardır. 

Vekiller Heyeti uzun zamnndanbcri şeh }( aradeniz hattı yaz tarifesinin 
rimizde intişar etmekte olan ve geçen - tatbikına başlanıyor 

!erde de nıatbaası~da. bir araştırma ~a - Dcnizyolları Lda.resinin Karadeniı. 

BUGÜN 
iPEK 

Sinemasında 

TYRONE 
HENRIFONDA 

elbl 8 BÜYÜK yıldız taraf10dan barik ul&de bir IU?8tte yarablım , 

POWER 
NENCY KELLY 

pıla~ almanca cTür~ı~epost> gawtesın•n hatıl için h~zırladığı yaz tarüelerinin 
seddıne karar vermıştır. tatbikma yarından itibaren başlanacak 

Karar evvc1.ki gün, Dahiliye Vekaleti tır. .ııılJ•llllmilP•mllıllililliiiiilim•••••••••••-••••••••••••••••••••••,-. 
vasıtasile viHiyete bildirildiğindP.n ka - e· ızn yüzllndee dGn DOnyanın en bOyük tiloıl... Dllnyayı hayrette bırakan harika ..• 

panma keyfiyeti emniyet müdürlüğfı ta- ır ~- Ü ) d G u N G A Dı • N 
rafından gnzetc idarehanesine tebW~ e- opr 2 çı ama ı • 
dilmiştir. Gnlata köprüsü dün sabah köprüde-
Kapanmıya sebeb, bu g::ızetenin son ki bir anza yüzünden açılamamıştır. 

günlerde hük\lmetimizin siyasi menfaat- Bu arıza dün tamir edilmiştir. ( Fedall~r Alayı) 
Fransızca nQshası TOrkçe nnshası lerine aykırı bir tarzda neşriyat yapmış 

olmasıdır. 

------ --·- -
Askerlik işleri: 

Hava hlkumlanna karşı deneme Kısa hizmetliler çağırıhyor 
SUMER ve TAKSiM 

sinemalarında cidden görülmemiş bir muvaf!akıyetle devam ediyor. 
atı~ları yapıldı Emlnönii Yerli Askerlik Şubesinden: Mevsimin zureri olan bu şaheseri yaratımlar : 

Dün sabah şehrimizde hava lıücum. ı - Askerliğine kanır ver:!ldfğl haUe her- )(. 
larma kanıı deneme top atışlan yapıl- hangi bir sebeble şhndi)·e kadar sevkedllme- GARY GRANT • OUuLAS FAIRBANKS 
m~ır. Tam &1.at 10 da Selimiyeden mi3 olan yüksek asken ehllye~namelller. VICTOR MAC • LAGLEN 
tayyare dafi toplarımn atışile deneme- 2 - Geçen sene Yedek Sübny okulunn 
ye haşlanmış. atışlar ı ı e kadar devam vaktinde mıhak etmediğinden okulca ger! Bugün TAKSİM'de 10.30 da - SÜMER'de 11 de tenzilatlı matineler 

tm. ı· B d d · -•-·l ,, bırakılmış yüksek ehllyetnamelller. '----•••••••••••••••:•-••••••••••••••-•••••••rl e ış ır. u esna a enız Di:ilhı vasha-
7 

" k 1 ""' 
1 t tak d f l · · t t"l :J - ~edek Subay O u u devresinde üçte an a ış mm as:m a se er er.mı a ı 

ı......;al a· birinden fazlasına devam etmed!klct1 için 
eı.ııu"i er ır. 

······-··········· .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. terhl.s ediUp müteak:ıb devreye bırakılnn -

Satılık köşk 

arıyorum 

Deniz kenannda veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Ad::ılar
da, Boğazda veya Anadolu sahiJin
de olabilir. Mümkünse foto~rafla 
birlikte tafsilat, fiat Son Postada 
cMakbule. adresine biI<lirilmelidir. 

ıar. 

4 - Askerllklerlnl tam hizmetli olarnlr 

yaptıktan sonra. tabsUlerinl lise ve daha yu
karı dereceye çıkardıklarını resmi ve.Uta lle 
lsbnt ederek Yedek Sübay olmnk 1st.ıyenlcr. 

5 - Askeri ehllyetnamesi olmadığından 

ı Mayıs 940 tarlhinde hazırlık kıt'alanna 

sevkedUecek diğer kısa hlzmeUiler. 
G - Bu kısa hlzmeUUcr 10 Nisan 910 gü _ 

nüne kadar snnt 9 lle 12 nrasındn nüfus cüz_ 
dan ve asl:erl vesikalarlle şubeye kayıdlarını 
yap•ınnnıan. 

7 - Aksl takdlrne haklarında kanuni mu_ 

"-------------~ amele tatbik edileceği iltın olunur. 

"SAMiMi iTiLAF ,, ... ve " DON KAZAKLARI,, ... dan sonra 

SüMER SiNEMASI 
Mevsimin 3 NCI FRANSIZ SÜPER FİLMİ OLAN 

Taptığım Kadın 
Büyük Aşk, ihtiras ve maceralar filmi 

YARIN AKŞA.w,DAN iTiBAREN göstermege başlıyacaktır. 
Baş Rollerde: En büyük 3 Fransız Yıldızı 

VICTOR FRANCEN - HARRY BAUR ve ANNIE DUCAUX 
Bu film, Sümer ıinemaıınıo feref programını teıkil edecektir. -
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• 
lngiliz do an a d .. 

e idi. bugUn nedir, 
yarın ne oi ak ? 

: --------,·---··----.. - Y A Z A N -----·-·--········----.... ~ 
~Emekli general B. Emir E r kilet ~ 
l '' Son Pos a ,, nın aske . i muharriri i ........................ -.................. ·-····-·-····-··--··· .......................................... _ ...... ....._..; 1 ngntere bir adaldJ.T, uçağın vardığı 1 

terakki ne olursa olsun onun ha -

Yat damarı şimdilik. denizdedir. Onun 
için sekiz yüz yıld.anberi Büyük Bri -
~~yaya düşman ayağı bastırmıyan İn
gılız donanmasının bugünkü halini tet
kik etmek faydalı olur. 

İng"lterenin. Büyük Harbden sonra, 
donanmasını ihmal etmesinin sebeb ve 
akıbetlerini burada görüşmek niyetin· 
de değiiiz. Bununla beraber bu ihma -
lin yaln·z İngiltereye deği1 Avnıpanm 
su.1hün~ pok pahalıya mal olduğunu 
söylemeden geçemiyeceğiz. 

Eğer yalnız 20 yıldan dc&ıa aı yaş. 
ta, yani birinci derece harb kudretin
de buknan muharebe gemilerini ele 
alır.::.ak; İngiliz donanmasının aşağıdaki 
VeQhile dikkate değer bir manzara ar
zettiğini görürüz. 

İn,,.iJiz d-0nanması Büyük Ha!'bin bi
dayefüıde 6Q muharebe gemisinden. 
108 ~vazörden. 285 mubrib ve em
sali uemlle:de.n ve 74 denizaltından mü 
rekkebdir. 

19 l 9 da ise bu deniz kudreti büyük 
gemi ve umum tonaj itibaı;ıe azala!ı-ak 
muhrı-::-cbe gemileriniill sayı.sı 49 a, kru
vazörlerin ki 88 e inmişti. Fakat bun 
lam mukabil muhrih vesairenin savısı 
450 ;.·e ve denizaltıların.ki 98 e çık'a -
rılmıştı. Bu so.n kücük gemilerin say1-

1 Hid.seler 1 
GIENE OTOBOS 

T eıt yolcu alamıyacalt derecede doL 
mus otobüs, en süratli otomobilden da.. 

Diyecek. 
Koudü!t~ör batıracak: 

a 

ha .süum ilerledi Yolcuların: 
- Aman. 

- Bey!m tazla durmadık. De.ha be;1 da 
kika olmadı. 

- NE- beş dakikası; yirmi daldka; sen • 
atlnl ayar et. 

- Öl:iüm. 
- K!tburgalanm kırıldı. 
- Az kal.sın tramvaya çarpıyorduk. - Srn ağzını topla. 

- Ağzımı toplamazsam ne olurmuş? - Çocuğun çiğnenmesine remak kalmıŞ-
tı. Şoför brışını arkaya çevirecek· 

Tar?:ındak1 sözleri pencere talmt.ı.aı. ys.y - Beyim bis de ekmek parası· için çalışı.. 
gıcırtısı arasında kaybolur giderdi. yoruz. 
Faka~ otobüste bir tek yolcu alacaıc: yer - Öyle amma belediyenin kararı va

buluıısa durakt.a beş dakika, on bq dakika - Bdedlyenln kararı varsa var g.ltml 
dururdu • • ~ · yorum tşte sen istersen şikayet et. 

olcuJar: Y?lculardan bir kısmı belediyenin kara 
- Neye beklt1oruz? nndan bahseden yolcudan t.arafa oiacakıa; 
~ID!'7.Iil"dL Çunkü böyle allfılmlftL Du - amma bir kı.mu da toföre. kondüktöre hak 

rakLt> n uzakta da gene durur. gene beklerdi. vereceıı:ler. 
Y.>lcu?ar: N bekli - Onla.r da ne yapsınlar. bir yolc11 bir 
- eye yoruz? yolcudur. 
Demezlerdi Çunkü böyle alı§ı1m1§t&. - Öyle amma biz de lş1mJ?.e biran evvel * gitmek L<ıteriz. 
Dun gazetelerde okuduk: - İşine biran evvel gitmek t.stlyen 0 • 

oeŞenir dahil!nde lş.Jiyen otobüsler. ıstas • tobüse !:inmez, otomobile biner 
yonlarda !azla durmaktadırlar. Bu itloarla - Onu sizden öğrenecek değİıım. 
oo!ediy;,, bunların istasyonlarda Cazla du _ - Haydi kes sesini de otur. 
rarak mürur v.e uburu sektedar etmemeleri -- St>n tazla ileri gld!yorsun anladın mı? 
için, fa:ıfa duranların cezalandınlına.;ına ta- - Terbiyeni takın. 
rar vermistir.• - Terbiyesiz sensin 

İşi cıddiye alanlar: Otobüs bu yüzden o~ bet dakika daha du~ 
- İşte bu iyi! racak. 
Diyeceklerdir. Ben f.Jin f&kuındayım. - O,llum, bir polis çağırsana şuraJan . 
--: Işre . bu fena! Polis aranacak, bulunacaktır. 
D:ye,.eğım. Oto.:>üs bu yüzden de on beş dakika d" ha 

1 
Çu:1kü alısmıştık. Otobüa beş daktka da duracak: "" 

dursa, on beş daklka da dura sea çılı:.mnaz.. - B:ıv polis bu otobüs bir saate y k ~ aın~ 

Çünkü: 
- 4tc Met böyledir. 
Derdi!!:, fakat şimdi iş fena: 

mana kadar burada duruyor. 
Polis !lğzını açamadan yolculardan blı1 

~vab verecek: 
- Be:»:m siz sebeb oldunuz. 

1 O~r.b;;'! duracak, kc-•düktör kapıyı 
1 bağırac:ık. 

açıp Yolcuıar aralarında konuşmaya başı:y.ı • 
caktar: 

- H:ı.n!va Tophane, T&kshn, Şlş.11. 
Gelen olınıyacak, bir daha bağıracak:. 
- H~nı:v::ı gidiyor, 
Bir gö!gl" görecek: 
- Yolcu geliyor durallJlll. 

1 Gölge uzaklaşacak. Bir ayak sest duyula _ 

1
cak: 

- Bnı:k::ı. bir yolcu geliyor bekilyellm. 
Otobüs•ekf yolcular beledlyenln kararına 

ag:\h olmnslardır. İçlerinden biri: 
- B"lediycnin karan var. Fazla durul _ 

mıyacak' 

- Siz ı-usun bana hakaret ettiniz. 
- A:;ıl hakaret eden siY.snlz, şahJdlerim 

var. Bir zabıt tutulmasını istiyorum. 
- Zacıt tutulsun razıyım. Tek haklka' 

meydana çıksın. 

Otobı.is daha ne kadar zaman duracak? 
Onu hesablıyamam. Belki yarım saat briki 
bir saat. belki Hrl saat. ' 

H· lbukI belediyenin karar-ından evvel 
ancak on beş dakika dururdu. 

r:J,,,,,~~ .-f.lulr1.r: 

ı_ Eunıarı b:liyor mu id:niz ? _ı 
ların1n art'T'ası tehli.keli olmaya b::ı ~ la- H' d" d mı~ olan Alman denizaltı harbine kar- m 1stan a uzunluk ö'çüsU ı iş saati haricinda çalışma yasanı 
ıp f1ı~flterenin bunlara muhtaç olma • Hindist.ında A :t 

!'lnrlnndı. Deni:raltılanna ka~ı mu- Burmada uzun • ~ 

*
- vustralyada Kenzlan'da• mesai sa-

harPbene büvÜk ıtemiler eh-erişli luk ÖlÇ'ÜSUn~ r :' at}eri haricinde iş görmek Ce.layt m;:s-
~tnldir]et' Bundan başka muhrib ve vahidi kıyasisi or- telzeuıdir. Mesat saati sekizde başladı-
emsa li rnuakkıbler hem seri cıluyor, r ~- bir insanın A ğım:. :.röıe katırına saat sekizden C:VVE'l 

he~ de nic:beten az zamanda inşa olu- lngilizlerin e» yeni muharebe gemi lerindeıı birisinin. ön taTetleri t guneş altında dm r yiyec~l:. götüren cezalanır. Cumartesi 

n b
·1· l d . t" 1 B ... bat ed b. ı· o lenmeden kate-de- gu'"nü cö}e..J-- C>nftPG b' . -a ı ıyor C\r ı. nış 1r er. unu en ıyı ıs en ır - ır. nun en yeni iki muharebe gem ,i o- bil ~. , . e- ucu ~.. ır lf goren mesela 

' "'3~ 1 k <larkı" am"" za,..fın JQ3c t ! ·ıt--.J . l 34000 . ecegı mesafolir. evı'r. ı'n '·"'p• bo 
7 1 vı ına a z ..,n - - şey. J en sonra ngı t:.ı.~e ıcra o- an , er tonluk Nelson ve Rodnf.y bile Uzunluklar . . . . u !\.~ ,suıı yayan. yahud d'.1 cu-

da. 1n~iÜz donanması o derecelerde lunmağa başlıyan muazzam filo prog. ancak 1925 de, yani 15 aene evve~ kızak- 'af ·.1b\ va~dı kıyasının ec- na müşabih if görenler de gene cezala· 
!htwıl edilmi~i ki. onun elinde yal - ramıdn·. Fakat bu program. geçen za- tan indirilmişlerdi. Yenilikt e on 'ardan ~~~~ .. ~!: .. :: .... ~ .. :.~ .... ~~.~ ... ~~~: ................... ~.~:.ı.~~ ............ . 
ruz 1 ~ muharebe ,!!emic;;i, 47 kruvazö; man zarfında ehemmiyetli surette art- sonra gelen, deva..q büyük (Hood) mu • .. ..................................... . 

t 4 3 muhrib v~saire ile 5 6 deniza 1tı kail- mı.., ve kuvvetlesmiş olan diğer dev • hare be gemisi de 1918 de, yani 22 yıl ev· 
mt~tı. Jetlerin filolarile l-.;r tevazün husule vel, denize indiriJ.m4ti. Diğer bütun ge-

Fi1,·aJ:i Büvük H~rbdı:>n onr::t A1man getirme,?Je yanyarı:ıK-tır: çünkü İngiliz.- miler ise 1913-1916 tarihli idiler. 
donanmaı::ı batırılmıı:: ve Rus donanma- ler. en kuvv~tli iki d-ı!niz devletinin it- (Kral V. Jorj) smdından olan 
sı b...,l :;P-viklec:.mh;-ti: İtalya, Fraıısa ve tifa'kı halinde onfan:n deniz kuvvetle- 35,000 er tonluk ~ muharebe gemısi, 
Japoııva ise !nctilterenin müttefiki idi- n.ne üstiin bir donanmaya malik ol • İngiln müdafaa ve muharebe irarles'nin 
Ier. fn<tiJiz rahatseverliği ve istikbale mak imkanını çoktan elden çıkarmış _ harekete ge'diği 1935 yılından sonra, ya
itin•ad besliyen İnP'iliz efkarı umumi - lardı. ni 1936 ve 1937 de aneak inşaya koyul -
yesin:n fazla ~ull>uerverliği, bu scbeble Kaçınl#ln askeri fırsatları telafi, hiç dular ve müstacel bir mesai neticesinde 
yani 11örünürde bir tehlike olmadan. bir yerde. denizde w bilhassa filo in _ 1939 da denize indirildiler. Bunlat"dan 
para ~:ırfınıa lümm .EYörmemi~ti. Bun- şasında oldu~u kadar. güç değildir. Bnl dördü ancak hummalı bir çalışma ilP h
da. Bii:vük Harhde sık sık müşa'hede kan Harbine takaddüm eden mesruti- ti_rile:ck 1940 .~enE.>si zarfında hizmete 
olun(1n bir İngiliz hususiyeti de rol oy- vet yıllarmda Averof. zırhlısı satıl•ktı gırebıleceklerdır. 
naını c:tır. ve gemi bize pek lbımd.ı. Bir paza;lık ~çak h~ntili gemiler işi de ayni hal -

Bi~ tPhlikE" ve fenıı1ığın öniine geç. noldı-ısı d01avısi1e bilim 0 1 _ dedır. İngiltere bu harbe modern, ynni 
,_ · · y.J t-.lb;.r almak İn"ı· 1-t· t -.ld. ··d tt· - · . zab man ~ . 1937 de indirilmiş tek (Ark Royal) uçak mer. ·cJn €''\tVe u~rı ~ 1· ., - rna~ ~ ert:"U U e ıgunız U gennyı, .• 1 • • • o·. l . h 

lf.,...,a.,.; b1"r ı's de(T:ldir. O. askeri bakl:n- ı·ba b" t kl"f ı.. f' t h tt gemısı e gırmı~tı. ıger crı ep rnıs ile "'"' ,, !!a ! ıze e ı on.rnan ıa ın a a 91 d . a· ·ı · k" 
d k

. t ··b ı ·n.ıen hemen hic 1•5 bi f 1 il A __ dl b" y l 9 arasın a ın ın mış es ı gemilerdi. an es ı ecru e en u J - ıaz nz ?.S e, veruı. a 1 ır unan . ~ 
...:•-d t · k t hl"kenin kendıne .• h t _,., d" 23.000 er tonluk yemlerden yalnız dort 
ı..-ı.ıc e e m1veJ1e . e. ı · zengını emen sa m auver ı ve Yu - t . 1939 d k kt · a· ·ı . 1 d" 
gelip vakl~masına müsaade eder ve nan hiikUmetine hediye etti. o vaikit an~:ı "k lı: a ~.z~ ~n .ın ırı mış.erı ı r. 
Efncc.k . ondan sonra - fakat görülmemiş bi7. Averof o:Jımazsa onun yerine bir . b utçu k ruv18;'

0~ eı:~ ınşa. ~a;han a,..ı 
bir ;::ertlikle - mukabil tedbirlerini alır. baskasmı ve ondan da iyisini hemen nd~s cBen ısla obeuarruberıçın van~ell ak.~ ~.vki 

- bd ··b . ır. unun a r en yenı ucu 
MesC'lfı: G-Pcen BUvuk Har e tecru e satın alıverecek brr pazarın mevcud' bu k .. ncak l939 da 'L... kt . d' .1 ·1 · k · w • ruvazor a fl.ıza an m ırı _ 
edildi ki. denizaltına karşı gemı er .. o- lundm.runu zannetmekle aldanıyorduk. mistir ve diğerleri henüz kızak iw. '" d 
ruya "lk yef!ane sistem kafile usulu • Nitekim, Almanya-dan aldığımız iki bulunmaktadır. un e 
dür. Buna rağ'rnen kafile usulil bu har- eski ıırhlı (Barbaros Hayrettin ve Tur Alman denizaltı harbi basladıktan ve 
bin ha§fangıcındcıın itibaren kullanıl - t'Ud Reicı) lse yaramamışlar ve bir tek. bunları imha etmek ve tngi1.terenin et
maınq ve ancak bu defa da Alman de- naha k~iC'ük fakat yeni ve seri. Averofa rafında büvük bir da 'tt üzerinde kara • 
nizaltı harbine karst başka tedbirlerin ma~hib olmuslardı. İşte o zalman Ave- kol hizmeti P"fi rmek ı U a<'ı ha~nı olduk
işe yarama4dıklan tekrar anlaşıld·ktan rotu n"! ~bi bir fiatA olursa olsun sa • tan sonra, anc k İnrrilt"'re bu rnaks~d 
ve bu yüzden er>ev kurbanlar veıildik- tın almamRkla ne gibi büyük bit' fır • için 18 büyülr: ve 176 k. ik muhrib in -
ten ~onra tatbika başlanmıştır. Keza sat kacırdı~ımızı anlamıştık. fakat i~ c:asına te.sebbüs etti: "mdi bunlamı bir 
İnırHizlcrin. SetJarnd atlasındaki deniz iş'l'Pn ~ecmi~tt. klsmı bitmiş ve hizmı>te alınmıstır. Fa
t\ssün.ae bulunan bir muh~rebe zırhlı- Bunun gibi İngiltere de bu~ün her 1 at bunların adedi kAfi gelmedi~i icin 
!ar. bir Alman denizaltı ~misi tara - ™! yapsa, eski donanmasının dünyn - fnınltere bi.rcok ~eri botlar ku1Ian:nıa"a 
fınd:m b:ıtınlıncıva kadar, bı.ı· ı:rib; fü. da'kf eski vaziyetini. H bir zamandaı a. basladı. Bunların yaln1ı 20 metre bov
IerdPki ~E'l'Tlilerin muhafaza tedbirle - Jamaz. Çünkü büyük gemilerin insası lan, fakat takriba BO Km. süratlen var
r1ni. ihmal etnınıc,.; hep aıynf sebeb be 3 : 4 sene ister. w bu zaman ?.arfın - dır ve deniza1tı ile ur-alSa karsı harb kin 
clnc:t~n bh· vı:ıl{'ı-d'ır. na ister istemez tehlikeye göğüs ger - bilhac:sa teslih ve techiz olıunmuslardu. 

1 Fakat fnMli11Pr, tehlikevl kesfettfk- mE'lk ik+;za eder. Süratlerini bir anda 20 Km. den aza
ten snıırn, on!:! 1.-::lr'I alrn8cak tedbır. İşte bu sebeblerle İngiltere bu harbe mt ıilratı:ı cıkarabil<likleri ictn c;;eri bot-
!eri bulun tatbikte pek müstaM ve ge- hemen hemen hep eüi gemilerle girmij- <Devamı 11 ind sayfada) 

ikinci S ivri Elif 
K im dir? 

Şö.\-JC' bir mektub aldı~ 
-..: Ben jki numaralı Sivri Elifim .. 

~ym 14 ünde sütununuzun sonunda, 
Çorlu de! bay~ (S.F. )ye: 

- (Evet ikinci Sivri Elif belki 
Plan a:münhal>dir .. fak~ mesleğinin 
oc -0lduğunu bilmiyorum. .. bu satır. 
farı görüp de bildirirse yazarım.) 
rliye cevab veriyorsuınuz ... 

Demek Corludan -yani halen bu
lm'!duğum yerden- bir bayan benim
le atakaıdar oluyor ... 

- Mes'ud bir yuva kurabilecek 
(aracl1ğım şeraiti haiz) bir hayat ar
bdnc:ı bulama1.sam. be1iki de ilaniha. 
ve münhal ve mücerred kalacağım .. 
Şimdi Çorluda tam manasile (mün-
1evi) bir bekar hayatı ya~ıyontnı. 

<Münzevi bekA.rı) di.işündüğüm 

~bi kısaca taırif edeyim ... 
Ya~nız .. sakalın rahatsızlığmı h~sset.. 

medt>n traş olmıyan .. yaşile mütena
sib oJmıyan bir kaftender kıl·klı .• 
isin~en baska bir şey düşünmivı:?n . 
öı:rtlPrile b?tıoosa ya.şıya.n-. tahs n 
gf'nç, k#llben ihtiyar. 

Bir numaralı: Elif malılm ~ekilde 
İz.mirli bayım (L) Ue iki buçuk av
dır muhabere ediyor.. Henüz mtl's
bct veya menfi hlr n~tice elde c~e. 
medi. Zava1lı hMü'! bir netice Plde 
edem~diğindt-'n ürlintü içinde .. hem 
hakı~aten bu bir bayan mıdır?. Gör-

Dl<"diğinden -iÜphede- bilhassa bir 
eğlenc-e mevzuu olmal>ından korku
~or .... tzmi~e gidip hakikati d.E geztt 
ıle go!"emıyor. Gönderilen re,.,;nı)e 
gece gündüz meşgul oluyor. Halini 
bu son günlerde pek hara b görüyo. 
rum . 

Ben de ayni akıbete düçar oima!t"· 
tan korkuyorum .. onun için sirııriiltk 
~endim[ tanıtmıyacağırn ve ilk mek
tubu .arzu ettiği takdirde- havan 
(S. F.)den istiyeceğim. .. · 

l\fosle-ğimi söylersem bent uf::.k 
bir tahkikat neticesinde öğrenebilir .. 
ÇorJocR meslek~ım pek az .. yalnız 
rr.alfünat kabilinden şu kadar yaza .. 
zağım: 

Ufak bir ticaret -sarıayi ticareti
ne jşti~al ediyorum .. Beni Corluda 
belki bircok defalaT görmüş ·olabi .. 
lir .. ve belki b€.n de onu ... 

~on Postanın daimt okuyucusu ol· 
:h ımdım hergün bayiden Son 
P n alan Sivrı Elifi ufak bir taha'l" .. 
ı ~tirt>sinde anlamak mümkt:n .• 

ljancılar içinde ka,. ahtım yü _ 
ürnden okunur .. amma dikkat edilir .. 

se . .. 

TPvze; kısaca sorulan sual~ bu ka. 
dar .-:evab herhalde yeter .. Ba.ki son· 
"UZ hünnetl.er efendim .. 

İkinci Sivri E"!jf 
Bu mektuba tarafımdan ilave e:liı

l~<'Jt bir mütaletl yoktur. 
TEYZE 



8 S1tyfa SON POSTA 

C Komedi Fransez san'at arıarile mülakat ar ~ 

Büyük F ra.nsız san a karı 
Y onnel "Son Posta" ya anlatıyor 

Mülakat. yapan : M uazzez Tahsin Berkand 

1\lart 31 

Sa iye davası dün son 
saf haya girdi 

Müddei~m.umi suçlulardan bir kısmının vazifeyi 
suııstımalde :1 cezalandırılmalarını iste di 

(IJAştarafı 1 inci sayfada) 

JedUtteıı aonra, beni ona verdiğim sual 
pusulaaına bakmadan evveU o beni sor
ıuya çekti: 

de sanatkarın ve eserin daha mühim bir 
mevkii var. 

Satiye yolsuzluğundan suçlu sabık De- 1 ile rnesruk parayı bile bile ,saklamaktan 
nizbank umum müdürü Yusuf Ziya Öni~ suçlu karde~i Salıha Pak.erin duruşma • 
müdür muavini Tahir Kevkeb, Hamdi larına Beyoğlu asliye ceza mahkemesinde 
Emin Çap, hukuk müşaviri İsmail İsa Ca- dün saat 11 de devam edilmiştir. 

- Vaktilıe aizin bebam:ınn da charemıt 
denilen bir sarayı ve bu sarayda müte -
addid cariyeleri var mıydı? İstanbul, Pı
yer Lotinin romanlannda yazılı olan İs -
tanbul mudur, yoksa o tasvirler b!r şni
rin muhayyilesinden mi doğdu? Siz çar
~af giydiniz mi? Ne biçim şeydi? Türki
yede fransızca bilen çok kimse var mı -
dır? ilh ... 

Bir gazeteci kadar mütecessis olan mu 
hatabıma lazım gelen cevablan verdi!c -
ten .sonra kendi sorgularıma geçtim: 

- Tiyatronun istikbali hakkındaki :tik 
riniz nedir? 

Büyük san'atkir, bu sualimi çok cid
diyetle karşıladı ve bana §Unları serle -
di: 

- Tiyatronun istikbaline ..;onsuz ve 
sarsılmaz bir ilirr.adım vardır. Mademki 
insan ancak kelimelerle ifadei meram 

ediyor, o halde tiyatro her zaman yaşı -
yacaktır. 

- En çok sevdiğiniz roller hangiler;
dir? 

- Hamlet - Neron - Oreste. 
- 1938-1939 senesi zarfında Komerli 

Fransezde oynanan oyunlar arac:ında en 
büyük muvaffakiyet kazananlar hangı -
!eridir? 

- Sirano dö Berjerak ve Asmod<:>. .. 
Bunlar yüz defadan fazla oynanmıştır. 

- Halk akti.ialite olan piyeslerd"n 
hrı:lanır mı? Me~eIA. harb za-mAnında 

harbe aid piyesler ilh ... 
- Evet: fakat bu piyes'eri halkın h:s

siyatını rencide etmiyecek şekilde yn -
zabllınek çok ince. nazik ve güç btr ŞC'Y
dir ki Fransada da bövle eserler pek na
dirdir. La Francerie isminde ve Marn 
muharebe.sinden .bahseden bir piyl'ı: var
dır ki pek güzeld:r. Ben bu piyeste bir 
Alman zabiti rolünü yaptım. 

- Bu .seyahatin;zde en çok bejtenilen 
piyesler han~ileridir? 

- Bnzı yerde AJfrf>d dö Musserıin On 
ne badine pa.~ avec l'amour komPrl;~;. ha
zı yerlerde Anoromaoue be!!enildi. 

- KIB.sik tiyatroyu mu, modern tiyat- Misafir san'atkarlardan Germaine Rouer _ Bu turnenizclP nid".I daha zb•arle 
royu mu tercih ediyorsunuz? fevkalfıde kalabalık o1ur ve Fransanm klAc:ik niv!"!ller sertiniz? 

- Klasik tiyatro, tiyatronun esası, te- her tarafından, hatta Paristen g~len ~e- - C:ünkü bu defaki seyahatimiz ?"('!:-

melidir. Bugünkünün onun dereçcsme yircilerle dolar. Burada, antik bir dekor mt idi. 
varması pek mümkün değildir. Ti eski içinde güzel oyunlar verilir. Fakat maale - Kendi muhitinizden başka bir mu -
Greklerden başlıyarak Şekspiri, Rasini, sef bu temsiller her zaman ve her yerde hitte temsil verdiğiniz zaman bu tebed -
Molyeri veeaireyi ele alırsak bugünkü tekrar edilemiyor. Bunun için evvela dülün oyununuz üzerinde tesiri görü1ür 
tiyatronun onlardan daha aşağı olduğu- mevsimin yaz olması, saniyen mahallin mil? 
nu görüriiz. Ben şahsan klasik tiyatroyu buna müsaid olması şarttır. 1 - Tabii ... Bazı yerlerd(! iyi, hazan 
moderne tercih ediyorum. - Büyük Harbden evvelki tiyatro :ile da fena tesir olur. Bu. sahnenin vaziye -

- Tiyatronun f'n parlak devri hangi- sonraki arasındaki farklar nelerdir? Te- tine göredir. Sahne küçük olursa oyun 
sidir? ıakki mi, yoksa tedenni mi görüynrsu - rahatça ovnanamaz. MeseHi, sizin Şehir 

- Fransada en parlak devir on yedin- nuz? Tiyatrosunun .o:;ahnesi pek kücütıiir, diin 

ci asırdır. Ondan ~nra, romantizm dev- _ Farklar pek büyüktür \'C Iikrimee akc;am Andromaoue pivesini istedl[:im;z 
rinde, on dokuzuncu asrın sonuna kadar harbden ı;onrııki tiyatro dahıı iyidir. Blı- gibi ovnwamadık: yer çok dardı. 
parlak bir devir daha vardır ki bıı za - günkü muharrirler daha toplu ve kU\'- - Tiyatroya nc;sıl başladınız? Tiyatro 
manda meselfl Viktor Hügonun drama - vetli eserler yaratıyorlar. Mesela eski - sizi nasıl çekti? 
tik eserleri oynanmıştır. Viktor Hiigo - den hemen hemen umumiyetle piyesle - - Bu, çok tuhaf bir şekilde oldu. Be
nun yarattığı eserler Rasin ve Mn1yerin- rin ikinci perdesinde suvareler, !uvalet- nim babam doktordu, beni de doktor 
kiler kadar kuvvetli değildir, fakat o · ler, uzun konuşulan sahneler görünürdü. yapmak istiyordu, fakat benim bu mc::· 
nun da Hermani gibi halkın hoşuna gi- Bugün on,ar ortadan kalkmıştır. Eski pı- 'leği seçmekte hiç bir arzum yoktu. T...i.se· 
den ve halkın hislerine tercüman o'ım . 1 d h . .J dd" 'ht· 1 d 1 de iken bir gün bahçede arkadaşlarla yes er a a zıya~c ma ı ı ırac; ar <ın . 

b h d d . b .. k .. 1 f 'k h·t b d. top oynuyorduk. Topumuz hır çukura e erleri vardır ki bunlar Fransız !iyat -
ra.5unda çok ·büyük muvaffakiyetler ka

a se er ı, ugun u er ı re ı a e ı- .. .. 
ı duştu, çıkaramadık. Ben çantamdaki baş 

yor ar. . 
zanmıştır. 

- Açık hava tiyatroları 
fikriniz nedir? 

B ·· h Ik lb d . 
1 

h ka hır topu almak üzere sınıfa girdiğim - ugun a ı ce e en pıyes er att- . . 
hakkındaki gileridir? vakıt ~~rksarkkadaşımın Siranodan hir pnr-

çavı yu e sesle okumakta oıdu~ımu 

- Ben şahsan açık havada oyun oyna
mağı pek ieverim ve bunu gerek oyun 
4>ynanan yer.in cesameti, gerekse S':!yir
cilerin çokluğu bakımından çok mchte
ıem bulurum. 

Fransada cOrangh da eski Romalılar
dan kalma bir tiyatro vardır. Burada hı•r 
sene birkaç temsil veririz. Bu temslllcr 

- Fakat, sevgilim .. . 
- Git yat diyorum sana .. . 

- Halk modern piyeslerden daha çok gö~düm ve 0 dakikada g\Jya karanlık bir 
hoşlanıyor. odada bu'unurken birdenbire parlak bir 
• -:- Tiyııtro~a ~a~k~ cezbeden en bü~jk ışık yanmış gibi gözlerim etrafımı gördü 
nmıller hangılerıdir. Mevzu mu? Ar - ve arkadaşıma neden böyle yüksek sesle 
tistler mi? Piyesin yazılış tarzı mı? De- şiir okuduğunu sordum. Meğer o, kon -
kor mu? servatuvara gidiyormuş ve Aleksan•Jr is

- Bu cazibe, memlekete göre değişi - minde genç bir hocası varmış. (Alek -
y-0r. A 1rnanyada ve Rusyada dekora, mi- sandrı siz pek iyi tanırsınız, Türkiyeye 
zansene çok ehemmiyet veriliyor. Biz - 'Devamı 11 inci sav fada) 

•Son P 08tu .. nın edebi tefrikası: 11 

ni§, bina ve yapılar servisi şefi Neş'et ı Suçluların vekili Suad Rıza, vekaleti 
Kasungil, katibi umumi Sadun Galib Sav- yeni aldığını, dosyayı iyice tetkik ede • 
cı, idare meclisi reisi Ziya Taner, azadan 

1 mediğini söyliyerek, müekkili Ali Rı • 
Cemal Şahingiray ve Sedad Erol ile rnn- zanın ruban hasta olduğunu ve suçu bu 
li rüesans sabık umum müdürü Refi Ba- saikle ışlediği neticesine vardığını beyan 
yar. reasürans ayukatı Atıf Ödül, 2ncl etmiştir. Vekil bu arada: 
müdür Malik KevkCl'b, Jerans şirketi mii- - Kendisile dün tevkifhanede temas 
dürü Meteos Tcmel'in duruşma,rmnn 1 ettim, ıfadesinde, kendisini müdafaa e • 
inci ağırcezada diin de devam edilerek, dış tarzında, parayı alışındaki mazeret 
<.lava .:on safihaya varmıştır. sebeblerinde bir gayri tabiilik gördüm. 

Dünkü celsede müddeiumumi Übeyt Bu normal bir adamın kendini koruyuşu 
Gilisıralıoğlu mufassal iddianamesini o- değildi. Kendi.sine hüküm· verıln:eden 
kumuş ve ezcümle .şunlan sövlemiştir: evvel ruhi bir tetkikten geçirilmesi la -

«- Fındıklıdaki Satiye binasının .c:a- zımdır. Bunun için adli tıb işlerinde mü
tın alınma işine e~as teşkil eden birinci şahcde altına alınmasını taleb ediyorum 
rapor vırtılarak, yerine bir ikincisinin demiştir. 1 

ikamesinde suçlulardan Yusuf Ziya Öni~. Diğer vekil Hamdi Halil de, bazı mil
Tahir Kevkeb ve Ncş'et KasıınQ,;ilin müs- dafaa şahidleri göstermiş ve bunların i~ 
terek hareket ettikleri an1aşılmı~tır. Bu zar edilmiş olduk1arnıı bdyanla derhal 
hareket sahte bir hareket ifası şeklinde din'cnilmelerini ıstemiştir. 
olup. ceza kanununun 339 uncu madde- Söz alan müddedumumi Kamil, müdac
sine uvmaktadır. · fanya taalJuku bakımından suçlular ve-

Diğer taraftan, gene Yusuf Ziya Öniq kilinin talebleriM iştirakle: 
ve Tahir Kevkebin merbut bulunciuklar; · Suçluda müşnhede altına alınmasını 
İktısad Vekaletine yazdıklnrı 16/11/938 icab ettirecek ruhi bir hal meveud olup 
tarihli tahrirat1a Satiye şirketine aid bi- olmadığının tcsbiti için, kendisinin der • 
nanın kısa bir müddettenberi D('- hal tabibi adliye muayene ettirilmesini 
nizbankın filli tasarrufunda bu - ve temas ettiği kanun maddesi bakımın-
lunduğıınu söylemek ve 19/12/938 dan diğer suçlu Salihanm tahliyc.c;ini tn-
tarihli tezkereyle de binanın se- leb ederim, demiştir. 
nevi 36 bin lira irad getirdiltini bildi - Müteakiben dinlenen dört müdafaa 
rerek, buna nazaran 300 bin liradan aşn- şahidi de maznun Ali Rızanın dürüstlü
jtı olamıyacağını Yazmak1a hakikate mu· ğiinden bahisle, bu cürmü ancak ruhi bir 
halif beyanda bulundukları sabittir. Ve saikle yapmış olabileceği kanaatini iz • 
bu va7ifeyi o::ufü:timal mnhivetindcdir. har etmişlerdir. 
Yusuf ZiYa Önic;in meclisi idareden knrar Mahkeme suçlunun tabibi adliye mua
almadan binayı sı:1tın ı:ılmıva tallb olma- yene ettirilmesi için duruşmayı öğleden 
sı kevfiv<'ti de. avni <:!"kilde vıı.zifcvi sui- sonra saat 15 e talik etmiştir. 
~c:'timal dC'rnf'kl ir. Her iki hareket rlı- ceza Öğleden .sonraki celsede okunan ta • 
kanununun 240 ıncı maddesine uymnk - bibi adli Salih Ha~imin raporunrla. maz· 
tadır nunda müşahede altına alınmasını ge -

Hukuk müşavir: hmail İsa Canişin Ve 
kalete hakikate mubalif beyanda bulun
makta müşterek olduJtu anlaşı1maktn ve 
bu hareket de ~"ne 240 ıncı maddeye 
uvE'Un bulunmaktadır.> 

Müddeiumumi. neticeten vukarıda adı 
r:eçcn sucluların fiillf>rine temas edf'n 
kanun maddelerine göre, idare hev~ti rci.q 
ve a1alarının da "azifelerini ihmal et -
tfldNi görü\d'ü~inden ceza kanununun 
230 uncu maddesilf' tecziyelerini: hadi -
c;ede altıka ve "'llcları tesbit f'dilemiyen di 
ğer1 rrinin bPraetlerini taleb etmiştir. 

n .wa, mildafaava kalmıştır. 

Elek•ron ş: rketin"en para calan 
muhasebeci mahkOm oldu 

Elektron şirketi kasasından 3812 lira 
cı:ılan sirket muhasebecisi Ali Rıza Paker 

rektirecek hiç bir ruhi saik ve maraz ol
madığını bildirmiştir. İddia makamı mU
taleasını serdedere-k suçluların t~cziyc -
lerini istemiş, müteakiben suçlu vekıl!c
ri müdafaalarını yaparak, her ikisi de 
eski kanaatlerinde ısrar ile berae~. maİı· 
kemenin kanaati aksi ~ıktığı takdirde de 
tecil talebinde bulunmuşlardır. 

Hakim Emin Ali, müzakereden sonra 
kararını tefhim ederek, suçu sabit olan 
Ali Rızanın ceza kanununun 493, 52!~ ve 
parayı iade etmesinden dolayı 52a üncü 
maddelerine göre 2 sene 2 ay müddeti& 
hapse konulmasına ve ayni müddet em
niyeti umumiye nezaretinde bulundu • 
rulmasına; suç ortağı Salihanın da iki 
gün hapis ve 2 lira 60 kuruş para cezası 
ile tecziyesine karar verildiğini bildir • 
miştir. 

sergüzeştini anlatmağa başlamıştı: 

Magna itaatli itaatli çıktı. Mavi Sakal 
pijamasını giydi. Ve, bütün ışıklan sön· 
dürüp yatağına atıldığı zaman, elleri en
sesinde, fecre kadar, gözlerini açık tu
tup geceye baktı. 

RŞKA İNANMAYAN' 
ADAM TERcbME E .DEN: '

HALtT J=AH Q't OZANSOY 

- Biliyorum, bana inanmıyacakı.ın, 

çünkü doğrusu benim başıma gelen ina .. 
nılır şey değil. 

Ve o, ibrikte kaynayan suyun titr~lı 

sesi arasında, kendi Parigote şive.sile i
nanılmaz macerasını naklederken, Pu -
pet te, kahramanın karşısında, onun gi· 
bi yatağa oturarak, ellerini dizleri ara • 

* .... 
Rozelin, KoJenkur sokağmdakı 15 nu-

maralı evin beş kat merdivenini, çatı al
tında arkadaşı PuJM?t'le beraber işgal et
tiği tavan arasına varmak için, acele ace
le, yavru bir ceylan sıçrayışile çıktı. 

Pupet yatmıştı ve horluyordu. Rozelin, 
elektriği yaktıktan sonra, onu şidd('t'e 

sarstı. 

- Hey! Pupet! Uyan be, tembel! Ze".1-
giniz, artık bir dolab satın alabiliriz. 

atkısını, eski soluk paltosunu karmaka
rışık atıyor ve tüylü pamuk robunun 
kopçalarını çözüyordu. 

- Dur hele, Pupet ... bak, ne görecek
sin ... Bak şuna, canımın içi... 

- O! işte bu tatsız kaçtı. Ayakkabıla
rımı banyo sa\onunda unutmuşum. Gör 
dün mü şimdi! Yarın sabah ortalığı top
larken oda hizmetçisi kumbara yapııcak 
onları ... 

- Nasıl? Kara kargalarını bir banyo 
salonunda mı unuttun? Vah zavallı kl
:nm, desene kardasın! 

Yazan: Jorj Delaki sına sıkıştırmış, siyah dağınık c;açı daha 
karmakarışık ve ağzı her zamandan d~ 

ellerile tepsilerini senin burnuna sokan 
uşaklar! Ve sonra havyar •• puding, ve ha açık, aldatılmaktan pek hoşlanrrııyan 
daha neler de, neler! HattA sofrada her· bir kızcağız gibi çıplak ayaklarını salla-

ya sallaya dinliyordu. 
kes gibi yemek yiyen bir de maymun 

Roze1in sözlerini ·bitirince: 
vardı! Ha, kaz ciğeri de vardı ... Ah! za-

- Evet, dedi, anladığıma görP. sen ha· 
vallıcık, ne yazık ki sen orada yoktun! 

yat sürmeğe karar vermişsin. 
Ve neş'esindcn kabına sığmıyarak, boy 

ıu boyunca yatağa atılıp altın bukleli - Ben hiç bir şeye karar vermedim. 
terlikler giymiş küçücük ayaklannı oy- - O halde niçin ona uyup gittin? Pupet, hiddetlenmiş bir fino köpeği 

gibi kıvırcık darmadağın saçlarının di
binde homurdandı, döndü, suratını a.<.tı 

kumun içinden ~ıyrıhm birisi gibi kol:.ı

nu dışarı çıkardı ve doğrulup oturabil:li 
Hald uykusundan kendisine gelemiyor
du. 

- Dolabınla ne saçmalıyorsun? .. Han
ı• dolab? ... 

Ve küçük duvar saati 4 ü çaldığından, 
gazabla bö5bütün uyandı. 

- Demek bu saatte eve geliyorsun ha. 
sürtilk! Ya sepetin? Ne yaptın onu? 

Ve baştan ayağa vücudü kalıb gibi 
pembe gömleğin altında teressüm etmiş, 
bacaklarını ipek çorablar sıkmış ve a
yaklarında hfı18 sırmalı terliklerle gö
ründü. 
,- Ha! ne dersin iç !:arnaşırıma! Lüks ça
maşır bu, güzel esmerim! Hem de, bili
yor musun, çok pahalı değil, hakiki bir 
okazyon. 

Pupet, ağzı açık, tam klasik şaşkınlık 
vaziyetinde, gözlerim ayaklarından ba
şına, sonra •başından ayaklarına çevire
rek ona bakıyordu. Baktı, baktı, nıhayet: 

- Fakat kuzum, diye haykırdı, ayak
kabılarını ne yaptın? 

-Aman! ziyanı yok. Damremon iOka
ğındaki bir dükkanda bir çift ondan da
ha iyisini gözüme kestirdimdi. Yarın sa
bah kendime bunu satın alırım, bir tane 
de sana! Sana söyledim ya, zenginiz! 
Nah işte... 1.000 lik bir banknot! 

Pupet, inanmıyarak: 
- Sahte, dedi; dolandırıcının biri se

ni kafese koymuş. 
- Sahte mi Sahte mi? Hah! sen öy

le sahte de. Hem sonra yalnız bu değil 

ki .. daha ne!oer v&r! İstakoz, piliç, ağzı 
tıkalı çentikli surahilerde farab: gaz me 
meleri g\bi kocaman şişelerde kôpükHl 
şampanya, ar kanda da, beyaz elrlivenli 

natmağa başladı. - Vallahi, doğrusunu söylemek Jazım 
Bunun üzerine Pupet büsbütün kal';{- gelirse, ben de bunun sebebini bilmiyo .. 

tı ve geceliği içinde rahat rahat gidip, rum! Bu tip birdenbire hoşuma gitti t • 
çılgın arkadaşının başına su serpmek 1- timad ettim. Ne yaparsın, insan bu me· 
çin havlusunu küvetin çanağına daldır • selede iradesine hakim 0

1.amaz. Hani de
dı.. miyorum ki rastgele bir kimse ile l•aştan 
. - Soğuk almışsın, cicim, fakat kork - çıkarım. Maamafih gene bilinmez, insa
rna, seni iyi edeceğim. Şimdi sen uslu nı böyle sokakta yakalayıp yemek ye .. 
uslu soyunursun, ben de sana biraz çay mek bahanesile götüren kimselerin bizi 
kaynatırım. Bütün gün yatarsın, erni? nereye süriiklediği .•. 

Fakat Rozelin, bütön anlatacağı şey
lerden sarhoş, küçı1k yatağının üstüne 
bone~ni, eski püskü elbiselerini, boyun 

Rozelln, acelesinden, Sandriyon'un 
pantoflalanm ayağından çıkarmadığını 
hatırladı. 

Bunların hepsi geçer. Korkma. - Ekseriya Arjantine yollarlar, sonra 
Ve hakikaten PuJM?t suyu kaynatmak sen her zaman gidip görebilirsin konso • 

için havagazını yakarken, ilk heyecanı losu, seni tekrar yola çıkarması içml 
geçmi§ olan Rozelin, yatağında oturup ( Arlccısı ııar) 

At 
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Sahte mübad:r bonosu 
satmıyJ teşebb: s edun 

i!<i kişi yaka andı 

3 

Müttef'kler İf alyadan tam bir 
bitarafl.k ist eyece~f ermiş 

(Baştaraf-. 1 incı sayfada} (Baştarafı ı inci sayfada) olduğuna dair şayialan kat'iyetle tek tarafından tertib edildiği şüphcsue tah- Romadaki İngiliz büyük eıçisi Sir Per- ettikten sonra, İtalyan harici siyaseti 
kikatmı derinleştirmek lüzumunu hisset· si Loren'in Londrada yapılacak olan kon- yalnız kendi menfaatlerinden mülhem ' 
miştir. Hadise şöyle meydana çıkmıştır: feransa iştiraki keyfiyeti, İng\lterenin duğunu ve bu menfaatlerin Balkanlarq 

Nakleden: İbrahim Safa 

Beklenmiye b!r yardım Ellerindeki bonoların birkaçtnı Ziraat İtalya ile Balkan devletlerinin menfaat- Avrupada ve Akdenizde bulunduklar Bankasının İstanbul §Ubesine kabu 1 ettir- lcrini uzlaştırmak arzusunda olduğu §ek- yazmaktadır. 
meğe muvaffak ol2n Nıhad ve Şadı bura linde tefsir edilmektedir. Bir Kopenhaır ır•zetesine ırBre 
ya gelerek bonolırrın diğer birkaçını da Müttefikler ve İtalya Kopenhag 30 (A.A.) - Politiken ga bankanın Ankara şubesine ciro ~diyorlar. 1 Fr 

Sare gözlerini açamıyordu. Yavaş/deldi. lkbıcl kurşwı da başa gidince bir kısmını da sarraf Zeynele ciro etmek Zannedildiğ!ne göre ngiltere ve an- teolnln Roma muhabiri yazıyor: yavaş bütün kuvvetini kaybettiğini, koca İshaı: acı bir sayha_ ile duvara te bbü.;Jnde bulunuyorlar. Fakat s:ır - sa, İtalyanın. Balka_n'nrd_aki menfaatleri- Bugünkü prtlar içinde İta'yanın So 
hiç ·bir münakaşaya kuvveti kalmadı - ka!'11?1- _I-..arnma. kmnıser . S_edadın raf Zeynel meseleyi bir defa da Maliye ne riayet ettıklerını yenıden bıldırecek - yetlerle bağlanmakta hiç OOr menfa tını hissediyordu. Ağzını açac.ık halde muıhış hır baş darbesinı yemıştı. 0•·,1- Vekiiletindcn tahkik etmeğe ve vaZ:yetı !erdir. Ancak İtalyanın tam bir bitaraflık yoktur. 
değildi. Bell<i bir dakika, bir saniye da bacakları müvazenesini Kaybetmiş. Öğrcnmeğe teşebbüs edince bonolar !et muhafaza etmesı meşruttur. İtalyanın Balkanlardaki menafii me1 

sonra yere serilecek. can verecekti... baş1 iztırab ile kıvrılmış. yüzii tnkal ·ı ki kediliyorlar, taklid edilmiş olduk'an, Moskova • Roma • Berlin mihveri zuubahstir. Rus - Alman - halyım gara 
Bir iki saniye. depo odasında bir ö- !üs etmiş olarak Sarenin yanıbaıında asıllannm ise iptal edilmış bulunduğu tahakkuk ederse tisi yerine !talya daha ziyade Almanyı 

füm süki'ıtu içinde ~çti. Bu t.-ir iki sa- mıhland!. Elındeki silah yere düşmüş-, anlaşılıyor. Maahaza, İngiliz siyasi mahfelleri, İtal nın, Rusyanın ve İtalyanın ayn ayn E:~ 
niye Sareye saatlar kadar uzun geldi. tü. Vnziyetten haberdar edilen zobıta mü· yaya mütea\lik o\arak baıı sürprizlerin ranti vermesini tercih etmektedir. Pe 
Neden silôhı ~kıniyordu?. Bu vaziyet bir iki saniye sürdü. Hay te•ebbisleri cürmü meslıurl halmde yn • vukuunu mümkün saymakta ve Roma - kat'i olmamakla beraber eğer bu pro 

Bir tıkırdı işitti ve genç kadın bir - dud kendisini çabuk topladı. Fakat si - kalıyor. Bunların el'erinde bulunan bo· Berlin - Moskova mihverinin tahakkuku tahakkuk ederse. Berlln ve Roma Bal 
ilen do!rularak gözlerini açtı. Jlihını yerden alrnaöa vakit bulnm·va. no•nrın bir kısmının sahte, bir kısmının takdırinde, bunu genif mikyasta hadise - kanlann garb kısmını ve Berlin i'e Mo• Odnnın kapısı birdenbire anlına ka- CAİiJnı khmin ederek bir hamlede sal- "" iptal edıJmış olup da 00.Valannd> ıerbı takib edeceğini açıkça söylemekte- kova da şark kısmını garanti edecekle 
dar dayanarak esikte bir adam belir - dıımasını oekti. Evvelii yan·başınd•, muhafaza edilmekle olan ve tedavüle çık dir!er. dir. 

mlşti."Bu adam kimdi? Kocası mı? Ha· artık kendisini tehlikeden uza!ı: sanan ırnması icab eden bonolar olduğu anla Fransanın har keti ltalyanın hattı hareketini değiştirme yır • Garsonlardan biri mi? Hayır.. &ı- Sa reye sa vurın ~ { üzere iken kom "<e • şılı yor. Diğer taraftan .Ft-ansanın da, !taıya ılo için Alman yanın da hiç değilse Balka 
re, bu adamı hatırladıilJ zaman b!rı>z rin yıldırım ~bi yetişmesi genç kadıııı Zanna'tında bulunanlar evve'li bu bo- bir yakiaşma siyaseti takıb etmek arzu- lan~ şark _k":ıru hususundaki siyaseti eV\•el~; can korku<;u ile şimdiki hayre- kurtardı. Bu darbe de başa •itti. Ken- ne lan tanıdıklon bir adamdan cıro su · 1 sonda olduğu müşahede edılmektedir. değiştırmesı lazımdır. 
ti arasında bunald• kaldı. dini toplıyan Sare masanın ö:ıüne atı- rrtile ald!klarmı iddia evlemişlers~ dE> 1 Fransa, eski başvekil senatör LavaJi Esase~ 1:lusy~ın Ro~anyaya. garan 

Bu b'raz evvel kendisini tıraş eden. larıık: bıı a•amın kim oldui(u kendilerınc •o • Roma hükUmeti nezdbıde sefir tayin eı- 1 vermek ıstiyecegmden şuphe edilnıekı 
bir türlü y21taçını bıra-kmıyan si~orta _ İmdad, ve işiniz! dive havk•rdı., ruldui!'u zaman b·r:nci ifad<'lerine avkırı mek tasavvurundadır. Lava!, hararetli dir. 

memuru ... F.vvelii. onun da İshaJ<.n Ro: sırada """'ın tamamile alevhine oev"h'ar vermr•e ba•lamıolardır. 1'ahki· bir Fran<ı.z - İtalyan dostluk taraftan o - Almanyanm tioaret yollan 
bir cfrüm ortağı olm35• ihtimalini dü- dönmekte oldu"unu ~ören haydu1 oon k '" f <tnnhulda ve Ankarada de,.nm e - lnrak tanınmıştır. Paris 30 (A.A.) _ <İntrans;geant. gıı şündü. llelki de o. ef Pnd'si gittiği yer- bir ?avretle bileöin! Sedadın ern•~, 1 di'l'"ektPdir. ıtalyanı' harici siyaseti :z.tesi, yüksek müttefik meclisinin 28 
den döniinr-eve k~r?'lr Sareyi CŞ<ıihrla, kurtardı v bir d~rbe ile kom;c:-p,.;n o., Di~ı>r taraftan 0Cirendiğime gö···rP mc>v· b 

11

,art t...,n·hıı· ı·çtı·maında Almanyanın di-

bu d<!oo oda.ında alıkoyma~··· cyala - muzunu ~v rdı Komiser, birden bir •ı f h h•nan ·~·• ve Sadi 15 .ııun ke~ar İtalyan gazetesı olan •Relazione lnter _ ğer memleketlerle tican>t yollarının ted-Londra 30 (Hususi) - Saiiıhiyetli ir m " 

maya memur idi... savı..3 ko roı. evvel Ziraat Bankasının Ankara rnerke- M k rı·cen kapatılmasına matuf pek mühim 
nazionale., Roma - Ber1in - os ova Fakat lshakm hareketi, bu ihtiwn - Hiç üm<d e med -· b'r s•rad1 ':e b;r ın• oiro et ·kıeri bn"o'ann b•d_"linln arasında bir anlaşma akıcdilmek üzere kararlar ittihaz cdil~iğinl yazmaktadır. lin rne\·cud olmad·;;,nı ıröstıerrii. Bir - 'lrt'\nfc!'P kPr"' ınn r- kan ve wııı hi .. ~1_ l ı.~ - · b·r kısmını talıkike>tm ikmal ne ve 

denbire arkac;·nı Cl'i,,
0

n fc;hal<. kapının vanet molo:.rj ·ry· ıtörünen Sed,,d•n vu- ı • t n Yl'rv..ı-ırıı:ı cılt""':ıc::ma int·zarcn Önu 
.. ndn h11 yabnı.,,. vı ,.o··.,.;;n,.e· ba~lr ·a ı·a"-i,,. nt,.,.,·c:: bulunmak+afiırlar. · ,- '" ,, ·'""' " · rutrnac:1 ~"'"ı>ve l·endi ölümü oihi r1>\ - " "" ... 
- Ne i ıvorc::n.,? ~n kimsin? diri için kad n 0 zamana kadar mu- M·ar'ie Vekaletinde buMin Ziraaf Btın-
Diye f(lrdu. R;r,.ı n h;re eli kılkmıs, Jnı...c;ından celbediJf'.'n mevzuubahs bonn -hafoza c'tiP"i me•a-netini bird"n k2v -silahı yabanc .·a ·r nilrr ·c;ti. Sare bir Jar üzerinde tetkiltler yapılmış ve bir ka-bettl. kannrıeve d·ic::tü. Havdud bu v::ı-Jahzad:ı gcv{'Te ~ ... ..-fa ID'2munıırnn ye- rara varabilmek icin zamanınd:ı Dahıhve zivet~en ıc:- ·r~de etmek istiv{'rek orıa 

re serilecerın· tn-,.,min ederek elini vü. VPk"J tin,, ba~'ı iskan idaresi tarafından 
züne kaparken ~ayanı hayret bir sah- da bir dnbe vurup kaçmak i tPr-kPn tanzim ettir·ım;c:: olan bu bonolar hak • 
ıne <lldu. komiserin arka-ian demir bilE'k P ·ne ı-ı,..,fa mezktır idarPrin knvıdların•n ~öz-Kr.rrıburu (" • ...,,c:- ı,..·ir""k si~orta rne- düc::tü ve basına v-PC?;ği bir tah:ınc~• kab den geçirilmes;ne lüzum g<)rülmüştür. 
rnuru birdc-n ... ;; .. 

1
·:;.·;'lii c•kanp att·: ? .. ns::e knnlar içinde yere serilf.i. J\.f vkuflardnn Mehmed Nihad ndliye-

boyu uzadı. ı-~,.,T'"'ı. .... n o~adan kalk"iı A~<'~k 0 zaman seslere Yf> · 1 :ıt rl ki "fadesinde bul'iine kadar tar3fın -
ve bir k<?ô: r-..o,-..""t,.1;-Ti ile İshakuı üze - {J?r:.::on.u. mPrak V(' heveca~la . ~ dR 1 dan z·raat Bankac::ına ciro edıJmiş bono
rine atı!d:. f~h:ıl(: dılc:Jmış kalm;ştı. Sedad elılc ı~r t e- hnn s:ı"'te olmadıklarını, sa"ıte ic::eJer be-

-· Vay. d di ~ .... C';n ha ... Korr.is"r derek: d<>llerini tamamen ödemeğe hazır bulun-
Sedod1 .. T•m ''"'"'inde geldin. Ben de - Çabuk. dodi, al şu ipi ve bunun duMınu. serve'inin buna mü.said o'duğu-
seni beklh•<"t~ıı'T!. eller:ni ark.asına barrla... nu söylPmiştir. 

Eir !:il~h n..,+ıı:ı'1, v
0 

kul"5Un duvara Garson, sac::k•nlıktan güç kurtulr"u. --------
•apL.nd:. Çi~<n .. ~~·~· Sedarlm çe - Sedad:n yardımile haydudu ylozl"ko • Ev kir~lırını yükseltenler 

santimetre vu °k-:lr1rı1n 
vik kolu hawiıı'"" Mlotrlni s·kıs ırm,,. yun çevirdiler ve elleri arka•ından Sl- C8Z3 llÖf8C8k tı. Bu ~u,..etı0 trn,.c::-ı1'1 basından bir iki kıca bağJnndı. ~ 

duv:ırı 

Bir p:r'anfa . ..., . 
ıgnenın 

. g. l',J mzcerası 

(U:ıstarafı 1 inci ~ayfada) 
ve yapılan şikayetler Ankara:> ':l kadar 
aksettığı halde hiç bir şey yapılamamış-
tı. 

arbi s.,yir ve inkişafı hakkrn a 
müh·m bir nutuk söyledi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) j bunun genişlemesini de kat'iyen arzu 
niyetinde değiliz. Bize terettiih eden va- etrn~yiz. 
zifemn ağır ve ciddi o'dugunu müdrik ı İtal~·a, Japonya ve ovyet Ru5?·a 
bulunuyoruz.. Yedi ay evvel. har c b~lad•ı;ımız 

Yedi ay içinde yapılan ha7.ırhklar 7..aman ne İtalyanın, ne de Japonvanın 
Hatib, ingıltere ve Fransanın 110 mil- bizP karşı cephe almıyacaklarını bilmi-

yonluk bir kütle teşkil ettiklerini, Al - yorouk. Almanya ile Rnla.şmış olan 
manların ise ancak 70 milyon kişiden iba: Sovyetler de harbe girmediler. 
ret olduklarını, harb içinde geçen yedı Bu miinasebctle şunu söylemek is -
ay zarfında müttefiklerin kendi bütün teri,n ki. biz müttefikler ne İtalyan. ne 
kuvvet ve imkanlarını organiı." ettik - de Japon milletine kaışı hiç bir düs • 
lcrini, denizler üzerinda hakim bulun- manlığlmız yoktur. SO"vyetlere g'?lin -
duklarını kaydederek, sözlerine şöyle de· f'e, emperyalist gayeler peşinde olma• 
vam etmiştir: dıklan müddetçe. bunlcı.rln da har .. 

bitaraf küçük devletler birleşmiş betmeği düşünmiiyoruz. Bütiin bu nıil-
olsalardı...... !etlerle iyi dostluk münasebetleri ida -

_ Birçok kiırue!er, bana. harbin uzun me ettirmek arzusundayız. 
. . · k b mu kısa mı süreceğini soruyorlar. Bu - Yeeane gayemiz Hitleri ve Hitleriz-Ilalbukı mıllt korunma anunu er • . kti 

1
· d. •· · d hel 

· k db" le 'hf R nun ccvabt basittir: mı ezme r. n lrece"llruz ar er (&şfarafı 1 in.·i sayfada) iğne mi bu yeniliklere aebeb oldu diye türlü lhukun onlıycce ;: ır ~ ı 1~: 1 Harb kısa olabilir. Hatta, hiç harb bile hep buna müteveccih olacaktır. Ta ki öğrenmek için oradan oertıaı bir !ram - vaziyetten §Üphelenınıştir. etınektedır. Bu kanuna ' l ııruu-a ev ı- lmazclı eğer prensiplerimize iştırak e - bu rejim t:lmamen ortadan kalksın.> Vaya atlıya ak d G 
, tada T :~ 1 . D .. ralanm haddınden iaz a yukseltenler o • .. .. k d 

1 
Uer _ r ogru a a ~ ecı - .r muddeı garıb, garib elrafına bakı- . • den biıtün bitaraf ve küçu eve • 

hendek ookağında •·ki ahbablarından ve nan Şükrü nihayet dayll!U>ll!amıJ, esld hakkı~da ıcab eden kanunı muameleye k dl aralannda birleşorek, Almanyayı Molotofun nutku 
samimi do.stıarından kahvecı liıni Rızaı' ahbab • tevessul olunacaktır. Bu hususla hazır - en . . kin veren maddele- il b lm k d le 

. ına. lanan kararname henüz İstanbul vilave- harbm devamına ım t d k• 1 d d U uş ve en ısme mese yı anlatlrui - •- Ben bu işlerden bir şey an]amıyo- . . · evkinden mahrum bıraksa ar L a ıs er uyan rr 1 tır 1 tine tebliğ edilmerniştir Yem kararname nn s ,,.. d k · / rum. ğneyi sattığın adanu bana göster, . . • . . • . 
1 

1 Nazi tchdid ve pervnsızl't>ın an or -
1ki gözü de görnıiyen Rıza, bu iğneyi yoksa seni po'ise şıkayet ederim. demiş-ı ıle ılıtıkar ış~erıle har.gı ~-;ne~ kan kü,Ok devletlerin hareketleri, har - Parls 30 <A.A.l - Molotof to<ntınıı.n •ÔJ' 

el yordamile uzun uzadıya muayene et- tir. meşgul olacagı anlaşılaeuk, bır mu d b" kısa ve ne de kolay olmıyncağım ıcncn nutkun bitaraf memleketlerde bırat.. 
. d - - k., a·ı . ihtikar komis - ın ne ' tı.ı;. kisler· rnış ve sonra • Şukruye: İşin hl~ de tabının ettiği şekilde nelice- evvel teş ı e 1 e_n menı . tmi ·o- göstermektedir~ ·~.:.onaı; Tldende fsmlndekl Danlma<ka 
c- Bırak bu bende kalım, tanıdıklara Ienmedı<dni anlıyan kahveci Rıza Şük • yon unun faalıyetıne devam edıp e. ..} . ç·· "l bilahare sözlerini Almanyanın ga•etesl bu nutku şöyle telhis etmektedir: 

hel b 
· • ld • k 

0 

• ' • k k İstanbula bıldırıl- orçı " • e ır gos.ereyjm, ne 

0 

ugunu ve aç ıiiyü atlatmak için bir hayli uğrasmışs:ı ceği anca ararname . . · t•h etti"'i deniz harbi usuJlenne in - Molotof Besarabyada harb olmıyaca~ını vL 
tt

.ğ · - le · ~ ·k b ıı · Jacaktır Belediye ıh- ıt 1 az 
0 

lm ıı 
para e ı ııu yann sana soy rım.. da muvaffak olamamış. nihayet iş hak· - dı len sonra e ı o . ' . "k 1 ttirerek sl!Slısız ve mıidalaasız bi- dedlyor. Sovyetle. Blrllflntn A anyu e 

Diyerek iğneyi nlakoymuştur. katen polise aksetmiştir 1 

1 tik5n tesbit edeCE>k makamların tesbı • tı ar c e.miler~ karsı yapılan taarruzları mutabık kaldığını söylüyor ve Japonyayı 
· ·· ·· · k m1 h · d ev ki- tnra g · . tehdld ettikten sonra milttenklere bfr ih -Şukruyu bu .c;urctle başından savan Hadiseye vaziyed eden memu 1 1 tinden sonra bu ma a arı şe ır e siddetle takbih etmis ve bunun tarıhe · 

it · r ar 'er- · · d t edecekUr Evı· ' ~· tarda bulunuyor. urnaz kahvecı, dc•hal Kapalıçarşıya hal tahkikata başlamıılar, Kapnlıcarşıyn r~Inrı?ın teLI?km~ ave inde yük·. sel- karışmış korsanlığın tenkilindrr. ~onra, Hollındada tyf haber alan mahfellerde b1a gitınııi ve burada Mustafa ve Matyos ad- gı·derek kuyumcu Mu._. f .1 M 1 nın kırasım ıhtıkn.r aereces ilk defa olarak vukubulduğunu soyle - nutkun bar ""Jden enel Ru.syanın bu narb. • . • . _ 1 ~La a 1 e a yosu . 
1 

b.
1 

"Y"" larında ikı kuyumcuya ığneyı gosterereKlb 1 uşl rd Bun! . • tenler cezalandırılacak, kıralann n o ı.- miştir. de b!\arafiıtıru !Cyld ve ,ımaı memleketle<! 
üç y!Jz lira mukaUWnde satmıştır. u ~ b"a ır. a; da hakıta ve_~ıy ~ıdiğine yükselmes.ne müsrade olunmıya-

150 
bitaraf gemi bath arRSında bir Ittlfaka aleyhtar olduğunu l:lL 

O geceyi heyecandc ı uykusuz geçiren !TU!~ •• ır pırlanta. 0 
an kelebek ıgne~ı caktır dlrmek gayesini taklb ettiği sfiylenmfüedlr. ş··k .. t . .. bah bah b ld • aynı gun 60 !ıra karla Cıılıaa hanın - • Nazır, harbin başla.ııgıcındanbcri Al Bundan maada T!lrklyeye "' l.,!rnndlnay 

u ~· er esı_ ~.?.. sa ~ u ub~ cnret yapan Artin adında birine sathkl - f h b k" b·ınes·ı manlar tarafından 150 bitaraf gemi - me:nleketıerfne yapılan ihtarlar tebarüz et.. §eyın kıymetını ogrenmek uzere kahvccı .. l . ] d. ranSIZ ar tf··"mekto ve Rusya ile müttefikler arasın.. R d 
.. kk. elın. d rmı soy cmış er ır. ha ldı w 1000 kişinin bag· ul- ... '* ızanın U a.nına g lŞ Ve OD an ne- . dü top andı nin tın gınI Ve dakl münasebetH!rln fenalaftığı kanaat.1 u.. 

ticeyi sormııştur. Bu sefer Artın bulunmuş. o da kele - R masınn sebebiyet V<!rildiğini kaydettik. har edtımektedl'-Rı.ıa, delikanlıya bulduğu iğnenin çok bek pırlonıa i~•vi porcal" rak kısmı IB•<fara!ı t ind '"'iadn) ten sonra. geçen hafta zarfında 14 bi · -------kıy.metli bir şey Olmac!Jğını ve bir ahba- kısım _..atmak u~-:e yedinde b ı lıındurdu- Milli mü dara a nazırı Daladye. ka - tar•f geminin batırıldı_ğıru ve bun_•. ~u Adana pamuk IU ccar la rın ın 
Oma yirmi !ıraya gil9'ıalle satabildiğini 1 ğunu ıf ~de etm '"' r . bine top 'ontısında n evvel general Gam k:ı bil yn " • bir tek Ingillz geınısırun bir 1 eşe bb Usu 
söyliyerek elıne Yirmi lirayı tutuştur -1 _Şlmdı ~u g~" b "."""•ra beb 

01 
an 1Pn Geo•~es. Vu ille men ve ar.ura! zn' i o' nu tebarüz ettirmiş bi ta • Adana (Hususi) - Adanad.q,J pa • Dıuş o da hakikaten bu sö.zlore inıınlrui mucevhern lrune a"! ol '' çnlmnı• Darl"o ile istisarc'erde bulunmuştur. azi zulm'inien daha !azla muk tüccarlan ellerinde meveud P"' • 

ve dükkindan çık:p gitııUştir. O akşam veya bulunma nr •"'•mde nu ele geçtıg; General Weygand Paris!e <>lduklarmı si>yl muk stoklarmı Ziraat Bankasına MI • 
bir münasebetle tekrar Rızanın kahve -

7.nbıtaca •rastırılmaktadır. • Nazi tahakkümiı. al mak 1·çı·n tA<:Pbbüslere gl"M'nic::lerdir. Zi-
-------- - Paric; 30 (Hususi) - Yakınsarkta1d p 

1 
dan --r --:r··~ 

s!ne t• rıyan Şükriı, kahvede bir yenilik, le Avusturya, Çekya ve 0 onya raat Bankası yalnız çiftçinin vav.iyetinl 
bir başkalık hi selmiş dükkiirun bütün BabaPsl( ·e eni a~ra ı yol !l!Ü fik orduları umum _h"tı".'andanı d• bah•ederck. müttefikler tarafından kurtarmak için bu yıl Çukurovadan 

. . . '. . . . • · al Wevı?and, harb kabinesmın ton ı· ·ı w. • tek · ınobı'yelerın n değışmış, yenılenmış, ü.. Baba '1ci (HUSUS!) - l tan bul • E - "l'ner _ b, S. b , kİı verilen söziin yerine ge ın eceı!ını pamuk mübayaasıııda bulımduiiundan 
telik bir d• büyilk radyo alınnu~ olduğu- d

0

rne asfalt volunun Lüleburgaz • Ku- lan•ısını n:uteakıb. u ı:•am ., •; ~ 1 rarhmıştır. tü=ıır malını mübayaa etmiyeceği sa-
nu görınüftür. leli kısın• i~tı sürn'tl• ilerlemekle - Re ·naud tarafından kabul clilmıştır. Harbe d-.n nılmaktadır. 

Bir hayli parnva mütevakkıf oldutu dir. Bu cün~eden olarak müteahh'd Weygand'ın Parise o·~··:. gl~li lu - ki Pamuk tüccarlarının bu milracRatı 
l ..+ V k b gu kü vvare Çörçil. <lem~tir : yelrnaıarda anlaşılan bu yeniliklerin bir şirket tarnfından Lü!eburgazdaki as - tn mu.,.u. e •n<a .. u ~ · _ • - _ Bu harbe, bizi nereye giltürecek üzerinde çitçiler birliği tetlôlrat yap • 

gün içinde oluşu delikanlıyı hayretten !alt tesı .. tı ikmal edilmiş olup yakın- 'in<'cn so~r•, keı;<Jısı_ıı_ın h_uk~~et mer edeceğiz. Fakat, maktadır, 
hayrete diışürmüş, yoksa bizim mahud da asfalt dökümüne b~lanacaktır. kezbde bulundugu. ogrenılın.iştır. oluısa olsun. devam 
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Yeni köprDnUn 
aksak taraftan 

= 

"'Dünya gazetelerinde g .. z 
çarpan fikir ve iddialar cOlmaıı kaptan. adlı maruf bir .. -

n1zcı otuyucamua J&Zl10I': 
İntaatı blUp Jeletmeıe qllan OUl 

töprüaibıtn .._ paıtdr' bü'Jnda <Battarafı 7 nci sayfa .. ) ımtıtlfatı olarak - köJ!tl aakerlert taam 
mtıteaddld yazılar yazıldı. Balbutı w ıauderPblllrls. 1'üa& BamaDYQ& tar11 b1all edlltcel1nl ~tmıot.ı. 
köprünfbı abat Uraflan Jalma smaı.. detıı, muhattak ._... pra&tk cla'll'aDIDÜ Harbin IOuncl& R811ar, araıd;rl arlstolıı 

Yasan: Hasan Athlan Gis 

Zeynebin üzüntüsü lerı detılc;Ur. mecb~tınd.,a r&Uar t'llndm lbUlll bYMlle alarak btl~ 
B!r tere lı:öprl pinll l:Ubutle .md Geçen barbde Romanyaya yardua edeme- lıoUıaal •iltemlerlnl tahrlb ederken, Kral 

oqayac&Jt bir YUlf tqamam•t&a. dabL mlltlk. Kaıiıdeııbıe lklen Jol Tilr.tı.ve ile Ferc:Unand vldanJ tattu Te 1 buı;at mıı,_ 
lan alçak oldulundan nattan &dit& dtllman almaklıtmm dola"8fle bpalı ldl. yen\ emllk aahtbl meydana leldL 

Etrafında pervane 1ibf dönen yilz - - Evet, billıassa siz Melike hazreı. .sallar berine direkler dllcDmlf ve lattl IJbndl, hal'b Jldade, Karaclenlm llCdılllı " itte IMa 1ebebdendtr ki. llua tlerlllnl a. 
lerce canyesi onun engin ve mu • leri. örttllmilf h1aıdnl Yel'Dletıecltr. Bu balmn-1 Bomanyaya 1U'dmı edeblllrll... Ve bu n - men hududunu asla aşamıyarat onlan ta • 
ammalı ruhunu her zaman anlamaktan - Emri kim verdi, babam mı! dan KaralLöy töprtlaö Jenl t6pri19 na- ıeu. tencMm•• JUdmı etmlf olurm. c1s etmedi. 

&cız kalan cahil ve basit insanlardı. iç- - HayU', Emtr Necmettin hazretleri. -::.c:: ~can.beti, Dtr m.. m!:ı::r~:-,:ııı:=.::: ,:: B1e;·h1m;ı;-n;;~~~~"'~i,';·~WU. 
lennden yalnız bır tanesmi kendine mah- - Peki ben şimdi onunla görüji.triım. nıı d'1nlr, bir ıamu abşaıb oWı ıtortv • tur. Almanlar ı8derl Bafdadda oldulu balete 
rem ve sırdaş yapmıştı. Zeki ve kUJ'D3Z Hiddetinden yüzü kıpkırmızı oJm~ lutısnn vazıyeU manzara71 büabtltln * ..-rta dolru -r•• diye Jta7l:ıratat olmm. 
kalfası Zubeyde ona karşı çot fedakir tu. Kendi hükümdann kızı olduğu holde çlr~ştırmettedlr. Jtomanya. demotrt.t bir memlekettir. llım1'an,ranm •lllltemll tılr mDtw. ClllUD -. 

olmalla beraber ıene ince ruhlu bir b- sarayda istediği bir yere gidemesin, bn Köprtl taraJt birbirine rapteden tdr Kaı.rlllH a:ada, llcmalalanad& IOrilldQIDD. aretmıtttnden ller1 gelml.yecettır. 
dm sayılmazdı. r.e kadar haysiyet kırıcı bir IE!Ydi. cAh o Yaaıta olduflı clhetJe k&raJ8 temu no-. den tol batlı:& bir tarzda 7qarlar. Macar - O muhtemel sukut, Rom&nJILDID ce&edl L 

taaında bltmfllll w kar&Ja mtıbak emıe. 1ar Ye Lehler aruında oldulu ıtbt btlytit 1erlnden pçUmeafle, bfzlm Akdeniz öWllD-
Babasma gelince, Fatihüddin kızını hain!> diye dişlerini gıcırdatt1. Bütün bu .sl lAzım lellrken. billkia ba töprl • _ emllt sahtblertn!n veya senıtn yahudiltıl'tn ~ mtıttlertmlzfn ellm1ıden ahnma.u 1tlD 

çok seven fakat dis plin ve merasime de işler onun başı altından çıkıyor, bRhssını hllcten beş altı metre lrW&da ea..cldenlD eıır.tnde clellldh1er. JIOI aO'llacatı haklkatlnl takdir edememl7 cıL 
c kadar riayet eden müteas ıb bir adam- elde etmiş, adeta bütün saray! tahak- iç.ne doğru uzatıımı.ştır Bu )'111den ~ O.çen Harbi tJmamf MDJUnnda, Bfmlanya malftl9dan llerl .,.ıeeet, ita 1Uf 1:ıtle a.id •. 
4ı. Zavallı Zeynebi yılda bir kere saray- küm etmek istiyordu. Necmettinin oda- zabkap!.ruldatl mimar 8ınamn pJıeeer1 Kralı hıdlnand. b6Jlt emının - .uıdaut lacaldu • 

dan dıprı çıkartmaz vezir kızlarile bile sına öyle bir hızla girdi ki 10luk beniz1ı 1 olan ~nlf Ye mah~ caminin man -
,<>ruştürmezdi. gene hayret ve korku içinde uzandığı =~-lhW etin.tf ve 0 mntll çlrtlnJet- Polisi•: M Bl~f~rrllı: 

Onu aşılmuı mümkün olmıyan bu ka· yerden fırladı. Hain olduğu kadar kor- Halbukl şeh1rcllll1n lutlelalı. ricude e· d fi:..1--.R.-. Lal • .&-.-.&1 

hn duvarlardan ziyade saray an'anatmm kaktı o. getlrilen yenı eserlerin eskilerle bema - • ır a am alacak yhD~clm -·r• INK-.ısu 
• yıkılmaz kalesi sıkıyordu. Nereyr Zeynebi görünce sevinçle ellerim o- bent olmasıdır. 1 nkacl.şmı yaraladı memleketimizde bir genetal 

~ t d • Kaldı tt t6prtbıttn meYkll de 171 tnU. I k --•--• •- t • • k reli litse etrafında sakin bir inkıyad ve in 5UŞ ur u. bab olunnıannıttJır. Ka.cıımpasada Kulaksızda Hamam ıo on.-wuma.- eaımne arar Ye 
anı sıkınbdan kudurtan bir hürmet var· - Bu fakir Necmettin için ne büV"lk Yen• töprü Kuunpqa ne AnbPl ._ 1 kağtn"a oturan Rıza, Tersane cadde • FinJaJııdiya hükUmetinin memle e • 
tlı. Halbuki o çok açık fikirli, hür düşün· b"r cıeref'. Teşrifinızi makUs talihim için ra.sında yapılmalı ve bu mreııe ba1Dı ı sinde Musanın kahvesinde birlikte o - timizcle bir general konsolosluk tesisl-
eeli bir kızdı. Hiçbir hakikati yüziuw bir fali. h.ayır addederim . mütekAsif bulUDdutu yerlere dotru u -ı turdukları arkadaşı Hasanla bir alacak ne lcarcal' verdiği haber alınmaştı.r Ge 

.. haykırmaktan çeldnmiyen gönül i§lcrine - Sızınle sohbet etmeye gelmedım ~~~~~~~\ 1!:e ~~: =~:ıaerı~ı: mesPl,.~inden kavga etmiş ve b·çağı.'lı nen;ıl konsoloshık vazifesini Ba; ~ 
kadar her meseleyı· çeır;..... çe1r;.... konu- Necmettin .. . Kule dibine geçmeyi siz mJ &•.. •- ı -ır '- H tıu T Alı. ~ ~ ak ' dip ~eltnefl tereih etmeıen bunan !• ~ere~ :tS8lll vurm~ r. vet .u.ı1.~ Tomn ifM edecektir. 
fUP münakap eden ciddi ve hakikt da.t- ya" etünız · 
lar anyordu. Çünkü çok ciddi derdıerf - Evet bendeniz Melike hazretleri! klfl blr .sebebdl. Bu .suretle ~hı'ln içti. 1 Hasan tedavi edilmek üzere hasta- Bay Satvet LO.tft umn r.ammı pnm 
vardı 

0 
ve yana yaklla konuşmak is- - Bu yasaftın bana da şümulü var mı :~~~adi sarureUerl daha ıyı br-

1

. :Si; :~~~:ıı:.~ suçlu hakkında taid- Sabahattinin hususi kitabeti.ilde ha • 
tiyordu artık. Baybar m karıs1nın gerı;- - BiUıa~a size .. Mel'ke hazret'eri. tizun .wneler blrçolı: telı:nlt tetkWer. ş ~&~....... lunmuştu. Konsolosluk büroları İstik • 
ne ne kadar sevinmifti. Aradığı birçok - Ne demek iltiyorsun Ner.mettin.. den acnra viıcude ıetlrllen bu aeerdeld Aparbmaa IOJA'll Wr hırmz W caddesinde Selrıa•Um çrlrnıazında 
vuıflara malik o'an bu kadına eskiden- bu ne tahakküm? Sizi tik'yet edecellm. diler l'usUTJann tadadmı da mtltebu - yakalanda Kısmet ......... ...+.-...... ~ .. ......... ..:~- hv.;. 

K
. .L. ri ... aı&Jar:ı bırab)'orum. •ır.:u. ~ ~ e-..... 

l»eri muhabbeti vardı. Fakat ne yazık kf - ıme, -uu em verene mı \ ı Bir mi.\ıddet evvel Taksimde Limar. tir. 
1Nlbası buna bile miisaadı• etmiyerek ,,. - Ne demek istiyorsun benim o tara- .................. - ........ --··---·-·-' tin ınanında bir hı ' 

f 
•baba -~ tt"• IPpRrt• i'sızlık vaka -

nu yanından ayırını' ve kadıncağızı aa· sı gennem ~mı ,...,.~ e 1 
• m olmuş. apertımanm 1 O saYJ]ı daıre -

ra""D _.. üera bir kN. ...... - atmıştı. cDün- - Evet bizzat ~erin;,!. Ankara borsası . . "· ~ .,.........&&><; k niz N S11Y.e otu an Apostola aid kıymetli ha-
yanm haline bak!• diye içlend.i. Hatib- - Onu siz tetıvi etti ~ettin. - · .. - Jılar -ım"""•tı. Son Posta 

- 'Jf avır! H" e bir zaman. At;lU§ - Kapan11 SO Mart MO ftatlan ..,- --·OOJ 

ten d6feDlıı dostu ~ordu. Bir zaman- Hi lar Wmll' Baybars .Kud69ii alıp babesuun - tııJrAr etmeyin. siz yaotmız. Bay - ÇEKLD discnin tahltikatile meşgul olan Ynml. m,ut. Baftdls .,. Balk psetlll 
namuıa hutbe cıkDturken karısına ne n.. barsın bnsıMan nefrP.t edivonunuL Allbt-Jtapu zabıta dün vak'ayı tamamen aydmlaT- Yerebatan,-Ça~e aotak. • 
dar hürmet etmqlerdi Şimdi ise derii- - Rica ederim .ben•m onlarla ne a - fmdra ı Bter la 5.211 mış ve faili de vaJcalamıştır. Bu adam. t S T A N B U L 
au!!nd kadıııca~zı tekin ~ldir diye ib- IA'kam var• Hem birdenbire neye hid - Jfew.Yort JOO Dolar 148.76 Topal Hasan adında sab kalı tir hır - ı-------------_. 

6 ' --&& p rll 100 rr · Gazetemizde çıkan 7m .,. 
tiyar enükJerin bile girmeye ce-ıaret e- det edivo~nuz? Bira7 müsaRde edin ba a an 2.96 2.9847 ~lZ'ltr. resimlerın bütün haklan 
demedikleri bir daireye kapatıyorla~dı. kaltm be-lki car~ni bnlunız. ~:n·;~, :: ~:: rr. ~·~;:5 Suçlu c~ldığı halıları Bursa sokağın mahfuz ve gazetemize alddlr. 

m~ ... _.. .............. .. .,,, ı · w+ ih • - Ben simdi nüufirlenmizle ttör.it - ........... 111 "-ta ..,_ da 37 say•lı Kuım bey apartımanı ka-
tannm ratmen ~ omm yanma llıılecek. _. hıtlwnmı. lt!"IUll Hl .... .,. lft!SJ bahman hemteı'1sl Aliye •klat-
zanllı kadını yalnı-ı bıralamyacaktJ. - ~ 'beıalJnlt 1*az .._ iyi -' • • Dr* UGI t Jmı ~r. 1•mı•lar la ifade 

. ni"'"1"fz t>edeı lntz 4aymadan arzunuzu .,.,_ • ı..a ı '1nt A--1-- 6 .__ 
Jl:'.ule a'tına gitmek içm hemen büt4.ln rf ~rtm MadılC ı• Pwçtta H 0:550 u.rnne ·~,.-c: akl odlıdm anştırma '"80 

'- • 1--: LXl-1 ' ye nıııt ll'lC'UH • ı• m bu ada '--
t 

•rayı dolapna•, canvereun ve auK"ıenD n--..ıı- ~-'-u .... ttl , .......,.. Peiat6 2U1 ~ •
1 

Ç8untn1 ha~ bAş-• - ocuuııı:n ne vauıyorsun ~ ... ecme n. llltrtt ıeo ı..7 0 - ka bir ha·.u ~-,_ ..._,..._ ..._"'.,__ 
daire inden geçmek lhunch. Tanmma- - Biraz iltifat, biraz allka 80nra.. p, .. ırnA ı• Dinar • .. ,., _yu DmR"UA fılD'8 vaua 11111

'™""9 ..... .,..,._.._ 

mak için bqına bir flll aldl w hemin dı- _ Sonra? Yolı:oh ma ıoı Yea :::'15 lard'l'. YUNA1dsTAıt 
pn fırladı JCotta, ~ Timı ...,. ıe- _ Mesel! nevazişlerime kallı daha atotho • 111 1nıç ICI. se • Yataklık yapan kapıcı Al hakkında ı:cNEBt 
çerken &rilne :menci bir köle Clktı: az hoyrat davransanız, ara sıra küçük.. !:iham " tala.nlt da kanuni takibf.ta başlanpuş ır. 

- Yasak! - Evet devam edin. Küçük! El"Kanl 29 81 
- Kim .aylilyor? - Ufak bir buse ile hatınmı alsanız 1938 ~ 5 ltramlyell 19.11 Tayyant Okula lfr'etmeni Frauı z 
- Ben IÖylüyorum. fena mı olur? Sn:ıs.Enurum 6 U,61 Daaunı'ı. eenaum nked 
Jt~e onu tanımamıştı. Yüztinden ptı - Çok güzel Necmettin! Babamın sJ- menlimle k.tdmlch 

çekince adamcağız donakaldı. ze gösterdiği itimadı en idi bir şeki'de siniz. Eskişehir Tayyare okulu öğretmen-
- Affedeniniz Melilı::e hazretleri, sizi J,stismar etmek istiyoraumız? - Hiç bir zaman sızın zevceniz olnıı- 1erindf'n Fransız Duman Eskifehirde 

tanıyamadım Necmettin kaşlarını çatb: yacafım. Artık keneli vücudüme ve bJ- öbn~, cenazesi dün şehrımize geliri -
- Zarar yok. Geçeceğim çekil! - Bil&Jds meşru ~Jrımı ktıllanıyo • hime de kan~ınız ya?. terek Feıiıköy mezarlığHıa gomulmüş. 
- Jfutteeuüf imldnsız Melike ha• ram Zeyneb. Pederinizin l'1ZISI ile hare- - Vüeud6nüz ve kalbınız devlete a - tür. 

retleri. Buradan kimseyi geçirmemek tı. bt ediyorum. Bana kartı DMll bir bal ddir. Bu n hAnedanımızm lstikbah w Ç k değerH bir tayyareci olan Du-
pn ..ur aldmı. tqmanız taşıyın, pederinizin nazarın - bakası içın bızım bırleşmem!z 1e11b edt - maıım cenazesi askeri merasimle kal -

•emre MDde mi daWlim! da benim, nlpnlım ve mü~ zevcem vor (A" sı tMt') dırılmı t r 

Abone bedeli P91indir. AdNa 
dejiftirmek 25 kurutt11r. _ .. _ 

Gelen •ralı aeri oeri1mez. 
IUnhartlaa nw'llli.yef a1u= .. 

Cevab için mektublara 10 lmrutlak
Pul ıl&vesi IAzundır. 

~·······--····· .. ·-·····------·· f Postta kutun : '1f t İstanbul l 
ı T~lgraf: Son Po1ta 
1 
: Telefon : 20203 

' ··········----- ··-· - ·· J 

etmem · emretti de onun ıçın. Şimdi den kaçırmış olmKkla zanna1tmdadır. sebbibi r'3Saüı Siret mohalrmıe ecm.. 
nerede se kendi de gelir. Büyü~ bir merak ve endife içinde cektir . • • 

Hicran tekrar r ca edecekti fakat kalan genç kmn ailesi bu gaybubet ü- '.Meocelftlin garib diktatl çeba 
s;ret orı~ gülerek ıbn- işaret yap p çık - erine c!erhal zab taya müracaat mec- nokta. ressam Sire: otomobilinde 
tı. bariyetinde bhnıştır. Bır gece wızm '1Ddan hrılfifce yaralanan 

Siret asa~ sofa'lta inince kap•daıı aile muhitini terkedm gibeJ kızın iz _ u henüz 1 bir ve himye • 

• craa 
he -., ı"rm olan doktorla lctrşılaş - teri üze!"inde yürüyen polisimiz kızın 'yetkf· ~ genç bayanuı ._ 
tılar. Doktor el ni uzatarak: nerede bulunduğunu 6frenmt...e de :ıı r, ~anede Dt tedavisi yapı 

Bütün varhimda her şeye. herlsında bulunmanın gayritablilijfni an • - S n masaflab ivi in- öbür hasta - bunun mPmı bir nişanl evi oldulu id- ve isminin Handmı olctqu l&:Yle 
süçlije ır.u. koyacak ve yorulmadan la~ ve bpıya doğru yürürken boğuk mız nm; J hakalım. -dedi- cfüı~ ü rine avnca tahkikata c1ev9n nen ll!DÇ iradın birdenbire 
mücadele edecek bir kuvvet hissedi - bir sesle: - Teşekkür ederim az"zim o da iyi. etrr.ektedir Bu ·çok mterecan taganüb bvbo~ Btlt&n tah*rfvat...-
JOnfu. - Merak ettim de -dedi. Bir d•lrjka Yatakt.aıı kald rmadım. -1e a k h'kiyeSinin 90ll safhaları hak _ ~ftt arab bayanla IP&ilşmek la • 

İlk bakıpn mcramıı hAli süktl • 6nce odanıza girip sizi yokladım, Gece Doktor gülerek OIDuzlanl1ıl siJkti: kında ve oeJt vakındal o1nıyueuJanmı • Um hllll a1ameınJfbr. JIMmafth .. , 
aeüe uyuyan penbe1eşmif guzel yü • epeyce rahats mmız. . . - Hepsi ivi. Jl'akat Siretciğim bu • 7.ı habe~ ar edecelfz-a Siret okumama nihayet vererek ,. 
.cmde dolafb· Bu uzun ve rahat ~ku Hicran bit barelret yaptı: ı:!fnkü gazeteler dehşet! Bu sütunun a1tmda Siretln bfr res aeteyı JıMSaye bıraktı. Doktor 6bir ..,_ 
IUç filphesiz cınu da ~dirmif - Şimdi keDdlmi çok iyi hilllediyo- Siret eö leıinf açaırak: m11e berM>er. ~le bir başbt altın~ ~ ıeıimJeri Ptererek: 
oıaeu_tı. Uyanctınnaımk . için gayet rum. Kalkacağım. - Ne diwmm? -dedi - dünkr ıa tafsilAt vardı· - Ya buna ne bu~' 
,.vq ve sesstz hareket ediyordu. Fa • Genç adam fiddetle itiraz etti: Doktor ceb nden iki sabah gazetesi Sevimli san'atklrımız rı Si- de ar&nl%A bnşmış oldmnl. 
kl!ft ~ i~ meran bafW ıo:: - Kalkmayınız rica ederim. Ben çıbnp masanın üzerine açtı: rete geçmlc; olsun! 4esAm Siret doktorun gösterdlif kılma 1ıl1' 
datarak fiSderiDi açtı. Hili ~r sual şimdi ~~val~ gönderirim. - Şuraya. şu serl~vhaya bak hele! Galatasaray civannda hızla bir dük- ®z atınca bü bütün afallamııtt. Sat 
wmcli Jllrdenbiıe budalaca . ~,.u ederim. Zahmete ne Sıre+ hayret dolu bır sesle okudu: klnın camekinJhmı 1 --~ rada karQılıkl ·mı--..:-.:1-
1e>nıeaJm. ihtiyaç '\"U? - Bir kız kaçırma hikAyesi!. Ne! . . ~ .JCU- ma - ~ 1 resı Ç4.UJUCll aonra 

- Ben neredeyim? - a·~ de uhmet olmaz. Dlln siz "8- ne? Kız t119J!'!D8 nu! Bu da ne demek? 1aza1a. ~tin lilK hueum eden w res- za hakkmda uzun heyecanb. fişıril 
Fabt bu basma blbb IOrgudan vaz- na ne güzel bir omlet yedirdiniz. Ben - Oku oku azizim. Günün kahra - sam Siretin mltmdan yaralanması su.. miş sütun sütun yazılar vane 

aeçeıwk UNtmi toplamaia ~b.: de ~limle me bir .ntli1 kahve p1f1re • manı oldun, ADahtan ti fmnini henf1z n:_tUe ~ ot.omobil kammıı Bu a~k Mustafanın getirdi 
- St hiç uyumactnm mı. celim- tun'h etmiyorlar. dun~ savımızda tafsı1Atile ya?m1ştık. baıjka gaz töe de türlü yazılar v 
SINt mltebeı 1ıın ve mes'ud cevab - Ma~ tstt,orsumn peki .. l'a Siret p7Jeteyf masadan alarak he . Bugun a1dlğımız mütemmim malumata sirnkr ç knustı. Hatti bunların' b . 

wntt: kat rica ederim bag8ddl pEl!telerl de yecanh bfr leS1e dkunuıria başladı: nazaran vak'aya el ko an - ctd - • - nn 
- Uyudum.· hem iyJe eüze1 uyu • beraber ı&derinfz, olmazım? .ı.mm fimdilBt tasrih ft teşhfr et- mumt muavbıi bay s:ı.acett~u t.;:~ . de, tagayyub hadısesıle kaza vak 

mm JD.. Sl&T Siret bir adım a-1 d6Derek: mek fltemedllbniz. memleketimizin b.bnı iltmal etmek üzeredir ın B h • rasuı:la .nkı b'r münasebet olıdugu 
- Ben._ - Yooo! Bu olma itte; .dedi.- pek tmıınmıf ve aevl1nUt san'atktr - susta hazırlanan .. . u u - yazılmıştı. 
Jlleran ~ llkıh,.m' glbly- - Niçin? larmdan bir genç esra~ bir tarzda rıin . rapor magaza sahibi - S'retin sakaklan terlemiş. ren 

._ Siret bir pııç tadımn yatak odW - - Doktor buıtm tamamlle fltfrihat &e'ftç ve çok gtızet bir aile kızımı evin. keme ~a~ ~~~ davasile beraber mah. muştu. 
~ e ınt edecek ve vak'a mü - ( A"ka 



10 Sayfa SON P OSTA 

(Memleke~ Haberleri) Trab_zonda~tatürkköşkü 
· Kocaelide yol ve Tek!rdağı~da _işle~en muze halıne konuyor 

k - .. r ı · t" cınayetın faıUerı Belediye meclisi bu karan alkışlarla kabul etti, Ebedi opru aa ıye 1 meydana çıkarıldı Şefe aid birçok eserler toplanacak 

Bir sene zarfında 38,5 kilometre şose yapıldı, birçok 
köprüler yeniden İnfa, birçokları da tamir edildi 

Muradlı (Hususi) - Tekirdağmda Kö 
seilyasla Gazi köyleri araı;ında, deniz ke· 
narında, Hasanağa dereAi denilen yer -
de feci bir cinayet işlendiğini evvelce 

f.zmit (Hususi) - Vilayet'9 şose y<>l • Akyazı ile, Adapa.gan arasımiald 11 habfi'r vermiştim. Bu cinayete kurban 

Trabzon (Hususl) - Soğubudaki A - ' 
tatürk köşkünün belediye ve hususi mu 1 
hasebenin yardımile bir inkılkb müzesi 
haline ıkonmasına Trabzon belediye 
meclliince karar verilmiş vıt bn karar 
bütün hazırun tarafından fiddetli alk11-
larla kabul edilmiştir. Belediye yapaca -
ğı· küçük bir istikrazla bu iatimlA.k i1Ini 
başarmak üzere istimlak komisyonu hey 
etini seçerek derhal faaliyete geçilmit -
tir. 

Jıarının ve köprülerinin yapılmuına ôe • kilometrelik ~ de yapt.lmıJtır. giden Tekirdağın Yavuz mahallesinde 
yun edilmektedir. ôtedenberi, bo!uk Taraklı ile Göl,pazar arasındaki 20 ki- iskan edHen Bulgaristanın Hasköy ka -
ft tamire son derece ihtiy~ gösteren lometrelik f(>Senin yapılmaBına baılanı- sabası göçmenlerinden Tatar İz7Rt oğlu 
J'>lların yapılması halkı mem.l'lun et • J..acalrtır. Ahmed olduğu tesbit edilmiştir. Cinaye
mektedir. İmıit - Adapazarı, Hendek ~seler! Ü· ti itleyen Tekirdağın Çiftlikönünde otu-

Burada vilayetin ıbir sene zarfında :ıerinde bozuk kısım kalmamı~ gibidir. ı an Faik pehlivan ile Murad)ıda oturan 
}'eptırdığı yolların ve ·•apılacak olanla - Karasudan Adapazarına olan ~senin 19 Cuma Gazi oğlu Tatar İsmet yakalana -
JUl. hülasası şudur: kilometresi ikmal edilmiştir. Bu yoJ he- rak tevkif edilmişlerdir. Bu feci emaye-

Ebedi Şefe aid bir çok eserler topla -
nacaıktır. 

Halk partisi başkanlığı 
. Kalaycı ile Geyve arasında.ki 33 ki - nüz tamam.lanamıyacaktır. te aid tafsilatı bildiriyorum: 

Cümhuriyet Halk Partisi Trabzon Vi
layet İdare Heyeti Reisi Ruhi Uralın Ö· 

lümil ile boş kalan idare heyeti reü:liği -
ne, idare heyeti azasından ve Trabzo -
nun tanınmış gençlerinden Ali Rıza Işıl
lar seçilmiştir. Boş kalan idare heyeti a
zalığına da avukat Zihni Can yedekten 
intihab edilmiştir. 

lometre1ik yol yapılmağa başlamıştır. Bu İzmitten Çulhaneye kadar olan yol da 4/3/940 Pazartesi sabahı güneş doğ -
Jol üzerinde 15 köprü inşa edilmekte - yeniden yapılmaktadır. mazdan evvel Muradlıdan Tatar Ismet 
41.r. İı:mitteki .meşhur Demiryolu caddesi maktul ile birlikte yaya olarak Jvforad-

Taraklı ile Bilecik arasında 8,50 kilo - de nafıamız tarafmdan asfalt olarak ya- lı<lan Tekirdağına hareket ediyorlar. 
melrelik bir saha da yapılmaktadır. Bu- pılacaktır. Yolda rastgeldikleri arabalara binerek 
ıada 2 l:>ilyük köprü de in~a edilmekte - Ankaradan İstanbula inşası tekarrür Tekirdağ kenarında iniyorlar. Bir köf· 
4.lr. eden asfalt şose. bu son seneler zariırıcla teci dükkanında yemek yedikten sonra 

Geyvt! ile Taraklı ve Derbend, Sapan- yapılamıyacaktır. Bunun, harb sonuna kahvehaneye gidiyorlar. Burada İsmet 
ca arasındaki şosenin de yapılmasına bırakılması muvafık görülmüştür. arkadaşını bıraktıktan sonra cürüm or -
~aşlanmıştır. Burada Mahmudiye ve Ya Kocaeli vilayeti, bir sene zarfında tağı Faik pehlivanı evinde arıyor. Bu -

Halkcvinde temsiller Trabzondaki Ataü.rk köfkii 

.mık adlocı ile iki büyük köprü yapıl • 38,50 kilometre şose yapmıştır. lamayınca çalıştığı Tekirdağ civarında 
mıttır. Ayrıca Ba1 ıkhane köprüsü de ya . kömür ocaklarına gidiyor. Burada her i-

Halkevi temsil kolu faaliyetine de -
vam etmektedir. En son oynanan Vedad 
Urfinin Kanun adamı adlı piyesi Hallre
vi amatörleri tarafından Sümer sinema 
binasında sahneye konmuş ve gençler 
temsilde muvaffakiyet göstermişlerdir. 

müze sergi kolu t&rafmdan Halkevi sa -
lonunda açılan resim sergisine bir çok 
amatör ve heveskar ressamlar iştirak et
mişlerdir. Sergi muhitte çok alaka uyan
dırmış, sergiye iştirak edenlerden Ao -
dullah Eyüboğlu ile İbrahim Sümerin 
tabloları çok beğenilmiş ve takdirle kar 
şı \anmıştır. 

lzmit stadyomu bir türlü bitmiyor 
pılmaktadır. Nafıa Vekaleti Çulhane İki seneye yakın bfr zarnandanheri İz- kisi cinayet mahallini tasarladıktan son-
~olu üzerinde muazzam bir ~{Öprü inşa ra İsmet dönüyor, arkadaşını buluycr, mitle yeni bir stadyom yapılmaktadır. 
ettirecektir. Gölcük ile Kilez dereı;i üze-

1
. ·ı 1 b t d b" bövle1.ikle cinayet mahalline gidiyorlar. 
zmı sporcu •arı u sa yomun ır an 

~inde bir köprü de yapılmak üzeredir. . . . Faik pehlivan da akşam üzeri Tekirda -
İzmitten Gölcüğe kadar olan yol, tıa- e:veı ıkmalmı sab~rsızlıkla. be~l~~ikl~ - ğına gitmek bahanesile ocaklardan ay -

mamlanmıştır. Bu yol sahil boyu ile Ka- rı halde, maalesef ınşaat, bır ı:ur u bıt • ırılıp onlara yeti~iyor. Hasanağa d'ere -
ramürsele kadar uzatılacaktır. mek bilmemektedir. İnşaat isinde muh- sinde cinayet işlendıkten sonra Fa'k 

İzmit - İgtanbul şosesi için Nafıa Ve- telif şekillerde aksaklıklar vardır. Bu ak pehlivan geceleyin bacaklan sıvalı, bir 
kıHeti bu sene 10 bin liralık tahsisa~ a · ı:akJıkların en mühimmi stadyom in.5t1a- elinde ayakkabıları, bir elind<.! elekLnk 

Resim sergisi 
Tra'bzonda ilk defa olarak Halkavi 

Geredenin 20 yılhk 
sıhhat memuru 

1 Şilede köy muhtar ve katıblari 

yırmıştır. Bu sene de 100 bin liradan faz tının mat\uba muvafık bir şekilde olnıa-1 feneri olduğu halde deniz kenarından Gerede (Hususi) - Beledi:yemizin Şileden y~zılıyor: 
la bir para verilecektir. Bu suretlP. bu-ı dığıdır. dönerken ocakçılar kendi~ini görüyorlar. 20 senelik emektar sıhhat memuru KIJ- Bu sene Istan'bul Vilayetine bağlt 

kursu 

nun inşaatına başlanacaktır. Diğer taraftan, Adapazarı ile Gölcük Ertesi sabah deniz kenarında ~un top- ref Oral. bu müd- köylerin muhtarlal:ile k~tiblerine a • 
det zarfında ken • ~ çılınası kararJaştın·lan ku·rslardan bi • İst~nbul yolu üzerinde bir tarafı a~ •

1 

sporc;ıı:ırı a.rasında yap~:~ macı, güzel Jıyanlnr burnu. oyulmuş, .. öt:si berisi k~ - ,_,. 
şap bır tarafı taş olan Karayakublıı kop- ve h6.kım bır oyunla Gölcük takımı 5-3 silmiş çıplak bır cesed gorUyorlar. Elbı - disini ha11ka sev • rincisi bugün Şilede merasimle küşad 
!'ÜsÜ de beton olarak yaptırılacaktır. sayı ile kazanmıştır. sesini de deniz kenarında bularak hükıl- dirmiş, çalışkan <>dilmiştir. Kurs vilayet .köy bürosu şe-

Aksaray Halkevinue 
konferans'ar 

Sivas!a kovun h1stalıklarile ., 

miicadele 
Aks~ray (Hususi) - Aksaray Halkevi Sivf!S (Hususi) - Zara kazasına 

başkanlığına A1i Gürünün getirilmesi h.:ı.~h Tekke köyü koyunlarında kele -
Halkevini yeni bir faaliyet devresine sok be!l' hastalığı çıkmışsa d.a vilayet mer
muştur. Yeni başkan Ali Gürün Halke· kPz baytar miidürlüğü tarafından icab 
vıni tesis maksadına uygun halde yürüt- l?den tedbirler alınmıştır. Gene ayni 
meğe büyük bir gayretle çalışmaktadır. ıamanda Kuyuluhisar kazasına bağlı 

Bu faaliyet zümresinden olmak üzere Sisarto nahivesinin Candir köyünde 
s er hafta Cumartesi günleri birer kon~e- j keçilerde çık~n uyuz hastalığı da ön -
ran,,,, verilmesi k~rarlaştmlmıştır. Ilk ı lenmi .. tir. 
konfer~ns geçen h_a.1\a ?,rta okul resim öğ-ı " --

retm~nı Necmettın G~n~nç .. ta~afından Oavrekte bir kız kaçırma vak'ası 
(San at ve San'atın tarıhı), ıkincı k:mfe-
ransa bu hafta Ha1 kevi dH, tarih kcmitesi 
D.ı~kanı Murad Karaca tarafından (Aksa
rayın yetiştirdiği şairler) mevzuları üze
r inden verilmiştir. Konferanslar büyük 
b ir rağbet görmektedir. 

Halkevinin diğer kolları da bu yılki 
mesailerinin programlarını hazırlamışlar

Ckr. Halkevimize yeni faaHyet yılında 

1DU.vaffakiyetler temenni ederiz. 

Bartın - Devreğin Kızılbel köyünden 
Tahir Çil, Rasim ve Hasan oğlu Haşim 

adında üç ki~i, geçen hafta Celibey kö
yünden Mustafa Esenin evim girerek 
kızı Döndüyü zorla kaçırmak isterlerken 
babası yetişmi~. suıçlular kaçmışlardır. 

Bunlardan Tahir Çil ele geçirilip adliye
ye verilmiştir; diğerlerinin yakalanması 

yakındır. 

c Çorlunun çok hareketli bir köyü 

meti haberdar ediyorlar. Yapılan ilk bir memurdur• fi Salahattin Kandemirin ·idaresi altın-
tahkikatta Faik pehlivan tevkif edili - Uzun seneler hal- da! bulunmaktadır. Kursa iştirak eden 
yorsa da arkadaşı Tatar İsmet kaçıyor. kın. bilhassa köy· muhtarlar 44 ve katibler 7 dlr. Kurs -
Arama neticesinde 23/3/940 günü ca.:-ıi tan mak;;ad vilayetce takarrür eden 1 ünün şif asile u <• 
Muradlınuı Yukansırt köyünde Rasimin köy kallanma programlarının birinci 
koyun ağılında Yakalanmıştır. raşan bu çalı~kan h d f' k'. 'd 1 · · t..,.,.n,.il*tl ndı e e ı oy ı are erını 9 ,,.. a a r • 

İsmet vaktile adam ö~'i.i'rdüği\ için 1 ~ıhhiyed birçok mak, köy !kanununu hakkile tatbik et. 
uzun müddet hapishanede yatmıştı. Ci- hastaları iyileş - tirmek için her şeyden evvel bu ida -
nayetin sebebi henüz anlaşıla.mamıştu. tirmiş, birçokla - _..ı Tenin başında bulunan ik:imselere icab 

.. rının derdlerine Eşref Oral 
Trab~o.n. vifA.,et umumi deva buımu~. üç binden tazlaP erkek. 
mechs1mn çahşmararı kadın ve çocuğa tifo aş,ısı yapmıştır. 

Trabzon (Hususi) - Bir müddetten- Halk kendisine «operatör> adını ver -
b~ri mutad içtimalarma devam eden mi.ştir. O kadar ki 'birçok köylüler has
vi1Ayetimiz umumi meclisi çalltşm.alar:- talarını ilk olarak onaı göstermektedir-

eden mQ]funatı öğretmektir. 
İlk dersi veren Salahattin KandP.1llir 

asıl mcv:ma girmıeden önce muhtarla>
ra Türkiye<le köy davasının ehemmi -
yet ve şümulünü ve köylünün köy ida
resinin bu davadaki yerini anlatımş • 

nı ~a e~rmi~~~~M ~~~1-e.;r~·============~-~tcITm·~~~~~~~~~~~~~~~ 
umumi bütçe!ini 549,700 lira olarak • J 
tesbit ve kabul etmi§'tir. Umullli mec - c Küçük memleket haberleri -
Ji.ı; bundan maada yapılmakta olan iki _ 
ui\z elli v. ataklı nümune h~tanesine * Çankırıda bir doktora vll~yet tarafından * Bilecik mıntakasından Erzincan. Tur • 
J • görülen lüzum üzerine işten el ç,ektlr~iş.~lr. hal. gi~l z:ızele !elak.~t .. ~ıntakalarına seY • 
i~tikraz yolile 200 bin lira yardım yan- * B d terbiyesi Seyhan bölgesi mudürü kedilm .. k uzeNı çift okuzu olarak §hndlyt 
mağa da karar vermiştir. Bu suretle Riza S~ll~n Saray bölgeye aid bazı itler h&k.. kadar 100 çifti mütecaviz mübayaat yapıl • 
ktımaı sona ermistir. k d genel direktörlükle temaslar yapmak mış ve kısmen mahallerine sevkedllm14tlr. 
~ ViJayet umu.mt meclisi dai1ni a7.A' • ~~r:· Ankaraya gitmiştir. Elyevm mübayaata devam edilmektedir. 
lıklarına Tra.bzondan Hal!k Partisi kA- * Arabkirde yapılan KızJ1aY seçiminde or. * Toprak mahsulleri o~.is~. Çorlu ıııbeal 

ta okJ.l tarih öğretmeni M. Türkmen baş. için istasyon civarında buyuk _bir hububat 
ttbi Cemal Rııza. Ofdan Mustafa Can- kanlığa Lütfi Kulu katibliğe, sıhhat M . zıya deposu yaptırmağa karar verdlğınden bu işe 
s-ı'l. Vakfl!kebirden Şevket Karatleniz, vezned;rlığa, Kadıoğlu Rasim,Asım Oralve, memur edilen alakadarlar tarafından ma • 
Sürmennı:len Dursun Çakır seçilmifitir. Attar Nlkoğos azalıklara seçllınl.şlerdir. halllade keşif ve tetkikat yapılmata bat -* Bigadiç merkezi ile Faraş köyünde ve lanmıştır. . 

Fecri. . fi G edede de d kuz eğitmenin çalıştığı köylerde ulus o • ı * Çorlu Belediyesi beledıye hududlan 1 -
Şlm8 er k~an açılnwştır. Bu suretle okuma yazma cinde mnlll inhidam oldukları belediye fen 

görUldU b'lmJyen vatandaşlara okuma yazma öt .jheyetintn rapor!le sabit olan yıkılmağa yüz 
Gerede (Hususi) _ Geçen Pazartesi r~tn~ektedir. 1 tutmuş ve fak9.t hAlen kullanılan evleri tah-* Tmkya Müfettiııi umumiliği köyler bü- llye cttlrt'rek yık:ırm~ğa başlamıştır. • 

gecesi saat 7,5 ile SC'kiz arasında kaza - rosu şerı Rıfkt He Tekirdağ maliye tahsll ı * ~ıınlsa Htıkevmde Manisa meb usa 
mızın şimalindeki Esentepe arkasında müfettişi Muradlı köy sandığı hesabını tef. I Refik Ince tarafından ıcSiyası Terbiye. f81m,. 
bir fecri şimali görlilmüştür. Hadise ya- tış etmişlerdir. Neticede he.sabatın gayet li bir konferarı.!' ••erllml§tlr. 
rım saat kadar devam etrnJştlr. İht!yar- muntaz:ım tutulmuş olduğu görüldüğünden 1 Konf0 ransta kalabalık bir halk kütle3l ha-
lara göre ancak 50-60 sene kadar evvel muhtnr Cemal Türel takdir edllıniştir. 1 zır b?1u~!°uştt~r. 

b .. 1 b' f · . 1. -~ı .. tü * Ceyhan c. H. Partisi kaza idare heyeti 1 * Iz:ııı .e baglı nahlyelerden biri olan Ak,. gene oy e 1r ecrı şıma ı gonı. muş r. · ·· .. .. d ki ı· d itib - re!ııi Hamid sırkmtı istifa etmiştir. Bu ıs -1 yazınıı1 onumuz e ma ı sene en aren 

b k tlfaya b1r mazereti sebeb olmuştur. 1 kaza h3.llne lfrnğına karar verllmiı;tlr. 
Tolcat defterdarı Diyar a ı ra * Adanada geniş mikyasta istlhlak sel!e. * Kaştnn bu yıl külliyetll miktarda pa -

tayin OldU bile sık sık bira buhranı başgöstermiştir. İn- !amut ve kömür sevklyatı olmuştur. Geçen 
hisarlar idaresi bu vaziyeti gözönüne alarak ı yıllara nisbeten bu sev'k.iyat çok üstündür. 

Tokat (Hususi) - VilAyetimiz def- fabrika nezdinde teşebbüslerde bulunmuş • * Kaş halkı, Erzincan felaket1.edelerlne 
terdarı Cevdet Faik Kural Diyarbakır tur. olac yardımlarına devam etmektedirler. Ez. 
defterdarlığına, omm yerine de Ordu * Çukurovadakl çeltik sahalarında yapı_ cümle şimdiye kadnr Kızılay emrine 1500 
defterda'rı Abbas Özen naklen tayin lan mürakabenln arzu edilen şekilde cere - lira nakten ve 500 parça eşya verilmiştir. 

Çorlu (Hususi) - Köy kanununa j zirai sahada köye yenilikler getirilmesi edilmişlerdir. yan etmediği anlaşılmış olduğundan VekA Yardım faaliyeti devam etmektedir. 
tebi olarak bir muhtarın mahallt ve gibi muhtelif şekillerdeki faydalı ralış. ıet bu hususta kat'i bir emir göndererek 940 * Bursa HaJkevi şehrin muhtelif 13 mtı • 

r- çeltik 2!.raatlnln sıkı bir kontrole tabi tutul- him yerine hoparlör koymak suretlle her an 
aıülki amirliği ile idare edilen ve köy malarile köylerinin kalkınmasına bil - Babaeski Halkavi faaliyeti masın• iEtemlştir. Ankara radyosunun vereceği haberleri ve 
~irlik merkezi ittihaz edilen 400 kadar vıük himıetleri dokunan ~ köyde ev- B b ki (H t) _ Bü ük para _ * Bilecik ocnçleryurdu klübünün senelik ı'lustklyl ralka dinletmek fırsatını vermiş • 

. 2 000 ~- "f b wl k . a aes usus y . 
&\'ı. ·. :ıe Y.~'ı<o.~:1 n~ usu. .ag ı v~ l~~e işlerine d~ 18.yı:k olduğu alAkayı lar sarfile vücude getirilen Halıkevi bi- kongresi bu hafta yapılmıştır. 1,5 saatlik tır 
ba~1~lıklerıle buyuk koyl€rımızden bi- göstermekle Cilmhuriyetin nüfus da • B '!:> k. . i tl . d biri münakaşalardan sonra yeni idare heyeti se. I * Kızı!cah:ımam Halkodası başkanlığında 
ri de Veli meşe köyüdür. Vf\Sltıa verdiği büyÜ'k. ehemmiyetin nd.~!l'.F ka at es ının kz ynki e 

1 
enn enl ~- yü- ç11mlş ve neticede reisliğe Muhsin El'soy, mu ı va!)ılan f"v!<:ı:ilde içtimada hükümet dok • 

k b. · · · ır. a a ne yazıı e emansız ll\. - hasibUğP. Mehmed Dumanlı, katibU~e Sabri il ton~ Ali Rıza Bakay ittifakla seçUmlştlr. 

H 
7ulıh~n ve ılgılı. bırk :rr:ıuh;a: 0~_an tahakkukun~ hizmet eden bu .faal köy zündcn bu eser l§.y1ık1 vechile rağbet özc:ı.n, idare memurluğuna Hamdi Ayaz ve Doktor ayı i rnmanda Kızılay Cemlyeti Bat-

a ım nay ve mesaı ar il ~ aı ı koy- heyeti ve köy muhtarı takdıre l!yık ö kt a· M ı-~- t ı· w • i kaotanlığ3. Kenan Darın ıntıhab olunmuş _ 1 kanlığı ıla yapmnktadır . 
.J ·ık t h ·1 b · t' · b'k" g rmeme .e ır. ·em t=C genç ıgın 
ae ı . a sı. mec urıye mm tat ı ı, ~avılmalıdır Bundaın ba..t.a kövde ka 1 k ll d "k lt k 1 b !ardır. * Kııılcahamamın 939 senesi malıyt- tah -. . . . · .,,.. • - nur u o arın a yu sc ece o an u 
okuma odası ıçın ~ıtab ve gazete temı- labalık bir pazar da kurulup hararetli tı ~ vb t' t . i i . * Çorluda bu ayın (15) lnci Cuma günü .>ilatı bu~üne kadar yüzde 99 buçuk nlsbe -
at, spor yuvasının faaliyete geçirilmesi !l!şveriş de yapılmaktadır. R~im pa. çal;ka glle~eıKen ralg e ın en1ı~nk dçınl ev- büyük komutanların idare ettl~i hava trhu.

1 
ini bu1:nuı;tur. Sene nihayeti olan Mayuı 1 

. . . d . .. . .. .. ve a. o nll'ın ayrı ması ve a a a ar arın kesine karşı korunma tecrübesi muvaffak~ -,.sonuna kadar mecmu tahsilatın yüzde yüz6 
Myet odası ve partı bınasının tamirı, zar an bir gorünüşü gostermekıedlıa. faalivete ızecmesi kab etmektedir. yetıe yapı1 dı. bulaca~ına ~üpheslz nazarlle bakıln.blllr. 



Mart 

Sn ta OR 
yapılan mektebler 

rası futbol maçları 
Hayriye Kabataş lises:ni, Haydarpaşa San'at mekte
bini, Darüş faka istiklali, Ta" sim Ticaret mektebin·, 

Yüceülkü de lstanbul lisesini yendiler 
I 

SON POSTA 

Bir doktorun 
rıotlarrndan 

nluk 

Veremli evlerde ve 
Vi*remll muhitlerde 
Cocukların vikayesi 

Bu, ~n büy!lt bir vav.ite ve vec.ıbedir. 
t nsan denllen mahlO.k yeni doğdu~u zn_ 
ır.an hu türlü aevkJt.o.bilden mahrum 
dor. Bütiin mahlftkatta -lnsaııc!ıı.n gay: 
rl- en kiıçiık yavrularında bile hayatı_ 
ıu kon:ması, nel}Tiineması, tagaddl~ n_ 
salre için irsi yollarla geçmiş ınÜkem _ 
zr.ı:l seYki•ablller vardır. Fakat insan kü_ 
çlikler1ııdP. bu yoktur. Onun için lnaar. 
küçükleri cılğer mahlükat !küçüklerinden 
Ç"k ~ed.b~httır, Acizdir. Fakat b1: defa 
da büybd u mü zekAslle lhtlsastlc b- ı•· 
k!' n t ı • u ~ın 

· ~ ın r..ynetJ olur. İşte bu küçüklfık 
devır.erlnde insan yavru.su dalma muha 
faza edilecek, himaye edilecek, tehlike= 
ı_erden korunacaktır. Bu tehllkclerln ba. 
.,,ı~':ln da ''erem hastalığı gelir. Verem 
h~~tnı:~mın veremlilerin b:ılga:ıtların -
dakl m.kroplar veyahut cerahat:e:rinde _ 
k!. mlkroplrır vnsıtasile sirayet ettiğine 
gore ar~k ~ek ve şüphe kalmsunıştır. 
Faka~ bu .!ilrayet en zlyade çocuklar için 
mevzuubahstır. Verem mikrobu çocuk _ 
ların bünyelerine 90k sürat.le dahtı olur. 
Ve gl\nün b!rlnde müthiş btr sıırette ın_ 
!llr.k etmek için müsaid zamanı bekler. 
Işt~ genç yaşta görülen sıracala:::, akcL. 
ğcr •eremıeri n diğer veremler bir çok 
zaman yutulan mikropların husuiP gc _ 
tlrnıeğ(" ba~ladıkları tahribatın tıızahü _ 
rntıdır. Veremli evlerde bulunan çocuk _ 
hu ın mümkünse o muhitten uzaktnştı _ 
rılma."'ı, ba.."ka muhitlerde yaşatılarak 
btıyötfilmf'~I çok muvafık olur. Ta~abe ... 
tın bu gib! tavsiyelerini ihmal eımiyerek 
ailelerin çol!: dll!:kaUe taklb etmeleri 
kendi menfaatler! lkttza.smdand1r. 

Felflket Jcapıya geldikten .sonrıı teıa, 
fay·ta vermez. 

CeTnb tstfyen okuyucularımın postl\ 
ııuln ,..,ııamsıarım rica ederim. Ak 1 tak. 
dir<le istekleri nrnltabeleslz kalabilir. 

\, J 
Limanlar urnum mUdUrll ardiye 

darlığı olmadığ·nr bildkiyor 

Komedi Fransez 
san' atkarlarile 

mülakatlar 

Snyfn l J 

(Baştarafı 6 ncı sayfada ) J 

1 
!\ay J. O. G. Yazıyor: 

birkaç defa gelmi~tir.) Beni alıp ona gc
türdü. Birkaç şiir okudum. Aleksandr 
pek beğendi, faka! beni aktörlüğe teş . 
vik etmek mes'uliyetini alamıyacagını, 
beni ancak Komedi Fransez artistlerin-
den Mösyö Mounet Sully'e takdi eoc- Elc.~r1ya okuyoruz. Tedavi gören ııaçıa.. 
b

. va.tmış fakat, ALLCOCK yansından bah-
ıleceğini söyledi. Mounet Sully'nin ya- aedillnee, ıot•.tyen müb:ıUtğ3 değildir. Blr 

nında birkaç şiir okudum, beğendi, bu ıat alt.,"ılm tatbik ettiği bir ALLOOCK yııtı. 
istidadı körlıetmenin cinaydt olacağını,. aı, bir gece zarfında tes1r1n1 göstererek w 
söyledi ve hemen konservatuvara giı _ de7amlı mcaklılc tevlid ederek ağrıyan ma.-
dlın. halh tt>.skln etmlıJtir. 

- Sinema tiyatroya rekabet 
mu? 

edjyor 

- Tclılikeli şekilde rekabet edi) or. 
Eskiden bır piyes, şaheser olmasa da bir 

ALLCOCK, romatizma, Iuın· 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
y kılarile şifaynb olmuşlardır. 

ALLOOCii yaküannın tcvlld ettiği sıhbl 
müddet devam eder, masrafını çıkarabi· ıııcakıık. OTOMATİK BİR l\lASı\J gibi he _ 
lirdi. Şimdi ancak en güzel eserler uzun m.. • n~::·yan yerin etrafını kaplar. ALL
zaman oynanabiliyor... Başka bir 1cs.r

1 

COCK yatııanndnkl kırmızı daire ve kar
<laha: Eskiden bir artıst kendisini iyi tru r :nı.ı markas n:t. dlkkat ediniz. Ecza_ 

' ne ?rd~ 27 buçuk kurn~tur 
muhafaza etmek şartile 50-60 yaşına ka- fiif!ii~~~~::ii}:!:~===~=i.ıd 
dar oynıyabiliyordu. Bugün s~nema Çl!k 

genç artist istiyor. Bınaenaleyh c.Jeune =================-
premier> rolü pek kısa oluyor. soyler misiniz? 

Maamafih sinemanın tiyatronun y<?ri
ni tutacağını zannetmiyorum. 

- Film çevirdiniz mi? Bundan hoşic:ı

- En güzel hatıralarım Sara Bernarın 
son iki senesınde onunln beraber oyna -
dığım La Gloire isimli piyese aid halı -
ralardır. Fenalarına gelince: Hemen he-

nıyor muswıuz? . . men bütün rollerimi oynadıktan :;onra 
- Hayır, paruya ihtiyacım olmazsa fena bir tesir altında kalırım kendim -

film çevirmem ve bunu fevka1ade yorucu 1 den memnun olmam, cesnretim kırılır ... 
bulurum. Amok - L'appel du silence gıhi * 
birkaç film çevirdim. Büyük san'atkarla belkı de daha uzun 

- Kendinizi sinema perdesi üzermde zaman konuşabılirdim; çünkü büyuk bir 
gördüğünüz zaman tenkid eder ve ku - ıııczaketle ve bu mükfilememizden mem
surlarınızı yabancı gözle görür nıüsü - nun kaldığını gösterecek şekilde h('r sua 
nüz? lime uzun uzun cevab veriyordu. Fakat 

- Elbette . .. Hem kendimi hiç beğen·' esasen hasta ve yorgun olan aziz rr.isa • 
meın. Yürüyüşümü, konuşmamı fena bu- firimizi daha fazla rahatsız etmekten çe
lurum \ c perdeyi yırtmak isterim. kinerck kendisine teşekkür ettim ve eli

- Tiyatroya aid bazı hatıra1arın:zı ııi sıkarak ondan a.yrıldırn. 

• e a 
Dün J.L'lıanlnr Umum Müdürlüğün..1en şu 

tezkereyi aldık: 
Gazetenizin !6.3.940 tarihli nüshasının 2 (Baştarnfı 7 nci sayaf ada) ı fa tından sonra bu defter bende senelerce 

ncl sayfa.sının iklncl sütununda ıımnnımız.. Deyivermişti. kaldı. Maalesef bugün ona sahih cicgilim; 
da nrdlyp darlığı bulunduğu ve birçok tü _ Memduh, hem kendi imzasile, hem de I kaybettim diyemem; çünkü :Mcmduh'W! 
zuıt ma.arnnnrı 13Ulraın .ettirmekte olduğu müstear adlarla yazılar yazardı. Mallı- yadıgarı diye ehemmiye vcrC'rck snJdı-

~~~~~n:!:~>c !::!:~ıura!::~~ğ~:::~n;:::_ mntçı Bnba T~irin hafta1ık, .~debi ~fa-ıyordu~; mutlak surett~ \aktile pek çok 
buat kanununun olbabdakt madd 

1 
hs lı1mnt gazetesınde çnlışan Mustecab1za- olan kitablarımı karıştıran bır zat, onu 

suna te'rlikıın keynyetın gnz,.,enl~n ~~k ;.: de İsmet merhumla münakaşnlr başln- kendisine daha layı::ı: görmüş olacak! 
kacak nü.shn.nnın ayni sütununda tekrlb e- m19tı. Eşrefin cMuktebes> tc Malumata Hatırımda kaldığına göre defterde 
dilmesi rica olunur. tarizli bir şiiri çıkmış, Müstecnbizade kırk kadar parça vardı ve bunun on iki

Son Posta: 26 Mart tarfhll gazctemlvn ıı buna (Küşima!i evvel) diye gene bir şi- si (Avengi şühur) adile her biri bir ay 

llno! ~:-yfasında limanımıza lşllyen vapurla- irle cevub vermişti: sonralan Midi11i a- , için idi. San gül, Develer gibi şiirlerile 
. . _ . . rın t?raç emtiasını nakle Uf! gelmedl#inl ve d daki kalebendliğ" !zm· t h ·ı 'her b r b' d (E~k · f d·ı ) d' bf 

I>un ka:rşılaşa.n takımlar bır a.rada: Yuka ndan afa.ğıya dogru: Taksım - T1caret, 
1 
bu yuzden ,eh!rde depo ve ardiye darlı~mın asın 1 ıre a vı 0

- ı a c · ır e :s ı c en 
1 
er ıye r 

JI 1 "lk" 1 t bııll l k z ı kl 
1 

lunan İsmet te, Memduh gibi velüd de· 1kaçö parça vardı ki istambulin giyen, 
ayriyc - Kabaıa.ş Darü.ş~afcıka - stikldl. Yılccu u - san lise eri ta ım arı. 1 arma a l'e ayn mmanda füzuıt mn.mıf - ğildi. Hayyamın rübailerinden bir kısmı- kundura, lapçin ayakkabı taşıyan kim.se-
Dfm Taksim ,stedmda mektebler ansı den yegAne gollerini yapmışlardır. İkinci , ları lst!Jzıım ettirmekte olduğunu yaımıc;tık. 1 fut,boı matlanna devam ed1lml.fUr. Birl.:ıei devrede eksik olmamıa rağmen i Lisesi ra. ıBu _yazının Limanlar Umum MüdUrHiğünUr. nı nesirle tercüme etmiş idiyse de bas- lcri hedef tutuyordu; bunlardan bir ta-

nıaç \"e!:ı 1lc ~ Tenkki takımlan arasın. kiblni hayli aıkıftırıru.iım da pelı: Çok fır _ arcliyelerllc alftkll.'lı olmamakla beraber gön. tırmamıştı; yalnız (Terane) diye kırk nesi Kitmil Paşanın kıyafet ve o ]aya-
da yıı.pılmışt.Jr. İlk devreyi ı..o kazanan Vefa antlardan ts+.Jfade edem.emLıjtir. Bu devrede derilen tekzibi aynen toyuyoruz. elli sayfalık bir şiir me<=muası vardır ki !etteki zarafetini anlatır. 
ikinci devrede bir gol c:b!ın yaptıllndan maçı başka uyı yapılamadığından maç Yüce tiJ_ ---· J><fıe yüksek şeyler değillerdir. Maamafih Memduhu da k1zdırmak, nsabıleştir-
2_0 k:'!zıınmışt.ır. kiir.iın ı.o gallblyetile bltm!şttr. lnpiliz donan maSI dün R~ idi, şark ve bilhassa Acem edebiyatına vu- ~mek için, adeta çocuk denecek yaşta 

Hayri e 3 - Kabataş 2 M.. T . o. bugun n-d·r, yarın ne olacak ? kufu yükiekti; velıid olmaması belki son. yazmış olduğu bir şiirdeki iki mL'il'tll (). 

Cldncı m-un 1W>3t.:ış ne lla.yrl~ al'&Slf.idfl Milli kUme maçları bugon derece tenpmver olmasından ileri gel- kuyuvermek kafi gelirdi: 
oynandı. Kumelerinln en sa.ilam takımları b L ( Rastarafı 5 inci say fada) medir. Ey dur, dur, dıır, dura; 
arıısındnki oyun çok zevkli ve o msbette aş . or lar torpidodan kur tulabiliyorlar ve uçak Memduhun muzibliği yalnız meclisle- Ey §UT, ŞUT, şur. şura! 
ht>\•ecaı1lı oınnıştur. MUI! tfımc maçlarına bugün fiç ~lılrde için de isabeti fevkal5de güç bir hedef re münhasır olmuyordu; Maltı.mat gaze- Bizler bir şey yapmaz değil, yapama. 

İlk deYN" sıflr aıfıra bit.tlğinden takımlar birden !başlanacaktır. İzmlrde Altınoreu Al_ teşkil ediyorlar. tesinde kendi aleyhine birçok yazılar dık amma Şekib merhum m-asıra Vf' bf-
tkincı de'Vtede çok gayret .sarfetmişler ve ne- taı'yla, An.ltarndn oıenı=Jerbiı(!lği lfl.ı'--fı,,. . . . -ti d K b w iki gol yapmıfS3 da Hayriye gticllc kn!lılaşacaklardır. ok\ .. - Denız harbı şımdıye kadar ancak İı1- çıkmış. cahillik ile itham edilmişti. Bu- 1alüzum bu iki satlrı okuyuverir, OJl11 

8 
r:rıt a:~a~· maçı ta.zanmıştır. Şehrfmizdc yapılacak mllr k- giliz deniz ticaretile İngiltcreye nakli vat n un üzerine Memduh (S. S.) imznsi1e e- küplere bindirirdi: Mallımat gazetesi de 

• 
5 

San'at mcktclıi o ıunlıırdll': 1 ume mııçlıırı yapan bitaraf gemilere karşı deni7.aıiı _ debiyatırnıza aid birkaç makale yazarak Memduh için yazdığ1 yazılara hep bunu 

Hnydarp - şa ne San'at mck Taksim stadında: Vefa _ Beşiktaş saat 
14 

hırla hücum şeklinde inkişaf etnııştır. Hizmet ~azetesile neşretti; Mallımatta iliştirirdi. 
Son mu.sabaka H&~~. Haydarpaşa za_ G..E:ırny - Fener saat 16. • (Admiral Graf Spee) münferid bir te _ bu makalelerin büyük bir vukuf ile yn- Kırk, nihayet nihayet kırk beş seno-

teb' nrn.nnda oyn::uı11Uoi.... H ki d ·· ·· bb'. t- ld ğ d · f k 1ar l · d b h · bir 
0
yun tutturduktan er ı maç a dunku yazımızda i~aret şe us u. zı ı ına aır uzunca ı ra yazı maya den zıya. e yaşayarnıyan ve unun • 

yır rnklbine un alib ık et.tiğimlz hll b" -k ' b 1 M d h h 1 d A l · k maçtan 5.0 g ç mış_ veç e uyu alflka uyandıracak Almanyanın bir deniz harbi ynpacak aş anınca em u meş ur olan istih- men hepsini de sürgün er c, vrupa ara 
sonra 5 :ol atara nuhiye+tedir Bu iki mfihfm tır · - · maçı da ayni derecede büyu-k gemiler insa edebilmesı· zalarile kıs kıs gülüyordu. firarla geçiren Memduh çok genç ;ken 

· sa1lad.a görmek futbol meraklıları tçin 1 ~ -* bir !mıat olacaktır. y. pe-k az muhtemeldir. Buna mukabıl dP _ Bir defa da, Serveti~nunculnr a 1ey- 1stanbu1dan uzaklaştırılmıştı. 
d k1 futbol müsabal>:ala- F nizaltı gemisı· m' şası serı· ve koı"aydlr. IBu- hine İzmirde (Haftalık Izmir) adındaki Bu vak'a bana Ali Kemalin, fzmlıJI 

MektebJer arasın a d .ı-vam ejfler•k ransada yap11an be 1 · ı 1 . . d ' .. il ! tadında n "" ... · f 08.m. 8 yu'.k]erı' g v kü -kl . 
6 

d ) B gazeteye yazılar yazan bir zatı pek müt- Şcfiğin. Tnhir Kenanın isıın rı e Ka-
nna " n Şere s elerl yazıyoruz: e ÇU erı ay a u e G" b t tiç ınaı: yapılmıştır. Netle kır l'OŞUS~ bcb,e ve Al t "hl d ·ah 'bı - hiş bir surette atlatmıştı. Memduh bü- nştın1arak nakledilmişti. .uya u za -

~ 1.~ 5 - istiklfıl 1 ta . d"l man ezga arı 8 t rı ve tün tarihleri, vak'aları allak bullak eden lar bir gün bir arada görüştükleri sırada 
Daru _ fab.u Fran..~da İngiltere, n-lçlkıı. •e cız c ı memekte oldultl d Al ki_, tm' 1 T hl - b .ooc: • Fransa at_ . . . arın an. man- uydurma bir makale yazınış ve bunu 0 günkü idareyi ten • ·.ı e ış er; a. r 

Hakem Tar.ıı.•n idare.sinde .. oynan:ın .. u let.l~i ttrasında yapılan kı k ya 1 k b t d f >&' v:ıruşşafaka gu - , . . r oşusunu Fran. yenı erını yapara a an enızaltıları- Afyonknrahisardaki bir dostu vasıtıısHe Kenan bunu başka bir yerde na.klctm f; . 
mııç QOk zev~ oıınuştk~r~irincl <tevrele ikJ f ~!a~n~ı ~~ıJtır. Inglltere ikinci, Bel _ nı ikmal edebilmektedir. Bundan da, İn- postaya verdirerek 0 gazetevc göndert- bunun üzerine Ali Kemal Halebe. Mem. 
zel bir oyun tutturtU'a ~ faka lehine uçuncu o mu4tur. Yarışın. ferdi birin gilt b"t f1 b . t 1 ~ h K .. d ·ı . gol t devre 2.0 oaruşşn clllğlııi Jng!Uz Aaron kazanm~tır. - ercye ve ı ars ara azı gemı e e - mişti. Bu makalede mesela o gün Fran-ıdu onyaya gon erı mış. 

n ~. ve e enaltıdan bir gol 
1 

fatına malolmaktan başka şimdililt bir sada berhayat olan bir şair, Mi'.:1dı tsa- Hnsılı Memduh ömrünü her vakit va-
bltmwır. İklncl d~:ref~k:. 1c;t.ıklal sol açı- Voıeı·bo1 - basketbol maçları tesiri olmıyan denizaltı harbinin dP\.am dan evvel imiş, beş asır evvel ölen ~ir truı hasretile geçirmiş. vatanda hiirr" 
daha yapan DG~ :: -ue bir gol ye- 1 tının aı•·tı mükelJllllel tılr şu . ~vekllet Beden Terbiye.si İstanbul Böl edeceği anlaşılır. hekim bugün yaşıyormuş gibi gösterili- ti görcm<'den öldükten sonra da ces di 

1 
tı B o:ı~araitanın lld golu talrlb gesi Voleybol - Basketbol Ajanlığından· - Almanyanın batanların yerine yeni de yordu ve neticede Servetifünuncular pa- Tunuslarda gene vatancüda olarak kal 

tn ş T. unu f kanın 5-1 gnlebe- 31 ıs 1940 p · 1 etmiş ,c maç oaruşşa a · · · azar cünü yapılacak maçlar: nizaltı ikame etmekteki kabiliyeti hesab yına hücumlar ediliyor. hatta dıni, ahlfı- mış zaval\ı bir şnir ve cdibimizdir. 
alle netlef'lC'nmlştır. darı küme: Beşiktaş - Beyoğlu Halkavi <Al- olunurken bir denizaltı mürettebatının ki meseleler bile tahrif edihyordu. llü..,..eı:in RiJa.t 

. 
3 

Ticaret 1 t.ıokl saat 12, Topkapı Davud a B m ka1 ~n· g ted kt ~ .. ········-··············-·····-··· ......................... . 
Taksım - Eyüb - Bobzlçt saat l;_ P şa saat 13, en nz bir yılda yetişebilecekleri Keyfiye- u a -~ ın o aze c çı ıgı gun , ' 

inde oynanan mn- 1 d İ Memduhun neş'esi, şetareti göru··ıcce1."' ' Yenı· n şrı·yat ' 
ecdet Gezenin idares 1 hin blt'l Beyav: küme· Altıntu~ Do""·~ ti dikkatle alınma ı ır. ngilizler bu su- ~ l ) ı..o Tnıcstm e e • . · 6 - .u.;o..,or saat ıs şevlerdendi. '- -

c;ın btrincl devresi mağa ba .. Iıyan Fenerbshçe - Beyoğltupor .saat 16 Alemdar: retle Almanların bir senede 100-200 de-tk d ha iyi oyna "'"" Beylı>roorı t 
1 

, Memduh, başkatib bulunclu~ıı sırn- ATkitekt - Bu aylık mlmnri şehirclll'· v 
•ne!. <'evrede :ı olüne karşı ık\ golle ~ ana 7. niza1 tı inşa ve techiz edebileceklerini }arda kırk elli sayfalık bir defterde bazı tezylnl san'atler derglsinln 107-103 incı s -

Tal!:slm rnkfblnln bl~ f mMı tnzanmıştır. Kırmızı ..tüme: Os.latasaray _ Vefa .mat ıs. tahmin etmektedirler. Fakat eğer hava .. 1 .. (Z'I-l) 1 d vısı dclgun yazılar ve resimlerle intişar et-
mutabele etmiş Te - Hnkeınlcr: Nanı Mornn Alt Rı:ı:ı Sö:ı;er şıır erını ı a namı a tın a toplıya - miştir. 

Y" Ülkii ı - İstanbul lisesi O alp, LiHtı, Pvpof, Kemıxu'.. - - harbi topyekun başlarsa tezgahlarda gc- rak, neşrine müsaade almak için günün 1 Farabi - Gene Ankara kütüphancsln1D 
ucc b ınnı;a ıc> ldşl çıkmıştır. &ha tmniseri: P.ethi Dinçıer". mi inşası fevkalAde güçleşir ve yavaşlar. maarif. nezaretine göndermis. idi\:se clP-, aynl serisinin 3 ü_n_ cfı esen olarak çıkan bu 

İstanbul liseJıl u t t O i · h ik. t f d J ,. devrede gayretli bir oyun ut. ur:uı Ne>t~ Müsaıbakalara iki defa iştirak etmL nun çın er ı ara a bu çeşid hava de!terın ilk sayfasının kenarında sansör kltab Hilmi Ziya 1nken ' ~cıvnmett.ın Ban-
~:ın!!l{~ldilflier ,sağ nçıklarının şütü ve Is- yen eklpin lig ha.riclnde bırakılacaıı t.amı _ taarruzlarından sakınmaktadır. dairesinin (Neşri gayri cai.zdir) kaydile !lav tarnfından yazılmıştır. Büyük Türk ftk>-

ta
ncbne 

1 
Jtsesi taıectsinJn barlz hatnsl yüz;ün- m'()n tebllf olunur. -.. E. Erkilct kendisin f d d'l ·sı· M zofonun hayaLını, fU:lrlerlni eserlerinden 

e a e e 1 mı. ı. emduhun ve- parçalar nakletmekt.edir. Fiııtı 75 kuruştu. 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 
ROMATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün aarılarını derhal keser 

Lüzumunda qUndı 3 kaşe ahnabilir. 

1 
Tor iye Kızılay Cem~yeti 
Umumi Merkezinden: 

Kızılay Umumi Meclisi 1940 ser.esi Nisanının 30 uncu Salı günü saat 10 
da Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Umumi Merkez binasında alelade 
içtimaını yapacağından murahhasiarın yukarıda yazık gün ve eaatte Kı -
zılay Umumi Merkezine teşrifleri rica olunur. 
Müzakere rumamesi: 
1 - Reis ve ikinci reislerle katiblerin ıeçilme.i. 
2 - Umumi Meclis tetkik komisvonu ve Umumi Merkez raporlarının tet-

kiki ile kabulü halinde Umumi Merkez zimmetinin ibruı. 
3 - 1940 - 1941 :bütçesinin tastiki. 
4 - Çıkacak azanın yerine diğcr1 erinin seçilmesi. 
5 - Tetkik komisyonu azasının yeniden 1ieçilmesi. 
6 - Umumi Merkez teklifi. 

Eskişe .ir Nafıa Müdür üğünden: 
Slvrıhls~r merkezinde inşa edilecek ıı2&G7),14e lira ke~ır bedelll llk okulun ihale bede

line gore :akarrur edecek flaUara nazarAn w25.000a liralık kısmı 2813/D.0 tarihinden 
15 4 940 tarihine rnüsadlf Pazarte.."i gumi san~ 14,30 a kadar kapo.lı zarf mullle eksilt. 
rnf'y~ konulmuştur. Eksiltme vllAyet ciı:.iml eneümenlnae yapılacaktır. 

Muvakkat ı.emınat: cıl875• liradır. 

Bu işe ald evrak: Proje, metraj, keşif h:iJisası, hususi fennl şartname, ek şartname 
fint bordrosu, bayındırlık işleri genci ')artnarı'l si, yapı işleri umuml fenni şartnamesi, 

eks!ltme ~artname.si ve mukavele projesinden ibaret olup bedelsiz olarak her ıo:aman 
Na!ıa Mlidürllığunde görülebilir. 

isterl!lerln ihale tarihinden en az sekiz gü'l evvel en az 11511 bin liralık tek 1§1 taah
hüd ve başardıGına dair fennl ve ı25.000D Ura~ıt bir ı,ı bataracak mall iktidarda ol
du~u tevsik edi!n referanslarla vlUyett müracaat ederek a.Jacakları ehliyet.nameyi ve 
~nesi içinde almmı.ş ticaret odası ve.stltıuunı 2490 .sayılı kanunun tarıtı nçh!le 
te~li! mektubuna eklemeleri lll.zundır. 

Teklif mektubları 15/4/940 tarihine mlisadif Pazartesi günü saat 13.30 a kadar mak. 
buz mukabilinde daimi encümen rlyuetlne ve!.'ilecektir. P~ta ile gonderilecek mektub
lar iadeli taahhüdlü ve mühür mwnu Iie mii!ıUrlü olacaktır. 

Po.stada olacak gecikmeler kabul edilmez. ı2J20D 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

ı - Beyli kahır ve Ereğli ist.asyonlarında yapılacak ambar. idare blnasllı 
na muteferrl işler götürü olarak kapalı zar! mıullle ek.<3Utmeye konulmWJtu.r. 

Keılf bedelleri Beyllkahır içln 1147301.35» kırt yedi bin üç yfiz bir lira otus bet 
kl'ruş; Ereğli için c50322,H• elll bin üç yüz yimıi iki Ura otuz dört kuruıtur. 

2 - EkSlltme evrakı bef Ura mukabUlnde Ofis Umum Müdürlüğünden v. İa
tanbul ıubeslnden alınablUr. 

3 - E~Htme 5/41940 tarihinde saat 15 ı. Ankarada Ofla binasında yapılacaktır. 
Teklif mektublannı havi zartlar makbuz mukabll1ndo Otıain muhabera.t sernslne 
teslim edllecekt.lr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Beyllltahır lçıin c35"7.60.e üç bin be4 yüı llırk 
yed! lira altmış kur~; Eretıı için ı3Dll.l7• ~ bin dokuz yüz on bir lira on yedi 
kuruftur. 

6 - İ.steklller teklif evrakı meyanına eblltmeve glrebll~k için !halı tarlhindH 
nlha)'et iki rün evvel Ofl.sten alacalcları ·~hli71t n3ika.sın1 koyacaklardır. 

5 - Birlnel maddede yatalı lntut a.yrı a:rn ltimaelerıe ihale edilebilir. 
c1381• 12355• 

Devlet llımiryollar1 ve lima11ları işlet111esi umım idaresi ilanları 
Muhıunmen bedeli 1120 llra olan 2a aded 75 waııııc ve 711 aded 126 WaUık chalı ampul 

16'4. 19-tO Balı günü saat (lll on birde Hııydarpnıada Gar blna.sı dahllindekl komisyon 
tar;ıtınd:ı.n açık eksiltme uaulUe satın alıı-cıcaktlt. 

Bu ı~e girmek lstlyenlerln M liralı' muvakkat teminat ve kanunun ta;rin ettıtı Teıtalkle 
birlikte elulltme günü saatine kadnr lı:om~yQna müracaaUarı llzımdır. 

Bu 17e ald onrtnameler komLsyondan parasız olank ddıtılmaktadır. (2535) 

Çorlu Belediyesinden: 
Her sene olduğu gibi bu sene de Çorlu llkbaha~ emtia Te haynn panayırı 8/Mayıs/940 

Cumıı. gUnfi açılacaktır. 
A - Panaj'll'n hayvan sat.mıya gelenler geldikler' yerden lhayvo.n hutalı~ olmadı. 

ğma dair menşe şahadet.namesi almayı unutmamalıdırlar 
B _ Yurdun her tarafın<lan alıcılar geldi~ clhcUe panayıra geleceklerin her türlü 

eabnbı 1!t1rahatlerlnln temini şlmdiden hazırlanmıştır. 

0 _ Panayaın son günü olan 6 Ma1ısta ehil ha;yvan gLsl Japılncatı illa olunur. (11508) 

1
"'MAJiK SAÇ EKSiRi 

b.u;ıarıııı:ı:ı cıoıcuımeınen, lı.•yo-.klu _ 

mt>kten korumak için muhakkak Ma _ 
Jik aaç ek.~lrinl kullanınız. Derhal te -
ılrlni röriırıiınüz. Saçlara bıi7üt.Qr, 
köklere yenl hayat Terir, Bir tecrübe -
den sonra neticeye hayret ed~ul.lllı. 

er açılıyor 
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DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeııi 

Merkezi: Berliıı 

r ürlriy• ,.,be/mı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lıt. Tütün Gfl.mrüfü 

* Her tiirlli banka iti * 
İstanbul ikınct tna. Memwc:ahnctan: 

Müf!ls Mehmed Evrim muasına ıe~n a • 

lacaklı İorahlm Güzelin iatedllt H.f.9 lira _ 
dan 1600 liranın A.dlyen e neı aıra.ya kayıd 
ve kabulüne fazla alacak talebinin reddine 

İtı!., İdaTcsince karar verilınlf OılduJu illn 

(25700) 
. ............................................................ . 

ilan Tarif em iz 
Tek aDtun l&Jltlml .... ..................... . 

cahile 4()0 . Har•f 
ıahile 250 ,. 
aahile 200 » 

Dördüncü aahil• 100 ,, 
I~ aahileln 60 ,. 
Son aahile 40 • 

Muane• b1r mtldde' u.rfında tu
ıaea miktarda Uln raptıracatıu 
aynca temlllUı t&rıfemlı:den 11t1fade 
edeceklerdir. Tam. ,arım n oeyret 
pyfa Ulnlar l~ln ayn bir tarife deıp.lf 
edllmlfUr. 

son POlta.'nm tlearl illııl&nna aJd 
Sfler tçln l\l adrut müracaat tefli. 
nıelld.11'. 

iJlncılıJt KoHeJrtJf f lrk.U 
Kabramanzade Ban 

Ankara cadd19J 

·····························-·-_..... ____ _ . 
Son Posta Matbaası 

Neırıyat Müdü.ril: Selim Ragıp BtMt 

ı S. Ragıp EMEÇ 
SAB1PLEB 1 A. Eler.,. VSAKLIOIIJ 

. . 

Sahaf?, öğle 
Akşam 

her yemekten sonra 

Günde 3 defa dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 
' :, • .. il' • - _ •• ,'i- ,..: . ~--- ..... 
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81NGER 
. Moda~ takib eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefis if!eme
ıle hakıkaten nazarı dikkati celbeden böyle •bir harikulade SİNGER saatine 
ııh.ib olmak adeta bir saadettir. 
SİNGER saatleri 15 senelik !lir müddet için - velev müşterinin mes'uliyetln

en olsun - her türlü arızaların müessesemiz tarafından hiç bir ücret alın
bı.ak.sızın tamir olunacaklan .garanti edilmiştir. 

No. 27/A 108 Elmash ve 8 pırlanta 230 Lira 
No. 27 /B 128 Elmash ve 8 pırlanta 255 Lira 

.\.clres: SİNGER SAAT MAGAZASI - İstanbul Eminönü caddesi 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hes lplar 
iKRAMiYE PLANI 
1 aded 2000 liralık - ıooo.- lira 
1 ı 1000 , - IOOO.- 1 

1 • 1500 , - 1000.- • 
ı~ • 250 J - 3000.- J 

40 • 100 
'15 J 60 • 
aıo , ıs 1 

J - -&000.- • 
- nso.- ı 
- 5250.- • 

K8'Jcleler: ı §uba&, ı J\Jay-. 
1 Atustos, 1 İkinciteşria tarlb,. 
4erinde )'apılır. 

Çeltik ve Pirinç 
Her nevi mahsulden yerinde sa

tın almaktayım. 2-3 yoz gram nü
mune göndermek kafidir. 

Hüsameddin Engin 
Istanbul Bulıkpazan Maksudiye 

han 63. 'felgraf: Tutal. Tel: 23388 

j~· Akba kitabevi ~ 
Her dild~n kitab, gazete mecmua 
satar. SON POSTA'nın A'nkara ba
yıidir. Eıı iyi kırta~iya malzemı:t-

"' ııi mevcuddur. " 

Doktor Hafız Cemal 
(L>km.n Hekim) 

01vaııyolunda l<K numarada ':ı~rgQa 
huta kabul eder. Tele.fon ZlOff..23391 


