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• 
Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 1940 

lngillere ve Fransa 
iklısadi harbi azami 
haddine ~:mkaracaklaı 

Çemberlaynin beyanat• 
Türkiye ile yapılan anlaşmalar Avrupanın 

cenubu şarkisinde sulhü muhafaza hususunda 
çok faal tesir icra ettiğine kanaatimiz vardır 

Mattefi ler bitaraflarla harb zamanına 
ma sus ticaret muahedeleri aktettiler 

L qnd r a 2 (Husu • 
ıt) -- BaşYekil Çem
bP.da;.·n. A \lam Ka -
marasuım bugünkü 
top l antısında mühim 
beyanatta b·ıluna -

uk, Almanyaya karN 
şı ikt ~adi abluk.3.nın 

§id detl endı· 

riJ,";e••ini Vt! bu ga -
yev • v.umak için 
müttef k deı dz kuv -
vetlt!ı inin kamilen ha 

k '... gtç.e"ceklerinl 
bil<ltrmlşt r. 

Başvekil demiştir 
ki: 

tMec.:'is, yük.sek 
harb şurasının 28 
Martta, Londrada 
Yap·J ın topl antısı 

hakk·nda mnlılmat e· 
dlr.rıınk arzusunda -
lır. 

Bu toplantı , Rey -
naud'ya, I<'ra•1sız baş
vekjlı olduğu tarih - Çembe-rlayn y;ık~ek harb komit.?ıi iç'timaından l'Otırcı 
tenberi ilk defa, cin- Fransız bqvekfü Re11neryu u/jurluyor 

Nutut<tan 
neler 

anlıyoruz? 
.----- Y A Z A N ----. 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
o:Son Po.staı nm ukerl muharrlrt 

Çemberlayn Avam Kamarasın
da yeni bir nutuk söylemiştir. Bu 
nutkun bilhassa ehemmiyetli t>l -
masının sebebi müttefiklere bu • 
günlerde birçok. şiddetli harb ve 
plan tedbirlerinin atfolunmasın -
dandır. (Devamı 8 inci sayfada) 

Sahts bono 
suçlularından b~ri de 
şehrimizde yakalandı 

gtltereye hoş geldiniz• demek fırsatını miftir. İki hük.1lmetin, müitereken yap -
bize ''ermiştir. tıklan beyanattan bahsetmek istiyorum. Komisyoncu ve sarraf Zeynel adında 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 8 K\lrul 

C Bir lngiliz uazeteşinin ifşaatı ~ 
Almanların Holinda 
üzerinden İngilterey 

hücum plinları 
Bir yıldırım harbi ile Holinda istila edilecek ve uzu 
menzilli toplarla lngiltereye mermiler yağdınlacakmı 

Holand11 ıah~Uerin den bir görünilf 

İngiliz gazeteleri Hitlerin son taar-ıyor. Böyle biJ . taa.ı:ruz karşısında it 
ru:ı plAnına dair yeni if.şaatta bulunu... fak devletlerinm bılmukabele ne y 
yorlar. Ezcümle cTM PeopJ,e. gazete. pabileceklerini anlatıyor. cT.he P 
sinin diploma.ilk muhahlı1. Almanya- le:. muhabiri diyor kı: 
nın Holanda üzerinden doğrudan doğ- .. tttifak devletleri Hitlerin İngilt 
ruya İngiltereye hücum için b{lyük üzerine ağır bir darbe teşkil edeceği 
hazırlık yaptığını bildiriyor. Gizlice mi.dile tc-rtib ettiği yeni askerl pl 
Alınan mcnabiinden aldığı bu havadi- lara karşı koymağa hazır bir vaziye 
.;;i Almnn erkaru harbiyesinin p1Anla - bulunuyor. 
nna vs.ırıncrya kadar tafsiI.atile veri • (Devamı 8 liıcl sayfada) 

• 
Milli Şef lngiliz sefiri 

kabul eltiler ve bir . 

buçuk saat görüştüler 
Ankara 2 - Reisicümhur İsmet İnönü bugün İngiltere büyük elçisi 

Bughe Knatchbull Hugessen K . C. ıu. Q. t kabul buyurmuşlar ve bir bu 
saat kadar görüşmilşlerdlr. 

l\1illftkat esnasında Hariciye Vekili Şilkril Snrace!lu da hazır bulunm 
tur. Bu müzakerelenn teferruatını lfta et- Birkaç aydanberi, İngiltera llo Fransa birine sahte mübadı l bonosu satmağ:ı te-

m~ mü~b o~~ n~d~~~~np~hlill~~-~~cirm~M~m~~~~~~~~------~~---------------~ 

Bununla berabe>r, millet içtima esna- vetlenm.iştir. (Devamı 8 inci sayfada) s • • k• • d 
aında verilen bir karara ıttılA hasıl et - (Devann 8 inci ~fada) .............................................................. en enın ) ) ayına aı --
Yeşihrmak ve Kelkit Yeni zabıta romanımız 

-taştı, birçok köyler Oç kelimenin 
su altında kaldı esrara 

& istilasına maruz kalan köyler halkı diğer köylere 
nakledildiler, insanca zayiat yok 

Yazan : Ihsan Arif 
Merakh bir mevz!-J, 

sUrUkleyici bir üslQb, 
hayecanh sahneler 

Bugün başladık 

ithalat ve ihracatımız 
Almanyaııın 1940 senesinde piyasamızdan alama 
nıalların yüzde 40 ı İngiltere ve Fransaya yüzde 3 
halyaya ve mütebaki yüzde 25 i de Balkanla 

ve diğer memleketlere satıldı 
Ankara 2 - 'l'lcaret Vek!leti ı 

Jronjonktür bülteninin Mart ni.i&-
hasındaki rakamlara nazaran 1940 
senesının ilk iki ayındaki ihra • 
catımızın. dünyR ticaretinin azalmıı ol
masına rağmen, ge<,-en senenin oyni dev· 
resindeki ihracatımızdan 1,~ mJlyon lfra 
daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır: 

A1many.anın 191-0 senesinde piyuamıı 
dan alamadığı mallardan yüzde 40 mı 
İngiltere ve Frarısaye, yüzde 3~ ini hal • 
yaya ve mütebaki yüzde 2~ ini de B.ıl -
kanlar ile diğer bıtaraf devletlere aatm~:{ 

kabil olmuştur. 
İhracatımızın maddeler itibarile terek 

kübü bakımından 1940 aenesinde büyük 
farklar olmamakla be,aber tUtün, fındık, 
tiftik, buğday ve maden kömUıünden 2 
mi1yon liralık noksan ihracat yapılması-

na mukabil zeytinyağı, üzüm, incir, fa • 
sulye, balık, yumurta; pamuk. kendir, 
koza, krom ve bakırdan takriben 4,5 mil- 1'caret Vekili Na.tmi TopçuoD 

iyelerinin 7 nci sayfada okuyunUfl.l yon liralık fazla ihracat yapılmıştır. Ma- sener-in seviyesini bulmamış ise d 

kalmı.ştır. =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; den kömürü, tiftik, buğday ve tütün fh- bassa maden kömürü ve buğday} 

~çen seyldbda sıı?ann iıtilcisına maruz kalan Tur · t .. Jt. 
~ad 2 (Hususi) - Karların eri- hal, Dökm ·pa: 

~esi ve yağmurların bastırması yüzün birçok -~ 
tlen. Ycşilırmak taşmı.ş. meııkezin Tur. ada) i racatunız miktar itibarile henüz geçen (Devamı 2 nci sayfada 



Z Sayfa 

Hergün 
Muharebenin 8 inci agznın 
Üçüncü giinünde vaziyei 

Ekrem UtakhgH UL 

ransız radyosıı dinleyicilerine 

cephenin havasını vermeli istı-

yordu. 
Üç ay evvel başkumandanliğın mfü:a

adesini alarak ileri sipere bir muharrir 
yolladı. Meslckta~m iki bin kilometreyi 
aşarak gelen sesi elan kulağımda: 

- c:Ren boyundayım. Karşımda hafif 
bir karartı, bir gölge seziliyor, şu toprak 
y'lğınırun altında Alman müfrezesi, ar
kada da topçu mevkii vM, aramızda.ki 

mesafe ancak ikı yüz metre bu, sakin bir 
gecedir, tek bir tütek ses. dahi yok> di· 
yordu. 

Fransız radvosunda dinlediğim röpor
taj1 hemen takib Pden günlerde Majino 
Jıattını gezen bir vatandaşımın yazdığı 
yazıyı gördüm. 

Fransanın Strasbourl{ şehrini A.ı. >:

yanın Kell şehrınden Ren nehri ayın .. ı 

İki merkez arasında irtibat vasıtası mu- 1 
azzam bir köprüdür ve hudud bu köp
runun ortasından geçer. 

Harbin başladığı günlerde iki taraf 
Ren nehrinin bütün köprülerini yıktık
ları halde bunu alıkoydular, fakat her 
iki ucuna da betorıdan muv::ıkt:at bir du
var yaparak karŞ1nın gözünden saklama
ya çalıştılar. 

Majino hattını g<?zmiş olan Türk gaze
tecisi söylüyor: 

- Köprüniln bir ucundayız. Karşı ta
rafta Almanlan seziyoruz, şüphe yok, 
onlar da bizi hiss~mi-; o1 acaklardır. fa
kat tüfeğinin tetiğiM dokunan voktur.> 

* Alman kumandan!..ığı Almanyada bu-
luP.an bitaraf gazetecıleri cepheye gö
türdü. Bir kafile halinde ilerı siperler:le 
gezdirdi. Bunlardan bır t;ınesinin gaze
tesine yolladığı mektubu gördüm. Hüla
saten şövle diyordu: 

- c:Cephe iki kısma ayrılır. Birinci kı
sım en geniş olan kısmdır, tsviçrenin Bal 
şehri yakınlarından c:Sarbrüken. e ka
dar uzanır. Bu sahada mutlak bir süktin 
hükilmfermııdır. 

Şose hemen hemen hududun tam üze
rindedir, demiryolu da şosenin yanından 
gecer. 

Kafileve refakat eden kurmay zabiti 
söylüyordu: 

- cBakınız hududun öte tnrafında 

kendi işleri ile mesgul olan Fransız as
kerlerini dürbünsiiz de görebilirsiniz. Ni
tekim onlar da bizim otomobillerimizi 
görmüc:lerdir. 

Sarbrükenden k!ilkarak o:Ba1 ı> a gidcm 
Alman treni, Mecten cMülhouse, clV"lrı

na inen Frans1z katan hcrgün bu hava
lide inerler. 

Cephenin ikinci lı"c:..,.,1 Pn kısa. <'Ok kı

sa olan kısmıdır. Sardan Luksembıırg 

havali""inP ı,.,,..ı ... " - l·"'·Yl'li h·ffb faa
liveti de ancak bu kısımda görü~.> 

* 
Cephenin küçük bir kısmında görül

mekte 0 1an harb fa::ıliyetini L'indPpen
dance BeJga gazetesi daha birkaç gün 
evvel şöyle tasvir ediyordu: 

- «Bur.ada harb faaliwti bazan 11afjf, 
hazan şiddetli topcu atısına inhisar eder. 
O da şekli muhafaza i~in vapılmı~a bPn
zer Piyade keşif ko!lannın faaliyetine 
gelince, onları terkib eden efrad da ~id

detli hevecan tatmak isth'eıı, sergüzeşte 

susamış gönülli.iler arasından !;eçllir.• 
İşte muh:ırcbcnin 8 inci avınm ürün

cü gününde umumi vazi1•ctin ~örünüşü 
bundan ibarettir Ve bu vazivetin de bita
raf1ara verdiği ıa:-ar. üzüntü, ı7.tırab ha
ricinde, sırf muharihl,..r b:ıkımındnn har
bin ilanına hemen takndcHim eden avla-

SON POSTA Nisan 3 

Resimli Dlak.ale ı Vur, fakat ö:durme - Havalarda 
faaliyet arttı 

ispanya kendi 
Aleminde eğleniyor! 

A vrupada yem bir harb başla:mşken, 
harbden henüz çı1onış olan İspanyada ta
bü hayat avdet etmıştir. Bir sencdenbcrı 
sulh ve sükiına kavuşmuş olan İspanyol
lar memleketlerinin harab olmuş kısım
lanru imar ile meşgul oluyor ve an'ane
vi eğlencelerine oevanı ediyorlar. Yu -
karıki resim, paskalya yortusu münase -
betile Sevil şehrinde yapılan büyük kı
yafet keçidine milli kostümlerile i~tirak 
eden genç İspanyol kızlarını gösteriyor. 

r··················· ................................... ""' 
Hergun bir fıkra -
Kim kazanmış? 

Mübalağacı Mcıriyil3, bır arkada.şi

le yarı§ etmişti. E:-te.cn gii11 yar~ ne
ticesini anlatıyordu: 

- Yarışta ben iki•ıci oldum. 
Dedi, sordtılar: 
- Ya arkada.~·n? 
Marsilyası Mari1_,ii.:; dvda1:: büktii: . 
- Onu hiç S:)rmauın, sondan iki-ııri 

oldu. 

Avustralgada can 
Kurtara11, teıkllatı 

A vustralyada gençler, gönülli.i olarak 

cCankurtaran teşkilatları :tkurmuşlard!r. 

Bu teşkilat mensubları, plajlarda nobet 

Senenin iki ayına aid 
ithalat ve ihr acatımıi 

(Baştarafı l inci sa:yfada) 
\. ~ bekler ve denızde boğulmak tehlikesine 
'·· .. ···--------------" ve kısmen de tütünlerimizin geçen sene-

Niifusun çoğalması için 
ltalyanlarzn gösterdiği 

ko!aljlık!ar 

uğrıyan kazazedeleri kurt->rmağa koşar- den daha iyi fiatlarb elden çıkaı ılffilŞ 
lar. Yukarıki resim, böyle bir teşkilata o!duğu şayanı dikkattir. 

mensub genç kızlardan bır grupu gös -

teri yor. 

Asılmanın tarihi 

İthalat: Ecnebi memleketlere olan eski 
bo.-çlammzı ve yen1 akted len kredl anlaş
masına ald amortisman ntksitlcrinl ödiye • 
bilmek ıçl~ aktif bir ticaret müvazen"Si te .. 
mininden yam daimi surette ithalattan faz. 
la :ihracat yapmaktan başka çaremiz olma
dı~ı m:tlumdur. İthalat rakamlarınm tclklki 

Güzel ve munis mevzular üzerinde ki- bu bakımdan end!.şeye mahal olmadı~ı ve 
tün tanıdıklarına bildirme) eri içfa gön- t b ıl b"l _. . . . . k !ilbakika 1939 senesinin Uk iki ayındaki 18 
derecekleri tel,graflardan posta idarele-ı a yaz a 1 ecegı gtbı çırkin ve k::ır unç milyon llr:ılık ithalatın. mukabil 1940 sene _ 
rince para alınmamasıdır. mevzulara dair de eserler meydana geti- sinin ayni devresinde ancak 10,5 milyon ıı. 

Bu telgrafnamcler suret; mahsusada rilebiliyor. Mesela son zam:ınlarda İngH- ralıit bir ithalat yapıldığı ve yalnız 2 nylık 

k 
·· · Ü · d b" - . . kl.:;a bir zaman zarfında ticaret müvazene _ 

İtalyanlar, meMlekctte doğumu artır
mak için her türJü kolaylığı gösteriyor· 
lar. Son defa tatbik edilen bir usul, ço
cuğu o1an ailelerin bu mes'ud haberi bü-

arton uzerınl'! basılmıshr. zerm c ır terede c:Asılmaga daır el kıtabıt adında 1 . 11 7 mil "- 1 k bir ktlf f 1 . - m -ı:ın , yon zua ı a az ası 
le~Jek resmı vardır. . bir tetkik kitabcığı neşrolundu. İçerisin- arzet~lğl görhlmektedir. 

!çerisinde doğan çocuğun adrcsı, doğ- de asılmanın tarihinden bahso~unuyor ı İhracatımızm artmasına mukabil Jthalfi.. 
duğu şehir, ay, gün, hatta dakika yazılı- .. . . tunızrn az(llmasının, kuvvetll bir turl.st fa. 

d A . d ,. a"zıııdan şu ve bugune kadar ne gıbı suçlardan dola- aliyet1 olmıyan ecnebi memleketler l.t>.;abı 
ır. vnı zaman a çocu.,,,un ~. -
.. 1 İ k . 1 yı adam asıldığını anlatıvor. na nakliyat. sigorta ve banka muamclderl 

cum e er 0 unur. · gibi hizmetler görülmiyen memlekefünizde 
· .:i ·· 1· · cDünyaya ~eldiğime çok memnunum; Adam asmak biliyorsunuz ki, bazı tooı·.ve mu··,,,,zenesinin temini için yegAı1n i!a. iddihar etmiş olduğu, şım i mustev ınm ... u ... , 

eline geçen azim miktarda erzak stokla- stop. Annem ve babam da memnundur- mem~eketlerde tamamen \re bazı re olduğu düşünülebilirse de memleket eko-
lar. Stop!> . . no'Y.isin!n reı;ıatça işllyebilmesi için birim:\ 

rına dokunmak ihtiyacını henüz duyma- mernleketlerın muhtelif evaletlerınde En altta da yeni çocuğun ismi için ~rer • deıEcede i~tlyacımız olan bazı maddel1.ırin it. 
mış olrna1 arı da bunu gösterir. Almanya- bırakılmıştır. kalkmıştır. Bazı yerlerde de k~ldır:nağ:ı hali lcab edeceği de tabiidir. İthalat rakam.. 
da noksan Olan madendir, petroldur, yağ- larımız bu bakımdan tetkik edilince m~"ı · - -- uğraşıyor ve yerine c:müebbect hapsh ko- • .._,, 
lı maddedir. Almanya bunları ted;:ırik et- Dı; n U a "" 1 vf a (/ah rı 4 bin mahrukat ithalatının 580 ooo liralık bır te. 
rnek imkanından mahrum bırakılsın, bfr yuyor'ar. zayiıd gösterdlği fakat, buna mukabil ınuh-

l .k -' 1-o··mr·ı·rr·ı· w•ar f ç k sk'd · b h f"f 1 t~f ipHk pozisyonlarından 1.170.000, demir 
hareket harbi yapılsın, harb ağlebi ibti- sene l manen K v • O e l en. nıs eten a ı SUÇ ar için ve çellkl.en l.SSO,OOO, makinelerden l,OIO.OOO, 

mal kısalacaktır• diyordu. Sr,11 zamanlarda nPşredilen bazı ya- dahi adam astıkları görülmüştür. Mezkur nakil vasıtalarından 500.000 vs. cem"u"1 i,5 

Harbi genişleterek yapmak imkaı:la- zılarda maden kömürünün tükenme!{ kitabda okunduğuna göre bundan yüz milpm Jırnlık daha az ithalat yapıldığı an. 
rının ı:ı.zlığl, g_arb cephe<;inde harekete ii7..e .. e olduau bilclirilmisti. İn!!iliz kim- 11 k d 1 ~ . b .l l~ılm;-ı.lctadır. Alınany:ıdan ithal ediltml _ 

!"ene evve ne a ar ası ması ıca euen yen birçok maddelerin önümüzdeki aylarda 
geçmenin güçlü~. bu harbsiz harbi de- vageri Ravmond Duvald'ın nec:retmi~ 1 k suçların sayısı iki yü zil buluyordu. 1932 ger.!k İngiltere ve Fransııdan ve l:/'! Pkse 
vam ettirmenin d=- """O.hzurlnrı arşısın- o1d11'1u l)ir m::ıkaleve !!Öre kömürün bit- d!g~er bit.ırat devletlerden daha büyıiı.< mik_ 
d ·· l ·· ·· ·· k. 'lm' ı h • senesine kadar bir adam, mC'sel~ beygir -

a oy e gorunuyor ı, seçı tş o an a- mel: üzere oldu§u hakkındaki iddia çok yasta celbine im.kan bulunacağı muhakkak-
reket hattının bir kmnı gene bu abluka ıtülünctür. Kimvacrere göre bir se!le çaldığı için asılabiliyordu. tır 
yolu olacaktır. Fakat Almanyanın İskan- idr:de. ~arfedile~ nıaden kömi.irünün 1835 senesinde bir adam da bir evi 
dinavya. R~sya, İtalvn ve ~alk:ın yolla- mH~t<ırı 1 milvar 300 milyon to!ldur soyma<"ından dolayı asılmıştı. Ev yak-
rından temın etmekt~ oldugu petrol ve Buaiin rrialtım bulunan madenlerde mak ve ka1pazanlık gib~ suçlardan da a-
maden nakli\•atmm Ciniinı:> tamamen ge- b 4 • 1 k.. ·· ld .:ır. fenılen t 

E'S ı rı. von omur o u~u f'S- dam asıldığı vakidi. 

------- - - ----
Mısırda ihtiyat efrad 
silah alh-a çağırıldı 

Kahire 2 (A.A.) -- Milli müdafaa ne• 
dlmis olsa bile maksada hemen var;1a- b·t a·ı . t· B. l h au··n,, ~ 1 t' 1 rmc: ır. maena ey . aımız- Fakat zaman geçtikçe, asmağı icab e- zareti, ihtiyat efradı bir aylık bir talim 
maz. da dc:ha dört bin senelik kömür rnev -

rın vaziyetinden fa:-kı nPk büvülf cinifil- İngiliz matbuatından mühim bir kıs-
cud olduc1u muhakkaktır. 

clir Bununla beraber bu va7.ivetin il:ıni- ...,ının cl§n vaomakta olciu~u telkinlere 

görmek üzere silah altına davet etmeğe 
den suçların sayısı tahrlid ediJmiş ve karar vermistir. 

haye bu şcki'de del·am etmesine r-1üsaa- 1 1 ı,.~,..ak söyUvelim: mek te Jazımdır ') 
şimdi dörde inmiştir. Elyevm İngiltere· ··························································---
de şu suçlardan dolayı adam asılır: T A K V 1 M 

dC' etmek bahis mevzuu ol::ımaz. Bir t•1· Almanyayı. deniz ve hava faaliyetini 
giliz devlet adamı geç""n hafta muhare- artırmak suretile sulh zamanı vııziyetin
benin kısa bir zamanda bitirilmesi lü.,u- den cıkararak c:toklarmı eritmeve scvkPt

Tahmin edileb"lir ki. şimdi tecrübe e
dilecek olan yol, hu yol olacaktır. 

E ':r<'"n 7J ::ak lır:ıil 

Vatana hiyanet, katil, cebir istimalile 

knrsan1ık ve tersanelerde kund::ıkçıhkı .• 

munu kaydediyordu. Hakikatte bu. sade- =::::========::=;;::;;::;;::;;;::;;;;::::;;;:;;:;;:::;=;:::;:;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;:;;=::=:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;::=::====::::========~ 

ce bir lüzum deaildir, aynı zamanda gtin r 1 s T E R ı· N A N M A ' ~ 
geçtikçe daha fazla hi~sedilen bir zaru- 1 S T E R 1 N A N, ~ 
r~ttir. Fakat ne şekilde? 

Harbi kısa bir ıarrn.,d::ı bitirmek bir DGn r,cce Avrupa radyo merkezlerinden biri şu habtri 
zaruret o duğu ~föi • manyayı, gac:bct- verdi: 
tiği kendisine yabancı topraklan ge!'i 
vererek, hakkının hududlan dAhilinde 
kalmaya icbar etm"k te bir zarure>ttir, bu 
nasıl temin edilecek? 

Fransızca L'intrausigcant gazetesinin 
fc;tnnbula dün gelen nüshasında: 

c- Yapılan son istatistiklere göre bütün di.inyada me\'

::ud altın stokunun yüzde yetmişi Amerikana tnplanmıştlr. 

Muharebe biraz cfoha sürecek olursa düny<. altınının gt~riye 

katan yüzde otuzu da Amerikaya ~decekUr Böyle 'hir va-

İ STER i NAN, 

zı'.\-·ctin 1ahakkuku halinde mi11etlcrin kendi arn'annda 
eşya :n:1'rndelesi için yeni bir esas arayıp bulmaları kah 
edecektir .• 

Bu habcrı \'e bu mütalcayı okuduktar. sonu insanbrın 
vavaş yavaş ilk asırların hayatına gitmediklerine. giinün 
l-ıirınde de tıpkl ilk asırlarda olduğu gibi ayniyat müba -
delt'sinin erns tutulmıyacağına: 

S T E·R iNA NMAI - cAlmanların yiyeceği vardır. Çeko
Slovak anın bir harb ihtimaline karşı 
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ltalgan donanmasına 
mensub 10 sınıf ihtiyat 
silah altına çağırıldı 

Bir ltalyan gazetesi diyor ki: "Harb halinde lngiliz \'e 
Fransız sahilleri müthiş ta::.ırruzlara h ~def olabilir ,, 

Pa ri s 2 ( A.A.) - Paris-Soir ga'zete- 1 giliz ve Fransız filoları için müthiş bir 
8i.r Romadan aldığı haberlere atfen ya- m~nia te'J'kil edebilir ve harb halinde 
zıy<Jr: İngiliz ve Fransız salhilleıi en bekle -

Donannuının on sınıf ihtiyacı, bir nilmcdik ve müthi!j taarruzlara hedef 
tal:m devresi geçirmek üzere acilen si- olabilir. 
lah altına çaRırılmıştır. Diğer tara•ftan New-York Timesin zikretme~i unut 
bü tün İtalyan balıkçı gemileri. men - tuğu kara harb meydanı hakkında da 
sub oldu~darı limanlara. avdet emrini Giornale d'İlalia. müttefiklerin İta1 -
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Alman Beyaz kitabındaki 
vesikalarda yanlışlıklar 1 Milll Şef Komedi ~ 

F ransez artistlerine ~ Amerikan gazetel_eri neşredilen ~esikaların ~~hta 
• . 5 olduğunu ve vesıkalarda Leh lisanında musta
lftlfatta bulundular i mel olmıyan kelimeler kullanıldığını yazıyorlar 
Ankara 2 (A.A.) - Komedi Fran - ı' 

sez artistleri tarafından bu akşam ve
rilen Andromaqu~ piyesinm temsili 
esnasında Reisicilmhu.ı.· İsmet İni:lnü 
Halkevi tiyatrosunu şeref:endirmış -
ler ve temsilden sonra artistlere ilti
fatta bulunmuşlardır. 

Artistler Kl•Y menfaatine 
temsil veriyorlar 

Ankara 2 (A.A.) - Şehrimizde bu
lunan Komedi Fransez heyeti 4 Ni -
san Perşembe günü saat 16 da An - ı 
dromak eserile Le Caresse du Sam -
sacrement komedisini tekrarlıy<ırak 

Nevyork 2 - Amerikan sefirlerini 1 Bu yanlışlıkları ortayı\ atan Nevyork 
mahcub etmek için Alman cBeyaz kitab• ı Daily News g~z~t~.si di)or ki: y 

ma diplomatik ve~aikinin Ber1iıı rad.rosu I Alınan vesaıkın~n sahte old.u?u mey -
vasıtasile gönderilmiş olan fotoğrafileri dandadır. Bu v~_sıkalardan bı;ınde cra
bunları yapmış olan sahtekarların f<ley _ 1 bıta. manasını ıradı~ etmesı lazım ~elen 

hine dönmüştür. 1 Przekresil:v k?limC'si va~~ır. H::llbu~.ı ~u 
Vesika!arın tetkik ve tercümesı, şu hu- kelime, Leh ı.ısanında mustamel degıldır. 
1 d k t Buna mukabıl Alman propagandasının sus an mey ana çı armış ıı·: y 

mütemadiyen kullanmakta oldugu durch 
1 - Bu vesaik hiç bfr sefırin kullana- kreuzt Alman ktlimesi, tamamile ayni 

mıyacağı iptidai bir Leh lisanile yazıl - m::ınayi ifade etmektedir. 
mıştır. 

alm1~ıar<lır. van oval<ırına doğru ihtiyatsız bir ta - • 
gelirini Kızılay cemiyeti Ankara mer
kezine teberrü etıne.~e karar vermiş· 
lerdir. Heyetin bu güzel hareketi An
karada büyük bir alô.ka ve memnu - ı 
niyet uyandırmıştır. Bu oyuna aid i 
biletler yarın saat l 4 den itibaren j 
Halkevinde cıatılacaktır. i 

2 - Bu hususta çalışmlŞ oJan fl_Jman 
mütercimleri, hiç bir liıga~ kitabında bu

lunmıyan birtakım yeni kelimeler kullan· 
mışlardır. 

Almanların vesikaları tahrif ve lehe;~ 
durch kreuzt kelimesini harfiyyen al -
mancaya tercüme etmiş olmaları ve bu 
suretle przekresily kelimesinin meydana 
gelmiş olması muhtemeldir. (a.a.) 

Bir· İtalyan gazetesi meydan okuyor arru7..dn bulun<luWar.ı taikdirde daha 
Roma 2 (A,A.) - Stefanl ajaJ'!Sl bil- seri bir şekilde kıemiklerini kırmak fır-

dirıvor: s:'fünı hulacaklannı yazmaktadıT. 
Giorna1e d'İta1ia. İtalyanın zı:ıyıf o- Bu gazete neHce olarak yalnız ka • 

lan meıli vaziyeti ve müşkül olan sev - Q:1d üzerinde yapılan hesab yanlışlık • 
ki.ilceyş mevzileri dolayısile harbe gı. l.arına meydan vermemek ıüzere vati
ternıveceınne <lair cNew-York Times• veti !vdml~tma.k için bunları hatırlat
gazctesindP. çıkan bir makaleyi mev - ~114.k i~tec!iıiini iUve etmektedir. 

izmiri.e iki tren arasın~-a 1 

kalan bir amele 
parçcJr n~rak öldü 

inönU zaferinin 
yıldönDmU botun 
yurdda kutlulandı 

zunbahs ederek divor ki: İtalya kabinesinin kararları 
f<Bu İ:8lyaya karşı yeni bir tehdid Roma 2 - İtalyan kabinesi bugün ; ........................................................ .,,,/ 

midir? Herhalde böyle bir tez cür'et- Musoolini'nin riyasEJtinde boplanaraik 
kaı ane bir hikayeden başka birşey de- dahilt siya~ete müteallik kararlar itti

Perşembe ~l\nü verileceği evvelce 1 
ilAn edilen rrıa~in~ pnetik bu mün:ı - i 
sebetle Cuma günü saat 17 ye tehir i 
edilmiştir. : İzmir 2 (Hu.c;us1) - Bu gece Denizli ve 

Seydiköy trenlerınin Alsancak garında 
birleştiği noktada bir facia olmuştur. İki 
tren arasında kalan üç ameleden Kasım 
parçalanarak ölmüş, diğer iki am2le 1e 
ağır surette yaralanmıştır. 

Ankara 2 (A.A.) - Bugün aldığımız 
telgraflar i'nönü zaferinin yı1dönümü, 
yurdun her tarafında büyük tezahüratla 
kut1ulandığı bildirilmektedir. 

ğildi r. Harb yalnız pa\ra ile kazamlmaz. hcıı ctmistir. 
Biihaı;sa insanla. silahla ve manevi - Kabin~, h.arb zamanında milletin se. 
~·atın kazanılır. Harb kolay biır iş de- fcrberliği hakkındaki kanunu tadile ka
ği1dir. $imdik: Avrupa faciasının ilk 7 rar vermi~tir. 
ayı hunun yeni bir misalidir. J 3 yaşından yukarı kadın ve çoruk-

Diğer cihetten İtalyanın tehlikeli bir lar ~eferb€r edileceklerdir. MemlPket 
vazivette bulundui!u id'diası da haki - dıfuilindeki bütün demir parmakbklar 
kat{: uymamaktad?r. İ'tıalyamn talhtel~ sökülerek. hükumetin emrine verile -
bahirleri v~ tayvareleri hinihacette İn- cektir. 

Almanların iki ceh 
• 

kruvazörü lngilizler 
tarafından torpillenmiş 

Londra 2 - Mütekaid Aınirlll 
Haw.ard Kellynin Ottavada verdiği 

dir. 

İnt..riliz amirallığınm tebliği A~r erika -:la se- lablar 
L0ndra 2 (A.A. )- Arnirallık mı:.: - Nevyork 2 (A.A.) - Karlar ve yağ 

ka,,..m bikfüiyor: murlaı- dolayısile Nevyork. Pensilvan-
Geccn hafta gece yarrsı sona eren va ve Kaliforniya eyailetlerinde vukua 

hafta ·içinde düsmanm f~ali,veti netice- ,· {'('len seylablar. 1 O kişinin ölümünü 
iıinde yalnız bir sarnıç Ingiliz vapuru mn~ib olmuştur. Zarar ve ziyan birkaç 
He ) bitarrıt vanur batmıştır. Burılarm m:lyon tahmin edilmektedir. 

Türk - Rumen 
dostluğu 

Hariciye Vekili 
Parti grupunda 

izahat verdi Ankara 2 CA.A.) - Romanya mecl'~·i tara. 
Ankara 2 _ c. H. Partisi B. M. Meclisi l tından Anrıdolu zelzele mıntakasmd.a oir 

köy inşa ettirilme.cıi hakkında verilen karar 
grupu bugün c2.4.940· sa~t 15 .te Seyhan nıiınascbetlle Romanya başvekili Tatare.'>kO 
meh'w;u Hilmi Uranın rıyasetınde top - ile Dr Refi!-: Saydam arasında aşağıdaki teL 
landı: gra!la~ teati edilmiştir: 

Celsenin açılmasını mü akib kürsüye Ekselli.ns B. Refik Saydam 
gelen Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ) Türkiye Ba.şvekill 

Arı kara 
15 günlük dünya siyasi hadiseleri içinde .. . t· in d b"t" kaı·cı:.- lş_ • . Rumen hukume m e u un ·" _ 
bizi uzaktan yalımdan alakadar edenlerı tirak ettiği parleınanter teşebbüs üzerine, 
izah ve teşrih etmek suretile grupu umu-, parlimentomvzun ahiren, zelzeleden pek 
mi heyetini tenvir etmiştir. 1 elim blr surette müteessir olan Anadolı; böl-

Başta Halkevleri ve odalarında olmak 
üzere, yer yer yapılan her sınıf halkın 

iştirak etmiş bulunduğu bu toplan~ılarda 
söz alan hatib!er Milli Şefin dahiyane 
sevk ve idaresile kahraman ordumuzu u
laştırmış olduğu bu zaferin harekat saf
halarını ve nihayet bunun Türk m.iJleti
nin kurtuluş yolundaki mücadelesi tesir
lerini izah eylemişler ve bu büyük ese
rin yaratıcısı olan İnönüy~ Karşı milletçe 
duyulan sonsuz bağ'ılı!~ ve sevgi duygu
larına tercüman olmuşlardır. 

Bu hitabeleri temsiller, milli oyurlar 
takib eylemiş ve bazı yerlerde de millt 
mücadeleye aid fümler gösterilmiştir. 

F ransada büyük . ~ 

sıyası f~a!i)'et Bundan sonra Kastamonu meb'usu A- f"~lerlnde i:>lr Türk köyünün inşasına muk -
bidin Binkayanın adli cepheden ıhtiyaç- tazı_ masrafın va.pılması için hükümat~ ~e-
l t rih etmek istedi v i hakkmdaki ıu~ıyet vcrı>r: bir kanun kabul ettiğlnı eit - Faris 2 (Hususi) - Bugün büyük bi? 
arımızı eş g . selanslarmn arzetmekle pek bahtiyarım. Bu . • . ..k.. ·· - t" 

takriri okunarak mumaileyhin bu vadıde hareketi bütün Rumen mllletinin müttefik sıyası faalıyet hu um su~uş ur. 
serdettiği mütalealarla gene at.lli mevzu ı ııc;il Türk milletine karşı olan sadıkane dost- 1 Başvekil R~ynaud, _Belçı~a, :ugo.~J~v
üzerindeki Bitlis meb'w;u Süreyya Örge ıı::ğunun ve t~anüdünün bir tezahürü ola- ya ve Yunanıstan rrıumessıllerıl~ goruş
Evrenin beyanatı dinlenmiş ve kürsüye rak k'.ı.bul et.."nelerinl ve ~.u .:esile ıı.e ıle yük. tükten başka, öğleden sonra . yapılnn 

1 Adl" V kili Fethi Okyar tarafın- ! sek ihtirama tımın kabulunu ekselansların - meb'usan meclisi loplanüsında nazır bu-
ge en ıye e dan rlcA ederim. 
dan mütalealara gelecek celsede cevab ' G. Tataresko lunmuştur. . . 
verileceği bi1dirilmesi üzerine riyasetçe Romanya i:ıa~vekiil Toplantıda verılen karar .. mı~~~~ınC'~ 

lseye nihayet verilmisfrr. EkSPlans B. a. Tataresko hükumetin beyannamesine mutea ı mu 
ce -s . 'l\T' l"k ,J "' --·- Başvekil zakereler, meclısrn :) n ısa na ta • e,, '.e:ı 

V k•JJ H yetİ Bükreş celsesinde yapı!acaktır. e ) er e 30 Mn:rt tarihi telgraflarından doayı eıc - Bu müddet zarfında ayan meclisi hafi 

1 d selAnslnrına bilhassa teşekkür eder ve müt.- kt 
du•• n top aıı 1 tefik Romanyanın bu çok astı ve çok dosta.. bir toplantı yapacv ır. 

J ne harcketi:ıh bütün Türkleri kalben de _ Paris 2 (A.A.) - Radikal - Sosyalist-
Ankar.a 2 (A.A.) - İcra Vekillel"i he- 1 r;nden müteh:ıssis ettiğin! ekseJAnsları•Hı. t.e- !erin parlamento ı;ı;rupu bu sabah topl1>n

yeti bugün öğledeı1 evvel Bı:tşvekalette, rı.in eyle'!.1ek isterim. Bu surctı~ fe~Akct 1.1er_ mı~ ~e partinin~~"vr. ::ıwl kabinesine_knr
B k'l Doktor Refik Saydamm riyase- l0 rlnde yultsel~cek olan yeni koy, ık! ml!leH. • ıttıhaz edeceıp. tarzı hareket hakkında 
. aşve ı l znamesine dahil 1 1-:ığhyan tesanüd ve dootluğun tahrib kabul münakaşalarda bulunmuştur. 
tınde top anmış ve ru p+mez bl- vemz! olarak ebediyen ka1araktır. . d w -

işleri görüşmüştür. Vüksek ihtlr::tmatımın lfttfen kabul buvu 'ı Sureti umumıyerl-:? anlaşıl ıgına ~or~ 

G. Kazım Karabekirin 
karun te' .. lifi 

Ankara 2 (Husu~i) - Büyük Millet 
Meclisi milli müdafaa encümeni askere 
!!idenlerin yerlerine yakınlarından biri
ı~in alınmasına dair olan General Kazım 
Karabckirin kanun teklifini kabul etme
miş ve bu teklifin bir kanun mevzuu o
ıamıyacağı mütaleasil~ teklifi dahilıye 
c11cümenine vermiştir. 

r•ılmasını rkt. ederlm. - partinin azac:ının va7.iyetl p::ısk~lya ta -
Refik Saydam 

1 
t"li esnasında değic:memiştir. 

.. . ............... , ··················· ... ............................................................................... -ı, 

11 Sabah.an Sabaha 

Türk mimarlığı 
Yapı san"atı dülger ve kalfa elinden resmen aıınmış, hesab, •hendese ve estetik 

bilen mimarın eline verilmiştir. Genç Türk mimarları hem alaydan yetişm~ kal,. 
t'alara, hem de ecnebi meslektaşlarına k:trsı himaye görüyorlar. Onları mücade • 
lesiz san'at hayatında. serbest bıraklığı i çin hükumete teşekkür etmelidirler. 811 .. 
na mulıabil Türk toprağının da onJaıdan bir isteği vardır. Üzerini kaphyan hara.. 
beleri mamureye çevirmek. 

Başvekil gazetecilerle bir arada 
G~nç mimaı-lar bu vazJfeyi )-aptı.ar mı, yapıy0rlar mı? 

Buru.si yapı sa.biblerinin fikirlerini ölcü ol:ıralr alamayız. Çünkü planda muta_ 
bı~. kaldıkları halde yapının !>Onunda dQst k'llmış mimar ve yapı saıbibl pek azdır. 
Hanıri ta.rafm haklı olduğu kestirilemez. Diulersımiz iki taraf da ha!dıdır. Bu hah. 
simizln haricinde. Fakat resmi yapılarda m.-selenin rengi değişir. iki üç yüz hin 
bnıta iki Ü<: mi yon liralık devlet yapılarında keşiC, ihale, kontrol gibi resmi 
hak ve vazifelerin icabları ortaya ciddi mesf'lf' çıkarab•lir. Bunları bir mesele ola. 

Baıvekil doktor Relilt Saydamın evWJelki gün Ankara, lıtanbul ve lzmiT g~et~cilerile bir .g~rüıme 
ya 1tığını yazmısflk. Yukarıdaki ihl remnde Baıvekil, Hariciye, Dahiliye Vekıllerı ve Mıenemencıoglu ga
zeiec."lerle bir drada görülmektedirler. 

ralt müblea etmekte şu noktadan haksız olamayız. Böyle büyük ınikyast.ıki ya. 
pılar milletlerin içtimai ve medeni hayatımla bfrer abide olarak yiikselir.er. l\le. 
seJ:l Ankaranın sergi binası, İstanl.ıulpn po-;ta, telgraf binası muayyen mimari 
dt"Yrimizin ıbem birer keskin üadesi, henı dt' yapı kudretimizin şerefli abide~i .. 
dirler. Fakat bu arada gene büyöf( pa.raiar $'arfederek yapılan bazı yeni eserle• 
var ki lrusurla.rı, hataları, sakathkları zaman zaman matbuata kadar aksetmiştir 
Son defa Eminönü Halkevine ilive olarak yapılan spor salonunun çarpık o_duğuna 
daJr bir rivayet çıktı. İk1 yüz bin liralık bir ~·apının dülger, kalfa. işi olmadı~na 

göre bunun mimari bir hata. eseri olması ihtimali hatıra gelir. İnhisar İdaresine 
e.id yeni binalrın çatılarındaki sakatlıklar iizerinf' yazdliun fıl rn ··zerine idare., 
nin inşaat şubesi müdl!rü bana telefonla. vercl!ği izahatta bu şekil çatıların artık 

yapılmlyacağın.ı i:ive etmişti. Düşünmeli ki tu yanlış hesab üzerine idare yeni
den beş bin küsur lira masrafa ı:-irdL Un:.id ederiı ki yapıları taabhüd eden mi. 
marlarıınız bundan sO'lll'a böyle hatalara dü~miyecek kadar tecrübe sahibi 01 • 
mıışlaulır. 

r, 
ısı 

a 
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Mütehassıs şehrin pasif korunma j 

tedbirlerini muvafık buldu 
Fırtına yuzunden 
ljmanda iki vapur 

çarpıştı 
Az bir fedakarlık ve tadilatla lstanbulun pasif korunma İki gündenberi denizlerde şiddetle de

vam etmekte olan fırtına dün biraz haiü-
ter ti ba h mükemmel bir hale ifrağ edilebilecek lemi§, Büyükdere önünde bekliyen va -

purlar yollarına devam etmi§lcrdir. 
Pasif korunma mütehassısı Amiral 1 az bir fedakarlık ve tadilatla İstanbul vi- Denizyolları idaresinin Mersin dönüş 

Muren dün öğleden evvel vjlayette meş-ıl~~e.~inin ~a.sif korunınn :ertibatı birçok j seferini yapan Kadcş vapuru bir gün rô -
gul olmuştur. Seterberelik umum müdü- buyuk şehırlerden evvel ıkmal olunacak tarla dün gelmiştir. Dün Karadenizd~n 
rü Hüsamettin, vali muavini Haliik Ni - ve n:ük~mmel hale ifrağ edilebi~:_cektir .. gelmesi beklenen Dumlupınar vapuru da 
had, seferberlik müdüri.i. Ekrem sehri - Kargır, beton •apartıman ve dıger nevı fırtınadan gelememijtir. 
mizdeki sığmak yerlerinın planlar~ı mü 

1 b~naların bitişi~inde bu:u~an. tek ~hşa~ Fırtına yüzünden evve1ki akşam Top
tehassısa göstermi~, mütehassısın verdi- bınaların esas ıtıbarıle ıstımlak edılcrex hanede bir kaza oimuş, Ayvalıktan gelen 
ği direktifleri not etmişlerdir. Bilahare yıktırılması muvafık bulunmaktadır İs - DeniZ:}'l>llan idaresinm Kemal vapuru 

timlak bede1leri temin olunarak bu bi - Tophane rıhtımına yanaşırken suların te
be.l.ediyeye. giden 

1
amiral, pasif k.oru,nma naJar ortadan kaldırılacak, pası·! korun- sirile rıhtımdan kalkmakta olan Uğur va-

m~nasebctıl: yı~ı.~cak ahşab bma.arın ma esnasında yangııı tehlikesi bu yüzden puruna şiddetle çarpmış ve vapurun baş 
planlarını gormuştuı·. mühim miktarda azalmış olacaktır. bodoslamasmı hasar.ı uğratmıştır. 

Umumiyet itibarile amiral, paf'if k0 - Bir semt teşkil edilen toplu ahşab bi - Ha.sara uğrıyan Uğur vapuru dün ta-
runma bakımından istanbulun simdiye 1 d k · · b k~ • na arın yangın an .::ırunl'Tlası ıçın aş"" mir için Halice alınmıştır. 
kadar almış olduğu tedbirleri beğenmiş tedbirler alınacakhr. Mütehassıs amira- Dün İzmit postasını yapacak başka va
bulunmaktadır. lin en mühim direktiflerinden biri bu pur bulunamadığından İstanbul - İzmit 

Amiral Murenin noktai nazarına göre yolda olacaktır. postası yapılamam19tır. 

Bir milyon lirallk fınd ı k Dü n fen kurbanları için 
ihrac edilecek bir ihtifal yapıldı 

Fındık ihracat birliği dün Ömer _\bid Dün Haydarpaşadaki veteriner fen 

hanında Giresun, Trabzon, Ordu föracat tatbikat mektebinde 1928 de ruam hasta
komiteleri murahhaslarının da iştirakile hğına tedavi çareleri ararken ölen bak

teriyoloğ binbaşı Ahmed, mua\rini yüzbası 
mmta.ka ticaret müdürünün re'.sliğinde 

bir toplantı yapmışlardır. 
Hüdai ve beş yıl ewel ParistP. Pa~tör 

enst;tüsünde tahsiFne devam ederken 
Toplantıda mt:!mlekette ilıraç edi!ece1< buldu,ğu tedavi şeklini vücudde tecrübe 

---------

Ş~hrin tic;rl vaziyeti 
görüşüldü 

Dün mıntaka Ticaret müdürlüğünde 

mühim bir toplantı yapılm1ştır. 
Vali ve Belediye re • .il Doktor Lıitii 

Kırdann reisliğinde yapılan bu toplantı
da mıntaka ticar:=t müdürü Avni Sak -
man, mıntaka iktısad müdürü Halôk, Ti
caret Odası umumi katibi Cevad Nizami 

M ,. ·p=: p 

Evrak imha eden bir mübaşir 
dün muhakeme edildi 

Mübaşirin alakadarların mahkemeye verdjkJeri 
pusla, arzuhal ve ra por~an imha ve vazifesini 

sui ist imal ettiği sabjt oldu 
2 nci ağırceza mahkemesinde dün va- ı kan bir kavga, koridorlardaki halk ara -

~fesini suiistimalden suçlu bir müba"?i- sında heyecan uyandırmıştır. 
rın duruşmasına bakılmıştır . 

Asliye 9 uncu hukuk mahkemesi mü - Sırkat suçuncian asliye 3 i.incü ceza 

başiri olan Rüştü hakkındaki iddia şu- mahkemesinde duruş.malan yap1lan Re -
dur: 1 ceb, mahkemede diğer suçlu Haydara at-

Suçlu, muhakeme sırasında tarafların fi cürüm etmiştir. M3hkemeden çıkarken 
ibraz ettikleri şühud puslaları, dava ar- kavgaya tutuşmuşlar ve Receb Haydarı 
zuhall~ri ve ta~ib ı:aporlanmn bir kıs- kelepçe ile kulağının arkasından, Hay • 
mını ırnha etmış, bır kısmını da ~vJne da d + km ·ı b y d 1 .. .. .. .. .. 1 r a onu .Le e 1 e acagm an yara a-
gotürmuştur. Boylece evrakın kaydiye - t . mış ır. 

lerıni y.aptırmıyarak, kaydiye paraları - p lis . d 
nı cebine atmıştır. o ve Jan armalar kavgacıları ayı -

Kendisi ise, mahkemedeki müdafaa - rarak her ikisi de cürmü meşhud mah -
sında, hfüasaten: kemesine verilmişlerdir. 

- Ben, bu işlerde bir kasıtla hareket 
etımiş değilim. Kaydiyeleri yaptıro.cak

tını, unutmuşum. Evrak da, bilahare ev
de elbisemi değiştirdiğimden, öteki ceke
timin cebinde kalmış, demiştir. 

Dünkü celsede mütaleasını söyliyen 
müddeiummıll 1hsan suçu vazifeyi s:uüs
timal ve sabit bulmuş, m;ibaşir Rüştü -
nün ceza kanununun 240, 80 ve 230 uncu 
maddelerine göre, tecziyesıni istemiştir. 

Duruşma, karar için, talile edilmiştir. 

iki suç~u ad:iy3 koridorunda 
birbirjne saldırdılar 

Af roditin beraat kararmı 
temyjz tasdik etli 

Afro<lit aavaı,ına aid dosya etrafmd• 
Temyiz mahkemesince yapılan tetkikat 
netice!enmişlir. · 

Mahkemei Temyiz bu tetkikler s:mun~ 
da, dava etrafında İstanbul asliye 7 nci 

ceza mahkemesinin verdiği beraet ka -
rarını tasdik ederek, kararını dün alaka
darlara bildirmiştir. 

Müddeiumumilik, ikinci Afrodit ki -
tabı hakkında da dün ademi takib kararı 

bir milyon liralık fındığın ihracat tüc -

carları arasındaki taksim şekli gorüşül-

müş ve kat'i bir karara bağlanmıştır. 

esnasında ölen f'.'.'n kurbanları için bir 
ihtifal yapılmıştır. İhtifal~ saat on dört 
bucukta mektebd~ bjnbaşı Ahmed ve 
yüzbaşı Hüdainin çalıştıkJarı lD hrıra • 
tuvarda başlanmış, bilalrnre K:ıracaah -
meddeki mezarlarının başuıa giderek ha
tıraları anılm~trr. 

Düzenli, zahire ve hayvan borsalan ko- Dün adli.yede iki mevkuf arasında çı • vermiştir. 

~Erl~ubcl~i~ihl~d~ri~- ~=;~~~;;;;~=i~~~~~;=;=~;=;=;===~! 
Bu itibarla önüroüzdeki hafta içinde 

bir milyon liralık fındık ihracına baş1a-

nacaktır. 

Ticaret işi "'ri: 

İthalat birlikleri mukaveleleri 
tasd.k edildi 

İthalat b irliklerinin hazırlanan csaı:: 
mukaveleleri Vekiller Heyetince tetkik 

ve tasdik edilmiştir. Bu husus ~ehrimız
deki alakadarlara resmen tebliğ" edilnıe-

miş olmakla beraber tasdik hakkında ma
lfunat verilmiştir. 

Şt>hir 115 /rrl : 

Koska caddesindeki bhala:m 

iıtimla1cin~ tahsisat temin e ··iPi 
Beyazıdla Aksaray aras;nda~i cadde ü

zerinde bulunan binaların istim'aklerine 

iki yüz bin lira ı;ariedilecektir. Binaların 

istimlak muamelelerine sarfoluna::ak pa
ra temin o1unmuştur. 

Bebek yolunda istimlak edilen 
binalar yıkı'ıyor 

Bebek - İstinye yolu üzerinde istimlak 
edilecek 120 binadan 83 ünün istimlak 

Pamuk ipliği darlığı bafladı 

Piyasada pamuk ipllği darlığı yenirlen 
hissedilmeğe başlanmıştır. Zaman :rn.m.:ın 

muameleleri ta:namlanmıı::tır. 
muhtelif vesilelerle tekerrür ed""n iplik 
buhranı bu defa bu maddenin de fiatla _ muamelesi tamamlanan binalar 

htim1ak 

derhal 

rına zam yapılacağı haberlerinin tes:rile 

olmuş ve mevrudatın biraz v.alması buna 
vesile tutulmuştur. Alakadarlar bu ha

reket etrafında tetkikler yapmaktadırlar. 

Darlık şimdilik bifö.ac:sa 20 ve 22 nu
maralı ipliklerde görülmekte olup ma -

hiyeti ve akisleri araştmlmaktadır. 
--------·- -

Polisi~: 

yıkılmaktadır. 

Mil tef errlk: 

Profesör Fatin bu akşam 
Ankaraya gidecek 

Rasadhane müdürü profesör Fatin An
karadan vukubuıan dave'. üzerıne bu ak
şam şehrimizden bareket edecektir. 

Profe~ör, rasadhaney~ aid muhtelif iş-

Kazadan sonra kaçan ler etrafında alakada! makamlar1a te -

toför yakalandı maslarda bulunduktan sonra bu ayın se· 
kizinde kendisine refakat edecek olan ze

Sirkecide Denıirkapıd.1 Nôbethane soka vatla Erzincana gidecek ve bumda la -
ğında 2 sayıda otm an araba sürücü~"Ü A-

zım gelen fenni tetkik!ı:rd~ bulunacaktır. 
rabkirli Hızır evvelki gece geç vakit, Ke-

Rasadhane müdürile beraberindeki zevat 
ınalbey sinemasından çıkıp caddenin kar 
p tarafına geçmek isterken, Eminönü is- müteakiben Tokad, Reşadiye ve Niksar 

tikaınetinden gel;rıckte oıan şoför Ahme- hareketiarz mıntakalarına uğrıyacaklar -
din idaresindeki 1689 sayılı ı.>ınotobil!n dır. Bu seyahat ve tetkikler bir ay devam 

edecektir. 
sadmesine maruz kalmıştır. Bu çarpma 
neticesinde vücudünün muhtelif yerle _ Şehrimiz 1"'D dün de tayyare 
rinden tehlikeli surette yaralanan Hızır ha .. eket edemec-'i 
celbolunan sıhht im-::lad otomobilile Cer- Devlet Havayol1arı idaresinin, bagaj 
rahpaşa hastanesin-=? kaldırılmıştır. ve posta nakliyatına mahsus İstanbul -

Kazayı müteakfo hadise yeı inden ka- İzmir ve İstanbul - Ankara tayyare se _ 
çan şoför Ahmed dün zabıta tarafından 
ak 1 

ferleri, Yeşilköy tayyare meyd~nının ya-
y a anmış ve hakkında takibata b:ışlan-
m ....,... ğan yağmurlardan çamurlu bulunması 

ı.,.. ... ............................................................... dolayısile dün de yapılamamıştır 

dürleri bulunmu:ılardır. 'Iop'antıda şeh- ill1 
rın ticari vaziyet g~1rüşü1müş ve bu hu - Ç E il B E B L 1 T A Ş Şeh7a de r E B A B 
susta yapılan tetkiklerin neticeleri göz - Sınemnda (Tel: 22513) Başı Sine~l'ada (Tel: 21~5~) 
den geçirilmiştir. •·-------B•L•'•G ..... N--ma- t•i•u•el•e .. rı.c:..e•n-it•i•b•a•re•n--2-f•il•m-------• 

Piyasada darlık1anndan bahsedilen YALNIZ ve YALNCZ EN MÜKEM~ıEL ve KUSUl1!::iUZ TÜRKÇE 
kahve, çay, pamukıpliği ve.sair .maddele- Fılmleri 1ı1ayın mOşterılerine takdim eden sinemalarımızın 
rin mevcud stoklan ve satış vaziyetleri ü- Fedakarlıklarla elde ettikle-ri 

zerinde durulmuştu:. 
Toplantıda şimdiye kadar olduğu gibi 

şimdiden sonra da mıntaka ticaret, iktısad 
ve ticaret odası ıeşkilatlarınııı toptan sa
tışları kontroldaki mesaiJerinl teksif et -
melcri vilayet ve beled;ye teşkilatınm dı:l 

perak€nde satışlan şiddetle kontrolda de
vamları ve piyasada en küçük bir sun'i 
fiat tereffüüne ve mal gizleme hareketi
ne meydan bırakılmaması için bu kon -
tro~lann arttırılması kararlaştırılmı~tır. 

----- ----- -
Kadı öy Halkevinde konferans 

5 Nisan 940 CUma gi\nü akşamı sut 20,30 
da Kadtköy Halkevi salonunda İz7.et Birant 
tarafından CKa((akçılık) mevzulu bir kon _ 

feran~ verilecektir. ................................................................ 

A ·Y ş 
Dilbe~.~~iz~nyol IMPERIO ARGENTINA'mn m~~ı~~amFl:ı~salsiz 

TÜ R K Ç E SÖZ LÜ ve Ş A R K 1L1 
Dağlan dile getiren, su.ara aşkı söyleten sarayl:.ın v+> kaşaneleri inleten 
can alıcı ve mest edici bir mUzik ile sUslenmiş gt\7.fı~U~in •.. Kadınlığın .•• 
Aşkın ..• Kadm v e e rkek h islerinin en canlı ifadesı, yillüıek ve büyllk bir 
aşkın rllnıanı NE MUTLU MÜŞTER!LR1NE BÖYLE {TÜRKÇE FlLM ) 

GÖSTEREN S!NE~IAYA Herkesi coşturaca'{ ou füme ek olarak 

FER A H'da I~' Çem erlitaş'da 
KARA ÇA.l\TTA B HER YERDE ŞEN 

F ilmleri yalnız en mükemmel makinelerle görüp işitmek istiyen hussas 
mUşteriJerin naz.tırı dıkkati.ıe. 

B_u. günd en FERAH S j NEMA Avrnp~<lrın yeni getiTttiA'i ve tesi11atın1 
ıtılıa en "KÖR ı İfl.G,, f•brikuı Türkiye Mü-

meaııiü NECiP ERSES müeıseaabno kurdurduA'1J 940 ıiecm• u::~oıfinııı eıı ıon hıı.rikası 

YENİ FİLTRE CİHAZI - MİROFONİK SES TERTİBATLI 
# > Bu akşam • ' ~ makinflerle filmlerini gôstermeğe başladığım 1sbmbuluıı hassas 

SAFiYE 1 ~~~~~K~uç~~~:~~~~~;~;~~~~~;~~~,v~~ıd~ız~~~, 
KO:NSEB. i ( Ayrıcı: SHiRLEY T E fv41P LE'in 
10 l-..işi~ik Macar Orkestrası 

B vazıttll 

1 M A;RMARA 1 
::iırıeıırnsında 

D.kkut: Yerler pek az katmıştır. 
Ka.milen n umaralı dır. GDndnz 8 e 
k11dnr kap11tılmadığı ltıkdirde mes'u-

liye t kabul ed.lemiyccektir. 

'--------------~ 

En güzel filmi. .. Seyircileri hem güldürecek hem de ağlatacak 
bir neşe ve Aşk Filmi... Hissi ve müessir bir macera velhasıl 

güzel bir aşk romanı .... 

SOKAK KIZI 
Yarın Akşam S A R A V Sinemasında 

Zafer Programı olacaktır. 

~-----~ Bila.stısna her esin beğeneı::eğı yeni bir ı'ılm 4•••• .. ~ 
ALLOHA SEVDALILAR CENNETi 
( P.ıris Suar gazetesınin aşk romuııı büyük mOkQfııtını kazandı) 

Baş rollerde : JEAN MURAT • DANIELLE PAROLA 

Pek yakında S A K A B T A sinemasında 
l3tHnbulda ill< defa 

Satılık kösk 
Jimnastik Bayramı 

Veliefendide yapı'acak ERTUÖRUL MUHSİN'in YARATTIÖI 
' 

arıyorum 
İstanbuldaki kız liselerinin bedF!n ter

biyesi mualHmleri dün maarifte bir top-

Deniz kenarında veya denize çok lantı yapmışlardır. 19 Mayıs ~enliklPrin-
yak:ın bir yerde geniş bahçeli bir de jimnastik bayramın.ı iştirak ede:::ek 
köşk anyorum. Yeşilköyde, Adalar- talebenin .geçen senekinden bir misJi da-
da, Boğazda veya Anadolu sahilin- ha fazla olması istenmektedir. Şenlikledn 
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla y • 

bl likt t f 
·ı~t fi t So p yapılacagı stad, Vlllyet tarafından tes -

r e a sı a , a n ostada 1 b"t d'l k . B . 
· Makbule> d . b"J..3" '1 l"di ı e ı ece tır. u sene Jimnastik hare -
~ a resme ı 'Uırı me ı r . k tl . i V 1. f . e erın n e ıe endıde yapılması muh-

' .a temeldir. 

ve şimdiye kadar çevrilen yerli TOrkçe filmlerin en güzeli 

Ş E H V E T K U_R BAN 1 
Baş rollerde : ERTUGRUL IV.lUHSIN - CAHIDE - SUAVi - FERDi TAYFUR 

Bııgün matinelerden itibaren 

OPERA sinemasında BAŞLIYOR 
İzdihama mahal kalmamak için lütfen yerlerinizi e. vvelden aldırınız. •••••••• 



l Nbaıa SON POSTA 

Fransa efkarı . . . 1 Hadiseler KarfUU'~• 1 
umumıyesının Aldanmak • Aldatmak 

şiddeti• hükümleri karşısında D ün tesadüf ettiğim bir dostum. - Tramvaya bindin mı? 
bana: - Hayır otobüse bindim. 

ovy t · f ransız Ü asebetleri 
- Bir Nisan geçti de. farkına bile - Gene aldandın. 

varsmadım. - Ne milnasebet carum.. Otob!1ste 
Dedi. sordum: neye aldanayım ... Parayı tam verdim. 
- - O gün uykuda mıydın 1 bileti aldım. 

r-·--·;;ıı-;;;e;:ı z :..~ E-:ı;-E~kil~tl 
İ '' Son Pos:a ,, nın askeri muharriri 

- Hayır cruu.m, bir Nisanda bitbir- --:- B.~?l&'I"ı ~evzuubah.! etmiyorum. 
lerirJ aldntırlar ya ne ben kimseyi al- O bındigın .şeyı otobüs zannetmekl 
dattım .. Ne de beni ldmse aklattı .. Biri aldlınmış oluyorsun. Kamyon eskisi. 
beni aldatsaydı, başkalarım aldatmak - O cihet doğru. Hatırana gelmiş -

................ --·· .... ·-········ 1 
A 

hnanlara karşı korunmak için -·-····-·-·····--.. -·······--·"" .. ··--··-· ......... -. 
~nim de aklımı! gelirdi yal" ken söyliyeyim. Otobüste yanımda gil-

- Senin kimseyi aldatıp aldatmadı- zel bir kadın oturuyordu. 
' .... .. -- -----Fransa Büyük Harbden evvel ,. ~· .. ' · · ,, ,.. ) f'"' ·-: <·>i~PAlrs;;~ttr.:~ ğın bahsine dair de konıuşuruz. Fakat - Gene aJdanmışsın. güzel olduğu. 

geni kimsenin aldatmadığına emin mi- nu nereden anladm yüzü boyalı. du • Çarlık Rusyası ile ittüak etmiş, ona mil- .,.. ~-ı. .._..._ -:;. ..h" 1: 

yonlarla altın ödünç vererek sıllhlanma- ) ' .. 
sin? daklan boya7ıı. saçları boyalı ise. 

ma yardım etmişti. Bütün bunları, bir 
harbae, 1.ek Rusya A!manyayı doğudan 
sıkışuı sın diye yapmıştı. 
. 1914 te harb oldu ve tıpkı Fransızların 
ıstediği gibi, Ruslar ordularını Prusya
nın hudud.larıru geçirterek ilerlediler. 
Çünkü bütün Alınan ordusu, Graf Sebi
efen'in tasan mucibince, Fransa ve Bel
ç~ka hududlarını geçerek sağ ccnahilo, 
şımalden büyük bir kavis çizerek Patis 
Uzerıne yürüyordu. O, evvel& Fransız 
ordusunu mağlüb edecek ve sonra Rua 
orduları üzerine dönecekti. 

Bu sebeble ve bidayette doğu Prusya
yı setir için, Rus'ara karşı ekserisi redif 
(Landwehr) ve müstahfaz (Landsturm) 
fırkalardan mürekkeb birkaç kolordu bı
rakılmıştı. Bunlara mütekaid bir korge
neral, Hindenburg, tanınmış muktedir 
bir erkanıharb reisi olan Ludendorfun 
yardımile, kumanda edecekti. Ruslar 
kuvvetçe pek faile idiler. Buna rağmen 
onlara ilk kuvvetli ve emsalsiz darbe 
Tannenber,gde indirildi. Ruslar birkaç 
büyük mağlubiyete daha uğradılar; ni
hayet harbe dayanamıyarak 1917 de ihti
IAI çıkardılar. Çarlık Rusya yerine sos
yalist Rusya kurulmuştu. Ondan sonra 
da bolşevik Rusya oldu ve Rus cepheleri 
artık çözülrneğe başladı. Nihayet yeni 
Rus hilkılmeti Brestlitovsktn münforid 
&Ulh aktetti. 

Buna rağmen Ruslar Büyük Hıırbde 
Fransızları muhakkak bir mağlubiyetten 
la.ı.rt.armışlnrdı. Çünkü Rwı tazyiki, na 
olursa olsun, evvela birkaç Alman kolor· 
dusunun :garb cephesinden eksilmesini 
mucıb oldu ve sonra, Belçikadnn Fransa
ya yuriiyen Alman sağ cenahından bir 
kaç kolordunun daha geri alınarak doğu
ya gonderilmelerine sebeb oldu. İşte 
bunlar Fransız ba,şkumandanı Jofra 
(Marn) meydan muharebesini kazanrJır
dılar. Çünkü Almanların sağ cenah or
du.su Marnde zayıf kalmıştı. Almıınların 
eğer bu cenahta 2.3 kolordu'arı eksik ol
masa idi Marnda Fransız ordusunu mağ
lt1b ve perişan ederek muzaffer olmaları 
muhakkaktı. 

Büyük Harbden sonra Fransızların 
Sovyet Ruslarla aralan açılmıştı, çünkü 
evvela bunlar Al~an~~1n sulh yapmış
lar ve sonra onlar n ıyı geçiniyorlardı. 
Fransızlar v~ İngilizler harb sonu bolşe
vikler aleyhıne hareket eden Denikin ve 
Kolçak taraflarını tutmuşlar ve fakat 
bolşeviklcre mağlub olmuşlardı. :Fran
sızlar Lehlilere de, bol~eviklere karşı yar 
dun etmişlerdi. Onlar yalnız burada mu
vaffak oldular. 

Fransanın Denikinle Kolçağı tutmak
tan makcadı kendisine yeniden dost ve 
müttefik olabilecek bir Rusya yaratmak
tı. Fakat bu ümidi boşa çıkınca, Lehista
nı !himayeye koyuldu. ÇünkU Lehistan 
Almanyanın doğusunda eski Rusyanın 
yerine geçmişti. Yeni :Fransız - Leh itti
fakı eski Fransız - Rus ittifakının vazi
fesini görebiliyordu. 

Fakat Almanya knlkınıp kuvvetlen
nıeğe başlayınca, Lehistanı kAfi g6remi
yen Fransa Sovvetlerle anlaşarak ittifak 
etmek yolunu t.ıttu. Daha doğru bu it
tifakı en çok Sovyetler istemişlerdi. Çün
kü onlnrın o zaman iki esaslı hP.delleri 
vardı: Biri Uzakcloğuda ve Çinde serbest 
kalarak ilerlemek ve diğeri A vrupada 
komünizmi yaymak. Sovyet Rusya bu 
her iki hususta da Fransız ittifak ve 
dostluğundan istifade etmişti; fakat 
Fransa Sovyetlerden hiçbir şey alama
mıştı. Üstelik Rusyaya düşmnn olan Leh
liler1e Fransızların arası soğumuştu. 

Fransız - Sovyet ittifakından maksad, 
Fransız bakımına göre, Almanların Fran
sızlara taarruzlan halinde Sovyet Rus-

nın da AlmanyayP. yürl\mesi idi; fakat 
nasıl ve nered{ln yilrüyecekti?!. Rusya 
Ue Almanya arasırıda, bir tek Rus aske
rinin bile memleketlerine ginnesfne ta· 

- Efendim. - Boyalı idi amma. 
- Yani !\elli kimse alddtmak isteme- - İ~te aldanmı.şsın. Velhasıl akşa 

di mi? ma k1.tlar kahve yerine nohud içtin 
- Ne münasebet. a1d.:ı.nd n, KlVl:reık köftesi yerine sığır 
- Farkına va~. eti yedn. a1dandın . Camekan1aırda teş-
- Nac:-ıl olur? htr edilen kumaşlara baktın; pamuklu· 
- Basbayağı olur. Dün bir Nisan • da yünJü rtiket1ni, S'Ull"i ipeh.-te saf i . 

, dı ya.. Sabahleyin kalktıın. takvime pek etiket!ni gördün. aldandm. Tesa • 
baktm. düf ettiğin insan'ların kll~ kıvafetle-

- Nasıl da bildin. rlne bakro haklarında hükümler ver • 
- ~esadüf .. Kendi kendine, Ukba din <2ldan1m BiT günde kırk d'-efa. sek 

harm ikinci ayındatVlZ. demişsindir. sen defa, yüz se~n defa aldandın. 
_ Evet. - Bu tarı.da aldandığıml kabul ede-

- f~e seni ilk aldatan takvun oldu. rim. - Aldattm da! 
Cünkü o .anda dışarıda bahar havesı ye 
rine. karlı kış soğuğu vardı. - Ben mi aldattun. 

_Bu dortru. - !s !!Örmeden i1 görilror teslrfni 

.. ,. 

- Bir z sonra rutçil kapınızı çaldı. ver~n memur gibi aldattın. Hastru;ının 
Fin - Scwyet sutMlndn sonm Ru..•Iara bırakılan ft?hirlerden muhaccreı - HHITTin alııız. has1al:ğmı teşhis edemediği halde teş. 

hamrnülü olnuyan Lehhtan vardı. Üste- Almnnlan yand"" ve arkadan H .. ld '" his etmiş görünen doktor gibi aldat • -. vurmak - er~tm a ı~Ln miktarda süt &1 • tm. Modern bir bina ıplanı diye. bir 
lik Lehistan, RUJ korkusu yüzünden A1- için yegane fırsat olduğunu anlamakta dın. Bu sefer de siltçQ ~t aldattı. Çün kA.~;da çi~lmic: acaib ...ızgilerl satım mi-
m·,'llarla uyuşmuş ve onlarla bir ademi gecikmemişti. Bu sebeble Rus • Fin sulbü kil .süt dive verdiğinin yansı idi. i'-i ld tt Yilzd'ı,ı '~- kaza 
tecavüz. paktı aktetmlfU. Artık FranSlz- Fransada derin akisler uyandırmı• ve bu M" - mar g ·ı a a ın. e se~cıen n-

1 b h bd R 
,,, - mr. run. cı z bulan satroı gibi aldattın. Hak -

arın ır ar e uslardan nasıl istifade yüzden Rusyaya karp hasmane bir hava p d edecekleri bahis mevzuu idi. esmeğe baş!am.ıştır. - ar csünü. şapkanı gı;ydin soka- sızı haklı gösteren avukat gibi aldat • 

M d t 
~ il "d, R d 1 ~ cıktın Bakkalın önünden giçerken tın. ~fün'. •ıt ajs.nslarJ ~~i aldattın. Ne 

. 
evcu e.a. mı us or u rınnın. ve Ondan sonr.a Sovyetler Birliı.inin Pa- ·

1 5.ı.;u b R k Ro E> durdun mu? dersin. 
_ınlerle us tan ının manyanın şıma- ris sefiri Bay Suriçin açık telgrafı m~se- _ E\·et, evde yağ bltmiştlı. Ba'kkala 

imden geçerek Çekoslovakyayn gir<!bil- lesi Rus husumetini kl5rüklemi{tir. Bay iki kilo dR Ur.fa yağı ~nd~rmesinl s<Sy 
me1erl v~ .bir iusım kuvvetin de Baltık Suriç, R:ıs - Fin sulh!l münasebetile Bay ledim. 
d_:vlet_ıen ilz~ri~den doju Prıısyaya yü- Staline açık bir telgraf çekmiş ve bunda 
ruyebilmelerı idı. Bundan başka Sovyet- cİn.giliz _ Fransız harb m~c:evvıklerini> - O da. 'jimdi halisinden iJd kilo 
lcrin gah on bin \'e gAh yirmi binlerle terzil etmek istemişti. Bun~n üzer.ne, gönderirim, dedi değil ml! 
sayılan muhayyel büyük uçak filoları D ı d k b" · f" • k"l · · R - Tabii ne diyecek. a a ye a ınesı se ırm çe ı mesını us-
vard ı ki bunlar ilk hamlede Çekoslovak- yadan istemiş ve bu taleb is'af olunmuş- - Bakkal da aldattı. Cüril."'<1 ~n -
yaya gelecekler ve burada Fransız uçak tur. dereceM ·a~ halisinden U.rf değil. 
fi!olarile birl~rek Almanyayı yakıp yı- Fakat Fransız basını, Pariste, umumi- mah1<ıt yağdı. 

- Benim mesleğim de bunlar ara~ın 
da geçti. 

- Dedim y! aldatnn. 
- Peki amma bunlar b1r Nl~ana 

mRhsus de~l kM 
- DahR fena sövledin va. senenin 

ol • 

üç yllz altmı.ş beş günilnde aldanıyor, 
aldatıyorsun. 

JJ.uLi1. .. rt kacaklardı. yetle dip!omatik: vazifelerinden başka, - Kimbilir. belki .. · 
OOilln~m~~y~he~bwilmWer ~hli~lik~ü~ti&pro~p~~ına~ ~~~~==~-~--~---~=======~=======~ 

boşa gittiler. HitJer Çekoslovakyayı ev- mihrak teşkil eden bir sefaretin açık kal- c Bunları b·ııı·yor mu ·ıdı!niz ". =ı 
vell kır-ptı ve sonra parçaladı; fakat re masına şiddetle itiraz etmektedir. Bu J ~ 
bir Fransız ve ne de bir Rus tank veya münasebetle çok a~ır başlı bir gazetede 
uçağı harekete gelemedi; gelemezdi de ... okuduğum bazı eatırlan hemen bütün 
Çürrkü, Büyük Harbden evvelki Fransız- Fransız efkArının tercümanı olduğu içın l.em vahşi, hem ehli Kamp mevsiminde yangm 
Rus ittifakı Fran.r;a için ne kadar tabii ve aynen geçiriyorum: Fil, ehlileşen ve in Fransanın cenu· 
faydalı idise 2 Mayıs 193:5 Fransız • Sov- •... Bay Suriçin geri çağırılması işi, san'arn hizmet e· bunda kamp ku-
yetler ittifakı Fransa için o derece uy- artık esaslı surette tetkik ve gecikmck~l- den bir hayvandır. ranlar seneden 
gunsuz, belki. de muzır bir siyasi vesika zin halledilmek ıztrronnda bulunan Ehli fil cok sa- neye artmaktadır. 
idi. Onun mazarratı, bllhasc;a kf'lmüniz.rn Jı"'ransız - Rus münasebet1erinin bir me-

1 
kindir, üzerine bi- Bu yüzden de or • 

propagandasının Frımsada daha bir ko- selesi olmak iktıza cdm-... Biz Almanya nilir, iri ağaç göv- larda orman yan-
laylık1a inkişaf bulmasına muhakk~k o-ı ile harbdeyiz: Rusy1 dn onun bilfiil müt- deleri çektirilir. gınları ziyadeleş-
lan yardımı idi. tefikidir. Stalin rejlmile Hitler rejiminin HattA sapan sürdilğ{l blle vakidir. !l<~akat miştir. Son seneler zarfında yangınların 

Elhasıl Fransız: • Sovyetler ittifakı sıkı bir tecanüdle yardımlnşmakta olduk- vahşi filler çok korkunçturlar. Bilhassa 
Çekoslovakya meselelerinde i~lcmedi. lanna kimsenm bir şüphesi olamaz. Bu hiddetlenirlerse sürüler halinde koşar- önünü a

1
mak için kamp mcvslınlerindt 

Fakat Alın.an - Le.'l me~elesind':! Rusya- iki T('jim Avrupayı kan ve demirden bir !ar. Önlerine köyler bile gelirse, bu köy- orman bekçilerini Jki misli artırmak 
nın yardımını ceib ve tahrik iımidi bil- boyunduruk içine almak hususunda miit- leri harnb ederler. mecburiyeti hbıl olmuştur. 
hassa İngi.lteredP parlamıştı. Hükmen tefiktir. ·Hitlcrln, a~tanta galebe ça1mak ............................................................................................................................ .. 

zaten mevcud olan Fransa - Sovyet Rus- hususundaki, her bir teşebbüsünde Rus
ya ittifakından istifade olunarak bunun, ya ona yardım edecektır; keza antant, 
fngilterenin de chlıil olaca~t b;r , üçlü H· her ne zaman Almanyayı yıkmnk teşeb
tifak haline getirilmesi istenmişti. Buna büsıünde bulunursa karşısında Bay Sta
Moskovada çok çnlışıldı faka•, bilin:Iıği ı;ni bulacaktır. Dfüşnumlnnmııın dostu 
üzere, muvaffak olunamamıştı. Çünkü olan Rusya, ister istemez düşmanımızdır. 
Almanya onlara takaddüm ederek Sov Ona bu gözle bakmalıdır. Neden biz ona 
yetler Birliğine Lehistanın taksimile do- karşı, her şeyin tekzib ettiği hayall ve 
ğu Baltıkta hareket serbestisini vadet- hakikate uvgunsuz bir vaziyet idam~sıne 
mişti. Üstelik. Japonya ile uzlaşması için çalışıyoruz. Her~n ve her hafta bir p:ır
Rusyaya yardı.m edecekti. Kim bilir, bel- cası yırtılmakta olan maskevi yüzümüz. 
ki, daha başka ümidler de verllmiştl: Mc- nPn neden atmıyoruz. Bugün a~lkAr olan. 
selA, Besarabyanın geri alınması ve Hin- değismesi elimizde hu1unm1yan ve ta
disanın zaptı gibi... mamile aleyhimizde rol oynıyan bir va-

Onun için Fransa, Almanya ile olan ziyetin :icabatına göre harekette ned"n 
şimdiki harbinde, onun halen hükmen tereodüd ediy<>ruz?!t 
müttefiki sayılan Sovyet Rusyadan isti· cFinlıindiya işinde görüldü ki Rusva
fade edememiştir. BilAkis Ruslar Alman- ya karşı hareket etmemek Hitlerin Jehi
larla işbir1 iğf. yapmakta ve onların ihti- ne hareket etmek dPmPktir: f;ovyctler 
yaçlannı temin etmektedirler. Bundan "'"r ne kazanıyorsa bunlardan Hitler istl
baska siddetll bir komünizm propagan- fade ediyor... Sovyetler tecavfü:ı.1nün 

daslle Fransayı içinden yıkmağa var emrimize amade kıldığı şimaıt Avnıua 
kuvvetlerlle çalışıyorlar. darü lh&rbinden ne diye fstifade etme-

Bu sebeble Fransızlar, Rusya ile şlm· dik? Her !ki antant hUktimet ŞPfierlnin 
diki münasebetl idame etmekte bir fay- ifadelerinden an1aşıldı ki teknik;e ve 
da olup olmadı~ını düşünmenin zamanı sevkulıcey~e pu istifade mümkündil. 
geldiğine kani olmay:ı baş1 ndılar. Fran- Cünkil her iki lıflkt'.\met buna hnzırlnn
sız efkarı umumiyeslnin siyasi selim his- mı~lardı. Fakat Rusyayı kollamak siya
si ve tehlikevi anlayıp seı:lşteki uygunlu- seti buna mAnI oldu.> 
ğu mUcerrebdir. Nitekim bu kıı.muy, ev- cBu kollama siyasetinin bize neye 
velemirde FtnlAndiya harbi esnasında maloldu~unu şimdt ıınltvonu. O bize az 
harekete gel.mi§ ve FinlAndiya harblnfn <Devnmı 11 ind ~ada) 

Ohuyucularıma 
Cevablarım 
Ankarada Bay cAhmed• e: 
- Lise sınıflarında başlıyan qk hlç 

ho.şa gitmez, iakat liseden sonra yük
sek tahsilin bitmek üzere olduğu za -
mana kadar devam ederse snmimt glS
rülcbilir, mahzurunu da müstesna ola· 
rak göstermem!~ olmasına bakılarak 
üzerinde düş{lnülebillr. sız §imdi bu 
\'aziyetteslniz ve mademkı hayatının 
da kazamyorsunuz, biraz acele olmak 
bahsi hariç, evlenmeyi düşünebllirsi· 
niz.. Tavsiyem mektubu evvel~ kızın 
babasına yaunanız, evvelA onun ftıcrl· 
ni almanız, zemini mnsatd glSrdüğünüı 
takdirda de kızın meylin\ anlamıya 
çalışmanızdır. Bu şekilde dona dtlrllst 
hareket etmit olursunus. 

* İz.mirde Bayan cB. B.> yo: 
- Anlamadım, aktrislik ne che.-n

§irelikt arasında bocaladı~ını 6Öyliycn 

genç kız, eğer ihtiyar Teyze ile latife 
etmek hevesine kapılmamış ise mektu-

bunun zarfının üzerine yanlı~ bir ad
res yazmış olacaktır, Mazhar Osmana 
ha, vurmak Ulum. 

* Bayan cH. t., ye: 
- Hangi doktora mnraeant etmo -

liyim? diyorsunuz. Bahsettiğiniz 

cvnk'a• o kadar basittir k\, doktorların 
arasında bir tercih yapmak znruretinl 
duymuyorum. Rem hiç birini de ta -
nunam. Hastanelerde çalışanlardan 

herhangi bınne va vursanız derdinizi 
!halledebilir tcreddüd etmeyiniz, hern 
basit, hem de 'kolaydır. 

* Bay cKadrh ye: 

- Mektubunuzu ilç defa okudum. 
kızmazsanız söyliyeytm· Maksadı an· 
lamaktan ficiz knldım, biraz daha vazıh 
olunuz. 

TEYZB 
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C Tİ T .&TR O =1 ( SÖN~ M A J 
Kome rans z Holiuud ne aıemde7 
Françoise Delille ve Sinema şehrinin "En güzel delikanhsı,, i le en 

sehhar yıldızı bir filmde - Joan Blondel'in 
öğüdleri - Gülliver filminin şark.tarı 

Jeanne Sully ile mülakat cCinsi cazibe> kra
liçesi diye anılan gü
zel Dorothy Lamuur 
i!e H:>livudun gü -
zel delikanlısı adde-Mülakat yapan: Muazzez Tahsin Ber kand 

Şehir tiyatrosu kuleslerindeyim... İlk ı 
temsil gecesi Andrornaque oiyesindeki 
ro1ünü muvaffakiyetle oynıyarak nazarı 
dıkkati celbctmiş olan sarış!n ve sevimli 
artist Jeaone Sully ile konu~mak fırsatı
nı gözetliyorum. Bu hrsat çok mes'ud 
bir şekilde karşıma çıktı. Şirin san'at .. 
kar, cMatine poctik> te alacağı rolü tek
rarlamak için benım bulunduğum salona 
girdi ve: 

- Bir Türk piyanist gelecekmiş, ken
disini gördünüz mü? diye sordu. 

Menfi cevabım üzerine, oeklemek için 
yanıma oturdu ve o sırada içl'riye giren 
bir başka artiste hitaben: 

- Piyano üzerir.deki şıı bahar çiçek
lerine bak, ne güzel! dedi. 

Bir akşam evvel onu ağır ve hüzünlü 
bir rolde görmüştüm. Karşımda şimdi 

çapkın, neş'eli, ele. avuca sığmaz genç 
bir kadın vardı. Geniş kollu, yakasına 

kadar düğmeli beya~ ipekten bir bluzla 
yerlere kadar inen dar bir eteklik giy
miş, saprnn saçlarını omuzlarına gelişi 

güzel bırakmış, durmadan dolaşıyor, ko
nuşuyor, şakala~ıyordu. Bir dakik:ılık 
bir sükuttan istifade ederek kendisine 
sordum: 

- İstanbu1a ilk defa mı geliyorsunuz? 
- Evet ve burasını çok, pek çok be· 

ğendim... Size gızli bir şey söyliyeyim 
mi? Ben bu memlekette yaşasam kabil 
değil çalışamazdım. Bu güzellik bana ga
rib bir hüzün, bir gevşeklik, bir tembel
lik veriyor. 

- İstanbulu gezdiniz mi? 
- Pek az... Bu sabah Kapalıçarşıya 

gittim, biraz da Boğaziç•rıde dolaştım. 
Orası peri masallarında görülen yerler 
kadar nefis ... 

Bana bu cevab1~m verirken o sırada 
kapıdan giren genç bir arkadaşına hil:ıb 
etti. 

- Karnım acıktı. .. Seninle şöyle 
sıvışıp kaç.sak, bir pRstacıya gitsek! 

Ve gene bana döndü: 

bir 

- Burada iştiham açıldı; s:ıde yemek 
ve uyumak istiyorum... Evet. ne konu-• 
şuyorduk, İstanbulu çoıı:: sevdim di~-or

' 

Françoise Demı~ 

1 
şarkı .söyledi, üçü de birbirinden nefisti. :iilen Tyrone Power 
Arada bir durarak san'atkar Aimc Cla- birlikte bir film çe
riond'un fikrini soruyor ve artan bir ce- virecek1crdir. Filmin 
saret ve neş'c ile tckr::ı'r şarkısına devam isim cŞeytanın rak-
ediyordu. .Sh dır. 

Bitirdikten ~onra bana döndü: Bu güzel yıldız ile 
Nasıl, beğendiniz mi? bir film çevirec~ğin-

- Çok! den dolayı Tyrone 
- En çok hangısi hoşunuza gitti. Power çok, pek ço.ir 
Pek neş'eli bir şarkı olan sonuncusu-1 memnundur. 

nu beğendiğimı söyledikten sonra ilave T p b" 
tt

. yrone ower ır 

e ım: k ı· · d b . . ·aza ne ıcesın e a-
- Fakat hepsinden güzel olan, sızın 

ld ğ :- h 
1 
cağından yaralanrnış-

yüzünüzün her şarkıya göre a ı ı g.ı tır, iyi olur olmaz fil. 
düşünceli, gah fettan mana ... 

Bu sözlerim onu güldürdü. 
- Bu geceki temsile gelirseniı beni 

cSeyyah ve aşk> pıyesindeki Amerikalı 
kadın rolünde göreceksiniz ... Orada çok 
eğlenceli bir aktrisım ... dedi. 

Biz konuşurken salondan içeriye ma
dam Catherine Fontency girmi~ti. Zan

me başlanacaktır. 

Bu film ve partö
neri hakkında Do
rothy Lnmour'dan 
fikri sorulmuş, güzel 
yıldız şunları söyle
miştir: 

nediyorum ki artistler arasında en yaşlı- «- Tyrcne Pow~r, 
sı o ... Arkasında açık korn v bir bluz bırinci sınıf san'at
vardı. Göğsü omuzlarınu kadar yağlı bn- karl~rdandır. Büyük 
yadan çiçeklerle süslenmi~ti. Siyah kn~p- muvaffakiyeti nisbe 
satenden uzun bir eteklik giymiş, sarı tinde henüz bir mev- Holivudun sarışm yıldızı Alice Fo'tje en yeni filminde 
saçlarını buklelerle er.sesinde toplamıştı. kie erişmemiştir. Hoş delikanlıdır. Genç-ı Filmde altı şarkı vardu". Bu şarkıların 

_ Öyle uykum var ki. .. diye söze ba~- liğini yaşamaktadır. Onunla film çevir· isimleri de şunlardır: 
ladı ..• Hepsi gülüştüler. Genç bir aktör mekten muhakkak müstefid olacağım.> 1 - Her şey yolunda. 2 - Hep bera
ona yaklaştı: Dorothy Lamour'la konuştuktan sonra beriz. 3 - Bir rüya işitir gibi o1uyN-um. 

- Bakıı ••. otelde bırkııç kartpostal muharrir Tyrone'un zevcesi olan Anna· 4 - Çok güzel bir gün. 5 - Daimn sa
buldum. Pek güzel şeyler değil amma bellaya müracaat ederek kocasının güzel dık. 6 - Mehtabda mavi kuşlar .•. 
Fransadaki dostıarınıza yazmak isterse- ~ füsunkar Dorothy Lamour ifo fihn çe- Amerikan radyo kumpanyalarının 
niz size birkaç tane veririm. virdiğinden dolavı kıskançlık hissedin et- hepsi hcrgünkü .orogramlarında bu şar-

Madam Fonteney tatlı tatlı e.snedik~ miyeccğini sormuştur. · kılardan birim muhakkak sıra ile çal-
ten sonra: Bu sual Annabellayı güldürmüştür: ma!~tadırlar. Herkes, iı:ili ufaklı, sokak-

- Teşekkür ederim. Yalnı7. bir tane c- HayJr, kıskançlık fena bir huydur. larda, gezmelerrle. hatta salonlarda bu 

ı d d
. A f .. · · · t" . • • şorkıları tekrarlamaktadır. 

a ınm... e ı ve yaso ya camısını seç ı. 1 Fakat Tyrone gıbl meşhur bır san'atkar . . 
Kartpostal meraklısı genç aktör bu ile evlendikten .sonra insan c'kıskançlık> İngılterede dah~ bu şarık1nr dal1a fılm 

defa bana hitab etti: gösterilmeden rle büyük bir rağbet il, 
kelimesini haf17.asından çıkarmalıdır. karşılanmıştır. 

- Güzel kartpostal bulamadık. otel
de yok dediler ve şunları verdiler: daha 
iyisini bu1mak kabil değil midir? 

Tyrone ile benim birlikte film çevir

meme gelince, zannetmem ki halk bir Joan Bto 1dell' in ögUdleri 
karı-koca tarafından çevrilmiş olan aşk Sinema yıldız1 arı içinde gerek güzel
sahnelerini hoş görsün.. 'lik, gerek iktıdar bakımlarından Joan 

Dorothy Lamouı çok güzel olmakla be-~ Blondell ileri mevkii işgal edenlerden 
raber kıskanmağa hakkım yoktur:> biridir. Çok hoşsohbet, daima neş'cli bir 

kadın olan Joan Blondcll evlidir ve tam 

dum değil mi? 
- Siz aneşhur san•atkar 

Sully'nin kızı mısınız efendim? 

bütün rollerimi severek oynarım. Ncş'e
Mounet Ji olanlar da, hazin olanlar da beni ala

kadar ediyor. 

Misafirlerimize iyi kartpcstallar teda
rik etmek gibi en b:ls;t bir hizmeti ifa 
etmemiş olan otel idaresne içimden hid
det etmiştim amma bunu belli etmedf'n 
Beyoğlunda herhangi bir kırtasiyeci dük
kanında bunların çok mükemmeJJerini 
bulmak kabil olduğunu söyledim. 

Bizim mükalememiz, o dakikaya ka
dar biraz uzakta duran matmazel Fran
çoise Dcli1le'i a!fıkadar etmişti. Dudak
larında tatlı bir tebessümle bize yaklaştı 
ve ahenktar sesile: 

.. GUlliver'in seyahatleri ,, 
filminin şarkıları 

Bundan on gün kadar evvel, Ameri
kada büyük bir film kumpanyası tar::ı

fından cGülliverin seyahatle::h adında 
mühim bir film hazırlandığını haber ve 
bu film hakkında şayanı dikkat malO. • 
mat vermiştik. 

manasile bir aile kadınıdır. 
Şimdi Holivud<lu cSevimli kızlnr, 

Parise gidini?.!> adında büyük bir fllm 
çevirmektedir. 

- Evet ve bana tiyatro aşkını aşılı

yan da babamdır. 
Koyu mavi gö7.ierind:? bir ışık yanıp 

sönüyor. 
- En çok severek oynadığınız roller 

hangileridir? 
- Belli başlı sevdiğim bir rol yoktur, 

- Bugün sahnedeki rolünüz nedir? 
- Birkaç ltüçük şarkı söyliyece~im. 
Bu cümlesim bitirmişti ki piyanoda 

kendisine refakat edecek olan genç Türk 
piyanisti geldi ve çalışmağa başladılar. 

Matmazel Sully'nin ne güzel b1r se3i 
var! Tatlı, canlı, heyecanlı bir ses . . . Üç 

•Son Posfa»nm edebi tefrikası: 1 4 

- Siz gazeteci misiniz? diye sordu. 
Siyah saçlı, esmer yüzlü. yeşil gözlü, 

<Devamı 11 inci sayfada ) 

' 

Film Amerikada şayanı hayret d~ne
cek dere<:ede rağbet kazanmıştır. 

- Hnni inanır mısın, hiç şüphesiz çok 
çetin şey, bu acemi kız! Yahud ona ço~< 

şiddetli nasihat vermişler. İhtimal ken
disinden büyük olan arkadaşı tarafından, 
ynhud bir dalgasından. Merak ediyorum, 
bakalım beni ne kadar oynatacak! Doğ
rusu bu enteresan şey! Sen öyle bulmu
yor musun? Her ne hal ise, sen bana siiy
ledindi ya, melek yüzlü şeytanlar var
mış bu dünyada! Bu da onlardan biri ol· 
malı! Ro1ünü ne de güzel oynuyor, ta
savvur edemezsin! Ah! ne sakin masum
luk, ne kendini tutuş, ne çok bilmi~lik! 
Onda he~i var, hiçbir eksiği yok. •ns:m 
hani sakalı ele verir! Sen ne dersin buna? 

RŞKA İNANMAYAN 
ADAM TERC~ME. E O EN: 

HALtT l=AH R'l OZANSOY 

Feylesof fikrini bildirdi: 
- Doğrusu ne diyeceğimi pek bilemi

yorum, mösyö. Kendi tecrübemle takdir 
etmedim 1ti bileyim, bu bir komedı mi
dir, yoksa ... 

- Nasıl cbir komedi midir>? Peki, 
başka ne olabilir dersin? 

Feylesof, havamısını çekerek bir lahza 
aşağı yukarı dolaştıktan sonra: 

le bir masume de bir baronla hayasızca - Tabii öyle o1acak. Yoksa samımı 

oynıyabilir... surette sevmiyen bir kız, sizi aşkına i · 
İyi oyuncu olan baron: nandırmak için çoktan .her şeyi söyler di. 
- ~vet, bu vaziyet aynen onur! 1 - Fakat bunun için daha iln.::e. b ir ka-
Dedı. dının bir erkeğe samimi surette aş1k t:>la-
Efendisine çiğ çığ hakikati sövleme~ 

1 

bPeceğini kabul etmek lazım gelirdi. 
vazifesile müke1lef olan mantıkc! bu - Bu da görülmüş şeylerden . .. Lük-
fikri kabul etti: res, Berenis . . . 

- Mümkündür,' tıpkı Sezar.ır. arka- Mavi Sakal. infialle: 
sındaki esire gibi. Ve bir başkası da, 
Ruth'ün Booz'u sevmesi gibi snmimiyet
le sevebilir [*] . 

- Yani ne demek istiyorsun, katmer
li ukala, bu küçük haspa bana aşık mı 
olabilir? 

- Haydi canım, dedi, bunları senin o 
menfur kitablarından başka nerede gör
müşsündür? Samimi bir kadın mı? Ne
rede gördün bunu, üç katlı ahmRlr, man
tıksız ukala? Tabirlerde bundan daha 

- Mösyö, dedi, bir şey başka ~eye ben
zeyebilir ve maamafih gene ondan başka 
türlü de 0 1abilir. Bir erkekle 1<omedi oy- - Eve.t, istemiyerekten de-iiğim ~u. 
nıyan bir kadınla bu erkeği seven bir 

1 

Ben afakyı ol~ak muhakeme et~ed~yım. 
kadını birbirinden ayJramamak ihtimali Bu çocugun ızah edılemez vaz~yetı an
vardır. İnsanların büyük sefaleti _ Vol- cak bu suretle tefsir olunabilir. 

kaba zıddiyet mi olur? Eğer ben bu ı:u 

perisine bu ihtiyar ıengin d~bclebemle 
yaklaşmasam, bu kızcağızın ışık batar
yasını çevirip te bana bakacağını sahi
den tasavvur eder misin? 

nev Harabeler müellifi bunu ıfaha ev - Fakat bu çocuk bana bu kanaati ve-
vel 'müşahede etmişti - hiç şüphesiz doğ- recek hiçbir şey söylemedi ki ... 

ruyu iğridcn asla ayr·mamak ve ~~riye [• J Tenatk göre, Ruth, Booz'un karısı -
de de>Çu kadar inanmaktır. O halde böy- dır. 

- Şunu biliyorum ki Romaine Aria 
kocası Coecina Poet us'a olan aşkından 

kendisini öldürmüş ve Charlotte Stieg
litz de, Alman şair i kocası için ayni §eyi 

Yazan: Jorj Delaki 

yapmıştır. Maanıafih onun bu fedakar
lığı kocasına hiçbir dahilik vermediği de 
muhakkak! Sizin himaye ettiğiniz kıza 

gelince, onun hakkında size siiyledikle
r im tamamile nazari ve harcıa!emdir. 

Hakikaten bu çocuk, ihtimal sizin serve· 
t inize ıgöz diken fettan bir yosmacıktır. 

Bu da pek tabii. Ha bir başkası, ha bu. 
Şimdi, iki numaralı nazar iyeye göre o
nun sizi sadece menfaatsiz ~vdiğini ka
bul edersek, daha iyi ya, elinizde kendi 
nizi ona sevimli kılacak vasıtalar da var 
demektir. Bilakis bu, hiçbir şeye mani 
olamaz! 

On altı yaşında bir kızın kendisini 
böy1e altmış yaşında ekendi ~ahsı için> 
sevebilmesi fikri, baronun safra ve mer
dümgir izlikle apacı dudaklarım. müsteh' 
zi geğirmeler çıkarıyordu. Haydi canım! 
Zaten, deliler aras1 ndan ve edebiyatçıla
nn acayib romanlarından başka bir yer
de ciddiyetle .bundan bahsolunduğu işi 

tilmiş midir? 

Amerikan gazetecilerinden biri nnun 
evlilik hayatındaki yüksek mevk\ini ileri 
sürerek iyi bir zevce olmanın hangi 
şartlara tabi olduğunu sormuştur. 

J oan Blondell şu cevabı vermiştir: 
<Devamı 11 inci sayfada) 

Zihninden, kafalarında her şeyi para 
ile satın alabilme~tcn başka bir endişe 
taşımıyan milyardnlerin mukadder rey
bi1iği hakkında meteliksiz mütefekkirle
rin köhne nakaratlarını ve ;varanın ne 
sari hastalık olduğuna dair hiitür. edebi 
basma kalıb sözle!·i geçiriyordu; kendi
sini ne kadar düsturların ve beylik söz-

1 lerin üstünde tutarsa tutsun ve ne ka
dar başkalarının karanl ık duygularını 
apaçık gördüğüne inanarak b0ş yere 
bunlarla öğünürse öğünsün, die~r taraf
tan. sadece, hırs beslemiyen bir dostlu
ğun, hilekarlıktan yahud menfaat güt
mez bir sadakatten muaf bir sevginin 

mevcudiyetini far·~etmek (hiç şüph~siz, 

köpeklerinin, atlarının ve şempanzesi• 

ninki müstesna) onun kalbinde, Cennet 

serabına karşı İbli!:in duyduğu zalim in

kar hissini şiddetlEmdiriyordu. 

* ... * 
Bir akşam, ahbablarla Lido'da yemek 

yerlerken, Mavi Sakal, bir masadu, tatlı 

tatlı hülyaya dalmış vaziyette oturan bir 
delikanlının dıxkatini gizlice Rozelin'e 

çevirmiş olduğunu gördü. 
Bu çok güzel olan genç, kendis; de za

rafetinin farkında idi ve karlınlar ara
sında ateşli bir alaka uyandıracağı mu

hakkaktı. 
(Arkası ı:ıtr) 
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C Amerika Dlektubları :J 

ltalyanlar Amerikada 
nasıl propaganda yapıyorlar ? 
Floransa müzesinin en kıymetli eserleri şehir şehir 

gezdirilerek halka teşhir olunuyor 
C Amerta hasusi muhabirimiz 1. Safa yazıyor ::J 

la1'!.--Fransis1~o sergi sinden bir görünüı 

SON POSTA 

Son Postanın zabıta romanı, 1 

Sayfa 7 

KELiMENiN 
E&:>QA~I 

Yazan: İhsan Arif 

Oteldeki Eeryad 
Hizmetçinin gösterdiği daireyi iki 

hafta evvel. meşhur un d€ğirmcnleri 

sahibi sayılı milyonerlerden bay Ata 
tutmuştu. Ondan sonra buraıcia Arjan
tin sefiri üç gün kalmıştı. Şimdi de bu
rayı uzun bir müddet için günün biri .. 
cik şöhreti olan artist Seniha tutmuş • 
tu. 

Senih<'. çok güzel ve çok zengin bir 
ka<lındı. İstanbul z€nginleri muhitin -
de Miloviçten. Mari Bel'den daha faz· 
la sükc yapmıştı. Bir Türk kaldım idi. 
Mazisi hakkmda kimse fazla bir şey 
bilmiyordu. Hakkında dönüp dolaşan 

rivayetler. dedikadular o kadar çok, 
o kaıdar muhtelif ve o kadar birbirine 
z.ıd şeylerdi ki. insan hangisine inana
caihnı bilemiyordu. Birkaç kere e\'len. 
mi~ti. Son kocası olan Amerika' ı bir 
l)etrol kralı onu, bir gece, Tarabyada 
bir sefaretanede verilen bir gardcn -
partide görerek sevmiş ve kendisine en 
kısa yoldan izdivaç teklif etmişti. İkin
ci kocasından ayrıldıktan sonra uzun 
müddet dul kalan ve bütün erkekleri 
çileden çıkaran güzellifüne rağmen fa~ 
la dü~memek kavgusile nisbeten kffpa
lı ve münzevi bir hayat ya.şayan Seni
ha o ı::ırala:·da müzcııvaka içinde b!1lu • 
nuyord.u. Biınaenaleyh. petrol kralı o
nun için iyi bir parti idi. Heri f!n daz
lak kafasına. -kazma dişlerine, ya~lılı • 
ğın~ bakmadan teklifi kabul etti. F.v -
lendiler. Amedkaya gittiler. Seniha, 
Nevyorkta bir müzikhol artisti ile se • 
vi~miş, kocasından ayrılmış. o da sev • 
giHsile beraber çal~mağa ba.~lamış .. 
tstidadı olduğu için. çabuk yükselmiş. 
müzikhollerin, büyük barların sanlı 

artistleri sırasına geçmis ... Ve Şarklı 
bir kadın olu~unun uvandırdığı lece'> -
süs V€ merak yüzünden çok tutulmuş 

ve bir gün gelmi~ bir yıldız olmu:Ş .. 
Ona (Şark yıldızı) ismini takmışlnr ... 
HPrcai meşreb taibiatlı olduğu için ar
tist bu sevgilisinden de çabuk bıkrr.ı~.· 
~öhre+. ~zellik ve para Senihay! Ame 
rikamn en yüksek sosy.etelerine sok -
muş ... Sırasile birkaç ~ ve para kralı. 

na metresli'k temiş ... Herifleri !nsa bir 
zanıanda müthiş bir surette so>·muş, 

sovaına çevirmiş ve bir gün ansızm A. -
merikayı terkederek Londraya vımi:'?• 
orada da bir müddet çalışmış. san'atile 
ruzelliğile burada da bir muhit :-.·arat
mış ... Bu maceraperest kaldın Vmdra-
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SOK PCSTA ... J 

lngiltere va Fransa lktısadl harbi 
azami haddine çıkaracaklar 

Nutuktan neler 
anlıyoruz? 

Bir lngiff z gazetesinin ifşaatı 
Ullıştaralı 1 imi gyfMa) nın geri kalan. kısınma dokunmıyacak. 

Almanyadan el altından elde ettiği- lanmı dair teminat vereceklerdir. 
<Baftaralı 1 inci sayfada) miz malumata :nazaran Naziler karL 5 - Holanciaya hakim o)dnlır;tan acmra 

(Baştarafı 1 iDd ..,.._) ııer. bu atll'!ıın ı.ttm•Hne devam etmege ve Fin1And.iyanın Almanya ve Rusya ta - deniz ve hava kuvvetlerlnin bütün a - AJm.a .. ıar, Hollnda hava üaleriııcim :in -
Bu ~en llODl'a, Çemberlayn, müıtak- :•;;ı:n;:: !::! ~rı~!~, ~ı;?dan nihayet .sulhe mecbur edilmesi ğırlığHe bir hücum yapacaklardır. giltere üzerine hava lıücwnlan yapmak 

~1. s~lhun şartlarını ~tiva eden 23 ~art İ.akandin:ıvya aularından, rayrt metru su _ bü~n ~ünya efkarı umumiyesince müt- H tlerin bu husustaki planı, Ho - tasavvurundadırlar. 
tarih~ı Fransız - İngıhz beyannam~ıının rette reç:nelerme kat'ı.yen mA.nı olacak ted. tcfıklerın siyasi ve askeri yeni bır mu - Jandayı istila ve Holanda sahilindeki Son muharebele~ İngilfz tayyarele 
metnınf okum~. . bırlen almışlardır. :bıııım harb .setınelen bu vaffakiyetsizliği olarak telakki edilmiş iislerden bir cyıJdırmı harbi> ne giriş- riBe tefevvuk edememiş olan tnyyareler-

Avam Kamarası az.ası, beyannamerwı barôltı, Alman dems lllennm t& :ratııım.. ve bu, müttefik memleketlerde derin m€kti . den daha süratli ve daha iyi mücehhez o-
her fıkrasını şiddetli al1n~larla dinlemiş- de ıera etm~ler ve bu lal'etle, l}hnal dtt'llzl teessürler husule getirmekten hali kal - F kar t İ 'lt f"l 1 • • lan tayy.areler hazıriannu, oldu"u söy -tir hl.kbnJyetlnJn lı:end1 ellerine geçııtını ıddı.'\ ma • . . . . a ngı ere ga ı av anm~aK' a 

• eden Alm:ınlıırm bu ~fahtırü ne tadar bey_ ~tır. Mesela; Fransız kabınesının tır. İngilterenin ordusu. hava ku~·eti lerunektedir. Bunlar, İngiltere üz.erine 
Bitaraflar Ye müti.efikler hud• oldu~n meydana koymuşlardır. değışmesi, Fransız millet mümes.c;illerinin ve mnanınası herhan~ istikametten muau.am mikyasta, bir hücum yapacak -

Yüksek şfıranm içtimaı meselesine av- Bitard gemilerin babnuı harbin şimdiye kadarki yumuşak ve te- ~lecek bir tehlikeyi ön~ hazır _ .lardır. 
eat ediyorum, vaziyetin, müttefiklerin Şlmdl itttbu edeeeitnds dalla ba.tta ted.. reddüdlü idare tarzından memnun oJnu - lanmış vıWvettıedir. 8 - Ayni zamanda tahtelhahirler ve 
J6zü önünde canlanan levhası ıu idi: btrlert ı6sden ııeçtrelım. s.nce büaral ge _ yarak daha fazla bir enerji ile başarıl - Almanvadan gelen habeder ~- deniz bombard.unan tayyareleri. de, de -

Bitaraflara, vecibeltti bahsinde, kendi mmm batmuuıa ve beDoe bitaraf bahriye - masını isteme1erinden iler1 gelmiştir. wr iri. I:İitıer. bu~kü ihtilMı netice- Dizde harbi ~erdir. Bil -
telikki tarzın~ kabul ettirmek istiyen ve UDla Sibnüne ahne alan deıılzlerdekl ha - ~lterede de hükUınet Finlandiya me lendirece&i ilmid ettiği muam:m bir ham gmıi aeyriiRferi ve lfmanJR he-
arzularına mutavaat etmedikleri takdir- retltmuım IOl1 blddlne bentb ulqmadıRı- sıelesınde yavaş ve be::eriksiz hareket et- ı - . . . . def ittihaz edilecektir. 

. m ... Anm Kamaran ttlmad edebillr . . . . hucuma dnşmek ıçın bir :zamandır, 
4ıe onları en fena akıbetlerle tehdıd eden, U k k ul d tığinden, şıddetle tenkıd edilmişti. Bu - d 1 .. 1 ~-'· ül _.ti ,_1a 7 - Sureti hususi~ imal edilmif ve 
.a 1 _ AI za •3r a ann 1 - . dil . . . t rnevcu p an an ı.c:wermn ~" nneıu ...... 1:111 mild . d ___ , 1..ıı:ıı.._ 
awıanya. manya, bu suretle, ortaya, Y nun uzenne zanne mı~ kı ngiJiz ve ldü ~ en zıya e .1UCNUeye .ua&iuı ol -
biri hakiki manasile, diğen Almanların Son zamanlarda nazarı dlttatimlıd çe - Fransız hükumetleri bundan böyle d:ıha meşgu · duklan söylenen uzun menzilli top!ar 

d ·~· il iki" h ı· b b" fi'- ten blr notta vanfır ki o da, AlmarJarın. k t'f "dd tli ı. __ k ti . Manam hamrbklar H , .. _da 11·n d ki ---:•--...ı t ·1 ver ıgı mana e cep e ı ır ıtara ı"' şlmd1ye tadar nadiren tullanılan baıı rnem a ve şı e ıı.cue e ere gırışecek - OUUJ SLı n e un:v.uııı::rnen ngı -
meselesi atmış oJuyor. Şimdi bibraflarla ıeu:.ıertn yollanndan utlfade ederek te _ !erdir. Bu m&~~adla SU hazırlıklatın yalfıl • tere üzerine memu yağdınc:aklardır. 
ı,izim bu meseleyi halletmemiz lazımdır. ! darlkltı arttırmalı: yolunu bulmu., •Jlmalan Buna rağmen ve şimdiye kadar. yük- mış olduru söylenmektedir: . . * 
Mütt fikler siyaset'leriru, bitaraf!nnn hu- 1httmalld!r. Vazlyetı, mceden ınceye tekrar sek harb şiirasının Fransa ile İngiltere 1 - Son 2 ay içinde bir mılyon kişi Nazi başkumandan!ığmın böyle bir ha
kukuna harfiyen riayet es.:ısına göre tan- t.e~lı:ılı: r-ttık ve kuvvetli tedbırler almak ıstı~ arasında, münCerid rulh veya mütareke daha silah altına çai{ınlmıştır. (Bun • rekete girişmeğe hazırlandığını, Belçika 
ztın etmiş olmn1arına mukabil Almanya, yorus. Bu hU&İnllo'ta meb'uslarımıza ıunu ha. akdetmemek ve hatU kendi aralarında lar arasında ~n harbe girmiş olan ve HolAnda hududlanndaki müşahidlcrin 

' tıılatınm tı. gllls ıremlleri, ahlren. Uzat. SO ~ kadar eski baribl de d - ..ı-..J:kl tiyasetine uygun geldiği zaman, bitaraf - tark aularındıı, Almanya:ra taçak evı nat. anlaşmadan su1h şnrtlannı tetkik 4!Vle - . ~."'i.na mu er a.. gonuenıi eri baber1erden de anlaşı~ -
lann mülkiyetim ta~ribd~. bitaraf dev - lettltlerlnden fitphelenen Bavyet. gemllerlnl memek husuımndaki kararile Almanvaya hıl<iır.) .maktadır. Bu haberler ıöylece hii1lsa e-
letlcr tebaasını boğazlamakta tertad:tüd mtbadere ttınl§Jerdlr. Ba eşya Vlldlsvostok karşı ablukanın Norveç sahJJlerfne ka".iar 2 - Son 6 aylık süktlnet devn!si için dilebilir: 
etmemiştir. Almanya, bitaraf memleket- ıartklle natıedtlmüte idi. teşmilinden başka milttefilderln yeni bir de muazzam bir hava kuvveti inşa e- 1 - Alman askerleri, büyük mikyasta 
leri i.c:tila ile tehdid etmekte de hiç tered- B<!tkanlarda sulh hareket veya tec:ebbüsü RÖrülmemişitr. dilmiştir. o mmtakalarda tahşid edilmektedir. Hu-
4üd duymamıştır. Bu tehdidi ika eder - Pct ratmcta, Avrupa cenubu pr!tfslnde, Fakat dünya efkAn mi\trefiklerin her hal 3 - Bekika ve HolAnda hududlan duda aiJr toplar getirilınifth'. Sel basmıf 
ken maksadı tecavü~ uğramıı bir komfU vut:retııı lnlfptı lbtlmaJınden bahııedıldL de bir takım ,eyler yapacaklannı ve yap karşısında eeniş mikvasta asker ve bir araziden geçme~ elverişli müteaddid 
mem'ekete yardınıda bulunmalanna, hii- 1 _._HaBt~taAlınıaan-·~n-~ıanclactlan, hedetmu ma~a mecbur olacaklarını düşünerek tür- çok hava filolaın tabşid edilmiştir. süvari fıkralan aa toplanmıştır ve bin· 

.. 1 - a. n r •l&&U ~ bulandırmak oldulu l" tah . ' * 1 d" l . d- k kl . ·ım· f lasa kendi menfaatlerini koruma arına nu iddia ettı!er. u mm erde bulunmuşlardı. erce ıp erı uz ayı ar getırı ışt r. 
mani olmaktı. 1 Bu lddıa tablatıle yanlıştır. Kaldı ki. Ttır İşte bu bakımdan, yani dfinya efkln- Nazileri bu veni p1Anlan yapmağa 2 - Hududa yakın mıntekalara hergiin 

Bununla beraber, bltarafiann huku - tı:re n~ yapılan anlaşmaların, Avrup:ı oe _ nın müttefiklerden bekledikleri yenı e- sevıkeden sebebler hakkında. Alma~ yeni hava filolan geliyor. Bu tayyare • 
Jruna karşı besledi~imlz hürmet ve uğra- nubu ıarkl.slnde, aulhll :muhafaza ve emnt_ nerjik savletlerin neler olabileceği n?k - bPc:kumandanlı~le temasta olan. ve tah lerin orada bulunuşu, stratejik büımdan 
dıklan müşkülat dolayısilc kendi hakla - ~-"

1 
.aellmeLı temin hususunda çok faal tasından Çemberiaynin yeni nutku pe!t minleri d:ıima doht.ı çıkan bir Alman Majino üzerine bir hücum yapmak için 

h bbe ır.zı~ı I""""" cra ettiğine 1ı:anaaıımız vardır eh . 1. 1 hil"rd" V• ıctuı..• n ari ·ı telif ....ııı nnda duyduğumuz mu a t gu ıcnuu- Avrup b __ ,_,_. . . ·. emmıyet ı o a ı ı. membaından edindigım maJtim:ıt şu - o ıst,& 87. yesı e ~ emez. 
. eh b b"tarafl Al a cenu u Şa.nuıtı vazıyetının ıca- F k t " "l. ki Ç berl " 3 .a:.. La Cha ,1 ~-d '- k zı dumanlan rmama ve ı ar, - bı olan . i "kt di , . a a goru uyor. , em ayn mut- dur: -LUA peı e ~•.un a pea ço 

l ' " d rd t ı ' sıyas ve ı ısa manıyette pek fikl . -~~-'·b 1 .. k h k i tank t l•n•-·-+ manvava cok aza comer ce ya ım e -, ""k mesel 1 ri t tk"k k d"' il . . te erın ıuwu.a.A e cnerıı are eller f - flitle. fktısadJ bakımdan ve op --&Aj'·ır. 
U1. • kd" d b · Al -' ~- e e e ı ve en ıJer e l'iti- h kkı da üh" · b" 'f t b l M""tt.-et-'--!.-. L-1L..:ı L...--L_, ri uı~lerı ta ır e. u yı.raımın, man :ıı - <ı:A,.. tın k " t ·ıt . A a n m ım yenı ır ı pat a u un- Nazi rejjrrıinin emıiveti için harbi u rn"ıcnn -- ımn:am:ue 

• ,. r-"' ~ e e uzere, ngı ereoın nkara " . . • Bü - b harek fak dev) ı 
yasetine daha evvel kurban olanların u"'- büyük 1 .. ile At" B 1 d B"kr maımş ve bu hususta faz1s umıdler bile klsaltmaira tesebbüs etmek mecburl • tün u etler, itti 1!'t e-
radıklan va!lim akıbete onlan da sürük- Sof ya v: ~ d ' t i 11 e. ~a j ~ ~ş. vermemiştir. vetindedir. ri erkAm harbiyesince maınmdur. Eğer 
Jiyebileceğint bizi? unutturmamalıdır. dav U . karu apel ştıreıle ç :rınKıın A~ aya Çemberlaynin yeni nutkunda, acele et · ı _ SOi" su]h ~lam mil7.a4tere1erlnb A'manlar, bu sah.tUi plinlarını mevkii 

e en ar aş mı11.ır. sa bır me- . - · h ~:'- rl 
(Sürnkli alkışlar). zunı· ti 1 k l R 1 i f S mıyen ve luzum.o;uz heyecanlara kapıla - muvattalrivet~:z1'9de ne1ice1enmemesi fille koyacak olurlarsa ueb etmıt:W.le 

h • ye e ge ece o an oma e ç m z fr .. . . • • anı lan bi · '---.. 1 _ .... ,_ 
ıK'tHdi ha"'b şidd~le.,,ıl ilecek Perrc Lo . ,. b d b 1 r rak vakayn ccbırden zıyade onların ta • ıharb mın•akalannda bil' sük1lnet do - aşı ve nneti~ acu~ ... aşa ... ~ı mu 

Y rraın ın ura a u unmasından b"" b" . :1 ,_,,. f dikka 1 kib b-'-'--'- lan -'--bn h 1..-tl nl 
E{er bu harbe bir nihayet vermek ve nt. istifade edeceğiz. ıı ır aeyır ~ .uULLŞa ın: t e ~ . C!- ITT!rmuştur. llAAil.IL o mwuıı ı areıu: er fil ar-

ı.yet verlrken de mtşterek manevi ve mad... Hem müttefiklf!rimizin davası hem bu den ve bekhyen sabırlı ve temkınli bir 3 _ Nöziler. Fr1ılnsızlara karsı fiilt dJr: 
dl medenlyeUmlzl kabil oldulu tadar u mıntakada sulhiln ve emntveti~ m h • karakter vardır. Filvaki tngUtere Mır bir darbe indirmemelt nt,.ıtndedfr. Bu 1 - İttif.ak orduları bir cenah hareke
aarım11lk 1.stiyorsak, Almany&Jl, taarruz at- · u a şeyden evvel kendi adasına hava ve de- . • ti ne~ Nal ~l üı -
yuct!nJn 1damesi için en fazla muhtaç ol. fazası bakımından feyi~i neticeler Ye • nizden vukubuıacak hcr türlü taarruz- ıb"baklrla ~ajino llattma taarruz ~- lerinden ve muvasa'asından mahrum ~ 
dulu maddelerden mahrum eımeklıtımız IL recek 0 1an bu teşebbilsun, Avam Kama- .. .. .. . . yece ernı!'. debn~1...'er. 
llDl .. ır Bu ıt·'barla mAttellkler ıttaaadl har t "b ~·ı ~ . . lara karşı bütun mudafaa tedbırlerını ku- 4 Al -nA.L _ ....... d ~ 

~- · .. "' - rasınca asvı e.ıı ece6 .nc emın1m. . _ . - man 111U1D ve .,a..,_aa. ası -
lıl, 'lı:udreU~r!nln uamt haddine tadar 41d • U "d" . 1 h bi d . sursuz almış olmak ltanaatile musterih - hitü kuvveti •-...ıı•- tncı1ı 2 - Veleıv Almanyamnlrl arbmf olsa 
detıendlrmeJe karar verm1flıerd1r. Bu &aha.. ~. ımız, yanız. ar evam ett;r • tir. Ondan sonra !), gün geçtikçe yeni fır- 0ıı:1 .n ' .ıııp;ı --...~,... da, ~ altı ay zarfında ayni suretle 
da almdl~ kadar esasen çok gayret sarre•. mek ıçm değf], aY!" zama~da harbden kalar ve yeni havs filoları yapmakta ve edılecektır. arttığı pek tabii olan ve son zamanlar -
~lerdlr. Noneçle, İsveçle, İrlanda ıı,, Bel. sonra Avrupa sulhun~ tarsm ed~k ol~n yeni denzi filolarını inşada devam eyle - T~blt edOeft telwılat dald !ıarekAtfle Slmaı denizfne söden yo-
çika u~ ~ Hollnda De, barb zamalllll& mah bfiyük eseri tekemmul ettirmek ıçm yuk mektedir Esas itibarile plan budur. EdindiM- lu pek iyi bildiğini g{S!teren bir fngilhı 
na olmalı: b:aere Ucare\ muahMeJerl at.de~ sek harb §Orası celselmnJn daha sık ve · . . . • • -
-4•1Ndır Müttefikler bugün ıu.ıec1en aonra d h t f 1 1 1 kt d"l _, Fransa da harb hazırb~mı gıttıkçe ik- mız malCırnata nazaran Bitlerden mul- hava kuvveti. - · • .,. a a mun azam an a ar a a e meıtı -
İngllız harbiye nezaretinde, Danimarka ne. dfr Sü ki" lk 1 ,. mal ederek müstem'ekelerlnden yeni hem olarak çalışan Nazf erkAm ha~ 3 - HolAnda c:a"ilfnd-:! Jrnnılm~ hava 
ten bir muahede alldettller. (Al1ı:Jşlar). · reberlı a 

1
' a .. •

1
• . kuvvetler çıkarmakta ve top, mühimmat, vet klğıd üzerinde şu aşağıki tefer - fislerinl dttnfzden bombardıman edebi • 

T k. il . nl Çem ayn, mec uım toplantı!lından • f 
ür ıye · tıcaret a atması "d k ...._ 1 ta f d • tank ve uçak yaomaktadır. Bu esnada o rüatı da ~bit etmiştir: lecek otan Rgiliz donanması. sonra saraya gı ere &ea ra ın aD ı1:a- . . . . 

h\ çre De, bu memıda bir anıa.tma ım _ bul olunmuştur. da Ma3ıno hattı lle mahfuz ve emın bu - ı _ Ho!indanm bir illtill hareke _ + 
laSl I~ dP müzakerelere den.Dl edlllJQI'. ia.. ·---- Junacaktlr. tine karşı mukavemeti. ittifak devlet· mtJerfn, bunun JıarJclntfe dfi!P!' bir 
panya, Yunanı.tan, Tirlı::lye 11• de müblm S"lhtq L"q8 ~ıctu'ar1"'da1t b"ırı· Üstelik ne İngilteTI! ve ne de Fransa leri vardL'TI ~..+-' .. ciye kadar bir cyıl. cepheden de mukabil darbeye maruz kal-
Ucaret an!qmaiarı JaPılnu4tlr. :ı lhr • k d J"]f»f • "lıt • SU'"'~~ 

Yu~o.'llavya bankası müdür muavını ~ - d h • . d k f d Ztgfride taarruz etme e ı s nı ı yar dmm harhl• ile bertaraf edilebilir. ması imkan dahilindechT. Böylece Hitler, 
linin İngiltere~ gekıttınt görmekle memnu- 9 Ş8 rtmlZ 8 J3 a an 1 edecek değildirler; yahud harbi Balhn- 2 _ Belcika. Berlinin kanaatine ~ iki cephede birden büyük mikyasta, fiilen 
nın:. Belın ııe ıktı.sadl, mall meaeleler hat • (Bastarafı 1 inci sayfada) lara tevsi etmek için bütün Akdcnizle ta dan masun kalacamna dair barbetmek gı"bi bugüne kadar korktuğu-

~· · dilik h · :iü re. a~z !';• tınd:ı. ml\ukere~ yapacatıs. Şadi adlarında iki şahaın Anknrada cür- Yakınşarka abt~ş vermN.eteki! şım Çemb ıçl - Nazilerden teminat alacak olursa, Ho- na uğnyacalrtır. Bu arada tahripçi hare-
1edlynta ıLlltealllk olarak hAlen mevcud h şünmezler ı e. 1 m er dyn u d rdım ,_ ıya--,_,,·r. ketlerin süratle hüyu-dü.,..,., Avusturya ve 
nıa 1 t d'l 1 1 1ı: d Lo d mü meş ud halınde yakalandıklarını ve liln anın va ma AOŞID OIAı.ı 6"' 

a $mn aıı a ç n, ya ın a, n raya. Türkfve ile birl;kte bövle btr t~Rebbüse - Çeko-Slovakyada bir Uıtilit çıkması da 
bir Rumen ıttısad heyetmm muvasalatını adliyeye teslim edi!diklerinı iki gün \?V· gı·rı"şmek yolundald şavialan kat'iY!"tle Bolindada Mm niifum 
betuyorur. vel yazmıştık. - muhtemeldir.• 

PraMlJI abluka nasın Monnet'nln de bat•· Eli · d Jd b 1 t reddetmiş ve .b;ıakis İngilterenjn Türki- 3 - Holinda içerilerine doğru Nazi -···-·--······-······------·-···--- enn e ono ann birkaçını da s -
aonunda gelmesine intizar ediyoruz. Harb tanbul Ziraat Bankası fUbesine sürreeğe ye ile olan anlaşması cenubu şarki Avru- nüfuzu. daha şimdiden başlamış ve 
ıan:anına mahswı olarak akdettltlmh bO - pasında .sulhii temine yaramıştır.ı. de - ilerlemektedir. Hemen bütün Holiııda m İP "'oktorun gBnlDk 
tin anlasm:ılar, Almanyanın harb faaHye_ muvaffak olan suç1uların sorgu ve tahki- . f .. h. 1 . d Nazi teş1dlltlan ku lm lı H U 
tine ~evamı için elzem olan yallarının th- kat sırasındaki ketumiyetlerine rağmen mı!:t r. se •r erın e ru W} ( 

racıru tahdJae matuf htlkflmlert et. muhte. mevcudiyetinden kuvvet],. şüph ed"l CembPrlavn'in nutkunda tebarüz tur. zahiren •jfmnastik klüblerl> adi- not arından 
v1 'bulunmaktadır. şehrimizdeki bir suç ort;klar: ;a ~:!1 ettirdi"'i bir nokta da müttefflderin bi- nı taşıyan yerler. cNazi hücum kıt'a - 1==============1 

M.ıbayaat ailAhı emniyet müdürlüğü tarafında~ yakala:~ tar.ıfiarm hukuk v: m~vcudivetlerint? I~n~ na bir 6rtft vazifeatnt görmekte.. Paınulıculı 
EllmJıd~ diğer bir 8llAh daha vardır ti o J'J\lfbr. Bu adam meıhur v~ maruf sahte- hi,.bir !turetlf' tecavuz myetinde olma. ~ı?'. 

O., mu!>ayaat atlAhıdır. Almanyanm tom _ Jtlrlardan Se'inikU Hüsnü adında biri- d·'!ı:land1r. Bu ittbarla mftttefiklerln 4 - Nazi plim o şekldedir ki, Ho- Bt.-rlJWtle meme oocôlaruun alzuıda 
flllarından, 1hraı; edeblleceklert btlttin mah.. dtr. bitaraf toDralı;1('4r volile Almanya~·a ta- li~danın kendilerine llzmı olan kıs - ııörtHen bir bu*ehttır. AlzıD ilinde cW-

llllAU ve biltii.ıı mallan abn aımatııtımıs Enelce de bu kabil hareketleri~ arruz etmeleri de hiç bahis mevzuu o- mına bir hücum yaplp da. oradan a- :ı:-=~anae ve~~lçdll~ 
AaıkAnı, elbeı~ mevzuubaha olmu. Fata* · h h bi 1...\J\..;l ..,, -
maden cevher~rı 'fil! yatlar gibi, mtınuib dolayı mahkQm olan Htımti dün emni - lama?.. . tılma1an içın er angi r teşeuuws e bel'uma tadar lnUiar eder. Böyle tok 
pdüHmilz maddeleri atın elmala caıı _ yet müdiirlüğüne getfrflmif. suçunu ta - Garülüyor ki mOttefıkle: ne pt'b kal'.Şllamtedıldan ta'kdfıde. HoJAn:fa • mtın~aır oldutu Zaınan az çok ba1att bir 
fl10l"uz. Ba aımUe Alman:ra7& ıaım. edt _ mamen itiraf ederek Nihad ve Şadi ile ceohesinde ve ne de satr bitaraf böl - · ~hemmJyet lkt1sab eder. Pamutçııt lamL 
&ebll~et olan mıktan, lftgide aaıtıyoru1. nrilftereken sahte milbacffl bon>lan tan- rtelerde askerf taamrz hareketlermde yadan çekerken, Baltık denizt ete Al• Din de batır1atblı lfbt tırmm lll&Jl 
Jl1r mıu.ı: Norveç balıtçılan tarafından tu. zim ettiıklerini söylemiştir. bult:nmıyacakJardır. Havadan da Al - manJara açtk ve serbe9t dunırbn Al- nuıhatl tberlDdıl "/fit yer beJU ta:Jare!IL. 

tuıa~a:::' tutulacat o1aD ihracata mah - Hakkındaki evrakta tanzimini miitea- manvava taarruz düc;üniHemez; me~er many~:n aç ft mevadcll ipıttdaiyesfz bı- lar fi~ 16rtlllr; eCet JllPU, alt aL 

f:rv .. çle ol~ a~:= ~: kib Hüsnü, mahalli dlrüm olan Ankara ki bu tıarb bilmisil mukabele maksa1:H- rakmak :nasıl mOmkıün olm- bil@metn? =·~= m':..•= ::_ 
tık. Tafmllt nrmemetııtmı daha ıyı olur müddeiumumiliğine g6nderi1ecektir. le olsun .. O halde yapJlacak $ey :kala Evet Romanya ve Yugoslavya ile bu aaklıı.n gayri tab11 olan. süt çocukl&nnda 

Keza, müttetlklenn, Avrupa cenubu 4!lr _ lmlo yalnız denizden ve kabilse kara- bahda müzakereler oluywmuş. fakat görnldilğil için tedavi edlllr'lı:en mutlaka 
~~de, pek çok maden enherı •tm aJdııc. Ye$'hrmak ve Kelkit tastı. da!' ablukavı siddetıendirrm"kten iha- bu iki memleket o derece dİrcıkt AJ • cıhaıı ııazmımn vazı~ıını nazan dıtta.. 
anut da aöylemetıe 1kUfa edecelbn. tn111 . c b ta d tk si i d a· 1 ki bu ı Alm t.e almak llmndır. Afnn esuen Ulevl 
terenln Almanyaya kOIDfU olan mtıteaddld birçık köyler SU altında kaldı reltır ve zaten em P.r yn e nu un- man te r 11 e r er n 1 an- olan muhiti bu gibi vat•aıarda hamud-
•rat memletrtıme :raptıtı ticaret elbe~ da bunu anlatmaktadır. lara mevcudlerlni v-e~kten harbsiz yete t.ebeddll eder. OnlUl 1ç1n t.edavl va. 
• artınlabtlr. Buna, bl\aratıann ~ b1ztm CBastara'1 1 lnd sayfada) E{!'er lnız;Hz deniwltıla'°ı Baltık de- l'TM'Tletmek hemen hemen kabH değil sıtalarından en mUh!mmı alada kalevi 
atıtı-• atn menafllmll batnm1Men tuarb _ Halk. diğer Iroylere nakledilmiştir. fn- ni7ine girerek Almanvanın bu deniz - gibidir. ıın.çlu kollanmaktır. Jıraden aWarı bL 
ıoruurı:· l'abt bu memletet.ıer de ldr.Lk eL san ''" hayvan zaymtı yoktur. Ta!ımi- deki ticaretini tatil edf>bilirlerJe ivi bir O halde. Çembcrlayn'in yeni nut • karbonaUı mahlfiller, boraks mahlClllerl. 
nıe d.rler tt. tmı>arat.ortatumua e,..ıetıerı 15 b" d k I k . 1 da d1I b n t tırıl ........ . 41en a.uı.aı ettllhnıs aadde1en lıınıdı n. nen m e ar ı arazı su a tın • sev yapmış olurlar. Fakat şimdilik bu kundan sonra da, va1Jyet eskisinden buım t ıuru u e arq an ~ 
ı.rtne bwSe tııablbne~ ..._ --~ırL. drr. olamamaktadır. Simal denizinde ablu- oek farklı olacağa benzemiyor. Tele - gll.se.r:lnil tlorat dö potu ftlatr blroot"' 

_.. -- K lki ,.., da meNOller ne alsı sı:t Gir temlslemek -. lerlde, Almanya ıle olan UcareUer1na ablhd e t mnaıs• taşarak Niksarın kayı ~rttırmak da elbette Almanvayı fa•ta11. riskten. tecavüroen kaçmıld~ğı reWe pamukçuiu rir'atıe tedl.wl 8'mek 
edeceklenne daır carantııer vermelenl9 b.. Şahinli köyünü su basm~tır. Merke - sıic:ı<>t1rmal~ demektir. Fakat b"n7ini müddetçe şiddetli harb hAdlseleri ola- mOmiitflndtır 
btl olur. zfn Kmn t Niks Bü~l. R t--n::iı:-T.:ti.i::-:i====:-:=:1 f.k di nl Rna • t arın .1 UA esa - Kafkasya ve Roman yadan, K;ırarl,.nb: ma?. ve müttefikler için yarım abluka- cevab utlyen okayacatıuw ..,... 

an "1avya an diyenin Hamidiye ve Erbaanın Zfgdi ve Tuna yotile alırlcen muhtaç o Mu ru ya devamla beklemekten başka yapa. ..- 7•"••,,,.1n1 ıte& .. ..._ Mal tak. 
İktısad! harb cephanelfllmbl - ti en bT- kl\prilleri tehlikeli vaziyete llinniştir. vivecek Vec;"8ir bir çok maddeleri Ma ca'k bir §eV kalma-ı. cUnle .. &Mled .... ...._.. ••eMlr, 

utu ~llhmuz donanmamısdır - mtıttent • Tedbirler alııımaktacts · • Ro y • · · 
• carıstan. manya. ugoslav ve Rus- B. Emir Eıtdlet 
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SON POSTA 

On iki kişi bir gazinoyu 
aır· st edip ir adamı 

yaraladılar 
Evvelki gece Taksimd2 bir gazinoda 

kanlı bir tecavilz ve yaralama hAdısesi ol 
muştur. 

Tahtakalede eski Karakol aokajında 7 
sayılı dükkanda pamukçuluk yapan Beh
çet, evvelki gece Beyoğluna çıkmıJ, Tak

Onlan kurtaran kahraman1ann muhak- 'iki senesini şu binanın duvarları ara.mı- simde bir içkili kkant.tya girerek bir 
kak siz olduğunuzu tnhmin ediyordu:n. da geçirdim. Fakat bu iki yılda senin u- masaya otırrmaıtur. 

eçhulse eb 

Sayfa ~ 

Gonnıın bastabakıcı kursunda 
derslere başlanıldı 

Fakat bir türlü emirenin yanına gideme- ğuruna zindana gi.rmiJ bir aşk mahkU- Bir müddet sonra ayni ıazinoya Rı.z.eli 
dim. Sokmad1lar, sinirlendim. Sen gel- mundan başka bir teY değildim. Eğ~r be- Hasan, Fa~ Sabri ve Yusuf adlarında 
Ineden beş dakika evvel bunun için &ğ- ni boğmak, çıldırtmak istemiyorsan bu dört şahısla bunlarm sekiz ar.ka<iap da -
lıyordum. ~araya sokma, bu mağmum binaya bir ha gelmiş, onlar dı birkaç masa işıal et- 1 

- Demek kalb:ne doğmuş, peki niç.in hükümdar ~'bi_ bile. g~rn:e~ ia~em. ı mişlcrdir. 
seni emirenin yanma bırakmıyorlar? - Fakat ıstıkbalımız ıçın böyle harc-

1 

Bu gelenlerle, evvelce bir alacak me-
- Hnyır. ket etmen icab ediyor Nayman. selesinden dolayı arası açık bulunan Beh-
- Sebeb ne? - İstikbalimiz için mi? .. Bu sarayda çct, bu kalabalık ve ani gelişte bir teca-

~ - Sebeb meçhul, bu kadın güya u· en yüksek mevkie yükselsem, benim bi!- vüz ve taarruz ıhtimali sezerek gazinoyu 
gur('uzmuş; b nim anladığıma göre ba- diğim baban gene seni bana vermez Bu ter.ketmek ı!temiştır. 
b~m etraftan çekiniy ır. malüm ya Metik duvarlar araSJnda insan] ar da atlar ve Nitekim bu maks..,dla ayag~ a kalkan d 
Nasır B b k d 1 ., ·· k"" _,.1 "b" ·ı 1 z 1 Kurs;ı t-ı:am eden bayanlar ay ars \'e ar a aş arı e munase- opo.= er gı ı şecere ı e satı ıycr ey- Behçet henüz ma~asından aynlmak üze-
bettc bulunmamızı istcmlyor. İhtimal et~ n<;:b! .. ~n kimim:

1

AHer Türk gibi bir re iken bun'ardan Yusuf birdenbıre ta _, ı:arb, salgın hastalık vesaire gib~ fev-ı da, ~unlardan_ ~ncak ~arısı iştirak etmış. 
raftan duyulursa belki bize bir z-rarları Turk. bır Uygur s~ filışorunun oğlu .. De- banca~m çekerek, BehÇ('1in üzerine yü- kalade ahvalde yardıma koşmak uzere, lerdir. Kurs iki buçux ay .sfirecek, bu 
dokunur diye düşünüyor, ya sizi nasıl demi Kara Hataycia, babamı Çir• ilinde rumuş, diğer arkadaşları da bıçaklarını Kızılay, hnstabakıcı hemşireler mekte - müddet sonunda umumi bir imtihan yr. 
karşıladı? boğazlamışlar, . anam oeni bir atın terki- çıkararak bu teca\"Üze fiilen i~tirak et _ binde açılan gönüllü hastabakıcı kursla - pılarak kazananlara gönüllü hastnbakıcı 

- İyi karşıladı . Gene sarayda muha- ~inde doğurmuş, kaslfgalarla büyümüş, j mişlerdir. nnın üçüncüsü dün 15 de Aksaraydn'ki sertifikası verilecektir. Dün üçüncü kura 
fızlnr arasında kalmamı7.ı teklif etti. Ka- fırtmaJarla ovnamışım. Babamdan kanlı 1 Btı an· b k h "" k d mekteb binasında açılmıştır. 21 le 45 yaş açılır açılmaz derslere başlanmıştır. Den-b ı ~ ı as ın ve ucum ClrŞJ!'ın a • .. _ • • _ 

u etmedik. Bu sefer birkaç gün misa- bir kılıçtan başka bir miras ka'mamış. çok mu""şkül b ' k"d k 1 B h b" arasındaki en az ilk tahsıl gormuş ba - ler ikışer saat olmak uzere haftada üq fi k 
1 

. ır mev ı e a an c çct ır . . .. .. 
r ·a ın dedi. Ömrümü bir insan azmanının yanında sandalye kaparak kendi im m- d f t _ yanlara mahsus olan kursa şımdıye ka - gundur. Kursa devam edenler arasında 
- Şimdi sarayda misafir!':iniz demek? geçirmişim. Umar mısın ki etrafında ni- mek ı"s•~ . d sff k ula a e dnr vüzü mütecaviz bavan iştirak etmiş - şehrin tanınmış ailelerine mensub birçoıltı 

E 
=mışse e muva a o amamış, ~ 

- vel ce şehzadeler dönerken, baban seni bana mu"'tearn-ıar ta f d ba d _ tir. Son kursa efüye ya.km ta1ib ç1.tmışS3 bayan vardır. 
• • • _ •• •• L1 ra m an şın an ve vu-

- M~ud Y~~~~rn~~? w~nBrr~ıkı~rum~~etk~~~rudU~nm~~~v~~n~n ~ ~3 -~===~-==========~~======~==~=~=~ 
- Alaettinin yanında. rini bana güldürtmek mi istivorsun?. yaralanmıstır. .; ça Ask~rllk işleri: Deniz işleri: 
- Sana bir şey rica edeceğim Nay- - Sen onlardan çok asilsin Nayman.. :ı 

rnan! Eğer beni seversen yap. .. . . Bu esnada gazinonun bütün masaları O 
- - B?undan şuphe mı edıy~r:.m: sanı- devrilmiş, camları kınlmıs. dioer mu.: - Şubeye çagıv rılan kısa Ç vapurun yabancı sulara 

- Söyle! Yapanm v B ..:ı- ] ..:ı d ~ S' orsun · en U<J:nar anmt~:ı ul"yanın en teri'er korku h d h" ı ·ı ieferı' "e m:·ı saa.Je ıs' te ndi - Ne olur, babamın sozunii dinle, · · · · • ve eyecan an ne yapa - ızmet ı er ,. r;ı 
ternız ve erı :ısıl bır kanın• ta~ıyan bır caklannı şaşırmıslardll". Yab f T. k ı...-

~arayda kal. Yakm zamanda terfı eder, c:ova mensubu:n. f cirnde Jro;ıvm,·an Jrn- .. . • Beşiktaş A.sterlik Şobesinden; anc.ı sulara se er yapacak i.ır • ı.ldll 
Yiiksclirsin. o zaman arzulanmıza daha • 1 d b . ·h. b" b · k Mutecavızln "'Behçeti varalayıp foka:ı- 1 _ 939 ve daha evvelki smelerde okul . dıralı gemilerin vaziyetini tetkik etmek· 

nın a<=ır ar an eı ı 1ç ır ya ancı ana . • 
rne b" k"l bil" · . tayı bu hale getırdikten !o;ıra birer, bi- lardan :mezun olup askeTlfklerine lta:-ar -tt- te olan komisyon dün da ~leden sonra 

m-u ır şe ·ı vere ınz. bulaşmadan bana :kadar .ı;?eldığınc em!- k ışJ f k t b _dd ... rll-ı~ oldu"u halde herhangi bir sebcble v
6 

Nayman, hiçbir rica ve ısrarın boza- . b . 1 Tü .k 1 d rer açm ar, a a ır mu e. sonra :ıa- ·~ o mıntaka liman rehliğ1 nd<', liman reisi 
nırı: ve u ımanBa . 1" 

0 manın saa e- bıta tarafından baı::kJ baı::ka YeTlcrJe va.- .fimdiyc knd2r Yedek Sübay okuluna gl - Refik Ayanturun riyasetinde toplanmıB. 
:rnıyacağı bir kat'iyetle başını sallad1: tını tadıyorum. n ım;ı.nla y2şıyor bu 1 k 1 l d .. ' :; • .; rerek askerllt" ödevtnf yapmamış yü~eit U- ll'" 

- İmkanc:ız Zeyrıeh! Senin için her fe~ imanla çarpışıyorum. Bi!iyoT mu.sun 1 aBanmış ar .. ır. h. . . k.erl ehliyetnamelller. tır. 
dakarlığı göze alır, istersen canımı bile z b k d b -t·· T- ı. ..k u tecavuz ve varalam:ı adiscsıle :za-

1 

.. Bu toplantıda Romanyaya gitmC'k üze. eyne ya ın a u un urr:l~r gene go. . • 2 _ Geçen sene Yedek Sübay cıkuluııa geç 
Veririm. Fakat bunu yapamam. bayrağın altında toplanacak. o ZSIT'an.. 1 bıta v_e_~ıve meşgul o~akt:d~~: iltth:ık eLtıklcıOnden dolayı gıeri çevrıımiş re müsaade istVe~ ı:sı~.n Sa~ıkoğlunun 

- Niçin Nayman, niçin yapamazsın? K d " d "'lı" ı:r"'" ı· · b" oınnlnr Galatasaray ve Sukriınun Et:, Rusyayt en ın en geçnuş, .- sevoı.ı~ nın 1- e· tah •ı. b" b' < • • •• - • • -

- Mühim sebebler var .. söylıyemiye !eğinde. büyük P"Y~amber1erin vecd i- lr Sf (ar fr S8R8 ~n lr 3 _Yedek Sübay okul devresinin u:te bl_rgıtm.e~ uzer: musaadt- ıstıyen Hu.seyin 
ceğim sebebler. Sonra ben bir sarayia inde yaşıyan mürirlleri gibi inandığı 8J h2pS8 mahktlm edtldi rtnd(!n 1azl~sınn devam etmedikleri iç.n tl"-.r- t Avnının İstıkbal vapurlarımn vaziyeti 
uzun müddet yac:ayamam. Günlerimi :ıt ç . h 

1
. d 1 t his edilip mlitealnb devreye bırakılanlar. ; .. 'kik edilmiş ve komisyon esbabı muci-

Y gavenın ava ıne a mı~ ı. Dip ko ı r k "kt k 
üzerinde geçirmeğe ve geniş ovalarda ~ • ça,n a ına no. san mı ar yazm~ 1 4 - Askerliklerini tam hizmeW olaralt yap be'i mütaleasını kat'i bir karar veı·ilmek 
ya maya alışmış bir g nclm. Bu duvar- Birden si1kiner<-k uyandı. ve makbuz aTda tahrıfat yapmak suretıte tıktan sonra tahslllerini lise ve daha yukııntüzere Münakalfı.t Vekaletine arzetmiştlıı, 
] - Buraya Ankboğanın arwım bil!'ıCı- bir miktar para ihtilns eden sabık bele - dereceye çıkaranlardan Yedek Sübay olmak 1 
ar, bu kubbeler beni boğuyor. Ben gece 

leri gözlerimi açt?ğım zaman üzerimde na geldim. Niçin geldim bıliyor musun diye tahfjldarlannctan İhsanın 2 nci ağır- lsılyenler 1 Mayu: 940 günü Yedek Sfıbay o.. elı,lyetnamelller. 
Zeyneb? cezada görülen duruşması dün netkelen- kulu ile Gülhant> ve Veteriner tatoikat okul. B - Gel'en sene vaktinde sevlı:edihıedllrı 

Yalnız yıldızları ve gök kubb'"'yi görme~< _ Benı· k mı"ştı"r ıarına sevI:edfleceklerlnden bu evsafta bo - lerl tç!n Yedek Sübay okulu tnrafınd n ka. 
· t görme için. 
lS erim. Hislerimi anhyor musun?.. Bu M hk b" 

1 
. ıunan yedek sübay yetlşeeek kısa hirmetır- bul edilmeyip geri çevrilen yüksek okul me. 

çatl)ar alımda geçen !ha at bana zindan - Semi görmelt ve seni k:ıçırmak a eme ~ sa ıt 0 an tahsıldarı 1 terin biıtün vesaiklle durumlarını tesbtt et - zunları. 
h_ayatı gibi g liyor, sonra burada m<?ra- için!.. se~e. 11 ay müddetle hapse mahkum et- tınnet mere hemen şubeye müracaat et - c - Yedek Sfibay okulu devreslnln üçte 
sırn \Tar, kayıd var, nizam ve emir var Genç kız telaşlı bir hareic~t yaptı: mıştır. meJerl, aksi t.altdirde haklarında nnunen birinden fazlaSın:ı devam edemedikleri lc;1D 
Bunların hepsi ayn bir boyunduruk. Bu - Nayman!. Tathcımn katili hakktndl ilk ceza tatbik edlleceği il~n olunur. ::~~ıs edlllp müteatıb devreye bırakılan • 

saraylarda yaşamak için Türk olmamalı! - Ne o korkuyQT r.l1JS.ın? Korkuyor tahk;kat açrldr * o - Asterllklerinl tam hlzmctll olar~ 
- Niçin böyle söylüyorsun? Bugfin musun Zeyneb? Beyoğlu Yerli A.-;kerllk Şubesinden: yaı;tılctan tonra tahslllerinl lise veya dah9 

sa ı zı Tü k, d ı o k k ı a· Şehzadebaşmda tatbe:ı Abdü1kadiri öl-ray ann yandan fa aSJnı r er o - e e e ı, J - Yedek !ttbay yet1~1r:tleeek kısa hiz • yukarı dereceye çıkardıklarını resmi bır ve. 
d k 1 d dliren arabacı Hacı Molla dün 4 üncü uruyor. - Hayır Ori<ma ım. ~asırdım. metlllerden ~ğıdaki maddelerde izah edl- sito. ile ts!>at edere)t Yedek Sübay olnuık ıi 

- Onların kimi bir mecburiyet, kimi - Niçin şaşınyc't'T.m? Ayl:ırc:t sen- sorgu hakimJiğine verilerek, hakkında len şartınrn tAbt olanların askerlik darum- tlJenleı·. 
de bir gaye uğurunda bu tuzağa düş- den uzak yaşadıktan sonra, böyle tchli- t~~-~:~ .. ~!~~~~~.t.1.:: ............ --··········· lan ıettik cdll~k üzere nüfus hüvtyet cilz_ E - 335 do~uınlu ve bunlarla muameleytı 
rnüşJer, halbuki benim gayem ne? Yal- ke ve heyecan içine!·~ bnc: on dakik:ı g; · daııJarı, mekteb dlplomalan ve varsa a.ske. tabi olup ı MayL'! !HO güniinde hazırlık kıt. 
nız sen ve hüXTiyet!. Bundan ötesı benim rüşmeye tahammülün. 1t.>h~adı artık: Bankaıarda biriken paralar memleket.. rt f'hllyetnamcierlle en geç olarak 11 Nl::an asına scvkedllecek ehllyetnamestı kısa hll. 
için bombnı:: bir röldür ki, dünyanın en seninle hür yaşamak, t<''-lihc-:-ız seviş- te 11 ya,.atır KüçUk arttırma besablan 94o akşamına kadar .şubemize behemeh:ıl meUller 

~ " b!r ııra:vn gelince ulusal ekonomimJz mfiracııat etmeler! lfwmdır. 2 - Bımlardan İstanbul dışında bulu • 
rnuhteı::"m sarayı önünde bile atımı ya- mek ve sana atalarının yurdunu, k:ırlı için blivük bir kredi t.aynft"ı olur 
vaşlatmadan geçerim. Saray hayatımdır dağları, şen ovaları gfü;tf'rrrıek istiy:>rurn. l!Jı~:ı.ı Ekonomi n Arttırma Knnnnn tarar vtr!len Te ,ımdiye kadar herhan"\ bir lllt .şubelerine şimdiden müracaat e~ır.el~ 

r- ı At:. • A - Stıbem~ halkından olup askerliğine nar.lann c:ı. bulundukları yerlerdeki asker. 

Zeyneb, hayatım da senin. Ömrümün (ı\rkcm ra•) sebeble scvkedllmemiı olan yüksek askeri lldn olumn·. . 
r 1 d·•~li .. K ~ ··ı uınuın f'j~lJllll 'S - .., .............. ~ Y""'' ..................... UJUUIWlll meıneoıerdekl tahsillerine devam etmekle 

Şimdiye kadar çevirmiş oldug"u danslı Osman, Necib b 10 N' d itib b 1 
Şİ~detlı' h"'kU.,.,ı'erı· c"rS,Stnda bera er ısan an aren u undı;ktarı yerlerdeki askerlik şubelerinden diğer ik~Y-

11 mmıerde pek büyük bır şöhret kazanmış Ankarada atıe11tk müsabakaları dütabuı §'.Z'tıarııe müracaat roııarını öğrenme1erı ve huna göre de knydüknbuı u~ıd_ 
Sovys1-F ransız mltnasebetleri olan güzel ve şuh sinema yıldızı Ginger Ankara (Hususi) - Atıcılık teşvik müsa- lannı en geı: 30/Mayıs/HO a kadar tamnmlam11 olmaları lazımdır. 

(Rnstarnf1 5 inci sayfadn l 
d" 

Rogers son günlerde cThe Primrose bakalarır.a bu hafta da devam edUdi. Mfisa_ 5 - İsteklilerin sınıf geçme veslkalan Haziranda bulundukları okullardan askeri 11-
Path:. adında büyük bir film çevirmiş- bakalara .çlmdlye kadar yüze yakın meraklı seıercc cclbedilecek ve bütünlemiyc italmadan sımf geçenler seçme sınavına çağırıl.ıcakt.ırı 
tir. Güzel san'atkar bu filmdeki rolünü iştirak ~tt1, şlmdlllk Nuri ve Zekl 30 nr PU- Askeıi lise n \"e m .sınıflara glrmlye muva!f:lk olıınlann 940 yılı kampları llcrlde uşmanlık mı ediyor?. Almanyaya Ka::a-

deniz yolile Kafkasvndan petrol vermi

~o~ rnu? Buız.in vey~ yarın onu beheme
x.~ kaı şımı7da ou1acağımızdan emin dt>
"ıl :rn. . 

k vanla başt2. Tokad meb'usu Sıtkı ve Said asker:i oku!larda yapılacaktır. 
ma yajsız yapmıştır. RoJU bir amele ai- 6 - Askeri orta okullarla musiki san'nt ve kara gedikli erba"' hazırlama orta okull"-
1 · · k 28 er puva:ıla bunlan taklb etmektedirler. ,.. .. 
esının ızıdır. Biraz apaşlık yapacaktır. rının kaydükabul şartları ve zamanları ayrıc:ı ı~an edilecektir. c2521D 

d ıyız? O. şövle de, böyle de olsa, blze 
h uşrnandır. Görmedik mi ki, Fjnlandiya 

Bu rolü baska sinema yıldızları reddev- Ankarada atletizm müsabakaları 
lemişlerdir. Sahne vazıma göre san'atkfır Ankara (Hususi) - Bölge atletizm ajan. 

arbfnde bizim +neddüdlü davrarusımız 
bu roldeki cmsal.:;iz muvaUakiycti saye- lığı tarafından tertlb edilen teşvik müsa -
~ .. ~e kendisini daba fazla sevdirecekth· bakalarırun birlnclsi bu hatta yapıldı. Alı_ 

................................................ nan tekr.!k neticeler şunlardır: 
\
1
'c: _ona karşı der'1al harekete gcçmemek
ığıın · M ~,. . ız • ıoı::kovanın harPk!'t t :ırzını de-
:ı tırrnemi tir .... Artık bitirmek 151ım-

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanl "rı 
ır. Fransız - Rus ve İngiliz - Rus müna

E<'betıerıne bizzat Rusyanın 1elakkisi 
Veçhile bakmahd!r. Rusva Hr bozusma1{, 
biz l\fnrmarn Üssü Bahri K. Satın Alma e zatPn dü5man olnn bir düşmanı ver-

Komisyon un don 

l(ömür ilanı 

~C'kten bnskn bir zarar etmez. Fakat böy
; bir karar bu düı:ırnnnı vunnağa yarar ... 
d (' bundan hiçbfr sey kaybedilmez, sa-

C'C'e kazanılır ... > l - J{omutanlık ihtiyacı için 600 ton Re-
Fr koınpoze .kömürü, pazarlık.la satın alınacak-

ed nncuz -~kluğunun ihtarına tevafuk tır. Paz:ırlığı 8/Nlsıın/1940 Pazartesi günü 
cm bu· fıkırlcr i ·ı· 1 · k" 1 · Jtı 
1 

• ngı ız erın m~ ama- saat 15 te Izmlttc Tersane kapısındaki ko _ 
Ço~ e uymamaktadır ... Çünkü. .tn?.lizl:r m~'"}on b\nasındn yapılacaktır. 

100 metre: Birinci Nazmi 11.05 
110 manialı: Birinci Kfunll 17 
300 mPtTe: Birinci Fahri 38,9 
800 metre: Birinci Galib 2,04 
lfiOO metre: Blrlncl Adnan 4,24,l 
Tek ndım: Birinci Necati 6.13 
Yüksek atlama: Birinci Jer11 ı .80 

Sınkla aUruruı: Birinci .MuhUtln 3.'/0 
(Yeni Türkiye rekoru>. 

Selim Tezcan ...................................................... ·--··· 
İstanbul Komu'anhğı 
Satınalrra Komisyonu 

lıanlan ll'ı! sa~ır ve taharnmul etmesını bılır b•r 2 - Bı-hc.r ton kömürün tahmin flatı 15.50 
_ IIettırler. Kolay kolay harb ilan et- lira olur> muvakkat teminatı 697 Ura 50 ku
·•'.ezler ve yeni bir düsmnndan ziyade ye- rnştur. Bu işe ald şartname bedelsiz olarak Miinakası:ı. günü talibi çıkmıyan komısyo -
:nı b" bili numuzda ınevcud evsaf ve şeraitine goıe 

ır müttefik kazanmak onların hiç komwyondan alına r. k irlikl ı lht" ı ı §acn- .~ :l t1-"k d Komutnnıı B er ıyacı ç n on beş 
..... ıyan bir an'aneleridir. Fakat Rusya- 3 - Pazarlıoa ş ru. e ecek istekl!lcrln bin kilo cekirdeksiz üzüm pazarlıkla satın n-

J'l hala düşman olarak görmemek Fran- 2490 sayılı kanunun ~.rlfatı veçhile bu lşle lınrıcaktı;. Mıinakasasına 8/4/940 Pazartesi 
Sıı>Jara gör tamamiJo b 0 tt" al~kadar olduklarını gosterJr ticaret ves!ka.-lgiınü sant onda başlanıı.caktır Muhammen 
lasııan Alrer ı·ş sı~ F~ ır glra ckaırl ,.e a

1
n- larlle Wrllkte yukarıda yazılı llk teminat bedeli üç bin Hrndır. İlk temi~at pal'ası Jkl 

b -e. ı 1 ransız a sa en ar .. . · Z\Uslarla m" b •. makbuz veya banka mcktublarını moayyen yuz ymnl beş liradır. I.steklllerin oelll gün 
dir unase e.ı çoktan kPsccekler- saatte komisyon başkanlığına vermeleri ilim ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satın:ılma 

· H. E. Erkilct olunur. •2468• konı!ı.yonuna müracaatları c2588ı> 

Gümrükler Muhafaza Genel Komutanlığından: 
Bndrum Gümrük muhafaza taburunun esi:! hesab me:nuru iken vazifesinden çıkr.nlan 

ve tzmlrde Keçecilerde Şerlflye sokak 7 numaralı evde oturan Ekrem hazineye 143 ıı. 

rn 5 kuruş borçludur. 
Bu bolcu ödemediğinden hükmen tnhsil edllmek fizere İzmir mfistahkem mevki rnah-

kemeslne verilmiş ve mahkemece aranm1ş ise de bulunamamıştır. İzmir Emniyet Mfi.. 
dürıi.!ı;ii'ld:m yapılan tahkikatta nerede bulunduğu anlaşılamam~tır. Nisanın yirmin
ci günune kadar bulunduğu yeri ve ndreslııI Gümr!lk Muhafaza Genel Komutanlığına 
bUdırmed.~i takdirde hakkında gıyabi muamele yapılacağı llln olunur. (2466) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Üsküdarda Büyükçamlıcadaki Sedier kahvehnnE's1 st'ncllği 505 llra muhammen bedel 

üzerinden ve senelik icarı dört müs":lvl taksitte n:ıkd<'n ve p~inen alınmak uz~re üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. 
İhale 22/41940 Pazartesi günü saat on dörtte Mılli Emltık Müdürlüğünde toplanacak 

koml.syonda yapılacaktır. Muvakkat teminat yü~ on dört liradır. Taliblcrin muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2578) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Şlr:.irjl kllniğ:nde yapılacak (13915) llrn keşifli asan.<ıor inşaatı 19/ 4/ HJ40 Cuma günü 

sast ıs de Rektöriükte kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Istekliler 8000 liralık bu gibi iş yaptıklnrma dnir l.ltalcden sekiz gün evvel İstanbul 

Vi!fı.yetlnden alınmış vesika ve 1044 llrclık muvakkat temlnat makbuzlarlle tekl!Clcrinl 
ihnleclen bir sant evvel Rektörlüğe vernır!'dlr. 

Bu t~c ald mukavele ve .şartname 'IC.S:lir ve~lkalnr hercun Rektörlükte görülür. C:!57~ 



12 Savh 

, 
ll~"' ' , ' , ~, 
~ 

SON POSTA 

+ 

ıı ;~~ 

En dar zamanınızda bile KOMPRİME ile tel!ş etmeden miaafirlerinizi •ktrlıyabilirainiz. 

Mercimek, bezalya, buğday ve sair çorbahk komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 
Çapa ka Müstahzaratı: M. Nuri ÇAPA ~:~r~r· 1915 

ayanların Nazarı Dikkatine: 

1940 ~ODELI 

L 
Safi platin ve pırlantalı lOks kadın ıaatleri &relmi~tir. Bu aaatler en 

mnşknl pesend b anları da tatmln etmektedir. KıymeW b'r saat almadan 
evvel mnhakhttk AR L O N saatlerini görtınUz. 
--~ Stttış Oepo:su: İstanbul Suıtanbamam Camcıbaşı hım 1 inci kal ' 

Eskişe ir Nafıa Müdürlügünden: 
Slvrlhls.ır merkeılnde lnfa edilecek .ı 2o67J,14• lira ke~ır bedelli ilk okulun ihale bede

llne göre lakarrur edecek !latıara na:ıara.n c25.000 .. liralık Jwmı 2813/ 940 tarihinden 
15/ 41940 tarihine müsadlt Pa~rtesı ııünü .su.t H,SO a kadar kapalı zarf u.ullle eltaUt
mey'3 ko~m~lur. EkSUtme v1l~yet de.imi encümeninde yapılacaktır. 

MuYnkkat temınat : d87511 liradır. 

Bu l.şe aid evrak: Proje, metraj, keşif hJ&au, hususi fenni tartnalllfl, ek şartname 
!lat bordrosu, bayındırlık işleri genel 4artname.sl, yapı !flerl umumi fenni ıartnamesJ, 
etstltme ıartnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup bedeUiz olarak her ııaman 
Na!ıa Mlıdürltitünde görülebilir. 

1.stelrl!lerln ihale tarihinden en az selli iil'l evvel en aı cl6• bin liralık tek işi taah... 
hüd ve ba4ardıı?ına dair fenni ve 11 25.000• llrn~ı.k blr ifl başaracak malt iktidarda ol
dutu tevıılk e<ren referanslarla vlllyete mtiracut ederek alacakları ehllyetnameyt " 
eenul lçlnde alınını., tlca.ret odası veJllta.ııını 2490 .sayılı kanunun tarıtı veçhile 
tekhf mektubuna eklemeleri llzımdır. 

Tekl11 mektublan 15/4/~0 tulhJne miliıadlf Pazartesl glınü aaat 11.30 a kadar mak_ 
bur. mukabilinde daimi encümen l'iya.setlne Te"ilecektlr. P()lta Ue cönderllecek mettub~ 
lar iadell taahhüdlü ve mUhür mumu ile mfüıürlü olacaktır. 

Postu.d:ı olacak ııecik.meler kabul edilmez. . 2:ı20. 

• 
1 

MIRATON GRENLERI 
hem inkıban ve hem de 

terkibindeki maddeler 
aayeıinde bar1aklann fa• 
aliyetini tanzim ile en 
muannit inkıbaz mtipte
lllarını bile rahata ka-

vuıturur. 

Her eczanede bulunur. 

'ON 

-açılıyor 
lıtanbul BJbçakapı Numara 23- 25 

Telefon 21U4 M. Derviş lJğur 

FIRIN YAPTIRMAK 
isti) eııl~rin nazan dikkıttlne ı 

Şükrü usta 
Her nevi a•rt fırın yapar. 

Adres: Fırı 1 yapıcısı ŞDkrD Yıllar 
Saml\tya - İstanbul Teleton: 22183 

ZAYİ - Nlitu.s tezkerem Ue askerlik veııi-

İs tanbul P. T. T. Mu··du··rıu··ğu .. nden ka3ını kaza.en zay1 ettim. YenUerını oıtar _ 
tacdımdan e.skller hüldlmaüzdür, 

Lıtanbul paket postane.!inde yapılacak dahııt tadtllt iti ac;ılt elulltmeye ltonuımuıtur. Sıvas villyetl Ha.tık kazasından 
Eksiltme 10/ 4/!!4.0 Çarşamba saat 15 te B. Po,.,taM blnıuı birinci katta P. T. T. MüdürHL Salih Kurd 
İü odasındn toplanacak mlldUrU1k alını satım koml3Yonunda yapılacaktır. 
Keşif bedell 2159 Ura 16 kuruş, muvakkat teminat 162 llrııdır. Tallblerin olbabdaii ite 

ıt ve e:ırtnamelerlnt gormek ve muvakkat temlnl\tlarını yatırmak üze~ c;al~me. ı1l 1 
e mezktlr müdürluk 1darl kalem levazım kl.8tnına eksiltme gün ve sa.atinde de 

11 8 

z blr tnahhüddc 2000 liralık bu işe benzer 1ş yaptığına dair 1dnrelerinden alm.ı.I oı: 
u vesika.lııre. 1Btinaden İstanbul Vlllyet.lne müra~atıa eblltme tarihinden a ıün evvel 
tınm11 vo 94-0 yılına aid Ticaret Oduı ft&lkalcuile komtayona müracaatıan. ,222ı. 

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

Neıriyaı Müdürü: Selim Ragıp Bm.o 

SA.BlPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem USAKLIOIL 

Nisan 3 

Güzellik ve sıhhat iç
4

n jlk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

gürde 3 defa 

Kullanmaktır. 

DiŞLERi, dişler çehreyi 
güzelleştirir 

DiŞLERi, dişler mideyi 
sağlamlaştırır. 

RADYOLJN dişleri temizler ve parlatır, mikrobları yüzde 
yüz öldürür. Diş etlerini be.sliyerek hastalanmalarına mlni 
olur. Ağız koku.unu keaer. Sabah, öğle ve ak,am her 

yemekten ıonra RADYOLIN 

. _: . '. . . . .. . . ... 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
#\LGINLI<il 

GRiPiN 

NEZLE 
GRiP 

ROMATİZMA 

GRiPiN 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Modern Ankaraoın Modern Salon Mecmuası 

ANKARA MAGAZiN 
Nisan aayııı en mlltekimil bir şekilde çıkıyor. 

içinde tallı hlkAyel~r, gU:ı.el resim ve rtmklı tablolar, Sinema, 
kadın, Moda stlyfaları, şen yazılar, eğl~nceli fıkralar, bulmacalar 

ve saire ve saıre ... 
.,. Taırada bayi aranıyor - Adrea: 488 P. K. ANKARA 


