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~oma ve Berlin harbin dur
tl'lası ihtinıalinden bahsediyor 
lfitlerle mülô.katından sonra 
MlUl~©D ü 1iiı ü blUl<gıüıoıı 

V ~u~v nce g©ırlt1ı~~cccek 
:~r:ı:er!e Yapılan Hı.tler m ütt efikl er in 
~vıulakatta 
neıer ko- kabul edebileceği tek-
~~~1uı~ u_ ?_ liflerde bulundu mu? 
-alorn ~blıg hı~bır Bir Amerikan a1ansına Ber.linden verilen haberde !se 
~' .. ~ lı~~~~.~~ dü~kü mülakatta Sovyet Rusyanin ~om~ ~.~erim 
~""ıı.ı>ı h~·· diln Y•P•lınıo· mıhverine alınmasının kararlaştırıldıgı bıldırılıyor 
\,:ıı nresıı. .. _ anııı tren. hududa 
~~ •...,ıon • 

"Ilı. '"o Af ~ ~ c gece yarısı 
~ıc~1 tir. ş~lini ccceyl trende 
,~ ~ t •,donanmıştır. 
ltılı l3rcnnc tcnı ııabahleyin bu
tı/rt.zı. hll1!rc . hareket etmiştir. 

la: "if!rınere ,':!31 treni ııant 10.10 
~ 11 lta.ıya.n asıl olmu~tur. ,Al • 
b~ 0Ian ~ırtı ba~lıırilc dona
".lıı~ ~111!o~ llitıerle fon Ri
~t ...... IŞ!al'dı ve Kont Çiano 

... , b' r. 
"e ~ ltıta ihUraın merasimi 

rztka iki mmnlcketin 
( Dcvarnı 4 .. 1• d ) F· uncu e aa b~ııdiyada 

trı ın harp 
.~ıh~~.l~lü yar 
Şlander - Eskı F in baş
~ · l{afana S~okholme gel. 
~ fazıa her F'ınlandiya<la 30 

b:ll 115.Y!eın~rb. ınalulü bulun. 
'b.-· :tllara ş~ır. Eski başve. 
~~tı Ynrcıırn · · ~ r. ışıyle meşgul 
~.~ an hab 
~~ Ue • erlere ·· 
:'t\ eq lStihk· gore Han~oe 

l)ı rna gqn~\arının anahtar
C!dılecekt· ovyet Rusyaya 

ır. 

Londrn, 19 - Alman radyosu J sa bile halli lazım gelen birçok 
bu sabah muhasamatın tatili ih- meseleler bulunduğunu töylemek
t imalinden bahsetmektedir. Roma tcdir. · 
radyosu ise muhasamatın t atili NELE R KARARLAŞTIRILM IS 

sulh demek olmadığını, harp dur· Londr a, 19 _ Bitlerle Mus;-

lini arasında yapılan mülak, tta 
neler konuşuldugu ve nelere l:a-

rar verildiği şimdilik t abii malüm 
değildir. Yalnız bir Amerikan 
ajansına Berlinden verilen haber, 

Almanların bu mülakattan tehdit 
yoliylc bir sulh taarruzu yapacak. 

lan tahminlerinin doğru olduğu· 
(Devamı 4 Üncüde) Eyüpte de 

heyelan 
Gümüşsuyu mezarlığı
nın· dıvarı yıkıldı ve top

raklar kaydı 
HcnUz Moda burnundaki heyelAn 

hldlseslne ka!'§t esasll bir tedbir a
lınmadan E IUpte de bir heyelt'ln ba;,. 
lnmrştrr. 

A /mangada halk 
suihten bahsediqor 

Martta yapılacağ ı söylenen büyük 
taarruz da tehır . edıln1iş 

Bu sabah EyUpte GllmUşsuyu me
zarhğı yanmdald yoldan g!.'çcnler, 
mezarlık dıvannın on Uç metrelik 
bir kısmmm yıkılmış olduıtunu g6r
mUşlerdlr. 

:SUytik bir toprak yığını ,.e bazı 
ta~lar da yerinden kayarak bu enkaz 
üzerine dOşmUştUr. 

Eyüp kaymakamlı~ derhal işe el 
koyarak yol kenarında olmak itibari· 
le bir kazaya meydan vermesi lhtt. 
mali mevcut olan bu vaziyetin sarat· 

(Devamı 4 üncüde ) 

Almanyada tahsilini ikmal e
den Türk Gençlerinden mühen
dis Halil Kaya bu sabahki kon
vansiyonel ile Berlindcıı gelmiş. 

tir. 
Bu yolcuuun verdiği izahata. 

göre,Almanyada bütün halk sulh 
,·anımdan çok korkmaktadır. 
vamından çok koorkmaktadır. 
~faamafih askeri t edbirlerin a
lınmasına devam ediliyor. 

b '" Zengin tatlıcı 
.,agular k ·· ıd.. . · ı .. 
c.abı ~ a o uru muş 

T r enlerin askeri nakliyata tah 
sisi yüzünden Bcrlin sık sık kö. 
mürsüz kalmakta. ve halk mut.ad 
zamanlarında sıcak su bulama
dığından br.nyo yap::ımamnktn. 

dır. 
(Devamı 4 üncüde) l\lühcndis llalil Kaysı 

bia, ogı~ Suphi ile Emin adında 
r Qencı nezaret altına · aldı 

t;4ft:t?ZıiJt~ 

Fransız kabinesi 
tamamile değişecek 

P.u·is . Hl (,\, ,\ .) - Çarş:ımba günllnd"n ('\'VC'l kabinede bir dc
~L-:iklik olmıy: ı:uğı tahmin edilmektedir. Fakat tadil;ıt o kadar bll
yiik \"C geni( miky&:ıtn yopılucaktır ki, ı;imdiki k:ıbinc tamarniylc do-

,, 

Amerika hariciye mU<ıfeş!mnr A\·nıpaya g3ndermf'.Stnc!en btr sulh 
neticesi tıkarsa bütün öünya3 ı kendi lno minnettar bırakncnk olan 

Amerikan Cumhurrcl'-i Uuı\clt ga.zetecllerlo gurilşllrkcn. •• 

Harp ve 
Türkiye 

Bir ltalyan gazetesine göre 

Müttefiklerin nazarıdikkati 
Fin sulhundan sonra 

TORKiYEYE ÇEVRiLMiŞ ! 
Türkiyeye bir tecavüz vukuunda m üttefiklerin 
yapacakları yardım Tür kiye - İngiltere - Fransa 

arasında İsti §are ediliyor 
Londra, 18 (A.A.) - "R öyt er,. 
Avam kamarasında muhafaza· 

kSr mebus Cary, muharebe esna· 
sında Finlandiyanın tecavüze kur· 
ban giden ikinci memleket oldu. 
ğunu kaydederek T ürkiyenin t a· 
mamlığı tehdit edilir veya Türki· 
yenin komşu bir memleketin im
dadına koşması lüzumlu olursa 
Türkiycye derhal asl<eri yardım
da bulunulması için Fransa ile 
İngiltere arasında makul bir plSn 
mevcut olup olmadı ğını ıormu§· 

tur. 

Hariciye müsteşarı Bütler ce
vaben demiştir ki: 
"- Büyük B ritanya ve Fran• 

sa Türkiye ile imzaladıkları kar .. 
§ılıklı yardım muahedesinin bi
rinci maddesi mucibince şunu 
mecbur bulunuyorlar ki, eğer Tilr 
kiye bir Avrupa d1.vleti tarafından 
harbe sevkedilirse ve binaenaleyh 
bu devlet tarafından Türkiyeye 
bir tecavüz vukubulursa Türki
ycye ellerinden gelen bütün yar. 
dım ve müzahereti yapacaklar-

(Devamı 4 üncüde) 

Halide Edip dün 
ilk dersini verdi 

ııııııııuıutttııııuıııııııııı 
................ fllll 11111111111 

Harareti~ t~za~.ürler ve s~rekli alkışlar arasın
da Şekspırın dunya edebıyatındaki mevkiini 
anlatan Universitenin ilk kadın profesörü çok 
nükteli konuştu ve zevkle d;nlendi. 

Dlln ;,ehrlmfz ndcblyat hayatında 

<likkate değer bir hMUıe oldu. 
'(Jnlversllc edebiyat fakUltcsl tn. 

glllz edebiyatı profesörü tanınmı;, 

k:ıdın romıuıcımu: Halide Edip Ad· 
nan ille açılış dersini ak~am Uzerl 
n :rdl ve bilyUk bir alO.ka ile karşı· 

ğişmiş bir hale geleccktır. • landı. Bu derse tahsis olunıı.n Onl\•er. 
P.ciıoicumhur I.cbrön diln alcş:ım. s:ıg cenah r3rtilcrio'n şefi Louis sitenin hukuk tnkuıtcslndckl en bU-

• 

Marin'i kcbul etmiş, bu suretle lmbınedc yapılac:L.• tadilat iı;in sl.}asi . ~1lk dershanesi, kalabalığa k!fl gel · 
grupların §Cflcriylc istl.şar~lcre b:ı.şı:ı.mıQtır. • medlğlndcn dersin ilnlverslte konfe· 

B 1 b ı · ı· ' b t rnns salonunda yapılmasma karar 
u gar aş ve Cl ının ey ana ı verllmlııtl. Kalabalık birkaç dafclkl\ 

Stıfyn, 19 (A. A.) - "Stt'fnnl": 
Le 'sair i:ıminde:ki nclçika llllZ"'tC ":ıc beyanatta buluıı:m Bulgn· 

ristan başvekili F lof, Bulr;aristnnm bitnruf kahra~ n rle\ am edece· 
ğini fo.l•at icab ederse lstiklfı.linl ve hürriyetini her taarruza karşı 
mildafaa edeceğini söylemiştir. B:ışvckil, memleketinin milli emelleri
ni tahakkuk ctt'nnck Uzl.'re bazı komşu memlı:>kctkrin içinde bulun
dukları müııkül vaziyetten jsUfnde ctmei;e lC;iCbbüs ctnıiycceğinl ila

ve eylcı:ni§tir. 

içinde kon!crnns ııalo::ıunu da doldur. 
du. 

Onh•crsltenln ilk kadın profe.ııörtı

nU dlnleme~e gelenler yalnız binlerce 
Unlvera!telllcr ve edebiyatçılardan 

ibare t degildl. Muhtelit mesleklerden 
birçok mcmlcltet mUncvverlerl ve 

(Devamı 4 üncüde). 
Prof~ör Haliılc Edib dllnldl • 

dersinde 
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Bazı aanayi 

müeueaelerinde 
Ben ihtiyarlann iyi nasihat verecekleri kanaatin
de değilim. Tecrübe bir şeye yaramaz, bir ,hadise 
hep ayni şerait dahilinde tekerrür etmez. 

iş saatleri 
arttırılacak Pmot P§lrDU§ bir tavırla: 

- eğer m~t değı!~ bir ha· 
disenın ~nı nasıl mesut edebilece
lınc aklım ermedi. 

J>ehkan!J ~vap verecekti. Fakat 
kralın onun fiJrrH mi danıştığını, 
yuksa ızatıat verme nı mı istediti· 
nı bılınOOılınden bu mühim nokta 
Ozerıude tenvir edilmesini bekle
di. 

Pozol devam etti: 
- H a y d i o t u r. B 1 1-

m e ı ıoriJnmcnin da· 
ha dotru olduğunu düşwmıeden 
baııa ııhnımı ı§ial eden çetın bir 
m~leden bahsettin. Bu suret?e 
kouupa kaidelerıni saray Adabı 
mua~reti kaıd8.erinden üstün tut 
tuğunu gösterdin. Bu hareketini 
ta;,vıp edıyorw:n-

Benı dinle: 
&ı Uıtıyarlann iyi nasılıat ft

fteekleri kanaatinde değilım. Tec
rübe bir oeye yaramaı, bir bldiı;e 
h~p ayni terait dahilinde tekerrllr 
etma. 

Hu sebeble Adet hiWuıa ben ee
nin fikrini alınağı İnesell M. Pa· 
leitre danışmağa tercih ederim. 

Jıglıo cevap vermedı. Pozol her 
amanki bır mahremi esrarına hi· 
tap ~ermış gıbı devam etti: 

- Bu çocuğu pohs va~tasile ta 
kip ettınneğe asla razı olamam. 

Hwusi bir memur vasıtasi'e 
taraya &etirmek de dolru değil.Çan 
ki.ı güzeUıkle peşınden gıttığı rneç
hQJ adamdan ayırmam· Onu na.za· 
nnda ı,'Ok daha az 'Selllpatik birisi· 
ne emanet etmek içın delil tabiL 

f>evınden bir kadın göndermele 
aelınce bu da acınacak bir fikir 
olur. Bunu bir W1%a bile aklıma 
aeurmem. 

- N~~n .onu ~ blzat 
litmiyorsunu.ı? 

- Ben mı? 
- Evet sis. 
- Btzzat ben mi? 
- Tabıl. 
- Kirruienln tammadılt bfr j&ı 

prömıyeye kaçan bir küçük kum 
J>e1ınden ben mi kendimi mac:era
JB atayım? 

- Evet. 
- ~tum, delilik iııtidac.lim 

aıiiı5tımal edıyorsun. 

- Affedersiniz Majelte. sbe 
bir IUIJ eormata hakkını var mı? 

- Nedir o sual? 
- Pren1e11n saraya d6nmesfni 

hakıkaten arzu ediyor musunuz? 
t>oml çehresini sal eline daya· 

nk dilfilndil. 
- liu. ıımdiye kadar Oıerinde 

durmadıtım bir sual. dedi. 
Kısa bir dilliiniliten 10nra iJA· 

w etti: 
- Em. bunu !8lllimiyetle arzu 

ediyorum. 
- Hundan emin misbıia? 
- Emınım· 
- PekllA. Mademki prense3in 

peşinden ne bir adam. ne bir ka· 
dm. ne bir p:>lis yani bir kelime ile 
kı~ g&nderemezsiniz; diğer ta· 
nftan da onun geri dönmesıni ken 
disınden nca etmeı~ karar vermi1 
bulunuyorsunu": bu arzunuzu bil· 
dinnek için ben ancak bir çare gö-

rüyorum: Bizzat cfdip kendisine 
aöylemeniL 

- Mantild düşünüyorsun. 
- Deliler Oyledir. 

Kral •l'ala kalktı, geniı adun· 
larla odayı dolaştı, sonra kollarını 
tasvıp makamında açarak: 

Ticaret vekaletinin ha
zırladığı yeni projeye 

söre bazı yerlerde 

12 saat çallşılacak 
- Milnakqa edilemez, dedi, 'ncanıt v.uıetı. mllll korunma b 

bütün bun1aa dÜfÜlllDele Yaktım DlllUllUID 11 wu madde•tle latlkQme. 
olsaydl ben de 1 ...,., neticeye va· te verilen l&JlhlyeUere lattnat ederek 

poa la kanunile tayin edilmif olaa meaai 

racakUm. aaa.Ueri ve kaduıJarla oocuklann baz, 
- O halde... ahvalde çalıftınlmaaı memıauiyettlll 
Muhatabının teslrile ıttlide he

yecanlandılJ baıU bir eekllde görü 
len kral onun ımano kesti: 

- Artık verilecek bir kararım 
kaldı: Ya bu küçülü mektubunda 
bildirdiği yedi aylık aeyahati yap
mala bırakacaiJm. yahut bizzat 
gidip kendiaile görQaett.k ODU hiç 
terketmemesi icap eden saraya 
geri ıetinalim-

Deli kant ı Pmolu aeıılzce dfllQn
mete bırakına bütün bu harare
tin U)'Ufu.lduk killleri altında ı&ıe 
celini bir blkqta anladı. 

- Majeste. dedi, yola çıkmak 
llzmı. Bu yalım prenaea için de
lil. daha ziyade sizin için iyi ola· 
c:ak. Göründülünüa gibi mesut 
olmamarunn aebebi sizin o kadar 
lkillne bir surette tasavvur ettiği· 
nız istikbalinizi bir adamın mab· 
Yetmesidir. 

lier hareketinizi evvelden dOşil· 
nOp istemek ~nden kendini· 
zi kurtarmak içın yapyqınızı bu 
itten hiç anlamıyan ve aksine reh· 
berlik eden bir ld•mm eline baak 
tlms. 

Sizi meyusiyete düşflren c;xtur. 
Her •bah için daima milmkün ve 
daima f1Di bir IUdld ~uzak 
lqtıran &ehe odur. SiJ ,.basar 
lıktan ölüyorsunuz. 

Yarın onun takvimi sizi krali· 
C8 D6nizt kabul etmele IOrlu· 
yor. Onu leVl)'O! mmunus? Hayır, 
hiç te~. Fabt buna . . . raAmen ona tahammftl edeceksınıı· 

Ayni odalarda yatıp. kalkmakta 
aynf koltuklarda oturmakta hep 
ayni penceremn ayni çe.ı;evesi i· 
çfnc:len aynı ufku görmekte ömrü· 
nOı oldukça devam edeceksiniz. 
Bi1tiln bunlardan kaçsanıza! Ha 
yatta çok u gOn vardır, 6yle ha· 
reket ediniı ki bugQnlerden hiçbiri 
ditmne~n. 

- Fakat bu maceraya att.ırsam 
bana kim nasihat edecek? 

kaldıra.o bir proje hazrrlanmııtu. 
.MalQm oldufu Uzere, tı kanunu 

Türkiye dahilinde kanuuun tatbik fU 
muJUne ıtren fi yerJerbade mual • · 
aUert miktanıu uamJ 9 aat ol.arak 
tespit etmek&edlr. Gene bil kanunla 
çocuklarla kadmlarm geceleri çalıııtı 
nlma!an meııedUmlşUr. 

lılllll korımma ıuuıun.a ı.e eanayt 
n. maadlD mUeueaeJerUe diler it 
yerlerinde fa&la Qalıfmaya ıtıaum IÖ 
ruıen tı&llerde, lflertn ml.blyetıııe ve 
ıçtıyacm del'eceslne aröre sanuık it 
aaumn beJ'IUD Uç .. ı kadar art· 
tmlablleceıtnı n ked•nlarıa QOCulc.la 
rm gece çalıftınlmalan memnutyeU 
D1D tatbik edllmlyebllecettnı turUı 

etmektedir. 
Bu kanunun vwdJ'9 18Wllyete .. 

tfnaden eanayt m0 ..... Ju1Dde Ye 

meaaı aaaUerlııln 12 ~ çık&nımuı ve 
bazı laWuıalA.tm tezytt edllmeat 10· 

zumlu anaySde pceleı1 kadm " eo
cukJarm çalqmalan kararlqt.ınlmlf 
tır. Her lfçt baltada bir ıUD taW 18· 
pacak, fakat bu tatil paar sGDJerı 
olamızae batta aruında cnaer ,onıeı 
de de yapdabtleoekUI'. ---o----
Sıhhat müdürleri ara· 

unda deiifilılikler 

lıluaveoet vek&leU meuuplan araam 
da )'eıd terft n taybalv yapılauftlr. 

......... 9llUI ...,.~ Dır. 11&1\ 
AlcJdrmaD bapau.et ....... UdllCI ... 
iut mlLetUflerdeD l'alk Y...-o lı&rtDcı 
llçUnc:Q mut mllfettlflerdeD HUD:uı 
rirat UdDd llad matettıııtta wıı 
ıtUrllmlflerdlr. 

Di1&rb&lur 8dlbal ft içtimai llua 
nnet müdllrO r..a K&JMr'I. SnlD 
O&ll mlldQrl Ce1U Kllt&Qa; Kltab18 
mUdtlrtl ftetlt llntDcaD. IDdlnae mQ 
dllı11 C>amaD Çorum. BdlrDe aaOdtlrti 

Bllm1 ........ Karat mDdDrD RaclP 
J:dlnıe, Zoqu!dak mtıdtlrtl Abdtllba· 
ki Afyoıı. Ka)'l8l'I mQdllıQ ZOhtO Dt 
p.rbalm, Adana beledl,)'9 lıvk&tlbl 

~ Bal1m de Zoquidak mhbat " 
lçUm&l muavenet mftdtırlu,tme &a,ybı 
edlJmllllnlr. 

Hüaeyiazade Ali 
demedilcli 

- Kim mi? TesadOfter. heves- Dld D9rllllllm ,.~ 
ler. Kendinııi her&llnün taliine bı- e~ AllDlD .-& ewama diba 

rakımı. Tesadilflerin tavsiyeleri &e..oıse .a. ftrmlfUll. . 
kolay tutulur x.tmmaa om•..e diba Oaldldıardm 

• ~ ewlDdlD b.ld.'"11arak 
- Hakkın var. ~ten oraya. ça· , KanoHbnaeU•Jd maldıenllDe def. 

buk vasıl oluruz. Fırarfleı iki a- ı anJnnmuıtur. o-111111 wlııuiDaa .,. 
dım ötede uyuyorlar.Mevzuubahs 1 k•dılllan. t1111b11ıat. üralıa " -.ı. 
olan bir seyahat bile değil. Yann 1ar111 .... ~ llululuDul " 
fQpfıesiı onlara mü!lld o'uruı. 1 Baa1ı1rq1 ......_da 1111' ..._. 

- Hareket ediyor musunuz? laadlrllmlftlr• 
Sah iden hareket ediyor musunuz? ----c-----

- .Evet. bareket ediyorum· Be- Et fiyatlan yükseldi 
nimle beraber gel küç(lk. 

Yanyana odadan çıktılar Pmo1 
elf ni delfkanhmn omuıuna koy
mıştu ve lel't adımlarla yOrilyor 
du. 

(l>n.m ..,., 

l'ırtmaıar dola1Wle btaııbula JEo. 
J'Ull 1evklyab ua'dıtm:San et fl)&l 
lan btrdenb're ytlkselml tir. Pazar 
gtınU lated.klert kadar koyun al:unı 

yan lruaplarda t,t erken bttmlf ve 
bazılannda da baJwımaapftır. DOD 
abalı da mababada .,m 9U17et 
devam etmıı ve kasaplarda karaman. 
10. da .,iÇ 15, l1tu' " kuzu da 1 ku1'Uf 
~-

1 
Dün geceki fırtına 

şehirde tahribat yaptı 
Bir evin çatısı uçtu, kA~ır bir 

evın de duvarları vıkıldı 
Kara49ıds. l'c9 " Marmara cle

alslerlnde oldukça tlddetU flrtma 
tıilkllm 11Urmekt.edlr. KllçUk denb 
ve3&iU limaıılara sığqınuelardır. 
Puar sünll Karadenlsdaı Uınam
ama ~ belden~n Damlupuıar 
vnpıırunun bugftn akşama dotı'u 
geleceğı sanılmaktadır. Vapur 
dlln lneboludaıı hareket etmiştir. 
Rllzgirm glddeti dtın ıece aan.lye
de 8 metreyi geçmlftlr. Şehirde 
bazı hasarat olmuştur. 

Kartalda Harmanlık mahalle -
sinde Eğin sokalnıda Asaf ismin
de blrlsfnln ı numaralı ahpb e
vfııbı catm uçmq. evde Jdmee o
turrnad?~c!an n~a zayiat ol -
ır.amıştrr. 

Millet Meclisi 
dün toplandı 
Y ann çay kanunu mü· 

zakere edilecek 
Ankara; 18 (A. A.) - BUyUl:. 

-miet MecUıd bugtın tçtlmalan 
na bqlamış ve tık celHshıl Şeın 
:rettin Gtınaltaym rlyasetlııde ak. 
'etmiştir. 
Celsenin aÇ11nftuanJ mllteaktb 

ııilll koruma kanununun ta~ı 
'dne bat1anm11 bulundutunu bil. 
tiren başvekllet tezkereatle Ay 

dm mebwna lll1mtu Kayuk w 

l'atıtte Blam Bey mallaDe
ab:ıde Ferhad ala mekteb ~ 
ıtmda Litlfenln tlra Ue oturdufu 
ömer L6tfJye alt klrglr binanın 
duvarları yıkdUUf, nllfu.aça saylat 
oJmamıetır. Bv tabl1ye ldl1mlftlr. 
Bundan ba,ka ıehtrd~ ~taperde 
yıktlmallı, klrunJt u~ gtbl ufak 
haBRrat C()ktur. 

Dtın gecedeııberi tehre tudalı 
nrette kar ela yatmaktadır. Ha
raret dtın !f90e stfıra kadar dit • 
mtış, bu sabah saat 8 de de bir de
rece kavdedllmit,tir. Bt· ııabah • · 
at 8 1 20 pçe hafif kar yafmıpır. 
Haamafüı bav..u.m dtlzeleaeil tah· 
m1ıı ec!"1mekteıhr. 

Almanlarla 
tıcaret anlaşması 
Müzakereler Ankarada 

devam ediyor 

,\ ım .. tal'la 7eDI bir UC&Nt Hl•pıı• 
• alrdi lauawwıclald mtlzaken&er de· 
vam etmektedir. AlmanyadaD alaca· 
tmm mallan JDukabll ~ 
maUaml c:lllllleıt teeptt edilmektedir. 
••muıar da wreoelde!t mallarm u 
v1la1 teeplt eyJemektedlrler. MOsüe· 
....... karpJıkb olai'ak bu aoktala
rm mevsuulıaba oldulu HlqdJMkta. 

dlr. 

Zonguldak mebusu HUsamettb. 

o)kanuı vtdat ettiklerlııi b'ldlren 1 KO~X,HA8E8LtR 1 
tezkereler otmımua ve habralan .... ..-. ............ ..._._...._ __ _. 

'U tazlzen ild dakika ayakta an. 
·a edllmJetir. 

Erslncan ve bavaUsbıdekt 181 

:ele mtınpeJMıtlyle l'raa aya. 
-necll.tade cereyan eda IDlbal
'tereye aid zabıt g8nderlldiğf'le 

1a1r barimye veWeU tnkerem .. 
'e mesktr ablt dreldl al1n"8r 
"U'alllllda okundukdan IODl'a na 
lamedeJd dlA'er maddelere gec;ıl 
"11ttlr. 

B. M. M. rl,..U ctımhur Vf' 

Uvam muhuebat 1938 mal ,.,, 
kati heaa.b cedvellerlne ald mec 
ta heablan tetkik enctlmenl mu 
batuuıa ıtbla peyda etmiş. ça~ 
kanun llyiblUIUUD mtlzakereshu 
~bs gOnktl toplantıya taUk 
ederek tctJmmnı nihayet vermiş 
ttr. 

Ruathane midüribıiin 
konferansa 

Re••lwm IDGdllrtl prolelllr l'atlD 
dQa lıltUlmdla melrtelılDde .... 
mnsuu ll8lrlDde bir kozıferam ..,. 
mtıUr. ProteaDr enell •lul• &leU. 
rbd lzab •tmlf. .,.. bu:DD lmuJar 
ca •tbıandaıa Od ldlometre a,.p. 
11111 mtebtl oldutmm. benGa acMO ... 
ne,Dl Wr IDUllll olaD 8181Dolojl Und 

~ J&lcm bir S&l!Wlda arsmu· 
am meçht)l blllllf bir çok tarafJarı. 
nın tetkik edtlebllece!t'ld .CSylemt, ttr. 
Profes3r iki konterana daha vere 
cekttl'. Ontlmlbıdeld llaft& vereoeıtt 
konteranata Zn1DcaD Mllıl'MDI ta~ 
kik edecekUr. 

• Toplattınlan lkbıcl ve ._ 
Afrodtt 8llel'I ultyle b.rfı!altmla· 
rak tercOmede mutahabt bulanap 
buJunmadıiJ mtıddehımuallllıoe 
tet:ldlt ed'lmektedlr. 

• Mimar .......... ıllOlldltı.4 
t;efllleılinlll barab ...a,ette Wlan
dulu g&111m8f ft belec111918 ta
:nir ft wlalamı lrllıv ~. 

• !'.ltlfelalr • Al*ara ven 10ha 
iberinde SlV'rlhlııar kualmm Bl • 
çer ve &atar lltaQaDlan ara
unda Mren mevtUDde JlıPllu 
·reni 'staavoa bfnasl bltndl ft • • 
nlma emri t'81'1Jm11Ur. 

• Alman,.,. bir mn,.. ..... 
~chk aatıtmqtır tur Nrt1 ba .., 
ıonunda 18\'kedUecektlr. 

• Nlsanm 12 sinde at;?lacak otan 
,,e btlkOmethrılsln reemen llJtlrU 
'4ece~ llllbo serghıt için bamr-
lrklara başlaJl!D1'ttr. Bu lel'lf mi· 
rıBftbP.tnf" T'eBT'@lt Vekll@tl cht ti 
caret dalrul f.tlnet nfll CeW 
rıtmanta 8tRDdaıdlsuyon mlddY• 
l"aruk Stınter ttaıyaya ~ 
&. 

• l:aatıtereye mnarJH•oals ıı 
vunınm llparlf anıbftlell ba 
balta IODunda Anlruada lll*la 
ııaeaktır. Vapurlara aıl fenni te 
ralt tar.. 3 teeblt edllmlştlr 

Bunlarm c!ılrdD 4800 tonluk " 14 
mil eilratlnde, dlf erlerl de 1800 
to,Juk ve 14 mil stıratlndt o!acü- , 
t1J'. 

* Mmtüa bcıret r.ın1Drll1tlori 
c'If Uca.ret ılnl:',.L'f r et ll:ttılt baıı.. 
lıuımfllardır. htanbul ınmtaka ti
' vet mHllrlU~c!e l.!;I muaYlnllk 
lhdaa ed imiş. bunun birine mev
cut vazlfel~rl bakt ta 1nü Ozere 

!dlltlandmna bq tontrol5r0 
flalı±ı Nnz1ıl tayb eili mlşUr. 

B• Ç ' kafll-- • claba • Kmıl"ta tav bmmanma mft ır e .. < ... aı !dl meriyete Rtrdllf ıtınh Jl)dB 
pJdi ı 'lllmD rıft!'a•r-h•ttle bt•dln Berp.-

~ aaaa Çeklll'dea 15() ... .,non c'ılrt nahlveebıde oldula ... 
ldftUJı: bir ,ennııo lıaftJeel bu •bab· .,, K~lk na'ılyeetntn ba"'8811 ela ~ 
Jd konvansiyonel tıell!le febJ'lmbP 'ti tly baUanm lı9t'raJdle YQa 
~. kGytlnde 1nıt!amnllt:D'. 

VERGiLERE l 
Layiha yarın M 

aevkediliyot 

Yeni botçe~ı 
arttirı~an varı 

• 
tanmınlerı 

'°": 
"llitl9fa alandan 

idin kıJ1aa1r bir sGI 
QlD her lf'ydeD enel 
kendi kendini lnklr 
dır. l'abt bl1tUa d 
bet olalü bUdlll bir 
1mı'll -- JUJIW'Ü ,. 
lqUten " l'raDla 
barbetmes., bn91tl ne 
turras mmtnl 99reD 
na. bıklJraU a11l1 m11 
Wet iller blob!r ..,.,. 
ıqJda beraber Am 
matmm memlebtlne 
rap..ta~
rlnl R.asftJte na1rJ 
ren sayıt ela oı. ybl• 
mldl etUmmıumtyeyl 
c!fl'lllm edecekUr .,. 

Yeni Sabah 
mıu,tn Cahid 

Corcwı guetemızde 
laıleslD4eıa bahled .... 
harbin •beblertnl V 
deelnbı muvuene,sfzll~ 

")Wll b·r 111uaJaecle 
metod kullamhnalml 
yen Loyd Comm ayal 
ıtd " ima edeal ..... 
twıa Jraydedl)'or. 

• 



, lnıanya şimal devletle
tni himaye arzusunda 

Bu devletler iıe §U dü§üncede 

"Allah bizi dost 
şerrinden esirgesin f ,, 

Sovyetlerin lsveçin garp sahi~inde bir 
hava Ussu ısteyecekleri sanılıyor 

Londra; 18 (A. A.) - Avrupa..,garb sahillerinde bir hava lima
nın uzak şimalinde diplomasi fa- nı tesisini istediklerine dair do
aliyeti artmaktadır. Stokholme la~an nvayctlerden balisetmck. 
iki Alman şahsiyeti gelmiştir.Al- tedir. Bu muhabir Sovyetlerin 
manyanın ~imal memleketleri 1- Norvecten de ayni talebde bıı
çin seli.metin Alman himayesinde lunacakl:ınnı zannediyor. Dahcl 
olduğuna bn memleketleri iknaa başka siy2.si değişiklikler beklt·
çalıştığı söylenmektedir. Fakat, niyor ve şiır.di Stokhoknde umu. 
Skandinavlar lisani hal ile: "AL mi kanaat Finlandiyada başvekil 
lab bizi dost şerrinden esirgesin'' Ryti ile Paasikivinin, vaziyeti 
de~ gibidirler. ço~ vahim gördilkleri merkezin. 

Sovyetıerin taleb dermeyan dedir. 
etmelerine mukabil Almanya Oslo; 18 (A. A.) - Norv<!Cf 
muslihane hulul yolu tutmakta- amirallık makamından bildirildi 
dır. Moskova sulh muahedesinin, ğına göre hüviyetleri meçhul ıki 
Finlandiya şimalinde bir demir tayyare 17 martta Bergcn üze. 
yolu inş:ı.asına taallök eden mad. rinde pek yüksekden uçmuşlar. 
desi, lsveçi kuşkulandırmnkta- dir. Tayyareler Bergen kalesi ba 
dır. taryalannın ateşi altına alındık. 

Afton Bladet gazetesinin ıros. tan sonra garb istikametindeı 
kova muhabiri Sovyetlerin Isvcç gözden kaybolmuşlardır. 

millete hitabesi 
1

' Romen loprağmın mudafaasr için 
vazıfemizi yapmağa her an hazırız ,, 

Bükreı, 18 (A.A.) - Başvekil ı 
Tataresko, dün akşam radyo ile 
memlekete hitaben söylediği bir 
nutukta demiştir ki: 

"- Milletimiz, sulh istiyor. 
Sulh ~eselesi bütün düşüncelerin 
fevkindedir. Hukukumuza riayet 
esası dahilinde ıulh istiyoruz. 

Zamanla kaybolmıyan haklara 
müstenit irademizle bütün esaret 
zincirlerini kırarak millt ittihadı 
vücuda getirdik. Bugün Romen 
toprağımıza sahip bulunuyoruz 
ve onun müdafaası için en )"Üksek 
vazifemizi ifaya her an hazırız. 

Basiretimiz semeresini ver· 
miştir. Çünkü bugün dünden da. 
ha az endişeliyiz ve karşımıza 

çıkan güçlüklerin büyük bir kıs
mım yenmit bulunuyoruz. 

Bunu yalnız Kralın münevver 
sevk ve idaresi altında dostluk 
bağlarımızı kuvvetlcndirmeğe ve 
Romanyanın beynelmilel sahada· 
ki bütün vaziyetlerini tarsine ça 
hşan hükumetin gayıetlerine de
ğil, aynı zamanda memleketin 
gösterdiği tesanüde ve yurtsever
liğe ve bilhassa istiklalimizi ve 
tamamiyetimizi tekeffül eden or· 
dumuzun kuvvetine borçluyuz." 

Tataresko, orduya verilen 30 
milyar Jeylik fevkalade tahsisatın 
ifade ettiği emsalıiz gayret mana· 

sını tebarüz ettirdikten sonra, ha. 
bili sükun hakkında ıu sözleri 
söylemiştir: 

"- Sükun ve müsalemct ihti
yacı, hükumetin bütün icraatında 
rehber olmuştur. Yakın mazide 
vukua gelen bazı hidiseler, sil· 
kunu seven, iyi yürekli ve kin 
tutmaz milletimizin kalbinde te 
essürler uyandırdı. Kin cereyan. 
ları ve cebir doktrinleri Romen 
gençliğini avucu içine almış, o
nun muhakemesini karartnuı ve 
bu gençliği affedilmez günahlara 
sürüklemiştir. HükQmet, faaliye· 
tinin ilk gününden itibaren bü
tün kinlerin unutulması, bütün 
ruhların kardeşlik duygulan için. 
de birleşmesi lüzumunu ilin et· 
miş ve dahili sulhu tesisle meıgul 
olurken, bütün Romenlerin mesu· 
Jiyet duygularına hitabetmişti. 

Bu hitap işitildi, barış ve bir· 
lik arzusu kinin ve intikam eme
linin yerini aldı ve milli tesanüt 
muzaffer oldu. Bugün l;wütün göz. 
ler, bunu görüyor. 

Bu yeni hava içinde hüklimet. 
ittihaz ettiği istisnai tedbirlerin 
büyük bir kısmını ilga etmittir. 
Yüzlerce genç, ailelerinin yanına, 
memleketlerine, işlerinin başına 
iade edildi ve ümit ediyorum ki 
az zamada bütün ruhlar. kati bir 
sükiın ve huzura erecektir.'' 

'1'1 'l'ı"ı' lı' ' 'ıll'"I\'' ı 'I' ı'ı' ııı, . ı 1 '"'!'• ,, 1 "ıı' ' ··ı ,ı i''"ı'lıı 'i l' 1 ' 1 , 1 1 ! ı I , f 1 ı 11 1 1 1 1 ' 1 , 1 ' ! 1 : 11 ı 1 1 ~ 1 1 ' ' 1 ' ' 1 1 11 1 ! j 1 1 1 ı 

Musolini ile 1-litlerin 
konu§tuğu saatte 

Almanlar hır 
ltalyan gem;sini 

bom baiadılar 
Londra, 19 - DUn garb cephe 

sinde Almanların Mozelin şarkına 
sokulmak için yaptıkları bir te • 
şebbUs akim bırakılmıştır. 

lngıliz tayyarelerinin cumartesi 
gUnll :rapttklan aknıc'a Borkum ile 
Heli~oland ara."!ında birkaç Alman 
karakol gemisine taarruz ettikleri
ni İngiliz hava nezareti bildirmek
tedir. 

Holandanm Sint Annaland kö . 
milr vapuru bir mayna çarparak 
bat'llıştır. Tayfası Schirland isim
li diğer bir Hollanda bahkı-t g<'Mi 
si t .. ""tfmdan kurtanlmr1<tttr. 

5225 tonluk "Tiberten" isminde
ki fngiliz şilebinden bir aydanberi 
haber almamamıştrr. Vııpurun bat
tığı zannedilmektedir. 

Norveç bandıralı Liosra vapuru 
batmıştır. 

h'ALYAN GEMİSİNE TAACRUZ 

Hltler • Musollni milllkatı ya
pıldığı sırada, Alman tayyareleri 
5.000 tonluk Tino • Primo ltaıyan 
gemisini bom balannşlardrr. 

Almanlar geminin bir mayna 
çarparak battığını iddia ediyorlar. 

Sovyet - Fin 
müzakereleri 

Fin kabinesinde yakın· 
da tadilat yapılacak 
Pan., 19 - Helalnklden alman 

haberlere göre, Fin hü.k6metin.in 
bal'llJ muahedeainin tatbilana ait 
muhtelif teferrilatı Sovyetlerle 
müzakereye memur mümeailleri 
Paaaikivi. Valnı ve Vonoma dlln 
Stokholın tarikile Moakovaya ha • 
reket etmiştir. 

Müzakereler başlıca şu Uç nokta 
üzerinde cereyan edecektir: 

1 - Yeni hudutların kat'l su -
rette tahdidi. 

2 - Diplomatik milna.sebetlerin 
tesial. 

3 - Ekonomik münaaebetlere 
taallflk eden uıeselelerin halli. 

Sovyet hükumeti FinlAndiya ile 
bir ticaret muahedesi yapmak ta
savvurundadır. Bundan maada, 
Norveçle yalnız ticari mübadeleler 
tçin değil ayni zamanda Rus em
Uasmm laveç garb sahili limanla
rına ve Norveçln Atlantik sahiline 
trans·t olarak sevki için de muka
veleler yapacaktır. 

Stokholmde çıkan Aftop Bladet 
gazetesi Moskovadan aldığı bu 
haberi verirken Rusya emrine 
serbest limanlar tahsis edilmesi i
çin her iki İskandinav memleketi
ne müracaatlar yapılacağını ıöy -
lemektedir. Maamafih bu liman 
henüz kat'i surette tesbit edilmlf 
değildir. 
Diğer taraftan Finlindiyadaki 

arazinin tahliyesine her iki taraf
ça nihayet verildikten sonra Fin 
kabine.sinde değişiklik yapılacak -
tır. 

Sovyetıer tarafından işgal edi -
len Fin topraklarında örfi idare i
lan edilmiştir. 

TARZAN'm en müthiş ve en fevkalade maceralan .•• Esrarengiz 
balta gİrmemit orman .•• Dünya hakimleri filler.. Afrikanın 

' dev goril maymunu .•• 

TARZAN 
"MAYMUN ADAM,,a KARŞI 

TCJAKÇE SCZLCJ BOYOK ve MERAKAVER FiLiM 
Baş Rollerde : JOHNN V VEISSMOLLER ve MAUREEN O SULLIVAN 1 
. BU PERSEMBA AKŞAMI SARAY sinııııı• 

• • • 

1~------------NOT-

i Cinayet ve hilekarlığa 
ı karşı şiddetli riıücadele 

MEMLEKETTE ytrlimalı kullanmak, tasarruf için lll'op&. 
ıarıda yapılır. içki içmemek için, hayvanlan himaye için 

cemiyetler vardır. 
Buna mukabil - ne tuhafclrr ki - memleketin birinci derecede 

muhim o!an umumi aı.l~k ı rl.hatini kuruma&: için ne propaıanda, ın• 
teıkilat, ne mesul ve vazifedar bir makam ıörününüz. 

Hdouki • buıün · veya öteclenberi, halkımızın umumi alıWc 
sıhhatinde bariz bir bozukluiu, baılıca, fuzuli cinayetlerin 'bolluiu 
ve hilekarhiın aalcm bir hal almasında l'ÖrüyOhlz. 

Caninin ani olarak cloiduiunu bugün herkea bilir. Fakat 
bizdeki cinayetleri kısa b~'-" 'eri halinde takip etmeniz, onlann daha· 

, çok cehaletten ileri geldiiine kani olmanız için kifi ıelecektir. 
Hilekarlık, halk tabakalan araamda, burrün naınus ve .ıJik. 

la alikası olmayan ba kar vasrtaaı telakki olunuyor. Buau his, 
:ıadece, belediye abıtaaının eline bıralm-.ak safdilliğiyle tedniye 
kalkııı>•co-uz. Halbuki memleketin neresinde bir çöküntü Ye bozuk
luk görülürse maddi ve manevi mücadelemizin o tarafa çenilmesi 
lazım gelir?. 

Umumi ablak aıhhatini koruma iıi hayvanlan himaye iıinden 
daha mı az mühim?. 

Ahliki uafm önüne seçmek için i1e 'n müeHir vuıta sü
rekli ve teksif edilmiı telkin olduiu malUmclur: 

Eılci tabiriyle irıat ve tenvir. Yeni tabiriyle siıtematik pro. 
paıandL 

Bir defa ıilih taıımayı en Wiyük fiddetle menetmek, soqn Gı, 
~ir ve köylerde halk t~t'bakalannm mutlaka filtre olduiu ilk ve 
orta mekteplerde mütemadi irptlarda bulunmak, velhaııl aiate· 
matik bir mücadele yapılmayacak bir ıey midir?. 

Bunun için her yerde fahri cemiyetler kurmaya delwt 
zannediyoruz. · 

Her halde halkımızın umumi ahlak ııhhati neden balamarz 
kalmıştır.?. Bunu önlemek için 
,idd•tli bir mücadele açılmaz?.' 'il. rn-.ı/J.. .. a .. ç 
Bu, bizim hallcçılıimnzda en acı c:JI... .(./Pı.Kıı.1 
bir ıual hanesidir. 

i _ .................... ·--------·--------···-.. ·---
------------------------------------------------------------------------

'Hayati sahanın 
felsefi kaynakları' 
A VRUP A dUnya.smı:ı son çil- t !ZayUtle çoğalırlar ve iki tcza-

gınlık senelerinde yabancı ~Ut ara.smdaki tezat beeeriyeti u 
ve mildafaaaız milletlerin toprak- c;ok istikrarım bir hayat şekline 
larma iddia ha1tımu müdafaa eden ,-e nıtırablara, iktmadl UzilntUlere 
istila tezini kah filoeof Niçe'nfn <'üı,Urilr. 
kuvvet hayranlığına, klh kont T&biatlle bu ince riyazi netice
Gob;no'nun "Irkc;ıhk" nazariyeeine 1P-rden birçok insanlar kuakula.n
ve kA.h ham biyolojik teli.kkllere dı; tellşa dllşttl. Malt Us tsavarf 
bağhyanlar vardır. Gerçi pancer- 'bir vaızla bunlar& imsaki, et ye
manizm doktrinin bir iktibas ve meme~i. taaamıfu tavsiye ediyor
taklid kitabi olan lnclllade dolra· da. Bu tamyeyt belkf mutec:Uller 
da dofnıya mOtefelddr lılbnlerl Ye lranaatklrlar clinhıdller: Jtllrs 
yoktUI'; "Kllea • ve Hlsmnsm efYll 
delem,, kitabın- Yazan : kullanmaktan; o-
dald blltün ma- burlukla yemek • 
teryaliat vecize· 4"., iZi .4 ,./ .- - .- /J ten çekindiler; fa 
ler bugünkü mu- .u.,. A. J'I~ kat bundan ~
harib ve hak id- likeli ve an&l'list 
c!i:ı edici Alman~anın kütle mü- t:ir ahllk neticesi ~tkarmak akıl • 
mesaili olan Bitlerin zat! felsef1 ı ırma gelmedi. · 
kanaatleri ıanılır. Bunlar öteden. Buna mukabil ırkçılığın nazari. 
beri aöylenmiş, tekrarlanmış ve ye<!lleri büsbütün bqka manada 
Alman milletinin içtimai bünye- ve haşin bir ahlak çıkardılar, onl~ 
sinde hayati mefhumlar halinde n ilham veren mütefekkir MaltU
tebellUr etmlt olan birtakım fel- atin mine olarak ırklannm ıerefl 
sefe doktrinlerinin akisleri. ve ni- ve ıııyaneti kanaatlle ıöyle haykır· 
hayet hakikat sahasında ameli dılar: "Vatandqlar c;oğalmız! ve 
tatbikler~dir. İşte bugün totaliter mütemadiyen çocuk u.tilne çocuk 
memleketlerin matbuatında ve li- r1eydana gettrinlz! Hendesi teza
derlerinin propaganda nutuklann- ) Ut bize en kısa bir umanda lA.. 
da sık ıık yer alan (hayatı saha) zmıdır! lş bqmda bunun ötesi ili• 
tabiri bu felsefi kanaatin siya.si i- ze endişe vermesin! .• Bu meseleyi 
fadesidir ve memlekete göre bu kuvvetle ve lcabmda silahla hal· 
muhtelif ve kı.~ vecizelerle başka ledeceğiz.,, 

bqka istikametler alır. Tl Bia- Bu 8 ti - ı · d d 
mark zamanmdanberi Almanlann ure e ıoz enn e urmue 
"Drang naeh ostem = şarka doğ. olmak için başkalarmm toprakla
ru,, parolalarile İtalyanlarm "Ma- nnda, başka dil konuşan, dinleri 
re nO"trum = Akdeniz hulyalan v~ hisleri bll9bütlln ayn olan "9 

. . . " dilnya mikyasında medeni varlı:klar 
bu kabıldendır. Bılbassa Almanya- g·· t ki l*l 1A,_ ... 
da hlklm olan (hayati saha) ka· 08 eren ır arm var.. an ..,....e 
naatı, basit milletler halinde ve ne hendesi, ne heaab! lumı•tlere 
lsUl& kabiliyetlerinden uzak ola· dayanan ve dalı& ~yade cebir 
rak YIOIY&n ırk1arm yurdlarmı ar- manzarasm~ arzeden hır teayilt ~ 
ren ırkmdan olan bUyilk milletle- T'lldıl~r. Böylece beUd de fantulk 
re terketmek mecburiyetinde kal- ::!1'~~c:Sile orta~ae:ıtııan Mal
dıklan kanaatindedir. B·ıgUnkU da (hayat1 ~:)~ailem-:=:~ 
harbin esaa hedefini tayin fdpn en şiddetli Urenl " 
m.Uhlm 8ebeb budur. ve onu 8 ere 80?8 

Hakikatte (bayati rAha) fikri meşnı bir barb vurtam oldu. Bu
ilk defa 1798 de meşhur İngiliz gün . nüfus ölçUsU il.e. hayati ~· 
ıniltefekkirlerinden Maltus'un ••nt:- d~n~ amızm . muhtelif yerlennde 
f nal l hakkında bir t ril- gıtgide gefllllemekte, .Aayada ay. 
ua pre P ec lardanberi Japonlarla Çinlileri, 

lıe,, eserinde C:~~ıştıral. :-ıuı.ü~krinkak Avrupada Rwılilrla Finleri ve me
ı~. unmı~ mu~nt m U.9<; e 8 denlyetin en ös çocuklan olan en 
ı·or kuvvetin futuhat arzularJna büyük milletleri döğUıtünnekteclir 
ilham veren bu cüretklr İngiliz Şeytan fikirli Maltu. devrinin en~ 
moraliati bu fi'trini siyasi bir malt- ~e duyan iıuıanlanna gıda obur
~atla ortava atmamıştı. Bu mUte- tuğu yerine kanaati, kısmi perhizi 
f ekkire göre yer ~stUndekl nad deva olarak ileri ıUrUyordu. Hal. 
eteler ilAnihay? ~ogalsaydı, 0 ara- buki yirminci unn me<\en! iman
da nllfus da ıstıkrarh bir adedde lan bolluk içinde ağız haklan olan 
, e hendesi bir tezayUUe istifade gıdalarmı keserek açlığa ruı ot
f debllecektl. Fa.kat eeaımıda yara- dular ve blltUn varlannı yoklannı 
r'ılm11 oldu~ gibi yerinde duran medeniyetlerini mahveden aillhla
herhangl bır toprak mmtakaaı ra aarfetWer .•• 
Mahsul maddeleri itibarile hudut. 
ruz bir m.ikyuta artamaz. Nüfusa 
ıeyrek bulunduğu müddetçe an
rak en münbit toprak parçalan 
ıeredilir; fakat halk günden güne 
r rttıkça da mahıulce daha fa.kir 
olan parçalar da işlemeğe başlar 
'e bu suretle randman dllşer; 
1 endesf tezayüt d'l dizginlenmiş 
< lur. Halbuki Maltilse nazara'l 
hrrak maddeleri billkis h8abl 

G9liba bu gid~le harbin hilkati 
beşerde zaruri içtimai bir tezahür 
ve (Habil JÇabil) kavıaamm bir 
ata miruı olduğu kana.ati umumi. 
leteeektir. Bereket versin 1d d6fll
ıen Dd ztımreden biri BUDıUn ve 
akllaellmln mUme.ssilldlr; tnsanMr 
namma yeglne Umldlmh ve teeeı-
llmlz budur. · 

' Dr. R. ADA.8Ali 
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~~YJ;~ti_, 

omanya Hariciye 
Nazırının nutku 

Uillirc<ı, J9 (A. A.) - Ayan mccluıi.nde bir nutuk. ira.rl ~den Ga
fcııko enerjik bir .lis.:ınla şimdiki Avrupa füUlatındıı Iıomnnya.run t:ı
mamlyle bitaraf knlac:ığını, bUtlln d<!vlctlerc, lıfllıMSa. konışularuıa 
ka11:ı dostane bir siyo.t.i"t tn..'dp cdeccğlnJ, istikliHini ve tam:ı.miyctinf 
anrsılw.a.z bir ntlmlc korı.ıyaceğmı söylemiştir. 

Pudapeştede T u11anın taşması zarar verdi 
Ilucln.pc te, 19 (A. A.) - Donlıı.rm erimesi dolayı:ille 'l'ur.a'ıun 

ımviyesi yükselmcğc do\·anı etmiştir. Sular yedi bocuk metre kadnr 
yUksclrni§Ur. Şimdiye l:nclıır sıılarm bu kadn.r yükseldiği g6riilme
~U. 'l'uun'nrn Blhillc.ri ve ndnlan hemen k!milcn su nltmdn kalmı!i
tır, Has:ı.rnt pek bilyülttür. 15 bin domuz boğulmurıtur. 
Bir Holaıida vapuru ba tb 

Am tcrdnın, 19 (A. A.) - Annalnnd isnı.indel.i 2248 tonluk Hol
lruıda. vapuııı Şimal denlilndc bir maynn çarparak batmreur. Vnpl!l'un 
mürettebatı kurtarılnn§lJr. 

İngiliz :;affı hnrp ge:nilerine bomba düsmedi 
J..ondrıı., ıo CA. ~\.) - Sknpaflov laerlnc yn.plln; Almnn hava 

akını hnkkındıı. salfı.hiycttar mahfellerdo hiçbir sa!fıharb gemisine 
bomba isabet otmOO.lği hatırlatılmakta ve Alınan tayyarelerinin İngi
li~ harb gemilerini hru:ara uğrattıklarmn dair Alman propaganda teş
killu tarafındruı ileri eUrUlen hayal rnalumlU iddialar bir kere daha 
tı>.kz.ib cdilm~lcdir. 

Amerikada 9 milyon İ"'siz var 
\·nşlngt-On, 19 (A. A.) - Amerikanın en bliyük smn.i ve n.melc 

teşckküllcrl Ruzvclt.c bu senenin ill: iki ayı Jçindeki fşsiz:Uk vaziyeti
ni gösteren istatistikler \•crmlşlerdir. Bunlara nauı.rnn Amerikadnki 
jqııizlerln miktarı ns~ 9 mil~·on ile az;ı.-nt 12 milyon arasında teha
lüf etmektedir. 

Fi'ansız ve İngiliz nazırlarının seyahatleri 
l'a.ris, 19 (A. A.> - Posta ve telgraf num Juli n tayyareyle 

l.ondrnya hareket ctm4tir. Naur Londrada ik.I mcıniel:et arasında
ki po:ıtn, telgraf vo telefon muh:ıb2rntnıuı koln~ ilujtınlmnsı imkanla
rını nrcı.5tıracak:ttr. 

1ngillı: müstcmlekit na.zm Makdoruıld l<'nın.m; mUstemlektlt nnzı
rı Mıı.n~el ile görliştükten sonra Londraya hareket c~tir. 

DUn ak. :un nr~rc<lilen bir tebliğde iki mlistemlckc idare.ı:i ara
sında dcvrurJı bir i:J birliği temini için Londrnd:ı \'C Parlste te§kila t 
'"ticuda getirileceği kn.ydedilmektedir. 

Halide Edip dün 
ilk der ini verdı 

• (Baıtarafı 1 incide) l söylerler. F&k&t bu, wıun !en& oı
pro!esörler de Ealond:ı yer almı§lıı.r- duğwıs. deWet etmd o da, ,Upllesb 
dr. zamanm bUtUn edipleri gibi böyle bir 
Bazı ııro!caörlerln yer bul&mJya- yere ınraaıra gttmııı, çakmıtı. çakı§tır-

rıı.k Uı.lcbo ıı.rnsma. rukxotıklıırı da mınttr.? 
görWUyordu • .Nihayet sa.at bco buçu• Şeksplrln bflglsl, o vakit kc.ndJsi· 
ğs. doğru Hailde Edip hnrarcW tua.- ı:ıln aafmda bulunan herhangi blr ın
hllrlcr ve sürekli nlltl§lnr anısında sanın elde edebtıcceğl malOrnattan 1-
.kıxıternııs kUrfltlBUne çıktı, Kalabnlık buettı. Coğra(yıı malO.matm blr ınJ
ltilrsUnUn önQno kadnr her tarafı anı olarak Bohemyaya gemJ yaııaotJr. 
iaUIA etml ti. mam g&terUcbntrı (gillllşmeler) 

Halldo Edip, umumi lczıı.hllr ka?JI- şebplrln cbcdUiği maıcımatmdan gel. 
anıda epeyce hcyecıuıl~tı. Şeks. mlyor, bu, bUtUn hayatı pek yükaek 
rılrln dUnyıı. edcb1yatmdak1 mcvkinll ve derin anlayı§ vo ıuııo.~mda.n doğ
anlatııcaktı. mu§tur. Felseteııt, sadece hayat felse-

KC!lcllslnt ünivenılteye getirenlere tutnden fbarcttır ... 
u~ekkllrlc eöze ba,Şla.dt. Bunu mUte- Hnllde Edip unıumt b!r zevk n 
akip 1lnivcrsltenln ?.amanla nasıl dikkaUe dinlenen de?'linf biUrlnce ge
yül:scleceğinl izah ederken billıassa ne aynı §fddeUe a.lkışl&Ddı. Buna mıı. 
7.-m:ıne kelimesine doku:urak dedi teaklp kQnıtıye çıkan rektör kendl.t
kl: nl tebrik ettikten llOllra, ilk kadm 

- Zruns.nc modny:ı uymak demek- protesörQn bUytık bfr ilmt ehllyet ve 
Ur; gcçlcJdlr. Halbuki tlrılveralteden s:ılAlılyeUe verdiği bu dersten duydu
bcklencn bu değil, daimi rurctte te- ğu lntıbnları sevinç ve UUhar kt-llme-
kll.mWe d~ yUrtımcktı.r.,. lcrlle ifade etti. 

D ğerll kadın profcııör bu ba§lnn· Saat on dokuzda belediyenin Tak. 
gıcı yıı.pt.Iğı smıc!n hcyccam g1!ÇMl,,U. mm gufnomında, Halldo E4lb!n §ere· 
Halide Edip bir buçuk s:ıat sUren flne husus! bfr çay zlya!•U ver!Jdl. 
dcr&!.nde, btlttln dll.nynca tanmmı3 Vali ve dlıtcr birçok zcvnt da da-
<>l&n İngiliz dAhl cdlb!nln herkes tara.- vcUDcr nramnda bulunuyorlarclr. 
:tından bfilnmlycn hususlyaUerinl, 
o.hslyct ve lmdrcl'lnln Cmlllierinl ıuı-

Jdn, 1'akat catılı. t&tıı. nllktcıl bir §C?- Almanyad~ lla lk 
kilde anlattı. Bu Um1 mevzuu kol:ı.y- ~ 
Jıkln d!nlenecck ve i:ıtitade edll~ck 

blr hale gcürmcğe muvn.ftak oldu. 
Gazete etıtunl:m:ıda bu bUyUk der· 

m yncn nakle imklin olmndığ'tnıı. gli· 
re, biz ıındecc Halido Edlptc görlllcn 
birkaç hususiyet lteydcdeceClz. 

Şckspirln yar.ılo.rında nnlatlığt t.ck 
evı:tıtstnden bahsederken t"il1Unıslyc

vck ckd! ki: 
- Bovdlğt kadmt alyah ııa.ı;lı ve eıı

.mcr olanık glSstcrlyor. Ye !cn:ı oldu
ğunu söylUyor. Zaten esmer l<admln• 
ırm ço:U fenadır! ... 

:Kadm ~rtııı bu nUkteai gU. 
lll§melcrl muctp oldu. 

Bundan sonra Şekspirin eserlerinde 
yarattığı lmml•terlcrl !illylo i!adc clU 
- lngntz dftlılsi yllzlcrce karnkter. 

den yalnız d!lrdOntl trunamllo fena 
olarak tanılm.t§tır. Dunlarm lldsi er
kektir. Galiba muvazene temıı için 
buna Ud do ko.dın n~ve etmiştir. 

Şelı:splrln eserlerini bıı§kıı.lo.nnm 

(Bcıtaraft 1 İncide) 
Dans yerlerinin kapatılmam i.. 

çin emir verildiği bilt.1irlliyor. Bu
nun sebebi henilz malılm değil. 

clir. Sulh te§ebbüsleri neticesiz 
kaldığı takdirde Almanlann yı:. 
zın 7000 tayynre ile lngiltc:rey~ 

hücum edeceklc1·i şayialar ara
sındadır. 

l!.."vvelce martta yapılacağı işac 
edilen bilyük taarruzun §imdilik 
kalmış olduğu ıivayet ediliyor. 
Alm:ınyadaki talebemiz, tatbi. 

kat için lil7.umlU olan müessese. 
lerc sokulmudıklarından şikayct
cidirler. 

Askerlikleri gelen talebelerimiz 
çnğırıldıklannclan dönmek için 
hazırlık yapıyorlar. 

Mülakatta neler 
konuşuldu 

(Baftarah l incide) 
nıllli nuı.rşlıırmı çalınnıt.ır. Trenden 
önce HIUf>r merek Mıınollninln 
elini sıkmı!j, miltcakibcn Çinnoyıı 
ısclfı.nıln.mıştır. Bitlerin nrkasmdnn 
httr:ciye ııazırı Ribentrop irunjştir. 

liitJcr VI'! Mn 1ini lotnvı teftiıı 
clti:kt.'111 sonrıı hariciye ll l;trları i: 
le b!rlikt.e Musolininin VB.!;oımnn 
geçerek dcrhnl müzakereye b:ış • 
lrunıelardır. 

Görilr;mc esnasında Bitlerin ve 
M'uoollninlıı nınlyctleri ve Musoli
ni ile Drcnncr'c gelmiş olan sefir 
\•on Makenzcn ltnlya.n husu.si tre
ninin başka bir ,·asonundn knlnuş
lnrdır. nunıar nra.smdn ltalyımlar
dan ba.şkn Muso\ininin huı:aısi da
iresi §efi Sebnstfaııln!, hıı.rlciye hu
susi kalem direktörü Anfuso, pro
t.okol Befi Ge>is .. cr Colsin, Bolum 
valisi ve bu vilayetin f~ parti
si teşhltııtr F,!:fl bulunmaklaydr. 

Alınanlıırdan §1.1 zevat hazır bu
lunuıaktüydı: 

Matbuat 11efi Dr. Dilrih, J."ülırc
rin n."JkCri ,.c §a.hsi yaverleri albay 
Şmund, Borman, b:ı.ron \•on Döm
bcrg ve hariciye ıı:wrmm maiye
tindeki diğer ıe,·at. 

MlllıUı:at iki buçuk sn.at sUrmü.5, 
mUtca.kiben Musolini ve lUtler 
mMnlE'k"tlerinl' <l"nmfüderoir. 

Musolini - HiUcr mUll!kab lıak
lon::.'\ TI.omada §U toblif tı"§Teilil
~tir: 

"Mu.solini vQ Hitlcr bu sa.bs.lı 
Brcnncr'dc Musolininhı vagonun
Wı ilti bı.ıc• •c saat cilrcn - ....,ı 
bir mU!Akııt yapmışl:ırd.ır. Müla
katta kont Çiano \•e von IUbbcn
trop lıa:ar '!mlunmtıflla.rdır.,. 

Eyüpte heyelan 
(Baıtara!ı 1 incide) 

le düzclmcsi için h!dlao yerine amele 
cönderml§Ur. 
:Mun:ıa!ih heyolAn yııJmz bu nok

tncıa değildir. Dmmn diğer b1r yerin 
do de çatlaklık ıısrnımu1wr. 
Kaymakıı.m Salt YUool beyelAnın 

bir ay kıı.dar evvel ba§laD11!1 olduğu
nu, heye!M yerine muvakkat bir dı
var yapıldığını ,.o e11&11lt tedbirler n
lmı:nası fçln htıdlsenln belediye me
zarlıklar mtldUrlllğUne bildirilmiş ol
duğunu slSylemlrtır. 

Yapılan muvt\kkat dıvarm, heyclıl. 
run 6n1.lnc sctcmlyOeeği son hll.dise i
le de teeyytıt. etmiş olduğuna gl5re, 
belediyenin biran en-el aaflam ve 
fenni bir set vücuda getirmek ırureti
le mezarlığı muhafaza altma alması 
n bu yolcl:ı.ıı goçcnlerl tehllkedeıı 

kurlarmasI bcklen!yor. 
ot..~ ta.rattan belediye fen mQdU

rll Nurl, :rouar §abesi mlldtıril Galip 
ve Unlvers1to profesörlerinden HAmlt 
Pamir bu sabah Modadaki heyclln 
nuntn.luısrna gldcrelc tetkikat yapnUJ 
lardır. 

Sinemacılann mümessi
li Ankaradan geldi 

Belediye ile aralannda çıkan 
tarife ihtilafı hakkında ~liyc 
vekaleti ile temas etmek üzere 
gegenlerde Ankaraya giden si~ 
ncmacılar:n mUmessili 5ohrimi7.e 
dönmüştür. 

Vekfiletin belediyeden istcdii,;1 
rapor henüz gönderilmediğinden 
m .. st>lc ~ımdilik halledilcmemi~

tir. 
Yekalet bu raporu belediyeden 

tckiılen futemiştir. 

Ccvab nlmdıkdan sonra sine
macılarla. trkr:ır görUşillecektir. 

Şehircilik mütehassısı Prost 
Eyüblin nazmı planını hnzırla

mı~tır. 

Bu pliı.n. göre, Defterdar cad . 
desinin yanında ikinci bir cadde 
açılacaktır. 

Eyüb jskclcsinde bir meydan 
yapılacaktır. Hükumet mahallP.si 
Defterdar mensucat fabrikası ci-

Harp ve' 
Türkiy 

( Bagtarııfı 1 incide) 
dır, Bu müzahcrctin ~ekli Uç hü
kumet arasında istişare mevzuu 
olmaktadır. 

Bu isti~areler bittabi iztizahcz. 
run sualindeki ikinci kısma taal· 
li'ık eden hususatı da nazarx itiba· ı 
ra almıştır:• 

.Mebuıı Cary, İngilterenin prk 
kuvvetleri l:mn.:ndanı ile Cenubi 
Afrika başvekili general Smuthıı 
arasında yapılmakta olan askeri 
müzat:erelcrdc Tilrkiyenin de 
tccısil edilip edilmediğini de sor
mu§tur. Dütler "U cevabı vermi,_ 
tir: 
"- Türkiye ile isti§'!reler ya· 

pı1mı! ve bu istişareler Türkiye 
ile idame olunmaktadır." 

TORKIYE HARP iSTEMiYOR 

Roma, 18 (A.A.) - "D.N.B." 
Popofo di Roma gazetesine gö· 

re, :lskandinavyada garp devlet
lerinin llGradığr siyasi mağJObL 
yetten ııonra gerginlik Fransız

larla İngilizlerin naı:an dikkatl
rü şarka ve bilhassa Türkiyeye 
tevcih ctmi~tir. 

''Son zamanlarda Türkiy~ye 
gelen harp levazımı makbule geç
mektedir. }l'akat bu, Türkiyenin 
garp devletleri için Seyyctler Bir. 
liğine kar)-I harp sahnesi olmak 
istediğini benilz göstermez. Bi· 
lakis bazı mehafilde Tilrk - Rus 
mUzakcrelerinin tekrar başlanıl
ması beltlcnmektedir." 

Bundan başka ayru gazetenin 
Paris muhabirine göre, ötcdcnbe. 
ri Frans1zlann ağ2:1 Sovyetler 
Birliğine µr§ı mUmasil tehditler
le doludur. Ancak filiyata gelince 
iJ değişir. 

İtalyanın hattı hareketine ge
lince, İtalyanın harbe karışmama
sı Alpm ve Manş denizinin öte 
tarafındaki bir sok kimıelerin 
hülyalarını bozmakta ve plütok -
ratlann gözüne batan bir çöp 
mahiyetini almaktadır. İtalyan 
kömürlerinin ı>erbest bırakılması 
onun bir delilidir. 

Ciomale d'italya gazetesi de 
kaydediyor ki, Fransada olduğu 
gibi fngiltcrede de hiç değilse 
nümayi!lkar bir hareket istenili· 
yor. Daha bundan bir l:nç ay ev
vel İngilterenin mali faikiyeti ve 
kaynakları garp devletlerinin en 

miıthiş silihlıın olduğu hususun.. 
da ısrar edildiği halde §imdi harp 
eğer bugünkü §eklinde daha de· 
vam ederse Almanyanın herhalde 
garp devletlerinden daha iyi ve 
daha uzun miiddet mukavemet 
edebilecek maddi ve m<ıncvt bir 
vaı:iyettc bulunacağını söyliyen 
birçok kahinlere tc adiif edilmek· 
tedir. 

TORKIYE - ITALYA 
MUNASEBATJ 

Berlin, 13 (A.A.) - Correire 
Del Tieino gazetesinin Roma mu. 
habiri İtalyan siynsi mahafilinin 
Sovyet matbuatı tarafından 1tal· 
yaya karşı almmıı olan \'aziyette 
bir değişiklik olabileceğine dair 
çıkan haberi katiyetle tekzip et
tiklerini bildirmektedir. Binaena
leyh Moskova ile Roma aracında 
yakınlık vukuundan balmedcn 
şayialar katiyen asılsızdır. 

Bu muhabir •ynı zamanda Tiir. 
kiye ile İtalya ara&ındaki müna· 
sebatın çok samimi olduğunu ve 
her iki memleketin Balkanlzra 
ve Akdenizc Sovyet nüfuzunun 
yayılmasına m!lni olmak için ay· 
nr siyaseti takip ettiklerini iliive 
ediyor. 

Diğer taraftan TUrkiyenin 
Rusyaya kar§t olan vaziyetinde 
bir değiıiklik vukuunu gö.teren 
hiç bir alamet mevcut olmadık
tan ba§ka Türkiyeı:ıin müttefik. 
lerle olan münasebatı daima ga· 
yet sıkıdu·. 

''TORKIYENIN VAZiYETi 
HARBiN YA Yii .'\!ASINA 

MANi OLUYOR" 
Roma, 18 (A.A.) - Havasa· 

janaı bildiriyor: 
Ciyano ailesinin gazetesi olan 

Telegraf o, harbin uzun süreceği 
tahmininde bulunmaktadır. 

Fin • Sovyct sulhu ve Sovyet
ler Birliğine kar§ı.. harıbc girmek 
niyetinde olmıyan Türkiycnin va· 
ziyeti harbin yayılmasına mani 
olmaktadır. Diğer taraftan muha· 
riplcrin müstahkem hatlara karı1 
bir taarruza geçmeleri az muhte
mel olduğundan harp bir yıprat
ma harbi mahiyetini göstermekte 
ve her iki taraf bu vaziyete kat· 
lanmaya aynt derecede haıtrlan
mış ve boyun eğmiş bulunuyor -
lar. 
---~--~~~~~----------~ 

Harbin durması ihti
malinden bahsediliyor 

(Baştarafı 1 incide) Vcl.s, ÇllI'§rullba. gUnü Nev·yorka 
nu gösterir gibidir. hareket edecektir. 

Bu ajansa Berlindcn verilen Vcls dün papa. tarafından kabul 
habere göre dünkü mUlakatta edilmiş, :rannıda e>lli dakikn kal-
. l l 1 m:ştır. 
şun ar karar aşı:_rı mı§tır:. .. ..•.. TAYMIS SULHU iMKANSIZ 

1 :- İtalya, luzum goruldugu CöROYOR 
takdırde Atmanyanm yanı başın· I , . 
da 1 k A h b. . t• k Londra; ıs (A. A.) - 'Iaynııs o ara vrupa ar ıne •ı§ ıra . . 

d kt. gazctesı, başmnknlosınd~ Almnn. c ece ır. 

2 - Moskova, (Ro.-na - BcrlinJ yanın bugünkü ricalile hakiki uir 
mihverine alınacaktır. sulh yapnınnın imkansızlığı n~L 

İtalyanın bu husustaki muvafa- kar olduğunu söyliiyor. 
kati, yakında Moskovayı ziyaret Bu. gazete, Almıınyanın Bo. 
edecek olan Ribentrop tarafından hemya, Moravya ve Polouyıı. üzo. 
Molotofa bildirilecektir. rindcki kontrolü, harpten sonra 

MUS01 .. 1~·ı BUGÜN ''Er.su~ 
GORtlŞECElC 

J~rl!i, 19 - Brcnnordcn avde
tinde Hltler lıü.nlhto bir mUddct 
durmuş c.oııra Borllne doğru seya
hatine devnm etmi§tlr. Hltlerin 

d& muhnfn.za etmek flt'ZUSU mUt. 
tcfiklcrcc tnsvib cdilc.miyeceğinl, 
çünkU müttefiklerin, sulhu tcms 
için zaruri olan birinci §artlariylc 
tczad te:1kil ettiğini söylemekte. 
dir. 

•;nnnd:ı tcsj3 edilecektir. maiyetinde bulunan ze-rat HiUerin 
Hükttnll!t mahallesinin arkn- pek: memnun kaldığı bu mntA.kaun Tayrnisin makul<$i ~u netic"ye 

Alman - ltnlvon mUnB.l!Gbctlerlnln \•anyor: sında sahil tarafında. bir pnrk vU. "-· 
çerçcvosl içine ı;lrd.io~. fakat ba- ~erlinden, l!oskO\·adan veyn. 

cude l"'eliriJcccktir. ~ · · b -""--o zı ecocb1 · mah!cllennın U•ıuru• Roma.dan çıkan muazzam projo-
Spor sah:lsının Dügm~ ccilcırdeki • ., .. .,a.s,..onel neticeler b..:ı·lom"""ı· i 

.....,_, " tll' ......... • !erden hi~ birisi Pariste Ye Lan. 
bir bostan yed Jstinıl5.k edilerek çln hiçbir sebeb mevcut olmadığmt • • .. yazdığı doğru olmadığı lmnıı.atlnde

ytm. ÇilııkU e::erlerlnde kendls1nc nlt 
bQtlln hımıslycller, doğduğu kas:ıb:ı.. 
yı bntrrıatan taavlrlcr var. Şwptr 
orta. halk tab:ı.laıımıdandı. Burjuva 
olmnk ftlbarile eserlerinde bu bal.km 
ı Oliln ko.rakterlcrinl canlandırmıştır. 
E;ond.lıMln :Ccııa bir adaın oldug-una 
dair btr ecy bllmlyonı%. 

inşaat kararlaştınlmıştır. Spor be}ıın oylemcktedlrler. Irada bır an bile nnzan ıtıbnre n. 

Bu nabah ekspresle sabası Eyühün cenubi garbisine Diğer ta.raftan Musollnl do ge - 'lınmağa değmez. . . TeraJtlÖ 

ı I isabet ctmektcdb·. ceynrıımın do!tı.ı Ronınyn. nvdct MACAR HARİCiYE NAZIRI Şı~li k~ ~ f 

'Burjuva AdeUerlndcn aynlroadiltı 
l(lin bueım hay.atını blT.dcn g1%1emtz· 
Ur. 
;mserıertnde aiyah eaı;!ı olanı.k g!Ss· 

terli~ ee:vgtlls1n1D bJle o r.ıı.mandııp 
Jtt,lma reımlne ba}alırsıı s.ı.rı~ın oı

dul1J gnrtımr. BUyt\k şairin zamı:ı.. 
nm<1alrl bir içkili loknntaya gittiğini 

ge en er etmiştir. o ROMA YA GiDiYOR kaç difteri VI taı~~ 
lki ha!t.ı. evvel Maca.ristnn:ı. r;i- ZAYl -- 330·331 senelerinde Çen- Musolinlnln bugün Vel.sle goril _ Bud&peşte; 18 (A. A.) - Ba~- ~ta.lığa. tutula.J1 ;, 

den Sivas mebusu AbdutTahman gcl.l{öy havuzbafI llkokulundan alrntJ şeceği ha.her veriliyor. Bu esnada. vekil kont Pol Telek! yann IW· l mü§t.ür. .. . ~ ~; 
Naci Demirağ dn bu sabah dön. olduğum ş&lıadctnıuneml zayi ctum. Almanyanm sulh ıınrUarmt bildi - yaya giderek 10 gUn kadnr knln.- Sıhhat nıUduril '1J 

Yenislnl alaca!nndan t'sldflfnln bUk- ......... tir B tlar unta.rdır· 1n ~-AbJı' 
mUştür. Bundan ba§ka memlek~- mll yokbır. re~ · . u şar . . ş · - caktır. Bu scyahııt h'l.lSusi ma.hi. ziyct fu:crtne.~et~JI 

gizli denız hAkıuuycttino nilı.ı.• • u~..-
timizlc mübını i!ilerc girişmek is- KarıtllW Deroı.t.u 10bk No. 1 ~ yet vcrilm~ CobclUttarık ,.8 Sil- }-ette olmakla bernber, kont To- Beyoğlu ~,~ .. • ııı 
teyen iki Ingiliz maden mUhen.. A6&b otlu Otll\lUl :tı'!krt llmltau veytin se~t.w. Alman ınUstem- lckinin yanında. refilaı$ Ye kı.rı emir verilcus~;,.c:S-~ 
disi de Sempton ekspresiyle gel. • 933-M aenu:lııde tlıaırtıdal' ı:s !n- letelerhun iadesi, ttaın.nın mn.- olduğu hald~ pa.ekalya cenllkleri tathlrat yar>tu:.

01 
fel1'1~,. miştir. 1 et Ultokuldan aldığım 468/1 ayılı teml~e emellerinin tatm.int. oı;a esnuında Musolint ile Ciano· ta.. lerln kapatıı:ııııı... d " 

. • p.hadetnaroernl znyı ettim. Yenla!nl ve §arki Avrupada vnziyetin dc~ış.. . nıe'-ctı 
MUhen!tıslcr buradan Anltar:ı.- çıkartn.caıtımrl:ın eskisinin hUkmll memc:ıi. Bohcmya vo Polonysyo. rafından knbul edilmesi muhte.. bir salgı.n 

ya gideccklC'rini söylt,mlrıkrdir. yoktur. :H ~"· ~ nMnr tnuhbıriv~t wrilm().'!ı. 1 mel bulunmaktadır. söylernin\r. 
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'~rı t çıga demirlemeli, o zaman mister Kurt 
l llykceleri gemide mahpus kalacak. biz de 

lngiliz detektivi kendiail e alay etmek istemedik· 
!erini hali. anlayamıyor, gururlamp duruyordu • 

~cc ı,_, ll uyuyacakbk. · MüfettiD Hidek.ichi asabt asaıbi 
~ "'lltğı y;ı?r· sandalyasının üstünde hareket e-
'~ ~ı~le Y~ pişir fenası bunu o da biliyor. Hakkın diyordu. Hele bu kolalı yakalık 

01~~ ıçınse Şerlok Hol· var. Eğer onu yıkınışsa yeniden da onu şimdi ne kadar sıkıyordu. 
kaliJte cet Yok. Hc!e o ba- yapmaktan başka çare yok. Ama Mümkün olsaydı, herhalde bu a· 

c ··Yı Y~antlk "tahammül edilen şimdiden sonra güvertede nöbet damI kabul etmiyecekti. Fakat bu 
ayet h"" adın bu hal bekliyeceğiıp. Ve gene müdahale lngiliz kendisine kelimesiz söyle-
~ \ı~: llrtnetkar bir n:v~raos ederse... nen cümlelerı anlayan cinsten de· 

Ya su Bu son cümİeyi hırsla söylemiş· ğildi· Şımdi de herhalde kendisı 
l'ataJt efendim • diye söze tim. Kendime geldiğim vakit tarafından yapı!an planın neden 

, larııe ~un UZadıya harici şek Mod: dolayı tatbik edilmediklerini sora· 
'Ilı ~k QYuldu. Lakin bu ~- - tın ama ben geceleri sahilde caktı. Bu iı:.i ona nasıl anlatma· 'et a~da J• a 
'ı \ıacdı ki 

0 
~ı ö~Je bir cıd bir başID13 korkarım, dedi. Bizim· lıydı.? 

&()r<lüğ.. nu &ozlennde biraz le iyi geçinseydi ne olurd~ sanki· Hidekichi bu dilşüncelerle git· 
ü ~ebilirdunı 0 garip parıltı ile Hepimiz rahat rahat gemide yaşar tikçe sinirleniyordu. Bu beyaz a· 

1 ~bne Oiabi~·"l dık. dama, şeytana planın tatbikinin 
:' ~. ltıbirı . ır Yokşa gözleri· Ofkem 1ıfil! )·atışmamıştı. O mümkün olmadığını anlatmak 

'~ erıne dT . 
-t-; teyıe . '. 1 l!Ilızin sbyliyc· sehpayı kaybetmelç benim için bu herifi çıldırtmak olacaktı. O· 

' ~ &ô~l~ ~ SÖylüyorlardı. müthiş bir darbe olmu~tu. Ayni nun programı Japon polisinin 
l ~a Qef\\ il nıı.n susmak arzuma şiddetle: . şerefine dokunuyordu. Hele istedi· 

karmak ... cümlesini tamamlıycuna
clı fal~at şunlan dü~ündü: "Ha, bu 
İngiliz daha anlamıyor mu ki, biz 
onu tahkir etmek istemiyoruz?,, 

Fakat Mister Stanley Cuppy 
şimdi altındaki iskemleyi odanın 
bir köşesine fırlatarak yerinden 
fırlarnı~tı. A~zındak! pipoyu dişle· 
ri!e f'ziyordu. Odanın içinde dola· 
şırken odanın taban trıhtalan esnl 
yordu· Ha, onu maymun mu zan
netmişlerdi. Yahut onu soytarı mı 
yapma\: istiyorlardı? 

Mister Cuppynin sesi gürlemeye 
başlamı~tı. önünde, masası başın
da sessiz sadasız oturan Ilidekichi' 
ye bir buldok gibi gözlerini dik
mişti...! 

Müdürün 
zaafı 

'O~ctt anıt h&r!dye mem~l&rm· 
da.n mösyö Dal.nuul, hariciye nezıuoe
u memurin mUdllıUnUn oda.'Jl öııUnde 
kapıcı Tcodora rast geldi Kapıcı e:ı

kl bir &§lıı4lııl'ID verdJğl 11ertıe.t bir 
sa.mlıntyet~e: 

- Ooot Mö•yO Pelmarıl- Safa &"el 
diniz; ne umaııdaıı!Jeıi ıörüıımtıyor. 
dunuz! 

Ctlnllelerfl• blr muhaveJ"9 kapDD 
açtı. 

- EYot, muhtelif mahallerde, on 
bel aenedenberl dolafıp durdum. 

- Hayreti- On bef senede Amll!l 

alzl hfç değt~tirmemif. 
- Sen de haJ.\ Oytesln Teodor •. 
Gerçl, 1k!al de .!15ylediklerl.nin tama. 

mile akırtnl dUşUntlyorludı. Fakat. &• 

ralarındakl (hiç bir 1n.flal lle p\lrUz· 
lenm.17) samimi ?ıabralara htırmeteıı 
tı.o.reket eytemJ§lerdL 

Teodor ııordu: 
- ŞhndJkl meınurlyetiJılı: nerede· 

d!r? 

- ------.::-----

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R·I 
Ba, J. O. C. yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· 
ren ll~çlar varmıı fakat, ALL· 
COCK yakısından bahsedilince 
kat'iyen mübalağa değildir. Bi; 
zat ak~am tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve de
.;amlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lum
bago, Siyatik, delikli ALI.COCK 
yakıJariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yalnlannın tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
verin etrafını kaplar. ALLCOCK 

. yakılarındaki Krrmm daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

~ -1r~· La.Jtı lanet ettiklerini bili- - İyi ki aklıma getirdin. de- ği gibi suç:>uz bir yığın insanı tev· Mister Cuppy kabma sığımyor· 
~ .t. ~ Ya: Onları bu cürmü dim. Simden sonra bizimle dost kil etmek ne kadar giliıahtı. du, iri iri adunlarla ufacık odamn 

· ~ /\ alanıış ve sustur· olsun, dü~ıan olsun gemide kala- ıçinde ellerini. yumruklarını, kol· 
_ (, ••• ) de fehbenderlm. ınarı •arardı. Fakat tekrar ıal'U et-

- ŞUphulz. terfi etmek 1çln mil- t1: 
~1 &oırnu caba Onlarda ya.nan 0 ~ Ah, bfitün bunları bu herife na· !arını hareket ettirerek do!aşıror· 

ı ~ g. ~ ve anıaın:ı d . sıl anlatmalıydı? Mister Cuppy· du. Bütün kuvvetiyle hiddetini gös 
ra.ca.ııt ediyorsunuz? - Hiç olm&7.e:ı na.zır nezdlnde m&-

- Yok canmı, tamamUe aksl. mO· zereUerlın1n ciddiyet ve "\ilsatını mll 
t.ı. ozı<zj d ~ mıy ıt Aradan biraz vakit "Cçtikten . T i -~ı...~ııes·nı .... ük d s· d. . f ' t!.~arıanu e ·bana aynı şeyı b run amano w.ı.ı..ı..w. ı n ~uç terlyor u. un ı, ışte ırsat rnr.u.tlm, olduguın yerde k&lm&mı data& etmek ıattunu diriğ buyunna.,ı 

~ cıyna~tı? o. bakışa, 0 göz- :;onra güldüm; kızcağızları hakkındaki fikri ne bu hr$lltı. En nihayet, lngilterede 
~..ı '\'!,_l.ilatıı~ n ~!tılara, kelime - Onun bu hareketi ve benim kadar yanb~U. Japçınyada bu pla· Scotland Yardda alıştığı ve öğren-

tcroln içindir. Bqka bir yere a~ 
ğundan korı..·uyorum.-, bu mUdllr u.
aıl bir adam T-ır .. "'an· ası lh'>L·A-. l de kızmam ne çocukça dedim. na en ahmaklar bile gülecekti. eliği bir lisanla konuşuyordu. Er-

i 'I o ıatan ı -~u 0 ıruyan. Güverteye çıktığım 1.aman yüre· Toodor ~o. burufturdu .,.: 
ı1J ıe ll\ana • 3.kin ifade edilemi· Bunları bu beyaz şeytana anlat· kekçe, mertçe. fakat bu lisam, hat- _ tkl!I! ortıı.aı btr.eeY-· 08 sert ne 

~ ~'lcl ra~a başka ne denebilir· ğime bir aCJ çöktü. nıak ve onu bir ahmak, bir buda· ta ingilizceyi bu sırıtan cüce acaba yumuşak- oorecekmıts ya. .. E~er 
~l'ord &'Illen bir türlü ihtimal sehpanın yerinde yeller esiyor- la yerine koymak Hidckichinin anlıyor muydu? Mister Stanlcy arzunuza. ka~a.k 1ateracım bfr na-

ır t:..:birırrı~ Nasıl olurdu? du. Çarmıhları ve makara ipleri· terbiye3ine mugayirdi. Hayır, bu Cuppy sandalyesinde oturan ada· aUıatımı dinlemeniz lft.zmı. • 

1 
.'tlı bir ... ~rı kı}·afetile a.ay e· ııi hep lokma Joltma ke.smi§ti. He- mümkün değildi. mm hiçbir hareket yapm.adrğmm Muhavere burada lken Ayandan bl. 

~ ~ıı '<lfaftan rı. çıktı. Kapıcı sesin! alçaltarak ceh· 
. t~llrn. l\. da bunları dU· men bucurgada koştum. O da iş.e- En garibi bu beyaz adamlanrı farkında bile değildi. O boyuna Qa bendertı:ı kulaSUUL bl.r ~aç lıeUme ıı. 

(1 , ~ : \Un~a çıktığuruz ' ıniyordu· Onu da: kırtpı§b. Modla her ~-afta ve herkeste fena!ık um ğmp çağırıyordu· Fakat Ilidekichı mldadı. 
~ ... ·'e len.a ı)İ!ibinmiıe baka kaldık. Sonra duldan ve düşündükleriydi· Tama karşısında başka bir insan göıii· Koll3olos hayreUe bağırdı: 
·~ b~ı ııonr'ad~iın, bu kadar ça koşarak denizdeki direklere bak· noınin küçük kızlan neden fena yordu, öyle acınacak bir insan, - Böyle ııey olur mu canım 1 .. 

;ıV l.ı. ·t il Şoyle t 1 um. Onlar da uok olını.ı~tu. Anla· öyle bir insan ki kendi üzerinde - Sllylr.dljtim, baktkatten ba§ka 
,.. .<Q(t }'~u k . ası asız. ra· , )/ olsunlar? Nasıl olur da, bu mah blr oey değilcltr. 

: estıreıniyeceğiz. ;tlan bağlı oldukları ipleri bularak luklar bir katil haberi alınca ba hakimiyetini kaybetmiş, ellerini Bir zn ııCld ı,ıttımest Ur.erlne Teo-

'Cö kesmiş, onları suların cereyanına yılıyorlar da, bir katili, bir caniyi kollarını sallıyarak deli gibi oda· dar, mösyö Del.marşı mUdllrtlD odam-

llôı..~letj gö bıraknuşu. Modun gözleri dol· evlerinde muhafaza edecekler? Bu run içinde dolaşan bir ~vallı... na göt~tı. 
1 ~t be :tnüyor ki, dedi. Tuhaf şey, büyült bir hükOmetin • • • ~ kle.ın"ğ 1.. muştu. t:m.inım benım için ağlı· giıbi fena adamları onlar evlerinin· • 

"ıJ " e uzum var yordu. Ben de ağıamak derecesıne b'l b gönderdiği böyle büyük ve ta· ..ı\mh'intn ıotcen göıterdlğt koltuta ' "' verlerinde serili hasırlara • ı e as· . 
~. vrıa J nınmış ciddi bir adam nasıl olur oturur oturmaz: 
~ ı. hi" gelmı~tim. Ghostun direklenni urmazlar-.! dl d dl H be aıdı-rza ~ "Ôr \' itirn .,, da hakimiyetini kayb~~cr. Bu - Efen m, e a r &~ 1. 'i <>ldllk at caiz değil tekrar takmak projemiz nerede nazaran yenl bir tensikat ile me~gı.ıJ 
lt~eıı datıatan sonra herhalde kalmıştı? Kurt cibilliyetini göster· Odanın kapısı uçar gibi fırladı Hidekichinin havsalasıııa, aklına oluyormu§sunuz. Bu meyanda <-> 
1"<'.\'<ırırı s;ıfbena .bir adam ol· ·mişti. Lumbar kapağının üstune Polis müdüriyetinde böyle gü· .;ığmryordu. oehbenderllğinde de tcbeddUla.t mu-

# ~ır ataca· <ıh ılk iş açrğa rilltWü kapı açan yalnız misteı kıı.rrernı~. 
"i{ 1 gırn derin bir nevmidi He çöktünı. Rli· Stanley Cuppy... lngiliz pofü, Hidekichi şimdi artık gülmüyor MUı!lir, bıı..~yJe t.Asdik ett!. oeı. 

larraca>1..""' ve ge:niyi ora· ""ı.."'ğı k "" dil ·· - d o · d. be ı d ik h ~'~" O mı ~ ma oyar~ şunmege müfettiı:.iydı .. Mister Stanley Cup u. şı.ın ı yaz ar an r.ı. e- marş saztınde devam etti: 

'ı ı.. .. "' Sen l:'Ar: ı . zaman misteı oar'adım. ~ diyordu ... Ah. şu beyaz şeytan bir - Bu tebcddtll, emsalim gibi ben 
"ill.,1 ""'"" er1 ~ py masanın üstünden birkaç taba iy ı~ Ola · &e.mide aıah gitseydi... Falrat, :r..1.istcr Cuppy denlzln de tel'!llnl muclp olacakw. da 

ıı. P...-1:.· tak B Bu herı'f gebernıeg~e mu-sta ka k"1Tıdın urtuğunu ..,.;;.rUnce içın ı b .,_ hl b 1• ~ '-'t ı,~ı{!trıi • u gece nöbet - . <>.ö lt IY" ~z)erine daha yeni ba§lamıştı. acizler • ınansap ususuı:ı~ ç .. ..,.. 
~ ·~that l Sün &ece 1 hak! dıye bağırdım· Kaç para eder de bir memnuniyet hissetti. Şlmdı melpcrverdo eyıemediğimdco kcyflycl.l 

fi~ ~· de Çok 
0 acağına ıc1 onu öldürecek kadar ~rkek değı· o oun.ara kendisini gösterecek Vt Gitmeği aklrndan bile geçimıiyor- tobedcltııden meınııun değilim. BullJD· 

~.~&ün Çok zor gelıniyecek lim. tanıtacaktı. işte erke.'<, bir yiğıı du. O şimdi fırsattan bilistifade duğum ınevkil muha!aza etmek arzu. 
~~ hvaıt erken kalkrnıştık H.d k' ._jmdh·c k::ıdar top'm~an öclcrini a· sımdayun. Orada yerıe,ml§ b\r Fran. 

. k i' tıar.ı IYı b·t· Mod yanıma gelıniııti Sanki gibi kapl1·'1 armıı:tı· .. Hele 1 e ı· > • 
\V' ~h.r -ıı, Bı'r ı ırdiğinıiz sıra· ~ • .ı .,,. •• ~ lacaktı. kini isted i~i gibi bo~alt· sız ailesinin liüçUk kızlyle teeıııını et· 
J e ar ı k O""''""U<:t""" gı· bı· parmaklarını chı·nin sandalyası üzerinde büzül • ı dlndlm H t c>1 clllr a 1 Mod b. ç '-UJU~ .,,...... ' t klan sonra bu t .. ü ·tık adamla da tim. Ufak, tefek araz e ·· a • 

~ ı\ li Cl.raJs. k k un ır saçlarımı:n arasında dolaştırarak düğünü görünce ıçinden daha zı 1 
. . • . ı; . _ ı tA tsUfa edlp bllı!bülün çekllmeği b!-

' ıtıı.' <lınfrjı o~ u ile: tatlı bir ses.e: yade sevindi. lşte tam mücadcll ıkı cıddı kclıme konuşa~tı. Al j le dU§UnUyordum. Fakat, harbin su. 
ltb... · dıye bağırdığını lah, Allah ... burada bır hareket buru t:ı.savvurıanını aıtııst ett.1. Şlm· 

~•ıeıı zamanı gelmişti. 1, t cı· ~anın~ k - Sıkılma, dedi. Her şey düze- uyandırmak lazımdı. Bu işler böy d!, yaşayabilmek lç!n olduğum yerde 
~':~te 1~ıliydi. 

0 
oşturrı. Gözleri lecek. Bütün kuvvetiyle bir sandalyt ıe olmazdı! l\füter Cuppy gene hizmet etmeje mecburum. 

l~ 
2 

ben d nun baktığı ıs· 8aşunı ona dayadun ve y~ni- yakaladı ve bunu gürültülü gürül sandalyesini aldı ve oturarak: MlldOr. hiç bir hareket gösterme-
ea .. ~Ytita~·u·e ~ak.tıtn.:;a da gö· den kuvvetJendım. Ü, benim IÇİD lÜJil çekti ve Üstüne sırtının aş3· ...,.ı,.aıı:ı Q den dinliyordu. Muhatabı devBJD etti; 

"ICI .ı htçb d - "Veli Enspektör, ..,._....ö m - (•••) d:ı kıılmaklığıı:nı tcap et-

~~.h "Onerek .... ır şey ilişme bı·+ ..... ez bir enerJ·ı· kaynağıydı . Ne ğıya doğru uzanan alt kısmını a __ ,. ı d lHJ -ıe \..1 ~ ... ı fettiş,. dedi, ve ayak'anru upuzun tiren sebebler yalııc: ıutM> ıey er eo. 
ı... ~a Pa, defü trek bir sesle tararı vardı; ışımiz sadece gerile- büyük bir çatırdı ile oturttu. öy e uzattı, bir eli ile yanındaki masa· dir. Zevcem, ı:ıahl!Ulbilnye bir kadın. 
~%~t~~ lt\ev~d· ıniş, gecikmişti, o kadar. Akıntı ki altındaki sandalye Meta parç.a nın üstüne vurarak diğer elini de dtr. Yqa.mssı ıı;ın Afrlkıı.nm ılık ha· 
d\ııh1 :•ı... l'Ak•rar1Yetini bile u direklerı pek uzağa götürmü..: ola· ı:arça o!uyordıı. d vasma muhtaçtır. Hatt" doktoru, ma 

·ı"fl '"' bak '$ eli aka T noidE havada sallıyarak söze başla ı: danım lkHm değlşUrmeslne ve uzun 
L ~erin.ı- tığım za· mazd1. Rüzgar da yoktu. Onları - '' Hı:ıy b hm, ama t ~ ~ oı ı · "Say, söyle müfettiş, size bir sua bir seyahate c;ıkma.sma mnsa.ade et 

Uı.ı:, tnadığını gör bulup gerı· getirmA•• elı·mı·ıdeydı· . yapılacak baskın ne oldu? söz en) . ş· ed lH Uhllk ta 
''llt b ~ sormaklıgı~ ma müsaade edimz. . ım ınemlş ve tevlit ece6. m ne • 

'~· ir · d 1 le Mister Cuppynin vwnruğu da te ki ~"' ·~e~ <>nı\>ahŞetle: Sonra bu ba.:ın iyi bır ers o muş· .ı diye kadar bu mesele hakkında za· yicl tafsil!tne aöylemek n c;e nme· 
h. ·ıt L. arı k tu· Ya biz t§i daha fazla ilerletin· masanın ortasına indi. Bu sual ld b. mlştL vazıyetımt bildirdiğim bu an· 
·'lll~ ı. IJlt ta Yı rnıQsa ded. b. ld 'b' dü til bita ne yaptı· Yahut herha e ır de.n ltfbım:n etendlm!ztn tebdil meae. 

'\()ı. \'Jrla 1 .. -s • ım c.eye kadar bekleyip ondan sonra ır YJ tnm gı 1 ş • 1 !"- ıd·ğ·ru· bı·r 
ı ' ıdı. e ını l' b. şey yapı ması =ımge 1 ı ıesını lehime olarak halledeceğinl U· 

ıı...,~ (} b:- e trnin üs· her q;om yıksaydı ne ın:ııpardık? -"/\., evet, Mister Cuppy, ı:z H 1 ·"Qi, ~-en r--1• 1 - 1 defacık olsun düşündü mü? e e, mitte kendlmJ haklı buluyor ve bunu 
~ arı ba~tan Mod fısıldadı: sizin bu planınıza teşekkür er e- bu mal,.tulün ba~mı, kimin kesti- atzden rica ediyorum. 

, a~ Yaparsın - İşte geliyor. der! .... , ğini öğrenmek de pek meraklı bir Mudur: 
~h ltiı..~t İdüın: Ba•nmı kaldırarak baktım. f ske- - "Teşekkürü, meşekkUrü şim· - Sizi?) diraycUnlzl takdir ettiği 

•ı ı.. "ı" r rak 1 B -ı d bir c:P\ mesele olacak? ınlz ı,.ın RimdlkJ mııkammrzdrın daha 
~l'ttı et ki öfk le tarabndan atır adımlarla bize di bı a ım .. · a:>ıun a -;-. " y 

ca;rı bil .. - ~ hiçtir ı0x..... yürü·rordu. şey elde edildi mi? lşte ben bunu - ''Bizim şimdiye kadar yaptı· ınilhlm olan < .. •> e n:ıkUnızı tasvip 
" ıncıt &•u ı ah t .. k eyledik. Gerçi serdettiğinlz esbab, bt· 

rnenı. İşin (De .... -ı -r) bı·ıme1' istiyorum. Ya evet Y u · g1·ımız fena işler hakkında büyu · 
~;-~~---~İİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİiili~~~-.. ,.. ' rlncl dereceden mevanii ihtiva e<!lyor. ••• -••• -. hayır? . bir alaka gösterdiğinizden dolayı nazır ha.zretıerl ce hiç oUphıstz bun 

I< Z 
Kafasından da şunları geÇıtrdı : size teşekkürler etmeyi kendime ıan nazarı itlbo.ra a.Imalt 1ıt1yecekt1r 

A M • N "ffa, ha Hidekichi §imdi müsbet bir vazie s;!Varım.Memurlanm bu Fakat ı:amawn nezaket ve ehcmmlye· 

1 bir cevap vermeli. Şimdiye kadar cinayetin falllerinin izlerini takip u k&r§ısmda Z&nDetmem kl ar:runuıa 
· t muvafık bir tareibal bulururun. Men· 

,,.._ bana oynadığınız komedi yetişır . ettiler, fakat bugüne kadar maa • !satı vatan k&r§ısmda bUtün huswıS 
"" ı:1banı EkZE1tANlN ILACllUR - "Fakat, ?ayım.· :11.ümkün ol· teess~f hiçbir şey el~e ~em~ilerb... istı!adelerln ihmal edilme!l keyfiyo-

atda kulla madı .. · belki bız de bu ışı becereme Mıster Cuppy Hıdekıchinm u tı.n1n yüksek şiar olduğunu Biz de tas 
ıuJrJ, RPr eezant'dr kutusu ıma:rolfluı • dile ... Yahut beceremiyoruz. kıy· söılerinl kahkahalarla karşıladı: d!k edersiniz. 

F ! metli p1anmı7.1 kuvveden fille çı· • .(Dımamı ..,.) )(Qd11nln bil on&bı k&rpmad& Dil-

DIZ. 

- Ha7, hay!~ Elfmdt>n geleni 7&
parım. 

UUdllr bu cevabı verdi ve ayafa. 
kal.karalr. elln1 mUhat.ıı.bma uzattı. 
Delmar;, çekillrkaıı dik kuyruklu .,.. 
kabank mtıı güzel btr S.lyam kedf
ainin bacaklarına allrUndUğUnll gör

dU. 
- Ob.. dedL Ne güzel m&hlitk.. 

Şimdiye kadar bu kadar mUkemmel 
clnaine raatgelmemi§tlm. 

Küdtırtln IOl\ık çehruf, bir te*
sUmle tatlılaıtı ve: 

- Kedi' :?rt atz de aever ın1stnJz f 
dlyı sordu. 

- Hem de çıJdırırcaımıa; evtm, 
tam btr kedi yuvasıdır." Denim de 
gayet gt1zel bir van kedim n.r; beyu, 
iri, Adeta kUçllk bir kipıa.n gibidir. 
Bendeki Siyam kedlsi, si%1ııkf kadar 
güzel değilse de on açnellk eakJ mü
nla, •adık bir arkada.şımdrr. On!&rdu 
ayrılmak da bUyUk bl.r kederlındL 

Fakat etendimize böyle bir mazeret 
serdlnden c;eklnlyordum. 

- Pekın ııöyllyebllird!nls. Bem. 
Siyam kedisi, a~dan mtıteea
ıtren tslebllir. Ro§forun "Kromu,,aw:ıu 
tabll hatırlarsınız. Sahlblnln vetat.Jn. 
dan •onra )'a§IY&mamıştı.. Zavallı 
lıayvan... kedilere nankör derler .. Na 
tıalw2 hflktlm... Halbuki onlar kad&r 
sadık yokt••r. Aksini söyllyenıer. 6-
ınllrlerlnde blr dakika ohıun blr kedi .. 
n1n &bvaUnl tetkik etmeml§ oııuııu. 
dır • 

- Ne kadar do{tru 8öy1Uyorsuııus. 
- •••• Yalnız. hUrriyeUerlni QOk 

ıeverler; hlzı:netten nıtitcnelllrdfrler. 

ICendllertle pek teklltsiz olıuılan nan• 
körlükleri hazan tırmalamaları, onla
ra nlmetşinaslıjtın fenalığı halduııda 
blr fikir vermek lçlndlr. Doğrusu kedi 
sevmekte çok haklısınız. 

MUdUr tekrar mruıasma ıeçU. Bir 
müddet düşündükten sonra blr dos
yayı karıştırarak: 

- Aklıma bir §eY geldi.. dedl. u: .. 
murtnl bariclyoden Perdrly0 llmlnde 
lyi tanıdığını bfr genç var; d1ra.)•ett 
de ıayanı takdirdir. Acaba .ıze tek• 
lif ettiğimiz yere onu tayin etaek na.. 
sıl olur? 

- ZatıAltnJze na.stl te~kkllr edece
ğ iml bllem!yorwn. neıebet mltınetta,.. 
rıruz kıı.lırım. 

- Adam sen de! .. Bu, pek kolq, 
bir tşUr. Haydi Uzülmeyinlz. 
MUdUrüıı yanmdan uçarcuma fJllıı 

lıyan Delmara aralıkta Teodorla kar'. 
~ılaştL 

- E, nasıl, dedlklerlınl yaptmm 
mı? 

- Harfi harfine benim lyt TeodGe 
rum... Muvaffaldyetime yardmımıs

dan dolıı.yı te,şekl:ür ederim. ômrtım. 
de kedi ııevml§ adam olmadıtun 

halde mftdllrtln kediatnl okpdım n 
uydurabildiğim bUtUn kedi hlki.yeı .. 
rint ı~yledlm. Ve nihayet... 

Dalmar!'il uzaklaşırken Teodor aı•t .. 
81Ddan aealenfyordu: 

- Görllyonunuz k1 hayatta m.u• 
va!lak1yet1n an b\lyük mnı lısUtW 
:yotlan arayıp bulmaktır. 



ROMAT ZMA 

Nevralji, k1rıkhk 

f ve bütün ağrıları-
" ' .~ ! nızı derhal keser 
~ t 
~ ~ icabında günde 3 kaşe 
~~ 
~ alma bilir. 
~, 

Her yerde pullu kutulan 

rıral'la lsteyhıla. 

(- ~--~-~~---· 
Gayr~menkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Yakubun 20H6 hesap No. slle aandığımızdan aldığı (3300) liraya karıı 

btrincl derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediftııden bakkmda ya
pılan ta.kip Uzerlne 3202 No. lt kanunun •8 cı maddealnfn matufu •o mcı 
maddesine göre satılmast icap ~en Beılklaf Rumall yeni Türkall mahalle· 
ıs1n1n sel aolmğındıı C3kl 11 MU. No. lı k&glr apartımanm tamamı bir buçuk 
ay mUddctıe açıl• arttırmaya konmu§lur. 'S&llf tapu ıdcll kaydına göre ya-
pılmaktadır.Arttırmaya girmek tstlyen (1~2)' Ura pey akça! verecektir. 
Mlllt bankalamnızdan birinin teminat mektubu da kabul ohuıur. Birlkm!J 
~ergilerle belediye resimleri ve vakıf lcareal ve taviz bedeli ve telllllye rusu· 
ıınu borçluya aittir. Arttırma ~artnamesl 20-3.HO tarlhlnden itibaren tetkik 
•lmek lstlycnlere sandık hul<uk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta
pu ıdcll kaydı vesalr IUzumlu izahat ta ıartnamede ve takip dolyumda var. 
clır. Arttırmaya glnnl~ olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gay
rimenkul hnk1cıncla her şeyl <.iğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 

17-6-940 tarihine mUsadif cuma günU Cağalollunda ktJn ll&Ddığımızda saat 
10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapllabllmeal için tekll! edl 
lecek bedelin terclh:ın alınması lcabeden gayrimenkul mUkelleflyetlle ll&D· 
dık alacağını tamamen geçmiş olması prttır. A.Ul takdirde aon arttıranm 
taahbQdQ baki kalmak oartııe 1-6·9•0 tarlhlne mu.adlf cumarte8l g11DO ayni 
mahalde ve ayni saatte son arttmnası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen 
kul en çok arttıranı:ı ilstnnde bırakılacaktır.Haklan tapu ıdclllertıe aablt ol 
mıyan alAkadarlnr ve lrUfak hakkı aahlplerlnln bu haklarmı ve huaualle fa· 
ız ve masarife dair iddialarını llAn tarihinden ltlbaren ylrm1 g11D içinde ev. 
rakı mUsbltelerlle beraber dairemize blldlrmelert l&zımdır. Bu auretıe bakla· 
rmı bildirmemi~ olanlarla haklan tapu alcUlerlle aablt olmıyular atı§ bede· 
linin payl:ı!Jmasından hariç kalıtlar. Daha fazla malQmat almak laUyenlerln 
93S/l:i71 dosya No. slle sandıtnnız hukuk lflerl Mrvlıdne mtıracaat etmeleri 
'Uzumu 110.n olunur. 

*. * 
DiKKAT 

Emniyet sıı.ndığr, sandıktan alman gayrimenkulO l"'olek g~tennek l•· 
tlyenlore muhammlnlerlmlzln koymUf oldulU luynıeUn yllsd• •o mı tecavtız 
"llmomok il.zere ihale bedelinin yansına kadar b Jl"Ç vermek ııuretile kolaylık 
göatermektcdir. 

Ullll·Ti • 

" J[. ' 'R - Bpm Poeln• 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cmi 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

ı adet 2000 Ura. ""' 2000.-llra 
3 - 1000 •• - 3000.- .. 
6 - 500 " - 8000.- .. 

12 " 250 " - 3000.- .. 
40 " 100 " - 4000.- .. 
75 " 50 .. - 3750.- " 

210 " 25 .. - 5250.- " 

Kqideler: l Şubat. 1 Ma. 
yıa, l Ağuıtot, 1 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

• BiRiNCi SISIF Dr. CAFER TAVVAR KANKAT ••• ,. 

l~rmhl. Sinir. Dlmat. E•tetlk, Kadm dotom ho•mıl h••tıln;.I 

Şişli Cerrahi Kliniği 
·• 11teı..,.; cı. nr••NJt'91RS'...-rı" ftiiT-'K. ~-

......................... mllıı1 

fOYART-

EMNiYET SANDIGI l~ANLA 

Yüzde 5 faizli ve sekiz 
taksitli emlak satışı 

Semti 

Beylerbeyinde orta, arabacılar soka· 
ğmda eski l yeni 21. No. lı 

Erenköy1lnde eakl Sahraylcedlt el
yevm Göztepe Mehmetefendl mahal. 
lesinde Taşçıbqı Merdlvenltöy sol<ak 
eski 21,22 yeni 13 en yeni 13 No. h 

Çengelköyllııde Kuleli caddesinde 
(Kuleli hastanesi) eski 3, 13, 15, l i, 
19, 19 MU. yeni 5, 5 No. lı 

Cfnst 

İki katta iki bölUklll "9 
kuz odalı kuyusu ve ele 
olan ahşap bir evin UllJatJ 

vardır.) 

Oç katta llç odalı ve bir"
b ve elekrlk teırlsatını -~ııııl 
bahçeli bir k!Sşlttln tarı-~ 
(a)TICa iki katta iki odJ ..J 
bir sofa vardır) rneflll' 

salhlyesl 99:?4 metre rııutil' 
bardır. 

1 - Arttırma 27 mart 940 çartamb& günU ııaat U ten 161' 
lacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin Ust1lnde kal 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde ıo 
de pey akçeal yatırmak lAzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri katanı 1tıtlS 
klz mu.ııavı takaftte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. __.. 

• - Takaltler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa blnıı
lpotekll kalrr. 

G - Fazla tafalllt almak ve blnalann fotoR"raflarmr göflllel 
dık binalar aervlıdne müracaat eylemeleri llzımdır. (1628) 

~------------------·--
Türkiye 

Ziraa 
Kurulu§ Tarihi: 1888 

Sermayesi: l 00,000,000 Türk Lir' 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muarnel 

• . . ' . ' : '. :· . r. . - • .. ; • \ -· 

13.30/14.00: Müzik: Hafif ltlUzik 
(Pl.) 18.00: Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05: MUzlk: Oda mUzl. 
fi <Pi.) JS.40: IConuşma (Çl.tçlnin 
saati>, 18.5:5: Se~best saat, 19.10: 
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Memleket saat ayarı, Ajanı ve mete. 
orolojl haberleri, 19.30: MUzlk: Tel. 
10.lzade lsmall F..tendlnln hatll'aısmı 

taziz için merhumun eserlerinden 
mürekkep program. Ankara radyosu 
kUme, 11e11 ve saz heyeti, İdare Eden: 
Mesut Cemil, 20.15: Konu~ma (lktı. 

sat ve Hukuk saall), 20.30: MUzlk: 
Fasıl heyeti, 21.15: MUzlk: KUçUk 
orkPstra. 22.15 Memleket ııaat ayan. 

• Ajans haberleri, Ziraat, l-~llham -
Tah\•IJAt, Kambiyo - Nukut Borıaaı, 
11.<~iyat). ::?::.S~: MUr.lk: Cazbıuıd tPI.) 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞEHlR TİYATROSU 

Teprbaşı dram kt."ll?lt: 
Akşam 20,30 da . 

l'f'tıbe Sokak N o. •& 

--0-

HALK OPP:RET t 

Bu akp.m 9 da Zom 
Dı:.lmasla \TNTS 
BEY l>Ul'MAS N 

)3UyUk operet 3 perde 

ALEMDAR Sineması 
1 - Şehvet Kurb:ını 
2-Miki Mava 

Para birik·tırenıere 28,800 
lkramive Verıvor 

Zirnat Baııkasmda kumh:ırnlı 'e l~'Jarsız ta.":ırt111 
rmda en nz r,o llraıu bulunnnl3rn sl'n.,.,J 4 del~ 

kur'a ile aşağıdaki pliinn gilre ikramiye ıın.;ıtı 

4 

4 

' 40 
100 
120 
IOO 

Adı•t .. 
" 

.. 

1.000 
l'.0'} 

ı o 
ırıo 

l\O 

J .lral k 4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
l\.OtlO 

uoo 
:J.200 

ne l DIKKAT: Hcsıq lnrındnki paratnr bir se dl 
lirAdan aşağı dflşmlyenlero l'mımiyc çıktı:ı ta1c. 
fazlaslylc verllcc~klir. l'urrdar sene ~e 4 cıcfıl· 
l Blrinclkı'\nun, ı Mart ,.el Hnziraıı tarih terinde çe 

Gü. Muh?ıfaza Deniz Mıntaka komut 

İki llıruın motörUne mUııabaka ile kaptan almacaktrr. ıste 
pazartesi gUnUne kadar veıılkalarlle birlikte Hnsköydeld I< 
mUracnalları. l2106) 

'• • - • ,_ ,l , ' • ,.,. ı, r t ~ .. , 

Her türlü yaıııl~I 
kan çıbanlarıl\lt I 
koltuk altı çibşıl 
dolma akneler' 
ergenlikler, 
traş yaralarır•,td" 
meme Htihapl~ 

Ç 1 1 b"" ""ki · h ı·· ı·· d • ·ı "h clatlaklE21.rNı. r.-ıt1'f]f ocu.~ arın ..... uy,u erı n er ur u en ı t1 ap ar ... , · ~ 

EN EMtN TEDA VI EDER "" 
V İ ROZA PAT 11 ~ikroplar·- ··-c:amasına fll 


