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Amerikan memba/arının Berlinden aldıkları mülıeggic lıaber 

itlerle ussolini dUn 
iki karar verdiler 

( 1) - İtalya, ıozum görüldOğO takdirde Almanyanın yanında harbe 
girecek, ( 2) • Sovyet Rusya (Roma - Berlin) mihverine ah nacak 

Neşredilen resmi tebliğ 
ve mül8katın akisleri" 

Roma 18 - Mussolini • Hitler mülakatı hakkında aşağı· 
daki tebliğ neşredilmi.i)tir· 

Dü_çe ve Führer bu ~bah Brenner'de Düçe'nin vagonun
da ikı buçuk saat süren samimi bir mülakat yapmışla'l'dır. 
Mülakatta Kont Ciano ve Fon RibP.ntrop hazır bulunmuı • 
lardır. 

Nasll konuştular ? 
Londra 18 tHususi) - Bu sabah Brenner hududunda 

Mussolini ile Hitler arcısmda cer-eyan eden mülakat, iki 
~ ~ 50JU'a ııihayete ermiŞ ve iki diktatör 
kend.ı hukumct mf'rkezlerine avdet etmi lerdir. 

liıll.er, sabah saat 1O.1 O da. beraberin~e hariciye nazın 
Fon Rıbentrop old w h•:ıd h . b ugu ''' e ududdaki Italyan Brenner ka-
sa) asına gelmiş \·e Mussolini ile Kont Ciano tarafından kar
ft anmıştır. 

İki diktatör selamA . . 'f d t 1 "fr . 1 t ff ' resmım ı a e en ta yan mu ezesın 
~. i.Ş c~tikten &enra, müzakerata başlamak üzere Mussoli· 
nı ~~ ~susi vagonuna g,innişleı dir. . 
bul uza etelerde. Fon Ribentrop ile Kont Ciano da hazır 

n
., ~nmhuş ar?ır. Müteakıbcn dört devlet adamı Mussoli • 
ı nın ususı ·vaııonun t 

ratle yPm k . ~ erkederek, vagon restorandır sü. 
. e vemı~lerdı r. 

Bu müddet zarfında Ht 
lunan İtal . A tlerle Mussolininin maiyetinde bu-

yan '\:e lman h:ı . . ,.. d 
madaki Almıın bü:v\1k el . ı:zcıye erkanı a. arala'r'ında Ro-
ftalyan hüvük e1c~i Att çısı Fon Makenzen ve Berlindeki 
da rrfüüsme1 d b 

1 
olil'Q olduğu halde. a'yrı bir vagon-

. .er e u unmuslardır. 
Hıtler ve Fon Ri·hentr h . 

ket r ttin' d ~·tl opu aınıl tren Brennerden h:ı.re-
ı r<m~ a. n ı er va 

«!alı~ M,, r . . 
1
. · '!onun penceresinden bir kere 

cıcı" ,,.ıımn e Jnf ~·kınıstı" 

_Müllkata aid tataiİlt · 

rnuıaBata aid nşaaı 
Ribentrop Moskova'l}a 

giderek verilen 
kararları bildirecekmi 

----· .. 
Hitlerle Mussolinl dün cenubu şarki 
Avrupamn vaziyetini de görüşmüşler 
Bir ltalyan devlet adam~···Romanın harbe gireceği 

haberini hayretle karşıladı 

Hitl•rin treninde ıöglenen cümle: " Bu mülakattan 
herhangi bir sürpriz bekltmeg!n I,, 

Neoyorlc, 18 (Ha••i) - AtaodateJ Prea Berlinden bildiriyor: 
Alınan malli.mata 6Öf'e, 6a Mhalalıi mülakatta Hitler Üe Mauo

lini fa ltua,.lan /ıaTOTkqtumıtlarJır ı 
1 - ltalya, lüıım 6örüldiiğii talıJ:rJe, Almanyanın yanı baflll

Ja olaralı A vrupa hOTbine iftirak edecektir. 
J - Mo•kova, (Roma • Balin) mihverine alınacaktır. 
ltalyanın ba hanıatalti muualakati, yakında Moakovayı tiyOTet 

eJecelı olan Ribentrop taralınJan Molotola bildailecektir. 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Darh vehiz 
Avam Kamarasında sorulan sual: 
" Tiirkige bir tecavüze ağrıyacak 
· olursa nasıl gardım edeceğiz?,, 
ftaiy.n gazetelerinin harb kar41sında T,iirki1e •• 
ltalyanın vaziyetleri hakkında yapbklan neşriyat, 

ltalyan mahfellerine atfolunan mütalealar 



2 Savfa 

Her gün 

Küçük bir vesika 

\._ Y a2.all! Muhittin Bir~en _J 
K araköyden rıhtıma müvazi ola -

rak eski Ş;ırab iskelesınc doğru 
gıden küçük ve dar bir sokak vardır ki 
lstanbulda son seneler içinde yapılmıya 
başlanan asfa1 tlı yollardan bin olmak ü
zere geçen sene inşa edildi. Eğer hatıra.11 
aldanmı.Jorsa, hatta bu yolun inşa edilip 
münakal5.ta açılması henüz bir ~ene da:U 
olmuş dl'gıldır. 

Son gunlerde bu yol ü .. erir.den birkaç 
defa geçtim. İnc;asmm ıkmalinc1enberi bu 
'ol üzerinden ı?"eçen nak l \as t:ısının sa- 1 
) ısını bilmem anuna, bn yolun g-<:tf'rd!
gı manzara. onun üstlnclen b'rçok yıl'a
r n gelip ge ·t pinr- delal0t <>d<?ce'" dere -ı· 
rede hnrnhdır. Yn 'TT1Ut' ~ aq hğı zaman 
vıcık b"r çamur. )Ol k ud !fJ zaman da 
toz, topr k ıçinP bdju v r; yPr , .,. r ı -

kurlar pPvda olmu<:, asb't örtu hemen 
h<"r taraf ndan kavbo mu-. d mıı teke 

SON POS'l'A 

esimli makale : Görünen hodbinlik 

1 klı yük arabaların n keskın d <:]erı clı 

t nda ezıJen ve ufalanan ta~ ve kum zer
rP1eri ile. vol. iki senedir tamir görm;yen 
hır vilayet <:oses:ne dönmüş. 

Ilodbını·k bir hastalık ise, hodbinliği göstcrme;c mullak 
1-,i!' t nnett ir. 

Resimden başka fotoğrafta ·bile çirkin hatları müphem 
bırakmak san'eıtkarlık eseridir. 

Bu yoldan gelip geçtikı;e cfüc:ündüm; 
düsiindükce de bir takım mülahazalar 
z'lınimde <lerfn izler bırakt Bunları bu 
ı;iin buraya kaydetmek istiyorum. 

i>.~r tür;fi agakj·arının ı·················································--···, 
Dünyanın her tarafında. yapılrnı~ yol- l 

ıar, yol yapmış mühendisler ve niha}et ı o,,, er ·ne basa mıya11 Hergon bı·r fıkra = 

* 
\'Ol yaparken takib edilmi~ ve elan ta,db 1 "" ' i 
edilmc>kte olan bir takım fenni ka:dc:'er (OCllk --.--- ~ .. Kocamı biliyorum =: 
ve usuller vardır. Bütün bunların rnev - Bu nur topu gi-
cudiyetlerıne mukabil, olmıyan biı· şey bi çocuk pek bü- Çok hasis adam 1:ansuıa biT çift i 
rnrdır ki, mecleni olduğunu iddi& eden yük bir felake~e iskarpin almıştı. Ertesi gün kadın is-
bır <:ehirde bu lıalısettiğim tar?-da b"r :) o- uğramıştır. Garib / karpinleri. giyip bir arkada~nı. zıya-
lun mevcudivetidir. Dün) amn hıç bir ye- bir hastahğıt tu- rete gitti. Arkadaşı iskarpinleri çok 
rınde bovle bır yol göze çarpmaması gds- tutmuştu bir türlü beğenmışti. Nereden aldığını, kaı;-a 
!erir ki hız, yol mec;elekrinct~ dümanm ayaklarının üstü- : aldığını sordu, kadın: 
tanıdığı fenni ve onun tatbikatını ken<H- ne basamamakta- : - Bilmiyorum, diye cevab verdi, 
mize mal"tmiş değiliz. Kendı kendisiae dır. Doktorların i kocam aldı. 
hürmet eden herhangi bir yo~ mühenclısi, ha<talığın uzun ~ - Herhalde on liradaıı fazla para 

bir yol inşasına kalktığı, zaman, fennin bir tedavl ile gc- ! vermiştir. 
arhk standardlaşmış olan muk~vemet cecegmı, ancak ~ - Zannetmem, beş liradan fazla 
hesablarını yapar, muhtelif formülleri bunun için de epeyce paranın lazım ol- • etmez. 
gözden geçirir, yapılac k yolun göreceği duğunu söylemeleri üzerine çocuğun ! - Ne diyorsun, ayakkabının iyis!-
hizmeti, üst,.ünden geçecek sik1etin he - boksör olan babası, sırf onu kurtarmak ~ ni bilmiyorsun galiba ... 
<-ahlarını tetkik eder ve ona göre bir usul kaygısile yeniden boksa başlamıştır. Yn- i - Olabilir amma, kocamı. biliyo· 

tatbik eder. Bu tarzda va puan bir yol..ın pacağı bir seri maçtan alacağı paralan l rum da.·· 

üstünden sade insan, hayvarı, araba, o - kızının tedavisine harcayacaktrr. '···· .. ·--------------' 
tomobil ve kamyon değıl, senc1er ve se - ================ 
neler geçer, fakat, vol bu bale gelmez. herkesin gözü önünde yere serilmiş ola-

Bcn bu yola baktıkça, kendi kendi:ne rak duran bu vesikaya bakarak diyebi -

knni olu ·o~.m ki ?nun inşa:.ımı in:17a koy-j liriz ki bizim İstanbul belediyemjzin fen 
muş olan muhcnchs veya mulıendıslcr he- h t" fst b 1 h · · "b v • d. 'ki . eye 1, an u şe rının go cgın e, ı 

Yeti, yani Istanbul belcdiyesinL'1 fen dai- yüz metrelik bir yoıu, bugünkü fennin 

400 Kadın çalan 
bir Hindli 

zengın 

Bir Hind efsanesi vardır. Bu efsaneye 
göre Krişna adında bir Hind ilahı tam 
16,107 evli kadın çalmıştır. Tarih teker -
rürden ibarettir derler. rl'si, vn, bu stnndard bilgılere tamamen ıs· t d·gv · tl d · · ' · k a· • e ı ı şar ar aıresınae ınşaya a ır 

\ abancı olarak çalışınıs vahud onlara · · . · • değildir. Eğer, bu vesikadan başka türlü Bu sefer gene Hmdıstanda hır hayli ka-
},ar~ı is an bayrağ m acmıc; vcvahud da, d ı bul k ve daha mülayim bir netice ~ıkarmıya 1 _ın. ç_a ınmıış· unm. a .ta.dır. F_a.kat sir. -
lra 'devi. fenni i t hfaf edere'ç, sadece bu - · k k H d ilih d -imkan varc:a onu da memnuniyE:tle din - ı 8. tı 1 .a ey . .:.ı_yen m . 1 _egıl, zengm 
ı.ş', dost'ann bizi işlerken görmesi için b H dl d B ı::r li ı . b'l' . ,,.. 

1 
f . k' .. ır ın ı ır. u zengın .-:ıınd · kendi-

gormı.h:tür Eger. bir havli emekle ve pa- ıye ı ırız. maa ese' ona ım an gorc - .. Kr' ·ı:.1 . d d sını ışnanın su tuesın en a deylemek-
ra ıle v... lm bır \ lun hu kadar kısa bir mediğimiz içindir ki bu ağır neticeyi ka- te hiç bir mahzur görmemiştir. 
zamand harab o asını ıza edab ' ıeceJt bule mecbur ve bundan da müteessir er 

1 
Hındistanda ikamte eylemekte oldu-

ba-ka <ım'ller ve f:> b bl r ~ar"a bunu da uvoruz. v .. 0ı, . . • gu ~.rın cıvarında bulunan korulukta 
b'lmek nteresan lur. Belc<liye reisimiz Lıitfi Kırdar lc;tan - büvük bir saray 1·n~a eıı·rm·~t· s . . . • " :.. ı ı~ ır. arayın 

Bu yolu yapmı~ ve vapt rmıs olan mü
hend '. lerle kontı!;Sc"k bize muht('lif se -
b b1er söylh ebilir: me ela, İ:>tanbtıhm 
~i;k arabalarına yol mn dayanır? d rler. 
Fnkat, bu onları kurtaramaz; eğer b yol, 

bu1u ımar etmek ışıle ugraşıp duruyor. ı inşasından sonra One Mandi adında bfr 

Berlin radyosunda 
Spikerlllı yapan 
lngiliz kadını 

Berlin radyola
rında ingilizce ko
nuşan kadınlar

dan biri eski Bri
tish Broad Corpo
ration (İngiliz rad 
yosu) nun başmü
hendislerinden bi-
rinin karısı oldu
ğu. anlaşılmışt:r. 

Kadın, ingilizce 
risale neşrctmck

te, radyoda konfe
ranslar vermekte· 

dir. İlk kocasından olan oğlu da, Bremen 
radyosunda ingilizce spikerliği yapmak
tadır. -------- - --

Fransada farelere karşı 
harb ilô.n edi.'di 

Paristeki meşhur Pastör enstitüsü 
Fransada Majino hattında, bu hattın ci
varında tahliye edilen mıntakalarda ic
rayi faaliyet eden ve mühim tahribat ya
pan farelere karşı harb ilan eylemiştir. 
Bu fareler şimdiye kadar görülmemiş ce
samettedir. En küçüğü kedi kadardır. 

Bunları telef eylemek için istimal edilen 
mikrob onları yalnız öldürmekle kalmı
yor, fareleri adeta mumlaştırıyor. 

Son zamanlarda fareler geceleri siper
lere hücum edip askerlerin kunduralarını 
parça parça etmişlerdir. 

Paris civarında dahi fareler büyük tah 
ribat yapmağa başlamışlardır. Zarar ay
da beş buçuk milyon frank olarak tah • 
min edilmektedir. 

Hit erin yakın - ve samimi 
rlo~tu olan lnf; •;z kızı 

k araba na davanm vı:ıcak id"se :\"l:tk a
rabaları kalkmada bövl<> b'r yol ned<!n 

Fakat, ben de daima bu sütunlarda yaz - teşkilat kurmuştur. Kendisini elebaşı o
dım ki İstanbulu imar etmezden e\·ve·I l la:ak ilan etmiş, yeğeni olan güzel bir 
be1 ediye makinemizi ıslah ve imar etmek Hınd kızını başrahibe yapmıştır. 
lazımdır. Belediye makinemiz bugünkü 1 İşe başladıktan sonra yavaş yavaş genç 
halde kaldıkça İstanbulun imarı veremli 

1 
evli kadm

1ar bu yeni tekkeye akın et -
..... h t - .. - a·· v . meğe başlamıc:lardır. Senelerce Hitlerin samimi dostlul!ıınu 
ııır as anın vuzune sur ugıı kırmızı :ı . . • · . . · . • 
renkleri k a· · · hı.. tt .. t v Kadınların sayısı bırdenbıre y1rmıden vapmış o1an Ingılız kızı Mı-s Unıtv Mıt-vapıldı? Ynhud, bu voldan yük nrab~sı 

g rmemek k bil değil m·. eli? M sel", 
d ·yebilirler ki, ~olun asf 1h -az dü<::tü; ya
hud kullan lan ta ve kum mukavemet -
sızdi. H buki irıcaottan t>V\7P} lıer c:e -
vin hesab edilmes· lazım gelmez mh di? 
Avrupalı ar bu g'b i lerde kulJanacnlda
rı taşı da, kumu da evve ... a ~ahlil ecif'Tler, 
onların mukavemet derecelerini ölrcrlN 
ve nihavet asfaltın kemmi ve kevfi saıt
~~rını da hesab ederler. I~den bizde de 
ovle yapılmadı? 

Divebilirler ki biz bu yolu tecrübe icin 
yaptık-. hayır, dünvada tecrübe edil~iş 
o~an şeyleri bir daha tC'Crübe etmeğe fü
tıya~ yoktur. Bugünkü teknik o kadar çol· 
tecnıbcd~n geçmiştir ki bu gı'bi . ıer· 

- ~ lŞ ın 
henuz çıraklıgını eden bizler irin • . 

.. b l . . r ~enı 
tecru c c>re .g rışmege cevaz yoktur. 

e "'n ısını sı •ıa f' goc ermege ça • · • 
ı b 

. . v dört yüze çıkmıştır. fordun Ingiltereye avdetinden sonra İs-
ısrnasma cTtzıvccektır. Eger muhterem · · · · ' LAtr K d .v. ' Kadınların kocaları nıhayet harekete koçya sahıllen açıklarında Inch Kcnnett 
uk 1 ır ar şu bahsettıgım esere baka - geçmişler, şikayete b ... .,ıamıslar. iş mah- adındaki hali adaya yerlesmesi kararlaş-

ca ve onun - . d b" d- .. ·-k ~ . . uzerın c ıraz uşunau ten !kemeye intikal etmiştir. Fakat. hiıkimle-ltırılmtş Miss Unity bu adaya gitmek için 
s~nrn b~nun ned:n böyle olduğunu esaslı rin kararlarına rağmen kadınlar evlerine, hazırlanmağa başlamıştı. Halbuki son za
bır tetkıkden geçırecek olursa eminim ki, kocalarına avdet eylemekten imtina et- manlarda Alman tayyarelerinin bilhassa 
şehirden evvel şehir makinesinin imara mişlerdir. lskoçya sahillerine taarruz eylemeleri ü-
muhtac o'duğu kanaatinde benimle bir- Kadınların yola gelmiyeceklerini an - zerine İngiltere harbiye nezareti bu ada-
le ecektir. 

/ 
lıyan erkekler tekkeyi taşa tutmuslar, nın bulunduğu mıntakayı da askeri mın-

Bu küçük vPS'ka, biivük manalarla do- taşlama keyfiyeti de boş çıkını~. Hindli taka olarak ilan eylemiş ve misin bura-
ludur. erkeklere, ancak Krişna gibi 16,107 kn-ı ela ikametini meneylemiştir. Bu yüzden 

fi / fD dını olduktan sonra sulh ak:teyliyeccğini Miss Unity arzu ettiği adada yerleşemi -
l.Aluhilfl.n < /..)i.~9ax bildirrnistir. yecektir. 

r---------------------------------------------------------'"'ı 
1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R I N A N M ~ ' 1 

Ticaretle iştigal eden bir arkadaşımız anlattı: 

Vesaire vesaire... Onlm-, eserlerin'n 
bugün.kil hicab verici net;cesini izaha ya-ı 
nyacak daha birçok şeyler söy1iyebili'Her
se de :hepsinin cevabı vardır. 

. - Elimcit> stok mal vardı, bu mala ihtiyacı olan bir" fab
rıkay~ teklif ettim, kilosuna da 50 kuruş istedim. 

•G.oncler de görelim> dediler. Yol1adım. Ustabaşıya gös
term1Jl~r. <:_l da muayene etmi~, matluba muvafık bulma
mış, ozur dılr>diler. 

Takriben bir hafta sonra bir komisyoncu geldi. Bu ma
lın mühim bir kı~mını benden 50 kuruşa aldı. Bilahare öğ
rendim ki, 0 fabrikaya 65 kuruşa satmış, bu miktarın 5 
kuruşur,u ustabaşıya vermiş, 10 kuruşunu da kendi cebine 

indirmiş. 
Hadise doğrudur, bugünlerde olmuştur, fakat sen: 

* 
Her eser, kendi müessirinin vasıfları 

hakkında en güzel bir vesikadır. Bizde 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Mart 19 

r 
Sözün kısası 

Kağnının yeri 
Ancak m:..z1dir 

E. Ekra-n Talu ._J 
117:!:!. eçenlerde Adanada idim. Ora
~ da pek münevver, faGl. apay· 

dm kafalı, tam miınasile inkılabcı dost
larım vardır. Onla.rm muhitinde \akit 
vakit heyecan tazelemiye giderim. Bir 
konfPrans bahanesile bund::ın üç hafta 
kadar evvel gene yolumu oraya di.ı~ür
dürn. 
~ee Halkevi.nden çıkmış. yo gun 

argın otele dönmüştüm. Otel değil a. 
söz misali! Nerede Mer::.indeki konfor, 
temizlil{. rahatlık? Sabahleyin ne yüz 
yıka·~·acak bir akar su. ne günlerdenbe
ri yağan yağmurun içeriye sindtrdiği 
rutubeti giderecek bir teshin va-: ı tası. 

ne içecel' bir bardak süt, ne temiz pak, 
rabıtcılı bir gc.rson veya hizmetçi hula
ma<lıi! rn bu han azma-n ndaki od<ı nda 
yor~an' b~ıma çekip rahatsız b'r uy
kııva nırdını. 

Kapakları kurrnn gibi ağırlaşa1n göz
]<>rin1in önünde Mersinin, şuurlu bir 
heledi:--·enin kontrolü altındaki terte-' 

fmiz, sempatik, Toros palUsının munis 
havqli dolaşa dolaşa. sabahm bilmem 
kaçında azıc1k dalar gibi olmuşum .. . 

Derken. sokakta bir ses.. bir inilti .. 
bir bo~~mı dolabı feryadı .. yeni doernu~. 
sancılı bir çocuk viyaklaması penrere· 
!erime doğru yükseldi. 

O s<ıat tanıdım: Caddeden bir kağnı 
geçiyordu ... 

Kai!nımn ne demek olduğunu Ata
türk F!ençliği pek bilmez. Ebedi Şef. bu 
nn onlc;ra bildirmek, bunlaTm acı çığ
:ı"j•nı onlara duyurmak istememişti. 

Ve Ankara devlet merkezi olmak ~ere
fini ihraz eder etmez. O nun ilk ·Clsak 
larmc'an biri ka!imla-ra taalluk evle -
misti. Cünkü. İ..:tik1ru savasında büyük 
yardım· dokunmasına rağmen, ırn.~ 
iptid.Jiliqin ve geriliğin sembollerinden 
biri idl. 

Milletine daima ileri gitmeyi i!'iaTet 
eden Yi.ice Başkan, gerilit:fi iiade eden 
h<.>r-han!!~ bir şevin beka!>ını kabil mi 
· d i ki tecviz etsin?! 

O :zamandanberi tarihin gavvac;ma 
!tömiildü zannettiğimiz bu irtica ı"lra -
0.:-ısıın iş~c ben Adanada hortlam•ş gör
düm. 

Görl~üm, \'e o anda içimden bir ~ey 
kopmu~ gi.bi oldum ... 

Havalin:de. kağnı, kaba saba hevetile, 
f0rv<•O "derken. peşisıraı bütün inkılabı 
slirük1.ı:miye çabalıyormuş gibimc gel
eli. 

Ertec:i sabah. o apaydın kafalı i(lkı

lab C{'c·nklarına koştum .. sordum: 
- Kağnıyı nasıl hortlattınız? 

- Eblliyete pek benziven bir ekse 
rivetin l{<trarı dır .. de<liler. Biz de müş
tekiv'z. Ziraı her seyden kat'ı nazar, bu 
~rabalar herııün şehre, dışarıdan bin
l0rle o~ka çamur tasıvorlar. 

Or.h\'r da benim kadar heyecan du .. 
vnvorlardı ... 

Knnn- onlara Adananın fena vünle-
rini ha!Tlatıvordu ... 

Biz ne o fona günleri. ne de kağnı· 
lan ic:t0mivoruz. 

GPn1;n-e. n0 nam aııt>nda olur a ol
c:ıın 1ah:ımrrıiil rnPmPV;7. Tahal'Y'nıl.\1 
etmı' c:><'eairrı · .,,., :mrt ict ·k biz! 

~. ~ /,reın r-c n.lu ............................................................. -
l zm i r fuarına isf rak edecek 

devletler 
izm;r 18 (A.A.) - 1940 enternas

yon~l hmir fuanna İran. Yunamstan 
\' e Ronıc.nya hükfunetlerinin de iştiralt 
Pdecekleri haber alınmıştır. 
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19 Mart 
Sayfa 3 

1 ! Vergi kanunlarında 
' yapılacak tadilata aid 

Fransız kabinesinden l ~merikaHariciyeN~zırı , projeler 

b k 1. ·ı· k b. . d Vels tavassut atmıyor, Ankara, 18 (Hususi) - Maliye Ve-

e S iyasi kaynaşmaların 
artmalarındaki manalar 

aş a ngı ız a ınesın e sadece malomat ::~~~:;rg~e;~~~~~:;:dad:~.pıl~ı:~ 

d d ki k b t ~ d d" pr<>j.~ler_~ hazırl8;Illlştır.' Bu P_:0_~e~_er B üyük vaktaları doğurabilecek siyası M. 

Yazan: Selim RR.,p Emo• 

e egv ı•şı• ı• eklenı·yor Nevyorokpl81U(YHuosrus,ı·)' _ eBugun'·· Va. bugunkü Heyetı Vektlede goruşul- • diselerin sıklaşma.sile anlıyoruz ki yakın _ müştür. Yarın Meclise takdimi kuv- ~ bir atide bir şeyler olacak? Fakat ne? 
vetle muhtemeldir. S Amerika Cümhurreisinl temsilen Avrupa. 

Bazı muhalefet liderleri Hazır 
olarak kabineye alınacaklar 
Nevyork 18 (Hususi) - Associat.ed Press muhabiri Londradan bildiriyor. 
Fraınsız kabinesinden maada yakında İncriliz kabinesinde de bazı değişik-

ltkler yapılması derpiş edilmektedir. ı:> 
Hava nazırı Sir Kingslivud. iaşe nazırı Lelsli Bergin ve devlet nazın Lord 

Henky'nin kabineden çekilecekleri ve muhalefet liderlerinden Atli ile Ar -
ç!bald Sinkler'in kabineye alınacakları söylenmektedir. 

şingtonda beyanatta bulunan hariciye na . . .. . : ya gelen MJSter Sumner Wells'in seyahatUe 
Malıye eskı mutekaıd, duJ ve ye- : çok yakından alakalı görünen bu hadiseler-

zırı Hul11 müsteşar Sumner Wells'in mu- tim maaşlarına yapılacak zamma da- : den bir tane.si muhtelif memleketlerin mer. 
harib devletler arasında tavassut etli- ir layihayı da hazır1amağa 'başlamış- E kezleri arasındaki temaslardır. Sonra, buna, 
ğ:ne dair bazı kaynaklardan verilen ha • tır. E hiç bekleıımıyen bir anda Hltıerle MUMolini 
berleri kat'iyetle tekzib etmiştir. İ arasında vukubulan mülakatı da ilave ede-

Hull, Wells'in ırnünhasıran malumat "-......................................................... , blllrlz. Bunların delalet ettikleri mana çok 

toplamağa memur edildiğini ve kendisi- Rusyanın ı·sveçten ve geniş ve mühimdir. Bu sebebledir ki siyasi 
· d ha:iıselerln sıklaştığına işaret ederken bun. 

nın e bu vazifeye sadık kalnuş olduğu- laroan bir tak1m bUytik vakıaların doğabi-
nu söylemiştir. ~iorveçten de taleblerda Icceğ'ini umduğumuzu, ancak bu maksadla 

Roma 18 (A.A.) - Sumner Wells bu 11 O kaydetmi~ oluyoruz. Evvela İngiltere ve 
sabah saat ıo da refakatinde Myron Tay- b 1 b ki · Fransad:ı göze çarpan şey, bu memleketler. 

M I • d ea • d lor olduğu halde Papa tarafından kabul U unması 81 enıyor de bJ- :tsl\eri taarruza hazırlanıldığını işrab e C 1 S U Yen en eder. e:n:ı·elerdir. İslişo.relerl bırakıp fıili -
edil~tir. Mülakat bir saat sürmüştür. Londra 18 (A.A.) _ Avrupanın u- yata geçmek ve ?a.şlanılan şeyi azimle La • 
Wells büyük merasimle karşılanmıştır. zak şimalinde diplomasi faaliyeti art- klb etmek için Ingilterenin bugünkü kabi-

l• çta• ı b ı d Wells bundan sonra kardinal Maglione akt~<l S kh lm' .ki Alma sah- nerte bazı tadilat yapması ihtimali seziliyor . m a a r 1 n a ~ ş ~ 1 i1e de yarım saat kadar görüşmüştür. n: ~· ır, . ı~ O a 
1 

n : glbicUr. Me.sela geçen harbdeki Loyd Corc ka 
Q '2J sıyıetı gelmıştır. Almanyanın şıımal blncsine benzer bir kabine. Bununla mem. 

meml0ketleri için selametin Alınan bi- lekelin mukadderatı daha tyi idare edllebi. 
Ankara 

18 
(A.A.) - Büyuk Millet ,.--- B~taraf memleket.er mayesinde olduğuna bu memleketleri leceği sanıldığı gibi harekatın biran evvel 

Meclisi l-ugün içtirnalarına başlamış ve Mi ili Şef Mecliste iknaa ç:ılıştıhrı söylenmektedir. Fakat başla~~~:ısı.na da böylece muvarra~iyet el-
tlk <:el sesini Şemrettin Günaltayın ri- topraklarında uçan İ k din 1 r ih 1 ·1 . Allah b' verece.,ı umıdleri fa7Jadır. Ayni tedbıre l<"'ran 
)':ısetinde akdetmiştir. Ankara 18 (Hususi mu!ıabiri • ~ an av ~r, ısan . a ı_e. « . :· sada d<ı. başvurulacağını gösteren delillerle 

mizden. telefonla) - Cümhurreisi A zı dost şerrınden esırgesın» der gıbı - gene ka!·şı karşıyayız. Bundan, şimdiye ka. 
Celsenin açılıru.ı.;ını müteak.c'b, mil- iman tayyarelerı" <lirler. Sovyetlerin metalib dermeyan dar yapılan ba. zı iddialar hlltuına olarak, bu U & k İsmet İnönü bugün öğleden sonra 
muma anununun tatbikma baş - etmelerine mukabil Almanya musliha- cephede bir Inglliz - Fransız taarruzunun 

,ı.... b ı d w Büyük Millet Meclisini teşrif bu- 1 ed 1 ıç. ~rumş u un ugunu bildiren Başve • B 18 _ isv· to akl cıe hullıl yolu tutmaktadır. Moskova inkisa eb !ecesi manasını çıkarmak belki 
kalet tezkeresile Aydın meb'usu Müm- yurmu~lardır. Milli Şef Daıhiliye ern ıçre pr arının . . . . . l hatalı blrşey olmaz. Bu hazırlıkları ve 1stı. 
""- K k z Enc1'1'menı· salonunda bı·r mu""ddet üzerlı1den i'ki kere Alınan oldu.klan sulh mua·lıedesının. Finlandiya şuna! cali Mll'ter Sumner Wells'in seyahatlle cu 
..az ayna ve onguldak meb'usu H'; li d b" d ı · t ıı~~- · " "" zannedilen tayyareler uçmuştur. n e ır emiryo u ınşasma aa UK noktadan alAkadar görebiliriz kl bu zat bu-ıSamt"ttin Ol{an'ın vefat ettiklerini bil- kalarak meb'uslarla görüşmiişler - d dd . 1- . k kul dı k 

Saat ı 0.56 da bir tayyare hudud Ü- e en ma es::, sveçı uş an rma günlerie Amerikaya hareketinden evvel 
füren te?kereler okunmuş ve hatıra - clir. tadır. Mussollni va.sıtaslle Hltlerden, sulh şartla,. 
farını !azizen 2 dakika ayakta sükCıt \. J zerinde Bale mıntakasında daha son - Afton Bladıet cıazetestnin Moıskova ~ı :hakkında son sözü öğrenmek istemiştir. 
edilmi~tir. ra Delcmont'da görülmüştür. Ta:-·ya- . . Et • • iki devlet reisinin, İtalya hududunda dün 

. hesabları tetkik encümeni ma~batası - re bundan sonra Belçika topraklann • muhabırı Sovyetlerın Isvcç garb sa - yaptıklan mülakatı ancak böyle mühim bir 
~r7.ınca~ ve havali~indeki zelzele na ıttıla peyda etmiş, çay kanunu la- d:m çık~rak ~ark istikametinde uzaklaş hilinde bir hava limanı tesisini iste - mesele ne a!Akadar görebilmek mümkün • 

m!inasebetıle Fransa ayan meclisinde 'hasının müzakeresini Çar.=rrıba gün '11 t diklerine dair dolaşan rivayetlerden dür. Garbde müşahede edilen bütün bu ha. _..J .. yı ... ~·· ı.ş.ır, 

ce.reyıı~ 'L~?n mu~akereye aid zabtın ~ü toplantıya talik ederek içtimama Saat 1 1 .40 da ikinci bir tayyare zn- bahsetmektedir. Bu muhabir, Sovyet- zırlıkları da bir sulh taarruzuna tekaddüm 
gönderıldıgıne daır Hariciye Vekaleti ihavet verrni<:tir. lerin. Norvcçten de ayni talebde bu - edecek bir taUh denem:sı olarak kabul et-
•-....ı. ] kA n "" ı-ih C'İvl'\rında Dubendorf üzerinde gö- me1' .muvafık olur. Bugüne kadar Almanya 

la~'.l'i.ere!-ıi ed mekz urd ıktaablt süreıkli alkış- ' * rülmüştür. lunacaklarını zannediyor. Daha başka nın bu cephede hareket etmediğini öre~ 
r ara-=m a o un u n sonra ruzna- Ank~ra 18 (A.A) - B. M. Mecfüi- . . sivE-si değişiklikler bekleniyor ve şim- müttefi!tJer, şimdi bir takım kuvvetıt g ~mil 

rn d k . d" - dd ı · . . · w Her ıkı tayyareye kaırşı hava dafi e e 1 ıger ma e ere geçılmıştır. nin bugünkü toplantı.sında Mugla meb . . di Stokbolm'da umumi kanaat başve - lerin ortaya atılmaslle yapılabüecek bir sulh 
Büvülk MHlet Meclisi RiyruJeticüm- usluğuna intihab edilen emekli Gene- bataryalar: faalıyete geçmış v~ avcı ldl Rvti ile Paasikivi'nin, vaziyeti çok taarruzundan haklı olarak kuşkulanıyorlar. 

im D' • M h b 1938 1· . tayyarelerı meçhul tayyarelen takib vahi~ aördükleri merkezindedir. Bundan dolayı da askert v~ziyetl şöyle btr 
r ve ıv anı u ~3e at mali ral zzettin Çalıslar and içm~ ve al • + • f ,., Iskandll etmekde fayda gorm~ olabtnrler. 

fllı kat'i hesab cetvellerine aid Meclis kırslarla karşılan~ıştır. e .mış ır. * Bı"r Jtalyan gemı"si Neticesi muvaffak çıkarsa feblha, değ~ 
yapıla<.'at sulh taarruzunun ihdas edebUece Sovyetler Fin Alman"anın Rumenlere Lon:ira 18 (A.A.) - Hola.nda' top- Alman maynine ği vazly~tl gözden geçirmek her zaman için 

J rakların1 inmek mecburiyetinde ka - kendllerinee mfimkilndür. H~d1.satın seyir 

hududunda mu""dafaa k • b• • ' lan bir Alman tayyaresinin 4 kişilik Çarparak baffl ve inkişafından doğması beklenUebllecek o.. • 
arşı Yeni lr SIJ8S ıan şeyler ııtmdlllk bunlardır. Netıce1erı hat 

1 
mürette~atı bu sabah bir çiftlikte bu- Londra 18 (Hususi) - Takriben 5000 kında bir fikir edinmek ise, tmın zamana 

hat arı yartacaklarmış ve ıkonomı·•.• t~arruzu 'unarak tevkif· edilmiştir. tonluk c:Tima Primb İtalyan gemisi, bu- mütevakkıf değildir. Bir kısmı için bir kao 
f :!\ C. * gün !ngilterenin cenubu şarkf sahilleri hafta, dl~er kısmı için de bir, bir buı;ııık ıı.y 

' H 1 · k 1h d b' Alın . ak beklemek kft.fl gelebilecektir. 
~ s~n i 18 (A.A.) - Ulusi Suomi Bilkreş 18 (A.A) - Doktor Clodi- Oslo 18 (AA.) - Norveç amirafök açı6.n a ır an maynıne çarpar 5 m J;; 

r~:t>sı hSovyet Rusyarun, yeni Fin - us'un bugün Bükreşe muvasalatı sa - makamından bildirildiğine göre hüvi- ikiye bölünmii§ ve batm~tır. ııfim U~ a9tff- L-m"~ 
a~ ıya ududu boyunca VorO§ilof be.t lahiyettaır ekonomik mahfellerde yeni vetleri meçhul iki tayyare 17 Martta Geminin mür_ettebatından bir kişi r···· ·ı···--·· .... k .. ·-···h ...... k······k········ ............ _ 
~ ıtsnı~ ve-rilec~k muazzam bir müdafa~ bir siyast ve ekonomik taarruz şeklin- B~rgen 'Üz~rinde pek. yüksekten uç - boğulmuş ve 7 kışi yaralanmıştır. 1 a ares 0, U U umuza 
ııe. tı ın"'ası nıyetinde b ı d y ı.1.t.n-t • l d T 1 B k 1 · 
lr Mosk~vadan w ~un u~ da de te c:ıl\!l\.1 edllmektedır. Geçen Ka - rrıu~ ar ır. ayyare_er ergen ~ esı Oaladye Fransız CUmhurreisi • 1 d h·ı· d 

t kt d' aldıgı hır haberı neş- mMntevvelde Almanya • Romanya pro rııt'aryaları;nın ateşı altına alındıktan • • . . rıaye esası a 1 ın 8 
re me .c _ır. . tokolu imza edildiği zaman doktor sonra ~arb istikametinde gözden kay- ıle hır saatlık hır • • d. 
>.ı .. ~u ~:_e1 ~1 

hatt. Kkarelı berzahına ve L&: Clodius Romanyanın, Almanya ile irn- lxılmuşla!'dır. görüşme yaptı sulh ıstıyoruz, ıyor 
uoga •. o L mın a asına uzanacakt 1n 
şaata ~:akında- başlanacaktır. ır. - zal_aıdığı m_ukaveleleri sadıkane tatbik R H • • Paris 16 - Başvekil Daladye bu Bükreş 16 (A.A.) - Başvekil Tata-

Finlnndiyeı tarafından terkedil ettıği takdi~de A:manya ve Rusyadan UffieD aflCiye sabah bir saatten fazla Löbrün ile gö-- rcsko. dün akşam radyo ile memlekete 
razi. sivi1lerin gireıniveceö-ı· b' en a- korkacak hıç lbır şeyi kalmıyacağını N b r·~c;müstür. Bu oV\rüşmenin. yakında hitıtben söylr;diği bir nutukta demiştir 

. -.. ır askerl R h'"k~·- d . flDJil yanatJ . . 0~ • tnmtak1 haline getirilecektir. Gazet: ,0 '«!at1_1yaB u ~nett ~ amla!b.,.ı~al temınin azJ e kabinede y~ılaca~ı söı.Ylenen tadilat- ki: 
l!ovvet1erin yakında Viipu ·,..ı . , -· c,mış ı. u yem emınata ag ı ye 1a Rlflkadar olduğu anlasılmaktadır «- Milletimiz, sulh istiyor. Sulh 1 

• • A rı,,~ ımara · · · k 18 (H A) H · · · · · b.\şlı_vt?c2klarını ilave ediyor. Alman t.cklıflerı ne olursa olsun Ro - Bti reş ususı - a•rıcıye na- meselesi bütün düşüncelerin fevkinde-
manyalılar o teklifleri metanetle bek Zl!'l Gafenko, ayan meclisinde beyanat- Bir lngiliz ş! ehi hir dir. Hukukumuza riayet esası dahilin-

Fin heyeti yeniden Moskovaya lemektedirler. - ta bulunarak. hüikfunetin harici siya - •le sulh istiyoruz. Zamanla kaybolrru 
hareket etti ~etini izah etmiş ve Rornanyanın kat'i aydanberi kayib yan hakJara müstcnid irademizle bü -

l>it~raflığını muhafazaya devam ede - Lor.dra 18 (A.A.) - 5225 tonluk 'ün esaret zincirlerini kırar&.~,;: milli it-Helsinki 18 (A.A.) - Paamkivl He 
NaiM Vojonma, bu sabah Moskovava 
"1arek·~t etmi~lerdir. Fin - Sovyet m~a
ıhedf'sinin musaddak nüshalan 20 Mart 
lir t('a li edilecektir. 

icra Vekilleri Heyeti 
toplandı 

ceğini söyledikten sonra, memleketinin «Tiherten> ismindeki İngi1i2 şilebinden tıhadı vücude getirdik. Bugün Rumen 
D<>lkan Antantına bağlılığını ehemmi - 1 aydanberi haber alınamamıs.tır. toprağım1za rnhib bulunuv~>ruz ve o -
yetle kaydeylemiştir. Vapurun bartı,ğıı Mnnedilmekte - nun müdafaası için en yüksek vazife-

Ankara, 18 (AA.) - İcra Vekilleri 
Heyeti bugün saat 15.30 da Başvckıilette 
Başvekil Doktor Refik Saydamın riyase
tinde toplanmı~ ve 18.15 e kadar müza
kerede bulunmu§tur. 

- - - -·- dir. mizi ifav~ her an hazırız.» 

Mact.r Başvekili Fin nıurahhaslan. yeni hududların 
ıarahaten tahdidi, diolomatik münaı:ıe-
betlcı in yeniden tesisi ve iktısadi me
aelelerin tanzimi işlerini müzakere e
ft&c~kl~rdir. 
r 

* Stokholm 18 ( A.A.) Sovyet1er 

Tuna yükseliyor, Macar 
ovaları sular altmda 

f.arafından işgal edilen Fin toprakla 
l'in<la örfi idc?rc ilan edilmiştir. · Budapeşte 18 (A.A.) - Tuna tehli-

keli bir vaziyette su seviyesini yük • 
seltmektedir. DWı gece Turna suları 
3 metre kadar yükselmiş ve bazı so -
kakları su basmJ.?i;ır. Sulait", büyük buz 

Lordlar ve Avarn kamaralarımn 
toplan taları 

parçalan sürü'klemektiedir. Macaris -Londra 18 (AA) n- t . 
· · - ~u er aJaın. - tan ovasını. Tunanın diğer ayakları da 

ıınıı:ı parlamento muhabı·r· Sal .. d .. ı. ı gu - k:Jbar ığından. su basmış ve Budapeş-
hu. gerek Avam Kamarasında, gerek te - Zağreb demiryolu münakalatı dur 
Lordlar Kamarasınd h . . öai ·· k 1 a., arıd sıyasete !Tiuıştur. , 

r ınuza ere er cereyan ede .,.. . . , ·~~ ........................................................... . 

italy~ya gidiyor 
Roma, 18 (Husust) - Macar BaŞ:

vekili Kont Teleki, beraberinde zev
cesi ve kızı olduğu halde. 8-1 O gün ka
\ hr kalmak üzere bu hafta İtalyaya ge 
lecektir. 

Ma<:ar başvekilinin bu seyahati ta -
mamen hususi mahiyette olmakla be • 
raber. kendisinin Mussolini vıe Kont 
Ciano ile görüşmesi ihtimal haricinde 
değildir. 

Macıdr hariciyesi erkıanmdan bazı 
zçvat da, Kont Teleıkinin refakatinde 
hulunacaklardır. 

Ankarada kar 
ber vcrm(.'ktedir. cegını ııa ,~--·-----------

'

( imla ve sarf meselesil Ankara 18 (Husust) - ~u_şün ~ü-
Avam Kamara;ı~da Çeınberlayn, • • . , . ;ün gün bir bahar havası huıkwn su -

bevrıelrniJel son ha<lıse1eri gözden ıze- ı lJsta~ HalıJ Zıya Ut'!klıgıl.~n 1 rerken gece yarısına doğru kar yağ 
Çh'"''ek ve muhasamatın genişlemesin '1 ncı oe son makale~ı bugun mağa başlamıştır. S~baha kar~ı An 
den ele bahsedecektir. \, 6 -ncı aaylamızdadır J kara bembeyazd.L 

............. -............................................................................. , ................................. ... 
Sabahtan Sabaha 

Faydalı ,,asaklar 
İstanbul belediyesi daimi encümeni ııübim ve terbiyevi bir nzife derubde et. 

miştir. Maarif Vekfıleh talıın ve ~"ıuiye heyeti nasıl pedagoji metodları ile ulra. 
şıyorsa İstanbul belediye encüme11i de balkın sokak terbiyesi ile mücadele halin. 
dedJr. Hnzırladılı seyrüsefer talinudnameainin her maddesi şehir halkmm blr 
ırayıf ve eksik tarafmı tamir edecektir. 

Müzakere edilen talimatname maddelerinden bir kısmı son şeklini bulmuştur. 
Bu maddelere göre mesela caddelerde iki kişicJcn fazla ahbabın kolkola girmeleri 
yasaktır. Görünüşte bu da (l\ladde) ola.rsk yazılmıya değer mi gibi düşünebiliriz. 
Tereddüde ]Ü2PDI yok. Tam yerinde bir (Madde)dlr. Çiftıkü eski fes ve kaodiW 
temenna deVTinden kalmıt fena adetlerimb:den biri de budar. Yan kaldırımda 
durııp konuşmak, kolkola girip yürümek, kaldırımın herkese aid ve ancak serbesı 
yiirümiye ayrılmış bir geçid olduğunu öğrenmek lazımdır. 

Sonra şemsiyeyi veyahud bastonw koluna çaprazlama koyup durmak ve yürii. 
mek yasaktır. Gerçi kendini bilen, sokak tc-rblyesini belUyen insan bunu yapmaa. 
Fakat yapanlar o kadar çok ki bu çirkin hareketi menetmek için bir (Madde) 
k«'ymak mecburiyeti vardır. Yan kaldırımın yayaya, ana yolun nakil vasıtalanna 
ald oldutunu şehir halkına ceza ile, rica ile, t~lkin ile anlatmak lazımdır. 

Cadde ortasından sallana sallana ıiderken klakson çalarak yoldan kaçmasını 
l!tiyen şoföre nobran nobran bakıp af n bozan:arı, yan kaldırımlarda kümele • 
n tp yolu tıkayanları başka ne suretle ıslah P.debillrlz? Yı.Jtarca rica ettik olmadL 
Biraz da belediyenin yasaklan faa liJete geçsin! 
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( Şehir Haberleri 
Ekmekçi 'k mütehassısı sıhhi ekmek 
yapılmamasmın sebeblerini anlatıyor 

Fırtına yuzonden 
deniz seferlerinin 
intizamı bozuldu 

Son günleri e·n 
esrarlı cinayeti 

Mütehassıs, her.şeyden evvel ekmek yapıcıların mesleki 
bilgilerinin artırılması ve iptidai bir halde bulunan 

fırınların ıslahı . lazım geldiğini ileri sürüyor 

Akdeniz, Karadeniz, Ege ve !vlarmara 
denizlerinde iırtına şiddetle devam et
mektedir. Fırtına yüzünden vapur se
sefleri intizamını kaybetmiştir. 

hmr günü Karadenizden limanımııa 

Ecelile öldüğü sanılan tatlıcının 
gittiği anlaşıldı cinayete kurban 

Fırıncılar, ~rimizde sılilii ekmek 1 lirler. Hiçbir ıiş bulamadıkları için ek- gelmesi be'klenen Denizyolları İdaresi
yapacak elonek yapıcısı mevcud olmadı- mek yapıcı olurlar. Fm.nlaııda günde 18- nin Dumlubınar vapuru fırtma yüzün- ~B~ ta_r.afı 1 inci sayfada) frin ya~yış tarzı bazı şüpheleri davet et, 
ğını iddia etmektedirler. Ekmek yapıcı- 20 saat çalışır. Gayri muntazam uykuya den gelememiştir. Evve'Ikl gün Knrade- o'lması ihtimali galib ve bu zannı takviye mektedir. Fakat cinayetin iaüi dün geş 
lar ise f.ınncların iddialarını yersiz bul- idman yapmağa başlarlar. Gürbüz vü- nize kalkması icab eden Güneysu vapu-

1 
ede:1 ıbirçcik sebebler de va~ı: ~t, re: v:ıkte kadar yapılan tahkikata rağmen 

makta, ne görüyorlarsa onu tatbik et· cüdleri sayesinde tahammül ederler da- ru da hav.anın <bozukluğu yüzünden yük- sedı muayene eden doktor olumun nezfı anlaşılamam~crtır. 
mekle mükellef bulunduklarını ileri sür-! yanırlar. Fakat yavaş yavaş ibeniz1e~ sa- ı~:ıni boşaltıp yeni yük alamadığı için ı dima_giden ile~~ geldiğini tesbit etmiş ve Müddeiumumilik tatllcınm çıraklnn· 
mektedirler. Bu hususta ekmekcilik mü- rarmağa başlar. İptidai fırınlarda çalışa, dun akşama kadar hareket edememiştir. tahkıkat t~ ~oylece kapanmıştı. Ancak, m, askerde <>lduğu cihetle babasile bir
tehassısı Esad !ren §Unları söylemekte- çalışa harab olurlar. Böyle sıkıntıya ta- . Diğer taraftan Trabzon dönüş sefe1i- ccsed ıher .. ıihtımalc ~~: ~o~g~. kal~ıı:ıl- m.-te ıotunnıyan -oğlu Suphiyi ist'icvab et· 
dir; harnmül edebilmek için uzun müddet jş nı yapan. Tan vn.yuru bugün gelecek i- mış ve dun rn~~g mudurluğüııu~ hadise mekte, geceleri odasına gidip gelen dost· 

c- Ekmek yapıcıları teşkiUtı yıllar- b 
1 

k ı~--.. Ekm k ken DenızyOllan ııdaresinden telsizle al- etrafında verdıgı rapor, meselP.nın mn-u amama d..c.ı.muır. e yapıcı a- d ğı b" . . ;ı. h" t• . b" d d -· +ı~ · dl" . lar.ını araştırmak, cinayetin esrarını çöz-
danberi hiçbir de~şiklik yapılmıyan ve . . . _ ı ır emirle Gıresun, Fatsa, unye is- ıye ını ır an a egışı.u.uıış ve a ıyeyı m .. ae ,,.nı,.,,..,aktadır. 

. _ melesmın bır muddet sonra hamallığı k 1el · - - . - ı · - ti k "'b ~~· eski tarzda ekmek yapanlardan murek- e erme uğramadan dun şehnmıze gel- son gun erın en esrarengız emaye ar-
keb bir cemiyettir. Halbuki cemiyetten tercih ettikleri de 'g&iilmüştür. miştir. şuanda bırakmıştır. Abdülkadirin ötedenbcıi çok zengin 
maksad, ameleye yardım ve onlarm Eğer bu san'1ıtta bir tekamül bekli- Fırtına yüzünaen 10 gün evvel Boz- * olduğu ve parasını dükkfı.nda .sakladığı 

vorsalt b vat d il il ı l da söylenmektedir. Ba takdirde ihtiynr 
müşküllerini hnlletmek, mesleki bilgile- J u an n§ anmt a meşgu 0 - caadanın .Marmara bumunda karaya o- Bu e.srarh vak'anın tafsilatını yeni 
rini yükseltme'k, <>nlan refaha:_ eriştir- malıyız. Onları içtimai ve 'teknik bilgi- turmuş olan Bu],gar bandıralı Çar Ferdi- baştan ve dün yapılan tahkikatın vardı- tatlıcının vak'a gecesi <>dasına misafir 
mektir. Amele teşkilatsızdır. Bunları ıs- lerle teclıiz etmeliyiz. Elde ınevcud ame- nnnd vapuru h~'!.a kurtarılamamıştır. ğı .neticelere göre yazıyoruz: gelen biri tarafından, parasına tamaan 

ah h V U 
h ... ..+.., öldürülmesi kuvvetli bir ibtimaldir. 

1 etmek için Avrupadan müt~assıs leye mesleki bilgi verdikten sonra ancak apur tam yo a ~-n kara ettiği ve Geçen Cumartesi günü dükkana çalış· 
getirmeli, derhal faaliyete geçmelidir. yavaş y.ava§ amelenin .refahı temin edile- ve pervanesine kadar karaya oturduğu mağa gelen tatlıcının çırakları Havva ve Fak.at, katil cinayetini harici bir crnn
Elimllde mevoud olan eJı:mck yapıcı a- ıbilfr. Bu suretle güniln ekmek dediko- için kurtanna ameliyesini yapmakta o- İbrahim ustalarını görememi~ler, şüphe- re bırakrnı.yacak. kadar us~1ıkla ve .pro
melesinin btr çoğu cahildir. Bun1ar, dulan biter, fenriI elonekcilik kendiliğin- 1an Alemdar tahlisiye gemisi ancak va- ye düşmüşlerdir. Nihayet yukarı kata fesyonel bır canı meharetile işlemıştlr. 
mdmlekctlerlnden kalkıp !stanbula g.e- den meydana çıkar.> puru iki metre kadar denize çekebilmiş- çıkarak, yatak odasına girmi_şler ve bir-! Doktorlar ve tahkikatı idare edenler de 

tir. Havaların fena oluşu da kurtarma denbire şu vaziyet1e karşılaşmışlardu: bu ciheti teslim etmektedirler. 

Dün 6 otomobil hasara Holanda ne yeni işini guç1eştirmektearr. A:baü1kadir, yatağında hareke1siz yat1- Bir sahtekArhk avası 
uğradı bir kadın bir ticaret anlaşması yor, odanın içi darmadağın bir halde, Üsküdar ve Kadıköy masanın üzerinde içki şişeleri ve meze l dun netice~endi 

yaralandı aktedilecek t f artıkları var. Sobanın üstünde Abdülka- 1ki ağırceza mahkemcsfode görülen 

Dün ..,.,.l,,...;.....,;.,ı.,., muhtelif yerlerinde Memleketimizle Holflnda arasında ramvay arı dirin sureti mahsusada yaptırdığı yarısı ~ ..... .....-. 1 1 · bir 63htekarlık ve dolandırıcılık davası-
vulrua gelen müsademeler neticesinde mevcud talcas ve tediye an1A-smasının yo cu arı arttl yenmic: bir tepsi tel kadayıfı duruyor. 

1 

~ ~ nın muhakemesi son ~afhaya varmıştır. 
a~~ı otomobil ehcmmı_'yetli surette hasara müddeti bitmiş olduğundan_ yer!i tica. ri °Osküdar, Kadıköy ve havalisi tramvay Çıraklar, ustalarının öldüğünü anla· _ Davanın suçlan AbdulşekUr isnün • 
ugramış, bu arada bu de kadın yaralan- şartlara uygun anlaşma muzakere1erıne şirketi 'hissedarları dün saat on altı bu- yınca, badiseden derhcil "Zabıtayı haber- de eski bir gümrük memuru ile Dikr.nn 
mıştır. yakında Lnheyde başlanacaktır. çukta evvelA adi, bilahare fevkalade top- dar etmişlerdir. Cesedi muayene eden . . • . . . . . 

Horhor caddesinde-o geçmekte olan Lahey elçimizin reisliğind~ yapılacak ıantılarmı yapmrşlardır. doktor cesedde harici bir tesire ~eliHct ve Mavr~s .ısım enn~e ıki kışıdır. lddıa 
şoför Nesimin idaresindeki 2421 sayılı -0- müzakerelere dün Ankaradan gelen Ti- Faaliyet raporu okunmuş, tasvib edil- edecek hiçbir emare ve tezahür goreme- olunan hadıse şudur. 
tomobil, aksi ~t.ikamctten ıgelen şoför caret VekMeti deyin dairesi reis mua- miş, idare meclisi ibra olunmuştur. rnekle beraber, ölümü izah edecek bir 1 Gümrüğe cKaoh şirketi namına Av· 
Kamilin 'kullandığı 2507 numaralı taksi vini AJımed Cemil Conk ve Mer"kez Ban· "Kanuni müddeti biten idare meclisi sebeb de bulamamıştır. Fakat odanın va- rupadan çok miktarda etiket gelmış, fa. 
ile çarpışmıştır. kası mudürlerlnden İsmet Akkoyunlu da aznlıklanna Niyazi Yücel, Necati Yalım, ziyeti 'Ye tathcımn her gece kapısını l· kat şirket bu etiketleri muayyen müddet 

Bu müsademede her iki otomobil de iştirak ecrecek1erdir. Feridun Manyaslı seçilmiş, mürnkab Li- çerJden kilitlediği h8lde, anahtarın kapı- zarfında gümrükten çikarmadığından e • 
ehemmiyetli surette hasara uğramışlar- Memleketimizden iki buçuk milyon ya vazifesinde ipka edilmiştir. nın dış tarafında ve kilitlenmemış bir tiket1cr usulen devlete intikal etmiştir. 
dır. Uralık tütün, kuru üzüm, f.ınclık, :arpa, Şirketin 1938 senesine nazaran 1939 halde bulunması şüpbe llyandırmıştrr. Bilahare, bu etiketler her nasılsa Dikr.ı-

İkinci çarpışma, ~a~atadaki d~ <Çavdar, palamut, barsak 'kepek ve küspe senesinde varidat fazlası 67,328 liradan ~ih~yet doktor öl~ün ~imagi nez!f 'ının eline geçmiş, o da arkad3iı Mnvrosa 
ağzında vu'kua gelm1ştir. C:a1atada Şa_rr almakta olan Ho~fmda ve müstemlekele- ibarettir. 1938 senesine nazaran 1939 da netıcesı <>lduğunu iesbıt etmış, fa'kat bir~ vermiştir. Murros, iddiaya göre etiketle
Ziya cac!~esinde oturan :şoför Ahmedm rinden bilhassa lüzumlu istihlak madde- sivil volcu fazlalı;ı;, 221 997 aktarma vol- defa da morga kaldınlınasını faydalı · t ı..:ı.l'hT. d · uh -~ b' k ., ~· , ı - rı sa ın a ..uou•a aır m arr= ır mn • 
idaresindeki 2298 .sayılı otomobil, Kara- leri ve sınai mamulat ithal edilmekte, cu fazlalığı 62,139, ta1 ebe yolcu fazlal~ bulmuştur.. buzla Knol şirketine müracaat e'tınis vo 
köy ıkavsinden geçerken, .~~ gel- bu meyanda mühim miktarda mamul de- 309,404, asker ve sübay yolcu fazlalığı Filhakika, morgda yapılan otopsi :ır:-- etiketleri 36 liraya satmıştır. :ı: 
mektc olan J088 say.ılı ofor Yasefin kul- ri, fenni :alfıt ve kalay alınmakta o1du- 29,'324, aylık karne yolcusu fazlalığı selenin içyüzünü tamamüe d~ğiştimıj~- Dü kü el ed -tal ded 
]andığı otomobille müsademe elmi.Ştir. ğundan yeni rotlaşmanm ithal madde'\.e- 48,048, kombine karh yolcu fazlalığı tir:. Dün müddeiumumiliğe tevdi edilen "ddn. c : İ~ mu y easınıt ~d ~ 

Çarpışma ani ve 'Şiddetli olduğundan rinin ıiarl.ığmı ıiı:a1e ibakımmdan da ;fay-i 19,188, :kombine bilet yolcusu fazlalığı tıbbı adli rapocu~da. Abdülkadirin bo,ğn- mD~- eıumurnı tsanb't ersd~vla ' d~--ındse e 
bil} 

· .. kıs ı h daha~ ol ak k ·-· ,_ 1 k =ranın suçu es ı e ı eme ıw en 
otomo crın on ımıan ur i - dalı olacağı muhakkak görülmektedir. 24 464 ıden ibaret bulunmaktadır. zı sıkı1ın ve ense emıgı ~m ma su- be t~ . Abd'"~kü ü ... h 
muştur. Son zamanlarda Holandada hayvanı '3s senesinde Ü".sküdar, Kadıköy ve !ha· retile öldürüldüğü bildirilmi~tir. rae mı; u~ run, ~az esını 

1 
-

Ü9fincü müsademe de Sirkecide Re~- gıda maddeleri artm.ı~ ve Holanda1ı1ar va'isi tramvaylannda 7.291,39<1 yoku ta- Bu rapor üzerine müddeiumumilik işe mal, Mavrosun "lse sahu:karlık ~çundan 
diye caddesinde vukubulmuştur. Şo'for memleketimizden mühim miktarda küs- .şmmasına mukabil 39 senesinde 8.008.965 ehemmiyet vermiş ve tahkikata müddei- ceza kanu?un~~ ~42 n_cı .maddesınc tev· 
Muzafferin idaresindeki Ul51 .sayılı tak- pe ve kepek talebinde bulunmuşlarrltr. yolcu taşınmıştır. Aradaki fa1Ja1Jk umumi muavinlerinden Fethi Seza: ile l fikan teczıyesını lstemıştir. 
si içinde Muzaffer adında bir de kadın ··················-·····-·--····-···-··········· 714,565 yolcudur. Reşad Saka el koymuşlardır. Abdülkndi- Dava, karara kalmış'hr. 
yolcu olduğu halde Sirkeciden geçerken, 
aksi istikametten ge,en 1570 numaralı 
taksi ile çarpışmıştır. 

Müsademe esnac:ında otomobilde bu-
lunan Muzaffer adındaki kadın y4?l'a1an
rnış, her iki araba da ehemmiyetli suret
te hasara uğramıştır. 

KOMEOi FRANSEZ 
TiYATROSU 
iSTANBULDA 

Yaralı kadın tedavi alıına alınml§, Evvelce de yazdı~unız veçhlle, Komedi 

YARIN AKŞAM: BÜYÜK SiNEMA MQSAMEEESI OLARAK 
TÜRKÇE NtlSHASl FRANSIZCA NÜSHASI 

iPEK ve MELE Sinemalarında 
Yeniden kurulan şehirler, muırızam, mubleşem dekorlar arasında çevrilen 

SEN EN J N EN B Ü Y 0 K ve H A R l K A L AR F l L M l 
kaza etrafında tah"kikata başlanmıştır. Fr:ınsez tiyatrosu ista.nbulda Tepebaşı :Şe • 

KQlfür lş"'eri: 
hlr Tiyatrosunda üç rcsmt suare ve iki ma
tine olarak beş tem.sn verecektir. 

AŞK - ARKADAŞLIK MACERA ve KAHRAMANLIK şaheseri 

Maarif Vekôleti miif etlişleri teftişlerini E11.ı:cvm ~omedl 1Fr.anSez ışerlklerlndıen bu.. 
bitirdiler lunmıyan .t>ım artistler, kendi :hesahlanna 

Maarif VekBlefi umumi mürettiş1eri :ve Fransa hariclnde temsiller vermeğe da -

mıntakalarındaki teftiş1eri bitirmiş. vct olunablllrler. Fakat bunla.nn Komedi 
Ankarava dönmüş1eroir. Müfettişler. Fraıısez l!irketııe hiç bir münasebet ve alli. 

şclırimi~deki tedrisattan memnundur- kabın yoktur. 
lar. Kad:köy üçüncü orta mektebi mü- Bıı ~c:P şehrimize gelece1' ıolan ve umu. 
dürü ile Beşiktaş orta mektebi müdür· m~. murturlerl idaresinde bulurum trupuntın 

l 
· t kd. ·ımı·ş ikız 11· ..,.,sı· mul-Jm bir kısnıını t~kil eden heyeti temsi. enne a · ırnaıne ven , ~ . Baş roHertle: RONALD COLMAN ··d·· .. S b · C" h · t kız o-"" llye, bfaznt Komedi Fransezl Istanbulda tem mu uru a rı. um urıye na 

kt '-" -d- ·· C ıf K ba+., .. 1· ~ sn edecekt.11'. b l fi rne euı mu uru c. er, :a """i ısesı ve on in erce güran 

FRANCES DEE 
BASiL RATHBO E 

müdürii Nuri, Fatih kız orta mektebi Bıı heyet blitün kadro ve malzemesini, y .ARIN Gf.CE 1ÇlN 'NU~ARALI KOLTUKLA HIN ERKENDEN ALDıRILMASI RİCA OLUNUR. 
müdürü Şefik birer teşekkür almı. a'-' dekor, k~m ve mobilynlanm da berabc- '\r::ıs:smm::a1C11C1Z:=a:::::m::;:;:::m:2111m111:1mmm~uam•l&iDmı::c:r:.l!:m:mmırz:;ı.::mcEC11liii3l=:!•1C:m:am1~:cı::s:~P' 

• • .. •• •• • -:?, ..:1 rinde getirecektir. Bu da, meşbur Molyer ~ 
rı<:a ıkı orta mekteb muduru ıhtarla müessesP.sin1n üç asırdnnberl 'bütun dünya ı 
ce~andırı1mı~. bir orta rnekteb mü- ya saçtıığı cihanşümul şôhret ve muvaffakl. 'ın en müthiş ve en fevkala 8 macera ar 
~~~~~~--~~?.ü.:ı_q_~_r;eri nhnmıştır. yetinin yuksek blr ıırnaesı olaca'k ve şehri- N:ı::::.=~ 
!tlt!:::::'.::r:!~~=~~~=i-~~ı::z:?:::...i-~·s:- m1z lç.n mükemmel ve artıstık blr hfıdlse E rarengiz ve balta girmemiş ormnn... Dünya hakimleri filler.... Afrikanın dev goril maymwıu ...• 

s .. sk 
' 

arıy rum 
Deniz kenarmdn veya denize çok 

tcşl:ll edecekt.ır. 

Hamiş: Biletler, 20 Marttan it.ibaren de. 
ğll, 22 MART CUMADAN İTİBAREN Şehir 

} Tiyatrosu gişelerinde sııtılmağa başlanacak 
\tır. 

yakın bir yerde geniş bahçeli bir Muzaffer Gülerı"n 
köşk anyorum. Yeşilköyde, Adalar-
da, Boğazda veY3 Anado1u -sahilin- konserl 
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla ~"\atıJTlı:n m~e muvaffak olan genç 
birlikte tafsilat, fiat Son Postada san~atktı.r 1Muza'f'fer Güler, bn n.lcşam Aznk 
cMakbuleıt adresine bi'\clirilmelidir &ln~m:ımnda 'b!T konser ?e!C~kt!T 

• San•atkar, konserde müntahab ~eni 
~"--•••••••••••••-~• kılar ve memleket havaları söyliyecektı~r-

'' M A V M U N A D A M ,, a karşı 
Türkçe Sözlü büyük ve merakaver film. 

Baş rollerde : 
JOHNNY WEISSMÜLLER ve MAUREEN O SULLIVAN 

Bu Perşembe akşamı S A R A Y Sinemasında 
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oman anın uazi e i 

Hir: 
Çekoslovakya daha evvel tahkimatını 

kaybettiği için teslim oldu. Lehistan 
tahkimata ehemmiyet vermemek ve or-

Ticaret Odası bütçesi 
tasdik edildi 

t 

• 

Had!seler K:ırşısnda J 

İKİ KARİ 

Mak.c;im Gorki ile, Şalyapin ~ocukluk 
arkadaşıdırlar, her ikisinın de şarkı söy-

. . lcmeye meraklan vardı. Fakat biri mu-
Şilinin birçok eyaletlerinde ıtfaıye harrir, öteki şarkıcı oldu. Her ikisi de 

teşkilfitı yalnız kadınl.aroan müteşekkil- çocukken bir kilise koro heyetine gir
dir. Bunların erkek itfaiyeler derecesfn- mek için imtihan olm~lar, Ma~ 

h te. b dahn fazla ~ansiparane Gorki beğenilmiş, koroya alıntillJ ve Şal· de, at a azan . . 

çalıştıkları iddia edilir. • .................. ~:~~~~ •• ~~:.~~~~~~~'-····-····--··-···-·-············································· 

Bir .. Belıiirlar 
Kl;ibD .• 

E3ki.Eehirden ( .... ) imzasU. me'k
tub gö~deren genç kadına: 

- Mektubunuz bana ilk satırltı .. 
nnda söylediğiniz gibi gerçekten 
bil· gjzli ıztırab, içten taş~ bir f.e: 
yad gibi geldi. Müsaade eder mısı
niz kısa bir bül~ını Y~~ayım ? 
HaV1r merak et.m€yitıiZt ayni vazi • 
yette çok kadın vardır. hüviyetiniz 

anl3.ş11maz. 
cKüçük yaştaıykf'.n ailemin taas • 

subu yüzünden ba-b<lm denecek Y_a!i· 
ta bir adamla görmeden evlendım. 
Sevmedim. aynldı~ Aradan epeyce 
zıımtbt geçti. bu zıtman zarfı~~n 
benden çok kilçük veya çok büyuk 
olmıyan otuz beş kırk yaşlannda iyi 
terbiye gö~. dürli!t bir erkekle 
evlP.nmekti. 

F('vkalad~ ginel değilim. Çirkin 
ve kusurlu da değilim. bazı mezt .. 
vetl~rim mevcud, fakat işte istedi· 
ğim erkeği hMl bekli~rum. 
Teyzeci~. tyi btr insan olduğu

mu. bir erkeği mes\ıd edebileceğimi 

neden kimseye a.nlatamadıın? Ku
sur bende mi? Bazan düşünüyor da, 
bekarlar için bir klüb açılsa. aıası 
arasında anlaşmayı temin etse ne 
iyi olur derim. 

Teyzeciğim. bana cevab verir mi· 
siniz?• diyorsunuz. Size cevab vere
ceff.m fakat ne söyliyeyim: 

VAktile Viyanada. Viyananın şen 
günlerinde bir c BekArlar ldübil • 
vardı. HakikAtte klilb değil bir ~ 
zinoydu. Tek kişilik m.asalan ve ma
safarımn üzerinde telefonları vardı. 
He-:- ma!':I da b • numat"a tasımı. 

Farzro· '!ki. bir '-tterlsiniz. dt"llp 
otılrdunıt7~ ~ .,. n •,a ktın17.. h . ., • 
sunuıa ı?idP.CV'tr r tin buldunl'z. 
tP1°fonu aca'!". "'<mtr Mı:ın o h,.ıtı-.,rıt-
l\i:ıi., ~imC)('nin !T' ~ n•n ~1ım~'"ı.ı~· 
l'H cı~~·l...,_.. ,r,. onwnl'l. ktandinf~ holli 

e"""O(lon 1rrı"'U"-11r~ı '1'17,.. 
('hı. on ~~ _ ... " r~"·rı hıı ,,.,;;ı.:;,, 

m1'1Y'11ı- ('fA't'\l'l AA~-rıo41> l1,'!l<'h..,_.t,;r.., ;,.ı,11. 

ıteını "fi,""'""~ Cfı>"""'~"'ı",.; .. ~ ... ",,.,,..,,..,,cı-
l.,,....,. 'ıl.•\n119'1'!l .,._,.-.,~ "'1 C''!l!:ı~t>HO,, 

~6,.,~ mAru!ınıın b '~;ı,,:ı;~nf 

tamnıvonım. - - - -
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C imla ve sarf meselesi ::J 

y·· rk sar ına y p ması ı 
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Son p05tanm tefrikası: 9 

&icran 

HuşuJa dua eder gibi kalbi titriyere~ J Hi~r~n bu titriyen ve yalvaıran sese 
kendi içile kon~tu: ken<iını kaptırdı: 

- Seni hiç kimsenin sevmediği bir - Fakat ben sizin için. bir işkence 
aşkla sevece:;,Criın ilahi kadın!. Kalbindeki olacağım .. buna hakkım yok ... 
hazin sırra hürnıet edeceğim. Kollarım - Hicran vavrum. İskence mi? Ha
daima açık. sen yanımda olduğun hal: yır çocuğum hayır .. sen;iz kalırsam ben 
~ hep seni beıkliyeceğim.. . Ne zaman haıyata küseceğim. Artık bir daha rica 
gözün beni görür. kalbin kallbimin se- etmiyeceksin değil mi? 
~i duyarsa 0 zaman ,bana gel... Senin H;cıan sustu. Küçük otomobil geri 
ıçın azab çekerek ~~s ~d olacağım . ·. dönerek şimdi biraz kararan yollara 

Sonra fısıldar gıbı bır sesle sordu: doQ-ru tekrar kaymıya başladı. 
- Dönelim mi? 

0 

Siret içine dolan manası yalnız şcf-
Hicrar. sakin ve ya.lvaran bakışlarını kaıt olan ·bir hisle onu incitmeden ma

Sirete çevireıek: 
sum bir çocuk gibi göğsüne yorgun ba

- Dönelim -dedi- ve size rica ede-
•. şını dayamak. Hicran da onun ayni 

cegım ... 
Siret onun sözünü inliyerek kesti: duygularla in~e ve asil ellerini tutup 
_Rica etme benim sevgili yavrum! mahzun başını okşamak istiyordu. Fa

Benim nazlı çocuğum! Ne söylemek kait ikisi de hiç bir hareket yapamadı
istediğini biliyorum.. anlıyorum.. fakat lar .. Evin kapısına kadar birbirine tek 
söyleme buııu ... Ben bütün hayaturu kelime bile söylemediler. 
sana veriyorum ve emin ol yavrucu - KüçUk ve şirin yuva deriın bir sessiz
ğum senden hiç ibir karşılık beklemiyo- lik içinde uyuyor gibiydi. Sireot araba 
nım... dan atlayınca: · 

Mart 19 

Yeri aHındaBi ısıannuı 
Edirnekapıdan Ayasofyaya 

gelen geniş yeraltı yolu 
r:: Şehrin sığınak yaptıracak parası yok,~ 
1 uiyoruz; fakat onun albnda mevcud yol 
- ve mahzenleri niçin hatırlamıyoruz ? 
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.A • 

ektubu 
..................................... -........................................ . 

n 
Dl TETKiKLER~ 

Yazan: lsmat HulOsi .... ·-······-·--.. - .. 
...... u arb 

.. 
ugun 

karşısında ispanya 
• • Avrupada İspanyadan artık 

hiç bahsedilmez oldu ? 
n çı 

Yazan: 
. Bir zamanlar bütün dünyanın dikkati-! 

n_ı kendi üzerine çekmiş olan ispanya, 
şımdi kendisinden ıhiç bahsedilmiyen bir 
memleket haline gelmiştir. 

Şeytanda k d Vatandaş harbine takaddüm eden gün-
n a ma ilk mektub: J Benim tuvaletimin, elbiselerimin para - 1 cBal"ıkt ~ erde ve vatandaş harbi e.c;nasmda A vru-

. , an yaratılan Adem boyun eğ· sından yiyecek almıya para artmaz ki, Aedım 
0 
A~-' k panın bütün büyük devletlerini yakından 

• uurmn aburga kemiğinden böyle olduğu halde bir toplantıya gitti -yaratılan sana hiç boyun e>-. . ... . . alakadar eden İspanya, bugün neden u -, 
bilmi ol.. ısmıyecegımı ğimiz, eş dost arasında bulunduğumuz nutulmu~ bir haldedir? 

Kad zaman neş'eli kahkahalarla bulunduğum Vatandaş harbine takaddu··m eden gu··,., .• , 
ının eytana ilk cevabı: 

B 
yeri çın çın öttürürüm. Söylerim, anlatJ- !erdeki İspanycr,, gerek strateJ.ik vaziyeti-

c alçıktan yaratılan Ademı·n .. d .. d vucu un- rım, yüksekten atarım: le, gerek!e ekonomik kudretile. Akdeniz-

id~. e~;~:: ~:U~~af kaburgn keAmiği - Ne mes'ud, ne rahat yaşıyor, bir şe- de hakimiyet kurmak istiyen bir devlet 
min snl'ılrarnlı 

1 
en yaratıldım. de- yi eksik değil! derler.> için kendi8inden istifade olunabilir bir 

. .5 ğı ka :madı. Ademin kaburga kemığınde Şeytan kadına altıncı mcktuhu yazdı: kuvvetti .. Vatandaş harbi neticesinde !s-
n yaratılm~ olan ben çok sa"'-lamım.> 15 1 cBeşinci mektubunu da okudum. Fa- panyada iktidar makamını eline alac~k 

Şeytandan kadına ikinci mektub: kat gene sen benim gibi olamazsın, ben zümrenin mahiyetine göre Ispanyanın 
•Kadın, sen ke a· f istediğim zaman insana pabucu ters giy- Akdenizde oynıyacağı rol de değişecekti. 

Hasan Ali Ediz 

A
. d n ıne azla güveniyor- diririm.:a İşte bunun içindir ki Avrupanm büviik 

tun, emin ci~ind l J 
ölçü ür müsün .. 

1 
.. en ° an «>rkekle boy Kadın şeytanın altıncı mektubuna da devletleri, !spanyada istedikleri züm - lspanyanı.ıı birçok yt1' leri bugün bu haldedir 

pek bllm ' 0 ÇU~ez misin orasını b d" reyi kazandırmak için hummalı bir faa- İ em amma benım gibi biri kar•ı- ceva ver ı: r 
1 

spanyadaki ekim sahası C/o 12 deği~ :mayülleri ayrı olan bu partiler, vatandaş 
d k ,.. c Üç gün evveldi. Kocam i~ıne gitmek ıyet e çalıştılar .. kazanmasını arzu et - ~ 40 · bet' d d 1 b .sı_n a y.ay~ alman, ~n renkten r<>nge tikleri tarafı muvaffak kılmak için, açık ı0 nıs ~ _e ara mı_şt~r. Isp~n!a z~ - 1 ~rbinin bitmes~le beraber. ~erhal k~n-

g!ren, ~ekılden şekle ,bu··runen bı"r mah· _ üzere evden çıkacaktı. Beyoğ1unda bir k raat nezaretının neşrettığı re!mı ıstatıs- dı aralarm<ia mucadeleye gırıştiler .. cls-
- .. ğ veya apalı, her türlü yardımlard'l bulun- İ lukumdur.> mağazada gordü üm yirmi liralık şapka- d 

1 
tiklere nazaran, spanyanın bu seneki · panya Cephesi. ni teşkil eden her parti, 

1 I 
u ar... 1 Kadın şeytanın ikinci mekt b k vı hatır amıştım. l emen kocama söyle- hububat m . " atı 3-0 milyon kental tut- galibiyetten sonra İspanyanın tutması Jn-

kısa bir cevab ve d·· u una ço dim: Fakat hiç beklenilmedik şartlar altın- muştur. Bu l-'kam, memleket ihtıyacını zım gelen yol etrafında kendi fikrini mü-
r ı. 

1 
da başhyan Avrupa harbi, İspanynnın k k 

cK h kah kah kah kah Güle . ba ı - Param yok! ·Akdeniz müvazenesindeki rolünü azalt - d·apaı:na için gereken hububat miktarın- dafaaya başladı .. Bütün bunlaruı içinde 
ri.. ·.. yım - Ded. an /ı• 30 nisbetinde daha azdır. en mühim olan nokta, ispanyanın nasıl 

ı. tığı gibi, İspanyanın bug;jn, içinde yu - B d · Şeytan, kadına üçu··nc:ü mektubu yazdı·. - Param yok falan bilmem, dedim, 1 d ğ k . d . urgos a ıntişar etmekte olan cDiya- bir devlet şekli kuracağı mcselesı idi. 
n- t var an 1 ı acınaca vazıyet e onun ge- rıyo de _Burgo.s• gazetesinin yazdığ;na Tabii bu arada her partinin hu.'ku· mete 

. c~n ıey anım, çocukların rüyalarına bu a~m muhakkak alıp getirmelisin. rek ekonomik, gerek askeri kudretini sı-~r~ıg_ım zamandaki çirkin, korkunç ~- Kocam ayakkabılarını giydi, sokağa f . d. d nazaran Ispanyadaki süt ihtiyacı ancak olan iştirak hissesi de münı:ı.knşa edilme-
:ı:;ı~. ı:t:rsem değiştirir, genç ve güzel çıktı. Arkasından baktım bir tuhaf yü _ ıra ın ır i. · · . . . . 7< 25 nisbetinde tatmin edilebilmektedir .. ğe başlandı. 
"""runurum.> rüyordu. Ayaklarına dikkat ettim, ayak- . Vatandaş harbmden b.ıtkın ve ~~rışan Memleket~eki şeker ihtiyacı senelik ola- Bütün bu gruplar ve partiler içinde en 

Kadm, ytanın üçüncü mek kabılarını ters giymiş, sokağa çıkmıştı. bır surette. çık~n t_span)a, k:n<l~ı?den rak -~00 ibı~ ~on oldu~u halde, memleket kuvvetli olanı, general Frankonun tem-
cevab verdi: tubunll da Sağı sola, solu sağa givdiğinin farkınc!a en. ehe.mmıyetsı~ hır tarz?a bıle ıstıfade dahılınde ıstıhsal edılen şeker miktarı 1'sil ettiği cFalanjist. !erdi. Falanj istler, 

S 
. b b.l d ğ·ıa· - edılenuyecek bır haldedır, İspany:mın ancak 220 bin tondur. totaliter bir reJ·ime taraftar oldukları ·n"l-

c enın u saçma gu .. 

1 

ı e e ı ı.:a b ·· A d :+ ı ... bari hakik. kr rurunn guleyim k d d" . kt b d·· ugun ~rup~ a cereyan etmekte olan LLspanya endüstrisi bilhassa iptidai de, kra'lığa aleyhtardırlar. Harici siya • 

ısted' iğı"n 1 şe ın korkunçmuş, olabilir. Şey ta~ a ına b~e kıncı mke f u u ya~ •· ı harbde hıç bır kıymet ifade etmediğini madde, kömür, makine yokluğundan, ve setlerinde bilhassa İtalyan dostlug~ una 
zaman gen .. .. .. .. cBen ınsanın ır ere a asına gır - ı b"lm · · · b .. ·· ı ·· ·· ·· · -..>0rmu B Ç ve guzel gorunu _ . . A k . . d"" d h an ıya ı emız ıçın, ugunk'11 spanyanın sermaye kıtlığından oturu atıl hır halde- kıymet vemnektedirler. İspanyadaki bü _ 

J un. u 0 kada üh. • . mıyeyım. rtı onun ıcm unya a ra at vaziyet· ü · d b ' d 1 d. 1 ·· beni b. gti r m ım mı? Sen k 
1 

B · k 1 zcrın e ıraz ura ım. ır. yuk arazi sahihlerini ve asılzadeleri teın-
ır n uyandılh a mamıştır. en nereye sev etsem, ora- B .. t ·· İs h 1 · 

t ğ f>•m, yataktan kalk- .d b ugun spanya tamamen harab bir Bugun panya er bakımdan gayet sıl eden cİspanya rönesans» krallı,· me 
ı un zaman görse . ya .gı er, en ne emretsem onu yapar, öl h ld . . "k .th 1 A , b · 1 . • .~ · 

k 
n, 1en1 rüyasında gö- d .. ,.. I a edır. Vatandaş harbinin cereyan sa- genış mı yasta ı a at yapmaK mec urı- selesmden ötürü Falanjistler aleyhine 

ren çocu lann senek k esem o ur.:a h · ded" F k İ l' d · · d h k f n orktuklarmdan . . ı asını teşkil eden mıntakalardaki §ehir, yetın ır. a at spanyanın e ın e ec - şıddetli mücadeleye girişti. Geniş mik • 
tı\~k.ço __ zla korkarsın. Çünkü benim Kadın ~e~tanın yedıncı mektubuna da kasaba ve köyler bir harabeden farksız- nebi dövizi ve altın stoku bulunmadığı yasta dini irntiyaz

1
ar istiyen cAkşiyon 

a ı ı yuzwn o kadar,.· k" cevab verdı· 1 · · b · d b. ı·· 1.. r d'l . . ~ır ın ve korkunç- . ·. dır. Memleket derin bir sefalet ve açlık ıçın u ış e ır uru reauze t! ı ememek- Popular• parti.'!i de, isteklerinin krvic e-
tur. Oldukça da ıhtıyarırn. Vücudüm d cSen bır ınsanın kafasına girmekle j içindedir. Normal şeraitte İspanya, gıda tedir. İspanya hükumeti buna bir çare dilmemesinden ötürü muhalefete geçtı. 
hantaldı~. Fakat bir kere de beni k ~ e o insanı iraden altına alıyorsun ha, ola· ihtiyacını kendi membalarından temin bulmak için, bütün kuvvetile mt!mleke-

1 
Bu arada, e\•velce Falanjistlerle beraber 

çıkmak ıçin ha ı eh so aga bT f k · b. · · · · . . . . zı~ n~. ğım zaman görme- ı ır, ~ at s:nın ır~ ınsan kaf~~na gır- ettiğinden başka, birçok gıda maddesi ih- tının ihracat kudretini arttırmağa, buna I hareket eden ve fakat harbin neticesinde 
n~. ıster~m. Yırmı ıki yaşında fevkal. d 1 men bıraz guç oldugunu da bılıyorum. rac bi'e edebiliyordu. Halbuki şimdi köy-

1 karşılık ithalatı azaltmağa çalışmaktadır. 1 kafi derece tatmin edilrniycn birçok ge
guzel bır genç k~z :wıavvur et. İşte ~ e Bunun için çok yorulursun. Halbukı ben leri ve arazisi harab olan İspanyol köy - Nitekim İspanya, dünya ekonomik buh- neraller de krallık taraftarlarına ilHht.ık 
öyle olurum. Yuzumdc bir tek .. ~n senin yaptığını, hiç yorulmadan üzüntü lüleri akın akın büyük şehirlere göç et- ranının en had bir senesi olan 1932 yılın- ettiler .. Bütün bunlardan maada şu vc-
k 1 V.. d.. puruz ' a maz... ueu_ um Afrodit vücudündt!n çekmeden ·yaparım. Ben kafaya ve gönüle rnekte bu suretle ~ehir1crde esasen m".?V· da 889 bin ton ecnebi kömü~ü it?al et~ - ya bu şekilde İspanyadaki İngilh ve I"ran 
daha mutenasıb olur, beni kim görse: l kolayca girmenin yolunu bilirim. Ha - cud olan işsiz ordusunu arttırmaktadır- tiği hald~, bu~n -~em~ekete ıthalıne m~- sız sermayesile ilişiği olan bazı mali 

- Aman ne kadar güzel, ne fe\ kalad 
1 
fifçe göz süzmem, gülümsemem, bunun lar. .saade edılen komur mıktan ancak 35 bın, gruplar, Jan Març gibi bazı milyonrrler 

kadın. e için kafidir. Adamın aklına, gönlüne gir- Bugün t~panyada mevcud olan işsizle- tondur. de Falanjistlere muhalif bir ceph" aldı -

Demekten kendilerini alama7:lar.> mişimdir. O artık benim bir esirimdir. rin sayısı 1,7!10,000 kişidir. İspan ·~ının d!Ş İspanya hükumetinin bütün gayreti- lar .. 
Şeytan, kadına dördüncü mektubu Benim sözümden dışarı çıkamaz, ne ticareti '1 20 ye kadar düşmüştür. 1spar.- ne rağmen, memleketteki sanayi ve zi - Bu muhalefet ve bu hoşnudsuzlukıarm 

yazdı: desem onu yapar, gündüzleri bir ser _ ya endü.ı;trisi % 50 nisbetincln daralını~ - raatin baştan başa harab bir halde bu - bir neticesi olarak, vatanda harbhıdc is-

.Beni mat edemezsin, her halde be lsemden farkı yoktur, geceleri ıahat uy • tır. Yani eskiden memlekı>tte c:alışan fab- lunma .. ından ötürü. İspanyanın ihracat mi sık sık duyulan ve cRaclyocu Gene -
aenden çok üstünümdür. l.stecli~irn 

73 
~ ku uyuyamaz. Eskiden sakin bir adamsa rikaların sayısı !500 idise, bu~ün bunlar kudreti bir türlü arttırılamamaktadır. rah diye şöhrc.t bulan Jeeypo .,de Liyanın 

ınan renkten renge girerim, bir gün ev- .sinirli olmuştur. E~kiden çalışkansa ten· 250 ye inmiştir. İspanyadaki dahili mücadele de henüz idaresi altında .askeri bir komplo, mey
ve} beni görenler bile tanıyamazl<ır.. bel olmuştur. Eskiden içki içmiyorsa, iç· İspanyanın en mühim sanayi branş'a- bitmemiş bir haldedir. Bizzat Franko hü- dana çıkarıldı. Bu grup, ileri sürdüğü 

Kadın, şeytanın dördünci1 mektubuna ı kiden başını kaldırmaz hale gelmiştir. rından birisi, mr.nsucat sanayii idi. Pa- kumetinin yaptığı tahminlere nazaran metalib listesinde: cSonradan tüıeme bü· 
da cevab verdi: Ona: muksuzluk yüzünden mensucat sanayii bu~ün İspanya dağlarında 50 bine yakın tün sivillerin iş başından uzaklaştırılma-

r. hemen hemen felce uğramıc; gibidir. İs _ silahlı insan bulunmaktadır. fspanynda larını. vatandaş harbinde fiilen iş gören 
cSaçlanm aslında kumraldı sanırım. Desem öldürür. panyadaki Jl(ıda buhranı İspanya ekono _ şakavet, hergün tekerrür eden vak'alar- askerlerin iş başına getirilmesini• ıstedi. 

K d 
.. d . t d h" d misinin esasen en. zavıf bir noktas: olan dandır. j General Franko bu askeri komploy:ı, 

- en mı enıze a esem, ıç tere - J k' b 
du 

.. d et d · t 
1 

nakil vasıtalarının vatandac; harbi dda • Bir taraftan sefalet, diğer taraftan birçok general tevkif etme .e ceva ver-
mez enıze a ı ır.> · · ı .. tl d h" ·1 b" b .. t·· ı d ··t·· .. b" muarız'arını ezmek için Frankonun kul- di Bu arada Fa anJıS er arasın a ve u-

ş k d k
. · . k b vısı e us u un aza masın an o uru ır . ~ 

eytan, a ına se ızıncı me tu u yaz- k. . 
1
. t şt 1 landıll-ı şiddet sivaseti İspan ·adaki ho~- kiımet makinesinde bazı degişiklikler 

dı· 1 açmışıarmı ır. 5 J • • • .. · t d d 1 ,, b. 1 k nud!';tızların savısını gitt\kce arttırmak- ,·apmasını da ıhmal etmedı: Ordunun bu-

Sanırım di~rum, çünkü o kadar renk _ 
~n renge ~;r1yor ki, hakiki r~nginı ben 
bıle kat'i olarak tes"bit edemiyorum. Bir 
gün siyah oluyor, ertesi gün sarı oluyor 
daha erteAi gün kızıl. Ne buyurursun, ~ 
fite de send n geri kalmış değilirrı.:a 

cB . . _. .. .. . <=oanva a mevcu o an ,) ın o omo- ~ . . .. . . • . . • 
en ıstedıgım zaman en kuçuk b:r f!t b - k b. 

1 
k t'f k 1 ta memlekette veni veni hareketlere ze- tun ıdarecı kadrosu Falanı teşkılatına 

d 
Şeytan, kadına beşinci mektubu yaz _ insanı en yüksek mcvkie çıkarırım. Gc- ' tı eVn tugudn ahncab' ın ° odmo2~ b. a mı<-- min h:ı7ırlamaktadır v kaydedildi . Hükümete reorganizf! edi-

ı: ne i t .. k k" . . 1 ır. a an a~ ar ı Mnasın ~ ıne ya- • • · k k 11 • k sersem en yukse mev ıdekı ınsanı k t h 'b d"l . b. k .:ı • d 1 B··ı- bunlardan bac::ka bugün fspan - lere ra ıga açı ça taraftarlık edC'n ba-
c:Sen ·sı d·~· mevk .. d d . 1 ın vagon a rı e • mıc::. ır o anar •• a u un .,, 1 . b .. 

. ı e ıgım zaman yer, ıstediğim ıın en e erım.:a tam·re muh ac bir halde kalmıı;tır yada iktidar makamını elinde tutan züm- zı nazır ar ış aşından uzaklaştırıldı. Hu-
znman ıçerlm. Yernf'den içmeden gün _ Kadın, şeytanın fekizinci mektubuna 

1 

1 
•• .: . • • d ~ · .. de de şiddetli bir mücactcle cere - k(ımettPki 16 nazırdan hepsi de, Fal~n-

lerce '-"-=d ,,.__ • • da cev b , d" Bugunku Ispanyanın 1çın e cırpmdığı re ıçın .. _ . . .. 1 d .1 . 
._ ld "'-:"r" ı5uıı vaKl1dir. Böyle olduğu a '\er ı: J f . h 1. d h . ,. 1 b.l : . . tc: 1 van etmektedir. h:panyada bu tun sıvası JlSt er en seçı dı. 
na e hıç kim b 1 Ş t d ' ecı a ı a a ı:ı;1 an ıva ı memız ıçın, ~· . ~l H "·k· t· . d"l . d . . . se enim yemediğimin. iç - c ey an ıyor'ar amma, sen pek şev· d k. F · k h ':k. r . . d"k' partiler kapatılmış, bunların en saı? arı, u ume ın reorganıze e ı mesı, ev-
ınle~ığımın farkına varnmaz gülerim söy tanca dü~ünmeyi bilmivorsun. Mektub- dpahn~l~ a 1 ran

5
o u t5ıme mı.~ şım hı. 

1 
vani vata c:: harbi sırac:ında general lt>t ci~azında büvük bir snntralizac:yonu 

rıın gör ı • ' 
1 

v a ı ıye nazırı erano unyer ın şu ır v' • • • 

' en er: armda~ bu anlaşılıyor. Bira~ düşün he- k .. .. .. h b, bcr gözden gecirelirr.: F'ranko ile beraber hareket edr>nlen, o:ls - ıntaç etti. General Franko hem devlet, 

N h 
le ben m ·· ·· d -k aç sozunu ep era ı.. • lt l b. k '- h .. k. · · ld "!:' l" · k lA - e ra at yacnyo hl·r şevi eksı·k • ı yuzum en vu sek mevki 'ere 1 k 11- •e "Ok tf"'hlikeli panya Cep·ıesı:a namı a ınc a ır oa- ııem u umet rC'1sı o u. r a an] teş ·ı :.ı -

del\il d 1 :>"· r, J ' h"b . - c spanyanın ço af;ır \ .. . ; . l d" t k ld s er er.> sa ı olmuş, ınsanlar yok mudur? Bin _ .. 
1 

.. ,.. ::ıkl"mak 111anasızdır lısvon teşk 1 etmıs er ı. spanva Cl'p- tının bac_;ında da. gene Franko a ı .. 
K · .... ~.ın Pr yac:auıgını s " • · · adın, şeytanın beınnc· kt b d lerce, yüz binlerce Gene düşün h"'le b~ B .. k .. İ a~ya ekonomisi bPrbacl bir hesh ne dahil olan partiler: Klerik:ıl İspanvadaki buhran dn muvakkat bir 

tevab dl· .,,. ı me u una s . .. .. . : - ugun u sp • . P 1 k ı· . . : . h l d·ıd· ve~ . • nım yuzumden ıflas etmiş ;nilyoncrlerin haldedir. frpanvadaki ekim sahası o/o 1'.! . Ak ıyon opu ar~: ra ıvetcı cl~panva zaman ıçın bu suretle al e ı ı. 
cSankı bir feY mi yapry B say1Sl saçlarımın telleri kadar değil m1- ı1 • h tinde daralmıştır.> Rönesans> ve . Karlisb lerin uahil bulun-ı 1şte İspanya bugün böyle perişan ve 
. d orsun.. en, nıs e d ld ğ · · ıynı zaman a da kocam günlerce a ka· dir? Düşünemiy~san, hatırlıyamıyorsan I Resmi bir ağım bundan fazl? bir şey duğu partidir. her bakımdan zayıf bir ~al e o u ~ ıçın, 

krız, yahu~ da kuru ekmekten başk: bir tarihçilere sor. Benim yüzümden kaç kral tsöykmcsine imkan yoktur. Fakat ltalyan Vatandaş harbi devam ettiği müddetçe I kendisinden hiç bahsedılmeme~t:dır .. 
feY yemeyız. Çünkü buna mecburuzdur. (Devamı 11 iııd sayfaclu) matbu•tmın yaz.rlı~ına bakılırsa, bugün muvakkaten anlaşmış olan cinsleri ve te-1 Hasmı Alt Edıt 



SON POSTA Mart 19 

. .:--~~--~-- Hitlerle Mussolini nasıl görüştüler? Soa Pos"nua zabıta l'OIDUI : 36 

(Bllftaraô 1 inci sayfada) man teşebbüsünden bqka bir şey de -ıson malfunata aralanada anı -L 

lımşt Trend 
·· Füh" i w aşar.., ver-

nı ça ır. en once rer • ğildir. mek istiyorlar.> 
nerek Düçenin elini sıkın~, müteakı- Alınan istihbarat bül'OIU cBerlin - Pıetit Parisien gazetesinde Ro u • 
be Ci ı · 1 F "" h . ger füns 

KOMİ S E I 
SEDAD n anoyu se am amış.tır. u rerın Ro:rr.ıı • Tokyo• mecmuasında Alınan sip, Swnner W.eJJQıı .Avrupa ank ı· · b • 

k d h 
. . . d" c ını ı 

.ar a.~m an arı~ıye na1zırı ın ı: . hariciye nezaretinin matbuat .servii - tirdikten ;BOnra Fransız - hıgiliz knrıırla-
Nekledea: lbrahim Safa Fuhrer ve ~~çe kıt ayı t~ftış . et_t!k- leri şefi ve Fon Ribentrop'un samiml r~nın .ka:'iliği hakkında Duçey~ bazı sa-

te:ı sonra harıcıye nazırı ıle bırlıkte arkadaşı Schmidt'e atfedilen bir maka rih malumat verdiğ\ni ve Muc:solininin 

Ca SUS Un te h d 1
• d 1 Arı· Duçcnin vagonuna geçerek derhaıl mü le 11e~r.etmektedir. Bu makalede bil - bıı malümatı Hitlere tebliğ etmesi muh-
~ zake:e!.e başlamışlardır... . .. hassa şöyle denilmektedir: temel olduğunu kaydederek tliyor ki: 

. . . w ~oruş~1e esn~sında ._Fu~rerın ve D
1

u ciMüttefilderin ibi'tıi·aflar.ıı tehdidi. &'Fakat şüpbe yok~ur ki bu gö~meler 
Bcrum mazım ve seninle yaptıgım Sara .. . Beni bir defa polise haber ver- ~nın maıyetlerı ve Duçe ıle Brenner e alınan bütün ihtiyat tedbirlerini şimdi- esnasında A!ınan - Italyan münasebatı 

fen.alıklıı.r affohmdu. Benim yeni bir din; bunn büyük bir mükafat mukabi- geltnİi olan sefir Fon Mackensen İtal- den hakh göstermektedir. Alınan - t- geniş surette bahis mevzuu i!dılecektir. 
kadın olarak yaşadığı.mi oDlar biliyor- liı1ıle yaptın, affedildin. Şimdi Heni yan hu.rusl treninin başka bir varg~nun talyan ittüa'kı her zaman ve her yer- Bu da ıisbat .eder ki Fon Ribentrop bu 
laır... . . . haber vermekle eline hir şey geçmez. da ka1mışla~ır. ~unlar ~rası~da_ Ital- de pek faal ve hududsuz bir şekilde tat mevzuu tamamen tüketmemiş ve Roma· 

- Thkat, ~alıba başka kimse bılmi- Polis ise beni asla tanıyamıyacaktır. Bu yanlardan Duçenın hususı da1resı şc - bik edilebilir. Ahnanya ve 1tcılya he- yı İtalyanın harbin bidayetindenberi al
fOr S.cıre .. ."w.Ege: ~er-kes bilirse~ bu- cihetten eminim. fi. S

1
eb_:rs,:Wnini. hariciye husus! ka~em defleri bazı ihtilafian a.şarak daha ge- ~ığı gayri muhariblik :vaziyetiru değiş. 

l'ada ıstedıgın gıbı_ yaşayamazs~··· He- _Fakat. rica ederim başka bir otel dıre.Ktor~ Anfuso. prot~~ol şefı B~ıs - niş kombioe?..onların tebellür merkezi ~ek zaruretine ikna edemediği g'bi 
ie ~ zavallL saf~_ıı !.hya Rahmi bey ..• bul- ~ernal oraya taşın!. Sen buraıda ser. Celsı~, Bolz~n? valı_sı. ve b_u vıla - olabilecelt bir cepben.in mümessille ., bır İta1y~ - Sovyet yakınlığı hususunJa 
, Sare acı acı gul<l~: oldukça ben daima ıztırab içinde ya~ı- yct~n f~s~st partısı teşkilat şefi bulun- ridirler.• .da keza üma :edememiştir.> 

- A.nlıyorurn, dedı .. Zaten .en sonun- yaca~ım ... Sonra, dediğim gibi .•• Ben- mattta ıdı. Ecnebi rnüşahidler ibu son iddianın Ordre ?az:te.sinde Pertinax son hafta 
~ benı k~a?1la v~ ~ıle ocagımla ieh- den m-tık hiç ;bir şey ümid etme. Ben Alm~n~rdan şu zevat hazır bulun - Fon Ribentrop tarafmd~ takib edilen zar.Undaki ha<Wele:r :silsflesini bir sulh 
Ctid cdece~m ~e bı~ıyordum. Fak&t ... sana yar olamam artık... makta ıdı: diplomasinin İtalya ile Rusyayı eyni taarruzun~. yakın olduğuna alamet say· 
Bu da senın elıne bır şey vermez. Ko- _ Za k ben b' :ı__ _ b d Matbuat sefiri Dr. Dietrich. Füh - ccohedc birleştirme'" istihdaf ettigwini makta ve şoyle demektedir: 

h
. b. b'lm' rar yo . ır.!Uiç gun ura a _.,. • • • .,. D cam ıç ır şey ı ıyor. Daha doğrusu oturaca.mm S . h ts ım· reı ın asken ve şahsı yaverleri. albay -beyan eylemektedirler c uçe v.e onuıı peşisıra Fiihret" Sum-

benim kaırarılık bir~ olduğunu ğimden t>~·. ~ :~ akız .e ~= -Sclımund. Bormann. baron von Dörn- ltal 8 tel . ·. . b ner Wela vasıtasile RUZ\"Clti bu suTh ta-
bildiği ve bana fenalık eden. beni fena bahse! ed'ın ° ger ocana en herl! \•c .hariciye nazırının maiyetinde- R y n gaze enı>:ıa nqnya AıT.UZUna sürüklemekle övünüyorlar :Di-
yOla sfuüklemiş olan bir adam bulun· .!I'! • ınse... . _ . . . ki diğer zevat. • . oma, 13 (A~) :-. Italyan matbuatı yebiliriz ki .Swnner Wells .26 Şub~ ta-
duğunu ~örendiği halde ne tafsilltm- IKS~ıın. senden '1Jphelendığırnı 13 70 metre yfrksekliğinde olan Bren ~~= -Mussolını mulfik:atına daır geıen rihli mülakatım Cumartesi gü.nii dev!lJ'll 
"&n haberdardır. ne de eenin imıin- • ner ıtecidi henüz tamamen katlarla ör- 1~ sansasyonel bır mahıyet ver· ettirerek Loadca ile P.arisill nziyetJe-
Clm ... Eaer her şeyi Ö~.R belki he- - Fakat o ınanmamıştır. İhya Rah- tülüdür. < ' mektedır. rinde Mııssolininin sulbü. zannedild"ğ • 
ni ll:nrah'r· 

0 
takdi~e ~ _ mi bey, çok iyi kalbli ibir adam .•• Bana ; -nd _...1_ 1e •• . 1 __ • ~ a .a., cPopolo di Roma> §'öyle yazıyor: den daha v.akın göster ..... tah . . ıhı:ık 

• "' 1~ 1:>-- sana .timadt bü _ lo.in rHWil ne r tıoy.tenıyor. F Ribe . ..1 .... mınılM' a 
itaat edecek değilim. Gene haşımm ça- 1 • var; tun SU:lanm bana açı- Londra. 18 (Hususi) - Hitler • Mus- c on 1 ntropun_, ~yaretı -esnasında ver.direcelt. .bir mahiy.et bu!wunadığuıı 
resine ba'L--gım- Fa'--t ~-Dd ..ııı- k 'Y«· Bınaenaleyh benim sana vakti le solini mu"ı~ı--t tef . d . • .. kararlaştırı.an bu mulakat son ayların 'ı anlatmı..+.,._. 

MIÇil • _ uc vıı:: o- . a- ını sır e en &Jyası muŞ3- üh.i.m bi.d · . . ·· • ~M.-j--· 
t'am karanlık maz!min 1afsı1J.tmı ~- fenalı"k etmiş .018.n meçhul adam -olamı- :hid~. vaziyeti .§Öyle teşrih etmektedir- en .. n:' ıse~. Führer ile . Du~e Exekiar gazetesindı! Mareel Pay., 
diği '\"eseni tanıdı~ halde de ~ affe. yacağıma emındır. ler. .Mü~~ten :sonra hiç ~l~mamıı adıler. I Führerin Balkanlarda bolşevizmin yolu-
decekfir ... O zaman :sen yaptığınla k:ı- - Evet. maalesef... Almanya, ilhak etti~i memleketleri B.u ıubarla yenı bır mülakat yapmalan nu kesmek ve hu suretle Rur:veltin ve 

1 O 
· • b h 1 b · k d 

1 
bı.r zaruret .haıuu almı;ı;LL Esasen böyle p · l L dr d 1 . 

ncah m. fakat sunu bil. ki sen burada - nun ıçın en e e em o a ar eden çikarmamak şartile bir sulh akti- bir ·-rk ıl . . arıs e on a a su h Jehınd~ .tavassu· 
bulundukça akıbetin vahimdir. Polis yakmcbn tanıyan Saraya bile kendimi nin ıimkanlarmı :araştırmak üzere Mus- . ~~;~tın yap ması çoktanben <der- turru umduğu Papanın teveccühünü .ka· 
seni haber alacaktır... tanıtmad".kca Güneş otelinden daha soliniye bas vurmuştur. pı_şGe te Jdı. .. , zanmak uzere daha sıkı bir Alınan - 1· 

Bu sözleri sö:vledikten sonra 1sha _ ranat. .Caba sa1dn bir yer 'buıamam: Bu imkan hulunamadıih takdirde. kazeteler bııhassa şoyle ba§!.ıklnr koy- ta1yan elbirliği yapmak istemesi ihtiına-
kın - - d ı- - S . d ma tadırlar; lini uz ik •. kt d" 

yuzunde has:l o1an takallıis, elleri- aram1ya a uzum gormem. enın e Hitlerin baslıca gayesi fta1vanın fii'i mü- p . . . :a gorrneme e ır. - . h t 1 :..... k ·· B .. "lk d-" c arJS ve Londrada pek dcrın bır m- Pet"t Pa . . t . h . _ 
run 2~1bıyetle sikılması Sarevi im ra a o aca~ı.ııa amun. ugun ı t:.ıa'. 7.aheretini temin etmek olacaktır. t ,__ -o lg .. .. . 

1 
r1Ben gaze esı mu arrın E'le ~ b . , k l 'k . - lu•n, c.oe radda buyük bu- memnum- 'B . •. il a· "-' 

etti. Yaptığı tehd·a•n ıkal'S1.smdaki ada"'ll Pnrnııe arı:p aŞIT sem hevecana du- Mu!'solini ise, mutedil VP m:ıkul sulh i . . . . . oıs e?cum e ıyor l\.ı: 
fizerinde hasıl ettiöi tesi;i :vaktile dü _ !;firdü. Bu heyecanın gittikç; zail oldu- !:artları teklif edildiği ta ·dird~ İtalyanın ye~~ svıçrede etnd~blı bır .. ıl~ktiztar.>B cSartlar şim-li malumdur. Binaena-

- • :. .3 _ _ t ~..ı bul b"l agero gaze esı, u mu a a a er- ıevh IBetlinaen R d b ~- b" şunPrııemışti. Bu adam tebdidden 'kor- 1 gıtmu ua ,gnruyorum... Bugün. yarın ava·~u,~ta una ı eceğ.ini Hitlere bil- !inde senenin en mühim hadisesi nazarile ~ , oma an veya aşl\.a ır 
kaca"k n-:Jamlardan de;zildi ve onun öl- düşün~ceksin. Umatrım ki teklifim ho- direcC'ktir. bakıldığını yazmaktadır. Y.erde_n ge1ecek ?lan teşebbfu1C'r mütte-
çtisü vo1'tu. Her S<.'ve muktedirdi bir şuna eideceıc. Sen Sara olarak v.asa.'11ı- Bu hususta iki diktatör arasında mu- f2k1erın hedeflerınden ayn1mama~ 'hu-
Iahzn j a ve bir tehPvvür halinde k;ıra- ya 1Avıksın. Böyle miskin bir hayat sc- tnbakat hası1 olmadığı takdirne !talva. lnguız g.az .tt:.i.e.İi:ıİn neşriyatı susundaki bükülmez. azimleri kı:lrşısınaa 
nnı ' e rir, öldfrrürdii. Bu aklına ~elince nin l1'ihi hevecan ve ihtiras dolu ruhlar Almanyava karşı vaziyetim kat'i surette ~ndı'.a, 18 (A.A. - ['.ime.& gazete.si, 'kırılmaktan lbaş~a bil' ise yarama?. .• 
tltr~i ve 'teh<lMini hafifletmek için: için ölüm ~mektir ... İki ,gün. üç gün tasrih edecektir. ba~makaıesı~e . Almanyanın ..ba~uuKti Ordre gazetesınde Emil _Bure hM" ne 

- nana v-e hava.uma kasde .. --.. m-.... c;onra çrene ırörüsürüz Mülakat esnasında Hit1erin, şarki Av· rıcaille haJuki bır 6Wh y~pm.L.uw ııınkaıı- pahasına olursa 'Olsun su
1

hun muhakk~lc 
.uuc:uno;~ "' •• • • · harb demek kocaT"lı huzurumu bozrtl2dıkça bon _ H"'r za.rnatı benden ayni cevabı rupaTI üç nüfuz rnınta1·asrna avırmak sız:ıgı aşı.kar oldugunu soylı.ıyca·. . ol~~~umı. lnıYVetle ifade 

sen!l'l · ~lerine lrnnc:~cak d~rrilim. Ancak alaca~sm . .. tcklffinde b!ılurunası da yapılan tahmin- ıBu gazete, Alınanyarun Bo.lıemya, .Mo- ettıkten so~ra şoyle devam cdivor: 
benim J.ala oolic:;n nezareti altında bu- J _ Fnt~at bu iki üç #!Ün kimseye hi ler cümlesindendir. ravya ve .Polonya .ilzer.indek.ı lrontı ouı, ~sa ile İngiltere Hitıerı~ müza~e--
lun~ . w'UlllU b'•~ı· · Yr- • c--..::ı-...ı b" d b h h' k' ç 'Bu nüfuz mıntaka1arı Almanya. ftalva harbdcn sonra da muhafaza .etmek ar.z.u- reyı kabul edecek olurlarsa suratle me--

1tu."'"' ıc-•n. .n.urnısıer .:K"'"..IJIU ~ ır ~.., en a felıne ıç ımseve ·· · · ki _..::ı 
arad

"' ,_ı· r bu .. ., w A 
1 

' ..ı...-- • . w. . · · · ve Sovyetler arasında 1P.1.r.sim edilece1c- su mutte!ıkLerce tasvıb edilemiyeceğmi, zar.a "lnece er ve meza;-uan Avusturya-
" r v.,, U"'T'3r .• _ n ı)'IOr musun ne u~:::uıok Jsfe.d•ı?ımı?. - - .. . ,,.,._, ___ } ._, _ _ Ah n,.,.rıim ~~ h' ...1:. .-t IA .... · tir. çuri.ku muttefiklerm, sulhü tesis ıçın za- YJ.. ·~ ov-Y•.J"l ve iPolony.avı :kurla-

••• r.,- r ·'1 JC etll.ll.c;e _ me rr.t.tsı <tfflT) 1 oJacak1 d ııır- f'k" - Bitaraf &nen"le.lretl~rde ..eler rurı o an birinci şartlarile tczad leikil r.amamış .ar ır.. .ınutte ı !tt lbu 

• 
L b • ettiğini söylemektedir. dost :ve müttıefik miHetlerl ihv.a etti.kiel a,r N ve l.Z .ay eniyor ;> Tımesin makalesi ill neticeye varıyor: sonra yaı;amak istiynrlar. iBuı?{in 'f!Ulh de-

Amsterdam t 8 (A.A.) - Rcuter bil Berlinden, Moskovadan veya Roma- mek .müttefikler .için bir mağl.Ubiyet .d~ 

(Baştarafı 1 inci ~tadaJ J Jiyata gelince ~ değişir. İtllyan hattı rliriy-or: .. dan çıkan muazzam projelerden hiç bi- meldir.,, _______ _ 
Hrıriciye müsteşan Eütler ~vabcıı hareketine ielinceı İtal harbe ka' Alınan malumata na7ar?.n Berlin - rısi, Par.iSte ve Londraüa biran bile na- llıt'"l."'f& a·ıd t"fs.aat 

demıştır kl: l rı~!ıması Alp'n v Manşy~ . . . .._ deki ha~ mahfen~ burf,"'\Ün Avru?B zan itibara alınmağa değme2• QJ'4 
! .,..- . ı e .uenız.ının o • ·ı..i d '1- t'" b' 'h :ı .. k ırv - ' - Büyük Britanya ve Fransa Türld- te tara.f!n...1-•-= 'L::r: ı_ .ı.;-

1 
. h""l- ~rıu n e To.a . ı ır tarı () "C3~ ana· :uıger taraftan Dai!y Mail gazetesi, .(&şiar.alı t inci 1ayfada) 

. 1 u.ouı.ı ıx :ÇOA. 1A,.Uuse enn u ı· . ~ - t :ı-~ .:ı· 1 h b ye ıle imzaladıldan karşılık~ yarOım yAlarmı bozmakta ve plutokratların a ım ısrarıa -gos errnr .... "' ır er. ar e devam etmek içm. L1oyd Geor· Ba Al wau g;azete&inia neşriyıatı 
mualıcdesiııin birinci maddesi mucibin-~ r1

0
··...:; ... e ı..-tan b' .. ·mah. H-: 

1 
Ayni mahfelleroe. Atmımya ile ftal gerun be§ aza!! kabinesi nevınden bır Roma, ll3 t.HM:.w.i) _ Hitler _ .MUSP-'t- .,._, ..,.... . ır çop ı~•evı..ua .<ı - _ ce ~una mecbur bulunuyor1ar ki, eğer makt:ad'-.r. İtalva 1.::- .. :l . . best ~·a 3racrnda mtistereken lha:rıY"lanan blr harb kabınesi sistemme avdet ~dilmesı· lini mülakat.uu mevzuubahs eden &Doy-

~""k b - '.J n ıMJOIUU[ erının ser .k. h-k"' t t L .. • • • - di .ı.w iye ir A:v1'upa devleti tarafından bıraktlması onun bir delilidir. pro~mı~ 1 ı u ume _ ı:Taıından ılan m ~~~ ~. ·yor ki: . . çe_ ~emayne Çaytwıg> gazetesi, b&ı 
harbe 'Sevlteailırse ve binaenaleyh bu Cioımdc -d'İtalia ga et . de :k 

0 
edilme1c uzere bulundu~.ı re bu prog- Büy.iik Britanl'1l keneli ıvaz:ıyetme hi- mulmt ana.ında cenubu prki .Avru

devlet tarafından Türkiyeye bir tecavüz diyoc .ki • .haosada ı: w e&ı 'bi ~.1 e: ramm A.vrupanm yaı1nn icıtikbalini tes kim olmalıdır. panın vaziyetinin de gôzden geçirilmif 
wkubulursa, Türkiyeye cllerirulen gc- terede de rhic ~1 "° ~ ~..a,l 1

b; bit etmelrte <:>1du® bildirilmektedir. Locdra, 18 (A.A.) - Lon4ra akşa."ll old4ğunu yazmaktadır. 
1 b

- - dım - --'"" . • ~se numayı;ın r :r B f . etel . ın~ ı- '&6 ı..:--= -:: ı ~ '--·•. en ulun ynr ve mu;uuıereü ya.Pa- narekct 'ste T D h b d b' aZl arazıyelere pörP, Alman~·a, gaz erı. ~ - .-ıWtlO.uu& .au.u~ Ayni gazete, Avrupanın bu bölgesile 
caklardır. Bu müzaheretin şek1i ilç hü- ı..- .... ı n1ı1t~oilrt. a. a un

1
• : 0

!1.-: ır Hitlerln SumnP.1' Wells'e Berlin ziya- .hakkındaki ıte&.irlerimie .ihtiyatlı ıdaY- yakından alakadar olan müttefiklerin 
. . ~ -ı ... VYe rng ~nm ma ı ~anuve- • .. k11me1 arasında ıstışare mevzuu olmak- ti "f'e b.YMkla ~ deYletl .. · reti esn~sında ~bli~ etti~ programın ranmalnadırlar. Ankara - Roma ve Ankara • Moskova a· 

tadır. · müthi• ~ı~hl n ld w .ı..... ermdm en esaSlnda -ban tavizler yapmaya ama- News Chronicle ga~teei diyor Jd.: ra.sındaki münasebatın inkişafını dikkat-
'"D • ı· , b"tt b' . t' alı J " ... tı an a ugn uususun a ıs. ~ o::ı· · •-1·-.. ı- . .ı- j t . le . .ou ıs ışare!.er ı a ı ıs ız cınm sua- ı rar erlildie halde ~ ha ;b w ere bulunm:\ktaodır. Bu nrogramm ez- «.UM un memn:accacrm ıuc:v e reıa n- le takib ettiklerinl tebarüz ettirmekte-

llndeld ikinci kısma taallük eden husu- ..:'n,~ _1.."-!-.d d h de rı ~er bu- c'üm1e Almanva farafmaan motedi • ni memleketillcle :kabule alı§kın olan dir. 

b a 
. alın t ~u l\.u "..:JLım e a a vam ederse Al ı:..-:ı... • bu ..ıeta b.,. .. ı,.., L. ' .J sa a nazarı itibara ış ır. "Dall,.ar. h .ı.. ld ..1.. ~- • len verlerin mubafazası esasını ihtt - ruarerın u ar- uır '1evlet ada- 'Romacla neler söyleniyor? 

.Meb' r........ 1 ,;;1 • k k , , ~ erua e gaı .u ~~;")etlerin - . .. :mek . . ab ts zJ ğ ka . ~,- . us ~.J• n~teren~ iarik hU\- ası dnha iyi ve daha :uzun müddet mu va e~ii?i bildirilivor. DWllolm car. L.-1.-~m c~. 1tedı ~:. ,_,üan~ış Londra, 18 {Hasust) - Hitler • 'Mus-
vewı::n kumandanı ile cenubı A!r a aş- kaftme4 edebiJecek ddf 'Dil!eT b!zl Alman ma:hfellerl ise bu asma ~ırsa 's- ıs 1~1 "'r 'feYJn solini mülakatı siirprlzinhı Romada1d 
vekili zener.al Smutbs arasında yapıl· hır' ._..

1
·:...+. ·"-

1 
n:.. ~e. mane;t ta C!enis1eTece~ni dern1s etmektedir - mevzuubahs .olduğu kolayca an!a;ılır.. resmI mahfellerde uyandırdığı tesir he--

__ ,_ • .. _ ,_: ........ _,-..~ ... e '1U unaca5 .... 1 sovlıven brr St test" d t 1 1UAA1.a olan Diken muzakereıerde TurAJ- o1c Hhi it . . runkü harbin daha ;ı,üvü1t 'bir mikyas- ar gaze e şu sa ır an yaı.ıyor: rıtiz zail olmuş deRfldlr. 
yeain de temsil .edilip edilmediğıni de ç 11 ere tesadüf ~lmektedır. ler. ~ cHarble barl§ vAdleri Hitlerin kullan- Bir İtalyan devlet adamı, İtalyannt 
IOmlllj1ıır.. Biitler şu cevabı t.'enniştir,; Roma 

18 
(AA.)* H . b 1- A1man pzetelerinin nqriyah dığı usullerde daima milvad ~rümüş- hsbe gireceğine oair Bedin membala-

- Tür.kiye ile :istipre!er y~ılınıf ve d" . ' · - avas aJansı f tür. Kendisinin bu ikisinden hangisini nndan verilen haberi hayretle tarpı. 
bu il;tipreler Türkiye ile idame ohın-f ~n:, ailesin . A~~. '.8. (AA.) - cHava.s• seçeciğini görmek i~in süklınetle bekli- nnt ve bunan bir tecrübe balonu oldu -
'1&ktadır. kı .,azetesi olaa 'relegra- Betlrnden bıldirilıyor: yelim.> ~. ·· ieııwit+iv. 

fo, harbül mun Sfir-lW tahmininde ,ı.. B bi .. b'dle · k · 
6

- 11/li"J -........... Jt.aıy.a p.atelerinin neşriyatı ........ && ·vu. azı eC'ne muşa ı nn anaatı • Fransız gazeteleri n e diyorlar 7 A'---a ne1 ltiyleniyer? 
Bom l8 (A lunmaktadD". ne ,;>re Hit.ier Mussolini mülakatı o- .uuan,;ra a er • 

a, .A.) - cD. N. B.• Popolo 1 Pin • Suıw et lh- S tıer B' J • ' Paris, 18 (A.A.) - clla •.:ıs> Matbuat 'Londra, 18 {Husust) - Hitlerı hhrrfl 
di Roma ~i _ İskanci' 't su u ve ovye tr i- tonter mem1eket1er aıc1i"nda -sıkı bir .. • bu 'Miin?he l ıl ~ H" ~e. gor.e, ~vya-t ğine karst harbe girmek niyetinde olmı· ittifak a1dedileceği tehdidile •son bir hulisalan: . . tre~ gece v s o m~ştur. ı~ 
da car~ devletlerınm uğrad.ıjı •tyaSli yan TürkiTtmin vaziyeti harbin yayıl- ulh f t h l w tul b' Al Le Journal gazetesind.c Saınt Brıce, t- lerm -bmada tevakkuf edeceğı anlapl-
:u~J'~ . .sonra ter&~ik. ~.ansız- muma mini olmaktadır. Diğer tarafbın s ırsa l• azır. ama~a ma ır talyan hükumet şefinin .sadece yeni bir mak~dır. . . 

. gW:ıl~. naz.arı ~katını pr.ka 1 mulwn'blel'in müst.ahkem hatlara Jolrşı Roma arasında yakınlık vukuwıdan baha temasa atılmakla kaım yıp Alman baı- i ~Uerie bı~likte seyahat eden maiyet 
ve :;:.:assa Türkıyeye t~~~ etm11tu. blr taarruza geçmeleri az muhtemel ol- eaen şayia1ar kat'iyen asılsızdır. vekilinin_ ayağına .ka git.m ı ıç.in her- ~~dan bır zat, .bu ak§8JB de~ 
bub ~rda. Türkiy.eye ~ dujundan aarb bir yıpratma harbi ma- "Bu ım.1'ıabir ayni ~manda Türkiye halde musta~l bır v . ıyet hadıs olmuş ki. . .• 
ra1u b ~ ~akbule ceçmek.tedir. bfJıetial ,göatıermelde ve her iki taraf hu ile ltalya arasındakt mut1lm!batın çolt ıa- bulunması 1izım geldi,ğin1 kaydederek - Brenner .mülikatı, italyan - Alnwı 

t ~ Tii~~ garh .c:le'rietleri vul,ete bt'anınaya ayni derecetl~ ha- mimt olduğunu ve 'her iki memlelcetm diyor ld: münasebatı çerçevesi dahilinde ıcereyaa 
içbı ~~ B~~e ~ ~ saa zıdumlf ıre boyun ~ bulwıuyorlar. Balkanlara ve Akdenize Sovyet nüfuzu- cBu te~hü_rli tevüd eden sebebler ta- eden normal bir hadisedir. 
n:sı ~ mak istıedıgı~ be~ gm1ıem11&. * nun yayılmasına mani olmak için ayni vazzuh edıncıye kadar soğukkanlı1iklR .Bu mülakat neticesinde herhanei bir 
BiUrkıı:ı ~'Zl mehafılde Türle - Bu mti- Bene_ 18 {A.A.) _ Corriel'e del Tici· siyaseti takib ettiklerini ila\'e ediyor. beklememiz icab eder ve bu :tezahürler ~ansasyonel hadise beklememelidir.> 
zakerP]ennm tekrar bqtamm- bek- ne IH 'e•hıla Roma muhabiri itaıyan Diğer taraftan Türkiyenin ıtusyaya bir karardan %iyade ~ir asabiyet ~eri te- Diğer taraftan Mussolinin de gece ya-
Iem1me1ktedir. . aiJlllll •eMIOlain SoYyet matbuatı tara- karşı olan va?:iyetinde bir değişiklik vu- laldd edilebilir. Fon Ribentrupun 11eya.- nsına doğru Romaya avdet etmiştlr. 

Bnn~s.n ba~a aF gnew.tn Parill tından tt.alyaya karp almlJU4 olan vazi. kuunu gösteren hiçbir aUmet mevcud bati Sumner Wellsin tahkiKatmın 800 .Mussolininin Wels ile yeni bir görilf" 
muhab1nne gore. otedenberi rnbsız- yeıtta lıılr .._klik olabl1eceitne <dair~ olmadi1ı:tan başka Tiirkiyenitı müttefik· safhası bazırlarıthtı mıtda vukubulırmo- mede bulunması müstc-b'ad değnaır. 
tarın rığzı 'Sovyetler Birliğine karşı ~ıü ır. w.t bt'"-1e tebJh dilc\ert.nl terle olan mtınaaebatı daiına gayet sıkı- tur. 'Zannedilebilir iri mib.er ~ Wells. Çarşamba ,jilnü Nev1arka bare-
masil tehdidlerle doludur. Ancak • bildirmektedir. Blnaenale)'h Moekova Sle clır. Buzvelüa aeanım mab uı1• verilecek l ket .edecektir. 
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''Son Posta,, nın Hikayesi ... ,.~~ 

Cemilenin sırrı ' 
lff!flllJW... Yazan : Mahmud Attila Aykut .fffHU_.E 

Genç koylü kızı, kınalı ellerini· ok ba
kışlı delikanlının nasırlı avuçla~na u -
z.atmıı: k · ·· -. ~· omur sıyah saçlı başını onun 
iemş ve kuvvetli omuzlarına dayamı~ u
sııl, usul anlatıyordu: 

çoktan gelin yatağında büzülüp uyumui· 
tu. c~mile o gece kocasının koynuna b:r 
ana gibi sokularak yatmıştı. Bekledik -
!eri silah sesini duymıyan köylüler bir 
zaman da fısıltı halinde bunun dediko -

SON POSTA 

Rıhtım hamallarının 
biriken paraları 
tevzi edHecJk 

Münakalat Vekfileti rıhtım hamalları
nın 937 Ni!ıanındanberi Emlak Banka
sında biriken 16 bin liradan fazla araba 
hissesinin kendi!erine tevzi edilmesini 
kararlaştırmıştır. 

dusunu yaptılar... Rıhtım hamalları bir müddet evvel 

, 

Sayfa 9 

Posfıh nın tarihi ıf'frikasa: 17 4 

BİNllRDIREK 
~~ IA TAK HANESİ 

z azan: Reşad Ekrem 

Dede Sultan 
- Anladın nu Şakir? Kocamla kayna

nam bu gece (Kurtbey) köyün<? düğüne 
gıdecekler. Hastayım diye gitmyfoceğim. 
Gece yalnızım gel. Ben topu (pencere) 
n ık korum. Seni oradan a1ınm içeri he 
mi? 

* geçim vaziyetlerinin iyi olmdaığını ileri Dedi. Gevherli hanım da: ı iki büklüm oldu ve tahttan yuvarlandı, 
Kaza mahkemesinin salonu köylü

1
er1e sürerek bu paranın tevziini istemişler, _ Safa geldiniz dede sultan... 1 ölmüştü. Karşılarında, gözlerinden ate, 

doluydu. Tatar İbrahimin gelini Cemıle fakat Liman İşletme İdaresi bankadaki Dedi, Murad: saçan Sultan Muradı gören katiller ise, 
ile sığırtmaç Şakir zina ederken yaka - bu parala:1 serm~ye yaparak ameleler ~- _ Eyvallah hanını bacı.. . ters yüzüne dönmüşler, onlar da kaçma-

. Del.kanlı göğsüne çektiği sevgaisine 
bır Yol daha !baktı. Ve ayva tüylü esmer 
renkli yüzünü engin bir iştiha ile öptük
tl'n sonra onu kolları arasından bıraka -
rak ağaca dayalı çapasını omuzladı: 

lanmışlar. Tatar İbrahim gelinini de, sı- 1 r~sın.~~ .. b~r. teavun_ sandı~ı kur~ağı d~- Cevabını verdi. ğa başlamışlardı. Fakat, Fazlı paşa sara-
ğırtmacı da mahkemeye vermişti. Mub:ı.- şundugu ıçın, keyfıyet Munakalat Veka- Gevherli hanım dede sultana karşısın- yı, 51kı bir yeniçeri kordonu içine alın • 

- Hadi sen var git. Ben gelirim gece 
dedi. .. 

şir bu iki suçluyu mahkeme odasına ça- , Jetine arzedilmiş, bu hususta direktif is- da yer gösterdi. Tayyarzade hanım sulta- mıştı. Saraydan kaçanlar, derhal yaka • 
ğırdığı -zaman içerisi hıncahınç doluydu. tenilmişti. Hatta bir aralık hama

1
lar Em- nın dizi dibine oturdu. Kahve ve çubuk- !anıyordu. Yandım Alinin tutulması için 

Diğer daire memurları bile dedikodusu Iak~ Ba~ası~daki. par~n:~ daha fa~la o~- 1 Jnr içildikten sonra, hanım sultan kısa 1 de gümrükçünün konağına adamlar gön
kazava kadar akseden bu enteresan dava dugunu ıddıa ettıklerı ıçın mesele adlı- bir raks ve saz faslı yaptırttı. derilmiş, bu yaman baldırıçıplak da ora-
ile yakından a'akadardılar. Reis evvel~ yeye intikal etmişti. _ Dede sultan, bu Tayyaroğlu sizin da yakalanmıştı. 

Cemile ile Şakir tarladan dönen köy
lüler tarafından görülüp 1 af olmasın di
ye ayrı, ayrı yollardan köye döndüler. 

sığırtmacı dinledi. Ona birçok ~aile~ sor Münakalat Vekaletinin yeni kararile için aıa taşlar yapar, hatta bu yüzük için Gevherli hanım batakhancsinin hazi • 
du. Şakir bütün suallere tek bır cumle bu mesele halledilmiş bulunmaktadır. dahi onun yaptığı ameli taştır dedi, doğ- nesini Sultan Murad derhal kendı müh11-
ile ce,·ab veriyordu. Em'ak Bankasındaki paralar noter hu- ru mudur? rü ile mühürledi; mallar ve mücevherler, 

On arşın ilerideki ıhlamur ağacının ar
kasından bir gölge kıpırdadı. Kendi ken
dine homurdanır gibi söylendi: 

- Cemile Ramazanın değil, benim ka- zurunda rıhtım harnallarına tevzı oluna- _ Eyvallah .. doğrudur. bir heyet huzurunda sahiblerine dağıh· 
rımd~r reis bey. .. . _ caktır. .. _ Hiç üzerinizde yapılmış var mıdır? Jacakh. Cariyeler ve köleler esir pazarı-

- Vay kahpenin dölü vay. Bu gece 
be ... Peki. .• 

Sıgırtmacın bu cevabı uzerıne ~ah Rıhtım tıamallan bugunlerde ara~a- Sultan Murad koynundan bir torba jna yollandı. Onlar da satılarak, parasıı 
keme karıştı. Tatarın taraftarları yuksek nndan seçecekleri bir heyet vasıtası.le mücevher çıkarıp döktü. Elmas parıltısı batakhaneye düşürülenlere, yahud varis
sesle söylenmeğe_ başladı~ar: .. .. . ._ J Liman İşletme~ile ~ern~sa geçecekl~rdır. karşısında, Gevherli Esma Hanım sulta- ı ıcrine verilecekti. Yalnız F~ridun oğlanı, 

- Tuu .. bre ekmek haını, gozune, dızı Her hamalın hı.cısesıne ısabC't edece"' p3- ak, gı"deyazdı Dcrvic:in bilhassa a- Sultan Murad enderunu humayun gıl -
l k he ··ıe nın . ı . s ' * ne dursun. Utanmaz, a ça · namussuz - ra miktarı tesbit olunacak, bunu mu a- vucuna koyduğu dört parça elmas ise, ı manları arasına aldırttı. 

Cemile; c.Akviran> köyünün en güzel, rif. ·· kıb tevziata başlanaca~tır., ~ıht~m ha- ömründe görmediği şeylerdi. Hakiki bir Batakhane çetesine gelince, zenci a -
fakat, en fakir kızı idi. Ufacık bir kulü- Reis zili çaldı. Gürü'tü edenlerı ~us- mallarının bıı araba hıssE> erı hala top- ı elmastan farkı yQktu. Hiç tereddüd et - ğalarla beraber, Sultan Muradın huzu • 
L d turdu. Sor,au sırası kıza gelmişti. Onü t 1 acak 1 k d İlk "d 
"Ue e babasile beraber yaşıyordu. Başka ~ . . lanmaktadır. Bundan sonra 0~ an. meden o dört parça şahane elması, ese- runda hepsinin başı vurul u. ı am 
ki.~1~_esi yoktu. Babasına köylüler: cBli- fıtah, başı yaz~~-lı· .. elı kın~lı Cemılc ~ - parnlar 15 günde veya ayda hır d.efa sinin içine attı: edilen Arnavud Sinandı. En son kafası 
yucu <lede> derler<li. Lohusa kadın'ar, yağa kalktı. Yuzunun rengı al al olmuş- hakkı olan hamallara tevzi P.dilccektır. - Dede sultan .. dedi. Bu ~arayın için- kesilecek olan da Yandım Ali idi. Fakat Ya kl k tu. Reis ona da birçok sualler sordı.:. ller- 1 _ _ - --- .. . . p , yu"zu .. gwu· sa • 

vu u ızlar, saralı e-0cuklar, dalaklı k 1 k k .1 . b k .. t"" "'k d de sana bir gizli oda vereceğiz .. Beğen - bu muthiş serserı, O)razın 
hastalar, frengiye tutul~uş zavallılar o - k.~s sa?c. ~ ~ . ~~ı !'.1 1 ş du ·o u ·a ının fı"i~f eferri/?.: diğin cariye ve oğlanı da senin hizmetine yesinde canını kurtarmağa muvaffak ol-

~n':'a~ için •Büyüeü dedeye. gelirlerdi. soyle~~ ;:~;:·b.;,~:~0~1~;m? veririm; vac .safayı hatır ile otur ve ba- du. Cellıid Kara Ali'.. Zer_e!şaııın katilini 
Buyucu dedenin oturduğu yer odası garib iki memur lakdimame ile taltif edi~di na ın7"m oldukça böyle elmaslar yap .. se- bir yumrukta diz çokertırken Yand~ 
ve korkunç bir teşrihhaneye benziyordu. = i)~~ek bütün bu şe)ler doğru üyle Viliı yet maiyet m~murı:r~ndan ~e~ ni kendime mahrem ederim ... Bu saray· Ali parmağındaki yüzüğü padişaha gos· 

K.ınk çanaklar içer.iS..nde türlü, türlü .1 mal Avrıun, ve Hulkı Metının Erzın da olan zevk ve safnyı Sultnn Murad sa-· termiş ve Murad, cellada: 
Uaçlar. Kaplumbaaa kabukları hayv::ın ımıc.. ·ı b vermeden etrafına ha -1 can felaketzedelerine yapılan. ~·amım- rayında göremezsin... 1 - Dur! .. 

·k · 
0 

' emı e ceva <l kl · ·· ··ı ·· Dahılıye VP.- b d Ali S ltan .-emı lerı, ocakhğa asılrnış iri taneli tc:>- k d B"rini anyormus gibi herkesi ay- lar n Pme er· goru m~ş •. ' . k Murad. ayağa fırladı. Sırtından cü - Diye bağırmıştı. Yan ım , u 
bıhler bile vardı bu odada... ın ı. 

1

•• ,:ı · Kendi"i~P gu .. lerek manalı ka1e1i tarafından kendılennc bırer tn besini, başından derviş kiilahını mtı. Gev Muradın ayaklarına kapanarak tövbe ve ı rı ayrı su7 .u. :> - d .. d .
1 

· f d dı ıbu odada... ı b~kanları gôrmPınezlikten geldi. Ve son- ;rnamE> fl'on erı mıc; ır. herli hanım şaşırmış, tahtın ar)rnlığına istiğfar etti ve padişah tarafın an canı 
cBuyücij dede> gece yarılarına kadar ra aradıklarını hulmıış gibi yüzünün de- Snr1tk"7"df' vapurunl'n t>nkazı satıldı yaslanarak: 1 ıbağışlaııarak Al aman sınırındaki palan-

bu acayıb laboratuvarında çalışır. Sarar- rileri geııldı. Koyu siyah gözleri kivıl - Gı;:cen v'll E(1cde Adrasan feneri ci - - Hay ... Hay ... Hay... galardan birine sürgün edildi. Baldın 
• mış büyü kitablar.ndan büyüler, mıs - cımlaııdı, par'adı. Reise dönerek, herkesi ~·nrım1ı k<ı valıklara oturan ve yüzdii- Dive feryada başlamı ·tı. Genç padi - çıplak Yandım Ali orada, serdengeçti 
k.a

1

a~ düzer, yıldızlara bakar, cinleri, pe- ha)Tcttc bırakacak karlar snbest bir ta- rülnı ı:";i rniimkün olmıyan Denizvolla~ şah t~kma saç ve sakalını da fırJattıktan gaziler ara~nda ·bir namlı yiğit o~du. Ba. 
rıle.rı .başına l<>plar. Bazı geceler cemi - vırla yüksek, pürüzsüz bir sesle konuş - r1 İ-dC\r~~inin S"dı.kıaCle vaournnun en sonra gürledi: 1 şından türlü yeni maceralar geçtı. 
ley:ı 'bıle korkutan anlaşılmaz ayinler ya- mağa hayır sadece konuşmağa değil, hay !rnzı bir arma•öre sartılmıştır. _ Bre hınzır, bre mel'un, sen kimsin Batakhanenin tanınmış kurbanlarına pardı. ı ' ?I 

· . 1 kırmaga başladı: Vnoul'u alanlar kaza yerine ı:ıidP.rek ki beni kendine bende etmek istersin .. gelince: ~endısıne okunmağa gelenlerle dünya - Reis bey dedi, l;,enden bana sorgu pn1"~'ı narralıyacak ve makinelerini - H•.y ... Hay ... Hay... j Pembe yaşmak!ı Kamer hatunun aşı-kelamı .konuşmaz, ~llerinden para pul al- sorup dururrnn?. Aha şurada beni sütliı c:ökeceklf'rdir. _ Bre sen Allahtan korkmaz mısın ki ğı Hacı Ataullah, ölmüştü. Bursalı Sadi -
maz. Kara postunun altına koymalarmı bu- ınek gibı beş altına satan babamla, be bu batakhane)'i açıp bunca suçsuz adam- zadeyi iıse dildadesi Şevkidil ile cünbüşte işaret ederdi. Kendi kendine mırı' dana· I ni ırgnd diye kendine satın alan ka) na - Denize dilsen bir adam kurtnnldı lam zulmedip canlarına da hl kıyarsın •. • / bulmuşlardı. Kuşbaz mirasye?i ~uradm 
rak ve jçinden b":_ ;eyler okuyarak has - . tam duruyor. Ne benim, ne Şak irin. ne 1 •• •• • M ura di e soka - ıııda _ Hay. . . Hay... Hay.. . ayaklarına kap~narak .bu. car~y~nın ken-talannı odasının onundeki sofada nefo~- de kocam olacak çocu~J.n günahı yok bu Kuçukpazarda . Yb. b" gh~ne- Sarav1n ı·çı·nde sanki bir kıyamet kon.. ı disine ihsan edıJmesını dilem.ışti. Balıkçı )er i}" } d • ~ •b• 36 savJ}• eVdP Oturan Ve ır ıra 41 t' h 

. • aç arını ora a verırdı. Kimse onun işte. Kocamı ben her gece çocugum gı 1 J • - ·velki e- muştu.~ Zenci ağları, baldırıçıplak1ar güzeli Ahmedi .batakhanenm ceza ane 
oansından içeriye adım atamazdı. Her - kucağımda uyuttum. Onun mektc>b tc.r - de sazendelık eden Hasan. e\ g ve katı.l'er Ç"tesı·, yalın kılıç \'e vahn han denilen yeraltı zındanında .. bul. m_u.şlardı. kes B.. ·· ·· d d · 1 ıçöprüve vanasan Adalar vapurun- " _ .J 

• • uyucu e en":~ ~ışrnınn uğrıya -1 basını (çanta) bile ben kendi eller;n.ıe ce ' k -k • ··', cSni kaybede - çer taht odasına hücum ederken cariye : idam edi~en kalill~rden bın?ın .. ıt;raıın~ cagı~da~ korkardı .. Koyun en güzel bı diktim. Suparasını (kitabı ben verdim. dan çı ~r en_ m~'"-~cn 1 
!er ve oğlanlar bağırışıyorlar, Gevherlı göre, balıkçı guzelının eri_ ~ı g~~u. bo CcmıJe ıştc bu ganb v~ esrarengiz ada .1 Ben kötü kadın değilim .. ve sonra en ma- rok denı 7e duşmuştur. ı ılım m1c:. huçuke 

m k .d. A 1 · ·1 k k ta ılan ka - hanım bendelerinden bir kısmı da, yükte ğulması karar aştır ş ı~ ..... ~f . d" k d nl-ı ~n. ızı .. ı .~· .. nasını _çocukken kaybet - sum hıçkırıklarla başını önüne eğerek , Etraftan. yetı.şı. ere . ur r ~ ı ı o .ı!I en ı ·a ı 
mıştı. Buyucu dedenın periler, cinlerle ağlamağa baş'adı. 1 zazecP dcnızde bır h~ylı su yuttugun- hafif, pahada ağır eşyalarını alarak sa - , ~:~;li1~ı:h~a~~ı o=:kiz kişi: odalar
konuştuğu nkşa~ar_c:nı:ı.yo de eza, ee-1 Mahkeme bu sefer büsbülün karışlı. dan. tedavi edilmek lizeN! hastaneye raydan kaçıyorlardı. . . ahud cezahanede bulunup kurtarıl· 
fa .. e.~tı.~ı, onu . dovdu~ rivayet edilırdi. Büyücü dede sopasın:ı. sarılarak doğrul - ı kalrlırıim1ştır. Tayyarzade, taht odasının lkı :kana~ı ~~~dı. 
Buyucu dedenın kızı dıye delikanlı'ar bi- k "cted· Tatar İbrahim homurds.na - - -- . . kapısını, ardına kadar açtı ve avazı çı - .. .. M d b .. C'-'hba kalfa ile 
l C · ı · ı k t ma ı . ı. "k l · ve dahi birbirlerının de ğ b ı d . Durduncu ura ın üö e emı eye aşına ı e meklen sakmır - rak 'ıumruklarını kıza docrru uzattı. Bıraz l rar ey emış A . tığı kadar bağırma a aş a t. . . d Saf" il balık-
lardı J 1 ::ı • d. b. . .. küffü (küfüv) olmaları zahır bulunmu~ . Aı· 

0 
S 1t M Tayyarzadeye, dığen e ınaz e 

·· evvel çıt olm1yan sa on şım ı ır Koy . . -Bu devletı ı sman u an U· çı güzeli Ahmede çifte d_üğün y3p~ırt_tı. 
Cemile, yirmi yaşına bastığı zaman pazarına dönmüclü. Herke.> bir şey ko - 01dıığundan e~kb;~ı anbıfkeye fbıhn~~nle·aCn~: rad Hanındır!.. b a--ğü 

k ·· r r - l ' ~· sırı mefkud nı cuıı sa ı ın es ı ı , -:- On beş gün, -011 beş gece suren u u n, 
oyun en ge ır 1 

aga arından cTatar İb . nuşuyordu. Ne mübaşırin bağırması, ne . . b. ·k- ·kııhı Gevherli hanımın gözleri kararını,, halka ihtilal ve batakhanenin kanlı ha-rah d k" ğl R ı - - .. .. .. mile ve Şakırın ıtarı ussene nı a arı-ım, on yaşın a ı o u ,amazan'l Ce- reisin hiddetli müdahalcsı gurultuyu bas- k .:1· bc'-'ni <>guw lduyordu: tıralarını unutturdu. hı 1 · · · T t İb · . · nın tık ti caiz olduğuna arar veruı ... • " ı eyı ıstcdı. « a ar rahım.- Cemileyi tırsmadı. Mahkeme kısa bir tatıl yautı. .. hk" 1 b' d h _ Hay .. hay ... Yaktın beni Tayyaroğ- Mı·aı·ıu NV'Ug~a geıın· C"', •rayyarzade ta-0 l k d . d w · ı t I ı . . . Bcrmurad olan guna ar ar ır a a ~-~ ç 

g una arı ıye egı ' ar asında işe ya- lfalk dışarı çıkarıldı. Gizli yapılan ıkmcı .. .. d 1 c· ·ı .; . k d" e lu ..• Yaktın beni külhani... rafından Sultan Murada takdim edildi. J' d d• } t v • • kOVP donme ı er. emı ey. reıs en lll 
ar ıl'ga ıyc a mış 1· .ı.ırml yaşındaki 1 celsede reis Cemi'eye hır sual daha sor- .. d mahkeme e od;- Esma Hanını sultanın son sözü bu ol- · r ğu 

'bir kızla on yaşında bir çcougiun e , d evlfıdhk aldı. Şakırı e · Y d .. st•· - d • Padişah bu açık, güzel ve sevım ı çocu 
v.en - u: ı 1 muştu. Başı sağ omuzuna u~ u, gov eSl HasA oda ogwlanlan arasına aldı. Pek kısa me~cl~tteki d~ru ~ama~L Amma -Bunun~~evvcl~ndilsünm~in? .cr~y=ap:t:ı:a=r=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

k • c bir zaman içinde, Midilli, Muradın, he • öylülerce bunda şaşılacak bir şey y.:k- Neden babana ben bu çocukla evlenmem H ı · d Ed"b ·u· . ers·ıte~e ,·ık dersini verdi men hiç yanından ay~madığı hiz~etkir-
tu. Da~a .geçen ~ıl muhtan~ ~okuz ya - demedin. 1 a 1 e 1 n f y J j larından biri o,du. Şehirde tcbdı1 ge • fındakı .ömer> ıle cÇay. koyuııden Ah- _ Nasıl demedim reis bey. Yalvardım d 

1 1 zerken, Deli Hüseyin i!e beraber. o~.u 8 ıncd ağanın yirmi iki yaşındaki Haticcsi bile. Bana da herkes gibi büyü etti. 1" Deli Huse 

11 '1 1 götürmeğe başladı. Midil ı, -e c'":lenmcmişler ~y i? Bu ~Mise yal- t Tatarın oğlile evlenmezsem beni cin - yinden gayet güzel klhÇ kullanmasını nız bır taraftan munakaşa edıldi: 1 !erle evlendirecekti. Korktum, ben 
. Çıkın, çıkın, küp küp :ıltınlar1 oldugwu garib bir kızım. Daha ben de öğrendi. .. d" ·· Murad, Deli 

Bir gün gene, dor uncu ,.,vayet edılcn Büyücü dede aca~a neyim ki.. . Hüseyin ve Midilli ile tebdil gez'.yoMu. C.._aıilcyi kaç Osman'ı altınına satmıştı. ı Cemile tekrar ağlamağa b"*la - Z gin bir gemici kıyaletıne gırmışti. 
Koylerde kız cvllid, pazarda satılan bir 

1 mıştı. Mahkeme heyeti kısa bir mü- T:;çı'ardan geçiyorlaMı. Padişah d ük • 
inal gibi Para ederdi. Bu hak da sadece zakereden sonra günahkilrlara son b;rer 

1 
klinlardnn birine uğradı: 

~-b~~1_'.' olı;rdu. Ne Tatar İbrahim, ne sun! daha tevcih etti. _ Hoş geldin •.• Buyur reis ... Buyu-
uyucu de>de köylüye bu alış verişe dair _ Kızım sen Şakiri istiyor musun? 

bir şey fı ıldamadılar ve bu bir sır olarak _ H 
· r knld e. 

gız ı ı... _ Sen Şakir: Cemile;ri karı olarak a-
Tatar İbrahinı, delikanlılara nisbet; hyor musun? 

köylillC'l"c şan o'sun diye tam on gün dü- - Alıyorum efendim. 
ğün der~~k Yllptı. Kasabadan davul, zur- Heyeti hakime karar vermek için oda-
na ve koçek getirUi. Kazanlarla yemek !arına çekildiler, biraz f'"~"lra fU kararı 
pişirdi. Davarlar kesti, yağlı güreşler zabıt katibi yüksek !esle okudu: 
yaptırttı ve bir Cuma gecesi de dualarla c ... Veli kızı Cemilde cebir ve ikrah 
flahilerle Büyi.icü dedenin kızı, Tatar 1b~ bulunduğu, kocası Ramazanda he evlen
rahimln evine gelin götürüldü. miye ehliyet olmadığı görülmüı ve zina 

Köyde; damadJa, gelinin bir odaya ka- iddiasi'e mahkemeye müracaat edilmiş 
ıpandığı ilk gece damadın muvaffakiyeti- olması keyfiyatı ariz ve amile tetkik edil
ni silfıhla müjdelemek nn'anc ve S.det mekle Cemile; küçük Ramazanın zev -
hükmüne girmişti . Bu sil~hı damad atar cei menkUhası olma kaydmı ref ve izale 
ve bu silAh sesi bekaret işaretine alamet etmiş ve hazırı bilmeclis olan Cemile ve 
sayılırdı... Bu vaz.ifeyi yapacak dam ad, Şakir ise yekdiğerini ister olduklarını 

İstanbul ünwersitesi Edebiyat Fakül- milnf istiab etmediğinden birçok k i 

tesi İngiliz edebiyatı profeslirlüğilne ta
yin edilen Halide Edib, ilk dersini dün 

saat 17 de vermiştir. 

Bu açış dersinde Üniversitenin birçok 
profesörleri ve edebiyat Alemimizin ta

nın~ aiımaları ve kalabalık güzide blr 
dinleyici kütlesi bulunmuş, dershane sa-

Ier koridorda kalmışlardır. 
Profesör konferanSl,nda Şekspirin 

dünya edebiyatındaki mevki ve edebi 
kıymeti ve eserleri hakkında geniş ma
lömat vermiş ve alAka ile dinlenmiştir. 

Müteakıben Bayan Halide Edib şere
fine Taksim Belediye gazinosunda bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

run ağam ... 
- Bizim taş hazır mı? .. 
- Yazı bitti gemici ağa . •. Gelin azı-

cık daha işi var. 
1 Murad, bir taşçı ustasmın büyük bir 

-iikkatle işl-ediği pantelik mermerınd1.: 

·r mezar taşının karşısına geçti. Bu kıy

ıetli, fakat sade taşın ortacında kaba. ~

ma bir gül vardı. Altında, tfılik ile bir 
kıt'a yazılıydı: 

Yola dii§üp giden dilber 
Musam eğlendi gelmedi. 
Yokta yo1da yol mu. şaştı, 
Jl":ısam eğlendi gelmedi. 

ıatTTİ 
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(memleket lla berleri) Cizre ağaçlandırıhyor 
K • •J•k • 1 B 1 k · d ·f Kasabanın büyük caddesine fidan dikilmeGa 
aşta zeytıncı ı genış a 1 esır 8 pası . başlandı, yeni ve modern binalar yapıldı 
.k t I b b ki. korunma tecrubelerı 

mı yas a IS a e ıyor şu~:t~ec~~1i:~ü-:a:11f:~~: 
Daği arı ve taşları zeytin ağaçlarile dolu olan kazada 

senede ancak 20 bin kilo z~ytin çıkarılabiliyor 

tecril heleri ya pılınıştır. 
Saat 14 te şehrin garbi şimalisinden 

düşman tayyorelerinin geldiği görüle -
rek alarm işa-reti verilmek suretile hal 
ka vaziyet duyurulmuştur. Tehlikeyi 
hisseden esnaf ve halk derhal dükkan 
!arını kapam11, vesaiti na~cliyeler dur
muş. sığınaklara iltica edilmiştir. 

Birkaç daktka devam eden hücum -
larda gaz. yangın ve tahrib bombalen 
atılmıştır. Anlan bombalar Anafarta -
lar mahallesine. Sığırpazarma. Ha'Cıil

bey rn~ okuluna, Paşa camisi avlusuna 
ve sRdırvan yanına düşrnfü:;tür. Çıkan 

yangınlar itfaiye ve va1.ifedar ~plar 
tarafından hemm söndi.lrülmüstür. Ya 
ralan::ınlar da: ilk sıhhi tedavileri ya -
pılarDk hastanelere kaldırı1mıstır. Gaz 
lerd!'n şadırvan suvunun zehirlendiği 

Y v ,....,,, r? k .. t 1 mı k · ı · d b" v görülmfü: ve drrhal kordon eltma ~\'Jı -
agı ~""'arıl4'M uzere op ana7>. me e et zeytın erın en ır yıgın · b kull ö 

v - narak h:ılkın u suvu anmasının -
Kaı:ı (Hususi) - Zeytinciligin ıslahı ı Ağaçlar, ya de~lerin ve keçilerin n •1 . t' · 

• •. nutı'? gecı mıs ır. 
hakkında son çıkarılan kanun, kazamı- hu<'umuna uflra.rruş ve kısmen harab Ta'""'arelerın gitti2i ve hiçbir tehli _ 
zı ehemmi~etli alakadar etm:~t~ir. olmuşlctt ~ey~d d~ yabani hayvanla- kenirı knlmadıl.!ı {.1-f'ne alarm isaretinin 

Ka:şın bınlerce yıllık mazısı goster- rm tec.avuzlerıne ugramışlardır. verilrnec:ile ilAn edi1mi~ ve sehirde nor 
miştir ki; evvelce buralarda oturanlar, Bugiln Kaşta elde edilen zeytin yağı ~ ha ... ·at t{'krar bac:lamıstır. 
aaha çok zeytincilikle meşgul olmuşlar miktan pek azdır. Bu işle aliikalılarm ----
ve bu sa!ıada ÇQk ileri gitmişlerdir. biı.e sll::ıeaikleri rakam 20.000 kilo üze- Muradh va h~va1is~nde 
Topra"darımız üstünde bitkin bir hal- rinde durmaktadır. 
de yayılmış bulunan lisya harabeleri Fakat dağları ve taşlan zeytin ağaç- ş iddetli kış 
arasında sık sık tesadüf edilen zeyt~n lıtrıle s-:vanmış olan Kaşta zeytin aığacı Muradlı (Hususi) _ Muradlı ve 
yağı trısları. bu memleketin en büyük c;avmz yüz binlerin içinde hesaplan - havafüinde sürekli vağmul"dan sonra 
servetini. ze;~i~ ~an:si ve zeyti? yağı- ma~:ta~ır. . A tipi halinde kcır yağrna.ktadır. Karın 
nın tcşkıl ettığinı goste.rmektedır. Yem çıkan zeytın ıslah kanunu. ka- irtifaı 50 santimi -bulmuş.tur. Bu yi.iz-

KU\-vctle tahmin ediyoruz ki; o za· z::ıda tam bir alaka ile karşılanmıştır. den s<ımı:>nın kilosu 60 parava krıdar 
manki Ka~, mümbit ve mahsuldar Vata!lc:1aslar , bu hususta yeni teşeb-- cılmıı.~t·r. Bu vaziyPt bilhM.c:a koyun 
topraklara malikti. Geçen binlerce yıl- büslere .g"irl,c;ecekler ve bu kanunun ~hibl~rini müteessir etmektedir. 
lrk zam:m zarfında arzı hadiseler vu· hahşettiJ!j faydalardan istifadeye çalı-
kubulmus, bu mümbit ve mahsuıdaır c;a-cakfardır. Gered~de radyo merakı 
toprakla~ sellerin ,getirdikleri taşlar Temennimiz; zeytin ağacı miltehas-
<Srtmüş ve bu memleketin sahillerinde sısınm b!r an evvel kazava i7.amıdır. Gerede (Hususi) - Kazamızda rad-
yıkıntılar olarak bir sürü adalar peyda yo merakı gün g-eçtlkçe artmaktadır. 
olmuş ve deniz biraz dcJha füırlemi:?tir. Konyatf~ l1""if ltorunma Şimdivoe kad<llr posta idaresine 70 rad-

Bugünkü sahilleri taşlık ve çalılık- t~crUbeteri yo kaydettirilmiştir. 
Iardan ibaret olmasına rai'mıen toprağı. K (H su ") _ Bu avın 1 3 üncü Fakat kaznmızda gündüz cereyanı ol 

p·-- enva u sı ". d v d h 1k IA la h'l radvo 
zeytin n';.ıçfarının yetişmesine gayet ·· " · · Konyad"'4 pasif korunma ma ıgın an a ayı vec ı e .. 
müsai-l olan kazamızda, bol miktarda gut 

0~.bgecl ~ Im·; nesriyatmdan istifade edememe'ktedır. ecru e eQ yapı ı.-).ır. • : . . l "k 
yabani ve buna nisbet edilemivecek Gece saat 2 1 e çeyrek kala canavar Bu cıhet.: n~.zarı dı~kate alan a a. a -
derecede az r,.tşılanmış zevtin ağaçlan düdi.iğü ne alarm is.areti verilmiş. şe - darlar gu~~uz neşnyatım .?al~a .. dınl~
mevcuc:I bulunmaktadır. Vakit vakit. hirde bütün elek trikler söndürülmü~- tebilmek ıçın akümülatörlu. ~u;;k hır 
yeni z<>ytinlikler açmak ve ıslah etmek tür. Tecrübe 21 buçuğa kadar t~ h!r radyo almak kar~nru vern:1ş e ~r .. 
fçfn vukubulan müracaatlar kolaylık - intizı\m içinde devam etmistir. 14 Mart Bu -~~dhyo şel~nln muhttel ı~] y~r erme 

·· .. · k ı ..J· "k" ı lconacı\K opaır or er vası ası e 'l\.azanın Iar görmuş ve bu sahada bazı muteşeb· qi.ındilz saat 9 a çeyrek a a ua ı mc . . t . ed kf 
hisler. var kuvvetlerile çalı~larsa da tec~jl:>e yapılmıştır. Tecrübe saat bi - radyo ıhtiyacını emm ece ır. 
elde <'dilen netice, istenilen netice ol- re ka-<far ~ene ayni intizam ve sükftn k 
mamıştır. kincte aevam etıııic:ti r. Çorlunun gUze1 bir göçmen öyU 

(~ ___ T_o_k_a_t_m_e_b_'_u_s_ı_a_r_ı _z_i ıe_d_e ___ J 

Zile (Hususi) - Meb'uslarımızdan vam eden talebelerle de meşgul olmuş 

Bayan Muammer Develi ile Cemal Ko- lar ve sualler sorarak aldıkları karşı -
vah ŞPhrimize gelmişler, Halkevinde hktan memnun kalmışlardır. 
şereflerine bir ziyafet verilmiştir. Bu 
arada memleket ihtiyaclan da gör~ül Resmimiz. ~b'uslarımızı kaymakam 
mn·, ve ha&S!>ihallel"de bulunulmuştur. ve kaza memurlarile bir arada g&te -
Meb'u.<ı larumz halk dersanelerine de - riyor. 

Çorlu (Hususi) - Çorlunun S::\rılı 
köyü yeni inşa edilen göçmen köyle
rinden biridir. Üç yüz elli evden teşek
kül eden bu köy halkı zira~tle meşgul 
olmaktadırlar. · 

Tren güzergahı olan bu modern kö
yün en mühim ihtiyaclarmdan biri de 
istasyon binasıdır. 

Çünkü. tren bekliyen halk bu yüz
den müşkülata maruz kalmaktadır. 

Devlet Demiryollarının buraya hiç 
olama1.sa bir baraka yaptırmac;ı lazım
dır. 

Gerede Halkavi çalışmaları 
Gerede (Hususi) - Halkevlerinin 

sekizinci yıldönümü kazamızda• da 
merasimle kutlulanmıştır. Halkevinde 
saat 15 te bütün memur ve halk top
lan.ffi!ş bulunuyordu. Başvekil say!n 
doktor Refik Saydamın söylevi radyo 
ile dinlenilmiş, bunu müteakjb Ealkevi
nin bir senelik faaliyet raporu okun
muş. merasime nihayet verilmi~tir. 
Gece Heılkevinde muhtelif eğlenceler 

yapılmış. Halkevi bol elektriklerle süs
lenmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

/ ' ' ·' \ .. 

Cizre yollarına fidan dikilirken 

Cizre (Hus, '3i) - Kazamızda her -ı diye memleketteki sıtma ile esaslı şe· 
gün biraz daha artan bir imar faa1liyeti kilde mücadeleye karar verm~ ve ilk 
göze çarpmaktadır. Evvelce temeli atı- iş olarak ikasaba etrafında bataklıkla
lan büyük ve asri garnizon binası ta - rın kurutulması için Dicle nehrinde bir 
mamlanmış. ön kısmının tesviyei türa- sed yapılmasına başlanmıştır. Seddin 
biyesi yapılarak etrafı parmaklıklarla temeli geçenlerde merasimle atılmıştır. 
çevrilm~tir. Binanın etrafına güzel bir Kasa-hanın içme suyunu nazan <lik-
bahçe de ilave edilmiştir. kate alan alakadarlar faaliyete geçmiş-

Diğcr taraftan belediyeye aid iki lerdir. 
katlı eski hükfunet konağı da iyi bir Ağ::ıç dikm<:> mevsiminin başlams!iı 

ta.mirden geçirildi·kten sonra ufak mik- ile kas~anın büyük caddesinin iki ta
yasta bir hastane :ha·line konmuş. etra- rafına fidan dikilmesi kararlaştınlmı~
fına da bahçe yapılmıştır. tır. Kaymakam ve belediye reisi Baki 

Ayrıca yeniden bir askeri rnahfel de Basaran ile ıiraaıt memur vekili fidan 
yapılmıştır. Burası gerek memurlar, ekilecek verlerin tesbitine başlam~lar 
gerek zabit;m için çok samimi bir top- d•r. İlk olarnk birkaç yere fidanlar di
lantı yuvası haline getirilmiştir. Bele- kilmistir. 

Burs~d~ o.r?1an yangmına se~e~ l(KOçuk mem'eket haber:eri ) 
Olan iki k l ŞI mahkem9y8 Verıld l * Gerede posta ve telgraf idaresi k.azamı 

Bursa (Hususi) - Geçenlerde şeh- za geleı; posta ve telgraf müfett.Lşlerlnden 
· • 1" hk "nde bır Reşı:ıd Ünal tarafından teftiş edllmelttedlr. 
rımız as vı~e -~e-~a ma . emesı * Çoktanberi münhal bulunan Oeredt 
t-al petegı yuzunden hır ormanda çı - husı•si muhasebe memurluğuna Dü-ıce mu. 
kan yangının muhakemesi icra edil - hasebe varidat memuru Nevzad Edin tayin 
miştir. Mürseller köyünden Ali. Ab - edilmiş, imzamıza gelerek yeni n.zifeslnt 
dullah. Kaba Ali ve d~a biııkaç e:enç başlamı~tı.r. --------
arl,'ldaş Nilufer deresine balık tutma - I' d 
ğa ir.mfrlerdir. Bunlar arasında 18 yaş Kadın kaçıran ev 1 a am 
larmo:fal Ali arıcılıkt.nn anlamakta ol- Bursa (Hususi) - Körüklü köyün-
duğıındnn, bulundukları dereye su iç- den Hb\S2n oğlu Mustafa, evli ve iki ço
meve gelen bir tek arı nazarı dikkati- cuğu olduğu halde genç komşusu Ya -
ni celbctmis. arkadaşlarına: şarın hPnüz nikahladığı Fatma ismin-

- Galiba bir an petefri valkaladtk! deki kadına göz koymuş. Y~ann köy
MüjciE>sini vermi~ ve tek arıyı taki - den gitmL~ olmasından istifade ederek 

be koyulmustur. Nihayet arının or - Fatmayı k~ırmıştır. 
man içinde bir palamut aQ-acında vu - Mustafa hakkında kanuni takibat ya 
\rasını t<> .. bit etmiş ve ağ~ı isaretlive - pılmnktadır. 
rek ~rlrada:larının yanına awet etmiş -------
tir. Gered1de Kızılay faaliyeti 

Rir mi.iddet sonra Akc.a klSvden 4o Gerede (Hususi) - Gerede halkı -
'"?ı<:larında deeirmenci Ali. delikanlı - nın felaketzedelere karşı gösterdiği öl· 
laırın vanına t?elmis. ~live hi_t~~.n: .. çüsüz alaka cidden şayanı takdirdir. 

- Sen. demiş. benım petegı gormuş Kurban bayramında bütün Gerede ha, 
sün. 0 benimdir. Ben onu bulgur bek kı ktırban paylarından bir miktarını 
ter gibi bekliyorum. Sa.kın ona dokun- Kızılaya teberrü etmiştir. Milli komi -
ma! . tenin bıışkanlığı altında yaıpılan teber-

Cocuklar .:peki> demUilerse de ak- rüat ka1.amızın küçüklüğüne rağmen 
sa~ köylerine dönerken peteğin bulun 4 bin lirayı geçmi~tir. Bundan başka 
duğu yerde bir gürültü işitmişler ve felaketzedelere yapılan 11 teneke ka· 
:lraya p:itmckten kendilerini alamam·~- vumıa· bugün fgmetp~a istasyonuna 
{ardır. Orada değirmenci Ali ile arkaı.. ~evkeclilmiştir. Gönderilen giyecek ~ş
da.c:ı Mustafayı arının yuvası bulun::ın vanın ikinci postası da hazırlanmakta
-liracı devirmi~, ballan meydana cıkar dır. 
.n:ııklP. meşgul bulmuşlardır. Ya.kt•kl$lrl ====== =v====== = ==
'ezekler anları kaçırmış. elde ettikleri ormanının yantlıgını duymuşlardır. 
baldan bir mikt~r da gençlere ikram Def,'irmenci Ali ile ar~c!daşı Mustafa 
etm"vi unutınam1şlardır. Delikanlılar nmrnn yangınına sebebıyet vennele · 
ayrıl~ışl:'lr. köylerine <lörunüşl~.rs.~ ~c riru:ıen z&n ~llına alınarak mahkemeye 
t>rte·l günü Şeytanbudaklnr koyunun verılmfşleroır. 

( ______ ~S~ı~v_a_s_t_a __ k_ış.:-_s~p_o_r_ıa_r_ı ________ ) 

. ' 

_ Hasan Bey işittin mi? .. • • • Çöp arabalaruun teker- . • . lastik geçirilmeai ka-
leklerine.. rarl,.a+ ı ..... ,. .. ..,,..ırı....., ... 

Sivas (Hususi) - Sivasta artık kış karla örtülü yamaçlarında veya ttpe
bütün şiddetine rağmen zevkle geçiri- !erinde durup dinlenmeden kayak spo
len bir mevsim h"line gelmiştir. Çün- ru yapmaktadır. Resmimiz küçük ka
kü memleket gençliği kayak sporıına 

Hasan Bey - Peki sabah- lüzumlu ehemmiyeti vermiş bulunmak- yakçL kızlarından birkaçuu göstermek 
ları nasıl uyanacağız acaba? J ta~. Har hafta yüzlerce genç Sivasın tedir. 
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SON POSTA 

Savhı • 
. 

Yerin altındaki lstanbul Rasadhane MüdUrUnün 
donko konferansı 

Mizah • Şeytanın 12 mektubu • 
(~f1 6 ncı sayfac)a) lki eserleri dahi meraklılarına .arzedemez . . . .... _ (Baştarafı 7 nci sayafada) 'şerrime lanet edilmez, bak bütün bun -

. Kandıllı Rasadhanesı Muduru Profe- . . . 
1 

b 1 ·nı dak' f k ı h ı serun1ile, •ne yapalım?» sualine cevab ken ve etmeai bilmezken, altındakilerden .. F t' d'· ı.... •. . Y'"k k M"' tacını, tahtını terketmıştır. Benım e oy ar senı e aram ı ar ın e ımc o an 
• b· sor a ın un a~am uzerı u se u- ih ı 'd" y k ld vermeğc çal ştık. Askeri bahisler muhar- şıkayet etmenin de manası yok. j . . .. ölçüşemezsin.> c et erı ır. aya a. ~n ~eytarı.,) 

rırımız sayın General Erk·ıer b" - Belediye şimdi üzerine park yapmak-ı h~ndıs. mektebınde zelzel.e ~evzulu mu- Şevtan, kadına onuncu mektubu yaz- Şeytan, kadına on ıkıncı mektubu yaz .. 
da . ~. 

1 
ın ır yazı ' . - 1 hım hır konferans vermıştır. · d · ı>ın ısaret ettıgı veçhile fstanbulun altı tadır. Altı da bina yapılmasın• musaa,_e 1 .. _ . dı: . ı. 

BızaMtan ve muhtelıf tarihlerden :kalma edemez. Esasen temelleri o sütunların u-
1 

Bu ~onferar:ıta Yuksek .Muh~ndıs cBenim kudretim her halde senınle cBen dünyadan daha evvel halkedil • 
m~.zenlerle doludur. Biz bun!ara pekala 1 zerine oturtmak ta i.mkinsız. · mektebı profesor ve talebelerı, Onıver- boy ölçüşmeme kafidir. Sen de düşün. h~ diın. Dünya dünya olalı ismim anı 1dı. Be
tabıı sıgınaklar da diyebifüjz. İşte on gün Küçücük bir kulübe park yapılan sa- site profesörlerinden bir kısmı hazır bu- le, ben istesem kırk yıllık dostları bı~bı- ni bilmiyen yoktur. Heykellerım var, 
suren bır araştırmadan sonra bu tabii sı- hanın bir kenarında durmaktad1r. İşte lunmuşlardır. rine d~man ederim. Ben ist •• ~sem bır - kitablarda isimlerim var, aklımaan bah~ 
ğınakları tesbit etmiş bulunuyoruz. Ma- tahtelbahir teleskopu gibi görünen şu Profesör Fatin büyük bir a1aka ile ta- birini boğazlıyacak düşmanlar aost olur- rederken beni misal gösterir: 
dcmkı \eni sığınaklar inşa edecek vazi - kulübecik, ]3inbi'rdireğin yeryüziındeki kib edilen bu konferansa başlarken bu- lar, kucaklaşırlar. Tek ben istiyeyim.> - Şeytan gibi akıllı, derler. 
yett<' degılı . Bunları pekala bannılabi- mümessilidir. Küçük bir aralıkla bır oda- nun bir .konferanstan ziyade bir ders Kadın, şeytanın onuncu mektubuna da Mükemmel bir buluş için: 
lir bir hale koyabılıriz. İstanbulun para- dan ibaret olan kulübeden dar bir mer- şeklinde olacağına işaret etmiş, zelzele cevab verdi: - Şeytanca buluş! 
~ .~k: fakat talihi çok zengin ... Size an- diven, baş'ı başına tar~h,_ b~şlı başına mevzuu üzerinde yürüyebilmek için ev- cBenim hiç ehenuniyet vermeden yap- Derler. Ne olsan benimle başa çıka • 
• ~ mız mahze~ler, toprak altındaki san'at, başlı başına .turı~tı_k bır yem o- vela zelzele aletlerini yani sismografları tığım jşlere büyük ehemmıyet VHJ;;o n, mazsın.> 
genış sa~a ar hıç hır memlekette emsali- lan, bu Bizans lllemıne .nıyor. Herhalde bilmek icab ettiğini söyliyerck, bugün bir kat daha gözümden düşmene sebeb Kadın, şeytanın on ikinci mPktubuna 
n<' te f ed hn''P<'ek kadar kullanı!':}J, bu kulübe de, içinde bir adamcal!ızın ba- kullanılan iki sistem .sismoğrafı etrafıı oluyor. Dostu dosta düşman ebnek güç da cevab verdi: 

ln-' rru md ve bedavaya mala- rınmasından ötürü rahmeti rahmana ~~- bir şekilde anlatmıştır. Bay Fatin bun- bir şey mi aanki, ben .iki dosttan birine cBu sana son mektubumdur \ e artık 
lf rd r . Bu surctl yrni sığınak vuc;mamış olacak. İnsan fa alay e?er gıhı, dan sonra zelzelelerin tarifine ve evsafı- biraz fazla iltifat edecek 0 1sam, iki dost haddini bil ve yerinde otur. Y'rminci 

• rr \ ud c:ı ınakları kü - merdiven bac;ına, 1stanbulu reklam ed('n 0 anda amansız düşman kesil~ler. Bir- asırda senin gibilerin söz söylemek, ve h ll k h · na gcçmi~tir. 
e ırtıvaca kifayet <'dccek o allı. vec:;lli kenar ma e e 

3 vesı re- birlerini kırarlar, döverler, öldürürler. hele benim.e aşık atmak haddi lamaz. 
d r· 1 1 K Profesör Fatin ikinci konferansını ö-

ur 
1 

en b le olmıvacaktır. simlerin<' benziven, 
8 ıs C'r ac:mıc; ar. ap- Birbirinin babasını öldürmüş, bırbiri için Ne1C'r saçmalıyorsun. Dünyadan daha ev-

S nk f tnı i s k"n' ri, İıugünkU karanlık ı<lak, burun'•"' yend ği için nümilzdeki Pn,.artesi, iiçüncil konferan- kaaa susamJJ iki düşman arasın' gi«yım. ve! halkedilmiş olabilirsin, bu bir §OY 

çoc kl zlı~ nı ve bir zaru _ kavpak bir mC'rdiven ~lektri~i vaktılnr. sını da öbür Pa1artesi günü verecek ve Onları elele vermek istiyeyım, kabul et- ifade etmez ki .. dünya dünya olalı ismin 
retıe b t p veri re ı tıvaçları olacağını 50 mumluk bir amool önümlini. ıwdın- bu konferanslannda son Erzincan zelz.e- mesinler, bu görülmüş bir şey değildir.> anı'mış olabilir. Bin defa benim ismimi 
he n b ' b 1 • latt ı. Bı'r du·· f1me d"ha <'evirdiler. İ "eri de, l · · lmi h d ı ta kt k b ı V ad d b' d f den 

t arı \a ı lar .. HPp~inı c.ı esını i cep e en ana ca ır. Şeytan, kadına on birinci me tu u anı.)or ar. e ar a a ır e a sen hırer b re>r geıerken yalnız müdafaJ b::ı- sütunların arasında birknc elektrik lim- - - - yazdı: bahsediliyor, seni bilmiyen yokmuş .. be-

kımından de ıl, hatt.i 'uri<tik ,.e tarihi bası daha bov gösterdi. la avak. bir bu- $~bun fab• "k151nda İşin en .Sana açıkça .öy!;yeyirn, ben dünya - n; bilm!,en var mı sanki? Heykellerin bakımlardan da bu V" ıt • ı ı · · · C'11k metre nen1· ... 11· x.:nde merdiven jndik. · k t ? D- ·· el · 
_,ra ı a ern erJnln ışe F " ~· • ı• • k 0 ka ara nJn başına bel! olmak için ge)mişımdır. Varmış, aç ane. Unya muz enne yanyacaklannı dürundük. Merri:ven sizi bir salı:ınlıkta bırakıvor ClnlJ8 in rr U la 8m8SI r Herkes benim terrimden korkar, benden bak, evlere bak, şehirlerin meydı.nlarma Yazı,. a h ... ~ı d "P do"rt metrf' e-ı-nic:lii'!inde olan bu sa- k ld b k G d lik lıl · ı · e 

" ~ama an evvel bir nokta ü- w a ı kaçar. Fakat istedikleri kadar kaçsınlar, a . enç e an arın garsomyer erın zerınde ve hem de ısrarla durmalıyım: 1 han,ıitJn iki tarafınnan korkulukları yu- ben gene onlara rokulmak, başlarına be- bak, hepsinde benim heykelimi görecek-
1<1anbulun altı da ürtfi g;bi başh ba - var'anmı; jk; merdl••n asa~ı uzanıyor. Kantarcılarda bir sabun fabrikkuında, Iô olmak yolunu bulurum.. s;n. K!tablarda ismin varmıı. Ben;m la • 

fına b·r tarıhtir ve bu tarihi tesbite ça- DPrinlenıesine 14, en;n"' lR direk bu l'l]tı fabrika bekçisi Şevkiyi ıabun azanına b mim olmıyan bir tek kitab mevcud mu· 
h · Kadın, feytanın on birinci mektu una fan kimse de voktur. BiL kovuklardan frnrPlc::. iic;1

ii hr>r riör~ direkt~ bir knbbeli atarak öldüren Mansurun muhakemesı, dur? Şeytan gı"bi akıllı derlermiş. Benim 
iç da cevab verdi: eri hır •gazeteci> olarak girdik. Dolaş- sa"'avı doldurmaktadır. Demek 0

1uyor ı inci Ağırcezada sona varmıştır. Dü b bel" 
1 

k idi için de: 
tığımız kar nlık dehlizlerden hir bir za- lri. T>:..,h:r,;ı;,.t>a:n '1Ör,..bflilq~im'z k•smm- 1 Dünkü celsede suçh1 vekili Cemil mü- c nyanın aşına a 0 ara ge • ş tan külihı ters giydirir der 
ma ta "' ğini söylüyorsun ve bununla iftihar edi- - ey 8 . ' 

1 
• n rih;n karanlık kö<olcrin• uzan - d• "'' ,,,.,.~ ''""· l'•r d'l"!Hn araq dört dafaasını yaparak, Manaurun bu cinayet- orsun ha .. Senden kaçıyor'anruş, sen !er. Şeytanca bulllf, derlermış; b n nı ~ dü ıunmed ık; hadd. m. zi bildik. Be 1 a<hm. D"<•"' ••'n kutru her ha M • yetmiş le bir allkası olmadığını, dnayeü tesbit :_,.,.inden koşup yakalıyormuşsun. Ne-1 için de: ı duyduklarımız, tesbit ettiklerimiz a- !;antim olacak. 1 ~ K d f d. h kesi yendi 

d r Arka_,1 var) eden bir delil bulunmadığını; suç unun den kaçıyorlar? Fena tanınmışsın da on- - a ının ~n ı, er · 
r:n a m•ayetlcr. tarfüen aslı ''e esıısı tahkikat sırasında ikranna geUnce, taz- dan. Neden koşuyorsun! Kaçbkları için. Derler. O senın şeytan a~llarının yllz-
o ) an taraflar bulunacakhr. Bunun Nu4ıret Safa Coskun be 1 · · b" d idare ederım Şeytan a ıne.c;' ]" h yik altında ve zorla böyle bir ifade ver- Bunlarla övün.mene şaşanın. Bir de ni ercesını ır en · -u u er halde biz savılmamalıyız. ..•..••••••••••••••.•......... ··-······················· · • 1 k il 1 benim yanımda aptal koyun ke-Du d k, diğini söylemi..+ir. <Mzönüne getir, başa bela o maz m_ıyım.. ı ı ar • . v u arımızm taı..k'ıkı' ı·çı'n d""' faz!a - -- - ' y• e~ V h ı t b k 

•ı "' ; T 1 y A T R n L A R • Dava karar kalmıştır. pekAIA olurum. Buna rllğmen benden .si.lirler. e ~en ~.~.şey an, ~r ere ae-zaırıan harcı\amazdık. Çünkıi yPraltı Js- '-- ~ kimse kaçmaz, ben kimsenin peşinden nı bulsam, sana gorunsem, senı de onlar-~"".ı.;dunun tarihini vazmak ntyetlnde Şl'Mr ıı.-•ro•·ı ..... b..,.da dram kı..mınd• Bir 8 v s o 1 a B hl ı'SI z t. v ki f e~ildi koşmam. Baıa bell olacağımı bilse !er da- dan beter ha' e koyarım ve artık ismin 

egı 
11 

Maksad1m1Z1n ne 'Jld ı~unu bir Ak,am aa•t to,30 da Mehmed isminde bir sabıkalı birkaç hi benim peşimden koşarlar. Başlarında bile unutulur. Onun için artık sus ve 
kere da~a anlatma~a lüzum var mt?.. Pembe ıo' ak numara 46 ç bel* ı"ken, benı· gene başta taşırıar. Be - kendine fazla gu··venme.> 1 gün evvel bir gece Fatihte Hasan avuş ct ;taıf U'Uft aftmd~ n1:er Y .. r?.. H1lk opereti. Bu akşam 9 da namında birinin, kapı kilidini kırmak su- nim şerrim, şerlerin beteri olduğiı halde fsrııct Hulun 

Yeraltı İstanbulu, tstanbulun üstün- ( Yu'lus bey duymaıın) reti1e evine girmiştir. Hırsız evin içeri- Ticaret işleri: 
den daha eateresandır. Hak katen İstan- sinde işe yarar ne varsa soyduktan son-
buhuı altı, ilstünden d ha ziyade mede- Zayi - Nüfus Utıdı n Kunıtapı nahiye_ ra bunlan bir çuvala doldurarak firar 
nıyet asarı taşımaktadır. Bugün İbtan- s rıden alaığ m muntehibLsanl hüviyet vara. t' . ı· 
bJ.Ilda tünelı bir t f h kası Eminönü ekmekçiler eemlyetinden al -ı e mış ır. . af d Son ,.;;nlerde fırtınalar yüzünden Er.'1.inönü ya.'banoı askerlik tubeslnden: ara a ırakınız, bir dııo;.ırn' 200 liralık h'""- senedlni n askerlik Fakat, .sokakta d.e. vrıyel.er tar ı.n an t'u 

metro yoktur Halb k' 
6 

........, t 1 d ·z. n-'(! klı"yatı ı·ntı·...,mını kaybetmiş. 1 - Her sene mutad olan ihtiyat yokla • · u 
1 şac::maz "'"rınız te""'ereml ... 11 .... t••m yen'"'-' alacal'<-ırndan yakalanan suçlu, dun adlıyeye es ım e- em t• _. Mı... 

1 Edırnek d k '!{ ... ...., 1 ~ - ... w ........ a k da , d diğer yEr _ ma.cıına 21 Mart 940 Per§eDlbe a'"'u baş an:ı. 
1 apı a 

1 (Ayvazağa, cam.imden e.skilerinin hil'cmQ yoktur. . dilmiştir. buna Tra ya ve ) ur un .•. caktır. ~ ıyar_ak, Ayasof}anın altına kadar ge- Dlnn,.... • n......ıa f•nnoı Mehmedi sorguya çeken 4 üncll ııorgu !erindeki kış da inzimam ettıgındcn, 2 _ Yoklama •otom dolum yapoacatın-
en ve ıçınden Bızans zamanında 6 atlı- Bekir Sıtkı Iatnıen haki.mi tevkifine karar vermiştir. şehrimize kasablık hayvan müvaridab dan her mükellef yoklamasını bizzat kendi.. ~:; ~ortnaıa gittığı bir )ol vardtr? Buna .............................................................. · azalmıştır. si yaptıracakt..-. 

urunuvu.sta metrosu dememek için Bir aenç kıE balıktan .ııirleMi k d h · d gu·· nlük ihti _ Y"klama Cumartesi günü hariç olmak ü. bır sebeb var ını? E • f kt Ü ı~i1 r. Her ne a aır şe ır e ud . zere ~rgün sabah saat 9 dan 12 ye kadar. 
Gene İstanb ı ır t[ orun g n uK Vefada Cüceçe.şme dağında 1 nu- yacı karsılıyacak hayvan mevc ıse dır. 

ısimJı bir sar u un b altında (Yerebatan) marada oturan Süleyman isminde bi - de naklive ve besi masraflarının art - 3 _ İzdihama meydan vermemek ve mii-
l d ğu ay ve ır (Binbırd·rek) bu- r ~tlar•n('an rinin kızı 18 yaşlarında Saide balık ması v~ · mikkülle.şrnesi et fiatlannın tellf'flerin itlerinden geri ta.ımamaıarı tçin utndu hnu bıliyorsunuz. (Yere batan) ,11 ~ L - d --ı • dll k nJ d apıl 
ıp ı alı le u yedikten sonra zehirle~iş, ~u .. yuz e~ yükc:e)rnesine sebeb olrnustur. Şclmn müracaatlar llin e ece gu er e Y • 
arzu de m~~ zerıne h çbir zevk, hiçbir M.z:him bı·r me•el• tehıı·keli bir vctziyete duşmuştur. &ı- ~ d . ka malıdır. 

'-'-

1

en Pas kl h u 0 
'(;; muhte1'f semtlerinde perc;ı.<en ecı - 4 - Bir d..vı.um ,,oklaması bitmedikçe di-lara ar.,~ •or H albuı çe resini seyyah- d,.,, 1 aygın bir halde Haseki hastanesi- k"l ı......, ku "l!o J 

~- .; a k' (B" b. d' k) Genç, orta yafta wyahud :raılıca Jta_ ..... - s:.:ıblar her nevi etin ı osuna ~ - fer doğumun yokiamasına geçllmlyeceflıı • bütun . ı ın ır ıre d· ... 1arm ....;;.""üslerlnde aörillen en ufak ne kaldırılmıştır. 1 rd tm 1 lA 
t ve azamctile bir tarafa a- ~ """" e ruş bir zam yapmış a ır. den he:-kcaln doğum sırasını gor.e es • 

G ne B' b d bir sertlik ile sıkı .sıkıya allt.adar olma_ Merdivenden düşen Mr çocUk M fı'h baharın yaklaşmakta ol - zımdll'. ın ır reğin biraz kü- lar•"ı .__n .. "eri.... ta--·- ederiz. Hali aamı> -r. ıl . 21 
.... , ... ..... ....... ...... .,~ aralandı nd hrimize mü - 5 - Sll doğumlulann yoklama ısuı erı a az sutun 

1 
bir önıcğı, Be- tabUcle ıııeDH!lenle bir sünger vardır ki Y ması sebebile yakı a şe . ..

0 

_ Mart Perşembe. 22 Mart cuma, 25 Mart Pa.. 
n n ,>an nda ve altında, kö- bu süngerin uzüın salkımı ıeklindeld esas Üsküdarda Beylerbeyi caddesinde him miktarda hayvan gelebıleceın zartesı: 312 doğumluların yoklaması 26 Mart 
fc ·nı gôrmektedir. Misalle- guddesı kandan llzım gelen mevaddı ip_ 71 sayılı Cemil Mollaya a'id k~te ça- den. vak nda et fiatla.nnın ~niden u - Salı, 27 Mart Çarpmba, 28 Mart Pet nbe. 

l rr. kta fayda yok .. hep,.i- tldaiyeyl alarak tendi huceyrelerl ~o.. lışan 11 ya.şlaq;ııda Yaşar. k._öşkün me. ~ cuzlı w acaih ve eski fiatlardan 5 k1Jruş 29 Mar~ Cumadır. Diler doğumluların yoll:-
r r a ta de f'n milkt:mmel bir fabrtk.ad9n .daha :k v Y d h. et satılab"ıleceği anlaşıl- lame. gun1erı aynca llı\n edilecektir. a ca mı. Yalnız. Ş}l gü?.el bir surette °Sttt lmal eder "Ye ktıçük divenlerinden iner. en muw~ını asamva a 1 6 _ Yoklamaya geleceklerin n1ttus, h1tfL 

d 
1 

Y r bıri Edirnekapı \'e el- bey ık kanatlar De meme başından harice kaybederek dü.şmüş ve vücudünün muh maktadır. yet cü"1anları, ...,,ilk ettiklerine dair ._ 
u u de fazlasıl~, Sultanahmed, akar Bu sütte şeker vardır. Albomln yağ telif Yl"rlerinden ağır surette yaralan- --- mı vesıtaıan ve 

0 
W"Jlqklatı mahal zabıta • 

a~ B 1 di~e Çemberlitaş, Çarşı- cn:.l hı madeniye ve nihayet mebz1 uı mıştır. ı· Po1/.fi(f~: smdan musadc!ak fotoğraflı ikamet senedle-
( nın ak"nler'ni ferah ferah miktarda vitaminler vardır. Çocuk ar Y~c:ar, tedavi edilmek üzere Hay - rlnl beraberce getirmeleri meıruttur. 

f: r. B gün bunları birer sıg· ınak için cidden en mükemmel bir gıdadır. -/ . k ld l * 
İ eni .... ftfta yapıluı -olojllt darn. .... ~ Nümune hastanesıne a ırı - B"ır kumarhane basıldı get Ml' k ı t fazla paraya ihti- ştc mem n ......., ..... • .... 3 l"'--v-

v z fes!, buı dan ibarettir. Meme hali mıstır. , 
1 

kt ·· teaddid Beyo~ıu yabancı askerlik tube.slnden: Bırakın ki, bunlan düz
0

l- t:ıb'1de t mamen yumu :ık ve gudde ....... ·--····· ................ ·-·-.. ····-·-·--- Kumarbane iş etme en m~ BeyoAlu ~ Beşlkt.ao kazalan mıntalı:a • 
ne kada · görülür, gezilir bır kısmı da zay1fce dediğim z glbt bir sün.. , sah kaS1 bulunan Mikrob namıle m:r - sındJ ikamet eden 311 <dahil) 331 dabiU ~:hal h ne etirmem k te a ıı bır ha- ıer muka\emeti hissini verir. Bunun ha. " • f H· ~anla Zalina adında bir kadınm. doğumlu yabancı ihUyat eraWıın senelik 

a ı · O külustur hapishane binaSt için : c1 'de memenin dahlllnde tilı;üt bir Ankara borsası ; k.r d Süslüsaksı sokağındat ı t sa- yoklamalarına başlanmıştır. 
forvad ve fıgan koparanlar acaba _ fındık wyahud cem cesametinde ve ol. -•00•- a e . 

2 
_ Yoklamalar baftanm Çarıamba ftl 

d vüz n eb .sah h tarihi e erleri~, :: duk<"a :ıertçe gorülen t.eşekktmer daima Açılış _ Kapanq ıa Man 1HO flatlan yılı apartımanın alt katını bır kwnar- Perşerrıbe günleri sabahtan akşama i<adar 
d e 1 h "lllhim bir gldlşe llA.metttr. Bunlar habis _.. hane h--line getirerek işlettikleri za - devam edecektir. 

n orııına ı bır verdc eşi, emsali tablntll urlardır. Yani kanaer cinsin ÇEKLER .. . . · t' 3 _ 311, 112. 313, 314, 315 doğumlulann bulu~.mı,anların mahvolup gittiklerini de'ldlr. ~panıt bıtaca tesbıt edılmış ır. . Mar~ 940 nihayetine kadar ve 316 ve dahi 
g?rmuv rlar mı? .. Daha faz'a sôzden çe- f .. te bu tanda ıörtUen en ufak blr gay_ 1 Birkac gündenberi buraıyı sıkı bı.r yukıı.:-ı doğumluların da Nisan 940 nihaye. kıncrek as mevzua gıriyorum.. rl tabllliği vaktinde hlssetmet\ dikkat ım dra 1 Bterlla 6.2130 19 takib ve. tarassud altında bulunduran tıne kadar Yoklamalan devam edecektir. 

ue-.York 100 Dolar 130.- · kl 1 k 1 f ,._ Bi'lb"ırd"ırek na ha(d" ? etnreğl bilen kadın <1erhal doktora mtt_ ... .. 2 71444 . tıman'l a- 4 -- Yo aması yapı aca er er, nu us cwı. 1 
1 racaat eder. ve bundan çok şey yanı ha_ ParLI lOO rraa 

1
·
75 

· men::urlar. evvelkı gece apar . u danlnn ve bulunduklan nahiye müdürlükle. B 
De h 1 el i tı.... ha Mllano 100 Lire& 

7
•
1125 

01• bı"r baskın yapmışlalr, muhtelıf k - r1"den bir ikamet tezkeresi ve 2 aded vesika ızansın me hur Binbirdireği Beledi- 7atını kazanır. r a vara n-,,..r • ""'-nı-• 104' 1mt. rr. 29,101 .... 

yenın kar sında veni yapılan apartıman- llnl almadan icab eden e.mellyat yapılır v..- ı'' d 100 J'lorin &11.lSll mar fıletlerile oyun oynıyan 13 kumar fotoğra•Ue ve evvelce şubemizde k:ıyıdlı bu. 
1 k '1-a \ücude öldQrücu bir şekilde zehlrJemL A.ınS er am 22.0ô75 .• •• m hud halinde yakala - ıunanlar, yalnız nüfus cüzdanlarlle ve bls-arın ar a ındakı sahava düşer. İstanbul- ye namzed olan bu habtıı tabiatlt DrlUtl lOO Btlla bazı curmu eş ıat şı•teye müracaat edecekierdlr. 
da doğdum, buyüdüm, meraksız bir a- hn.'italılı: oldufu yerde tevkif edillr. Eter At.lna ıoo Drahmi 0·955 mışlardır. . ---

dam da avılmam, bir türlü ıu batakha- .. , kalııım,. oturaa o ıaman koltuk at_ :;.:;-... ::: ::;:.. ~:= Bu esnada ortada 1 o 1 !ıra• ~u".'ar pa- Top 1 an t ı la r: 
nelerınden kendini hatırlatan Bınbirdi- 'tır.n kadar bezler atar oradaki bezler il- Budapee\e . 100 Pensi 15.1075 rası bulunarak müsadere edılrnı.ştır. 
re cırm k met olmaınışh. Hoş, kı· '!&r. Bu kanserin yayılmıya başladığını aı- IOI ı.., 0.82 Kwnarhaneyi işleten Mikrob Hasan lstı"kl.O:.I l"ıses"ı mezunlannm toplantısı - gO.Ster T b ı böyle de ol&a gene suratıe _,.. 3.2975 •· kail 13 .. 
m<' sor am gezmemişti. Yerini bilen bl- anıellvat .ıpılır " ameliyatı milteakib BeirrMI ıoo Dlııar ae Zalina. ve suç üstu ya anan istıklA.1 Llseslnden Y.etn.,enler ~mlyetlıı-
le pek a 

1 Hızmetine bakanlar, mEktcb de ııua tedavi.sin. muUak olaraJı: devam rotoıaaaa lOI Y• ili.om kumarbaz dün Beyog·ıu sulh ceza ha- den·. Mutad toplantımızı yapmak ve ak§am. t 1 lltokholm ıoo !net D. 30.8215 
a ebderının getirilerek gezdirildiğini de "1111r. Memelerdeki en ufak bir lrızayı kimliğine verilmişler, muhtelif para yemeğini beraber yemek inere mezun ara,. 

asla hatırlamıyorlardı. Arasıra meraklı Umıaı •tm•Y1nls. l!ah•• •• falawlllt ve hapis cezalarına mahkum edilmiş - da.şlar n 20.3.940 Çarp.mba güntl aaat 18 ele 
seyyahlardan gelen olurmuş. Şükür gel- .., __ Ce_n_h_b-tl_7_e_n_o_k_a_711_c_alanm--ın--)IOtta--1 Ergani 20·- rd' me~Lebe gelmelerini. adre&eri blllmnedilln. 
meseler, bu halfle orasını meraklılara ,.,. ,.uama1ana1 rica ........ .&kat tak. sıvu.Brlunmı 9 19.48 le \f. den dolayı davet.iyeleri gonderilm11en u • 
arzetmek gülünç olmaktan başka bir şey dlrde latelderl ...uw-. blaltWr. tı' Baıatuı nuna :pqin 9.- 1 Ol lira kumar parası hazineye irad kadaşlarm bu illnımw daveU:yı teıAW ._ 
delildir. Maamafih İıtanbulun üstünde- ,,; ' kaydedilmiştir. meler\n\ rica ederiz. 

Ask,rlik işleri: 

Et fiatlan yükseldi İhtiyat efrad yoldamasl 
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PDAKENDE ••"- ~rf ı llQollu l.lllıl•I Cfldd,•I No. 4••1 ODEON Jııfağesaa 

rGJ'TAN SArı.s ruJ ı btanl»ul l'ldtanllcım•rn BanadilNJI ""dl No. 41•56 

GRİP • NEZLE • NEVRALj1 
BAŞ • Diş • KIRIKLlK 

ALGINLIKLARI 
ve AGRILARI 

Teskin eder. 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden : 
- idaremizce satın alınacak muhtelif cl113 ve eb'atta Ml dötOm parçaları kapalı zarfla 
mfinakl\.Saya konulmuştur. 

ı - Bu iş için tanzim edllen şartname İdareml.I Levarun aerv1&1nden parasız alınabllir 
Te nümuneler aynı serviste görillebtılr. 

2 - Tallpler farlnameye göre hazırlıyacaklan ka~ı zarnarın1 ihale günü. olan 
l/Ntsan/ 940 Pazartesi günü saat 16 ya tadar Taksimde İdare Merkezinde Müdürlüle ver-

• Dlelldlrier. Bu saatten sonra getirilecek ıarfiar lrabul edllmeL c2089 .. 

C Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır • ..İ 

Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinden: 
M!lddeaııleyhler; İNnbulda BeYoğlunda Suterazlm ı;oka~mda Suterazlsl apartı.ma • 

IUnda 4 No. da otururlarken h!ıen nerede oldukları bllinmlyen Niyazi Re.me ve kefiU 
Mellh.a Resneyo: 

Ankarada maden tetklk ve arama enstıtUaü vek111 tarafından aleyhinizde açılan 
oltutm'.1 masrafından alacak davasının yapılan duruşması sonunda: Nlyaz1nln Alman. 
srada kı:ıldı~ı mfiddet zarfında kendisine 3334 Ura 42 kuruş masraf yapıldığı sabit görfil. 
(!üğfind~sn mebı:ıllğl me-zk6run ve bu paranın iedlye tarlhl ln 

er c nazaran 31/Mart/939 
tıu1hlne knd~r yüzde beş hesablle tahakkuk eden 306 ııra 35 kuruş fı:ıtz1n •e lşbu ta.rıhtcn 
oonrıı keza yüzde beş hesablle tahakkuk edecek falzle davacı avukatı içln takdir olunan 
!YÜZ lira avukatlık ücreU ve 11756 kuruş mahkeme ma.ıırafının her ikinizden :mütcselstlen 
ıtahstllne ~mytz yolu açık olmak üzere 8/3/940 tarihinde ktırar -.eı1lnı1.t olduRu tebUt 
sne.kamına kaim olmat tlrere llAn olunur. c1246a c2103a 

1 LiBA ~ 
idrar tam tablll ı 

Beyoğlundu Ağııcamü kıtrşısında 1 
yeni açılan Kimya Laboratuannda 
halka koll\ylık olmak Ozere ynlnız 
(PAZARTESi) gOnlerJ BıR LiRA Qe
retıe idrar tam tııhlU yapılmaktadır. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merke2i: Berlia 

Tirlıiye FtlNlerlı 

Galata - İstanbul • İunir 
Deposu: İst. Tütün Güm.rütü 

* Her tiirlii banka lıi * 
. ............................... ._-......... .__ .... .._ 

Son Posta Matbaası 
======-====ıı 

Neıriyat Müdürü: Selim .Ragıp Eme' 

SAHIPLERl: S. Ragıp EMEÇ 
A. EkTsm UŞAKLıatı. 

1 

l 

Mart 19 

AN i TES • 
1 R 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, Soğuk algınhğı 

t ti 

, ve bütiin ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günae 3 kaşe alınabilir. 

POKER 
T rq bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamışbr • 
Piyasamızda daima mevcuttur . 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdareml:r~ satın alınacak muht.ellf clna ve eb"atta bronz musluk ve tet~ kapalı 

zarn:ı münakasaya konulmuştur. 
ı - Bu ı., için tanzim edilen ıartname idaremiz levazım servl&nden param olarat 

alınabilir. Ve nünıuneler ayni sermte ıörülebıllr. 

2 - Talipler şartnameye ıöre hazırlıyacakları kapalı zarflarını Jhale ıthıtl oıan 
l / Nlsan/1940 Pazartesi günü saat (15) e kadar TnJr.cılmde idare merkezinde mftdftrlill• 
vermelldlrler. Bu saatten sonra getirllecek zarnar kabul edilmez. (2088) 

,- ...................................... ~ 
Güzel 

Olmak 
için 

Her ~eyden evvel aıh· 
hatli ve parlak bir tene, 
lekeaiı: ve düzgiln bir cil· 
de malik olmak IAzımdır. 

KREM 
PERTEV 

11nn de cildinizi gft. 
zelleştirir, guddderiııi ba
liyerek canlandınr. 

40 ıenelik bir tecrübe mahıulll olan KREM PERTEV tertib 
Ye yapılış tarzındaki incelik ldolayııile, tenin fazla yağlanma
ııoa mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve •azolarda aablır. 

ilan Tarif em iz 
Tek ıGtun antımJ 
·····-·········· ......... 

cahile «>O Nan.f 
Mıhile 250 • 
ıahile 200 » 

Dördüncü sahile 100 ,, 
1, Nhileler 60 » 
Son salaile 40 • 

Muanen bir mGddet sarfında fu
ıaca m1ttarda Uln 1aptıracaltlar 
ayrıca ıenıllitlı tanfemlzden 1st11ade 
edeceklerdlr. Tam, yarım 'fi eeyrek 
sayfa Ulnlar lçln ayrı bir tarife deıplf 
edııml.f tlr. 

son Posta'nm tlcarl llftnlarına ald 
ışıer tçln ıu adr~e müracaat edU
ıneıtdlr. 

İllncıhk KoUektll Şirketi 
Kabraınıın%1lde ffaıı 

Ankara caddesi 

SELANlK BANKASI 
Tesi.! tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri ı 

İSTANBUL .Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 


