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25 ŞUBAT 1938 C U M A ilan işleri Tel: Z0~3~ 

5 yıllık ·müdafaa programımız 

20 denizaltı gemisi 
daha · sipariş ettik 

Kara, deniz ve hava müdafaa 
~asıta larımız ta~viye ediliyor 

i• •= - Den~zaltı gemi-
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ti7lpı·andı 
Başvehilleı, veı lıilı leı i heııanalta 
şu n tJ l• lada birleşiyorlar : 

E3atkanıllar b i r i bir terine· aos t l uk· 
bağıari le sımsıkı bağlldır ve 

~.. · baQıı kalacaklard ı r 
ı ~~ar . 
f!t tııu a 26 (Hususi) - Dost dev- yar, Hariciye vekili RUştü Arns, naş-
~ııı:ı b lllesslllcrlni taşıyan hususi vckAlet mUstcşarr, ve eliler, mebus
~~oau Sabah saat 10 da Ankara is- lar, Ankara "~it "c bcleôlyc reisi, 

Una girdi. Başvekil CelAl Ba- _.. Ue\'nmı 8 incide 

Ralbi duran bir 
lldam ameliyatla 
~ayala iade edildi! 
~~ıı:rtılmış olan kalp dikilerek tamir 
) ~ttt:ce cfğerler de tekrar işlem eğe başladı 
~~~ gelen . . • 
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leri filomuz 
yeni siparişlerle 
30 zu . bulacak 

Ankara., 24 (A. A.) ~ Büyük Şe
fin kamutayı açış nutkunda ''Türk b ir
liğinin Türk kudret ve kabiliyetinin, 
Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir 

~ l>cv11m1 4 0n<'0ile 

Hasköyde 

Gizli · 
yahtidi . 

mektebi 
25 çocuk okutan 
Vahudl yakalandı 
Hasköyde Kalaycıbahçe Müsevi Si

nagonu müştemilatından, kadınların 

iba.det etmesine malı.sus olan iki odalı 
b:r yerde yahudi çocuklarının gizlice 
okutulduğu zabıtaca haber alınmıı, dün 
cürmümeşhut yapılmıştır. 

içeriye giren memurlar, Hasköyde 
Taşkcscn sokağında 32 numaralı evde 
oturan ~esim Hara isminde birinin yir 
mi beş çocuğa yahudice okuttuğu gö
rülmüş, kitaplar ve defterler müsade
re c-;lilmi;ıti r. Resmi müsaade atmadan 
mektep açan yahudi ya'k.'llanmıştır. 

Romanyada 
reyiamın 
neticesi 

ismini deftere yazıp imza 
atarak 

Aleyhte rey verenler 
ancak 54tS kişi 

Bü~reı, 25 (Hususi) - Salahiyettar 
mahafiller Kral Karolun gelecek mar· 
tın yirmi ikisinde Londraya gideceğ:ni 
beyan etmektedirler. 

Yeni kanunuesasi hakkında reyiam 
dün sabah saat 8 de baıtamıı, 17 de bit 
miştir. 

Müntehiplerln şifahen ''evet,, veya· 
hut "hayır,, demeleri icap etmektedir. 
R~yleri menfi olanlar. isimlerinin ve 
adreslerinin kaydedileceği bir ~cftere 

imza koyma'k mecburiyetindedirler. 
Yeni kanunu ecıasi hakkında rey:amın 

resmi neticeleri şudur: 
4, 283, 398 rey lehte. 
5. 413 rey aleyhte. 
Bu neticeye naJ!aran reylerin yüzde 

99, 87 si yeni kanunu esasi lehindedir. 

Brr Ha'iç vapuru 
Bu sabah karaya 

oturdu 
W: Yıı:ıısı f OncDde 

Atatürk ~chri nıizdcıı ayrılırken.. • . 

·A t ·c§l t lUı r .k · 
. . . 

A n ·lka tr~d <ial 
Bftyllk şef ismet lnöoU ile beraber hu 

.sabah ·saat 'onda merasimle karşılandı 
Relııılcumhur AtaUlrk bu sabah sant 9,45 do Ankaraya vasıl olmue.v 

killer, mebuslar, · askeri erkAn Ye halk tarafından hararetle kar§ıla 
mıştır .. · 

AtatUrk dUn şobrlmlzden saat on yedide. hususi trenle hareket ettiği s 
rada Reisicumhur, . lstaa.)·onda lstan bul Yallsl, lstanbul komutan vekllf, 
Harp ak'ade·mısı komutnnr, ikinci kolordu komutanı, merkez komutanı, e 
niyet direktörü, birçok mebuslar ve daha birçok zevat ·ıarafmdan tazimi 
uğurlanm ışlarclır. · • 

Cumhurreisllo beraber general 1sıhct İnönü, Ali Kılıç, Salih Bozok 
Uasnn Cavid, lsmall .MUştak Mayakon '\'O maiyet'lerl erkADT Anka.raya 
gitmişlerdir. • 

ff~pi~·l:ia~.e ·k.~Ç~ğ~· 
azılı w·hır ·hırsız 

Polis , tarafından tabanca ile· 
yaralandıkta~ ·sOnrci Yclk.alarldı 
Ateş eden polis memuru tnkdlr edlldl 

Zabıta memurları azılı ve hap'.sane 
firarisi bir sabıkalıyı yarahyarak yaka
lamıya muvaffa\ olmuşlardır. Bu hu· 
susta aldığımız malumatı yazıyoruz: 

929 senesinde Ortaköy, Bebek, A
nadoluhisarında 18 hırsızlık olmuş, 

bunların fa fili olarak Pilcvneli Mustafa 
oğlu Hasan isminde bir:si yakalanmış, 
yedi bu~uk sene hapse mahkum edil
mişti. ,Bir müddet İstanbul hapisane-

sinde yattıktan sdnra BÜrsaya naklo'3i

len bu mahkum iki sene evvel hapisa

neden kaçmrJ, bir müddet gizlendikten 

sonra gene 1stanbula gclcre~ hırsızlığa 

başlamıştır. 

Hüseyin yakalanmış. Eyüp merkezi

ne götürülür~en kaçmıştır. Son z~nian

larda Bebekte asarıatika mütehassısı' 

_.. Dc,·nmı 4 Oncülfe 

Eminönünde dükkanı 
yıkflrılacak olanlar. 
Yenlcaml pıirkı etrafında belediyece 

dükkAn yaptırılmasını istiyorlar 
..- r~ ~ oncaıse 

BU ?I 
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.. .. .. .. .. .. 
ii D=9J a '1 arlc o m o~ o a H 
H c~ınıa\f~ıruaır ı H .. .. .. ... 
~i Tramvay şir1retinin arabalarına~~ 

I~~ ba1onadığından, lstanbul ı;okakla- !i 
~~ mula dola..Jcm ve binlerce yolcu taşı· H 

Gu••n u••n g yan 1JO::Uk tramvay arabalarının a. H g Q ZlSl ~ :: dedi gittil.:ça artt:ğından k4ç kere· ii 
•--... --------· _ • ~i Zer yana 11a1:ı'lcı bahsettik Si ·: .. ... .. 

N Yı 1 lYI su ar it~ Dır- ~! _Fakt:ıt bımlarm hiçbirisi §irketdi 
m 3 IK D ç 1 n n e :: bııd:ğı ve istediği gibi hareket et. g 

:: mckten gt!ri bırakmadı s= 
Ya ~ 8 J D M ? ii Bıı idtlEamızı ispat ed~cck misalle. ES 
Y 41Zal1 : Şekip Gilndilı ii re her gün rasge!mck 1xıbildir. Me- fi 

B IR k !i seld: ii ço muharrirler kalem oy- •• •• 
natma imkanını bulabilmeleri- il - Dfln 8'lbah saat 1,f5 te Hamam- ii 

nin sırrını, okuyan vatandaşın yüksek ii d.an Tünele doğnı giden 175 numara. H 
ve asil tevazuunda ve tahammülünde fi lı Şişli arabasi111.e mu1;abfl ta· ii 
ararlarsa hata etmemiş olurlar. Eğer fi raf tan gelen ue yan11~ maka..'fa gi- ii 
okuyan vatandaşların birçoğu bu Mil ii ren 17R numaralı tramtnıJı çarpış. fi 
tevazuu terkederek dUşUncelerini yaz- li mış, arnba7ar yolrlan çıkm1ş1ar ve ön ii 

•• I n •• 
ınak ve neşretmek yoluna girmia olsa. :: <IT"'ı:arı ha,~~mı uğramıştır. Bu H 
lardı; mutlaka, bizde birçok '1calem g 11fzden !ICJtrüsefer 20 dakika inkıtaa fi 
erbabı" yalnız okuyan vatandaş mer. if ı 1i'irrrm1~tır. U 

·ı v·~ t •• tebesinde kalır ve yazı sahası birçok h ::;BT ara/ tan oayct mevsuk o Ta- :: 
yeni ve kudretli kalem erbabı kazan. i; rak l;c;'!Jcr aldığımıza göre son t1ç !i 
mış olurdu. /ii '1Undc bo::ul::zn arcb~la.nn ve7:unu ii 

Bu kısa düşUnceye kafamı zorhyan !i '!.O ye ya!.ınd:r. Eu hal tramva:;lcrın !i 
eey. diln, "Fatihte oturan karilerniz- ı: ">o:!!l;lıığu hal•l::nda es1;idcnbcri g 
d 

.: ı .. • •• 
en M. Emin,. imz:ısile bana gönderi- :: 'Kf"· ı,qımız neşr:!:-:tın pek ha1;lı ol- :: 

len bir mektup oldu. g tfur.wııı gösterme:: mi1 İi 
Fatihte oturan bu "M. Emin., nUfus il 'rrmnvap ara1ıa!:znııın ~?ı bfr İ! 

ıneseleJe .. i üzerinde, son gUnlerde yapı- fi '"mb ı·o l .. vr.ltol1t.."!'I" gc;:n?.ııe.!i ı;tn Ü 
lan muhtelif nesriyatı okuduktan son. il oıoo1n yc>nf bir ~İ.§haıte f('l,clrı~ının !i 
ra bu mevzua temas eder bir makale ;i, ""'~ıtV?na !Jelrrv•.si mi bc7:1ı niyor... fi 
yazmamı istemiş ve bana kendi tecrü. :l B 113iinT.W U'U'l'}cf,, lstanb?•'!lıılann :: 
bel~rlnt ve mUşahed<>lerinl bi1dirmek !i 'ı,nyat.1.1/la. O'Jflf!":"'l]: t!cme~;f~r. 'Nffffı• li 
nezaketini göstermiştir. Her znm1111 ~il t'cWi .Hı Ce'inl.'a;,•anuı bu mcse'' ~~ 
nazariy'!ierin ve afaki sözlerin tama jİ rı~mn·'- 1'ir 'evre t''ı~ t•azan dlk7.·u ;! 
mi1e dl'}ll'ıia kalan hakikf h;ıv;:ıt;t. bir ! ~4.ıf rcf1ıe1.,..c.1: {sfer!z. u 

k 
. •• 

ço taraflanndan vuzuh veren bu :::::::::::::::::::::::-.:::::::~:::::::~.::::::::-.. -:::::::!: 
mektubu birkac: kelime katarak, el ~
bukhığu fle benimsemektense, olduğu 
gibi neşretmeyi doğru buluyorum. 

Ve tıanıyorum ki, doğum azlığını ve 
do.:Yanlann c:abuk ö!UmtinU bu ~atırlar. 
blrc:ok nazırive~ilt>rimizden daha lyl 
göze vur biliyor. lşte mektup: 
"~ :ı. vın bayım : 
H:ı.ber gazetesinin 18 Şub~t 938 ta· 

rlhli nUshasmda "NUfus arttrma si:va. 
Betinde bir hamle" başlıklı yazıyı bU. 
yilk bir ııl5ka ite okudum. Çok yerinde 
ve pek lUzumlu ve faydalı o'duğunda 
ldmsenin ~nhe etmiyecc~i bu i~in bir 
an evvel tatbikatına geçilmesini can· 
dan dilerim. 

Azizim, 
Beşi ölU. altısr diri olmak ü1.ere on 

btr r.ocuk bnbasTVtln. BilvUk o~lum ·a 
ya~ından sonra tutuldu~ bevin htlm· 
ınasmdan halen meczup o'mnsa ve kı
~'TI d~ on iki va'=mda ölme!.ewU, bu· 
gıin blr o kıtd"'r na torun ı:ı~hib olıır. 
dum. lşte bıı itib:ırla cocuk yetiştir. 
ınekte a., cok b!r tecrUbe sahibivim de
mektir. Bu görgüme dayanarak söyli· 
yeyim ki: 

''NUfus artımt, <'Oetık ve ana &:?~lı
ğı": ne Bav ~elim ~ım'nrn kol".f<'r!lM· 
larile, ne B:ıv Dr. Rasim Acfa~al'm il. 
mi kıvmetl il"'"rin~P "-"''a l"'"PArlild t ... .,_ 
rik etmek 'stemerli~m n.ıhf ve ı-n.nf 
b~tkiklerinin nf'şrivati1c, ne rorıık e· 
sirgeme, kurumlarının c:ahşmRlnrile. 
ne ~ocuk bak•m evlerinin ,,;;.,.pc::m" ıari · 

le. ve ne C1e l\niversite ikhsat nrofe'"l'ir 
ve talebelerinin va'l'.lmak lsteı'I iltlf'ri 
t('t' ilmHarla temin pifl1P!!t"Z. VP bun· 
lar hll"bfr zaman m:ıknarla varmnk irin 
b:ı~hca bir care sa~'11amaz. Eım'ard~n 
bl'lka yanılacak birçok tedbirler de 
bulunabilir. 

1 - Bakm beslivemiveceı;ini flih•tl · 
ne't"ek \"e lstemiverek cocu~ınu diisU. 
ren ve buna önavak olan ftı'cir1f'r cJ. 
nayetle ceza1:mdmhrken. strf dan~!a
ra, cayfara, b:llolarn ve d:wetlere j!'İt· 
mcslne engel olacak dive ktlrta1 yan
tıran ve yapanlar neden ceza görmü· 
yor!ar? 

2 - Do~m esnasm.da çoc,.~ın ve 
ananm tııhhatPe alA'~alı olan din1onıa. 
lı e3kl ebelerin de <noktorlar haldtm. 
da ileri silrüldll~ gibi) bil.,.ilerint art
tırmak için mUnacıi"!') zaman1arda staj 
veya kurs görmeleri ve vine docnım za. 
ma.nrnda ve kat'f bir ihtiva~ vukuun
da: 1~vh ve do!ttnT'lt!TTn ev vp mııaye· 
nch1ne1erlnde veri'e"'e't nı-.. et ""'er!rde 
çekişe t;~ld~e pazarlık vantlrrken o ıın. 
da bfr fnımnm l51Umlyle pençdr1ttl~. 
nl dilşUnmelerl lC\1> etmez mi? Hasta-

~ 

neye kaldırı'masına zaruret hasıl olan 
fakirlerin, saatlerce evlerinde nakil 
vasıtası be c1emeslne hastanın vaziyeti 
miisait mi? Değil mi, diişUnUlemez mi? 
- Hastn nakil otomobillerinin kifa.vet
.siz!ifrini Haber gazetesi de yaznnetı -
bn gihi ahv:ı 'de en vakrn heled;ve ve. 
ya polis merkrzlerl neden yardım et. 
mesin. (Dört gün ewel Ortaköy polis 
karakolıındıı.ki doğum va.kasını tahkik 
ediniz.) ( 1) 

3 ;- (\""'t çocuklu aileler gerelc nak· 
den, ~erek ba!Ja veva an.nva bir lqJe, 
gerekse çocuklardan bir. ikisinin oku
ma ve sanat ö~enmE" mekten!erine !ev· 
il ve mercan; kah•ıl veva herhan~i b.ir 
<>c-!<il ve suretle olursa olsun taltif ve 
himaye edilemez mi? 

4 - Çok c;ocuk babasından yol pa
rası almmıvormuş. Rıınun için o za • 
vatlı b:ıbanm her sene ne k dar uı1. 
raştığmı bilen var mı? Elinde hüku-
met"e ,., .. ·i 1mt~ rec:mi bir veqika olan 
nUius kii.~ttlarını kam:va ~elen tahsil
dara P,ö .. termek suretife bu iş görüle
mez mi? 

Sıhhiye ve1t· leti trı.rnfrnclan • bir rle. 
faya m':lhsus o1 <ırak - em lira mükafat 
\•erilivormu~. Bu rni'~tar va babava ve 
vahut en btivük ev'ada ufak bir serma. 
vıo o'abi!ecek bir miktara çıkarılamaz 
mı? 

5 - Yeni çocu.;ın n"\fuqn kavıiı ise 
hn.t1rı s:wılır ,mi.ic:!tiil~tt:ı.ndtr. Bunun 
icin bir bt:?vanname do1durula<'ak. rlo
ı'hım kfı."{ıdı iJi~•frilecek, bunun f.•'~U 
oldu~nn dair iki ~.,hıt g-östE'rilerek, 
ş1Yet ana veva b.,h:ı!'bn b~ri~i tıznk 

verler niifusuntl"n blris;nrP kıwıth i~e 
oralara sC'nıla<'nk ve <'cvnb bek'ene· 
<'ı>k. Bu uzun ve ilzfüıtülU formliller 
basit'ec;tirilemez mi? Medeni haklan. 
mfzın birı-o-Yunda ba~vurmak mecbu
riyetimie kaldH~ım•z nUf us işleri cid. 
den tshı.ha muhtaçtır. 

Rir uı:.e:al: 
Ba~'ı bulun.du-Ium ni\fus memuru

nun bir yanl·~lıitı yüziinden üç bucuk 
yaı:ı ndalti ya ruma Mla nUfus kağ:dı 

F.nt~llicen~ Scn·l~in en nıf'şlım ruu.,.J:ınn"nn 

Almhn polJsl veya askeri ıreldlğinl 
bir ibir!erlne ihbar için aralarında 

bir de parola uydurmuşhırdı 
F:ı~t nasıl? 

Nero;le olduğunu bilmiyordum. 
Bonkmis meyhanesine girmem ise, et
raf çevrilmiı olduğu için çok tehlikeli 
:di. Meyhan::yi i;'.eten adama birisini ' 
yo:lama~ mümkündü amma tanıdığım 1 
kimse yoktu • 

Bu muadelenin içinden çrkmağa ça
lışırken birden aklıma, eskid~n Bob ' 
P.ırker'in anlattığı hikaye geldi: 

fon B ' rkenhaym benim de bulunmamı 
istemlşti .• Hem Ceyms Nobodi tevkif 
edilirken hazır bulunmazsam Froyluyn 
fon Haymler bana ne der?. 

- Hakkınız var .• Froylayn çok mem 
nun olacak değil mi?, 

- Ona şüphe mi var? Kimbilir size 
ne büyük mükafatlar verdirecektir? Ta· 
lihiniz: kısk:cunıyorum dersem yalan 
söylem.iş olurum 1. 

Moböj ahalisi Almanlar tarafından 
sebepli sebepsiz sık sık cezaya çarpılı
yorlardı. Bu sebeple bir Alman polisi 
veya askeri görününce ortadan çek.il
meği münas p görmüşlerdi. 

Alm:Gl polisi veya askeri geldiğini 

biribirledne ihbar için aralarında bir de 
parola uydurmu;lardı. Bir Alman gö
rünce "Pet:t quinquin .. ıar"k.ısıru söyle
mcğe başlıyorlardı. Almanlar bun
dan kat'.yyen şüphe etmemiılerdi. 

Bonkmis meyhanesindekilerin de bu 
p:e:olayı bilmeleri lazımdı. On~ara teh· 
likeyi bu şarkı vasıta::iyle bil:lirmeğe 
karar verdim. Bisikletime atlıyarak he
men Hotmona g:ttim • 

Meyhanenin civarına gel"nce etrafın 
sanlmıı olduğunu ilk bakışta <A:lladım. 

Yüzbaşı fon Birkenhaym'ın muavini 
Elvers oradaydı, bir sGrü Alman casu· 
su da gene o civarda toplanmıştı. El
vene yanıma gelmesine i~aret ederek 
yz.!;ında'J9 bir gazinonun taraçasına o
turdum. 

Elvers bir kaç dakika sonra geldi. 

- Tebrik ederim, dedim, gayet mü
kemmel tedb r ahnı§sınız. Herifin kaç
ması için ku; olması lazım .• 

Gururlandı: 

- Kuı bilt olsa kaçamaz t • • 
- Saat kaçt~ baskın yapı:caksın•z? 
- Ceyms Nobodi içeriye girer gir-

mez, yani gece Jansına doğru .• 

- Şu halde yanınıza saat on birde 
gelmem lizım. • 

- Ne? Siz de gelecek misiniz?. 
- Niç!n gelmiyccekmişim? Yüzbaşı 

alamadım. 

/k:nci miStll: 
Elimde nüfus ka~ıdı oldıı-Yu ha1de. 

kaydı bulunamıyor diyerek di~er yav
rumun soy adını yazdmtmadım. 

Vciirıcü ue pek garib misal: 
Mektebe girdim çıktım, memur ol· 

dum, asker oldum. ev1eııdim ve bu~. 
n~ karlar blitün m0 dent hakl'lrJmdan 
istifade ettim ve ediyorum: bövle ol
du~ halde soy airrnı kaydettirmek f. 
cin miiral"a'ltimde !!izli nüfu~tansmız 
diverek az kıtlf!tn be' lira para «'E'z.,cıı 

vererekti'l'l. YRkamt mr kurtardlm. ~u 
itib .. rla nUfustan şiMletimi mazur gö-
rünüz. 

İ<>te hRt..,..,,.,.,:1. ve b"<:.,..,:ı ~et<'n bu 
zorluklar. fa1drhı mn~ai 7.anıret'eri"i 

ilıtiva"fann• ka+Rr'"""'7; l"O"'''< ve~;q -
tirme meselesinin b'1~"'ti hl\onhı vr .. i· 
ci m.,rızarıı.s•nı P;Ö?'.1eriniz önünde can. 
tandrrmı' olursunuz. 

n"ri'1 c:t!'IV~JJanm' "'",,!\rtnı. 
. B•ırrt!n'erde eu r."i'him n"!'V:ma tek· 
t'l\r temas etme1< frrsatını bulabi'e"c. 
iTiıııf sanıyorum. Fakat farzedini,.; ki, 
hu fır::=.t: bulam:ıC!tm. Ne eltsilir? ''F:ı· 
tihli :r.r. E::ıln,, f n me!::tubu bize bir 
~ok tcylcr ~z, etmi~ clo.:;il midir? 

( 1) Du hd:!:Se flzerinc 1:ıymet1i Em
t'!.'1:~t Direl~törumüz Sa?ih I<ılınc'ın 
d!kloat fkt.e:ıı·ınt çeı·,.,.;z. 

Sekiı> GONDOZ 

Tonton Amı:a
non sevganası 

Elversin ağzı kulak,lanna vanyor
du. 

- Eu sefer temayüz ede:eğimi sa
nınm, dedi. 

- Çok mütevazisiniz azizim. Siz 
daima gözd:siniz. 
Muhatabımı gayet memnun bıraka

rak ayrıldım .. Yüz metre k:dar ötede 
on be§ yaılarında, üstü başı pejmürde 
bir çocuk önüme çıktı. Dilen yorou: 

- İki gündür bir ıey yemed:m. Ev
de ekmek yok •• 

Yalan söylemediği belli idi.. Avucu· 
na bir kaç para bıraktım. Sonra: 

- Sana ve ailene bir luç g::n kafi 
gelecek k;•:lar para verdim. Eğer bunun 
on mislini almak istenen bu gece aaat 
on b rde burada bulun .• 

Yüzüme ıüpheli şüpheli baktı, 

- Ben fena b!r ıey yaı:mam !. • 
- Merak etme çocuğum. Bilakis sa· 

na iyi bir iş yaptırmak istiyorum. 
Sevinçle gözleri parladı: 
- Almanb.rı kızdıracak bir i§ mi 

yoksa?. 
Gülümsiyerek cevap verdim: 
- Belk" .•• 

- O haHe peki.. Ne yapa-:ağım?. 
- "Petit quinquin,, pr~sını biliyor 

musun?. 
- Bilmez olur muyum? Bu prkıyı 

söylemem için mi bana para vereccksi· . , 
nız .• 

- Evet, ammıı bir §artla .. 
- Nedir o ıart?. 
- Ş:.:kıyı bu gece saat on birde 

Bonkmisin meyhanesi önünde söyliye
cek-;in. 

Çocuk, cin gibi gözleriyle bana bak· 
tı, sonra elini uzattı: 

- B:ına güven:bilirsiniz. Almanlara 
bir oyun yapa:ağınızı anladım. 

Elini sıkarak il5.ve ettim: 
- Y .t::ılanmamağa dikkat et, çocu· 

ğum .. Alır.anları bilirsin, sonra karış· 
mam •• 

Çocu~ güldü: 
- Almanlar ne kadlr ko~salar be

ni yakalayamazlar. Merak etme •. 

ikinci Cevms 
Nobodı 

ş·.~:ıkta b:r horos öttü mil o civarın 
bütün horoslan onu t:klid eder, ve böy· 
lece kon3er o semte çabukça yayıltve· 
r r. O ak~:ım yüzbaşı fon Birkenhaym 
ile b:rab:::r Hotmona geldikten biraz 
scnra aklım:ı bu geldi. G~ndüzün rast 
la.:lrğım ço:uk ~arkıyz, ba;lar başlamaz 
aksisada gibi dört taraftan ayni 9arkı 
duyuldu. Mahallenin her ıokağından, 

her evinden, kalınlı, inceli !lir çok ıeı 

"Petit quinquin., ıarkısını ıöylemeğe 

koyulmuştu. 

Fon B:rkcnhaym şüphelenerek ho-
murdan:lı: 

- Bu ıarkı da ne? Bayram mı rc..C"? 
Cevap verdim: 

- Bilm yorum. Belki mahalll bir 1· 
dettir. 

- Her halde öyle olacak.. Adamla· 
nnuz nerede?. ' 

Pencereleri sımsık,r kapalı olan 
Bonkmis meyhanesi tarafını göstere
rek: 

- l~te. de~im, orad:ı toplanmışlar. 

25 ŞUBAT - 1938 Ctı-:dA 
Hicri: l3SG - Zilhicce 24 

Glttetıa ..,.._ o ........... 
6.4 3 l 7 ,5' ,,,,,,, 

Yıı.Ut ... ,.,.,. ntw tııındl Aıı...- oı•• 

5,10 12,27 15,30 17.54 l 9,25 5,03 
Lüaurnıu reıetonı•• ......... ~.,, 

folanı.aı l(tn. ı•:12:1.. ~ ıctaı t4644° 
l(tn ı ~. l okOdar l<l•ı ~ "1' 

Y._ıtkl>. Balırrkh• • .,....,.. ... Tn.bra. 11e,-11'1d•"'0 111r 
.. hallte. "IUMlllll. r.rnlut.ır0 llartaı. il~ ,j:tP' 
ıı.-ıı. 8arsaa. Rınah iti•: Tıı.toıı mıaae_. --
.,. yancı• d~meıı ııar..ıır 

....,. ıuaı> ... ı mıı 
n.nıa .. .. at . ıo ..-'' 
ffP)';\ ... , ..... lı•ıe.f: 219". ~,.... 

•ooeo """ ıcı ... I lmdJMll ı 4411\18 Mldd~lllft"tmtlllı ı J#IO· 
'"' nılHl•IUlı J4382.. 

D•ııır111 sırı...11: 
llP~f>tld l 4451)1 • f ... af>lllr 24318. 
Malar lda,...ı ı -- ıtr 
~7...tl•ı 44783 ~ ...... •oıı:tıı Mlııslll :JC- -

,.,,...,.,. .. hPI 21TOI lJakllelu • a.dılıllrl to'fT3" 
Ha nwrad ı a"-
•~• •nlnıı • 2•3'" kadıkl\rr I0'7'llO fto.,.nf.191 

44 ~·" 
raka• oto""obtU ••t•wı•" • ._, 

8P) ntr. t1b•tl I 411014 B<iıea riJWtlı JI • IOI• 
lıh tthfotı ı llCM41. 

Deni• vouarı 
rrkt-ı 
t.t ... l>al ..... Dl•lltt: nt40 llatalıJIFI 4ıuJ. ,OP,,ıf 
M..ııuha,.ı Pa:r.ar ... ,ı. Pe,.._tıe, t."llP 

... , ı :ıo da Tupnane rılıh•1ıından IL•11L•' d• fof' 
l\araı.lril>DI tlalı •• l-'UmA ı,Unltn aaaı 111 i:r'"' 

Un• rıbt.mınıtan kalkar ... Tf'klrdat. -'ıarrftr• 
~rk#h 1•)t"'tıtltrl,._. 1trı)art11l K11ruhf~a,·• .. •"' a;~J· 

Akdeniz postnı.ı: Yarın sa:ıl 15 de ı~· 
kncak olan vapur doAruca lzmlre sidtC 

ti~ ~ 
Knraden_i1 po.,.tası: Yarın saat t8 de #111-

reket edccel: olan vapur; Ere!:li, ıoıı ,..~ 
dak, Filyo.,., Bartın •e Amasraya uAr•>11 

Cidcye gıdecektir. 
MOaeler ~ .. ,.......,,.., ·- . ili...... '·- ........ ~ i ~ lll\flı. A•lıf'ı1 MI .. W Mntl(lar, TI<ant n ....., 

...ı, !CılıJıt mı .. ı ıtJ' 
ıBu aıı .. ı.r - db .aat 10 41an ti ra ....... 

tırı ~ 
tartı '"' f•~ -rint MllHf ...-.rı•tıl~"" " 

oer r:ua Mili ıo dan 11 ,. lıadal ... c.:vına •-· . MI 
den 17 'f• lıadar a~tır. ,,

Toıt•ı..,. Mll&eal tıer ı:lln .. , ti ... ı• ,. 
açılıtır •••• ••ç• ııı•1 

• Relerli)•e ııutar idor~"inln Terk04 dıf• 
fohrikıı•ı11 itin bir doktora ihthaC '°'r·ııı' 
f"lekliler hfarenin Tıık.,.ınıdckl rnerktı 
mOrnr:ınt t'lmt'li<lirlt'r. tf" 

Varın y:ıpılnc:ık futbol mattan: f~~I • 
hahçe ~tadı: Allınordu • Ortak8y, ~' 9,,o 
Rc!ylerht'yl, A t:ıkımJ:ın, Şeref ~dod•· I~' 
da Topknpı • tstnnbult,or n 11,15, 6:!< • 
loş - \'era {şilt maçı), 13 de Doğ:ııı~ 1111 
An:ırfolulıio;:ır, 15 de Kanı:rümrük • (ili cı> 
Genı:ler. Taksim sındı: (Milll küme f11ll 
Üçok - Fcncrb:ıhçe 

MO••rn~ re fer • lb•lcl•" <'* 
Memleketimizin en eski hayır müe~ııı 

!erinden biri ol:ın Esirge:nd Derocıt• 1" 
senelik b:ılQı.u 12 mart cumnrte!'li ıılı~ 
Tokalliyan sııJonlurında yapıJncııktır· 1 • r••'~ .,•~••k•& oı.ıoenıa••~• {J.f'' 

flıım-ıo)a .-apvlan: '-"llmart~ l[!lnltn ili .ıc ı;. 
c.ye; ilah ııunıerı il dt Ptn. &!nıl 1sııcndtr1l! ftl" 
1taı1u t'lll'll•IM1: cııına ~lert uat ıo 

8r .. dıat, Vtnt.ıılL. Tr1yuteJe. 

Avrupa hattı r 
Klrluwt ,.,,.._ Mldfttllte: Tel.ton ı:ıon dt ~ 
ıvmı·I.,. •k•Ptt•I lıcr ı:ll" Slrlıeclden uaı " .... , ,_ 

ILa• ve Avrupaclan S•leııı aaat 7.~ it 8lrlı,,.... 
.... a141 ecler ,11•· _.ı1ı 

K .. .,,...ı,,,,_ ıo.:ıo "8 ııaıııar. to.22 ~~..f..11 r 

EdlrM -··" ._ ı:l1n .. , ı.ııcı d• ---11.33 ,,. ••lıt 
ANAOOLt. aunır ,ır 

R•r '"'n "1ıttlıl't ..... ~"dlf Wı f'lf'~~ 
Saat 1 dt Knn1ıa . 9 da AnlLara.ı:us d• ,...,.. •· lj 

ve Samıun. t:i.:;o "• ı:uı-ır. ıo.ıo ,.. A ~ 
..... ,. 20 de Ad~pau.rı ,. n .. , • .,, 

Bu treni• ilen saat il .ı. bareket ed.., _. 11• 
ttıltı paprt .. •. •anıamba ve nıma c11ftl .. ' 
W111u1a ııadat aeff'r rımrlttH!tr 

Tlvatroıar 

rl:ı • 1.\!jl ott/ISI KllL1'1 
.....ı ıu.:ıo da. I , n ~ ~I 

Bil,.· f{ 
Yı\Jt,ı rAJ ıt 

rılt J 
Drnm 3 pe ,.ar' 

Vazan: t.'tdp Fa:ıl l\ısıı 
ul'f:ftr:T "'""s' • "l . "' ... ~ SÖZ( N rıl' 
Komedi • ~:ııcr~ı 1 

V 'ftı ~ıot1 aznn: S ı• 

\'ou Schönth:ın t ti~e 
Pazar ~ünleri 15,30 da ~ 11

0 TURAN T1YATR0S ~ 
(• 1 . .. ~ k •ti' 
.unı:ır e~ı ı;ıunu n ·şnnıı . r \"llr) 

8 kişilik ımılınnzel l\liçe. rınçc 
'tfocar vnnclC'iİ birlikle erıte 

U(Hll>E KAO.~R voıf\'il. ~. rfJ{llSl11,ı 
F.RTUGIH!L SAUl TEK 1~l'r~)'8 ), S~I' 
Pazarle~I: (Kodınköy So~:cİar>ı si 

mııkırköy), Çarşamba: cosı. ~o 
m:ıl:ırın<ln: •ıı.ıor ft 
SEFii.um ~ perd~, Yazan: ~, .• tr"''" (' 

Ş:.-h:.ı:n:taba<ıı FEıtAH 1' > bll>'o" ,,ı 
• • 1 ıı' 

l'roıniir Zati ~111111ur 5 ınc tıO>iil' ııı 
)'eni proıırumına her ıık~uııl 
fakiyellerl~ ıfe\·anı cıJı)·or· ..-t ~-' 

HALK OPERl:'.J ~ .. ,·e 2~ ~ıı'f"ıl' 
25 şubat cuma a!•ş:ımı ~n:ıt 9 ~:11 ,Jebaş~şııı1' 
l'UrnnrfeSİ f(Üntfüıı: mntıne se ııırleSI ılı rı1Jl,.C 
tan tiyalrosunda 29 şuhal pD 1111 \"e oSııll' 
Beşiktaş Suat park ıoineııın~ıo ıl>"liır 

a: rtıtfUŞ 
1 snlı nkşunıı Panııollı oU 

da ENAtr.ım hiiyük orrre.' _A 

ORKSETll~~-· 
a bas• 11' 'f"P 

Ay:ı':larının ucuna ba
5 1'•P1>" 1'0 

neye yaklaştı. Kulağını • ı~· 
içerisini dinledi. Sonra. •• diye ı'ôf 

- Burası boınboı gıb'iaıiror• 
di .İçeriden biç ıe• ıe ..;ı{I 

d
.• ,,,,. 

Elvera cevap ver 1 
• ~11def1 

- Resmi klpan~a ~ti • e&l' 
içeriye hiç kimse g~rıııed·İıissettıfl11 

- TertibJt aldıgırnı:ı tı~ıt 
• ? ,_#St • 

nız ya . ,.Jere bıv- g' 
- Ha"""' ef enc!ırn. f:. k ıorlll .,.. ba; • 

n::-z:ırct ettim. Mesele 

lib;ı.. caı'· (DetJO"'' 



~ 25 ŞUBAT - 1938 

!cı~ata daie 
Eve rest t VEREsT, dünyanın en yüksek 

l?.aın tepesı ... Görmeğe gitsek belki 
'aı,ı/t?ü farkedemeyiz. Onu deniz 
~:ısınden seyredemeyiz ya! Etek. 
~tr en bakıldığı zaman da dokuz bin 'nun hiç §ilphesiz yıınsından 
..._ ~ru kaybeder ... Yahut ki hiç bir 
"1 toıu 
da, tasa kmez. Onu masamızın başm-
' ~run gözU ile daha iyi görü
' t?örUyor ve aza.metinin kal'§l. 

ıtriyoru.z. 
boır 
~ uz bin t.r k t ••U h me oya ya m... n...C!tıll 
~: fa:n11z o tepeye '1Yağmı basama
~Un at uğraşıyor. Yeni bir heyet, 
~an· lçtn, 1ngiltere'den kalkıp Hin. 
~le d' a "annı~. Bunu haber veren ga
~~ ~or ki: "Şimdiye kadar insan 
~e '81 e~iyen bu tepelere çıkmak ü
~ltııı tı heyet uğraşmış ev muvaffak 

· .,, ~""1rıtı. !3u seferki, yedinci heyet. . 
~ı alcat ınsan oğlunun bu ısrarı 
~ Ctı~'nda, bu aza.met ka~ısında da
~ltı titremiyor muyuz? ... 
~ heyet uğraşmış ve muvaffak 
~ ~tnış. liiç ştiphesiz içlerinde ölen.. 

it.. ~UJ! ••• Yine hiç ~phesiz o heyet
b~ 'lelerine eremeden dönünce, on-

' t\İlenlcr, böyle ~eyler peşinde 
~· atım aktı kAn olmadığını söyli. 
~ Ctknıu~tır. Bütün bunlara rağ

~~ ~inci b.ir hevet zorluklan gaye. 
h, 6ı~e~.eden dö~meği, gülünç' olma
~rıı-. egı göze alarak Everest'e gidi-

~· 
~r:kınuvaffakıyetşizlik gibi bin mu. 
~ 1~etsizlik de bir ~ey isbat et
~ P.a. >.sırlarca tecrUbe edilip de imk~ 
ltıi~lan bir f}eyin bir gUn tahakkuk 

\ \>l\ ~c7~ni söylemek kadar mana-
~li tihe muhalif bir iddia olamaz. 

~~e .. rnuhalif dedim, hem bunu 
~"- So~ledim. ÇünkU bazı şevlerin, 
\' "-~~ Yliztinden harbin kalkması, 

\ IJt ~b; '-'asında miisavatm kurulma-

~~ 'e;~lerin !mk~mm:lrğından bah. 
l'fiOeıı il hükilmlerini tarihten, tee. 
"' eıı R1d "' •. ~t t;ı. 1klarını iddia ederler. Hal-
~ tlh. \mıan o~tunun her. .tıftedl-
~:r ge,. muvaff1k olduğunu anla
. ı;~r. 'recrübenin bir ı;ey isbat et-

ıt'abitt·n:ısıı söyliyeyim? tecrübe f. 
~ ır. 

)Cd· 
> "!~ 1~cl heyet Ev,.rest'in tl tepe. 
~ :bıle"ek mi! Temenni ederim. 
~. ~a ~Vaffak olamasalar da zarar 
~:ta bir heyet, sekizincisi veya 
~ ~1Cf~i hi~ ~Unhesiz ga eye ereP. 

~liıı bır sBzUmUz vardır: "Mera
l.. 'ki 

1 
den bir şey kurtulmaz ... Ma-

:·~hıetısan o<71u dlinyanm en yüksek 
\~'tıı Çiknıağı, denizlerin en derin 

~ ~~!~ a lnnıeyi meram etmi~tir, hiç 
~~l k.i buna muvaffak olacaktır. 
~"at tnsan oğlu ebedt sulhu ve 

~a ~aklına komu~ur. elbette bir 
~\ ~ a rnuvaffak olacaktır. Elbet-

~İlıık~?'est tepesine çıkmaktan da 
~tı Everest tepesinde insan 

\ti :ı:c~k tabiati yenmesi 1lzmı: 
~) 0~ kı işlerde karşısına çıkan 
\~ ~.)~~~la~nı da ikna etmesi 1Amn. 
\._'l'a~ d "iıne imkansız değildir, an
\~ıı)a aha uzun silrer. 

' dönecek cennete insanla ... t 

~ • Nurunah ATAÇ 

Eminönünde dükkanı 
yıkflrllacak olanlar 
Yenlcaml pnrkı etrafında belediyece 

dükkan yaptırılmasını istiyorlar 
Em:.Oönü meydanının açılması için 1 

y<Jpzlacak istimlak işine dün fillen baş
lanmıştır. Dün ilk olara]s Valde hanına 
yC'rleJmiş olan ticarethanelerin sahiple
rine 10 marta kadar buralarını tahliye 
için tebliğ:.t yapılmıştır. 

E:ninönü meydanının açılması mü
nasebetiyle dükansız kala:ak olan 403 
ticarethanen ·n aahibi beleciiyeye mÜ§· 

tereken bir müracaat yapmağa htcır

lanmışlardır. Bunlar belediyeden iki şey 
istiyeceklerdir. Bunlardan biricinsi 
şimdi yıkılacak olan bu dükanlann, da
ha doğrusu bu tic:cri muhitin bozulma
dan, hali aslis.yle başka bir yerde ku
rulmasının Belediye tk,tıa.at Müdürlü
ğünce teminidir. 

Yar~m kiloluk 
ekmekler 

Belediye istenilen 
mUsadeyi verdi 

Bu cört yüz klisur dükkana mukabil 
bu civarda dört tane bile bo§ dükkan 
bulunamamıştır. Bunun iç.in gene bu 
civardaki boJ solıalarda mesela Yeni
camün arkasında parkın etrafında bu
lunan eski dükkanların yerine sıra ile 
Beled"ye tarafından dük~anlar yaptın
l<ll"ak esnafa kiralanması teklif edilmek· 
tedir. 

Bu suretle hem bu çarıı bozulmıya

rak halk en ucuz eıda maddelerinin sa
tıldığı yer olarak §Öhret bulan Dalık-

pazan sahasını ona yakın bir yerde bu
lı:ı:ak, hem de belediye bundan menfaat 
görecektir. 

Bundan başka buradalçi ticarethane 
sahipleri istimlak esnasında kendi hak
larının da korunmasını istemektedirler. 
Sermayelerinin en mühim kısmını 

burada vitrin, dö§eme, boya. tenviran 
ve saire bedeli olarak yatırdıkların-

dan bu dül\'.anlar yıkılırken her bir ti
carethanenin bin liradan on bin liraya 

kadar za:-ar edeceği göz önüne l!;onul
ınaktadır. Belediy.c, istimlak esnasında 
gayri safi varidatın yirmi mislini mal 
sahiplerine vereceği için bu gayrisafi 
vaddatın ~oğalm:ı1ına yaptıkları tesisat 
ve tezyinat ile sebep olan kiracıların da 
korunması tabii olduğu ileri sürülme~
tedir. 

Belediye son hafta içinde şehrin 
muhtelif yerlerindeki fırınlarda anı 
bir kontrol yapmış ve fırıncılardan 
birçoğunun ekmek imalatına ait tali. 
matnameyi aynen tatbik etmedikleri
ni görmU.'jtür. Bu gibilerin, haklarında 
zabıt varakası yapılarak tecziyeler~ 
cihetine gidilmekle beraber, fırınların Diğer taraftan öğrendifmize göre 
daha sıkı bir kontrol altında tutulma- Valde hanının istimlaki §ekline Evkaf 
sı da takarrür etmiştir. BeJediye za- itiraz etmi§tir. 
bıtası, fırınlarda bilhassa imalat sa • Valide hanından itibaren istimlak 
atıerinde ant kontrollar yaparak bi - muamelesinin başlaması üzerine kal -
rinci ve ikinci nevi ekmeklerin hamur dırılacak olan dört yüz kUsur ticaret. 
haİitalarının formüle uyup uymadığı. haneyi temsilen ü~ J<işillk bir heyet 
ıu ve tartılarda nok!!ıarı olup ohnlarğJ- ticaret odasrrıa gitlhlf v& Oda uhıumJ 
nı tetkik edecektir. Noksan ekmek ya- katibi Cevad Düzenli ile temasta bu -
pan, hamurunun kalitesi bozuk olan lunmuştur. Heyet odadan Eminönün
fınntar, bu hareketleri tekerrür etti- de kaldırılacak ticarethanelerin yine 
ği takdirde kapatılacaktır. toplu olarak başka bir yere nakli ve 

Fmn ve fırıncıların sıhhi şartlara kanuni imkanlar mevcut olmamakla 
uygun vaziyette olmalnn işine deşim. beraber, buradaki esnafın şimdiye ka
diden sonra daha fazla ehemmiyet ve- dar tczyinata sarfetmiş oldukları pa
rileccktir. Yerilen bir karara göre, ha. ranm başka bir formülle ve hiç değil
murkArlar her ay sıhhi muayeneye ta· se bu tezyinatla vitrin, cam, mozaik 
bi tutulacaklardır. gibi şeylerin şimdi eksiğine satılma • 

Bazı fırınlar son zamanlarda yarım smdan doğacak farkın bulunması im. 
kiloluk ekmek yapmak üzere mUsaade kanını bulmak üzere odanın tavassu
istemi~lerdir. Belediye bu müsaadeyi tunu istemişlerdir. Ticaret odası urnu
vP-rmiştir. Yarım kiloluk ekmekler, mi katibi, bu işlerle odanın ciddi bir 
narh fiatının msfma satılacaklardır. şekilde meşgul olacağını bilc!frmiş ve 

Bazı fırın'ar. çavdar ekmeği ismi al- kaldırılacak binalarda bulunan ticaret 
tında dan, yulaf ve diğer maddelerden hanelere ait bazı mali'ımatm süratıe o
k~ık siyah ekmekler yapmaktadır- daya verilmesini istemiştir. 

kontrol altına almrııtır. maktadır. 

Türkiyede aile 
ekonomasi 

A~ılan anketin ·kinci 
kısmı başladı 

Memleketimizde geçim ve kazanç 
vaziyetini tesbit etmek üzere iktısat 
fakültesinin önayak olmasıyla yapıl. 

mış olan tetkiklerin ikinci kısmı baş. 
lamıştır. İlk defa her meslek ve zünı
redcn yüilerce aile reisine verilmiş o
lan fişlerin dolmasından sonra şimdi 
bu aileler için bir ay muntazaman tu
tulacak birer bütçe defteri tevzi edil-

mektedir. Bu defterleri aile reisl tuta. 
cak, ailenin en ufak gelirile en küc;ük 

sarfiyatına kadar her şeyi bu defter~ 
yazacaktır. Bu bir ay zarfında iktısat 

fakültesi profesörlerinin nezareti al • 

tında her aileyi bir talebe mü~ahede 
altında bulunduracaktır. 

Müşahitler, nilmune olarak ele alı

nan aile efradını gerek le ve vazif ele

ri başında, gerekse ikametgahlarında 

bütUn çalışma ve yaşayış tarzlarını 

görecek ve tutulan bütçe defterinin 
mülahazat hanesine kanaatlerini ya -
zacaktır. Bir kısım aileler böyle nü • 

fu.zlu bir kontrola razı olmamışlardır. 

Fakat razı olanlar da bulunmuş ve 

buntarm hayatı müşahede altma alın_ 
mıştır. 

Yapılacak bir aylık tetkiklerden 

sonra her meslek veya sanat zümresin 

den muhtelif maa§ ve ücret seviyele
rinde bulunan kimselerin ailelerinde 
yaşayış, ~im ve kazanç vaziyeti hak
kında ilmi bir neticeye varılmış ola • 
caktır. 

Fuhuşla 
mücadele 

Yeniden randevu 
evleri bulundu 

Ahlak zabıtası, fuhu§la mücadele 
faaliyetini son zamanlarda arttırmış
tır. 

Devamlı takiplere rağmen, bu yol
dan geçinen bazı kimselerin Taksim, 

Sırascrvilcr, Parmakkapı, Tophane, 

Aynalıçeşme gibi yerlerde ve namus
lu ailelerin ikamet ettikleri apartı. 

manlar dahilinde daireler kiralıyarak 
randevuculuk yaptıkları anla.~ılmış ve 
bunlardan birçoğu meydana çıkarıl • 
mıştır. Basılan bu evlerde birçok genç 

kadınlar yakalanmış ve muayeneye 

sevke:lilmiştir. Bu arada Taksimde 
Altıntepc civarında bir apartımanda 
yapılan ara.stırmada ele geçeceğini an· 

hyan iki kadın kaçarken balkondan so

kağa düşmüşler ve muhtelif yerlerin· 
den ehemmiyetli surette yaralanmış -
lardır. Bunlar da hastanede tedavi al. 
tına alınmışlardır. 

Ahlak zabıtası, Beyoğlu tarafmda 

bazı şüpheli otellerde de araştırmalar 
yapmıştır. ~l'lız ticaret 

~,llludu·· ı·· v •• 

lar. Piyasada çok ucuza satılan bu ek. Diğer taraftan yıkılacak olan Vali
meklerin hakiki çavdar ekmeği ile hiç de hanmm sakinleri de evkaf nezdin. 
bir münasebeti yoktur. Çavdar ekme- de protestoda bulunmuşlardır. Bun • 
ği yemek mecburiyetinde olan birçok Jar belediyenin esas maim sahibi olan 
hastalar bu ekmekleri çavdar ekmeği evkafa tebligat yapması veya evka -
diye almaktadırlar. Hakikatte çavdar. fm bu işten haberdar olması 18.zımge
dan başka maudelerden imal edilen lirken, şimdi belediyenin on be§ gün
bu ekmeklerin bu suretle sıhhi mahzur lük bir mühlet vererek kendilerini tab
lan da. ~örüldü~ünden belediye bu gi- Iiyeye mecbur etmesini icar ve l1ticar 
bi kanı:ıık siyah ekmeklerin imalini mukavele'eri şeraitine aykırı görmek. 
meııetmeye karar vermiş, çavdar ek - tedirler. Bilhassa her mUstecirin ev. 
meği yapan fmnları tahdid ederek kafta iki~er aylık depozitoları bulun- , 

------------------------'----------------~ --------------------------------....:_-------------------------------------

~~& r ugu 
•na ılAve bina 

~ta )'apıhyor 
~il l'.ıhtr • 

"' bit b rnı ve cıvan tamamen 
'bır- d ale getirilirken, bilhassa 
~ ,1ne d~v:U- halinde bulunan bir 
~~ltkıtı b~ıı. ticaret mUdürlüğU bi· 
bq ~bıe, ır manıara anediyordu. 

;ı;~hıı:ı,h.esasen bu idareye dar ge
\1_-.ı.ı -.ıırı tev .. 
11~1 l>l s~ı kararlaşmış ve 
~'h ·ltıiBt· ıhılar ıktısat veklletine 

'<ilet ı. 

~ de~~l~ tasdik ettiği için, 
\ hçe ta 3.§lannııştır. Eski bi. 

111 ~e bir 1~Illdan altı metro ge
'Calt 01 he Yapılmak~dır. üç 

\ •tıılt\113:-0 .bu Yeni binanın te
l ~trıew ır. İnşaat iforlevince i

ll<ı b h l'flecek ve bina:nm bir 
a Çeye kn~ olacaktır. 

- - . 
lÇERDE : 

• Edcbir:ıt fnküllesi ıt<'kan katipliğine 

Yük.sek muallim mekkhi nıiiılür mua\'ini 
Ekrem Heşil lııyin edilmiştir. 

• Şehir içinde ynnılacak asfalt yollar 
için yarını milyon lira harcan:ıc:ığı aola
şılnııştır. 

• Şehir pl~nınn ail plan proj<!si \'C haket 
ler tetkik için Dahiliye nkaletine ,ııönde
rilmişti. \'ekJlel bunl:ırı bclrıliyeye iaıle 

etmiştir. 

• lznıir belcdiy<?si lak.si olomohillerindc 
radyo bulunmasını ynsnk clnıiştir. 

• lklediyelerce eşhasa sntılmış ol:ın me 
z:ırlık yerlerinden nrazi ,.l'Ya sair namlar 
in hiçbir vergi islennıeıııesi mnliy~ \'eki· 
letince aliıkndarlnra bildirilmiştir. 

• Ileyo~lu lıalke\•inde yeniden stenogra· 
fi kursl:ırı açılmıştır. Hnfl:ıdıı iki sn:ıtten 
uç :ıy sürecektir. 

• Dün lstanhul bors:ısınıl:ı C'nitürk tah· 
,·illeri 19 liradan Hl,20 lirnra yükselmiş· 
lir. 

• Diin Ayakknhıcılar ,.e ,h:ıhçı-.·nnlar 

cc?m iye ilerinin umum! hc}'elleri topl:ııı· 

mı~fır. 

• Dün limanımıza gelen hir Fransız 
v:ıpurundan çıknn Asmnkcs ismimle bir 
kadının \'aziycti şlipheli görülmüş, üzeri 
ııranınca clckli8inin allındn bir buçuk 
metre ipekli kumnş çıkmıştır. 

• Pazar glinü saat on beşle şişli Halke· 
\'i snlonund:ı mün:ık:ışalı bir konfcran~ 

\·erileceklir. "Okullıırrln inzibat ve rlisip· 
lin,. meseleleri münakaşa ohınncaktır. 

• Eminönü halkevi sosyal yardım ko· 
ınileı;l dün toplnnmış, ilk okullnr<lııki fa. 
kir çoeukl:ırn .rnpılacnk yardım işleri 
görüşülmüşlür. 

• Gümrük idaresi yenhlen gümrük ko
misyoncu<>u mniyet memuru \'Cya şirket 

mümessili olarak çalışmak isliyenfor için 
mnrlın birinci günü gümrükle bir imtihan 
:-.·apncıık lır. 

• Irak kralının doğum 1ıünü müna'.'icbe· 
tile 21 marllıı :\ nknr~daki frak sefarethıı· 
necc;in<le bir suvarc ,.<'rileccktir. 

~------------. .-,, ~ ~ 
• J\ıızanç, mu\'ntene, hulırnn ''ergileri· 

nin t~\·hidiııe dair olan li\yıhn yııkınıl:ı 
Meclise \'erileceklir. Man~ınrdnn kesile· 
cek lek ,·erı:ıi nisbcti yüzde yirmi dördü 
germiyeccklir. 

• llük(ımeı yeni lıir "rejimi koruma,, 
knnunıı Jıazırl:ım:ıktndır. l\fe,·cuı kanuni 
müeyyidelerle karşılanınıynn hnzı rejim 
alcylılnrlıi{ı suçlnrı hu knnunl:ı lakip edile· 
cektir, 

• l ş kıınıınıııı:.ı mulı:ılif harckellcrinden 
p:ır:ı ccz:ısın:ı mnhkiıru olmuşl:ırdır. 
ımra cezasına mahkçm olnıuşlnrdır. 

• Dcnizfolları koopcrntiri hey.-ıli umu· 
miycsi dün toplnnmı~lır. Geçen seneki ka· 
rın 40 hin lirn olduğu nnl:ışılmışıır. 

• Bülün ,·ckiılcller 1!138 bütçesi mesni· 
sine de\'am etmektedirl~r. Yeni bütçekr 
şub:ıl nihayetine knd:ır hnzırl:ınmış bulu· 
nııc:ıktır. 

• Mnrllnn illbnren ucuzlayacak olnn ele 
nnrh kon:ıenih mall.ımdur. nu nıırh her 
ııy ılcğişlirileceklir. 

• Yeni şehir pllinında 1\arnköy köprü
sünün yeri değiştirilmiştir. Köprü şimdiki 
Il:ılıklınne önüne çekilecektir. 

s 
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l\URUN'da 

Anşlus 

HASAN Kumçayı b11oiin Alman - A· 
vuslurya miinaubcti hakkında ııa:

dıiJı bir ua:ıdu diyor l.:i: 
"Almnnyn A\'usturyn fabriknların:ı si-

parişle bulunmuş. Fakat bu siparişlerin 

betlclini dö,·iz ile değil, oncnk kendi mem 
lckclinde geçen bir rmırk ile .ödi~·ecekmiş: 

- Hu mnrkl:ır ile Alman:rnda arazi nlır. 
fnhrikn ynpıırsınız, ondnn sonra size yeni 
yeni siparişler ,·eririm. Siz de hu fabrika· 
lard:ı Avusturya amelesi kull:ınırsınır..Bu 

surelle Almanya loprağıncfa, AJmıınya sıı· 
:resinde, A vu turyanrn yiikselmC'si için ç:ı 
lışırsrnız.,. 

Diyormuş .• 
Bir Frıınsız gazetesi hu sözleri naklet· 

tikten sonr:ı şu suali soruyor: 
- Anşlus nlcyhlarları huna ne buyurur· 

lar?,. 
Hiller bugün A vusturyn Dahiliye Nazı· 

rını layin elli. Bu nnşhıs olmadı. Şimdi 
merakımız şudur: Yarın belki Şuşnig çeki· 
lir, <ınun yerine Bitler hir hnşvekil tayin 
edebilir. II:ıttiı bir gün gelir, "bunlıınn 
maaşlarını dıı Berlinden göndereceğim .. ,. 
diyebilir. Acaba o \•akit bu '·aziyet anşluıı 
olur mu?,. 

CUMHURiYET' de 

Barut fıçısında 
biten zeytin dalı 
DlJNl'..t, karışıklıklar içinde lıocalayrp 

dur.uyor. Balkan drulelleri bu hercü· 
mcrç içimle nalkan paktını bir kul daha 
kuvı•cllcnclirmck irin buoün toplanıyor

lar. Abidin !Jaııer, ııaklilc bir barut fıçısı 
<>lan Ralkanların f(mdl sullı ve sül.:ıin için
de bulund11/junu kaydcllfktcn sonra. şöır· 
le dcmrkledir: 

"Bıılkıınlıırın bugünkü sulh ve sükO-
nundıı en mühim fımil, Balkon devletleri
nin "Balkan Bıılknnlılıırındır,, prcnsipine 
dayanan bir Dnlkan politikası lakip etme· 
fori olmuştur. Eskiden O:ılkanlard:ı hakim 
ol:ın, Balkan de,•lellerinin milli siyasetle
ri değil; büyük devlellerln, yalnız kendi 
menf:ı:ıtlerini düşünen \'e küçük D:ılk:ın 

de,·letlerini bu menraaller için istedikleri 
gibi kull:ın:ın müfsit poliliknları idi. 

Büyük harp çıktıl:ıı -ıam:in, İttifak , '\"e 
flil:if monzumeleri, Balk:ınlıl:ırı kendileri
ne yardımcı :nıpııııık için ne gayretler sar
fclmcdiler? O z:ıınnn lstonbuldo, Alin:ıd:ı, 
Sofy:ıcla, Ilükrcştc oynnntnndık 'Politika 
oyunu, y:ıpı'ınadık diplomnsJ cl:ıltu·<!rcsı.. 
knlmomıştı. Prop:ıgandıı ,.e h:ıltiı ifımt mnk 
s:ıdile milyonlnr s:ırfcdilcll . 

Nihayet Osmanlı 1mparnlorluğu il<' Yu
n:ınislan zorl:ı hnrbc iştir:ık etıirildıler; 
Bulgrist:ınln Romnnyn ela, oylar Ye ::1 ıll:ır 
de"ram eden ,c:cşit çeşit fn:ıliyelleriıı so
nundıı hnrhe girdiler. 

Bu dört devletin lttifnk Yey:ı ftiliıf mnn 
-ıumeleri sıınnrınd:ın birinde h:ırbe müda
hale etılrllmeleri için snrfcdilen emel !e
rin, yapılan mıınevrnlnrın clöndfirülen clo
lııpların, çevrilen enlrlknlnrın ,.e h rca
nıın paral:ırın <l<>rccec;ini. h:ırhden sonnı 
neşredilen resmi \•csik:ılrırla diplomntla
rın ,·ey:ı kumnndnnl:ırın hııtır:ıl:ırında 

okuyup dıı lınyrel chnemek k:ıhil değil

dir. Fak:ıl, lıüyük de\'letlerin müthiş hod
binli~i, nih:ıycl, Bıılknnlılnrm gözünü aç
mış; s:ılip ,.e moğ!Up hepsinin, l'muını 
Harhde, çeklikleri, kendilerine bir ibret 
dersi olmuştur. 

D:ılkıınlılnr. nrtık bıışk:ılarının oyuncağı 
olmamak, milli bir siyaset tnkip etmek 
lüzumunu nnladıklıın sonr:ıdır ki B:ılkan
l:ır, barut fıçısı olm:ıktıın kurıulmu'> \'e 
Ralkıınlılnrın selim nklı, sulhperverliği bu 
h:ırul fıçıo;ınc!an hlr uytin dnlı lıilmesinl 
lemin <'lmrk gihi hir mıırize yarnlmıştır ... 

AKŞAM' da 

Ajansın tercüme 
haberleri 

D /i(K, ı TT.l:R mulıarrirl de, Anadolu a
jansmın bıillenlrrindcl:i çetrefil ifa

de far:ınr fenldd ediyor: 
" - AJ:ınsın Hirkçesi en kılçıklı bir bııh· 

~ın etine benziyor. Çerkesçe k:ıdnr çetre
fildir. Hu müeo;sescdeki kıymclli unsurla
rın vukufsuzluklnrınn işnrel elmiyoruz, 
hayır! Falmt daha iyi semere vermeleri l· 
çin adccllerini çoğnllmak '"~ lıeyetll'rinin 
knlilesini türkçcsini en miikenımel edip 
kimselerle tnk,•iye etmek tazım. Tü ki, res 
mt mnhiyelleki dilimiz su ,::ötürmrz bir 
pürüz~üzlüklP 0J!;t111. Ynlıancılık kokusu 
sinflirmcflcn hütiin ml'flıumlorı lürkçemi· 
zc lerdiıııe <'imek ın{inıl<ündür. Gnzelemiı
ıle \'e rndyuıııur.dn ı;-ok daha yüksek cvo;af 
tn yazılmış nıel inlere r:ısll:ımnk istiyoruz.,. 

General Perşing 
öliim halinde 

Tucson. 25 (A.A.) - "Arizona,, 
Söylendiğine göre general Pershlng 
(umumt harpte A'\"rupada Amerika 
ordularının kumandanı) ölüm halin
dedir. Çarşamba günündenberl çok 
zayıflamıştır. Doktorlar gıda alamı
yan generalin muknYemetfnl arttır
mak için damnrlnrına şırınga yap
maktadırlar. 

Bununla beraber generalin dok
toru bu hnbcrlerl ne Leyid ne de tek
zip etmektedir. 
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·uve 
adam 

ız nı öldüren 
mahkemede 
ağladı 

Zaval'ı kızın an~es·n~n şaha
deti pek acıkh oldu 

Yazın Kadıköydo Uvey kızı Rey- ı 
.tıanı öldUren eski mnarlf memurla
rından Cevadın muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde başlanmış
tır. Mahkeme dolmuştu.Jandarmala 
rın muhafazasında. hAkimlorln hu
zuruna çıkarılnn sucıu titriyordu. 
İddianame okunduktan sonra tce

rlye Reyhanın annesi Sablhn girmiş
>.. ttr. Bu şahit lı;erlyo girince nğlama-

ya başlamış. bunu gören Covadın 
da gözlerinden yaş boşanmıştır. 

Snblho. bHdiklcrlnf ş3:rıe anlatmış 
tır: 

- Cevat benim ~evclmdlr. IUdlse 
den blrknc ay evvel lşl sarhoşluğa 
vurdu. HergUn lclyordu. 17 yaşındn
ki imam Reyhan cinayet günü halk
evlnde acılan daktilo iıntilıamnı kn- • 
zanmıştı. Saat beşe doğru c,·o dön
dü. Kızımı Hayati isminde bir genç
le ntşanlıyncnktık. O giin s:ınt 6,6 a 
doğru Oevadın nkrabasından şc[dö
tren Sudi bize geldi. Don Cevadın 
7aptıklnrından sıkılmış, nyrı ynşn-

mayn karar vermiştim. Mahkemeye 
'de murncnat ctmlştlm. Biz bahcede 
coeuklarla beraber oturu)•orduk Gec 
vakit Cevat geldi. Parası yokmuş, 
Sudldon 25 kuruş istedi. Rakı aldı
racaktı. Ben itiraz ettim, o dinleme-' 
di. Çocuğa rakı aldırtıp içti. Sudi 
hasta tdl. Odnsınn çekildi. Cevat da 
odasına girdi. Dirnz sonra Cevat Su
dinin knpısını çaldı. Bir konturata 
ımzn atmasını lstccll. Sudi: 

- Şimdi yorgunum. Yarın konu
şuruz diyordu. Ben çocuklarımla be
raber ev eahiblmtzln bize verdikleri 
birkaç odnya gccecektik. Onun için 
konturata ihtiyacımız yoktur. Bu se
beblc ;;udiyi rahatsız etmemesini 
s6yled!m. Cevat birdon parladı. KU
fUrler savurdu: 

- Sen kızına karış, ona den ver 
dedi. Reyhan mutfakta idi. Cevadın 
kendisi hakkındaki küfürlerini duy
muştu. Yanma geldi. Sordu: 

- Benim fenahlclarımr nerede 
gördtın; 

Bu mukabele Cevadı bUıblltlln 
kızdırdı. Mnsanın üstünde duran sus
talıyı kaptığı glbt Reyhanın üzerin~ 
ntıldı. Sol ollyle saçlarına. yapıştı. 
Ve sandığa dayıyarak kızımın kal
çalarına. bıçağı sapladı. Ben dışarı 
fırladım. Avaıım çıktığı kadar hay
kırdım. Polisler geldi. Kızım hasta
neye knldırıldı, orada öldtı. 

IlP-is, suçluya ne dtyecoğlnt sorun
ca. Cevııt ürkek tavırlarla arkasına 
dönUp bakmıe, sonra şöyle dcmtşttr: 

- Korkuyorum! Reyhanın akra
baları beni burada. öldUrecekler
mlş .. Söyllroceğhrı blrÇ-Ok şeyler var. 
Zamanı gelinco hepsini 11öyll:yece
i;im. Ben dört duvar arasında kal
dım. Bu zavallı kadın da akrabaları 
tarafından tehdit edlldiğl için böyle 
yalan söylüyor! 
_J Bundan sonra, Sudi, bekçi l-Iurett, 
HUsoyin, ev eahlbl Feriha dlnlonn\lş, 
muhakeme başka gUne kalmıştır. 

~--~~--------~~~~~ 

Kadı öıünde öldürü
len kadının katili 

Ağırce-zada metresinin 
ve elnayetlnl 

ithamlarını ret 
lohAr etti 

Bundan yedi sekiz ay evvei Kadı • 
köyUnde Hacer isminde bir kadını öl· 
dürmekle suçlu Hüseyinin muhakeme
sine dün a.ğırcezadn. bakılmış ve bir • 
çele §3.hitler dinlenmiştir. 

Şahitler verdikleri ifadelerde Hüsc. 
yinin Haceri parası için öldUrdUğUnü 
.söylemişlerdir. Bunların arnsındn Hü
seyinin dostu Şerife şöyle söylemiştir: 

- Biz HUseyinle evve1denberi scvi
~iriz. Hüseyin Ha.ecri de eslddcnbcri 

tanır ve evine gider !;Clirdi. Bu sebeb
~e onda. pnra olduğunu da bilir. Vak'a 
~ecesi Hüseyin le b~raberdik. Bana: 
"Benim birisinde alacağım var, sen git 
beni Kadıköyünde bekle. Paramı alıp 
;geleyim.,, dedi. Onu epey uman söz. 

!ı~Uğimiz yerde, bekledim. Nihayet 
~eldi ve birlikte Kurbağahdereden gc. 
;çip Papasın bahçesine gittik. Orada 
fiüseyin: "Ben Haceri para vermediği 

Türklüğü tahkir 
Maznun bir Rum 

kadını mahkemede 
Türklüğe hakaret suçundan maznun 

Vasfi kızı Marikruıın muhakemesine 
dün ağırcezada bakılmıştır. 

Maznunda. vakitsiz bunama olduğu-
11,ll iddia. eden vekillerinin talebi• tize.. 

ırlne mU§ahede altına alınan Marika 
hakkında. tnbibi adliden ve Fransız 
hastanesinden gelen raporlarda, maz _ 
nunun on sene evvel böyle bir hasta
lığı olduğu, fakat sonra bu hnstnlığm 
ilerlemediğini \'c kendisinde bugUn a
normal bir vaziyet bulunmadığı bil
iliriliyordu. Vekilleri a}'lli sucdan Ka
dıköy ceza mahkemesinde de davası 
01duğunu, bu davnlnrm birlcştirilme
ı:;ini ve kendisinin gayrimevkuf olarak 
muhakemesinin devnmmı taleb etmiş. 
terdi. Mahk"me bu talebi yerinde bul
mıya.rak reddetmi3 ve Mnriknnm mev
kufen muhakemesinin görülmesine ve 
Kadıköy ceza mahkemesinden bu hu
susta matfımat alınmasına ve müdafaa 
ı;:ıbitlerinfn dinlenmesi için muhnkc -
menin 28 ~ubat pazartesi gününe bI
hılmnsma kn:raıt vermiştir .•• 

için öidürdilm. Fakat kimseye söyle. 
me . ., dedi. 

Sonra beni alıp Haceri öldürdUğil ye 
re götiırdü. Haceri orada çıplak ve ö
lil olarak gördüm. Hiiseyin Haoori pa
rasına tamaan öldürmilştUr. 

Katil HUseyin, ~ahitlerin ifadelerine 
itirnz etti. Bazı şahitlerin ifadeleri 
dinlenmek üzere muhakeme, 31 Mart 
öğleden sonraya talik edildi. 

Mahkemede 
bir palto hırsızı 

Dün Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesin.de soför lbrahirnfn ara.. 
badan paltosunu çalmaktan su~lu sa
bıkalı Na.zminin muhakemesi g&itl -
mü§tUr. 

Nazmi evvelce zabttada vetdiği ifa.
deyi mahkemede in.ldir ederek paltoyu 
kendisinin çalmadığrru, söylemiş, za • 
brtadakl ifadesinin tazyik ile kendisin. 
den almdığını iddia. etmiştir. Davact. 
nm şahitlerinin df n1enmesi için muha
keme 28 şubata kalmretır. 

Hapishaneden 
kaçan hırsız 

_... ~tarafı ı lnctcıe 

doktor Boçun evi ile o ci\farda ba~ka 
evler soyulmuştu. 

Kumkapıda, Sultanahmette de hrr• 
sızltklar olmuştu. İzler.den bunlan HU
seyinin yapt:Jğt anlaşılıyordu. 

Geçen hafta Rumelihisarrnda Emine· 
nin ve Kale ağzmda M ustafanın evi 

soyulmuştur. Emniyet ~inci §Ube ikin
ci kısım memurları ve mahatll zabıta 

memurları tarafından bıntılık:lann ol
duğu yerlerin civan sıkı bir kontrol al
tına alınını tı. 

Evclkl gece yansı Hü&eyin Rumeli· 
h:sarında Mustafanın evine girerken 
zabıta memurları tarafmldan görülmüg 
ve kendisine ''ldur !,, emri verilm"ıtir. 

Yaman bir sabıkalı ve çok atik bir 
adam olan Hüseyin, bu emre itaat etme
yince Rumelihisan poliı mevkii müret
tebatından Nazi( iamindeki n.zifcıinas 

Çinlilerin yeni 
ta biyesi 

Japonların llerleylşi
nl durdurdu 

Londra, 25 (Hususi} - Şanghay
dan gelen haberlere göre Çin kuv
veUerl şlmdl yeni bir tabiye kullan
mağa başlamı~lardır. Japonlar taar-
ruza geçtiler mi, kısa. bir mukave
metten sonra mevzllerini bırakıyor
lar ve sonra cenahlardan ve geriden 
mukabil taarryzlarda bulunuyorlar. 

Bu tabiye llk mu"·aftakiyetlnl 
Pupukov - Tientsln demlryolunun 
cenul>Unda göstermiştir. Bu mınta.
kada ilerlemekte olan Japon ordusu 
Çln kuvvetlerinin garp Ye şarktan 
yaptıkları hücumlar Uzerlne Suşov 

lsUkametlndekl llerl yürüyllşlerlnl 
durdurmağa mecbur olmuolardır. 

Diğer taraftan bir Tokyo telgrafı
na göre Çin tayyareleri tarafından 
Formose adasında ki.in Talho-Ku 
üzerine atılmı, olan bombalar 7 ki-
tinin ölümilne ve 20 kişinin yaralan
masına sebebi.yet 'Yermiştir. 

Chıkuto'nua bombardımanı neU
ceııılnde 9 kişi yaralanmıştır. 

.Japon .'Asabi., gazetesi, bu tay
yarelerin İngiliz mamuIAtından ol
duğunu yaımaktadır. 

Sovyet Rusya ve Çin 
Çin ajansının bildirdiğine gdre, 

Çtnfn Mol!lkov& buyuk eıcıeı Tl!llang 
dun tayyare Ue Hankova dönmUttUr. 
Bu akşam mareşal Çanka7şek tara
fından kabul olunacak ve Sovyetler 
blrıt~ıntn dahllt vaziyeti hakkında 
f zabat TGrecoktlr. 

Tahrg, gazetecilere beyanatında, 
Sovyetıer bırlliinin kollektlf emni
yet sırasetfno sadık bulunduğunu ve 
fakat beynetıntlel v11zfyetlnln mUn
foriden hareket etmealbe mani oldu
ğunu söylemiştir. 

f>IŞAHllAs 
• Bavyera umumi valisi ve nasyonal • 

aoıyalist partisinin müstemleke fUb08i •e
n general •on Eppe, dün Romtl v~ Trab u~ 
a hareket etmiştir. MalQm OlduRu flzcre, 

"general von Eppe, mareşal 8alb<> taratın• 
dan Trablus. müıtemlelfo serıislnt zl)'atet<! 
davet edilmiştir. General Romadan Trab
lusa tan•ore ile gtdccekttr. 

• R~y,b_apk mahaflllnd~ bUdlrUdUtıne 
ı&rc ıı martta topbnma il ~rıtnn• «).. 

lan hi tcdarlai" umumi heyeti, Ra1••l>ank 
merkez koml5fonundaki mfinhalleri doldu 
racaktır. Dıı toplantıda l\ayşb:ınk direktö
rn Sahlın tı:ılll'ı:ııırdakl para vaıiyetlne 
taıtllOk eden rnt~lder h:ıkkında lıa'f:ııt ve
rttdll tahınln edilmektedir. 

• Derlinde saHıhfyettar maham, Von 
Ribbentropun Londra veya Romayı ıiya
retlnln hallhaıırda musammen olmadıAını 
beyan clınekt.?dir. 

• ArşidQk Otto anne~ite blrllkte Brllk!lel 
den d{ln Parl~ vıa~ıl olmuştur. Anne!I ak
,am Otttl tekrar Bn1k&ele dllnmQ~tOr . 

• Fransanın yeni büyük ılçlıl Safnt 
Kentin Vaşinııona vaıiresi ba,ına gilmtk 
üzere rliln Nevyorka vasıl olmuştur. 

• Alman köyJatert geçen ~nekl çavdar 
ve buJday rekolteleri mabsutnnn 28 şuba
ta kadar hQkOm~te te&llnı eylemekle mD· 
keJJettlrler. Bu mahsullerle hayvanlannı 
beslemeleri menedilmiştir. 

• Şidıletli bir )'J1nE11n :l$Dlı Mııırda dört 
köyil yakmıştır. 23 Jcl~l ötmnş ve 900 ev 
yanmış!Jr. Hayran Hyiatı çok mühimdir. 

• Fransa ticaret anlaşmalar dlrekUkft 
Alphandın riyuetinde bir Fı-.nıız heyett 
8 martta Romaya giderek yeni Fran<>n: -
tıaıran ticareı mukıtvelesıni mGıakere e
d~ekllr. 

• Eski Amerika rehtcumhuru Hoover, 
diln sabah Brlikselden Llllte hıarelc:et et
miştir. llüprüniJeyh, bu ıehrin ünlversl
lesinin fahrt doktoru ünvanını ala('akhr. 
Hoover, müteakiben Parise gidecektir. 

• tngilhlerl~ lrlandalılar ara~ındaki ıtô
rtişmeler; dün de Valeranın hiç olmana 
ticari hlr ltlllf akdedllinclre kadar berta
raf cılllmiş olduiu znnnedilmekle olan lr
Janoa nh<feU m~eıe,fni tekrar ortaya 
atma11 üzerine nazik ~ir aafha;ya airmit
tfr. 

bir Hbıta memuru silihmı ~ullanmarun 
zamanı geldiğini anhyarak tabancaama 
sarılmı§, kanunun emrine itaat etmiycn 
sabıkalının bacaklann do'ru ateı etmiJ
tir .Çıka~ hrıun ni~ hedefini ıqır
ma:nıf, sabıkalının sağ ayainu topu
ğundan yaralamıftır. 

Sabıkalr yaralanınca ~Uerini kaldıra· 

rak tesrm olmuı, hemen bir otomob:Ie 
konup hapiaanc hastanesine götürül· 
müttür. Hüseyin bak"19nkla evvelce vc
rilmiı tevkil kara.rı oldufundan iyile
§ince Bursaya gönderilecektir. 

Sorguya çekU:ncc aon nınanlarda 

çaldıfı cıyalan Topanede koltukçu Fa
zıla sattığım itiraf etmiı, Fazıl bu aa· 
bah yakalanmıf. qyalar meydana çUra
nlmıttır. 

Vazifesini tam zamanmda hakkiyle 
yaparak fifnr etme~e olan. azılı lınam 

)! ~.,.,. 

--- -'1A olD" lıtanbıdda mevsimin ıonlarına dôğrw kmıdisini gl5stermek itiyadı~ ktJP' 
kıf, bu 3ene de Şııbat ıonlannda otd, det lendi ue c:Wn loılr bütün §e~~rıııı1' 
Zadı. Soğvk g6()d l!l/ınn altında be§i bulmu-§tur. Kar bugün d6 bir 
serpiştirmiştir. Resimde ,ehrm kar alıında gece hali görüZlıyor. _____..,,. 

ispirto 5 yıllık müdafaa 
fiyallannda programım,!~ 

Milhim mikhtrda tenzillt )'apıldı .- Bı$tınıfı 1 aı•t ti 
Ankara, 24 (A.A.) - lspirto flratıarııı- lfadeai,, olan ordumuzun teSl 1~ da ınOhim tenzilıU yapılmıştır. ~hizat programını ıa.nıaın ·,_! ,., 
HllkCımetin yıllık programındı, lnhl· harp sanayiiniıı daha. ziyade inİ1 atı> r 

ıarlara tııa.llıik eden kısmında •ıhhuı •• tevsii için alman tedbirlere dc~..,iJll' 
temlıli! tnnlliık edeo lspirtoların flya~ esıuı.>' 
larında tenıiliH yapılması mukarrer oldu· dilmek ve endüstrileşme .. ~ .. ae t~ 
Ru be)·an edilmi,ti. İcra vckllleri 2-8183 ordu ihtiya.cnu ayrıca gozonün etit111' 
sayılı 16·2-938 tarihli ktırarı ile bu ç~fil mak, bütün tayyare ve ınotörl 111~ isptrtolnrın tl)'atında milhim teulllt Ja· memleketinliZde yapılması ~~nuı ~ 
pılma~ını kabul etmiştir. nı hazırlamak, ha.va kuvveilCJ•r-" bd 
Jıugünkü ha)'at tartları içinde mühim t U .,. 

ihtiyaçlar arasında bulunan tııpirlo fiyat- dığı ehemmiyeti g8zönünde u ctı 1" 
Jarında yapılan lıu tenıilutla hükClmet mesaiyi pllnlaştırmak htı!Usun tıtl~ 
programında yer alan •altlcrderı blri51 mlş olduğu yilk!ek direktifler bA 
dııha yerine getirilmiı olıııaktndır. dadır. ..u? 

Gümriik ·•• Jtıhis:ırlar •ekilil#i fiyatlar- kıt'll"' bO 
da yapılacak tenzilAtı inhisarlar umum Başbakan Celfil Bayarın dJ 
müuürlüğfine teblii etmiştir. anettlği hUkilmet progra.rn=~ ,ı. 

Du tdıli~e söre, ispirtoların her çeşidi rneseleye ten1as eden ve kamu d ~ 
Jcln nyrı nyrı tc~hlt edilmekte olan fiyat- ktşlarla taavtb ettiği fıkr'alllf ~!.,oı" 
lar birlcşlirilml,tir. kUAt praı;· ~.11 

Eıkl fi)ıtılıırı, kolonya b.plrtosunun 140, lai'dı ~ "Teçhizat ve t~ sf P' 
ııaf ispirıonun 130, mugılyy<r lıpirtonun mJ1.a devanı edeoeğit. En son ~ 
130 ve 120 kuruş olm:ı.ı;ına mukabil yeni harp vasrta.la.nndan benUz ıbtiY' ~' 
fiyatlar h.ıpsi için 90 kuru~tur. ola.nlan da ~mln için ayn blt-,.·Jll, 

Tu\'alet i$plrlo ıı yarım litrelik şişe .. .-\1"1 '""' ,t. 
tein de 70 yeri ne 50 lun.ı~a uıııııcaktır. gram yapacağız. Bu Pıvo• -- 0ıııı1 

_Yalı:ıJacak ''bo)"ah,; fsptrro ıtıtoıl 68 ket dahilinde yaptlnlll.SI kabil ı ti" 
yerine 41> kuruş olacaktır. memleket da.bilinde imal ettlrr:ıtf ıı ~ 

1 - Kolonya v" diifcr kokulu .ıtılar ya- smı lhtJV& edecek ve karaı ~le~~ 
pılmakıa kullnnılrlı~ı gibi büliln Mhhat h!~& 1<\ıvvctler!mizin bu kab_ı _ 
'Ve temizlik lşlı'rlııdc de ku!Ionılma~ı milnı ;

1
! ;_,J 

kfin olon kolonya :bph1.o u: şlınt!I}~ ka· \n tyaÇlahna şamil olacalCtrı'~'J 
Wır >-:lnıı kolon)'acıl:ıra vcrlldilll halde· • Vel(f!Ier heyeti 22.2·938' ~ 
ıi~di her yerde "• her isteyene lıtedllf Genel Kurmay ~tkaiıl Tevsi ;Jıi'!'t' 
mıklarda s:ılılncaJ.:tır. . ~ huzuru ile to lanarak. sal _.,'! 

Kolonya lsplrtosunun sar i~plrtoya na- p ve tfl/V ıf'. 
zarnn ftıı-kı, t~inde bir mit:ıar kinin ,.., tar makamlann bu direkt1f·rıefU'f~.ıJl 
bergnmol lıulunmasındadır. dahilindeki hazırlık ve teklı C#r 

2 - Mü~tnhıoral IAbo~aıuvnrl~rına, ıa- kik et.mittir. Dün de ~~l<aDft ti, 
nayl erbabına tag)•l r edılerck Jıtresl 130 Ba ' f u•· lt da rnati~ ... ~~ 
kuruştan, eczanelere tencllirdiyol imali f· yar m ~ 6 ır;l a rn 111uır . .ı• 
çin iyotla tagyir edilerek 120 kuruştan 11 mUdatu. veldllerimtiden ~.~ 
verilen musnn-cr i~pirfo fiyoh ~O kuruş hususi enen.men toptanftt"l!k ~·-
olacaktır. lik yeni bir milli mUdafaA 

3 - Kııminnıo, gaz (){'ftklarntda, lüks ıtım teabit edilnilştir. 
balnrını yalımnkta kullıınılan boyalı ı,. • ,. 1 
pirtnnun fi)·aıı da 68 kuru,tan 4o kuruşa • ., ~t~/ 
indirilmiştir. F'ranatzca "Le Temp8 srııı• 'tf 

Giıınriık v~ lnhisarl:ıı vekil!Iai" iwlrto manyanm Krupp t~a~l ii ıt~jr 
fiyııtlnrında yapıJ:ın bu tenzilattan barkın den 20 denizaltı gemlsı sı?31" t)iO ~ 
tamnmlle istifade cdebilme~i !cin lcnbeden B h&~adf Jı6I 
t•dblrlerln alınmo~ını lktl<öat vo ıtıhhıat ve mizt yumaktadı~. u kdirde ~fi 
içtimaı muavenet •ekAlrtlcrlnclr.n ayrıca ruluğu kabuJ edıldlği ta 111uJ ti 
ricn c?lmişlir. parf;,in bet eenelik ınill~ ~); 
Sof yada t~vklfıer programımıza dahil oldUğtJ ııı•~r 

MalQm olduğu üzere, d.ona.Pb''l~~6' 
Sofya, 25 (A.A.) - Çtt~I partisi- si .. ., 

ne tnen&up eski nuırlardan tkl kişi !$imdi beş denizaltı geını j\Jıı".ıı> 1~· 
tle sosyalist partisine mensup eakt tadır. tkisi Hali~te, ikisi ıııfl Jı~f( 
bir uazır, sabık nazırlardan Vazlliet· nört denizaltı gemimiz de ~tı ı&l~ 
fn evinde içtima ettikleri btr &rrada •tedtr. Bu heMba göre. d~~:.: ~tı1~f 
tevktt edllmlşlerea de sonradan ge muz yakm bir zamanda o ~--it' 
ne serbest bırakılmışlardır. tli blt P" 

Nazırlar yakında yapılacak o!an mürekkep c;ok kuvve tlf 
intihabata nazaran sfyast t~tımaları cek demektir. toıılıl) e4 
meneden kanuna mUstentden tevkif k" bin tr ~ ıı. Almanyaya. se ız . de b &I" 
edllmtşıerdt. kruvazör sipariş ettJğitniZ te~b 
Oörlngtn vordutu det eweı söy1enı1mıo ve 

domuzlar memlçti. ti~ 
Vanıova, Z6 (A.A.) -Retsfcnm- otlJrliı 

hur ve Göringin iştirak ettikleri av Karaya 
partileri diln Blolovleza ormanların-
da. başlamıştır. va p• 1 r ~: 

Görlng şimdlyo kadar altr yaban lıııl olıı"ısf ~ 
domuzu, bir tilki vurmuştur. Bu sabah Haliçte bit~ ":,~ tt 

. • 8 J1 u ıtb'ııeı ti 

GABY MORLAY' 
Haliç idaregının kU gll _.{lJ' f 

bu sabah yedi bııçu ibi ı;,-(41 ç 
m1• her sabah otdulU g bri1'•1' 

2• d 1'i fa ,,,,., 
uv~usuz Sütlilte ve civarın a . aıısııtut'• del' ,. 

ll bıauya gelen amelel~~ •• sıınıı ~ 
GECELER Vapur saçın& fab • .,,rıo~ ~,,. 

çerken Ar.ııbaltaP :.p- ıJf ~ 
karaya otunnuıtur: f a1"t ~9 ~f .,. Filminde 

Pazartesi nk•amı ıon sür'atle i~letını~. b&J.Jl&J1S \1'•~.ı 
v •--·'daın&JJl'f· ·ıtit· r 

S A K A R Y A • d rindcn JUınu • t ttteı:ıı1 ,~ ..Alf .A! a düdük çalarak ınıda -2 ıııı~"' ~11 .. ~ 
----~~!!~!!~~!!!!~ ·dare111 _..d~ l'f' = dan Haliç itlctaı~ 6 nıı--rı"-l şı· 

miı, vapurun yar ~0ıcul•' ~.()il 
pur g~nderUınlJtirdır.' v·~~ 

yakalayan zabıta memuru Nazif, Emni
yet Müdürü Salih Kılıç tarafından teb 
rik edilmiş, aynca kendisinin takdir e
dilmesi için Emniyeti umumiY.cye mil· 
racaat olUlUJlu~tur. 

la sahile çıkınJ!lat ~..-
ı Jeye kadar y~Ud 
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Istaııbulı 
im aha il em 
terinden 

e bakımsız 
liAllcl\lN TARiHi TEF'RİKASt: 7 \azan t 

A. Cim 
\'ulkıılan •eren: Donanma KomodorluAu BalkMibi Hinb•$• lb~n 

liO:nıkaır., donanmanın DcDma
bahçe sarayı önünde veDlaht 

danresue karşı karşıya 
Vatmasını muvafık görmüyor 

h ~elerler toplandılar. Top tevcıhi ı suz geçirdim. Nasıl olur, birader; ge. 
~ kında bir şey sordum. Mesafe ve miden kimse ayrılmadı: burada bulu-
ek~g_ahı değiştirmek lAzımgeldi. Ne nan arkadaşların bunu ifşa etmelerine 

bi;81~12• birader. şu koca öküz ıfürlisU imkan ve ihtimal veremem. işte buna 
tl.irlü doğru bir nişangah tanzim bir türtu akıl erdiremedim, siz ne der. 

ernedi, Bu çavuş o1acak herife: • 
- Sen tanzim et b~kalrm ! 
u~~irn: elJeri dolaştı, nutku tutuJ
i ' hır tUrli\ ooreremedi. Şimdi siz be· 
~ Yerfrnde olsanız ne yaparsınız Al. 

!\~kına ..• 

~o~abuıt kantan sözlE'rinin bururnifs 
nıden ale\'lenen bir esabiyetie ça -

8. dön.rnUR: 
..; Ravdi dı>fol buradan her,..elE'. blf 
dl 

1
' belaya sokacaksın. tnan. P.VV{'J~ 

~tını korıımak kin topunu öğren, on-
~·Sonra namaz kıt.. 
~ 1Ye c:ıkıı:mışh. Rauf ve Vutf bey 
d'"ı 8ilvarivt beraberı alto kama~sıne 
\~ «rtderlf'rken. kindar J?Öz'erle ar 
dl kllldnn ta kin e<'on ıuc;tu Ç&VUIJ ken. 

endi,.,e sövlendi: 

"-;:_ Cidt padişah ve şeriat haJnf ! ala
;;ın olsun' 
~ . 

siniz? .• 
fld mif"afir kanbın biribirlerine ba

kı,tılar: böyle nazik ve tehlikeli bir 
zamımda funılt taş'unhklarla Kabuli 
kaııtanın hem kendi bnıJrnı nara vaka· 
caı?tna. hem de arksıdac:ılnrınt fel~ke
tt> ui!ratsıra~:nsı hl~ şiiphe ~·oktu. 

Nihayet mıuıiferler kalkhlar: Ka . 
hııli knntana Hqnıirli"'edP kararl:t~trr
!hkl:lrr tııv~fw~leri tekrnrlııdıktan f!On. 

ra mt>rrlh·en ba.~mıfa bek'iVt'n istimbo
ta atladılar, aemilerlne döndUler! 

31 M"rt sııb"ht İstanbul karıb bir 
snınun doi!u~uyla uyanrvordu. Hava. 
kt~un kadar a'hr, yafhnnrlu. tvice 
ka~'l'Pt venon bfr l~lukfa ~-OkTOvdU. 

D"hıt ~afak sökt"rken k0<'8 ~hlr. Os-

biri 
Şişhane 

yokuşunun 
hemen 

yanı başındadır 

x. . . 
~' ~i 'Rabulf bevfn kamantsmda kah_ 
~1tirıi fçerterken, Rauf ve Vam 'et, vaziyetin nazik otdu~nu. bu 
~ llda b5vle ufak meseleler lc:in 
~ar şiddet göstermesinJn hfç dt> 

~lrnad ~ı. dflnkU Mdl~f"flln lft. 
ltt\"' "' verı-i.,, nldufunu dUştınOr · 
'""' ~ \tı sabahki vant,3' l~in dıth" 
difı.. "tl~e'E"re vo, a~t',.~t mOnuip 

m""''' fmn"nıtor'ı•~nnun vUzleT<'e se • 
nelik payitahtı, sfllh seııı'erfle uyan -
mı~. Dllvutpqa kıştaın fıııtlkamptfn • 
den ~len ton J!'ilmhnrtntt"rf ~hf" l11tl· 
kmrn kaln'ertnl bUyUk bir korkuyla 
doldurmuRtu. 

Eme1;yemez mahı:ıl!esitıdeki Acıçe§me '1e çamaJır y17:ıyan 1.aduı ve b1t m.n
Mllenin aiizdtJ yol"lanndan birini Hal>e rciyc !Jöstorcm me1.tepli çocııldardan 

Bir .-rıltıt bOvUk bfr br-ııtııı••-.. nf
nvan tsta,,bulun hf"!' ~vdPn bihaber 
hRlln korku ve dehBet içinde kalmış· 
1ardr. 

ı biri .. 

c: !il'\ • 
l{ llda-'tı.rma anlatblar. 

!h. ~'I bev lSn~ bu ı~'f''°' mn11s~a· 
lar, '1t latedl. fakat ~IAhm lemp. 

tıtl'Jı bıu,u ~ir olduğu kendisine anla· 

U k ~ temf7! kR1n1f vat•n•ever F'ttbu. 
\fı. ~~"" m~eıım bir tavır ve bUyilk 

~ı· 1rnivette: 

Dar so1(alfl"rm bf~bfrfne ~km pen. 
cerelf evl.-rinde b1t"nıırttn. ,..;.1a.,an ~ 
eu1r ve kıu!m ~'eti vO'k~lfvor. Mlmf_ 

ten- to!'lıtnıtn @ıır,'•ht,.r mf,.,ıtr.-1E>~f' 

ııatA Vf'"en müezzinler bu korkuyu art
tınyordu. 

- ~raba ne vwrd1! 
- Sıncakı~erif mi r.•~1ştı yoksa! 

Bankalar caddesini geçip, • Şişhane 
yoku~unun başladığı kısımda, sol ta. 
rafa, yani Çeşme meydanı istika.meti
ne uzanan bir takım yollar vardır. 
Bunl&rd&n. eekideıı köeeahıde- bir poJI• 
klilbeaf bulunanına sapmaz da, yokuş. 
ta biraz ilerlerseniz. Şişhane cadde -
sinden, on metre a~ağıdan geçen yola 
inen dar ve eski bir merdivene raslar. 
muz. Kimbitir kaç kere önilnden geç
tiğiniz halde ihtimal farkmda olma-

lon,....._ ~t'!ltf deAf. ~vlf! n'enn: hM-tı.,.., 
~~ Söylediğiniz gibi hareket ede • - Ne olmufjt'J böyle birdE.'nbire! dığınız bu merdivenin tamamen a.<{ın.. • 

t.... ltllhtıtt kal"ltan'll'I bu cevııııbf O~rfn.tı> 
~"'e. 1 ~'"ttt '"'n tıtdll eden iki misafirle 
d~ !Vfik ıUvarisJ konu~atarma ··11...., 
~.~1,1 ettiler. lrnce ~z. talim. bmtr 
~I ~ llzertnde d(')la~ı. Nnaretfn 
l'tıı1, ller ıfnarf~ etmek tasavvurla
~ ~ ~h!S(>ttfler. ·Mf1'affrter P.iı!t'tek 
~, da !6z{}. tekrar. jl'avrttabft va. 
' h ~, Urdfter. Rauf bey Kabııtt kap-

tab etti· 
....... ~ . 

~lıtl!et •l"de"'lm. dedi. biz. ı,fmdflik bu 
t\~a \?e l!iddet sistemini tamamen bı 
ltt1 )1, efrada ka~ babaca taVU'. 
""-~ "e ~·~ it ~flr&t h;•tertvle hıtrekf't f't· 

- MMkof ord"'"" a""''ZTn hudutta. 
n ri~cvfn ,...ıt..,.ft.,ht k"'"'''"T"'"'" "'' "~
V1'!"9"!T~htrd1? Bu top fle!!lf>rf. tUfek gU. 
rliltit'eri. nıır11tar, bafnema ve koşuş
malar nevdi ! 

Sabah karanlı~ fstıınl:ınl h11ltmı111 
korku ve cfehşet kinde bnnı1lt1n (timıı.;._ 
htnndıı bu ıuatıer birfbfrinl tılldn edi
vor, 10kaklarda aillh atan. "'~erfat Is-
teriz., ''kahrolsun fttihat<'tlar,. .,padiq 

hım QOk ya..!}& .. diye bağnean ukPr ve 
bqıboztık !Urtı'erl k01JU1Uyorlardı. 

f şte. 31 Mart 11abah1 C3Dlallb tan- l 
hhıin k""'' ynpraklaruıdan blrfni teş- l 
kft eden bU\'ük irtica hareketi böylt 
bfr ihtil~lle ortaya çtkmı~tı. ~Ultt '\rarta~ttrrt•k. Kuada ba~ Yol· 

I~ d ar Yamldı~ı duvduk. Runun Rir d•ldlca idnı1P. ~nvuşluktan pa-

~ı~ "'ll"'kUn IY'ertebe efrad11 hfs. sahğa kendi inhasiyle yükseliveren 1 
~lf!adeden fzln VPnneme'c fl'fn 11ebPb. I ('Rqmdn <-11,rı1<1. ~ya.sofya meydanm. l 
~'lltettrıı dflsUndUk. ~n de buna göre dakt sma kahvelerden ikincisinde lhtt-1 

mıo buamaktanndan aı,ağı inince in
san kendini bambaşka bir ~lemde bu. 
luyor ve kurunuvwrtat f"'Rnzaralarla 
hemen burun buruna geliyor. 

Pislik ve bakımsızlık fcfnde yoıtar, 
eski hnrab evler, sağa sola kurutmuş 
teneke ktubeler. tam bir me~bett" ol • 
muş arsalar. M metro öteden ~eren 
şehrin en f şlek caddesile ne garib bir 
tezııt teşkfJ ediyordu. 

ltk ras~eldiğim bir çocuğu yolundan 
9e"irdtm ve: 

- Bura.um hmıJ nedir oğlum, diye J 
sordum ..• 

- Emekycmez mahallesi, Tutsak 
IOkak ... 

- P~kl, ne dertleriniz var bakalım 
sizin? 

- &on buralı de~ilim amca bey, t
!~~ bir c;~e var, orada mahallenin 
~ocuktan oynaeıyorlar, kendilerine so. 

t 1'tı.,,11edersen iyi olur. lll kuvvetleri kararglhmı kurmuş: u-
41 11'.. k nınuz. .. 
~'lk~t a.pta.n bunun Onrtne havle fa~ bir 'ıam fskem'e berinde bacak Yanımda yUrOven ve f~ne f~ne 
'~ttı~deceğtne söz Yerdikten 80Dl'8 bacak lao&.ilne atm", nargilesini to1rur- etrafmı Bevreden foto AH ile beraber. 
'~· datarak "1JUl'luz hanoltt"ttn kanlı emfr. tekrar Uerlt'meve baş'adık. S:ı.<mnız-
~ ~ akşam, geç vakit veliaht Re- lerlnl 11.<tvunıvor. Ptrafmı sal""n ve ma- da sotumuma gittik~ daha kötU man. 
~'1!-tlıdfnfn mafvettne mensun ve hfvetfnf anlıtm11cfqn Osterillf) dfw zaralar belirmeve b!!~lamıştı. Fal(nt 
fi> bıt' ~lvett mukllt!de9eve men • havkn"Y!'!an maiyetini l\lr&ya buraya bahsedilen r;e,nenin önüne gelin~e. bu
~lnt ademe ~ldf. Bana. Ref&(f e- eevkedfvordu. rada haraphılTn ve b!\Jm.,!'!rztığm son 
ı.. "°'ht~1se1amnn teblll ettikten son - Sokaklarda sa.nklt, cUppelt h~ca ln1. derer.e9inl gördtik dfvebitirim. 
~141~ e\ttn efrada t~ bumd11 ıl'v- melen. korkunc: eekiya çeteleri gihf Srvalan dökülmOş, duvsrtan ~ök -
~ 1t~,,~ı'~rtn nııhevne a~ftdf,lff. dolqıyor: evler buıhvor, tnıııan'ar nl- mUş ve bir harabe halini alm1ş olıı.n 
~ h ~"'n dnn a1',_,.m,.11nbforf BT'n dUrUlüYor. her sahada ctzll emeller <-e<{'Menin sa~dPn ynkan do~ tr1er-

~'~"'8I '1.lhna "''"dttltn•. ROnlfA- tatmin ediliyordu. diventt bir yol yiikeettvor ve solundan 
" 1 ~l\~ fSted,.,,tıen ctnnanmı..,m Dol. Tam bir ana baba gUnO yq&nt)'01'· da aşa~ doğru bfr yoln,,_ iniv(')rdu. 
~ "-"'-' ~l'avt CSnOnde wlhıbt daire- du... · Bunlara yol demek dom olur muv. 
ıtı:.~ltlf arw,"'8 V&tmumı muvaftk Mecllel mebuu.m bumak, Htlseyin du bilmem. He'e merdivenli kT~mııfa 
d 'ti "'"' llt. '1nıdf'f1' heofmlzfrı wft. ~hl beyi p~ak f~ln saldıran vUrOmek tein ade•l cayıbultktan l'n· 
~ ~kf'l'I:• bu ~eldlde u"1ırmh1rlar • la! kilme~er. hatalı cinayetini lelemlt, l lamak tlztmgelirdf, dersem. mUbal~ • 
~ ~ l\'lttr "Tnf tav~fve ettt"fnJ, ~ah@. yanbtlıla kurban olanlarm bqlannı l====-============= 
~'"'attı """"ıt talıkltrata lm"''""dT'h· sU.ngUlerin ucun'\ takarak caddelerde l mUş. birer tarafa savuşanlar bayatla-
~ 1~ bu .. Giderken de, "efendi haz.. gezdirmeye baelam,ıardı. ı rmı kurtarabilmişlerdi. 

~ ıı_ber 1lll tamamen teemıs edece her tarafı sarnıı~. Kıılalarda mek· anda aanvermletf.. 

IJıı sel yatağımı yol denebilir mit ' 

ğa etmemiş sayılırım. Koca koca hen· 
dekler, çöküntülerle buranm bombar-

dımana uğrnmıa bir hali mrdı. A.şat:ı

dnki yola gelince, buranın halini yu • 

karki resimde dahıı iyi ve canlı ola· 
rak görüyorsunuz. 

Küçliklü büyüklü bir stiril taş yığı 

nı yetmiyormuş gibi, sağda solda eı; ·i 

teneke parçalnrı, ve bin bir çeşit çöp 
artıklan görlinüyordu. 

Harab çeşmenin bn!imda çamaşır yı. 

kıyan bir kadından izahat almak iste

dim. Fakat o işinden başını bite çevir

medi, kaba şiveli bir Usanla: 

- Ben bilmem, ben bilmem .•• 

Devip geçti ..• 
Çcşnıe.nin kenarına yı~d·<;,ı çam~ır

tarmı uğu~turmaya başladı. 

O soğ\lkta, buz gibi suların içinde 

valınavak c;alr~ı or ve üşümüyordu ... 
Etraftn konuşacak b:uJka insanlar a. 

radık ve nihayet Uç mektepli çocuk 

bulduk ... Bunlar evvela yanayakıla 

yolların halinden b:ı.hscttiler. Pisliği 
anlatt1Jar. Sonra d:ı: 

- Bütiln bunla.r yetmiyormuş gibi. 

mahallemizde ışık da vok ... diye söy
lendiler. içlerinden birisi: 

unutulmuş bir mahalle ... diye ilave et-
ti ... 

Çocuklara. kadmm çamaşır yıkadı· 
ğı çeşmeyi sordum. Verdikleri cevab 
§U oldu: 

- Acısu ç~esi... Fakat bütün ma
hallenin işine ynrnr. 

İçlerinden birisi arkadaşının sözUnü 
kesti: 

- Yalnrz artan sulan bir kanat va. 
sıtasiyle ltığıma aksa, o zaman bu «;eş
meve hiç diyecec;imlz kalmıva<'ıtk. 

<:ıimdi nekadar su artarsa yotlar:ı akıp 
duruvor ve yazın çok sivrisinek, kışın 
da daimi bir çamur yapıyor. 

Çocn"un bu sözlerini pek haklı bul. 
dum. öniimUzdeki voku~un hali Vt> ~a
Mı. trrl'tn artan suıarm yolnn ortasm • 
c1t1n a ttP gitm~l bunu gösteriyordu. 
Çocuklara: 

- Mahallenizi biY.e biraz gezdirin. 
teklifinde bulundum ..• 

önUmüze düştUler. Hepsi biribirin • 
den berbat bir yığın sokaklara girdik 
çıktık. Bunların ortada bırakılmı" ta.. 
vuk leşlerinden çıkan kokularla bu -
lanmış oıantan ve bu yazmm arasm.. 
da görece~inl.z resimde olduğu gibf, 
tam bir sel yatağını andıranları da 
vardı. 

Çocuklar hem bizi gezdiriyor, hem 
de: 

- Çok zavallıdır bizim mahalle .•. 
Analanmız, babalarımız bugün fmmt 
bulsalar, bugün kaçacaklar buradan a.
ma, ne yapalım ki, evler kendi malı -
mız. tster istemez oturuyoruz. Diyor
lardı. 

Dolaşa dolaşa nihayet dar bir ke .. 
mcrin önüne gelmiştik. Burası tarihf 
(Yanıkkapı) kemeri idi. Ve kemerin 
öte tarafında, daha kötü, daha bakını· 
sız, tam manasiyle bir kurunuvust.A 
mahallesi vardı ki, bu mahal1enin hali. 
ni de gelecek sefere yn.zacağım ..• 

HABERCi 

U3~fla 
25 sun.\ T - ı D3S cmrA 

18 30 plfıkln cl:ın~ musikisi, 19 lconfe· 
rnn!>: Ali füıml Akyüz {Çocuk terbiyesi,) 
19,30 Jl.,yoğlu lı:ılkcvi sö .. terit ikolu tar~· 
fınılnn bir tcm'!il, Hl,!i5 Bor.sa haberlcrı, 
20, \'erlin Bızn ,.c :ırl::ıdn~lnrı tarnfınrlnn 
Turk musikisi ,.e lı:ılk ş:ırkılnrı, 20,30 
hnv:ı rnporıı, 20,33 Ömer nızn tarafınd:ıtı 
or:ı 1ç:ı !'iÖ) Iev, 20,45 Mnr.:ırrer Güler ,.e or
koıln'iltırı tnr:ıfındnn Türk mn.,ikisi ve hnlk 
şnrk1lnrı, (s:ıtıt n:nırı), 21,15 Mnstnfn n 
nr ·nılnslnrı tnrııfınd:ın Türk mnsikhl ve 
h:ılk "nrkıl:ırı, 21 .50 orkeslrn, 22.45 af:ın~ 
hnherlcrl, 23 pliikln solol:ır. opera v~ orıe· 
ret p:ırçnl:ırı, 23,20 !'>on h:ıherler, ve crle
ı1i ııiiniin programı., 23,30 son. 

nt'Klll~S: 
18 numen hıw:ıl:ırı. 20,10 varyete kon· 

seri, 20.·15 ıı1:ıklo C:ı,•:ıllerin Husti:ına ope
rnsı. 22.20 pll\kln1 p:ılyato openm. 

mm 1 PR~TB: 
18.2:i h:ınılo, 20.30 openıı1nn t~msll 

nnl-li (perde nr:ıl:ırınllıı sisan orkestrası) 
21,20 r:ızbn n t. 

mmr.tN: 
18 plynno kono;erf, 19 bando, 21 pJAkla 

22 temsil, 23,30 scrcnallar. 
/lO.U 1: 

20,::ıo rnıh·o orl:ce!ltr:ısı lnrnfınıbn h•· 
fir müzik, 22 opera orkestrası, 24,15 cııı· 
h:ınl. 

\'Alı'~Ol'A 

19.10 caz plfıklnrı, 21 senfonik kon~r. • 
\'/1' Nı1: 

2'l.25 roch"o orkco;1r:ıı.ı. 21 Frnns T~ha· 
rııı co;crlcri, ( nic::ır T:ı\'ht'r ve Marsıörit 
~nrlo s~) livt'r~':lerdlr) 23,20 milzlk, 24,0!ı 

~~a~ .;:ıruvorlar kf. <'emi~tf mu- Karada ihtttru a!mıe yilrOmfi31 mec. ihtilal az zamanda krş1alardan med· 
bıı._ '°""e \- ~"'1it11hn1131 hal f<'ln bir tisi mebUl&ll daltlmış, mebualar birer ( rese odalanna. medrese odalanndnn 
~~ ~,,..,..,. f"ıth ~"" hır 11~ va· ttırafa ltmnltler, hOkft.met dafrelerinln ! fırsat kolltvan vıı~a,.,111.rm kfübe'e. I 
~~ '!!~ lkt de ka!lb bflo ıafhfttfaL 

1 

kapıtan lrapanmıt, fhtitilln a1evterl ı' rint- kadar u,,,..,"'"ıo. bUtUn tehrl bir 

ver,, dedi .. Geceyi uyku- tepll u.bitlerden ele geçenler öldUrill. (DtMlmı var) 
~:__~~~-=-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Çöpçünün yüzlinü tam bir haf • 

tadır görmedim. I"'imbHir daha kac; 

gUn de göremiyeceğim. Burası sanki konserin devamı. 



= 
On senedir yakalanamıyan hırsız 

Grenobl Arsen Lupeni 
zabıtayı gene atlattl 

Evi muhasara eden polisler, im sızm haykırışilc 
gerilediler: 

''IKa~oyo lkuraHrsaınız evn ve sn~D 
dlnamDfbQe lhla~a1\?a lUIÇCYJraıca~nmY,,, 
= 

Fransada Grenobl ı.abıtasının on se.. 
ncdcnbcri aradığr, ynknlamağa uğraş-

tığı bir hırsız \ardır ki, şimdiye kadar 
ele geçirilmesi bir ülrü knbil olama · 
mıştır. Kendisine Arscn Lüpen adı ve
rilen bu yaman hırsız, 300 sirkat \'ak
asının faili olmakla suçludur ve pesi. 

ne düşen zabıt.ayı bin bir düx.enle at. 
)atmakla maruftur. 

meydaııa çıkarılmıştır. Bu sandıklar, 
Marsilyaya scvkolunmak üzere hazır. 
lanmıştır. 

Polis kamyonu, eşyaları polis mü -
dürlüğüne nakil için on be§ defa gidip 
gelmeye mecbur olmuştur. 

!Iacih diq.o.r, ki: --- ---- --

Bu haftaki 
futbol maçları 

T. K K. lstanbul Ilöl9esi Ha§kaıılt. 
ğmdan: 

26 - 2. 1938 CUUARTEfil GÜNÜ 
YAPILACAK MAÇLAR 

&!şiktaş stadı: 

Kasımpa.şa - Feneryılınaz B takım· 
ları saııt 13,30 Hakem Rıfkı. 

Fenerbahçe • Süleymn.niye B takım. 
tarı saat 15,15 hak('m Rıfkı. 

Taksim ~tadı: 
Üçok - Güneş Milli küıne maçı, saat 

15,30. 

27-2-1938 PAZAR Gü~O 
YAPILACAK MAÇLAR 

Fenerbahçe stadı: 
Altmordu - Ortaköy A takım lan, cm.. 

nt 13,30, hakem Tarık Özeren. 
Hilal - Beylerbeyi A takımlan sa.ıt 

15.15, hakem Tank özeren. 
Beşiktaş 3tadı: 

Topkapı · tstan.bulspor B takımları 
saat 9,30, hakem 1. M. Apak. 

Beşiktaş - Vefa A takımları, şild ma 
çı. saat 11.15, hakem t. M. Apak. 
Doğansnor • Anadn!uhisar A takını. 

lan saat l::l, hakem Halid Galib. 
KaraaiimrUk - Galata Geneler A ta· 

kımlan. saat 15. hakem H:ılid Galip. 
Taksim stadı: 
ÜC'nk. Fenerbahçe. milli küme maçı 

saat 15.30. 

Fransız gazetelerinin ,-erdikleri ha· 
bere göre. Arscn T.üpenin geçenlerde 

senamı Gilaırekete 

bir ev .lo t>!du&ı.ı haber alınmış, evln et
rafı polis ve j~ndarmn kuvvetleri ile 
çev1·ilmiştir. 

Fakat, azılı hırsız, kapıyı açmıya
cni;'lm, ~ayet zabita kapıyı kırmak is-

ter.sa C\'i, din~miUe havaya uçuracağı. 
nı söylemL:itir. 

Müddeiumumf, herhalde hırsızın dı. 
§arı çıkmak, kaçmak istiyeceğini \'e 

o sırada dah:ı koLy . yakalanacağını 
düşünerek, zabıta kun ~Jerine yalnız 

evin etrafını muhasara etmeh:ri emri
ni vermiştir. 

(Arsen Lüpcn), hayatını tehlikeye 
koyarak apartımanm çatı arasındaki 

penceresin8en, tıpkı bir canbaz gibi 
karşıki evin damına atlamış \'c kaç
mıya muvaffak olmuştur. 

Zabıta, hırsızın saklandığı eve \'C o
daY,a girince, yalan söylemediğini an-

lamıştır. Çünkü ortadnki masada bir 
dinamit bombası, bir makinelitüfck, 

bir re\'olver ve birçok da kurşun bul. 
muştur. 

' Bu serserinin bayatı merak uyandı-

racak kadar enteresandır: o, iki türlü 
yaşıyan, iş v·~ şahsiyet sahibi bir adam 
dır. Gündüz küliıhlı, gece silahlı kabi
linden bir şey ... 

ltalyan tebaasındandn-. Otuz yedi 
yaşında, yakışıklı \'e şık bir adamdır. 

1927 dE: bir hırsızlık yüzünden mcmle. 
kelinden kaçarak Fransaya gelmiş, 

Grcnob1a yerleşmiştir. Burada, şeh • 

rin en maruf ve zengin terzilerinden 
birinin kızıyla evlenmeye muvaffak 
olmuştur. Terzi, Alsas • Loren cadde· 
sinde b!.iyük bir apartımanda oturuyor 
du. Sakaroti de (Arsen Lüpenin ismi) 

ayni apartımanda bir daire kiralamış
trr. Gayet terbiyeli, C\ ini ve karısını 

düşUnUr, kayınpederine, annesine son 
tlerece hürmet eder bir adam. Ailesi, 

gizli hayatını kat'iyyen bilmiyor ve 
kızlarının böyle iyi.bir ndama düştüğü. 
ne memnun oluyorlar. 

Birinci Selim, l'ılı ... n·ı zııı)tctmek 
Jmrnı·mı \.'ermi!;'tl. 1.~unun l<;in, bir 
tnrnttnn onlu:>·n hn7.rrbyor, bir tara{ 
tan da tarihleri hwcliyor, islAnı h\i. 

J:Unıdnrlar:ılıfu hsın ne suretle 
rothcttiklcı·lni tetkik: e<liyor, bmılaı· 
dan <;ıkar<lı~ı malumatı bir hareket 
dU turll olnrnk knlln.nıyordu. 

Yavuz t:u·lhi eserleri okumktnn 
on uz bir ZC\'k alırdı. (Tarihi V:ıs

saf) ~( c;;n m Attı. beylol' tnl'afm<lnıı 
no ımretlo ?:llJlf<'dlldiğino <lnlr pek 
çok maHıınntı tun·I olclnğu için birin 
el Selim, hu ldt:ıhı clin<lcn hırnkını
)·or, her nol~tasmı a~·rı nyrı inceli
yordu. Hnttn, (Tnrihi \"as ııf) ı baş 

ka kitaplarla. hcrnhor, hir s:ın<lık 1 
lçlnrfo yanımla ~iiturclü. 

Seferde bir alnn csnnsındn snıı<lık 
yağma cılilıli. Pıuli~nh hııııa mütecs 
ı>lr oldu. Hele ('furlhl \"assnf) m 
ziyıunı\ çok liziihlii. 1\lı ırı znptcttik-
tcn sonra, 1\lc\U\nn Şcmscddlno em
retti, yeniden ynzclnitı. Şcmscd<lin 
)irntl be';' gUıulc lm l';'i tnmnmlatlı. 

Hiı'incl Selim, ;\lısır seferinin bU
tüıı gül'lliklcriııi, sonsuz <:fillerin znh , ' metlerini, tnhnmmül edilmez yorgun 
luklnrı clüşUnmüı;, onn göre tcrtlhnt 
alınış !'Cferc hu suretle çıkmış, çiil. 
lerc <lnlnuştr. 

O manh orduı:;n, Kum clenizi orta 
~anıla, ya,·nş ya,·:ış ilcrli~orclu .. Ordu 
dn, ı:Uzhle kumnıHlnnlnr 'nrdı. }'u
kat, avnş başln<lı~ı znmnn, en <;ok 
yararlık giistcren Sinan paşa oldu. 
O, kum hulutları içinde, hnrut du
ınıınlnrı arn.!>mda, dü';'mnn snflnrmn 
do~ru ntmı f'Ür<lü. lhtiynrhğmn mğ-ı 
men, dUşmnnla hob.rnz boğa7.n., kılıç 

kılrca \·unıştn, clurmntlan <:arpıştı. 
Ynrnlnnclı~ı z:unıın, yine snva' 

meydn.nındnn n3 ı·ılmnk istemedi, 
güzl<'rlnılen ya'.:'lnr 1 o~nnnrnk a kert 
tc>~l etti: 

- Arslnnlnrmı! Yarnla.rınıı sardı
rıp, yine nranızn geleccP:im. Siz yal 
nı~ tlü';'mnndnn yüz çcwlrmeyin ! 

Sinan pnş.ıyı, ~n,·nş mcydnnmn 
bn.kan bir tepeye giltüı·ılüler, ~·arası
nı snrnı·kcn hile güzlcrilc ~n \'a~ı ta. 
kip ~eliyor, askeı·Jcrin ılfü;man UzcrJ 
no ntıhlıt!;mı ~iirüyor, knlb<'n tluytlu 
ğn SC\'inı,:. gın•nr, tncrd )"lizünclc de 
oktmuyordu. 

Son ncfrc;ini \'Cr<lif;i znmırn, O=--
mımlı u,·nrilcri, çiHUn Hldvert ufuk 
Jnrmn cloğru J ıt)•ıh~'or<lıı. 

1t\Qı rk lUı 
<ll muzaffer Türk askerleri dolaşı
l or, gülüyor, cğlcnl)'or<hı. 

l'ın,.uz yedi a)' )lısırdn luahlı. Yeni 
clo g~on bu tilkeı·i muhafa7.a edebil 
-.uck, kaybetmemek için bh~oıt too 
bJrlcr dü.,UndU. O, daha l\lısırda dn. 
ha ~k zaman kalmak, :Silin kaynak 
lanna kadar inmek, başladı~ı işi ta. 
mamlamak, muzaffcriyetln, ordu
nun gösterdiği kahramımhbrın "erim 
lcrinl toplamak istiyordu. 

Fakat renJçcriler, sipahiler, P"<li
!:'n.hm arlnrdanberi Mısırda, kalması 
m hoş g<irmcdller. Çadırlanln, karar 
gl\hlarda mırıltılar, şikllyetl~r duyul 
maya başladı. Vatanlarından ·uzak 
kalmak onları UzmUş, ezmiş, harap 
etmişti •. 

Ordudaki esen havayı padişah ha. 
her alınıştı. İşi duymamazlığa geldi. 
Ynlnız, bir gün, pek se,·diği n~ say. 
dı~ı Jmdın.. .... ker tbnl Kemali çağırdı, 
SOl'dU: 

- Askerler, burada. ·kalışımdan 
acaha memnun değil mi? .. 1ı;atttiğto 
bir şey ,·nı· mı?. 

lbııl l\.emal, askerin ·Mısırda kot. 
mnk istcmc<llğtnt biltyorclu. Hatta 
daha en·cl, hatırlı birkaç yeniçeri 
,.o sipahi a_ğas.ı kendisine müracaat 
\'O padişahı mcınlckctc <lönmek için 
knndırmn,.ınt rica etıııişlenU. lbni 
"Kemnl, bir fırsatını bularak bunu 
açamamı~. Mısırda daha fazla kalın 
<lığı takdirc1e, ordn<la bir panik çık
masının ihtlmnıt ol<1ni,rıınn münasip 
bir Jfsanla padişaha ~öyl<>me.mtşti. 
Yavuzun ~or~usu karşısında zeki ve 
hil~ln Kıulınsker fırsatı kaçırmadı, 
güzel blr '\'esile bn lclui dc-<11 ki: 

- 1"illn kryılarmda dolaşı,·or<lnln. 
Ilnzı neferlerin mnnl<lM" bir tilrkU 
s(iyletUklcrinl işittim. . 

- Snsıl bir şey idi bu?. . 
- Uzun hlr ŞCf. •• Hepsi hatırımda 

kn.lmarh. Yalnız bir pa~asını zapt
e<lehlldim. ::\'ilin ts!>ız kıyılatınıln 
garip \•e içli' akisler ra}>an bu türkü 
şiiyle bnşlıyorclu: 

Nemiz kaldı blzim·nıü1kü Anepte 
Nlco biz dururuz ,Şamli Halepte 
Cihan halltt kamu işti tarepte 
Gel aht! Gidelim Rum lllerlne!. 

lbnl J{emnl, liu Şarkıyı· n<-ferlerln 
n~rzmtlnrı lşitmeml';', parlişahın sorgu 
su knrşısııula, h<'lmcn oracıkta u)·dur 
muştn. Askerin mcnılckP.tc dıinmck 
nrzu~unn, pncHşnhm hiddetini, şl<lde 
tini hihW":f \'C onn blrdt•nbh-c kızdır 
mnnınk lt'Jn, bıjylc hlr yalana baş 
\'uı•ıw:Lk söylemek Jüzumunu g(ir. 
lll ll';'tli. 

Birinci s~Hm, tbnl Kemale CC· 

,·nrı 'erm<:dl. Sfj~ de~i!:11rdl. FakAt 
ne de.olsa l<;lncle knN1 $drmiştf. iki 
gün WlTira. orth1yft sn emri ,·crılf: t 

- ''n•:uıa. <föneco~z, hazırlıkhıra i 

Avusturya - ltaıya 
Milli takınıfara nisand8 

bir dostluk maçı 
yapacaklar 

fut.. 
ya futbol fcderasyo!lu Avustunıı. ek· Avusturya ve İtalya milli takımları ı 

arasında- yapılması lazımgclcn maçın, 

nerede yapılacağı hususunda çıkan ih· 
tilM yü7.iinden geri kaldığını yazmış

tık. Uzun müddet devam eden görliş.. 
meler knt'i bir netice vermemiş olmak
la beraber, 1 tal yanlarla Avusturyalı
ların bu sene karşılaşacaklarına mu
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Filhakika, öğrenildiğine göre, ltal- 1 

Joe Luiz:n yeni 
bir zaferi 

Cfoe Lııiz 

Nevyork, 24 (.ftl.. A.) - Joe TAuis, 
haiz olduğu ağır ·sıklet cinaıi şampL 

yonluğunu Nathaman'a karşı muzaffc. 

riyetle müdafaa etmiş ve hasmını 5 
defa yere attıktan sonra 'üçüncü raund 
ta nıi.ka vt etmiştlı-. . . 
Hallı evi ti,ku_ .. /aı ının 
bu.ha/lahi ·maçları 
Epıi;ıöna luılkcvindcn: 

Evimiz kar15~k takımı bu haftaki o· 
yununu Halıcıoğlu - Bozkurt karı!1ık 

takımıyla yapacaktır. Oyun Karagüm. 
rük sahasında saat (11,30) dadır. Ha
kem Veli Yıldızdır. · 

'.Aksarny klübü de lstiklal t.akımile 1 
Bakırköy salınsı!löa karşılaşacaktır • . 

bol federasyonuna müracaat ede! 
önümüzdeki nisan ayı içinde, :Milaill~~ 
da "dostluk,, maçı yapılmasını telt 
etmiştir. &-

Anlaşılan f utbolün de kendisine g 1• 
re diplomasisi vnrdır. Filhakika. Jt~. 
ya bu nazikane da;•etiyle Avustur)"B 
ları bir emrivaki karşısında bıra~tl. 
mıştır! Bir dostluk maçı görünü~!ısc 
bariylc fazla ehemmiyeti hni~ deg~it· 
de, İtalyanlar galip geldiklerı ~al< ıs· 
de. gayelerini tahakkuk ettirmıŞ 0 

caklardır. btl 
Avusturya futbol federasyonu .. '*' 

davetle cidden müşkül mevkie dUŞlll~;e 
tür. Çünkü bu daveti reddetrnesı bil 
imkiın yoktur. İtalyan federasyonu!'&
maçı istemekle, işin yalnız hiS tıı til> 
fmı değil, fakat ayni zamanda P~Jc!I· 
tarafını da dür,ünmUştUr: filhak

1 
f'J" 

ltalyanlar, Avusturya futbolün~n \ıe 
metini bir haylı kaybettiğini bılJJJ~aJI 
beraber, haliı en tehlikeli taknr.la 
madud olduğunu da pek füa biliY0~tsJ
Diğer taraftan bu maçın gerek ..... 

' tıı.ı~ 
yanlar, gerekse Avusturyalılar e<J"lt" 
fından, şampiyona maçı teJa.kki ~ '.ıe
ce~ini füıveye lüzum yoktur. J3ö~ 
Jikle iki federasyon nrasmdn ıırl 

1 0
, 

süren eski bir ihtilaf •'lsfiye cdilJl'l ş 
_1_a_ca_k_t_IT_. _______________ ~ 

Voleybol 
Birincilikleri yarırı 

başhyor ful 
T. S. K. 'lstanbıil bölgc.9i -vo1C'f" 

ajanlı[iından: tJ6 
Voleybol birincilik müsabak~f 

2.938 cumartesi gilnü GalatB 
spor klübü lokalinde başlıyacak'J~ .

. Bu hafta yapılacak mUsabaks1 

şağıya yazılmıştır. r:Jl· 
Vefa • Anadolu saat 14 hakeıt1 

li Moran. ıc~ 
SUleymani~e • Hilal saat 15 11• 

Naili Moran. t 16' 
Gıill\tasaray - 1stanbulsp0r ~ 

hakem !!hami Polater. }ls1'e~ 
Eyüb • Fcneryılmaz saat 17 

Ilhami Polatcr. tıiçtif 
1 - Müsabakalara lisa.ns51ı 

oyUMu giremez. ~e' 
2 - Muayyen saatinde sp0r uı1'1111 

tile sahada ispatı vUcut c~iye~1ct<fit'' 
lar hükmen mağlub addedılec~ itırsı 
Sonradan bu hususta yapılaca 
lar kabul edılmiyecektir. -4 
Oa!atasııray kl~~ll 
nün bir teşekklrse~-(t' .. 
Galatasaray Spor kliwü gene 

terliğimieıı: gurc$i1~ 
KlübümUz ve milli tak~Dl vıı teıı1 

rinden Çoban Mehmede bil" yıı de ~-sr 
·· aJJlefC dD' 

ni maksadile yapılan mu~ d ırıdııfl 
mış oldukları kıymetli yar 

1 şttiStJ~ 
layı Şehir ve Turan tiyatrosu uı Jdfl 

lubUto rile sair sayın zevata lt 
heyeti alenen teşekkür edeT· 

Sakaroti: Jüğününden az sonra e\·in 

tn.van arasındaki bütUn odalarını ki. 
ralamış, bunları, çaldığı şeylerle dol
durmuştu. Bu odalarda itina ile yer

leştirilmiş, tasnif edilmiş birçok eşya 
bulunmu~tur. Tablolar, kürkler, gü

mUş takımları, möbleler, halılar ve sec 
cade!et' ... 

Bunlardan baş~, birçok sandık 

Hiılnniyt• znrt•ı·inrlcn sonrn, Os. 
mnnlı oı·ılu u Knhlrcye girdi ( 1 !'>17) 
Bulakta kurıılnn Osmanlı orılusu ı 

karargfthı, hcyn:r., muhteşem C'ndır-1 
lnrilc uznklıırdnn ~iizlcrl silslüyordn. 
Padi<;"nh, pnşn1ar Ni lrlc gı'zip crdcni-
1·orlnn1r. nır 7.nmnnlar, altın (}irck
lcr, mnvi ,·clk,.nlcr, ~ümU. lct\rckl<'r 
le ~ll-ı1U, bir nş!~ wı s~\'<lR ı:emlı.t l<:ln 
de, Antuarıct \'C J{lcopntrnnın kalp 
ltlraflarma şahit olan kıyı1nNla, şlm 

bıı.~lnyın t. 
1
. 

• ffUımyln Rüştü Tn·pan 

bisikletin· gidon unu idare etmek için hakikaten 
zımdır. 

' 
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Yeni Ginede. kız'ar evlendik.ten s'onra evin yiyeceğini tedarik ı 
\'azifesile mii'{clleflir; kocaları ('nlışrna7.. Hunun iç ndir ki. 
Yeni G ne' kızlnra, ço't J'Cmck yer korkusi!c şişnnn erkekler!e . . ... 

_ --- --- --- ;:te~~,!!:__' _ --- _ _ J 1 SVf ?RI<~NIN köylerinde, bir 
ti bır delıkruılı göz koyduğu hcrhan
ı:a .. _ kızın kendı hakkındaki noktai· 
....ql'lnı .. -

lak Od ogrenmek isterse, onun ya • 
bir guts:nın penceresin: içinde tek 
)ı l 0 •an saksı kor. Eger kız saksı
nı bÇeri alırsa, erkek nişan yüzUkleri.. 
tCdderrıen hazırlamalıdır. Eğer saksı 
tır. edilirse fişık da reddedildi demek-

t;'· 
~\>~~~ndiyanın köylerinde bir genç 
!!fak gı kızdan mukabele görürse ona, 

~tı • fakat pek art.istik bir hnlı örer. 
detljasırlardan beri de\•am eden bir a
leıı1rı.r. Halılar kat'iyyen satılmaz. ni· 

~. Y.~n kı)-metU eşyası olarak sal:la. 
~kın Uzlerce sene evvel yaşanmış bir 
t~. hatırasını taşıyan halılar ziya • 

latı~lere iftiharla teı:hrr edilir. Bekar. 
l'ıtı d ııevgilil<•rine ördilkleri bu halıla
~ esenleri, ekcsriya et rafını c;ic;ek· 

Sar • 
~ rrıış tıfak yürekll'l LP~kil eder. 

lam~· ba~an da, ltapısına kadar do -'i. b· ~lı bır yol uzannn bir dağ klübe. 
d·ı br ağaı:, bir demet çiçek, bir kan-

~~tki de bir demet buğdaydır. Fin. 
la.l'ııı ~alı bekarlar bu işte kendi dağ-
l~t\ ~~biten otlarla boyadık lan iplik
\.~~1an1Tlar. Bunlardan bazıları mU 
Sıı r. lıahcıdırlar. l(a; 

~elrto~~ından yapıhm kfipcler 
biJ. bck"!lt'nın bazı kısımlarında genç 
teı>eec.ı:~r, herhangi bir sinyoritanm 
)e~ ~l.l.nil Jcazanmak faterae..ona ga-

~'~Uf~k ?Ir nevi kabaktan yapılma kfi 
ba1tıa edıye eder. Bu minimini su ka
~e11~1111~ üzerine pek sanatkarane 

"l la~ er ıelenir. Sinyorita bu kilpele. 
)ıhı p a~ak sokağa çıknrsa evlenme ta
~ıJ eg: Yakın demektir. 

ısıttı} 
, ı g()z yaşları! 

ı:. ·ıla• 
~ııd/.Y l'arırrıadasmda evlenme ça • 
) lıv tı genç kızlar Malay sularında 
~<l bira~ garib bir balığın göz yaşları
~ , .. tlsıın gibi kullanırlar. Bu hah· 
t ) ~· . ' 
a~ ht crınden akan bir nevi suyu u. 

intihap ederler. Genç kızların o sırada 
sokaktan geçmekte olan ve ho§larına 
giden bir delikanlıya hemen ~zun saç. 

' larını gösterdiklerine sık sık tesadüf , . 
olunur. Eğer delikanlı bu teehiile a-
Jakadar olmuşsa, hemen durup saçı 
sc;Tc koyulur. Hatta ekseriya da~a i
leri giderek· onu parmakları ~rasına 

nlır ve tıpkı bir " kumaş muayene cdi- · 
yormuş· gibi muayene eder. Saçı 'ince· 

\"C güzel olan kızlar, adaların en gü-· 
zel kızları olarak telakki edilirler. 

Ve en evvel onlar koca bulur. 
~~ r kap içine koyarak yanlarında 
~lılı~'l Matay kızları istedikleri deli· 
'it lı hn1·1 · v • H t .. .. ~t C<! 1 erınc baglıyacaklarına 1· aya ?ZU • 

~ erler. Cenubi Amerikada. Amazon nehri 

~kı ~~i A.tnerikanın r.enubundaki Na- kenarlarında yaş~yan yerliJerin "mua.. ' 
~lb b~ntliJeri düğünlerinde otlardan şaka.si l;la pek gariptir. Genç kız.lar 

•r J nrar~ttrin yapılma ve yerlilerin' Gia • 
l-qtli ()1 ·eınek pişirirler. DUğiine rla man.şi yhni .. H~yat özü,, dedikleri bir 

~e111~.~ deliknnhlar ve genç kızlar 
· lıu ~ten biribirlerine ikram eder. 

· li~ir Onlarca bir nevi kur yapma 
~ . 
~ \' 

Ja,h_ c ha~lıhk sPmho'ii 
.. t'\111.Yad 
t" ~~b . a krizantem. W2k ve bağlı · 

taı. 01Udu ~ ıı ile. . r. Jnpon delikanlısı kıza. 
'tıııı ~ı~ d 'gilisine bir krizantem verir 

~ haın~ 0nu kabul ederse, deliknnlı-
ıı g,1• Odan örülme kulilbesine bir 

~Ut~·l~Yor dernektir. 

ı Cern~ı:la bir erkeğin bekfir kal· 
~ ~'·\· ıye~ karşı bir cinnyet olarak 
·~ 

1 
edı!ir D l"k l ·ı 1 ... C'.'ı,.11 , • e ı an ının yaşı ı er e-

• ~ara erden müteşekkil cemiyet 
~ sında 
t ~rl:ı. <>' 11 Uzn.klal]tırır. E\·lenme 

~ · •an genç kızlar ondan kaçar-

~~l? 
~ı·k 'I \'~. c < er S'-lltı.rnall 

le 1 Gıncd ,, 
~il• il s<>nr e ~ apualı kızlar . evlen . • 
~<eııertırı:ı. evın yiyeceğini tedarike} 
~alı!Jrna ~r. Erkekler hemen hemen 
lı ~1~, z.aı-. Bunun içindir ki, Pa-

f ~tll\ ar Çok yemek korkusuyla 
~ evlen 

~~~I ~İtte~ . Inekten içtinap eder'er. 

1 r>~ he~1 Yaşı ilerleml§ b?klr ~r
t.. ~t. en hepsini ~lşmanlar teş-
tı·ı·· 

• 1 

yemeği Ağıilarmda çiğnedikten sonra 
sevgililerine yedirirler. , 

· Afrikanm Skilluk• kabilesi gençleri 
ava gitmedil~leri vakitler bütün za. -
manlarını· saçlarına hasrederler. Kı -
vırcık", sert saçlarını §apkaya benziyen 
birta'ıum gnrib şekillere sokarak böy· 
lelikle kabilenin · yetişmiş kızlarıİıın 

ho~una gitmeye çaheırlar. Saç18.rinı 
istedikleri şekle koymağa muvaffak 
olan delikanlılar. kuvaförlerinin bo -

zulmasından o kadar korkarlarki, ge
celeyin enscledne yuvarlak bir odun 

koyarak uyurlar ve saçlarını kat'in:en 
bir yere dayamazlar. Delikanlıların 

fantastik saç tuvaletleri kızların pek 

hoşuna gider ve saçına en mahirane 
şekli veı;:ebllcn delikanlı istediği kızın 

kal~ini kolayca kazanabilir. 

~~~ıl>ln rı.d 
'l ~""~llnrında delikanlılar mUs

~ erln.i 

Almcnlar, te1' tayyrırc a7abilece1' gen :JWdchi ııfıı1; bfr Jıa.ngarlf, rcsimc~c 
gürdilğUniiz gibi beş tayyare iBtii etm.cniıı ko1uyım bıtl11ıu§lardır 

saçlarına bakarak 

IHllSD AŞ~ V'S 0~1rDR~lF> ROMANI 

Nallleli.e11: SVI-!~ Y LA ŞEFiK 

Ferlclln hicblı"frnrel•Cti eslH:;lmlen 
farklı dcglldi. Ncl'mlutlcu eslı:lsf im.
dar uınl;: knhnayışı, ona güzel eser
ler olcuyuşu da bastalığınn bürınot 
ettiği içindi. Nermin bu hususta hiç 
hlr Unıfde düşınilyor, her şeye ras
men onun bu cok sm·cliı';I arkadaşlı
ğından cin bir gün mahrum knlnca
ğını biliyordu. 

Ölcııı \Ocnl\lanndnn ıın lircn ()ah
sodiyorlnrdı. lln sıılrntulı::ı.;rnı dnha 
çok yeni oldıığu içiJı onu tazcleıno
ğc kun·ctferi yoktu. Dilharsa uzun 
müddet yalnız knlarnk lrnllu!;mndık
larr zamnıı blribirlerine söylenıcıden 
hop ayni hatıralnrr düşünüyol"lardı. 
Ağustosun tok sıcak günleri, Kc>r

mlnl yorarak, Sevimi büslıUtüu za
yıflatarak geçiyordu. Soıı günlerde 
Refik de geldi. Üç haftalık bir boş 
znmanını Hiltmct paşa 1•6şklinde 
geçiriyordu. O, güzel, zeki, ciüdi fa
kat sakin ve hayali bir gençti. Kız 
kardeşlerini ı;:ok sever. Ncnninln her 
itirazını kabul ederdi. Genç kndrn 
da J{endine yakın bir kardeşe kavuş
tuğundan pek memnun görünüyor
du. Mlsafirlerile otururlarken yap
tığı beyaz ipek esvabın üzerine bir 
çiç9lı: işliyordu. Öteki nrlrndaşları da 
çalışıyorlardı. 

Haınduno ~anımın kızı Snbihn 
ilo Hefik bornberdilçr. HattA Hatice 
.!\lüncvvcr Jıammefcndi bile ~ermine 
"blraderinlzln bu seııç kızdan boş
lnndığıııı zannediyorum. Fakat kız 
zengin değil, Hctlk de onu rahat 
ettirebilecek bir mevkide değil,, de
mişti. Oıılnrm blribirlerlni beğendllt 
!erinin Ncrmih do farkına rnrmışh. 
Heffğln hnroketlııden bir gün evvel 
Xornıin .Feride bundan ·bahsetti. o 
ela henıon cevap Yerdi: 

- Den de nnlıyordum. Bu lzdiraç 
hiç do fena olmaz. Sabiha biraz ha
,·ailiği ne rağcn düşüıtdüğilnüzilcıi 
fazla clddictrı·. Yalnız 'ser..-etleri kii
fi-değildir • .Eı}er R<ıfik bu kızr beğe
niyor.sa- ona ollm1zden seıpı&J Jca~ar 
yardım eder, llerldo.. ı·ahn.t etmeleri
ni temine çalışırız. . . , 

Nermin hızla cevap verdi: 
- Ne, kadar IY,i&iniz Ferid .. 
Ferit bu sözleri IŞltmfyor ı;ibi gö-

rilndü. Sonra yüzü biraz gerilerek 
saıcndan çıktı. 

Ayni gün?e neClk kız · kaTdeşile 
yalmz kahlığı hfr. zamanda ona Sa
blhacl;uı bıtlısctti. Onu . seviyordu, 
sevdislııi de busun· Snhlhn bahçede 
<;içek toplnl'lrnn nnl:-.~.mışlı: 

itiz knrdci!)itıln y{ın'ıııa ' oturmtış, ı 
hc~·az ve bU~·ük'ellcrtnl J<ollu~a da- 1 
yıyn..rak onu doğru eğihuişti. l 

Ncruıln devam etti: . 
·-:- nız bıınu evvelden keşfetmiş- 1 

llk. Bu sabah Fcı1tle de konuştuk. 
Gtiz11I eliyle' kardeşinin k'urtıral 

saçlnrıni okşadı. 

.... Mademki bnna• emniyetin var. 
Bu mesele hakkında daha ciddi bir 
surette konuşuruz. 

:ndrııt &üicrok kardeşini d'pmek 
ir:lıı dann.ıftızln eğildi: · · · 

-ı Scrılnlc Perlt gföl iyi bir nilo 
kurruam!.Zı .temeı;ıni ederim. . 

Genç kadın haflfı;:e titredi. Gözle
ri1ıcleki hazin . manayı göstermemek 
için bir nlüddet kardeşine bakmadı. 
ır ay rette clüşüıiuj·ordu: . . 
"Sahiden bizi uzaktan gUrenler me
sut muyuz zannedtrorlar acaba?,. 
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nelik gittikten sonra' Hikniet paşa 
kö$Rün<1e',,:..;crmln \'e Sovlm iÇin bir 
tebötiihnVa )fiznngı!ldiğl · • mevzuu 
bnhsoluyordu . .Nermin istemiyordu. 
Maddi \'e ınnnc>vf htr halsizlik onu 
~eynhat etmekten korkutuyordu. 
F'akat Ferid ısrar etti. Lf.1ktorlu u
zun uzun konuşmuşlardı. Dolrtor: 
"Çonu~unun ölümünden sonra bolll 
etmok lst~ıncdlğl bir üzilntii 01111 çok 
yoruyor. Onu meşgul etmek, esl<i Mıh 
hntiııi ycl'lııe getlrınok !ftzım ... do
mlştl. 

Nermin hu seyahate kendisinden 
fazla kardcşhıln sıhhati için razı ol
du. Doktor seyahat tavsiye etmişti: 
t.<'crlt sordu: 

- ="°Clrcre gitmek iste1·siniz? hal 
yn snhillerlnclen birini mi lntihnıı 
f'deUm. Ynbut Mısırr ıııı görmek ls-
teı-slniz? . 

Mademki Ferid de Fcridenin va
tanınn o'nu götürmeğe razr olutordu 
o halae bu teklife red covnbr Yerl
Icmezdl: 

- Mısırı görmek isterim, dedi. 
Şlrn<llre kadar tesadüf ettiğim mnn
znralnr<lan ~ok lın5ka blr şey ola
caktır, 

rerit nrlrndaşı Flkretc mektup 
y:ıznrn l• ta fslltı.t istedi. Kısa bl r za
man sonrn aldığı cev:ıptnn tok mU
Jıim m:ılümnt elde etti. 

Pikrctiıı karısı Hiltmet pnşn zade 
Feride kendisinin Bulakdn ufak bir 
evini de tavsiye ediyordu. "Mevkii 
fcvlrnlt\dedir. Havası d:ı. tabii ~ok te 
nılz: yalnız b:ılık tutmalt, gezinti 
yaııınnk \'C avn gitnıekdcn başka bir 
c.·ğloncc lıulamıync:ık~ınız... diyor
<lu. 

/\"ermin se,·inçle cevap verdi: 
- 'l'nmnıu lstNllğimlz gibi kimse

siz bir yer! 
Ferit bu teklifi kabul ettiı'.;ini ar

lmdnşınn bildirdi. 
••• 

Nermin bu sabah peııccresini nt· 
tığı zaman ilk defa olarak NHl 
g6rdü: bl r gün en·eı sec vakit gel
dik lerl zaman serin bir rllzgArın ge
tirdiği su ko1rnsu hissetmişlerdi. tş
tQ bu snbnh onu bütün sUkflnetl ile 
karşısında görüyordu. Ditmek tillcen 
mez hnrekntlcrile kıvrımlar vücuda 
gf'tlren küçült dalgacıklar g{lneş~n 
ziyası altında parlıyordu. ~ermin 
keneli kendin~: 

- No kadar güzel! diyordu. 
Arlrnsın<la duran Ferit ill'rliye

rck hnlkonun pnrmaklığına dayan
dı. llüıgdr onun koyu kumral saç
larını, sarı yüzünü, düşünceJI gözle· 
rini okşuyordu. 
Knrısmm sözlerine co,•np ,·erdi: 
- Hakikaten harilrnlMe bir şey. 

Sizin buraları beğeneceğinizi zatt!n 
tahmin etmiştim. 

Gözlerini Nilden aşırarak .kansı
na çevirdiği znman nazarları blribtr 
Jerlne testıdUf etli. Sanki dalgaların 
şeffaf pnrıltılnrı Nerminin koyu'ma
Yi g~zlerlne aksetmiş gibiydi. 

Ji'crld Utriyerelc: 
- Du sabah gözleriniz tıpkı Nil 

renginde .. diyebildi. 
Sonra sustu. Paknt Nermin Fert

din gözlerinde şimdiye kadar tes:ı
dUf ctmodlll'I bir mana gÖrdU. Ferit 
bu güzel kadına karşı duyduğu his
lerin. dlişuncelerln hicbirinl belli et
emmlştl. Fakat bugün mukavemet 
edeıucdl. Nermin kendisine her za
man sakin nazarlarla bakan bu si
yah gözlerde bu serer muhabbet "e 
takdir hissetti. Birden kalbi se,·inc
l~ doldu. Sonra gene gözlerini t:fü. 
-:evirdiği zarnn.n dUşUnüyordu: . 

"Belki ~ok çp.buk ümjdlmi kes-
tim ... Dnmarlnrı hızla atıyor, yeni
den hayata girdiğini zannedirortlu. 
E\flencdikten sonra blrlcnc ny iclnde 
duydu~u Umidl b\lldtt. 

GUnler geçtikçe Fcridenin hatıı:a
sı siliniyordu: İ<'erldin yanında ~ok 
güzel ofan "ermin vardı. Herhalde 
Kermin "ötekinin,. zaptcttiği yeri 
tutacaktı. 

.Bu ~·eni Urhit bütUn IH\çlardan faz
la tesir et~!. ,Dirkaç gün içinde gene 
kncltn hür.bütün değ"işmiştf. Artık da
ha çovlk ~1irüY,or, Scvlmle beraber 
tlçeklerle süsleclikleri kUçük eve sık 
sık gidip gelly'orclu. E\·de · kalmnğt 
hC'r şeye tercih eden Delkfs hamm u
zun znınn.n isUraJıat ediyordu. lkl 
kız kardeş otomobille gcziyorlardT. 
tık günler Ferid de onlarla berauor 
gell~·orrlıı. Fnknt sonrn bahk tutmtı
t;n, av avlnmnğn o kadar büyük bir 
hcvf'~ duydu ki yemek zamanl:}rın
<lnn ,.e geceden başka hlc eve gele
miyordu. 

:\ermin mnf1zuri olflu. "Benden 
Jrncıyor .. diyordu. Falfat bu !'Cf~r 
nefret Pttlğlnl aklımı. bile F:Ctirmedl. 
Bnıan dn: ·"benden korkuyor .. ben\ 
sevmekten korlrnvar mu. sebebi ne
dir? hfJmem. ögrenme.m ınzım. 
Hnlclnm olan bu aşkı bana '""'rmesl
nl lsti\'Ornm ... diye dUşünUyordu. 

~ıwfın <le hava · · değiştirdiğinden 
~k l'l"JUntın g\jrünürordu. Horgün 
ii_:;lerlr>n sonrn tl:f knrdc.ş e,,·den çık:ı-
rrık u:ı:nklrışıyorlarclı. Nlli, hazan 
~a!tln hnznn coş:rnn knrşılarıılda 
göriirlNrll. Sevim Kil kennrmdan 
topln<lığı kabukçukları ablasına 

ı;el:lrlr. sonra kuşların uçuşunn sey
rndercli: Nermin ele ·rPnkleri daima 
<lcf;işe11 lttıh yaklaşan )<l'l!t uznkln-
ş:m clnlr,-ncıklarn hakarnk uzun hn
ynltı.tn <.lnlnr<lı. Olem çocuğunu, gizli 
sukutu hnynllni, Ferldln JA.knytllğt 
knrşıc;~ndn hile hissettiği fımldi dil
şUnürdü. Kendini bu kadar sevindl
ı-en o manayı bir daha siyah g6zler
de göremedi. Acaba bir lAhza. için 
hasrı olan bir takdirden mi ibaretti.' 
GUzelll,ı;.lnln hUkmU, ince ve derin 
ruhunun tnslrlle o ölen kadının hak 
yaUn1 sllem1yecek miydi? 

(Devamı oor). 
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Balkaıı konseyi toplandı 
-- na~t:mıh 1 lnl'icfe 

Ankara komutanı misafirlerimizi 
karşıladılar. 

Bir kıta asker scJAm resmini lfn 
etti. M uzlka, dost devletlerin milli 
nıarşlarrnı çaldı. 

Mümessiller, otomobillerle Türk, 
Yııgoslav, . Yunan ve Rumen bay
rnklarile donanmış olan lslasyon 
c.ııddeslnden geçtller. Halk tarafın
dan şiddetle alkışlandılar. Anlmra 
palasta kendileri lçin ayrılan daire
lere yerleştikten sonra haş\•ckll Ce-
1!1 Bay arı ,.e Bilyü k l\Ullct Meclisi 
relı:ı\nl ziyaret ettiler. 
Öğleden sonra, lıarlclye vektı.letl 

binasında, Balkan antantı konseyi, 
beşinci içtima dovresine başladı. 

Düyilk Şef AtatUrk bugün misafir
lerimizi kabul edccnktlr. 

Yarın. başvekll Celı\1 Rayar tara
fından Ankarnpalasta misafirler şc
re fi ne bl r ö~le ziya fetl \·erilf!cckti r. 

Konsey mfiznkerclerf 28 şubat pıı
Z!l.rtesl günU bitecek ve ayni gün ak
famı Uç Balknn de\'letl milmesslll, 
husust trenle tstanbula gidecekler
dir. 

Şehrimize geliş 
Balkan Antantı Konseyi bugün An

k:ırada beşinci içtima devresine baş
lamış buunuyor. Konseyde memleket· 
. -·ini temsil edecek olan mümessiller 
d~n akşam saat 20 de şehrimize gel. 
mış ve S;lat 21 de hususi bir trenle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Kıymetli misafirlerimizi, Kulelibur
gazda karşılamak Uzcre evvelki gece 
hududumuza hususi bir tren tahrik e· 
dilmiş ve misafirlerimizin mihmandar. 
lığına tayin edılen protokol memurla
n ile Yunan, Rumen ve Yu:rosıav E'l
cilerint Kuleliburgaza götUrmUştUr. 
Buradıı, yine hususi bir trenle gelmiş 
bulunan kıymetli misafirlerimi7. kar· 
51lanmış, general Metnksıısa refakat 
eden Ati na elçimiz Ruşen E~ref, mih. 
mandarları d0st devlet mUmessilleri· 
ne tanıtmıştır. 

Bundan sonra. haZ?r1anan bir tren 
misafirleri ve mihmandarlan Mmllen 
şehrimize d0.l;ru hareket etmi~tir. 

Balkan devletleri mllmt'ssilleri, Al
pulluda Tr#Jıya Umumi Miifetticri Ge 
ncr:ıl Kaz.m Dlrik tarafından selam. 
Jn.,mıştır. Umumf Müfetti • Çorluva 
kıldar misafirlere refakat etmicı, Trak· 
yada hümmıth fmar f aaliyetf llzı>rtnde 
kenrfüerine izahatta buhınm11şt11r. 

Hususf tren saat tam 20 c!e Sirkeci 
~arına gclmi~tir. Yunan, Yu~ocrlav, 

Rumen ve Türk bayra'danv!a donll· 
tılmtı:J Mn ~arcla. birçok halk. k1vmet
li misafirlerimfa.I hararet'e karşıh\''''IT~ 
ve at1m3lam!crtTr. Trenden ilkön<'e Yu. 
nan Brı~c dli f;ı-ner"J Hetnkı;ns in
mi~. Yuı?oslav Ba,,.·e1dli ~toyıııfüıovic 
ve Rumen siv. sf mUcıte~an Comnen 
ken1isini tnkin etmf~tlr. 

fstasvonda bultınıın tstıınbul Vali 
ve be'edlve reisi Muhiddin UstUndağ 
ı~tanbul komutan vekili Kor;.n>nernl 
Cemil Cahid Toydemir, Merkez komu
tanı general İhsan TI~az. Eel~ad ve 
Bilkreş elr.ilerimiz. F-mniyet direktörü. 
Yunan, VuO'oslav ve Rumen ~r.neral 

konso1nslan, t'l<:ilikler ve kon .. oloshık· 
lar jterf f?C'enleri, misafirlere ''hoş gel· 
din" dem}ı;tir. 

Bu srrada mTZlka Yunan. vu~otılav. 
Rumen milli marc;larm ve hıtlk!M mar 
etmTzt rıtlm1ş. n«111·eri kıt'a!ar ihtiram 
re!'!mini vanmıştır. 

Dost devlet mUm s~il'erl. ~i,.lfe<-i 

garm!iım otomobWı>rle Sirke<-ide \'eni 
yamtan sn 1ona ~plmi~ler ve orıtdan 

A 1<av idaresinin Kalam~ vaynınıvta 
Havdarn~cıava ~e~.,..io1erdir. M'ııhte_ 

rem mlsııfirlerimiz ~irkeci iııta~v"nun
da vapılan askeri merasimle ve ora· 
da kendilerini kar~tlrvan zevat tara. 
fından u~rlanm11~l~rdır. 

Havdarn-ıc;a fstasvonu da dört müt
t,.fik devlet bavrakl;ınvlıt süslenmipti 
Vaktin geç olm!'l~ma rağmen ista~""O· 
nu dolduran ha 1k muhterem misafir. 
leri hararetle alkrşlamTştır. 

Dost devlet mümegsilleri. Türkiyeyi 
tekrar zivaret iml 1\nrnı bulduklnrrn· 
dan dolayı memnuniyetlerini izhar ve 
bunu "bahtivnrhk .• kP1ime'erivle ifadE' 
etmi.,lerdir. Yunan Ba~vekili C:eneral 
Metaksas. p-aznte<-l'eriT!"ize vernil'ri be. 
yanatt!?., Balkan Antantmm sulh. hak 
ve adalet prensipine sadık ve biitiin 
Balkantrlann bu ideale s1msık1 t>aifü 
olduğunu bilhassa tebarUz etlirmf~. 
Yu'-"""~'av B:ı«ı'\'e1dll ~trw i"n";ı:. •'Ge· 
ncral Metaksa!'m düı;ünce'eri ayni 
zamandn bizim dUşilnreJerimlzdlr.,. de
miştir. Romanya ııariciye müstc§an 

.. 

Comnen, Türkiyeyi ziyaretinden do • 
ğan sevinçlerini anlatırken, Balkan 
Antantı l\onscyinin arifesinde her ı;e. 
yin iyJ gitti~ini sözlerine ilaveyi ih· 
mal etmemi5tir. 
Yu ·oslav !'aze!e'er·nin 
miihtlPal:nı 

Belgrad. 24 (A. A.) - B:ı.lkan An. 
tantı mec'isinin içtimaı ha!ckmda mü
ta!e:ılar yürüten Politika gazetesi, 
Balkan Antantı hariciye nazırlarının 
vakit, vakit akdetmekte oldukları kon
fera'lslann, Avnman'n bu kısmı i('.in, 
bUvük bir ehemmivct iktisab etmekte 
<'!du~nu ve bu konferansların bütün 
Avru'la devletleri tarafrndan aliilta i
le ta':ib edilmekte bnlı•nduğunu ehem. 
mi .. etle kavdetmektedir. 

H•ı p1ı'l':a . <-c:-evnn e+me1de o1nn si· 
y:ısi hfıd:s~'"r Pebebile bugUn daha zi. 
y<':"e artmıştır. 

Bıı b0~itıri i"tima ~ev:rcsinrJe Ball~ın 
m"mteketıeri arasmdaki mi\:raeebetle· 
rln nnrmııl ve drıstane o'~ln~1 mPT"'ntt· 
ni"etle mil .. aJ.ecle edi1e...,Pece'~tir. Bul· 
rmristan t:ıraf1n<lan k~bul edilmls o. 
lan hı:tttr h:ırc1·etfn ı>k!'t>riva BAikan 
AT'tırntı dnvletle,.;nin hattı h.,rekeine 
vat·nı "1riuğuna da ehemmiyetle i~aret 
edi'!'bilir. 

Pot;t;'m V?7c>4 P<Jİ. B:ı',<"'"1"!''TI i'·tl· 
"'"rli ve lciHti.ireJ bir T""csai birlil!i l<'in 
blitiln Balkan antantı devletlerinin 
miioter-ek ..,.a vrct1<>rire ter1d mevki PL 
nır'{ suretilt- A Ttın!ln•.,, }ıP,.-1;., .. ve ih. 
tiliifların ort--·hn k!!lkm·~ o'd1•"°11 hlr 
mır.t--k~~ı ha'!np ..,.pımfcı b•ılunduğunu 
~ .. ,,.ııcm,...b·e!.1e '•:·p·~"..li,·or. 

"~'ne: .. 11'1 rtH•k'41°si 
Anknra. 24 <A. A.l - ''Ulns" VR"'P.· 

tesinin btı~iln'cU savısı, Falih Rıfkı 

Atav'm aşağıdaki başbctkesini neşre
diyor: 

S~ne~e iki d~f'a i"til"l"'ıı eden Ba1ktı.n 
Antantı Kor.sevinin altıncı tonlantı. 

smda lıaZll' bulunmak ii?.ere. Yuwos· 
tav"a Ba:vekili ve nı~ Bakan1 Dr. Mi. 
tan Stnv?r1:,,ovfo. Yıınaııic:tnn Bn•wel<I· 
1l ve Dı~ EakrıTlı Ge.,eral Jan M('tak· 
8rul. RO""'""Vn nı, Balrnnl1~ ~'fllste .. a· 
n Ortıı El,..i Comnnn bu sabahtanbE'n 
rrıts~firlerirııi,..,.füfer. Kerıifilı>ri'le bü. 
vlik memurlarla dost ve mlittefik dı>v· 
let'cr b"!''n ve ~iam·ı""""' tem~il e~Pn 
P.ilzHe ~?.lıcıh·etı .. r :ef<ıJrnt f'tm,.'•te. 
dir. Hepsini saygı ve ~evgi ile selam· 
hyaltm. 
~avm H 'f1Kcb 1cc:~s·m Rei!'111t ~e<'e· 

ği bu def?. ki to'llnnt't"n. Rol"l"'~r.,,a 

hill{in,.,et bııhr:v,tnchn do'a,,,, Mrkar 
f?\in P."e"ilrmckten ve f. ııtant devlet1ı>ri 
ar!1ST1ıııt .. ıd sP.~'1,.,,ı>z c1a•ı~tt•~mavı te· 
yid etT"le"e veni bir ve~!lP o'MR 1·tan 
~,rri f,.,.ı.:ı lf:rl..,H;>;.j un'rt1ır. Fakat toT'I. 

lnntı. h:ıtı;n dr~n ''"""'11"'1"rmm "'''n, 
ve emni•ret i17 .... ,.ine titredi~ l"a~ik bir 
7.ıMını:ı tPcı"clilf etti;;i ve Ba 'kan An· 
t .. ,,t•, Avn•;ı~"Ttl ne1t e""'mmi1 retH bir 
b~' .... ~c:ıincle ~111h ve e,...n\,•et fnnııt'RS1 

011.u<hı lt'fn. h 0 r tarafta, alaka ile ta
k"b o1nn""~1\hr. 

1!r'R S•ıhat topla.ntısmın ikinci b;r 
hıısucıi••eti, r.:ılkan an:.S.nt1 devletıerl
nin şu veya bu sebc .. •lerrlen gelen i,.. 1 
h5r1:.,, .. •ori• ,.,.,., onun dPvaın YP. lıı.tikra· J 
n h"lıkrnda şUpheler uvarıdırmak isti- ı 
ven bazı dedik~uları tekzib edeoek ol. 
;.,.,.,.,,hr. Maliımdur ki. Bnlkan mpmle. 1 

ket ve milletleri aracı•nda huusi tema.q_ 
hır. knnferarıslar ve fikir birliklPrin· 
""" sonra, en tabii ~nrt!ar içinde tees· 
ql\s eden ve en tnb!i ihtiyaçlara cevab 
veren Antıınt. milletlcrimfain mA h ol. 
mustur VP inkisaf ve sPlAbPtinden biç 1 

erem'e müca-1 

dele ianesi 
Fs1raeme derne~I 
hlr hafo yaoıvor 

''E:;irgemc derne~i .. nin senelik ba
losunun bu tene 12 Mart cumartesi 
gecesi Tokatliyan sa'onlarında veri). 
mesi kararlaı:ıtmlmı!'ttr. Bu eeferki 1 

b:ı.lonun hastl;tr vere~1e mticadele işi· 1 

ne in.ne olarak avrıl:ır~ktır. 
Güzel ve tem:z bir mt•hit i~inde hem 

eğlenmek. avni ?.amanda memleketi. 
mizde btivük tahribat yapan bir il1et-
1e mUradele f~ine vardrm ederek bir- • 
<'nk zıv!11htarın fr'r'tetten kurtulma
s nı mUm'rUn kr nıak istiven kimsele. 
rln bu bı!oya ~itme!< istiyecl"klerl 
muhakkaktır. Bilet fiaUarı ucuzdw-. 

bir şey eksiltmiyerek, muhtelif hUkQ. 
metler, hatta rejimler tecrUbesinden 
geçmiştir. 

Kendini teşkil eden devlet!erin rejim 
ve iç hadiselerir.e hUrmet etmek her· 
b!ıinin di~erlerile h:ı.berle~erek, ken. 
di emniyetini takdir hususundaki gay
ret ve te~ebbüslerinl memnuniyetle 
kar~tlamak antantın cevam ve istik
rar hassasına vücut veren sebebler. 
dendir. 

MemleketteriMiz1e, bölgemi::ı:de ve 
cihanda su1h: l~te ~iarımız. BütUn 
Balkan devletlerinin bunu söylerken 
Antanta takaddüm eden ilk temas ve 
harP.'·etlere i~irak etmic:; olan vı> dosL 
r.a mtina ... ebıtb btt1ıınun kenc'l:o;;r,i de 
bir "1\n arn••·nz~a "~rmek, Umidirıi mu· 
h:-r"zıı ettP•i-rıiz Rıılrrarıst"nT dıt ka". 
tedi•roru?ft Hi~ ~...,heqiz hf ~ biri"''"' 
l""e"'f'.,.,t\ bu ~·,eıı.!n a.tp,rHnde ~etril· 
ıiir. B"'ka"I su1hn. aqta BPlk.,nhlnr le
hine, booı:nlm~z. Eıı c1pvletlerin t~rih'e
ri te<-avüz ve istila !'tanlanna &'et ol. 
man'll fa<'f"'arı f1e dolttdtır. T?.hnkı:t 
po1itll•:l1'1.rd"n bir: biri İ"inde ~nrl\ktrn· 
...,.,k f1'+i,.,,nll,,i ne2'"+..., .. k dahi bu~iln. 
kii .~artlar f"inde, p .. 11 .. sn >ntıın.hnı 

k1vmot1e.,dirmeve kafi bir selx>btir. 

ne,rlet'erit"'izin te':'rl\he ve basfttt· 
ti htll~i'\rnet Pfl"l'Tl1"n Arı'p",...anTT'I •!lmf· 
mivı-t havası i"in~e ~,., hri gö?i;cmıe 

muhiti hu1~t'alt'.ı~•r. 19~8 VTl.,,m tkin
ci avında. buradıı. Balkan1ar böl"e!fntn 

sulh ve e""nt"ett r.'!.mma yaTl'heak (\. 
l11n yt-'l'lf btr tez~MirUn rthancıilmul hfr 
rl0 "" .. ri 01..,,.~~T to...,l~"'t'Vl J.,.rnPn h· 
ki., E'~'",, "'t'"lPr<l"'l ant.,r ... .-~'!. p; .. ı,,, 
i"in ,,., ge"~f'ek "1-:Jn 1938 rıeııf>crfnfn, 
ba .. kn.l"n j .. fn oe hf,. .,,,zur devri hazır. 
lamas"'lt tE>menni e~e'tm. 

Hapish~ne 
kaçağı Ihsan 

Mars~ ıyuda yakaland ı 
tki ay evvel thküdarda Ônnik is· 

minde bir ihtiyan öldilren thsanm Ua
kü:iar hapiaanesinden ka;tığını yazmıı
tık. ihsanın limanımızdan kalkan bir 

' 
Fransız vapuruna gizlice b ndiği ve va 
purda kaptan tarafmt:an yaka!amp 
Marsilya zabrtaıına teslim edild~ği ge· 
len haberlerden anla§ılmaktadır. Fran· 
su: vapuru iki gün evvel limanımıza 

gelmiş, kaptan tstanbuldan hçan bir 
a:Ja:nı yakal~dığ:nı zabıtaya bildirmiş

tir. Kaptanın gösterdiği rcı'mden bu 
adamın İhsan olduğu anla~dmıştır. Suç
lu Adliye ve Hariciye Vekaletleri vası· 
tasiy!e Fransız hükQmetinden istene· 
celctir • 

Letonya ile t·ca
ret an~aşması 
GUmrük l ıı re tebliğ 

e d; ldl 
Rigada imzalanan Türkiye • Leton

ya ticaret anla,mast gUmrtik!ere teb. 
liğ edilmiştir. Bu anJa.,naya bağlı lis
tede Tilrkiyeye girecek matların cins
leri ile miktarları yazıhdrr. Ezcüm'e 
hayvani tutkal, galeid. kibrit çöpil, 
sar-rı1ık ka~rt. matbaa ka~dı, duvar 
k~f{td1. mukavva, keten inlik, her revi 
ayakkabı. radvo makinelı>ri, toTlrak 
ve mad!nt lY.>ya1ar bu li~tede bulun • 
m:ıkta1ır. Ancak gösteri'en rrıiktarda 
~e1ehi1e<-e!t olan bu malların vf\7,.te el
füıt İstanbul ve ytizde yirmisi !rmfr 
gUmrl\klerine veri'miş, gerisi merkez. 
de ahkonulmuştur. 

J.,etonva men~e'i mallardan memle. 
ketimfz~ekl sert"I ve rıanayırlara ge • 
len mallar, ithali caiz olmak şartile 
burada satılrrlars:ı bedelleri klirlng 
yoluvla ödenecektir. 

TlitUnden maada ihraç eşvamtzm 

herblri mevcut kontenjanlar hudı•du 
dahi'i,,de hususi takas mevzuu olabi· 
lecektir. 

Anl:ı.cpnıı bir !!ene mtlddPt'e mrr'f o
laca!ct:r. Bu bir ter.elik mUddetin ne
ticesinden Uç ay evvel iki taraftan bi. 
risi anla'!manın feshini istemezse, an. 
1a'Ptla bükümleri bir sene daha kendi· 
liğind~n uzamt' olacaktır. 

Ankarada fmza1anmı~ otan TUrkf,,e
tsviçre ticaret an!a~ması hilkUmleri • 
nin de bugünlerde gtimrilldere bildi • 
rilmcs.i beklenmektedir. 
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Harpten korkmuyo, 
ruz, nefret ediyoruz! 
lngilterenin yeni Har:ciye Na~~rı 

par'amentoda böyle söytea ı ~ 
lord Addlsso~ tıe mubafazak~~~f ıc· 
dan tord Cecll, Edenl takdir ıııere 
lerlnl söyllyerek m ubalif par rııu· 
karşı bazı dellller serdetmfşJerdutıı 
sollnl lflft.sın arifesinde bultıD ·e gi• 
şu sırada ttalya lle müzakere) btı 
rlşmenln milnaslp olmadığını. ıı.ıı· 
mUzalrnrclP.r fc;in kAfi mlktard:e t:ı .. 

Londra, 25 (Husus() - lnglltere
nln Roma bUyUk elçisi Lord Perth, 
İngiliz - İtalyan milzakeratrnın açıl
masına mlltealllk olarak başvekil ile 
Lord Halffax'dan tallmat almak ü
zere diln akşam Romadan gelmiş

tir. Kendisi önllmilzdekf hafta orta
sında Romaya, dönecektir. 

Mumaileyh Roma.ya dönünce der
hal İtalya hariciye nazırı Clano Ue 
müzakerelere gfrlşeceptlr. 

Lord Perth bugUn başvekil Çem
berlayn tarafından kabul edilecek
tir. 

Sureti umumlyede zannedlldlğlne 
göre nıUznkereye girişmek lçln Lord 
Perthe tam saıa.hlyet verllmlyecek 
ve mumaileyh sık sık Londra ne is
tişare etmek mecburiyetinde kala
caktır. 

SUveyş kanahnrn statUsU hakltm
da fyf haber alan mahfiller, bu me
sele mllnhasıran tnglltereyl alft.ka· 
dar eden blr iş oldu~u için Londra
nrn bu noktada Romaya ne gibi mu
sandatta bulunabileceği malum ol· 
duğnnu beyan etmektedirler. 
Veni haric"ve nazuı 

Hariciye nazırı olması muhtemel 
olan Lord Haltfax, dUn Buclngbam 
sarayında mecllslhas toplantısında 
hazır bulunduktan sonra, kral tara
fından kabul edilmiştir. 
ÖğrenlldUUne göre, knbfne Lord 

Hallfax'ı hariciye nazırlığına ve ha
len iş nezareti siyasi mUBteşarı But
lerl de hRr!clye sfyast mUsteşarhğı
na tayini kararlaştırmıştır. 

Bu tayinin, ya yarın yahut öbnr
~tln resmen blldlrllecektJr. 
Oöı flpr m'ntt'n ·ı 

Nfyuz Kronfkl ~azetesf, Çember
l:ıynfn asıl hedefi fnglltere, Fransa., 
İtalya ve Almanya arasında bir dört 
ler p:ıktı yapmak olduğunu temin e
"lyor. 
Lor dlar Kıtmarasmda 
milzakere'er 

Lordlar kat' rası dlln Edenin is
tifası meselesini müzakere etmiştir. 

Amele partisi mensuplarından. 

Hayata iade 
ı:::::r Bqtaratı 1 incide 1 

ğin ü:;t kısmındaki iki boşluk) iki 
nntimetre girmişt!, kalb çarpmadığı 

gibi ciğerler de işlemiyordu. Buna rağ· 
m:n yarah kurtanlmıt. daha doğrusu 
Adeta diriltilmiştir. 

Gazctccilcr·n bütiln israrlanna rağ
men, bu ıayanı hayret ameliyatı yap
mış olan üç genç is:mlcrini gizli tut· 
muşlar ve bu hadise dolayısiyle ancak 
hocalan Greguar'ın yidcdilmcsini İl· 

temişlerdir. 

Ame1"yHt nasıl yapı'dı 
Bu görülmemiı ameliyat, 11 ıubatta 

yapılmıştır. 

Akşam geç vak't, asistlnlar hatta· 
nc::le yemek yerlcr\en, otomobijle, 40 ı 
yaşlarında bir adam getirilmiş ve el· 
b'.seleri kand1n sırsıklam olan bu ada
mın, kalbine bir bıçak ıaplcdığı öğre

nilmiştir. 

Derhal rontgen ilctleri faa'iyete geç· 
m'ş ve kalbin çarpmadığı gibi hacmi· 
nin de takrihen bet m·sli büyüdü~ü 

görülrr·ı:tUr. Esasen o kadar kan ak
mıştır ki, kalb iyice tefrik edileır.emek

teydi. Buna rağme:'I teşhis neticesinde 
kalbte bir y:ıra olduğu anlaıılmıt ve 
a:r.eliyata karar verilmiştir. 

G·nç asstantard:ın biri derhal faali
yete geçerek. kalbi gö~ebileceği ve 
h!!ttti tutab'leceği bir şekilde yarat•nm 
göğsünii kesm't ve ~burga kemiğini 

k·rmı~tır. 

Kar topu 
muharebesi 

iki (ocuk yaralandı 
Dün ant on beıte Kumkapıdan kal

kan Banliyo treni Yen kapıya doğru 
giderken, trenin sahanlrğmda bulunan 
K•1mkapı orta mektebi talebelerinden 
butlan yol kenarında oymyan çocuk
lara kartopu atmışlardır. 

Ço::u~lar buna kızmışlar ve ta~larla 
mukabele etmişlerdir. Atılan bşlardan 
Cem'll ba~ından, Hüseyin burnundan 
yara·an:mştır. Taş arnn ~ocuklar yaka
lanmış, yaralı talebeler tedavi altına a
lınmı§lardır • 

·rhk yapılmamış olduğunu ellllŞ 
ahhütlerini bir çok kere ffa etfı:ııııdı• 
olan ltnlyaya emniyet eniz o 
ğını tıerl silrmüşlerdlr. 

Lorrl Cectl deml~tfr kl: bd 
"- Korkudan mUlbem otan t 1'1l' 

siyasetin ufak bir muvaffa.klYe 
zan:ıbllcce~lnf zannetmlyoruın"j0rd 

Hll'tOmet namına <-evap veren ır· 
lfall fu ezcümle şöyle ıöyternlşt d~1• 

"- Jtalyttdan ve dilnyadald )(Ol" 

Jetlerin htc:blrlnden zerre kadar uro
kum yoktur. Harbden de Orkftladr.r 
rum, yant bu mem leltetln ne k tr!ll 
metfn oldu~unu iyice h!Jdt~ırn llflt!" 
bir hezimetten korkmadı~ıını 5 ı;ll' 
mek istiyorum. F:ıltat altlT sel~rtlet t' 
htbl hn adam gibi harbden ne r 
diyorum.,. 1' 
ltalvanm kabu~ edilem·yecA 

,aı1 4 rı "' 
Parfs. 25 <Husust) - oeuvre 

zetesf yazıyor: ttl1'' 
"İtalyan talepleri tavazzuh e ı;de" 

çe, bu taleplerin tnı;flterentn Atcılf 
nizdeki devamlı menfaatıerilC arP' 
edllem~zlt~f daha ziyade göze ç 
maktadır. ~r& 

FiJha.klka haber alındığına ı; ıııd' 
ftatya Altdenizde lngfltere ll91ııııı.J savı deniz stl~hlarrna malik 0 ııtı• 
hakkınt istemektedir. Bundan b~'et• 
İtalya SUven kannhnı kontr0 ıcıO 
mek n:ıleares adalarında da bl~ll f• 
sene daha kalmak isttvor. Valt &e 
talya BalParcs'de dtf.ertertn1"f'•' 
bulu n:ıbttece~inl eöyllyccektf r. ttJS~ 
kat ne de olsa oralardan uııı ,~t 
mak fikrinde hulunmıyor. rı:ıtı ;:ı' 
Musollnf lnglltereden 30 mfJY011.~t!" 
gllfz ıtraltk bir de borç tstenıe1-;.~~ 
dlr. Binaenaleyh tnglllz • ttıı ııeJl' 
müzakereleri pek çetin otacnğıı 
zJyor ... 

edilen adam dıf· 
Kalb, son derece hafif çarprna1'~ ~ 

Yara, k.ılbin üst tarafında, yani bilf"' 
pryanların yanında olduğu !çin b~f!· 
z"yet ameliyatı bir hayli gilçlc§tirıııı i"' 

.k. r,f 
Buna rağmen, genç operatör ı ı ~ 
d~ıiyle beraber büyük bir ıoğııl; 
bkla ite b31lamııtır. ı;:;tel' 

Bu defa yeni bir mU§külat ba§g be'' 
miştir: Kalb hafif çarpmakla b~rıı. ıt· 
(memlranc) g'.dip gelmek ıurc:tı!e~t· 
nenin iş görmesini gtiçleşf rınc:tctc: ıır> 
Bunun üzerine iki yarduncr, (c:c:a~~s~' 
lerle kalbin hareketine mani oııı;,,1er 
yortar. Bu defa kalb duruyor, c:ı yı~f 
de artık §itmiyor. (Perifer:) yi ~ 

lı'lot· 
yavaş zcb' rlenme sarmağa bG~ 
an sonra ölüm kat'i otac:aktlf· 1~ 

Fakat genç operatör bir anda .~:..eeO 
•z;Jıı;"'" ıı 

yapıyor ve kalbin buekc:tsı oitaf.'•, 
iıtifadfe ederek, sür'atle yararı p çı~ 
baş!ıyor. İğneyi iki üç defa ,oku 

nyor, • urınll~tU'· 
Bu iş ta:n yirmi san·ye ~ eclı:rkellt 

Operatör kalbi hafifçe masıı! 61ı;ı1"'' 
ar!tada~ı d:ı ciğerlere karboJc:n ci&'rl'' 
Kalb gene çarpmıya başlıyor, 
. i ~ ~ • ş yor. arı1'u 

Fakat kan yeniden akıyor. ç opc:rat6~ 
dikiş kafi gelmemiştir. Gc:n~ ••ötdilril 

kr•r ·yo!· 
bunun Uzerine yaralıyı. te krJ! ed1 ·1'1~ 
yor,, yani deminki İ!l t~Jc:O (lÇ 6i 
ve yirmi saniye iç nde yen 

ı""''' yapıyor • rJf edil ı dl' 
Bu ı, tam dört def• t;~roıc:rc:1'. !• 

Yani yaralı d<Srt def• ö1 ditctlıf° 
jy{C:C: •• .-pf' 

riltillyor ve n'hayet yara n•Jdı 1.-

1 ıan 
Bundan sonra yara ıya ;tel 
lıyor. tciP of' t 

. rnnte• ·11•1' 
Yaralı bu ametıyatt nr8• 111 .Af 

tctan so tC"'" 
gUn ağır hasta y~ttı t)atıııI~· 
tehlikeyi tamamıyle a 
hayata klVuşmuştur • 

ll=ll A S f,: ~;~i 
k 6411/arı ,ırı' 

lstanbu/un en ço jtarı/a /ef· 
I ·J;r. Jef 

ak~am gaze esı /dır e 
HABER'e "eren/er 
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AN 

'~''1'l Reşad Enis 
' ~8CZ§tara/ı dün1..ii sayımızda) 
:ı1~ Urnurtanın - derdi - akını sana, 

ı Çı~tı ona içirirdim.. En hakikatlisi 
n 1. 

1. " • .\'. 
~tUrk 

~
kl a saat: Sekiz-

ar sustu \1\ • 
i'lı :Yası dök,ük geniş çinko tas, 
btılaıı Şraba, yanm çamaııır tenekç· 
tı ık sarı bir suyla ağız ağıza do

a§rap· j 
~ d h ·' a, tasta, tenekede, kalın, 
· &c~ a kuhn, daha kalın damla ses
" .1•ek· ş u, il. • ıp .. Şıp .. 
ıı lll • lllarkalı kambur ı::.ımbur k.a
cııı a~rapad.ı:ı taşan san su, çıplak 

tnın kirli tahtalarında kıvrıla 
~ai'ıt uzanıyor. 

, buruşuk, sarı el: bu kıvrılarak 
·. r::rnurıu suyu iri bir paç-•vraya 

1
• maşrapayı kaldırdı : bo-

Lbf 
• , ı~ar ~adın, birinci kat odasında 
~ ~irinin üzerinde kıvrıldı. kaldı. 
~he astırmıştı • 

~o§ rn:.:ıgalın üzerindeki sc:han fı. 
tdu. 

'~ ~ . . 
ı. l{a · ·Gece, perde perde aralanı-
~~ı~ı caıniin, kıbleye bakan tarafı 
c h' Yosun bağlamış ıslak minare

~ ır Ses. 
~l't • 

~!Sak uhıduuurrr ••• 
tcıı sedirin üzerinde oğlunu bek
tr~ldllyuya kal .o:ı koca karı kıvrıldı: 
~ l> •• u. nuruşuk elinin sıska parma-
4 ,.ozıe • · 
•ı; e tının çap<ığını ayıkladı· ge-
.. sncdi. ö il .. il 
"!\ h · rt suz uyumuş, v cu-
. er ta r • ar ra ı tutulmuştu. Keten per 

li,~d.i atadı, minareye baktı. 
li,,.4, ~'rnaza.. 

görünen kirli sarığını, siyah cübbesini 
pek, iyi farkediyor:iu. Bu sabah-. 

- Müezzin gecikm:ş olacak!. . 
Ayağa kalktı. Eski şal hırkasının ya

m~·lı yenlerini sıwyarak yürüdü. Aptest 
alacaktı. Birden, odanın orta yerindeki 
gebeş s<ıç mangal gözüne :1işt:. Üze
rinde hala yemek sahanı .. Durdu: dü
şündü. başını salladı: 

- Dışarıda mı geceledi ki?. 
Diye söylen:ii. Üzüntülü bir soluk 

salıverdi. Korkuyordu. "Edip.,inin ba
şına b:r kaztt gelmesinden, öldürülme· 
sinden ürküyordu. Türlü türlü kuruntu 
gözl~rinin önünd~ biribirini kovalıyor· 
du. 

T evekkeli dememişler: "Karımın dü 
şündlikleri başıma ,anamın düşündük· 

leri dağ !ara taşlara.,. 

Başbaşa geldiği hes kon.şudan yeni 
bir cinayet h •• ~eri alıyordu; ve bu ci
nayetler çok defa gece oluıordu. l~te 
dün de. ihtiyar mlitekait t:ıbur katibi 
Hafız Beyin hanrmısı ona şöyle demiş
ti: 

- Nazire hanım, Edibine mu~ayyed 
ol.. Vur vuranın, kırkıranın gidiyor bu 
günlerde gene ... Kıyamet alametleri... 
Filancanın delikanlı oğlunu dahaı iki 
gece evvel bıçakladılar. Doğururken 

çektiğin azabamı yanarsın 1. Büyütmek, 
bu yaşa getirmek için verdiğin emeğe 
mi acırsın!. Dövünüyor de;ikanlının a
nacığı . . Am:na, kaç p:ıra eder? Dövün, 
bağır, hay~ r •. Saçını, başını yol .. Ora
ya giden dönmliyor,, hanım! .. 

Edip, gerçi haşarı bir çocuk değildi .. 

ti. Bunda sade y:•:atıhşının değil de, 
belki ihmal edilişin serbest büyüyüşün 
tesiri vardı. 

Küçüktenberi hayatın içindeydi. İyi. 
kötü yüzlerce insanın arasında haşır

neşir olmuştu. İyi huylan ' ena huylu
lar~an ,temiz ahlakı ahlaksızlardan öğ
renmişti . 

Buruşuk yüzlü kocı. karının bu ür
küşünde, oğluna olan fazla sevgi değil, 
daha çok, menfaat endişesi vardı: O ö
lürse ekmeğini kim getirirdi? Bu yaştan 
sonra el kapısında hizmet etmesin. im
kan yoktu .. Romatizmalı bacakbrı tu
tuktu; güç yürüyordu. Dikiş ~rk~mez

di: göremiyordu. 
Ürperdi. Bütün tüyleri dikenieşti. Ş::l 

hır~asının yakasına tükürdü: 
- Rabbime emanet!. 
Diye söylendi . . Edibin dışarıda ge

celediği nadirdi, belki de dün gece çok 
gecikmiş ve kendisini uyandırmadan o
dasmo:- çıkmıştı. Bazan böyle de olurdu. 

Fakat onu sedirde uyur görünce o
muzlarına bir örtü atmaz mıydı? Ya 
bu gebeş mangalın üzerindeki yemek 
saham 1. .Tok değilse bile onu ate~ten 

indirirdi her halde .. Aptest almayı son
raya bır<•ktı .. 

Bir kuyu a E;zı ~adar karanlık, dar 
merdivenin çarpık basamaklan sanki 
geri geri kaçıyor, gıcırdıyordu. 

4 * ~ 

Bir hafta sonra, ihtiyrır mütekait ta
bur katibi Hafız beyin hanımısr, bir 
başka komşusuna şöyle diyordu: 

- ·~!ah . ~ıi. &. •• 

ç 3eçe~h, Cel!ecelalihu... dedi. 
~~ıleri, müezzinin bembeyaz 

Rakıyı ağzına koymazı:iı .. Düşüp kalk
tığı kötü arkadaşlan yoktu. Ne temiz
bir ahlakı, ne iyi huyll"lrı vardı! Bu te
miz ahlakı, bu iyi huylan ona ne anası. 
ne de başka biri vermişti. Onun ~afası
na ahlak diisturlan telkin edılır.emiş· 

- Vurvuranın kırkıranın ~diyor bu 

günlerde gene... Kryamet alametleri.. / 
Nazire hanımın oğlunu bir ~aç gece ev
vel. bıçaklaı:Jılar .• Doğururken çektiğin 
<•zaba mı yani'rsın 1. Büyütmek, bu yaşa 

getirmek için verdiğin emeğe mi acır- , 
sın!! Dövünüyor delikanlının anacığı .. 
Amma. kaç para eder? Döılin , bağır , 

haykır .. Saçını, başını yol. Orava giden 
dönmliyor, hanım 1. . 

Re~t ENiS 

KAHRAMAN J\JZ - --------------------------~~---'-------------------------------l::ter .:.u~un ı.ınutleti prenstedir, Sir. 
le tvı Pr~ns matmazel dö Monpansyey
llı.ı.h enırse, kraliçenin bu hakiki veya 

'cte:~Ycl entrik.&.iı, kendiliğinden dü
lıa;oy tır .. Bana kalırsa b~ı entrika mu
lcr i ~ldir. Fakat bütün sefil suikastçi
l!ıı:~Çın, bu bir hakik,attır. Eğer karde

tıitac lllatın •!el dö Monpan .. yeyle evle
~~ lı: 5uil~astçiler dağılacaklardır. Çün 
b[r •

1
Shir ümitleri kalmayacaktır. Yeni 

rL "tıtr'k ~il ı a hazırlayı1cayı. kadar ara -
~e asgari iki sene geçecektir. Bu iki 

tttck:~rfındaysa, balta vazifes!ni gö-
0 ır, Sir. n .. 

Gı: Uçüncü Lui böğJrür gibi bağır-

t~~ :"et! Bütün kellel.:.i uçur.:ı:a
b:r C\'J~tta icap ederse, l:iı umanlar 
~c!lıtı ilt gibi sevdiğim, ~i yüzlü kar
~rı " Gastonu da ortadan kaldırmak· 

.. erj k . 
\> a ·'-mayacağız l .. 

l'lıJtlulldaki odada hafif bir inilti du-
~l< • leraJıı ·· · ğ.l · 
1 ta11 it . 1 uzerıne yanm e ı mış 

q'bı; .. d. ilrdınal bu iniltiyi Jinledi, gü· 
" ı \' , t e devam etti: 

StbtiııJte bizim zaferimiz, Sir. Nan t 
ttliıı. c h.ı;ır bulunan su:kastçilere 
'tı ~c, on1 

tetiJ arı firara mecbur etmek 
~~ e, guı·· 
tı ltıa!c 

1
• unç ve alçak bir vaziyete 

<lcti le ~ım. Majestelerinin bahset· 
t-ırJ .. iloc:~lelerden birisinin uçtuğunu 
~ s.t, u ı zaınan hepsi kaça .aktır! 
lı il ~oıa}'nutın 17ın k i, maje;;telerini da
" ~~CtJts_ca vurabilmek için, onun sadık 
... ~~İiesiı/ 1:. Yani b ::ni Flöride öl~ürmck 
·•ıı~.. ı llze . 

"Cdi rınc almış olan adam eli-
() t. 

~it hrı UiUn ·· 
İr \'a . cu LUi, §:mdiden mütered-

~ ' ll zıyctte kekeledi: 
il~ u zavaıı • 

cllıesi 1 Ş:ı.e mi?. !"akat .. Mu-
"-' :ev Yapılmıyor mu? 
'"t)J• tt s. 
~ Olur ' ır 1. Fakat mahkeme hiç 

rı U ınu? 
, ilin .. u L . % ll'a\a ~ lı~ aynı tereddütle: 
~el\\ 1tt l, dedı, bir §eyler lazım.. 
"lıu it:· l'.f eselıt bir itiraf. 

ltafı elde edce<.·ğiz, Sir 1 Şim-

di, biran evvcJ prensin düğün merasi
mini dü~ünmek lazım. 

Bu sözler üzerine kral hissetmeğe 

başladığı merhameti unuttu: 
Mevzuub:,'1s olan, kendi ihtiraslarıy 

dı. Bunun için bağırarak şöyle dedi: 
- Karde~imi çağırtayım.. 

- Çağırtmağa lüzum yok, sir. işte 

kendisi. 

Filhakika kadife perde aralanmış ve 
Gastonun dehşetten karına k:•rııtık 

olan çehresi meydana çık,mıştı: 

Kral ona sert bir nazar atfetti ve 
aynı derece sert bir tavır}~ b:ığırdı: 1 

- işi sürüncemede bırakmağa t : .. 
hammülüm yok. Açıkça söyleyin; mat 
mazel dö Monpansye ile evlcnmeğe ha
zır mısınız, değil misiniz? 

- Hemen yarın, sir! Hatta majeste 
teri arzu ederlerse ,hemen b.ıgün . 

- Matmazel dö Monpansyenin bu 
~::toy<• geldiğini biliyorsunuz, değil 

mi? 

- Biliyorum, sir ! 
- Bura:ia güzel bir şapel bulundu-

ğunu ve kardin:ıl:n burada bu izdivacı 
t •'cdis edeceğini de biliyorsunuz? 

- Biliyorum!. 

- Bunun hemen yarın .. Evet yarın 
yapılmasını istediğimi de biliyorsu
nuz! 

- Majesteleri emrederlerse, hemen 
bLtgün. 

On üçüncü Lüi bağırdı: 
- Bu kadar itaatkar olduğunuz. cicl 

den milnasip, yoksa .. 

Gaston, bır mucize kabil:nden olarak 
ay3kta duruyordu. Uzun boylu, kuv -
vetli olan bu on sel;iz yaşındaki deli
kanlı, bu esnada bir dehşet sahnesi ya
ratıyordu. 

Rişliyö sakin bir sesle: 
- Sir, eledi, Diik dö Anju emirleri

nize ita·tt ediyor! Kendi5i cidden iyi 
hir kardeştir: Düğlin merasimi şato • 
nun, şapelinde yapılacak ve ben de bu 

• 

n 
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bimi verdim ve şımdi butün bunlardarı 

sonra, ümitsizlik ve sefalet içintle terk
edildim I . 

Brigit bu bÖzler üzerine hrçkırmağa 
başladı. Bu kıskançlık sahnesiydi, zafe
rini temin etmek istiyen her hırçın ka · 
dının başvurduğu son sahne .. ve Bri· 
git masum bir tavırla ilave etti: 

- Ve b:.itiin bunl:ırdan sonra, bir de 
daya~ yedim.!. 

Hafif bir gurur duymağa başlıyan 

Korinyan da: 
- Ne münasebet sevgilim? dedi .. Si

ze ancak hafifçe dokundum! .. 
Brigit, Marin'in mektubun uzatarak 

tekrar etti: 
- Nedir bu?. 
Korinyan bir hrımlede ayağa sıçradı 

ve kendi kafasına bir yumruk irıdirdi: 

Artık iyice hatırlıyordu. 
- Bu servettir! diye bağırdı. Bin al

tınlı~ bir bono 1 •• 
Bri~it ürpererek sordu: 

- Bin altın mı? Kardinalin hazine
<lann:ian mı alınacak? 

- Hayır, Madam dö Şevröz:ien. 
Ve Brigit limit içinde ... Heyecoola 

solurken. Korinyan da, Bojensi hanın

da cereyan eden hadiseyi anlattı . Brigit 
büyük bir maharetle mektubu açmağa 

muvaffak oldu. Ve okudu. Bir dakika 
dü~ünceli kaldı. Sonra, -dişleri arrosın

d m mırıldandı: 
- Evet, öyle zannediyorum ki dü· 

~es. böyle bir haberi öğrenmek ve k,ont 
dö Şaleyi k,urtarm·•'< için bin altını ve 
hatta belki daha fazlasını verecektir. 
Fakat Düşes nerededir? 

- Düşes Marşönuardaydı, fakat asil 
genç kız onu Raskasın elinden kurt.-ır

dı. 

Brigit bu ~özlerden fazla bir §ey an
lamıyordu. Uzun bir izahata lüzum gö
rüldü. Korinyan büyük bir dikkat ve 
itinayla isticvap edildi. Bu ~zun istic
vaptan şu netice çıktı: 

- Düşes dö Şevröz, her ne bahasın·· 

olursa olsun bulunmalıydı. Kardinale 
hiyanet etmi§ olan Raskas Trankave
lin emrindeydi. Liyon başpesk.oposuy
la Ann:.:s dö Lcspar Paristeydiler. 
Trankavel, Molüs ve Raskas da oraday 
dılar. 

Korinyanla beraber bu noktaları tes 
bit eden B rigit, büyük bir ümit içinde 

çırpınıyordu . 

- Evet, dedi, öyle zanediyorum ki, 
servet ve saadetimiz temin edilmiştir. 

Korinyan sevinç ve zc:ıferlc bağırdı: 

- Nasıl?. Size bunu söylememiş mi 
idim? 

Brigit cevap vermedi ve Trankave
lin eski odasına çıkarak, pencerenin 
kenarına yaslandı ve bir saat müddetle 
etrafı gözetledi. Aşağıyr> indiği zaman 
çehresinde büyük bir neşe vardı ve 
şöyle mırıldanıyorou: 

- Bereket ki ben buradayım ve her 
şeyi takip ediyorum. Yok~ Kurto so
kağındaki bu bina, pek y:ık:nda hakiki 
bir haydut yatağı haline gelecek. F&
kat bu defa, bu aşifte genç kızın ihti
rasları benim namusuma h izmet ede-

ce~ir. Benim evimde bu kadar kaldığı 
halde, yüzüme bir tek defa bakma~a 
bu küstah eskrim mualliminin de, bu 
kız tarafından eve alın:-.:.ağı muhakkak 
tır. O zaman kardinal Parise gelince •• 

Brigit, pliinlarını Korinyana izah et
ti. Düşes <lö Şevröz ikinci ptana geçi
yordu. Fakat bin altın , her ne bah:ı:;ı

na olursa olsun bilahare alınacaktı. 

Korinyan, günde üç defo Dlişes dö 

Şevrözün evine gitmek üzere emir al
dı. Brigit, pek haklı olarak, serbest ka
lan Düşesin, kraliçeyi görmek. üzere, 
hiç olmazsa, bir iki gün için Parise go-. 
leceğini düşlinüyordu. 

- İşin, üsttarafına gelince, bunu 
üzerim: alıyorum, dedi. Çünkü işin bu 
üsttarafı bizim hakiki tcrvetimizdir. 
Lesp:ır, T rankavel, Rask<ıs, Molüs, 
hepsi kellelerini kaybedeceklerdir! 
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BakırkiJy: N. A.: 

Genç bir y~tasmız. Yaşınız mutlak 
surette 20 den azdır. Henüz neşvUne
ma de\TeSindesiniz. Boyunuz uzun gö. 
rünınUyor. Fnknt muayyen esaslara 

riayet etmek §artiylc boyunuzun uza
ması mümkündür. Bu hususla alfıka-

dar olduğunuz takdirde yapıJacakJn.rı 
benden veya bir doktordan sorabiJirsi. 
niz. Muhitiniz - nilece - iyidir. Uysal 
olmağa istidadınız ~yanı kayıttır. 

Harici tesirlerle bozulmadığı ta.kdirde 
bu huyunuz normal bir inkişaf göst:c. 
rebilir. Yalnız hodbin olmaya da tema
yUlüniiz mevcuttur. Kararlarınızda mu 
tereddid olmanız ihtimali çok kuvvet
lidir, bunu 5imdiden önlemelisiniz. Zc.. 
kanız iyidir. 'Hayatta muvaffak olmak 
lçin lbımgclen 5artları esas itibarllc 
haizsiniz. 
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O. f). U61: 
Gen~niz. Boyunuz herhalde uzun 

~eya u..--un.ca değildir. Orta veya ortaya 
'akın bir boydasmız. Bünyece şişman

Ja.mağa fstic!admız fazladır ve halen 
ae orta bünyede :ve Şifimanca.sınız. Ca· 

· lışmayı istirahati mümkün kıldığı ve 

buna imken verdiği i~in seversiniz. 
Yeme \Ve içme işlerine alfıkanız ve 
aikkaUniz ı·ardır. İyiliği sever, başka. 
lannı memnun edebilmekten ayrı bir 
uvk duyarsınız. HükUmlerinizde ha
<Iiselere ·istinat edersiniz. Kararlaro i-

sal edecek düşUncelerde aceleci değil. 
siniz. Parça pnrça düşünür ve top
tan bir hüklim yerine parça parça hU-

kUmlPr ,.·erirsiniz. Bu itibarla seri ka. 
rarlar istiyen i~lcıde muvaffak olm~-

UTON tafsılatile karakteri· 
nizi ; meziyet ve kusurlarmıtı; 

sızı hay11ete düşürecek kadar yazıh 
ve Earih olarak hususiyef.Jerinizi: tut
tuğunuz \"eya dUŞUndllğünllz l§te mu
vaffak olup oJmıyacağınızı; nihayet 

beş farkla yaşınızı ıize söyliyebilirim. 
Bana bir. gazeteden, bir kitaptan :v:e· 
ya aklınızdan yazacağınız dört aatır· 
hk yazıyı; :son aylardakl lmzalannız
dan ikisini göpderiniz. 

mz §Uphelidir. Fakat buna mukabil ııo
ğukkanlıhkla yilrilyecek lflerde de 
kıymetiniz yüksektir. Tutumlu değiL 
siniz. Sizde itiyadın da tesirleri bllYllk
tür. tik alı§tığm.rz eeylerin teSirlerinl 
kolay kolay terketmemektesiniz. Her· 
kese benziyor görünerek orijinal ola.. 
bllmek. en büylik muvaff akıyettir. 
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Brykoz 2820 Arif: 
Gençsiniz. "Y&Blnız 20 etrafında ı0la

caktır. İyi ı•e saf bir kalbiniz nribr. 
Haddi zatında ~ldainlz. F.akat zeki· 
mzı1 kMi de~eoede i§letmiyor:sunuz. 
Size en bUyUk tavsiyem: zekinır.dan 
hakldyle istifadeye alı manızdn:. ~ 
kU yazınızdan çıkardığım en bü)11k 
eksildik budur. Bir de bqkalarma ~ 
buk a~Jrnak, haya.tınıı.ı, dilfünceleri • 
nizi, arzu ve dertlerinizi kolaylıkla 
söyleyivermek tabia.lmız vardrr. Bun· 
dan da kat'iyyen ~niz. Balla yu
mış olduğunuz dört aabrhk mektupta 
hi!:.bir Cazlalik olmadığına göre bu bu. 
yunuzu nasıl anladığnna belki ıaıar· 
ınız. Faknt grafoloji bir ilimdir :ve 
yazıdan bu :nevi hakikatleri anlamak 
çok mümkUndilr. Umumt ma.10.matmızı 
da artl1rmanızı tavsiye ederim. t~ki i
çen .arkadaşlarnm:dan da mümkiin 
mertebe kaçınız. 1.re birkaç ay :aonra 
tekrar müracaat ediniz ve ~imdiden bu 

Cevapları veren 
Profesör Sanerk 
Graf o· oJI va Graf o netrJ 

mUteh•ssısl 

tahlilim hakkındaki dUşüncelerini.zi 
bildiriniz. 
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F. E. BetJcızıt: 
Arkada;şlannızm hakkı vardır. Ev. 

velki yazılarınız elimde olmadığı için 
evvelce nastldrnrz,, bunu bilmiyorum. 
Yalnız gönderdiğiniz yµınızdan dal • 
gmhğınız wya bütün gayretinize l' ğ
men dikkat zaafınız a.nla.şılmal\t.'\dır. 

Yatılarımzd n birkaç tanesini gönde • 
rirscnjz, eize bunun sebebini d(l L"ÖyJi .. 
yebilirim. 
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Ankaia, M. T. '/'.: 
Evvelce size ga:r.etede ha.ııgi numa

ra ile ccvab verdiğimi yazmadığuıız 

içiıı ewelki ya.zdıktarımı hatırlama. • 
dım ve bunnula bP.n.ber ıon gö.nderdi
ğiniz yazının tıhlilinden ,ıkan neti
celeri bildiriyorum. Bazı kimseler var. 
dır. evveli dü§Üılilrler, ve eonra ya -
parlar. Bazıları d& evveli kıısmen dü· 1 

şüııilrler ve aonra yaparken. dUfÜ.DOOlc. 
rine devam ederler, siz bu ikinci nevi
desiııiz, yani hareket li&llne geçtikten 
sonra daha jyi .diifününıilnil%. 

Bwwn bUI neticeleri &un • 
tardır: Pare& parça karar l.'ermek ve 
fakat kararlarınızda ha.diseleri.Jı ııeyJr 
ve inkişalma dikkat .etmektir. 8u hal 
mütueddid veya mliteen.ni kimselerde 
göze çarpar. Çabuk .sanı.imileşmeğe is-
tidadınız vardır. Cali hareketlerden 
hoşlanmazaınız. !ste4jğj.nizi ve dÜ§Ün· 
düğllnüzü aöylem.emek aizi mkmaz, 
Bundan baı:ı ura.rla:" görmllt olma • 
ruz muhtemeldir. Hareketlerinizde a
celeci, teıir yaptığmııı da tahmin edi
yorum. Boyunuz uzuncadır. YafillJZ 2.5 
ten u ' olamaz. lyiliği seven ruhunuz 
§aya.ııı tebriktir. Da.ha u~l .otınanw 
da temenni ederim. 

KAHRAMAN KTt, J{ A H R A M A N K J Z !~1 
_________________________ :...,,,,.; 

_ _,,,----~--------~--------------------------------------------Kori,nyan büyük Qir heyecan içinde 
bağırdı: 

- Bilhassa, Raskns 1 Onun bir ipjn 
ucunda nasıl sallanacağınJ cidden gijr
mek isterim. 

Korinyan, bunun üzerine Şevrözün 
ikametgfihma gitti, Brigit de Tran~ 
velin odasına çıkarak, oradan Annai
sin ikametgahını gözetlemeğe başladı. 
Bu iki me~um mahluk kendilerile bera 
ber ölümü de sürüklüyorlardı. 

Verdilr, Trankzıvelle Molüsiln kendi 
sini yalmz bıraktıklarını görünce, ka
pıyı iyice 'kapadı ve bu garip vaziyette 
}\aldı. Şunu söylemek lazımdır ki Ver
dür yalnız sarhoşluğun tesiri altında 

değil, aynı zamancU:ı başka bir düşün
cenin tesiri altında da bulunuyordu. 
Sandığı muhafaza etmek istiyordu. Bu 
nun bir mecburiyet olduğunu kafa&ma 
iyice yerlcştirmi§ti. Aynı zamanda şu
nu da söyliyelim ki, göründüğü k:dar 
fazla içmiyordu ve Trankavelin dediği 
gibi orada bir aylık değil fakat ancak 
on günlük şarap vardr. 

Acıktığı zaman müthiş gürültiıler1 
ytıpıyor ve Montaryol ona yiyecek ge
tiriyordu; bundan sonra Verdür tek
rar o:iaya ~panıyordu. 

Trankavel, ilk defa bu gürültUyii 
görünce §Çyle dedi: 

- l3u deliyi açlıkl~ yola getirmek 
lazımdır. 

Fakat Motüs Montaryola, de!inin 
yemeklerine itinZl etmesini söyledi. 

- Fakat, canım, artık bu işin bitme-
si Uzımdır. 

?ytolUa düşüne 1i \>ir tavırla: 
- Evet, dedi. 
- Peki azizim Kont, ne zaman? 
- Verdünün ı;anr istediği zam;ın. 

Artık bund:ın bahsctmiyelim. 
VcrdUr böylece, eski hayatını:ıı de

vam etti ve, on bc§inci günü bUtün şi
~elerin bo§almı5 olduğunu hayretle 
gördü. Her ~rafı aradı taradı ve niha-

-... 

)'Ct hakikati olduğu gibi k,ıbul etmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu on bet gün 
geçtikten sonra Verdür üç gün mUd· 
detle, içtiği şaraplardan mütevellit sar· 
hoşluğun tesirinden kurtulamadı ve 
bu üçüncü günün nihayeinde de, B§ağı 
yukarı tabii addedilebilecek bir vaziye 
te geldi. O akşam, .rot aekb:e tiojru 
Mrıntaryol ona yemek getirdiği zaman 
karlehini doldurarak bir hamlede içti
ğini gördü ve hayretle baftırdı: 

- A 1.. ~imdi de sıra beyaz taraba, 
mı geçti? 

Verdür de şu cevabı vertdi: 
- H~ır, bu beyaz §<trap değil, su

dur. 
- Su mu7 
- Evet, katra, hadi §İmdi git ve be-

ni düşUncclerimle bafba§a bırak. E~
St'n bu gece pek gUz~l ve yakışıklısın. 

Filhakika, Montaryol, Verdürün yan 
gözle süıdüğü çok güzel bir kostüm 
giymişti. Montaryol çkilip gitti. V«dü 
re gelince, o da koltuğunu sanıdığın 

yanına çekti, bu koltuğa iyice gömtile~ 
rek y~mağa hazırlandı. ve aynı :ıaınan 
da mırıldandı: 

- Kalfa bu gece neden böyle yakı
tıl;h olmuJ. acaba?. 

LIII 

GASTON d'OrlcaR 
Matmazel ök Monpansyc, Ş~!enin 

tevkifinden bir ~n ıonra Nanta eel-' 
di. 

Bu hikijyedeki ehemmiyeti hil/illı 

olmadığı için, bu gcns lçızdap k·~Ja 

bahsetmiyoruz. Onun Ri liyöye körü 
körüne itaat e '.1111e~indeki iqiller de 
pyanı ehemmiyet deiildir. Yalnıı JU~ 
nu söyliyelim ki, bu ~cnç kız bir za
manlar peder Joıefin tesiri altınqaydı 
ve pütUn aırltırını ona •smııtı. 

Onun vurudundan yarım aaat ıonra, 
lr,raliçe de Nant ptosuna airdi. Onu 
gören kral <la tehdit v' kin dolu bir tc· 
bes~limle glililm&jyerek §§yle de9i: 

- Nihayet gelebilcliizt madam! 

• 

' 

Kraliçe de, hiddetinclen titriyen bir 
sesle ccv'p verdi: 

- ğa attı, kendiıini tes~ etmek istiY~· 
mUJ &:ibi bir müddet ıo çık•llll' t;f 
sonrı. ıolıun çehr~sini k~dırarak t ...... Majestelerinin ·emirlerine itaat 

ettim. t,{ajcstelı:ri lütfen bana jzıb 

ederler mi, peni niçinM 
- Sizi niçin çaiırdım, öyle mi? Ca

nım sit:in kal'de§im!n düğününde hazır 
bulunmanızı istedim. 

Ve kral korkunç pir ~ahkahayla ila- I · 
ve etti: 

-Çünkü nihayet siz de ailed~nsiniı:, 
madam. 

An d'Otrjş bu 'ey9bı bekliyordu. 
Fakaı gizli iyasıtinin oltüst olması 
demek olan pu haqiıenin }c,atilc§ıncsi 

üzçrine a.ırarmaktan kendini .~ılamadı. 

Kral de.,am etti; 
- İyi <lüşünün. Bu merasimde pa

tır bulunmanız lazı01dır. Eğer bunu 
reddcdett;cniz, kim pilir c.ıklıma neler 
gelebilir? 

An d'Otriş, bütün hiddet ve istihka
rma rağmen, hakiki dü~tincelerini mey 
dana ~ı}tarmadan konuı;amayaca&ını 

anladı. jlütün ha§metile ıdojruldu, is
tihfaf dolu müthiş pir nazıı>:la krala 
baktı ve çekilip gitti. 

An d'Qtrit dı~arıya çr\ar çıkmaz, 
Ri§liyö kralın b~ılunduğu salona girdi. 
B:lki de her şeyi duymuştu. YanmdJ, 
çehreıü saps~n kesilmiş oldu~u halde, 

titriyen Gaston d'Anjuyu da getinniı
ti. Fakz•t onu, kıalın bulunduğu Ş!ilon 
dJq ancak kadife bir pcrdeyJe nrılan 
bir odada bıraktı. 

Kardinal içeriye girer girm~z: 
- Sir, dedi, kralil eh~mmiyetli ba· 

zı §eyler anlatmağ-a ~eldim. Fakat gö· 
rüyorum ki Majeateleri biraz heyecan 
iç!ndc.1irler .• 

· On üçüncü LOi boğuk bir lieale ce· 
\•ap verdi: 

-- Kraliçeri gördüın do ondan 1 
--. Kral, blr iJtj saat sopra gelmemi 

isterler mi? 
On üçüncn LQi. lı;endiaini bir koltu-

le dedi: . ~ 
- Mösyö, hususi fefllketler, bır ııi 

lın ~vlet i§lcrile metguliyetin~ 111~ • 
olamaz. Binaenaleyh, derhal anlıtUl 
lirsiniz. 11 

- Madem ki kral ımrediyor. I~. 
ıöyliyeyim ki, Israla lcartJ P~riııte ~ 
J\aşt baı:ırlaırı~ iftiyen asilıadelcr ~ 
Nanta kadar Q.kip ettiler. VMI: d.Jv 
Burbonun tevkifleri onları evırclfi. ~"' 
tet i~inğe bıraı..tı? Fakat sonra t~ et• 
toplandılar ve projelerini tahak~U 1'iti 
tirınck ~çre Nant.t ıeldilcr. \'P.J 
~ .. vftrlar ,,. 

Hiddetinden kı.DiSumuı t>ir pf.Je 
len kral bağırdı: 1 

- !simlerini bilf ygr m~u• f!~r 
- ~ir,oklannın iaiml~~i~c 1l?~iyr nere-de yaka~nabileccklenıu d 

ftuı). l /t'ff 
- Şu halde ~epsini yakalAY"' 

tık bu İf bitmelidir 1 • delilil• 
- Sir, klfi d~reced• kuVVF.~J~ fftıit' 

f;ğer bir çarp1ş~.a oJ~n>I l>ut ır:ri ~ 
alyı.himiıe dönecek ıve J!lıjcttO ..c.-aııft1'• .. •... 
radan aağ olarak çı~tnaY~w .f{ııll,ı . ııı ~ 

Böyle açıkça ~orıuıtuğuaı iÇ 

istirham ederim Sir. ô~' 
On üçüncü LOi l}ayretindef'lartY'oın 

Jtaldr. Kardim·<l da, bUtün Bre.~ uı:efl 
. alt11•,. ete 

Vandomun lntıkanunr 0yltt1' 
ayal1anmjlğa hanrlandığını ~ırrf\at<t• 
ııuretile onun maneviy,.ıırıı 

devam etti. "eıırer'" 
Kral da d~hşet içizlıje Set 

şordu: Jı\ııO'drt7 
- Şu halde ne yapmak 
Rişliy8 gülürnsiyerek: : teri şe.,:' 
- Sir, dedi. Fransa ıal·P 00.,ıı~ 

ve firarileri i,tih~ar eder·ııı}Jlrı hl 
den galip olalım. Bı.ı (ıia ı·aı , 

b ed' ı lçind~ lcı,mai• nıc~ ur e~ı? 
- Peki, nasıl galip gelcC 



~ Ç&rfımnda 8 No. Jı dUkkln 
te bebek bahçe ve gazinosu 

SeııeUk muhammen 
kirası 

90 
1200 

6,73 
90 

~l;~kanda aemtJ, 1eneJlk mubamme n kiralan yaZJlJ t>lan maha!Jer 9~. 940 
~O!ııaı 11 şubatı 110nuna kadar ayn ayn kira)'ft verilmek Uzere a~k arttırmaya 
~;:ustur. Şartnameleri levaZJm müd iirlUği.inde görilleblJir. İsteklilerin hiza
llU"' gl;sterilen ilk temfnllt mııkhuz veya mektubile beraber ı. 3. 938 sah gtı. 
~'l de Dalmt EN•Umende bulunmalıdırlar. (B.) (822) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
S. nci ieşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Ura~~ndan başka. rs.~. 12.000. 10.000 hratık · ıkramıyelerlt (20.000 ve ıo.ooo ı 
~· adt'f mükafat v"rl'fır 

ilanıarınız •cin yalnız 

20335 N o. ~~~;!;; 
~ 

~ ™-------------•••; .. 
Ankara caddesinde 1 

kirahk dükkan 
\takh yurdunun alt,ndaı (CS1en Fransız k!tapçıarnın) yerl .,t: arkadaki 1 

. B lqlirilmtk ııırcttylt t SO mttre munbbahk bir mesaha elde cdilebi· 

Jf 

( 

depoları kiralıktır. 1 

' fstcyenlerin Vakit rurdu ldart' mcrt'uruna mUracaatlcri. '· ~~~~ı '~--~~~!!!!!~~~~~!!!!!!~~~~~~' 

nohl "' 
Hat ız l 'e al 

t,OK ~U .-. tllr.M hl 

Oohif;yr Miit~lt" .. •• J 
'~''11uı nqtı11 ırt1ntHıtt "il~ wınn 1 
' ' 1.11 ""' " ... 1 '"''''" l l'tNl•ttı lrta ., .. ,., : 
~ ""'- 11•14 ı nıırn11"'h llıuıwıt •11tıtı...tftflr • 
""' """' - ..... ..,.. ..... cıu'""rt- .. 
~"' .. 1\ iT 41Uıf!Ht tt••lkl fuk•rıt'9 
'Ilı ..... ~ ........... 

'<ı,1ı11 tetetna . llCM4 

~----
DOKTOR 

ICemnl OıaaM 

Ca Operatör · Orolol 

~~ta • Karaköy • Abdullah ef. 
~ la~ı kıırşısıııda Gali4;t Han 

'lUn 15 den 20 ye kad~r 
' Ttl-t!fmt: + 1!3~ 

~--
-.Q;dlftl as ı z 

1938 
~&tbuat 
4-ırnanası 
~ ÇJ/(1 J! 
l ""• .. ~- · ' M 'd' ~ --.uzan en ıuzel esen ır. 

~1'"an tarihı en meıhur ırıu
L~la." ftaalcalaleri - Gündelik. 

'"'· ı . I& ıazet• n mecmuala' da .. . , .. 
\~ l'\ı· Grdütünıiz bütiln muhanft-. 
'I • 'l'lll...:. • 

~ tiı..,, -· ~ lllati&tilcler. - faydah 

,ı.., 't 
~ So Kur· · şt••r 
'~ıtı., -
\~~--- kitaptı~aı da ıtraymız 1 

~\ı\1lJ '-bt Y•f'İ· htanbul BASIN 
~ -Tal&ıiın. 

il 

T.I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 
ikrami'ie pl&.nı== 

4adet1000 liralık-4000 'rai 
8 " .)( JÜ " -4000 " 

80 
~0( 

384 

,, 

" 
,, 

:!.>O ,, -4000 ,, 
1( o ,, -7600 " 
50 
2-u 

" -4(;00 ,, 

" 
.;)( 00 ,, 

286UO 
" 

'ura.ar• ı •d.Jı• , • ıta~ .• ·.an, t E ,ıoı, 1 

Blr,ncl ki:lU:'I tarlh !erlnd8 
C81c ı f e~a'Ktlr 

En Az 50 Lıra Mevduatı 
BuLunan Hesaplar Kura
laı a Dahil Edilecektir 



Bütün 

Minerva 
Dünya Yalnız 

ıadyo un r 
1938 Modeli geldi bu· radyoları 9örme

den t>aşka Radyo almayınız 
Umumi vaklll : Abdurrahman ımre lstanbul Bahçekapı 

Hasan deposu üstünde telefon : 23521 

K~k1eri ve AıÇ köklerini tedavi Jd 
tea.iri mücerrep bir ita-;tır. 

-----------~ 
. Dr. Ihsan Sami 

Kan çıbanları, el ve ayak parm•>tarmı n araımıılald kaşıntılar: dolama. 1 G ~ n ~kok .. Aş•! 

Nezıe-Grip
Baş · Diş 
ve bütün 
ağrıları 

derhal 
keser 

Ecza~e·erden 

1 - 12 liJ< 
c fT, tar~ jlc rın 

ısrarıa 

arayınız. Ve 
takf atıerinden 

saı~1111 •. ız. 

-# . :.; ' • : " . • .. • 4 • .. ' • , • ~ •• _,. • 

• • • ,. • 1 

VUksek Mühendis Mek trbl arttırma ve 
ek~lltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konan 
Mevnddın cinsi 
Beyaz Peyllir 
Kaşar Peynir 

Mıkta.r- T · Jımin 
Fi atı 

1000 K. 18.00 
1000 K. 72.00 : 

Pey akçesi Eksiltme gün ve saat 
tarihi 

90 l.i. 17. 3. 9~8 Perşembe 14 

Mektebin 937 mali senesi Mayrs 9"38 nihayetine kadar ihtiyacı olan yuka
nda cins, mıktar, Muhammen bedeli ve ilk teminatı yazıh Peynir nçık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında yazılı gUn tarih ve saatte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen'erin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün 
\"C saatte GiimUş suyundaki mektep binası dahilinde Toplanan Korr.isyona mU-
racaatları nan olunur. (1030) 

ter, koltuk altı çrbanlan, ANTIVIROS ile pek teslru ."e taze aşıdı:-. o!v 1;i 

\ 

Tedavisi en erken ve en emin bir SUtttlt temin eder. 1 lu c;;uıtan Matımut türbpsi. No 
1 

~ ŞARK tSPENÇlYARt LABORATUARl T. A. $. ../!J' ~ 
~ ı ... ıı•r -1 
-------------------·---- Göz hekimi :J. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden inMnı mahrum eder 

PERTEV ar o a ko r me1erl 

Dı.Muıat RamiAgdl 

il
i MuayeııehauesinJ raksim.TaliJTJtD' 

farlabaşı Cad. VHflA Apt. nııı' 
nakletmiştir. reı: 41553 

'azardan maad!! hergün: Oğledt' 
1 

eonra saar ikiden altıya kad&' 

----------~----~ 1 
Çok temiz bj Karbonattan ve toa karbonat almaktalQ müılriilat 

... 
•••••••• ıöa önünde cutularak y•pdmııtır. 

HER ECZAN&::D~ SATILIR -------
••• .. ···-··-······ .... -ı·--nı·ı-·~ ···-·····-·············· .... . ........ 

Dl' Dokloru Ş' 

............................................. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruıukluklardan kurtulmağı ve daha gene; ve güzeı 
göriuim~ği seversiniz dcğıl mi? Açık beyaz tau ve 
bir gene; kız tenine malik olmak ıstersiniz df>ğil 

mi? Evet dersiııız. bu basit güzellik tedbirini tec. 
rü~ echniz. Her akşam, yatmazdan evvel pt>mbe 
reı·gindeıd l'OKALON kremini kullanını:ı. Bu kre. 
min terklbınde Vıyana Oniversıte Profesörü Dr. ~te. 
jskalin cazib keşfi olan ve bUyük bir itina Ue intL 
bap ecUlmte geuc: hayvanlardan istihsal ve ·•RJO. 
CEL' tabır edileıı mOceyreleri canlandıran yeni cev. 
her mevcuttw Bu cevher siz uyurken, cıldini7.i 

besler ve genc;Jeştlrlr. tik tatbikrndan itibaren erte. 
• si sabah. clldinlzıo ne kadar tueieşmie ve gençlee. 
mlş ol~uğunu g6receksinl:ı. 

Hutanelerde 60 . 70 ya.şlanndakl kadınlara yapL 
lan tecrübelerdeo 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

nn tamamen r.ail olduğu görülmliştUr. 
GUndtız tc;ln (yağ!ız) beyaı rengindeki TOK.ALON 
kremini kullanmız. Terkibinde tazt> krema VP tasfi. 
ye edlJmiş zeytinyağı mevı•ut olup bu unsurlarla. 
9'1esamata nUfttı tle derinliklerde gizlerımiş ve hic: 
bir sabunun ihrac: edemediği gayri aaf maddeleri 
harıce atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
ff'rkibindekt kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

il unsurlar l1e. ac;ık meeamatı kapştır \•e Uc: gün zarfında en c:lrkln ve 
en sert bir cildi bcynzlatıp yumuısatır 45 . 50 yqlarındakl kadmlara 
bile bir gene: kızın tar.eliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdrr. He. 
me;ı bu ~nden bir tUb veya bir vazo TOKALON krcmı 11.Jınız ve tarif 
ndifdlğı \'eçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 
~ ................. ! ...................... .. 

n .. .. 
ı: 

li 

H 
il 
:ı 

Necati PAK ı 
Haıtalanru hergün aabab ~ 

10 dan akşam 19 a kadar kabul • 
11 Salı ve cuma günleri aaat 14 t 

18 e kadar parasızdır. ıJ1ı 

Adres: Karaköy Tünel nıeyd 1' 
Tersane caddesi h'5fında No. l 

·:ı· ----------------··············-=·· . -·-.. -.......................... / 

1 .e::::::m::ı=::=::na:::.-:::::::::s~ 
1 Meccani muayene~ 
ft Perşembe gilnıert 11&111 ı detı C • 

8 
-/ 

~ Ortaköy l'aşbasamak Palarıg~:,.O> 
!i numarada Doktor Mümtaz G 
!: faldrlerl parnsr7. mu::.yene ecJer. .. . 
:::::::::m=::nmc:::::ı:::::::::::~ 

C>OKTO~ 
Necaellin Atasa.o"",., 

• t>&JÇIJ• 
Her gün sabahlan ııekıı ıJl' 

kadar 
ak~amlan l 7 den zo ve ~ .. uı 

"kiUCI ~ U tayyare apartm~nlan 1 4cl· 
k bul e 

17 numarada hasta!arım 8 .,e 'J' 
Cumartcsı gunleri 14 den zo ti' 

l<'1rur .. 
dar hastalarını paraı:·ı. oııJ_, 

ber okuyucularıru dakupoP 2::J9~ . d re1ef: 
b:lınde muayene e er. 

----~ ~/' 
lstaııbıil asliye 1 inci hukJt1' 

. ' ~y 
mesınden: 1 ri vel< P' 

lsmail F.Aiip ve mahdurn :arı j_. -' 
vukat Cevdet Ferit tara.fJtl hiJle e,çıl Jj, 
sat biraderler şirketi aJeY pdaJI teb .ı1 
dava Uzerine usulen ya ıııceyrıer 

l •h tflll ··~" gata ra~men müdde:ı.a e~ ınuh•• ı 
gelmediğinden hakkındaki ıısıtetJle;::. 
nirı gıyaben icrasına \·e ~:ıikirıe !ıırr1.
dc 11. 4. 938 saat 14 de tle Y1':"f1" 
verilmiş olduğundan °1~ ıatile ed _,tt 
ve R'Ahkeme divanh871~ealeYlı ft ut• 
gıyab kararının ınüd., uın olıJJI 
tebliğ edilmlg sayıla~ 

_ ......................... --~ ............................................................ ._ .......... --.......-
Eserleri ölnıez Türk sanatkarı 

Tanburi Cemilin ço T T 
PLAKLAR 1 sataşa çıkarılmıst1t. Bütün PLAK satıcılarından aravın•2:· 


