
1938 in en güzel 
ve kuvvetli eseri: 

Hayat mı bu ı 
Yarın vereceğimiz lzahab 
muhakkak okumalı~ıoız 
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Sovyetler iddia ediyorlar : 

ADlrTfi1©lliilV©l~@llkü d~ğö~ölk~ükD~ır 
lbüylUılk bü1r h~ırp h<§l~oırDoğocdlorr 

• 1 

Et fiyatları 
'I' niçin arıt ı? 
arıre bürosu reisi 
Şehrimize geldi 
En ucuzlntrna yohında 

mıurrıer almdı 

- 1 ................. ._.. ................ _., _____ _....... 

Almanya Avusturyayı 
ilhak mı edecek ? 

ile Musolini bu endişe 
ispanyadaki 40 bin gönüllüyü çekerek 

lngiltere ile anlaşmaya çahşıyor 
• BiTLER 

Nasycınao scs
ya D D~m eırkc!lnlle 

lb>aış başa 

·Plan hazırlıyor 
lngilterenin, lngiliz 
kontrol mıntaka

sında görülecek 
denizaltı gemilerı-

n1n batırııacaÇJı 
hakkındaki 1<arar1 

Al manyaya kızdırdı 
_... Yazısı 8 incide 

Musolini, Hit7er ve Almanya, Auusftı rya ltalyanm bulunduğu vaziyeti 
göstere tı harita ..• 

JAPONYA 
--------·----~----------------------0 ın g a on~ ve IF'ırans&~ notaoaırona 

Başvekil 
Harp Akademisini 

ziyaret etti 
Bnşvekil Cclül Baynr, dün Cenevreden 

selen Hariciye ,·ekili Tevfik Rüştil Arıısln 
sörilştükten sonnı, Yıldızdaki H:ırp nka
demisini ziyaret etmiş ve burada dört 
s:ıal kadar kalmıştır. 

B:ışvekil, nkadernide, kumandan kor ge
neral Ali Fuat Erden, akademi muallimle
ri ve tnlcbeleri tarafından s.':l:.mıanmıştır, 
Celal Bayar, akademi kum. ndanilc bir: 
müddet görüştükten sonra büyük kuman
da kursuna ve miltc:ıkibcn akademi son 
sınıfına girmiştir. ' 

llu sırada, son sınıfta, Canakknlc bo#n
zın:ı müsavi kuvvetler tnrafmdan }npılan 
bir ihraç hareketine karşı kırmızı tara
fın mıntnkasının müdafaası gösteriliyordu. 
Başvekil sınıfta kırk daldl.a kndar kalmış, 
Kurmay namzedi subaylann meseleyi hal 
s.ırctini dinlemiştir. l 

Il:ışvekıl, müte:ıkıben ikinci sınıfa gir
miş, orada projeksiyonlu bir derste bulun• 
muş, sonra hava hnrp okodemislnc çıka· 
rak bir buçuk saot kalmıştır. 

En son yüksek le\·azım okulunu ziyaret 
etmiş, o sırada kendisine ıllihnk eden 
Rüştü Arnsln birlikte Dolmab:ihc-a sanıyı .. 
na gitmiştir. 

Esrarlı bir şekilde 
koybolııo 

Sovyet 
maslahatgüzarı 

Şoförle hizmetçilerin ifa
deleri biribirini tutmuyor 

~ Yazıı;ı R incide 

vaıreceğn cevap meniFD. 

• Japon zayiatı 50 binden çok 
Çin, ihtilafın halli için ıngilterenin 

tavassutunu ıstememiş 

Yeni Japon taarruzu başladı 

So\1,, t 
1' "e Alimlerini 
So"~!ttu~rnak için 

h~kOmeu gemiler 
llır gooderiyor 

'•ra~ be. on \ecrUbe 
..... lld l il a Parçalandı 

, l.toaıc kişi Öldü 
°'li . O\'a 8 }{ • 
ıı U.tUncı ( ususı) - Bir buz küt 
~ c buiuna •.. . t trı..ıı.. n aort kışil~ Pa-
tocıı vu hile ı~-

'.tt<tir larıcı ackaJı n su44Cm ccreyanile 
C • nın §arkında ilerlemek 

';ı~p her .. 
'' ""'l. ·cı gun fcnn· ·· ~le " erek 1 ınuşalıdelerine 

lıtutlttOıılı:ov~ tnuayYen saatlerde tel
'1<itt ~et :. haberdar etmektedir. 
''1ıı11. ~Pı.ır , lınleri kurtarmak i . 

"4 b ıcvkctti • Siln 
l> llı ltıranlar rtniştir Bunlar ara-

~'l.apill'lirı da vardrr. 
"' ~~ li:rubunu k 
"lt t Ccclı: 01 urtarmak irin 

tclii'-- an tJ R x 
~ltr '"'C u~u" · · S. S. balonu 
H· "· 'I> ııU tınaa d 
"it })_~aıa m a parralan-

• ""<ll n·ti x 
~llun ~r :cs~nde 13 kişi ölmlit 

• daga ~arptrğr söylen-

Londra, 9 (Hu.su.si) - Tokyodan 
gelen haberlere göre, Hongkongdaki 
Japon gazeteleri, milli Çin hükumeti
nin Çin - Japon ihti!Mma lııgilter«> 
nin mlidahale etmesini istemediğini 
yazmaktadırlar. 

Bu haberlere göre Kung, Hongkong 
daki İngiliz makamları neminde bu 
hususta teşebbüste bulunmuştur. Fa
kat bu haber, şimdiye kadar teyid e
dilmemiştir. 

Çin'in Londra elçisi Röyter ajansı
na bu hususta beyanatta. bulunarak 
Çinin, Ingiltereden tavassutta bulun
masını istediğine dair Hongkongdan 
gelen haberler hakkında mal~tı ol
madığını bildirmiştir. 

Silahsızlanmuya imkan yoktur 
Harbiye nazırı Sugiyaır.a beyanatta. 

bulunmuştur. Beynelmilel münasebet
lerin bugiinkü duru.mu ve bilhassa 

Sovyetler birliğinin ve Çinin mlitema
diyen artan silahları dolayısile Japon
yanm tcslihat programının genişletil

Harbiye nazırı, milletler arasındaki 
mUnasebetlerde kat"! bir iyilik hamı 

_.. Devıımı 8 lnriılc 

mesini ve Çindeki asker mevcudunun ıP•~·• 
arttınlması laznngeldiğini söylemiş -
tir. 

lng·liz Krah 
Resmen Parisl 
ziyaret edecek 

~ Yaıısı 2 incide 

Hollen da vellablının 
çocuğu 

Holanda veliahtı prenses Juliyana
nrn bir kız çocuğu dünyaya etirdiıi ma

IGmdur. Resmimiz bu yavrunun babası 

prens Bemardm kollan arasında _seki· 
len ilk rC1mlldir. ......., 

\ 
lstanbul sokaklarının bu sabah. mamxıra.sı Myleydı 

Hava birdenbire değişti 
Dündenberi hoznn lıa,·a akşnm üzeri 

yıldız poyraza cevirmiş, gcc<'l on lki)'e 
doğru hafif kar scrpclcmeye başlamıştır. 

K:ır sabııha karşı ~idı.follcnmiş, snhnhle· 
yin yalaklarından kalknnlar her tarafı 
bembeyaz karla örtülü bulmuşlardır. Kar 
öğleye kadar muhtelif fnsılalnrla yn~mış· 

Vereden 1.epeden -

lır. Hiızgfırın süroti saniyede on m~treyi 
bulmuştur. Hararet sıfırdan nşnğı bir de
receye .kadnr düşmUştür. J\nradenfzdeki 
fırtına şiddeUcnmlşllr • 

Du sabah sekizi '7 dakika 12 s:ıniye 
geçe cok harlf bir ~clzcle olmuştur. l\ftr
kezi lslanhula 8 Okilomelre mesafededir. 

Vapur esklOern 
Galata kiiprUsünCle ,·esalt kalabalI~ını azaltmak için 'AtntUrJi 

köprüsü ynpıhncnya krulnr belediye Hııliı;:te nrabn. \ 'B}llll'U işletmeğe 
karar \·ermiş . Fakat elde burada i;;lctmck i~in fazın bir vapur olma
.lığı ic:in HaUç vupıırlarm'1nn knclro lı:u1ci knlnnJar nra:.-.uı<lan tı1rl 
ay:rJlnroık nraba ,·aımru haline konncalmuş. 

Du hvadis bize Nasrcdclln lıocanm: 
- Eski aylan ne yaparlar? 
Sualine: 
- Kırparlar, kı:rpnrlnrdn yıldız yaparlnr. 
Diye verdiği cevabı hnhrlattı. IIallçte kadro tinrlcl kalan vapnr• 

lardan böyle araba Tapuru f&Jıtnak Çaresi bnluntınC'a tabJi cıJarak: 
- Acaba Adalara, Kadı"köyiine, yahut Bo~raziçlne fşliyen vapu.r

lnrm eskilerinden no yapıhr? 
Diye bir ildncl sual ,·ruit olabllJr. Dn suale de şöyle bir ce"rap ve-

rilebllİr: . J 
- - O WP.urlarm eskilerinden do llallc :vapurları :raP.ılır.J _ BF 
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~i neden pahah ? fi 
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ABONE ŞARTLARI 
- 9 ~ ~ TlrAtıı• • /ft'ıt•H -
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.l,J ~ .,.. g dar olma8't için ya::flar yazmı§tık. ıi -AD maıro"'aı(ğ')a 
ne eır <e>DlYly@ır? 

iR kZ•i haftadan beri Almanya. 
dan gelen haberler, bu mem· 

leket iç politi~asının bir kriz gaçirmek
te olduğuna delalet ediyordu: 

1 - Doktor Schacht istifa edip çe· 
kilmiş; fakat ekonomi bakanlığına ge· 
çen Dr. Funk filen vazifesine başlıya· 
nuyordu. 

2 - Nazi rejim!nin beşinci yıldönü
mil mUn,ıSebetiyle Reyştag meclisinin 
içtimama karar verilmişken son daki· 
ka bu içtima tehir edildi. Bu münase
betle yapılan merasim bu sene çok sö
nilk oldu. Hatta Hitler nutu~ bile söy
lemedi. 

3 - Harbiye bakanı mare§al von 
Blomberg ile parti CJtasmda ıhtilaf çık· 
tığı anlaşılıyordu. Bu yüzden von 
Blombcrg, beşin:i yıldönümü geçid 
resminde bulunmadı. 

4 - Nazi partisinin belli ba§lı uzuv
larından biri olan B. Schtreicher tara
fından neşredilen yahudi aleyhto:ırı Stu
ermer gazetesi tatil edildi. Fakat bir· 
kaç gün sonra tekrar inti§ara başla
dı. 

Bunlar bir taraf tan pı.ırti, diğer ta
raftan da Hariciye Vekaleti, askerler 
ve yüksek sanayi arasında Uçüncil 
Raybın iç ve dış polit~kası üzerinde 
derin ihtilafların mevcud olduğuna de· 
lil olmak gösterilmekte idi. F~at Al
manya ve İtalya gibi, otoriter : ~jimler
de bu ihtilaflar son dakikaya kadar giz
li kalır. Hatta AlınPnyanm hariciye ve 
harbiye vekaletlerinde ehcmiY.etli inlo
lab yapıldığını bildiren beyannaneden 
sonra da bu ihtilafların mahiyeti sarih 
olarak anlaşıldığı iddia edilemez. Hit· 
ler'in gazetelerde çıkan emirna • 
mesiyle yapılan değişiklik,ler şöyle hu
lasa edilebil:r: 

1 - Hc:ırbiye nazırı Mareşal von 
Blomberg çekiliyor. Ordunun ba§ına 
bizzat Hitler geçiyor. Fa~t baş ku
mandanlık dairesi şefiğine tayin ettiği 
general Keitel, Hitler namına harbiye 
bakanlığı vazifesini görecektir. Prusya 
baivekilliğini, bava bakanlığını ve sair 
vazifeleri uhdesinde bulunduran Gö
rlng Mareşal oluyor. 

2 - Hariciye Vekili von lleurath 
çekiliyor. Yerine Londra elçisi von Rib
bentrop geçiyor. Fakat hariciye işleri 

için "gizli bir konsey" kurularak re· 
isliği von Neurath'a veriliyor. Konse
yin diğer azalan, yeni hc:ıriciye vekili 
von Ribbentrop, Mareşal Göring, baş
~umandanlık dairesi şefi Keitel, donan
ma kum:ındanı Radder, propaganda 
vekili Göbels ve devlet nazırı Hess 
lclir. 

3 - Roma büyük elçisi von Hossel, 
Tokyo büyük elçisi Direkson ve Viyo> 
na büyük elçisi von Papen geri çağrı
larak vekalet emrine alınıyorlar. 

4 - Dr. Funk ekonomi bakanlığını 
filen ifaya başlıyor. 

Bu sansasiyonel hadiselerin şümul ve 
ehemiyeti üzerinde bugün 'kati bir mil
talea dermeyan edilemez. Fakat bir 
müddettenberi Almanyacla her şeyin 
yolunda yürümediği hakkında haberle· 
ri teyid etmektedir. Nazi partisi, ma-
1Umdur ki, yüksek endüstrinin yardı· 
miyle iktidara geçmiş ve onun maddi 
yardımiyle kuvvetlenmiştir. Partinin, 
memlekette sol cereyanları likice et
mek, işçiyi disiplin altına almak ve al· 
nıan endüstrisine denizaşmpiyasalar 

açmak giıyesine matuf faaliyetini, al
man yüksek endustri erbabı memnu -
niyetle karşılamışlardı. Fakat son za· 
man:arda parti endüstriye müdahale 
ctmcğe b:çlarnıştır. Ve dört yıllık iktı
s:ıdi programın tatbikine başladıktan 

sonra bu müdahale artmı§tır. Bir nevi 
sağ cenah sosyalizmi olan bu hareket, 
yilksek endUstrinin boşuna gitmemiş
tir. Bu yilzden ınilfrit parti adamlarilc 

:! Mev::ubahs hastalık, .,.,azar günleri ii 
•• l' ı· 

ii eğlence ycrlcriııde fiat listclerinüı :: 
Ü hiçbir sebebe istinat etmiycn yim- i! 
!; seli§1eridir. Hal/.."1ıı eğ1enccek tek !! 
i: günil olan pazarlardan, ihtikar is- f: 
i~ minin bile az görülebileceği şekilde g 
i! istifade yolunu tutan bu gibi mües- n 
ii sese sahipleri, bilmeyiz neden MUi 
ii başıboş bıral;ılıyorlar. n 
!! Şimdiye kadar sadece pazar giln- il 
H Zerine mahsus olan bıı f iat f ar1.."1nın ij 
g yavaş y~va.J 1cışa ela sirayete başla- h 
:: dıjını bir arkacl.aŞ?mız anUıttı. lj 
H lstik?lil caddesinde olan ve diğer !: 
g gilnlerde biranın dublesini .17 ,5 'ku- :: 
~i mşa satrın bir birahane, pazar gün- rı 
if Zeri hiçbir h<ıkkı olm.adığı ve iddia 1 
~i o1uıul1ığuna göre belediyeden de il 
i! tasdi1: ettirmediqi halde, fiatı 21,5 ~!: .. ' g 1.;ımı.,a çıkarıyormuş. : 
g Belki bunlardan, "beğenmiyorsa H 
g l1aşka yere yitsin!" diyenler buluna- fi 
ii 1Jilir. A nur bizce Tca.::ın ayağı öyle ff 
n değil. ~1emlc1:ette belediye talimat- g 
g namesi ismini ta~yan bir §C1J oor- :i 
g dır ki, buna mani oıacak maddeleri 1

1
: 

H ihtiva etmesi lazımdır. Eğer tali- !. .. .. n matnamc bu gibi ha'lcri önliyccc7c i~ 
H kadar 1ıa::th değilse, 'derhal dii.zel· E! 
!I tilmelidir. Yo7c, eğer böyle bir tica· i! 
:: reti miibah addediyorsa halT.:-ın aley- .: 
~hine oldııifıı izaha bile muhtaç olmı- ~ 
ji 1ıan bu halin i>nilne geçmek için en ı·i 
i kısa bir zamanda kaUltrtlmalıdır. : 
~ l 
?. :::::::::::: ::::::::::::: ::: ::::::::: ::::::: ::---.::aa a: 

lng~liz Krah 
Resmen Perisi 
zlyare edecek--

Londra, 8 (A. A.) - Resmen bildi
rildiğin~ göre lngilte=e kralı ve kra
liçesi 28 hazirandan bir temmuza 
kadar Pariste Fransız reisicumhuru 
Lebrun'e resmi ziyarette bulunacak • 
tardır. Kral bu ikameti esnasında 
Villcrsdc büyük harbde ölen Avustral
ya1ılar için dikilen abideyi açacaktır. 

endüstri erbab.nın araları açılmıştır. 

Ekonomi Bak:anlığr etrafındaki müca
delenin mahiyeti budur. 

Askerlerle politikacılar arasmdcl ihti· 
laf, ruman iç politfüasmın çoit e:;ki ana· 
nesidir. Bismark da hatıralarında as~cr
lerle mücadelelere büyük yer veriyor. 
Hatta bir defa bu yüzden intihara ka
rar verdiğini yazıyor. Bismarktan dtü-ıa 
zayıf devlet adamları daima a:okerlerin 
tahakkümü önünde boyun eğmişlerdir. 

Büyük harbtan evvel, askerler Alman
ya ya Avrupada hegemonya temin ede· 
cek bir harb planı çizmişler ve politika

cılara: 

- Devletin harici siyasetini buna gö
re uydurunuz, Jer:ıişlerdi. 

Fakat Almanya'run yetmiş, seksen se
nelik tarihinde asl;erleri daima ifrat ta
~dında görürüz. Bu defa Blomberg ile 
Nazi partisi arasındaki ihtilafta roller 
değiş:niş görünüyor. Açık bir sırdır ki, 
Blomberg, Almanya'yı henüz hazırlık -
tarını tarnamlamai!an barba siırilkliyebi
lecek bir italyo ve b!lhassa Japonya it
tifakına aleyhtar olmuştur. 

Almanyanın ispar!yada ve orta Avru· 
pada daha faal bir politika takip etme
sine taraftar olmayanlardan biri har
biye vekaletinden von Blcmberg, diğe
ri de h<ı:iciye vekaletinden von Neu
rath idi. Her ikisinin de beraber çekil· 
meleri herhalde tesadüf eseri değildir. 

Sch•ı:ht, von Neurath, von Blomberg 
Artık bunlann hizmetine nazi partisinin 
ihtiyacı kalmamıştır. Bu, haddi zatında 
değişikliğin delalet ettiği mancıyı izaha 
kafidir. Partiye mensub olsun olmasın, 
mutedil unsurlar arl<aya çekiliyor. 
Müfrit uzuvla:- ön plana geçiyor. Baka
ltm mukadderatını te·,,di ettiği yeni eller 
Almanyayı nereye doğru götüre:ek-
tirl (Ulus't:ın) 

A. Ş.ESMER 

H:ıtırnlarını anlatan 
CEYMS xononı 

Enlellicens Servisin en mı;şhur casuslarından 

TEFRUU 
NO: 30 

Belçikalı vatanperver, Alman casusunu 
metresinin evinden çıkarken 

Jki kurşunla yere serdi 
- Aziz dostum, buraya vicdani bir 

meseleyi mevzuu bahsetmek için gel
dim .• 

- Nedir Allahaşkına?. 
Fon der Banken ile Bergam beni dost 

larıruzdan M.:ırsel Dömoru öldürmeğe 
memur ettiler. 

Bokeman en'dişe ile söylendi: 
- Aman yarabbi 1 Bu ismi nereden 

öğrenmişler?. 

- Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var
sa Almanların son zamanlardaki hadi
seleri hep onun idare ettiği kr.ınaatine 
varmış olduklarıdır. 

O gün başımdan geçenleri birer birer 
anlattım. Bokeman kulaklarına inana • 
mı yordu. Beni tebrik etti ve: 

- Bravo azizim, dedi .. Bize bir kere 
d<:Ltıa değer biçilemez bir hizmette bu
lundunuz .. Yüzbaşı Marscl Dömor fil. 
hakika bizim mukabil casus teşkilatı 
şeflerinden biridir. Yalnız Almanlar o
nu Hanvrd:ı aramakla htıtaya düşilyor
lar. O şimdi Havrde 1değil. ! 

Sevinçle haykırdım: 
- Ne iyi tesadüfi Almanlar muvaf· 

fakıyetsizliğimden şüpheye düşemez

ler, bur<Jya tekrar dönmem mümkün o
lur. Havrda olmıyan bir adamı benim 
orada bulundurmam nasıl kabildir? 
Yalnız yüzbaşı Marselin Havrda bulun· 
madığından emin misiniz? 

- Nasıl emin olmam? Kendisiyle 
her gUn görüşüyorum 1 

- O halde kendisine vaziyeti liitfen 
bildrimenizi rica ederim. 

- Hay, hay .. Hemen bu gece söyle
rinı. 

- Şimdi asıl meseleye gelelim .. 
"Serbest Belçika,, ya nasıl intisap etti
ğimi Kara Şeytana nooıl anlatmalıyım? 

Bokeman gene düşünceye daldı: 
- Nç yııp:ıııOı'j 'U-.a\,af :r.-.a .. .ı llh ,7alcuı 

uydursak?." 
Lui Bril lafa karıştı: 
- Düşündüğünüz §eye bakın l K<:ıra 

Şeytana benim ismimi verin .• Almanlar 
beni kafi derecede tanıyorlar, sözleri· 
nizden şüphe etmek akıllarınldan bile 
geçmez., . 

- Ne diyorsunuz betbahtl diye hay
kırdım .. Bu sözlerim sui idama kadar 
götürebilir! .• 

Gülümsiyerek cevap verdi: 
- Ne yap:ılım? Nasıl olsa bugün· 

terden birinde bu iş başıma gelecek ..• 
Biraz evvel veya biraz sonra olmuş, ne 
ehemmiyeti var?,, 

- Ne ehemmiyeti var olur mu? Siz 
vatanınız için değerli bir uzuvsunuz ... 

Güldü: 
- Bu mantıkla insan artık hiç bir 

şeye cesaret edemez olur • 
Sonra birden ciddileşerek ilave etti: 
- Zaten mer~ezi komiteden emir aıl· 

dun, bir haini öldürmeğe memurum .. 
- Bir hain mi? Kim? 

- Evet .• Filip Bakı eleveren adamı 
öldüreceğim.. Bu emir yerine getirile • 
cetkir. 

- Peki sonra?. 
- Sonrası şu: Yarın benim ismimi 

Kara Şeytana söyleyebilirsi.,iz .. Hiç bir 
mahzur yok •• , 

- Neden?. 
- Çünkü osaatlerde zuten ben onun 

eline geçmiş bulunacağım .. 

- Demek derlıal tevkif .!dileceğinizi 
sanıyorsunuz?. 

- Sanmıyorum, bundan eminim. 
Hayretle kenaisine baktığımı görün

ce ilave etti: 

- Çünl~ü id•cn hükmünü gilpegün· 
düz ve herkesin içinde infaz edeceğim 
Bu idamın bir ibret dersi olmasını isti· 
yorum. 

Lui Brili k:1:1dırmak ve fikrinden vaz 
geçirmek kabil olmadı. lsmi Neel dö 
Rod olan adamı gizli:e öldürmek iste· 
miyor, ille k:ıl:ıbalil~ içinde öldürmek 
fikrinde ısrar ediyordu. T--3r ve rica
l:ınmız fa}"da vermedi. 

Belçikanın en şerefli ailelerinden biri
ne mensup olan sefil, tamamile Alman· 
yaya szı~ılmış bulunuyordu. Yapmadı· 
ğı hiyanet ve alçaklık kalmamıştı. Ba
bası albay Rod onu evlatlıkta reddet
mişi; o kadar ki ölüsünü bile kabul et· 
medi ve: 

- Bir oğlum vardı. Faka bu oğlum 
vatanına hiy~ı:let etti. Şimdi oğlum yok
tur. Bu ölüyü götürünüz, benim evin 
içine böyle bir ~amın ölüsiı b:le gire
mez! 

Ncel dö Rod, zavallı Filip Ba'19 ele 
vermekle kalmanuş, hapishane::le onun 
hücresine girip mevkuf rolü oynaya
rak z.ğzından malUmat almıştı. Bu se
beple Filip Bakın idamını tamamile o 
müm~ün kılmıştı. 

Fakat alçaklığı bu kadarla kalma
mıştı. Filip Baktan istediği kadzır ma· 
lumat alamadığı kanaatile zavallının 

karısına müracaat etmiş, kocasından 

haber getirdiğini söylemiş ve onun yap 
tığı işi beraberce yapmalarını teklif 
etmişti. Böylece teşkilatın bütün sırla· 
rını öğrenmek gayesını güdüyordu~ 

Fakat madam Br:ık ondan şüphelenmiş
ti, te~liflerini reddetti. 

Alçak herif, bu muvaffakiyetsizliğe 
pek sinirlenerek oraya buraya saldıran 
kuduz bir köpek gibi, ''Serbest Belçi· 
ka,, ya mensup bildiği v<:ıtanperverleri 
birer birer Almanlara ihbar etmeğe 

koyuldu. 
Lui Bril İ§e bu sırada müdahale et· 

ti. Haini takip ve suçlarını delillerile 
tcsbit ettikten sonra ••serbest Belçika,, 
merkezi k,omitesinden onu öldürmek 
müsaadesini C)}mıştı. Zaten öldüreceği 
adam tarafından kendisinin de yakında 
Almanlara ihbar dileceği mı.ihaltkaktı. 
Dediğim gibi, Lui Brili, bana yardım 

'''" J•.:ıp.,r.:ı~r f1"~::>v!>T1rl•:tan ~7'v,.ri ... 
mek mümkUn olamadı, hemen ertesi 
sabah Neeli metresinin evinden çıkar· 
ken yakaladı. Cinayetlerini yüzüne vur 
dukt<:ın sonra: 

- Cezanı §İmdi çe~eceksin l dedi. 
ölüme hazır ol l 

Casus, tab.:ıncasını çekmek üzere eli 
ni cebine götürmeğe teşebbüs etti. Fa
kat onun hareketlerini gözden kaçırma 
yan Lui Bril buna vakit bırakmadı. 

iki kurşun]:;, haini yere serdi • 
Bu işi müteakip, vicdanı müsterih, 

vazifesini yapan bir adam halile oradan. 
uz<i:.t,laştı. Mütekait Belçika albayı Bel 
trankurun evine gitti. 

Bu hadise tabii Almanları mUthiı 
kızdırdı. Askeri polis "Katil,, adım 

verdiği şahsı bulmak için Brükseli alt 
üst etmeğe koyuldu. Belçikalılar ise 
ona, şimdi tarihe malolmuı olan bir 
oo taktılar: Adil 1 

Alman askeri valisi hadise ile bizzat 
al~adar oldu. Yüzbaşı Bergama, Bel· 
çikalı vatanperverler Alman casusları
nı birer birer öldürmeğe kalkmlarsai 

işin nereye varacağını hiddetle sordu. 
Bu hiddet tesirini göstermekte gecik
medi. Nasıl ve nereden malumat aldı 
ise aldı Kara Şeytan birkaç gün sonra 
Lui Brili gizlendiği yerde bulup tevkif 
ettirdi. 

Zavallı derhal Berlemon sokağı mer· 
kezine götürülerek sıkı bir isticvaba 
tabi tutuldu. Sonra Sen Jil hapishane· 

si:ıe sevkedildi. Orada "cürümlerini 
itiraf etmesi ve arkpdaşlarını ele ver· 

mesi için,, kendisine işkence yapıldı. 

Dövdüler ,ellerini çizmeli ayaklarla ez
dileı ve nihayet zı:ıvallı Neel dö Rodu 
öldürdüğünil itiraf etti. 

Almanlar istediklerini elde etmişler 
di. Lui Bril divanı harp huzuruna çı· 
karılarak bir celsede idama mahkum 
edildi. idam hükmü l 1 şubatta infaz 
olundu. 

Havrdan Brüksele 
dönüş 

Lui Brilin feci akibetini Havrda 

Kahraman çocuk, öldüreceği ad:cnın 
bu idama ne kadar layik olduğunu bana \ 
isb:ıt etmek kaygusunz. dü~tü.Neel dö l 
Rodun mazisini ve yaptıklannı aydın- l 
latan bir sUrü dosyayı önüme yığdı. 

''Kara Şeytan,, hesabına bulunduğum 
sırada öğrLondim. Karde§ gibi sevdiğim 
bu delikanlının ölümü be.1i çok müte
ess~r etti. Sen Jilden Bob Ptı:kerlle Con 
Kollimi ve diğer altı mev~f u onun 
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ODnr,ın dolut!I Gllılqtn b:at"1 

7,04 17,35 __ ; 
Vull Rabn11 oı:ı.. ıtıo.ıı Aksam 1·nto• •-

5,40 12,28 15,lG 17,35 19,08 5,22 
LOzumıu To&e~onıar 

Ta,..ın: 
htaabol ıcıa: 21222. Be711tln ıcıaı USU, &ad~ 

ıcın: 60020, l sı:tıdar ıcın: soa2~ ,_. 
l"rşllkll), Bnlurkuy, Beı.c,ır, Trahn. ı:ıı,.aıcdetto (lt14 

e•hllhc•. ı.an.ııuı, Y.renluly, l\ıırtAI, BQyUl<nda· ı;fdl• 
brll, Durcar, ıtıu:W lcla: Ttlctoıı mubabero mcııı · 
ne )1lncın demek katidir. 

Rnml llflll)UI: 22711 
Deniz ,. ,. 3& •• ıo ın:ft$11 
~y:nıc1 )ııınııın ııuıesı: 21Dll& Oal:ı.ta ,,...,,,. 

40060. ~ 
flıhhl tmdall: 449911. Mllldelumwnllllıı 22~0. 

Jr& nılldDrlUtU: 2438l. 
r.ıektrlk lrkrllı 
llr>o ,la: 44801 • lııtanbnlı 21378. 
SllJ&r ldnrl'OI: ,:'f' 
Beyo!lu: H783. n .. ,ıııtıııH 4011311. C!hılD: :0:22• 

rıınımı:ıal>·r: 21708. t"akUdar • Kadıkl171 60713. 
Havnı:ıul: 
ı.ıanbuı: 243TS Kııclıknıı eowo. :nnntıa: HM:ı.1 ,. T ksl otomolblll IE>tem k IC: 
ll<ı)ol!lıı db•ll: 4l>OU. lkbclı: rllıeU: 30 • 101. """"' 

llD7 dhnlı 60441. 
Deniz yoll rı 

relcfoat 
ı.,tanbal attnlrllltı 22'HO. narallD71 42382. .... nı~ 
Dladan)nyn: Pazar, ealt, Pcr•embe, CllmJI •-

uat 8 :ıo da Tophane rıbtımu:ıt:ıa kallcar. TOV' 
liımWl•a>1U 8&11 u c= ı;11nlm aaat lll dS ~· 

bace rıbt.m ıcdan kalkar ve Trklrdat, aııırefl•• 
Ş:arkft• tsk•l•' rtce ucmat'ftk ltnrablraya vartl'• t 10 

Al;deni: postası: Ynrın sabah sn:ı ır 
dn k:ılk:ıc:ık ol:ın vnpur; Çnnakknle, tını d 
J(u~adnsı, Bodrum, Rndos, Dıılynn, Fetbll r. 
Kalkan, K:ış, Finike, Antnlya, Alıti)·e, ?Je. 
sin, Dörtyol ve Payasa uğrnynrnk isken 
deruna gidecektir. ' 

kC' Karadeniz: postası: Snnt 16 da hare 
edecek olan '·apur, İnebolu, Sinop, soııı· 
sun, ('nye, Falso, Ordu, Trabzon TC :ıuıe
ye u[!rıy:ırıık Hopaya sideccktfr. 

MOnakas ll:inıarı 

• Gölcükle deniz fnbrikalarınd:ı l·opıta• 
cnk inaşnt cksillmeye konulmuştur. ııı:. 
hammen bedeli 43i5 lira olan bu eksi 
menin sünü; 10 şulınln tcs:ıdür eden , .•• 
rınki perşembe sünü saat 14 ı'le Kasııtı• 
paş:ıdnki deniz levazım satınnlmn koınW 
yonunda ynpıl:ıcaktır. 

MO:ıı:eıer 
A~tn. llll'lla • J>lrnn_•. l onnn eurlPrl Tf' ~ 

lll!ık, A•lcnl ıuıe n aaroıcıar. 'I'lcareı TO &uıafi Jl 
s,c,I, flılllıl mDZf!I cıJ' 

(Bu mllzeı r btr C1lo eaat 10 dan 18 7& lladar • 
~) ~ 

TOrk n f.t~m ~titri mDttsl Puartuld•n ":tsJ 
bu glln nal 10 don l G ra kadar ve Cuma gtl!l!t 
dm 17 Y• kadar acıırtır. 4JJ 

Toııkaı>ı llJllıttl lıer sııc aut 13 lleı:ı ıa 1& ıc• l 
acıktır. 

Memleket cU•ıdenlz ıs ferıerl, 
Koman,.. nı1111rlan: Cumarteşl ı:tıntrrt 13 de r.115tı' 

eeıe: Salı ı;Unterl 18 de Pire. llerut lüenderlY > r.fır'I 
ıtnl.ran 'apurlan: ea= GUnleı1 cat 10 ı:a 

BrendıEt. \'cnedtk, Trtyete;re. 

Avrupa hattı ı _., 
tıınmAu1\'.r;p,:o.-.ı 1ı;;~·ırmru, :rt!l:nrrır ııı.rr~ ... ~ 

itap n AYrVt1ada.D ı;clenl uat 7,!:i ta sırıtccıy• 
vualat eder . 
• lfonvl\n•l>oll#l 20,30 da kalkar, lD.22 de ı:cur. ,d~ı 

F.dlrno pnotıuı ııer ı;tın aaat 8,W d• bardıat 
11.33 de ı;etır. 
ANADOLU llATTtı 
n~r ~ıı tı:arrhr,t ~dm ,,..,...,c11fr-trr1 rlJIJfl 
But 8 de Konya, il da Anltara.15,15 de D~ •"' 

ve Sıım.uo. 15.30 da Eaklıehlr, 18, 10 da Aıık&rll '-. 
pnsı. 20 de Adapazan. ııı .ff 

Bıı treıı1erdm •:uLt il da. la~ket eden IJıUl'A ıeıı 
tellti ııazıı rtuı, carıamba ve cum1L ı;unıerı ııa 
ı.ıusutıı kııd:ı.r 8tfer etmc!nııdtr. d" 
Geçen aen nln eu~UnOırt 

neler oldu 'I nod' 
• İspanya harbinin 201 inci gün 

M:ılnı:a :ıstler tarafından znptedildi. ı-ıı" 
• lıalynn ordularının Hnbcşistnrı uıll' 

mandam mare~.\l Bndoglionun oAllt ıs 
bul konsolosluğuna tayin edilmiştir • 

Tiyatro ıar 
T&I .. nAŞI DRA~I ıusın 

su.1 20.ao <ta 
sCnTOK 
S perde •es'~ 
Y:ııan: Mahmul '"ı 

Ol'F.nr.T 1tJ!ll)!I J 
SOZÜN KISAS 
komedi 4 perde 
Ynznn: Scbonth~)' 
Türkçesi: S. ?ıfo 1 

r.:RTt:r.nm '" 111 TEK TIVA~OStl asıll6 
Bu gece (Üsküdar - Hale) sıneıtı 
ÇİFTE KERAMET vodvil S perde 
Çeviren: Heşat Nuri ,. 

ŞEllZADCRl\51 1'l1ItAS 1'1VATR0Stf!'l1> 
Sıın:ılki'ır Naşil ve nrkadnşlıırı 

Hakkı Ruşen birlikle rde 
Şairin kızları ş:ırkıh komedi 3 ~cnııı'rd 

Bayram giinü ve f(ecclcri b~·ük ınus 
ŞEHZADEBAŞIFERAJi 

TİYATRODA . · ıl~dc tıi.; 
Pr.ZATİ Sungur yepyeni Ye hnrık\ ·of· /ı 
prosr:ımln temsillerine devam cd ) d 

A1~ak;e;tda .;;ll1t~kai tıerlv 
kongresi ıııı'"~ 

. ce 
Umum Miıleknldini Askerıye lı' 

Umumi külipliğinden: ...-csi!I O 
. • . 1"k ı.one;· ~~l 

Ccmiyelımızın sene ı · :ıııf ı;;p. 
20- 2-!)38 tarihine mfısaclif pa oııl er 
saat 13 de Şehz:ıı.lcbnşında kCıfn ınıııııır' 
merkez binasında toplanması . ~ıf 
dir. ddcs' j! 

Cemiyet yasasının 18 inci ınıı rııııol"<" 
cibince kayıtlı ve oylık nldntın~nd>cl <; 
man tediye elmiş olan ozanın .nr giiıJ 
rak:ıl:ırını birlikle nl:ırak ınczk 
snntlc teşrifleri ric:ı olıınur. dtll1 

be.si" ,µ~ 
Bcyo~lu yabancı askerlik şu 0sı:e ~e' 
Deniz sınıfına ayrılan ve ııış~~)cııı'~ ~· 

şubelerine mensup olan tam el~ 1' ı:ıtll~e' 
Jiler l mart 938 gününde ha~ı~~rıcı il 
da bulunmak üzere l3cyoğlu la 1 111ıır· .// 
Jik şubesine müracatları illin ° 1 ~~ 
===========::~~~l() 

sayesince kaçırmağa ınuvaffa 
mu n=oıl unutabilirdim? } 

(DcvaJJlJ~ 
I 
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~~ata daic 
t-u..,k münevve-

• • 
tının nahveti 
Ş aiıin, muharririn kendi kendi
tserı .ne kalması, yalnız zamanının 
eserı:nı okuması doğru de&rildir; eski 
tak bilmesi, hem de severek, anlıya
~e~Pılarak okuması lazundrr. Çünkü 
diyen nıyet, irfan icad edilmez, mütema
di!ir Yeniden kurulmaz; ona devam e
tıazj ? zenginleştirilir, inkişaf ~ttirilir. 
hite ıle alakasını kesen, geçmiş asırları 
cla:ı ~Yan adam ekseriya eskiyi tekrar
~ine ~ bir şey yapamaz. Devam ede
t<:r'darıtekrar eder. Devam etmiyen tck-
~skil ~ulamaz. 
~ erı okumak... Ama hangilerini? 
tj bi ~u SÖyliyebiliriz: insanların hep
in~ üllün cüzleri oldlJi:rundan bütün 
~arın gayretlerinin neticelerini bil
~ . 1hımdır. Fakat buna elbette im
tski ~~ki~: dünya çok büyük, tarih çok 
deri' erdın ömrü de çok kısa. (Zanne
lllu~ haYVanıar ömürlerini kısa bul
I:ı...:;-rlar· herhalde t b'" "!" ·· · :-"'uaıt • a ıı o umu ınsan-

tarar~~a sakince karşılıyorlar. Diğer 
ha kı ınsan ömrünü, asırdan asrra da
itısanı sa buJuror; hat~ geçmiş asırlar 
~tna arının daha çok yaşadığım, yüz 
liaı~0.Iaylıkla vardığını vehmediyor. 
den de ış, bunun aksidir: eskiler biz
den aı ~·aşariarmış; fakat ölümü biz
llıün ~ SükQnetle karşılarlanruş. Olü
llıası ~elemli düşünceler mevzuu ol
~ ~ nısbeten yenidir. Bana kalırsa bi
Cinsi 

0~'Unu tarih oynuyor: yani hE'm 
t......_ .. lllizın b•'t" ~beı . . ~ un yap~ık~anm, bütün 
~oruı hertnı oğrenmek ıhtıyacmı duyu-
?ıın a:... enı de buna vaktimiz olmaması· 
. '"'Sl ·1 &t}·aıc ha 1 e kıvranıyoruz. lnsanda da in· 
8aydı _Yvaıılarda ki kadar kU\"\'etli ol· 
inı~1 cınslınizin bilgileri bize verasetle 
teue in ~tseydi - küçük bir kısmı o su· 
~ ~ ediyor - belki ömrümüzü 
~dar da olarak, daha şiddetle yaşar, o 

O h kısa bulmazdık.) 
lllın1~e .b?tün beşeri irfanın bir krs
d~r1· elıYız: bize en lfizım olanı, yani 
~ı kıs: doğruya devam ettirebileceği· 
,:cıebiyaut. •• Bu da, bence, grek ve Latin 
ea-e~ .. ı .. a:ı . ve onlardan çıkan irfanın 
1"- 1Yatı.:'!,ı,,.b.R:ıt~h; h""'" A::~1,;; 'l'iirlr 
-~. ..l!n ır Kısmını idhale mecbu· 

~~ llıUharrirlerimizde bu heves yok. 
~Or~ ne oluyor? Pek iptidai şeyler 
liCeclir ar. Bu hiç şüphesiz fena bir ne-

~ d~. bundan da fena bir netice 
Utan i ~Yor: büsbütün çocukça, büs· 

llı\lh Ptıdai EC 1 . l . • . ta . al'rirı . .:o .Y er yazan şaır emnızın, 
ô ıyuen crırnızın yanında iyiceleri, hat-
la~ltiterıe ~- Fakat bunlar kendilerini 

r, ı...d.1IJ•as edince nahvete kaprlıyor
~o 1~ ıeri · 

r ar \'e. nı. fazla beğenmeğe başlı-
~· ecın· hepsınde değilse de bazılann
tir İYor. ~~~te karşı bir istihfaf baş gös
J;' • S<inatkar}'anın her tarafırida muhar-
ilkat biZcl .kısrnı az çok mağrur olur. 
~ebiy:ı kadan pek az görülür. 

:;sı İı;in l'u:ızın, irfanımızın yüksel. 
v n • bittab· Tnuharririnin, münew~
~etten sıYrıı 1 değerli olanlannm - nah-
ı:Un için ~1• kurtulması 1Azımdır. 
btı ~la de"~endisini etrafındaki ço · 
• YQJt sa eğıl, büyüklerle, dünyanın 

elen ba~~carları ile mukayese etme
S<lre Yoktur. M Nurullah AT AÇ 

lcı~l(tep çocuk· 
•kı ~ı dolandıran 
~ •rsız k 1 d tilıt tnnıYet ikin . Y 8 8 8 D 1 

\>e lla l'aata nı k cı şube memurları kü
l-alta l'dösuıer~nitcp taiebelrinin Palto 
~tt~I§lard dolandıran iki hırsızı 
~:l kaıeu ~~· Sapancalı Ahmet ve 
~cııar hilh seyi~ adındaki bu do-
~ llıtıs:ı11 assa ılk mektep talebe

~el\ llııları11 at olınuelardır. 
Ço Sabahı 

....._ S~Ukları . a:1 mekteplerine gi-
tet~ I~ fiJ~ Çevırı p: 
~ ı. ~ket·~ Yerden portakal 11 ·tun 
ek• dl 1n1 ~er d • · 
"'ll :t'etek k c doldurup getire-
ltı. tıaıto andırd kl I~ 1 Ve k 1 arı, arkaların-

lltı 1 llıı§tll' ce etlerini çıkarttıkları 
la arka · · 
~ ~oCU" d~ bu 
a ite Ru so"'- surette otuzdan faz- • 

l>e ?!diır "'11\lşlard B . l'lttııı ll'le be' . ır. undan baş-
tıl'Jl> et1disi su ~ıye doktoru, beledi· 
~t 0~1 :t'a ı:atan su vererek bazı evlere 
lıl \oltet u ~l'l'lzi • P:ıra dolandıran Ah
\>: lar.- !8lntde ı'b1:'1rn diğeri paşazade 
en"_"İt' 'b rısini d h 1~lt · Qltsızı a a yakala _ 

lel'dir. ar bugün adliyeye 

Hayatı ucuzlatmak için 

Sebze halindeki üc.,. 
retleri de indirmelidir 
Hale giren bir mal seyyar satıcının ellndenJ 
çıkıncıya kadar yüzde 75 pahalılaşmaktadır 

Hayatın ucuzlatılması için alınan ve lktısat vekili Şakir Kescbirin, Bursa
almacak olan tedbirler ara.sın.da. ts - da ticaret erbabile yaptığı temaslar 
tanbul meyva ve sebı.e hali resimleri- esnasında Mannara mmtakası meyva 
le burada alınan kabzımallık ücretle- ve sebzelerinin satış §eraiti ile kab
rinin de fazlalığı gözden kaçmamıştır. zimallann bunda Ofl\adığı rol mevzu-

Hancılar ve 
hamamcılar 

Kazanç 
itiraz 

vergisine 
ediyorlar 

Şehrimizdeki otel, han ve hamam 
sahipleri geçen sene bir neticeye var
dıramadıkları büyük bir dertleri için 
bu sene yeniden teşebbüslere giriş

mişlerdir. 

Otel, han ve hamam sahipleri de di
ğer birçok ticarethane sahipleri gibi 
işlettikleri binaların gayrisafi iradlaı
rı üzerinden kazanç vergisi ödemekte
dirler. Fakat bu nevi bir.alar haddiza
tında çok büyUk olduğu için iradı 

gayrisafileri de o nispette yüksek ol
makta ve onun üzerinden alman ver-

gi de bittabi çok bulunmaktadır. Fa
kat hama.mm kubbesi ne kadar büyük 
olursa olsun, otelde nekadar yatak bu
lunursa bulunsun veya hanın genişli
ği istediği kadar olsun içindeki müş

terinin adedi değişmemektedir. t~ ba
kımından iki metre murabbalık bir 
berber dükkfuu ile iki kubbeli muaz
zam bir hamamın yaptığı iş ayni bu
lunrna ktadır. İşte bu gibi görünUşU 
blivj.ik, fakat isi bu (!'Örünüsle müte
nasıp olmıyan yerlerin sahipleri yeni 

mali sene gelmeden gene maliye ve
kaletine müracaat ederek kendileri i
çin başka bir formül bulunmasını is-

tiyeceklerdir. Esasen otel, han ve ha· 
marn sahipleri geçen sene de bu iş i
çin ticaret odasına müracaat etmişler 
ve oda yaptığı tetkikler sonunda mü
racaati yerinde bularak bu vaziyeti ik
tısat vekaletine bildirmi~ti. 

Şehir Mecllsf 
toplantısı , 

Şehir meclisi, şuhat nyı toplantılnnnn 

cliin cle devam elmişlir. 
Diin görüşülen işler arasında bulunan 

ihlisab rc~m ile, süs ,.e D\' köpekleri .ten· \ 
viriyc, tnnzHnt, tenle, çalgı, kvha ve siper 
rc.c;imlerinden borçlu olnnlor lıakkında 
mnknıınn ·laho;ili em,·nl kanununa müra
caa• ctmeo;I hakkıııdnki teklifleri knvanin 
encümenine hn,·ole edilmiştir. Ayrıca büt· 
çeıle yapılan 11500 lirnlık miinakalcde 
h!ilçe encümenine, mezh::ıha resminin t:ıh 
silinde yapıl:ıc:ık değişiklik mülkiye \"e, 
iktisat cnrümenlerine gönderilmiştir. 

.Et fiyatlarının mürak:ılıeı;l için lcşkll 
olunncnk komisyona nz:ıd:ın Mu-;tara Aş· 

kın, Feridun ~fnnya:ıı ve Cemaleddin Fazıl 

bahsolmuş ve vekil bu cihetin ehem-

miyetle tetkik edileceğini bildirmi~tlr. 
Esasen bundan evvel bir taraf tan 

Trakya umumi müfettişliği, diğer ta
raftan da Kocaeli valiliği Marmara 

mmtakası meyva ve sebzeciliğinde İs
tanbul hallerinin oynadığı mühim ro
lil gözönüne koyarak buralarda alı -
nan yüksek resim ve kabztnallık Uc
retlerinin bu mıntaka meyva ve sGb

reciliğinin zararına yürüdüğü.nü bildir 
mişlerdi. Geçen tene yapılan bu şik8.
yetler üzerine derhal tetkiklere baş
lanmış, fakat bu tetkikler o zaman -
danberi intaç edilmemiştir. Şimdi bu 
ehemmiyetli mevzu yeniden ele alın -
maktadır. 

Yapılan tetkikler göstermiştir kf, 
müstahsilin gönderdiği herhangi bir 

mal İstanbul sebze ve meyva haline 
geldiği andan itibaren hamaliye, kap 

ha.sına be{J kuruş kantariye, kap başı
na 2 kuruştan 16 kuruşa kadar hale 
ardiye ücreti, maim kıymetinin yüz.de 
25 ine kadar yükseldiği vaki olan 
kabzimalbk komisyonu, hal dışına ka-

dar olan hamaliye ve seyyar satıcı

nın kazancından sonra yüz.de 60 tan 

yüzde 75 e kadar pahalılanmakta ve 
müstehlik sebzesile meyvasmr bu 
";or-ottı- pahalı !'elll"kl.Gdlr. 

Müstehlik fazla para verdiği halde 
ortadaki ellerin kffi-ından dolayı mils
tahsile de bir şey kalmamaktadır. 

Hükumetin bu mevzu Uzeri.Me ve
receği kararların Marmara mrntakası 
müstahsillerinin olduğu kadar İstan
bul halkının da en büyilk derdini hal
ledeceği muhakkak görülmektedir. 

Para kaçakçıhğı 
Yeni bazı vaziyet'er dolayisile 
Şiddetle tahkik ve 

takip ediliyor 
Son zamanlarda memleketimizden 

harice muhtelü vasıtalarla para kaçı

rıldığı şüphesi kuvvet bulmuştur. Mu

hafaza ve gümrük teşkilatı bunun ü

zerine icab eden bütün tedbirleri al

mıştır. Yalnız, bu para ve döviz kaçak

çılığının tamamen önüne geçmek için, 

posta telgraf idareleri, bankalar gibi 

resmi ve gayriresmi milessese!erin de 

muamelelerinde bu keyfiyeti nazarı 

dikkate almaları münasip görülmüş 

ve icab eden tebligat yapılmıştır. 

Para kaçakçılığının ekseriya, şehri

mize gelen ccnebt tabiyetinde kimse

ler vasıtasiyle yapıldığı anlaşılmak -

tadır. Seyyah gibi lstanbula gelip 

bir iki gün kalan bu adamların kendi

lerine verilen paralan beraberlerinde 

istenilen yerlere götürdükleri sanıl
maktadır. 

Ayrıca, !stanbulda emlak ve akan 
olan birçok rumlar Yunan.istana gide

rek yerleşmektedirler. Haber verildi· 

ğine göre, bunlar buradaki mallarını 

satarak paralannı Yunanistana geçir

me yollarını buluyorlar. Butadan pa

ralarını kaçıran bu adamlar aradaki 

para farkından kazanarak Yunanis ~ 

tanda daha fazla emlfilt almakta ve kar 

etmektedirler. lstanbulda bu gibi em

val ve emlliki olup da bunları satan
ların paralarını ne yaph.1<lan ve ne 

vasıtayla harice çıkardıklan tahkik 

edilmektedir. 

dilen bütün vasıta ve kanallar mütc -
madi bir kontrol altında bulunacak -

tır. Para kaçakçılığı yaptıkları anla

§llanlar bu hususta son çıkan kanun 

hlikümlcrinc göre şiddetle cezalandı -
rılncal:lnrdır. 

scçilmişlt>rrHr. ı· Eminönil Halkevinde açılan serbest miiz"k kursları, derslerine başlamıştır. 
Tiunl:ırı. ~iiteak~ip heleı~iye zabıtası tali· Gneç talebeler arasında musikiye temayül ve istidadı olanlar müzik kurslr.ırına te-

matnnnıeı;ının muznkere ıne lıa~lnnılmış • • · · f. C • d · • k 
ve nakil vasıtnl:ırile halkın ria,·ete mec· haliikle devam ctmektedır. Resımde, Ar Konutesı şe ı emil ses • ersı vcnr en 
bur oldukları esaslnr teslıit ediİmiştir. talebe ve profesör görülüyor. 

... _______ ... ___ ... ________ ~ ,_, ~ 

lÇERDE: 
• TEKlnDAG sladyomunun leme! atma 

merasimi dün okşı:ım üzeri yapılmıştır. 

• BELEDIYELEHlN boğ, bahçe, fidan· 
!ık gilıi yerlere ucuz su "ermesi ve ancnk 
m:ıo;rafa tekabül edect>k kodar par:ı alması 
bilı.lirilınişli r. 

"' KÖY KATIPLERl'nin knı::ılarda ve di
!ıer işlerde çalışı ırılanııync:ıkları alukadar 
!ara bildirilmiştir. 

• ~(,\An 1 F \'ekfılet i yüksek tedriı;at U· 

mum mfüliirü Cevnı dün Güzel sanaUar 
nkademisincle tetkiklerde bulunmuş ve 
akşam trenile Ankarnya dönmüştür. 

"' Tt'RKKUŞU'nn bu sene yazılan ı;:enç
lerdcn 130 unun sıhhi muayenesi tnm::ıın
lannııştır. 

• Y('l\SEI{ SfJIHAT şOnASI şubatın 

28 inde Ankarnda toplnnncnktır. 
"' OTOBPSI.ERI~ clıı~ılmnz cam kullan 

maları Jınkkındoki kararın tatbiki devam 
elmektcılir. Siıncliye kndar 15 olobüs cam· 
lnrını dcğişllrmiştir. 

• BELEDİYE ololJüs kazalarının neden 

ileri gl'ldlğlni nnlaınnk için sekiz senctlen· 
heri vııku bulmuş olnn bütün kazaları ilı· 

liva edecek bir .sln!İ'ilik 
dır. 

hnzırlatmnkta· 

"' DA~S dersleri vermekle tnnınmış ol::ın 
bazı kimseler, bnşbaşn isimli yeni bir 
dan<; fiRürlerinl tesbit etmek üzere yarın 
hir toplantı yapacaklardır. 

• ASFALT'a ı;e\"rilecek yollar için keşif
ler yapılmnktadır. nu iş tamamlanınca ne
kadar parn sideceği hesnplnnncnk ve bu
senc bütçesinden tahsisat a:}Tılacaktır. 

• PARTi UMUMi HEYETi dün, p:ırti vi
Jiı}el mcrkezinrle D:ıhiliye vekili \'e parti 
genel 'lt>krcleri Şükrü Kayanın riynsetinde 
lor>l:ınmıştır. I 

• D.\Htr.fYE VEKII.t $fikrii Kaya dün 
akşam üstü Emniyet müdürlüğüne giderek 

- - -
binayı sezmiş ve gördü~ü intizamdan do
layı Salih Kılıca teşekkür etmiştir. 

• lSTANBUL YAllUDlLERt Maarif ve-
ktılcllne miırncn:ıt ederek me,·cut bir Ji. 
selcrilc G ilk okullnrını manrıre devretme· 
ği teklif etmişler, ancak ilk mekteplerinde 
rrnnsızcn tedrisatın bırakılmasını islemlş

lerılir. Teklif miisnit karşılanmış ise de, 
fransıua ştırlı talimatnameye muhalirtir. 
nu mekteplerde okuyan talebeler 1500 ka· 
ılnrclır. 

• MEilKEZ bonknsı U. müdürü Sal~hnd· 
din Çnm Ankarndan şehrimize hareket 
etmiştir. Buradan Parise giderek dl{ler 
müdfırlere illihnk edecektir. 

"' IlEI.EDlYE memurları konturalsız bl
nnlnrı tesbite boşlnmı5lnrdır. Bu gibiler
den yüzde 1,5 resim ve yüzde 3 ceza alın· 
maktadır. Konhırntı olup da tasdik ettirmi 
yenler yalnız yüzde 3 cezn vereceklerdir. 

ııı AFİŞAJ ÜCHETl hakkında hazırlanan 
yeni tnlinınlnnme bitmek üzeredir. Tali
matnnme ikrotlerde bir miktar: lcoıiJAt 
yapmakla dır. 

KURUN' da 

Berlin - Roma 
mihveri 

kırılacak mı? 

T STM US, llilluin başkumandanlık ile 
bi::at Alman ordusunun başına geç

miş olmasına hayret edilecek bir nokta 
bulmuyor. Çün/(Ü, totaliter devletlerin ka
rakteristik vasıfları, memleketle meııcut 
bıllün umıımf kuvvet kaımaklarını lılr elde 
toplamaktır. Kurun Başmuharriri diyor 
ki: 

"Alınan tedbirlerin sadece ordu kndro· 
su dahilinde kalmamnsı, billınssn kabine 
içerlslntlc fevkaHide karorl:ır nlmağa mnh· 
sus ikinci hir gizli knblne kurulmuş hu· 
lunmnsı, ayni zamnnda Roma, Viyana, Tok 
yo büyiik elçilerinin ozlolunması, niha:rcı 
Londra büyük elı;isl Ribbentropun hnri· 
clye nezaretine getirilmesi Almanynd::ıki 
dc~işikliklerin beynelmilel siyast bir ha· 
rekct planı lle alftkalı olması şüphesini 
zihinlerde uyandırdı.,, 
Asım Us, bundan sonra, Alnıanyadald 

son de{iişiklfği mıiteakip ltalyanrn /11gilte
reue başvurarak ispanyadaki gönüllülerin 
yarmnı ger,i rckmef( için teklifte bulun· 
duğunıı, Akdeni:dc lngili: gemilerine tc· 
ca11ü:dc bulunan Franl:ocu dt!lli:allılara 
karşı alınacak şiddetli mukabele tedbirle
rine iştirak tdtcefjinl not ediyor ve bu 
hfidlsclerin :lhlnlcrde husule octlrdlui is
tif hama dikkati rekiyor: 
"- Ac:ıba tıalynnın lnsillereye karşı 

takip ettiği rekabet ve mücadele siynselln
de bir değişiklik mi başlıyor? Almnnyadtı 
olan h~diseler ve hnrekeller Avusturya 
cephesinden bir türlü emin olnmıynn Ro
ma hUkQmetinl endişeye mi düşürDyor? 

Dlqcr taraftan, oeltn haberler, Alman• 
ııadakl dc{ilşiklil,;lerden memnun olmıyan 
lnoilterenln Rtrlin ile cereyan eden siya
&l kon11şmalcrı ktsti{jinl bildirmektedir • 
Asım U•, ya:ısını şöyle bağlıyor: 
"HülAc.;n Almnnyndnki değişiklikler bir 

t:ırnflon lngillere ile Almnnyn arasıncla 
ftnlya nleyhlne olarak vuku bulan gizli 
bir nnlnıımnnın nelicesl gibi görünclrıl;G 

halde diğer tnrnrıan ttnlyn ile lngillere 
ornsında Berlln - Roma mihverinin kı
nlmac.;ını mucip olncok bir y:ıklnşmn mnn 
:zarası arzectiyor. Biribirine tnmnmen zıt 

(1}ıtn hu iki ihtimalden hangisinin tnhnk
kuk ve teeyyüt edcceıtinl anlamak için 
tabii hRıfüelerin yeni lnklşaTiarıni bek· 
lcmek l.llzJm geliyor.,, 

TAN' da 

Kınlmaz cam 
A AKSll.ERE ve otobüslere kırılmaz 

cam takılıyor. Burhan Felek, bele
diyenin bu tedbirinden, ıu hoş fıkrayı 

çıkarmış: 

"Den, otomobil camlannın kırılmnz 
neviden olmnsı işine karışacak değilim. 

Çünkü otomobil bnhsl bir pilrüzlfi işlir. 

Neme serek oğnsız başıma iş nca~,m 1 Be· 
nim niyetim kırılmaz c:ımdan intiknl edip 
başka kırılmaz şeyler fizerine JCır etmek
tir. 

Otomobil yokuw yaralanmasın di)•.-ı 

camlarını klrılmnz yapıyoruz da neden 
meyhanelerdeki kadeh \'e bardaklan, hnt
ld camları kırılmaz neviden yopmıyoruz? 
Onların canı yok mu? Ne olur onlar için 
de kırılmaz kaydını koyalım! Meyhnnede 
kadeh kırıp ynralanonlar otomobil camile 
ynralannnlnrdnn az mıdır? 

Gene ne olurdu yüreklerimizi de kml
mnz hnle koysakf hıer istemez sebeblerle 
biribirlmlzln yüreğini kırdıi{ımı:ı: az mıT 

l3u orada hasyictlmlzl ve izzeti ncfsimi
ıl de kırılmaz çeşidinden edinsek gene 
ne olur? Hnkh, haksız harap olmuş hoysl
yel ve itzctl nefis kırıkları hergfin önil
milzde dururken hunun Jüzumsuzluğund 
idrtla edehilir miyiz? 

Ve mademki, hep kırılmaz şeyforle he
zeniyoruz. Omiltcrimizl de, snyrellcrimizi 
de inkiı;arn dayanncnk şekil<le takYiyc el
sok ne iyi olur, ne Cıl6 olurdu 1 

Hele bir otomobll camlarJ kınlmnz ya
pılsın da faydnsı ~örDiürse ölekilerfn de 
kırılmaz hale getirilmesi cnrelerini düşil
nilrOz.., 

Yapılan ~emilerimizi tethlk için 

Bir heyet 
Dlln Af manyaya 

hareket etti 
Deniıbank umum n;ı.üdürlüğüniln 

teknik muavinliğine tayin ed:len mü
hendis Harun, denizyollan fen heyeti 
azı:.larından Sırn ile birlikte Almanya· 

ya gitmişlerdir. Ege vapuru sUvarisl 
Said kaptan da birkııç güne kadar Av· 
rupaya hareket edecektir • 

Bunlann Almanyı.ya gitmeleri bu 
memlekette yapılmakta olan yeni pos· 
ta vapurlarımızla alAkadar bulunma~
tadır. Denizbank mumrini ile refaka
tinde bulunanlar Almanyada bulunan 
dcni.s mühedisJerimizle kaptan ve ma-

·-· - · lLfUlen sa2taıı ,eviriniı) ... 



Ameri (a hiç b·r 
an~a ma 

ya mış 
Ruzvcllin harici siya

setine itimatsızlık 
gösteri yor lar 

Vq!ngton, 8 (Hususi) - Bugün A
merikanın diğer bir memleketle her
hangi bir deniz uzlat:ması mevcut ol
madığı hakkında amiral L<!dy'in yap
tığı tekzibe rağmen uyan rualarfüı 
meb'usların birçoğunun Ruzveltin bari 

cl sa.ynsctine karşı olan itimatsızlıkları 
devam etmektedir. Bu halin yeniden 
silahlanma projesini teahhura uğrata
cağı ı:;anılmnktadır. 

Mebuslnrdn.n biri bir istizah takri
ri vere ret·, bitaraflık kanununun 
Avrupaya tatbik edildiği halde uzak 
şarka neden tatbik edilmediğini sor
muştw·. 

Mebusun sorduğu sualler arnsındn 
§Unlar vardır: 

"Amerika neden dolayı, (karsan) 
denilen milletlere harb malıcmesi 
versin, krediler açsın, jptidai mndd'J· 
ler ita etsin? Deniz teslihatı progra~ 
mı &.ncak 1942 senesinde ikmal edile
ceğıne nazaran İngiltere, bu tarihte 
hangi harbe hazrrlamyor? Müstak • 
lbel muharebeler için Frnns:ı. ve İngil
tere ile haDgi kat'i itilaflar nktedilmi§
tir? 

Ruzvelt, Amerikanın an'anevi si -
ya.setine devnm etme~ niyetinde mi· 
dir?,, 
Anlaşma yapılmamış 

Vaşington, 8 (A. A.) - Hariciye 
nazın Hulle, hariciye cnciineni reisi 
Pettmıımı.a bugiln llyan meclisi tara • 
fmdan gönderilen bir mektubda Anıe· 
rikanm harb ile al~adar olmak üzere 
lngiltere veya diğer herhangi bir dev
letle anla.sına. yapmış olduğunu tek
zib ctmi~tir. 

Pittmruın rl.ynnda okuduğu bu mek· 
tub Y 4hmnsonun bir takriri ile yuptı
ğı eu~le cevab teşkil etmektedir. 
6 nıilyon do~arlık al\ah satmış 

Va~ington, 9 (A. A.) - Kanunu
sani zarf mdn Amerika sila.h lisansla
rile yapılan ihracat 6 milyon 65 bin 
112 dolnr tut.mu11tur ki, ibu rakam, 
:rnühimmıı.t kontrolu usulUntin tccs:::ü
eil!ıden.bcri en yUksek ra1mmlardan 
biridir. 

lhrr.ç edilen memlı:ıketler şünlnr
dır: 

Arjantin, 2 milyon 462 bin dolar, 
(hemen hepsi askcıi ta.yyare olarak), 
Hollanda: 594 bin, Lehistan: 581 bin, 
Japonya 508 bin, Romanya 537 bin, 
Sovyetlcr birliği: 396 bin, Çin: 380 
bin,. Demir ihracatı, yalnız Ja.ponyaya 
olmak fucre 2:}00 ingiliz tonuna baliğ 
olmuştur. 

llllıtaalflUlll1ttnaıııın11111ıııuıııı111ııuıttııımııt1ııtııtt111uıııııııııı 

kinistlcrden mürekkep heyete iltihak 
edeceklerdir, 

Memlekette gemi in§aiye, makine ve 
saire git.>° denizciliğe müteallik btitiln 
sahal~da iht: :ıs sahibi kimselerden 
mürekkep bulun:ın bu heyet Krup §an 
tiyclerinde yapılmakta olan gemilerimi 
:dn in$aat vaziyetlerini e 2slı bir şe1:.1-
de tetkik edeceklerdir. 

Posta v~ıpurlarınuzdan Mnrmara hat 
tı i~in yapıl~akta ol:ın iki kt:çük va
purun in~aatı hayli ilcrlemi§tir. Bu ge

miler, 1ng !tere ile Fran a arasında iş
liycn ki.içil!°' vapurlar tipindedir. On 

sc~iz mil sür ... tini haiz oln:ı bu vapur· 
lar Mudanya ile Bandırma hatttında 

salışata !ardır. Fa::la siıratli oldukları 

için Bandırmr.ı seferini 3,5 saatte yapa 
caklardır. Bunun isin Bandırma ve 
Mudanya yolcul::ırı bir giinde Ltanbu 
la gid;p geri donebileccklerdir. 
Yakın hatlarda çalışacak olan lıu 

küçük gemilerde bu teb"'pten k.::1:nara 
yapılmamı§tır. Kamaraların yerine ge• 
ni§ vo rarif salonlar konu1mugtur. Bu 
vapurlardan blrlncisi nisan ayı i~indo 

limaıumıza gelmiş ola*1kur • 

Prens Nikola 
DUn vefat etti 

Yunanistan maliye nazırını da 
kaybetti 

Yunan kralının amcası prens Niko
lı:ı. bir müddcttenbcri rahatsızdı. DUn 
Atinad:ı.n gelen bir telgraf haberi 
prensin öğle üzeri vefat ettiğini bil· 
dirmektedir. Prensin ynnında ölUmU 
zamanında. zevcesi prenses Olga. ve 
Yunan Kralı Yorgi de bulunmuştur. 

Prens Nikola, böbrelı" hastaiığı ile 
ihtilftt :rapan tasallfıbu §iryandan muz 
tarip bulunmaktaydı. 

Yugoslavya kral naibi preM Pol da. 
kayınpcdcri prens Nikolanm ölümU 
münasebetile sarayda ÜQ haftalık ma
tem ilfuı etmiştir. 
Maliye nazırı dn öldü 

Atina, 8 (A. A.) - Maliye nazırı 
Rcdindcs bugün ölmüetür. 

Prens Pol Atinaya hurekel etti 
Yunan prensi Nikolanm vefatı mü~ 

nasebctiJe naib prens Paul bu ak§am 
Atinaya gitmek üzere Belgraddan 
ayrılmıştır. Ayni trenle dük ve dUgcs 
de kent de Bo4;ra.dtlan hareket etmiş
lerdir. 
~tasyonda niyabet meclisi a?.asm

dnn Stankoviç He Perovlç, başvekil 
Stoyadinoviç, Belgraddaki İngiliz ve 
Yunan elçileri ile kralın askeri ve 
mtiıki daireleri azası hazır bu1unmU§· 
la.rdır. 

HABER - /a.ltsam ı>ostaat 

Et fiyatları 
niçin arttı ? 

Tarife bllrosu reisi 
şehrimize geldi 
Eti ucuzlatma yolunda 

tedbirler ahııdı 
Son gilnlerde et fiyatlarında yeni· 

den bir tercffü görü1müştür. Alal.ar ar 
lar buna 6ebep olar~ Kurban b.-.yra
mını göstennektedir1cr. 

Esasen ötedenberi her sene Kurba ı 
bayramı yaklaştığı zaman et !i} tfarı

nın yilksclmesi mutat hallerden bul n

maktadır. Buna mukabil bayr:aında • 
sonra fiyatlar düımcktedir. 

Bayramdan önceki fiyatlann yükse
li! sebebi şehre gelen koyunların ek-

seriya me:r:bahaya götürülecek yerde 

kurbanlılç olarak satJ§a ~ıkanlmalan ve 

diğer taraftan kurban kesmiycnlerin 
de eski bir adete uyarak et alma1'Jrıdır. 

Bayramdan sonra ise et sarfiyatı tabi

atile düşmekte bir taraftc..ıl da kurban

lık olarak satılamayan .koyunlar mez

bahaya ıelmekte oldufundan fiyatlar 
ÜÜJmektedir. 

Eti ucuzlatma yolunda 
alınan tedbi r!er 

Mezbaha reuninin kilo bapndan aılın 

ması kararı üzerine te§kll edilen ko

misyon, bu resmi kilo ba§ına yüz para 

olarak tesbit etmiştir. lstihsal mınta
kalarından kesilmiş olarak getirilece~ 

her türlü h<.ıyvandan bu n:üktar bcg 
kuruı olarak alınacaktır. 

Herhani:i bir sebeple sakatlandıkları 
için ayakti.ı durmağa ve basküle çıkma-

~ -· ·-------~~--~._.._. ........ .-, 
1 

BUtUn İstanbul halkı hazırlandtğımız ı;A Y RAlVI programı 

Bugün ~~:!::d•n ALKAZA~ 

Kuvvetler krah 
Cenubt Afrikanın 1200 kilo
metre içerisinde hakiki vahıi 
hayvanlar arasında çevrilmiş 

heyecan filmi 

BATAKHAN~ 

-ll'le:::ii sinematındl 2 

gör~ 
büyük iuoıJı 

BAŞLlyOll 

937.938 ıoe.-i
mi için f'lJ 

hazırlaa&Jl 

.. 
Kl.JHDLARI 

Baı rollerde: ROSALtND KEfTH - PAUL KELLY 
Bu filinin barı sahneleri, hapishanelerin korkunç dehlizleri içinde 1nUye~ 

.... gangsterlerin hakikt hayatından almmrı çok heyecanlı bir v~sı _.,. 

=iiiiiiiiiiiliiiiıiiliiiiiiıiiiiİİİİİlllİiııliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİım.-lliiia .... -.~ .... , -''«Aua•ep •• 

BU AKŞAM 

MELEK Sinemasında 
Dünyanın en meşhur si~ema artisti 

CHARLES BOVER 
tarafından iki senedenberi ilk defa·oıarak Fransada FRANSIZ'ca olarak çe
virdiği ve lıi~ ıüphesiz bilyilk artistin en güzel eseri en nefis Iilaıl olJıl 

BORA 

ğa iktidarı olmayan hayvanlardan ke· 
sildi'.kiten 6onra kilo başına bcı kuruş 
resim tahsil edilecektir. ••• 

Mezbahada kesilen ecnebi malı do
muzların ise 6 kuruştur. Tenzilatın 
başlayacağı ay başına k,adc:.c bütiln ha· 

zırlıklar bitirilmiı olacaktır. Fiyatların 

tenzili yolunda kasaplık hayvanlara ait 
deniz nakliyat ıwvlunları ve iskele re-
•imı...ı d,. ·,....ı:.ıı .. .ı,.s,, Z>"'lllAıyvıı..n 

idaresi, İktısat Vekalti tarafından ya

pılan yeni tarifeye göre mubtelü iske
idaresi, İktıut Vekilcti tarafından ya-

lık hayvan navlunlttrını bir liste halin
de bastırarak acentalıklanna gönder
miştir. 

ı - DUnya.nm en meşhur Polis Hafiyesi ŞARLOK HOLMES'iJS tJJ 
merJ.klı, heyecanlı, mUdhiş macerasını görmeğe hazırlanınız. 

2 - Dlk.tcatl Son havadis! Ekspres gazetesinin çolt heyeco.nlı bir ııa· 
bru SHERLOCK HOLMES'in pek meraklı macerası: 

3-BERRY Kö~ONDE NELER OLUYOR? • ...nt 
4 - LOMBARD MO'ZAYEDE SALONUNDA HEYECMlLI Jjl>" 

BASKIN. 
5 - ZABITANIN :t.tvttK "RfR UTnr •""" ~ T 7 TV"llW'rft __ ~J· 
6 - EVRAKI N:AKD:tY.ENlN SAHTELlGt MEYDANA ~ 

YOR7 _SON HABER (SHERLOCK HOLMES) TEVKİF EDlLDİ ?'11· 
~NT d 

8 - Roman meraklıları ne kadar çok cinai ve meraklı roman okUl""" 
olsunlar hiç bir zaman ~.HERLOCK HOLMES'in me~hur ma.ceralarınl 
nutamazlar. d' 

Yalnız hükQmet ve belediye, halka 
et yedirmek için kendi varidatından 

yaptığı bu fefdakarhğl ~aplık hay-
1 hur lngiliz ha.fi;yesi SHERLOCK HOLMES Şehrimize geldi. ars: 1 9 - Senelerden beri Dünyanın e...fkln umumfyesint meşgul edeD ıD 

SHERLOCK HOLMES! meraklı heyeeanlı büyük film yıld~tJS, 
HANS ALBERS, HElNZ RÜHMANN, MAR1ELU1SE CLAUP 
HANSl KNOTECK. 

van ticareti mutavawtlannın istismar 
etmemeleri için esaslı buı kararlar al

maktadır. Mal gctirmemclıj veaalre ıu

retilc piyZGada 6pekilli.syon yaparak 
fiyatları yUkseltmek ve bu suretle ucuz 

luk farkını klrlarına zam etmek istiyen 
lere milıaade cdllmiyeccktir. Bunun 
için et piyasa11 tktıaat Vek61ctinin 

l;o ıtrolU altında bulundurulacrıl.tır. Vr ı 
'k.Uct tarif eler bürosu reisi Muhıin bu' 

hususta alınmzıaı lbnn ıelen tedbir· 

leri almak ve vaziyeti yakından tctkiJ: 

etmek Uzere ıehrimlze ıelmiıtir. 

Tarifeler bUroeu reiai tehrimizde 
• 

mezbahada, bclt:diyede tetkikler yap-

Arzu ile Kanber 
ITürkçe şarkılı, sözlü, nefis şark filrfl1 

Cuma matinelerinden itibarerı 

m:t> T C R K sinemasında __7 
o 

makta, bu huıuata ılikadarlo:ırın fikir-
~--·BAY ÇETiN 

ıerioi almaktadır. 1 ''D tE N n Z ALT B H A IFil 1 ~ 1•' 

ıngiliz 
Askeri kadrosunun 

dolması t~ln 

---------------, Baştoo bata heyecan ve earar Jolu film 25 Jmım tekınill birdeli 

BUGCN 

IFerahŞ·hsr~Bma· dı 
20 bin asker ve subaya 

ihtiyaç \'Br 
Bu gece, 
BOYOK 

yann ıece ve perıembe 
TORK SAN'ATKARI 

Zati 
Sungur 

en 

Londra 8 (A.A.) - Bugün Avam 
Kamarasında, nsl:er devşirmesini artır 
mak için hOl.Omctin gibi tedl..ılrler ı'll • 
ştiııdlı;ünU ve ordunun silah ve levnzı
mmı }enilme~ için neler ytıpıldığmn \ 

ve bunun bugün ne halde bulunduğuna 4 üncU 1 Bu hafı. dl 
aair 11::ırbiyc nazırı bir çok suaııer eor- pıo~ramı Yemen vellabtı 

1
11 

muştur. mermili top nu· Memleketimize gelecek Ş 1 K Slneıtlfl~&ISt 
Bclisha verdiği cevabd:ı. §Unları ıöy· marası, yumurtadan insan ç~rma Knhi::·e, g (A. A.) - Jt.ym 14 ilnde RAMON NOVAftO' p 

lemckle iktifa etmi.tir: iUilzyonun ıon geceleridir. Bu nu· ıı Yemen veliahtı Londradan hnreketle en ,uıel JJ 
9~7 ikincit~şrinin birinden 938 ikin mnr:ılar herkesi hayretlere garkedi- Türk.iyeyi ziyoretten sonra Mısıra SÖ~I ,.a 

cikanunun 29 una kadar 9061 kişi or- yor. Yer bulmak için acele ediniz. gelecektir. TUrkçe fJI.' 
duy<:ı kaydolunmuştur. Telefon ; 21359 Şeyh Ahrf1 dl 

936 ve 937 senelerinin aynı devresi· 
1 

Bayramda ııriindüz ve recehri ı------------h-d--1 ffıkit' 
1 

o- ZAYİ - Emn!Yet DördOncO şu e en • • , filmL, bUyUk mu\18 
ne nisbetle yilzde 32 tezayüt vardır. 3 film 29 kısım ve bUyUk varyetelerle dıjım 147.31 sayılı ikamet tezkeremi zayi JL.:~ d aın edtyot. 
Kadroya tamlmile doldurulmuı olmak l ZATI SUNGUR eltim. Yenisini alacdımdan eskisinin bük · .~e•v·---~ 
için daha 20.000 asker ve subay lbım lı•••llll•ll.ll••••••- mü yoktur. ı• 

Xl~d.bm:ı& toklik No. 3! Jlelund Ali dır. 

di 

ti 
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l'o:o 
tı: Renan Çtnlll - Melekznd Çinili 

( EHl<EK - KIZ ) 
(Tercnmt ot lkllbns hakkı mahfu:dur) 

- Numara 65 -

V ~enan°Daı DDk kav91ayn ye~tok 

r\açhğın gün kendimi 
kuyuya atacağım! 

Diyordu, ıçimde duyduQum acıyı 
tebessüme çevirmeğe çalıştım; 

ıki elimle çenesini tuttum 
ııe\ Ne dedikodusu yapabilirler, pek zun teselli etmek mecburiyetinde kal-

Sarboş derler. Başka?., dım. Sözlerim tesirini gösterdi. Sakin-
- S:en.ı.n beni dinle, gitme... leşti.. Onu, dedikoduların §errinden 

t '"' lıIUs:ı.ade edersen .,.ideyim. Faz- kurtarmam lazımgeliyoı:tdu. Mustafaya 
a lStn ...:ı 0 d h ·· d B 1 •. b ti. • • ~ . .... unı~ tahakküm manası çıkar ki a a once en, enan a munase e mızın 
llın b ' kl' · 1 o · unu da yapacağını sanmam. şe .nı an atmıştım. na. 

d ~Ustu. Ben onun bu lüzumsuz bul- - Ben dedim, belediyeye gidip, ni-
e~ tını hassasiyetine kızmıştım. Ve kah işlerini öğrenmek istiyorum. Be-
lt~:n kızgın a~nldım. tbrahimin dük- nanla artık nikablanac<•ğız. Usul ned:r? 
ee Yanındaki ahçı dükkanında epey- Nasıl hareket etmem lazımdır? Bunlan 
'1l-~ktik. Toplandık. Tam gideceğimiz öğreneceğim. · 
<li. S: Yanımıza uf ak bir çocuk gel- - Gidelim, dedi. 

ni Benanın çağırdığını söyledi. Beraberce gittik, bu hareketim bir ........... 
IJl \· ~ıt sÖyle, dedim. Şimdi biraz i- an içinde köye yayılacak, Benanla 

arınış, de, sonra gelecek. münasebetimin n<.muskarane bir ıekil-
~Uklara d .. dil . de olduğunu anlatacak ve ben köyden 

gı;;:-1 .liaydi ~yü~·çocultlar, dedim, ayrıldıkt;ın sonra dedikodu yapılamıya-
~ •tn. cak, Benan rahat edecekti. 

Ar1tad Belediyeye vardığımız zamzcı, talihi-
l{end· . aşlarıa geç vakte kaıdar içtik. min yardım ettiğini gördüm. Belediye 
~· ısıne h . a·1 . ı ı:. d . ., ııı h urnıet e • mesı uzımgel ı- katibi: 
~§lı a~.eketıeriyle telk:n ettiren, kr..;a 
ildiyje <!ik bakışlı, Çakıcı Mehmet Efe 
ildanı,d anılan birini tanı tılar. Bu iyi bir 
lıo§ları~ l3iribirimiz:n sohbetinden çok 
llcrcd ~· O günden sonra, bu adc:l?llı 
tlıttı e gordiiınse hürmeti~ yanına koş-

• 
llcna 

llıt İste n. bcniın köylülerle fazla teması-
%arn:ror:.hele kahveye gitmeme hiç 
,ttzıc bı' • C03tcremiyordu • Bir gece 

r l"k' ~I da :r 1 a emine çi.tğrıldın. Benan 
)i ll'ıUtııi • - ., ---·· --- .__ 

il titu § hır patırdı. koptu. Dinleme-
/\ lll . 

llcak 
~ $ıJctı saat ı 1 e yakın döndüm. Oda-
dıır le}' 1~· Soyu~urken ~e~an geldi... 

• Ona h~lernedı .. Kederlı bır hali vıar
dı.ıll:ı. ~ ·Ssettirmeden tetÇk ediyor· 

bhı.ı hl~ilğdlıYordu. Gözleri ıslaktı. Onu 
e e .. 

- Gayet kolay, dedi.. Yalnrz şimdi 

biZ'de evlenme kağıdı kalmadz. Bir kaç 
giln beklemeniz lazım. 

Yüzüm gülmüştü: 

- İyi amma, dedim. Ben iki glin son
ra gidiyorum .. Ne yapacağız? 

- Başka türlü ht.wreket e;deriz, o hal
de .• Siz İstanbuldan bir evlenme beyan
namesi alır imzalar ve nüfus kağıdınız
la bana gönderirsiniz. Ben icap eden 
vl'rleri vazar doldururum .. Siz dl" hıır2. 
ya ge}aiğiniz ztıman her şeyi hazır bul· 
mu§ olursunuz .. 

- Pe~ala, öyle yapalım •. Diyerek ay
rıldık .. Benim belediyeye baş vuruşum 
köye ümit ettiğimi gibi yayılmıştı. 

Ertesi sabah Benan, ben ve annesi 
İzmire indik. Onlar beni vapura bindir
mek için geliyorlardı • 11ce ıtıaı~ Corrnek Eenama gitti. Sebebi 

-...... ~· uın olmakla beraber: I Saat 12 ye yakın tzmird~ydik .• Onl« 
S 1S!n ag-ı Izmirde akrabaları bulunduğunu, bera-~ ert c ı.r.'.>rsun, diye sordum .• 
!ladt. ~~ap verdi. Tekrar münakaşzı 

$ıJcll:ıaıt ır aralık aklımdan giyinip 
ao11 • Cecey· b. 

ta laL 
1 ır yerde geçirdikten 

ll:ıe1t uahıe · 
t\ 'ic İst- Ytn erkenden bmire in -
~ dU!lind·~buıa yollanmalıi geçti. Son-
'cak 1•1_. Utn. Bu iyi bir hareket olnu

)a • ıı;ıın · 

bcrce gitmemizi kaç defa söylemişler, 

fakat bir fırsatını bulup yapamamıştık. 
İzmire varır vnrmaz bu kararımızı ye

rine getird:k. Beni ak.rabalanna Be
nanın nişanlısı diye tanıttılar. Çok mem
nun oldular. 

Burada bir müddet oturduktan sonra $ı~ ba§lıy: hakkında köyde uyanmı-
tllaaına dedikodunun ayuka Benanla çıktık. Birlikte vz-pura gidecek, 

,,_ llalctıın Sebep olz.:aktı. 
"ltd , l3cna 
ol. ıı. l<ara n, karyolanın yanına o-

"ıllll:ı rnın :,.· d . 
ll§tı.ı: •;ı;ln en geçenlerı adeta 

oı~ bu~und·· 
·"ıl' ~ uğ.. .. 

~it, acr.~~tırn F unu yapsaydın, mani 
' ben de · akat sen kapıdan çıka· 

kuyudan içeriye girecek -
' l>ett· 
' l huna •ebe 

~l A§iltar p ne?. 
lıittı. U.

1
lll.. llu 'h ·liakkıınızda söylenenler 

.. rj,. arckct' . k \il, ~ ... , Yapaca ının arşısında be-n k_ başka bir-Şey kalmu-
ıu ı.ırıı.ı o 

l-'orti kadar k •• 
ele el il lci y at ı bir ifade ile söy-
>t ı.ı>"dııiu~Pacağı muhakkaktı. Içim
J;_ ~-~1§tırxı "acıyı tebessüme çevirme-
"'Qı,e · ' atak 
llı!:ıltj Sc:ıesind ta doğruldum. İki e-
~ıltı..ı ne Yakla en tutarak batını kendi-

rı uatı: §t.ırdun y ... 
, "ne k ·· anagını yana-

llen °Ydunı: 
L 'li an Ben 
ı.ıı d ayır ÇOCuksun, dedim. 

!l·aha_ tc1tr!ocuk değilim, ve bu lafı 
~td:ta~ •aıc· r etme kızıyorum 

ıEi h ınıe§tiğ· • • 
llc arckctte ını aynlırken göa-

tt~ l'lan A.. it n <:ı:ıladım. 
d lti. l<"n araya nakr .. 
trı (l ,~ oydeltj ı ıçın müracaat 

del\ rı:..., thcının· dedikodulara bu yü.z
bel'llıtı le eheının·l}'et vermiyordu. Fakat 
lı 1sta 1Yet Ver · 

dcği . nbuta a.. nııyordu. Ft~{at 
\, ttı, onnıeme iki gün kala 
·~a'-1· . \Pa ıt ı ı . 

~· {) aldı ~ın Verdi ... i . 
1t b• · llı.ı nı g istıdaya menfi ce-

bavulumu yerleştirecek ve biraz da ge

zerek tekrar eve dönecektik" Bu ~arar
la evden ayrıldık. 

(Devamı var) 

Ka<dloınoar nçnn 
Şavka modeLi 

lt d. enfi C 
UıUııce evap kendisini müt- Ytlmtışak /öfrden en smı mod<ı zarif 

1 Ye dü§Urdü. Uzun u- bir ~p'kn 

Yükse 
seyyar 
esnaf! 

Sırf açıkgözlü
lük ler' sayesin
de neler satar 

ve ne 
kazanırJar? 

5 
--

konuşuyor 

kaldırımdaki 

gelmez ve biriblriylc irtibatı bulun • 
maz çeşitleri yukarki resimlerden bi
risinde görilyorsunuz. 

Bunları sa tan es..-ıafla konuştum. 

Hepsi de hallerinden çok §ikayetçi i
diler. Beş senedir işlerin gittikçe azal
makta olduğundan, belediyenin çok 
ceza yazdığın.dan yana yakıla şik!iyet 
edip durdular. 

- Eskiden, diyorlardı, üç günde 
bir işporta dolusu mal satardık. Şim· 
di Uç ayda bir işporta bo§altamıyo • 
ruz. 

Yilksc7dca7dırwula7~ .~eyyar bin b:r çeşit pazıarıarııırlmı biri ve Şirley 
• kartlanııın satı§t .• 

Bir taraftan bize böyle dert 711nar
ken, bi: taraftan da arkadaşım Aliyi 
ayak üstü kandmvermişler ve olduk· 
ça yüksek bir fiatla bir elektrik feno
ri satmı§lardı. İşin f arkma vardığım 
zaman, gayriihtiyari kahkahayı ko • 
yuvcrdim vo açık göz satıcıya: 

Beyoğlu ile Galatayı biribirfne en 
kısa olarak bağlıyan Yüksekkaldmm 
yokuşu, cidden b:ışlıbaşma bir filcın
dir. 

Her çeşit malı, Yüksekkaldırnnda, 
başka yerlere nazaran çok daha ucuz 

- Sende dedim, bu meharct varken. 
hiç sırtın yere gelmez, merak etme ... 

Biraz daha aşağılara yürüdük. Yol 
üzerinde yepyeni bir ticaret ""ulü gÖ-: 
ziimüze çarptı. 

bir fiatla alırsınız. Burasının başlıca 
hususiyothırindon biri de tam bir tale _ ,._..,. 
be kaynağı olmasıdır. 

Yi.ne bir yahudi genci, çikolata iç· 
!erinden çıkan küçilk sinemn. artisti 
Şirley Templ'in minimini fotoğrafla • 
rmdan yüzlercesini toplamış, yahÜt 
bir yerden tedarik ctmiı;ı, kocaman bir 
işportanın üzerine yığmış ve tanesini 
kırk paraya satıyordu. 

Civarında yedi sekiz mektep bulu • 
nan Yilksekkaldırımda, adnn başında 
bir talebeye rasgclinir. 

Tünelin yanından sapıp da aşağı 

doğru ilerlemeye başladığımı zaman, 
gözünüze evvela Alman kütüphane • 
leri çarpar. Ce.mek§.nlarını türlü e -
ser!erle ve güzel . kapaklı kitnplarla 
süsliyen bu kütüphanelerin biraz aşa
ğısında, kasketçiler, gramofoncular, 
çerçeveciler, gömlekçi ve tuhafiyeci 
dükkftnları bulunmaktadır. içlerinde 
en entere~anı gramofon Tr~.;azaları -
dır. Yokuşun başındaki hemcinsleri 
en yeni, en modern plaklarla iş gi.irc 
dursun, bunlar Nuh Nebiden kalma 
eski ptakları, 1900 modeli borulu gra
mofonların üzerine takarak, bütün 
mahalleyi fiz bir yaygaradan ibaret 
seslere boğmaktadn-. 

Eski yeni, çeşit çeşit \'e hiç görme
diğimiz pullarla vitrinlerini ı:ıüslemiş 

pulcuları dn g~erseniz, YUksekkaldı
nmm tipik satıcıları olan seyyar es -
naflarla karşılaşmış olursunuz. 

Bunlardan, bizim yolumuza ilk çı -
kan, önüne kendisinden bUyük bir teı
g8.lı, daha doğrusu içinde ateş yanan 
bir ocak kurmuş ve bunun Ü7.erine de 
birkaç kilo sakız leblebiis ile kabak
çekirdeği dizmiş küçük bir çocuk çık
tı. 

- Bir kile bir kuruş, bir kile bir 
kuruş, diye avaz a\'UZ bağırıyor, son· 
ra yegfine ölçü fileti olan "kil esini!,, 
doldurup doldurup boşaltıyordu. Kile 
denen ölçU, sütçülerin litresine benzi
yen, fakat on kere daha küçük tene
keden yapılmış kulplu garib bir bar
daktı. 

Küçük satıcının, kendir.den büyük 
tezgahının başında, alışveriş edişini 

bir müddet seyrettikten sonra yanma 
sokuldum. 

- Sen, dedim, mektebe gitmelisin. 
Hiç cevap vermeden yüzi.irne baktı. 

O zaman ikinci bir sual daha sordum: 
- ÖnUntleki tezgih kendinden bil· 

yük, nasıl ka1;1·nyorcıun hunu? 
Yine cevab verme .ı. Fakat iki e!ini 

yana açtı, tez.~~1 kavradı. Bir anda 
yf'rden kaldırdı ve birknc:; adım öte-ye 
götürüp ~etirdi. Ve tek kelime söyle
meden eski yerine koydu. 

Yüla~ck7.:a7dırımrn kiiçük leb7ebicis-i 

Birinci ve ikinci surulerim Uzerinde 
ısrar ettim. 
Nihayet yavaşça ağzını açtı: 

- Tezgfthı pek ala kaldırdığımı 
gördiiniiz, diye söylendi. 

- Ya mektep! .• 
- Geçinmek lllz.ım, ne yapaynn. 

Çalışmaktan okuyamıyorum işte ... 
Küçükle fazla konuşamadık. Bu SI· 

rada arkadaşım foto Alinin resim aı:. 

dığmı gören bir yığın çocuk etrafı
mızı almışlardı. Bu muhasara o kadar 
sıkıcı, o karlar çekilmez bir :ıale gel
di ki, fıemen om.dan uzak'aştım. 

Biraz ötede, seyyar binbir çeşit pa
zarlarıyla karşılaştım. Bunlar duvar 
kenarlarına dizdikleri işportaları U -
zerinde bin bir çeşit mal satan muse
vi esnafa aitti. Bel kemerinden, trru, 
takımların.dan, götlUk, polis dildüğü, 
elektrik feneri gibi en hatır ve hayale 

~ . 
' .. ~· - -·· .:.- ' 

O saat mektep za..ı.anı olduğu hal .. 
de, bir yığın talebe kasketli çocuk, bu 
isportarun başına toplanmış, kartları 
adetfı. kapışıyorlardı. Foto Ali, bu 
vaziyetin resmini de çektikten sonra: 

- Demin, dedi, bana kaşla göz ara
sında elektrik fen eri satan esnafa a· 
çık göz diyordun, s.ma, şu işportanın 
sahibi bu buluşu ile herhalde ondan 
on kere daha açık gözlük etmiş oluyor. 
Arknd~ırna tamamen hak verdinL 

Hele, genç yahudi çocuğunun bu k~ 
!ardan üç dört yüz tane sattığım öğ .. 
rendikten sonra.. 

HABERCi 

lstanbul radyosu 
o sunAT - 1938 ÇARŞAMBA 

18,30 pl :ıkln dans musikisi, Hl Şişli hnlk 
C\'I gü<;lcı it kolu tıırnfınd:ın bir temsil (bir 
kilnp), 19,30 1\onfcrnns: Doktor Falırcd
din Kerim <Rü):ılnr) 19,55 Borsa h:ılıer. 

lcrl. 20 ::'\cr.ıncddin Rı z.n ,.e nrkadaşlan 

tarnfından Türk musikisi ve halk snrlııJn
rı, 20.30 fül\ n raporu, 20,33 Omer Rıza ta 
rafından ıırnpı,:n söylev, 20,45 .. 'e2ihe ve 
nrknduşlan tarııfındnn Türk musikisi ve 
h nlk şıı rkıl:ırı (saat nynrı), 21,15 Fasıl 
S!l7. heyeti, Okııy:ınlıır, lbrnhlm Ali, mı. 
çilk Sııfiye, Konun l\luıımmer, Klarinet 
H:ı mcli, Ut Cc,·det Koznn, Tıınbur Saltıhnd 
hnılciin Keman Cc\·dcl, 21,50 orkestra, 
22,.15 nj:ıns haberleri, 23,30 plllkla solol:ır, 
opera ''c operet pnr~nlnrı, 23,20 son hnher 
lcr ve ertesi sünün programı, 23, son. 

PATI 

3asur memelerinin A ~TtV1ROS ile tedavisi iç ve dı~ basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerah~t!enrnis fistüllerde, kanayan basur 
nemelcrinin tedaYisinde daima muvaffakı vetle c:ifayı temin eder. 

ŞARK lSPENCfY ART LA BORA TUARI T. A. Ş. -

• 
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Yaıışaha 

Okuyucularımızdan "Bay Halil,. is
minde biri, • eksik olmasın • uzun uzun 
düşünmüş, taşınmıa, planlar çizmiş ve 
"bayramlarda vatandaşların biribirini 
tebrike muvaffak olmaları,. için bir 
formül bulmuş. Sonra da pek miihim 
bulduğu bu meseleyi bir mektupla ga
zeteye bildirmiş. ~k fikrinin bü
tün memleket efkarı umuıniyesine ay
ni zamanda bir tebliğ mahiyetinde bil
clirilebUmesini temin maksadile her 
gazeteye birer kopyasını göndermiş! 

Bunu, üstü "Haber gazetesine,, ad
resli bir zarla başka bir gazeteye hi
taben yazdığı mektubu koymasından 
ve yazılarını pek bast;ra bastıra yaz
mış bulunmasından anlıyorum. 

·Mektup sahibinin, bu gibi projeler 
düşünmek ve bu gibi iş~crle uğraşmak 
hususunda ne derece mahir olduğunu 
pek bilmiyorum. Yazısını bizim gra -
foloji mütehassısı profesör Sanerk'e 
göstereceğim, hükmünü o versin. 

Mektubu, hiçbir tarafına ilave yap-
madan aynen neşrediyorum: ı 

"E/encliml ı 
.MaZümu alileridir ki, on gün sonra 

Kurban bayramıdır. Bu dini bayram
lanmızda yekdiğerimizi tebrik etmek
le m{l.,abaka edcrce8ine te1w:ıliik gös -
t~kte bulu.nduğumuz da pek es7 i 
bir nn'ane olarak malı2mdur; ve fakat 
kar~Tıklı bu tchaliik, nıaalescf ck..<ıc -
riya mıwaffak"tyetlc neticelenme::; ve 
bu hale de "bayramlarda behemclıal 

"buluşmak mümldln değüdir; tebrik va
zifesi yapılmt§ olur JJ tesellisi ile telafi 
ma/at edüir. 

BetJhude yorgunlukları tıe f edakli.r
lıklan ortadan kaldırmak ve mesela 
w:ıak semtlerde oturan ilci dostun, 
bunlardan birisinin 1'...anesinde olsun 
yekdiğerini tebrilre mımaflak olmala· 
rı için lstanbulu §Öylece: 

1 - lstanlml (Haliy cenub sahili -
Sarayburnu • FlonJa sahilleri aTaS'ln
daki asıl lstanbul). 

g - Adalar, A nadolı4 1ıe Anadolı. 

Boğaziçi. 

3 - Beyoğlu. oo Rumeli Boi}aziçi. 
Mıntalı:alanna ayırarak bunlardan 

lstanbul halkının bayramın birinci gü
nii ve il;inci mıntaka halkının, bayra
mın ikinci günü ııe Uçüncü mıntaka 

halkının d.a bayramın ilçı1ncü gllnll i
kametgahlarında dostlarına, misafir -
lerine intizarları halinde. ziyaret eden
ler ve edilenler yekdiğeri.ne 1;,arş: va...'"i· 
f ei uhum:eti ifa etml:! olurlar ve bu 
halde iadei ziyarete de lü::ımı kalmaz. 
Bu tertibin isabeti, kabul giltılcriniıt 
vernıe7;te olduğu muvaffakıyetlerle 

3abittir. 
Konu komşu ziyaretlerine gelince: 

bunlar, 'l:er mıntakanın harekette ser
best bulundukları diğer iki gün zar
fında yapılır. 

Halkı irşad hususundaki va~fci mil
himmclcriııüı bu hıısus i.çin de te§mi
li temenni olıınur." 

Halil 
, 'asıl buldunuz? Güzel bir fikir de

ğil mi? Hiçbir tarafına diyecek yok. 
Yalnız sayın bay Halil Kurban bay

ramının dört gün olduğunu unutmuş 
galiba. Maaına.fih bu pek de haizi e
hemmiyet değil. 

Ben bu mektubu okuduktan sonra 
§Öyle bir düşUndilm. Mesela belediye 
- tabii halkın da isteğini istihsal şar
tile - bu fikri benim gibi münasib 
görse ve tatbika kallcsa ne olur? 

Bizde adettir, bayram günleri, ilk 
gün kü~Uklcr büyükleri ziyaret eder. 
İstanbul bayramlaı;ma mmtakalarma 
ayrılırken tabii bu fidct de nazarı iti
bar.:ı. alınacaktır. Herhangi bir karı§rk 
lığa malıal vermemek üzere birinci 
gün ziyaret edilecek ıurntakalardn 

yaşlıların oturması icab edecek. Bu 
suretle de lstanbu: ya.51ılar ve gençler 
semtleri diye kısımlara ayrılacak. Be
lediyenin zabıta memurları, bu tenbi
hi belediye riayet edilip edilmediğini 
anlamak maksadiyle yolda gelip ge -
çenlerden nüfus tezkerelerini soracak
lar. 

Mesela 20 yaşında bir bayan, ara
dan 20 sene geçikten sonra mahallesi
ni terkelmt>-k ve yaşlılar semtine ta -
şınmak mecburiyetinde kalacak. Yaş
larunak hususunda pek ağır davranan 
bayanlarla. kocalan arasında yeni kav
ga. vesileleri çıkmış bulunacak. Hanım 
mahalleden geçerken komşular ba.5la
nnı pencereden uzatıp dedikodu yapa
caklar. Ellisine geldiği halde hala ma
halleyi terkctmiyenler mahalleli tara· 
fmdan bamazbala hudud harici edile
cek ve tabiatiyle mahkemelerde yaş 
küçültme davaları çoğalacak, yollarda 
nk saka.Ilı 25 lik gençlere, torununun 
torununu görmliş 38 lik kadınlara ras
lıyacağız. 

Avrupa an '°y't.T çtt l.rmnntı~b~ 
sıslan" gelip mUesscsele'r kuracaklar; 
"yaş şahitliği,, ayrı bir meslek haline 
gelecek ve bu suretle memlel(ette iş
sizlik ortndan kalkacaktır. 

Böyle modern bir usulün sa.de İs -
tanbula değil, bUtün Türkiyeye teşmi
li icab edecek ve mecliste hararetli 
müzakereler olacaktır. 

Kadınların ve erkeklerin hangi yaş
larda ihtiyar sayılabilecekleri hakkın
da ihtilaflar çıkacak, gazetelerde an -
ketler yapılacak ve bazı kimseler, ken
disi hakkında filll.n ya,.c;ında dediği i
çin dostları aleyhinde hakaret davası 
açacaklar. 

tçiniule bu usulü beğenenler bulu
nursa birer iztida ile şehir meclisine 
başvursunlar. 

Ahmet NECDET 

.... llm~A~!Q~ı~ti~f~s.~ıw ............ !l!lrRfJf»!'Jr::mıW*~ .. mm ......... ~ ...... . 

il 

HARER - 'AT<tam poma 

Bu haftaki 
nıaçlar 

T. S. K. lstan"lml bölgesi ajanlığın
dan: 

lf-f-19.,8 Cumartesi yapı."laoak ~
Zar: 

Taksim stadı: 
Topkapı - Ga.latasaray B takımları, 

saat 15, hakem Samim Talu. 
Beşiktaş stadı: 

Kara.gümrük - Beylerbeyi A takını
lan sant 9,30 hakem Tarık özeren.. 

Galata gençler • Ortaköy A takrm
lan saat 11,15 hakem Tahsin Özsöz. 
Davutpaşa - Anadoluhisarı A ta -

kımları, saat 13 hakem ?tıfkı Aksay. 
Feneryılmaz - Kasnnpaşa A takım

ları saat 15 hakem Bürhan Atak. 
1S-f-9S8 pazar günii yapıla.oak maç

lar: 
Fener stadı: 
Hilal - Altın.ordu A takmıla.n saat 

15, Hakem Bürhan Atak. 
Bcşikta.ş stadı: 

Kasımpaşa - Davutpaşa B taknnla
n, saat 9,30 hakem Halid Özbaykal. 

Beşiktaş - Beykoz B takımları saat 
11,15 hakem Tarık Özeren. 

Feneryılmaz - Anadoluhisarı B ta
kınılan, saat 13 hakem Feridun Kılıç. 

!stanbulspor - Süleymaniye B ta -
lamları snat 15 hakem Feridun Kılıç. 

14-2-1938 Pazartesi günü yapılacak 
maçlar: 

Beşiktaş stadı: 

)....,eru:?ryılmaz - Ortaköy A takımla
rı saat 9,30 hakem Rıfkı Aksay. Do
ğnnspor - Beylerbeyi A takımları sa.
at 11 l5 hakem Tahnin Özsöz. 

' Galata gençler - Davutpaşa A saat 
13 hakem Adnan Akın. Kasmıpa§a -
Anadoluhisarı A takımları saat 15 ha
kem Adnan Akın. - ------.----
Norveç' i patınaj şampiyonu 

Ballaugrud 
Dünya sürat reko

runu kırdı 
Patinaj dünya shrat şampiyonluğu 

milsabakaları Davsta yapılmaktadır. 
Son haf ta nihayetlenen bu karşı

laşmalarda birinciliği Norveçli Bal -
l~"TUd, 1500 metrelik mesafeyi 17 
dakika l4 de katederek Varlsen isim
li bir Norveçliye ait on senelik dün
ya rekor mu kırarak yeni dünya reko
ru tesis etmeye muvaffak olmuştur. 

Bu müsabakada ikinciliği yine bir 
Norveçli kaznnmıştır. 

Cecilla Uolledge 
her zaman blrlnei 
Stokholm, 7 (A. A.) - Kadmlara. 

mahsus artistik patinaj dtinya şam -
piyona.sına 6 millete mensup 12 bayan 
i5tirak etmiştir. Birinci gün yapılan 
nıüsabaka.ların neticeleri ~unlardrr: NEO L A 1 

ı - İngiliz Cecilia Colledge, 239,16 
N E V R A L .J 1 puvanla. 2 - lngiliz Megan Taylor GRiP-NEZLE 238,24 puvanla, 3 - Amerikan hedy 

BAŞ 

AGRILARI 

ve D t Ş stenut 221,66 puvan1a, 4 - tngiliz 
Gladis Jagger 221,26 puvanla, 5 - A-

• A R T R i T İ Z M vusturyalı Hanne Nicrnberg 220.68 ............................... .21---•• .1-m+am•• puvanla. 

'... • 1 • '"' , :. • . .• r • ' • ~. • • 
Şirketi Hayriyeden: 

Bayramda 4 gUo eyyamıAdlye tarifesi 
tatbik edll~cek tir. 

Faz~a olarak yalnız üçüncü 
Pazar günü: 

~· 

eevırneomnoeo mlYısaılQ>aıkaıDaır ................................................... 

Almanya - Isviçre 
Birer golle berabere katdıla~ 
Alınan miill futbol takımı ile geçen İkinci devrede Almanlar d~J 

yıl yaptığı karştlaşmada 1-0 mağlllp lı ve daha üstün bir oyun o~. 
olan İsviçre milli takımı, pazar günü lar, müdafaaya çekilmiş olan İSY'W"Jı' 
Kolonyada Müngensdod'er stadyomun Uler arada bir yaptıkları yarıD' f 
da 80.000 seyircinin önUnde yapılan rcketlerle tehlikeler yaratnıakf:lll 
maçta 1-1 berabere kalmıştır. Bıı ue- ri kalmamışlardır. ' 
tice bir sürpriz sayılamaz. Çünkü Al- Ancak, İsviçrelilerin ceza~--
man milli takımı bu ikinci kar§ılaş- bilinde devam eden ağır tazyık _.., 
masmda olduğu gibi formunu bulama- smda. Szepan beraberlik sayısıııJ. r 
mL~tır. Alman hücum hattı işliyeme- mıya muvaffak olmuştur. ~ 
miştir. Almanya milli takımı oyun 8. . B 1 ' d d.ğ · Per•I' 

··ad t· - b 1 ğ ırı er ıın e ı erı mu e mce agır asmış o ma.sma ra -
men ancak maçın son kısmında bcra- muç yapan • 
berlik sayısını yap~.ilmiştir. . Çek muhtelit/et' 

Almanlar maça goz kamB.;.c:tmcı bır .ı• 

güneşe karşı brujlamışlardır. Bu yüz- Her iki milsabak8PF 
den kontrol güçleşmiş ve ilk yanın sa
at azrt'ında her iki takım da bir üstün 
lük temin edememiştir. İsviçreliler, 
hiç beklenilmiyen bir anda 36 ıncı 

dakikada ilk golil yapmışlardır. Bic -
kel'in yandan gelen uzun bir §andelini 
Aebi kalenin önüne hi.l.vale etmiş, ka-

leden çıkan Ju~nsen topu yakalıyama
mış, hemen yetişen Aebi bu suretle 
ilk sayıyı yapmıştır. Birinci haftaym-
1-0 İsviçrelilerin lehine bitmiştir. 

Beynelmilel serbest 
güreş mUsabakaları 
Meşhur Cadıer rakibini bir 

dak kada yendi 
Stokholm, 7 (A. A.) - Burada ya

pılan enternasyonal serbest güreş kar
şılaşmasında Alman Hornfischer İs-

veçli Endcrsonu 9 dakika. 10 csaniyede 
ı;...gıo. ,, ......... ıgı..u. 

Bu kar§ıla.smanm diğer neticeleri 
şunlardır: 

Ağır sıklet: İsviçreli Lardon İsveç
li Andersonu 3 dakika 27 saniyede 
tuşla, Macar Bobis İsviçreli Takerlin
dh'i ile Lardonu sayı hesabile. 

Yarı ağır: İsveçli Fri<lel Maacr Pa
lotası 13 dakika 10 saniyede tuşla, İs
veçli Cadier İsviçreli Kijburz'u 1 da
kika 9 sn.n·yede tuşla. 

Orta sıklet: Isviçreli Daettvyler İs
veçli Erik Andersonu 1 dakika 25 sa
niyede tuŞla, İsveçli İvar Johansson 
Macar Rihetzkiy'i 9 dakika. 55 san.iye
de. 

Yarı orta: İsveçli Vestergren İsviç
reli Angsti s yı hesabile, Macar Toth 
İsviçreli Forselins'i 4 dakika. 44 sani
yede tuşla yenmiştir. 

Haber: İsveçli Cadier son festival 
k8.I'§ılaşma1armda büyük Musta.faya 
mağlup oln111~ olan meşhur pehlivan
dır. 

Berlln - Stok bolm 
Tenis karşı 1aşmsları 

BE'rlin, 7 (A. A.) - Berlin - Stok
holm üniversitelileri arasında yapılan 
tenis kar§ılaşnıasmı Berlin üniversite
lileri 4-2 kRmnmışlardır . 

...... 

da mağlup oJduı,t, 
Çekoslovakyanm Prag şclıri°"' 

karılan iki futbol muhtelit ta', 
dan biri pazar günü Berlinde P~~ 
dmda 35000 bin seyirci önünde !:f 
kanşığı ile çarpışmış ve 4-1 ~ 

tir. rr-'! 
Diğer muhtelit ayni gilnde ;# 

Slavya sahasında Str~burg rnrJJ 
ile karşılaşmı§tır. ' 

Çckoslovaklar, teknik bakıındl' 1 
ha gtizel bir oyun çıkarmrşlsıt' ~ 
Alsashlar daha seri ve enerjik 1'(. 
mışlardır. 10 bin seyirci önünd~J. 
lan bu maç, birinci haftaymdıı ~ 
saslılarm lehine neticelenmiş, ~ 
haft: ;mda her iki takım ancs) 
sayı çıkara.bilmişlerdir. Ka 
Strnzburg muhtelitinin 3-1 ga 
le neticelenmiştir. 

Avrupaca 
futbol J 

Ltk ve kupa ma~ 
Avrupanm muhtelif meınlel< ~ 

de bu pazar yapılan lik ve ~ 
lannm neticclıi ~lardır: 

FRANSADA: 
Olimpik Ma.rsey - Bolqgne 
Racing Paris - Fc. AntibeS 
Ekselsiyor - Rubaix - Metz 
Sc. Fines Lille - Stade BathUıı' 
Red star - Fc. Sete ::ı 
Havre ac. - Nis ~ 
Olyp. I.Jlle - Fc. Toulause J 
As. Cannes - Fc. C'!ırlevielle ~ 
Us. Tourcoing - Fc. Mulha.u_seı' lif.'. 
As. st. Eticenne - Stade ReilJll 

lTALYADA: 
Juventus Torino - Fc. TOJ'inO 
Fc. M.ilano - Fc. Na.poli 
AB. Roma - Lazio Roma 
Fc. Floranua - Ambrosia.Jl3 

Livorno - Fc. Lucca 
Fc. Trieste - Atalanta. & 

Fc. Bologna • Sampierdareı1 -..'}# 
YUNANİSTAı'IDA: rınd• ~ 
Atina şampiyona ma.çl3 tit• -~ 

Panatinaikosa 8-0 yenıloıl.Ş ~ QP.jı 
Astirl 6-2, Pire şampiyon~~, 
piyakoş_, Atinaikosu 5-1, i ~ 
piyonasmda da Pnok, ,Aris 
IClp etmiştir. t'. 

!NG1LTEREDE: ~ 
Arsenal - Derby ContY 
Birmingham - Perston 
Blackpool - Sunderland tı9111~ =~ 
Bolton Vanderers -Voh'er r. 

·ıy : t 
Brentf ord - Leicheste ~ıı r. 
Huddersfield tovn - :gv ~ 
Liverpool - Leeds United 011t:,lı~, J 
Manchester city - portstıl ft.~ fi 
Middclesbou~h - Cluı.rlton ~ 
Stoke city - cııı~:ı. Gi~r#: r 
V estbromvich AJbion -

t - Pazar tarifesinde muharrer 303 
No. lı sefer aynen icra edllecektlr. 

2 - ve eyyamıiidiye taı lfesinde yazıh • 
MACARlSTAl\T))A.~ 
MACAR1STA1'1Dı\~ 

Ferencvaros • Eeget 
Fhocbus - Hunga.riıt 
Ofner elf - Budnf ok! 
Toerekves - Nenızeti 
Bocskaf - Ujpest 

t82, 184 No.tı seferler 25 ~er, 188 No.h 1 
sefer t~ dakika sonra yapılacaktır. 

oynıyan takımın 1oalecid.~ Eto Roob - Kispest 
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Amerikan polisleri dayağın 
cennetten çıktığına kanidir ! 
MaıtE!iiln.:annYı ntnrafa sevlketmek nçnın dayak atma 

usUJıOlUı baz slkandaDBara sebep cDCilYI 
'. 

IHIDSo AŞK ve O~TD~~ff3> ~OMANH 
Nalı/eden: SUHEYLA ŞEFiK 

- 5 c::::o 

Dört sene evvel , Göztepcdc de h<!- f 
men buna benzer bir sahne olmuştu. 
Bir baba bir anne memnuniyetle 
yanyana oturmuş iki nişanlıyı sey
retmişlerdi. 

l!d parlak mavi göz Ferit beye 
bakıyor ve gullimsliyordn. GUneş zi
yaları açık kumral, altın tellere ben 
zfyen saçlarının tistlinoc dolaşıyor

du. 
-- Xermln hanıma bahçeleri gös

termelisin evIAdım. 
Jlnfifçe titr1Jdl. Onun düşünceleri 

bu yabancı lnsanlnrdan, güzel ko
kulu tarasadan, bu rlddi ve çekin 
gen gerıc nişanlıdan çok uzaktaydı. 

- Nermin hanımın hoşuna gider
se memnuniyetle ... 

Genç luz gözlerlle annesinin fik
r ini sordu. Belkls hanım hemen ce
vap '\'erdi: 

- Git, gez Nermin ... 

Nı>rnıin : "Ne gllzel bir saat.,. dl· 
ye dfü;ünüyor, söylemeğe cesnret e
demiyordu. Tarasaya yaklaştıkları 
znman, güzel, beyaır, bir köpek hnv .. 
Jayarak Fcrl(lln üstüne zıpladı. 

- Aşağı Tobi, haydi ccldll 
Dl.re bağırdı. Nermin: 
- O .. yapmayınız. Brm köpekl<'rl 

o kadar severim ld ... 
Dedi. Ellnl uzntıı.rnk köpeğin k n 

dine doğr•ı uzanan başını okşactı. 
Tohi hay tle bu ynbancı~·ı suzliyt r, 
sanki: "Sen kimsin? .. ,. demel ls .i
yordu. 

- Ne gUzeı.. Xe tatlı bnkışı , .• r, 
İsmi Tobl mi? Sizin köpeğiniz ınl?· 

Ferit krsnc•a cc\·ap verdi : 
- E\·ct, benim. 
Yüzüniln çlzgiJeri geriliyor, a f zı 

kumral bıyıklarmm altınrla titri .. 
yordu. Nerminln ı>ldh·enlni ynlayı ıı 
köpeğe hiddetle lıakarak tarasn::ra 
doğru ilerledi. · 

8olda: Amerikada iki sıva polls tarafından istict•ab edilen maznun (yi'izüne dikkat ediniz 'dayak iz1cri . . ' 

Nişanlılar yanyana merdivenden 
indiler, ağaçların gölgelediği yeşil
likler arasına doğru yürüdüler. Ferit 
bey güllerin nasıl yetiştirildiğini an
latıyordu. Nermin için de toplıya
rak hangisini daha çok beğendiğini 
soruyor: 

- Nerede ise solacaklar. Haziran 
da göreceksiniz. Her taraf çiçekler
le donanacak; derken düşünüyordu. 
"Ferideyle bir haziran aymda gel
miştik. Şuradaki üstUnU yeşillikler 

saran ağacın yanında başmı güllerle 
süslemlştim ... 

Nermin, babasına memnuniyetinlı 
bahçenin güzelliklerini çok iyi an~ 
lattı. Hikmet paşanın sevjncl yUzUn 
den okunuyordu. Kah ·altı zamıın 
gelinini yanma oturtarak onunla u 
r.un uzun meşgul oldu. Oğlu dn Şn 
kir beyi birçok tetebbtilerinden bali 
sederek meşgul etti. bcUı oluyor.) Sağtla: poliste zorla fotoğrafı alınan bir maznun ••• 

Ferit bey otomobili ile Şakir bey, 
Ieri gene evlerine kadar götUrdU. D~ 
nilşte bnbasınııı ynnınn gitti. lllkmct 
paşa hemen: 

bı~ınerikada uzun seneler, yllzlerce 
~ekı~rce zencinin en vahşiyane bir 
lerı de, en tüyler ürpertici fşkence
llnc~ öldUrUimesini "meşru,, kılan 
ıı.u :menetmek Uzcro çıkarılan ka
ıı.u~~an mUtevelllt dedikodular he
daı inmeden, yeni bir vahşet akan
da~ Yalnız J\.werlkada değil, Avrupa 
l>oıı ~heyecan uyandırmıştır. Şlkago 
ları~ erı, Con Boyl adında, 65 yaş
sııcı da bir ihtiyarı, işlemediği bir 
la lt~ 1tham edebilmek için onu zor 
"e e rara mcrbur etmek istemişler 
de 6~~Uyler ürpertici ış:;renceler için 
bas UrdUkten sonra meseleyi ört 
trıes:ıtrne~e kalkışmışlardır. Fakat 
tarnrt(l gene meydana cıkmış ,.e her 
tn1~1 a büyük bir heyecan uyandır-

r. 
le '!ulllertknlılnr, bu nevi lşkenceler
~e C itiraf ettlrmeğo "UçüncU dere

•· :na-l"u .... ı vermişlerdir. 
flon h~nrrda mevzuubahs ettiğimiz 
ıerın disenın meydana çıkması U
l:.ı:ııı.nı (\' bu türlü hAdiselerln son za
bıt ecl~~·dn bir ha) il sıklaştığı da tes-

tli tniştlr. 
lt r F'r adnıu nnsız mecmuasının Ameri-
lta,..1n1 ~uhablri hfıdisclerden lıir 

?\ışa 21 kretmektedlr. 
ll.tıtıış nJısını hoğaral: bir bataklığa 
~allı sf ldusundan şüphe edilen Vil
bır g"n lllnıers aclındn 19 yaşlarında 
~11tng0 c. kendisine işkenceler yapan 
ll.n 600 Polislerin~ itirafta bulunduk 
~or V<ı {n mahkemo huzuruna çıkı
ı:ıu ltltlı ura.da her şeyi inkft.r ederek 

··- p~~a buluııuyoı: 
~ere )'atı isler beni çırçıplak soyarak 

1 
a IIe ly· rdrlar ve ince ceHk bir so

ı:rıtn1n ıce döğdUkten sonra tırnak
oı ll<:ılerı :~~sına da bUyUk gramofon 
tı sa, noıı tulur. Benim yerime kim 
ardı slcrın istedikleri itirafı ya-l< ... 

gı ~ilhi\kık 
<l 211 lehdt a, her nasılsa polislerin 
lı 0lctorun tierlnden korlrmayan bir 
lll:ı.h.s lşJtc '"Crdı~ı rapordan, mcnuu 

1( 1nır. nceıerln yapıldığı nnlaşıl
ırııan 

l'akıtan l>armaka... Si~rn ile 
li P.I 

hır aııhnzırd 
tar llıeselc da te~klk edilen diğer 
~l' arından e, :Nyu - Gersey pollsi 
ltlıuınururu Yakalanarak hırsızlık ve 
%·attı edllcn~a\ldeler knçakcılıP;ile 

· ~tUkacl Gradl hAdlsesl-

~atlört noıı 
Ilı ~atııan b 8 tarafından bir odaya 
''alt aınarnııeu 1 ndarn, hırsızltk yaptığı 
3'or ~llıkıa ala.~raf edtyor. Fakat ka-
~ ası olmadığını söylil-

~ Olfsı 
llta}{ erı n 1 s · 

hlr1t Cılığ1 ıu tedığt, onun, bllhassa 
<latı. aı: J;Un e~raf e\mesldlr. ÇünkU 
ltı.rrı ÔldUruıcıu~cl kaçakçılar tarafın
l'alt Ce>ııedı b 

1 
U nnlnşılan bir ada

t-tteıı.ıaı:ınıanı~ unmuş, kattı bir tUrlU 
ltıl'~t no11slerdştr. Aclam bunu itiraf 
l'e"{ll(~uıunar:k bU:ı.:u~ bir muvaffa
l 1"'a1t er. lllUdUrUn gözUne gl-

• ~l\t <>:t 1'.1f kaeı G 
1 Uı:tırıe 

1Yor. Bun radl mütemadiyen 
kar. Şı U dt>röce un Uzcrlne polisler 

lbl\t l'lldı bu .. y~ mUrncaat cdlyor
llını:'ld:ıanı]Jy0rl>ol.ısıer hakkında ta
llluştu Utnurnı · Cünkü Mlkael Gradl 
r " ~ Ye şu bcyıınatta bulun 
lltql\ OllRtn 

<>tt ''u r "'"'. H\ a tıa "dınnr fi • ı:ıoılalarla ka-
rnıag-10; 

6 
Sonra sol elimin 

Yle btr kuvvetle 

Amerikana polisler ara-stnda "üçiincü 
clcrece" denilen isticvab us11lıi ... 
Btt usule dayanarak suçunu itiraf et
miycn kimse yoldur, hatta mahT:eme 
reisi bile bu usulle birçok muhayyel 
8ttflannı itiraf edebilir! 

bUküler ki, mafsalından kırıldı. Bu 
na rağmen istediklerini tekrar etme 
ylnce, slgaralarlle ellerimi yakma
ğn başladılar. Acıdan deli bir hale 
gelmiştim. Bunun Uzerino bana. u
zattıkları bir· k~ğıdr imzaladım. Bu
ld\ğıdda. neler bulunduğunu bil
miyorum bile ..... 

Filhakika, tahkikat notlreslnde, 
bu adamın kaçakçı olmadığı ve po
lislerin işkenceleri karşısında iti
rafntta. bulunduğu anlaşılmıştır. 

Canlı boks topu 
Frank Nell adında bir gangster, 

reisle kavga edip ona dayak atryor. 
ReJs de onu öldüreceğini söylUyor. 
Bu tehdidin movekli fille konacağı
nı pekAIA. bilen Frank Ne,·yorktan 
kaçarak Birmlnghama geliyor. Fa
kat buranın pollslcri :-.:e'\"yorkl u 
gangsterlerden hiç hoşlanmazlar. 

Frank derhal yakalanaral< polis mü
dtirlliğüne götUrillilyor ve polis komi 
seri ona şöyle diyor : 

"-Yirmi dört saat zarfında şohri 
terkedereksintz. Bu mühlet geçtik
ten sonra sizi burada bulursak üç 
ay yatarsınız. Şimdi şu odaya girin 
resminizi alsınlftr. Şehrin bütün po
llslori sizin suratınızı tanımalıdır
lar!,, 

Uç gUn sonra ictlnabı gayrikabtl 
tesadüf vukubuluyor. Bir sokağın 
köşesinde, Frankla bir polls karşıla
şıyorlar. Du anda ne oluyor? Bura
sı mP.çhiıl. Muhakkak olan bir şey 
varsa, o dn polisin bir tabanca kur
şunlle öldUğUdUr. Kaza mı? Cinayet 
mi? Frank gözyaşları içinde mesele 
yi şöylo izah ediyor: 

- Beni yakaladı, bileğime sarıl
dı ve tabancamı almak istedi. Den 
ancak kaçmağı dilşilnüyordum. Çrr
prndım. Tabanca kendlllğlnden pat· 
ladı .. 

Birinci dereceli cinayet mi (ölUm 
<'ezası)? İkinci dereceli cinayet mi 
(mUobbed kilrek) ? Bunu moydnna 
çıkaracak olan "mUtehassıslar,, faa 
Uyete geçiyor lar. Frank bir odaya 
kapatılıyor. Çırçıplak soyuluyor, el
leri ayakları bağlanıyor. Sopalar, 
sırtına vo bel kemiklerine tnmeğe 
başlıyor. 

Fakat Frank bir tUrlil ttirafta bu-
1 un mnk istemiyor. 

Bunun Uzerine yeni bir istintak 
usulü keşfediliyor. Tavandn bir çen
gel var. Buraya bir ip bağlanıyor. 
Frank, koltuk altlarından buraya a
sılıyor. Polis komiseri do bu buluşun 
dan mlitevelllt bir gururla bağırı
yor: 

"- Haydi çocuklar, bu canlı boks 
topuna vurun bakalım!,, 

Polisler bu adama ::;aldırarak kah 
kahalarla suratına yumruklar sa
"t'Uruyorlar. Bu "eğlencell i<lman,, 
on dakika silrilyor. 

Frank ayıldığı zaman, polise ateş 
ettiğini itim f eniyor. 

Polis komiseri do derin bir nefes 
alarak: 

- Oh! diyor. Birinci dcre~e clna
,·ct. İdama mahkfım edilecektir! 

Cebren elde edilen itirafın 
değeri 

Fram;ada, bir maznun 1Urafınrn 
doğruluğunu isbnt edemezse mah
kum edilmez. Amerikada ise, bir 
maznunun itirafı kendisini ölilme 
silrüklemeğe kA.!ldir. 

Amerikan polisleri sırf bundan do 
layı, her ne bahasınn. olursa olsun. 
maznunu itiraf cttlrmeğe gayret gös 
tcrirler. Fnkat bu no,vi metodlar, ek
seriya, mahkemeyi bir çrkmaza so
knr. 

Du usuliln taraftarları misal ol:ı.
rak, yedi kadını öldilrerek bir gara
jın mahzenine gizliyen ve Ameri
kan Landrüsü adını almış olan Po
versi gösterirler. Bunlar, bu mese
lenin ancak "UçUncU derece .. say('sin 
de halledildiğini llarl sUrerek şöyle 
diyorlar: 

"- Garajının altında çimentodan 
bir "idam odasr,. inşa eden ve burn
da kan için kanallar bile yapan bu 
adamın, parmaklarını kırıp, kulakla 
rını yırtıp, burnunu ezmeseydik ve 
birkaç kaburga keml~inl kırmasay
dık, cilrUmlerlni itiraf etmez ve ce
setlerin nerede bulunduğunu söyle
mezdi.,. 

Fakat bu sisteme muhalefet eden
lerde şu iddiada bulunuyorlar. 

"- Eğer Povcrs bu cinayetleri 
yapmasaydı bile, bu kadnr işkence
den sonra, istenilen itiraflarda bulu
nur vo masum olduğu halde idam e
dilirdi.,, hakları yok ruu? 

Defne dallarının gölgesinde mer-
mer çeşmelerden sular taşıyor, 

güneşin aydınlığı altında parlıya 
rak havuzlara dökUlUyordu. Etrafını 
kırnıızı çiçekler kuşatmış bir yeşil
liğin ortasında mermer bir heykel 
yUkscliyordu. Nermin hayret ve he
yecanla bunları seyrediyor ve düşU
nUyordu: "Acaba inanayım mı? Bir 
zaman sonra burası benim kendi e
vim mi olacak .. ., 

Daha aşağıda etrafı çamlarla çev 
rilmlş, üstü nilüforlerle örtlilmüş bir 
havuz Tardı. 

Nermin bir müddet koyu yeşil du 
ran suya baktı. Biçimli boyu neza
ketle sarkıyor, ince güzel boynunu 
hafifçe yana doğru eğiyordu. Zihnen 
meşgul görünen Ferit bey de, onun 
ince profilini, göz kapaklarının u
cunda titriyen siyah '\'O parlak klr
plltlerfni seyretti. Fakıtt bu ondıı 
hiçbir sevinç uynnclırmadı. Ona. yal
nız tcesRürt ve gizil bir azab heye 
cnn veriyorclu.: "Neden böyle gUzcl 
olarak yaşasın da benim Ferldcm .. ,, 
Onun daha bugün farkına ,·ardığı 
güzelli~inl kıskanıyordu. Şimdiye 
kadar onu manasız ve soğuk bulmuş 
tu. Onun güzel, neşeli Feridcsile bu 
çekingen, kibar ve ciddi, çok dilz gi
yinen genç kızı kıyas etmiş, onun ko 
yu kestane rengindeki uzun saçla
rllo bOyUk bir topuz yaptığına dik
kat ediyor, bu hususta Ferideye yeti 
şom ediği için a.deta sevinerek: 

"O kabil değll Feride gibi zarif 
olamaz .. ,, diye düşUnUyordu. Fakat 
şimdi görilyordu ki bll karşısındnki 
genç kızm Ferideden büsbütün baş
ka ve ondan aşağı kalmıyan bir gll 
zclliğl vardı. 

Nermin başını cevirdi. Feridin mil 
teessir bakışlarını görerek titredi. 
Ferit kendini toplayarak eskisinden 
daha fazla. hararetle konuşmağa baş 
ladr. Bu kendisine çok l~kayt 
kalan kadına karşr '\'azifesinl yap
mağa mecbur değil miydi? 
Köşkün arka tarafına geldiler. 

Güneşin eski lıarareti kalmamıştı. 
Onun cans:z ziyaları şimdi çiçekleri, 
suları yakmıyordu. Çamlarla, gülle
rin kokusu birleşerek etrafa dağıh
yordu. 

JUNiO R 
KUçUk bir lhtlradır. 

- Fc\'lmlllde bir intihabın var ev~ 
lCı.dım, dedi, bu genç kız pek ho!'lum=-
gittJ. • 

- Çok iyi babarığım. 
- Ya sen nasıl düşürıü:rorsun~ •. 
Ferit H\kayt cevap wrdi: 
- Benim de istediğim gibi. Kibar 

zeki, yüksek bir kız zannederim. • 
- Güzel, hem ~ok güzel değil mi ?i 
- İtiraza hakkım yok. Sizin bo.I 

şunuza gitmesi benim için cok muJ 
hlm bir şey. 

- Gene tekrar ederim çok beğen .. 
dim. Senin için iyi blr zevce, bir ar.ı 
kadaş, Ferit.. ~ 

Genç adam bunları jşltmiyordu. 
gözlerini, babasının koltuğuna yas .. 
lanan köpeğe dikmişti. Masanın U
zerindeki takımları toplamağa gc .. 
len hizmetçiye sertçe bağırdı: 

- Bugün size Tobll-1 kapnmnmıı 
söylemiştim. Siz lıcnim omirlcrlml 
böyle mı yerine getirirsiniz.? 

- l:IUsnlye lmpısını açık bırakmış 
efendim .. TabU köpek de kaçmış. 

Ferit söylendi: "Beceriksizler.,, 
Masanın üzerinden bir sigara nlnrak 
tnrasadan aşağıya indi. 

Babası onu gözrcrlle takip ederek; 
dURUndü: " Gcno onun mezarına gt-' 
diyor. Bugün hlle!.. Ah şu Ferideyi 
unutturmak nekndar gUç o1acalt!,, 

!<'erit, kö~eyf dönünce sigarnsm~ 
attı ve hızla ilerledi. Birdenbire 'I'oı; 
blyi yanında gördU. Durdu ve köpeJ 
ğ'l itereı!: { 

- Haydi git! Seni o kadar sevdi1 
ği halde sen ne çabuk onu unuttun;( 
hemen ötekine sokuldun. Haydi! j 

Çamların arasına. daldı. tlzcrlerl~ 
ne ağaçlnr.ın ağır dalları eğilen yel 
şllliklor parlıyordu. 

Hikmet paşazade Foridln ilk karı< 
sının gömilldUğü aile mezarı en na• 
dlr güllerle çevrilmişti. 

Ferit yavnşc;a pnrmaklrk kapısını 
açarak içeri girdi. Ortada beyaz mer 
merden bir mezar güllerle süslenmtş 
ti. 

Açık kalan kapıdan sızan nkşa• 
mm son ziyaları Ferldln hazin yUzU 
nU aydınlatıyordu. Ferit bir müddet 
ayakta durdu. Sonra ~Bmelerelc al
nmı ve ellerini mermer taşa dayndr. 
Bu vaziyotte mezarın üstüne ~ökecelc 
znnncdillyordıı. Dışardan gelen sı
cak bir ha,·a başını, tltriyen omuz 
}arını okşuyordu. DUrUk bir UzUntu 
ile tekrar etU: 

- Hiç UzUlme benim bırlclk aş
kım, o ,hiç bir zaman senin yerini a
lamaz. Sen hor zaman benim scvs;l-

Yolunu §&.Şıran insana JU1\'10R bir Hm olarak kalacaksın; '\'eben eYvcl 
rehberdir. Yelek cebinde kolay taşınır. co de vaadcttlğlm gibi, ölUnceye ka-
Türkiycnin her tarafmd:ı. bulunur. Fe- dar senin kalacağım .. 

Duct::ı.klarım soğuk mermero yak-
ner ve pillerde J:JN!OR markasına ıaştırdt. Mezarın stC'!ak hayası, çiçek 

dikkat ediniz ıcrln bayıltıcı kokuları ortasında bu 

Galata, Voyvoda. caddesi No. 30 1 
sor,.,,ık temas onu titretti . 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ be~e~eydl$akdburlyaretlerlnde 
• h .. Z o kadar ağır davranıyordu ki Dcl-
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1 
idrar yolları hastahkları mlltehaasısı 

Beyoğlu Yıldız sineması karşı sı Leklergo Apt. Muayene 
4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43924 

&& ==r::ma:aa:aii 

kls hanım kızile onu yalnız bırak· 
makta hiçbir mnhzur görmüyordu. 
Ferldln kendisine karşı gösterdiği 
soğuk nezaketi, Nermtnl de nlşanlı· 
sile başbaşa kalmaktan zerre kadar 
srkmı~ordu~ 
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Almanyadaki degvişik~,ıHırsız me resler 
Biri para, biri eşya 

likler harp hazırhğıdır 1 çatarak ~~':.~!~a:.1• 
J.ondra, 8 (A.A.) - "Deyli Ekspres,, 

gazetesinin diploın:ıtik muh:ırriri yazıyor: 
Hu hafta sonundan e\'\'el '.\lusolininin 

en belli b:ışh rolü oynıyae:ı#ı <lr:ıınatik 
hadiseler beklcnclıilir. Alın:ın - lınlrnn 
tes:ınüdUniln ve do.;\luğunun kun·etinc\en 
şüphe eder g!Li olan l\lusuli ni, s:ınıl<lığııı:ı 
göre lspnny:ıd:ın kırk hine ynkın askerle· 
rini geri cekmeEle ''e ınüle:ıl..ilıen 1nı;ille· 
re He yeniden mUnnsebetler tesis etme~e 
hazırdır. l\lusolini Almnn~·adaki son lıŞ· 
<liselerin pek yakında Anısturynda hir nn· 
ıl te.şebbüsünün takip etmesinden kork
maktadır. Böyle bir ihtimalin önfine ge
çebilmek için, kendisine kapı komşu oln
r:ık kun·etli .,.e bilyük lıir cermen de,·letl
nl hiç• de arı.u ctmlycn lt:ıly:ı, Drenner 
geçillerinılc lıulunclunnak üzere kMi kuv
vetler ~ide bulundurmak lhtiy:ı!.'ındadır. 
Diğer tornrtan lsp:ınya hildiselerinin bah
sinde hayal lnkisarına u~rıyart l\lmollni 
Fnınkoya müessir lılr sıırelle yardım i~·In 
çok mühim miktarda adam ve harp mıılze 
mcsi gönclermC'k U\zım gelıliğini anlamış· 
tır, bu ise, çok pnlınlıyn mnl ol:ıcnklır ve 
muknbilincle fnzlo bir menfnnt rla getir
mtyecektir. Fn7.ln ol:ırak Hııbe5istnn da 
)lusolinlyl dilşündürmektcdir. Zira Ha
beşliler, hnrp yoluna yeniden girmf.ş hulu
nuyorl:ır. Hnlıcşistonda mühim bir km .. 
~et idaresi JUıımdır. Hnll6 son zam:ınlıırd:ı 
Jahiye kıtaları yollnnması dahi icap et· 
miştir. ltnlyodnkl mail ve ekonomik sıkın
llJıır do durmadan büyümekle berde\•am· 
·~ır. l\lusolfninfn eski dostları, İtalyan hfi· 
itımet reisini terketmckte veyahut dost-
iikhrının harareti aı:ılmaktadır. Musolini 
bunların yerini dolduracak adamları gilç 
l)Ülmaktollır. 

Bütün bu scbcbler dolayıslle ki, !\fusoll· 
nl, lt:ılyıının fnglllz aleyhtarı propagun· 
~asına, ezcümle Fillstinde ve Mısırda ni
hayet vermesi ve Akdenfzdc İngiliz mcn-

1faallerine Jıfirmet göslermcğl taahhüt ey
lemesi şıırtll" muhtemel olarak kendisine 
bir istikrazda bulunacak olan tnglltcrcnin 
'do tJuğunu C'Jcle etmeğe doğru teYeccühe 
karıır Yermiştir. 

Alrnanyamn idart vahdeti 
Berlin, 8 (Hususi) - Hitlerin 20 

§ubatta Rayştağda .(Alman mebusan 
meclisi) söyliyeceği nutkun sulh lehi
ne aleni ve resmi bir daveti ihtiva e
de::cği bildirilmektedir. Hitler ayni 
z=ı.manda Almanyanm idari vahdetini 
temine matuf birçok tedbirler alacağı 
nı da bildirecektir. 

Hitıcrin hususi fkametgfilımm bu -
lunduğu Berchtcsgadene davet edil -
miş olan nasyonal aosyalimı erkiru
nın bu meseleyi görilşccekleri sanıl
maktadır. 

Marc~lığa terfi etmi, olan Gö
ring, yeni ekonomi nazın Funk'un va 
zif esine başlaması dolayıslle söyledi
ği bir nutukta, bunun dört scneUk 
plfuıı tatbik hususunda büyilk bir 
y:ırdımı ol:ıcağını tebarüz ettirmiqtir. 

Y bancı memlek tlarde ........................... 
akisler 

"Bir panik buhranı !,, 
Roma, 8 (Husust) - BUtUn İtalyan 

gazeteleri, Almanyada askeri değişik
likler hakkında Fransız matbuatında 
~ yazılan "bir panik buhranı,, ve 
"'dramatik ve mUheyyiç., sözlerile va
aiflandirmaktadırlar. Gazetelerde bU
tilri yazılar ayni mealli fıkralardan i
barettir. 

.11enerallar Hltlerl rehber 
saymıyorlar! 

M.oskova, 8 (Hususi) - Almanya
dakl son hadiseler hakkında Pravda 
gazetesi, nasyonal sosyalistlerle aske
n mahafil arasındaki mUcadelenin 
934 mayısmdaıiberi devam ettiğini ve 
bunun, orduyu memnun etmek için, 
bütün orduyu eli altına alınıya çalı
şan Roehm ve diğer milli sosyalist rU
esasmı feda etmesinin bir neticesi ol
duğunu iddia etmektedir. 

Bu gazete ezcümle şunları yazmak

tadır: 
"ihtiyar Prusya generalleri, tıpkt 

:Alman scrmayedarl.annın en 1Jüyükle· 
rinde olduğu gibi Hitlcri kendileri i
çin bir rehber saymıyorıardı. Ordu 
ba§'kumandanlığı esaslı mesclslcrde, 
bilhassa ordunun fa§ist §e{ler tara. • 
f ındcın tanzim edilmi.J olan plan mu
cibince ıslahata tabi tutulması mese
lesindo boyun eğmedi. Son iki sene 
zarfı'llila general Fritz, ordu tesisin· 
de oçk ya'V(Jf hareket ettiğini iddia e-
1en Hitlcrle W. defa ihtilaf halinde 
~. ~Dôi' t;S'; irônu~iri için 
ID yelli ftrlotMıfl te,kilW to?eb ettiği 
Anlde m~1c!llt1tkı 36 fırka yapılabü
m~tir.,, 

Yine ayni gazeteye nazaran fon • 

Neurath'ın yerine fon Ribbentropun 
getirilmesi hariciye nezaretinin tama
mile Hitlerin tesiri altına geçme i de
mek olduğu gibi iktısadi yüksek ma -
kamlardan doktor Schacht'a sadık 
memurların uzaklaştırılması da ''bü -
'yük harb" i hazrrlamağa matuf hare
ketlerin silratlendirilınesi demektir. 

Bu gazeteye nazaran Von Ribentrop 
şimdiye kadar İngiltere aleyhtarı bir 
siyaset tuttuğu için, hariciye nezareti
ne gelmesi t ngilterede haklı endişeler 

doğurmuştur. 

Viyannya elçi 
yollanmayacak mı ? 

Viyıınn: 8 (A.A.) - Hariciye nezareti, 
bu ana. kndnr \'on Papcnin hnlefi hakkın 
da hichir iı;lizan tııldıi nlmnmıştır. Dün 
Bcrlchtesgaclenden dönen \'on Pnpen, 
Hariciye nezaretine giderek Guldo 
Schmi<lte ,·erla etmiştir. Von Papenin av· 
clctindenlı~ri umumi k:ınııat, Alınan} nn ın 
Vi:rana clçililH hakkınd:ı henüz hiç bir ka· 
rıır alınmış bulundu~u ve pek muhlc· 
mclo lnrnk Alm:ınya elçili~inin bir müd
det itinde bir maslnhntgüzar ile idare olu 
nııcağı merkezindedir. 
Franko muharip sayılabilecek 

Paris 8 (Hususi) - Bütün Fransız gıı

ıeteltri İspanya n İngiltere - İtalya mü
nnselı:ıtı ile aliıknd:ır olmaktadırlar. 

Pelit Parisien, Frankonun sun z:ımanlar 
da iki lngillı gemisini b:ılırmnkla belalı 
bir işe girdiğini, Frankoya ait harp gemi
lerinin alılukıı e<lilruck suretile slnlclc 
ıuıılıkum lıırakncıı{lını yzurnk şöyle diyor: 

"Uoma Jıükümctl, buyiln keııdisinc tlaha 
a:. palwlıyu mal olacak bir Franko lclıda· 
rı aiuaset teı·cih eder gibidir. ltalyanın 
kırl: bine ualmı askerini ispanyadan geri 
ra{jırmaya karar ııernıcsi tır.licesiııdc Fr:an 
ko mulıarip .ıayılabilcccktir.,, 

Malin gazetesi de, lngilterenin yalı:ıncı 
gönüllüler meselesinde Romadnn mühim 
teminııt aldığını, İtalyan faşistlerinin giz
lice Jspanyndan çekilmekte olduklarını 
yazmnklndır. 

Ademi müdahale komitesi 
Londra 8 (Hususi) - Lort Plimut bu

gün Fmnsız, Jtıılysn Sovyet elı:-ilerile ade
mi müduhale komitesinin mesaisi etrafın
da gürüşmüşliir. Komitenin biran evvel 
işini bitirip bir karar vermesi istenmekte
dir. Komite cuma günü olmazsa geli!cek 
hafla loplan:ıcaklır. İlııly:ı bilyük el<:isi 
Gr:ındinin Lugünlcrde bu mesele etrafında 
Edenle görüşmesi de muhtemeldir. 
Almanya kızdı 

İngiliz kontrol mıntakası dııhlliııdc 
aörülec.!k tahlelbahirlcrin uatırılacııi1ına 
dair Jngillere tarafından verllen karar 
Almanyada lnri:ıl uynndırmıştır. Alman 
matbuatı, İngiliz gemilerinin cumhuri)'et
çi İspanyol tayyareleri t:ırarın<l:ın batırıl
dığını yazmııktntlırJnr. 

Gelen lıal.ıcrlcrc ı;(Öre, İngiliz bandıralı 
Pecktınn \'apuru J.ondraya çc!ktiği bir tel· 
sizle İspanyanın şark sahillerinde harp 
tayyareleri turufınd:ın lakiıı cdil<li~ini bil 
dırıniştir. Odesaılan B:ırsclon:.ı gitmekte 
olan gemide bir lngiliz nıüşahil vnrdıı·. 

ispanyada harp vaz~yeti 

Müthiş bir hava harbi 
Dün saat 11 de Teruel civarında 

yüzden fazla tayyare müthiş bir ha
va harbi yapmışlardır. Cumhuriyet 
tayyareleri Alman mamuıatından tek 
satıhlı Uç Franko tayyaresini düşür -
milşlerdir. 

Bundan ba.~ka topçular c!n. iki tay
yare indirmişlerdir. Bunlardan biri 
Yungers, diğeri Savoia markalıdrr. 

Cumhuriyetçiler karada bir ricat 
hareketi yapmışlar ve Alfambera kö
yilnü Fra.nkoculara bırakmışlardır. 

Franko tayyareleri Figurast'ı bom
bardıman etmişlerdir. Franko kay -
naklarından gelen haberlere göre, pa
zar alq:jamı cumhuriyet taburlarından 
ikisi imha edilmiş, binlerce esir alın -
mıştır. 

Aörinu seyahatini f ehir ediyor 
Berlin 9 (A.A.) - 20 şubatta Reic:hs 

tagın ak,tledeceği mühim toplantı do
layısile mareşal Göring Potonyaya y> 
pacağr seyahatten vazgeçmiştir. 

öğrenildiğine göre, führer, mare§al 
Göringi Becchtesgadene davet etmiş

tir. 

Dohloı 

Hafız Ce · aı 
LOIU\lAN llKKL'I 

• Dahiliye Müteha .. ın 
Pazardan tıaşka g11nlerde> oıııerteıı aonn 

.at (2,!5 lUı e ya) kadar lm.9.nbulda Dtvli.:. 

yolundA ı 104) oumanüı blUWIS kaMcutncı. 
tıastaıannı kabul eder. Salı, cumartf'si gür. 
ıert satı.ıh ''l.~-12·• eaatıert haklk1 fukımı~·e 
ma.bswrtur. Muayenehane ww ., &elclOD· 
1338&. Kıfl1JC &elefOD: 21066. 

almıştır. 

de hanında 33 nu-
mLC"alı odada otu -
r;ın çuvalcı Seyip 
L~cai'nin meresi 
.. eziban dostuna ait 

•. çok paraları alıp 
• ~mışttr. Çuval -

.; ;lrn iddiasına gö, 
·, Keziban cumar
,i günü hamama 
:ce~ini ı;öyliye -

• .:.ıc Seyipten par~ 

Çuvalcı akşam üzeri odaya dönünce 
metresi Kezibanı bulamamıı, akraba
larından hastahanede yatan birisini 
ziy;ırete gittiğini zannederek bir mud

det beklemiştir. 
Bir aralık dolabı açmıştır. Dolapta 

Kezibanın elbiselerini göremiyen çu
valcı §Üphelenmiş, sandığını açmı§ için 
de bulunan üç tane beşi biryerde, bir 
yanm betlik ve bir tek altın liralarla 
ı 50 banknotunun yerinde olmadığını 
görmüştür. Bu hal karşısında metresi
nin paralan çalıp kaçtığını anlamış, 
zabıtaya müracaat etmiştir. 

... lf. 

Talçsimde Ayda apartımanında otu
ran 1zmir lokantası sahibi Hüseyin 
Avni dün polise müracaat etmiş, bet 
aydanberi beraber yaşadığı metresi İf
fet ile kardeşi Salilirodinin apartıman 
dan birçok eşya çalar<.ık ka~tıklarını 
iddia etmiştir. Bu şikayet üzerine lffet 

ve kardeşi yakalanmıştır. 

• • • 
ttsküdarda 1hsaniyede oturan Şahen 

denin hizmetçisi Bolulu Mürvet evden 
49 parça eşya çalarak k;.;mış, buntan 

satarken ya~alanmıştır. 

• POl.NYA'da bulunun Macar naibi A· 
mirnl Jlortl bugün avdan Vnr,şovı:ıya döne
cek \'e Budnpcşteye lıarckel edecektir • 

• JIOLANDA endüstri cemiyetlerinin 
bir ıiynfetinde nutuk söyliyen Balanda 
bankası müdürü Altın esasına dönülmesi
nin lüzumlu olclugunu ileri sürnıüşt ür. 

• FRANSIZ maliye nazırı, m:ıttıuata ,·er
dil;i bir lıeynn:ılln m:ıliye işlerinin ve 
iktisadiyalın para serlıestisine Ye bütçe 
mu\'nzenesinc riaycl şartile ıslahına dnir 
projeler lınzırlandığını bildirmiştir. . 

• NIKARAGUA'ııın yeni Roma elçisi 
ltimatnamesini lııılycı kralı ve Habeşistan 
imparatoru n:ıınına tııkdlın etmiştir. 

• FHA~SIZ hariciye nı rısteş:ırı Tessıın 
l.ıir ,·ıızire ile Fns:ı gitmiştir. 

• PARİSTEKI Nice 'o! Cannes otellerin
deki grev nihayet bulmuştur. 

• FHA~SIZ milli müd:ıfaa nnzın D:ıla
dier lıugün mebusan meclisinin hava, de
niz ve h:ırbirc encümenlerinde ınillt mü· 
dnfn:ı hizmetlerinin tevhidine dnir olan 

1 

-emirn:ıme hakkında izahat verecektir. 
• KANAL>A llüküıneti faşist ve komü

nistlerin fnnliycll hakkında bir anket ya
pncaklır. Adliye nıızırı nskeri talim yııp:ın 
bülfin teşekküller hakkında takibat yapı
lacağını söylemiştir. 

• Pl~LAND1YAUA l\lillellcr cemlyctl 
paktının tadili nıeselesinıle, hükumetin 
h:ıtıı lı:ırckctini ıesbit etmek üzere harici
ye nazırının reisliği nlluıda bir komite 
teşkil olunmuştur. 

• :FRANSA fuşist p:ırtisi lideri alh:ıy 
I.arok tıırarından "Choc, Oeuvre, Le Po
pulnlre, 1.'humıınite ve J)Atıion Françni
se., gazeteleri uleyhinde açılmış olan 25 
kaılar ıl:ı\'a <liin ceza mahkemesince rüyet 
c<lilnıck ltızıın gclirordu. Faknl J.arok 
kendi gazetesinde lıu da\'alard:ın sarfı nıı
zar elliğini illin etmiş olduiıu için mahke
me bütün hu du\'aları kendi ruznnıncsin· 
<len silmiştir. 

• llEl.ÇIKA kabinesi dün nkş:ım topla
nnrnk Jktisnt nezaretinin ,·ekület suretile 
de Yarnnff tarafından idare edilmesini 
tensip etmiştir. 

• :\IISIHDA Fransız dekoratif s:ınnl-
lnr sergisi kralın ve Fransız maarif nazı
rrn ın hıızurile açılmıştır. 

• TH.\BJ.US nmuml askerl mfifcıtişlilU· 
ne tayin edilen Umlıerto yakında v:ızifosi
ne gelecek ve Mısır - Tunus hududunda 
büyük manevralar yaptır:ıl'nktır. 

• l\llSrRL>A l'eni seçim için hnraretll 
ha7.ırlıklar yapılmaktadır. HükCımcl viliı
yellerıleki yüksek memurların büyük bir 
kısmını değiştirmiştir. 

• SO\'YET RUSYA h:ıriciye komiseri 
J.itvinof Cene\Tcden hareket ederek dün 
.Mosko,·nvn vno;ıl olmu5tur. 

• l~Glr.TEREXIX Hovil:ın tayynre fnb· 
riknlnnnda 1.000 nmclcnin bir mfiddet
~nhed dc,·am eden grevi ayni şjrketin 
llnlfielıleki diğer bir fohrikasına ılu ı;irıı
yet etmiş ve 900 amele daha grev yapmış
tır. 

• FRANSIZ tayyareci Rossl bir Amlet 

Ankaradakl mUthiş Kalcdibl cinayetinin tafsilfttını vermiştik: Kezban lf" 
minde bir kadın, senelerdenberi hizmetç ilik yaparak biriktirdiği paralara ~ 
edilerek öldilrUlmUştü. Katiller, Kezban la bir arada yaşıyan Ali ve Alinin bit 
ikinci metresi olan Sungurlulu Ayşe ld i. Bir insanı kıllan kıpırdamadan bO" 
ğan, parçalıyan bu iki caniyi işte yuka rda görilyorsunuz. 

Çin - Japon 
harbi 

- T' 
~·.~M•8'•• _... BqtaratJ ı bıdde mlisaviliği temin eden "liemiyet it~ 

olmadıkça umumi si18..hsızlanmaya im- rile tahdidat,, müzakeresine iştirake 
kan bulunamıyacağmı ilave etmiştir. amade olduğunu bildireceğini yazıyor" 

Japon zayiatı 50 binden fazla ıar. 

Salfilıiyettar ecnebi müşahitlerin- j Tavassut haberinin ash yok 
mütaleasma göre, ihtili.fm bidayetin- Tokyo g (A.A.) - Japon HDriciyf 
denberi Japon zayiatı, resmen yirmi nezareti namına söz söylemeğe salibi" 
bin öIU olarak gösterilmiı:t olmasına yettar bir zat Reuter ajansının :mub•" 
rağmen öIU sayısı elli binden aşağı birine, 1ngilterenin Gin ile Japon>" 
değildir. Yaralılar da 150 bin kadar • arasında tavassutta bulunacağı ~ 
dır. Çin zayiatı ise herhalde bunun daki haberlerin aslı olmadığını söylr 
dört mislidir ve ölü nisbetl, sıhhiye miştir. 

işlerinin iyi olmaması yüzilnden daha -------------~-
fazladır. Esl'arlı bir şekilde 
Japon taarruzu yeniden başladı kay bo 1 a o 

Üç aylık bir tevakkuftan sonra şi-

5 mali Çinde yeni Japon taarruzu 'mil- ovyet 
him kuvvetlerle bugün tekrar başla- ., h .. 
mıştır. 'mas a atguzarı 

Hopeiden bildirildiğine göre Japon B "k 8 (A A.) So ı-"•' • . u rcş . - vyet mas ~ 
kıtaatı isddctlı muharebeler vererek .. . kilde 
P ki 

~H k d • 
1 

d h guzan Butenkonun esrarlı bır şe 
e n - an ov emıryo u ve a a .. . ... ttı 

kt k
• b" "k 1 bo .1 1 k ortadan ~ybolması uzenne bu akr-

şar a ı uyu yo yunca ı er eme - • . ~ . . • 
ted . ç· k ti · 'dd ti" b" resım teblıg neşredılmıştır. 

ır. ın uvve en şı e ı ır mu- . • gli-
k t .. t kted' Bu teblığde, Bute~oyu evınc • 

aJveme lgo~ e~e h ır: . beş k'l türdüğünü söyliyen şoför ile ev-de"' 
apon ar ... anr;LOC a yırmı ı o - h' . . . . . . . • t~· 

t b d N l t tt
'kl ızmetçılenn ıfadesı bırbınnı tu 

me re cenu un a on ayı zap e ı e- , d 
. . ç· 1.1 . h b h d b' maı<ta ır. 

rını ve ın ı erın ar sa asın a ın Ş .. .. . .. urUP 
k d ··ı·· b akt kl b'lcl" · lar ofor maslahatguzarı evıne got a ar o u ır ı annı ı ırıyor • ~d• 

D'ğer taraftan Çin menabiinden ge- bıraktığını iddia ettiği halde onu di-
len ~aberlcre nazaran Çin akmcılan ~~k.liyen hizm~tçiler katiyen geııne 
Snnghayın 40 kilometre 'cenubu şarki- gını beyan edıyorlar. ~ 
;inde bulunan Sugnkingi oradaki Ja- Ert~~i sab~h şof~r. mutat üze~e. i .,, 
pon garnizonunu baskın vererek ele lahatguzarı tı.:mak ıçın eve geldığırı . 1 

e inni~lerdir. bu sırada merdivenlerde öteye b~t'l~e 
ia~on tayyarelerinin akım sıçra~ış. kan lekeleri gördüğünü ifa 

1 • b gUn H k eylemıştir. ,.4 
Japon tayyare.en u an ov 0 b h d' 1 • ka ş oı-

vc lchang üzerine bir akın yapmışlar- h" sa.~ mb~r 1ıveb~ erı yı .. rnıecUP' d ı.ı:metçı ıse oy e ır şey gorın 

ır. h ta h .. taf .1 .. t 1 ileri sürmüştür. ..,. 
Bu usus enuz sı a a mama- E . b d örUlv 

mıştır. vın şurasında urasın a g d• 
bazı kan lekeleri tz.L1lil edilmiş ıse ııi' 

Çin • Hindi Çint yolu bunların insan kanı olmadığı te• 
Deyli Herald gazetesinin yazdığına 

göre Çinliler, Çinden Fransız Hlndiçi- olunmuştur. oıs· 
nisin.c giden yen°i büyük yolu ikmal Bu işin tk~b~ikine~ bir defa cd~;,rıs 

epeunun ta ı ıne ugrayan v . aoJI 
etmil'}lerdir. İki mühimmat nakliyatı b r r 
y:ı.pılmıştrr. Şimdi de demiryotunu bir şekilde ortadan kaybolan 

1
• ~ 

mültecisinin bu k;cybolma badıS .:ı. 
yapmıya ba~lamışlardır. Bu Uç ay i- r eCJI' tahkik etmiı olan hakim mcmu 
çinde bitirilecektir. miştir. eti 
Japon imparatoru hnsta ıosbal' 

Tokyo, S (A. A.) - Doktorlar, so-
Sovyet elçiliği ve konso 

ıimdilik kapalı kalacaktır. / 
ğuk agmlığından dolayı rahatsız bu- ~ ..... 
lunan imparatora birkaç gün istirahat 
1Uzumunu bildirmiqJerdir. 

.Japonyanın cevabı menfi ohcak 
Tokyo 9 (A.A.) - Gazeteler, Japon 

yanın İngiltere, Amerika ve Fransa 
notalarına en geç cuma günU cevap ve

receğini, cevabın menfi olacağını ve 
fakat Japonyanın kendisine silahlanma 

370 uc:ıi!ile iki bin kilometre dünya snral 
rclıorıınu kırmıştır. Bu tayyareci iki hin 
kilo yfiklc mezkör iki bin kilometreyl sa
atle ·~·as:ıtl olarak 437 kilometre süratle 
uçmuştur. Evelki rekor 428 kilometre 295 
nıctrt idi. 

• lTAT.YAN endüstri ve llcnret mnhım· 
IDniln kontrolunn memur "tac;arrufıın hl· 
mııycsi,. komitesi dün Musolininin başknn
lığınıfo toplanmış \"C hazı miihim endüstri 
mües~esclere nit scrm:ıyelerln nrtlırılması
nı tasvip etmiştir. Arttırma 900 milyon 
Urtle baliA olacaktır • 
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Gece yarısı 

haneler açmak zorluğuna katlanacak
trr. 

Bir an gelir ki; demir kepenkleri 
sımsıkı kapalı şu odaların çoğu bu-

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

~ (Baştarafı dünkü sayımızda) 
ln Inı ses - Sarısında mı? 
1 .ce ses - Beyazında mı? 
~si ortası ses - Çiğsinde mi? 

tla.k ses - Pişmişinde mi? 1 

ribirile dövüşür gibi konuşan bu bir 

yığın serseriden, ilk dakika, korkarsı
nJZ. 

Tek penceresinin demir kepeng: ga

~telerle sıvanm~ ufak odanın, kaldı
rım köpeklerinin zehirli gaL!e boğ -

gün masum, yarın tehlikeli sekenesini 

benimsemiyen cemiyetin onları niçin 
yok etmeyi düşünmediğine şaşarsı-
nı7~ 

l:> 
tentr,. karanlık dehlizin bir yerinde 
~ lJ bır demir kapı görUrsünüz. Pas-
tezeıe · · 

ı-ellrı. rını oynatabilmek için omuz 
tın- ek ltlz.ımdır. Demir kanat arala
lay1 a;aıanmaz, genzinizin acı bir zonk
~ § a sızladığını duyarsınız. Bu ko
bon ne kokusudur? kestiremezsiniz. 
Pis b~nıeçli, karanlık, tahta merdiven 
lğıı 1~ kUme~w kada~ kirli, bakımsız bir 
llıakl adar ıgrençtır. Yanpiri basa -
%· ~rda, elinizdeki kibrit çöpünün 
daıc~ alevile, taş koridorun en ucun
tıe abdeshaneden gelen ayak izleri
İıle;ası.a~rnız. Biribirine karışan bu 
Cık~ı!~ttıkçc silinerek ta yukarı kata 

durularak ortadan kaldırıldıkları san
dıklardan: çapaçul elbiseli, kılıksız, 

!'luratsız, korkunç serserilerin, rasgele 
toplanmış kaldmm köpeklerinden far 

kı yoktur. Sanırsınız ki, şu, san du
varda duran kara soba deliğinin u

cunda bir zehirli gaz borusu tak;h -
dır, ve bu bir yığın insan, köpekler 

Dönemeçli merdivenin sonundaki 

kapıyı itiniz. Burada da, bir uf ak ka
pı ile biribirine geçen iki oda vardır. 
İkisi de doludur. 

Buruşu.kluklardan kurtulmağı ve daha genç ve gü.zeı 
görlı.nıneği 8eversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz dE>ğıl 
mi? Evet dersinız., bu basit güzellik tedbirini tec. 
rilbe ediniz. Her akşam, yatmazdao evvel ıwrnbe 

rettglndeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibınde Vıyana üniversite Profesörü Dr. Stc. 
jskalin cazib keşfi olan ve bUyük bir itina ile inti. 
hap edilmiş genç hayvanla.rdan istihsal ve "BlQ_ 
CEı:· tabır edilen mUceyreleıi canJandıran yeni cev. 
her. mevcuttur. Bu cevher siz u~urken, cıldinizi 
besler ve gcoc;leştirir. tık tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinizin ne kadar t.M.ele§miş ve gençleş.. 
miş olcuğunu göreceksiniz.. 

ta~:r bi~ sofa. Sağlı sollu iki demir 
d0,.,.; Sagdakini aralayınız: taş kori-

·"anbe . 
tlıakta .rı duyduğunuz, her basa-
tuıtu bıraz daha yakınlaştığınız u
lıı.ta~kart~k ~ulaklarmızın zannı pat-
~ hır şıddet almıştır. 

ltı, b~ nUzUn önünde, hınca hrnc do
Odasın tk tavanlı bir oda. Bu ufak han 
ti k1t~n Yır~ık hasırları üzerinde bel
t'a \'e · belkı elli serse'"i yatıyor. Ciga-

~aı:ıesrar dumanı sizi sersemletir. 
~ diıı~n . gözlerinizi kırpıştırarak, 
~l'sr kı gaz lfunbasmm ışığına ahş

nıı 
'l'a\·a . 

\al'ad ?!dan !arkan örilmcekler isli, 
l'lıl§ .. ır. Boş bir soba yana kaykıl • 
bir ~Ylece duruyor. Knpaklan bozuk 
t'ı~ a~ mangalda kUIHi bir ateş ... Kı
~·· l<·llı. bt: desti; bir uf ak m:ışra
\ıııı1 1

tn1 bıtlenen, kimi ispirto içen, 
hıı. ,~~tar ceken, kimi eroin koklı-

• 1\ ,""". 1 "iilE'n, kimi Fımıt asan: bi-

gibi, burada lfıhzanm için.de boğula -
cakbr. (Her gUn birer parça ölen za-

vallılara, bir anda gelecek bıı löüm 
çok daha insancadır elbet!) 

Odanın bir tarafında camlı bir böl

me ... Kırık, bulanık camların arka

sından, hasırlara serilmiş serseriler 
size, yabancı, ürkek gözlerle bakar
lar. 

Duvarlarında: boya kutusuna rasge 
le daldırılmış bir işaret parmağının 
c;izdiği insan ve gemi resimleri; kimi 
düzgün, kimi kargacık burgacık ya
zılar görülür. 

Kimi okumuş, kimi okumamış; ki
mi şair, kimi filozof, kimi sabıkalı, 

hırsız, eli kanlı; kimi sabıkasız, te

miz bu bir yığın insan arasmda on, on 

Uç ya.şlannda körpe serseriler de gö
rürsünüz. Bugün, büyüklerinin hay-

vanca arzulanm yerine getirmeye ya
nyan, cemiyetin benimsemediği yersiz 
yurtsuz küçükler, yarının korkunç 

birer hırsızı, birer canisidirlcr. Cemi

yet, uğraşmaya. okutmaya üşendiği 

yann hapis-

ftAHRAMAN R' T7. 

Kalabalık köşeye yaklaşan on ya
şındaki ölü benizli yumurcağı, gırtla-

ğı boğumlu, uzun suratlı, sarı seyrek 
sakallı delikanlı, 

- Hiştttl 

Diye haykırarak kovalıyor. Kış 

başlangıcında şaşkın sinekler varclır. 
Rasgeldikleri yere düşe • r. Yapışıp 
kalmak isterler. Kollarıruzı havalan
dırır, kışlarsınız. Ayni şaşkınlık içer· 
sinde, sessizce uzaklaşırlar. 

Eroinin sersemlettiği, gözleri ufal. 
mış, bitkin kılıklı serseriler, kış baş-

langıcındaki şaşkın sineklere pek ben 
zerler. Gölge gibi dolaşırlar. Kışladı
nız mı vık demeden uzaklaşırlar ... 

Harblerin, Galatayı dolduran serse

rileri ayıkladığı çok görülmüş. ~için? 
Serseriler ger~ekten mi fedakardırlar? 

Bu bir vatanseverlik neticesi midir? 
Zannetmiyorum: körü körüne atıldık

ları harblcri, ölüme giden en kestir
me yol olduğu ic;in her şeyden üstün 
tutuyorlardı belki de ... 

Girid hanı ... Yersiz yurdsuz her in
san _gibi, bana da bir kovuk oldu. Kı
şın ayazlı geceleri, bu eski, taş bina
nın çatısı altında, on kuruş mukabi
linde, ben de b:ırınıyordum. 

Reşat Eı\'!S 

Hastanelerde 60 - 70 yaşlarmdaki katlınlarn yapı. 

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

rın tamamen zail olduğu görülmüştür. 
GUndUz için (yağsız) beyaz rengindekJ TOKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 

3 uıesamata nüftsz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
' bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 

harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gUn zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me:t bu gUnden bir tüb veya bir vazo TOK.ALON krcmı alınız ve tarif 
edildiği vcçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun knJacaksmız -M. M. Vekaletinden : 

M. M. V. lnşnnt Şubesinde çalışmak ilzere 300 lira Ucretli bir mUhen
'.lls. 200 lira Ucretll tkl mimar alınacaktır. tstekltlerln Anknrada M. l\t • 
V. fm;aat Şııh!'ı:;inP mürat>nntlarr. (72!'l (fi47) 
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------------------~~~--- -----~~----------------------~----1 . 
ll\Uı '•na yet ser, et ve ıs.ık;bauıu.ti tc-

Cttiın, T R k k l ıl naı sevgı ım. ı:ıs as, ra al kar-
tir. ~n da bulundukları Blüaya gitmiş
\te 

0 
cnıen oray~ gidip, cuceyi bulacak 

nun va ·r . . . . 
f;.ıbuk z. csını kendım ıfa e'deceğim. 
~ad seyahat masrafı ver .• 

\oe z: ın, bu işte temin edebileceği kar 
ararıa b" . rq, 
1 

rı ır anda hesap etti ve tit· 
e 1 .. • 

Çık , -.rıyle sandığından küçük bir kese 
·ilraı. ., 

hıp h "' norinyana uzattı. Sabık ra· 
eme d ta. dö n ışarıya fırladı. Bir saat son-
• rt nala, Bliia yolunu tutrnuştu. 

"- Şıttıdl, d"" . h" • . . l\t . 
't<\ltitı d uşesın ızmetçısı arın 

~ıtrıd n a da bir kaç söz söylememiz lan ır. M . 
liıaya arın, sab..Llıın sekizine doğru 

tı.ı ve gelerek, Şeverninin evine koş
kaa1n o~adıt hiç kimseyi bulamadı : Ras
brue.ı ııyaret ndcn sonra, mösyö dö 
ıı· ue d" ı 'ato; uşesi görmek ümidiyle Şever-
dct bu una gitmişti. Zavallı kız bir müd 
l(a Yı..k bir .. . . l"k . . d ,,. d tıını umıtsız ı ıçm e l\t.1 ı. 
~ı.ı 1nı cidd · 
1 

rtarrn en çok sevıyordu. Ve onu 
e bcrab ayı kafasına koymuştu. Düşes-
1t:aıı d e~ iki defa gelmiş olduğu Or
tııı· a, ınıdat bu 
1 

1tıd1 • h lacağına tamamiyle 
<ltt ounun .. . . 

ı "c uzerıne bır araba hazır-
t.ıar· Yola koyuldu. 
't ın :a . 

( Olun' k OJensiyc işte böyle gelmişti. 
~§~ Peri ~nannd:.ki ilk binalardan biri 

~biı· . 81
.) adındaki mütevaz~ handı; 

i!tı b 1 1Çtına 
~ lıldu. M ~ tesadüf işte burada vu-
"~thcl'i y' ann arabadan indi ve biraz 
"'<l • Cttıelc Üz 

tırdi ere lokantanın salonu-\' . 
~cıı-'llıcgini bi . 
l',. ltoy .. 1 tırd "kten sonra, tekrar 

lrtı .. lllak -
llt hıt sır uzere harekete geçti. 
d·rı,. YaJcıa ada, han sahibi Panard ya-
cı ~. Şarak b"ır - ·ız d . d"" 'tıc ~." ... töz: h ' c:eı a enın, uşes 

i~· ~ lSttdı" .. . ~'k.kında kendisiyle görüş-
1tıu gını s·· ı . 

~tt· c Çarptı .. oy edı. Marin kalbi ümit 
~ gı halde, hancıyı takip 

~ a}'ct 
\t ~ :teki ve. . l1t >'c dö 1 . ınce bır kız olan Marin, 

ı:ı haı ·Ctvınyı· · · · y.>ı Cti nın ıçınde bulundu· 
~ttı• l'Uhiy · 1ll ll§kına ey~ pekala biliyordu. 

gelince, Marin, hanımı-

ı.m bu aşka verdiği ehemmiyeti pekala 
bil:yordu. Bunun için şövalye dö Luvin
yinin karşısında bulununca, yakın bir 
adamı bulmuş gibi, son derece neş'eli 
bir tavır trı!undı. Liivinyinin, çehres~ 

ise kin ve hiddetten mosmor ~esilm:l}

ti. Titriyordu ve garip bir sesle şöyle 
dedi: 
·- Git Marin. git hanımına söyle ki, 

onun aşıkınr yakaladım ve kardinala 
teslim edeceğim . 

Dehşet içinde kalan zavalrr kızcağız 
bir oo hareketsiz durdu. Liıvinyinin 

doğru söylediğinden asla şüphe etmi -
yordu. 

Şövalyenin tamamiyle değişen çeh
resine deh§Ctle baktı ve gözlerinden b:r 
kaç damla göz yaşı düştü. 

Luvinyi ayni tavırla tekrar etti: 
- Git, git de Mariye söylediklerimi 

te~rar et .. 
~forin geriye doğru iki adım attı. 

Tam bu esnaıda Lüvinyi genç kızı ko
lundan yakaladı, tekrar odanın ortasına 
çekti ve titrek bir sesle sordu : 

- Nerede o?. 

Bu bir tek sözün içinde bütün kalbi 
feveran ediyordu. Eğer Marin bu an
dc:. hakikati söyleseydi, Liivinyi belki 
de Şaleyi bırak,arak düşesin imdadına 

koşacaktı. Fakat Marin. söylenen söz
lerden sonra, hakikati söylemenin bir 
çılgınlık olacağını düşündü. 

Lüvinyi ağladı, af dilodi, dizleri üze· 
rine yere yıkıldı ve inler gibi bağırdı: 
"Onu bir defa, bir tek defo görebil
sem! .• ., 

Marin, titriyerek kısaca cevap verdi: 
"Bilmiyorum!.,, 

Bir kadın ''bilmiyorum!.,, deyince her 
şey bitmiştir. 

Liıvinyi, çileden çıkmış bir tavırla 
bağırdı: 

- Şu halde, hakikati söyleyinceye ka
dar seni burada ahkoytcağım. Tıpkı o

nun gibi .. Sizin Şaleniz gibi! .• 

.ır. Ja Bluudan geçmeden, doğru Ambru
az istikametine gitti. B:r kaç saat son
ra Sezar <lö Vandomla kardeşi şatonun 
ki:çük bir odasına kapatılnuşlZırdı. 

Dördüncü Hanriyle Gabriel d'Estre
nin iki oğlunun tevkif:nden bir saat 
sonra, iki süvari bütün hızlariyle Parise 
d;,ğru gidiyorlardı. Bunlardan birisi si-
13.hşorl;ı:ın ~umandanı, diğeri de kardi
nalın hususi katibi mösyö dö Bertuvil
di. Silahşorların kumandanı, kraliçe 
An d'Otriş'e şu mektubu götürüyor
du: 

"Madam, 
''Bu mektubu alır almaz, derhal yola 

koyulup, Nant §'.!tosunda bana iltihak 
etmenizi istiyorum . 

Kral, Liii,, 
Bertuvile gelince, o da bir mektup 

ve şifahi bnzı tal:mat götürüyordu. Bu 
mektup ve talimat matmazel dö Mon
pansyeye a:tti. K:•:dinal ona, Castonla 
düğün merasiminin bir an evvel Nant 
şatosunda yaprla:.ağını,· bunun için 
memkün ol:luğu kadar sür'atle hareket 
etmesi lazım geldiğini bildiriyordu. 

Matmazel dö Monpansye, bun;) 
derhal it<ıat etti ve en seri v:ı:;ıtalarla 

Nanta geldi. On üçüncü Lfıiye gelince, 
o da, kraliçenin de bu düğün merasimin
de hazır bulunac~·~ını ve hıddetinden 

çılgın bir hale geleceğini düşünere~ 
zevk duyuyordu • 

XLYIII 
RASKASIN HA YRETl 

Raskas, endişe içinde, hep Marşönu
arJaydı ve düşesi gözden kaçırmıyordu. 
Endişesi cidden haklıydı Çünkü bir ha
kimi mutlak haliyle binaya giI':liği gü
nün ertes:nde hizmetçi Marin kaçmağa 
muvaffak olmuştu .• 

Bu firar en basit bir şekilde vuku
bulmuştu. Filhakika mesele dü§esi bu-

• lup muhafaza etmekle bitmiyordu. O· 
rada beklerken ölmemek te lazımdı. 

H:.~bu~i yaşamak bazı ameliyeyi icap 
ettiriyordu. 

Yani yiyecek şey bulup bunları ha
zırlamak lazımdı. Bunun için Raskas, 
Marine bir sürü nasihat ve tavsiyelerde 
bulundu. Ona, hiyanetinin düşesi kur
taramıyacağını; düşesin kardimh gö
türüP:lükten- sonra onunla barışacağını: 
onu açlıktan öldürmemek lazımgeldi

ğini, binaenaleyh, Marinin her sabah, 
öteberi almtığa gideceğini; kendisinin 
de en küçük bir hiyanet teşebbüsü se
zerse düşesi derhal tabancasiyle öldü -
receğini anlattı ve sözünü §Öyle bitir
di: 

- Hadi, kıznn, düşesin hayatı sizin 
elinizdeı:fü, Eğer birisine bir şeyler 

söylerseniz, eğer bir saat içinde geriye 
dönmezseniz, düşesi öldüreceğim .. 

Marin düşesin menfaati namına ic~? 
eden her şeyi yapacağına yemin etti; 
çıkıp gitti ve tabii dönmedi. Dışarıya 

!Jikar çıkmaz Tibo babanın yanına kô§
tu. Hadiselerin ne şekilde cereyLn etti
ğini öğrendi ve ona bir tek kelime söy
lemeden bir araba hazırlattı .. 

Marin, Raskasın, düşesi hiç bir zaman 
öldürmcğe cesaret edemiyeceğini kendi 
kendine söylüyordu. Bunun için, düşe
sin dostlarından olan b:r kaç asilzadeyi 
vı-ıziyetiıı':len haberdar etmek üzere Blu
aya hareket etti. 

Raskas, Marinin geriye dönmediğini 
görünce, vaziyeti şu şekilde düşündü: 

- Bu kız, tehditlerimi ciddiye alma
dı. Halihazırda, düşesin dostlarını ha
berdar etmekle meşguldür. Bu civarda 
ise, onun bir hayli dostu vardır. Bu ak
§am veya yarın sabah, bir kaç iriyan 
asilzade üzerime atılarak beni öldür
mek istiyeceklerdir. Evet amma, f1k 
hücuı:ri:la, ben de tabanctr.nı düşese doğ
ru uzatırım, o zaman görürüz 1-

Raskas, ne akşam, ne ertesi sabah. 
ne de bunu takip eden günler içinde, bu 
hücumun vukubulınadığını görünce 
hayret etti. Raskas bu münasebetle bir 
hayli fikri faaliyet gösterdi ve faaliyeti-
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-408-
Fındıklı /tl. S. B.: 
Orta ya lı, l>ü\ ük bir ihtinıoll" orln rıoy

lu dol~un ''ucutlu bir zat. Ameli işlere ka
biliyetiniz iyidir. Trıbi:ıtcn \'C rııhan mu· 
hafnznktırsınız. Madılt ''OZİ)<'liniz pcl: şıı

lllill memnuni)ct olmam:ık sercl.tir. Baş
kalnrınn nit ol:ın şe) terle hol huldu~unu1 
hufü lnrı:iJ tutıımhı cılıııorna~a alışıksınız. 

Ancak 7.arurrt uzerinc tutumlu olmak 11i-
2ımgcldiğlnl to1'rtir cderslnh:. Hoyntınız 
da tasarrufa i ynl'ınız pek hiıyiik ~örü
nOyor. lyi bir kılbinlı, muhil ve şcn:ıltlnl 
bulduRu takdirde ııı::ımt randım:ınını ve 

'OTUN tafsfüi.tile karakteri-ı 
nizi; meziyet ve kusurlarınızı: 

sizi hayrete dUşUrecek kndar vazıh 

ve sarih olarak hususlyetlerinizi; tut- •. 

tuğunuz \'Cya dilşlindüğUnüz işte mu
mffak olup olmıyacağınızı; nih:lyct 

beş farkla y~şmızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve· 

ya aklınızdan yazacağımı dört satır

lık yazıyı; son aylardaki lmzalarınız
dan ikisini gönderiniz. 

rcbllecek bir 1ckfınız ''nrdır. Uvs:ıl olma- --------... ..--------------... --. ... -----· 
nız dn i)idir. Son on ene Jçinde nıfıhim 
bir hnsl:ılık '\C)a bir "Vakn geçirdiniz mi? 
ccvobınızı brklemr' IC') im • 

-409-
Kurtula' S. S. 1001: 
Genç, orta hiln3 c ve hoyd'.l<;ınız. Rlrıız 

aceleci ve snhırsız~ınız. Hnricl ıeslrlcre 

mukoTemctinizl nrttırmnnız \ e sinirlerıni
zl dnlı:ı h i kl.llanmanız herh:ılde şaynnı 
tnvsiyerlir. Bu sur ile csa'>cn dolın kuvvet
li olmoğo çok mil'itnlt irııclenbı!cn l'>tifn
acniz nr1acnktır. Ile)et'nnh ~e) tere merak 
ve nliıknnız fnzl:ıdır. \'nptıAınız hlr işi tek· 
rnr sözden g çfrmck pek ~ !etiniz dcğll
alr. Size inntçı Yt') n knrıırlnrındn, his ve 
hfikfimlcrindc musı. diyclıilirlm. 1936 d:ı 
sizde mühim tesirler yntrnn bir hiıdise ol
muş olııcııl•tır, çünkü yazınızd:ın o sene 
içinde memnuniyet verici lılr hlıdfsenin 
vukubuldunu nnln5ılmnktııdır. Hnsııns ve 
zeki iniz. Tn' siyelrrimc dikknt eder eniz 
herhalde memnun olursunuz:. 

-410-
1Jeyoğl11. 11. 'Al. 777: 
Yaşınız 25 den fazla dC'~ildir. Boyunuz 

uzun olm'ls gl'rek. Zıı)'l r ve nsnbi ı;örünü
yor unuz. Mütereddit hlr karakteriniz 
var. V:iklinlzi r Jııımnktıın ziynde ne )npn
cağınızı dü~rınmeklc geçirmektesiniz. Bu 
hııyunuzdıın şimdl)·e .knd:ır çok zarar 
gördQ'lumiz ic&n bununl:ı mücndelc etme· 
nız yolundaki hn sh emi çok iyi onln\ nbi
Jirslnlı. Klrnsc) c de lllmndınız: yoktur. 
Bu kndnr ilim:ıt<ıızlık içinrte ya anın!: tan
sa hntı~ )C'l' •z itım:ıll rl:ı :ıld:ınmnk ll ha 

l!!!!3i h 

tyi ofalıllir. Vnzl:;ctiniıi etronıca tetkik e· 
derck en do{?ru 11nttı h:ırekcti le .bil edi· 
nh;. 

-411-
Ankara A. 1413: 
Tahlillerim hnkkındn g5slcrdlğlnlz ili· 

m:ıl ile şahsım için i"aret edilen teveccüh
ten dolayı teşekkür ederim. ille bir mürıı-
co::ıt cevnbsız knlrnoınoktu, yalnız mllrncn
nU:ırın fnzl:ılı~ındıın sırnyn tohl tutul· 
mnktadır. Nnsıl ki sizin de iki milrııca:ı

tınızdan birine c-cvap \'erilmiştlr. Bu son 
ınfiracaalmızı )'nzı mnklncsl ile rnımnmış 
olsoydınız, tolılilleriındc işime yorıyoc-ak 

hlr vesika daha vermiş olurdunuz. Bu ili· 
h:ırln eski 'e yeni ~azı ve lmzıılarınızdan 
tnfirekkep hol vcc;iko söndcrmenlzl ve bun 
l:ırın alır olmnz size dcrbnl cevap verece· 
ğiml yazmak isterim. 

Evvelce gönderdl~lnlz mektuplnn:ı nn
znrnn: l\lunyycn bnzı şerait altında - mev 
zuubns olan işlerde - muvaffak olacağınız 
mulıakk:ıklır. Bu şrrnili yeni milracn::ıtını
zı nldıklnn sonrn elrnfilc )'ıızncaEjım. 

-412-
A nkara F ••.. $.: 
İlk uallnize cevnp: Erkek dciıilsiniı. 

11.ınci sunliııiz.c cevap gencsiııiz. Ve yaşı-
nız 20 den otdır. Dün~cce şişman del'.lil· 
siniz. Size znyır dn denmez, ortnya yakın 
lıir bünyeniz v:ır. lradenlz iyidir. Çalışmn 
knbfllyctinlz de dnhn çok lmvvetlcndirile
blllr. El i !erine kabiliyetinizi ıırtlırmnlı· 
<ınıı. Zek,nız muhr.kkııklır. nııntı yani 

HABER - ~1Cşam post~ 

Cevaplan veren 

Profesör SanerJ< 
Graıoıo:ı ve Gratometri 

mUtehassısı 

........ ,.. .......... ,.. ....... ,.._. ........... 
ıeklınızı csns tutarak kendinizi fikı en ol· 
gunlaştırubilirsiniz. Temayüz ctmeklcıı, 

kendinizi göstermekten memnun olursu
nuz.. iyi bir kalbiniz v:ırdır. Aile bnğını:z 
kuvwtlirtir. Ynptığını:r. işleri lrkrı:ır kon
trol etmeğe alışırsanız çok iyi C'dC'rsiniz. 
Umumi ın:ılCımntıııızı nrltınnnnıu do tav· 
siye ederim. 

- 413-
Antonfa: 
Düşünce ''c nrzularınız.ln hııre\'!lleriniz. 

or:ısındu çok farklar vardır. Gü.tcllik ve 
intizamı sc,·diljlnif holde hareketlerinizde 
e işlerinizde hunu lhrnol etliijinlz çok 
vakidir. GaZmı:ın :r.ııman lilühallllj:le vıırnn 
bir tiplcsiniz. Hnllıuki drıha çok derli top
lu ve dalın çok milsalt ve müshct le lrlcr 
ynp::ın bir şahsiyet olnhilirsiniz Ye olnınlı
sıım:. Size şişınnn dC'nrnez, fakat şlşmonla
mnğn i tidadınıt vardır. Sol ellnh:le de 
yazarak mürncatınızı tekrar ediniz. 1ş
IC'rini7.de proı;rnınsız olmanız, nım·arraki
;,•cllerlnizl nz:ıltmnktndır. 

-114-
Beyotilu • Yenlçar0tı: O. Sardl: 
Siıe de 424 numıırıı. ile verdi~Um cevn ı 

tekrnr edeceilm. Bir Iuırekellc bulun a
clnn cn·eı bu nın bütün tesirlerini Lıışlrn 
11ü5ünmck '\"C (ne olursa olsun) ııırmek 

ldzımdır. Get C<1lnlz. Htı:raıtn muv:-ff:ı't 

olm:ık fçin büliln tedbirleri baştnıı pörö· 
nünde lulıııok irnp cd('r. Siz de lekr • ı 'i
rnc:ıat ediniz. 
ıuıv~achr 

j . ., _ .. 
DOIKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her glln sabahlan a;ekiz buçuğa 

alt~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartmanlan ikiuci daire 

ı 7 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.Ca 
daı hastalanıu parasız. Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka
bılinde muayene eder. Telef: 2395;;t 

E 
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ni ~.ı darına da teşmil ettirdi: Filha
kika her sabah öteberi almak üzere biz
zat köşkten uzakl<JŞmağa başladı. Raa
ktısın değersiz bir adam olm~ığıru, bu 
anlatat'1ğuruz psikolojık hadise gö .. te
rir: 
Dışanya çıktığı zamanlar, bütün kapı

lan açık bırtıkıyordu. Kapıları kapat • 
manın, d;j~ese, fir;-ı.r dıl§Üncesi verebile
ceğini düşünüyor ve kendi kendine şöy
le diyordu: 

- Polislerin evi sarmış oL~uğuna ta
mamiyle inanmaffitadır. Onların kendi
sine el sürmeleri düşüncesi bile onu 
dehşet içinde bırakır. 

Bu ~ok doğruydu. Böylece Raskas 
mükem:nel bir ahçı kesildi ve onun dü
şesi iyi beslemek için sarfettigi samimi 
gtıyret, ona bir kaç tatlr teşekkür ka
zandırdı. Kendisi de, düşesten arta ka
lan yemekleri mutfakta yemekle i'k;tifa 
etti 

Böylece gUnler geçti. 
Raskas yava§ yavaş şaşırmağa, krz

ınağz,, endişe ctmege başladı. Ne olmuş
tu? Peder Jozef ona niçin para ve adam 
göndermiyordu?. Düş•s nihayet haki
katı anlnmıyacak mı?. Bilhassa ki, Ma
rin de kaçmıştı ve düşesi kurtann<.ık 

içinde elinden gelen her §eyi yapaci' ğr
muhakkaktı. İşte Ra .. kas hep bunları 

düşünüyordu • 
Nihayet, Sezar dö Vandom'la karde

şinin tevkif edildikleri gün de çatıp 

geldi. Ayni günün nksamı, h •• .-a karar
mak iizere iken, Raskas, dil§fnccli bir 
tavırla, bir giln evvel temin etmiş oldu
ğu av hayvanlannı getirmek Uzerc dı
şarıya çıktı. Bir saat sonra da, yani hrr 
va kararınca, elinde iki tavşan bulun
duğu halde geriye döndü .• 

aPrlak olmryan v .. ziycti onu bir hay
li dü,ündüri.iyordu: 

- .ı.§te kardinalla, pcıder Jozefin §Ük

ran borçlan Ah 1 Pis herifler 1 Düşesi dö 
Şevröziln tevkifi ve dilk dö Vandomun 
kcjfi gibi iki §~tefli zaferden sonra beni 

boyle vcziyettc bırakmak! Anlaşılıyor 

ki, vazifeden ~ekilip gitmem lazım gele
cek .. Faktıt nereye?. Bir manastıra 
mı gideceğim? Korinyan gibi •• Ah 1 Şu 
sefıl cubbeliyi ele ge~irsem 1 Bütün fe
laketlerimin müsebbibi odur. 

R:ıskas böylece düşünere~ binaya va
racağr 61rada, bir.denbire, karanlıklar 

içinde, terli ve iriyarı sıcak bir vücut 
çarptı. Bu bir attı. Ayni zooıanda bir el 
onun omuzuna dokundu. Raskas dehşet 
içinde sıçradı ve alaylı bir ses ona şöyle 
dedi: 

- Ar<:ıyan belasını da bulur, mevlA. 
sıru oda .• Merhaba Raskaa ! 

Hiddetinden saçlZın diken diken olar. 
Raskas bağırdı: 

- Korinyan 1 •• 
- Ta kendisi dostum 1 Zafer, §erci 

ve paralarımızı payla~mağa geldim .. 
- Asla 1 Cehenneme git sefil 1-
- Raskasl Asla mı diyorsunuz?. 
- Evet! Bunu söylüyor ve tekrar e· 

diyorum. Hiç bir şeyi sizinle pııylaşmak 
istemiyorum, esasen .•• 

Raskas sözilnU bitiremedi. Korkunç 
yumruk havada bir daire çizdi. Raskas, 
bir sıçrayışla bu yumruktan kurtuldu. 
Sonra, sabık rahibi yola getirip işini bi
tirmek ıırzusiyle, yaylandı ve kafasını 

ileriye doğru uzattı. 

Raskas şüphesiz pe'k; talihsiz anların· 
daydı. Kafası Korinyanın ne karnını, 

ne de midesini bul'du. Fakat sert bir cis· 
me, yani Korinyanın dizine çurptı; 

Korinyan sadece, seri bir hareketle 
dizini kaldırmı§tı. Bu dizi çenesine ye· 
yen Raskas bir inilti kopardı. 

Korinyan sadece: 

- İşte 1 Dedi.. Şimdi paylaşmak iste
miyor musunuz? Aksi takdiı:ldc tekrar 
dizimi çenenizde hissedersiniz •. 

Raskas t<>, ağzı yanmıı gibi bir tavır
la: 

- Girin içeriye, • 
Diye bağırdı ve.içerile ışı~ yaktı. Bu 

arah'k; Kor:nyan da kapıyı kapadıktan 

sonra, bir sevkitab.iyle dolaba doğru 

koştu ve oradi:J yeyecek namına ne varsa 
çıkardı. Bu miUdet zarfında Raskas ta 
parmaklariyle ağzını karıştırdı ve niha
yet oradan bir dil} parçası çıkar<:ırak a
cıklı bir tavırla buna bahı. 

- Bununla yedi oluyor 1. 
Dedi, Korinyan da cevap verdi: 
- Halbuki ben en aşağı bir dilzüne 

zannediyordum. 

- Hayır, bu, bı:ı:ıa borçlu olduğum z 
yedinci d!ştir. Yedi anlıyor musunuz? 

Ve Raskas d°'dik Korinyana baktı. 

Ayni zamanda kahkahalarla gülmeğe 

başladı. Gülüyordu. Çünkü Korinyanın 
sol yı:ınağt fena halde şişkindi. Sabık ra
hfoin çehresi karikatür haline gelmişti .. 

Raskas alay etti: 

- Ağzınızda ne var, cübbeli?. 
Korinyan da cevap verdi: 
- Hiç bir şey.. Dişlerim ağrıyor da 

ondan, işte bu kadar. 
Rasktı3 tekrar etti: 
- n:s ağrısı mı?. 
Korinyan, Raskasın, çehresine hala 

bal!jtığını görünce, endişe içinde şöyle 
d~şündü: 

- Bu da ne?. Bana öyle geliyor ki, 
herif yüzümdeki şiş~ pek garip bir ta
vırla bakıyor. Acaba maksadı ne?. 

İki casus bir dzıJ.:ika müddetle biribir
lerine bakarak sükutlarını muhafaza et
tiler ve Raskas nihayet şöyle dedi: 

- Evet evet, öyle ! .. 
Korinyan gayri ihtiyari elini yanağ -

na götürdü ve sordu: 
- Nedir, öyle olan? • 

Rmkas ta muammalı bir tavıral ce;ap 
verdi: 

- Hiç bir şey 1 Bana yedi diş borclu
sunuz, işte o ~adar .• 

Bunun üzerine, R '3kas tarafından 

isticvap edilen Korinya~ Marşönuara 
nasıl geldiğini anlattı. Bu hikaye, haki
kmle yalandan müteşekkil bir mahluttu. 

Vuku bulmuş olan haıdiseyi bir ka~ keo 
limeyle biı anlatalım 

Rnskasın evinde pusu kurmuş olan ~ 
bilahare onu tevkif eden Kokar'ı be• 
halde unutmamışsınızdır. Kolyu' pek U 

zeki bir adam değildi. Bundan ~8 

Ruskasın inceliğine de malik değildi·• 
Fak:.t ne de olsa açık göz sayılabiliı:!di 
ve kralın Paıisten hareketinden bir gün 
sonra, sırf Brigit hatunu ziyaret maksa· 
diyle Sentavuay sokağına gitti. 1çeri>'0 

girip Koriny<ru orada görünce hayreti~~ 
den dona kaldı. Korinyan sapsan kesı 
di. Kokar da tatlı bir tavırla gülilIJıSC"' 

di. .. a 
Sonra Korinyan: ''Merhaba, ınosY 

Kokar; n:ı:;ılsmız?,, diye sordu. J{o1'a; 
ıcla d.ıha tatlı bir ~ekilde gülUmseyere 
cevap verdi: "Ttşek.kür ederim, rabiP 
Korinyan, sizi tevkife geldim.,, 1'1' 

Korinyan bir ar. içinde Kokann d 
nız olduğunu anladı ve derhal kafat'I 

verdi: ıl 
- Demek beni tevkil ediyorsun° 

dedi. 

- Evet dostum, öy1e. , te~" 
- Rcs .. c:ı::; gibi, sizin tarafınızl~an ı;e.o 

kif edilme1' benim için bir §ercftır. ıdl 
nim kliçük Raskaııım ne oldu? f>Sl 
değil mi?. e1J 

- Ne münasebet? Her zamanki11~,ı 
daha büyük bir iltifata nail oldu: pe ıııl 
JozcE, çok mühim bir vazif ylt. 

0 

Blnaya gönderdi. ·ddeJ' 
Korinyan kıskançlık ve hidc1etı bil' 

titredi, sonra, mevkufun bu kadol' dl' 
yük bir uslulu1' göstermesinden tot1 ,. 

rece memnun olan Kokarla berııbCrıııJ
§ağıya indi. Tam bu sırada Kokar•.,,e
tün binanın l:afasına yıkıldığını lıl ~ 
der gibi oldu: Korinyanın yuınrıığı' ıı ç 
fa ına inmişti. Kokar merdivenlert:i'tı1f 
ıağıya yuvarlandı ve kırıl: koliyle, <'~ 

gm b:r halde hareketsiz kaldı. J{oril1" 
hemen yukarıya fırladı v• E.rWt JJ.S 
sür'atle şöyle dedi: 

i 
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Müstakbel 
Arnavutluk 

kraliçesi 
MOkemmel ata 

hini yor ve sl IAh 
kullanıyor 

a Arnavutluk krnlı Zogonun, mart 
/

1nda l\:ontes Kontes Apponyl ile 
\'leneccğini yazın ıştıl{. 

Bayram 'Münasebetile ~,I 
Ucuz ve Lüks Hediyeler Satışı 

Beyoilu KARLMAN Pasajı 

Liradan itibaren 
KADIN MUŞAMBALARI !pekli, son moda 17.50 
KADIN EŞARPLARI Şifon, son yenilik 2,50 
KADI:\' EŞARPLARI Kadüeden asri desenler 1.75 
KADIN YAKALARI Son Paris modası 1.75 
KADIN EŞARPLARI Krep birman emprime 2.75 

Çitçilere Müjde 
Patates, Tütün, Hububat, Pancar, Sebze vesaire 

meznıatmız için 21 azotlu 

Rus Sovyet kimyevi gübresi 
Kullanınız. Bir taraftan tcpmğınızı kuvvellcn<lirmiB olusunuz. diğer 

ta:-aftan %50 11isbetinıle fazla. mahsul alrrsıruz. Mezkur gübre ince toz ha
lintle bulunduğundan J!,iizelce erir ve sür'atle topraktan ve köklerden im
tısas olunur. Fiatı diğerinden ehven olmakla beraber diğer kimyevi gübre
ler gibi kullanıhr. Fnkat tesiri ve faydası olması cihetile diğerlerine tefev
vuk eder ve tavsiyeye şayar.dır. İstimaline dair prospektüs parasız veri
lir. Diğer mal\ımat içın lst.ar..bulda TütUn gümrük 34 No.Iı mağzanm sa

nibi B:ı 1 PI<'RfKT t r l•GUTt~·e :milı'tl"RPt o'ı•rıur. 

gu 'I'iran, hummalı lılr faaliyetle dü
r il hazırlıklarına başlamış bulunu
,:~· DUğünün çok debdebeli olacağı 

aşılmaktadır. 
h biğer taraftan, Avrupanın ve bll
ıtı':a Parlsln en büyüıt terzihanelerl 
hı tnkbel kraliçe için en zarif el
h:eıer yapmakta, Mllfınonun en meş 
bırr kuyumcuları da ona emsalsiz 

KADIN ÇANTALARI 
KORK YAKALARI 

Suedden, asri şekillerde 4.-
Rönardin 7.50 ~~~~~--~~ ....... ----------~~~~ 

tac 1ş1emektedlrler. 
~aleraidin Apponyl yirml yaşların
lo • c;:ok güzel sadışın bir kızdır. ts
h:akyada bUyUyen bu gene kız . bll
"e ssa avdan, ata blnmcltten hoşlanır 
Ilı fırsat buldukça hep bunlarla 
eşgu1 olurdu. 

tı1ç0cukluğundanbcrl ona bakan lh
tıu ar Ve Sadık dadı, kendisiyle görU
'enll. Yetıe şöyle demiştir: 

., gazetecilere, iftiharla vo mem -
btıı- Onun kraliçe olacağını zaten 
~11ıi0rduk. Ata blnlşlndckt, sllAh 
her}{anışındnkl zarafet ve mnhareil, 
habbesteb Uyük bir hürmet ve mu -
bek~ et hisleri uyandırması, bunu 

C ıa. gösteriyordu.,, 
ttııı ene eraldln, Slo'\"akya efsanele -
Dt~~ hemen hepsinde zikredilen bir 
lar<l lleRdl. Bu efsanelerde, orman -
dtıı: dolaşan mUtevnzı halk kızları 
tltrıe a. bir prensle sevişir ve evle • 
bera~· JeraJdln, soyca asil olmakla 
"aıııı er, bir halk kızı kadar mUte
•ıl'dt' Ve orman da onun mallkAne
at111~ lienuz kUçUk bir kızken, onun, 
"e ilk binerek ormanlarda dolaştığı 
l'a <l ~anı geç vakte kadar htilyala
tıtur~ "trak bir ağacın gölgesinde 

l. llfu çok görülmUştür. 
"'l~a· ~il 8 Ut geçen çocukluk devresin -

l1 ba~1nra olstırablı bir gençlik dev-
lh v lldı· 

tı • 
l'ıe1 , '°~ar Kont Apponyl öldU ve ka-
tır nı:. nı .Jeraldlnln annesi de, kısa 
~tıı: Uddet sonra onu takip etti. 

~"arul{ızı, Opponice malikAnelerin
h.ler s

1 
eden nmcası yanma aldı. 

~a: din pek vakur bir kızdı. Ça.
~ nu Ve hayatını kazanmak iste
~ buı<ldapeştedekl mllıt müzede bir 
~·· ~Oc 11. Fakat bUtnn tatnıerlnl, yl-
'taı, Ukluğunun hatıralarını mu-

~ı~tııııı eden şatoda geçiriyordu. 
oqa ~ arı iki ay evvel amcası da 

l'4ıt-11,8 ~ ona Opponlce mallkAneslnl 
~ aı!)'9' ıraktı. 
b:~at6 ll.1'kra efsaneleri herhalde ha. 
~1t t11rı 8tlnad ediyor: Kral Zogo 
bıld1, ).1\0Pponıce şatosuna davet e
b~ '"cııSnffrleriyle beraber en ma
eıı el\ ~ :ı.r gibi stl;h kullanan, ata 
te llaııı,:nç kızı gördU. Onun kınak 
l~j 1toıı11 a, hnreketlerlndekl zarafe
'tt ilde h:uş tarzına, gUzelllğlne n 

tbııe :Yalar okunan mahzun ma
alt.\~: ne haydan kaldı. 

' ltraı uzııuk, bir kraliçe bekleyor-
s111 Ogo onu buldu. 

tııt.\( ~"•h t>. lldtrı. illet 1 inci sulh hukuk mahke-

'ııı ~•cı r 
'~ .\~lcıııı '"lsatı elektrlkfye şlrkell ve
~ 0~1tılıı 11 9

Ahdullah GQz tarafından mah 
~tı, '11 79 ı: 37·596 sayılı dosyaslleı alaca
~ '"ıltaıta 70 kuruşun mahkeme nıas
~tı 1 ili b s ;1t Gereli ,.e lo7.minatla hirllk
lo ltdııı t 1 1 F n t 1 h t e Atpaza
'ııtt'ıııtıdııı u r ' u c u Holil sokağında 
'~>h'~Uıııc Mirnar Kemal Yanuş aley
~ ı1, 1ıı ı~,~ dnYasından dolayı mfiddcn· 
~~ ile" )' Clgılhının meçhCıliycll hosebl 
\~ ıreıl'll:~;ı~n tebllıtato rağmen mahke 
~'1hı'llııı~111 <! Aınden gıyohcn icra kılınan 
(;_ı Olaıı 

7
8 

79 lira 70 kuruşun istida 
·~~~ıte 5 r~-937 larlhinden itiba-

~lı~ t lıfrıik nız ve yüzılc lO nnıkallık 
~'fi. 111 11ıJan .

1
1
; l:ılı~ilinc karar Ycrilmis 

~t1~11de 1' •n tarihinden llihal"cn 8 
ı-.... eın~· ı · 't ,3 ·•10ıı k ' ıı davn clmcdi~I lakdlr· 

t~ ıı'' lebııl(~~hl katiyet edeceği hfıkllm 
~il otı 1 rn:ık:ımına kaim olmak O· 

1nıır. 

'1 ...... 

' 
·--···=::··· -·······················-

h ft. -····························· '"t.... ~c .. 
~"rtıbt anı muayene i~ 
~lı~ ~fı) l' '"1rııe11 l!nlll 'l den e • klld&r :: 

''~ı:"'da aşbasamıık Palangadı:ı 2~ H 
1 ıtı-ı Doktor Mümtaz GUrso~ H 
-....:.. Dllrıt · •• 

·~ ~,,, mu~.wne eder :! 
~ ·t:::::::--. ...... ______ . :: 
"11111 ............................... . 

KADIN ÇANTALARI Boks Kalf derisinden, muh- 3.50 
telif renkte 

KADIN ÇORAPLARI Safi ipek XXX meşhur mar- 1.60 
ka 1 nci nevi 

KADIN ELDİVENLER! Teminatlı suedden, rncivert 1.90 
yeşil ve kırmızı renklerde 

MANİKÜR TAKIMI Gümüşten 3.90 
DİKİŞ SEPETLER! Bayanlara el7.em hediyelik 2.25 
PIRÇA TAKIMI Emsalsiz cins 3.50 
PUDRALIKLAR Kromlu madenden 1.25 
SlGARALIKLAR Kromlu madenden 1.-
COZD~~AR S::ı.fian derisinden 1.-

KRAVATLAR !pekli, muhtelif desenler 1.35 

ÇAY TAKIMI 9 parça, halis porselen çiçekli 3.-
LİKÖR TAKIMI 7 parça, alpaka'dan 2.70 

SOFRA TAKIMI 42 parça porselen çiçekli 17.90 

Bıoşlaı, Yü : ülller, inci Holgel~r Vr S. 

SAHTE MCJCEVHERATIN 
ZENGiN ÇEŞıTLERi 

.[~]i!E~~!~~I~~rdh!ı~~-ij!!~~~!~L 
1 renkli eldivenler ve "LYS" marka Fransız çorapları gelmiştir. i ............................................................................. -.. ····-········-·····-·--... -
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
4. ncü ·keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.~. 12.000, 10.000 lıralık ıkrarniyclerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükMat vardu. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e den hu pivankoya iştirak ediniz. ---

1 istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
~---------Haydarpaşa hastanesi eczane ve laboratuvarları için muhtelif cb'adda 

yaptırılacak olan dolapların açık eksiltme ile ihalesi 16 Şubat 938 Çar3amba 
günU saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 2300 liradır. tık temi· 
natı 173 liradır. Şartnamesi her giln öğleden evvel komisyonda görUlebilir. İs
teklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile 2'190 No. lu kanunun 2 ve 
3 cU maddelerinde yazılı vesikalan ile beraber ihale günU vakti muayyenin· 
de Fındıklıda Komut.anlık Sotrnalma Komi"v nuna gelmeleri. (479) 

İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaatı ve milessesat eratı ihtiyaç
tan için satınahnacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarları 
ilk teminatlıın a§ağıda gösterilmiştir. 
Cinsi Miktarı Muhammenllk temi- İhale günil !hale Münakasa 

Kilo tutarı minatı saati şekli 

P. Pillvlık 30000 6300 644 16 Kapalı Z 

P. Çorbalık 12000 2280 

P. Pilavlık l9000 4066 465 16-2-938 15.30 Rap:ılı z 
P. Çorbalık 11000 2134 

Şartnameleri her gUn öğleden evvel komisyonda görülebHir. İsteklilerinin 
ilk teminat makbuz \•eya mektuplarile beraber 2490 sayılı krınunun 2. ve 3 
madde!erinde yazılı vcsikalarile ihale günü ihale saatinden en az bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 480) · 

Suvari Birincilik Okulu için 148 i
la 162 yüksekliğinde ve göyüs çevresi 
160 dar. yukarı ebadda olmak ve hay
\•anların göstererekleri vaziyetlere gÖ
re vasati 170 lira üzerinden 27 binek 

hayvanı alınacaktır. Hayvan sahiple
rinin hayvanlarını göstermek ve pa
zarlığı yapmak üzere her gün Fındık
lıda Komutanlık Satın alma Komis-
yonuna müracaatları. (754) 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Müze Kuban Bayramının bi rinci günU kapalı öteki günleri açıktır. 

(760) 

DEM i i KT i DA R~-•1 
GllEVŞEKLIGINIE KARŞO 
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ORMOBin 
Ker eczanede ara11nız. ! !»a•ta "uıusıa 1253 Hormollln J 
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OLUR ŞE'/ MI BU? 
1.85 Krş 

2.15 '• 
2.15 

" 2.35 •' 
2.45 

" 

uludağ Kı§lık Spor gömlekleri 
lpckli poplin iki yakalı gömlekler. 

,, ,, Bc>yaz Spor ,, 
Amerika malı ipekli beyaz poplin gömlekler. 
Çift kol veÇif yakalı A. C. P. poplin gömlekler. 

2.65 " İngiliz malı ipekli poplin beyaz iki yakalı gömlekler. 
2.85 .. Çift kol ve Çift yakalı en birinci FlLAF!L'lerden göm
lekler. 
Bundan b~ka yeni gelmiB, yeni formalarda. A VRUPA'nm en iyi 

Fabrikalarının Şapkalarını da bulabilir sin.iz! 
UNUTMAYIN Kl !. gömleklerimiz büyük bir muvnff akiyetle dikil

miştir. Bunları yalnız P. LAMBROPUL OS mağazasında bulabilirsiniz. 
GalRta Karaköy tramvay durağı cinUnde No. 110 

1111 ........ 1 ..................... .. 

BAVRAMLIK 

NECiB BEY 
MAMULATINDAN 

Sabit esanslar, Kolonyalar, kremler, pudralar, rujlar, sür

meier, sabunlar, diş macunu, tuvalet takımları, zarif 
• 

şişele."'()e losyonlar ve bilcilmle yerli ve Avrupa mamulatı 

gayet ucuz fiatlarla satılıyor. 

Deposu : Eminönü, Necib Bey, No. 47 

. ' 
~ . 

ADDIATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayacaklan limanlar Vapurlann iıfmterf 

Pire. Brindisi, Venedik 
Palcstina 
F. Grimani 

BütUn Avrupa için ekspres trenleri P. Foscari 

Trieste 

ile telaki ederler. • F. Grimanl 

Pire, Napoll, Maısilya, Cenova 

Kavala, ScHinik, Golos, Pire, Patras. 
Aysaranda, Brindisi. Ankona, Vcncdık 

Trieste 

P. Foscari 

Caldea 
Cilicia 

Diana 
Abbazia 
Quirinale 

lseo 
Se15nik. Miditli. fzmir, Pire, Kalamata Albano 

Patras. Brindisi, Vcncdik. Tricste Vesta 

Burgaz, Varna, Köstencc 

Suliııa, Kalas, lbrail 
Sulina, GaUıtz, Braila 

Diarıa 
Caldea 
Albano 
A'bb3.zfa 
Cilicia 
Vesta 
Quirinale 
Fenicia 
lseo 

Quirinale 
rcnicia 

Hareket gUnlert -• .., 
8 ~ 3 

11/2 B • o -s il .... 

18/2 
~ a ~ 
!! ~ 1 25/2 
.!! ı 

4/3 il o 

21/2 Saatı7de 

7/3 

16/2 
2/3 

Saatl7 de 

17/3 

12/2 Saat 18de 
26/2 
12/3 

9/ 2 
10/2 
16/2 
23/2 Saat 17 de 

24/2 
2/3 
9/ 3 

10/3 

2/ 3 Saat 17 de 
9/3 a 11 h. 

Giresun Nafia l>irekl6rlUğUndeo; 
Gireswı Vilayet merkez.inde yr ·~en inşa edilecek Hastane binasının yalnı~ 

karkir ve Beton arma kısımları vahid fiallar tizerindcn lcapah zarf usuliyle ek -
siltmcyc konulmuştur. Muhammen bedeli 488:fü liradır. '1.'ekliflerdeki tenzil~t va
hidi fiatların umumu üzerinden yapılackatır. Eksiltme 18. Şubat. 938 tarihine 
raslayan Cuma günU saat 15 de hususimuhasebe binası içinde toplanacak olan 
Vilayet enctimeninde yapılacaktır. Vahidi fiat cetveli 1'artnarne, plan ve buna· 
müteferri diğer evrak 210 kuruş mukabrıindc Giresun Nafıa dair~indcn verile
cektir. Muvakkat teminat 3662 lira 61 kuruştur. 

isteklilerin teklif :nektuplnrını mahalli ticaret odasında olduklarına dair ve
sika ve 1938 senesi için muteber Nafıa Vekaletinden alınmıs en a.5ağı 25,000 li
ralık yapı işleri müteahhitlik vesikasiyle yukarıda yazılı günUn saat on dördü
ne kadar daimt encümen Reisliğine vermeleri !nzımdır. 

Post.a da olacak gecikmeler kabul edilmez. (688) 
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l\~isafirlerinizi ağırlamak için 
en mükemmel ikramın 

inhisar Likörleri 
Olduğunu 

UNUTMAYINIZ! 
-----

. 

Dr. Abaraj 
y eni muayenehanesini Beyoğlu Mis 

kak No. 28 Maıten apartımanına 
akletmiştir. 

60 

n 
H er nevi kadm, erkek ve çocuk da· 
ili hastalıklanna bakar. h. 

f MemDelketftmDzDn en neifDs meyvalaırın<dlaını yapoUan, ~DDek, Ahud" 

cıu, VDşınıe, PcıritakaD, Man<dJaırDn, Kayaso, Naırııe OlköırDerDnl 

Tercih ediniz 

- Dr. lhaanSami ---'· K o nA' T rE' v n 
6ksilrUk şurubu ~ ~ ~ 16 

>l sürük Ye nefes darlığı boğmaca· 
ve 
sfr kızamık öksürükleri için pek re Yapıyor musunuz? li ilAçrır. Hcı eczanede ve ecza 

~ depolanndı bulunur. -

il Diş Doktoru 11 En iyi Kokteyl'leri 
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Clb>S"/t taBçeır I • - • • YalnızCUMARTESIGUNLER! it iNHiSAR LIKCRLERI 
!i g· 
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ALOVAD"9 saı günler Kara- il .1 b . 1 • • 
ur- :ık tr~mV3y durağındaki mu- l 1 e va p a 1 ece g 1 n 'z 
~:;.ehanera·nde bastalarıru kabul il g i b i bu n 1 a r 1 sa d e soda 1 a =:. ::::n:ı.ıı..:r:-.=m::::::::::::=::=.! 

DOKTOR 
Kemal Ozaan 
Operatör • Üroloğ 

l 
Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
okantası karşısında Galiçi Ran 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
Telefon: q 1!35 

Kirahk 
BI r11bane ve Lohantu 

Beyoğlu Istiklfil c.addesine on met 1 
mesafede Birahane ve Lokanta itti· 1 re 

baz 
iki 

ına elverişli, icabmda iiııt katı da 1 
büyük salon halinde kulianabilecek 
ük bir dükkan kiralıktır. Görmek 

1 
büy 
için 
lık. 

ve gazozla karıştırıpta 
• • • • • 
iÇEBiLiRSiNiZ 

HER YERDE 

A R AY 1 N 1 z 
bili 

Bekar sokak 10 Numııraya, ;>azar· ı 

ıçin de 21316 Numaraya telefon ede· 1 

lifBcc-..l!Cr'JlmEl!Dammn~zm;mamırmrımmaa .. rımu._.-. ..................... mıf ....... mm:...smm.-... ... 
rsiniz. ________ ....:_ 
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ur ce;~ıın ç~kz se ır iıeany~kÇö a a ~ 
P L A K L A R ı satışa çıkarılmıştır. Bütün P L A K satıcılarından aravınız. ~ 
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