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x·Ii'iiıanya ve . Italya sul.hçu 
devletlere meydan okuyorlar 
HüTLIER 

Ingiltere ile deni2 
anlaşmasını 

feshediyor 
Alman Devlet Reisi dediki: 

'.Almanya bir tehdit veya ihata siyasetine mü· 

saa'de etmiyecektir • 
· Eğer bazı memleketler'de silahlanıldığı Ye 

daima daha ziyade silahlamlacağı söyleniyorsa, 
bu devlet adamlarına vereceğim cevap §Udur: 

\ 

- ... 
ti~ yorulacak ola~ lierlialde l>en <Ie'ğilim. Bu yol
da yürümeğe azmettim ve :katiyen kaniim ki he
defimize aiğerlerinden üah·a: evvel eri§eceğiz. 

l\lütcmailiyen ial..:.\Jye edilen fnglllz uon\. ... rın ma. yeni lılr tip JıUrunı botu lla\'e Milmi~tir. nonlnr 21 m'ifKbo"1!inC1a' l800'1JlJğtr liU\"\'Ctin. 

de bir motör, ,.c iki tol'}ltl lm\ ıı.nı Ye tayyare cl:ıfl toııu ile nıüechbrz ltütüeük teknelerdir. Süratlerl yllzldlom,etnyl bulan bu moUirlcr bU. 
yUk dtiı;man gemilerine hUcum ctm eğe yan) acak :fedai gemllerdlr. 

Musolini de bir nutuk söyledi : 
Kimse bizi durduramı

acakt1r, arazi istiyoruz 
WiJlıcJ.mshavcn, 1 (A. A.) - Gra! Spee zırhlısından ablan 21 indlrlldiktcn sonra H1Uer, limanın 

HiUcr, bu sabah buraya gelmi§ ve pare top ile karetl~txr. yeni tcsisatmr gezmi[J ve bunu mU. 
Scbarnhorst knıva.zörllo '.A~ Yeni von ~it.z zırhl~ denize (Devamı 5 incide) 

Leh Başvekil muavininin beyanatı: 

Istikliılimizi müdafaa 
edeceğiz, korkmıyoruz ! 
Bir millete istiklalini ve şerefini müdafaa etmek 

imkanını ancak o milletin kuvveti verebilir 
(l'azısı 5 incide) 

Parti Grubu 
bugün toplanıyor 

Meclisin yarınki içtimamda gösterilecek 
Riyaset Divanı namzetleri seçilecek 

Ankara 2 - 6 ıncı Büyük Millet gizli rey ile tesbit edilecektir. Eski meclis encümenlerinde bu· 
Meclisi yarın saat 14 te en yaşlı Verilen malfunata göre riyaset lunan 300 kadar kanun layihası 
azasının reisliğinde ilk toplantısını dh anında mühim değişiklik olnuya meclis dahili nizamnamesinin 69 
yapacaktır. Meclisin en yaşlı azası caI;rı ye yalnız iki reis \ekili ile bir uncu maddesi mucibince hüküm
Niğde mebusu Ebubekir Hazim Te iki idare amirinin değişeceği söylen· süz kalmışbr. 
peyarandır.Eğer kendisi bu içtima- mektedir. Bu layihaların yeniden mu~mele· 
da bulunamazsa toplant B"l ·k Diğer taraftan yarınki Meclis top ye konması için yeniden MccliSc 

ıyı 1 ecı . . . . d kl . ah t tekl"f a·ı ı . mebusu doktor general Besim Omer lantısmda Reısıcumhur seçımı eye sev • en vcy ~ ı c ı me en 
Akalın açacaktır. nilcnecektir. Hlzımgelmektedır • 

.Muvakkat reislik divanının dört E t •• k t h k • k t 
~;~~~~~;;~~n;~;N~~~~e~~: r u s v a p u r u a 1 a 1 n 1 n 
suCavitOraliledoktorBayanFat- netı'celerı' resmen bı'ldı'rı'lı'yor ma Ncmik, bayan Bcnal Nevzat 

ve Meliha Ulaş olması muhtemel-

dir. Bu dört ki~i geçen meclisin en Vapurda bazı noksanlar bulundu, 
--------------------------------- gençleridir. Fakat yeni mebuc::.lar a-

A teŞSpOrU 3 - 1 mağlup etti :~a~d:a~!aa~:~tıar~!~~lar varsa icabedenler hakkında Vefa, 

l ·r ··a f ,..,,,,.,~ıtı bir-hiicumımıt defctmeğe ıığar§ıyor/ ·• · mu a aası, ıı:.ıwuı~ı:ım 
(Yazısı spor sa~ kınızıl:ı) 

Bu merasim bittikten sonra bü· f h k • k f • • · ı d • 
tün mebuslar intihap dairelerinin a 1 a a g 1nş1 1 
alf abc sıra sile teker teker kursü~ c ( l' azısı 4 üncüde) 

çıkacaklar ve yemin edeceklerdir. 
Yemin törenini daimi riyaset diva 
nmm seçilme i takip edecektir. 

Bir reis ile iıç reis vekilinden \e 
altı katip ile üç idare amirinden 

mürekkep olan riyaset dİ\ anının 

'lamzctlcri bugünkü meclis grupu 

1 
toplantısında tc bit edilecektir. Sa

ıt 15 de olacak bu toplantıda rc

~lik ile reis \ckilliklcrinc Milli Şef 
ıamzctlcr göstert'cch1ir. KfıtiplıJ,ler 

ılc idare fımirliklcri namzetleri de 

Yunan milli 
bayramı 

Milli Sefimizle Yunan 
Krah arasında telgraflar 

teati edildi 
(razısı 2 incide) 

L,iltcrNle 1rlnn<la1ı tcdlıi~ilrrin fnalll rti llCHtm c«liyor. Ilrmcn bcr 

·~Un mc.ınlclı.ctiu bir , c' 11 blrk:ıç nokta ındıı bomba\arhı suikast )a. 

ııılmaktaclır. Geçen n-Un- ,1e Londra l.öprUkrinden lJirlne bonı'ba atılıi 
mı", köıırii kı men 7:ıhrlb edlldlf,'i gibi eh arclakl blnalann sağlam calll 
ve t:Cr~r' dcıi kalmnnıı.;tır. ıı,ı siip Jıeli aclaın te' 1,if <ıdilmlstir. 
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Elektrik fabrikasmda· yapılacaK 
yeni tesisat 

Bir milyon liraya malolacak 
Birk"'aç gündenberi şehrimizde ".\ılefsuh elektrik şirketi 1938 se

bazı tetkikler yapan Nafia vekili r.esinde satın alındığı zaman Silah- 1 

Alı Çetinkaya dün ak~am Ankara- tar fabrikasının takati türbin bakı· 
) a dönmü~tür. romdan takriben 70 hin kilovat ol-

Ali Cetinkayanın dün sabah Si- ma~ına mukabil mevcut kazan ta· 
Jahtarağa fabrikasına giderek şeh- kati ancak kırk bin kilovattı. Bu 
rin elektrik kuwetini arttırmak i- miktarın da yalnız 25 bin kilo\•atlık 
çin yapılacak yeni te isat ile iki kısmı modem bir tesisattı. Müteba 
büyük kazanın temelatrna merasi· ld 15 bin kilovatı 1913 senesinden 
mini yaptığını dünkti sayımızda kalma eski tipte alçak tazyikli 8 
yazmıştık. Bugün de 10 milyon 100 'küçük kazadan müteşekkildi. Hal
hin liraya çıkacak olan yeni tesisat buki İstanbul şehrinin elektrik ihtı- Xafia vekili Ali Çetinkaya diin Silahtarağa elektrik fabrikasında yt!:" 
hakkında Nafia vekilinin cmrile ve- yacı hergün biraz daha artmakta· ni kazan dairesinin temelatma merasimine riyaset etmiş, akşam trcnile 

:Ankara ya aönm~tür. Elektrik f abrikasırida ya'fxlan Ytni ttsisata i:lair 
maltımat diğer sıitun'llmmızdadır. 

rilen izahatı yazıyoruz: dır. 1938 senesinde azami takat ----'---------------------------------
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milli Yunan 
bayramı 

Milli Sefimizle Yunan 
Krah arasmda telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 1 (A. A.) - YunanisUl

nm mi1ll !bayramı mllnasebetile re. 
isicumhur lsmet 1nönU ile Yunan 
Kralı ve baevckil Refik Saydam, 
F..arlciye ve'kili Şl.ikıil Saracoğlu L 
le Yunan Başvcltlli ve Hariciye 
nozın Metaksas arasında aaşğıda
ki telgraflar teati edilmi~tir: 

Majeste ikinci Jorj 
Helenler Kralı 

33.600 kilovatı bulmuş ve önümüz
deki senelerde süratle artacağı tah
min edildiğinden mevcut kazan te· 
sisatırun bugün bile emniyet bakı
mından kafi gelmediği , görülmüs· 
tür. Bu sebeble artacak ihtiyacı kar· 
şılamak için 25 bin kilovat takatin
de yeni bir kazan dairesinin acilen 
tesisi kararlaştınlmı§tır. 

Yeni kurulacak kazan dairesine 
en modern tesisatla mücehhez ve 
beheri saatte 62 ton yüksek tazyik 
ve yüksek hararetli buhar veren iki 
kazan kurulması tensip edilmiştir. 

Mekteplerde 
talebe teşekkül
leri kurulacak 
Talebe için hususi 

mecmualar çıkarılacak 
Maarif Vekaleti muhtelif tah. 

Silahtar fabrikasının bulunduğu 
arazi killi çamurdan müteşekkil ol· 
duğundan üzerine kurulacak binala· 
nn tehlikeli bir surette çök.memeleri 
için ancak santimetre murabbaı~ 

AtJna. 0,600 kilogram tahmil etmek caız-
Ynnan mll1t bayramı mes'ut vesi- dir. Bu sebebten inşa edilecek ka

Ic~o Majestelerine en hararetli zan dairesi için bin metre murab· 
tebriklerimi ve gerek §ahsi saadet- baı sathında ve 4 metre irtilamda 
Ierilo dost ve müttefik asn Yunan betonarme hususi şekilde bir temel 
milletinin refahı hususundaki sa. 1 

sil müesseselerinde okuyan çocuk
ların muhtelif ihtiyaçlarını kar§ı· 
lamak üzere mekteplerde talebe 
te§ekküllcri yapmıya karar vermiş 
ve ha21r!ıklara !la§lamıştır. 

yapmak zarureti hasıl olmuşt.ur. : 
mJmı te:mennlleriml meserretle ar. 5İn müstaceliyeti ve temel sıkletı-
zederlm. İsmet tnönU ~ asgari hadde indirilmesi gözö· 

rur 

üniversite taleLcsi için nizam. 
namesi hazır:anan tJniversite genç 
lik teşkilatı bn tahı;il çağındaki 

talebenin bütün ihtiyaçlarını 'kar. 
gılarruya çalışacaktır. 

Orta mektepler1de ve liselerdeki 
talebeler için yapılacak teşkila· 

ta ait maddeler yakında tcsbit e
dilecektir. 

ı 

bir 
yor 
das 
rab 

EkselAns Rclslcumhur nünde tutularak temel betonunda 
Simon Fandü kullanılacaktır. Kuv-

, 
mı. 

marı. 

A 
ıüri 

dan 
ıeslc 

Ankara 

Ekselanslarmm gilzel temennlle. 
rindcn ziyndcslle mllteha.ssls ola
rak kendilerine samimiyetle teşek
ktlr eder ve bilmukabele §ahs! sa
adeUerile dost ve miltteiık asil 
Türk milletinin refahmı dilerim. 

İkinci Jorj 

Başvekiller arasında 
EkselAns Metaksas 

Ba§Vekil 

vetli demirlerle anne olan bu beton 
temelin maliyeti ile Dür firmasına 
ihale edilen iki kazan ve montaj mas 
rafı bina ve boru tesisaU, tulumba
lar' kömür nakil tesisatı ve teferrü· 
at ~larak yeni tesisat için 1 milyon 
100 bin lira kadar bir para sarfı 
mukarrerdir. 

Gençliğin olduğu kadar memle. 
ket halkının da kültürünü yük • 
ıeltmek vazifesini üzerine alan 
Maarif Vekaleti ayrıca vülgarizas
yon mahiyetin.de bilgi mecmuaları 
da neıretmeğe karar vermiştir. 

Bu mecmuada muhtelif bilgiler 
herkesin anlryabileceği sade bir 
lisanla yazılacaktır • Bu kabil mühim inşaatın §irkct 

zamanında yaptırılması iste~ildi_ği 
zaman, cirket tarafından tanfenın 

A~a ~ l arttırılması, imtiyazın uzatı ~as~ 

Memleket kültürünü yükselt
mek noktasından bu mecmuaların 
l'llühim roller oynıyacağı muhak -
kak görülmektedir. din. 

D 
arka 
kapı 

rüdu 
Ki 

du .. 
Se 

Mllll Yunan bayramı mes'ut ve. 
11l'lt'sile, ckselAnsrnıza cumhuriyet 
hUkilme1'.nln en hararetli tcbrlkle. 
rile dost ve mllttcfik Yunan mille. 
tfnin ikbali ve rcfnlıı hususundaki 
samımı temennilerimi. arzederlm. 

Dr. Refik Saydam 
~elnns Dr. Refik Saydam 

Başvekil 

ıttı: Ankara 
Mlllt bayram münasebetile ekse

:>i !.. Janıımımı ve dost ve müttefik Türk 
Seı cumhuriyeti hlikilmetinin vaki 1ü -

ılleriı tufki.r hararetli tebriklerinden de
bnm1 rin bir surette mlltch~sis olarak 

Bul en 5amimt teşekklirlerimin kabulU.. 
nü ve dost ve müttefik asil Tilrk 

ıkan milletinin hUkfımeti nezdinde, kra.. 
oluy. liyct hllkfımetinin iki memleketi 
ıı:i ap birlbirlne bağlıynn samimi dostlu
ap şı fun bu yeni delili k~mdaki de
Ur'a t rtn şllkran hislerine tercüman ol-

gibi taleplerle karşılanırdı. . Şımdı 
kendimizin malı olan bu tesısatı on· 
lardan daha mükemmel olarak ve 
daha külfotsizce yapmış olacağız.,. 

Karadeniz hattı Y.az 

Maarif Vekaleti mecmuanın şek 
lini ve içine konacak yazılan tes. 
bit etmek üzere yakmkla mühim 
bir toplantı yapacaktır. 

-0-

Dwizban~~if!~i ayları isin Buğday fi atlan 
tertip ettiği tarifelerlden uki, Ka- Toprak mahsulleri 
radeniz hattı yaz tarifesi dünden ofisince düşürülecek 
itibaren tatbika başlanm.I§tır. Ye- Piyasadaki buğday kıtlığının ve 
ni tarife mucibince ilk posta Ka- dolayısile fiyat yüksekliğinin önü
radenize kalkmaktadır· ne geçilmesi iı;in aH\kadarlar ucuz 

Yeni tarife ile, Karadeniz posta- fiyatla bUğday satması için Toprak 
ları pazar, salt, per!cmbe günleri mahsulleri ofisine emir venni~lerdir. 
limanımızdan Karadenize hareket Ofis yarından itibaren piyasaya ta
edecektir. Salı gün hareket eden mamen hakim olacak ve buğday fi
postalar dönü~te Zonguldağa uğ- yatlarını ekmek fiyatlarının bugün 
ramıyacak, yalnız per§embe pos. kü nisbctine tekabül edecek derece· 
taları uğrayacaktır. de indirecektir. 

Denizbank yaz tarifesinde, Ka- -o-
ınanızr ekselansmtzdan rica ede- radeniz postalarırılda 24 saatlik bir d k" d k 1 u. 
im. sür'at temin etmektedir. İstanbul Mektepler e 1 o tor arm 

T fetaksa.s dan hareket eden postalar kıt ta- mesai zamanları 
Hariciye Vekilimizle rifesindeki gUnlerden bir gün ev- Maarif vekaletinin son verdiği bir 

yani Metaksas arasında vel son iskeleye vaıtl olacak ve karara göre, lise ve ortarnekteplerde 
ı ç te Ekselans Metaksas bir gün evvel son iskeleden hare- talebenin sağlık dunımilc meşgul o-
l 

1 
pkal Başvekil 'ket ederek Is tan bula bir gün lan doktorların mesai zamanlarının 

ı~aml Atina daha erken vasıl olacaklardır. tesbitine karar verilmiştir. 

1- S MllU Yunan bayramı mUnascbe. 1 Denizbank Mudanya hattı. ta~i- Buna sebeb de mektep doktor-
1: - E De en hararetli tebriklerimin ve fesini ikma letmiştir. Bu tarıfenın lannnı günün ancak yarım veya bir 

st ve mfittcfik asil Yunan mille. tatbikine bu ayın 15 in.de baılana- saat gibi kısa bir zamanını mektebe 
saadet ve refahı hususunda. caktır. Fakat yeni tarife ilkbahar ayrılmalarıdır. 

ııamlm! temennilerimtn knbulil-ı tarifesidir. Ve ancak bir ay mü3. Yeni kararla doktorlar talebenin 
cksclnnsmızdan rlcn. ederim. detle mayısın on betine kadar sıhhi vaziyetile daha yakından meş-

Şükrü Saracoğlu mer'i olacaktır. Bundan sonra ey. gul olmak imkanını bulacaklardır. 
Eksclı\ns ŞUkrU Saraooğlu HU snuna kadar mer'i olmak üzere 

Hariciye vekili Mudanya hattında yaz tarifesi 
Ankara tatbik edilecektir. 

Mtllt bayram mlina.sebctile vaki Denizbank, Akdeniz: hattı yaz 
fkllr samtmt tebrlklerinlzden tarifesini hazırlamaktadır. 
hararetli temennilerlnlzden zl-

bilmukabele dost ve mllttefik &11tl 

~ w mthntaz blr dos. Türk milletinin saadet ve refahı 
dan gelen bu muhabbet nişane. ı hakkmda en iyl temennilerde bulu
den t!o!ayt ~belansınıza en ha. nurum. 
:-etli t~ckkürlerlmi arzederim ve 

1 
Meta.bu 

Bir nisan 
söyleyen 

yalanı 
kadın 

itfaiyeyi boşuboşuna işgal ettiği için 
belediye cezası ödeyecek 

Dün itfaiyeye bir nisan yalanı 
uydurarak aldatnn bir kadın yaka
lanmıştır. 

Dün Beyoğlu itfaiyesi Kasımpa
şadan bir kadının telefon etmesilc 
harekete geçmiş ve yangın olduğu 
söylenilen Kasımpaşa Bahriye cad
desinde 66 numaralı manifatura 
dükldlrunın önünde durmuştur. 

Dükkana doğru koşan neferler or
tada yangına delfilet eden bir şey 
görmemişler ve dükkan sahibine va
ziyeti sormuşlardır. Zavallı adam 
şaşkınlığından ne olduğunu anlaya 

Katil şoför 
Mahmut 

Metresinin kaza ile 
öldüğünü söyliyor 

üç gün evvel Beyoğlunda met
resi Despinayı sokak ortasında hı 
çaklıyarak öldüren şoför Mahmut 
evvel'ki akşam ele geçirilmiş ve 
dün sabah hemen adliyeye teslim 
edilerek sorgu hakimliğince de tev 
kif olunmuştur. 

Katil Mahmut, müddeiumumilik 
te verdiği ifadesinde kabahati ö. 
len Despinaya atarak işi bir ka
za şekfü;d-: göstermeğe çalışmış

tır: 

- Despina ile evvelce beraber 
oturuyordum. Sonra benden ka. 
çarak Salih adında birisinin ya
nına gitti. Ben bu vaziyet karşı

sında kendisinden kurtulduğum 

i~in ,sevinmeğe başlamıştım. Fakat 
15 gün evvel tekrar geldi. Bera. 
ber oturmamız için yalvardı. Her 
akşam sarhoıı oluyordu. 

Vaka gecesi de eve körkütük 
geldi. Kavgaya başladı. Gürültü
yü bastırmak için kenl:lisini dışarı 
çıkardım. Sokak başına geldiğimiz 
zaman birdenbire koynun.dan qir 
bıçak çekerek üzerime saldırdı •. 
Ellerini tutmağa çalıştım. İkimiz 

birden yere düştük .. Sonra ben o
tobüse atlayıp gittim. Fakat sa.. 
bahleyin gazeteleri okuyunca öl
düğünü öğrendim. Korktum. Kaç 
tım. Yere düşme esnasında kaza
ra ölmüş olacaktır.,, 

mamış ve kendisinin telefon etme
diğini ve esasen yangın da olmadı· 

ğını söylemiştir. Bunun üzerine it
faiyeyi bu şekilde boşuboşuna işkAl 
eden suçlu aranınağa başlamış ve 
polis nihayet Kasımpaşada 
Ulviye isimli bir genç kadın tesbit 
etmiştir. Ulviye bu işi neden yaptı
b'I sorulunca: 
"- A demiştir. Siz galiba bugü

nün 1 nisan olduğunu bilmiyorsu
nuz! Sabah uyandığım zaman bu
gün kimi ve nasıl aldatsam diye 
düs\indüm. Nihayet aklıma itfaiye
vi kandımıak gcldi. Hemen telefon 
~ttim. Telefon numarası sorulunca 
da manifatura ma$azasmın nwnar 
rasmı yerdim.,, 

tnviye hakkında 20·25 lira arasın 
da belediye cezası alınmak üzere 
kararlaştırılarak zabıt tutulmuştur. 

Eski tramvay 
şirketinin sakla .. 

dığı alhnlar 
Mesuller Ceza muhake

mesine veriliyor 
Eski tramvay şirketi hakkında 

müddeiumumilikçe, memur vo iş. 
çileıin 18 bln altını etrafında ya. 
pılan tahkikat ikmal edilmiş, ev -
rnk beşinci asliye ceza mahkemesi
ne verilmiştir. 

Malfun olduğu üzere bu 18 bin 
altın memur ve işçilerin taavün 

' sandığında biriken paralardır. 

Para kıymetleri sarsıntı geçirdi
ği sıralarda şirket, taavün sandL 
ğmdaki paraları 36 bin altın liraya 
tııhvil etmiş ve ~fctro hanının mah. 
zenlndeki kasa.sına kiUUemişU. 

Şirket sonradan tekrar bu altın. 
larm yarısını kağıda tahvil etmiş, 
fakat 18 bin lirasını kasada aaltla
mıştı. 

Fakat nafia vekaieti tara.f'mdan 
satmalmmca kasa açtlmı3, altmla
nn yerinde olmadığı görtılmll§tü. 

Şirket sorulan sual üzerine altın. 

ları Merkez Bankasına yatırdığını 
söylemiş, fakat gUmrllk muhafaza 
müdUrlUğU ve mUddelumumUikçe 
yapılan tahkikat sonunda bunların 

Tenten memleket haricine götlirUldUğU an. 

amcan 1 ını la§ılmıııtır. 
Tramvay girketi mes'ullerinin 

aç 1 kg ö ;ğ... yakında asliye ceza mahkemesin -

U y O i3J ğ Ü _do_d_u_ru_ıı_m_as_m_a_b_a_31_a_nac_ak_tı_r_. _ 

Şehrin umumi 
tenvirat. 

Belediye, Ceryan 
ücretinin indirilmesini 

istedi 
Öğrendiğimize göre belediye, 

İstanbul Elektrik ldaresi vaaıtasi. 
le Nafıa Vekaleti nezJdinde, 1atan~ 
bul ıehrinin nurlu bir belde hali. 
ne getirilmesi için bazı te§ebbüa
lerde bulunmuştur. Bu teıebbüs. 
!erin başında bilhassa tehrin umu· 
mi tenvirat bedellerinde tenzilat 
yapılarak İstanbuldaki ıııklandır· 

ma miktarının arttınlmaaı ve :fe. 
nersiz: hiç bir yol bırakılmaması 
gelmektedir. 

Nafıa V ekfiletinin bu isteği mu· 
sait karşılamakta olduğu görül
müştür. 

Şehrimiz:deki yollarda bulunan 
4688 umumi lambadan bugün 

128 tancai uamvay yolları we
rin.de bulunduğu için evvelce elek· 
trik tirketince olduğu gibi ıimdi
de Elektrik İdaresi tarafmdan 

mecancn yakılmaktadır. Geri ka... 
lan muhtelif voltajda lambaların 
beherinin yanması için belediye 

senede 30 lira ile 40 lira arasında 
bir ücret ödemektedir. Belediyenin 
teklifine göre eğer bu lambalar -
dan alınan ücret azaltılırsa ve ıeh
rin umumi tenviratı için yakılan 
lambalara tenzilat yapılırsa o za. 
man belediye şehir cadde ve go· 
kaklarına çok daha fazla lS.mba 
koyacağı için bundan hem sarfiya· 
tın artmasından dolayı Elektrik 
idaresi, hem de her tarafı ışı'klan· 
dırmak suretiyle ıehir istifade e· 
debilecektir. Bu takdirde §chirde 
şimdi mevcut 4688 lambanın bir 
misli fazlalaıtınlması iınkinı ha· 
sıl olacaktır. 

--o-
Maktu muamele vergisi 

ve marangoz 
imalathaneleri 

Maliye müfettişleri, maktu mua· 
mele vergisine tabi olan ve k-üç{ik 
motörlerle iş yapan imalrtthanelet' 
hakkında bunların maktuiyete np· 
tı etrafında çalışmaktadırlar. Fa· 
kat yeni usul, bir kısım esnafıf1 
"iddetli itirazlarile kar§ılanıruşUl'· 
Bunlar yeni vaziyete göre muaınele 
vergisinin geçen senelere nisetle 
çok fazlalaştığını ileri sürerek oo~·l~ 
devam ed~ olursa motörlcr1111 

sökerek çalıştırmıyacaklannı bil 

dirmi§lerdir. .
0 Marangozlardan bir heyet buSl.l 

terde Ankaraya giderek bu , yold3 

teşebüslerde bulunacaktır. 

Yuvanın saadet ve varlığını do· 
,..,,..... ·1 d-~-ünü kuvvetlendi" r.,,.. .u., aı e Ur, .... u • ~ 

ren çocuktur. Çocuğu sev. Scvıırne _ 
ten mahrum bikes yavruları da h~ 
tırla • . Yılda bir lira ver, Çocuk ı-:
sirgeme Kurumuna üye ol! 

. - (Ç.E.K.1 
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Baki 
E ldNOXO UVl'Oin bu..

ne, eald "1rıerlmlı lÇ!n ,.eÇ 
Jer tırtJp ıdeqjını du)'JDuştuk n 
hunları allka U. btkltrordak.l& ınart 
Üf&181 o ıeceier'lb ilkinde bulunduk: 
Unıet 11....tı Tanpınar'ın hlr kon· 
ftrallll IWl>qluulcb, sonra O.o ~ı 
:2!l~~l ttlr okudu: IODft da ... 
r~ Dı1lbanirlıriadea Henri La 
~eıpnu Vm/e adlı bir piyealnln 
tenisi! edlleceti haber nrlldl. S6Jlr 
Di'ilı hacet J'ok. pıl1JD111 l>ırbJDlll 
l'!Pla~. fakat eül pirlere talatla 
~ ıeceler bakkındaltl btlJ111&'" 
...., Haltmaln koıılerau,...... 
n11nda bırakarak betıt. 

Ham. bmıa Baki pcell deaemes. 
iBjt,kere TtlrJdyı'n.ln '"' b014lk ta· 
iilermdeq bJri olan Bakt ile Fran
•ularua ıa patenkeraDI JDlllW'rirle
r1iı\eıı ".bırl olan M. Lavedan'ın ad· 
laruiı ranyına ıetirmek kimsenht 
hikJU delilcUr. EminOatl Halimi, 
vhaqt blr sebeblı, o mabırrlrin 

Pif.,,..ıerJal opalmQI da JDtııwiP 
hlll&hillr; fakat Allahın ..... :rot .. 
lil 711 ODU bafka bir. akpJU barÜU'• 

Sonra 11ece deama; buD& Baki bak 
kında koqftram dealr. JUr Baki ,.. 
cealnde. malııteNf Jıt,....._., •fiil"'° 
bahseder, o p1r1D e*tri anlatılır1 .. 
nua hakkında mtlnakap.lar açılır. 
31 nıazt üpm1e Emiaönl JlaJkeTl• 
nbı konferaill ..ıonmıda blr Baki 
havaa )'oldu: orada buat bulunan

dan hicblrlnln o türe ptk alAb 
•6ıtermedlkleri, ancak it ollun d.i~ 
&eldlklerl pek beU17cU.Klmıe miina 
k•PQ Slri~ he"ftltıuh delildL 
Eilüentı ihDe'l1iiıa e4l p.lrler 

H~BER- Mqam P•tı.11 

'&r 1 

Saylav mı, mebus mu ? 
A

qAll pset.1Dc1e bir fıkra okaduk: 
"'Boa MClm esnasında halk putlll mebus tahlrlnl kal· 

JllM)r.. 1).-k Jd nemlsl bu. Bul mektahlar mebuslara hil& 

•Jlav m,e 1eU7or, pzetelerde de saylav tabiri kullanıldıim• Nl_.,or. 
:n.r mefhuma karfdık, bir tek tabir kollanmalı. Hangisini 

....... , B111eöe namlalnL BcMDJal de: Mebus.,, 
a. mlnhnhd fdıra epeyce Jmaurlarla mal61dtlr. Onee halk 

,..ı11>tw aena kellmeslnl lmllanmrı olmaaı, bu kelimenin ree
ıiıll)ellal ta1bl ve tucBk etmez. Parti, kongre için lmru.lta7 de
mll ............. da ba kelimenin resmi olduia iddia ohmarus. 
.... keUaiell her ıeydm önce Tetkilitı Eııul7,e Kuıunanda 

wıdD'· ....,._ '-"'tldlitı l'Aulre Kanunanda mevcut olmuı 
.. lılr ıwad)'et lfa4e etmez. 

B1J1k llllJet M.eclW, ~taUf bir bllmecllr, Ban ye. 
rlae (MeclW Mebnan) kelimesini lnlllaaama)'D. Banlar birer 

...... malalJethadecllr. 
:latanbal 7erlne Koutantlnopl veya {Derallye) JmUanılamı. 

pcall pw. 
A...-, Belaleamhur yerine Oumhurrelsl ve lca1nacla CUmlıur. 

'-bin, mebus yerine saylav, mebus yerine Bilyttk Millet Mec--
1111 "'8ı, ml1le& veklll dlyeltUlrlz. Ba gibi kelimelerin malılfetle
rl tallllli U ... etmes. Terim demek deilldlr. 

Tefkll&tr l'.nslJe Kanuanda llalundup için Mebus deme-. 
le ıwharm glM bir iddia bu kellmelerde mevmblU olamu. 
Kaldı ld parti kallandı diye re&ml ve mecbul olsun. 

W- clelDek nekaclar cabae, lntlhü demek c1e o bdar -. 
lırdlr. Guetelerde "hıtlllabı mebuu.n heyeti ~dea" 
taaJUmJ girdik 417• eeclme intihabı blebasan mı elemek lizmı· 
pbllf 

Kellmelel'lll hu lsbb oldap zaman ve bir tahsil lfacle etti. 
il taır.ıtıde, terim balancbalıma göre ~erine ve Ja. 
Jd .&Junede Mehmtf;, ~J'a Engtlrti, maarif vek&letlne ldllttlr 
bllılrulılr, hfveklle ıadruam, vekile nazır deallemJ,.ecelbıe bir 
diJecejblds ol.,M, Ama, topJantıfa içtima, kODll'e, t6ra, ku• 
nlfa.7 dl1fJbllmektea bld blçblr resmiyet meaetmez. 

ller IUfJaama bir tek tülr Jmllamnü mold&lnvan bir am 
mallveder. Bir dllln blbtJ•lnl tum ~ Bir ..... ı-Jlllll, ..... 
slallil 1ılr ..ıı..ma blıvek lmellmelerle ifade lmJcbmr hamlQaı. 
lılbnelllldedlr ..... keUmeal JUIDU uaJam, tçtbDal )ellm.a p. 
.... toplU&r, tetkik kellmlll yannula inceleme, mtll\lı' Pli. 
..ı ~ c11nkMr ve Jlllaayet klUbl umumi kellmeal yuunda 

.,.eı ..ımter .............. ~ lılr dil .. imli ...... l 
Jclnd• tarlJU'Ü J811Jah0ecelı: keltineleit •t5viftllda, ~ 
Mtlbl 1'a kelime bbJelerl yatıyara.k dll genltleaba. 

A.Uerllk ld&re8lnln "askere clavet" llinma bakıp ela çaimf • 
bllmeelnl resmi 4ei0cllr diye bldınp aimü ııe gllltlııo bir ha- ı 
relret elu. "Jlelnll, •Jlav, Btlyttk Millet BecDal ki.il, mlllet w
Jdll" taWiterl h meflıama belki uclır bile. 

Q? ineoıama itlQı *&ı Pdlte1lt 

TetklJitı &aalJ• Kanmımıda "lntUıab" aendlİI lıaWe .,_ 
.__. ......... ,b...,._T 

... lılr ....... l'lllDIJ" lla'fbeM &" ™' ...... 1..-1 ... ._.., 

.......... .......,o...ae ............. , 

........ al '. •• ,.... ............ kwJlenMlrJa ... -._ ... , 

... lıl ~ kellmell lllJlk lllDet llecllıdnt1e ..... 
tm111 ec11D ld 1c1a c1ab reı1a4e Ye c1alia ··=th, Mm_.. lılr 
....... ........ w ve .....,.. liltia Jllllek \k tii&, ..... . 

Jllıllll drtter• ım.an.. JD11 nrf 2.'ldt ke1bııaeıd ..._ eül 
W. Jr.eBme ae"fellt muthlrf 

lstanbulun yol 

Wfi;t\)jıü\t4'N1H111 
6 yaşında kırmızı yanakh, 
tombul bir Türk yavrusunu 

evlat etmek istemez misiniz ? 
Bir debağ işçisi, bir aile faciasının sokağa ao ve 
perişan uğrattığı mini mini yavrusunu beslemekten 

Aciz bir halde oldu w unu can akan bir dille anlatıyor 
t edenlerin ventik1erl blıbG 

d liın ekmekle ben de kifafı nefı e
diyonun. U1tferı yazmıı. 

Ev1ldDm g&'dilnils. Resminde 
de göreceklerdir. Ne olur, hgbJr ~ 
le yokmu ki bir yurt yavaısımu bu 
bed tali ve mukadderatm eUndep 
kurtarsın?,, 

Not: 
Hldiseyl karilerimidn cöz1erl it" 

nüne vaıederken bir methantet sahi• 
bi oefik insanın bu adamcaiıza YBr" 
dnııa ko§acalmı ve evltdml sefalet 
~ peripıilıkt.an kurtaratalmı ilmit 
ederek hareket ettik. 

Fakat hAdise böylece bitmll Ol• 
mu. Muhtelif vesilelerle ve muh
telif sutetıo"le yaptıimm Dl§riyÔ' 
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• 
Bu ıranlı günlerin biraz geçmesi üzerine lngiliz ba1ıriyesinde efrada 
paskalya milnasebetile izin verilmiş lir. Resimde lngilterenin en büyük 
tayyare gemisi olan Ark Royardan çıkan askerler görülüyor. Arkadaki 
Nelson zırlılısulır. 

Başvekil 
Türkkuşunda 

Ogretmen okulunu ve 
tesisatı tetkil< etti 

Ankara, 1 (A.A.) - Ba5vekil 
Refik Saydam, bugün saat on beş 
buçukta Türk hava kurumuna gi
dercl< Türkku~u öğretmen okulu He 
tesisat ve laboratuvarlarını, Etimes
ut tayyare meydanını, Akköprüde
ki tayyare ve planör atölyesini tet
kik etmiş ve Türk hava kurumunun 
müstakbel mesaisi hakmda başkan 
Erzurum mebusu Şükrü Koçak'a 
direktif vermiştir. 

Şişli Klubü kongresı 
Yeni Şişli Spor klübünün fevka

lade kongresi bugün toplanacaktı. 
Fakat ekseriyet hasıl olamamıştır. 

Kongre ni!larun bc~inci çarşamba 
günü saat 20,30 da toplanacak ve o 
gün ekseriyet ararunıyarak mevcut
la iktifa olunacaktır. 

Amerika i_le ticaret VAKiT kitabevi 
anlaşmaSl JffiZ3l3fldl Dün ve yarın tercüme 

Radyo, buz dolabı, otomobil ve külliyatı 

yazı makinelerinin gümrük 
resimleri indirildi 

No. 
11 

11·20 ikinci seri 
Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 İlkbahar selleri 

14 Engerek düğümil 

15 Rasin külliyatı ill 
16 Samimr Saadet 

Kr. 
100 
50 

1 

75 

60 
75 

1----~ 

D.'Dll 
BUGÜN 

i PEK 
SİNEMASINDA 

2 Büyük Film birden 

1- Sahte Kont 
Baştan nihayete kadar fevkalade komik sahnelerle dolu biiyük film. 

Baş Rolde : F E R NA N D E L 

2-KAÇAKÇILAR 
Amerika htikümeti zabıtasının GANGSTER ve KAÇAKÇILAR LA müthiş miıcadelesi. 

Fevkalade HEYECANLI büyük film. Seanslar: SAHTE KONT: 1.50 - 4,30 - 7.15 
ve 9,50 KAÇAKÇILAR : 12,45 - 3.25 - 6 - 8.45 .de. bugün tenzilath biletler tam saat 

"'4;. I." .... • • ..... • 

BUGÜN 

MELEK 
SİNEMASINDA 

12,30 a kadar verilir. 

._.... -.: - ! .. 

Senenin e n b ü y Ü k fi l. m i n i n 
Fransızca sözlü nüshası 

(E5) aa aa n..,,. 
u;;a lUI y l6!I ~ 

istimlak yüzün
den arttırılan 

kiralar 
Bef ediye bu işle ehem
miyetli surette meşgu' 

oluyor 

(Şarkılar 1 ngili:zcedir.) 
Saat 11 ve 1,30 da tenzilatlr nıatineler 

,~•-<L ...... .,. ,,.. ... .O* l .- I ,... •• ıt{ • ..... \" .. 

,. Bugün genç kızlarla kadınların görmeleri ~gelen Film 

GENÇ KIZLAR 
''Büyük Vals,, in unutulmaz gÜzel yıldızı 

LUlSE RAtNER'in MEL VYN DOUGLAS 
• ve ROBERT YOUNG 

ile beraber yarattıklan bu Fransızca sözlü Film 

SA R A Y sinemasında · 
Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye -

Amerika ticaret anlaşmast bugün 
Hariciye Vekaletinde, Hariciye 
:Vekili Şükrü Saracoğlu ve katibi 
umumi Numan Menemencioğlu 

masI keyfiyeti nazara alınarak pey 
derpey ödenecektir. Şu kadar l:i 
bu tel:liyeler Türkiyenin umu.ml 
ithalatı üzerinde hesap olunan bir 
nisbete nazaran her takvim sene-

ile Amerika büyük elçisi Mac Mu. si nihayetinde tesbit ve tayin o
ray, Amerika sefareti başkatibi lunacak bir mikdarla mahdut ola. 

17 İstatistik 
18 Çocuk düşilrtenler 
19 İlim ve felsefe 

50 

30 İstimlak işlerile uğra~mak üzere 
60 ihdas edilen müdürlük çalışmalan-
30 na başlamıştır. 

büyiik bir muv<.\ffakiyetle gösterilmektedir. Aşk - Şıllık • Sevir 
menin tehlikeleri. ilaveten FOKS JURNAL - Bay ve Bayan 
Lebrun'ün Londrayı ziyaretleri • Prenses Fevziyenia Iran 
vcliahtı ile izdivaç merasimi. ••• 

Kelley taraflarından imza edilmiş. 
tir. 

Anla§ma, S Mayıs 1939 tarihin. 
de mer'iyetc girecektir. 

Memleketimizi pek ziyade ala
kaliar eden bu vesika hakkında 

topla.clığımız malilmatı aşağıda 

hülasa ediyoruz: 
Bu anlaşma ile her iki memleket 

karşılıklı bazı menfaatler temin, 

caktır. 

5 Mayıs 1939 tarihinde muvak
katen meriyete girecek olan an -

20 Mevcudu kalmadı • • 

530 

laşmamn yarattığı yeni lıava ve Bu serinin fiatı 5.30 kuruştur. 
şartların bilhassa tütün, halı incir Hepsini alanlara yUzdo 20 iskon. 
gibi mahsuıaturuzuı Amerikadaki to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

sürfunüriün artmasma yardım ede. ., i,24 kuruşu peşin alınarak müte

ceği kuvetle tahmin ve ümit olun 1 .. ~~kisi . ayda. birer !ira ödenmek 
maktad1r. , llzere ilç taksite lıaglanxr. 

ve bir takım müstahsalat ve malU. h k ı k 
:ı:.:~ı~!:~~nfati~:;;'!;,:,~k E t r ü s k v a p u r u t a ı atı n ı n 
~::::~2~::::::~

1 

~~
1 

neticeleri resmen· bildiriliyor 
İmza olunan anlaşma hükumle. 

rine nazaran Amerikaya ihraç o
lunacak bütün, halı ve kilim, pala
mut ve meyankökü hülasalan taze 
ve kuru rncir, tazesi çekirdeksiz 
olan kuru üzüm, kabuksuz fındık, 
kabuklu ve kabuksuz frst1k, haşhaş 
tohmu, lüle taşı ve kuş yemi gibi 
memleketimiz mamulat ve mahsu
latxrun Amerikada tabi olldukları 

gümrük resimleri muhtelif nisbet. 
terde tenzil olunmuştur. 

Diğer taraftan meyan kökü, pa
lamut, krom cevheri, barsak gibi 
filhal gümrük resminde muaf ola. 
rak Amerikaya ithal olunan bazı 

maddelerimizin muafiyeti vaziye
ti konsolide edilmiştir. 

Aym zamanda Amerika hüku. 
meti gerek sözü edilen rüsumun 
ve gerek mevzuu bahis maddele
rin ithaliyle alakaıdar olarak ha!e:ı 
verilmekte olan diğer her türlü 
vergi ve mükellefiyetlerin anla~

marun mer'iyeti müddetince tez
yit olunmıyacağmı taalıhüt etmiş. 
tir. 

Amerika Birleşik Devletleri 
menşeli mamulata gelince: 
Anlaşma ile binek otomobilleri, 

ıasiler ve karösörileri, binek oto
mobillerinin aksamı, radyo ahize 
cihazları ve bunların müteferrik 

Vapurda bazı noksanlar bulundu, 
icabedenler hakkında 

tahkikata 
Ankara, 1 (A. A.) - !ktrsat ve

kaletinden tebliğ edilmiştir: 
Almanyayn. sipariş edilip teslim 

alınmış olan gemilerde bir heyet 
marifetile yaptmlan tetkikler hu.. 
IS.sa olarak 5u neticeleri venniştir: 

1. - Etrüsk vaporu: 

1 - Geminin esas bünyesine ta. 
alluk etmlyen mukavele ve şartna. 
meye aykırı olan bazı fer'i noksan
lar tesbit edilmiştir. Bunlar nok
san bir telsiz cihazı ve bir akustik 
yangın ihbar tertibatı, baş ırgadm 
takviyesi, kıça bir ikinci ırga.d ilL 
vesi, lo!:a ağızlarınm ıslahı, kıça L 
kinci bir telemotör vaz'ı, bir üçlln
cil mevaddr müşteile kompartımanı 
ilavesi gibi ikmal, ıslah, tadil veya 
tebdil suretile giderilmesi mümkün 
olan madcll eksikliklerden ibaret o-
lup mukavele mucibince yerine ge-
tirilmesi müteahhid tarafından ka.. 

girişildi 
reli umumiyetle tekne, kazan, ma
kine yapı ve kullaru!il balmnlarm. 
dan da can ve mallan tchdld edici 
mahiyette ayrp ve kusurlar görüL 
oediği anla~tltnıştır. 

4 - Gerek işçiliğin umumiyetle 
arzu olunacak mükemmeliyet dere-
cesinde olmaması ve gerek gemL 
nin noksan ve ayıpları bulunduğu 

halde tesellüm edilmiş bulunması 

ve bu noksanların ikmali için za _ 
manmda tedbir alınmamış olması 

bakmı.larmdan icab edenler hakkın 
da tahkikata girişilmiş ve diğer 

taraftan bundan sonra tesellüm C~ 
dilecek gemilerde ayni vaziyete 
düşülmemesi için· de tedbir alın-

mıştır. 

ıı. - Marmara. tlpl "Trak, Sus, 
Marn.kaz" gernllerl: 

Bu gemilerin mukavele ve şarL 
name hükümlerine muta.bakati ile 

bul edilmiştir. 
haklarında ileri sürülen itiraz ve 

2 - Bu gemiye konulmuş olan tenkidlerin cümlesi tetkik edilmiş 

lstimlak kanununda bugünün ih· 
tiyaçlarma göre değiştirilmesi la· 
zımgelen maddelere dair bir proje 
hazırlamakta olan komisyon işini 
bitirmiş ve Dahiliye vekfiletine gön
dermiştir. Kanun l~yihası bu pro
jeye göre vücuda getirilecek •ve 
meclise verilecektir. 
Diğer taraftan~ son - .Zamantarda 

geniş mikyasta yapmlan istimlakin 
dükkan ve mağaza kiralarını nisbet 
siz surette yükselt~i belediyece e
hemmiyetle nazarı itibara alınmış
tır. !stimlak sabalan civarında 
ki dükkan ve mağaza kiralarının 
ne miktarda arttrrıla'bileceği husus
lar tetkik edilecek, azami had ko
nacak ve bunun hilafında hareket 
edenler hakkında kamını muamele
de bulunulacaktır. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Satış yeri : · 
VAKiT KIT APEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 
Numara. 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru~ 

100 
100 

75 

4 Devlet ve İhtilal 751 

1
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı I 75 
7 !şçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta Hl§uur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 

Bugün saat 11 ve 1.30 da tenzilatlı matineler 
' .. Al-. {' ı .. ::ı.' ~ - - -. ~ 

He SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten aonra günde Üç defa di~lerinizi fırçalaymız. 

.. Kadmlarda Asabi Baş Agrlları ~ 
i=iS r 

~i Ayb~şı sanC1ları olanlara hayatı zindan eder i 

t~ NEOKÜRiN !· 

.... .... 
:::: :::: 

d:I aksanu, yazı ve hesap makineleri, 
ın 

kazanlar kullanış, baknn ve kifa. ve neticede gemilerin vaziyetlerin. 
yet noktalarından işimize elverişli de tekne, makine, kazan yapı ve 
görülmediği ve kifayet.sizlik sebe - kullanış bakrmlarmdan can ve mal 
bile silrat ve azami kömür sarfiya- le.rı tehdid edici asli veya bunun 
tı husm:larında taahlıüd edilen had I haricinde mukaveleye aykırı ferdi 
ler temin olunmadığı anlaşılmıştır. mahiyette bir kusur veya noksan 
Bundan sonra sipariş edllecek bil.. tesbit edilmemiştir. 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin almdıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden. 
mek üzere dört taksite bağla-

~ r :::: Jfaşcleri bütün ağrıl.ırı, sancıları giderir. • 
:::: • ı-d a Eı, ı her nevi elektrikli soğutma maki. 

ne ve cihazları, demirden dosya 
dopa ve klasörleri gibi bazı Ame
rikan !spesiyalitelerine muhilli nir 
bctlerde gümrük resmi tenzilatı 

bahşol unmuş tur. 
:di Tediye bakımından anlaşma ~i-

cari eşya, ba:lellerinin mutekabiler: 
ıerbest dövizle ödenmesi esasmc:: 
.. yanmaktadır. 

Amert'bn met\~cft emtia bedel. 
~ memleketimizin döviz gelirle
rinin mllsaadesi nisbetinde ve ih
racatımızın mevsime bağlı bulun. 

yük gemilerimizde bu şekilde ka • 
llI. - Akay tipi "Sm•at ,.e Vlev,, 

zan kullanılmaması kara.ra almdığı 
gemileri: 

gibi görülen küayetsizliği bertaraf 
etmek için gerek Etrüsk ve gerek Bu gemiler hakkında ileri suru
Cl'jlerine üçUncll bir kazan ilavesi len itiraz ve tcnkidler tetkik edil-
temin olunmuı-tur. mlş ve neticede ~iltatlerinin düş _ 

3 - Muvazcn<:ı ve lstlab kudreti 1 mediği, kömilr sarfiyatlfitının · mu. 
gibi geminin asır evsafında muka. kavele ve şartname hülı;iiınltırine 

vele ve §artnameye aykırılık ve su uygun bulunduğu görülmüştür. 

Yeni Neşriyat 
4B6fPR' 

Hukuk gazetesi 

:m Sıhhat ve ne;ıelerim ..... e e er. i!ı 

i!~! HEOKORIN BAŞ, DIŞ, ROMATiZMA 1 
:i:! Ağrıları için de birebirdir. Gtinde 2.3 ka.~e alınabilir. ~d .... '~ mi Tek kaşo 6 kuruş altılık ambalaj 30 kuruş. 

ti ........ ~·····$j···--·ıı:ı~·-~ .. ~-·········--··••.a:•·· ..... ··:::···=~ ~ ::::•::•••: ........ "':: .a :•• •etı :;::--::::!~:::::::.:::=:•:.~9\;!::N • .::. • :ıİ• " .•••• : •• m, .::-.c .. ::u _; ......... ~ ••• ı .... ~ ....... _ ..... :: .. :;:;s;.c:.:.... • .. ..... 

"Harp bir psikoz mudur?,. unvanlı 
·e 

ri Şakirin, Emin I~li Duruso) uıı ' 
Türkçe ve frnnsı:r.c:ı olar:ık bcıı başmakalesi, Profc5öt· Mustafa Re • 

~encdcubcri Cevat mıkkı Ozlıcy la _ şit Bclı,:e~ay'ın Türk Temyiz l\lnhke • 
rafın.dan neşredilmekte olan Hııkuk nıcsi içtih::ı.tl:ırına. Profesör Gcrhard 
Gazetesinin iiçiincü cild 35 - 36 ntı_ !\eslerin Jş Kanununa, Profcsör Al
maralı nii'ihalnrt inlişar etmiştir. Bu frcd lsa:ıc'ııı l~lctme tktısııdına, Ce. 
nüshada Ünivcrsile Or<I. Prorcsörü 'vat Hakkı Ozlıcy'in Crzn Usulii K:ınu 
ve llizc saylan Saim Ali Dilcınreniıı nuıııuza ı.l:ıir yazıl:ırilc l'rofcsör Sab 

daJ,a sair kı:rmetli zcrnlın mak.ıle ! 
lcri, ctüdleri l'Ordır. İlmi Jıa(Hsclcrr 
ve harekcllcri Milli Şefimizin Oııi''.c. 
siteyi ziynrcti intıhııl:ırını ve ıı:ıtb• i 
kat kısınılnrııı ı ıln ilıliva eckn Jıll .. ; 
liın gazetesini okurbrınııza 1:ı\·~ı) 
cylcriı. 
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HABER' in ljT~@LLC"fdrte~r~f!Lij@Fa&l@&litl 
Güzel gözler rriüsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 

Çinliler nıukabi l 
,taarruza geçtiler 

Numara: 92 Beyoğlu Mükerrem 

OkuyucnJannuza dağıta"ağımıx müklfaflarm kıymeti 800 lirayı 

&!)kındır. 

Şam da 
bitti 

grev 

Bütün magazalar dün 
· tekrar açıldı 

Çin taggarele;i. b!r r~~ 
1 apon gem ısın l . Şai: i\lehn;et .\kif . için kabir 

b 
J j h w~e\esı ?\laarıf \'e~fıletınden tah-

e t t • ı i -at ~elme,,,ine intizaren geri hıra· r ava e l e r ı\ılmı~tır. 
• Uni\"er-.ileliler birliği için her 

Chnngking, ı {A.A.) - Çin neticesinde Japonlar takribPrı takiilteden iki~er talebe ile birer do· 

160 llra kıyuıetinde bir radyo, kristal büfe takınılan, kıymetli ceb 
ve kol aaatlerf, muşambalar, elbiselikler, istenilen e!Jyayı alabil

mek a&JlbJyeUnt veren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetinde kart
lar muhtelif ev eşya.sr ve 1alre. 

ajamı bildiriyor: b" çentten mürekl,ep bir encümen se-
sonra tekrar açılmıştır. ın yaralı Ye ölü Yermişlerdir. çilmi~tir. Hu enci.imrn birliğin ni-

Suriye muhalefet partisi Şah_ Halihazırda harekdtı askeri · Çinlilerin de zayia lı mlihlmdir. zamn<ımesini hazrrlıvacaktır. 

Şam, 1 (A, A.) - Bugün bütün 
mağazalar 20 saat süren grevden 

Hitler ve 
dünkü 

Musolinin 
nutukları 

oandarın riyasetinde yaptığı bir yeye sahne teşkil eden Klargi e · KYangtungdan alın:ın haberlere • Tunceli "arıa,·ı ·olan fnhi-arlar 

toplantı neticesinde derhal parla- yaletinln 30 kllometre şimali göre bombardıman tayyarelerinden ıımmn mi.idürü r-.ı:tat Yene! dün 
mentonun feshile Suriye ile Fran- Garbisindeki Anji mevkiinde mürekkep bir Çin filo~u dün~mana ak~am Ankaraya gitmi ':'t ir. 

d · b" h d kd" h"" 
1 

• 11.Ialiye \'ekili Fuat Ağralı dün 
ıo.a arasın a yenı ır mua e e a ı Çin kuvetleri şiddetli bir muka- ansızın ucum ar yapmak smetill" ak~amki trenle şehrim izden ı\nkara 
iı;in hemen müzakerelere girişilme bil taarruza ı::er:mişlerdir. Diln Kanton ~ehri üzerinde uçuşlar yap· ya gitmi tir. 
~ini ve Şahbandıı.rm riyasetinde bir o;ıabah, saatlerce devam eden mıştır. • fç ticaret umum müdüri.i !\Iüm· 

_... Baştarajı J incide 
teakip Schanhorst kruvazörüne g;i
d P-rek orada belediye reisini kabul 
etmiştir. 

cak tanrı y:ıpıııağa ıııukle<linlir. Biı 

lııı;iliz d<·,·lel adamı gelip bana "T:ın· 
rı faziletli milelllcri, ken<lilcriıır diin 
. nının dürlle birini \'crerek müküf:ıt
laııt!ırmak ve diğerlerini de diinya
nın ht r tiirlii nimetlerinden mahnım 
etıne].: sıııellyle hlikrııüııü \'ermiştir" 

ıliyeJ,ilir. Aııeak ~ıınu söyliyt•yiın 

ki, lıı~illerc üç ) iiz sene müddellr 
çok az fazilelli bir millet olar::ık ha
reket et mi~lir. Ancak buııliıı<llir ki 
ihtiyar ln~iltt•rr lıirdeiihire fazilet· 
!erini lıatırl:ıın:ı~a başlamıştır. 

heyetin Parise gönderilmesini iste- bir muharebe neticesinde, Ç!n Şanghaydan bildirildiğine göre, taz Hek Pari~ t icaret konc:cyliği· 
miştir. Çin bombardıman tayyareleri ~an· ne, iç ticaret umum müdürlüğü-

Cemil Marda.mm dün Fransız lutııatı Anjinin birr:ok sh"alejik ne de !skendcriyc ticaret ata~esi 
mevkilerini tekrar ele geçirmiş- kin ile Kluklag arasındaki a~af:ı Turhan Celal tayin edilmi~lerdir . 

fevkalAde komiserine "aptrgvı ziva.. ·vantg e m k'" d J kl" J J ı z e,· ·ıın e apon na· ıye • Dahiliye müste.~.arlıg-ına tavı·n 

t 
.. . . !erdir. Waschkung'da altı dllş· - J re uzerıne Sunye miııt bloku ile gemisini berha,·a t'tmic;,lerdir. edilen e~ki Kon)'a ,·alisi Nazi( Kon-Bugün denize indirilen amiral 

Tirpitz zırhlısı Bismark zırhlısının 
aynidir. 

man tankı tahrip edilmi~. bir FraMız makamatr ara'3ında müza. L h B yadan Ankaraya gitmiştir. 
kerelerin hemen başlıyabileceği ü _ tayyare dlişUrl\lınUştllr. UöğUs e aşvekil mua • Mardin mebu.;;luğuna seçilen 
mid edilmektedir. göğüre yapılan mücadeler adliye mUste~arı Hüsnü I\Ier:emen-

Bu zırhlının boyu 2H ve geniş_ 

liği de 36 metredir. 35 bin tonila. 
toluk olan bu geminin su çekeri 7 
metre 90 santimdir. İkiz taretler L 

Çine konulmu~ 8 tane 38 lik ve 12 
tane de 15 santimlik topla müceh
J10zdir. Bir de hava bataryası var_ 
dır. 

Yeni r.ırhlının denlıe indirilmesi 
merasiminde hir nutıık söyli~·en A
:~ir:ıl Yon Trotha, demiştir ki: 

- Btı mağrur gemi, Almanyanın ~e 
refini dlıny.:ıya y:ıy:ıcak ve miisavi 
hakl:ıra ıııalik milletler camiasının 
bir rüknii olan Alm:ın milletinin fa. 
:ıliyctine cJiism:ın mümanaat ederse, 
onun mııkavcnıelini kıracaktır." 

liitlcr, cıilk~lcn sw_u·,a...:;elı.ı:.ln..Lıhci 
, e rısı il . 11 ccl ilmış ve parti te-

şek:dııcrinın J, arşı sında bir nutuk 
ı;öylcınişliı·. 

Hitlerin nutku 
Hitler evvclii, sulhun akdindcnberi 

cereyan eden hadiselerin bir tarih
ce~ini yapını~ ve Alınan milletinin 
na~ıı eski dü5m:ınlarından zulüm gör 
dıi[:iinü ve esir vaziyetine diişiiriil
diiğiinü söylemiştir. 

Bitler, harp esnasında ) iiz binler
ce .\imanın, siltıh darbesi altında de.
~il , Almanya) ı daha fıızla zülme m:ı· 
ruz kılmak nuıks:ıdi) le ihıl:ıs cd ilı·ıı 
:~hhıknnın ıcs irh"le rnahvoldu;; unu 
hat ırlatmış ve dc;ni -ştir ki: " 
"-Ilarp esirleri talıfiye edilmemiştir 

Elimi:den nıiislemlekelerimi: alı11dı. 
Yal•nncı nıemlekcllercle neyimi: ııar
. ~a mıisadcrc edildi. Ticaret filomu: 
nerck lıırna:lıl•la, uruk sadece ceb
rcıı :aplrdildi. llı111tlt111 b(/!fka ,Uman· 
11a şimdiye ka<l<rr c/1111yaıl<; emsali gö
rıil.ııedik bir lar:ılıı mail bakımdan 
souııldu. Almanyaıla lıı111urı netice· 
sinde Jıa~ıl ola11 sefıılcl miitlıiş ol
muş/ur. 

O 7:ınwnlar müstemleke Alm:ıına
nın f:ızilctsiılik sayılmadıl(ını sö;·ıi
yen llitlı•r, nasyon:ıl sosyalizm ikti
dara ı,elcli!•lcn sonra Alın:ırn·anın lııı 

işi mi.ııa\,erelcrle- hallrtrıwk. isleıliği
ııi, fakat buna biiyük devletlerin razı 
olınaılığını bydelmi' ,.e demiştir 
ki: 

Almanrayı muhasara si}•ao.;etine kar 

~ı bir mukabele ~k\inde telakki et· 

mektedir. 
Deusche Allgemeine Zeitung, bü· 

yük harfli başl ıklarında ~yle yaz· 

maktadır: 

"lngilterenin, Almanyanın hayati 

·ahasında hiçbir işi yoktur.,, 

"lngiliz - Alman deniz anlaşması 

meselesi ortaya atıldı.,, 

Voelkischer Beobahter, gazetesi 

diyor ki: 

'"Führer mukabele ederek hesap

lan temizledi. Alman kudretini dün 

Eğer hugiinkü .'.lnıanyadan, bazı 

devlcllerin Alın:ınyaya taarruz eıle-

cek derecede kuvvetlenmesine ınii

saaılekarlık bekliyorlarsa, miit ıerik 
rle\•lrt :ıclarnları aldanıyorlar. Bugiiıı · 

kii Almanya harpten eHelki Alm:ın
y eıtnıTt1'7"LSeT"-n aevıcı, btt:1 a k yada h icbir kuv\'et yıkamıyacaktır. 
ılevletlerin hesabına ateşten kestane- Hitler lngiltereye deniz anla5ffia· 
yi çıkarmak kin m:ı)alık yapma).; he· S1nm bu vesikanın akdi imkanını 
YCSİ ne düşerse, çok ılikknt elsin, p:ır· · ık maklarını yakmasın. \'eren ı şartların idamesine bağlı 

Ilizim Çek milletine ciciden kini- olduğunu bildirmiştir.,, 
nıiz yoktur. Asırlarca beraber yaşa- Lokal Anzeiger , şöyle yazıyor: 
ılık. Eğer Çek devleti Almanlara ıii· "Bu nutuk bir düşünce m ühleti 
lüm etmemiş ve .saniyen Almanyaya daha veriyor. Yerilecek cevabı bekli 
karşı mii.:.taklıel bir taarruza filet ol- yelim. Alm anyaya karşı ittihaz edi· 
maınış olsııydı, müstakil lıir Çek dev· 
Jetine hiç lıir iliı·azıınız olmazdı. Hi· len tarzı harekette ısrar edilecek o· 
n:ıennleyh hörle hareket etmekle bu lursa bundan lazım gelen neticele· 
devlet yaşamak hııkl.;ını kaylıelm iş. ri istihraç etmeğe hazını.,, 
Ben de, tarihin Ye coğr:ıfi Yaıiyclin Hainburger Fremdenblatt, ~>yle 
tekrar hirleştir<'ccği şeyi ('n ınakul diyor: 
ıırrıısipler rlııhilinde lıirlc~lirdim . 
Çek ınillcli, fııziletli milletlerin ezdi- "".ı\lmanyamn kendi ooğrafi ve si· 
~l milletlerden daha geniş bir hürri· yasi sahasında yalnız kendi hakim 
~etlen mii~tcfit ol:ıc-uktır. Bu suretle olmak i~tedi~i fikrine alı~mak la· 
sulh darnsınn Lüyiik bir lıizmeltr bu· zımdır . ., 
~u'.ıch~ğun~ k:ıııa:ıtindcyir~ ve_ hunun 

1 

Muıolioiııin nutku 
ı~·ırı<lır kı ve bu kaıı:ıtleılır kı, önü- .. 
miizdcki p:İı-li kongn·~iıır ".:.ulh kon· Roma , 1 ( A. A .) - Musolını Ca-
gn•si" adını vernıcJH k:ırarlu~tınlıın.1 labrie'den geceleyin hareket ede_ 
Ziı·:ı Alınaııy.ı cliğ(•r ınillt.'llerc ıa:ır- rek Napoli civarındaki A lfaromeo 
ruz ctrıH'k fikrin<lı• değildir. Bizim tayyare fabrikalarını teftiş ettik. 
i~tcdi~imiz, ckoncııııik ınünıı~elıt.'Llcri ten sonr a bugiln öğleden sonra Ro_ 

Bitler, Alman yanın 30 ikincikanun inkişa f etti rınt'kl ir. Bunu ~ aµm:ı~:ı 
1 n:ı3 de b ı k ı•· l t maya dönmüQlür. ~. aş ıy:ın ·a ı.:ırıına~ını ana - hakkır:ııı varılır 'c lıu lıu"ısl;ı ne " 
tık tan sonra demiştir ki: :\ vrupa, ne de A nupa lıarid ılnlet Mu11olini, Napoli ci\'arında bir 

"Tunrı lıu Alman milletini, İngiliz- adaml:ırııııl:ın deı·\ ıılnı:ı~ı l.:ılıııl ı·de- hıı\'a. merkezinin inşaat işlerini aç
Jere n yn Fransızlara uygun dü~cn m<'ın. Almanya bir trhdil Yry:ı ih:ıl:ı mı~. sonra Capoue'ye giderek kısa 
kan11ııa ı-i:ı ,·ct ctme~c mechur oJıııak · J a si) :ısetiııc m;is.ıacle t'tıtıi~ eccklir. bır nutuk söylemiştir. Mumaileyh 
için y:ıru tın:ımışlll". A!many;ı. orıl,ı· lliller burııl:ııı sonra, lıııdllere ili.' IJP.zı mıntakalann isli.hı lüzumunda 

vl• nı·n·ı n bey t cinin yerine adliye teftiş heyeti re· 
Kont Ciano ilt• ~üı·ii·:mıİİ)tlir. ana 1 isi Sezai Yckalcten tayin edilmiştir. 

Siy:ısi 111ııhfrllt·ı·dc izh:ır Nlilcıı Ynr~\·a, 2 (.A.A.) _ Reisicum • !nhi..:arlar umum müdürlüğüne, 
kamıate giirt•, 1ııı,ıill<'rc l:ır:ıtıntlaıı hurun, mare~al Smigly·Ridz ve da· inhisarlar tütün işleri müdürü Ad
Polunyay:ı verilC'ıt garantinin lıaıı nan Halet Ta~pınar tayin edilmi~· 

ha bazı de\ Jet ricali karşısında sö~·· · 
orta Anup:ı ve Anupanııı t'rııulıu J tır. 

!ediği bir nutukta ba~\ ekil muavini • Almaıı,·ada ,.u··zt>a~ı \Ton ıı.ıo· 
)arkısiıııleki llc,·h·llere lc~ınili h:.ılin- - n 

d 1 1 1 
• ' Kuatko\'ski, milli müdafaa irin ter· reau, dün ~·eni bir ta);)·are~·i t"cni· 

e t,ı )a liikunwtiııin nr gibi bir ~ J .J ~ 
tarzı harekt•l illilı·ız edccc'.lini ı.onıl tip edilen dahili istikrazdan bah~e· be ederken yere düşerek ölmüştür. 
ıa hükumeti anht111nk ıın.ıısund:ıdır. derek demi~tir ki: Von ~loreau, Berlin-Tokyo ve Ber 

Emniyet seddi 

Paris, 1 (A.A.) - Çcmber1ay. 

nın dünkü beyanatından bahseden 

''Petit Parisien,, gazetesi diyor ki : 
"Bu beyanat, Avrupa muvaze:ı~ 

sinde yepyeni bir unsurdur. Çem
bcrlaynın noktai nazarının ehem
miyeti çok geniştir. Emniyet sed. 

di muvaffakıyetle tesis olunmu5. 
tur. Beckin Lon.drayı ziyareti es· 
nasmıda, dünkü taahhütlerinin te
ferüalı, Polonyanın karşılıklı ta 
ahhütleri ile birlikte tesbit olun a. 

"-_ Bu istikraıın akdi çoktanberi lin·:L\evyork hava seferlerini yapan 
Conder tayyaresinin müretebatm· 

dü~ünlilmekteydi. Fakat, dünyada dandı. 
milyonlarca ki~iyi eleklrize eden ta· • C'reneral Franko Hitlere gönder· 
rihte misli geçmemi5 bir manzara diği bir telgrafta "Nasyonalist h· 
kar~ısmda bunun biran e\ ,·el mev panya.,nm bugün hakiki dostları· 
kii tatbike konmac;ı kararlaştırıl- mn kimler oldu'brunu tamamile id· rak ettiğini bildirrni~tir. 
dı. Kom~u bir devlet milli zenginli· • Alman propaganda nazırı Göb· 
ğine, mühim ittifaklarına, silahları· bele; dün hususi tayyaresile ı\tina
nın teknik bakımından mükemme- dan Radosa hareket etmi~tir. 
liyetine ve ecnebilerin talep lerine • Arjantin ve Brezilya hükümet
inkiyadına rağmen istikl!lini muba· leri Belgradda birer orta elçilik ıh· 
faza edememi~tir. 

Bundan alınacak ders şudur: Mu 
a:;ır hakikatte bir m illete istiklalini 
tamamiyetini ye ~erefini m üdafaa 

dasına karar vermişlerdir. 

caktır.,, 
"Çemberlaynın dünkü dekla _ etmek imkanını ancak o milletin 

kuv\'eti \'erebilir. B u kuHetin m ü· 

Hırvat lideri 
Maçek 

Yugoslavyada muhaliflerle 
görüştü 

ra syonu, mübalağasız, Ingiltere
nin son yirmi be~ sene içinde hari
ci siyasetle alakadar olarak yaptı. 
ğt deklarasyonların en mühimi -
dir.,, 

Excelsiyor diyor ki: 
"ingiltere, ananevi infirat siya· 

setinden vazgcçmiştili. Hiç kimse., 
Almanyayı aşağılamak ve fena va
ziyette bırakmak niyet inde değil • 
dir. Fakat yalnız Almanyaya şe

ref mefhumu önünde tutularak, 
geçemiyeceği sınırlar gösterilmiş-

tir., , 

Lehistana verilen teminat 
Paris, 1 (A .A.) - T a rihte ılk 

d efa olarak İngilterenin A vrupa
nm şarkında kat'i taahütlere giriı. 
tiği ve ilk defa olarak sulh zama-

cadele etmek, muzaffer olmak arzu· 
suna dayanması lbımdır. Biz kom· 

~ularımızla iyi münasebetler idame 
etmek, namusk:lrane ye devamlı bir 
sulh hayası içinde yaşamak istiyo· 
ruz. Milli temayüllerimiıin tahak

kuku için müstakimane bir te~riki 
mesai elzemd ir. Fakat istikialin gay 
ri kabili taksim bir kıymet olduğu· 
nu 18 inci ve 20 inci asrın feci ha· 
diseleri bizim kadar hiçbir millete 

ciğretmemi5tir. htiklalinin bir zerre· 
~ini bile feda etmeğe razı olan mil· 
Jetler dünyada merhamet yerine is· 

tihfaf uyandırarak istiklallerini ta· 

mamile kaybedeceklerdir. 

Belgrad, 1 (A. A.) - Hırvat ııar

lisi reisi Maçck bugiln A~randrı. 

bütUn muhalefet partilerinin dC'lf"
gelerile milza.kerelerde bulunmuı;-

tur • 
lyi malümat alan mahafilde be_ 

yan olunduğuna göre, bu millakat 
bir noktainazar teatisinden ibaret 
kalmıştır. Ve müsbet siya!'li mahi. 
yette hiçbir taleb tcsbit olunma_ 
mıştır. 

:Maçek, önümüzdeki pazarteııi 

giinü başvekil Tsevetkoviç ile görii
şecektir. Bu mülakatı muhalefet 
bloku reisi sıfatile dr.ğil, Hın·atla

rm sözcüsü sıfatiyle yapacaktır. 

ra ıt~:ı ll .ı mükrllef dı•ğildiı·. Alrnıııı · ':ık tile ':ırıtıi(ı tleniz anla~ıııa~ınclaki 
::ra bızzaı kendi ilıtiya~·ların:ı göre ~ıı nı:ıksad; lııgiltcrrnin ri:ı;'t.'l ('tıneıli· 
ş ı 3 11 caklıı. Bugiirı lıi z dığt'I' <lcvlcl· . . .. . .. '. . . Jvcr:n 
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kıı1aca ısrar etlikten ııonra 1tal - nında müsellih kuvvetli bir millet 
yunın müstemleke temayüllerine halini alcl{ğı siyasi mahfellerde söy 

tdmih etmiş ve kalabalık aileler- lenmektedir. 

Bunun içindir ki Polonya milleti 

istiklalinin en ufak bir zerresi mev· 
.ımubahs olsa dahi mücadele etmek 
\'e muzaffer olmak arzusunu besle· 
mektedir. Bu hususta hiçbir veçhi

le tereddüt etmemekteyiz. Büyük 
Polonya ailesi de ayni fikirdedir ve 

memleketin temamiyeti Ye şerefi 
mevıuubahs olduğu zaman büyük 

bir gayret sarfetmek imkanına ma· 

!ildir. Oyle zannediyorum ki tarih 
mart 1939 da Polonyanın büyük bir 

tesanüt ve enerji muzafferiyeti eldt' 

ettiğini kaydedecektir. Belki de bu 

muzafferiyet yalnız Polonyanın de· 

ğil, diK~r memleketlerin de menfaa· 

tine olarak beynelm ilel sulhun tar· 
si nine h izmet edecektir. Olgun v~ 

azimkar olan hattı hareketim iz 

esa en harici siyaset ~ahasmda akic: 

Lehistanla Litvanya 
anlaştılar 

Kaunas, 1 (A.A.) - - Kauna:.; \C 

\"ar~va hükumetleri iki memleket 
arasındaki münasebetleri daha tam 

\ 'C)U -ıı ırına 1a H >U unrnı · · ' 
,-orlır. ı·~ 

1 
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.. - . .. llıtlcı· sow Rt.'rlin· Ronın milwcrİ · 
·en ısıy e gunışrııe111ız luzumun:ı, 

h 
ne F(etirerek şlh le ekmiştir: 

u meselelerin açık gönişınclcrle hal-
ı Dostlarımız da ıı~ ııPn hizim ~ilıi 
edilmesi icap ctti~ıne ve bu suret

le hııtün me.wlclcrin halline imkan :ızirnkar huhıııu ,·or \'!' hilhnss:ı en sı-
lJUhın<luğuna kuil ise, kendisine şu kı clostluk h:ıi:;l:ıriyl<' birihirimiır 
ı· e,·alıı \'ermeliyim: 'faın on beş gene h:ığlı lııılııııduj:;umur. ,.e her halele Yr 
lıllnu yapmak fırs:ıtııı a nwlik bulunu- htı~ istikbnldr. lıerah~ı·) liri~y~.cr_~ ol· 
'~r ı I' k t 
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rm oldu~unu lııkdı r edecektır. 
ı ıı ı e erın ı:ış ıt•n mumes'>l erı n-
llr<'.t :ııgili ıkı· \'C Fnııısızlardır. Fa· 
z l ı t ~iz milletler de bilha'.'iS3 Almnn· 
J ı ı- ,.C' lt nlv:ınlardır. Bu gibi tefrik
ı r rll' lıııluıımnk biı;ce bir be~erin i'i 
t .. c. It: ır. Bö~ le doğru bir farkı an· 

Alman gazetelerinin 
mutalaalan 

Bertin, 2 (A.A.) - Alınan mat
buatı Hitlerin nutkunu ! ngiltcrcnin 

den bahsederek saha kafi gelmedi_ Bu mahfeller, bu halin istisnai 
:;• takdirde yeni bir saha aramanın bir ehemmiyeti haiz olduğunu, 
tahii olduğunu söylemiştir. çünkü şimdiye kadar lngiltcrenin 

Halk, nutk un bu kısmını: "Tu • daima Rhinden başka hudutları 

nus, Tunu~ . genişleme'' sı>sl<'rile temin etmekten imtina ettiğini söy 
karşılamıştır. lemcktedirler. Stresada bile in-

Hatib, netice olarak demiştir ki: giltere mevcut Locarno taahhütle-

.. _ Kimse bizi durdurarnıyacak

t ır. ÇUn!.:ü her şeyden e\'\'el nazarı 
itibara alınma'lı lazımgelcn şry, az
m:mi,. ve kanımızdır.,, 

lngiltere yardım ederse 
Italya ne vaziyet alacak ? 

Honrn, 1 (.\ .A.) - Roınada lngi-
li1. - lt H))·:ın is tişarelerine de\"31ll e· 
clilıneklr.dir. ltah:ı sefiri, bu snhah 

Chigi Sll ra~ ıııa giderek Kont Ciano· 
nun k:ılcıni mnlısus nıü<lürü ile uzun 
lıir mülakat yapmı şt ı r. 

Sefir, dün iki kere hariciye neza
retine giderek, Polonya istiklAlin in 
garantisi hakkındaki lngili:z: beyan
nıune~i n i n met nini tevdi cimi~ ve 

ri haricinde çıkma•k isteme.eliğini 

sarahaten beyan etmiştir. 
Polonyaya verilen teminat, In. 

giliz siyasi mahafili tarafından i
leriye ıdoğru atılmı~ büyük bir 
adım mahiyetindedir. 

Çünkü bu suret le İngiltere , 

Fransanın emniyet siyase t in i ka

bul e tmi~ olmaktadır. 

Atatürk albümü 
Resimli Haftanm oeırettiğl bu al
blim üç defa baııılmı~, binlerce nfüı. 

ha satılmı,hr. 

ler bırakmıştır. ,, 

Netice olarak Kualkovski, daha 

şimdiden müemmen olan istikraıın 

muvaffakiyet inden dolayı memnu· 

niyet ini beyan etmiş ve demit~ir k i: 

"- B u vahim saa tlerde korku de· 

ğil, Polonya milletine mensup ol· 
m aktan m ütevellit bir gurur hi~!lt'· 

diyoruz.,, 

bir surette normalleştirmek me\ 

zuu üzerinde müzakereler yapmak· 

tadır. Polonyanın Lit\'anyaya bir 

ademi tecavüz anla~mac:ı teklifin 

de bulunduğu haber Yeriliyor. 
Bu teklifi Litvanya hükumeti tet 

kik etmektedir. Ademi tecavüz an 
laşma~mın katiret kec;betmesinden 

e\·,·el Polonya - Lityanya hudutlan 
nın takarrür ettirilme i H'tzımgcl· 
mektedir. Zira bu iki memleket ara
ı;ında kati olarak tesbit edilmiş bir 

hudu t mevcut değildir. Aralarmd. 

ancak idari bir hat vardır. 
Ayrıca ekalliyetler için b ir "mo 

d uc:,, '\·i\"endi,, me\ zuu üzerinde d 
miizakereler yapılmaktadır. A nlac: 

ma büvilk bir ihtimalle L it\am 
harici):e nazırının P6ı:ka1yada Var 

~-.aya yapacanı bir zl'}-ar~t esnası 
da imzalanacakt ır. 
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Dünkü milli küme maçında -
Vefa, Ateşsporu 

3 - 1 rnaglup etti 
Birinci devrede Vefanın ikinci devrede Ateşin hakimiyetine 
tabi olarak geçen oyunda lzmirli gençler cesaret ve 

enerjilerile nazarı dikkate çarptılar 

~--~ \ •• ı 
t 

Dün Taksim stadında lzmirin A
teşspor takımı 1stanbuldaki ilk 
deplasman maçını Vefaya kar~ı 
yaptı. 

Havanın tam bir ilkbahar ha\·asr 
olmasına rağmen seyirci adedi 1000 
den pek de fazla değildi. Hakem 
!zzet Muhiddin .Apak. 

Sah..ıya ev\'cla düz beyaz fanila 
ve göğüslerinde mavi harflerle (A
teş) yazılı Izmirliler çıktı. Gerek 
cüsse ve gerek boy bakımından 
çocı.ık denecek derecede vücutsuz· 
dular. Ortada yapılan kısa bir me· 
rasimdcn sonra takımlar şöyle di
zildiler: 

Vefa; Azat - Sefer, Süleyman -
Abduş, LiUfi, Şükrü - Necip, Sul· 
hi, Muhteşem, Mehmet, Garo. 
Atcşspor: lbralzim - Cemal, Se

zai - Avni, Ömer, Salih - Ali, 
/{cş~af, Ferit, Mahmut, lzzet. 
OYUN BAŞLIYOR: 

Oyuna Ateş tamamen ortadan i· 
lcrlernek teşebbüsünde bulunan bir 
hücumla başladı. Yefa muavin hat
tında kesilen bu hücumdan sonra 
da top daha ziyade Vefalı oyun
cuların ayağında dolastr durdu. 
l\:f uhte~cmin evire çevire birkaç Iz· 
mirli masından Sulhiye gönderdiği 
paslar bu oyuncunun uzaktan şüt 
~tarak netice alma hevesi yüzünden 
bo)a çıktl. Nihayet jnsaytlerden 
hir hayır gelmiyeceğini anlayan 
l\fuhtc~cm kısa iki üç çalımdan son 
ra İzmir müdafaasını yardı Ya
kından attığr ~üt kale direğini 

sıyırarak avta gitti. 

Scllmı itibaren: Vefa kaptanı Muh teşcm, laysnmı Ziya, lıakem izzet 
Muhiddin, lzmir kaptanı Mahmut. 

nisbette bir rol oynıyacak ehemmi· rini zorladıkları zamanda Vefa lehi· 
rette olan bu karışıklığı bertaraf et· ne bir frikik verildi. I\.1ehmed, önü-
meğe kafi geldi. ne gelen İzmirli oyuncuyu ittiği i-
GORUNUŞ: çin hakem kendisini dışarı çıkardı. 
Ateşin nıuat'irı hattı çabuk ve gö· Hemen bundan 5 dakika sonra 

terek içlerde btt tempoya uymak i· Şükrü de rakip oyuncudan yediği 

çin gayretli, ve seri bir oyım oynu- tekme dolayısile oyundan ayrılmca 
yorlar. lki açık ve müdafiler vasat. Vefa 9 kişi kalmağa mahkO.m oldu. 
Kalecinin yer tııluşrı ve blokajları Devre, Muhteşemin uzaktan attığı 
iyi. Paslaşma tarzı kısa v-e fazla nefis bir frikik kale direğinde neti· 
klasik. cesiz kalmı~en bitti. 

Vefa muavin hattının yırtıcı oyu- tK1NC1 DEVRE: 
nu bir aralık tamamen Vefa nısıf !kinci devre tesirini gittikçe kay
sahasına yığılan oyunun tekrar ra· beden Vefa hakimiyeti ile başladı. 
kip kale yakınlarına intikalini te· Oyunun orlalarda oynanır bir hale 
min etti. geldiği sırada ... 
Muhteşemin 18 çizgisi içensıne VEFANIN tKINCt GOLÜ: 

dalar dalmaz çcktiğ"i ant ve nefis bir MuMe~emin ileri bir pası iki be· 
şütü kaleci yumrukla kornere gön· kin arasında bekliyen Sulhiyi bul-
derdi. Dakika 25. du. Sulhinin biraz sürkdükten son· 
VEFANIN tLK GOLÜ: ra yakından attığı şütle top ikinci 

Garonun çekti~i korner e"nasm- defa olarak tzmir kalesine girdi. 
da birkaç İzmirli oyuncu ileri geç· 2 -O mağlup vaziyete düşen tı
miş olan LOtfiye şarj yaptılar. Pen- rnirlilerin fevkalade denecek bir ce-

saret ve enerji ile rakiplerini sıkış
tırdıkları görülüyor. 
Al'E~IN GOLÜ: 
Ateşin soldan seri bir şekilde in

dirdiği hücumda ileri fırlamış olan 
santrhaf güzel bir kafa vuruşile ta· 
kımırun yegane sayısını kaydetti. 
Gittikçe ezici bir hal alan Ateş ha
kımiyeti arasından kendini sıyıran 
\"efa .Necibin kale dibinde hafifçe 
ortaladığı topu 1luhteşemin ayni 
mesafe üzerinden gole tahvil clme
sile 3 üncü sayısını kazandı ve o
yun bu suretle 3-1 bitti. 
OYUN: 

Her iki takımın da canlı ve ener· 
j ik oynamalarına rağmen hiç de 
zevkli olmadı. 
NASIL OYNADILAR: . 

Galip Vefa takımı rakibine na
zaran fazla bir muvaffakiyet gös· 
termiş addedilemez. Yalnız Lutfi
nin müdafada !\1uhteşcmin forvet 
hattındaki güzel çalısmaları bir ne· 
tice almak hususunda faydalı oldu. 
Umumiyet itibarile takımın derin· 
leme paslarla çalışması her şeyden 
evvel tecrübe ve cüsse gibi bir şey· 
den mahrum olan rakipleri için ol· 
dukça geniş bir rnüşkülAt tevlit e· 
debilmiştir. 

Genç Ateş takımına gelince: 

Kaleci boyunun kısalığına rağ

men kusursuz. Sol müdafi iyi, sağ 
müdafi de vasat. Muavin hattı ise 
takımın en güzel noktası olarak e
le alınabilir. Yalnız iki açığın fena 
oynaması hakikaten çok canlı bir 
oyun çıkaran üç ortanın bir şey ka· 
tanamamasım intaç etti. 

Muammer OLGAÇ 

Tehlikeyi kolay atlatan lzmirlile
rin ortadan kısa paslarla akmak ıs
ra n:1da bulunan iki hücumu Vefa 
merkez muavininin zamanında yap
tığı müdahalelerle bertaraf edildi. 
Ateşlilerin cüsse ve boy noksanını 
aaima kısa paslarla kapatmağa ça
lıştıkları Vefa1ılann ise bundan 
mümkün mertebe istifade ederek 
derinleme paslarla iş görmeğe çalış· 
tıklan görülüyor. Bütün bunlar es· 
nasında Ateş santrhafı Omer sakin 
ve güzel bir şekilde çalışarak takı· 
nuru sahada kontrol etmeğe muvaf· 
fak oluyor, !zmir merkez mua\ini· 

altı. ---------------

1'v1uhteşemin fevkalade bir plfısesi Galatasarayın kongres·ı 
Ibrahimin plonjonuna rağmen topu 
ağlara taktı. 
MağlO.p vaziyete düşen genç İz· 

mirlilerin canlı bir şekilde rakiple· 

Muhtelitler ma- , 
çı yarıda kaidı ı 

nin iyi görerek sağaçığa uzattığı iki Birinci devre daha ziyade mütc
pas sağaçığın seri atılışlarile Vefa vazin akınlar arasında cereyan e· 
müdafaasını epey kan~tırdı ise sol- derken Diran eline geçen bir fırsat
için zamansız ve fena vuruşları bir tan istifade ederek bir gol yapmış 
netice elde edilememesini intaç et· ve devre l·O bitmiştir. İkinci devre· 
ti. Hemen bunu takip eden bir hü- de (IIilfil Kurtuluş) aleyhine veri
cumda Sefer !zmirli solaçığmı ke· len bir penaltı hakemle oyuncular .... 
semeyince Ali ko~arak acele bir şilt arasında münazaalı bir vaziyet ih· 

İdare istifa etti 

Vefa kalesi bir telılike geçiriyor. 

..... --------------..-- '-12 -----
Galatasaray, 
Ankaragücüne 
4 - 1 yenildi 

Galatasarayın mağlubiyetine başhca 
amil; muavin hattı ve 
anlaşmayan müdafaasıdır 

Ankara, 1 - Milli küme maç
larım oynamak üzere şehrimize 

gelen Istanbulun Galatasaray bi
rinci futbol takımı bugün 19 ma. 
yıs tadyomunda binlerce seyirci 
önünde Ankaragücü ile yaptığı ilk 
karşılaşmasını 4 • 1 kaybetti. 
. Takımlar şu şekil::le idi: 

Ankaragücü: Natık, Salih, En· 
ver, Akgül, Semih, İsmail, Vahap, 
İzzet, Fikret, Ali Rıza, Fahri, 
Hamdi. 

Galatasaray: Osman, Adnan, 
Faruk, Ekrem, Lutfi, Musa, Nec
det,. Süleyman, Buduri, Murat, 
Sa raf. 

Oyunun ilk devresi Ali Rızanın 
18 inci dakikada yaptığı tek golle 
1 - O Ankara sarı - laciverdi lehine 
'.Jitmişti. 

ikinci devre başladığı vakit, dü. 
dükle birlikte harekete geçen güç 
muhacimleri ilk l::lakikada Vaha. 
bın sıkı bir şütü ile ikinci bir sayı 
daha kaydettiler. 
Diğer taraftan, Ankaragüçlüler 

oyuna tamamen bakim bir vazi
yete geçtiler ve tekrar hasım kale
yi tazyike başladılar. Oyunun bü. 
tün merkezi siklcti gene sarı kır. 
mızı sahaya intikal etmiş bulunu -
yordu. 

30 ve 38 inci dakikalarda Fik-
ret ve Fahrinin golleri ile iki sa. 
yı daha kaydeden Anltara ıic.~ fil 
adedini dörde çıkarmış bulunu. 
yordu. 

Galatasaraylılar 42 inci dakika
da lehlerine verilen bir penaltıdan 
istifade ederek Necdetin ayağıyla 
şeref sayılarını yapmıya muvaffak 
oldular. 

Maç lda bu suretle 4 - 1 Ankara. 
gücünün galibiyetiyle sona erdi. 

Ankaragücü kalecisi Natık, 22 
oyuncu arasında en çok alkışları. 
dı. Mi.1dafiler bihakkın vazifeleri. 
ni yapmadılar. 

M üdafilerden Akgül bilhassa 
muvaffak oldu. Mühacimlerden 
Hamdi ve Ali Rıza iyi idiler. Fik
ret ve Fahri kenl::iisinden beklenen 
oyunu gösteremediler. 

Sarı - kırmızılar iyi unsurlardan 
müteşekkil olduğu halde, oyuncu. 
!arının tamamen birbirine alışık 

olmamaları yüzün.den güzel bir o. 
yun gösteremedi. 

Profesyonellik 
yasak 

k das ettiğinden hakem orunu tatil , 
çekti. Azatm yerinde bir çı ı~ı, ta- etti. Galntasaray miir;kabe Jıcyeli azası idare lıeyetile beraber. 
kınım maneviyatı üzerinde büyük ------------~~------------- idare heyetinden varid olan tak

Bu devre de Galatasaraym yap 
tığı fakat netice vermekten uzak 
kalan bir iki akını istisna edilecek 
olursa nihayete kadar ve bilhassa 
son dakikalar Ankaragücünün 
hakimiyeti altında geçti. 

Ankaradan bildirilen bir habere 
nazaran amatör teşekkülleri haı i. 
cinde profesyonel olarak spor yap· 
mak ve bunu :memleket sporuna 
teşmil etmek kafi surette yasak
tır. Beden terbiyesi genel dirt>k· 
törlüğil bu keyfiyeti bütün Türki. 
ye klüb ve sporcularına alenen tt b. 
lif etmektedir. 

rir üzerine fevkalade bir kongre 
) apmak lüzumunu hisseden Gal:ı.

U:.saraylılar dün klüb merkezinde 
toplandılar. 

Uzun süren münaka§alar esna
sında idare heyeti nizamnamenin 
tadili hakkındaki teklife cevab ver. 
menin salahiyeti dahilinde olmadı. 
ğrru, ruzname haricinde herhangi 
bir mevzua temas edilemiyeceğini 

beyan etti. Bunun neticesinde ida-

<< Gayri federe » 

oyuncuları 
Eski "gayruedere" namlı klüblc. 

rin bazı oyuncuları birinci küme 
tı>.kımlarma intisab elmiş ve uzun 
zamandanberi o saflarda yer almı~ 

re heyeti reisi Ankaradaki temas- bulunmaktadır. 

larrn neticesini ve a tt için ne ka- Eski klilblerinin de teşkilata bağ
dar faydalı formüller bulunduğunu !anması üzerine Yaziyetleri meşkuk 
söylemiştir. bir hale gelen bu oyuncular hak-

Bütün bu münakaşaların sonu i- kında beden terbiyesi genel direk
dare heyetinin istifMile kapan. törlüğü şu karan vermiştir: 

Öksford - Kenıb,'iç 
Kayık yarışı 

Londra, 1 (A. \.) - Senelik mc~

hur kayık yarı~ı Oxford \'c Kem· 
briç üni\'crsiteleri ara~ında bu ~a
bah Tayınis nehrinde Putncy \e 
l\fortlaka arasında yapı!mıc;tır. 

Kurada Kembriç kaybett iği için 
Taymisin sol sahilini takiben l~ür~k 
çekmiş ,.e 10 dakika 3 ~ani) ç ' 
dört k:ıyık uzunluğu farkla biiinci 

mrı,trr. "Federe kllipten l'3tifa eden akaL gelmiştir. 
Gelecek cumartesi gUnU toplan. liyct takım oyuncusu eski klübüne Taymisin sahillerine biriken biı 

mest tcab eden murakabe heyeti hiç ceza beklemeden girecek ve yül{ bir halk kütlesi yarı51 takip ile 
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ng~ltere'nin gözleri 17 aydır buzlar arasında 
X şualı adamı! yürüyen gemi 

Bütün canilerin titrediği bu kurnaz polis 
hafiyesini meşhur eden esrarengiz cinayet 

Sovyet gençlik teşkilatına mensup 15 
tetkikçi gittikçe kutba yaklaşıyor 

Arktik denizinde, kendisini buz- rinde de tetkikler ynpmış bulunuyo- Junun en elmal noktasına gelmiı;ıtl. 

Jann hareketine bırakarak ilerle- ruz. Bu nokta, 85 derece 57 dakika §i-
mckte olan "Sedov,, buzkıran ge- Son günler zarfında, ilkbahar gü- nıal arzı idi. 

"Gözleri X ~ualJ adam,, ismi verilen Si_r Ber _
nard Spilsburl lngilterenin ~n :meşhur ~lis h~fı. 
yesidir Bugün resınen dahiliye neza.retının cınai 
kısmı ~üdürU olan Slr Bemard otuz se~edenb~ri 
bu işlerclir, belki binlerce esrarengiz cınayctı~, 
hadisenin esrarını çözmü§, yüzlerce mütehassıs polıs 
hafiyesi yetiştirmiştir. 

Esrarengiz bir cinayet olduğu .zaman, vaka ma
hallinde toplanan halk onun otomobilini uzaktım 
tanır. Bu uzun boylu, aksaçlı, gö:lükl_U ve se
vimli polis hafiyesi kalabalığın :ı.z ılcrsınde ~u~ 
rur ahnli otomobilden çıkan bu adanın yol verır. 
ler.' Sağ ciinde siyah deri çantası ,·ardır. Bu çan.la 
ile o yüzlerce cinayeti tahkika gitmlştlr. ~ertevsız
lcrl, mnymuncuklan, eer)t metreleri vedıger. ilet-

ltti vardır. 

Cinayetin ~lendiği binaya doğru ilerlerk<'n. sol 
elinl de yüzline siper eder. Çilnkü birçok fotograf 
makinesi kendisine doğru çevrilmiştir. 

Mahkemeye geldiği zaman da aynı şekilde kar. 
şılanır. Sir Bernnrd, enhlller sandalyesinde yer al· 
dığı zaman .salondakiler dinleyiciler susarlar, adeta 
nefes alnıaktan korkarak onu dinlerler. 

Sir Bernard doktordur. Tıp !ııkliltesinde okur
ken adli tıp profesörünün anlattıkları kendisini o 
kad~r :meşgul etmi~tir ki, derhal bu §Ubcye geçmiş 
ve ondan sonra evvela adıt tıb doktoru olmu~ 
tur. Buradan da bugUnkU m~hur polis h afiyesi 
meydana gelmiştir. 

Sir Bernard Spilsbu:ri'yc asıl ~öhrctini bir 
deri p:ı.rçası temin etmiştir. 

1910 da Londrada. esrarengiz bir cinayet 
i[ilcnmişti. Krippen isminde bir doktorun karı
sı bird~bire ortadan kaybolmuştu. Fakat ko
c:ı.sı bundan şikayet et miyor ve kansından 
boşandıklarını, kadının mem leketine gittiğini 

söylüyordu. Fakat Mars Krippcn' in tanıdıkla. 

rı onu görmeyince merak etmişler, sonra cndi
§eye düşmüşlerdi. 

misi, geçen nyın sonlarına doğnı, neşl kendisini gitgide daha bariz 
86 ıncı §imnl arz çizgisini geçmiştir. bir şekilde göstermeğo başlamıştır. 
Sovyct gençlik teşkilfıtına mensup Şimale doğru ilerledıkçc, gUnel!in 
kaptan Badigin'in idaresinde onbeş doğu;:unu o kadar daha geç görece
ccsur kutup tctkikçisinden mUrek- ğiz. 

kep heyeti hamil olan bu buzkırnn, 
şimdi hiç şnşmadan dalma şimale 

doğru ilerlemekte ve her gün kutu
bş. bir nz daha yaklaşmaktadır. 

Çeliuskin burnundaki telsiz istruı
yonu, kaptan Badigin ile temas et-

"Scdov,. buzkırnnı, 23 teşriniev

vel 1937 tarihindenberi, yani 17 
aydanberl, buzların tesiri altında 

yürümektedir. 

Papanin heyetinin bulunduğu 

miştir. Sedov buzkıranının knptanı, bankizi cenuba doğru indiren su ce
telsizle şu malümatı vermiştir : rcynnı, "Scdov,,u şimale doğru yil

"Buza tabi olarak hareketin son 
devresi esnruımda, buzkıran, 119 ve 
122 ııarki tiıl dereceleri arasında 

,hemen pek az inhlrnf ederek şimale 
doğru ilerlemektedir. 

rümeğe mecbur etmc>ktedir. Bun-
dan 40 sene evvel, Nanscn de 
''Fram,, Uzerinde Uç senelik ilerle
yişini yapmak için bu cereyandnn 
istifade etmişti. "Frnm,, o zaman 
buzların hareketine kendisini Yere-

Kutup havzası buzlan ve bu hnv
rek ilcrkyişinin ikinci senesi zarfın

zanın iklim şeraiti hakkında cntre-
dn 1895 senesi t~şrlnlcvvellndc yo

.san malümat elde ettik. Nansen he-
yeti llc bizim yaptığımız manyetik 
ölçlilcr arasında. bir mukayese, dün
ya mlknatisiyetinin asırlar esna
sında geçirmekte olduğu değlııiklik
lcri gösterecektir. 

Frnın, izafi siklet ölçUlerl alma
mıştı. Bizim ibu husustaki ilk ölçü-

"' lerlmiz ise, şimal kutubu mmtaka
sında bu kuvvetin fazlaln§mnsmm 
ve binnetico arzın hakiki şeklinin 
mahiyeti hakkında en doğru malü
matr verecektir. Buzların, kutup 
mıntakasında seyri sebepleri tize-

de pijamasının bir düğmesi kop
muş, oraya düşmüştür. 

"Sedov,, n gelince, b~ buzkıran, 
hareketine, "Frnm,, dan Uç derece 
daha cenuptan, kılanın kum şığlarx 
denen yerden baRlamıştır. Bu sığlığı 
geçtikten sonra, "Scdov,,, Ji'ram'ı 
garba doğru götüren cereyanın sa
rih tesiri altına girmiştir. 

14 teşrinisnni 1938 tarihinde, "Se
dov,, , 85 derece 39 saniye arza var
mıştır. Bundan sonra, mütehavvil 
rüzgarların tesiri altında, gemi bü
ylik bir daire çizmiş ve 17 kiınunu
evvc l 1938 denb<'ri 13 kere ayni yo
la dlişmliştlir. 20 ı:ıubat 1939 da "Se
dov,, 85 derece 02 dakika ~imal ve 
119.15 tül derecesinde bulunuyordu. 
Bu mıntakada soğuk nakıs 25 dir ve 
cenubu şarki rüzgarlarının kuvveti 
3 puvandır. Buzların vaziyeti sakin
dir. Herkes sıhhnttadır.,, -

1---~.__..:Y.W.Wip,,.;ıJW.Z:W""'""~·lA-.ıJ:o- ·,_-ı~~ .. ~------,~....;ll~lılelıli!-1 .ııl 
Bu müddet zarfında Dr. Krippen llc Londradan 

Polis, Dr. Krippen'in balayını 
yanm bıraktırıyor ve kendisini -
tevkif ediyor, kansının katili 
doktor mahkemede hadisenin 
aynen bu şekilde olduğunu itirai uzaklaşmış ve başka bir şehircle tckarar evlene. 

rek balayı seyahatine çıkmıştır. 
Doktorun eskiden J..ondrada oturduğu e~·

de araştırmalar yapılıyor. Şüpheyi çc~ec~k hı~ 
b. .. u"lmu··vor Yalnız, esrarengız bır ı;;ey 
ır şey gor ,J • 

bulunuyor. . d . 
10 

tim kadar uzunca bır en parça. 

dırBu, d s.a~le beraber kömürlükte b ir d e pij:!
sı . Bu erı ı 

ına düğmesi buluyorlar. 
b . ·ına '-·eti or -Adliyc bunun ır c ,J 

taya çıkarabilecek bir jpucu ola 

bileceğini düşünüyor. . 11 
F k t adlivenin emrınde ça 

a a , ,J dli t pro 
~an müt~hııssıslar, a . ıp du v ~ 
fcsörü Dipper de dah.ıl . ol g -
halde, bundan bir netice çıkara 
mıyorlar. 

O zaman, müddeiumumi, pro. 

buna cesaret edemediğini sÜyle· 
miş. 

Bunun üzerine mesele anlaşı _ 
Iıyor: D r . I\:rippcn karısını ken -
disi ameliyat etmiyc kalkmış ve 
a meliyat esnasında kansı ölmüş. 

' ediyor ve bir deri parçasından 
cinayeti meydana r.ıkardığı içi~ 
genç doktoru tebrik ctml'k hte. 
diğini de söylüyor. 

tür. 1stemiyerck katil olan adam 
~esedi sonradan öğrenildiğine gö 
re, Teymis nehrine atmış, elin. 
de kalan apandisit parçasını da 
kömürlüğe atmıştır. Kapısı dar 
olan bu kömürlükten çıkarken 

Ondan sonra meşhur olan B cr 
nard Splisburi daha b iq;ok cina
yetleri meydana çıkarmakta bü
) ük muvaffakıyetler g5steriy-·r. 
Bugün de Jngilterenin baş poıi;; 
hafiyesidir. Şimdiye kadar on 
bes, yirmi katili idam cttirmi~ . 
tir. Ka·,mcrin kendisinden kork
tuğu frk adam vnrsa o da bu 
"gözleri X ş~alı polis hafiyeı:;l -
<lir .. l'c·ı·ler. 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA 

~----~-- - .. 
lnsnnlarm bir yerden bir yere çnbulı: gitmek fstedlklcrl zaman 

tayyareden istifade ettikleri gibi, kuıılnrın da böyle bir vasıtaya ihti~ 

yaçları yok mu? 

Bunu düşünen bir .Amerikalı, bir kanaryayı güvercinin UstUnc 

bindirerek ona güzel bir seyahat yaptırmıııtır: Nc\'yorktaki çocuğuna 

başka bir şehirden kanarya göndermek istiycn bir adam, evvelıi ora_ 

dan alıştırılmış bir posla güvercini gctlrtmiı;, sonra bunun iizerkıe bir 

mahfaza yapıp bağlıyarak içine kanaryayı oturtmuş ve güvercini sal

vcrmi§lir. Gilve rcin yolunu hiç şaşırmadan Nevyorka gıtmiş ve evin 

bahçesindeki kafesin üzerine konmuııtur. 

ROMANI· 
V. Disneyin fi'.mleri moda . .. ...... - . 

fesör Dipperin yanında . çalışa~ 
bir asistan olduğunu, bırçok cı-

1 Kızıl 
--------------------------·---------------------------------.. d :ıdli'-'CYC çok navct davaların a .v• .J. 

"'"ay· dalı ipuçları verdıgını hatır -
~ - rt.ıyor 
hyor ve Bernardı çagı : . 

'" f .. Dipper, kendısınin 
.ı ro csor . . . . tanı-

halledemcdiği bır ıı;:ın, aSJS 
na verilmesine biraz kızıyor. Fa. 
kat genç adliye dokt~:,u Bern~ 
bu deri parçası ile c!ugmeden cı 
nayeti meydana. çıkarınca, her -
kesle beraber, profesör de talebe 
sini takdir ediyor. 

Bcrnard Plisburi eVV"elii. deriyi 
tibbi bir tahlilden geçiriyor v~ 
bunun bir fasanın karnın_dnkı 
ndalelerden bir parça oldugunu 

görüyor. ı 

F kat bu deri parçası buraya 
a ' · t• " ı· . . c nereden geJmış ır. \.a -

nıçın v · d' · i ··ıdUren katıl ccse ı nıç n 
dını o. •ere saklamış, karnın -
ayrı bır.1) bu parçayı kömilrlU
dan kcsı en 
ğe atmıştır? . 

deri acaba lıakıka -
Sonrn, b~. en'in kansından 

ten Dr. hrıPP 
1 ilmis" 

Jnl {eS :> • } k"k t '-'3. -
kkındıı ta ı ı a ., 

Radın ha . . r ki :Mrs. Krip. 
pılınca öğrenılıY0 n:el apandisit 
pcr bir müdde~ c.v tanıdıkları, 
ten şikayetçi ıraışğu Jıalde, n i -
kocası doktor 0 u lığını kendi
çin ameliyat oımac ınuşlar. :Ka
E:ine birçok defa s~an korktu -
dın başka doktorla ıneliyat c -
frunu, yalnız kocası a asının da 
d rse olabileceğini, }~oc 

V alt Dis11ry'i11 ca111ı rrsimlcri 
moda uzerinc de ı ır cim baş -
tadı. Mike Maız'11 son fılmi ola1ı 
"Btıli .Ferdinatıd., filmi11Jrki bt'Ş 
giircşçİllin giydrklcri şapka, Amm
ka şapkacılamıa yemi bir kaduı şap 
kası yapmalı için ıllıam vcrmiştrr .• 
ilk yapıld1 ·, t'lıl:ıt guliirıç olaca ı 

zaımcdılrn lm şapkalar kısa b r za
man içcrsinde çok biiyiik mıt: f -
fak1 vcl ..J:azamnış r c lıcmc11 /l(.mC'tı 
il oliı.mtrm bıitim > ıldızları bfl şap· 
kadan birer tane cdi11111işlcrdir. 11 ı 
sım llc moda kısa bir zaman içer 
sııufr billiin Amcrikaya }'a> ılmış -
tır. m, salırlcn okudıığımıız zaman 
bu moda şıiphc~iz Avmpaya Ü 

gt.lm;f olncaktrr. Btr1cahm ~ 
Amıi Şirleyin başrnda gordııgımu 
bu şapka /ıoşımuza gidecek mi? . 
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Azrailin gelişini 
geciktirebilir miyiz? 

HABER'IN TARiHİ ROMANI : 1 1 Yazan: Muzaffer Muhittin 
Bizi vaktinden evvel öldüren 
meşum kuvvetler nelerdir ? 

- il -

tan sonra hemen vuıeçmitti. Sim- &OıeI kadını,. demeliydiler. 
dl ak1ma gelen bir baeka tuvalet 
le bu dillOne gitmek iltiyoRlu. Bu, "Dünyanın en gQzeI kadını.,. 
etekleri yeşil ttllden yapılmJI. be -
deni ıOmrilt rengi ttrasla illane ve 

••• 
arkası tamamiyle açık ve belinde Tuvaletin ilzerindeki pudrabktan 
güzel pembe çiçekler olan bir elbi- aldıfı kocaman bir hopu tatlı bir 
seydi. olqayış hafifliğiyle, yanaklarından 

Bu tuvaleti dün sabah ısmarlamış boynundan, ornuzlarmdan geçirdi. 

bı. Bu sabah provası yapılmılfı. Bu Sonra sabırsız bir sesle: 
gece gelecekti. - Sevim, terziye bir kere daha 

telefone et! 

birini dOtftnmüyordu da sadece u- bir sürü sözler sıs,lenmiati. Ve on- telefonun bapna citmiıti. Simdi 
yukluyordu. dan soma onlarm bu leVlisİ adeta konueuyOft\u: 

Fakat hiç şüphe yok ki, limdi pı meşru bir Jadivaca benziyen bir hu -saat on oldu; teymn pek Iİi. 
anda pı daldkatı& Kevser, bir tek susiyet ~uanmı§tı. nirleodi. Olmu efmctim.; Ondaki· 
~Y dQf(lnQyordu. Bu ~ !elle içinde her yere bera.. ka yarım saat demettir. ~ 

Ca "d" S f' ti 1 • ·nı ber da t -:•-=•'-d" B" · · bu yolhyaymı mı? Ama ~ nca ede-vı ın a ıe e ev enıp ... ve Q.11»1&1~ ı. ınmn - . Za•- tomobil ..1.L.:t..-
lunmadıı.. b" medi t ..ı:L.: • ,,,,ı(,p nm... K&ı o on UAAIAd 

C "d" Saff . ----·~· . bil" b& u 8 e \.U6~•nı ..... -..1-~ '-'-= c: · avı ın etı xvıuC\.lı5ını ı • mele imkln olıraaımıtı H . • 90ma oı~. Pcıu ... '°"meli oto -
y~rdu. Bütün , lstanbulun "Yedi fette, hattl ftsml ak..:m ;~e- mobili yolluyorum. 
mılyonluk beli.,, likabmı verdikte- "nde bile Ca ·ı daima Kevseri 
ri bu çirkin kızla evlenmesinde sev n r-~ :va • dn 
· · fak b" , lh soı-~ msan ı. 

gının en u ır roı onamıyacaıs.. Pr r .. M·•'--=- Ati 'U Telefonun öteki ucunda terziha-

_,_ 
b 

: • ..ıı• da yaln 0 e8Qr W&:iUI J80y, nevle-
nt, u ~ıvacı yapmasın ız ncak b" baba .. a..· -'akat • nenin kalfası duruyor. Ve dr.5r.-. murdanch f eli • • a-:ı old .. K..... re a ır ...,ı "" e ... IMRO 

Dıye ho • men aat en ~ -' ... -.u . pcikt:ı..- sinirlenen Sevimin aöı • 
H taned he k 

• ,,.,. ___ .. ı· üdrikt" derdı. ~ 

Terzi: 
- Tam saat yedide. 

Demişti. Saat dokuzu ıeçtiii. ona 

yaklaştığı halde elbise hlll mey -
danlarda yoktu. 

as e r esı _, !l":uuua ır m ı. lerine cevap veriyordu. Telefon 
tir titreten, talebelerin bir Allah gi- _ _. __ : lstanbulun bu mflt1lll &dikodu. ··d- ·· t od sında id" Müd" üri" Fakat buna rağmen onun n-~11· . • ~' • mu uruye a ı. • 
bi saydıktan ordinaryüs profesör şini kendi şahsiyetine yapınm, bir sunu bılmez mıyw, ~bu dedı- yet odasmm kapısı aralıktı. Apart 
Muhsin Ath90y, terbiyeli bir may- hakaret olarak telikki ediyor ve koduya ald~rmu mıydı. . manm sQslü holü karanlıktı. Fakat 

Kevser bu elbiseyi ıiymekte ısrar mun gibi ilerdeld ınai clöeemeli, ge- C "d" C "d" . b çd "b" k Kevser bile bmıu farketmiyonlu. tam bu kapının karpsmdaki atöl 
ve inat ediyordu. niş beyaz koltulun üstüne oturmuş kavı ı, d ~vı ını ır llll 11 ı ıs- Fakat Muhsin Atlıaoyun kansı • yenin kapısı açıktı. Ve açık kapı: 

O bu h . ul~dt l biraz çıkık göbelinin tlstilne elle . anıyor u. nı sevdilf, çok sevdili muhakkak. dan dökülen kuvvetli bir ıpk 90 • 

• . ..~ ar~ süzel 0 
• rini dayamış, ıözlerini kısmıştı. Beş senedenberi. aralanndaki bu tı. Onun bir kölesi iibiJdi. Eıl u • fayı da yan ay..1-•-t.w-tı. 

mak ı~• l7vn.ı.U. • J bu1d biJm" • k .,ı,_,.1..t.. ~~; .. • UUllAW&&&ı;r • K di .•• ba d _ _. mQnasebetı stan a ıyen fak bır l.....uy.aa. • .._ ..... ~.ın Atölye abaJ"örsüz '°"'lak ve kuv. 
. _ _ • en sını ıı şına avet a.aen k . belk" 1 1. M h ~b· · hi bir • farkında ı • 1'.,. 
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Btr rtln yol kcnaruıda gl'>rdüğüm 
\'e imrendiğim bahçeli ev gözümün 
önüne geldi. 
Hayır! Ben böyle bir hayata ta

hammaı edemezdim. Her akşam, 
her sabah yola bakacak ve artık bir 
daha görmiyeceğim mcçhftl uf uklan 
dil~ilnecektim. Mesut mu olacak
tun? Asla! ve bir gün artık daya
namıyarak tekrar yola düşecektim. 

zum \'ar? Hayat hiç de santiman-1 Yanağımdan bir şey kaydı. Yum 
tal değildir. l nsan serscriyane ya _ ruğumla onu sildim: Gözyaşı! 
şarsa hayatta ancak mevcut olan - Budala! Diye kendi kendime 
şeylere inanmasını i)ğrcnir. lnsan dü~ündüm. Büyük babasını öldür_ 
kalbi, çok kimsenin sandığından dün sen onun ... Bunu affedecek mi? 
daha az muğlaktır. Seni hakikaten seviyorsa, evet ... 

Senelerden sonra •• 

Benim gibi adamlar için yoldan 
daha ehemmiyetli bir şey yoktur 
hayatta! .. Cennet gibi yerlere gittiği 
sanıldıf,'l halde in anı hiç bir yere 
götürmiyen yollarda ben ömrümün 
sonuna kadar taban tepmeğe mah
kumdum. Bir kere serseri olmuş
tum, artık namuslu olmama ve mun 
tazam hayat yaşamama, ben iste
sem de, foıkan yoktu. 
Frans ilk zamanlarda mesut olacak 

b. Fakat bir akşam yol kenarında 
ki bahçeli evinde yapayalnız kala
caktı. Beni bekliyecek, üzülecek, ağ 
!ayacak, bedbaht olacaktı. Ona bu 
fenalığı yapabilir miydim? Kızca
ğızı böyle bir ihtimal olduğunu bL 
le bile benimle beraber gelmeğe ra
zı etmem alçaklık olmaz mıydı? o_ 
nun, beni sevmekten ba§ka ne ka
bahati vardı? 

Beni seviyor mu? Bundan hiç 
§Üphem yok. Bu sabah, onu görme
den, buradan uzaklaşsam acaba ü
zülür mu? Evet çok; fakat onu i -
lerde terkettiğim takdirde duyaca
ğı üzüntüden daha az üzülür ... Ya
vaş ra,•aş tescili bulur. Ebedi aşk 
ıztırabı yoktur. 

Günün birinde cepleri dolu bir 
aelikanlı otele çıka gelir. Ona belki 
de 34 numaralı odayı verirler. Frans 
la o bir akşam bahçede tesadüf eder 
ler. Konuşurlar. Ahbaplık ya\'a~ 
yava§ ilerler ve aşk oluverir. lki 
ay sonra da çanlar çalar, kilisenin 
orgu "evlenme marşı,, ru çalar. E • 

...h-dt ...,ı.~phu•a bo z:ı:wıran 

şağr yukarı bu şekilde biter. 
Bununla beraber Frans kalbinin 

bir kö~inde benim için bir yer a • 
Yınr. Bu onun kederli günleri için. 
dir. Öyle zamanlarında "Sunkist 
benimle evlenseydi. .. ,. diye düşü -
nür. "Onu kocamdan daha çok se
viyordum . ., Bu sözlere inanır ve 
bu ona bir nevi zevk de verir. Za
Yallı kız! 

Böyle manasız hassasiyete ne lü-

Sinema artistliğini 
istemiyen kız 1. 
Ayağına gelen kısmetı 

neden tepmiş ? \ 
• 

Meşhur " famhet \"ok,. dan!'mı en 
l)i oynıyanlar arasınıla kraliçe seçl
len ] 7 ya§mlla.kl bu kız kencfüıinc 
aru~t olmak tekllr edlldlğl ıaman 

l'Cd<IP.tml, , .,, yine 7,5 Jlra haftalık
la bir f<'nJ yamnc1akl işine dönmii~. 
tiir. 

l rr.n DfpJ)(~ r lc;mlndf'kl bu tnı:;lllz 
lnzına. "Lambet Yok,, diye hanrla -
n a n bir nlmif t11 rol , ·eritmek Jo;tcn -

miı, fakat o, hiçbir tekilde ıinema 
artl<;tf nlmaya niyeti olmadığını 

öyfemlş \•e; 

Fakat ondan af dilemeğe hakkın 

Yolun k~nanna otunnuş bunları 
düşünüyordum. Ba5hyan gün, be -
nim belki de son scrbe t günüm O

lacaktı. Eşkalim şu anda Fransa -
mn bütün telgraf tellerinde koşma
ca oynuyordu. Limanlar \'C hudut 
karakolları belki çoktan haberdar 
edilmişti. Adam sende! 

yok. Kalk bakalım, koca budala! 
Bak, yol seni bekliyor. 

Garpten geldin, §<1rka doğru yü
rü! 
Yanımdaki ağacın dalında mini 

mini bir kuş ötüyor \C yusyuvarlak 
giiziyle, mütecessis, bana bakıyor • 
du. nu bir çah kuşuydu; mesuttu. 
Ayağa kalktım, o uçtu. Ve ben, 

ellerim cebimde, gözükmez olunca
ya kadar onu gözlerimle takip ede. 
rck yola düzüldüm. 

mizi hatırlıyor musun sevgilim, 
hatırlıyor musun seni ilk defa 
"Radcliffe,, caddesin.de gören sa
rışın genci? ar'kadaşın Margaritle 
mektebe gidiyordun .. Benim ya
nımda bütün şehir halkını tanıyan 
Buh Kupar vardı .. Sordum: 

"Margaritin yanındaki kız 
kim?.,, 

İsminin Ruth Randolf ve Fila
delfiyadan gelmiş zengin bir aile
nin kızı olduğunu söyliyen Buh 
merakla yüzüme bakarak: ''Niçin 
sordum Jimmy?,, 

Göderim daldı. Gene Franc:.ı dü
şündüm. Onu bembeyaz yatağında 
uyanmış, pencereden bakarak gü . 
ne~ gülümsediğini gürür gibi ol -

dum. SON 

Acaba utandı mı 
"Hiç dedim, sadece anlamak is

tedim.,, 
Margaritle yürüyerek bize doğ

ru yaklaşıyordun. Başında ince bir 
tül vaı'dı. Yüzüne baktığım zaman 
gözlerinden altın ışıklar yandığı

nı gördüm .. Tabii sen benimle hiç 
konuşmadın .. Yalnd; Margarit eli
mi sıkarak "Bonjur,. dedi. Fakat 
ben "bonjur Margarit,. derken 
sana bakıyordum. 

Mektebimizdeki futbol takımı

nın kaptanı olduğum için arkada
şım 'bana o günkü yapacağımız 

maç hakkında bau sualler soru
yordu. Ona cevap verirken zihnim 
hep başındaki tül ve gözlerindeki
altın ışıklarla meşgul idi. Seni da
ha o anda sevmiştim ve daima se
vecektim. 

Evet, sen benim hay2tta seve
bileceğim yegane kadındım. Mek
tepteki hayatımızı hatırlıyor mu
sun sevgili? Yüze yakın talebe 
içinde binanın üst katındaki kimya 
laboratuvarında en fazla çalışan 

çalıştıkça biribirine yaklaşan iki 
kişi vardı: Sen ve ben ... 

_....._ _ __ ,,_ ... ..,,..~, •-n.:rır ol.J.uiq A:lbl böyle folıllkr.lcrl llc ! kimiz de on 6ekiz ya~mda ve 
lisenin son sınıfında idik. Taruştı
ğuruzdan bir kaç gün sonra baba
nın zengin bir tüccar olduğunu 

öğrendim; halbuki ben lbabasız bir 
çocuktum. Yegane gelirimiz evi
mizin üst katından aldığımız kira 
ile annemin zengin kadınlara dik
tiği süslü elbiselerden aldığı para 
idi. 

\'ar<lır. İngiliz patinnjcılanndn.n ım Rene Rey bunu da belld lrnndlsi 
için bir eğlence sayacaktır nma., lıu ' aziyctte binlerce seyircinin kar • 
~ı !!lmda dü:ımü5tur ' o her baldo b i rnz utanmıştır. 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! Bütün bunlara rağmen sen beni 
dahil olduğun sosyeteye kabul et-
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ro bu adamı geri gönderdi. 
Kaşları çatık, .düşünerek nu. 
rıldandı : 

- Sandrigo hançer ile katle-
dilmiş ha! .. 

Sonra Rolana baktı: 

- Şimdi anlaşılır .. 
Diye düşündü ve eski yerine 

dönerek oturdu: 

- Monsenyör 1 deldi. İsterse

niz bu muhavcremize sonra tek. 
rar başlamak üzere burada bı· 
rakalım.. Size pek garip bir 
manzara göstermek a,pusunda -
yım. 

Polis müdüı;ü birdenbire baş. 

ka bir karar vermiş gibi devam 
etti: 

- Maamafih daha evvel de 
size bahsedebilirim.. Kanalda 
öldürülmüş bir adam cesedi bu
lundu. Bu aıdamı .zatıaliniz de 
tanırsınız. 

nan kaıiının ismini söylemek 
liitfunda bulunur musunuz ? ... 

Rolan birdenbire yerin.den 
fırlayarak sordu : 

- Nasıl kadın! .• 
- Ölmüş ve Sandrigonun ce• 

sedine sarılmış bir kadın. 

Rolanın dudaklarından adeta 
bir inilti fırladı. Koşarak kilise. 
den çıktı. 

Rıhtımın kenarına geldiği 

zaman yanaşan bir gondoldan 
Juana ile Sandrigonun cesetle
rinin çıkarılmakta olduğunu 

gördü. 
Toplanan halkı yararak za· 

valh kızın yanına koştu .. Diz 
çöktü. Başını kalbine dayayarak 
iimitle dinledi. 

Fakat ıslak saçları latif omuz. 
larx üzerine doğru serpilmiş olan 
bu genç vo güzel kadın çoktan 
ölmüştü. 

Rolanın kalbi müthiş bir ke· 
derin tazyiki altında kaldı .. Ağ

lamağa alışkın olmıyan gözle. 
rin:ien yaşlar akmağa başladı ·• 
Hıckırıklarını tutamadı · - . 

- Ilıı SUrf'tle 7&mantmızc1ak( Jnz
Jara bir ıle~ , ."rmf'k lsth·orum. de

mt~tır. Onlar t;lnt'.ma artisti nlmak 
itin rr~af bclıl«-rlcrken h<'D ayaif. 
ftla ~ı, nlan bu teklln rf•(hlcıli -
yorum. ("iinkU IH-nM artistlik tama 

ctlilerı-k bir ı, clcğlldlr.,, 

- Aziz mösyö .. Bunun için 
muhaveremizi kesmcğe lüzum 
yok .. Bulunan ceset son za
manlarda bilmem hangi ihaneti. 
n e mükafaten mülazim rütbesi
ne getirilmiş olan haydut Sand
rigonun cesedidir. 

Kido Cenaro hayret içinde 
kaldr .. 

Fakat çabuk kendine gelerek 
devam etti : 

- O halde monsenyör, bende. 
nize maktulün yanında bulu-

- Oh, J uana, Juana .. Feda
karlığın timsali olan melek 
kalbli Juana .. Hayatı daimi ıs· 
txrap içinde geçen zavallı bet. 
baht ... Juana, sevgili kardeşim, 

ebediyen Allaha ısmarladık ... 
Eğildi, Juananın başını elle

ri için alarak biraz kaldırdı .. 

Çeviren : LUtfiye GUrlUk 
tim. ıru sosyete memleketin ta· kollarında dünyanın en güzel ka· 
nınmış zenginleri bulunuyordu. dınıyla o gözlerde başlayıp gene 
fakat beni en .ziyaJe alakadar eden orada nihayet bulan başka bir ale-

dört şahıs vardı: 'ı me daldım. 
Meşhur bir çelik fabrikatörü - Liseyi bitirdikten sonra ben 

nün kızı ve senin en samimi arka- Nevyorkta küçük bir iş buldum, 
1 

daşın Margarit, Beti ismindeki u-' sen tahsilinde de\am etmek ı.izere 
zun boylu mahcup genç kız, du- dört yüz mil uzaktaki bir kolleje 
daklanndan hiç eksik olmıyan te- gittin. Ayrılmadan evvel son de· 
bessümüylc zengin delikanlı Ri· fa görüşmek üzere kırlara a~ılmış
şar ve çekingen tabiatlı genç şair tık .. Uzaklarda gür sesli bir tenö
Leon Morvin.. • rün söylediği şarkı sakin havayı 

Zihnim bu dört şahısla fazla delerek bize kadar geliyordu: 
meşgul oluyordu. Çünkü Margarit "Seni daimn özlediğimi yoksa 
daima bana olan temiz sevgini ze- bilnüyor musun, 
hirlemeğe çalışıyordu; Beti bü- Bilmiyorsun ki sızlayan kalbimi 
tün grup içinde 'benim içtimai nncak gen susturabilirsin.,, 
mevkiime ehemmiyet vermiyen 
yegane insandı; Rişarı kxskanıyo::. 
ıdum; Lcon sana ithafen yazdığı 

şiiri bana okudu~u zaman çok be
ğenimiştim. 

Hatırlıyor musun o sene mekte
bin çayına beraber gitmenizi sana 
ilk teklif eden Leon olmuştu. Fa. 
kat sen benimle gideceğini söy
liyerek kabul etmemiştin. 

Sana hiç bir teklifte bulunmadı
ğım halde Leon reddettiğini ve 
benimle gitmek istediğini anneme 
anlattığım vakit yorgun gözleri 
dumanlandı. 

Çünkü annem seni sevdiğimi, 

fakat bu sevginin iki aile arasın

tdeki uçurumu doldurmaya kafi 
gelmediğini biliyordu. 

Seni almağa geldiğim zaman 
annem beni gayet soğuk bir ta
vırla karşıladı. Küçük kardeşin 

Elizabct alaylı gözlerle solmağa 

yüz tutmuş eski elbiseme dikdik 
batr. 
Yıldızların bize glilUmsediği o 

berrak kış gecesinde yanyana yü
rüyerek mektebin geniş salonuna 
girdi. Başın siyah lbir gül, gözle
rin derinliklerinde güneş ışıkla

larmın akisleri parlayan durgun 
göller gibiy!di. Caz "Mavi Tuna,. 
valsini çalışıyordu. Biz durma.dan 
dönüyor, dönüyorduk. 

Bir an sanki etrafımda her şey 
kayboldu, gözlerindeki albn alev· 
ler bütün dünyayı eritti ve ben 

Sana: "Bu bizim şarkımız olsun,, 
-dediğin zaman ellerimi tutarak 
"Bu geceyi hiç, hiç unutmıyaca· 
ğım sevgili dedin, Bana "Sevgili,, 
• demekle sen siz geçecek günlere 
tahammül edebilmek için muhtaç 
olduğum sabır ve kuvveti vermiş
tin. 
Mektupların hep geçmiş günle .. 

rimizin ruy;ılarıyla doluydu. Şar
kımızı .daima hatırlaıdığını yazı

yordun. Şarkımız ..... yegane tesel 
li mcnbaı olan o şarkıyı her gece 
odamın sessiz karanlığına çekile. 
rek söylerken seni yanımöa görü
yordum. 

Günleri aylar takip etti. Birin
ci senenin sonunda beni mektebi· 
nizin balosuna davet ettin. 

'Uç saatlik bir yolculuktan son. 
ra, tren buluşacağımızı söyledi
ğin istasyonda durdu. 

Görünür.de yoktun. Etrafnna 
baktığım .zaman garın nihayetinde 
birinci mevki kumpartımanlardıın 
inen kavalyelerini bekliyen bir 
genç kız grupu gördüm. Sen tle 
onların bir az gerisinde duruyor
dun. tlçüncü mevki bilet almakla 
ne büyük 'bir hata işlediğimi an
cak o anda anlayabildim; fakat 
çok geç kalmıştım. Eğer ictimai 
tecrübeleri fazla bir erkek olsay. 
dım hemen trene girerek birinci 
mevki kumpartunanlardan iner, 

(LUlfcn sayfayı çeviriniz) 
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<ıeceğimiz yerde hepsini anlata
cağım. 

- Beni nereye götüreceksi-. ,, 
nız .. 

- Neresi olursa olsun! .. Ye. 
ter ki on dakika biz bize ve 
başbaşa rahatça konuşabilelim ... 
Mesela şu karşıki kilise,. 

Rolan gözlerini kiliseye doğ

r u dikti. Kido Cenaro emniyet 
vermek lüzumunu hissederek 
6Özlcrinc tdevam etti: 
- Monsenyör, bütün mevcudi

yetim üzerine yemin ederim ki 
kilisede zatı asilanelerini tevkif 
için hiç kimse, hiç bir polis yok. 
tur .• Hem isterseniz sizin tensip 
buyuracağınız bir yere gideriz .. 
Zatıaliniz i takibe hazxnm. 

- Pekala, kiliseye gidelim .. 
K ilise tamam~n tenhaydı .. Ro

lan girer girmez polis müdürü. 
nün yalan söylememiş olduğunu 
gördü. Kiliseye doğru ilerledi. 
lcr .. Rolan kilisenin merdiven 
basamaklarından birine otuıXlu .. 

Kido Cenaronun oturması için 
yanında yer göstererek: 

- Sizi dinliyorum, ıdedi. Po
lis müdürü bir dakika süren kı
sa bir sükuttan sonra söze baş. 
ladı : 

- Monsenyör. Evvela şunu 
ıöyleyeyim: Emperyanın mü
sameresini verdiği gece sizi fa
hişenin sarayında hemen tevkif 

edebilirdim.. Fakat etmedinı. 
- Bir kere teşebbüs etseydi

niz, mesleğinizin icap ettirdiği 
vazifede tekasül göstermişsi. 

niz. 
- Ooo .. Nereye sakladığınızı 

bir türlü öğrenemediğim silah· 
lı muhafızlannıza rağmen gene 
sizi tevkif edebileceğime emin· 
idim. 

- O halde neden tereddüt 
ettiniz?. 

- Bana yaptığınız iyiliğe mu. 
kabil ben de size bir hizmet
te blununcıya kadar şahsınızı 

her türlü twcavüzden ve taar
ruzdan korumağa mecburdum. 
Siz bana hayatımı bahşettiniz. 

Beni ölümden kurtardınız. 
- Demek siz de beni bir Ö· 

lümden kurtarmcıya kadar ..... 
- Onun gibi bir şey.. Mesela 

kendi hayatınız ve yahut daha 
kıymetli birisinin hayatını kur· 
tarmak .... 

Rolan titredi Gözlerinde 
müphem bir ıstırap ifadesi vardı. 

Hafif ve titrek bir sada ile 
sordu: 

- Kimden bahsodiyorsunuz? .. 

- Biraz sabrediniz monsen-
yör... Evvelfi söyleyeceklerimi 
bitireyim.. Şahsınız, borçlannu 
ödeyinciye kadar benim için 
mukaddestir.. Fakat aramızda 
artık hiç bir şey kalmadığını, 
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fstansyorı:la bekliyen arabalar. 
dan birine bindik, seni mektebe 
bıraktım. Ben de hazırlanmak ü.ze-

i 

MUSHil 
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fit olduğumuzu gör.düğüm gün 
yegane düıüncem ıizi tevkif et
mek olacaktır. Bu ıuretle hare
ket hem benim vazifemdir, hem 
de menfaatimin icabıdır. 

- Borcunuzu ne zaman öde-
yebileceğinizi zannd:liyorsu-
nuz? 

- Hemen şimdi, on dakika 
içinde ... 

- Demek on beş dakika son
ra da beni tevkife çalışacaksınız. 

- Hayır monsenyör, üç gün
den evvel hiı; bir te!e'bbüste bu
lunmıyacağım. Ben namuslu bir 
tliltman gibi hareket edeceğim .. 
Eğer bir gün fena bir mevkie 
düşecek olursam ve efendimiz
de nüfuz ve iktidar makamında 
bulunurlarsa §ilphesiz bendeleri
ni unutmazlar. 

- Merak etme ... 
Poliı müdilril aöyleyecegi 

ıözleri tasarlar gibi bir mülddet 
durduktan sonra: 

- Monsenyör! dedi .. Evvelce 
de zatıalinize söylediğim gibi, 
bizim mesleğimiz her gizli ~eyi 
bilmekliğimizi icap ettiriyor. 
Ben ise mesleğime pek fazla 
bağlı olduğumdan bu "her gizli 
teYi bilmek,. ilmini daha derin ve 
.._ pnlf otuak elde ettim. 
Yalnız olan bitenleri ve olacak 
ıeylerl değil, neler ldüıtünüldU

ğünil bile 'ke fedebili orum. L--= 

Rotan bir heykel gibi, !essiı 

ve haraketsiz dinliyordu. Kido 
Cenaro göz ucu ile muhatabına 
bakarak .sözlerine devam etti : 

- Fevkalade bir cuhmurreiıi. 
ne malik olduğumuz giln mu
hakkak büyük engizitörlilk ma· 
kamına geçeceğimi Umit cdiyo. 
rum. Mesela ... Fakat şimdi bun• 
ları bırakalım .. Zatıalinizle meş· 
gul olmağa baıtadığım zaman. 
danberi, yani Venedikte hali 
§Öhretini muhafaza eden cür'etli 
firarımzdan sonra sizin salde ic• 
raatımzı değil, fakat fikirlerinizi 
de anlamağa çalıştım .. Daha doğ 
ru bir ifade ile harekatınıza se
bep olan maksadı anlamağa uğ. 
ra9tım .. Bu da pek kolay olmadı. 
Doğrusu pek çok kurnazsınr.cı 

monsenyör .. İşte aylar var ki 
bütün İtalyanın, hatta biltün d~n 
yanın en mahir poliı teşkilatı 

ile ade4 eğleniyorsur:ıuz .. Müıa
a.de buyurunuz da size riyasız ve 
samimi takdirlerimi bildireyim • 
Cid!Jen harikulade bir şahsiyet

siniz. Emin olunuz sizi tevkif e. 
derken en büyük ac yr duyaca• 
ğım. Bütün yaptıklarınızı bil· 
miyorsam da son aylar içinde vu· 
.kubulan müthij vak'a~da sizin 
de parmağmı.ı old~ğuna yemid 
edebilirim. İsminizi fahişe Em. 
peryanfti sarayında, Altiyerl• 
nin sara ında, bu noktada 

' f' 
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ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum 
zanelerde bulunur. 
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Rotan gayri ihtiyari titredi ve 
sarardı) Bambonun sarayında 

ve hatta büyük engizitör Dan. 
tdolonun evinde korku ve deh
get içinde söylenirken işittim ... 
Reisicumhur Foskari; zalim, 
merhametsiz Foskari bile itmL 
nizi duyar duymaz korkarak 
etrafına bakmıyor. Altiyeri aa
urıyor, Dondolo titremeğe baş 
hyor. Bambo ise kaçacak delik 
arıyor. 

Bütün bunları tetkik ederek 
not tuttum. Nüfuz sahibi şahsi
<yetleri korkutan ve gitti'kçe da
ralarak sıkmağa başlıyan esra· 
rengiz demir çemberi keşfet· 

tim. Ve o zaman sizin tek başı
nıza onların hepsi ile mücadele. 
ye giriştiğinizi anladım. Siz bir 
taraftan ele avuca sığmadan ic· 
raatınıza devam ederken ben c!e 
o icraatın tesirlerini araştırmak
tan geri kalmıyoı+.lum. Bambo 
ile Altiyeri eskiden pek samimi 
iki dost idiler. Şimdi ise biribir
lerine düşman oldular .. Niçin? .. 
F.:ıskari ile Altiyeri iki kardeş 
gibiydiler. Fakat şim.tli muaz
zam ve emsalsiz fesat heyetinin 
başına geçerek diğeri aleyhine 
dehşetli bir suikast hazırlıyor .. 
Niçin?. Bunlara sebep olan ne· 
-diı_ biliyor tT\usuntlZ'?' Mon'&en
yCSr ?. Foskari, Dandolo, Attfyei:'i 
ve Bambo u nih 

rumlara doğru sürükliyen ve bi· 
ribirinin aleyhine düşüren es
rareogiz eli tanıyor musunuz?. 
Ben bu eli biliyorum .. Onu öğ

rendim monsenyör, ayni zaman
da §unu da biliyoruıT. ki pek 
yakında iıimlerini saydığım 
kimselerin başları ucunda top
lanmakta, birikmekte olan yıl· 

dİrmılar, fırtınalar birden ko
pacak ve her birisini darmada
ğın edecek .. Bir prtla ki ... 

- Deym eti .. 
- Evet, bir şartla 1 Ben Ro· 

lan Kandiyanoyu tevkif etme
miş olayım .. 

Rotanın soluk dudakları üze· 
rinde ciddt bir tebeuilm dolaş-
tı ... 

Bu esnada kiliseden içeri bi
ri girmiş, biraz uzakta durarak 
mevcu.diyetini anlatmak için 
hafifçe ökslirmÜ§tÜ. 

Polis mUdUrU bu adamı görür 
görmez, hemen ayağa kalkarak 
yanına yaklaştı .. 

Her ihtimale kartı Rolan 
hançerini kınından çıkararak 

man.tosu arasına sakladı ve bil· 
yük bir soğuk kanlılıkla hücu
ma karşı koyacak vaziyette bek. 
ledi. 

Kiliseye giren adam polis 
müdürüne acele bir şeyler an-

• latfyor, ld'eta rapor veriyordu. 

küme heyeti (Koro). 21 Memlek 
sn:ıt ayarı. 21 Konu~ma. 21.15 Esha 
lıth\·iliil, kambiyo - nukut borsa 
(ri) al). 21.25 Neşeli pl:ilclar - R. 21 
30 Folklor - Halil Bedi Yönelgen. 21 
45 Müzik ( Oıia nıüziıtı - Oboiııt: Wün 
ıııch, Oboist Orhan Barlas). (Kor Anf 
le~ Eft:ıl Günşray). Dethoven - M 
zart'ın Don Juan düo sü üzerine var 
)cısyol:ır. 22 Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın). 1 - WB!y Ric• 
hıırtz - Küçük balet suiti. 2 - Hanns 
Löhr - Büyük vals. 3 - Kari Ulume 
- Göl kıyılarında. Kjaer - Serenat. 
•5 - Czernik - Güzel sanatlar töre· 
ni - U\·ertür. 6 - Am:ıdei - Saz çalan 
Aşık sııitinden - Aşk rüyası. 7 - nrus 
selmans - Felemenk r:ıksı. 8 - Heu• 
lıergcr - Şarkta. 23 Müzik (Cazbant• 
Pi.). 23.45 • 2-4 Son ajans haberleri 

IJff • ~ 
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. FRANSIZCANIZI 1 

llerletmek için: 
Pr. MAZHAR OZEVREN'IN 

Türkiyede ilk defa yazılan orijinal 

1 
eşsiz bir eseriııl; t 

nlcllonnairı deı Gallıcııma ) ı 
mutlaka alacaksınız. 

1 Hilmi. fnk•LIP. Haı•~ R0 K.,. 
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Dünyanın Beynelmilel Endüstri Alemi 1 Türkçe - Fransızca · lngilizce - Almanca 
Dilleri üzerine 

Çapa Markanın 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu 

(HORS CONCOURS) mDkAfatı vermek 
soretlle tasdik ve kabul etmiştir. 
ÇAPA MARKA HUBAT UNLARI 

Sıhhatinizin yardımcı kolları 
Nefis baharatı: 

Yemekleriniz lezzet ve iıtiha kaynaiJdır ... 

Tarih tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş 

1 

I 

Karaciğer, Dötxek, taş ,. 
kıımlam~ mütcBllit .aan· 
alannı, ar scrtliklen v 
Jİşmanlık §ikAyetlerinizi 
URINAL ile ıeçiriniz. 

URiNAL 
VQcutta toplanan asid ürik 
ve oksalat gibi maddeleri e
ııtir, kanı temiıler, lezzeti 
ho~. alınması kolaydır. Ye 
meklerden sonra yamn bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

.BEYoGLU • ISTANBUL 1 
...... 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
B. Oğlu P.T.T. bjnas: tamiratı ol baptaki k~ifnamesi dahilinde 

açık eksiltrnC'ye konulmustur. Eksiltme 12·4·939 çar§Clillba saat 15 de 
B. Postahane binasında müfetti~lik odasında toplanacak alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. Ke~it bedeli 4768,31 lira muvakkat temi· 

nat 358 liradır. 

lsteklilerin mukavele, eksiltme ve fennt şartnamelerile keşifname· 
sini gormck ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün ve 
saatlerinde mczkt'.lr müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
t:ırihinden bir hafta evvel en az üç bin liralık bu i~ benzer iş yaptı~na 
dair dairele.ıinden almış oldukları vesikalara istinad.en l~ta~bul vilay: 
tınde müteşekkil komisyondan ehliyet ve ~39 senesı~e aıt tı:aret vesı· 
kaı;ı ve muvakkat teminat makbuzile komısyona eksiltme gun ve saa· 

tinde milraca2tlan (1973), t_:_ 

Maarif Vekilliğinden: 
Kendi hesaplarına eser bastırmış olan .müell~fl~~den ve hususi ~

c~kküllcrdcn, Ankara'da Sergievinde Maarıf Vekıllığı tarafından tertıp 
C'dılcn "on yıllık Türk Neşriyat Sergisi,, satış paviyonunda eserlerini 
-attırmak istiycnlcrin i~tirak sartlarını öğrenmek üzere, Ankara'da 
Vekillik Yayın DirektÔrlüğün~. lstanbul'da BabdUi caddesinde Ba~ma 
~azı \C rcjmteri Derleme Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olu-
nıs "2089,. 

12 LOgat kitabı 
bir irada 

Titr• • l'nuaıaa 

Tilrkçe - lngllbce 

ftrtrce • Almuea 

Fraanca - Hrk~ 

hsJlhee • ~ 
Almuea - '1'lıqe 

Fnıısrzca - lngUlzce 

j Fnamea • Almanca 

1 
lqtlbee • l'ransnca 
taımue • Almanca 

A1••MA • İllpll&ee 

ı Almanca • l"rniııiılm 

Ansiklopedik, 
Teknik ve Pratik 

B ,~ ·~: 
2 1 

~ 
E ' J '• 

Bu buyuk eserin, yakm bir zamanda, forma forma na,rine başlanacaktır 
Her derecıedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alAkadar herkesin, dilcilerin, umumiyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dit 8lren 
mek istiyenlerin, seyyahların, i~ adamlarının, askerin, teknik ve.meslekt mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamıyacaklan bir eser 

"' 360 küsur planş, 2000 sayfaya ya kın bu bily(lk lQgat dört dilden 200 bi• tabir ,.e ıstılahı i~inde topla 
maktadır. Eserin ihtiva ettiği kelimeleri hiçbir ansiklopedi ve teknik lQgatinde bulmanıza imkln yoktur. 

Eser hakkında fazla tafsilat veren broşür isteyenler şimdiden : 

" Resimle Büyük LQgat ,, Post~ kutusu 214 

.-·- _,_._. ........ 
Minimini yavrunuzun sıhha

tini düşününüz. Onlara çocuJ.. 
arabalarının kraliçesi olan ve 
en iyi imal edilmiş, en tazlr 
tekemmül ettirilmiş en sıhhi a· 
rabayı alınız. Yeni gelen 19JÇ 
modelinin 50 den fazla çeşidı 
vardır. Her yerden ucuz fiyat 
ve müsait §artlarla yalnız, 
BAKER matazalannda 

bulabilirsiniz. 

VAKiT Kitapev 
Dün ve yarı tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dö Protundia 50 

•2 GUnUn hukuki ve i~Umal 
me,aele!erl 75 

43 Etli.tun 35 
44 Giıli harpler 75 
45 Diıraeelinin hayatı 100 

46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 lrıdyetin tealrlerl 75 
49 Politika felıeteal 75 
50 Estetik 25 

610 
Bu •erlnln tiatı 610 kunıttur. 

Hepeinl ·alanlara y{Ude 20 ilkon
to yapılır. Kalan <I .88 kurıun 

1.88 kul'Ufu p .. ln almarak mlite. 
b&ld•l ayda birer lira Menmek 
lizere üç tak.aite ballanır. 

lstanbul 
Adresine müracaat edebilirler 

BUGÜN: KUMBARANIZA~ATACAGINIZ ~ 5 :rkURÜ$ 

YARIN· KURACAG ı N ız~: EVİN :TEMELİDİR 
<44 = U'!!llJS• 

T. C. 
ZIRAKr IANICASI 
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l:mııın doktorların nıüttcfıkan 

l:ıkclir ve mıl) onlarca vatnndll§a İlİ · 

rnatla ta\siye ellikleri en mükemmel 
hir kuvvrt şurul.ıııtlur. Daima kanı 
lnzelcyip çoğaltır. 'l'allı 1.ıir iştih:ı le· 
min eder. Her znın:ın gençlik, dinç· 
lik ,·erir, zekıı. ve h:ıfıza kııı.lretiııı 

yukscltir. Sinirleri, adaleleri kunrl
lcndirerck, U:\ kusuzluk, h:ıhizlık, fe 
na dü5üncclcrl giderir, vücut maki· 
nesine lıizırn olan hiitün enerji vro 
kabiliyeti vererek daima azim, irade. 
neş'e sahibi <'der. Mide, bar ak lem 
bclliğindt'n ileri gelen nnıannıt inkı
h:ızlard:ı, bel se,·şckliği ve ademi ik· 
tidnrda ~ayanı lı:ıyrct fnydal:ır te
min eder. 

FOSF ARSOL 'u 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

başlıca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, 
i5liha yaralınno;ı ve ilk kııll:ınnn · 

l.ırda hile mucize gfbi trsıri der· 
hal göstermesidir. Tifo, Grip, 
Zatürree, Sılııın ve umum kan
sızlıkla ııcticeleııcıı lehlikeli ha~
talıkların nckQhat dcvrelcl'İııde 

~urulıudur. Sıhh:ıt \'ekidetının resmt ıııusıı:ıdcsini haizdir. 
ımn ı.cu. ımı: nuı.uxun. 

! 
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Ba5 Ye diş ağrılarına, gripe., 
soğuk algınlığına, romatizmaya 

karşı en tesirli ve hiç zararsız 

• ilaçtır. 1 
Aldanmayınız. Rağbet gören 

her şeyin taklidi ı·e benzeri var
dır. GRIP!N yerine başka bi1 

marka ı·erjrlcrse şiddet le redde-

diniz. -- . 50 Yaşu:ıda 
olmama rağmen 

"Bütün dostlarım, bu derecede 
genç görünmek için neler yaptığımı 

soruyorlar. Takriben üç ay en-el, 
50 inci scnei de,·riyemi tebrik için 
mi>-afirlerim gelmi~ti. Tenim esmer 
\e sertti. Gelenlerden birçok kadın
ların, cildin un uru olan Tokalon 
kremini istimali ile mcmnuniyet
bahş semereler elde ettiklerini oğ· 
rendim. Benim mütereddit olmama 
rağmen tecrübe etmeğe karar \'er
dim. l lcr akşam muntazam yatma
dan ewel pembe renkteki Tokalon 
kremini ve c;abahları da pudralan· 
madan evvel beyaz re ıık teki Toka· 
ton kremini kullanma~a ba~ladım. 
Birkaç gün sonra, cildimin yumuşa· 

yıp tazele.,tiğini ve bir hafta niha· 
yetinde daha genç goründüğümü 

hissettim. Bu':!Ün, üç ay oluyor, o 
derece cazip \"e şayanı hayret bir 
emerc elde ettim ki bütün dostla 

run ancak 38 ya~mda olduğumu 
.(iylüyorlar ... 

Cild unsuru olan pembe renkteki 
rokalon kreminde Viyana Uni\'ersi· 
le i pro[e örleriııden doktor Stejs· 
kal idare inde genç ha) Vanların cilt 
!erinden i tihsal ,.e ''Bioccl., tabiı 

edilen' e tıpkı insan cildininkilerine 
müşabih genç \ ' C sıhahtli, zengin ve 
kıymetli ce\herlcr hülasa ı \ardır. 

Be) az renkteki (yağilz) Tokalon 
kreminde ise taze krema 'e zcytın· 
yağı Yesair besleyici unsurlar \'ar· 
dır. Muntazaman her iki kremi kul
lanınız. Açık, yumu~k. düzgün bir 
cilt temin etmiş olacaksınız. Fay· 
dalı ~mere·i garantidir. ,\ ksi hald~ 
.inde olunacakt ır, 

2 NISAN - 1939 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gıdalariylc yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

1 Hasan özlü unlarını çocuklarınıza yediriniz.I 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en 
mükemmP.lidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yediriniz 

1 
Sizi soğu algınlığından, nezleden, gripten, baı ve diı 

ağrılarından konıyacak en iyi ilaç budur • 

•••••• ismine dikkat buyurulması ••••••il 

Almanyada. ya111ln.n ' e 

Mğla.mlığı büfün <Hin -

~·a.ca tanınmış 300 <le

fa ı;almald:ı bozulma _ 

dığı te<'rüb~ ile sabit 

olan 

POLYDOR 
PDakna ır a 

BELK1S PLA TlN BAYAN NEDİME BlRSES 

İncilli sfö:üın (k:ır:ıcığ A .... 

8 O 5 1 
: \) rıldım gulum senden 

':ırl::ı) k k ) 1 8 O 6 1 K:ılk si delim d.ığlıı r:ı 
icııi nnc:ık cu~:ı· şar 1 1 

BAYAN NEVZAT i ÜRGÜPLÜ J'tEF!K BAŞARAN 
Şiddetli hicran ile Rast ga· 1 1\ız senin adın Emine 1 

8052 :ırl ! 8060 .\m:ın \il.ıh 
Uılcınisin (:\crn Türki'ı) ! 
BAYAN BELMA l ZARALI KÜÇÜK HALİL 

Gözyaşlarım ( lJş:ı~ "'~rkı ) İ Pencerende perde ben 1 
8054":ıd:ırının her tela llurnm y 8059ı· 1 1 k ı. k ' "il"' :ırın ı:ı-ş .ı ıı ış a 

~:ır. 

Gnunofonculardıuı ısrarla. lstc~iniz. 

---·-----------... ~--mmırm:ı_ ... 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Altıncı keşide: 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük l liramlye 200,000 liradır 

Bundan başka: 40.000, 25 bin, 15 bin, 
liralık ikramiyelerle (200 bin ve 50 bin) 
iki adet mükafat vardır. 

10 bin 
liralı!c: 


