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Taksi gözlerini önüne iğerek göğsünü ~işirdi ve 
İçini çekti. Kralın hayırhah tavrı cnu cesaratlen· 
clirrnişti. . 

- Pardon. Ortada iki mücrim 
var. Bıri Frausaja. T.! . graı çekt:r 

\ 

16 Mart 
şehitleri 

Dün yapılan hazin ihti
falde hürmetle 

anıldılar 

ve mutat tormalıtelerı m..iteakip ı· 15 mart şehitleri ihtifali dUn 
adesini temin ederiz. Heşit olmı· saat 15 te Eyilpte yapdrmştır. 

Askeri ceza 
kanununda tadilat 
Seferberlikte umumi mahkemeler bulunmıyan 
mmtakalarda itlenen her türlü suçların failleri 

askeri mahkemelere verilecek 
Ankara UI - Meclise, ukarl ceza blrtnct ttD mani oımu. yan kızları ığtal beynelmılel m.ıa· Havanın yağışlı olmasına rağmen 

hedelerce de bir su~ olarak ka:>Jl ihtifalin ya~ıldığı mevkide aske- ve a.skerl muhakeme usuıu kanunla. Ayni kanunun 148 tnct maddesine 
ri ve sivil mektep talebeleri ve rmm bazı ma.ddelerlııin deg:lıJmesiDi de şu geldi vertımektedir: 

edilmıştır. Bu taraıtan mesele ba· ~;;.;;;;:;;....~M.l.'f kalabalık bir halk kütlesi hazır istihdaf eden lkt lAyiha verilmt§tir. A - Siya.ıd m&keaUa toplananlar, 

ait... ...,-,~~~ bulunmuştur. Vali namına vali Yeni lAy1ha, 1632 numaralı ıı.akerl ııtyaaı tultaJ.ara firenler, si.ya.si oünıa· 
Oteki mücrime gelince, o elimiz· mJ.avini Haluk Nihat, Eyüp kay· ceza kanununun f8 Uncu mııddeslnl yi~ ve lçUmaıa.ra ve intihabata fgtt. 

de. Bir emır verin, onu derhal tev· -rakamı, Parti ve Halkevleri rei ~u !lekllde tadil etmektedir: rak edenler veya her ne 11uretle olur-
kiJ ed ''Türk ceza kanununun blriDcl kit&- aa olsun bu maksatla fl!ah1 telldnat· 

eyım. 3i, emniyet müdürü Muhlis me. bmın mUstakll tulmd& yazılı olup ta bulunanlar ve siyasi makale ya. 
Kral, hep ayakta olan Taksiye resime iştirak etmişlerdir. ceza.1arm tecıu bakkmdak.1 kararı.ar, zanlar ve bu yolda nutuk ııöyllyenter 

fi>yle bir bakU: Merasimden evvel şehitlerin a.ptıdıı.kt hUkümler oazan ltıbara a· bet eeneye k.ada.r 'hapsolunur. 
- Siz tehlikeli bir adamsınız mezarına çelenkler konmuş ve ıııınıak prtile ukeı1 f&hıslar hak. B - Türk ceza kanununun 141, ıu 

başharemağası, dedi. Faydalı, ta· bandonun çaldığı istiklal marşile kmda da tatbik olunur: tncı maddelerinde yazılı olan cUrürn· 
kat tehlikelı bir adam.. merasi;ne başlanmıştır. A - Aakerl mahkemelerden ukerl lert ordu ıı;tnde veya ordu mensuplar1 

Eğer mukadderat sizi benim ye- Bundan sonra §ehir meclisi i- ceza kanununun S Unctt babmm a vı ukert tabrlka ve mUeaseaelerdPkl 
rime geçirmiş olsaydı zavallı te· zasından Meliha Avni, Beyoğlu ve ' llncU faaıllartle 84 UncU madde.si mUatahdemJer weya işçiler araamd• 

Halk B ka Ek T n Da.r1ç olmak Uzere be§lnC1 ve 130 un- ~Uyentertn cezalan yand&11 qatı ol· 
baamın saadetine bir metelik ver· evi aş nı rem ur, ı.ı · cu maddesi h&rtç otma.k Uzenı ııekizln mamak Qzere arttırılır. Bu auçl&r ... 
mt!Zdım! Sız zalım bir adamsını:ı: niversite talebesinden Osman et taınllarında yazılı 111..çlardan dolayı terberllk za..ıaııınd& 1.§lentrse ceza ı -
Taksi. Hem beni de anlamıyor:m· Baysal heyecanlı hitabelerde bu verllen cezalar tecll edilmez. Ancak ld m1sll olarak bUkmolmlll'. Eğer bu 

Zelzele felaket 
deleri için 

T d··rt b11 
eberrular o bı.tlÔ 
milyon lirayı ~ 

Zelzele te!Aketzadeletl e~fl 
dımJ&r devam ediyor. Pt~ 
atı a.lqa.muıa kadar .uı>' urıJ'° 
a:1 umum.1 merkezin• ~.ıt 
rularm yeldllıu dört bU'i~s.J 
rayı bulmuştur. YekCD' 
42 kW'U§tur. 

lunmuşlardır. rw l.§len1lğ1 zaman 18 )'&§mı doldur- cGrtlmlertD tşlenmeat netlceaf olarak 
nuz. Nutuklardan sonra bando ma -•-- ..,ft_ hUkUm •a-• k-... ku u •-• ı Y · S b- a.: Cıgarasının külünü füturla silk· • m&JW§ .,_.. çocu'"°' • -- u an vve ere zarar ge ..... , 0 ur- enı a aıı 
ti. tem havası çalmt§ ve bir mUfreu ıuoda 70 yqma glrm!ı olanların ı:ııah a ceza on l>f..o aeneden qa.tı olma. Htlseybı Cahlt yal~ ~ 

.ıtıUo havaya Qr el ateA etmiştir. Me· kt\m olduklan bir aeneden u bapta mü tızere agı:r haptaUr. Bu sarar maka.lesinde bi~~ 
- Bütün bunları düc:.r.--.... ~m. I 

7 

,...u~· rasime yaptlan bir resmigeçitle ce.zal&n tecU oıunabllir. ehemmlyeUJ oluna tUl. daha &ltr blr y1lk devletler ~..rit 
dedi. Raporunuz epey malumat yeti itibarile gülünç bir suikasttır. nihayet verllmigtir. B - Ttlrk oeu kanunu muclbhıee ctlrllm ~ etmediği takdirde mUeb lerlnl izah ediyor. ){~ 
vı::nyor. Bazı muhtemel veya mu· Majestenin böyle hMiseler üre· ---e>---- bir kabelıaı rıtllııden dolayı ın&hkQm bet acır bapla cesuı hQkmoıunur. bUyUk devletlerin bi ;sıııJ fi 
hak.kak neticeler de ileri sürüyorsa d 

1 
h olan " cezası tecU edilen. btr NDe Dttwr tA.yUıa HSl ayıb ukert mu. devletlerin kuvvetJeııJll -'~# rinde urması münasip olmaz. Ben s • ı · • ·-1. _,"'., 

da bu benı bazı ihtimalleri düşün· u iŞ arının ıs a 1 tçlnde ve gene mezkl\J' kanuna tevft· hakeme u.auHl kanununun 8720 ısa,... le aakeri tedbiri~ ~t ;ı. 
mekten kurtaramaz. Bunları ra· meşgul oldum.Bu suikastın faili kan hapta c:ezaıd1e malıJdlln olan " kanunla de~tlrllen llc;{lncn madde· isteınediklerbıl blldJJ'el....-

hakkında yakında karar verilecek. Halkalı ve K.ırkçeııı.me cezam tecil edilen blr klmlle. bet ee- a1Df tadll etmektedir. Buna gör. uke. yor: _ . ..ıııJ. 
hat rahat düşüneceğım ve yarın- _ Bu hadiseyi öğrenmek için ~ ne tçlnde aalted btJ' auçtaıı dolayı ha. rt cem kanununun 63,M,81,93,9~.ıoo ••- Tarihlerde osu>'." 
dan tezı yok bır karar vereceğim. ne kadar zahmete giriyorum. Sizi tesisatından istifade pte v• daha ağır bir cezaya mah· 101, ı02.ı2u23,121 lncl madde1erlh.• mU.Stebit ve zalim h~~ 
Bekleyin ve sakin olun. edilemiyecek ktım olur n bu ukert ctırUm TOrk H8 tnct madde.tinin B ttkrasmd& ya. öldUreceklerl ~ 
Ayağa kalktı ve: dinliyorum Taksi, kimdir mücrim? ceza kanunu mucibince cezayı mucip zıiı ıruçıan, llS9, 160. ve ıeı tncl mad· zarlarını kendi elleriJe 4e'<' 

- Maiyeti hükilmdarideki asil H.a''--Iı .. •yunu -hrfn istifade tılllerden bulunm•u• lldncl mabkC• deJer1nde ..... ıb auçları. ukert ceza ı--ı· ı:::.bndl de kUçilk •• h - O ıamana kadar, diye ir1nl uuı .... Y" .. - - ....... ':ıl iP'' ~· gençlerden biri, en yeni tayin cdi· edeceği bir hale getirmek için mJyet evvelki cezanm tectUne aıan1 kanununa tAbl otdukl&n müddetçe. ayni vazifeyi yükleuY0' 
çekerek devam etti, başka ~yleri leni, hakkında size sık sık şikayet· dört milyon lira sar.fma lüzum gli. oımas. aeterberUkte, &llkeı1 eeA kanununun Cumhuriyet 
düşünmeğe muhtacım. Bu meşga· te bulunduğum kimse... Tavsifi rillmUştUr. c - Evvelkt mahkflmJ19t ukeıt 75, 78 ve so tncf m&ddelertnde yazılı Nadir Nadi. bir tsYt~ <il-
le beni bitiriyor. Biraz daha sürer· gayrikabil bir hareketile r~pkınlık· Bu pa.ranm e.a.rfmdan sonra 30 b!r euç tı;ta ••rllml§ ceza oıu.r " bu 11tıçlan, umum! mahkemeler bulunmı. nin, btlk~metinln Fin_;_~~ 

ı.~ .· l ğ r- bin metre mükabı fA.tZla 11u elde e. aakeı1 suç TUrk ceza kanunu muct. yan harp mmtakatarmda tııJenen bil· k tlP' .a 
se uo.Sta o aca un. larının son :lerecesine geldi. Bu cUlecektlr. Yaptla.n hesaplara s&- t>tııc.e cezayı muctp blr cm olm&Za& 1- tun mçl&n ~llyenler askeı1 p.hıal&r bindeki hattı ~~: _..AtF 

Söyleyin dostwn. düşünceleri- hadiseyi ben size anlatırken, onun re, bu su halita metre mik&bı 1~ kinct tıılden dolayı TUrk ceza kanunu olınua bile ukert mahkemelere ve- ~en yazısından ~ ~" 1 
min mevzuunu değiştirin. işlediği zaman duymadığı utancı 1ruruştan satılabl1 <>cektir. Fakat muclbtnce verllecek cezanm teeillne rUecegt kaydedilmektedir. : Bakild ideal 'OJ!"'Jj 

Taksi gözlerini önüne iferek hissecliyonırn. bunun yerine terkos suyuna sekiz se:;;an dökUlen 'mu~&~ 
milyon lira sarf etmek şehir için bit r 1 ~· 

:ğ~~~r~!~d~: i~i: =e=: = ~~ü~:=tı~ eğlence· ~ ~~a: f~~~~~~!\~~ Memleketimizde K090K HA~~~~~~~] =~ ı:ek~:·h~1lr1ı'~ 
dirmişti. Çoktandır zihnini işgal teri nazın muhterem M. Palestı. metre mikabı fazla su temin edil. ,denler glirU.lUyordu. fb'J f · f Ü d f • Rasat merkezi Ma.rmarada " E- binde, meç FinlandlY'ds! 
eden bir mevzuu açmak iı;in zama· yaşına rağmen, hizmetçi aşkına miş olacaktır. pas 1 m a a a gede fırtmanm devam edeceğlnl bil- nmd.a ve icap ettiği 1'~ tıl ~ .( 
nı pek münasip bllidu: bu"'vük· bı"r tema•"ıı duymakta de· Diğer taraftan Bakırlıöyilııdeld -•~d .. _ edemedi"'"e, bunun sebt ~ 

./ 1 ..... arteziyen kuyularının ~letllmesi i. d dlrmektedir. Karade.uu. e ..... poyr&.I'. ./ ~ pli c;f 

- N~çiz cıahsiyetim üzerine vam ediyor.·MaJ·este bunu belki Fransız amirali Ün rırtmaaı ba.§lamlftır. idealden ziyade bes3 "'" ,.. ç1n de 700 bin llraya ihtiyaç gö - etıniş olmasmdan baŞ!tf 
Majestelerinin dik.katini çekmeğe bilmiyorlar. Bana gelince ben ka·· rülmektedir. Bu tesisat 30 metre Başvekille gÖrÜ§tÜ • Beykoz tıdanlığmdıı.ıı Sarıyer U. 

? mik&b •-•- d ktir ~a...,• 1000 "8.ID •.a--·, 200 AlabtJ .. -" değildir.,. cesaret edebilecek miyim acaba tiyen mazur görmüyorum. "'" ı su ~ e ece • - " uw:uu .._ .__ V kıt 
Hizmetlerim veya hiç deg-ilse gay· Ş h"" t b" ihf b Sular idaresi Halkalı sulan ll. Ankara, 16

- Bqvekilimizin da.. OııkUdara 500 çam, Ka.dıkllyUne 100 a "-~ 
ayanı urme ıı ıyann u zerinde tasarruf hakkı '°!anların veti llzerfne ild glln evvel mem - çam, so ııedlr, Eyübe 50 çam, 50 ma.- Asmı Uı. Almımts.r!ll;rı t<": 

retlerim Majestenin tasvibine maz zaafı maiyeti hükümdarideki genç bu haklarını istihl!k edecektir. leketfmlze gel.mi§ bulunan Fransız zı. Be~iktaşa 50 servi, Beyoğluna yet sulhunda czynadı1'1 ~ 
bar oluyorlarsa içimde beslediğim terin dedikodu mevzuwıu teşkil Bunun için 150 bin lira sarfoluna. pasif korunma mütehassısı Kon- ıoo çam, Adalara 1200 çam tevzi yülterek kendilerine bit ~ ~ 
bir ümidi şimdi izhar etmeme etmektedir. caktır. tramlral Muren, bugün Ankaraya edilml.§tır. da vasıtası yaptlkl~-Ae 

t.kikı rd al kardaki muvasalat etmi., ve başvekil Re • So t R uzerıır ~ 
mü~de edilecek mi? Bu haylazların içinde en haşa· Te e en man yu • Çocuk eelrgeme kurumu taııı.tm- ce vye usya \it"': 

neticeler sular lıiaresl tarafından fık Saydam tarafmda.n kabul edil. lerl zaman hrudın olab ,,,d 
Pozol söylendi: nsı M. Palestr'e bir baskının en fstanbul mebuslarma. bildirilmiş. ıniştir. dan dun gellce Tbaklsim bek ıedi~~ •. bahı. herkes! lna.ndırmağa. 1'IJ.IY' 
- Bu karma kanı:.ık ta.nar da- · ·· · ld ğu b' ha: çe.stnde ver: en a 0 ço parua.n. 0 • • ~ 'ııl gayrımunasıp o u ır zamanın· tir. Amiral bu zlyarett.en sonra ~a muştur. Baloda Dahiliye vekili F&ik bildirerek diyor kl: .... ..o ee 

ne demek? Fikrinizi açıkça söyle· da, baskın yapmağa karar vermiş müdafaa komutanı general Hüse - öztrak ve birçok mebuslar bulun· ••- Almanların s-J&& 
yin, mukaddeme yaprnayln. Nazıra fena hareketlerinde arkadaş r•t •k \ti yin HUsnU Ktlkişla uzun sliren bir la.rdı: de tecavib veya ınUd tltl 

- Ben "güvercin nişanı .. nm lık eden oda hizmetçisi kızın· biz· 1 ti ve yana~ı görilşme yapmıştır. m; eeıc:ıovakyanm AJmanyaya u- dlarmıen g"~ce~eerln y~~1~t · · h · · !1 Miltehaesıs, pasif korunml!L tet. u.... ıu aru .. P" 
ancak komandör rütıbesım aızım. zat sizin hizmetçiniz Majeste • ya· 'tiklerine Anka-da ......... 1._,... bu. hlllwıdan evvel bizden olan al&cağı istinat ettirdikleri b<SY.,

11 
ed . b . Ü Standardizasyon tipleri ... ua.q ....... ,, ft--'· B "•d Aı........ bu L/ "JI 

Derhal ilave eyim kı enım m • tağı altına saklanmış ve tarif e· ıunmaktadır. Bunu mntealdp ls. :;-P ıÇ~ ~:ı ;nde~lnldl da Moskova Uz~:'.?.d.~..aı" r.ı 
tevazi emellerim bununla tatmin demiyece.ğim. tarif etmek de iste- tespit olundu tan bul ve fz:mlre gidecek ve diğer nUfuz ve tesir ~~ ~~ 
edilmi• olmaktadır. Fakat ihtiyar bUyflk şehirlerimizin pasif mllda. bu hesap tamamen kapa.ndığmdan tıklan gözönllne gew_;-fft"-1 

.,, miyeceğim bazı i,aretlerden iki Ticaret Vekllett ~- artık bu aureUo .Aimaııyaya ınal ılın tikleri l. .. -+ ... _ f,. 
ben. b · bü ük faam tçin raporlar hazırlayarak .._.t'..., 

annem ım u ruşanm en Y kurbanının maksadına müsait bir yon mUdUrU Faruk, dün şehrimize derilınlyece~tır. ..,......, muv,.Çf-'- old I'~ 
ba§veklle verecektir. ., - - a+ - ,,,.,.-:, 

rütbesile taltif edildiğimi ö~en· dalgınlıkta olduğunu tahmin e- ge~. zahire borsasında tiftik ve • Gümrüklerde bulıman pamaklu dUnyay& tahakkUD1 d 
melde fevkalade sevinecek ve bel· dinc.e saklandığı yerden çıkarak yapağı standardizasyon tiplerini meDSUcatm ithali için yenl bir karar· cUretk!.rhkla.rmı ne 1~,. ki de bu sevinç ona taze bir ömür üzerlerine bir tenis ağı atmış. tcsbit için yapılan toplantıya reis.. lstanbul sokaklarına name hazırlaıımJ~tır. a.rttiraca.kları kola>' 

katacaktır. Kral kahkahayı bastı: llkB~°:~!~da.n ltib ......... tatbik e - talalan yeni lambalar • Bir mUddettenberl oeJırhnlsde oTlunabilir.,. 
..,.... ,,..,,... bulunan !ktısat vekili Bllmil Çakır an ... ~ 

Aynca, Majestenin bana tevdi - Hah, hah, hah! dilmeğe ba.glanaı'.ak olan tiftik ve Belcdlye, btıı.nbul aokaklarma ye· bugtın ~karaya dOnecekUr. M. Zekeriya. Sert~!;·• 
buyurduğu yüksek vazife, kral - Ağı karyolanın ayağına bağ· yapağı standardizasyon nizamna ntden takacağı elektrik ta.mbala.rmm • 932 seneslnde llkmelttep muaııı. rlD en1 h y1 nefO"" ~: 
hazretleri beni sarayımdaki idari lamı.:. ve nazırla oda hizmetçisini mesine esa3 olarak yirmi beş tip Usteslnl §U §ektlde tespit etmJ~tır. mı iken aonradan ekalllyet mektep- , _ _!. .... ı~oer ve dıf'~" 

~ tesbtt edfüniştlr. Bu tipler !zm!r, ~"" ....._.,,. , 
mevkilerin en • .1:1,se~ne ~·trarına· vaziyetlerini ister istem°" muhafa· 20 IAmb& Bakırköy, 140 Fatih. uo lerlne nakleden mualllmlerln mesken ••- Müttefikler, ~ 

7 ~ 6' ırn ..... Samsun ve Adn.na.ya bildirilecek • ysS!_ ,p 
salardı asla akluna getiremiyece· za etmek zaruretinde bı:akmı,. t.fr. ~:1;i~~~ ~:~er,1::a ~:::!. :eı~:rlb:,. vi!~~ =: ;:::; şp= ~J:! !':ebb~Jtl 
ğim bir oerefli Unvana layıktır. Hah hahf Bir nlııanda.n eonra bu tipler JleC",. 

- ' haricinde ihracata mU.Sa.a.de olun.. 24 Ac1alar, 80 Beykoz. 160 Kadıklıy, b~lanmıştır. midir? HJtttf. edcb --'" ıııı 
Binaenaleyh Taksi için de~il saray - Bu sahnenin aktör ve şahidi Iınzalarma. 'IWen lstanbul ııoka.kla... • Ka.rabUk fabrikaları ııhlaD bqm· f"l{ı ... , .. n mllttefiJClerb ... A"~. 

· · · 1 miyaca!ttır. ,............. ıv _,fi: 
nazın ve onun otoritesı içın ta ep- olmakla da iktifa etmiyerek bütİ.111.· nnd& aıtı bine yakın J~b& "rnrdır. dan itibaren ptyuaya dem1r vermete ~-tblke h-n~e.ıarı~"""a ,....:,. 

Halkalı ve Kırk<}eşme sul:ınnm .. -µ ıu....... P 
te bulunuyorum. Talebim ~afo;t arkadaşlarını odaya çağımu~. ~lahı iı;.in yapılan tetkikler tamam Bunwıla yedi bin edecektir. Halen bqlıyacaktrr. kanlara ve Orta ~-'"'.JJ 
menfaat endişelerinden uzalct:ır. (Devamı var) lanmı,trr. lsta:ıbulun bazı yerlerinde bulun&JJ • Kadm hekiınlerl ve operaUfrlerl· sebep olacaktır. ~ ~ 

• petrol IAmbalarmm tamamııe kaldırıl nln mtıoterek toplant.ıııı dUzı ynpdmlf• Şark devtetJerl b~ Ş~ .~ıd 
Pozol onun heyecanını ratıştır·-------------------------- ması takarrllr etml§t:Jr. Halen Bey- tır. Iarf Yalım •e ôrts r.9~~ 

dı: B •• kozda 427, Sarı:yerde 284. Uıküdarda • HükQmet1mlı ııtaan tçtnacı açıJa. keUcrinin bu plltı ~rŞ' 
- Düşünelim. sonra.. Bugün } . \ f ••-.- ..ııı 8' ff a-.A U d ..., Adal>'da ııı oııı..ı; ...,..,., .. 28 j cak ola.D Milano ve Bllkref pan•11?'· :ı:lyet ve dll1Uıu:eıeriJd 

elinizde iyi bir şekilde sevk ve ida- ___.-= 'laA!llı'IJll~~ N U petrol 1Ambuı vardır. larlll& l§Urako kar.ar vennl~Ur. ı kate alm&k zarıWdJt.,. 
~ - ==· -9 resini idarenize aldığınız bir iş var. 

Bundan yüzünüzün akiyle çıkarsa· 
ruz size o nişanı veririm, vaadedi· 
yorum. 

Şimdi raporunuza de\•am edi· 
niz. 

- Prenses ..• 
- Gene mi o? Dün akş:ımdan· 

beri hiç bir şey olmadı mı ki ka· 
famı böyle otuz aitı saat eskimiş 
bir lıa.dise ile yoruyorsunuz? ? 

- Oldu, fakat roylemeğe cesa· 
ret.. 

- Söyleyin. istiyorum. 
- Majeste. Mevzuubahs olan 

mcııtur ve tahkİramiz:. fakat mahi· 

' k 
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.................... .ım.1~~~AQ~~rn7 
Oo bin ingiliz d a hal 
S k e re alınıyor 

~~ti~;:--~...;.;.;;, 
Holanda vapurlarının set ere 

çıkması yasak edildi ~ı. dan tav· . 
~1'.;tlcre .. ıçre ajansına 
""'llt araSJ gore, Almanya 

da, lloh;da, Almanyada, 
, din rnyada ve Mo
• 'dtıı b~Crbcstisi esasına 
Aı~tlcre ~r konkorda için 
-~:ı. llı .. a§lanınıştır. 
~11a unakaı· 
~ il tcıdila .. at nezaretin· 

it ~Öni t .uz.erine müna. 
~tinigsg~ ıstıfa etmiştir. 

illcltile ~ra ve su yol-
~· e,gul oluyor -
~lltin h"·ı_. 

U11urn . 
ı... Crar F etı, Arjantin-
·'lllı h on Spee'· .. 
~ apsetrn ~ ı mu-

lı:ı.lar eg<: karar ver-

' ~•Psed'i gelecek on gün 
• 11 i: ·ı· ı ec<'kltr ve Lade· 
t ' ·Cr ' 

-o~ rn~sı giyemiye -
.ı 

:J ~ llıUkaf 
~ ~'l, .en bü ~tı . kazanmış 
fi~ ~liııttır Seı Yuk lsveçli ıca
~ ttd.i.dcdir. }~ Lagerlof ö· 

I~ lırıcktcd·cr an ölümüne 
-' .hda b' ır. 
r. d ır tau 

~ c 6 ki .. :'Yare kazası 

lngiliz tayyarele ri lehistan üzeri nde 
ikinci defa ola rak uçuş yaptıl a r 

Paris, 17 - Garp cephesinde 
dün de nisbcten sakin geçmiştir. 
Yalmz Sar bölgesinde iki tarafın 
topçu faaliyeti kaydedilmiştir. 

İlkbaharın girmesine bir kaç 
gün kaldığı halde, Alman kıtala· 
rının sonbaharda aldıkları umu
mi vaziyetinde hiç bir değişiklik 
vukua gelmemiştir. 

Hava şeraiti fena olduğundan. 
tayyare faaliyeti de az yapılmış
tır. Gerek Fransız ve gerekse Al. 
man hava kuvvetleri, hatlar üze· 
rinde yalnız bazı istikşaf uçuşu 

yapmıştır. 

Şimal denizinde beş Alman 
tayyare hücumu kaydedilmi~tir. 

DENlZLERDE 

sivil eşhasa bin 
kadar mükafat 
etmiştir. 

İngiliz lirasına 

verileceğini ilan 

HOLLANDADA 

Diğer taraftan Hollandada hü. 
kümct bütün scyriscfain kumpan
yalarına yeni bir emre kadar va
pur seferlerinin kesilmesini em· 
retmiştir . 

Bunun sebebi ingiltereye giden 
normal deniz yollarındaki tehli. 
kelerdir. Dolaşan bazı şayialara 
göre, dün gece üç İngiliz vapuru 
Noordhindcr, Wienin-..~en, Good· 
winsands açıklarında batmıştır. 

INGlLlZ TAYYARELERlNIN 
AKINLARI 

})raresi Şı 0lrnüştür. Bir 
ı • tayu Fransız askeri makamlarının 1 

ı._z, iiç k· . ,,.are meydanı- I.on-dra, 17 - ngiliz hava ne. 
~tı. ışıdcn "b tahminlerine göre, halen açık de· ba d ~,. tilı:rı;:"-t" ı aret olan zareti İngiliz bom r ıman tay-
11111c ... :r ur T nizdeki Alman derıiı:altı gemileri-~." r bir · ayyarcnin yarelerinin Heligoland üzerinde 
nı-... tau nin mıktan nisbeten azdır. Filha-

-t ·"arak ,,. Yareci ile iki istikşaf ta bulunduklarını ve düş-

t.ı·ı· onları da öldür - kika, Almanya, kısım kısım deni. man tayyarelerile dafi toplarının 
ıı zaltı çıkarmaktadır. Halen birin· 

~ll'ıU .. ternı k ateşine rağmen vazifelerini ifa 
'" e ı ci kısım denizden gelmemiş ve aca c er nazın ederek üslerine döndüklerini bil· 

\~t~arctorn~·ld, dün sabah ikinci kısım denize açılmamıştır. dirmektedir. 
~ ~rı Ust Bu arada bittabi batan dcnizal-
"t er 1 cşarı ve bir Hava nezareti diğer bir teblL 

lla.· 0 dug~ u h ld tıları da göz önünde tutmak icap 
~ •ısc . a e, tay· ğinde şöyle diyor: 
"tatıaıı ıng~!rnış ve öğleden eder. "İngiliz bombardıman tayyare· 
""ıı11 Uste 1 k Peridot isimli İngiliz balık"ı . et il rn e eler na. :ı leri son 24 saat zarfında Polonya 

\~. G .. ....: e sosyal po,,ı"tı"ka gemisi mayna çarparak batmıştır. . . d . 'k f b 1 • ·oııı "~•llld 'I lizerın e ıstı şa ta u unmuşlar-
b ltıır. c görü§m<:lercle VAADEDll:.EN MOK.AFAT dır. Bu uçuş esnasında bir İngiliz 

ıı11 ~~"'"' İngiliz bahriye nezareti, Alman tayyaresile bir Alman tayyaresi 
"':-c, h ... ,, ln ·1 
't hi Qro0lt gı terede Man. bahriyesinin faaliyeti hakkında arasında muharebe vukubulmuş 
~t r ~llfil~ boxcy mad~P-- Alman harp gemilerinin yakalan· ve Alman tayyaresinin hasara uğ

bır ki . olınuş, bir kısi masına veya imhasına yarayacak radığı sarih bir surette görülmüş. 
şı YlraJanmı~tır. mahiyette sarih malümat verecek tür. Alman tayyaresi nihayet bu· 

tt lleııe tlrteJc =-~-™ııı-111m!_ımı:_ın1n-ım~~nıı~-ımm:__ııııı-~m-mı-mırn-~-~11m-ın-00111-ın~m-ııınıı-ıı_ın_m~rı-mın~__;.mı_ıııııııı_ımı-111-,1-ıı1-• 
tn ••• D nıltyon dolar &arfllr ..• Büyük bir ordunun ı,tı mklle vücuda getlrllrn ••• ,.e ıılnG-

Bl R a slNE1MA bHARlKASİ~~I bi8iiR ~~HARl°K:A1L('ARkarn~A~tK.ASI 

iLER ALAVI) 
1nı:füz edibi RUD\"ARD KlP· 
LlN<i'in ı;iibl'l"tl Alem,limul bil· 

, :!t Uk edebi aahes<'rl ... Bir ıılnt"ına 

f)llhl'llf'Ji oL'\nlk mnlandırıldı, 

.Eı:'-iz k:ıhramaı:ıJık, sau~. ser. 
1 rı;-Uı:rşt... Entrika ,.e n,k rıımı . 

Baş Rollerde: 

mm11r11mJ1111mıımııııııııı 

lutlar arasında kaybolmuştur." 
Hava zenaretinin bir tebliğinde, 

İngiliz tayyarelerinin Polonya ü
zerindeki tıçuşunun bu memleket 
iizerinde ikinci uçuş olduğu bildi· 
rilmektcdir. İlk uçuş 8 martta 
vukubulmuş ve İngiliz tayyarele. 
ri harbin en uzun uçuşunu yapa
rak 2400 kilometre katetmişler· 
c1ir. 

ASKERE DAVET 

Askere alınacak olan 25 ve 26 
yaşlarındaki gençlerin kayıt mu. 
amelesine nisanda başlanacaktır. 
Askere alınacak olan bu yaşlarda 
ki gençlerin miktarı 300.000 ki
şiyi bulmaktadır. 

1912 sınıfının kayıt muamelesi 
haziranda yapılacaktır. Bir aydan 
az bir zaman zarfında iki sınıfın 
birden askere alınması hükfımetin 
gençleri çağırmadan evvel ileride 
tahsis edilecekleri hizmetleri tes· 
bit etmek üzere bunları sıhhi mu. 
aycneden geçirmek istemesile 
izah edilmektedir. 

9 martta kaydedilenler nisan -
da, 6 nisanda kaydedilenler ise 
mayıs ortalarında askere alına • 

caktır. 
27 yaşından yukarı olanların 

askere alınması için Kralın yeni 
bir beyanname neşretmesi lazım 
gelmektedir. 

Al manyadaki 
talebelerimiz 

Memleketten ayda 5 
kilo yiyecek 
a labilecekler 

Ankara, 18 (HUit-i) - Alman. 
yada tahsilde bulunan ta1ebelcrtıni. 
ze, aileleri tarafından gönderile. 
cc.lı: gıda maddeleri hakkında Al. 
manya ile bir anlaşmaya varılmıe. 
tır. 

Talcbeforimize bundan böyle 11.y. 
da be~ kiloyu geçmemek üzere 
kavurma ''e saire gibi yiyecek gön 
dermek kabil olmaktadır. 

Müttef ıklerden 
ithalatımız 

Memleketimizden başka 
bir memlekete ihraç 

edilemiyecek 

MOtlkO''&, 16 (A.A.) - Bir klinikte 
çok enteresan cerrahi bir tecrUbe ya
pılmııtır. Bir köpeğin bir bacağı kal
çadan kesllmlştir. Ameliyat bir ıaat 
4:S dakika ııUrmUştUr. Kemikler, al
nlrler Ye damarlar tamamen keıılldlk· 
tl'n ııonra yeniden yerlerine konulmuş 
ve damar dlkllmlştlr. Ameliyattan 
sonra alçıya konulan bacak ıncaklıA'ı
nı muha!u,a etmfşııe de hissiz ve ha
kctııiz kalnıı§tır. Hiıı ve hart>ket dört 
hafl.A aonra tekrar teeıııııUs etnıf~ ve 
iki ay sonra kUp~k yUrUınU§lUr. 

- - - -- -- - --- - - -

r···········~··' 
UZAKTAN ı ...... ... ...•... , EDEBİYA1 

ALEMİNDE 
Yahya Kemal' in yeni irine edilen acaib itirazlarla ütihar 
bir §İİri . - tki yeni met:- etmelidir; çünkU bu, kudretinin 

en sağlam delilidir. 
m ua; genç şairler. - .. . ,, ,. 
Şahııma dair 1 Kl yeni mecmuıı çıkıy<'r: 

O 
l'enl Jnsanlık \"e Sokak. 

STADIMIZ Yahya Kemalin: Hcmt'n söyliyı>yim ki bu iki mec
"Kandilli yüzerken uyku- muanm yalnız şiirlerini, bir de ilk 

!arda - Mehtabı sürükledik su. sözlerini okudum. Her iki.sinde de 
!arda" mısralarını ~,llardan beri şiir yazan Cahit Külcbi isimli bir 
hepimiz bilir ve çoğumuz sever- ~enç ,·ar, son derece dikkate §~ 
dik. 'au beyitte bir tamamlık, bir yan. Bu gencin Oktay Rifat ve 
mükemmellik \'ardır; Musset'nin Bedri Rahmi kadar kudretli bir 
\"eneclik şarkılarım andırır ''e kı- şair olacağını umuyorum. Sokak
sa olmnsına rağmen içimizde bir ta çıkan "lsta.nbul'' i!imli ~tiri 
hatıra alemi uyandım:erir. Bi:dm tekrar tekrar okudum, son derece 
olmıya!l. fakat ezelden bni biz'm hoşuma gitti. 
o!dukları hiesini veren hatıralar... Sabahattin Kud rotiıı şiirlerini çok 
Zaten sanatin bir tandır gönnUyor. 
gaye~i d<ı böylece ~ Y l duk. O d:ı her 
hiıtıralar hazine. ~ azan : iki m~muada ya. 
mizi ıo:endnl<'ı:tir- 1lu s li d 1. " ~IJ /ı Ataç 7.lyor •• ana a. _ 
mck değıl midir? CClı.ta- h:ı olgunlaşmış; 
Kaç defa o iki > ~ kendi hava.ııımı bul 
mıraı söyleyip > mak üzere, So. 
gözlerim'- o"nü" u. .... kak'da Oktay Ri. 
de neşeli, füsunlu bir cihanın be- fat'm· da. şiirleri var; artık Oktay 
liriv<ırdlğini gördük. d<'ğil mi Rifat'm kıymeti u..,erinde ıısrara 
Hamdi? değil mi, Necmeddin? ' hacet yok: onun en iyi şairlerimiz-

Fakat Yahya Kemal o iki mıs- den biri olduğunu bugün şiiri h~ 
raı öyle bırakmak istememiş; bun. kikaten sevenlerin ve anhyanlann 
dan birkaç yıl evvel: ''Cem bemı-i hepsi anladı . 
camı kurduğu gün şid olun dedi - Yeni ln!Wllık'la daha başka §a
ı-;y dilharablar için abad olun de- irler de var; fakat bugün hepsin
di" beytini tam bir gazel haline den bahsetlemiyeceğim; makalele. 
getirdiği gibi o iki mısraa da dört rini, tenkidlerini de okuduktan 
beyit ilave elmiş. Derhal söyliye- sonra o mecmualar hakkında dil
yim ki bu yeni manzume)i, "Ge- §Ündüklerimi daha uzunca söyle
ce" yi büyük bir zevkle okudum. meğe çalışacağım. 
Yahya Kemal ilk şiirlerinde, me- BugUnlilk o mecmualardan bi
sela şarkıl:ınnda ve "Güftesiz rinin, ı·enl İn!\anlık'm benim hak
beste" sinde sezilen nrlaJnien e- kunda söylediği bir söz üzerinde 
dayı bırakmL~tı; bu "Gece" man. durmak istiyorum: "Türk edebi. 
zumcsinde tekrar o telin sesi du- yatının ilk münekkidi - hatta dahi 
yuluyor. Bu da bir güftesi?. bes- münekkidi diyeceğiz - N'urullah 
te ... Yahya Kemalin şürlcrinl oku- At.aç ... " Bu sözleri okurken tuhaf 
maktaki sonsuz zevki bilirsiniz; bir his duydum. Medhooilıneyi 
bu zevki tatmak için o mmralan sevmem: karşnndakinin samimiye.
buraya alıyorum: tine inanmadığımdan değil, söyle-

G.ECt~ 

Kandllll yüzerken u·kularda 
Ml'htabı sürükle<lik ~ularda. ' 

nilen meziyetleri!} bende bulundu. 
funa hiç de emin olmadığım için. 
Beni Medheden kimselerden, ken
dilerini aldatmışım, aldatıyormu-

Rlr yoldu panldayan ~ümii,t('n... şum gibi utanırım. l°l'nl ln!!anlık-
Glttlk, bahıı B(madık dtinü~f('n. taki sözleri okurken de öyle ol-

Rü~·a tl'pell'r, hayal •iB(lar, dum. Şimdi bana, belki samimi. 
Durgun 8Ucla dinlenen yam~lar... yelle bir ''dahi" diye bakan, be-

nim için bu kadar bilyük kelim~ 
Me,· .. ım BOau öyle bir -- ki? Jer kullanmaktan çekinmiyen genç, 
Gilp bir m uslldydl Mnkl... yarm benim hiçliğimi değilse do 

<mmı~. kaybolmuşuz uzakta. 
Riiya M>na umeden şa.fakta. 

pek orta-halli bir muharrir oldu
ğumu a.nladığt zaman acaba ne ya. 
pacak '! b&na garaz olmıyacak mı? 

Verlalnc, Rimbaud'nun serbest Şimdi gençtir, hayranlığını cö
nazmı hazırlıyan manzumelerinden mertçe bahuedebilir; fakat hay. 
bahsederken: "Des vers delici- ranhk hususunda kıskanç, titiz 0 • 

euscment faux exprM" der; "Ge. lacıığı günler de P.lbctte gelir. o 
ce'' dcld sekti-melihli üç mı:.sra da gUn için bu gençlerden bir ricam 
öyle mahsus yanlış söylenilmiş var: ben bir hiçsem onu da ytizll
söılerin zPvkini veriyor. me vurabilirler, bunun zararı yok. 

Fakat bir şey tiraf edeceğim: Ben dahi olmadığrmı bildiğim gibi 
yeni dört beyti eski beyitle bir kendimi orta.hallinin ü.stünde ol
tilrlil birleştiremedim, içimde ~ki duğumu da hiç bir zaman daha 
beyit ayn, yeni beyitler ayrı yaşı- doğrwıu çoktan beri veh~etme
yor. Kimbilir? belki şimdiye ka- dim; fakat orta - ·halli bir kıyme
dar "Kandilli yilzerken uykular- tim olduğunu zannediyorum. Bu 
da - Mehtabı sUrükle<lik sular. da yoksa bilsinler ki kendilerini 
da" mısralannı daha ziyade neşe- istiye isUye aldabnadun, kendim 
li bir eda ile okumağa alıştığımız de aldandrm. Belki bu .sözlerimi 
içindir; halbuki yeni dört mısrada de: "Nurullah Ataç samimiyet 
keyfin hazzı değil, aşkın hüziln ve gösteriyor'' diye beğenebilirler; 
ıstırabla karı~:ın hazzı \'ar. bunda da edebiyat bulunduğunu, 

Biliyorum ki Yahya KPmal'in bir muharririn edebiyattan ne ka
bu yeni şiirini de beğenmiyen kim- dar kaçarsa kaçsın kurtulamadı 
scler var: onlara Reımn ... Yahya ğını,. bilakis edebiyattan kac;tık~ 
Kemal bunca senedir yudığı hal- edebıyııta saplandığını kcşfettikle
de yepy<ıni olmaktan çıkmadı ve ri giln ?enden ?ksinmesinler; çUn
bunun için de budalaların dlişman- kU o ı:un kendıleri de benim gibi, 
lığından kurtulamadı. Bununla, şi. yani bırer muharrir olacaklardır. 

,ll~~t~~~~~~~ 
beri beklediği bUytik gUn geldi. -

A 

L A LE 
.Fransız Yıldı7.larının en ııarlnğı güzel 

DANIELLE DARRIEUX'nün 
1940 ıeneıinde 

Kudretinin azameti, sesinin ateşi... Gllzelliğlnin 15fhrilc 
yarattığı tek tilnıl gösteriyor. 

KALP AGRISI 
Gifrlllen ... 1şitilen harikaların en azam~llisl... Fransız 

sinemn<·ılığının LAI,B nln zafer tacına l!A.Yc ettiği en 1u 
dide bir incisidir. 

İllh·e: n~nkll MlKt... Pnramımt ,Jurnal 
Bugün saat l' \'P 2.30 da tenzlH\tlı halk matineleri. 

• ı•ı..-.!~ Te1: •3595 rııııııımımım-ıımı • 

• r ~suı~n ASRi ~inemn~a p~ı~~~M~1~-. 
.Jl:ANt;'M'E l\IAO DOSAI.D .l ' TOM TA\"Lı:R'ln 

NELSON EDDY'nln 
yarattıklan en &1l:uıl ,.4! 

prkdı qk romanı 

• ~-ı•-••ooooaıaıınıın11111• 



( Baıtarafı 1 incide) 
bllyllk bir aUratıo yokuş ai$ gitme· 
~ bB.§lamI§tır. Şof'ôr direksiyonu iyi 
lrullanarak arabanın yolun iki tara· 
fmdald evlere çarpmasına mani ol
muıı yolun tenha. olması yti,zUnden 
bu sırada imıo.nca. bir zayiat olma... 
IDl§br. Fakat bUyUk süratıe trc.rnvay 
caddesine çılı:an lrnmyonu artık ida
reye muktedir olam(l.mı_ş ve ~rabayı 
Dillınababçe sarayum1 dıvarlarına 

çarptrnn~tır Eu ı;ırada bereket trıım 
YllY C&ddesinc!rm geçen ba.gk:ı. bir vn
J;;Ita olw::ı.clıtmden blr kar.a olmarnıe
tır. 

SUratı.e dıvara. çarpan kamyon par. 
çala.nmııı ve dıva.rda bir gedik acıl· 
IW§tır. Kamyonun üzerinde bulunan 
çöpgU Bekir müsademede h&vııya 

fırlıyarak yere düşmüş, ayağı kırıl· 

dJk:tan baş!ta mul1tclit yerlerinden 
ag-ır surette yaralanmıı;ıtır. Şoför HU 
~eyin n ya.nmda oturan çöpçU GUıel 
de ınuhtellt yerlerinden yaral:ı.nmı;r
Jardır. Ağır yaralı Bcldr baygın bir 
halele Beyoğlu hastanesine kaldın!· 

mıf, dJltır yarıılılar tedavi o.ltma. nlın 
m~lardır. Ka.za hakkında tahkikat 
;vaptlmaktadır. 

İstanbul tavla 
şampiyonluğu 
Müşabakalara 

başlandı 
Qıcuk Esirgeme kunımu taratın

dnn tertip edilen Iatanbul tavıe ram· 
plyonluğa mU.abalr.alarma dlin Mnt 
1IS d9 Qarwtkapıdtit Tl.\rk.l.stıı.n kıraat

haııeıalnde ba~l&nml§br. Millabaka?ar 
•kllı Dl.ıı&nda nihayet bulacaktır. 

:MU.!abakalar& 32 kl}l ~tırak etml§ 
ttr, dünkü karııiıışmalardn A grupun 
da Boğos, Mahmut, AU, OrhRll, B 
l'fUl'tmda th:mn, Ve~l. ŞengUI, Ke
nan, O grupund& l{~, Şevki, İlyas, 
Mu.!t.ara, D grupunda Mehmet, Ek
rem, ICapnl -ve Sallb:ıdd!.n galip gcl
rnfılerdtr. 

DUn gallp gelenler arasında o1an 
le!§!f Ke1'k1n Butprlstanlıdır, elinde 
l"Illbe tavla §&mplyonu olduğuna. da
l r "esika v;ırdır. l{ô.şl! dtln 1yt oyun
culardan eayıla.n :Mehmet ça ·~u ııd 
manı ve bir oyunla yenmiş, bir oyun 
oJ.şım venııe~Ur. 

Belediye temin 
etli yor 

Bütün gıda maddeleri 
bozuk değildir 

Gıda maddclerlnden alınan ııü _ 
.rı:ıunelerin çok bozuk çıkması rne. 
aeleshıi belediye erk&nmdan biri 
dnn §11 şekilde izah etm.iştir: 
"- Tahlil edilen ve bozuk çr _ 

lc:aD nUmuneler her hangi bir mad. 
denln heyeti umumiyeeinden alm • 
:ınış nilmunelor değildir, 

Belediye müfettişleri niimUDe n. 
lJrlarken herhangi bir madde bo
.mıt olamm t.abiatile tercih etmek 
ted:irler. Neticede de ekseriya nU.. 
muneleıin çoğunun bozukluğu tes. 
bit edilmektedir. Bu netice şehir_ 
deki bUtiln maddelerin bozuk ol • 
dufıma delAlet etmez ... 

Koordinasyon heyeti 
dün de toplandı 

Ankara, IG - Koorcllıı.ıı.syon 
heyeti bugiln Başvekalette, doktor 
Refik Saydamnı riyasetinde topla. 
ııara.k ruznamedeki meseleleri gö. 
rilşmtlş ve bazı kararlar wrmi,_ 
tlr. 

Mesut bir evlenme 

'Afrodit meselesinden Wodadaki heyelan 

çıkan davalar 
Afroclit isimli kitabın dava.sı gü- , İddia makamında. bulunan, mllddıı. 

rUldU~'il sıralarda, Cumhuriyet gaze- lumumt muavini Edip, nıer.kQr vean· 
te:-l lbrahim Hakkı Konyaltya ait ikin nereden alındığım t><>rdu. IHl•
olduğ"u kaydll • bar.~ veııU.aları neş- , met Mücil de btınu Eiö,Yliyenıiyeeeğl· 
rctml1 VI'\ lbra.him H:ctkkt cıı. gı:n:P.te ı ni ve ovvelce hiçblr yerde ne..~reılll 

aleyhUıo Lir d;ıva açmrştr. roernııı 'bulvnı.l::Jn cevabım ,·erdi. 
Dün, ll.'!liyo :.ıtrncı cezada bu dava.. :i.\'l:Uddciumumi ısrar etti: 

yn. bnktldr. Mahkemede Konyeıl1 ile •·- Vi"sHmlun ibraz etsinler, csn-
veklli F.tcı;1 nuhi, Cumhuriyet g:ı.ze- !la. dair mUta.le:ınuzt ancak o ?.anımı 

test ne~riyat ınUdüıü Hikmet :MUnif !:?rdedı?riz." 

vo vekilleri 1rf:ı.n Emin ve Suat Zl- Burada HlkmPt MUnlfin vakili lr-
y:ı hazrr bulunuyorı::_rdı. 
Konyaluım tııllr:ıcıı.a ti 

nıüddeiumumllik de da.v:ıı.ya 

Uzerlne, 
iştirak 

eylemi.~ buluntluğundan idcllanım:ıe o
lrundu. 1ddlanamcde, 20 . .2.910 taı'lhli 

Cumhuriyet gazetesinde yaptlan Deş. 
riyııtla., mııdı.Ytmalı.>wıa. tnylııi surc
We l(Doy&lınm teşhir edildiğl. ha.llun 
naza.n hakaret ve huswnetine ~ 
bırakıldığı, Konyalının gön<lerdlğt 
tekzibi ertesl gün ı.·c ayn! puntularla 
neşretmediği ya.zıla.rak, ne§riyat mü
dllrll hakkında matbuat kan.ununun 
21 ve 4!:ı lncl maddelert dela.letile ce
:ıa luınununır:ı. 480 inci maddastnın 

tntbikl isteniyordu. 
.Konyalı, i3Udasmdaltl .ı:özlerl tek. 

rar ettikten sonra.: 
- Davamı vekilim te~rib. edecektir, 

cledl \"e Etem Ruhi ııöze ba,el&clx: 
- MUekkillıu, A!rodit de.vumda 

verdiği rapor Qzerlnc garaz ve bınla. 
teahf,r cdUtnljtlr. Yapılan iıına.tlar va.
ki değildir. Kendi!finfn böyle veııika.
lan yoktur, Bunlar, nel'eden çık&rıl
nuşbr. Söylediğim glbl l!ladece hırs 

ve garazı 
Avuka~ ~dan sonra. mUekkili 

hakkmdıı. ~ ı •talde sözler söylccU; 
''Ktmyıılr memleket1m1':1n yegtı:ıe 

tarih Allmldlr. Birçok eserleri vardır. 
?\cışriyat aleminde tanımm§tır. Şlın· 

dl hiı;blr' gazete yaztlarmı kııbul et• 
mlyor. Kı:ındlırlnl mUrtecl, ve hain ııı. 
!atlle gösteriyorlar. Balbuki AtatUr· 
kttn 6ldUğü gUn mUekldllmJn yıızdığı 
:ya.:tı tarthtc eşıdzdir. Buna. . benzer 
sııtırlara anco.k Jan .J&k Ruaonun V<>l 
tere göııdercIJği mektupta. teııadU! 

edebiliriz, Kendisi 100.000 lira. kıy. 
met.indcdlı·. Mut.aza.rnr olan 1Jerefine 
mukabil &UGlul;u:dan 100-00 l!ranm 

hilkllm altına a]mm~smı ve tecziye• 
lerinl istlyonıın. .• 

Etem Ruhi bu arada kendisinden 
d~ balı.le bll.§lıınıış vo •'bf>__n cıınlt bir 
tarihim!,, clJycrek vaktlle . Lonclrada 
aııltanat aleyhlne çıkım bir gıı.zetenin 
aekreterliğlnt yapbğ:mı ve daha birçok 
i§lerde bulunduğunu söylem.J.ştır. 

HAkim, vekile saded hs.riclne çılt

mamal!IIlI tenblh ettikten sonra sözü 
Hikmet lmlnite verdi. 

- Biz bıı vesikaları hiçhlı:- müta
lea dermeyan etmeden neııTettlk. Hun 
Iar, tarlhl mahiyettedir. Tekztpnaıne. 
yi geç neşretmeJnlzln ııebebl d(', rıos· 
tada vaki olan gecikrnedlr. 

Sovyet - Japon 
hudut çarpışması 

(Batı.rafı 1 incide) 
ne §iddctli bir prote.sto vcrmiıı -
tir. 

Japon hükfuncti, Sakalin ada
sında Karafuto hududunda vuku
bulan ve iki Japon polisinin ya
ralarunasıru mudp olan yeni hu· 
dut hadisesini protesto etmekte· 
dir. 

Bu nuntakada vaziyet -çok ger· 
gin olmakta devam ediyor. 8 
marttanbcti demir ycllan müna. 
kalitı durmuıtur. 

Yugoalavyanın Ankara 
elçiliği müste§arı 

tın Emin sözo kıı.rı~tt: 

"- Cu.zetedı.>ki foto!rafiar hakiki 
ve:ı!kaların l•opyesidir. mzuen ba]lia 
vesHm tstem.-ğe nı:ı.hal yo!ctur. Bunlur 
yirmi scno evvel b:.ı saatte TUı·k şe
lı1tleriııln kn.ru akarlten, t:u faciayı 

''Hdzıı. min fazlı rnhbi,. diye ta,ırif 

eden şaluım el yazııudır. Bu veıti.kıı.!ar 

tarihe malolmU§tur . ., 
Mllddeiumum1 ı:nuavJ.nl: 

''- Tarihe malolmuJtur, clJyorla.r. 
G<:istersiııler. 

!rte.n Emlıı: 
- Hıınuz maledilm~mi,tlr, takat e

ıiPecğ'lı:. llir Cuıniımiyct tnüddelu
mumlllnin inkıl~b~ dU.şman olan bir 
yazı clava.mıda. !:az aöylrmek mecbu
riydinclc kıı.lını;, olmasını çok ellm 
bir' ttıSn.dül ıayarını.,. 
1ı1Uddeiumwn1 muavini bu &özleri 

Konyalıyı müda!Iı.a. etınesi :mahiyetin· 
de tel~ld edorek ~pto. geçirilmeslnt 
Lstcdi. Ha.kim IInUt, buna mahal ol· 
madrğmı stıyledl. MUddelumumt nıun
vmı mrıtl." edince hlldm ~ 
"- teıUırsenlz zabıt tutturunıu. 

nın:, biz de i§ittıklertmizi ıı6ylertz. 

.Ancıık mahkeme znptma geçirllnıeıe
rine Jllzum ;yoktur.,. 

Ve mUddelumumt muavini bunun 
üzerine ııu sözleri. söyledi; 
"- Avukat !rtan Emin bu da vııda 

mllddeiwnumt inlrıllp aleyhinde yazı· 
lan ya.zıları mUdatu etmek mevkii. 
ne dUamUııtUr, dedI. Yaln.r.z. kendile· 
rine auaa biWtrm•k •tcinı, ki ııu da
kikada iddia makamnu işgal etlen 
adam, Ata.türk devrinde yeti~ ve 
blltlln enerjisini, ya.ptlğı v~enJn 

kudretini ondan altru§ttr. Kendilerin
den ben de t~la .ııora.billrlm: 

Yiİnıl ısenedenbcrl tıı.ıudıkla.rı ve 
bildikleri inkılAp dU~ıı.nltğı ile mu. 
ca.dele vnz!!eSinl §imdiye kadar niçin 
goclktircllnlz? Türk n:ıilletinln tnlalll· 
ba düşman oia.n ada.uu yirmi sene 
evvel bUmesl. daha iyi olmaz ve ll· 
2:Il'llgelmez miydi 'l',. 

trfan Emin: 
"- Cevabı basiL Ve~k&lar el.lın1ıe 

ancak bugün ge~§ bulunuyor. Ylr· 
ml sene evvel neşretmeıı;lnl !:!tere.ilk 
tablt! .. ,. 

Netlce<Ie M.kim, :ınaznunl.Brın kenclJ 
ml1data.alan lç!.ıı tızcırln.do dıırdUklan 

vostk&larm nmllarmı ma.bkemeye lb. 
raz etmeleri için muhıı.kemcyi önU
mllzdekt. peı,embe gl!nllne bıraktı. 

Bayrak neden 
yarıya indirilmiş! 
Bu sa.ba.h Galata nhtumndan ge.. 

çenler, li.nıan sahil slhhiya r.ner _ 
kezi başhekimliği binuma. yarıya 
indirilmiş bir bayrak çekilmiş ol. 
duğwnı görmüşl~:r. 

Bundan pek ha.klr olarak hn.y _ 
retlere dii§en bazı vatandaşlar ga.. 
zetemize telefonla. müraca.a.t ede. 
rek mUli bir matem günü. olma
dtğl halde neden bayrağm bu va.. 
z.iyette bulımdtırıılduğunu öğren -
mek :i$t~lerdir. 

Yaptığmuz ta.hkikat.a göre, bay_ 
rağm lıCiyle ya.ııya indiri.lmesinç_ı 
gee~ki fırtuı.::ı. sebep olmuş, lıayr:ı._ 
ğr direğinde norm.al vıu.i.yette tu. 
tan e;ıki ip şiddetll .riiı:garlar te. 
liirile kopmu3tur. 

Efr müddettenberi Bclgl'adua bu- Dtra:Ctan sa.hil sih.biye merkezi 
lunan Yugoslavyanm Ankara sefa.- memurla.ruıın da ~arı dikknti 
rctl nı jsf;cşa.rı 'l'omıı Zeot bu sabah- cclb9<lilmr..si ~e ip tnmlr edi. 
ki konvans.lyonel trenile gelroi,tir~ lcrclt ı:a.at on buçuğa. doğru bay_ 

(Başım.aft 1 i:ıcidc) 
Geco ya:aıı devamlı '\'Q @c.detıi 

yağmurların teslıilc heyelan ; nde- 1 
hi çatlaklık artmr~ vo kayan topra
ğın bir kısmı yerinden koııarnk mut. 
uı, bir glirtiltU He denizo yuvarlan
nıı~tır. 

Burada bulunan bir e.ğaç ela dı::vril-

mıııtı.r. 'l ehlikcli r;a!ıanm be§ altı 

metro gerl!Jiııde evlnr '\'arcbr. 
Ev sahipleri, JıAcUseden r;o>k tcl~:Je. 

diişerck vaziycttc'ı kaymuımmlığt ha· 
b·~r<lar ctmışıerdir. 

E:awlmy kaym.altarm J(oııan bu ev. 
!er için Llr tclıllke .c.ıc\·cut oiup olma· 
dığmı tesp1t içiıı lı.'l.ji.'.;c ycrtne der· 
hru hlr ml;llcndls ~önderm.l~tir. 

Mıı.lQuuı.tına ıutira.ea.at etlit,;"iıniz 

l<ayuıalmm, lıcyelt.n:ı. m ruz kalan 
ııatllliıı bO§ arn.ziden ol b~nu, çnt· 
J;ıklıJm uzunıu~uıı 25 metre kadar 
olduğunu, be:ediyenin meseleyi ehem 
mlyetle gözö:ıUndo tutar.ık ke~i! ynp. 
Lırdıgmı, heycl4na m:ı.:ı1 olmak ilzcrc 
bug'Ülllerde bir sed dıvan in§aımıa 

ba§lanacağuı.ı, §imdilik o civardaki 
evler için t&l:ıllke mevcut olınadtğmı, 
f!laamafib ııon vazıyetin bugUnkU 
tetkikat neticesinde belli olacağı:nı 

ı;öylemlştlr. 

Diğer taraf.tan al!l.ka.da.r ev sıı.blp
l"'ri kendilc..'"1 için tehlikeli bir vazi
yet olduğunda ısrar ederek belediye
yi proU!ı:ıto etml.flerdir. HeyeJAnın 

devamr neUce~i ole.re.k evlerin yıkıl. 
masr. \·eya ha:ıa.l·ıı. uğraması hallnde 
belediyeden b1nlorce lira. zaramı 

tazm.lninl ı:ıUyorlar. 
Ancak belediye de bu vaziyet kar· 

~da. mUmktln olduğu kadar sllra.t 
le harekete gcçtlğl. !akat alelAde bir 
dıva.r iıı§asilo tehllke önlenemiyece· 
ği için esaslı bir set yaptmlması Jü. 
zum görlllmestnden tnıııa.a.tm gecikti • 
Sini blld!rmektedir. 

Heye!Anm devamı: yüzünden o civar 
daki halk evlerini tahllyeye ha.Ztrla· 
nıyorlar. Ev sahiplerinin bir kt8t111. 
belediyenin tetkJkaUle fazlA vakit 
kaybetmeal ytızünden zamanında 

tedbir alınamnd~ğıru sBylUyorl&r 

isvaç ve Norveç 
(Baıtara.fı 1 incide) 

kıl firnuı~ma, bir buçuk milyon 
dolar laymetinde 24 bom.bardımaı.1 
ta:ryareai V(l yedek aksanı aipa.rişl 
l"Crmi§tir •. Sipariş ~•zuuıw. t.efki1 
eden tayyareler saatte 400 kilomot 
re yapabilecek deniz tayyareleri.. 
dir. 

İtalya İzmir fuanna 
iştirak edecek 

İzmir, 16 (A.A.) - 1taı:ra. hü. 
kfu:ı;ı.eti, onuncu entcrııasyonal 1z • 
nıir fuarına iştirak edeceğini bil. 
dirmiştir. Geçeu sene inşı ettiri • 
len İtalyan pavyonunda. yeni bazı 
tadilit ve tevsia.t yaptlae&ktıT'. 

Amasyada şiddetli bir 
zelzele oldu 

Amasya. 16 (A.A.) - Dlin ge. 
ce saat 21,30 da şehrimizde olduk. 
ça !liddetli bir zelzele olmuştur • 
Ayni saatte Aydoğdu köyUııde de 
şiddetli bir :ı:elzele olmq ve bu 
köyde bir samanlık yıkılın.ıştır. 

Balayı için memleketi
mize gelen İngiliz çifti 

Yeni evlenmiş bir İngiliz çlftl bu 
sabahki sempıou chpresile §ehrlmize 
ı;;elmiştir. !.ı:ıgillı!: blr teknisyen olıı.a 

1nglliz yolcu ve zcvcefil Avrupadakl 
harp dolayrslle balayla.rmı bitıı.ra.! 

blr memlekette geçlrmeği kararlayt.ır 
dt.kla.rmt w TUrkiyeyt bunun için 
mUsalt bularak geldikierlnl söylemia
terdir. 

Esham ve tahvilat fi- 1 

yatları yükseliyor 
Tilrk borcu ta.hvillf?:ri ile hazıne 

bonoları aon gllnlerda yılkselnıefe 
başlanu§trr. ıstı: kurtı§ olan yüzde 
7,5 faizli 1935 ::ıenem TUrk borcu 
tahvilleri 1895 J..--urıışa. ve 'l75 kunı:ı 
olan 1934 ikinci teı·tip TUrk borcu 
tahvilleri da 8150 kurup çık~l.ır. 

!>38 yüzde be~ fa.ızU hazine bonola-
n da 100 kı.-ru;p1 yükşelm.i§tir. 

Romada ··nkü 
mühim müzakere! 

Amerika hariciye Müsteşa~!I 
Romadaki Alman elçisi de goı 
Ilouıa.. 17 - Amerika lıariciyc siya.si İt.alysn ~~ 

mü.steJarI Velsin dün İtalya kra. olan kanaate sartfu,;' ... 
lile mü.Ja.ka.tı kırk b<'~ da.kllia slir_ lel M.disoler ve 1:' ~~ 
mti(itür. Ve!s ?ılıısoltni ile de bir Fi:ı t.ıl!ın .Avru?l eW". 
.s.-ı:ıt ou .tlalrika göıii~il.!Jtür. Ay_ ri bi.r saflıJı. UıdıJJI "~.1' 
rıca Kont Ciano ile de mfilikatta Vclain cıııno, ~-
bulu.mnuştnr. ile yap~ gört~~~ 1 

Vcbı hariciye nezareti.ne geldik.. lıin Avrt~ ~ 
ten 15 dakika so:ıra Alnınnyanm kafi bir tesir b ~~ 
b_!i.~ük clçW \:on M'~c.lı:_~en de ha Velsin şimdi b.atP ')!. 
rıcı~c ne.L<ı.r.ctine geı.mıştir. 1 1 · ,__.._kmda ııı~Jıl 

T<' 1 t A'-_ l ·ı- w. _ -'· ı.filin. e c::rı lWA _ _:,,1 o..'İ,b 
~ ll.$3. u:wn : çıngı --J..IJ,il.U· . tek.-ıbil yaziyetleı.....-tıf'~ 

de bey;ın olundugı:na gorc, Alman ve mulıtam.el sulb ~ 
elçisinin hu ziyareti Vetsin mnıa_ ~ ti , __ ,_,_,cJA ~ ı1 
katile atakada.r değildir, ""''U:e ~ 0tdllb;J 

Fakat henilz kontrol edilemiyen reee.c vıwyette ecıurııe 
,.,.__ . 1 .. Alman --~-' fellerrlc beyan ~ 
u;u1 şayıa a.ı:a gore, acuu. ~ 

Ciano _ Vela mülikatmm cereyan Vel.s yarm Pa.?"~-
ettiği salona alıı:ı.ııuş ve orada bir bul edilecek ve ?J dl SJ 
çcYrek saat lralmışlrr. salı sa.ba.hr Kont& e#f 

.Amerlk.a.n hariciye müsteşa.mım yan vspurile P J 
Roınayı ikinci ziyareti hakkında edecektir. ~ J 

Polonyada bir. pasta 50 ~~ 
(Ba tatafı 1 incide) nı.eti çok dü~i,işt.ii!~' 

iea.bt geçecekleri ~t.a.raf menıle. Bir dolar an~ 
ketlerin bile tra.Mit yolcula.rtn vize da....-ik edilebiliyor· -oJtı 
muamelelerini uzabr.alan yüzün.. Hiçbir klmsenlll "'" 
den Viya.nada dört gün ka.lmı.~lar tiden fazla. sarf~~ ,.., 
ve çok sıkıntı çelmı.işlerdir, - edilmiyor. Şeket ' ~ .JJ 

Var§ovada bulunan daha 40 lığr dolayısile ~~-
Türk de seyahate hanrlatunc..kta. kaD3.Jmınltlr. ~ 'P'f 
dırlar. İzin alabilirlerse anayurda Ia.rm istifade~~ 
döneceklerdir. pasta.ha.nesinde JI." • .J. 

Polonyada tazyik çok arttmı:ın.u,_ 50 kurı.ıştur. , ~, 
!:U". ..Mayüj ve inzı."b&tt temin için Son zam~~~ 
poli:ı kılfi görülmlyerek her t:ara.fta. manyaya geçen r "'1 
jandarma namı altında birçok u. e.sli:eri hazır.frklıı! ~ ~ 
kcr bulwıdumluyor. ta.dır. Evvelce l'O:;J ~ 

Geceleri saat sekimen 50nra so.. lif taraflarma '..1 
kağa çikmak yasak edilmi,tlr. AL rl latala.r şimdi 'J~ 
man propaganda. filnlerini göste • lardır "J.J 
ren birkaç sinemadan başka bütiln Bnhusa mot0t10f"lro 

~~rleri ve .?Jl~ler kB. ::~ c=:~ 
~a.~n V~ov4cla.k,i opç:a binası geçmeleri yasak ~ ~ f 

vo tiyatrolar da dahil olduiu haL ya.İılr.r firara de~~~ 
de Polonyada!d bqlıca eğlence kat bunla.rm ~~ ~' 
yerleri i§gıı.l esn.a.smda yammş ve· ri çok gi.içlt"Sti~~ 
yeniden yaptmlmast için hiçbir te.. ha rlya.de Yu~A-" 
şebbüse de girlşllmem.iştir. tana ~-~ 

Halk, .Alm.a.n sinemalarına k1ı.rşI Alınan zabrtJıS!'~...tıt 
sessiz bir boykot yapmalrtad.Ir. Po. radyu!.:ı.n to~4ıf j 
lonyalı artistlerin çoğa kaçmışlar_ yo kullananlar ~~f 
dır. HUknınet aleyhinde en ufak ceza hllkfiınlerl \~ııl, 
bir hazırlığa veya sö.ı aöyleumcsL Polonyalıl.a!111 

bil dan '·'-Je-"eıı ._,_,.;.,ı ;/.~ ne e mey vermemek için hal wı. cu ızw..-

km ara.em& gizli polisler konul.. edilmiş, yahndile~J 'J 
muştur. serboıst dol~et' ıı: 

Ekıld Polon yanın parası olan Zlo bıra.k:ılınanu5, 8 
ti tedavillde olınakla beraber kly~ muşlardır. 

Admitecavüz pa!!1 
(8<1§.!arafr 1 incide) \ M~a, 16 < ~ 

Anuıterdam, 16 (A.A.) - mahfiller, so~-yct ~ lı 
''Röyter" Hitlerin Stalinle Mu- Rus lı&rbi neti~~/ 
solini)'i uzla~tınna.k için gayret- terine istın&d= ~ .J 
!erini arttu'aeağma intizar edil. •tinin yeni di!ıet· '/. 
m*tcdir. Zira böyle bir uztaş:r...a ın:=~ ~J 
Nazilerin Doğu· Cenup Avrupa- edllmekted!r: bit ,.o~ 
smdaki planJannm tahakkukunu ra.nıı bu aıyasetiJı ~ 
kolaylaşttra.c.aktır. olmak malıiyet:ııti ~~ 

Bu hususta. pek yakında Ber- d!r. Bu. sulh ~~" 
line gidecek olan Almanyanın nutıtı prldde t>l'Uli 
Mo~ova ~üyük el~sine talimat blde SovyetJel' cı- 1. 
verilecektir. ha.i'u& hu.BIJIU!'~ 

Berlinde iyi ma1Uma.t alan bi • ğt ttızumdaD JJ1 • 

Ura! mahfillerde söylendiği.ne gö- T rii ınatııııı i 
re, Hitlcr Rusyar.m yakında Ro- ~ <l - 'ıt>şsı ~ 
manya ve Türk.iye ile adernitecıı· kal ırv J>ıJ'l 
vüı: paktları imzalanacağını um.. .rrı e $0~, 
-~1-4.-d 16 _.. ~"' UJ.A~l.<I. ır. Jı..nlm.r&, JJ1 teiı~~~ 

Na.zi mahfillerinde, Sovyet ve bazı ınebu.sW' ~,.<J 
Romen hük:Uınetleri arasındaki lcrinb .refi tılC gcıı":ı 
g:..irüşmelerin çok ilerfodiği bildi- evrak mcclis

0
,.fla..tJ ".A 

a.dliye ve teş»->Ctt~-] 
rilmekte ve fakat Sovyetlcr Birli- menlerinden ~e 
ği ile Tiirl:ij-e arasmclaki görüt- encilınenEl hfı'V r.i1I cllİı 

GUmı1lk ve İnhlsa.rlsr >ekô.lcU :Ja
bık muamelAt müdilrU ve elyevm Il<
Usa.t vekMeti 1, dalre;;l :reisliği şube 
mUdllrlerlnden Fıızıl .Akyolun lterl· 
ınes1 Beria Akyol ile eski gazeteci ar
kada~larmıızdan ve elyevm !ktıııat 
vekAleU Ankara mıntakaSI sanayi ve 
lJ mntett)Jt Memduh Tezelln nikah 
meraaimleri, Ankara bP.J~dlye daire· 
ainde. glizide davetliler huzurunda 
~crıı kılmmrJtır. Genç evlllere saadet· 
lor tmnemıi ederi%. 

Ak,am trenlle Ankarayn. gidecek- , rağ:ı normal vaziyeti ii;.dc edile. 
tir. bll:mi."}tir. 

~ıııınıı~1~1111mııınıııımuııt~mııımımmımıımm~11111ımııın111~~•ıınıım111mııMnımııın~mınııınn~:W~ı;mmmıı~ıı~ıımııııı11~nıı~mımı1r~ 

Fransrz profesörünün 
konferansı 

melerin ilk safhadan dışarı ~rk • Bu te.zkcr<'le-"a.ıı 
• madığı te.s1im edihnck.tedir. dıt yi1zündeI1 ~' ıl 

Şimdi beyan ediliyor ki, Von dan.larI dols.Yen ~'. 

8 u 0 u N 1 Amerika ve Avrupada 5,ooo,ooo nüsha basıl~n~ 
~.~ L EK 1 dedikodusu bütün dünyayı saran bir romanın filmi! 

.., .. ....._l'mda .,.... 

Ci ~., 

~••••••c:: ..... ••••""'•••ca~~ 

ROSALiND RUSSELJ~ 

Anka.raı ı 7 (HU8llsi) - Şehri. 
ınizde bulq,nıın Fransız profesörü 
Siegfrid. dün akşam halke,inde 
ilk konfe.ransnu vemıi:}tir. 
Ağzına kadar dolm.u.~ bı.ılunn.n 

konfera.I!S sa.!ouun.:a.. Fran..cnz, Po. 
Ionya, t~vi,_;re ve ~nya sefir -
!eri de bulunu:rorı:u. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunwı balosu ROBER r. DONA r .. ~~~-~.;-~,·~-~-~ ~ Diln gece, Ta.lmiın ba!ıçesinde 

~··•·•···•••··••••.....,..•••·ır. Yeni gazinod:ı çocuk esirgeme ku. 
rtU!IU tıırafmdım b!r !ıalo ~~ 
tir. 

lllutlaılade heyecanlı ve mU!if.eıınA bil' menuu olan lııa film. ıdnemacıhfm blr§ahe11erldlr. Filme Uı\ve olAtak Saba.ha. kadar devam eden balo 

1 METRO JURNAL: En son harp ve dünya havadisleri =-~ i~k eğıen:c~i 0~mı~u~.,vau ~: vt. 

• -
ırmmııruıııınıın ıır•" . " . mi ı .ayet erkarule .,,ehnmızın U>..nıı:r.uş 
:ııınıı ıııııııı•nrfült,~ Dugfin snnt 11 de tenzf.IAtir matine ~ liii!imlll!llfmJ.-.,ı ~imnlaı.-r bnliıd:i bıılunuyoTlı:ıırnı. 

Ribentrop ~ Roma görfi§melerl va Urame edil ~ 
esnasında MuS-Oliniye Almanya rmki tefjk:ı1 efl1' , 
il:! Rosyarun Romen topraklarını • tii bıt ' Hamıye 1 
garanti etmeğe amade oldukları- ş:n çoeoı'< t 
ru bildi~. l.luoolini ise daha :J / 
k:ıt'i teminat isren:ıi~tir. işte AI- kunınııı;!,>) 
manya.tun Romanya. ile Rtcsya a- Gir~ 16 ~f. 
rasında a-demitccavüz paktının ~"\7el dflı·t. raa. tı~ 

lan fltl bln Jirll~ ... 4 tv ,J 
i:nzaaıllI tem.ine çalışmasının se- ~.....-- cP~ 
bcbi budur. sırgemc rı:n;ıt tJ ııJ 

ln:n ve uzuıı :'ı 11 ıı 
Hitl.:r, Türkiye ile Sovyetlcr ıt yılt-'lll 

arasında a.Jr:tedilecek bir ademi sa ro1s11 d~ ~ 
Fer.Aıın ~...ırtv0tl~tııı,J 

teeav\is paktnuıı ba§kaca. ehem- ta:rnUrl D:tU-'_.~ t (f 

miyeti olac.::ığı, zira böyle bk pak- 1aırU111un& tB >-e J'lluıı,, 
ttn Tilrkiye • Fransa • İngiliz dmı ve blJJ11 ye ol~ ' 
ittifakına kar;ı bir terazi va::i{esi , cuklaı'.DlS ~r . 
gi\r«t:ğİ fikrindedir. 1 n ı " t:'f'l'l1 
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H A B E R - Aqam PMtaw • 

f.'~\1rcn: Efdal NOGAN 

l\lll' l - 117 - . -s-
dar ~tısen rnüstchziyane: "Demek artık Hump 

ır zavallı ve aciz bile bana hürmet ebni-
..... S yecek,. dedi.,, 

Olünün dişleri ömrümde görmediğim bir tekilde
dir. On di§lerinin ikisi ba§ka insanların diılerin
den daha uzun, alt taraftaki diılerin altına kadar 

ile la"au kapağı üzerine kap:ısam 1 dım ediyor, ipin bofalan kı mını uzuyor. 
'1ıı,_ -.- r~ın ') B 
. --uqınc1a . ).1 ser er beni e:ıak kangallıyordu. 
~ın da ~·aptı~ın gibi kandıra _ Direk o k&dar bilyük bir kolay-

lıa <leı • lıkla yerınden ka kmıştı ki ikimiz 
ildıJe a olar.:k ona en tanın - de buna hayret t tmi~tik. Bucu;-ga 

itile: hit:ı~ ederek ters bir dımız yenı sıstem makineydı ve o 

t ~ l\urd La 
~ bı' rsen, dedim, zayıf 
ı. · r <ıc!arn • r. "OYle 1 ~ ı vuramam. Se • 

~t S<lr. O,dugunu ISe bi.iyonun. 

~Q d~ ı.;ak e~ .d~ .~nin_ ~yiiiğin 
~ eı;ı1y0 enctı tHlıgım ıçın ih -

h...'Ca ha~·. ~n ufak bır düş· 
~n v~nı g_öre~i.m seni 
ta -.ın l'etd · Şımdı, şu clur 

rıın k' e~ se.,; öyle kolay vu-
~~~ ı.e-'· s~ersen o kapağı in· 
~ §e!:>bus et ele l!ir dene 

~~.:-.:eoı 
~:..ı Ursa olsun geınime mü· "\.l._n se . , 
bal'ctnaın nı ınenediyorum. 

'

' ~ 1}'arak haykırdım: act. ı , . 
llnıış ~'11: !::iaıı~ı müktesep 

nunıa eıde c:iılen kaldırma k~v· 

veti müthiı;ti. Tabii o bucurbat bi
ze kuwet~ ne ı.:ıdar kaı:ınomyor 
sa me""1;ede <le o kaJar knyl,c-di· 
yora~. üırek ~udan ~ıı..tıkp ipin 
g~iişi daha fazla ya\'a ·lıyor \'C hu 
cu. -.ıa omen ı.aıyık aı tI} o:du. 

Direğin dip kısm1 güverte ıie 

aynı ş,evıyeye ge!ınce bocurgat ış ı 
Jemez oklu. llat<ımı anlamı tmı 

Sabı rsızlı!uı: 

- Bunu önceden düşunecek· 

tim, dedim şım:ii direği gerısın 

g~;i indirip : .ıiden çekmek lft· 
zım. 

- lpi direğ!n biraz a~ağısına 
bağ!a::ai' na .. ıı <.lİUr aca-~? 

Dununla beraber kedi t:.iyü ile 
balık kılçıklan cesedin herhalde 
insanlann oturduğ-.ı bır yerd ... n 
pek uzak bir yer o!mıyac:ı ·~na 

b!r delildir. Belki ci "m-da tir e\ in 
altında? Bu fikir lshigaya bir l'ıl· 
dırım gibi t.ehlr etmiş olacaktı, der
hal yeiinden fırladı. Birisini evin· 
de öldüren bir l::2til, cesedi emin 
bir zama:xla evinden uıaklaştıra· 
bilme' üzere. C\'İnd~ saklamaz mı? 
~\',ı.a ha!ii i. şa e.:i:mi~ Japon C\

i ·rı zaten ıkı direk üstünde durur
lar. Bu cın:- =n ::i:: t c:rnhi olduO:l'\.ı i
çin ka·-.uı f"di'm·~tir ,.e e,·Jcrin alt· 
ları h:ıvn:Jar bir ~luktur. Bu 
yerlerde bir P\-den balık çalan bir 
kedı, çaldığım buralarda ra'13t ra· 
bat ~·ı}emeı tl'i? 

Genç detektiv (1) amirinin göz· 
lcrinl kendisine dikti~ni gör<ln 
ce, kulaklarının arkasına kadar 

hah &ıbı benım gemim di-
sedıyorsun" . . L"ll' baska . r Sen şımdıye 

- Bunu evvela dü~tınınJiydiın 
Bu sözlc:le direl;ı tekrar wya 

indırclım ve ıpı IJıHız da!ıa aşa;rı •a 
bağladım. K.fı.!ı dinlenerek. l•~1 

tığ, a~arak tamam bir sa:ltlık bir 
me:.aiden sonra dırc~i. arlık daha 
fazla gitmiycceği bit noktaya ka· 
dar çeıttım. Onun ipe yalcın kısmı 
r.ai n:ıklıktan a~mı~. <lığ::r ucu 
gene suya doğru dı ·ilmi~ti. Otura· 
rak bir ça;·cın:ı. dü~ündü.m. Biraz 
sonra sevinçle' yerimdı:-n fırladım. 

r;;f0i,~~~ı..L::~~~~~~~-;;-~,-.,_.... . 
Hmıril'(' • Prrlcv11i·•11Z,· 1am,1;•ı: Li.se:;l tıc Ilaydarpa§a ftıl.'lmlan 

kızardı. Çünkü a.mirinin emrim 
almazdan e-.'Vel ayağa kalkmt§lı, 
yani yenr.den fırlamıştı ki, bu da 
ananey~. &dete muhalif a~·ıp bir 
hareketti. Fakat amiri aizıru açtı: 

~~t fllük lariıe olan münasebet 
~r ~ teSep haklara zerre 
~i ııe:.lllrniYet vermedin ki. 
~tnı.ı :ın SCnin hakkını tanı
~ liözjnu· zannediyorsWl? 

&.:.:nn1n e~ SÖYierken Jwnbar 
'4f(lu~ a tına Yürümüştüm ve 

.. ıy0• Yerden onun yüzünü 
·dı .... ..., ... 

lllıi ~ ....... ı uıünde, onu 
~ .. ,ı &o~ı-ı. k ... 
ı;~ard ""'•111 Yere· seyrettıgım 
~,"' Va~ an Çok farklı bir ifade
~~ &ö

1
•
1 

B_u boşluk kırpmadan 
\,': ~ışt~ et'ile büsbütün kuv· 
Ilı değud': O, g5rü!mesi ho' bir 
~ı. 

'~ctne: 
\~\'allı "eartr~ H~p ~ 

r~i•·sı-ı. !clı bıle bana bur 
fiı. _-·~......:?ı;, A._,,. ' 
.""lla }' '-'CU), 

~l ~tutu aınıı sesindeydi. YUzü 
~;ı... nu \'e manasızlığını 
.·~ -cı. etti 

re. bır g;;ı~ 
· ~Clt \'akfesinden son-

~ ~İlıtl 
~<hlll. Stıııı Mis Briister, dedi. 

~t '1att4 i:;: hiç patırdı et· 
~ ~ôııer; ıldamanu§U bile. 
a kaırnı, ilde hafif bTr rilyet 

- Buldum! diye b.:ıJ;ırdım. lpı 
direğin ortalarındaki mu-.aıene 

noktasına bağlamalıyım. I lem ~m 
di öğrenmekte olduğumuz şeyler i· 
lin mütebaki kısmında çok işımize 
yarıyacak. 

Direği bir defa daha suya in· 
dirdim. Bu sefer de muvaz.ene nok
tasını yant" be!aplMDJJtırn. Di• 
ği tekrar çektiğim vakit tepesj dip 
kısmından yukarı geldi. Modun 
yüzündeki ne\'lllidıyi silmek içın 

güldüm \'e o \G.Zİyette İ§im.İZİ gö
re~iJec.eAimizj söyledim. 

Şereı stC4dında: 
n:ın havanın yağmurlu oJma

sma r~cl1ııC'n mektebliler nra -
sında.ki futbol n1ilsabnkalarma 
devam edilmiştir. Şeref stadın
da gürii..., ilk ve son müsabakası 
nı Bogazid ile Tic:ırct liseleri 
vapmışlardtr . 
. BoGAZ1Çt • TİCARET 3-0 

Hnkem Necdet Gezenin ida -
resinde oyro.nan oyuna Boğa7jç 
liler soldan yantıkları seri bir 
hücumla ba;J::ıdıl:ır. 

DJha ilk dı;; 'dknlarda bakimi. 
veti ellerine alarak Ticaret ka
İesini s.!lneı.:r·yorlard1. 15 inci 
dakikada soldan ynptıklan gii -
?.el bir hücumda. Nivuinfn aya
ğı;ı,·la ilk g-ollcrini kazandılar. 

Dakikalar ilerle::ll~ce ovuna 
Bo~azi~li er claha zh'ide hAkim 
oldular. 1<.,akat T.lcaret kalec.'>i -
nitı ~1 ku.rtarışla.n Boğaziçi 
muhacimlerinin fazla gol yap 
mal~rma mlıni oluyrırdu. 

Mac bu şeldlde cie·:am eder -
ken 25 inci dakikada yine Niya· 
zi vasıtasivle ikinci Fayılnrını 
yapan Bo:fazlçliler birinci dev • 
reyi ~-O ~alib bitirdiler. 

İkinci devrede bir gol d:thıı 
ya'Dmağa muvaffak olan Boğa. 
zir.IUer müsabakayı 3-0 kazan -
dılar. 

Bu ~tadda gilniln ikinci mU • 

sabakns: Vefa ile 8anat nıekte
bi arasında vapılacaktı. 1'"'akat 
sanat mektebi takımı ıınhay:ı 
çıkmadığından Vefahlar hük • 
men l:'alıb addedildiler. 

Talıs;m stadında: 
HA YRll"E- PERTEVNİY AL3.1 

DUn Taksim sta dm:in dn. nıe k 
tepliler m:ıçlar:..,a devam edildi. 
Bu stadda günün ilk ır.aç:mı 
Hayriye ile Pertevnlyal liseleri 
arasında oynandı. 

Milsabak::ınm ilk devresi her 
iki tarafın karşılıklı yapttlcları 
birer sayı ile bera~re netice • 
lendi. 

!kinci devre daha il!tün bir 
oyun tutturan Hayriyeliler arka 
ıırkava iki gol daha ntnrak sa
badan 3-1 galib cıkWar. 
HAYDARPAŞA.fST. I ... iSESf~1 

Bu stadda ikinci mUsaba.ka 
Havdarpa.~a ile leta.nbul lisesi 
arasında oynandı. Hakem Ah -
met Adem. 

tık de\Te Havdarpaşa ç.ok hft.
kim bir oyun ovmı.dı ve iki gol 
ntara!t de\-reyi 2-0 ~alib bitir • 
di. 

!kinci davı-ede Haydarpaşalı . 
!arın nttıih bir ı:;ole mukabil 1s
ta11bul liseliler de bir gol atlı . 
lar ve müsabaka 4-1 Hnydar
Pa§anm galibiyetilc bitti. 

" - Bir şey mi söylemek isti· 
yorsun, lshiaa San?.. dedi. 

- "Buyurduğunuz gibi, 1,, 
Hidekichi muavininin sevincin· 

den bütün çehresinin güldüğünü 

gördü, fakat elini kaldırarak: 
"- Bu fikrinizin de bizi ileri 

göt\ircmiyeceğinden korkanm .•. 
Yahut bütün Tokyonun evlerinin 
altlarında balık kılçığı mı arata· 
caksmız? Hayır, hayır, biz evvela 
maktulün klın olduğuıuı tespit et· 
meliyiz ve anc.ak burulan 90nr3 
katilleri de elde edebi!iri.ı. Olünün 
djc;\eri nazan dikkatinizi celbetme-

" dimi? 
- "Hayır. bununla beraber bu 

noktayı muayene bile etmeyi dü· 
~ünmediml., 

~tene ~Ydı? Yoksa yavaş 
~ g nn~e mi ba~lryor-

Ona g~ dediğım vakit bocur 
eadı nasıl gev~eteceğini göstererek 
direği ellerimle bastırmak saretile 
düzeltmcğe ve böylece güverteye 
almağa uğra~tımsa da bütün gay· 
retlerime rağmen muvaffak olama
dıın. Direk gene suya dü~til. Onu 
Ukrar eski vaziyetine çektim; çün 
kil aklıma yeni bir ~Y gelmişti. 

~~~~-<>'----~~~-

"Ama, ben onu düşündüm ts
higa San,. ve kendisinin bu sözle· 
rinde bir tenkit anlaşılıyordu ki, 
lshigayı gene kızarttı. Hidekichi 
devamla "\-e ölünün dişleri benim 
ömrümde görmediğim bir ~ilde
dir. On di~!erinin ikisi başka insan 
ların di~lerineen daha pek uzun. 
o kadar uzun ki, üst dişler hattfi 
alt taraftaki dişlerin allına kadar 
uzuyor. Biz §imdi bu di~lerin mo· 
cillerini yaptıracağız ve Tokyoda 
bulunan tekmil dişçilere görıderece 
ğiz. Bunlardan birisi ölünün dişle
riy:e meşgul olmuşsa, bu adamı 
herhalde tanıyacak!,. 

'' l::P \'trdi: 
~~~ ~riın. Siz nasılsı· 
, ~u ne ? Benim burada 

tiı ... ~ }\ef~ ~~ bildiniz? 
~~ ~ lliıı t§ittim.. Hump 
,ı~? oluyor. Ne dersiniz 

~bana 

Yeni planllllJ mevkii tatbika 
korken yanımıza Kurt Larscn gel· 
di. Sadece seıamlaşmakfa iktifa et· 
tik. Göz!eri gönnemesine raimen 
faaliyet sahammn haricinde par
maklığa oturarak bOtiln }"aptJkla· 
nmı çıkan seslerle takip etti. 

1 ekirdağında spor 
Halkevi tarafından mükafatlı sari 

n1üsabakalar tertip ed~ltli 
lshiga başının iğdi ,.e nasıl o

lupt da böyle mühim bir noktayı 
göremediğine utandı ve g~ k!J?k.ır 
mızı kosıldi. Bu da belkı bırrok 

~'~il' ~~siYenık: 
~~ ... ,,_ < 11• Kendisini za·' s· ~ıcı ta ~ ıı onu nı.ıruronun ki. 

tv\ttJden görmeliydi· 
t 

rq ~!!· &ene k 
San ""1eriy<>r . urt Larsen, ken· 
~ b·ta bana ı:f •Ye rnınJdandım. 

, ; Sesle: tap etti ve tehdit· 
. ... ~ltrar A.1 • 

'l.tf '""IYo 
)j oı ~Yi Oldur.~ ~Jump, de-
ıta ~. ~'U gıbı bıraksan 

}'retle 
'~11 ..... SOrdlUrı· '1 "'"'dan • 
, li~~ i;:n~rnağı siz de 
~~ ~al'lr, ben ~ıYor musunuz? 
~l?l. Utada ölmek ni

laı..~ 'Vi ~--
·~ta ~·ıa biz d .... 

Yen~ eılhı .. dedim ve 
ba§ladıın. 

ikinci bir rnakar~dan i~tifade e- 1 

derek direği güverteye almağa mu· 
va!fak oldum. Saatime ~tır.1. 

Tam on ikiydi. Sırtrn1 ağrıyordu 
ve ço!< yorgun ,.e açtım. Bütün 
bir sabahın m~ı:;aisl gliverted~ yat· 
makta olan tek bir direkten ibaret· 
ti. Giri~tiğimiz işin vüsatini ilk 
defa olarak o zaman anladım. U· 
kin bir taraftan da bilgim artıyor· 
du. Oğ!eden sonra sabahkinden 
çok daha f azta i~ görebilecektim. 
Ve öyle de o!du. lştiha ile yenen 
bır )'emekle dinlenmiş ve yeniden 
kuvvetlenmiş olarak saat birde 
iş ba51na döndük. 

(Devamı nr) 

Tekhdzğ, (Huauıi) - Şehri. 

m.izdc 17 marttan mayış 501mna 
kads.r devam etmek üzer.: pro. 
gramlı spor mü;abal:alan tertip 
cı:itmiştir. 

KZR KOŞULARI 
Bu kO§ular dört dcfn olnıak 

üzere aşağıda tesbit edilen ta. 
rih ve me:.a!el:r üıı:e:i~<l~n yapı. 
la:aktır: 

ı 7 mart: 3 kilometre, 
31 mart: 4 kilometre, 
14 Nisan: 5 kilometre, 
28 Nisan: 6 kilometre. 

SIKLET ATMA 
Eu müs3bakalıır 24 mart, 1 

nisan, 2 l nisan tarihleri..,cle ol. 
malt üzere üç defa yapılacaktır. 

Gfille ile yapılacak olan bu mii • 
ı;abcıkaya girenler arasında birin. 

• "' "' ci.. ikinci gelenlere muhtelif mil-
~ l\ısıM kUatlar veril ~cektir. 
,~~i ıUn . - XXxy k HALA TA TIRMANMA 
ltfııı! \'e htr ~ek YU\'aJan temiz· As erı· Bu müsab;ıka 28 nisan pazar 
~ h~:itlıbUkl Y hazır olarak ba· 1 günil yapılacaktır. Müsabakaya 
~ boandJk.ag;ı.: e~ıniye çekme ~ hem halkcvi merkezleri ve hem 

~ ~ab}·!U Otuz ka: babafingo· ı ~ a mu s de köy yuvaları gireceklerdir. 
t'~ ot Pro\'a ~:len uzun- A) Müsabakanın icrıı tarzı; 
Ilı~~ lcadtrne çubuğunun ise 1 B) Altı metrelik halata yuka. 
~lt. :al'l bu iki Ya~ındı. Niy~· Herkese lazım olan rısına kadar gayri muntazam O-

~' b~ tPe~ec dırek"ten rap· mühım eser Jarak çıkauk ve ineceklere (a -
·~llCtı~R":tır Jla1a §a,ırtıcı bir işti yaklarllc halattan istiane etınck. 
.. ~tO\P a "e .... ~&anın bir V . k t 
,.~ a tub '-ll~er u ucunu enı ÇI 1 , siıin> birer süveter. 
~ b.._ ... , U~u CUnu da gab- 1 C) Ayni balata ayaklan açma-

~tıctnı n dibine bağla· i.'i'ı~ )l'lrl: \AKJ1 ıuıatıt"'' ' dan muııtanm olarck yalnız kol 

~ l.t:ı~; ·"•••••••••••ı lruvwtile çıkacak ve ineceklere: 

hllkcvi ;ehirli ve kasabalıya bi .. 
rer çift ayakkabı, köylülere, bL 
rer 1 öylü elbisesi mUkc\fat veri -
lecelı.:tir. 

Bu müsabakada derece ve bi. 
rincilik matlüp değildir. Halata 
yukarıda izah edildiği gibi ~ık. 
rnak csa~tır. 

ATIŞ ,\!USABAKASI 
Bu mü:ıabakıı nisanın 12 inci 

p.ızar giı ... ü yapılacaktır, 
Atış istinatsu olarak ayaktı, 

ve 50 meteden olacak be~ mer. 
mi atılacaktır. 

Hallcev. kendi atıcılan arasın. 
da en.iyi atan 10 lrl§ilik bir takı. 
mı müsabal:aya so!{acaktır. l O 
kiJ!den a.z kişi ile iştirak eden 
halkevlerinin müsabakası mute -
ber değHdir. 

dclildi. ı lele evvel ki fikrine ne ka • 
dar mağrur olmu~tu. Evet, o ka· 
dar mahcup olmu~tu ki, bir kelime 
söyliyecek kuvveti yoktu. 

Müfettiş Hidekichi elini kaldır· 
dt \·e: 

_ "İ§itiyor musunuz, lshiga 
San, gene şarkı söylüyor.. . 

Uç gündenberi hastaydı.. dedı. 
Sonra yava~ ya\-aş yerinden kalka· 
rak dıvara do~ ilerledi. Elini kal 
dırdı. Oı\'arda asılı küçük bir ka· 
fesi aldı. Bunun içinde )'C~il yaı>: 
r.ı!<lar arasında bir ağustosböce~ı 
dolaşıyordu. 

Atı§lar matbu hedef levhaları- ve ü~ilocü gelen balkcvine par -
na yapılacak ve rnüsabaka,ra İf- tice mUnasip mükafat verilecek -
tirak eden atıcılann attıklalı be. · 

tır. 
def levhalarının kenarına isimle-
ri ve vurus dereceleri yazılarak ESKRiM MOSABAKASI 
halkevl sp;r komitesi tarafın. A) Sün;li mübareze müaaba. 
dan zarflanıp doğruca kapalı ve kaıı mayısın S inci günU yapı· 
mühürlü olarak Anl:arada C. H. lacaktır. Bu müsabakaya halkevi 
P. genel ae!tretcrliği VL Ct. bil- mensupları ve köy yuvalan gi. 

receklerdir. MUsabakaya ittirak roau adına gönderilecektir. 
Parti genel merkezince terttp edenler U den az oluna mute. 

edilecek bir jüri heyeti vasıtn5l. her değildir. )füşabaka eonunda 
le iştirak e<len halkevlerinin be. birinciden ~Uneilye. ka~ dere. 
heriniıl atıcılarından birinciden ee alıtnlara halkev~ §ehirli ve 
Uçüncüyc kadar olanlanna ve köyliUe.re bi~er çıft ayakk&bl 

·-~- c...ı--= •• Udnd mtıldfat .. ~. ayrıu ~ PiS~ , 

Bu böceğin şarkı eöylemesi mü· 
f ettişi ~endirdi. Bu mC!Cle hak· 
kında fikrini daha ziyade etraflı
ca anlatmaya başladı. 

- "Bizim \'azifemizi güçlqti
ren nokta, bizim ne ölüyü. ne ka· 
tili v~ ne de bu cinayetin sebebi
ni bilm:!<l•ğimizdir. Biz herhalde 
r.~mdan emin o!malryıı ki, kntil bir 
~a· a:ıcı değil bir Japondur. Olü· 
mın r.:ıf::ı:;ı hekimın raporuna göre 
bır \'Uruşta govdec;inden aynlmıf. 
Beyaz ~ytanlar ba~a türlü öldü· 
rürier. \'n!mz :,ipponun. bir oğlu, 
bir çccuğu uzun bir k,lıcı idare 
etmec:ini bilir \'C anlar .. ,, 

''Oylc ise, katilin pek rakı
nmdayı::!,. 

-" Evet, pek az bir pa:çacık, 
dostum. Tokyoda binlerce erkek· 
ler bu l\enda - düellosunu bilirler. 
Bunlar da bizim halkımızın ence" 
:.;ur \'e en kuweUileridir. Evet, 
işte bunlar içinde ve Samrai .;~:; 
ruhunu ta~ıyan bir Japonun böyle 
bir cinayet i~lediğinc pek miitces· 
siflml,, 

lshiga funirine bu hususta hak 
\'cımeye mecbur oldu. O da sözü 
geçen Kenda - düellosunu bili)·or 
ve kılıcını da pek kuweUi idare 
edebiliyordu. Bunu milyonlarca 
Japon blli)·ordu. Simdi kimi zan 
altına alabileceklerdi. 

Maktulün kim olduğu tespit e
dilemeyince, katili bulmak pek 
güç olacaktı. 

MUDüRtYETl'E BlR ŞEY 

YOLUNDA DEGlL. 

Müdüriyette hıcr ıubede ijlet
yolunda gidiyordu, yalnız cinayet 
pııbesinde bir eeY vardı, bu da a· 
sabilik gibi bir eeydi. Gerginlik ha· 
rid delil. dahilfydi ,.e Tamaooi 
cinayetiyle al~sı olan herkese 
bu asabtıik bulaşmı§lı. Herhalde 
müdüriyette bir ~ yolunda cit
miyordu. Hiçbir kimse bundan 
bahsetmek istemiyor, hiçbir kim8e 
buna dair bir kelime bile söyle· 
me.k istemiyordu. Fakat bu mesele 
mevcuttu ve gittikçe bü)rüınekte 

\'e herkesi rahatsız etmekte idi. 
Mesele gittikse büyüyordu. Çün
kü kimse bu cinayeti tenvir ede
memi§ti. Her tarafta miltebesaim 
simalar görülmekte, tatlı ve nazik 
diller i~itilmekt!. hürmetli iiil· 
meler ~·apılmakta, kapılar bile ses· 
6izce kapanmaktaydı. Meseleyi bir 
mücadele. bir aksilik halletmio ola· 
caktı. Fakat ne gezer. Herkes na· 
ıik ,.e kibardı. Çünkü burası Ja• 
ponra idi, hürmet \'e itaat mem· 
leketıydi , .e birisini ho~una gitmi· 
recek bir kelime bile görü!ülmiyor 
du. 

(Devamı nr) 
(1) Sivil poli& nıcmuru. 

Cezalandırılan 

futbolcular 
Beden Terbiyai htanbuJ lıöl

tcıi batkanbf1cıc1an: 

Aşağ:da adları, soy adlan, 
klüpleri ve bölge •icil aayılan 

yazılı bulunan idmancılara ltti. 
rak ettikleri müaabakalardakl ıui 
hareketlerinden dol&yı hizalann • 
da yazılı müddetler için cenet 
direlctlSrtutllmüz tarafmdan ınll. 
ubaka boykotu cezalan vcrilrni! 
tir. 

Klilplcrin ve . hakemlerin bu 
futbolcuları ceza müddeti içinde 
müsabakalara i§tim ettirmeme. 
teri lüzumu tebliğ olunur. 

Bq.iktat klübnnden 50 Hakkı 
Yeten; 11.3-1940 tarihinden !ti. 
1 aren 2 ay, Bcyoğluapor ktfl. 
bünde:ı 1865 Koço Kondidis 
21.2.ı~o u.rihinden itibar~n ı 
ay. 



İhtiyat yoklamasına 

davet 
1'"at1h &ıkerllk Şobefıinden: 
1 - Her sene mutat olan ihtiyat 

yoklamasına 20 mart 940 çarvamba 
gUnUnden itibaren b:L§lanacaktır. 

:: - Yoklamalar doğum, doğum 

yapılacak ve her mUkellet bizzat yok. 
la.masmı yaptıracaktır. 

3 - Yoklama (ho.ttanm cumartesi 
gUnU hariç olmak üzere) pazartesi, 
salı, ç:ı.rşamba, perg;embe ve cuma 
günleri sabah saat dokuzdan saat 
on 1k1ye kadar dc•am edecektir. 

4 - Öğleden sonra §Ube kendi 
f§lerlle ID"'fg"UI olacağından her ne 
sebeple olursa olsun yoklama tçln mu 
racaat kabul edllmlyecektlr. 

15 - Şubede izdihama meydan ver. 
memek ve mükellefleri uzun müddet 
!~inden alıkoymamak için vukubula.. 
cak mUracaatlar gazetelerdeki llAna 
göre yapılacaktır. 

6 - llıln olunan doğumlulardan 
ba§kasmın müracaatı kabul edilmf • 
yeccktfr. 

311 Do,..,ıoılular: 
20 Mart U40 Çarşamba 
21 Mart 940 Perşembe 
22 Mart 940 Cuma 
25 Mart 940 Pazartesi 

312 Doğumlul:ır: 
26 Mart 040 Salı 
27 Mart 940 Çarşamba 
28 Mart 940 Perşembe 
29 Mart 940 Cuma 

• • • 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
l - Şubemizde Jmyıtlı ihtiyat era. 

tm senelik mutat yoklamaları 20 
mart 940 tarihinden lt1baren başla • 
nacakbr. 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye 
kadar devam edecek saat 12 den son_ 
ra gelenlerle kendi doğumlarına. alt 
gUnlerde gelmlyenlerin müracaatları 

kabul edilmiyecektir. 
3 - Yoklamalara nUfus cUzdanla. 

rı, askert veslkalarile behemehal her 
11ıı.hıs kendisi müracaat edecektir. 
Muhacir ve sair suretle §Ubeye ka • 
yıtla.ncı yaptırmamış olanlarla yok. 
lama kaçağı bakaynda kalmıı olan
ların da kendi doğumları gUnUncle mu 
racat etmeleri. 

A - 311 Doğumluların yoklama 
;-Unlerl: 

20 Mart 940 c;:arıamba gUnU Alem
dar ve Eminönü merkez nahiyesi, 

21 mart 940 pel'f1embe gUnU Kum. 
kapı nahiyesi, 22 mart cuma gUnU 
KUçUkpazar ve Beyazıt nahiyesi. 

B - 312 dotumlularm yoklama 
ctınlerl: 

25 mart 940 pazartesi gUnU Alem· 
dar ve EmlnönU merkez nahiyesi, 

26 mart 940 salı gUnll Kumkapı 

nahiye!!, 27 mart 940 c;:argamba gü. 
nU KUçllkpazar ve Beyazıt nahiyesi. 

O - Diğer doğumlularm yokllUDI\ 
silnleri ayrıca llAn edilecektir. 

• * • 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubeıılnden: 
1 - Şubemize mensup fhtyat era. 

tm kanuni ve mutat yoklamaama 20 
mart 940 snbahmclan itibaren şube • 
mlz binasında baıılanacaktır. 

2 - lzdlham ve beklemelere maııl 
olmak için yoklamalar, her doğumun 
kendl.aine tahsis edilen ve aıağıda 

göeterilen günlerde öğleden evvel ve 
aonra yapılacaktır. 

A - 311 doğumlulardan Beyoğlu 
ve Galata nahlyeleri 9hartm 20 sinde, 
T&kalm ve Şişli nahiyeleri yirmi iki. 
alnde, Kasımpa.,a ve Hasköy nahiye_ 
Jerl ylrml dördünde. 

B - 31?. doğUmlulardan Beyoğlu 

ve Galata nahiyesi martın yirmi al· 
tısında, Taksim ve Şişli nahiyeleri 
yirmi sekizinde, Hasköy ve Kasnn -
paşa otuz birinde. 

3 - Diğer doğumlu erat ile Ke _ 
mcrburgaz nahiyesi yoklamasının 

hangi günlerde yapılacağ"ı ayrıca UAn 
edlleceltUr. 

4 - Herku yoklamaya mutlaka 
kendtaı gelecek ve nllfus hüviyet cllz
danı, terhis veya ihtiyat veaikaamı 

ıoförler de ehllyetnamelerlni berabe. 
rtnde getirecektir. 

15 - İstanbul dı§mda ikamet eden. 
Jerln bulunduklan yerlerdekl ıubelere 
müracaat etmeleri veya yoklama def 
ter nwnaramı.~ yazmak suretlle ıu • 
bemlze mektup göndermeleri 111.n o • 
ıunur. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞEHlR TlYATROSU 
Tepeba~t dram kısmı: G 

GQndllz 15,30 da 
AJqam 20,30 da 
O KADIN .. 

• • • 
Komecll kımıı: GUndUz 15,30 da, ak. 
ıam 20,30 da Herkes Kendi ynln~ 

---0-

llALI{ OPt.:RF.Tt 
Pazar matine 4 d 

Gece 9 da 
Yeni operet 3 perd 
Yonoa Bey Duymaa:n 

zoao Dalmaala 

---o-
ALEMDAR Sineması 

l - Şehvet Kurbanı 
2-MikiMavı 

'f7 M A. RT-l~~ 
ı - t2!2!2! ~ 

5=ı~ını,-·T-ü·r·k-iy-e-·C-u_m_h-~~e·t·i-~ 1 ~ 
Sabah, öğle ve akşam het' 

Ziraat Bankası yemektensonragünde3d8' 
MUHAFAZA 

El>tYOR? 
10 Seaelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın - hatta 40 tan yukarı 
olanlar bile • açık, taze ve ku· 
sursuz bir tene, gen~ kızların bi. 
le iftihar edebileceği nermin ve 
yumu!'lk bir cilde malik olabi
lirler. Bunu, Tokalon ile teda.,ri, 
· günde 3 dakika • 10 günde ga. 
ranti edebilir. 

Her akşar:ı yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renkte· 
ki Tokalon krembi kullanınız. 

Terkibinde Viyana üniversitesin.n 
meııhur bir profesörü tarafından 
keşif ve ''BtOCEL" tabir edilen ı 

kıymc:tli gençlik cevheri vardır. 
Siz uyurken cildinizi besler re 
gençleştirir. Buruşuklukları gide. 
rir. Her sabah da yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla· 
nınız. Siyah benleri eritir ve açık 
mesameleri sıklaştırır ve cil. 
di yumuptıp gençle§tirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edecekıiniz. 

17-3-940 Pazar 
12,30 Program ve memleket saat 

ayan, 12,35 Ajana ve meteoroloji ha

berleri, 12,~ Müzik: Ankara Radyo. 
su KUme 11es ve saz heyeti, lclıı.re e. 
den: Keaut Cemil, 13,30 • 14 Müzik: 
KllçUk orkeatra, 18 Program ve rnem 
leket saat ayan, 18,l> MUzlk: Radyo 
Caz Orkestrası, 18,30 Çocuk saati. 
18,55 Serbeat saat, 19,10 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji ha ~ 
berleri, 19,30 MUzlk. Çalanlar: Ru _ 
ten Kam, Vecihe, Reııat Erer, lzzet
tln Ökte. ı - Okuyan: Necmi Rlza 
Alu.skan, Semahat Özdenses, 20,15 1 
Konuıma (Tarihten saytalar), 20,30 'ı 
Müzik: Fa.sıl heyeti, 21,115 MUzik: o. 
da mUzlğt: 21,55 Mllzlk: Melodiler ) 
(Pi.) 22.15 Memleket saat ayarı, a -
jans haberleri, ziraat, esham, tahvl_ 
IAt, kambiyo, nukut borsuı t fiyat) 
22,30 Ajana spor servisi, 22,40 MU • 
zik: Cazband (Pl.) 23,25 - 23,30 Ya_ 
rmkl program ve kapanı~. 

htanbul ikinci iflas 
luğuudan: 

Memur. 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası o A ı• M A R A oy ol I N 
Şube ve Ajans adedi: 265 1 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramive Verivor 
Ziraat Uankasm<la kumbaralı ,.o ihbarsız tasarnıf hesapla. 
rm(ln. en nz 50 ~irnsı buhın:mlara senetle 4 (]Cfa çekilecek 

kur'a ile a7ağıdakl ııli\na ~üre ikramiye (ltığıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 

500 ,, 2.000 " 
4 " 

2;;0 ,, 1.000 
" 

40 " 
100 " 

4.000 " 
100 .. 50 " 

5.000 .. 
120 " 

40 .. 4.800 " 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içlnclc 50 
lil'adan aşağı dtışm1yenlere ikramiyo çıktığı takdirde % 20 
fazlasiylc yerilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylül, 
ı Birincik(inun. ı Mart ,.e 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir -

1 iç ve dış BASUR MEMELERiNDE, ~r ! 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA
HA TLENM iŞ FtSTULLERDE, kanayan ba-

sur memelerinin tedavisinde 

PATI ŞiFAYI TEMiN EDER 
• .. ') • .. • "' • • • ~ . - l !; 

• . • ... ' ..... ,"'\.j • ... • . 1 ' \ ., 
Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkiin 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 

ile dişlerinizi fırçalayınn. 
........................................ ~ 

Radyolin 
lUÜ!ıtesna bir formülle \"C azami 

itina ile yapıldığı , .e rekabet ka· 
bul etmez bir fiyatla satıl<lığı için 
yurdda ecnrbl mamuliitmm hikL 
miyetlni or~•lan ka.ldımuı;hr. Ka
zandı~.. bu rn.ğbet sebelıile elde 
hiç stok buhınmadığmdan da mu -
temadlyen ihzar olunarak piyasa
ya. çıkanhr. 

Rtul~ olin kullanmız: S:ıde (Ji~le
rinlzl temizlemek. korumak Ye ~ü
z<-llr.ştirmcklc kalrna1_<ımız, 'erdi· 
ğinl7. :para da kendi cebinizde k:ıl· 
mış olur. 

Sabah, öğle ve akşam h~ 
yemekten sonra günde3d6 

T. iş Bankası 
Şi§hane karakolu civarında o· 

turmakta ve İstanbulda Çorapçr 
hanında manifaturacılıkla iştigal 
etmekte Morde Benaroyonun if· 
lası 23 - 2. 940 tarihinde açılmış 
ve tasfiyenin adi tekilde yapılma· 
sına karar verilmiş olduğundan: 1940 /(üçük Cari 

1 - Müfliste alacağı olanların 1 Oksu"'renlere Katran Hakkı Ekrem ·ı Hesaplar 
nn alacaklarını ve iatihkaklarım - - --.......- ikramiye Planı ve istihkak iddiasında bulunanla- Hak k 

1 ilandan bir ay içinde İstanbul Katran Pastilleri de vardır l ndet zooo lira .... :.!<ıOO.-llra 
İkinci İllb dairesine gelerek kay. y 3 " 1000 .. c:: aooo.- ,, 
dettinneleri ve delillerini (senet ı --------------------------- 6 " 500 .. = 3000.- " 

veya defter hulasaları vesaire) ·---- BiRiNCi SINIF Dr. CAFER TAl'l.AR KANKAT •••• 12 .. 250 " = 3000.-" 
asıl veya musaddak suretluini 11:11 

1 
40 ,, 100 .. = 4000.- " 

tevdi eylemeleri. Cerrahi, Sinir, l>lmn!, F.ııtetık, Kadm doğum hususi bastaııeııl , 5 " üO " = ;ı750.- " 

2 - Hilifına hareket ceza}'' ş c h" K ı · • "" • 210 2
:; = 5z5o.- " 

mesuliyeti müstelzim olmak Ü· işli erra 1 ınıgı 
zere müflisin borçlularının aynı Kcşidelcr: 1 Şubat, 1 Ma. 
müddet içinde kendilerini ve ~1,11 mrydanı No. 201 Tel: SOO.lS ıtnbahları \\den 9 a K. 01cccancn 1 Yll! 1 ~ğustoı, 1 tkincitetrin 
borçlarını bildirmeleri. &ı•l•D•-•••• ~ tarıhlerande yapıhr. 

3 - Müflisin mallannı her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bu· 
lunduranlann o mallar üzerinde· 
ki hakları mahfuz kalmak şartile 
bunları aynı müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmez. 
terse makbul mazeretleri bulun
madıkça cezayı mesuliyete uğra· 
yacaklan ve ruçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - 21 • 3 - 940 perşenbe saa~ 
(10) da alacaklılar ilk içtimaa 
gelmeleri ve müflis ik müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunun tekellüf eden sair kiın
eelerln toplanmada bulıınmağa 
haklan olduğu olduğu U!n olu· 
nur. (14538) 

Oskjda'r ikinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

940/170 
Üsküdarda Gülfemhatun ma· 

hallesinde Fırın sokağında 14 
No.lu hanede sakin iken 20 - 12 -
939 tarihinde vefat eden ve tc· 
rekesine m<>hl:emcmizce vaziyet 
edilmiş bulunan Ayşe Rukiyenin 
alacak ve borç iddiasında bulu· 
nanların bir ay ve veraset iddia
sında bulunanların da üç ay için. 
de vesaik ve senedatı kanuniyelcri 
le birlikte rr:ahkememize miiraca· 
atlan ve aksi takdirde kanunu 
medr.ninin 534 üncü maddesine 
tevfikan terekenin hazineye dev
redileceği ilan olunur. (14540)) 

........... ~....... 
VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını yenide" 
tanzim edip açnııştıı 

Paria ve Londrada olduğu 
gibi ıehrimizin BAKER ma. 
ğazalannda da kadın manto 
ve roblan için yünlü fantezi 
kumaılann ve kostüm tay. 
yörler için Twced kuma~lan
nın en zengin çeıitleri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız
lar elbiselerini alakadar eden 
yünlüler bşhir edilmekte ve 
her yerden müsait tartlrC' ve 
ucuz fiyatlarla satılmııktııdrr. 

Kitap, mecmua, gazete basar· 
Tabiler namına dizi?i isleri ahr· ............................. 


