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Anadoluhisarında beş cinayet 
Fevkalade heyecanlı ve meraklı olan bu zabıt 

romanını bir i ki rrüne kadar 

şon gfDaklka 
Gazetesinde okuyacaksın" 



2 H A B E R - Akşzm Poetaa 

-
O zaman delikanlı bir kıskançlığın yılam tarafm
dnu ısırıldığını hissetti. Elinden alınan bu kadın, 
gözlerinde derhal teshir edici bir cazibe kazandı. 

- AslAI 
Hiddetli, fakat korkak bir 

mizaçta olan Taksi, muhatabının 
son kelimesinde geriliyordu. Ka· 
pıya dayandı, açtı ve gitmek is
tedi. Jigliyo ilerledi ve onu ko
lundan tuttu. 

Beraberce girdikleri odada 
Filis ile Galate, muhterem ebe
veynlerinin yanında, milzakere 
ve milnakaşanm sonunu bekli· 
yorlardı. 

Jigliyo sUldUıet ve hfirmetle: 
- Madam, dedi. Hususi lbir Mil

nakaşayı huzurunuzda bitirmeği 
şüphesiz istemezdim. Lakin bu 
münakaşanın başladığını gördü. 
nilz, GOnunu da görmenizi rica 
ederim. Size beni itham eden baş 
harem ağa

0

sı Taksiyi takdim ede· 
rlm .Kendisinden tarziye istiyo -
rum. 

Sapsan ke11nmI1 olan Taksiye 
~ön erek devam etti: 

- Sizden kemali samimiyetle 
nefret ediyorum. Siz budala, 
haris, alçaksınız, ne zeki, ne de 
cesursunuz. 

- Beni tahkir mi edlyonu
mu: 1 

- Buna im1t!n olacağını ean.. 
nuyoruml 

- Bu sözil enet ittihaz ediyo
rum. 

Jigliyo gülümseyerek t9rar 
bqladı: 

- Sizde aynı zaman& c et 
ve tercf noksanlığı olduğunu 

s8ylemlştim değil mi1 bununla 
beraber &ze bir dilello da benim· 
le kar§ıla mak şerefini verrmğe 

ıaı:ınm. 

- .Ben böyle b'lr tcYl istemiyo-
rum. 

- Ben veriyorum. 
- Ben reddediyorum. 
- Dllelloyu red mi edlyonu-

nuz? 
- tncilde 'adam l5ldUrmlyc

ceksin !" diye yazılrdır. Sizse ben· 
den bir ölüm silahına el ısUrmcmi 
istiyorsunuz. Hayır! Bu beni 
iyi tanımamak demektir. 

Ben de bu aktam o~da 
brpl.aştığım imtisal nilmuncei 
hare~:ete uyacağım. Ben de bir 
yanağıma vurulunca öteki yana· 
fımı uzatara'k mütevek!til dura
cnğnn. 

Size tarz.iye veriyorum, hem de 
he:tes içinde... Gururumla yaptı
bm milcadelcde ben galip çıkaca
tmı. Bakm başımı iğiyorum ve 
kalbimin rahatla~tığmı hissediyo
r.um. 

ıx 

Ev sahiplerlnin rehberli{:rile kral 
Diyan dairelerine çekildiler· 

Taksi beliti de kan kocayı o gece 
aymnak niyetin<lerdi. Fakat kav· 
ga sonundaki heyecanı o kadar faz
la oldu ki siyasetinin esas kaide
lerini bile unuttu. 

Tali böylece, Jigliyonun hesap
larım altüst etmiş oluyordu. Şaşrr 
dı ve herccam, Diyan, izdivaç ha
yatının kocasile beraber geçirece
~ fiçüricü gcce!;i için kralla bera
ber odaya girdiği zaman kocasına 

a~a bakınca büsbütün arttı. O 
zaman delikanlı bir kıskançlığın 

yılanı tarafından ısırıldığını his
setti. 

Elinden alınan bu kadın, gözle
rinde derhal teshir edici bir cazi· 
be kazandı. Kendi kendisinden en· 
di~lenerek ve güzel bir hakikatin 
altında bu fena hatırayı gömmek 
için bir meşguliyet aradı. 

Pratik bir genç sıfatile silahlan 
üzerindeydi. Belindeki kemerde 
a}rrı ayn büyüklükte, üç cebte ma
ceralanna lüzumlu her türlü eşya 
vardı. 

Birinci cepte şunlar vardı: 
Lokman rulw, 
Zararsız, uyu~turucu bir zehir, 
Beyaz pudra, raşel pudra, penbe 

pudra (küçük kutularda) 
Yepyeni ilç dudak boyası, 
Si}•ah, beyaz ve yu\·arlak ba§lı 

iğneler, 

Muhtelif şekillerde firketeler, 
KQçQk bir tarak, 
Bir el aynası, 
Müteaddit eczalar. 
lkinci cepte Jigliyo, şiir kitap

larını saklıyordu· Delikanlı bu §i· 
irlere ithaf veya serlevha olarak 
dört yüz kadın ismi yazıru~ ve 
heyecanlı bir anda ararunası ko-
.ıay olsun di}';' alfabe sırasile tas
nif etmi§ti: 

- Su §liri okuyunuz, Mi.kete hi· 
taben yaıdım. Miket sizsiniz. Sizi 
çılgın gibi seviyorum. Siz bunu 
bilmiyor musunuz? 

Üçüncü cep, hepsinden daha 
mUhimtli. Jigli)'O bu cepte, otuz 
ask mektubundan mürekkep bir 
koleksiron taşıyordu. 

Bu mektuplar nevileri itibarile 
her karaktere, bolluğu itibarile de 
her acele vaziyete hitap ediyordu. 
lçlerinden müşfik, hürmetkarane, 
ateşli, edebi, mahcup, ümitsiı ve 
meyus pratik bir ifade ile yazıl.mı' 
olanlan vardı. Bazısı oh."Unamıya· 
cak haldeydi, çünkü mürekkep 
göeyası damlaları içinde dağılmış
tı. 

Bu mektuplardan biri, koleksi· 
yorxlan ayrılıp başka bir ele geçti 
mi Jigliyo müstakbel ıbir fırsat i
çin bu mektubu hafızasına müra
caatla derhal yazıyor ve koleksi· 
yon kıymetinden kaybetmiyordu. 

Muayyen bir sıra dahilinde yer
l~tirilmiş muhtelif renklerde zarf· 
lar, mcktuplann me\'zulannı, zarf 
lan açmağa hacet kalmaksızın, 

Jigiiyoya hatrrlatryordu. 
Bu kıyrnetli koleksiyondan Jig

liyo mavi zarflı mektupların üçün
dl ve dördündlsünü aldı· Bu mek· 
tuplar ufak farklarla ~u m~\'Zu· 

dardt: 
''Size prestiş ediyorum. Bu ge

ce odanıza kadar gelmek çılgınlı 

~nı gostercccğim. Beni kovmak 
için dahi o!sa y:ılvanrım kapıyı 

açın ... 
Ve ev sahiplerinden ayrılmaz· 

dan önce Diyanı uıuıtmak üzere 
iki fırsat birden elde etmek üzere 
bu mektuplan birer hirer \'e giz· 
tice kız!ann ellerine verdi. 

(Devamı var) 

Yapağı ve tiftik mahsu· 
lüne mukabil köylüye 

avans verilecek 
''Tiftik ve yapağı kırpım mevsim 

başlamıştır. Müstahsilin, gerek gün. 
lUk lhtlyncmı ve gerek vergi borcu 
ıı•ı kar§ılamak maksadlle biltiln ıstih 
aalinJ blrden piyasaya atacağı esk 
eenelerin tecrübeleriyle anl&§ılmıe bu 
lunmnktadır. Flat dU§tlklUğUnU, do 
laymlo mU.Stahsilin zararını intaç c 
decek olan bu vaziyetin önlenmesi ı 

Çin ticaret vekil.Jeti tedbirler almıştır 
Bu meyanda tl!Uk ve yapağı ihracat 
çılan birliğince l§lenmJ§ WUk ve ya 
pağı için te11plt edilen aııgıırt ihrnl 
!lyaUan alil.kadarlar& bildlrflml§ ve I· 
lAn olunmuştur. Bu fiyatlar son sene· 
lerln ve hatt.A eakl attın flyntlanna 
nazaran mUhlm nlsbette ytlkscktlr. 
MUstah!lil ve köylU bu ffyaUan naza. 
rol alarak malını ucuzca vennlyecek
t!r. 

Buı:ıda.n başka, derhal alıcı bulamı 

yan mUatahs1Un ihtiyacı olacak p&· 

rayı tedarik edebllmeslnl ve aynı za
manda fsUhlialin piyasaya tedricen 
çıkmuım temin için, Ziraat banka· 
•mm §Ube ve ajanları vnsıtasile kUçUk 
mUstahl!lllere kadar, tl"-lk ve yapa
lı mukabllt lkrazatta bulunma.Sı k&· 
r:.rlatbnlıruııtır. Banka tittıgin beher 
kUOl!UD& 100·125, kızıl ve Aıı&dolu 
yapağılarma f:5, tzmtr havallsl yapa· 
ğılarma 50 Ye Trakya yapağılarma 
M kunıt avamı verecektir. 

Şehir Meclisinde 
Otobüslere ait yeni 

hükümler kabul edildi · 

Şehir meclisi dün toplanm11-
tır. 1strancanın Karaca köyden 
aynlarak nahiye haline ifrağı ile 
üç köy hakkındaki teklif mülkiye 
encümenine Boyalık nahiyesine 
bağlı İmrahor, B u r g a s, 
A y a s m a ve Boğluca 
köylerinin Rami nahiyesine rap. 
tı hakkındaki teklif mülkiye en. 
cUmenine, şehir mütahasınaının 

mukavelesinin temdidi hakkındL 
ki teklif kavanin ve bUtçe encU. 
menlerine havale edilmiş, yeni 
belediye zabrta talimatnamesinin 
otobüslere mütaallık ahkarmnın 
mUzakeresi yapılmıştır. Kabul e. 
dilen esaslara göre, otobüs sa. 
hipleri her gün servise çıkan o. 
tobüslerin plaka nwnaralarmı ve 
bunları sevk ve idare eden töförle 
rinin isim ve ehliyetnamelerini 
tutacaklan muntazam bir deftere 
kaydetmiye ve vuifeden ç1kar. 
Cıkları şöförleri 24 saat ıarfmda 
seyrüsefer idaresine bildirmeye 
mccbuı-durlar. Otobüs işleten
ler servis milddetince otobüıleri. 
ni her türlli arızadan &alim ve 
emniyetle seyrüsefere tim bir 
halde bulundurmaya mecburdur. 
lar. 

Biletçilerin sıhhat cUzdanım ha. 
iz olmaları ve belediye<:e tayin c. 
dilecek zamanlarda muayeneleri. 
ni yaptırmaları ve yolculara iyi 
muamele etmeleri mecburidir. 

Otobüslerde çalışanlar nümu. 
nesi belediyece tesbit edil~cek 
iş elbisesi giymiye mecburdurlar. 
Otobüs işletenler. servise çıkma. 
dan en az günde bir defa dezen. 
fekte edici bir mahlül ile aral-aJa. 
nnı temizlemeye ve daima temiz 
bulundurmayı mecburdurlar . 
Kirli ve kokulu iş clbisesile yol. 
cu almak yasaktır. 

Arzühal ta§ı 
parçalanacak 

Haliçte mezbaha önUnde bulu· 
nan ve seyrilscfero m!ni Qlan bli· 
ylik arı.ıha! ta.5ının parçulnnarnk 
tem!zlenmesi kararlıvımıştır. ruU • 
nakRle Veklletl bu hus•ıııt.n liman 
reislığine emir vernıistlr· 

J.~Z.ql( S/L'l>llNI 81.(>4)(".q. 
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Kadıköydeki aile 
faciası 

KadıköyUnd" vukubualn aile fa. 
e"asınd:ı ':o::as: j rnJanna binba3ı
larmdan Feyzullah tarafından öl
dürülen MelAhatin resimlerini neş. 
retmiştik. Karısını öldilrdUkten 
sonra kendisi de bir kazaya kur
ban giden binba§t Feyzullahm 
elimize geçen ve yUzbaşıyken çe
kilmiş bir resmini de bugün neş • 
rcdlyoruz. Mumaileyh Trablus, 
Balkan ve umumt harbe iştirak c~ 
mit. İstiklal harbinin bidayetinden 
aonuna kadar kahramanca döğ\lş
m\l.ş, muhitinin teveccüh ve hUr
metlnl kazanmış kıymetli blr as • 
kerdl· 

Sahte bono'ar 
çoğahyor 

Elebaşı aahte nüfus tez
keresi de yapmış 

Mübadil bonosu aahteklrbfl 
hakkındaki tahkikat gittikçe ge
n.işlemektedir· Her gUn yeni bir 
sahte bono meydana çıkmaktadır· 
Borsa komisyoncularından Ltlttı 
ile Refikte de birer sahte bono 
bulun.muştur. Bunlar da ayni su -
retle aldatJlm13lardır· DördUricU 
Vakıf hanında Asma katta bulunan 
sarraf Purla de bir ıahte bono 
getirerek poli.«ıe verml.ştlr. Şebeke 
reislerinden Nihad Özkoyuncunun 
sahte nüfwı tez?ceresi yapmaktan 
ma.hkflmlyeti olduğu da anl8.§ılınıu· 
tır. 

Hamit ihtifaf i 
Bugün saat 15 de asri 
mezarlıkta yapılacak 
Abd.Ulhak HAmldln ölUmilnUn 

yıldönllmU mlinascl:ıetile bugün 
saat 15 te Zincirlikuyudaki labtl -
nin barimda bir ihtifal ya.pılaeak
txr. 

thti!alde Maarif Vekili Hasan 
An YUccl, Ünh·erslte ' profesörle -
rlnden bir zat ,.e şehir namına da 
Refik Ahmet Scvcngil birer söy. 
lev vereceklerdir. 

Adanada korunma 
tecrübesi 

Diln saat on kırk beşte Ada
nada bir pasif korunma tecrübesi 
yapılmmtır· Alarm iş:ıreti verildiği 
nnda bUtiln teşkill'tt faaliyete geç
miş, halk sığınaklara yerlc§mlş -
tir· Tecrübe yarrm saat aürrnü§ • 
tur. 

Köprü · Adalar vapur 
tarifesi 

Denizyolları idar~sl Köprü ile 
Adalar nra.~ındakl vapur tarife.sin
de 15 nisandan it.ibaren tatbik e
dilmek üzere bir değiııiklik yap.. 
mıştır· Buna göre BilyUkadadan 
saat yedide kalkarak Heybeliada
y:ı. uftrayıp l'5prüye gelen seferle 
akşamları Köpriiden Aıfalara 18·25 

• te yapılan scftr lft.ğvcdllm~tir· 

Trak vapuru 
kazaya u~radı 

Nazım şilebi vapurun 
köpefte kenarlannı 

parçaladı 

1 

DUn Salıpar.a.n açıklarında blr 
mza olmuş, Kalkavan oğullarına 
ait Nazım şilebi deıılzyollarmın 
rrak vapuruna çarparak kıç tara· 
rından yaralamıştır. 

Kua Nazmı vnpurunun sularla 
sürüklenmesinden ileri gelmiştir. 
Trak vapuru açıkta demirli durur. 
ken NAzmı şilebi gelmJş ve kaptaıı 
suları iyi besab edemiyerek şilebi 
Traka yakın bir yerde demirlemiş 
tfr. Fakat biraz sonra sular NbllT' 
~ilebinin burnunu Trak vapuruna 
foğru atmış ve işte bu sırada çar. 
"'IIŞma olmu~tur. Trak vapuru kır 
•arafmdan basanı uğramTŞ, pun -
tel demirleri ve kUpeşte kenarları 
parçnlanmı~tır. 

Trak vapurundaki zarar ve zi • 
yan Kalkavan oğullarından istene. 
cektir. Vapur tamir edilecektir· 

Deniz nakliya'ını 
bir elden idare için 

Armatörlerin birlik 
kurmaları kararlaşb 
Hükömet, deniz nakliye işleri 

nin bir elden idare edilmesi hak. 
kında çok mühim bir karar ver. 
mi~tir. Bu cümleden olarak ara· 
da sırada gayrimuntazam suret· 
te inen çıkan fiyat karışıklığının 
önüne geçmek, dahile ve harice 
gidecek vapurların seferlerini 
intizama sokmak için bükOme. 
tin murakabesi altında bir "Ar. 
matörlcr Birliği,, kurulacaktır. 
Bu birliğe Türkiyede vapur sa· 
hibi olan herkes aza olacaktır. 
Birlik, dahile ve harice yapıla· 
cak nakliye i§lerini azaları ara. 
sında sermaye ve vapur adedL 
ne göre müsavi bir surette tevzi 
edecektir. Dün armatörler ara-

. sında bir toplantı yapılarak bu 
hususta görüşülmüştür. Bu sa· 
bah ta biltiln armatörler bir top. 
lantı yapmışlardır. Birliğin ne 
şekilde kurulacağı ve nasıl çalı. 
şacafı kararlaşacak; derhal al~
kadar makamlara bildirilecektlr. 

• Şl§hanede yapılacak Uyatro blııa. 
ımm plAnmı yapmak Uzere Fraııaa· 

dan OgUst Per isminde b1r mUhendle 
getirllecekUr. Bu mühendis Tak!llm· 
deki büyük tıyatrot\un da p!Anlarmı 
yapacaktır. 

• DUn akı:ıam Eminönü halkevlnde 
Ttırklyo sanat okulları mezunları ce· 
mlyeU nnmma, İstanbul bölge sanat 
okulu reıılm munlllmlcrinden Muza.t· 
ter Yaşar taratmdan teknik re.sim acı 
il bir konferana verilml§Ur. 

• Modadaki beyeltınm fuıllı:ıe geç
mek Uzcre yapdııcak laUnat dıvannm 
ln§a.8ı 8600 lirayo. mUnakıuıaya kon· 
muııtur. 

• Romanya bandıralı Peleı vapurl· 
le kimyevi ecza, cam, cam e§ya, ceı
nll~Ur. Maca.rlııtana. da kU11pe, kctc.ıı 

tohumu, koyun derisi ve lç tmdık lh· 
ra.ç edllml§Ur. 

• 7..cyUnyag-ı ihracatının kontrolUno 
ba§lanmnk Uzercdlr. Yağlann asit 
derecesini t!caret vekAleU kontrol e· 
decekUr. 

• Almanlarla zeytinynil't mUba.ya&· 
sı Jçln müzakereler devam etmekto-
dlı'. • 

• 1talycı.ya gönderilecek ba.lık ve 
yumurta lçin muamele yapılması Mer
kez bankuma emredllml§Ur. 

• Ziraat munlllmlerlne ve zlrant 
b:ı§lcknlsyenlerlne pıı.muk korumu ve 
zc:·tıu bakımı ldıı:elerlne ayda 10 11· 
raya kadar hnyvan yem bedeli veril· 
mesi kararla§mı~tır. 
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İDARE EVİı ıs1anlnıl --~ 
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~~--::..---~-· 
Buılclıl> n.r: VA1'JT il.&~ 

1 DOŞIJNDOGtlM O~ 
Hamit ihtifali 
B .. b 0 T-rk 1!"~ ugun 1J' u ~ 

için, onun Türk .. ~ '!!' 
tarihinde doldurduiu ~ bir • 
rin a:zametile mütenasıP. 1-
tifaJ yapılıyor. ölınüt bı .. ~/il 
sanatkarmın hatıruı n• 'lfl 
büyük bir alika ile anıb~,dl' 
münevver Türk bun.dan ° r. 
büyük bir manevi haz dur' ,ti-

Hamidin habraıını ~!~ 
ğimiz bugünde Türk nıU bir /#> 
leri; memlekette hakiki •• ,t fll 
~el" ifade eden sanat, edcb•tlÔ df
ilim varlıklanmızın artık ~.,..~ 
virlerde olduğu gibi unut ti•~ 
ğı ve fıu nevi sanat muhab~!li "° 
yaratanlan bu milletin ~tırı': 
rer kahraman gibi anıp. .~ 
dığım görerek aevin:C'ken aJİıi' 
umanda Türk edebivat tır n dl' 
en yüksek, en inkılapÇ~ f ;lıt" 
ğerli bir uzvu olan Te"*'~ 1ıiil' 
te memlekette layık old~tr 1-
met ve takdirin umul111 

11 il' 
~ette gösterilmediği ve .. 0S::ıa ~ 
ger, kıymetine uygun ,urıı ~~ 
yük bir ihtifalin hali! ya~'. dıl 
olduğunu göra:ek hüıU11 

maktadır. ~ 
Hamidin aziz hahra,ıru $İ 

mek için Ankaradaki v~~~rı 
şından kalkıp lstanbula lt~I 
bu hareketin de kendi ~. rJ. 
rinden ba§hcalanndan biri~·• 
ğımu tal<dir eden genç ~ 
Vekilimizin devrinde 1 ;,,ı.; 
nal tarihinin en temiı. :;~ ~ ~ 
lapçı, en ileri ve en kuv ff':I# 
şahsiyeti olan Fikretin -";-4o' 
habrasınm da atıldıjl nİ•~~ 
labmdan çıkanlmasmı ve. ,ır ti 
lüğüne layık genişlikte b~at"" 
ile anılrp layık olduğu ,~ 
görmesini beklemekle bal' 
diğimizi sanıyoruz. vl~ 

SUAT pf.~ 

Yeni kömür ııa~ld• 
tarifesi .. 11, 

Yüzde 15 tenzıh~b 
olarak hazırla~e ı' 

Koordlnaayon heyet!JÜil it ,,&11 
o.Jsandaı:ı ttlbaren tatbil< tı-'plL 
kömUr navlun tarlfeleriıl1 ~ ~ 
mek Uzere Ankarad& tor zırıtıı -
misyon evvelce muvakkat b~~ 
olan körxı.Ur ııavlun1&t1 ye,J 
yüzde 15 tenzllA.t yapuılf~. <1' 
!eyi fU eckilde hazırl~ı:ı;ıUt il' 

Ereğli ve Zonguldak l<Ö .,. 
ıanndan tsUı.tıbula 195 1ıturu;u~ 

Derince, İzmit, GIS!cUlt, Ç' 
Gemlik 315 kuru§. ııır<J-1• 
Bandırma, Erkek, 'fe 

nakkale 220 kuru§. ruŞ· , 
Ayvalık, lzmir 22~ ııu J{~ıı 
Fethiye, ı.s:arı:nariS, flııt 

Sam!lun 235 kuru~· JtU,Ut 5jf 
Antalya, Trabzon 250 end,,.utl 

275 kuruı. MerlJin. ltl< ,~ 
kuru:ı. ~fe \ 11 

Bu ıekllde haZlrla.naıı ~· '
!el' heyeUa sevkedllınlDtır~ ~pıJf ~ 
tondan tulıı. yük ta#'ya 1yau tÇ~ 
içindir. KokktımürU rıa1<110 ~ 6' 
ritedekl fiyatlara yüzde ~~ ,, 
.acalctır. Tulfe k!lrnUt ~ ~ 
yüklenecek kl:imUrl•r:ııııYetl it ) t 
kelcye VI tıı.m.aınen Uddld 
muteberdir. TarUenln rn l<&~~ct' 
klnciteırtn 9f0 tarl}ılne .ı~• ~6" 

Tarife haricinde Par:aııuııuıı
yenler Milli korunın• rdlf• 
mahkemeye verltecelde__- ,. il 
~ !:di.Jf 

Denizyolları ~~ti f"" 
AnkaraY8 gı udur-0 ~ um ın ıcfi.ıe ... 

Denizyolları unı ,•c ti ~: 

rahim Kcınııl BaY~ntU~~
daveti Uzerine huk ,ı\nk•~~terz1' 
min Ali ile bernb.?~ur tııı; · 1~~miştir· Umum IJIU ıııultll''C 
ısıruırlanacnk vııPUf unııcıı.Itt.J~eıi',1 
imzalanmasında bU ralll.Jl\ ,tiıJ' 
Diğer taraftan ı~ıeP ıir~ (iıtcl' 

Baybora SoSyete ~ lısi nı:e 
Denlzyollnrına de cakUt' 
de temMlar yapa 



ç, Alrl'ıanya'ya 
boyun eğnıiyecek 
~4-kf(JJ Başvekil " yabancı maksatlara 
:-.:~k:ı..'::~ ~:.::~~ hizmet etmiyeceğiz,, diyor 
• .\tınan Cdlyc meclisi azasşn- c b . h 1 d k k d ~~dl~erlc:kl!cdUmL,tır.Nıı- enu f lsveç şe ir erin e İ a ın 
• lto ~tı le k ir Alman belediye 
~ llıa..;ı, v it olunmuştur k ı f ~ ı · • b ı d 

bt~ ,,,.•alfıhyetU ltaiy~ mah- ve çocu an n an 1 yesı ne aş an 1 
' l:t"- ... ırın ailtıh 

"l:l'inı te altına c;:ıığrıl-
~ l'abcr, halk kzıp ediyorlar. Bunun 

• 
0la.ıı. aıııırın' lDO;; den 1!'109 a ka

t" .~ıcıye t.ığ-rıldığına emindir. 
~~ ~aı:CZareU erko.nı ile ln· 

'!: dUı:ı tek an mUıncsslllerl arn
· >.r11zak rar bir toplantı ynpıl· 

~l'l:ı tenı.:ır:lt>rin pazartesiye bit· 
"llııtcıcrı .J". Elc;:llcr bunu mU-

• tı bıı.şına dönccekler-
llıı l:ete F 
tl:4a ranaanın merkez mın-
r! \a.tn s;-at 12.45 den, 1.30 a 

• &• 'l"erııflll c en bir hava tehlikesi 
% to §lir. 

ıııuıt s 
• r!!Jıı 1 veaborg ls\·ec;: petrol 

b batııı.ıvt'koçya sahilleri açıkla· 
• ~ l 0 ır. 11Urettebatından 34 

b11tıaa111ı;~~ limanına çıkmıştır. 
r r ea.yıa. Yası mah!lllerln<lc do

' llıiycu!: g6re I.Jt\"unya mil-
' lı r. en ı;ekıımeğe karıır 

t t ::ı ta. 
r ı~l' ~ cephestnde kayda de

lllnını;ıtır . 

"oıı·fvıilli Şef 
''tı ı Ço fll~)' Cllk Paviyonuna 
t\~lıa '' adını verdiler 
Ur~ 12 (ı\. . 
l ""illet A·) - Rclsı-
ltar..llaıı İnönü K cıçiörcnde 

~ tt.ınıc ~ocuk pa\1•onunun 
<}: i 1 titıı ~I~ §crcflenmcsine 

~ı li:~e lırham eden Ço
l.._ ~oııde~~rumuna aşağıdaki 
··~~ f . .,ıı~ur: 

• ir~e 
ı l{.,. l.ta ~cı l\unınnı Genci 

:ı. ırıı ~ıı ~ 5 nlığına 
'ıı 20~tık Yuvasında yeni 
~be . Yalaklı pavyona 

eıı l"alt ~ kurumun başın-
) l:ır. F' 1.Yınctli başarılar 
11 rıa~·on~~t Umaya izafeten 

ı.ı'aı:akt ndınll\ verilmesi 
ır. 

Paris, 13 - Gelen haberlere fSVEÇ RAŞVEKlLlNlN 
göre İsvcçte, IJorveçtcl:i Alman • BEYANATI 
kıtalarma takviye kıtaları gön- İsveç Başvekili dün gece radyo
dermek üzere Almanyanın geçit da söylefüği bir nutukta, !sve -
hakkı istemesi ihtimali dolayısilc c:in kendi topraklarmd• n, her -
endişeler mevcut bulunmakla lıe- hang-i yabancı asker geçmesine 
raber İsvecin bu talebe red ce_ müsaade etmiycceğini söylemiş 
vahı verec~ği muhakkak teliikki ve demiştir ki: 
ediliyor. Filhakika Londracla bu. ''- İsveç. tam bitaranık prensip 
lunan İsveçli müşahitler tarafın· }erini muhafazaya azmetmiştir. 
dan izhar edilen kanaate göre Herhangi yabancı maksatlara 
Danimarkanın karşısındaki garp hizmet etmek, kati bitarafhk 
sahilleri uzunluğunda İsveç hükfı kaide!erinc uygun değildir. Esa. 
metince alınan ihtiyat tedbirleri sen, bu şekilde herhangi bir ta. 
ile şehirlerde ışıkların söndürül- lep karşısında bulunmuş deği -
mesi hakkında ittihaz edilen ka- liz. Fa!rnt böyle bir talep olsa bL 
rar, İsveçin kendi arazisinden Al- le, red cevabımızla karşıla!la
man kıtalarının geçirilmesine da- calüır. Bitarafhğımızı muhafa
ir Almanya tarafından yapılacak za sözüyle kat'lteltiğimiz mana, 
bir talebi kabul etmiyeccğini gös- icabında, memleketin, kendisini 
termektedir. müdafaa edeceğidir.,, 

Evvelki gün saat 18 den itiba
ren lsveçte Goteborg'da, muhte· 
mel askeri nakliyatı temin için 
bütün nakil vasıtalarına vaziyet 
edilmiştir. Şehirde bin kadar sı
ğınak yapılmıştır. Goteborg, ge
celeri kapkaranlıktır. 

Goteborg'a 130 kilometre me
safede bulunan Holmstad'da a
larm işareti verildiği söylenmek. 
tedir. 

Goteborg limanında 18 Alman 
ticaret vapuru bulunmaktadır. 
İsveç resmi memurları bu vapur
ları kontrol etmişler ve içlerinde 
asker olmadığını görmüslerdir. 

İsveç cenubundaki bUtün şe
hirlerden kadınlar ve çocuklar 
resmi makamatın sevk ve idare
si altında olarak, otobüslerle çı. 
karılmakta dır. 

ALMANY ANIN TEHDlDI 
İngiliz Röyter ajansının vcrdi

iti bir habere göre Berlin siyasi 
mahfillerinde, isveçe, bitaraflığın 
dan şüphe ettirecek herhangi bir 
hareketten tevakki edilmesi ih_ 
tarlarında bulunulmaktadır. 
"- İsveçin yakın atisi, Stokhol

mun. bitaraflığına halel verebi_ 
lecek herhangi harekete mani 
olmak kararını vermesine bağ
lıdır. Bu takdirde, Alrnanvanın, 
aynı zamanda lsvcç üslcrile de 
mesgul olmaşına mahal yoktur.,. 

Bu memur şu sözleri ilave et
miştir: 

"- Meselii, Norveç kralı IIa
akon ve kabinesi İsveçe kaçar ve 
vazifelerine orada devam eder. 
lcrse, İsvec bunun akıbetine in· 
tizar etmcÜdir . ., 

Stalin askeri 
şeflerle görüştü 

Sovyetlerin Murmansk limanında Almanlara isti
fade hakkı verdikleri haberi yalanlanıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Roma radyosunun neşrettiği 
bir habere göre Stalin Kremlinde, 
Sovyet donanması komiseri Kutz
nesov, mareşal Voroşilof ve bir 
çok generallerden mürekkep bir 
konferans toplamıştır. Aynı kay· 
naktan haber verildiğine göre, 
müzakere mevzuunu teşkil eden 
mesele Sovyetlerin Kutup Okya_ 
nusundald vaziyetleridir. 

MURMANSK L'; !ANINDAN 
ALMANLAR lSTiFADE 

EDiYORLAR MI? 

Kaunas, 12 (A.A.) - Bertin_ 
den bir Litvanya gazetesin,. ha-

Büyük Millet Meclisinde 
dünkü müzakereler 
Ankara, 12 (ı\.A.) - Il. 1\l. 

lıer verildiğine göıe, Almany:ının 
Moskova elçisi sah günü Molo
tofla görüşmüştür.' Mülakatın 
mevzuu, şimalde bulunan Alman 
harp gemilerinin Murmansk de_ 
niz üssünden istifade edebilmele
rinin teminidir. 

SOVYETLERlN TEKZiBi 

Mosko·•a, 12 (A.A.) - Tas a 
jansı, :'l.ırvik'i işgal eden Almc.n 
kuvvetlzri"lin ekseriyetinin oraya 
Leningr:ıttan Murmansk demi•. 
yolu vasıt:ısile gittiği hakkınlla 
Amerikan kaynaldarından verilen 
haberleri yalanlamakta ve bu ha. 
Lerlcri11 t~hrikk~r mahiyette ol 
duğunu bildirmektedir. 

Bir Alman askeri 
heyeti İtalyada 

Turln, 13 (A.A.) - General Zuchcı 
Tortun riynı:ctınde bir Alman heyeti 
re!akatinıle birkaç İtalyan zabiti ol· 
duğu halde Turin otomobil Cnbrlltnla· 
rmt ziyaret etmiştir . 

Meclisi diln Şemsettin Gün. 
ultayın b:.ı.şkanlığındn toplaua
rnk Birincil\frnun !!l3!l - Şu
bat aylanıın ait rapor hakkın
da Di\•anı muhasebat cncUme. 
ni ınazbatasına ittilt'ı. peyda ey-
lemiş ve belediye lrnnununun Edirnede sular çekiliyoı 
23 liııcli ııı addesi ıı in 6 ı ııeı fı k
r:ısın m dcğiştirilıııesinc ait lw
nuni tcl•lifi dahiliye cnl'liıııc>ııi. 
nin talebi lizl•rir <' nH•zkur cıı· 
ciimene iade etnıişlir. 

İstanbul mebusu Z:iya Karn. 
nıtirselin arzuhal encllıııenlııin 
haftalık karar "elvclinlleki ::51 
sayılı kararııı Meclis heyeti 11-

munıiyeslııde mlizal•ere edil
mesine ait takriri Uzcrlndc ge
çen görtişmelc.·dcn sonra l\lec. 
!is, mevzuuhahs kararın taaJ. 

l ~ıli rne, 12 - İpsaladn 1 O hay
\'nn boğıılmurı. sular altında knlıın 
C'\'lcrd<'n biri yıkılmıştrr. İpsala ile 
llıriktepe armnnrla mahsur kıılan 
50 insan ile 600 ha,·vanın kurta • 
ıılm::ı.sı i!ii başlamıştır. 

Edirııedc sular gittikçe, fakat 
yavaş bir surette iniyor-

Münakalat vekaletinde 
bir t:ı.yin 

lfık ettiği Ahmet F'allı:e ,·erile- ,\nkara, 13 - Ticaret vekaleti 
cel;: ikramiyenin tokalit ınaa- iç ticaret umum müdürlüğü şube 
şma esas tutulan esas mcmuri. miidiirlüğündc çalışmakta bulunan 
yet maa~ı. lizerinden Yerilmesi Hulitcıi Demir Münakalat vekfde· 
hakkında Ziya Knraınıtrseı ta. ti teftiş heyeti reL<ıliği 80 lira ma
rafmfüın verilen takriri tas\·iıı \aşlı birinci sıntf milf<.>ltifiliğino ter. 
eylemiştir. fiın tayin olunmuştur. 

Holandada 
Hudut kıtalan 

tam kadrosuna 
çıkarıldı 

Hükumet halkı teskin 
için bir beyanname 

neşretti 

Londra, 12 - Holanda ve BeL 
çika hudutlarına civar mıntak:ı
lardaki Alman tahşidatı dolayısi
le bu iki memlekette hüküm sü
ren endişe devam etmektedir. 
Holandada hudut kıtaları tam 
kadrolarına çıkarılmış, bazı mın
takalarda siviller tahliye edilmiş· 
tir. Ilolanda hükümeti halkı tes... 
kin için bir beya14name neşret
miştir. Bu tebliğde şöyle deni· 
liyor: 

"Bu kararsız günlerde yalnız 
hükumet için değil, fakat aynı 
zamanda halk için de kuvvetli bu
lunmak lazımdır. Halk, bilhassa, 
gerek dahil için gerek hariç için 
alınan mütemmim tedbirlerde, 
birer endişe sebebi görmekten 
hazer etmelidir. Bu tedbirler, an
cak memleketi mümkün olduğu 
kadar kuvvetli bir hale koymak 
için her şeyin yapıldığının delili
dir.,, 

BELÇIKADA 

Belçikada vaziyet daha az ger
gindir. Bununla beraber emniyet 
tedbirleri şiddctlendirilmiştir. 

Belçika hariciye nazırı Spaak 
dün gazetecilere beyanatta bulu
narak Belçikanın hürriyet ve is
tikliilini müdafaaya azmetmiş ol· 
duğunu bir kere daha teyit etmiş 
ve şunları söylemiştir: 
"- Harpten içtinap etmek İ

çin elimizden gelen gayreti sarfe. 
deceğiz. Fakat bu gayretlerimiz 
neticesiz kalırsa, istiklal ve hür
riyetimizi var kuvvetimizle kanı
mızın son damlasına kadar mü. 
dafaa edeceğiz .. , 

Danimarkaya tabi 

Izlanda 
Muharipler tara

fından işgal 
edilirse ... 

Amerikanın lakayt ka
lamıyacağı söyleniyor 

Vaşington, 12 (A.A.) - Ame
rika mebusan meclisi hariciye en
ciimeni azaları, Danimarka ve 
N orvcçin işgali meselesile uğraş. 
maktadırlar. Amerikan hariciye 
encümeni azalarına göre. Groen. 
land ve İzlandanın vaziyeti ve 
:ikıbe ti Amerika Birleşik devlet
leri için hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. Groenlan<l ve İzlandanm 
muharipler tarafından isgali tak
dirinde Monroe (Amerika Ame. 
rikalılarındır) kaidesinin tatbik 
edilmesi icap edecektir. 

Bir milyon 224 bin 
tonluk gemi battı 

Loıı!lra, l 3 ( .\. ı\.) - Stt'fanl: 
ltl'smcıı bll,Urild .,ıııe göre.', harbin 

uaşlııngıcıııc ınl ~ri batan lııglllz, 

F'ransız ve lıltnraf \·apıırlarının nıcc· 

mu tonlltı.tosıı lıir milyon 22·1,610 dur. 

Yeni Erzincanın yeri 
tayin ediliyor 

Erzincan, 12 - Rasathane mii. 
dürü Fatin. iiniversite jeoloji pro 
fesörü Ilamit Nafiz, Nafia Vek~
leti şehircilik mütehassısı Celal. 
Sıhhat Vekfıleti miifettişlerinden 
Hikmet Fırat, ır.aclen mühendisi 
Siverski ve üç muavininden mü
rekkep heyet Er7.incana gelmiş
tir. Heyet miistakbel Erzincan 
şehri hakkında tctkikatta hulun. 
muşlardır. Heyet miistakbel şe _ 
hirle, bazr köylerin yeni yerlerini 
tesbit edecektir • 
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Bu asrın seciyeli 1 
B lR cc:nıue ti."•:eninclc bulunduğunuz ıün, i~tiha ile yemek ye. 

menıze, rahat bir uyku uyumanıza ve hayat mesehlerinizi 
sakiı:' d~şünüp te~ebbü~lcrinizi sükünet ve emniyet içinde ya:ızrbil: 
menıze ıınkan yo!ctur. l~te, bugün, düny;mın geçirmekte old~ğu si· 
yasi buh:anlar altında insanl:ırın yaşadığı sarsıntı aym vaziyettedir 

: Öyle zannediyorum ki, hergün h?rp ve normal muv2.zene man 
i zumelerinin her s<lhada sürpri71i ve infilı\klı çöküntüleri, her insa. 
nın morali Üzerinde aynı füturu uyandırmaktar!ır. 

Tıpkı cenaze günü:-ıdeki adam gibi yemeğimizde i~b.hsız, uy. 
kumuzda c:-ahatsız ve etrafımızdaki hayat meıeleler;ni alrşınuzda 
hergün daha ihmalci ve daha az ciddi oluyoruz. 

! . 
: 
! . 

Gazeteler, radyolaı·, bin türlü muvasall\ vaııtalarmm cehame
mi dinamosu hepimizr:ı dimağlımmın bütii:ı dü:ıynya son derece 
sıkı sıkıra bağlamıştır. ! 

Dimağla?"ımızın için.de ıarkıblll'ı~ bu medeniyet antenleri ir : 
ter İstemez dünyanın bütün ra'şpferini ruhlarımıza aksettireccl<tir. ~ 

işte ferdlerin bu ruh haleti, seciyelerin bu tesirlerin kirnyasi. : 
le çözülüsüdür ki, umumi bir ı-lılak zaafı yaratmaktadır. lhtikarla. 5 
ra, hileli işlere meyil, cinayeti.er, gayri ahlaki bir umumi müsarna· .. : 
ha artıp durur. ~ 

Tatsız bir yaşayışı lezzetlendirecek bu çeşit ,iddetli salç~far· 1 
dan maada bütün hayat ITI<!~elelerimiz bize, sanki ikinci plana düş. 
mü~ görünürler. 1 

Muhakkaktır ki, bugÜ~Ün insanı, ncr:mal veya anorma1 bir 
dünyanm içinde olup olmadığını hissedecek kadar b:lenmiş bir tU. 
urdadır. Fak:lt, sizleri temin «>derim ki, bütün bu ruh haleti, yal,"Uz 
z:ıyıf ruhlu insanların haletidir. Bu asrın ıcx:iyeli a<dır.u och.·c:- L;, 1 
bütün bu tcııirlerin sağanakları al tında dahi ya!amak ciddiyetini zer 
re kadar kaybetmez ve top ııesleri alıın.da veya bir cerı:ızcnin dibi.n- i 
de kahvaltısını aynı İ~tal1!ıı yer. Ye hayat meselelerinin ka$Cl defte. : 
rini aynı ihtirr.amla tut~kta zer. 1 

: re kadar şaşmaz. Herbirerimiz FlJ' '7'\-. I /J.. ~ /J ~Ç 1: 
i asnn istediği bu kemalde olmalı· c;Tl,,. .(.lpt.Na(. • 
i :rız. 1 . .................................................. -....................... _ ...... __..... ....... . 

Küçük memleketlerin bitaraflık 
siyaseti intihar siyaseti demektir 
Sovyet gazetesi lzvestiya son hadiseleri tefsir 

ederken böyle diyor 

Moskova, 12 (A.A.) - Tasa
jansı bildiriyor: 

İskandinavya hadiseleri etra
fında miitalealar yürüten 1zve5. 
tiya gazetesi, Almanyanın, sev
külceyş mevzilerini yıkmak iste
yen müttefiklerin hareketine mu
kabeleden başka bir şey yapma. 
mış olduğunu kaydederek diyor 
ki: 

"Alman kıtalan Danimarkayı, 
bu memleketle İsveç arasındaki 
boğazları ve Norveçin başlıca iL 
manlarını işgal ettiler. Hadisat 
henüz kati mantıki neticelerine 
varmış değildir, Bu zamana muh
taçtır. Fakat Avrupada husule 
gelen yeni vaziyet şimdiden bir 
takım istintaçlara mevzu teşkil e
debilir. Hiç şüphe yok ki, Al
manya, Danimarka ve Norveçte 
vaziyetini tahkim etmek suretile, 
müttefiklerin, kendisini arkadan 
vurmalarına mani olmuş, sevkül
ccy~i ve iktısadi mevzilerini te
melinden düzeltmiş ve Fransa ile 
ingilterenin harp mevzilerini, 
aynı tedbirlerle yıkmıştır. 

Narvikin, Trondjhiemin, Berge 
nin, Jütlandın ve İsveçle Dani
marka arasındaki boğazların Al
manya eline geçmesi, şimal de
nizindeki vaziyeti cezri surette 
değiştirmiştir. Alman müsellah 
kuvvetleri, İngiltere deniz üslerL 
nin ve sanayi mıntakalarının pek 
yakınına kadar gitmişlerdir. Al
man hava kuvvetleri, yeni imkan 
!ar kazanmışlardır. İngiliz bahri
yesinin İskoçya sularındaki ra
hatı bozulmuştur. 

Keza, Almanyanın iktısadi 

"Gençlik,, mecmuası 
mahkum oldu 

mevzileri de, İngiliz mevzilerinin 
zararına olarak esasından düzel.. 
miştir. Vaktile, İskandinavyadan 
tahta, erzak, maden İngiltereye 
ihraç ediliyordu. Şimdi Alman. 
yaya ihraç edilecektir.,, 

İzvestiya şöyle devaın ediyor' 
"Harbin, kendine mahsus bir 

mantığı vardır ki, diğer herhangi 
mantıktan daha kuvvetlidir. Mu. 
harip taraflardan biri, diğer tara. 
fı boğmağa matuf tedbirler itti
haz ederse, bu tedbirlere maruz 
olan taraf eğer intihar etmek ni· 
yetinde değilse, kolları bağlı o. 
turamaz. Bu hüküm muharip bil. 
yük devletlerin yakınında veya 
harekat yolları üstünde bulunan 
küçük memleketlerin mutlak bi
taraflıkları hakkında da varittir. 
Tecrübe göstermiştir ki. mutlak 
bitaraflık, onu idame edecek ha· 
kikati, kuvvet mevcut olmadıkça 
bir hayalden ibarettir. 

Bu kuvv;t te kücük milletlerde 
yoktur. Büyük devletler, kendi 
aralarında. kıyasıya bir muharebe 
yapar ve küçük devletlev bita • 
raflık bayrağının gölgesinde, bu 
harp yüzünden zengin olurlar. 
ken, bitaraf bir vaziyetin ilaniha· 
ye devam edebileceğine inanmalC 
akıl kan değildir. Şurasını kabul 
etmek lazımdır ki, bu harp, bita
raf ve miistakil kalmak isteyen 
küçük milletlerin bu husustaki 
muvaffakıyeti ihtimallerini asga. 
ı i hadde indirtnektedir. Bu itL 
barla, bazı küçük memleketlerin 
bitaraflık siyasetine, intihar si· 
yasetinden başka isim verile
mez.,, 

ithalat birlikleri 
kararnamesi 

Afro<llt davası görU!dllğU ı;Unlerde İthalat limited şirketlerinin ltha-
mUdıJclumumt Hikmet Onat ile bazı Jat birlikleri haline konulması 
mebus ve muharrirleri halat çekme 

1 hakkındaki kararnamenin bugün 
müsabakası halinde gösteren bir kari- nliı..kadarlnra tebliği bcklenmckte
katUrU "Çençllk,, mecmuasmda ncş- dir. Iforarname ile limitct şirket
reden thsan Orhonun musakemesı !erin IC'şkılatı da değişecek; bu
<lUn asliye dördüncü ceza mahkeme· gün me\•cut üç müdürden ancak 
sinde bitirilmiştir. lıir t:ınesi kalacaktır. Aynca bir-

Mnhlrnıne, nıezkOr karlkatUrUn liklerde bulunacak hiikumct mü -
ınfüldeluınumiyi tahkir edici mahl- mcssiliııin muhalif kalacağı knrar
:ıette ol<lıığunu kabul ederek İhsan lar diğer bütün azalar kabul etse. 
Orhonu nıatbunt kanununun 27 ve !er bile tatbik olunmıy:ıcaktır. 
3: inci maddelerine ı:-öre 4 ay 20 gün ----o,----
hnpis cenazına mahküm etml~tir. Bir çocuk tren altında 

Palto hırsızı tevkif 
edildi 

parçalandı 
DUn akşam üzeri Bakırköyden !!&· 

at 17,S de kalkan banliyö treni \'eli-
efendi mevklinc ı;eldıği zaman on 1-

Üni\'crsitede bu yıl içinde birçok ki Yll§lannda bir erkek çocuğunu te
paltolar çalan Hüsnü dün adliyeye kerleklcrl l\ltınıı. alarak çiğnemiştir. 
teslim edilmiştir. Hüsnü. yalnız \'akanın kurbanı llkmcktep talebc
tahkikat sırasmda ııaltoları sattığı !erinden Bnkırkoyde Kartaltepe mn
ycri göstermMi için polis memur _ halleslnde Filiz sokak il numarada O· 
Inrı ılc ııokaktn giderkl'n firar et- turan Snf!et oğlu Sadcttindlr. 
miş ve bir müddet ronr!\ tl'krnr 1 Z:ıvallı çocuk tren tarafından ntt 
yakalanmıştır. Tlüsnii diin 8ultan- pnrçayn böll\nmflştilr. Yn.pılnn tahkl· 
ahınrt lıiriııei ııulh c:Pza mahkeme· kaltn Sadetllnln lr<'n yolunda oynar-
sinde tcvkü edilmiştir· ken kazaya uğrndığı anlaşılmıştır. 
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Noter heyecanla: I d:ıha erken dönecektim· Uildn l 

Po Muni meşhur adamlar nası Şen 

- Ne var, ne oluyorsun?" di- ha\•a bozdu, milthiş bir fırtrna var~ 
>"e sordu. dı.,. 

Hanri bir tek kelime söyliyem~ - Size ihtiyacun var· 
rordu. Vücudu buz kesilmişti. - Emrinizi bekllyonım· 

temsil ettiğini anlatıyor 
''Ben bir paranga mahkumw 

yum,, ve bilhassa "Llli Pastör,, 
f ilmlcrinde çok mut'a/f ak ola11 bil. 
''Ük sinema aktöni l'ol Mımi ycni 
filmlere Jıazırlanıyor. Rıctılar ara. 
suıda çevrilmekte nlmı "Emil Zo
laııın lıayatı" :ııdan başka "JJcto
ı:m" filminde de Pol A1uni Fra11. 
sız romanC1mu tıe büyük musiki. 
şirıası temsil edecektir. J>ol M ımi 
b11 miinascbctle bir makale yaz -
mıştır. Bıtndan bazı kısım/art 

ııaklediyomz: 

Sitıemada me.hur bir şah~iyeti 
can!andırrnak için sakal bıyık tak. 
mak ve göbek yerine bir yastık 
koymak kafi gelmez. Temsilin ha. 
kiki görünmesi husu unda makyaj 
büyük bir rol oynarsa da a"ıl mli
him rolü o ~hsiyet:n hu usiyct -
!erini oğrenmiş olmak daha bürük 
bir rol oynar· 

Mesela Zolayı, onun çehresi, 
hal \'e tavrı hakkında hiçbir ma • 
lOmatınız yoksa . inema perdcsin. 
de canlandıramazsınız. "Fakat aym 
zamanında onun serçe yakalamak 
için .evinin damında tuzak kıır -
duğunu ve yakaladığı kuşları kı -
zartıp yediğini de bilmeniz lazım. 
drr. 
Meşhur bir şahsiyeti temsil e .. 

decek aktörün o adamın hususi -
yetlerini. Metlerini, hergünkü 
hayatını tetkik etmesi lüzumlu -
dur. Hüviyetine temessül etme • 
den önce hakkında onu senelerdir 
tanıyormuş gibi malQmat sahibi 

olmahdrr. 
Beni, büyük adamların rolleri. 

ni tem ilde bir nevi mütehassıs 
yaptıklanndanberi bu şahsiyetle
rin hayatlarım tetkik etmenin çok 
zevkli bir iş olduğu kanaatini e -
.dindim. 

Mesel~ ben "Emil Zolanın ha. 
yatı" filmi için hazırlanmadan ev 
\'el ~unları bilmiyordum: 

Zola mektepteyken o kadar ten 
&eldi ki, muallimleri adeta ona 
vermek için sıfır yetiştirmekte 
mlişkülfıt çekiyorlar \'C ilerde han. 
gi rnesle~e girerse girsin muvaffak 
olamıyacağını temin ediyorlardı. 

tık gençliğinde de tenbelliğin 
harikuUlde bir şey olduğunu tek -
rarlamaktaydı. Fakat romancılığa 
ba5ladıktan sonra bu kanaatlerini 
unutarak bir kütüphanede günde 
on saat çalışmağı müteakip evinde 
odasına kapanıp geceleri geç vak -
te kadar yazı yaımağa koyuldu. 

Yazr yazmağa başladığı zaman. 
lar o kadar fakirdi ki, kı~m kömür 
bulamadığı için yatağına girer, bir 
eliyle yorganını sırtında tutarken 
oteki eliyle yazı yazardı. 

ı Iattd ıbir defa yiyecek tedariki 
için yeg~ne pantolonunu satmağa 
mecbur oldu. Pantolonunun yok. 
lıığunu belli etmemek için de ya· 
tak çarşafım bacaklanna sararak 
öyle sokağa çıktı· 

Yoksullukla geçen bu gençliğin 
hayatının müteakip safhalarında 

çok garip bir tesiri oldu. Çok pa
ra kazanmağa başlayınca müthiş 
oburlaştı. Gençliğinde yarı aç gc . 
çirdiği günlerin intikamını almak 
istiyormuşcasma çok )'iyor. bir 
günde on beş muhtelif yemek \'e 
-Ycdi muhtelif ne\'İ şarap içtiği 1 

ÇOk oluyordu. 1 
Sık sık ev değiştirmek illeti \ar. · 

dr. Daha yirmi üç yaşında iken 
yüz defadan fazla ev değiştirrni~ti. 

Romanlarının ekserisini gecele· 
ri yazmıştır. Gündüz yazdığı za -
manlar ise odasının perde!erini 
sımsıkı kapatıp lambasını rakarak 
öyle çalışırdı. 

.. * 
"Betoven" rolünü tem il haya . 

tımın en büyük arzusudur. Bü~·ük 
musikişinas hakkında da rpcy ' 
malfunat edindim: 

~ağırlık,haratmın büyük fükıyd, 
asını tey.il etti. Sağır olmağa ba~. 
ladığım yirmi sekiz \'a<:mda iken - ~ 

anladı. fakat e\•Yelfı bunu gizle • 
meğe ı;alı~tı· Daha sonralan, pi· 
yano tellerinin ihtizazını. di:.leri

Cin J\ mıey 

Buhran bir buçuk dakika sür- - Bunu telefonda söyliyemiye-
dü; noter ne yapacağını şaşır· ceğim; yalnız şunu bilin ki, bir a
mıştı. Fakat bu uzun sürmedi. Az damın hayatı me\'Ztlba.hs! Onu an· 
sonra geçti. cak siz kurtara.bilirsiniz. 

Noter: - Kim bu adam? 
- Kendini daha iyi hissediyor - Hatırlar mısınız? Size Hanri 

musun?" Demur namında istikbali ~k par-
Hanri normal bir sesle: lak bir tayyara mühendlsindm 
- Çok iyiyim: ne oldu bilmi· bahsetmiştim· 

nin ara ında tuttuğu garip bir a . y · · d f t k 
Jet \'aSıtasile duymasını ö&rrendi. ırmı e a e rar• 

O kadar fakirdi ki. bir defasın. 1 • k h -
da günlt;,rce -,oka!a çıkamadı, çün- anan aş sa nesı 

yorum... Sinir buhranı olacak... - Elbette hatırlıyorum; yeni i
Kendimi bu kadar zayıf zannet- catları olan zat. Peki, bu delikan
miyordum." Bunları söylerken lı ne gibi bir tehlike kal'§tamd!? 

kü kunduraları yoktu. 1 Ceyms Kaney (James Cagncy) gülüyordu. - Telefonda s3yliyeıniyeceğlm 

Pol Mımi 
Yeğenim kcndı C\lô.dı imiş gibi 

sc\·erdi. Halbukı yeğeni, Bcto,·eni 
mezara götüren son ha talığmda 
ne kadar nankör olduğunu göster
di. Büyük mu iki5inas ona dok
tor çağırmasını söylemişti. yeğeni 
amcasının bu rica mı unuttu ve 
ancak iki gün sonra hatırladı. 

Viyanada \erd;ği ilk konserde 
halkın alkı~larını· duymadr. Yüzü 
sahneye doğruydu, binaenaleyh 
halkı görmüyordu. Alkışlara mtı
kabcle .ctinC$i için yanındakiler -
den birinin ona halkı gfr:ter:mesi 
lfizımdı. 

* Amerikada bu c;ıralarda mcş. 
hur adamların ha) atlarını filme 
almak moda haline gelmiştir. Pol 
Muni tarafından tem il edilen 
''Pastörün Hayatı" filmi rnuvaf -
fak olduktan sonra bu ne\'i film -
lere rağbet artmı~tır. 

Şimdi gene Pol i\Iuni me~ur 

Fransız romancı ı "Emil Zolanın 
hayatı" filminde ba~ rolü temsil 
etmektedir. Amerikada hazırlanan 
bu nc\'iden diğer filmler ~unlar • 
dır: 

Şarl Buaye ile "i\larki dö la Fa. 
ret''. Edvard Robensonla "Fröyd'' 
Pol l\f uni ile ''BctlıO\·en". Çarles 
I..ogton ile "Bcnjamcn Franklen" 
filmleri..· 

in küçük kız karde~i Cin Kaney 
(Jeanne Cagney) sinemaya başla. 
mı~tır. llk filmi olan ''Her kadının 1 
bir !;JrrJ \'ardır'' filmiyle sinemad3 
buse !;ahnelcrinin bütün incelikle. 
rini öğrenmektedir. 

Bu filmin ilk aşk sahne::;i on 

1 
altı defa tekrarlanmıc; ve dört ke
re filme alınmıştır· Böylece yeni 
arti·t \'C onun oyun arkada~ı Jo -
zel Ailen aşk sahnesini tam yirmi 
defa ornam:..k mecburiyetinde kal. 
mı~lardır. • 

Filmde ayrıca yedi aşk sahnesi 
dahn Yardır ve bunların çevrilmesi 
için de aynı ni bette tekrara lü -
zum görülürse film tamamlandığı 
zaman Cim Kaney aşk rollerinde 
büyük bir ihti ns kazanmış ola -
caktır. 

Noter: dedim· 
- Hiç. böyle olmuş muydunuz.? - O halde derhal size geliyo -
- Hayır, ilkdefa oluyor." • rum· Şimdi saat yarnn; tam bire 
- Sakın bunu esrarengiz am. çeyrek kal:ı sizdey~· 

canız yapmış olmasın.'' Arman Baldis, söylenen saatte 
Hanri yerinden fırlayarak: not~.~in. evinde ~uhı~u~o~U· 
- Bunun amcamla ne aHikast Buyiik koltuga goroulmilş, pipo-

olabilir. Allahaısmarladık bay no- :sun!' içere! ~otcri. ~liyoı:ı~· .. 
ter. artık gitmeliy~m." .. N~t~r suzUn~ bı~ınrkcn. ···. uc: 

Noter şaşırdı: gun ıçınde makineli ndamlo.r. di.yn-
- Burada kalmağa karar ver- rında,. diyen kısa boylu herifi ta.. 

• • d·ın· ?" • rif etti. Arman Baldis "Makineli a-
memış mıy ız. am1 1 • "'rol • • du 

_ Hayır; evime gidiyorum; d ar mem ekcti,. cu . esım -
efendim beni istiyor... Beni lbek- yunca yerinden sıçrndı · 
liyor ... M.akinalı adamlar diyarına - Ne dediniz, makineli ndtun· 
gideceğim." lar diyan mı? 

Tekrar sükünet buldu; yere dU
Noterin şaşkınlığı arttı: Hanri şen piposunu kaldırarak yerine °"' 

öğleden sonra gelen esrarengiz turdu· Noter, Baldisln bu hareke. 
adam gibi ''efendim" demişti: tine hiçbir mana verememişti· Bal-

- Sen cıldırdın mı? dls tebessüm ederek: 
-Hayı; bay Hanrion, çıldır- _ Aklımı lmçrrdım zannettiniz, 

madımı lakin benim vazifem ora~ değil mı? I..Akln bakın, size an1a
da; cma itaat etmcğe mecburum." tayım. Bundan blr kaç ıııene evvel 

- Gitmemelisin; seni gitmek· Çin Ulkelerindo seyahate ~ıkm.ış • 
_ _ ___ __ ten mcnediyorum; sen istemesen tım. Bir Çin haydut ç"tesi clino 
* Fransız rejisörü Höne Klcrlı'; bile seni kurtaracağım:· esir dilştum. HayduUo.rm reisine 

Küçük sinema haberleri 

Genç mühendis yerinden kalk· fidye! necabn ne olabileceğini ve 
çcvircce~i yeni filmin ismi "Xese · 'b" _,. A-- tr, kararını vermış gı ıvuı. gır beni no yapacak1armı sordum: 
sokağı" dır. Yıldız olan mütern.zr adımlarla sofaya giderek parde· "Ben bilmiyorum, bunu efendi bi
bir kızın macerasını mevvJ olarak süsünü. şapkasını giydi: lir,, diye ceva.b verdi·''- Efendin 
alan bu filmde Mişel forgan ve - Boşuna ısrar etmeyiniz; kim,, dedim· 
Rcmü ormracaklardır. dünyada hiçbir kuvvet, benim o-

na gitmeme mani olamaz; Allaha* Fransada harp dolayısile çe\·· ısmarladık dostum." 
rilmesi '·ar:ıda kalaıı ''Volpon'' k .; Bunu söylemesile apıyx açıp 
filmi yedi ay fasıladan sonra ta- çıkması bir oldu. • 
mamlanmaktadır. Bu filmin baş Noter derin bir düı:ı.Unceyo daldı· 
rolleri Lui Juve ile Jlarri Borda. Hanri~ i kurtnrmnk lazımdı, fakat 

nasıl? 
dır. Aklına Arman Ealdl:s isminde 

.,., Şöhret ıbulan inema ) ıldız - meşhur bir sergüzeştçi geldi· -Ar
larmdan \"ivygen Leyg hiç dur- man onun çok iyi bir dostuydu; ka
madan film çc\·innekte ,.e hemen fi derecede zengindi· Hayatıru, cs
hemen istirahat etmemektedir. rarengiz şcyll'ri hnllf'lmeklc geçi

rirdi· ~sur, hiçbir şoydcn yılmaz 
"Rüzgarın Götürdüğü Kadar ... ~ 
filminin çevrilme inin ilrdüğü beş 
ay zarfında ancak üç gün izin gü. 
nü alrnı~. bu film tamamlanınca 
başladığı ''Vatcrlo Köprüsü'' fil ~ 
mini çe\'irdiği elli gün zarfında ise 
ancak bir gün öğleden sonra din· 
lenmi~tir. Şimdi bu filmden sonra 
:0~e,•york sahnelerinde "Romeo 
Jülyet" i temsil ctmeğe hazırlan -
maktadır. 

bir sergüzeştçi ldf. Bütün tlUnyay1 
dola.smıştı· 

Acaba Arman Baldi.s şimdi Pn
ristc miydi? 

Derhal telefona. koştu ve meş
hµr .sergüzeştc;lnln numarasını çe
vfrdJ. Kıırşısma Armnnm uşağt 
çıktı; noterin ".Israrı üzerine §U i· 
zabatı verdi: 

- Esra.rengiz §ehJrde oturan vo 
oııı.ya hUkmeden·,, 

Haydutlar reisinin ağmıdan bun
dan ba§ka hiçbir kelime alama
dım· 

Ertesi sabah, haydutların elin .. 
de son sistem modem bir mitralyöz 
gördUm ve markasınt 6ğrenmek 
için sordui:'lllll zaman ceva.b ala .. 
madrm· Muavcne ettim ve üzerinde 
E. 1.f. A· D·. harflerini gördUm· 

Noter sözUnü keserek: 
- E· M. A· D, esrarengiz ma.

kinnlı a.d:ı.mlar diyarı demektir· 
- E\·et, bakmrz, o demektir· 
Akşam oluyordu, esir olduğum 

çete, başka bir çetenin taarruzu-
na uğradı; ben fıranttan istifade 
ederek kaçtım· 

Fraruıayn geldiğim zaman bu 
hadisc)i unutmuştum· 1şte siz, ba
na hunu yine 1ıatır1almış oldunuz. 

Sergüzeştçi devam etti: "- Bay Arman Baldi.s bugün 
husu.cır tayyareslle Londraya gitti, 
maamafih akşam yemeğini Pariste 
yiyecek. GPldiği z:ıınan sizin ken

--------------------------1 elisin! aradığınızı söylerim .. , 

- Hnlırlar mısınız? Geçenlerde 
Avnıpad:ı krallardan birine sul -
kast yapılmıştı. Suikastçılar Uç ki
ııidcn ibaretti ve ~·akalnndıkları za
man tabancalarının do. E· M· A· D· 
markasını tnşıdığı görüldU· Bunun 
içinden kimse çıkamadı· sınamasında 

Alan Marshall A Umumi talep üzerine,., 
Florence Rice~ Shirley Temple'in 

Noter geceynnlarına kadar sa
bırs:zlıkla bekledi· Gece tam ya
rımdn telefon acı a.cı ötmeğc baş
ladı· Hanrion telefonu kaptı; ken
disile görllşen meşhur sergüz~t
çiydi. 
"- üstadım, sizi bcldettiğiın i

çin kusum bakmayınız; I.ondradan 

- Uı.kin benim slze anlattığım 
işin içinden ıııkabilecek misiniz? 

- Maksat esrarengiz şehre 

mensub insanları meydana. ~ıkar
maktır; sizo söz veriyorum. Yirmi 

k•rdll 
Tnvuk kardeş, ta.\'Ş:ı.n lt 
- Bir işi i)i \'aPl!'l

8 

kendin yap· \ 
- Haydi, saçnııılıutl11 e5tcll 

çnnı ber:berden de iyi~ 
ğilim ya! -

- Tüfeğimi oınutlll~<f 
alıp ateş ettim· Bir ~c ~~1'' ' 
çalılarnn arasmdn bır . .J/. 

sn yatryordu··· dillıc· 
Avcmm palavralıu-ııı1. 

ııck kardeş ceva.b vcrf · 
- Kokmuş muydu· . 

eli 
·ı111e' · Nisan ayı bı !~ 

Resimde, blribirindell (J!· 
valette yirmi beş bsY~ ı 
!ardan ancak ikisi s} 6• 
giymiş bulunuyorısr. u ~ ' 
hangileri olduğunu re~p ~ 
işaret ederek rcsıni ~c ;ftlf' 
gazetesi bilmece xnulı 
gönderiniz· t 
Doğru halledenıcrdC:o f 

blr kol saati, ikinclY0u11eOJ ı: 
mfirekkcpll kalem, il~ )-ı.ıı 
bir roman. Diğer iki 1 
muhtelif hediyeler ,'L'tf 

l3 

=======::;::::'cff 
dört sno. t zarfmdıı btl 8 t 
cebir veva. memlekete ,,_,, 
"' • 1 csfV 
bulup onunla dost o~ 

Noter nyağn kalk ı.-tır 
- Size nasıl tcşe\ 

mi bilemiyorum· •. dl'd ıcıcilıe 
- Yok canını. tcŞE'ııır < 

yok; bu benim güzel . <+' 
çirmeme sebeh otactı1' ıı•ft' 

(l)c,·ıııt'' 

t:ırafıııdAn yaratılnıı ~· "" !O-On ye"" ;;-Uz.el filmi 
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ve (Komedi Fransezden) ANDRE BRULE -~S 1 N E M A S l N D A ıcrtJL ::.KAHKAHADAN KIRILARAK EaLENECEGINtZ HAR~~ 

DE KOMEDtLER ŞAHESERİ 11 
iC NiN elrnas1aııı 

~ 

Tü kce Sözlü 
~ Başrollerde DON AMEŞ- GLORI A STU V ART 

tarn!ından fC\'kalı\dc bir tarzda yarntılmış h!S31 ve mUcsslr bir film. 

- tıtrııfıııdıın o~ nıınmıııtır. :;;arkı '" dırnalıır fllnıl Akordlon kralı ,\1,.. 

BEUT l'Rlı:Jl~AN bu filmde en ('aı!p \O eıı gu1J>I h:wnları 'e rkılnrı 

tngannl 6'tmı"1itedlr. 
Bethm-en musiki ile meşgul ol. Hııg'iln 1 ' ' 2.so da tenzil" th mıı.tlnelı>r. 
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- Hayrola, t'ehenııcmde de kö
mür buhranı olduğuna pek mi il -
zttlilyonun? 

- Fransız karikatUrll -

Jqi~ fıkraaı 
- Kedimiz kanarya aergislnde 

birinci mü.k&f atı aJdı. 
- Kanarya sergisinde m,l ! 
- Evet. Birinci mllkAfalı kaza-

nan kanaryayı kaptı· 

- Nasıl, 'yeni daktllon itine 
bağldlk ve mu~-affakıyet ghterl
yor mu! 

- Hayır· Fakat bana mukabU 
bol bol baeaklannı gösteriyor. 

- lt.aıyaıı karikattlril -

Amerikan fıkrası 
Birinci Gengater - Şimdi dan • 

settiğim kadınm boynunda fevka -
lade bir inci gerdanlık vardı. 

İkinci Ga.ngııter - Göster ba • 
kayım! 

Tadilat 
Komisyoncu, seyahat için ıehre 

gelmiş bir köy zenginine güzel bir 
radyo makinesi ıatmağa çalışıyor • 
du. Mll§teri razı oldu. Fakat eartı 
vardı: 

- Olur, dedl, ancak makinede 
bıw ta.dil&t lizmı. 

- Ne gibi 1 220 volta gl5re ml 
ta.dilit? O gayet kolay. 

- Hayır o değil. Bizim kasaba
da elektrik yok, radyoyu mangal 
kömllrlle işleyecek tekilde ta.dil 
edin. 

imtihan 
Mektep dönll§U oğluna tordu: 
- lmUhan oldun mu! 
- Oldum anne. 
- Cevap verebildin mi bari! 
- Evet. her suale cevap verdim. 

Ama hep aynı cevabı ..• 
- Ne dedin? 
- "Bilmiyorum erendim" de-

dim, 

H X B E R - ~kşam Poetaıt 

~aciltten- 6it tJ,Q,rJtalı 
-= - ~ ,_, -. ~ ... ., 

Yeniçeri zorbalarından : 

NAKiLCi 
MUSTAFA 
ir sepet sandık içerıinde yakalanan bu azılı zor· 
a, sandıkla beraber ikinci Mahmud'un huzu
una çıkarıldığı zaman Paditah: 

- Sübhanallah .•• Birkaç gün evvel şehre sığmam 
derken timdi bir daracık sandığa ıığnuı! .• dedi. 

Vakantn1s Sahaflar Şf'ybl Zade "ev1mlzt l>Amıak na demektir?'' diye 
l':sad Erendi, l'enl!:'lrl M.afmm IAtvJ ,ürllltll etmtııerııe de mahalle imamı 
• akkmda yazdığı "tl'•U zarer" adın ·e ahalt marltetıerile her tara.tmı ge_ 
ııkl eııerlnde, B<>n yeniçeri :zorbala. reğl glbl arayıp bulamamak ~UntU. 
mdan Nakılcı IAkabUe maruf Mua. ile dlinerken, birkaç karının, gtıya 

tala hakkında DU aatırlan kaydeder: korur gibi üzerine oturdukları b1r ııe 

'•Yeniçeri akllerinfn Atme danm· pet sandığın hareketi gözüne lll.§ml~
da ,.e Etme ·~mda idam kı~ ti. Kapafmr aı;tıkta fç1nden b&§açık 

l • • ve yalmayıı.k l!lakılcr çıktı; heme.:ı 
rınd&n maada aarukcr Hllayln Pqa yine kllldinl kllldleylp o hal llo and 
e Mehmed lz:r.et Paşa Vt! Bostancı razamm önOne götürdü. Keyfiyet pa -

l'ı&§ı ve Topçuba41 marlteUerlle yer dlfaha blldlrl!dL Efendimiz, ıtpahl 
·er idam; ve teranede bcjularak 1Ahd&rlar ağan den!Jcn dalrl'de 
Arlan tamamlanan ve Blbıhllm& •~ '-tta t k akal 1 - .....,. o urmuı en, y anm~ o -

'Unda boyunlan v~nılanlarm a&ym duğu heyette görllldll. padf§ahm g15-
nlcrl aınuı.Eaaminin teker teker talm zU &ıUnde 00.tancıbqr Oeınan Ağa 

\eri 9.§mış, esamlnln teker teker lafm- sandıktan çıkardı ve padlp.hrmwn 
lerlnl kaydeqnek bu Zatername 1ç1n emrlle: •'Baka Nakılcı, padişahımız 
yenıtzdlr. Fakat, bir aıra fuadlarm ötedenberi sayılmaz kötQIUklerl_
muharrlki olduklıın tahkik edildik • ııizl attetmlfken böyle bir kere daha 
ten sonra Atmeydanmda ldarn edilen meyıJ.a,na çıkardığmıZ ııenl' tttneye 
ıeşhur zorbalardan gayrt, zorba ba. Aebep ne oldu?•' diye azarladıkta in. 
!ardan, i§kencl tahrirlndcn aonra ltlr yollu açmaladı. Boatancıbafr a-

krarlan üzere Kapalıçarııda kerpiç ""'. •'Hel Nakıl h al .. __ 6"'• e er, emp armua.u 
anında tertip eyledikleri meperet tahkik oıımm tur kt, vak& gUnU 
oplantımıa dahil ola.'ılar lte geçmlı ~ 
·akalarda birtakım mazJOmların k&- blı§ına topl&dıfm veledlzinalara ehil 
ma girmlJ olanlarm kaydlle iktifa ırzın haremler1nf esir ettirip bAkfrle. 

rlıı1 onar k\UUf& ve dullarını beşer 
diyorum: kurup. attumak Uzere ortalığa del. 
Ezcllmle Habib Odabafı nam pim Wla.r alıveren hain un değil mfsiıı, 

kl. yeniçeri neferlerinin bapratı ba- bunu lıık~ mecalin var mı?" do. 
ma toplar, gUnefG dokunsa llÖndU • dikte, ''Vakıa bap.ratı toplamak lçin 
UrdU. Birkaç sene evvel aadakat su 0 fezahate ceaaret eden ben fdlm" dl· 
etlnde görünmekle otuz blrlncl oda- ye pad1phm huzurunda cUrmünU tU. 

run odabqılıfmd&n huaa allAhför· raf ve 1krar ettikten BODr&, padl§ab: 
lilftlne alınmı§tL Fak&t bu defa vu. "SUbbaıı&llah, birkaç g11n -evvel ~bre 
ua gelen valtada medhaU olan tı er. sıfmam derken ı!mdl bir daracık 

1.?r1nin konu~malanna dahil olmuı. sandığa lllğmlf" dedi; Nakılcı kaldı. 
ayak takımının başı, vakıı gecesinde nlıp boatancıbqı mahbesinde, giz • 
Aatlerln meydaıım& vanıp ''ayakdq - lendlklerl yerlerden birer sureUe ya
ar, direnen ayal'mla katlyea anıl • kal•nen &rkadqlarmdan SIU'llof llUll 
ınuun, göreyim sızı Had Bektq oca. tara. Ellrpuarmd& kahvut olan Ba. 
ğmr uyandırml Ocak adı kıyamete badatlı, Otuzbir güruhundan Hacı 
ltadar kalkmaz!'• diye qldyayı laf _ Süleyman ·ıe Uemlf Bayrakdar &dm. 
lortbğı arkadqlarmm eorguya ı;eldl.. d&k1 h&b.ll plı.liyeUerle. birkaç gUn 
mestle an1aır1ıp battA. lıkencl tahriri kaldıktan aoııra, Nakılcmm Kadırga 
ırumda kendtalne tqrada blr yerin llm&Dmdakl dtl.kkA:ı:u önUnde, Sarho • 

"lllbaynacıltğl verllmlfken, perva.mz, fUD Hllmll Pap. hanı kaqramda bo-
1?.Abılllde kethllda bey buzunına va- yunlan vuruldu. Nakılcı hakkında 
rup •' o yerin mah8ull1 &J&tı: onun luet Efendinin ded1tf tarih kıt•aaı. 

erine Sellnlk mllbe.yaaamı isterim" dır: 
iye lnad elmifU. •'Uemurlyetlnfzln .ılaıaeldl aalıll mum N&lula 4edlkJerl 

:ı.manı geldi, ntçün gltmezslz" diyen 
"rin kimine "ıer't engellerim var'' 

ve kimine '•dQğllııUm var, bitmeyin_ 
ee gidemem'' diyerek ağır davranm&
ı fesad fırııatı gözledftfnl aıılatm11· 

tı. Hasılı her cihetle yokedllmeğe 

ınllatahak olduğundan zater bayr&· 
~ Babtıuaadeye d1klldllf gQn. bu 
hain adam, Rumeli amırlarmdaıı biri. 

e SUrgtın adile uzaldqtmlmıı, ar -
aamdan idam fermanı fle tayin ed1· 
ın mUba§lr Babidağlnda yetlıtlğl 

nda boynu vurulmuı ve be§ on gün 
onra BabİhUmayuıı önQndeld lbret 
Meydanına ablmııtr. 

O cümleden biri Nakılcı Mustafa 
bJrl de SarhOf Mustafa idi. B&kla.DaD 
okıyalan kıyafetlerini değt§tlrerek 

emt semt arayan sadrazam hazret. 
erinin kahveclbaplan Hotımll Os. 

man Ağa eV"·elA Naltılcmm NakU
beııd c1varmdakl evini aramrıtz! Na· 
kılcı kanamın Kocnmustafap~ada 
bir kamım evine gtrd1gint öğrenip 
vardığlnda her ne kadar o evde olan 
erir kanlar e\1n, arqtınımuma 

ııAnl olmujla.r, bağngıp çatnıarak 

.ceadln ... un1u saki tooaaWe ııerefraz 
zemb6ra fttne idi, .OnUp lklhet kovan 
Sıuıdıkda bal mumu topu oldu o nı-

neaz 
Eskl vakalardakl eıklyndan arda 

kalanlardan biri Eflnll Karakulak 
Bekirdir ki. bundan evvel Uak'ldarda 
kaap iken pkavet bayrağmı kaldı -
rarak Kadı Pqa merhumun dalreaiııf 
yatma eden takmım eerıerdelerinden 
olduğu her ne kadar unululmUf teY 
değilse de g~ yumulmuş ve bir ) oll· 
le h&8lla hueklleri zümrealne alın. 

UUflı; Kilerin Karakulaklık derecesi 
ne vuı1 olmuıtu. Bu adam da, Bur
aaya aOrlllm.Oı. arkumdan mllbqfr 
gönderilerek, Burııad& idam olun
muıtu. 

E11kt zorbaların b&ktyyealnden biri 
dahi Irgadpazarmda mllf11ldler1n top. 
landığl kahvehane llahlbl ömer adın. 
dakl ııakl, blrl dahi Kateaçller kethll
duı Ahmedam adındaki hayduddur 
ki. Ömer bolltancıbllft mahbdindP 
boğulup denize atıldı; Ahmed de Ir
gatpuarmda idam olundu. 

Aluned BtUerul KOÇl1 

- Bay poDs, bir a4am prda bua UMO aull bir 111Dı taamı1.1 
yapmak btiyor l 

~.;b6. 
Mektepliler bayrak koşusu 
Dün yapılan seçmeler. 

çok lıegecanlı oldu 
Mektepliler arasında yapılacak 

(20000) metrelik bayrak koşt u. 
nun birinci seçmesi dün saat 

Sporculara 
Nasihatler 

-2-

Hakiki ,.e merd hl" sporcu, spo • 
ru por itin ~·apar· 1) l bir sport'o 
f..,e, spor kaftlclerlnln emrettiği 

yoldan harice tıknuız· 

Bir futbol nlza.mnamcslnl a1a1ım· 
Orada, basun O),ıncuya kasten tek
me \'\.Irmak bir h:ıta ofan:.k kay
doJunmuı ,.e buna ce7.:ı ,·erllmlştlr· 
Dunda11 dolayı, bir futbolcilniln ar
tık bu barcketi yapması, t.P.m bir 
•porco olına5ma manidir· Ayni za
manda da, ~ nptrğı btı ~rkin hare-
ket, kcndi.'\inln iciz kaldıb"llll• knr
§tsmdaklııln kendisinden clıı.Jıa nıa

hlr olduğunn gösteren bir delildir· 
S1>0rda cld<len usta olan bir kim

se, hiçbir zaman kasten hata yap. 
maz. Buna. bu kilçilklüğc teııeuUJ 
etmez. Bilir ki, oyunla, meharetıe, 
ka.rşısmdald rakibi y<!nemlycn, ba
p çıkamıyan, sporca geçinen kim· 
selcrdlr ki, aclz göstererek. rakip-
lerini tekmelemcğo kalkarlar· 
Hen<lllerlnl bu suretle ktiçUk du,u. 
rilrler, spor terbiyelerinin yerinde 
olmadığını ilan ctmı, olurlar-

*** 
Bir spottu için atfı kabil olını. 

yan en bll) Uk hataJa.rdıw biri do 
hekeıne itaatsizliktir· Haklı ,·eya 
hAksız. hal<erne ka1"31 gelmek bir 
sporcu itin tok ayıpbl'· NasıJ bir 
mahkemede yanlış hUktim ,·eren 
bir hakirno itiraz ederek, ~ı ge
lcpıezsek, sporcular da aynen o 16-
kilde hakemlere itaate ll'f'('b•ır c!· 
malıchrlar- Akili takdlrl!e kat'lnen 
ldeııaJ bir spon:u olamazlar· 

Bedri GüRsOY 

Futbol ve güreş takım
larımızın Mısır seyahati 

15 te Tnl: .. ım stadında }apılm11-
t r. Dün yapıl"n ilk ıseçmeyo 
Haydarpaşa, 1sta!lbul, Vefa, ta. 
ı~kıal, Ticaret liseleri takımları 
girmişlerdir. 

Yarıı 4 defa 800. 10 defa 400, 
:• • fa 80"1 1 O ve son 

e : 
Haydarpap: 47,35,2 ile bL 

rincı, 
İstanbul lisesi: 56,09 la ikinci, 
V cfa lisesi: 51 ,09 la üçüncü. 

Ticaret dördilncü, lstiklil bc§in. 
ci olmuştur. 

Kitpeşt bugün geliyor 
Dün gelmesi bekknen Macar 

takımı oyunculan pasaport mua.. 
me1elerini ikmal ettiremedikle .. 
rinden bugünkü Ko:ı•ıanıiyonelJe 
geleceklerdir. 

Fener maçı Kadıköy 
stadında yapılacak 

Pazar günü Taksim &tadında · 
'.)iapılacak olan Fenerbah~e. ı:u,.. 
peşt maçının bazı eabaptan dola.. 
yı Kadıköy stadında yapılması 
kararla~tırılmıştır. ---o----

Halkevleri spor 
hareketleri 

USKODAR HALKEVlNDEN: 
Evimizin tertip etmiş olduğu 

3üncil kır ko-şusu 14 • 4 • 1940 
pazar günü saat 1 Oda tlskUdar 
Halkevi önün1en b:ışhyarak Us.. 
küdar Halkevi öntınde ·bitrnek ü. 
zare yapılacak. 5000 m~trclik 
koıu}•a iştirak edecek atletlerin 
o saatte HaJkevinde malzemeleri.. 
le hazır bulunmalan. 

•*• 
Kadıköy Ratkevfnden: 
14 Nisan pazar günü 6000 met.. 

relik mllkAiatlı bir krr k~usu Ue 
(sıklet alırul 680 gr..m) müs:ı.lıa • 
kam yapılacaktır· Birinci, ikinci ve 
tçtlııcüye spor e§Y88J hediye edile
cektir· İştirak etmek il'ltiyenler 

GUreş ve !utbol takımlarımızın mezkur günde s:ı.bah saat 9-30 da 
ı ısım gideccldcrini bundan bir Fenerbahçe stadında ha.zır bulun
mUddet evvel bildirmiştik Fakat • alan. 
bu seyahatlerin tari1ılerl hcnU.Z • • • 
~bit cdilmemi3tl,r. Dün atletlerle Beyoğlu Balke,inden: 
beraber Mısıra lıarc~ct eden mm- 14 Nisan 9!0 pazar gilun Mat 
taka A!baı:k nı Fcr:dunun orada b ... O c!:ı Şişlide tramvay deposu 
l ~pacagı ;emaslaı:cta n . so~:a , ?u j önünden ba§i '.>arak Hilrriyet Abld&
mü.sabaka!ann tarilıleıı L .... ı w ...... s~e Sİ<U§ geliş 4000 m, trelik bir 
nl alacnktır· krr kotu.su tertib edilmiştir. Bu ko-

Cek Şeri geliyor 
1k1 !!One evvel sehrlmize gelnrlf 

olan Amerikalı gUrq şampiyonu 
Cek Şeri burada hastalandığından 
Tekirdağlı Hüseyinle güreştirlle-

memişti· Cek Şeri §imdi orta Av
nıpada bulunma.6l;Jlda.n dolayı Kırk
pmar güreşlerinden evvel Tekir
dağlı Hilseyinle kal'§ılaştmlmMt 
kararlaştınlmısttr. T~ki'"Cl3.ğlı for -
munda olduğu için bu ka?'§ılaşmayı 
kabul etmiştir· 

----o-

Kap ah spor salonu 
SUrp Agopta yapılacak kapalı 

epor enlonu için b:ızırlıklar ilerle
mektedir. Yeni yapılacak kapalı 

salonda bütün salon tJ>Orlan yapı· 
labilecektir. Bu salonda yüzme ha· 
vuzu yapılması ic;:in d0 l'llkin ara-

, l 'hn 
,r de ko· 

~ :ıp!acaktır. 

l" AGLI GCREŞLEB 

Yarın Kasmıpqada Geyikli ai
nemumda yağlı güreşler yapıJa. 

caktJr. Güreşlere saat 12 de baş
lanacaktır. Bu müsabakalara mem
lekcllmlzln en meşhur pehlivanlan 
iştirak C'deceklerdir· 

0'.l kAmilcn toprak a.razlde yapıla.. 
c :.k VA müteakiben tertib edilecek 
olan pist kOt1ulanna bir hllZll'lm o
lacaktır. Ve derece alanlan. ınilki
fat vcrikı..ektir· 

Koeuya iştirak etmek istlyenle
rln her gün sa.at 17 den itibaren e
vhnizln spor ıubesine müracaat e
derek kaydolwunala.rnu rica ede
rlz. 

••• 
Faf:ih Balkevlnden: 
Evimiz spor ıubeaf 21-4-1940 

pazar gilnU kayak aponı yapmak 
üzere Uludağa blr seyahat tertib 
etml§tir· Bu seyahate iştirak et
mek istiyenler her gUn saat 18-30 
dan 20 ye kadar spor gube komite 
relsliğine milraca.at edebilirler· 

--o---

Dolmabahçe stadı 
Do1ma.bahçede yapılacak oeJıir 

stadının kat'! vaziyeti tesblt edil
ır: iştir· Mallyenin kırtasiye deposu 
ve hay\·an basta.nesi için yer bulun
duğundan bu binalar birkaç gUne 
kııdar tahliye edileeeklerdlr-

Sladı yapacak olan mimar ltal
;an Vljetti Violi dlln aabalı şehri 
mize gelmiştir· Stadın temel atma 
merasiml 10 Mayıs gençlik b:'lyra
T mda yamhcaklır 

Beyoğlu 

Halk Sineman 
BugUnden ttlbaren yeni pro

.gram lsta.nbuda Uk defa: 
1 - lntlkam Darbeat 
~ - f.nufı nn~lsko: 

Yıkılan Belde 
(Janet M.,kdonaLd). 

AyrlCA .HlJU 
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Norveçte son vaziyet 
Lcm4ı-., 11 - Muhtelif kaynaklar

dan n bllhau& Stokholmdan alınan 
haberlere &'Ölle, IOn yirmi dort saat 
l~da Norveç topraklan üzerinde ce
reyan eden harbin en bariz hareketi, 
Norvtoç muku·emetlnln intizama 
&Vere!< artması \•e Alman tayyarele
rlnJ.-ı muhtellf Norveç §ehırlerinl 

bombardıman etmeleridır. Bilhaıısa 

laveç hududu civarındaki bazı ıehlr 
ve kasabaların tahribine çalıııılmakta 
olduğu antaııtmaktadır. 

NOR\'EÇ TEBLlôl 
Norveç bqkumandanlığının Stok

holm radyosu tarafından neıredllen 

teblifi: 
•'.Almanlar Oslo ve civarını l~gal 

etmıılerdir. Norveç kıtaları Oslonun 
flmal vı ılmall prklslndekl me\·zilerl 
nl muhafaza etmektedirler. Nazi kuv
veUeri Chrlstiaımınd, Stavanger, Ber 
ren. TrondJhelmdan ba~ka Cnorveç 
cenubunun diğer aahil bolgelerı kon
trolleri altında bulundurmaktadırlar. 
Norveç cenubunun diğer kısımları 

Non'eçlllerin elindedir. Almanlar ta
n.tmdan 1ogal edllmlı olan Narvık 

hariç olmak üzere Norveç kıtaları ıl· 
maideki bütün me\"Zllerlnl muhafaza 
ediyorlar. Alman motörltt kuvvetlerl
ııln Nan1kten ilerlemek üzere yap
tıktan aon teıebbüsler akim bıraktı

nlmııtır.,, 

AL.'IA.~ TEBUCI 
Berlln, 11 (AA.) - Alman umumi 

kar&rglhının bildirdiğine gore, Nor
veçtekl .Alman kıtalan, Nan·lk mın
takasmda, hiçbir maniaya tesadüf 
etmeden EveneH kadar llerlemııter

dir. 
Trondhelm clvannda bir İngiliz ha

n taarruzu tardedUmtıur. Trond· 
heim clvannda bulunan birkaç Nor
veç sahil bataryası lıgal edllmlıtır. 

İngilla tayyareleri Stavanger üze
rine birkaç &km yapmııtar ve bu a
kınlar unasmda bir tayyare kaybet
miılerdir. 

.Almanlar Oslo mmtakasmdakt tı· 

Sal harekeUerlnl renlıletmektedir

ler." 
OSLO HINTAIL\SINDA. l•AZtYET 

Boclal Dem9kratken isimli İsveç 

ıazetestnln İsveç • Non·eç hududun
daki muhabiri, Oslo mıntakaaının 

Houa kadar Almanlann elinde bu
lunduğunu bildirmektedir. Norveç 
nazllertnden 2000 kiıl Almanlara Uti-
1ak etmiıttr. 

Oslonun ıtmall ıarklslne 40 kllo
netre ıııesalede bulunan Eidavold
la kUlllyetll Norveç kuvvetleri Al· 
ıanlara karıı koymak"!adır. 

Röyter muhabirinin bildirdiğine 

Pöre, Norveçln cenup kısmında bulu
nan Alman kıtaları hakiki adedi 
blllnmemekle beraber, bunların yirmi 
bin kadar olduğu tahmin edllmekte
<Ur. 

StokJıolmdan haber verildiğine göre 
torpido muhripler! refakatinde beı 
Alman nakliye gemlııl dUn sabah Os
loya demir atmıılar ve karaya 10000 
aaker çıkarmıılardır. 

l 1 _ 12 nisan gecesi üç defa 
tehlike ipreti verilmiş olan El
verum şehri, harap olmuştur. 
Norveç kıtaatı, Hamar ve Elveru
mu kontrollan altında bulundur
maktadırlar. 

Haldem ve Frederikssten şe. 
birleri bombardıman edilmiştir. 
Fakat Frederiksaten'de hala Nor
veç bayrağı dalgalanmaktadır. 

Dün bütün gün Alman bom
bardıman tayyarelerinin Norve· 
çin dahiline doğru ilerledikleri 
taveçten müteaddit defa görül. 
mö1tür. 

Norveçliler, Alman askeri ha· 
rekAtmm .Oslo mıntakasına inhi. 
ur ettiğini bildirmektedir. 

ŞiMALDE VE GARPTA 

1 VAZIYET 
Salihiyettar bir Norveç mem

baından Stokholme verilen bir 
haber, İngiliz kuvvetlerinin Nar
-rilr civarında karaya çıkmış ol • 
duldarrnı ve Norveç kuvvetlerile 
temasa geçmeğe çalışmakta bu • 
lunduklannı bildirmektedir. 

Diğer taraftan temin olundu
luna göre, İngiliz ve Norveç kuv 
vetleri, Bergen civarında sıkı te. 
mu halindedirler. 

Bodoe ve Tromaö telsiz istas. 
yonlarrndan verilerek Stokholm· 
de alınan haberlere göre, şimal. 
deki Norveç kıtaları kumandan• 
lrfr, Ontland eyaletinde Alman 
ileri hareketinin durdurulduğunu 
bildirmektedir. 

KUKL.A HOKOMETIN 
HARiCiYE NAZIRI 

Norveç reımi tebliğinde deni· 
yor ki: 

Osloda kurulan kukla hükume. 
tin hariciye nazırlığına tayin edi
len l>inılaqı Hvosleff mevkiini 
terkederek bugün buraya gelmiş 
ve Norveç kuvvetleri başkuman.. 
danmm emrine tamarmn amade 
bulunduğunu söylemiştir. Hvos
leff buradan tayyare ile isveçe 
&itmi1tir. 

KRAL VE AiLESi EMNI. 
YETTE 

Kral Haakon bir müddet kay-

bolduğu sanılmış olan veliaht 
Prens Olaf ve Norveç Ba§vekili 
emniyettedirler. Kral ailesinin 
ve hükumetin bulunduğu mahal. 
lin bombardıman edildiği söylen 
mekte idi. Fakat gerek kral aiJcr. 
gerek hükumet az:;sının bc-mbar. 
dımandan evvel bu mahalli ter 
ketmi'l oldukhrı anla~ılmıı'<taclır 
LONDRA RADYOSU NESRi. 
YATA TAVASSUT EDECEK 

Haber alındığına göre bütün 
Norveç radyoları Almanl::ırın 
eline geçmiş olduğundan Norveç 
h2lkının Norveç hükiımetinden 
çıkacak haberleri alması icin icap 
eden tertibat l'lınmıştır. Londra 
radyosu bu neşriyata tavassut e
decektir. 

Norveç mcbusan meclisi reisi 
Hambro'nun söyliyeccği nutuk 
Londra radyosu tarafından Nor. 
vcç milletin-c verilecektir. Ham
bro bu nutkunda Norveç halkına 
ancak nıüttefik radyoları tarafın. 
dan verilen haberleri nazarı itiba
ra alması tazım geleceğini bileli. 
recektir. 

PARISTE GöNOLLO 
YAZILIYOR 

Pariste bir cok Danimarkalı, 
İsve~li. Bclçii<alı ve Holandalı 
Norveç elçiliğine müracaat ede
rek lcjvon etranjcye girmek üze. 
re kayıt muamelesi 'yaptırmak 
arzusu göstermişlerdir. Erkek ve 
kadın bütiin gönüllülerden istifa· 
de şekillerini tetkik etmek üz-ere 
bir komite teşkil edilmiştir. 

İsveç hiikiımeti memleketin 
cenup ve batı uhilleriniıı biiyük 
bir kısmında bundan böyle gece. 
leri ışık yakılmamaJına kuar 
vermiştir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

( Ba,tar11.fı 1 incide) 
nr meydana nınruık için Almanya 
ile müttefik de\ktlerin adamakıllı 
biriblrlerlle karada , .e denizde ı:a· 

tıı,malarına \ 'C müttdlk donanma· 
lanndan mühim lnsmmın Şimal 
denizinde toplanarak Akd<'nizdeki 
Uıııtünlüğü hal~·an donanma.11ına bı
rakmalarını istiyorlar· V c biiyle bir 
günll dört ı;ö&le IM-Jdl1orlar.... • 

Bu ~n gellnr!', l\lıı<ıollnl Jiltlcr. 
le lm7.aladığı çelil< pal<tın irahmı 
lera için harbe ı:innek n7Jfc-tılr.I 
hatırhya<':ıktır. Ondan sonra ltal
yanın .\lulenlzdc 'e Balkanlarda 
Alman)·a ilf• birlllifc hareltcte hazır 
otclui:•ımu blldlrtt.cktir· 

~Iiittf'filc donanmalarmm Skajc
rak ho;':azını zorlı)·arak lçrrl gir
mek için birçok harb ~emilerinl 
feda rtmtkt..n~e. bu ooğazı ma~'Jl
br l!ök('~k Alman harb ,.e nak
li)·e gemilerine kapatması 1tal)·a
nm limltlnfnl ımya dUcıilnniiş olsa 
ı:r.rektır. Musollnlnln bu ~nlnde 
çok liik~ekt<-'n lrnnmımammu müt
t<'fik kunetlcrin ,.\ kıienlu!f' İtal
yan dcnlz kın"·ctıerine karşı li~
tün \'l\zlyetlnl muhafaza etmesin
dendir· 

HASAN KUHÇA YI 

Balatta bir dükkan 
soyuldu 

Hırsızlar dıvarı delerek 
hayli mal ve para 

çaldılar 
Evvelki gece Balatta bir hırsızlık 

olmu§, mahkemealtı sokağında 19 nu 
maralı İbrahim Karaer ve Hasan Tah 
sin oğluna ait bakkal dükklnının dı· 
varı del!nmek ııurettle içeri girilerek 
birçok mal, tütün, ıılgara ve kasada 
mevcut mühim mll<tarda para çalın
mıştır. 

İkinci ı~be tahkikata ba§lamıı bu
lunmaktadır. 1''akat, henüz hırııızlar 

yakalanam3.mıştır. Son günlerde bu 
eh-arda bu eek1lde hırsızlıklar çoğal
mıştır. 

Asri mezarlığı su 
basmış! 

BUyUk şair AbdUlhak HA.midin me
zarına lA.hlt konulması münasebeUle 
bugünlerde Zıncirllkuyudakl aarl 
mezariıga gidenler, kabirleri su bas
mış oldu~unu görmüşlerdir. LAhlt ko· 
nulurken HAmlıJln mezarı kenarına 

yol açılarak biriken ııulann akmaııı 

temin olunmuııtur. 
Fakat mezarlığın diğer kısımları

nın henüz su altında bulunduğtından 
§ika.yet ecllliyÖr \'e belediyenin bu l§I 
tamamlaması bekleniyor. 

Berlin elçimiz geldi 
Berlln büyük elçimiz HUıırev Ge· 

rede mezunen ıehrlmlze gelmlı ve 
vaziyet hal<kında hükQmetle tem~ 
etmek Ozere Ankaraye. gltmL,tır. 

Hüsrev Gerede Ankarnda kıııa bir 
müddet kaldıltUuı sonra Berllne döne· 
cekUr. 

Norveç kıtalan btüün telgraf ve telef on hatlarım kestiler 
( Ba, tarafı 1 İnt 

!ar arasında tııR)',lmRy~rndan Bcr
genin Norevçliler veya müttefik
ler tarafından alındığına hükmo
lunabilir·) 
111!\IA n·~NİN İLK N1ME'Il,EH1! 

J,ondra, 13 (A· A.) - Haber a
lındıl;ına görC', Oslo belediyesi, Al
manların taz)iki lizerine yalnız 
çocuklar ve hastalar için süt teda
rik edilebileceğini ilan etmiştir· 

Bundan başka beledi) e, bir gün
ıiik ihtiyaçtan fazla ekmek tedarik 
edilmC"mC'sini de halka tavsiye et
mektedir· 

Kahve ve ı:cker vesikaya tabi 
tutulmuştur. 

OSLO ELEKTRiK SANTRALI 
TAllRtB lı:DlLDl 

Stokholm, 13 (.\. A·> - Oslo 
mıntakaısı kumandanı general Erik. 
son, Norveç kıtalarının Almanya i
le bütiin telgraf \'e telefon halla
nnı kesmeğe muvaffak oldukları· 
nı ve Osloyu hcsliycn elektrik s:ın
traller'ni tahdb ettiklerini beyan 
etmiştir· 

Oslo'nun şimdi ışıksız kaldığı 
zannC'dilmektedir· 

Alman kıtaları Halven ve Fre
derikstad'ın. ı;imali şarkisinde faa
liyetle bulıınmaktadırlnr· ı-·o~sum 

\•e Langencste muharc.>beler ecre • 
\'an etmektedir· Burada Nor\'eçli
ler köprü) ü berhava ctmC'ğe mu
\'affak olmuşlardır· Halven kamilen 
tahliye edilmiştfr. Halven ahalisi
ni taşıyan 200 kamyon fsvec; hudu
dunu gcçmeğe çalışmaktadır. 
~IA \°N DÜKÜUIEZDEN 011\CE··· 

Londra, ı3 (A· A·) - Dün ak
şam I...ondranın iyi malumat al3.n 
mahfillerinde öğrenildiğine göre, 
lıalcn Norveçte bulunan Alman 
kıtaatına Danimarkadan takviye 
müfrezeleri gitmektedir. 

Norveç sefiri dün akşam Lord 
Halifaksı ziyaret cdC"rek bu mü
ııakalatı durdurmak için müttefik
ler tarafından alınacak tedbirler 
"ıakkında görüı:ımüştür. 

lTALYAN AJA~SINA GÜRE 
\'AZİ\.ET 

Amsterdam, ıs (A· A·) - Ste
rani ajansının sureti mahsusada 
buraya gönderdiği muhabirinin, 
Amstcrdama gelen haberlere atfen 
bildird'ğine göre Almanlar Oslo
nun cenubu garbisindeki demiryolu 
şebekesini kiimilcn ellerine geçir -
mişlcrcfir. 

Almanlar Mosse ve Sarsozdan İs 
ı·eçle Norvcc; arasındaki hududa 
cıoğru iler1emektcdirkr· Christian
sand mıntakasrnda Byglandisfjord 
demiryolu tamamile işgal edilmiş
tir· Stavanger körfezindt'kl adalar 
biribiri arka!lrndan Almanların eli
ce düşmektedir. 

Norveçin cenubunda bulunan Al. 
man kuvvetlerinin 50.000 kişiden 
ibaret olduğu teE"yyüt etmektedir. 
f\0-000 kişilik diğer bir kuvvet te 
r>animarkadan Norveçe geçmek -
tedir· 
Dolaşan bir {layiaya göre İngiliz 

l>ahriyelilerindt'n mürekkeb bir 
_grup, Tromsoe mmtakasında ve 
Narvik fiyorunu kesen Lofoten a
dalarında karaya çıkarılmıştır. Fa
kat bu şa)ia, tceyyild etmemiştir. 
\LMANl,ARA G0RE VAZIYET 

Berlin. ı3 (A· A·) - Salahiyet. 
tar bir menbadan bildirdiğine gö
re Almanya Kislingin riyaset etti
ği hükümetl, yegane Norveç hükü
meti olarak tanımaktadır· Mcrke -
zini mütemadiyen değiıstirmckte o 
lan diğer hükümetin Norveç mille
tile teması kaybettiği ve bu itibarla 
Almanya tarafından bu hükumete 
milleti temsil eden bir hükumet 
nazarile bakılmadığı kaydedilmek
! Odir. 

Kral Hakon ile başlıyan müzake. 
relerin inkıtaa uğramadıt;"l ayni 
menbadan teyid edilmektedir. Al -
manya S<'firi tahmin edildiğine 

göre dün kral ile yeniden görüş
müştür· 
Diğer cihetten öğrenildiğine gö

re tsveçin Berlin sefiri dün Alman 
hariciye nezaretine gitmiştir· Bu 
rJyart"t l'iakkında hiçbir hab~r ve
rilmemiştir. 

Brükscldcki Alman büyük elçi
sinin ve Lahaye'daki Alman orta 
elçisinin Eerline hareket ettntleri
ne dıtir verilen haber, tckzib edil. 
mekteclir-

BO('WLAN AUIA:S 
ASKERLERİ 

Göteoorı:. ıs <A· A·> - tki gUn 
rvvel Götcborg açıklarında batan 
kıtaat ytiklü sekiz vapurdan biri -
nin tayfası olan ve şimdi Martran 
hastnnC'sinde bulunan bir Alman 
bahriyelisi şu beyanatta bulun
muştur: 

··- Vapurumur.da lGOO inı;an ve 
75 at vardı· Bunların hepHi kay
bolmuştur. Batan bUtUn vapurlar
da kaybolan Almanların arledi beş 
bin olarak tahmin edilebilir .. , . 

* * * . 
J..ondra. U - ]füttC'fikler Skan-

dinavya sulannda dün geni§ mik-

yasta mayn tarlalan vücuda getir
dikten sonra dün o sularda mühim 
deniz harekatı olmamış, daha zi
yade müttefiklerin tayyareleri fa
aliyette bulunmuştur. İtalyan Ste
Cani ajansı bu hususta ~öyle de
mektedir: 

Londrada resmi mahfellerde bP.
yan crlildiğinc göre dün Kattegat
ta hiçbir dC'niz hareketi yapılma
nuştrr. Bu hususta ecnebi matbua
l1 tarafından verilen haberler asıl
sızdır. 

İNGİLİZ Tı\ \'1' ARELERİNlN 
AKINLARI 

Haber alındığına güre e\"Vclki 
gece İngiliz tayyarelerinin Baltık 
denizinde yaptıkları taarruz esna
sında bombaların isabetile balan 
cephane yüklü bir Alman \'apu. 
rundan maada, <>rzak yilklü 5.000 
tonluk diğer bir vapur da iki bom
ba iln ciclcli hasara uğramıştır· 

BEŞ tNGILIZ T \ Y\°ARESl 
D0ŞT0 

İngiliz ha\·a kuvvetleri Norveç
te ve Şimal Denizinde gece gün
düz büyük bir faaliyet gösteriyor
lar. Dün gece, İngiliz hava kuv
\'etlcri. Kıistiansund ko~ unda bu
lunan iki Alman harb g<'misine, a
çılan r;idd<'tli barnj ateş·ne rağ
men hileum c~ lemlşlcr \•e bir~ok 

bombalar atmıı;lardır. İngiliz t:Jy
yareleri, burada iki Alman tayya. 
resi düşiirmüşlcr, diğer ağır Alman 
tayyaresini ağır hasarata uğrat
mışlardır· Beş tayyare dönmemiş
tir· 

Gene Belt ve Kattcgat boğazla
nnda devriye dolaşan İngiliz tay
yarC'leri. cenuptan ş!male gitmek
te olan bir Alman vapur kafileeine 
bombalarla hücum etmişlerdirı Al
man nakliye gemilerine bir~ok isa
betler vukubulmuştur. Mühimmat 
yüklü 800 tonluk bir Alman nak1i
ye gemisi, k<'ndisine isabet eden 
bir bomba yüzünden. müthiş bir 
tarraka ile berhava olmuştur. 
TAYYARE MEl'DANlSA HtlCUM 

İngiliz hava nrzareti tarafından 
resmen bildirildiğine göre, lngiliz 
ha,·a kuvvetleri, dün akşam, iki 
defa Norveçte Stavanger hava 
m<-'ydanına yerleşmiş olan Alman 
hava kuvvetlerine hücum etmiştir. 
Bir İngiliz tayyaresi ütııstine dön. 
memiştfr. 

İngiliz mitralyözlerinin şiddetli 
ateşilc birçok Alman avcı ve bom
l:ıardıman tayyaresi düşmüş, bir -
çok pilot ölmüştür· 
BİR ALMAN llARB GEMİSİ 

YARAl,AXDI 
Bergen limanında Alman kruva

zörlerine hücum eden İngiliz tay
yarecilerden biri bir kruvazöre bü
yük bir bomba isabet ettiğini, şid
detli bir infilaktan sonra kruvar.ö
rün ateşi kestiğini söylemektedir. 

BiR AJ.l\IAN ZIRllLISI 
D.\llA BATii 

Stokholm radyosu tarafından 
neşredilen Noneç resmi t1?bliğine 
göre, Almanların Gncscnav zırhlısı 
Oslo halicinde batmııstır· 

Gneysenav 26000 tonluk olup 
Şarnhorst smıflndan bir gf'miydi. 
1936 da denize indirilmişti ve 1461 
tayfası vardı. Bu geminin Emden 
kruvazörü ile ayni zamanda battığı 
söyleniyor. 

Norveç sahil muhafaza gemile
rinin denizden 3000 den fazla Al
man cc.sedi çıkardıkları Stokholm
den bildiriliyor· 

Almanlar Norveçte Trondhavm 
sahillerine tamamen mayn dök
müşlerdir. Limanda, beş Alman 
harb gemi:i bulunduğu, Doyçlan • 
dın bunlar arasında olduğu söyle
niyor. 
ASKER İHRACIN.\ B.\ŞLANDI 

MI! 
Havaler adalarından Uddevalaya 

gelen haberlerde Oslo koyu açık
larında muhtelif nol•talarda bazı 
İngiliz gemileri görülmüş olduğu 
söylenmektedir. Bu gemilerin as
ker ihraç etmekte olduklan tah
min olunmaktadır. 

tsveçte Götenbergden Havas a
jan.sının öğrendığine göre lnı:iliz 
filosunun Bc.>rgenden döndüğü te
yid edilmektedir. Fakat Bcrgen 
radyosu dün s:ıbah Almanların el
IC'rinde bulunmakta ve Alman men. 
balarından aldığı haberleri neşret
m~kteydi-

1·ENt MA\'N TARl, • .\l,ARI 
J.ondra, ıs - Müttefiklerin, Al

man~·a ile Norveçin dC'nizdcn mu
vasalasını kesmek üzere vücuda 
getirdiği mayn tarlaları şimdiye 
kadar görülmPmiş bir mikyastadır. 
Bu rnayn sahaları Norveçin ncr
gcn limanından Hollanda tııahilleri
ne kadar beş yüz mil imtidad et
mektedir. Skajerak ve Kategat 
boıfazlan maynlarla kapatılmıştır. 

NorvPç, Danimarka ve Almanya 
sahillerinden İsveç ve Norveç ka
rasularına kadar uzanmaktadır. 
Yalnız bazı noktalarda 1 O mil gc
nfaliğinde birkaç geçit serbest bı • 
rakılmıştrr. 

Bu mayn tarlalarının uzunluğu donanması bugün büyük bit 
ve sahaları §İmdiye kadar hiç gö- klyet kazanmııtır. ~ 
rülmemiş bir ehemmiyettedir· U- Berlln, 12 (A.A.) - Gll 
mumi harbde, Amerika ile Büyük Alman hava kuvvetıerf,td 
Britanya miişterPken Orkney ada- Drontheim'ın 200 klonıetre olfllf: 
!arından Norveç kara sularına ka- mali garblslnde 1nglllJ fil & 
dar ma~·n dökmüşler ve şimal dt-- cum etmişlerdir. Bu hare;, 
nizi mNhıılinin ııimalini kapatmış- fal<lyetle netıcelenrnlştfr. 
!ardı. O zamanki mayn tarlasının tayyare gc.ml.ııine, büyük 
vüsati 233 mildi ve 71000 tane '>omba isabet etmiş ve çok -
mayn dökülmtiştü. Yeni ma\'11 tar- 11ar yapmııtır. Diğer taraı: 
lalan beş yüz mil imtidadında. ol. gillz kruvazörüne de tanı 
duğuna göre dökülen maynlann bomba düşmüştür. JS111 
150 binden fazla olduğu tahmin e- l'ltLLtl.ET1 !UE('RCJL 
dil<'bilir. B~Tl'I ~ 

Bu mayn sahalarından Alman gemi- Ostaııdt', 12 (A.A.) - t~ 
terinin geçit bularak geçmeleri im- hııllnl gösteren Vandelaat 
kAnsız, hiç değilse çok mUşkllldlir. puru istikametinden getdifl eııl 
Nitekim dün bir Alman nakliyesi top sesleri dün gece işltilnı 
bu maynlardan birine çarparak bat- bir Belçika devriye gtıınl~ 
mıştır. mi~ ve o civarda bir vap taD 

Diğer taraftan mUtte!lklerln, Nor olclıığunu bildirmiştir. S
veç ıııularındakl Almnn deniz kııvvf't· milliyeti tespit edileınedlgi 
ırrını her tarafta muhasara ettikleri r rettebattan da kimse ıcu 
anlaşılmaktadır. Bu sahada İngiliz mrştır. 

Satie davası 
Satie davasına bu sabah saat 

1 O da birinci a~ır cezada devam 
edilmiştir. Geçen celsede müd
deiumumi iddianamesini okumuş 
olduğundan bugünkü celseden 
itibaren maznunlar müdafaaları . 
nı yapmağa başlamışl?.rdır. ilk 
olarak eski Denizbank umum 
müdürü Yusuf Ziya Öniş'in a
vukatı Sadi Rıza söz almış ve 
müdafaasına, mahkemeye sevkc
dilen 13 suçlu hakkında ne şe
kilde takibata başlandığını, ve 
işin nasıl adliyeye intikal ettiğinı 
anlatarak başlamıştır. Sadi Rıza 
bir aralık demiştir ki: 
"- Satie işi o zaman lktısat 

Vekili olan Şakir Kesebirin deği· 
şip yerine Hüsnü Çakırın gelme· 
sile meydana çıkmıştır. Yeni ve. 
kil Ankarada dolaşan bazı dedi
koduları önlemek için bir tetkik 
heyeti intihap etmiş ve Deniz· 
bınkın Satie binasını ne şekilde 
satın aldığını tetkik ettirmiştir. 
Fakat asıl işin bundan sonraki 
kısmı dikkate değer bir mahiyet 
kesbetmiştir. Hadise, bütün di. 
ğer eşleri gibi kanupt yQllarla a,ij
liyeye intikal etmesi tazım gelir
ken böyle olmamıstır. Adliye Ve. 
ki!inpen başka birisi, bu sıralarda 
İstanbul müddeiumumiliğine şid
detli ve direktif mahiyetinde bir 
tezkere yazmış ve bunda hadise
nin ehemmiyetinden ve işin bü. 
yüklüğünıicn bahsedildikten son
ra kıs<lca İstanbul müddeiumumi-

. sine şöyle denilmiştir: 
"- Bu i~i derhal seri surette 

rüyet edip neticelendireceksin ve 
bana her an vaziyet hakkında ma. 
llımat vereceksin. Suchılar belki 
tahkikata hile karışt;rmağa kal
kacaklardır. Bunu önleyecek ted
birleri de derhal almalısın . ., 

Hatta suı;lular hakkında han. 
gi maddelerle takibat yapılması 
hususunda da emirleri havi olan 
bu tezkere üzerine İstanbul müd 
deiumumiliği de derhal aynı gün 
harekete e-ec;miş ve tezkerede ya
zılı maddelere istinaden o gece 
banka erkanının ve suçlu olduk. 
larr iddia edilen diğer kimselerin 
evlerinin kapılarına nöbetçiler 
koyarak ertesi giinü de muhafaza 
altında müddei•?mumiliğe getirt. 
miştir. Hadisenin bundan sonra
ki kısmı da pek seri cereyan et
miş ve bu kadar büyük ve karı. 
~ık işin alakadarları bir iki saat 
iç:nde s::.-rgu1arı yapılıp derhal 
tevkif edilmişlerdir. 

Sorgu sırasında kendilerine 
izahat bile verdirilmemiş, soru· 
lan suallere ancak kısaca "ha
yır., veya ''evet., şeklinde cevap. 
lar vermelerine müsaade olun
mustur. Sonradan bu seri tevkif 
kararlarına yaptığımız mantıki 
ve kanuni itirazlarımız da tetki1< 
bile olunmadan derhal reddedil
miştir ... 

Avukat Sadi Rıza işin mahke. 
meye intikalini böylece anlattık
tarı sonra Denizbaktn nasıl teşek
kül ettiğini ve Satie binasını ne. 
den ve nasıl aldığını izah etmiş 
ve bilhassa Denizbank kanunun
da, arsa ve binaların isthılak yo
luyla satın alınması hakkında o. 
lan madde için: 

"- Bu madde tamamen ticari 
zihniyetle ve para kazanma mak
sadile kurulan bu teşekkül için 
bir imtiyaz şeklindedir. Deniz· 
bank bütün alış verişlerini ticari 
zihniyetle yapmağa mecburdur. 
Amı yüksek makamlar ancak bir 

- istisnai şekil olarak bankaya iste. 
diği zaman istimlak etmek hakkı 
da vermişlerdir ... demiştir. 

Gazetemiz makineye verilince
ye kadar müdafaa devam etmek. 
te idi. 

llaarlt veltili Hasan ..W diJI 
yUk §alr Abeı ' !ik J{Aı:ııi ttJıt 
nün yıldönümü münatebt 
cak ihtifalde bulunınak ~ 
bahkl ekspresle Ankar•cjall el* 

Vekil, Haydarpaşa gaf1ll 
site tektöril Cemil BiıseJ. .-.! 
rin dekan ve profesörleri~ 
lar akademisi mUdUrU il' 
rak, maarif müdürü Te;;,. 
diğer birçok zevat ~ tt 
lanmış ve kendilerile btrlil' 
tııtanbula geçmiştir. _..AA " 

Hasan Ali YUcel vap~--
la muhtelif maarif işleri ur 
görüımüı ve izahat alıntl 

Vekil köprüde lııtikbal' .• -..- ,, .. _ 
ayrılmıı ve Abdülhak 1:1 
c rlıkuyu mezarlığındaki 
re• ederek yapılan lAhdi ti 
tir. 

muhtemeldir. 



BURHAN BURÇAK 

masum uykusu ... Bunlar araların· 
da birer sır olarak kalacaktı. Ce· 
mil, Muaı:~ya bakıyor, mütemadi· 
y..n bakıyordu. Genç kıztn saçları 
altından bir köpük gibi kıv

nlıyor · ve kabarıyordu. Kulağının 
yanından küçiıcük bir bukle salla· 
nıyordu· Herhalde bunu bililtızam 
kıvırmanuştı. Beyaz ve sade elbi· 
sesi yüzüne pek yak1şıyord11. Bu· 
nun geniş kıvrunları arasır.da Mu· 
ali!, ince ve zarif kalırordu. ş:zn. 

di de ne güzel ~ tatlı uyuyordu. 
Bu çocuk bakışlı küçük peri bura· 
ya bir peri gibi sessize~ ginnişti. 

Herhalde bundan Selmadan kork· 
tuğu gibi korkmuyordu. Kendisı 

gibi eski k.itaplan, ilham ve düşün· 
celeri de ondan korkmuyordu.Bir 
denbire Cemilin aklına geldi: Ya 
Muall1 uyanır da kendini karşı

smda görürse herhalde bundan 
memnun kalmazdı. Uyurken onu 
böyle hayran hayran seyretmek· 
doğru bir ~y değildi . Gerçi bunun 
tal.na doyum yoktu Fakat buna 
bir nihayet vermek lazımdı. Ken· 
disine şarktan hediye getirdikleri 
büyük beyaz ve yumuşak bir ·şatı 
alarak büyük itinalarla MualUinm 
üzerine örttf'· Abajuru öte yana 
ığdi ve Muall1yı ziyanın rahatsız 
etmemesine çalıştı; sonra kendisi 
de masasına oturarak çalışmağa 

başladı. 

••• 
Saat beşi çalıyordu. Tam bu sı· 

ra.da Cemil kapanan bir kapının 

gürültüsünü işitti. Sonra uzaktan 
ızelen sesler ona hizmetçisinin mut· 
takta ocak yaktı~ını anlattı. Kay
bedecek bir dakika bile yoktu. 
Muall1 uyuyordu. Muharrir genç 
km birdenbire uyandırmaktan 
ve korkutmaktan çekiniyor ve bu· 
na ayni zamanda bir türlü kıyamı· 
yordu. 

- Küçük hanım!· dedi. 
Muallft kurn1damadı bile. Biraz 

daha hızlı: 

- Küçük hanım! 
Gene süldlt. Uyurken tıpkı bir 

bebeğe benziyordu. Cemil böylt> 
düşünüyordu. Sonra Muall~yı is
mile çağınnağa karar verdi. Ne de 
güzel bir isimdi. 

- MuallA hanım.. 
Genç kız biraz kımıldadı ve içini 

çekerek: 
- Peki teyze 1 dedi. 
Gözlerini açtı. Kıpkırmızı oldu 

Sonra gülerek: 
• - Bonjur efendim, dedi· 

- Bonjur kü~ilk hanım. Sizi u· 
yandırdığım için beni affediniz 
Fakat artık sabah oldu. 

- Demek uyudum· Siz. ya siz? 
kimbilir oturmak sizi ne ka·faı 
yormu~tur. 

- Bilfilds.. çalıştım. Çalışmak 
insanı her şeyden çok dinlf'ndirir. 
Azıcık bekleyiniz de anahtarı ala· 

ynn· • 
Odadan çıktı. Muall! dışnrda 

yüksek sesle konu~ulanlan işitiyo'" 

du: 
- İkinci anahtar nerede? Bffiim 

kini kaybettim. 
Cemil biraz sonra bir anahtarla 

odaya girdi: 
- Hizmetçiniz bir şey anlama· 

dı yat 
- Hiçbir şey .. Ben çok zamım 

erken kalkarım. Haydi küçük ha· 
rum çabuk, hem pek çabuk bura· 
dan kaçmalısırız. Size ı~ık tuta· 
ynn mı? 

- Hayır teeşkkür ederim. f;lim· 
::ii merdivenler aydınlıktır. Yalnız 
-:ize çok pek çok teşekkOr ederim .. 

- KOçük hanım·. vazifemi yap 
tım. 

- Hayır hiç te öyle de~l. Siz 
1-ıana pek büyük bir iyilik ettiniz. 

Cemile ~ini uzattı. Sonra ~r
bes kalan bir kelebek hafifliğlle 
kosarak merdivenleri çıktı. A vak 

" patırdısıru işiten birisi c.emmn 
karşı~mdaki kapıyı araladı ve ba· 
~mı uzattı bu haş uvkusuzluktan 
'le meraktan sararan Vasıfm ba· 
§IYdı. 

( Denımı ftı') 

fl A B F.. R - A k1>am Po5taa1 ., 

- 32-
Yuraka yabancıyı İstem iyerek İçeri sokmuştu. 
Bu adamın kalıbı kıyafeti de herkesin itimadına 

şayan bir şey gİ bi görünmüyordu. 

Göz ç kaımak buna d r .,ı ? 
Ev sahlbiyle görüşmek isti. 

yorum! 
- Bay Hasegava evde d~ldir! 
- Ah, ne yazık .. · Ben zelzele 

komisyonundan geliyorum ve bu. 
rada yerleri muayene edeceğım! 

· - Siz Bay lshiga, ecdadınızın 
yanına göndermiye beni icbar et. 
tığinızden müteessirim!.. . 

Jshiga başını çevirdi· Arkasın 
da lchitaro Ha..:egava ayakta du . 
ruyordu. Elindeki bir rovelverin 
1ğzın1 da lshigaya çevirmişti. 

E.feııJ.llerı, 1111.> •lyedcııu a~bıı.bları· 

.ll.i.ll yaııına pd•rke.o Ay,eye: 

- BlJ. sclll%, oıı gUn k&a.cağız, acın 

de burada uı..u·, evı beklernn. denılf 
lerıil. 

~vda yalnız k&ldJğtnm birlDcl 'ece 
ıı Ayte ueh~W korktu; E§.>ı&lıu' !P 
c1.rd1yur; pencereler açılıyvr; dl>§eme 
!erin lluriııde fareler geziniyordu. 

KendJ keadlne: 
- Beıı Mk1s gUD bwıa dtl.ııyada t4l Yuraka bu adamın yerde ne a 

nyacağma merak .etmi~ti. Derha 
a53ğı indi ve adam kendisine yeı 
altında ve içinde göze görünmeyen 
ve zelzeleden ileri gelen yarıkla • 
nn bulunduğunu anlatrrordu. Bu 
yanklann dolmasiyle de ara~ıra 
şiddetli zelzeleler oldu~nu ve ş;m 
diden bu yarıkları tec;bit ederek 
ilerde vukuu melhuz ıelzelelerin 
öPünü almak mümkün oldu~nıı 
söylnyordu. Tabit, t'lhi~anm bu 
5()ylerl\klcrinin hep5i de bac:tan a. 
şağı uydurma saçma ~pan ,ey -
!erdi, fakat bu gibi ~yleri anla 
mıvao Yurz.'-anın merakını bfi 
yütmüştü. Hatt! zavallı kı1ca~11• 
korkutmu~tu. Derhal adama hah 
çcyi mua~e:~e etmesine müsaad<' 

etti. 

leh · bammW edemem, • diye d\lvUndU. • 
itaro Hasegava iğilerek rakı· \ mnı dört aaata kalm•da.ı::ı korku 

bini selamJadı. Ishiga da bu seıa- dan ölUrüm. 

ma mukabele etti. Henıen erteal aabah karakola ko0tu 

lc:.hiı:ı;a on beş dakika kadar ça 
murlar içinde dolaştıktan sonra e· 
vin kaoıc:mı çaldı: 

- Bir yarık keşfettim . Bu va 
nk evinizin tam ortac:rndan ge(i 
yor. Evinizin altını da muayenf' 
f'tmek mfimkün mü? 

- Evet, buyurun burada biı 
odanın içinde aşa~ya giden bh 

1 

kanı var! 
Yuraka yabanCYYJ ic;temiyerelı 

içeri sokmuştu. Bu adamın kalır 
kıvafeti de herkesin itimadına ~ 
v;n bir şey gibi görünmüyordu 
Yuraka hac:.ın kaldırdı ve ha~ınr 
:\!tında bir kapı göründü. Bura 
dan aşağıya bir merdivenle inili · 

yordu. 
lshiga oep la.mbasmı yaktı w 

:ışa~ indi. 
~şa~da billcülmiyerek rahat ra· 

hat ayakta dunnak mümkOndO 
Burac;ı bir kiler gibi kaT.Ilmt~ ol~ 
caktı. Umbanın ziyası karanlık 
içinde etrafa şualannı ak!=ettirl 
yordu. Ev; tutan direkler. birkAr 
hahçe al~tt . ..,r.;elen dolu ~ndık 
lar v~aire tonrak tahamn fic:tOnn" 
duruyordu. Bu toprak tahan cfr• 
c:anmtırak bir çamurdan ibaretti 
Fakat kilerin bir köc:esinclf' ıı.ar• 

çamurun kara kara !•keli o'du~1 
mı f 'lhirra 1Törnii Vt' o t::ır:tfa '!idf' 
rek bu lekeli camurdan bir parcc:ı 
alarak cebindeki k~ğıttan mendi1i 
nin irine sakladı. Y11ra1r~ <fa ki 
!erin k:ınrc:ında bu vaı,ancıvı c:e'' 
redh•ordu· Burada fc:hillanın btı1 

Oll~\I kirli çamurda herhal.tP cıı 
hanın kanı bulunuvordu. T<imv,. 
\'f bir muaverıe-de hu te0 hlt edili" 
cPkti. t~hlıı:a biraı daha hurarlıo 
m~gul olmavı münac:ip bulmuc:tn 
T\ilnP<t" mavi ke'.iiııin tlivlerini de 
h•·'·"•ı. Artık htltiln ararhkl::\rtnt 
elde etmi'lti. Bu sırada kula?tma 
'ıir c:e~ ı:?eldl: 

.--

"- Bu hareket sizin için her
halde en akılsız bir hareket olacak 
tır. 13~nim nerede bulunduğumu 

müdüriyet de biliyor!., 

- "Evet, lshiıa, onlar sizi bu· 
1asıya kadar ben~ epey uzaklaş 
ımş ohınım ve benim için firaı 

ciaha kolay olur. Çünkü ben firar 
etmeden evvel beni takip eden en 
tehlikeli bir dü~rumı · ecdat'.an· 
na yoUamı:ı oluyorum!., 

Hasegava yavaş yavaş rovelv~ 
rıni kaldırıyordu. lshiganın tebes
.,u.m eden yüzünde hiçbir korku 
alameti yoktu. O şimdi geniş bir 
nefes alır gibi kapıya baktı ve: 

-''Başınızı kaldmp da kapıya 
baksanız, herhalde hiçbir şey ya· 
panuyacaksmız!., dedi· 

Ichitaro Hac;egava başmı kaldır 
dı.. ve aynı zamanda lamba sön· 
müştü. Ortalık zifiri karanlıkta 

kalmıştı. Kilerde bir mücadele baş 
taşmıştı. lki sillh sesi işitOmişti. 
Sandıklar yuvarlanmıştı. Aa bir 
:;es işitildi ve bunu bir sükQt ta· 
kip etti. Tekrar l~ba yanınca 

Hasegava yerde bayılmı~ yatıyor
du. 

• • • 
Milfettiş Kanamitasu ilk istinta· 

kı yaptı. Zaten iki kard~ ayn ay-
n dinleniyordu· . ·• 

Eski usul üzerine müfettiş bun· 
lara biribirlerinin suçlarını ikrar 
ettiklerini söylediklerini söylüyor
du. 

Fakat lchitaro Hasegava bu hi· 
leye inarunamı5tı. Bir Amerikalı· 
ya ''Şarkın aşkı .. diye mfürtehcen 
resimli kartpostallar satarken ya· 
kalanan diğeri, Ono Ha~egava kar 
iI$mda tanıdığı memuru ~örtina> 

ş.'l~a\adı. Meselenin ne oldu~ıınu 
anlamıştı. 

(Devamt var) 

Askeri~'· ilanı 
Beşikta.'f askerlik ~ubc.'fidn.en: 
Mu,lazzafhk hizmetlerini yap

'l\ak Uzere ~inıdive kadar sev. 
'tedilnıemil'l tol">"u l'lrnrfmdan 31.fl 
"A 335 dahft dotY\ımlu eratın 
11ilrettcp oldukları birliklere 
sevketiilmek U1.ere derhal !:iUhe· 
•ıe mUracaatları ve P.'clmivenler 
hakkmda kanuni ceza tatbik e
meceği il~n nlunur. 

• • * 
Eminönil askerlik ~ube.'findenı 
Ye.'tek piyade aste~en 

Cl7115~) sicil numaralı Emın o~. 
lu 1314 doı'rumlu Emlnfn krsa bir 
ıamanda Cıubeve gelnıcst 

1 n hisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Clnst Jıllktan EltaUtmenirı fekli sa.ati 
Dtşll ıakarta bıe&tı 200 adet Açık ek.llltme ıo 

Mu.btelit atııcir 8 kalem Açık ek1'1ltrne 11 

1 - NUınunelert muctblnce ll·IV·9•0 t&rfhlnde bıç&ga teklif olunan 
fiyatlar haddi llyık g!lrUlmeGlğindeı:ı ve zlncıre talip zuhur etır.Nil· • 
flnden yukarda Cina ve mJktan yazdı 2 kalem eşyanın eksiltmesi 
ııeraıtı eabtka dairesinde on gUn temdit edllmlşUr. 

lI - Eksiltmenin 24-IV-940 çarşamba g1lnU Kabe.taştaki levasım ve 
mtlba.yaat ıubftatndekl alım koniliıyouunda yapıJaoa~ illn olUI ,r. 

(297!S) 
il' • • 

ı - Keflf prtn&me " pllru mucibine:. ld&rctnl&ln Paşab&bçe fabrika· 
mnda yaptıracağı revir ve çocuk )'UY&aı ln§aatı tol kapalı zart uau· 
We ekJdltmeye konmuotur. 

II - Keılt bedeU 115192,70 Ura muvakkat temiD&tı 1189,'8 Uradır. 
m - Ekllltme 29·IV·9'0 puartMI i'UnU aat 14.SO da Kab&t&§ta leva· 

zım ve mUb&yaat ;ıubeılndeki alım komlayonunda yapılacaktır. 
IV - Şartıı&meler bergiln levaaıın fUbeel 'fOZllo.lnden ve bmir, Ankara 

Başm\ldUrlUklcrinden 715 kuruı mukablllnde alınabilir. 
V - Mllnalrasaya gfreceklcr 11"'\hUrlU teklif mektuplaruıt kanunt vesn 

il:le :ı;11J:de 7.~ güvenme parns1 makbuzu v<ıya banka teminat mek 

"licnJm Trabzonlu bır nı§&nl.ım vaı 
dwdi. Pek ha.1ıı bir oey .• bu ba1nllğı 

yuzunden ondan &yrıldJın, ayrıldım a 
uıa. ıeçen a-Un yolumu keau. Beı:ıl: 

- Y& razı oıur11ı.ın, yollut da lnt. 
ka.ıuı.ını &1.ırım, diye zorladı. 

Komlaer tyt kalpU bir auamdı. Gece· 
111r1 o civarda oobet bekllyen poWıw 
bwıdaı:ı IKllll'& evin öı:ıunde duracagın 
vıo.udettl. 

1) ım Ayııe yatmadan evYel pen 
owr.: ... J baktı; polisin ev önUDde do

l&ft.ııtmı ıörüı:ıce korkU.IU.Z. rahal bir 
U,Ykll)'a daldı. 
~•kiz ıwı aoııra efendileri donecek· 

&erıı:ıi haber verdiler. Ay;e hemen kil 

nı.kula ku§tu ve komisere: 
- Çok teııekkur ederı.m, dedi. Pol~ 

k.ıLpnm onwıden aıaoillr~. Artık ıu 

ıunıu kalm&dı. Hem ben bunu maeıı 
.Jçln lstedlnı, bilmiyorum 1 BerılDI 

w~ımı ıaJan yok. Geceleri tareler
cıeıı ltorkuyorum da-

Kuıniaer kajjl&rını çattı, i'özlerim 
lurp11tırarak :· 

- Pollı karakolu hi.zmetçilertD o
yuı:ıe&fı değildir, anladın mı? deıiı 

b\.ı, tıUkiımeU t.ahk.1r demektir. Bir da 
u böyle marlfeUer yaptığını duymı· 
yayını. h&pa boylaram.. 

Ay,. korkud&n litrıyerek eve dön· 
liU. Bu v&kaya dair de kimseye biı 

kellaıe IÖylemedi. 

Rwızt beyle karw evlerine geldikle· 
ruı.ı.n erteal JUDU, beym bir koatUıı:ıu 

Ue tı.anımın bll' 9lbi.leainiı:ı ne her sa 
wewki yuuıde, .oe dıı bafka l>ır ~rıı.t · 

ı.a oulunmadJğını gördWer. Biriblrle 
·ı.oe: 

- Biz yokken eve hıraız girmi§, bu 
11&1& Anenin de hiçbir ıeyden habe.rı 
Ob&UUJllf. dediler. 

bııımeıı Ayıeye aealendller: 
- Ay119 kot karakola b&ber ver 

blA yokken eve turllZ &1rmif . .Ne vaı 
ae yok alıp götUrmü;ı. Ko;ı, çabuk! 
-..tıukl 

A)'I• ıeıı• kara.kola g'itU. Komiaer 
ODU ıörUr görmea: 

- ~e mı 11e11 ! diye bqırdı. 
Hizmetçi ktz: 
- Kendim içle gelmiyorum, dedi 

Belli efeıııiılerim gönderiyor. l!:vd" 
ııuıun~nadlkları zaman 
tıirmit-

- Y&I 

içeri hırııı... 

- Naaıl oldu, ben de farkmda de 
gıltm. Galiba ben gündüz, aşa.gıdı 

kapının yanuıdakı kuçUk ooada oLu 
rurken glrml;ıler. ÇUı:ıkU. .• 

AY§e lzahatuıı tıtrd4J,lblre keslve • 
di.. .... l),jt,mıle elbiseyi birkaç gün ev 
veı boyacıya glltUrdUğ'UnU hacırla.ını.. 

tı. 

- Aman yarabbi ı fimdi komiaeı 

ne diyecek? diye dUştlndU. 

Ot.eki l&ldn bir tavırla: 
- Pektı.ıa.! dedi. E\'C gellp gQrtıCD· 

Clm. Sonra mUt" · bir bakışla ilfı.v, 

etU: 
- E:er bu .seter de benimle ala.~ 

ettln:se, atacağın olsun. Yaptıldarııı 

tana pek pabaJıya mal olac:ı.k. 

- Beni t-!cndil<'rlm g<lud:m.ll. 
- Oolıır yahut sen: Hepsi bir! 

Ben ancnk, yorulmak zahmeUııe de 
pr, mUhim l§lcr, yahut da a§k ve a · 
llüla meseleleri için rahatımı bcza 
nm. 

Ane: 
- Zavallı hanımla bey, diye dU· 

1UndU. Beliti de hapse ~recekler. Ken 
dl&ınl yok yere yorduklarını aroıiliıcc 

komi.ser, .ena h&lde kızacak_ 
Sonra, bu tıln içinden nruııl aıynlıı 

cağllll dU§Utı11rek yüksek ııesld: 
- Hem, Jcdi. Öyle meseleler oluı 

ki evvelden ehemmiy.tslz· görünür df 
•onra insan, ne iyi etml§im ıu l&ıt 

ıtrnılıtm. der. 
- Harıgi lf 7 
- Şey •.• beı:ı bilmlyorum! sız elbel 

t. meydana çıkaracakıuııa .. 
Neyi? 

- tote o ıtı.~ 
- O t,ı mi? O 1.§1 een biliyor mu 

llWlT 
- Beo mi T yool Nereden blle;vi.m 
- Öyleyse? 

HanJ, 18Jlk1_ İn!BJl bilmeden de 
bazı .•• 

- Senln d!llnln altında bir baki 
var. tubıınu ihtiva edecek kap11.lı zarflarını ve şnrtnamenln (Fl tıkra 

mı.da yuilJ ve:ıikal&rlle blrllkı.. ihale cUnu eksiltme saatinde.il bi r 
aaat evveline kadar ınezk'Qr koW.yon. ba§lranJıfma makbuz mu· 
k&bılUnd• fll'mıl*1'1 lbrmdı!'. (iNi) 

l(""'lser birdenbire yumu~amış gl 

bl görUı:ıJU. Ayşe bunuo ta.rkma var · 
J di. J'n'atınt kaçmnadan: . 

EtencWerim ba.ı:ıa. iııleriııe 

lılçblr 9eyl aöylcnıeuor ki, dca •. 
- Yıı.I 

- Evet. Böylu arada IU'ada orta-
dllll ka.> oolurmr •• Anıa, n;; eye i1:.uk 
urıru bana hiç a5ylemcz.ıer. 

-f Sllllrıı.? 

- Sonra evlerınc de hiç mi satır 

0tı11llCZ. Alna twm11ıtlan )'Oktur d .. 
.niyorum. \ arwr. \ ardı.r ama_ eve 
gelmezler.. ne dlyordum? Ha! tvcıtl 

arada .ıııı1ı.dıı. ortndaıı ka) oolurıar .. 
.3on dclaki bıı.)rnmdaydı. 

- Bayramda mı 1 
dçüncU gUDU tlrltete ııı.brikıı.ıımm ka-
6U.8Ull .ııoyoulıır. 

Ay~e gvruwıili: nıU? der &;tbi bap 
nı anlladı. Komİ.ser memnunıyeUe el• 
ıeriı:ıi uğuşturdu: 

-· E, e!enclllerln ne ıtaına.ı:ıdanbeıi 
övde yoklaı-Jı T 

- On gündenberi.. Bu a.kşam. 

,ı gec c.rısı g ' ....... 
- On gündenhcri ha! Gittikl .. 

rl günu hatırlamıyor mwııun? 
- Gittikleri gün? •. Zanneder 

tem. mayısın 19 u idi. Hapi l'Q 
Mis aokağında bekçiyi öldürdükleri 
ıtın ... 

- Ulan iş adamakıllı ehemmi • 
yetleniyor, be! 

Komıscr, acvinç içinde Aytenla 
aıruru okşadı : 

- Aferin be, ae.n açıkgöz bir 
şeysin. 

* * * 
Komiser, yanma iki polİı! ala • 

ra.lı. bay Remzinin evine doğru ynl. 
landı. Ayşe komiseri büsbütün yu. 
muşatmak için gevezeliğe devnnı 
ederek: 

- Dll.şUnUn, dedi. Bir kere eve 
kocaman bir kutu gUmiiş takımı 

g~tirdiler. Nereden getirdiklerini 
bir tllrlU öğrenemedim· 

Komiser genlş admılarla hizmet.. 
ı; nin gösterdiği eoknğa doğru yU -
rUyerek: 

- Al!! Al!! diye eöylendi 
• Ayşe peşlnd.:n ayrılma:-ık için, 
adet! koşa koşa, polislerin yanın· 
da giderken kendi kendine diişil : 
nUyordu: 

- Hiddeti geçti! Her §ey yolu. 
na girecek. Artık rahat.sız oldum 
diye surat etmiyor. Bu gidişle mU. 
naaebet.s"z bir §ey olmıyncak. c·. 
mıyacak ama, ldmblllr bu yala • 
nım, efendilerimin başına ne belA
lar getirecek? 

13 - 4 - 940 Cumartesi 
13.30: Program ve memleket saat 

ıyan, 13.36: AJ&na ve .Meteoroloji ha.. 
berleri, 13.:SO: Milzlk: Çnlruılar: lı'aııt. 

re Ferı:an, Refik Fersan, Ba.srt Otıer, 
l•'ahrl Kopuz. 1 - Okuyan Mustafa 
<;ağlar : Semahat Ozdeneea, 14.20: 
MUztk: Halk tUrktllerl, Aziz Şensea 

~• San Recep. H.80: Mll%1k: Riya.se.. 
'lcumbur ban1osu, lG.16/ 15.30: MU. 
ılk: C':azband (Pl.) 18.00: Program 
ve memleket saat nyan, 18.05: MU. 
tik: Radyo caz orkestraın, 18.40. Ko. 
nu~mıı, (Y'Urt lrllgf.sl ve sevgisi), 18.55 
Serbest s:ı.n.t. 10.10: Memleket saat 
ayan Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19.30 l4UZik: ı~asıı heyeti, 20.10: Ko. 
nu:mn (GQnUn meseleleri), 20.2:S: 
MQzlk: Çalanlar:: Fahire Sersan. Re. 
m• F~rsnn, Fahri Kopuz. 1 - Oku
yan: Necmi Rıza Ahıskan; Melek 
rokg-tız, 22.15 : Mcmleltct saat ayarı, 
Ajans haberleri; ziraat, Esham -
rahvlltlt, Kambiyo - Nukut borsam:, 
ı Ffyatı. 22.30: Konuşma (Ecnebi diL 
ıe:;dc - ı·aıntz kum dalga post.asile). 
2%.30: MUzlk: Cnzband (Pi.) (Saat 
23 e kadar yalnız uzun • dalga posta. 
sile, 23.25/23.30: Yannkı prog'l'am ve 
kapn.nıo. 

Ecnebi l!:!twıyonlnnnda TUrkı:e 
DC~rly:ıt 

Belgrad: Snat 19 da ltrsa dalga 
ıs. Pnris: Saat 19.45 de kısa dal· 
•a 40. orta dal~a 255: ~· "'n: Sa
t 20.15 de kI!n dalgn 50 55 de· 

'?oma: S:ıat 21-30 dn orta dalga 
250, Lonclr8: Sn.at 18,55 de kısa 
'alga 20, 31-!). 

İstanbul dlS"dUncü icra 
-tcındıın: 

D. 9:91645 

memudu-

BJr borçtan dojnyı mnhcu.ı c.lup 
-ınmya çovrllmc~tnc !tanır verilen 
muhtelit dcmlrJ •rln 7 -4·9~0 tarihine 
:uıUıyan çarr mba günQ saat 10 ds 
•apılacıı.k ıı.r · tırmada muhammer 
rymctlerin!n yüzde yetmiş beşi bul· 
tuğu takdirde entılacak aksi bald 
utış geri bırak:l rnl< 10·4·040 tn.r1bl 
,,,. rastlı ·11n cume günQ aynen yapı· 
acaJt ol:ın ikinci nrttırmıuıında e: 
•r.zın bedc1le tııllplll'lnc ut.lıtcat;'Tndn. 
'll p1crtn mczlcOr gün ve santtc ma 

hnCinde hazır bulunmıılan ll6n olu 
ı:ıur. 



,,, 8 ... 

Oııtm yüzünde duda:JtJ.artttizm izi asla gözillmıiyecektir· Erkekle. 
BUi GlJITABE'ı iz bırakmadığı için severler· 

P ARİS'te V ALDOR Laboratuvarlan tarafından piyasaya çıka
rılan ve az zn.nıa.n zarfında Fransacla olduğu gibi başta İngiltere ve 
Amerika olmak üzere, bUtün memleketlerin güzellik ve ıtriyat 
mllstahzarlan l'ılem.L'lde - müthiş rekabete rağmen _ emsalsiz bir 
muvaffakıyet kazanan GUITARE rujuna neden bu fevkalade rağ. 
bet r,-österilnıektedir? 
ÇÜNKU: RUJ GUITı.\RE. sihra.miz terkibi ve hususi sureti isti

mali sayesinde husule getirdiği netice ile diğer bütün 
rujla.rm fevkinde kıymetli ve eşsiz bir mü.sta.luar oldu. 
ğunu isbat etıni§tir. 

ÇÜNKÜ: RUJ GCITARE, mezldll- hususiyetleri sayesinde, dudak. 
lan erkeklerin lıosuna g.itmiyen bir tarzda boya. tabaka
siyle kaplamaz vo onlara herkesin takdir nazarlarını cez
beden tabil ve parlnk bir güzellik temin eder· 

Ç'Ürlı"KÜ: RUJ GUITARE'ı kullanan her bayan, bu eşsiz Fransız 
müsta.hzarnun yemekle, 'banyo yapmakla, öpmekle kat'i
yen silinmediğini ·ve iz vermediğini kendi muhitlerinde 
meth ve hararetle tavsiye etmektedir. 

çONKü: Me.kyajlı görünmek tstemiyerck şimdiye kadar boya kul. 
lamnamış bayanlar, RUı1 G'UITARE'm dudaklara verdiği 

tabii ve cazip güzelliğe meftun olarak onu seve seve kul-ı 
la.nmafa }>aşlamlşlardır. 

ÇONKO: Rli.J GUITAI:E gayet ekonomiktir. Sabah bir defa. sil.. 
riiltince, yenilemeye ihtiyaç kalma.dan bütün gUn daya
nır. Artık tıaşkıı rujlarm istim.alile kadınlarda Met hali. 
ni alan gUnün her va.ktinde o :mlikerrer boyanmalara ih
tiyaç kalmam~llr. 

Ç'(J1'"KO': RUJ GUITARE'm her c:ehreye göre 15 tabii, parlak ve 
şeffaf rengi va.l'dır· 

ÇÜNltÜ: Dudaklaım:ı. RU.J GUITARE sUrmemiş bir bayan, kadın
lar mahafilinde derhal seçilmekte ve adeta "Demode" 
tavsü edilniektedir. 
SURETİ tSTUIALt: Rujun ucunu dudakla.rıruza. amudt 

surette sUrllnUz. 5 da.klka. sonra hAml olan yağlı tabakayı hafifçe 
Billniz· 

Her yerde RUJ GUITARE'ı arayınız. Ve renk kartelasmdan 
çehrenize giden rengi seçiniz. Ufak :motleli: 85, Büyük modeli: 100, 
Reşıınjt: 70 kuruş. . mıt DEPOSU: Galata, Aslan Han 2 nci ka.t-

:l!lm!-• ., • ' L •' ' ' • it' ~ 

aarlf Vekilliği'nden 
aı-m..gıo taribll n1Jslmmmn ıs inci sayta.smm 3-4 slltununda çıkan 

"Bifrokomerscyal,, klto.plan hııhknıdıı.kl ilOıım 1 incl maddesi aşağtdald tıı.dit 
ve 4 Un.:ü maddedeki 2.00 llrtı. 1800 lira olarak tashih edilmi~tir. 

Mad&t: 1 
2259 aa,rtı kanunun. ta~tıilrJne dair olan taılına.tnameye göre orta. ticaret 

okwl.ermm 1 tnd, lld:ncl w tt~cl1 sm.ı:tıan için üç ciltten müte§ekkil bir 
• Blırc1tvma181yai,, ldt.&'bI yazılması mUsabıUmya. konulmuştur. 

(1651) (2851) 

n 
V<lklt Matbaası ıdaresine müracaat 

D et Oenlzyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

LAGVEDILEN ADA SEFERLERi 
Bllyükad&dan 11aat 7 de kalkıp Heybel1ye uğrıyarak köprüye gelen ve 

•aat 18.25 de Adalara kalkan seferler ııs nisan 940 te.rth1nden itibaren ~·an 
alılr• knda.r mUlgad?r. (2947) 

H A B E R - Akşam Postası 

PERAKENDE satış yeri: Beyoğlu İstiklal caddesi No. 48-1 ODEON mağaza•• 
TOPTAN SATIŞ YERi : İstanbul Sultanhamam Hamdibey geçidi No. 48. 

----------------~------_:._~ __ __;:,_~----------~~-:---~--------------------.......:...-----------:::-;v• 

BALSAMiN Kremleri - BALSAMiN - Güzellik 
eksiri - BALSAMIN Rimelleri - BALSAMiN 

Pudraları - BALSSAMiN Rujlar 
FARD BALSAMiN. 

JCn kibar ma.bflllerln kullandıktan ve btıtün dünyaca tanmmr' erhhf 
&1ifıe1llk müstahtarlandır. 
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=·~· .::ı am TUrldycdl! nefasetlte şöhret bulan 
hakiki ve esas YENİ HA YAT kare
melıı.lan birdir. O da ABDÜLVAHlT 
TURAN markasıdır. Kahveciler için , 
nefis Iokumlanmız vardır. 

Adrese dikkat: Galata. Necatibey 

. . . ····· =m li·= 

1 
!::1 mi 

caddesi No. 92 Telefon: 400:s8 I" 
-· !l~f 

• =~ji!=--!:-IL'!IF.:!?RC:r..:-.:=:m::-.::;c;:;!§!:u:a::::::::::!i'i!cr:ı.,::;;r;r. ::. ······-··-=··=:::r::m:r:::::::::::-.;:.ı.. :=:r.:: .......... ~~.:: .... r.n; 

lstanbul Maarif müdürlüğünden: 

Maarif vekllliğ'l köy öğretmen okulle.n: tçln aşağıda cins, miktar ve fi
yatları yazılı talebe iç çamaıım pazarlıkla. satm alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 5323 lira ve teminatı 708 lira 45 kuruştur. lııtekliler bu iç çamaştrları
na alt ııartname ve nUmuneleri Maarit müdllr!Uğü yarclirektörltlğünde göre
bilirler. Pazarlığın 16.ntsan 1940 salı gUnU sa.at 16 da Maarif mUdUrlUgilnde 
toplanacak komisyon marifetile yapılıı.cağı illn olunur. (2846) 
Eşyanın cinsi Mikta.n Beher takımının fiyatı yekOn 

Erkek talebe iç çamaşırı 
(2) parça 2800 takım 
KIZ talebe için iç çamaşırı 1200 takım 

L. Kr. S. Lira 

1 17 25 
1 70 

3283 
2040 

Yekt:ı.n 5323 

Başınızın temizliği, sıhhati, güzellif 
saçlarınızın sıhhati bakılma tarzına 

HAS AN . O Dö Kinin LoS 
llo masaj ,.e friksiyon edilen sa~1Brm ömrü uzar, her turllt 

HA A önUnoSAç sab 
• 1811" 

ile yıkanan saçlar su ne kadar tens, a.cı, kireçli olur.ıs 0 

temizler. Bu glbi suların yapacağı mazereti önler. 

/' 

\ 
HASAN şaJılıl'ı 
en sert ve tlUc saçlan kola.)'lıkla yatırır. Tatlı blr yUDJ0 

parlak bir fevkaladelik verir. Yaı;&rz n('\'l yalnrz yatırır• :::;..-. 
binde ;ıeytlnynğı ve lılndyağı olıın ba gliı:el briyantin 

muhafaza. eder. 

HASAN DEPOSU:~{;~;~ 

ADEMİ İKTİD~ 
llhır'....;.;.B:;..\ELa KV•E KLIOôH ıı: 1 

ıu,,ut 
Tabletleri her eczanede bıl · 

Pn•ta kutuıu 1255) Galata, latanbııl 

. e 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıkları tazeliyerek çoğaltır. Tath iştah terl1~d id 

M ıın• 
Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. ua .~ 
bazlcrda; barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürriey«:, Sıtma nekabatlerine, Bel gevşekliği ve adeıııi ilıl• 
kilo almakta ıayani hayret faideler temin eder.· govVı 
FOS FARS O 1:..,ün diğer bütün kuvvet şunıblann.dan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, 

KA 
• IŞTl'lııA TEMiN ETMESi ve ilk kılllananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... R 

KUWET ıŞT AH , şurubu Sıhhat VekAlelinin resmi mosaadesını haizdir. HER ECZANEDE BULUNU~ 
' 


