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a 
Ak denizde 
Tehlike 

lngiliz ve Fransız Akdeniz 
filo lan hareket halinde; Maltada 

ve Cebellüttark'ta ihtiyat 
tedbirleri alındı 

Akdeniz.deki İngil:iz ve Fransız hareketlerine karşı 

~tc§lOya d~ırlfilc§lO lfinllb!lka~ 
vem et~ kc§lrar verdi ü 

'-- ~ Ctbtlüttarıktan bir görünf1.$. rYazuı $ incidt) 

Almanya propaganda nazırı ÇERÇEVE 

Türk ve Yunan 
topraklanmn 

emniyeti 
Londra, 11 (A.A.) - Times 

ıazeteıi bapnableıinde, tngi. 
liz hlikQmetinin dofu Akde • 
niı:inin ve bilha11a Yunan ve 
Türk topraklarmm emniyetini 
mildalaa için esas itıöarile Po. 
lonya ile teati edilen teminata 
benzer bir taahhUtte buluna -
cağını bildirmektedir. 

(Devamı 5 incide) 

tLAN tŞLE}U: Tet 20335 

Boğazlar ve Hafay meselesi 
Meclis Parti Grupunda 

Hariciye Vekilimiz 
Gafenko mülakat. ve Hatay 
meseleleri hakkında 

izahat verdi 
Hatipler söz aldılar ve Vekilin izahatı 

tasvip edildi 
Ankara, 11 (A. A.) - C, H. Partlai BilyQ.t Millet Meclisi 

ırupu bugUn 11-4-939 öğleden sonra rels vekll1 Hasan Salwım 
riyasetinde toplandı. 

(Devamı 4 üncüde) 

Bari ve Brcnclhlclen gelen İtalyan kuvvetini Arn&\'Utlalun Dnc Dma. 

GÖBELS işgalin 
,., " nma çık anhrken 

~ugün saat ikide hususi tayyaresiyle 
şehrimize geliyor 

manası 
Deri U~til polltlka millahazalanm biç ~"lllem. KC51mllz ftldr de. 

dikodulıınl Asli sebeblerbıe irca edllmemlt d.ıı satıh münasebetleri, 
oatnuıı;tn piyon kadrosuna muadil. Onan içindir ki slyul lıler Uıerln· 
de kah politika tefsirleri, apayn btr lhtlau olmasına raimen bence 
lu~rrat cehell se\·lycslnde blr hesab bllglsldlr. 

Iler neysl', ,a Ama\'lltluk lıgaU üzerinde ytlrti.tiiJen bUtun mUWıa.. 
zalan okudum. Bu kerrat ce~·eU ı,ınde henüz kimsenin meseleyi tam 
nı.ana.cılle görebildiğine kani deifllm. 

1~galln mıın.asmı, blr kere de biz çöxmeie cabplmı: 
Arnarntluk işgali Balkan manr.ameabdn, tl göbejbıden destere

lcnmesl hadisesidir. Adriyatlk sahilinden bqlıyan deetere, işini Ka
radcnlı kıyısında bltlrmek henelnde. Yani İtalyanlar ilk fırsatta 
nulgıırlarb mon.ula an~lar, böylecıe Yugosla,-ya n Romanyanm Tamamlylc tahliye cdilmt, bir Ama ''Ut eehrfnln sokaklarmda, hafif 

cenubuna, Türkiye \'e l.'nnanlatanm da flmallne hlklm bir hendek ~- ıtslynn tancr.kl:-nn_.;.··- ,..._, c.0.-.,-

mnk lstlyecl'kler, Topun ağznııla hareket Ye ziraat u.hası olarak Ro
manya; kıskaç içine almmı,, belki fqlıtlere yanqmaya mecbur edil. 
m~ olarak da ı•ugoslavya \'ar. 

Bu hart'kC'Un ltalynntara, Alman Jnırm.ayı tarafından dikte cdlldl
ğlnl snıııyorum. Jmhvcrin ana kuvvet merkezi, lıJe J;lrlttteğl cenub ı~-

G "L....J mtı •r 
1 

G"rf d tiknmetini emniyet altına almak ve aaıl hedeftle ara&mdakl manlalan 
om: !!I, er ve •• are 5a o ng arasm a •• 

~ • körlctmelc istiyor. Amarntlak !"alinde bir başka mana da, Otrant 
3-'ahat e~ civan memleketlerde sc- muavini ile sefaret erkl'ını knrşılı - bo~nzına ~cldlccck torpil hatlarlyJe ttalyan prk aahlllnl lngtllz donan. 
~ b eden Alman propaganda na- yac~kla~ır. mnsma karşı korumak \'O Adrlyatlkte tterbcst kalmak, 

r, Göbels bugün öğleden son. Gobelsın y~mda beş kişi var. Bn \'nzlyctte Tilrklye ne yapsm ! 
eaat l dır .. Naztr Yeriilkl>ydcn §chre ine- Bu suale verilecek ce,·abı, BqnJdllmb n'\·clld gtinldl nutkunda ne 

eşilkıs 4 de hususi tayyaresile cek ve cumaya kadar knlaro.k o ele güzel bellrtmı~tlr. 
~cleccktir, Nazın, vali gUn akşam Berline dönecektir. Jler ~eyden önce kendi kun·etlne güvenmesi, yeryUzUndc klmae-

~ den aSk Vt'I «lostlulc gcJmlyeceğlnl faneierek hesab ytlrUtmesl \'e ken. 

Ugün kazanan numaralar dfsı •ı:ın saclccc ağh~an ıarmm, mor ny• ma'" ,azıer 111nmcıa aaktl
ıccck tek damla. knn fıulasma m.allk olmadığını anlaması gereken 1 

Tamamı 2 inci sayfada ıvecip F~z;Jt::;::~~~~ 

Kayalar arb.~a saklanan ltalyan askeri, Amant lm'ITcflerlno k .. 
atc:J a~rken 

Arnavutluktaki harekata ait telgraf 
haberleri 5 inci sayfamızdadtr 



2 

Bugün çekilen numaralarm 
tam listesi 

25000 
Lira kazanan 

26003 
Sonlan (003) le bit. blltUn nu

maralar biner lira lkranıly~ alırlar. 

10000 
Lira kazanan 

2979 
3.000 

Lira kazananlar 

13399 39371 

1500 
Lira kazananlar 

8127 19391 38229 

.50000 liralık müklfat beher 
numara 500 lira alacak 

39213 23116 37406 5060 6734 
16892 36687 12826 9644 14766 
22334 22764 35207 14888 36668 
29068 18771 27704 5831 34397 
35607 8216 39907 21051 15636 
13581 38545 25054 9688 32126 
24233 26223 3l791 5796 1349 

494 33386 2569 30290 22697 
32273 12747 25344 29063 21315 
31724 36428 ""2529 20155 11546 
37061 17394 32454 19881 6706 
25436 4133 32524 35588 23246 
30657 10106 15452 25327 18352 
28054 7032 22991 9946 30273 
28305 32893 39501 28699 2579 

906 465 18361 91158 18632 
12120 13467 8399 35103 27417 
1662 35502 84 2185 28576 

21663 31880 36831 10311 32018 
6365 27255 

ıooo Lira kazananlar 

8778 6097 34290 3638 11931 
870 14988 21660 27124 36746 

200 Lira kazananlar 

32741 14200 6831 16391 29707 
30779 5451 22242 35542 15536 
31699 35805 7674 2338 35494 
26694 8650 28141 12302 23780 
23388 9789 8879 25203 28411 
27701 39293 14085 13125 31698 
38851 9154 8487 23999 7793 
20396 3014 29063 31256 39686 

638 38285 29808 

70 Lira kazananlar 

37089 39052 31125 14716 8733 
3 22432 21296 31541 14965 

13232 30003 2072 16645 23749 
5621 2875 21879 23300 29291 

35270 4864 38973 25933 10781 
294 31756 994 13906 26454 

21079 1392 8415 22584 25494 
19!88 31498 25879 35410 28849 
6976 37946 16837 156 11178 

37978 23365 38133 12055 20970 
1605 26702 12006 13323 22222 

22326 23852 8878 2244 33878 
5351 20506 26443 39727 18470 
4799 1374 35820 204E2 29157 

28863 29280 16912 2257 31360 
18920 3375 23569 14920 24881 
3690 7736 30765 21567 2.5902 
3465 29574 14188 39888 35808 

10356 18197 37719 11626 13481 
20008 35595 37804 9592 14554 
!3684 9473 215~4 2177 24905 
!6467 3S44t 39871 
4324 !4589 %2516 3315 8654 
1845 3767 

50 Lira kazananlar 
12650 39561 2~0 9518 15649 
27740 23872 38720 11605 1263 
3801 26844 2369 30176 7388 

26698 35590 39670 36751 38074 
25944 37557 28902 11895 22665 
10100 6013 2678 34120 12252 
10882 38946 31946 499 2688 

4719 10099 3M96 32393 28209 
28380 35617 2U72 18CS99 3231 
11567 6333 2189:s 6777 7383 
39481 34789 35191 278&8 23878 
9221 35195 35297 37373 21676 
7904 6549 27850 22626 16759 
5115 26989 25104 38407 13651 

14727 35048 30178 6'77 12740 
16~ 38295 23816 ~2 21033 
9250 38196 21347 ~47 20M8 

27481 10579 10518 2742 34898 
28999 7066 35949 38738 16224 
8920 20608 13734 23127 4235 

10876 10254 30523 13003 35~ 
23118 562 13600 17408 11303 
31828 12278 6132 4931 30795 
37701 26305 38502 22563 5761 
37987 14286 24456 2091 26581 
5186 24504 19~57 25545 11583 
8211 5422 2774 3467 38810 

10392 16325 7285 28685 15779 
16159 25768 20058 27071 18346 
34688 32978 18004 8888 16002 
13351 9230 6617 10126 15-174 

7521 16670 23C62 862 8485 
11261 9404 1~5 30433 19329 
28317 36349 30574 22937 22455 
17977 22535 294 73 27897 1834 7 
21630 30201 37057 35131 10192 
32912 422 18575 10399 1783 
20005 31780 11789 16938 8812 
36310 11367 1395 27489 14854 
38344 22295 1739 19937 15822 
12579 3926 38090 39233 30839 
33618 39752 34858 39442 8131 
21135 

364444 20912 35543 26925 12463 
18368 6605 514 29951 15926 
29255 

40 Ura &aRaRlar 
20580 1692 32206 23678 17 
9350 1380 23813 İ574S ~g-:J 
8723 7294 11957 5839 39117 
9874 592 36834 5868 13443 

23592 7571 29540 24899 12153 
36506 4064 28126 32873 30623 
34774 3094 15154 1519 35155 
2665 14819 13871 7657 25111 

30371 39998 19790 21098 35856 
21211 27039 28479 35669 16975 
26127 6898 32543 5096 6915 
26829 16786 4305 33651 18690 
13927 37678 29985 13991 9277 
2193 2501 38975 38163 8556 
6704 21819 17207 13750 9632 

20212 9129 37521 36165 10686 
30245 4621 36134 21076 3779 
19468 16319 28039 12693 27748 
2419 10987 2272 20997 1957 

14908 39692 29237 293 30390 
30157 S.151 33939 2324 37530 

504 16492 25658 9601 38004 
8130 15976 26588 39962 17359 

38035 17142 15292 22776 10398 
34296 20994 33360 25012 37326 
29170 4184 31119 36172 39574 
15838 36412 38498 31524 16474 
27264 2481 12124 37712 3459'l 
7396 13153°11915 528 34130 

26417 23950 10614 18657 25500 
1184 5701 32960 12866 22141 
6291 14154 14152 27201 5544 

..e9556 32038 18658 11473 23712 
32221 2273 37950 38905 16971 
2607 20729 1726 19653 13281 

29650 11248 297 46 35902 29378 
13493 13780 31685 4112 37542 
3448 21467 31517 1255 392 

11392 20015 30740 34634 29973 
24670 7474 9088 9864 10314 
12336 29073 1631 39468 29173 
31719 34423 32241 22226 9073 
38211 37002 2'Jl7 25()62 11855 
31661 14979 30011 38773 235 
18567 5756 20654 12324 17074 
18881 7978 39412 14651 10323 
18613 26002 20764 19795 19531 
9510 5600 13849 35285 26258 

39194 11803 29212 7557 8614 
34845 48279 21714 14569 3032 
32996 12428 4052 17512 1412~ 
19600 26884 1§375 8330 23075 
15069 38062 25312 24422 26735 
9695 10988 286 12144 4360 

33224 16080 5409 35153 21297 

AXBER-~ Poetı.11 nmUH-ıDSt 

• 

Tiril &medar CemlJeCI lellellk konpeal d8n IUt ı• ele Et.W.. Ceml,.t ........ tnrlk::.a •hamwı•mede ,apdaa tam1U , .... 
ltlrken nlzun•am.ın 91'ftbk mqdm ıetlrdlll Deri drtlJea mealeld 
brantlara ald kadroau berinde llanretll mlHlr•pla• olmqtar. 

Odumda toplalllaqtır. Koapql ecıacı Bllınll Anu acauttır. O.. 
AtatUrkla batıruma h•etaa öç dakika ayakta ilkti eclllınl&, aonn 
idare beJ'etla.ba ldr seaellk fuJ11ct raporu ile hesab mUettqlerbıhı 
raponı olmunk tasvib ecDllDlttlr. 

Yukardald reebD koqrcyf' lttlrak odenlerclea bir lmmmı c&Jter• 
meldedlr. 

Hd·ber ; 
• . - - J·· ~Mı~ ... 

Ankarada feci 
bir cinayet 

Bir işçi arkadaşmm 
karısmı öldürdü 

Ankara, (Telefonla) - Dün 
Hacet tepesinde Ayrançeşme so· 
kağında bina tşçtsl Ztllftl San· 
nın 27 yaşında Şerife adlı karı· 
sının ölOmUyle neticelenen bir 
cinayet olmuştur. 

Katil 32 yaşında Petürgell 
Mehmet adında bir işçidir. HA.
dlse, suçlunun İddiasına: göre, 
ölen kadın Şerife tarafından 

kendisine beraber yaşamak ve 
kaçmak tekıtf edilmesinden ile· 

c1 celmlottr. Buna razı olmıyan 
Mehmet kadının lararlarmdan 
asnblleştırek bıçaklamak sure
tiyle cinayeti işlemiştir. 

Otrenlldl!"lne «Dre suçlu Meh 
met her pazar Zülfi Sarının e· 
vlne gltmt-kte ve beraber ye· 
mek yemektedirler. Bu pazar 

mutat olduğu üzere gene gitmiş 
re bir müddet Şerife ile konuş
muşlar, az sonra evden ayrılmış 

ve anahtarlarını unuttuğunu 

tö)'llyeru eve dönmüş, bu ara· 
da anlaşılamıyan bir sebepten 
dolayı bıçağını çekerek kadın-

cağızı sağ memesi Uzerlnden bir 
kama ile üç defa wrmak sure· 
tiyle 6ldürmüştür. Katil clna· 

yettcn sonra kaçmış, bir müddet 
sonra da kendlllğlnden mtıddel
um umlllğe teslim olmuştur. 

CUrmU meşhut kanununa gö· 
re yapılan muhakemesln!J,e Ka-

til Mehmet suçunu itiraf ne ce· 
zasma razı oldutunu söylemiş· 
Ur. 

Neticede Mehmet 18 sene a
ğır hapse ve 1000 Ura da l\fır 
para cezasına mahkQm olmuş· 

tur. 

21297 32053 21987 12257 32957 
287 49 36250 33532 20354 5804 
9994 12197 1993 24797 25870 

17529 21847 17198 38634 14993 
21258 11904 17270 28673 5373 
13965 33786 21121 11053 34214 
6351 23494 15200 27174 26141 

15131 30821 33189 15212 38596 
24734 5.~ 39879 9826 34028 
18954 12912 3792 6143 21633 
209 i 643 34279 12766 7996 

11459 7798 24685 7957 23556 
7631 33875 8716 35399 17329 

14705 23217 35295 32883 

Belediyenin geliri Sirkeci-Bakırköy 
asf alh yapılacak 

nasıl arttırılacak? Eminönündeki binalarm 
·ık h I d h . yıkılması için tahsisat 
1 am e e, ta akkuk eden vergı ve ayrlldı 

resl.mlerı·n Ukell fi d t ·ı Ankara, 12 - EminCSnil meyda.. m 8 er en amamı e runm açılan Babkpazan tarafında 

tahsili cihetine gidilecek ::!f.':. b~ ";::!:!"~,:ıı:-o:: 
latanbul belediyeainbı prek ıe- Belediye bllhaaaa hazirandan iti- kale. V~kil! AU Çetinkaya lbımge. 

bir i§lerinin yUrUtUlebllmeel, ge _ haren yeni bütçe senesinde beledi- l~n ıstımlak parasını temin etmiı· 
rekse bu güzel tehrln pek muhtaç ye gelirlerinin azam! hadde tahalli tır. 
olduğu imar hareketJni bqarabllme için tertibat alınıt bulunmaktadır. Mııırçarpsı tarafmda da bir iki 
al için bundan bir mDddet evtel ya- Bunun için belediye ıubelerlnde bir binanın yıJalrnuı için tahıiaat ay· 
pılan ilk tetkiklerde tehir gellrlnln çok tedbirler almmııtır. Belediye _ ~tmııttr. Yalanda bu civardaki 
tesyidl !Çin f6yle dGrt tedbir orta. n.1n varidat kaynaklan olan 89 çe. bınalann yıkdmatı itine baıtana • 
ya konulmuttu: tlt vergi ve rüsumdan doğnıdan caktır. 

1 - Bqiln kanunen almala aa.. dofnıya beledl)'e taraf1Ddan tahatı Diler taraftan lıtanbulun ima. 
llhiyetıı bulunduğu vergileri tyt otunan 48 !;eş!dtnfn şimdiye kadanl rtı. bbsat yakından allkadu o 
tahakkuk ve valttlııde ta)ıall edt -ı .azamt tahsil haddi olan yüzde 70 Muhabere ve Münakalat Vekaleti 
btlınet lmllillarmı hazırlamak. ın ybde ytın dofnı çıkanlmaaı 1_ Sirkeciden Balurköyilne kadar ge• 

2 - Usun vadeli ve nispeten u, ç1n çal1tdmıktadJr. nli bir asfalt cacMe açılması içiıs 
faWi bir laWıru yapmak. karar vermif ve bu yolda beledi • 

3 - Ba1b afır gelmlyecet bazı Beledlte heeab leleri mDdDrlcıtU yeye lbımgelen bütün yardımla • 
varidat menbal&n bulmak ve bu - kadron teulk edlldlil sD>l. bele- n yapmaft da kabul etmiıtir. 
b.un iQln belediye ve*'lf ve Nllmlerl ~ tahall ıubelerl t:ııtmm ne Sirkeci meydanından batbyacak 
kanununda tadlller ve Ulveler ya - e çaiqacaima talimat. bu ıenif yol demiryolunun yanın 

nameler hamlanmutadır. pılınalmı temııı. ela ona muvazi bir istikamette açı· 
4 - H\1ktmetten yardım late • Belediye maliU:n oldufu &zere be. lacaktır. Bu it için demiryolu gU· 

mek. lediyeler bankumdan 5 milyon U. serglhr hakkındaki bütün, harap 
Belediye, yeni bütçenin huırlan. ralık bir latikru temin et.mlttlr. evler yıkılacaktır. Bu yol aynı za. 

hıif oldufu ıu ıırada ve yeni bllt- Slmdillk bundan baıka bir letlkru manda Londra - lstanbul yolunun 
~e ıeııeal batında varidatın tezyidi dUt11tıl11memektedir. bir batJanırcı olacaktır. 
lflyle meııuı bulunmaktadır. 1 !Ulka alır gelmiyecek varidat Buıdan batka demiryollannın 

Almanyaya gidecek 
heyetimiz 

Cumarteıi ginil hareket 
ediyor 

Ankara, 11 - Hitlerin 50 inci 
doğum yıldönilmQ dolayısile Ber
linde yapılacak merasimde buluna· 
cak heyetimll tesbit edilmiştir. He· 
rette, genelkurmay asba~anı ge
neral Asun Gündüz, .K afia vekili 
general Ali Fuat, general Pertev 
ve birkaç mebus bulunacaktır. 

Heyet, cumartesi günü lstanbul· 
dan hareket edecektir. 

--0---

Bahkesirde bir kaçakçıhk 
şebekesi yakalandı 

Balıkesir, 11 (Hususi) - Balı· 
kesirin Annutalan köyilndt inhisar 
memurlarile jandarmalar tarafın· 

dan kurulan pusuya bir kaçakçı 

şebekesi düşürülmüş. hayvan, sekiz 
denk tütün ve vesaiti nakliyeleri ya· 
kalanll'llf, evrakiyle birlikte ait ol· 
duğu makama verilmi~ir. 

Tonton amca 
nın köpeQI 

menbaları bulmak belediyenin ılm- Sirkeci garında bulunan birçok 
dl başlıca mqgalesinl teşkil etmek hattan kaldmlacak ve bunlar ye
tedir. Bu mesele Uzerlnde bizzat va· dikulede yapılarak burada bir ih· 
ll ve belediye reisi Ltltfi Kırdar raç istaıyonu. kurulacaktır. 
metgul olmaktadır. Varidat menba- İstanbul Belediyesi tehrin imar 
larmı arttırmak için Balkan ve Av itine Eminönünden Gazi kCSprU • 
nıpa şehirlerinin belediye gelir ıUne doğru açacaft genit bir yol· 
kaynaklan tetkik edilmiştir. Temin la baflıyacalrtır. 
edildiğine göre ıtmdfden 800.000 ll Daha sonra Eminönü ile Sirke. 
ralık bir !ulalık temJnl imklnı bu. ci arasmda'ki gümrük binalan da 
lunmuştur. kald ırılacak ve buradan Saraybur 

HllkQmetin yapacağı yardımla - nu parkına kadar güzel bir sahil 
rm ne gibi sahalarda elacafı ayn- caddeli açılacaktır. 
ea tetkik mevzuu olmaktadır. ta -
tanbulua imar ve inkişafı itlerine 
ait eaaalar tım•mlandJktan aonra 
bizzat bqvekll Refik Saydamın re
ialiğlnde bir komlayon ba eaulan 
tetkik edecektir. 

Şarki Karahisarda ağaç 
bayramı 

Ş. Karahllar, 11 CA. A.) - KlSy
ıu ile yakından Upl olan halkevi
mlz, köylerde ağaç bayramı tertlb 
etmiş ve parti Dyeleı:lyle klSyclllllk 
şubesi menauplarmdan mllrekkeb 
bir heyet dün Tonuk, Kınık, Kara. 
ca ve Viran köylerine gider~k muh. 
tem mcyva, kavak, !löğ11t 1'idanlan 
dikmişlerdir. · 

lnzi'>at Meclisi kararlanna 
tahkikat enala da eklenecek 

ADkan. 11 (BUUll) - Okul imi .. 
bat mecn.lerillce mecbuıt t ..... Jm•m• 
veya k&U fln'aç1a ceu1aDdlrdaD taıe .. 
be hakkındaki kararlarm tud1ld lc!D 
VekAlete g&ıderUen evrakm aoball 
gönderUdlğl. bu •beple bir an ene1 
tetkiki ve netıceıenm• gereken imi .. 
batı valcalarm .OrODcemede JraJmuma 
1ebeh1Tet verfld111 gGrWıiu,. ba hu. 
wa tçbı mekteplere btr tamim pde .. 
rllmlftlr. Bundan böyle Vek&lete c&s· 
dertlecek lmtbat mecll.sl brartanlla 
tahkikat evrakı da batıanacak, ını~lıl 
talebenin umum! vaziyeti hakkmda 18. 
tcnllen malQmat ta verilecek '" bir ete 
!ototra!'an lllve edilecektir. 

-0-

Bütçe encDmenl 
Ankara, 11 (Huaual) - Bil~ ea. 

cUınenl çar11amba gUııO lSğleda eonra 
M, vekilinin huzurile 939 bfitçe pro 
jesllıl görl1fınete bqltyacakln'. BU 
maku.tıa her gUn toplanacaktır. 

---o-

Manisa noter~iği IAğvdeildi 
Aııkara, 11 (Husu31) - Man!aa no 

terlllt varldatmın azlıfl yUzllnden 

• lllvedllmffUr. 



H A B E R - Aktam Posta11 1 

~dair ........................ 
Bahar 

HEPiMiZ, her )ılın kış giinle· 
"& rinde, Tevfik flkret gibi: 
bi ahar olsun bah:ır olsun d:ı golüm· 
tıı taz def'i melal elsin .. .,, dc11z. Bı.i· 
tt. Q hayvanlara, bütün nebatl:ıra 
ıı Q letiren ışık, ılık ıünlerin ümit 
bıeı· beklenmesi kadar tabii ne ola· 

ır' 

b:·ak;t bu, zamanımıza ~öre deAil. 
bı n1·a1 ı, 5erbeslte tenerrus edilec~k 
eıt ~arış toprak bırakmamak üıere 
~rıııe almak seYdasına düşen bir 
ııı. un .. insanlar bize bahardan kork· 
la l'l oğrelliler. Artık ıünler uzama· 
bb{ÜzgArlar ıatlılaşmaAa başlayınca 
"4. ili de itımızi bir endişe sarıyor: 
~•ha gene hangi milletin mezarı 
d ltl:ını) or?,. Dahar a) l:ırı arlık 
) 

1111la) a yalnız ti tek, yemiş değil, 
) Ilı LıııJerce, milyonlarca ölü getıri· 
tıor, Ş:ıil'icr, ressamlar ltalyan baha· 
t nın güzcllığiııi söyliye sö) il) e bıti· 
çe~ezler; halbuki o toprakta ilk çi· 

1 ~n açılması artık insanlık için lıir 
e ket habercisi oluyor. 

b•<,;içcklcr :ı~ınasın, kuşlar ölmesin, 
lllün dun) a ebedi bir kış içinde ya· 
~ın ... Uah:ır gelrııesın, ortalık ısm· 
11 

sın ki harp ilahı l\lars, uykusun· 
~Q U) anmasın. Yılanların dışarı uğ· 
lıı:ıasında bir zarar yok, "Mara·ı 
tınadideye Rabbim ıuneı ıöster· 
tıln.,, 

&ıliyorum ki ıaka etmek, soAuk 
'n:ısı:ır uydurmak sırası değil. Dün· 
~ın hemen her tarafından top, 
tk, tan are ıürültüleri ile .karışık 
n iniltileri geliyor. Hem de ) ıl· 

ıı nberi biraıı durmamak taı·tılc ..• 
"-t elden ne ıelir? Kuduran ku\'• 

l.~ bahar kokularını boğucu tıaz 
~ları örterek ilerleyip duruyor. 
ıı:'J'•dan Avrupanın prbuuı. on
'"" Anupanın şarkına geçiyor. Dün 

dini aııuşlıyanları bugün yutuvc· 
or. ;:\e duşman dinli) or, ne de 

Bütün insanları kendine düş· 
a' biliyor ve menfaatinden, her· 
~~Iraz daha bü) umek hırsından 

a dost tanımıyor .•• 
nr:ıat biç ıüpbesiz bir bak de

li.,;~ ama niha) et bir mazerettir. 
·"'n için, kuvvetlinin zayıfı ezme· 
llıl alkışl:ıınamakla beraber ona bir 

~
ı.~ \"erebiliriz. Ya kun-eti ıadece 

ettir diye aJkışhyanJara, bir 
"it'lin mahvolmasını gülerek, alay 
~,_k karşıh)'anlara ne demeli 'I On 
'J; bir menfaati yok (yahut biz öy· 
~ıinetmek istiyoruz); onlar niçin 
cıl..9'iyor'l havan du,·ücunün hınk 
.~flttliğini ediyor? ... Bir hastalık ol
t.,. lttek; şu ıadlınıe dedikleri ıey. S' eziyet edenler kcndıleri deAil 
~ lltırabın seyrinden h:ız duyuyor 
~ 't<amık Kemnl: "Köpektir zcYk 
ctı~ sayyad-ı bHMafa hizmetten,, 
k.f:!· Alır söz! ..• Fakat onların hali 
Ai;ıqında akla ıelmemesi kabil de· 
~lcendllcrine o kadar ağır bir söz 
~"ılıck istemi)orum; Cnkat acıyo
tı', ltıerinde her türlü merhanıe· 
r~ lıısan o~lunun elemlerine işti-
1iıı ~biliyctinin söndüğünü, kun·e-
1c-ı ""klan üstün olmınını isyansız 
sa~l edecek kadar gön!lllerinde in· 
rljıı.,!ıısan eden lıislerin, fikirlerin 
ıııı~..._, olduğunu ıördükcc acının· 

'ldo deAil .. 

olduğu bliyUk çimento fab-
it makineleri gelmek üzere-
' 'ek ay memleketimize ge -
il~ Olaıı bu makineler Samsun yo 
~ Sıvasa nakledilecektir. 

~nservatuvar konseri 
t O.~ pel'fembe gtinU akıtamı 

lıoııaervatuvar büyük orkea. 
~ tiyatrosunda Seyf ed.. 

--------,-··· .. ··---·--····-······-·-·························-··· 

Zehirli gaz kurslan 

Z EHİRLİ gaz kuralannm mayısın birinde taW olunacağını 
güntln meıtel•lnde gördük. 

Han tehlikelerinden korunma için yeni meriyete g1ren nl. 
zanın~.ne ile bazı mükellefiyetler tahammül etmlş bulunacağız. 

Fakat bunlardan önce, zehirli gazlere ka.1"11 müte,·azı da olsa bir 
bilgi ile mllcchhl!Z olmamız li.zmıdır. Filhakika bu ndldekl fa
aliyet ~k mUsbet neticeler \'Crmlş \'e ,·atanda§lan gaz hücum• 
lanna kartı midafıı.a yolunda kısmen bazırlamııt bulunuyor. A. 
ma, Günün !IPSelcsl muharririnin de söylediği gibi bu da kifayet 
etmez. Bir e\ln bUtiln halkına kurs göstermek lizmıdır. Görme- • 
al mllmklln olmadığı takdirde, neıriyat ,.e br~ürler yoluyla ona 
zehlrU gazler ka1"31smda alınacak tcdbrllerl hl9 olmazsa, nazari 
olarak göstermek lcab eder. 

Bir de mayıs birde kapanan kurslarm bllilds blltUn yaz 
müddetince de sayfiye yerlerinde n yine ,ehlrlerde daha dsl \'e 
daha pmll bir r:ıekildo faaliyette bulunması n zehirli gaz mlida. 
)aalarına kal'lı halkın h<-men tamamlle hazırlanmasmm temin 
edilmesi lcab eder kanaatindeyiz. • 

Kurslar zaten topu topu altı konferanatan ibarettir. Bunu 
ga7.eteler yoluyla, ba7.ı Anadolu gazetclerlnde olduğu gibi, hötün 
halka teşmil etmek doğru olur. Aynca sinemalarda, mektep· 
lerde, halke,·lerlnde bütün .halla da dikkat nazarına alarak tec
rübi gaz müdafaa.lan ,.e hllcumlan gösterilmek, anlatılmak la. 
zmıgellr. 

Artık bu de,Tln harblcrl daha fazla cephe gerilerinde olmak· 
tadır. Binaenaleyh cephe gerisinde kalacaklann her tttr
IU tedbiri önceden ittihaz etmeleri bir ntan borcudur. 
Bir korunma \'&ZifC8fdlr. Binaenaleyh llkmekteb )"a\'T11. 

sondan bllltlbar, elinde kalmağa malıkiım bulunan lt
tlyarr.ıv. kadar her , ·atanda§, cephe gerisinde bulunmak 
nziyetlnln lçabatma kendisini hazırlamalıdır. Bu itibarla zehirli 
gaz kunlannı arttırmak, yum da de\·anunı temin etmel,, tecrü
bi mahiyette ösretllmesl için tedbirler almak, daha fazla halka 
hltab Mlebllmck için yollar bulmak lazımdır. 

Gazeteler, alnemalar, halke,·lerl, mektebler bu ndldeld fa
allyetlmWn çok krM bir zaman zarfmda matlub hedefine ,·ara. 
bllmeııılnl temin için klfl bir elblrllğl yapablUrler. 

Gaz mlltchusmlarmnz epeycedir ve nihayet istenildiği kadar 
da balunabllecck 'e yetlttlrllebllecek haldedir. Mekteplerd, halk 
e\·lerlnde konferanslar teklinde derslerini tekrar ettikleri gibi, 
Pf'k llA halkın anlıyacağı bir dille de banlan yazıp neeredeblllr
ler, 

Ba ite lizmıgelen ehcmmlyeU vennemft deiflb, fakat c1aJıa 
çok ehemmiyet \"erllme11lnl istemek de aylan g6rUlmez. Biz, çok 
kua zaman zarfında neticeye vanlmumı istiyoruz, bu da daha 
fazla ehemmiyet ,·ermekle \'e daha ba~ka çah1111a yollan ~lzmek.. İ 

..!!.~!!~:- ..... ·--·-· ~.:..~~-' 

Mülga gayrimübadiller komisyonu 

istihkakı olmıyanlara istihkak 
mazbatas' vermiş ! 

Gayrimübadil işleri tasfiye bürosu 
bu şekilde bazı mazbataları 

bularak iptal etti 
Gayrimilbadillerin istihkaklarmm 

tasfiyesi hakkındaki yeni kanun 
hükümlerine göre teşekkUl elmiş 

olan ga)Timübadil illeri taafiye bil. 
rosunun, mülga gayrimübadiller ko 
mi8yonunca teıkil olunan dosyalar 
li:ı:erinde yaptığı tetkikler p.yanı 

dıkkat neticeler vermektedir. Tas • 
!jye bürosu, bu dosyalardan 23 ta
m sinin mazbatalar ile tesbit edil -
mış olan istihkakların hakikate ve 
me~zu:ıta tamamen rr.uhalif oldu -
ğunu görerek ibtal etmiştir. Bu 
mllzbata sahibleri gayrimilbadillik 
haklarından istifade edemiyecek -
lt"r ve bu suretle bir haktan istL 
fade etmişlerse kaııunt hUkUmler 
dairesinde elde ettiklerini iadeye 
mecbur olacaklardır. 

Tasfiye bürosu ayrıca gayrimU -
badlller komisyonunun verdiği is -
------------------------~ 

Yarım asırdan fazla 
hekimlik yapanlar 

Türk hekimleri dostluk ve yar -
dun cemiyeti, memleketimizde ya. 
rnn asırdan fazla bir zamandanbc
ri doktorluk yapan birçok doktoru
muzun bulunduğunu gözönUnde tu
tarak bu doktorları bir eeetle ta -

tilıkak mazbatalarm"fan dördilnU de 
l:akikt istihkak miktarından daha 
fazlaya tesbit edilmiıt olduğunu 

J;Örerek bu istihkak mlkdarlarını 

iı:ı.klld mikdariara irca ile tenkis et
IJ4tir. Aynca bir gayrimllbadil ile 
eeine verilen istihkak mazbatası 

tarr.amiyle aykırı görillerek tama • 
mPn iptal edilmiştir. 

Tasfiye bürosu bu istihkak maz.. 
b;ıtalan üzerinden yapılmıı veya ya 
pılacak herhangi bir tcmliki muta-
zammın muamele ve 
hllkUmsilz olduğunu 
bjlöirmiştir. 

Ölüm 

tasarrufların 

alakadarlara 

~·uı idaresinde bir konser 
eı.... nrtmağı muvafık bulmuştur. Bu e • 
'"'1'. Programda Vagner, Mo-

Hicaz defterdarı merhum Hayri 
beyin büyük oğlu emekli Peşte kon 
solosu ~·e eski başkonsoloslardan 
Rauf ve Fahreddin Hayri Köstemin 
ağabeyleri ve emekli maarif müdür
lerinden Alaeddin Saygılının kayın· 
biraderi Hasan Kemaleddin Kös· 
tem uzun zarnandanberi mübtela ol
duğu hastalıktan kurtulamıyarak 

dün gece vefat etmiştir. Bütün ha· 
yatında iyi kalpliliği ve arkadaşları
na, dostlarına karşı candan vefakar 
hğiyle tanınmış ve çok sevilmiş o· 
lan merhumun cenazesi yarınki per 
şembe günü Beyoğlunda Hamalba· 
şında yeniyolda 79 numaralı ika
metgahından kaldırılarak ö~le na· 
mazı istiklal caddesinde Ağacamiin· 
de eda edildikten sonra Feriköyün· 
de aile kabristanına def nedilecck· 

tir. Mevla rahmet eyliye. 

lteııı serde bu doktorların fotoğraf ve 
' IUl konsertosu vardır. Bu hal tercümeleri bulunacaktır. • 

lb. IOU.t olarak konaervatu - ------------------
it 1laUiın1er1nden lakender Ar- Kral Karol 

\Jllı tlrak edecektir. 
\ tı zarııandanberl hazırlanan Dobricaya gitti 
1~ 01laerfn diğerleri gibi muvaf. Bükreş 11 (A.A.) - Kral Karo!, 

'. etıı olacağı Umid edilmekte ~ pazar' akşamı, Bükreşten ayrılarak 
1 Dobricaya ıı;itmi~ti-

• 
~c oo ~ ~l on 
W'J ii'; ifle\~f t~'flll 

Şoförler, tek elle direk
siyonu idare etme!{ 

vaziyetindeyiz diyorlar 
Sabah saat sekizden önce başlamak ve gece de tatil 

üzere glaksona müsaade etmek 
edilmesi doğru ve yerinde bir tedbir görülüyor 

Şoförlerin dertleri bir türlü bitip mazlar ve böyle borular \eya kor
tükenmedi. Mahaza son günler zar- •nalar takarlardı. 
fında belediyeye yaptıkları şikayet Kl::ı'iwrlaı ırı sesleri kısa, kuvvet
ve istedikleri şey, hakikaten dikkat· li, fak:tt asla acı değildir. Bu iti· 
le tetkike değer mahiyettedir. Bu barla kulakları tırmalamaz. 
mesele, bundan evvel, gürültü ile l\la11aza vele\'ki kulaktan tırma· 
mücadele sıra~ında tahaddüs etmiş !asa da ni!la:·et şehirde hayat em· 
ve ta o zarnandanberi hergün biraz niyetinin temini için böyle olmak 
daha şikayetleri mucip olarak bugü· zarureti \'::tr<lır. 
ne kadar intikal etmiştir. Malum Bizim şehrimiz virajları çok ve 
olduğu üzere belediye, gürültü ile düz yollan az, girift yolları fazla 
mücadele sırasında otomobillerin bir yçrdir. Sokak sokak içinden ge· 
klakson çalmalarını menetmiş ve çer, aı abası, otomobili, tramvayı. 
yerlerine lastikli borular konma· h::ılkı ve her şeyi ayni yerlerden ge· 
sım tamim eylemişti. çer. Dardırlar. Buna nazaran na· 

Bunun üzerine otomobiller His· kil vasıtalarının çok dikkatli olma· 
tikli borular koyarak klaksonları sı icap eder:. Peki, ama, biz araba· 
kullanmaz oldular. ların direksiyonunu tek elle idare et 

işte son günlerde şoförlerin bele· tikten sonra matlup olan bu itinayı 
diyeye müracaat ederek tekrar kul· nasıl gö~terebiliriz? İstanbul \'ali ve 
lamlmasına izin istedikeri bu klak· belediye reisi Dr. Lutfi Kırdara mü 
son işidir. racaat ettik 'e \'azireti anlattık. 
Şoforlerden biri bu lüzumu şöyle- Bize tetkik edeceğini söyledi. Sanı; 

ce tebarüz ettiriyor: nz ki ısrar edilmiyecektir. 
"Biz klakson çalmayı yalnız gün· Gürültü ile mücadele mevzuu-

düzlere münhasır olmak üzere isti· 
yoruz. Gece çalmıyalım. Şoförler 

direksiyon başında çok hassas ol-
• 

bahs, biz sabah saat sekizden evvel 
zaten iş almıyoruz, fevkal!de haller 
de de bu saatte klakson çalmaya .. 
biliriz. Geceleri de sokaklar sakin 
ve rahat olduğu için buna lüzum 
görüyoruz. Bu takdirde gürültü ile 
mücadele hedefinde yeri olmasa 
gerektir • 

Ümit ederiz ki kazaların çoial
masına sebebiyet veren bu hal izale 
edilir.,. 

Haber: Şoförlerin bu dertlerinde 
haklı olcluklanna bizim de kanaati· 
miz vardır. Kazaların, kotna veya 
boru gibi şeylerin matlup derecede 
ses vermemelerinden ve bunu çalar 
ken ~förlerin direksiyonu idarede 
müşkülata uğramalarından vukua 
geldi~rinde şüphe yoktur • 

Bu takdirde geceye şamil olma· 
mak ve sabahleyin sekizden önce 
baslamamak üzere klaksona müsa· 
ade edilmesinde hiçbir mahzur ol· 
madığı gibi, belki de yukarıda söy
lenildiği gıbi fayda mevcuttur. 

mağa, çok dikkatli bulunmağa 

mecburdurlar. Hele son zamanlar· 
daki tamirat münasebetile ancak 
bir otomobil geçecek kadar yer ka· 
labilen caddeler ve sokaklardan geç 
mek büyük dikkat, ihtimam, itina 
istiyor. Nihayet bir direksiyonu iki 
elle idare etmek lazımdır. Tek el 
direksiyonun tam selılmetle idaresi
ne ki.fi değildir • 

HABER'in memleket 
kültürüne yeni bir hizmeti 

Ekseriya boru ve klakson çalın· 
mak icap eden yer tehlike görülen 
kalabalık vesair hallere maruz ma· 
hallerdir. Buralarda şoförün bir e· 
lini direksiyondan bırakıp koma 
çalması, otomobilin idaresini güç· 
leştirmekte ve hatt! bazan bu yüz· 
den kazaya sebebiyet vermektedir. 

Halbuki klakson direksiyon üze
rindedir ve el ayırmadan çalmak 
mümkündür. Kaldı ki komayı bir
kaç kere çalmak mukabilinde klak· 
sona bir defa basmak kafi gelir. Ses 
kuvvetli olduğu için daha ziyade 
dikkati celbetme.kte \'e ihtar yerine 
geçebilmektedir. 

Bütün dünyada yapılan otomobil 
tiplerinde son icatlardan biri olan 
klaksonun gürültü ile mücadelesi 
maksadile memleketimizde metrCık 

bir halde bırakılması pek garip ol
muyor mu? Nihayet boruların ve 
komalann muhtelif, ince, kalın, 

cırtlak, boğuk gibi karmakarışık 

tonlardaki sesinden bir klaksonun 
sesi mi daha ağırdır? 

Bu kadar gürültü olan şehirde 
bir klakson mu en ağu ses olarak 
telakki olunuyor? Velevki böyle 
dahi olsa, gündüzleri çalmak müsa
adesini istiyoruz. Gece çalmayız di
yoruz. Fakat bununla da direksiyo· 
na tamamen sahip olmak irnkftnla· 
nm istemiş oluyoruz. 

Bir şoförün sık sık ve belki mil· 
temadiyen, direksiyonu bir eliyle 
idareye çalışıp diğer eliyle koma ça1 

masından doğacak mahzurlar .• Gü 
rültü ile mücadeleden ziyade müC?· 
deleyi mucip olmak gerektir. 

Son zamanlarda kazaların artışın 
da kendi hesabıma ben bunu bir A
mil ve sebeb olarak görüyorum. 
Hem eğer korna ve ya boru daha 
ameli olsaydı ve yani bir müddet 
şehir için daha lüzumlu ve faydalı 
görülseydi, fabrikalar klakson yap-

Buyuk fedakarhklarla hazırlattığı 

TÜRKCE - FRANSIZCA 
İNGİLİZCE-A·LMANCA 

DiLLERi ÜZERiNE 

Resimle 
Büyük LUgat 

14 
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11 Mayıs 1939 tarihinden itiba. ler, askerler, seyyahlar bu bü) ilk 
ren her gUn forma forma Haber'lc esere ba§vurmadan yapamazlar. 
birlikte verilmeye başlıyor. 

Eserde en küçük bir tertlb hata. 
Reslmle Büyük Lfigat, yalnız sı bırakılmamuma azami dere. 

Türk ldltUphanelerl itin dcill, cltln· cede dikkat için li.ı:ımgelen tedbir· 
ya ldltllpbanelerl için bir kazançtır. ler almmıttır. 

Dil bilen, yeni dil öğrenmek iail· 
yen herkesi, her seviyedeki talebe, 
meslek sahiblerf. teknik mllterc~ 

<+> 
lstiyenlere para s ı z 
broşür gönde.rilir. 
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Meclisinde Şehir ı---~u akşam MELEK sinemasında Belediye Vali ve reisi 
Yapılacak işlere konulan 

tahsisatları bildirdi 
Şehir yollarına 800000 lira, yeni hastahane 
için 436000 lira, stadyum için 300000 

lira kondu 
Senir mtdisi düıı saat on bette tinin ikmalini temin ~ de 60.000 

vali ve belediye reisi doktor Lfitfi lira fazla tahsisat konulmuJtur. 
Kırdarın baskanlığında toplanmış, Fen heyeti; fen işleri müdürlülile 
Milli Şef lnönilnden ve Meclis re- müstakil imar müdürlüğüne- aynl
isindm gelen te§ekkQr telgrafları auı imar müdQrlüğünün kadrosu da 

Voli Utfi K114-

Bu hafta göreceğimiz en güzel film 

Kutup Yıldızı 
Aşk - Gençlik - Güzellik - Nefis musiki 
Oynak şarkı ve danslar - Eaıenceli şen 

bir mevzu 

'... FRANSIZCA SöZ LO ... .en.a. , 

Sonya Henie .. Richard Gfeene 
okunmuş, alkışlanmıştır. takviye edilerek imar işlerinde tet· husule eelen açığın kapanmasını te- Proırama illveten: Paramount en ._ dünya hal.rleri 

939 senesi vilayet masraf büttesi kilat tam manasiyle müfit olabil~ min için mezkür §efkat müessesesi· 
azalara dağıtılmış, belediyeler ban· cek bir hale ifrağ edilmiştir. Bunun ne yardım olarak ta 85.000 lira ay- D ı X: KAT : Bu cece için bütün loc:alar satılmqtır. Numarah 
kasından bet milyon liralık istikraz i~in 56.000 lira faıla tahsisat konul· nJmqtır.,. koltuklar erkenden aldınlmabdJr. Telefon : 40168. 

y~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~;ne havale edilmi~ mütea· Yollana iDfUJna 800.000 tık kanmıunun devlet ve resmr de-
kiben vali nutkunu okuyarak hü· lira kondu vairde vazife alan avukatıann ayn- Çı·nrıler mukabı·I 1 Sinema tarihi yerinden oynuyor ..... 
ltaaten demiıtir ki: ~.ı.; .. irindeki ""llann inc.!.Kı irin ca hariçte iı yapmalarını menetmiş Fi" k h 1 1 d ~&il ~ J~ - ..,, 1 ım a raman ar1 se ama uruyor •• 

Valinin nutku geçen seneye nazaran 430.000 lira olmasından hukuk işleri bil~ taarruz arına 
!n9 senesinde )'apomyı derpiş et· fazla bir tahsisat korun~ ve heyeti 11,000 lira murakabe ve teftı1 hu- K Eş • F A L AY 1 

tflimiz i~erin plAnla~ınlnuş ve umumiyesi yeni bütçemizde tl>0.000 susatma ehemmiyet verdilinden muvaffakı'yetle 1 
prognımla,nrıımı, bir ifadesi olan liraya iblait edilmiefu. kadronun tevsii için 6.000 lira zam 
bntçemizde gözönilnde tuttuğum\!% Şehrin yol işleri kadar güzel tarh yapıldılmJ. muhasebctsle mOmkün d d. 1 Erol Flynn Olı·vı·a de Havı·ıand 
ana prensiplerle birinci pl!na ala- edilmiş bahçelerle silslenınesi de oldulu kadar mevcut memur]~ çok evam e ıyor ar -

f ·~· • • nnek ~ 'stihd f edılerek DOnya ıfmdiye kadar bu ka.dar yUksek bir eser görmedi.. 
raıc husust ehemmiyet at ettiı.unız gerek bedii şehircilik noktasından ış gô ı.a1~~ ı ı_ a . . . . eı· rçok caeh. ,· rler . 1nsanlar aeneıerdenberı böyle bir film seyretmedi .. 
ve ıelirlerimizin istitaatı nisbetin· ve gerek halkın iyi hava almasI ve bir miktar tasarruf ıcra edıldılint y • 

den fazlaca para tefrik edebil~· iyi manzara görmesi gibi içtimai memur tazminatları. karşılııt 01~ zaptettiıer YARIN AKŞAM Saat 9 da 
mis husustan ve himıetleri sıraya ve sıhhi ihtiyaçlar bakımından e- ta büt.çeye 15.000 lıra vazedildiiinı BoaPons. u (A. A.) - cm .. 
koyarak kısaca tebarüz ettirmek is- hemmiyet verilmesi icap eden ruz,- söylemiştir... juısı bUdlrlJor: A Fevkalade müsamere olarak 
terim. Bütçenin vi~yet iısleri kıs- metler olduğu gl)zönQnde tutularak lngWa bllyQk eldal Slr Kerr <hık A 
mmda ~ hallanın sıhhi ve içti· mevcut umuml bahçelerimizin yeni Holandada 8 nisanda Şanghaydan Çuqldnp L L E Sinemasınd 
mal en mübrem ihtiyaa hastane ka bacttan tarh ve tanzimi için de ıe- ha-,_ t • .__,_ 

'il f b ı·k ı:-ıc&e e,,..... .... 
pılarmda yersizlik ve imklnsızlık çen seneye nazaran 98.000 lira olan se er er 1 Çeldang vlllyetbıde toplana )'Is ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
lar kaılısmda büyük bir sabır ve bahçeler tahsisatı 125.000 liraya LA ~ 11 (A...&..) _ K&Uıu&t bl. bJn Çin ukeıi hala Sleıı • Taac 

tevekkül ve binbir ıstırab içinde çıkanlmııtır. rGllWlUD bir tehllttn• '°" dQnyuım nelır1Dl reçerek tlma1 lltlkuDetia- o . il fab "k r 
beki~ hasta}anmızm hazin man Şehir tiyatrosu, konservatuvar, bug11nkQ vazlyeU kanwılarda ta71D de makabil taanua pçmJftlr. emıryo &rl rı a-
msl her şeyden evvel nazarı iti- guino ve otel gibi umuma mahsus edllmif olan tarzd& bir 1ıarp tehllkut Şmıgldnr. u (A. A.) - Çin a. • • al k AL KAZAR 
bara alınarak beldemizin §iddetle lüzumlu bina ve müesseseler de e- nl lhUva ettııtnc!en ııalı1l ve hudut mu: jaıumna bir tebUilu 16re, Çbı Sina iŞÇi ınaca 
muhtaç bulunduiu bQyük bir has- hemmiyetle nazarı itibara alınarak hatızlan •llAh altma ~tmtımf]ardJr. kuvveUeıi muvaffalayetle muka • Devlet demlryollan idaresi, bil· sineması 
tanenin daha inşa edilebilmesi için bunlar içiır de 250 bin lira konul· :U!::a = ::.:w°: ::::° bil turru1arm& üvam ederek yD bir .aratıe pnitltyen demir - B ti elerd D 
436 bin liralık tahsisat konmuştur. m\l§tur. bar llflkbıet Jmdutıarmı,, umaml vuı: Nancangm 6nUne SeJmltleıdir. 70Darmmmı lbtlyaçhnm karpJJya. ugun ma.tinbaren e 
HQJrOmetimiıin ıençlilfn fikri te- Muhtelif aemderde yapıhnasma ıet karpmlda daha sıkı bir llfm&1W Kaa Dellrinla prb Mll!IJtncle ile !:ilmek bere tefti edJJmlt balaıwı 1 

kAmülüne olduğu kadar bedeni in· ba~lanan ve §elırin kalabalık ve iş- aıtma koJID&lı muvafık ıarmo,tıır. fırb1armm pmr sUDI llPl edL ı;:.kifeblr etmendlf• fabrlkumm Menimiı:. en laü,ük filmla;. 
kip.fına da verdiği büyük ehemmi· lek yerlerinde peyderpey yaptmlır L& Baye. 11 (A.A.) - Bo1aada Bat. len Kaouı Be Fenninin arumda hariçte çabpıı eJemanıarıa tabi • :len w timdi,. ..._ ,,_..,. 
yet gÖ1.Önüne ~ • ~ ~ cak olan umumi haWar . iPn de :1:::::;;,. ~ ~ lnlJ1pnnaktadır. yelll lcla ~ torwı, w b- ...... .._ filimleriala 
yQklüğil giblllili ye içtimai am- 30.000.ira-~ Elkidln bl Alman aakert tedbirlere umum! A.T Kllpeb..oepb.;todii Galnutell ""° ~'HjfteA~ 4'n • s&-1 w at ..,_..,,.. 

yesile Qlütenasip modem bir spor ma jitimt~ W,rçlaa )Mı~ ola- rupa Taziyeti ctolayıstyJe birer 1htıyat nü ba§lıyan taanıwımus da iDk.ifaf ıeed• olan 1aa&t erbabmm devlet 
sahasına sahip olmalı maksadiyle rak 38.<XX> lira ve bO.yi1k bir ihti}'a· tedbiri nmrlyle lıaJrıJın•M11'. Yoka& etmektedir. BankoY etn.fmda bir c1emlryaUul b4ramna almwv -
Dolmabahçede yapılacak stadın is- cm ifadesi olan urt mezarb1m ima Bolanda]'& mQtevecdh cJotnıdan c!ot. yanm daire çlzdlk ve bu ıehıi ıl· na karar ftrlDlttlr. Bunwı lçln btı.. 
timWtl ve spor malzemesi için 300 rı ve itmamı için 30.000 lira vüa- raya 1ılr tellUJm meTeat delfldlr. L maiden. emalıdu Te pıptea war. J1k 1dr tmtDıa _,,_ brar 
küsur bin lira ayrılmıştır. Mevcut yet Jmmmda ehemmiyeti ~ ~~ ~ _::-411= ~ B1INlar4a cumartlBIDdeabert ,.,.amW"'. 
yolların tamiri gerekse başlamı~ o- ettirilen hastane ihtiyacı, belediye Bu takdirde de her taraf için 'H her bırçok ~hrl lepl ettik. İmtihan, memJekeUn her tara • 
lan yollann ve bilhassa ehemmiye- kısmında aynca nazarı itibara alı· hA.dlaede 1au1cı111mızt mOdafaa umı. Çunking, 11 (A. A.) "-- lapcın L lm4ü:l wtklrkna kolaylıkla it-
ti mabstısaYJ haiz olan tstinye • narak mevcutların ilaveten tn~tı mtzt cGstermemtz tbımdır. janm Hopehı cenubml4a Japon la. tlra1dnl temhı için Ankara depo • 
Bebek ,olunun ikmal ve itmamı ve tamiratı için 96.000 lira, Nafıa bir O:uzmı ınılll ..:.ıneada ın= taatmm tekrar faaliyete geçt1ffııJ aunda, Elklfehir cer atölyellnde. h 
. . sene')'e nazaran daha far V!klletin Ha_. .. __ _.. yapıl· 1ıedJlla fUGar • ve CunG81fıl cenubmada ilerllye- _.._._ A~ ıaı----.ı ... 
ıçm geçen • ce ·rw~ d& C8l'9JUlllU temine kAfl dellJdlr. :sa rek Çannama 90 Jdbeetre flmaJl .__ - eer a J- w 
la miktar tefrik edilerek 510.000 lı· makta olan geçidin masarifıne işti· -.... bul tıldbllW eımrnaJc uru. prldalıı ft1"dJjmJ tl>llclJrmektedir Yedlkule cer atalyeabıde yapıla -
ra tahsisat konmuştur. rak hissesi olarak 50.000 lira gibi reu 1ıuz1 oımaı .,. lludutıarm muha. e • cütır. 

Seneden seneye arttığı memnuni bütçemizin bünyesine bakılınca i~ fuaema memur kıtaat .nah albna ça.. - -
yetle görunen ilktahsil çağmdald tisgar edilmıiyecek oıan miktarlar fmbmltır. Macaristan ve Dnıet cıem.lryouan idaresi sanat 

fusuna me\'Cllt •-'-..:- d clı D' Balına ıau lılr maı.t,et aldllııca ı.ta. Ur Wrtınaa mflmktın. olduğu 
çocuk nü. . ~. • ._ mevzu 4.Al._t ~~ a r. ~- ktmet -ıte J8Pl"•h+rr .. llUd 1rarp_ p kadar takviye edebDmek Sçtiı alma.. 

Görünmiye 
Casus 

mekteplenn kifayetsizlili bı~ ğer taraftan §ehrımızın başlıca b~r mnda laıluauJQI'. a-._ıe,ıı lltler • e rU cak lllll&W&J'lll ac!ed!Dl talıdld 
be anla§ıldığmdan bu en ~ şefkat yurdu olan düşk8nlerevı bel'Uj:IA •Hkanet lciDde Clft)'&IUDI te. Mı"llatler Cemı·yetinden etmemeıt mUnaafb glSrmtışttr. lıl1l. ,Bat rollerde: 
maarif ihtiyacmı brpl~ ~ ilminde durulm1Jlhır. D~ mlD için JnUkal te4blderl aımanm mu racaat eı!en 11Uatklrlar derhal im- ALAN MAR· 
re iJkmektep binası tedariki için erinin en m\lhim bir ftridat kayna· fttık oıacatı cGrUlmu,ttır. ı.ttkl&n. çekildi tnıan ed!leeet n Seab eden kut!re-1 SHAL.TALA 
~ seneden ııo.~. ı~ra fazla tah fı olan tiyatro ve sinemal~ ~;-.ı:r ne ın:-.:::: Budape,te, ıı (A. A.) _ Bllktl- u gr.teren1er de llemen tanU e«I· BERELL 
sısat konula~ bu ı? ıç~n .a~~ almmakta bulunan daıillAceze hıs- ı. dıııiptı ..-..., -. lılsba JolD 11em met mWetıer cemlyethıe gthl4m!l· leoeklm!lr. ·ıERBERT 
para 190.000 lıraya ıbl!ğ edi~- sesinin son neşredilen kanunla yüz- de hariçte 1makacatmm tMSI' ~ o it bir mektupta mllletler eemlyetln- ,tlUNDUf 
Bu arada memleket irfanına büyük de ondan yüzde tlçe imıesi ha9ebil' kadar fayda!ı o1acaktır. den ~4llt, }'ahm teknik aaha.. ro .. ________ _ 
bir fenptle hasrı nefseden .mual· • da tefri]d mesaiye ve beynelm.Uel 

llmlerin bütçe mülAhazalarile al- Hariciye Vekilimizin Mechs adalet divanı ne 11 tettllltma ıett.. 
makta atıçlük çektikleri kıdem zam· rake devam edecelfııl blMlnnltUr 

Eski eserleri menler 
Kurumu 

1amll yeni ve eski mesken bedelle- Grupundaki izahatı Cenevre, 11 (A. A.) - Peruda 
rin1 brplıyacak tahsisat ta 'razo- llilletıer Cemiyetlncten çekildJlt Kbım Dirik'in riyuetinde 
Iunnqtur. < Baıtarafı 1 htddt) bDdtrlten tetrrat da Maeariltan .ı toplandı 

Belediye illeri masraftarma ge- Müzakere mevı:uu 80n s:y811 bMlıleler halr1rmda Harld)"9 w. bJ beynelmilel adalet divaıınıda ve 
lince; en evvel beledi~iğin esası tllfmhha vereceği lzabattı. it 1111 ... aa bıfrld mea!1e c1mmı Edine, U (A. A.) - "BclirDe 
denilebil«.ek olan §ehir halkmm ı. defa 8&ı alarak kUraUye gelen muhterem Barielye Veld- edecelfni b)'deylernltt1r. ft J&'8ll e61 ... ıer1 ...ser ~ 
sıhhat vese1imeti bakunmdan ıeh· ll ŞUtı11 Saraooila. 90D haftanın belllbqlı alyaaıl wlaalan ltü. Her lld hllkfllnet de hu bu.uta rmma., na bllylk koacr-l PMr&1 
rin temizlili ete alınrm§tır. Bu sene kmcla 'beyanatta bulunclu. Bllhuu. Bomm Jwicl>'e amn Ga- paktın birinci madcleeinla llçllncU Kbmı Dlrlldn bekanhtr aıtmda top 
memurlarla ameleyi daha fazla fenkcıllmı İstanbul stJaıeU ve harld7e vtkDlmtzle m0••1nrtın ait fıkra.ama dayanmaktadırlar.• Bu f* Iamma, bramaa leraattyle beaaba· 
çatıştırmak suretile kendilerinden beyanatı dertn aflka ile dinlendi. rda ~yle deDllmektedlr: bna ait ra.porlan tuv1b ve yeııl 1· 
azad r3lldıman almağa çalıştık ve Soa günler safmda ltalya tudDdaa Arn&YlltlaPm .uked Her &d.. o anda bu pakttald w.. dare Jae,etıni 19G1Di1tır. 
~Fakat esaslı bir tedbir işgal altına almmuı ve Hatay me11tlflll ft bmpian!an tenlllcl e. clbeterde da1ıD qlmat here beynel- a-'-..a- bn~n- n~·-..1-..1...ı- ,. baıilz et.Uıilerek buıalarm 

• . alt da- debll ~ blltUa ____, -·ıeı- dair 1llllD -- imbat ver- milel taabh1lt1--'-• ff ._,_ b 1 °'"'"'~"" ~ JllYUt:"Yn~ncuuau .... ml'md• geıde bir )'U'dm:ıda olarak tmıızlik vesaıt ve tmı eee-. _,, _ ___, ...... ~- "'""111& a e....,. u un- lirak ettlklerl ba toplutıc!a bir da.. ı.. dk ftWlltiM 
ha m5kemme1 bir hale ifrağ ~ diktea ..,_. lrıenctiıMne •)'ili WleftllJar 1Rda4e 1D111ltelif batilller mat e1ı:p.rtll~ Ud ~=Dk .. ~~ p::!avt klka ayakta c!arulmak suretflt mil ::• U:um •;~dtıı1111b1ln .,. 
mecburiyetindeyiz. Daha ılensı tarafmdaa 1ındh edilen naDeN cevab verdiler. venn lanıw.ıe eo:ı~fel.l.CM te.ııuıe • . wB 
i · de daha esaslı ve büyük milt· B~ok hatibler söz aldılar w Jaarld)'9 'ftk!H ... ıdn kallatma bl!fr.,, letim!u bu kadar gUr ve cenlf bir ral 'Klmn DirDrıl bl1p 
,~.. 1 ba .... ,_,,..,,,. Jüzu- rnuv&Zl mUtalealar beyan ettiler. .,. ......, .-....-, .-.- - .......,.. kWttlr luırekeU yaratan ve yqatan uumd mec:Ua '" belecllı)'eJeda• 
~-... tasavvur an ~......... 8Wu:tJSlC.A.L..z.ır-L... ~ •-• ya1an aIAkalarmdazı dala)'! ıımı..._ 
muna kanii%. Bu u~a önümüz· lımzakere saat 18,30 a kadar dnua ettt n M.rtdJe ftldll- Ebeal .eet Atatllrlde imi lef loMU'" ..,. 1 
deki sene içinde ne gıöi çare ve ted· nhı izahatı turib o1•••makla ceı.e,. alba)'et ..tıcll. üç silahşllrler = = mianet ve teıJmlerl la - =--~ı: .,. eUkraD1an 
btrtere başvurulması ıAzım geıec: Hatay TDrkiyeye iad3 edilecekmif'*ır. ıc.oncre Jtne bu 1D1sabn1.t 
lini mahsus bir laımisyon ehmımı· Paris, ıı (A. A.) _ Stefaal ajanat blldlrtyor: Klta bı Bunc11m 11anra 1nırmnun nç ıene- raamda mlzenin ihnl bir 

)'etle tetkik etmektedir. İttihaz edi· Surlyedeld Jl'ran8m feYbllcle komllıert Puan Ankareda hazır 1Bftd1 ele Trakyada1d tamı! eserlerin imar taanlftne, Bdlrnede açık bir 

lecek karara göre tesbit edilecek hu 'Nrldye hlktbaetlle Hatay .. 1es1 M.kkmtk Jll6ıakerec1• bu. O'""' Ja ve ihyası tem arfetti( 111esal, ya. kvulmaama, bunlar 1dD -a.11 

smlara arf 'ft tabsils d.lmek (ize- ınau'ktaa 90llra bara,.a ceımttttr. IUI I ucu rnnfZ pılan ka&ıluc1a elde edlleıı bUyUk bir mlltehassısm get:lrtJlm•tne. 
re temizlik işleri masarifine 100 bin Alman malfunata g!Sre Hata,,_ TUrldyE!79 tel'kl pıtı t.Mblt fllltbaamtza uğrayıp ve kUç~ antlldtelerln ve yine ku. rtnr ktat>ıe elek vererek 

lira zam~· 1" halledliııdt balhmmıJrtaya da Tlıtdye bofadann Yıwlırz - alabilirler l'Ulll9ft blylk bir dikbtle ltuııclafu fa bra.r Termit ve gelecek ilç 
ltfalJ• ftl&iti yenileaiyor ~ fJlolaıllla ecrlmMr meee'Mlnde •lifWJM ~te " gok ~ emetted UdJva ecSea ~lan tır.erlnc!e :umı boylll 
JtfaiYllJlizin daha ıslah ve vesai- berdevamdır. etııoınfya mUJealıda bymeU te - ınıpıalar yapdmqtu. 



ız NİSAN - 1939 

~~HABER'ın 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükaf .'.l.tla 
müsabak1tl'ıdır ~ 

......, T 

Beyollu lforasan 
OkuyucuJarmırza dağrtacatunıa miikifatlana luymetl 800 Ura>·• 

qkııulu. 

160 Ura kıymetinde blr radyo, kristal böle lakmıİ!'.J'l, laJmetll eeb 
ve kol saatlcrl, mupmbalar, elblaellkler

1 
l5teaUea et)'aJI al&bll- l 

mck aalihlyeUnJ \-eren 20, 15, 10 lira gibi pan kırmcUndc kaj-
lar muhtelif ev C§y&SI \'e •lre. 

'vv"",...,..,.,..,..,.VV'V'\ı"V'\,...,..,.,..,..,.vvv\ı"V'\,...,..,.,..,..,.VV'V'\ı""-IV'o""'VV~AA 

AkdenizQe tehlike 
Londrn, 11 (A.A.) - Jngiliz hü- ıareti genci sekreterini knbul etmiş· 

kumcu Maltnmn ve Cchelütt:ınk'ın tir. 
emniyeti için b:ızı ihtiynt tedbirleri ispanyanın vaziyeti 
almıştır. Malta üssülı:ıhrisindckl lınrp Paris, 11 (A. A.) _ Franaanın 
ıtemileri mürcllcbntındnn mezun o-
l:ınlar ecri rağrılmış ,.e Mnllıı ile Si- Burgos nezdindeki eefiri ırıatt§al 
dh'n arasıncl:ıkl hava nakliyatı dur- Petcn bu sabah Parlse gelmiştir. 
durulmuştur. S:ıhll ve hnYo müdafaa Mumaileyh Bonno lle görUaerek 
baıaryolnrı harp vaziyetine getiril· nazıra orta Avnıpa ve Akdenl.ıdckf 
iniştir. hfı.diselerdcn sonra İspanyada hasıl 
Aynı tedbirler, Ccbclfıttnrıktn d:ı olan vaziyet hakkında malumat ver. 

ittihaz olunmuştur. ınlştir. 

Yunan adalan açıklarında lyi haber alan mahfellcrde ııöy-
lngiliz harp gemileri ıendiğine göre marcealin avdeti ta'-

bekleniyor mamile normaldir. Cadixe yeni ?tal 
Paris, 11 (A.A.) - Petit Parisien yan kıt'alan geldiğine dair dolaşan 

saıetesinin yazdığına söre, Fransa şayialar hakkında İspanya hükume. 
"e JngiJterenin Akdeniz filoları t:ık- tinden malumat "istemesi için ge -
viye edilmiş ve hareket haline ge- çende mumaileyhe 'talimat Yeril _ 
tirilmitlir. İngiltere, Korlu adasmı 
işgaJ etmemekle beraber Yun:ın od:ı· miştf. ltıpanya hükCımeU İspanyaya 
l:ın •tıkl:ırında lnsiliz h:ırp cemile- yeni İtalyan kıt'alan gelmediğini 
rinln gözükmesi beklenebilir • blldi~tir. Bununla beraber ma-

Romanya, lngiltereyle bir reşalln avdet! bu teıelıbUsle alAka-
pakt imzalıyor dar detildir. 

ı.ondra, ı ı CA.A.) - Dally Teles- f talyada silih albna ça• 
raph gazetesinin yaıdıAına göre son fl 
48 saat içinde Jıal)·:ın maslahnlgüza- ğınlan 8101 ar 
rının ÇcmbcrJayn'a tevdi ettlll bir- !\~ \l t~~ ın_Bıır.t sıpıfların 
tolc kağıtlar nrnsındn bir de lıfusoli- siliih altına ç:ığrıldığı oşa#ıdnJd rcs· 
ninin mesajı bulunmaktadır. mt lebliijle teeyyüt etmektedir: 

Gene bu g:ızetc Ronınn)'anın lngi- HI01 Ye 1!)02 sınıflnrının taınnmcn 
liz - Polonya müdafnıı pnklınn mü- silah allına çağrılması, 1917 ve 1918 
mnsıl İngiltere ile bir pakt akdine a· sınıflarının tamnmloıımosı ,.e diğer 
mııdc olduğunu Londraya bildirdiği· sımnarm mütehassıslarının silah ol· 
ni yazmaktadır. tına nlınmnsı suretiyle l\fetropoJdc 

bulunon Jıalran ordusu mc\'cuciu çol: 
lngiliz kabinesi toplandı mühim lıir seviyeyi bulmuştur. FeY-
Londra, 11 (A.A.) - KalJineniıı knlllde :ılı\'nl Jııırio- olm:ık fü:ere artık 

hnrıciye koınilesl sanı 15 de toplan· diğer sınıflar sil!\h nllınn tniırılnıı· 
ıuışlır. TopJantıyn ll. <;emlıcrlayıı, racaktır. 
Samucl Ho:ırc, Tonıas lnskip, Hııli-
fax, Morrison \'C Alcxander Cndog:ııı 
ı,tirak etmişlerdir. 

Çamherlayn kral tarafın
dan kabul olundu 

I.ondra, l 1 (A.A.) - Lord llnllf:ıx, 
so,·yct bil) ük efrısı ile görüştiiktcn 
sonra D. Çemberlnyn ile uzun bir 
mülakatla bulunmuştur. 

B. Cemborlayn ve Halifax'ın bugün 
üğleden sonra topl:ınncak olan ka
bine tan hariciye komitesini huırla
dıkJarı z.;ınnedilmektedir. 

Londra, 11 (A. A.) -Kral, Çem-
berlaynı kabul et.mi§tir. 

Fransız kabinesinin mühim 
kararları 
Paris, 11 (A.A.) - Kabine konseyi 

saat 16 da B. Daladier'nin başkanlı
iında toplanmış ve saat 18.30 a kadnı 
ınüzakercdc bulunmuştur. 

1'oplanta sonunda matbuata aşaJı
daki tcblill verilmiştir: 

B. D:ıl:ıdler'nin b:ışkanlığında top
l:ınan knbine konseyi pazar gilnü toıı 
l:ınan milll müdafaa n:ızırJar:ı lı:onfe
ransındn t:ıtbikine karar verilmiş o· 
lan tedbirleri lnS\'Jp etmiş ve yarın
ki nazırlar meclisinin lasviblne ar-
2:edilccek olan )'eni karıırlar:ı tetkik 
eylemiştir. 

J>aris, 1 t (A.A.) - Hükılmet azası 
k:ıblne lopl:ıntısında verilen knrnrlar 
ha!.Jcınd:ı çok sıkı bir ketumiyet gös
termektedirler. Ancak söylenen söz
lerden elde edilen intibaa göre, hfi-
1,iııneı memleketi icnlıında her ihti
ın;ııi karşılayacak vaziyete koymak 
i~ ın bütün tedbirleri almıştır. 

l'aris, 11 (A.A.) - Kabine toplan
lısındıııı sonra ll. Dal:ıdier, D. Uon
net ile h:ı\•a nazırını kabul etmiştir. 

Paristeki görüşmeler 
Purls, l1 (A.A.} - Hariciye nazırı 

llonnct bu sabah Fransanın lspanya
(lakf lıüyuk elçisi Mareşal Petaln'i mü 
'~3kıbcn de Sovyet büyük elçisi Su-
1 ıcı L:abuı etmiştir • 

A Di~er toraftan B:ışvckil Dal:ıdier, 
,, ıncrika büyuk elçisi Dullltt'i ve on
-.ıın so 

UPa dn Ro!llanla JıarlcJıo ııe-

Italya, Fransız ve İngiliz 
hareketine muka!>tle 
edecek 

Roma, 11 (A.A.) - Romn siyasi 
m:ıhafilinin kannnti şudur ki, Arn:ı
\'utluk meselesi askeri hakım<lon tns· 
rlye edilmiştir. Ye diplomnlik bakım
dan da tasfiye edilmek üzeredir. Çün 
kü garp demokrasi de' telleri cmri
\"Okil kalıul etmek istırarında bulu
nuyorlar ve lıalyanın doğrudan doğ
ruya \'C yalnız kendisini nlAkodar e· 
den bir meseleyi halletmiş olduğunu 
anlıyorlar. 

Aynı ltnlyan malıafill Yugo~la\·)a· 
ıım ve Yunanislonın göslerdl~i so 
ğuk kanhlıiıı telıarüı ellirmekle be 
raber Yunanlstnnın Jngiltcre tara
fından teklif edilen garanti paktına 
iştirakinin ltalynyn karşı hasınane 
bir h:ırekel olarak telakki edlleeeii
ni ihs:ıs eylemektedir. Uinacnale:>h 
hnlyanın J.oııdro:ra ,.e Atinoya "Kor
tu katiyen işgal edilmiyeccktir'' hu· 
susundaki teminata Yun:ııılstan lııgıl· 
tere ile ol:ın siyası b~lannı sıkılaş· 
tınnadığr mliddctçe muteber kalacak 
tar. Çünkü Almanya ile sıkı bir an· 
Jaşma içinde hareket eden lınJya,Ak 

denizdeki kuv,·et münnsebetini 
bozın:ığı istihdnr eden lngiliı \'e Fran 
sız hareketine derhal ınuknbelt• 

ctınc{le karıır Ycrıni' bulunuyorlar. 
Faşbt nıalır.fili yeni Arna,·ulluk 

ı;tntüsü lıı..kkında yakındn resmt bir 
tebll!l ııcşrt>dilcceAinl lıildlrmckte· 

dir. 

Moskova niçin tereddütlü 
davranıyor ? 

Moskova, 11 (A. A.) -Tas ajan-
sı bildiriyor: 

Joumal de lıloseou, Arnavutlu
ğun işgaline tahsis ettiği bqmaka
lesinde bu taarruz hareketinin baı. 
lıca sebeblerinden bahsediyor ve 
diyor ki: 

Bu hareketin J.ıahmI İtalya - ~ 

H A B E R - Ak§am Posba!lt !5 

ilf!UJdE8r~@L™irRHIW 
Arrnaı vlYlttlaıroa ıtta ·ı va n lk•lta! arı aı:r asan =ıa 

1
Elbasan'da $i.ddetli 

1 r11uharebe oluyor! 
Türk ve Yunan 
topraklannın 

emniyeti 
_... Ba~lataf\ l ıncidı 

Yalnız, alikadar hükCımet -
lcrlc istiıareden sonra tesbiti 
icap eden bir beyanat formü
lünün tanzimi meselesinin kal. 
dığı anlaşılmaktadır. 

Yunanistan, Arnavutluğun 

işgali münasebetiyle, halen en 
ziyade endişede bulunan mem 
lckcttir. Akla ilk önce, tehlike 
mıntakasınm ilk hattında bu • 
Iunan Korfu adası gelmekte • 
dir. Bu adaya kar§ı yapılacak 
herhangi bir teşebbüsün Fran 
sa ve İngiltere ile Akdeniz.deki 
büyük 1dcniz yollarının scrbcs
tisinde ve emniyetinde menfa
ati olan bütün devletler için 
fevkaJadc ciddi bir vaziyet tev 
lit cde:ektir. Fakat Yunanista 
nın veya Türkiyenin bütünlü
f üne karşı herhangi bir teh • 
dit tnıiltereyi endişeye düşür 
mekten hali kalamaz. Bunlar 
öyle mıntakalardır ki ·bura.da 
deniz kuvveti !doğrudan doğ -
ruya ve Ani bir nüfuz ve tesir 
icra edebilir. Vaziyetin arzct.. 
tiği tehlikeler biltün cenup -
doğu memleketlerinde iyice an 

,Laşı11!1!Wr. 

navutluk mUnasebetlcrinde değil, 

her · geyden evvel İtalya ve Alman. 
ya araaındakl münasebetlerde ara
mak lAznndrr. Avusturyanm ,\iman_ 
ya tarafından Iuall, 1taıynnın A ,,_ 

rupadaki \•uiyetlne indirilen ilk 
felaketli darbe oldu. ltalya $lta po
litikadaki istiklalini gittikçe daha 
ziyade kaybetmektedir. Zira bu po. 
lltika tamamen f~ist Almanyanın 

taarruz hedeflerine tabidir. 

Balkan memleketlerinden gerek 
ikhE:adi ve gerek siyasf sahada Al -
manya tarafından uzaklaııtınlan L 
talya, mihverdekl partönerl önün-

deki t&bilyetinin mütemadiyen bü
yildüğünU görüyor ve artık onun c_ 
tinde bir aletten başka bir gey de
ğildir. Memleketi Almanyanın bir 
t.5.bü haline so~:nn Musolini pollti -
kasmm 1talyada tm·lid ettiği ho~ -
nutsuz!uk gittikçe artmakta ve 
hatta faşist mahfillerine kadar si
rayet etmektedir. 

Bununla beraber faşist İtalya L 
çin Arnavutluğun işgali .son emel 
değildir. Musolinl Hitlerin gerçek o
larak elde ettiklerinin mukabilini 
istiyor. ltalya, Alman faşizminin 

peşinde olduğu yerlere daha yakın 
bulunmak ve bu suretle, Alman -
ya Yugoslavya Uzerine elkoyduğu 

veyahut fütuhat hedeflerini Yuna
nJ.stana ~rdlği takdirde tekrar 
menfaatlerinin feda edilmesine mll
nl olmak latiyor. 

İngillı: politikasındaki değişikli

ğin önünde Moskovanın tereddUd ve 
gtipheslnden,, pek çok bahsediyor. 
!ar. 

Moskovanm tereddild ve gUpheli 
davranmuı için ltlzumundan fula 
sebebler mevcuttur. Fakat hastalık 
tamamen burada değildir. Felllket, 
Roma lle Berlinin İngiltere ve Fran 
sanın beynelmilel mUnasebctlcr.dc 
"yeni bir devre" açıldığmı ve mUte
amzlara kartı mukabele aıinı ve i
rndeslnde bulundukları bakkmdnki 
beyanatlarmr ciddiye almaktan im.. 
tina eylemelerlndedir. 

Bunun içindir ki, mUteamzlar bu 
azim ve iradeyi ııUngU ve bomba 
darbelerile tecrlibede devo.m edi-
yorlar~ 

Tepedele~ de lta,.yanların [K~~~ 
ehne geçtı 

Roma, 11 (A.A.) - Tiran'dan ı Arj:'rokasto ve Elbasanda tidd:tli 
bildiriliyor: muharebeler cereyan etmektedır. 

Santi Koranta'dan hareket ede Tiran, l 1 · (A.A.) - Muvakkat 
rck Arjirokastro'yu işgal e.dcn kol idari komite bu sabah tekrar top· 
Tepeden ve Tirandan EH:asana lanmış ve yabancı memleketlerde· 
hareket erlen kol da Devoli'ye var ki bütün Arnavutluk mümcssille. 
m1ştır. 

Parls, l 1 (A.A.) - Havas -
Paristel:i Arnavutluk elçiliği tara 
fmdan .tebliğ edilmiştir: 

Salahiyettar kaynaktan öğren
diğimize göre, Fransanın Santsir 
harbiye mektebinden mezun bulu~ 
nan Prens Ali ve Hüscyinin ida
relerindeki zabit ve jandarmalar 
la İtalyanlar arasında halen 

~ ------

rin~ bir tamim göndererek bunla. 
rı memlek:tteki değiJiklikten ha
berdar ve yeni bir emre kadar her 
türlü diplomatik faaliyetten istin
kafe davet eylemiştir. 

Roma, 11 (A.A.) -Muvakkat 
Arnavut konseyi, müessesen mec 
!isi yarın saat 16 da içtimaa davet 
etmiştir. İçtimada bütün Arnavut 
Jule vil~yctlcrinin delegeleri hazır 
b~luna:aklardır. 

logoya 20 mjlyon frank teklif edilmiş 
Deyli Ekspres gazetesinin yazdı- bu adamı Tirana göndenniflerdir. 

ğına göre, Arnavutluk meselesinin Arnavutluk htiklımetı bundan da 
iç yUzü §udur: haberdar olmuş ve yakalamıştır. 

Bundan iki ay önce, Zogonun, iki İtnlyanlar bazı imtiyazlar muka-
lt.alyan fesadmı tenkil etmesi ve bilinde Kociyi geri almak isteml3. 
kendisine teklif edilen 20 milyon !er, fakat ArnaYutluk hUkCımetl bu 
frangı reddeylemesi Arnavutluğun tcklilf reddetmiştir. İtalya bunun 
işgaline sebeb olmuştur. J{ral Zogo, ilzeıine kralla temasa geçmiş ve 
geçen Şub:-t ayında Giro admda memleketini harbsiz bırakması mu-
biıinin ltalynnlar hCf!abınn kabilinde kendisine yirmi milyon al. 
kendisine karşı isyan çıkar- 1 tm frank verileceğini 'bildirmiştir. 
mak üzere Tirana geldiğinden ha_ Kral Zogo bu teklifi giddetle red
bcrdar olmuş, bu adamı yakalatmış detmiştir. 

ve hudud bıı.ricine çıtartmıştır. 1- Deyli Ekspres gazetesi bu Mdi
talyanlar bundan sonra l\oci adın • .seyi Arnavutluk saraymın yilkaek 
tfa bir baııkasmı ayni hizmette kul- şahsiyetlerinden birinin muhabirine 
lanmak istemişler ve casusları olan verdiği beyanata atfen yazmakta • 

Yugosla vyada 
seferberlik ! 
Londra 12 - Belgl'addan gelen haberlere gö

re Yugoslavya, Arnavu~luğa yakın yerlerde bir 
kısım efradı silah altın,. almıştır. Bunlar Arna
vutluk hududuna eevkedilme!ctedir. Yugoslav hü
kumeti son vaziyet karşısında tedbirli bulunmak
tadır .. 

Diğer ta~aftan Polonya hükl!meti de bazı ef
rafı sHah aliın"'l davet e1miştir • 

Son dakika 

BuJgaristandaki nazi 
partisi dağıtıldı 

Sofya, 12 - Bulgar bUkümeU, rojlml değiştirmek ve baeka bük6-
met kurmak tc.,cb~Uslcrlne glrl,cn 1'~:ıtl partisini dağıtm11 n liderini 
te,·Jdf etmMir. 

ltalya Yunanistanın 
tamamiyetine riayet 
Pa.ris, 12 - Atına ajansı Ubll~ ediyor: 

mülki 
edecek 

İtalya maslahatgüzarı B. Form art Yun:uı Bql•eklll B. Meta.ksuı 
ziyaret eder<ık B. Mu&1ollnJ namına, 1talyanm Yunu.latana kartı bir 
h&reket hazırladığına dair denraa eden ,.e eclfıcek olan taflalarm TL 
lan olduğunu n tahrikçi ajamılarm işi oldağunu teblli etmlt, ttaıranm 
Yunanlstanm mUlld ta.mamlyettne riayet etmek ve Ud memleket an
smda me,·cut olan dostane mllnase bstı aaha dyade •ı~ nJ
yettnde bulunduğunu lla,·e etmlşUr. 

ÇERÇEVE 
A A • 

• Evvelki gece Cağaloğlunda Mu
~ip sokoğında oturan Hizeli Hü
~eyin, saat 24 de bir hastalık yüzün 
den Gülhane hastanesine gitmek. 
üzere bir otomobile binmiştir. Oto· 
mobil Gülhaneye geldiği zamanda 
şoför kapıyı açmış fakat lfü.,~yini 
ölü bulmu~. \'akadan hastane ile 
polisi haberdar etmiştir. Yapılan 
muayenede kalpden öldüğü anlaşıl-
mıştır. . 

• Marmara ve Karadenizde şid· 
detli bir karayel' olacağı deniz tica 
ret mildürlütründen bildirilmiştir. 

• Denizbankla ticaret müdürlüğü· 
nün muhabere ve münakale v~e
tine bağlanması dolayısile evvelce 
yapılan kadro ve bütçelerin yeni· 
den tetkikine başlanmıştır. 

• Belediye işleri üzerinde meşgul 
c!madıkları tesbit edilen bazı nahi
ye müdürlerile başkomiserler teczi
ye edileceklerdir. Bugün valinin 
başkanhğmda büyük bir toplantı 
yapıl::ırak ban tedbirler de alına· 
caktır. 

• Sehrimizde bulunan Yunanlı 
taıe&ler dün öğleden sonra Taksim 
abicie.:;j114> çelerik koymu~lardır. 

• \"ali muavini Muzaffer dün An· 
karara gitmiştir. 

Tayyare 
sunun 

Piyanko
tahlileri 

Tayyare piyankosunun bu keıi· 
desindeki 200,000 liralık büyük ik.. 
ramiyenin bir parçası Samsunda 
hü1c\1met konağında ziraat kati1>i 
Muıtafa HepJendedir. Mustafa 
her ay dört bilet almakta ve bun
lan posta ile tstanbuldan getirt •. 
mektcdir. 

Dün Samsundaki müıteriline erl 
bUyük ikramiyenin çıktığını gören 
kiıe sahibi derhal tayyare ite Sam 
suna gitıneğe karar vermiı fakat 
Devlet Havayollan mayıstan ev -
vel huıuıi tayyare kiralıyamıya • 
cağını bildiı:tdiğinden müjdesini 
mecburen Yıldırım telgrafile ha ~ 
her vermeğe mecbur olmuıtur. 

Samsundan gelen cevapta Mua.. 
tafa HaPfCn derhal trenle btan -
bula hareket etmek için hazırlan -
dığını bildirmiştir. 20 bin lira a
lacak olan bu talili adam az ma. 
aşlı bir memurdur. Muıtafa gön· 
derdiği telgrafta kişe sahi.bine aa. 
kın kendisine karşılama meraıiml 
yaprlmamasmı da ten'bih etmekte
dir. 

40 bin liralık biletin bette bir -
lik parçası da V Jde hanında çu -
valcı Mustafa ile Bakkal Ahmet. 
tedir. 

Biletin asıl sahibi olan çuvalcı 
günün birinde ıııkılmı~ ve yansım 
komıusu bakkale satmı~tr. Şimdi 
"Ne yaptım da ben bu i§i ettim.,, 
diye dövünmektedir. iki ortak bet 
te bir biletlerine döıi:ler bin lira 
almıılar'dır. 

20 bin liralık ikramiyenin bir 
parçası Samsunda Buğday Puann 
da blkkal Rasim.de diğeri de tehrl 
mizde Saraçhanebaşında Bunah 
sokak 3 numarada oturan ve Uni
versite Fen Fakültesinde hademe
lik eden Ali Olgand.adır. 

Ali sevincinden ne yapacalını 
ptJrmııtır. Kendisi 20 lira maq 
almaktadır. Kendisine paralan ne 
yapacağını soranlara: 

- Borçlarımı ödedikten ıonra 

bir ev alacağım. Artan para ile de 
çocufumu okutacağım, demekte • 
clir. 
. Alinin kansı ve bir çocufundan 

_... B~tarah 1 incide batka kimsesi yoktur. 10 bin lira· 
Türk, kendlsinl tam bir selim akıl, derin teenni ''e dolra benbm idare tık .biletin bir parçast da BaJarka. 
ettiğine lnana.bllir. yünde Ömer Naci ıokafmda 104 

İşgalin manası 

Çıkması llıtimall olan bUyUk yangını, Türk millet! taraça4an sey- numara:la oturan Seyfi ve arbda
retnıclidfr. Dtwrinde bnııo gösteren kahraman, faUhJerln fatihi dereoe_ şı Abidindedir. İkisi de dün para
ılndo kıymet kazıuıacağma lruan etsin! . NeciP, Fazıl KISAKVREK 1 lanru almqlard.tr~ 
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Yeni yapllacak 
Dolma bahçe 

stadında 

lngiliz milli takımı· 
nın turnesi 

Atletizm 

meeeley9 dair llmd1ye kadar :yapı. caktır- JIWl1& mDll takmu)'la ~ 71-pacak kotu pJstl, atlama havuzlan ve at. 
lail Jtlerl bir defa daha ı&den p- :". ~;:::;;::;::::::~;:;;;;;~;;;:;;;::~;; br. ma yerleri en la9a bir amanda t.f. 
çirmlftfr. Dolma~e ltadyomun. - Avrupaya CJkvak taJam IU .. - mir ve mlah edilecektir Atletiml 
da elll metre mmı1uiunda :yapıla- kilde t.e8blt edllmJtt:lr: federuyonu, 8tad ..ıınd. Jdtlblerle 
cü mçrk bir ::rlbme hana da bu J Kaleci: Vooc!leT. (aıeJa), mlda. enJıl"'• ve atletlerin lahalardaa 
pJlna tomnqtur. Stadyuma bari - fller: llonfa (Volftdwnpton.), Bap her fmatta ve her eeldlde tıltlfa4• 
cinde ftd butetbol Ye -.oleybol 11&. ıood (Anenal), bptan. lluavlnler: etmeleri temin edl1m1ftlr. 
halarm.dan bqb ~ tenfa tor- Vllltngbım (Badde9fUd), Calli8 İltanbul atletbm bayrammm o• 
ela da :yapılacaktır. Stadda pset. (Voherham.ptoG), Copplq, (Le - DUD011 )'lld&ıtlmtı 21 ve 28 m&Y" 
cDer iGln bık Jdil1fk hmmd bfr Jer eda), muhtdmler: ll'atthfft (Sto - cumartesi ve pazar sQn1er1 Robert 
a)'l'llacakbr. ke Oty), Hall (Totuınham), Lay - Kollej ubaamda yapılacalttır. 

toa (ıı:.wt.), Ateam (LMlll) Camartell slDll ..... ıer. puu 
.... tlfıı'44edttt;fllllllt-' .... 
yatlar: Male (Anenal), Galley eaktır. Bu müsabakalar için Anka. 
(Volvedwnpton), Bıoome (.utcıa ra..,. hmlr ıtbl Wr te1drlmtn ma.. 
Villa). ruf atletıerf davet edilecektir. ım -

a.bllJrılarm parlak olmam için ·-
---------- diden haml6lu'a Wunn.ur. 

lngilizler Ankarada da 
oynıyacaklar . 

l'enerbabge JdtlbtınlllL :yıl dGnll· ....... , '• leeWM .. 
mtı için cetireeell İqtlls taJmnmm .. ~ Ye ~ • 
AnJrarada Oynamul huaunnda .... ..... Jıa1* ... ,.,.......... 
nerbah~e kH1bOne mGracaat edil - lılıfdlr. Y.._... ..... ..._ hlJD 
mil n Anbraldarla bu h118111ta 1llr ............. ._.. pllp t* • 
mutabakat h&ml olmlJllur. tılı w elı•••"lh'. 

lıııWzler Ankara muhtelitlyJe 
Ankarada kartJlqac:aktır. Bu nret 
le Ankara futbol meraklllan tqL t 9 Mayu tm'iii · 
lb t•Jnmmı aeyretmek lmlrlnını el- 19 maym gençlik ve apor bay. 
de etmlt bulunmaktadır. ramı mUnuebetile yapılacak lcL 

• man eendiklerinl telbit etmek U. 
Mmtakamn bir karan sere Maarif VekAleti tarafmdan 
ı.tuıbul mmtakam, bClro itlerini bir program hazlrlanmaktadır. 

hUJUr ve ıllttıı içinde bqanbU - Prop'amm okullara alt Jmam dün 
mek •ıhadile 11ab •e cama shl&. tebllj edilmltflr. Okul beden öf. 
rinl tamamen dahDI itlere hasret • retmenlerl bu programdaki esu
nıiltlr. Bu mabatJa Jdtıb murah - lara göre talebeyi yetiftlrmeğe 
hulannm it takip etmek bere bu- bqhyacaklardJr. 
gQn!enle mmtab merkellne ~ime Spor kJD.plerlnln pıqpamlan 

meleme hnr ~. 1a ~. 
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Belçikada N asyonal 
sosyalizm propagandası 
Silahlı bir ihtilat vukuunda Belçikayı bitaraf 

V t\ZA N: L. Bosch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Tavua • Fuhalar Avusturalyada mlİkaddes 
olan gayet büyük yılanlardn ! 

b1rakmak için nasıl çalışılıyormuş ? 
~ IRıgQııkt1 n.zt.yettnt. 
~ ,. mmelelerln! ti{ce 
~ bwaınak iç!ıı Belçibnm 
bınıdan U uır evvelld maı:lslne bir 
~ atfetmek hiç de faydasız ol-

~- ~ 
ltoınen Bel~ bundan H ıe.. 

11
' t\'ve1 barbar.,.. Cermen kabile. 
~~en ayıran hndud Ren nehrin· 
!::::!- Halbuki altmcı aaırda parça• 
.... ~ hnparatorlult Alman ve 
~ bıWtıcılar ka~ıımıda durama 
l' 11.ududlan daha geri çe'k.ildl.. 
t ôloııradan, Kolonyaya giden yol 
eti!~ hudnd oldu. Bu yolun el• 
~. Alamanl&r eenubuna d& cer .. 
~erin Valas tesmiye ettikleri 
~ Be~ılar yerleeti • 

• 1 
1!ıı andan ltt'baren bir JlııJan htı .. 

---,-. 

1 

1 
r 
t 

"'I' 

-~ 
. ~ · .. .ı 

.. ---
~da dolmut oluyordu. Brune.. Öpen Jwıt.onnnc:la Alman wmyetl erlnln Defi olan Frlb M\llter De 
~~ yclu olan bu eose Cermen Vllhelın Brllke 
'den gelen Flams.n dillle Jto .. 

VoUunttni4 Vumamımga ~ Tutıo '4jinltrltidı bir atJam mtıkatJdu tilaçla kum 1lztrine çizilmi~ olan 
mukaddu yılamn :resmini yokwlar .. 

' kl5lrllndeıı V&llon dlllnl b1rtbL taraflnda Flaman diğer t&r8!nıd& İşte o zamandanberl Valon 'ft 

l'fııden ayırdı. O zamandanberl Fla Valloıı ki5yleri g;rllr. Flaman aynlığı ba§g15ııte~ ve it 
Kendisine gmıiden beraberimde 

getirmi~ olduğum bfiyük bir kutu 
-94-

~la Valorilar hA.ü. pmanmn • Simdi daha ya.km bir maziye, federalizme doğnı ink.le&f etmefe 
~kadar bu yolun birer ucunda o- bundan 23 Bene evveline bakalım: batlaml§trr. 

Bavyera sigarasını hediye ettim. tadı. O da bir tane yaktı. Sonra bü· 
Mel~ezyalılar ekseriyetle tütünü yük bir haz ve memnuniyetle gül· 
çok sevdikleri için bu yaprak siga· , meye başladı. ~lar ve hemen hemen de b1rl - l§ga1 altmda bulunan· Bclçlkanm 23 sene evvel von Biaalnı tara

"ll'lenne hJ.o karJ1mamıe gibidirler. hAldm1 general von Bming bir ha:rb fmdan tohumlan at.Jlınıe olan bu 
J &a y0J h!lA durur ve Jdlometre.. sonu Belçfkasnıı. kendi anlayıema aynlılt ve feMt eon ıenelerde nas
~ llzerfııden ~ b1r .insan bir ~re tıazırlamaf& ve ~!emeğe baş. yonal 808yallzm1n her millet ara -

tam.ı:ıtu'. mıda nifak yaratma ve milletlerin 

ralannm makbule g~ni tah· O vakit kulübenin önünde bir 
minde isabet de etmişim. takım işlerle meşgul olmakta bulu· 

Zira ihtiyar sihirbaz evwt~ bun· nan Doho·Dohoya seslendim. Do· 
lamı ne olduklarım anlamamış gi· ho·Doho benim derdimi bildiği için 
bi hayretle bakb. Sonra benim bir hemen i'eriye girdi. Numunelik 

ka artisti 

la~ artlstfe?i !dn nUtmm• o.. 
dır~ lleçtlen bu geng kız sarqm.. 

tcı· ;117.eı. parlak Ban saçları, gO
da .. lr tebemUnııı vardır. Boynun

ltıc lll.tJuıc, lılberJik.. yoktur. Beli 
~ edlr. Bacüıan urun ve biçlmll
l:tr AvıJt kemikleri kUçllktnr. Bun. 
«:ıla~~elUğinln görilnllr vaaıflan 
"")\ lesbit edilml§tir. Tartılarak 
1 r1 dltceı~ teBblt olunall VUlf.. 
\.oy 

1 
a Bunlardır: Ağırlık: 52 kilo; 
•60: töğUs 90, bel 75 sant.bn. 

Ecnebi lstlllsma brtı ayni ee -
kilde memleketi mUdafaa eden Fla
man ve V alonlan -biribirlerlnden a
~ J.otn oıılarm arumdaJd ll -
8811. ve bayat aynlıkla.rmı teacl eL 
mele ba.elam?1' ve bu Btıretle de Cer 

men k15kten gelme bir lisan olan 
J'Jamanlarm bUttın isteklcrlnin ta -
haJdruku için mnsamahaUr davran· 
m)lbr. 

1918 aeneslnde, 19H &eneslne ka 
dar bir Franmz Universite!!lne ea -
!ı!i; olan Gand eehrinde bir Fla • 

nntvel"l!itesi a~. 1917 de 
l!se yine onun yarattığı bir Flandr 
meclisi vilcuda gelmJş, ondan bir
bo ay aonra, ekseriyeti Flamanlar
ün mUte~ Belçika ordusu hL 
ti her üzerinde kahramanııne mu.. 
kavemet gi5sterdikleri sırada o Fla 
p.anlann fdarclerlni Valonlardan 
ü.mamiyle aymnrşbr. 

kuvvetlerlni ikiye bi5lerek onl&n 
içten çUrlltme propagandası ile nee. 
vllnema bulmağa başlamıştır. 

Tarihi, menfaatleri. mazileri mUe 
terek,' yalnız dilleri ayn Dd kUtle-

tanesini çıkarıp yaktı~ görünce, 
tütün yapratl olduğunu derhal an- - DohoDoho! .. benim söyleye

ceklerimi aynen muhterem sihirba· 
----........ ......------~......,,~- za söyle!.. dedim. 

den müt~ekldl Belçika milletinin Bu ltll'etle kendlııl dahilde kuv
bUtnn felAketi işte budur. Fıama.n- vetıüz h.lasedecek olan Flamanlarm 
lar: "Her eey Flamanlar ve Fla - harici dUGmanlarl& çarpışamıya -
manlar İsa için,, vecizesi etra!mda caklan muhakkak olduğu için BeL 
toplanmışlardır. Onlarm idealleri çlka da Almanyanm IOMUZ ~tlh&. 

bUyUk İsviçre ve Hollanda Flaman.. sm& llyık bir lokma olacaktır. 
larile blrleşmE;k, 20 milyonluk bir Fakat hakl1d Belçika vatanper -
Flaman kütlesi yarııtma.ktrr. ~yle- verlerinln bUtUı:ı. gayreti hariçten 
dikleri söz budur: gelen propagandalara ıed çekmek, 

••- EvvelA. federalizm, soqra em- dahlldek;l g{lrllltUlerl bertaraf ~t -
niyet, muhtariyet ve nihayet Hol • mek, gen~ krallan etrafmda Val -
lo.nda ile birleşmek. .. ,, lon yahut Flaman blWstlsna bir. 

Nasyonal eosyallzmln llilAhlı bir teelp toplanmaktır. 
ihtil!! vukuunda Belçikayı bibu'a.f tate Belçikadakl son intihabat, 
bırakmak için earfettiğt gayret, Eu. Belçika hududlan içinde daha aklt

- Başilstünel 

- Kendisine de ki ben beş siyah 
adamı, i'lerinde sen de dahil ola· 
rak, Duk·Duklann elinden kati ö· 
lümden kurtardım! .. Yani sizlerin 

ne kadar dostu olduğumu isbat et· 
timi.. Vakia beyaz bir insanım! Fa· 
kat siyahlara iyilik etmek için do· 
laşıyorum! Yann memleketime gi· 
deceğim! Gemimdeki bütün hediye
lerimi kendi kabilesine bağı:lamaya 
hazınm. ! Bana cinlerden nasıl böy 
le mana alıp bu sihri nasıl yaptığı· 
ru söyler mi? •. 

pende Alman akalllyetıeri araamda ıellm1n tamamlyle kaybolmadığını Doho·Doho sözlerimi teker teker 
bir gürültü çıkarmak, ve Valonlan isp&t edebllmfeUr. ı ve tane tane aynen ihtiyara naklet· 
Flamanlarla blribirine düşUrmektlr. - Franmea "Vtl" den - ti. Yuvarlak ve iri gözleri, baykuş 

ı_K_•_z_•_•_G_ö_·ı_g_e ___ H_A_e_~R--'-IN __ R __ E_s_ı_M_L_ı __ z_A __ e_ı_r_A __ R_o_M __ A_N_ı_:_ı_42_1 

~özleri gibi parlayan, fakat buna 
rağmen tatlı ve sevimli bir yQzü o
lan sihirbaz Doho-Dohoyu bir ~ 
gibi dinledi. Sonra §ti suali sordu: 

- Kendisi sihirbaz mı olmak is
tiyor? 

- Hayır! .• Fakat bil>'fik bir sihir
bazın büyük kuvvetini (!) memle
ketime anlatmak istiyorum! 

Sihirbaz tekrar ~u suali sordu: 
- Ne ö~enmek istiyor?. Zira. 

kendisi !bizim cinlerimize k~ı ya· 
banadır! •• Oğrcnse dahi bir şey ya· 
pamaz kit .. 

Kendisini tekrar temine mecbur 
oldum. 

- Ben kendim yapmak niyetin· 
de değilimi dedim.Bilirim ki benim 
cinleri elde etmem kabil değildir! .. 
Fakat yalnız kendisinin bu sihri 
yapmak için ne kullandığını öğren· 
mek istiyorum! 

Sihirbaz güldü. Gayet dalgın göz
lerle bir müddet kulübenin tavanına 
baktı. Sonra Doho·Dohoya ağıra
ğır bana hayretler Yeren bir cevap 
verdi: 

- Ben bunu Tavua - Fuhalardan 
••ğ d. 1 o ren un ... 

Dedi. Ben hayretle sordum: 
- Bu Tavua - Fuhalar kimlerdir? 

Hangi adalarda otururlar? 
ihtiyar sihirbaz benim bu sualim 

karşısında tekrar güldü: 
- Tavua • Fuhalar insan değildir? 
dedi. Büyük ormanlarda oturan ve 
A vusturalyada mukaddes olan ga· 
yet büyük yı!anlardırl 
Sihirbazın bu ce\-abı karşısında 

büsbütün afalla~nuştım. Hayretle: 
- Kendisi bu sihri bu yılanlar

dan mı öğrenmiş~ 
Öğrenmiş? 

Dedim, ihtiyar sihirbaz ba,mı 
sallıyarak: 

- Evet! dedi. Tavua • Fuh:ı de
diğimiz bu yılanlar büyük cinlerin 
ruhlarını taşırlar. Bunlar havadaki 
kuşlan yerler! 

- Havadaki kuşları mı? Bu yr 
tanlar uçarlar mı? 

Sihirbaz: 
- Hayır! dedi. Uçmazlar! Fakat 

havada uçan kuşları düşürerek yer 
ler! .. 

- Yerde sürünen bir yılfuu ha .. -a· 
daki kuşu nasıl düşürüyor? O yı· 
lanlar o kadar uzunmu ki boyunla· 
rmı havaya uzatıp uçan kuşu kapa· 
bilsinler! .• 

lhtiyar sihirbaz beni biraz fazla 
gevezelik etmiş bulacak ki birdenbi· 
re kac;larmı çattı, Doho-Doho)-a: 

- Bu iyi beyaz adam galiba lııl 
ormanlarda bulunmamı,! dedi. 

(Devamı '""" 
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lnönü lıô.kimi beyninden vurulmuşa 
küstahlıktı ! dönmüştü. Bu ne 

!nönU bakimi, güreş tutanları 1 bu ne ahlii.ksızlıktı, bu ne namer - TUrk askederini kendi idaresine aL 1 - Eskişehir hAkimi ve K&e Mi-
teşvik etmek için: dane bir teklifti!., mak az şey miydi? Bu takdirde bü hal benim kellemi latiyormuo. lnö-

- Habirc evlft.tlar! diye haykı - - Si%, dedi, benim yerimde olsa- tün Anadolu onun idaresine geçe- nü haklrni §ereflnl muhafaza için 
rırken adamlarından biri telft.şla 1- ruz misafirinizi teslim ederek na - bllecek ve Harmankaya bakimi bir- tek başına savaş etmeğe hazırla -
çeriye girerek yerlere knda.r eği • mertlik yapabilir misiniz? den bire dlinyarun en büyük inıpa- nıp bizim flrarmııu temine çalIOL 
lip: - Biz senin vaziyetinde değiliz. ratorlarmdan biri hqmet ve kud _ yor. Halbuki biz Türk oğullarına 

- Devletlüma bir diyeceğim var. Ynlru:z Osmanı latlyoruz ve buna mu retinl edinlverecektl. böyle mUbarek bir dostun şeref da .. 
Dedi. halefet, kan dökülmesine 1ebeb o. Böylece ve böyle hayallerle da- vasmda ve aavqmda ;>alnız bıra -

- Çok mu mlihim Vefa? lur. Harbe hazıriz. Sana bir saat klkalar geçiyor ve saate yaklaşı - kılması gibi bir kUçUklUlı: yara§ -
- Evet şevkctlı1m. mUhlet veriyoruz Ve yavaş yavao yor. maz. 
- Hele gel şöyle kulağmıa !Öy- ytlrilyonı.z. Osmanı veya kellesinJ Köae Milıal dönerek askerine e- Haydi evlAtlar, allAhlarınıza sa. 

le. bize teslim etmediğin takdirde se- mir verdi: rılm! Savaı edeceğiz. 
Vefa adındaki bu nöbetçi heye - n1 de dilşman tellkki etnıeğe mec- - Kılıcımı kaldırdığım zaman lnönU hlklml bir çocuk gibi ağh-

can içindeydi. !nanU bAkfmlnfn ya- bur kalacağız. hllcunı edeceksiniz. Kim olursa oL yordu. Bu kahramanların iki ser-
nma bir hamlede gelerek kulağına Köae Mlhal korkunç bir adamdı. sun, kadın, erkek, çocuk hiç kimse· seri bakimin kuvvetleri önllnde kı-
titriyen sesle: Bahadırlığı dillere daetan olmu~tu. nin !ağ kahnama.sı matluptur. 1.ste rılacaklarmı dllşilnerek ağlıyordu. 

- Eskişehir bA.klmfnfn ve Köse Bunu bilen lnönU Mklm.I hakika - 1 diğiniZ kadar talan ediniz. Kendi hareketine gösterilen bu yUk 
Mihalm bir baskın için bu tarafa ten mUşkill vaziyette kalmıştı. YaL l Yalnız dikkat ediniz. Kara Os - sek hareketten heyecan duyarak 
geldiklerlnl duyduk, dedJ. Bir tatarı nız Kösemihal adamları ile 1nönl1-j man da oradadır ve onun mUrnkUn- ağlıyordu. 
mız haber iletti. Makeatlarınm ne haklıninln kuvvetlerine lıUcum etse j ııe canlı olarak ele geçmesini iste_ Osman ve kardeıi ve adamları 1-
olduğunu bllmlyoruz. Ne yapalım? k§.fl gelirdi. Şimdi ne yapabilirdi? riln. nönü hlaarmdan ellerinde palaları, 

Birdenbire lnönil hft.ldrnlnin nev - Osmanı vermek, bu asla merdlik Hazır olunuz! gözledni kan bllrümllş, sinirleri ge. 
ri dönmUş ve kaşları çatılıp, saçla- olamazdı. Kaldı ki Osmanı gözU gi- Ve kezalik Eskişehir hakimi de ril.miş ve herblri bir aslan kesilmiş 
rt dlldlmiştL Bu da ne demekti? bi seviyordu. Vermese, bu herifler kendi askerine ayni tarzda emir ver bir halde çıktılar, 
Ortada. fol yok yumurta yokken bu harble, kan dökerek yine aynJ ne- miştl. Bunlar saf kurup bekleşti - Köse Mihal ve Eskişehir h8.k:iml 
baskına. ne lUzum vardı? ticeyi kazanabileceklerdi. ler. böyle bir avuç insanın önlerinde 

Ne Eskişehlr bfilriml ile, n.e de Vaziyet ve vakit de bir hileye İnönü hakimi döndüğü zaman Kara Osman ve kardeşi olduğu hal. 
Harmankaya haklın! Köse Mihalle müsait değildi. Ancak bir şey yap. betinde benzinde bir damla k:ın de dışarıya uğradıklarını görlince, 
arasında bir geçmişi, bir ihtlllfı mnk mlimkUndU. O da kendisini ve kıı.Imamış, müteheyyiç bir haltley- zaten hazır olan askerlerine hU -
yoktu k1, bu baskına mana verebil- ordW!lunu, feda ederek Osmanı ka- di. Derhal Osmanın yanma gele - cum emrl verdiler. 
sin, çırmak. rek: Belki her lki kuvvet de bir har-

Maahaza haber doğru olmak ge- Netekim aklına gelen bu tedbiri, - Hakanım. Dedi. Şöyle Jfü da. bl ifadeden ziyade bir sokak kav -
rekti. Ve derhal tedbir almak ldzrm bll}1lk bir fedak4rlık olmasına rağ- kika bJr kenara gel. Sana mUhlm gasmı andıracak kadar mütevazı L 
geliyordu. Her şeyden önce kara men merdllğine halel getirmemiş bir meseleyi haber vereceğim. dl, ama, bu miktarca böyleyd1. Yok 
Osman misafirdi. Onun misa.fireti olmak için yapmnğa karar vereli Osrnnn kalktI ve bir kenara çe- sa hddisenin mahiyeti itibarile bir 
zamanrndu böyle bir k»pazelik pek ve derhal geriye döndU. Dönerken kildller: harbden de dehşetli, korkunç bir 
ağır olurdu. de haykırdı: - Köse Mihal ve Eskişehir bil.- haldeydi. 

Zaten tedbirleri almağa da pek - Bir saatten önce dahi fikrimi kimi belki bu dakikada kapılarımız İnönü hakimi de askerile savaşa 
vakit kalmamış, lffuktan atlılar be. ve cevıı,bı;mı tebliğ ederim. önUnde ve kuvvetli haldedirler. se- girmiş ve ortalık korkunç l:iir hatb 
lirmiştl. lnönli hll:iml, Osmana hlç Köse Milıal Eskişehir Ukimine n1n başını veyahut teslimini isti _ meydanma dönmüştil.. Bağıranlar, 

bir şey ihsas etmemek istediği için ve Eskişehir h8.klın1 Köse Mihale yorlar. Bu namertliktir. Ben bunu haykıranlar, kişnemeler, iniltiler, 
içeri kimsenin sokulmamasını ira. - bakarak gülilşttiler. İşte bö;·lece ve yapamam. HenUz vakit var. Sen ve feryadlar, biraz önce çengilçlğana 

de etmiş ve kendisi dışarı çıkarak kolaylıkla bu iş halledllivcrm!§ti. adamların arka taraftan ve dar seslerinin aksini taşıyan bu yerleri 
bu hil.di<Jeyi anlamak istemişti. Artık <nmanm hayatmrn da, sal - yollardan kaçabilirsiniz. Evvelce bir mahşere çevirmişti. 

Atma atladı ve yanma beş on tanatinm da son dakikaları gelmiş ihtiyaten buradan ormana açılan Palalar işliyor, oklar işliyor, baL 
süvariyle karşıcı çıktı. Yarım saat bulunuyordu. Bundan en çok he _ bir hendek açmııtım. Bundan isti- talar işliyor ve kelleler uçuyor, kol 
kadar uzakta !nönn hlUdml, diğer yecan duyan Eskişehir hAkimiydi. fade edebilirsiniz, haydi, Allaha e- ar kopuyor, belden aıağı büyük par 
iki h8.k:imle karşılaşmıştı. Selam - Osmanm kellesini bir zarf içinde manet olun! çalar kan içinde yuvarlanıyordu. 
1aştrlar ve sordu: şeyh Edeballye göndererek: - Ya sen ne yapacaksın? Böyle birkaç saat süren bu kor-

- Bu semt~ azimetlnlzl muclb - Artık bu giranbaha hediyem - DövUşeceğim. Bunlann kuvve kunç musaraa, Osmanın yeni bir i-
hadise ne olsa gerek, epeyce merak karersmda kerlmen Mal hatunu ti önilnde durmağa imkln yoktur, radesile daha hızlandı. Kara Osman 
ettik. bana vermekten çekinmezsin. fakat §erefim, haysiyetim ve namu- lnönU hakimini de hayret ve dehşe_ 

Eskişehir hlk.im.1 cevab verdi: Diye .söylenecekti. Bunun lezzeti- sum kurtulmuş olacak ve nihayet te düşUrUyordu. Bu ne korkooç bir 
- Sana ve hA.kimiyetlne taallük ne doyum mu olurdu? bir tesellim daha var. Sen bunla - insandı, kliçilk bir sözden yarı be. 

eder tarafı yoktur. Ancak sende Hem zafer, hem saltanat, hem rın sonradan hakkından gelirsin. line kadar kızaran bu masum adam, 
misafir ofan Kara Osmanı isteriz. en güzel kız kazanılmış oluyor ve Haydi Osman, 15.!ı bırak, bir an burada bir harb mabudu oluvermiş, 
Bunun km:lığı ceviz bini aştı. BUtün kuvvetli bir düşman da apansız sa evvel kaçınız. Vakit bir saatlik bir bir Fimşck, bir zelzele, bir yanar -
hakimlerin selamet ve rahatı için rılarak biç kan döklilmeden bUtUn mlihletten ibarettir. Yalnız yol ya dağ kesilivermişti. 

Osmanm l.zalei ''Ücudu gerektir. bu neticeler elde edilmiş bulunuyor rım saat olduğuna göre vakit çok Osman haykırdı: 
Bize onu vermezsen, o takdirde se- du. yaklaşmıştır. Rlca ederim kaçınız. _ Zafer sizindir Türk oğullan! 
nin de baıma geleceği Cenabıhak Köse Mihal da yeniden Hannan- Osman, birdenbire geri dönerek, Bu küstahlar içinde tek canlı ko -
·bilir. kaya hA.kimliğinin artacak arazi - duyanı çılgına çe\;recek korkunç mayın. Haydi Allah kıhç!armızı kes 

lnönU hlkimi beyninden vurul. sinin hayaliyle mestti. Öyle ya, uc bir ejder haykırışıyla arkadaşları. kin etsin. ı 
mu§a dönmUştU. Bu ne küstahlıktı, memleketlerine sahib olmak ve nı davet etti. ( Deı•amı ııar} 
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- Efendim otomobil kaza mr 

uğrıyan çocuğun an:1"-I oldul'.;uı t 

soyliyen bir J,adm gc'dı. Sizi gör 

m "~ ht') or. 
Doktor rahaLız olmnkbn ç •hin 

dili için : 
Şimdi a · 1ı ini:,. o'1.ım. 

Diyecekti. Fakat birdenbire: 
. Getir buraya! dedi. 

- Zaten arkamdan buraya kadar :ı kilitlenmişti. 

geldi. !çeriye dik hir yürüyüşle girdi. 
Diyen kadın biraz yana çekildi Gözleri, doktorun gözlerinin içine 

\'e koridora seslendi. Jikilmi~ti. 
- Geliniz. Ona bakıyordu. Dudaktan kımıl-
Doktorun bütün vücudu irkildi. Jamıyor, bir şey sormuyordu. Bü· 

Şimdi tahanunül edilmez bir sahne ıük bir korku ifade eden sual dolu 
ile karşılaşacağını biliyordu. bu gözlerin, sual dolu öakışlan en 

Cstü taşı tahmin edilmiyecek gi· yüksek feryattan en acı göz ya~ın

bi yıpranmış bir halk kadını göz- dan daha rnüe:>o:irdi. 
} a~ı. ve feryatlarla içeri girecek, yü· I Doktorun konu';masını bekliyor
rekler paralayıcı bir ümitsizlik için· du. Halbuki doktor konuşamadı. 

de bağırıp, çağırarak kendi-.ini yer- Karşısmda',.;:i bu sap<:arı kadının 

lere at:ıcak. oLmadık ta~kmlı'.dar korku:;u \'e endiş~.:ıi onu da dilsiz 
yapac:.u:tı. l Iislerine terbiyenin f::e- bırakmıştı. Bir müddet karşı karşı
nini t.ııramı) acak kadar iptid3i o- ya sustular, doktorun kendilığin 

!an bu insanların na::;ıl keder duy- den bir söz söy:C~medi~ini gören ka· 
dukla:-ım, bu kederi na,,ıl izhar et- 1 dm hafif bir sesle: 
tiklerini pek iyi bilirdi . j - Nasıl? diye sordu. Büyük bi. 

Fakat doktor karşı<:ında bekledi~i kaza dc~il değil mi? 1'..l.emmiyet i. 
.imito;iz'i, sahnesini bulmadı. O.la- bir şey diyorlar, doktor cey? 
lan ı.;:~r! giren kadın da tahaHiil et 1 Do',tor: 
Liği kadın d ~·idi. Uzun bo:ı lu ve Çok :nl.ihim bir ~C) dc~il, el. 
·o!,; z::yıf bu kadrnm rcngı ba'mu· di. 
nur.d:ın bir bebek gi'.Ji .:olg'Jndu. ı h.idın korl~t ·ğu ~e~ i duyma!-. iş". 
~a .. 11id'l si~ nh bir ha.,,örtii, üzerinde me.k İ..lt "'m:yord'i.ı. Ona mahallede 
oluk bir manto ,a-dI. Henüz çok her şeyi, hatta daha feci bir ~eki. 
,.,. .. • \ :! ç '. rr'izJ hir J,aJın~:ı. -:n':a a': a'1la' m15':rdı. Fa!~at o i 
Ağ"amı; ordu. l 'zun kirpikli sim· nanmak istemi)·ordu. 

<:.iyah gözleri kııpkuruydu. Dudakla- - Ben de biliyorumydedi, kendi-

~ini görebilir mi)im? 
- Evet .. Ama evvela şöyle otu· 

runuz .. Evet, evet biraz dinleniniz 
hanım ... 

- Teşekkür ederim doktor bey 
ama oturamam. Onu görmeğe git 
sem. onun odasına gitsem olmaz· 
mı? 

- Gider::iniz .. Biraz sabrediniz! 
- ?\için hemen gitmiyeyim? Yok 

a doktor bey! .. Bana her şeyi sör· 
lediler .. Yo!.;:sa! .. ama ben inanma 
:iım. 

Doktor genç kadının yanma gel 
li! E'.ini \'e om'.Izunu tuttu: 

- Çocuğunuz sağdır, dedi; daha 
!·a~ıyor. Tela~ etmeyiniz. Evvela o· 
turu11•ız Size anlatırım. Siz sinirlisi 
l1iz ve onun yanma hn halde gire 
n:;oz ini" .. c ~ 'ır r ... • "t.. 

n:ı'1a bir şey ~öyliyecAti (;fötu 
•;thkli ka::lın birdenbire a~'amağ:1 

):\;la.mı tı: 

- S:ığ mıdır? Sağ mıdır? .. Dek· 
.or bey de~il mi? .. Kurbanınız ola 
·:ım, sağ mıdır? 

Doktorun bir::ı.z en-el tahmin et 
:~i ~e:·I 'rd ... , hiçbirini yapmıyor· 

lu hu halk kadını .. Elini yüzüm. 
kapamış, se;;siz, sessi,z ağlıyordu. 

Musolini 
lığı 

Alman aleyhtar .. 
yaparken ... 

Bir Fra.naız gazetesi rıfmdi Almanya ile "can ciğer kuzu~ 
olan Musolinlnln 1915 de ve İtalya umumi harbe itilat devletlerinin ya· 
nmda girmezden önce yazdığı makalelerden parçalar alarak o zamanki 
.Mwıolini ile ıimdik.i .Musollni araamdaki tezadı tebarüz ettiriyor. 

.Muaollnl 16 ıubat 1915 de Popolo d'lta.ıia gazetesinde ıunlan yaJ· 
mJjtı: 

Esııende Krup (burada Musollnl, fabrikatör Krupun aşktaki gaY
ritabll temayülleri olduğunu bildiren bir kelime kullanıyor) fabrikala• 
rmın Almanyayı tanizliyecek bir yangının alevlerine verildiği gün ta,, 

rihin unutulmaz bir günU olacakttr. Almanyanm (burada Aimanyayt 
k&l"ll çok afır bir tahklrde bulunmuştur) gururunun doğurduğu hal"' 

bin Jmrbanlan namına, top tehrl Essen yeryUzUnden silinmelidir , 
·' 

Gene MuBt>linl 2 nlaan 1915 de yazdığı bir makalede "Almanlarl 
kaJ"fı medent dünyada beslenilen kin nekadar bUyUk olursa olsun onla• 
nn zalimliğiyle ayni nlapette olamaz,, diyor ve Almanları §iddetle tah
kir edecek cUmlelerle devam ediyordu, 

Tezad, pyanr 'jikka t değil mi? 

Kıskanç kadonDar cennet1 
Ap.ğı Brezilyada uzun bir tetkik .seyahati yapm.I§ olan Jorj MonO 

isimli bir Fransız Alimi orada yqıyan yerlilerin Adetlerine dair dikkat• 
değer maUimat veriyor. 

"Kukuruku" kabilesine mensub olan bu yerlilerin kadınlan pan• 
talona benzer bir elbise giymekte ve erkekleri icab ederse kırbaç zorU 

U çal13tırmaktadırlar, Bir kadının ancak bir erkek almağa hakkı va.r~ 
dır. Aile hayatında sadakatsizlik gösteren erkek idam edilmektedir. 
Erkeği sadakatsizliğe te§Vik etmiş olan kadı~ ise snnsıkı bağlandıktaJI 
sonra, aldatılan kadm tarafrndan dişle ısırılıp boğazlanmak suretile 
öldürülmektedir. 

Musa Yahudi <dle~nocan ı 
Fröydün bugünlerde lngilterede neşredilecek yeni eserinde büyük 

ruhiyatç:mm peygamber Musa hakkında böyle bir iddia ileri sUrmüt 
olduğu bildiriliyor. Psikanaliz üstadına göre Musa, lsrail oğulla.rmdan 
değil, Mısırlıydı ve yabudilere telkin etUğl din! Mısırdan götilrmUştU. 

Varamaz bebekler Dçln ••• 
Amerikada meşhur bir çocuk doğum ve bakmı evinin mUdiraal 

Mrs. Smite göre minimini çocukların sebcbsiz hırçmlıklan, birdenbire 
açılan elektrik ziyasile geçmekte ve yavrular derhal silkO.net bulmak· 
tadırlar. 

Bu hususta birçok tecrübeler yapıl.mı§, muhtelif renkte rşık ve.. 
ren lAmbalar kullanılmrt, krrmm ve yeeil Jfık hiçbir tesir yapmadığı 
~alde mavi ziya teskin edlcl teslrlnl Anlde gl58termJştir. 

Cç yaşonda bAr dev ı 
Mısırda delikanlılık çağma yak\a§Dll§ bir çocuğun mlltemadiyeıı 

büyümekte olduğu yazılm.ı§tı. Hiçbir eeyde eski dünyadan geri kalnır· 
yan Amerikada bu zavallıya bir ra.ldb çıkmfl ve onu geçmek yolunda 
llerlemeğe başlamıştır. 

Gayı;tabü bir şekilde mUtemadiyen bUyilyen çocuk henüz Uç ya. 
şmdadır ve boyu 1 metre 55 santlmetreyi bulmuştur. Ay çiçeği fidanı 
kadar aUratlc bUyUyen bu çocuk şimdi bir hastanede nezaret altında· 
dır. Doktorlar bu tabiat garibesinin bu sUratle büyümekte devam et. 
tiği takdirde - ki buna pek imkan tasavvur: edilemiyor _ yirmi yaşında 
boyunun dört buçuk metreyi bulacağını hesaplamUJlardır! 

HapDsharnede unutulan 
adam 

lngilizlerin garib kanunları vardır. Yazacağımız feci hadise, böyle 
bir kanunun gadrine uğramış bir zavallmın macerasıdır: 

1894 senesinde Corc Holand isminde yirmi yaşlarında bir İngiliz, 
bir koyun çalarak kestiği için yaka! anmış ve hapse mahküm olmuştu. 

Cezanın milddetini "kanun mucibince,, bilahare kraliçe Viktorya tayin 
edecekti. 

Rençber olan delikanlı Dortmur hapishanesine konulmuş ve tanı 
kırk beş sene ora~a l:aldı!ı:tan sonra geçenlerde hapiehanede ölmUetlr· 
Sebebi mi? Zııvııllı unutulduğu için! 

lnanılmıyacıık gibi ama bizr.::ı.t !ngi:iz gazeteleri yaziyorlar, 

Doktor: 1 Hayır bu defa da yanılmıştı. B\J 
- Gözyaşlarına hiç de lüzum yok baygınlığı da bağıran tepinen bir 

1anım, dedi. çocuğunuı sağdır, öl· ıstırab takip etmemişti. Genç ka· 
-nemi~tir. Hayattadır metin olu-

1 
dın hep balmumudan yapdmış gi• 

mı .. , ~!etin olmağa ihtiyacınız var. hi solglln duruyordu. Yanakların· 

Çunl•ü çocuğunuz ağır yaralıdır. O- datı aşağıya biribirini koYalayan iri 
1uı: tehlikeyi atlatacağı saatlerde yaşlar yuvarlanıyordu. 

'Tletanetinizi ~ay~e-~memeniz la~~! ı Dokto~, bu sessiz ~eis kaı:s~sı.nda 
Kadının dızlen one doğru bükul· 1 adeta mınnettardı. Ve kendısını de 

Jü .. sa~i dizle_rine a.rkadan kuv-
1 

hayrete düşüren bir şefkatle genÇ 
:etl: bır sopa ıle vuru !.1Uştu. kadını bir koltuğa oturttu. 

, Onu şimdiye kadar a}:~ta. tutan 1 Genç kadının başı biraz arkay3 
~uvvet yok oluyormuş gıbı~·dı. ,.e biraz sola doğru devrilmişti. Bil" 

Yere çökerken yanındakı mac:ayı t·· .... lam" banın ıc:;Ig'hndavdı. Fil" 
11 d v d'. I un yuzu ,. • 

tuttu. Onun sa an ıgım \"e uş· . . . . .. .. " . d' b"f 
mek üzere oldu~nu gören hastaha- dışı gtbı solgun yuzunun cd 1, 

1 

"' 
6

' bek k d d"' d"' dil v b\J ·,ıcr da yanına ge!m·ş kolunu... tut- taşhe a ar um uz · e 

t 
1 

g~rgin yüzlü vanaklardan aşalıy3 
-nuş u. · . 

Do!~tor,: elektrik lambasının ışığını aksettt• 
- IIanıma bir:ız lrn::diyal getir, 

1 
ren parlak gözyaşları süzülüyordu· 

iedi. ı Bu yüzde ağlayan bir Meryert' 
\'e: "korktu1um ~ahne başlıyor!., 1 yü1.ü "İ'hİ sonsuz bir mat~min ifade· 1 

li\·e dü'iiindü. Ye ha tabkcınm si vardı. 
'lI~al:trğ; kolu tuttu . 1 Doktor onun bileklerini c~u5turı.ı· o 

- Ben size oturunuz dememiş yor. Ona kordiyal içiriyor. Ona i13Ç 
:nirdim. dedi? Pek solgun old\'ğu- koklatıyor ve soruyordu: 
ıuıu görü\'ordum. Bir kC>re 01 aı:ı 01- I - Na~ılsmız simdi? .. tyic;iniz de' 
nu5, ~imdi bütün aklımiıı \'e so· ~il mi? 
~k kanlılığımızı muhafa~a ede:ek j 
küçüğü kurtarmağa gay;:et edelım. 

I D11namı 11a1 J 
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Oad 
ze• 

1 
anı veya o kadın hakkında ga· 

ve" erde Yazılan her yazı kesilmiş 
tır.~:~ ait bir dosyada toplanmış 
illan u l§e senelerdenberi muntaza
Iiız. devam ediliyor. Mesela. bakı-

~i;azetecinin biraz evvel kulağına 
d ~eyler SÖylediği delikanlı bir 
~Ya 

'larııı uzatıyordu. Bu dosyanın ke-
da. 

rf "1long, Risard 
01d Rovdagcr dosyasın 
1iıiiracaat edilebilir.) 

~İiınlesi yazılıydı • _) 
Zetel!rlong, bu dosyadan birçok ga· 
he.-ı/>~r~aları çıkardı. Bunlardan 
~~nın üzerinde hangi gazetenin 
Yaıı; 1 tarihli sayısından kesildiği 
sirı· 1Ydı. Furlong bunlardan biri· 

1 0kurken kızardı. 

c~l..ord Gagnın oğlu, siperlerdeki 
'1ıa~anc harekeli yı"lzündcn harp 

alyası kazandı.,, 
};' 

..ı. Utlong kesik gazete parçalarını 
"ln\·a 

• Ya koydu: 

~ llôyıe şeyleri sakladığınızı dü-
ertıistim bile .. sa; l::lirnizde bulunan dosyaların 

s-~ !J liiz bini geçer. Herkesin hu
~ hayatına ait bu vesikalar bu
-Sil n gazeteciliğinin temeli gibidir. 
~dosyalar elimizde olmasa halkı 
~· dar edecek neşriyat yapamayız 

-e:ı ... rn; Sizi mesleğinize çok bağh gö

\rorum. 
Ilı ans bıyık altından gülerek o· 

lı.zlarını silkti. 

~Bizi daha iyi tanıdığınız za
l her gazetecinin mesleğine bağ
! Olduğunu anlarsınız. Gazetecilik 
ll}'le bir meslek'&· ki ancak bağlı ol· 

~k şartile muvaffak olunabilir ve 
~lı olmayıp da hallerinden şika
et edenler mesleklerine bnlilı o1ma

~klan cihetle iyi gazeteci değiller· 
(ijr: Her ne ise, başka taranan ge· 

un 
~11\.iitGphaneden çıktıkları_ zaman 

at'ten Doyl ile karşılaştılar. 
' Sizi arıyordum. 

ille~ !vt. Vans bana gazeteyi gezdir· 
bet nezaketini gösterdi. Bizimle 

saber gelmez misiniz? 
aaune bakarak na.ve etti: 
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- 10 - Nakleden : IF" D IK. 
cesedini gördünüz. Bu vaziyet sizi ı ma geldi: Jlerkes katilin ben oldu
o kadar he~'ecanlandıtdı ki cıgara· ğumu sanacaktı. Derhal dışarı çık· 
nızı masa üstüne bırakara~ ölünün tım. Bütün macera bundan ibaret! 
üzerine iğildiniz. Fakat elinizi sür- Furlong cevap vermeden önce pi-
mediniz. Sonra birden, Pettigrevle posunu doldurdu. 
kavgalı olduğunuzu hatırlıyarak ka· - Pettigre\'in ölüsünü gördüğü· 

ti! suçuyla itham edilmekten kor- nüz zaman elinde ne vardı? 
kup hiçbir şey söylemeksizin dışarı Bu suale hayret etmiş görünen 
çıktınız. Vans mukabele etti: 

Yans boğuk bir sesle sordu: - lliç'bir şey ! 
- Bunları nasıl biliyorsunuz? - Emin misiniz? 
- Cıgaramzı unuttunuz.. Peki - Tabii eminim. Cesedi hfü~ göz-

ama niçin birisini çağırmadınız. Bil terimin önünde görür gibiyim . 

meniz lazımdı ki.. Titredi. 
\~ans, muhatabının sözünü kesti: - Pettigrcvle matbaa dışında da bir 
- Söylemek istemediğiniz halde kaç defa karşılaştığınızı ~öylemi~ti-

fikrinizi anlıyorum. Pekfila, beni niz; nerede? 
tevkif ettiriniz. Yans tereddüt etti . 

- Budalaca laflar söylemeyin! - Karşılaşmak değil, ben onu 
Ben polis değilim. Sizi tevkif ettir- görmti~tüm ama onun beni gördü· 
meğe karar vermiş olsam burada iç- ğünü sanmıyorum. 
ki içmeğe davet eder miydim? - Nerede? 

- Şu halde Pettigrevi öldürdü- - Oyun oynanan bir evde. 
ğüme kani değilsiniz ? - Yani bir kumarhanede mi? 

- Hayır, kani değilim. Fakat - Evet. ı 
samimi olarak söyemeliyim ki şim· - Böyle batakhane!ere de\·am e· 
dilik bunu katiyetle iddia edemem. der misiniz siz? 
Bununla beraber söylediklerinizi po - Bir aralık devam dmi5tim. 
liı;e haber vermeği vazire telakki Fakat sonra bir daha adım atma-
etmem de mümkündür. mağa yemin ettim . 

Doyl müdahale etti : Doyl lafa karı~tı: 
- Vans makul hareket ediniz. Be- _ Pettigre\"İn böyle yerlerin mü-

ni sevmediğinizi biliyorum. Benim davimi olduğunu bilmiyordum. 
de ~ize karşı sempatim olmadığımn Vans cevap verdi: 
tabii farkındasınız. Fakat (!azete- _ Ben de öyle .. Onu öyle fena 
den bir arkada5m yapmadığına i- şöhretli bir yerele ~örünce şaşır
nandığım bir cinayetle itham edil· mıştım. Maamafih onun ne kapalı 
menize de gönlüm razı olmaz. Fur kutu oldu~runu bilirsiniz. 
long size karşı dürüst hareket edi- Furlong bahsi değiştirdi: 
yor. Siz de ayni şekilde dürüst dav- _ Size mahrem bir hususa dair 
ranarak bildiklerinizi anlatmalısı· sual sormak isterim. 

mz. - Sorun. 
Vans, bardağındaki \'iskiyi bo- - Mis Farreni seviyorsunuz de-

şalttı . ğil mi? 
_ Peka!ft.. Budalaca hareket etti- ·_ Onun ismini bu hadiseye kanş-

ğimi itiraf ederim. Ben zaten böyle- tırm* istemenize mana veremiyo
}'imdir. asa'biyetle ileri geri sörler rum. 
ve biraz onı'a""Pf~man olurum. _ l\1aalesef ben bu fikirde deği· 

Pettigrevle kavga etmiştim. Bunu lim. 
gazetede herkes biliyor. Kavgadan ı - Allah, Allah! onun altı.kasını 

sonra ona karşı bazı tehditler de sa· mı iddia etmek istiyorsunuz? 
vurdum. Sonra pişman oldum ve - Ben hiç bir ~Y iddia ctmiyo· 
gazeteden çıkmağa karar \'erdim. rnın, sual soruyorum. Suallerime 
Pettigre\'in bulundu!;.ru bir yerde ce,·ap vermezseniz sızı zorlrya· 
çalışamazdım. Bu kararı mütelkip marn. Ancak size yardım etmemi 
koridordan geçerken Sir Pelerin o- istiyorsanız suallerime açıkça ce
dasmda ı~ık görünce ic:tifamı bildir- vap vermeniz lfızımgeldiğini hatır

Rakip ' • Çeviren · SUAT DERViŞ 
Marie Huchard kendisine kapı- j bir müptedi buldum. Adeta bir in- ketine galip geldi. Odadaki çiçek 

yı açan uşağa çekingen çekingen: ci .. Mükemmel bir stenograftır .. kokularına daha kuvvetli bir par
- tistadla saat iki buçuk ta ayrı ayrı İngiliz tarzında bir el Iüm karışmıştı. Marie Huchar.d 

randevum var. Zannedersem biraz yazısı varıdır. Marie Huchard sizin ıakibini omuz üzerinden gizlice 
erken geklim. bütün eserlerinizi tanır. İmlasını tetkik etmek istiyoI1du. Başıru 

Dedi. Uşak: ve ahlcikını garanti edebilirim. .. hafifçe çevireli ve birden bağırdı: 
- Biraz erken mi geldiniz? Kocasının ölümü ile annesi ve - Antoinette! • 

Çok erken .. Saat henüz iki. Mös- küçük oğlu ile yalnız kaldı. Anne· Yeni gelen kadın da haykırdı: 
yö Dujussieux daha şimdi sofra - si torunu ile meşgul olduğu için - Marie ! . 
dan kalktı. gündüzleri ve hatta geceleri bile Elleri ileride biribirlerine koş-

Sonra randevu listesini gözden serbestçe çalışabilir. Sizi şimdiye tular. 
geçir.eli ve ilave etti: kadar hiç sukutu hayale düşürme Kürk manşonlu kadın: 

- Sizden evvel girecek olan dim. Bu kız şimdiye kadar size - Burada ne arıyorsun, şeke-

daha gelmedi ... Ooo .. Şemsiyenize tavsiye ettiklerimin muhakkak en rim? diye sordu. 
dikkat ediniz. Oluktan akar gibi iyisidir.,, - Ya sen, canım? Ne kadar za
su akıtıyor .. Veriniz bana onu.. Alnı cama dayalı olduğu halde mandanberi biribirimizi i:Öremı· 

Titrek eliyle şemsiyeyi uşağa bu sözleri kendi kendine tekrarlı- dik?. 
uzattı: yordu. fçi büyük bir korku ve çe- - iki sene mi? Uç sene mi? Öy 

- Yolun ne ka:Jar sürebileceği- kingenlik ile dolu idi. Şöyle düşü- le bir şey oluyor .. Sana bir taziye 
ni iyi hesap edememişim, dedi ... nüyordu: mektubu yazmıştım .. Aldın mt o 
Bu saatte geldiğim için çok mah- ''Ben küçücük ve hiç bir şeye mektubu?. 
cubum. Fakat dışarıda da kala- yaramaz bir mahlUkum.. O meş- - Hayır almadım amma, beni 
mazdım.. Dehşetli yağmur yağı- hur aktrislere bile emretmeğe a- düşüneceğini tahmin ederim . 
yor. lışmışttr. Halbuki ben bu korkak - Annen, çocuğun nasıllar?. 

Çocuk ifadeli bu yüzdeki mah- ve çekingem halimle .• Annem de - Allaha çok şükür, ikisi de 
cubiyet, korku ve çekingenlik u- her zaman söylüyor.. Kusurumu iyiler •. Ya kocan?. Eskisi gibi çok 
şağa tesir etmiş olacaktı. Ona: ben de biliyorum amma .. ,, geçire- mu çalışıyor?. 

- içeriye giriniz, dedi. ceği imtihandan değil, üstadın - Çok! Hayatını kazanmak 
Güzel ve mükemmel !döşenmiş kendisine atacağı ilk nazardan kor kolay mı?. 

bir salon, çiçek kokuları Maric kuyordu. - Bunu bana mı söylüyorsun, 
Huchard üzeri ipek kadife ile kap- Üstadın fotoğrafı, aşağı yukarı canım .. 
lr büyük koltuklara oturup otur- her gazetede çıkmıştı. Korkuyor- - işte ben de biı yüzden şim· 
mamakta tereddüt etti. Islak olup d u. 1nsana tahakküm eden, fide- - Nasıl? Bu yüzden mi burada 
olmadığını anlamak için elini kısn- ta korkutan bir yüzü vardı bu a- burada bulunuyorum. 
cik manşonunun arka tarafınd:ı damın, maamafih güzel, hattıl çok bulunuyorsun?. Fakat, sizin ha· 
gezdirdi. Manşon hakikaten ıs· güzel bir adamdı .. Enerjik ve şid- liniz, vaktiniz yerindeydi. 
]atmamak için oturmaktan vaz- detli bir ifadesi olan bir çehre, - Hayır, canım, şimdi ide sefa· 
geçti. kendisine sual sorduğu zaman in· Jet içinde değiliz. Yalnız tabii es-

Pencerenin <:inüne gitti, Hava- şallah kekelemezdi. kisi gibi değil, eskiden banknot-
nın berbatlığına rağmen harikula- Sa:ıtine baktr .. Akreple yelkova- lan saymazdık.. Şimdi bozuk pa· 

de bir dekor teşkil eden manzara- na, bu kadar ağır hareket ettikle- raları sayıyoruz. 
ya hayran hayran baktı. Eğer bu ri için adeta kızıyordu. - Annemle ben de çok fena 
rada iş bulabilirse, bu manzara Tam bu sıra.da kapı açıldı. Başı- vaziyetteyiz. 
belki ona da tabii gelecekti. Bunu nı gayri ihtiyari o tarafa çevirdi. - Zaman çok fena şekerim, za 
o kadar istiyordu ki.. Bu onun ilk ve kürklü ve arkası pencere tara- man fena 1 Evlendiğimiz zamanla
çalışması olacaktı. Çalıştığı mek- frna dönük bir kadın gördü. Bu 'ka rı hatırlar mısın?. 

tebin müdiresi bu beynelmilel drnın başında çok şık bir şapka - Ayni günde evlenmiştik, 

şöhret sahibi tiyatro müellifi G<ls- vardı. Bu kadın muhakkak ilk Antoinette .. Bana çiçek gönder -
ton Dujussieua'u gayetle iyi tanı- randevuyu almış olan kadın ola- miştin .. Ben de ayni şeyi yapmış
yordu. Bu büyücek adama yazdığı caktr. Demek ki bu bir rakip idi. tım .. Sonra, biribirimizi eskisi ka
tavsiye mektubunda şöyle .diyor- Marie HucharH, nezaketen alnını dar sık görememeğe başladık. 
du: tekrar cama dayadı. Yeni gelen - Seni wıutma:lım, Marie, fa-

mek üzere içeri girdim. Cesedi gö· latmm. 
rünce afalladım. Sonra aklım başı· 0ı;; 'Bu civarda güzel birahaneler 

&ıı~. gerek. Bir ~Y içmeğe gitc:ek. 
~ bir yer biliyor musun Doyl? r 

(Devamı var) 
" Size kendi arzunuza göre ye- kadına bakmak istemiyordu. Fa· kat, ne yaparsın, kocaya yardım 

tiştirip tekemmül ettirebiekeğiniz kat yavaş yavaş tecessüsü neza· ( (Lut/en sayfayı reviriniz) 

-VI-

Yi~Uer içilmiş, ahbabhk flerl~ 
hltj:ı. Furlong birden bahsi cinayet 

:Sesine getirdi: 
' ~u işteki esrarı çözmek için 
~ten yardım beklerim. İpucu 
bilq·I edebilecek malQmatınız varsa 
tİııı.1l'nlenizi ikinizden de rica ede· 

~l· 
'~ . ~U aalmemnuniye, dedı, ipucu 

q··edebilecek malQmatım yok a· 
y Uşüneyim. 
>ıiatıs, tabakasından çıkardır,rı bir 

·ır~~ltider cıgarasını sinirli bir ta
ı: elinde çeviriyordu. Mmldan-

i~ ~Ohusu beynimden \-urull!luş 
....... ~dum. 

. ettigrevi yerde boylu boyun-
't~ılrniş görünce, değil mi? 
an~ Vans başile tasdik işareti 

a.~· ,~nra ne yaptığının f ~r~na 
ek aıc ırkildi. Dudakları tıtnye-

rdu· ' . 
, ~e demek istiyorsunuz? 
z ettigrevin cesedini ilk defa 

\'~tdünüz. demek istiyorum. 
a~at ~,Yerinden fırlamak istedi. 

l· Urlong onu kolundan tuta· 
1·e~· . 

• , ·ıne oturmağa mecbur ettı. 
, 1 Sakin olun. Burada rezalet 
\' "rna}•ınız. 

ans ' ' · Eli • t't · -0 J en ne oturdu. ~ erı ı rı· 
u. kekeledi· 

• T • 

l"U11t,. t demek istediğinizi anlamı-

f'e• rll' . • t ·• \a .t anlıyorsunuz. Sır Pete· 
.. :na girmiştiniz. Pettigrevin 
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evet, diyordu, beni muhakkak 
bir zındana atmağa götürüyor .. 
Pekala, atsın bakalım .. Her hal· 
de muhakkak bir gün kurtula
cağım.. O zaman, ey Rolan, 
kendini koru, ve benden kork .. 
Çünkü; ben seni, bir zındana 

atacak değilim .. 
Bu düşüncelerle meşguldü ... 

Rolanr yakalayacağı, ona is
te:liği gibi İ§kence yapacağı za
manı şimdiden düşünerek du
daldarı üzerinde sevinç tebes· 
sümleri yer buluyordu. 

Roma dan (Pado) havalisine 
kadar olan mesafe sekiz gün 
sürdü. Bu sekiz gün zarfında 

Rolan ağzmr açıp ta kardinala 
bir söz, bir kelime bile söyleme
di. 

Araba, Paıdodan büyük göl 
sahilini takip edeceği yerde 
Mester yoluna döndü. 

Bambo nereye gittiğini gör
müyor ve bilmiyordu.. Sadece 
siyah mağara gibi bir yere gö· 
türüldüğünü zanneylemektey -
di.. 

Nereye olursa olsun, her hal
de Venedikten uzak bir yere 
iÖtürülmediğine kaniydi. 

Mester kasabasında araba bi 
raz dur:lu. 

Rolan indi.. Yerine iskala 
~rino geldi. 

Araba tekrar yürümeğe ba~-

ladığı zaman ise Rotan gelme
miş bulunuyordu. 

Rol an nerede kalmıştı?. 
Her ne kal:lar .dıgarını görmü

yorsa da ayak seslerinden bir 
takım süvarilerin arabanın etra· 
f.ıl.da yürüdüklerini hissetti. 

Rolan arabadan iner inmez, 
doğruca, evvelce Biyanka, Jua
na ve babası için kiralamış oldu
ğu eve gitti. 

Bu evin hariçten tamame:ı 

metrfık bir manzarası vardı ... 
Bahçeye girerek kapının ö

nüne geldi .. Hususi bir tarzda 
vurdu .. Ve kapı hemen açıldı .. 
Eşiği üzerinde yüzü yarı kor
ku ve yarı dehşet içinde parla
yan bir adam gözüktü .• 

Bu adam, Piyer Aratendi. 
Karşısında Rolan ı görün

ce sevinçle 'bağırdı. 
- Nihayet gelebildiniz.. Uç 

günl:lür sizi bekliye bekliye ca
nım çıktı .. Az kalsın patlayacak
tım. 

Rolan şairin gevezeliklerine 
cevap verecek yerde sert bir ta
v:rla sormuştu: 

- Emirlerimi tamamen yap
tın mı?. 

- Noktası noktasına .. Geli
niz de görünüz .. 

Rotan, şairi takip etti. Ara
ten yan tarafta bir oda açtı. Bu 

KAHRAMAN HAYDUD 169 

ruhun.uz, merhametiniz bir ka
dını öldürmeğe tenezzül etmez. 

Rolan Fahişeye doğru ilerle· 
di. Sakin bir sesle: 

- öleceksiniz madam, dedi. 
- ölmek mi? Niçin? Niçin?. 
- İşte bir şişe zehir •. Bu sizi 

ıstırap vermeden öldürür .. Jan 
Davilayı öldürdünüz. Bu bana 
ait bir mesele değil. .Fakat kı

zınızın lda ölümüne sebep oldu
nuz.. İşte bunun için öleceksi· 
niz. 

-- Ölmek, genç yaşımda .. ha
yatımın en tatlı zamanında öl· 
mek .. Oh bu mümkün değil.. 

- Leonor <la gençti.. Onun 
hayatı da en tatlı bir devrinde 
idi. Acıdınız mı? Biyankamn 
gençliğine merhamet ettiniz mi? 
Ben de gençtim .. Fakat buna hiç 
ehemmiyet vermiyerek beni 
felcikete attınız .. Bu cinayetleri
niz kafi değil mi?. Anlanuyor 
musunuz ki sizin yaşamanız mut 
laka başkalarının ölümü ile ka
bil .. Haydi madam, çabuk olu
nuz. karar vermeniz için yalnız 
bir dakikanız var. 

Emperya elinin bir hareketi 
ile saçlarını !dağıttı. Çıplak omuz 
ları üzerine döktü. 

- Oh, siz delisiniz.. Ben öl
mek istemiyorum .. Elinizden ge
lirse beni bizzat öldürünüz. 

Bu sırada iskala Brino tek-

rar içeri girmiı .. kapının eşiğin
de heykel gibi durmuştu. 

Rotan: 
- Madam! dedi .• ya bu zehri 

içiniz, yahut ta V enedik celladt· 

na teslim edileceksiniz •• 
- Cellad ı'nı? 
- Evet .. Jan Davilanın kati-

li olduğwıuz Onlar Meclisine 
ihbar edilmiş, V enedikten çı

karken bulunduğunuz yeri bildi
rene beı yüz ekü vaad ediliyor
du .. 

- Cellad 1 Oh, hayır, hayır .... 
Ben kendimi öldürürüm .. Fakat 
bir saat daha yaşayayım ne o
lur?. 

- Arabam aşağı.da bekliyor. 
isterseniz V enediğe beraber ge
lirsiniz .. Muhakemeniz yapılır, 

ve cellada teslim cl:lilinciye l;a
dar bir saat değil bir ay da:ıa 
yaşarsınız. 

- Hayır, hayır .. Bana merha
met ediniz •. Beni affe:iiniz. Da· 
ha gencim .. Rolan .. Rolan... Bi
liyorsun ki seni sevdim.. Hala 
da seviyorum .. Bana acı!. . 

Fahişe ağlayarak, yalvararak 
yerde sürünüyordu .• 

Rolan müteessir oldu .• 
Belki de affedecekti .. 
Fakat, tskala Brino, Rot~ 

nm nfa!mdan gesen şey1ert 

hissetti. 

Hemen ileri attldı, yerde sü-
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MUSHil EKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ee· 
zanelerde bulunur. 

etmek mecburiyetindeydim. Bu - cuğumu yeti~tirmek mecburiye 
ııun için de sosyeteye girmek tındeyim. 

çaylarda, biriç partilerinde dola - Karnınızı doyurmak ve ço-
mak, aşağı yukarı her gece bir cuğuna yetiştirmek mi?. 
süvareye, bir baloya gitmek la- -- Evet, Antoinette, sen ben-
zımdı. den evvel kabul olunacaksm.. ıs-

- Ben de kocama yardım edi- min ben.den evvel geliyor.. Emi· 
yordum, Antoinett: .. Ona bakı· nim ki &eni tercih edecektir. Ben 
yordum.. Aylarca hasta )attı. şimdiden çıkıp gi.'.eceği:n.. Daha 

- Bu müddet zarfında benden elimde başka adresler de var. 
ne için hiç yardım istemed:n?. - Karnını doyurmak ve çocu-

- Kimseden yardım isteme- ğunu yetiştirmek .• 
mcdim.. Şekerim ... Demek sen bu- - Seni muhakkak tercih ede
raya katibelik işi için geldin öyle ccktir .. Şıksın, güzelsin.. Sadece 
mi?. yedi yüz frank istiyorsun. 

- Evet... Doğrusunu istersen - Çocuğunu yetiştirmek.. De-
buna da pek fazla ihtiyacım yok, mek ki sen ~efalet içindesin .. Hal
ama, geçen ilkbahar Olovis bana buki ben .• 
verdiği paradan kısmağa başla- Antoinette ellerini tekrar ar-
dı. kada~rna azattr. Tam bu sırada 

- Olovi kocanın ismi mi?. kapının eşiğin.de Gaston gö-
- İsmi Auguste ama, Olovis züktü. 

daha hoşuma gittiği için ona bu U zunboylu ve sert çehreli biı: 
ismi takt:'m. Artık bana verdiği adamdı. 

paraları santimine kal.:iar hesap _._ Madam Antoinette?. 
ediyordu. Briç oynamamaklığımı, - Benim üstad .. Size kocam 
herkes gibi tramvay ve otobüse ve kendim namına bütün kalbi
binmemekliğimi istcy~ek kadar mizle tavsiye ettiğimiz aile dostu· 
i§i ileriye vardırmıştı. Eğlence yer n:uz madam Huchar.Jı takdim c
lerine gideccğimt, gidip konfe- debilmek için kulland ğım bu 
rans dinlememi tavsiye ediyordu. k~çük hileyi affedeceğiniz de emi
Bu eğlence ben.im için Jı:~fi de· n!m. 
ğildi.. Ben de karar verdim: Ma- - Bu çok ince ve in~a bir 
kinede yazmasını öğrcxıl:lim ve hile madam .. En yakın .dostlaTtm· 
steno imtihanını veıi:iim. İşte dan Auguste de la Verdicrein zev 
şimdi buradayım.. cesinden ancak bu kadar güzel ve 

- Anlıyorum.. Artık 

ğa 'başlamıştın .. 

sıkılma- bu kadar temiz bir hile 'beklenebi-
lirdi. 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul 4. ndi lcra mcmuduğundan 

Abdurrahman oğlu Dilaverin ölü Hasan vcrcsC!in:lcn karısı 
SuJhiy~. krzı Münevver, oğullan Rrdvan, İrfan, Allnan ve. Orhan 
Sabahattine olan 398 lira 80 kuruş borcundan dolayı birinci dere. 
cecie ipotek gösterilen Eyi.ipte Cezrikasım mahallesi Otakçılar cad· 
desindt' eski 18, 20 yeni 18, 18.1 kapı .No. lu harameyin muhtcre· 
meyin ve evkafa mülhak setahi Mehmet vak·flarrr.ian (bir tarafı 
Çömlekçiler hamamı ve bir tarafı taşağası Emin Menzil ve bahçesi 
vesaire han~lerj ve bir tarafı Sir'lceci sokağında kain haneler ve bir 
tarafı Muhittin ve Hacı fbrahim vesaire haneleri ile mahdut] Bek
taş bllstanı dem elde maruf bostanın 96 hisse itibarile ı 6 hissesi a. 
çık arttırma ile satılacaktır. 

Evsafı: İşbu gayri menkule Otakçılar ca.djesindeki taj 18 
No. lu ah~ap kapıdan girilir. Bu caddedeki cephesi 5 metredir. Sol· 
da bir ahır, 'bir oda ve sayadan ibaret mahal mevcut ve önünde 
asma vardır. Bina 60 metre üzerine inşa cd1lmi§tir. içinde 3 metre 
kutranJa bostan kuyusu ve 9 metre murabbauıda beton bir havuz 
v::.rdrr. İşbu bostanın al~arçeşme sokağında 8, 50 metre cepheı;i 
vardır. Mil:tarı tahminen 6433 metre murabbaıdır. Halen b:ıhç v2.n 
bahçesidir. İçinde senede 150 lira ile kiracı vardır. 

Kıymeti: Gayri menkulün tamamına yeminli ehli vu'kuflarca 
3266 lira kıymet takdir edilmiştir. 

l - İ!(ou gayri menkı:Iün arttırma şartnamesi 26-4-1939 tari. 
hinc1e~ itibaren 934-4341 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. Uan.. 
da ya2.ılr olanlardan fazla mallı:nat almak istiyenlcr, işbu ~rtna· 
meye ve dosya numara~ile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yuharıda yazılı kıymetin yü.zde 
7 ,5 nisbetinde pey veya mOli bir blnkan·n tcrminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde ı 2 ~) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irt1fa1c 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerinkleki haklarını hususile faiz 
•e masrafa dair olan iddialarını i~m ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerilc t:irlikte mcmuriyetimize bildirme. 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça sa· 
h§ bedelinin palaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almı§ ve bunları. tamamen 
kabul etmiş ald ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 10-5-1939 tarihinde çarpmba günü sa
at 14 den 16 ya kadar İstC'nbul Dördüncü icra memurluğunda üç 
d~fa bağml.drktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artır_ 

Sıkılmak da söz mü?. Srkılmak 
tan çatlaya:aktı:n. Her gün sar
fettiğin paranın hesabını akşama 
vcrme~c; bu tahamm:il edilir şey 
değil.. Bunu Olovise söyledim. ... 
Bilir misin bana ne cevap verdi?. 
.. Sen para Jcazanmarun ne demek 
olduğunu bilmiyorsun. .. ,. dcfdi .• 
Ben de kat'i' kararımı verdim. Cep 
harçlığımı kendim kazanacağım 

ve istediğim gibi sarfedcceğim •. 
Bana ne verebilir dersin?. 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr. ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 7 5 ini bulmaz veya satış is· 

- Bizler acemiyiz. Ben bin 
Ir~nk isteyeceğim .. 

31 Rasin külliyatı IV 
32 Metafizik 
33 lskender 
34 Kadın ve sosy~ 
35 Dcmokrit 
3~ Dinler arlhI 

60 teyenin alacağına ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 

40 bunlann bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmu. 
60 unl:!an fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak ilzere 

Ankara Radyosu 

Çar~amba 12-.4-939 

13.15 • H Miızik (Riyaseti cum
hur lıanılo~u • Sef: Ihsan Kiinı;er) . 
ı - hl:ırş • Frlc .. 2 - P. Lincke - Aş!; 
v:ılsı. 3 - lllercadantc • "F..Jlsa Yl' 

Claudio" (u,·crtilr). 4 - T. W. Thıır
ban • Afrika süiti. o) l\larş. b) Sc· 
rcnnt. c) Eğlenti. 5 - H. G. Amers • 
Skon·:ı fııntezisi. 18.30 Program. 
ı s.ss lliiıik mans miiz.iği - pl.L rn 
Konuşm:ı (Çocuk esirgeme kurunıul. 
J9.1:; Türk mi:r.iE;I (Fasıl heyeti). C;ı
lanl:ır: ITakkı Dı•rm:ın, Eşref Kadri. 
Ha-;:ın Gür, U3c;rj Üfler, Hamdi To-
kay. Okuynnlar: Cel[ıl Tokses, S:ıriye 
Tok:ıy. 20 Aj:ıns, meteoroloji hııbcr· 
lcri, ziraat lıvrs:ısı Uiynl) 20.Jj Türk 
müziği. Çnl:ml:ır: F:ıhirc Fcrs:ın, Re· 
fik Fcrs:ın, Zühtü ll:ırıl:ıkoğfu. Oku· 
yanlar: Scm:ılıat Oı:dcnses, Haluk 
Hcc:ıl. 1 - M:ıhur peşre\•i. 2 - l>e
clenın - Mahur şarkı • Sona l:ıs ık mı. 
3 - l.!ıtif ıığanın - M:ıhur şarkı - Al· 
dı aklım bir ııoııca leh. -t - ~·eyzan 

Rua - .Suzinak ~arkı - Çaldırıp t:ıl· 
~yı. 5 - Kiin.liU hlc1zkıir şarkı · 
Gönlümü b:ışka. 6 - Refik Fcrsnn • 
f:ınhur taksimi. ; - l.cminin · 
llic:ız ş:ırkı - Sorulnı:ısm b:ın:ı ye. 
sim. 8 - Şevki beyin • Hicaz ş:ır· 

k.ı • Demem c:ın:ı beni y:ıdel. 9 -
II:ıfız Yusufun • Hic:ıı ş:ırkı - Sc' • 
dııy1 ruhun aşk r.Iine. 1-0 - Saz sc· 
maisi. 21 Memleket sanı ayan. 21 
Konıışm:ı. 21.15 Esham, taln·iliil, kam 
biyo • nukut borsası (fiy:ıt). 21.25 
~~cJi plikl:ır - R. :tl.30 Temsir (lb.ı 
kadııı tipi ~ komedi). Yazan: Ekrem 
Reşit. 22 Müzik (Küçük orkeslr:ı -
Şef: Necip A5kın). 1 - J. Strnnss · 
Sabah hııvaılıslt'ri. 2 - ı·omı:ur - Yi· 
r:ın:ı hüly:ıl:ırı. 3 - Z:ındcr • Polka 
l - llizet. Arleziyen süit !\o. 1. :ı) 
Prelficl. lı) Mcıııu•t. c) Aclaciyo. dl 
Kariyon. 5 - H.ınns l.ölır - Düğün 
marşı. 2:f ~luzik (Cnzb:ınd - pi.). 
23.45 - 24 Son ajgns hııbeı-lerl •e ya

r pr •mm. 

Perşembe 13-4-939 
nı· 12.30 Pı ogr:ım. 12.35 Türk ın. 1 

0 i - pL 13 Memleket saat ayarı, ~ı 
\'C mctcoro:..ıjı h!ıbeı !eri. J 3.15 • r 
Mliıfk (Senfonik plCıkl:ıT, opcrt ~ 
yııJarı ,.c sııırc - pi.). l 8.30 Pr~ O' 

18.35 ?llüzik (Neşell plakl:ır). 19 J\ &
nuşııı:ı (Zirnal SJ:ıti). 10.15 Türk rııl 
tıl:i ( F:ısıl heyeti). Çalanlar: ll•~ 
Dernı:ın, Eşref Kaı.!rı, Hasan G t 
Haluk Rec:ıl, Rasri trıer, Hanıdi 'f ~· 
kay. Oku;> :ın: T:ıhsin Karakuş. 20 
jan~. mclcoroloji haberleri ,ı.ıra:ıl t 
s:ısı (riyal). 20.15 1'ürk müıiğı. ~ı 
IJnlnr: Yccihc, Cevdet Cnsla, JlC 
Fcrs:ın, Kemal Niy:ı.d Scshun. o~; 
)lln1:ır: M:ıhmut Knnndaş, l\lclek 'f 
söz. 1 - l\:ırcığ:ır peşrevi. 2 - sr 
l:lhaıtin Pınar - Karcığar şalla • sr 
na gönül verdim. 3 - Udi Ahrtı'1 

J\:ırcığ:ır ş:ırkı - l.limde iken seıı 

ı - ~ükrünün - Knrcığnr ~:ırlô1 ' 
!farta bir umiUc hekledim. 5 - Jt~ 
ıurkü~u - l 'rfalıyım ezelden. f, 
Ccnlct nğlıı - heman taksimi. 1 
Raif bel uı • K:ırcı~ar şarkı • G~ 
yor sevcli~im. 8 - Dcdri1anln • ıV 
.:az şarkı - llumlctıc aşkınla. 9' 
Saclcllın l\n)' nağın • şarkı • 4te ,, 
ı;c\·cn benıın. 10 - llusc) ni s:ıı I 
m:ıısi. 21 Memleket saat ııyıırı, ' 
J~onuşnıa !llizııh sa:ıli). 21.15 fi 
h:ıııı, t:ıh\ illi, kambiyo - nukut 6"' 
sası Chs:ıt>. 2J.25 Neşeli plaklar:~ 
21.30 Mıiıik (l\üçük orkestra • ~· 
• 

1ecip A.,!.ın) 1 - Bobnan1 i · f!ı/ 
~odl. 2 - c;ıcssmcr - Kırlııngıc~ 
vcd:u. 3. - llorclıcrt - Bir geceli 
ronınnı - Yols. 4 - Leopold - :Kıırl 
had lı::ıtırnsı. 5 - l\ünnckc • M:ıi 
hiscli lıcmşircJer operetinden mart 
Final. 6 - llonns 1.öhr • Tetrl 
Tempo! Bıılop. 7 - Pachcrncld 
\·iyaıı:ı siiiti. 1) 1\üı;ük gccit rcs 
2) Opctadn h::ılel mü:r.iiıi. 3 - Cr 
hende gezinti. 4) Pr:ıtcrde nth kıırl 
en. 22.30 Müzık (SolisUcr • pJ.J. 
• füıik (Cıızlıand - pl.). 23.45 • 24 
njıms b:abcrlc1'1 ve yıırınld p 
111m. 

- Ben haftada üç öğleden son 
ra ve bir sabah çalışmak için yedi 
yüz f ranğa kanaat ederim. 

37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 

100 artrrma 15 gün temdit e.dilerek 25-5.939 tarihinde per§embe günU. 
25 sru:ıt 14 den 16 ya kadar İstanbul Dör.düncii icra Memurlufu oda

!125 sında artll"ma b~eli sat:" isteyenin alacağına ruchanı olan ~ 

40 alacal:lrlann bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan mccmu-
100 · undan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yü-:de 7 5 ini tut_ 
25 mak şartilc en çok artırana ihale ddilir. Böyie bir bedel elde edil-
75 mezse ihale yapılmaz ve satış 22 80 n ımarah kanuna tevfikan ge· 

ri brrakılır. 

malrsızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

- Ben bin franga her gün sa
bahtan akşama kadar çalı§acağım. 
Annem, çocuğum ve ben ayda 
bin franktan aşağı bir para ile na
sıl geı:inc'biliriz. Sefalet içirJdeyiz. 
Antoinette. C~pharçhğı, yahut 
ta eğlence par2mı dü~ünmiıyo· 

rum. Karnımrzı doyurmak ve ço-

39 Hcraklit 
4.0 Ruhi mucizeler 

650 
Bu s~rlnln fiatı 6.M kunı~tur. 

Hepsini alanlara y!izde 20 lskon. 
to ynprlır. Kalan 5.20 kuruşun 

220 kuru~ peşin alınarak mllte

bakisl ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uı; taksite bağlanır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde par.ıyı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisind:n evvel en yi.:kse'lc teklifte bulunan kimse arzetmiş ol· 
Jağu bedelle alır.ağa razr olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
ı.:men on beş gün müddetle artırmaya çıkanhp en çek artmına 

ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 
den hesap olunacak faiz ve !diğer zararlar ayr.ca hükme hacet kal-

7 - Alıcı artırma bcd li haricinde oları:': yalnız tapo !er 
barcını yirmi senelik vakıf tavi.ı bedelini ve ihale karar pulları 
vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye res:nitt 
den mütevellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıY1 

cit olmayıp artırma b delinden tenzil olunur. İ§bu gayri men 
yukarıda gösterilen tarihte lstar.b_ul Dördüncü İcra Hemurluğf 
odasında işbu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde 
t.la1;ağı ilan. olunur. (K. t 54) , 
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Çocuk bir cihanı:lır. Çocuk 
sirgeme Kurumu binlerce cl 
kucağında b§ıyan bir mabcd 
Yılda bir lira vr-rip siz de üye rünen fah!şeyf saçlanndan ya-

1caladı, masanın üzerinde duran 
zenir fişcsini aldı. 

Emperyanın korku ve deh§ct 
içinde bağırmak üzere açt•ğı ağ
zına ıi§enin muhteviyatını 00. 
§alttı. 

Zehrin tesiri pek ini ve müt
hit oldu. 

Fahişenin vücudu t~pedcn 

tırnağa kadar sarsıldı. Yere yu
varlandı .• Hareketsiz kaldı. 

Artık ölmüştii .. 
1skala Brino doğruldu. 
Alnından akan ı;oğuk terleri 

&ilcrelc Rotana döndü. 
- Şimdi ı;ıra ötekinin, dedi.. 

-18-

ROLANIN, ARATENE 
Y AZDICI MEKTUP 

Rolan fahişenin ölümünu hiç 
bir harekette bulunma.dan sey
retmişti. 

Eı:nperya, bir saat evvel bil· 
tün davetlilerin neş'csi ile çın· 

Jayan salonun ortasında l~lın 

hnlının üzerinde boylu boyuna 
uzanmış kalmıştı.. Onu burcl:la 
ancak ertesi günü buldular. 

Romalılar Empcryamn ce· 
nnzcı;ini misli görülmemiş bir 
debdebe ve ihtişamla kaldırd•

lar. HattA adına, sokaklardan 
birine bir abide bile diktiler. 

Rolana gelince, İılkala Brino 
ile beraber do{:;"n!ca aşağıy~. r.:ı· 

rayın arka tarafın.da kendilerini 
bekliyen arabanın buluncluğu 

kapı önüne indi. 
Bambo bu arabanrn içirJ:ley

di. tskala Brino onu buraya ge
tirmiş, elini, ayağını 'tağlamış, 
ağzını tıkamıştı. 

Rotan arabaya girdi. Baygın 

yatan Bambonun karıısına yer
leşti .. Iskala Brino da arabacı 
mevkiine geçti. Biraz sonra Ro
madan çıkm §lar, Floransa yo· 
lu üzerinde, V cncdiğe doğru 

dört nala gitmeğe başlamr~lar· 
dı. 

Bambo ilk önce tskala Dri
no tarafından yaka1anıp ta gö
türuldüğünü görünce için.den: 

- Eyvah, artık son saatim 
geldi, sağlam bu sefer öldüm. 

Demiş ve arabanın İ!iİır.le kor· 
kullan bayılmıştı. 

Yol sarsıntısı ile kenıline ge
lince gözlerini açtı, etrafına 

bakındı, kendisine b;r fenalık 

yap lmamış olduğunu, öldürül
m~diğini görerek hayret etti . 

Fakat amba içindeydi • 
Bu içinde bu1unduğu araba da 

yürüyordu!. . 
- Acaba kendini nere-ye gö· 

türüyorlar ~ı? Ne y2pacaklard· .• 
Anlaşılmaz bir muamma, yal· 

nız belli o1an bir !ey nrsa o 

da ela.ha henüz yaşıyordu, ölme

mi~ti .• 
Karşısında sakin duran ada· 

mr.ı da h:ırekatından kendi aley
hin.de fena bir fikri olmadığı 

anla'iılıyordu. 

Bu aclam, Rolan idi. 
Bambo uzun muHet Rolaru 

tet'dk etti. Saatlerce yüzüne 
baktL, 

Sonra: 
- Hayır, hayır .• Bu adamın 

beni ölüme mahkum etmi§ ol
ması imkansızdır. Yüzünde 
merhamet izleri var.. Fakat 
haydi farzedelim ki beni öldür
miyecek •• O halde? Böyle nere
ye götürüyor?. 

Sonra birdenbire aklına (Si
yah mağara) geldi. 

Titredi... 
Evet, muhakkak Rol.an ken

disini giyah mağarada metruk 
z n.1a:ılardan bl.risine atacaktı .. . 

Hemen ölldürmiyecekti ya .. . 
Yanın %ından olsun.. 

En iyi muhafaza edilen zın
c!.,n"ard:ın bile kaçmak ilmidi 
vardır. 

Bu düşünceler1e ilk gece geç· 
ti. Rolan ağzmı açıp bir "kelime 
bfü ~Ö} lememişti.. Bambo da 
s.i1'0tu muhafaza ediyordu . 

Baygınlığı esnasında ağım· 

daki tıkacı çıkarmt§lar, hatta 

ellerini ve ayaklarını bile çöz
müşlerdi. 

Nerelerden geçtikleri, nereye 
gittiklerini anlam.ık i~n bin 
ihtiyatla başını ka:ıJırdı. F'en
ceredeki kalın perdeyi biraz a· 
ralık etmek istedi. Fakat perde
nin tama:nen çivili olduğunu gi.i
rün::e vazgeçti. • 

Ertesi günü öğleye doğru ara· 
ba durdu. ' 

R.:ılan dı§arı çıktı .. 
Arad:ın yarım saat ıcçince İl

kah Brino geldi.. 
Bamboya: 
- Biraz bir ıey yer misiniz? 

diye sordu. 
Bambo belki kar§tıındakini 

merh<ımetc getiririm lim.Vdi ile 
y:ılvarır gibi: 

- Hayır efendim.. Teşekkür 
ederim. 

Dedi.. Rolan tekrar arc:!oaya 
bindi .. Yürümeğe ba§laddar. 

Bambo, yolda Rotan ile gö
rüşmek için çak çalıştı.. Fakat 
Rolan susuyordu . 

Gece araba tekrar durduğu 

ve iskala Brino Bamboya ye
mek yeyip yemeyeceğini Eor
duğu zaman, kardinal bu defa: 

- Evet.. 
Dedi.. Karnınr doyurt:luktıın 

5onra sali:n bir kafayla d .. • 
şünmeğe başladı. Araba tekrar 
yola koyıılmuıtu .. Bambo, evet, 

lunuz 1 (Ç. E. K.) 

HA .K OPERETİ 
i~ :ıtrosund:ı bu nl•~ 

(Düylik mi-;:ımcı e} 

AI.EY GECP...Sl 
16 Nisan Ptıı.:ır: (Artistler 

SON GECE 

TURAN TlYATHOS 
Bu ok~1m 

~. Ertu~rul Sndi Tc~ 
gecesi 

Halk Opereti ve meşhur Yunan ar 
Zozo Dnlm:ısın iştirakiyle iki o 

birden. (GCL FATMA) 
• (Se) A!i!A ReYüsü - Miçe Pentt 

\"arl' clcsi 

Güz He!<imi 
Dr. 111 urat Rami Ayd 
Taksim· Tnlimh:ınc Urfa ııpnrtnı 

Telefon: 41553. Muayene: Pazar 
h:ışkıı her snn Jet - 18 e kadar. 

1'_•1Y~ıst1ı:m: ... m::1• ...... r .. W11lllllllr.-ı 

1 

.. rolog Dr. Kemal Ozsa 
idrar s:oll:ırı, deri \"C frengi hıt 

t:ılıl l:ırı mülelıassısı 

Tünelh:ışı l!:tıl,){ıl C'adf!eo;i :O: 
380 Dnrsa p:ıznrı u'>lı• -r .. ı ''2 

weez .. , •• ,, •• 
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KREM BALS MİN 
~ KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhht güzellik kremleridir. Gece 

i!;in yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu· 

st vazo ve tüplerde satılır. 

1NGIL1Z KANZUK ECZANE· 

St BEYOGLU • lSTANBUL 
·llP.l:!ıımm::!l:IDIHIClm M *M 

75 
43 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disracelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 1rslyetin temleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 Estetik 25 . -

610 
Bu eerlnln fiııtı eıo ku~tur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4 .88 kurşun 

l .88 kuruşu peşin alınarak mUte. 
haklal ayda birer lira ödenmek 
fizere llç taksite bağlanır. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11·20 ikinci ıeri K.r. 
11 Gorio baba 100 

12 Dellliğin psikolojisi 50 
13 İlkbahar selleri 15 

14 Engerek dUğtlmU 60 
15 Rnsln kUlliyab m 75 
16 Samimi Saadet 50 
17 İstatlstlk 30 
18 Çocuk dilşUrtenler 60 
19 llim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • . 

530 
Bu serlnln flat.ı 5.30 kuruotur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 lskon. 
to yapılır. Kalan 4.24 ku~un 

l,24 kuruı:ıu p~ln alınarak mUte· 
hakisi ayda birer llra ödenmek 
Uzere Uç taksite sağlanrr. 

üç silahşörler 
KDtaca 

haızoır~ando 
Okuyucularımız 

matbaamıza uğrayıp 
a~abilirler 

"":"\...,,.. '1.;l J • • ~.... ~~ • t .. . • . •• . ,. . 

:: :::uac:::::r.: ::::r.::::1:: :::::: ::-.ıx::: :: 

I~ N e c ati P a k ş i U 
.. o· :: H ış doktoru ;: n Paznrdan manda hergün sa:ıt ii 
~ O dan nkşaın 18,30 za kadar has· ı .. 
: ' tıılarını kabul ve teda,·I eder. 
P Arlre~: r.ıato Tünel meydanı ı 
: l rr~anr rıı rtde~ı ba~ında 112 n 
· .••.. .r No. lı nıua3·enchane.-c::r.H 

HABER - '.Ak§am Poıırııuı 11 

Almanyada ,.aprlan n 
eallamlığı bütün dün • 

' yaca tanmm11 800 de

fa ~almakta bozulma • 
dığı tccrUbe ile sabit 

olan 

POLYDOR 
PIAkları 

BELKtS PLA TIN BAYAN NEDİME BlRSES 

8 
incit il sözilm · (karncığ. A B • ld ili.. d 

05 f k ) 06 I r:ı.yrı ım g um sen rn 
~ar 1

1 
k CU k k ) Kalk gidelim doğlaro ,en anca şa şar ı 

BAYAN NEVZAT ÜRGÜPLÜ REFİK BAŞARAN 

Şiddetli hicran ile Rast ga· ~ıı senin adın Emine 

8052, .. 1 .. ~<c!, T- ··-> ! 8060Amnn Aııoh ... emı,.ın .~cva ur .. u 
BAYAN BELMA ! ZARALI KOÇUK HALİL 
Gözya~larım (U~ak şarkı) 1 

8054Saçlarının her teli JJfö:am · 8Q5S~encerende perde ben 
?ar. 1' l\aşların başko başka 

Oramofonl'nlardıın ısrarla ı~teytnlz. -· .................... 
Asipin Kenan 

Sizi soğuk algmlığmdan, nezledenı ıripten, baş ve diş 
ağnlanndan koruyacak en iyi ilaç budur. 

\:. .· ... •. . - . 

Cinsi 

Ni§asta Kola. 
Mobilya 

,, 

ismine dikkat buyurulması • "' J" • , • . .... • 

Mikdan Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira K~. Lira Krş. Şekli Saati 

18.425 Kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15.30 
13 kalem 2598 65 194 89 ,. ,, 16 
10 •• 384 00 28 80 .. •• 16,30 

I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve şartname. 
lcri mucibince yapılacak cins ve mikdarı müfredat listesinde 
yazılı 13 parça eşya ile yukarıda mikdarı yazılı Nişasta kola, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedeli, muvakkat teminattan, eksiltme şe
kil ve saatleri hizalarında gösterilm~tir. 

fil - Eksiltme 20-4-939 perşembe günü hizalarında göste. 
rilen saatterde Kabataşta Levazım şubesindeki alım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

IV - Şaratname ve listeler her gün sözU geçen şubeden alt. 
na.bileceği gibi resimler de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve :ıaatte 
% 7,5 güvenme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri. (2136) 

1939 RESİMLİ HAFTA 
Her nüsha · yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu . 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipctiz gaz'!tesi :lir 

Müvezz;lerden ısrarla isteyiniz !· 

N·Eci ERSES 
GALAT~ ZULFARUZ S. 

Ademi iktidar 
ve ~eq <®levşekDDğDne Kaırşıı 

o M·oe·· 
ilJılimılm!rl'Jilll• rabletlert her ettanede &raymn. P0tıta ku~u UM RonnoblnED••mmlllil 
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