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C. H. P. Meclis 
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grupu toplandı 

_ __...... .. ~ r:-• -- ~-- -- ,. 

~:ll>ı Velialıdinc lw' lmzctimız J?a. 
~'ita gondcrilcn düğıin hediyesi 12 
,radan mıirrkkcp bir tuvalet ta-
l'Q •dır .. Takımm ıi::crlerine altınla 
~le nıoti/lcri işlenmi§tir; her bi-
llıQ e Pırlantalarla süslenmiş kabart 
!fi tnonogranılar mevcuttur. Tuva
lttılakımı, kilidi, anahtarı ve kıılP- f 
de altın olan şıll bir mahfaza için-ı ) 

bulunmaktadır. 

Hariciye Vekili, 
siyasi hadiselerin 
akisleri hakkında 

malumat verdi 
Ankara, 18 (A.A.) - Cum

huriyet halk parti i meclis gru· 
pu bugün 18·4·939 saat 15 tc 
reis vekili Hilmi t:ranın reisli· 
ğinde toplandı. 

Söz a.lan hariciye vekili Şük
rü Saracoğlu, son hafta içinde 
cereyan eden siyasi hadiselerin 
akisleri hakkında geçen haftaki 
toplantıda \erdiği malQınatı 
itmam eden beyanatta bulundu. 

Bir çok hatiplerin suallerine 
tatmin edici cevaplar ,erdi ve 
hariciye vekilinin bu izahatı 
umumi heyetçe tasvip olundu. 

M Ll~:::Z:ZO:Z yço 

iııerasimle kaldırtldı 

Italyiı 
Balkan antandını 

dağıtmak 
istiyormuş! 

Macaristan, Yugosla~ya, 
ı1yşe Muazzezitı süslıı tabutu tıbbi yelilerin elleri ıislümlc, daire içi11de- Arnavutluk ve Yunanistan-

ki babası Mareşal Fevzi Çakmaktır , kk b" b k 1 [)·-. . .. .. c.a ı mure ep ır lo F 
ıger resımler ve yazısı 4 uncu sayfamızda tesı·s d'le k · • · e ı ce mış • ~H 

ÇERÇEVE 
Roma, 18 (A. A.) - Resmt mah-

filler, Macar nazırlarının ziyaretle
rine biiyük bir ehl'mmiyet atfet. 
mektedirler. Bu mahfiller bu suretle 

~~ 

-

Da;ızig ~erbcs' ., lıri Bn. Toprağın ölümü 
~ Arkada,nn Burhan Topral,'ln karısı Aytie 1\fonzzl'z öldü, Mareşal 
d•~'tl Çakm:ıf,'111 kızı.. Bunu S satırlık, kuru bir ölüm haberinden öğren· 
qı)(, DA ZiG 
h .... Ay~e lunucz. ııadecc i) 1 bir aile içinde ID1.'ydana gelmi , olrnmuş, 
, ~. orta 'asıflar el".io;lnden bir ins:ın olsa~ dı ona b:ıb:ısı, koca:ıı 

ıı: 1'endi 1 hesabına nh :ın yanar, hfıdi.,edc olm·rucularımın ı;:iilü önü-

iki memleket arasındaki bağların 
takviye edileceğini zannetmekte ve 
Roma - Berlin mihveri çerçevesi da. 
bilinde ve Romanın iradesinde do
ğu - cenub Avnıpası organizasyonu 
için müsbet neticeler ummaktadır • 
lar. 

Balkan antantını dağıtmak üzere, 
Macnristan, Yugoslavya, Arnavut _ 
luk ve Bulgaristandan mllrekkeb 
bir blok tesisi ltalyan politikasının 
hedeflerinden biridir. Roma, ltal -
yan - Macar görU§meleri sırasında 
Yugoslavya ile Macamtanı yakla§· 
tırmak emelindedir. 

H itlerin gıldönümü 
dökecck blr hususi ·et bulmazdım. 
llalbukt y e ~lttazı.eı: bir kahramandı. 

11 
<Aenç kızlığının en erken ~:ığlarmd:ı clğl'rlerlne yerleşen ı tırah 

11 
tı:rı., kıskacı içinde her gUn biraz daha sılmralı, deli bir fı~ık glbi yal. 

; lldsine alıkoyarak, saldırışl:ırına lıi!; ara 'crmiycrl'lt, yıllarca o 
tlll yoğurdu ki Ayşe Mua7.zcz bir kalıraman ol<lu. 
~Bu dllnyada, ameliynt m:ısalarınd:ı, kutUrüm sanılıılyelerlnde, ve. 
lıtg Yııtak~nnda dnh:ı nice ıstırnb k:ıhrıunıınları \ar. Şühretlerl bir 
~ta.ne koı,"Uşunu, bir mahalle kahhnnunı, bir köy ~cr~e,eslnt aşmıyan 
tıı l'Üz.lcrce 'c binlerce ı:lle-l<c e na7~"lrnn acaba \l c luaızezln hllln· 
~ğe değer fe,kalldellği nerede! 
~ ~'Unkll Ay3 Muazzu, fizik acıdan nıhunıı bir lı.annl çclı.ebtlmJ,, 

'lt dl ezayı m:ıoe\1 bir ln·a ,.c lslta marifeti haline gctlrebllmi~ , e 
Pten kurtulmuş, müstesna bir 3ahslyetU. 

~ll ~rk kadmhğr, onun ahlik ve idrak rüşdilc, duyu, nı dUşUnU~ de
ğile, meçhul fakat mevcut bir laym0 t unsurunu l<aybettl. 
\~-sc l\lunxzc.ıc, inanarak gittiği Allahtan gıırmn dilerim. 

Nr..rit> Fnzıl KISA 1<0RET\. 

hedigesimi olacak? 

Macar nazırları şerefine 
Musolini tarafından bir 

ziyafet verildi 

Almanya, Danzig ıneselesini kendi 
bildiği gibi halletmeğe haz1rlanıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Niyuz Kro· 
nikl gazetesinin tahmin ettiğine gö· 
re, Almanya, Danzig meselesini ken 
di bildiği gibi halletmeğe hazırlan-

Roma, 19 (A.A.) - Dün Venedik maktadır. Bu gazete Vat]Ovanın 

sarayında kont Telekinin §erefine azimkarane tarzı hareketine rağmen 
verilen ziyafet esnasında Musolini, serbest şehrin mukadderatı hakkın. 
bir nutuk söyliyerck Teleki ve Csa· da bir karar verilmek üzere Alman 
ldyi kabul etmekle memnuniyet duy yanın Polonyayı müzakereye davet 

(Devamı 4 ilnr.ıide) 'ettiğine d~r ıc:rarla b~zı avialar 

dolaşmakta olduğunu ilô.\e eyle· 
mcktcdir. 
Yıldönümü hediyesi 
Londra, 18 (A.A.) - Röyter 

ajansı Berlin muhabirinden aldı
ğı a§JLilıhlrt tıa1ça!J n~retmek. 

tedir: 
Resmen tekzip edilmiş olması. 

na. rağmPn civarda ısrarla. dola. 
f Devomı 4 rinciide) 

M. M. Vekaleti 
tarafından hazır~ 
lanan layihanın 
esasları nelerdir 

Ankara, 19 - Umumi ve kısmi 
seferberlik ilanı halinde ordu ihtı 
yaçlarının ne suretle temin edile 
ceği hakkında Milli Müdafaa Ve. 
kaleti tarafmdan, bir kanun layi .. 
hası hazırlanmıı ve Meclise sev 

kodilmiıtir. Layihanın hazırlanışc 

sırasında, uzun senelerde elde edi 
len tecrübelerden ve yabancı mem 
leketlerdeki buna mümasil kanun 

lar üzerinde yapılan tetkiklerden 
istifade edilmiıtir. 14 fasıl ve 71 
maddeden mürekkep olan Iayih:ı 
nın en mühim kısımlarını yazıvo 
ruz: 

1 - Genel veya kısmi sef erbc• 
lik halinde ve levkalade hallerde, 
yapılacak seferberlik hazırlıklari • 
le kıt'alarm teecmmüleri esnasın • 
da alelade vasıtalarla elde edile .. 
miyen bütün askeri ihtiyaçlan ve· 
ya hizmetleri bu kanunun hüküm· 
lcri dairesinde vermeğe ve yapma 
ğa her şahıs borçludur. Bu mükel 
lefiyetlerin Türk topraklarınır 

hepsi veya bir kısmı üzerinde ya. 
pılmaıına baılanma zamam tcıa 
Vekilleri He.yeti tayin eder. 

2 - Bu kanunun 20 nci ma.dde. 
ııinde yazılı istisnalardan başka 

(Devamı 4 üncıidrJ 
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Otobüs yolsuzluğu davası 
28 Şahidin dün şehrimizde 
istinabe yoluyle ifadeleri alındı 

Hemen botun şahitler Muhittin OstUndağla Ekrem 
Sevencan1 ittiham eden izahatta bulundular 

Bazı otobüsçülere yolsuz bir şekil· leri halde benimkini vermediler. 
de ruhsatname \ermek, bazılarına Daha sonra otobüs cezalan affedil
da vermemek suretile memuriyet di. Ruhsatiyemi verdiler. Fakat ba~
vazifelerini suiistimal suçundan, ka hatta çalı~azn ıaıımıeldiiiı'.ti 
temyiz mahkcrne::ıi dördüncü ceza söylediler. Ada hanında Kadri a~ 
dairesi tarafından muhakeme edil· dında birisinin para mukabilinde 
mekte olan eski İstanbul vali ve otob~ i~erini hallettiğini İ§İttik. 
belediye reisi Muhiddin Üstündağ, Ben Kemal adında birisine otobüs 
belediye reis muavini Ekrem Seven. satmı~tım. Kemal para mukabilin· 
can, heyeti f ennfye müdürü Hüsnü, de Kadri vasıtasile iıini hallederek 
varidat müdürü Neşetin yapılan Eyüp hattında otobüs işletmek üze
muhakeıneleri sırasında, Istanbul· re müsaade aldı ve o hatta çalıştı. 
da bulwıan 60 ı mi.ıtecavi2: şahidin :\1ülkiye müfetti§leri gelmeden ev
dinlen~lme.si lüzu.mlu görülmüş, bu· ı \'el ilk defa Muhiddin Ustündağa 
ra adlıye ıne talımat yazılmıştı. müracaat ettim: 

Asliye birinci ceza mahkemesi - Şimdilik bu iş kalsın çık dışa. 
dün bu ~tleri clinliyerek, istina· nya dedi. ' 
be yoluyla ifadelerini almıştır. Şahit Emir Hasan: 

Mahkemede ma.znwı Muhiddin - 931 senesinde Sirkeci • Bakır-
Ustündalm vekili Kenan Omer de köy hattında dört otobüs işletiyor· 
bulunnwıtur. dum. Yeni bir otobüs almak üzere 

llk phit elektrikçi Dursun Yola. belediyeye müracaat ettim. Pl!ka 
gelmez 1\1 ifadeyi vermiştir: numarası mukabilinde 9 5 lira ver. 
.- M~wılann hepsini tarumn. dim. Bir tilrlü otobilsün 'ruhsatiye· 

Bır ltln bır ar~d~ Ma~ • Be- sini alamadım. Şiklyet için mütead· 
yant hattına o~b~s ılletecektı. R~ dit defalar Ustündatın dairesine git 
satname ~ ıçın müracaat ettik. tim. .Fakat i~eriye giremedim. Ni. 
G~erce ıı uıad~. Benden sonra hayet bir kurnazlık düşündüm. 
mü~t eden bir ~lannm oto· Baıımı traş ederek pehlivanım, di· 
büslen .ıtlemele başladı •. Sonra ba. ytttk belediyeye gittim ve bu saye
na Halil adında resmt bir memur de Ustündaiın yanma &innele mu. 
geldi. ~.adında bi~si~n bu i~ vaffak oldum. Fakat konuşunca oto· 
h.alledeceti~. al~~ lira .ıle bu ı· büsçü oldulumu ölrendi Ye dışarı· 
§in yapdabılecelinı söyledı. Evra· ya kovdu. Komisyoncu Kfdri va. 
kım aylarca varidat mQdürü Neşe· utasile bazı kimseler para mukab"· 
tin dairesinde kaldı. Kendisine mü. linde istedikleri hatlardan ruhsat;· 
.racaat ettilim zaman, müfetti,Ier ye alnuşlardır. Kadrinin aldığı pa. 
buradan &itmedikçe i~in halledile· ralan kime verdiğini bilmiyorum. 
~ni söyledi. Ben müfettişler Bundan malQrnatun yoktur.,. 
gelmeden ewel de belediye muavini ;·Jhit Kamil otlu Ibrahim: 

~ufa i~da ver~im. ~vrakı. takip - Eyüple Keresteciler arasında 
~~belediye daırelenne. ıırm~ işliyen otobilsümiln, ruhsatiyesi a
ımkln bulamıyorduk. Polisler bw lmdı. Somwuaatilt atftıımlbeıe mn-
m,in ·~· M~-:'1.n ~~f ruh racaat eftim. Bu defa E}rfip hattın. 
samsnnenin. verilmesı ~çın ıstıdamı da çalışmama milsaade etmediler. 
havale ~tili ~~· vandat müdürü Halbuki Eyüp hattı için benden 
Ne,et bir türlu ıstıdamı muameleye 90nra müracaat eden müteaddit kim 
ko~dı.,. selere ruhsatiye veıilmi~ir. Bele-
Şahit ot.obüsçü Multafa: . diye varidat mUdürü Neşet benim 
- Mamunlan tanının., dedı, be- müracaatlanmı reddetti. Sonra mül 

nim bir otobüsüm vardı. Ruhsati· kiye müfettillerinin otobüs i~i hak· 
yesi ~e. v~. Motörünü .. detiıtir. kında tahkikat yaptıklannı işitince 
~ ıçın m~ almak ~re ~ diğer iki arkada§ımla beraber mü. 
}~yede muavın ~reme ıstıda ıle fettiıJ.ere tidip ıik~yette bulundUk.,, 
~ur~caat ettim. istidamı kabul et· Şahit Bahaeddin Seyhan: 

ti. ~ır ~Y. IODt'& da o!obilsQmiln ruh· - Mülkiye müfettitlerine verdi-
sa~yesım al~ar. ~il.ahare ben m~. iiın istidaya illve edecek bir sö· 
tö~a ~ ett~r~ ~~e ruhsatı· züın yoktur. Sirkeci • Bakırköy hat. 
>:enu gerı almak ıçın muraca~t et: tında iıliyen otobüsümün, fazla yol· 
tim. F~at bu .defa . ru_hsatıyemı cu alması yüzünden ruhsatiyemi al
vermediler. Vali Muhiddın Ustan- dılar. Kemal adında birisi \.-asıta. 
dala müracaat etmek istedim. Fa· sile bu otobüsüm için 300, diler bir 
kat .içeriye bırakmadılar. Sokakta otobüsüm için de beş yüz lira vere
verdilim arzühalimi de almadı. Son ıU nıhsati'-·e aldım. Bu ruıraJar Ka-
ra da amihalimi taahhütlü olarak ,, _. 

ra Eftimo~luna verilmi~. Maçka -
posta ile Muhiddin Ustündağa yol· Beyazıt hatundaki üç otobüs ruh. 
'8dım. Aradan bir sene geçtiği halde satiyesi için de Ada hanında Kadri 
lliçbir cevap çıkmadı.,. vasıtasile para verdim. Böylelikle 

Otobüsçü Mustafa istidasının Mu otobüs ruhsatiyesi için 700 lira har
hiddin Ustündal tarafından alındı- cadım. Sonra Kadri bizi çağırarak, 
ima dair posta.hanenin teslim ilınG otobüs ruhsali)·esi almak üzere kim· 
haberini ve ıönderdili istida sureti· 9eye para vennedllimize dair biz· 
ni mahkemeye vermi3tir. den imzalı bir kağıt aldı. Sabur Sa. 
Şahit Mustafa Gillseven de ~unla. miye verilen parayı kendi elimle 

n ~lemi~: teslim ettim. Sonra müfettiJler ge-
- Eyüp • Keresteciler hattında lince Jildyet ettim. 

otobüs illetirlm. Bir gün bilet ku· Şahit Rifat: 
tusunda uç çeJit bilet bulunması 11· - Otobüslerimiz vardı. Evvelce 
mnıelirken iki ~t bulunduğu ile. Izmirde işletiyorduk. Sonra 1 tan· 
ri sürülerek otobüsümün ruhsatiye· bul belediyesi muhtelif hatlarda o· 
sini ıeri aldılar. Halbuki bu bilet· tobüs i§letmeğe karar verince, kar. 
leri bize veren belediye idi. Aradan de,im Ethem lstanbulda Sabur Sa
bir müddet geçip de otobüs cezalan mi ile ortak olmuşlar, Kurtuluş • 
affedilince tekrar mütacaat ettim. Beyazıt hattında 12 araba işletmeğe 
Fakat o hattın dolduğunu söylıye· başladık. Sabur Sami ruhsatname 
rek nıhsatiyemi geri \ermediler. almıştı. Buna mukabil de her ay 
Halbuki benden sonra müracaat e. kendisine beş yüz lira vermek şarti
deıi diğer birkaç kişiye ayıu hat i · le mukavele yapmıştık .. ,. 
çin ruhsatiye verdiler. Ben mütead· Bundan sonra, belediyeden oto. 
dit defalar biuat Ustündağa mü· büs ruhsatiyesi almak işlerinde pa
racaat ettim. Fakat bir netice çık. ra alıp tavassut ettiği söylenen Kad 
madı. ri dinlenilmiştir. Kadri demiştir 
Şahit Ali Peksoy: ki: 
- Kerestedlerle - Eyüp arasında - Bence mamwılardan hiçbiri 

Aobüsüm ı;aJ.ıaıyordu. Bir gün ~- memuriyet vazifelerini suiistimal et
... ld }den fazla alması yüzün- memislerdir. Bazı şirketlerin ve eş· 
den rulmtlyemi aldılar. Sonra baş. hasın resmi dairede işlerini takip 
kalannm nıhsatlyelerini iade ettik- ( Dtvam• 5 iffride). 

Dün otobü! mu1ıakmıtsi irin istina bt su1ttile dinlenen şahitlerden ikisi ' 

Yeni çıkarılacak 
posta pullan 

Amerika istiklal bayramı 
hallrası pulları 
hazırlamyor 

Amerika latiklllinln 150 inci yıL 
dönUmU milnuebetlle Türk hUldl -
metinin dost B!rlefik Amerika dev
letlerine bir cemile olmak üzere te· 
davUle çıkarmafa karar verdiği pul 
lar için açılan müsabaka neticelen. 
mit ve pulların buılmaııma baılan. 
Dliflir. 

Altı •eriden mUrekkep olan pul
ların 2,5 ve 6 kuruıluk olanlarında 
Ustte ikl ay yıldız arumda ''Tür
kiye postalan" ibaresi ve kuvvetli 
bir elin tuttuğu bayrak direği Use

rinde parlıyan bir yıldızla iki tara.. 
!a açılnııe Türk ve Birleşik AmerL 
ka devletleri bayrakları ve en altın 

JUü'U'~~ 
Cumhur reisimiz 

Hatay Devlet 
Reisini kabul etti 

da da "Amerika Birleılk devletleri Tayfur Sölmıen ve Abdurrahman Mtlek Ankara istasyonunda 
lstikli.linin 150 inci ;>ıldönUmll ha-

tırası,, ibaresini ta§ıyan bir §ekil, Ankara. 19 _ lki &ündür §ebfiınizde bulW).an Hatay Devlet reisi 
3 v-. 1~ ~·~~ ~Uezıı\e. ~ 5ayfur Sökmen :ve Ba vekili Abdurrahman Melek dün saat 15ıde Cum
ka lıarıtasmm uSilinde gene a ve hurreısimiz 1 mcc ınonu tcıua1tm.ıcuı hcıuuı ~~·~ı"IDt ... 
yıldızlar arasında "Türkiye postala· ' ' 

rı lliareıl,, ile Amerika harttaıın ve k k . e 
iki tarafında Türkiye cumhürrMsi Esrar ve 0 .:.10 !amet lnönU ile Amerika cumhurre. U. 
isi Ruzveltln resimleri Ye altında 

da gene ayni ibare; 8 ve 12,5 ku. 
ruşluk pullarda da ayni ibare, m"t&· 
11nda Amerika haritası, iki tarafın
da da Türkiye cumhuriyetinin ve A
merika Birletik devletlerinin banile 
ri Kemal AtatUrk ile Corc Vaşing. 
tonun reılmleri bulunacaktır, 

Yenl pullar bir mayıstan itibaren 
tedavüle çıkacaktır. Poııta umum 
mUdUrlUğU bu pullardan evvelce 
yazdığımız gibi 100.000 seri butır. 
mağı karar altına almıştı. Fakat 
sonradan seri adedi 250.000 e çı-
karılmııtır. 

Et fiyatlarında 

ihtikar mı 7 
Halk kuzu eti almaya mecbur 

Son &llnlerde plyuada bazı et -
ler üzerinde darlık ve bazılarında 
da fiat lhtiklrı ıörUlmeğe bqlan -
mııtır. 

Mevsim dolayısiyle en çok kesi _ 
len kuzu etlerinde narh olmaması 

kasaptan flatlar üzerinde istedikle
rl rlbl oynamafa ııevketmektedir. 

Devlet .ılraat ljletmeleıi kurumu. 
nun da kesimi durdurması bu yolda 
daha çok !ırsat vernıJıtir. Bilhuea 
narba tAbi olduğundan koyun eti 
hiç kesllmemckte, kesilenler de ö
tede beride kuzu diye satılmakta

dır. 

Piyasada kuzu etinden başka et 
bulanuyan halk da mecburen paha. 
lı da olsa bunları almaktadır. AlA
kadarlar bu yolda tahkikata bqla. 
mı!}lardır. 

Jandarma telefon 
şebekesinin ıslahı 

latanbul vlllyetlnln jandarma te
lefon eebekeaJııin mlab ve tenli vt
IAyetçe takarrUr etmittlr. Jandarmll 
telefonları mükemmelen çalışır bir 
hale getirileceği gibi şebeke biltün 
mevkiler arumda genişletilecektir. 

Kullananlar ve satanlar hakkmda ceza 
kanunumuzdaki maddelerin değiştirilerek 
şiddetlendirilmesi yolunda hazırlanan 

Layiha Meclise verildi 
Ankara muhabirimizin bildirdiği· ı ve devletin inzibat ve asayiıile mü· 

ne göre Ceza kanunwıun bazı mad· kellef olanlara ve mevkuf ve mah
delerinin deliştirilmesi yolunda hü- kumlara satanlar, tedarik edenler, 
kumetin hazırladığı layiha Meclise verenler ve kullanmağa teşvik eden· 
\·erilmiştir. Bununla kanunun 159, !er hakkındaki cezaJarın üçte birden 
160, 403, 404 ve 526 mcı maddele- yarıya kadar arttınlacağı layihada 
rinin değiştirilmesi istenmdttedir. tasrih edilmektedir. 

Türklüğü, Cumhuriyeti, hükfunetin Kanunun i.mmenin nizamına mü· 

şahsiyetini alenen t~if v~ tahkir teallik kabahatler kısmında arapça 
edenler hakkında tatbik edılecek ce- . 

öst dd "lcra Mües . ezan ve kamet okuyanlann yedı 
zayıl g. ~eh~ ~il~ A eye ed'ld'W. .b: \ günden üç aya kadar hafif hapis 
sese en,, ı.a ırı cıve ı ıgı gı ı . 
s ar ve kokain gibi maddeleri izin· ı cezasile cezalandmlacaklan tasrıh 

e r ı d'l . r 
siz memlekete sokanlarla, izinsiz e 1 r.:ıış ır. 
satanlar hakkındaki madde de ge· -------------
nişletilmiş ve şu hlikümler iHlve e
dilmiştir: 

"Bu suçları işlemek maksadile 
bir teşekkül vücuda getirenlerle, i
dare edenler bir S("neden dört sene
ye, mücerret böyle 'bir teşekküle in· 
tisap edenlere altı aydan iki sene· 
ye, teşekkülü vücuda getiren veya 
idare eden!erle te~kküle intisap e· 

denler, ayni zamanda bu maddeleri 
hariçten gizli getirerek gizli satacak 
olurıarsa dört seneden yedi seneye 
kadar hapı;.e mahkum edilecekler-

Ankarada Demiryolları 
binasımn temeli kazıhrken 

Ham petrol 
bulundu 

Sondaj yapıhyor 
Ankara, - lstasyon civarında in. 

ı.şa edilecek olan devlet demiryolla
rı umum müdürlüğü binasının temel 

kazımında bir noktada ham petrola 
dir.,, raslanmıştır. Bu vnziyet Uzcrine ma 

Bu maddeleri mektep talebeleri den tetkik ve ara~a enatitUsU bu, 
ile ordu ve donanma mensuplanna rada sondaj yaptırmağa başlamıştır. 

VEF.A T 
Bilyilk Erkinıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak'lll keri. 

ırıesi ve Gli7.el Sanatlar Akademi si roüdürU Bürhan Toprak'm re. 
fikası Bayan AyŞe Muaz.uz uzun zaınandanberi müptel& olduğu 
hutalıktan kurtulamıyarak 17-~939 pazartesi gUnü saat 22 de 
rahmeti rahmana ka vtqmUftur. 

Merhumenin cenauıi 19 Nf san 939 çar~amba günü saat ll.30 
da Gillhane hastanesinden kaldtnlarak namazı Beyazıt camiinde 
kılındıktan sonrır EyUpteki ai~ makberesinde ebedi istif.abat,ıA
hına tevdi olunacaktır. (2666) 

Belediye meclisi 
Dun toplandı 

Şehir meclial dUn aaat beıte bl• 
rinci reis vekili Necib SerdenıeÇtJ,. 
nin bagkanlığmda toplanmıttır· J(olS 
servatuvar bUtçeal tetkik hesab f!J• 

cUmenlne, şehirclllk mUteh..-ı 
Proııtun. mukavelesinin uzatıl!dl' 
hakkındaki teklif kavanln ene~~ 
nine, Kadıköy sebze hlllnin taJD"" 

için bUtçeye tahsisat konuııos" 
hakkındaki teklif bUtçe encumııd " 
ne, Sultanahmet hafriyat ıah~~ 
da yapılacak istlmllk bakknı~ 
teklif millklye encümenine ha~ 
edilmlttir. 

İç yağlarının ~mbalij klfıt1"1 
içinde satılmasının uygun görUllll"' 
diğine dair mUlkiye encümeni nıas· 
batuı kabul edilmiştir. 
Diğer bazı evrak ve tetkikler ~ 

llkalı encUmenlere havale edildik "' 
ten sonra maarif mildUrlüğUniln .,,
lediye reisliğine gönderdiği bir td
~ere okunmu,tur. Bunda köy mu .. 
allimlerinin 932 ııeneaindenberf l"' 
diy~ edilmemiş olan mesken }>edel• 
lerinln bu sene verilme& için bil~ 
de tasarruflardan inıkln olabilece.. 
fi bt\t!trHiyordu. Bn tezkere bftt~ 
~ucwııcuu1tı uıt.vıue eUlimıııu.r • .u.;ı.· 
dan ııonra 55 imzalı bir takrirle f 
bin ıehidin yattığı Edirnekapı~ 
Şehitliği yeni baştan ihya eden ce• 
miyete 5000 lira yardım yapılmall 
istenmlttlr. 

Mekteplerde 
Ders kesimi ve imtihan 

gilnleri 
Vlllyet ilk tedrisat mecllal dOSI 

vali muavlnl Muzafferin bapuJ.rll 
altında bir toplantı yaparak okulla"' 
rın ders kealml ve imtihan ıUnlerl 
ni ve yeni tedris yılmda derale,. 
ba§lama ııaatlerinl teıbit etmlfdt· 
Te.ııbit edilen ıekle göre k&y oınıJ.. 
lan derslerini on Uç .mayısta ır...
cekler ve imtlhanlarmı 20 ma~ 
kadar yapacaldardır. 

Tam devreli köy okunan 2'1 Ma
yısta ders kesimi yapacaklar ve bil" 
tlhanlannı 5 hazirana kadar ta • 
mamlıyacaklardır. 

Kaza merkezi ve ıehir reamf, hU.. 
sus! TUrk ve ekalliyet okullan ıs 
Haziranda ders kesimi yapaeakl&r, 
26 Hazirana kadar bntihanlarmı ta .. 
mamlıyacaklardır. 

939 • 940 tedrisat aeneal için d• 
okulların açılma zamanı 18 Eyltll 
de olacak ve 25 EyUlle kadar kaY" 
dıkabul yapılacak, 25 EyUllde ~ 
derslere başlanacaktır. 

-0--

Baş öğretmenlerin 
makam ücretleri 

tesbit edildi 
llk okul baş öğretmenlerinln aı

retmenllklerinden başka aı&caklatı 
bat öğretmenlik makam llcretıeıi 
talebe adedine &öre teabtt edllmJI.. 
tir. 

Talebe mevcudu 200 olan okul .. 
!arda bq öğretmene 10 Ura, 20ı 
den 400 e kadar 12 lira, 401 deJI 
550 ~e kadar 1-i Ura, 551 den '100 • 
kadar 15 lira, 701 den yukarı taıe.. 
beııi olan okul bat öğretmenleri d• 
18 lira ncret a1acaklardır. 

Yatı otullan bq öfretmenlerl 'iJ 
lira, yarbaşöğretmenler 15 lira, ın• 
arif memuru baş öğretmenler de 
baş öğretmenlik vazifesiyle birlikte 
20 lira al,.c:jl][lardrr. 
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Bu yaz, 
1 1 

ıçın 

ruf QQ 'UI ~ 01!1 ;;ı,;;r~t:1;i~ C?bi ~ 

buz buhranı olmaması 
tedbirler alınmıştır 

Haziran, Temmuz, Ağustos aylannda sarfiyat 4832, 
diğer dokuz ay içinde sarfiyat 2867 ton 

buzdur. Bu şehre kafi görülüyor -
Kopuz 

İstanbul belediyesi, bu yaz bir 
buz buhranının hasıl olmaması v& 
bütün şehrin tam ihtiyacını önli~ e-
bilecek şekilde tevziat yapılabilme
si ve ayrıca yalnız yüz paradan sa
tılabilmesi için şimdiden tedbirler 
ittihazına ba~!amış bulunuyor. 

S o: IÜ~lerde fikir, ilim, sanat 
heııı •e"ı'cınuaları tolaldı. Hiç $Üp_ 
)iııı kl h nıı~cek bir hal. İtiraf ede
hıtıua eıısıni takip edemiyorum· 
lerııı.ı r~ııın heni alAkadar etmiyecek: Buz fabrikalarının istihsalatı, mü 
lııtı ~- tlerinde benim anlıyamıyaca 
b ' ..,,"ki · essesatı resmiye ve sıhhiyeye mee-
tıluııac ı. ne varamıyacaAım yazılar kl k b 

1 1 

" 

tinden aııını daha ilk sayının fihris_ canen tevzi v~ na· etme ve a ı c 
caıı111 'h~uharrirlerinin kimler ola- tacirlerine kilosunu bir kuruş yet
tuııı, 0 '

1diren ceh·elden hissediyo- miş santimden vermek gibi şartlarla 
tlıı. ha~ııların tla memleket irfanı i- bir serbayıin dört sene müddetle ta
Dlllıaaııı ırıı Ye gayretlerinin mübarek ahhüdü altına verilmiş bulunuyor. ı. 
~ .. 1 lenıenni ederim. 
~ ar:ın °n be$inde, mecmuaları_ Bu yılın sonunda bu taahhüt 

' 

iti eGk ~ına lıir de Kopuz karıştı. A· müddeti bitmiş bulunacaktır. Mu· • 
ozaıııar oşuına gitmişti: Kopuz, Türk kavele ahkamına göre bu serbayi, En sen r.:.ndmanı •ünde 125 ton buz çılcamağa elveriıli ttıı, k ınııı çalgısı, rübabı. "Deli o- • labr ·1uı~ ı.-ı 
h'!lde oupz elde, - Dolaşıyor beltle muhtelif yerlerde ve şehir içinde O- bir görünüı 
llııı ~···· Allına bakıp da o mecmua· tuz buz deposu bulundurmağa ve 
~~e:.~·r.aıarını bilhas~a şiire tahsis 1 bunlardan teferru eden buz şubeleri nezdinde tahkikat yapılmıştır. Al., halka yüz paradan vrebilm:!si için 
hı. ııını sann t G · · · d 1 •Co)( ırş ım. erçı ıçın e açmağa mecbur olduğundan, s· :lığımız neticeler, bunların hiçbir bir kuruşun bin santime taksimi 
~~nin~:~~mekelter B TarD; fkatkatR~sıl 

1 

tanbulun her yıl olduğu gibi bu yıl asla istinat etmiyen birkaç buzcu· gibi bir hesap esasile buzun kilosu. 
""llıı . ee,ayooru::ı . . ·I · 

11
. 

l"'ıtı.ı llluhtelıf sahalardaki çalışma_ da bır buhran karşısında ka.rnaması nun çıkardığı bir şayiadan başka nu serbayie bir kuruş seyız yüz e ı 
•ııı.. •1 deiıa'sını bildirmek olduAu için tedbirler ittihaz edilmiş bulu· mahiyette olmadığım gösteriyor. beş santimden vermektedir. 
il yl ll'or 1 1 

Q bir · lk sayıda Bay Rıza Nur' nuyor. Belediyenin muhatabı olan serba-
llııl( ... llıakalesi, iki manzumesi, Xa· · k l 'b" h · "ht" 

11.ern 1 ş· d" k d b ak d yı mu ave e mucı ınce şe rın ı ı· .lıııı b· a isimli eseri hakkında u- ım ıye a ar, uz per en e o· . k . . h 
.,, ır tahrı B 1 d b k 1 rak .. k t .. b uk k I yacını tcmın edece vazıretı azıı-.. ıh G·· · ı var. un ar an aş ·a a uç uruş an, uç uç uruŞ- ki .. 

1 
f b 

1 
Ak . 

li,,1111 °k Alp'ın Türkrüluk Fikirle_ ta t 1 akt d Fak t h" lama a muke.le u unuyor. sı e b ~ n sa ı m ay ı. a a ıren . ( hed"l . -ı.. 
d, Cıı· ~ alısedcn Bay Nejdet Sancar H f k'J k .1 d t b"t halde mukavelenın es ı mesı ~ 
de "e 1t~n Gükalp"ın adını iki kelime_ . e~~: .1 ve 1

. e arar~~ e ~s 1 e· tabii olacağına nazaran beledire, 
ile...._ ıı.1tin kendi adını Nejdet şeklin dildıgı vcçhıle buz bilakaydu .·şart yalnızca s:.rbayiin bu noktalan te
''h hni Jile - yazmış? bir türlü her yerde perakende olarak kılosu mini rnuyacehesinde bulunmakta
'6l'~•~adım) makalesini11 altına 

1 

yüz paradan satılacaktır. 
~l)ııı. .. ~r ~ıot iltıve ediyor: "Bir çok . . .. . dır. 
lııt --u~ sınıalnr yetiştiren Türkçü- lkıncı eller bunu laahhut ederek Alakadar resmi makamatın teyit 
~lıı~bu~·i.ık is!nıleriııcfoıı .. blr~si ~e buz satabilmek vaziyetindedirler. ~ttiğine göre böyle bir hal tahaddüs 
c:ij ı,,._ ~ tlur. '1aııyan Turkculerın Buz istihsalatı yaz aylarırida daha edı :. Cünk''• her tji 1 .. tedbir..lt-

lJıiTı's~i' ·k 1 ~ · · · · · ' ........ c:ı, n.ı~ ... , ıa.11 ı1r111uı:: ucına a7; uı:- tın~difmiş· .guTrinm~t~ ve ou.,f a. me azım dır.,. 
la111t l' l>oktor Hiza l\ur'un ılc/ıa'suıın ı maktadır. !er gerek iktisat müdürlüğünün ve 

titr, ~a~ına hi~~ir il.i~a~ımız yo~- Ezcümle haziran temmuz, ağus- gerekse belediye teşkilatının daimi 
haıe llrkıyede sunnetçılıılı fennt l.ıır ' . nezaret ve kontrolü altında cereyan 
"' &ı ~etirınekle iktifa etmemiş, mm tos .aylarında buz fabrikal~r~~m 

Aradaki fiyat farkı serbayi ile i· 
kinci derecede bayilerin hisselerim' 
taksim olunmaktadır • 

Gene alakadar makamatın verdi· 
ği izahata nazaran, Bu yaz herhangi 
bir suretle bir buz buhranı mevzuu 
bahs olamıyacağı gibi, buzun yüz 
paradan fazlaya satılmasını intaç 
edebilecek bir vaziyet de mevcut 
değildir. Maahaza her ihtimal gö

zönüne alınarak bu iş üzerindeki 
g~ "• ~ilı:1c.at...artt~r. 

Zaten so~uk haya dolaplannın 

memlekette çoğalmış bulunması da 
kısmen buz ihtiyacını önliyebilmek
tedir. ltl'ııı~a~et sahalarında da varlık gös- sarfıyatı 4892 tondur. Halbukı dıger etmektedir. Belediye idaresi, buzun 

i11q '>lır. Hele sanate olan hizmeti dokuz ay zarfında bu miktar ancak ---------------------------

Socu~ edilemez: bir zarııanlar Sinop 2867 ton oluyor. Yani umumiyetle Devlet Demiryolları Almanyaya teslim 
)t)o lnrının, mahallede kaydırak · -
!ıtr~ birdirbir oynarken Yerdi'nin o_ senevi ıhtıyaç 77-;,9 ton tutuyor. yüz lise mezununa kil OSU 25 kuruşa 
OiJe arından parcalar SÖlleınelerini Buz fabrikalarının bütün maki. iş verecek turfanda çilek! 
•111? le~i~e çalışmıştı. Niçin olma· nelerinin en son hızla verebileceği 
)e) Dutun çocuklarınırı Rigoltlto randıman günde 125 tondur. Nor· 
11111a ~r~viata havalarını SÖ) ledikJe· 
lıeıu duşunün, hic şüphesiz siz de mal randıman 80 ile 120 ton ara· 
lltı, ~ iibi hayatı Se\'meAe ba$larsı_ sında bulunmaktadır. 

Devlet .demiryolları idaresi, lise 
mezunu gençlerimize iyi bir istik
bal hazırlamak için büyük bir mü
sabaka imtihanı açmağa karar ver. 
miştir. Bu karara göre devlet de _ lıJt aten .tyda'nın bir parçası: "Ar- Son günler zarfında buz satıcıla

l'e ·~\'aş bitti, ey ıen :ırkada~ ... ., tli_ n arasında bazı dedikodular görül. 
'lti~.lcni) or; bilmem onu da H:ıy miryollarmm istasyon ve gar işle-

!! ?olur mu tercüme etmiştir. müştür. Ezci.!mle, fiyatın azlığın· rinin muhtelü ihtisas şubelerinde 
)ot ay niza Nur tercümeyi pek sevi_ dan dolayı kendilerine fazla kar çalıştırılmak üzere yüz genç alına -
Jı.ıe' ı°. katlar ki Namık Kenıariıı şi- kalmadığı ve ya tamamen karsız caktır. Askerliğini yapmış lise me -
~at{ nı bile türkçeye tercümeye satmak vaziyetinde bulundukları 
ııu11 tııı,. Bakın "\'atnn kasitlesi., o· gibi bir şeye istinat ederek buz 
Jıaı kaıenıintlen geçtikten sonra ne 

t IJeliyor: satmaktan vazgeçecekler gibi bir ha 
Go,.- ber şayi olmuştur. Bu vaziyet mü· 
C,~~P lııiU cıkmıı dii:mdtn billüıı, nasebetile, şehrin tam yaz içinde bir 
~'reı eli~. lıükıimet dcnw ııtsnetltn. denbire buz satılmaması gibi bir 
1(0P bo11te olm11ştu arlık bugün. 

ek deı•ri,nıııkbııl köpeklik dtııtn.. hale maruz kalmasının tevlit edece· 
lıa 1 ği netayiç dikkate şayan görülmü~ 

l!;ı,, Ye devam edip gidiyor. \'anı d 1 
ın; ~ız~ Nur, Namık Keıual'in bü_ ve keyfiyet etrafında alaka ar ar 

zunu gençler arasından seçilecek o. 
lan bu yilz memur için devlet de _ 
miryollarının başlıca merkezleri bu
lunan yerlerde bilahare tayin edi -
lecek bir tarihte imtihan yapılacak
tır. 

Devlet demiryollarının, Ankara, 
Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Ba. 
lıkesir, Haydarpaşa, Sirkeci, Kayse. 
ri, Erzurum işletme müdilrlüklerile 
Mudanya ve Erzurumdaki işletme 

amirliklerine bu şartlan haiz genç
lerin müracaatlarını kabul etmek 

Son günlerde Almanyadan muh
telif firmalar Türkofis İstanbul şu-
besi ve ticaret odasına milracaatıa 

Tilrkiyeden çilek almak istedikle -
rini bildirmişlerdir. 

Alman firmaları Türk çilekleri i. 
çin Alman huduqunda teslim yüz kL 
losu için 50 mark yanl 25 türk lira
sı fiat vermektedirler. Yalnız bu çi
leklerin iyi kalite olması şarttır ve 
bu fiatlar ilk haftalar için yanl Al-
man çilekleri piyasaya çıkıncaya ka 
dar mer'i olacaktır. 

Alakadar ihracatçılarımız bu fiat 
ları Almanya için pex az bulmak _ 
tadırlar. 

-o--

Meteoroloji istasyonu 
takviye edilecek 

hırı llSıdesini, içine kendinden de 
rll4t''1rn güzellikler ilave ederek, 
~irı 1111 faıiluıı faıilii.n f aıil nznine çe
'ıııs "ernıi,. Gerçi Namık Kemal' in 
~a~ raıarı daha güzel, terkihli dille 
~, ; 1nı1ş olmasına ruğmcn anlaşılıııatij: ll daha kolar. .Fukat ne zarar 
\e~?. llay Hiza ~ur şiiri Şduıame 

nıııe Yüksellıııiş .. , 

d:ınt-,.nin "Kı'lhtııne,.yi, "re\'i'ı ne?., 
nin "re\";ıni,,yi hatırlatııı:ısı tla ze\'k 
erbain için ayrı hir nimet oluyor. 

Memlekete bu gibi harikaları ta· 
ıııtınak yalnız Kopu:'uıı değil, hepi
mizin hoynumuzun borcudur. Çok 
~:uık ki şiir krallığı makamı bıııcün 

ınt'')ICUl. ~laarııafi Bay Doktor Riza 
::'\ıır"ıııı şiir iınılarutorlıı~unıı iJi'ın c_ 
dclıilirız. 

Uzere talimat verilmiştir, Müracaat Devlet meteoroloji umum müdür 

eden gençlerin evvela haklarında IUğü, şehrimizde bulunan Yeşilköy 
tahkikat yapılacak ve bundan sonra devlet meteoroloji istasyonunu tak. 
31hhi muayeneye sevkolunacaklar · 

llıı~a~ lli:.:a Nur'uıı şairliği satle Na_ 
~o Kcnıal'i tercüme clıııckle kalnıı· 
lerr. 1'enı.Jisi de bakın ne güzel şey· 

)·azıyor: 

lter</d· . d'k ı· l{d/ı • e gır ı • meuı aııe. 
trç ıaf ıaf, kdh ddııt, ddne. 

411uk durduk rinılünt, 

Nurullah ATAÇ 

dır. 

İmtihan sualleri, lise tahsil sevi. 
yesinden ve müfredat programı U. 
zerinden tcrtib olunacaktır. 

viyeye karar vermiştir. Bunun için 

yakında inşaata başlanacaktır. Bil _ 

hassa yeni bir sondaj dairesi yapı

lacaktır. 

:::z:ıs:ı 
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Türk cemiyetinin hayat emniyeti 
neye mütevakkifse b~r. an evvel 

tahakkuku lazımdır 
Yazan: M. DALKILIÇ İ 

I• STANBUL Belediyesi 460 bin lira sarfı ile blr hastane 1, 

tesisine karar ,·ermiş bulunuyor. 
llir meselenin münakaşasına ı:;iriışmeden önce bir \"akıiyı te. 

b:ırüz ettirmek bi.zmıgellyor. Bııgün gtizönünde bir haldka.t \'&P

dır: Hastanelerimiz memleketimizin ihtiyaçlarını karşılryacak hal-
dn d~ğildlr. Bu rnzlyctin ıstırabını bilhassa yoksul halk çekmek. 
hı olduğuna nazaran işi blr İstanbul Belediyesi meselesi halln
dcn ~ıkiırıp bir Sıhhat Yckaletl meselesi ,.e yani bir hükümet da-

nsı haline getirmek zarureti karşısındayız. Çünkl: 
İstanbul hastaneleri, yalnız blnnefıı şehrin ihtiyacına değil, 

nıcnılekcUn l!cr ta.rafından gelen h&Stalara da a(ık olduğuna gö. 
r:ı tarn:uniyle yurd saran mahiyet ve değerdedir. 

Yer var \'ey:ı yok, yatak az \'eya çok, ha.stane klfl ,·eya gay· 
rlklifL llnlk bu ,·azlyeti muhakeme etmek me\'IJlnde değildir. 

iUeınlcketin, bir ni~pet dahllinde hastRlannı tatmin edeblle<-ek ka.. 

dar bol hasbnclerl, rc\·irlerl, dlspamıerlerl, ~oktorları olmak lazım. 
g-eldiğini dü:iünüş asıldır. 

Dünyada hangi ı:;ey ta.saV\'Ur olunabilir ki slhhat kadar mu
him, matlub ve mültezem olsun. Olmaya de\·let cihanda bir ne. 
fes sıhhat bıibi. 

O halde Tilrk cemiyetinin en bilyllk heUeflerlndeo biri, en kı-

1 
~ . . 
: 
s 

1 

• sa müddet içinde menıkketin dört bucağına pmll, merkezi nzL 
yette yerlerinde mütevazı da olııa, meh.malmkln halkın bayat 
endişelerini önllyecek hasta bakım ve t.eda\i yurdlan tesis etme· 
si olmak gerektir. Bunda hiç kimsenin şilphesl olmadıfl aşlkir- • 
dır. 

Filhakika hafiltane tesis etmek bir büt~e meselesidir. Dokto. 
ru, yatağı, il~c!, binası, mahruı,att, l!:'ığı, çamaşm, &lit ,.e ede,·atı 
şusu busu muazzam yekunlarm harcanmasını lcab ettiren mlihim 
bir para. lşidi-. Fakat bunun böyle olınasr, b&lkm bayat endişe· 
teri kar~ısında kalmalarını muclb olaeak bir ısebeb ,.e bir teBelll 
olamaz. 

Bu iş, ben, sen, 11u ,.e bu bütü.n \•atandqlan mUsa\i mileML 
rlyct altında bırakabilen bir memleket da\·urclır. 

1 

Ben, muhtaç olınıyablllrfm , .• baat&Jıjımda kendimi h08usi 
blr ha.ııt.anedc tedad ettirebilirim. Ama, ı.enım pJıun taaıdı· 
ğmı emniyet, tamamlyle ferdidir. Bu emniyet cemiyete p.mll olma· 
dıkça ben sıhhat halindeyken dahi, bu emnJyetsiıUk ı:namanaı . i kar~ısında daima muztarib bir halde sayılırım. 

: Yani her Türk \'atandaşı, nefsinden önce cemiyetin toplu bir 

f
i JıaJde sel&metlal hedef edJnnıek vecibesi kartısmdadır. Bu takdir. 

de hastane yoksulluğu, zengini, fakiri ve kayıtsız prtsız bllttın 

memleketi ayni kıymet ,.e derece ile alikalaııdıran bir hldlse olur. 

Görülüyor ki belediyenin kurmak istediği bu yeni hastane 
de ancak lhtiy~larm bir clizünü önllyebllecektlr. O halde blltttn 
ihtiyaca tek5.bUI edebilecek bir önleme yapmak için muktaıl olan 
pa.rayı yalnız hilkiımet hazinesinden beklemek \'azlyettnde kalma
mak ,.e bunH. halkın da iktidar ,.e faaliyeti, lı:; r:uıdmanı nlspeUnde 
elblrllği yapmasını temin etmek lcab eder. Bu bir aldat \'UIDI 

lcab ettirirse de, c;ok mübRrek ve aziz, yurd saran büyük bir hedef 
nğrunda olacağına güre itirazı mucib olmaktan sarfınazar bllikls 
se\·e se\'e ödenecek bir borc haline gelir. 

nu aralık bir noktaya daha ehemmiyetle temas etmek lstertm. 
Hastane kllnllderiolo yalnız öğleye ka.dar olması gibi bir ltiyad 
bir memleketin hastaneslzllk ka.r~ısmda \"e bu kadar bUyttk lbtt.. 

' yaçların zebunu olduğu bir \'aaatta yanlış bir yol olur. f 
Hastane kliniklerini bütün bir günün tam mesai 7.81,Jlanı için- İ 

rle fasliyet halinde bulunmasmı temin, hiç olmaıaa muayene, te,- ı 

his \'C ayakta tcda,·i lhtiyaeatmı iki ml5ll koroma ifade eder. 1 
• 

Bu itiyad!° byşlıca iımWerlnden biri hutanelerdekl doktorla. 
rın, nıiitchasııısların, hariçte de it yapma \'azlyetlerldir. 

Şu ,·eya bn doktoru itham vaziyetinde görünmek lııteme,.U, 
lladlse3i tamanılylc memleketin bugünkü büyük lhtiyacma g~re 
bitaraf bir görüşle muhakeme etmek meykllndeyiz. 1 

Ileri tarafta. kendi muayenehanesinin \"e yani phsi mue:~ae· 1 
r-:esinin mcn3ninl birinci derecede hesab etmek gibi ln11anbjm ~I< IE 

tabii \ "C insani zaafına kapdabileeek bir doktorun hastanedeki • 
mesaisi, tabir mazur görülsün, kırtasi bir çalıtııt olmaktan, pek az İ 
müst~na iM, ileri ~eçf!mez. İ 

mr doktorun, bir mUtcha.ssı.sm bütün 1111, bütün enerjlal, bH. 1 
1 ün kudret ,.e randmanı hastaneye ta.hsls olunmak gerektir. Bu, i 
bütçenin fedakarlığını müstelzim olacaktır, am~ yukarda da tay
h'tliğimlz gibi alınacak bütün Türk mesai hayatına !f&lllll bir yar
clun seferberliği ile bu fedakarlık bütc;eye bir yük olmadan da te. 
r.ıin edilebilecektir. 

Bu takdlrd<', memleketimlıln muhtaç bulunduğu haataneler, 
dispanserler gibi müesselllelerln süratle tahakkuku hedefine van· 
hrken, hiç olmazsa ayakta wa,·ı lhtlyaçlan yüzde herhangi bir 
nlfilpctten iki mlısllnc kadar temin edllmlt bulunur. 

···········································--·····--.. --·--············---,---
Hava hücumlarma 

R! .. , bi:e derltr ptrvdne, 
•lltıteıı bi::e ptrva ııe? ! •.• Ne olur ? Mezarhklarm ıslahı 

ıı 1311 l>arçayı ihth·a eden "Ateş ve 1:r,.· 
~,11 ıtne., adh mazume hep böyle şi· 
~ıı kYlerle dolu. Hay Doktor Riza 
it ~·. ilhaıııınm hiç şuphesiz eıı ateş. 
ııe ır zaınunında bulduğu "Perd· 
~ıt;ı.._ Perva ne?,. kariyesini sekiz 
f~ıı ilın )'etlisinde tekrar etmek zara. 

V AKIT rcflldmlz "en taarruz ettiler· 
Mı de yakalandılar., ba~bğı altında 

bir haberinde ıtöyle yazıyor : 
"Şaban, birkaç defa. banşmalan için 

ya.ptıfl müracaatlara red cevabı aldıim

dan, en~lkl gect'l saat on bir butukta kız 
karde,Jnln kardeşi llilsnilyü yanma almış 
''e !lemnunenln eYlne gelmiştir.,, 

iki kralhk ve imparatorluk 

AJANS bi:diriyor: 
"Romada meclisler toplanarak kra.. 

im "İtalya ve Arnavutluk kralı n Habe-

B El.ED1YE mezarlıl.lan rAlah için 
faaliyete girmiş, etraflarına duYar• 

la.r t-ekiUyormuş, iç yollar tamamen düzel
tilmiş, kifl miktarda ağaçlar dlkllmit \'e 

su getirilmiş, parke döşenmiş. Flli.n flli.n. 

karşı 
Hayvanların ve hayvan 
mahsullerinin ko~nması 
Ankara, 19 - Hava hilcumlarma 

karşı hayvanlann ve hayvanlardan 
husule gelen yiyecek maddelerlnlıı 
korunmasına ait bir talinıatnıLme ha 
zırlanmıştır, 53 maddelik olan tali· 
matname hayvanların ve mahsuıtt
larmın yangın ve gaz bombalann • 
dan korunmuı için alınması kab e
den tedbirleri tesbit etmektedir. 

ili gö'iterıııiş; yalnız bir kıtayı: 
<14, 
,\ llıı:: bl:lnı pervttne, 
Le revü bi:e:• revü ııt'.' l 
t ~.l'li ile hirıriyor ki o tla şiire ay-

c.:;ı bir ~irinlik veriyor. "Kih dane 

İşte bir mesele: 
Şaknm kız kardeşinin kard~I Hüsnü 

Şabana ne olur? 

şi8tan imparatoru" un,·anmı kendisi ,.e 
halefierl için kabul etmiş olduğuna dair 
olan kanunu alkışlarla kabul etmi~lerdlr.,, 

Unvanın bir eksiği var: 

- Sabık R-0ma imparatoru! 

Dünyada tutumlu olanın ahireti ma-
mor olur derler, ne doğru? 

tnsanm hens edip de, İstaubulun ima-
rma değin asri mezarlıklara göç edlnrece. 
ğl geliyor. 

Mim. 
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Ba§larafı 1 I incide 
verilen her şey ve yapılan her hiz
met için aahibine 'kıymeti tutarın· 
ca tazminat verilir. 

3 - Bu kanunun koyduğu mü. 
kcllefiyetin tatbikını istemek sa • 
Jahiyeti ancak askeri otoriteye a -
ittir. Harp mükellefiyeti, yazılı ve 
imzalı k~ğıtlarla yapılır. Bu ka -
ğıtlarda mükellefiyetin mahiyeti, 
miktarı ve milmkün oldukça, de -
vam müddeti gösterilir. Yapılan 

mükellefiyete karşı bir makbuz 
verilir. 

4 - Harp mükellefiyetinin, hal 
kın kabiliyeti ve mevcut menbaile 
miltenasip olarak tatbikı şarttır. 

5 - Sınai müesseselerin esas 
işleri haricindeki imalatta çalıştı. 
nlmak üzere konulacak harp mü. 
kcllefiyeti muamelesi, ancak Milli 
Müdafaa Vekaleti tarafından veri· 
leeek emir üzerine yapılır. 

6 - F.cvkal~de veya acele hat· 
lerde Milli Müdafaa Vekilinin ve 
yahut bir mevkiin müdafaasına 

memur kıt'alann en büyük komu· 
tanının emrile müstahkem mevki • 
lerde bulunan ahalinin iaşe ve ih. 
tiyaçları dahi harp mükellefiyeti 
yolile tedarik olunabilir. 
Uyihanın 2 nci !aslı htrp mü • 

kellcfiyetl yolile tedariki caiz olan 
askeri ihtiyaçların başlıcasını 7 nci 
middc ile §Öyle tespit ediyor: 

a - Erleri, kıt'aları ve bütün 
asker hayvanlarını barındırmak i
çin sahiplerine kat'i lüzumu olmr 
yan ve ordunun vazife ve hizmet
lerine müteallik levazım ve teçhi
ıtatın konulmasına. saklanmasına 

ve askeri memur ve müstahdemle. 
rin vazifelerini ifa etmesine yarı -
yan binalar, 

b - Orduya lazım olan yiye -
cek, içecek ve giyecek maddeleri, 
hayvanlara lazım olan hububat, 
ot ve saman, 

Binalara yerleştirilen ve ordu • 
gfilıta bulunan kıt'alara lüzumlu 
yatak, ot ve saman, 

c - Binek ve nakil hizmeti için 

orduya yarayan motörlü ve motör 
ııUz her nevi kara nakil vasıtalan 
yük ve .koşum hayvanları (semer, 
yulaT, hamut, her ~vi koşum le
vazımile, binek hayvanlan varsa 
eğer takımile ve motörlü vasıtalar 
yedek alAt, edevat ve parı;alarile, 
ve icabında sürücü, arabacı ve şo
törlerile beraber), 

d - BlitUn müstahdemin ve mü 
rettebatile beraber !deniz, göl, ne -
bir ve 'kanallarda bulunan gemiler 
ve her türlü cer ve nakil vasıtaları. 

e - Mürettebat ve müstahdc • 
minile, ve bütün malzemesile be
ıa bcr hava nakil vasıtaları, 

f - Değirmenler, fırınlar, fab
rikalar, sınai müess.escler, 

g - Her nevi inşaata, tamirlere 
ve sair askeri i lerc lüzumlu olan 
her nevi malzeme ve vasıtalar, a . 
!etler, makineler ve cihazlar, 

h - Kılavuzlar, sailer, her tür. 
lü askeri hizmette lüzumlu işı;i, 

i - Cephede asker veya sivil 
sıhhat teşkilatı olmıyan sair yer • 
lerdc yaralı ve hasta askerlere iş. 
bu teıkilata girebilecek veya sev
kolunabilecek bir hale gelinceye 
kadar mahalli idare veya köy hiz· 
metlerince münasip binalar veya 
evlerde yatınlıp bakmak hizmeti, 

j - Askeri teslihata, techizata, 
melbusata, ilaı;lara ve pansıman 

malzemelerine müteiılik her türlü 
eşya ve tıbbi ve cerrahi filet ve ci: 
hazlar ve yatak takımı ve her tür. 
1ü hastane eşyasına ve konaklamı. 
ya ait her türlü eşya ve maddeler, 

k - Askere yarar sair her türlü 
maddeler, 

Seferberlikten gayri hallerde, 
bu maddenin yalnız ilk beş fıkra
sında yazılı olanlara harp mükel -
lcfiyeti konulabilir. 

ş 
sü olduğu nakil vasıtası başında 

çalıştırılmak üzere hakkında şah
san harp mükellefiyeti tatbik olu
nan kimseler.den askerlik mükelle 
fiyeti dahilinde olanlar, istenilfdiği 
halde askeri hizmetlerini burada 

tatbik d:iilecek olan bu mühim la
yihanın altıncı faslı demiryolların 

da, havada ve denizde çalışan vesa 
itler üzerinde tatbik edilecek harp 
mükelletfiyetini tayin etmektedir. 
9 ncu faııılda gümrük anbarların
da, silolarda, umumi mağazalarda 
ve bu gibi yerlerde bulunan tile • 
car mallarının mükellefiyeti tesbit 
cl:lilmi~tir. Bütçe işlerine ait hü . 
küml~r 10 ncu fasıldadır. 13 ncü 
fasıl c~zai hükümleri havi bulun -
maktadır. Layiha pek yakında 

Meclis umumi heyetine sevkedile
cektir. - Cumhuriyet -

yann akfam tam saat 9 da FEVKAL.l.DE GALA ile 

görebileceklerdir. 
Askerlik mükellefiyeti haricin. 

de bulunanlara istihdamları de • 
vam ettikçe ücret veya yevmiye 
veya tazminat verilir. 

Layihanın üı;üncü faslı harp mü 
kellcfiyetinin tatbik şeklini gös -
termektedir. 

Dokuzuncu madde §Öyledir: 
Her vilayet ve kaza merkezin.de 

en büyük mülkiye memurunun re
isliği altında en büyült maliye me- Danzig 
muru ve tevkil edeceği zat ile as. ( BG§tara/s 1 i1ıcide) 
kerlik şubesi reisi, askerlik şubesi şan haberlere göre Almanya Dan 
bulunmıyan yerlerde jandarma ko. zig'in Hitlerin yıldönümU bedi -
mutanından ve idare heyetile bele yesi olarak Almanyaya geri gel. 
diye meclisinden seçilecek birer mesini Polonya ile mUza.kere et. 
azadan mürekkep harp mükellefi- miştir. 
yeti komisyonları bulunur. kabın HitJer, Danziğ hemşehrisi 
da bu komisyonlara izafeten mua- Varşova, 18 (A.A.) - 20 nisan-
mele yapmak üzer~ nahiye merkez da Hitlerin Danzig serbest şehri. 

terinde nahiye müdürünün reisliği nin hemşeriliğine tayin edileoeği 

altında komisyonlar teşkil olunur. öğrenilmektedir. 

Köylerde bu vazifeler. komisyonla Hernşerilik diploma ı mumaileyhe 
ra izafeten ihtiyar eyetleri tarafın· Berlinde Danzig nazi partisi şeflc
dan görülür. Bu komisyonlar ha. rinden ı\lbcrt Forster ~rafından 
zar vaktinde Mipi Müdafaa Veka. tevdi edilecektir. 
letinden v.crilecek talimat dairesin Kurycr Yarozavski gazetesinin 
de ihsai ve ihzari tetkikler yapar- bildirdiğine göre hücum kıtaları şe
Iar. Birinci maddede tasrih edilen fi Redies, Danzig hücum kıtalannın 
hallerde icra Vekilleri heyetinin }'iırü)ii~ talimlerinde hazır bulun
kararına dayanarak Milli Müdafaa mak üzere serbest şehre gelmiştir. 
Vekili tarafın.dan verilecek emir Danzig ~ehri halkr, milliyetleri ne 
üzerine bu kanunun hükümlerini olursa olsun, yeni bir kararname 
tatbika başlarlar. mucibince ecnebi memleketlerindeki 

A 

LALE 
Bütün gençlerin ve sportmen

lerin nazarı dikkntinc ... 
BUGUN mntinelcrden itibaren 

Alkazar 
Sinemasında 

Yepyeni bir mevzuda olan 

Aslan Adam 
Maceralar 
peşinde 

25 kısım tekmili birden 
Sportmen ve atlet comple 

FRANK MERRIWELL 
tarafından 

lO - Harp mükellefiyetleri, mevduatları i!e dövizlerini Danzig ı 

SiNEMASINDA 
BU AKŞAl\1 

MELEK 
Sinemac:ında 

Seven bir kadının müessir aşkı. 
Büyük fedakarlığı herkesi heye
can ve merakla saracak bir liltrı· 

ırık Ryat 
(SON BUSE) 

Fransızca sözlü, baş rollerde: 

HERBERT MARSHAL - BARBARA ST AN\IVtCK 
. ynca: Pararnunt Dünya havadisleri 

1 IBugün matinelerden itibaren 

İ P E K sinemasmda 2 Büyük filn1 
1 - BRODVA Y KUKLASI 

(FRANSIZCA SÖZLU) 
ŞJRLEY TEMPLE tararından harikulade bir surette yaratılan 
ve küçük artistin bugüne kadar yaptığı en güzel en nefis \•e en 
eğlenceli filmi Dikkat : Bu filmde ilk defa olarak ŞtRLEY'in 

hakiki şarkılarını l:iinliyeceksini:r:. 

2 - OTOMOBiLLi AŞIKLAR 
Fransızca büyük eğlenceli operet, baş rollerde : 

harp mükellefiyetleri komisyonla bankasına yatırmağa mecburdurlar. Heyecan ..• 
rı vasıtasile tatbik olunur. Her tür Buna mukabil kendilerine tedricen 1 ve spor filmine kışlıyor ••m•m•• •••••-...-
lU ~slimkr askeri~bmla~at~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:u:k:~~:~:~~~~~:1:'~:"t:h~fı:·~~tl:a:r.=~~~~-~ 

CLAUDEMA Y • COLETTE DARFEUIL • ALERME 

mahalli paralar vcrileoektir. ~ 
yin olunacak tesellüm heyetlerine ~- - -.-d - -- -1 A M • 1 k ld idi 
makbuz mukabiliıi:le yapılır. Bu !;:~~;:~e:k Berlin üzerinde ~:~::::~il~;i~. ~ı~;~afi):ı:~:; yşe uazzez merasını 8 a iri . te 
makbuzların ziri ayrıca harp mü- Berlin, l8 CA.A.) _Bitlerin do~ zam hatlarda sefer eden tayyareler, Dün, vefatını haber verdiğimiz Sanatlar okul talebe ve mualhll', 
kelldiyeti komisy-0nlan tarafından ğumunun yıldönümü şenlikleri mü- cenup yolunu takip etmek şartilc Mareşal Fevzi Çakmağın kızr, Gü- rilc bazı mektepler çelenk ıöodcf 
tasdtk olunarak alakalıya verilir. nasebetile 19 nisan saat 19 dan 20 Tcmpelhof tayyare meydanında :r:cl Sanalar Akademisi mü.dürü mişlerdi. 1' 

Harp mükellefiyeti yolile iskan karaya inebi\e eklcrdir. Burhan Toprağın rdikaın Anc Hastanede dua merasimi yaf J 

ve konaklamcıya ir olan ~ ncü ··.ıf 
fasılda, binaların boşaltılması hak Londrada--h-a_z_ı_r_lanan pla" n ~:~2 7a; .. ~e;:;ı;it ~~1a~~1~;ti~: ~;r:;ı"·v~ı,r;ad~ ~ı;~fü~tı .. o~ll ~ 
kinda hükümler mevcuttur. Be§in Ayşe Muazzez tedavi edilmekte bu halde hareket edilmiştir. 131J1\ 
ci fasıl, hazar ve seferde kara na. Derlin. ı 8 (A.A.) - 2 zırhlı. Manş denizini kontrol edecek- lunduğu Alman haıtanesirılde öl- matem havası calan bir muıit;I' 
kil vasıtalarına harp mükellefiye. 2 kruvazör, 2 torpido divlzyonu Ur. müş, ve buradan Gülhane hasta • çelenkler, cena;eyi taşıyanlar t~t; 
tinin tatbikı şeklini göstermekte \.·c 3 denizaltı rnotmasından mu İspanyadaki hazırlık nesine getirilmişti. Şehrimiz.de ol. kip ediyordu. Mareşal sivil giyt" 
dir. Bu fasılda, 23-ncü madde, harp 1 rekltep Alman filosu birkaç gUn CebelUttarılt 18 (A.A.)-. La- duğu gibi Ankarada da büyük bir mişti ve çok müteessirdi. MerS; 
mükell.efiyeti tatbik ol~nacak ka ." 

0
, .. 1eı hlldirllen talim için bu· llen::ı civarına mUhlnı milctardn teessür uyandıran bu kayıp karşı· simde Cumburreisi namına ya"' 1 

ra nakıl vasıtalarını şoyle tesbıt gUn Kicl ve Wilhelmshafen'den yeni İspanyol taln·Iyo kıtaları sında Cumhurreisimiz İsmet lnö- leri hazır bulunuyordu. Gene''~ 
ediyor: hareket etmiştir. gelmekte devam etmektedir. nü dün öğleden sonra Büyü~ Er· Fahrettin, General Ali Sait, ':~ 

1 - Binmek için, yük veya ko- Bu gemiler şimal denizinde Emin bir membadan blldtril- kanıharbiye dairesine giderek Ma- Polis müdürü, Univeı-site RektÖ 
şum hayvanı olarak. "aygır, idiç .. toplandıktan sonra hep birlik· diğinc göre, bu sabah San Ra· reşalı ziyaret etmi~ ve taziyetleri Askeri Tıbbiye talebe ve meıııt\' 
kısrak, katır, merkep, .deve, manlda te lspanyol sularına gidecekler- que lemindeki lsıınnyoı "mevkii· ni bitdirmi~tir. ları, her sınıftan zabitan vardi 
öküz. dlr ne bir sU,·nri alayı gelmiştir. Mareşal, kızının cenaze merasi. Polisler cenaze alayını iki yanô•\1 

2 - Bunların çektiği her nevi İngiliz ve Fransız donan· BugUn öğleden sonra dıı diğer minide bulunmak üzere bu sabah kordonlamışlardı. ~, 
araba, kızak. maları Akdenizde bir si1'•nrl alayının Algcsirasa ıehrimizc gelmiş bulunuyorlar. Cenaze alayı Gül~anede~ d~:ıe 

3 - Bisiklet, binek otomobili, gelmesi beklenmektedir. Mera,ime saat tam 11 buı;ukta ruca Beyarı!da gelmı§. camı e 
0 -~ 

her b·u·yu··kıu .. kte yük otomobili, mo- toplanıyor İ b b ı t 30 dan fazla rele:ık namazı kılınmıştır. Buradan :ıı;,.-ki ltalyan ta uru aş anmı~ ır. . . ;ı • k d'l k A M ft.,c1 
tosiklet, cer için traktör ve emsali. Londra. 18 (A.4.) - Bugün .• . . vardı. Mareşalın sevgılı kızının cc be hare et ~ ı ere Y_§e u:U- 1 

En az üç senede bir, Milli Mü. gazeteler İngiliz ve Fransız do • Ispanylya gonderıldı . nazesine inönü bütün vekaletler, aile medfenıne defnedılccektı. (j 

dafaa Vekilinin tesbit edeceği za _ nanmalannm Akdenizdc tahaş. Londra, 18 (A.A.) - Ev<'nıng İstanbul Belediyesi, Harp Akade zetemiz makineye verildiği sırsô~ 
mantarda harp mükellefiyeti komis şüdünU ilk sayfalarıruia göze ba- Standard gazetc>stntn g~yet 0• -

1 
misi, İstanbul Kumandanlığı. As-ı cenaze Eyübe hareket ıetmİ§ bı.l 

yanları tarafından nakil vasıtaları tacak bir surtte yazmakta ve Al. mln bir membadan nlclıgı ka) ~ 1 keri Tıbbiye, üniversite, Güzel lunuyordu. 
run tahriri yaptırılması da bu lfiyi man donanmasına .mensup bazı <liyle bir habere göre iki 1tnlynı mmııımıı.ı;ı """o-.:or.~IP! 
hanın 24 ncü maddesi iktızasın - gemilerjn İspanyol sularına ha. dağ taburu daha lspnnyaya gön· 
dandır. reketine telmih ederek Fransız ıforilmiştir. Esasen llci ltalyaıı 

Kanun şeklini alır almaz derhal ve lngiliz donanmasının bu ta - taburu Pyren'lerdc buhııımal\· 
ha§şüdünü Alman manevralarına t d 

italya B.alkan 
antantını 

bozacakmış 

n ır. 

cevap teşkil ettiğini ihsas eyle - Diğer taraftan altı Alman fır 
mektedir. lcası İtalyan iın11aratorluğunuıı 

Daily Express ve Daily Hcrald muhtelif yerlerine gr:ılmlştir. 
Fransnnın garp Akdeniz.inin hi. Cebeliittarık ve Tanca, 
mayesini ve tngiltcrenin de şarki bir taarruz tehlikesinde 
Akdenizin himayesini deruhte e. Paris, 18 (A.A.) - Fransa ve 
deceklerini yaz.ıyorlar. 

Daily Herald'in siyasi muhar- İngiltere, ltaıya ve Almanyanm 
cebelüttarık ve Tancaya karşı 

riri, denizde alınan ihtiyat ted -
muhtemel bir taarruz yapmala -

birlerinden başkaca gizli olarak 
rma mani olmak için zaruri olan 

karada ve havada da icap eden 
tahaffuz tedbirlerinin alınmıe oL bütün tedbirleri almışlardır. Da. 

ha şimdiden 16 1',ransız gemisi. 
duğnıı.u kaydeylcmektedir. Cebelüttanktaki İngiliz filosuna 

Londrada hazırlanan plan iltihak etmiştir. Bu tedbirler, !s- lin tahahhukukunu tahmin etme. 
Londra, ıs (A.A.) - Dailr panyaya gönderilmiş olnn ttal _ mektedirler. Fakat İtalya ile Al. 

minat vermiştir. Bununla 

C, D, E fıkralannda olan hay· 
vnnlar, ko§um hayvanı ve koşum 
maddelerile, nakil vasıtaları, su ve 
bava nakil ve cer vasıtaları, sefer

berlikten başka halleı:lde her defa. 
suıda yalnız en çok on gün i~in 

rp mablldl~ti yolile alınabile. 

Baştaratı ı ıncide 

duğunu kaydetmi~tir. Mumaileyh 
ı:ıenelerdenberi kuwf tlenen ltalyan 
Macar do~tıutrundan bahsederek bu 
dostluğun mü~tcrek menfaatlere \e 
''nizam ve sulhun müdafaası için i. 
ki taraf kuvvet!erinin birleştirilmesi 
hususundaki samimi arzuya,. isti
nat ettiğini kaydetmiş ve l\facaris
tanm geçende antıkomintem pakta 
iştirak etmek <:uretil~ b:.ı arzunun 
yeni bir delilini ~ö termiş olduğu. 
nu söylemiştir. 

Musolini, demiştir ki: 
"ltal~ ayı 'c diğer dost milletleri 

:\1::ıcari taııla bırle~tiren lxığ, Roma
Berlin mih\erine \"C Yugo lavya ile 
aramızdaki anlaşm:ıya dahi rehber
lik etmiş olan gayeler mucibince 
orta Avrupada \'C Tuna havalisin. 
de siya i ,.e S05yal ükOnetin ve is
tikrarın tee~süsüne daha ~imdiden 

yardım etmek fırsatım vermiştir.,, 

Herald gazetnstne göre, tngillz yan _ Alman kuvvetlerilc gene. manyanm Fra~konun askeri bir 
ve Fransız donanınalarınrn ha- ral Franko üzerinde yapılan taz. ittifak akdi maksadiylc komin. 
rel;eUerl Londrnda hazırlanan yık karşısında bir muvazene te _ tem aleyhindeki mi:mka i§tirak 
plAna tevfikan yapılmaktadır. mini maksadiy1e ittihaz edilmiş. etmesini temine çalışmakta ol • 
Bu plAna göre, l"ransız donan . dukları mütaleasında bulunuyor. 

tır. 
mnsı tamnmlylc Gnrbl Akdeniz· Parisin iyi malumat almakta lnr. 
de Toulon, Bize>rt ve 1 ngiltcre o!an mnhafili, Cebelüttarık b:> • Diğer taraftan lt"'ransa ile ls. 
tarafındnn bu mlinasebctle ğo.zı statüsününün her 11e suretle paııya arasındaki diplomatik mü. 
Frans:ıya bırakılan Cebelüttn- oh .. rsn olsun ihlfü edilmesinin zakercler devam etmektedir. ls
nk lislerfnc nakledilecektir. Fransa ve lngilterenin hayati panyanm Paris sefiri B. l.equc. 
Malta.da tnlrnşştit ctrnfş bulunan menfaatlerine karşı doğrudan rica, yeniden B. Hone'ye lspan. 
İngiliz <.lonannınsı ise Şnrkf Ak- doğruya tecavUz telakki cclilece. 

1 
yanın tamamile müstakil kalmak 

denize nezaret P.dcı·cktlr. Ana· ğini beyan etmektedirler. ı arzusunda ol<luğu hakkında tc • 

ber, Parisiıı iyi malumat alma 
ta olan mahafili, lspanyanın şi. 
diye kadar İtalyan - Alman n1\I 
dahalesinden kendisini kurtara 
rnamış olduğuna işaret etmek 
dirler. 

Türk - İngiliz müzakerelt 
Londra, 18 (A.A.) - TürkH 

bi.iyük elçisi tekrar bu sabah lt 
riciye nezaretine gitmiştir. 

İngiliz diplomatik mahafili!1 
de beyan olunduğuna göre, I..O 
dra. ile Ankara arasındaki mOı 
kereler faı:ı.liyetle devam etme}; 
tedir. 

tir. 
- Yedisd maddede gerek 

harp mUkc11eliyetl vazolunan mü
essese dahilinde ve g~rek sürücü- \"atan filoı;n şimal deniziyle Bu mahafil, böyle bir ihtiına-



~SAN-'f9!0 

HABER'in 
Güzel gözler müsabakası 

Senenin...eJt büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müsabakasıdır 
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Okıı--· . .. ...,...&nmıza dRğrtaeainnrz mllklfatlarm kıymeti 800 lirayı 

Sarıyer: B. S. 

• llra kıymetinde bir radyo, kristal bttfe takonlan, kf1metU ceb 
ıeo aşkındır. • ~ 
ııı.::o• aaatıert, mupmbalar, elbiselikler, istenilen eşyayı alabll
lır l&li.hlyetlni veren 20, 15, 10 lira gtbl para kıymetinde kart- S 

lllQJıtellf ev etyası \'e aalre. ~ 

davast Otobüs yolsuzluğu 
28 Şahidin dün şehrimizde 
istinabe yoluyle ifadeleri allnd ı 
~~ ( Baştarafı 2 incide) 
ttr urn. Sabur Sami ve Kara 
ib.futılltıoğıunun vekAletnamelerini ha. 
taat · Sabur Sami vaktiyle müra
\'~ ederek Kurtuluş hattında 12 
ti~ 15 araba işletmek üzere ruhsa
ti~eı ~ış. Onun elinde bu ruhsa
k ~n olduğunu bildiğim için, 
~nıe de bir komisyon temin et-
ketıdi ~aksadile otobüs sahipleri ile 
t"1ıi sıni tanıştırarak ortaklıklarını 
ele . ~ '~im. Bu tavassutlardan ben 
~1ı iltı hın lira kadar para kazandım. 
'ili l>a~m bir kısmını Sabur Sa
hi~· bır kısmını da otobüs sahi· 
ta1t lfat ve Etemden komisyon ola. 

~dnn.,, 
~· _it. Hilmi de ruhsatiye ve şirket 
11'1ı.1~ıcin Kadriye 500 lira verdi-

1\cıuı~tır. 

di~ediye fen heyetinde mühen-
~afet: 

memiz için Ekrem şifahen "mucip,, 
emrini verdi. Bu sırada Üstündağ. 
dan bir mektup aldım. Bu mektup
ta: 

"Siz ötede beride bazı kombine
zonlarla kendinize menfaat temin e
diyorsunuz. 38 gün evvel ruhsat aL 
<lığınız halde hattı açmadınız,, di· 
yordu. 

Vaziyeti kendisine anlatmak için 
gittim. Kartımı gönderdim. Bir saat 
bekledim. Tam içeri gireceğim sı

rada Sabur Sami girdi. Be:ı gireme
dim. Ben Sabur Samiden şiklyet 

edeceğim için onun yanında gire. 
mezdim. Ertesi gün gene ayın şe

kilde oldu. Vaziyeti varidat müdü
rü Neşete ~attım. N~t: 

- Sahur Sami ·· ünden.. biz da ı,.ul\. mu~wına·u~ruz. J\Uan aş-
kına gir de vaziyeti böylece anlat,, 
dedi. 

ti; ~VVelce belediyede mühendis
clen. Bıla.bare bir otobüs meselesin. 
lhti) beı~i~e ile aramızda çıkan bir 
llıt a! ~nne, haklı olmama rağ
~aın ıstıfa etmek mecburiyetinde 

, ~ırn. Kurtuluş· Beyazıt ve Şişli
İti azıt hatlarında otobüs işletmek 
~·aıı Bektaş adında biri ile şirket 
~~rak, nıhsatiye almak üzere be. 
a'iı1~eye müracaat ettim. Reis mu
'lli ııı Ekrem, bu hattın Sabur Sa
~e verileceğini ve imkan olma
h..:":nı. SÖyledi. Sonra Şişli _ Fatih 
~çin tekrar müracaat ettim. 
lıa Sevencan bu defa da, bu 
ti! ~ı~ Hamit - Niyazi şirketine ve
t ~~tni SÖyledi ve anlaşmak lazım
~&ini bildirdi. Ortağım Bektaş 
~ la anlaştı ve benden ayrıldı. 
tıı.... 'diyenin otobüs ruhsatiyelerini 

111~ geriye alması keyfi yapıL 
~ı. Ancak bu cezanın çok ağır 
~~u ben müteaddit defalar ri
·~t makamına yazmıştım. Fakat 
~iyet makama ait olduğu için 
~ öyle kaldı. Ben memuriyetten 

1,~hp da otobüs işletme işine baş
~un zaman, ruhsatiye alma iş
ti . e Sabur Sami, belediyede bi. 
t'llci safta rol oynuyordu. Müfet
l ~erin fezlekesindeki ifadesi yan
i§ Yazılmıştır. Ben ruhsatiye al
'lıaıc için müracaat ettiğim zaman 
~~vin Ekrem Sevencan müracaa. 
lını geri bırakmam için günlerce 
~~aştı. Nihayet nüfuzlu bir adamı, 
l·aıu mebus Mustafa Mecdiyi bele· 
cliYeye götürüp tavassut ettirmeğe 
l'tıetbur kaldım. Gene işimi yapma

Üç gün sonra gene benim girece.. 
ğim bir sırada Sabur Sami girdi. 
Fakat bu defa ben de girdim. Mu
hiddin Üstündağ belediye reisi ol· 
mak sıfatile kendisine şikayette bu
lunacağımı, yalnıt'göriişmek istedi. 
ğimi söyledim. Vali: 

- Sabur Sami yabancı değildir, 
söyle!,, dedi 

Ben de: 

- Şikayetim Sahur Sami hakkın
dadır, dedim ve vaziyeti, Sabur Sa
minin yanında izah ettim. Muhid· 
din Üstündağ bana: 

"- İşini .yaptım, git artık!,, de. 
di. Fakat yapmadı. Bilalcis işimi 
bozdu. 

Benim kanaatimce Sahur Sami i
le muavin Ekrem, müşterek iş ya
pıyorlardı. Muhiddin Üstündağ 
da bilmiyerek buna i.let oluyordu. 

Ben vaziyeti anlatırken Sahur 
Sami mütemadiyen: 

- Sus, kızdİrıyoısun, diye beni 
susturmak istiyordu. Fakat ben din 
lemedim.,, 

Petro Kara Eftimoğlu: 

- Ben hiçbir şey bilmiyorum, de· 
di ve ben otobüs ruhsatiyesi almak 
işlerinde belediyeden kolaylık gör -
medim; bilakis müşkülatla karşı

laştım. Kanuni yollarla ruhsatna
mclerimi aldım. İşlerim için Sabur 
Samiyi de tavassut ettirmedim. 
Ben de ona vasıta olmadım.,. 

, clılar ve muavin Ekrem gene: 

Bundan sonra şahit Kadri, Ke
mal, Dikran, Mecit, Halit, Şefik 
dinlenilmişlerdir. Bunların ifade
leri aşağı yukarı: 

i1İJ1 I 

uıtı' 

uı•· 

~el<' 

1 Siz Halit - Niyazi ~irketiyle an _ Birer bahane ile ruhsatiyemizi 
k~tnazsanız işinizi komisyona sev. aldılar ve sonra bir daha vermedi· 
~lnıiyeceğim~,, dedi. Ve benimle 

il~ b ler,, yolunda olmuştur. &,.~.günde müracaat eden Sa ur 
. ~işi benden bir ay evvel bi· Çağrılan şahitlerden içlerinde Sa· 
lı ·ı bur Sami de olmak üzere 20 tane-tı di. Nihayet Halit - Niyazi ile 
~aştığıma dair bir tasdikname gö- si gelmemişti. 
"ll'düm. l\luavin Ekrem bunun üze.1 !\fahkeme, bunların birer lira pa. 

1 ne k~mbyon reisi Hüs~üye tele· ra cezası ile ihzaren celplerine ve 
t>n ettı ve o akşam komısyon top· 25 nisan günü dinlenilmelerine ka
atıarak i~imi yaptı. Arabaları getir- rar vermiştir. 
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1if!i~f19Ş?jr~$JL~@F•~11®J 
Ru· rııen Hariciye 
nazırı Berlinde 

1 
Fon Papen 

Almanyanm Ankara büyük 
elçi l iğine tayin edi l dı 

Gaf enko Almtin g(~~) 
H ükfi.melile 1SE~,f,;.z•geleceği h•berveri· 

Berlin, 18 (A.A.) - . Hitler, 
büyük elçi Franz fon Papeni, Al. 
manyanın Ankara büyük elçiliği. 
ne tayin etmiştir. 

len 350 İngiliz seyyahı dün Letittia 

temaslar gapllJOT ~~~~~:rr~~rra~~~s~~~r~·emuhte. 
. Turkofıs asbaşkanlığına tayin 

Varşova, 18 (A. A.) - Gafenko, Enternasyonal meseler, Alman 1 ~.ıl~n f'ürkofis İstanbul şubesi mü· 

Hitler bugün fon Papeni kabul 
ederek yeni vazifesinde muvaffa. 
kiyetler temenni etmiştir. 

-0-

Düğün alayı 
Tahrana vardı ! 
Mısır kraliçesi ve pren

sesleri niR ikametine 
Gülistan sarayı tahsis 

olundu 
Tahran, 18 (A. A.) - İran im· 

paratoriçesile Mı.sır kraliçesini, 1 . 
ran veliahdını, prenses Fevziyeyl, 
Mısır ve İran prensesleri ile maiyet 
lerini hlmil bulunan hwıusl tren 
dün saat 18,15 de Tahran garına 

varnııgtır. Gar, zengin bir surette 
donatılmıştı. Mısır krallık ailesini 
karşılamak üzere Şehinşah hazret
leri, hUkiiınet lzA.aı, daireler erkA.
nı, yüksek rlitbell zabitler de garda 
bulunuyorlardı. Tren durduğu za. • 
man her taraftan aevk ve heyecan 
sesleri yilkseldl. 

Bir taraftan Şehinşah misafirle
rine hoş geldiniz derken, diğer ta. 
raftan da mızıka Mısır ve İran milli 
pıanlanaı oa1- 21. na.ret.-. ....... _ 
uyor, tayyareler uçuyor ve-mttthw 

bir alkış ve yaşa sesleri göklere çı
kryordu. 

Küçük bir .istirahatten sonra, o. 
tomobil alayı yilz binlerce halkın 

tavsifi imkansız tezahüratı arasın
da garı terketti. Yolun iki tarafını 
tutan talebe ve izciler, ellerinde ç1. 
çek ve buketler olduğu halde, Şe
hinşaha sonsuz sevinçlerini ifade e
diyorlardı. 

Alay saat 16.15 de Gülistan sara. 
ymrn bahçesine giriyordu. Mısır 

kraliçesi ile prenseslerinin ikameti
ne, Tahranın en tarihi sarayların. 
dan biri olan "Gillistan" tahsis e<iil~ 
miştir. 

Oniversitede 
Dekanlar ve profesörler 
arasmda değişiklikler 

yapıldı 

Bek'le görii§tükten sonra Berline 
hareket etmiştir. 

Bertin, 18 (A. A.) - Romanya 
hariciye nazm Gafenko, saat 13,40 
da Berline gelmiştir. Burada üç gün 
kalacaktır. Nazır, istasyonda von 
Ribbentrop tarafından karşılanmış
tır. 

Berlin, 18 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Von Ribbentrop bugün öğ-
leden sonra Romanya hariciye 
nazırı Gaf enko ile iki memleketi 

alakadar eden meseleler hakkın. 
da uzun bir mülakatta bulunmuş. 
tur. Bu mülakat esnasında gö • 
rüşülen bütün meseleler üzerinde 
geniş bir görüş birliği mevcut ol
duğu müşahede edilmiştir. 

Yarı resmi makamlarda., mcz. 
kur mülakata hakim olan dost . 
luk zihniyeti ehemmiyetle kay • 
dedilmektedir: Bu uzun görüş -
menin iki memleket münasebet • 
!erini geçenlerde aktedilen iktı. 
sat mukavelesirfue tesbit edildiği 
üzere iyilcjtirmeye Mdill} olaca. 
ğı mütaleası ileri sürülmektedir. 

Ruzveltin Japon· 
yaya mesajı 

Vaşington 19-Amerika cumhur 
reisi Ruzvelt Ni~anın sonlarına doğ 
ru Japonyaya da bir mesaj göndere· 
cektir. 

Demir kömür kovası 
koparak üzerine düştü 

Ortaköyde Kapıiçi sokağında 31 
numaralı evde oturan ve Denizhan. 
ka ait kömür depolarında çalışan 
Kemahlı Ibrahim oğlu Rıza dün 
akşam üzeri vapurdan iskeleye kö
mür boşaltırken büyük demir kova 
koparak üzerine düşmüş ve sağ aya
ğı kmlarak vücudunun muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmış· 
tır. Rıza Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

Askerliğe davet Maarif vekaleti şimdiye kadar 
yapılan tetkiklerden memnun edi
ci neticeler alındığını görerek ls- f,tskiidar Asl~erlik Şubesinden: 
tanbul üniversitesinin daha fazla Kısa hizmet şeraiti kazanmış olup 

nskcrt clıliyctnameleri olmıyan ve 
randıman verebilmesi için bazı ye- bu yıl sevke liibi olan gençler 1 Ma· 
ni!ikler yapmağa karar vermiştir. yıs 939 'gününde yedek subay oku· 
ilk olarak dekanlar ve profeSÖrler !unda bulunacaklarından sevk pıısla· 
arasında bazı değişiklikler yapılmış !arını almak üzere 30 Nisan 939 gü· 
tır. nüne kadar 'jUbeye müracaat elme-

. 
Tıp fakültesi d~nlığına opera. Jeri. 

tör profesör Ahmet Kemal Atay ge
tirilmiş, eski dekan Nurettin Ali 
profesörlük kadrosuna alınmıştır. Halkevinde dersler 

Fen fakültesi dekanlığına fizik Eııdnünii llalkeviııden: 
profesörü Fahir Yeniçay tayin edil· 
miş, ~ki dekan Ali Yar fakülte pro
fesörlüğü kadrosuna verilmiştir. 
Münhal olan edebiyat fakültesi de. 
kanhğma yüksek öğretmen okulu 
direktörii Hfunit getirilmiştir. Yük

Açıl::ıcaifı evvelce ilan edilen A. ve 
B. kurslariyle. ilk tahsil imtihanla
rına girmek isteyenleri yetlftlrmeye 
mahsus derslere yazılmış olanların 

başl:ımak üzere 21 • 4 - 939 Cuma 
giin!i saat ( 1 !H de Evimizin Cailaloil
Jund:ıki salonunda hazır bulunmala-

s~ öğretmen okulu direktörlüğüne rı il!in olunur. 

kimin tayin edileceği henüz belli ===:::::::::========== 
değildir. sırf ilerleme ve tek§mülünde dekan 

Profesörler arasında da bazı de- olmak sıfatile gösterdiğiniz değerli 
ğişmeler yapılacağı kuvvetle söylen- hizmetler her zaman Üniversitemi. 
mektedir. , zin tarihinde takdirle anılacaktır. 

Maarif vekili vazifeden ayrılan Hcrgün artan talebe sayısı dolayı 
eski tıp fakültesi dekanı Nurettin sile, münhasıran derslerinizi vere· 
Ali ile fen fakültesi dekanı Ali Yara bilmek üzere dekanlıktan ayrılmak
şu telgrafı göndermiştir: l lığınııa teessürle muvafakat ediyo· 
"- Bt!§ yddanberi Üniversitenin rum." 

ya ve Romanya siyasetlerini ala- duru Cem~l Ziya, reni vazifesine 
kadar ettikleri nisbctte dostluk başlamak uıere bu akşam Ankaraya 

hareket edecektir. zihniyeti içinde tetkik edilmiş • 
tir. 

Gafenko şerefine ziyafet 
Von Ribbentrap dün akşam Ga

fenko şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafette bir nutuk irad eden 
Alman hariciye nazırı, vukubulan 
samimi ve açık teatii efkann iki 

• Iske:ıde.:iye ticaret ataşesi Tur
han. Celal tıcaret vekaleti kontrol 
te~kı~atı müdürlüğüne tayin edil· 
mıştır. Yeni müdür bugünlerde 
şehrimize gelecektir • 

• Staj müddetlerini bitiren maL 
yet memurlarından Hakkı Uygur 
An~yanm Serik ve Hasan Hayri 
Tekırdağın Hayrebolu kazaları kay 
makamlıklanna tayin edilmişlerdir. 

•. B_er~rler cemiyeti idare heyeti 
seçımı dun yapılmış azalıklara Adil 
Sadi ve Rahmi seçilmişlerdir. ' 

~ Hukuk fakültesinde eleme ders· 
lerı~den ikincisinin tayini için dün 
çekılen kur'~da birinci sınıfa "Hu

ki memlekete de ayni derecede fay- kuk başlangıç ve tarihi,, ikinci sım· 
dalı olan son Alman - Rumen tica- fa da " idare hukuku çıkmıştır . ., Li. 
ret anlaşmasının, iki memleketin san dersleri mayısın ikisinde kesile
sulhperverane elbirliğine hizmet e - cektir. Yazılı imtihan aym 4 ünde 

memleket arasında mevcut olan dos 
tane münasebetlerin ~afına ve 
kökleşmeaine müsaade edeceğine 

kani bulunduğunu söylemiştir. 
Gafenko verdiği cevabda "yeni 

metodlar dairesinde aktedilen ve L 

deceği ümidini izhar etmiştir. sözlü imtihan da 11·16 arasında' 
yapılacaktır. 

• Taksim halasının dün muvak. 
kat kabul muamelesi yapılmıştır. 
Bugünden itibaren halka açılmış 
olacaktır. 

• 22 inci ilkmektebin ortamektep 
Gayrimübadiller cemiyeti senelik ~aline getirilmesine karar verilmiş

toplantısını dün EminönU halkevin.. tır. 
de yapmıştır. . • Yeni yapılacak hastanenin Şiş· 

Gayri mübadiller 
senelik toplantı l arını 

yaptı far 

Toplantıya bilhassa az istihkak lı·Bulgar hastaneleri arasında Bul
gar hastanesine ait bir arsa üzerine 

sahibi fakir gayrimtibadillerin he - yapılması düşünı.ilınektedir. 
men hepsi gelmişlerdir. "' Harbiye ile vali konağı karşı. 

.ilk olank .t.aalfyet .raperlan o _ sındaki büyük )'e§il arıanm bir kıs· 
kunmuş, şimdiye kadar hUkftmete mma çocuk bahçesi yapılmasına ka
vak! olan teşebbüsler ile tatbikma rar verilmiştir. Proje hazırlanmak

tadır. 
başlanılan kanun projesinin hazır
lanması hakkında izahat verilmiş -
tir. 

Arkasından cemiyetin ayda 30 li. 
ra olan masrafı umumi heyet tara
fından kabul edilmiş, bundan sonra 
müzakerelere geçilmiştir. 

Bu arada avukat Kadri, Doktor 
Rauf ve azadan Şevketle diğer bir. 
çok hatibler sl)z almışlardrr. 

11eri sUrUlen fikirler arasında, 
hük\unetin yaptığı tevziattan büyük 
istihkak sahihlerinin ellerine olduk

ça mühim bir mebllğ aldıktan, fa -
kat az istihkak sahibi fakir gayri. 
mübadillerin çok az bir para ile 

müşkül vaziyete düştükleri bildiril
miştir. 

Esasen bugün fena vaziyette o. 
lan bu fakir kimseler için hiikfune
tin, büyük istihkak sahiblerinden 
daha fazla nisbette tevziatta bulun
ması temenni edilmiş, bu yolda An_ 

karaya bir heyet gönderilerek te -
şebbilsler yapılması kararlll§DlJŞtır. 

Bu karar fakir gayrimUbadllleri 
çok sevindirmi3tir, 

HUkQmetçe yapılmakta olan tev. 
ziattan maada faklr ve az istihkak 
sahibi kimselere yüzde bee daha 
tevziatta bulunulması istenmekte • 
dir. 

Mllzakereler bittikten sonra yeni 
idare heyeti seçimi yapılmış Cafer 
Tayyar, Salih, Cevad ~enış, Saa -
det Berkan, Osman Faiz, illmi 
Dündar, Kadri, Şehab Tayfur, Sadi 
Galib, Cemal, Hilmi ve Suat intlhab 
edilmI,Ierdir. 

Dun Şehrimizde ve 
Yanda zelzele oldu 

Kandilli rasathanesi dün sabah 
saat 8 i 37 daldka 32 saniye geçe 
şiddetli bir zelzele kaydetmiştir . 

Merkez UstUnUn İstanbuldan 12. 
900 kilometre msafede olduğu tah
min edilmektedir. 

Van, 18 (A. A.) - Bugün saat 
12,21 de burada birkaç saniye de -
vam eden orta şiddette bir hareke. 
tiarz olmuştur. Hasar yoktur. 

• Taksim bahçesinin elektrikle 
tenviri projeleri hazırlanmaktad.rr. 

• lran veliahdi ve Mısır prense
sinin !randa yapılacak muazzam 
düğün merasimi mlinasebetile şehri
mizdeki Iran konsolosluğunda 25 
nisan akşamı bir suvare verilecektir. 

• Sıhhiye müfettişlerinden doktor 
Enver sıhhiye vekaleti müsteşar 
muavinliğine tayin edilmiştir. 

2,5 Liralıklar 
25 Nisandan itibaren 
tedavüle çıkarllıyor 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bzn 
kası hakkındaki 1715 numaralı ka· 
nunun 17 inci maddesinde yazılı sa
lfilıiyete istinaden 30 ~unuevvel 
1341 tarih ve 701 numaralı kanun 
mucibince basılmış olup halen te· 
davülde 'bulunan kağıt paralan teb. 
dile karar verdiğini ve be§liklerin 
15 teşrinievvel 1937, yüzlüklerin 1 
mart 1938, elliliklerin 1 nisan 1938 
ve onluklann da 16 mayıs 1938 ta
rihlerinden itibaren tedavüle çıka· 
nlmıya başlandığını bundan evvel 
tebliğ etmişti. 

25 nisan 1939 tarihinden itıôarerı 
yeni 2,5 liralık kupürler tedavüle 
çıkarılmaya başlanacak ve evvelki 
kupürler için yapıldığı gibi çıkan· 
lacak miktar mukabilinde müteda. 
vil banknotlardan ayni miktar teda· 
vülden çekilecektir. 

Banka, şimdilik yeni harfli bir 
liralık banknot tedavüle çıkanmya.. 
cak ve 2,5 liralıkların tedavüle çı
karılacağı yukariki tarihten itibaren 
halen mütedavi.J bir liralrk banknot 
lan peyderpey tedavülden kaldıra· 
caktır. Bu tarihten itibaren bir lira· 
lık banknotlar beş sene müddetle 
mecburi olarak tedavül edec.ek ve 
bundan sonra kanunr müruru za. 
man müddeti nihayetine kadar yr 
ni beş sene daha Merkez banJcee 
gi~elerinde tebdil edilecektir. 
Diğer kupürlerin tebdiline başla

ma tarihleri aynca bildinlecektir. 
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~l~R~?I~~> 
Avrupada futbol Türkiye gureş 

birincilikleri 
maçları Şim<ll bütün bölgr.lr.rde yapılmak. 

ta olan bölge blrlnclllklerl bittikten 
sonra 27 ,.o 28 mııyısta Anlmrııda 
Tilrklye grekoromen gUre blrincllll\ 
!eri ynpılııcnktır. 

1NGtl .. TERF ... I>l!:: Hudersfild tovn _ Çelsea 3.1 
2-0 Lig maçlarının bu hnftaki neti- Portsmuth - Stoke Siti 

beleri şunlardır: 
Anıenal - Mançcster unaytid 
'.Aston Villa _ Bolton vanderers 

2-1 
1..3 
4-0 
0.1 
1-1 
o.o 

Sunderland - Leds unayUd 2.1 
Volverhampton _ Karlton 3-1 
IlOllEl'll YA YE MOCA\'l.AOA: 
Devam edilmekte olan lig maçla

rının bu haftaki neticelcrl §Unlar. 
dır: 

Sk. Llsen - Sk. Kladno 3-2 

Serbc t gUreş Türldye birlncllik
lerlntn do sonbahara doğru ;rnıııL 

ması muhtemeldir. 
--0-

Blakpul - Midlesburg 
Brent!ord - Birmlngham 
Dcrbi kunt! _ Layçester sili 
E\•erton - Preston northend 
Grimsbi to\-n - Liverpul 2-1 Slıı.via _Bata Zilin 4-1 

2-1 
2-2 

Ankara 
Gençlerbirliği 
futbolcuları 

Şişli ve Pera ile oynamak 
Uzere bu hafta 

istanbula geliyorlar 

Cumartesi günü yapılacak 

Atletizm 
müsabakaları 

Sk. Smits BrUn - Sk. Pilsen 
Nn§Ol - Sk. Ortrav 

ısvtÇREDE: 

Lig mnçlnrmın bu haftaki netice_ 
lcri şunlardır: 

Beden terbiyesi !stanbul aile- Grashoppers - Fk. Grenşen 
tizm ajanlığından: Fk. Bul - Nordstern Bal 

1-1 
0.1 

1 - 23 • 4 • 1939 tarihinde ya. 
pılması 15.zım gelen koşu müsa -
bakalan Çocuk Bayramı dolayı. 
siyle 22-4-1939 cumartesi gü. 
nU 1!Fenerbahçe stadında saat 14 
bu~ulda başlayacaktır. 

Milsabaka programı şöyledir: 
:i4,00 100 metre seçmeleri 
iJ,50 400 ,, seçmeleri 
15,00 800 ,. final 
15,10 100 ,. final 
15,20 110 " seçmeleri 
15,30 400 ., final 
15,40 200 ,. seçmeleri 
15,50 50 ,, seçmeleri 

K IV. 
16,00 110 ,, final 
16,10 200 ,, final 
:ı'.6,20 50 ,. final 
16,30 10,000 " 
lT,10 4X50 .. 
17,20 4X100 
2 - Aşağıda isimleri yazılı ha. 

kemlerin gelmesi rica. olunur. 
Doktor Nuri. Semih, Adil Gi

ray, Füruzan T ekil, Hikmet Fe. 
ridun, Arat, İhsan Belor. 

Bu haftaki bisiklet 
müsabakaları 

Beden Terbiyesi 1stanbul BöL 
gesi bisiklet ajanlığından: 

1 - Yapılmakta olan seri bi. 
siklet yarı~la.rmm sonuncusu 23 
-4-939 pazar gilnU sabahı ya. 
pılacaktır. 

2 - Ynn5a tam saat 8,30 da 
başlanacaktır. 

3 - Yarış yolu: Topkapı sa
hasının önUnden baı:lamak ve ay. 
d yerde bitirilmek Uzere Silivri. 
atapısmm ileriai!ldeki 75 nci kilo. 
metreye kadar gidip gelme olmak 
U.zcre 150 kilometredir. 

4 - Bu yanşa iştirak edecek 
olan hlrincl sınıf bisikletçilerin 
yarış saatinden evvel hazırlan • 
mış olduklan halde Topkapı sa. 
hası önUnde h:ızır bulunmaları ve 
idmlerlni hakem heyetine kay. 
dettirnı.e1erl lfızımdır. 

Fk. Biel - Yung Fcllovs 1-2 
Fk. Luzern _ Yung Boys LO 
Servet - Lugano 0-1 
Fk. Şodöfon - Lozanspor ~-O 

lTAI~YAD.\ : 

Bu haftaki lig maçlarından alı. 

.aan neticeler: 
Samplyerdarena - Fk. 1lilnno 
Yilventus Torino _ Novara 
Fk. Triyeste _ Lnzlo 

0-1 
1-0 
2-0 

Şişli ve Pera takımlan ile bu 
hafta iki maç yapmak Uzere §ehri
mize davet edilen Ankara Gençler
birliği taknnı cuma gUnU eehrimlı:e 
gelecektir. 

Ankaralı mls:ıfirler ilk maçlarmı 
Cumartesi gUnU Şişli ile Taksim 
stadında yapacaklardır. 

-0-

Fikretin cezası bitti 
!ki ay boykot cezası verildiği i

çin sahada g5nnedlğfmiz Fenerbas
çcnin kaptanı ve gözbebeği Fikretin 
ceza müddeti dolmuştur. Bu hafta. 
dan itibaren taknnında oynıyacak
tır. 

-0-
Fıt. Lokka - Fk. Bolonyıı 
Fk. Modena _ Lfvorno !~! istişare heyeti toplanıyor 
Al!!. Roma • Fk. Bari 2-0 Klilb nizamlarını tetkik etmek U. 

Fc. Napoll - Jenova 
Ambroslyana _ Fk. Torlno 

FıtANSADA: 

2-0 zere beden terbiyesi istl§are heyeti 
1-0 bu ayın 20 sinde Ankarnda topla -

nacaktır. 

Bu hafta yapılan lig maçlarının 

neticeleri: 
Ollmplk ıarsey _ Fk. XeU: 1-0 

Fk. Şoso - Ra.sing Paris 1-0 
RMlng Lens_ Fk. Sete 1-2 

Eksclsiyor Rube - Olimpik Lil 1-1 
Raslng Strazburg - Havr 3_2 
Fk:. Ruen _ Raslng Rube 0-0 

Se et eli or
Macar takımı lstanbulda 

3, Ankarada 2 maç 
yapacak 

İstanbuldıı. blri Fenerbahçe ile ve 
ikisi de Şişli ve başka bir klUble ol-

AUIANYADA: 
mak üzere Uç, Anknrada 5.6 mayıs 

Bu haftaki şampiyona maçlarmm tarihlerinde Demlrspor ve Aıikara
dördU de 1-0 ıııetlcelenmlştir. gUcU ile iki maç yapmak fizere Ma.. 

caristanm Seg'et takımı §Chrimizc 
Bu karşılaşmalann en bUyUk slır. gelecektir. 

prizlerini mağlfıb takımlar arasın-
Seget buraya eskiden de gel~ 

da Viyananın Admira ekipinln bu- bir takımdır. 
lunması teşkil etmiştir. 

Memleketin her tarafında hava - Şonnntsia forms _ Sk. Şalke 0-4 
ların bozuk gitmesine rağmen bu 
maçlarda 100 binden fazla seyirci 
hazır bulunmuştur. Neticeler şun -
]ardır: 

Hindenburg Alenştayn _ Blnv Vays
Berlin 1-2 

Hnınburger sv .• V. L. AnsbrUk !>-1 
Şvymfurt 05 - Dresdner Sk. LO 
Bzyçvhh - Admirn 1-0 

Be.rlin, 17 - Almnnyadıı dört 
maç yapmak Uzere mukavele nkdet-

mf§kCn, son slyas! hadiseleri vesile 
ederek gelemlyece~inl 'bildiren E
verton İngiliz takımı yerine, harp
ten sonra Almanyaya ilk gelen tngL 
Uz takımı Vesthnm mUteaddid kar_ 
şılaşmalar yapmak Uzcre Alman fe
derasyonuna müracaat etmiştir. 

ltalytrflf • otosil:letçisi Picr Tar u/i yrdlart!a rrsm!ni g5rdiiğiı1ıı7z ta rlp mofosiHcti i1e saatte ııasoli :oo 
l:ilometre süra/Tr. koşma la mıwaf /ak olmuş ve böylrrr Y' ni l>ir rrkor ktrm~tır. 

. 
---~ 

'l'o 
~e 
}°orıar 

Arnavutlukla eski isliklôl bayramı şen1iklerindm bir manzara • kat h. 

UT~IL VAN AS!KlERlb.IER DL E ç~v~nl E N ~le 

Arnavut Milli meclisinde :~ 
hep bir ağızdan bağırdılar ~1 

" Yaşasın müstakil Arnavutluk ,, . ~ 
Bir Fransız muharririnin Arnavutluk hakkmdaki şayanı dikkat makalesı ıçııı 
Pari-Suar gazetesi muharrirle - doksanı, ne Yugoslavya ya, ne de işlerini terketmiş bulunuyorlar. l ~ 

rinden ve Fransa Akademisi aza- Yunan hudutlarına kaçmadı. On-: talyanlara kar§ı sonsuz bir bo)'JcC ~ 
sından Jcrom T oro son hadiseler lar harbede ede dağlara çekildiler' yapılacaktır. Ve göreceksiniz; ~ ~U 
hakkında yazıl!lr yazmak üzere, ve ancak silahlarını sakladıktan avuç milletin bu azmi, müste\'liyı r. 
geçen hafta Arnavutluğa gitmi~ti. yani düşmanın eline geçmez bir yalnız manen değil, maddeten °1 Oıı 
Fransız muharriri gazetesine ilk hale getirdikten sonra, yavaı ya. 

1 
çok pahalıya malolacak, Arna"ııt' %ıe, 

yollad ığı yazm cidden §ayam dik. va~ §ehirlerc dönmektddirler... luktan bir şeyler kazanmağı uıt1~ ~lır 
kattir. J erom Toronun bu maka - Bura.da rastladığım genç bir Ar fakir Italyan maliyesinin bütçcs~ ~"de 
lesinden bazı kısımlarını R§&ğıda navut bana dedi ki: de büyük gedikler açılacaktır. 'l:ı.lrn, 
okuyacaksmız: - Şimdilik başka ne yapabilir. Arnavut milletinin istikl.lloe~ ~ha 

• • • dik .• Ne eilarumız var, ne de nü • katiyen vazgeçmiyeceğine en gil. tllııra 
Buglin 15 nisan. Kurunuvusta· fusumuz. zel !delil, İtalyan askerlerile ktl~ tıııı. de 

da Sırbistanın merkezi hilkilmeti Fakat !düşmanımızın bütün :la - tılmış olan Arnavut meclisi~ ge 
olan tarihi Skoplie vardım. Büyük ikiyetine rağmen, bir gün isfikla - son içtimaında bütün azaların bt9 1t. ~ot 
harpte de ismini çok duyduğumuz Jimize tekrar kavuşacağımıza ina. bir ağızdan "Yaşasın müstakil N lıa.\ıp 
bu şehir bugün cenubi Sırbistanın nınız ..• Tarih Arnavutların hiçbir navutluk,, diye bağırmalarıdır. ~! 
bir kasabasıdır. zaman esir olarak yaşamadığını, Fransız muharriri bundan so11 ~ 

Eski Türk mahallesinin minare- daima istiklallerini elde ettiklerini ra genç Amavudun !!!Özleri uı:cri~ ~~~ 
lq-i gchrin en cnı.r~an ınanzara- ispat c.tıni~tir. de §ahsi tahliller yapmakta ve ..4~ J;!~ 
Sıru t~lrİJ •tm•Jrt,,;. \Jİ&'". c:Y--.r..lt'll•! J>t:. ,.,-a, • .,. .... -.. ,..._ • ..,. __ a. -"'...UjW-UUı,..,.uu VCW.•)"".;,..ı> ,_- a 
.d ğlar hliJa karlarla örtülü. Sltop- tazyiklere rağmen mekteplerini, den bahsetmektedir. • llll3:a 
lie her milletten insanlarla dolu. -- - -- - Co!ıı•1 
Bilhassa Arnavutlar, Makedonya· 
lılar, Yahudiler ve Çingeneler na· 
zarı dikkati celbediyor. Şehirde, 

işgal sırasında Arnavutluktan kaç 
m!Ş on binlerce mülteci var. Bun
ların çoğu asker ve zabit ..• 

Arnavutluk hududu buraya ço'k 
yakın. Yugoslav hükumeti mülte -
cileri kamyonlar ve muhtelif vası
talarla mütemadiyen içerlerc sev . 
kd::liyor. 

Bu sırada Yugoslav tebaası o -
lan yarım milyona yakın Arnavut 
var. Bunların bir kısmı Müslüman, 
bir kısmı kntolik.. Katoliklerde 
faşist temayülleri görülüyor ama, 
Müslümanlar müstevlilere karşı 

ateş püskürüyorlar. Yugoslav hü • 
kumeti müsaade etse hep:;i de Ar
navutluğa koşup harbedeceklerini 
açıkça söylüyorlar. 

Mülteciler nereye gidiyor 1 
Arnavutluktan akın akın gelen 

mülteciler, beraberlerinde getir -
dikleri birkaç para ile hemen Y u. 
nanistana geçmek ve Kral Zogo . 
mın etrafın.da toplanmak istiyor -
Iar. 

Mültecilerden öğrendiğime gö -
re, Kral Yunanistana geçerken, 
yükte hafif pahada ağır eşyalarını 
da 20 kamyona ıcloldurmuş ve be -
rabcrinde getirmiştir. O kadar ki 
Tiran sarayındaki bütün kıymetli 
eşya hemen hemen bu .kamyonlara 
yüklenmiştir ıdenilebilir. Aynca 
devlet hazinesinin de mühim bir 
kısmı bu 20 kamyonun taşıdığı eş
yalar arasında bulunuyormu~. 

Bu eşyaların Yunan hududunu 
geçmesi için müstevlileri D urozzo 
da birkaç saat durdurmak icap et. 
mi~tir. Ve buradaki birlraç Arna • 
vut topu, İtalyan tayyarelerinin 
bombaları altında tamamen harap 
oluncaya kadar düşmana ateş et -
mişlcrdir. 

A rnavut askerleri 
Mült'eciler, büyük bir kahraman 

lıkla sonuna kadar karşı koyan 
Arnavut asl:erleri için de şunları 
anlatıyorlar : 

Kiiçük ordunun hemen yUzde 

« Hitler senin için öldürdüm >' 
11

~ 
telllo 

19 Yaşında bir Alman genci 1ıı 
Belçikada bir şoförü öldürdü 

Ve cesedin üzerine bırakt~ğ! kağıtta 
bu cümle yazllı ıdı ~ 

Belçikada, çok garip bir siyasi tür. Ve üzerinde ıöyle bir kSııt ' 
cinayet olmuştur. vardır: lvt 

Maamafih bu cinayetin siyasi ''Düşmanımın yanında otur\J ' ~ 'l' 
safhası olmayıp. yalnız bir delilik yordum, kan beynime çıktı, tahaıll 
marifeti olması da pek !lluhtemel mül edemedim ve ... Senin için ö1' ~ 
dir. 1şin içyüzü henüz a~ınlatıla- dürldüm. Hitlerl .• ,, S.Jt 
madığırı(lan bu hususta bugün fa z- ~·e ıı 

Bu vaziyet karşısındaki şaşktıt' la 
la bir şey söylenemez. Onun için lıktan sonra herkesin aklına katil :ınt'ttı 
şimdilik yalnız vakayı anlatalım.. le' meşgul olmak geliyor. Fa'kat ı~: 

Geçen hafta Belçikanın Liyej genç Alman da şoförün yanıncl• ı 
şehrindeki taksilerden birine 19 k d ld ı · ·1 ati aza a a ığı yara arın tesırı e c ~ 
yaşlarında bir delikanlı müracaat sız yatmaktadır. 1ııı 

1 ediyor ve 44 yaşında olan Belçi • 
kalı şoföre Brüksele gitmek iste - Üzerinde Alman milli fırka tef ~~ 
diğini söylüyor. fazarlığa girişiL kilatlarından birine mensubiyeti •t 
diği sıra:da da .delikanlı elindeki gösteren bir hüviyet varakasile aı "tlı:ır 
Alman pasaportunu göstererek bir mikdar para ve iki dolu şarjô! "tde 
şoföre: bulunmaktadır. lııe1t 

- Beni, diyor. Brüksel yerine Şimdi Belçika polisi bu cinayeti la ~1 

Parisc götürebilir misiniz? aydınaltmağa çalışmaktadır. ı}d1 Şoför bu teklifi kabul edemiye. 'iŞ 
ceğini ancak Brüksele, gidebilece· Genç Hubert şoförü niçin öldilf 

müştür. Acaba ani bir delilikle ıni? 
ğini söylüyor ve nihayet pazar -
hkta uyuşarak yola koyuluyorlar. Yoksa bu evvelce kararlaştırılrnd 

Brüksele giriliyor, ismi Hubert siyasi bir cinayet midir? 
olan Alman delikanlısı burada Şimdilik bunları kimse bilmi " 

birkaç yere uğruyor, bazı alış ve· 
r işler yapıyor ve saat 23 de tekrar 
Liyeje dönüyorlar ... 

Fakat şehre girdikten biraz son 
ra, taksi jandarma karakoluna yak 
laşırken, otomobil birdenbire sey· 
rini değiştiriyor, evvela bir ağaca 
çarpıyor ve sonra kenaı'<laki bir 
çukura yuvarlanıyor. 

Etraftan koşanlar otomobilde • 
ki kazazedelere yardıma kalkışır. 
ken korkunç bir manzara ile kar
şılaşıyorlar. 

Şoför beynine sıkılan iki kur • 
ıunla kazadan evel öldüriilmüş -

yor. 

~----------------~~---

Bir casus 
edildi 

di g:ızet\!sl yazıyor: 

Eyltll ayında yabancı bir de\ 
lct h~ı:ıabına malümnt topladığı 
için tevkif edilen ve 4 kA.nunu· 
sanlde idama mahkOm olan 16 
yaşında Fransız bahçıvanı casus 
Grumberı; bu sabah kurşuna dl• 
zllmlştir. 
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K8~a~a gGJde~ha 
tlasıı çalışıyor 
Japon hükômetine resmi din olarak müslüman
~,., llğı kabul 

~er1ıı0da b~ insan, ga.rb demok
~·orıar. ; ~Ucum etmek için çalışı. 
kat ha]A lıinclsi, ihtiyarla.mışttr, fa
haı• eskw kadar nilfuzlu ve 

" eskisi 
~et kö kadar hilekardır. Ve 
lcap~U faaliyeti htı.la Asyayı 
~ tadır. 

l\ollı8 '!'oyama.dır. 1901 senesinde 
S<ıayet~~a!, Yani (Kara ejderha) 
.ı\al'l lttt~ kurmuştur. Bu sosyete 
~?J'a~ı üzerinde Japon em. 
~ e ajanlık eder. 

~ 7 ejderha cemiyeti, vaktilc 
içitı ç aııon azametinin tahakkuku 

1 h~~Ü§an ve Rus - Japon harbini 
~ l1p Japonyannı galebesine 

1 ?ttıı ~ }{ara Okyanus ismindeki 
·~. t§ekkuıUn yerine kurulm~ • 

, o 
Cin 111111 kolları Mançurya üzerine, 

e, lı'ili · · · llıı~tı Ptnlere, Hindistana uzan • 
'lııd r. A..syanm en uzak bir köşe• 
hm e bUe dint veya milıt bir ki .. 

~ ııttıb' bir karga.şalrk ihtilal çıktı mr, 
~ llkkak o meselenin anahtarının 

ra e·d tJiıı J erha cemiyetinden birinin 
tıııı de Olduğuna !'lilphe etmemek IA

~elir. 

r ll.oa t 
taltı e, ngifulerin beyhude yere 
lıat p ettiği ve §İmdi Japonya.da ra
til!ı l'ahat yerleşmiş olan Hindli. İn. 
l'iııd lleyhtan olan ve vicdanı üze

' ~; eayısrz cinayetlerin yilktinU 
1el' a~ıı, raca. Semenoff v.e SOVY!.LL 
llıı,,ı eyhine çalışan bUtiln beyaz 
~! ,aıın, hatta Trebiçin, hatta Lin
llı 4~ll. bile bu gizli cemiyetin nja

() uIDuıu l!IÖylerler. 

~eCin Ve Pasifik ilzerlnde .Japon he. 
~:0ıı.islni kurmak plô.nmm tatbikı 
bu . Japon erkanıharbiyesinin en 
\a~üit Yatduncılarmdan biri muhak-

ltt Toyamadrr. 

~'l'0Yaına bu emelin tahakkuku L 
1era Ye.ıı.ı cemiyetler kurmakta, yeni 
lıı .tist kollar ayırmakta, Asyads. 
lalı~ '\l'e Fransız menfaatlerin! 
aıltt tib edecek her türlU tedbirleri 

aktadrr. 

ettirmek istiyorlarmış ! 
Bu gizli teşekktilün fi.kirlerini 

neşretmekle tanılmış olan Miyako 
gazetesi, §U son günlerde bir maka
lesinde §U ı-atırları yazmıştır: 

"Japon milleti kabul ettiği ya. _ 

bancı kültUrlerden gelen dinlerin 
kendi an'ane ve mantığına. aykırı 

gelen ~flannı ayıklamasını pek 
iyi bileı1 bir millettir. O kabul ettL 
ği işlerin kliçük taraflarını atar. 
Onlarda büyük ve kıymetli ne var
sa onları alıkoyar. Budizm de, hı
ristiyanhk da Japonlar tarafından 
tadil edilmek suretile kabul edilmiş
tir. Mtislilmanhğm da ayni l!lurette 
tadil edilerek kabul edilmesinde ne 
gibi bir mahzur olabilir?., 

Kimbilir, belki de yakında Kara 
Ejderha. ajanlannm müslüman 

' memleketlerde oynamağa başlıya -
cakları yeni bir role şahit olac'Lğız, 
öyle bir rol ki bu rolUn suflörleri 
b:ıy Musolini ile bay Hltler olacak. 
tır. 

- FransızcRo "Vü" den -

-----------.. Nezle - Baş ve Diş 
AGRILARI • SOGUK ALGINLIKL.\RI 
~ "El'RALJİ. KIRIKLIK KIRGV."LIK 

B'üTt"N AGRU ... ARA 

Karşı yeg5.ne çare 

BiR KAŞE 

Asipin K~nan 1 
Sizi ııoğuk algmbğından, nezleden, gripten, bat ve cliı 

• ağnlarmdan koruy<'lcak en iyi ilaç budur. 
•••••• ismine dikkat buyurulması ...... .. 

V t\Z.ı\ N: l.1. Bosc'1 35 Vıhm vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Avusturalya kadmlan, gebe kalmak için 
mukaddes taşlardan medet umarlar 

l' ara M ımgalar ayinlere mahsus kıyaf elltrile 

-11011 -

Onlarca İn53f1 ölmez! Ancak ruhu 
vücudundan ayrılır, bu ruh gene A
vusturalyada yaşar!.. Ormanlarda 
ağaçların içine girer, çiçeklerin içL 
ne girer, hatta tas koğuklarma gi· 
rip oralarda yaşamalarına cicram e· 
elerler .• 

Sonra, bir fırsat bulunca, zaten 
.. ıcılcwlak ola11 kadının \ ücuduna 
girive ... irler! O vakit kadının kamı 

5işmeye başlar! Zira ruh orada ka· 
dının göbeğini emerek kanlanır. Yer 
içer, etlenir, kemiklenir \'e tabii 
tekrar ufacrcrk bir halde, yani çocuk 
olarak yerı.iden kabilesine avdet e
der! .. Basit, son derece iptidai fakat 
çok güzel bir fikir değil mi ? 

Zira bir Avusturalya insanı asla 
ölmiyeceği itikadile gayet rahat ya

şar. Ve yetmiş bin defa ütse ve hatta 
gene yetmiş bin defa kabilesine dö· 
neceğine emindir! .. Yani ı\vustural 
ya insanı kabilesinden, dünya yü· 
zünden mahrum olmak gibi bir ıstı. 
raptan münezzehtir!.. 

O, ebedi olarak kabilesile beraber 
dir. Kaç defa ölürse ölsün? 

1 Yeter ki, öldüğü zaman ruhunun 
yaşadığı ağaç, nebat veya taşın ci
\'3nna bir kadın tesadüfen geliver· 
sin. Fırsat bulup kadının karnına 

giriverdi mi, tekrar dünya yüzüne 
çıkmaya, yeniden dogmaya muvaf. 
fak olur! 

Onun için, bilhassa ortasında de· 
!iği olan ta~lar böyle rı~hların yaşa· 
dığı taşlardır ki Avusturalya ka· 
dmlan çoctik sahibi olmak istedik. 
teri zaman bu ta:;ılardan istimdat e-
derler!.. 

Zira, ölü ruhlarının bu taşların 
deliklerinden içlerine girdiğine 

kanidirler. Sihir kuvvetile bu ruhu 
!Stedikleri zaman bu delikten çıkar· 
tırlar ve ruh, kadınların' ücutlanna 
da ayni suretle girer!. 
Erkeğin rolü ise işte bu ruhun ka· 

dının 'ücudwıa girecek yolu açma.. 
smdan ibarettir. 

Avusturalya insanları için baba· 
lık bundan ibarettir. Onun için A
vusturalya insanları arasında baba 
hiç miıhim değıldir. 

Her şey anadadır. 
A yuc:turalyahlar henuz (madcrşa 

hi) dediğimiz ana asıl \'e esası olan 

en iptidat cemiyet halinde ;-aşarlar 
Kabilede kadının esas olması da 
işte bu felsefelerinden ileri gelmek
tedir. 

Yani, Avusturalyalıların tekrar 
tekrar dünyaya gelmelerine yegruıe 
amilin, yegA.ne vasıtanın kadın ot. 
ması düşünüşünden dolayı! ... 

Onun için Avusturalya kabilele· 
rinde birkadın gebe olduğu zaman 
ona baba tarafından aştlannuş de· 
~il, bu sevişmenin ruhların yaşadı
ğı bir ağaç veya bir taş civarında 

yapılmış olma"-ından ileri geldiğine 
hükmedilirl 

Mesela (Arunta) larda böyle sihir 
kuvvetile ya istenerek veyahut iste .. 
meden kendi kendine gebelik ta~lan 
vardır ki bunlar ortalarında yuvar 
lak delik bulunan büyücek kaya 
parçasından ibarettir. 

Aruntalardaki (gebelik taş) lan 
beyaz, ortasında kendiliğinden bir 
delik bulunan, 2·3 karış büyüklü. 
ğünde yuvarlak taşlardan ibarettir. 
Bu taşın üzerine ucu yarums bi· 
tahta parçasile siyah bir çizgi çeki· 
lir. 

, ~e~te bundan birkaç hafta evvel 
ı1' ııı 'royomanın Tokyodaki aparlı -
·J, ~lllda tnlihim bir toplantı akte • 

~~ Ştir. Bu içtimıtda. Toyoma, yük 
l'e Rskeıi şfı.ra ar.ası ve eski harbi.. 

ıı la baı:ırı general Ara.ki, Avrupalr-
il· ~n"l'tıı. hiç de tannnadıklan bir klil • 
al ıA 11 

' Tokyodaki rnüslilman talebe
dS lı,ı t- lı:lUbüntin _ fiç hA.<3ı hazır bu • 
at1 ~Uşlardır. 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 
l~te gebe kalmak istiyen kadınlar, 

bu taşın yanına gidip bu çizgi~i 

yenilerler. 

~~eş kişi arasında aktedil.m.iş olan 
f l' lçunıam gayesi, bUtUn Arab dün 

ti, •ta.:ııııı alt üst edeceğini tasavvur 
e ·tik at \>et leri bir mevzu etrafında mlida • 
... ! \> eı efkarda. bulunmak, bunu kuv-
0 l)ıtden fille çıkaracak plaru ihzar et-

llltti. 

eti !\ ~~ planın tatbik kabiliyeti olduğu 
~.tdirdc Britanya. ve Fransnya müt 
tş bir darbe indirilmiş olacaktı. 

i? .~u plan Japon hükumetine resmi 
ıf ~ olarak müslilmanlrğ[ kabul et -

, t'ı:ıı.eğe çalrşma.ktı Bu suretle ek _ 
• • ~l'iYetını Asyalıla·rın teşkil ettiği 

ı..o ttıilyon müslümanm sempatisini 
~ıımak ve nihayet bu müslil _ 
ta lardan birkaç grupu şarkın, 

t'b demokrasileri aleyhindeki mü
~deJesine iştirak ettirmekti. Fa. -
l at Toyoma ile Arakinin bu proje

tı· ~ti. kolaylıkla tatbik edilecek bir 
lı ~ değildir. Milslüman dini birçok 
l:n°1ttaıarda Japonlara aykırı gel • 

e'J' ~lı:tedir. Mesela Japonların en ho. 
ığı ~·~tıa. gitmiyen taraf, müslümanlığm 
u· 
1 

G ~. dUdil zevcata mli.saade etmesi -

uS c· ll.ıakat Xara ejderha. dinlerin bu 
dl~ ).rthetile meşgul değildir. O, dini sl

a.ııt emellcrinP. alet kin kullanmak 
'tııeUndedir. 

(Devamı ı·ar) 

l Başına, taptıkları muktiddes tilaqn 
timsaUni >:aP.m~ olan bir. k6lillt rt6f 



8 

HABER'IN TARiHi ROMAN1 • 28 Yazan: Mu~aiffer Muhlt'tnn 

Hakan Orhan, Çomakların yola çık
tığı haberini alınca halkını 

askerini topladı ve intizar 
ve 
etti 

Ve bittabi en çok kazanılması gelir, demlştl. Yaz öyle)se ferma- hani üç bine yakın bir kuvvet top-• nctlendi ve bacakları takallfüı cttl 
1 llztınGelen kalb de hiç §Upheslz ha nı. hyarak her tilrlU silô.hla hazırla. Osman ha.ykırdı: 

kan 0.smanın kalbiydi. Fermanda Söğüt ucu Osman be- dılar. _ Çabuk, icob tdenl yapara)t kı-1 
Osmaruıı önünde do.ğ, ~ durmu. ye temlik olunmakta ve emareti L Osrunn heyecan içindeydi. }{en _ zı kurtnrınız. 

~·or, ordular, kuvvetler eriyor, hU- 16.n olunarak hakkında ilk defa di~ne Bay Hoca ve Sarıbatı gibi iki Hı:kimbaııı ve bütün halk gUzel ı 
kUmdarla yuvarlanı'-'or, ta" ve ''Nu,reddiıı Ebunn"•rı Oııman "ah · .. t k b tti t "l t k 

J " ..... .. ,, azız vueu ay e ren negu c - :.ı:;ın bar fili üşüı;ttiler. Osman, bii-
tahtlar sernegUn oluyordu. dive hitab olunuyordu f N'k ı b t ., · uru ı o a u se er cezayı sezası- tün bu tı::!rler yığını içinden bu 

Bu bakan ele ge,.medlk,.e ufak f"'Amaktar fermanı alarak etra b ı kt 
" " ':fN , • nı u aca t. Jı>nç kızın bu kııdar lıassasiyot göJ 

tefek kalplerin ne ehemxnJyeti var fma topladığı saltanat hassaların - Osman, fazla kan dClkülmesinı termlş lmıısmr bır tilrlil ıznlı cd". 
dı? dan bir heyetle Türk hakanı Os· istemiyordu. Bu itJbarla ansızın bas 1 mcmiş ve, 

Gıı."IJleddlnl Mes'udu san! Emir manı zivarete gitti (2) k kt b' i b ı kt 
J J • ın Yerme e ır sa et o nen ı. - Ayıldılttan sonra bana getirı. 

Emir Mansur Çomaktan "ag·ırarak Hakan O•"'"an Çomakta-n ''ola G hi ki " h k d 
" ..,.. • .. J ece ç mse saua a a nr u- riz, diyerek oradan ayrılmıştı. 

'"•
11Ae ve birkal' saat suren bir has l'ıktJğı haberini 0lınea halkını "e h l kl 1 b~ ,. ,. .. • yumamı§ Ye azır anma a meı;gu Anitn yava.:ı yava5 kendine r;clir-

bıhalde bulunmuııtu. Gıyaseddin: askerini topladı ve intlur etti. olmuştu. , ken dnlın minimini bir çocuk gibi, 
- Osman beyi kazanmamız: llzım Babasının son dakikalarına ka - Seherde, hafif bir ı1Jık §ehre göL 1 bir tarafına büyUk bir çh·i batını 

Ç-Omaktar, demlfti. dar, en iyl dost tellkki ettiği Sel - ge halin.~e aydınlık s~rptlği 1.amnn I bir ynralı gibi hıçkırnrak ve hny-
- Evet aevketıQ sultanım. çuk hUkUmdarlarına kargı Osman Osman uç bin muhanbin bal}ında kırarak ağlamıı1 ve yalvnrmıetı: 
- Ama, nasıl Çomıı.ktar? da babası &lbi hareket etmeği dü· Nikola üzerine sefer etti. Ve filha. "' 

B g~ı i k t Un u b lkl b d i b " ([)evamı ııar) - uyuraca n ayn eranıe ve ı m ~ ve e un a sa et güs.. kika Nikola bu ansız hücum kar§t· 
isabet olur ıevketıo.m. terml§tl. sında kendini toparlıyamadan ya -

- Hayır, hayır Çomaklar, bırak Çomakta, Osman& müllkl olunca rımyamalak kuvvetleriyle harbe (2) Hayrullah f!ft'nı11 tarlhl bu 
bu teranelerl. Şimdi ciddt bir me - !ermanı padl§ahiyi Uç kere öpilp girdi. husuııta en doğru mıılfımatı \ermiş 
sele Uzerlndel17:. Buna benim aklnn başına koyduktan sonra bakana Muharebe lıir katliıyn §eklinde bulunuyor. 
yatmıyor. sundu. olmu§, meydanda hafif hendekler- Müıı~eatı Feridun bey bu \'aılld~. 

Uzun zamandanberl Selı;ukilerle Ferman orada ve umumun muva- den kan .selleri sızmış, meydanı ta. ld izahat ı;ok mühimdir. Münşcatı 
mUnasebeti kesip etrafa dehget sa ceheslnde okunmuııtu. Osmana e • ze et kokusu sarmıştı. Feriılun hey blrind cllıliııin 48 in~i 

larak bfr çığ gibi bUyUyen hakan ! mir unvanı ve emaret tevcih olun- Güneş doğduğu zaman meydan. ııyfasmda bu fermandan bııhscller· 
Osmanı tekrar bize bendetmek mU- maktaydı. da binlerce le~ fizerine silrlilerle ken ucun ~hcmmiyctlnl ~öylece tc· 
h1m bir davadır. Ama, nasıl baga _ Fakat hiç kimse Osmaıım, Saltık. kuş kondular. barliz ettirmektedir: 

nnz? la ye Kösemlhal (3) ile neler ko • Nikola ve birçok düşman 1tuman "Hu usnkl meskeni anı tayife ez 
- ŞevkctlQm mU!aade ederler.se, nuatuğunun farkında değildi. Bu dnnları ölUler arasındaydı. Osman etrafı memalilc tarafı b:ışet Jd 

bir sözlim var. safların gerisinde de mUhim blr ha irade etmişti: (]crmeyarı lıasman fut nele , ·e ma-

- Seni neye ç.ağırdım zaten, söy zırhk olduğunun kimsecikler yine _ Talana peki. fnknt halk ua- kanıı anı miisliimaııan ller hudu,lu 
le nedir? farkında degildi. Acaba Osman bir ~mda kan dökülmiyecek. Nikölıının padişahı sugrı ba~et der aynı Jui. 

- Hakan Osman amcası DUndar- sUrpriz mi hazırlıyordu? ailesini esir isterim. 
dan ypg1Ddır. Salt.ık, KCS.e Mlht.la: Nlkotanm 1kl h ın 1r 1

1 
in :ım: , 

~en.? - Sep., Dedl. 1iaka.ıı. .. O.smanln .bir oğlu \'e ÜQ J:ard i Jle len.dm r-
- DUndar Ertuğruldan sonra uc beraber bulunursun. kek elli kadar esir alınarak bJr Jıe. 

memleketlerinin yegdne hfi.klmi ol- Köse Mihal bu tedbiri doğru gör- yet halinde hakan üs.mana .takdim 
mak dilemişti. Ve bu i~ o kadar 1- memlııU: olundu. (4) 

leri vardı ki, Osman, Mal hatunla - Hayır, dedi. Sen ve ben kuv
izdivacındıın sonra ikisi arallmda vetleti ikiye ayrrıırak ıııığ ve vol 
mücadele açığa \•uruldu. cenahlar halinde hareket ederiz. 

Fakat iı;te bu hAdiseyle Osman 
fnra) ına bir fl!lkı filcur kl\'llcımı 

da girdi. 

\ 'C ra.yatuleadi anha m~ııküse n 
mlihlnımatı bikaı ı~ıirn 'e millet ve 
mua7.uunah diyarı mllki de\ letest 
iler menl kUffan Jılç ııugr mulıkem 

ter 'e hiç derbendi muan:ım 1rr 

ez anan nist .. , 

A 

H ABER'in memleket 
kültürüne yeni bir hizmeti 

.-Doğ 
ırse ePey 
bn~t ... 

""'ıçın 
~Yltlız tazn .. 
k \ar ve 
alı»or. F 
-A.nı~. 

b:-- 'l'oın 
:' \Cll\aını 
l(lını. Annı 
1'Gk~ı. ~ 

"""• u 
"atırtıyo 
K~r(ı · 
~k 1

• ere 
ardı \' 

alı le\k\ .. 
he • .... .. apl.ırı 

Büyük fedakarlıklarla hazırlattıgı ~'Uz 1ı~., 

TURKCE - FRANSIZCAd~~~~. 
İNGİLİZCE-ALMANCA 
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11 Mayıs 1939 tarihinden itiba. !er, nskcrlcr, fleyyahlar hu bU) i)J Halk iki tarıı.flı oldular. FilhakL Şevketlü hakan Osman han da piş
kıı. Osman taraflıırlan kcsirdlr, a- 1 dar kuvvetlerinin baııında bulunur. 

Xikolanm an altı ya§ınde.ki kızı 

Aııila hakan Osman huzuııında bo~· 
ııu bUkük mukadderatına çıkacnk i. 
n•deyi beklerken kapı arkasındaki 
fısıltıyı işitml!J ve biraz daha geri 
çekilerek daha iyi duymak için ba. 
sını hafifçe odaya çevirmişti. 

(3) "Kö!le Mihııl bu tıırihten iti· ren her giln forma forma Habcr'le esere baııvurmadan yapamr:zlar. 

'~ve 
'Ne 
'Gel 
' 

ma sinek kUçUk de olsa mide bulan- Böylece daha muvaffak netice a. 
dınr. lırız kanaatlndeylm, 

- Bundan istifade mi edelim di- Haknn Osman, l{öse Mlhalın nok 
)orııun Çomaklar? tainazarını daha doğru buluyordu. 

- Evet eevketlüm. Osman sordu: 
- Nasıl isutade, anlat bakalım. 
- 0.!lllanuı muayyen aaha dahi. 

llnde emaretine alt bir ferman U· 

- Peki, hareket ne zaman? 
KClse cevab verdi: 

- lradenlze bağlı §evkeUü ha. 
darı suretile amcası Dündnn dn ra kanım. 

metmek mümkün olur ve bu Oıı -
nıan tevabiinin celbi kulubuna me -
dar olur. 

Gıyaseddin Mes'udu sant sevin-
cinden yerinden bir çocuk gibi sıç
ramıg \ e Çomaktıırı kucaklı) arak: 

- Senle gibi bir ''ezir cihana az 

- O halde atessehf!r! 
Mihııl ve Saltık tasdik eltiler: 
- Ale55eher! 
BiltUn gece !iehirde, Oamanm e

mareti bayramı yapılırken hakan 
ve Köse Mihal, Saltıl: ve diğer ku
mandanlar ve aşiret beyleri hani 

ban•n Sult:ın O mana pek ziyade birlikte verilmeye ba.Qlıyor. I!\• 
':.I ·Son muhabbet bağlamıı, ,.e Ertuğrulun I!\ 

~ !<~serde en l<Ü"Ük bir tcrtlb hal'° ~ıuub ,·eratı ile mumailt')'hln yerine ı,aim ~ 
olan oğlunun l:l'slıl is tikini <·~ l~dl- Hr.simle Bü) ük I.ii~ııt, yıılnız Hı bırakılmam:ı.sına ıız:ı.ml drrt• Um g· 
ğlnl mlit.eaklıı elini iı.lfınıı 1.;abul C· Iilrk kütüphant"lerl iı:ln değil, dün· ceılc dikkat lı;ln lbımsclcn tedbir' . Urnat 

1 ·'· ··ı· ı ı Ali rL ., lct•t 'a kiit\iplı:ınelerl l"İn bir kıır.an"tır. ler n lınmı5tır. l~·or, Biraz kalınca bir ses duyuluyor- < er<'..h su a e u .. manın ... J " ,. -

du: \ 'C azanı('( ine Jlek bliytik lllllll\ enet ® 0 a· '- 'l"a 
_ ::-;'ikola, çok mukavemet gÖ!! _ terde bulunup niifu:r. H! scnetilc . . . . ... . I , .,~~ ~i 

k lı .. l'h l' .1 . t Dıl bılen, yem dıl ogr{'nmek ıstı- St ıye n 1 ere p a r a S 1 P'~tan tndf çavu!J, fakat son hançer ham- es ı ıs ı :!r ev n-en aı e ı < e ırası 

idik · 11 1 • b. h 1 - 1 ı yen herkesi,. her Se\•iyodcki tıi'ıcbe, . '~l 
lem kalbinden bir kan fışkırttı ve ı;e ·ı:e erı e a o unacagı 'ec ı b .. · · d · l ı ( <\ • 

.. b' k 1 t 'h' o . meslek sahibleri, teknik miıtcrcim. r o ş u r g o n e r 1 • ...... b derhal geberdi. Mel'unun UzC'rlndP uzere ır nç a!lır n.r nrı ı 'imanı. · ~\' 

yalnız sapı mUccvherlerle be.zen _ <le l\lllıal oğulları nanılle ııC'I< lı\iyill ~U. 
mil) bir hanter bulnbildim. hiı.mrtlrr ~örmü";lerdir.,, t ede 

Aııita hav! ve haşyet içinde Jrgi- Jfaınmer tarihi ı'11ıl: 1 • Sıt> ra D8. 'Bu 
ı .. rek bir fer) ad koparıp oracığa ( 4) l\lüıışealı Feridun bry, <'ilıl: ~Yetn 
yığıldı. Ağzı köpolklendi, elleri ke- 1 sa~fa 5;; - 56, iltıa ıdı 

ı--::z:m••••••-------------- .'Ov - Sen Habibe hanunın nesi olıl' ili tö~ madene sirayet eden telA~ınn kar.ı ı Onun söziinde dunnamasında bir - Bir saat ewcl gitti. Pencereden konuşan komşu çat· 
HABER.in Edebi Romanı lakayt ve onların haykırı~Iarına kar lek sebeb olabilirdi: "i\luhakkak o· - Geceyarı ı ihtiyar kadın nere· lak bir seı;le: yorsun? diye sorarlarsa; • ~ 11ıııas 

- Habibe hanımı gecenin bu sa eder 
atinde neden arıyorsun? derlerse ıı' :-' l~v 

şı sessiz kaldı. nu tuttular .. , dire dü~ünliror ve bıı ye gitti? - Vay numaracı \'ay! .. diyordu. 
Leyla büyük bir heyecan içeri.,in. nu dü~ünUrkcn, biitiin kanının kay- - ?\e bileyim. Polic:, bekçi geldı ' Hiçbir ~r bilmiyordun da gecenin 

cevap verecel<ti? '}'di? de karanlığı dinliyordu. naya, kaynaya ba~ma yükseldiğini alıp götürdüler. bu aatinde ne diye kapıları kırı. 
Eğer ona da: .. 1şten gelirken e\'İ' .'Ar 

ne uğradım. Kendisinı polis, bckçı ı ·.Cece 
aldı dediler merak ettim, arama~ ı.:~aha 
geldim,, dese belki de bu defa nerede~a$la 
çalı5tığmı, nerede oturduğunu sor1l1 ...... n 

- Hiç kimc;e yok muydu bu e\'. duyuyor. bağıra bağıra ağlamak ih· - - Polis bekçi mi? .. Allah .. Allah yorsun. Elbette bunda da bir dala· 
de? tiyacmı hissediyordu. ihtiyar kadını poli bekçi ne yapa. vere var yal.,. 

Bu e\·de olan \'e ü tüne bu kadar "Onu tuttular! .. ,, cak! .• 

aat geçmi5 bulunan bu hfıdıseyi Kapı tokmağının sesi dar ~okakta - Aman hanım .. Mahallede c:ağıı 
du}mamı~ o!ma ır.2 imkan \ar mıy bir imdat i5areti gibi tiz \e telfış \C- sultan duydu. Sen duymadın mı? 

dı? rici birse-le çınlıyordu. ı -- ~e duyayım.. l~ten geliyo· 
Hayır .. ! lmk~n yoktu buna! Eğer yaralanan in an öldüyse el· ı rum. ;-. iahallede değıldlm ki... i'\e 
!\ lahallede bO) le bir h:ldi~e olur bet de Avniyi sağ bırak..-rnazlar, el· öl muş. 

da, \akayı }apanın anne i: gece· bd de onu a.:arlardr: ı -- Ne olacak. er!:ıeri oğlu adam 

I nin bu \aktine kadar bunu du) ma· I ."N'a.ıl kıydı e1filemin .e,ğluııa!... nırın-J~. , .. . 
1 mı, olam:ızdı. . ;'\a-ıl kırmı,tı? ,;\a,,ıJ clı \armı~tı - Ajanı ını \'tınnu~! .. Olmu~ mL 
\ Şımdi, e\ in dibizhli kar<Sı ·ıncla da... vurulan a:lam? 

içine dolan iimit-,,izl;k içinde anlı· 1 llir kom~u e\ inin gıcırdayaraJ, sü - :\e bileyım ben muayene eder 
yordu: O, burara bir haber ve:-me'• rülen pmc."re nın e ile irki!Ji. dj\tor d ğ'lim! O and:ı o!müş di 

1 
ten daha ziyade bir haber a!m:.ığa Bac;ını karanlıl, gi/'re d.ktı haldı· yorl:ır. 
~~!mbti. ' ra"::ık ~'"sin ne ta aft::ın "~lciiğini ::ı.1 ı::•~. eli ı.:,'a i.tıp:nm tokmağmd· 

Soka~m e :ıizliği içinde iki ına 1 Çıldıraca.· kadar ha ta ol-; ;al, ra.tırıyorclu: I o1ın.ı ,aydı. yere dü :ec.·:cti. Birden 

denin biribirine ert, ert çarpma· '>aJar onu merak dıyordu. ı _ Kim o? • ·e i ti)•or.unuz' ... bi:c or!e ba~ı diindti. 

ından ha d olan gurultü du) uldu. .\miye ne olmu~tu? i\lalmlle uykudan uyandı yahµ! Ki· _ \'ah! V::ıh!. lliç bilmiyordum. 
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Leyla bir müddet tokmağı kapı- Saatlerce terzihanenin karsıı;ınd::ı mi anyor~unuz? d~di. 

nın ti--tüne çh ilenmiş bu mad0 11i le\ ;,:endi ini be'dci' :t"n c;o:ıra nilıa:·ct _ Ha'Jil-e hanımı arıyorum Hı· Ye l~apımn tokımı~ınclan elini çe 

ha üzerine kı:;a \ e de\ anılı darbele '>:1'u .r.u': için l.1:: alını tı. ru~ onı:n. \'Uru) o. um. ar;mı' o.! 

1 

kere·~ ç..-ı'· ı ·m;ş '•ir arho; g'bi fıde· 

le \urdu. F,ı!:at bulu a"1'da:ını t.! .. lıit ettik., - IIa11ıl>c hanını eH!e ro!.! ta ) a'pai::ıya, ralpala) a u:a~lan u 

Taht& ev bu ince pannakların leri yere gclmemi~ti. - Evde yok mu? za!da;tı. 

• • 
. Kar~kolun önüncicn _tekrar geçer· 1 ıar ve ta yukarı sokaklarda oturııfl it' !\1 
·':" nıcu~u. s~tn~alı bır ~ haı::tamn 1 bir insanın, gecenin bu c:aatinde yo~ !~fon 
~·~c~d~. gıbı ~ıt.rıyordu. harakolun I gun, argın iBten dönerken ta a:ağ ı' :S 
ıçını gormek ıçın .g~ne kar~~ ~aldı· ı bir yerde oturan bir ahbabını illi' lltdu, 
rımm dıvarları dıbınden suzulerek tıriamıracağım söylerdi. ' E:\ 
;idiyor \'e daha dikkatle açılmı5 I , e g~ce 
"tözlerile pencerc:ert! bakıyordu. Ortada bir cinayet \'ardı. Bir ıt -..... K 

d::ım ödürülmüştü. ...._ 
Kara!:olun alt kattaki odac:ında, . ·r H 

1~ memur. ne komi,er, ne de kimse Ya ondan şüphe ederlerse? Ya 0 ~ 1P çı 
,. ırdı! nun Arniyi gör9üğünü, Avninirı .s· ~~erct 

na ına söz getirdiğini anlarlarsa,kı'11 ~lek 
bitir hükumetçe bunun ne büyill' ' ~ 
ceza ı vardı!.. \ı~ tlu 

Odn kapı ının dı5ında, sofada ka. 

Dmın hiza n1da11 dıvara doğru gi· 
jip. te!\rar kapıya doğru gelen ka· 

dmm !:ad{'ce kıvırcık. arı, kabarık 
J<arakola yakla~ağa dahi cc .. ıı· ' H 

n~ları görünürordu. 
ret edemeden yürüdü. ' l\ 

Ah ce a~ct edip ele içeri bir gire· Pofü.tcn bu kadar korkulabileceği' 
'ıilsc. " I !alJib~ hanım burada mı?.. ni o bütün hayatında bir l.cre bi· 

iiye so:-al)ilc:eydi. Fakat cesaret c. le düsürunemisti. 

demirordu. Ona: 1 ( Dtt•amı t•ar) 

' l:: 1 ık 
Uf c 



- l'""""s" " t: ·~usu ·· 41rası hakk mu mazur görünGz: 
? tnda bir fikriniz var 

.-~s 
ırse 'Pey unu SÖylemek ıa.zımge. 
l:nak i · §3.~ırdı:nı. Sakın mirasını 

Çın ac"l• tt'•· . Yını '"ç e ıgıme zahıp ol-
tam va~· ~san klHi derecede pa-
l·aı1Yor F~e bu mesele ikinci pla.nda 

. ak t -Anı a ... 
_ 1 'Yorum. 

0rn e 
'·arnını b~~: para kazanıyorou. 

~~~· ~ ı.~ıyorum ve sorma
} iikSek ~ Sır Peterin kendisine 
atırlıy:eret \'erdiğini söylediğini 
'Arlı is ruın. Üstelik Tom parasını 

ı., • ere vat . . . 
e...ırdı • . ınnasıııı da bılırdı. 

~alı 2e\kl~e. bıldiğime g)•c mübala.. 
t.e ap1, .rı Yoktu. Bunlara rağmen 

.. rı ta r ~'Oı lıra s ıye edilin<.:e bir kaç 
- 'I ;>arası kalıyor. 

r llhetı -.... 
d ·\C:t •• 

ttıı.. • sızın gibi 'Jen de ~a~ır 
~· U:bn6ı 
- t> • 

t ı:.cıkı ' ında k Ge, dedi, borca oyunla-
.... 1 •. aYbetmi§tir. 

Upheı~1~bilır, belki ek .. Maamafih 
~ıın Ç"nk" T vıuub · u u om parasının 

k ihr ahs olduğu \'aziyetlerde 
t:Pe ~Yatlı idi. 

n:-/l~un süren bir sükOt oldu. 
,.an b~vrens, kendisinden umul. 

ır zeka ile· 'N .. . 
~·Uıı ,/ duşundüğünüzü anlar gibi-
Jerj~ 'Ye rnuhatablannın düşünce
~ı..ı açı~a vurdu. Belki de bir ka. .. ı.ıa rn" 
~tı;- Unasebeti vardı da ona par~ 

llıd Ordu. Bu da mümkündür. 
SOrdu· 

'J.r· . 
• So IZlnetçisine bu hususta bir 
....... rdunuz mu? 

~ ~;ia~1r. Bu işi siz bende~ daha 
Parsıllız. Doğrusunu isterseniz 

~~ l-_ • 

ucnım sormamı münasip 
ıiıın. 

- lM &1}1 ~ usaade eder misiniz hizmet 
g,rıp soraYım. 

~ ll~~·har. · 

- 17 
ettiniz mi? 

- EYet efendim, hatta açıkça sôy 
ledik. ~1. Pettigre\· bize çok nazik 
davranırcı. Bu sebeble kendisine, 
onu kızdırmadan düşüncelerimizi 

söyliyeoilirdik. 
- :3u evlenme ta\'sİyelerinizden 

birinin tafısilitınr, onun teklifinizi 
nasıl kaı~ıladığmı teferrüatile hatır. 
hyor musunuz? 

- E\'ct efendim. Bir sene kadar 
evYel. M. Llnens Londraya gel
mi~ti. 

Noter: 
- E\·et, dedi. İş için gelmi~tim. 

Bundan istifade ederek kardeşimin 
ziyaretine geldim. Beraber öğle ye
meği y.edik. 

Grin devam etti: 

- E\'ct efendim. I Iatırlıyorsunuz 
belkide, kardeşiniz gece kalmanızı 
söylemişti. Siz, madam La,·ren in 
sizi beklediğini söyliyerek Hizar et. 
tiniz. Siz gittikten sonra efendime, 
işinden yorgun döndiığü zamanlar 
evinde kl·r.dLini karşıhyacak bir ka
dın olsa hayatının daha ne kadar 
tatlıla:ac<:ğını söyledim. 

Gü!diı 'e C\'lenecek adam olma· 
dığım söyledi. Sonra gene gülerek 
ila,·e C'tti: "Kendime nasıl bir zevce 
seçeyim, kadınların hepsi biribirin
den güzel!,, efendim latifeyi pek 
se\'erdi. Den de güldüm. O de,·am 
etti: "Madam Grini sizden ewel 
görseydim belki intihapta muşkGlat 
çekmezdim ama ne yapayım ki geç 
kaldan!,, karım da bu sırada jçeri 
girmi;ti. Kendisine efendimizin söy. 
lediklerini tekrarladım, hep beraber 
gülüştük. 

Du lüzumc.uz tafsilfitı \'ermekten 

H AB E R - Ak~am Fostıuı 9 

Nakleden : IF. ~a 
maksadım efendimin ne kadar sc-
\'İmli \'C ~akacı olduğunu size anlat
mak! ti, 
Laxren~: 

i:aybolan Çek! 
Çeviran : - E'et, dedi, kardeşimin karak· 

teri budur. Hayatında daima ifraL 
tan ho~lanmıştır. 

Grin de fikrini sdyledi: 

- ÇC'k a~abi adamdı. Fakat hid
deti d0rlı·ıı geçerdi \'e katiyen kin 

tutmazdı. 

- Salonun ortasına !doğru gi. 1 rinde bulundurmanın verdiği tat. 
diniz ve tekrar buraya dönünüz, 1ı bir gurur ıçınde, parasının ken. 
matmazel. Tamam .. Şimdi söyle-ı clisine temin ettiği bütün haklar. 
yiniz bakayım .. isminiz nedir?. dan istifade etmeği unutmuyor-

- İzabel !.. du. İkicle birde şöyle cümlelerle 

Komıscr: - Aile isminiz? • genç kad.m üzmekten adeta zevk 

- 1 eşekl:ı.ir ederim. dedi. Şimdi- İzab~l biraz l:ızarmıştı.. Kuru a1ıyot1:iu: 

lık size başka soracağım y,1k. 
-- Peki efendim. 

bir sesle cevap verdi: Madam Berjen, burada model-
- Madam Şarl Ilerjen !. !erimi teşhir etmekle bana bir lu. 

Ut\'J ense döndü: - Nasıl? :Madam Berjen mi?. tuf yapmadığınızı hatırlamanız 

-- Bir emriniz rnr mı efendim? Yanılmıyorsam zevceniz avukat. lazımdır, zannederim .. 

- Burada hır ıki gun kalacağım . tır. Oh, madam, yapılışınızın Y:ıhut ta: 

• 'tt.' at i~lerınize de\'am edersiniz. 
Arzu eden~niz size bir iş bulurum; 

bir manken için ideal addedilebi- - Madam Berjen, burada ki. 

banu d<ı sonra görüşürüz. 

lecek bir hal:ie olmasına rağmen b:ı.r ve asil bir aileden olduğunuzu 
maalesef sizi terzihaneme man • sık sık hatırlamanızı ve müşterile· 

_ Teşekkür ederim efendim. ken olarak alamıyacağım .. Çünkü 
Grin selam yererek odadan çık- kibar aile kadınlarının ne için ve 

nasıl çalıştıklarını bilirim. Acele 

tı. 1. ·ıdı'. LaHense bir borcun ödenmesi için bir kaç 
Furlong düşünce ı 1 b" "k' .. . . zaman ça ış·r ve ır ı ı gun son-

hıtap :ıtı. . . ra ·çekilir giderler. 
- h.ardeşınız paracını har \'Urup 1 H d s· . t . 

1 h 
- ayır ma am.. ızı emın e. 

harman sa,·unı,·orduvsa bı c er. d · k' 1 k b · · · k •· • • erım ı ça ışma enım ıçın atı 
halde burada değil. Acaba nerede b. "ht' t • ır ı ıyaç ır. 

Ye nasıl harcıyordu? Parisin en meşhur terziha. 
Komiser: nelerinden biri olan bu müessese. 
- Hense, dedi. katilin ismini rne- nin sahibi ve patronu madam 

rak cdi) anım: maktulün parasını Montel, manken namzedinin bu 
nasıl harcadığını değil! sözü üzerine bir müddet ıdüşün -

_ Birinci meselenin halli bu ismi dü. Genç kndımn uzun bacakla
bizc öğretebilir. Her ne ise, sizden una. yuvarlak omuzlarına ve in
ayrılmalıyım doc.tum Rid ... Beraber ce yapılışına tekrar baktı. Sonra: 
gelmeme müsaade ettiğiniz iç~n. te- - Pekala, ~adam, dedi, sizi 
cekkür ederim. M. Lfı,·rens, sızınle bir tecrübe etmek faydasız olmı-
" ld ln yacak, hizmete alıyorum. 
tanıstığımıza memnun o um. -

- İzabel bu manken hayatını ilk 
şallah gene görüşürüz • önceleri tahammül edilmez bu. 

rim e fena muamele etmenizi 
hiç te doğru bulmuyorum. Alela
de bir mankenden baş bir şey ol. 
manığınızı düş~nüz. 

Böylece günler geçiyor<lu. İza. 

bel orada çalışan öbür manken -
lerle de pek samimi olamamıştı. 
Onların arasında adeta bir yaban
cı gibi }talıyordu. Bazan akşam 

üstleri kocası geliyor, onu terzi. 
haneden alıyor ve beraber gidi • 
yorlardı. Karısını böyle şerait 

içinde çal·~.nı~a mecbur eden bu 
avukata terzihanede kızmayan 

insan yok gibiydi. Pek meşhur 

bir avukat dmamakla beraber ge
çinmek için karısını böyle çalıı

trrm:ısı, her ha!.de kendisinin ya 
kumarbaz, yahut ta bütün parası. 
n: sefahatte yiyen bir sefil oldu. 
ğunda şüphe bırakmıyordu. 

(Devamı ı·ar) 
luyordu. Bir sürü tanımadığı in. * (4 • 

SUAT DERViŞ 
pek hırlayarak üzerine sal~ır

mıştı. Gayri ihtiyari geriy.c çekil
di, çirkin ve kuru bir ses: 

- Korkmayınız, matmazel, di
yordu, ısırmaz ... 

İzabel yürüdü. Kar~ısında, ge. 
niş koltuğa gömülmüş şişman ve 
kısa boylu bir ka:iın oturuyor. 
du. Çok zevksiz bir giyinişi ve 
başında kendisini adeta gülünç 
bir hale getiren garip bir şapk&sı 
vardı. 

- Biraz yaklaşır mısınız, mı:t

mazcl? Güzel.. .Şöyle bir daire çi. 
ziniz; tamam .• 

:üstüste dört elbise değiştiren , 
ve dört kere bu şişman mÜ§teri 
ö n ü n d e d o 1 a ş a n lzabd, 
giyinme odasına çekilmişti. Şim. 

di büyük salonda bu yeni zengin 
müşteri patronla görüşüyordu 

- Gösterdiğiniz dört elbiseden 
ilk üçünü beğennim. Onları adre
sime gönderirsiniz.. Dö~üncüsü 

güzel değil.. Maamafih biraz de
ğişiklik lazım, belki onu da ala. 
bilirim. 

Adresinizi lütfederseniz, 
madam, elbiseleri hemen gönde
rırım. 

- Hay hay, size kartımı vere· 
yim .. 

san önünde, sahneı:ie imiş gibi -lzabcl, çabuk gece tuvalet· Hava Kur u mu cali hareketlerle yürümek, dön· ıcri kolleksiyonunuzu hazırlayı-
-~--~..ı mek, bir ,kurma bebek gibi onla - nız .. Yeni bir müşteri geldi.. ilk 

Şişman müşteri çantasını açtı 

ve kanştırmağa başladı. Halin
den, aradığı şeyi bulamadığı an. 
laşılıyoı:idu. Hareketleri gitgide 
daha seri ve heyecanlı olu. 
yor, yüzünün kızarmağa baŞladı
ğı görülüyordu. 

T e ır t n iP> rın em\-C:ttigi harc.kctlerJ tckr.ar teşhir edeccğfnh; elbise (Vals)

etmek ve her fırsatta kötü mua- dir, hem:n giyip geliniz. 
~d· Zllı ça!dı. Biraz sonra (;rin 

ı . B 111 • • k p • melelerine maruz kalmak kolay izabel isteksiz isteksiz yerin. 

....... s· u y u 1 ya n g osu tahammül edilir bir şey .değildi . den 'kalktı ve giyinmeğe başla. 
İl:ıı ~z Ve zevceniz M. Pettigrevin Fa'kat ne yapabilirdi?. Bu hayata ı:lr . Bu güzel gece tuvaleti içinde 

... e~ındeydiniz değil mi? B' • · k "d 11 M 939 d d B · k 'k katlanmagva mecburdu. her zamankinden çok daha güzel 

- Allah, Allah, diye söyleni
yordu. Burada beş bin franklık 
bir sckim olacaktı .• Daha demin 
cıgara yakmak için çantayı açtı. 

ğım zaman orada duruyordu. Ne. 
reye gitmiş olabilir?. 

Karşısında ayakta duran pat
ron .da bozulmuştu, sabınız bir 
halde müşterinin kaybettiğini id
dia ettiği çekini bulmasını bekli. 
yordu .. 

"t: ırıncı eşı e: ayıs a ır. üyü ı -
...._ ,\'et efendim. d Patronun, bütün mankenleri oluyordu. 

:Ne k d · ramiye: 40 bin liradır.Bun an başka: 15 bin, a ar zamandanberı? arasında en fena muamele ettiği - 1zabel, lfıtfcn biraz .daha ça-
~~elecek eylCılde dokuz sene o· 12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20 bin ve 10 zavallı 1zabeldi .. Küçük burjuva buk .. 

bin) liralık iki adet mükafat vardır. tipinin en mükemmel bir nümu- - Hazırım, geliyorum .. 
"' ~Son derece mühim bir me~cıe Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi- nesi sayılmağa hak kazanmak Gene manken, elbiselerin teş-

- Çok garip şey doğrusu .. Fa
kat bu kadar büyük bir parayı 

kaybettiğim halde hepinizin bu 
( Liltrr.n c.a~ Cayl çe\ lrinh: ) 

r. -ı~Ubahs olduğunu ~öylemeğe niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş O- için hiç bir eksiği olmıyan bu hir edlldiği büyük salona girer 
,. r, .... gôrmüyorum. Tahkikat için lursunuz.. ka:lını, kibar bir aile kadım em-1 girmez. Uzun tüylü bir küçük kö. 

·,,"'1ıatınıza müracaat etmem icap /-:::--------..... -------...,....------------------------......:.-------------=-------------
ıor, 

t~ l'~bit efendim. Ben ve karım 
t b'-<aJc elımizden gelen yardımı yap-
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' tan çekinmeyiz. 

( ?\1 p . . . d' . ') • · ettıgre\'l sever mır ınız. 
t~ t:\·e~ efendim. Ç.ok iyi bir pat. 

t u. Kendisine canla başla hiz-
ederdik. 

a~ .Bundan şüphem yok. Delili de 
l'lı ~ etnamesinde sizleri hatırlamış 
ıasıdır. 

• ·~ Ö~Je mi efendim. İyi kalplili· 
ıı e !:03termi~. Fakat sağ olmasını 
• ılı llıııcıs Yerine aylık almamızı ter· 

ıt ederdim 
Jl''r·. : ~vıne az çok ziraretçi gelir 

>"di? 
' 1, ...... ~ . 'k' k d l' · ~ua sıra bır ı ·ı ar ·a aşı ge ır. 
,çı m ~·Gecelerini matbaada geçirirdi. 
~~rahat aldığı zamanlarda da ar
e asıarile dı~arda buluşurdu. 

' Runu ne;eden üıliyorsunuz? 
'\1' !\-ta a tutmak için çok defa ·o' ero . . 
1 

n etmıştım de ondan. 
S ' Sazan buraya gelen arkadaşı 

ıırcıu d ... • emıştınız. 

e .... Evet efendim. Öğle yemeğine 
ıı.· &~celeri eğlence donüşünde ••• 

' l\.imıerdi bu mi afirler? 

0
, ·~ liizmet etmek için yanlarına 

1I> çıktığım sırada duyduğum 
ıı· ~!erden anladı•,una gilre ek~eriya 

i111 l> 

ui' 1ektaşlanydı. 

11· 

'~1ısafirler arasında kadın olur 
'..!}ti~? 

' l la yır elendim. 
'!\iuhakkak mt? 
'I::vet muhakl,ak ... Hatta karım 

1 ~ık sık, unun C\'lenmeyişine tc· 
lif ederdik. 

' Bu dücüncenizi ona hiç ima ... 

1ur kurtulmaz büyük bir korku 
d.ıydu. 

Hemen emirler verdi.: Sara
ym bütün kapıiPrr, delikleri, pen 
cereleri sımsıkı kapansın, arkala. 
ı- na ağır eşyalar yığılsın, taban. 
ca, tüfek, bıçak ne varsa herkes 
elin:: birer tr.'.le alarak müdafaa-

ya hazır bulunsun. Sabah olma
ıtlan, güneş doğmadan evvel ka.. 
pılardan birini kim açacak olur. 
sa onu kendi eli ile öldürecekti .. 

Bu emirler hemen yerine ge
tirildi. Bu esnada Perina ar. 
kadaşların·n yardı:niyle za
vallı Biyankanın ölüsünü karyo. 
lanın üzerine nakletti. Sarayın 

lıüt:.:n odalarını salonlarını .do
laştı. Sa'ksılarda, konsol üstünde 
rastge~:liği çiçekleri alarak bet· 
baht ölünün üzerine serpti. 

Şair baş işareti ile Perinanın 
bu hareketini tasvip eyledi, Son
ra herkesin çekilmesini emretti. 
Kendisi de dairesine girdi, çok 
müteessirdi. Her zamanki gibi 
bağırıp çağırarak küfürler ede. 
ı·ek yatacağı yerde, dolaşmağa 

ba~ladı. · 
Ara sıra gözlerinde parlayan 

yaı damlalarını siliyor ve mırıl
danıyordu: 

- Bu bambo ne kadar da vah
şi bir herif .. Onun lderisi altında 
bulunmağı hiç arf u etmiyorum .. 
Şimdi Rolanın elinde kimbilir 

neler çekecek? .. Fakat benim e. 
vime gelmesine ve bu zavallı kı
zı burada, benim sarayımJa kat. 
]etmesine sebep ne?. Bunu han. 
gi §eytan yaptı .. Bunların hepsi 
de arapsaçı gibi karmcıkarışık 

şeyler .. Başıma ne belalar getir
dim .. Fakat akıllan1ım .. Bir da
ha sefer o kadar merhametli ol. 
mamalı .. Ah .. Aşk! Canını ~ey
tan alası aşk .. Bütün faciaların 

sebebi hep budur. 
Kendisine has bir mantıkla dü

şünüyordu .. Fakat artık düşün. 
mek neye yarardı?. 

Yatağına yattı .. Korkunç . rü
yalar içinde uyudu .. Ertesi sa
bah kalkar kalkmaz uşaklardan 
birini çağırdı .. Biyankanın ce. 
nazesinin kaldırılmasını emretti. 
Bu pek basit olacaktı.. Ceset 
tahta bir tabuta konulacak, ölü
lerin nakline mahsus ''ölüm gon. 
dolüne,, bindirilerek Orfano ka
nalına götürülecek ve burada 
mücrimlerlc:, fakirlerin ölüleri 
gilıi kanala atılacaktı. 

Fakir olmak, her devirde, her 
memlekette, mücrim olmak ile 
birdi .. ·Araten cenaze tertibatını 
tam bitirmişti ki Rolanın mek .. 
tubunu gondolcu getirdi. 

Sonra şairin al:iığı emri, nok· 
tası noktasına nasıl yapmış ol. 
duğunu okuyucularımız gordü· 
ler • 

hepsi ele bana 'düşrmn olmuşlar
dır. Serbest kalırlarsa benden 
intikam almağa kalkışacaklar, 

hatta fesatçılara bile iltihak ede. 
cekleı dir.. İhtil.'.lcilere karşı 

galip geldikten sonra hepsini bi
rer hırer salıveririm. O zaman. 
bu hareketim bir uluvvü cenap, 
bir büyüklük telakki edilir. Şim. 
di, ortaJa hiç bir sebep yokken 
onları serbest bırakırsam bu 
muamelem kork.-klığa, acze de
lil ohı:-ak gösterilir .. 

- Hakkın:z var .. 
yüksekliğini takdir 
monsenyör .. 

Zekanızın 

ederim, 

- Altiyeri ile beraber olan 
fesatçı!arın isimlerini biliyor 
musunuz?. 

- Biliyorum.. Fakat daha 
hepsini değil... Bir kaç güne 
kadar listem tamam olur. 

- Zararı yok .. Noksan olsun 
bildiklerinizi söyleyiniz .. 

Polis müdürü otuz kadar 
isim saydı .. Foskari hiç bir telaş 
ve korku alameti göstermeden 
bu isimleri kaydetti. Sonra sor. 
du; 

- Peki. bunlar ne istiyorlar?. 
- H ükümeti devirip yerine 

geçmek için çalışanlar l!aima 
ne isterler?. Şeref, rütbe, me
muriyet, para .• 

- Peki ya Altiyeri?. 
- O 1::la sizin makamınızı is-

ti yor .. 
Foskari uzun müddet dalgın 

kaldı .. 
- Bunları nasıl ve ne zama::ı 

keşfettiniz?. 

- Ne zaman mı? Daha bu ge
ce .. Monsenyör.. Nitekim ara. 
.dan çok geçmeden hemen gel
dim, zatıdevletinize raporumu 
verdim .. Nasıl mı? Demin arzet
tiğim gibi kendime has faraziye
lerim, birtakım hususi şüphele. 
rim üzerine hasıl olan bir kana
atle gizlice fesatçıların içtima· 
larında hazır bulundum .. 

-Bu içtima neretle yapıldı?. 
- Amiral gemisinde .• 
- Ala, alil.. iş anlaşılıyor, 

Ihtilali ne zaman meydana geti· 
recekler?. 

- Bir şubatta mor.senyör. 
- Evet, Altiyed tarafından 

bana merasim için en muvafıktır 
diye tavsiye edilen gün .. 

-önümüzde daha epey vakti 
miz var .. Nasıl hareket edilmesi 
lazım geldiğini size arzcdeyim •. 
O gün, sabahleyin bütün maiyet 
askerlerinizi amiral gemısıne 

bindirirsiniz.. Çünkü merasim 
bu gemide yapılacaktır. öğle • 
den sonra ise kendinize tama
men sadık olduğuna emin bu
lunduğunuz süvari bölüklerini. 
zin muhafazası altın:ia Lido rıh
tımına gidersiniz. Ben iki ge. 
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kadar sakin duruşuna hayret e
ıQyorum. 

- Fakat, madam. • 
- Fakat .. fakat ... Ne -Oemek ? 

H A B E R - j\k1Bm Posbaaı 

~Dmaınıarr b~~nnam e©Jnyoırnaır: teber bir müşterimle mankenle. 
rimden birisi arasında böyle b!r 
münaka§anın cereyan etmesine 1 
müsaade edemiyeceğimi tahmın 

ngilizlerle anlaşmakla 
edersiniz. .Liıtfen odanıza çkekdili Le h ,· sta n p 'ı I s u d s !< ·, n ·, n niz ve kararımı bekleyiniz. 

İzabel derin bir yeis ve ·e er 1 
için.de odadan çıktı. Mankenlcrir: • • • 

Bu çek nereye gitti? Bunun he
men bulunmasını istemek hak.. 
kımdır, zannederim .• Durunuz ba
kayım, ben cıgarayı ne zaman yak 
mıştım? Tamam .• Şimdi hatırlı

yorum .. Şu mavi gece tuvaletini 
muayene ederken .. Her halde bu 
elbiseyi giyen manken aşırdı bu 
çeki ... 

giyinme odas na çekildi. Şarrm l v, a s 1 y e t n a m e s 1 n 1 
hoşanabilmek için ilk karısına 

ayda verdiği beş bin frank ona d • 
1 

d , 
Ankara Radyosu 

Çarşamba .. 19.4.3!) 

_, 
Senar, :Mahmut Kanndnş, 1 b-' f 
han pc~re\'i, 2 - lshalun ts:fa 'JI 
kı Candıt hasiyet ;nl nr. 3 :;.,t 

1 mut CcltuctUn pa§anın - ısf _ ,,, 
ı:;.oo Mcmle!:et s:ıat ayarı, njanıı ve 

1 
ıc:ın. 4 ~J 

cncteoroloji lıo.bcrlerl. 13.15 -14 MUı:Jk kı - Dili biçare sen n çe tV'" 
(Rlyase~lcumhur bandosu. Şef: lhsan mal Niyazı Scy~un kcma;baıı 1~ 
".Unter). ı - C. Urblnl - UUğUıı mar :; - Rahmi Bcyın - I.s! tııfllb'o 
şı. :.: G. Pares - Mazurlto.. :ı - J{e. Etme beyhude figan. 6 - ıstatı-' 
lcr Bela Macar UvcrıUrU, ' - Gou 1 kı Fesllycn cltdim, 7 ~t\U - p'. 
noa _ Fa~st opercsınd. n 1 ntczf, t> _: semaisi, 8 - HUseynl S dcttlJı -P. 

şimdiye kadar bu derece ağır gel. 1 n e m e 1 
memişti. 

cevap 
. 

venyor: ,, Milli Fakat şimdi bu kadını bu kadar L h 
yakırv:lan tanıdıktao ve onun tah. e is tan 

Müşterinin sesi gitgide yükse
liyordu.. Diğer müşterilerin ya. 
nmda bir rezalet çıkmasından 

çekinen patron: 
kirine maruz kaldıktan sonra ar. 
tık bu işe tahammülü kalmadığını kahramanımızın vasiyefnam:sini 

Almanlardan daha iyi biliriz ,, 

R. Va~ncr. Lc.len~rln opcıasmın ınnr 1 bu ... Un a>tlamış. D - : a 1ıt11ıl' 1 
1- "O K lİ k 16 t il 1 d • nalt türlü Senin yazın ı~ Jı1 r.,n 

- Liıtfen, madam, büroma ka
dar gelir misiniz Orada bu işi hal
ledebiliriz, dedi. 

hissediyordu. 
Bu beş bin franga hiç te ihti • 

yacı olmadığı, böyle bir tdefada on 
iki bin franklık elbise sipariş edi. 
şinden anlaşılan bu kadın için iz
zetinefsini, enerjisini ve §ahsiye· 
tini böyle fc.da cl~işinc şimdi kızı. 

şı. ,..., onu.mn n ' p ar 1 cr.ıı 1 - TUrkU l{cvcn 41 yolu bU 
ı~rl Iinlkc\'l.rıtlcn nııklcnı. lS.:;o g 2100 , 

• 21 00 Mem'cket saat ayarı, ..>. • 
Pro~.ilın. lt.3;:; M.!z,k (1_.lrtJ~ ar • l'I> 1 U "l ı5 V' 

1 • nu•m!!. (:Mizah saa ). * • an 
19 OJ h.o:ıu .11a (Ç:ıcult Edrı;emc 1-:u • t :bOreaJI 

Ve iki kadın kadife perdeye 
doğru yürüıdüler. 

Son zamanlarda lngiltere ile 
akdetmiş olduğu garanti pak
tını evvelce mevcut olan Fransız -
Leh ittifakile telif etmek için mü 
zakereler<le bulunacak olan Leh 

hücuma uğrarsak, kendimizi mt; 
dafaa edeceğız. 

) 19 i5 •ru k u~ı..,.1 1 F 1 h • , to.bv.ı!l.t, kambiyo nuku .,_ f t I rumu . . • r m ~ 0 nsı e. ıı.t) :?1.:?;5 N eli :~ar. , .. . .J. 
yeti ı. ccı:.ı ı~ok.::;eıı, Tahs!n fülralmş, Y • eş p t şef: l" ' y 

• • • Sovyet Rusya ile ve Alm::ıny~ 

ile akı!etmiş olduğumuz ademi te. 
cavüz misaklarını, Fransa ve Ro· 
manya ile olan ittifak taahhütleri 
mizi dikkate almak niyetindeyiz. 

MUzılt (kUçllk orltcs ra. A 
ve Safiye Toltny, Ça1ıın'ar: Hnlckı Der ~·r 1<cv •t' 

AşlrnıJ. ı - Glessmcr ..,.. ıl '< man, Eşrer Kadrl, Hasan GUr, Ham. ., . • 
3 

_ S · \ 
- tzabel, odama gelir misiniz? 
Genç ka!dın sakin adımlarla pat

ronunun odasına girdi: 

yordu. 
di Tokny, Easri Gfler. rındn, ~ - Erles • Esır, -"C • . 

Vals entermczosu 4 - Lln""' ' " ::!0.IJO Aj:ı.ns, r:ı ~~eorolo~I h:ıbcrlerl, ' ki rın dır' ~ 
- Matmazel 1zabcl, patronun hariciye nazırı Bekin hareketinden 

evvel "Gazeta Polsl:a,. isimli yarı 
resmi Leh gazetesi mühim bir ma
kale neşretmiştir. 

n ,. marş. ~ - \'altcr Ku ıı. 1 Qa 
zlrnııt borsası (!lvatı, ~fl. I.ı TUrk mil • k" undt• 

• . - - Lincl<e Ollmpoya uY ..s } odasma .• zı~. Çalanlar: Fahire Fcrs:ın, flcfık - ç:ırı r 
ı., c d t ç ğl Ok ıU! S \•aıcnte mrmızt l§lklar s& • .ı 
crs:ın. ev c a a. ru}n ıır: a. 9 _ D;hnanyl DUğUD va11>" 

dl Ho;;ıses, Semahat özdenı.:c:ı. l - Se • l pı.ı 
"b .. 2 L" n.ı S dl . • mU:::lk {Romanslar \'O sa re .A g.. peşre\,, - .-.cma a nın - '"' ,.,. 

Sc "h k ... b A .,, ~ HUzlk (Cazb;\llt Pl.) 23.45-· ... 

- h:abel biraz evvel 5alonda 
cereyan eden nahoş bir hMise 
hakkında sizinle konuşmak 

istiyOt"um. Biraz evvel mavi gece 
tuvaletini teşhir ettiğiniz sırada 

madamın beı bin franklık bir çeki 
kaybolmuş. Bunldan haberiniz var 
mı?. 

habel: "Bu skandaldan sonra 
beni artık burada tutmazsa, diye 
düşlinüyordu, maamafih bana ne 
söylerse söylesin cevap vermL 
ceğim.,, 

İngiltere ile anlaşması dolayı -
sile bilhassa Almanların tenkid:ne 
uğramrli olan Lehistanın bu anlaş 
mayla ne demek istediğini Lehis
tanın umum harici siyasetiyle bir. 
likte izah eden bu makalede ez -
cümle şöyle yazılıyor: 

Yeni İngiliz - Leh paktı mü -
te:~ab!liyet esasına tdayanan iki ta. 
raflı bir misaktır. Tamamen Fran 
sız - Leh misakı mahiyetinde o
lup hiç kimsenin aleyhine dtğil • 
dir. 

g... tıar ı - r.u um..,a uıe:ı DD0 ... e. oı;rt"' 

de. 3 - S:ılAhat~lı:ı Pınarın - Htıznm j:ıns h!J.b\'rlerl ve ynnnkl pr dıJ Ilı 
§arkı - Bilmem ni,;e. 4 - Ahmet I!o Y :- hancı R~dyola.r . "' . almln - Seglh şarla - :Genim 8\?D Sccilmis Parcnl~~ ar 
nemsfn. ıs - Cevdet Çağla ICeman talı ]>rogranıdal:i ı•akillu TürkıP ( 

- Bu çek mi efendim?. 
habel potronuna bir çek uzat. 

mıştı .. Milıteri muzaffer bir gli _ 
Hl§le: 

Madam Montel gayetle sert ve 
abus bir çehre ile genç kadını kar
şılamıştı .. Müşteri artık odda de 
ğildi: 

simi. 6 - TUrkU Göre.sin mi geldi. 7 fi iı:rrlrıe ııe öğleden sonra) 
- TUrkU Boşan da:'ılar bo;an. 8 - U. ı l il · ı· o aru: rıtr mı, ır: ·t 
di lbrahlmtn - KUrd!U hlcukAr şarkı OPER.\LAR VE SE1'F0=' 
- Sineler a;kıola inler. 9 - R.Cmanf ·s ı ERl J\O:\ ER • . Jol 
Schakın - l\:Urd.111 hlcazklr ııarkı - !l.30 Budapeştc: •·nomeo ile ~ 
Çılgınca sevip. 10 - TürkU Akşam (Çn)ko\·.,ki) ,.0 "Ginnol •, 
olur kervan Jner yokuşa. 21.00 l!em_ clıi" ( Pııı;çinl) DudııPt(. 

Sl%e söylememi§ miydim, 
üedi. Size çekimi muhakkak su
rette bu kızın çalmış olduğunu 
söylememiş miydim?. 

- Matmazel lzabel, diye söze 
başladı .. Artık bu hareketlerinizin 
böyle devamına imkan kalmamış
tır. Her gün yeni bir hadise ile 
karşılaşıyorum .. Bir günde, on iki 
bin franklık sipariş veren başka 

bir müşteriyi ben bir daha nere. 
den bulabilirim. 

"Lehistan harici siyasetinin a
na prensipleri, taahhütlerine sa • 
dtk olmaktır. işte bu sebepten 
müşterek anlaşmalar yapmaktan 
kaçıyor. Zira, bu nevi anlaşmaları, 
hazan yerine getirmek güç olur. 

Bilhassa Alman matbuatında 
son zamanlarda göze çarpan şu 
noktayı tebarüz ettirmeliyiz ki, 
İngiliz - Leh misakı, 1934 sene -
sinde Almanya ile on sene mütl _ 
detle akdedilmi§ olan anlaşmamı
za tesir etmez; J~histan İngiliz 

siyasetine alet olmuş değildir; 

müteveffa Mareşal Pilsudski tara. 
fınklan açılmış olan müsta1ı:il Leh 
siyaseti asla bertaraf edilmemiş • 
tir. 

leket ııant ayarı. 21.00 Konuemıı. 21.111 
Esbnnı, taıwıııı.t, kambiyo • nulrnt 10. 
borsası (fiyat), 21,2~ Neşeli plAklar 1 

pcr:ısından. 1, 

Hr.roıniinster: ''Yorns• " 
Lehistanın sulhperver siyaseti 

ni ilk anlayan Ingiltere oldu. Biz 
macera aramıyoruz. Biz, bütün 
komşularımızla .dostça münasebet 
lerde bulunmak istiyoruz. Eğer 

R. 21.30 Tcms11 (Vapurda ... Piyes). Ya 10. 
zan: Ertulğul Şevket. 22.00 MUzik (l~U 
çUk orkestra_ Şef: Necip Aı;ıkm). l -

Ştraııss). • } 
Londra (N.): "Sntılıl:. 
(Smctan:ı); ~ nci senfor.1 

gar). 
Sottcn~: "G:ılalhea" (~fi 
J>ııris <PTT): Bugliııldi ~~ 
Lil: "Fausl'un Tel'in t 

1 

- Rica ederim, madam.. Bu 
çe1d ben çalmadım.. Sadece, ete
ğime farkına vannaldan takılan 

bu çek üzerinde kocamın el yazı. 
smı ve imzasmr tanıdım.. Yalnız 
nazarı dikkati celbeden nokta bu 
çekin madam Şarl Berjen namına 
yazılm.ış olduğu halde bunun si. 
zin elinizde bulunuşudur. Madam 
Berjen benim.. Benden başka bir 
kimsenin bu ismi nasıl taşıyabi. 

leceğini anlayamn!dım. 

- Birden sesi biraz daha yu. 
muşamıştı: 

- Söyleyiniz bana çocuğum, 

dekli. Kocanızm bu kadma ayda 
muntazaman beş bin frank verdi
ğini biliyor muydunuz?. 

dir edersiniz. 
- Oh, madam.. Fakat ben .... 

Fransız - Leh ittifakı Leh - Al. 
man anlaşmasına ne kadar tesir 
etmemişse, İngiliz - Leh paktı da 
o derece tesir etmiyecektir. 

Thalcr _ ı<:ukuk polkast, 2 - Koch. 10. 
mann _ Ebedi nrkadnşlık m:ırvı, 8 - I0.1 S 
Leuschner • Mazurlm tantezlsl, ' - lO.lS 
J. Strauss • Hızlılauına valJll, G -
KOnneke • Dans süitinden andıınte. 6 
- Sorge • Işık~nr yanıyor, 7 - Mun 
kel _ Polka, 8 - Frlclc • Rende kendi 
evimde gihlylm. 9 - Trapp • Fuj~n 
ct.rııfmda armo:ıllcr. 23.00 MUzlk (Caz 

ı;i" (Dcrlioz). 
10.30 sıraslııırg: Y:ıgn~r proırsr 1 

OD.\ MuSIK1St n~ l\O='SEJll· 

- Oo ..• Şarlı tebrik ederim .. 
Demek benden sonra bir manken 
i1e evlenmi~ .•• 

- Manken yahut ta btr biz. 
ne!ıri... Bu sizi alfikadar etmez .. 
~ ·-1nız lCıtfcn sadece bana ait ol. 
,;ısı ic:ıp eden bir ismi nasıl ta. 

ıııdığı~zı izah eder misiniz?. 
Ml!,dam Montcl hakimane bir 

t<ırzda elini yukarıya kaldırdı ve 
c~di bir sesle 

- Evet madam, bu 'kadın ko-

camın ilk karısıdır. Talaka razı 
olmuyordu. Halbuki biz o kadar 
sevişiyorduk ki. .Hata da seviıi. 
yoruz m ... Kocam namus sözü ver 
di .. O zamandanbcri bu k:tl:lına 

her ay beş bin frank veriyor .. 
Esaserı benim de bu hayatı kabul 
edişım bu yüzden değil midir?. 

- :Evet yavrum, siz artık bu 
müessesede manken olarak çalışa. 
roaztıınız. müşterilerin karşısına 
sı'kam z:.mız.,_,,-~~~~-~~~ 

- Fakat madam .. Benim kaba
hatim .. 

Pilsudskinin vasiyetleri,, ne mu 
halif hareket ettimiz iıd.diasına ge· 
lince, Marcpl Pilsudskinin siya~ 
i ne otauğunu her halde Leh hü. 

!Kumeti Alman matbuatmaan dana 
iyi bilir.,, 

Leh hariciye nazırı Albay Bek, 
bu ay sonunda Parise gidecektir. 

(Dcyli Telgraf) 

- Siz artık benim yanımda ka
lırsınız. Benim yardımcım, kızım 

gibi bir şey olursunuz.. Ben ol. 
madığım zamanlar mUesseseyi ida 
re edersiniz.. İleride de kimbilir 
belki bu müessese sizin malınız o- 1 V' LRTt:ıiRt.:T. SADi 'fEJ\ 
lur • Bu scce 1TRA~ Tiynt-

. . ı ornnda Zozo Dıılm:ıs 
tzabd derın bır nefes almıştı. (ll Ik <." r· ) 1 ve o . •ıırrr ı nm 

Gözlerinde iki l:lamla yaş vardı ... kadro~ı~ Ir: (7.m l>EL1ı.ı~m O ne ret 

bant I'l.), 23 . .ııs-ı_• Son ıı~s haber 
J i v yarınkı proe-ram. • 

Perşembe * 20-4-39 
1.2.30 Program, 12.35 Türk mllzlğf, 

Pi. 13.00 Memleket saat ayıı.rı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13.l~H MU 
zlk (I{arışık program) PL). 17.30 Ko. 
nuşma (İnkıltıp tarihi dersleri • Hal_ 
kevlndcn naklen). 18.80 Program, 18.35 
MUzik {Neşeli mllzfk Pi.), 19.00 ko. 
nuşma (Ziraat saati). 10,15 Türk mu 
zlği (Fa!!ıl heyeti), Celtıl Tok.ses v~ 
arkndatılarr, 20.00 Aj:ıns, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (fly:ıt). 20.1:5 
Tllrk mUzi~. Çalanlnr: Vecihe, Fahl, 

\':ırşo\·a: Koro. Ilı 7.15 
8. 
8.15 

I.onclr:ı (R.): Kuartet. cf' '\ 
Ilükrq: Şumnnn'ın pat d 
riylo piy:ı_no kons,ri. ll'ı 

R.~o Lclpz!g: Kunct. t 
9. Eyfel: Çiflc kcın:ın koll~e 

ltl 30 Bükrcş: fümıan konseri· 
11. Yarşonı: Chopln. . ,~ 

H.\FfF ıll'SlKl YE OPEllEfV' 
G. Ilcrliu (Uzun d.) Orkcsır" 
7.4 5 J·::,-reı: llalif parçalar. 
8.30 Bllllapcşte: Çig:ın orkeS 
8.::0 J':ıriı; (PTT): Orkesrrıı0 

9. \'il·ann: Halk hll\'aları. . J 
9. \':ırşo,·:ı: Halk prograıntri'İ 
!J.15 Berfin ( (.;zun ti.): \'il 

musikisi. 

_-:- Matmazel lzabel, dedi.. Be. 
nirn büromda ve karşımda en mu 

- Sizi hakikaten anlıyor ve si. 
ze acıyorum .. Evliidım, ancak bu 
geçen hadiseden sonra müesse
scmde manken olar<ik çalışmanı

za imkan kalmıyacağrnı da tak. 
- - Madam siz dünyanın en iyi 3 pt'rdc: Kııııaçrlli or!,cc;tra~ı \ ' C lınlc. 

ka~ınısmız!.. 1 Fiy:ıtl:ırd;ı zıını yoktur. 

fl.30 
ı J. re Fersnn, Refik Fers:ın, JO:emal Nl, 

yaz! Seyhun. Okuyanlar: J.f!lzl!yyen J '> 

Jstoklıolm: \'hana havııl• 
Turino gr.: ,.;r~·etc kcıOS~ 
J!ııtliıı Pııris: llRCif 1'1 
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m'.:•e kendi adamTanmı doldurur 
ve amiral gemisini muhasara al
tına aldırırım. Siz Lidoya vasıl 

olur olmaz benim bir işaretim ü. 
zerine Altiyerl ile .diğer karada 
bulunan fesatçılar hemen yaka
lanırlar. Siz de sarayınıza dö. 
ner ve onları hemen muhakeme 
edilmek üzere "10" ]ar meclisi
ni içtimaa davet eldersiniz .. Fa. 
kat o güne kadar bu hususta 
kat'i bir sUkCtt lazımdır. işte be
nim planım bu. 

- Pekali .. Kabul ediyorum. 
Cenaro ayağa kalktı: 
- Monsenyör, saraya döndü. 

ğünüz zaman, mücrimleri itham 
edecek, istintak edecek biri la
zım .. Bu biri kim?. 

- Bittabi vazifesi itibariyle 
büyük engizitör •• 

- Fakat henüz tayin e.dilmiş 

bir büylik engizitör yok .. 
- O gün olacak .. Merasim. 

den sarayıma döner dönmez, ilk 
işim Da1*1olonun yerine birini 
intihap eylemektir. İntihap eyle
yeceğim bu birinin ismini şimdi. 
den söylemeğe zannederim lü

zum yok .. 
Kido Ccnaro yerlere kadar e. 

ğildi.. 

- Haydi, müsterih olunuz, 
gidiniz.. Günün veya gecenin 
herhangi bir saatinde yanıma gi. 
rebilirsiniz .. Bunun için o.da biz-

metçisine sadece ''Ecel köprü. 
sil) kelimesini söylemeniz kafi. 
dir .. Fesad heyeti hakkında ma
lCtmat•nm geni~letiniz.. Listeyi 
tamamlayınız .. 1htilalcilcr:n ay. 

' rı ayrı vazife, rollerrini, ve bu
lundukları yerleri öğreniniz .• 
Unutmayınız ki elinizde hem be
nim hayatımr, hem de kendi ser. 
vet ve istikbalinizi tutuyorsu. 
nuz. 

Foskari, Cenaronun çekilmek 
üzere olduğunu görerek ilave 
etti: 

- Bir kelime daha... Demin 
Rolan Kandiyanonun Venedibc 
tekrar döneceğini söylüyor.du
nuz. 

- Evet, monsenyör... Fakat 
bu benim sırf kendi şahsi fik
rim. 

- Bir ş u b a t t a n ev. 
vel geleceğini zannel:liyor musu
nuz?. 

- Benim fikrime göre an. 
cak şubatın on iki veya on beı;i. 
ne doğru geleloilir .. 

Polis müdürü mii"aade alarak 
salond:ın çıktı. Yoltl:ı C:ü§ünü
yordu: 

- Foskari ! Fo::'!·ari !.. Eğer 

kadir isen r.ollnın elinden kur. 
tul 11 Ah. ben s"n:ı hayat\ erdim. 
Mevkiini, şan ve ~:r::fini kurtar. 
mağı teklif ettim .de hala bana 
büyük cngizitörl'Jk n:akamr.ıı 
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vermek ıçıl'l teret:ıdüt ediyorsun. 
Rolan olsaydı pazarlık bile et
mezdi.. Fakat ne olursa olsun, 
nrtrk işim düzeldi. Yaşasın bü. 
yük engizitör Kido Cenaro .• 

Koridorlardan geçerek başka 

bir salona girdi. Burada saray 
erkanı ve yüksek rütbeli zabitan 
cumhurreisine arzı ubudiyet et. 

mek üzere toplanmışlardı. Arala 
rıntla da Altiyeri görünüyordu .• 
Bu adamların hepsi de fesad 
heyetine mensup kimselerdi ve 
hepsinin ismini polis müdürü bL 
rer birer Cumhurreisine biraz 
evvel söylemişti. 

Foskari, Cenaro çıktıktan 

sonra bir koltuğun üstüne bitkin 
b:r halde yıkıldı .. 

Ellerini dizleri üzerine koy
du. YüzU sararmış. gözlerinden 
nteş sa~ılarak, satık kaşları ile 
ıj~"şünüyordu. 

Eğer bu sırz.1a yanında başl:a 
biri bulunsaydı titrek dudakları 
arasınJan şu kelimelerin döküL 
düğün:i işidirdi-

- Kan.:liyanonun hazırlamak
ta olduğu müthiş intikam kar§ı
sında bütün bu ihtilalcilerin ne 
ehemmiyeti olur.. Rolan şirrı.li 

ne:-ededir? rJe yapıyor? Ne zı:ı

man gelecek? Nerede meydanı:ı 

çıkacak? Beni nasıl ve ne suret. 
le öldiı:-ecek?. 

Bu sözlerle Rotan Kandiya-

nonun, Foskarinin üzerinde yap 
tığı tesirin şiddeti pek I:olay 

anlaşılıyordu. 

-23-
ARATENIN lHTiKAIU 

Okuyucularımızla beraber 
şimdi biraz da lütfen Biyanl:a
nın Aratenin carayrr.da intih.:r 
ettiği feci geceye ıdönelim .. 

Bu mcşum gecede, Bambo: 
Romada, Emperyayı bulmak ü -
zere Ven edikten alelacele kcıç

mrş, Rolan ve iskala Brino da 
arkasından takibe çıkmışlardı. 

Okuyucularımrz hatırlar

lar: Emperya kaçmadan evvel 
kahyasına bazı emirler vermiş, 

sarayındaki bütiin eşyayı _ etrafı 
altm çerçeveli Rolanın yağlı bo. 
yalı tablosu müstesna olmak ü
zere - ne varsa hı.-psini satmasını 
söylemi§tİ. 

Şair Araten, sarayında geçen 
faciayı, korku ve d'hşet içinC:e 
seyrctmİ§ti. Rolan ve Iskala Bri. 
nonun ani hücumları, haydudun 
cıja kapısını kırmasr, Biyanka.. 
n·n ölümü, Bambonun firarı, 

Rolanla arlcadaş:nın teess:ir ve 
rntırapları bunların hepsi de Pi

yer Arateni şaşırttı. 

Rolan, iskala Drinoyu sürü";. 
leyerek saraydan çıkınca Biyt>n
kanın cesedinin bulunduğu oda. 
ya sarayın hütün hizmetçileri 
doldu. Şair şa~kınlıktan kurtu-

p:ır\·nl:ır. 

12.15 Bükreş: Orkc~ıro. 

PlYES, KO~FEHANS VS 
1\0:\U:)MAl.\R ~ 

Alman isl:ısyonları lıülün gün, 
lcrln '.\arınki 50 nci do"um yıld" . ~ ~ 
mü münoc;ebeli~ le hu5usi ncşrll 
bulunacaklardır. 

5.30 füıdio l>:ıris :"Tolstoy''• 
i .3U l.ıl: f ngilizce lıavadis. 
!l.15 Sltıll"Jrl: Richlokn ihfi(• 

d·s 
!J.18 Hoııı:ı l: 1nı;ilizcc hn'r:ı 1 

10. Alman istosyonları: Dr. (ı 
l>cls. . 'fi 

10.15 l\olonyn, Hamburg: tngıl1 

h:wad İ<;. ' 

l 0.30 Eyfcl: lki kuçük piyes. 
ıo "IJ '' il "l J' .,, ... .,:ıpo sr.: • ,ag:ı:ızı • d 
J:!.rn BuuJpe:;te: lııgiliırc Jıa\'11 
1.l 5 Yarşo\·:ı: İngilizce harııdiJ. 

I>.\:>:s :ın;stK ısı · 
12.15 )slokholırı. 
1. ı.onclrn {N.), 
ı.10 J.oııtlrn (R.). 

ı.ı 5 'fııı·i no ve Roma fıl'. 
\",\l\\'E"T~ YE fü\B,\nEI.ER 

J.undr ı (il.): Slng Song. ıo. 

ı ı. 

l~.ıo 

ı. 

Hadio Paris: \'aryetc. 
l.ondra (;\'.): J\nbarr.. 
Pn .. ıc P:ırisien: l\ab:ırc:_...; 

Dün ve ya ruı 
tercüme külliyatı 

7 nci ıeriden 
61 - 67 • 7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit iL 

63 Liza 
64 Evlili!c 
65 Gizli Pamuk harbi 
65 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Avrupa 



lngiliz Emniyet 
sistemi müzakereleri 

''I . ~DA ON~ölb.D~ @iiA~~TESftN~ <®it'OJ~~ 
ngıltere, Bulgaristanla diğer Balkan devletleri arasındaki 

anlaşmayı arttırmağa yarayacak hizmeti 

~1i~~ Deyli Telgraf ~~~ !!~~!~,ara~!i~,~~,~~!.~~!~: ;;dut"' yolundaki protestola 
"\" •0ınatik muhabiri yazıyor: çece~inden emin olmak istiyor. rına inanmakta güçlük çekmektedir. 

t Utıanıct Bundan başka lngiltere, Bulgaris

~%~a1.ll~~n;i ~.n, e:~:;ıi~a ':~~'.;~ tan ile diğer Balkan devletleri ara-
! ı ge smdal"i anlaşmayı a!"ttırmağa ran-
. Ye ıle nışletmek fikri ve Tür-be ber yacak hizmeti Türk:yeden bekle. 
etıe:ırı ra diğer Balkan dev· 
~:ık .b ı c!e ihtirn edecek daha bü· mektedir. 

ır rn· 
ll~u ld ısak vücuda getirmek hu. Londra mahafilinin görü~üne gö· 

tla ll'lil a Ankara ile Londra arasın· re, şimden sonra alınacak tedbir 
lııgİ\iz~ereicrin cereyan etmesi, müttt>hit Balkan cephesini tamam· 
ıia\"eı/rıe Sovyetler arasında mü- lamak ve daha sonra en mühim saf
tadır, 1 

efkllra yol açmış bulunmak· ha olriıak üzere Sovyet Rusya ile 
ı. bir anlaşma vücuda getirmektir. 
"er ·k. ı 

llıUt~ '. ll'letnleketin hariciyesile SL:andinavya devlctlerile de ayni 
lar \'t bı~.sefirleri daimi temastadır şekilde anlaşmalar yapılacağı yolun 
Vti•a Inuazkere mevzuu da, teca- daki tahminler henüz erkendir. 

"'C ka 
tııla 117 koymak hususunda ku· 
llu ~Yeni Avrupa sistemine SO\·yct 
<ıaıı··anın §İmdiden girmtsine mani 

llılişkülfitı gidermektir. 
liu ne 

.• ~.. U~külattan biri gerek Ro
"""'Y<ııu .ııı-, n, gerek Lehlstanın, harp 

!tllnda Sovyet ordularının, ken 

~raklarma ayak basmasını ta· 
!iti Un edecek herhangi bir mua-
, ... ~ Vev • 
'1Jlı • a anlal}maya gırmekten ka· 

alandır. 

lorıdra .. Ankara temasları 
~Uts 

11irk·· ıı.ada İngiltere ve Fransanm 

Yugoslavyanm başka qevletleri 
mildahah~ye teşvik etmeksizin dahili 
ihtılaflannı yatr~tmp yatışrıramı

yacağr hakkında bir hüküm verme· 

ğe kalkışmak da çok erkendir. Anla· 
51ldığma göre, Yugoslav devleti da· 

bilinde Sırp Belgrat ile, Hırvat vL 
!ayetleri arasında en iyi hal çaresi 
bulmakta müşkülata tesadüf edil
mektedir. 

Romanya - Macaristan 

GAFENKONUN BERL!N 
SEYAHAT!: 

Romanya hariciye nazın Gafen
konun Berlin ziyareti esnasında hiç 
şüphe yok ki lngiliz • Frarısız - Ru· 
men teşriki mesaisi, mevzuubahs O

lacaktır. Ancak Gafenko Berlinde 
kısa bir zaman kalacak Ye Hitlcrin 
doğum yılı kutlulamalarmı bekle
miyecektir. Oradan Brüksele gide
cek ve akabinde müzakerelerde bu
lunmak üzere Parise gelecektir. 

Cebelüttartk meselesi 

Diplomatik müzakereelr böyle 
cereyan ededursun İngiltere hükCi
meti Mısır, ve Cebelüttanktaki !n
giliz menafiine tehditlerin artmak
ta olması üzerine bu noktalara dik· 
katini teksife mecbur olmuştur. 

İngiltere erkanı harbiyesi uzun 
toplantılar yapmakta ve son askeri 
harekatı mütalea ederek bu iki mm· 
taka<fan biri veya her ikisi hücuma 
uğradığı takdirde tatbik edilecek 
müdafaa planlarını hazırlamakta-

dır. 

llıi .''c ıle olan müzakerelerinin tat 

$ ~1~ bir şekilde ilerlediği anla. 
dOğ_ tadır. İngiltere, Romanyaya 

l'lıec~da~ doıtr:U.Yil :yardım etmek 
tııiJ ~yetinde kalınca, lngiliz ge· 

Londraya gelen malfunata göre 
garp hududunda Macaristan tara
f mda askeri faaliyete benzer hare
ketler görülmesi Romanyayı yerıL 
den rahatsız etmektedir. 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
~ karşısında eski Klod Farcr 

....,.ı.,,..ı.. N'-a--ı~ Öil•d..n aon 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

~Türk hakimiyetindeki bo· 

' 

Işıktan bembeyaz olan yollar, devrilmtg blr şarab kamyonu için.. 
yağmurla kurşun rengi alan yollar de iki k~i ölmU§tlir. 
ve süratin )lırsı ile göze kıpkızıl 3 - Londrada bir otomobil ka-
görünen yollar!.. za.sı, ... Yoldan sapan bir otomobil 

Adem evllldı hayatı çok sever. bir ağaca bu ııekllde tınnannı.l§tır. 
Fakat onu nıilda.faa etmeği bir Bu kaza Uç ~inin ölümüne sebeb 

olmu§tur. 
4 - Oksf ord civarında bDy\lk bir 

lilks otomobil bir olektrlk direği ~ 
ne çarpmııs ve otomobili direğin et. 
rafında kıvrılml§trr. Otomoblll kul -
!anan sa.hibl 8lmU§tUr. 

ttirlii beceremez ... 
Otomobil kazaları klaksonların 

feryatları, frenlerin gıcrı-tısr, kın -
lan camların §angrrhsı ve nihayet 
:volanm üstüne dtişmUş kanlar için
de bir ihsa.n kafası.,. 

~oıngtYJDdak HaD!kevDnde 

İşte surat iştiyakını bir turlU 
düssinlemesini bilmiyen, ölümli yliz_ 
de Yüz 'gördükleri halde sU'ta.t sar-
hoşluğunun verdiği zevkten kolay, 
kolay ayrılamıyalann akıbeti ... 

Her gUn, dlinyanm her tarafın.. 
da her şehrin içinde, her şosenin 

Ustünde binlerce misali görUidUğU 

halde otomobil kullananların bir 
türlü mıianamadıklarma hayret et
memek imkanı yok ... 

Belki §Oförlere, yarınki sürat sar 
hoşluğundan tabiatin nasıl intikam 
alabileceğini hatırlatrr da ibret ve_ 
rir diye dünyanın muhtelif mem
leketlerinde geçmiş otomobil ka:zalıı 
rmdan alınmış resimleri ne3rediyo_ 
ruz. 

Büyük şair Hô.mit 
• 

ecesı 

1 - Bu resim Kaliforniyada San ölilmünün yıldönümüne raslıyan ta üç dakika susulmuutur. 
Ulu Türk eairi Abdülhak Htmidln 1 H&mid'in ruhuna eaygı olarak ayak 

Antonio yolunda bir trenin bir oto- 13 niııan pe?'§embe gilnti akşamı Dil _ Tarih - Edebiyat komitesi 
mobili nasıl çiğne)ip ezmiş olduğu- 1 Zonguldak Halkevinde zengin pro - başkanı Hilmi Uluğ H8.mid'in ha • 
nu gösteriyor. Tren tekerlekleri aL gramlr bir toplantı tcrtib edilmiş - yatmr ve gösterit şubesi başkanı 

tında~ ?tomobil içinde iki insan çiğ-,1 tir. _ Şadi Va.rhk. ~airin dehasını ve sa
nenmıştır. Halkevi bajkanı Akın Karaugu:ı:, nat fel.sefesını anlatmış, dershane -

2 - Fransada bir ağaca çarparak l::ir söylevle toplantıyı açınlş, büyük ter ve kurslar komitesi başkanı Se
dat Ataman Ham.lelin eserlerinden 
rarı;alar okumu3tur. 

Bundan sonra Hamid'in plaka a.. 
tınan eserleri dinlenmiş, projeksl -
~onla resimleri, el yazıları gösteril-
miştir. 

Sedat Ataman ve Şadi Varlığın 

bu tcmallde gösterdikleri bUyUk mu 
vaffakıyet silrekli alkışlarla umu -
mi bir takdir ifadesi toplamıştır. 

Ulusal ekonomi ve tutum kunı· 
munun kültürel bir !ilmi gösteril -
miştir. 

Salon büyük bir halk kiltlesile 
dolup t:a§mıştır. 

Halkcvi, yeni yılın birinci üç ay. 
'•iı: programile kararlaştırdığı Yu
'lUS Emre, Namık Kemal, Mehmet 
/. kü, Farabi, Zekai Dede adlanna 
edebiyat ve müzik geceleri için ha
raretli hazırlık halindedir. 

Hı:ılkı:vlı.in bütun §Ubelerinde, ça
lışma J.111 artmaktadır. Gelecek haf 
ta içinde geniş programla bir köy 
gezisi yaı.,ılacak, vali ve parti ba,o. 
knnı Halid Aksoy baııta olarak par. 
Li ve HıılliCVi mensuplarından bUytllc 
bir kütle bu geziye katılacaklardır. 

Halk \'e köylü bizmetlerlle yakm
Jan t-'mı:slı ve alakalı mUtchassıs
Jar, he:t!mlcr ve halltcvi unsurları, 

bu gc: ide vazife al.::C'aklardrr. 
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CAFER MUSHil ŞEKERi 
iYi BiR HAZIM, 

Rahat bir uyku temin eder 
Her yemekten sonra alınacak 2-3 tane 

PERTEV 
KA RBONAT KOMPRiMESi 

Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşi iiğini giderir. Pertev Karbn.~ 

nat komprimesini her eczanede arayınız. -
Muhasip aranıyor 

Saç' Bakımı 
Güzelliğin en birinci ~ .. 

Kepekleri ve saç dökUlmesin: 
tedavi 'eden tesiri mücerreb biı 

ilaçtır 

1939 
RESiMLi HAFTA' mn 

İtalyanca ders1erlnl takip cdlnlz. 

Bu lisanı kolayca eldo edccekslnJ.z. 

FABRİKA l\l°O)IESStLt bir ticarethanenin muh:L.'>cbeslni toto.- Göz Hekimi 

1 
cak daimi bir mulıa.'IJbe acele lhtiy~ ,·ardır. Almanca bitenler ter. I Dr. Murat Rami Aydın 
clh edilir. l\lilra.caat yeri İstanbul Ankara. caddesi 99/ J Adalet Taksim -Talimhııne Urfa opartnıan 
han No. ~ Ferdi Selek mU~sesest, Telefon: 41553. l\luayene: Pazardan 

~!'!!'!~~~ba~ş~k~a~h~er~g~ü~n~1~4:-~18!.:_e~ka~<l~a~r.~~ 

Ademi iktidar 
ve ~e1 GevşekOn~ıne Karşı 

HO MOBi .. 
......... Tabletleri her eczanede arayuın;, Posta kutusu 1255 Hormobln- ::::::---" 

Cinsi Mik. Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme saatl 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Lira Krş. Lira l{rş. Şekli 

Yangın söndürme 13 kalem 534.4:2 40.08 Açık ekslitmo 14 
levazımı 

14.30 Yangın aleti ve 2 •• 1096.70 82.25 .. " 
eczası 

14.4S 
Yangın tulumb::ısr 5, ,, 595.- 44.62 " .. 

,, hortumu 75 metre 118.87 8.91 Pazarhk 15 
Kamyon 2 adet 3 4800.- 360.- Açık eksiltme 15.30 

tonluk 
15.4S .. 1 adet 5,5. 4000.- 300.- .. .. 

6 tonluk 
Satış kamyonu 1 adet 2 3100.- 233.- ,. .. 16.30 

tonluk 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 7 kalem malzeme hizalarıtıdt 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösteril 
miştir . 

. m - Eksiltme 21-4--939 cuma gilnü Kabataşta Levazım şubesindeki alım koıµisyonuııd' 
yapılacaktır, 

IV - Şartr.amc ve listeler her gün sözü geçen §Ubeden alınabileceği gibi kapalı satış ıtstıl 
yonu plfinı da görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme içinn tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gUvenme 
nıezktır komisyona gelmeleı.-i. (2172) 

--ıı, 

ıı:~~ • ı ı~ ~!:: 
/ ı 'GüZELLiGiNiZ 

i ç i 
M. 

Avrupada en 
kullanılan 

ERP E . 

111/11111/! 
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(BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ · 5· KURU~ 1 

----

1 
YAR,N·KURACAGINIZ · EVİN·_TEMELİOİR 

= --s: S.• - u z 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

KREM BALSAMi• I 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güzellik kremleridir, Gece 

İ!;in yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıbadem çeşitleri husu

si vazo ve tüplerde satılır. 

ING1L1Z KANZUK ECZANE· 

St BEYOGLU - ISTANBUL -
Dün ve Varın 
r ercüme külliyat ı 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVi 

1-10 kitaplık birinci seri 
Numara Kuruı 

1 Safo 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
4 Devlet ve thtilal 75 
5 Sosyalizm 

75 1 6 J, Rasin külliyatı I 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

705 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş_ 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır, 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
4 lirası ayda birer lira öden_ 
mek üzere dört taksite bağla
nır. 

Traş bıçakları memleketr 
mizde dahi en çok seviler 

.1 .. 111111!1 .............................. -. 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E, Winter 

tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahzaratm r mü;;~~i.f :ik müst~atı kullanının~ 

8f/jy_. ~.~/-~· / ~ 
~Nr111.:l.,. 

PUDRA :~t· 

Q\ME~~i~{ 
-- ~\.\.'~--
~~i~i 

• ~ ··•..:.•.,, • .J:ıc 

Urnumi d~pJsu: Nureddin Evliyazade Ecza, alat ve ıtnyat 

depom İstanbul 

Devlet Demiryo11~n ve Limanları 
~ · j_şl~tme .U1t1um, )d~rçş.L.ilanl~rı .. 

• 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan aşağıda yazrlr iki 
grup malzeme ve e~ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 27-
4-939 perşembe glinü saat: 10,30 da Haydarpa~ada gar binası da· 
hilindeki komisyon tarafrnklan açk eksiltme usuli ile satın alınacak-
tır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarında yazılı mu· 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak 
tadır. 

1 - 31 kalemden ibaret sıhhi laboratuvar alat ve edevatı. Mu. 
hammen bedeli : (1478) lira (2) kuruş ve muvakkat teminatı: 

(110) lira (86) 'kuruştur. 
2 - 6 adet (4992 Kgr. nazari siklette) 2000X2000X25 m/ırt· 

Uk kazan saçı, Muhammen bedeli: (798) lira (72) kuruş ve mu· 
vakkat teminat?: ( .'iQ91) kurust,ır. <2377) 


