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lngiltere, ihtiyat tayyarecileri'Fr:~::~e~:ı:~" 
sil8h altına çağırıyor 

Gafenko, Fransız devlet 
adamlarile temaslar 

yapıyor 

Anavatan topraklarının müdafaası için 

IVl.i ı is kıtaatı 
genişletilecek 

Hltler 
"Ataturk'den ders 
aldım ! ,, diyor 
Berlln, - AllQ&D Devlet Relal 

Bitlerin elli yqma girmesi do
layıaile Alınanyada yapılan me-

' : raalme iftlrak eden ecnebi he. 
yeller araamda bulunan Türk 
heyetine buıual bir allka gös
terildiği bildlrllmektedlr. 

Haber verildiğine ıöre Bitler, 

1 

bu milnaaebetle Tllrk heyetine 
fUD}an IÖylemJetJr: 

••- Aıırm en bUyUk adamı 

AtatUrktU. Ben ondan ders al
dnn. O, bUyllk bir kahraman ve 
dAbl idi. Tllrkiyeye ve Tllrk mil
letine k&l'll hllrmet ve muhabbe. 
tim çok bUyUktflr. Zira hakau.. 
lıfa kartı isyan ederek slllha 
aarılmak ve muvaffak olmak bu
ıuaunda bize ilk nllmuneyi ve
ren TUrkiye olmqtur.,, 

Alman 
l Ba3kwnandam 

Mecburi askerlik layihası lortlar ve avam 
kamaralarınca kabul edildi 

Almanlara göre, Çember
layn' m sözleri bir harp 
h avası yaratacakt1r! 

I.ondra, 21 (A. A.) - Bugtln Avam kamara

~tıqlpq llJl.Dl(8W pnq:»ar u:A:V[ıaq~ vpuıs 
ı.ıi1za1'ereleri açarak bu babdaJd kanunun önümüz.. 
deki pertembe gtlntl Detir ve bmaraca mtlzakere 
tdlleceflııl ve anantaıı ordun uterlerlnln sefer. 
'berlllin! kolaylqtiracak kanunun da önUmUzdeld 
hatta içinde neerolunacafmı blldlrdikten sonra, 
eaaı hakkmdaki brarm hemen bu aQam veril
:ıneaı zarureti tlserlnde ısrar eylemlftir. 

Çemberlayn mllteakiben mecburi ukerliğin 

eeaa ltibadle bbaltıne dair olaıı lA.yflıayı tevd,i et-
lnlştir. (Dıvaım 5 incidt) 

Oslo güreşleri 

Bugün kafi neticeler 
belli olacak 

gece dört Takımımız dün 
müsabakanın üçünü kazandı 

Oılodaki Avrupa güreı pmpL çok güzel bir eüreıten sonra DL 
yonaaı milaabakalan dün akpm nimarkalı rakibini tuıla yenmit
da devam etmiı ve tak:ımmıu yap tir. 
tıiı dört milaabakarun üçünü ka- Ahmet bütün ıeyirciler tarafın.. 
zanmııtır. Yapr İsveçli Ratin,e dan dakikalarca alkıılanmıı, tak. 
Çoban Macara sayı hesabiyle ga. dir edilmittir. 
UP. ıelmlı. Meninli Ahmet de { Dtf!Qmf 4 üncüdt), 

Romaya 
gidiyo r 

Oradan Libyaya 
geçerek Mareşal 

Balbo ile 
konuşacak 

Roma, 28 (A.A.) - AL 
man orduJan t.flnmwndaaı 
V on Braadübeh, yana ha-
ran ıeJecektir. MamaileJh, 
1 tal,.. ordusunun teflaile 
ıörittiilden aonn Libya,. 
ıiderek mantal Balho ile 
konupcaktır. 

V on Brauchibc:h ,impara
tarluiua 7ddöniimü miina.. 

aebeti~le yiıpdacak pçid res 
miade hazır lıııalu1•1ıak üzere 
9 mayqta Roaa,. dön• 
cektir. 

Alman ~ 
Von Brauchibch 

Berlin - lstanbul 
hava seferleri 

Berlln. 27 (A.A.) - Berlin ile 
lstanbul arumclakl yeni hava 
hattının ilk muntazam seferi, 
huiran ayının nihayetinde yapı
lacaktır. 

Romen Hariciye nazın Gafenko (soldaki) Lonclrada 1mlunduiu sıra. 
da Çörçll ,.e Edenle beraber 

S t H • • Paris, 27 (A.A.) - Fransız ve ovye arıcıye Romanya hariciye nazırları ara. 

Komi.ser sındaki ilk milli.kat bugün saat 
11 de başlamış 13 e kadar devam 

• • etmiştir. 

muavını Ankarada lki nazır tekrar saat 18 de bu-
luşmueıar ve 45 dakika görUı • 

Dün sabah şehrimize gelen n .. 1 ~=- B k d R 
. . k . - - m~ eau.r. u onuşma a o • 

Sovyet Harıcıye omııer muavını p · büyük 1 · i T 
• •• •• v manyanm arıs e çıs a. 

Potemkın dun ogleden evvel Sov- taresko da hazır bulunmuşt 
yet konsoloshanesine gitmiş, öğ- R Hari · N G~· 

· · v - B 1 d" R . - omen cıye azın a1.en-le üzen alı ve e e ıye eısı k b b h h 1 k -. o, u sa a meç u as erm me. 
LQtfi Kırdan makamında zıyaret bi el k k 

· · v r b" üd.d t b zanna r ç en oymuştur. !ıfu 
e~mışti:·. a ı ır 1:1 • e sonra u maileyh müteakiben hariciye ne-
zıyaretı ıade etmıştir. . ..:...-;.. da Bo 

n k" ·· ;ı;ı d ~ zaretiDe 6&~ ve ora lllle ~ otem ın o• e en ıonra reaa.. taraf d k bul edllm" •fi 
L-tind k eli • 1 b" liL.a. m an a ış ve u e - e, en ııy e ır 5ı;e seya- • 
hat etmekte olan, Sovyet Rusya.. yemeğin~e ~ haricıye nazı. 

S f lah t .. N"kola nnın mısafın olmuştur. 
nın o ya mas a guzan ı .. w 

Prosolof ve hariciye komiserlik Gafenko, ogleden sonra Löb-
• 1.v. k t · ı ç k rün ile Daladyeyi ziyaret edecek-

muavın ıgı ae re erı van er o- • 
nof olduğu halde otomobille §C- tır. 
birde gezinti yapmış, Büyükdere- Mumaileyh, gece şeref"me Ro • 
ye kadar gitmiştir. manya sefarethanesinde verile • 
Akşam saat altıda Perapalas o. cek ziyafette bulunacaktır. 

teline avdet eden Potcmkin, dün 
akpmki eksprese bağlanan hususi 
vagonla Ankaraya hareket etmiş, 
Haydarpaşa garında Vali ve Bele
diye Reisi LQtfi Kırdar, Sovyet 
konıolosU- Georgiyevski ve kon
ıoloahane erkanı tarafından uğur

lanmııtır. 

Sovyet Rusya hariciye komi
ıerliği muavini Ankarada iki üç 
gün kalacak, pazar veyahut pa
zartesi günü ıehrimizc dönerek 
Sofya ve Bükreşe gidecektir. 

ÇERÇEVE 

Koreli askerler 
Çin ordusuna iltihak 

ettiler 
Şungking, 27 (A.A.) - Japon 

lann son zamanlarda gönderdik
leri yirmi bin koreli asker tardet 
bir memlekete karşı ha.rbetmek 
istemediklerinden kısmen Do • 
mışlar kısmen de Çin ordusuna 
teslim olmuşlardır. 

Umran işinin temeli 
ljeblr pllnı 7aptmnııız, ne çakar! Belediye reisinin phalyet pll

nmı yaptıralım. Belediye reisi tipini tanrmad•Jrea, ona bllttln tarilarlle 
bcUrtmecllkçe, temel davalanmızdan biri olan umraa ltlnl k6kbcl• 

yakalıJamayız. 

Sadece kıymetli bir idare adamı vasıflarma malik bir belec1lfe re-
Wnln, bir aeJırl güu.llettlreblleceğlnl umar mısmız ! 

Belediye reisinde vücuda gereken ana,....,, sanat ve est.etlk ter. 
1Jlyeeldlr. İçinde bedi hWmıtl ta.,unıyan belediye reisinden it beklemek, 
oerçevedye resim nmarlamaktan farksız. Belediye reisinde ~ 
içtimai, ahlild, idari kıymetler, bir resim qlncle muşamba, boya, fırça 
ve çeıçeve gibi, malzeme haddini a~ıyan tefler. Bütün ba malzeme, 
bedii idrak emrindedir. 

Bizde belediye reisi seçmekte ,·eya tayin etmekte miyar, bedii la.. 
rak kıymetinden ba"'8 her teY olmnştu. Onan ~indir ki &ehlrclllk da. 
,·alanmızda, bütçe, gelir, nizam, talimatname, kayıt kuyut gibi eac111e
ler dalma blrlncl plina geçirilmiş ,.e hepsi birden yerine getlrlldlll hal
de eser ökstız kalmıştır. 

Şehir hamura lizerlade unsur ve terldb düsturlan nerede! Fenle 
buut laplannda öml:lt olacak \ e dlleğlnl yapmak ,.e Jnınnütaa 

herkesi alıkoyacak ölçüler nerede! Bedle götüren, bedll kutataa Te 

Wuat bedi olan yol hani, hah~ bani, meydan hani! Hattı Mkak la&. 
nl, •ilk hani, ~mlzllk hani! 

Balla, gözü olmıyan flOför mü, bedii idraki bulunmıyua ~e -. 
isi mi anrh diye sorsalar ikincisini g&lterlrb. 

lf. 
Keadlslne canh gelir kaynaklan balan yeni belediye reisimizin t.e-

tebböslerl, yillanhr bu menada bekle.llğlmlz bedii idrak hud >J 

-'n"11llvnr. Ntcib Fazıl KISAK()JlSK 
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Ehi ivukuf tablolarm müstehçen 1 

sayılamıyacağmı ittifakla bildirdi 
"Müstakil ressamlar birliği,.- evvelki gün bura müddeiumumili

nin İzmit Halkevi okuma salo. ğine bir ehli hibreye tetkik ettiril. 
nunda a~tıkları resim sergisin:le. ır.ek üzere gönderildiği yazılmış. 

ki tablolardan 6 tanesinin "müs u. 
tehcen ve adaba mugayir" olduk. 
lan yolundaki yapılan şikayet il. 
zerine lzmit miiddciumumisinin 
bunları teşhirden ·nıencttiği ve 

Tablolar memleketin toınınmış 
profesör ve ressamlarından mü- J 

teşekkil güzide bir ehli hibre ta. 
rafından dün saat on sekizde ad. 

H A B E R - ~kıam Poıtas. 

::· hmltt(' nıliı;ff'lırf'n SS)'llnn falıJolRl' dlin ~eltrimiııle utr ehllhib. 
r(' Carftfından tetkik t'dilrııl~ 'c kati~·~tıı nıiistdweıı f.ıayılaını.r!lcakları 

::: SoY,Y<'l Ru .. ya lu• .. l\bınft tfalynda ~·aıulan "Taşkent" torııifoııunull 
linıanımıı.a geldiğini yazmı~tık. ReNnılmitdc bu torıııto görüliiyor. (.t. 

Neşriyat 

kongresi 

liyede ikinci tetkik bürosunda tel 
kik c<liJmiştir. Sultanahmet birine: 
sulh ceza hakimi Reşidin niyabe 
tindeki ehlihibre ~u zevattan te. 
şek kül etmişti: .rnla.,ıloııştır. Reı;iuıde thlilıibreyl tc~kil t"den 1.e\ at ~örülii)·or. minin topları Si\'nııtopotda takılarak tır. __.,.., 

~~~~~...:.__~~--~------~~--------~~------~--------~--

Y&di encümen halinde 
çalışacak 

Güzel san'atlar a'kademisi re. 
sim profesörü Feyhaman Duran, 
resim ve heykel müzesi müdürü 

...... ' .... 
.. . . . 

Ankara, 27 - Biıincl Türk ncş- Halil Dikmen, akademi profesör
rlyat kongresi hazırlıklan bltir!lmlıı 1 ıerinden heykeltraı Hadi Bora, 
gibidir. Maarif Vekiıleti tarafından akademi fotoğraf atelyesi profe. 

kongreye doğrudan doğruya çağrı- j sörü ressam Zeki Faik iz er, pro. Deni zyo il a n M e r kez B a n kas 1 n 1 n Atatürk p u il a rl 
hlcak olanlar da tesbit olunm\.ıştur. I fesör Şekip Tunç, ıdoçent Hilmi 

Kongre, Maarif Vekili Hasan Aıı l ziya Ulgen, Ismail Hakkı Baltacı feşkilafı Posta idaresi yeni bir 
Yilcelin nutkile açılacak, riyaset oğlu. b • ı • k k A SBrl pul hazırlatıyor ... 
divanı seçiminden sonra §U yedi en. Ven' ıa-y·ha bu .. le d 1 r sene 1 arı Ehli hibrcnin tetkiki esnaımrla 1 1 Q Un r e Posta ve telgraf umum müdtır cUmene izA intihab olunacaktır: 

İstanbul müddeiumumisi Hikmet müzakere edilecek lüğü Ebedi Şef Atatürkün ar~· 
1 - Basım, yayın ve satış işleri, Onat ve adliye başmüfettişi Rah- Evvelki akşam Ankaraya gitme au·· n toplanan umu i heyette okunan mızdan ''tdi ayrıh§ı münasebctı• 

2 - Dilekler, 3 - Edebi külliyat, I mı· de hazır bulunmuşlardır. Tet. 1 · k l · d m le bir seri pul :ınevkii tedavüle ~ı· 
erı mu arrcr o an yenı eniz yol-

4 - Gençlik ve çocuk edebiyatı, 5 kikat bir saat kadar sürmüş, tab. !arı umum müdürU İbrahim Kemal rapora go··re 2 210 322 Jı"ra... karmağa karar vermişti. Bu pull•· 
- MUkUat, propaganda, 6 - Neş. lolar ayrı ayrı gösterilere'k chı: ile muavini Yusuf Ziya Kalafatoğlu rın lsviçrede fevkalade nefis bir 

riyal programı, 7 - Tercilme fııleri. hibrenin fikri sorulmuştur. son dakikada bu seyahatten vazgeç- Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye ği veçhile bu miktardan kazan<; şekilde tabedilmesi için tertibat •· 

Kongrenin tetkikine arzedilen Tablolar ve ehli hibrenin rapo- mişlerdir. Cumhuriyet Merkez Bankası ale. ı ve buhran vergileri indirilerek lın~ış~ır. • 
raporlar, evvela bu enrUmenlerde ru bu sabah fzrnite gönderile _ Münakale ve .Muhabere Vekaleti lıide heyeti umumiyesi bugün geriye kalan 961.159 liranın be ·."il .. ~ ı 
görilşillecek, sonra umumi heyette cektir. umum mUdür ve muavinine lstan. bankanın U. l\lr. de U. M. reisi 1 her hisseye 640 kuruş bir temet. l~c.uro. 
milzakere olunacaktır. bulda kalarak yeni teşkilit hazır_ Nusret Metya'nın riyasetinde 1 tü tevziini tasvip eylemiştir. 200.000~"".'.ıpı,,1 11 .- 8 -o-- Öğrendiğimize göde ehlihibre Jıklnrile meşgul olmalaı1nı bildir- toplanarak müessesenin 1938 yı. Heyeti Umumiyt.> gene bu top- tır. Kry •· c;:, .t.,J, 3, 5, 6, 7,5, ' 

bütün tablolar için, bunların ta. miştir. Bunun üzerine İbrahim Ke- lı idare meclisi ve murakabe he. ıantısında B. c. D. hisselerine sa. 12,5 ve 17,5 kuru§luk olaca'ktır·· 
mamiyle birer sanat eseri olduk- mal eltin de Dcnizbanka gelmiş ve yeti raporlarıni tasvip bilançosu. hip hissedarları temsilen mura. 2.5 kuruşluk pulun üzerinde ufı6 
ları ve katiyen müstehcen sayıla. Yusuf Ziya Kalafntoğlu ile beraber nu tasdik eylemiştir. kıpliklere Denlzbank idare mec- şekilde Atatürkün Selanikte ıdoi• 

Sinema fiyatlan 
ucuzlatılacak 

mıyacakları hakkında müttefikan leDkilat hazırlıklarile ve bütçelerin İdare meclisi raporuna ve bi- Iisi reisi Hamit Hasan Can, l\ler duğu evin umumi manzarası, 3 

Belediye iktısat mUdUrlUğü sine- karar vermi§tir. lesbitile meşgul olmu:ıtur. lfınçoya göre 1938 yılındaki ban. kez Bankası sabık murakıbi Ce. kuruşlukta erkanıharp yüzbaf1~ 
ma tlatlarmı indirmek için tetkik. Ankaradan gelen haberlere gö- ka muamelesinden hasıl olan kfı.r mil Akok ve Silmer Bank sabık Mustafa Kemal, 5 kuruşlukta Sı· 
lere başlamıştır. Şimdilik sinemacı.. re, teşkilat kanun projeleri nafia 2.210.322 liradır. Bu miktardan murakıbi Vehap Kocameme'y! vas kongresi esnasında bir duvar 
lann hesaplarile ecnebi memleket - encilmenindedir. nizami ihtiyat akçelerile hazine. seçmiştir. önünde Atatürkün fesle atınrn•f 
!erden celbedilen filmlerin maliyet zira at Ve ki 1 i Meclisin ilk toplantısında müzıı. ye ve memurlara ait hisseler ay_ Cumhuriyet Halk Partisi ge - re~mi, 6 kuruşluk pulda milli rnii· 
flatlan ve bir de muhtelü vergi kere edilecektir. Bunun önümüzde. rıldıktan sonra hissedarlara ait nel sekreteri Fikri Tuzcrin de bu. cadelecle avcı clbi&e ve kaJpıI<11 

mlkclarları tetkik edilmektedir, Ay- Ankaradaki ziraat mües- ki hafta çarşamba günü yapılacak olarak kalan miktar da 1.113.759 lunduğu bu toplantıda Maliye Mustafa Kemal, 8 kuruşluk putd• 

rıca Maliye Vekaleti de bu h~us- S8S8l8ftni \81tİŞ e\tt n1eclis ıl~plantıııında olH•''J ~n\A~ıl; liradan ibaret bulunmaktadır. Vekiletini nııkitı Jşleriıuınum m\i. l'jirkorduları başkumandanı ntl• 
ta tefklkd yaplırmaktaclır. maktadır. Heyeti umumiye, banka idare dürü Celal Sait temsil eylemek • reşal Mustafa Kemal, ı 2,5 kurut: 

.Ankara, 27 {A. A.) - Ziraııl ~·e. meclisinin raporunda teklif etti. te idi • ~uk pulda Türkiye Cumhurrei•1 
Diğer taraftan, Deniz ticaret mil- ı. 

kili biublis Erkmen bugün öğledrn _ -- M uıtafa Kemal ve 17 ,5 kuruılıı'" Poliste dilrlUğü te§kilatında yeni mUfet - " 

sonra Ankara ch·aI'.lndn yapılmakta tişlikler ihda edilmektedir. Bu mu_ V'ıla" yet fevkala" de bu"tçes·ı pul Üzerinde de Kemal AtatUr .. 

Eminönünde 
bulunan ceset 

olan zirai tecrUbeleri mahallinde biz görülecektir. 
l'ettişler muayyen zamanlarda 1i _ 

zııt tetkik ettikten sonra Etlikteki Bu yeni pul serisi tab'ı ikmal e· 

Evvelki gün köprünün Haliç 
tarafında bir gencin cesedi bulun. 
muş. morga kaldırılmıştı. Zabıta 

tarafından yapılan tahkikat neti. 
cesinde bunun Aksarayda Sülüklü 
caddesinde Hacı Ahmet sokağın
da oturan ve Mamhmutpaşada 

Handan hanında düğme fabrika. 
sında amele 16 yaşında Sabahat. 
tin olduğu anlaşılmıştır. 

manlarımızı tefti§ edeceklerdir • 
.Merkez bakteriyoloji enııtltfüıilne --o-- kabul ed'ıld'ı 1 iilince mevkii tedavüle çıkarıl•· 
gelmiş ve Ji.boratuva.ıları gezerek ak ve son pula kadar aatııına clt• 
nıüessesenın umumı faaliyeunı tet- Karaköyden Beyoğluna j am olunacaktır. 
kik ve teftiş etmişti!'. Salgın hayvan geçecek otomobiller ,, Du'' şku" nler . Posta idaresi aynca bu hatır• 

.. : Karaköydeki <:ivili getlt ye. 11 
hastalıklarına kar!tl bliyl\k hassasi-ı Şeh"ır Meclı"sı' evı 'ı Julları ile birlikte bir de. Atatürtc 
yet gosteren vekıllmlz, memleketin . . '1loku serisi hazırlatmaktaıdır. 

ht lif 1 i d t ·tu 1 nndekı kesafeti azaltmak için .. • • d 
mu e yerern en enı ı Yt' gf'! - . muessesesının a ının l }ene İsviçrede tabedilecek oları 
len mııhsulAtr maraziycler üzerlnd,. l lıC'ledıye tarafından muvakkat k 
ki "Blı"malarla müea•eae l"boratu- ı mahiyette !Jir karar verilmiştir. d k d 1 JU blokların üzerinde Atatür " " .,., ., .. - egw 'ıştı" rı'lmeSl·ne arar Ver '1 Büyük Millet Meclisi kapısı önürı \'arlarında ihznr edilmekte olan bU. Bu karara göre Emlnl>nUndeıı de onuncu yıldönümü günü görül· 
tün serom a,,ıları Uzerin<le tetkikat 1 gelip Beyoğlu na gidecek oto- 1stanbul şehir meclisi clün iki cel- nun mektubu okunmuş, birinci cel- mektedir. 

yapmı6 ,.c beynelmilel esa!!lara iı.1t!- 1 mobiller Karaköyde Galata se de toplanmıştır. Birinci C<'lsede, scye nihayet veıilmigtlr. Bu blok serisin.den 100.000 adet 

Morgda ceset üzerin.de yapılan 
otopside Sabahattinin denizde 
iken boğulma suretiyle öldüğü 
tcıbit edilmiştir. Vücudunda bı
çak yarasına benziyen izlerin ce
set deniz.de iken taşlara sarpmak. 
tan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

naclen yapıll}n tetkikleri ve tcşhi~ rılıtmıma saparak Denlzbank ruznamedeki yirmi altı madde mli - lklnci celse on beıt dakika sonrr. çıkarılacaktır. 
maddeleri, tüberkülin ve mallein merkez hinaı;ı iiııllııdcn Ömer zeker ecdilmlştlr. Bu arada DUııkUn- vali \'e belediye reisi Lütfi Kırdarın 
üzerindeki <'alı maları yakmdan gö 1 Abid hanının arka kapısının bu Jerevi adının şefkat yuvası olarak başkanlığında açılarak fcvkalad( 
rerck bı: maddelerin ml'mleket da-

1 
lunduğu sokaktan Karnltöye çı. cleğiştirllmeı3i hakkındaki takrir o., bütçenin 4.189.969 lira olarak kabu; 

hilindeki sarfiyatı ile kom15u mem- kacaklıırdır. Bu lrnrnr dUnden· kunmuştur. Bunda kimsesiz, fakat 1 edildiği hakkındaki bütçe encümeni 
leke~lere yapılan ihr'lcatımız hak .1 beri tatblka başlanmıştır. Bu bedenen alil olup şehrin şefkatine 1 mazb:ıta.sı üzerinde görüşillmüııtnr. 
kmda aldığı malümatı memnuniyet. tecrlibe bir harta sllre<'ek, iyi iltica etmiş olanlara düşkün sıfatı,. :Manr:lf kısınma kıdem zammı ala
cı kaydclmiııtir. netice alınırsa tatbikine devam verilmesi muv:ıfık olmadığından mU cak muallimlerin istlhkaklarile ma

olu nacaktır. Beyoğlunclan ls - essesenln Şefkat yuvası olarak tev_ uşlıır ve yeniden açılacak mcktebler 

K d Muhlis Erkmen, enstitünün diğer en 1• evı'ne pencereden tnnlıula geçecek otomob!lleriıı simi isteni~·ordu. de çalı11tırılacak muallimler maaşı, tesisatını da ayrı a:rrı gezmiş ve J 

\'Olla rı değiş tiril ıırnnı iştir. Azadan Refik Ahmed, diiııkUn teda\'i ve sair maarif ihtiyaçları için girerken mu .. essesede yapılmakta. olan ilmi 
--o-- kelimesinin ahlüki \'e mane\'i clU.-. 1.489.301 lira, mesken bedelile F d ı b 1 k w d ctudler hakkında mUdür vo fen he-

ener e nce e so aguıı a otu. . Ruhı"nı"n Muhakemesı' künlükle iltibas hasıl edeceğinden, munzam idare ücretleri için 170.000 
S b • · · d 12 d b' ;o.·eU tarafından \'crılen izahat etra-

ran a rı ısmın e yaşın a ır 1 . bu ismin cleğişliıimlesinin mUnaeib lira, muallimlerin eski mesken be-
k . d l d w • • ftnda tetl:ıkatla mt>!lgul olan \'eki - çarşambaya 

çocıı , annesı ev e o ma ıgı ıçın • olııcağmı söylemiş, Abdtilkadir, şef- clclleri için de ayrıcn 16.710 lira ko. 
. d . k . . 1 llmi.z, gördügü intizam Ye faaiiyet ı 

fev~ne pen~erke en gkırmd~. ı~~emış, dola)ısıyle gerek enst!tU mUdürUne Ankara, 27 - Ekrem Königi kat kelime~inin mecburi bir nıtınayı nulmuştur. 
a at ayagı ayara • uşmu§ ve ve geı ekse fen heyetine memnunL meseleııinden suçlu hariciye memur- ifade etmediğini, halbuki beledi) e· 1 Ziraat biltçesinde ziraat munllim-

--o--

Paşabahçe fabrikası 
müdürlüğü 

Pa§abahçc §l§e ve cam fabrikası 
müdilrll Adnan istifa etmiştir. Ye· 
rine toprak mahsulleri ofisi latan· 
bul §ube~i mildilrü \'Ahid tayin e· 
dilmiş ve yeni vazifesine baelamlt· 
tır. Fabrika ıeflerinden bir kısmı 
dcğişml~tir. 

-0--

MevlOt 

yaralanmıştır. ytllerinl beyıın t"derek Etlikten ı:ıv. l ınndan Ruhinin Ağırcezadaki mu- nin bu vazifeyi mecburi ve fiili bir ı leri maaşınn 9 bin lira zam yapıl -

Ağır yaralandı ! de! etmiştir. hakemeıılne önilmllzdeki çarşamba şekıldc ifa ettiğini, yuva ycdne de mı5tır. Şehrimizde bir mahsuliltı Ağaramünde mcvlud okunacaktır. 
-o- tilnU başlanacaktır. yurd denilmesinin muvafık olacağım 1 arziye srrgisl açılmnsı için 4 bin Arzu edenlerin t"arlfleri ailesi ta· 

1ııtnnbul saylavı General Refet 
Bele'nln valideıılnin ruhuna 29 Ni
san 1939 yarınki cumnrtetıi gUnU 
saat 2,30 iki buçukta Beyoğlund• 

Defterdar yokuşun.da oturaı. "" 

Bl·r tavzı' h ---o-- anlatmıştır. Yeni bir isim bulunma. 901 lira tahsis edilmiştir. sabıkalı hama11ardan Ziya, ba- M "" .ı h I' Uglaua şe İr Ote 1 Si için teklif ıniilklye encümC'nine i Adi bütçenin kabulünden sonra lıkçı Ali isminde biriyle kav. 
havale edilmiştir. vilayet fcvkalıide bütçesinin müza-

etmiş ve neticede bıçağını çekerek Geçenlerde Tahlakakde karame- c· :&~uğAlal, t2U7 k~AU · A.) -
1 

Ebedi Ş~- Beş bin liralık tahsisatla yardım 1 keresine geçilmiş fevkalade blitçe 
adamcağızı kolundan ve bacağın- 1 ~ 1 . w ' ımız a r n anıtı mr§ısına vı_ . .~ • 
d acı ık yapan Mec:hcdı oglu nGnı • l' t t f d 1 kt 1 1 cdıldıgindcn dolayı teşekkürlerini büke eı'ic!imenincc ı milyon 266 bin 

kanı· a_:aya giren yağcı Yusufıı da i minde bir adam yanında çalı. tır. 
1 
baily~.k arah.m atı~'l ~·apiı mat ablto 8

1 
n bildirerı Şehlcllikleri lmar Kurumu. 511 lira olarak teklif ve umumi he. 

o un;.ıan yaralamıştır Etraftan d w 1 .. ,.,,ı_. k 1 d . · yu • 'iC ır o rı n:ıı nşaa ı m e-
1 

• 
• • 1 ıgı J\ıly...A ız ar an :--azıye) e ta- .,,.. .n. I yetçe kabul edilınıştir. Yeni bütçeye 

Yetıc::enler sabıkalıy ak la la tir. Şehri sUsliycn bu bina ayni zn- u © r"ı u.~ fnl Sl ~ tF»a :ı ı Y a mış r 1 arruz cttıği iddia ile h~ır.en yal,u · ~ u u u ~ I göre, vHa~ et yol ve köprUleri için 
ve yaralıları da hastahaneye kal. !anarak adlirere \'erilmi~ti. manda bil,} Uk bir ihtiyacı karşıla- h CD p n s h aı ifil e §1 e 510.000 lira tahsis edılmekledir. 
dırmı§lardır • 

1 
maktadır. 

B I Bu habere. bazı gaz{·te.er i im -------------
asto nu yapıştlrınca. yanlı~lığı yaparak Me~hedi Gani ~----.-....·rr.o . ...---..,..........,,...,.....---,~~~-fl~~---~-

Amavutköyünde oturan Van-• yerine, karamelacı Abdi.ikahit diye D r.- ıc: 
gel koyunlarım alıp otlatmak üze-1 yazmı~lardı. Halbuki Abdül\'ahit 
re Büyükayazmaya göndermi§, Galatada Yeni Hayat ka • 
fakat burada Koço isminde bir 1 ramelft fabrikac:ı •ahib!dir. Çoluk 
bahçıvanı kızdır.dığın;.lan kavgaya çocuk sahibi bir aile htıtı~·~ıdır. Ken 
tutuşmuşlar, Koço eline geçirdiği dic:inin Tahtakaledeki karame!ftcı . 
bir sopa ile Vangelin b:ışına vura-1 mn yaptığı işle hiçbir alakası yok-
rak yaratamtJtu'. ~r. 

rafından rica olunur. 

Sorulan bir suale cevaben vali, bU 
parayla yapılacak yolların bir liıte. 
sini Meclise vereceğini ııöylemiotir. 

Şehir ve köy ruekteblerl ln3aat ,,e 
lstimliıkkri için 195.000 Ura tahsi• 
edilmletlr. Floryadaki ln§aat ve tef 
rişatla hava tehlikesinden korunma 
teııisatı ve beden terbiyeııl tçln ayrı· 
lan para 102,797 liradır. 

Villyet tarafından yaptırılacak 

yeni hastane için ~00.000 lira ayrıl· 
mıştır. 

Masraf bUtçeeinln tab'ı ikmal e· 
dilemediğinden Şehir Meclisinin nn. 
be§ gün temdidine karar verllmi~. 

bu 'uretle toplantı nihayet bulmu~. 
tur, 
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Vakit 
'J' Ar-..ınıGıM gençlere: "Roman 

~da boku:ror musunuz? Son zaman 
t!ı)e 

10 
angi romanları olrndunuz ?,,, 

eıısı ·~arım. Ço#tJ, hemen hemen 
~Ilı ~ Unun için nkıtleri olıua<lı· 
0~uıııa'"abını YcrirJer. Gerçi roman 
lb.tıı111 ~·~· biraz edclıiyntla uğraş· 
le~ Old Ilı, ln~an için lüzumlu Lir 
tııılllıı Uğ~nu hbul ederler, fakat ld. 
~Dltk· daıredeki işi, kiminin mck. 
~!r lı 1 dersleri buna manidir. Ahi 
~- oı 'ak·u . 1 '«il lı 1 erı olsa!.. ~len, çalı,ma 

Oııı lr baş alabilseler! ... 
~ lü •~ın ~u şikAyellerini duvtluk· 
~il~~ 11 l ırıııi dört saat oL .. ğun. 
•na11urı~ıc ~deccğim ge •• yor; çünkü 
• l ırını ılört saatini de <lairetle 

nı k -; c teptcki der~le doldurma· 

1 :resini bulamıyorum. DaJrcler-

Q ı0• tnekteplerdeki ders saatleri. 
ı n .. UYorum; bunlarıı U''"•ı \'e 

:ıce için.<' '';lii•••Wot 

~ ~~ ltıak o H 

lttı.tJ SC\ dasını 001 ... 1.ıı,; -~ >tuk 
~ 11~tc. de rastgeliyorum; onların 
ı.r i erı \·cya dersleri var; on· 

~lltı.ı~lıı" llc harta yedi ~ün \'e .ıün 
l4 "a:.1rn1i dört saatten ibaret. Pek 
~ Ok ıt huluyorJar. Demek .ki on· 
J(ı ile uınııb, benim bahsettijim fU 

1
41 

'aau harcıyorlar. 
~~in ~ doğru~u okumanın iyi, insan 
~uta Utuın1u bir fCY oldultunu çok· 
'\\;ili ierc:ektcn kabul ettiremedi!.:. 
&atleıı.eıberJettik; l•ni onlar böyle 
~lrtııdltıesı daha milna ip olacaltını 
lthrj iler. ı-·akat hunu ancak La Paı 
tı'ıltllip Dolh•ya'tla olduğunu, gfi_ 
bııdıkılıl~takım lekeler buhınduJ!unu 
ktııdı trı gibi biliyorlar. O haldkati 
lt~liib lc:lerine sindirmediler, bizzat 
'llııer. e .edip kendilerine mal etme. 
lıaı Sırı gelse de size: "Hayır, La 
~td lchri Boli\·ya'da de~il, .o\.rjantin 
lt(~;r,, dese Yeya giincştc birtakım 
hıııı~ bulunduğunu söyliyenlcrin 
t~te 1~larını ve en :son keşiflere 
hl·]' Rllne~in lekeleri zannedilen 

Ctin h 
llıtn a\"ada, esir tabakasında za· 
llıııı tarnan ha~ıl olan hirt:ıkım ci· 
dt ker Olduğunu haber ,·erse, lıunları 
~? abuı etmekte 7.orluk çeker misi. 
\eııl Ancak Bolh·ya'da seyahat ctnıi, 
thı l , 0 memleketle herhangi lıir su. 
~tı~ llıünasclıetleriniz olmuş~a; gfi· 
'-1.ı; lekeleri mesele.si ile bizzat \il· 
~at ışsnnız öyle çıılıuk çalıuk knhul 
lfıtıllıtzsiniz. Genç, ilıtb:ır birçok 
~it Stlcrln: "Roman okumnk, l'de. 
~t~lla mcşı.ıul olmak iyi şeydir,. 
rıııı.:lcricte tıpkı bunun gibidir.Yarın 
dfr a: "ll:ıyır, hunlar fena şeyler. 
ttııı" denecek olursa hunu ıla k:ılıul 
~~u tkıe bir zorluk çekmezler. Ancak 
'de~a\;, cdeblyntla mt'şgul olmak 
tGn~nı edinmiş l<iınselcr itiraz eder; 
t11tıı n onlnr: "Okumak fcnıulır, Hi· 
Aıı11 ~Utdur., iddiasının yanlış olılıı·. 
larıı11 kendi tecrübeleri ile anlamış_ 

ır. 

rıı~0!rusu Yaktimiıi de iyi kullan. 
:ıi,~ını bilmiyoruz. Geneler ic:inclc 
llrın'n lılç Jıiri, bir günü teşkil erleıı 
tıı 1 tlört saatin kaçını işine, kac:ı· 
ıı11 ~~lencc~lnc sarfedecc~ini kestir· 

lor B 1 . . 1 ~ıf · unu yalnız genı; erımıı < e. 
tıı~ l'aşlılarımız ıla ııek bilmezler a_ 
lır. onlar iı;iıı nrtık iş işten geı;miş· 
ııu~ faknt gençlerin kcnclllerlnl, ı.ıii· 
ınnl snatıeriııi !aksim clmrifr alı)lır. 
ı!ir :ı~ı knlıildir. O znnınıı giirrceklcr. 
~o ki hlr ııiln, ıçınc birçok şc) ler 
()11ııaeak kadnr uzun lıir 7.ııınıındır. 
~e.uı~ ic:lnclc calı~nı:ı~a da, ci'!lcnın~· 
liıı hlnıı ba~ıınııa lıir köşeye çrkı· 
Qe, :endlmi7.I dinlemde, dii~ünın~
'\'a itap okunınğa da bol bol nkıt 

rdır 

'cZaıc'n \'akit gihi her şe)· de hep he. 
itıı~edtr. lle\·esi olan ndııın her tiirlii 

Anı lıulcluğu gibi Yakti de lıulıır. 
?'\urullah ATAÇ 

~·-----------

1 

. _, 
.• 
1 Mayıs Rahar nayramı 1 

~unu ıötiiııılerinlzt T ürk 

~ .llarit Cemiyeti rozetlylt> 
hste•·I n l7. 
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Nakliyat işlerine, bir takım 
tufeyli komisyoncular mı 

burnunu sokuyor ? 
Kendi kamyonu veya kan1yoneti olmayan veya böyle 
bir vasıtayla sermaye veya şoförlük suretile alakası 
bulu nmayanlar1n nakliyat işlerini deruhte etn1elerine 

ınani olmak lazımdır 
, Biz yalnız §Chir §oförlcrinin yalnız tstanbula münhasır değil

derdi var sanırdık. Halbuki !)O· <lir. Hemen bütün §ehirlcrde vazi
!örlerin §ehirden başlayıp yur • yet böyledir. Niçin? 
dun her tarafına şamil şikayet • Bu sualimize hiç kimse cevap 
leri olduğunu da öğreniyoruz. ı veremez. Sırf bir takım işsizlerin 

Evveli. şu hakikati kabul et • aç gözlülükleriııi tatmin etmek 
mek lazımdır. AnadolumuzcJa ve için. 
Trakyamızda yolların bugünkii j Biz ekseriya en ziyade iş olan 
vaziyetlerine göre nakliyat yap • yerlerde dururuz. Aramızda nö -
mak mevkiinde ve iş üzerinde bet usulü de caridir. Ne zaman 
bulunan şoförlerin çektiği meşak aransak bulunuruz. Zaten işimiz 
ve mezahim ancak gözle görülüp gücümüz bu. Bittabi va:dfemiz -
takdir olunabilir. den ayrılmıyoruz. Kazanç yerin -

Mahaza §ehir içinde de şofö· den nasıl ayrıla biliriz? Mü esse • 
rün vaziyeti lüks telakki oluna • seler doğrudan doğruya bizimle 
maz. Her an bir tehlike mm·a • görüşcbilirlerken ne diye bu mu
cehcsinde bulunan şoför, nihayet tavassıtlara lüzum gösteriyor? 
b ütün bu dikkat, alaka ve ihti - Belediyenin veya alakadar dai-
amına mukabil pek cüz'i ka • relerin bu i§i halletmeleri ve va

çla iktifa mecburiyetindedir. sıtası olmıyanların, yani kamyo. 
O kadar ki, birçok §oförler va- nu. kamyoneti bulunmıyanların 

sıtalarını yok bahasına elden <.;ı· nakliyat işlerini alamamalarını 
kararak büsbütu .. ayrı işlere baş temin etmeleri gerektir. Bizi bu 
vurmaktadırlar. Bunun en büyük perişan halden kurtarmak lazım
imilleri olan plaka resmi vesaire dır. 
gibi cihetleri bu sütunumuzda de. Sonra bir mesele daha var: 
featla yazmıştık. Bittabi siz de görmüşsünüzdür. 

Şehrimizde ol:luğu gibi yur • 
d umuzun her bölgesinde şoför • 
lilk birçok müşküllcrle mücade · 
leyi icap ettiren ve henüz kati bir 
meslek haline gelmiyen bir iş sa. 
hasıdır. 

Şoförlerin bazıları yalnızca 

nakliyat iı;ıerinde çalışırlar. Ez -

Akayın ilkbahar 
tarifesi 

Denizbank yakın ııahiller ilkbahar 
cümle kamyon sahipleri olan tarüelerinin tatbikına pazar saba_ 

veya kamyonlarda yüzdelikle ça- hından itibaren başlanacaktır. Ge • 
lışan şoförler büsbütün müşkül 
işlerle karşı karşıyadırlar. çen senelere nazaran çok farklı tan 

Bir kamyon şoförü, bu. hadise zim edilen bu Adalar - Anadolu -

hakkında şu izahatı veriyor: Yalova hattı tarifesinin esaslarını 
"Ben nakliyat ile geçınırım. yazıyoruz: 

B enim gibi elindeki kamyon veya Yeni tarifede Yalo\'a hattı sefer
k amyonetini nakliyat işlerine 1 !eri günde ikiye çıkıı.rılmı§tır. sa _ 
tahsis etmiş birçok vatandaşlar hahları kalkan posta akşamları kış 

tarifesinden daha geç kalkarak Ya. 
lovadan dönecektir. Akşamları Ada-

Bazı otomobiller yani taksiler de 
az çok eşya taşıyorlar. Hatta ey 
eşyasını iltizama alıp parça par· 
ça taşıyanlar var. 

Bunlar müşteri nakline mah· 
sus vesaittir. Tramvayla eşya ta. 
şınamadığı gibi, eşya taşımağa 

mahsus kamyon ve kamyonet gi
bi yasıtalardan gayrisinin de eş· 
ya ta.ııımasmı menetmek icap e· 
der. 

Vilayet işlerini üzerine aldı . 
ğından pek az bir zaman zarfın. 
da şehir hesabına büyük kazanç· 
lar temin etmiş bulunan Valimiz 
Lutfi Kırdann biraz da bu §oför. 
ler işine, dertlerine, şikayetleı-i . 
ne teveccüh ederek, bu işten baş 
ka gelir ve kazançları bulunma • 
yan ve birçok ailelerin y<'gane 
geçim vasıtaları olan bu işleri 

halletmesini bekliyoruz. 
Dertlerimizi her vesile ile yiik· 

sek vilayet makamına ve beledi • 
yeye bildirdik. 
Doğrusu bu işler bizi çok zara. 

ra sokmakta, bedbin etmektedir .. , 

Sular 
bir 

idaresinin 
memuru 

Gece evine 
dönerken yaralandı 
Evvelki gece Cibalide garib bir 

yaralama vakası olmuştur. 
Edirnekapıda belediye sular ida. 

resinin havuzunda anahtarcılık eden 
Durmuş, gerek amirleri \'C gerekse 
arkadaşları tarafından sevilen ça • 
lışkan bir memurdur.Durmu§ evelki 
akşam i~inden geç Yakıt çıkmış ve 
Ciballdeki evine doğru yürtimeğe 

başlamıştır. Geçtiği yollar boş ar
salarla doludur. 1ııte böyle bir yer-

vardır. Bunlar yalnız lstanbulda 
değil, !zmirde de, Ankarada da 
bütün vilayet ve kaza merkezle· 
rinde de, umumiyetle nakliyat lar doğru postasını yapacak vapur de Durmuşun üzerine meçhul bir 
işlerini teshil etmekle uğraşan Yalovaya gidecek ve ertesi sabah şahıs atılmış, ve elindeki bıçağı kal. 
ve bu müna~ebetlc memlekete oradan hareket ederek Adalara u~- çasına ve karnına saplıyarak za · 
hizmet etmek vaziyetinde bulu . , k" rU d.. ktl B vallı adamı kanlar içinde yere ser. 

Servetle kahramanhk yapan 
Ceyhanlı bir Türk 

Yazan : M. DALKILIÇ 

A 1.) \~·ADA ç-ıkan 1' iırk Sözü gazete inin 23 nisan 939 tarih 'c 
l lJ3 numaralı sayısında Ct'yhıın husus[ muhabirine atfen 

fiÜl le bir lmbcr ol.uduk: 

"Ceyhanda, bir hayırsever tüccarın te~ebbüsü ile bir dispanser 
yaptırılıyoı-. Böyle büyük ve kalabalık bir kasaba merkez.inde ıe- : 
nelerdenberi bir hastane yoktu. Bu ~'tizden birçok vatandaşların ; 
ha.staları bin bir türlü me§ekkat ve eziyetle ya Adana veyahut dn 
Osmaniye hastanesine götürülerek tedavi edilmekteydi. Bu dispan
ser' tilccarlarımızdan Bay Saninin vereceği 5000 lira teberrüatla 
meydana ~etirilecektir. 

Esasen, evvelce Ceyhanda bir hastane açılmı§tı. fakat billha
re, ynni Osmani) e vilayet olduktan sonra mezkur hastane Osma-
niye ye kaldırılmıştır.,. 

Ct'l han halkını, böyle yurdsc\'er bir heınşcriye maJlkiyetin.. 
ı.fcon dolaJ ı gözlerlmiı.: ya:;a.rarak, göğ ümüz fahr ile kabararak 
tebrik edt'riı .. 

"Sani di-.panscri'' 
ıııubarck örneğidir. 

crYctlc kahramanlık yapılabllindlj;-inln en 

Sani di!-ıpanscri, 1'iirk şuurunun kenıallnl, yurd ,.e millet nr.1. 
bclerindeJ,i ü tünlüğii, milli duygu \ 'C 1ıedcClerlu yüksek tezahürü-
nü 'e nilıal·et fl'rden miiltellef bulunduğumuz 'aıifelerin en ~ ük
sek örneğini meydana gt'tirecek bir abide olaraktır. Bir adın, hir 
lıamil·el örnC'ğinin, bir millet sC\·ı.;isinin ebedile,nıe i fr;ln bun:lnn 
ı;uzcl, bundan kılmetli bir ferd hareketi düşünülemez. 

Bi r memlC'kct ~azeteslnin nıüte\'azı satırlan arasına sıkı~tırı
lan bu hiıtlise, Tiirk şuurundaki kemalin, Türk mesaisindeki -..uı. 
sın, milli riisıl \ 'O feyzindeki tekamül 'o ilcrlcJişin nekadnr : 
biiyük bir tcrn111 ,.c fer:ıg:ıt iç-inde cer<'yan ettiğine de bir m[ nl 1 
tc~kil rtmektcdir. 

Sen etinin lıir kısmını, Türkün can emniyetine, hayat müen I". 
delerine \akf \'C tahsl~ t'imckle, kanını memleket. miitlafaası yo:un· 
<la dökmek amsmd:ı ne fark Yar~ Birinde bir tehlike cereyan ct
mcl•tcclir ,.e rn.lıın müdafaa olunuyor Ye diğ<'rinde c~ml.~ sijkfııı 
\'C huzur iç~nclctlir, Türl\ hayatı müdnf:ı:ı olunuyor. Blıı;!t 4f lel it 
huzur 'e siikün içincle bir kalıra~anlık ancak böyle bir teulıürle : 
:rapılabilirdi, i 

Cf"yhan, bu Türk kahramanına kadirJna!-ılık \'a7lfesinl eda ede- i 
rek ' e onun dispanserine onun adını koyarak, Türk milletine cbc<li f 
bir hamiyet iirneğl hazırlamai:'1 ihmal etmemelidir. Bir tarafta fa. ' 
ki r \C yoksul talebt-ye elini UT..atmıyan birka~ zenginin mütcredtli 
ih tirasından ~ikiyct ederken, diğer tara41a böyle bir örneğe maz. : 
har bulunuşumuz bu teessürü yerlere serecek kadar te5clll ve sc- : 
Yinr: \'erdi. Ve Sanl'nln bu hareketi, 11erntı, basma kapanını!'; l 
muhteri.,Jerin yüzlerine tn acı ,.e mUe'i lr bir 'amar olac.aWır. : 

Cnh crsitedu yoksul lta.lclığınılan li7lilcn genç-lik ! Sakın ölçüyü, 
'ana elini uzatmryanlarclan alma .•• Bunlar e«·eıcc de söylcıllğimlz 
ı:-ibl, yan lış c:nlınmı:? kapılardıl'. Yoksa Türkte asıl olan bu Saniler, 
SnJisler ,.e mllyonlar<'a. ,-azlfc , .c veclb<'slnl mlidrlk yurdc;e\'erlcrdlr. 

'l'ürk; hayııtmm zcldltmı yurd mUdafaa<ımda, bütün \'arlığrıu, 
lıütün lıa~·ati)'et kudretlerini fam hlr tenkkülle, büyükleri a.rkasm
da. harcamakla ispat ettiği gibi, kazanı;: \'C refahının 7.ek~~ı da. 5 
icabı takdirimle bütün vnrhğıyla H men~udiylc yine yurdu~ ba. f 
ğıslıyacak kadar asil bir ıtk \'C millettir. ı 

Ru ~ü1iıle Tiirkii alnındım iiJlf'rfm. ············-··········-··-----... ·-··-·· ........ _ ....... __._..___... ............... . 
iicjp) kapıda 

Bir çocuk tramvay 
altında öldü 

ispanyadan 
alaca kil 

tüccarlar · l d 1 rayıp vp ye onece r. u su _ 
nan ınsan ar ır. miştir. Acı feryatlara koşanlar Dur 

Biz müesseselerin nakliyatını 

1 

~~~e ~aı:;·ay: he; gün~~·z g~di; muşu Musevi hastanesine kaldır - Dün öğleden sonra 'l'opkapıda Merkez Bankası tediyata 
bugün müesseselerden alamıyo- .. m ~ e a ııam g ıp ııa a mışlardır. Polisin tahkikatı hiçbir bir çocuğun ölümile neticelenen bir 
ruz. Bu kazancımız arasına bir donmek kabı! olacakhr. netice vermemiıı ve esrarengiz §ah. kaza olmuştur. baş lad ı 
takım mutavassıtlarm, daha doğ Akşamları Büyükadadan son pos sı bumak mümkün olmamıştır. Bir kısım ihracat tacirlerimiz 

b . t b' 1 uf lil · · · ta t 19 30 d Topkapıda ~lillet caddesinde 157 ru ır a ır e t ey erın gırmış saa • 8 kalkacaktır. Bir Bilhassa kasığındaki damarlar ke ispanya dahili harbinden evvelki 
1 d d sayılı dükkanda tütüncülük yapan 0 masın an ır. hazirandan itibaren tarifeye bazı silen Durmuş tehlikeli bir ameliyat günlerde İspanyaya ihraç edip te 
Bu işte ekmek gören açıkgöz • ilaveler yapılacak bu meyanda tan sonra kurtarılabilmiştir. Adam Dimoya misafir gelen ıınrika bir Cumhuriyet hükumeti tarafınl~an 

lüler ve bilhassa sermayesi laf . 18,30 da köprüden bütün Adalara cağız çok kan zayi etmiştir. Arka- mi.iddet oturup konuştuktan sonra vaz'ıyet edilmiş olan mallarının 
tan ve öteyi beriyi kafese koy • ve sabahları yedide Büyükadadan daı::lan ve hütUn tanıdıkları Durmu evine dönmek üzere yola çıkmıştır. bedelini iki buçuk senedenberi 
maktan başka bir şey olmıyanlar, kalkarak Hc•·bcli~·e de ug· b' şun hiçbir düşmanı olamıyacağını, Marika lram,·aya binmek için du -1 almak irin mütemadiyen te .. ebbils-
müesseselerin nakliyatını aşağı 1 . " " rayan ır 1 :s :ıı 
yukarı iltizam altına almış bulu· ı vapur ılave olunacaktır. çünkil kendisinin hiç kimse;i incit. rak yel'.inc gelmiş, bu sırada yanın. terde bulunmaktaydılar. Bu para. 

nuyorlar. Herhangi bir müesse • Pazar tarifesinde birçok ilaveler miyen çok iyi kalpli bir adam oldu- da bulunan bir buçuk yaşındaki kızı nın verilmesi i~in hariciye umum· 
ğunu .söylemektedirler. Zavallı ada- 1 k t B k~ ·bi · · · lt -.J k · seye gitsek, nakliyat işi için her. yapılmıştır. Köprüden 7,30 da tek _ stefo tramvaya oşmuş ur. u sı. "tı nın rıyasetı a 11141a omıs 

h · b' t ·1 ·· ·· · · mm bir yanlıslıgwa ugwradıgıw ve bas. 1 1 I hilk11. 
angı ırza ı e goruşmemız ıcap mil adalara sefer oldugwu gı'bi avn. • • rada vatman Faikin idaresindeki 30 yon ar top anmıı. spanya u -

ett" w. · .. l" " kasının yerine yaralandığı zannedil · d' d t bb" ı r yapıl ıgını soyuyor. 8 30 9 30 10 l"' 1115 wl numaralı tramvay arabası manevra metı nez 111 e e~e uı e · 
V b'ttab' bi d ea ' ' • ' • "• ' ve öge- mcktcdir. Zabıta suçluyu aramakta 1 v e ı ı z e onunla gö • / yapmaktaydı. lstefo tramvayın al- mış, bir kaç ldefa da ktısat r 

rüşmeğe, işi ondan almağa mec- den sonra ı3,"io da doğru seferler devam etmektedir. kaleti ve Merke.z Banka11 tarafı" 
bur oluyoruz. B u suretle ''asıta konulmuştur. Adalardan akşam -<>- tında kalmış, ezilerek ölmüştür. d h 1 ·ı . 

dan paranın er a ven mesıne 
bizim, emek bizim, iş bizim ol - 15,45 den 20,30 a kadar yedi sefer VEFAT ZAYİ : _ Göztepe ilkokulun. karar verilmişti. 
duğu halde müessese ile aramız. vardır. Bunların UçU Bil,·i.ikada -

" IJıirr.tmwlcr l"arclım Ctnıiytlin· dan 933 de aldığım şahadetnameyi Fakat her defasında bir mini 
da bir V\l.Slta, bir komisyoncu, bir 1 Heybeli • Köprüdür. d,.rr: Bakırköy ortnokııl Türkçe ö~- k b tt• y · · · 1 aw ·-1a"' C mh • 
mültezim kabulüne mecbur olu • ay e ım. cnısını a ac gımı~ " çıkmış ihracatçılar, u unyet 

rclıncnl :\hıstnfn I~ıb;ıl'ı ınaıılc,cr k 
voruz. Pazar tarüesindc Adalarla Büyü. eskisinin hükmü yo tu.r Merkez bankasında !span.r.ıınn1 bu " arnıııızd:ııı ebediyen k:ı~ lıcttik. Kc- .;--

Hiç hiçine ka7.ancımızclan bir kada . Maltepe - Bostancı arasında ı ı· ·ı · k ı 1 346 Kemaleddin ı·şe fazlasiyle kifayet c<lccek bloke ı cı· ı nı csıııe ve sayın :ır al aş :ıra 
kısmını da ona bırakıyoruz. Bu bir vapur ııefcr yapacaktır. t:ıziyetlcrinıizi sunarız. (K. 1. 76) parası bulunmasına rağmen ıcnc 

Pazarı ı ksız satış cezaları 

8 AZI esnafın , ııazarlıksız satıı; kanu• 
nuna muhalif harekette bulunduk

Ian anıa,ılmakla haklarmda zabıt varaka.. 
!arı tutularak ylnnişf"r lira para r<'zaAına 
mahkiım f!dildil.:lerl y:mlıyor. Şöyle ıa.ka. 

dan: 

- Bu ceza toktur, ıunlan ~nzll ~· 

nlz! 
De8<'k a('aba bizim de hakkımnda re

ze pa:r.:ulığmdan dolayı zabıt \'arakası hı. 

,.. tulur mu denwlz r. 

1ta51µk 
Et narhı kalkıyor 

B t:1.1mtı·1·~ tktısat müdürliljil, bl\Zl 
mnhzurlarını nazarı ıllkkat11 alarak 

et narh mı kaldımıa~a karar 'ermı, • 
K arar belediye daimi encümenine 

ae,·kedllml, , Ta.4'dlk edlldlkt-tn sonra ağle. 
bi lhtlm~I önümüzdeki haft a tatblkına gc

t llttckrnl'. 
Ne ıliyelim, artık halik ka!!ab kulları

"la lnu f nar hı milyet.eer ebln. Amin ı 

Kuyruklu yı l dız 

O SLO ra.<ıathancsi müneeclml Hasse! 
Z:ıtülkürsi ılenilf!n seyyarenin 

l'Ümlei ke' kcblye~ı dahilinde büyiik \'e 
(larl:ık Mr kııynıld ıı ;y ıldı7. ke~fetmi tir. 

Bu Jmyruklu ,,ldmn ınahr<'kinl ya
kında anhyacağız. :'\fahaza arza sürünerek 
g~ecekmlıı. 

~akm mUnttclmbaşı yanlışlıkla A.mt-. 
rlkays bllkıp da radyo başında dünya mil. 
ll'tl~rfne bir birlik t~kllf tdc.n me!!ajmı lrad 
ederken Rnznlti gömıü~ olmasın'! Mim. 

alınamamıştır. 

Nihayet Cumhuriyet Mcrke7. 
Bankasr, birer teminat mektubu 
mukabilinde ihracat tacirlerine ts. 
panya blokajından paralarını t e· 
diyeye karar vermiş ve teminat 
veren ihracatçılar paralarını alma. 
ğa başlamışlardır. 

İspanyaya geniş ihracat yapıp 
paralarını bugüne kadar alamıyan 
ihracatçılardan bir kısmı bu ~ 
yet karşısında baliaczc dü~ütler 
ve piyasadan çekilmek m~ct>uri • 
yetinde kalarak fena vaziyetlere 

girrniılerdi. 
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Muhiddin Cstünda~ın muhakemesi Osl~~!!!ı!~r~~~~ 1 8:üşvet suçlusu 
Belediyece beş bin Yalnız Mustafa İsveçli rakibine e k e ı • 

sayı hesabiyle mağlup olmuıtur. J ı p o ) s 
Evvelki günkü mUsaba

ka!arm tafsilatı liraya satııa·n arsa tevkif edildi 
Sonradan 40 bin liraya müşteri bulmuş 

işinde Şükrü 
ettiğini bildirdi 

Dün neticelerini yazdı~ımız 

şampiyonanın ikinci gününe ait 
müsabakaların tafsilatı şöyledir: 

Kenan, Norveç şampiyonu Sto. 
ka iki dakikada, Ahmet Işık AL 
man şampiyonu Ş:nite on üç daki
kada tuıla galip, Mcninli Ahmet, 
İtalyan Galligatiye sayı hesabiyle 
mağlıip. 

!ki poli.~ memuru alcyhide rüıı- Hakim Reşit, Etem ha1'ktnd& t~ 
vet almak suçund:ın takibat yapıL kararı vermiştir. 

maktadır. Beş lirayı yutmuş _ıni 

Ost-Ondağ, Sürpagop mezarlığı Bunlardan biri Kurtulu!J Karako. Yazıldıi;;'llla göre Fuad jSu;i 

Kayanın emrile hareket 
Alık_., 27 - Eski Vali ve 

Belediye Relal Muhiddin Usttındağ 
ti• arkadatlannm otobüs yolsuhığu 
n Zinclrlikuyu mezarlığı hakkın

daki muhakemelerine bugiin devam 
edildi ve SUrpagob memrlığı muha
Jtemeaine de başlanıldı. Evvela oto
btll davunıa bakıldı. lıluııunlardan 
Vatü.adal, Ekrem Sevencan hazır 
INlunuyorlardr. 

ifade etmeıl Ozerne DahJlye Ve. 
klleUnde, dahtllye, evkaf ve 
maliye murabhaslarından mU -
rekkep bir ltomleyonun toplan • 
dığınt, bu komisyonun tetkikle· 
rfnden sonra VekAlctten bu işi 

tekrar sulh yolu ile halletmek 
~,..klln1 t'.ı!vlr> eden bir emir aL 
d:ğın1 söyledi. Bundan sonra 
M"..lh1ttin üstUndnğ belediye 
meclisinin sulh şartlarım tesbit 
cttl~•nı, mütevellilerin eHelce 
beleJtye tarafından aleyhlerine 
alıo:ı.ış olan 150 bin liralık taz_ 
mir n tın kaldırılmasını istedik
lerin!, kendisinin bunu kabuJ 
ctrneyin<'c Ycklılete şlkAyet eL 
tiklerini anlattı: 

Jar yerine ait ve mütevellilerin e
linde bulunan tapuyu iptale ka. 
rar vermiı olması dolayısile be
lediyenin bu kadar kuvvetli bu. 
lunmasm.a. rağmen neden sulh ci. 
betini istilzam ettiği hakkındaki 
riyaset makamının sualine üs. 
tün dağ şun lan söyledi: 

ikinci gece yapılan müsabaka_ 
laroa Büyük Mustafa, Norveç 
şampiyonu ve 81 kiloda en lcuv. 
vetli rakiplerden biri olan Hanse
ne tuşla galip, Ankaralı Yaşar, 

Estonya ~ampiyonu Tootu sayı 

hesabiyle mağlup, Çoban Mehmet, 
Danimarka şampiyonu Larsemi 
tuşla galip, Ankaralı Celal, Nor
veç şampiyonu Larsene sayı hesa.. 
biyle mağl\ıp. 

Iu mürettebatından Eteın Koltuk- diğer bir polis nıemuru bakklll ~ 
oğludur. Tahkikat evrakına naza- Tophanede arabacı MeıunetteJI ... 
ran bu memur, Kurtuh9ta tütllncü ce1.a zabtını imha için bet ~ ti' 
Hasan Şahine hafta tatili kanunu- vat İ8tcmek ve almak l!!uçuııdıtl 
na muhalif hareketinden dolayı za. kib:ıt yapılmaktadır. ~· 
bıt tutmuş, sonra bu zabtı on lira Arabacı ~tehmet i§i emniyet edil 
mukabilinde imha etmek teklifinde liğinc bildirmiş, numarası k~f~ 
bulunmuı:tur. miş bir beş liralığı alan poli!! el 

cUrmüme§hud yapıldığını anııı.ylllb'f 
Para verilmiş, fakat iş haber alı~ memur tistünü anyacağı sırad• ~ 

nnrak bir ~ıt tutulmuı;tur. Ethem r 
sorguya çekilince: liralığı ağzına atıp yut.ıxı.~tıl;Jı,)' 

Evvel& belediye otobüs ta -
IUmatnameslnin hazırlanıp umu 
mi he7ette mUnkeresi tarihin.. 
de U•tUndafııı Avrupada bulu
nup bulunmadığına dair yazı _ 
lan tezkere okundu ve bu mttza
kere mrurnda UıtUndafın ıe_ 

)'abatte olduğu anlafJıldı .• 
Bundan aonra eahJdlerden 

h.mtrcı. olanların ifadeleri he
lllla plmediği, latanbulda 
r;>lanların bazılarının da bulu_ 
JlUP ifadeleri alınmadığı için 
J>unların da ifadelerine intJzar 
atmek Uzere muhakemenin öğ· 
leden ıonrara talikine karar 
•erildi. 

Mezarlık davası 

- Ben, dedi, mafcvkimden 
aldığım emri yerine getirdim, 
suç bunun neresindedir? 

Kendisine şu sual soruldu: 
- Sizin cemaatla sulh akdeL 

tiğlnlz söyleniyor, bunun da .da· 
tı11lyeden tasdiki lft.zım geliyor_ 
muş, tasdik edildi mi? 

- Dahillye VekiJlnln hakem
lğl mevzuubahs oldn, eski vekil 
ŞUkrU Kaya bize verdiği emır_ 

Bundan sonra mezarlık 
;tua.sının muhakemesine de _ de sulh olunuz diyordu, hatta. 
~am edlldl. Mttddelumumt lddi- bu işin uzamasından dolayı 
-anameJfnl okudu Te maznunlar 31-7-936 tarihinde blr de ih. 
hakkında geten celsedeki ayni tar almıştım, bunun üzerine bu· 
iddlaımı tekrarlt,.arak Tttrk ce- k.uk mUfavirlerlmizle konuş • 
ıa kanununun UO ncı madde. tum ·n onların muvafakatini 
ılnln llk fıkra1ı mucibince ceza aldıktan sonra hareket ettim. 

taleb etti. Maznunlar avukatı 

Osman Ömer, atfedilen su~un 

mahtyetlntn tasrih edilmedtğt

nf. halbuki suçlunun cUrUmle 
&1Akasın1 sarih olarak ifade eL 

Muhittin UıtUndağ 150 bin ll-
ralık taunlnat leinin .meclise 
kAfl derecede vuzuhla anlatıl • 
mam1~ olduğu noktasına da ce. 
vap vererek evrakın tetkikinde 
muavinin, hukuk işleri mUdUril· 
oUn ve lstanbulun en meşhur 

avulcatıannın bulunduğunu söy 
Iedi ve bu arada şu isimleri 

menlıı 11lzumlu olduğunu, ld _ 
dla makamının serdettiği mu. 
talealarda maznunları suclu 
göıteren bir noktaya rastlama
dığmı, 633 nu.ınaraiı resmi ga. verdi: 
ı:etede umumt menfaatlere mu- Av\tkat Faik Dereli, avukat 

tealllk olup mahsus kanunun 
hUkUmlerlne göre ve Jkl tara _ 

Jın rızasile arazi mubayaasının 
caiz olmadıfı tem,.ız heyeti u
m umlyesinln bir kararı olarak 
neşredtımlş olması dolayısiyle 

Jddla makamının talebinin biç. 
bir btıkmU tazammun etmlyece· 
Jtnl ileri sUrdU. 

Avukat ,iddia makamının mu 
laleaaı kabul edilecek olursa, 
iVekll1er HeyeUnln kendi bele. 
dlyealıit kazandymak için kar
tı tarafı ızrar etmiyeceğlnl söy. 
ledl "f'e mtlvekkllinln beraetlnl 
ııtedl. 

Ahmed Vetlk, A,·ukat Mehmet 
Şevket, avukat Esat, avukat 
Fehmi, avukat Azlz ... 

Riyaset makamının lkl tara. 
fıo da şartları bulunduğu ve 
uz!ti.şmanın iki taraflı şartlar 

üzerinde olması lft.zım geldiği 
halde doğrudan doğruya mUte
"elUlerin şartlarının niçin oldu
ğu .gibi kabul olunduğu sualine 
Ostnndağ şu cevabı verdi: 

- Onlar şartlarını bltdirmiş. 
ti, bizim mecliste tamamilc mu 
vafık gl5rdU, ben de tasdik et-

tim. 
Bundan sonra muhakemenin 

Bundan sonra söz alan Os· devamı saat 16 ya bırakıldı. 
'tttndağ, bu Jete alllrascının sa_ 
dece ~ı-rakı mnkamma havale. 
'den ibaret olduiunu, diğer 

maznun. lhsan Namık ta eneli. 
menin mesuliyeUnl mucip hic· 
bir hldlse olmadığını ve mah. 
kemanla ldll kararına intizar 
ettiklerini söylediler. Bu muha
kemenin deYamı da öğleden son 
raya bırakıldı. 

Slrpaıop davası 

Öllflden sonra ayni mahke ~ 
mede SUrpagop .dA.vasına baş -
laodr. Muhittin t!stUndağ Erme. 
111 patrikhanesini dava etttğlnl, 
mUte\"ell'lerin Dahllfye VekAle
tlne mllrncaat ett\tlerinl, Dahi_ 
Uye VekAletfnln meseleyi eul -
Jua haıtetmek emrfnl nrdifinl 
Yet&Jetl.a ba Tazf.retı kendisin. 
·c.a ttfn fle sorduğunu, kendi 
IMtUntl mufassalan bltdlrdlğt 
... aJdıtJ eeTapta Vek!let hu -
t11• mlpTlrla!n bu l~t sulh yo. 
'• ne •aUotmek tarafdarr oldu
tunu btldlrdllfnl, kencUslnln bu 
ilin satAhlretl dıfrnda olmuını 

ikinci cels" · 

Celse açılınca Ermeni mütevel. 
lilerin eabık Dahiliye Vekili Şük~ 
rü Kayaya yazdıkları ve bir Türk 
vnt.andaeı süatile meselede ha. 
kemlik istiyen mektuplan Veki
lin de meaelenin :mahiyetinin 
kendisine bildirilmesinin hak.kın. 

da, Muhittin Uetündağa göiıder
diği fifre okundu. Bu hususta va. 
ki oları suale cevap olarak eski 
lıtanbul valisi evraka hiç bir di
yeceı?l olmadığını söyledi. MU. 
tevelli'ere beş bin liraya satılan 
1287,5 metre murabbalık yerin 
müte·:el!ilerce bqkasına 40 bin 
tirayJ. &atılmış olması meselesi 
için sorulan suale bu i3in de mec. 
lis knr:ıriJe olduğunu, şimdi iyi 
hatırlamadığı cevabını veren Os. 
tundağ, ıro bin lira tazminattan 
Dahiliye Vekaletinin emri ile vaz 
geçtiğini. bu emir kati olduğu 
için keyfiyeti daha sonra VekA
lete bildirmek lüzumunu hisset. 
mediğini söyledi. l : 

Mahkemenin metrlılr mezarhk 

- Biz de bunu biliyorduk. An
cak sulha razı olan biz değil, Da
hiliye Vekaletidir. Onların emri 
üzerine, meclisin müzakere \'e 

kabulünden sonra biz de muva
fık gördük. Avukat evveli sulh 
şartlannm müekkili tarafından 

Vekalete bildirildiğini ve Veka. • 
Jetin bu şartları bilerek anlaşma 
emrini Yerdiğini tekrarlıyarak 
asıl suçlular dururken bir masu
mu cezalandırmanın adalete uy. 
gun olmadığını söyledi. 

Müddeiumumtllk bu meınur P 
- Ben parayı: kendim için alma- kında. takibat mlli!aadesi ıılntıŞ, '6" 

dım, demiştir. Amirim kom.lser Adil adı bir röntgen mUtebassısına 

Ajansm verdiği malumat 
"Git, tütüncü Ha.san Şahinden pa- dermi§lir. f' 

Röntgen, aradan bir buç~ ..,;i 
geçtiği için nıidedeki paranrıı .,.r 
ti mümkün olmadığı neticesl1111 f 
mıştır. Bununla beraber FUaDJI-,. 
rayı yuttuğunu birçok tıznaelet ~ 
mUıtür. Müddeiumumilik ~ ,rl 

Oslo 27 (A.A.) - Tlugün yapı

lan güreş müsabakalrında Türk 
ekibinden ağır siklettc Çoban 
Mehmet ve 89 kiloda Mustafa 
Çakmak tu§la rakiplerini yenmiı 
terdir. Buna mukabil Mersinli 
Ahmet, Yaşar Doğu ve Celal Atik 
hasımlannın kartısmda puvanla 
ınağlüp olmuılar, Kenan ile Ah
mek l§ık ise tuıla yenilmi§ler:iir. 

rayı al gel,, dedi. Ona getirmek ü
zere aldım. Ben emir dinliyen bir 

memurdan başka bir §eY değilim!,, 
demiştir. Bunun üzerine komiser 

Adil de sorguya. çckilm~. fakat 
tahkikat sonunda suçsuz görUldU -
ğünden 11erbest bırakılmıııtır. 

nı dün bttlrmiıı ve F11adı birinci atİ 
&U hlkimine yererek tevkif Jt 

İddia makamı mütalea için za. 
nıan istedi ve .mahkeme talik o. 
lundu. 

Otobiis davasında jkinci 
celse 
Bundan sonra otobüs davasına 

tekrar başlandı. 1stanbulda isti
nabe sure tile ifadeleri ah nan 60 
kadar şahidin varakaları okun ~ 
du. İki saat süren bu ifadelere 
kar~ı Muhittin Ostilndağ kendi~ 
eine adeta eiklyette bulundukla. 
nnı, otobüs kullanmayı kendile
rine verilmiş bir imtiyaz adderek 
rnUtalea ileri sürdüklerini ,esnsen 
bu gi.,irültülerin 937 haziranından 
ve temmuzundan eonra bqladı. 
ğmı söyliyerek dedi ki: 

- Bu tarihten sonra mevcut 
otobüslere bir tek bile ilave edil. 
memiştir. Esasen hiç kimseye 
ruhsat vermiyorduk ki bunlara 
vermiş olalım. Bu işleri yapar -
ken vicdanımızın sesini dinledik 
ve kimsenin zarara uğramama.sL 
na çalıştık. Bu muamelelerde baş.. 
lıca rol oynıyan muavin arkada
§Im beraet etmiştir. Benim bu iş. 
lerle ne alakam var. Günahım 
ne? 

Sahur Saminin belediye ile o. 
lan malüm temasının Kurtuluş
~yazıt hattının talebile başla -
dıgmı, bu vaziyet dolay.ısile kim
senin bilerek veya bilmiyerek 
mağdur olduğunu hatırlamadığı. 
nı izah eden Üstündağ bu bahis 
üzerinde sözlerini şu tek cUmle
de topladı: 

- Bunların hiç birini kanuni 
şahit olarak tanımıyorum ve ka. 
bul etmiyorum. dedi. Ve bunlar 
üzerinde her birine ayrı ayn va. 
ki olan itirazlarını ilave etti. 

Bundan sonra. muavin Ekrem 
Sevencan söz aldı. Şahitlerden 
Refetin ifadesine işaret ederek 
bu adamm bir istida ile valiye 
müracaat ettiğini ve nihayet 
Mustafa Mecdi adlı bir mebusla 
kendisine geldiğini ve bunun Uze
rine muamelesinin yapıldığını, 
Refetin Şişli - Fatih hattını is
tediğini, daha sonra Sarı Halit 
adlı bir zatın da. ayni hattı iste. 
eliğini, Halide bu hattın daha ev. 
vel bqkasına verileceğinin teb -
liğ edildiğini, Refetin tekrar mU
racaat ederek Halitle beraber ça. 
lıpnai iıtediğfnl söylediğini ve 
daha sonra valinin her ikisinin 
de onar araba işletmesine müsa. 
adc ettiğini, kendisinin bütün a
lakasının bu arabalarda noksan 
gördüğü ufak tefek bazı §eyleri 
tamamlamadan izin verdiği \'e 
hftdisenin bundan ibaret olduğu. 
nu söyledi. Ve bütün şahitlerin 
ifadelerinin tezvir ve riyadan bat 
ka bir şey olmadığında ısrar et. 
ti ve "bu adamlar ya bir maksa. 
da. alet oluyorlar veyahut deli
dirler,, dedi. 

Riya!let makamı iddia maka. 

Etem dün birinci sulh ceza hlkL almı§tır. ./f 
mi Reşidin huzurunda sorguya çe- Maznun, rü3vet almadığuı1 

,;,. 

kilmiş, ilk ifadeeJnde uırar etmittir. mektedir. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---....,,,,.,-

Sırplarla Hırvatlar 
nihayet anlaştllar 
Belgrad, 28 (A.A.) - Yugos. 

lavya Başvekili Tsevctkoviç tay 
yare ile Zağrebden buraya dön -
milş ve derhal naib Prens Pol ta
rafından kabul edilmiştir. 

Başvekil, Hırvat lideri Naçekle 
yapbğı anlaşma hak.landa naibe 
izahat vermiştir. Eğer Naib bu 
anlaşmayı tasvip ederse buglin 
Tsevetkoviç ile Maçeki kabul et. 
mesi bekleniyor. Bu takdirde de 
anlaşmanın metni derhal ne§rolu 
nacak ve bu anlaşmayı tatbik e
decek hük\imctin teşekkUlU için 
Naib istişarelere başlıyacaktır. 
Sırp • Hırvat müzakerelerinin 
muvaffakıyetle neticelendiği ha
beri gerek Belgradda gerek 
Gerek Zağrebde büyük sevinçle. 
karşılanml§tır. 

-0--

Fon Papen Ankarada 
Ankara, 27 (A. A.) - Alma.nya

nm yeni Ankara Bliylik Elçisi fon 
Papen bu sabah §ehrimlze gelmig 
ve ista!'\yond:> hariciye protokol mu. 
aYini ,.e 1ıariciyo hususi kalem mü. 
düril ıle .Alınan elçllik ileri gelenle
r! tarafından kat'§tlanmı§lır. Harici
ye \'C!:ili Şükrü Saraçoğlu namına 
fon Pepenin lteıimcsinc bir buket 
takdim edılm!§'tlr. 

-0--

Mevlut 
Rahmeti rahm&na kavuşan mo 

bilya tüccarlarından Bay Meh -
met Keçecioğlunun ruhu için ni
sanın 30 ncu pazar günü öğlP. 
namazını müteakip KadıköyUnde 
Osmanağa camiinde Bay Hafız 
Mahmut ve Mecide mevlUdu şerif 
okutturulacağından merhumun 
dostlarının ve mevlUt dinlemek 
arzu buyuran zevatın yevmi 
mezkurda camii teşrifleri rica o
lun ur. 

Merhumun biraderi 
Tahsin Keçecioğ'u -

mına bazt şahitlerin hmir, Zon.. 
guldak,ta bulunduğunu ve lstan. 
bulda bulunan bazılarmm da 
ikametgahlarının değişmesi su
retile dinlenemediğini söyliye • 
rek mütaleasını sordu. 

İddia. makamı da evrakların 
tetkiki ve diğer şahitlerin ifa. 
delerinin alınması ve evrak için 
de mütalea beyan edeceği ceva • 
bıru verdi. 

Hakimler heyeti 15 dakika mü
zakereden sonra celse tekrar a... 
çıldı. Buluna.mıyan şahitlerin i. 
fadelerinin alınmasına, evrakla -
rın iddia makamına tevdiine ka
rar verilerek her Uç muhakeme. 
nin de 22 mayıs perşembe günü 
saat ona talikine karar verildi. 

Paris elçimiz 

Fransız cumhur reısı 
şerefine ziyafet verdi 

Paris, 27 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçisi Suat Davaz bu ge
ce Reisicumhur ve Bayan 4b -
run şerefine Türkiye elçilik bina 
sında çok parlak bir ziyafet ver
miştir. 

Ziyafette RdsicuU\hur ve Ba 
yan Lebrun ile hariciye nazın 
ve Bayan Bonnet, nazırlardan 
birçoğu ve bayanları, elçiler, i. -
yan ve mebusan meclisinin ta -
nınmış simalan, akademi azaları, 
Parisin sivil ve askeri erkanı, Re· 
iaicumhurluğun ve hariciye ne
zaretinin yüksek memurları ve 
Paris sosyetesinin mümtaz gah • 
siyeUeri hazır bulun.mu§t.ur. 

Bayan Safiyenin bir 

tavzihi 

Geçen salı günü, yazdığımız ve 
o gün cereyan eden bir muhakeme 
nin tafsilatından ibaret olan bir 
havadis dola}'tSile muharrir Bay Na 
ci Sadullah, kendi el yazısile ya -
zılrruş ve rnuganni}·e Bayan Safiye 
tarafından gönderildiğini söylediği 

bu mektubu neşretmemizi rica etti. 
Mektup ~udur: 

''Muhterem gazetenizin salı günkü 
sayısının birinci uyfasında içine 
adımın da karııtığı bir mahkeme 
havadisi inti§ar etti. 

Bu vak'a, bundan tam dört ıcne 
evvel vuku bulmu!Jtur. 

Vak'a, tanımadığım ve ıu ana 
kadar da yüzünü görmemi§ bu
lunduğum bir vatandaşın, bir gc. 
ce sarhoş bir halde oturduğum a.. 
partımana gelmesil'Wden, ve benim
le görüımek istemesinden ibaret
tir. 

Ben, bu vak'ayı o sarhot ziya
retçinin kapıcı tarafından polise 
teslim edili§inden 10nra öğren. 

dim. Sarhoşluğu ve müvazenc
aizliği teıbit olunan bu vatanda~ 
hakkında, dava ikame etmeye lü
zum ıörmli§ de <le~ildim. O va. 
tarıl:laı mahkemeye, benim tara. 
fımdan değil, zabıta tarafından 

verilmiıtir. 

Sah günkü mahkemede, za. 
bıta tarafından konulduğum da. 
vact mevkiinde kalmtya lüzum 
görmediğimi tekrarladım, ve mah 
keme de, !davanın sukutuna karar 
verdi.,, 

1 n g i iter enin 
Sovyetlere 

teklifleri 
Tecavüze uğrayan 
devletlere Mosko~• 

yardıma hazır pJ, 
Londra, 27 (A.A.) - J 

Ekspres gazetesinin yazdlS~ 
göre, Moskovadaki lngiltere fı 
yjik elçisi Sovyet hilkumetiıl8 ~ a 
ni bir teklifte bulunmak içirı yv • 
talimat alı:nışbr. .gs· · 

Bu teklife göre, Sovyetıer ti' : 
liği, kom§ulanndan herhangi_..d 

ne bir taarruz vukuunda. uaı·_ 'I' 
za uğrayan devletin istediği ~-
kil<le ona derhal yardımda. b 1 
nacaktır. ; 1 

Bu teklif Polonya. ve R~;.J 
yanın muvafakatlarile yapv" 
tır. 

ı. 

Bir tekzip 
Londra, 27 (A.A.) - LOO~' 

nın iyi malUnıat alan Sovyet_lıf' 
hafili, Sovyetler Birliği ta~ r 
dan lngiltereye yapılan soıı ~ 
liflerin Romanyaya havaciaJı~ 
Polonyaya da sağ cenahtan ' 
ri yardımı tazammun cttığirıe,,_
ir ecnebi memleketlerde ç 
haberleri tekzip eylemektedit' 

Japonlann endişesi I 
Tokyo, 27 (A.A.) - JaPo° 

zeteleri Avrupa vaziyetile ~~ 
retle meggul olmakta ve bit' .., 
giliz - Rus anlqmasının ~
Japonya için doğuracağı tePJY 
ye işaret eylemektedir. 

Gazeteler Çin ihtilafına sUrl 
nihayet verilmesini ve anti ıc;.. 
m.intern paktının terainini btl 
metten istiyorlar. ~ 

Dün ve yarırı 
tercüme külliya 

51 • 60 on kitaplık 6 ncı _.ıi rJ 
51 Lene it I t. jl 
SZ Para 
53 Sez ar 

"' 54 İlmi Felsefe 1. 1ı 
55 Karıncaların hayatı ~ ~ 
56 Demosten 

' 57 Çiçeron j.~ 
58 Hipnotizma 

tarihi ~ 
59 insan " 60 Yeni kadın 

Bu serinin fiyatı 5.45 kuruıt 
Hepsini alanlara yUzde yirtııi / 
konto yapılır. Kalan 436 kurılf 
1.36 kuruş pe§İn alınarak ro~.~İ 
kisi ayda birer lira ödenmek iJ 

re üç taksite bağlanır. 
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HABER'ın 
Güzel gözler müsabakası 
Sen~nin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

1'ro. ııs 
oı.11Yııcnıa y -

rıınıu dagıfa<'agmırz 

Mecidiyeköy Mual11 

mükifatlarm kıymeti 800 lirnyı 

l6Q ıı &$kındır. 
\e lı r. "ınnettnde bir rad.)o, kristal büfe taknnlan, kıymetli ccb 

oı aaa 
' llıı>ı. tlf'ri, muşambalar, CJlıisclik}Pr, istenilen enayı alabil-
~ ., sar 
) lap ın a.hiyetını veren 20, 15, ıo lira gibi para kıym<"tinclc kar~t-
""'V\ Uh~Jif ev eısyMı \'e eaire. 
........... 

lnoiltere ihtiyat tayyarecileri 
silah altına çağırıyor 

aa§veil ...... Ba~taratı 1 ıncıde 
tJııi Ilı h bu nıeseledeki düşünce. 
ltıe~ı a~ alefet liderlerinden giz. 
, lından.,. . d·-· ' ~~d· .,eçırme ıgıni ve fa-

ısatın 
ete h zarureti altında ale-

~ areket t . . 
~aldı~ e mek mecburıyetın. 

gın, kaydetmi§ ve demiştir 
" 
-..... licıne 
. ~·apıı n bu hafta içinde beya. 
t llıüh·ınası elzemdi. Ve bu cihet 
ı •i:ı bir Ciinı... .. rnesc-le teı;kil cdiyor

~u on·· 
ı\J!ııı 1 Umi.ızdcki haftaya bı-
~eğ~ :!saydı Hitlerin yarın söy. 

Utukta alakalı görülecek. 
~u 

nutku 
~bir tıı n rnuhteviyatı hakkında 
biri alürnatıınız voktur. Bizim 

a· ~Jiın· • 
tıdır. n ız bu nutuktan tamamilc 
liıırıı~si ~nu bütün dünyaca böyle 
C lazımdır 

ltıbe ı ... 
a ·Utıe .r asn, bundan evvelki ta -
' a l'lııe · ~ı aıı rıayet etmediğine dair 

ordusuna mensup ihtiyat tayyare. 
:iler pek yakınıda silah altına çağ

rılacaklardır. Dün Çemberlayn ta
rafından Avam Kamarasında ya. 
pılan beyanat, böyle bir şeyi ihsas 
~fmişse de bugün harbiye riezare. 
tinde bunun pek muhtemel oldu 
ğu beyan edilmiştir. 

Harbiye nezareti erkanından 

birinin söylediği gibi tayyarecile. 
rin silah altına çağrılması yeni 
kura efrii!d nın talim ve terbiyesi. 
ni kolaylaştıracaktır. 

Mılis kıtaatı genişletilecek 

Londra, 27 (A.A.) - Harbiye 
nezaretinden bildirildiğine göre, 
eski askerlerden mürekkep ve 
mevcudu az olan milis kıtaatı ge
nişletilerek Ingilterc:nin umumi 
silahlı kuvvetleri kadrosuna ithal 
edileceklerdir. l>ıezki hUcurnıara itiraz ederek 

1 
rdanr b~aah.hütıerin şimdiki şart -

l 
llll bı.ı Sbutlin başka şartlar ha. 

ı t "ıınu k _ 
ı~ 

1 
r en yapılmış oldugunu 

il' ç <'tni§tir. 
l'ııbcrı .il'lt l'tiı;j r ~Yndan sonra söz alan işçi 

4 5 inden 51 yaşına kaıdar olan 
eski askerler de dört senelik mu. 
kavelelerle mezkur milis 'kuvvetle· 
rine ithal olunacaklar ve bu suret. 
le teşkil edilecek yardımcı territo. 
rial ordu münhasıran anavatan 
topraklarının müdafaasında kulla
nılacaktır. 

Y I ab Ctsi Ati · · · · . d ed e, ışçı parlisımn e 
lııaıı:ııa ~~ fedakarlıklarda bulunul-
1%ınu Ukiıınet kadar taraftar ol-

k . Sövıe-· r ı;e . · ... ış, fakat mecburi as_ 
ı l'i,, itiraz etu·· d 

:ı ltı gıni, çünkü bu tc • 
' rcıe b <'ll'ıleltcti kuvvctlendirec"k 

ila.ı_. 
f>tte ik· . 18 zayıflatacağı, mcmle-
du~n ılı~. <:Ikaracağı kanaatinde 
f':: ~ 80Yleıniştir 

Alman) ar 

beyanatını 

ediyorlar? 

çemberlayn'ın 
nasıl tcf sir 

YVtçı I• • 
flı\·arıı 1 ı1 h•yanatı Berlin, 27 (A.A.) - İngiltere. 
lt:i A.t1karnarasında, muhalefet re. de mecburi askşerlik hakkrrııda 
laıı tııuhe ve 8Pnkler'den sonra söz dün Avam kamarasında Çember. 

l , ıxı<'cb a~azakii.r liderlerden Çör. !ayn taraf ndan yapılan beyan~tı 
al'ın Urı askerliğe muarız olan- mevzuu bahseden Alman gaze.e· 

A . ı:areri t ı . . · b db. · d t ·ı ,. a.ııat a.;ctırınde nas~ onal sos- len u te ırın e ngı tere tara-
tahakk · f 1 "l d'l 'h • · a·t>r· lirnUne karşı Avrupaca rm an tevessu e ı en ı a.a sıya. 

jJ) ~ı be llen rnukavcmetin vıkıJaca,:;.1 1 setine dahil bulunduğunu yazı-
..ff .}an • " -
,.. Cc> • etrn.iştir. yorlar. 

H A B E R - Akfıım Poııtntt • 
1 Bf!l~m!'jr~tiiın@r~Hi!<I 

. 

Tahrandaki büyük 
düğün bitti 

Fr_a~s~~ kızlarının 1 Düri büyük bir askeri f:k~~l 
elçısı F r~~:ezel.. g e ç 1 t yapı I d 1 ~ç~~~E~alkevind• 29 Nisanou. 

Amerika sergisinde Yabancı heyetler dünden itibaren ~;~!~:i tb;:::ızaı~aadg~~~r~~~ 
Fransız pavyonunun memleketlerı"ne d .. ... b 1 d dan "Memleketimizde çocuk cürüm-0 n m ege aş a 1 }erinin menşei,, hakkında bir kon-

a ç ı 1 ı ş merasimini Tahran, 27 (A.A.) - Veliah - reket kumanda ile yapılmıyor. 1 ferans verilecektir. 
yapacak din düğünü için tayin edilmiş o- Ne düdük ne de bir emir işitili- 1 .* ~eyaz~ttaki Elektrik evly elek-

''S k 1• 
1 

F lan dört günlük resmi merasim yordu. Muzikanın ahengine uyan tnk ıdaresı tarafından alındıgından 
on e :;e ans matmazc ran. b' . ld y d b. h t .. 1 h . . b d b 1 t · t 1 k · · F k 

1 1 
. . 1 ıtmış o ugun an ecne ı eye . vucut ar er gam uzennden san ura a u unan esısa ı e e t.rikiye ;>\ ransız gen~. ~z arını.n ~~ısı,,. ı Ier bugünden itibaren memle - ki göze görünmiyen iplere bağ • ve 1stanbulda ha\'agazi, elektrik ve 

şte. g~çe~ gun e~b~rı ınet ketlcrine dönmeğe başlamışlar - lanmış gibi yaylanıyor, kıvrılı - te§ebbUsatı sınaiye şirketleri bina. 
Katerın ısm~nde Parıslı 21 yaşm- dır. yor ve nağmeleri bir insan dal - yı tahliyeye davet edilmişlerdir. 
Ja esmer bır genç kız bu sıfatı İlk olarak bu sabah Fran::;ız gası halinde canlandırıyordu. Bu * Belediye, Beykozda bulunan be 
taşıyor. heyetinin bir kısmı hareket et • estetik tezahürde bütün Tahran kA.r odalarını yıkılma tehlikesine 

Amerikada büyük serginin miştir. Öğleden sonra da diğer ileri gelenleri, vezirler, misafir maruz gördüğünden yıktrrmağa ka 
Fransa paviyonu açılırken, Pari9. kısmı gidecck;ir. heyetler, gazetec~~~. hazı~. bulu • rar vermiştir, • 
li genç kızları temsil etmek üze- Resmi ka oul nuyord~. Bun~. butun .. d.uny~ya * Üniversitede tedrisat aym 18 
re merasimde bulunacak mümes. T h ?7 (AA ) _ Pars A. tattırabllmek ıçın en buytik sıne· . d k 11 kt' F k"lt 1 d . a ran, - . . f 

1 
t" 

1 
.. m e es ece ır. a u e er e mı-

.ıilliğe nihayet Gineti seçmişler.. jansı bildiriyor: ma ırma arı opera or er gon • tihan programlan hazırlanmaktadır. 
Bu güzel kız Paris tiyatroların- Dt"ın ...... ısır sefarctı'nde ecnebı· dermişti. Bu meyanda Anadolu ~u A · . * Şirkeaihayriye, vapurlarından 

Jan birinde çalışmakta ve hali ha. heyetlere bir öğle ziyafeti veril- Jansının sınema reporteri Ke • 
. b mal Çakuş da üzerindeki bonju. on iki tanesini beyaza bo~-atacaktır. 

!trda bir prenses rolü oynamakta- miş ve zıyafctten sonra ir res· ra, başındaki silindire bakmadan * Sattığı sUte su karıştırdığı sa-
dır. Kendisiyle konuşan gazeteci. mi kabul yapılmıştır. oradan oraya koşuyor ve bu gu" - ı bit olan sütçü Dimitri, Sultanahmet 
!ere: Öğleden sonra Şehinşah Haz -

hatırım- retleri, Kraliçe Nazlı, Veliaht ve zel tezahürü filmle tesbit ediyor- birinci sulh ceza mahkemesinde bir 
- Beni seçeceklerini d T" k b 1 h y h s ahk. l t Prenses Fevziye, yabancı heyet. u. ur su ay arının sa aya ge a ap e m um o muş ur. 

dan bile geçirmiyordum. Bu sürp. ler ve kordiplomatik azası, na - !işleri büyük bir sevgi tezahürii 1 '* Babasının elli linuıını çalarak 
riz neş'emi arttırdı.. demiştir. zırlar ve bir çok şahsiyetler hazır ile karşılandı ve dost devlet halkı 

1 

ortadan kaybolan on be~ yaşında 
Sahnede!d rolüne bugün beyaz olduğu halde büyük bir askeri subaylarımızı uzun uzun alkışlı- Samatyalı Necdet Mersinde yaka -

bir elbise giyerek çıkan Ginete geçit yapılmıştır. Evvela yabancı yordu. Biraz sonra Melike Nazlı lanm~tır. 
bir gazeteci sormuş: askeri heyetler sonra da lran kı- ile Veliaht ve sevimli eşi geldiler. * Bir Maynı "Bahar bayramı'' do. 

- Elçiliğinizde de aynı rengi taları alkışlar arasında geçmiş· Büyük bir alkış tufanı ile karşı • layrsiyle pazartesi günti blitlin mele. 
mi kullanacaksınız?· tir. Süvarilerin sportif hareket· landılar. Diğer taraftan geçit res tepi erle resmi daireler kapalı ola-

- Evet.. Haziranda Nevyor- leri ve yabancı ve lran tayyare. mi yapılıyordu. Havai mavi renk- caktır. 
ka hareket edeceğim ve Fransız !erinin akrobatik hareketleri u - te giyinmiş genç kızlar iki sıra * Belediye daln:ıt encilmeni, Tepe
paviyonunun açılış merasiminde mumi takdiri kazanmış ve hara- üzerinde ilerlediler. Ellerinde ! · başı bahçesine ilA.ve edilecek saha 
hazır bulunacağım. retle alkışlanmıştır. ran renklerile sUslü halkalar var- için, Gardenbar binasmm yıkılma •• 

· Aynı gu"nu"n akşamı Kraı1·,.._e dı. Sonra Mısır usulü beyazlar - Bir nutuk söyleyecek misı. - · d işini bugün mUteahhlde ihale etle-
. , Nazlı Gülüstan sarayında büyük giymiş diger bır grup mey ana 

nız · • bir dine vermiş ve bu dineyı· de çıktı. Bunların ellerinde de Mısır cektir. 
Bu suale gülerek cevap vermiş: kl ·1 b · halkalar go" * BarbarOI! Hayreddin türbesinin bir suvare takip eylemiştir. Gece ren erı e ezenmış . 
- Yok 1 Hayır ... Nutuk yerine yarısı, izdivaç merasiminden son- rünüyordu. İki grup karşılaştı • etrafı açılacağı için bu arada Be. 

şarkı söyleyec~ğim. Hem de İngi- ra, Şehinşah ile Veliaht ve Pren. Iar ve harikulade bir plastik 1 şiktaş hükümet konalı da yıkılacak 
lizce .. Fransız kızlarının en çok St'S Fevziye ve maiyetleri halkın dans yaptılar. Bundan sonra muh tır. 
sevdiği şarkıları.. alkışları arasında GülUstan sara- telif beden ~are~e~leri gör?ilk., * Şehircilik mütehasstSI Prost 

- Amerikaya hiç gittiniz mi?. yıntlan Şchinşahın sarayına git- Mısırın pramıtlerı ınsan şeklınde pazartesi günü şehrimize gelecektir. 
- Hiç gitmedim .. lşte bunun nıi.,lerdir. gozumuzun önünde canlandı. 

- "' G t .H ti h k'k" * 19 mayıs İdman bayramı pro. için de heyecan duyuyorum.. Iran gençligyinin enç ve uvana vucu ar a ı ı 
spor mimari §aheserleri vücuda geti _ gramını hazırlamak Uzere salı günü 

· - Nevyorktan sonra Holivuta h k ti · are e erı riyordu. Bundan sonra eski lran vilayette bir toplantı yapılacaktır. 
da gitmeyi düşündünüz mü? T h 27 (AA ) A d ı 1 

1 . a ran, . . - na o u jimnastik hareketleri gösterildi. * T b T 'h' ur· .. ··dürü 
Pek mcsu.d görünen genç e çı Ajansının hususi surette gönder- .B l tt' ~. . ! 1 ı arı ı ens usu mu 

. . un arı seyre ıgımız zaman - 0 s··h 1 ü M ·r v kal 
bu suale hemen cevap verememış.. diği muhabiri bildiriyor: ranlıların neden bu kadar güzel . r. u ey . ".:·ere aarı e_ _e-
Bir müddet uzaklara dalgın dal. A vrupada bile emsaline nadir ,-ücutlu ve kuvvetli olduklarını tınce profesörluk unvanı verilmış-
gın baktıktan sonra: tesadüf edilen modern Emcediye daha iyi anladık. Gençlik adale . 

1 

tir. 
- Belki! .. diyebilmiştir. stadınlıa İran gençliğinin spor lerini ve kıvrak bünyelerini gös -

hareketlerini, İranın istikbalini terirken Şahnameden beyitler o- DIŞARDA: 

Çemberlayn, basiretli ve müsb~t 

bir siyasetin altırdan kalkamıya. 

cağını anlayınca kendini bedtin -
!iğe kaptırdt ve bu yeni siyaset 
yoluna girdi. 

Bu askerlik işi ile yaptığı ma. 
nevranın Avrupadaki iyi dostları. 

hem de kudretli, kuvvetli ve di . kuyordu. Nihayet bu tören da-
siplinli istikbalini seyrettik. Sa· ha başka renkli bir tezahür ha . * Amerika Cumhurreisi ıtuzvelt 
hayı kaphyan asgari 50 bin kişi- !inde nihayet buldu. Sahayı dol· genel kurmay reis muavini general 
Hk kalabalığın önünde beş bin - dur:ın gençlik o şekilde dizildi ki Marshal'ı 31 ağustos 1939 tarihin
den fazla kız ve erkek izcinm birdenbire meydanda insandan 1 de tekaüde a~Tılacak olan general 
muntazam ve hiç aksamıyan top yapılmış İran ve Mısır ba!.1"a~ • ı Craig yerine genel kurmay reisliği
lu hareketlerini görmek hakika. larının dalgalandığını gorduk., ne tayin etmiştir • 

" tçıı, 1 . 
ııl'lıiş 

1 
ngıltere tarafından giri- (Berlincr Börsen Zeitung) 

• 11 ~~rJUt 0 
an taahhütlerin mecburi as- yor ki: 

v tedb' · . 
0 aıı etrn· ırını zaruri kıldığını be. "Çemberlaynın kanun layihası. 
ıı" lıııtlı:tına l§. ve bu kararın Hitlcrin nı izah şekli onun gizli düşünce

n ç: rn:ır cevab te§kil etmemesi lerine de meydana dökmektedir.,. 
<'ıtıi lir.erıayıun istlcatni t:ıs\'ib 1 Filhakika, Çemberlayn ingilte. 

di. nı tesir altında bırakmak istediği
ni de açıkça itiraf ediyor. Fakat 
ne Paris:ie ne de Varşovada lngi 
!iz oyununa Fransız ve Polonya. 
lıların kurban gidecekleri anlaşı-

ten çok zevkli idi. Şurasına bil - Alkışın derecesini tasavvur eder
hasa işaret edeyim ki, hiçbir ha- siniz . 

HA BER'in memleket . 

* Amerika reisicümhuru Ruzvelt 
dün Nevyorka vbıl olmuş ve pazar 
günU serginin resmi açıllf ınerasL 

minde garbi A'\'rupa saatile 18.30 
da söyliyeceği nutku hazırlanıağa 
başlamıştır. 

~.... 1 reJe mecburi askerliğin kabulü-
""'unı 

~avındaıtt ~eraber Çörçil, yalnız 20 nün bütün dünyada yaptığı tesir· 
il 0iılıern· lerın ça,kırılm:ısır..ı kafi \ :ien bahsetmiştir. Bu temayül a. 
1 ~ llilah 1§ ve diğer bazı sınıfların çıkça harici siyasette tehdidi ta. 

~~l altına l b' l w • • k 1 • 1 ~lşr a ına ı ccegmı ay- zammun eder ve rember siyaseti-,. a ır. Ala . w , :s 

t r) lılaı- ı . arnaflh di"er yaşta 0 - ne girmekte ter~ddüt gösteren 
. ~ "ın gö r . .. p ~Cefün n ıllU usu lintin de,·am kücük devletler Hn de yemlik va. 

~ ı.. e nazara b t db" . d' ~ 'r Jıl "'afi n u e ır şım 1- fesini görecektir. l' ::tddedilebT 
~ <lYiha k b 

1 t d'ld' Beyanatın metni ise tamamiyle 
1J <•~"°lldra, 27 ~ u e 1 1 • harpçıdır. Çün!ı::ü Çemberlayn 
'J erlik h A. A.) - Mccburı "tam bir harp halinde bulunmuyo. 
.C :: avanı. ~~kmdaki kanun layihası- ruz. Fakat hakiki bir sulh zama-
0a l'§ı 37 rnarası 145 muhalife 

1· 4. . 6 reyle kabul etmiştir. 1 nırı.da da değiliz, .. diyor. Bu sözler 
ı. 1_ 3'ıha alc , . 1 her halde bir harp havası yarata. 

~ "~liri . Ynındeki muhalefetin . . 
.r. ~td ıııe l43e . caktır ve hedefının de esasen bu 
tr de.ı,1 mukabıl 380 revle ld y h' kı·msenı'n .. h · / l.o '<! rniştir. · o uguna ıç şup esı 

ı ~ l'dlar k yoktur.,, 
d t~IUc h arnarası da mecburi as- ,, . . .. 
;ı t~ltı a.kkında h"kU . y Bcrlıner Lokal Anzeıfer,, şoy. 
.;t lfle i u metın yaptıgı 1 . !t il ~tl'tıiıtır tasvib eden liyihayı kabul e yazıyor. 

ı . ''Çemberlayn emniyetsizlikten 
ıi İhtiyat t . ve tehlikelerden bahsediyor. Fa-
i)te ıtltına '?Ya1recıler silah 

1

. kat bu emniyetsizliği ve bu pani. 
ii• l 011d çagırı ıyor ği kim çıkardı?. 

ra, 27 (A.A.) - t ı · d ngiliı: ngılizler ve onların ostları ... 

lamıyacaktır. İngiltere, vaziyet iyi i 
leşir iyileşmez mecburi askerlik 
komedyasına bir nihayet vermek 
hakkını muhafaza eylemektedir. 

İngiltere gene sahneden çekile
c<!k ve bu manevra il avladığı yar 
dımcı milletleri 1ngiltereye bekçi
lik etmekte yalnız bırakacaktır. 

Ancak bu oyun Moskovada belki 
anlaşılacak, Ruslar İngiltereye 
aynı oyunu oynayacaklardır. 

Biiyük Britanya fare 
doğurmuş! 

!\.lilano, 27 (A.A.) - Popolo Di
Lalia, lngilterede mecburi askerli -
ğin tatbikmı meYzubahs ederek bu
nun totaliter de,·:etleri bir korkut
ma teşebbüsünden başka bir şey ol· 
madığını yazıyor ve diyor ki: 

"Berlin, bu tiyatro gösterişine ta
mamile kayıtsız dawamyor. Dün -
ya, büyük Britanyanm bir dağ do· 
ğumıac;ını bekliyordu. Halbuki an -
cak bir fare doğurabiliyor.,, 

kültürüne yeni bir hizmeti 
Büyük fedakArlık!arla hazırlattığı 

TURKCE - FRANSIZCA 
LNGİLIZCE-ALMANCA 

DiLLERi ÜZERiNE 

Resimle Büyük Lügat 
11 Mayıs 1939 tarihinden itiba. 

ren her gün forma forma Haber'le 
birlikte verilmeye başlıyor. 

E> 
Reı;inıle Büyük Lfıgat, yalnız 

Türk kütüphaneleri için değil, dün· 
ya ktitüpbaneleri için bir kaı:ançtır. 

G> 
Dil bilen, yeni dil öğrenmek isti-

yen herkesi, her seviyedeki talebe, 
meslek sahiblerl, teknik mütercim. 

ler, askerler, seyyahlar bu büyük 
esere başvurmadan yapamazlar. 

e 
Eserde en küçük bir tertib bata. 

•• bırakılmamasına azami dere. 
cede dikkat için lbımgelen tedbir· 
ler almmrttr?. 

lstiyenlere para s ı z 
broşür gönderi 1 i r. 

* Marepl Göring, tayyare ile sü 
rat rekorunun yeni aahibi Fritz 
Vendel'i tayyare yllzbaıırııı tayin et. 
miotir •. 

Vendel, bazı dakikalarda 782 ki
lometre sürate varm~ olduğunu 

söylemektedir. 
Göring, tayyareyi imal etmiş o

lan profesör Messer Schmidt'e bir 
tebrik telgrafı göndermi§tir. 

* lsveç kralı hususi olarak bir 
gün kalmak Uzere Berline gelmiş_ 
tir. 

1sta.~yonda protokol şefi, lsveçin 
Berlin elçisi Ye diğer birçok zevat 
tarafından karşılanmşıtır. 

* Almanyada eski hariciye nazı. 
zı Kvalokovski, Bohemya ve Mo ~ 
ravyanm Bertin milmes8illiğine ta. -
yin edilmiştir. 

Havas ajansının bir haberine gö. 
re, Kvalkovskinin !iİmdiye kadar 
Pragdan 30 kilometreden fazla u. 
zaklaşması menedJlıni§t:.L 
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lstanbul mmtakası 

istişare heyeti 
· 'C' b h G l f '. Toplantı larına başlıyor r ener a çe ve a a asarag j Beden Terbiyesi umum müdi.r 

Paris 
,Transatlantiği 

yakan ada 
Fransız polisi yangın gec 

' .üğü, İstanbul mıntakası istişare 

karşısında ne netice alabilir? ~~~~pı.:~:.u·~:~ :.ını::,~ 
taka reisi Lutii Kırdarın başkan-

ın!It kümede bu haf ta Anka .. 
Yazan; MUAMMER OLGAÇ 1ığı aıtında yapacaktır. tstişare 

ıeyetine aza olarak vali tarafm& 
Jan; şimdiki mıntaka reis vekij.f 
:ı'ethi Başaran, Galatasaray klii. ! 
JÜ müessisi Ali Sami ve eski spor 

1 
::ulardan Taip Servet seçil~ ı 

tir. 

nöbetçi olan anın Demirspor takımı !stanbu
la gelecektir. Fenerbahçe ve 
Galatasarayla bir deplasman 
maçına çıkan bu takımı 

hem tamtmağı ve hem de alacağı 
netice üzerinde konuşmağa çahşa -
cağız. 

Pası oyun tarzı ve şuur bakımın 
dan bir hayli anlaşmış olan Demir. 
spor takım halindeki bütün ener
jisile de takdire layıktır. Son za • 
manlarda fert hususundaki tekem- • 
mülü de klasının artışı hususunda ' 
iyı bir rol oynamı~tır. denilebilir. 

Takunlar arasında yapılacak bir 
mukayese şöyle bir neticeye varır: 

Son müdafaa müsellesi eski Çan
kayarun tecrübeli elerr.anlanndan 
terekküp etmesi dolayıc;if e takımın 
en cazip yeridir. 3u na rağmeı 1 
sertlik bakımından b::ızı hataları 

aşikar olan müdafaanın Fener ve 
Galatasaray defanslarından yüksek 
addedilmclerine imkan yoktur. 
Açıklar önünde iyi bir varlık gös. 

terebilen Demirspor müdafaası, şü
tör ve yırtıcı insaydler karşısın. 

da ~abuk bertaraf edilebilecek 
kabildendir. 

Çifte lbrahimli rnuadn hattına 

gelirıce: Bunun da "idareli,, oyunu 
mükemmel sayılır. Fert fert olduk
ça kusurlu gözüken bu hat toplu 
hir halde oyundaki vazifesini daima 
muvaffakıyetle yapacak kabiliyette· 
rfır. Henüz bir istikrar kazanamı • 
yan Galatasaray muavinlerinden 
piŞkin, fakat Fenerinkinden hiç de
ğilse bir numara aşağıdır. Filhaki· 
ka Demirsporun bu hat sayesinde 
her zaman kazandığını tebarüz et
tirmek doğru olur. 

.MUHAClMLER 
Arasına eski İstanbul Anadolu 

klübünün güzide solaçığı Zeki ve 
Fenerbahçenin müsteit elemanı kü
çük Orhanı da katmış olan Demir. 1 

spor Ankaranın en iyi santrforunu 
da elinde tutması itibarile çok teh
likeli bir hat arzeder. Buna Arifin 
"hazırlayıcı,, ve şutör varlığım da 
füh·e ederseniz İstanbullu defans -
lann ne kadar çok çalışmak ve yo
rulmak mecburiyetinde kalacağı 

Ankn•anm Demirspor talumı 

Kannntime göre. Demirspor mu
hacimleri kendi sahalarında pek 
ala üstün mevkie geçeceği rakip!er 
önünde yabancı bir sahada ancah 
müsavi bir ahenk gö terebilirler. 

NETlCEYl KlM ALABlLlR? 
Neticeyi \ıüneşli oyuncularla tak 

viye edilen Galatasarayın da Fene 
rin de kendi lehlerine çevireceğim 
tahmin ediyoruz. Yalm1. çimen sa
haya daha iyi alışkın olan Demir · 
sporun Fenerbahçe ile çok sıkı bir 
müsabaka yapacağı r.asıl muhak . 
kaksa muavin hattındaki zaaf yine 
gözükür bir hale gelen Galatasara) 
da g3libiyet için çok rorulmak mec 
buriyetine düşecektir. Bunun için 
Galatasaray muavin hattiyle forvet 
hattın$ çok değişiklikler yapması 

icap edecektir. Bu arada Bediinin 

Galatasarayla 

antrhaftan çıkarılması, f alah~t t" 
nin de ya insayt yahu: da safı;açıh 
')ynatılmasr lazımdır. Santrforda 
ağırlığı dolayısile pek \abuk mar . 
ka edilen Salfıhattin gıhi bir santr· 
haf oyuncusu olmadığı o mevkide 
!d oyunile p~ iyi anlaşılan Bedii · 
nın yerine daha müsait bir eleman 
Jlan Yusufu koymakta şan - kırmı

zı takımın düzelmesi yc!unda ikinci 
\"e mu\-affakıyc~li bir tecrübedir. 

11enerbahçenin de geçen haf ta 
Peraya karşı çıkardığı ta::ımım de. 
ğiştirmeli, mr"'ela ~öyle bir hale ge 
tirmelidir: 
Ilı7samellin - Fazıl. l.ebip - Alı 

Rıza, Esal, M. Reşat - Naci, Ya. 
şar, Ba$ri, Rebii, Fikret. 

ı1nl~ara: 

Muammer OLGAÇ 

• Fenerbahçe 
1 Mayıs pazartesi günü Taksim stadında 

Hususi bir maç yapacaklar 
Aynı gün?er için ilan edi len Fener • Süleyman iye 

şi ld maçı tehir ed1Jdi 
1 Mayıs pazartesi günü Fener. I Galatasarayla Fcnerbahçe o glin 

bahçenin Süleymaniye ile yapması Taksim stadında hususi bir karşı
llAn edilen şild maçı futbol ajanlığı !aşma yapacaklardır. 
tarafından tehir edilmiştir. Lik maçlanndanberi karşılaşmı· anlaşılmış olur. 

-------- --------------- - - yan bu iki klübilmliz, o zamandan· 

~ 

lllrMJeal ytlzme pmplyonu ot omobme stya1late ~ıkıyor. 

beri hayli değişen takımlarile bu 
dcfalti maçta taraflnrlanna yine he 
ytcanlı dakikalar yaşatacaktır. 

Pazartesi günkü müsabakanın en 
enteresan ciheti, sabık Galatasaray. 
lı Rebiinin yeni k!Ubü Fenerbabçe. 
de eski arkadaşlarına karşı oyna • 
ması, diğer taraftan da Güneşten 

Galatasarnya geçen Salflhnddin, 
Yusuf, Faruk gibi milhim eleman -
!arla her maçla biraz daha anlaşa
rak çok güzel oyunlar çıkardıklan. 
:ıı gördüğümüz sarı kırmızılı "on 
bir" in ezeli rakibine karşı ne gibi 
bir netice alacağıdır. 

Vefaldar 
lzmire gittiler 

Milli küme müsabakalarından 
ilk deplasaman maçlarını yapa. 
cak olan şehrimizin Vefa klübü 
::,u sabahki \'apurı"a lzrnire hare. 
'cet etmiştir. 

İdareciler dahil olmak üzere 
virmi beş sporcu ile seyahate çı. 
tan yeail beyazlılara muvaffakı
•etler tc:nenni ederiz. 

Halkevi futbol turnuvası 
Bakırköy hall·evi tarafındar 

"'rtip edilen fr~bol turnuvaları. 
·ıa 30-4-1933 p:ızar günü sa. 
<ıt 16.30 Bakırköy Barutgiicü a. 
'anında Bakırköy halkevi ile Fa· 

1 ~ih halkevi arasında devnm etli. 

l ~ecektir. . Bu macm hakemi Eşref Mut . 
ludur. 

Ayni heyete belediye namına 
3elami İzzet, lise muallimleri na.. 
'llına da İstanbul lisesi jimnas . 
tik hocası Vahi girecektir. Beden 
rerbiyesi kanunu mucibince yu. 
t{arıda isimlerini yazdığımız al. 
•ı zattan maada İstanbul kuman. 
iıı.ru veyahut kendisinin tevkil 
~dece~ bir zat, mnarif müdürü 
\•e sıhiye müdürü ile mıntaka mü 
Jürü de istişare heyetine dahil 
1:ıulunmaktad1r. 

Bunlardan İstanbul Beden Ter 
oiyesi müdürü henüz tayin edil
memiş olduğundan heyetin ilk 
toplantılarında azadan birinin 
"'ksik olacağı anlaşılmaktadır. 

--o--

Süleyman iye 
sahasındaki 

fut bol tu rn uv ası 
7 Mayısta başlıyacak 

Süleymaniye klilbünün Şehremi -
ninde yaptırmış olduğu yeni sahada 
federe ve gay ıifedere takımlar ara
sında Jik maçları tcrtib edileceğini 

yazmıştık. Bu m~çlara iştirak ede . 
cek klübleıin bir kısım murahhasla. 
rı evvelki ak"şam Vezn~cilerde Sil • 
lermaniyc klübU lokalinde toplana 
rak şu esasları hazırlamışlardır: 

1 - Maçlara 7 mayıs pazar gü
nU başlanacaktır. 

2 - Müsabakalara on klüb işti. 
rak edecek vo her hafta beş maç 
yapmak suretiyle 18 haftada bitiri. 
lcccktir. 

3 - Birinci çıkacak klübc bir ku· 
pa, iştirak eden diğer takımlara da 
birer hatıra hediye edilecektir. 

4 - Maçların fikstürü 3 Mayıs 

çarşamba akşamı Veznecilerde Sü
leymaniye klübU lokalinde çekile • 
cck ve ayrıca maçları idare etmek 
lizere üz kişilik bir komite seçile • 
cektir. 

Sporcu muallimler 
ve talebesi 

1ngilterenin en iyi oyuncuların • 

Sezar Frank isminde 
genci tevkif etti 

Dünyanın en büyük transafüı.n 
tiklerinden olan Fransızların Pa
ris gemisi bir suikast neticesi ge. 
çenlerde yanmış ve i§in faili bir 
türlü bulunamamıştı. 

Son posta ile gelen Avrupa 
gazetelerinin verdikleri malflma
ta göre, Fransız polisi birkaç gün 
evvel, yangını çıkarmış olmak 
suçile, Sezar Frank isminde biri. 
sini tevkif etmiştir. 

Bu adam, vapurun müretteba
tmdandır ve yangın günü, ateşin 
çıktığı kısımlarda nöbetçi idi. 

Sezann yangını geç ihbar et· 
mesi ve ifadelerinde birçok ay .. 
rılıklar bulunması şüpheyi uyan-. 
dırmış ve tahkikat derinleştik<:c 
bu adamın mütemadiyen yalan· 
1ar söylediği meydana çıkmıştır. 

Sezar Frank, ilk ifadesinde va
lİfesini nizamname mucibince 
her yarım saatte bir devir yapa. 
r~k ifa ettiği~ . söylemiş, fak.at rünmüş olduğu da anl 
yıne gece bekçısı olan Tomas ıs-, Bütün bunlar onun gece 
minde başka bir tayfanın ifade - . . 1 sinde Sezann yangın sırasında tim tutn:adı~ı ve usu 
yerinde olmadığı anlaşılmıştır. j ~aatte bır devır yapma 

Bunun üzerine Sezar Frank i- gunu meydana çıkarm 
fadesini değiştirmiş ve yangının 1 Bugün _bütün deliller 
çıktığı sıralarda yan.i 22 ile 22.25 ~ayfayı ıtha~ etm~~ 
:ırasında güverteyi aydınlatan t..0C1.ar dn tahkikat bakı 
projektörün kablosu koptuğu i • fından kasden yangın Ç 

çin elektrikçi aramak üzere nö • suçlusu olarak tevkif 
bel yerinden uzaklaşmış olduğu. Eğer bu suç tahakkuk 
nu söylemiştir. Fransız ceza kanunlarına 

Halbuki tahkikat maznunun Sezann ölümle tecziyesi i 
bir gün evvel kablo kesecek bir1 mektedir. 
pens aradığını ve geminin yağcı· Sczar Frank memleketi 
sından da bunu istediğini meyda Havrda çok sevilen ve ga 
na çıkarmış. muslu, çalışkan bir adanı 
Dlğer tarftan, Sezann yangı . tanınan bir adamdır. K 

nın çıktığı gece. ateşin başladığı bilenler bu gencin tev 
fırın kısmında birçok kereler gö- l çok a üteessir olmuşlarc!:!'• 
-~---------~---~----.... ~~-------~ .. 
Mektepler f utb . 

ve voleybol maçla 
İstanbul okulları spor bölgesi Saha doktoru: Osman 

genel sekreterliğinden: 2~ ı Sn.ha komiseri: Hamdi 
939 cumartesi günü yapılacak fut Darüşşafaka lisesi -
bol maçları: lisesi saha 1, saat 14, hakeıO 

hat Acarkan. 
F u tbol 

dan ve halen Arsenal takımında ŞEREF STADIND.i\: 

Haydarpa~a lisesi - lfıJ 
sesi saha 2, saat 14, hak
lim Duru. merkez muavin oynamakta olan Saha doktoru: Tacettin (İstan 

Rernard Joy iyi bir oyuncu olduğu JUi erkek lisesi doktoru), 
:<adar ayni zamanda vazifeşinas bir Saha komiseri: Ziya H:oplu, 
muallimdir de... Vefa - Pertevniyal liseleri sa. 

Geçenlerde bir maç esnasında sa- at 14.30, hakem Refik Osman 
katlanıp hastaneye yatan lıu kıy - Top, 
metli oyuncuyu bUtün talebeleri zi İstanbul lisesi - Yüce ülkü li. 
yaret etmişler ve hepsi kendilerine 
göre büyük veya küçilk birer hcdL 
ye getirmişler ... 

sesi saat 15.40, 1ıakem Ahmet 
dem Gökdüm, 
Haydarpaşa lisesi - Hayriye 

lisesi saat 16,50, hakem Feridun 
Kılıç. 

Lakin Joy'un çok sevdiği fakir 
bir talebe arkadaşlarının böyle bir 
sUrü hediyelerle hocalarına şifa dl 
!emeğe gittiklerini bildiği halde eli Voleybol 
boş gitmeyi hiç gitıncmeğc tercih 29-4-939 cumartesi glinü ya 
etmiş ve hastanede Joy'un yanma pılacak voleybol maçları (Kız... 
yaklaşarak: lar) (İstanbul kız lisesi sahasın-

- Aıiz hocam! Arknda.şlarımın da). 
hepsi zengin ve paralı kimseler, ben Saha doktoru: Celal Emler 
se fakir bir amelenin oğluyum. Si· (Cumhuriyet kız lisesi doktoru) 
zc onlar gibi çiçek veya şeker geti- Saha komiseri: Hidayet Ata • 
remedim. Fakat eğer müsaade eder. kul, 
seniz şimdi sizln için ezberlediğim Erenköy lisesi - Kandilli li. 
güzel bir şiiri okuyayım, demiş ve sesi saat 15, hakem Hayri Ra. 
çok heyecanlı bir şekilde Brovnin. cpp Yalım, 
-::in spora nit bir şiirini okumuş. İstanbul lisesi - lnönü lises' 

ÇocUb'Un sözlerindeki ihtizaz Jo- saat 16, hakem Ferhat .Acarkan. 
yun çok boşuna gitmiş ve: Çamlıca lisesi - Şişli Terak -

- Bana demiş, kimse bundan da- ki lisesi hakem; Hayri Ragıp 
1m güzel bir hediye getiremezdi... ~alım . 

Fakir fngiliz talebesinin ve Jo -ı 29- 1- 93!) cumartesi günü ya 
yun bu hareketleri şayanı tal:dir de pılacak voleybol maçları (Erkek 
ğil mi ? ler) (Kabataş lisesi sahalarında) 

Birinci futbol maçının 
kemlerini f stanbul - YUce 
ikinci maçın Hayriye - ff 
paşa. üçüncil maçın Vefa -
tevniyal liseleri gönderece 

Şeref stadında duhuli,-: 
yer için (10) kuruştur. 

Mektepler arasın 
atletizm müsabaka 

Yarın Fenerbahçe sahasmdl 
den sonra mektebler arasınd• 
tizm müsabakaları yapılacak~ 

Ankara • lstanbul 
lskrim musabakalal' 

Ankara ve 1tsanbul es 
!eri arasında federasyon 
dan tertip edilen temsili 

bakayi yapacak şehrimiz 

cileri dün akşamki trenle 
raya müteveccihen hareket 
mişlerdir. 

Onu erkek UçU kız oımall 
re on üç eskrimciden teşek 
1en İstanbul kafilesine 
eskrim ajanı Ömer riyaset 1 
°tPdir, 

( 

d 
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Cemal 

del';:suı çocukları koruma günün.. 
Yrulan yavrular! •• 

Me,1ı 
Jloti • Ur lereyalcı. çocuklarına sa-

rıın sırrını söyledi! 

Misar l 
iskele ır er - Ne saygısız adam!. 
taa d Yanındaki yalılar dururken 

, ağın tepesinde ev tutmuş! 

l ' 
l3ir k"lo 1 armut alabilen adam! 

(](i4/e 
deJı f'asalından sonra başlayan 

lttli aat~) 
Satıcı 

kesk - Kes kes al, çifti çeyrele, 
es allu 

a;;; Anahtar delilini de bu kadar 
»z.,r.'Ya koymasalar, bu kübik mi. 

" 1 o .. 
eı,,,. nunde galiba kimse stcde 

1Yecek! ... 

rl A B E R - Akfalll Poslall 1 

Nadir'in kalemi le .. 
Karikatürist Cemal Nadir, §im. 

dl~ kadar neşrettiği karlka -
tttrlerlnden bir kısmını bir ki
tap içinde toplamıştır. Burada 
gördtlğtinüz karikatürler, bu l 
albümden iktibas edilmiştir. l 

Çok şükür artık 
pek kalmadı! .. 

sokaklarda kö-

- Acaba benden mi bahsediyor? 
Kıyafet! 

lI adiselerden soma gazete sayfaları 
na geçen intıbalar 

Bir deniz gezintisi 

(CÜRMÜMEŞHUT 

KANUNUNDAN SONRA) 

- Muhterem misarifrlerim, şu a. 
dama borcumu vermek için beı da
kika bizi yalnız bırakmanm rica 
ederim. 

• 

Mütehassıs - Evvela bir 1ont
gen muayenesi, bir idrar, bir kan 
tahlili yaptırın, bayım. Soma bir 
diş doktoruna göriinün. Herhalde 
bir dahiliye doktoruna da uğrayın. 
Bir sinir doktoruna da muayene oL 

Amiral - Neden ateş etmiyorsıı duktan sonra gelin bana, parmağı-
nuz? • 1 nızdaki sivilcenin ne olduğunu söy. 

Ne.ftr - Tarziye mektupları ha. liyeyim, lcap ederse sizi bir opera-
ztr değil kumandanını!.. töre de gönderirim! 

V AZA~: L. Busch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Edebsizce, rezilane sahneler, hayvani _ şehvet 
Alemleri bu Ayinin repertuvarmı teşkil eder 
-109-

Avusturalyalılarm ikinci mühim 
~yinleri Aruntalarm (Korobarri), 
Ayinleridir ki bu ayin Awsturalya l 
run haftalarca süren, birkaç perde. 
lik müthiş bir pandomima opereti
dir, denilebilir! •• 

Günlerce ve fasıl fasıl süren bu 
Ayinlere iştirak eden Awsturalye!A 
lılarm kendilerini kaybetmemeleri .. 
ne imkln yoktur. Dotrusunu söyle
mek l!mngelirse bu Ayinlerde ha. 
zır bulunacak herhangi bir insan, 
ister Avusturalyalı olsun, ister Av. 
rupalı, ~t ve heyecanlar içinde 
kalır. 

Zira bu ayin dediğimiz gibi, bir 
ayin olmaktan ziyade, herkeşin bir. 
illete oynadığı ve içinde hayatın her Büyiüt 8yinler başlamaaan önce ağaç kökleri loplayan ~hirbazlar 
türlü §ekli, her türlQ heyecanı bu· 
lunan hakikt ve sürekli bir tiyatro
ya daha çok benzer! •• 

Edebsizce, reziline sahnalar, hay. 
vant §ehvet alemleri, cuş ve buruş, 
~llidarm envaı, ateşler içine 
atılmak gibi insana hayret, dehset 
verecek sahneler bu Korroborri L 
yininin ze."lgin repertuvarını teşkil 

eder. 
Bu Ayine kadınlar da i_ştirak eder 

ter. Şarkılar ~ylenir 

(fnguwrra) denilen ateş oyunla. 
n - ki bütün şark ve Asya alemine 
mezhebler halinde intikal etmiştir -
Bu Ayinde yapılır. Cezbe haline geç 
miş vahşiler ateşlerin 'içine girer. 
ler! Onun için Aruntaların Korro. 
borri danstan ve Ayinleri ruperereıc 
görülecek ve hakikaten son derece 
heyecanlı bir Alemdir •• 
tık defa (Bora) Ayinlerine iştirak 

etmiş olan gençler Korroborri Ayin 
lerine sokulur ve orada hayatın bü
tün iyi ve fena heyecanlarını tatar, 
en büyük ihtiraslarını ve tehlikele. 
rini ya§amak suretile hakikt birer A 
wsturalyalı olurlar. 

Ben Awsturalyada bulunduğu
muz müddetçe Aruntalann bu kor. 
roborri ayinlerine iştirak etmeyi 
son derece arzu ediyordum. 

Onun için Doho.Dohoyl ortalığa 
saldım. Onu (Arunta) lara gönder
dim. Bizim Pohua da önce pek çe
kindiği Avusturalyahlara pek ça· 

buk alışmıştı. Heriflerle pandomL boy:\YIP kireÇle resimler yaparak 
ma oynar gibi işaretlerle mükem.. Melanezya yerlilerine benzettiğimiz 
mel de konuşmayı beceriyordu. O- 4 tayfa - ki en iri yan adamlarım -
nun için Pohuayı da Doho-Doho ile dı • Tepeden tırnağa müsellroı ol. 
beraber gönderdim. duldan i~n zavallı Doho-Dobo ve 

Ben sahilde gemide kaldığım bir Pohuayı Arunta!ara biftek ziyafeti 
hafta zarfında Doho.Doho ile Po- olmaktan kurtarmışlar. Fakat bu. 
hua Arur.talann yanında kalmışlar. nun için Doho·Doho ve PQhuanm 
cmlarla dcstluk peyda etmişler, kar üzerine atılan Aruntalann bir ka. 
~~Iik kwmuşlardı. Zavallı adam. çını tabanca ile yaralamağa mecbur 
tarın Aruntalara misafirlikleri ve kalmışlardı. 

iM anlatabilmeleri şüphesiz pek ko- O vakit A.'1.lntalann reisi hem son 
lay olmadı. Fak~t .her iki~le Arun· derece ürkmüş, hem de gerek kendi. 
talara gönder~ı~ım hedıyeler bu sinin çok yemekten ileri gelen ra· 
dostluğun teessusunde bermutat ga. hatsızhğıru, gerek tabancayla yara. 
. et büyük bir rol oynadılar! .. Bu tanların yaralarım kolayca teda\i 
hediyeleıde Avusturalyalılann lez. edebildikleri için bizimkilerle tekrar 
zetle yedweri sabun, istakoz ve mid dost olmağa mecbur olmuştu!. 
y~ kon~rveleri, §eker ve tütünden 
ibaretti!. • Doho·Do~1onun başta bulunduğu 

Arunta kabilesinin reisi ömründe 
ilk defa gördüğü muz ve yemiş ko
kulu ren.l{ renk şekerlere dayanama
yıp sab•tnlarla birlikte birdenbire 
o kadar çok yemiştı ki adam derhal 
hastala:-ımı~tı. Reisin vücudundan 
boşanmaya. kalıp kalıp yediği sa· 
bunlar !(öpüre köpüre ağzından ge. 
risin geri dışarıya fışkırmaya ba~ 
lad1ğmı görünce rei~ Doho-Doho ve 
Pohuamn kendisini zehirlediklerini 
zannetmi§. adamlarına her ikisini 
de yakalayıp yakmaları emrini ver
mi~ti !. Fakat hediyeleri taşunak 

bahanesile vücutlarını kömür isile 

bu küçük sefaret heyetim bu suret. 
le dostluklarım ilerletmeğe muvaf. 
fak olduktan sonra Aruntalarm ya
nına misafir olarak ben de gidebil
dım. Tabii gene mitsellah olarak ve 
her ihtimale karşı yanıma 3-5 tay. 
fa daha alarak ... 

Zira Avusturalyada, bilhassa ilk 
seferinde sahil boylarında dolaştığı. 
mız müçldetçe, evvelce de söyledi· 
ğim gibi Avusturalyalılann bilhas. 
sa avcılıkta gayet kurnaz ve son 
derece merhametsiz olduklarını öğ. 
reruniş bulunuyordum. 

ı_K_•_z_•• __ G_ö_ı_g_e ___ H_A_B_E_R_'_l_N __ R_E_s __ ıM __ L_ı __ z_A_e_ı_r_A __ R_o_M_A_N_ı _: __ ıs_a_ı 

Koca yılanları, timsahları ve son 
derece Kurnaz ve çevik olan kangu
ruları t~n dü~ünnekte fevkala.. 
de maharet edinmiş olan bu insan
lara karşı kendimizi heran gözet. 
mek, peııçeierine düşmekten korun. 
mak için heran uyanık bulurunak 
zaruriydi! .. Benim de götürdüğüm 
hediyeler fevkalade makbule· geçti 
ve hatta Aruııtalılar muteber misa· 
firlerine yaptıkları gibi resmi şekil. 
de dansederek merasimle kabul et· 
tikleri halcie A vusturalyalılann ya. 
kından bildiğim nankörlükleri hak. 
kında karıaatim bütün bu alayişe 
\e nümayişlere hiçbir suretle itimat 
edemememi mucip oluyordu. Zira, 
Aruntalar bu parlak ihtiram resmi 
geçidini ayağile gelmiş insan büyük 
lüğündeki bifteklere yapmış olabi· 
lirdi! .. 
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V"1Pv11Llf 
İNdıLTEllE 

vı: 
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MıY/M _.J Arun~lara gelmeden evvel hazır 

bwunduğum Bora ayinlerinde, va. 
kia, insan eti yenilmediğini görmüş 
tüm. Fakat Aruntalann meşhur ve 
e rarengiz Korroborri ayinlerinde 
de insan eti yenilip yenilmediğini 
bilmiyorduk. lki hafta süren böy· 
le coşkun, taşkın ve hertürlü reza. 
ilin irtikap olunduğu bir ayinde in. 
san eti ziyafE'tlerinin hazfolunabi· 
ecei:rine ;>ek aklım da yatmıyordu. 

Hiç şi.ıphe etmiyordum ki Arunta 
!arın reisi ve kabile adamları bizim 
Korrobo:ri ayinlerini gönnek için 
~diğim!zi bilselerdi hiç §Üphesiz 
bize harp açarlardı!.. Zira bu ayin 
onların ::ıezdinde en mukaddes a. 
yindi. (Devamı "ar) 
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101 Defa ölüme 
meydan okuyan adanı 

HABER'İN T ARIHİ ROM ANI . 3 7 Yazan : M ıuızaıil'fe ır M l!dJ ll'iı ıu:n n "M.üsyö iskelet bugün Nevyorkun 
en enteresan simasıdır 

Osmanlılar ile Karamanlılar arasında "Bugün diln)anmcn enteresan liğiııegötürdülerveorndabln1~ 
rekoruna sahip bulunun kimdir,, di. nasihat verdikten sonra tekrar ı&~ 

h e h b l ye sorarlarsa hiç tereddüt etmeden ll\"erdilcr. l"nk~t Novak ynşa.ıtıll gayet Unrlzane 71>"1 u are e e ]J• (Müsyö lskelct) diyebilirsiniz. istemiyordu. 1t 
~- 1 1. :J BütUn Nevyork halkı, Brodunym Aynı gün, tren yoluna gidere 

h 
havsalanın almıyacağı şekilde ö - Viyana ekspresinin geçeceği raY1'' . . t . f dt Zu Ur 1; ım ış ır IUmü mağlup etmiş olan (Müsyö 1s- rın üzerinı:ı yattı. Fakat buse er 

\..J I kcleti) seyrctmi) e ko~maktadır. taliin garip bir cilvesi iskelet ad·ai~ 
il ili U · b 1~ • b. d · t' h t 1 d"kt · f k 1 • ö- d. 1 b' · d b kl d 1 t t Bu adnmın nsıl ismi tnbii (Miısyö mın minimini \'Ücudunu lokoırotif ve y z e s"ne aznme nın en :ı. u. ır ıı.sır a ıs ıra n ey e ı en sonı n 1 mcnın mu va ı o acagını gren ı \'C e ır ıra e e cmr en ca v e e -

1 
kltr ıı 

noktasında tevakkuf etm~tir. sekfainci asır evallinde sultan Os- derhal kuvvetlerinin başına geçerek miı:ılcrdi iskelet) değildir. .Mf'mlekcti ohm I tomponunn taktı ve tekcı c 
On yedinci u•rm hitamından bir man namına nisbetle devleti ôımıa- harekata b~Jadı. BlrkaÇ dakika içinde köy ün her ~facarlstnndaki nüfus kütüğündl' :ıltınn Gitmekten korudu. 

S:!ne evvel akdedilen Karloviç mua- niye teessUs eylemiııtir. Samsa çavuşu bUtUn bu havaliyi tnrafmdan alevler ylikscldi. Köy Aleksnndr Novak diye kayıtlı bu -1 
hcdcslnl mül.eakip kemali sliratle Peygamberden sonra Uçüncü ha- karış kanş bilen biri idi. Osman onu yanıyor! 1 lunan bu ı;nrlp insan iki cihetten 
zevale yüz tutmu!I ve on sekizinci lifr Oıımandanbcri bu isimle memn- bir kılavuz gibi ) anma alarak s eher Ve ele geçenler kılıçtan geçirildi_ lola) 1 şöhret kaznnmıştır. l 
asır e\•asılında akdolunaıı Kaynarca !iki islil.miyede hiç bir hüklimdar \•aktinde bin beş yiız SÜ\ nri ile Sn- lı:r. N'ovak dünyanın en zayıf adamı_ 
muahedesi bu devletin atisi hakkın- görülmemişti. knryayı aııdı. Osman, köyü imha edeı·ck Har. dır. 
da artık hiç bir . üphe bırakmamı~- Hallfei mUşarllnileyhin meşhuru Sorgun kô) lüleri, bu bir muazzam mankayayn geldi. ırnsc Milıal da lıir Ve l\"ovnk düzilnelerle defa in ti · 
tır. !lem olan an ve şöhret ve fütuha- çiğ gibi ) ürüyen kuvvet karııısında gece misafir kalarnk Karacahisara hara teşebblis ettiği halde akıl ve 

On üçüncü asrın ninhayetine doğ. tının yedi yüz ene sonra l~rtuğru- tutunamıyacaklannı nnlıyarnk sam- döndü. Binlerce esir aldılar, gani • hafsalnnın almıyacağı şekilde ö -
ru yani birinci ehli salip ordusunun lun oğlu ile sülalesi tarafından daha sa çavuşu yoJile istiman eltiler. metin haddü hesabı yoktu. lilmden kurtulmuştur. 
Kudüsü zaptından üç yüz sene sonra ziyade bir şevketle zühur edeceğine Osman durmadan ilerliyordu. Kö- Ve böylece ~·eni zafer de Selçuk Budapeşte polisinin kayıtlarına 
mnlıvolan devleti Selçukiye enka - Osman i!rmi alamet idi. ye bir kumandanını bir az kuvvetle hükümdanna iblağ edildi. Selçuk göre, No,·ak tam lOl defa intihara 
zından devleti Osmaniyenin tees üsü Elesmau yenzllü minesııcma (2) bırakarak (Taraklı yenicesi) üzeri- hükümdarı da 1.aten Osmandnn baı; teşebbüıı etmiş, bir adamdır. Bu te
esnaııında Avrupa ve Asyada büyük mealine tevfikan müslilmanlar iılm- ne saldırdılar. ka hiç bir şey beklemiyordu. O da şebbüsler esnasında iskelet adam, 
vnkayl zuhUr etmistir. lerin tarih ve mana cihetinden uğur- Burnda çok hunrizane bir harp çok iyi biliyordu ki Osman ordulnn nkln gelebilecek h!'r çareye baş 

Devletleri lzmihlile yüz tutan Mo- j lanna mutekkittirler. olmaktan Osman kuvvetleri de ken- nereye savlet etselC"r mutlaka zafer 1 vurmuş, zehir içmiı;, kendini suya ı 
ğollar hiicum ettikleri Suriyenin her Osman kelimesi kemik kırıcı ma- dilerini kurtarnmadılnr. Taraklı vnrdı. atmış, ha,·agnzi ile boğulmak iste
tarafını nehp ve tahrip etmi lerdir. nasına olduğundan balada beyan o- YenJceliler, kendilerini müdafna i- Arlık Hakan Osman müsterihti. miş , tabanca kullanmış, ateşi tecrü. 
Almanynda gayet 3lddetli hareketi lunan azamet ve cesaret flkrlne ka- çin silahlara sarılmı!!lardı, ama, hiç Bir müddet istirahat ederek Mal be etmiş ve daha hinbir çareye baş. 
arzlar vukubulmuştur. viyyen merbuttur. Osman kuv\•etleri önüne durulabilir Hatunile bafjbaşa kalmak istiyordu. \•urmuş, fakat ölüm bir tür!U ken-

Anadoluda devleti Selçukiye ara- Kadim Mı.sırlılardan şimdilere ka- mi ': Nihayet yaşamak onun da hakkı disini bu dUnyadan almamıştır. No\':ı.k, bu işinden de lıirk"ç yıı.r" 
zisini taksim eden sülalelerin en kuv dar şarkta hükümdarlığın timsall Osman haykırdı : idi. Kısa bir müddet içinde çok bü- Hatt.fı. denebilir ki, o hayatını so. ve bere ile yakasmı sıyırmıştı. 
vetlilerl olan Osmanlılar ilP Kara- canlı hayvanları yemeğe t~nezzill ı - Bire sağ tek can komayın. vük iı:::Jer görmilştU ve yorulmuştu. na erdirmek isterken, tnll kendisine Üç gün sonra, küçük adanı tll 
manlıl:ır arasında gayet hunrizune etmiyerek diğerleri tarafından telef Türk oğluna silah çekenin cezası (TJcrnmı tıar) 'yeni bir hayat yolu açmıştır. müthiş bir zehir olnn Siyanün c10 
muharebeler zuhur etmiştir. edilmiş olanların kemiklerile taay- ölUmdUr. Şehirde taş taş Uzerinde ı Sefaletten kendini ~ldürmek. i.!ti: potas içti. Koca bir fili bile muha1'· 

Avrupada birinci Jiibile (1) mi _ yüş eylediğinden kemik k111cı husu- kalmıyacak ! j (1) fü li enellk ömiir, memuriyet, yen Budapeştenin işsız makınıstı, kak ölüme sürükliyecek ku\-vcttt~1 

!adın on üçüncü asrı nihayetinde ııI namile yadolunan hüma kuşudur. VP. filhakika süvariler, arkada§ _ teeh iilıll'n dolayı icra edilt>n me ra- I bugün gı.inde 100 dolar kazanan bil. bu zehir, kliçüeUk ndamı ancak l~ 
icra edilmiş ve hicretin ) edinci asn Türk tarihinin en kadim zamanın- }arından şehit olnnları görünce :ıa- s im. yük ,.e profesyonel bir arfüt olmuş. gün hastanede tedavi olacak kadar 
nihayetinde tarihi llhanı Asy11.ya da da sayd ve 3ikftrda buldukları yayı ten kendilerini kaybetmişler ve böy ('.?) Adlar semıulıın ırı :ı zll olurlar. tur. Ve bütün yaptığı iş de, sırka hasta etti. 
hil olmuı;tur. üı:e taksim eyliyen Oğuz Hanın UÇ' vücudunu tam bir iskelet halinde J.'akat o, hastnneden çıktığı gUl1• 
Osmanlı mü\·errihleri Asva ve Av- oğluna Bozoklar namı verilmişti. Çapraz en lence : gösteren siyah bir mayo giyerek odasına döner dönmez kendini astı 

J ~ Yukardan aşağı : 
rupa tarihlerinde meşhur olan şu te- Sultan Osmanın sülalesi bu Uç sahneye çıkmak ve pek garip bir J garip değil mi, bu sefer de ip koP' 

l - Alamet - birden büyük. 2 - 1 b! ·· k · c k ' sadüfü vaknyle dikkat ettikleri gibi biraderin en büyüğü ol n Gökhana ses e raz şarkı soyleme tır .• _.ar t- lu. ~ ' 
sultan Osmanın asnn iptidasında menııuptur. Bunlar ya~' kırdıkları 10 Çiftçi aleti • Ekmeğin yanına ko· sının nağmelerini asağı yukarı şö.y,., iskelet adam bundan sonra sc1'iS ~ 
teessüs eden s:ı1lanalile bu saltanat gibi :ı.hlfılı da kalelerlı hisarları kır- • nan, 3 - Ticarette malı malla ede. le teı~cümr et'P'le~. ,k,abildir. , ı. f. 

1 
~ün başka bir teııebbüs yapmadllıı 

"" süliılenin taşımakta olduklan is- mışlardır. ' ı mc - baht, 4 - Kabile (öz türkçe) Oliimü ~·iiz defa aradım brn,. oturdu. \ 'c nihayet !Sekizinci g~ 
me fevkalflde lıir ehemmiyet verir- Şarklıların kuşlar arasında kemik 3 - Elcezirenin eski Türk ulusların- Trnlalaln... havagazl musluklarını açarak yauı· 
ler. Hicretin birinci nsrından yedin- kıran HUmaya verdikleri alfı.lm sal- it dan biri, 5 - Biiyükler - bir edat , Faka t öliimdC'n dalın kU\' etli ğına yattı Sabahleyin bUtUn bir a· 
ci asrı nihayetine kadar her nsır ip- tanat ve kU\·veti hümayun kelimesi- 5 G - Bir nevi kabuklu yemiş (Şeker imisim h<·n. ileyi öldür.ecck kadar havngazi ) ut• 
tidası lsldmiyet ulemine büyük te- ne nakledilerek Asya ıtkvamı meya- (> lemsi pek makbuldür). 7 - Düşür. Tralalalıı... muş olan Novakı, sapsağlam buJdll· 
sir icra eylemi!:! bir bilkUmdarıu •ıı.1- nelerinde !1Ulıi.lei Ali Osmana aler 7 ıne - bir Avrupalı adı (l 'lanbulıı YenidUn)'ada karlı \'e parlak bir l lar. 
tana tile maruftur. olmuştur .. , 3 mu:ızıam biı sirk getiren adam). 8 meslek hayatına atılmış olan Mile- Bu garip adam, niha) et tabancıı· 
Birinci asırda dini isliımın müessisi Oıımanıo Karaeıı.hisan ~le geçit- 9 _ ltaly:ınm meşhur şehirlerinden İ yö >:le.ksandr Novakın, nnc~k ~31 ~ yı da tecrübe etti. Fakat k:ıltiıı: 
peygamber ziihur etmiş Osmanlı mü mesi, Tekfurları büsbütün çileden biri, 9 Silahla bir spor, demir santımetre boyunda \'C 31 kılo agn·. sıktığı kurşun onu öldürmedi. ynl 
verrihlerinin hülefayı Emeviyenin çıkarmıştı. Tekfurlar için hiç olmaz Soldan sağa: j ... Jeri ,·apan 10 _ Bir nevi kuma.: j ıığında bir vücudu ,·ardır. nız yartıladı. 
en adil olarak vasfettikleri Ömer sa bir tek ümit vardı . O da kaleleıi • · ' "I İskelet adam, büyUk bir m;ıvnf. Budaııeatc polisinde Nornka nl1 

1 - \'akit ve Haber gazeteleri- - su, " 
binAbdülii.ziz ikinci, ulum ve Cünun Oııman kuvvetlerinin a~amnz bulun. . .. h 

1
. [ t v f k fakıyet!!izliğe ve talisizliğe uğrama- 101 intihar v:ıkasının kayıtlı buJuıı· 

11 .• d. il Jb k' o K nın ~o ret ı o ogr..ı ı;ı ı - ) eme ' 1 2 3 5 ' 7 8 9 10 d ı ı t d d dt s:ı.hibi olmakla iştihıır eyliyen El • ması tese ısıy ı. a u ı sman n ·> • • l an ı>vve ınya ın an memnun u. I duğunu yazmıştık. 88 ve 89 ncu • 
1 . f th .1 b .. ·tı . d ~ - Taharrı - dı\ arcı arın harcı, ~ 8 . .. . . k 1 k . l't memun üçüncü, Afrikada hilafeti Fa raca usarını e ı e u umı erı e · . , ır gun ış!!ız ve aç a ınca artı ın falarda Novak kendiEiııi pPtro 

,.~ b h t. b 1 d :l- Hak.eden,4 -Vukua getır. " t'h k d' B d t . dt 
tımiyenin müessisi olan ı.;beydullah E'r ava e mış u unuyor u. . . . . . ~ ı ara nrar \'er ı ve 11 apeş enın yakmak istemiş, il<i keı·('sin ;e 
Mehdi dördüncü asrı hicri iptldala- Tekfurlar bundan ~onra büslıü- me - aynı kelıme - hır edat (ıçınde 3 meşhur köpıillrıl'inden birini" gide - bütün vUcudu cnnh bir meşal g.b1 

rmcla hUkümdar olmuıılnrdır. tUn elele vermeğe mecbur kaldılar. mana ına)' 5 - Kötülemek, 6 - rek kendini Tunanın mavi sularına alevler içinde kaldığı halde, nncııl: 
Beyaz _ işaret (()z türkçe), 7 -

Hillefayı AbbnslyPden en sonra ifa.kan Osman Sakarya nehrinin attr. vücudunda birkaç haftada iyilcı;e • 
icrayı saltı.mat eyli) en Kadiri Blllfı.. şimalinde ki araziye akın niyetinde Bundan sonra - Askerlikte terbiye. Fakat tesadüfe bakın ki, tam bu cek yanık yerleri kalarak bundan d~ 
hın kırk seneden ibaret olan salta- idi. 8 - Verme - oda (frenkçe)' 9 - 1 sı rada, onun düştUğil yerden kum kurtulmuştur. 
natı be~inci asrın biıinci senesile Yine I\öııe Mihnlle meşveret eden Vücudumuzu örten tüylerden biri - 8 yük!U bir mavna geçiyordu Vfl No. lııln en gaıip taraflarından birİ 
müsavi iki kısma tefrik olunmuş ve h kan bu savaşında Sarıkaya yolilc lııa!lma (öz türkçe), 10 - Ayni za. vak yumuşak kumların üzerine yu. de, ralnız Novakın d~.vn, kız kardC-
altıncı nsır iptidasında ise bUtun Beştaş köyUne gitmenin ve oradan manda doğan iki çocuk ~ bir nevi 

9 varlaııd ı . Bir yeri incinmedi bile!,. -;inin de kendisi ~lbi ölüme karşı dil· 

ı;ark Cengiz Handan titredikten ve Sorgun kaf'Hısında Sakaryayı geç- beyaz zehir, Kendisini hemen polis konıl!rır - ( Df!1'arııı ıı. uncn/Jl) 

HABER'in Edebi Romanı r;ahalamı)ı . 1 ve~·ahut ondan cesaret almak isti-
Şimdi karşı kar,. ıya geldikleri şu yen bir hamle ile Cav:ı. karı mm 

dakikada o kadar hazırlanmağa uğ. 1 elini tutmuştu Şimdi onun elini, 
raJığı halde birdenbire böyle ma-

1 
hafif, hafif avucu içinde sıkıyor. 

ne\i bir paı~iğe uğrayı~ına hayret Sanki bu işaretle ona: 
etrnekten kendini alamıyordu. "- Buraday ım, senin yanı nda. 

O bu kar~ıla~ı~ın muhakkak ve ic- yrm, senin kocanım beraberiz, on
tinabı kabil iz olduğunu bitiyordu. dan korkma!., demek i tirordu. 

1 Fakat şimdi kendisini bu tapılacak 1 Fakat bir oumuzu çarpık bu çir
k::ıdar güzel kadının kar,.ı ında bu-

1 
kin ve alil kız için, bu muhteşem 

!unca, onunla hayatta karşıla~ma. güzellikten korkmamağa imkan var 
..; ı bir daha mukadder değılmiş ka· mıydı? 

dar. bu teı.ıadüf, onun üzerinde u. ı ~uurla çizgilerini bulmuş kadar 
1 
mulmaz \e beklenilmez bir .,iirpriz me\'zun bu \'Ücudile, bu incecik en-
te iri yapmıştı. 1 damile bu ahenktar yiiriiyüşile. bu 

Nef-,ine Mkim olmak için göster. zümrüt rengi gözlerile bu platin 
d•ği bütün gayrete rağmen, kalbinin rePgi saçları kızıl dudakları \ e fil_ 
müthi-:; surette çarpt ığını duyuyor- di~i bir o~·ınaya benziyen profilile 
du. 1 güzeller güzeli olan b •.ı!-:.adınla, bü 

3 7 - 1 Dizleri bükülecek kadar kuvvet. tün hayatınca na:sıl milcadele ede-
jzdı. Heyecanım belli edecek olur- ce1\ti? Na"ıl mücadele edebikcekti? 

Fakat bütün bu duğün hazırlık- a bunun ne kadar fena olduğunu, Bu sakat 'e alil vücudile bu güzel 
!arı yapılırken, l.üçük Saffet büyük ne bi.ıyük bir dedikoduya ehcb iyet erkeği, bu gi.izel kadının pençe in· 
IJ"r korku içinde duğun günli Cavi. \ereceğini hiliyordu. Onun için ta. den na ı l kurtarabilecekti . 
,r 1 kendi iııın, 'e Ke\ erin a~ ni bii hafıni bozmak i temi yordu. En 

1 
Korkuyordu. 

\erde bulunaca:,ı.ırı, ka~~ıla~<·ı.:ak. ufa:;: bir tc!aş 'e şa5kınlık gö ter- Onu gördliğli ~u dakikadanberı 
18'1 '2&kikth"1 dü~nmfi~tü. m ·\t~n bile kendini men'e çalı':'ı)or yeşil kedi gözlcrilc kendine doğru 

O d:ıkika:lan muth•-: ko· kmu~tu du. yakla~tığı dakikadan'>eri ölecek ka. 
l"akat o dakikanın butirn kötu ihti· Kapı açılıp Ke,·ser içeri girdi- dar. kaçacak kadar korkuyordu. 
m:ıllerıne kendi ini hazırlamağa . ğindenberi Saffete cesaret vermek Ağlamak ihtiyacı hissediyordu. 

:-·-. .. .J .··"~ "'ı 

Gelinlik elbi..,elerini yıı tar.ık üze· 
1 
~mda manen eriyen bu bedbaht kı. ilıliyacile tutuşan eli birihirinin 

rinden çıkarmak: "Hayır .. Ben sev zın azabına karşı miithi~ bir merh?. ·;ucu içinde birlesmiş!erdi . 
giye layık değilim biliyorum. al o. met his.ediyordu. tkbi de aldıkları terbh·enin .:a'1 i . ' mı.. Onu al.. ikiniz biribirinize uy Onunla nişanlanmağa karar \'er· teliği içinde biribirlerine bu nt' 1 ~t 
gunsunuz ... Aranıza girmeğe, paran. dikleri gündenberi birinci defa ola. ıırsatiarda söylemime i mutat olat1 

olduğu, zengin olduğum için her is.1 rak ona karşı yakın ,.e do.t bir dur nezaket cümle' erini ır.ihaniki bir t• 

tediğim şeyi satın al.mağa iktidarır.. gu duyuyordu. adt> il~ t.:krarlıyorlardı. 
olduğu için aranıza girmeğe hakkın. Birinci defa olarak kendisini o. Oh teşekkürler ederim ef ell· 
yok! .. ,. diye bağıra, bağıra kaçmak 

1 

nun tarafında hissediyor. Bu garir Jim. Ge:miyece:.:siniz zannettik .. 
istiyordu. merhamet onu karısının cephe.im ::;ecıktiniz .. Pek üzüldük .. 
Hayır, bütün sen·etinc, servetinin geçiriyordu. Ve in ... iyaki bir hareket· Şi nC:ı hıribirledne daha yakındall .ı 

'erdiği bütün hodpe~eııtliğine rağ- le: onun elini tutlu~u zaman Ye şım. ·xıkıyorlardı. 
1 

1 

ml"n onun önünde dize gelmek bu 
1 
di bu <'li okşarken şimdiye kadar ' b· 

1 Şi:nc!i. ~affetin elini bırakan Ke'' L~1 

yeşil ti.illeri öperek yah•armak isti.

1 

biran bile hi~ etmemiş olduğu bu !<\! 
;er, güzel elini bir güwrcin kanad1 t . 

yordu: filmle bu birlik \'e bağlılık fikrile • ~ 
'rnfifliğile ca,·ide uzatıyordu. ,. 

"Bana acı, benimle uğraşma.. hareket ediyordu. 
Git!.. Bizi bırak git. .. O kadar gü· • • ~affet gözlerini koca-.mm yüzuııt ~ t 
zcl<:in ki ~en ~enin için saadet dün. - Çok büyiik <:aadetler dilerim 'rnldınnağa ce~aret l'demiyorclu. O 
yanın her yerinde bulunur.. Ke,•ser bu .özü ;ciyl<>rken hiç :uın Kev ere na ıl bir takıc.'a b~·~:ı· 

Fakat kendi.!>i için... titremiyen esini bir başkasının .:e ı ::ağım görmeğe taham.'llulG yoktıl ~ 
C~tizel olmak için bütlin ~er,·eti- gibi uzak \'e yabancı bulmu5tu. Ke,·serin elinin miillıiş hararetirı 

ni feda etmeğe, sokaklarda kalma. Çok saadetler dilerim! :Iuymuş ve şimdi ondan aynlmış o· 'i 
ğa . dilenmeğe razıydı .. I Ier şeye ra· Bu söz. bu yalancı ve hiç samimi 'an eli beyaz dU\ ağının bir yeritı' 1l) 

zıydı .. Şu omu:rnndaki çıkıntısı ol. olmıyan cümle, bir salon kadını· val~alamış onu eıiyordu. Gözü l~ı'!' 
masaydı! \'e yüzü ... güzel Ke,ı::er nm, sahte o~mağa alışmış 1i anın. ·e:-in ~ö::ünd~ydi. 
:ibi. Kevser kadar güzel ol aydı! dan en dürü t, en içteıı ge'en ve er Bu hir çift zi.imrüt gözün ş:r:i..ıı 

Bu güzellik, onu kahrediyordu. nazik bir te:nenni tonunda çıkmı~ 'wcac.ma en müt'ıi~ bakıc.larile ha~· 
CaYit, karnnm. anıçları içinde tı: '"·ğım hİs'"ejir~rdu. 

soğuyan, tt'rliyen elini hafif. hafif - Çok biiyük ı.:aadetler dilerim 1 (Devamı rar) 

sıkıyor ve Kc\·serin güzelliği karşı- l ki kadının biribirini parçalamak 
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-21 - Nakleden : lF. C:<a 
,.Urlonır .. 1 .... • gu erek mukabele etti: 

O halde fit olduk ...... ır · 
sir. de kani değil misiniz? ~e için matör polis hafi) eliği ) apmak ar. 
boyle da,·ramrorsunuz? zusuna muhalefet et:niş olmakla 

ftr . ~r sualime cevap vermek is· 
nıisıniz? Furlon~ omuz silkti: 

beraber onun muvaffakiyetlerile iç. 
ten içe iftihar duymağa b~larnıştı. Zamanı g 

'13 ...._ S'U)'urun, sorun. - !\l!inakaşa neye yarar? Ilana 
bt:ız ır Peter bana orada rastladı- itimat etmi~or.unuz. 
~ ı biliyor mu? 
~ liayır. - Üzülmeyin. Size resimli kart 

...._"" postallar ~·ollarım! Hem emin olun 
~Urı ~kkür ederim • k" J ı L d d 

t 
long hir . ı çağnhr çaf;rı maz on raya ö-

eııç k :ır ce\·ap vermeyınce necegim. 
·ız sordu: 

._ 11.T 

!ır>Jc 
1 
''e düşündüğünüzü bilmeği 
sterdim 

...... ~ d~ :. . .. 
~ e uşuneyım? Ben sızı "Ak. 
ı l>o-t ~tııa ası.,nda namuslu ye yazi. 
~. ~·bir katibe sıfatile tanımış
~ b ınayete dair görüşmek iste· 
~ı 'ı ana "budala,, dediniz. Sonra 
tıtCe e?.a ~öhretli bir ne\'İ batakha. 
~ Ç~nlı delikanlı kıyafetinde gör. 

~~e~i sabah suallerimdcn 
&u:ııa ' •Çın ortadan kayboldunuz. 

r-.ı na~ıl bir mana \'erevim' 
' l~ğer bit enı'z . . ...._ B . ... 

' elkı de sizin c:andığınızdan 
1 ı. Çok Şeyler bilivorum. 
rl\ııd· • . ı: ....... 

...._' e biliyorsunuz? 
~Uz ~ademki benden çekiniyorsu· 
~ne diye ize söylir yim? 

~ O . halde bildiklerinizi polis 
Urluğüne haber \ermekten sizi 

...._ l':lenediyor? 

r ~~-~im bileceğim iş; elbet 
...._ U\!bı var. 

ııı 1•
8enim de öyle ... Siz Pcttigre· 
~arr 

Bana bir dakika müsaade, siz 
kah\'enizi içerken yiizümün pudra. 
sını tazeliyeyim 

Furlongu yalnız bırakarak Ye::ıti
yere gitti. Birkaç dakika sonra 
l\letrdotel katlanmı~ küçük bir ka. 
ğıt getirip bıraktı. Furlong, bu ka
ğıdı açtı \'e kurşun kalemle karalan 
mış şu satırları okudu: 

Nazik riaretiniz :çi11 teşekkürler. 

Bil kadar tmi olarak sizi terkettiğim 
için beni mazm görüniiz. Fakat a. 
ramızda münakaşa beyhudedir. ıtl· 
lı1lıa1smarlad1k. 

A. F. 

xv 

Furlong evine döndüğü zaman 
fe\•kalade hiddetliydi. Farrenc oy. 
nadığı oyundan dolayı çok kızmış· 
tr. Ayni zamanda, onu söylctmeğe 
muvaffak olamadığı için kendisine 
de kızmaktaydı, "bu ne beceriksiz. 
lik!., diyordu. 

tl'tj ı ıni arıyorsunuz. ben de 
~i ~Yansı kurtarrr.:ik için ayni Hizmetçisini çağırarak sordu: 

; 1-'ıırtPznağa çalışıyorum. - l\I. Doyl telefon etti mi? 
.i:ı tong, muhatabını şaşırtmak 

• en....ı - Hayır efendim . 
, ~"~;en inme bir ual sordu: 
~ cttıgrc\ in katilinin kim ol. Aklına gelen bir fikir üzerine he· 

' c u bilmiyor musunuz? men telefona sarıldı \'e bir klübü a. 
1
' t~ erıç kız cevap \'ermeden önce te· radr. Babası bu saatte muhakkak o· 
' llt etti: rada olacaktı. 

t ~erecıen 'bileyim? - Lord Rodakrla görü~mek isti. 
lıtiQng gene bir b!öf yaptı: yorum. 

, Sız söylemeyin, zarar yok. Biraz sonra telefonda ihtiyar 
r ller.dcn bu kadar şüphe etti· lordun sesi duyuldu: 
~ rt•• 
lo tıOre ne diye beni tevkif ettir. - Allo. Kim arıyor? 
, ~ıınuz? kaçabilirim. - Benim baba. Rahatsız ettiğim 

;ı_..,, ~Çsanız da ben sizi gene bu· için beni affet. 
~ fa.kat henüz sırası değil.. - Özür dilediğine göre bahse gL 
h enı göz hapsine almalarını rerim ki gene polis hafiyeliği mcra-

llıi:l~e polis dostlarınıza tavsiye kın dolayısile mah1mat almak için 
~ 1nizdir? 

ııı;?l~s dostla~m ı;iz!nle meşgul 
ıt t:ııi ıçın benim ta\•siyelerimi bek 

t- }'ortar 
ıı· r • 
t• : atren titredi. Furiong devam et· 

a:r 1-'ena bir çıkmaza girdiniz mis 

~ ~· l(omi er Ridin hakkınızda 
~i ll~ündüğünü bilmiyorum ama 
ııı tna um sanmadığına da emi. 

d~ ._: 
13eni korkutmak i tiyor~unuz? 

ırı ~ tlayır. Sizi korkutmak için bu 
c· tctk bir şeyin kafi gelmiyeccği· 

t()ktan biliyorum. Sizi yalnız da. 

Ilı ltıaJt.uJ düşünceli görmek ister 
,'Açık söyliyeyim: Eğer masum 
•Z \• • k 
~· J anı anun nazarında suç sa. 

beni arıyorsun. 
Eı;;ki diplomat böyle c:()ylemek \'e 

ilk zamanlarda küçük oğlunun a· 
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Furlong konuştu: 

- Hakkınız \ar, siı l..:n bir malu· 
mat almak istiyordum. Ge;en ak· 
~am Van~ ifminde ihtiyar bir Çinli 
ile tanı~tım. Çinde ir.::paratorluk 
olduğu sıralarda, söyle<. iği ne göre, 
:-.tandaren imiş. Ken<l!sini hatırlı. 

yabileceğinizi sanmıyor ama ben 
sizin şayanı hayret haf·1a kudretini 
zi bildiğim için sordun •. 

Lord Hodakr filhak·:.:ı çok kuv. 
\'etli bir hafızaya malikli ve bu yü· 
züne ka~ı söylenilince çok memnun 

olurdu. 

- Vang mı? diye soylendi. Bir 
dakika oğlum .. Vang? ... hatırladım. 
Evet, rnktile memlekctir.de mühim 
bir şahsiyetti. Kendisi.c tanı~mış 

tını. Fakat senelerdenlıet ı görme. 
dim. Bu adama dair ı 1e gibi malf1. 

mat istiyorsun? 

- Sizi tanıdığını sorl~i;ti, bu
nun yalan olup olmadığını öğren. 
mek istedim. Namu:,lu hır adamdır 
öyle mi? 

- EYet. Fakat dikkat et. Çinli • 
ler \'C Japonlar pek brllı olmazlar, 
onların kendilerine göre ahlak kai· 
deleri Yardır. Bu adamın düşmanım 
olacağı yerde dostum cı!masını ter. 
cih ederim. Ne yapıyor şimdi? 

- Londrada otururyor. Siya. 
~ti terkettiğini söyledi. 

- Daha doğrusu sipsct onu terk 
etti. lhtiliı.lden sağ k.ıı tulduğuna 
bir yiyip bin şükretsir.. Ba~ka bir 

soracağın yar mı? 

(Ilaş t:ırıırı tliinkü ııii h:ıtl:ı) 

Onun yüzüne bakmak cesareti 
ni kendimde bulamıyordum. Bo
ğazımın kuruduğunu hissediyor • 
dum. Fakat cesaretim ıztırabıma 

galip geldi. Onu teselli edecek bir 
kaç söz söyledim . 

- O halde pekala, dedi, eğer 

biraz ümit varsa bu elbette ki da. 
ha iyidir. Yal~ız sizden bir tek 
~ey istiyorum. Öleceğim zaman 
artık zaman:n geldiğini benden 
saklamamanızı, bana öleceğimi 

haber vermenizi ... Bunu çok isti· 
yorum ... Bu belki benim son ar -
zum olacaktır. Bana hakikati söy
liyeceğinizi vaadediniz ..• 

Ona bunu vaa.dettim . 
Onun günden güne ilerliyen 

hastahğile aşkım muvazi olarak 
ilerliyordu. Sevgilimin böyle dere 
ce tderece ölüme yaklaştığını gör • 
mele ve buna mani olamamak ne 
büyük bir azaptı. Avuçlarını el • 
lcrimin arasına bıraktığı veya ye
rinden doğrulmasına yardım et • 
mek için kolunu tuttuğum zaman 
lar kızardığını görüyordum. 

Bir gün ona güzel olduğunu 

söyleme~e cesaret etmiştim. Yüzü 
bir.den heyecanla o kadar kızar • 
mış, gözkapaklarını o kadar sürat 
le açıp kapamıştı ki, bu heyecanın 
nahif bünyesi üzerinde fena te • 
sirler yapabileceğini ıdüşünerek 

korktum ve ondan af diledim. Ce· 
vap vermedi. Yerinden kalktı ve 
titrek bacakları üzerinde pence -
reye doğru yürüdü. Hemen yerim 

_Hayır, baba, çok teşekkür ede- den fırladım, yanına koştum, 

rim. onu tutmak istiyorı:ium. Genç vü. 
cudunun müteşekkir bir hisle ko· 

Furlong telef onu kap?chğı zaman 
. . . d ğ turna yaslandığını hiıosediyordum. 

hizmetçi sının yanına g<'lmış ol u u y.. . .. 1 · b' b k . uzume oy e garıp ır a ışı var 
nu farkcttı. d k' • 1 ı ... 

- Bir mektup efendim. Bir çinli Ne istiyordu? Ona hislerimi an· 
getirdi. latmalı mıy.dım? Ona aşkımı iti • 

:l\1cktubu ahp zarfı yırttı. İçin- raf etmek lazım mıydı? 
den çıkan ince bir kağıda ye)İl mü. Pencereyi açmaklığımı istedi. 
rekkeple şu birkaç satır yazılmış· - Bu gece mehtap çıkacak mı? 
tı. diye sordu. Ona mehtabın kaçta 

(Devamı var) çıkacağını söyledim. Sordu: 
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Çeviren SUAT DERViŞ 
- Gelecek mehtabı da görebi. I bir buse istedim. 

lec:k miyim? içini çekerek sordu: 
Görebileceğini söyledim. Sözü- - Artık ölüyor mıyım? 

ne devam etti: - llayır, diye bağırdım, siz 
- O halele o zaman gelir, beni daimayaşıyacaksın:z, siz b:nim i· 

al r ve bahçeye in.dirirsiniz. Meh· iİmdesiniz; sizi seviyorum ... 
tabı ağaçların arasından seyret - O zaman tebessüm etti: 
mek istiyorum. Ne kadar da gü . - Size zamanı gelclimi diye 
zeldir. Bu akşam çok erken ola · soruyorum. Beni ancak o zaman 
cak. öpebilirsiniz ... 

Onu kollarımın arasındcı sık - Genç kızın yaşamak ümi•:iini kır 
mak ve öpmek için çıldırıyordum. .na:nak için geri çekildim. 

Haftalar geçiyordu. Leonore Bir akşam, her zamanki gibi 
büyük bir sükun içinde sevildiği· yine bu eve geldim. Leonore oda. 
ni hissediyordu. Hayatım onunki. sında yalnızdı. Yanına koştum 

ne bağlı idi. Aşkım bakışlarımdan ve ellerini avuçlarımın içine aldım. 
anlaşılıyorlu. Fakat ona bu aşkı· Her zamankinden daha siyah olan 
mı itirafa cesaret edemiyordum. gözlerinin içinde ıderin, her zaman 
Ona ne söyliyebilirdim? kinden derin bir mana vardı. Yü· 

Ölüm aramızda bekliyordu. Fa· züme sorar gibi bakıyordu. 
kat dünyada kimse bu yavaş ya • Yanında diz çökmüştüm. Elini 
vaş ölüme yaklaşan genç kız ka . omuzuma koy.du. Iztırabım., güç 
dar sevilmemişti. Dünya üzerin.de zaptedebi)diğim bir hrçkmkta ifa· 
aşkın bu kadar temizi naıdir gö • <lesini buldu. 

rülmüştür. O susuyordu. Başımı efmiştim 
Benim için artık hayatta Leo • Elinin avucumun içinde titredi · 

noreden başka kimse mevcut de • ğini hissettim. Açık pencc. 
ğildi. Büyük elemime rağmen içeriye okşayıcı bir rüzgar t.. 

hayat ve aşkı tanımamış olan bu lüyordu. Ona: 
genç 'kıza bütün mevcudiyetimle - Sizi seviyorum, .dcıdim. 
bağlı olmaktan mütevellit bir sa. Başını başıma yaklaştırdı: 

adet içindeydim. Bu kızın beni - Söyleyiniz, dedi, zaman .. 
sevebileceğini ümit edebilir miy· Buse zamanı geldi mi? 
dim ?. Dendin, büyük bir elem içinde, 
Aşkım o kadar saf ve o kadar düşünmeden söz söylemeden sa 

temizdi ki ondan bir buse bile is· ıdece ve sa.dece hakikate bağh ola
temekten korkuyordum. Fakat bu rak dudaklarımı uzattım. O anda 
aşk hikayesinin sonu yaklaşıyor • şuuruma malik değildim. Leonore 
du ve benim de yavaş yavaş sabır başını biraz daha yaklaştırdı ve 
ve tahammülüm bitmek üzereydi. dudaklarını ıcludaklarıma hafifçe 
Ellerini avuçlarımın :çin.de sıkı • dokundurdu. 

yor, saçlarını okşuyorı:lum. Ne söyliyebilirdim ?. Bu buse 
Günün birinde 'kendime hakim bütün yaşadığım hayatı ve kay • 

olamamış ve şezlongun önünde bettiğim sevgiyi hulasa ediyordu. 
diz çökerek başımı dizlerine da • Başımı kddırdığım zaman onu 
yamrştım. O zaman kendim de tekrar şezlonga uzanmıı ve göz • 
farkında olma•dan, uzun müddet !erini kapamış buldum. Susuyor -
zaptedilmiş bir kaynaktan çıkar dum. Eliyle kendisini yalnız bı • 
gibi dudaklarımdan uzun aşk cüm rakmaklığımı işaret etti. Hiç bir 
leleri çıkmağa başladı. Beni büyük şey söylemeden başım önüme e -
bir saadet içinde sakin sakin din- ğilmiş olarak odadan çıktım. Bah 
lcı:ii. Sözlerimi bitirdikten sonra J çeye indim. Ilık rüzgarın altında 
küçücük ellerini tuttum ve ondan ( Lutf rn say/ ayı çeviriniz) 
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- Ne zaman öldürülecek. Siz 
onu söyleyin. 

- Saat ondan evvel değil. On 
buçukta işini bitirmiş olmalı -
sın. Sonra (Sent-Mari.Formuz) 
kilisesinin büyük kapısı önün • 
den geçeceksin. Orada dört ki· 
şiye tesadüf edeceksin. Ben bu 
dört kişinin arasın.da bulunaca • 
ğım. Kcmerimde de sana şimdi 
ver:liğim kadar altın olacak. 

Altiyeri mantosuna büründü .. 
İnmek için merdivenin olduğu 

yere döndü. Fakat Spartivanto, 
başkumandanı bir hareketi ile 
durdurdu ve sordu: 

- Bir şey unuttunuz? 
- Ne?. 
- Adamın ismi?. 
Al ti yeri titredi: 

- İsmini ne yapacaksın?. 
- öldürdüğüm adamın kim 

herhangi bir harekette bulun· 

ıj ~anız, korkacak bir şer yok. 

1 
takdirde .. 

a allidar bir şekilde sw tu. Farren 
ıı ıa ını tablada söndürürken. 
l\ Cümlesini tamamladı: 
Aksi takdirde layık olduğum 

h &örürüm, değil mi? Affeder. 
"1\z ?ı.t. Furlong, ısrarlarınıza rağ· 

- Bilmem söılerimi anlıyor
musunuz?. Anlamadığınıza e. 
minim .. Si.ıe ~unu da söyleye· 
yim ?. Ken:i~mden bahsedecek 
değilim .. Çi!nkü ben hay:ludun, 
katilin birisiyim .. Pek çok in. 
san öldürdüm .. Her tarafım kan
la bulaşık .. Belki bir gün ben de 
bir hançer darbesi altında gebe. 
rip gideceğim. Hatta Venoiiik 
celladı ihtimal şimdiden kafa
mı kesmek için kılıcını bilemcğe 
bile başlamt§tır. Bunu pek tabii 

görüyorum. Binaenaleyh beni 
bu işde hariç tutun. Fakat Ve
nedikte, benim gibi adam öldür
memi~. çalmamış, haydutluk 
etmemiş binlerce insan, kadın 

erkek binlerce aile var ki.. Bun. 
lar geçinebilmek için gece ve 
gündüz bütün mevcudiyetleri ile 
çalışıyorlar, onlar sayesinde Ve
n edik yükseliyor, büyüyor, zen. 

niz gibi ezmek hakkını kendi
nizde görmekle aldanıyorsunuz. 
Başkumandan cenapları, işte 

ben ~imdi bu fakir halk kütlesi 
namına söz söylüyorum .. Bütün 
bu hal~ın yegane ümitleri, ye. 
gcinc tesellileri bir adam üzerin· 
de top:anmıştır. Bu adam da 
Rolan Kandiyanodur.. Rolan 
onlan kurtaracak!. .Çünkü söz 
vermiştir, çünkü vaa.d etmiştir. 
Sizi;ı asi dediğiniz bu adam, 
halka, isyandan kat'i bir ihtiyaç 
mış gibi bahsediyor. Onu gör. 
dükçe kalbim gururla, iftiharla 
kabarıyor. Eğer Rolanı öldüre· 
cek olursam, bana hiç bir fena
lık yapmamış ve binlerce halkı 
yegane ümit ve tesellilerinden 
mahrum bırakırsam, kendimi 
dünyanın en sefil, en alça'l< bir 
mahllıku sayacağım. işte bunun 
için Rolanı öldürmek istemiyo. 
rum, anladınız mı?. 

- Pekala, demek saat onda ... 
Spartivanto kılıcını tekrar çi· 

viye astı ve mantosunu çıkardı. 
- Olivolo adasının neresin • 

de? diye sordu. 

olduğunu muhakkak bilmem 
lazım .. 

- Bilmek mi istiyorsup ?. 
- Mutlaka yoksa eldürmem. 
Altiyeri bir müddet !düşünce

li bir vaziyette kaldı. 

arı ~ ken~im için w. kararlaşt~rdı~ı:n 
takıp cdecegım. Benım ıçın 

b.ııznesi imkan ız olan şerleri si. 
e'' 1ldirirsem her şeyi altüst etme· 
ad11 eıı korkarım. Hakkımda ne dü. 

~·orsanız düşünün, bence e· 
İyeti yok. Ancak. Sir Petere 

~ 

~ SÖylemediğiniz için size min 
olduğumu da söyliycyim. 

Simdi ne yapmak tasavvurun. 
1
1\Jz matmazel? 

c: o . aeni hapıc:haneyc ~ötürmek 
;iıı' Ilı ilde de-:.·!;;eniz seyahatime de· 

tdeceğim. Birkaç gün btirahat 
~ istiyonım. 

Ve arada sırada Sir Petere te. 
C!d:-csiniıi bildirecek iniz. 
llu k:ı".iar hadi eden sonra bir 

lızakla~mamın faydalı olacağına 

gin oluyor. Bunların bir kısmı 

tüccar sınıfı bir kısmı da ame
lelerdir, Kimi kafaları, ıdimağla. 
rı ile çalışıyor, kimi kolları ile 
uğraşıyor. Velhasıl herkes gü
cünün yettiği kadar çabalıyor. 

Siz şüphesiz bunların hiç birini 
bilmiyorsunuz .. Gene şüphesiz. 

dir ki bütün halkın kopardığı. 

yükselttiği nefret seslerini de 
işitmiyorsunuz.. Memleketin 
idaresini eline alan efendiler! .. 
Aldanıyorsunuz.. Fakir ve a
ciz iÖrdüğünüz halkı istediği. 

Altiyeri sükut ediyordu. Kar· 
şısında, sarsılmaz, yıkılmaz, ka. 
ya gibi sert bir kanaat görü. 
yordu. Bu kanaati değiştirmek 
için söyleyecek tek bir söz bul· 
maktan acizdi. 

Benliğini kaplayan hiddet fır4 
tınaları içinde düşünüyordu. Sa. 
rayında, karıs nın a:iasında, so· 
kaklarda, umumi meydanlarda, 
hatta V enediğin en mülevves 
muhitlerinde bile Rolan Kan. 
diyano karşısına çıkıyor ve onn 

- Dandolonun eski evinde. 
Biliyor musun? 

- Evet, biliyorum 
- Vuracağın adam bu evde. 

İhtiyar birisile beraberdir. Sen 
gencini öldiıreceksin. 

- Tabii anlaşılıyor. 
- Eve girmek veyahutta ada. 

mını dışarı çekmek için nasıl ha· 
reket edeceksin? 

- O benim bileceğim bir şey. 
- Demek, karar verildi. 
- Evet, tamamen! .. 
- O hakle rahat bir kalple 

gidebilirim. 
- Hay hay, saat on buçukta 

a:lamınız ölmüş bulunacak ve 
ben de Sen Mari Formoz kilisesi 
önüne gelmiş olacağım. 

- Sözüne itimadım var. 

Sonra: 
- Bu adam pek müthiş. 

tir, dedi. Harikulade i!fler gör • 
mü~tür.. Diri diri gömüldüğü 

mezardan çıkmıştır .. Bütün dağ
ları ve sahraları ıdolduran hay
dutların reisidir. 

- İsmi?. 
- Dikkat et 1.. Onun gibi 

maharetle kıl ç kullanan pek na~ 
dirdir. 

- ismi?. 

- Öyle zannediyorum ki ya
nma bir kaç yardımcı alsan f cna 
etmezsin?. 

- ismi? ismi?. 
- Rolan Kandiyanot 
- Nasıl? Ne dediniz?. 
- Rolan Kandiyano de::lim .. 
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101 Defa ölüme 
meydan okuyan 

adam 
Baştararı 8 incic1t 

hna galebe çalmış olmasıdır. Qünkt 
iskelet adam son dokuz intihar te- 1 

şebbilsünü kendisi gibi ölmek arzu 
ısu.nda olan kızkard~şi ile berabeı 

yapmış, fakat ikisi de daima ölümi! 

yenm~lerdir. 

Nihayet bir gün, bütün rekorlan 
karşı sonsuz alaka gösteren Yeni . 
dünyada, bu yeni ve görülmemiş re
korun sahibi de hemen rağbet gör
müş ve karlr bir kontrat imzalıyarak 
sefaletten kurtulmuştur. 

Fakat rahat yaşıyacak bir meslek 
bulabilmek için müsyö iskeletin tam 
101 defa ölüme meydan okumak 
mecburiyetinde kalması garip de 
ğil midir? .. 

lstanbul Asliye Altıncı Hı•' 
mahkemesinden: 

Müddei: Zehra Binen: Sul._ 
nahmet Tavukhane sokak 12 sa· 
yıda 

Müddeaaleylı: Hasan Binen : 
Aksaray Muratpaşa camii Tan . 
buri Cemil sokak 39 No. da. 

Müddei Zehra Binen tarafın 
dan mUddeaaleyh Hasan Binen 
aleyhine açılan boşanma davaBı
na ait arzuhal sureti tebliğ edil 
mek üzere yazılı adresine gönde. 
rilmişse de mumaileyhin mezk~ı:r 
ikametgahını terkle semti meç 
hule gittiğinin beyanile iade kı· 
lınması üzerine H. U. M. K. nun 
141, 142, 143 ve 183 ncil madde
lerine tevfikan iade kılınan bu 
arzuhalle tahkikat gününU gös . 
terir davetiye varakasının mah· 
keme divanhanesine asılmasına 
ve 93/30 numarada kayıtlı işbu 
davaya müddeaaleyhin on beş 
gün içinde cevap vermesine ka . 
rar verilmiş ve bermucibt kanı 1 
arzuhalle davetiye varakası di 
vanhaneye asılmış olmakla mu . 
maileyh Hasan Binenin yukarda 
yazılı müddet .tarfında davaya 
cevap vererek tahkikat için tayin 
kılınan 3-&--939 cumartesi gü
nü saat 10 da mahkememizde 
hazır bulunması veya kanuni bir 
vekil göndermesi lUzumu tebliğ 
yerine geçmek üzere ilan olunur. 

H A B .f.. R - Ak§am Pnılaa. 

Devlet reisi olmasa
lardı ne olacaklardı? 

1 

Ustte, soldan itibaren: 

1 - İsveç krahnm çok tanmmıi 
bir tenis oyuncusu olduğu yer yü· 
zünde herkes bilir. 81 yaşında 

majeste Güstev, hala tenis turnu
valanna iştirak etmektedir. KraL 
la karşı karşıya oynayan şampi. 

yonlar, İsveç kralının çok iyi bir 
teni!l oyuncusu olduğunu söyle
mekte mü~tefiktirler. Kral kendi· 
siyle görüşen gazetecilere bir çok 

defalar "kral olmasaydım, teni~ dığı mahdut günlerde Belçika 
:-r.uaHin.: olurdum.,. demiştir. kralı Leopold dağlara tırmanarak 

2 - Fransız Cumhurreisi Leh. eğlenir. Babasının dağ sporları 

rün, mühendis mektebinden, miL yaparken bir kaza neticesinde fe

hendis diplomasını alarak ve smt· ci ölümü bile kralı bu iptilasından 

fının birincisi olarak çıkmıştır ·· vazgeçirememiştir. Belçika kralı 

Madam Lebrön, kocasının siyasi aynı zamanda gayet iyi bir kayak
hayata karışmış olmasından hiç çıdıı:-. 
te memnun değildir. Her vesile 

Altta, solda: Macaristan hükfi. 

Ankara Radyosu 
:uma 28-4.939 

12.30 Program. 12.3:> Türk müzr· 
Ji · pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
\'e meteoroloji haberleri. 13. 15 • 1~ 

:\lüzik (Karışık program • pi.). 17 .30 
lnkı11ip t:.ırilıi der~lcri - H:ılkevinden 
naklen. 18.30 Program. 18.35 :ılüziJ.; 

(Neşeli plaklar). 19 Konuşma <Co· 
cuk esirgeme kurumu • Ço<·uk şarkı· 
!arı) l\fiisiki ııımıllim mektebi koro 
ht>yeti tarafından. 19.15 Türk müziği 
(Fasıl heyı-ti). aÇlanlar: Ilakkı Der
man. Eşref lo\adri, Hasarı Gür, ilanı· 
ıli Tokay, Ba~ri t'fler. Okuyan: Tah
-;in Karakuş. 20 :\lemlekct saat ayarı, 
ajans ~·e lllt'teoroloji haberleri. 20. )5 
Tiirk müziği ( KJasi k eserler rıroı;ra
m ı). Çalanlur: \'ecihe, Cevdet Çağ· 
la, Refik Fersen, Ruşen Kam. Okuyan 
\fuallim Nuri Halil Poyraz. 20A5 
Türk müzıği. Okuyan: Semahat Oz· 
ucnscs: 1 - Seli'thalfin Pınarın· Hüz· 
ıam şarkı - Omidini kirpiklerıne. 
~ - ı,m::ıil Hakkının • Hilzzaın şar· 
kı • Beklerim ber ı:ıün. 3 - Hacı Arif 
beyin • Hfüzam şarkı • !\leftıın olah. 
ı - Leminin - IJüzzam ,arkı · Aman 
~aki. 21 Konuşma (Harta ilk spor ser· 
\'İsi). 21.15 Esham, lah,·ilüt, kambi· 
yo . nukut ve ıiraul borsası l(iyal). 
:!1.~;; Neşeli pl:lklar · R. 21.30 Müzik 
(Riyaseti cumhur filarmonik orkest· 
rası) şer: Praetorimı. 1 - Pierre 
~laurice - lslnnda balıkçısı • Pechetır 
d'lslande (Piyerlolinin romaııı üıe· 
rine senfonik parça). 2 - P:tul Du
kas • Çırak ~ihirb::ız • l.'apprenti sor· 
cier 11enfonik Scherzo (Goethe'ııin 

bir "lıalad" ınd:m müleh). 3 - Char~ 

pcatier - ltalya intibaları • lmpres· 
si ons d'ltnlie: Orkestra süiti. o.) Sere· 
nade. b) Çeşmede. c) Küçük kalır· 

larl::ı gezinti. ç) l>ağ tepelerinde. d) 

Napoli. 22.30 l\Iüzik (Opera aryala
rı • pi.). 23 Müzik (Cnzband • pl.). 
23.45 • 2~ Son ajans haberleri ve ya· 
rınki program. 

1 

Cumartesi 29-4~939 
ı:l. 30 Program. 13.3.; :\lüıik (EQ· 

lenceli müzik - pi.). H Memleket sa· 
at ayarı, ajan-; ve meteoroloji haber· 
!eri. 14.10 Türk müziği. Çalnnlar: Ve
cilıe, nuşen Kam, Ce\•det Kozan. O· 
kııyan: l\lefaret Sağnak. 1 - Kürdili 
hicnzkl'ır peşrevi. 2 - Selılhaltlıi Pı· 

n:mn • Kürdili bicn:r.kar şarkısı • Aş· 
kınla ·yanan gönlüme. 3 - Art:ıkinin 
Kürdili bicaıkür şarkısı - Arlık ne 
siyah gözlerinin. ( - Ruşen Kam • 

Bütün Macarlar, kral naiplerini 
hı;. ·ı ı;ı1c· Motörle::~nrl<:n tamrlar. 

Sağda: Bulgar kralı Borisin ha
yali ise bir lokomotıfte makinist 
olmaktır. Bulgar makinistlerinin 
umumi bir grevi esnasın.da majes.. 

Kem<'nçe taksimi. 5 - Tiaktrl1 1?~ ~ 
dili hirıızkar şarkısı • Dcınedı ~ ~ 
hiç kim~in \'e nesin. 6 - o~m~ııı 
hadın - Kürdili hicazı.Ar ş:ı~nr •Jı: 
Kaç yıl yüreğim sızladı. i - )1 c 
hicazkar saz semaisi. 15.30

0 
pıd 

(J\arı~ık program • pi.). 11.31 • r 
ram. 17 .35 :ıliizik (D:lnS saııl e 
17.55 Ronuşma (Çocuk esirgef111ı 
rumu - Haftanın kapanışı!". • }.l 
Türk müziği (}laik musikı~ı ed 
\'eysel ve [brahim). Takdl~ ~ ~ a 
S:Hli Yaver Ataman. 18.30 TıI~aPP 
zi;'ti (Karışık program}. ~~ J1 lr( 
Jfokkı Derman Esref 1\adrı. (g., • . . ener· .. n 
Gür, Hamdi Tokay, Ilasrı 111 kııyanlar: Tahsin Karakuş, cel ( 
ses, Safiye Tokay. 19 Konuşııı• 
politika hadiseleri). 1().15 'fii'~ 
ziği. Çalanlar: Vecihe, Reşat kil 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan· o.,, 
l:ır: ~ecmi Rıza Ahıskan, Radı 
dik. 1 - Mahur peşrevi. 2 ....... 

0 
efendinin - Rast şarkısı • ~e~~ı 
kınla çiık oldum. 3 - Yes:ır~ 11 
hiiızam şarkısı • Yine kalbıJll 

L' rıJllJl 
ağlar. 4 - Reşat Erer - ~c r 
siıııi. 5 - Refik Fersan • l\lııb~ f 
kısı - lHiıı yine giiniiıniiz gcçtı·0 t, 
Ma hıır şarkı • Snba tarfı vefad~ 
~·anı yokınu. 7 - Mahur sa~ =~lı: 
8 - Şemsettin Ziyanın - li~~ 
kı • Ol şuhi .'>efa perveri. 9 ........ ~ 
sctlin Ziyanın. Uşşak şarkı· S

9 kım sö~üdün. 10 - Türkü • ?{e ~ 1 
ı;örsem onu. 20 Memleket sııJ, 
rı, ajans \'e meteoroloji ha.beri ~d 
15 Temsil (Korkma sönmct n 

·ı • 
foklarda). Yazan: Ekrem Reşı ~ 
E~ham, tahvilat, ksmgiyo • ~ıı ~ 
ziraı<t borsası (riyal).. 2L2J ıı'\ 
plaklar • n. 21.30 Miiıik {5~ 
'.\fcsul Cemil - Cemal Reşit)• ·ı.: 
lalık posta kutusu. 22.30 Milı1 

) 1 
çük orkestra· Şet: Necip Mı.:111,., 
Lhr - Mülya gecesi-Vals. 2 - ll,..ı . ···ııır 2 Macar dansı No. 1-2. 3 - :K0 lf! 

r'J I t fer. Tirol Entermezo. 4 - '' ı • ~ 
haris • İlkbaharda bir çift wı: r ııı 
Yerture. 23 Müzik (Cazbaod. ~ "ai 
23.4:> • 24 Son ajans baberıerı ~ 
rmkt program. I llt 

Yabancı Radyolard ~d 
Seçilmiş Parçalııf ~~ 

7& Program Türkiye saati ve ~ 
sonraki sa:ıt üzerine verilmişıır· 
OPER.\LAR ve SE~FOOXf 
KO~~ERLERl: 
7.30 Budapeşte: "Xagyide 

neleri (Reko.i). 
8 Stuttgral: "Var küre,, 

ner) 
9.15 J<'rankfurt: Şumann 

9.1 :> 
9.30 

9.30 

mı. , 
Strasburg: Oper:ıd:ıO ~ 
lleronünsler: "llk lıısJ 1 

(Rudi SteP~ 
Faris (PTT). McndelS 

..,, 
•e 
'iıı 
ııe 

esı 

yasemin kokulu bahçede yürüdüm. 
Fakat bu gece bu cvlden ayrıla • 
mıyacağımı anladım. Bir mkddct 
penceresinin altında oturdum. 
Sonra tekrar içeriye girdim. Yuka 
nya çrktım. Onun nefes aldığını 

görmek istiyor.dum. 
kadar oturdum. Doğan güneşin 

ilk ışıkları odayı hafifçe ay.dmlat· 
trğı zaman o çoktan ölmüştü. 

ile "Eğer kocam siyasi hayata a· 
tılmamış olsaydı, bugün madenci. 

lik mektebinin mü.dürü olabilirdi,. 
cümlesini tekrar ctier, durur. 

met naibi amiral Horti denizi ve 
gemisi olmıyan bir memleketi ida 
re ederken boş vakitlerini moto. 
siklet gezintileriyle geçirir. Ami· 
ral gayet güzel motör kullanır. 

te Boris bizzat bir lokomitifi kul. ıo 
ve~ ~ 
Roma J:rubu: "Fedora .. 
tlano) La Skala operası~ O gece karanlık odaıda sabaha 

234 K.AB'RAMAN HA YDUD 

Demek bu ak,am Olivolo 
;a31nda öldüreceğim adam R o. 

!an Kandiyanodur, öyle mi?. 
- Evet, tamam .. 
Haydut, A ltiyerinin altınları 

serptiği masaya gitti, paraları 

topladı, başkumandana iade 
etti : 

- Verdiğiniz parayı alınız ... 
Altiyeri gilrler gibi bağırdı : 

- Ha? Nasıl? ne dedin?. 
- Paranızı alınız, dedim ... 
- Niçin? N eden?. 
- Çünkü ben R olan Kandi-

" an oyu öldürmem .. 
Altiyeri Spartivaqtonun ko. 

lundan yakalayarak bağırdı: 

- Sefil! Demek yarın seni ya
kalatarak zındanlara attırmamı 

istiyorsun? Senin bu meşum işi
ni hükumet ihmal ile karşılıyor
sa, zannetme ki aciz kaldığın

dandrr. Ancak, bazı zamanlarda 
kendisine fay.dalı olabileceğini 

ldüşünerek böyle heraket ediyor, 
yoksa ... 

- Ben ne hükl\meti tanırım, 
2'.C de kendimden başka bir amir 
b ilirim. Beni boş sözlerle tehdit 
etmeyiniz. Bakınız. Kulak ka. 
bartınız .• Ne işidiyorsunuz?. E
Tİ.11 temellerine çarpan kanal su. 

~ l D';• beuer seslerini 
•ff1 mf !. fıte bu iniltiler belki 
'-eftf, asin gibi tehdit edenlerin 
iniltileridir, Anladınız mı?. 

Haydut doğrulmuştu. Uzun 
boyu odanın yan karanlığı için
de sanki daha ziya.ide uzamış gL 
bi görünüyordu. 

- Beni kimse, hiç kimse teh· 
dide kalkışamaz, diye gürledi.. 

Altiyeri benliğini sarmağa 

başlayan dehşetle etrafına ha. 
kındı ... Birdenbire oklanrn dört 
köşesinden haydudun arkadaş

larının çıkacağım, kendisini 
hançerleyerek vücudunu kanal 
suları arasına atacaklarını zan. 
nedi yordu. 
Spartivanto devam etti: 

- Bana ne diyebilirsiniz?. Si
ze paranızı iade ediyorum.. Pa. 
zarlık işime gelmedi, vesselim ... 
Paranızı çalınış olmadım ya .• 
Daha ne istiyorsunuz?. 

- Altınları gene sana bıra

kıyorum .. ve seni de artık tehdit 
etmiyorum .• Çünkü cesur bir 
kahramansın .. Fakat, hiç olmaz. 
sa Rolan Karı.diya:ıoyu niçin öl
dürmek istemediğini bana söy. 
le ... 

Ve sonra haydudun izzetinef
sini hırpalamak için gülerek ila. 
ve etti: 

- Esasen bunu sana sormağa 
bile lüzum yok.. 1ş meydanda ... 
Korkuyorsun .. Yarın bunu her 
yerde ilin edeceğim .. Spartivan· 
to korkaktır, diyeceğim. 

- Size kimse inanmaz .. Hem 

3 - Devlet işlerinden uzak kal. lanmıştır. 

KAHRAMAN ttA Y 1JUU 

ne derseniz deyiniz. Umurumda 
bile değil, size korku neldir bil. 
miyorum, dedim .. 

- Haydi sen de, Rolan Kan
diyanonun ismini işidir işitmez 

titremeğe başladın .. 
- Mesele Rolan Karı.diyano

ya temas edince, ne isterseniz 
ıöyleyebilirııinir .. Çünkü şimdi

ye kadar Rolana kim tecavüz et. 
mişse. mutlaka acı pişmanlıklar 
duymuştur. Fakat ben söyledi
ğim gibi ölümden de korkmam. 

- O halde niçin?. Niçin onu 
öldürmekten çekiniyorsun ? • 
Söyle. Hem karşınl:iakinin kim 
olduğunu öğrenirsen dilinin bağ. 
lan çözülür. 

- Affedersiniz baş kumandan 
cenapl:ırı! Kim oltduğunuzu ta· 

mamen biliyorum. 
- Bildiğin halde bana kafa 

tutmağa cür'et ediyorsun ha?. 
- Niçin etmiyeyim? Sizden 

ne korkum var.. Nazarımda o 
derece ehemmiyetsizsiniz ki, 
şimdi şu an.da ... Sizi kanal ba
lıklarına yem olarak atmak elim. 
de iken bunu yapmıyacağım ve 
serbest olarak buradan çıkmanı
za müsaade eı:leceğim .. 

Altiyeri, saranyor, sonra kı-

ıanyor, hi<ldetinden renkten 
r e n g e giriyordu. rişle. 

r ini gıcırdattı. Haydudun kar
ııısında korku hissetmese bile, 

gene ihtiyatlı bulunmağı isti
yordu. 

Spartivanto gene devam etti: 
- Rolan Kanı::liyanoyu ölür. 

mek istemediğimin sebebini 
mutlaka öğrenmek istiyorsanız, 
bu pek basit ve kolaydır. 

- Ya!. .. Söyle bakalım. 

- Senyör A ltiyeri ! Ben bir 
haydudum .. Fakat bir polis, bir 
hafiye değilim .. Herkesin ken
dine göre bir mesleği olur değil 

mi? Benim mesleğim kılmç kul
lanmasını bilmiyen bir takım fa. 
kir insanlara para mukabilinde 
kuvvetimi, kolumu ve kılıcımı 

kiralamaktxr . . Fakat, hükumet 
işlerine hiç karışmam. Venedik
te bir hükumet reisi, bir büyük 
meclis var, bir engizitör mahke. 
mesi, bir polis müdürü ve sürü
lerle de asker ve polis var. Hü. 
kumetin ıdüşmanlarını takip, 
tevkif vazifesi benim değil, on
ların i~idir. Rolan Kandiyano, 
hükumetin asker ve adliye kuv. 
vetlerine karşı gelmiş bu sıfatla 
siz onu tevkif ettirebilirsiniz ...• 
Fakat gene bu yüzdendir ki Ro
lan n şahsı benim nazarımda 

mukaddestir .. 
Altiyeri, kollarını kavuştur. 

muş, kaşlarını çatmış, Rolanm 
geniş kudretini izah cı:icn bu 
aözleri dinliyordu .. 

Haydut C:evam etti: 

10.15 \ . l"Ih .,. c arşova: ·ı armonı .. 
tra. r~ 

10.30 Haınburg: lfondel, ~ıoz~ 
ODA MUStKlSl ve 
KO!\SERLER: 

i .:?O Breslav: Harp, flüt 
8 l;:iHcl: Piyano, Keman . 

8.30 lstokholm: Ces kuarte11~ 1 
9.15 Bcrliu (Uıun d.): Kiii01

1 
10 Eiffcl: Xovak kuintcti, ~ 

!ar, piyano. ~ 

11.JO Torina grubu: Viyolon~' 
HA FtF MUSlKl ve 
OPEJ\ETLER: 
5.25 Pari5 PTT; Orkestra • ~ 
8 \'arşova: Yaryele ı..onse 
9.15 ~lünih: Opera musikisi· 
9. 15 Yiyann: Varyete konsl'ri~ 

JO Sottens: Rameau, Moııı 
10.15 Rcrlin (Uı:un d.) Operıt 

ç aları. 
10.15 ı~ıuklwlnı: Fin 
ıo.s:; neroınünslcr: 

ları. ~ 
Hafif parçalar ~e dan~ 
Jarı 

1 t.30 Birçok Alınan istasY0ıı 
Ç• •·esi 

Rud:ıpe')le: ıgan or,. 
111•· l Slutl~nrl: Halk prosrıı 

t:? 

DA!\ 5'.\IUStKtsr: 

11.15 Xapoli gr., 11,45 PariS 
12.10 Londra {R.), 12,15 Torlf1° ' 
J.ondra (~). 
\'ARYETE ve KABARELER: 
O.ao Eiffel: Radyo Fıı.ntaıisl· ~ 

10.1.'i Londra (R.): "Gülme (' 
11.10 Brüksel 1: Kabare. 
PlYES, KO:ı-."FERANS '\"e 
KO~UŞ~tALAR: 
4 Londra (N.) f ngiliı • }. 

kan golf mü'labakalart· , 
6.30 Lille: İngilizce konuş111 

8.15 Roma 1 : lngilizre 1tıı"' ' 
9.1;1 Kolonya, Hamhurg: ,, .~ 1 

tr..25 Londra (:'\.) Biitçe tı:ı~ 
konferan,. 

10 • .CO Torino op.: Bir pcrdtll~ 
piyes • 



~tlcdiyc z b . 
a~clcr· a ıta talımatnamesinin sirkelere ait 439 ve 440 ıncı 

l Umum· l" . . 
terilen . ı rnec ısın l 8 • 4 • 939 tanhli toplantısında aşağıda 

ıtıaiı: iizc Şc~ı~e tadil edilmiş olduğundan alalr:~.'arların maliimu 
tladd re ılan olunur. 

iteler e 439 ayrıca bir vasıf ilave edilmeksizin satışa çıkarılacak 
İhttncak ihtirnarr tamamen olmuş tabii üzlim sirkeleridir. 

•l ınarz tamame l .. .. · k I · · ·· d Itıcz ..., . n o mamış uzum sır e erının satışına musaa e 
.,\anır. İeh ~unlar ihtimar tamamlanıncıya kadar mühür altında 
8İrkclcrd:ımar~ tamam olduğu halde sulandırılmış sirkeler (su
~au~ ır) ctıketi altında bulunmak §artiyle satılabilir. 

le ve e "40 - İhtiva ettiği asit miktarı yüzde 4 den aşağı ol
!lai~re) . Yalnız s.ıf sirke ruhu (Kesif asit asetik, Essence de 
'ttlcrl ıle yapılmış olmak şartiyle sun'i sirke r.atılması ve bu 
'uıı~ ıi:k tu~şu imali serbesttir. Ancak bu sirkelerin Uzerinde 
'un•i llİrk c.dır) ve hu sirkelerle yapılmış turşuların üzerinde de 
tlcUde ih ~den yapılmıştır.) yazılarını gayet açık ve göze çarpacak 

Sun•• ti~a eden daimi birer etiket buluDdurulmasr mecburidir. 
~ve; ~ırke yapmak için sirke ruhu (Asitasetik) den başka 
ıt \'c g a ut madeni herhangi bir asidin kullanrlmaın ve gerek ta. 
~·b etek SU •• • k ı İrine k n ı sır elcrin ne suretle olursa olsun toyanması ve 

arıştırılması yasaktır. 

* * * 
' Senelik 
%darcı muhammen 
~ a. TenbeJ Hacı Mehmet kirası 

7a :ıu nın Demircıler sokağın-
!&Uht:arab dükkan . 12,00 

e S~oca Hayrettin mahal 
lııtı.ar:ı.lı tiürgeci sokağında 8 
'l'agijınr·· dal zade medresesi 228,00 

Uıeaıl\d Ukte Karagümrük ma-
'lıc ~ilisc sokağında S 4 

lerbe ~Ukkan 96,00 
t 3;5 ~nde Çamlıca sokağın-
ı~lebi urnaralı Hamidi evvel 
•kuda Go,oo ca:a Atikvalde mahallesi . 
tıidurıag sok~ğında 4 numaralı 

İa<la a kUtUphanesi 24,00 
2 llurn 'l'opçular sokağında 
tııa~ .. - araıı dükkan 1 ?24 00 

.--ond · - ' ıı~e Ceıe a .Rırmasti mahalle -
~ P Mehmet ağa medre-
'-ihalide 180,00 

l ~llllJt Osk~bi mahallesinde 
,ddın t> lvrescıt sokağında Mu-
lk·· ~oca,.; d 48 00 

1 lidatd • • me resesi , 
7~de l{aa Sclmanağa. mahalle . 
... 81 il\ ta.caahmet caddesinde 
·.e~b 1rnara11 d""kkA 54 00 
ıııd :tmnd u an ' 
1 e J4 a Meşrutiyet cadde - .. 
~:.~llrlanurnaralı dükkan 100,00 
, 11lde lJ Yavaşça Şahin mahal-
ı 0;_ Q~kk~Unçarşı sokağında 240 
ııl{ud an 60,00 
. arda li 
.~ille lık esnahatun mahal • 

~ır,da. 
2 

elebaşı Yenidünya so. 
~~leb: numaralı Mihrimah 

~raYda ç k • . 30,00 
ram a ıraga mahallesın-

llıtıtıa vay caddesi sokağında 
e~'o&ıu ilı Bekir Paşa mektebi 42,00 
:ilde ; a liilseyinağa mahal -
'llara1ı arlabaşı sokağında 49 
Yo~ı ev 168,00 

hıiJı S~nda Emincamii mahaHe-
a':alı ~tn~ncı sokağında 47 nu. 
allhte ~n camii mektebi 60.00 
~iavıu 1rnıasti mahallesinde 
l Ç,iftea su sokağında Bahrisc • 
~'tda Yak medresesi 300,00 

llk 
temin alı 

5,40 

17,10 

ı.~o 

4,50 

1,80 

91,80 

13,50 

3,60 

4,05 

7,50 

4,50 

2,25 

3,15 

12,60 

4,50 

22,50 

HA B E R - i\kpm Poıtası 

l,ooKToRÇIPRUT, 
• Cihliye ve Zühre,·i~·c • 

1 
mütehassısı 

fleyoAiu \'erli Mallar Pazarı 

karşısında Posta soka({ı köşesin· 
de Meymenet np::ırtımanı. 

Tel. 43353 
!!!!!iE231144•~~~~~~~ 

:a:=-.-==mx::r.:::a:::::::::-.~ı:::: 

üNecati PakşiH 
!' Diş doktoru ~ 
:ı Pazardan ın::ınd:ı hcrgiin sn::ıl P, li 9 dan akş:ını 18,30 ıa kadnr hM· :: 
:· tolnrını k:ıhul \"C tedavi eder. !: 
ii Adru: Glnta Tünel meydanı :i 
:: • ..1 1/'J :: :! Tersane c::ıddesı Lıaşınun ~ 5: 
H:m:r No. lı muayenehane. -:::= :ı 

Brtıı{jrul Sacii 1'el.: 
Selızadchaşı (TlJ
JL\, · ) ııyatrosunılo 

bu gece SE\'DAl.I· 
YIM A DOSTLı\11 

:'lfiCf' ,.,. Atilla Sere varyclc grupları 

lstanbul ikinci iflas Meımırlu. 
ğundan: 

Taksimde Sevinç sokağınJa 
Sarango apartmanında oturmak
ta ve vapur acenteliğile meşgul 

bulunmakta olan Öjenio Rossinın 
iflası 26. 3. 939 tarihinde açıup 
lıı.sfiyenin adi §ekilde yapılması· 
na karar verilmiş olduğunda.n: 

1 - Müflisle alacağı olanların 
ve istihkak iddiasında bulunan. 
!arın alacaklarını ve istihkakla • 
rını ilandan bir ay içinde İflas 
Dairc-Eine gelerek kaydettirmele
ri ve delillerini senet ve defter 
hulasaları ve saire asıl veya mu.! 
saddak suretlerini tevdi eyleme:. 
!eri. 

2 - Hilafına hareket cezayi 
mcs'uliyl?tı müstelzim olıhnk ü · 
zere müf!!cin beırçlulannın aynı 
mUıJıict içinde kendilerini ve borç 
l:lrıru bildirmeleri. 

3 - .H;.iflisin mallarını her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bu. 
lunduranlnrın o mallar üzerin -
deki hakları mahfuz kalmak ı;u
retile bunları aynı müddet iı::lhle 
Daire emrınc if'vdl etmeleri \'e 

etmezlerse makul mazeretler: .;ı... 
lunmadıkça cezayi mes'uliyete 
uğnyacakları ve rüçhan huklarm 

,, dan mahrum kalacaklan. 
4 - 2. 5. 939 salı gtinü saat 11 

de alacaklılann ilk içtimaa gelme 
!eri ve müflis ile müşterek borç. 
hı olanlar ve kefillerinin ve bor
cunu tekeffül eden sair kimsele. 
rin toplantıda bulunmnğa hakla
rı olduğu ilan olunur. (17206) 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyati 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci scrı 
Numara 
1 Safo 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim - Talimhane Urfn npnrtmnn 

Telefon: 41553. Muayene: Pnınrdan 
h::ışkn her gün 14 - 18 e kadar. , _______ , 

Çocuk Hekimi 1 
DR. AHMET AKKO\'UNl.U 

Taksim • Talimhane Palas No. 4 
Par.ardan maada her (tün . 

saat 15 den sorırıı. 

i------~--
VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

No. 

11 

külliyatı 
11-20 ikinci seri 

Gorio baba 
12 Deliliğin psikolojisi 
13 ilkbahar selleri 

14 Engerek dUğUmU 
15 RMin kUJllyatı III 
16 Samimi Saadet 

17 İstatistik 

18 Çocuk düşürtenler 

19 llim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Kr. 
100 

50 
75 

60 
715 
50 

30 
60 
30 

530 

Bu serinin fiatı 5.30 kuruetur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 l.skon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu peşilı almarak mUte
baklsi ayda birer lira ödenmek 
Uzere Uç taksite 8sğlanrr. 

lr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kndnr; akş::ın•· 

lnrı 17 den sonra l.ıileli Tayynrl' 
\p. l>aire 2: :-;o. 17 de hnst::ılarını 
kalıuJ eder. (Telt/on: 2395:tl ........ _ ...... _ .. ~ 

Yeni neşriyat 

Oluı 
Anknrndn ncşrerlilen bu edehi)nı 

\'e fıkir nıccmuasmın ..!3 :"\is:m larih: 
li 17 nci sayısı çıkmıştır. tcindc 
Ahmed l\ııdo;i, Tahsin Bangooğlıı , 

Ahmed Hemdi, Cemil Boran, Cevdcl 
l\uılrcl ve Hif:'ıt llgozın kırmctli ya
zıları ,·ardıı'. llülün okul uculnrımız:ı 
t:ıtsiye erleriz. 

Rüyalar Hakkında 
Konferans 

Beşi/.taş lla/l.•tvirıdw : l)oçenı Yeh 
lıi Eralp tnrnrınrl:ın 20 :!':isan 1039 
cum::ırlcsi günü okş:ımı 

( Riiyalar) lıakkıncla hlr 
\'crileccklir. 

e\imizdc 
konrcran~ 

l\oııfcraıısı ulusal Lıir temsil l::ı 

kip edecektir. 

~ ('al'l'ı7a Atikvalde mahallesi-
1k"ald Sokağında 48 numaralı 1 
. 'f uk e rnek1!ebi 144,00 10,80 1 

~ lıll'ı taar:<i~ semti, senelik muhammen kiralan yazılı mahallel 
~te a~hındcn itibaren birer sene müddetle kirayn verilmek 
Qdilrıu ~ . a:vn açık artırmaya konmuştur. Şartnameleri Levazım 

t ?tı ~ndc göriilebilir. lstekliler hizalarında gösterilen ilk tc
t l4: buz veya mektubile oeraber 4-5-939 perşembe giinU 

Ucukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) <2630) 

2 Aıle Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruı 

100 
100 
75 

4 Devlet ve İhtilal 75 

* * * 
~ ~i~E'f~?e 1050 lira bedel tnhmin edilen Fatih lcaymakamlı~ı 
'iltl'l'ıee 1 Yollar için alınacak 300 metre mikiı.bı boğaz taşı açık 
~bilir yj konulmuştur. Şal'hamesi Levazım Müdürlüğünde gö 

~'.ıı ıuk .stekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 78 lira 75 
q lfün .. ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-5-939 

u saat 14,5 da D.ıimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(B.) (2791) 

* * :) 
o • • Senel"k 

'ı sok ı mu'!ı.ammE"n kirası 20 lira olan I<ınalıadııda Yah cad. 
ile l'l'ıUağındn Deniz banyo yeri teslim tarihinden itibaren iic; 

;"· ~a ddetıe kiraya verilmek iizere açık artırmaya konulmu~ -
} ~ ıı .. 11 ıtn~,., .... ~i Lcv::>?•m 11üdiirliiğünde görülebilir. !stcklil rr 

lQ .. I~ içın bir lira 50. iki sene için 3 lira, 3 sene için 4 lirn 50 
a.~rt~ . ilk l<>minnt makbuz v<'va mektubile bernbrr 8-5-flJO 

, sı ~ünü snat 14,30 da D~imi Encümende bulunmalıdır. 
(D.) (2691) 

* * * 
l\f\ . 

~l'rı'\ ..ı ır b.,...1 1i 1 ~')7 lirn 17 kuruş o!an I::yiip Otakrılnr Cin ili 
"Cr · · ~<ılf sının mecra: a raptı aıık eksiltmeye konulmu""tur. Kc. 

~liler "ıh f)artnnmesi L~vazno :Müdürlüğünde görülebilir. ls -
l"ll'ı.t490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 98 lira 4 kuruşluk 

''% ta~nt ınakbuz veya mektubile beraber 8-5-939 pazartesi 
... t 14,5 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) .(2730) 

5 Sosyaliun 75

1 6 J. Rat1in külliyatı 1 75 
7 işçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta lfışuur HO 
!) Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı il 75 

795 
Bu 5erinin fiyatı 795 kuru!i. 

ur. Hepsini alanlara <;O 20 
1konto yapılır. 236 kuruşu 
1<'Şin alındıktan sonra kalan 
ı lirası ayda birer lira öden. 
lek iizere dört taksite bağla-

11r. 

Dün ve yann 
·tercüme külliyatı 

7 nci ıeriden 

61 - 67 . 7 kitap 

61 Vikontun ölümü 3(' 

62 Leneit II. ı. 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 5C 
66 Biı:anı1 tarihi ı. 

67 Senyolbeos Avrupa 60 

460 

1 

.DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 
ilkbahar tarif esi 

11 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tariEeai 30 Ni. 
sandan itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asıl 
mııtır. 

........................... -----·· 
Kapalı eksiltme ilanı 

Çorum Vilayeti Osmancık Kazası Belediyesinden: 
3 • 5 • 939 tarih ~arıamba günü saat 14 de Osmancık Belediye 

reisliği eksiltme komisyonu odasında maktu 1200 lira keşif bedeli 
su isalesi proje tanzimi i~i Nafıa Vekaletince yapılmıf etüt ve ra· 
porlara göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, ekıiltme, bayınldrrhk işleri genel, hususi ve fc.nnt 
tartnameleri, proje keşif hülasasile buna mü tef crri diğer evrak 
belediye dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
lsteklilerin teklif mektupları ve bu ite benzer İJ yaptığma dair 

idarelerinden alrnı§ oldukları vesi kalan 3 - 5 - 939 gQ.nü saat 14 e 
kadar Osmancık belediyeaine vermeleri lbımdrr. (2510) 

Türk Hava Kurumu 
27 nen Tertnp 

Büyük Piyangosu 
Bh·inci keıide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyüle ik

ramiye: 40 bin liradır.Bundan batka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle (20binve10 
bin) liralık iki adet mükafat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak igtirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmi§ o. 
lursunuz .. 

\stanbu\ Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamızın Çal §Ubesine olan borçlarından dolayı Üskü· 

dar maliye şubesi tahsil gefliği elilo haczedilen Kuzguncukta. Nak 
kaş mcvkiindeki Üryani zade Cemil Molla ve evlatlarının kö&kUn
dc bulunan yer halısı, oda takımları, portmanto, avize, ayna. ve
saire muhtelif cins ev eşyaları 2-5--039 salı günü saat ond& ma
hallinde açık artırma suretile satılacağından taliplerin yevmi 
mezkf1rda. mahallinde hazır bulunacak memura müracaatı. 

2 - Mahcuz eşyanın atış fiyatı muhammen bedelinin yUzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci açık artırmasının 9.5·939 
salı günü saat onda yine mahallinde açık artırma suretile satıla
cağı ilan olunur. 

11111111111 

.. 
~ . . : .. ' . . . . . 

~ ::. ·~ .::. ~. ~ : .. - ~ ~ ... ·: ~ 
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Sevimli sanat k!r Bayan 

SAFiYE 
ve MISIR Yıld ı zlan 

Kiki ve Samira'nın 
Cazib arab rakıslan 

Okuyucu bayanlar : 
MAH MURE, FAIDE, SUZAN, AFiTAP, NEVZAD, 

MELAHAT, MUKADDER 
Saz heyeti : Kemani Necati, Kemençe Aleko ve Sotiri, Pi. 

yanist Yorgo, Klarnet Şükrü ve Şeref, Cümbüş Cer.nal ve 
Abdi, Kanuni Ahmed, Neyzen Nihat, Darbukacı Hasan Tahsin. 
Okuyucular: : YAŞAR HAMi D, AGYAZAR, YAHYA, ve 

MUSTA FA. Memleketimizde emsalleri bulunmıyan bu 

30 Kişilik maruf sazı 
Bir araya toplamaya muvaHa'k olan Taksimde Abide karşısında 

ıZZET GAZiNOSUNDA 
dinlemeyi ihmal etmeyiniz. Telefon: 41821 ............ .._ .......... . 

CiLDiNE KIYMAYAN 8 

POKER 
TRAŞ 

~BIÇAGINI 
KULLANIR 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız 

A ylarca sinemalarda büyük bir zevkle dinlediğiniz 

Aşkm Göz Yaşlarmı ~ 
Türkçe olarak 

Bay BURHAN SES YILMAZ 
. • muvaffakıyetle m 
COLOMBıA Plaklarına 
okumuştur. Dinlemenizi tavsiye ederiz. Plak numarası 17558 

(Aynı ismi taşıyan taklid plaklarr.ıc:bn aakınmız.) 

1939 Resimli Haf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görünüz 

H A B E R - :Akşam Postası 

KAN,KUVV T T 
ŞURUBU 

Umum Doktorlann taktlir ,.e milyonlarca. vatıında'}a itimatla tay:ı;lye ettikleri en mükemmel bit 

kuvnt ~urubudur. Dalına kam tazeleyip c;oğaltır. Tatlı bir t5tilıa temin eder. lfor zaman Genı:Iiltı 
dinçlik ·verir. Zekii. ,.e hafıza kudret ini yükseltir. Slnlrlcrl, Adaleleri ku wetırndircrek uylnısuzluğıı. 
halsizliği, fena düşünreleri giderir. Vürut rnakina.o;ma lazım olan bütün enerji , .e kabiliyeti ,·ercrclC 

insanı alim, irade, ncşe -sahllıi eder. Mide, barsak tembelllğlnden ileri gelen muannit inkıbnzlardllr 
bel ge,~ekliği \'C ademi iı.tidarda ~ayanı hayret faydalar temin eder. 

FOSFA SOL 
Diğer bütün kuvvet şuruplarından 

ayıran başhca hassa 
devamlı bir ~url'tte kım, lrnn·et, işti ha yaratması ve tık kullananlarda bile mucize gibi frsirinl tlerltıJ 
gö~temıesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma Ye uınurn kansızlıkla netkel enen tehlikeli hastnlıldarın nC"' 

kahat de\ lrler\mle en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekfıle tinin resmi müsaadesini haizdir. 

Her eczanede bulunur. 

• ,. • • • t ~ : 'r • ' ' ~ • 

• - • l <iP • 

EKSiRi 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini önler, 

kepekleri giderir. 

tNGILIZ KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu - lsta.nbul 

: ti" · • • :. ~ • •11 ~., ~ r·ı,, ~ .. ·.·==-- •• \· .·!·.~" .... :·:> ..... 
~ . . ... . 

• .. •f! • • 

Toptan ve perakende sa tış yeri: lstanbul Sult 
hamam Ha mdibey geçidi No. 48 • 56 Tel: 2~ 

• 
Gençle • 

:>izi en fazla dUşUndüren Ergenlik. 
~re (YUzUnüzdcki sivilceler) c kar· 

I
şı yegane çaresi olan VİROZA'yı bir 
defa tecrübe ediniz ve alacağınız 
neticeden hayret edeceksiniz. __ , 

~ 1 
ve mikrobun yaşamasına, üremesine kat'i ve muhakkak ın~" 
olur. V1ROZA. bir güzellik kremi ~eğildir. Mütehassıs ttııt" 
yagerler tarafından fenni ve sıhhi bir surette imal edil' 

bir merhemdir. HER ECZANEDE BULUNlJft· 

Hil tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumuıı' 
· zanelerde bulunur. 

- .. c F EKERi 

ı 

h 


