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DANZiG TEHLiKEDE! 
~ Almanlar mütemadiyen Danzige 
asker ve mühimmat y~llıyorlar 
A iman askerleri sivil olarak geceleri vapurlarla gelmekte 

ve Danzigde giydirilip silô.lılandzrzlmaktadzr 

-c-·u-·m-1i-.. ü-_ .. r-~ R-ei-s~i miz yarın Dan z i g Radyosu 
mera si mıe karşıla nacak Alman muhaf azasındıı 
Sakarya ve Sus vapurlarile Akay ve Şirketi Hayriyenin ~ . 
iki vapuru ve motörler Savaronayı Marmarada karşılayacak j Danzige gelen iki bin Alman, VistulU geçecek i 

l
· Jsmet lnönünün yann akşam veya pazar günü l Alman ordularma vakit kazandırmak için Po· ~ 

A k d .. 1 · ht 1 E lonya ordusunu durdurmak üzere teşkil olunan 'I 
n araya onme en mu eme ··· E gönüllü müfrezeleri talim maksadile sevkedilmiş 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü Sa.! lsmet lnönü dün Erdeği şereflen-ı Yat, bir müddet Erdek sahilleri P . lman -
11 

kil" P d D . k ·k·. 
Varona yatile l\larmara sahillerini dirrniş ve halkın coşkun tezahürle- civarında kalmış ve Çınar limanın· tı arfıis,H~o 

1
- •. A po bs teşgU a.u tı ~sya an ed"anzıg: as erk se; ı) ~1 • d ı ... d ek 00. . 1 k 1 t • ..d §e ıın es ın çaT§aIIl a n ovam ıyor. u as er er e 0 aşmaga evam ctrn t ır. rıy e arşı anmı.s ır. (Devamı 4 uncu e) Danzige gittiği ve Uitlercl teşek- beraber gönUllU kıt'alarma. yazıl • 

S ti T k 
kUllcri teftişe ba~ladığı haber veril- mak için yüzlerce Almnn s enet 

Ovye er O Yo m;;!:U-~azetesl diyor ld: . D~:ı: g~ı:::ı!~r~nnzlge gecele-
Oldukça. milhim miktarda Alınan rl vapurla gelmekte va Danzfgde 

1 
Subay ve neferinin Danzigdeki gö- giydirilmek ve silfı.hlandınlmakta • 

ı h t 
e 8 nUUU mllfrezelerlne kaydedildiği ve dır, • 

mas a a guzarını ~~::;::1r~::1111!~.v~i:~ı: : de~:::~r~;~d:o~=;g~~ 
t;ürmez bır surette sabıttir. Şarkt (Devamı 4 uncude)1 

gefİ P3gu lfdllllf 13 saat kuyuda 
. Y kalan genç kız 

15 Japon tayyaresi Mogol hududunu aştı Geceleyin bir tesadüf sayesinde izi 

fakat geri dönmeğe mecbur bırakıldı oı~:u~~~~ng~pa~irh~~~~~~~l~~~~!~~~: 

• ~iman Bdşkımıanlf a"' 
General Kaytcl 

Satye binası 
tahkikatı B • lı k · d Vefada Kovacılar maahllesin _ endişeye kapılmışlardır. 

ır arp v u u un a de Aynacr sokakta J12 numaralı Gece saat dokuza doğru baba. Bazı şahitler suçlular-
cvde oturan Mustafanın kızı 18 sr Mustafa kuyudan su çekmek I .. I f 'ld' 

Uzak Şarkta lngiliz ve Fransız kuvvetleri yaşında Sabahat sabahleyin er . üzere gitmiş, kovayr_ye~inde_b~- a . yuz eş 1!"1 1 . 
.. kendcn kayıplara karrşmı§tır. Ba l~ma~ı~, b~ ~ırada ıçerıden ınıl. Satyc bınası _yolsuzlu~ tahkika • 

mu<:ferek hareket edecekler basr Ve annesi kızlarını evin her tılcr l§lUnl§lır. l\'Justafa; ~cmc.n tına d~vam cdilmEk.:e~. 
~ taraf d 1 b 1 komşularını haberdar et.mı§ bır Bu ışe elkoyan dordilncU sorgu . . . . ın a aramıs ar, u amayın. . . w • • • .w. . . • 

Tokyo, 29 (A. A.) - Domeı - ı Smctnnin, hükumeti tarafından ge- yodnn ayrılacağını bugün resmen ca zabıtaya müracat etmişlerdir. genç belıne ıp baglanarak elek _ hakımligı diln bir kısmı §ahidlerı 
~ovyetler Birliği maslahatgUzarı ri çnğınldığmı ve 5 temmuzda Tok. Japonya hariciye nezaretine bildir- Konu komşu evleri, arkadaşları. trik Jambasile kuyuya indirilmiş. dinlemiştir. .. .. 

Tıp fa.kültesine ~lına~ak talebe ""ôe~'i;b;~knıYÜ~Üı~d;b~·ı YD•v•m•~•incıidt) (D•v•m•4u•eud•) 

mıktan tahdıt edılecek denize atılan paralar 
Yakında mesele halledilerek 
ne kadar talebe alınacağı Gemi forslarının iki defa değiştiril-
~ tesbit olunacak mesi altmış bin liraya ~al _ol~~ . 

Üniversite rektörlüğil , fazla ta le. 
be tchacilmü yüzilnden t edrisatm ı 

intizamı kaybolmaması için bilhns- • 
sa Tıb FakUlte.sine alınacak yeni ' 
talebe kaydını tahdid etm~ği karar. 

• 
la§tırmıştır. /Jclcdiye istişare heyeti diinl:ii içtima111da ... 

Rektör Cemil Ililsel bu sabah 

kenclisile görüşen bir muhnrridmi- F 1 r 1 n c ı I a r 1 n ·1 d d 1• a 1 a r 1 ze §U izahatı vermiştir: 

"- Ünıversitenin açılış nutkunda 

da icab edeme tıb fakültesine alı. tet k 1 k e d.,. 
:,:~~ ~~ H:~drn-:::·e:~ f:.. 1 1 1 yor 
:!~ :;1~:c~~~u~:~:d:~:~e~i~- ~ _ _ .~ Ekmek f iatlarına belediyenin kolay 

' 1e~~e alınacağı t csbit olunacaktır. ··sus,, vafmrt1 A1man~aı1atı ym! .. g_;1dili . • ~aman Denizyonawwı rr'.. l kolay zam yapmıyacag"'ı aı11aşı1 maktadır 
Dıgcr fakilltclcr hakkında iböyle bir artiıasıle''ve ıJJenızoa tıkın .kaldırt lan forsu ... 

V11irersite Rektörü Cemil Dilsel vaziyet yoktur, '(YliJS, 5 itıcille). (l'azısı 2 incic/c) 
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Cl'MllURIYET menraallerine feda etmek mevki~de 
dirler. Saracoğlunun bahsettiği ''A.}·ni 
coğrafi vnziyctin iki memleket.t: tah
mil ettiği müşterek vazifolcq., şarki 

Akdcnizi ve sahillerini İngiliz kont • 
rolü ,.e tabiiyeti altında tutmaktan 
ibaret imiş. Burada söze, bir Alman 
saıetcsi de knrışıyor. lıalynn muhar
riri Dörsen Zeitııng'dan naklen şu 
satırları makalesine alıyor: "Ilugün 
::\fısır ile Türkiyeyi birleştiren müş
terek mukadderat, lngillerenin ilhnk 
siyasetine menu teşkil elmetken iba-
rettir.,. 

H A B E ft - Akşam Postası 30 HA~fRAN - 1939 

Yunus Nadi, bugünkil makalesin _ 
de, en kun-clli sillihın sinir duyanık
Iılıgı olduRunu söylemektedir. Sov • 
yet Rusyanm sulh cephesine iltihak 
in gecikme inin doğurduğu dediko • 
du ne olur~:ı ol un onların er ı:ıcc o 
eeplıeue bnlunııcaklarını kaydettik -
len sonra dünya yilzünde artılı:: si • 
liıh pallamndıın reıhcdilcbilecck bir 
memleket knlnıadığını lıulırlatmııkta 

ve sulhfi kurtarmak için daimi cnr. 
JHŞınayn lınzır bulunmak icap etti • 
ğinl kaydetmektedir. 

Yunus ::\"oıli.r-c göre, )'a harp veya 
mao;::ı başı vıırdır. İki5ini de hazır 
hıılunınnk temin edecckUr. Faktı! 
karşımızdakilerin doğru sulh yolu • 
na dönmi.rerek harbe kadar sQrükle
ncceklcrinl fnrzclmck en malmlüdiir. 

ltıı.l:ran ,.e Alman muharrirleri söy Edirne Kız Mualli11ı MıkttJbinin btl sendi mezunlarından miirdt. 
lemlyorlnr ama, bugün :\lısır ile Tilr. kep 60 kişilik bir kafile bu sabahki konvansiyonel trenile şehrimize 
ki:re:ri lJlrleşliren başka müşterek gelmiştir Genç mezunların bir kumı ortamektep muallimi olmak üzere 
bir mulı.:ad.derat dalın vardır: İtalyan "' · . . . . . .. . 
tehlikcsil Buna karadan, Balkanlar Anklllada tahsılıerıne devam ıçın açılacak olan musabaltalara gırecek -

ler, diğerleri ilk mı«Zllim kadrosundaki mı4n1ıalltrı tayin tdilectklcrdir, 
Memleketin nıülıim bir ihtiyacını karşılayacak olan yeni mıuzllimlcrt 

tebrik ve kendilerine Maarif teşkilatında derıthte edecekleri vazifelerdı • 
muvaflakıyetler temenni ederiz. 

Sulh cephesi mlllcllerl hic telftş
sız, lı!itün hlr emniyetle, icbar edil • 
mfş olııcnklnrı harp sonunda bu mu • 
znrrer {ıkıhele yürüyen bir hareket 
lanı iısliinde ısrar etmelidirler. ı,ıe 
no;ıl höylelikledir ki asla harbelmck 
ıneclıııriyetine dii5meksizin sulbü el. 
de edebiliriz. 

TAN 
:M. 7.ekeri~·a, "H:ıyat niçin pahalı. 

üzerinden bir akın tehlikesi de inzi-
mam ellikten sonra Yakın Sarktaki 
milletler kendilerini müdnfna için 
sulh cephesi teşkiline müsaraal gös
termeselerdi, işle, o ıaman yer :rü -
ıündcn vücutları kalkmıyn müstahak 
bir me\'klc düşerlerdi. Berlln ve Ro. 
manın hırs ve hiddetlerine peklltı 

aklımız eriyor. Hayat hakkımızı le -

/. ·ı ı;.:. L·'6'~~:· .. ; 
~.~~ ~~~.~~ 
F '~,,' ' : • • -1 t • ', ~.:' ~~~ ·: • - : .., ~ .. . , •. • 

~,Mı~ 
. - . . .. .. .. .. . ·. '. . .., - .. - . . ~ 

Şehrin çöpleri 
<fır,, lın~lıklı yar.ısında, Osmanlı Ban

· min etmeğe çalışmakla kendilerine 
karşı büyük bir ku<Jur ı,ıedi!llmiıi 
biliyoruz. ~e ynpıılım, bu kadar a • 
cıkgöılü \'e obur davrannıasnydılnr!,, 

kasının raporunda b:ıhscdilen hayat 
mıhıılılığının nelerden fb:ırct oldu • VAKiT 
l{unıın tkhsnt VckAletlncc tesblt edil- Asım Us, bugiinkü başmaknlesinde 
miş bulunduğunu kaydettikten sonra Almanların hayat sahasını nasıl te-

Umumi 
kütüphanelerde 
Açık bulunma saatleri 

tesbit edildi 

1 K ad ı köy ö n ü n e osküdar ve 

dökülmeğe başlandı ! ~=s~:rk~~sıpı~~~.'n~~~ 
Büyükadada bazı günler çöpler yüzün- hazırlandı 

şöylc demektedir: Uıkki ve tefsir ettiklerini anlatmakta, 

1 bunun siyası veya iklısadl bünyenin 
"Şimdi ktısat Veklleti, gerek es- . i 1 -rnıdü"~ n 1 a ,.a . . . hansıs y e o !!un an amny ,, • 

kıılen kurulmu~ sanayii, _gerek şımdı lışmaktndır. Kfth iktısadt, kfıh c:iynsi 

d d • · k k b ·ı 1 Bir hafta evvel Ankaraya gi-en enıze gırme a 1 o amıyor den Şehircilik miitehasslSı Prost 

d~n sonrn kurulacak fal>rlkaları tes. bir hilnye taşır gösterilen bu hayat 
hı! edilen mııhzurlardan uzak ve saha~ı hakkında Asım mmn mfita!A- Maarif Vckileti umumi kütüp-
rasyonel bir şeldlde 'koordine etmek . 
• . 1 k ası şu yoldadır: hanelerın açılıp kapanma saatle • 
ıçııt hnzırl:ınmnktadır. Bu hazır ı "Bu ifadelere dikkat edilince şunn • . . 
lıillikten ve icraata geçlJdlkten ancak . . t 1 . . nyle hafta tatillen hakkında ye-

blikmedllır kı Alm:ın g:ıze e erının, . . 
DUn Bilyükadadan 8,40 da kalkan vapurla köprüye inenler saat dün ıehrimiıe gelmittir. 

bir ikl sene sonra mamul eşyanın fi- 'd 1 t d tarının sık sık tekrar nı bır karar almııtır. tam onda Kadıköy iskelesi ile Haydarpaşa dalga.kıranmm hizruıma ge- Kat'ile~en imar tatbik plirunı 
lince çok müstekreh bir koku ile kareılaomışlardxr. Herkeı bu pis ~öre, Eminönü ile Unkapanı ara· 1 b.1 :ıt• b" h dd ve ev e a am 

yallorını halkın a :ı ı eceısı ır n e tl'kl . ha ... •al sahası deveku,u gibi 1 Temmuıda.n itibaren tatbik 
. . k - kfi 1 '·tı e ı erı " , 
ındırme mum n ° ııca.ıı:. r. . bir şeydir: Ti\ ki istenildiği ıamıın edilecek olan bu yeni karara göre kokunun nereden geldiğini anlamak için denlıe baktıkları zaman bir sında sahil boyunca büyük bir 

. Hdcr bmemklebkiel t ilfik ksa0n11n:r1ıleşkme cı1ev- onu deve, istenildiği valnt kuş olarak elektrik ııığı bulunan yerlerde çöp mavnasmm içinde hayvan leeleri de bulunan pilıUkleri hemen ora· cadde açılacaktır . 
rın e u ıı m ş ere arşı a,. k il k" ıs n Güçlerinin 

b 1 Jj f 1C t r 1C h gösterme. m m ·un o ll • J kütüphaneler sabahleyin 10 klan 
mış, un ara enzer u a e e ıı - cıtiıı.ı yerde siyast yctmedilU yerde .. . 

da denize döktliğUnU hayretle ıörmUtlerdir. Ancak bunun yapılması yeni 

talar ~·apmıştır Maksat hataları gö Y ö h. ' .1 b·ı . 12 ye, oğleden sonra da 15 ten Bu feci olduğu kadar da ha)Tet verici manzara, bUtUn vapurda. bu. rıhtımlara ve bir çok iıtimllklere 
• · · • iktısaclt bir ma ıyet verı e ı ~ın. 

rüp ıcshlh etmeli, ve yapılan tecrn - Fakat Almanların ve ttıılyanlnrın 19 a kadar açık kalacaktır .. Elek· lunanları, burunlarını mendille tıkamağa mecbur ettiği gibi başlannı bağlı olduğundan in1aııı tehir olun 

belcrden f~tif:ıde elmeJdfr. lktısııt Ve h . t 1 a~ tnbirini tarif i'"in zihin riği olmıyan kütüphaneler de ~e-• • 1 il " a):ı ı;a ı .,ı ... , 
da çevirmek mecburiyetinde bırakmıştır. muştur. 

kuletıntn yen sıınny eşme prol!ra • yorııcak yerde yııpacaklnrı başka bir nenin muhtelif mevaimlerine göre Bu hal yalnız deniz veııaitlnde gidenleri değil, aahillerdekl halkı ve ' Bu cadde inp edilinciye kadar 

mınd:ı takip <'lllRi gaye budur.,, şey vardır. Bn da Almanya ve İtalya 'u saatlerde açık buh.mdurulacaic- bilh&SM pl!jlarda den.ize girenleri çok mUteessir etmektedir. Balıkhane binası ve Karaköy köp-

• ~·/ SARAll tein hayat sahası teiakkf .ettikleri yer- !ar.dır. Hariran ve eylül ayların· 
l Eı • terin hududunu cizmekır. d ·· ~}..A 1 10 12 ··~1 

Çöplerin yakm sahUlere dökillmesl yüzünden dört bet gUn evvel rüıU şimdiki yerlerinlde kalacak· 

lliise?:'in Cahil Yalçın, "Hiddetle • S R , ile J.Chiston 1 _ a ~ fı>ı• 't)"len ~v:ve - , 'ıOıo e-
rin.ı znptcdemiyorlar,, başlıklı maka- m~:;;:ın ~~)~;/'::ıhnsı hı,ı9uduna ~ir den.sonr~ 15 - 19, tlktetrin, ikin<:l 
~esın.de, tngl~lz • Fransız anlaşmaları dlltl halde neclen dolayı Akdeniz teırın, nutan ve maym aylaımda 
uzerıne ft:ıl~an ve Alman l(atetelerl- mahreci olan Tiryesteye şümulii ol- öflekien evvel 9 • 13, öğleden ıon· 

Törük Alide plA.ja girmek kabU olamamL:i, gircjler de çöpler ve h~Y- tır. 
ı ., rr ci r.. • J r;, IJ, ~ • ) 

van leşleri içinde yil:ı:ınek mecburiyetinde }(almış ardır. Bundan başka, ilk beı sene için 
Umumt ıııhbati tebdld eden .bu JıaUn önUne geçmeslıil her ~lndığı de Eminönü ile Unkapanı arasın • 

itte hemen muvaffak olan valimiz Lutfi Kırdardan rica ederiz. da diğer bir ana cadde asılması 
nin sünlllk herzelerfnln sayılamı:va· . · h . 

. d " 1 t t modı!ıının manlıkt hır suretle ııa ını ra 14 - 18 ılkanun ve mart ayların 
cak hır dereceye var ıt1ını şare e • . ' F 1 • d d ' 1 
tikten ııonra, bizim lngillılerle bir • vermektır . ., da öğleden evvel 9--12, öğleden 1 r 1 n o 1 a r 1 n 1 1 a a r 1 
leşnıemizl, bizim Fronsızlarln anlaş. F sonra 13 - 17. 
m:ımm garip yollarla haysiyet5izllk ransız Temmuz, ağuatos, eylül ayla -

damgasile damgıılayocak kadar ileri k d rında kütüphanelerin tatili cu - t t k • k d ' I ' 
gittiklerini yazarak b!lhas!la Pietro Baş uman anı martesi günleri saat 13 ten başlı- e 1 . e 1 1 yor 
Solari imzasını taşıyan bir makaleye , 
C'C\'OP vererek bizim Süveyşle çar - Askeri kuvvetlen yarak pazar günü, diğer aylarda 1 b 1 d ~ k 1 
pıştıgımız dilşmanımız İngilizlerle • • da pazartesi günü aaat 13 ten bat Ekmek fı"at arına e e iyenın o ay 
mılaşmamıu ıarip buldu~nu söyll- teftış edıyor lamak: üzere salı gUnleri yapıla • 

)en lıolyan muhnrririntn, kendileri - p · 29 (Husus!) - Fransız caktır. kolay zam yapmıyacag""'ı anlaşılmaktadır 
nin de o tarihlerde, Almanl:ırla düş- ana, b k mana G 1 Memurları üçten fazla olan kii-
man ''aziyetinde bulunduğunu hatır_ orduları aş u anı enera · f " ·· k B led' · · k · ıeıbı't edı'Jmesi hakk• .. dakı' iddı·a. 

k ,. 1 dJ • Gameıı·n askeri kuvvetlerin tef- tiiphaneler ha tanın her gunu açr e ıye ıstııare om19yonu .... 
lııttı t:ın sonra şuy e yor. 

Pictro Solsri makalesine şöyle 'de- tişine çıkmıttır. Kendisi elyevm bulundurulacaktır. Yalnız eu - dün toplanmı§, fırıncıların mil- lan yersiz bulunmaktadır. 
,·ııın ediyor: "Yakın vakte gelinceye Nistedir. Oradan Koralkaya ge. martesi öğleden ıonrala~ı ve pa.· messillerini dinlemi§tir. Fırıncılar Çünkü bir kilo ekmeğe iki kuruş 
kndnr, Atatürkfin hatırasına merbut çecektir. zar günleri en az iki§er memurla evvelce yaptıkları müracaatte ıs. 28 para vergi binmektedir. Buğ· 
olan, milli şeref ve vakıır ananes~I --o- bir hademe kütüphane direktör· rar etmişler.dir. Fırıncılar imaliye day fiyatı 5,5 - 6,5 kurut arasın. 
tıımnmen unutmı)·nrı:ık IAndrndnn ı- Hu'"ku" met doktorları terinin tertip ddecekleri bir sıra ücreti olarak konulan 165 ku- da temevvüç ettiğine ve buna bir 
J,inci ve üçüncü eller vasıtnsile gel· ~ hT d ··b t • k 1 cakl 4 ru .. un az olduğunu, bunun 183 kuruş zam ile vergilerin ilavesi 
miş olnn emirleri dinlemekten içti - d • 1 a ı ın e no e çı a 1 ar ır. :s 

n:ııı etmişti. Bugün Ankara, lnsilte _ arasın a tayın er -o- kuruşa çıkarılmastnı, bundan baş· halinde yekunun bugünkü rakamı 
renin v:ısalları orasında blc 'de şe - üçüncU Umuml MU!ettişlik ka fırmlarda çalışan işçilere gUn. ~utacağı anlaşılmaktadır. 

rem ,.e haysiyetli olmıyıtn bir mevki sıhhi müşaviri Faik Yargıcı ikin Sirkeci garında bir de bir buçuk ekmek verdiklerini, Ekmek meıcleainin halli için 

da varclır. Bu cadidenin yeri te· 
karrür ettiği için iki tararında in
şaata müsaade edilecektir. 

Mütehassıs Proıt yaz tatilini 
geçirmek üzere pazarteıi günü 
Franıaya hareket edecektir. 

Uskiidar ve Kadıköy planları· 

nın da esaslan hazırlanmı§tır. 

Camiden ayak

kabı çalan ..• 
Eski bir evkaf muduru 

mahkOm oldu 
Meıhud suçlara bakan Sultana.h

met ıulh UçiincU ceu mahkemesi 
dlin hırsızlığa kadar dli~mUg içti • 
mat mevkü oldukça yUksek bir :maz 

:ılınışlır. Bir emir tcbellOit etmek için ci sinıf sıhhat ve tçtimat muave. günde her fırında vasati 150 ek- belediyenin şehirde birkaç küçük 
1 d l t. H · ·,·e Nıı kadın bayıldı lan bu suçlu mahkemede adının E-ıliğcr lıir vasa ev e ın arıcı. · net miif ettişliğine, Sarıyer bele- meğin bayatlıyarak ertesi günü fabrika yapması çok lüzumlu ve 

:zırının yli7.ünü görmek kiri geliyor.,. min Ali olduğunu, yüksek ticaret 

nunun muhakemeıııini yapmıştır. 
üstil başı pejmürde bir halde o-

Diinyada her şey olabilir nma, ı _ diye tabibi Saip Sav Fatih bele. Bu ıabah saat aekiıe doğru Sir- kırk para noksanına satıldığını, en kat'i ve pratik çare görülmek· mektebi mezunlanndan bulundufu. 
talyanl:ırın başka milletlere şeref ve diye şubesi baştabipliğine, Be • keci garında bir bayılma vak'ası milteferrik masraflarm günde 100 tedir. nu, bir aralık Sinob evkaf mUdUr-
lıaysi)'el dersi vermeğe knlkmııları eiktaş belediye tabibi Saffet A. olmuttur. Telefon idaresi kadın kuruıu bulduğunu ileri ailrmüt- lUğü yaptığını söylemiotir. 
hiç bir z:ımıın kabil olamaz. lstiklll- rın Kadıköy belediye §Ubesi ba,.. memurlarından Müjgw garda lerdir. Belediye iktısat müdürlü. Kendislnin evvelki gün Fatih ca. 

!erini mııh:ıfozn etmek için, ltalyan • tabipliğine, Eyüp belediye baş tabi- dolaşırken birdenbire üzerine fe- ili bu iddiaların tahriren komiı· Mu"' şte r·ı do .. g"" en milnde namaz kıl.anlardan Hü.seyine 
lar da dahil olduklan halde, biltiln bi Remzi Akın Eminönü belediye nalrk aelerek yere yuvarlanmı"'- • · • · · · 
A\·nıpaya karşı mücadelede en zor • 7 yona venlmeıını ıatemııtır. ait şapka ve aya.kkabıla.rı eahibin1n 
,·aıiyetler için~ bile tereddilt etme- §ubcsi baştabipliğine, Sarıyer bele· tır. Fırıncılar raporlarını bugün ve. kasa pi ar din! metıgullyetinden istifade ede-
miş olan Tilrklerin karşısında ltnl • diye baştabibi Suat Kızıltan Eyüp Genç kadm, hal.kın yardımiyle recekler ve bunun üzerine iıtitare rek aşırdığı ve cami müezzini Mah-
yanlnr, şl:ret ve haysiyet meseleleri- belediye şubesi baştabipliğine, Be - kaldırılarak isı:uyoıldaki yolcu komisyonu fırınları dolaşarak i.d- Hapis ve para cezasma mut Esat tarafından yakalandığı 
ni kurcalarlarsn dalma y{izlerl :kara yoğlu belediye tabibi Sadık Abut salonuna götürlilmüıtür. Doktor diaların ne dereceye kadar doğru anl~ılryordu. 
n boşları cl!ilml' olarak karşımızdan Sarıyer belediye şubesi baştabipli - bulunmaması yüzünden huta ora olduğunu teıbit edecektir. mahkum o:dular Maznun bunlan kendisine alt 
çekilmek ıztırarında kalırlar. ğinc açıktan eczacı Fethiye Ozden da yarım saatten fazla tedaviıiz Komisyon pazarte.i günil fırın. Fatih Çarşambasında kaBap - zannederek yanlı•lıkla aldığını id -Pictro Solari'ye göre, bu iki aş:ığı 'w . • ,.. 
hüki'ımel yani Mısır ne Türkiye, ken Bcyoglu hastanesı eczacılığına ta • bır halde kalmış, nihayet teaadü- cılarm istekleri kartısında ıon ve lık yapan A.slanoğullarında.n A. dia etmişUr. Fakat au~ sabit görU-
d i menf;allerlnl, İngilizlerin yüksek yin edilmişlerdir. fen banliyo yolcuları aruından lcatt cevabını bil.direcektir. sım ve kardeşi Kerim, dün dUk. lerek Emin All iki ay hapae mah • 

imdada yetiıen bir doktorun mü - Diğer taraftan buğday fiyatına kanlarında ah§ veriş yilzündcn kQm olmut ve derhal tevit edilnü§-

TAVZiH dahaleaiyle ilk tedaviai yapılarak kırk para zamla ekmek fiyatmın bir kadını döverlerken, Mustafa tir. 
sinir buhranınldan ileri gelen bay- adında birisi dayanamamış, i§e 

Bazı Istanbul gazetelerinde, Tophanedeki Ford müessesesi tarafın· gınlığın 0··nun ... aeçilmi,tir. ··d h 1 ed k k d ğı k 
" .. ,, mu a a e ere a mca zı ur Harun tlmen· dan satılmış bir kısım malların gümrükten çıkanlmalannda birtakım -o--

H. 'd' k . . tarmnk istemiştir. l . • 
yolsuzluklar olduğundan bahseden neşriyat görülmüştür. Dükkan ini açarken amı ıye me tep gemıaı Fakat iki kardeı bu sefer A manyaya gıttı 

Anbarlannı tenıizlemek gayesilc yukarda sözü geçen müessescce, du"şu"p o"'ldu" Hataya gidecek Mustafaya hilcum etmi§lcr, A • Denizbank eski umum müdür 
1929 · 31 model otomobil ve kaınyonlanna ait parçalarla, kalörifer 0 - Bir milddettenberi Karadenl.z ll- sun dirhemle gözünden, Kerim de muavinlerinden fen ıubed mildU. 
cak külü, boş damacanalar, tahta sandıklar, deşe ve sairenin satılığa Bu sabah aaat yediye dofru manlarmı dolapn Hamidiye mektep sopa. ile omuzundan yaralam13 _ rü Harun İlmenin evvelld akpm 
çıkarıldıi:rı doğrudur. Ford müessesesince hiçbir ticari kıymeti olmayan Çarşkapıda Tavukpazan eokağın- gemial llmantml%a ıehntıtır. tardır. Almanyaya hareket ettifi anlatıl• 
ou eşya, mahallt bir finna}'a transit ve gümrüğü alıcıya ait olmak ü.. .da bakkal tapiro otlu Koeti dUk- Gemi, dün sabah saat 9 d& tat.. üçüncü sulh ceza mahkeme • mıttır. Harun aleyhinde Galata 
~ ere topyektln tonu pekcilz'i bir bedel ile satılmı~tır. Alıcı da kendi kanını açarken birdenbire üzerine bikat yapmak Uzere Ç&nakkaleye sinde muhakeme edilen suçlular. sulh mahkemesin.de bir de dava 
~Limrük komisyoncuları vasıtasile ve gümrük memurlanmn mürakabesi fenalık celerek yere yuvarlarurut - haraket etm13t1r. Bu tatblltat bir dan Asım 1 ay 5 gün hapse, kar. varldır. 
a'tında gUmrük muamelelerinin ifasını deruhte etmi~ti. tır. Biraz aonra muayeneye ge- hatta hdar devam edecek ve gemi deel Kerim ise yaşı kil~Uk oldu. Bu dava birkaç ay evvel Harun 

Bll muamelem!\ ifa!!nda her hangi bir yolsuzluk olmuşsa, bunun lene zabıta doktoru 50 yqlannda tekrar llmanımıza. dönecektir. ğundan 16 lira 60 kuruş para ce.. tarafından iıten çılcanlan bank• 
St P'orcl mfiessesesi ne de o müessesenin her hangi bir müstahdemiyle olan bakkalın kalb sektesinden Gemi, bundan ııonra. Hataya gi- zasına mahkfun. olmuştur. Asmı mühendislerinden Sermet tarafın. 
al:lkası yoktür. Ford Motör Company Exports ine. Tophane. öldüğünU tesbit etmiştir. ~ derek bayrama iştirtk edecektir. hemen tevkif edilmi§tir. "' dan a~ılmı~tır. 
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S AYI~ Muhiddin Birgen, !\Iec. 

liste müzakere edilmekte olan 
enı barem kanunundan bahseden 
r makalesinde birtakım ağır keli-
eler kullanmış. Buna canları sıkı· 
n bazı mebuslar da kendisinden 
ıahat istemişler. Muhiddin Bir · 
ienin cevaplarım, gazetelerde oku -
0ıun; belli ki haylı sıkılmış, şaşır • 
llııs, anlaşılması zorca olan sözler 

}'lüyor. O kadar sıkılmış, o kadar 
aşırmış ki mebusluktan ve muhar · 

Maarif Vekaletinin verdiği Lir 
kararla talebenin devam va
ziyetini tesbit eden ortaokul "tali. 
matnamesinin 12 inci, lise 21 inci, 
öğretmen okullarının da 20 inci 
maddeleri tadil edilmi:ştir. Tali. 
matnamenin bu maddeleri devam 
işlerini şöyle tesbit etmektedir: 

Bir ders yıh içinde talebenin 
devamsızlığı görüldüğü takdirde, 
yıllık devam müddeti hesap edi· 
ı;r; üçte birine devam etmiyen t.ı. 
lebe derslerden ne not alırsa als:n 
sınıfta kalır. 

Maarif Vekaleti bu ma:ldeye 
yeniden bazı noktalar ilave etmii, 
talebeye imtihana girme haklan 
vermiştir. Bu haklardan yalnız ya
takta veya ameliyat olarak teda. 
vi edilen, okula devam edemiyen 
talebe istifade edebilecektir. İsti. 

fade şartları şunlardır: 
A) Hal ve hareket not!-! kırık 

olmamak. 
B) Ders yılı için.den aldığı not· 

ların kati olarak sınıf geçebilecek 
vaziyette olması. 

C) Hastalığı hakkında doktor 
raporu bulunmak, 

D) Has'tah~ının yukarı sınıfı 
takip edebilmesine engel olmıya. 
cağı hakkında okul direktörlüğü
nün m:italeasına da uygun olması 
şarttır. 

Bu şekil aynı zamanda mesleki 
tahsil müesseselerine de şamildir. 

Dolmabahçe 
stadı 

Eski has ahırlar binasının 
tahliyesine başlanıyor 
1stanbulda on be3 bin ki~ilik ilk 

şehir stadının yapılacağı sahada 
bulunan etıki ıstablı amire binasının 
beden terbiyesi umum müdürlüğü
ne devri hakkında karar istihsal o
lunduğundan binanın tahliyesi için 
emir gelmiştir. 

tırliktcn evvel bir dil hocası, bir gra. 
llı~r sahibi olduğunu unutarak ağ· 
tından nah\·i bozuk cümleler kaçır
llıış, birkaç kere "söz,, yerine "laf.. 
elıınesini kullann115: "Laf söyletmı 1 
ıOrsunuz. mütemadiyen lafımı kesi· 

Tırhan vapuru 
geliyor 

Ista.bit amire bina.!I halen maliye 
ve milli müdafaa vekaletleri tara.. 
fından i~gal olunmaktadır. Cumhur 
reisimizin şehrimizde bulunduğu 

zamanlarda emniyet umum müdür_ 
lüğü teşkilatı hayvan ve motörlü 
vasıtaları için de ayni binadan is
tifade edilmektedir. Maliye vekale
tinin bu binada kırtasiye deposu i
le evrakı matbua depoları vardır. 

Gene maliyenin kitab deposu da bu 
binadadır. Miııt müdafaa vekaleti 

orsunuz ... Rasih Bey zatıaliniz ... 
burada çok şiddetli laflar söyledi . 
er ..• Arkadaşlar bu kürsüden şid· 
deui I:Hlar söylediler ..... demi~. ~1e. 
busıardan hiç biri de kalkıp: "Arka
r.laş, o kur üden laf değil, söz sbylc
'lilir,, demek ihtiyacını duymamış. 

Bu "laf,, kelimesi. doğrusu pek si . 
lliriıne dokunuyor. Onu biz, manası 
~lınıyan, saçma sapan ~z mana · 
ıncta kullanırız. Şair ).;ef'i, bu anda 
~mrnı hatırlıyamadığım bir mıs 
taında, şiirinin laf olmadığını ~öyler. 
~rçi her dilde kelimeler, zamanla 
lllanalarını deği~tirir, şiddetlerini 
kaybeder veya yeni bir şiddet ildi. 
!4p ederler. Bizde de "lakırdı,, ve 
laf., kelimelerinin manası haylı 

değişti; fakat onların istihfaf için 
~Ul'amldıklannı büsbütün unutma· 
d:Jc. Karşımızdakinin iddialarım 
l>ek garib bulunca yine: "Laf!,, de. 
d ğimiz çok oluyor. 
Mebuslanmızın hepsinin belagat, 

talakat sahibi olmasını, gayet fa<:.ih 
h r dille konuşmalarnu bekliyeme -
iı; buna dünyanın hiç bir memle-

Yeni gemi dün Alman
yadan yola çıktı 

Dün Denizbanka Almanya.dan 
gelen bir telsizde Rostok limanın
da denizyolları için inıa edilen 
3500 tonluk Mersin hattı vapur. 
}arından Tırhanm memleketimize 
gelmek üzere dün hareket ettiği 
bildirilmiştir. 

Etrüsk tipi vapurlarından olan 
Tırhanda sonradan görülen lü. 
zum üzerine tadilit yapılnuş ve 
vapura iki kazana ilave olara:C bir 
kazan daha konulmuştur. 

bütünlüklerinden bazı kıt'alar da 
binanın bir kısmını işgal etmekte. 
dir. 

Binanın tahliyesi maliye vekaleti 
için daha müşkül bulunmaktadır. 

Eaasen çok harab olan binanın bir 
an i!V'Vt'l yrkılmur için acele edil -
mektedir. Fakat bunun temmuz 

Vapur tecrübelerin.de çok iyi ne· sonundan evvel ikmal edilemiyece
ticcler vermiş ve matlup olan ği muhakkak görülüyor. 
13.50 mil süratten hatta fazlasını Eski ıstablı imirenin orta.ııında 
yapmıştır. Bu tip vapurlardan bir cami" de bulunmaktadır. Tetkik 
Kadeş ve diğer biri ôaha geldik. edilip bir tarihi ve mimari kıymeti 
ten sonra Etrüsk de Almanyaya bulunmadığı anlaşılan bu cami de 
gönderilecek ve bir kazan daha yıkılacaktır. 

ilave edilecektir. · Maliye vekaleti kırtasiye ve le -

Tırhan 15 güne kadar limanı
mıza gelecektir. Vapur yolda bazı 
limanlara uğrayarak kömür ve di. 
ğer ihtiyaçlarım temin edecektir. 

Vapurda Alman mütehassıslar da 
bulunmaktadır. Bunlar bir müd-

vazını umum mUdürlükleri burada
ki depolar için müsait bir bina ara_ 
makta.dırlar. Fakat bu bina henüz 
bulunmamıştır. Evrakı matbua de _ 
polarındl\ hazineye ait kıymetli ev
rak, çekler, makbuzlar \'e saire bu-

ketinde hiç bir zaman imkan olma· 
llıı~tır. Parlamentolar birer akade -
llıi, birer . alon değildi•. Oralarda 
,,:- .. kim~lerin, dü~ündüklerini söy. 

~f~ ek için, dilin kafasını gözünü 
mnalarına da. arao:.rra·itiraz edip 

lunduğundan bunlar nakil csnasın
det burada bulunacaklar ve vapu· 
run kati tesellümül'le kadar kon. da husust bir itinaya lüzum göster. 

mekledir. 
trol ye müşahit vazifesini göre. ınurdanarak _ cevaz verilir. Fa • 
ceklerdir. -o--

Vapur gelir gelmez derhal 

Mersin seferlerine başlıyacaktır. M em 1 ek ette bugünkü 
hava vaziyeti 
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Politikanın meyus sesleri 
ve harp tehlikesi 

Yazan : M. DALKILIÇ 

: 
i 
i . 

. i 8 ir çoklarımız telaştadırlar. Hatta; büyük bir cihan 
i harbinin ilk vuruşmaları başladığına, harbin ilk hat
i larına girmekte olduğumuza hüküm verenler dahi vardır. 
ı.. 1 Bu telaş ve hükümler pek de haksız sayı aınaz. 
1 Zira, umumi durum, dünyanın tehlikeler ablokası altı- i 
i na girdiğine hüküm verdirecek bir şekil almıştır: 
j Dış Mogolistan hududu üzerinde ilanı harbsiz hava 
i harbleri yapılmakta ve iki taraf, yani Japonlar ve Sovyet 
1 Ruslar bu vuruşmaları artık gizlememektedirler. 

1 
Tiyençinde lngiliz·Japon müııasebatı harbe ramak ka-

lacak vahim bir hale girmiş bulunuyor. 
Almanlar, Fransız ve Lehistan hududu istihkamlarına 

1 
: yeniden tahşidat yapnıı~lardır. 

l:I ltalyanlar, Arnavudluğa yeniden asker tahşid ettiler. 
Diğer taraftan, politikadan dünyaya meyus ve acı S9S. 

! ler dağılıyor. Fransız başvekili Daladier son nutkunda dün· 
yanın durumunu şu acı ve vahim formülle tavsif etti: 

- Dünya yirmi senedenberi bu kadar vahim bir vaziye· 

te girmemi!tir. 
Ajanslar Vinston Churchillin son nutkunu da ayni acı-

lıkla haber veriyorlar: 
- Alır.an gazetelerinin edasına ve Nazi liderlerinin nu· 

tuklarına bakılacak olursa ancak şu netice çıkarılabilir. 
En kötü şey (yani harb) vukua ielecek, hem de pek ya

kında vukua gelecek •.. 
Bu durum karşısında, zayıf sinirli olanların nikbin ol

malarına imkan bulunamıyacağı aşikardır. 
Filhakika totaliter devletler için, harbi kabul etmeden 

hiç bir tecavüz imkanı bırakılmamıştır. 
Binaenaleyh, ' eğer totaliter devletler, iddia ve taleblerini l 

mutlaka elde etmeğe nıahk(ırn iseler, harb çaresizdir. : 
i Halbuki, hakikat hiç de bu görünUşün aldatıcılığı kadar i 
: tehlike haline inkıl!b etmiş değildir. 
İ Bizlere en ziyade ve yeni bir heyecan vermiş olan dış 
! Mogolistan hududundaki Sovyet ve Japon hava muharebele. 
i ri katiyen mevzii hudud nıüsadenıelerinden ibarettir. Bugün 
1 ise, hiç bir zaman bir harb demek olmiyan hudud ınüsade· 
i rnelerinin havada yapılmasıdır ki, bir çoklarını şaşırtınakta
ı dır. Eğer, bu bir hakiki harb veya harb başlangıcı olsa, ev-

vela bundan Japonya her şey bahasına ricat ederdi. 
Zira, Japonyanın Çinde yuvarlandığı fena vaziyet üze· 

rinedir ki Dış Mogolistan hava hudud rnüsademelerine ma- • 
ruz kalmaktadır •• 

Yoksa, iki hakikat mutlak ve değişmez bir halde bugtin
: kU dünya durumuna hakim bulunmaktadır. Biri: Musolini. 
: nin Almanya namına dahi resmen beyail ettiği gibi bir cihan 
i i harbini nıucib olacak ortada hiç bir mesele bulunmayışıdır. 
1 Diğeri: Totaliter devletlerin ne ayrı ayrı, ne bir arada her 
~. hangi bir harb yapacak ne mali, ne askeri kuvvetleri bulun
: ınayışıdır. 
: 
• Sulh cephesi, totaliter devletleri değil, fakat harb tehli· 
İ kesini kahlıar bir abloka altına almıştır. 
1 Bu hakikatler en kati ve mutlak bir şuurla nıalurn iken 
İ bir mucize ola:cağını vehmedenler, hakiki olarak henüz kendi 
• asırları içinde yaşamayanlardır. 
I ...................................................... ·-·············~···············---····· 

Tramvay ve 
tünel şirketleri 

Tasfiye işinin senelerce 
süreceği anlaşlhyor 

Hükumetçe satın alına!) ve 
şimdi İstanbul belediyesine devri 
yapılmakta olan İstanbul Tram· 
vay Şirketi ile İstanbul mülhaka
tından Beyoğlu ve Galata beynin
de tahtalarz demiryolu Türk Ano
nim şirketi (Tünel) nin tasfiyesi· 
ne her iki şirketin 28 nisanda ya
pılan fevkalade heyeti umumiyc
lerinde krar verilmişti. 

Bu iki şirketin tasfiye haline 
konulması için bir talm~ !ormali· 
telerin ikmali ve nihayet Büyük 
Millet Meclisirıl:ie satın alma mu. 

kavelesinin tasdikine mütedair vl!· 

rilen kararın resmi gazetede çık

ması lazımgcldiğinden bu zaman 
beklenmiş ve geçen salı ve çar
şamba günleri, resmi gazetede ka· 
rar sureti neşrolı.:nduğundan •ki 
~irket derhal tasfiye haline gir • 
miştir. 

Bu iki şirketin de tasfiyesine 
Delacrix ile Biliatti memur edil· 
mişlerl:lir. Şirketler tasfiye mer • 
kezi olarak istiklal caddesinde 
Batter hanım intihap etmişlerdir. 

Bu iki şirketin tasfiye işlerinin 
rubu asırdan evvel bitmesi üm~t 

edilmemektedir. Çünkü her iki 

şirketin de bir hayli karışık ve şü· 
mullü muamelatı vardır. Bu şe
kilde tasfiye halinde bulunan şir. 
ketleroen reji şirketinin tAsfiyesi 
on beş seneden fazla bir zaman
danberi .devam etmektedir. 

--0-

telefon Yeni 
rehberleri 

Halk için kolayhklar 
düşünülerek hazırlandı 
İstanbul telefon idaresi yeni te· 

lefon rehberlerini tabd:lilmek ü
zere hazırlamııtır. Yakında tabı 

işine başlanacaktır. 

Yeni telefon rehberleri ilk defa 
olarak şimdiye kadar olandan baş 
ka şekilde tertip edilmiştir. Ka
taloğun dış kapağına reklam koy
ma usulü kaldırılmışur. 

Sözlü imtihanlar Taksim EmlAk şirketinin 

Telefon müdürlüğü bunun ge· 
tireceği büyük varidtı feda eı:le • 
rek dış kapağa halk için en lü
zumlu olan itfaiye, sıhhi imdat 
teşkilatı telefon numaralarını bil· 
yük punto ile ya.zdırmağa karar 

vermiştir • Bugün bütün mekteplerde 
nihayet buluyor 

Üniversitenin bütün fakültelerile 
li!e ve ortamekteblerin, sanat ve 
meslek mekteblerinde sözlü imti
hanlar bugün nihayet bulmaktadır. 

Bir taraftan da gerek üniversite ta
lim taburunun gerekse lise ve orta 
mekteblerin kamplarına ait ha:ıır _ 

tasfiyesi 
Şimdiye kadar kataloglarda 

~ sayın !\luhiddin Birgen gibi bir 
tın, böyle ısrarla "laf., kelimesini 

ill!anacak kadar şa~ınp kendini u
Utma ına gönlümüz razı olmuyor. 
''Ne çıkar? O lt'if kelimesini istih· 
f maksadı ile kullanmamıştır ... Bu 

(adar da mütaassıp olmıyalım .. di-

5300 tonluk ilk büyük posta 
vapurumuz un da gelen haberler -
de tecrübelerinin yapılmakta ol. 
duğu bildirilmektedir. 

Devlet meteoroloji umum mü- !ıklar yapılmıştır. Askerlik kampla_ 
dürlüğilnden verilen malumata gö_ rma derhal başlanacaktır. 

En bUyük hissedarı hazine olan 
Taksim emlak şirketi senelerdenbe_ 
ri tasfiye halinde bulunmakta.dır. 

Şirketin son yapılan heyeti umumi
yesinde tasfiyenin bir an evvel ne
ticesinin alınmasına karar veril 
mişti. Tasfiye muamelatı netice -
lendiğinden şirket heyeti umuml _ 
yesi 17 temmuzdıı. fevkalade bir 
toplantı yapacaktır. 

-0-

Doğu ismini ta§ıyan bu vapur 
da Temmuz içinde limanımıza 

re, hararet dün memleketin bazı yer- Maarif vekaleti, bütün maarif 
!erinde dilşmilş, bazı yerlerinde yük mUdilrlilklerinden sözlil imtihanlar-

Vefat e<:eksiniz. Hay:ır, ben taassup gö<:.. 
'etmiyorum; laübaliliğe tahammül 
lınemek, taassub değildir. Kelime· 
~in manasına bu derec~ alakasız -
tk gösterilin.c Millet !\!celisi kür • 
iisüne çıkan mebus, orada elinden 
"'ldiği kadar temiz bir dille söz söy
tnesi lazım geldiğini bu derece u · 
Utursa, korkunç bir laübalilik baş
~r. Yarın o kürsüden, cemiyetin ha. 
. atını alakadar edecek sözler söyle

gelmi~ olacaktır. 

Ankarada yağmur 
ve sel 

Ankara, 30 - Dün yağan şiddetli 
yağmurlar neticeııinde Yenişehlrde 

bazı apartmanların ilk katlariyle 
Dahiliye Veklleti zemin katı su hil· 
cumuna maruz kalmıştır. 

selıniştir. Hararet, Bursa ve Elbığ- da alınan neticeler hakkında bir ra- Sivas mebusu Remzi Tünerin oğ
da 32, Mardinde 34, 1zmirde 35, Ak. por istemiştir. Bu rapor sözlU imti. lu ve eski Kocaeli mebusu Reııid 

hisar ve Adanada 36, Diyarbakır ve hanların verdiği neticeyi göstere _ Saffetin yeğeni 20 yaşında Saffet 
Nazillide 35, Ankarada 32, ı~tanbul_ cektir. 1stanbulda imtihanların ne- Tüner evvelki ak§am vefat etmiş
da 30 derecedir. Orta Anadoluda ha ticeııi hakkında kat'i bir kanaat ol- tir. Cenazeııi bugün saat 11 de Cer_ 
va yağışlı, cenup bölgelerinde açık, maınakla beraber bu sene .ııöı.lil im rahpaşa haııtaneslnden kaldırılıp öğ 

diğer bölgelerde bulutul geçmiştir. tihanlarda talebenin umumiyetle le namazı Beyazıd camiinde kılına-

amme müesseseleri tabi olduğu 

dairelere göre bir tasnife tabi tu. 
tulmaktaydı. Mesela bir hastane· 
nin hangi !daireye, hayır cemiye· 
tine veya müesseseye ait olduğunu 
bilme.den rehberde yerini bulma'k 
kabil olamazdı. Yeni şekilde bil· 
tün hastahaneler (H) harfinin ba
şında toplanmaktadır. Buna ben
zer diğer amme müesseseleri ele 
isminin baş harfi ne ise o harfin 
kataloğdaki yerının en başında 
toplu bir halde bulunacaktır. 

Kataloglar memleketimizde ilk 
defa olarak 20.000 adet olarak 
tabe.dilecektir. Telefon aboneleri • 
nin yeni Şişli santrah açılınca 

miktarı ı 5.000 ı bulacaktır. Diğer 
rehberler istanbula telefonla 
merbut dünya şehirlerine ve mem 
leket dahiline gönderilecektir. 

eceğine hoşb~ etme~e. yarenlik 
~tıneğe kalkar: "Şuraya iki çift la
~ırdı etmeğe geldik,, der. Hnşbeş'i, 
larenlik'i pek mi çirkİJl buluyorsu. 
nUz? Sayın Muhiddin Birgen'in 
kuJlandığı lôf kelime<;İ de, Millet 
1eclisi kürsüsünden kullanılınca 

0nıardan farklı değildir. 
Millet Meclisi kürsüsüne çıkan 

hatib kendisini bütün milletin din· , . . . 
erliğini, bunun için de kelımelerını 
lartmast, sözüne elinden ı;teldiği ka· 
dar bir çeki düzen vem1esi lazım 
!'~ldiğini dü~ünmelidir. O kürsü 18.
lbaıu. yeri d~ildir. oradan Wf 

<l ğil, söz söylenir. 
Nurullah ATAÇ 

llfaiye ve belediyenin gayretiyle 
binalar temizlenmiştir. 

Bugün Ege denizinde mutedil fır- geçen seneye nazaran daha çok rak Sirkeciden Şirketihayriye va
tına devam Pdecek, Akdeniz ve Ka- muvaffak oldukları muhakkak bu. puruyla Anadolukavağına nakledil
radenfa sahillerinde hava bulutlu, lunmaktadır. Eylül engel imtihan • miş ve beş gün evvel ölen büyUk 
cenup doğuda ac:ık, diğer böygeler. lannda muvaffakıyet nispetinin da babasmm yanma defnolunmuştur. 
de yağışlı gec;ecektir. ha çok yilkseleceği tabiidir. Allah rahmet eyliye. 

D enileblllr ki insanlar terakki et_ 
tikçe harb ortadan kalkar. Nitekim 

t'5kl asırlarda, deliye her gün bayram oldu
ğu gibi, insanlar için de her gün harb nr• 
dı. Harb tabii hal, ııulh muahNlelerle kuru
lan !lun'i n mu,akkat bir haldi.,. 

ı:h, lnııanlar ylrmln<'I uırda, bllhuııa 
g~cn büyük harbin deheetile aldığı hız 

sayesinde, medeniyet tarihinde misli görül· 

meml, bir t.eraldd güt.erdiler. Baglıa .... 
Hint n tc1mtğtlt teralddıd, !,t.e "eTYor1r 

ıserA'-"ine ı.endl keMlt'rlnln murahb&Aı ola_ 
rak gldebllt-nlerln hıı~·ran hayran MyN't
tllderl kadar göz kam~tırıcı btr hale gel-

Ne mutlu insanlığa ki... 
ıll. Jt'akat ne ı:ıtrlbdlr ki harb korkusu bir 
ll&niyt. bile ortadan kalkmış dt-~I. Bayaiı, 
dlinyanın ~innin<'I uırda harb tehllkeAln.. 
den bafmı kqıyac&k nktt yok! •• 

RU!l)'a n ,Japonlar arumda başlıyan ha
\"& harbi gibi ..• 

Şlmdl bu hale bakıp da bunca tt>rak_ 
kiye rağmen harbin ori.Mian kalkmaıııı hu
ımıııonda hl~blr terakki olmadığını mı ııöy_ 
llyC'cf'AiZ ~ •• 

Acaba hle terakıQ yok mu! .. 
Kim dt'mi~? 

Bilakis harb olduğu söyl~nmeden, Elbette ,·ar: 
Jlrmı.cıl uıa WiJlk Mrbdea 10a.ra bu • Valui harb henUa kalkmadı. Fakat .. 
yUksek nWı4f'n,yet 4~nt 4ah1 birçok aa- k.Mlar ller1emlı 1n!lanlık Ye medmlyet lı:ln 
hak harblerln kanlle balaıauıtır: Habflfls_ bu terakki az mı~ 
ta.n harbi, İspanya harbi, Ç4n harbi ,.,, nl- ....- Baksanna, lllnıharb kalktı!.. 
hayet dııt MogoHstan hududunda So'-yet ( Mim. 

---o--

Kral logonun hemşireleri 
Fransaya gittiler 

Şehrimizde bulunan eski Arna
vutluk 'kralı Zogonun ağabeysi 

prens Celal ve ablası prenses AdL 
le ile diğer hem§ireleri ve maiyet
lerindeki zevatın bir kısmı diln 
Sovyet bandıralı !svanlaniycr vapu 
ıııyla Marsilyaya hareket etmişler -
dir. 

Kral Zogonun da bugiln on ikide 
lskenderlyeye hareket eden Ro
manya n.puruyla eehrtm!zckn ayn. 
lacağı ~yelnlyordu. 

Fakat b}l şayia tahakkuk etmC'
ml3tlr. Kralın ne zaman gideceği 

henilz belli değildir. 
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Sovyetler Tokyo Almanlar Danzige 
sevkiyat yapıyorlar 

Reisicumhuruniuz 
ma la 

• 
gerı 

( Baştura/ı 1 incide J 

luğunda, tanklarm ilerlemesine en
gel olacak mfi.niler dikilmektedir. 

atgüzarını 

çağırdılar 
tlnı i · k • ·1 ı ld Dnnz.lg makam.atı, yiyeceklere 

mryacağız,, . 
Leh Cumhur Reisinin 
nutku 

yarın lstanbulda 
(Baş tarafı 1 incide) Sirkecide hazır bulıınacak oJZ" 

:ia bir ce\'elandan sonra yine Mar. .\kay :ı,·apq.ru üniversiteye tahsise-
naraya açılmıştır. dilmiştir. 

Oumhurreisimiz yann öğtederı Şirketi Hayriye vapuru ve diğf. (Baştarafı 1 incide) 
Bu haberi veren Domel njansr bu 

geri çağırma hfıdisesl sebebinin 
henUz bilinmediğini, maamafih Sov. 
yetlerln siyasi vaziyetinden ileri 
geldiğin! ilave eylemektedir. 

İki Japon tayyresi 
düşürüldü 

Moskova, 29 (A. A.) - Buglln 
de 15 Japon - Mn.nçu tayyaresi av
cı tayyarelerinin himayesinde Buir 
g5IU b8lgesinde Mogol hududunu 
aşmıştır. Japon tayyareleri, hava 
toplan ile Mogol _ Sovyet tayyare
lerinin mukabelesi üzerlne muha _ 
rebeye girişmeden Mançuriye d5n
mtl.şlerdir. 

Mogol hava topçusu iki Japon 
tayyaresi düştlrmUştUr. 

Uzak Şarkta lngiliz-Fran
sız müdafaa konferansı 
Singapur, 29 (A.A.) - Uzak 

Şarktaki Fransız filosu kum.an -
danı amiral Decoux,bugün Röy. 
ter -~uhabiıine yapbğı beyanatta. 
~ '.;ylemiştir: 

_Jiz - Fransız mUdafaa. kon 
feransı, tam bir muvaffaldyetle 
neticelenmi~tir. Bu konferanstan 
alman netice1er, mtihakkak ki, 
Uzak Şarktaki vaziyet üzerinde 
büyük bir tesir iara eyliyecektir. 
Bütün esaslı noktalar üzerinde 
iı.nlaşmaya ' vanlmrştır. Fransız 

ve İngiliz başkumandanları, ya • 
km.da bulu.~ fikir teatisi ya.. 
pacaltlar ve bugünkü vaziyeti tet 
kik eyliyeceklerdir. 
Çemberlaynın izahatı 
Londrn, 29 (A. A.) - Avam !ka

marasında bugU.n öğleden sonra 
beyanatta bulunan Çembcrlayn, son 
günlerde Singapurdn. ynpıla.n mll
zakerelerin memnuniyet verlci bir 
surette neilcelcndiğ:inl söylemiş ve 
demiştir ki: 
"- Blltlln ,genel kurmay temas. 

larmda olduğu gibJ, bu mtlzakere. 
lerln ait olduğu husu.sat .hakkmda 
tafsilat vermek memleketin menfa 
atine uygun düşemez.,, 

.lşçi mebus Hendemonun: "Bu 
sözlerden, bir hnrb takdirinde uzak 
§arkta .Fransız ve İnglli.z kuvvet -
leri arasında tam bir iş birliği ya-

Satye binası 
tahkikatı 

(Raıtara/ı 1 incide) 

p asr çın arar.ar ven m ş o u- Varşova, 29 (A.A.) - Deniz 
g-unu mu anlrvacamz?,, vazıycd etmektedir. Danzig gönlil-

·J .,. bayramı dolayısiyle radyoda nu-
Demesi Uzerlne Çemberlayn: "Bu lil krtaarn.a iltihak için gelrniıı Al- nutuk söyliyen reisicumhur Mos· 

d - k ı · b dcfl · d bL man askerlerinin iaşe ve ibatesi, a muza ere enn e erm en ciski, Dantzig ve Gdynia limanla-
riydi,, demekle iktüa e·vJem;atir. milhi.m masraflara mütevakkrf oL 

J ...,.. rmın Polonyarun hayatındaki e-
Abl k d

. 1 duğundan Da.ıu:lg ayan mecliBi, bu 
u a gevşe ı 1 masrafları ka.ııiıle.mak ~in Danzig saslı vazifesini tebarüz ettirmiş 

. Lon~ra, 29 (Hususi) . --:- Ti yen parasının kıymetini indJrmeği dil _ ve ezcümle demiştir ki: 
Çındekı abloka gevşemıştir. Eu- aünüyor. - Karşrmızda muhalifler ne 
gün İngiliz imtiyazlı nuntakasına ! Flgaro gazetesine göre Danzigdc kadar fazla dikilir ve harici şerait 
külliyetli miktarda yiyece1c gir-! gelen 2.ooo Alman, VistUl'il gese _ ne kadar aleyhimizde tecelli eder. 
miştir. ceık Alman ordularına vakit kazan- se, Polonyanın iıtikrarınr ve bahri 

Çinde federal hükumet dırmıık iç.in Polonya ordusunu dur- vaziyetini idame için en büyük 
ilan edilecek durmak üzere teşkil edilen gönül 1 fedakarhklara hazır bir halde sar
Roma, 2 9 (A.A.) _ Giomale lil müfrezelerini talim makaadlle l srlmaz azmimiz de o derece fazla-

d'ttalia gazetesinin Tokyoda emin aevkedilmi.ele.rdir. laşacaktır. Karada ve havada kuv-
vetli olan bizler, bahri eserimizin 

bir kaynaktan aldığrnr kaydederek 
Lehi.standa bu'·yu"k daimi surette terakkisini temin et. 

verdiği bir habere ,:öre, Japonlar 
h mek ve Polonyamn denizdeki .mil· 

Çinde askeri harekata başlandı. teza ürat 
li vazifesini yerine getirmek için 

ğının ikinci :yıl dönümü olan 7 
Temmuzda Çinde bir federal hli-
kilmet ilan edeceklerdir. 

Vakıfların 

kontrolü 
Mütevellilerin hesaplar• 

tetkik ediliyor 
Vakıflar İdaresi mütevellilerin 

hesapları ve muameleleri üzerin
de yapmakta olduğu tetkiklere 
devam etmektedir. Yeni vakıflar 
kanunu hükümlerine göre yapıl · 
makta olan bu tetkikler uzun harp 
yülan dolayısiyle ve inkilap yılla
rında kontrollan yapılamanuı ve 
evkafla alakalan muhafaza edile
memiş olan mütevelliler va.sıtasile 
idare olunan valofların bütün iş

lerinin tam bir ' tasfiyesi olmak
ta.dır. 

Var.şova, 29 (A.A.) - Denlz 
günü münasebetiyle bugün yapı. 
lan büyük tezahürlere 50 bin ki§i 
ittirak etmiştir. Mareşal Pilsuds
ki .meydanu>3a yapxlan bu meting
de Polonya deniz ve müstemleke 
birliği ımurahhaslariyle eski mu. 
hariplere yarı askeri ıteşekküllcr 
vesaire mümessilleri de hazrr bu
iunmu§tur. 

Polonya deniz ve müıtcmleke 
birliği reil>i General Kvasnevski 
aöylecliği nutukta Polonyanın Bal 
trk denizi il%erindeki haklarım 

atiycn müdafaaya -azmetmiş bu
lunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Müteakiben 'IDUZıkalar Polonya 
milli marırnı ve .Mmanya aleyhin
deki Rota tarkrsuu çalm.ıı ve bü. 
tün heyetler ellerinde "Deniz bi
zim hayat sahamızdır,, ve diğer 
Almanya aleyhtan yazılar t~ryu 
bayraklar olduğu halde Vıistül 

nehri kenarına gitmişlerdir. Ora
da .dini bir iyin yapılmış ve Ge
neral Kvasevsld bütün balkın tek. 
rar ettiği u yemini yapmıştır. 

"Polonyamn denize olan mah
recini elde tutmak yolundaki gay
retlere lde:vam edeceğiz Ye Baltık 
Denizinden ,kendimizi uzaklaştır-

deniztde de kuvvetli olmok istiyo
ruz. 

Danzig radyosu Alman
ların muhafazasında 
Varşova, 29 '(A.A.) - Gazete

lerin Danzing'den aldıkları haber. 
lere göre, 100 S. A., radyo binası
na yerleşmiştir. Bunlar, radyonun 
muhafazasına memur bulunmak
tadır. 

Danzig mezbahası da, gönüllü 
teşkilatına lüzumlu mühim miktir. 
da et hazır bulundurmak emri:ıi 
almıştır. 

Bedin, 29 (A.A.) - Havas -
Danzig polisinin Amanya.dan ge. 
len unsurlarla takviye edildiğine 

dair ecnebi memleketler.de çıkan 
habereri tevsik etmek imkanı bu· 
lunamamıştrr. 

Alman mahafili, Danzig maka
matırun polis adedini Polonya -
Danzig anlaşmasında tesbit edil
miş olan miktara çıkarmaya ka:-ar 
verdiklerini ve fakat yeni alma. 
ek polislerin kamilen Danzig top
raklarmdan kaydddildiğini temin 
etmelctedir. 

AJman Genel kurmay 
reisi Baltık memleketlerinde 

Helsinski, 29 (A.A.) - Alman 
genel kurmay reisi General Hal. 

;;onra Istanbula gelecekler ve evvel- merakipde Halk Partisi ve vilb~t~ 
ce haber \'erdiğimiz gibi 1 temmuz \ ' C tclr:iiye erkanı bulunacaktlf· 
deniz bayramı münasebetile yapıla. Hareket emri verildikten sonra s· 
cak şenliklerde hazır bulunacaklar. !ay başında jnzıbat funiri kıill'ıı 
dır. motörü olduğıı halde liman se)'l'İ 

Dün vilayette, liman reisinin işti- seferine engel vermiyecek suretti 
rakile bir toplantı yapılarak ismet rıhtımdan kalkacaklar ve AhırkS~ 
lnönünün karşılanmasına ait prog · hattı hiıahmnda Yatı isitkbal .e/J-
ram hazırlanmıştır. cE'klerdir. 

Reisicumhurumuz Ismet İnönü, 'Yat ala}'a yaklaşınca bütün rd 
lstanbula t~riOerinde merasim ile r?kip bir dakika imtidat eden ~;e :i 
denizden istikbal edilecektir. rım dakika fasıla ile üç selMı d~ 

Sakarya, Sus vapurları. kılavuz • düğü ı;alacaktır. 
!uğun iki romörkörü, bir Akay va- Yat bu sur:etle karşılandıktan !il 
puru, Denizyollannın motörleri, Ji. ra alaya iştirak c..den 'merakip sır' 
man reisliği motörleri, Şirketi Hay. ya dizilerek yatı takip edec.ekler. 
riyenin 71 numaralı vapuru, Deniı nş sahasına gelerek demirliyecP 
klübünün vereceği merakip yarın ferdir. 
Galata liman reisliği önündeki nh- Cumhurreisimizin yann ak~ 
tıma yanaşmış bulunacaklardır. \'Cya pazar günü Ankaraya dö~ 

Bir Akay vapuru da Sirkeci va · leri muhtemeldir. 
pur iskelesinde hazır bulunacaktır. 

Hüt~~ır 
Pek beğendiği bir dansözü 

Musoliniye 
yol1adJ 

Bu ta!ihli sanatkar Mirt 
an Vern isminde 19 

yaşmda bir AmerikaltM 

Berlinde oynanan bütün opert' 
lcr, ortaya yeni bir y:ıldız atar. ' 

' her yeni temsilde devlet reisiDP 
hazrr bulunmasını genç artistler ı-t 

· yilk bir heyecanla beklerler. çuııl' 
f 

Hitle.rin '1.ıfnk bir ıılluşı onların ııı. 

• vaffakryetlerinde en mtihim rO· 
oynıyacnktır. 

Vakrflar idaresi geçen seneden· 
beri devam eden bu tetkikler sı

rasmda bir çok vakıfların müte -
vellilerinin vakfa karşı hi_çbir a· 
laka duymadıklarını hesaplarının 

karışık bulunduğunu e-örmüş, bun 
lar hakku~da llizım gelen kanunui 
muameleye teve$$ül olunmu§tur. 
Fakat bu arada gene birçok mü· 
tevellilerin de mütevellilik vazi
fesini, senelerdenberi yapmadık

ları gibi, bugün adreglerinin de 
maHlm olmadığı görülmüıtUr. 

Bu gibilere yeni vakıflar kanunu 
mucibince ilanen iki defa tebliğat 
yapılmakta ve buna rağmen 'VI. -

zifesi başına gelmeyenler müte · 
vellilikten azolunmaktadır . 

Meyveli ağaç 
fidanlıkları 

der bugün buraya gelmiştir. l 
Şerefine birçok resmi kabuller 

tertip olunmuştur. General Hal. · 
der, evvela Vjipuriye oradan da 
topçu Poligonunu gezmek ü~cre 
Perjaveriye gidecektir. Alman ge
nel kurmay reisi tayyare ile şima· 
11 Filnadiyaya da bir seyahat ya
pacak ve pazartesi günü Alman.. 

lUlrla.n Veru 

Son gUnlerde Alınan devlet re;> 
yeni bir temsile gitmiş ve ors.6' 
{mes'ut gUnler) isimli bir dans ~ 
nıyan iki genç Amerikalı kızı pt 

Ziraat WekAleti ıslah 
faaliyetine girişti 

beğenmiştir. 

Bu kızlardan biri 19 yaşında 'ffe 
Tian Vem .u!ğeri de Dorotl v~ 
BrUktllr. 

Vücut :ve yliz itibarile de çok ./!' 
zcl bir :kız olan Miri.an, gençıiğlP1 

rağmen fcvkıılfıde lyi bir sanşt' 

m 

K 

lkt 

~i 
~ çi 

~~ 
tt~k Mevkuflardan ReassUrans avl1ka.. 

tı Atıf Ödül, müessesenin ikinci 
mlldUrll :Malik Kevkeb, Jeramı şirke 
ti mUdUrll Meteos Temel §8.hid J e
rans erkô.nmdan BUker ile yüzleş_ 
tirilm.iıilcrdir. 

Fa'k:at bu mütevellilerin eğer 

bir hesap yolsuzluğu varsa, ayrıca 
haklannda lazımgelen kanuni mu 
amele de yürütülmektedir. 

Tetklltler neticesinde mütevel
lire elindeki vakıfların tam bir 
intizam altın!da idaresi kabil ola

Ziraat Vekaleti, zirai kalkınma· 

nuzda ve meyvacılığuruula bü
yük faydaları görünen fidanlıkla
rın tev.sii ve ıslfilıı için yeniden 
tahsist vermiştir. İlk olarak Kas. 
tamonu civrında bulunan kasaba-

yaya dönecektir. 
Tellin, 29 (A.A.) - Alman er_ 

kamharbiye reisi General Halckr, 
dün Estonya reisicumhuru ile u_ 
zun bir görüşme yapmıştır. 

kıirtiır. 

Tcmsild~ çok ınıernnun kal~ lıııt1a 
Hitler, dansözleri uzun uzun a1ltlf b A.11 
lamıli ve kendilerini bUyilk doSW ij trıfı 

""'"'·"""' .. M.usollniye de tavsiye edeceğini, D' 'lbtrrı 
Bundan !başka hukuki bilgiler 

mecmuası snhib Ye mlidürli Gnd 
F.rnnko ve nvuk.a.t Rıüullah şahid 

olarak dinlenm.işlerdir. 
Daha on beş §ahld Jınlmışt:ır. 

Bunlar arasında Denizbanka ve ma
liyeye mcnsub bazı .meı:xıurlnr da 
vardır. Şahldlcrln dinknnıeslne bu
gün de devam edilmiştir. 

Diğer tarnftan adliyeye getirilen 
ve So.tye ~irketine ait evrak hak_ 
kmdakl tetkiklerin bugUn bitirilme
sine ça.lı!lılmnktadrr. 

Bazı dosya ~·azılar.iyle c.vmkla _ 
nda Satye lıinnsr satışma tanllük e
den yazılar .kaı:ııılaşt.ı.r;tlm.rş tır. 

MUddclumumt Hikmet Onat daha 
iki k~ tevkif edileceği hakkın
daki neşriyatın doğnı olmadığım, 

tahkikatın süraUe 'kmalinc ç:ı.lışıL 

dığını, yaz tatilinden evvel işin a
ğırceza mahkemesine tevcli ediline.. 
si muhtemel olduf;unu bu sabah bir 
muhn.rrlrimizc söylemiştir. 

Ağırceza mahkemesi tatilden ev .. 
vel ~l neticelendiremezse mesele 
nöbetçi .mahkemeye verilerek vak.it 
kaybedilmemesi temin olunacaktır. 

Suçluların nvukatlnrı, müeltkille. 
rinin tahllyelerl için tcşcbbUste bu
lunnuı.k nz .. re -eorgularm tamam -
lnmnasmt bclr.lcmeği muv:ı.fık gör
müııtUr. 

caktır. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarm tercüme 

No. 
külliyatı 

41-SO 6 ci seri Kr. 

41 Dö Profundlıı 50 

42 GUnUn hukuki vo içtimai 
meseleleri 75 

43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Disraeelinin hayatı 100 

46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 lnıiyetln tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
~ Estetik 25 

610 

Bu serinin fiatı 610 kuruetur. 
Hepsini alanlara ~·üzde 20 ~akon
to _ynpılır. Kalan 4.88 kur;şuo 

1.88 kuruşu peşin almarak nıllte.. 
hakisi aydıı. blror Um adeııme.lı 
Uıcre Uç taksite bağlanrr. 

ya 12 kilometre mesafede ve Cu:n 
hurreisimizin bu bavalideki seya-
hatlerinde bilhassa tetkik ettikleri 
meyvalı ağaçlar fidanlığı ıslah e_ 
dilecektir. Burada yeni binalar ya· 
pılacaktır. 

Dün ve Ya_rınl 
Tercüme külhvatt 1 

Ziraat V:c.kaleti, bu yeni tedbir
ler ıile pek feyizli gelir kaynakla · 
nmu:.dan biri olan meyYacıhğımı · 
zın daha ziyade fayda verir bir ha 
le ıgetirilmesi yolundaki faaliyeti-

ne ıhıı: ver:miJ olacaktrr. Cumhu· ı 
riyetten evvel bir döntim bile 
meyY;a fidanlığımız yokken bugün 
Kastamonu, Niğde, Irmak, Erzin
can, Kütahya, Çanakkale, Alanya, 1 

Tarsus, İzmir civarında 'Mersin
lide, Arifiye, Aydm, 1zmir, Gire 
sun, Antalya, Gaziantep ve :Ma
latya.da olmak üzere 17 yerde 1 
~csabcleri 3589 dekara baliğ ola:ı 
ıfidanhklar kurulmuştur. Bu mey- ! 
va fidanlıklarmda dma, incir, ;uy • 
tin, Jındık, nare.nc.iye, f.ıstrk, kaysı ı 
me'l..ıulan üzerinde salışılmakta 

veya bu meyvalar ile birlikte di· j 
ğcr )ıer türlü meyva veya aüs 1_{j • 

danlan yetiştidlmcktcdir. , 
Bu (idanhklar imkan :ve · tiyas 1 

nis~tinde daha çoğaltılacak llC 

li:cnişletilecektlr. 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVJ 

1-1 O kitaplık b\rincı serı 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çembcd 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 

75 

4 Devlet ve tbtilAl 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı 1 75 
7 Jşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta lfışuur 60 
9 Isfahana doğru 100 
ıo J. Rasin külliyatı 11 75 

795 

Bu serinin fiyatı 795 .kuru~ 
.ur. Hepsini alanlara % 2C 
skonto yapılır. 236 kuruş1 

'leşin alındıktan sonra kalaı 
ı lirası ayda birer lira öder 
1c.k Uzere dört taksite bağlr 

'llT. 

nun önünde de dans etmelerini ıt· ·•lo 
zu ettiğini söylemiştir. t) 

Mis Vem gelecek hafta Berlitl' (l) 
den .Romaya hareket edecek ve i11' ~cı'il 
tcnıııllini 1taly~!arm Duçe.sl ö ' taı1 
nünde verecektir. Bakalrm genç }.' tdiı 
merlkah kızın tnlli Musolininin ıs I ul'ttı. 

4 nilnde de Hillcrln önünde de o!dtl' lt 1 

.! I I C 
ııı.;.ı:.iillııil~~ .....- i:u gibi kendisine yaver olacak nıI ~ltıı 

Doroti ,·n.n .Brlili (Farl - Sımr) de.11 de 

lıuıu 
ltıas 
ban 
·~}il 
bin 
tıllıi 
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lngiltere otomoiili şampiyonu 

Rişar Seman 
Belçika Beynelmilel yarışlarında 
rnuthiş bir kaza neticesi nasıl öld~ 

ırnfelUrtfi@ird@®@rNdllll 
H~tay şanlı bayra
ğır11ıza kavuştu 

K o:aılan som·a alınan bir rn ~lnrıtanc ı•e !~azanın kurba u 
Ri§ar ;,emen 

Bulgar Başvekili 
3 Temmuzda Berline 

hareket ediyor 
Sof ya, 29 (A.A.) - B. Köseiva. 

nofun bir kaç aydanberi mukar _ 
rcr olan Berlin seyahatinin tari. 
hi temmuz başlangıcı ola.rak tcs. 
bit edilmiştir. Başvekil, 3 tem • 
muzda Sofyadan ayrılacaktır. 

Mumaileyh, Berlinde üç gUn ka. 
' ncaktır. 

lstanbul Adliye
sinde tayinler 

Hatay Meclisi dün (g~~] 
merasimle iltihak 

kararı verdi 
askerleri dünden itibaren Fransız 

memleketi terke başladı 

!CERDE: 
* Belediye ~ehir dahilinde acilen 

tamirine lüzum ıörülen ba11 yollar 
için ikinci bir program hazırlamış. 
tır. Bunların da derhal ihaleleri ya. 
pılacaklır. 

* l\lual eneye tabi esnafın mune. 
nesi müddeti bu akşam bitmektedir. 
~luayene" olaqların sayısı yirmi hini 
geçmiştir. Mual ene kaçaklarından 
yarından itibaren, ceza alınacaktır. 

Antakya, 29 (A.A.) - Hatay tay devleU de tarihe ka.rıonııt • * Ticaret VekAleti Dıı Ticaret U -
meclisi bugün saat 16 da A'bdW. tır. mum Müdürlüğüne tayin olunan mın 
gani Türkmenin reisliğinde fev • Fevkallde murabhaıımııın taka ticaret müdilril Cemal Ziya, dün 

Ankaraya gitmiştir. 
kalade bir toplantı yapmqtır. beyannameai • Şöhret hinlli bJr ıenc kııa ao. 
Toplantıda otuzdan ziyade im. Antakya, 29 (A.A.) - Fevkalade kakta saıa,arak otomobil ıeılnUsi 

za ile verilen §U takrir ittifakla murahhashğımız Hatay vatandaşla ~e~llt eden Has:ın, Hüseyin Ye Cihat 
İki Uç gUn evvel, Belçikada. yn · virajlanncıaıı bınne ıou m ·trc 

n senelik bUyUk ve beynelmi kadar kala, lngilizin otomobilin 

ve CO§kun ve sürekli alkı§larla h"taben b" be ısımll üç ıenc dün mııhkt\m olmu,.. 
' kabul edilmi§tir. nna . 1

• ır yanname n~ • tur. Hasan yirmi, Hüseylnle Cihat 
retmıştır. Bu beyannamede denılt • onar ıün bapsedileceklqrdir. 

otomobil yan§lannda mütMş de birdenb:re bir infilak olmu§ v 
kaza olmuı ve en merıhur tn alevler bir anda her tarafı saıa· 

otomobil yarı§çısı ve tngilt~ Irak otomobil kumandasız bir ha 
kmpiyonu Rişa.r Seman ölmü6 le gelmi§ ve bu sırada araba bir 

lTzun bir meaaf e üzerinde yapı· 
Yl.nşların dokuzuncu turun· 

•İngiltere şampiyonu başa geç
i§ ve bundan sonra Alman şam 
Yonu l.,ang ile arasında kor. 
.rıç bir çekişme başlamıştır. 
nci turda Lang İngiliz şampi· 
unu bir an gcçmcğc muva!· 
olmuş, fakat Rişar 290 ıncı 

Onıetrede rakibine tekrar ye. 
istir. 

~at yan~ yolunun en keskin 

ağaça çarparak parçalanmıştır. 

İmdad kuvvetleri derhal vaka 
yerine gelerek her tarafı yanmış 
olan ve çok ağır yarala.lan zaval
lı İngiliz şampiyonunu hasta.ha. 
neye kaldırmıılardır. Ne yazık ki 
bu büyük sporcu çok yaşamadan ı' 
ölmüştür. 

Riııar Seman 1937 senesinu~ 

Almanyada meşhur Avus otomrr 
bil yanşlannda mUhim ve telı!i

keli bir kaza daha geçirmiş fa!:nt 1 

o znm:ın hayatını kurtarmıı~tır. 

Denizbank yüzünden 
Burlıanc.ddin Ögen 

İstanbul asliye dördüncil cezn 
mahkemesi reisliğine Bursa ce. 

d • t 1 1 za mahkemesi h!kimi Burhaned· en 1 z e a 1 an para r di~ Öğen, İstanbul azalığına Gü-
müşhane müddeiumumisi Sıtkı 

b D~r çok dedikodulara yol açan! Yeni kurulan Devlet Denizyol- Benk ve Çatalca mUddeiumum:· 
~tzbankın kadırga ıeklindeki lan itletme idaresinin umum mil· liğine Aksaray müddeiumumisi 
lıt unun kaldmlmıına baılannuş- dürü İbrahim Kemal Bayboradır. Necmeddin tayin edilmişlerdir. 

·:Sunun yerine eski Deniıyolla Umum müdür muavinliklerine Tayinler dün Adliye vekaletince 
~orıu olan Ayyıldızh çifte çapa Yusuf Ziya Kal~f~toğlu ve Haş· l~t~nb_ul. Müddeiumumiliğine bil-

Ulacaktır. met tayin edilmıttır. dınlmıştır. 
'-llk olarak Trak ve Karadeniz Denizyolları fen heyeti reisli- Yeni dördüncü ce.ıa reisi Bur-
l>urlarının forsları değiştirilmig· ğine, Hıfzı, tıtetme müdürlüğüne hancddin Öğen uzun müddet !s 

F'orsun eski Denizyolları ve Nasuht İzmir şubeıi müdürlüğüne tanbul ağır ceza mahkemesinde 
~risefain forsundan yegane far· Zekeriya tayin olunmuştur. müddeiumumi muavinliği vazife· 
\çift çapanın zeminini teşkil e- Limanlar umumt müdürlüğüne E~ni görmüş, daha sonra da ter· 

beyaz ku§&ğın kaldırılarak Raufi Manyas, muavinliğine Ha· fıan Üsküuar mUddeiumumiliğl
aun .doğrudan doğruya sarı mid SaraeoğJu, İzmir ıubeııi mli· ne ta)'in edilerek bir müddet bu 

11kte olan baca üstüne takılma· dürlüğline veklleten eıki liman vazifede çalışrnı3, çok kıymetli 
dan ibarettir. işletme müdlirü Zihni, heyeti tef- bir adliyecirnizdir. 

b ~ncak dikkate değer bir nokta tişiye reisliğine eıki liman umumi Değerli adliyecimize yeni işin. 
~ 'llltbank zamanında fors dcği§· katibi ve teftiı heyeti reiıi olup de de muvaffakiyet dileriz. 
~~enin 45.000 liralık masrafa Denizbankça açıkta bırakılan Re· 

lolmasıdrr. şat Yılmaz, Trabzon liman mil • 

ot' -•.J k ld bild·~· diirlüğüne igçiler ıerviıi müdürü • ..wamm zor a ıra ••ı .. 
(b B ) h fl · · d . ta Kemal, tahlisiye ve fenerler mu -
t • • ar erının emır saç n .. . ~ . . 
4CıiJ • b 1 cak "k" t durlügüne Abdullah Zıya, fen 

rncsı, un arın an ı ı a- .. . . 
"lı .. .ı ,__ ki ı · t bit heyeti reisliğine muhendıs Nacs, 

. """an -yna a yer enne es . . N 
ttUı... . b" .. il f . t lavazım mildürlilğüne azım ge-... esı ır ıur maara ı ıcap e • 
~ştir. Şimdi bunlar aökillmek· tirilmigtir. . .. 
tt .. ,_. f ıar.:ı- b 1 bil 1 Bütün kadrolar bugiln oğleden • --•~ı on u.n u una en er 
~~1 k b 

1 1 
· . sonra tebliğ olunacaktır. Yeni va-

ma ta, u unamıyan ar ıçın . 4t " ·1 · · 1 i zıyette Denlzbanktan 50 kadar 
L ~ enı erının yapı maaı zarur 
"1.llu k d T b"· b · 1 d memur açıkta kalmaktadır. nrna ta ır. a ıı u ıı er e . 
~a f • • FI""l" D · Bunların on kadarı tekalit • 
ı._ ra ı mucıptır. u aSa enız - . 
"'rıı k" f 1 d ğ' . . lük müddetıni doldurmuştur. On • tın es ı ors arı e ı~tırm~11 . . . ~ . 
!iS"l ah · • b" h 1 60 ,,,. - beş kışı de kendı ar ... uııyle ayrıl · 
ı e t mını ır esap a • u:ı 

il liranın heder olmasını intas mrştrr • 
----------------~-------ltı iştir • Londraya gönderilecek 

üniversiteli kızlar 
Denizbank tarihe karıştı 
lıyJardanberi esasen fiilen mev-

c:lld olmıyan Denirbank bugün İktisat faklllteai talebelerinden 20 
'•men tarihe karışmaktadır. kız 1 ağustosta Londrada bulunmak 
Şehrimizde bulunan Münakale ve yirmi gün kalmak Uzere llniverai

tltili Ali Çetinlcaya, Denizbank te tarafından İngiltereye bir tetkik 
seyahatine gönderileceklerdir. Seya-

Bulgaristanda 
seylap 

16 insan öldü, elli 
kişi kayıp ... 

Sofya, 29 (A.A.) - Balkan 
dağının §İmal yamacmda Sevlie. 
vo mıntakasında vukua gelen sey 
lap büyük hasarlar doğurmuttur. 
Çok şiddetli yağmurlar yağmış ve 
Rositıa ırmağı taıarak blitün köp· 
rüleri yıkmış ve her tarafı harap 
ctmi~tir. 

150 ev tamamiyle yıkıl • 
mıştır. Ş!mdiye kc.dar 16 ceset 
bulunm~tur. 50 ki~i de kayıp 
vardır. Maddi hasar bir kaç mil. 
yon levalıktır. 

400-Çingene tevkif 
edildi trine kaim olacak Devlet De

iıyollan ve Devlet Limanlan u· 
t.ırn mildürl!ikleri kadrolannı 

hate iftlrak etmek için iyi İnıfllzce Viyana, 29 (A.A.) - Havas: 

ttlıtik ve tasdik etmittir. 
nenizbankın tasfiyesi için Dev

bilmek, TUrklUk ve talebelik §ereflni Bugün Viyanada çingeneler a... 
kwıur:!uz temsil edebilmek meziyeti- rasmda toptan tevkifat yapılmış. 
ni haiz olmak llmndır. Talipler mU.. tır. Bunların ekserisi Slovakyalı 
racaat et.miye b&§laınıfJlardır. Dekan ve Burgealandlıdır. 400 kişi ya • 
bk bunlann araamdan yirmi kız se- kalanmış ve Rouanba.urtde ha . 

Yiiksek reisliğe, 
Türk camiaamm ayrılmaz bir 

ırçası olan Hatayın Anavatana 
kavuştuğunun bir kararla tesbi. 
tini teklif ederiz. 

Büylik tezahürata vesile veren 
bu takrir dolayısile bir çok ha_ 
tipler hararetli nutuklar söyliye. 
rek Hatay halkının Anavatana 
kavuşmaktan duyduğu sonsuz se 
vinci tebarüz ettirmialer, Ata • 
tlirkün ölmez hatıraamı tazimle 
anarak MilU Şef lnönUne derin 
saygı ve bağlılıklarını izhar et. 
miş'er, Hataym kurtuluşunu ha. 
::ırl:yan bilyilklerimi7.e Ha tayın 
minnet ve şükranını ifade eyle -
mi: lcrdir. 

Reis Tayfur Sökmen de, Ha • 
J!Y mücadelesini ve kurtulu§UDu 
anlatan bir hitabe irat etmiştir. 

Bundan sonra reye müracaat 
edileıek takrir ayakta ve CO§kun 
tezahürat arasında kabul edil • 
mietir. 

Müteakiben Meclis reisi Ab • 
dülgani '.rürkmen §U SÖ7.leri söy -
!emiştir: 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugünkü fevkalA.de toplantı • 

mızla meclisimiz en şerefli va. 
zifesini yapmıe, Hataym kop . 
maz bir parça olarak Anavata. 
na kavuştuğuna ittifakla karar 
vermi§tir. 

Bu isabetli kararınızdan dola. 
yı hepinizi sevgi ve saygı ile se. 
18.mlar ve tebrik ederim. 

Arkad~larım, 

Hatay Millet Meclisi bUtün 
c;ahşmalarmda Ana.vatana en sa. 
dık duygularla bağlanmış. Milli 
Şef İsmet lnönUnUn yükıııek arzu. 
!arı dahilinde hareket etmiştir. 

Bu bizim için unutulmaz ~
ref hatıralarıdır. Hatayı kurta. • 
ran büyüklerimir.e en derin §ük
ran ve tazimlerimi ifade etmekle 
mesudum. 

yor ki: • lki sene enel kımsını, baldııt• 
"Türkiye ile Fransa araSinda im. nı ,.e kayııanasını keserle parçalayıp 

za edilen mukaveleler mucibince Ha öldüren, Çal kaıaşırun Hadım k& • 
tay arazisinde mütemekkin Hatay yünden ~9 ya~ınd:ı Ali oı]Iu Halil 

Tufan dun Denizlide asılmıştır. 
vatandaşlan azami 22 temmuz olan •tamir_ Ankara treni dfin 41 inci 
muaheclenin meriyet tarihinde Tür- kilometrede kömür yüklü bir kam • 
kiye Cumhuriyeti tabiiyetini hük • yona çarpmış, bir kffi ölınüitnr. 1 • 
men intisap etmiş olacaklardır. Bun kisi alır olmak üzere Uc de )'aralı 

1 d ed 1 . . t ta . Yardır. 
ar an arzu erı erın merıye rı- • 8 1 d' h b Al d . . . e e ıye esa ına manya ı 

hınden ıtıbaren altı ay zarfında Su· tahsil etmekte olan şehir tlyatroıun· 
ri)•e veya Lübnan tabiiyeti lehine dan Semihanın tahsil muddeti bir şe 
hakkı hıyarları vardır. Hakkı hı • ne daha temdit eılllmfşlir. Semiha • 
yarlarını kullananlar emvali gayri nın mU\·nrrakı)'Cl gösterdiği ' "t' bu 
menkulelerini tasfiye etmeğe mec • s~n.e Berlln .operuında calı1aca~ı bil 

. . . dırılmektedır. 
bur ve emvalı menkulelenru bera • * Belediye Rclıl Uıtfi Kırdar 
ber götünnekte rnuhtardırlar. Bede dün Taksim bnhçeslndcki inşaatı tet 
li tasfiyeler Cumhuriyet Merkez kik Ye kontrol etmiştir. 
Bankasına yatmlmak suretiyle me- • Belediyede yilksek bir memurun 
maliki ~eb~·eye nakilleri ayn bir dakt.iloları .hususi maksatlarla mesai 
. . . saalı harkınde cahıtırmakta oldu • 
ıtılA.fa ~abı .olac:aktır. ~unlardan eş- auna dair ihbarın bir Jfliradan iba • 
hası hükrnıyenın ellennde bulunan ret oldulu anlaıılmııtır. 
ecncbt paraları, Türk parasını ko • * YIIAyet seferberlik mOdürlüAünı 
ruma kanununun meriyet mevkiinc tayin edilen eski Kuıadası kayma • 
vazından evvel iktisap edilmi3 ol • kamı Nail ıehrimlıe ıelerek nzife-

d ~ b"t" f l "h t ye ba~lamıştır. 
u~unun tes ı ı pr 1~ e, 1 raca ÇI· * lzmllin kurtulu~unun 19 uncu 

!arın da ihracat bedelı olmadığını yılıliinümü dün mernsinıle kullan -
keza isbat etmeleri kaydile ve et· nııştır. 
hamı adiyenin bilAkaydüp.rt ihracı * Subayların terfilerine dair ka. 
kabul edilmit§İr. Ancak bütün bu nunun 8 inci maddesini tadil eden 

JAyiha meclise verilmlotlr. Meclise 
ecnebi paralarının 12 tem!Jluz günü verilen lilyihalor ara51nda askorl et. 
banka kapanış saatine kadar İs • ıa kanununun bu:ı maddelerini de• 
kendenın Merkez Bankasına veya ttştiren JAyJha da ''ardır. 
Antakya Ziraat Bankasına yatını • * A!rı mektupçusu hmail Hakkı 
mış olmalan §arttır.,. Tokada tayin edllmi,tlr. 

F k 1 • k"l' * EylOlde yapılacak ortamektep 
ransız at er erı çe 1 ıyor mualllmliAl imtihanları için timdi " 

Antakya, 29 ( Hususi ) - ye kadar yüı kiti ka)'ll yaptırmıı • 
Sancağın TUrklyeye ilhakına tır. 

hazırlanılmaktadır. Fransız kıta- * Giılhane parkında eski eserler 
larmın yavaı yavat Sancaktan müzesinin karşısındaki Çinili köşk. 
çekilmesine bugünden itibaren kün şehrimizde seyyar olarak kurula 

çak mUzclere tahıl!ıine hrar ,·eril • 
başlanmıştır. mlş, buradaki e,ya Ayasofya mQzesi· 

Antakya, 29 (A.A.) - Fra.n. ne nakledilmiştir. 
ıız askert kamyonlan mUtema. * Maarif Veklıletl, GatatQsaray 11. 
diyen e§ya taşıyarak tahliye L sesi binasını S temmuzda yerli mal
meliyatına devam ediyorlar. Fran lar sergisi komitesine teslim edecek 
sız krtalarının, tahliye mühleti 5 temmuzda pavyon inoaahna hafla. 
olan 22 temmuzdan evvel Hatay_ nacaktır. 
dan kilecekleri saıul or. * Amerika sefiri Mak Morreyin 

M ~· t ki · · ıy Qt ak' kızı bu sabahki konvansiyonel treni"' 
Tariht vulfesini ikmal eden ec 19 e merasımı m e ıp le ~brimiıe ıelmi,tir. 

resmt dairelerdeki Hatay bayralı 
Hatay Millet Meclisini dağıtıyo. indirilerek tanlı bayrağmuz çekil -

rum. mi~tir. Bütün Hatay günlerdcnberi 
Meclis reisin.in sözleri dakika. 

!arca devam eden a.lk13larla kar -
şılanmı3 ve meclis derhal dağıl • 
mıştır. 

Meclis dağıldıktan sonra, İB • 
tikHH Maroı çahnmıı va Hatay 
bayrağı indirilerek yerine Türk 
bayrağı çekilmiştir. 

Meclis binasının etrafında iz. 
ciler, esnaf te§ckkülleri ve on 
binlerce halk coşkun ve heye . 
canlı tezahürat yapmı§lardır. 

Alay buradan fevkalade mu -
rahhailığımız ve askeri mU.mea . 
silliğimiz önUnde minnet ve §ilk 
ran tezahürleri yapmışlar ve şe. 
birde §enlik yaparak dolafIIllf .. 
}ardır. 

zaten Türk bayraklarile donanmı~ 
bulunuyor, 

13 Saat kuyuda 
kalan genç kız 

( Baştaraıı l ıncideJ 
tir. Bu ıenç, Sabahatin sekiz 
metre derinliğinde olan kuyunun 
içerisinde bir kıımı suyun dışına 
çıkmış bulunan bir taşın Uarin. 
de ayakları suyun içinde olmak 
üzere yarı baygın birlıalde yattı
ğını görmüş, yukarıdan uzatılan 
ikinci bir ipi kızın beline bağlı. 
yarak çıkarılmaamı temin etmfl. 
tir. Bu sırada itfaiye de gelmiş 

Kızıl ordu 
Baltık devletleri civarında 

manevra yapacak 
Moskova, 29 (A.A.) - Ha· 

vaı - Kızılord\lnun bu aene bü· 
yük menıvralan Eylülde Lenin.. 
ırat nuntakasında Baltık devlet. 

leri civarında yapılacaktır. 1031 
de, buridan evvelki bütün mancv. 
ralar gibi Kief mıntakaaiyle Po
lonya ve Romanya huduttan civa
rında yapılmııtr. Fransız - tngl-

liz - Rua muahedesinin akdini 
ceçiktiren :S..ltık devletleri ııra.n. 
tisi müzakerelerinin cereyanı eı. 

rasında verilen bu karar çok mt· 
nalı görülmektedir. 

\t Demiryollarr müdürlerin.den 
ttnalin riyaseti altında bir ko -
.•Yon tefkil ddilmettir. Bu ko
'Yon tasfiye i§ini 'bir sene nr· 

llda ikmal edecektir. - --... 

çecektlr. Gideceklerin Y&§mtn on do 1 pisanesine gönderilmi§Ör. Bir kıs Ha.tay fevkallde netell, heye -
kuzu geçmeaıJt olmaama da dikkat e mı da ~ tecemmü ika.mpma ı canlı sevinçli günlerini yapmak. 
dilccektlr. sevkolunmuştur. tadır. Meclisin dağılmaslle Ha. 

Saba.ha.tin ilk mUdav&tı yapıla • duğu bir sırada earumm tuttSıı 
rak kendisi Huekİ hutanelline fu ve bu 9Ul"8tle ~ llW'A 
cMilrillmOfWr. ancatt au fçh!ı&ıld t11 lwine • 

Sabahatln sabahleyin aeJdn tftğttnden ~ •nlald • 
kuyudan su çekmek ilzere bulun Dllfbrt 



Milli kürı1enin 
sonuna doğru 
Bu hatta Fenerbahçe Beşiktaşla; Galatasaray da 

Denizcilik bayramı 
münasebetiyle 

Yarın yapılacak 
deniz 

müsabakalan 
Den.iz bayra.mI münasebetile Be. 

şikta.şla Ortaköy arasında deniz ti
caret mektebi önündeki sahada bli
yük deniz müsabakaları yapılacağı 
rnalümdur. Son hazırlıkları da ik -
mal edilen bu müsabakaların pro. 
gramı şöyle tesbit edilmiştir. 

Dinarda büyük güreş 
müsabakaları yapıldı 

Halkevi geniş bir faaliyetle 
çallşmaktadır 

Vefa ile kaşılaşıyor 
T akımlann milli kümedeki dereceleri üzerinde 

bu karşılaşmalar mühim rol oynayacaktır Saat 14 tek çüte klasik 1600 rn. 
14,15 tek çüte kl!sik (bayanlar) 
800 m. 14,30 dört çifte klasik 1600 
m. 14,50 beş çifte mekteb filika
ları 1600 m. 15,15 iki çifte klasik 
1600 m. 15,40 iki çifte (bayanlar) 
1600 m. 16 altı çifte kanca başlı 

1600 m. 16,35 yedi çüte mekteb 
filikaları 1600 m. 17 deniz ski.si, 
17.30 mübareze teknesi yanşları 

800 m. 18.10 su üzerinde kayak. 
18.30 elbise ile yüzme deniz tica -
ret mektebi talebeleri tarafından. 
18.45 yağlı direk. 

Cumartesi günU Taksim stadında 
Galatasaray Vefa ile karşılaşıyor. 

.Öyle bir maçla karşı karşıyayız ki, 
milli küme şampiyonluğunun he .. 
men eşiğinde bulunan Galatasara. 
ym bu maçta muhakkak bir galebe 
;temin etmesi 1.Azmı. Demirsporun 
1.stanbula geldiği zaman yapacağı 
maçların ikisinden birinin bir bera
bere ile neticeleneceğini farzeder • 
ı>ek, ayru puvana gelecek olan iki 
;takım averaje baş vuracakları için. 
Galata.sa.raylıların bu maçta hiç gol 
yememesi, buna mukabil biraz faz
la atması lazımdır. Demirspor maç. 
formdan evvel yapılacak yegane 
JiCY budur. Bu yapıldı:ktan sonra. 
nrlık sabırla. Demirspor maçlarmm 
sonunu beklemek kalacaktır. 

Ancak, Galatasaray, hiç gol ye. 
meden çok gol atma oyununu aca • 
ba Vefanın karşısmda tutturabile
~ midir? 

lşte Uzerinde durulacak bir vazI~ 
~·et. 

San kırmızı talmn, son iki oyu
nunda vasatın aşağısında bir oyını. 
la taraftarlarını epeyce dilşilndll .. 
:rtiyor. 

Vefanın !zmir klilplerlnden çok 
Ustün olduğunu kabul etmek mec_ 
buriyetindcyiz. Takrmları için saha 
yabancılığı, acemilik, yol yorgunlu
h'll da me'\'Zubahs olamaz. Binaena
leyh taknnlar milsavi şartlar altın
da sahaya çıkacaklardır. Galatasa. 
rayın en büyük enerjisinl, §ampi -
~·onluğun kuvvetli ihtimali teşkil e. 
decektir. 

Ben kendi hesabıma, Galata.sara -
~'in, son iki oyununun çok bozuk 
olmasına rağmen Vefa maçile mil
li kümesini bitirirken güzel !bir in
tıba bırakacn~ı ve Ustun bir oyun 
_çıkaracağım tahmin ediyorum. 
Şampiyonluk ümidinin destekle • 

aiği bir gayretle oynıyacak san kır
nuzılılar ıbu maçta galip gelecekler_ 
dir. Ancak, aşırı bir sayı farkile 
lieğil. 

FENERBAHÇE - BEŞiKTAŞ 

M:.AÇINA GELİNCE ... 

llk karşılaşm~da, Beşiktaşlılar 
epey farklı bir netice ile Fenerlile
ti kt'ndi sahalannda yenmişlerdi. 

Pazar günU Fener, kendi saha -
smda Befiikta.şla karşılaşırken ala. 
cağı neticeyi tahmin etmek epey
ce müşküldür. 
Takımlar müsavi kuvvetlerde bu_ 

lunmakladırlar. Vakıa Fener lehi -
ne bir saha nvantnjı kaydedilebilir. 
Fakat buna mukabil, Beşiktaşın da 
rne§hur bir enerjisi vardır ki, müs
bct n<'ticc almak yolunda bu enerji 
Eah:ı nvantnJını örter. 

Gcçı:n hafta Beşiktaşlılar, Ateş 
karşısında pek parlak bir oyun çı -
knramadılar. Hücum hattı • Hakkı 
müstesna - fena bir oyun çıkardı. 

Bununla beraber, bu hücum hatlı, 
pek kuvvetli olmıyan Fener rnüda_ 
faasile epeyce uğra§acaktır. 

Beşikta.., müdafaasında ise, Fe -
ner muhaclmlerinln bilgisi ile Beşik 
taş mUdafa.asmm enerjisi rnilcadele 

•·; ~~-·-:-.. -~·:·-
- .. .~ . ); .J~. ..1 

="-...Jır.•;.:.-• •• • .. 

Ilu hafta rnlltf l<ÜmNlc sıkı imtihan g<'çlreceJc 
ve Vefa 

takımlarclan 

Müsabaka sahasına beş çıkış, 

beş de dönüıt şamandırası konul -
muş, ve bu şamandıralar numara. 
lanmıştır. Yarışlara girecekler şa_ 
mandıra adedinden fazla yani 5 ten 
yukarı olursa karşılaşmalar iki ka
tegoride yapılacak ve her iki kıs
mın birincileri bir defada _yarışa • 
caklardır. 

Dekatlon 
Atletizm müsabakaları 

yarın başlıyor 

Dinar, (Haber) - Eski bir bütün gazete ve mecmuaları gö 
Türk sporu olan güreşin yıldan mek mümkündür. Biiyük bir bin 
yılan inkişaf ettrilmcsi için bura ve bu binada büyük bir sinen 

Beden Terbiyesi htanbul Böl- da büyük bir gayret sarfedilmek salonu vardır. Sesli makine i 
geıi Atletizm Ajanlığından: te ve her yıl muhitte bu spora halka çok ucuz fiyatla iyi fililll 

Bölge ldekalton birinciliği bu karşı olan alakayı biraz daha art lcr gösterilmekte ve bilhassa b 
cumartesi ve pazar günü Fener - tırmağa çalışılmaktadır. Birkaç yanların gelmesini temin iç 
bahçe stadında apılacaktır,. yıldanberi yapılan güreş müsa - onlardan duhuliye ahnmamakttı 

Müsabaka .sırası: bakalan Dinarda alaka ile takip dır. Kazanın iyi bir kaymaka 
Cumartesi saat 14 te: 100 M. edilmiş ve bu sene daha yeni bir muhitin ile:ri gelenlerinden J. 

Bu enerji Fener hücum hattını 1 lik yahut hafif farkla Fener lehine uzun atlama, gülle atma, yüks~k güreş maçı tertip olunmuştur. Keskin isminde dirayetli bir Pt 
durdurabilir. Ancak haf hatlarının tahmin edebiliriz. atlama, 400 metre. Bu hafta içinde yapılan bu bil - ti başkanı vardır. Halkevi rcl 
vazifesini yapmam şartile.. Ne dereceye kadar aldandığımızı Pazar saat 1 O da; 11 O mania, yük maça, beynelmilel şöhreti Refik Aydın da çalışkan bir pıı 

Yoksa, iji bir haf hattının yardı- ma~lar bize gösterecek. disk atma, sırık atlama, cirit at. haiz pehlivanlar iştirak etmiş, tic:idir. Bu üç adamın çalışma s;, 
mile uzun müddet Beşiktaş nısıf sa- Sa.rid Tuğıııl ÜGET ma, 1500 metre. çok heyecanlı bir maç yapılmış - hasında anlaşmış olmaları Din 
hasında yerleşecek Fener mühacim_ -------------------------- tır. da ahenkli bir iş harekeli vücU 
lcri bu enerjiyi yenebilirler. Se rlb>es'\e s ıYıtu n Türkiyenin eski başpehlivanı da getirmiş ve memleketin sos 

Maç her iki taraf için de sayılı ____ ..., ___________ ,_______ Kara Ali, Dinarlı Mehmet, Habeş yal hayatında dünden çok ayırd 

olacaktır. Netice sayılı bir beraber- 1 u••rk g •• e şampiyonu Kastem Tafari, Polon dilen bir can!ılık belirtmiştir. are ş l ya şampiyonu, Dinarlı İsmail ve 

Eski devrin resmi lisanında bir tabir vardı: Bazı ricale "sa- Dinarlı Sül.~ymanın iştira~il.c Y~ Galatasaray klübü
n ün yaz faaliyeti 

Bebekteki lokalde olacak 
Galatasaray por klübünden: 

1 Temmuz 1939 il8. 1 Eylfıl 1939 
tarihi arasında klUbümüzün Beyoğ
lundaki merkez lokali yaz me\'simi 
dolayısile kapanacaktır. 

Faaliyetimiz Bebekte Denizcilik 
şubemize nakledilmiştir. 

Berayı malümat sayın azamıza 

bildirilir. 
-o--

Hahcıog lu sahasında bu 
hafta yapılacak maçlar 
2 - 7 - 939 pazar günü Hahcoğ

lu alanında yapılacak maçlar şun
Jarldır: 

Halıcoğlu B .• Harbiye B. 
11.30 ad 

Doğuspor B. - Zindanarkası B. 

13,30. 
Doğuspor A. Kulaksız, A. 

15,30. 
Hlıcıoğlu A. - Harbiye A. 

17,30 
-o---

Altınordu klübünün 
kongresi 

Altınordu klübü:ıden: 

Fevkalade kongre 9 - 7 - 939 
pazar sabahı saat 10 da aktoluna
cağından şeraiti lcanuniyeyi haiz 
mukayyet ve teahhüdatınr ifa e
den azaların teşrifleri rica olu. 
nur. 

. .. .. ı· · b pılan bu gureşte Afyon vılavetı hibi seyfi kalem'' derlerdı. Tezkeretuşşuara ve emsa ı kıta lz.r, d h"l' d . . . ~ . 
.. d b' · h' b' ( h'b' k 1 ) • ld ~ a ı ın en gelen geyırcılerın mık divanlar, hul!sa e e ıyat tarı ı ıze sa ı ı a em ın ne o ugu- t b . . . . 

. . f an on eş bını geçmıştır nu öğretti. Fakat, (sahıbi seyf) nedır? Hele Alemdar Musta a c- , .. · . 
.. • · k d b" k h · ı· 1 ı· ure~. \ arımdunya namıyle pasadan tut da Abdulazıze a ar ır ço meş ur rıca ın pe' ıvan .. . 

· - ·· ~ hl" 1 k d' ? T 'f" 1 t t maruf bulunan Suleyınan pehlı -oldugunu soylerler, buna regınen pe ıvan ı ne ır. arı ıy e, a · ·~· · 
• .. 1 • 1 k'll · 1 •• .. •• d 1 d "d vanın hakemlıgınde yapılmış, se bikiyle, fıgur erıy e, şe ı erıy e gozumuz e can an ırır mu evveM . . .. 

b. kt yırcıler arasında Afyon Valısı B. 
ır eser yo ur. E D"l k E · t ··d·· .. 

Allah selamet versin, bay Mehmed Suyolcu da olmasa altmış .v_:en . 1 ~ • mnıyc mu unı, 

Almanya 

Bisiklet 

· l'k k 'h" · · ·· k · · · 1 d vılayet Jandarma komutanı ve yetmış sene ı ya ın tarı ıınızın gureş ve aıyını ne mecmua ar a, d . ··a·· 
1 

• arasındaki 18 inci etabındaki ne 
k b·ı ~· d h"k· d b'I ~· evaır mu ur en hazır bulunmuş gazetelerde o uya ı ecegız; ne e ı aye e e ı ecegız. 

1 
~ 

Turu devam ediyor 
Hanovra, .!' - Büyük Alma 

ya bisiklet turunun, 280 kilome 
reden ibaret BidefeLd • HanovtJ 

Pek nakıs ve küçük olmakla beraber matbu ve bu zemine te- a r. 
Maç çok heyecanlı geçmiştir. mas eder bir risaleciği kırk bukadar sene evvel cambazbaşı çer. 

Serbest şekilde yapılan bu güre -kes Riza bey, aklımda kaldığına göre "takvinıülebdan fi sihha-
şin galipleri Türk pehlivanları -tül insan" namiyle vücuda getirmişti ki, orada kendi maharetleri. 
dır. Kara Ali, hasmı Tafariyi ni ve bazı geçmiş pehlivanlarımızın fevkaUide kudretlerini anla-
45 dakikada tuşla: Dinarlı Mchtıyordu. 
met ise Polonyalı Franz Gestvins Ricali devlete ve padişaha kadar nüfuz etmiş, halk arasllida 
kiyi keza tuşla 45 dakikada yendal budak salmış bir sporun nasıl olur da asırlandanberi ne kai-
mişlerdir. Dinarlı Polonyalı ile desi, ne tarzı ve ne deşekli tedvin olunmuş olmasın, ulumu nıek-
daha evvel Bursada maç yaparak tunıe gibi babadan oğula ustadan çırağa intikalle öğrenilebilsin, 
Franzı yenmiş olduğu için bu de· insan hayret ediyor. 
faki karşılaşma daha ziyade bir Aacaba, bir hayır sahibi çıkıp de bu sporun tarihini, kaidele-
intikam maçı olarak fevkalade arin i, oyunlarını ve geçmişlerin isimlerini, resimlerini bir araya 

getirerek gelecek nesillere ilk· müdevven bir eser hediye etmiye· liikalı cereyan etti. 
Güreş, parti ve Hava Kurumu cek ıni? 

Avrupaya "Türk gibi kuvvetli" sözünü söyleten o fevkalade menfaatine yapılmıı, ve hasılat -

ticeler, umumi tasnif üzerinde d' 
değişiklikleri mucip olmuştur. 

Belçikalı Grijsolle, üçüncü dt' 
fa olmak üzere etap galibi olmuf 
tur. 

Oransız Oubron, lastiği patla ' 
dığından geri kalmıştır. 

Neticeler şunlardır: 
1 - Belçikalı Grijsolle 8 sa. 4 

da. 3 saniyede. 
2 - Alman Vengler, 
3 - Umbenauer, 
4 - Spiessens, 
5 - Canardo, 
6 - Geyer. 

tan 425 lira dağıtılmıştır. Halke -kuvvetli pehlivanlarımızı iş başında göremedik; seyredebildiği- g - Zimmernrann, 
vi tarafından yapılan bu müsa -miz güreşşleri geçgin zamanlarına tesadüf etmişti. Rahmetli 10 - Petersen, 

7 - Thierbach, 
8 - Tricr, 

baka Dinarlılarda alaka nisbetin-
K urtderel iden bahseden bir gazete ''O nesl in son evladı" diyordu. ı ı - Viering (Hepst bir ar:ı 

de memnuniyet de tevlit etmiştir. Acaba yeni neslin evladları ne dcrecededirler? bi lmiyoruz. Çlinki.i da). 
kendileriyle iftihar ettiğimiz kimselerin beynelmilel şöhreti haiz Halkavi faaliyeti Ekip halinde umumi tasnif: 
yabancı güreşçiler le boy ölçüştiiğünü .profesyoneller için söyli:- Halkevinin bu ve buna mtima - ı - Belçika, 401 sa. s da. g ı;:ı 
yorum. maalesef görmedik. Bununla beraber böyle bir temas so-

1
sil hareketlerinde muhite pek fay niye. 

nunda yeni neslin de eski nesilden aşağı kalmıyacağını isbat e- dalı oluşu her Dinarlıyı bu inkı- 2 - Fransa 402 sa. 5 da. 
decek elemanların olduğunu iddia edenler de var. Mesela Tekir- lıi.p yuvasına çekmekte ve Ev bU- saniye. 
dağlı Hüseyin için zamanımızın Koca Yusufudur diyorlar. yük kalabalı?t görmektedir. Ar, 3 - İsviçre 402 sa. 12 da. 3 

Bu pazar Tekirdağında kadirşinas vali ve onu sevenlerin, o- gösterit, spor, halk dershanesi, saniye. 
nun nefinc tertib ettikleri tniİ$abakalan seyredenler beynelmilel 

1
köycUJiik, 3. yal'dtm ve kitapsa - 4 - Muhtelit 402 sn. 33 d.ı 

bliylik ve çetin bir maçta da bu yeni zan~an Yusufunu eski devrin ray kolları faaliyet halindedir. 27 saniye. 
Koca Yusufu gibi görmeyi ne kadar candan arzu etseler yeridir. ]okuma odası çok rnuntazamdır. 5 - Diirkopp, 402 sa. 37 dıt· 

.11. il İ f,M İ 'qura<la, Türkiyede intişar eden' 53 saniye. 
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- Cannn, plaja tlenı.m etmek istememin srbebini sormağa lüzum 
\:ı.r mı? ı\rl<:ı.d:ı.~larım beni kıskanıp da seni takdir etsinler diye gire. 
ceğirn! 

Kadm doktor kom5nlarm müka-
lcınelcrlni dinliyor! 

- İtalyan karikatürü -

BİR BOKS ~L\ÇINDA 
ltla~a. ilk defa olarak g-elen a

dam - Affedersiniz, ma~ı hangisi 
kazandı? 

BEDı\ YA SİXEI\I.\ 
- Ent içeri girmek beda,·adrr. 

F:ı.lmt dı-;;an çıkmak için para Yer. 
meniz lazım ! 

- İtalyan karikatürü -

- ltoe11ın ı.;iiıulen gline ııılyophı· 
ı;ıror. J)ijn brni zannederek hizmet 
~i kıtı kucaklnmn~ın mı? 

Arkadaşını teselliye çalıştı: 
- üzülme dostum, düşün ki, 

beterin beteri vardır. 
- Söylemesi kolay! Beş pa

ram olmadığı gibi olmak ümi
dim de yok. Buna mukabil borç. 
larım tümen tümen! Bundan da.. 
ha beteri ne olabilir? 

-Bundan daha beteri mi ? Sen 
den alacağı olan adamlardan biri 
olmadığına şükretsene! .. 

1 
- Ayda bin lira ile yaşamama 

imkan yok1 •• 

- Deme yahu! Neden? 
- Nede~ ola~ak? Ayda bin ~i-

ra elime geçmediğinden! .• 
l l '' l H ...:> 

~nş;maını 
Çok şişman ve çok sevimli dos

tum uz t. M. 1zmire gitmişti. Bir 
arkadaşına mektub yazdı: 

''Havalar çok giizel. Her giin 
ata binip geziyorum. Sıhhatim ye 
rinde .. " 
Arkadaşı cevap mektubunda sor 

du: 

"Üstiine biudiğin at ne oltfo? 
Onun szhlıatinden bahsetmiyor· 
sun?". 

h-_1 İ ı< İ .JE 
USTASI . 

2€NC:.i N ı 
Si~ FABRi· 
KAT ÖRÜN 
E"iNDE ÇA '" 
Lt~IYO~ • 
LA~ ... 

o. 
lJ 

~·•Kİ 
iLE uSTA
Sı ~A6Ri. 

ı<ATORÜıJ 
E\,.ıN \) E: 
C1A tıŞı'i 
t.A~t>ı ... 

1J 

H X B E R - '.Aliıam Pos'fab 

\ 
~---·--- - . --. --· .... ·-
! urman insanları arasında: 4~ 

YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

F.czahaney~·~i~ girdi ••• z •• JCinıer kimi oösterirıerse ölüm kur'ası ona çıkar 
cıya: 

-Aman, dedi, müthiş bir ök
sürüğe tutuldum. Bir iluç verir 
misiniz? 

- Biraz bakleyiniz efendim. 
Eczacı bir bardağa koyu bir 

mayi koydu ve uzattı. Hasta bunu 
içti. Yüzünü buruşturdu, para ve 
rerek çıkıp gitti. 

llacının yapılmasını bekliyen 
bir müşteri, bu öksürük ilacının 
·ne olduğunu merak etmişti. A
yağa kalkıp şişenin üzerindeki e
tikete baktı ve ağzı hayretten bir 
karış açıldı: 

- Ne? Öksürük için hindyağı 
verilir mi? ~ 
Eczacı gülümsedi: 1 
- Verilir tabii. Gelin bakın. 
Müşteriyi kolundan tutarak ka 

pıya kadar götürdü ve eliyle kar
şıki kaldırımı işaret etti: 

- Bakın, dedi, deminki hasta 
orada, öksürmüyor, hatta kımıt
damağa bile cesaret edemiyor!. 

Kazazede kadın - Refakatinize 
teşekkür ellerim, fakat arlık benl 
yalnız bırakınız. Gece olda, yata. .. 
cağon. 

- Fransız karikatürü -

il ' . \ 

. 

- Karını sizden ayhğıma zam 
yapmanızı istememi sö~·ledi. 

- Peki ama mruı.5mıza zam ya.· 
pıp yapamıyacağmıı ben ele kan. 
ma. sormalıyım, 

Tananra=iııo yerli7eri başları riceklerle sıislii, çocııl.-larııı el çırpara1ı f11l l11T.-111rı tempo arasın'cla 
yaparlarl."eıı .. 

öamlarınz 

Bizde herkes ancak kendi ef'alin· bir fenalığın cezasını verirken ceza- !urlar. Esasen Bantular şişman olan 
1 de~ mesuldür. Fakat yalnız cemiyet y1 kabilenin herhangi bir ferdine bir sihirbazı asla kabul etmezler! 
halınde yaşanılan bu iptidai kavim· vermek müsavi olduğu için yalnız Bantular sihirbazlarının bu uzun 
lerde yapılan fenalık ef'alinden o- kabilenin en zayıf insanları ara-m- uzadıya riyazetleri, bir taraftan, 
nu yapan fert değil, herkes mesul· da manevi bir tercih yapmaktadır- Hintli fakirlerin riyazetlerini andı
dür. Bu fark bilindikçe sihirbazla· Jar. Cinler kimi gösterirlerse ölüm rır. Fakat Hintli fakirlerin hilner
rm dela!etile cemaat arasından her- kur'ası ona çıkar.. !erini henüz bilmemektedirler. Ay· 
hangi birinin intihap olunarak ada- var zannetmektedirler. Filhakika ni zamanda Bantu sihirbazlarının 
let yapılmış olmasının bu insanları Bantulann ihtiyar sihirbazları ka- bu yiyecek riyazetlcri yalnız sihir
tatmin ettiği sarih surette anlaşıla- bilenin içinden kendi halklarını baz oluncaya kadar, yani çıraklık 
bilir zannederim. Bununla beraber kendileri seçiyorlar. Böyle isterik devrindedir. Riyazet de\'resini biti
bu toptan adalet dahi tam değil· kadın veya erkeğe tesadüf ettikleri rip de sihirbaz payesini aldıktan 
dir. zaman bunu alıyor ve uzun riyazet· sonra bunlar müthiş ihtiraslarile 

Zira Bantular bu korku ile sihir· !erle adeta büsbütün delirterek si- Bantuları birer oyuncağa çevirirler. 
bazlarının dostluğunu kazanmağı hirb~z olarak vetic:tiriYorlar. Kesilen kurbanların aslan payı si-
\'e kendilerini bu ölüm kur'asmd;n Gayet uzun ~-e e~iYetli olan bu ri- hirbazlara ayrılır! 
kurtarmağr daima hesap ederler. yazet-ler, büyük ve devamlı ekzersiz I Sihirbaza hediye vermek Bantu· 
Bunun için de sihirbazlara bol bol Ier teşkil ettiği için Bantu sihirbaz- !ar için adeta bir nevi vergi olmu~r 
hediyeler vermek kafidir! Sihirbaz- ları hakikaten hayret verecek mü- tur. Zira Bantular arasındaki sihir· 
!ara hediye verenler, ölüm kur'asın· marese ve kabiliyet elde ediyorlar. bazlar son derece tehlikeli insanlar-
dan kurtulurlar!.. Bantu sihirbazları uyanık olarak dı~. 

Yani bu iptidai ve toplu adalet hakikaten ı rn görebilecek hale Bir defa hakikaten son derece 
usulünde de: kabak fakirin ve §.ci- gelmişlerdir. Yani kendileıini telkin hassas olduklan için yalııız hic:1erile 
zin başına patlar!.. ile hemen uyku veya rüya haline ge birçok şeyleri ke~fetmcye muktedir 

Maamafih bunun da tabil görün· çiyor ve rüyada gördüklerini bir dirler. Mesela kaybolan e~yayı bu· 
mesi lazımgelir. Zira iptidai kabi- medyum gibi etrafındakilere söylü- ltıyorlar. Herhangi bir insanın gizli 
lelerde hediye vermiyecek derecede yorlar. maksadım ke~fedebiliyorlar. Bilhas 
fakir demek, esasen aciz Ye zayıf Bütün kuşlarla konuşmağa muk-. <:a, en müthiş kabilenin mahkemesi· 
insan demektir. Cezanın bu tabaka tedirdirler. Bunlar hakikaten bütün ni bunların te~kil etmeleridir. Zira 
üzerinde tatbik edilmesi, bu cemi· isterik insanlar gibi burada da in- Bantular arasında bir adam büyü 
yetlerde önce zayıfın feda edilmesi 1 sanlardan kaçar, taş ko\'uklarında ile delirtildi~i. öldürüldüğü Yeya fa
demektir ki bu suretle cemiyetin her yalmz başına ya~arlar. Riyazet za- ili meçhul bir cinayet olduğu vakit 
cihetçe kuvvetli insanlardan mürek· manlarmda hiç yemek yemezler. kabileyi bir deh~et alır. 

kep olması gibi tabii bir kanuna Herkesin hediye olarak wrdi~i yi- Zira kabile derhal meydana top
uyulmuş oluyor. yeceği kuşlara, hayvanlara verirler. !anır ye sihirbaz bir çok usullerle 

Sihirbazlar, kabileye gelen hasta- Uzun zaman ağızlarına yiyecek koy büyü yapanı wya kabileden birini 
lık salgını, cinayetler gibi herhangi madık1arm için son derece zayıf o- öldüreni meydana çıkarır. Verdiği 

hüküm itiraz kabul etmez bir hü· 
kilin olduğu için sihirbazın jı~mına 
kim uğradıysa o ~ürültüye gider, 
Derhal kısas tatbik edilerek sihir· 
bazın idam hükmü verdiği biçare, 
hemen öldürülür .. 

Ben bu acayip mahkemelerden 
bir tanesinde ham bulunmak fır· 

satını elde ettim. Bantulardan biri 
bir ormanda kafası büyük bir taş
la ezilerek öldürülmüştü. 

!\faktul reisin kanlarından biri
nin kardeji olduğu için Bantular a
rasında bu yaka büyük bir heye
can uyandırdr. Kısas ve adalet saa
tinin çaldığını ilan eden dümbelek· 
!ek işitildiği zaman bütün Bantular 
korku ve deh5et içinde meydana 
toplandılar. 

Reis yanında cellatlan mahiye
tinde olan cenga\'erlerle ortada yer 
almı5tı. 

Boynuna yılanlar asmış, dudakla 
rmda ve kulaklarrnda büyük halka
lar sarkan korkunç bir sihirbaz or· 
taya geldi ve Bantulann deh5et i
çimle kı ·ılmış sükUtu ara~ında, bü
tün meydanı pokuzluyarak ve her
ke.-in yüzüne ayn ayn, fıldır fıldır 

gözlerle bakarak bir müddet dola~tı. 

Bantularda sihirbazların bu ha· 
kimlik yazifelerinden maada kabile· 
yi salgın hastalıklardan korumak, 
yağmur yağdırmak, yıldırım ve şim 
~ekleri idare etmek gibi vazif deri 
vardır. 

(Arkası ,·ar) 
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Bu sırada birdenbire kapı açıldı ve, elinde bir 
telgrafla, bab:ısı içeri girdi. Molli, yüzilniln he
yecandan mosmor kesilmiş olduğunu gördü. 

- Mahvolduk! diyordu babam. 
- Ne var, ne oldu; diye sordu Molli. Bllfjma 

bir fellket mı gelmiş? 
- Ne diyorsun sen kwm, dedi ihtiyar. Biz 

mahvolduk, memleket mahvoldu! Japonlar Şang -
baya girmisler •.. Amcan söylüyor ... 

Babasının verdiği bu haber Molliyi derin bir 
dilşUnceye dilşUrmeye ki\fi gelmişti. Japonlar ha! 
Çocukluğunda ~ittiği o kadar cUceler hakikatmiş 
demek! Demek bu dünyada. her şey beyhudeymiş 
ha! Her !iley! 

Babası, son derece bUyük bir heyecan içinde, 
dcva.m ediyordu: t. 

- Sahili bomba.rdmıan edccclder tabii .• Hepi -
miz öleceğiz. 

Burada: 
- Ah! diye içlııi çekti. Hazır olsaydık hiç yU

reğim yanmazdı! .. Ordumuz muharebe için hazır • 
lanmış değil! •• 

Molll kısık blr sesle: 
- O hurda olsaydı, diye babasının sözünU kes

ti, muhakkak bir §ey yapardı. Ordusu var, ordu 
idare etmesini biliyor. Adamları da onun peşlııden 
dünyanm öbUr ucuna kadar giderler \'allabi! 

O zaman babası: 
- Peki, nerde acaba §imdi o? diye sordu. 
- Nerde olduğunu bilmiyorum ben. Mavi 

Kurt. .• Kaçtrdıla.r •.. Parayı da. onwı için istiyorum .• 
- Vereyim. 
- Bize bir tayyare 18.zmı, kUçUk bir tayyare. 

.ı{UçUk olsun ki dar bir araziye inebilsin; dağlara 
bir yaylaya ineceğiz. Sonra bir de iyi bir pilot. 

- Hemen §imdi amcana bir telgraf çekeyim, 
gönderir. 

Molli biraz düşUndUkten sonra: 
- Fakat pek de küçük olmasrn dedJ. Gelirken 

kocamı da alıp getireceğiz. 
Babnsı anlamıştı. Şişman olmasına rağmen 

koşa koşa odndan çıktı. 
Molli odada yalnız kalmJDtı. Başını ellerinin 

arasına nlmış, oturuyordu. Sanki kafasının içindeki 
karma karı~k flklrleri teskin etmek istiyordu. 

"Öyle bir memlekette yaşıyoruz kl her fiey 
son derece garip! diye dil§ilnUyordu. Heplmlz deli! 
Kaplan da, Mavi Kurt da, Japonlar da ... O da., ben 
de!,, 

Amerikadayken tayyareye binmişti. Arknd~t 

Mary Jane'le beraber bir glin tayyare ile çiçek a
çan kiraz ağaçlarını görmeğe, Va§ingtona kadar 
gitmişlerdi. Çiçek açmış ağaçların altında dolaşır
ken, rUzglır esdikçe o güzel ve kokulu çiçek yap • 
rakla.n başına dökülüyordu. Molll o dakikada, ço
cukken oobasmın Japonlardan korkmalı, kaçmalı 

diye söylediği sözleri unutmugtu. Onlaıın da mem. 
leketinde böyle, çiçekli k.iru ağaçlan vardı. Bu 
kiraz ağaçlarını sevecek lnsanlann o memlekete 
dU§Dlan olmasına imk8.n mı vardı! 

Evet ama, §imdi gökten onların başına çiçek 
yaprakları yerine bomba dilşecektl ! 

KilçUk tayyarenin pilotu Şantunglu bir Çinli 
gençti. Molli onunla İngilizce konuşmaya mecbur 
oldu, çünkU lchcclerl biriblrinden çok farklıydı, 

r,ince konu§urlarsa biribirlerini anlamaları kabil 
aeğlldf. 

evıren: VAHDET GÜLTEKiN 

Motor gürUldemiye b~ladı ve biraz sonra tay
yare ha\'alara yükseldi. Molll masmavi deniz ke
nanndaki 8akin ıaehrin uzaklaştığını ve nihayet 
kaybolduğunu gördil. 

Mütemadiyen yUlmcliyorlardı. Molll oturduğu 
yerin kenarındaki kolluklara sıkı sıkı tutunuyordu. 

Mavi Kurtun dağdaki inine atla. ve bazı yer -
lerde yürUye yürüye üç günde gidilirdi. 

Hareketlerinden evvel pilot: 
- Üç saatte gideriz, demi§ti. Zaten bu akıam 

Şanghaya döneceğim ben. Bu kısa seyahate mu • 
kabil bana vereceğiniz para ile de bir mitralyöz 
alacağım. 

Bunun ilzerine Mollinln babası: 
- Bravo yeğit delikanlı! demi§ti. tiri misli 

para vereceğim ben sana! 
Şimdi prka doğru uçuyorlardı. Biraz sonra 

güneş ufuktan tamamlle c;tkacaktJ ve onlar sanki 
güneşi bulmaya gidiyorlardı. Aışağıda yer yUzU ye
şilleşmiş ufak bir parçadan ibaret kalmıştı. 

Molli: 
"Yirminci ruıır! diye dü§ünüyordu. Ben sevdi. 

ğimi bulmaya yirminci ruırm kanatlan üzerinde 
gidiyorum!. Halbuki altunızda erkekler, kadmlar 
şimdi yeni uyanıyorlar, amlardanberi devam eden 
adetlerin hlkim olduğu işlerine başlıyorlar. Ka -
dmla.r toprak maltızlarda yemek pişiriyorlar, er. 
kekler Nuh devrinden kalma tahta sapanlara man· 
dalan kO§uyorlar.,, 

Bir dakikaya kadar da, söz de Jrimscnln ayak 
atamiyacağı eski bir kaleye inecekti. 

Sonra ne olacaktr? Kimi göreccltti orada 1 kL 
mi görUrse görsün, elverir ki kocasmı bulsun. O
rada idi muhakkak; öldürmUş değillerdi ya! 

Oldürülmilş olmak ihtimalini düısUnilnce hlr 
Urperme geçirdi. Bu ihtimal daha. evvel hiç aklına 
gelmemi&ti. Şimdi dehoctten titriyordu. Kaplan 
Mavi Kurdun dil§manı değil miydi ya': Eğer öldür. 
dillerse Kaplanın ordusunu toplıyacak ve Mavi 
Kurda amansız bir harp açacaktı. 

Bu dllşilncclerle pilota: 
- Daha çabuk! diye bağırdı. 
Pilot, dağların üstünde bUyUk daireler· çlımeye 

bllfjlamıştı, kalenin c\\·annda konac~ :yer &rıyoç- -
du. Ba§ı ile ırolıly"e bir işaret verdi, MoW aeağtya 
l)illtlı. ,. fi fi 

lki kayalık tepe arasında yeıil bir vadi uza
nıyordu. Bu vadide de, etrafı yUksek bir duvarla 
çevrili, uzun uzun ve alçak, laf tvler görülüyordu. 
Aradıkları yer burasıydı her halde. 

Tayyare bUyUk bir stiratle alçaldı 
Mol11 pilota: 
- Birdenbire harekete hazrr bir halde ~kliye

ceksiniz, dcğll mi? dedi. 
Sonra zorla gülmlye çalışarak: 
- Belki başımın kurtarmak için gayet çabuk 

kaçmaya mecbur olacağız, diye ilave etU. 
Çinli genç başı ile işaret etti: Anlamııtı, der. 

hal harekete hazır bir vaziyette bekllyecekti. 
Agağıda adamların evlerden dtean çıktıkları 

görülüyordu, Her halı.le korkmu.ş ve ş.aşırmıalıırdı. 

Fakat tayyare yere. iner inmez hepsi çilyavrusu 
gibi dağıldılar, ortadan kayboldular. 

- I~orktular, dedi Molli. ömründe tayyılre 
görmemiş insanlar bunlar. Motoru hiç söndürme -
yin, çalıasın daha iyi. 

(Devamı var) 

H A B E R ~- Akşam Postası 

Koloncl heyecanlandı. Ayağa kal
tarak gezindi. Ziyaretçi kadının o 
turduğu koltuk etrafında. rahatsız 
bir kımuıı balık gibi titriye titriye 
dolaştı. Gene kailin cıvıl cıvıl konu 
şuyordu. 

Mül~im Kurtla olan hadiseyı 
komik bir eda ile anlattı. Serbest 
davranıyor, kolonelden ho.,lanmış 
görünüyordu. Bir Flirt onu korkul 
mamak gerekti. 

-9-
ibarettir. =:. __ ; kızlık hevesi, ev
.::nip Pa:ist~:-ı uzaklaşınca bu ders 
~rim yarıda kaldı. 

- Harp mı? aman bu musiki ate· 
:.n~ bayılın.11; ne şiirdir! 
m.,başıya döndü: 
- Ştroberg oost..;m, müluirr. 

~'lrta "'t.:ı ;~ n~..;.s cezası \~ tir 
.ıiı. Siz de gidebilirsiniz Haym .. 
Binbaşı Ye birinci malazim gittı · 

.er. Yi:mi dakika sonra tekrar çağ 
rıldıklar: zaman kolorıeli yalnız vt 

: ;-::ı karşı ında buldular. 

- l 
- - ,,,M. 

30 HA.MRAN - 1939 

Çeviren: Fethi KARDEŞ 

- Haydi canım Hayın, gene 
.;:~ıeri olduklarından mühim 
termek hevesine uyma .. Tat:i o 
::>en Korenten ahalisi tarafı 
•atledıldiğıue kanisiniz! Arayıp 
ıun. Koskoca adam kaybolur 
.)ize istedi~iniı gibi hareket e! 
;er~tisini veriyorum. Gfile 
do:.tum. Unutmayın ki Fransı:l 
ıatır hoşluğu ile muamele etmek 
.:ım.. Onlar göründükleri gibi y 
Telm<'z c;nsin9cn değil. Bunu bi 
tx-:ı tecrübe ile anladım. 

iV 

Fakat Ştroberg ile Hayın elan o
dadardılar. Birincisi temkinli, ikin 
cisi donmuş gibi duruyorlardı. Ko
lonel onları farkedince kendini 
topladı ve birden güliinç olmaktan 
vazgeçti. Evet, ziraretçi i kibar bi· 
karlmdr. Buna kanaat getirince ta
kınacağı tavrı tayinde güçlük çek
medi, büsbütün nazik da\Tana:a.k 
samimil~ti: 

Ştroberg, ben taşmaca~ım. E 
•et, m:ı.ıam Lökörün evine taşını-, 
yorum. Fevka!Ade bir tesadüf, ka- 0 2 m~yıs 1915 çarşanba ,.e 13 
:iıncağı? benim aylarca """'l göriip ) ' 19lo perşembe gccesı) 
beı~ndiği:n . ·.riJl:ı. Bagatel!o,.de o .s~a~ akşamın altı ı: Da~a o 
tunıyormuş.Evet, eYet, size bu köşk ·':~ ıyıce ay~ınl~k ~l~ugu ~1a~de,. 
t<'n bahsetmistim. Oylc tuhaf tuhaı Jonme saatı ge r:ııştır. Butun sı 
yüzüme ne ~~ıyorsunuz? Bahset ~: ~lecbur~n evlerine , dönmü~ 
miı:tim canım siz G" hafıza kalma- ..... ). uk me} danda rokak.ar ~ 
mı; artık. Bu 'h.usu5ta kadının fikri mı:' ;r. Her tarafta mevt .. i bır - Sizinle açrk konuşacağım ma· 

dam. Ben eski ve ~t tabiatli bir 
askerim. Size kru]ı çok sert hareket 
etmeğe ve öyle konu5mağa karar 
\·ermiştim. 

ni sorm:ıdrm ama sa.nırım ki o d=ı '.Ut '·ar. 
~-· ıu. oldu. Çünkü benim evin· Ş~hrin büyük m~y:.a~ı~da ko 
de bulunmam onu başına dünkii ı •1av.amalan oldu. Mulazım ı. 

l\lülhim Kurtla geçen \e resmi 

1ibi hadiseler gelmesinden ku .. t· a 1 m:~k~~ ... k~an~a~ı~ından. ç~k 
caktır . .i':asıl, bir şey mi sörlediniz? I~ı. buy .. · ko~ı .0~un?e, zıncır 

rını koparacak gıbı. ılerı atılıyor! 
bir ifade ile anlatılıp gene re~mi - Bir şey söylemedim kolonel .. 

bir bakımdan mütalca edilen mace- 1 t bö 
1 

B 1 . de d . 
ı.. hak"k tt ldu"' . · ı ş e Y e.. u şe m e şırr. 

ranız Llna ı a e o u gıbı d' · k · b 1 k k b'l d ğil ı· ~ il .. rd . ı çıçe çı u ma · ·a ı e . ...en· 
f~r runuvo ı~ HAdise kahramanı- ı· · · h ts tt'V' · · .. .. d' , .. · ısını ra a ız c ıgım ıçın ozur ı 
run .... 1 n olu~ da bende IWıngel· 1 __ ,. .. l\" d Lö"k" · ek 
diğ. b' :ı. da • eııK:A uzerc ı ·ıa am ore çıç · 

ı gı ı r .. ı .il\, vranmak mecbun- .. d k · t' d . . gon erme · ıs ıvor um. 
yetını nedense hatırlatmadı. Arfe · 
dersiniz, cemiyet hayatından o ka- Ştroberg homurdandı: 

dar uzaklardayım ki kabalığım ma- ~ Hayır, yok. Halk, milli matc· 

1 
zur görülebilir. :nini izhar içi~ çiçek ve eğlenceye 

11.r··ı· • K .. ·ağbet gö tennıyor. 

1 
n u azım urtun ne kadar buyük K 1 1 k d ··t · - -. o one o ·a ar mu c~ssır g9run 

bir kabalıkta bulunduğunu ~imdı d" k' • • d u ı muavını ac;ı ı: 

anhycrurn. 01)u ye beni aUediniı +· ~ak:ıt i.ıen bJ · · bulu 
\•e ri':a ederim Almanlar hakkında• r çaresını 
d 1 rum. 

a öu •~dama bakarak hüküm ver 1 ~ Teşekkür ederim, bra\'o! On 

meyiniz. ! on iki tane kadar gfü:el ve taze gül 

- K<·lonel siı şahsınızla bana Al bulursunuz. 

ma.1yayr on ~kizinci asır nezaketil<: _ Kımım gül tabif, değil m' 
t:ım.ı~orsunuz. Siz tam on beşinci kont? 
Lui · ari bir Prusyalısıruz. 
Fransız kültürünün hayranı olan 

Nider~tofu bu iltifat sevinçten şa 

şrrt.tı. O kadar ki, kadının gitmek 
üzere ayağa kalkmasına bile, bu şa~ 
kınlıkla derhal mani olamadı. Ken· 
'ini toplayınca: 

- Madam ben Sakson)·alıyun. 

Rica ederim kalınız. Beni Parisli sa 
yabilirsiniz, Paris hac:reti çeken be· 
nim gibi bir ihti}'Or için '.iraz dah~ 
IQtufkar davranınız. Bana izin ar 
tU olduğunuzu söyledilerdi .. 

- Mübalağa e!m'~!er kolone' 
,:,ar..atle olfı!:~m Yaktile kon .. en at u 
varda harp dersi almış olmamdan 

- Niçin kmnızı? Ne demek isti 
vorsunuz dostum? Rengin ehemmi
yeti yok. Ben bu kadına kur yap· 
mıyorum ki... Fakat neden kınnızı 
'>lmaı:m? Evet. kırmızı gül bulun. 

Haym, ne i tiyordunuz siz? Sahi 
~-· :ı c:izinle i~imizi bitirmrmiştil 

~aliba? 

- Bir tek i" kaldı ko1011e1.. Ter 
·uman ~tifeJ dün ~abahlanberi O" 

~"' -1 .. - kıvın .. 
- Stifrl? S•ı rreçen gün dikkntim· 

... ken ::ı"ker mi? 
_ E.,,,. 1 ·~1')'1f1. Gayet ca··p l ; , 

.:::.il~~ ortadan ..• 

..:ı. Birinci mülazim Haym, endi 
li ve yüzünde asabi tikler bir 
:iaha artmış, onu takip etmekt 
di. Peşlerinden de bir manga a k 
.. elsiz~ geliyordu. 
Şmit, bir defa daha, Stifelin &" 

leğini k5pclderc koklattı \C emret 
-Aral 

- burunlarını kaldıra 

ın\'ayr kokladrlar. Kuyruklarını t 
re•tilc'", s"'nra ikisi bir'... ~ :?-·Hl 

rini sürükliyerek, ayni istikame 
:ıtıldılar. Av böylece ba~ladı. 

I ~öpel~1 -: ır.~ydanm orta mda t 
.• .:::Jütle durdular. Dört tıı.rafx ko 
'.ıyara!< o!:lukları ye:~e döndüler ' 
nihayet bir karar verdiler. D:ı.lil 

Bumu asfalt hiza ın<la, kilise isti!: 
metine atıldı. S.ımson ise tr.-n ak 
i ikamete kosunca her elinde b' 
.:J~~ğin zincirini tutan Şmit muthi 

bir kuvvet sarfile mUcaC:Jeye mte 
bur oldu -.; e nihayet erkek köpeği 
... incirini brraktr. Dişi köpeğin zin 
cirine asılarak onu durdurdu. 

Gi.ılüm,iyen askerlerle beraber b 
:.ah:!~yi ~eyred n Haym homurda:ı 

lı: 

- Köpeklerinizin a:-a::ı mda an 
a~a1a·ı lfızrm. dedi. Nereye gide· 
cl~l..rini onlar da ı.·•-n:;~ 'ar. 

5mit sinirlenmi ti. Cevap \erdi : 
- S"m ·onu taı·:o e:ie ·.,1. 

( Devamı var) 
_.. ..... ..... • • • , • • : ! .• il ~ .a • # • - • -;:. • • .. • • •• 

Sikınbdan kurtarmaktır. Halbuki genç 
kız: evleniııken bir evin idare:silc mükel
lef tutulacağını katiyen düşünmemiştir. 
Batı linbir rüya, binbir hulya ile dolu
(Jur. Eve gidip de kocasının ıapkasın -
dan, bulaşık bezine kadar her şeyi He 
meıgul olmak icap ettiğini görünce bir
denbire sukutu hayale uğrar, kocasına 
olan aşkı adeta kararır. Fakat bu hakil:a 
ti evvelden bilirse bu netice ile karşı -
laşmaz. İzdivaçtan maddi olarak kaza -
ııan erkektir. 

- Ne kadar da uzattın Necla .. Bun
fa.rı bütün evli kadınlar tekrar edip du
ruyorlar. Şimdiye kadar biz de yüzler
ce defa dinledik. Bir de sen tekrarlama 
allaha~na. 

- Evet bu sözleri çok dinledik Behire .. 
Fakat doğru olduklarına inanmadık. 

-- Bu sözleri dinlerken ka~:ımdakilerin 
yalan söylediklerini değil, müballiğa et
tiklerini dü~ünürürn. İnsan bilir ,.e ister
se evlilik hayatının güç taraflarından bir 
parçasını da erkeğin omuzlarına yükler, 
o vakit evliliğin zevkleri de, ıstırabları 

da kardeşçe paylaşılmış olur. 
• recıtt bu mütaleayı tasdik etti: 
- fıdhaç ebedi bir birleşme olduğuna 

göre bunun böyle olma:ıı doğru olur. 
Behire inandığı fikri söyledi. 
- Sen istediğini soyle... Ben evlen-

-
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
dikten sonra kocama her arzumu yaptıra· 
cağnndan eminim. 

..ı. 'eclfı başını salladı \"e ükunctle: 
- Insan, dedi, ekseriya kendisini kom· 

~usundan daha becerikli sanır, fakat bir 
defa ayağını tuzağa kaptırdımı artık bas
tığı yerin farkında olmaz. 

Behire dudaklarında dola53n mü.Jtehzi 
bir tebe ümü gizlemiyerek: 

- Demek, dedi. Bu dü~üncelerini ikaz 
için söylüyorsun öy'.e mi? 

Necla arkadaşına ::-..saret ,·eren bir ba· 
kışla ısrar etti: 

- Evet, yalnız bunun için. 
Bu son sözler Behirenin bayağı ho~u

na gitmişti. Çünkü o da buraya Neclayı 
b!lna benzer lıir maksada hizmet için kan
dınnağa gelmişti. 

- Pek iyi, dedi. Ben seninle beraber is 
tikbali bir defa daha tetkik etmeğe hazı· 
rnn: Mademki erkek t'\'lenirken yani ba
şına sadık ve daimi bir hizmetçi aldığını 

düşünüyor. Kadın evlendikten 'Onra as· 
km hara~tini nasıl muhafaza edebilir. 
Kusur uz bir sadakatle hayatını nn.ıl is· 
kenceye kor. Doğru u ben kocamın "·in· 
d~ muti bir hizmetçi gibi oturamam .. Bu 
işin böyle olduğuna emin olsam derhal 
evlenmekten vazgeçerim. 

- G~e olmadı Behire. :im::li de bir· 
denbire ümitsizliğe dü,tün. Ben ümitle:i· 
ni kırmak maksadile bunları c"ylem~::lir.1. 
Yalnız y"'ni bir yuvaya g;ren ~enç kııın 
erke~i tamamen tatmin edebi'mesi iç-'n 
kendi hi3lerinden ve 5evgisinin kı1\'\:eti.1· 

dc:ı emin oimahdır d:?mek i tc:i;m. 
Neclanm c:bzü nereye getirmek i:.itecli· 

ğini yeni anlayan Behire: 
- Demek evlenmeden kati o1arak sev· 

mck lazım .. 
Necla ısrar etti: 
- Mutlaka sevgi ,arttır. Hem de tek 

bir erkek sevgisi.. Ya nipnlısından baş· 
ka bir erkeği dü5ünen genç kız evlenme-

melidir. Ancak bu scv~iden kuwet ala· 
rak e\'lilik hayatının yorgunluklarına, 

en:lis~Jerine, ı~tırab'arma, hatta kıskanc
h!darına ta:ıammül edebilir. 

Be!1ire C:!\·ap ve.:meji. Söz c:öyledik-;e 
he;·ec:ın1anan ve c:öılerini vücut hareketle 
ril~ n:>kt~lıyan arkada~ma bakıyordu. 

Behirenin hiç ~vap vermedınini sörcn 
Necla. ~a:aladı: 

- Söylcmr'.: isted:ğ·m işte bu kadar .. 
Se:ıin e\'enmden evvel bu no!.talar ü=c· 
rinde ço!.: dUşilnmeni i tiyonım. 
Dil~~nmo.'.te devam cd:n B~hire.: 
- Bütün b~ınlan bana hatırlatma!;:tan 

maksadın? diye c:ordu. 
- Çünkü y:mı başında s:ma bunları 

anlatacak. nasihat \'erecek bir annen yok. 
Sonra sen de hislerinden emin değil<ı.in .. 
Daima Nihattan bahsediyorsun, fakat 
dudakların Nihadı anarken gözlerin önün 
de Necdetin hayali \'ar .. Rica ederim, kıı 
ma ... Ben böyle düşünüyorum. Belki yan 

lıştır .. Fakat senin samimt ve temiz ruhlu 
bir arkadaş olduğunu bildiğim için bun· 
ları aklıma geldiği gibi söylüyorum. 

Behire arkada~ınm sözünü kesti: 
- Belki endişelerin tamamile boş de

ğildir. Sözlerinde bir parça hakikat bulu· 
nabilir. Birkaç gündenberi içimde ufak 
bir tereddüdün bulunduğunu gizlemek 
mümkün değil.. lşin açıkçası bu: Kendim 
den de ~üphe ediyorum, nişanlımdan da. 

- Bu şüphe nere:ien dorruyor? 
- Bumın nereden cb~~h:ğunu ben de 

bilmiyo. um. Fakat... 
Il~hire biraz düc:ündü. Nisuvazda Ni

hadın ayrıldığı da'ükadanberi beynim 
yoran tasavnıru • ·ec'?.ya açmak için en 
münac:ip \'akit şimdi idi: 

- Bu ~üphnnin nereden doğduğunu 
bırn'• da, bu şüph":hm nasıl kutu1acağımt 

dü~iine1im. /'..aten buraya bu maksatla gel 
d'm, S:min b:ı i5te bana yardım etmem 
İ"-tİ;'t>C"U·m. Çünkü bu tasavvur tttilim 
p~!nı tatb;k edebilm"'· için candan bir ar 
kad~c;a ihtiyacım var .. Sen bu işi yapa
bilirsin. 

Necla, şa'kın şaşkın: 
- Ben mi? diye sordı; 

- Evet sen .. 
- Ben, nasıl olurda tereddütlerini or-

tadan kaldırabilirim. 
(Devamı '-ar) 



• 

M· 

ta 
\C 

il-
er. 

t •. 
le
ar 

at 
y· 
er 

m 

r 

30 H AZiRAN - 1939 HABER - Aktam Pottan g 

Ellinci yıldönUmU neş'e ile kutlulandığı sırada 

Parisin meşhur Eyfel kuresine 
HABERiN TARiHi ROMANI: 36 Yazan: Muzaffer MtUJlhllttln dışardan tırmanan bir adam 

70 Metre yükseklikten düşerek parçalandı Fethe rağmen el altından 
entrikalar devametmektegdi 

Bu görülmemiş çılgınlığı yapan adam, eski Çekos- lovak 
sefaretinin ateşemi :i teri Albay Beneşd ir 

Pariste Eyfel kulc,,inin 50 inci ta-aftan kuleye 70 m~tre kadar tır la. ı c.. - .:.alMe severler .. 
scrıci de\'riye·inin te-:it edildiği ge mandı. Artık birinci kata yaklaş· Po!is bu malumatı aldıktan son· Selçuk Emiri, Akkoyunlu ihti -

Yarın haber verdiği definelerin ha
kikat olduğuna tamamiyle inanmış 
bulunuyordu. Fakat ayazmadaki a.. 
taştırmalarmdan sonra bu muaz -
tam defineleri tek başına keşfet _ 
lllenin son derece müşkUI olacağı
nı görmüş, uykuları kaçmıştı. Bu
nun için bir aralık mahrem bir ada 
nunı göndererek işi Mogollara aç _ 
nıay1, beraber çalışmak teklüinde 
bulunmayı düşündü. 

Fakat Mirayı ve şöhretini o da 
gayet iyi tanıyordu. Bunun hakkın 
da tehlikeli olacağını anlamış ola -
cak ki yola mahrem adamlarından 
birini sal olarak çıkarttığı halde 
tekrar arkasından bir atlı koştu _ 
tarak saiyi geri döndürmüştü. 

Andrinikosun el yazması tarihin
deki bir kayda göre Bursanın ha
kan Osman tarafından fethine c _ 
l!as itibariyle bu şehirde Bitinya 
kraııarmın hazineleri etrafında dö 
nen entrikaların amil olduğu riva
l et edilmektedir. Halbuki etra -
fnıda entrikaların şiddetle çevril -
diği hazineler de~'il, bu defineler 
dir. 

Zira Osmanın kumandanları Bur. 
&ayı aldıkları zaman rivayet edi -
len hazinelere ait hiçbir şey buL 
ınamışlardır. 

Fakat fethe rağmen el altından 
entrikalar devam etmekteydi. 

Esasen bu sayededir ki Selçuk 
~miri, bu defineler muammasını 
haUedebilmişUr. Kendisinin haberi 
bile bulunmadığı bu entrikalar ona 
<?nıek ve ihtirasını tatmin yolunda 
fevkalade yardım etmiştir. 

Filhakika Selçuk emiri ayazma
daki araştırmaları takip eden gece-

'Yi hırs, Umid, buhran ve yesi a.. 
tasında uykusuz geçirmiş, mevcu -
diyetine kat'iyycn kani olduğu de_ 
ftneJcri ele geçirmek için başvura
cağı çareleri dilşline dilşilne adeti 
hasta olmuştu. Fakat ertesi günü 
fevkalade ve hiç memul etmediği 
bit ziyaret Selçuk Emirinl hayret
lere düşürdü. Zira ııafakla bera • 
her siisi olan bir Abaza (bu adam 
Abaza Ali diye sonradan meşhur 
01 • nıuş ,.e Konya Selçukileri tara -
tından idam edilmiştir.) efendisinin 
~atak hUcresine girerek emirl mü_ 
hfnı b" 1 .. ır mese e ıçın uvandırmak is-
~ıni§tı. • 

Emirin o saatte uyanık olduğunu 
R6rUncc son derece memnun ola -
!'ak kendiaile bir papasın gizlice gö 
liişınek istediğini haber verdi. 

Emir Malik bu haberle yerinden 
~ı~raınıştı. 

- Ne? •. Diye bağırdı. Bir pnpas 
llıı, nnsıl papas ? .• 

- Genç bir papas, devlcthim ! 
!3anırım bir Bizanslı keşiş ola! .. 

- Bizanslı mı? .. 
Emirin hayreti ~on dereceyi bul. 

llıuştu. Genç bir Bizanslı papas, he 
11Uz sabahm şafağında kendisini o
l.atında görmeye na.c11l bir sebeble 
CUret edebilirdi? 
• nu keşiş, Emirin mlislüman oldu
kı.ınu ve bahusus Hakan Osmanın 
anında nJsafir olduğunu bilmiyor

'ııuydu? 
Son dtı N.e MC'rak içinde: 
• - ~·abuk bı: kt'fiJŞİ klms" gör · 

111l'dr>n buraya :ıı ·. 

1 
.E;mır verdi. Seyis, hC'mcn fır. 

,adı. Biraz sonra papaz kıya _ 
etiJe siyah ve kıvırcık sakal -
arından çok genç bir adam oldu~u 

li: k bakışta anlaşılan meçhul zair 
llltrin yatak odasına girmiş bulu . 
lıyordu. Selçuk Emiri herhangi bir 
tuıak olması ihtimalini de hesapla
dığı için derhal kılıcını beline tak -
tıırş ve eli kılıcının kabzasında ola
l°lk genç papazı hayretle ka!'§ıla _ 
t ıştı, 

rı"n~ Blz.ııısh papaz odadan se-
1sın çıkn asu.ı bckliyerek hiçbir 
.. l ~i'.\y!cm'=dCn. gayet esrarengiz 
ıt tavırla ay<ıkta duruyordu. 
Zcıki Sl) is ı apazın bu vaziyetin. 

den maksatl!nı derhal anlamış ve dı Selçuk Emiri haryetıe tekrar
şarıya çıkıp çıkmama.ııı hakkında ladı: 

bir emir almak için efendisinin yü -
züne bakmıştı. 

Emir, bir saniye tereddütten son 
ra, seyise dışarı çıkmasını işaret 

etti. 
Genç papaz odada yalnız kalır kal 

maz Emire doğru ilerledi \'0 Sel -
çuk kumandanınm hayretleri ara · 
sında Mogol şivesi bir türkçe ile: 

- Devletıü Emir!.. Beni size Mi. 
ray gönderdi! .• 

Dedi. 

- İznik hakimi Grezorius mu': 
- Evet! .• 
- Neden? 
- Sizin mahremi esrarmız 

zannettiğiniz birinin ağzından 

Bitinya Kralının hazineleri işine 
sizin de karıştığınızı öğrenmiş . 
tir! 

Selçuk Emiri birdenbire mos • 
mor kesilmişti. Müthiş bir sesle 

- Yalan! 

Diye bağırdı. 

ce, tuhaf, fakat tuhaf olduğu kadaı 
da feci bir yaka olmuş, ve seneide\·· 
riye merasimi altüst olmuçtur. 

O gece, kulenin dördüncü katın· 
da verilen büyük ziyafet pek kala 
bah!:tı Parisin bütün tanınmış şah· 

siyE'tlr:-· orada to;-'~nmı~lar ne~ i· 
çircte c>yleniyorlardı. Dan~t!iler a
rasında, e~ki İngiliz kralı dük do 
\'i,ı.Jsor ve dü;>e~. onların y:ırıındıı 

F ran:;ız hariciye nazırının karı~ı 

ma. c:ır. Bone,. Napolyonun akraba 
larınC:an prenses Mürö, Polonya .e· 
firi, !\larkiz Dö Föleyran 'e Eyfel 
kule ini yap:ın mühendisin oğlu ik 
grlini de Yardır. 

mak üzereydi. I~te tam bu ::-ırada ra. a11' ym ze\ cesini bulmuştur. 
birden'Jire nı..:vazenesini kaybetmiş Buradan alman malı1mata na:.a 
olacaktı ki bo;' : ı :m .:landı. Ve ran, Beneş evine Ye karı ma çok 
bir kc-~ bağırdı. Bundan sonrasını bağlı ciddi bir adamdır. Ancak, ~ 
hepiniz biliyoı.unuz.. koslo\·akyanın i,.galindenberi akli 
Şahidin anlattıkları bitince he muvazenesinde bazı bozukluklar gö 

men eı:ki Çeko;lovak sefaretine gi J'meğe b:ı~lamı~tır. Fakat zavallı 
dik ek a.bay n~ncş hakkında marn :nadam Beneş kocasının böyle bi!' 
mat istendi. Ye şunlar ö~renildi: delilik yapması için hiç bir sc.be'> 

Albay F:c ' ·i ~: Benc~in Ç.ekos;lo· mercut olmadığını söylemekte ıs-

\'akyanm eski ıeisicumhuru F..d rar etmektedir. 
vardla hi;')İr -'·--abahğı yoktur. U Şimdi Fransada, eski Çek alba· 
da arni soyadım taşıyan başka l:li. mn Eyfcl kule ine niçin tırmandr 
aile m~nsubud•·-. Kendisi bir çok ğı mera'· ediliyor ,.e tahkikatın ne
mühim vazifelerde bulunmuş askeri t:ce<;i heyecanla bek\.'nİ)-.>r. 

mekteplerde profesörlük etmi~. kı} Fakat bu iş, daha ziyade meçhQl 

Daha :Miray ııözünil işitir i!}itmez 
Selçuk Emiri mosmor keııilmişti. 

Hayretle, adeta alıklaşmış bir hal -
de: 

Genç papaz, ayakta susmu;, 
Sel<;uk Emirinin bu yersiz telaşı
nı ha;Tetle süzüyordu. Birden -
bire: - Miray mı? diye kekeledi. 

Fakat ..• 
- Efendim tarafından dev • 

Genç papaz Emirin derhal sözü. letlu huzurunuza keyfiyeti bö,yle 
nü keserek: 

ce bildirmeye memurum! dedi. 
- Bili"·orum .. Hauretın' izi anlı - Öb"" 

m~tli ,.e ce:;ur bir a.,!~crdir. Arkada~ '·alacah benziyor. ~:-:ıt 12 ye doğru, kulenin alt kıs 
mın~a müthiş bir çı~lık sesi duyul· 
du. Bir adam, aşağıda, kuleye giren 
merdivenin taşları üzerine dü~mü~ . 
,.e parçalanarak ölmüştü. 

Bir karı koca 
lzdivaçlarrnm (67) inci senei 

kutluladılar 
yorum! .. 

" " ur tarafını siz bilirsiniz!.. Hiı; 
vakıtımız olmadığı, için huzuru • 
nuzda fazla duramıyacağım. Şe
hirde herkes uyanmadan ve yine 
kimseye görünmeden buradan 
gitmeye mecburum. Onun için 
efendim tarafından size bildir • 
mem emrolunan hususatı maale • 
sef h içbir izahat ilave edemeksi • 
zin, a rza mecburum! •• 

Dedi. Fakat beni dinleyiniz!. 
Emir hala ha:ı-Tetini yenemeıniş 

bir halde: 
- Çabuk söyleyinjz ! dedi. Malc

sadınızı hemen öğrenmeli:ıim. Çün· 
kil ... 

Genç papaz sert bir el 'harcketilc 
tekrar Emirin tıözünü kesti ve: 

- Hiç vaktimiz yoktur! Onun L 
çin mlisaade kılın ben size meseleyi 
hemen söyliyeyim .• 

Dedi. 

Emir hayretinden suıımuş, ne söy 
liye<:eğinl şiddetle merak ederek 
genç papazın yüzüne bakıyordu. 

Papaz eliyle bir garip işaret yap
tı: 

- Ben devletlü Miraym maiyet 
u~aklarından biriyim!. dedi. Fakat 
niçln bu kıyafete girdiğimin aebe -
bini size söyliyeceğim! E!!asen bu 
cihet de sizi pek alakadar etmez. 
Yalnız size niçin geldiğimi an· 

!atmakla iktifa edeceğim .. 

<Ben uşağım) diyen bu genç 
papazın bu kadar selis ve kitab etli 
bir ifade ile konuşuşuna pek hav 
ret etmiş olan Emir yan mera.k 
yan hiddetle: 

- Sizi söylemekten menetmi • 
yorum1

• Söyleyiniz! .. dedi. 

Bu facianın kurbanı kimdi? Her· 
kes şaşırmış bunu düşünüyordu. 

Nihayet polisler yetiştile.r ve za\'al
h adamın ceplerini aradılar ve bir 
takım kağıtlar buldular. Ve bunlar· 
dan facia kurbanının, e'.'ki Çekos 
!o\~·· efaretinin ataşemilitcri albay 
Fredrik Bene~ olduğu meydana 
ç ıktı 

O 1: man i~ daha çok ehemmiyet 
kcsbetti. Ye polis derhal tahkikata 
~irişti. ... 

Bu sırada Roben Bon isminde bir 
şahit meydana çıktı. Bu adam faci
ayı başından ronuna kadar gözleri 
le görmiiştü. Şöyle anlattı: 

devriyesini 

BugUnkil dUnyada ihtiyar karı . Gutabaron bilainkıta dokumacı • 
kocalara pek az tesadilf edilir. lık mesleğine devam etti. Ekseri • 

Hele l>O seneden !azla beraber ya yetle oturduğu knsabanm ch•arm -

şamış çiftler parmakla gösteriile _ 1 daki şehirlere gidip çalqııyor, fakat 
cek kadar azdır. ilk baharları mutlak doğduğu ka • 

Geçenlerde Fransada bir karı ko sabaya geliyordu. 
canın 67 inci izdivaç yıldönUmle - ı 88 sene hep ayni şekilde yaşadı. 
rinl kutlulaması her tarafta bUyUk 

1 
Kansı da son senelere kadar pek 

bir alaka uyandırmıştır. 1 dinçti. Fakat son senelerde gözleri 
Yarım a.ııırdan fazla dilnyanın en görmeıneğe başlamıştır. 

mes'ut çifti olank yaşaml§ bulu _ 
nan bu karı koca, 1872 senesi ya
zrnda e\'lenmişlerdir. 

Kocanın ismi GUstav Barordur 
ve 1857 ıııeneslndc doğmuştur. 

Kendisi daima kumaş dokuyucu_ 
su olarak çalışmıştır, yine ayni işle 

Kendisini ziyaret eden gazeteci .. 
lere Gutebaron ııunları söylemiş • 
Ur: 

"- 64 senelik bir çl!t bulmak ha 
kikaten · enderdir değil mi? Biz bu 
saadete ancak karı koca bllyilk bir 

meşgul olan Güetav isminde 16 aşkla sevişmiş olduğumuz için eriş. 
ya§ında bir krz.la e\•lendiği srralar- I tik. 1937 sene~inc kadar durma -
da Gutebaron da henilz pek gençti. dan <;alıştım. Fakat artık, kendi kö 

Bu izdh"açtan cünyaya dört ço • yü.mde sevgili karımla başbqa Ea
cuk geldi. Fakat karı kocanın tali· kin bir hayat geçirerek dinlenmek 

!eri bu noktada yar olmadı. hakkımdır sanıyorum.,, 

Genç papaz sözlerini acele a · 
cele, adeta ncfe!'! nefese söylüyor 
gibiydi. Birdenbire sesini alçal • 
tarak: 

- !znik hakimi Gregerius si· 
zi de öldürtecektir, dedi. 

Genç papaz süratle devam etti: 
- Evet .. dedi. Bursanın cesur 

ve şanlı Türk Hakanı tarafından 
fethi üzerine Bitinya kralının de
fineleri meselesi Uzerinde dönen 
gizi~ ~ücadelelerc efendim Miray 
canıbındcn de tarnamile agah 0 _ 

lunmuştur. Devletlft efendim ise 
Gregorius denilen ve bu define _ 
lere hak ve sahiplik eden bu ada
mın düşmanlannı himaye etmek
tedir. 

(Devamı var) 

- Olen adamı tanımam, onul ·r
az evvel kulenin ayakları civarında 
dolaşırken gördüm. Mavi bir elbiS<! 
giymışti. Binaenaleyh kuleye çıh.-.ı· 

mazdı. Bu ak~am mera im olduğu 
irin herkegin frak giymek meeburi· 
yı tir.de olduğunu biliyordum. Ken· 
d.~ini f:!(" .!erimle takip ettim, faka: 
birdenbire hiç beklemediğim hir iş 

oldu. Mavi elbiseli adam, kulenin Bir kızları dokuz aylıkken öldil. 
ayak sütun!a~mdan birine tırman· Bir oğulları üç buçuk yqinda kuş. 
mağa basladı. Bu inanılmaz man· palazı denen ha.cıfahğa kurban gitti. 
zaranın korkunçlu~u kar5ıc1:1d;\ '>1· En büyük çocuklarıysa sobacırdı. 
duğum yc:-de donmuş kalmıştım. j 1889 ~ene!inde bir gün baca tamir 
Adam yiik~eldi, yükseldi. Ve dış ederden damdan düşüp öldü. 

Fransız gazetecileri ihtiyardan 
ayrıldıktan sonra, yazılarını şöyle 

bitirmekten kendilerini alrunamııı • 
lar: 

- Dansı hepimWn, blitUn kan 
kocaların bqrna! •• 
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12. F1~CA1'' (kabYe fln<"anı) 

"ı; TABAGI 
12. F: la tasse (la tasse a ca

fe) avec sa soucoupe 

m 

ıı 15. A: der Kuchen (Narfku-
chen, Gugelhupf, die 
Bii.be) 

12. 1: the cup (the coffee cup) 16. HtZ~IF:T TEPgts t (1'erv)ıı 

t cp!!l!ll) with the saucer il 
12. A: dic Tasse (Kaffeewse, 

Obertas!c, der Tasscn
knopf mit der Untertaııse 

U. I\ÜÇVK PASTA TABA GI 
13. F: la petite assiette a ga_ 

teau 
13. 1: the tea plate 
13. A: der Kuchenteller 

9.13 KAHVE TAKUII (~er· 

ü~I) 

f>· 13 F : le eervice a cafe 
9-13 1: the coffee service 
9·13A: das Kaffcesen·ice 

U. KAHVE SÜZGECi ( filt· 
resi) 

1 t. F : le filtre a cafc 
14. t : the cof!ee filter 
1 ı. A: der K:ı.ffeetrichter 

].). PASTA f Sana ııa.~taınl 

f ~gelhof bu:an da San. 
ren pasta.•n da derler 1 

l ~. F: le gltea u [de Sa vole] 
(le gouglehof, parfoL~ le 
1.1avarin) 

ı.>. 1: thc cake (the baba) 

liG 

& tabak (uhan) 
l 6. F: le plateau a Bervir (le 

platenu de service) 
a l'assiette f. (le plat) 

16. 1: lhe tray ( the servinı 
tray) 
a the cake plate 

16. A: das Tragbrett (Servier-
brett, Priisentierbrett, 
Tablett) 
a die Kuchenplatte (der 

Kuchenteller) 

17. J' ASTA Kt'R EGt (kaşığı) 

17. F: le pclle it gA.h!au [x] 
17. 1: the cake server 
17. A : der Kuchenheber (Tor

tenheber, die Kuchen
achaufel) 

18. ŞJ:KF.R MAŞASI 

18. F: le pinC'e a sucre 
18. 1: the sugar - tong-8 (for 

lifting lump-ııugar) 
18. A: die Zuckerzange 

19. n;ç-1<:-n : (p~klr) KF~"F.· 

st <kıtırı > 
j 19. }': la }lOChette a serviette 

ı-U.nş 26 _ 27 



:Mütehassıs khnyagerler ta
rafından senelerdenberi tetkik 
ve tetebbU edilen ve bUtlin 
dilnyada tesir 'e faydası mü
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 

rib eden GÜVELERi kökünden 
yok eder. 

Yemek .salonuna, yatak oda
sına, banyo odaııtn:ı, mutfa~a, 

aptcsanelere koyacak olursa_ 
nrz, 

Sinek - Sivri Sinek Pliskilrtmeye lUzum yok. Yak

mak JUzumu hissetmez. Hiçbir 
zahmeti yok. ve bUtiln haşaratı uzaklaştrrdr-

Yalnız odanızın ve ya elbise ğr gibi fena kokulan da izale 

dolabmızm herhangi bir köşe.. eder. 

sine asılması kafidir. Sari hastalıklar mikropla.rmı 
Sizin başka bir meşgaleniz taşıyan haşarattan korunmak 

olmadan ASEPTA tableti vazl- için EVİNİZİN, APARTIMA· 
fesini kendi görlir. NINIZIN içine bir veya birkaç. 

Kilrkleri, elbiseleri, çama- ASEPI'A tableti asmak klifL 
şırlan, halıları, ve saireyi talı_ dir. 

Eczanelerde ve büyllk bakkaliye mağazalarında satılır. 
Şark 1spenelya.rl I.Aboratuvarı. lstanbul. 

\/AKUT KDTABEVI 

Dün ve yarın tercüme kültiyatı 

HA BE r~ - Akşam f'oc:ta~ 

Taksitle afınan vergi ve resimlerin 
taksit zamanlara 

Bina \'ergisi 
(dört tak. 

Birincı 

taksit 
!kinci 

taksit 
Uçüncü Dördündı 
taksit taksit 

~ittir) Temm~t:! E~·IUI Tcsrinisani Kanunusani ayları sonu 
Tanzifat ver-

~isi ve ten
,•irlye- resmi 

<iki taksit-
tir) Eyhil Kanunusani 
Arazi vergisi 
(iki taksit
tir) 

Yor parası 
(iki taksit -

Temmuz Kfınunuevvel 

" .. 

.. •• 

tir) Haziran TP<:rinievvel 
.... ':J " " 

Olduğu ve bu taksit zamanları zarfında mensup bulunduğu hele. 
diye t'ahsil şubesine müracaatla borcunu ö:lemiyenlet hakkında tahsili 
rmval kanunu ahldlmmm tatbikine zaruret hasıl olacağı. 

l\Iükellef olduktan vergilerin tahakkuk \'C tahsil miktarları kayde. 
rl!lmek için mükellefler yedine \·erilmek üzere malivece hazırlanmı.:: . " 
olan cüzdanlan belediye vergi ve resimleri için de kullanmak iste,·en-
lerin malmüdürlüklerinden bu cüıdanlardan tedarik ederek imla e.ttir

mek üzere yine mensup b.ulundukları belediye tahsil şubesine müra 
caat eylemeleri ilan olunur. (4539) 

• • • 
Vali konağı acddesinde Yedek Subay Okulunun ileri tara!mdaki 

30-6-939. C11111a 
1'2,30 Program, 12,35 Türk müziAı 

pi., 13 Memleket saat ııyarJ, :ıjan • 

ve meteoroloji hııbl!l'leri, 13,15 • U 
~lüzik (k::ırışık progr.nm • Pi.), J!l 
program, l!l,05 Müzik C'\leloıliler .J>l. l 
19,15 Türk müziiU (fasıl heyeti), 2( 
Memleket saat ayarı, ajans \'e mete. 
orolojf h:ıbcrle.rl, 20,J.5 Konıışı•ıı 

(hnfl:ılık spor st•rdsi), 20,30 Türı. 

müzisı (saz eserleri besle, semai vı 

şorl.:ıl:ır), 21,to Konuşma. 21.25 Ne. 
eli pl:"ıkliır. R., 21,:JO Orkestra µro . 

gramının lııkdiınl - n. Sır:ıuss vu e. 
erleri lınkkınrfo. 21,t5 Müzik (rad. 
·o orkt.strnsı - şef: PrnC'lorius), ı -
füch:ırd Stramıs - Sercnııd 13 ııefl'· 
li saz icin, op. 7, 2 - Hicluw,I Str.ı 
ıss - ( 1.c boıı:-gcois Gent!lhdnıme ı 
, liit orkeslrıı için, op. fiil~ n) 1 ine 
lcrdl' 11\eı liirü, hl Mcnuet, c) Es. 
'.rim hocası, ç) Tendlcrin ımhne)ı 

11 • 30 Kitaplık üçüncü aeri 
Numara 

21 Hükümdar millet 
Yeni l.lnii zihniyet 22 

23 Mevcudu kalmadı 
24 CAialin iktısadJ işleıi 
25 Cumhuriyet 

Tercnmeru. roli 
Deği~lşler 

KnIU5 

50 
75 

29 Kapltallim buhranı 
30 Slambo 

00 kısımların tretuarlarımn İn.)aSI kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

125 Ihale 17-7-39 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapıla
caktır. l'v1uham.mcn keşif bedeli 12905 lira 76 kuruş ilk teminatl 957 

615 füa 94 kuruştur. Taliplerin ihale tarihinden 8 gun evvel Fen İşleri 

" ışı \C dansı, d) l.ııllynin Menııcıı, 
·J Courantc, n 2 lncl pl'rde uver . 
.iirü (intermezzo), g) 2 inci pcrd" 
U\'ertıırii {incelermezzo), h) .Zi)n.feı 

(ziyııfel müıiııi \C ahçı yam:ıRınııı 
l•ıısı, 22,:JO l\liizik (opera şarkıla 

rı - Pi.), 23 Son ajan" haberleri, zi. 
rn:ıt, esham, lahvilM, kambiyo _ nu. 
.ut lıors:ısı (fiyat), 2-J,2ü l\tüz.ili 
(caıhand - Pi.), 23,S:> • ~' Yannk 
>rogrnın. 

1-7-939 Cumart~si 

26 
27 
28 

•) 

3 
i 
5 
6 
7 

60 

50 
100 
75 
3-0 

Bu aerlnln tlatt 6.1~ kuruştur. Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ile bt-ra
Hepslni alanlara % 20 IBkonto her 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları zarflarmı ihale tarihi 
yapılır. Kalan 4..92 kW'11fUJl 1.92 o!an 17-7-939 pazartesi günü saat 14 de kadar Daimi Encümene 
kwı.t§U pe§ln almatalı: mtiteb&kt- vermeleri. (4700) 

13,30 l'ı ·•r;ım, 13,35 Tiirk ınüzı. 

lfl, 1 - flast pc.şrC\"İ, 2 - ~uri bey • 
Hast şarkı - llailim bir nazlı yare 
3 - Sndi Hoşscs - Rast şarkı - Elii J..aokon si ayda birer lira Menmek nzerı ---------------------------

• 4 - Sadi lloşscs - Jlıısl şaı 

kı - Çolıma hak efede, 5 - Kıizım 

Uz - Bay:ıtbıraban ~ark1 - Ayrılık 
ne kad11r acı, 6 - Hüse) in Fahri • 
T •·· .- şarkı - Uzaktan bakdı ıectı. 
1 ı :\lcınlekct saat ayıın, ajans ve 

no taklfte ballanır. 

VAK 1 T 
'ı'aaan ve Tür'kceye çevirenin ad& 
Kader (Voltcrdcn) Asım Us 
Olhnpiyad oyunl:ırı Vildan Af}r 
Kılerans Terras esrarı (Galopin'den} G. V. 
Yugosl:ıvya seyah:ıt not1:ırı AS'ım Us 
Ş:ırk Ekspresinde cinayet (Chrıstie'den) V. G. 
Efrilsk Vazosu (Prosper Meirme'den) Haydar RHat 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif ınuellinerden) 

Sayıra Ktt.. 
208 u 
120 10 
304 20 
112 ro 
3611 2(t 

CS• 20 

Ahınet Ekrem 3!>2 
Son kors:ın (Fon Lüknerde'den) Fethi K:ırdeş 3ifi 
K:ıfkns hikayeleri (J{ozbck'len) Niyazi Ahmet J2ô 

Devlet Demiry9iları ·ve' .... l:.imanl.arı . 
işletme Um.um · idaresi'_ ilA'i11ari<: · . . ~- . 

Muhammen -bedeli 2656 Jira olan bir adet 300 kiloluk (asgari çe- ıııcteoroloji haberleri, J i,10 - 15,8• 
~lüzik (dans mfi:ı.iği - Pi.), 18,3l 

keri 10 gram) bir adet 1000 kiloluk (a~gari çekeri 100 gram) hassas Program, 18,35 l\lüıik (hir uvertür . 
ba:ıkül karton, formül, tarih yazar tertibatlı olmak şartile 20. 7. 1939 Pi.). 18,45 ~lüzik (küçilk orekstra 
perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası da- şer: Ncl'ip A)kınl, 1 - Eınmcricl 

hilindeki komisyon tarafından a~ık eksiltme usulile satın alınacaktır. Kalmnn - HoHnndalı kadın oııeretiı 
Bu işe _girmek isteyenlerin 199 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat ıl:n (potpuri), 2 - J. Sıruııss - şod, 

k 
~-... . f:~ ....;--::ı.ı.;. '!:"~ i:ııldlyelct't (vals), 19,15 TUrk milzl 

W!3°Unun wııyın et~ v~ uırııKle eksiltme günü saatine kadar ~i (lrtce sn faslı) 20 l\lemlehl sa 
kani~yona müracaatları lazımdır. 'lit aynrı, ajans ..,,'meteoroloji ha. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağ)tılmakta- berleri, 20,10 Neşeli pl.Aklar - il 
dır. (4585) 20,15 Türk ınüz.iği, 1 - HiC.'\Z peş 
_ ----- revi, 2 - Refik Fersnn - hicaz. ş:ır. 

Türkkuşu ıstanbul lspekterf ig"' inden· n - :\r:ııımur urukıarcıa batan gün 
" .. . . . . • .. . 3 - ~!elek Hiç - hicaz şarkı • Çıı 

Turk.kuşu uyelerı temmuzun ılk hafta I ıçınde kampa gondenle. rnadın bir lihza kalbimden ' -

30 HAZlRAN" - 19::ı 

21,05 Temsil, 22 Haftalık posta ku. 
tıı u (ecnebi dillerde), 22,30 l\lüzik 
(operet sclck)onl:ırı - Pi.), 23 Son 
ıj:ıns h:ıLcrleri, zirnaı, esham tah • 
~ ıllit, kambi~ o - nukut borsası (fi -

yat), 23,20 Müzık (cazliand • PJ.), 
23,55 - 24 Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Pa~çalar 

Program 1'ıirldyc suali ü:trinc 
ve uy/eden sonra/,;i saat olarak verf/. 
mişllr: 

OPEH.\l.AR \'E SE:\FONl 
KONSJ::RI..EHl 

!l. Bukreş: "Orfeo" (Monıe,·erdı) 

9. t:; Beri in: "Stradella" (FlotoY). 
9. 15 Sıı:ırhrücken: Çal ko,·ski. 

IO. Paris (PTT): \'. fflnd) prog· 
ramı. 

10. Roma gnıpu: La Rosa Parodi 
12. Hnılio P.:ıris: I.nıa .. Rn"l. 
I:!. !>luttııart: Mozart. 

OD\. MUSlKISl \'E KOSSERLER 
i .31l Ynrşo' a: Keman konseri. 
8.35 llükreş: Trbo. 

ı O. EyfeJ kalesi: Trh olar. 
12. Rerli 11 (C:ı:un d.): Ku:ırtetlcr 
12 Praft: Çek musikisi. 

H.\FfF Ml."SlKI \'E OPERETLER 
8.30 Istokholm: HafH musiki. 
8.30 \'nrşo,·a: R:ıd)o orkestrası.. 

9. Sotıeııs: Orkestra, Koro. 
9.lj T.cipzig: Dans ha\·aları. 
!l.15 Viyana: Operet parcaları. 
!l.50 Burlapc5te: Çigan orke~traSl. 

10. Torino grupu: ••Frasguita .. 
(J.char). 

10.30 Istokholm: Operet parçalan. 
1 t .ıu Roma grupu: Cnz. 
l J.30 Bircok Alman istasyonları: 

Hafi( musiki YC d:ıns haYa· 
ları. 

V.\RYETE \'E KABARELER 
8.30 Londrn (• '.): \'aryete. 
8.30 R:ıdio Eircnnn: Yaryde. 
9.30 Eyfel kulesi: Radyo (aolezisL 

DA::\S MUSlKlSl 
JJ.20 !\apoli srupu; 11.45 Eyfel 

•.ulesi: 12.15 Roınıı ,.c Torlno grup• 
lan; 1.30 Radio Normondie. 

Pl\'ES, KONFERANS \'E 
KO:\UŞ~At.AR 

S.15 Sotıen!I: "Mikromagaıln". 
!l.30 Napoli gnıpıı: Bir perdelik 

pi)CS. 
!l.45 Brüksel 2: "Kaybedilen dans'' 
!l.55 Bcromünster: "Tümürlenk". 

1NGlL1ZCE HA \'ADfS 
1.16, 8.18 Roma 1; 11 Mosko,'11: 

12.15 Kolonya, Hamburg; 11.50 Bu• 
lapc~te. 

8 
9 

10 
11 

Son Ehlisalip muh:ırebclerl (Kollins•ıt"n) Ahmet Ekrem 271i 
Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 41J 

:ao 
10 
ıo 

:!O 
10 

ccklerlnden son muam~lclerini yaptırmak ve hareket gününii anlamak l.er.ıi - hiı-aı şarkı - se,·crl;n heı 
üzere bütün üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar mü-ılJ.üz.cli. sende~ eserdir, 5 - Şcmset. 
racaatlan. tın Zı > :ı - lfıc:ız şarkı - Ne bahtııı· 

Pazartesi günü müracat etmiycnlcr kampa gidemiycc~kler- I ~~7 "A~ ~,·ahrilklıi 1 .:1'!1~'11dı_r>. 2
: 0•

3
5
5
0 ~~rı 

~eşil Ozcnn - Er• 
ıuArııl S:ıdi tı:k 
birlikte Gedikpa• 
şa Azsk bahçl'• 

di (4745) ı ,. n uri<u erı , _ , r.o. 
______ _..;......_...,..__.....,. ______________________ r._______________ ıııışıııa (ılış politika hftdiselerı), 

YEMEK ODASI - SOFRA Planş 26-27 

ll"ı La salle a ftlanger • La tabi• 
1 1 Th• Dlnlng • AOOftl - Th• T•D•• 
Aı Spel•eıııdnw"'er - T~el 

Yemek odası PlAnş 26 
F ı La aalle a ınaftger 
1 ı Th• Dinin•• Rooftl 
Aı Da• •P•••••lntmer (IC8al111ftler) 

1. EV1N EFEND1St (alle 
reisi, koca, :ıevl', baba) 

1. F: le maitre do ınalSon 
(le chcf de fam.ille, 1'9-
poux, lo mnri, le pcre) 

ı. 1: tne master of the 
houııe ( thc hcad of the 
famlly, the huaband, (the 
fe.th~r) 

1. .\: der Hnushcrr (Hnus
haltungsvorstand, Gattc, 
Ehegnttc, Vater) 

2. EVJX HA!\IMI (ev kadı

nı, ZC\ CC, <Wll kadın, an
ne) 

1.2. Ebe,·eyn 
2. F: la maitresl'le de nıaison 

(l:ı rnenagerc; l'cpouııe /. 
la fcmmc [maıice], la 
mere) 
1-2. Jcs rarents 

2. 1: the ttıic;ttcss of the house 
(the wife, the housewife, 

the mothcr) Jj 
1 nnd 2. lbc parcnts 

'" 

2. A.: die Hausfrau (Gattin, 
EhegatUn, -frau, Mutter); 

1·2 die Eltenı 

S. ~RKEK ÇOCUK (JUlll1U'• 
cak) 

S. F: le garçon le g&rçonnet 
(le goae) 

s. tı tbe boy (the 80n) 

3. A: der Knabe (Junge, Bu
be, Sobn) 

4. KtlÇtnl 'KIZ 
4. F: la petite fille (la fil

lette) 
4. l: thc glrl (the daughter) 
4. A.: da• Mldchen (Miidcl, 

die Tochter) 

! .. 4. Çoot1KJ,AR (bira-
der ,·c hfll1ltlre, kız \·e er_ 
kr.k katıle!i) 

1-4. AlU~ 
3. - 4. F: les enfants (frere 

et s~ur) 
1-4. F: ıa !aınllle "' 

PLANŞ 26 _ 27 

3. and 4. t: the chlldren 
(brother and sisler); 1-4 
the family (the famlly
circle) 

1-i A: dle K.inder (Geschwis
ter) 

1-1 A: dle Famllie 

5. HİZMETÇİ KADIN Ox _ 
LtJGtl n~ BAŞLIGI tu~ 

IS. F: la bonne (la servante 
la domestiquc) 

5. t: the domcstlc servant 
(the mothcr's help, the 
nıald, the general) wiUı 
muslin apron and cap 

5. A: dle Hausgehllfln (Slf.it· 
zc der Haıuıfrau, das Di
cnstmlidehcn) mit Scr
vierııchürze und Haarbin
de (Hlubchen) 

O. KAH\' ALTI tÇJN HAzm_ 
LANMIŞ 1c"EMEK lUA

~ASI (Sofra) 

6. F: la tablc (mise pou/ le 
goütcr) 

fj. t: the dlnlng _ tablc (!et 

for coffee) 
6. A: der EOtisch (als Knf

fcctisch gedeclı:t) 

., <' '\ Y On'l't st 
':" ı.·: in na'1"(.' a th~ 
7. lr the table - cloth (a 

n 

il coffee cloth) 
7. ,\: dic Tischdedı:e (eine 

Kaffeedeeke) 

8. KOÇtiK KAŞffi (k:th\·c 
ka.51ğı) 

8. }': la cuill~re (cuiller) a 
cafe (la petite culllhc) 

8. t: the coffee !!poon 

8. A: der Kaffeelöffcl 

9. KAHVE GtJGVMtl 
a nihale (sahan altı) 

9. P: la caf~tlere 
a le des!!OU! de plat (le 

eous-plat) 
9. t: the coffee pot 

a the sland 
9. A: die Kaffeekanne 

a der Untersetzer 

10. I\t'ÇtlK st\T Gt\Gt'1'1Ü 
(sllt k:ıbı) 

10. F: le [petit] pot iı. l:ıit 
(a ereme) (le cremler) 

1 O. ı: thc milk jug (thc crearn 

jug) 
ıo. A: das Milchklinnchcn (der 

SahnengleBer 

11. ŞEKERLPt 
11. ı~: le sucricr 
1 t. ı: tl\(' eı•l""r h, .. ,., 

il 11. A: die Z..ıckcrdose 
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1 nde bu gece: 
HA YUET EFENDi 

ISTAXBL'l. HAi.~ 
'l'lYATROSU 

Beykoı iskele ga:ıl• 
ııosunrla (Çam 
kız.ı). Mişel TC oto 
,·aryetesi, Tclepııt 

tecrübeleri. 

- EGE TiYATROSU 

D 
:uri Gcncdur ,.e arL:a• 
•aşları 30 Haziran C 
la günü nkş:ımı Şehre• 
1ini tnşlrııh b:ıhçcsind• 
(Anaların gunahı) 

~lurat Şamil \aryetesi. · 

(Ef cnln aşkı) 
{a1.an Muhlis Sa• 
bnhattin. 1 TerıV 
muı Cum:ırtes 

:ıkşam1 Stıat 9.s' 
da Beşikla~ Ail 

Parkında 

11939 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok güzel yazılar ve resimleri' 
dol:adur. Almağı unutmayınız. 

Jro!oğ Dr. Kemal Ozsa 
trlrar ,) oll:ırı, deri ve frcngı ha• 

talıkları müteh:ıs~r.ı 

Tiinellınşı 1 Liklal cad.teıl t->o. 
380 Bursa pazarı üstü Tel. 0235 

Jr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; ak~an•· 

tarı 17 den sonra LAieii Tayyare 
o\p. Daire 2: No. 17 de hastalarını 
,abul edtr. (Telefon: 2395:\) .................... 



:::ı 
• 30 HAZntAlf - ttsl 

• maeset~ • 
Tavsiye mek1ubudur 
4mertkaa modaaı Uzerln 

zu 
::2=~~b iNKIBAZ s.':.~1ra MiDE ~ve caııtır 

Yavuz Sezen 
:>arta kadın ve erkek terztllk 
kaclemllırlnden diplomalı 
\1 Be1otıu Parmatkapı 

lanet apartımanı T11rk Vo

bütün M l D E, B A R S A K bozukluklannda kullanınız. HOROZ markauna dikkat. Son 
derece tekaif edilmit bir tuz olup yerini tutamıyan mümuil miiltabzarlarclan d ... pbuk, daha 

kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. Yalnız toptan aabf yem Mazon Ye Boton ecza depoau. 
to evi tııttınde .. Yeni Postane arkası No. 31 latanbul 

----• 1 Temmuz cumartesi a'kpmı 

Büyükdere: Beyaz Parkta ,~t> K .. JŞTDVCJ. .,. 
ısı k, ya::ı:t vcı yorganlarına mutlaka kullan1nız Munir Nureddin ~k -'::ı~~ .. Yaz konseri 

l 
Y .lZın sıcak havalal'da yorgun bapnızın ıerin ve yumupk 

kuıtilyü yaıtık ile rahatını temin eder. K 1 R B A L O S U ............. eileacıeler. 1 
p._. pal: Va179te, GREGOR id.,..inH Slrİll&' Swiıas Cn- Kuttüyü yorpn, tilte .. yaatık fiatlannda mühim tmzdlt 

y~pddı. ( 1) m.,. alacajmm Wr lmıtüyi yaatık llu acmluia 

Liseler Ahm Sabm Komisyonu Bafkaıbğmdan : ADRES: !atanbul Çakmakçılarda Sandalyacılu aokak: kut· ı 
ispata kifidir. 1 

tüyü fabrikam. Saht yerleri: Ankara ve Beyotlunda Sümer 
bank Yerlimallar pazarlannda satılır. Kilo KW'\11 

17450 &O 
47().& 32 

tik teminat 
lira kuruş 

1007 18 
Be,oil_. F......_ Tiratroeu ,......- 131 Na. 

lstanbulda pensf)'Onlu yatılı liselerin 1039 malt yılma ait fhti 
""8n olan miktar ve muhammen fiyatlarile ilk teminatı yukarda yuı 
:lı ltytinyalı w sabunun 3 tmımm ı~ puarteSi ıono saat 1' te 

.,.~lu istikW caddesi 349 No. da liseler alım satını komisyonunda 
~ı zarflar eksiltmesi yapılacaktır. 

1 Z E L . Mağazası •ah.;:..~· ... 
Bebe, Kadın ve Erkoklerı mabsuı bilcUmlı levuımatın nefa· 
seti, cinainin mWı111U1t11Jyetl vı fiatlamun ucu.1lufu ilı !1-
tanbu!da bir yenilik teıkll edece'ktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu ve 
Mübayaatınm yapmadan evnl bu mağazayı ziyaret ediniz 

lc:arethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekAletname 
'"-birlikte 2490 saydı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı da· 
~ bamlıyacaldan teklif mektuplarını belli &i1D ve saatten bh Boğum merkwlnde BeWr bapwıııdıa m .W ve modem 

eweline kadar !ÖZÜ geçen komisyon başkanlıltna makbUI muka· 
~ vennelui. eartnameYf g&mek w lileler muhaaebeciliğf vezne. 

yatncülan teminat teıktrelinl almak için Galatasaray lisesine 
-..C..tıan. (Q67) 

KO~OKSU PLAJ ve GAZiNOSU 

inhisarlar. U. Müdürlüğünden : ·_. 

Yarınki Cumartesi günü 
umuma açllıyor 

Her aiin öile ,.._eiinde, öilecl• aonra ve 
gece Y.uumclan aonrap kadar 11 kitilik 

mükemmel orlceatra ve numaralar .. ~ Mikdan Mııbammm B. "7,5 teminat Eksiltme 
Köprüden ve her fı•tlı ... Wrlacl mnW npur sidip pime . Ura Kurut Lira Kuruş Şekli Saatı 

~ tmu çım1ı «lOf) adet 1605- 12037 Açık Ek. 14 
p15jda duhul.ye, ka ... ft ....,. tlaeti dahil 33 kurut; 

~ su kont&ril 3 • -'50- 33 75 Pazarlık 15 Öjle veyahut •kpm Ytm8ll ele beraber 95 kuruftur. v:c= ha...._ .. ,...kbr. 
I - Şartnamesi mucibince 12/VI/939 ~hind~ ihal• edileıniY.~ 

looo .. adet tütün tozu çuvalı ve yine pıtnamesi mucibince "3,. adet 
~ su mntllril satnı abnaeübr. 

cısa a , 

Piyasa KAğıd Tüccarfarına 
Sümer Bank Sellüloz 

Sanayii müeaseaeainden 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, eksiltme tekJı 
laatleri hizalarında yazılıdır. 

ın - Eksiltme 17/VII/939 pazarteel g0nn Kabatatta Levumı ve 
tfubayaat Şubesindeki Alım KDmJs,onunda yapılacaktır. 

IV - Şartume1er 1- cQn SÖl8 l'l,'lll pabeden param alınabilir. 
V - 19tekliler •7.S ltlftnme paralariyJe birlikte eksiltme için ta. 
dlen llD w mtıne yukarda ldı NBD lmomitJ'ODI ıelmeleri. 

CiDI, enaf ve eb•adı tefrik edilmeksizin bir defada teslim abn
mak Din lipari~ verilecek kırk ton ve daha fazla miktar plyaa 
malı muhtelif amballj kQJdı ve kartonlar için evvelce oo ton -
t1ıerlDe illa olunan toptan fiattan yibde iki temlllt yapdmuı teJıuo. 

AGARAN 
AÇLARA 

boya)an saçlann tabil renk. 
· i iade eder. Ter ve )°lkan·J 

a çıkmaı. daima sabit ka·f 
• Kumral w siyah renkli sıJ •• 

bt saç boyalandıı. 

ING!LtZ KANZUK 1 
ECZANESi 

IYOCW • ISTANBVL 

(4661) 
rUr etmiştir. Bu tenslllt 1/7/ 939 tarihinden itibaren muteberdir. 

100 WZF.F Bı\Lc;l\1\10 

oğludur, onu beaJlyor Ye yatın. 
,onu .. O da buna mubbil bir 
ıey yapmıyor •• Demek ld bunla· 
n bak etmi1or. Fakat. Nillol un 
nı demek iati,onua? Kaıclıline 
hücam tdilmi,en ba çocutm bu 
kam atttli bir 1Urette mtldafu 
etmenin tebeWni alalnıyorum. 

- MatlDlwlln .. höcuıa it. 
IDi,..qw bUl,oram. biWıil .. 

- itte .... anı.,amadıtım 
bir llıl. 

- Çtlllldl mmmeı .a.ıuimi 
•n••melr ilteınl)'Or da .. 

Andre fına halde biddetlea· 
llÜttİ· Batırdı : : 
-Artık ,_titir. ne demek is. 

teüiğini açıkça söyle .. 
- Benim aöylemek iltedijim . 

ı~yi. matmazel ben:Jea ıtısıl tıi· .. 
.ır. 

- Höl)"ır bir tt1 bllaıiyorum. 
bir t•Y eıılalDıJorum. ÇUnlrU bir 
aattenberi aöylediiia muamma· 
lan halletmeie çalqmak ipa ft ?c 
tim yok,. acn ftleamek için baı. 
dı nisiıı llti1onun, delU mi?. 

- Evet matmanı. Jilberia br 
ni 119IDfllindea dolayı matmue
lin bana gtlcenmemeaini rica edi. 
yorum. 

- Jilberia ..m ....... nden 
TeJ& IO'ftD....mden bu& ll8 ? .. 
Halı:Um• hal Jmdmyona? 

Nikot, bu •tıs av.-. 
ı..n•wıısı ~·.-se-
1ı0dill bi4cletW artık meyc!aaa 

koymaktan çckinmiyerek ftlll 
bir boroaun pençeleri üzerinde 
kurulduğu ıibl bapm kaldırıp 

kurularak eledi iri: 
- Belki matmuel bu töaU 

Jübere daba enet töylemiftir. 
- Ben aenin Jilberine likır

dı IÖJMr miyim? Bal rahat bı
rak. ıen buciin saldınm111D?. 

- Bier matmutl ona Warch 
söylemiyor ve IÖJlemiyecek iH 
zanıuıldorim ki bu brar pek 
eaki olmamalıchr. 

An.dre öfkeyle: 

- Bir IUttSr büyWr terbiye 
ıi.ılik edlyoraun. ll1lndl1onıaa. 
t.öaünü sabuk iuh et.. 

- Fakat .... 
- Benim Jilberlt konuıtulıı

mu aöylüyonun?. 
- EYet matmaıel öyle diyo-

rum. 
T•n:ı bu l?J'&da Andrenin aklı

na hiç lmkln vermedifi bir fikir 
,eldi. Keııdi kendine: 

- Fakat bu betbaht kıaJwıç• 
bk yapıyor 1 diye s6yler.J:ll. 

Sonra ıuıerek: 
- ADah, Allah biçare Nik~1, 

emin ol ve telif etme, ben aenin 
JilbHine ba'lımam bile.. Hattl 
cö•lerinln rencl ne olduğunu u. 
na 18yleyemem. dedi. 

Mdn.Hlko18ııa ........ -. 
bi1111'sli1rten .dJade 1ı1r .m 11-
n1r bahranma bamlqledi.llnclar 

• 

Şirketi Hayriyeden· 
KüÇüKSU PLAJ VE GAZiN 

1 - Küçübu plij ve pzinoeu Temmuzun 1 • 
marteai gününden itibaren umuma açılacak ve bütün 
purlar o günden baflayan yaz tarifeainde yazdı 4*1111811. 
üzere yeni inp edilen Küçübu p)lj lakeleme 
caktır. 

Behek ile Küçüba pllj w ilbleei __.. daimi •· 
rette gidip gelme için aureti mabauaada bir vapur taheİI 
edileceii ail>i bu iki iable ... ...- binek otom:ıbilLsüıae 
mahsua araba vapuru eerriei de birkaç gün eoma batf&a
caktır. 

Pmrdan maada sGnlmde 1- imkelııba 
pl&jma PtiP pime (Konbine) Wıinci wvld ..,., 
plajda dühuliye ve kabine flcntl (JJ) w ,_.... Balt 
pllj arumcla 27 ,5 kurQftur. 

PLAJDA LOKAN 
2 - Plaj .-zin091Uldıl. ,emek icinda (Kcmhiae) • 

Jet ibclu emüniftir. Gidip .-.. wıpar ... p1&J aa.1t11111J1e 
nefiı 3 bp ,... bedell olarak Jllml (95), kunlt ...,. 
edilecektir. Pl&j pzlnwcmda ... sUn öile ~. öf. 
leden mnra w aecıe ,...., it• ._.,. bdu 11 q• Da 

mükemmel iıir orkestra tabnı • süze1 parplan • 
caktır. 

3 - Köprü, Kabam,, 8efiktat iakelelerinClen S.1Dk 
plijma kezalik (Konbine) bilet iicreti (33) lcmattan 
ibarettir. 

TENEZZOH SEFERLE 
4 - Elektrikle t•vir edilmiı 74 nuımıaJr vap 

muz Temmuzun 1 inc:i c1UllUteli aününclea batJıyarak 
her cumartoei giinü (Hava miilait oWukça) köprüden eaat 
'4.30 ca blU...k ve iki ahiJia l.tbca iskelelerine uğra
pcakm. 

Vapurda kıymetli an "atkArJannuzdan Ba7 CEVDET 
KOZ.AN ve kemani SADi IŞILAY'm tertipleriyle bay ve 
bayanlardan mürekkep yübek okuyuculanmmn ela 
bulunduğu: 

8 KIŞIUK MOKEMME~ BiR SAZ 
HEYETi VARDIR. 

Vapurda RMmi Allmn ic1anı1im19 (CENYO w......_ 
llDID) ..... fiJatla ,..... ............. 

Vapur ijcreti herkea içia (75) karat olup 
puolar mateller delllcllr. 

JOZEF BALSAMO 

- Bir arkadqla ~' 
o ftkıt iman korkmu. 

Genç im NikaWn ae dllDlk la· 
tedlilnl bir tUdU ~: 

- Beıı burada Jdmfnle sa• • 
bllirlm? 

Nlkol ....,..._ düa ileri 
16tllrmefe cnaret edemedi. flla-
kl ...... --- - imdir 
ısrarla aakladıpm .......... 
korbmfta. .. ....,. ... 
hqka bir mecra 'ftl'llleil _.... 
fılr IMaJuü: 

-11--Ml ... 1-ara• 
ha._ oldaklanm ..,.,_ludı, 
dtdi. 

- Evet, hakikaten rahatanal. 
pelr ,orrun. pek ~ Wr 
halde)'im, Bunun da Wldllbn 
h~blr MbeW 1'0k- Din gece her 
ctba yaptJlnn 191lerd• fula 
bir ıey yapmadım. Acaha haıta 
iDi ollcat-1 

- O! Matmuel, t.n kere kr 
dır imam lluta eder, bana na. 

dlmde tecrttbe ...... 
- Guipt .... beler...,.-· 

Nikol? 
- lhet matmuel, nwt bdr 

rı. ..... AadN,... ....... ... 
cl.YI, .. _...,, .. .... ......... 

- s.- .. Wılerlldal ..... 
allt ...... .,. .,... 

-l"'ekika beDc1enJs ....... 

selin yanına bunan 191n ı~ 
d1lm. 

-·· .,..,......, ıeoı. ba ............ w ... 
- lla•• , •• ,orpn ,... 

dlll ........ te1ltk slrilntl-
yonm ..... , D9mk w her 
fldmls .. Wlılilp ... ,"ll)OnU. 

... , '1 -? w! .... ~,. 

Jar .... ,.. .e,'l••le ...,.._ 
caı-. 

- ..,.. 8l7le • ...,..... 
- ••hwwwlr lıltl191dwww. ...... ... " 
- .._ lıtltlnlJoran ı.1 .. 

Hea•oeye«,....?. 
- Jl---1 - altı yqmda. 

nna .• 
-ıt.111. aoera? • 
- Matmuel °" altı 18fınck 

olcluJtları halde wltnmeli dil• 
tünmUyor!ar 11111. 

Andre eert bir taftl'Ja aoılclu : 
- Benim ltunu fitladaı:J 

mil aeden ealıJıonaa?. 
- JPDhüUra .. matmuelln 

ne cflltilladtllbU bilemem, ben 
bir ws,1n 1r1aa1-. tı&lltta 1aa. 
terdlli ,o1la talı:lp 9'11r, ......_ 

- itte talaaf 1ılr hllme.. 
- N•H 9lılal MU t1r Ye 

~in ti 1 wtA *tabi clr ....... _.,.., . .,.,..., . 
----· ........ Is 1ıirllll ..,.,.. 
-o da ..... ı,. mı?. 
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oırıncı kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 
FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

içek eri asan Ko ony 
Benzerine dünya ırtıyatmda tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Türkiyeden limon 
çiçekleri, Hasan kolonyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri, Leylak, Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve lavanta
ları ve sair ıtrıyatı ısrarla isteyiniz. Deposu. Hasan Deposu, Sirkeci Liman hanı altında. 

--ı:==::=::=::-n"liil~r.::====::-.ı-----iiiiiiiiiliiliiiiiiiiiliiliiiliiilliiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiliilliiiiiiiiiliiliiiiiiiiiliiliiiimj 

Diş Doktoru Diyorki : -------------"- İyi bir diş macununda, diş etleri
ne muzır tesirleri olmıyan antiseptik 
bir madde bulunmalı, asıl dişleri temiz
leyici madde, mineleri sıyırmıyacak ~ 

kilde hazırlanmış olmalı, içinde hamıı. 
olmadıktan başka ağızdaki hamızları da 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihti-
va etmeli ve nihayet koku ve lezzeti ne. 
fis olmalıdrr.,, 

işte 

RADYOLiN budur 
Sabah, öğle ve akşam her, yemekten sonra 

günde 3 defa 

dyolio kullanınız. 
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- Öyle zanneCiiyorum mat4 
mazel .. 

Nikol böyle vaziyette zan ke· 
limesinin pek kuvvetsiz olduğu. 
nu ve kat'i bir tabirin lüzumu· 
nu hissederek ilave etti: 

- Daha doğrusu onun da be. 
ni sevdiğine kat'iyyen eminim. 

- Pe~ güzel! Anlıyorum ki 
r.ıatmazel Nikol burada vaktini 
boş geçirmemiş .. 

- istikbali düşünmek lazım; 
siz bir matmazelsiniz, bir gün i:tk 
rabamzdan birinin büyük bir mi
rasını alırsınız, Halbuki ben 
zengin değil, fakir bir akrabaya 
bile sahip olmadığımdan ancak 
kendi elimle bulduğuma kanaat 
ctmeğe mecburum. 

Nikolün bu sözleri Andreye 
tabii göründüğünden yavaş ya. 
vaş kendine gelerekı hiddet ve 
hayretini teskin etti. 

Genç kızla daha sakin görüş

meı;e başladı. 

Nihayet hizmet~isine sordu : 
- Kiminle evleneceksin baka· 

hm?. 
- Evleneceğim adamı, mat • 

mazcl pek güzel tanırlar. 
- Ben mi tammn?. 
- Hem mükemmelen .. 
- Beni cidden meraka dü-

~M'lt!ft, 1t1,n "Mufunu söy
le. 

- İntihabım, matmaze.lıin ho· 
~una gitmez diye korkuyorum. 

- Benim mi?. 
- Evet .• 
- Öyle ise sen .de O:>unu pek 

münasip görmüyorsun demek?. 
- Böyle demek istemiyorum. 
- Öyle ise korkma söyle, ken-

dilerine güzel hizmet cdenlcnin 
istikbalini düşünmek, efendile
rin borcudur, ben senden mem
nunum. 

- Teveccühünüze teşekkür e. 
derim matmazel .. 

- Haydi çabuk söyle de be
ni Üzme .. 

Nikol etrafına dikkatle balta· 
rak bir an .düşündükten sonra; 

- Peki matmazel, dedi .. SeV"' 
eliğim, evlenmek istediğim adam, 
Jilberdir. 

Andre hiç telaş göstermeden 
tabii bir sesle: 

- Jilber ha! Küçük Jilber ! .. 
Sütninemin oğlu 1 öyle mi? diye 
söylendi.. 

- Bizzat kendisi matmazel! .. 
- Nasıl olur Nikol?. Sen bu 

çocukla mı :vlenmek istiyorsun? 
- Evet, matmazel, onunla .. 
- O da seni seviyormu?. 
- Evet, matmazel, yirmi de. 

fadan ziyal:le bana kendi söyledi. 
- Madem ki böyledir, evlen, 

bunda hiç bir mani göremem, Se• 
nin kimsen yok, o yetim ikini:r. 
de istediğinizi yapabilirsiniz .. 

Vaziyetin hiç te kendi dilşiln
ldüğü gibi olmadığını görerek 

~~-...-:-~~"""""'7.,...,-..:--~~--~~~""9·~~ ' VENÜS kadar güzel ol mak İsterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 

tarafından formülü yapılan \'e dünyada mevcut müstahzaratın 

en mükemmeli olan VENÜS güzellik müstahzaratı kullanınmz. 

Grlpfn lruhı.larmm Uzerine resimde gördüğilnüz şekilde 1Ca1'art. 
ma pullar ilave edilmiştir. 

Umumi d~pJsu: Nureddin Evliyazade Ecza, ~·at ve ıtriyat 

deposu İstanbul 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz .. 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. -

Bu sıcak günlerde · 
lata.nbul ve :Anadolu tüccar, pzinocu Beyoğlunda Fransız tiyatrosu karşısında Anadolu pasajında 

ve ıinemacılanna 
Sandalya sjpariıi vermeden bir kere 

'K-ARTAL Sandalyalarını 
ırörünüz 

Anadolu ( Esk~ )Birahanesi 
Karpıç 

ni tercih ediniz. Şehrin en serin ve en hoş muhitidir. 

Umumi· satış yeri: - İstanbul, Mahmut Çok ve nefis mezelerle buzlu bira ve rakı 
Yeni mezeler sistemi • Tenzilatlı fiatlar 

paşa, Büyüle Yıldız ban. 
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yarı °iaŞfu bir halde Nikol söy
lendi: 

- Şüphesiz, fakat matmazel 
müsaade ediyorlar mı?. 

- Tamamiyle, lakin her iki. 
niz ide pek gençsiniz. 

- Beraber biraz daha yaşa-
rız. 

- Sen de o da zengin değil. 
- Çalışır, geçiniriz .. 
- Hiç bir işe yaramıyan Jil-

ber neye Çalışacak?. 
Nikol. Andrenin bu kadar sa· 

kin hareketinden adeta sinirlen
mişti. 

- Matmazel, müsaadenizle, 
biçare jilbere karşı pek fena mu
amele ettiğinizi söyleyeceğim .. 

- Garip şeyi Ona 1ay1 k 
olduğu muameleyi yapıyorum ... 
O tembel ve haylaz bir adamdır. 

- Matmazel, biçare her gün 
okuyor ve tahsile çalışıyor .. 

- Fena emeller ve fikirlere 
sahip .. 

- Matmazel hakkınl:la değil 

zannederim .. 

- Ne demek istiyorsun? O· 
nun bana karşı ne hissiyatı olabi. 
lir?. 

- Ji1berin kendilerine karşı 

sadikane hissiyatı olduğunu 

matmazel lterkeı;ten iyi bilirler, 
çünkü sofra için avlanmasını Jil
bere kendileri emrediyorlar. 
' - Ben mi?, -

- Evet 1 Av için bazan on ki· 
lometre yol gider. 

- Evet itiraf ederim ki buna 
kati'yyen dikkat etmdtlim • 

- Avladığı şeylere mi?, 
Andre bugün her vakitki ta. 

bii halinde bulunmuş olsayd,ı, 

belki Nikolün bu haline kahka· 
halarla gülerdi, fakat rahatsız, 

a.deta hasta olduğundan, hatta 
en ufak bir şeyden titremekte, 
sinirlenmekte olduğunl3an hiz
metçi kızın terbiyesizce hare· 
ketine hindetleniyordu. Binaena_ 
Jeyh konuşmanın başındanberi 

dikkat bile etmediği bir takı:n 

ince noktaları nazarı dikkate ala· 
rak l;iddct ve sabrrsrzlıkla söy • 
lendi: 

- Bu akıllr kız ne demek isti
yor? Anlamıyorum .. 

- Ben akıllr değilim matma. 
zel.. Akıl büyük insanlara malı· 

sustur. ren fakir bir kızim, doğ
rusunu aynen düşündüğüml 

söylerim. 
- Doğrusu neymiş bakalım?. 

- Kendisine karşı fevkalade 
hürmet ve muhabbet besleyen 
Jilbere, matmazel kabahat bulu. 
yor, işte bu .. 

- O hizmetçi olmak sıfatiyle 
vazifesini yapıor .. Sonra? .. 

- Jilber hizmetçi değildir 

matmazel, çilnkü ona ücret veril· 
rniyor. 

- O bizim eski kahyamızı:ı 

I
_,- Bayanlara mahsus ._ 

) Son moda şapkalar, her türld 
renkler ve çeşitler 

Şapka 

AR ·ış Mağazasında 

bulabileceksiniz; Beyoğlu, lngi 
Uz sarayı karşmında ve OW 
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ALABASTONE 
Hakkında. mali'ımat alınız. DepCM 

1 su ·l neü Vakıf Han As 
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\eni r.ıdyo mevsiminin y:ık l:ış. 

m:m h a sebiyle Beyoğlunda 

B A K E R 
nıağ:ızalnrı müdüriyeti, 

bütün 1939 senesi 
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