
1 

SON HAVADiSLER 

193') ÇARŞAMBA !lan işleri: Tel. 20335 ~n: 23872 Sene: 8 - Sayı: 2627 7 H A Z 1 R A N 
=============================================================-=========================================-====== 

~•o@v+v+•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••vc•o••••••••Y•••••••••• Askeri heyetler Bütün fikirlerini okuyucularımızın soruyoruz ___ ,.. ________ ... _____________ -.... _____________ ... _______ ._ 

(Milli Şef) yerine Londrada toplandı 
ınasıl bir kelime seçelim, Gen~r~I Gamelin bir harp zuhurun~a Fransız -
Bu kelime Türk Milletinin en büyüğüne hitap için uygun bir kelime olmalıdır : IHgllf Z Ordularının baŞkUmandanlıglHI yapacak · 

lturrcisi un\·anmdan ayrı olarak Şef diyoruz. Tabir ben<'e ne 
( 

doğru, ne de gilzel,, illye bn51ıyan Ye ".!\filli Şer yerine Önılel' 
hm~t İnönü 1" diye biten bu yazı, bizi, bütün okuyucularımrzm • 
fikrini yoklamaya se, ·kedlyor. : • Arkadaşımızın sözlerine bir kere daha göz gezdirelim: ~ 

"Şüphesiz ki inkılab hareketinin başında serf malı devlet re- ! 
islerine nazaran mUmtazlık ifade eden temel şahsiyetler gele- ~ 
cek ve bunlar htısusi vastflarla anılacaktır. Bu inceliği !Uzum. : 

• lu buluyor, hatla şart koşuyorum; fakat milli davaları §ah.sın. c 
da yuvalaştıran bir kahramanr, milli ifade vasıtalarına. zıd bir~ 

(Devamı 5 incide) 1 
~·:.tt~Mııııl~••u•u•w·~·w·~..-1&11~~,AA•A•A•••••••••A•••••••••••••+•••••••••••••·~·~•~•~•~•~•~·~au•u·~·~·~·~b~e~·~·~~~·~·~·A·••••••••••••ıw•a 

Bozuk havalar ve halk arasında dolaşan bir rivayet 

l{iiyl-ukl u-yı-ıdiiln 
~eşine takılmışız! 
Afyonda kar yağdı 

Meraşta şiddetli · · 
dolu tahribat yaptı; 
Marmaraya giren 
~~ktep gemisinden 

ıç bir haber yok 
~llasathaneye göre 
avaıarın bozukluğu 
biriki gün daha . 

sürecek 
'--....O.'" l' azısJ 4 iincüdı Haber objektifinin bu sabalı tesbit ettiği, şelırin manzarası 

Telis denizaltı faciası 

Fransız genelkurmay reisi general 
Gam elin 

lnönü 
Yalovayı 

şereflendiriyorlar 
Belki bu akşam hareket ! 

edecekler • 
Ankara, 7 - Cumhurreisi

miz İsmet 1nönünün Yalovayı 
şereflendirmek üezre bu akşam 
şehrimizden hareket etmeleri 
muhtemeldir. 

Yakında Yalovayı §ereflendi
recek olan Reisicumhurumuz 
İsmet 1nönünün ikameti için 
hazırlıklar yapmak üzere dün 
sabah Yalovaya gittiğini yazdı
ğımız Dahiliye vekili Faik Oz-

1 
trak akşam vapurla şe.larimize 

. dönmüştür. Dahiliye vekili İS
• met İnönü şehrimize geliRccrer 

l f kadar burada kalacaktır. i . . . . . . . .. 

96 insan niçin 
~urtarılanıadı? 
Q· .. . • . ı Bu zavalhları feci bir 
ır kopek sahıbını ölüme "1ahk0m eden 

Parçalad aksilikl~r h~p birbirini 
1 takıp edıyordu 

Denizaltı gemisitıin kıtrlıtlmasma imkôtı Tuılmadığı anlaşılmca, işaret 
şamandırası )'amnda eller ve kollar bağlı bir halde derin bir siil.ut hii
küm siirmüş ve gemide babaları, kardeşleri bulunanlar böylece ağalşıP 
hala ümit içinde kalblcri çarpnııştır. , 

Heyetimiz Londra· 
da hararetle 
karşılandı 

Londnı, 6 - Orgeneral Kazmı Orbay reisliğindeki Türk askeri 
heyeti bugün Londraya gelmiş, lngiliz harbiye nezareti ve erkfı.nıhar .. 
biye ileri gelenleri, Türkiye BUyük Elçisi RUşdU Aras tara.fmdali kar
§rlnnml§tır. 

İngiliz gazeteleri TUrk heyetinin gelişine tahsis ettikleri yazılar_ 
da, Tilrk _ İngiliz askeri mUzakerelerlnin ehemmiyetini belirtmekte
dirler. 

Fransız Genel Kurmay Reisi Gam.elin de, yanında Albay Petit
bond olduğu halde Londraya gelmiş bulunmaktadır. Fransız nıwrlar. 

meclisi, General Gamelinin ordu ba§kumandant unvnnmt da taşmıa- . 

smı kararla§tımuştır. Generalin, müstakbel bir harbdo İngiliz • 
Fransız orduları haşkumandanlrğmr deruhte edeceği baklanda kuvvet
li rivayetler dolaşmaktadır. 

Binbir Direk 
Yıkılmak tehlikesine mi maruz? 

Bir akşam gazetesi, Binbirdire
ğin çökmek tehlikesine maruz 

bulunduğunu, bu yerde yapılan 

binaların ağırlığı ile kemerlerin 
mukavemet edemiyccek bir hale 
geldiğini yazmaktadır . 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

ÇERÇEVE 
......... .... 

Krr'dar, b-u sat:iah :tien"disiyle görü• 
şen bir muharririmize, böyle bir. 

tel:Jikedcn malQmatı olmadığmı 

söylemiştir. 

Belediye fen müdürlüğü Bin • 
birdireğin vaziyetini yeniden tet .. 
kik etmektedir. 

isimlerimiz 
Bize soyadı alın dediler. Hepimiz (er) 11, (soy) lu, (ak) h, (öz) 

lü, (tan) Iı, (tok) Ju, (ay) lr, (taş) lr, (kök) lil, (kurd) lu, (man) Jı, 

(ok) lu isimler aldık. ::-ı.·e bu facia.? Bize soy adı mı takının dediler, 
yoksa kenillnlzl öğerrk yasrflar mı? 

Takma soyadlarnnız içincle bann; te,·azuo, ha'> a..slyeU, mlULCJ, ren
gi, çiıgisl, sesi olan yüz isim sayabilir mMniz? Benden slıe-, bütün bu 
kıymetlerin aksini tem<;il etmek üzere milyonlarcası. ll«.>le böbürlenme 
meyzuunda. milyonlarcası. 

Yolunuz Bryoğlundan, bilhnssa TaJimhane ada..'imda.n gcç<'l'1'e lfıt

Ien apartıman lsiml<-rine ı;öz atarak ~ ürüyün ! (Palas lr, (inci) ll, (ya
kut) la, (şık) lr, (asüman) lı, (koket) 1i bir demet. Bunlann içinde 
(sev b«.>ni, öp beni, al b<-ni ! ) tarzında rmlr \'rr<>nlt>rl bile ,·ar. 

Bnna bu cin te.n isim taşıyan bir npartınınnda betla' a. daire \ 'erse. 
ler oturmıyncağımıı inanır mı. mız! 

Dükkan, yazıhane, müessese; sinema) bar, tiyatro; mUstahzar, l;.I. 
tab, çikolata. i~imlcrine kadar ayni şey. 

Dünyanın acaba hangi kü}t'sinıle karamf'laya (Yenl hayat) ismi ,·e
rildiğini duydunuz! Demek ki; filozofu, ııairf, siyasisi, lllml, bıkılipçı
sr, bütün dilnya entcllektüellcrfnln arayıp d& bnlamadrğı cevheıl ıı. -. 
ramclacı bulmu ! 

Aslma isim ,.e ismine asıl bulamıyanlara. , ·eyi! 
Necib Fazıl • 'KISAKVREK 
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Ankara, 6 (A. A.) - Devlet Demlryollarx umum mUdUrlüğil yoL 
cu kntarlarmdılkl izdihamı önlemek için baziranm on beşinden ltlba_ 
ren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işlemekte olan 1 ve 2 
numaralı Anadolu surat katarlariylc 3 ve 4 nuınara.11 sürat katarlann. 
dııki birinci ve ikinci mevki arabalarda yer adedi nispetinde bilet sa_ 
tılmasına karar vermiı,ıtir. 

Bu kntarlardn seyahat etmek lstiyen yolcular beher birinci ıtnı! 
yer için 25 ve ik1ncl sınıf yer için de 20 kurwJ tediye etmek ıuretile 

bir kupon alacaklardır. Anadolu sUrat katarlarmda. seyahat edecek 
birinci ve ikinci smxf yolcular için yer kuponu a.lınak mecburldir. 3 ,.e 
4 numaralı surat katarlarmda seyahat eden yolculardan yer kuponu 
almamxe olan yolcular bu katnrlara bağlanml§ serbest arabaya binecek 

lerse de numaralı mevkilere giremiyeccklerdir ve girenler bu yerleri 
terketmeğe mecbur tutulacaklardır. 

Arabalardaki yer biletleri hareketten 24 ıs.at 5nce de eatxlabile
cektir. 

Rana Tarhan müstakil grup 
reis vekili oldu 

Ankara, 6 (A. A.) - B, M. Meclisi C. H. P. mUıtakll gnıpu reis 
vekilliğinden: 

1 - C. H. P. değişmez genel b8,4karu, partinin Büyük Millet Mec_ 
lls1 mUstakll grubu reis vekllllğine letanbul mebusu All Rana Tarha_ 
nı lntihab buyurmll§lardır. 

2 - Parti müstakil grubu, bugün (6-6-939) saat 17.30 da topla
narak idare heyetine Konya mebueu Ali Riza Tilrel, Muğla mebusu 
HUsnU Kitabet ve Rize mebusu Fuad Sirmenl ıeçml" ve ruznamedekl 
diğer maddeleri mUza.kere ederek 8_6.939 perşembe günil saat 115 de 
toplanmak üzere .içtimaa nihayet vermiştir. 

Tramvay, Elektrik ve 
Tünel idareleri 

OUMBURIYET 

Nadir Nadi bugflnkll hnşyaıısm· 
da İsp:ınynnın voziycUni tetkik eL 
mcktcdlr. CoArart stratejik bakımın· 
d:ın iyl bir mevkide bulunan lspıın· 
yanın bir dfinyn karışıkh!h sırnsın_ 

Politis 

,.. HABER-Ak~Posfa!t 7 HAZiRAN - 103(J 

b. · f ·ı · ı· Resinılni· Jstanbul kız orta mektebi aon sınıf talebelc1i tarafından sene sonıı mihıasebı!Li .::in mektep ölretmmlerine ır zıya tl verı mı~ ır. 

Süt meselesi 
Neyi tekzip ediyor:ar ? 
Tekzip yollu yazdıkları, 
Haberin verdiği haberden 
baıka bir ıey değildir 

miz bu ziyafetten iki intıbaı tesbit etmektedir. 

11 inci 
Mallar 

. Yerli 
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Sahibi ve NeŞri9at MüJiui • 
; Hasert Rasim Us 
~ARE EV}: lstanbul Ankara caddesi 

Edirnede yakalanan 
casuslar 

y-: bıau11 ıı .. '"'"' .. , .. ,. ıı:aıhı llAIC!I 
Ilı qleıl telefonu : 23872 

ldar• • • : 24370 
ilin · 20335 ••• • • • 

A ·a·o•• ••••••••••••• • ı 
:- NE ŞARTLARI 

1 t Tlrl!JI {Cltll 
t :-••lllı 14.DO k r. Z 7 .oo Kr. : 
1 , •11ııa :.~o • ı.ı.oo • I 
• ' •>1ıJı 4.00 • 8.00 • 
._.:1ııı. ı.:.o .. ı.ou ,. 

Dört Bulgar, üzerlerinde top mevkilerini 
ve tayyare hangarını gösteren krokiler 

bulunduğu için ınahl<Om oldu ···--···-----· lzınir, 7 - Edirnedo ecnebi bir 
devlet hesabına casusluk yapmak 
suçu ile yakalanan Bulgar tnbliyc
tinde Martiri ile Edirne Bulgar kon 
soloshanesi katibi Bambo, Edirne 
Bulgar metrepolitllği katibi Kiri ve 

tikleri muhtelif malumatı kendisi
ne vermekten suçuldurlar. Suçlu_ 
!ardan Mnrtiri yakalandığı zaman 
üzerinde yapılan araştırmada, E -
dirne civarındaki bazı tayyare han 
garlarımızla nskcri mevkileri gös-

''insanlar alemi" otelci İtalyan tebaasından Sinko. lcrir bir kroki bulunmu§tur. 
viç diln a;;trceza mahkemesinde 
mahküm cdilmi§lerdir. Dört suçlu 

~ ~C'.'111.A" b'lh fot .... f .. 15 şer sene ağır hapse mahkum ol-~ n.ı., ı assa ogra gun.. .. 
d,,.... .. . ..... t mu§lar, yalnız kanunun hnfifletıcı 

ın .. , . ... .. gune yazının yerını Lu - • • 
. "<1.11: lstidad .. t · O b" sebeblerınden istıfade ederek ceza_. 
hiıtiizı ort ;nr gkoslderıyork. dnu. us ·1arı be§er seneye indirilmiştir. 
1'1·~ a an a ıraca emıyo· T hk"k k - b • d" t 
"111 bu ·mk· k b" k a ı at evra ına gore u or 
f:•~.' na ı ·an yo tur; ır ere k" . Ed" d t ' ·ı· r· 
~n 01.. ed fh . ışı, ırne e casus eşıtı atı şc ı b· • uce~ me umların hıç- . 

Yeni yapılacak 
Maliye şube 

bin alan 
lt ~ d olan Bulgar konsoloshnnesı kançi-
hiıeeeğ.'~n sa ece ~killerle anlatıla- ınrı Kosarofla müna,ebette bulun- ÜÇÜllCÜSii Bayezitte 
Clsa .ını zannetmiyorum. Bu kabil maktan ve bu temaslarda elde et. 1 k 1 1 d 
tdcb·bıle insan oğlu bunca asırdır yapı ması arar aşları 1 
~ !Yata, ·yani yazılı söze ah~mış Istanbul Defterdarlığının Sa • 

~ '. 0nu bırakmağa razı olamaz. y k b 1 matya ve Hoca paşada inşa ettir • 
~~e fotoğr2fın, yazının yerını Ü ara a an diği mo.tlern maliye şubclerin!de11 
~ sı ancak sinemanın, tiyatro- Karak.. k"' .. .. den sonra yeniden yaptırmağa kara• 
biJi Yerini tutması nisbetinde ola. OJ OprUSUO verdiği beş maliye şubesinden ik:-
Fıeı; r;·)'ani yazıdan, onu esasen pek hangi saatlerde sinin Şişhane yokuşu başından e .. -

r-ab"lniYenler, sadece bir zaruret diye geçemiyecekler ki Şişhane karakolu yerinde inşa_ 
o Ul edenler aynlır, ötekiler ise sına ba§lanmıştı. Bu seriden ikin-
lla Jtene sadik kalır. Belediye, Atatürk köprüsünün ci şubenin de BeyazıtıJa yapılma .. ı 
~llııu h 1 b" d' k 1 henüz ikmal edilememesinden do • muvafık görülmü~ ve hazırlıklara ~~~- ayır ı ır şey ıve ·arşı a· 1 G 1 t k" ·· .. .. ı · ·ı · ,. 

. "'ll~ 1,,_ d · ayı a a a oprusunun şe 1rın ı ı:ı başlanmıştır. 
t~ ..u;ım ır: bu suretle yazı ]c b vl a b v 1 
% ılenecek; fotoğrafla anlatılması ya ası;ı ag a~a~ y.eg ne .. ag d~v: Bu maliye şubesi Beyazıtta Cam 

tıı:ı~ .olan şerler kelimelerle tasvir kmasınk~~ seyrıse ~.1:k tgostelr 1;~ cı Ali mahallesinin eski Vezneci • 
.. ~ye ..... d d f'k . anşı gı nazarı ı a e a ar 1 . K' D . p 
ıı.d cegın en yazı sa ece ı ·nn k'" .. .. . d . f . t • er, yem ımyager ervış aşa 
ıq e \·a 1 cak ~· d opru uzenn e scyrıse en anzım 
~b sıtası o.~ . Sınema a . . . b k 

1 1 ca.ddesi iizerinde yapılacaktır. 
1atroy b "d b. . .1.k ıçın yenı azı arar ar a mıştır. 

ılj n..: a u nevı en ır ıyı ı etme y . kl .. b dol a Bunun için liizım gelen arsalar 
....._;, -n • .... enı şe e gore oş ve u • 

~ı.1 • .n.esımle, fotografla dolu ga- b 1 1 "ki" "k .. h bulunmu§ ve projeler hazırlanmış. 
<ter - ra a ar a yu u ve yu suz ay • y . 

1
• b . . . 

l'J.. • ınecmualar kitaplar yazı· 1 1 .. 1 "h . k d tır. em ma ıye şu esının ınşası • --.. b I ~ van ar ey u nı ayetıne a ar sa- . . . 
ıı.. as ı ba!;ına bır sanat olduğu_ bahl k' d d k na kırk yedı bın lıra sarfoluna -
--.ı, 0 ,. an saat se ız en o uza ve . . k d 
d.t ·na herkesin el süremiyeceğini k 1 d"d . . ,_ _ caktır. Bu para da şımdıye a ar 
."'illa. • a şamarı on ye ı en yırmıye ,..a ld v 'b' h" b" · ta ~IYı hatıralatacak. Şehirler, hat ld l k .. .. d d '" t t 1 o ugu gı ı ıç ır ışe yaramayan ar o ma uzere gun e or saa . . • A • 

h.. ~ ar arasındaki telefon muha- k . . 1 ba nıd metruk mıllı cmlfilcın satışından 
~t1t\rn genı'cledikçe uazı"I." mek· ve ışın ~eşrı~ıevve şı an ş~ • t~raküm etmiştir. 
,'Vla " ;, J ~, bat sonuna kadar sabahları yıne 
la.,~ ~ağa bir vasıta olmaktan kur aynr uatlaroa --akş-amlım ise on Diğer üç yeni maliye -şubesin • 

cağı ·b· l:'ailt gı 1:·· , • . yediden on dokuza kadar olmak ü- den bir tanesi Kadıköyünde inşa 
lıı:q Sabn Duranın yem çıkan zere günde üç saat Karaköy köp· olunacaktır. Diğer iki tanesine de 
1 tılar al ., . (1) k k b - • ~ d" emı nı o ur en un rüslinden geçemiyeceklerdir. bugünlerde yer bulunacaktır. Bun 
~\i~üyordu:n. B~r kita~ ~~- _:

0
__ ların 1stanbulda yeniden kurul ... ' 

~"ı' zıyade b:r resım albumu. M .. h I l'kl masına karar verilen beş yeni ma-
~ lltıler llletni $İiSlemek, daha Va- Un a n Ot er I er liye tahsil ve tahakkuk şubesinin 
~hnak j~in ilave edilmemiş; bi- Son zamanlarda yurdwnuzun kurulacağı yerlerde inşa olunması 
~ ?netin, resimleri izah için ya- ~uhtelif .... yerlerinde münh~J. note~- muvafık görülmekteldir. 
~i ~· :Sunu bir sitem olarak söy- lıkler çog~l~ış:ır. Bunun ıçın Adlı. Bunlar i~in tahsisat mevcuttur. 
~0z:um: kitap ho~uma gi~ti. S~y ye vkalctı ~mtıhansız noter olmak Yalnız Hizımgclen arsalar veya 
ı.ılırıd lı:arı~tınp sadece resımlenn hakkını haız olanlardan arzu eden- emli'ik belediyeye ait medrese yer. 
%· aki satırları okumak '-artile !erin bu münhallere tayinine karar lcr:nJe bulununca inşaat hazırlık
~ ~11"3n oğlunun bu toprak üze_ ve.ı:niştfr. Bu mü:a~atlar münhal· Iarına başlanacaktır. 
~t ~1 .haratına dair birçok malU- len doldurmazsa ımtıhan açılacak· Şişhane.de yapılan maliye şube· 
ht~edtniy')ruz. Muhtelif medeni· tır. sinin inşaatı buranın vazyeti he. 
r~. &Ö::leıimi: önünde bir geçit -o- nüz tavazuh etmediğinden dur -

Mevlud 

~l'apıyor: en iptidai dediğimiz Yunan veliahti maktadır. 
e~a ar~an en meöenilerine kadar. Dün limamm1z~an geçti 
bııı ıı~,bıle bizi biktıımıvor, kita· R k 1 K 1 taht:" 

"<U1 b"' " · . . omanya ra ı aro un .. 
ı,,. a U}iik olmasını ıstıyoruz. k d k d" "m ,. lı 

b.:~ıı,,la •1 ., • ukl çı ı~ının o uzuncu onu J ı 
,;%ı. "r a enıı nı ~c .' annıza 0 • merasiminde Yunan kralını temsil 
~: :nlan eğlendırmış ve teces· t k .. 1 k fnden hare- Niehmet Toksoylunun ruhuna it· 

t.!~'.nın uyanmasına hizmet etmiş ke mt ed uze:.e mem el.ehıd. ns Po haf e:lilm~k üzere 9 haziran cuma 
_ -·llllu n_ • . k d k e e en ı unan ve ıa ı pre · .. k' .. 
~ So ı: • .uelkı bu kıtabı o u ~ • ]ün, dün, Daçya vapurilc !im~- günü öğle namazını mutca ıp • ı-

1\la. ?\ra, beş kıtayı kaplıyan ın- nımızı geçeceğini bildirmiştik. Vçlı- şanlaJI Teşvikiye camii şerifinde 
; ~ hayatları, adetleri'. t~rihle. aht yazdığımız gibi limanım_ızd~n mcvludu nebevi kıraat edileceğin· 
~eı/~c:a daha l"ttaflı bılgıler e- geçmiş doğruca Köstenceye gıtmış· den akraba \'e do,tla:-ile arz.u eden 
il'~ 1~terlcr. Bundan da~a iyi tir. ih\·anı dinin teşrifleri rica olunur. 
~ tnı olur? Çocuğunuzda ınsan 

Ümitli haberler 

.............................. " ..................................................................... . 

rstanbu[un ama gözlerini açınızı 
Yazan : M. OALKILIÇ 

E NERJIIi: ye lı:ı:arıcı valimiı: J,utfi Kırdar Jsta.nbulun, inkılıi. 
bımızın hızlı temposu ile asla .l ürümcnıi~ olan imar tarı_ 

hinde büyük bir sayfa açmafo. nanuct görünüyor. Kendbinde l -
tanbul halknıın kc,.fcHiğl en büyük meziyet, bir (kırtasiye \albl) 
olma~ ı~ıılır. 

Yeni Yallnılün, nekadar bül ük Yeya nekadar küçük olursa ol· 
sun, ihtiyacı ) akaladıj:;rı yerde tepelediği Jiif götürmez bir hakl
lmt olarak ~örühiyor. Yeni ulinln dimaj:;rı:nda giizel, ıhhalte Ye 
ııarıl parıl bir 1 tanbulun dünyaya geldiği Ye ~irkin, ha ta \'e sö. 
rıük ha!dlmti bu hayal kadar gür.el ~hlre yakla~tınnak i~ln han. 
tal İstanbul 5clırinl her ucundan ı.;ülle kaldıran bir atlet enerjbile 
lialtlınnaya ~.:ılıjhğı muhakkaktır. 

1stanbulun sokalJannda, meydanlıırmda, öt~inde berisinde 
hiç alışmamış olduğumuz cldcli \'e yıldırım gibi ~üratle !!erpilen 
rmeklerin :rer yer çiçek açtığını görerek, dilber htıınbulun baha
nndan ziyade bu bahardan J1az dulmakta olduğumuzu hlçbh is
fonbullu lnki'ı.r edemez . 
J:lz korkuyoruı: ki büyük \'C l<uılretll bir artl'it olduğuna şüphe ol
mıyım Bay Prost'un plünmı yaratmakta. olduğu İstanbul, Pro t... 
un dimağında doğnm;, mı.in h.ta!'bul, dal1a çok Avrupalıların bl. 
~e yara~tırdlb'l ekzotik, sarkl\iıri bir İstanbul olmasrn. 

I<"akat kat'iyyen eminiz ki Yali . J,fıtfl Kırdarın dimağındııki 

tstıınbul, tnmamiyle Anupa 5ehridir. 
IliLce de İ tanbulun o kadar zengin bir tabiat ı;üzelliği Y&r· 

ılır ki bunun üzerinde yalnız modem §Chircilik tekniğiyle serpl~
tirilccek tadilat bile onun ı;:aht.~er bir clünya sehrl olma.sına kil.
fidir. I .. fıtfi Kırdar htanbulıın imarındaki bu inceliği sezmiştir. 

Bir ne~ter melıaretile her yurdu~'U ~·ere dikkat cıllıılz: 

Bir güıelllk deyi gibi birkaı; bclcdile yutabilecek olan istan.. 
bula her im:ır kö c inde hediye edilen yeni motif demeti, istisna... 
sız A' rupai vasıftnılır. 

Pro t ewcla Yenir.amil aı;tınrken Liıtfi Kırdar cnelil. asfalt 
yol yaıımaktadır. 

kam Türk kuşu 
hazırlandı 

Pazartesiden itibar 
talimlere başlanaca 
Türkkuşu genel ldirektörl 

bu sene Türkkuşu kamplarının 
ha erken faaliyete geçmesine 

'rar vermiştir. Bunun için A v 

1 brövesi mevcut olup da C brö 
alacak olan bu yıl motörlü ka 
getirilecek planör pilotların 
vaziyetleri derhal çalışmağa m 
sait olanlar pazartesi günün 

1 

1 
itibaren talimlere başlamak üz 
İnönü kampına sevkedilecekler 
Türkkuşu genel merkezi bu h 
susta lazımgelen emirleri ver 
ve kamp hazırlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, bu kar 
sebep bu sene C brövesi al 
üzere kampa gidecek gençle 
çok olmasıdır. Bunun için ekse 
lise ve yüksek tahsil gençlerin 
mürekkep olan kafile imtihan 
dolayısile daha sonraya kalacağ 
dan bunun haricinde kalıp vaz 
yetleri derhal kampa gitmeğe 
sait bulunanlar ilk kafile olar 
şimdiden kampa sevkolunacak 

• dır. İmtihanların bitmesinden s 
ra mekteplerin yaz tatili devre 
de ide diğer gençler İnönü kam 
na gönderilip C brövesi için çal 
tmlacaklardır. 

-0-

Filorinalr Nazı 
llir Anopa §Chri olmal• yani sıhhatte, diri, yeni hayat l:i3rl· 

ı:uiylc: b:ın~mış, küskün olmı,ran, i}lek, cenaı, oydınlık, genı; bir ka ybetf j k 
ı:ıehlr ynra1mak tarafulır ki İo;fanbul belediye rei~lerlnin başar:ıca· 

b"I tarnrtır. Uıtfl fürdarın bu ~·ohla, yrni Türkiye Türklerin<lo Şiir krah tedavi edilmek 
hayran olunan bir irade dclıasilc yürüdii~rüne inanıyoruz. Ye o oldu "gu Gül hane hastah 
muılyetlcdlr ki, İstanbulun lunk bar.akları olan ~·ollarını asırlann 
nlı;ı kalıplan içinden ~i.ikiip ı;ıkarclıldnn sonra fırnıi sözlerini de aç- nesinde vefat etti 
ıııa.sını dlliyeeeğiz. Uzun müddettenberl Gülhanc h 

f:..t.anbul, nc;ırlardanberi ta' uk kara.•una müptela bir bet baht tanesi asabiye SCl'\isinde tedavi 
t,ribi geceleri kür bir ı;;chlr olmaktan Jmrhılmalıclır. Gayri milli bir dilmekte olan Filorlnalı ~azım d · 
~irket, kı kanç bir piııtlliklc htanbulun ~c·cclcrine kandlller ye. akşam saat 16 da vefat etmi~ti 
rlnc elektrik lambalan a. ... malda. frci ı~tihı:a.,mı yapmı)hr. Nlzımrn ölümU onu tanıyanlar 

Jstanbulun deği\ dar SOkt\lilarınm, caddçlerinin bile JmrnnJığ-ı, f8smda bÜvfik teessüz: Uyanditml 
ruhu !:Ok incelmiş olan İstanbul halkını Jıastn eder.ek l•ada.r bn. tuı. • 
nn.ltıcı olduğunclnn :1.erre kadar §Upho olunmanınlıdır. Filorlnalr 188~ de Mana.tı~;ı Fil 

JJugün chrln t'lektrik enerjisi artık ıle\'letin, İstanbulun malı· rina kazasında doğmu:.tur. Bu 
dır. Bunu fetheden aı:im \"O himmetin, şehrin ışık hastalığı nab- göre 5,i ya~ında ölmüş bulunma 
nnı da eline aldığı şu ı;ünlerde bir Türk kadar cömert olma.cımı 1 tadır. 
dilemek L-;tiyoruz. Vali I...fıtrı .Kırclar hiç olmu.'ia ana caddeleri- 1906 !:<'nesinde İstanbul hukuku 
mizden nur örgiisüM başlamalıdır, : elan mezun olan Filorinalı Naz 

.................................................................................................. _ı cl'4hiliye nezareti kalemlerinde k 

ikhsat Vekili 

Mensucat fabrikalar1nı 
gezdi 

Şehrimizde bulunan iktısat veki. 
li Hüsnü Çakır dün Bakırköy bez 
ve Defterdardaki mensucat fabrika 
larını gezmiş ve tetkikler yapmış
tır. Vekil iki fabrikada. bilhassa 
Reisicumhurumuzun dircktiflcrile 
köylü için yapılan elbise ve çama
§ırlann imalô.tilc alakadar olmu§. 
tur. Vekil bundan ba§ka fabrikalar 
erkanından işler hakkındn da iza
hat nlmış ve beş senelik sanayi 
plfınınm tatbikiyle fabrikaların a _ 
l ııcağı §ekil üzerinde alakadarlar
la görüşmeler yapmıştır. 

Bir otobüsü 
seller sürükledi 

Müsamere vermeğe giden 
gençlerden Uçü boğuldu 

tiplik etmi~. emniyeti umumiye t 
kilatmm 5ubc mUdürlüklerinde b 
!urunu; ve 10 sene pofü mecmu 
sınm müdriılğunü yapmı~tır. Yaz 
ğı ~iirleri ile kendisine şöhret yap 
ğı için Nazıma şiir kralı ismini t 
mışlardır. 

Son resmi vazifesi olan Gümü 
hane mektupçulu1:rundan tekaüd 
sevkcdilen Nazım bir ara avukat 

. hk yapmak istemişse de mübtel 
Afyon, (j (A.A.) - Dııı:ır kazasına 1d .... . . h l .... k d' .. 

hir müsamere vermek jçin giden oı ugu sınır asta ıgı ·en ısını 
ll:ılked müzik ve tenı il kolundan faal hayata dönmesini imkansı 
1!J kiişlık hir grupun JJindiHi oıobüs kılmıştır. Bunun üzerine münze\ 
yold:ı şid<lelli hir yağmurun husule l)ir hayat ya~amağa ba~lıyan Filori 
getirdiği sele kapılnr:ık ym·:ırl:ınmış. nalı dün aramızdan ebediyyen a): 
tır. Bu acıklı k:ız:ıy:ı üc ,gene kurban nlmıc;tır. 
gitmiş, diğerleri kurhılrııuşlnrdır. .. 
ıı:ıdio;e şehirde büyük bir ıcessfır U

y:ıııdı rııııştır. ~filli mefkure uğrunda 
ölen gençlerin cenazesi büyük tören
le k.ıldırılmışlır. 

• 

Bir feryat var ! 

-o-

Taksim ve Tepebeşt 
bahçeleri 

Halkın istifadesine 
açılabilecek ~· beti uyanrnıs demektir; o, 

~'l ~ ~h~tk olduğu hayatın hudut-
1 ·il 

1
ttnde kapah kalmaktan kur

~ tıf cı h:r fidetin, her hakikatin nis. 
1
' S\ı Ugunu düşünrneğe başlamı~. 
ıııa/:an sıynlmıs demektir. ln

ıı bır O/pıni'nin, okuyanlarda reise· 

G Azt;n:ı.ERDE a~ ni günde şu ha. 
Yadi ·Jeri okuyoru7.: 

Cağaloğlunda ).' <'~ilılircktc bir çocuk 
damdan düşerek öldü, Bc::-Iktnştıı bir l•am. 
~on küçült bir ço<'ıığa ç:ırp:ırnk ~·n\Tunun 

ölümüne ch~b o!dıı. Fenerde :.:ındalcı l•':ı· 
ik'in bir bıı~uk yaı;;ınclaki ı:ocuğu ııe:ırere· 

Evlerini boyamak için 8 1R okuyucu bir gazeteye ~yl& bir 
feryatla şildiyet ediyor: 

~as:ımpa;:ada Xalıncı yokuşundaki 

Belediye yeni şekilde tanzim r:i" 

lunan Taksim Halk bahçesinin 
Taksim cihetinde bir de halk ga .. 
zinosu inşa ettirmeğe karar ver w 

miştir. 200.000 lira sarfile vücudc 
getirnecek olaA bu gazino İst'alr' 
bulun ilk modern gazinoou olacak. ~ tuh .teşkiline kafi geleceğini 

~il. ~lnııyorum; fakat filosor ru·ı 
~lırı:ı t~ıneli olan tecessüsü, insan 
ili.. - llıı 
·'Gt h l'nukadderatmı merak eL 
l>ııcz asletini inki~f ettirebilir. 

t~ ~lar dlcmi'nin yalnız çocukla· 
~~~Us bir kitap olduğunu zan· 
~ aı ın. Onu çocuğunuzun elin· 

, ıp sizin de karıştırdığınız 
~~ tttır · . 
~be · resımlerine baktıktan son 

\1tıo., .tte rnetni de okumayı arzu e. 
.'Gt ın· 
t ~ ız ve o zaman bu kitabır. 
'lı:ıQ a~l , bir roman gibi tatlJ tatlı 
~ clu~&unu, bize bilmekten haz 

a~llınuz birçok şeyler öğretti· 
'l. ~Ceksiniz. 

'lJ 1 . . l\0 11mllah ATAÇ 
cııi; . cıl<J, l 50 kum§ (Kanaat ki; . , 

den dÜ§Üp ..• 
Yarabbi !";Ok 5üklir. Nüfus artıyor! .• 

* * * 
Çallı tavz:h ediyor 

R l·~SSAl\11.ARll\ b:ıba:.ı üctnd Ç:ıllı 

İbrahlmin Kaı,ık Adasını alıp ora.-
da res:.:ımların ikametlerine matı u:- tcsl· 
sat yaphrncağt ~aı:etelerde yn7.ıltlı, maliını. 

Dlı:im hahC'r aldığımıza göre, üstada 
hakikaten böyle bir niyeti olup olm1.1dı[,rı· 

nı SOMllU':'lnr. Ü.,facl Sll re\·abı \ C'rlll İ 'j: 

- Cunu J.iın lııııtctmiş? .. l!lç d e böy. 
le bir ili) etim yok ... nu sırf kcmiim için. 

dir. Ben Kn~ıl< ncJac;ını helime sokup Gn· 
Jatasaray pilfmnı yemeğe gideceğim 1 

S AYIN bclccliye rebimlz lstnnbulu 
giizclleştinnek için harıl hani gay. 

rette. 
Gazeteler bclcdiyo reisimizin büyiik 

bir himmet 'c frrhl<urlıkla yaııtırdığı as· 
falt cadılclcrclelii lıiitliıı m· nhlbelrine 
giinclercli~ri mektuplan nesrcdiyQrlar. lle
lcdlyc rf'lsimlz bu mcktuıllarda dılılen çok 
yiiksl'k lıir neznkct Jisanile e,· sahiblcrin
<len şehrin güzelliği ıınmm:ı C\'lerinl bir ay 
zarCnıda bej \'e mn' i açıl• griden birine bo. 
ya.malnnnı cliliror. 

Belediye reisimizin yerden göke l•a. 
ıfar hakkı \'ar. 

l"nlmt biz bir ele bu <',. salılbleri ara· 
sınıln'd \'urı1um cluynuız \'c• lın isleri düşii-
niiyoru~ ıl:ı ... hoyn csl<i~ ince ~·cniılcn ho· 
~nt, o cl:ı. e lti~inee ~in~ bnynt. İçlerinde 
~elıir n:ır:ıına hu l•iiçUk hülfottcn kurtul. 
m:ıh için, <liyoruz, ::?.calı:ı bt-j ren;lncle ~·ağ. 
mur yağmnsmı dillycnler ı1c olur mu?? .. 

çıkmaı sokak senelerdcnberi karanlık lı;ln
dl'ymi~ ! .. 

İyi, imdada gelelim ama, Beyoğlu ca.cl. 
de:.inin karnnlığınıla bunun hangi sokak 
olduğunu seçclıllsek ..• 

* * * 

Şap hastalığı salgın halind e 
M ı\Rl\IARA \C Trakyanın bazı yer

lerinde hay,·anlar arasında §ap 
ha~fnhğı ~ılanı~. gazetelere hani hani ha. 
her \'eriliyor. 

Bu sene bu lıac;tnlık sahi ı;arib. Ama 
aldı ~üriidü ha ... 

naha gnrilıl bu lı ay\'an hastalığının 

htaııbula ııcbatlıırn tla ... ıra) et et mi) olma. 
ındnki ıleh~et tir: 

Zira yeıliii:miı: Jıütün ~ emi_şler de ;:ap 
hastası! ... 

tır. 

Taksim bahçesinin yeniden tan4 

zimi işi ikmal olunmuştur. Bah " 
çenin medhalinde yapılan antre 
binası ikml olunur olunmaz bahı;e 
umuma açılacaktır. Gazinonun in. 
şaatı halkın bahçeden istifa.desine 
mani olnuyacak şekild~ yapıla -
caktır. 

Belediye, bu ayın on beşinde 

tahliye edilip yıkılmasına başla • 
nacak olan Garden barın yıkılma. 
sı işinin de halkın Tepebaşı bah -
çesinden istifadesine engel clmıya 
cak şekilde yapılmasına karar ver 
miştir. Bahçenin sahnesinde ge • 
celeri temsiller ' :rilccektir. 
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SON DAKiKA 
Japon sefirleri talimat almışlar 

Roma, 7° (A.A.) - Japonyanın roma ve Berlin sefirlerine Avrupa· 
nm vaziyeti karşısında Japonyamn takip ettiği siyasete dair dün Tok· 
yodan yeni talimat geldiği öğrenilmiştir. 

Kont Ciano, dün akşam Napoltiyetle reddetmektedirler. Yangın 
Japonya sefirinin mumaileyhi bugün ziyaret ederek Japonyanın 

noktai nazarı hakkında malumat vermesi muhtemeldir. 
Japon mahfillerinde söyJendiğine göre Tokyo prensip itibarile 

antikomintern paktın tak\ iyesine hatta bilhassa Sovyetler birliğinin 

muhtemel tarzı hareketlerile alakadar bazı şartlarla Roma. Bertin ,.e 
Tokyo arasında tedafüi bir askeri ittifak aktine taraftardır. 

30 Nazi bir Polonyalının 
taarruz ettiler 

• 
evıne 

Varşova, 7 (A.A.) - Polonya matbuatının bildirdiğine göre 30 na 
.ti Danzigde bir Polonyalının evine taarruz ederek bir hangarı tahrip 
ve eve cebren girmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Polonyalı, polise müracaat etmiş ise de halkın toplanmasına se· 
bebiyet verdiği için tevkif edilmiştir. 

Diğer cihetten Polonya matbuatı, Saint - Stani~las kilisesi camla. 
nnın meçhfil şahıslar tarafından kmldı~ı bildirmekte:di.r. 

Varşova istasyonunun yanmasında 
kasıt yok 

Varşova, ü (A.A.) - Salô.hiyettar mahfiller) Varşova istasyonu· 
ııun bir suikast neticesinde yandığına dair ileri sürülen faraziyeleri ka
tiyetle reddetmektedirler. Yanfm esnasında iki kişi ölmüştür. Hasa
rat takriben 20 milyon franga ıbaliğ olmaktadır. Fakat istasyon binası 
sigorta edilmişti. Yangın, bir şişe, tazyik edilmiş oksijenin patlaması 
neticesinde çılanıştır. 

Enkazın sür:atle kaldırnmasma çalışılmaktadır. Seferlerin normal 
bir §ekilde başlaması pek yakında temin edilecektir. 

iki fren çarpıştı 
Bem 7 (A.A.) - _Newclıatel ile Lozan ara<>ında iki tren arasında 

ınüsad~e olmuş, on kişi yaralanmıştır. 

Euryalus denize indirildi 
Londra, 7 (A.A.) - 5.350 tonluk yeni "Euryalus,. kruvaııörü dün 

Chathamda denize indirilmiştir. 

lngi\iz hükümdarları VihCJsotaa 
Vindsor, 7 (Ontario), (A.A.) - İngiliz hükümdarları Ontario eya

letinin birçok kasabalarında durduktan sonra dün akşam Amerika - Ka 
nada hududunda Detroit'nin karşısında kain Vındsora muvasalat et
mi:ilerdir. 

Yarun milyondan fazla Kanadalı ve Amerikalı Dotroit nehrini ge 
çerek hükümdarları se1amlamak için Vindsora gelmişlerdir. 

Al manyaya 
şiddetle 

karşı hareketler
cezalandınlacak 

Brünn, 7 (A.A.) - Brünn zabıtasmm Alman reisi, aşağıdaki 
ilanı neşretmiştir: 

"Gayri mes'ul Çekler, Almanya aleyhinde risaleler dağıtmağa 
teıebbüs etmektedirler. Bu risaleler muharrirleri ve Çek milletinin 
heyeti umumiyesi için tehlikeli neticeler verebilir. Çek milletini 
Almanyaya, onun icra organlarına ve bugünkü siyasi ve hukuki 
vaziyete karşı hareketle~den çekinmeğe davet ediyorum. Çek mil. 
Jetini aynı zamanda kulaktan kulağa yapılan propagandaya niha· 
yet vermeğe ve yalan haberler işaa etmeğe çalışan tahrikçilere kar
§I açılan mücadelelde hükumete yardım etmeğe davet ediyorum. 
Almanya aleyhinlde risaleler neşredenler ve bunları dağıtanlar şid. 
detle tecziye edileceklerdir. 

Hakiki aşkam 
gazetesi 

Bir köpek 
sahibini 
parçaladı G'inUn en son haberlerini 

verendir 
İzmir, 7 - Dün şehrimizde feci 

bir hadise olmuş, bir köpek sahi
bini parça.lıyarak öldürmüştür. 

HAdise kurbanı Mersinli mahalle 
sinde oturan Devlet demiryolları 

memurlarından Burhaneddindir. 
Burhan eskidenberi köpek me

raklısıdır. Son zamanlarda da bü
yük bir kurd köpeği beslemektedir. 

Dün Lştnden döndükten sonra kö_ 

peği yo.runa almqı ve bahçeye ine
rek ona muhtelif yiyecekler ver
miştir. Fakat bu sırada köpek bir
denbire Burhaneddinin üzerine a _ 
trlmı~ ve uzun bir mlicadeleden 
sonra muhtelif yerlerinden ısırmak 
suretiyle parçahyarak zavalll)-ı öI
dUrmüştur. 

lstanbulda 
' u vaziyette olan 

tek ~azete 

HABER'dir 

r TERZİ , 

Azize Aşar 
Yazlık son modelleri gelmiş
tir. 181 Galatasaray lisesi 
kar,ısı. Kat : 2. 

Köpek, ~ahibini cansız olarak ye
re serince etrafında dola§mağa ve · 
ulumağa 00(;5lamıştır. Köpeğ!:ı bir- \ 

denbire kudurduğu Ranılmaktadır. •-- ---------..: 

Afyonda kar yağdı Denizaltr facias 
Haziran ayında olmamıza rağ _ 

men havalarm bozuk ve soğuk 

ı gitmesi ve buna, bir Jmyruklu yıl
dızla kürremizin biribirine tesa • 
düfünün takaddüm etmesi halk a· 
rasırıda şöyle bir rivayet çıkması _ 
na sebep olmuştur: 
''- Dünya kuyruklu yıldızın 

peşine takılDllŞ kuyruklu yıldızı 

takip ederek güneşten ayrılıyor -
muş. Bu gidişle havalar her gün 
biraz daha soğuyacakmış!..,, 

Sanki hava da muziplik olsun 
diye şu yanlış rivayeti teyit et • 
mek ister gibi dündenberi büsbü -
tün serinlemiş ve gece başlayan 

yağmur kısa fasılalarla bugün de 
devam etmiştir. 

Rasathane müdürlüğüne gö:e, 
havaların daha bir iki gün böyle 
gitmesi ihtimali vardır. 

Bu sabah hararet 15 dereceye 
kadar düşmüş ve havanın rutube. 
ti çok artmıştır. Bir aral k yağ -
mur, şicMetli poyraz rüzgarile 
birlikte, adeta kışı hatırlatacak 

şekilde yağmıştır. 

Şehirde yeniden palto giyenler 
çoğalııu.ştır. Baz.ı evler.de soba ve 
kalorifer yakılmaktadır. Sayfiye • 
lere gidenler müşkül vaziyete düş
müşlerdir. 

Haziranda böyle devamlr bir so
ğuk hiç beklenmediğinden hava -
lar normal sayılmıyor; Karadeniz 
ve Balkanlardan gelen soğuk dal. 
galarmm teıirile bu değişikliğin 

husule geldiği tahmin ediliyor. 
Havaların bu ani soğuması, bir 

kısım halkı telaşa düşürmüştür. 

Şimdiden odun ve kömür tedariki 
ne koyulanlar artmaktadır. Ge -
çenlerde çekisi 250 '.kuruşa düşen 

odun bazı depolarda birdenbire 
27 5 kuruşa çıkuuştır. 

Maraşta dolu yağdı 
Ma~aş. 6 (A.A.) - Diin saat 15.40 

da Doğu istikametinden gelen şid-

rlctli lıir l·:ığıııur on <lnkilrn ~onrıı 

sürekli ve iri ılolıı halini almış, lıaı; 

ve bahı;clcrc büyük 7İY:ınlrır \'Crcccl, 
~ckilde dcrnın ctrnişlir. Sel sulnrı 

~ok:ıklrırdaıı clcrc hnliıırle nkmııkln· 

dır. Yağmur lıi'ılü ucnını ctıııcktcclir. 

Mı:ır:ış, 6 {.\..\.) - :'ıhılıtclif m:ıhal 

!erde birçok c\"lcri l:ırnıııııcn ve kıs
men su basmış, ev eşyaları su 
lar altınıla kalııuştır. 

Bayazitli camiinin minıırcsiniıı 

korkuluk kısmına :rıltlırını isnbet el
miş Ye korkulıığunıı yıkmıştır. Dcli
bağhanede iki ıliikktın yıkılnıı5, bele
diye karşısında bir foto dükktının ı 
rrırıyarıya sel ı.ul:ırı dolıhırııwştur. 

( Bnşlarafı 1 incide) 
son olarak şu telgrafı yollamıştır: 

"Tetis denizaltısının battığı yer
ae kurtarma işi hep ayni hızla de
vam ediyor. Zavallı tahtelbahir -
den salverilmiş olan imdad şaman
dırasının etrafında bir yığın romor 
kör ve torpito toplanmış. Dalgıçla.. 
rın biri dalıyor, biri çıkıyor.. Fa
kat artık içerdekilerden en ufak 
bir üm.id kalmadı. Netekim amira1-
lık şöyle bir tebliği resmi ne§ret
ti: 

"'J'etisin kurtarma işi devam edL 
yor. Fakat içindekileri kurtarmak 
üzere bu sefinenin bir an evvel su-

Hayrullı:ıh mahallesinden 14 yaşla· 
rındaki Nanıız çnlışlığı sclızc bahçe- yun yüzüne çıkarılması lazımdır 
~inılcıı döııerk<.'n şiddetli dolu ve ki, şimdilik bu noktada ümit pek 
ynğımıı·for nrasınd:ı sık sık rııllhlclif zayıftır. 

semtlere cHişlliğü ııiiriikn yıl<lırım Kurtarma işiyle meşgul olan Ka-
~·arpınasiyle ölıniişlli r. \":ığı ş csıırısııı- mel firma.sına donanmaya ait bazı 
tla su L>:ısaıı evlerdeki kııılın ve ço. 
cuklar damlardan polis ve jaıııl:ırnı:ı gemikr, üç harb sefinesi yardım 
tar lıır:.ıfınduıı sıırkılıl:ın iplerle kur- etmektedir. 
t:ırılrnışlardır. ı Kaza sebcbleri hakkında geniş 

Şehir haricindeki zarar ve t:ıhri. bir tahkikat yapılmaktadır . ., 
ıat henüz teshil edilcnıcmişlir. Amirallığm bu tebliğinden bir -

Yunan mektep gemısı 

gelmedi 

kaç saat sonra, neşrettiği ikinci bir 
tebilğ bütün ümitlerin artık mah. 
volduğunu ve gemideki 96 insanın 

şu dakikada ölmüş bulunduklarını 
Dün Ça.ı:ıakkalcden geçen ve ak- bildiriyordu. Bu ikinci tebliğ, bah-

şam limanımıza gelmesi beklenen 
Aris isimli Yunan mekteb gemisi 
bazr sa.hah gazetelerinin dlin ak
şam limannruza geldiğini yazmala
rına rağmen bugün öğlene kadar 
bala limanımıza gelmemiştir. 

Gemiden bir haber alınamaması 
bu gecikmenin mahiyetini meyda
na çıkarmamışsa da, geminin dün 
akşam çok şiddetli olarak başlıyan 
fırtınaya tutulduğu anlaşılmakta. 

dır. Gemide Yunan deniz talebelt'ri 
bulunmaktadır. 

riye daire.sinin önüne asıldığı za
man kapının önünde toplanmış dört 
binden fazla insan görülmemiş bir 
teesslire kapıldılar. 

Bu kalabalık arasmda bulunan 
kıu:azedelerin çocukları, karıları, 

kardeşleri, ana ve babalarının va
ziyeti cidden yürekler parçalayıcı 

idi Bayılanlar, şuurunu kaybeden.. 
le?'. pek çoktu. 

TezgAhların müdürü 
anlatıyor 

Kazazede denizaltı gemisinin ya 
prldığı Kamel tezgıihları müdürü 
pek müteessir ve bitkin bir halde Afyonda kar 
gazetecileri kabul etmiş ve cıunla

Alınan haberlere görG Afyonka.ı P, söylemiştir: 
rahisarın yüksek taraflarına az "- Geminin içindekileri kut·ta.r-
miktarda kar düşmilştür. mak için artık en ufak bir ümidi -

miz kalmadı. Elektrik veren akü. 

Denizaltının, sular al&a 
man, deniz sathından yük 
!myruk kısmında bir deli 
içeriye yardım edilebilece 
mr:isa da, bir su depo 
bu kısımla, mürettebatın 
ğu başkıSlm arasmda hiçb 
bulunmadığından teknik 
buna imkan kalmamıştır. 

Mürettebatm bulund v 

da, bir delik açarak içeri 
meğe çalışan dalgıçlar ise, 
lann şiddetinden bu işte 
olamamışlardır. Geminin 
kazazedelerin diğer bir iki 
Davis 8.leth:rini kullanar 
dışına çıkmaları ise, bu 
kullanılacağı hücredeki 
dan birinin bozulmuş olm 
den kabil olamamıştır. Ve 
denizaltının içinde, mahp 
!ar, üstelik akümülatörden 
li gaz dökülmesi talisizli 
rarak feci bir surette öltn ·· 

Ingiliz gazeteleri 
ediyorlar 

Kurtarma ümitleri taın 
olduktan sonra, İngiliz 
bahriye amiralliğine şidd 
ma ba:;larnışlardır. Bun 
cumlan şu esaslara day 
dır. 

- Amirallik denizaltı 
da kurtarma işini yalnız D 
lerine bırakarak hata etmi 
Amerikalılarda olduğu· 

:gilterede de en güzel bir 
~eti olan (kurtarma çanı) 
malıydı. :Nitekim Amerik 

/ hafta evvelki Skalus de 
zasmda bu alet vasıtasile 
damın canını kurtarmağa 
fak olmuşlardır. 

Kurtarma mütehassısı 
yerine çok geç gelmişlerdir 

Amirallik Liverpoldaki 
rin hepsini derhal kaza ye 
lamamakla en büyük hata 
miştir. 

Parls konservatuvarında 
700 talebe okuyor 

mülatörlerden kazadan sonra dö
külen kiordan husule gelen zehirli 
gazlerle, gemideki 96 arkadaşın cu
ma günü zehirlenip öldükleri an -
laşılmıştır. 

Bu sözlerden sonra derin lees. 
slirilnden bahseden fabrika mUdürli 

İngiliz gazeteleri daha 
tenkidlerle doludur. 

Fakat ne fayda .. Artık 
muş. 

Tahlisiye işlerine 
olunuyor 

Londta, 6 (A.A.) - Th 
rafına üç kablo konulabilIJ'\ 
\•alar iyi gittiği takdirde 
hirin kaldırılması 48 saat 

Fransanın 
lerinden 

meşhur komedi artist
Leon Bernar, talebe 

giremediği konservatu
nasd profesör oldu ? 

olarak 
vara 

Paris konservatuvarının yedi 
yüz talebesi, seksen profesörü var. 
dır. Bu talebelerin yaşlan ondan 
aşağı ve yirmi sekizden yukarı de
ği.:dir. Burada komedi, trajedi, mu 
siki dersi verilmektel:iir. Ve bütün 
bu yedi yüz talebe her sene büyük 
bir heyecanla sene sonu imtihan · 
lanru beklemektedirler. 

Sene sonu imtihanları, onlar i. 
çin çok mühim bir mana ifade e -
der. Çünkü konservatuvardan bi
rincilikle çıkan talebenin iş bul • 
ması çok daha kolaydır. Operaya, 
Komedi Franseze yahut bir bul -
yar tiyeıtrosuna gir:nek, hatta taş· 
rada bir gazinoda birinci keman ol 
ma'lc iç:n konservatuvarın birinci 
mükafatmı alınış bulunmak icap 
eder. ' 

Bu bi.:-incilik öyle bir tavsiye 
me~tul:..udur ki, onunla açılmıya -
cak hiçbir kapı yoktur. 

Fransız konservatuvarını 1795 
ele bir kunduracı oğlu olan Sor -
rette kurmuştur. Kendisi askerdi. 
Milli mııhfızlar yüıba~rsı idi. 

1792 de yüzbaşı isyanlara karış. 
tr. 1795 de onu konservatuvar kur 
mak için komiser yapmışalrtdı. 

1911 senesine kadar konserva -
tuvar ilk açıldığı binada kaldı. 

1911 de konservatuvar Madrit so· 
kc:ğmdaki bir eski Cizvit kolleji 
binasma nakledildi. 

Bu konservatuvar, ilk önce yal
nız musiki konservatuvarı olarak 
kurulmuştur. 

1862 de Sarah Bernhardt bu 
konservatuvardan ikinci olarak 
çıkmıştır. Aynı sene birinci ola -
rak ~ı~n Matmazel LJoyd hiç 
parla\ amamrş, meçhul bir insan 
olrak ka!mı§tır. İkinci çıkan Sa • 
rah Bcrnhardt'm şöhreti ise dün
yayı tutmuştur. 

1874 de jüri kadın imtihanla • 
rında birincilik mükafatının 1ü • 
zumsuz oLtiuğuna karar vermiş, 

yalnız bir ikinci mükafat bırak -
ınıitır. İşte bunun için !daha o za· 
manlar ismi Matmazel Reju olan 
büyük artist Rejone ikincilikle 
mektepten çıkmıştır. Şimdi aynı 

konservatuvarda tcrunu ders gör. 
mektedir. 

Fransanm meşhur komediyen • 
!erinden Leon Bernard bundan o
tuz sene evvel konservatuvara la. 
yik bir talebe olmadığı için mek -
tebe kabul edilmemiş, fakat aynı 
müessese otuz sene sonra onu ıda· 
vet etmiştir. Bu defa talebe ola. 
rak değil, talebelerini eline teslim 
etmek istediği bir profesör olarak. 

şunları söylemiştir: 

- Gemideki insan adedinin lil
zumundan kıı.barık oldufu söyleni

yor. Halbuki bu j•anlıştrr. Gemide pılabilccektir. 
normal mürettebat haricinde tec-
rübe dalışlarını takib etmek üzere Umumi hareket koınisr0 

yalnız altı tane kadar tcknisiyen vcrpolda içtima edecektir. 
bulunuyordu, o kadar. Mersev dokları direktörÜ 

Kaza hakkında sorulan suale ise mış ıı:~ileri yüzdürme oıü 
gazeteciler hiçbir cevab alamamış. !arından olan kurnandan 
!ardır. za mahalline gitmiştir. 

Niçin kurtarılamadılar Kaza mahallinde tahlisir 
lngiliz gazeteleri kurtarma ameli. J ne bilafasıla ve hatta gece! 

yesinin muvaffakiyetsizliğe uğra- zen torpido muhribinin pr 
masının sebebleri hakkında şu ma· rinin ışıklan altında de\'artl 
lumatr Yetmektedirler. tedir. 

Fransanın musiki ve tiyatro 
mektebi işte o zamandanberi bura. 
da çalı~maktadll'. 

Kabul imtihanlarına dört ke.-e 
girip, dördünde de muvaffak ola
ma.d·ğı iddiasile geri çevrilen 
Louis Yonvek ismindeki Fransız 

artisti de yirmi sene geçtikt~n 

sonra bugün konservatuvarda pro· P a:·:s lr:>nservatuvarmda talebde;· ıle~i açık renk elbiseli gesı~ 
fesörlük etmektedir. me§hur Rejan'un torunudur. 
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" Yozgatta hayvan yetiştirme 
~ işleri ıs;ah ediliyor 
~t 

Bu vilayetimiz hayvan ihracatından 
bir yılda 150 lira temin ediyor. En 
büyük ihtiyaç kazalarda veterinerler 

~ bulunmasıdır 

Çin 
nın 

kadın kıtaatı 
rııuvaffakıyet 

°'nt. (Haber) - Yozgat 
. lı ile ide meflıur bir vi· 

ne'. Bu itibarla buradaki vete. 
~ırı. oldukça ehemmiyetli iı· 

4ır, Yozgadm bir yıllık 
• • 

1lık durumu §Öyle cereyan 

'ıa & 

~~da villyetin üç köyün• 
Çılanıı, 2634 hayvana aıı 

ıa tır, Bir köyde ruam va • 
'le riilerek itli! edilmit ve ıi· 
~ruz hayvanlara mallein 

tııtr tır. Keza bir köyde görü· 

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

Varşova 
isfasyonu yandı 
Bir ıtfaiye neferi öldü; 

14 kişi yara 1andı 
Vart0va, 6 (A. A.) - Bu sabah 

yeni Vart0va iııtaııyonunda çıkan 

yangın, 4 ıaat uğraşıldıktan sonra 
söndllrUlebUmlııtir. İtfaiye efra • 

1 
dmdan biri ölmll§ ve 14 kişi yara- j 
lanmI§trr. ı 

Huarat birkaç milyon Zoltiye , 
baliğ olmaktadır. 

~ hastalıiı üzerine 17 50 
• 111 yapılmıtbr. Halen 

\... ~ ilci köyüıide bulunan çi. ita" ç mı bakkalı'ye 
~ ~~ına kartı tedbirler a -

tat "laıyettedir. l'ozgad Tıtl tıi •·t~! lıin "sının yanda:ı eşyası mı ? 
Sı hlnıda 13 köyde damızlığa göril:ı iişa Son zamanlarda iliç müatahz:ır 
t~ b~unmayan hayvanat ih- lan arauıdaki rekabet çok şiddet. 
~~ ~tir. Vilayet dahilinde bir nat panayırı açılacaktır. Geçen lenmiştir. 
~htııilYon mikdar nda muhtc. sene de ilk defa olmak üzere Yoz· Bunların bir kısmı reklamlarını 
~anat vat'dır. Geçen yılın gatta Ziraat Vekaleti hesabına me!<tup şeklinde evlere gönderme 

Japonları altı de/a 
mağliip ettiler 

Çin tayyareleri üç Japon harp 
bombaladı • • • gem ısını 

Çungking, 6 (A. A.) - Çeklal ajansı bildiriyor: 
Çin kadm kıtaatı Taibu gölU civarında dilşmanı altı defa mağlQb 

etmişlerdir. 

Çin kuvvetleri Nankin ve Faihuda mühim muzafferiyetler kay. 
detmişlerdir. Şimdiye kadar 21 §Chir ve köy istirdad edilınietir. 

Çin tayyareleri, Japonlar tarafmdan aon defa tamir edilen Taa.. 
in - Nançang demiryolunu bombardıman etmiş ve Poya.ng gölündeki 
üç Japon harb gemiaine hUcum etmiflerdir. Her Uç gemlye de iaabet 
vaki olmuııtur. 

Şanside muharebeler devam ediyor. Bir müsademe eenaamda 
Fengçeng - Linfeu arasında 900 Japon askeri ölmUştUr. 

Hongkong, 6 (A. A.) - Çin ajansı biJdlriyor: 
Dün 18 Japon tayyaresi Kavantung'un şimalinde Kiuk:ang eeh

rini bomb.ardıman etmişlerdir. İtalyan kilisesinin tlzerlne bir bomba 
düşmilştilr. Çinliler üç Japon tayyaresi dtişünnilşlerdir. ~~ti~ ~oğru yapılan bir cet - hayvan sergisi açılmıı ve 1800 li. ğe başlamışlar.dır. 

·"ttt tt~nde bir yıl zarfında ra ikramiye tevzi edilmişti. Bu vaziyet doktorların nazarı j F H • • N ı·za hafı 
'~, 'ıı ılci yüz bin liralık hay- ---------- cikk::ıtini celbetmiştir. Birçok il~ç ranSIZ arlClye azlrlnln 
t~~~deleri ıevkiyatı ve ke. lar, ancak hekim tavsiyesile alına- _.... - .... - - - - - - - -

'~ihtiyaçları için • Boğa- b:leceğinlden böyle doğrudan değ- H u· . k UA m et ı· m ı· z' F ra n s 1 z 
l 1 • 81 bin liralık idhalit ruya halka mektupla müracaat e • 
~1 lnlaıılmıştır. Demek o. ( Baştarafı 2 incide) derek bakkaliye işi gibi satış yap-

\' <>ıgat villyeti her yıl n.ın bir clh:ü Olnl':ıktır. Zirai lstih~:ı· mağa teşebbüs etmek zararlı ve te k ı ı• f 1 e r ı• n ı• tet k ı• k e d ı• y o r '1...~n 150 bin liraya yak:n lııtı Alman ihli)·açlarına göre tanzim mah u 1 .. ··ı kt d' 
' ~ edilecek, bazı mahsuuller terkedile· z r u goru me e ır. 
~ dır. Dahi)de istihlik cek, onun yerine Almnnyanın muh_ Bu hususta alakalılar tarafın -

~'Yvan ve maddelerı' bun • ld .. ,. d s hh v k- . Paris, 6 (A. A.) - N'"'"rlar ketı·nı· "arm'Ki ,.., ....... ...,ba içtimam .~ f:ıç o weU mahsuller yeli~lirile<"rk- an ı at e aletı ncz.:linde te. - ~ .. -...-- -
'-)ıt tir. tir.,, şebbüsatta bulunularak halkın sağ- meclisi b:ı sabah Bonne'nln bey_ da tesbit eyliyecektir. 

' 

içinde viliyet mezbaha • Bu esastan hareket edilerek iki l:ğına temas eden reklamlara Ve· nelmil~I v:ıziyet hakkındaki izaha-
t.~ ~O 11ğır, 45 datıA, 18 man memleket arasında Romanya ile yn. kil t' Udah 1 • • .1 ğ' tını dinlemiştir. 
,"'\ "'il kU \ !t pılnn ikti~ııdl anlaşmndnn dnha mü. e ın m . a esı ıstenı ece 1 Hariciye nazırı, Tllrk hUkfıme· 
~·\ı.ı sur -m, 55 uzu, tektımil bir anlaşma yapılacaktır. tlSylensncktcdır, 
~"""-le }'akın kıl k~ ' ./C dört Ve bu ıuretJe. ~U9WffVJ<~ J.W~r 
~ lıla tiftik keçi zebholun • Almanyanın bir vasnlı olacaktır. 
~· Yugoslav iktlsadlyatı bugQn zaten 

la.bu •ene zarfında kazaların yQzde 85 Almanya ve lıalyaya ballı· 
' ~~ 31137 ve Yozgat mer dır. lıalya ise, MilAno ittifakından 

Darülacezedeki 
çocuklar 

tinin son Fransız tekliflerini tetkilt 
etmek llzere olduğunu blldirmft. 
tir. 

Nazır demi~tir ki: 
" - So\'Yetler birliği ile bir an

ııı.,ma akdi hakkında Parlı ile Lon. ~Sılan panayırda 3268 sonra, Alman iktisndlyatına baAlan- Darüllceze binasına nakledilmiş 
"ı"tııı yapılmı•tır. 938 yı • mı~tır. Binaenaleyh dostları ile iyi olan oçcuklan kurtanna yurduyla d d _ il 1 l ' 6 bi ır geçinmek mecblfrlyetlnde bulunan yatı mektebi talebeleri arasında bir ra arnsm a gor şme er cereyan 
~ ~ 'n kilsur kilo yapağı, Yugoslavya için bu tekliCL reddetmek tasf mak k d"l b. h etmcl;tedlr. Ge;:llmez hiçbir enge-

*l ur kilo kıl, 206 bin kü· ~·ıız gllç olııcaktır. ıye yap ma sa 1 e ır eyet lln so,·yet hükfunetl il<• bir anlat· 
11• "· l:ı~ tiftik 've muhtelif hay. Yalnız bıı vesile ile, Almon iklis:tı teşekkül etmiştir. Doktor Necati • • 1 -
1 

"" maya ITl!lnı o aca:;ını xıı.noetmlyo. 
\. biıı ~.~lrnak üzere üç milyon naıırı Doktor ı-·unkun altı ay e\'\+el Kemal, Ibrahim Zati ve Mustafa rum.,, 
l:ltıı uıur kilo ı!it hasılatı Balkanları d:ıla,ırkcm dlyledi~i ~ıı Enverden mürekkep olan bu heyet 
'it t, s~zn hat~rlnmak fnydadıın haU. dellil. şimdiye kadar 97 çocuğu muayene-

' ' rlır. "İklı!\ocll !ily:ı!\cl umumt ~t)'asct· d · · b nl d 30 t • ttı Cdıkta bu derece ehem - ten ayrılıım:ıı... en geçırmış ve u ar an anc· 
~~~~~il bu vilayetin mesleğin. Binacnalevh ekonomi hnkımından sinin anormal, 1 tanesinin zayıf ve 

devletinin Üç Baltık 
garantisi meselesi 

İngiliz matbuatı, Sovyetlerln Uç 
Baltık devleti için istediği garan
tinin daha bazı gjiçlUkler çıkara_ 
cağını yumakla beraber nihai bir 
anlqmanm elde edlleceltne kani 
bulunmaktadır. 

Newa Cbronicle gazetesi, valdt 
kaybedilmemesi için bir İngiliz na
zınnm Moskovaya gitmesini tavsL 
ye ediyor ve diyor ld: 

Kabinenin yarm bu buauata bir 
karar vermesi muhtemeldir. Dlfer 

taraftan, Uç Baltık devletinin ıa • 
rantı meselesinde İngiltere ve 
Fransanm mezkflr kUçUk devletlere 
karııı vukubulacak her tUrlU taar

ruz takdirinde Sovyetler Birll#ine 
müzaheret etmeleri lAzımdır. Fa_ 

~ uılğili ve becerikli bir ve· Yugo<1l:tvya):ı kendisine bu dcrrce 4 tanesinin de kalbinden rahatsız 

~
L~. llıfr'-U vardır. T .akı'n ne bağlıy:ıcak olan Alınıınyanın, bn olduğunu tesbit etmictir. Anormal Londra 6 (A A ) ı 'lt kat Londra böyle bir garantiyi el-~ ~ .l.M1 :ıı , • • - ngı ere 

~ .t. ~lannda veterinerler memleketin si~·n si muk:ıılclcrntı ile olanlar içinde müessesede dört hariciye nezareti, Fransız - İngiliz de edecek olan Sovyetler Birllfinln 
" libi de yokındnn nUık:ı dnr olaca~ını ta· l f"I . .. d f .1 . b. h b rgU tin tı1m dan 

lı:, tı.h••• veterinerlik te§kili. bii görmek liızınıdır. ça ışına a o yesı vucu a ge ırı mış. tekliflerine Sovyetler birliğinin ır ar se zet e a um 
\..~ ~ılan •ıhhiye memurla· tir. Zayıf bün~.cli ol~n 7o~hr pre· ı ve~ği cevabı bUyUk bir itina ile korkuyor.,, 
~ ., ~r. Bu yüzden ıık ıık YENi SA.BAS vantoryoma gonderılmı~tır • tctkık etmi§tir. Kabine hattı hare. 

:~~ .... ~atına tesadüf edilmek. nı!l~s~~!.~ ~~~~::n:ı~ı~;;r:~·m~~~:r~: --(:---M---,.-,-1-"ı--Ş--e-f--)---y-e_r_ı·_n_e ___ n_a_s_ı_I_ !~y~::~~ ve Avrupa 
' ,;•1tt dıı demolmıtik devletlerin fcc!nktır-
''tı iıı te 12 aygırhk bir aıım lık yapmaları lüzıımıınclan halı~eı_ Roma, 6 (A. A.) - Tokyonun 
\. ıı-ıtıık . edilmektedir. Bu !depo melcrini haklı gl>stermek için Heri 1 b • k I' I' Avrupa siyaseti haklmıda Roma 
,~ 11_ lltıaı at, Uç il merkep sürdiikleri iddiaları tahlil ediyor ''c 1 r e 1 m e seçe 1 m ve Bertin Büyük elçilerine gönder. 
tlı-ı 'l&tre d diyor ki: diği yeni talimat bu sabah buraya 
~ ._.. okuz tane damızlık Ne istiyorl:ır? Dir bııknrsınız, Ni· 
~ • $Qo ~ır. Bunların senevi si, Kor~ikayı, Tunmıu, daha bilmem (Bqtarafı 1 incide) gelmiştir. 
,, ~~~d yaptırılmaktadır. nereleri isterler. Sonra, yukarıya hfi. unsurla vasıflandırmak b~nce bUyUk bir zevk dallletl! MilU 
\.~~ara ıun'i tohumla • ıa~m etıi~imiz makalede oldııAıı gibi, benliğin bu en kcrkin tecelli sahasına yabancı dil nasıl olur da 
~~ Uzere hazırlıklara bat birkaç bin kilometrelik hali, ga)'ri· burnunu sokar? 
• lJi ' meznı bir mllstemleke topralı ile ik· "Kulak verelim: Alm:ınm, ttalyanm, Fraıııwn, tnslllzln, 
it~ )ttfrı . tlfa edecek gibi g3rünllrler. 1ıal)·a, 
~ CGr; Çalııkan valısi Bay Osmanlı imparatorlıılundan kor.a Rusun, Japonun, bilytiklerinl ifade eden ne canlı kelimeleri, ne 
~~ ~yvanatın ıslahı ve 0Trabhısg:ırb ve Bingaııyi kop:ırılı. gilzel buluşları var. Soylu TUrk milleti ki bUUln tarih boyunca t' tıı üzerin.de titiz bir Bununla doym:ıdı. Umumi hıuple, bilyilklerinin etrafında halkalanmayı bllmlı, dairedeld merkes 
~ lbıekte, veteriner itleri- ~iro.rn, Adrl:ratik sııhlllerinf ele ge vahdeti halinde 3allf\lyet infiradına yer venniltir bu mevzuda 

da., takip eylemekteı:iir. ı;ırdı. ~ene cloymndı.. Habe~lstanı kelimeden ve bulu3tan mahrum olamaz.,, 
~ bo~ .. . . z:ıp!etlı. Bn d:ı ıız grldı. En nıhayct N . _ -.... to• mubayaası ıçın bu . . A ti ıı 11 "ene do,.. eclb Fazıl Kıs&kilreğin ince bir sair husaalyetlle ulmda da llt ..,.r k" .. . penı;esını rnnvıı Utsa a ı. " ., _ 

\ t ~ oy butçelerınde 21 mııdıktan ho~k:ı ı~tıhno;ını bir kat da· çirkin buldugu (f7Cf) kellmcc;Jnl (mllll) ile nsıflandınnak da bizce 
~s "ilit olmuı ve bankaya ha arttırdı. Bunlnrla iktifa etmlyen ona güzelleştirmek için ktırt gelmiyor: Bu iki kellmellk terkibin ya-
~ t) ~~· bir devletin şimdi ''hirkac bin kilo· bancılığmı bir tarafa koyalım, sado terkibin bizim MJDi Şefimize hl· 
y Çindc burada bir hayva· .nctr~lik,. bir milsteınleke to~ra~ tab etmel..-tekl aczi bunun yerlno bir başka kelime, Tlirk köktlndea n 
'9onl . ıle ftozil doyncnk mı? BııRiln bırkaı; Tllrk bazlneelnden bir lteilme Blmamız bir zarurettir. ar vaktınde bin kilometreyi alacak olan 1talya ya " ' 

~ tak 1 rın rlnhn kat kat fazlıı5ını btemlyr. Çerçen muharrlı::i: Öncer kelimesi uydurma oldup \'e hlo de 
'k I mazsa 1 cek mi'? tutmadıiı halde (tef) e nlsbetle pırlanta!" diyor ''e "Uydunna dile 
~ bi8enıplon ekspres treni Almanya birkaç bin kilometrelik taraftar değilim ama, beJUba§lı birkaç tabir oerı:eveslnde kellme ibda 
\..~r r buçuk saat teahhilrle bir miislemleke topr:ılh ~le memnun edilemez de diyemem" hUkmUnll ,·ererek: 
~' • :Su _.ec:ik B 1. .s >lucak ise Çekoslonkya ıle çoktn ı _ !\filli Şef yerine önder tsmot 1nönU! 
, ~ " meye, er ı~..Je d 1 k 1 • d ' 

ları . <:an c e :ı,·u,mu, o ması ıc:ıp e er Demeyi Ustun bulu"'or. 
nın katara vaktın dl. Çünkü mamur, milterakkl ve ı:en· J 

~ 11 lebep olmuıtur. gln Çekoslovakya topraklan herhaL Bb de okuyueula.rmuza soruyoruz: 
~ ~ de ıayrimesklln kllç(lk bir arazi par (lWIU Şef) yerine koynbileceğlmlz hangi ltellmo cılablllr! (Bq-

111 b •k lö ld" çasından daha kıymetli idi. Halbuki bal) da ukerl bir renk görtildi1 ,.e kelime tnrlhb ya,anılmış bir ıal. 
~ rı 1 r 08 1 Almanya, Çekoslovak>·adan sonra lhanm dar Uadeslae mUnhuır görtildtl. (Önder) 1 doğuran bu dlltb-s . en tütiln w deri derhal Balkanlara ozandı .e önQnell>edlr. 

ı..._ lStiyen iki Alman f b- sor geçilebildi. Demokrat dnletler Sis d"•tln"- "" .___... _.._ • 
~Ilı'-'- a blru vakit kaybetselerdi. icap eden De - OAJVr, ne.,. --- .......,vnunaı. 

' --.ıı ~mile ~r tedbirleri almınlardı, AJmıa akım (llaher) lltmııanm mln la..Jmetll dlqtlaeele~ lıOIJOIDo Cc· 
k1mblJlt Dt1'97.I ÜJ.aDtr.dı,,. fablamull beJdlJoru. 

Japonya bUytlk elçi.si, yarın, 

Kont Çiano ile ıörllfecektir. 
Buradaki Japon ınahfillerlndeld 

umum! kanaate g6re, Tokyo pren
sip itibariyle, Antikomintern pak
tın takviyesine ve hattl Roma, 
Berlln, ve Tokyo araamda tedafW 
aakerl bir ittifak akdolunmaama ta 
raftardır. Fakat Japonya, bu hu -
ıuata bllhasaa Sovyetler birllfinln 
muhtemel hattı hareketi ile allka. 
dar olarak bazı ihtiraz kayıtlan bu 
lunmumı arzu eylemektedir. 

Tataresko Bükreıte 
BUkreo, 6 (A. A.) - Franaada

kl Romanya sefiri Tataresko, bu. 
raya gelm.Ietir. Kendisi derhal la• 

rayda kral tarafmdan kabul edil -
mlıJ olup krala tnİiliz - J'ran.sıs • 
Sovyet milzakereleri hakkmda ma
ınmat vermlf olmuı muhtemeldir. 

Halif aka Ankara ya ıelecek 
S6ylendiline göre, tnıilia Ha· 

riciye nazırı Lord Halifaka, Tilrk· 
fııcilia anlafmumı jmıa.Jmntk O. 
rere temmua ~· Anbn.ya ge
lecektir. 

!CERDE: 
* htnnbul birinci yatı m 

cumnrtesf günü mektepte bir Jl 
tik 'enll~i tertip etmiştir. 

* Maarif vekAleU edebiyat 
çirdi~! sarhoları gösteren bt 
hazırlomala karar vermı,ur. B 
ri edebiyat fakültesi profesör 
•cıılleri hazırl:ıyacaktır. 

* Üç aya kadar menbalarınd 
nl tesisat yapılmıyan maden 
belediye tarafından mühürlen 
lir .. 

* Halkalı ve Taksim su1arı 
de tetkikler iapılmaktadır. Sul 
alınan nilmuneler tahlll edilece 
porlorı s:hi.nt vekAleline ıönd 
cekllr. 

« Menba ıularının toplanma 
şelı·r v doldurulmaslle ıazoz ve 
yaıllarının aatışına ait olan ta 
name tasdik için vekllete gö 
mlştlr. 

* 80 yataklı yeni bir esnaf 
nesi in~ası için arsa aranmak 
lnşaata so bin lira sarredilece 

* Belediye reislili suyun ha 
lara 7,5 kuruştan ve camile 
meccanen tevzii hakkındaki 
tasdik etmiştir. 

* Beledi)•enln, belediyeler b 
sandan yapacaAı S milyon liral 
!ikraz hakkındaki teferrüatları 
etmek ilzere Ankaraya silmiş 
muhasebeci Muhtar diln feh 
dönmüştür. 

* Belediye iktisat mildilrü 
dlln Kadıköy ve civarındaki 
ve ellence yerlerinin tarireleri 
:dk etmiştir. lfüdür bugün de 
tnş ve civarını dolaşocnktır. 
lan fnzla görülen yerlerde ucu~ 
yapılmaktadır. 

• Gllmrük muhafaza mem 
Haliçte Dursun isminde birinin 
nasında daran ve gümrüğü nr 
miş olnn ~5 kilo kadire ve ipek 
maştan gizlice karaya çıkaran 
ı;akcı ~rbekesl yakalamı,ıır. 

* Bu yıl llulgaristandan ve R 
yadan yurdumuza gelecek 11<Sçm 
için hnıırhklııra başlanmıştır. 

etmek üzere bu iki memleketle 
bin kişi beklemektedir. Yakın 
\'apur nakliyata ba,lı)'acnktır. 

* 11 tayyareden mDrekke 
Tilrkkıışu filosu bugilnlerde bir 
leket turuna çıkacaktır. Filo 
mlze de utrıyacaktır. 

Estonya Harici 
Nazırı 

Tayyareyle Berline d 
adildi 

Berlin, 6 (A.A.) - Neıre 
bir resmi tebliğe göre, Est 
Hariciye Nazırı Selter Alma 
kumetnin davetlisi olarak b 
saat 16.50 de tayyare ile b 
gelmittir. Bu ziyaretin he 
Almanya ile Eıttonya arasınd 
ademi tecavUs paktınm ima 
maaıdır. 

Alman cueteleri, Almany 
Letonya ve Eatonya 
ademi tecavtb paktının pek 
da imzalınacafım haber verm 
tedirler. 

Belediye sıhhat mUdU 
Ankarayı gitti 

Beleı:iiye sıhhat müdürü Os 
Sait, ıehrin su iti ve diğer un' 
nıt ııhhati alakadar eden mese 
ler hakkında S hhat Vektl• 
temas etmek Uzere dün akpın 
karaya gitmiıtir. 

-o-
Gönüllülerin geç' 

resmi 
Almanya ve !talyt.dı, Iıpan; 

dan d6nen 16nUllüler ayn • 
birer ıeçt reami yapım•' iıl, 

Berlinde yapılan ıeçit retml 
de Olrtnc ve Hldeı: ~ ~ 
•3'1ernftMh 
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Bir çöp kamyonu, çöplerini boşaltırken 

lstanbulun çöp derdi 
-= ,_., ,_, -- .-. ~ ~ ,_,, ~ --

8 i r günlük çöpümüz 
Nüfusu bizden on defa fazla olan 

Bulgaristan 
Arnavutluğun işgalini 

fiilen tamdı 
Sofya, 6 (A.A.) - Havas: 
Bulgar Başvekili ile Italyanın 

Sofya orta elçisi dün bir kültür 

anlaşması imza etmişledir. - Bu 
anlaşma, Bulgaristarun ldiğer mem 

leketlerle aktettiği benzeri anlaş. 
maların hududunu geçmemekte-

dir. Bununla beraber, şurasx kay

da şayandır ki, orta mekteplerde 
İtalyan lisanı bu anlaşmada mec -
huri lisan olarak kabul edilmiştir. 

Bundan başka anlaşma İtalya ve 
Arnavutluk Kralı namına imza e
dilmiştir ki bu !da Bulgaristanrn 

:ArıiiMitluk işgalini fiilen tammı§ 
olduğunu da göstermektedir. 

Kent düşesi ika
metgahı yakınında 
yakalanan adam 
Loridra, 6 (A.A.) - Dün Dil -

~es Kent'in ikametgahı yalanında 
tevkif edilmiş olan şahıs, bu sa • 
bah Vestminster. polis mahkemesi 

hÜzuruna çıkmıştır. Bu adamın 
ismi Lavlar olup 45 yaşındadır. 

Namlusu destere ile kesilmiş olan 
tüfeğin kendisine ait olduğunu i
tiraf etmiştir. 

~ 
Bundan başka beyanatta bulun· 

rnamış olan Lovlar, muvakkate:ı, 

Kasım paşa 
cinayeti 

Kaza mı kasit mi ? 

H A B E R - Akşam Postası 

# 

~ .. 
Federasyon 

bütçeleri 
En geniş bütçe futbol 

federasyonunun olacak 
Beden terbiyesi teşkilatına bağlı 

olan federasypnlar için bütçeler 
yapılJlllBtır. Ayrılan tahsisata göre 
Atletizm Federasyonu 28,000, Atı. 
cılık federasyonuna 8000, Eskrim 
federasyonuna 8000 ilra ayrılmış
tır. 

-o-

Benim görüşüme göre 

Vur abalılJa 

şeklini nlmı_stır. rl 
Ziya Atcı,ı, senclerdenbr 

• ti\ 
i~leıi Jcinde çalısrnıı;ı, ı\U1'111,.r r . )' ı~ < 
takn mda birçok semere 1 dılfi 

mu~ kıymetli bir idareci ,·e 
bir sporcudur. 

uıılı'1 
Çoktandır basknnlıb'l JJl riJll 

lan futbol federasyonu işle # 
'dııre mua\'fn sıfntilc bizzat 1 ,ıdd 

Ziya Ates, bu nz.ifcc;lndc 

muYnffak olmuştur. ıo 

• • b" •"k bit Futbol ıslerınin Ulu \'t 1\ 
lap getirdiği bir de,irdc, Zi. ~ 
gibi fani, otoriter Yo is_f ~11 bit1 
bir zatın bilfiil idare ctfığf 

1
. d 

J1 ~ 
başına terfian ve daha gc ıııı<+ 
Jıi•·ctıc c:etirilmls olnınsı Jllt' d •' ,. • bit il' 
sporu namına sevinilecek 
sedir. 

ı.·ilJ'.ldC J, Ziya. A tcsln yeni mıw fY 
.. ..ı-didCıı muvaffak ola.cağına :1"" 

ııiz. 

--o-- ıarı 
Galatasaray. oyu~ c ~ıer 
bugün lzmıre gıttı 

!zmirdekl deplasman JJl.8~~ 
mak üzere G:ılatasan:ıY ]tlU ~ 

. ı.ıdcJl bolcülcri bugün şehrını 
ket etmişlerdir. "{ 

Kafile Osman, Adnııl1• Ji" 
Faruk, Celal, Riza, ?JuSllı ı; 
Süleyman, Murad, SarnfiJll~ 
ri, Salahaddin, Ninon, Ct ~af 
antrenör ve iki idnrccideıi 

4 keptir. 
Galatasaraylılar cuıııııpŞ ~ 

lzmirdc bk nntrenm~ 
lnrdır. 
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Şehirde gezerken - .-. -
Ege kız talebe 

yurdunda bir saat 
Yazan: NERiMAN HiKMET 

1 

ı 
1 Orman insanl~ı .. ~~asın~~; .2.~ 1 

YAZAN: L. Busch 35 Yıhnı vahş i ler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

ı Dünyanın her tarafında sırrı · gene kadından 
almak mümkündü ! 

Paris kadın ve erkek terzllik 
akademilerinden diplomalı 

113 Beyoğlu Parmakknpı 

Gayret apnrtımanı TUrk Fo-
to evi UstUnde.. 1 



Parisi hayran eden 
Koralı dansöz 

7 HAZİRAN - 1939 

-17 -
Ilirden kafüi du:acak gibi oldu de kadıncalıza kmmn müşkül vazi· Avukat bunu katiyetle temin edb·Of 

Du\'arda bir çh·iye takılı süslü bi: yetini anlatmak zorunda kalacaktı du. 
iğne yastığı görmüıtü. Yastığın ü Hellis rordu: 

- Genç kız. Mongardın yanında· 
zerinde topuzları renkli camdan biı 

'd i~e girmek için ona bir sürü y:ı 
'taç iğne takılmıştı. Ortada ise biri 

:an &>ylcmeğe mecbur kalmıs olma· 
hirinden iki büyük iğne deliği görü lıydı. o böyle~e ve Mongard vasıtu 
nilyordu. ; ile Pa~nun izini arıyordu herhal· 

lhtiyar kadın onun bakı~lannır. de ... 

istikametini farkctti: ı Hayır! Bu karmakarışık p1 5.nı 
- Yeğenime hır:ızlık isr.at etmi- 'cabul etmek zordu. Genç kız l\lon

yor· unuz ya; iğnelerim esasen kıy· i ~ardın adresini nereden öğrenmişti ? 
metli şeyler değildi. Onda kalsın za. Tulon hadisesine karı~an İtalyan 
rarı yok. ajanından mı? Fakat İtalyan ajanı 

\1ongardı değil Parsonu tanıyordu 
Biraz durduktan sonra iltıvc etti: 

- Buraya bunun için mi geldı . 
ıiz? 

Jlellis çok heyecanlıydı. Da_şi!P 
'ıayır işareti yaptı ve veda için eli· 
ni uzattı. Kadın onun elini iterek 
söylendi: 

- Buradan gidin. Size ,·erileceı: 
hiçbir malumatım yok. 

Hellis evden kaçar gibi çıktı. A
yağr eşiğe takılarak sendeledi ve 
ancak otomobilde soğuk kanlılığını 
elde edebildi. 

Her taraftan II~lliı; a~ılmaz bir 
manilc karşıla~ıyor ve gözleri bağlı 
mücadele ediyordu. Sabah gazetele
ri cinayet hadisesinden ancak bir 
!rnç satırla bahsediyorlardı: Matma 
zcl Verp::n müdafaa vekili olaral 
:ıvukat Robikeyi seçmi§ti. 

Hellis kendi kendine: 

- Gidip bu avukatla görü~sern; 
dedi. Fikirlerimi ona söyleme~e 

mecbur değilim. Müekkilinin ah. 
babı olduğumu söyliyerek l~f açar 
ve onu mat."l'lazel Verpenin hakiki 
ismini söylemek yoluna getiririm. 

- l\fatmnzel Verpenin yiyebilet 
li en büyük ceia nejir? 

A\'ukat sadn bir sesle cevap \'1? 

Ji: . 
- En fazlası idam tabii.. Asgarisı 

de bir mUddct hapis. Falcat cinn>:e 
tin onun tarafından yapıldığının ıs' 
bat olunması \'e ne ııekilde ce:era 
::ttığinin, saiklerinin malfun butun· 
ması lazım. Henüz hiçbir :er bilıl1· 
miyor ve taiıkikat da uzun s:ırec.·· 
le i::cnzemckte. Sabrediniz. 

Hcllisin aklına bir fikir gelmici!: 
- B~ş sene haps~ mahkOm o~dı.ı: 

Junu farzedelim. Bu takdirde ne ıD 
man serbest bırakılabilir? 

- Bunu nasıl farze::~ 'Jiliri::? h1 

:nüdafaa edilir ve t:ılii d:: r:ır 
dım ederse belki ... 

- Öyle farzedclim. 
. . . ·'·''fl - Ceza müddetının tenıı 1 c 

edilrniyeceğini öjrenmek i.:tiyorsu· 

nuz ialiba? 

Dönü5 onu pek yordu. Otomobil 
Pek zayıf bir ümit ama bir kere 110~ 

çok yavaş gidiyor gibi geliyor, seya - lnc!irilebilir. Hapichanerle A 

taliimizi deneyelim. rc1ıı·' 
hat bitmek bilmiyordu. Parise dön· nühali ;ıe dikkati çeker$e kara .t 

t;•"' ~k için acde etmekteydi. Parise Bu te~bbüs pek de hoşuna gitmi· üç buçuk sem: kadar sonra Ecr ~· 
varınca AdelayiçUe beraber Londra- y9rdu. Gazeteler kolonel Jak soka· kalabilir. 
ya geçecekti. Artık Fransada yapa- ğındaki binanın tarassut altında ııııı: 
cak ici ""Oktu. bulundurulduğunu ima ettiklerin· ) Iellis ayağa kalkarak heye~ tiıtl1 

" J - O !ıalde. dedi, dü~ündüğ 
Kısa btr zaman sonra ona 'A·· 

merikada, ve Avrupada angajman 
lar temin ediJmittir. Japonyayı 

teıkcttikten altı ay ıonra genç 
Koralı kız Pariae gelmittir. 

san'atmxn yntneklig"iyle t Fakat neden bu ~adar sinirli ve 
gaye mahzundu? 

denberi takip edilmekten korkuyor. 
du. Bununla beraber gene taliini doğru değilmiş! 
denedi. - Doğru olmıyan neymiş eftf!" çabuk teshir etmiıtir. 

Bugl!nttti!e Parlı, Sol - Shoki, 
isminde Koralr bir dansöze hayran 
olmaktadır. Bu dansöz, Koranın 
me§hur ıairi Chungen Soinin kı· 
zıdır. Bir kaç sene evvel güzel 
Koralı kız vatanını terkederek tah 
sil etmek üzere Tokyoya gitmi§· 
tir. Orada bir gün Japon danı fiıta 
dı Baku fshiyi ıeyretmiJ, onun 
san'atınr o 'Katlar beğeruni§tir ki 
ailesine bir mektup yazarak dan· 
söz olmağa karar verdifini biJdir
mİ§tİr. 

Şimdi Pariı, bir zamanlar bü
yilk bayram olduğu güzel rakka • 
seyi yeniden alkıtlamak zevkin:: 
kavuımuı bulunuyor. 

Kendi kendine sordu: Kayınbira· Avukat onu nezaketle karşıladı. diın.? 
derinin intikamını almak için mi, 8 . .sk ml - ·t rd' ve so·'zlerini dik - Ceza müddetinin daha ıııB 

. k . .. '--ğ d"". . _ ır ı e e gos e ı d .... 1 .d. , 
yoksa ıl goruşte l.K en ıgı "\ie se k tl ses rıkarmaksızın dinledi. ması mümkün egı mı ır. 
\.'imli ve masum tavırlı genç kızı h3 ı a e, · ~ ft' 

Sot Shoki, Pleyel salonunun 
sahnesinde görünür görünmez bü 
tün Pariı halkını ceylan gözleriyle 
ku§ gibi çırpınan minicik elleriyle, 

Koralı genç kız çok iyi tahsil 
görmü§, bir Avrupalr gibi giyinen 
ve bir Avrupah gibi düıünen mo
dern bir insandır. 

- Mümkündür. Cezanın rr.ilfl A' 
pishane hücrelerinde haksız yere Hayır, müekkilinin ltellis ile g<r t · ... rld hücrede geçirilmesi rnüdde 1• çürütmekten kurtannak için mi bu ru~mesine iriıkan olacağını ~ı· indirir. Fakat bu çok güç bir b:ı>°' 
i~ atılmıştı? Mongarda gelince, a· yordu. lstintak hlki.ini buna müsa· 
nun için kılını' bile kıpırdatmazdı. ade etmemi. Hem Hellis ne sıfatla tır. 

Babasr kızına izin veremiyece· ' 
~ni haber verince genç kız onu 

VAK 1 T 
Cep Kütüpha n esi '· 

Tokyoya çağırnu§, bir kere Baku !Iİ6.. Yazan ve Tilrkçeye teTlrenln adı ~ayıra J.:r,. 
1shiyi seyretmesini ve on.dan son- 1 Kader (Volterden) Asım Us 208 ı:; 
ra izin verip vermemekte aerbeıt 2 Olimplyad oyunJan Vildan Aşir 120 IO 

3 Xılerans Terras esrarı (Galopin'den) G. V. 304 20 
olduğunu söylemiştir. Babası Tok ( Yugoslnya seyahat notları Asım Us 112 10 

Hellis şimdi elinde muammanın 

anahtarını tuttuğuna kanidi. Fakat 
son dnkikada bunu kullanmakta te· 
reddüt gösteriyordu: Böyle yap. 
makla matmazel Verpeni kurt:ır· 

mış mı olacak, yoksa onun vaziyeti 
ni büsbütün mü,külleştirecek miy· 

d'"> ı. 

XIII . 

yoya gitmi§, büyük dans üstad:rnı 5 Sark Ekspresinde cinayet (Chri5tie'den) V. G. 360 20 
seyredince kızrmn niçin .dansöz ol 6 Etrilsk Vazosu (Prosper Meirmc'den) Hayd11r Rirat 64 20 Ertes.i $abah, k~buslarla kec:ilen 
mak istediğini anlanuı ve ona he- 1 Her meml~kette birkaç ıün (Muhtelir müellirterden) uykusuz birgeceyi müteakip, llel· 
mencecik müsaad& etmiıtir. 

1 
Ahmet Ekrem 352 20 lis ümit izliğinin arttığını hissetti. 
Son korsan (Fon l.filmerde'den) Feıhl Kıırıleş 3il~ 20 Yaptıgwı ziyaret acaba mahirane bir 

Genç krz, uzun bir müdıdet Ba- 9 Karkas bik4yelerl (Kaıbek'tenl Niyazi Ahmet 120 10 
ku lshiden ders alnuı, sahneye 10 Son Ehlisalip muharebtleri ( Kolllns'len) Alımcı Ekrem 276 20 hareket mi olmu)tu? Genç kıım an· 
çıktığı gün büyük bir muvaffakı· 1ı1ı11F1u1ıblolllklaildlelerl Nüzhet Abbu 40 10 ne-ini gidip görse daha iyi yapmış 
yet kazanmıştır. 1 ================== olmıyacak mıydı? Fakat bu takdir. 

müracaat ediyo~u? Me~kufun ak- Hellis gene heyecanlandı.: 
rabası, vakanın şahidi delildi. Sa. - Şu halde mümkün! 

..A\,lt 
dece üst kattaki dairede oturan ka· Awkat ha)'r'tle ona bakn<Or" 
dının kardeşiydi. Yapılacak ifpatı 90rdu: ;... 
mı vardı? Hayır. tstediii neydi?' - SöıleıinJıi nasıl tefsir euııel 
Matmazel Verpenitı bir kıı kardeli yün? ~ 
olup olmadıiıru ölrenmek .• ne ga· - Memnuniyetimin bir ifa 
rip fikir! olarak tefsir edebilirsiniı! 

Hayır, matmazel Verpenin akra· Hayretler içinde kalan a~~~ 
ba olarak bir annesi, bir de Paris hürmetle selirnlıyarak çıkıp ııt 
civarında oturan bir teyıesi vardı. D d dık öl · nu ~ 

f'h vuk "ekk'l' . .1 ı<an a sa g gesı o ~ 
!\taama ı a at mu ı ının aı e- 1 k~ d' p . d" ek 'll"olo~ . sah. eme tc.-y ı. qıne u5er ~ ti 
sı etrafında fazla malfunata ıp J k k ., k d ~ takiP et · 
d ğ'ld' E hAd' eı· b a so ~:;ına a ar onu ~ e ı ı. • sas a ıseye g ınce un· H 11. k b h · et \ . . . e ıs artı una e emınıy ·11 
dan bahsetmek ıçın daha erkendı. . d , , b u tıJ<lr 

. . mıyor u. "arsın za tıa on 
Tahkıkat daha yem başlamıştı. Nt? • k rd , 

1 ,r · hak·kı · · ., etsın, ne tı a ı. matmaze ~ erpenın ı ısını mı. 

;\lü~kkilinin hakiki ismi Verpendi. ( De\·amJ ~) 

................................................................ Naı .. 11111 ............... ; \, ' .... . . ' 
,, 

HABER'in Edebi Romanı gerdanlık alacağım .. Yarın gel.. Is· ya nasıl niçin geldiğini her teyi bi · j İstanbul §ehrlnin ışıkla..-ı sönük 
tediğin kuywncura gidelim .. Güzel .iyordu. :kzamalı yüzlü e$ki ve kirli taş e\'. 
esvaplar .. Pahalı kürkler ala}ım srı. Eğer para çıkmazsa... 'erinin arasındaki bu dar ve dik 
na ... Prenses! prenses!... Yıldız göz Para çıkmazsa ne olacaktı: yokuştan aşağıya elinde bes lira 
lü prenses. Yazık dükkanlar kapalı Prens Osınan yeleğinin sol cc- tutan bir anne koşuyordu. Ve Is· 
gidelim .• Dükkan açtırayım mı? bine pannağını sokmu~tu ... Ve bü· tanbul şehri, bütün gece!crini biri· 
Seni çok seviyorum.. lnan bana ... 

1 

yük bir sevinç fcryadile cebinder 0irine benzeten roğuk lakaydisi için 
Bugüne kadar dünyada hiç bir ka· bir şey bulup çıkarmı5tı, bu kii~ü. :le ı'ıklarını söndurmü5 p:!rdele,rini 
dım seni sevdiğim kadar !:Ok sev· ı::ük bükülmüş mavi bir kftğıttı. '•apatmı~ uyuyordu. 
mcclim. Prenses .. Prenı:es seni çok 
ceviyorum. 

1 Böyle konu5urken ceplerini karı'" 
tmyor içinde ne bulu~a masanın 

üstüne lx>;altıyordu. Ve lıu cebiı•· 

MNl!iU~A' den çıkan .,eylerin içinde para çık 

Zeliha bunun bir beş liralık oldu
ğunu renginden tanıdığı vakit kal
'Jinin burkulur gibi acıdığını \ ' C ~ic' 

1etli, ~iddetli çarpmağa haş:adıKm. 
'1issetti. 

Prens O~rnan terzi tc:alden aldı~ 
')3:-anın sonuncusu o~an beş lirayı 

ınun eline \'erdikten s~nra ar!:a ·ın' 

lönmüş... masaya yalda~mı~ \'Otk; 
işesinden kadehe lwyduğu Yotkar. 

E,·ct bu gece İstanbul şehrinin 
ıaalettayin bir gece.~iydi. Her gece 
,ine benziyen her gecesinin e~i o. 
1n alelade bir gece ... 

Sahillerinde ya'ılar. geniş cadde. 
1i kibar semfü:-in::le zengin apar
~ım:ınlar. f uka:·a semtlerinin ·biribi
. in:! bir arap saçı gib dola~mrş. plt'ı 
.,ı b:!lirsiz rokaklannın kırık evleri 
'çinde bütün sakinleri uruyor. -70-

- Gitmek istiyorsun değil mi? 
Peki git.. git ama. dur gitme ber. 

sana bir hediye vereyim .. ~em var. 
sa sana vereyim.. Prenses! Pren· 
ses! .. Beni mesut ettin beni çok me· 
sut ettin!.. Çünkü beni sen prens 
olduğum için, Osman old~..:...";I için 
seviyorsun. 

Ceplerini karıştırıyordu: 
- Sana pırlanta yüzük sana inci 

mı yordu. 
Prens o~man kiifrediyordu: 
- Bardaki karılar cep1erimdeı 

nem var, nem yok aşırmışl:ır .. 

Duvardaki kadın resmini i~aret t·. 
jiyordu. 
- O bu gece cep~erimi kfığıt1a do' 

durdu. Sonra da ba'.rnrada kazan· 
dım.. Ama hej)Sini onlar .. Bender 
almış dilenciler .. !mana saldırıyor 
!ar dilenciler... Para, para, parcı 

Zeliha ağlıyac.aktı.. Bütün vücu· 
du titremeğe başlamıştı. Artık şu· 
uru tamamile avdet etmi~ti. O pa. 
raya nasıl ihtiyacı oldu~nu bura· 

'Jir yudumda bosalttıktan sonr~ 

yayvan bir ağızla bir Rus :;:ırkısı 
·öylemeğe başlamıştı. 

* * * 
Zeliha bu parayı işte böyle ka· 

~anmıştı. Ve ~imdi dizlerinin sor 
<tayrctile yokuşlardan a'}ağrya Top 
haneye ct~ru bu serin İstanbul ge 
cesinin karanlıkları icinde kosuyor
d\L 

Bu kalabalık şehirde bir tek in· 
an da. be5 lira kazanmak için ha· 

'ctinezide kendini satmış ananın ya
';,mı o'mak, ona el uzatmak istemı · 

"'ordu .. 
Dura;ı bir §ehir miydi? 
Duracta insanlar mı yaşıyordu? 
Burada tabiatin felaketleri ve kud 

-eti karşısında hepsinin kaderi biri· 
birine benziyebilecek yüz binler 
mi... yilz binlerce mi beşer vardı. 

Hayır .. Burası yekpare bir kaya Fabrikaların gece işlerinde k3d~ 
~ibiydi.. Yekpare bir kaya gibi his· erkek, genç, ihtiyar çocuk işÇilet' et· 
;iz. bütün bir lakaydi içinde idi. şehrin hayatını, refahını de\'~hJst' 

Gündüzleri mavi denizi yeşil kıyı- tirınek için sıhhatlerini yok V""~ı# 
lan, berrak lekesiz gölü, her biri na feda ediyorlar. Hastanelert ,,ı. 
jiğcrinden güzel sanat ibidelerile hastalar, makine başınd~ uykUsaP 
b:ıkan gözlere yalnıı saadet vaade. sızılı ihtiyar kadınlar inlıyor ... aJdf 
den bu şehir gece karanlığı basar rüntü kümelerinin etrafında !ı,şı· 
basmaz, neden böyle deırişiyor, ne· nm çocukları ve aç kediler 
den böyle ka)•alaşıyor, neden böy· yor. 

1 
t>tl'' 

le korkunçlaşıyordu. Bu saat gizli kwnarııan~ter .e 1,rr 
Bura ı bir dağ başı mıydı? Neden lann kapandığı, sütçü dükkifl Jf' 

?vladı ölen bir anne sesine bir aksi· nın açılmağa hazırlandığı saat .. · ,o· 
sada bulamıyordu. tanbul gecesi sabahına erınek~~iıe· 

Gündüz ışığile penbcleşecek ufuk n-ten ewel uvanan tstanbul 
1 11e-_,.. . . nı ., 

lan Eıezilir sezilmez dünranın en ri uykularının son dakıkaları 
güzel şehri olaca.'<. bu şehir gece ni· çirmektedirler... • f()tl fJl' 
çin ölüm kadar korkunç bir yokluk Şoförler köşe ba~ıarında 
oluveriyordu. fihleri bekliyor ... . 

Her gece gib1 İstanbullular, tıpkı * * * 
tek ba~ına çöllerde biribirlerinden _ .... ır 
habersiz, biribirlerinden yardımsız Zeliha elinde bq lira9! P-; 
uyuyorlardı. dan a,ağıyi. iniyot. Bu r:::;ı oıı" 

Elinde beş lira tutan ölüm halin· ~ueteri yırtık adama ver ~· 
de bir anne sokaklannm birinden beraber alıp hastahaneye ı ôııt 
koşa, koşa inerken bütün Istanbul- t ın öt1 

Şimdi ser!eriler kahves n 
!ular uyuyorlardı. 
Yalnız yersiz, yurtsuz serseriler, geldi. ,çtJ 

kahvelerde sabahı bekleyorlar kör- Hiç tereddüt etmeden k9PIY1 
pe kıslar kötü sokaklarda gençlik.le.. içeriye iirdi. ,., 
rlnl insanlık tereflerinl satıyorlar. '( D111tmıt v/Jf ı, 



7 HAZİRAN - 1939 H A B ER',.:.:_ J\k~am Postaıı 9 

elik ciğer 
kanlı mucız 

-

şehrind 
eir kız, hayatını, çocukluk arkada
şı olan gencin hizmetine vakfetti 
~~l!k ciğerli delikanlı diye, bü- ı:ıı: • 

le dUnyaca tnnman Amerikalı 
l~~lıı Fred Snite annesi babasllc 
~ iltte Çindo seyahat ederken h::3 
~nnııa 
İl ,,, 

lit tk.J.nde yntmldığı hastanede iyi 
• tau eseri olarak bir cihaz bu
~tur. lşte, hasta bu UstU\•nni 
hı. içine konulmakta ve felce 
~an uzuvları yerine hasta bu 
~. Vnsıtnsile teneffüs etmekte-

~ 
~ red Snite çok zengin bir bangc_ 
~ 0~1u olduğu için fnkir bir insa
\~ bır dakikasına tahammül cde
~tceği bu hastalıkla senelerden
~tu..,Yaşamakladır. Bir dnhn çelik 
~ anedcn çıkarılmnmı§ olan 
~ta ııenclerdenberi onunla teneL 
't~lnıektedir. Annesi ve babası 
~ t oğullarının hayatını uzat _ 
~ "e felnketinl daha tahfif ede
~~ı :k için ellerinden gelen feda -
t! lgı Yapmaktan çekinmemekte 
·tr. 
~ ı Çc:ik dgerJi delikanlı \'C onun çocu lduic nı :.~.!:ı~ı ~~<; I.:u1.:.1 

~~ela çocuklarını Pekinden A. . . . , . . . , . 
.:"'li:aya naklettiler. 'Miamlde de _ etmektedır. Annesi d:ııma sıyahlar yorlar. \ e dıni Ü) ıne ışurak edi _ 
ı ~!'narındaki ,;ııayı yeniden has giymektedir. Çok mUkedder ve me_ yorlar. Allnhtan sifa bekliyorlar. 
,''lı dUt,ıUner<!lt dcğiştirdiclr· b:ış _ lankolik bir kadıncağızdır. Ümitsiz Falmt mucizt' henüz görünme -
~ ~Cl§a yaptırdılar. ' bir haldedir. miştir? Elektrik, mdyo, hıyyare, 
~ Birkaç gündür Lurdda bulunan tahtelbahir asrmd:ı mucizeye yer 

ti.ı .. -1baht genı; il<: sene böyle ya- bu aile, mucizeler mağarasına gidi- mi kaldı? 
·~tan sonra biıC.Cnbire büyük 

Iİltıide dU§tG Fransnya I,urd 
~e gitmeye Y.arar verdi. Bu 
~ tnuciez.!er şehridir. Kurtul -

, lan Uınidinl kes:niş olan birçok 
~ <alar buraya gelirler. Senelerce 
~ tneczub, isteı ik bir köylU kız 
l:l'ııı bir dağda Meryem anayı 
~ ÜV olduğuııu iddia etmişti. O. 

b bir su bulunmuş, bu ayazma.. 
U astahklıı.rı iyi ettiğini söyle -
a:ı' O zamand:ınheri birçok hris
~ bu mueiz"') e inanmışlar, a -
<J1'4tl la oraya gelmişlı::rüir. \'c iç. 
~ ~ e - kendi x.: ndilc.ı lııi telkin i
'\ ha!talıkl 'll'lndan kurtulanlar 

~U§tur 
~ . 
~~e Sn~te ailc.ıi de fenden limit

, 'r lr.esınee m•ıcizeye inanrnt§lar
~~ : Çelik üstüvane içinde genç 
~ · <:nite, kil .. •::ıi;.in hı~men he-.~) ·-
~~'tısını katederek Pirene etek 
~eJcı mucizeler şehrine, Lurda 
~ gelnıl§ur. 

~~eYahate on beş kişi iştirak 
ı b · :Bunlar hasta, annesi, ba.. 

·~ h:uıtanın çocukluk arkadaşı 
b~ ır genç kız, bir doktor, bir 

' • lıdJs 'k' • b' •, 8.ltı • ı ı yarcınncısr, ır ftO -
~. hasta.bakıcıdır. 
-~·aha 
~ tin yalnız N ormandi ile 
~ ltısrnı altı yüz bin frank 
~ U§tur. 

d •. il 8e 
."il \ıe Yııhatte hastanın yorulma-
~tg• en rahat bir şekilde nakle_ 
ı 1 cı:ı ternin için yapılan alet
ı~ta. lltlar \•e tesisat bir milyon 
4~\.ı tna1 olmuş yedi yUz bin 

"llt ·1 ' ~l 1 ılç alınmıştır. 
l1i a Yattığı ycrüe etrafı gör_ 

~t~e karşısına bir ayna konul
t~ lt. CocukJuk arkadaşı · oları 
t~ t~In isrni Mis Larkindir. Bu 
'llııaıtta her zaman oRun ba§mda 
'.'lıılt.. • hatta çelik cihazın nak
lıııtq ~ hasta otomobilinde de ya_ 
l:lıı.. lllunrnaktadır. 

\ L "illa . 
.._ · tneşguı olmakta, ona kı-

~~ 0 l:aıeteler okumakta, onu kıs 
~ ~ata 
ı:.~ lni lllaktadır. Seyahat esna_ 
~~~ıı len bUylik otellerde çelik 
\ ~ııı delikanlıya hizmet eden 

'lrıı. ar bUYlik antiseptik tedbir
' alttadır 

lan · 
~(~lıtı. ın babası. işini, gUcUnli • 
~tır~llr. l3UtUn sen·etlni oğlu
~Uıı ~ğa hasretmiştir. Ve 

bır Siin iyileşeceğini Um!t 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizn1a 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke
__,. ser. İcabında günde 3 lmçe alınabilir. 

A 

adıri kalbi bir muamma 
Ş:wket, 20 yaşında. Çünkü ölmek üzeredir.,, Evet, bü· 
Huruilah, 28 yaşında. tün bunlar güzel ve bu itibarla 
Şcvke!in evinde.. Akşam Melihanın gelmesini ben de isti. 

saat beş buçuk, güzel bir be- yorum. 
lôr :lpartı:nanında yatak o- - Merak etme, saat henüz al-
C:ası. Şevket yntnkta yatmıı. tıya gelmedi, 
Nurullah ayakta ve arkada- - On var .. 
şının başı ucunda. - Oh, on ıdakikada .• 

Nurullnh - Netice anlaşıldı; - Bir general muharebeler ka-
'>:ıh:;i kaybettin. • zanabilir değil mi?. 

Ş:vl::t - K<:ybctmedim. Saat - Canım, Meliharun böyle da-
altı o:JJu mu?. kikası dakikasına gelmesini ni!rin 

- Altıya yirmi var. istiyorsun? Belki biraz geç, yedi-
- Tam altı olmay.nca hiç bir re doğru gelir .. 

ı }ey söylemeğe hakkın yok.. - Gelemez. O zaman sen öl-
- Hala ümit ediyor musun?. müş olacaksın! • 
- Altıya kadar ümidimi kes - - O cihet, o ka:Jar kat'i değil. 

mem. Telgrafta: "Yarın saat altıya ka· 
- Tekrar ederim ki gelmiyc - dar gelirsen., ,demiştim.. Yani al· 

cek, eğer gelseydi §İmdiye kadar tıdan evvel gelebileceği gibi tam 
gelirdi. Bahsi kaybettin. ~l~da öleceğime ldair de bir şey 

- Bahsi, saat altıyı beş geçe yc·k, öyle ya .. Hayatım biraz da-
kaybedcceğim. ha uzamış olabilir. 

- Öyle olsun. Fakat sana neti- - Şüphesiz .. 
cenin nasıl olacağını söylemiştim. - Şimdi Meliha da bunları dü-
M cliha, güzel Meliha seni artıK şünüyor. Eğer başka işleri de var 
terketti. Dün, bu kızı tekrar ~le sa, cı işleri .de görmüş ve kendi 
geçirmek için kendisine bir tel- kendine: "bilirim, vücudu gayet 
graf yazarak: "Çok hastayım. Ya· Eağlamdır. Saat altı buçukta git
rın saat altıya kadar gelirsen beni sem bile gene onu hayatta bulu· 
hayatta bulursun!.,, ldeyip te bu rem: ... tdemiştir. 
telgrafı bana da gösterdiğin ve fik - Sen her şeyi arzuna uyduru
rimi sorduğun zaman sana: "Bu yorsun, maamafih saat altıya beş 

fikir çok eskidir, Kurunuulaya ait· var. 
tir. Meliha gibi şeytan bir k z bu- - Uzattın ama ... 
nu hemen anlayacak. Yerinden bi- - Garip şey .. Melihayı bu ka-
le kalknuyacak !.,, cevabını ver- dar seviyor musun?. 
miştim. Sen de benimle bahse gir- - Seviyorum .. 
miştin. .Şimdi görüyorum 'ki ben - Bilhassa seni tcrkcttikten 
kazanmak üzereyim.. sonra ...... 

- Daha saat altı değil.. - Tabii değil mi? Eğer beni br-
- Şimdi altıya çeyrek var. He- ,rakıp gitmeseydi daima beraber 

nüz beş dakika geçti.. olacaktık ve usanacaktı"}, lnsan, 
' - :Bir çeyrekte neler olmaz 1.. elinden giden bir şeyi ister. 

- PekaHi .. Komediyi cidden iyi - Muhakemelerine hayran olu· 
oynuyorsun. Odanın haline bak.. yorum. 
Her tarafa ilaç şişeleri atılmış. - istediğin kadar hayran ol ... 
Yatak alt üst; başın sarılı .. Tam, Ben iimidimi son dakikaya kadar 
can çekişen bir hasta odası. kesmiyorum. Meliha beni çok se-

- Fena mı?. viyordu. Gülfem bana bunu mü-
- Hiç te fena değil.. En sami- kerreren söyledi. 

mi arkadaşın yani ben de başının - Gülfem kim?. 
ucunda .. Meliha gelir gelmez di· - Kim dacak canım, Meliha • 
yeceğim ki: "Eğer sizi tanımasını nın kahya Y.admr .. Evini idare e· 
istiyorsanız hemen koşunuz!, den kadın .. Hülasa her şeyi .. an-

t>ıanş u 
PLı\XŞ 10 

11. l'ARDESÜ (ı:alto) 

ıı J,ol 
b pardC'sÜ rebl 
c pımJe,ü ;yaka.~ı 

ladın ya 1 
- Daima Melihayla gördüğ~

müz ihtiyar mı?. 
- Ta k~ndisi.. işte o , Gülfcm 

hanım, bana bir gün gayet mahre-

1 
mane ldedi ki: ''Meliha sizi ne ka
dar seviyor, size ne kadar ehem
miyet veriyor, bilmezsiniz!.,, 

- Öyleyse neye senden ayrıl
dı?. 

- Kadın keyfi.. Kadın inanı ... 
Hiç insan kadın kalbini anlayabi -
lir mi? Maamafih bundan ne çr 
kar? Belki beni gene eskisi gibi, 
hatta belki daha çok sever. Gele
cek, gelecek .. Bak görürsün! (Ka
pr çalınır.) işte geldi 1 Seıı öbür 
odaya .... 

Kapıcı (İçeri girerek) - Bey· 
efendi, bir kadın geldi .. 

- Girsin ... 
(Gülfem içeri girer.) 

-2-
Şevket - Siz mi geldiniz?. 
Gülfem - Evet, ben geldim ... 
- Meliha gelmedi ha!. 
- - Gelmc.k istiyordu, fakat vak-

ti olmadı .. 
- Fakat ben ölmek üzereyim. 
- Hayır .. 
- Hayır, ne demek? Evet ... 
- Hayır, Şevket ber., hayır! .. 
- Demek Meliha inanma.clı l De 

mek siz de inanmıyorsunuz? 
- Hiç birimiz inanma!dık .. . 
- Demek Meliha beni sevdiği 

ni söylediği zaman yalan söylü
yordu?. 

- Kat'iyyen .. O dakika sizi se
viyordu. Fakat dakikalar çok sür· 
mez. Artı1c rica ederim, bu işten 
vazgeçiniz .. Zaten Meliha size gö
re bir kadın değil.. Dostça söylü
yorum, siz çok gençsiniz, çok ha
raretlisiniz .. Size böyle uzun su
ren aşklar yaramaz .. 

- Ya mektupları? O mektup -
laıHa beni ölün'ciye kadar seve
ceğine yemin ediyordu. 

- O yazmıyordu, Şevket Bey ... 
- Ya kim yazıyordu ?. 
-B~n ... 
- Siz mi?. 
- Evet, katiplik vaziCesini ya-

( Diinkil niishadan dcı•am) 

\"'il 

eoat pocket) 
c thc collar (the coat 

collar) 
d the button (the coat 

button) 11. F: le pardessus (le palctot) 
a la manche 
b la pocho de pardessus 
<' le col de pnrtlessus 

ız. A: der Ulster 
a der .Armel 

11. i: the overcoat 
n. the slee\'e 
b the side pockct (thc 

coat pocket) 
c the collar (the coat 

collar) 

b die Seltentasche (Man
tellnsche) 

c der Kragcn (Mantel
kragen) 

d der Knopf (~Iantc.l .. 
knopf) 

ı ı . ,\: der Übc>rziehcr 
letot) 

(Pa~ ' 13. REGLAN PARDESÜ 

a der .Armel 
b die Scitentasche (J\fan_ 

teltasehe) 
c der Kragen (Mantelkra

gen) 

12. ımuV.\1.E PARDESO 
a kol 
b yan et'b 
c :\'lılia 

ıl ıliiJ:;rnıe 

12. F: le pardessus eroisc 
n la mancho 
h la pochr. de côte 
c le rol 
ıl le bouton 

12. t: the ulstt>l' 
a thc !lecve 

b the side pockct (thc 

a reglan kol 
b ilik cep 
c yaka 
el düğme 

13. F: le pardessus raglan 
ıı. la manche raglan 
b la poclıc verticale 
e le col 
ıl le bouton 

13. 1: the Raglan 
a the slcevo 
b the side pockct l trıe 

coat pockct) 
<' the collar (the roat 

collar) 
d the button (the coat 

button) 
13 .• \ : der Schlilpf'er (Sllron) 

• der Xt"!Ml 
b die Seitenta.schc (?ıfan-

81 
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ört i ngmmr. 
__.: . .... , . ı 1 :.~·.: ı~,. 

'ff - 6 - 939 Ç arşam'ba 8 - 6 .. 939 Rer§embe 

12.30 Prosr:ım. 12.35 Tiirk müzl- 12.30 Program. 12.35 TO~k ıtl 

~ad~olar>ı 
-~ 

UCUZLADI 
·.:J; NECiP 
\:~ .. EASES 

ği - l'I. 13 Menılcl;ct snııt ııy:ırı. ıı- ~i: 1 - :\e\·escr Pc!>revl. -
(leıt1' n 1\11\'nn"ın - !\eveser şar j:ıns ve rııelroroloji lı:ılıl'rlcri. l 3.~j . • 0 !Ah 

- 14 Miizik (Hiyac;cti Ctımlıur bnnılo· llıcranla harap oldu. 3 - Se IA 
u _şer: Jh~nn 1\iinçer) ı - A. '.l'lıo- Pınarın - Nihavent şnrkı : ıın_ 

1 
Şll or. 4 - S:ı.ntur t:ıkc;imı. 5 

mas - lhımlet OPP:'3Sllldal'I prclüd \'e h ı k e - r d ki dalsın 
<> S s ••(" · - t ,. n\·cn şnr · ı - nor ez e 

marş. _ - t. • :ıcns - .czaır su ı ı . 
1 1 

k 
6 

_ ..... tk: rın Jll , 
3 

.. .. 
3 1

• 
1
, ) a ı ır ın . .,eşe ıı 

'lın • ııncıı p:ırç:ı s ı. - " op~ · k G" ı · ı. nna 
şar ısı • ucenc ıın ..,en · 

' ro,·ans eğlentisi (uvcrHir). 4 - l.:ı· Mahur snı semaisi. 13 l\lcmlckC 
·nnıc• • "Koti)on'' {ürkestrıı süiti) . ot u) ıı rı, ııj ıı ns ve metc.orolo}i h9 

•lıiliıl~ıiıMl l ı l liriş. b l Şnrııp:ıııyo h:ırdnğı. <') ter i. 13.lj _ 14 Müzik (Karışık 11 

Fransız radyo artLtlcr:ıde11 : :c. · 

1 

ı'a!lı nıük:"ılrıne: ç) K?rdcl~lıır \ ' C rııııı l. 19 Program. ıl9.05 :M~zi.k. 
deleine Lebergiz. 1 "ulrn~:ır. dl S~rpa~~l~n - \ als. 1 O lotliler - J>I.). l!l .lj Tünk muzığı 

ro;ır:ıııı. 19.0a l\luzık lStrıı ııssıııı j sıız fnslı _ Safi,·e Toknyın iş 
• 11 l!"IJ"-'J"" k .. · ~· (I" ec ' r r ,,ıhı) l . .. " ur . ıııuzıı,;ı ·a- kiyle) . 20 :ıtcınlcket saat o)'ll IJ 

ıl heyeti). 20 .\1eııılckcl sııııt oyııı ı. ı .. 15 . ıneteoroloii ha.bcrlerl. ~ . ., , "H : : ::ffe SESLi HAN • 11 ~ ı · ZULFARUZ S. 
onol'ıs,, r ır>a GALATA 

1 . . 1 1 1 • "O t ~ ı J.ı 1 'e ~ · k 
ıı:ııı~ \'C ınctcoro OJI ıa ıcr erı. - • " ~. ·r Jfkl:ır - H. 20.20 rur 

• ki I' » J ''ll 'I'" k ·ı ' • c şc 1 p '1 
• b 'c~clı pliı ·ar - " -l · - ur · rııı 1•1• .• ., . • ı _Rast pcsrevi 2 - " 

c 1 s ı. • ııı;ı. . '• . " 
~i: 1 - o~ııııın ııcy il - nuıı JIC~l'C\' I, fendinin - Rn~t -;arkı - Senin aŞ 
2 - Dedt•ııın - Sabıı şnrkı - Giışcylc çük oldum. 3 _.: Faik lıe.rin : 
"el JıiillıiillC'ri. 3 - Aşık l\lıısıoranın ·k _ ıı· lame du- şürdiki beni· . _ .. 1 şnı ı ır l h " 
• S:ı lıa ş:ırkı - Bır esmere ı;onu ver- ,1• 1 l"ksı·m·ı. c. _ Lutri e, 

pan benim •• 

- Temiz iş .. 
- Temiz iş değil, bilirim.. Fa-

kat hanım emreder, ben yaparım.. 
- Mektupları size kendisi mi 

yazdırıyordu?. 
- Hayır, ben istediğim gibi ya

zardım •• Meliha okumazldı bile ... 

- ö yleyse kafi, Gülfem hanım .. 

Artık gideblirsiniz .• 

- Gidebilir miyim ? Pekala.. 
Ah, sizi iyileşmiJ gördüğümden 

dolayı ne kdar memnunum bilse-
• 1 

nız .. 

- Aklım başıma geldi, artık ö
lecek değilim.. (Bağırır) : N urul
lah, Nurullah... (Nurullah öteki 
oda.dan gelir.) Kazanldm.. Gül

fem hanımı uğurla .. Gencim, vü· 
cudumu toplamağa ihtiyacım var. 
Binaenaleyh iyileştim ,Gülfem h a
nım, benin\ yerime geı<ccek olan za 

ta deyiniz k'i 1ıfç te krskannuyo -

rum. 
( GülEem hanım ve Nurullah çı

karlar.) 

- 3 -
A partımanın antresinde : 

Gülfem - Bir şeyôen şüphesi 

yok galiba ... 

Nurullah - Hiçi •• 
Gülfem - Ah, Nurullah bey, 

ye::ine ge5en zatın siz olduğunuzu 
bils~ydi 1.. HIKA.Y.ECt 

PLANŞ 10 

teltasche) 

c der Kragen (Mantel-
kragen) 

d der Knopf (Mantel
knopf) 

14. REGLAN' El\IPER~IEABL 

11 reglan l•ol 
b dik Cf'p 
c ıyaka 

d tlilğme 

14. ı.·: le raglan i,mpermeablc 
11 la manchc raglan 

b la poehc nrticalc 

c le col 
d le bouton 

14. t : the Raglan waterproof 
(lhc waterproof coat) 

a lhe sleevc 
b thc side pockct (the 

coat pocket) 

c thc collar (the cont coL 
!ar) 

d lhc button (the cont 
buttan) 

H. A: der Raglnn ( Wettc r. 
mantcl) 

a der Xrmel 

b die Seitentnsche (Man
tcltaschc) 

c d!!r Krngen (Mantel
krngen) 

d d!!r Knopf (Mantel-
knopf) 

. • • . U , 
11

_ • ıı n ıur ... "' ,. 
,ııııı . 4 - Kazım s un · uzznm şar- ı:ı · . k. rkı • Sana noldu ., , . k' r. K tc:ız ur şa 11 kı • Bcnzenıczsın · ıımeye. a - e· 6 _ Ai f bevin • J-licnzkı'ır ~· 
mıın t:ıkslnıi. G - Halk Hirkiisü - in- A 1 r. 1 a·i s:ıdberk i - MI . _ . . ~ çı ey goı c • . _ _ 

9 lıııı dııgdan om~ n. 8 - .l\lclıınct ~ ıı yin _ Jlicazkiır şnrkı • GuldU 
ilıin - llieazkür ;arkı - Görmezsem yine. g _ ı\ccın kiirdl n~kı : 
·ğer. 9 - Hcrik I·ers:ının - Hnst ş:ır- \'f'fasız yare <lüşdüın. 9 - ~cıll 

8 •,ı - Yaktlı ~ilınnı ateşin. 21 Konuş- Ziyanın • Jlicıız şarkı - ;Kırn 
m:ı. 21.15 l\lüzik (S:ıkscron solol:ırı - seni. 10 - Halk türkj.lsü - A~şa 
~lhııı Eo;engi~>: 21.4.5_ l~ıırtnlık posta lur kcrv:ın iner yo~u5a. 21_ l'~fii 
kutusu. ~2 Muzık (Kuçuk orkesl~~ • (Ziraat snati). 21.1;,ı Mlizlk \

0 
( 

şer: Xcciı> Aşkın): 1 - llnnns Lnhr lo _ l'\liikerrcnı Berk: Trcmo .. 
• Hülya gecesi ( \'rıls). 2 - l\liclıell - rnsyonlu parçn). 21.25 l\li I ık) 

Alr.ıan oper:ı :ırtUıllcriııc~cn Mnr- lı:ılya ş:ırkıları (Potpuri l. 3 - llcrn- ~iik orkestra • ~er: ı "ecip J\şı.: ın 
harıl Kutsch - Çigıın fııntnzisi. 4 - l l A • ı I ·'I 2 - n nf ghcrita Pcrras ... 

Yeni Neşriyat 

Altın kaydı ve mahkeme 
içtihatları 

T.C." Merkez banka ı lstanbul şu 
besinin değerli müdür muavini A
fif Tektaş, Altın kaydı ve mahkc-

_ , l ) 5 in o zzonı - ., c ou . 
Kari Blurnc - Gııncşdc (\ :ı s • - \~ I I _ U· k b ' emhıkctıc11 · 0 d k • 1, ıı en e ıa ır m 111 Schııwlstıclı - rınan a a'Ş •• 6 - e- tl) 3 _ J ~·ı 15,. • ,ıııı 

... k 7 rcna . • ., raı . t.J 
ter Eri.es k- ı.e,ı~ıy~.ner(\~sl · clr.23 S- (Ynls) . 21.45 Konuşma. 22 A.< 
Pnul I.ınc ·e - enus a s · on _ k t ...: r "'ecİP :>• (Küçuk or ·es ra - ..ıC • .ı.' 
ııj:ıns hnberleri, 7.irnat,' esham, tah- y· ·on• 
\'iliıt, kıınıl.ıiyo - nukut borsası (Ci- .t - Eritz .Rektenvald • ı). b 

zlkleri (\':ıls). 5 - Emmcrı~ c )'al). 23.20 Müzik (Gnıband - Pi.) . un 
mnn • Benimle bcrnhcr vıır~ 11 23.55 • '.! -& Ynrınki program. 
6 

_ ,lleuberger _ S:ırkt:ı (lsııll 

tır. 

1 - §artname ve .nüm unesi m ucibince 1.S.000 Xg. Baş ipi ka· 

me içtihadları adlı bir eser n~ret
miştir. Bu tetkik eserine 1 stanbul 
üniversitesi kara ve deniz ticareti 
hukuku Ord. Profesörü Dr. Jur. 

Kütüphanemize böyle kıymetli ve 
orijinal bir tetkik eseri kazandıran 
Afif Tekta~ı tebrik \'e okuyuculara 

tinden). Çeşm!!de parçası. 1 -
hes • Kopcly:ı lı:ılesindcn P~3 
:.!2.40 i\lüzik (Operetler - PJ.) . .. ,, 
njans lı:ıberlcri, ziraat, estr.ını(ri> 
lal, J.:ııınbiyo . nukut hors:ısı 3. 
2:J.2ll Miizik ( C:ızlınncl • Pi.)· 2 
:H Yarınki progr:ım. palı za rf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

II -.Muhammen bedeli 9900, muvakkat 

dır. 
IJ 

Ernst E. liirsch bir. ön söz ).·azmı5- ta\'.Siye ,eı:l~ri~.1 
teminatı 742.50 lira-

.ı ıı ı nt 

Maarif Vekilliğinden : III - Eksiltme 13 - VI - 939 pazartesi günü saat 15 te K aba 
taşta levazım ve mübayaat §Ubcsi ndeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

l!V - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden pa 
crasız almacaktrr. 

Fotografhane sahiplerine ve fotograf 
muhabirlerine 

V - 'İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle 
yüzde 7.5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu 

ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bi:: 

saat evveline kadar mezkur komisyon ba~kanl ğma makbuz muk;ıbi 
lime vermeleri lazımdır. (3737) 

Fotograf ve Fotograf kop~ eleri üzerindeki telif hakkının memleke
timizdedc tanınması ve tescilı için alakadarların düşünce ve arzuları
m görüşmek üzere 9t:Haziranl939 cuma günü saat 17 de Galatasaray 
lisesinde alakadarlar ara ındla bir toplantı yapılması tensip edilmış1 ir. 

llıdlilcrin hu toplantıda buluna raK dü~ünc~ ve rlilcklerini \'eki!Pği· 
miz miimc.ssilliğiııe bil ... :rmeleri rica olunr. {; 'GiJ {ııC !' ; 

15. PEl.F.RİN 

a ynlm 
15. F: la pClerlne 

a le col 
15. t : t.hc cnpe 

a thc collar 

VJll 

15. A: der Umhang (das Cape, 

dic Pelerine) 
ıı tler Kragen 

16. PET.ERINI.t PAl,TO 
n palto 

b pelerin 

16. 'P: le paletot a pelerine 

a le paletot 
b la pClerine 

16. t : thc caped cont 
n the cont part 

b thc capc 
1 G. A : der Hn vc.lock 

n der Mantelteil 
b der Umhanı; 

17. KÜRKLt PALTO (Kn.-
nadnh palto u) 

a kol 
b r.eb 
c yaka 
d düğme 

17. F: le paletot fourr~ (le 
paJctot -cnn:ıdieP' 

a in manche 
h in pochu 

r le col 

d le bouton 

·, 

Pl.A~Ş 10 

l i. 1: t.he sport fur coat ( the 1 

fur coat) 
n thc slecve 
b the eide pocket 
e the collar (thc !ur 

collar) 

d the button 

17. A : der Sportpelz (Pelz) 

a der Anne! 

18. 

13. 

h die Seitentm:che 
c der Kragen (Pelzkra. 

ı;cn) 

d der Knopf 

1\-t.'RI{ 

a kol 
b ~·ıın c~p 
c ltürk ~aka. 

d dü,;me 
~ lıürl• ııs!ar 

F : la pcliııse ı, 

a la manche 

b la poche de c:ôte 
c le col de fouıırure 
d le bouton 

e la doublure de fourrurG 
18. t : the (long) (ur coat 

ıı the slec.ve 

b thc side pockct (the 

coal pocket) 

c the collar (the Iur col
lar) 

d the bulton 

c the llning Cthe fur Ii
ning) 

18. : der Gehpelz (Pelz) 
n der A.rmel 

b die Seitentasche (~fan

teltasche) 

r der Kragcn (Pelzkra. 
gen) · 

d dnr Knopf 

«' das Futtcr (Pelzfutter) 

r 

Yabancı Radyolard 

Seçilmiş Parça.lal' 

Proaranı Türkiye saati ;ı: 
ve öfjledeıı sonraki .saat olarak 
miştir: 

(). 

OPBRALAR YE SE~f.0.;\l 
KO~SEHl.EHl 

Londra {~.): "Otello" 
di). 

,, ( 
9.30 • ':ıpoli grupu: "Norrn• 

lini) . 

. ~e 
9.30 Strıısburg: "Bitmem~! (1' 

nl" (Şubert) "Orfcus 

9.40 . . n 1 curıı' 1.eıpzıg: cet ıoveo, v 

. •ısesill• 9.15 .i\lonte Cenerı: 
heri" (Rossini). 

v~ot' 
9.45 ncunes: Ilcethoven. 

'( 

ı 1.10 Prnğ: Orkestra, kcrn:ını 
l:ı, soprano. 

ODA MVS1K1Sl \'E KO~SEft 

6.6 

i.25 

8. 
ro. 

fil Ol, 
Jstokholm: 'Klıırinel, 
yano. ,. 110 
Bcrlin {Uzun d.) l ıYll 
:.eri. ~ıır~ 
El rcl kulesi: Pirano. tel 

.... :ıt ' 'fOl'ino grupu: ..,.u 
yaııo. 

10. V:ır~o,·a: Chopin. 
11.35 llnmburg: Plyono. 

r:fl.ı 
HAFiF lıICSlKl \'E OPE~ı--

8. 

s.:ıo 

9. 
9. l!i 
9.211 
0.45 

ıo. 

11. 
11.15 
11.:-ıo 

1~.30 

·r f 
Yirıınn: "\'cnedikte bl 

(Strau;.s). ikİ · 
\"ırşonı: Jlnfif rnus ·si''• 
J>r:ığ: ".Musikide tııbl ~! 
Frııııkfıırt: Yaryetc Ulil;l· 
nraıislavn: 'Hafif rnus 
Sotteııs: Orkestra._ uııssl 
lt•ınıa grupu: ".Frub tr" 
Yarşova: Hafif or.ke5 

Bil kreş: Orkestra. )-oııl 
Birçok Alman Jstııs 
nam musiki. )>C(. 
lluclapeştc: Çigan or 
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LOKANTA ve 

BiRAHANESi --· 
•. Sirkeci Ankara caddeıi Muıulpalas altında 

O§len ve akşam Uç 37 50 K l 
~emekli bir tabldot • uruş ur. 
1 lııcuer: döner kebap, pideli yolurtlu kebap, encinarh 

beyendili kebap, bezelyeli, kebap, tehrlyeli tavuk 

a güveci, beyin aalata. . 
bıcner: Kabak karnıyarık, etli aemizotu, aytekadın, ka

bak dolma, seytinyafh enpıar, peynirli ve kıyma 
a Iı lXSrek, pillv. 

tbıcUler: Vitne tatlısı, ya11ıkadayıf :, çilek, viıne, kayısı 
kompostuları •• 

~ 'Yeıneklerde tiıe birası ve 29 luk rakılar 35 kuruştur. 
ho~ta duble bira 10, kadeh rakı 7,50 kuru;tur. Aktamları 

•e nefis mezelerle 29 luk rakılar 60 kuruıtur. 

Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünden 

, C BRÖVELİLERE 
'1 rıI nıotörlü kampa getirilecek planör pilotlarından vaziyetle. 

Çalışmağa müsait olanlar haziranın ilk haftasından itibaren 
dL başlatılacağından bu gibi .ırk. daşlann Ankarada Türkkuş'J 
btn.:_ktörlüğüne, tqrada hava kurumu veya Tilr!<kuşu şubelerine 
~-ua~uan rica olunur. (3976) . 

r----~~~~~~ 
1 llrkkuşu Genel direktörlüğündsn: 

~':" Genelkurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu genel di· 
\..~ün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli hazır

a. "YQına ortaokul mezunları alınacaktır. 
';:,~va Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde ara· 

" ~tb8§ıı §artlar aşa[,da gösterilmiştir. 
l ' 1'ürk olmak, anası ve babası Türk ve Türk ııoyundan olmak 
(: ...... ~ olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak 
b"' Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak 
t ' lyi hal sahibi bulunmak 
'" Ana ve babası yoksa, velisinin. rizasını gösteren \'azih adres· 
t Röstermek 

\ ~ llava Gedikli hazırlama vuvasmı ve hava okullarım bitirdik. 
·~hava birliklerinde on iki. yıl hava gedikli erbaş olarak vazife 
tt taahhüt etmek bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldik· 
~\'a sağlık heyetince yapılacak kati muayene iyi netice verdik-
3 lnasrafı Türkku~nca ödenmek suretile yapılacaktır. 

'.Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
ıamıannın miktarlarile diğer e~as ve prtlar hakkında dalla 

~fhnat almak istiyenler ortaokul lise \'e kültür dire!~tö~!ü1:?m
~ ıubeleri başkanlıklarına Türk Hava kurumu ile Tükku-
4, rıe gönderilen matbu broşürleri gö:-ebilirler. • 

ı.~Yıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. ~ımg~len 
"4IZ olduğu görülen ı;ençler temmuz ayı içinde Anl;ara::la 

S, sevkedilecektir. 
!fava Gedikli hazırlama )'Uvasına girmek istiyen ortaokul 
~ ~i'mek üzere Türk Hava Kurumu ~ubelerine müracaat 
~(3845) 

TRHTR
HURULRRDR/I 
il urlu/unuz 

4 muhtelif eb'atta olmak üzere 157.698 m 2 simili kristal cam açık 
~k:;iltme usulile mübayaa edilece! t r. Muhammen bedeli 2778,65 lira· 
tlır. Muvakkat teminat 208,40 liradır. 

Eksiltme 16·6-939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme bina 
>ında yapı!ac:ıktır. lsteklile:'in kanunt vesika ve teminatlarile ayni gün 
komisyona müracaatları !Azımdır. Şartnameler parasu olarak komis. 
yondan verilmektedir. (3855) 

En Fazla 
""' 

RAUBET Bula 
Pudranın Yen 

Renkler 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSIS 

Bu kıymetli tavsiy 
lerde bulunuyor: 

- Sapkı Yt roplarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası da 
dalma delltlr. Bunun için Tokalon mliesseseslnln ıilzeWk mOte
bauıaı, 7enl 'fi eaalp renkleri hemen bayanların enzan fstlfade-

ıine arzeyler 
• Peclte - lıkbahar tuYalellerile ren ve bilhassa suare tuvaletlerlle 

ıabenktar olan •• bllbaua arışın- ahrnktar blr ~ıdradır. 
larla uçları kestane renıtnde olan • Roıe Ocre - Sıcak tenli er 
lara )'akıflln "Şeftali yumupkhjlı,. merler lçln son moda pudradır. 
tesirini yapan pudradır. • Biltün bu renklerle ulr bir. 

• Ocre - Esmer tenler lçln ıa· cok renkler "Krema HptıkJO.. 
yet sevimli Yt "Mal" bir tesir meşhur TOKALON PUDRASIJJIN 
yapıt? .-e buınn Partate pek fazla bllUln serisini tetkll ederler. 
rdbet bulan pudradır. Bütlln bu renkler , tene ıflıel 

• Rachel Dort - Za71f tiplere vı nazik bir "Finlmat,. nrmet 
ham ve mahrem bir parlaklık Te- için hassaten tetebbil edllmltllr .• 

Pudranızı nasıl intihap etmeli 1 
Bu meJ}ıur miltehauıs diyor kl: köpfllil,. bulunmalıdır. Bu kı)'met· 

Adi pudralar, cildin tabii yatlarını il cevher hususi bir usul dalreılndt 
mas•'fderek kurutur ve ıerlletti· Tokalon pudrasında mevcuttur.Bu 
rlr. \'e buruıaklann serian hu• pudra ise cildlnlıl kurutmaa •• 
sulünü teshil eder. Bu halin önilne aertlettinnez. BilAklı kadlle ılbl 
ıeçmek için pudranızda "Krema )'Urnuşatır ve tatlılaştırır. 

Cazip renklerin blitlln serisini tecrill:e ediniz. 
Dirçok kadınlar, maalc tecı ilbe ediniz. 
ıef tenlerine uyaun o· SIZB, HEPSiN! 1 Adresimize yazınıı, ıl· 
lan pudrayı kullanmı PARASIZ ıe rıarasıı muhtelif 
yorlar. Bunun için yüz· rrnklerde 11 adet nOmu· 
!erine mak)'aj olmuş u ·rı~ı>F.RE<:EGf7.. neJlk 1enl TOICAIAJN 
sert bir manzara Yeri· pudrası 80n4etffellı.. 

yor.Teninize uyıun pudrayı bul· Ve bu tecrObeJI kolaylıkla 71pı• 

manın yeg6ne çaresi, yilzilnnzr.. nız. 

hir tarafına bir renk Te diAer tara- Adreı: lttanbul 622 Poıta K. (31 
rına başka bir renk bir pudra No. Tokalon Pudrası ıervlıl), 

~FER MUSHil ŞE KERi teıiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil tekeridir. BilGmum ec
zanelerde bulunur. 

rAklT kitabevi 

' 
'le yarın tercüme 

külliyatı 
11 ll-20 ikinci lel'İ 
~ ~ baba 
lı tı~ plikolojial 
~ ~~ar selleri 

I ~'tek dUğUmO 
ı' ~· kUlliyau m ,! 1' 1tni Saadet 
.. tletik 
~ ~ dtlt1lrtenler 
~ ~ •e fel1efe 

~Cudu kalmadı 

l'1 
10( 

60 
7! 

60 
75 
sc 
30 
60 
30 

• • 

" &30 ~ ~ ftab ~.30 kuruştur 
ı,~ '1&ntara yU.zde 20 l.skon. 
~-~ kalan 4.24 kul'WJwı 
~ s>etM almaralc mtlte· .,._::da birer Ura Metımek 

tabtte N.flanrr. 

b 1939 
~, .. 

~1nıli Hafta 
"''cmuası 
8u hatta çıkan 
~n sayısı 
• AL..~ n neJmlerle .._.... ....... ,.... 
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Fir!aI::s re'jJm vererek gitti. 
tJstad, Am.=:-il:alıya ı:iön:rc:c: 
- CTel l'ol Con, cet sözlerini 

pek be:!endim, zaten aenclen bu. 
nu he::.Iiyo:•Jum. Sen Amerika· 
yı 'kurtaran kahramanlard:ın bl· 
ri ol:ı:~::ı:ı, {:O:rek &en ve gerek 
Amerikalılar ilk i;areti bekli • 
yerck hazır bulununuı, dedi. 

Amerikalı da hürmetle batını 
eğlp ıelAm verdikten ıonra ora· 
dan uzaklaıtı .• 

Sonra hviçreliye döndü: 
- Un.ter ırra ıana geldi, be

ni dinle, nazariyatı bırak, 9tin· 
kü artık ameliyat zamanıdır, 

b:ından sonra inaanın ne olduğu· 
nu değil ne olabileceğini tetkik 
et. Haydi git, he::ıgehrilerindcn 

bize karşı duracaklann uğraya
l:ilece:tlcri belalan anl:ıt ... 

İsviçreli de titriyerek diğerb. 
ri gibi çekildi .. 

O zaman, üstad İspanya namı· 
na ıCSz söyleyen zata dör..dü: 

- Kıimeneı, beni dinle, ren 
çahpanaın, fakat kendine itim&· 
dın yok, memleketin uyudutunu 
IBlUyonun, doğru, fakat bu 
uyku on\ıln uyandırmad:klann· 
dan dolayıdır, emin ol Jd Kas • 
tilya, daiır.a Kastllyadır. 

Altı reisten, en ıonraya kal
mq olan ll!t Ustada yaklaımak 
iıtedl. Fakat U.tad bir ipretle 
onu durdurarlll: dedi ki: 

- Sen Ruayah llefor, Hn bir. 

ayda:l evvel mu:catlde:s cem:ye• 
te hiyar.et ed:cck ve bir ay son· 
ra da ö~dürilleceksin ..• 

Rus mebu;;u diz çökerek yal 
varma:a baıtadı. Uıtad tch.~it

kir bir ha:-e:..etlc cnu ıav<lı. 
Bu drama, mühim tahu:larcl:n 

biri olarak koyduğumuz bu ga· 
rip ıahıiyct bot ve harekctaiz 
salonda yalnız kaldı, siyah ka· 
difeden mamul . ceketini ilikleyip 
batındaki ıapkaaıru eliyle düzel 
terek girdiği zaman kapanmıt 

olan demirkapmın zembereğine 

parmağiyle basarak açtı. 
Çoktanberi oralannı biliyor -

muş gibi ceıaretle dağ n zirve. 
sinden ormana kadar gitti, ort'!"a 
ni da şaşmnıyarak ve tereddüt 
eylemiyerek geçti. 

Ornıan:lan çıkınca etrafın:ı 

bakındı, orada bırakımı olduğu 
atı meydan.da görünmiiyordu, 
Dört tarafa kulak verdikten scn
ra uzun bir ıslık çilldı, dı:.ha bir 
iki dakika ge;memiş idi 'ki sadık 
ve muti atı koıarak cehil. 

Yolcu Uzerln: atladı, Akli:ele 
Danenf el ka:sab:ısına doiru göz· 
ıd:n kayboldu. 

-ı-

FIRTINA 
Analttığrmız vak'a.dan aekls 

gün ıonra, akpm üatU aaat 
bet rliddelerinde dart kuvvetli at 
kOfulu ye Dd potta aUrUctilil ta
rafmdan idare olanan bir araba 
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niz aramıl.la gizli gizli, korka 
kor:b ıö7Ldiğiniz, eski binala· 
rın harap kemerleri ve yıkık du
varları gölgelerinde ve tenha 
bir y.:rd: bulunduğunus halde 
k~;nsc gt;rmeain diye etraia bakı
n:ırak yazdıl' nu: hürriyet fikir· 
terinizi yirmi sene ıonra yüksek 
sesle herkesin önünde söyle • 
yebilmeniz, açıktan açığa neıre. 
dip dilnyaam her tarafına yay• 
manız, hürriyetin alınmaaı ve 
müdafaası için ayaklanacak bet 
yU. bin kahraman ukerin par
lak ıUngl>leriyle ıütlU bayrakla
rı üzerinde yazılı bulunacak 
hürriyet umdelerini dünyaya 
tL-uttırmalarını iİterim, evet 
baz nız Londra kulesinin ve ba· 
zmız enıizisyon zındanlarının 

ismini iıidir ititmez titriyonu -
nuz.. Benim cesaretle hücuma 
hazırlandığım Baıtilin ismi bU. 
tün Franaayı dehıete boğuyor •. 
Evet ben yirmi seneye kadar bu 
korkuny smdanlarm, mabpeal•· 
rin harabelerini ayaldanmınn at· 
tında çitn:yerek ıeçmek lıtiyo-
rum .. 

Evet l9te bütün bunlar an
cak kral n delil, kralhtın fSlU· 
münden, rahiplerin halkın ne(. 
retine uğramaauıdan, mümta.ı 

.denen sınıfın JaıDrmaamdan, de· 
rebeylerl emJlldnto nammla 
s1ftçUere takakıatnden eonra v 
Jalılllr. Ben blı eül dtlapJI 1J.-

kıp yerine yeni bir dünya yap
mak için yirmi sene fotiyorum. 
Yirmi sene ki ebediyetin yirmi 
saniyesidir .• Siz buna sok di· 
yonunuı •• 

Salondaki f111ltılann mahiye. 
ti, Uıtadın sözlerinin kabul e· 
ıct:Jdiiine delilet ediyordu. Ar 
rupa mebuılan üaerinde yeni 
fikirlerin fevkalide iyi tetir et
mekte olduiu cörüliiyordu. 

Yolcu, bir dakika 'kadar 1111-

tuktan ıonra töılerlne dnam 
etti: 

- Şimdi balcalım brdeılı· 
rim, benim ulana kendi matara
• nda tiücum etmek üzere &ide· 
ceğim, kenl:li hayatımı dünyanın 
hürriyetini elde etmek için 
mey.:!a:-.a koymağa kalkacaiım 

sırada, hayatımızı, servetimizi, 
hatti hürriyeti pbsiyemizi fe· 
daya hazır bulunduğumm mat • 
lılp netice için siz ne yapa.cabı
nız?. Ne yapmalı üzerinin alı. 
yonun us?.. S8yleyinb.. Ben 
bunu ci~den aormak için buraya 
ıd:iim .• 

Ustadın yüksek ıe.le IByledi· 
fi k"ll .CSzler, aalon" ıayet dr 
rin bir stlkQtla karplandı. 

BUtUn aalcn:iakiler heykel el· 
bi aeaais duruyorlardı. Nihayet 
altı reiı bir 1'rafa ayrılıp anı.. 
rmc1a Jma bir .... 4ereda 

IOl1ra lttadm ... ·~· lt Biri Y.lkMk ... , 
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yv tu~ 
defeder, M i D E ve B A R S A K L A R 1 

kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞ
KİNLiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETi, iNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KARACtaER, MiDE EKŞILtK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYV A TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamryan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, da.l-ıa kolay ve da· 

ha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 
Yalnız toptan ıabı yeri: ~ON ve BOTON Ecza depoıu, Yeni Postane arkası No. 31 ISTANBUL 

~~~- - -~ -~~~~--~------~~----~------------------------------~--------~--~--~~------------------~~~----~~------~ • ·-·ı Parisin en son model kadm 
şapkaları Beyoğlunda 

A 
mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
' 

1 
dairesinde teşhir edilmektedir. ' 

Geliniz, intibah ediniz, 1 

Dün ve Yarın 1 
Tercüme külliyatı 

Satış yeri: 
VAKiT KIT APEVI 

1·10 kitaplık birinci seri 
Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka, 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

4 Devlet ve 1htilal 75 
5 Sosyalizm 75 

.; 

6 J. Rasin kUlliyatı I 75 
1 işçi sınıfı ihtili.li 60 
8 Ruhi hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatın 15 

795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hepsini alanlara ,% 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin almdı."{.t.a.n sonra kalan 
4 lirası ayda ~irer lira öden. 

1 mek mere dört taksite bağla· 
nır. 

GÖZ HEKIMl 

frf urad Rami Aydın 
Pazardan başka her gün saat 2 - (i 

ya kadar Taksim • Talimhane Urra 

Bir çift kara 
sinek bir ayda 
1.500.000 olur 

Malarya, trahom, ııtma, çiçek, dizanteri, kara hwmna, verem1 

ıarbon, kolera gibi birçok ıalgın haıtalıklar ta§ıyan sinek, tahta 

kunısu, pire, güve ve bütün ha§8rah. 

ile imha ediniz. 

FAYDA bütün ha§eratı öldürücü mayilerin en iyisi ve müessiridir. 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu latif ve ııhhidir. Adi glll'X boya ile 

kanıtırarak ve ıüslü Avrupa ve Amerika etiketi ve marka~ı koya. 

rak FAYDA yerine sabnak isti yenler vardır. Sakınınız. 

Deposu: Hasan deposu, Sirkeci Liman hanı altında 

1 Haziran 

. Fiat ar 
1939 dan itibaren 

·ndiriliy 

1 
1 

Biriııci Nevi 
Kara Av Barutu ESKi FiAT YENi FiAf 

1 Kiloluk kutusu 220 Kuruş 200 

112 
" " 

110 
" 

100 
" 

114 
" " 

55 
" 

50 
" 

ikinci Nevi 
Kara Av Barutu 

I '' ı rrn 
1 Kiloluk kutusu 180 

1 2 
" " 

90 

114 
" " 

45 

1110 
" " 

18 

ESKt FtAT 
r=-• ......... i" • .. .. 

Kuruş 

" 
" 
,, 

YENl FtA1 

165 

82,5 

41,25 

16,5 

Kuruc 

" 
" 
" 1 npartıman ~o. 10. Teelfon: 41553. - - - / ____________________ _____.,,. 
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- İstenilen netice için İsveç 
mebusu, İsveç namına Vasa 
tahtını mahvetmek maksadile 
o tahtı vaktiyle yapan ameleyi 
ve bundan başka yüz bin riyal 
nakdi para vaad ediyorum. 

Ustad cebin.den bir defter çı
karrp bu vaadi oraya kayldetti. 

Reisin solunda oturan azadan 
biri söze başladı: 

- İrlanda ve Ekosya mebusu 
olan ben IngiJtere namına bir 
şey vaad edemem, Fakat fakir 
İrlanda ve fakir Ekosya namına 
muavenet olarak üç bin adamla 
senevi üç bin kron vaa:i eylerim. 

tJstad bunu da defterine yaz· 
dr. 

Diğer bir aza: 
- Ben Amerikanın mebus ve 

vekiliyim. Amerikanın her taşı, 
her ağacı, her katre suyu ve ka· 
m inkılaba aittir. Biz Ameri. 
kalılar altınımız oldukça vere-
ceğiz, kanrmrz oldukça dökece· 
ğiz.. Ancak biz kendimiz Mir 

ve serbest olmadıkça iş göreme
yiz, biz taksim edilmiş ve mah
dut parçalara ayrılmışız, Ame
rika ayrı ayrı parçalaridan mü· 
teşekkil büyük bir zincire b:n -
zer.. Bir iktidarlı elin bu par. 
çalardan iki mühimmini birleş

tirmesi lazımdır. Diğer parçalar 
kendi kendine birleşirler; ey üs
tad, bu hale nazaran bizden ya
ni Amerikac:J.an başlamak icap e-

der, siz Fransızları kraliyet bo. 
yunduruğundan kurtarmak is· 
terseniz evvela bizi ecnebi esa
retinden kurtarınız. 

Ustaı:l: 

- Evet, böyle yapılacak .• Ev· 
vela siz hür olacaksınız, Fransa 
hürriyetinizi almanızda size 
yardım edecek, Biraz sabrediniz 
kardeşim, bekleme müddeti u. 
zun olmıyacaktır. Taahhüt ede· 
rim. 

İsviçre mebusu: 
- Ben ancak kendi şahsi mu 

avenetimi vaad edebilirim, çün
kü bizim cumhuriyetin evlatları 
ço'k zamanl:ianberi Fransa kra
liyetinin müttcfiki.dirler, İsviç • 
reliler çoktanberi kanlarını 

Fransaya satarlar, bunlar sadık 

ve doğru satıcı olduklarından 

sattıkları şeyi teslim ederler. .• 
Muhterem üstad: bizim yani 
İsviçrelilerin doğruluğumuzdan 
birinci defa olarak şimdi mah· 
cup oluyorum. 

Ustal:l: 
- Ziyanı yok, biz onlarsız, ve 

hatta onlara rağmen gene mu
zaffer olacak ve galebe edece· 
ğiz. ispanya mebusu, sende söy. 
le bakalım. 

- Ben fakirim, benim v.:ad 
edecek ve verebileceğim üç bin 
kardeş, ve her biri için senede 
bin riyaldir; İspanya tembel 
bir memlekettir, orada insanlar 

• 

keder ve meşekkat içinde uyu
mağı bilirler, ancak uyumak için 
yaratılmışlardır, başka bir işe 

yaramazlar. 
- Peki, siz ne yapacaks:ruz? 
- Ben Rusya ve Polonya lo-

calarının mebusuyum, bizim a
halimizlde hoşnut olmıyan zen
ginlerle hiç rahat görmeden, çok 
çalışarak vaktinden evvel öl
meğe mahkum fakir esirlerdir. 
Esirler namına bir şey vaad e
demem, çünkü onlar hayatları da 
dahil olduğu halde bir şeye 

sahip değildirler, fakat üç bin 
zengin için aidam başına yirmi 
Lüi altını vaad eylerim. 

Bundan sonra birer küçük hü 
kCımeti, prensliği, fakir bir mem 
leketi temsil eden mebuslar bi
rer birer gelerek • vaadlarıru 
üstadın defterine kaydettirdiler. 
ve vaadlarını yemin ederek te

min eylediler. 
tJstal:l: 
- Beni tanı.dığınız, mukaddes 

cemiyetimizin aiameti farikası 
olduğunu bildiğiniz üç harfin 
gösterdiği parola dünyanın bir 
tarafında, şarktaki cemiyet aza
larının malUmudur, diğer ta
rafta yani garpta da malUm ol
mal~::lır. İşte bu parola yalnız 

kalblerde değil vücudumuz Ü?e 

rincle de bulunmalıdır, çünkü 
prk ve garbin locaları krallara 
mahsus armaları harap ctmeğe 

azmetmişlerdir, kardeşlerim si
ze hepinize mukaddes cemiyet 
namına emrediyor ve ıdiyorum 
ki: Parola (Lilia Pedibusdes
trü) dür. 

Salonda kopan alkış bütün et· 
rafı inletti. 

Ustad, alkışların bitmesini bir 
iki dakika bekledikten sonra: 

- Artık dağılınız, Yıldırım 

dağının taş ocaklarına giden yol 
larını takip edip, kiminiz dere, 
kiminiz ormandan, güneş doğ· 

. madan evvel burada uzaklaşmız. 
Siz beni bir kere daha görecek· 
siniz, bu da muzaffer olduğu • 
muz gün olacaktır, Marş!. 

Ustad, cemiyete bu emri ver. 
mekle beraber yalnız reislerin 
anlaJ:iıkları hususi bir işaretl~ 

işaret vererek altı reisi orada a
lıkoydu, diğerleri salondan· çıkıp 
gitmişlerdi. O zaman İsveç me· 
busuna: 

- Svedenburg, sen hakikaten 
değerli bir adamsın, dedi .. Vaad 
ettiğin parayı sana göstereceğim 
a:drese Fransaya gönder. 

Bu emri alan İsveç mebusu 
üstadın ismini dahi bilmesine 

' pek şa~tr ve hürmetle selam ve· 
rip geri çekildi.. 

tJstad: 
- Cesur Firfaks, .aedi. Sen 

ecdadının değerli evladısın, 

Vaşingtona mektup yazarsan 
be.,Jen selam yaz. 

Dün ve yarın tercU 
külliyatı 
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