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Yılbaşı piyangosunda büyük iİif amiy0 
Bakırköy hastahanesindeki saşmaı~aıue 

19 3 9 un eşiğinde 

Bu gece yarısı 1938 senesinin 
dudunu geçtik, 1939 senesine 
dik. 1938 artık mazi oldu. 
di 1939 denilen istikbal ül -

inin ke,.fıne gidiyoruz. Bu
eski yıl ile yeni yılın ara

da bulunuyoruz. 
Eski sene taze bir mezardır, 

i sene yeni bir beşik. Bu me-
ın içinde bir yıllık cihan ha.
leri yatıyor; bütün bu ha

eler arasında hcrbirimizin 
yatımİzdan bir parçası da ka
mış olarak. Besik içinde he· 
doğan bir çocuk var ki ci· 
ın mukadderatını sinesinde 
ıdığı için ona limit adını ve
iliriz . 

Aristo ümit uyanık bir ada
n gördüğü rüyadır, demiş. Bu 
üc göre yeni seneye herke
~t!clecı~t!-:e ait rüyasıdır da di· 

biliriz. Yeni seneye girerken 
rkes bir ümitle giriyor. Her 
it bir vaattir. J."'akat bu vaa
tahakkukunu garanti etmek 
senin elinde değil. Onun I
yeni sene hakikatte bir ha

t muadelesinden ibarettir ki 
nun halli biraz da cihan hii.di
lerinin gidi ine bağlı birşey-

Geçen sene ne getirdi ? Yeni 
enden neler bekliyebiliriz? Bu 
kiki hayat muadclcsinin - ge
n sene de mallım olan hfldisc

bakarak - meçhullerini bul· 
k kolay değildir. Eski z:ımnn
da insanlar harp olup olmı· 
cağını anlamak için yıldızla -
bakarlardı. Şimdi ise Çem

rlayn ile Musolininin, yahut 
tlcrin gözlerine ve sözlerine 

Yazan: Astın Us 
bakıyorlar. 

Bununla beraber, harbetmck, 
yahut sulh yapmak devlet adam· 
!arının, dünya millctlcrınin elin· 
de olmadıh'lnı iddia eden filim
ler do var. Onların fıkrine göre 
milletler arasında çıkan harple
rin mesulü ne Çemberlayn, ne 
Musolini veya Hitlcr değil, sa -
dece gökteki gUncşmişl Güne
şin gölgeleri çoğaldığı zamanlar
da hiçten sebeplerle insanlar a
rasında harpler çıkarmış. Uzak 
Şarkta Çin - Japon harbinin, Av
rupada İspanya dahili harbinin 
bir türlü önüne geçilememesi iş· 
te bu sebepten ileri gelirmiş. 

Ancak şunu da itiraf etmeli 
ki ne Çin - Japon, ne de İspanya 
harbi, geçen sene başlamadı; 
1938 yılı bu harpleri eski yıllar
dan devir aldı. 1938 senesi elin
den geldiği kadar sulhçu oldu: 
Çekoslovakya meselesi -az kal
sın, harp ateşini Orta Avrupa
ya sirayet ettirecek bir hal al -
mışken Münib konfernnsı ıle bu
nun önüne geçildi. 

1938 yalnız Türk milleti için 
ıstıraplı bir yıl oldu. Atntllrk 
1938 yılınm başında hastalandı. 
f>okuz ay ha!ltalıkton sonra mad· 
di hayattan ayrıldı. Tilrk mille
tini derin bir matem içinde bı -
rnktı. Bereket versin ki bu mil
li matem tesellisiz kalmadı. Ata
türkün en yakın silah ve ideal 
arkadaşı kahraman İnönü on
dan boş kalan yere geçerek ön· 

Beynelmilel haynt bakımından 
1938 in en bilyiik kusuru clba· 
na bir türIU istikrarlı sulh ge
tirememiş olmasıdır· Acaba 1939 

Bir deliye çıktı 
Biletine 500 bin llra vurduğu hnber verilt nce : 

Deli Mehmet " Bu saatten sonra para 
almam! ,, diye itiraz etti... 

- Paraları ne yapacaksın ? .....:.._ Kartallara dağılacağım 1 Hayır yastlğı
mın altına koyacağım l Dünyadakı bütün sobaları ahp fakirlere vereceğim! ,, 

Gazetemizin adı 

VAKiT 
~~~-------------~~~~~--------------------------~------

Dün onüç vilayette yapılan intihaplarla 

DUn de arzettlğimiz gibi, Türk dilini yabancı ve lüzum· 
suz kelimelerden temizlemeyi istihdaf eden dil inkılabııun 
Uk devresinde (V A.KlT) kelimesi arapçn telakki edıldiği sı
ra.da gv.etemizin adını (Vakıt) in eski türkçedeki karşılığı 

olan (KURUN) a çevirmiştik. Fakat on yedi, on sekiz yıl· 
dır teessüs edip devam eden muameleleri yürütmek mecbu· 
riyeti ile matbaamızın adı (V AKIT) olarak muhafaza edil
di. Türk Dil Kurumunca yapılan ilmt tetkikler Vakıt keli· 
mesinin de türkçe asıldan geldiğini -göstermekle beraber bi
zim için kıymetli bir tarih hatırası olan Kurun adını yine 
terketmedik. Ancak gazete ile matbaa isimlerinin birçoklan 
tarafından biribirine karıştırılması yüzünden de bir takım 
zorluklar başgösterdi. Zamanla. bertaraf olacağım tahmin 
ettiğimiz bu zorlukların bugüne kadar da arkası kesilmedi. 
Onun için müessese ile gautesinin ayrı ayn i.!im taşıma
sından çıkan bu karışıklığa nihayet vermeyi ve daha eski 
ve şayi olan adı tercih etmeyi kararlaştırdık. 

eni mebuslarımız seçildi 

Evkaf uyuyor mu 

Mahmut Nedim paşa türbesinde 
inlerce lira kıymetinde tarihi eşya 

kayıplara kanşmış 

vAKi'T·-ı 
Veni vııı 1 
Bütün okuyucularma, 
aziz milletine ve botun 

insanlık Alemine 
Kutlular 

YEN1 ZİRAAT MUSTEŞARI 
Ankara, 31 (Telefonla) - Me

bullufa seçilen Naki Erkmcn'in 
yerine Ziraat müıteprlıtına iıta· 
tistik umum müdürü Celal Aybar 
tayin edilmiıtir. 

Gazetemir., bugünkli yeni yılbaşından itibaren eskisi 
gibi ev AKlT) adı ile neşriyatına devam ediyor. 

Gazetemizin okuyucularına 
güzel bir yılbaşı armağanı 

1939 Vakıt 
Takvimi 

Yeni yıl armağanımızı bugiln gazetemizle müvezzileri 
nizden behemehal isteyin. 

Yarmdan itibaren 

Elbiseli iskelet 
Kibar müfettiJ Mac Linin heyecanlı sergfizetleri 

AbdDlmeclt devrinde 

Saray EntrikaJarı 
Yazan: Asım Us 

Yakın tarihin bu çok mırakh fashna da o 
devre ait resimlerle beraber bugün başhyoruz. 
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lşıret:er: 

17 ınci Maarif 
Vekili 

Yazan: Sadri Ertem 
Fiyabn Normal Muhafa-

Gen~llk senelerini cephele ~1 Nasıl Kab. 
tecrübe ile dolduran ,.e ~ulh 1ı1e- , 
nelerinde entellektüel w~met· on~tf · asasında ge-
lerle mümtaz bir şahsiyet ola- ne tahavvüller olınıya başlamıı
rak filu1 hayatımıza karıı;.an tır. Anadoludan hayvan getirt
Salfet Ankan sıhhi uruı-..'tler a.ek suretiyle İstanbul et pi-yasa

dolayısiyle Maarll \'ekiiletlnden s.mı tanzim vazifesini üzerine al

çekilmlştir. 1 mı' bulunan Ziraat kurumu, piya 

Ankan kültür sedyesi yanın· saya sevkedilen etleri 1stanbcldan 

1 
da başlıbaşma bir kıymet olan aldığı havvanlarla temin ettiği i-

cepbeden kazaıuJnıış clclı.11 bir çin fiycttler yükselmiştir. Alaka
surette "reel" hhı içinde ya~- dar bir zat bu hususta şunlarr 
7an bir hükti.mct adamı idi. Bu söylemiştir: 
61'terin sıhhatini t.ekrar eh.le e
derek yeniden faal lıa :ratta hiz

met kabul etmesi memleket he
l!labma bir kazanç olacaktır. 

- Belediye, et fiyatını peraken 
de 36, toptan 31 kuruş clarak tes-

b.t etmiştir. Halbuki, ~iraat ku· 
rumu memurları, evvelki gün 

narha riayet etmiyerel: toptan u. 
g = 33, azami 35 kuruştaı. pera

kendeci esnafa et sattılar. 33 ku-

Arıkan güzel hatıralarla 

Ha.arif VekAl-:öndcn ayrılırken 
af1ll sandalya)'l ~ha genç bir 
arkadaşına tcrkedi) or. Onun 

ruşa mezbahada alınan et, dük
balefi 1920 denbcıi >ani milli 
bilkti.metln kurulu~mı<ları itiha- kanlara 35 kuru:;a mal olur. 1 • 2 

rea 17' ncl Maarif VeklU olan kuruş ta içyağı ve fire masrafı 
Hasan Ali Yücelcllr. ayrılırsa 36 • 31 kuru~a çıkar. Bu 

Huan Ali Yiicel haletlerlnln 
vasati bir hesapla muktmılnrm
da birer sene kaldıkları bir ma
kama ayak atru•ken onun istik· 
rarlı, devamlı bir kült.. 'aall-
7etlnln rehberi ve ku.ı.. · am 
olmas~ı temenni etmek bir va
zi'fedlr. 

Gene; Maarif Veklll umdukla
rmıızı ba.54r~,ak blr(ok vasıfla· 
rı baı. bulunmaktadır. 

vaziyette perakendeci kasap, eti 

na:h fiyatı olan 36 kuruşa ver
miye mecbur kalır ki, bunun da 

doğru olmadığı meydandadır. Ku 
romun eti narhtan fazlaya satma

sına sebep, İ&tanbuldan hayvan 
alması ve bu hayvanları satı§ fi
yatından fazlaya mal etu:eai.dir. 

Kurumun piyasaya ıılzım ola
bilmesi için, doğrudan doğruya 

Anadoludan ve müstahaillerden 
B"H Ali kültür sedyesi üs- istanbulun ihtiyac:ıru karplaya-

tün. " memlekette maarif me-
selelerini nazari bakımdan sen- cak derecede hayvan getirtmesi 
tetik bir şekilde görebllen mab- lizmıdır. Bunu da perakendecile

re toptan ve perakende iatediği 

fi: ata satabilir. O :.man, hem 
müstahsil, hem binlerce ldfiyi ge
çin:iiren Istanbul 'kasaplan, hem 

de halk himaye edilmiı olur. 

---------·;Yeni Kapah durak yerleri ne vakit 
köy okulları 

yapılacak 
Kıı çoktan geldi; lu§la beraber de yine tehrin büyük ve 

bir türlü halledilemiyen ihtiyaçlarından biri daha meydana 
çıknııt oluyor. 

Bilhassa Fatih, Beyazıt EminönU, Taksim gibi rüzgarla
ra açık tramvay durak yerlerinde üstil kapalı bir bekleme ye· 
rinin şimdiye kadar yapılamaması cidden garip hadiseler<len
dir. Buralarda ve ayak üstü tipi, kar, yağmur altında dakika· 
!arca tramvay beklemeğe mecbur kalan vatandaşların halini 
tahmin etmek, her halde pe'k o kacmr müşkül olmasa gerek
tir; buna rağmen yukarı.da söylediğimiz yerler hala bir çatı

ya sahip olamanuş; ve çoluk çocuk kışın meşakkatini orada 
karşıla!ll.aya mahkum bir vaziyette bırak-lmıştır. Yeni Beledi
ye reisinden her gün sayısız dilekler yapddrğını görUyornz; 
bile-meyiz şehirde oturan, bir yerden başka bir yere tramvay
la gidip gelen vatanda!lartn bundan daha mübrem bir ihtiyaç· 
lan ola bilsin. .• 

Nafianın ve yeni Be diye reisinin bu işe nazan dikkati

ni çekerken, içerlerin.de biçare çoluk çocuğun da bulunduğu 

bu vaziyetten şehirlileri ya'km bir zamanda kurtarmalarrn• 
temenni edem, 

Kültür Direktörü Dün 
Çekmeceye Gitti 

KUltür direktörü Bay Tevfik 
Kut, belediye reis muavini Rauf 
ve ilk tedrisat müfettişlerinden 
lz.zet Uçak dün Çekmeceden baş 
hyarak Çatıllca kaza.sına kadar 
köy okullarmm vaziyetlerini gör 
mek üzere bir tetkik gezis i yap
mışı ardır. 

Bu yıJ yeniden in~asına baş -
lanan yeni köy okulları da göz
dE:n geçirilecek, yapılan inşaat 

t~tkik edilecektir. Bu arada köy
lerin okul vaziyeti de tesbit edi· 
lecektir. 

Okullarda Tatil 
Yılbaşı münasebetile okullar 

bugUnden itibaren sah gtlnU ak
şamına kadar tatil edilmişlerdir. 
Derslere çarşamba sabahı baş! 

lanacaktır. 
On beş gUndenberi devam e • 

den yoklamalar da dün tamam • ------- - -------------· -- lanmıştır. 

Lik maçlan 1 77 Yaşında bir Kız San'at Enstitüsü 
•hf • Nişantaşmda kurulmasına ka-

. Son karar yüzünden 1 ıya r rar verilen kız sanat enstitüsU 

B iU k b k 1 d A 1 J • d için bulunan bina, belediye ta -
ug n U mUse a a ar an teı er çın e Yanarak rafından kuıtur direktörlilğüne 
bazılarmm yapllamıya- Kül Oldu devredilecektir. Yeni enstitU ya· 

a
""' I Evvelki g~ce .tsey&.Zltta 77 yaş- kında faaliyete başlayacaktır. 

c gı sam ıyor 1ar da b ' ~-- k öım ın ı.r awuu ya~a uş· Sömeatr Tatili 
Futbol lik m.aç1a.nna bugt1n de 

devam edilecek, fakat bugUn mu 
sabakası olan sekiz klüpten han· 

gisinin maça iştirak edeceği ve 

hangilerin.in - on bir oyuncuyu 

bir araya getiremem.ek ytızUıı· 

den - sahaya çıkmıyacağı bel· 
li değildir. 

Bugün yapılacak kartılaema

larda Beykoz - Fener maçı m11· 

hakkak ki olacaktır ve hiçbir 

eleman kaybetmfyen Iı'enere kar 

tur. 
Üniversite sömestr tatilin1n ya 

kmlaşması müna.sebetile muhte
lif fa.kUltelerdeki talebeler sö-

Hidiscnin kurbanı ihtiyar Cam 
cıali mahallesi Külhan sokağı ı S 
numarada oturan Rusçuklu Ha· 

dır • mestr tatiliııi geçirmek il.zere ge 
san • 

Hasan marangozluk yapmakta ziler hazırlamaktadır. 
ilk olarak Orta Avrupa mem· 

iken bir sene evvel felç hastalığı- . . . 
- k i b' ha leketlerme Hukuk fakilltesı ta -na ugrayara f yapamaz ır - . 

1 
•1_;. bir •-x. d rafından bir gezı hazırlanmıştır. 

e 1--s• a .... ıre e oturmağa . Bu gezi için bakanlık llzım ge-
batiamıtW:: len m~ad,eyi verm.igtir. 

Hasan dun alqam odasında ya· Bundan başka bir kısan tale • 
tarken elinde <: ı ğara ile uyumut. · 00 de ınudağa kayak sporlan 
ateş yorgana sirayet ederek tu· yapmak üzere çıkacaklardır. 

«ıut flkir adamlanndan biridir. 
Unlversite tahıdll ve onu takip 
~ rteııUlerdekl tlkrl meşgale
SW.l.A 'fil ~tntlf kısmını terbl7e
nln 808yal cephesi ve felsefi fa· 
aU1etler teşkil etmiştir. Dfğ'er 

taraftan o, -:ekirdekten 7etişme 
bir maarifçldir. 

ş1 Beykozlular çift bir kadro tuşmu~tur. 
Adalar Tarif esi Mefluç ihtiyar kendisini kurta-

ile oynıyacaklardır. Bu vaziye - f ba 1 

Çocuk Mecmuaları 

Denizbank Adalar tarifesini de- ramamış, eryat etmeğe § amış. 
tin tabü neticesi olarak da kuv· fakat etraftan yeti~inceye kadar 

ğıştirmiş, köprüden 20.15 te kal- veUi rakiplerine 'l kl · yenı eoe er- yanmıı, CSlmUştilr. 
kan posta 20,45 e alınm:ştır. dlr· 

Basan Ali son yirmi sene için· 
de her turlü mektep biin) esin· 
de yer aldığı gibi. mektebe alt 
her türlü işin lçln<le de kcndi
ıırlne bir movld buldu. Hoca, 
midür, müfettiş sıfatlyle mna
rilin bütün lclare kademelerini 
gördü. Umuın mlidür sıra~iyle 

m"l..-tcı> meselelerini dn.ha şc
m~ıttk bir şekilde kuşhakışı 

Büyükadadan son posta olarak Taksim sahasmm biricik mll • Tedavülden Kaldırılan 
ı:;,ıs te kalkan vapur da 18,50 de sabakasmı yapacak Vefa • Top- Paralar 

ilkokul çocukları için cıkarıl • 
makta olan çocuk mecmuaların· 
dan bazılarının tertip bakımın· 
dan büyük noksanlan ihtiva et· 
tiği görüldüğü için bunların kon 
troldan geçirilmesine lüzum ha· 
sıl olmuştur. 

kalkacaktır. kapı takımlarının da ne §ekilde Nikel bir kuruşluklarla bronz 
)'ÜZ para ve b::ş 'kuruşluklar dün

den itibaren tedavülden kaldırıl· 

Pazar gilnlerl son vapur 20,45, 

18,45 te kalkan posta 19tl5, 17,20 

de kalkan posta da 17 ,30 a alın-

mütalca etti. Maarifin merkez· mıştır. 

de ve hariçte çalışan persönelinl 
J'Akmdan tanıdı. 

Halkevi Kitap Sergisi 
Bu itibarla Hasan Ali Maarif 

Beyoğlu halkevi tarafından her 
\rekAletine mesleğin sırlarını 
bilen bir ınsan sıfatiyle ayak a- yıl tertip edilen kitap sergisi bu 
tıyor. Bu, omm WU\ ntrakıyetl yıl da hazırlanm ı olduğundan 
için nasıl bir garnnti ise iş bl-1 bugün saat 16 da açılcıa töreni 
len. imkAnları hesap e-tlcn bir yapılacaktır. 
Jnsanın da kumanda me\ kilne 
girmesi meslek mcnsup!arı ıçin 
bir memmuıl)et sebcblıllr. lş 

bllme7en lnsauln. c:alışnıımın ne 
bazln '67 oldatuuu bilenler lçln 
bu nokta geıw;ekten bir mcmnu
llfyet noktandır. 

Sergi.de 1938 yılında çıkrruş 

bi..tün kitaplar te§hir ed:ıeccktir. 

Bir Yankesici Mahkfun 
Oldu 

Naci adınJa sabıkalı bir yanke
sici evvelki ıUn Tahtakalede Be
kir ile Hamza adında iki arkada-

çıkacakları tamamen meçhuldür. 

Vefa dört, beş oyuncusundan 

mahrumdur. Halbuki daima za • 
yıf olan Topkapı ise bugün bUs· 

bUtiln kuvvetsiz bir haldedir. 

Hatt! takım çıkaramıyacak bir 

vazfyetts Topkapılıla.rm bu mü

sabakada hWriııen mağlQp adde· 
dlleceklert de sanılır. 

mıştır. 

Bankalar ve mal sandıklan al
makta devam edeceklerdir. 

iktisat MUşavere Heyeti 
Belediye iktıaat müpvere he

yeti yamı toplanarak tehrin ek
mek işlerini esaslı surette hallet
mek için icabeden tedbirleri ala
caktır. 

Müşavere heyeti el--neğln ucu 
)atılması meselesi ile beraber ka
litesinin de tesbitinl temin edecek 

Şeref stadında yapılacak olan 
tstanbul6por - Hilal ve Beşik· 

taş - Süleymaniye maçlarında, 

hemen bütiln oyuncula~nı kny
beden san siyahlıların da saha· 
ya çıkmıyacaklan, eğer bir "on 
bir,, kurabilirlerse bunun da mu. tir. 

tekait oyunculari.ian olacağına 

1 
şüphe yoktur. Hilillilerin vazi • 

Bakanlık. gerek ilk ve gerek· 
se orta tahsil cocuklan lçin bir 
komfoyon tnrafın::lan muayyen 
zamanlarda intişar etmek Uz.e
re bir mecmua da hazırıaoıayı 

düşünmektedir. 

-.o-

Deniz Müatetarlığı 
Deniz müstetarı Sadullah Gü

neyin münhal mebusluklardan bi 
rine namzet gösterilmesi üzerine 
mUsteşarlığın kaldınlacağı habe
ri ortaya atılmıştır. 

Bu takdirde müsteşarlık itleri· 
nin Denlzbank umum müdürlüğü 
teşkilAtına verileceği de söylen
mektedir. · 

Limanda 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

\__..; 

y -
E~ 

GONON 
AKİSLERİ 

Birinci Gün 
B U1'UN okuyucJarnnın, AA 

7enı yılını tebrtl ede
rim. YegAne dileğim, U3D un 
herkes l<,,'iu bir sulh ve rdab yı· 
Jı ulma~ıdu·. t>eğe 

Tiirkiye bllfUl sulh içinde bn~end. 
luııuyor. Gel~ek on iki af ıc•n·.r: · 
fuı<la. del let adamlarımızın bu~or 

.... . 
Htılhu, biitiin dünyaya örpek hiz.>ierÇı 
metini görebilecek derececle ~lııza 
mlıı ve ı.ııil·eh:li eı;aslar iizeı·indoCrnak 
devanı ettireceğine şiinhe yok·· ki 
tur. ge 

t elli 
Tiirklyentn refahı da gltt~ke&. B • u 

ort ıyor. JOSD yı1mda bu refah°'8, ö 
daha, dahi\ büyüyüp seniı;leaae-ı bfr· 
sln1 dJle.riın. 

*•• 
Yeni Siirt namzedi 

··ı .. 
o. H. Partisinin yeni JDfl~~ 

namzetleri. geniı, haJk taba~ b 
huı ara.-.uuJu çok taıunııu" ldm·nnı 
tıelerd!r. Jı;zcüınle ISiil't n~tı 
Naki Bekıucn, bütün bir yeni 0~ 
neslin taıudığı illin stnıasu!JI'\ ha 
~akl llekwen bu mem.leketA\fta 
binlerce talebe yeUştiı·nıi!'itir.B"'8 se 
hlnl("r~·e talebe arasında kendl\ i 
simlcn l\.lMYA okuyanlarda91.r0 
hlri de bon olmakh:>;uo ha...;ebiô. A 
le, eski faziletli hocamın deJ'l!lı ta. 
eımasınd.a toık ı;ık kullandıtı blrfe 
si>zü kendi hayatına tatbik etı:de 
menin sırası geldiğine kanllJD. rn 

Hocam Naki. ders esnaıııına.l!re 
sık sık "DEGtL Mİ?" derdi. & in 

Bu "DEGll~ ~11'!" suali, ~u a 
ka tiil'lu olmasınu imkan göril~a 
lcmeyen ilmi hakikatler karşı·~lti 
ımıda cluı'tlklayaıı bazı arkaAlaf-l 
larmııza, o hakikatin başka tür- g 
lil olmru;ma lmkAn bulurunadı_>gra 

t a 
iını hatırlatmak için soruluyor i . 

ibi dl. . " 
1 

K 7 tme 
Ve hoea.mız Naki, durm.akll•\ . 

zrn söylerdi: DFJGtı. Mİ? DJll- ~1• 
GtL Mİ? DEôlL 1'11? l 

1 

rsle 
Şimdi kendisini Büyük PartlnlDM:Ue 
gözde bir mebus namzedi oıa.,._sle 

ı-nk ~·örürl .. en, bazı lıayati hakiıı b 
katlerin de baı;ıku türHi olmmıııtızi 
na lmk!hı holunmndığını hnttr-t 
latmnk knhilinden dlyecejtiz:kl'ttıa 
O U.\HAH JUYMETLI \'E FA'1ı 
Zll,ETIJI otR tNSANIN MtU.un 
(JBT VEli.tl,J,tGtNE I..AYlKı.t 
G()Rf'L!\fl~SlNDEN OOGRl' VEbiy 
TABU BİR ŞEY OLAl\lAZJJl ! 

DEGlL Hl? 

*** 
Konservatuvar 

"Okuyucularımızdan 

imzasına: Hakkınız var. M•Jb 
lAğa yapıyorlar. Blz, konservıa-!bl 
tuvarın içinin ıslahını lstedlk.\ııd 
Onlar dışuıda lı.rnr ettller. )ıfU·~at 
bıılAğa yapmak lstemes"ler. an-\n 
larlardı ki, biz konservatu \ ara\rd' 
değll, binasına - Uc defa dabaYi 
tekrar edellm: Binasına: Bına-a.sı 
sına! Bina.sınai - muhallfis."-Ki 
Peyuml Hala l 

yeti 1se aynen rakipleri gibidir. 1 D J n k ü ha va 1 
Beşi.ktq - SWeyman.1ye maçı- _ 

na gelince; birinci haftanın en .__. _ _.. --------ıın arasından geçerken Bekire ha

füçe çarpmı§t:r. n.ı.ühlm karşılaşması bu olacak - Hava yurdun büUln bölııelerlnde 
Bu çarpış ile Bekirin cebinden · tır. Lik maçlan tık devresinde kapalı ve yaAışlı geçml~, rilıRArl:ır, 

13 gümliş lirasını çal:nıJ, fakat 2 _ 2 berabere kalan bu takım· Trakyada ~imnll, Doilu Anndoluıln 

(Karadeniz -16 Karadenlzel, (İz· 
mir - 11 bmire), (Uğur - 9.:m iz. 
mite), (Trak - 9 ~tudaııyu.)11), ('lay
yar - 9 lmroza) knlkacaklır, 

Uu kon~eı~atuvar htkAyesf de:<1 
iki tnrn.flı ıdcUaları.ıı yeknaıiak• 
lık \'e ınad• bakımından şu udtnd 
cümlede biilAsa edilebilecek blrL 
hale geldi: "Benıtn oğlum blnah. 
okur.. Döner döııer. ı:eııe o- be 
kur ... •• 

Bir le'Jha .ev 
şarki, diger bölRclerde umumiyetle 

kaçarken yakalanmıştır. lardan Beşiktaş bugün, talebe cenubi islikaıncllen orıa kuvvetle, 
Yankesici ikinci sulh <.eza mah- olduğu Jçin, Faruk, Rifat ve Os· Karadeniz ,.e Ege denizinde km·vel-

kemesinde 7 ay hapse mahkUtn 1 1. W• i kta 1 llce esmişlir. 
edilm:ştir. man, as cer ıgın yapma o an htanbuldn hava kapalı ve ya!ıışh. 

meşhur HüsnUsUnden mahrum· 24 sanı zarfındaki yaAışın metre mu· 
dur. Bilhassa Hak.kının yokluğu rabb:ıın:ı bıraktıAı su miktarı 13.l> kl-

GELECEK VAPURLAR 

(Anknra - 12.30 Karadenlzctcn), 
(l\turakıız - 13.35 MuıJııııyııılıın), 
(Trnk - 20.15 MudanyulluııJ gele
cektir. 

Her yib>itrn kendine göre btr'öYl 
yoğurt yeyfşi vardır, derler. S-. 

Yeni Maarif V~U yalnız bir 
mesleğin sır~ ~endi ufku 1-
ctnde keşfe\mlt Yd bö7lece ka
palı bir Alemde kalmıt bir ilim 
ad,j,mJ değildir. O, parlAm ·r to
dAt Partinin bilJ'ftk idare mer
keslndekt hlZJJ\ tl riyle politik 
faaliyet ha 'ı:kında dört sene sü
ren bir staj devreıd de geçirmiş
tir. Nazar! blh;tslnl, meslek) tcc 
rtıbelerinJ, pra ik faııll7ettnl hl 
rlblrlylc l\h--nkll bir mrett.e iş
letmesini ~ok tyi bilen Hasan 
A.ltnın kült:ir hayamııızda çok D 1 t S • 11 · · losram olarak ölçülnıilştür. ev e ermayesı e sıyah beyazlılar için tela.fısı Ril A . 1 1 ~ 1,.ede 1 - 9 -------------.• zg r şımn c en, ,,nn , 

Kurulan Muesseseler imkansız bir boşluk olacaktır. \metre h1ıla e~miştlr. Saat 14 d~-hn-

zı ,Jn()()nl,11.r da yılbaşını t:ıöyJe l s. 
geçiriyorlar: Sağlaıu bir takJJll 1. 

gen.;ler. kanlarını aldırarak. ıU 
ÇJn cephesinde yaralanan .Jap0n de 
Mkerlerine gönrle • .fyort,.r. Jla
zı1an da. yftzlertnden yaraı.n· ıa 
mış n...qkerı.re &şl•nmak üzere o. 
ken:li derilertncten ,oztiP ,an-

faydalı eıııE"rler bıraka.caimdan 

hiç şfaphe etmJyonım. 

SADI\İ ERTEM 

. . k ı va tazyiki i505 milimelre idi. Cuhu· 
Devlet ~~mayesı ~le u:ulan Buna mukabil SUleymarJye net en yiiksek güneşte 2ı.2t ııölgede 

iktısadi mucsseselerın teftiş ve 1 ya!nız kalec!Blni deği§tirecektir. j s.o ve en diişük 6.3 santigrat J<ayde ARD,\H AN - Buradaki hartkttl d 1 1 \ 

15 Yıl Evvel Bugiln 

mütakab..,lne ait kanun dün.den Takımdaki Şişlili Dlran, Her~ 'dilrnlılir. 
Serseri Torpil itibuen tatbike baılanmı§tır. ive Marta.yanın bilyUk gayretleri 

lö , •. / er yor ar ••• 
ar:da llanak nnhiyelfinc/tn ' r '"" • ı ' 
Ut ıamaml'n ot bin nıifusl11 /ılr ka· Ve hana kalırsa 1m bal cep- l 

Xaradenirde, Botua yakın bir Bu kanun mucib:nce millt ban- I merkez muhacim Danişln da teh 
yerde Elmas Tayba mevkande bir kalarm idaresindeki firketler, ya- likelt eutlertle SWeymaniyenln 
ıerseal torpil görillmUt. imhası rmdan itibaren idarelerini denet- lbu ma.çı kazanması çok kuvvet· 
için icabeden tedbirler alnumftır. miye baıhyacatdarctır. 'll bir ihtimal dahlUndedtr.' 

- --------. ---- rluenin ya.rrsr htırap olmu,, kırk iki he gcl'ldekUertn1n de ce!Jhed• ;e 

ALEMDAR SiNEMASI köy de /imara uğramıştır. Nı1fuı ıa- t!övftşenlerle beraber kaıı döJla ti 
iKi FiLM 1 ulalı 140 6li1, 3! yaralıdır. 2 blnklıl mclerl demek oıuror. ıe 

mua'1enele muhtaç bir halde uardım 1 ~ ı 
- 'A ynaroz Kaduıı beklemektedir. 11nnor.r ••·m..-



3-VAKIT 1 IKINCIKANUN 1939 

Y erıi kitaplar: son haberler GörUp dUşUndUkçe -
Edebiyat tarihi 

dersleri 
Eski bir Fransız Nazınna göre 

ltalyanın Cibutiye taar-

Yeni Yll 
Yazan: H. Süha Gezgin 

En uzun gecelerden >eni bir 
yıla geçtik. Hem calgı çağanak 

.\Agtb Sırrı Levend'Jn son eseri i<,:lnde. Gazetelerde, mecmualar
da eski 'c yeni seneli başka, 

başka gösteren resimler 1·ar. 
Geçmiş, gü<;müş bir ihti3ar; ge-

mUoasebetlle dllıtıoceler 

ruz etmek ihtimali v:ar 
Fransız Başvekili bugün 

Tunusa gidiyor 

Yazan: Refik Ahmet Sevengil 
len, körpe bir <lelikanlı gibi ta· 
san·ur ediliyor. beğerli edibimiz Agah Sırrı 

~enıd. büyük bir işle meşgul
.r: Türk edebiyatının tarihini 
&ıyor. 

.~rçi yaptığı işin şimdiki 
brası bir mektep kitabı 
olmaktır; öyle bir mektep ki· 
.• ki dört büyük ciltten vUcu-

gelmektedir ve her cilt üç 
t elli, dört yüz. büyük sahife
• Bugünkü ders proçamlan

göre de bu dört büyük cilt
birincisi lisenin onuncu sı

nıda, öteki üç cilt te on bi
ci sınıfında okutulacaktır. Bu 
betaizlik, ,ilk bakışta müelli -
ölçüsüz hareket ettiği hissi
uıl edebilir; fakat hakikat· 

bu lise müfredat program-
.biıızm istenildiği kadar iyi 

p edilmemiş olduğunu açık 
ortaya koyan bir harekettir; 

·, hakikaten liselerimizin son 
!ftaki edebiyat programı bir 

senesi içine sığdmlmasma 
\ imkan olmıyan geniş bir 

oyu ihtiva etmektedir; nite
·ıı Agah Sırrı Levend, bu kıs· 

tam üç büyük cilt tahsis et-
fe mecbur olmuştur. 

ebiyat tedrisatı programla
ın bozukluğu yalnız böyle 
redatın sınıflara. taksim şek 

e inhisar etmiyor; onun ~çin 
u ayrı bir mesele olarak ko

ak ve elden geldiği kadar 
.teltilmesine çalışmak borç -. . 
lg!h Sırrı Levend, mektep 
>gramlarile mukayyet olmıya
t ayrıca "Türk Edebiyatı Ta
.i,, isimli bir eser yazıp neş
:mek tasavYurunda olduğu i
-~ ıimdi cilt cilt ~ıkmakta o -
l kitabına "Edebiyat Tarihi 
rsleri,, adını vermiştir . 

Uellif "Edebiyat Tarihi 
:"lr11leri., serisinin planını çizer
ıı birinci cildi başlangıçtan 

imata kadarki eski edebi-
nnıza ayırmış, Tanzimattan 

'ınanımıza. kadarki yeni cdebi
~ı da Uç cilt olarak yazrnağı 

nmüştil. Bu Uç cilt Tanzi-
t edebiyatı, Serveti Fünun E
bfyatı ve bugünkü edebiyatı -
z Unvanlarını taşıyacaktı; böy 
!e dört cilt tamamlanmış ola
lifr. 
Sqlangıçtan Tanzimata ka
~ olan eski edebiyata ait kı
n dört beş sene evvel intişar 

· ·, geçen sene Tanzimat E
blyatı kısmı çıktı, son aylar 
.ınde de "Serveti FUnun Ede
vatı,, cildi intiıar saha.sına 
)nuldu. Mücllüin bir an evvel 
İrdüncü cildi de çıkararak se
yi tamamlamağa muvaffak ol· 
asını dileriz • 
Kitabın öteki ciltlerinden in· 
tarı sıralarında yine bu sütun
tda bahsetmiştim; şiındi önü-

t 

Uzde bulunan üçUncü cildi hak 
i!ldaki düşüncelerimi de aşağı
l kaydediyorum: 
l Edebiyat tarihi medeni!et. ~-
1 hinin bir safhası oldugu ıçın 
bette aiya.st ve içtimai tarih 
ekoru içinde tetkik ve mütalea 
;\ilmek iktiza eder. Agah Sırrı 
ıevend de böyle yapmıştır ve 
~yle yaptığına da iyi etmiştir. 
Bu eşası aldıktan sonra ikin
aliım olarak edebiyat tarihini 

'I. b\iyük şahsiyetlerin, yahut 
ı\lyUk eserlerin etrafında tetkik 
deotkti; muharrirleri esas ola-
1.k 'lıP onlar hakkında ezbere, 

1 

iahst indf, ferdt mfil~hazalar 
na.hSltlU hükUmler vermek artık 
lmt llayılmıyan bir usuldür. O -
\un i~ndir ki .Agah Sırrı Le
ıend Ce bu yola gitmemiştir, e
tebiya\ tarihini edebt nevilerin 
.eklmuıu etrafın.da tetkik etme
t\ terch etmiştir; ancak edebi 
levileri ve bu nevilerdeki eser· 
eri teWk ederken onları vilcu • 

da getiren muharrirlerle de ala· 
kadar olacağmıız tabiidir. Müel
lif de bu lüzum ve zaruretlerle 
alakadar olduğu edebi şahsiyet
leri bitaraf bir görüşle tetkik e· 
derek onların sanatları ve kıy

metleri hakkındaki düşünceleri -
ni söylemiştir • 

Ancak bu düşünceleri vesika· 
!andırmak, daha doğrusu şahıs
lar hakkındaki hükümlerinin 
mesnedlerini hemen okuyucu
nun gözleri önüne sermek için 
bu sanatkarların eserlerinden de 
bol bol örnekler vermiştir. Bu 
örneklerin içinde geçen Arap ve 
Farisi sözlerinin manalarını sa
hüe 'altlarına yazmak usulü de 
hem eserin manasını anlamak, 
hem de talebeye fazla kelime 
öğretmek noktalarından iyi ve 
faydalıdır. 

Müellif, Fecriati hareketini 
Serveti Fünun Edebiyatının de
vamı şeklinde gösteriyor; doğ -
rudur; Serveti Fünun devrinde 
yetişip de o edebi mektebin dı
şında kalan Hüseyin Rahmi, Ah
met Rasim ve Mehmet Emini 
elbette milli edebiyatımızın mü
beşşirleri saymak iktiza eder; 
Agi.h Sırrı Levend, bu suretle 
hareket etmiş olmakla da büyük 
bir isabet göstermiştir. 

Kitap, baştan sonuna kadar 
titiz bir itina ve sahibini hayli 
yormuş olduğunda şüphe olmı -
yan büyük bir emek mahsulü· 
dür ve edebiyat kUtüphanemiz 
için bir kazançtır. Böyle değer
li bir eser vücuda getiren değer
li muharriri samimiyetle tebrik 
etmek, ilme, ilmt mesaiye karşr 
bir hürmet borcudur. 

Kusursuz denilecek kadar 
mükemmel bir etüd ortaya koy
muş olan müellif, edebiyat mu -
allimidir, sınıf ta takrir ettiği 

derslerin notlarını toplıyara.k bu 
eserine esas yapmıştır; her hal
de bundan çıkmıı olduğunda. 
şüphe olmıyan bir kUçUk eksiği 
de işaret etmeden geçmiyelim: 
Bazı sanatk~rların doğuş, ölüş 
tarihleri, babalarının isimleri 
kaydedilmemiştir. Bunlar sınıfta 
ders takrir edilirken unutulmuş 
olabilir, fakat kita.p yazılırken 
tamamlanm.alr idi. Eserler ve e
debi neviler esM olarak alınmış
tır ama, o serleri vücuda geti -
renlerle de alakadar olmak mec
buriyeti bulunduğuna. göre, bu 
alakayı tam ve kim.il bir 11uret
tc göstermek icap eder. 

Hüseyin Siyret Özsever ki bU
tün Servetifünun edebiyatının 

en lirik şairidir, bu olgun hisli 
aşık hakkında kitapta. ayrılmış 

olan kısım da pek cUzidir ve bU
yük sanatkarın ehemmiyctile as 
la mütenasip değildir. 

Hüseyin Rahmi Gürpınarm e
serleri hakkında.ki mütalealar 
da benim eahst düşüncelerime 

uygun gelmedi, fakat ben üsta
dın en yakın hürmetkar ve pres
tişkan olduğum için bu bahis
te belki de bitaraf sayılmıyaca
ğmı; çünkü benim rUyet za\Tiye
me naza.ra."l. üstadımın, her ese
ri mutlaka. c.;ok güzeldir, tamdır 
ve mükemmeldir. Eserinden ön,.. 
ce şahsma bağlı olduğum Hüse
yin Rahmiyi ben münakaşa ede· 
mem. 

Tevfik Fikretin dinsizliği bah-

Clbutlye takviye kıt'al•rı g6oderUdl 
Faris, 31 (A.A.) - Matbuat zerter'e gitmek üzere vapura bi- ğu ehemmiyete i§arıeft etmektedir-

tefsirleri,: necek ve sabahleyin saat 3 te ora- ler, 
İtalyan istekleri hakkında eski ya varacaktır. Nüfusu Fransan aı iki misli c-

nazırlardan Senatör Lemeri, Le Ba§vekile yalnız ka1emimahsus lan Almanyaya kar'ı koymak için 
Jour gazetesinde yazdığı bir ya- müdürü B. Chapier refakat ede- Fransarun muhtaç olduğu asker 
zıda ltalyanlarm Cibutiye taarruz cektir. ve amele harp hallnde bu mınta-

Bir yılda iki kat bir hale ge
tirdiğimiz za1·nllı zamanın karı-

m üstüınüzdo ta~ıclığmuzı hJ~ 

diişsnnıedcıı, hu resimleri > apı· 
yor, bnsıyonız. Ben, bu resim
lerde insan g-aflrtinin acı hlr 
örneğini gürür gibi ol ıı) onun. 

Yeni yıl, hangi 1aşt:ı bir ıııe
\'lnç, hnn:ı,isinclc kara hab:?rcUr? 

Öml'ii, bir çıkışla bir inişten i
hnı·et sayal'lar. Biz, hadi çıkış 

yerine yükseliş diyelim. İnsan 

kaçına kadar çıJ\fl,r?.. Du bün• 
ihtimalini derpiş etmektedir. kalardan gelecekt!". B. Daladye, 

Muharrir diyor ki: ITALYAN MECMUASININ yarın Tunusa milli müdafaa na- yeye, ruha, )fü;-ayı~a, refah 1e-
Bu faraziye ne ka.dar delice gö YAZDIKLARI zırı sı:!atiyle Fransanın impara- yahut yok.sulluğa gore değişir, 

zükürse gözüksün üzerinde dur- torluğunun tamarc.iyetini müdafaa durur. Otuzunda öyle gen('}er 
mak icabeder. Koroma, 31 (A.A.), Relazioni ctmeğe ve Italyaıva arazi terkin- gördüm, ki elllsindeldler onlıı-

Lcmery, böyle bir vaziyetin 1nternationali mecmuası, Tunus den ve müstemti!kelerin.de her- rm yanında <1cliknnlı kalırlar. 
derhal icabettirdiği ani ihtiyat ile Cibutinin doğrudan doğruya hangi hukuki bir imtiyaz bahşın- Takma dişli genç kızlar bili. 
tedbirlerini gözden geçirdikten italyaya ilhakıru istemekte ve sul dan imtina etmejğe karar vermiş rhn, ki kırklık bir ha.zan mey· 
sonra şu suretle devam ediycr: hün menfaatine olarak Akdeniz- olduğunu beyan ·ve teyit için git- ,·nsı, onların yanında turfanda 

Bu ihtiyatlara müvazi olarak, deki siyasi vaziyetin değişmesi la- mektcdir. ;;oncalnrın tadile kokusunu \O• 

bütün sahalarda reaksiyonumu- zımgeldiğini iddia etmektedir. C1BUT1Y'E ASKER rir. 
zen ani ve tam olacağını açık bir Tunusun İtalyanın hayatı için GöNDIERiLDl 
surette göstermek için biç bir ge- lazım olduğunu, halbuki Fransa Marsilya, 31 ;(A.A.) - Bir Se- Geçen l Jl ,.e gelen ~ ıl, bunla-

. ·h 1 t ı· · B lk' d b · · b' hı::k' . ti.· a ··b t'd ki F rm hepsi için elbet ayni şey de-yı ı ma e meme ıyız. e ı e u ıçın ır " ımıyet ve pres J me- negal tabu -u ı u ı e ransız .. . . 
lok vakitsiz bir telaş addedile- selesin.den ibaret bulunduğunu garnizonlarını tı1kviye etmek üze-· gıldır, 
c;:ktir. Fakat bugünkü dünyada, kaydetmektedir. re bu sabah "Sphinx,, ve "Chan- Ama, dün gece, hepsi elelc, 
vaktinde azimli davranılmadığm- Bu mecmuaya göre, Tunus me tilly,, vapurlar-ı:na konulmuştur. güğüs göğüse idiler. Cazbandın 
dan dolayı ekseriya pişman olu- selesi yeni bir Avrupa vücude ge- GlDEN ASKERLERE NUTUK nikel 10 ı>iı'in~ panltılan ctr:ı.· 
nur. tirmekte olan ve icabe<lerae, he- Marsllya, 31 (A.A.) - On be- tında pervnneleşerek dönü3or· 

nüz şüphe edenlerin zihinlerini şlncl askeri mıntaka kumanda- lar, şarap 1·e şnmpanyn istimi 
BAŞVEKİL TUNUSA BUGÜN bilfiil altüst edecek olan ihtilalci nı General OlU"y, bugUn Cibutl- ile yorgunluklarını destekllyor-

G1D1YOR Roma - Berlin mihverinin tesanüt ye hareket edfen Senagal l~ı taa- lardı. 

Faris, 31 (A.'A.) .-- 3. Daladye, 
Pazar günü .sabahleyin saat 10 da 
Toulon'a gidecek ve saat 2:30 da 
l'oulon'a vasıl olacaktır. Mumai
leyh, orada derhal Foch zırhlısı
na binerek Ajac:cio(Kor:;ika) ya 
hareket edecek ve Pazartesi günü 
oraya varacaktır. 

Başvekil, saat 10 da Bastia'ya 
gitmek üzere tekrar gemiye bine
cek ve saat 14,30 da oraya vasıl 
olacaktır, 

B. Dala.dye, akşama doğru Bi-

ve tamamiyetinin yeni bir delilini tının subayla.:rına hitaben söy
teşkil etmektedir. ledlği nutukta, ezcUmle <'cınlş-

Cibuti hakkında da mecmua, Ur k1: 
ltal•eşistanın en iyi limanmm !mparatorfuğumuzun t·,sisl n
Fransada kalmasının tecviz: edile- de müstemleke ordusunt ,n I o-

Yağmurlu, bulanık bir sabah 
b~hLrken e,-lerine döndüler, 

Supelerln ağırlıği7Ie mldclettn'f 
gaz bombasma benzettikleri i-

miyeceğini kaydetmektedir. IUnU bUtUn dünya blllr. Il ı n ı.- çin fena uyudular. Şim<li do 
enaleyh bUtlfn dUnya blllr 1.ı 0 ·1 yüzlerini buruştura buruştura 

DALADYE TUNUSA NlÇlN ufak tehlike anında m•mlc!.e-.. soda Ye gazoz içiyorlar. Genç-
GiDiYOR? tin davetine derhal lcab•' ~cı~- l " - ere uymak gayretiyle tepinmiş· 

Faris, 31 (A.A.) - Relazioni cektlr. Fransa da pekA.lft bili-
tnternationali mecmuasının maka 
lesi hakkında mütalealar serde
den siyasi mahafil, Şimalt Afrika 
ile Tunusun Fransa için haiz oldu 

yor ki, Fransız topraklarını mU 
dafaa, olan yazlfenlzi yapmayn 
her an hazrrsınız. Sizlere ttıma-
dımız vardır. 

lerdi. Şimdi bellerinde, nyak· 
larmcla sızılar , ·ar; şak.aklan 

zonklayor. Ada.leleri peltelcr 
mlştlr. Bunların hangi sebcplo 

Balkanlarla Türkiye arasmda 
hava postalari kuruluyor 

yeni yıllarım kntlulayalım? Bir 
Bu tş içlin diğer beynelmilel yeni ı-;enenin, oınuz.lnl'ına ı,:ıg 

hava nakUyat şirketlerinin de gibi diiştiiğünii gördiikten soıı
ı·a, tebl'ik, alay manasına gcl

mUracaat edecekleri zannolun-
mez mi'? ... 

maktadır. 

Anlaşma takdirinde bunların 

muayyen hudut kapılarından 

geçmek Ye muayyen gU:zergt\h

lar takip etmek suretiyle yol· 
cularını .garpta İstanbul, ce
ııupta. Adana, şarkta da Vana 
getirebilmeleri mUmklln ola
caktır. 

Sonra bu yıl ba.~ı da Allah aş· 
kma kimin yıl başısıdır'? 1sanın 
mı? .. İnsanlığın mı? .. Ben, iki· 
sine de alışamadım gitti. Bir alman şirketi Hükumete 

müracaat etti 
Ankara, 31 (A.A.) - Haber mıyacak ve vekA.let herhangi 

aldığımıza. göre, Berlln • Bel- bir şirket lle de buna mümasil 
grat hava seferlerini yapmakta bir anlaşma yapabilecektir. 

olan Alman Luff Hansa hava. .-------ırmmm---··----------
nakUyat şirketi bu seferlerini 
tstanbula kadar temdit etmek 
için h UkO.metlmize bir teklifte 
bulunmuş.tur. 

:Mukabil bir teklif projesi ha
zırlamış olan Nafıa. Vek!letl 
mU:zakerata girişmek Uzere ıa-
1Ah1yettar murahhaslarını gön
dermesini şirkete blldlrecektlr. 
Bir anlaşmaya. varılırsa önU
mllzdekl ilk.bahar içinde lstan
bulun Balkan ve '.Avrupa mer
kezleriyle hava. irtibatı tekrar 
temin edilmiş olacaktır. 

Bu şirketle yapılacak anlaş
ma bir inhisar mahiyetinde ol-

Günlerin peşinden: 
~---1111111111u........_,.,. ...... ,_ .. __ "'•nnııııı11nııt111t11'"'ınuwt 

Geçmiş ve gelecek 
· Insanlarm }Jir kısmı daha. ziyade geçmişi, bir kısmı 

geleceği düşünürl~. lstikbalde ümitleri olmıyanlann mazi
de teselli aramalarını tabi! bulmalıdır. 

Merhum şair Ahmet Haşim bir şiirinde: 

Bize bir zevki tahattur Joal.dı 
Bu sönen, gölgelenen dünyada· 

Demişti. Nasıl ki eski bir Türk şairi de: 

Gcçmi§ olur ki Myali cihan 'değer . 
Mısraı ile geÇmişe olan bağlılığını terennüm etmiştir. 
Fakat ayni zamanda eair olan me~hur İran filozofu 

Ömer Hayyam bu fikirde değildir. O rubailerinden birinde 

Şişman şişman duurlanla 
•lııran yeni tak1·imlerin telli du· 
,·aklan, sırma.dan bir bar per· 
desi gibi kalkıyor. Bana ö1Ie 
geliyor, ki insanlar hep birlik· 
te bu perdenin altından geçerek 
hayat sahnesine çıkıyorlar ... 

Yeni yılı şuna buna tebrik et· 
mektcnse, milletimiz için uğur
hı olmasını, bizi yeni başarıla· 
ra, başka başka manevi zafer
lere eriştirmeslni dilemeği da
ha uygun buluyorum. 

Irak E•~lsi 
Cumhurreisimize veda etti 

sinde muharriri garip bir telAş değildir. En koyu im.an ve he
v.e he~ec~ içinde buldum.: ~e~- yecan merhalelerinden geçtikten 
fık Fıkretı seven, onun dmsızlı- sonra hayatın sonunda derin 
ğini ilan eden şiirleri karşısında. bir boşluk bula,n şair dinsizlikte 
da bi~ türlü b~na i~timal. ver- l samimt idi. Bunu söylemekten 
me.k, ın~ak ıstemıye~ bır ha- ine çıkar? Niçin çeki.Mlim? Bu, 
letı ruhıye do~~um ~ih sı:n Fikretin kıymetini eksiltecek 
Levend, bana oyle geldı ki, Fil<- birşey değildir kJ... 
retin dinsiz olmasmt istemiyor . 
Bence bu iltizam, edebiyat ta
rihçisinin bitaraflığma uygun 

şöyle diyor: 
- Madem ki bu dUnya.nm gidişini istediğin gibi çevir-

mek senin elinde değildir; yıldızların hareketlerine bakarak 
istikbal hakkında. ahk~ çıkarmağa ne lüzum var? Ben 
hayatta oldukça. iki güne asla ehemmiyet vermem: Biri geç· 
miş, öteki gelecek!,, 

Bu sözlerden herbirinin kendine göre bir ktyıneti var
dır. Fakat asıl hayat adamı geçmişten ıibret alır; gelecek 
için bugünden çalışır. 

Ankara, 31 (A.A.) - Irak da
hiliye nazırlığına tayini üzerine 
memleketimizden ayrılacak o
lan Irak elçisi B. Naci Şevket, 
dün saat 16 da Reisicumhur ta
rafından kabul buyrularak ve
danamesint takdim etmiştir. 

-0-

Elektrik fabrikasında 
Bir kişi öldA 

Denizli, 31 (A.A.) - Belediye 
elektrik santralında vukubulan 
bir kaza netlcesliıde bir kl9l nı
m Uş ve Uç kişi yaralanmıştır. 

Refik Ahmed SEVENGIL 
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Şehirden gizlice çıkan atlı Beh
ramın mektubunu götürüyordu 
Bekram fazla ısrar edemedi, HükUm-

kat httktımdar bundaı da kork 
muş. Onun güvendiği lir tak 
ecnebiler de sizi cekenedlklw 
için hükümdarı bUabU111n k17dt 

mışlar. Size yakında muhafı 
kamaııdanı Gökboğa tt yüz at 
lI tle gelecek ve başkımıı.nda 
olduğunuz hakkında bl' fermari--ııllıııf 

verecektir.. Bu bir ıuzaktlt. 
Beraber yola ~ıkınca v~a daha 

dar da Gökboğayı hakh buluyordu evvel ilk fırsatta sizi öldUrecekOn altı 
yerinizi BUrran'a verecektir: çıkan 

Koynunda. buna dair Nr fennsuz b 

-54 - Yalnız ummak yetmez. E- na olacağmı biliyorsun, değil - Hürmllzanrn Araplarla bir
leşeceği hakkındaki haberin 
yllzde yüz dolru olduğunu söy
leyemeyiz. Doğru olsa bile bu 
adamı ortadan kaldırmaktansa 
kendi tarafımıza çekmek ve ka
zanmak daha bayırlı olur. Bu· 
nun için bana kalırsa onun baş
vezlr yapıldığına dair de bir fer 
man yazılıp bana verilsin. On· 
ce onu gösteririm. Kabul eder
se beraber gelir~z. Kabul et
mezse ikinci fermandaki emri 

raya varmış olması felmlr;t k~ man daha vardır. Blrtnct fer edilip - ter lş meydana çıkanıa pek fe· mir laylaştıracaktrr. manr \erdikleri ?:aman atdanm~luğun 

n· ·-·· -=-··-····--·-·-·:r.··-----···ı ,-Gö~ü~en:Ok~~~~Sti;i;~·~·~--
1.m .. :w ... m==-=:=·--- "' 11 a::rm ... -umawwamacw!! 

' 

- Evet ... 
- O halde? .• 
- Yalnız bir tanesinin bu işi 

her halde yapacağına şUphem 

yoktur. Zaten hükümdarımıza 
da en sadık olduğu gibi, en ce-

- Bunun lcln iki gtın çoktur. yıp llstUnU aratırsanız dedlkll!lda p 
Böyle şeyler o kadar çabuk du· rtmln doğruluğunu görecekslrtarm 
ynlur kt ..• Yarın her halde git- nl B b d bO Uk btr olnzı.ma 

11 1 
ı. en ura a y 

me Y m ve her şey blr an evvel du topla.yorum. Ahoramazdan~§it P 

lstanbulun imarı hakkında bazı 
düşünceler 

l sur ve akıllı olan da odur. 

bitmeIIdfr. aayeainde pek yakında ,A.rapla\sinin 

Behram fazla ısrar edemedi. gene geldikleri çöle sureceıYlnıt du 
HUkUmdar da GOkboğayr haklı şUphe etmeyiniz. Kıymetli yairin dü 

Amerikanın bugün en mcdem 
tehirlerinden biri olan Fladelfiya 
bir vakitler yanmıştı. Muazzam 
bir ee"et kül yığını haline gd
miı, o samanın en büyük binala
mıda, konaklannda ve köşklerin
de müsterih yqıyan yüzbinlerle 
inaaııdan hatıl bir kaçı bu enkaz 
yığını karşısında başını sokacak 
bir dam bulamamışlardı. Felaket 
'büyüktü, bunun önüne geçilmiş 

olmak için alınması lazım gelen 
tedbirlere insan zekasının kafi 
gelemiyeceği iddia olunuyordu. 
Fladelfiya ve aakinleri harap bir 
haldeydi. Bu harabiye duçar olan 
tehirle şehirliler karşısı.1da ise 
bütün Amerika büyük bir teessür 
ve ıstırap içinde bulunuyordu. 

Harabe derhal mamur bir hale 
&etirilmeli idL Serveti mahvolan 
Fladelfiyalı ogünkü feci halinden 
kurtulmalı, daha zengin ve mü
reffeh yaşamalıydı. Nasıl? İane 

vermekle ve bu ianelerle şehri ye
niden inşa etmekle mi, hayır; ma
k. ve mülkü yanan, servet namına 
elinde hiç bir ftyi kalouyan Fla· 
delfiyalının izzetinehin3 doku
narak onu büilbütün harap etmek
te bir mana yc-ktu; bunun için 
çok parlak netice verecek bir pro 
je meydana getirildi. HükOmet, 
muhtaç olanlara ikraz teklinde 
yardımda bulunacak ve yanık 

arsası üzerinde kaşaneler kurula
<.ağı zaman eline geçecek para ile 
devlete olan borcunu ödeyecekti. 

Bu nasıl olacaktı; diye sorula
cak suale cevap vermeden, başka 
tartlar dahilinde meydana gelen 
ikinci bir hadiseden bahsi faydalı 
buluyorum. 

O kadar ço'k: uzak değil .. Gali
ba 1917 yahut 1918 de ... Umumt 
harp, Almanya ve müttefikleri ile 

muhasrmlan olan İtilaf Devletle
ri Avrupa cephelerinde SJkışmış 

vaziyetteler. Harbi idare eden ka
falar, gözlerini Avrupadan başka 
yerlere çevir:yorlar ve coğrafi va
ziyeti itibariyle birçok siyasi ihti
raslara sahne .elan topraklar üze· 
rlndeki harp sahnelerirıi tetkik 
ediyorlar. Balkar~rda ~L.basmı 

h•vetler, henüz kuvvetli mô?vziler
de değillerdir. 

Bir tarafı da harbi:ı uzaması do
layrsiyle endişe izharına başla

mıştır. Bir taşla iki kuşu bir.den 
avlamak kararını veren Alman 
erkhıharbiyesi bu sahnede hare· 
kete geçmiştir; Makedon yada top 
lanan Dü...cli ttilfiliye ordularını 
denize dökmek için hazırlıklar ya
pılmaktadır. Düşman burada de
nize do1cülürse, hcın bir müttefik 
tatmin edilecek, hem orada işgal 
edilen kuvvetler diğer harp sahne 
!erin.de işe yarayacaktır. 

Selaniğin iıgali için Almanların 
aldıkları bu tertibattan haberdar 
olan İtilaf Devletleri kumandan
lığı müdafaanın müşkül olacağım 

hesap ederek lüzumlu gördüğü 
tertibatı almışlar ve ilk iprette, 
Selaniğe girecek crdulannı bann· 
dıracak bir yer, iaşelerine yaraya
cak bir tane buğday ve en idi ih
tiyaçlarını temin edecek herhangi 
bir madde bulamaİnalan için şeh
ri yakmağa karar vermi§tir. Seli
niğe karşı, Alman tarruzunun baş 
lamasından bir gün evvel Fransız· 
lar Verdümde faaliyete geçmişler
dir. Bu faaliyetin inkiıafmı endi
ıe ile kar§ılayaıı Almanların, Se· 
liniğe taarruz kararını deği§tinne 
!erinden bihaber olan Fransızlar 

şehirde çıkan yanğınrn önünü al
mak için bomba ile harekete geç
mişlerdir. Bu hareket. Sel!niği, 

- Kimdir? 
- Gökboğa!.. 

, - Gökboğa mı? Fakat o be
nim muhafız kumanılanımdır. 

- Olsun, sekiz on günde dö
nüp gelir. Askerlerin hepsini 
götürecek değil ya ... 

Ertonga burada kalrr ve o· 
nun yerini tutacağı 
dlr. 

şliphesiz· 

HUkUmdar bu meselenin bir 
defa da Gökboğa ile konuşul

ması IA.zrmgeldlğlni söyledi, He
men haber yollandı ve geldiği 
zaman anlatıldı. HUkUmdar 
Behramrn o kadar tesiri altında 
kalmıştı ki onun fikrini kendi 
fikri imiş gibi Ilerl sUrUyordu. 
Gökboğa bilhassa tehlikeli iş

lerde çekingenlik gösteren bir 
adam olmadığı için hiç itiraz et· 
medl. Yalnız fikrini de açıkça 
söyledi: 

Feladelfiya kadar değilse de ona 
yakın bir felaket karşısında bu
lundurmuş, taarruzun tehiri maliı 
matı birkaç yüz bin nüfuslu koca 
şehri tamamiyle kül ve enkaz yı
ğını haline getirmekten kurtar
mıştır. Kurtarılan kısmı şehir. ha 
rici ve şehrin şimal kısmıdır. 'Mer 
kezde tat taş üstüne kalmamı§, 
ticaret evleri, çarıı ve pazarlar, 
kesif bir halk tabakası tarafından 
meskun mahalleler, hak ile yek
san olmuştur. 

Bugün, Selinik de Fladelfiya 
gibi Balkanların en mamur ve en 
modern bir şehri halin~ gelmittir. 
Yangının verdiği zararlar kapan
mıı,yanaıı yerlerde muazzam apar 
tımanlar belirmiş ve Selanik be
lediyesi bunun için ayrıca büyük 

yerine getiririm. 
Bu çok gUzel bir fikirdi. '0-

çUncU Yczdlcerd hemen kabul 
etti. Behramm yUzllne dikkat 
edenler bu fikri hoş görmediği· 
ni hemen anlarlardı. Bunu o da 
sezmiş olmalı ki kendisini ça
buk toparladı: 

-Çok gUzel! Çok gUzel! Böy· 
lelikle HUrmUzanın gerçekten 
bize sadık olup olmadığı da an· 
Jaı;ıılmrş olur. 

Diyen hUkUmdarı tasdikte 
gecikmedi. 

lkl ferman hazırlandı ve ikin· ı 
el fermanın çok gizli tutulması 
kararlaştr. 

Gökboğa hemen o gUn Uç yUz 

buluyordu. dımlarınızr beklerim. .Ahoranatl 
O gün şehirden gizlice çıkan mazda slıl korusun ve Ehriınlı ile 

bir atlı Behramın şu mektubu- nJn tuza.kları boşa çıksın!" lrluğun 
nu Hilrmilzana götUrilyordu: ~ onun 

, Ertesi gtın Gökooğa 11c y'C'" 
'BUyUk prens ve bUyttk doa- atımın başında Medaytn.den çıfnde b 

tum HUrmllzan; sizin Araplarla tı ve cenuba doğru dört na\a .;vıetıe 
anlaşarak birleşeceğinize dair zaltla tr. Saltıkla Korac da be~~e~ 
bir takım haberler halk arasın· ş b 

1 
Ert buyu 

da dolaşıyor. Ben buna ihtimal rabertnde u unuyordu. 
0ının sa 

veremedim. İmparatora ııe ka- ga onu şehrin birkaç saatlik Yiu- 0 

dar sadık olduğunuzu, mertlik rlne kadar uğurlayarak g-e,Bu d 

ve zekAnrzı takdir ederim. Fa- (Devamı ..,.}sa edi 

------------~--------------~~----~----~----~ .. au 
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atlı alarak yola çıkmak istedi. ll••••••••••••••lliiı•••••ı••••f 
Fakat Behram: 

- tkl gUn sonra! 
Dedi. 
- Nl~ln? 

- HUrmUzanın başvezlr ya.· 

Bugün SAKARYA sinemasında 
Senenin görülmcmit büyük filmlerinin birincisi 

ve parlak yıldız !RENE DUNNE'nun temsili 
olan 

Ç 8 LG D N BAIKl~E pıldığı ve bunu bildirmek Uze
re adam gönderileceği henUz 
halk arasında iyice yayılmamıŞ-1 

tır. Bu haborJn senden ônco o- il•••••••••lllİİll•••••••llll 

1 Nt'fls - Oilzel - Şahane ve Emsalsiz Bir ftllm: 

SENORiTA 
JEANETTE MACDONALD-NELSON EDDY 

1 
lngilizce orijil-1 aiishaa 

iPEK 
Orijinal Şarkılarla Fnm•ızca nüshuı 

MELEK 
bir yük altına girmemiştir. 1 

Si.nemaJanndıa birden gö.terilmelcted.ir. Her iki a~da proırama .ilive olarak: 

Nasıl sualinin cevabı yarına 

kaldığı için azu karilerimin beni 
mazur ıörmelerinl rica ederim. 

KEF. 

1 

Ankarada BUyilk Koruıtayın Açılışı 
Dlmat: Filmlerin uzunluğu do1ayııiyle bugün her iki ıinemada 

Saat 12.30 - 2.15 - 4.30 - 6.30 ve 9 dadır. Saat 12.30 dan 2.15 e 'kadar tenzilatlı biief verilir. 

- · - --- - - - - - - T f lA.mi 
- Defol buradan kaltak! döndü. Groşinik;-bvrak bir kahkaha~gil 

Karamazof Kardeşler 
Gro§inika, öptü. Genç ku elini çek

medl Yüreği çarpıyordu. Son sözlerin
den tekrar ümitlenmişti. Canı gözlerin· 
de ona bakıyor, misafirini hep o eski 
halinde görür gibi oluyordu. Yeni bir 
ümit panltııı içinde ''Galiba pek idare· 
siz!,. diye düşündü. 

- Ne ayıp ı Ne ayıp 1 Siziıı eibi kiti- atarak uzaklaıtı. Katerina bir sinir 11~1 
zadeler mahalle çocukları gibi böyle betine tutulmuıtu. Herkes başına li§ilt~ı 
kirli sözler söylememelidirler l tü. Titremeler zavallıyı zangır zangurord. 

Katerina kendinden geçmiş bir bal- sarsıyordu. BilyUk teyzesi: İş 

Yazan: Dostoyevski 

--.-. ...... _ ~eYI~: Hakkı Stlbı C~la ..,54 

- Ben mi tizi utandıracağım? .• Ni
çin? Ah beni ne kadar yanlı1 anlryor-
9Ul1UZI 

- Galiba alll yanılan sizsiniz, sev
cili matmazel. .. Size göründüğümden 

de ben, daha fenayım .. Fena kalpliyim, 
her aklıma geleni yaparım.. Mesela şu 
ı:avallı Dimitriyi sırf alay etmek için 
kendime bağlamııtım. 

- Belki an:ıa, timdi onu kurtaracak· 
ınnu: •• Çoktanberi bir başkuını sevdiği
nizi, yakında bu sevgilinizle evlenece
finizi ıöyliyerelc kurtaracakıınız ..• Ba
na bunu vaadettiniz. 

- Yoo •.. Melek matmezel. Ben, böy
le bir ıey vaadetmedim... Siı: kendiniz 
bunları sayıp do1cü;ıorsunuz. 

Groşinika bu sözlerden sonra yine o 
eski masum, şen, sakin edasiyel: 

- Ne fena mahluk olduğumu gardü
nüz mü? .. Çarsabuk değitiverlycrum. 

n·ru evvel 9ize bir şeyler vaadetmiş
tim. Şimdi de kendi kendime : 

- Ya Mitya, tekrar hoşuma ıitmeğe 
baıt .. rıa? ·~ 

DiyofUQl. Çiinkü bir kere tam bir sa
at ondan hoşlanmrıtun. Belki eve gi· 
dince, onu dizimin dibinden ayırmıya
cağım. Görüyorsunuz, a benim ipim ile 
kuyuya inmek zorJ 

Katerin 1vanovna, pşkın: 
- Biraz evvel büsbütün bqka türlü 

konuşuyordunuz 1 
Diye mırıldandı. 
- Evet, haldıımrz, ama ben de pek 

yufka yürekliyim .. Dimitriyi görünce, 
benim için çektiklerini, yaptığı fedakar 
lıklan hatırlarsam, it nereye varır? 

- Böyle bir §ey beklemiyordum ... 
- Oh matmazel, bana nisbetle ne asil 

ve ne iyi bir kalbiniz var. Benim ahll
kımdaki acaipliği görünce beni artık 
ıevmiyeccksiniz. Şimdi melek matma
zel bana elinizi, güzel elinizi veriniz, 
ben de cnu öpeceğim. Siz üç kere öp
müştünüz. Ödetmemiz için üç yüz kere 
öpmekliğim gerek ... Takdirde vana si
z"n esiriniz olur, bütün istediklerinizi 
yaparım. Şimdi verin bana güzel ellerl
nizi melek yaratrlı1lr. eki hanım. 

:Bu sırada Grotinib güzel eli dudak
larına götUriiyor, fakat değdirip değ

dirmediği belli olınıyordu. Birdenbire 
düşünüycr gibi durdu. En tatlı ıeıiyle: 

- Biliyor musuntu meleğim, de.eli. 
hesabı benim yapmama rağmen elinizi 
öpmiyeceğim 1 

Katcrin titredi: 
- Canınız nuıl isterse... F6at, bu 

hallere sebep ne? Ne oluyorsunuz? 
- Şunu unutmayınu: ... Siz benim e

limi öptünüz; fakat ben sizinkini öp
medim. 

Kaltağın gözleri parlıyor ve kirpik
lerini oynatmadan Katerinayı süzüyor
du. 

Nasıl feci bir §ekilde aldatıldığını 

anlamağa başlayan zavallı masum kız, 
hızla kalktı: 

- Hayasız! dedi. 
Groıinika hiç acele etmeden doğrul

du ve: 
- Gidip Mityaya, ellerimi öptü&ü

nüaü: fakat benim böyle bir şeye te· 
neı:zUl etmediğimi söyliyeceğim. Hadi· 
ıe .onu kim bilir ne kadar güldürecek. 

Dedi. 

de yüzü alev alev: - Ben, sana söylemiştim, inaıuna ,11ırt 
- Def ol buradan utılrk lı:u ı kaltağa diye ..• Bunlan een bilmezsin leld 
Diye haykırdı. Hiç bu tUrlü ma.'lıl\Utlarla anlaşmağJatle 
- Satılık ... Evet ama gllzelim, .ız de kalkışılır mz? Hem bu, onların da eJu. • 

bir ıece genç bir adamın evine vilcu- kötüsü imiı diyorlar... Zaten ıen heprılır' 
k di b"ld' . .d . ~ dunuzla parayı değiımek için gitmi§ti- en ı ığıne gı ersın... lu. 

niz •.• Hadi hadi, bilyilklük satmayın, Katcrin: 

ben hepıini biliyorum. - Diti kaplanmış :ıneğcr... Ah Ali 
Katerina, bir çığlık koyverdi ve kı- yo~, nlsln beni tuttup .• Onu ayağımııılD 

zrn üstilne atılmağa davrandı. Fakat altında eJ:ecektim. rak 
Aliyo~ onu kucaklayıp durdurdu: gtı 

ı _ Cellidın kırbaciyle mevdan da~-b'-
- Yerinizden kımıldamayın, ona ce- " .,- ...-

vap vermeyin. •• Kendili~inden çıkıp gi- ğ~,:llyıktı~o I.. d v nu 
der l IU'yoıa. pıy• ogru yakla~9tc1U..pe 

Çıtlığı duyan kadmlar koşup gelmiı- Xaterin tvanovna, ellerini kavu§tu• bir 

lerdi .. 
Groşinika şalını alarak: 
- ı,te ıidiyorum ..• Dedi; Aliyoıa. 

cüzel delikanlı, hadi beni &ötür. 
Aliyoşa: 

- Çabuk gidiniz Allah aılanı.ıa 1 
Diye yalvardL . 
- AliyO§a, badi ıil•elim. ıe~ sana 

yolda pek ho§lanacaiın ıeyler ıöyliye
ceğim ... Bu komedyayı da mrf senin i· 
çin, aeni görmek için oynadım.. Gel, 
gel çok tatlı dakikalar yaıatacağım aa
ııa ! .. 

Aliyoşa, utancından ona arkasını 

rarak söylendi: bal 

- Aman Alta.hım, ya o, ya DimitrltoD 
nasıl bu kadar alçalarak, o uğursuz hl-b · 
diseyi bu kaltağa anlattı? .• Her ıeyi bi~ yet 
liyor... Aleksi, kardeşiıılı: aJ.çağr!l biri 
imit ı.. iç 

Aliyop, bir ıeyler ,söyteınek lttedi; da 
fakat konupmadı. Kalbi aıkı§ty()r, içi- ya 
ne f enalılı: geliycı:du. re 

- Yalvannm size Aleksi, §itısdi gi- sıl 
diniz, yarrn, yann k,bnuşuruz. Ne hal

de oldu&umu g5rüyorsunuz .• 

(Devuaı ..., l el 
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O ışarıdan panayırın gürül. \ Bu yüzük kendi parmağındaki 
tüsü geliyordu. Bir oyun- yüzüğün ayni idi. Bunlar esasen 

cak pavyonunun üzerinde şu rek.. bir çift yüzüktü ve ikisi de 
lam vardı: Ceyms Karster'in Mısır mücev _ 

"Madam Lostra: Aşk. izdivaç, beratı kolleksiyonundandı. 
para i§leri hakkında haber ve. Ceyms, gümüş üzerine bir yeşil 
rir, fala bakar, ilmi usullerle hıı. taş yüzüğü herhangi diğer bir nL 
yımuzu, ahldkımzı söyıer.,, kah yüzüğüne tercih ederdi. 

El falına bakan kadın, sadece, Madam Lastra gözlerini biraz 
bir masa, iki sa.ru:ialya, bir de te- kaldırarak karşısındakinin yüzü. 
lefon bulunan o küçük odasında ne baktı.Zihninde şüphelerini kuv 
oturmuş, dışarıdan gelen gürül vetlendirecek deliller arıyordu. 

tüleri ve kahkahaları dinliyordu. Saçlar altın.sarısı: Ceyms'in i -
Bu sesler ona senelerce evvelki kinci karısı da sarışın bir kadın. 
böyle bir yortu arifesini hatırla- dı. Otuz iki, ctuz üç yaşında ka
tıyordu. O gün acele ile eline ba- dar var .. . Tamam! Felisiti Kars. 
vulunu almış, evden dışarı fırla_ tcrs'ti bu! 
mıştı. Kadın ha.la ağzını açıp bir ke-

Anna Karsters, yani bugünkü lime söylememişti. Madam Las -
ismi ile Madam Lastra yaptığı o tra yavaş yavaş: 
deliliği hatırlıyarak acı acı gü- - Vaktile tiyatroda çalışmış • 
lümsedi. Otuz yaşlarında, siyah smız, fakat şimdi sahne hayatm
saçlı. tatlı kahverengi gözlü gü.. dan çekilmiş bulunuyorsunuz. de. 
zel bir kadındı. Başının üzerin.. di. 
den siyah bir örtü atmıştı. Boy_ Felisiti başını sallıyarak tas • 
nunda ucuna antika bir gümüş u. dik etti. 
zerine oturtulmuş yeşil bir taş - Bundan .. dokuz sene evv..!l 
sarkan bir zincir vardı. evlenmişsiniz .. 

Madam Lastra içinde daima Kadın tekrar başını salladı ve 
tekrar eden bir ses duyuyordu: . falcrnm seneleri bu kadar sara -

- Deli! deli! hatle tayin etmesine hiç te şaş • 
Ccyıns Karsters ile evlendiği kınlık göstermedi. Yalnız: 

zaman geçim kaygısı nedir bil- - Benimle, bir başkasını unut. 
miyordu. Onun için, ufak tefek mak için evlenmişti, dedi. 
şeylere, meselA kocasının dalgm.. Şimdi Madam Lastra· karşısın 
lıklarına, nezaket kaidelerine ria. <lakinin kim olduğ· unu tamamile 
yet etmeyişine sinirlenmişti. anla~. hiç şüphesi kalmamış . 

Ceyrruı de kansı istediği için tı. Bu kadın, eski kocasının, ken
razı olmuş ve boşanmışlardı. Ay_ disinden sonra evlendiği kadın • 
rılmadan evvel: dı. 

- Ben boşanmak istemiyorum, Şimdi odada kendisini en faz. 
fakat madem ki sen istiyor, bo. !a"hissettiren Ceyms'ti. Sanki gel 
şamrız, de~işti. . . . miş, üzerinde o eskiden giydiği 

Ceyrruı bır sene sonra Felısıtı elbiselerile, ikisinin arasına dikil 
Din ile evlenmişti. Resimlerine mişti; gözlerini Üzerlerinden a . 
bakılırsa, sarışın, ince, uzun boy- yrrmıyor, dudaklarında müsteh. 
lu. şık bir kadınd! bu. Bütün ga. zi bir tebessümle duruyordu. 
zcteler bu izdivaçtan "meşhur es- Madam La tr k d 
k . M t · i .. h s a. a ının avu _ 

ı ısır arılı eserler mute assı. cundakı· b. . . . v •

1 b. . . . . ır çızgıyı parmagı ı e 
sı ır aktrısle evlenilı,. dıye balı. işaret ed k. 

t . 1 <l ere . se mış er i. . 
- Mesut olacaksınız, dedı. 

*** • - Mesudum esasen. 

1 çeri biri giriyordu. Ma" 
dam L t b ··rt·· .. .. - Hayatınıza ,talihin, bu dün-as ra aşo usunu d 

s~ sıkı örttü, kollarını masaya Y~ ~ P_ek nadir görülen iyi tesL 
d!Yıyarak öne doğru iğildi ve rı hakım. Bunu, bir çok defalar 
kaşlarını çatarak gözlerini masa.. tecrübe :tmiş olacaksınız. 
mn üzerine dikti. - Dogru. 

Ziyaretçi, diğerlerinde görül _ ~u söz!e:i. ~öylerk~~ . kadının 
memiş derecede yavaş yavaş içe- sesı yarı ışıtılır, yarı ışıtılmez bir 
· · · mırıltı h 1. d ·a· rı gırdı. Halbuki şimdiye kadar a ın e 1 ı. 

Madam Lastra'ya fal baktırma _ - Yalnız. bugün bir sıkıntı i-
ya gelenler ekseriya sinirli sinir- çindesiniz. Bu da, talihin karşını. 
li içeri girerlerdi. Esasen endişe. za müşkül meseleler çıkarmasm
de oldukları içindir ki bazı şey_ dan ibaret. Siz de biliyorsunuz 
ler öğrenmek isterlerdi. ki. talihin cilvesine kimse karşı 

- Akşamlar hayrolsun. Buy _ koyamaz .. 
run oturun. Madam Lastra birdenbire dur. 

Madam Lastra masanın karşı du. Az kalsın Ceyms'tcn bahse_ 
tarar'rnclaki sandalyayı gösterdi. decck, kendisinin kim olduğunu 
Masanın üzerindeki elektrik lam meydana vuracaktı. 
bası o tarafa doğru çevrilmişti. Felisiti Karsters yavaş bir ses. 
Kadın siyahlar giymişti. Soluk le: 

Evkaf uyuyor mu• 
Binlerce Lira Kıymetin
de Tarihi Eşya Kayıpla

ra Karışmış 
Divanyoluna çıkan cadde üze

rinde, Halk Partisi binasının kar 
şrsında apartımanlar arasına sı

kışmış bir türbe göze çarpar: 
Mahmut Nedim Paşa türbesi.. 
Paslanmış demir parmaklıklı 

bir kapıdan harabeye dönmüş 

bir bahçeye geçilmek suretile 
girilen türbenin arkasında ayrı
ca küçük bir kulübe vardır. Bu
rada yaşlı bir bayan oturur . 

Bayana soruyorsunuz: 
- Bu türbenin bekçisi misi -

niz? 

- Hayır!. Tarçin adında biri, 
paşanın emektarlarından ımış, 

burada oturmak için bana mü· 
saatle etti; sekiz senedir oturu
yorum .. 

Türbenin içine bakıyorsunuz, 

tamtakır, dert duvar bir oda .. 
Gerçi bu manzara insana hay· 

ret vermez. Fakat bir müddet 
evveline kadar bu dört duvar o· 
danın içinde kırk elli bin lira 
tahmin edilen çok kıymetli ve 
eşsiz eşyaların bulunduğu düşü· 

nülürse, hayret etmemek de 
mümkün olmaz. 

- Peki bunlar ne oldu, nere
ye gitti? 

Diyeceksiniz. 

İşte bu cidden üze::-inde durula 
cak bir meseledir. Türbenin için
de çok nadide ve kıymetli yaz
ma kuranlar, fildişi işlemeli rah 
leler, eski türlü ve asarıatikadan 
şallar. levhalar varmış. Şimdi 
duvarlarda levhaların yalnız iz
leri görülüyor. 

Daha garibi, Mahmut Nedim 
Paşa ile karısının mezarları ü· 
zerindeki kıymetli tahtadan ol · 
duğu için sandukalar da sökül· 
mü.ş, kubbedeki avize indirihniş, 
kurşun borular kopanlmış!. 

Bayan Emine: 
- Bunlar diyor, paşanın ak -

rabalarından biri tarafından a -
lındı. Tarçin anahtarı onlara ver 
di.. 

Fakat şöyle bir rivayet daha 
var: Türbeden alınan eşya, a
lanların değil, türbeyi yaptıran, 
bin altın vakıf para veren baş
ka \'arislerinmiş. Hatta bir müd
det evvel türbeden çıkarılan eş
yaları da bu varisler oraya koy
muşlar! 

Fakat asıl üzerinde durulma -
sı lazrmgelen cihet bunlar de
ğildir. Türbe, bir müddet önce, 
Mahmut Nedim Paşanın şahsi· 

yeti maneviyesine tapulanmış 

ve buraya evkaf vaziyet etmiş· 
tir. Şimdi türbeden çıkarılmış 
olan eşyalar da iki defa evkaf 
idaresi tarafından tesbit edilmiş 
bulunuyordu. 

Anlattıklarımızdan çıkan ne
tice şu: Bu tarihi kıymeti haiz 
eşyalar evkafa ve hazineye aitti 
demektir. Evkaf mademki bun
ların müfredatını iki defa tes
bit ederek alakadar olmuş, tür
beye niçin sahip çıkmamış .. Çı· 
karılan tarihi eserlerin listesi 
evkafta bulunduğuna ve bu eş -
yaları çıkaranlar malfım olduğu

na göre e\•kaf idaresinin derhal 
faaliyete geçmesi ve efkarıumu
miyeyi tenvir etmesini bekliyo -
ruz. 

• •• ..ı • '• ı ~ I • r • ı • . . • • 

Rudolf Valantinoya çok benzeyen adam 

'' Fotbol 

P ASTORE" ' 

Kıralı olduktan sonra 
kahramanı olan ltalyan 

beyaz perde 
fotbolcu 

Yazan: Muvakkar Ekrem Talu 

PastorPnin 1ıi7ahara oynadığı takımı (çöme1enr>ılcrden 

soW.an birinci P~tore'dir ). 

Bundan sekiz sene evveldi. 
Romadan kalkan Cenova treni 

yoll uları arasında bulunuyorum. 
Hareket saati epey geç olmakla 
beraber akşam mektepten çıkar 
çıkmaz doğru istasyona gidip va 
gona erkenden yerleştim. Daha 
or'::alık kararmamı§ fakat kışın 
ayazı iyiden iyiye bastırmış ve 
hafif bir yağmur çiseliyordu. 

Futbolle alakadar arkadaşla -

kacı, her dakika espri yapması. 
m seven çok sempatik bir tipti. 
Ismi: Maryo .. 

Biz Maryo ile dehşetli ahbap 
olduk. Zira fransızcayı en iyi o 
biliyordu. Roma.da bir ticaretha
nede çalrşıyormuş. Hali vakti ye
rinde gibi .. Yaşı 33, 34 gösteri. 
yor. Aslen Cenovalı ve dehşetli 
futbol merak!Im .. O da maça gi. 
diyormuş. Tabii hemen kanımız 

rın o kadar hararetle tavsiye et- biribirine kaynayıverdi. Kaç sa.. 
tikleri Roma - Cenova milli kil. attir her istasyonda su aramak
me müsabakasmı görmek için tan canım çıkınıştı. Güzel pa • 
benden başka meraklı yok mu dL ketler içinde hazır ve. soğuk ye. 
ye hayıflanıyordum. Halbuki sa.. mekler var da "alma,, namevcut. 
atlcr ilerledikçe, hatta hareket Hali pür melalimi farkcden Mar. 
zamanı büyük akrebi ve yelkova. yor derhal bagajından bir ~işe 
n. göze çarptıkça bir çok kimse- çıkarıp bana uzattı. Sevincimden 
ler vagonumuzu ve treni istila et- az kaldı çıldıracaktım. Sevgilisi. 
tileı·. nr kavuşan bir aşık tehalükile 

Yerim pencere kenarında idi. şişeyi kucaklayıp mukavva bar
Yanıma bir deniz zabiti, benim dağa bir de boca edeyim ki ne gö 
karsıma genç bir Bayan ve onun · ? reyım ... 
yanma da genç bir adam mükem.. Kı:rmızı şarap değil mi?!.. "Ar
melen yerleştiler. Üç lalyan seya_ pa ektim darı çıktı .. , diye hani 
hat arkadaşım yarım yamalak saçma sapan bir beyit vardır, 
konuşmamdan bir ecnebi olduğu- onun gibi ~n de canım su sanıp, 
mu çok çabuk anlndılar. Fakat şarap çrkmca dehşetli bir hayal 
henüz ne milletten olduğumu öğ- sukutuna uğradım. Fakat yiğitli. 
renememişlerdi. Zabit ben.im kar ğe bir şey sürmek istemediğim_ 
şımda pencere kenarını seçmiş o. den şarabı, zahi: hararet te bas. 
lan karısını bize takdim etti. Ben tırmıştı. birden diktim. Aman Al
de köşemi nezaketen kocasına lahım ! kaloriferlerin Haydarpa • 
vermek istedimse de nazik ada:rı ş:ı trenlerine rahmet okuttura _ 
ısrarla kabul etmedi. cak derecede hızlı yanmasile bir 

llk ara istasyonları gayet az kat daha başıma vuran üzü·"l 
tevakkuf ederek geçiyorduk. Va.. bereket muhakememden 

evvel mideme icrayı tesir etti Je 
kazayı manevi değil. maddi ıztı • 
rapla geçiştird:k. 

Maryo ile konuşurken benim 
ecnebi sporcular ve bu meyanda. 
hassaten ltalyan futbolcüler hak
kındaki bilgiçliğim ! nazarı dik -
katini celbederek bana bir isim ' 
sordu; Pastore? .• Ben bu futbol
cüyü, ne görmüş ve ne de işit .. 
miştim. O bana evvela onu birçok 
methetti, durdu. 

Meazza'dan daha kıymetli ol • 
duğunu fa~at biraz "yaramaz,, 
olduğu için otoriter:' ve disiplinci 
Pozzuya şirin görünmediğini bun 
dan dolayı beynelmilel henüz ol
madığım, fakat fevkalade popu
leı olduğunu etraflıca anlattı. Ve 
e:. sonra da kendisinin küçük kar 
deşi olduğunu söylemez mi? •. 

Ertesi günü stada rahatça gi
rip - Türspor gazetesinin hüvi. 
yet varakasını İtalyada bulundu. 
ğum zamanlar Matbuat bürola.. 
rma tasdik ettirmiş ve bütün sa
halara bila ücret girdiğim gibi 
meç seyahatlerinde de trenlerde 
dehşetli tenzilat gömüştüm -
mutena bir yere oturdum. Ben Ro 
madaki ve Milanodaki maçlarda 
da pek çok kadın seyirci bulun. 
dLğunu farketmiştim. Ama o 
günkü kadın ve tuvalet bolluğu. 
nu tarif edemem. Meğer hikmeti 
varmış! .. Bizim Maryonun bira. 
deri Pastore fevkalade yakışıklı 
bir delikanlı .. Bayanlar bir düzl 
ye: "Forza Pastore !,, diye avıf 
avaz bağırdıkça çocukcağızda kol 
tuklar kabardıkça kabarıyor. Pas 
torede öyle (Orsiler) gibi bir ha.. 
rikulfidelik yok. Fakat talih te 
çok. Yüzü tıpkı tıpkısına ValentL 
noya benziyen bu genç favorile
rinin biryantinleri bozulmad~n 
Roma kalecisi meşhur Masetti'ye 
kafa golün il oturtmaz mı? .. Şaş.. 

trm kaldrm. Ve çok tuhaftır, Pas. 
tore o yıl Meammarun önünde gol 
krallığı tahtına oturdu. Ve son • 
raları sırf reklam olsun diye. Mi. 
lano ve Lazyo takımlarında <la 
yer alıp nihayet a.rtistlikte karar 
k!ldı. 

gon içinde üç hemşeri oldukları - -------- --- ------ -------- 
halde her ağızdan sadır olan mulı 
telif ve ardı gelmiycn suallere 
muttasıl ben muhatap oluyor ve 
kf.h italyanca kah fransızca cc. 
vaplar yetiştiriyordum. 

Evvela Türk olduğuma bir tür
lü inanmak istemediler. Fakat 
bu şüpheleri Amerikalılarınki gi
bi şalvar ve kırmızı festen dola
yı değildi. Nedendi biliyor mu • 
sunuz? Sigara içmediğimden! 

Zira genç ve güzel Bayan da da. 
hil, vagona girdikleri dakikadan.. 
beri hiç nefes almadan fosur fo
sur sigara içtikleri halde benim 

-------- ----- kullanmadığımı görmüşler ve "io 

Vefat 
sono Turko!,, dediğim zaman da 
işte bundan dolayı inanmak iste. 
mcmişlerdi. Onların iddialarına 

göre Türk olup ta tütün kullan. 
mamak bir cürümdü. Evet cürüm 
diyorum. Zira Türk tütününün 
~öhreti oralarda bu kadar kat'i 
olduğunu defatle müşahede et -

Kırmızı - Beyaz T urn'uvası 

Kon~cr\';ıluar !'lckrctcri Salah Cnıı
d:ının Jıir;ıdl'ri YC Steo Tioın:ıno pct· 
rol şirkr:i mcıııurlarınılan Reşid 

Cnnılanın prderi güınriik mulı;ıfoza 

kuın:rn rl:rn l ı 1ı ~:ıhık ayniyat mulı:ı~i
hi nH·~ıılliiğiinılcn miilcknit Emin 
Canılaıı Yefat ctıııişlir. 

benzi ve sarı saçlarının üzerine - Sıkıntı içine düştüm, fakat nul(iinkii pazar günii öğle nam:ııı tim. 

Ilırmızı Beya:: spor mecmuası tarafındaıı tertip edil.eıı gerıç ta· 
lcımlar turnuvasına dün de devam edi.lm:i§tir. Si.H.cı;ma.niYe sa· 
hasmdaki maçlar stadın fazla çamurl u, o1nıası 'YÜZil1ıden tehir e
dilnıi~ Taksim sahasında talcbeleriıı kWplere giromiycccği 'hak-

geniş bir şapka gecirmişti. simdi geçti, dedi. Aksar:ıyılu \'al<le camiinde kılınarak İçlerin.de bahriyeli gayet na -
zik, ağırbaşlı fakat k:ırısı deliş

men bir şeydi. İtalyan erkekleri 
ekFeriya esmer \'e yakışıklı ol • 
dukları halde kadınları akc;a pak 

Bir kelime söylemeden eldiven- Madam Lastra kendisine fal ~Icrkezcfcrıılirle aile kıılırislnnııı::ı 

lerini cıkardı ve sol elini Mada:ıı b:ı.ktırmaya gelenlere karşı olan ıldncılilcccktir. 
Lastra'ya uzattı. Bu elin bir par. vazifesini hatırladı. Onlara daL --------------
mağında eski bir gümüş iizcrine ma iyi şeyler vaadetmek lazım- Evlenme 
yeşil tas bir yüztik vardı. dr. 

Madam Lf\91.rn bu :vüzüğü gö. I - Her Şf'y hallolunaruk, dedi. 
rünre l"in.·te bir ı;ey his~etti, fa., - Her şey hallolundu zaten. 
kat bunu hiç belli etmemeye ca- Bir an ikisi de sustular. Uzak_ 
lı~tı. ' ( Dcnı1m1 11 iı'cir1<') 

• Fenni Mi\t miileahlıillrrinı!rn fl. c:a fakat soğukturlar. Bizim kom 
:\ft>~uı Seh:n il'.' ~-ı.ı~-~1~1 ~ı,·lı~il.::ıı~ın lrartıman arkadaşı ise bilakis 
evlenme lurenı <lun uglc~ ın he} u •lu , l l 1 ·.1· II tt" 

1 . rnmr:ı \"e sansarı sac ı ıuı. n .ı. 
evleıııııe salonuııılu ynpılnıı~lır. kı ı . · 
tarafa :ı;nrıtlctlcr tlılcrlz evvela ben Macara falan bC'nzet. 

• mişlim. Diğer genç te dehşetli şa. 

;,:, -~~A w 

kında verilen karar yüziinden Galatasaray sahaya ftk 'TTW"•tf11ndan 
Çcnbcrlita§ takımı hiilwıcn galip gclrni§lerdir. · 

K.adıköyde; Fcncryılm.az Barl:ohbayı 5 - 1, flaydarp<Lfaıfa,· 
Moda K11rlulu.~ıı 2 _ 1 galip gelmi§ti-r. Boğaziçi Çclikkul~ hük· 
.nen gulip adtlPdilmişlir. 

Şeref sfadwda ise lstanbıılspor Beşiktaşa 2 ,_ 1 ~ıenil,ıi.~tir. 
Yııl.arulaki resimlerde lstanbulspot ve l\'i§anta~ı takımlırı a&-
rüliiyor. 
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Sinema: 

Bir direktör 
Sahtekarltk suçile tevkif edilerek 

mahkemeye verildi 

Ufa'nın yeni yıldızlarından Hilde Krah 
M~hur bir Fransız film şir

ketinin sahibi olan Bernar Na -
tan, sahtekarlıktan dolayı tevkif 
edilmiş ve mahkemeye verilmiş
tir. 

Pate Natan film şirketi ismi 
·ıe meşhur olan bu müesseseden 
,aşka Bernar Natan daha otuz 
iki şirkette hissedardır ve mil
yar franklık bir tröstü (şirketler 
grupunu) temsil etmektedir. 
İtham olunduğu sahtekarlık 400 
milyon franktır . 

Bernar Natan tevkif edildik· 
ten sonra, ikametıg8.h tez.keresi
ne raptolunarak serbest bırakıl· 
masını istemiş, fakat, yapılan 
tahkikatta sabit bir oturduğu 
y~r bulunamadığı için mevkuf 
tutulmasına karar verilmiştir. 

Vaktile dört şato sahibi olan 
Nalanın Pariste oturduğu bina
nın da kendisinin olmadığı, ki· 
ra ile oturduğu anlaşılmıştır. 

Bernar Natan aslen Roman
yalıdır ve cebinde beş para ol
maksızın Fransaya gelmi~. ora· 
da bir müddet çalışmış ve iki 
f'cnc sonra 96 milyon franga Pa
tc Sinema şirketini alarak ken-

d.i b~ma bir müessese kurmuştu 
Bugün anlaşıldığına göre, Na

tanın bu 96 milyon franklık ser 
veti de bir hayalden ibaretmiş. 
Natan, sinema şirketini alırken 
para vermiyor, bunu üzerine 
borç olarak alıyor ve bir şirke
ti kefil gösteriyor. Bu şirket de 
hakikatte mevcut değildir. Fa
kat piyasada sahte olarak hisse 
senetleri bul unmaktadrr. 

Natan, sinema şirketini işle -
tip gelen karla, müessesenin es
ki sahibine borcunu veriyor ve 
artık şirkete lüzum kalmadığı i
çin, piyasadaki hisse senetlerini 
toplıyarak şirketi ortadan kal
dırıyor. 

Bu ispekülasyon işinde Natan 
15 milyon frank kar ediyor. 

Bundan sonra, kurJuğu veya 
ortak olarak iştirak ettiği şir

ketlerin muamelesinde de ayni 
~ekilde sahtekarlık yapmış ve 
bu suretle sahtekarlığın yekfuıu 
400 milyon franga (bizim para· 
mızla 20 - 25 milyon liraya) 
çıkmıştır. 

Bernar Natanla beraber üç 
ortağı daha tevkif edilmiştir. 

Ana, Oğul 

Jon Blondel sinema yıldız'arı arasında çocuğuna ve koca· 
ın::ı. en düşkün, bir yıldmlır. Yine bir yıldız olan Dik Pavel ile 
~ll blllunan Yıldızın resimde görülen çocuğu dört yaşında.ki 

forman Skot, denilebilir ki bu aileyi birbirine bağlayan en bü
yük bağlardan birisidir. 

Hitler 
Yapacaklar1m falcıya 

damşırmış ! 
ıy, başı hediye • • 

rı~ iZ 
Yeni sene münasebetiyle, her 

yıl olduğu gibi, yine "me~hur,, fal 
cılar veya, biraz daha "ilmi,, tabi
ri ile, yıldız alimleri, müneccim
ler, önümüzdeki günlerin nasıl ge 

çeceğine dair tahminlerde bulu
nuyorlar. Bu arada, Avrupada, si

yasetehakim bazı devlet adamları 
hakkında da tahminler ileri sürü
lüyor, yapacakları §eyler veya 
başlanna gelecek hadiselere dair 

"haberler,, veriliyor. 
Bunlara ne dereceye kadar İnan 

mak doğru olur, bilmeyiz. Fakat, 
bizzat bu devlet reislerinin, hare
ketlerini, yıldızlara bakıp istikbali 
haber verenlerin söylediklerine gö 
re tanzim etti'kleri idiası çok daha 
tuhaf değil mi? 

Fransızlar "Entransijan,, gaze
tesinde Jan Dwnere . isminde bir 
muharririn yazdığına göre, Hitler 
!>ir şey hakkında karar vermekte 
tereddüt ettiği zaman medyumla
ra başvururmuş, Yazının bazı kı
sımlarını alıyoruz: 

Malılmdur ki 28 Eylill 1938 ta· 
rihi bunlardan biri tarafından tes
bit olunmuştur. Medyum daha i
ki ay evvelinden Bitlere, onun ha 
yatına hakim olan yıldızların gös
terdiği vaziyete göre, Alman · 
Çek ihtilafında kendisi için müsa
it olacak günü bildirmişti. Bitler 
de talihin bu emrine gözlerini ka
tayarak itaat etmiştir. 
Almanyanın istikbali hakkında 

maliimat toplarken mutat olan 
kaynakları bitirdikten sonra biz· 
zat Bitlerin kullandığı istikbal
den haber alma vasıtalarına baş
vurmaya karar verdim. Fakat bu, 
zor bir işti. Nazi idaresi iş başına 
geçtiğindenberi falcılık yasak e
dilmiştir. Bununla beraber, falcı
ların sayısı azalmış değildir. Çün 
kil insanların istikbale daima şüp
he ile baktıkları bir devirde bulu
nuyoruz. 

Uzun zaman Nazi partisinin sır
daşı olmuş olan Çekli sihirbaz 
Hanussen'le tanışmıştım. Skala'da 
halk temsilleri, ve siyaset saha
sında istikbalin ne olacağına dair 
tahminler bastırıp neşrederdi. Bir 
de gazete çıkarırdı. 

Nasyonal sosyalistlerin hükQ
meti ellerine geçirdikleri günler· 
de Haussen'i Berlin'in şimalinde 
ölü buldular. Kabahati, Nazilere 
dair çok şey bilmesi idi. Bu me
selede Kont Jon Beldorf suçlu gö 
rülmüş ve Haralar müfettişliğine 
gönderilmişti. Sonradan affedil
miş ve Potsdam'a çağmlmıştı. 

Bugün de Berlin polis müdürü
dür. 

ikinci derecedeki falcılan bir 
tarafa brrakarak, Münihte bir ka
.dm falcı olduğunu öğrendim. Yi· 
ne aldığım maliimata göre, Hitler 
geçen yaz bu falcıya başvurmuş· 
tu. İsminin F. ile başladığını ve 
üzeri kemerli bir pasajda oturdu
ğunu söylersem kendisini birçok 
Münihliler derhal tanırlar. 

Falcı kadınla görüşmiye gittim. 
Elli yaşında kadar bir kadın. Söy 
lediklerin.den yalnız şunları nak· 
!ediyorum: 

"1939 senesi Almanyanın kuv
vet senesi olacak ve bu defa c·rdu 
en baş rolü oynayacaktxr. 

''Fakat uzun bir muharebe baş
lamış gibi göründüğü bir anda 
her şey birdenbire sükun bulacak. 
Bu da bizim Führer'in en büyük 
:?:aferi olacaktır. 

G eçen yıl olduğu gibi bu yıl Dala.ylamala.rdaı.ı. birinin siyast 
da gazetemiz birçok dost y müşavirliği. 

ve okuyucularına dağıtılmak me azan: Emniyet Sandığında vezne • 
re büyük bir hediye piyangosu Osman Cemal dar Bay Halide: Yakında ku.nı .. 
tertip etmiştir. Dün gece idareha lacak olan (Türkiye edebiyat ban, 
mizdeki bir heyet huzurunda çe- kası) nm serveznedarlığı. 
kilen bu hediye piyangosunun lis. Galatada hırdavatçı Horhoroni Emniyet Sandığından Bayan 
tesini işte neşrediyoruz: Karakine: Horhor çeşmesinden Makbuleye: Ayni bankanın Baş. 

Eski matbaa makinistlerinden bir kova su. katip muavinliği (çünkü başka • 
Bay Serkise: Yedi yaşında bir Avukat 1rfan Emin Kösemiha. tip Suat Derviş olacaktır.) 
torik balığı. la: Bir tutam sakal. Eyüp dikiş ve biçki yurdu öğ~ 

Kuyumcular çarşısında mücev. Tüccarlardan İsmail Kapancı_ retmeni Bayan Haticeye: Kalm 
heratçı Bay Enise: Pırlanta bir ya: Bir fmd!k fa.resi. ' kumaşları kolay biçmek için bir 
musluk taşı. Galatada mimar Aram Pekmez testere .. 

Kuyumcularda. kuyumcu dayı yana: Bir çanak tahin. Kavuklu Aliye: Şehir Tiyatro 
Mihale: Yarım kilo kalay. İstanbul kadastro amirlerin • su mektupçuluğu. 

Cumhuriyet gazetesi kasadarı den Bay Şerüe: On kilo UzUnı Tamburacı Osman pehlivana: 
Bay Mahmuda: Üç otuzunda bir çekirdeği (tohumluk). Bir saksfon. 
Bayan. Tapudan Hacı Şerefe: Neyzen Giritli meşhur börekçi Hacı 
Beyoğlunda Ağacamll müezzL Tevfiğin bankalardaki hisse se. Hüseyine: Hilfiliden bol bol re. 

ni Bay Saime: Bir kutu, erimiş netleri. 18.mlar. ! 
minare gölgesi. Neyun Tevfiğe: Zurnacı ŞahL F.dimekapıda bakkal Ana.sta • 

Şehir Tiyatrosundan Hazrma: nin romanı. şm anesi bayan Despinaya: Gre. 
Bir batında dört torun. Mütercim ve muharrir Ragrp ta Garbonun şapkası. 

Sasathanc direktörü Bay FatL RTfkıya: Yenicamiden bir nargile Muharrir Neriman Hikmet Kt-
ne: Bir kamyon gün doğusu, bir Mahmut Yesariye: Kuyruksuz za: Yirmi beş santim ökçeli bir 
kamyon k.aray~l. . bir Midilli. çift iskarpin. 
. Muharrır Saıt !mama: Bır tep- Ertuğrul Sadinin (Hafız) isim Be 0 -1unda diş tabibi Ruhi 

sı lokma. ı· rt• t· y ·ı bo b" Y g .. . . ı a ıs me: eşı e yarunış ır Vamığa: Bir tepsi tespişti. 
Frofesor Fahrettın Kerıme: yoğurt tenekeıııi ile yetmiş beş ş k · k v d 

Kırk küp, kırkı da kul u kırık Aksara!da e ercı so a~ a 
k" 

1 
P metre tel kadayıf.. Bayan Hidayet Asala: Yedı, se. 

up. Etem izzet Benıceye: Kasım - kiz torun daha. 
T~çılarda aşçı Pandeliye: A - paşa belediye reisliği. r<-d'k d .. lük' lü Arlaki. 
- d k' k t ·r · S"tl" · ~ ı paşa a gaz 

şagı a ı yeme arı esı: u u ıs. Nurullah Ataca: Doktor Hafız . K d 1 d b' b d 
t . ·1 b ye. a m ar an ır ara a a • 
ırangı os çor ası, ananaslı ka - Cemalin çizmeleri. 

dm b d k" ı k IA yak. 
u .u. :myon u ayısı apa - Çakmakçılarda kum~ tilccan ŞLjlide Bayan Seniye Santura: 

sı, zeytmyaglı ekmek kadayıfı, Cümbüşyana: Bir cümbiicı, tez - B. · · 
r k 1 t·ı lAt zı· """':i 

11 şışe. 0 a 1 pes 1 sa a ası, mayone 1 gahtanna da bir tef. Kazmir ve çuhacı Simantuf AL 
telkaday1f kaymak salamurası. y - · k 1 · ç k - · · _ ' . ! . . ag ıs c esınde sarraf a ar. yanaga: Bır kilo Amasya elmaşr. 

Beyoglun.da Abdı pekçı halefı yana: Doya doya çakması için Nazmi Acara: Bir Aygır Fat-
Bay3:° Re~ıa~~: Oh tane ha.şlan- bir fıçı rakı. ma romanı. 
mış ıpe~~~~egı. . . Galatada yumurtacı Kalmoğlu Cihangirde Kumrulu sokakta 
Kadık .. oy~n~e Kırkar Damadı. Bodosakiye: İncelmesi için bir Deniz Yolları memurlarından B. 

~ana: Yem bır kaynana, yahut küfe karlsbad tuzu. Haydara: Kemerburga.zdan bir 
aympeder. . Tan gazetesi sahiplerinden Ha. güğüm manda sütü. 

1 
As__maltmda Şekerlemecı Kap_ li1 Lfıtfiye: Bir yağmur suyu pa. Telefon idaresi santral şefle 

anoglu Avrama: Bir kedi yavru. sosu. rinden Bayan Muazzeze: Kırını: 
su. . Sanatkar Na~ide: Nasrettin ha zı turptan iki küpe! 

.E~ırne.kapıda. doktor Boci Dl_ canın tek gözlüğil. Konyalı lokantası sahibi anam 
mıtrıyakıye.: Bır d~et kamışlı Nizamettin Nazife: Tibetteki babama: Bir tencere canım, ciğe_ 
pırasa ve bır (yamorıyaya) gra- · ·ı· 

f .. 1AY • b k rımpıavı. 
mo (Jn p agı p ı· • . · :. a ınaJ musa a ası Yemişte benzinci Kara Efti _ 
. Cıldıy.e mutehassısr Cevat Ke_ ıne: Otomobil zifosu. 
rıme: Bır kutu ka.şmtı tozu. 

Fenerde odun tüccarı Bay Si. 
mana: Gözü doyuncaya kadar 
kar, ayaz. 

Zeytinburnu fabrikası memur. 
!arından Bakırköylü Bay Saide: 
Bir muşmula ağacı. 

Eski gümrük sokağında kasap 
Hasan Süleyman Parlara: Bir it. 
faiye hortumu. 

Hasrr iskelesinde zahireci He
diyelik oğlu Minaya: Babası He.. 
diyelik olduğu için kendisine ay. 
rı bir hediyeye lüzum kalmamış • 
trr. 

Lüleburgazda Bay Yenere: Zer 
de, pilav, paça, kaymak. 

Şişlide bebekçi Bayan Zehra 
Müfide: Bir ninni mecmuası. 
Hakkı Süha Gezgine: Bir otu

ruşta silip süpürmek şartile elli 
şişkebabı, bir testi ayran. 

Sirkecide tüccar Papazyana: 
Bir küfe papazyahnisi. 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden 
Bayan Türkana: Mevıanckapıda 

bir kınagecesi. 
Ticaret Odasından Vedat Bil _ 

kiilmeze: Kuvvetli bir rüzgar. 

"Hatırda tutmamz lazım gelen ı------------
bir tarih var: 20 Nisan. Bu tarih- bana inanılması doğru olmıyan 

te garp devletleri ayn ayrı ihti- şeyler gibi geldi. Sonra onları son 
lafa düşecekler. derece doğru buldum. Çünkü, öğ- Kxş mevsimi münasebetiyle 'Av 

n.ıpada patinaj mils;ı.wkaları de· 
vam ediyor; Almanyada yapılan 
müsabakalarda resmini gördüğü
nüz kız birinciliği kazanmıştır. 

Esnaf şubesi direktörü Kazım 
Y rulmaza: Beya:r,ıt kulesinin 
terye!'inde bir ziyafet. 

:\Iuharrir Muazur KaptanotJ.u 
na: Bir !ıalapurya. 

''Başka bir yerd.: 1.ıüylik bir si· rendim ki 20 Nisan Hitlerin ellin· 
yaset adamı ölecek. Etrafındaki ci yıl dönümüdür. Ne de olsa bu 
herşey de yıkılacak ... ., kadında ince bir ruhiyatçı hali 

Uzun uzun anlattıkları evvela var, diye düşündüm. 

Gedlkpaşad3.ki kasap Bay Os • 
manla. FAirnekapıda kasap lhy 
Yaşara da yalnız birer tane (ho
tik) çıkmıştır. 
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H itlerin yeni sene beyannamesi 

9 es -
de c 

Aradal{i dostluğa mukabil Almanyanın 
Italvaya l{arşı mükellefi~~etleri 

Ilcrchtc ~pıdcn. 31 (A.A.) Yeni ene ıııünıLScbctflc ll. Hit-

lcr, bir bcynnnaıne ncr;;rctmi ,tir. F'iilırcr, bu beyanname ln<lc ·==··-· .. , ........ ----·--· ............. .. 
J 038 senesinin bJlftnçosuun ) npnrnk Alııınnynrıııı harict siyn-

• 
etinin en mühim nıcısclc ini hnllctmcl>: nıcchurlyctlıı<lc k:ılııuş = R 0 r 8 · .. c 0 m hu r 
oldu~unu bcyıındıuı sonrn ~·))le devam etmektedir: i 

Nazarlarımı gt>rlye do ru ce- nnsyonnl sosyalist tesanUdll cer i 
vlrdlğlm zaman evvern cennbı-jcevesl tçlncle Alman mlllctlnllj 's t lnn"nu" 
hakka ve sonra fırknma karşı terbiye etmektir. Harlct sııhn- 1 1 l 
hudutsuz bir minn t hb cliyo-1 d~ Almanynnın \"aılyl'tl tesblt i 
rum. edilmiştir. ltalyan dostluğu- • .Ankara, 31 (Telefonla) -

Nasyona.1 sosynllst harekoU, nun bize tahmil etmekte oldu- Cumhurreislınlz İsmet İnönU, 
bir mucize göstermiştir. Falrnt ğu ınlikclleflyctlcr açıktır \'O bugtın öğleden sonra saat 15 do, 
mlnnettarlığım en ziyade bny- azaltılmnsınn lmkiln yoktur. refakntlcrinde Maarif Vekllt 
rnnltğa şayan hattı hnrekotly- nu sene içinde bizimle bir· Hasan Ali YUcel olduğu halde, 
Je Almanların atalarındnn kal- lllcte nnzlk meselelerin musll· 'ı musiki muallim mektebini teş-

d 1 
hane bir surette halletlllıııcsl rlf ettiler 

ma hatalarına tekrar Uşme e- l · 
rinde mentnatl olan bir Alemin yolunu araştırmış olan diğer ?ıTtlH Şef mektepte verilen 
son Umltlerlnl suya dUşllrml'ğe de,·Ict ııdamlarına da mUteşek- ltomıerden evvel ve sonra bir 
yardtm etmiş olan bl\tun Alman kiriz. mUddet mUdUr!Uk odasında ls
milletfne mUtovec<'lhtlr. Dllnyada hnttr hareketimlı, tlrnhat buyurdular. l{onser sa-

kumlntern aleyhindeki misak Ionuna giriş ve çıkışlarında da 
Mlllctln iaşesini temin etmiş 

ile taayylln etmiştir." hazır bnlunanlar tarafından şid 
olan köyltlyc, lstihsnltıt: mllhım 

GODELS BUGÜN NUTUK dctıe alkışlanmışlardır. miktarda arttırmış olan amele-
ye ve garp hudutlarında dllnya- sO YLl YECEK İnönü Seçimde 
da hiç bir kovvctlu zorla. yıı.pa- Berlln, 31 (A.A.) - B. Gö- Anknra. 31 (Tele tonla) 
mayacağı çelik ve betonc!nn bir bels ~eni yıl mUnnsebetlyle sant Bu.,.Un yapılnn mebus seçimin
zırh vUcu1a getirmiş olan mU- 19.15 de Almnn milletine blta· de Mtllt Şer tnönU ile Daşvekt
tchassıslnra teşekkür edtırlm. ben bir nutuk söyllycc<'k ve bu llmlz Cel41 Baynr da, 6ğleı:len 

istikbalde Ha edilecek V'nzi· nutuk bUtlln postalar tarafın~ 'ısonra. seçim mnhalllne gelerek 
fclerc gelin o: ilk Ye.~Hemlz, dan neşredllcccktlr. reylerhıl kullanmışlardır. 

Ret.tecum.1ııır lnmıa Ba.şve1:il Cc1til I1cıya1·la 

kongresinde 
beraber Ziraat 

lran • Fransa 
hadisesi 

Paris, 31 (A.A.) - !Fr nsa ıle 
Iran arasınaa diplomatik munase 
~tl~rin kati surette kesilmesine 
mani olmak Umid:yle Fransa hü
kiımetinin Tahrandaki elçisini 
:;hh nezC:inde te§ebbliste buluna· 
rnk h3.diseye sebep olan kelime o

ycnuı.un hiçb:r ehemmiyeti haiz 
ohn:ıdığrnı bizzat anlntmağa me
mur e.tiği salahiyettar malıfcller
de söylenmektedir. 

Bu mahfdler, üç asırdanberi 

.. :railsa ile İran arasında s kı dost 
ı .. k münasebetleri mevcut ol.du
~unu, eski ve yeni lranın en kıy
.ıetli şahs.yetl::rinin, bilhassa Rı
.ı:a Şah Pehlevinin saltanat dev· 
rinde iranın mazhar olduğu bü
yük terakkileri sempati ile takip 
ettiğini ilave etmektedirler. 

Bu mahfellerde izhar edilen ka-Ankara, Sl (A.A.) -:- Birinci nl yılı da kutlamak için blr vo
Köy ve Ziraat Kalkınma Aznla- da mu nmeresl 'erilm1 tir. naate göre fena bir maksat göze· 
rı bugUn belediye otobüsleriyle Bnşnıkil Celftl Bayar mUsn- tilmedcn bir araya getirilen bir-
Barajı, Etlmesut numune köyU- msroyl şercflcndlrmlşlerdlr. l:a; kelimenin yanlış bir şekilde 
nu, Radyo m1nl, belll başlı mu- tefsir edilmesinden doğan bir an-
essescforl, orman clftllğlnd ki Bazı veldller do mUsumcre- la~amamazlık yüzünden asırlık 

• ele bulunmuşlardır. Müsamere- ı ·· b ı · 
fabrikaları vo tesisatı sezmiş- Fransız - ran munnse et crının 
ler ve ö[;Ie yemeklerini devlet de mlllt havalar çalınmış ve 1 tehlikeye girmesi acn derecede 
Zlrant işletmeleri tarafından mllU oyunlar oynanmıştır. teessüfe şayan bir hadise olacak-
tertip edilen ziyafette yemişler- Tam saat 12 de bir köy!U mu- tır. 

dır. rahhns Ankarn radyosunda beş "BAZI RAKlPLET<tN GtZLt 
Köyltıler sUtane, bira fnbrt- 1dnldkn söz söylemiş ve TUrk TESİRLERİ., 

k1.sı, t vuk lelim leı·ı. bal Is- ltöylU ve çiftçilerine ve lılltUu Par:s, 31 (A.A.) _ Excelsior 
tnsyonu vem yva ambnlftj mor- vntnndnşlara hayırlı yıllar te- . 

gazetesı yazıyor: 
kc-rlC'rlyle bllhn"'sa nlfı.lrndnr menni etmiştir. Bu söztı zlrrnt 1 

1 
. F d ki d' 

1 
ran ıle ransa arasın ::ı • ıp-

ol mu lnrdır. ve köy mnrşı takip etmlş+tr. Aza . . . . 
A lomasi munasce;e,lermın ınkıtaı 

şnm ŞC'rC!flerlne H lke\ ı ynrın lnn ltibnren yerlerine dön 
1 ı d 1 

keyfıyetinin pek uzun .ailrmiyece-n n rın a ayni znmnndn yc. 1me •e başlıyncaklardır. 
g: ümit edilmektedir. 

lf 8 y 8 i. p O 18 O I h ti l B f ta 1 Bu müessif h!~isede siyasi ve 
iktısadi birtakım rakiplerin gizli 
tesirleri hissedilmektedir. Bunlar, 

• 
1 

asli va ne zaınan doydu; ne gibi 
1.::=::~:~.~~~:.:,1~~; şe.cillere girdi, çılt ı ? -;:".. y 

sun, Bursn., Antnl)·a, Burdur, Yılbaşı geliyor; mektupla vcya,uahseden ve 17 inci asırda yazıv.'. .. 

meb s'arımız 

lzmlr, Siirt, Muğla, Ankara, bizzat .nyareue yapılacak tebrı.K- a.ış bir şıirde §U şekilde anlauJdı- Jt '1-.... 

lstanbul saylavlıkları için 31·l2 ler için kartvızitler nazırlanmakta. ğrnı göruyoruz: .. -
-938 cumartesi gUnU yapılan se- Onun için, bu küçük, fakat yenı Anantnr deliğini ziyaret için, tun 
çimlerde C. JI. Partisi namzet· hayatta rolü büyı.ık kağıt parça:.ı- Kartın arkasına imza Ç12euinf S 
lerl Fethl Okyar, HUseyln Ca- nın tarihine bakmak her halde fay Kaıtvızıt clarak o zamanlarda kaz. 

ıumı bit Yalçın, Sadettin Serim, das.z olmaz. - ıskambil kagıdı kullandmaı:unın 
Fahri Engin, Naci Tınaz, Cez- ilk kartvizit ne zaman ve nere- bir sebebi de, belki o devırlerde en den 
mi Ercin, Hasan Rıza Soyak, de kullaruldı? kolay bulunan kağıdın iskambil 
Reşat .Mlmaro~lu, Naki Berk- Tarih, bize bunun ~evabını çek .:tagıdı olınaı;ıdır. Hakikaten, 17 •zan 
men, ~adullah OUnc:, Arıt Day- eski devirlere giderek ıeriyor: Ta inci asırda ııhali iskambıl oynama- ede: 

1 tın, htlzrm Karnbekfr ittifakla esl-j Çin medeniyetinde kartviziti, ya o kadar düşmüştü ki, hemen F 
sccflmlşlerdlr. b .. k"" kl' il d ğ'l b"le o h k . b" d maı 

ŞEHRİMİZDE YAPILAN 
SEÇlM 

ugun u şe ı e e • se ı , - er esın ce ın e b..r deste iskam· 
1 nan na yakın zir şekilde bu uyoruz. bil kağıdı bulunuyordu. 

Bur Çinliler, birisini ziyarete gittikle Daha sonralan, ziyaretine gidip 
d. · be çinc ri zaman, ken ılcnni ha r ver- de bulamadığı kimseye bırakmak 

Halll Ethcmden lnhHtıl e~cn nıek i!(in bir kağıt kullanırlardı veya bulduğu kimseye kendisini al, 
1 

İstanbul mebusluğu için dUn Yalnız, bu kağıdın büyüklüğü onu haber verdirmek için iskamb:I ka- ~:~ 
şehrimizde intihap yapılmış ve kullanan adamın asil _,ımasma ve- ğıdının arkasına imzasını her de· •ıdı 
Cumhuriyet Halk Partisi tara- ya olmamasına göre degişirdi. A- fa yazmak insanlara zor gelmiyc 
frndan namzet gösterilen emek- silzadeler büyük kıtada ktlğıt kul- başlamıştı. Madem ki kartın arka oldı 
u General Kdzım Karabeklr lt- lanırlardı. Avam tabakası, az daha ısına ismini yazacaktı, bunları ev· 

ik d kurı 

... 

Utakla tstanbul mebusluğuna kü~ük, esir ve köleler de ço a- velden hru:ırlayamz mıydı? 
bir• 

seçilmiştir. ha küçük. B:.ınun üzerine, iskambil kartla-
ede 

ney sandığı sabnbleyln snat ~u kağıdı. birisine gönder_e~~k- nr.ın arkasına ls!~lerini ve ünvan ile 
seklzdo Belediyeden Üniversite lerı zaman bır tarafına kendı ısım lannı, mesleklcnnı bastırara'k ha- olsa 
konferans salonuna naklolun- Jerini ve Unvanlarını, meslekleri- zırlatıyorlar. de 1 
muş, saat dokuzda "İntihap mc- ni; öbür tarafına da gönderecekle- Fakat niçin hal! iskambil kağıdı V 
busan hevetl teftlşlycsl" huzu- rı kimseye hitaben bir nezaket kullanıyorlar ve isimlerim bunun 

" ıı:atB 
runda eandık açılarak, rey atıl- cümlesi yazarlardı. üzerine bastır yorlar? Eunun ma- •etti 
mnya başlanmıştır. tık reyi Fe- Kartviziti bugünkü ~ekline da- nasızlığını ancak on sekizinci asır· 
rit Hannnl kullanmıştır. Rey a- ha yakın bJ- halde bulmak için on da anladılar ve o zam&n kartpos· topl. 
tılmıı.sına sn.at on altıya kadar d" . k d 1 . tal gibi resimli kartlarn arkasına ye; ınca asra a ar ge memız ve adet 
devam edilmiştir. Ondnn sonra A b'lb F b k isim \'e odres yazılmıya başlandı. Y:l vrupaya, ı assa ransaya a - c 
sandık kapatılarak reyler tas- 1~ d F d Dah:ı s.:mralan, resim kartın bir 

:namız azım ır. ransa a on ye- ~enr 
nft edilmiş, neticede KAzım Kn- . b" k"b 1 k k t kenanna alınarak, isiu ve adres ,. J 

dınci asır ır ı ar ı ve neza e 
rabcklr'ln lttlfaklıı. mebus se· . 

1 
A"l 1 ankı" onun yan.na veya a;ağısına yazıl· 

devrı o muştu. ı e er o zam bu g 
çlldiğl anlaşılmıştır. tabirle söyliyelim, birbirlerine: mıya başladı. Bu suretle, bizim aöylı 

!stnnbul vlldyctlnde 11343 .. • ğ k rlerdi ":Uayramınız kutlu olsun,. yazısı-
zıyaret yapma ı,, pc seve . 

mUntnhlbfsani vardır. Bunlar- nı ta~ıyan ve bir köşesinde b:r çi-
dan 1374 U rey,e iştirak etm1ş- Fakat, ziyaretine gittjkl~~ kim- çek veya manzara bulunan küçük v. 
Ur. Rey vermeye gelmeyenler se de soltaga çıkmış olabılır yal kartlara benziyen kartvizitler bir 1 

ya vefat etmiş olanlardır, veya- Bir iş için gitmiş elanlar, bulama- :neydana çıktı. küm 
but da taşrada bulundukların- d klan kimseyi tekrar ararlar ve- Bu kartvizitlerin kösesine konıı marl 
dan dolnyı gclemeyenlerdlr. yn gittiği yeri öğrenirler. Halbu- , .ı. resimler ekseriya bir frenkbağı '%akJ; 

Dun sabah Aukaradan dönen k: bu ziyaret sırf nezaket icabı ya- ıle birleştirılm:ş nn kurdele, bir• 03 
Vnll vo Dele-'.llye Reisi Bny ı .. rıt- pıldığı için ziyaretine gitt:kleri siçek, uzerinde bir kelebek, güneş, tın 
fi Kırdar tle vali muavini Bay k.iuıscye bunu haber vermek Ui- alev, güvercin kanatlan, giızel lma 
Hudııl Knratııbnn seçimin sonu- z:ım. l{apıcıya haber bırakabilir- kadın çehreleri, asker, bayrak, kı- !~t ' 
na kadar salonda bulunmuşlar· !er. Fakat, zavallı adam, ogün gc- lıç, top gibi şeylerdl ııııu_ e· 
c11r. Seçim neticesi al{şnm tele- len bir alay kiş"nin ismini birer bi Bunları herıtes kendisine göre, tnı§. 
fonla Dnhillye VekCıletlne ve rer n:ısıl hatırlasrnl Sonra, yanıl d... k"ld · ih d d" tek .stc ıgı şe ı c ınt ap c er ı • ..,. 
Partiye btıdlrilmtştlr. mak veya unutmak ihtimali de A "'erlı 1\l!es"la ressam Fransuva Kazano- l 

Fazh GU!eç Başveka:eı 
müsteşarı oluyor 

k · · · b" b k mi aral ifa, artvızıtıne ır ayra res ı!b 

işte, buna çare olarak, bir k~- yapar, üzerine de imzasını atardı. az : 

var. 

ğıda iınm yazıp kapıc.ya bırak- Vuben kontesinin l.-artvizitinin -
,, k d ı·· · d · · · d k 'lAh• l vı: ' jtaml maı: veya apının e ıgın en ıçen u .. erın e aş ı a ı sayı an nupı· .. 

l ri tı.nr 
tzmtr, 31 (Telefonln) - Vali ::ıtmak çaresini buldular. tık za- don (ellnde ok ve yayla kalp e 

Fazlı GUle,.'ln başvckft.let mUs-1 manlar b·ı iş için, iskambil kağı· delen çocuk) resmi vardı. rm. 
,,. lers, 

teşarlığına tayin edileceği t'!ÖY· dı kullanılıyordu. Bunun sebebi, On dc.kuzuncu asrın sonlarına k . 
lenmcktedlr. Ayni haberlere gö- belki, ilk olarak böyle bir kart kul :loğru kartvizitlerdeki bu başka 
re, kendisinden atılacak olan lanmayı düşünenin eline tesadü- başkalık kalkmış ve buna da dc
tzmlr valiliğine de Belediye Ro· fen bir iskambil kağıdı düşmüş ol mokrasi)'~ uyularak, herkes kartı· &ize 

masıdır. Ondan sonra da herkes nın Uzerine yalnız bir dcf nedalı 
isi Behçet Uz getirilecek ve be- alt: 

bu gibi hallerde bir iskambil ki- ;izdirmekle iktifa etm!şti. Halbu· 
ledlye reisliği gene uhteslnde tl 

ğıdı al yor, arkasına kendi ismini :Ci, birinci Napolyon devrinde bil· re 1 

kalacaktır. 
yozıyor, kapıcıya bırakıyor, yahut bassa asilzadeler kartl:ınnın Uze- ln:z 

büküp anahtar deli~inclen içeri a- rine imparatorluk timsah olan kar 
lSTAl!BUL MUMESSiLLERt tıyordu. tal resmi bastınrlardı. 

Ankara, 31 (Tclefônla) - Zi
raat V ekıli Faik Kurtoğlu bugün, 
Ziraat Kongrcs.ne iştirak etmiş 

etmiş olan Istanbul mümesillerıni 
kabul etmiştir. "Milmess:Uer, 1s
tanbulu en ziyade aHi!:adar eden 
meseleler üzerinde kongrenin al
dığı kararları tatbik :çin Vek5.le· 
t:n gösterdiği iht:mamdan dolayı 
Ve!:ile te§ekk~rlcrini bildirmişler 

.dir. 
K-;ngrede verilen kararlara gö

re, z:raat Vekfıleti İstanbulda bir 
çiçek ve sebze istasyonu kuracak
tır. Bu istasyonlar bahçıvanların 
ihtiyacı olan tohumları yetiştire· 

Bunun, yılbaşı merasiminden Daha sonraları kartvirlUerin li-

------------- zerine isimlerin kabarık harflerle;, (] 
Bir Otobüs Devrildi 

336 numaralı l<atilı - Şı~lı oto
büsü dün gece Beyoğlundan Is
tanbul tarafına gel:rken Tozkupa
randa, Şişhaneye doğru inen kö· 
şede, devrilmiştir. 

Fakat, mesut bir tesadüf eseri 
olarak, otobüsteki yolculardan 
hi~ biri bUylik bir zarara uğrama 
mış, yalnız bazı haf:f yaralarla 
kurtulmuşlar.drr. 

yani soğuk damğa ile basılması 

moda oldu. Sonra, parlak kağıt 
üzerine basılan kartvizitler çıktı· 

-1822 de Şatobriyan hariciye W• 

E 
( 

zm tayin edildiği zaman katibıne, 
kendisine kartYizit b:ıstırma ıSll abı 
söylemişti. Ertesi gilml katip §

11 ks 
şekild~ bir 'kartvizit bastmru~ .. -e 

getirmişti: 

Vikont Şot~iyıın 
Fransa Meclisi Azası 

Har:ciye Nazın 

y, 

bt. 

Fransa Ingilterenin İran n modern bir surette ihya ve 1 rel: dağıtacaktır. 
tecdidi iş:.n:ie ekseriya Fransız j Mev~ut sebze halinde de mUs
sermaye .. inin, Fransız te1:n:ııycn I tahsil mollarının daha iyi bir şe
ve profe.,ôder:nin mesai birliğine ı::lde l:ıymctlenı.irilme .. i temin c
miıraca:ıt etm:ş ol:n ~ehir.~<ıh dilece!:tir. 

Yana devrilmi' olan otoblls, bir 
kamyon vasıtasiyle kaldırılmı§tır. 
Kazanın sebebi hakkında polisçe 
ta1'ki.zat yapıl:naktadır. 

Frrumz Akademigi Azuındaıt 
Ş:ıtobriyan kızmıştı. Kartıırı 

oldu"U gibi elinin tersi ile itif0 r. 

tavas~ unu reddetti 
P ris, l (A.A.) - En. T:ı.bouls ıoıduğu hattı hareket dolayısile 200 bin lira 

( J"\A \ ) <" zet s·n , 3 y zıvor: Al 'd b" d" rtl Pehleviyi :ğLI etmeğe tc;:b!.Us B:ıbce i~leri i~in 
"' b J .manya yenı en ır o er . • . . • 

1 
B d ı: 

B. Ç mlı rlaynin Frans·z - l· konLransı alttini iltizam ede- 1 ct~ek eJır.cr. ta.1s1:ı:ıt ayn mıştır. u ar.a a. s· 
tatynn mc ",e ince tnvn ı'tn ce:ttir. Muahezeye ~ayan görillen bir tanbul1a 20 lira sarfı ile bır ç.çek 
bulunmam, Paris h" k~"ti ta - E-yıc blr ltC'n!er:ı.ns, A ıran- makale ne'i:-et:ni~ ol"n "Pctit Pa- hal da k:.ıruhcı:ıktır. 
rafından ndd dilmi~ o'!clc'ım • yanın mü t"m ,.., ıcre alt mlita- rıs:en,. gezet:ı:i ite, bir tavzih Ziraat Ve!:ill mümessillerden, 
dan bu e fer Hit!erln tavafsut le:ı.s·m yeniden gözd .. n ge~ire· necırederck h!~bir zaTra:ı Şehln~a- tstanbul b<>h~ıvanlann-ı selam ve 
tekli! edeceği söylenmektedir. ccktir · ıha kar~ı hakaret kasdiyle fıareket 

1 
ıevgiJerini bildirmelerini rica et· 

Fakat Fransnnm ittihaz etmiş etmemi~ olduğunu yazmaktadır. miştir. 

Barem Knnununda 
Yapılacak DeğiQildik 

... • • • l A ka!lctıl Sonra b.r tanesını a ıyor. r 
çc:virlyor, bir şeyler yazıyor. sorı
r:ı katibine dönliyor: 

Ankara, 3-1 (Telefonla) - Ba§- - Işte böyle olıı.cakl diyor. 
velo.alette son günlerde b:r top- Şair karta yalnııı: şunu yaıtı11~t.ı 
l:r.tı yapılmış ve barem kanunun- Ş:ıt·~rİ)uı:ı • 
d:ı lıazırlana.n deği§iklll:lcre da"r Ond:ın s~nra kartvb:ittcrdeİ(l 
&en es·s kararları tesbit etm:ş ir. deği~klikler yaTruz harflerin 

821 

Ptojc M:eclVin kış tatili bi tik- !veya ço1ı:: şatafatlı veyahut da bU" 
ten sonra encümenlerde görUşlil· lr,ünkü gibi sade olmasından ibaret 
meye ba§lanacaktır. ıı:almı.§tır. 

r. 
ıl 

a 

\ 

l 
l 



bQlet 

llbatı kuman,, bir inamt iti 
i5bı kanunun menettiii 

..__ ............. &yırd etmei lliım. Zaten 
. ılWP" ellenceal auretlnde dttam 

bu etlencelerde fasla para 
0Jnanm11. Mı ııaJllb 8yle 

her yeni Mile &elirkea, bir 
ite iptiltaı bqlar. 

A'ktiyle num 1ııiri kumarm 
larmdeD uzuıı uacbya baJı. 

9-VAKIT 

Yılbaşı piyangosunda büyük ikramıge 

Bakırköy hastahanesindeki 
Bir d e· ı i y e ç ı k t ı 

Blletloe 600 bin llra vurdutu haber verilince : 

'' Deli Mehmet 
almam!,, 

Bu saatten sonra para 
diye itiraz etti ... 

1939 Hneal yılbap piyanıoau 1 topar cetirilmeaine bir mlna vere J dar ıoba var11 aatm alacaiım; fa-
dün alı:pm aut 7 .30 da Tepeba- miyordu. kirlere dalttacafım, .. 
tmdaki Alri Sinemanın .aalonun· Mehmet, 25 - 26 yaflannda aa- Deli Mehmet artık yorulmuı· 
da bilyilk bir kalabalık bt&Zurunda npn, ince uzuıı boylu bir ıençti. tu. Hademeler yatmasuuıı dotru 
çekildi. ~leri, oyuldanna gömülmilf, fı· olduğunu söylediler ve koluna ci-

Bu aene ber ._.ye rauaran bi- n1, fm1 dönüyordu. rip dıpn çıkardılar. Mehmet ko-
let aatıflan daha çok olmUf, Ur- Kendisine biru çekinerek ve vuıuna giderken bia de dıpn çı-

ıelince kendisine de haber vere
yim. Ama sakın beni aldatmasın? 
Çünkü bilet onda idi. •• 

NiHAT ŞAZI 

AMORTiLER 

çok kiti daha aut altıda aolrak· biru da heyecanla yaklaıtım. Et- kıyorduk. Sonlan 8 ve 9 ile nibayetlene~ 
larda bilet buJ•m•mata batlaDUf· raftan: Bedbaht talihli mcrl.lıveııleri çı bütün biletler elliıer lira amorti 

tr. - M"eıımet, dediler, müjde ı Sa karken elleriyle kollariyle ıarip alacaklardır. Bundan batka ton· 
Sinema aalonunda aut 7 ,5 ta na 500 bin lira vurmuı ı hareketler yaparak la lemelerle ~lan 7 3 ile nihayetlenen bütün nu-

bpılar kapandı. tçeriai doimuıtw. Deli biç iıtifial b"madı. Mu- fÖyle konuıuyordu: maralar da biner lira mUWat ala 
Halk bUy&k bir heyecan içinde hakkak .ki, akillılann bu kadar he- - Zenıinim ha, zen&in !. BiW caklardır • 
bekliyor, kimisi cipra içiyor, ki- yeeanma hayret ediyordu. 
miıi dudaldanm kemiriyordu. Bayi telitla: 

Nihayet Nat 7 ,30 .da kızlar aan - Bay Mehmet, tebrik ederim. 
dıJr bapna resip numaraları çek- 500 bin lira kuandmu. Iaterac
mei• batJadılar .. Evvell bq bin niz, pareuı hemen vereyiml di
lira çekildi. Her numara okunuı- ye batırdı. 
ta salon derin derin uğulduyordu. Mehmet, elini istihkar eder &i-

Yılbaşı piyangosunda 
kazanan numralar 

• Mııc1 .. - .. ·~illl .uo uttaa a7• 
nldııı vakit ıataıyonda keadiiiltl 
uturhyan &(kadaflarsna: ''Beri& 
yılcU olduıuma bu turlü inua 
ımyorum. S.JsHına, beni teffie 
edenler arump tek lir 4uetecl 
ı>ile yok,, diyerek pka ya#fta. 
Serlinden Pariıe C::önerken Mor
ıan b:iyük bir yıldız olduıuna 1· 
nanDUf olaa ıere'ktir. Çünkü iıtaa 
yon, kendiıinden ainema tehrilae 
dair diltilncelerini aorwı ıuete
cilerle doluydu. lalcat yıldız bun· 
dan da pek memnı.yı ıörünmU,or. 
Bu memnuniyetaialliini arkadq· 
lanadan birinifı elini aıkarken: 
"Jan Gabin celmedi ha... Kefki 
o ıclseydi, hiç birini.ı bulunma
saydınız,, cUmlniyle açıkça ıöyle 
mittir. 

• Şarltante, aenaryosuau blssat 
kendiainin hanrladılr, mulilciıini 

kendisi beıtelediii "lihirli yol,, 
ilminde'ki filmde bat roUl oynıya
caktır. 

•Ludvic Borıerlıt yeni çevirdi· 
ti ··u~ va1a,, ilimli filmln 1939 
kıpnm en ,UZel opereti olacaiı 
ve bUtUn dünyada bilyllk bir raı
bet kuanacalı tahmin ediliyor. 

• Edvic F6yyer "ben macera· 
'>Creat bir kadındım,, filminde mae 
cerayı ae•en bir Rus kontes roltl
nO oynamaktadır. B1a fDm blts 
bltmes yıldmn Jan MUra De n
leneceli cle •iularda dolqall de
dikodulardandır. 

Bir ara numarayı okuyan adam.. bi töylc bir lillladı: 500 000 lira 25500 2615' 2665• 27292 28079 
28179 28305 28316 28806 28810 - 14573 dedi; arkumclan eti- - Bu ... ı~en aonra para al- 24573 .... 

teri: mam. Uyuya atım, dedi. 29805 28934 3°'8' 30M5 31322 

- .soo.ooo liral diye bajırdı. Etraftan b!r aandalye bulup ıe 200 000 lira = ~~ = = = 
bir~u, lıerkain *ianduı )'&Dik ==er. Oturdu.. Mebmode aor· 31027 35699 38369 37512 87~ !:7646 

- Ah, çıkma1ma aebep oldu. - Artık .ıencüı oldun, ne ,.._ 160 000 lira 38126 38293 38562 381515 39487 

Halk etrafa heyecanla 18.ı ıudi- pacabın1. 7558 500 Lira Kazananlar 
rerek taJibHnln Alonda olup oJ- - Hls, dedi, Jrartallara dalzta- 9 '91 798 885 1120 

madılma bakıyordu. capnl 100 000 lira 1310 lwt 1:r87 1711 173' 
Daha aradan ild aanlye ıesme- - Nuıl olur? P~yı kaltallar 2448 · 1842 2033 207• 2081 2269 

Difttf, ld bayi Tek Kolla Cemal ne yarzn 1 2652 2926 3048 3132 3326 
hızla yerinden fırlaJarak dıpn - Ha lyle ya1 ae J'ptmlar? '7n 000 lira 3357 3382 3'36 3616 3962 
çıktı. ••y, ,aıtıtmm altma 'koyacafım- MI '°41 4'tt 4501 451' ~ 

BU ıueteclJer de arbamdan Bhu aert de yumupr belki ı.. !98.! 492' 8015 5041 6157 5209 
fırladık. Bir otomobUle .SOkklnı· Mehmet biraz durdu, aklını ba- 60 OQO b ra 5256 5265 5315 M62 5'66 

M88 M07 D663 5727 C5983 na cfttik. Bayi adres clefteriıaı pna toplar gıbi bhu dilfUndU. 1441 5 6218 8376 6396 6461 6501 
bakalı aman, talih kutunun ba- Sonra, ya va~ aordu: • 

6527 81597 6688 6848 
6886 

pna kondutu Jdmselerln Bakır- - Demek ben plyankodan pa· 60 000 hra 
6913 8878 7066 7439 

7'92 

k.By akıl hutabanuinde Mehmet ra kuandım. öyle mil f 26 g "' 7537 7816 7665 7709 7819 
adında bir deli ile baatabalac:ı Bi- - Elbette J& 1• 8120 8 3 

ı..ı D ._ SO OOC lı'ra 7923 8104 8109 ı 3 W olduju anlapldı. Bunlar mut- - Ola, olı 1 Sok .,... emtA .ıen 8394 8499 8618 8693 8830 
tereken bet liraJık bir bilet aimıt- &inim ben fimcli? Fakat ne yapa- 3952 ı 8931 8988 9230 9323 9351 
lardı. cap parayı l Beni dıpn bırak- 9SM 9801 9858 10006 10007 

Hemer. bir otomobile atlayarak ma.ılar, ki.. 20 00 J lira 10036 lOUSS 102M 10259 10270 
BalarkılyUne cittik. - Ama lyi olunan, elbette bı- l BBG S 10508 107•7 10850 10877 10941 
OtomobWerimi.ı haatalwıe yo- ra1arlar. 11073 11288 11385 113'8 113H 

lunda arkama bir ıUrU kapek tak -Ben .saten hasta delilim. ki.. 15 000 lira 11419 1143' ın10 125M 121186 
mq bir halde kapıya yanaıtı. Bi· -Tabit, ·.abit .• Mebmett Simdi l &&SJ 12790 12918 1209112194 12288 
nıı. derin bir aeNi.ılik içinde ldl. a8yle bana bakayım, cbpn çıkm- 12369 12388 12428 12Mt 12570 
Bilenlere Billh ıorduk. Birdenbi· ~ ne yapacaklm, paralanm na· 10.000 Lira Kazc!tanlar 12722 l.2M6 12946 13018 13389 
re deli Mehmet ile konupnak dol 111 uldayacabm1. MM uon 1M71 13439 13326 13559 13633 13'1M 13918 
ru olmıyacaktr. Zaten deli olan - Ne mi yapaıcapn1 Seyahat 13718 18311 t8M8 90900 13987 14059 14060 1'248 1'27' 

ABONg TAJ\tFESl 

Memleket lleml•kcl 
fçlntl• dııında 

Aylık 95 166 ltr. 
3 aylık 240 425 ,. 

8 aylık '" 120 " 
ı )'lllık 900 1100 .. 

Tarifeden BaUwı Blrlfll 
için ayda otuı kurut dfltillllr. 
Posta blrliiine ıtrme7en ıerı..-. 
arda Yetmıı bqer kura\ flıq. 
medlllıt. 1' • 

Abone kaydını blldlna mek
tap n te)Craf Qcretinf, abonı 
parasının posta vera banka ile 
701Jama tıcreUnl idare kendi • 
serine alır. 
T1Jrld11enln lıu poata •eriwıult 

KURUN'a abone llfl.llfU'. 

Adres d.ıJflirme Gcretl 
u brafbu'· 

aAM OCU'1'LEld 
Ticaret UIDlanam ... tim -

atın llOlld.U ltlbl.relı Ula ..,.. 
raıarında •O; lo uJfaJarda iO 
bruf; dlrdbcl urtada 1; 
lklul .. leladlü I; birlaclde 
•:batlık~ kumece i lira
dır. 

Bfl7Glrf ~ •eTamJJ. kliflU. 
reüH ıaln verenltn arn aın 
ladlnaeler J&pdar. llelml ilbJlı. 
na •ntlm • 11~ IO Jmrattar. 

bir adamca.ıh- bU.biltiln .sıvana- eclecepm. Bea. aeyahati çok ıeve- l5S58 19118. 14378 14'61 14544 14635 14656 
•- • 14814 14882 14827 1'902 1'898 Bir defa SO. iki Clelua A, lo 

dan çıkarabilirdik. hkat blae Bi- rlm. 5000 Lira Kazananlar 15048 l1i090 15218 ~ 15319 deruı 85, dOrt defuı 75 n on 

TiCARi llABIYE'ITB OUllY.AH 
KOCCK lLANLA.a 

Wm, bıa a1qam H.70 lira olan - Nereye aeyahat edecelcıin? 878 1183 U&O 16'87 1532' 15il4 15813 15'111 15813 deluı 100 Wuraftur. Ot aılak 
-~---------- maapm aldılmı ve: - Amerikayat Orada kırmın 12094 13009 HIJ11 lMM 111:00.., lımtU 1--" 18328 163~ Oh Terenlerln bir defan beda. 

O_, __ .._. ..... la UOOOJ "'1V'S ""'°' adır. Dart aabn ıeçea llinlafta 
- Bu ıece içimde bir lllantı derWJer vanDIJ. .ı.u.a.ı11 r-uu • 1n93 Z03M ZM80 •TSO 18372 18485 18998 17133 1neo ful& aatırlan bet lnaraftaa 

onra 
HaHr 
ahnlZ 

.ar. btanbula cidip b1ıu hava al nnda oturacaiım. Hem ben ata 27449 SS'774 10019 aaeo 11249 1"2515 17281173'3 1Tl08 •P edilir • 

.11111 fena obmyacalr, decliiini ve binmeil çok aeverim. Birçok at- un.ı 88'7N 8DM9 88880 1'1580 1'1'108 17'18118°'7 18059 Hlzmıı laıponıı ~,,,,,,. 
iafn alıp tlttliinl a8ylediler. lar da alacaiım- Onlan beallyece· 183 .... lM25 1852118587 18818 Helik IWn larlf"l 11/kdı U 

B• vuiyet karplanda ta1lh1i lim- • 2000 Lira Kazananlar 
1
g: 19300 19217 19800 193158 tndırııu. 

deli Mlhmet ile konutmakt:aıı bq - Mehmet evlenmek iıtiyor 395 1128 1819 2017 2378 19389 19399 19'05 19'&6 191S71 KURUN hem dolrudaa d 
.,,._ 2488 8045 3288 3829 .aın °uıııııMHr 1-ı )'a kendi idare Jerlnde, hem A '- ""~'"• '-'--onlu. Hakikaten, maıun? -- 11824 1172' 197vv ~ -

... w-- -ı .. 871 9'0 •7 1~ ll122 11910 kara caddealnde Vakit Yu ı..n. •• m .. !'---' ..ı ka.landııhm 81 - Elbette, va.. benim eakiden .. CN io121 20182 20387 JOil2 2°'52 .... _ ... _ vvuaT ........ DiN ..,, uuı- l&Hlllllfeıa •• lttdi~- bir.:;; ftrdı. ~ 0 12270128.1114328 11152 16707 20528 20723 20829 I0853 21170 IUUU-~ An 

rtnİllce ile vuiyet rlacaiım ve •- 188'1'1171~4 1T4M 17493 176'2 2128 .. 210..,11: 2135S --1 21.,.8 tı&a B8rOIU eJi1ll Ula 
- ... 1.;.- il &-. 6i .:-.u beni \lll __ ,...._. .. °"" ~.a.uı V2 eder. (B#Jrollllla l•lıfomı· J~ 
..--· e ıaı yapaca •• ._ ren· .-- --.·-· 18117 196'15 19809 19968 20220 21688 21n3 21718 2174' 21875 11•••-••--•~I 
meli Sok merak ediyorduk. - Canım bqka bir Jm bulur- 20995 21102 21232 22301 23212 

22129 22187 
22301 22'1' 22477 

Nihayet na~ doktorun del&· ıun 1 23607 23714 24136 2'638 25'11 
22509 

2Z2' 
2257

5 22905 ~ 
ıeuyle eldi 11ebmet çalmldı. Hu - Yokl Aneden bqkau ile 27191 2746C5 28684 287'17 29016 

23180 23364 23611 23722 23
825 

32793 32838 32911 329GI ' 
33068 33057 33100 38116 

tahanedeldlei' 1'u arada bl.le Meh· CYlenmem. Fakat Ane beni tam· 295'1 30512 31438 32085 32386 
23851 23878 23883 

24028 2'058 
medin ''Erk• bllnama,, denilen mu, ki buan ruyama Giriyor. O 33811 34'7~ 34826 34857 8503G 2'281 2'308 2UM 2H86 MM5 
buta1ı1cla maıaı oldupnu binaen• peridir. Uçuyor. Ben de kanatla· 37774 39309 395'2 39878 

2
w

6 
2'7S2 

24871 
2'813 2'921 

8 aleyh tehlikeli olmadılmı •• kor- nm oimachiı için ona yetipp ka- 1 OflO Lira Kazananlar M996 25120 25346 25'09 25448 
:U ıt- kacak bii ıer baJrinwtıpu an- wpmıyorum, ama timdi artık 587 683 lS,,1 lSM 1520 25635 25852 2582' 25855 25865 

33182 33242 333H S332S mirt: 
33349 33379 33893 32411 R:lll~ 
33722 S,,778 33782 33TM 
341'8 34184 348'3 M8N 
34639 34113 34888 34920 
349lf9 35285 *°' 354'18 

m kemlne lattılar. Diler taraftan, ~ or- .ıeacfnim. Kendhne bir süt kanat 1626 1834 195' 2136 8160 2603' 26090 26150 26164 28284 
l' ld binlerce tak olan llutabalacı BiW ela •ak· da ,aptıracajım.. Ane ile bulut· 4059 5218 15232 5290 84815 28947 27127 27267 27370 27867 

Hatta oku- tiyle hutaballeye cleli olarak I~ 1arda ugaıı:alım. 6511 6600 6992 71'8 9132 27903 28925 28001 28118 28170 
mit. fakat bata banda tecla.t e- - Bapa ne yapacü .. , Jıleh· 1009110~10 10202 10863 10883 28216 28281 28363 2862' 28713 
dildikten 80llfa IOlluna bir "b'üı- met? 11587 11838 1173' 1218' 12727 28812 28921 28958 28972 29CM6 
cı,, Ulftliyle hutabakıcl olarak Mehmet artlk yoruJmuttu. Ga•· 12737 13553 13757 13919 14172 29089 ZSKı56 29531 29381 29820 
iatih4am edUmlf... Jeri basan c1abp _,., puyordu. 14405 14853 14912 1S27 18116 29875 29883 30031 30108 30125 

Niha)'et meçhul talibll.dell Jılell 11u auaJiml cenplÜ bıraktı. Bir· 16415 18664 181511 18CS72 18633 30153 30882 31063 31249 31272 
119et, Dd hutabakıa refakatinde den ayala fırladı. Korka koru 19801 20128 2CM5' 20500 20885 31363 31381 811582 31812 31875 
.. ,. pdrl1c1L sobaya yak1qtl. 21122 21363 21770 21791 21988 31888 31904 32002 3I009 32033 
...- pPm etiafa bakıyor, - Geceleri çok lailyorum, U'1"" 2219& n50S 2251 22521 Z3811 32145 32168 32489 82'90 32627 

W ~ " ı.. --* apar ım c1a tutmıyor. DGnyada ne b· 4'2 25181 2151 25209 ~ 32585 82588 3268li 32731 3Zl'l1 

359U 35731 3C58Gf 912 -· 
36041 38073 aaos 8639s 
388ZS mna 87038 
371118 3'1M aıaa. 3T 
37843 379" 31980 --~· 
38364 383IN asm * 
.. 38938 s9220 *" ....... 
~ = aıllla - .,. 



ıo-YAKn" \ 1 llCINanNUM ım . . -

Hasan kuvvet şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve bü.yükler her yaşta istimal ede6illr 

CAFER MüSHil ŞEKERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi müabil pir.eridir. BilGmum ec
zanelerde bulunur • 

Gozellik ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOLiN 
Dişi eri 

oı,ıer ~breyl 

iıDzelleıtlrlr 

Radyolin 
Dlşleri 

Dişler mideyi 

RADYOLIN ditlari temizler ve parlatır, 1119krap- 1 
ları ylzde yoz lldoror, diş etlerini besliyerak 1 
hastalumalarma mani olır, ağız kokusuna keser : 

............ ~ . .. Türk Hava Kurumu 
-::::~ .. ı::~: .....•.• •••·•. B . . . . k P . 

~-~·::=.~:~::·.~::::·.-;·.-......... · ~ uyu ıya ngosu 
AD• l.A T 1 CA Oçuncu lıefiıle: 11 ikinciklnun 939 dur. 
soc AN Dl NAVIGAZIONE-VENEZLA BDyDk ikramiye 50,000 llradıt • 
.. . · . Bundan batka: 15, 12, 10 bin liralık ikrl~ 

Uin,ac:ülan IJnwnle• Vapurların isimleri Hanlmt CünJ.i yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet mÜkit;.~~la 
------=Eı:ı=KS-PRES--HA-T-LARl-------ı vardır ... 

P n._ 9:.._.11 ... : V--':.. PALESTtNA 1/1/3"' Yeni tertipten bir bilet .ıarak lftirak etmeyi ihmal~ 
--. .. ......, ~ ., { Sb de piyanıomın. mes'ut ve bahtlJVlan uuına IİnDif olunwıtı 

Trieete CBL!O 1S/ l .ı 

ADR!A 20/ l a i • 
Gala ~~:r cuma -~-~_0_. 2!~ ! :ıt Zıraat Vekdletinden 

Sl/lZ f - Haynnlarm uyu haatalıJdan mllcadelatade JınıUmılmaJg i1stj 
Otta' eli Bari 14/1/39 1 re ıalvanbe aaçtan mmnul "SO,, adet uyu banyom lııapalı .d 

Pire, Napoll, Mana1,a, Cencwa 28/ 1 < uıuliyle satın alınacaktır. Banyolann beherinin muhammen fiyat 
Saat 10 da Galata Rıhtımından bta*ıl-Pire Saat 24 _g "200,, lira, "SO,, banJOftwı mecmuu fiyatı ''10,000,, lira mu'ftkka 

N--ı: ...nn 31 '"°' " .._:::Un,. ~ .. 
4 

• teminat "7 50,. liradır. Banyolann plin ve ..P.*•• ili ,.m ola 
,, ww A""'" rak Vekllet Levuma 111W81181111M ahncaktlr. ihale LI • 1 • g3 

Kavala, SellnDr, Goloe, Pire, 
Patrae, Ayaarada, Birindiai, 

Ankoaa, Venediı:, Triett.e 

Selinlr, Mi- bmlr, Pin, 
Kal.mata, Patna, Birindiai, 

Vmedilr,Tn..t. 

. 

FENICtA 
MERAN O 
Can ..... lio 

QUlRINALE 
JUA.NA 
ABBAZ!A 

111 
lSEO 
ALBAHO 
:YUTA 

,, 1 u 

2S/ 1 
'O 

""' G/. 2 
... 
.... 
1 

eı ı .g 
20/ 1 """ ... 

3/ 2 1 
-8 

12J ı cıo 

28/ l 
... 
i fJ/ z 

Barsa, Varm, tca.tmce ABBAZtA 11/ ı .g 
ISEO 31/ l2 C-14i ..... liD 25/ 1 ""' -VBSTA 21/ 1 

i QUl:RtMALB 1/. a 
DtANA 4/ 1/ 39 
MERANO 11/ 1 
ALBANO 14 /, 

Nafia Vekaletinden 
9 Şubat 939 Perıembe cUnll aat 15,SO da Aabrada Nafia 

Vekaleti bina• isinde Xaheme Mtidiirl&P odMmda toplanan mal· 
seme eksiltme 1comilyonunc:a 1300 lira muhammen 'becJelli bir adet 
kalorimetre w abama kapalı sarf UIUliyle ebiltmeye konmaftıar. 

Eksiltme prtnameıli n teferruatı bedehis olarak Vekilet 
Maheme MUdikltllOndeıa almabilir. 

Muvakkat teminat 97 ,5 liradır. 
hte'klilerin teklif mektuplaam muvakkat teminat n prtsaa· 

mesbıde yanlı vesaik i1e birlikte aym cin BUt 14.30 a kadar mu· 
kftr komlsyı>na makbuz mukabilinde vermeleri llnmdır. 

"5253" (9422) 

Türkiye 

ŞEKER FABRIKALARI 
nonim Şirketinden: 

tarihine mllaadif Cuma cilnü saat 15 te Vekielt 'Satmalg Komif. 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin teminat mektuplanm 'ft7& mü 
buzlannı ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yani 
vesiblannı havi kapalı nrflanm meü6r tarihte ~ 14 de kada 
Satmılma Komiı7onu bafkanlığma teslim etmeleri •re uat l5 t 
JComlıyonda hanr bulunımılın. "5223,, (5350) 

DENIZBAN·K 
rabzonda sis dDdDtD tesis edllece8' 

Trabzoncla Wr aia 4ildlJI tesis edilecektir. eutnameei 
Topb?Dede Deais Jwımclald Jlateryel tubemizdeıı her glln pa· 

ruız olarak almabilir. lıteklllerln tekliflerini en geç 20 • 1 - 93 
tarihtne kadar mezkar ıubeye Termeleri ltmndır. 

inhisarlar ilanları 
1 - eutnaae n dmmlesl mucilmıce lahaalmacajı illa 

"18.000" kilo bq jpl 215-10.938 tarihbıde Dıale edilemecUiindea 
den puarhk unJbr1e ebiltmeye konmaatur. 

2 - llabnmmen 1tede1l beher kDoiu - 80 • kurut 
"10.800" Ura w mınakbt teminatı~" llrdJr. 

a - Dnlltmıt 1-1-111 tMDıtu nıaJıyan Puarteal g1n1 ...ı H 
Jrebetap.a Levma w ....,.. labeabr.4ekl .lhm Koad8)'Qll1DM!l'P' 
,....ı.cütır. 

' - Şartmaelıer ,...._ olarak her 81bl ll8d ~ tabedta alJıl 
Dablleceli gilıl alm1IDe ele FSrillebWr. 

5 - 1atekU1erlD 4bilbu içlıı taytn •• sUa te aatte )'bd~ 
7,5 sl"f8DllL9 para1arl1le blrltkte yukarda adı geçea ltom18yona ıe11 

m&lerl JJln ohmur. (8:513) 

1 
JHe1112=• llçllndl parti olarak !küp ve krlatal ecnebi 

Jmi satın alneacaktır. Şartnamesi Bahçekaps Tqban 42 numa
radan iltiyeoltnı "Verilir. 

Hafif ltir işitme hazan hayok bir hastahk 
çlkarabilir, derhal birlcqe 

Sef alin a11nız 
GRiP • NBZLB - Bt\Ş ve DIŞ ve 

an .•AT•l•n derhal _.\'ırtr. 

12. Sonklnan. 1939 Peqembe gllnil saat on bire kadar tek 
lif mektuplan prtname cauma ıöre kabul edilecektir. 

Beıeaive ilintarı 1 
Scoclik muba.,mea kirw ıs lira olan Kutmpa§ll4& JmçClk Pi· 

,..ı. smfwlkainde llebep 90bimda A1ıdGl1radlr Onul lllekteb4 
tllltm tarilün4en itibaren 939 Jll&y111 80D'llDa 1la4ar kiıtJa ftdl. 
mek O.re açık artmna,a 1LGmüıuttur. Şutnaa:ıell Lftua D· 
dlrıtpnde gtSrtllebiHr. ilteldilar ı lira 13 kun1fluk IQt tmıinat 
maldRı.I n:pa mütublJle beraber ı• • 1 • 939 Pefl'IDbe ctlnil ... ı 
14,10 dil Dallit S.lmellde Wanmalıdll1ar, .(t557) 

..-a1amJılt,w1ılwtmefltla 
JOl1ady1e pçm •Mtahklarclan 
1ıarur. srJp ... ,,.. rüatahk
larmda, aea Jrwklı.,.... pek ıa,. 
4Udıır. 

lngiliz Kan~k Eczanesi 
1 BEYOCGU • lsTANBUL 

1 1 ' 
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Tipten 

Beklenen 

MebzuJen GeJm·şı:r. 
Radyo fek n iğin 1 Şa'1eserl ()hın Bu Mark ayı 

görmek mahiyeti hakkında bir fikir edinmeğe kafidir. 

Umumi Vekili : ABDURRAHMAN 
btanbul: Bah~ekapı Hasan deposu üstünde • Telefon: 2352 ı 

• 
M ır \f)@rrwu@ ~ 

Vücudünüz bir tehlikenin yaktaştığına haber veriyor : 

Hemen ASPiRiN; grlp, soğukafgıntığı ve a~rıtarm emnlyetn 

liaçı ASPJRlN ı ahnız ! Aspirin'in iyi tesirini pek az so~ra 
göreceksiniz. 

ısrarla 

20 ve 2 tabtetlık şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki Ej3 markası aldığınız malın 
hakıki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir, 

ff i lı At"., 

Telepati 
(Baş tarafı 6 tncıda) 

ta.ki eğlence pavyonundan çocuk. 
lann gülüşmeleri duyuluyordu. 

Yabancı kadın tekrar etti: 

- Her ŞP.Y hallolUI1dtt. Esasen 
ben buraya bunun için geltniş. 
tim. Sizi istijor, Anna Karsters. 
Hfila sizi seviyor ve bir an unut
muş değildir • 

Madam Lastra hayretle yerin
den fırladı. 

- Benim burada olduğumu ne. 
reden öğrendiniz? Niye geldiniz 
buraya? 1 

- Onun yanına dönmeniz JA. ı 
zım geldiğini haber vermeye gel. ! 

1 dim. 

11-VAKIT t IKINCIKANUN 1939 

Meşhur 

Markalı en asri, en sağ
lam sandalya, koltuk, 
portmanto, portatif ma
salar, sinema koltukları 

Hekabetslz flyatıarla ı?&ranll 
olar ak sahi maktadır 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve 
kıraathaneler tercihan D 1 N O S markayı aramaktadırlar. 

AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan iti
baren müessesemizde satılmaktadır. 
ADRESE DtKKAT: Çakmakçılilr, Küçük Yeni han No. 13 

Telefon: 23377 
. - Gidemem. Biliyorsunuz ki 1 

gidemem. Artık !:Ok geç, Kabili -~m=msS1m:Z1m~iE'IS!iQt=!!!iJ;~~z~=~=aa 
l değil ... 

Madam Lastra bunları söyler
: ken vahşt bir hayvan gibi ~~ 
, nyordu. , 

- Size bugün her za.mankin.. 
, den daha fazla ihtiyacı var. 

K -1 Ş 
GELD 

' . -. • . " • ;;r· ı, 

• 
' - Fa.kat, nasıl olur? O ve siz.. 

Uzaktan bir ses duydu: 

· - O sizi seviyor. gidin kendi. 
sini bulun.. 1 

Madam Lastra o uıda bayıla. 1 
cak gıbl oldu. Karşısnıdaki san.. 
dalya boştu. Elini uzattı: Kadın 
sessizce, birdenbire kaybolmuş • ~ 
tu. 

Madam Lnstra orada tek başı. 
nn idi. Yalnız. kulaklarında bir j 
uğultu vardı: 

- O sizi sev:lyor. Gidin kendi
sini bulun ... 
Odanın içi buz kesilmişti. Ka.. 

· dın, donmuş, kalmıştı. Bu eöz • 
ler, kendisinde yilzlerce defa i- j 
çinden doğru hissettiği bir emir- 1 

di. Fakat, imkanı yok ki! Artık 
Ceymsi'n hayatında ona verile • 
cek hiç bir yer kalmaınıştL ~· 

Birden bire, Madam Lastra, blr 

seykitabii ile telefona sarıldı ve 
blr numara çevirdi. 

En son olarak tam on sene ev. 
vel işittiği ses. 

Telefonu açan Ceyms'ln kendi. 
sl idi. 

- Anna ! dedi. Benimle ne tu
haf konuşuyorsun, §imdi! 

Anna Karsters tıkanacak gibi 
olmu.'jtu. Vaktile kendisine o kL ! 
dar yakm olan bu sesi tekrar işit 

mesi zihninde bir alay hatırata -
rı hep birden canlandırmıştı. 

Telefondaki ses devam etti: 

- Felisiti, kanm, on dakika ev 

1 

Elbiseye dRir ihtiyaçlarmızı ıimdiden CaJatada mqbur 

T 
A 
K 
s 
1 
T 
L 
E 

E 
Büyak elbİ&e mağazasında her yerden uc.uz, 

pk ve teminatlı alabilirsiniz 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: 

EN SON MODA ve LUKS iPEKLİ MUŞAMBA

LAR. YUNLU MANTOLAR, GABARDİN PARDE· 

SULER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS: 

HER CtNS İNG1Ltz MUŞAMBALARI, GABARDİN 

PARDEStlLER, HER CtNS TRANÇKOTLAR, 

UCUZ, ŞIK ve DA YANIKLI HER NEVİ HA.ZIR 

ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER. 

ÇOCUK LA RA MAHSUS: 

HER NEVl KOSTUM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FiYATLARLA CALATADA 

EKSELSYO 
Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız 

Tednyatc;~a lieshnıat 
Telefon: 4 3 S O 3 

vel öldil...ı 1 
Kethwen Hewitt ZIJ .. :llllmlmllllBı:sı::l=z:ı!lllEilHl!l.!!!!ı'!Zil!ll!l!lllB .... 11!: .. ~ 

--------·--------- - --
( Kısa haherler ) 8 • 

• İzmirde çıkıın ~~nl Asır arkada- K REM PERTEV 
şımızın başmuharrırı Bııy Hakkı 0-

çnkoğlunun kızı Bayan Türkün ile 
lktısat Yckfıleti ihracat kontrolörü B. 
Melih ll:ıyiilkü'nOn evlenme töreni 
dün lımirde bcladi3•e dairesinde yn
pılmı;, ikt tıırafın birçok dostlım bu
lıınnrak kutlamıştır. Gnzctemi:ı. de 
yeni yuvaya bahtiyarlıklıır diler. 

BiRiNCi s~PEHATOn ı ı 
Dr. Cafer Tayyar l\ankat ! 

Parf3/en mc:ıın 
L'ınuml cerrahi; dimnğ, sinir J 
~rrnhisi ve kadın doğum ıııilte- , 
.::ıssısı, erkek ve kadın em<.'liyat. 
ırı ve moılern nmclıyntlor, dlnıa~ 
inlr, Y. buruşukluğu, meme, ka-
ın sarkıklığı, amcliyıılhrı. 

Muayene: Sabahları 10 dan 12 
'e kadar. Salt, perşembe ve cu
ıarlcsf uünler 10 daıı 12 ye kadaı 
ıcc.:anc rı. 

Ileyo;tlu Parmnkkapı Rumeli 

Muhtelif fstmU birçok kremler arasında en mUlemayiz mev
kii alan ve yUksek aosiycteye mensup aileler tarafından knt'l te
sir ve faydaları kemali memnuniyetle tasdlk olunan krem yalnız 
Krem Pertevdir. 

KREM PEDTEV diğerlcrl arasında en eski ve en tanmınııı 
markadır. Ve, bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler 
sayuılnde ihraz etmiştir. Ademi iktidar 

\' )vııı :'\n. 1: Tt>l,.fon: 440ıtfl. • 

c::.;•EEm:mEQ I Z A Y 1 

1 f~tnnbul crt:_ck lisesinden 21-1-930 
lnrıhlncte ıılrlıg;m 205(} nııınnrnlı tns
dilmnmcyi zııyi ettim. Yenisini nla· ı 

1 cuJmıdun eskisinin hilkmü yoktur • 

SWer de, sıhhatinizin vikay-eslnl, tarnvetınlzin yetmiş ya.şr· 
na kadar muhafazasmı ve <laima genç knlmağr nrzu eJiyorsaruz 
Krem Pertev kutularındaki tarüat dairesinde kullanınız. Krem 
Pertevln gece ve glindtlz kremlerini kullanmakla gençlik, gilzcl
llk ve taravetini~ sizler de uzun müddet muhafaza ediniz. 

ve 1§1eU ~a~şelkDD~Dne 

ı _ 9SI Rıfat o(jlu Afrhmel Refik J 

• ••· .. ~- r.bletJerl hor ~ecle ara]"IDIZ. r.osta Jmtwıu ı.ıss Jlomı.ob}ııı- ·-----~ \ SA HfB1 : ASIM us !Neşriyat !'ılüdürü: n. Alım et Sevengll 

RMO • 
il 

KREM PERTEV hir gfizcllik Siciortasıdır. Bunu kullananlar-
sa bt'kledikleri lstifadeyJ tc~ln edeceklerini beyanda nıllttefüt .. 

tirler. Krem Pertev yerine size vermek fstiyece'kleri herhaft.gi biı 1 
kremi dP.rh:ııl rı>dd .. dlnfz . ............................... 
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NEOKÜRIN, Baş - Diş Romatizma ağrılarını derhal keser. 
NEOKÜRİN, Grip, Nezle ve soğuk algınlığına da emsalsiz bir devadır. 

Ateşi düşürür, vücut kırgınlığını alır. 

narn ayb -
eti r 

A. 

a 
ayl rır. 

NEOKORİN'i daima tercih ediniz. NEOKORIN mideye, kalbe ve böbreklere zarar 
vermez. Günde 2 -3 tane allnabilir. NEOKORIN ismine dikkat ediniz. Bir kaşe 6, 

Altılık kutu 30 kuruştur. 

ay at; y ca 
' • e 

Doktorlarımız tasdik 
ederler ki hastalıkları

nıızın çoğu ı·uhidir. 

Zoortnn, cc nrct izliktcıı, korkmlnn, ınelimkoli<len, iiı Jt<;izliktcn doğar. ~fcnşel 

knnsızhğı me)<lnnn getirdiği <lıırgıınhık dediğimiz heyecansızlık ,·e ncşc~izliktir. Jlugiin 
lıa tnnclcrl hoşnltn<'nk J'l'~fıııc Haç da hudur! Hcyet·an ,.c nc7e ... 

Bir hnstnhanC'yc gldlniz,hnslaların elemlerini, endişelerini güler bir yUz ve itimat· 
la kaldırınız, yani durgun ve yorgun lcanlarmı harekete getiriniz; derlıal yataklarından 
kalkalar ,evlerine lı:oşarlar. 1şte insan makinesine maddi ve mancvI bu kudretleri ver
melc hayatı saadetlerle geç:irmek, hC'r .teşC'bblls ve azimde mu,·affak olmak demektir. 
Bu da mevsim dC'ğişUrmelcrindc kanın kırmızı yuvarlncıklarını tazeleyip çoğaltma le ve tabi 
bir şekilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti slzlr:re ,ancak; 

o 
Kan, kuvvet, iştah şurubu 

temin eder. Fosfarsolı tatlı bir 
iştah verir. am, kuvveti, ço
ğaltır. Zeka. ve hafızayı par· 
latır. Görmek, korkmak, işit

mek hassalarını arttırır. Sinir 
' ve adaleyi sağlamlaştırarak 

j uykusuzluğu ve fena clUşUncelcrl giderir. l\lllle Ye barsağı tenbih C(lerek, munnntd inkı
bazları geçirir .Rol gevşekliği ,.e ademi iktidarda hUyUlt rol oynar. Velhasıl insan maki-
nesine Hızım olan hlltUn kalori ve enerjiyi vererek hayatı neşe ve heyecan içinde yaşatır. 

POSP.\ BSOl.'n <liğer mıı im n i ilflı:lardnıı n3 ırnn lın':'l H'R Jın,,,,a: ])('nlm lı hir surette 
knn, km' et 'e iştiluı temin etme i \'e ilk kullananlnrcla bile aza.mi hir hafta içinde tesiri-
ni göstcrmcc;id.lr- l'ücc a~lık ,-ekillctinJn resmi miisandcslnJ haizdir, 

ITf'r e<'zanede bulunur. 

Her eczanede bulunur. 

Aksırık 
Nezle 

Bütün göğüs 
Hastalıkların 
Kara habercisidir 

Hastalık ihtimalJerini 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gri
pin, Radyolin müesseselerin
.de fevkalade itinalarla hazır 
}anır. Rahatsızlıkları, ağrıla 

rı defetmekte bir panzehiı 

kudreti gösterir. Kalbinize 
midenize ve böbrekleriniz 
yorgunluk vermez. 

İcabında 3 kaşe alınabilir 
ismine dikkat, taklitlerinder 
sakınınız ve Gripin yerine 
başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 
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• 1 

Et ve sebz i erin iyice pişmemesinden, meyvaların gtlzelce \ 

yıkanmamasıni ı 'ı, içilen suların temiz ve saf olmamasından l 
"' hasıl olan sclutın dediğimiz barsak kurtları en muzir hay

vanlardır. Bun)I r; ince barsağın iç zarına y~ .. arak ve kan 

emerek yetişir 1e ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann ağnlan, kann ıiı

meleri, btının, makat ka!ınmaıu, ishal, obur)uk, bat dönmesi, 

salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan • .ııör

r.uıde, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir~ 

ismet Solucan Bisküiti 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emnl· 

\ yet ve itimatla verilir.' Her çocuk seve seve yer. Çocuklanruı:a 
f senede birkaç defa ihtiy;ı,ten veriniz. Aile doktorunuza danı-
j şınız . 
f 

) O t K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra •o

\ lucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad 
l 
i ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir, Tarzı 

İ istimali kutuların içinde yazılıdır. 

i 
l KULLANIŞ TARZI: Bir biskUvit çizgi ile be§ mnsa

vi kısma ayrılmıştır. Büyüklar: Gece yatarken iki kutu biskU

vit. Çocuklar: 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından 

aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir çizgi bi.skUviti 

verilir. 

I 

i 
J 
' 

\ Fiati her cc::anede 20 lmru~tur. ( 1 S M E T ) ismine "dik'kat. 
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