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Yan atıraı~ı 1939 yılında oku. 
:5'a~ belk! gülümseyeceklerdir. 
bir nrp!çlerınde kökü bilinmiyen 

No - 12 23-1-939 

J, Sh ~e duymıyacaklar mıdır 
erıdan Le F anu' dan 
, Çeviren: 

En Çok Hangi Şarkıyı 
Beğeniyorsunuz? 

FiKRET ADIL 
Bugun forma halinde 

veriyoruz 
t il KA ... TY~"' 1039 ~ YIL: D • SAYI: '7M7 p A.ZARTES 28 • ., ..., ... , '4 

Ancak 30 gün devam ede.cet 
olan kuponlarımızı toplayınız,. 

Birinciye: Bir Ra°dyo 
d tsTA ... onuL• Telm-.f• VAKIT• Po!llta kutusu: 4ft•"relefon: 21'1!HYa:ı)·24370(/dare'J' !DARE EVİ: Ankara Ca · •" 0 ... ~ • c 

Elarselo~a bo1nba yağıyor JI 
Şehir dün dokuz da/ a bombardıman 
edildi bir /ngiliz gemisi batırıldı 
~kana Fr8nsa, Hükftmetçilere 
Bir millr ik!ısa' 20 tank ve erzak göndermiş 

meselesı Barselona en yakın müdafaa halları alındı 
11 Yazan: Asım Us J!lf."' 

foQ ~- istasyonunda yüz bin " .. '!'. ~ 
~ btaJ. ar buğday stoku miişte-
~ b;-ınadığı için sahipleri bli· 
~ l' Sıkıntı içinde imişler. 
' Ilı- hürmet \ ' O süzüne iti
dıı.. etııti i .-et b Dl z bir zatın bize ver-
ltalcıe~ haber ıncmlcket dahl
te~ h buğday fiyatının hariç
~ er~clntt]el piyn.sa. fiyatın
~ ~k tüksek olması yüzün· 
ı.._ "e"ı t ~ e silolarındaki buğday-
~ ihraç edilememekte ol. 
\t.; ~ dair söylenen sfü.lerlc 
f11ro t daha ehemmiyet pcycfo 

l'. 
ltı 

'it ~"Yete göre Toprak Ofisine 
tei[A_oıal'd-kf buğday stokunuo 
'- "Q1( .., •• 
---~ k •UZ elli bin tondur. 
'l: ııı~tte tle,·Jct sermayesi o-'b Yle bir lmğ<lay stokt~ 
!s.t lh lllunnıası <lnlma memle-
>la...~11kı için iktı~adi bir te-
... ~ ~-,.......__.... _ _....._.._,,.a. 

Başvekil dün akşam 
Ankaraya döndü 

Evvt:l:d ~Un tehrhıılze selen eksprese bn~~anan husust varo11 
Başvekil Celil Bayar, dün öt- la AnJtaraya hareket etmlştlr4 
leden sonra !stanbul ve Beşli:· Ccldl Baysı:- ıstas)·ooda Dr. 
tat tarafları: da Vail Lt\tfl Kır- Tevfik UUı~i11 Aras, Ynlt, emnh 
darla bazı .tc~ik gezileri 1a~ • yet dlrektörtl, rektör ve kalaba• 
mıştır~ lık bir halk ı. Utıesl tarafınd:ı.JI 

Başvekil, ıı'lrşam 'Oln Tapu • uturlanmıştır, 
rlle Hayı!R:paşa;ya geçmiş ve 

Mussolini diyor ki : 

lfalyanrn düşmanlan 
f ehlike teşkil edemiyecek derecede 

'l!ı tt belki bu stokun satıl · 
' :: değil, biJdkis her lht i- Roma, 22 '(A'.A.)' - ".BufdaY, 
~l'Şı sigorta olarak el<lc mücadelesi,. alanında muvaffa1d• 

aldır 
lfı'lc IIldadır. /' ' Frartko ktlwetlerl 'l'•ragonaytı girt1rktlJ1 yetli neticeler. alanlara mlikıfat s~t şunu da kabul etmek ( razın S nclde) tevzii merasimi eınaımda Argen• 1_~; kt nıcınleket dahilimle _,, tina tiyatrosunda bir nutuk aöyli• 

4Ctl:eıı 1.. n kilosu 6 kuru"a sah- ı·ı ' y ' .. u melen· 
)il.,_ . .q"l'ftte b . a~an • ugos av gor Ş yen B. Mussolini, sözlerine fÖylo ~~ 3... eynelmllel fiya- ~ ~ ... +aı.lf:!$1ııe gitmekte olan ~ - ' ıu, l'ah k = ~ = ~ ....- " baılamııtır: .... ·.-.ııaı b nt 

4 unış olmnsı Londra bUyUk elçimiz doktor 
::'111etılr vaziyet değildir. U- D •• b • A Tevfik HUştU Aru, dUn şehri. Eyllıl ayı içinde ıöyledilim bir 

lt1eı re sıına)i istfhsnlAtındn . un ır re s m l nılze gelmiş ve Perapalaa otell- nutukta, "ltalyanın dilJmanları. 
~Ieı bı itatıannı nasıl beynel· ne inmiştir. , bir tehlike teıkil edemiyecek de• 

~ tal-~llret seviyesine düşiir . bl • "' d' •ı' J • Başvekfl CeJftl Bayar, Doktor' recede aptaldır,. demiıtim. Bu •Ö-

'~t 8~ Cd~cğlınlz esaslı bit' te ı:g neşre l u l Arası Perl\ı.nl:ısta öğlP yemeği. züm. ile., f_aJizmin. profeıyönel m .. u• .~ fasct ise ziraat Raha- f) k 
"

14 b · 1 ne davet P.tnıfştlr. · halı erını astedıyordum. B~ıun. 0 tday \ 'e arpa gibi b 
"" e"'- y 1 M • fanla 1·r Doktor Ar.:a, birkaç gUn oeıh-ı b.u sözümü, bir kere daha teyit ey• ""t.. ·&.111

1z1 :nı.. k.. 1 ugos avya aca ns 
) ~ um un ° · 1 rlmizdt? kaldı'"tan ao:::ıra Lor.d. lıyorum . ., '!lt 1>"-ı-l' ttcnza mal etmek, k 8 · ) 
~ı;l al"ln ıtıallyetlerinln de . ademi tecavüz pa • raya lıarı.•kı•t edecektir. (Devamı incide 

~~\ab.:~::::ı::m::::acs~:: :r:rı:.:aaz!u::;:.::e!:~: t · aııyac"k G cı Be k z 3 1 d. 
'~~.;~';:!::;;~1T1eicap ~:ie~ö;;~a~~:1::~!11:::;~~ ı ımz <Yazısı sanc1cı~> • .Jarag Y O U • gen l 
~ .erıel'deb .. mıyız? Dahildeki alış fiyatı ile Sülevmanıve ıstanbulspora, Topkapı 
~.:ıı~~· raı::-~.87~':':: harlçteldsatı,rıraıo ...... ındald Çemberlayn Fenere, HllAlcle Beşlktaşa ma§IQp oldu 
~ il ltstıı "ift~ farkı döviz tedarik etmek i~in 1 • • • 
ta.~ llltıhteıurı" .....,ilerin bir ta· ihtiyar edilmiş bir zarar diye Gönüllü hızmel IÇIR kayıt 
~'I .. edil er tarafından Is- k ,h .... llnJ-~slne nıanı olmak kabul edemez miyiz? muamelesini açaca 
'llt 1Jt etnıc1c eraber istlhsalAtı Bu muameleyi dahilde tonu- Londra, 22 (A.A.) - Başvekil 
1-.... l!ı~le1- idi. l<"akat bu q. nu on liraya lstihlAk ettiğimlz Çemberlayn pazartesi akşamı rad 

·~1t h -.et d• '-'li maden kömürünü döviz ihtlya· niil ••-et erneı '"" ndeki fiyat- yoda bir nutuk söyliyerek gö • 
h.... eıı >'tık nı.ileJ. fiyat se\iye- cı için daha ucuz fiyat ile harice lü milli hizmeti için kayıt mua. 
-.,,, b llrıya k satmak usulüne benzetemez mi· 
'tttllıı·· u 1ib.de ~· ınasrna se- melesini açacaktır. 
te1 'l!l harı n memleket malı ·

7

jz? Liste, salı günü neşredilecek -
teıı 'it bı~t:asatılnıasına en· Memlekette me,·cut buğda1 tir. Zannedildiğine göre, kayıt 

liJ ~erııesı d Zlyet meydana stoklannı lüzumundan fazla el· muamelesi esaslı 3milyon vazifeyi 
~~ 'l' va e 1Azınıgelfr. de tutarak türütmekten ise bun ihtiva etmektedir. Harp halinde 
~hı ll(f- bı l' ki hu~day istih- lan bir fiyat farkıyla bt"J"DClınl- bu vazifeye tayin edilmiş olacak
~elttıtıeı aUyet fiyatlanm tel piyasa üzerinden dövize kftl- lar oldukları yerlerde sef erb~r e. 
~ ll Jtoıa •eviyeye indirmek betmek elbette daha makul bir dileceklerdir 
l~ hrıel'(Je~ca tahakkuk e<lebt. muamele olur. ICaldı ki bu fiyat • • • • • • 
._,... ıın ~Uladığı da nıa- farkından dolayı hüknıneun ra- Surıye kabınesını eskı 
>~ 1 eciiie.n v kdirde her sene pacaiı fedakArlıp sene buğda1 Başvekil kuracak 
.. ~ ct.11 fazı e nıeınıeket ihtl- yüzünden Jıazinenin aldığı veı.._tl '-tılaaı a Olduğu Jçin ha· ... iJer karşılayabillr. Bunun l· Berut, 22 (A.A.) - Kabine 
·~ "tt <l• ~r lAzııngelcn buj?; ;in esasında makul ola.n bu mu- buhranı halledilmiş ~e eski ~· 
le,.:. ıı ... itteıc.;14hiıdekJ piyasa. amelenin tatblld sal&hl7ctfnl vekil Abdullah .Y~ı ye?,-1 kabı. 
et,._ ~ııı]( c.ı l>iYası\ya nlsbet- ellncle tutanların üzerlerine bil- neyi teşkil etmıştır. Lübnan~ 
~le t•Ita.._ıı:::• YUzünden _el- yük bir nıesuliyet yükil alacak· iki mühim partisi ola~ me~~ 

ll::ı1lldalt bii a.~ rnuu lktısat lan şüphesiz olmakla beraber yet partisi ile cumh~~et~~ bır. 
~~ltet b Yuk bir zarardır. hükumetçe bu maksadın temini liği partisi arasında lj bırliği or-
4~ teı1t111 e~~ şöyle bir nın. için yüksek konu01Jil bir satış tadan kalktığı için bu ~erki. ka. 

"' l!ıe ha iılloıal' Yor: j usulü bulunabllecettnı ı1anıyo • ı bineye yalnız ekserl~e~~ tqlul .e: 
lllleJteı lh 

1lllı7.<Ja toplanan ruz. den cumhuriyetçi bırlıği partıaı 
tlyll<:ı için :nıu- ASDI US azası girmiş bulunmaktadır. 

Galatuarayın ilk golü mı, C'emil 1Jeyko:: ayzanndan çs kan!/01" 

Balkanlılar arasında futbol turnuvası tertip ediliyor 
,(Diler ıpor haberleri '1 Del sayfadadır). 
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işaretler: .......____. 

Dil davası 
yürüyecektir 

Son günlerde dil meaelcsi 
hakkında yazılan bazı yazılar • 
da yorgunluk, bezginlik alAmet 
leri göze çarpmıyor değildir. 
Bu diişüncelere göre, dil mese
lesi biraz dursun, durulsun, ,-e 
işleri biraz kendi haline bıra _ 
kılsın! 

Bence bu düşilnceye bir kalıp 
nırma.k, ona bir ad takmak, 
onun zahiri şekline takılıp kal. 
mak hata olur. Hata olmasa bl
lo acele bir hüküm sa)'llmalı • 
dır. 

Dil davası her şeJ·den önce 
sosyal bir meseledir. Sosyal me 
scleler kendi kendine mi halle. 
dlllr. Yoksa sosyal mesele. 
nln tablatine nüfuz edile -
rek baml«!lendlrilebillr mi? Ba. 
na kalırsa meseleyi bu şekilde 
ortaya atmalıdır. Sosyal mese
lo kendi .kendisine olur, kendi 
kendini tekemmül ettirir diyen 
ler yok değildir. Bunlar blZ<le ol 
dub"Undan daha çok başka mem 
lcketlerde mevcuttur. Bizdeki • 
lcr bunlarm düşüncclerlnl ol • 
dnğu gibi nakleden münevver
lerdir. 

1 

Mahkemeler~ 
Bir gün çarşaflı bir gün man
tolu gezen sabıkalı kadınlar 

Yahudilerin dükkanlar rn dan 
nasıl hırsızlık yapmışlar 

Dün cürmü me§hut nöbetçisi mifti. Reis üç kadından Saime· 
b~unan birinci asliye cez~da, i~i ( ye döndü: 
dükkindan çok ustalıklı bır ıekıl- - lki üç senedir hiç göziı1cmü
de muhtelif eıya çalan ve tesadü- yorsun uz? Evvelce buralara sık 
fen yakayı ele veren Uç sabıkalı sık gelip giderdiniz. 
kadın hırsızın çok enteresan duruı Saime - Daha fazla oluyor 
ması yapılmııar. Bay Reis, diye düzeltti. 

Uç kişilik bir kumpanya tetkil Hatice - Benirn auçurn yok. 
eden bu kadınlar, hırsızlığı o ka- Küçücük üç aylık bir de çocuğum 
dar maharetle yapmaktadırlar ki var. Onu nereye, bakkala bıraka
iki dükkan sahibi ve müsuhdem· mazdım ya ... diye aöyleniyor.du. 
leri, gömlek ve pardesU gibi eöze Diğer taraftan Nimet de: 
fazla çarpan büyük cesametteki - Ben hasta idim. Mahmutpa· 
eşyaların nasıl çalmdığmı farket- pda Saimeye rastladım. Bana bir 
medikleri gibi sonradan dahi anla bohça verdi, içinde pardesil ve 
yamarruşlardır. gömlek olduğunu bile bilmiyor

Nimet, Saime ve Mediha adında <ium, biraz sonra da memurlar ya
olan bu üç kadın muhtelif '.kıyafet- kaladılar, diy:ordu. 

GONON 

Satye binası 
AKİSLERİ 

Ağızhk, tara~ 
tesbih, pipo Bugün Ankarada bir komisyon 

bu meseleyi tetkik edecek D l.n>.'Ktt "HABER., ,.., 
tcsi, nıcmJeketiDlf'd' 

Denizbankın Satye Şirketinden 
satın alınrı olduğu sergi binasının, 
daha satış muamelesi yapılmadan 
evvel Nafia Vekaletince istimlaki
ne tcıebbüı edildiği malOmdur. 

Nafia Vekileti, mezkQr binanın 
istimlaki için alakadar makamdan 
istihsal etmiı olduğu - menafii 
umumiye namına istimlak kara
rı - nı Denizbanka bildirmiştir. 

Denizbank kanunen 15 gün için· 
de buna itiraz edebilmek hakkına 
maliktir. Nafia Vekaletinin Deniz 
banka yaptığı bu iş'ar hadisenin 
mecrasını değiıtirmiştir. 

Bilindiği gibi Denizbank mez· 
kur binayı 250 bin liraya satın al· 
m:ıtı. Halbuki bina iatimla'lc: yolu 
ile satın alındığı takdirde, kanu
nen istimlak bedeli iradı gayri aa· 
finin 10 misli üzerinden hesap e· 
dilmek lazım geldiğine göre, an· 
cak 100 küsür bin lira kıymetin
dedir. 

Denizbank namına bu heyette taraktili, Rl,rızlıkçılık, t.esblll' 
bulunacak olan Bankanın hukuk çllik sanatbdn mahvolmak t"1 
müşaviri B. İsmail !stanbuldan ilkesinde bulunduğunu yaııtdl' 
Ankaraya ıitmiıtir. Heyet bugün dn. 
içtima edecektir. Bize kahrsa bu üç eşp -: 

men ırızumu dola...,sile kJSIO 
-----------~ J• ' ~ • süs olarak ve bazı defalar Jı 

Ucuz Radyo 
Bu husustaki Kanun 

Ud JhtJyacln da kullanılın.,-· 
dır. O bakımdan, sürümünll ıJ· 
tırınakta bu iki esasm d• dfJ' ' 
kate alınması lAznndır. 

Meclise Veriliyor Taraklar, hac.ıba.ba ve ~ 
Ankaradan gelen haberlere gö· md nnne de\.Tindc gördükle·"' 

h lk . . d . en hn.7lı uzaklaşmıştır. ~-
~~ ucuz a tıpı ra yosunu tesbıt hklnr, moda zarnretlerile )iti 
ıçın yapıl~n tetkt1cler bitmiş ve bu J'll türlü şekillere gfrifor. rtt" 
hususta bir kanun projesi hazu- bihlerln büyük bir kısJJJJ ~~ 
lanmııtır. ld_, __ ye o uı.a.r. 

Meclise verilmek üzere bulunan --" . Biz bunlarm üçünü de bOJ" 
bu proJcye göre posta ve telgraf 1.-n 

8
- üm 1 --"' 

a.u ur cereyan arma J"",, 
idaresine hariçten radyo ithali, da- hazırlnyablllriz. Şu halde 
hilde radyo imali, radyo aatmaaı: oluyor da hlllA Avnıpa, tarı1 
ve ıatbnlması i~in aal!hiyet veril- lan, A'TUpa ağızlıkları ve 
mektedir. bihclen o.lmmış ilhamlarla te gezmektedirler. Bundan aonra suçluları yakala- Aradaki fark 147 bin liraya ya· 

"Tabiat ne ;yaparsa ifi J• • Bir giln mantolu ve ıapkalı ola· yan Emniyet ikinci ıube komiser- kındır. Nafia Vekileti iatimlik 
par, cemJ)'et de tabiatın bir par rak dclattıklan halde ertesi günü terinden Osman dinlenildi. Hidise- hakkındaki kararı yürüttüğü tak
çasıdır. Onun için cemJ7et de en burunlarının uçlarını dahi göster· yi §öyle anlatıyordu: dirde bu far1an evvelemirde De-

İdareye bu itleri tedvir etmek edilmiş Avmpa kolyeleri ' 
üzere 500.000 lirahk mütedavil bir muteber mnğazalnnn vıtrlısl 

rinde yer alıp 1stllı1Ak 
todlr. 

ıermaye verilecektir. 
giizel, en verimli tekAmillü.nn miyen kalın ıiyah çarıafiarla mey· ,, _ Bu u~ kadını eakiden tanı- nizbank hesabına zarar kaydedil· 
kendi kendJne yapar., diyenler dana çıkmaktadırlar. nm. Sabıkalıdırlar. Dlln Mahmut- mesi lizım gelecektir. Projenin bir maddesine göre i- Bu eşyayı vücudc getireJI 
tabiatın her şeyi iyi 1aptığı, ta.. Dün de mahkemede hatlarında paıada dolaprken Nimeti gördüm. Maamafih Denizbank'm Satye darede radyo almı ve satım itleri- nat ve sanayi erbabımız, 1' 
bin.tın güzel ve ifl olduğunu sa.- birer siyah baı örtU olduğu halde Çarıaflı idi. Karnı da cebe gibi fir1ietine rücu.edip edemiyccefİ a· le ulraımak üzere ayn bir tegki- noktnl nnzarlanna göre ıooll 
nanlardır. HalbuJci tabiat had. hazır bulunuyorlardı. Haticenin ıiıkinki. Şüphelendim. Yanma raıtmlacaktır. lat vücuda getirilecektir. taç oldukları diğer bazı ~ 
dizatinde ne IJi, ne kötüdür. 'kucağında bir de üç aylık çocuk yaklaprak: Meseleyi bu bakrmlardan tetkik . . rı temin etseler bile, 
m kA-w· dl bi d •tme,_ h • . h kuku . Bu bnun li'""'uı Mecliıin kt• d - umt tem yl .... e UllJ. ye r fCf de 1oktur. var ı. - Çarıuıfının altında ne var, de- .. .. ve azınenın u nu sı- JW& :ır sa)' ıgunız um a 

.- tatilinden sonra müzakere edile· ,._1 ·· ö ·· d tutm• llunu.n ferine birtakım kanun. Davacı olanlar Yohanna ismin· dim. yanet edecek çareleri araftırmak kti u.u. ma goz nun o .. 
lar, sert keskin hatlı zaruretler de bir Musevi gömlekçi ile Sala- _ öteberi aldım, .dedi. üzere Nafia ve fktısat Vekaletle- ce r. Jar •.• Temiz iş, sağlam iş t 
tnef'cuttur. Kanunlar ve zanı - mon admda diğer bir Müıevi elbi· _ Peki aç ta gör~. deyince, ri ile Denizbank milmessillerindcn Evvelce de yazdığımız gibi u- dalına zamanın cereyanl 
retler Ulcmi içinde yaşadıkla • seci idi. çarpfının içindeki bohçayı çıkar- mürekkep bir heyet teıkili karar- cuz halk tipi radyolar 10 - 35 lira takipten blr adun blle geri 
rınn. pni olanlar tıpkı ti- Reis, evveli suçlulardan Ni- eh. içinde bir pardcsU ve iki de Iatmııtır. araaında satılacaktır. mağa razı olmamış en ınod 
zlk:te kanunları tatblkat.ı )'iL- mcte, nerede oturduğunu ve baba gömlek varor. ~-"""-=~=-........ .,.....-__,....._ ___________ _.:;,____ •ana.t. ö.rneklerl ... hte ta 

lbl ~ i d d V ~ ~M· 'A Iık, a1'azlık,.ılık, tesblh 
1 

par g sosyete uzer nde sının, anasının a ıru aor u. e - Bunlan kim verdi, diye sor- 6 ı.-

blr takını pratik faaliyet. sor&usuna şöyle devam etti: dum. Saimenin eve götQ.rmelc U.ıe • kol)·eclllğinıizde kazancı 
ıerd bul l Bö 1 k 

cak b•slıca muyaffakıvet 9e 
e unur ar. · y ece oo - - Sabı an var mı? re bıraktığını ıöyledi. Saime de -.. " 

mi tin b .. -•- nd 1 H TıA~VI M lerinden biri. ye un7eDJ.lle mu aha e o- - ayır. Mahmutpaşadan aşağı doğru ini- ~ 

dlllr. ''PIAn,, ve "plAnlı faali - - Dört bet sene evvel sen bu· yordu. Oradaki polis memuriyle ~ Du cümleden olarak ınt 
;yet,, 1 istiyenler bu noktayı raya yine gelmittin aanmm. iyi onu da yakaladık. Bu hadiseden ketimlzde çabuk imalini el• 
kendileri lcin bir premlp olarıık düşUn bakayım... beı on dakika evvel de Haticeye blliriz, "çabuk," yahut 
kabul ederler. Suçlu biraz §aşırır gibi oldu. Fa benziyen birisini şapkalı olarak ı0 Ycşilköy )foleoroloj( istasyonun • hıışlıyan mücadelenin hitama ermesi ki tadil edilmiş hall7le "pir"'. 

Cemi1etln kendi kendine in- kat evvelki ce'!abında ısrar etti. civarda görmUştUm; fakat Hatice dan oldığımız mal(imatıı göre, hava üzerfoe Arnavutluk Cumhuriyet lda- Avrupadakt örneklerinde• 
ldf&f ettJiine, müsbet kanun • Reis Saimenin sorgusuna geçti: F t · "ııd le" k d · k yurdun cenulıu şarki Anadoluda çok resi ilan etmiştir. de aşağı kalnıı,•acak de 

a ma ._ı,smı e. ı . ar eı.1n. e ço bulutlu dfl'er bölgelerinde umu~ ; • D il k d P k " .. 
1- •*bi 01-- 111-ın...• inananlnr M t t uall rden sonra aynı· su b d ~ d d h ld 0 ug ne 11 ar rens Dovidin ral ''apnbflccellrfnılz bir li:.e~·'"" ~ ara w. ~....... u a s e - enze ıgın en §lm ı angısı o u· ı yelle k:ıp:ıh ve me\·zit yoaışh geç _ " .. e• y ., ~ 
lç•n cemtretln ha7atma mild&- ali .cna da sordu: ğunu iyice hatırlayamıyorum.,, mic, riiz"Arlar umumlvcııc şimal 1·s- JıAı fle id:ıre edilen Arnl\'utluk, müs ru7orum 

y ... J takar bir şekli idareye mazhar o l hl 
0 

J fd ı-"' 
h .. ,,. faydundtr. "PlAn ve plln. - Sabıkan var mı? Arkasından 449 numaralı polis tikaıneltcn orta ku,·vettc Kıırade'lizde tl sar ar areslnin P r . 

lamamıştı. 
'ı f''\AUJet., mln&IJZ bir şey41r. Saime düııünmeden ve tereddüt memuru Ahmet hidiseyi göy le an kuvvetli olar:ık esmiştir. tünü çıkarnıağa başla 

TürktJe Oumhurl7etlnin eıu etmeden cevap verdi: lattı: l Dün İstanbul da hu·a kapalı geç. ~ Pazarte. Sah anlıyoruz Jd, mcmleke 
\·asfı "plln ve plAnh faaliyet • - - Uç dört tane kadar ola· " B ·· k d d dün k miş, rüzgar şimali ş:ırkidcn saniyede I&- pipo endüstrisini beslJyccf~ 

- u uç a ını .. a e a- 8 - 5 metre hızla etmiştir. • - -·' 
di',,. Dil meselesine dıe aırf bu ca'Jc. Fakat kati sayısını bilmiyo· dar tanımıyordum. Dun karakol- Saat U de ha"a taz;rlkı 760,6, su_ > tİ E tİ : E piyasn da me\'Cuttur. ~" 
bakımda.ıı alAka göltertlmtttir. rum. da gördüm. lfadeelrini aldık, bun· hıınet t'n yüksek 10,9 ,.e en düşük ~ ı İ ı 1 • bu plya aya sürdü{,"ÜmilS 'j 

Bu alAkanm istediğimiz gü - UçUncil suçlu Mediha da ''Sabı· la.rdan Saime: 7,4 santlgrad olarak kaydedllnıişlir. < .: • • ! : lanıruza bakınız. EksertP 
i b • ~ : •N ~ 

zel eserleri verip vermemesi, kan var mı?,, sualine ayn ceBva ı - Perdesü ve ıömlekleri Mah· Bugün Doğanlar! .__ 
111 1 

merikalı seyyahları cet-~ 
tatbikatın birlnl memnun edJp verdi: "1ki üç tane kadar!.,, un- mutpaıadan aldım. Dükk!nları r-- ,.. için imal edilmiş elver!....-~ 
etmemesi, faaliyetin ilme u7np dan ıonra, gömlekçi Yohanna hır- göstcrecefim, dedi. 23 kdnurıusanl ve oectal doğanlnr: • • takım alAmetlerdlr. Ve bJf I 

Bunlar, Şems, Dclu, Zührcnin İ C İ C -•• 
uymaması ayn bir fJCfdir. sızlığı nasıl öğren.diklerini §öyle 1 Vakıtlerı ~· • ı ı mı, tepeleri delinmiş i~ J 

Uç memur ve iki kadın Mahmut nüfuzu altınd:ıdırlar. Çok güzel o • ti >' J1 •'-
Atatürk de\Tlnln bariz vuıt- anlattı: . b' l S 1 lurlnr. Fakat sert ve haşl n tabiatlı- ·----- - _. __ ııı_~ı-- _ııı ya hay\· an başlarını ihtl\' . ıl 

d paaaya indik. Saıme ız a amo- •• .- _1 , 
Jarından biri kültür işini de - DUn ıaat 15 kadar var ı. dırlnr. Onun için daima bahtiyar o. Eskişehir taşından maoıu-

nun dükkanına götUrdil. MUsteh- caon•• 7 18 206 ' 08 205 ~ 
''pIAnlaştırmak,, olduğunu in- Dükkana iki kadın geldi. Bunlar- lamazlnr. tzcllyaçları emin deAilılır. I 12 ., 6 71, 1 .. 2 1 7 18 ip lüleler ..• 

demlerden Yako: s il ı ı ~ h ı·d· D ooı• · " ""-' kAra imk&n 7oktur. dan biri flpkalı ve lacivert man· ervcte na oma arı şup e ı ır. n- lkıne11 14 r>' 946 14 .ı9 9 ~6 Dnnlara mukabil '• 
Türk dillnl sosyal bir mesele tolu, diferi de baı örtülil ve par- - lkl kadından Saime geldi. Fa ima ölüm korkusu ile hayat geçirir· Ak••m 1718 1200 17 14 12 00 mnhtellf :reni blçlmlerc'le 

F kat yanın.da Nimet yoktu. Baıka. lcr 86 _ ..ı 
olarak telAkld edenler ond ba- desWU idi. Gömlek iıtediler. a· · vat•• 1849 86 18 /iO deste \'e türlü marifetle--• .J 

. i ıap1calı bir kadın vardı. Çocuk el- 15 Yıl Evvel Bugün lm••k 687 122fı 687 12 21 ~'J şıboş blJ'akmı)'a taraftarlık e _ kat pazarlıkta uyuşamadık; gıtt - pipolar geUyor; birçok 
d • bisesi alacaklardı. Fakat · pazarlık· Ahın et Zogo ile Fan Nolu orasında '-----------------' demezler. ler. Ara.dan bir aaat ka ar geçti. daşlanmızın dişleri 

d ta uyuşamadık, gittiler.,. dedi. ..J 
Milli ve kl&lltk bir dil sahibi Bir memurla isimlerini sonra an • . da bunlardan görüyo~ ti'~ 

d.ğ. S i N. t dm ml k • y h 't vorum. Ben olsaydım, yakalanır· - Ben çalmadım. Bu ııten, hıç n had d odel, olmak icln ilmin ve ••natln fa- öğren ı ım a me ve ıme a - Sonra gö e çı o annaya gı - ~ u sa a a m 1 .,.. .d malfimatım da yok. Elimde de bir nl bilhasBI' ı·,1 
allyeti devam edecektir. Bu fa· da iki kadın geldiler. tik. Yine Saime dlikkinı gösterdi. ırn. 

1 
. .. . ve cereya arı, '1~ .. 

M 1. d t ttux. 'k' ··m 
1 1 kl . b 1 d Münakaşa kmııyordu. Bu 11ra· ıey yakalanmadı. kı dukkina gıt- .. t l"' 1 .. .. ··ndeJI ltb 

allyetin sailam mm esulanna emur e ın e u 6 u ı ı go - Yanız göme erı en ama ım, . mu a "a arı goz onu 
dığı N . da Reis müdahaleye mecbur ol- tım. Yalnızdım. Hırsızlık da yap- k b al'""-"J' 

ve hAlls, kaliteli bir aanate is- leği bu kadınlara ıatıp satma · Nimet ve Hatice aldı diycl'du. ı- . mayara ra ancı m _. 
Göml kl b. . d' Fa . . Uz • du. Avram devam etti: madım. Elbıse satın alacaktım., de ü 1 b ti d bi• 

tJnat etmesi de davanın )"ilrfi • mızı aordu. ·· e er ızım ı. met de Hatıcenın enne atıyor- d d. J z n s c n e A • 

Y 
·k· , __ ..ıı - Hatice •apkalı idi. fki kat ço e ı. ~t ı . .il 

mest için ilk şarttır. kat aatmamıttık. alnız ı ı ~ı- du.,, :ı • gir!şmemh: icap etmez P"' ,. 
cuk elbisesi istediler. 20 lira ver- Hatice de: eJ 

Nitekim Oumburrolsl tsmet run evvelki gelenler olup olmadı- Sıra elbiseci Salamonua mlistah Bizim tcbnrüz cttil'Jll 
. 1 · diklerinden uyuşamadık. Saime el· • i >ı." 

lnönünün dil ve tarih cemiyet. fını tanıyamadım. ÇünkU o zaman d~lerinden Avramın dın enmC1iı· - Benim hiç bır ıöyl yece5ım diAfmlz nokta budur. 
biselcre bakarken Hatice .dükklin· 

lerinl hlnuıyelerine almalan alelide mlişteri zanniyle yUzlerine ne gelmiıti. Avram anlatmağa yok. Beni benzetiyorlar, iddiasın- *** t 
nın bir kö;esinde duruyordu. Par k 

kültür işinde plA.nlı çah•manın dikkatlice bakmarmştım.,, baıladı: .:ıa bulundu 1 n 
., desüyü onun çaldığını zannediyo· Muhakeme ·b.ıtml..t;, Mah'keme Sa- Çı"çek Ve Ç8 8 .J \>~ tek garantlıidlr denebilir. Bundan aonra elbiseci Sal&mon - Hatice baıında §ipka olarak ,.~ rr .. 

Dil işini ıa.t'lece "kelimelerin,, anlatmağa baıladı: ve Saime ile beraber dükk!na ıel rum.,, imeyi 10 ay 10 gUn hapse ve o ka· Yerli çiçekçiliği btıll•~ 
dekoru fçindo görmek meseleyi - DUkkin çok kalabalıktı. Bir .di. Bu sırada Nimet ayağa kalktı: dar da nezaret altında bulundurul- hariçten memlekettınl•6 

pek ••thl bir renkte miltalAıı memurla a.-;nradan isimlerini 8ğ- Fakat Avram bu kadar aöyliye· - Bay Reis ben ~ırdım git- mağa, Nimeti yataklık yaptifı an- lan çiçeklere ait 269 '1 >'I 
etmektir, rendi4im Nimet ve Saime iÇer~ bildi. ÇUnkU Hatice yerinden fırla tim. Herkes baıka türlU söylüyor. lapld ğından 4 glin hapse ve 4 li· :ümrük tnrifesinde Jll ı-,1 

Yilrfl1en, 7aşıyan ve )'eni, ye girdiler. Memurun elinde bir par· yarak: Reis - O halde ıen de doğ· ra para cezasına mahknm etti. ;riştldikler yapıldı • ,_,,..) t 
nl ihtiyaçları düşünen bir cemi- desü var.dı. - Oğlum, insan inaana benze- rusunu söyle bakalım. Haticeyi de hakkında kati bir Bu münasebetle cetl ~ lıı. 
yetin tebliğ vasıtası olan dil da· Müstahdemlerimden birisi tanı· mez mi. Dik'katle bak bakayım. - Bir kere ben sabıkasızım. O- delil ve phadet olmamasından ~önclerllen çele nkler !ı:ıı:-.J 
vasmı ihmal etmesine imkAn dı. Ve bunlardan Saimenin §apka· Şapkalı kadın ben miyim. Herkes raya da (hapishaneye) hiç girme· serbest bıraktı.. geldi. Dazı ldmseJer 1"''1 
yar mıdır? 1 ıbir oo,ka kadınla gelerek 14 ve tanıyamıyor, benzetiyor da sen dim. Sonra sokakta tesadüfen Sa- Ayni zaman.da derhal tevkif e· sonra cenazesine çcıe.ııl' ot· 

thınat edtlen bit' meselenin 11,5 yaıtannda i1d çocuk elblseıi hemen damıayı yapııtmyoraun. imeyi gördüm. Elime paketi ver· dilmesi kararlaşan Saime mahke- rilmemcsini , ·aslyct e(llf 
l>aşıboznk bırakılmasına. nasıl j almak istediğini söyledi. Baktık Avram - Sizdiniz ya. Ben iyi di. Başka hiç bir §eyden haberim me kapısından çıkarken hıçkıra naatirnizcc bu , .nztYetJJ' • .t 
rıza aösterllebntr? , hakikaten pardesiilerden biri ek· tanıdım. yok. hı!ikıra ağlıy.cr, diğerleri de onu olma ı IAzımdı: • ,~' 

Sadri ERTEM silmişti. Davacıların sorgusu bit· Hatice - Saqa, ~ değilim di- Son olarak Saime de: 1 teselli etmeğe çalı§IYorlardı. - Cenazem e çeleni 



1 -YAKIT U IKtNCtKAHUN 1939 

Sükfit her zaman Italya Fransa ile harp ~!Up_!luşond!!_k~ 
d b .1. - . ? Bunlar ne biçim 

altın değildir. e e 1 ır mı . ana babadır 
to, Yazan: Fikret Adil 

ttrlrıı1ani 1938 in genç 1 mamağı dofru gösteren ''nene 11· 
~Cu~uriyetinin tarihinde zım, elilemin bet keçisi', "köprü-
tttflirıJ. bi~. döniim noktaSI teı- yil geçene kadar ayıya dayı de",, 
il lUı •oyl~~-~ğe ve tekrar- ''eğer hahi selamet .. :.':, "yak çubu 4, ~ ~oruyorum. ğunu bak ıaf~.,,. gıbı darbımesel: 

..... m1111.. ltUıı öliinıilnün ertesi gün ler vardır. Eger ınaanlık, medenı 

Edebilir. Fakat mukavemeti ancak allı 
aydır, bu müddet zarfında muvaf f akiget 

kazanamazsa mağiiı}J olur. 

Vakıt sabah, haftada •ncak 
bir ef1n •ıcak bir odanın bulu. 
in camları arkasmdan •e7ret • 
tllfm sabah .. Kalabalık fok. Pa 
zarları 701Jar bile dinlenifor 
gibi. Arada sırada çamur mis • 
ketli bir otomobil eJderhaaı, u-
çu7or. Gilverclnler havalam • 
7or, tavuklar, kanatlarını çar • 
pa çarpa ,.e çığlık çıA"hla kaçı.. 
şqorlar. 

••Pllft ~ alınması lazım zanne- kanunun, hukuku beteri? t~rif et· Son gtınlerde Akde 
tedb ~ tedbirler olmuştu. tiği insanlık ıadece yeyıp, ıçn_ıek, niz havası birdenbire 

'cıleb irl~r Türk matbuatını yatacak yer temin etme~te~ ıba· tekrar bulutlanmış 
ilen değil - en büyük ö- ret olsaydı, buna diyece&ımız ola· ve endişeli bir hal al. 

ı..-:ı~ ...... ~ ıokmamağa kadar mazdı. Ve o zaman, heyeti um~- mış bulunuyor. ltal .. 
lld 8ız bunun sebeplerini miye itıöariyle bizden pek zengın ya ile Fransanm Ak .. 

ıımPımanı... e }'~re ararken, yine bu ted- olan Mısırlılara benzemek ideal denizde bir harp et. 
~linden bir günde on bir olabilirdi. Nerede kaldı ki, Mısırlı· mek ihtimali var mı'! 

S fSldil, lar da, bu servetlerine, ve bu mız· Fransız donanma • 
1eriıı ilci ay reçmeden bu ted- mız ıar'k zihniyetinin büyük 1 !.. smm manevraya çık 
~ tedbiraizu~ anlaıılmı• bu· sözlerine rağmen, daha baıka bır ması, ltalyanlarm 
,,or •• :ır • d.. il k w 

~ 'te bu zımnen, ogünlerde hava için hasret çekıyorlar, ov · hudutlara as er yıg. 
_.,mwm._ 1 Olan havanın ne kadar ıüyorlar. ması bu suali ak. 

0
ldutunu &österir. Böyle zamanlarda bakikt mUte- la getiriyor. Fakat, 

fekkirlerin bir lokma ekmek 'kayeı- harp etmek için sa • 
siyle susmaları meydanı bunakla· dece manevra yap .. 
ra, karakteraizlere, harislere, tan· mak veya asker yığ. 
tajcılara bırakır. Biraz iz'an ve mak kili midir? 
hay.iyet göziyle etrafa ba"kacak ol Harp için para ve or-

k 1 ·· ·· ·· ı du kuvveti lazım de. sa , ne er goruruz . w. • • ., 

- . • 10 tından içtı- gıl mıdir . 
Felsef eyı tenm 1~ ' Meseleyi bu cihetten gözden 

maiyatı barlardan, ı11aseti, harp . . . d 
.. . . fkin gazete· geçıren bır Fransız gar.etesm en 
tuccarlarmın naprı e b naklediyoruz: 
terden takip eden, her taıın alt.ın· u ... ~~ Fransa ile bir harbe gi-
da "Bı'r ben 1 Bir ben! ... ,, dıye ı ya, · 

n ... .. ·· t riştiği takdirde ordusunun vazı • 
fırlayan, gençliği ku adımı yuru t• ekil gösterecektir? 

. • • .k fah" feryatları ye ı ne ş 
mek ıçın ısterı ı~e .. ..k ltalyada silah fabrikalarmm 
basan sözde mUtefekkirle~; buyu. . t' d .. madde bulamadı klan ve 
muharrir diye takdim edılen tarı- ıpl ı akı . . de paralan olmadığı 

kö .. ama ıçın 
bi uçkur hildyeleri anlatan tu için faaliyetlerini tatil ettikleri. 

yeni tip Ur.erinden çok mikdarda 
avcı tayyaresi yapılmaktadır. 

Bunlardan biri tek satıhlr, 4 mit. 

ralyözlü, saatte 500 kilometre 
sUratli 200 Makki tipidir, diğeri 
de. ispanyada tecrübe edilip iyi 
neticeler alman çift satıhlı. birin 
cisinden daha yavaş fakat daha 

kullanışlı Fiat C. R. 42 tibi. 

Harp Çıkarsa meddahlar; disiplin namı al~ın.da ni sananlar var. Bunlara, fazla 
hakikatleri gizli yen müsen:ıtl~r; fenni izahata girişilmeksi.zin ta. 
henüz rüıtUnil isbat etmedi ıddıa- mamile emin bir menbadan öğ • Görüyoruz ki, bir harp çıktığı 
ıiyle halla techil ederken halk na· rendiğim 111 geyleri söyliyebili- .zaman Fransanm Akdenir.deki 
mına hareket iddiasında bulunan· rim: bu kom.şusu, gerek harp kuvvet. 
Jar. ve ıunu a6yleme, bunu yazma leri, gerek malz.eme cihetinden 
diy~ bir taraftan her'keai austur- KARA ORDUSU: tamamile hazırlanmış bir va.zl -
mağa çalışırken, mazide hakikatle- İtalya harp halinde g milyon yette bulunacaktır. 

Buhurdan rlbl tüten bir ça7 
bardaA"r ile ze'Vkfm katınerlenlr 
ken, )'ine bö7le azgın bir oto • 
mobil l'etJfinde 7W'eiim aju • 

1 
ma seldi. Nereden çıktıtmı ev• 
velce farkedemedlttm bir ço a 

cuk, ama minimini bir tamama. 
karşı 7a7a kaldll'lllllardan in • 
inişti. Araba, çamur ve ıilzclr 
tırtman içinde homurdanarak 
kanatlanınca, lavru, bir .. nı> e 
göztlmden kaJ'°bolda. Tel"~· ı 
bu Jilzdendl. Ha7allmdeki u • 
tunu ressam, göz açıp kapa • 
J'IDc&Ja kadar az bir zaman fçfn 
de karşıma kanlı ölr levha ko7 .. 
muştu. O minfınfni 7avru sanki 

------------ tekerlekler altında kalmış ve 

H t d 1 kanlı çamurlara bulanmı~tı. 
a ay an ge en Onu, elindeki •hnit par~aıd' • 

k 11 karşıkf duvar dibinde tekrnr 
porta a ar görünce7e kadar, lçlmin çarpnı· 

tısı dinmedi. 

Batka Bir Firma Ki.iıdı- Tellş ve he7ecannn ıetlnle 
na Neden Sarılmıtb? bu sefer de başka bir şey, beni 

sinirlendirdi. Şu ftç 7aşmdald 
Bir kısım portakalların Hatay çocutu hanp ana baba börle 

menteli gösterilerek İltanbul cüm başıboş sokaia fırlatmıştı? Bun 
rüklerinden ithal edilmek istendi- ıar ne biçim insanlardı börle? 
ği ve bunun üzerine tahkikata baı Sokaklan kaplqan tehlikelerin 
!anıldığı yazılmıştı. Hataydan ce· her cün başka bir ömeifnl sör. 
len malumata ~öre ortada bir por müJorlar DUJdı? , 
takal kaçakçılı&ı yoktur. Mesele Ben, böJle, düfilııflrken, kar. 
ıudur: fi 7oldan onun gibi birkaç ço-

ri bağırmıı olanları tebcil edenler. asker seferber ve techiz edebilir. Bqyfe bir harp çıktığı takdir. 

"7"1ıpM.,.ı-."~.- ;ı-..-t..> • • • Ordunun motorlu~r~~&; çok ~anı;anm kara.da,. ha.va.da ve 
' • • • Hayır atfidit lıer zaman aftın um- totarmMUfl · 1 rau..; tfenir.de Ani baskmlardaıı kork • 

Hataydan portakal ihraç eden cuk daha belirdi. Hiçbirinin JA4 

yabancı bir firma, Hatay içinde nında anneleri 7oktu. Hepe!. 
kafi miktarda ambalaj kağıdı te· birer kabak dcğerslzllğiyle llO" 

darik edemedifi için takriben 600 kala tırıatılmıftı. 
~ w. • ' kemmeldfr. Romada yeni açılan ması lizımdır. Bilhassa Franla-
~ gazetesi münasebet degıldır. madencilik sergisinde 37 kalib • nm Akdeniz sahilleri ile cenubu 

~a.z~I di~e hudutları- Zorbalar niçin herkeıi sustur- relik, patlayıcı mermili yeni bir şarki merkezi hücuma uğnya. 
~ Cırnıeaıni yasak et- mağa kallaprlar? Yoba altına hava müdafaa mitraly6zll görUl. caktır 
1ıit leçenlerde Babıali de carketme'k için mi? mektedir ki bunun bir bemeri • 
)~lzete, sanlc:İ crtaya, es· FiKRET ADIL Fransada yoktur. Tunus da, Bizeitada oldufu gi-

" trL uı ~. '··imdi yeni bir bi cenup mmtakalarma kadar 
~I eıbı ıoyle diyor: Deniz Kuvvetleri şiddetli ve toplu bir hücum kar. 

Wt -,ıııh _~tint edinerek it- lngı·ıı·z N~.,.rları ltaıyada halen şu harp gemi- şısmda kalacak, bütün kara, de-
ıu. ~ n..;...... G&.I niz ve hava kuvvetleri lni bir za-'lıı..J.;"' '-~eli olanlara ve- leri inşa halindedir: 
'~ tebvetin esiri olarak Bundan Sonra Seyahate 14 denizaltı gemisi. Bunlar L fer kua.nmak için bir arada ha. 
..._:-~ et.tiii iffet kaide- ki seri üzerinedir: Biri 1000 ton· reket edecektir. 

"'·~ ........ :... Çıkmamalı? B ı ~-=Tenlere devlet luk, diğeri 613 tonluk. u on Filhakika. talya harpte ça -
" ot.ı ~Y•tleri ve bilgi- İngiltere matbuatında İngiliz dört tahtelbahirin dördü henU.z buk muvaffakıyet kazanmak u -

~ ~ Glsun, asla yer ve- kabine erkınmm bafka memle • tezgiha konulmut değildir. Fa • sulUnll tatbik etmek kararında-
•~..," ketleri sık sık ziyaret etmesi a- kat yakında konula.caktJr. dır. Muso!ini memleketin uzun 
llaJteıı b' Ben neyim?,, diye leyhinde bir cereyan bqgöeter • İtalyanın bugün 106 tahtelba- bir harbe devam edemiyeceğini 
~' ~ ınUtefekkir ıöylü- miştir. Bu cUınled~n olarak unt:Y· hlri vardır ve sekizi müstesna ol biliyor. Vakıa ihtiyatı vardır. 
il>-~ Y•zılan içinin han- li .Miros,, ga.zetesı b&.11Dakalesm- mak U.zere, diğerlerinin hepsi Meseli, altı aylık benzin stoku 
l nz.cıığıııı ıorabilir mi· de diyor ki: yeni tiplerdedlr. Fransanın kom- olduğu hesap ediliyor. Fakat bu 

k. * .. • 1 _ li•d.-. ''Şimdiki halde, İngiliz ~- şusu tahtelbahirlerinin adedi ile J k.adar bir ~üd.det bile geç~eksi-
~~ '"- ... 1 lan, hariçte doğrudan dogruya de ona Ustilndilr. zm büyük ihtiyaçlar başgöste • 

~Yır. ..__ temaslara bir nihayet vermeli • knı --=ı. recektir. 
da . 35 ger bin tonluk iki VIUUr 

biı.flf ' dUıUnen bir in- dır. w d ğ l938 de te.zgi.ha konulmuştur. İtalyan hazinesinin üç, dört 
Sn kaırnası, insanlık Fakat bununla dogrudan ° · Bunlardan biri Cenovada yapıl • milyar altın ihtiyatı da vardır ve 

undıJı: portakalı Tarabluttald bir Vakıt vakıt çlpenen, ka71Jo. 
firmanm amba)jj kifrtlanna sar- lan, denize dilfllp bolalan 'J'AV. 

clınmt ve iaJı:eııderundan htanbu- rularm acumı çeker, kez•lar • 
la aevketmeJı: Utemiftir. dan mlaıuns. 

İskenderun menıe phadetname H&nct kaza?•: Bu Jaştakl ço. 
komisyonu, bu ıerait altında sev- cuklan kendi başlarma bırak • 
kedilen portakallar için ıahadetna tıktan sonra, onların fellkote 
me verilemiyeceğini tefhim etmiı· uğra11flarm&, artık kaza mı de-
tir. nir? Bu dilpedüz bir dna7etUr. 

Bunun üzerine, mal aahibi ma- GörilUl7or, Jd bbde henU. -. 
vunalardan so sandık: kadar por- na babalar, kendilerinden bek
takal çıkartımı ve lDcmisyona mil· lenen 'Vuitelerl J'&pllllforlar. 
racaat ederek, Trablus ambalajlı Bari bir beledf7e nlumname81 a 
hiç bir sandık kalmadığını •öyle- le bu tilrlil kusurlan ifU,.en • 
mittir. lerden ceııalar alman. Belld O 

Komisyon mavnalardan sandık- nlat bu sam.sız ve aenerl ana. 
lan muayene etmiı ve hakikaten babalar blru 101a sellller. 
Trabluı ambalajh portakal kalma· Bakla Sflha GEZGİN 
dığını gördükten ıonra phadetna 
me vermiıtir. Halbuki, mal sahibi 

daha evvel vapura tahmil etmit ol 
dufu Trabluı ambalajlı portakal-
ları komisyondan ketmetmiı ve tı 
tanbula ıevketmiıtir. 

Poıısta 

Bostanda Esrar 
Çekerken Y &kalandı 

~dır . lalip mefhwnları- ruya yapılacak temaslar ~na e~- makta olan ••tmpero. kruvazörü- bu, hiç el dokundurulmadan harp 
•&izli · d k · tem'yoruz, eger bız ' tadır '-lıte 'd nıenfaatJere da- sın eme ıs 1 d.. diğeri de Triestede yapılan için saklanmak . 

b.L~-eolojiler k da diktatörleri ziyaretten yorulmuş ur, ··rn tk' · · d 

Fatihte Salmatomrukta otu 
İstanbul e~dle~-~ yapz:kn ran marangoz KAmUln, en cJ: 

muayene netıcesın e, &HUOı aanw • varında bulun bl b 
lann Trabluı ambalajlı klğıtlara çlnde esrar 1 ~!1 r 

11 
oatan 1 • 

-~ • arıısın ahh 1 "Roma kruva.zo · ısının e Harp esnasında bilhassa gıda 
~.zor zdı~. i~k, onl~ bize mur as a":"1 iııpatı,,bUyük bir sUratle ilerle. meselesi kendini fazla hlsaettl -
"-~iruYU r:;mıerinde hay- gonderebilırl~~· eld Marepl mektedir. recektir. Brenner hududunun öte 

il.... --.ı itle ylenıek ölüme Rivayete gore, ~ İtal tayyare fabrikalan IU. tarafmdan gönderilmekte olan 
~ ~~r encelere nıaruz kal Göringin Londraya gelmesi m~ yan fazla makine "'lkar -
. -"' -.ıı __ ; Bunun için, kafası- temelmiş. Niçin geliyor?.. Bizi zumundd anb . m' ta~- in. erzak tahdit olunacaktır. ÇilnkU 
~-'ilan insanın w nd Fransadan ayırmak için Musoli- makta ır, unun ıç u-- Almanlar da çok geçmeden ken 
~ latiıftda agzı an llzah t şaatı yavaşlatılmıştır İcap etti- dileri için tedbirler alacaklardır, 

' ll'aqt ııı: feryatları yük ?~in . ryretlerine m ere ği takdirde daha bUyÜit bir f aa- elverir ki Ukrayna ve Romanya 
•tirdn~. dent kanunun ıçın mı ... ,, . ·ı b·ı ktir . . . l 
bi~t'' serbest rejimlerde Diğer taraftan Niyız !Kronild lıyete geçı e ı ece · y;. ellenne geçırmesın er. 

' L olduğunu ileri süren son Roma seyahatinin bUyUk bir Son senelerde 3.400 tonluk 12 Bilhassa mühimmat temini zor 
tb-. "'dar il · ~Glc nefretle kartıla- tesiri olmadığım tebarU.z ettire. kruvazör inşasına karar ver mış Jaşacaktır. ÇilnkU, evvela, Al • 
)\~ ta.&V\rur edilemez. rek ıunu yazıyor: ti. Bunlardan _son~~~ ~n. bet manya da iptidai maddeden mah 

'~tefek ~a korkak, bina- "İtalya guetelerinin Fransaya gün evvel denı.ze ın~lmıştir. rumdur; sonra, !talyadaki top -
~, ll'•ıtatt lcir değil, yahut hücumda devam etmeleri Londra Yen.i torpido ve torpıdo muh • Jarla Alman toplarmm kalibre -
"-a..:,._tebıııc ur. da hayret ve inkisar tevlit etmiş. riplerinden 19 unun inşasma 1938 !eri bir değildir. 
~ ~ e:.z•ınatunda sinme· tir. Fran.sı.zlar, Akdenizde bugün de başlanmJ1tır. 7 ai de bu sene Binaenaleyh, ilk altı ay zarfm 

ıye •Utlilye karıı- kü vaziyetin olduğu gibi deva • teıJgaha konhlacaktır. da bir zafer kazanamazlarsa, İ • 
~. t.ı mmr istemektedirler. Hava Kuvvetleri talyanların manevt kuvvetleri bo-
t 'tı ı enklere İtalyanlar da, son defa İngiliz .zulacak, açlık tahammW edilmez 

•lan haıt 'Vereceğiniz Başvekiline, aynı haklara hürmet İtalyanın bugün elinde 1500 bir hal alacak, ellerinde mühim • 
~ aneye Yatı • etmediklerini bildirmişlerdi. Ve kadar birinci smJf tayyare bulu. mat kalmıyacak. O zaman da 

\t" '11laaııııta, gid son İngiliz - İtalyan temasmdan nuyor. Bunlar, bilhassa bo~~· derhal mağ!Up olacaklardır. 
ta, et daha era. sonra, Fransız _ İtalyan mUnase. dmıan tayyareleri, çok yenı sıs •

1 
rapılmış batının salllı bulacağı ümit edi. tem makinelerdir. Bunun için, Fransanm yapaca· 

~ liyordu. Halbuki buna benzer biri Diğer taraftan, avcı tayyarele- ğı şey ilk ıiddetli hücumlara kar-
. kt!Nta emmare görillmemektedir.,. ri de tadil edilmek U.zeredir. İki fi koymaktır. 

,_ k ıı ih · • .ı:.· • ç r; po ae haber unu porta a an tiva etti.mı verllml• SU" u 1 d k 
Öriin b dıL'-- Til 1ri ,,, lt zer n e ya alan-
ı ce u aan .ıuann r yeye mıftır. 

ithaline müsaade etmemiıtir. KAmllln cebinden ceviz bU • 
Keyfiyet bundan ibaret olup me yUklUfUnde afyonlar çıkmıştır. 

selede bir kaçakçılık bulunmadığı Tramvaya çarptı - Bofazlçl 
ve aırf mal aahibinin it bilmemez- Llseıl talebesinden on dört ya, 
lifi yüzilnden kendi hesabına bil· larında Nezihi Bebekten moto. 
yük bir zarara uğradığı ve bun- slkletıe EmlnönUne gelirken yol 
dan batka iflenmit bir ıuç olmadı· da karşısına çıkan 689 numa • 
ğı anlaplmııtır. ralr tramvaya çarparak yere 

yuvarlanm~ vUcudunun muhte
lif )'erlerinden yaralanmıftır. 

Tino Rossi Ankaraya Çabuk söndUrUidll - Fatihte 
Gelecek Kıztaşında dört numaralı Ha • 

. . san Tahslnln evinde oturan kl· 
. ~~ı~y Cemıyeti ıubatı~. 11 in- racı Şetlkanın odasındaki soba-

cı cunü Ankarada verececı ıene- dan yan'"n ,. k f k t 
11 lik bal • • d'' •· ltı mış, a a erle 0 ıçın ~nyanın ~~mıı t~- meslne meydan verilmeden ye 

norlanndan Tıno Roıııyı ancaJe tf•en ftfal t t d • ,, ye ara ın an landtt-
etmiıtir. rUlmUttUr. 

Tino Roui baloda pr'kı söyliye Suç UstUnde yakalandı - s 
cek ve arteıi glinü de Kızılay men bıkah hırsızlardan Mustafa F ~ 
faatine lstanbulda bir konser ve- lk adında biri ŞemSUlmeta:. 
recektir. Bu meıhur artistin 1arkı- lisesi mtıdUrUnUn Beştktqta_. 
sı Ankara radyoıunıian bütün dlin evine girerek öteberi çalarken 
yaya yayılacaktır. 7akalanm11tır, 



~41~ ~fij !! !KfNCIKAllUN _ 1939. f 
tmııklar insan boğazında hançer
den daha 'korkunç olur .. Yırtar :Ye 
insan tırnakları birer kan menbaı 
halini alır.. öldürme'k, öldürmek 
ve öldürmek .. Hayır muhterem kt 
%ım hayır •• 1Yeryüzünü, kainatı ya 
ratan .. Halik insanlara iyi geçin
melerini emreder. 

Şeyh sustu. Gözleri dalmıştı. 

Biraz evvelki bakıştan tamamiyle 
değişmif, derin bir hUzün .çökmüş 
tü. 

·3, - -
. .. .. 

ABO~"E TARİFESİ 
llemlekf'l aıem!t 

irlntle dısı 
155 
425 ; 
820 , 

A)·lık 

3 ayl ık 

95 
260 

6 aylık 4i5 
1 yıllık 900 1600 , 

Tarıfodcn BrılkııD sır 
lcin :ıydn otuz kuruş dilş 
'Post:ı birli~ıne girme~ en )t 
oyda yetmış IJcşer ııurıtŞ 

medllir. 
Abone 'kayi'lını bildiren 

• • ~up '\'.e tclgrar ücrelıııı. ~ 

- Muhterem Şeyhim .• bunlaı: 

çok doğru sözler harp korkunçtur. 
Harp günahtır, Fakat eğer harp 
olmazsa, şarka gidilmezse., y.urt 
harabezara dönecek.. işuişret -0-
nü alınmaz bir bela oldu. Esir pa
zarlannda kız kalmadı .. 

rap gibi ihtiyar. ak sakallı şeyhi 
sarhoş ediyor, kendinden geçiri
yordu. 

larla uzakşalryorlardı. Hızlı ve he Yalcında Gürcistan seferi açılacak. leri, Yezidin saltanatı, hep bu .kuy 
yecanlı adımlarla ilerleyen bu iki Siz, yanndan tezi iYok, kalyonu ha ruklu yddtzların doğmaundnn son 

p:ırasının posta veya ,b:ırı 
j(cll 

yollaıııa üeretınl ıdare 

:zcrlrıe alır. 
gölgeye yaklaşıp gözlerinin isine .zırlar yola çıkarsınız. Bir daha gö· Ta 'Olan hadiselermiş. kt: 

Müthiş bir buhran için.de idi. bakabilse idiniz. Sevinçlerini kc-- :rüşemey.iz. istanbula gelir ,ıelmez 'Bu havadisler lstanbulu ycni-
Tirrkiyen in hu posta mer 

'ı''AKIT o abone ya:ı/cf· 
Adres tıe{: ıştırme u~ 

25 uruşıur. Genç kadın bu son cümleyi söy
lerken hata ~ı.nın önünde ayak
ta duran dev cüsseli arkadaşına 

baktı ve sonra sözlerine devam eE-

Dudaklarını kımıldatmak için sar
fettiği gayret boşa çıktı. Çünkü o 
dudaklar titriyordu. Kalbi çarpma 
ğa haşlaJilI§tı. Anladı, ki bir §ey 
söyliyemiyecek. 

layca görürdünüz. '.Ebe Gülzar ile haber gönderirsin. den ıvelve1eye vermişti. F.akat tat 
Genç kadın kapının önünde mu - Başüstüne Sultanım. minldir ifadeler sinirlcı i y~tıştm-

lLAN 'OQRETUtıt1 Afi'~ hafızı veya arkada§ına !Öyle de- '*** yordu. Korku azc1ıycrdu. 
mi•ti: Şark seferi ·yapxlacaıt şayiası, 

:ı - 'Rasıt T11kigüddin de istihraç Ticaret ilünlarının 5~1 

5:1tın fiondan 2lib:ıren il • 
falarında AO; ıç sa)fııl~, ti: 

- Oldu, kabul etti . şehrin her köşesin.:ie dolaşırken, 
yapmış; kuyruklu yıldız şaı k sc-

Bundan ı&onra konucımamııı:.lar, İStanbu1 sularında büyük bir kal-
b 1--1 ciah b :ı :s ferini gösteriyormuş. - Bütün u ,.IUil; ar s et u- - Din namına fetihler yapma- 'T' h d --""'l b vl d kl ,_ yon gi:ı:lidcn gizliye donatılryor- kuruş ; dördüncü sn) rıı 

flııncı ve ucuncude 2; b'~ 
'4; -b:ışhk ~tını kesmece 

ıL op ane e JüUJl e ag a ı arı ,,.a- Hey..ttinas TakigüdBin ile miıftü caklarında .• 1stanbulun her sem- lı. Bu, bugünkü yaşayışı, bugünkü ı k ~·:ı du 
yığa atlayarak son sürat e ar;!ıya haşhaşa vermişler, .ogüne 'kaaar · 

tinde jşretgahlar açılıyor. Şev'ket- miskinliği unutturacak. · 1 d' CK.alyon reisi 'Kara Halil, ortağı 
ge~mış er ı. on bir defa görünen kuyruklu yıl-lunün artık .af yol zevkimi amam- - • • • • n.hmet ile -konuşı.ycreu: 

dır. ~ 

b ha 1 d Bu kadın, me§hur Raziye Kalfa dızların getirdikleri felaketleri ~s lamaz <>ldu. .Şimdi pra a § a ı. - Padişah sefere !rtkmalı. - Ahmet, sen orduya kart§rr 
k .. idi. Son i,Şin.de de muvaffak olmu§- b:t etm' 1erdi . 

Bütün günlerini ~iir okuma , mu- - . • • • gider-sin. Altmknleye uğrarsan Si-

Hü~ uk, cok devamlı, rı 
renkli il:ın verenlere P) 

m thrmclcr <yapılrr. lcsııtl 
ın santim • ntırı 30 k . 1 tu. Yanındaki adam onu sarayın ıHabilin ölümü, Tufan. Nc.m'"u-siki dinlemek, çıplak carıye ere - Şevketlüyü yüzlerce cariye- mon'u görürsün. Çok işine yarar. 

gizli kapısmın önüne getirdi. AT- dl!n :tbrahime zulmü,Ad ve Semud raksettirmekle geçiriyor. Saray, lerin elin.den kurtarmak, onu şa- Eğer buraya yolun tlüşme:>.se bil- T1CA.R1 tAHln:TTE OL! 
1 B .. •. tık aynlacak1ardı. kabilelerinin zevali, Musanın cüce ve .masharalarla .do u.. utun rap ve afyondan uzaklaştırmak la- diğin gibi yapal'sın. ~"CCC K lLA..Nt~.\il 1> 

bunların Cenab1hak tarafından zım. Raziye: doğU§U, Firavunun ölümii, Bcd:r _ Sen me:-~ c...me. 
kendisine ihsan edildiğini söyler. .Bitkin bir halde kendinden geç- - Ahmet, dedi . .Bu iş le olclu. cen,gi, Osman ve Alinin öl~ür.iilüş - :Merak edeecl: biı şey yok. 

Sesini daha ~vaşlattı. Tatlı, :fa- miş ıgibi duran ve karş:sındaki F.akat l; .. :fınıa..ı fher ıvakit bulamı 

Bir defa 30, iki derıı.~1 

defac;ı 65, dort derası i~ 
defa ı 100 kurustur. 'tc 
ilan \ erenlerın bır de'ftıSl 
~.ıdır. Dört satırı ge1;en ~ ... kat acındırmak jstifen bir eda ıile: genç kadının her söy!ediğini bir } acağxz. ı.Kız bu·m:ak tl il. topla-

- İnanmış muhterem Şeyhim, emir gibi telakki etmeğe hazırlan mak .,çok müşı.ü' oJ::!l. fo:z.la sııtn'ları br;ş kunn...-

dedi. Çıl_ğın, başdöndürücü eğlen- mış olduğu ilurU§UnClan bClli olan Ta r4hteA bir yaprak : - Kolay olsaya: btanb •l bu Jın 
ce ile geçen her gün s~ erince ihtiyar Şeyh sordu: e :gelir miyai? 

:ı;np ıedillr. 

Jli:nıcl Jm,ponu gttl ~ 
kürıık illin tarif .esi U11 ........................................................ --.... 

o: - Nereyi fethetmeli?. Kara Halil ,güldü: 

- Günümüzü böyle ıgesirdiği- - ~ark diyarını. 1ranı, Güu.is· Pi a-J. kadın - .Nerede ise esir :pazarlarına 
mizden dolayı Cenabı Hakka luım- tanı. Ve bc:,ş ~ocuk anaları düşecek. 
c1edelim .. Der ve vazifesini bitirir. Genç kadın bu 'SÖZÜ o kadar ça- 1 - .Ahmet, .Kara Halilin .gülü~ü 

indirilir. 
'\'akıt hem doğrudan el 
·ya kendi Hlnre ~'<!rintlc, 1ı ~ 
ıJmn:ı :caddcsınae \'ııkıl 
ltında hL~IAl.EDDI~ 

11:111 Burosu elı) le ıı~n 
eller. ( /lıiroıııın ldt!forııı:' 

Şeyh dinliyordu. Fakat gözleri 'buk söyelmişti 'ki Şeyh cevap ve· Gelecek sene lijların daha ucuzlat lması için belediye şim- nü .kahkahalarla tamamladı: 
o kadar esrarengizlenmişti !ki, remeden sözüne devam etti: . diden tetkikler.e b.:şlam~. Ge~en yaz plajlara tehacüm yüzün- j - ihtiy.ar annem ~ olsa yüz 
genç kadın 'kapının yanında auran . - Oralar !lslam diyarı .. Bdkı den her ,gün şikayet .e8ilirdi. Fiyatler ucuzlatılınca halkın hiıcu- altına satarım :vallahi .. 
kalın yapılı, pos bzy.ı'lfü adama hı~ kan akmıyacak. 'Yeter kı sefer mu karşısınaa 1stanbulun dört yanı plaj halini a1acak aeme"ktir. j Vüz ıalt n özü iki ıarkadaşın üze ----------

döndü ve dışarı çıkmasını ~şaret açılsın. 'Karı koca, aşık maşukun y.az Günleri yegane can attıkları pliij, :rinde uyu turucıı bir tesir )l'lpmış- kalyona 'Boğazın sularrıt1 
etti. Şeyh kaşlarını çattı ve biraz ev- medeniyetin ileri, en ileri adımı sayılıyor. tı. Biran 'ki rkada§ sükilt ettiler. 1stanbu1Ban aynHlı. 

velki halavetini tamamiyle kaybet Ah -~ .. .. d am tb' • · ıe Adam, sanki bu emri bekliyor
muş gibi kalın perdeyi aralayarak 
kayboldu. Şeyh, hala o durgun llJa 
kışlatrrıle :ve ..kımıldamadan ıbir 

nbli:taya bakıyordu. 

Tarihten vcrec.;ğim iki mi sal, bunu daha bariz bir ,şekilde m ... sozune e"' .e • Kimbilir ne va"kit yu:ı: 
miş gibi: canlandırır: Uç üncü Selim, bir gün vezirine ~u emri bildirmişti: - Bu belki son 'Sefcrjmiz ola- güzel ve 'körpe KafJ<as 1' 

- Bir memleketi idare .eden pa k · 
''.Benim ~wrim. ca · ,gene b§yle karanh'k bırbil 

-dişah, \lüzum gör.Urrıc adc.r de .a- '!sa aıtesı çarşu pazar a - vu~unuuı::uı.ıu.c. "'ıaı:ıa.. fanbulun meçhul bır sa 

~ar .. dedi. sizlik ettikleri mesmuu manzurum olmuştur . • Eimabad a,çık .renk - ıKarakurt Xafkasyayı ah.üst laşacak ve esir pazarlar~ 
-- ıBu :lüzumu göstcrjyoralr. :E- ferace ve hadden ziyade ya'Ka gi}•meyip hcrkegin ırzı, ıe~ebi ile edeceğim diyor. yeni bir Kıaikas dilb 

Genç kadın yavaş, korkak adım v . _ nak unutuyordum. Orada .
1 

lka a 8~~1 ger sız.. olm:?sı iktiza eaen1ere tenbih ve terzilere dahi bu makule edep- = 1 e ça n c &.~ • 
alrla ona doğru -yaklaştı. Ayakları Şefh ~etinden biraz daha kımıl sıkıntı ı:tör.ürsen Simona haber gön 

• -altında ayni korkak hare'ketle ,.ö- siz esvapları diktirmeyip şeöid men :ve ıyasak edesin. Bu anak- "' .ı 
:s dadı ve genç kadının yüz..ürt~ bü . k baz der. Ne ı:ızım colur&a ist-e .. ~ ar-uım Kara kalyonda, es'ı" ·ı~-• • 

meldi. Sokulmagv a başladr. Şeyh, ule şeylere aralık aralık ıtıalt mak 'l.e yakalar kesilme ve • "I: 
tün dikkati ile bakmağa başladr. dan çekinirse: "Beyaz gülü,, sana 1' d 

etrafın.da serilmiş kağıtların hışrr- côeps!zlcri nefi bolad erlemck liiz m iken niçin mkmry.orsun. , U ortak Ahmetten başka ı· e~\' 
- Ben, b.!!n ne?.. . 1 1 . tt d f 1 . halk ed göndereceğim, de, anladın mı· - d • tılarrnı duyuncaya Ckadar kımılda- Hemen kım o ursa :-o sun rmcn 'V'.e emnıye e e ey eyıp ı c- d rakuru ve Baba var ı. 
Dive kekeledi. nutma, 'Beyaz G,füi samı gön ere- r 1 

mamıştı. Genr. kadının so1nilmasr, ı- · .bi ile gczciiresin.,, kalan Kara Halil de se .ıı , Ç' 
:s - Sizin sözlerinizin de,ğer.i .&o.k · ı. CG im de :a.,.· 

Şeyhin önünde duran tomar tomar .Bu emir 380 .küsur sene evvel verilmişti. Bır de .ıJUnun yet- · • il k lardan biri iai. Bunl~~ ..A l> 
d .... d" Ş h ·ı büyüktür. On bin altın verilerek mis bP:S. ene c.vJ.<cl -»edlmi<:.ini okuya1ım: 1 iki arkad~ daha fa a .. on~şa- k f Eb Giilu~· l kiiğıtlarmı yere uşur u. ey 51 yapılan bu rasathane, baı:kası için " '$ caklardı. Fak<'t Kara Halilı çagır- Raziye al a, e 

kindi ve kollarım öne dogvru kal- ••ü'aifci ınisatlan hazılaı:ı bir müddettenberi ısey.ir ~rlerinde ve il ye Kalfanın karlleşi tl1l' 
yapılmaz.dı. Eğer siz kuyrul,)u yrl- .dılar. 'Esirci Kara 'Halı : ııtc 

dırma'k isterken genr. 'kadının göğ . f . '"d l d' w. . çarşu ve pazarda pullu ve parlak şeylerden mamul ieraccler I _ s ·ı-~--. .de..,~ ......... :a Halı'l sagw _ ve Şl!yh 'Şucca da mtı :s çiızın yeni bır se en muJ e e ıgını • , • ...,..... .IQ n .... . 

süne tak:ı1dı ve ürperdi. Titredi. haber verirseniz, -şark seferi he- ıksasiyle ve gaz ve ince ~aşmak ile açılı: saç .le gezmekte cldu' dır. Yakında bu taraflara gelecek. ler alacak1ardr. 
Son gayretini saı'!ederek onu ya- men açilır. Sefahat unutulur, mem !arı meşhut olup bu ise mu,,gayiri adab ve Ianet olarak caiz olmı lki arkada_ş n ayakları brrbirle- Kara kalyon, ilk ön'' 
nmdan uzaklaştırmak için !bütün leket bir nizama girer. yaca_gından badema bir kadının gerek aı:aba i_çindc ıolsun, ·e ge- rine doğru yaklac:tı. Kucaklaştılar uğrayacak, bir kısım ~ e 
kuvveti ile silkinmek istiyorllu. rek sair yerlerde bulunsun ,gezemiyeceklcri .maüım olsun." ve süratle ayrıldılar. raktıktan sonra potı>' 
'1".'-'-t muvaffak olamadı. ıGenç ;ka HER İŞ YOLU,NDA... N. A. 'k . 
ıraAa. 1 demirliyccc tı. ~ 
dının hara~etini hissetmeğe \başla- iki gölge, Cihangir.in me9hur .r.ı =---------··-----------..------ . (Dtt'lJ1" ,. .K'2r.anlık bir ıı:ece ~ara Kartal 

mnı:ş:n~.~ıKa;::d~ı:n~~:o;k~u:s;u~"k;:es:k~i:n~b;i~r~ş~a5-~s~ailı.;;;an;;esın;·:;d;en~g~c;n;e~~~o;rk~ak~~@~dı;;.m~-~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~;;:;::~~~~~~~~~~~~:::!!!!!!!!!!!2!!'::~~~~~~~~~;; 
EE2L e ::z em: =ı:::= --'Clar, ..,.c11iniz Aliyo a, beni öpünüz. Size - Niçin böyle yapıyorsotl~ 

!K:tt"BeŞlerim.. 0 ımiız<lc daha birrok senelik bir 

Karamazof Kardeşler· 
Y:azan: Dostoyevski 

' 

Aliyoşa: 
- Evet, .eter isterı;eniz biitün bun

lar,ı ;va,Parsınız. Fa'kat !ber .halde i§in 
mabiye;tindcki fenalık silfue.n:ıez. 

- Dur .hele, bir mesele daha Yar, ı;ö- • 
.zi.iwdcn lhi~ dı~:nı çıkmıyacakunız de
ğil mi? Bunu pc§inden kar.al'laştırmak 
ıaz.ttl). 

- Meınnuniyetle ... .Ama esaslı ve 
nı,ühim meselele.r.de tabiiyet jkabul et
me.m~ Bu gibj i~lerde siziJıle ıanlaşa

.maısam, kendi vicdanJJllln de'1iğini ya

~ıağun.,. 
- Uı.tm olın da budur. 
Genç ~z i>u .GCYabı verdikten _sonra, 

birçlen bire parlay.an pir co§ku_nlukta: 
- Şı.ınu ıbiliniı: ki,, değil yalnız mü

him meseleler.de, her '§eyde, her §eyde 
sana tabi olacağım. Seve ceve itaat e
deceğim, Dediğinden kıl kadar dışan 
~ıkmıyacağnn. Buna ıimdiden yemin 
ederim. Yalnız bu kadar da değil, yine 
yemin ederim kJ, kaptlar;ı dinlemiycce
ğim, birisiyle "onuıtuğun vakit kulak 
kabartmıyacağnn ve mektubunu da a-

~ıp okumryacağım. 'Çünkü Anl ~C'I'tlm, 
ki bunlar gerçekten senin Clediğin gi
bi .fena 1eyler ... .Meraktan ıÇ'Stlasam aa 
~ç.i,tnin sesine uy.ı:nıyacağım. Madem, 
ki ,bu harcketJeıi siı: ç.irkin btiluyor-su
nı.ız,, ben de 7apı:myacağun ... ttyi ama, 
Alek_si Fiyodoroviç, ıneye böyle meyus 
o&ı.ıı:ıı.ız?. }"ı\izünüı:de ıbir acının, bir en
di~enin bulutlarl var. 

- Evet Liz, gizli bir kederim Y.ar ..• 
Onu sezdiğin için beni sevindirdin. 
Çi.ink.ü bu ,suiş, beni <6evdi,ğinin .de bir 
m Uj.desidir. 

Liz, ürkek ve mütereddit scrdu: 
- Nasşl keder bu?.. Sorabilir mi

yim? 
Aliyoşa, yutkundu: 
- Sonra söylerim .. Şimdi böyle şey

lerden sen anlayamazsın ... Hem zaten 
ben de izah edelbilcceğimi ummayo

:rum. 
- Biliyorum ... Babanızla 'kardeşleri 

nizden ötürü üzülüyorsunuz. 
Aliy~ dalgın dalgın: 

- Evet diye söylendi... Babam ... 

- Ben, 'lvanı 'Sevmiyorum. uen irin vcrirorum. :ı 

- Bu seçiş, '.Aliyoşayı şaşırtmış!ı, Delikanlı Lizi 1rnc.akhyarak öptü. 
fakat sesini çfkarmad1. 'Gen" ıkız bir haç işareti yaparak Ali-

- iKardeşlcdm korık.unç bir füalıete yoşayJ takdis .etti ve: 
doğru yür.üyotlar... &ba."Jl da öyle.. - ibtli .artık gidıniz ... isa yardım-
ıHem nt1kalarınCla:ı baş'.kalar:ıru .da sıi- ClOIZ o1 .. un ... Gidiniz, fütiyar dcstunu-
:rülÇliy:er.ek... !Paisyz'S Baba;ra ;gör.e lbu zc gör. ·nüz. 'Sizi bu kadar zaman al:-
akıbet Karamazofların .alm o/4Zrsıdır. ıko:rmalda insafsızlık ~t.t.im ... ikiniz ,_ 
Onlarm iradeleri dış nda ya'lç.ın bir çin de ıClua .edeceğim. Aliyo:ia, mesttt 
kuvvet varmıj, Karamazofları bu uğur olacağız d.eği1 mi? .. 
.suz .irade is..t.edi,,ei gibi 'ekip çeviriyor· - Evet Lizl 
mu.s ... ,Bu ir.adeye Allah.ın kar.ı§ıp ka- Aliyoill, çıkarken Medam Kcklako-
rı,Şmadığını .da bilmiy.orum. Yalruz şu vu g-Or.:nek niretin.de ı6egildi. Fakat 
var 'ki, ben .de bir .Karamazof, 1ıcm -de- merdivenlerde onunla karştla~tı. Genli 
min sizin .dcdi~iniz gibi bir ıpapasım. Kadm onu bekliyormuş meğer . 

- Evet söylemiştim. --Aleksi, ne ~·apnnız böyle? .. Fena 
- Böyle olduğu halde belki ben Al- bir çocu·K;uk... Münatebeuizliğin da-

faba bil-e -inanm yorum. ni&kası diy.e işte buna derler .. 
Liz hayretle: - Olab:Iir Madam; fakat bunu ona 
- inanmıyor musunuz? .. Allaha mı roylemeyiniz .. Sinirleri bozulur. Has-

inanmıyorsunuz?.. ta olur. 
Aliy.O§!i, cevap vermedi; fakat ken- - işte akıllı bir delikanlıya yakışan 

eli içinde kendinin de t.aaıamiyde anl:ı.-

matlığı blr ruh lcayna~masını seziyor

du. 
- Dabası var. dostlarımın belki de 

insanlarm en büyüğü can çekişiy~r ... 
Beni o adama bağlayan ahlak ve vic
dan bağlarını bilseydiniz Liı:... O. ö
Hince yapyaln z kalacağım ve size da
ha çok sokulmak ihtiyacını duyacağım. 

- Evet berab::r yaşryacağız ... Hem 
bütün bir ömür -için ... Ta ölünceye ka· 

sözler ... Ona u}•manızın tek sebebi has 
talığı idi değil mi. Ozillmesin diye, .a-
vunsun cliye bu işi yaptınız sarurm:ı. 

Aliyoşa, sert ve kati bir tavırla: 
- Hayır, asla böyle değil .. Ona ne 

dcdimse, ciddi ve candandır. 

Cevabını verdi. 
- Doğru mu söylü;<ersunuz? •• 

Am:ı böyle şey nasıl olur? .. Sizi bir da
ha evime ~okmam. Sonra .Cf'IU aa ahr 
uza'klara götürürüm. 

ı.·ar:. 

·dll 
- Evet, bu bir çok sene 1~ t 

.siz 1:ıin kere kavga eder ve ayrıll 
Asıl derdi ben .çekeceğim. :SLI 
talık, asıl beni üzilyor. f>en, , 
'kom•d.:n · n son perdesinde'ld tp 

S. •'ÇI so-•• ıa benziyorum. ız raf' 
niz('l~. O da ''Sofi,,. Ben, bU .'~ 

. . k pı'r.J 
le lcarşdaşmak ıçuı oşturn .. ~ 
mesele yine böyle bir mcr.d1~ 
da ıgeçer. H~psini dinJedi~'iaıı 
c!a1!namak i~fo neler ç.ekt~' -.J 
bilir •. Ya şu Lizin yazdığı~ 
nedir? Çabuk 'Onu bana g fi' 

- Hayır, ne !iiz:umu var7•· I 
~k merak .ettiğim Katerln•Y" 

ndis lutfediniz. A 
- Baygmhğt ve 'Sayıkl• ~ 

vam ediyor. ~fücazziın teY~İ· 
ucundalar. Aıle doktoru ge t6' 
o hastadan da beter bir 119 

p~tlad•. Nerede ise bir başt<•91"' 
cnun için çağıracaktım. f !et"~ 
~şkır.::., Starcç aş'kma şu ırıe ~ 

. . \)~ I 
eö1ıteriniz. lstersenız sı:ı: ·r ,_, 
nuz da ben okuyayun. lh 

çok görülmez. ( oe"' 

~ 
(1) "Griboiyedov,, un ~ 

komedisi. 



• 

Abdülmecit devrinde 

Sar~Y ~~İ;ik~ları 
Yazan : Asım Us 

Dil§es Mari Aleksandovna 

lltof 
hı..,·- :- Bu teminat mad 
~~ l. . 
~erı d~~ ~erkedilebilecek 

bu h gıldır. Devleti met. 

ı..~esi ~usta mutlaka tat
."'C"8.f~ hınıdır. Bu nokta. 
~ili Çok Yapılacak reddin 

it l> Vahim olacaktır. 
ı., lta-T . " taı b' emınat mesele-
hııne~ ınizi kabul etmek 

la konuşmağa, beyhude vakıt 
kaybetmeğe mahal yoktur.,. 

Mençikof son cümlesinden son. 
ra ayağa kalktı. Müzakere bura
d~ nihayet buldu. Ertesi günü 
Babıaıiye beş gün müddetli bir 
ültimatom verdi. Bu vesika ga. 
yet azametli bir UslClp ile yazıl. 
mıştı ve Çar Nikolarun gizli e • 
mellerini gösteriyordu: Çar Ab • 
diilhamide daimi bir ittifak tek -

~ ile ~Ulh ve milsalemet 
_.111~1\i L~~~oulunabilseydi bu --.;at • .. uu1. guı:ı~ı:uııl:!z. ..... · ·-•·•- ._ ___ .__ •·--..u-~• --

. ııad l§ oyle değildir. Bu maliki Osma.niyede Rum kilise • 
ı. ~Ilı! dece saltanatı seni _ sinin meşru hamisi tanmınasmı 
11; l OStl • 1 ' t' d l Çirı. k b ugunu muhafaza ısrara ıs ıyor u. 
ıJcı~ Ul edilebilecek fe- Reşit Paşa İngiltere ve Fran -

~~allı . sayılamaz. Rus _ sadan aldığı cesaret üzerine bu 
;ı_~l'e :ı;-gızıi teminat vermek notaya beş gün sonra red cevabı 
"4!\>J ' ransa A eli k etlere k ' vusturya gi- ver • 
ı . ()lur. B:r§ı cephe almak 
• çllı. llet: _nun memleketi _ 
~ oıllr ıcesı bUyUk zararları 
1ttıiıei te~selansınızm bizi 

t'· k Yolla ıkelere davet e • 
oa1;el'?tli ra sevketmekte ıs
. ~alzı. Yeceklcrini U 't 

't' tı U:ınit de ~.l mı e -
tca, ed . gı • aynı za-

ÇiJtor erıın. 
IJı - Rus lklatı.iy Yannı mema. 

lltunı e dayihinde ya-
bu~t~r Uzerindeki a. 

r. Ortocı ks 
i-. llleınalik" o mez.. 
"<L?Q 1 Osm · Serbe . anı • 

()ltı .. ~ resın stıye mazhar 
~ en ve alen b 
~ aaı, Yan: en e. 

epıel'in 1 Rumıarın din 
l'de lllls e müteallik husu

Yaıun h. 
~ ası \1e b ımaye hak. 
~llllası laz~ halin Rumla:
~~ ~i il ındrr. Kaynar. 

haklar~ Rusya.ya veril-
~t.ı. bUınek i:u:uımuş ol • 

11 
Osrtıa.tti . erız. Nihayet 

~eti-- Yenın Rusy ·1 
~ ll'.ı.Utter· a ı e 

it ~ kalli ol ık . vaziyette 
~ ~ rnak ıı:ıteriz 
~ItııJetıitı ~~alesef salta -
(~ ~ınızı sek menfaat -

et) dh· n bu taleplerine 
• .re ceva Ut P vermeme 
()f-l> 

ht~ dbü:. !1azretıerinin 
~ et Vetj ıgiın bu sözler 

Ve 'b Yor. Babıaı· · et ~ ... "\Un ı rı • 
t \>~ Y bi?.e tebaasından 

ereıt bu e_n .kuvvetli te-
. ~~ au:Lb1 hUSlU!larda 

Udtrın · ~ayı tatmin e. 

.lt~t t\luy~~,Acaba al -
~"§a . 

~ lan~~~fet Bey dev
!le~~lllt tar~ l'ıcalindendir 

llıde §U ından eksela~ 
~ ~~a.tı.a~a bu mesele 

~illb. llat vernı. buiunmak 
~i1· etni~tir ek için ıne • 

• • • 
Babıalinin Rus notasına verdi. 

ği red cevabından sonra a.rtık 
Mençikof !stanbulda bir saat bile 
kalmak istemedi. Petersburga. 
döndü. Mençikof !stanbuldan 
hareket ederken kendisini teşyi 
edenlere: 

- Buraya palto ile gelmiştim. 
Fakat yakm bir zamanda güınlek 
ile geleceğim.,, 

Diyordu. Bu sözleri ile Rusya
nm harbe kadar gideceğini üa -
de etmek istiyordu. Mençikofun 
hareketinden evvel Rus sefa.ret -
hanesinin armalarını da indirmiş 
olması vaziyetteki vahameti gös 
teriyordu. Aradan çok geçme -
den fiili hareketler de görüldü. 
Rus askerinin Eflak ve Buğdan 
zaptetmek üzere Prot nehrini geç 
miş olduğu haberi geldi. 

Babıfüi vaziyette vahameti pek 
iyi 'takdir ettiği için d~rhal bir. 
takım tedafüi tedbirler aimağa 
karar verdi. Tuna taraflarına ve 
Karadeniz boğazına icap eden 
takviye ve tahkimata başlandı. 
Bununla beraber Babıali Rusya
ya karşı dostane siyasetinde hiç 
bir değişiklik vukubulmıya.cağı -
m anlatmış olmak için Rusya te. 
baası ile tüccar ve konsolosları 
hakkında herhangi bir sıkıcı mu 
amele tatbiki mevzubahs olma -
dığı, bunların her vakıt olduğu 
gibi iş ve güçleri ile meşgul bu. 
1 unmaları bildirildi. . 

Diğer taraftan Reşit Paşanın 
gördüğü lüzum üzerine fevkall
de bir meclisi unıum.1 toplandı. 
Memleketin en yüksek ricalinden 
mürekkep olarak toplanan bu 
meclisi umumide Reşit Paşa. Rus 
ya devletinin .son zamanlardaki 
teşebbüslerini ve bunların neti • 
celerini izah ettikten sonra Men-

~()f . . 
- O halde d çikofun avdetinden sonra iki 

aha faz-, rnemlelı:et ara9mda husule gelen 

5 - Y AKtT 23 IKlNCIKANUN 1939 

Eir Sivri Akıllının Maceraları ı 

Y~~e.:~:: ~rin:d~~~~~· 1 Raavo ve Tiyatro 1 
Al 

~1 Yasak ve tekrar ateş etmiştir. Fakat. Ankara radyosu Ai - Pi., 13 l\lemlcl.:ct ~aat ayarı a -
manvaoa mı k bo •tm' k d 1i. jans, meteoroloji haberleri, 13,tÔ. 1' 

Ed
.l.:. e'·? urşun şa gı ış, a mın e 23 ı \füzik (l\luhtclif senfonik pliiklnr), 
1 " ... A .. • ni ayağını :tutarak hareketine • - 1939 PAZARTESi 18,30 Proğram, 18,35 Türk müziği 

Berlinden bildiı ildiğine göre, 
yni bir Amerikan dansının Al
manyada menedilmek ihtimali 
vardır. Nazi milis teşkilatının na 
şiriefkarı olan "S. A. Mann,. 
"Lambet Vok,. ve "Svinğ.. gibi 
son danslar aleyhinde §iddetli bir 
yazı yazmış ve bunların Alman 
ırk ve zevkini tahkir eden şeyler 
olduğunu ileri sürmüştür. 

Bu haberi gazetesine veren 
Fransızca 0 Jurnal,, gazetesinin 
muhabiri ''hayatımda bu kadar 
şiddetli bir yazı ol{umad 
yor. 

Nazi Milis teşkilatının gazete. 
si bu Amerikan danslarını "Ya
hudi pislikleri,, diye tavsif et -
melde ve bu dansları oymyanla
rm hakiki nasyonal sosyalist ol· 
madıklarmı. yavaş yavaş bunla. 
nn ortadan kaybolacaklarını söy 

lemektedir. 

Gazete. bilhassa çirkin buldu -
ğu "Lambet Vok., dansedenleri 

şöyle anlatıyor: 
Kendilerinden gec;iyorlar, ağız. 

tarından salyaları akıyor, gözle
ri yuvalarından fırlıyor. Kalça • 
ıarmı, bacaklarını yana fırlatı -
yorlar. Ellerini arkalarına vura • 
rak ''Oy!., diye bağırıyorlar ve 
dizlerini büküyorlar. 

Bugün Alman kızlan ve Alman 
gençleri. nişanlanmadan evvel, 
biribirlerin.e ilk aşk sözlerini söy 
!erlerken. sesleri bir zenci musi· 
kisine karışıyor! 

Lambet Vok ve Sviğ Alman 
ırkı ve AJman zevki için bir ha • 
karettir. Bunlarla mücadele et -
m.eli. Fakat, aynı zamanda, bir 
Alman cazı ve Alman dansları ile 
iktifa edecekleri yerde Yahudi 
pisliklerine kurban giden orkest. 
ra ve müessese şeflerile de müca

dele etmek lazrmdır. 
---o

Profesörü, Karısı mı 
öldürdü? 

Madam Mamel isminde bir ka. 
dm Pariste, kocasını öldürmüş 
olmak suçu ile muhakeme edil -

mektedir. 
Profesör Mamel, bir gece, si. 

l!h sesine koşanlar tarafında~, 
yerde boylu boyunca uzanm_ış bır 
halde bulunmuştur. Kadın, ımda
da gelenlerin karşısında masanın 

ihtilUm icap ettiği t:edbirler hak 
kında bir karar verilmesi lüzu -
mundan bahsetti. Bir hayli mü. 
nakaşalardan sonr~ verilen ka
rar resmi tebliğ ile ilftn da edildi. 
Bu tebliğde şu sözler dikkati cet 

"Jaden noktalardı: 
(Arkası var) 

mani olmuşlardır. v 12,30 Program. 12,35 Türk müziilı (llicuz fnslı), Ç:ılanl:ır: Hakkı Der -
Kadın. masum oldugunu, koca- {pL). 13 Memleket saat ayan, ajans, man, E~rer Kadri, Hns:an Gür, Hamdi 

.nnı kendisinin öldürmediğini id. 1 meteoroloji haberleri. 13,10 _ u Mü· 'fokny, Basri Üfler. 19,20 Konuşma 
dia ediyor ve diyor ki: l z:- (.Karışık program). 18,30 Prog. <Türkiye postu.sı), 19,35 Türk müzi-

- Kocam sil8.hla oynamasını ram. 18,35 Muzik (Dans saati pi.). ği 1 - Cc\'det Kozan • Taksim, 2 -
oek severdi. İyi bir atıcı idi. Bazı 19,t~~Konu~~ıı~ .{J.)o.ktorun suatd. 1!1, Suphi Ziya - l'şş:ık şarkı - AkJımı ha 
• .. . 30 1 urk mm:ığı (fasıl heyeti • ka. şımdan nlan, 3 - Lemi - Uşşak şarkı 
.ecrubelerde, seyredenlerı hayran rışık program). 20,l!> Ajans, mctco· Günler geciyor, 4 - Arif Bey _ Mu. 
bırakırdı. roloji haberleri ve ziraat bon;ası (fi. ho.H·er şarkı - iltimas ctmeğe, 5 -

''O akşam da silahla oynarken yal). ~0,30 Türk müziği (Klasik prog- Türkü - Güneş yüzlü, 6 - Türkil _ 
:abanca patladı ve kurşun boynu ram>: 1 - Neyzen Osman Dede • '.\Icnekşeler. Olaıyanlıır: l\lüzeyyen Se 
na isabet etti ... ,, ı l\luh.aner sünbule peşrevi. 2 - \'ar. nar. Cnlnnlar: \'cr.ihc, Reşat Erer, 

F k t d l ıld v da Kosta Ahmet Ağa - l\luhnyyer sün· Ruşen .Kam, C. Kozan, 20,5 Konuşma 
.. a a muayene e an 8.§ .ıgma büle şarkı. 3 _ Selim _ Muhayyer Hukuk tırni Yayma Kurumu, 20,20 

~ure, kurşun adamın ensesınden sünbiıJe şarkı _ Ey goncai nazik. 4 _ Türk müziği 1 -Tanburl Osman Bey 
~irmiştir. Bu takdirde, tabanca- Rıfat bey - Kürdili hica"kar şarkı _ Xilınvent p~rcvi, 2 - Ali Rifat • 
~m başkası tarafından ateş e • Bu şebi ricadan dil. 5 - Kürdili hi· Zülfün ~örenlerin bahtı siyah olur -
füdiği muhakkaktır. cazkar şarkı - O~ gonca~ın etnıfıı~ı muş, 3 - Lemi - Bin gül çıkarırdım. 

Etraftan koşanlar içeri girdiği almış. 6 - T. Ali efendı - Suıu dıl 4 - Arif Dey - \"anılma ateşi aşkı. 
şarkı - Yandıkça ol dili suzan. 7 - 5 - lla)'tlar Bey - Penbe kız, Oku • 

~aman tekrar niçin ateş ettiğini yanJar: .Muzaffer llkar, Çalanlar: Ve 
Şemseddin Ziya bey • Şehnaz ~ar-

·ordukları zaman da Madam Ma- ıu _ Ey hal>ıııaza kanmayan. 8 _ llah cihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, Cev. 
1el: mi bey _ Uşu.k şarkı _ Gülzare naıar del Kozan, )lesut Cemil. 20,45 Ajan, 

- O kadar şaşırmıştım ki, di. kıl. 21 .Memleket saat ayarı, Türk mü- meteoroloji haberleri, ziraat borsası 
yor, ne yaptığıimı bilmiyordum. ziği devam; 10 - Müstezat • ı_ıasret· (fiyat l • 2l Memleket saat ayarı, 21 

ı b lı ıı K l d B b Temsil - BOIIE'.\I (Ynzan: Heııri Mur 
Tabancayı elime almışım ve far ~ u şe · , - . a en er - . 

1~ şa 1 
ger) tercüme ,.e radyofonik montaj 

• d 1 d t t · · 1 sıt.:ınUr. 12 - Dıvan • Ok gıbı hop-;cm a o ma an a eş e mışım. lıır beni. 13 _ Divan _ San yıldız (Ekrem Reşıl) Temsil esnasında rad 
Muhakeme devam etmektedir. mavi yıldız. Küme okuyucuları tara. yonun kücük orkestra~ı Puccininin 

Profesör Mameli karısının öldür fından. Çal:ınlar: Vecibe, Reşat Erer, (La Dohem) opcrnsından parc:ılar ca 
dUğü anlaşılmış gibidir. Fakat Refik fersan, Cevdet Kozan, Ruşen Jncııktır. 22 Küçük orkestra: (Şef: 
b .. . t "b' b. . Kam, J\emal Ni~·azi Se~·bun. 21.15 !\ccip Aşkın), 1 - Jobann Strauss -

enuz emaye e ne gı 1 ır şeyın "' "' \'iyana kanı _ Vals, 2 - Ganglberger 
')ebep olduğu anlaşılmamıştır. Konuşma. 21,30 Esham, tahvilat, kam biyo - nukut borsası (fiyat). 21,rn Benim küçük Teddi ayın - Saksofon 

parçası, 3 - Druno Ilartmann - Pıır-
Müzik (Kiiciik orkestra • Şe<: Necip lak güneş ışısınd:ı dans • entermezo, 

Bir Kadın Görünmiyen Aşkın): 1 - Hons Schneider • Meş- 4 - Felix Glessemcr _ Sabah selnmı-
C y t \ hur röfrenlcrc.lcn - potpuri 2 - Chri!> Fantezi, 5 - Schmit Gentner - Bana 

am ap 1 tian Ry~1~ng - E~tcrıneıo •. 3 - T~al- daima söyle - Ağır vals, G - llans 
Pencerelere takılan ve hepimi- denıa Gıbısch - Ç,alm ke~~ım • 'ıya- Z:ınder - P:ıuli - Polka, 22,30 füham 

z blldiğ' l ı· d "zl .. na şarkı.sı. 4 - \ ılfred KJacr - Sere- tahvilılt, kambiyo • nukut Jx>rsası 
~n.. 1 ~ ~. ~ e cam go ~ go. not. 5 - Viktor llruby - Viyana o. er· ) 22 •o 1\1" 'k (0 ı 

rillur, bu gorülüş de camın ınce- perelleri - potpuri. 6 - Zichrer . ıyat ·• uzı peret er ve 
lik ve kalınlığına göre değişir .. , Aşık - Romans. 7 - Gustav l\lacbo - e#lenceli plak), 23,41. 24 Son ajans haberleri ve yarınki program. 
Şeffaf olan bu camlar zıyanm Stakaıto - Serenat. 8 - Ganaıllıerger 
yüzde doksan üçünü içinden ge. ı _ Tirili - Küçük flüt h:in konser par· 

• • • F çası. 9 - Frcderik Hippman • Or-
çırırler. Amerıkada doktor Kate- manda bir cüce duruyor - Halk şar· 
rina Bladjet isminde bir kadın kısı üzerine varyasyonlar. 22,5U Mü 
kimyager, yüzde 93 zıyayı az gö-

1 
zik, konuşmalar, (Cevat Memduh ta. 

rerek icat ettiği bir mayi saye - rafınd:ın) \'agner hakkında müsahe. 
sinde yüzde 99 zıya geçiren ve he ve muhtelif eserlerinden nümu· 
gözle katiyen görülmeyen bir, neler. 23,45 - 24 Son ajans haberlerı, 
cam bulıauştur. Daha doğrusu 1 ve yarınki program. 

owduğu şey cam değiı bir mayi- 1' Ankara radyosuuun 
dir . 

Alel0.de camın her iki tarafına l yarmki programı 
bu mayiden sürüliince .cam gözle I 
;örünmez bir hale gelıyor ve zı.. j SALI 24-1-39 
yayı daha fazla geçiriyor. 12,30 Program, 12,35 Tiirk müzi • 

Eaetenceli köse: 

SOLDAN SACA DOGRU: 

1 - Bu~ünlcrde gazetelerde lsmı 
cok gecen Avrupa şehirlerinden biri. 

::ı - tns:ın yücudunda hastalıktan 
cloğ:ın bir şiş, ilfıve etmek. 

3 - "Tıraş olm::ının., bir ~cnebi li
-;anındaki karşılığı. doğru. 

4 - E'lki .Mısırlıların taptılı bir 
kadın heykeli, su üzerinde iptidai 
bir vıısıta. 

5 - Korumak, 
6 - Bir gazete ismi, istisna. 
7 - İçine yiyecek konan bir el _ 

sim, bir sanat. 
8 - Bir renle, futbol takımlarında 

lıir hat, beyaz. 
9 - Soğuk adamlara verilen fron· 

sızca bir tabir, bir kadın ismi. 
10 - Önilne bir (1) harfi getiri -

lince hııınamda kullanılan bir cisim, 
eski clevirlercle sarı hastalıkların ge
lirdiAi büyük felaketlere verilen 1 • 
sim, sıfat. 

1 l - llir nevi tuzlanmış balık sa. 
tan adam. 
YUKARDAN AŞAGIYA: 

1 - Anadolu şehirlerinden birinin 
ismi, adam öldüren. 

2 - Araf, müslümanların peygam 
her vekillerine verdikleri isim. 

3 - Dlr fikre kapılmak. 
4 - Spor takımlarının fransızcıı 

karşılığı, dünyanın beş büyük toprak 
pnrcalarına verilen isim. 

5 - Birleştirme, balık, tatarların 
caldı~ı bir çalgı aleti. 

6 - Söz, anlayışlı, bir Türk çalgı 

Met i. 
7 - Yerden biten nebatların kuru-

yuşu, 12 tanesi bir sene eder, Sır 
bi<;tanda bir şehir. 

8 - Arapça halk demek, iz. 
9 - Anadoluda bir çay ismi, sıfat. 
10 - Çevirmek, gözleri görmiyen 
11 - Sebep olmak, parasız. 

Dünkü Bulmacamızrn 
halledilmiş şekli 

SAGDAN soı.A: 
1 - Yabani domuz. 2 - Uyuşuk, 

pide. S - Voli, ipek. ' ~ Aldka, a
raba. 5 - Namzet. 6 - ls, ri, alon. 
7 - Baş, rur, ag. 8 - Odalar, taze. 
9 - Zam, sabada. 10 - Ukab, yaba. 
nl. 11 - Karış, yum. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Yuvası boruk. 2 - Ayol, ııa
doka. S - Bulan, şamar. 4 - Aşi. 
kAr, hl. 5 - Nu, amiral. 6 - İki, u
ray. 7 - Pazar, bay. 8 - O~ret, 
!abu. 9 - Mikado, adam. 10 - Ud, 
Nazan. 11 - ZekM, ge, iş. 

ŞEHiR TİYATROSU 
23-1-939 Pazartesi ak
şamı sa:ıt 20,30 da 

llı1 'fDUTIJAR 
(/~lıı. ıul caı/ılesi Konıodi kısmı) 

oGı.tmuz 

HALK OPERETİ 
Bu akşam beklenen 

operet 
MODERN KIZLAR 

rtL YESARİ 

TURAN TiYATROSU 
nu akşam halk gecesi 
Cemal Sahir ve arka. 
da şiarı. 
CEYllANLl ÇOBAN 

Pi~ es .f perde Paskal komedi 1 Pr. 
Localar 100. Her yer 20. Paradi 10 K. 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Taksimde (Bu gece) 
AKTÖR KİN 

< /leuııelmilel meşhur ese.r) 
Pek yakında: lNSAN MABUT 

Sinemalarda: 
MELEK: Burnnes \'e uşıı~ı. 
iPEK: Dört ıı:ımus bekçisi. 
SÜ-'lEH: Talih yıldızı. 
S.H•ARYA: Aşktan daha kuvvetli. 
Al.E:'llDA R: Aşk b:ıhceleri, lltister 

Moto. 
Al.KAZAR· Kutup şeytanl:ırı. 

HALE: Deli genelik, Harp esirleri. 
AZAK: Deniz korsanlaTL 

Yugoslavyanm Endüstri
leşmesi Devam Ediyor 
Yugoslavya son seneler içinde 

siiratle endüstrileşmektedir. Son 
zamanlarda, (dokuma ve örme) 
namile 20 milyon dinar sermaye
li yeni bir şirket kurulmuştur. 

Zağrepte elektrik ampulu imal 
için 25 milyon dinar sermayeli 
bir fabrika tesis edilmiştir. Te. 
lefon ve telgraf malT.emesi imali 
için (Antelko) namile yeni bir 
fabrika kurulmuş. Belgrad da. 
(YU{ŞOI'Uda) isimli tioaret ve ma
den işleri yapacak bir şirket c!e 
faaliyete başlamıştır. 



8 - VAKiT 23 IKINCIKANUN 1939 

Hatay Devlet Reisi lskenderunda :~~iz~~;;~~:~i Le~:~~"~~~nci Barselond bom-
t 8 t k İ k 1 8 f Y 8 P f 1 parçalan Moskova tiyatrosunda bft Y 8 ğJ Y 0 r 

bir toplantı yaplldı ~, 

ıh • • d • k / d Nev7ork, 22 (A.A.) - !mpnra Alikante, 22 (A.A.) - 5 dilş. lar, 1920 senesinin teşrlnleyvç>t racat iOClrieTl zle er e torhık ha!ayolları idaresine n· . Moab~lod~a~ 22 (A.A.) -Tas A· man deniz tayyaresi, Alcoy'u teşrinisani ve ktlnunucvvel ayl~ 
it "Cavalier,. lsmlndekl deniz Janıı ı ırıyor: bo bardun tmletir 50 bo rmda. doğmU§ olan 18 yaşında~ 

bulundular tayyaresi motörlerlnde husule n.~ a'kpm ~ilyilk tiyatrod~ ba ı:ııım11, ~~fil öımÜş, 42 ~§i gençlerdir. .r/T 
• • • • • gelen bir arıza ytızUnden Ber • Lenının lSIUmilniln 15 inci yıldo· yara1 20 k d k 1 BARSELONA EN YAKIN JILV' 

İskenderun, 22 (A.A.) - Dev
let Reisi B. Sô1cmen, refakatinde 
Maliye Vekili Cemal Baki ve bir 
Jasrm mebuslar olduğu halde dün 
gehrimize gelerek gümrüklerde 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Şehre girer girmez doğruca 

gümrük idaresine giden devlet re· 
isi, burada Başvekil B. Abdilrrah· 
man Melek ve gümrük umum mü· 
dürü B. İhsanla gilmrilk memurla· 
n tarafından karşılanmıştır. 

B. Sökmen gümrük teşkilatını 
ve depolanru gezmiş, bu arada 
gümrük umum müdüründen bazı 
izahat almı~tır. 

ithalat, ihracat ve bu işlerle 

transit muamelesi yapan tüccarlar 
Devlet Reisi tarafından gümrükte 
kabul edilmişlerdir. Bu münase
betle Hataydaki yeni gilmrük va
ziyetinin tevlit ettiği neticeler Ü· 

zerinde konuşmalar yapılmıttır. 
İskenderun tacirleri, Halep pi· 

yasasının İskenderun yoluyla yap 
makta olduğu transit muameleleri
ni kestiğinden buna mukabil ted
birler alınması IUzumundan bah-

ışlerının ınkııaf etmekte bulundu· mud 385 il f ;1 d 1 nümii münasebetiyle büyu"'k bir t anm.Deış.. daa boa.r ebv yıdunıan- TLAR ALINiDI d' . . ese m mesa eue en • mı§ ır. nıa m ar DAFAA HA I ,t 
ğu ayrıca kay?e ılmııtır. . . ze fnmeğe mecbur olmuştur. toplantı olmuJ ve bu toplantıda, dil i ti B d d bi k kL Burgos. 22 (.A.A.) - Fraııldd 

Bu yıl zeytınyağı mahsulUnUn · hilk" kk"ll . U e m ş r. ura a a r ço ,. 
10 gemi kaza mahalline gitmek partı ve umet teşe u erı m · · al ııt kuvvetler, Panades mmtakaS~n. 

on senedenberi g8rülmemiı bir teAir messillerl, Stakanovistler, yiiksek Şl yar anm Ir. A.) S t Uml S Q • ti T na vr 
• u • Barsel 22 (A aa eze e an - um n, .ı.-<> • 

bollukta olması ve Hata~ dzilmeytın: Nevyork, 22 (A.A.) - Muaz • ilim, teknik, aanat ve edebiyat a· on, . . bo b banas ve La Grnnada köyierit1' 
Yag~lannın Avrupaya sevAe esı , 0 li damları bulunmuıttur. 14.30 da 8 tayyir are şehn m ar • _.-111.a 

. zam ' ava er,, tayyaresinin :s zaptederek San Sadurni cı\'ıu-:-t. 
de babıs mevzuu olmuıtur. enkazına sarılan 10 ;yolcunun Saat 19 da, toplantı salonuna dunan etml515gt . ta hr. gelmişlerdir. Sahil boyunda., ~lld 

D 1 t R i · ... 1 1""'da bura S l' '"-1 t f K · V Saat l , te on yyare ee ın .. r ,,, eY e e sı og eye - r - kurtarılması pek acıklı olınuş • ta ın, ıYv.; o o' aganovıç, oro . . . . B . cıı· ges, Sampcdro, Ampere, vı 
· . . . ışçı mahallesını ve arrıo ıno. ds-

da tetkikatma devam etmış, sonra tur. Projektörlerin ışığı ile par. şılof, Kalının, Andreev, Mikoyan, • t• B Delcon zaptedilmişti.r. t_gu.a.l_a..
1 

• 
· 'k ·ı b' rkt y . D' . B 1 yu bombardıman etmıı ır. wı -refakatlerınde i zevat ı e ır ı e calanan karanlıkta fırtınanın Jdanov, e1ov, ımıtrov, er a, .. gUn 

1 
b b 1'- nm ta.mamiyle işgalı f§ı bıtitl 

b ··k K lı' d f . • 1 . ş 'k dan dort evve uraya uft • t Al ay Şu rü anat J1ill ave ı- gUrUltUsU, soğuktan donan ve Şlrinatov, Bu ganın, vernı ve t• . 
1 

t-~n· miştir. Bu mmtakadaki kuvve • 
· b d k o d E · ı't y 1 k' . . t• day ve et ge ırmış o an "'ti ız _Je .. ne ıca et e ere r u vıne g • halsiz kalan kadınların fmdnt aros avs ı gırmış ır. . • • Icr ileri har~kctlerine devanı eo;d. 

. . T 1 d b 1 1 h . Marıner gemısı batmıştır. peı-mıştır, seslerinin işitllmesine mlnl ol- op antı a u unan ann epsı rek Tudode _ A.mbros, Cap 
Yemekte Antakya başkonsolosu makta idi. Tayyarcn!n enkazı ayağa kalkarak ''Lenlnin muakki- Barselon, 22 (A.A.) - Saat des ve Cabrera'yı zaptcyleD1i3 • 

B. Fethi Denli, İskenderun konso- her an batmak tehlikesinde idi. bi,, Stalini hey;canlı alkışlarla se· 14,45 tc Barselon, günün doku • !erdir. _ 
zuncu hava bombardımanına ma- yv 

hsu Ahmet, İran konsolosu Nime 20 tonluk ııkletine rağmen tay lS.mlamııtır. k l ~ ... nxrt si ta Şimalde Aguilat, Ribeıteı 
1 M . . . Jd tı H Ik nız a m.~wh v a yyare. Fi,,,1e. tullah Felaha hazır bulunmu§ ar- yare fırtınanın şiddetinden iki- ıtingı, anov açmış r. a • . 

1
. tak . mühim Torzal, Duenas ve t.-

. . · sı, ıman mm asını ve cıvar 
dır ye ayrılmıştJ, Yalntz konma des ayaia kalkarak, Lenının hatırasını h 

11 1 
. bo b rdmı tmi ras ele geçlrUmiştir. A.,., 

. . b·ıe... . . M ma a e erı m a an e 3. }3ı» Ordu Evinden sonra Halkevine teklerine dayanan kanatları su tebcıl etmış, ı cuıare partınuı os . Harekatın yeni safhası, 

gidilmiş, D~vlet Reisi burada la· yun UstUnde yUzmekte idi. Ka • kova komitesi sekreteri Şerbak.ov, tırB. bah 'lk bo b:-.s d selon'un hemen civn.rlarmda C~ 
. k .. 1. k L • . •. 1.. u sa ı m Zl.nlıman an 

1 
•un e .. kenderun Halkevi Baıtkam mebus marn.dan çıkan yolcular, tayya bır nutu soy ıyere enının o u- . h bo b rd 1 d yan eylemektedir. Barse on ıı1.. 

:s • • ben ava m a ıınan arın an Utll..,.. 
B. Hamdi Selçuk t8.(afından kar~· renln kanatlarına sarılmışlar • milndenberı geçen 15 sene zadın· öl n1 . 'kta 24 lılann yakın müdafaa hatları geç ...... r-

d 1 • ı•w• . ~- dığt e enn mı n . yara d ~ ... J.I ... 
lanmıştır. dı. Bu vaziyette 10 saat kadar a Sovvet er Bır ıgının d:r:an . 57 d" tir. Şimal mmtakasm a. ~o. rt-

Bir milddet Halkevinde tevak· imdat gelmesini beklemişlercHr. tarihi zaferleri tebarüz ettirmiş· nu=lon, ~· (A.A.) _Bu sa.. gel bölgesi tecrit edilmek ~ 
kuf eden Sökmen, Halkevi çalıı- Yolculardan UçU bulUnRmam•ş. tir. bah oafaktanberi, Barselon, beş dir. ___..,;ıl 
maları hakkında B. Hamdi Sel· tır. Bunların soğuktan bayıldık --o- defa bombardıman edilmi§Ur. M ı· • d • ki' 
çuktan izahat almış, orada hazır tan sonra dalgalar tarafından Salahatıı·n Çam Dördüncü bombardıman, 16. be. usso ını ıyor 
bulunan Halkevi mensuplannm ve sUrUklendlğl tahmin edilmek • . cl bo b rdnn 12 tayyare ile ıdıJ 

aetmişlerdir. §lll m a an {Baş tarafı 1 frıc 
Bilhassa Hatay otomobil ve halkın dileklerini dinlemiştir. tedir. Cenevrede afyon yapılmıştır. DUndenberi bombar. B. Mussolini, bilahare tta11'_! 

H ık vi . .1 1 İ iklı. 1 M 12 gemi civarda araştırmalar dmıanl .... d 40 kiı:ıi ölmn.. t"' 
kamyonlarının Suriye topraklarına a .e ız.cıer sti cu artını yapmakta ise de kaybolan yol- komitesi 8Z8lığJ• aryuzun en -ıt ~ gazetelerinecevabenyabancıtıı ~ 
girmesine müsaade edilmemesi ve söylemıılerdır. Bundan sonra Hal- ~ u lt dll ve 73 kişi yaralanmıetır. ı k tl azetelerindeki ne~riY 

k . . k kt ld w • • cuların bulunacaı,I m e - na ı:ıe1tlldl "--t 14 te, Sirenler, 6 ncı de- e e er g ·..st 
aynı muamelenin Hatay hükfune· evının urma a 0 ugu muze " ~ ~ mevzuu bahsetmiıt ve bu ne§t1r 

·ı 1 b ~ d b'l memektedlr. f ta I . özUktUğünil ha.. :ır 
tince de tatbiki d~layısiyle vesaiti salonu gezı mı. ur a a 1 

• -o-- Cenevre, 22 (A.A.) - Mlllet- a yyare er~d? ile alay ederek demiştir ki: J' 
• • • • · 1 · haasa lakenderun kolundan Hatay ber "Vermekte ı ı. 1 ketlet11 nakliye ışlerının tanzıını mese esı ler Cemiyeti Konseyinin bugUn- ''Eğer yabancı mem e .:!-

üzerinde durulmuş, Başvekil bu i· toprağına ilk giren zabitimizin el· Suriyede sukon kU hususi celsesinde daimi mer BARSELONA 30 KlLO'METRE faşizm aleyhtarlarının İtalyan ::;. 
ti matlQba muvafıtc bir tekilde biseleri, ilk giren Mehmetçiğin kezl afyon komitesi azalığına KALDI leti ve benim hakkımızda yaı .. , 
halledeceğini, meselenin iki hük\i- postalı ve ilk ayak basan bir atın Şam, 22 (A.A.) - Havas mu. Merkez Bankası sabık umum Burgos, 22 (A.A.) - Franko lanrun hepsini size okusam •• ~ 
met arasmda mUzakere edilmekte nallan g~ze çarpmııtır. hablrl bildiriyor: mUdUrU B. SalA.hattln Çam in- kuvvetleri. bugün öğleden sonra, diniz ve öyle gülerdiniz ki. ;,,ı 
olduğunu söylemi~tir. Bundan sonra, Devlet Reisi An- Polis tedbirleri 1ayealnde btl- tıhap edilmiştir. Bu aza.lığın sahil boyunca Sitges'i ve daha bir dağlarına rağmen öbür tar~f 

Bu seneki ihracatın şayanı mem takyaya, ora.dan da Harbiyedeki ton memlekette yeniden aUktın mandası beş senedir. takım mühim mevkileri za.ptct - hükumet merkezlerindeki b~ 
nuniyet olduğu ihracat tacirlerinin ikametgahına dönmü§tür. hUkQm aUrmeğe başlamıştır. Konsey yine gelecek husus! mişlerdir. Frankist kuvvetler, nn bütün camları kınlırdx. .x 
--------------------------------- Diğer taraftan, hUkQmet par- celselerinde MUletıer Cemiyeti. Barselona 30 kilometre kadar Yabancı memleketlerde so1-' 

it 1 Y Si V 00
11 ru" şmel er•ı tisi lle tngtltere ·Irak .anlaşma nln mUnakale ve transit komls mesafededir. nenlerin IY)fluncusunu öğre~ a yan • ugo a sına müşabih bir muahedeye, yonu nza.Iığına hUkômetlmlz ta- FRANSA YARDIMA BAŞ. ister misiniz? Bu daha guet I 

Arap ittihadı fikrine ve Fransa rafından namzetliği konulan LAMJŞ de inti§ar etmem.i§tir. Zira, b&S ';/ 
Belgrad, 22 (A.A.) - Doktor 

Stoyadlnovıc ve Kont · Ciyano, 
öğleden ısonra Petrovıc av par
tisinden buraya gelmişler ve 
halkın hararetli alkışları UA 
karşılanmxeıardır. 

Naib Prens Polun, Kont Ciya 
nonun, Doktor Stoyadlnoviçin 
ve hUktımet azaları lle kordip. 
lomatlğln huıurları lle snnt 17 
de ltalyan kitap sergisi açılmış. 
tır. Blllhara Doktor Stoyo.dl -
novic, Kont Clyanoyu htlkOmet 
partisinin merkez bUrosuna gU· 
turmuş ve burada Kont Ciyano, 
İtalyan - Yugoslav dostluğunu 
tebarUz ettiren kısa bir nutuk 
vermiştir. Kont Clyano, bllA • 
hara Fasclo evini ziyaret eyle. 
mlştlr. 

Belgrad, 22 (A.A.) - Du ak
•am, ltalynn - Yugoslav görUş. 
melerl hakkında aşağıdaki res
mt tebliğ neşredilmiştir: 

İtalya, bu iş birliği eserine, Suriye muahedesi ekl~rine da- Nafıa. VekA.letl nakliyat şubesi Burgos, 22 (A.A.) - HUkfunet hah söylenmiştir. Bir Fransı~ 
Roma • Derlin mlhYer'lnl vasıf- yanan bir polltlka. istemekte o. reis vekili B. Ali Rıza Aka.tın in ahfillerinde tamamiyle emniyet dinaline göre, Vatikan, Fraııl;.ıt' 
ıandıran yapıcı 2ihniyetl getir· lan mUfrit partner arasında blr tthabı lşini tetkik ve intaç ede- edilir membalardan alman haber- sıkı durmasını ve gevşeklik g , 
mektedir. anlnşma yapılamamıştır. cektlr. Bu komisyon azalarının ıere atfen söylendiğine göre, Pi- memesini tavsiye etmi§ ... su, dlJİ' 

Yine bu mUnasebetle, ltalyo. Bu münasebetle, Başvekil mandaları Uç yıldır. rene hududundaki Fransız hudut azzam bir aptallıktan baJ'k' 
ve Yugoslavya arasındaki eko - Mardam Bey, tahriri beyanatta karakolları _ Le Perthus, Port şey değildir, bundan eminirD- .ı-' 
nomlk mtınasebctler, dlkkat1i bulunarak Fransa.· Suriye iş Japonya n in feci Venderıs, Cerbere - Fransa dahi- Yabancı memleketlerdeki f'';t1 
bir incelemeye mevzu teı,kll et- blrllğine sadakatini tebarUz et· linden Barselona gitmek Uzcre aleyhtarlığı, şifa bulmaz bir ~eti' 
miştir. lkl ekonomi biriblrinin tirmiş ve ezcUmle dell!iı,tlr ki: vaziyeti gönderllen bUtün harp malı.eme. lıkla malUldür. Bu hastalık• ıJeti 
mUterumhnl olduğundan bu sa- ''ParlA.ment!lnun dalma tam sinin serbest geçmesine milsaade yanlan ve ttalyada olup bit'IP' 
hadıı. lkt hlik~metln vUcut bul. mtızııheretlnl kazanmıış olan PO Bertin, 22 (A.A.) - Japonya· etmek için Fransız dah{liye ne. bilmemektir. Maa~fi~ _bu,~ 
ması itin temaslarını arttırma· littkam, Surlyenln lstlkllllnl nın diplomatik ve sevkillceyı vazi- zaretinden emir almı§tır. ~en sarsmaz. Esasen i:~ce. bılı~~ tPt, 
yı kararlaştırdıkları geniş Ye l<"ransanın dostluğu lle reallze yetini tetkik eden ' 'Frankfurter gece, Le Perthus'dan 20 Fransız fena bir şey .de degıldır. Zır et:J 
bUyUk lnkişcıf imkruıları bulun- etmektir. Suriye halkının dira- Zeitung,, Amerika hükumetinin tankının ve Cerbere'den de, buğ. hare sürpriz, daha çok lcU~ 
duğu mUşabede olunmuştur. yet ve olgurlluğunu g6sterece- son zamanlarda ittihaz etmiş ıeldu- daydım maada, harp malzemesi olacaktır. ,, 

1
"' 

MACARiSTAN ROMANYA ğinden ve yt>nl Fransız yUksek ğu kararların Japonyarun feci va· dolu bir çok vagonun geçtiği kay. B. Mussolini bilahare, fat bur 
İLE DE UYUŞACAK korulscrl B. Puı:lllx'ya itimat e. ziyetini pek iyi göstermekte ol- dedilmektCdir. boynunu, ' 'halkın açlığı ne .. ,;cJ 

deceğlnden eminim.,. duğu mütaleasını serdetmektedir. Burgos, 22 (A.A.) - Akşama mek istiyenlerin 1938 rekolt01aıı· Romn, 22 (A.A.) - Glornnle BUyük Okyanus adalarının tahki· doğru Frankiat kıtalar, lgualada. nasıl bir hayretle karşılaı:nıJ ~ 
d'ltalianın bildirdiğine göre, hlyette olmadığını tasrih eyle • mi kararı, Japonyanın askeri bir yı zaptetmişlerdir. ğunu bildirmiş ve halkın ~l~# 
pek yakında, ve muhakkak su- mektedir. çember altına alınmak tehlikesine BARSELONDA arasında sözlerini şöyle bıt' 
rette Yugoslavya ile Macaristan Roma, 22 (A.A.) _ ltalynn maruz bulunduğunu göstermekte· TİCARET TATiL EDİLİYOR tir: ,e~; 
arasında bir ademi tecnYUz ,.e matbuatına göre Kont Ciyano- dir. Barselon, 22 (A.A.) - Bugün "Buğday fiyatları, 1939 ~ 
dostluk muahedesi lmzıılnnacak nun Yugoslavya seyahatinin en Bu karar, Amerika, İngiltere ve neşredilen bir kararnameye göre, zarfında değişmiyecektir. :~~ ı'r 
\'o iki memleket arasında tlca. mUhim neticesi Belgrad ile Bu- Fransanın Tokyoya tehditkar no· yarın sabahtan itibaren Barse • politikası, milletin hayatı 1~1~ 
r et mUnasebetlcrinln inklşatr 1- dapeşte arasında husule gelen talar göndermekte oldukları ve londa bütün endüstri ve ticaret zem maddelerin fiyat1arırı11i~~,r 
çln bir ekonomik konferans toı> yakınlıktır. Amerikalılarla İngilizler tarafın·ltntil edilecektir. 55 yaşına kadar den tesbit eder. Fa~izın po 1~ 
!anacaktır. Gazeteler, Yugoslavyadakl dan Çine ikrazlarda bulunduğu bir bütün erkekler ve gönUllU olarak nın esaslarından biris~ de .. l~e ı~ 

Yine bu gazetenin bildirdiği- Macar ekalUyetlerlnln cok ka. sırada verilmiıtir. ~yazılacak bUtün kadınlar, kendi. ve Afrikada toprak uzerill çi~ 
kir teatisine veslle teşkil eyle • ne göre, İtalya ve Yugoslavya • rışık olması halihazırdaki hu • ''Berliner Boersen Zeitung'', A- lerine gösterilecek işleri yapmak yen cesur ve kuvvetli bi~ıı r 
mlştlr. İki devlet adamı, iki nm yardım Ye sempatisi ile, Ma dutların yerlerinin değişmesine merika:ıın vUcuda getirmek tasav üzere askeri makamat emrine ve- kütlesi bulundurmak, ve Jt'zjtf )tS 
memleket polltlkasınm esaslı carlstan ve Romanya arasında imk~n bırakmadığını llay<let • vurunda bulunduğu yeni üssü bah rilecektir. lığını muhafaza etmektir. ,ıııt t 
unsurlarından birini teşkil e . uzlaşma yolunda yeni adımlar mektedir. rileri gösteren bir harita neşret· Harp endüstrisi. yiyecek ietih. İtalyanlar, tarihleri artık t:utl"' 

Kont Clyanonun Yugoslav 
hUkQmet reisi ve hariciye nazı. 
rr Doktor Stoyadlnovlçe yaptıgı 
dostane ziyaret, en bUyUk sa • 
mlmlyet içinde geçen derin fi. 

den 26 mart 1937 İtalyan. Yu- atılacaktır. Gazeteler, Belgrad hUkCı.metl miştir. Bu üssü bahriler, bilhassa sal eden ve dağıtan mi.iesseseler, dilmi§ olan bu tcpraktar\dıf·" 
goslav paktının mtıkcmmci iş _ Glornal d'ltnlla, pek yakında nln lktısadt, kUltUr~l ve slynst Hint Okyanusunda vücuda getiri· hastaneler ve eczaneler, gazete. müdafaaya hazır buluntnı 
Jeyişinl ve mesut neticelerini Belgrada bir İtalyan ticaret O·ıbakımdan memlekete temin et- lece'ktir. lcr, lokantalar .;e hükümet dni. rl 
bir kere daha memnuniyetle dası ve bunu m~tealcip. de Ro- tiği faydaları zikrettikten son • B. Ruzveltin ~~oj~si, A.merika· ı ~l~ri bu ~ararname ahkamı ha. lkİOCİ küme maÇll .ad' 
müşahede etmişler.dır. mada bir Yugoslav tlcaıet odasılra Yugosla\•ya hUkümetince Mn nın cenubu şarkı ıstıkametınde ta·ırıcındc ka.maktadır. rı ,,. 
Aynı zamanda, ikl devlet a· kurulacağını haber vcrmehtollcar makamlarına knrşı ittihaz! arruz.:la bulunmak fikrinde olduğu Barselon, 22 (A.A.) - Muha. dn~~i~i~ !~~:n~~~~ ~ p 

damı, gerek ltnlyayı ve gerek \'e Yugoslavyaya askert sipariş. edilen turzı hareketin Belgı·adlnu gösteriy~r. Japonyaya kar§r lrebe. bütün Katalonya ceplıesi • Kadıköy statlarında de\'3..,... 
Yugosla\•yayı alAkadar eden ler için bir ltalyan gruııu tara· l ııe Budnpeşte aral'lında rn Uteka. tevcih edilmi§ olan ve her giln nin heyeti umumiyesi Uzcrindc di. ı,IJf 
muhtelif Avrupa vaziyetlerini tından yarım milyar liretlik bil bir emniyet tesis ettiğini llA.-1 ~iddeti artan tehdit, Tokyoda he· devam etmektedir. Kütle halinde QrtS~--.ıt 

h 1 • k d' t k · t Kasımpa§a • ..... ıı" tetkik etmişler ve AnupantTJ kredi açılması akkındn mesut ,·e eylemektedlr. ye:an tcvlıt etme te ır. seferberlik. cepheyi a vıye e - {15&11"" ~ 
bu kısmında, ala.kadar bUtUn bir neticeye varılacağını tahmini ltalyan gazeteleri, bu emnlye Amerikalılar, Va§inıtonun J~- miş ve mukavemeti müessir bir o!~~ 1~~adu::=~! 7ık..rıo;uJ' memleketlerle anlaşma hallnde etmenin de tok kolay bir şeyltln Bu<lapeşte ile BUkreş ara • ponya i:tikametinde muazzam bır hale ~etirmiı,tir. . oy er a ta.kJllll 
ve aynı zamanda Yugoslavya • olduğunu bildlrmetkedir. sında bir yakınlık husule gel • ezici merdaneyi harekete getirmek Villa Nueva Geltur mmtaka • lan ıçln Kasıınp~. 
nın komşusu memleketlerde vn Glornale d'1talla, nihayet Yu. meslne yardım edeceğini yaz • tasavvurunda olduğunu inkar c.de smda cumhuriyetçiler, ~id.de~li men galip addedıldı. • f;~ 
kua gelen ve Belgradda nıUE>ait gosla,·yada halen yapılmakta 1 maktadırlar. mezler. lmu1tl\bil taarruzlara ge<:mıstır. I Galata Gençle~ 

1 
G' , 

akisler tevlit eyllyen son teza- olan görüşmeler nctkesinde biri "Messagero,, gazetesi, Tuna A~erika. oto:iter . d~vletle~e, 1 Bu ~ehtr, etrafında c-01< şiddetli ı Ayni sa:ıanm ~~incı rn~, fıe' 
bUrlerle mUnasebettar olarak, resmt ü•hllğ beklonimemeslnl ve naıırnn Anupasının Derlln - , k~m·ntern alcyhındekı mısaka ta-

1

rnpl\ar0 b"' er olmaktadır. tagençlcr ıle Eyup aJ11.S ~ 
sulh ve nlznmın takviyesi için bi1dirmektf', zira blrı:ok proJP Roma mlbYerlnin arzuR•ı YCC . hil m"~~ekctler~ taa.~r~z hususu:1• f°'l.n S '.~;stie11, 22 (A.1' .). - pıldı, ve neticede Gal~~p ~ 
iş blrllklcrlnl clcrlnleştlrme-c ve neticelerle dolu olmnl;:la he- hile h!r lstikrRr ve f'mnlyet un- ea dah•lı vu'tuat yuzunden za}tf 1041 de sı :ıh altma nlınrıac:ı ıcap ta'<ımı. ~e~en hafta ınagl';" P 
devam hususundaki nıUşterek raber hariciye nazın Kont CI • surlnrı olacafını knydcyleme1t- di!ş'.'n :.11 olan Sov:1et Rusyanın ye·ie 'c!l sın ıfın son rubu da bugün ğu Eyübü sıfıra karşı .,,J 
aalmlerlnl toyit eylemi•lerdlr .. yanonun aeyahntinln re11ml nıa. todlr 1 ri:le 'kaim .cl:nu~tur. ıısilah altma çağırılmıştır. Bun • yendi. .Jffff114 

•• 
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r-........ Hikave 
1 

•••••••••••• • • • • • • • • 

Oçüncü bir sahte 
doktor daha 1 Mucizeler gösteren 

i Evlôt sevgisi 
1 

• • • • • • 

Belçika iş Nezareti Fen 
Müıaviri Tevld! Edildi 
Bir müddet evvel Pariste bir Peygamber (!) 

oıu Yazan: Muzaffer Acar 
~~ d.okuz ıenelik evlilı""k 
' b~r ~ürlü mesut olama-
1' tes::rçı hıç bir nokaaru yok· 
' ecele kadar kazançlan 
~ ~aaı, kendisini hoı tutu
'dı. er hususta tamamen anlaş 
ta bilt11ııı ~akat bir türlü çocukla
' üyor, doğduktan kısa bir 
~ a~.~~ak bir hastalık yav 

r~ saklamak istiyordu. Bir ıey söy 

sahte doktor yakalanmıı, ondan 
az sonra da Yug.oslavyada meı· 
hut bir doktor olarak tanınan bir Bir at cambazhanesinde tav

CUJa -p ıoturüyordu. 

4' ~ ~evinç ile keder arasın
~di. hır mücadele geçirmek-

'b_Oıa )'ed" 
.._htıııd 1 

• Y•ımda evlenmişti .. 
~ iki bu değiıiklik cnu bir 
~ ,..,.!~~ç kızlık arkadaşların· 
Jtıı.;_-&&l&DUı, fakat zamanla ai
~tı icaplarına uymağa ve yu 
~ laadetini düşünmeğe 'baş-

~ :rncin bir adam d'eğildi.. 
' n..... kundura mağazası var
il.._ ~)'etle • • ,,,.. ~ ıyı kazanıyor, aile -
tı._ lıt t bir hayat temin ediyor· 
• 4 ttl Yarı Y•laııklı bir adamdı, 
~~el de denebilirdi. Gülsüm 

' ~ 1aımı henüz doldur
~.::-· aha gençti. Fakat dokuz 
~ e.lilik hayatı onu fazla 
'h:.~· ldeta beı altı sene ih-. ba~tı. 
.... hıııerinın' :oı.. • • d 
""'il' toPU , • • ı&ıncı ıenesın e 
,_ ~ ttbı bır yavrusu dünya· 
"itte ti.. GUlsilm büyük bir 
l~Uiuna bakıyordu .. 
~lu1.~her ~areketini hatti 
4ı.: --ını bile hoı görüyor-

~h bu .. ~ Bir YilnıUı, beı aylı"k ol-
'"" ~ gece ansızın hastalan· 
~ ~aro. beraber masum gözle
~ p anhyamadıfı dünyaya 

t.aı~tbıı ~deıı Uzun milddet bu acının 
~ ~rtulamadı. O genç 
~~blben müıtakbel yuva
tt ~ı l' ihtiınamıa büyütece
~ '':'u tahayyül ederdi. lş
t... ttbııi ekı saadet ayağına ka· 
~ "1ıfdt. fakat yıkıcı bir 
" ~ktan IOnra derin bir 
~k ~aklapuıtı. 
~ 4ezinı aıyaJı &özleri biraz 
\ ~ e. eıtı. yaııaklanrun ren
-. "-ataızıa liduun acııını bir tür
)\ loııra 1?rdu.. Bir buçuk ıe

ltldl Y:den bir oğlu dünya
:t~ •UınUn neıesi yavaı 

a."' • • -."-t ~ geliyordu.. Oğluna 
4t bir f koydu.. Fakat bu i· l'.._ •yda temin etmedi. 

" \.... - da altı ~ ~d'liııin ay yapdıktan ıon 
hııiden ~na. gitti. Gül
lr.banp rap oldu.. Yüre· 
)'eııt bir tlfan evlit ıevgiai, 

~ acı ile 'karıılapyor-

~ leıleaon Gtu.ibtı ra bir oğlu daha ol-
a11,, artık '~-·t . . !L~'Ula "U wuu ıızdı. Fa· 'llllt hd h mit,, i8rnini koydu. 

1...: ftıı o da :~ kadar yapdı .. 
~ >'lııın Ynı tekilde kardeı-

ll boab:t::.derek annesinin 
~ lefer GiU 'kırdı. 

ll~ •Um evlidrnın ölü-
teaı~',tralıa. dı, feryat edip her
tn.,.~ lbtnatoptamadı, fakat, 

tı aaa 11 ~a vah§ileşti. 
11..·. Pl'ft .. _ bi bır hal aldı K' 
~ hL --.ıııez ld . ım 

.··qıe kı~ u. Uzun mtid-
~ 9'&.. ı .• Yalnız g·· ı· ....,qctere . .. uneş ı 

..... önune çıkarak 
-~en kil "k 

' du, çu Çocuktan 
il lef 
'rı. er de Gtil 
Çot Oll!lutt lilme garip bir 

"ltıar.. bu.. kornıulann· 
otel - Ü ""k 

1... de,.:-~·· kUçUk yu . bir hırsla 
.~· "°"'e'1lıi yUzUnde'ki hat 
~. · •· •es '' Y•nakl :"llltltr • zleri le arı çukur-
>ttltra a t<sınuıınu ':>rkunç ıiyah o-

"
~ot ~lıaraıt b'!tU .. Ara sıra ça 

• •- ıraz t . ~ .... ıhı l cnıız hava 
~1~rdu labrnr Yatı1tınna-
.... bir . 
~h IUn 'kırla 

~:karken k ra doğru u-
blt -~. nu,ı::ıda bir ka· 
~ ~ idi n halli renk 

~ ~ '-)'rf hır kucağında bir 
•. • bir Y&\'ru taşıyor 

'l'ap,__ .. ta~rla Gtil U 
"'Pı·1lden ı me 

•kan Y•!la-

lıyecekmiı gibi oldu, sonra geri· 
ledi, vazgeçti. 

Gülsüm bu fakir kadma karıı 
sebebini anlayamadığı bir tcfkat 
duymuştu, "kimbilir belki de aç· 
tır,, diye düşündü. Yaklaştı. Kadı 
~n k~cağındaki çocuk oya gibi 
ınce bır kızdı .. Güzel giyinmit bir 
kadının kendisini sevdiğini görün 
ce huysuzluk etmedi. Bilakis an· 
nesinin kucağından Gülsümün kol 
larına atılmak istedi.. Kadın bir 
eliyle gözlerindeki yaşı siliyor, 
Gülsüme çekinerek bakıy.ordu, 

Sonra karar vermiı bir insan tav
riyle yaklaştı, ağlamaktan kızar
mış gözlerini Gülsümün gözlerine 

adamın bir sahtekardan ibaret ol· 
duğu meydana çıkarılmııtır. 

Bugün, Belçikada da ayni ıekil· 
de bir hadise olmuştur ve bütün 
memleket bu hadise ile me11;ul· 
<lür. 

şanları uyuturken yakalandı 
"O mitsizliğe düşme ey şefkatli ana ! Oğlun 

Sahtekarlığı mey4ana çıkan, 
Belçika it ve içtimai muavenet 
nezaretinde fen müşaviri "Dok· 
tor,, 1myanitof'dur. 

ölmiyecek, onu ben iyi edeceğim,. 

dikerek: 

Bugün anlatıldığına göre tmya· 
nitcf sahte bir Londra 1Jniversite· 
si diploması ile tıp sahasına atıl
mış ve Belçikada, ayni zamanda 
b,:·::z bahri/e nezarctinc\e Cjl1':1tı 
ğını gösterecek yine sahte vesika
lar kullanarak kendisine büyük bir 
mevki elde etmiıtir. 

- Açız .. Yavrum da, ben de i
ki gündür açız.. Artık yavrumu Brükselin meıhur simalarından 
doyuracak ıüte malik değilim.. biri .olan sahte doktor, Belçika tıp 
Babası hevesini aldıktan sonra bi- ve kadın haıtalıklan birliğinin u
zi sokakta bırakarak giti. Bu ha· mumi katibi idi. 
timle beni kim kabul eder. ''Doktor,, tmyanitof bundan be~ 

Dedi sonra gözyaflannı ıerbest sene kadar evvel "Tedbiri Tıp,, 
bırakıp hıçkırarak: isminde bir kitap neıretmiı ve bu· 

- Biliyorum, ikimiz de ölüme na eski bir Fransız sıhhiye nazın 
mahk\lmuz .• Ben zaten kaybolmuş mukaddeme yazmııtı. Bu da, aah
b 'r mahlUkum, fakat bu masum te doktorun bütün tıp ilemindc 
yavruya acıyorum.. kendisine nasıl bir töhret ve iti· 

J.Jiye inledi.. mat teminine muvaffak olduğunu 
'-''1lsümün yüreii paralarunııtı.. gösteriyor. 

Kabil olsa kadını da çocufu da, !myanitorun bu eserine yazdı· 
derhal alakoyacaktı. . Hele çocuk ğı mukaddemede eski Fransız Sıh 
daha fimdiden kucağına atılmış, biye nazın "Doktor,, hakkında 
küçük başını Gülsümün mantosu- şunları söylüyordu: 
nun altına saklamııtı.. "Bu kitabı okuyucuya tıakdim 

Fakat Gülsüm kocasına daima benim için bir 14=reftir ve lııu ten· 
hürmet besler, onun muvafakati fi hana verdiji için Doktor lmya· 
olmadan hiç bir İf yapmucb. nitofa tqeldriir ederim. Kmdiıi, 
Alqamı beklemek, kocasına da- bp Ahaımdaki usuDerini, tecriibe 

çocutunu muayeneye selen, 
doktora da bu hldiseden bir fey 
söylemiyor. 

Aradan on bet gUn geçtikten 
sonra, çocuğunda hiçbir lylllk 
alAmetl görmeyen kadın, Kam
pele mektup yazarak vaziyeti i
zah ediyor. 

Bunun Uzerlne Kampel, bir 
cleğll, bet on mektup &'Öndere • 
1 >k ölmekte olan çocuğun mu. 
l akkak surette lyl edllecellnl 
: idatıcı bir lisanla tekrar edl • 
~ >r; Umltalzllfe dUşmemesl ı&. 
: ınıgeldlltnl, birinci tart ola • 
ı k ileri ıUrUyor. 

Ayrıca, evvelki 111.çlarına ı . 
\'C olarak fU tanlyelerde bu. 

l ınuyor: 
"- Ona arada bir kadeh 

1 myak da veriniz. Ve azizler • 
d n "Ayatereza,, ya dua ediniz. 
o Aziz, benim ruhumun en bU
.. k ve •lfabahş kriavuzudur •.• 
B n de bir taraftan bUtUn fev. 
k t tabla kudretlerimi bir a • 

ı getirerek çocuğunuzu kur 
t ·mata çalışıyorum. Sellm • 
ı. . .. ,, 

Birkaç ıun ıonra ~yle bir 
11 -ttup daha gönderiyor: 

"- Ey ıefkatll ana ..• Çocu -
··unun 7aşıyacağını öğrenmek-nışmak icabediyordu. Kadına va- leri ile teyit etmiıtir. Bu kitabm

ziyeti anlatarak içeri aldı.. da da artık pek idiletmiı uıulleri 
Faik akşamleyin dükkanını ka· tenkit ederek mücadeleci bir cep· 

patıp eve geldiği zaman 1m haber he almı§ bulunuyor. Bundan dola· 
ıiz misafirleri ptlmılı~ ~1-- yı da keacli.aini tebrik et,mek lA

İnE, ·; · rcJo mucizeler gös . dık yerden şifa beklemele mU· le, yUz ıterlln kazanmış kadar 
terdi~ini iddia eden bir adam tcmn.yil görUnUrler. ıemnunum ... Karş~mda parlak 
t~1 ~& ,J\ampel adındaki lngilterenin merkezi olan blr latlk,f\ JörU70411.. _. 

dr. Hafifçe rengi uçtu. Kanuna zımdır.,, 
bu adam bilhassa haıtaları Londrada icrayı sanat lmk&nı- 1enlden buluşmak, bana hem 
iyi edeblleceflnl ıterl sürerek nı bulmuş olan dolandırıcı da, şeref, hem de memnuniyet bah 
birçok kimseleri dolandırmış • bilhassa böyle ailelere nUfus e. oedecek. Bu mektubu çocutuna 
tır. diyor, onlarm dertlerine allka göıter ve okurken de elJnl onun 

belli etmeden uzun uzun dütündil, Kitap kapağının arkasında "Dok 
sonra prannı venniı bir tavırla: tor,, un tngilterede neıredilmiı( 1) 

- Peki.. dedi.. Çocuk kalsın. eır.rleri diye bir alay kitap iımi 
Fakat bu lekeli kadın derhal mem aıralanmıf, fakat yanlanna da 
leketi terketmeli.. Akıi halde ço- "Mevcudu kalmamııtır,, kaydı ili· 
cuğiyle beraber ıidebilir.. ve ed!lmittir ... Bu da, sahte dok-

göıtererek paralarını çekmefe kalbi Uzerlne koy! Ben cUrl Te· 

Hastalık, bllbassa lyllefmesl muvaffak oluyordu · ya ölU (yani kendi ölUmUmden 

Bu karar herkeıl diltUndUrdU.. torun öyle hiç bir eseri otmaJıtını 
Küçük kız Gülıilmiln kucafmda i;i>steren bir delildir. 
uyuya kalmııtı.. Yine ayni kitabın kabında mü· 

Annesi bir köıede sessizce göz ellifin 1923 te Londra Universitc-

(Devamı 11 incide) (Devı:ımı 11 8<J.yfada) 

• 
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mu•-rmwmumwmumua7':&• e r Sağlık bilgileri: -- - ,. -- ~ -

gUç hastalıklar, lnsa-qları bU -

yUk bir Umitslzllh dUşllrUr. 

MUnev\rer insanlar müstesna 

olmak üzere, birçok kimseler 
artık sacma sapan sözlere de 
kulak vermeğe ve en umulma-

Gripten nitsıl koruna 
bilirsiniz? 

1 
1 j Nasıl ki ıalip bir düıman kuvveti alınabi- den kaçınmak, imkinı dairesinde tııUmemeğc 
l lecek tedbirler karpsında bocalarsa hastalık da gayret etmek, inkıbaza meydan vermemek için 

l
: aynıdır. Alınacak ciddi ve eeaalı tedbirler de si- hafif ve milliyim yiyecekler yemek ... 

zi grip salgınından koruyabilir. Bu hastalığın tıte bu saydığımız tedbirleri aldıktan ıon· 
; hücumuna ve aalgınına kartı mukavemet edebil- ra hastalık gelse de ya hafif geçer veya ihtilata 

l mek için fazla yorgunluktan kaçmak, bozuk ve meydan vermez. 
\soğuk havalarda hariçteki hamamlara gitmemek, Nezledir, iki üç günde geçer diye ehemmi· 
1 evde yapılabilecek banyo ve hamamlan da ak· yet vermezseniz ip uzatır ve hayatınız pahaaı-

J: ıamdan yaparak yatmak, ufak bir 'kırgınlık his- na mal edebilirsiniz. 
1. sedilir&e hararet derece.i 36,5 dahi olsa ogün e::>- Zatürree, zatilccenp, bronpt, bronkopnö· 
j 'kağa çıkmamak, iıtirahat etmek, hatmi veya rh- mani, mide ve bağırsak iltihabı, karaciter hasta· 
i lamuru kaynatarak çay gibi içmek, kahvehane, lıkları, böbrek iltihaplan, kulak iltihaplan ba§lı
' tiyatro ve sinema gibi kalabalık yerlere gitmek· ca ihtilitlarından sayılabilir. 
f ten kaçınmak, hasta ahbaplann ziyaretine git- Bunlar içinde daha ziyade zatürree, zatüc
i memek, aksıran ve ti'bıranın yanından kaçmak, ccnp, bronkopnömoni ve bronpt göze çarpar. 
::: \ sabah ve akıamları bumuna Mitol veya buna fıin içine ihmal ve terahi girmiyen vakalarda ih· 
= benzer temizliğe yarayan bir ilaç damlatmak, tilat korkusu biraz daha azalır. 
( ağzı temiz tutabilmek ve anjinden korunmak için Bu arada bir de bünyenin mukavemet ve is
j (ıhlamur, hatmi, papatya veya mürver) gibi mad tidadını gözönilnde bulundurmalıdır. Hastalık· 
İ delerin kaynatılmasiyle elde edilen mayi.den bir tan önce iyi bir bakıma tibi .elan bünye mukave· 
J bardağa ya bet damla (tentürdiyot) veya bir bu- metinden bir ıey kaybetmez. Uz~ ve yorucu bir 
\ çuk çorba kaıığı (oksijenli su) koyarak biç ol- mukavemet bu gibi ihtilitlara meydan vermiyc-

j mazaa ıünde Uç, dört defa gargara yapmak, ili· bilir. 
\ zumundan fazla sıcak yerlerde oturmamak, alıt· Binaenaleyh vakit ve zamanında bünyemi· 
J kın clmıyanlar için böyle sıcak yerlerden dalgın- zin mukavemetini arttırmağa gayret etmeği de 

\ lık ve likaydl ile paltoauz ve bqaçık çıkmamak, unutmamalıdır. 
f kırgıı.lık ve nezlesinden bahseden arkadaıtan Dr. Necaettin A TASUGUN j uzak durmak, mide bozan yiyecek ve içece'kler-

111ııı1111n111""""ı•ı:PPll• F••""""'"~"~sı .... ur w w w su mw w su mw •-

Kampelln çalışma yolu bll - bahsediyorum) onunla berabe. 
bassa şöyle idi: rlm. Oğlunun alnından benim 

Hastası bulunan saf bir aile için Uç defa öp ... Bu mektubu 
işitti mi, derhal ona bir mektup yazarken gözyaşları dökUro • 
yazıp ve hastayı iyi etmek lçln rum ... ,, 
her tUrlU teabbUdata glrlşeblle 
ceğlnl bildiriyor. 

Bu cllmleden olarak, Mançes 
ter şehrinde, çocuğu ölüm dere
celerinde bulunan bir kadına 

şöyle bir mektup göndermişti: 
"Umltslzlife düşme, e7 şef • 

katli ana! ... Oğlun ölmlyecek! 
onu ben iyi edeceğim.,. 

Bu mektubu alan Mançester. 
l kadıncağız, telA.şla Kampell 
çağırdı. Fakat Kampel Londra
dtn Mançestere _giderek çocu -
ğu tedavi için blzlm paramızla 
70 Ura kadar bir para istiyor
du. 

Kadıncağız, oğlu lyl olacak 
\midiyle bu parayı borç harç 
bir yerden bulacağını vaadettl. 
Ve Kampel gellnce, kendisine 
ereceğini yazdı. 

Kampel bunnu Uzer!ne bir 
akşam saat seklı ıularında 
~lan,,estere geliyor. Fellketze
d kadının kapısını çalıyor. Ço. 
cufun yanına çıkıyor: · 

Çocuk diğer bazı hastalıklar
la karışmış kızıl hummadan 
yatmaktaydı. Kampel kemali 
ciddiyetle çocuğun önUne otu -
ruyor ve yavrunun vücudunu 
baştan aşağı oğduktan sonra 
annesine şu tavsiyede bulunu • 
yor: 

- Çocuğunuza bundan ıonra 
sarımsaklı sut veriniz ve vücu. 
dunu mavi ipekle sarınız! 

Kampel bundan başka, bir 
cok palavralar daha attıktan, 

çocuğu ölmlyeceğlnl temin et • 
tikten sonra 70 lirayı cebe ln -
dlrerek evden ayrılıyor. 

Hastanın annesi, her zaman 

GUnler4en sonra çocuk ölUn 
ce, .kadıncatız, kendisine 07 • 
nanan oyunu anlamış ve yalan
cı peycam berden parasını geri 
IstemitUr. ,ı 

Hllek&rın cUretlne takınız 

ki, hasta çocuk öldUIU halde, o 
hll& ölmeditlnden bahlediyor. 
kadına, ceıaretlnl kırmamaıını 

tavalye ediyordu. 

Vakta ki cenaze evden çıktı. 
Kadın için otlunun ölmedlttne 
dair bUtUn boş ümitler ıUlndl. 
Kampel vaziyetin ehemmiyeti • 
nl idrak ederek kadına, Man • 
<;estere kadar gelip yardımda 

bulunacağını vaadetti. 

Fakat yardımından bUyUk 
bir ıey beklenemiyordu. Zira 
Kampel diyordu ki: 

"- Ey fellketzede ana ... Ger· 
çl •imdi halim vaktim yerinde 
değildir: fakat günUn birinde 
gelip senin elinden tutacağım.,, 

Bunun üzerinden bir uzun 
mektup daha gönderdi: 

" DU - n gece senin oğlunu 

dUşUnUyordum. Oğlunun ruhu 
kartıma geldi. Gayet meauttu. 
Ve ıana da, artık keder etme
men için tavsiyede bulundu. 
oğlun, cennetln çok yUksek bir 
mevkllnde oturuyor. Dünyevi 
ıztırap ve azaplardan tamamen 
kurtulmut oldufuna çok mem • 
nundur. Senin de memnun ol • 
manı iatl7or.,, 

Çocutun annes~. lçerslne dUş
tulu tuıatın mahiyetini tama
men ölrenmlştl. BUt4n llflar, 
kendisine vız geliyordu. Verdltl 

(Dewmı .ıı incide) 
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42 yaşındaki Prens --------------.... ·-----------.-.--------------------......... 
Pera 

Kendi inden 32 gaş büyük 
bir kadınla nasıl evlendi 

Galatasporu yen 
Arnavutkö:t iıe T.Y.Y.K berabere kaldı 

Gayrifedere klUpler şampiyon. Bu müscLbaka sarı siyahlıların cil dakikasına kadar nıaÇ 
luğu müsabakalarına dün sabah bakim.iyeli ile başladı ve böy1 olarak geçti. 
Taksim stadında devam edıldi. ::Ievam etti. Beş mühim oyuncu. Macın neticesine aJtı 

42 yaşındaki bir Prens kendi- yor, gelirlerinin menbaı olan irad 
1 

sinden 32 yaş bü;:ük bir kad nla antika dolapların, aynaların, avi· 
nasıl evlendi? \ zelerin üzerine papağanlaıı konar 

Mahalle aralarında uydurma hi· ~maymunlar tırmanırdı ... 
kaye kuapları satanların yaygara-, Pre.ıısesle beraber şatoda otu· 
sına benziyen bu serlevha hakiki ran beş çocuğu ve bir kız yeğeni, 
bir maceraya konulacak başlıktır 1 onun bu hay\lan merakına daya
ve bundan 8 sene evvel ba~hyan namaı:nışlar ve hepd birer birer ~ 
bu macera bugün nihayete ermek todan kaçmışlardı. 
üzeredir: Bugün: 50 yaşında bu· Civardaki şato ve malikane sa· 
lunan Prens Luis, 82 ya ındaki kinleri de Pren:;esin hayvanlarm
karısı Prenses de Broglie'den ay· dan bıkmışlardı. İhtiyar milyone
rılmak üzere bo~anma davası aç- rin koyunları, keçileri buradaki 
mıştır. bahçeleri altüst ediyor; hele bir 

Prensin aklı şimdi mi başına gel eşeği vardı ki ba~bot ~laşan bu 
dl; diyeceksiniz. öyle görünüyor. hayvan bahçe çitlerini kmyor, çi
Çünkü 80 lik Prensesin altınlan çekleri, tarhları darmadağın edi
bitmiş ve kalan son şat~unu da yor ve çocukları çiğnemek tehli1ce· 
satmıştır. sini gösteriyordu. 

Fakat Prensin hakikatte göster Fakat ne akraba ve taallukatı, 

diği sebep, eski bir dansöz olan ne kom~uları Prensese sözlerini 
~merikalr kadın muharrir Mis Tel geçiremiyorlardı. Ona karşı yapa
ma Atteber.i'yi sevmesidir... dildikleri birşey varsa o da sadece 

Prens Luis eski lspanyol Kralı kızmak ve diş bilemckti. 
on üçüncü Alfonso'nun yeğenidir Onun için, Prenses de Broglie· 
ve "Avrupanın çap'kın çocuğu., di nin ''Avrupanın çapkın çocuğu., 
ye tanrnmı~tır. ile evleneceğini haber aldıklan za· 

Prenses de Broglie de Fransız man : 
asilzadelerindendir ve bundan se- - Kadının hayvanları arasına 
kiz, on sene evvel yılda bir milyon bir hayvan daha giriyor 1 demİ§ler

dolardan fazla geliri bulunduğu l di. 
söylenen fabrikaların, arazi ve ma Prensesin oturduğu Şol'IY.)n §a-
likanelerin sahibi idi. tosunun bahçesine girenler evvela 

1930 da, Prenses de Broglie 74 büyük bir mezarlıkla karşılaşırlar· 
ya_şında dul ve ihtiyar bir kadındı. dı. Bir alay mermer lahitler, me-
1spanyo1 Prensi ile evlenmeye ka· zar taşları, mermer sütunlu bina
rar verdiği zaman . .cnun evlene- tar ... Fakat buralarda yatanlar de 
ceği bu ti.damdan belki daha büyük Broglie ailesinin ölüleri değil, ta· 
yaşta olan oğulları: vuk, horoz, kedi ve köpek ölüleri 

- Yapma, anne, .demişlerdi, ev· idi... 
lenmek senin neyine? Hem çok fe· "PRENSES DELiDİR!,, 
na bir adam bu. Paranı yiyecek ve 70 lik ihtiyar Prenses, Don 
sonra seni sokak ortasında bıraka Luis ileevlenmeye karar verdiği 
cak,,, zaman bütün aile ayağa kalkmış 

Fakat 0 zaman Fransanın en ve mahkemeye müracaat ederek, 
zengin kadını olan ihtiyar Prcn· kadının aklı başında olmadığını, 
ses: binaenaleyh, hareketlerinin huku

- H4yır, demişti. Onunla mu- ki kıymeti bulunmıyacağmı ileri 
hakkak evleneceğim. Evlenemez· sürmüşlerdi. 
&cm ya~yatnam... Hatta, Prensesin hususi hukuk 

Kadm dediğini yapryor, ve csa- müşaviri olan avukat bile, ondan 
sen uzun milddcttenberi yanından aldığı tahsisata ve daimi işleri için 
ayırmadığı Luis ile evleniyor, verdiği ayrıca paralara bile tamah 

"HASTAYIM! GELİN!,, etmiycrek, bu davada Prensesin 
thtiyar Prensesin bu "çapkın aleyhine dönmüş ve mahkemede 

çocuk,, la evlenmesi her tarafta onu aklından yana sakat göstere
bUyük 'bir hayret, alay ve nefretle cck birçok deliller serdetmişti. 
karıılanmıştı. Fransanın en es1d Avukat An be pin bu arada Pren 
asilzade ailelerinden biri olan de ses de Broglie'nin bu yaşta kendi· 
Broglic ailesi efradı, en büyükleri sinden 32 yaş küçük bir adama 
olan bu kadına fazla da itiraz ede- ft§ık elmasını gayritabii bulduğunu 
miyorlardr. Çünkü kızarsa hepsini söylemiş, bu hususta birçok dok
mirasmdan mahrum edebilirdi. torların ilmi raporlarrnı okumuş 

Ha~tl, ona kat§l ufak bir dargınlık ve böyle bir kadının sadece bir 
gösterenler bile, Prenses: "Hasta· deli olabileceğini iddia etmiştir. 
~m! Gelin!,, diye telgraf çekince Fakat, mahkeme, Prenle1lin deli 
hemen koşuyorlardı. olduğunu kabul etmemiştir. Çün-

0 zaman Prenses şatosunda, kü doktorlar bu hususta bir rapor 
Prensle beraber bulunuyorlar ve verememişlerdir. Netic~de mahke
ikisi de onları kahkahalarla ka.t§t· me bu şekilde bir izdivacı takbih 
layorlardı: Prenses, varisleri ile ettiğini, fakat kanuni olduğunu 

alay etmiıı, onların kendisinden, bildirmiştir. 

öldüğü zaman nuıl miras bekledik Bununla beraber, Fransır; hültu
lerini, binaenaleyh ihtiyar teyzele meti, daha evvelden Don Luiı'e, 
rini veya halalarını danltmamala- eski İspanyol Kralı Alf.cnso tara
rı lazımgeldiğini hatırlatmak iste· fından reddedilmiş olduğu için 

· t 0 memleket dahilinde bulunması is-mış ı ... 
Prensesin bu §ekil.deki şakalan tenilmiyen bir kimse,, olarak ilan 

birkaç kere tekerrür ediyor. Fa- etmiıti. Onun için Prensesle evlen 
kat sonra, hısımı akrabası cnun mele üzere Fransaya gelemezdi. 
"Hastayım! Gelin!., şeklindeki tel Bunun üzerine, Prenses kalkı
graflarına birdenbire inanmıyor- yor, İtalyaya gidiyor. "Avrupanın 
lar. Evvela, kendilerine gizli ba· çapkın çocuğu,, oradadır. Fakat 
ber veren bir teşkilat vasrtasiyle, .düğünlerini ~talyada yaptıkları 
ihtiyar Prensesin hakikaten hasta halde nikahlarını ıresmcn il.ıondra· 
olup olmadığını tahkik ettiriyorlar da kıydınyorlar. Bugün ise P.rcns, 
ve yalan olduğunu anlayınca bey· ihtiyar kansından ayrılmak j~in 

hude yere rahatlarınr bozup onun Roma kilisesine müracaat etmi§tir. 
şatosuna kadar gitmiyorlardı... Bu suretle, kadın razı .clınasa .da, 

"HAYVANLAR ARASINDA '1dise medeni nikahı resmen nak -
BtR HAYVAN DAHA!,. zetmiş olacaktır. 

Hısımı akrabası Prensesi esasen Pııcnse.sle lkendisinacn 32 ~aş 
~ki.den de sevmezdi. 70 iik kadın, küçük kocası iki senrc!enbui ayrı 
evlenmeden evvel de birtakım de- yaşamaktadırlar. Sekiz s'ne e\·.vel, 
}iliklere düşkündü. 'Mesela, şatosu evlendikleri .zaman, Prer:ses ltal
nu bir hayvanat bahçesine çevir- yaya, San Remoya gitmiş, ondan 
mişti. Duvartan yaldızlr, döşemesi :sonra Fransaya sadece, yeni 1,i:
cltalı 'büyük salonlarda, tarihi otur ;şatosunu, yeni bir mücevher kol· 
ma ve yatak odalarında horozlar, leksiy.onunu satmak jç.in ıclmiıti. 
tavuklar, keôiler, köpekler dolaşır, · Fakat, yenenle yanana ne day:ı-

Pera. - Galataspor B takımları sundan mahrwn olan Galataspor. kala 20 paslan Galatas 
nır 1 Genç kocasının hesapsız mas ıı·kı"c,, .. glle, T.y.y.yk. 1·ıe Arnavut. b" ek .l f ·k·k üd 

~ ıular yalnız kalelerini müdafaa ıne ç ı en rı ı m 
raflarına •. k.umar. ına, .eğ.leru:elerine köy B takunları da golsüz olarak k k 1 . . .ı~ etmekle iktifa ettiler. na çarpara • a cıj'l ~ 
para yetıştıremıyen ıht.yar Pren· berabere kaldıktan sonra birinci 1 ağlara takıldı. Bu s 
ses, her sene eline gt"çtn milyon· takımlar müsabakasına baslan. Pcrarun rakibini hakir 'örmesi muhacimlerinin 
lan sarfettiği gibi, bu kafi gelmi- dı. yüzünden Galatnsporluların bu te be<.:ereme1iği ışı . rııı 
larınr da satıyor. Bu suretle, akar ARNAVUTKÖY - T.Y.Y.K. müdafaa oyunları semeresini ver 1 müdafii yapmış oldu.~ 
azalınca geliri d~ azalıyor. Onun Hakem Adnan Akının idare cL di. Müsabakanın seksen dördün. lece 1-0 Pera lehine bit~ 
üzerine Prenses de Broglie, daha a 

tiği Arnavutköy - T. y.y.k. bi. ta 
fazla mal :;atmıya mecbur cluyor. rinei takımları sahaya şu şekilde G. Saray -Bey k. ioiı~t~d Ve bugün vaktiyle Fransanın 

çıktılar: 
en zengin kadını olan Prenses, son K S · · 1-T. Y.l". .: trato - Bınuıuroı il 
kalan şatosunu da satmıştır. Paris ı\'ikaro _ Puly~, Drago, Ma. (Ba§ tarafı 7 ncid~) derhal ileri atıldılar ve ı "er 
te bir apartımanda oturmaktadır. noZ _ Vcno, li!ike, Pulyenidis. Si. Budurinin vurduğu kafa. Beykoz lannda, Necdetin solla a 
Fakat ~imdi 82 yaşı~ı.la bulunma· nas, Jılaryo. I k~lcsinin sağ köşesinden içeri gir se üçüncü defa Beykoz 
ama rağmen bila kocasmdan ayrıl Arnavutköy: Bostancı.oğlu. _ 1 dı. girdi. Akabında yine rJ 
m.ak istemiyor. Prens Don Ll•: · lstavri, Mihal _ Curci, _ l'iaro- Bu golden sonra. sarı ~ırmlZl. çok sıkı bir şütü direğe Ç 

de artık "Çapkın çocuk., dı:ğas" li, Miğakis _ .ıtnesti, Strato, Hay lılar daha .. tehlı~elı olmaga b(l9- kurtuldu. BundansonralCİ 
de, 50 ya~nda bulunduğu hald~ dar. Gogo Sefarinı. ladılar ve uç dakıka sonra da Bu. içinde iki taraf ta vaıi) 
yine kendisini eğlence l:ayatından Müsabaka çok süratli taşladı durinin gerilerden getirdiği topu zamadıklanndan müsab 
çekmem:1tir. ve müsavi kuvvette olan bu iki Cemil kaptı ve öntine çıkan Uç Galatasarnyın galibiyctile 

BU SEFERKİ HAK!K! BiR takım cidden güzel ve heyecanlı ~yk·o-~lu mü?a_fiy~e kalecide? yetlenmiş oldu. 
AŞK MI? bir oyun oynadılar. Beşinci da· aoktüğil topu ıkıncı defa san 8l.. 

İspanyol Prensinin, 82 lik karı· kikada T.y.y.k. dan Maryo sakat. yah kalesine soktu. Bu arada kol 
sından, sevdiği bir k•zla evlenrrıei: lanarak oyunu bıraktıysa da ra. ~~ne plonjon yapmış olan Kan. 
üzere ayrılmak isted:;';ini söylem·:§ kipleri on kişilik ekipe karşı tc. dıllı sakatlandı ve oyundan çık. 

tik. fevvuk edemediler. llk devre 0--0 tı. 
Don Luis'in sevd;ği - ıfa.ha 

doğrusu, sevdiğini söylcdii;i -
kız, Amerikan muharrirlerinden 
Mis Telma Attebcri'dir. Telma, 
bundan evel dansözdü ve aahne 
hayatında büyük bir muvaffakiyet 
kazanmış bir sanatkirdı. Fakat 
edebiyat sahasını dans ve ıarkıya 
tercih eden renç kız, muharrirliğe 
başlamııtır ve yeni mesleğinde es· 
kisinqen daha büyük bir göhret sa
hibi olmuştur. 

Prens Luis 'km geçen yaz Ital· 
yada görüyor. Mis Atteberi orıı· 

ya yazı geçirmek için gelmiştir. 
İspanyol Prensi, kendisini, görür 
görmez sevmi_ş ve ona izdivaç tek 
lif etmiştir. 

Fakat, Telma, bu meşhur "Çap· 
kın çocuğun,, sözlerine pek inan
mıyor. Onun, kendisini de bir tu· 
zağa düşürmesinden korkuyor. 
Yalnız, işin ciddi mahiyeti olup 
olmadığıru öğrenmek için Parise 
gitmiş ve Prensin orada bulunan 
annesi Prenses Evlalia ile görü§ -
müştür. 

Prensin annesi Telmaya esasen 
onu, oğlunun gönderdiği resmin
den görüp sevdiğini ve gelini el· 
masını istediğini söylüyor. 

Bununla beraber, Mis Atteberi 

bitti. Oyun bütün hızıyla devam e . 
!kinci haftaym yine ayni hızla derken rakirine kastl tekme atan 

başladı ve öylece u?.ayıp gitti. Bu ı Beykozlu Kizımı biraz sonra da 
kısmın ortalarından sonra Arna. Galatasaraylı Ad.nanı hakem o -
vulköylülcr daha düzgün oyna- yundan çıkar?ı ve. il~ devre 2-0 
mağa ba.shyarak T.y.y.k. kalesi. Bey~o~ aleyhıne bıttı. 
ni bir havli tehdit ettilerse de 1K1NCI DEVRE: 
gol çıkar~madıkları için nıUsa _ İkinci ha:taymda G~a~asara~ 
baka golsüz olarak beraberlikle on. Beykoz ıse dokuz kışi ıle baş_ 
bitti. 

1 

ladılar. Sarı siyah kalesine müda. 
PERA _ GALATASPOR fi Halit geçmişti. Bu kısımda 

G .. ·· ık· · ·· bak""'ı Pera dört mua.,;ile oynıyan ve müda-unun ıncı musa ...., _ 
·ı G ıta d , pıldı faa hattını Jag\eden Beykoz ta-
ı e a spor arasın a )a . . . 
D kt H l't G ı·b· h k"ml·g-;.ı· kmıında Bahadır da solıçe ıka . 

o or a ı a ı ın a ~· ı d"l . t• 
ile oynan.an bu maça takımlar şu me e ı mı.ş 1' 

k d ı ·ı · ti k ctt"ler Oyun yıne Galatasaraym bas· 
a ro arı e ı& ra ı · . d F k h. b. · 
P Ç f t . F~-'~ H kısı ıle başla ı. a at ıç ır ış cra: a .:ı ıııos - <>UV>t• ı. .. . 

riBt - Eke fdi.!,, Çiçoviç. Is. gorcmıyen Mehmet Yılmazdan 

t ı 
0 

_ R~ '7Wt m.tlos Çulafi Rat. batJKa ÜQ ki3i kalan Galatasaray 
e ya ap opı ' ' h"' h ttı k 1 ·· ·· d •· '·ı·ı Et z ucum a • a e onun e gut a.. 

'V ı , yen. avcn. k yU Und b" k f 
G l t • K ndill" _ Kcç tamama ı en ır oo ır _ 

<1 a spor· a ı ' U k kt ·d· 18 · · d 
S t . . M .. /fer Pa•k"l Pet- sa ıır ·acırma a ı ı. ıncı a. o ırı - uza , " ... , . k f 1 ptı - · · 

D . ·t-: M h t :a.r· u· kıkada ha em av ya gı .ıcın 
TO - &mı H• C mC ı H1't0, nt- Cc , , 

1.... p t lk Galatasaraydıtn mıh de oyun. 
'fa.MJ. c r ·a. d k dı · an çı ar . 

Voleybol maçları 
Rakip takım da dokuz kişi ka. 

lmca Beykozlular ma~ı müsavi 
,ekle soktular ve 28 inci dakilça

Beyoğlu halkevi tara!ından ter da bir korner atışından gelen to. 
tip edilmi§ olan voleybol turnu • pu Şahap kafa ile Galatasaray nğ 
vasma dün de evin spor salonun-

. . . larma taktı. 
da devam edılml§llr; alınan neti. Bu golü yiyen sarı kırmızılılar 
celer §Unlardır: ·· k. ·1·k hacimlen·1e ·· k · d - ·ıd· - uç ışı ı mu • -henuz arannı vermış egı ır ve Üçün.eli katagori karşılaşmala. 

Avrupadan: rında; 1 "H 1 U b k 1 
- Gideyim, bir düşüneyim, di· :Z..fühcndis mektebi Alman lise. USUS m .sa a a ar 

ye ayrılmış, Amerikaya dönmüş- sine, mühendis B takımı Sen Cor. j ..... -V-····E······-F--A··· ........ . 
tür. ca, Halıcıoğlu Robrct l\:ollcje, 

Fakat, P.cena, ondan muvafakat Adalar ekipi Pcraya, Sen Jozef 
cevabı almadan bile, ihtiyar karı- Peru B takımına, Ç-elikkol Sen 
ıından boşanmıya kaarr vermiştir, Corca, Galatasaray da Barkoh -
ve yukar.da söylediğimiz gibi, Ro baya galip gelmiştir. 
ma klisesine müracaat etmiştir. Birinci katagorl müsabaka.la • 

Prenses de Broglienin bunun ü· rı~a ise; Galatasaray Kurtulu. 
zerine Venediğe gideceği ve şim- şu, Haydarp~ lisesi de !talyan 
di orada btilunan Prenste kavga lisesini yenmiştir. 
cdCGCği söylenmi§ti. Paristen, 
Prensesin adamları tarafından bil· 
dirildiğine göre, kadının böyle bir 
fikri yo'l<tur. Fa~t boıanma da· 
vasına itiraz edecektir ve klise 
nakz kaarrı verse bile haltkından 
vazgeçmiyecektir. 

DAHA NE MESELELER 
ÇIKACAK? 

Eniti'k Prensle 85 lik Prensesin 
nikahtan klite tarafından nakze
dilince Don Luis Amerika1ı mu
harrir kızla evlenmek niyetinde. 
Farr;edelim ki<> da bunu !kabul et· 
ti ve evlendiler. 

O zaman Mis Telma Attcberi-

çin, Prensle evlendiği halde orta
ya daha birtakım mese\elerin çr 
kacağı görülüyor. 

Don Luis, eski Kral tarafından, 
P~nslik haklarnv.:lan mahrum edi't 
diği ı:aman, ispanyadan Portekize 
kaçrmş ve orada bir müddet kal
mıştı. Sonra Fransaya geçmş, 

ha'lcktnda hudut harici kararı veril 
meden evvel de Pariste yaşamıştr. 

Pariste ike:ı onun evvela, May
bel Gilman Korey isminde bir ka· 
.dınta evleneceği duyulmuştu. Ka
d-n evvelce meşhur bir İngiliz çe
lik fabrikatörünün kansı 'idi ve bo 

nin kocası ile beraber ttalyaya ge şandıktan sonra '.Parise gedip yer
lip oturması lazım. Çünkü Fransa leşmişti. 

gibı, Amerika da Prensi hudutla· Fakat Don Luis'le tam evıene· 
rmdan 1çeri kabul etmiy:or. Kral cekieri sırada Fransız hükumeti 
Alfonso kendisini reddettiği ıiçin Prensi topraklannaan dışan çıK
Prens Luis, f spanyadaki malından mıya davet etmiş, kadın ise Pari~ 
mülk'ünaen de ma'hrum kalmıştır. ten ayrılmamış ve 'Prensle evlen· 
Bug'iin İspanyada eski Kralın nü· mckten vazgeçmişti. 
fuzu hakim olmaya başladığ• na gö Onun gibi, Telma :Atteberi'nir 
re, oraya gitmesine de imkan yok de, eğer Prens Amerikaya girme: 
tur. müsaadesini alamazsa onunla e· 

Halbuki kız, Amerikadan ayrıl lenmekten \'azgeçeceği zannedili· 
mak niyetinde aeğildir. Bunun i-1 yor ... 

~lşllyl 1-0 mağlôp 
etti 

Taksim stadında Galatasaray 
- Beykoz müsabakasından evvel 
dün lik maçı olmıyan Vefalılar. 
la gayrifederelerden Şişli takımı 
arasında hususi bir knrşıle..c;ma 
yapıldı. 

Hakem Suphi Bat.ur'tuı idare 
ettiği bu müsabakaya; 

Vefa: Azat - Vahit. &im -
Sefer, Lütfi, Siileyman - Kadri, 
.A.bdii§, Ş.ükril7 Mehmet, .Sinan 
§eklinde. Şişli ise birinci takım
dan aldığı yalnız üç oymıcu ile 
çok z.ağ'Ü kadro ne .çıktı: 

Şişli: Arn~n<ık - Vlastardi, 
Albcr - Jst,cpan, Yusuf, Yani -
Norayir, I!açik. Milkc:ush~ SuJ. 
dur. Kirkor • 

Müsabaka m.ütevaWı bir ışe.kil. 
de ccrc}'.an etti. Bu arada iki ta. 
r.a! ta bir hayli fırsat kaçırdık.. 
tan sonra birinci kısmın .sonuna 
pek az :kala Şükrü frikikten ;mil. 
sabakanın .ilk ve son golünü at
tı. 

lkinci devreye Şişli. Be~iktaş -
lıların daveti üzerine Şeref sta • 
dındaki lik maçına iştirak etmc"k 
üzere hareket eden Suldurdan 
mahrum olarak çıktı. Bu de\TeCie 
~ki taraf ta va:ı.iyeti bozamadı . 
lar. Bütün çekişmeler netice ver. 
m®iğinden bu a..cıklı maç l~ 
Vefanın galebcsile bit.ti. 

• • • 
Oyun Umidin fevkinde 

lı geçti; iki takım da 
bir oyun çıkardı; eğer 
Sekiz Mehuıetle merkt.S 
Mustafnnın lüzumsuz 
olmasaydı cidden gür.el 
seyretmiş olacaktık. 

Majlfıp kısunda; Halit. 
dır, Şahap ve Mikrop; 
rayda ise, b~ta Lfıtfi '\'e 

olmak üzçre :N'ubar, E 
duri 'e ikinci kısımda ~ 
idiler. Cemilin attığı i1' 
cidden mükemmeldi. 

En iyi ve dürüst halt 
den biri olan Ahmet }. 
ltü oyunda bir hayli a 
yaptığı hatalann <?n bil, 
vulü yapanı dt"ğil, bu gı 
kellere mnruz kalnm o) 
karnı asıydı. 

lstanhulsp 
• l 

Süleymanı ~~i 
"' "1 (Ba~ tarafı 1 itte 

leyn1aniyeliler daha ~ art 
mağa başladılar ve 1 'tııf 
bundan istifade ile s·· 
kalesine tehlikeli dak:il< 
çirtmeğe başladılnP "'e 
sağaçık oynıyan Bı;bri 
dü ve çok sıkı bir şütl• 
spora ikinci golü ka.ı 
arada biribirlerile ç.a 
Jeymani)•eli ve lstanbU 
rer oyuncuyu hakem Si 
şan çıkardı. !sta.nbuls 
lerinden biri de sııkatl 
tı. 

Sülcymaniyclil<'r soıı 
lıı:rda }'İne hlıkim o>:. 
ve bir penaltı kaıa~ 
nın ayağiyle go)c ~' 
maç hu netice ile bittJ· 

••• 
Beden Terbiyesi ıJııt9" 

liio.;;,inac verilmiş o'lJD etf1 
rara rağmen ıüç füıi~ 

cuya takımluında Y,e_' °' 
truıbulsporlu1arm 4uıı 
~eUe1inin mıntakacl> 
lip e<lilmiyec:eği bc.nUI 

ğildir. ~ 
Sarı siyahlıların .~ 

yetleri tahakkuk ~~ 
haftadan itibarer. ) d,J' 
gençliği takımle.rlll 
kalan yerlerini doldutJ . 
Stadlar komitesı 

toplarıryor. 
Vali Lutfi .xıraatJSl · 

t~planmış olan l<lilP 
maında verilen ka~ 
klüplerin cgzersis s 
letmek üzere; :Mubtıf 
n;ıi, Halit Tüccarl:>J 
Bosııt ve Fuat 
kurulduğunu evve~ 
olduğumuz 'Stadlat "o1JI , 
zırlıklannı yaptnJf '1-
karar ve.rınek uıcrs 
yapacaktır, 



l-tik8ye 
(ltcı, tarafı 9 unc··~-) ·· • lkıtı ~ uzerınde yerinden fırladı, analıiı-
ey Yordu, bu karar üze• nın ayaklarına kapanarak küçük 

~c~ck ayağa kalktı: mevcudiyetinden umulmıyacak 
· ol edi. Yavrumun haya- bir şekilde: 

unsun da A 'it ·• - nneciğim, anneciğim, beni 
1_...,.19•1..orkak adımlarla yaklaş- bu adamla gönderme, anneciğim. 

hrek karanlıklarda kay n olur beni yanında tut anneci
ğim, senin hizmetçin olayım .. 

ıım..-.A it * • * Diye hıçkırmağa başlamıştı .. 
~ed~nberi "inci,. Gülsü· v • Gülsüm bir an durdu .. Kadınlr

~11111'4 .... llıiyle büyümüş, tom· gıyle, annelik şefkati kısa bir mU
~ bir çocuk olmuştu. ı cadele ıeçirdi. Aldatılmı§tı. Hem 

.... lu evlatlığa kabul et- de ıu karşısındaki sefil malıIUk-
~ t hiç yüz vermiyor, , l:ı .. 

.... lıra hırpalamaktan geri D:i§Ündü: ''Ne • bahati var fa• 
•ll\l,. k' . d . ırın,, edı.. Ya bu yavru hepsiıı-

it hlltıarrnda tatmin e- de~ bigünah değil miydi •. Tadaıoa 
trQai ~ şefkatini bu küçük dıgı ~vlat sevgisi, ana ıefkati, ka· 
b' 1 • 

1 
dınhgın hırçın inhisarına galip 

di~·'n olsun Gülsümün diz: geldi .. 
· ~~den ayrılmıyordu. Ar 1 Döndü, soğukkanlılıkla koca!I· 

oılll Ut sevimli, ne§eli bir na kapıyı gösterdi: 
~;ştu. Gülsüm mesuttu - Sana ~üle ıüle.. Bis üç sa· 
· b"etinln de her zamanki valh daha mesut oluruz .• 
. ır teaadüfle y ktlmaaın· ı Dedi.. 
~u~iyordu. Hele kocası M. ACAR 
~ ga karşı biraz mubah- =::------------
t .. cuısum daha b•bdya< Mucizeler gösteren 
~ annesi sözünü tutmuş Peygamber 1 
1 d terketmişti.. Gülsüm • 

a. çok acıyor, "zavallı, ( Baştarafı 9 uncuda) 
il bır erkeıin sebebine paranın iadesinde ısrar ettl. 
, ' laadetini terkederek 1 Bunu ifade eden mektubunun 
... tıldı,, diye dü"-ünüyor zarfına, kendi adresini de vaz -
ıerd :ı • .. en yere vurduğu za- mıştı. Fakat mektup seri gel • 
-Ye karşı ıefkat duyuyor- dl. üzerinde de şöyle bir not 

bir ıvardı: 
,..lt',_IM. akıarn inci ile •obanın Mektubu gönderdiğiniz adalll 

bizı ~uyordu .. Küçük ya· buradan çıkmıştır. Nereye git 
ir türlü yaramazlıklar tlğini de bilmiyoruz. Biz, yeni 

lıınea· · ki 1 Sok ~ güldürüyordu.. racı arız ... O adam namına 
bir .. Pıs bir havı vardı. gelmiş birçok diğer mektuplar 
hf ruzgar ile karışık ince daha var ki, postaneye iadeye 

cnı.1!or. Gözgözü görmil· I mecburuz.,, 
Wl'f'~ du Um acı acı kapının ça· 1 Kampel böylece ortadı:.n kaf· 

Ydu. j bolduktarı sonra, bir at canba .. 

1 
'Stı, rUzglrla beraber hanesinde lpnotfıma tecrUb•le • 
~Çeri bir kadın hayali ı rl yaparken yakalandı. 
,...~uktan donmu• olan Kampel bu canbuhanede 
"Ula" :ı t _.......-.bit um lambanın ışığın-, avşanları uyutuyordu. 

1d~: Gelen kadın lnci- Kam pelin yakalanmaılle, ln. 
tlte dı, Biçare kad n Gül- gilterede icrayı sanat eden en 
: rine sarıldı, yalvaran bUyUk şarlatanlardan biri daha 
~ I ortadan kalkmış bulunuyor. 

lffed· k& ın hanımefendi.. --
tıd'tenizde rahatsız et- Un çuvalları hakkın· 
~ ırn.. Fakat analık dakİ ft8ŞrİJlllmlZ 

·~ .... ·-- l~ tize bağrıma tat bas· llıdıı de evlat sahibi ol- Buğdayı koruma vergiıi un çu-
tr;• bunu takdir edersi- vallarmm ağızlan milhilrlenerek 
Pe • evinizin etrafında alındığı için bu yüzden bir çuval 
lt nc;erelerde yavrumun buhranı olmak ihtimalinden bah~ 

adını G.. . setmiş tik. Dün Maliye Vekileti. 
• llllll " oremedım .. 
ter Ussuı babası belki nin bu huswsta bütün gazeteler. 
~f Yapmıştır dedim.. E- de ne~redilen tebliği bizim yaz • 

~ı •i .Çocuğumun namus- dıklarımızı tekzip eder mahiyet. 
1la\ıllzın kocanızdır .. Bu te değildir. Çünkü gazetemiz, Ma 

...... --... ft'ka ntUddet sizden sak- liyenin bundan sonra defimenci-
• t> t artık taham "l" leri yeni çuval kullanmağa mec. 
qer 

1 
mu um b tt··· . . . ,. eyi bilip vicdanı _ ur e ıgını yazmamıetI. Bıs. bır 

~eaini bekliyor nr parça yırtılan bir çuvalın içten 
l ı._çkrrzklarla sa ul m .. k ve makine ile dikilmesinin bu iş. 

ı... .. , ..... -....: "llfl::a.ı. rsı ara 1 • . . d """"·· e ugraşan tamırhanelerın az o. 
• h-~ lı:efldlnl tut lu.şu yüzünden mümkün olamıya. 
'"' ~·•\iı b amamı~ - . • 1 ki 11 ''eli . ir ıey dil U ._ cagını ve gıtgide ede çuva a. 

le h::a~ lı tiddetli d§n be~ı rm tükeneceğini bildirmiıt ve e-
ı.._ ....-ap ar enın ,"l olınuştu sasen oradanoraya tanışmaları 

" lıte: IÖzU Uze. . r 1 ile yırtılmaları kolay olan çuval. 
4"1t tr Yalanınırın~ ge ır,. larıb kUçilk bir yırtıkla kullanıl. 
"st ~rıı kap:· uk sır~- maz hale geleceğini ~aret etmif.. 

'1.. yara evı- tik. Bu vaziyette tabiatile yutı-
~eıt tı bu ınan l ıan bir çuval çabucak makine i. 

lattrdı. .ıara karıı le tamir edilemiyeceği için de de-
4tfet : ' ıonra karısı • ğirmencilerin yeni çuval kullan. 

11 ................ t.~beni Gülsü mak mecburiyetinde kalacağnu 
~ -.._.,ı... rn.. Kaba- b·ıd· · 'k B 'bi • al '' ~ - iıtediıı.in • ı . ırmışı . u gı , bır h vu • 

Ytnı, d . 6 ıekılde kuunda dt:ğirmenciler arada hu. 
~ ~ın1 ve . . sule gelecek fiyat f arkmın una ' ~ c.dı. 1 
tts~~lunu rı;:ıştı.: • . . ve dolayısile ekmeie zammedile. 

"le "'-~ . . a, ıkınızı ceğini söylemişlerdi. 
~"'- gıdın d d' 1 • --.r bir k .. ·· e 1• Mesele budur. Yolma biz :Mali-

>a'?ıa. lltlcınızk o~ede ıessiT.· yenin değirmencileri yeni çuval 

' 

Gtu.uııı;a. etrafa ba· kullanmağa mecbur tuttufunu 
8di n son sözleri hiç bir zaman iddia etmedik. 

1':''Ya suıa · -~ ~~ r ıdaresinden: 
~~ 1stanb l ~ \re tra uı ~e Beyoğlu yakasmda bir aene zarfında 
'~)a kon nşelerın kaldmmlarmm tamiri işi kapalı zarf· 

~ ~ aidrnuşt~ · ' '!\ıı hraaıı ~nzım edıle n şartname ldaremiziu Levazım 
~er ga:ı:rak alına bilir. 

'4; l~ bat-s
3 

ameye gı1re hazırlıyacaklan teklif mek. 
'-'t•....._lı!erkeıi9 ç:ır~amba günü saat on beşe kadar Tak· 

"'l:Q. Sonra. n~e Müdürlüğe vermelidirler. 
hıç bir teklif mektubu kabul edllmlyecek • 

<•Ml 

(B~ tr.ıraft 9 uncuda) 

sinden Bentley Tıp mUkifatmı al· 
dığı yazılıdır. Halbuki o tarihte 
imyanitof daha 21 yaş nda idi. 

Kendisinin iddiasına göre, f m· 
yıtinof vaktiyle lngiliz bahrivc
sinde çalıımıı ve t5 huiran ı 9 ı fl 
de Pasşendaele'deki tngiliı budu 
dunda yaralanmııtır. Halbuki, bu 
gün tesbit edildiğine göre, .o tene
nin Mayısından Eylülüne kadac o 
mahal Almanların elinde bulunu
yordu. Diğer taraftan, tmyatinot 
1918 de ancak 16 yapnda idi. .. 

T. işBankası'nın 
939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAF A 1 
Kuralar:_ 1 Ş_u~at~ 1 M~tıs, 26 ağustos, 

1 eylu 1 ıkıncıleşrın 1aıihıerinde 
çekilecektir 

11-- iKRAMiYELER: ------~ 

Bugün "Doktor,, hakkında yal
nı• sahteklrbktan dolayı değil, 
ayni zamanda askerlikten kaçak 
oldulu auçu ile de takibat yapıl 
maktadır. Çünkü Belçikada yerlej 
mlt bir Bulgar Yahudisinin o&Iu 
olduiu ve Belçikada dotduqu için 
1skerliğini orada yapması Jazım
gelmektedir. 

Tahkikata Londrada da devaır. 
edilmektedir ve İmyanitcf'un tng: 
lu ordusunda hakikaten çalışıp ça 
lrpadıiı ondan aonra tamamiyk 
tesbit olunacaktır. 

1 Adet 2000 liralık -== 2.000 lira 
5 1000 

" " 
= 5.000 

" 

''Doktor., un sahte olduğund&r. 
evveli Belçikalı bir doktor ıUphe 
etmiş ve bunu haber verecek ma
hiyette neşriyatta bulunmuştur. 

Fakat Friart isminöeki bu do'ktor 

8 
16 
60 
95 

250 

435 

,, 
" 
" 
" 
" 

500 " 250 " 100 " 50 " 25 " 

- 4.000 
" = 4.000 
" = 6.000 
" = 4.750 
" - 6.250 

1 " - -
32.000 

aleyhine' sahte doktcr dava açmı§ 
ve bunun üzerine tahkikat derin
leştirilerek tmyanitof'un sahte
kirlriı tamamiyle meydana çıka-
nlmı1tır. 

Sahte doktorun tev'kif edilme5İ 
bUtün Belçikada hayretle karıdan 
mqtır, davası da alaka ile takip 

1'. iş. Bankasına para yaırmakla, yalnız pura 
blrıktlrmlş olmaz, aynı zamand• talihinizi 

de denemiş olurunz. 

edilmektedir. 

. inhisarlar: u;·, M.üöürlüğünden : .. 
Mikdan 

300 adet 7.800 M3 

Eb'adı 

400 x 25 x 2.E' 
400 x 28 x 2.6 300 " 8.736 .. 

1 - Yukarıda eb'at ve mikdan yazılı cem'an 16:536 metre mi. 
klbı kereste açık eksiltme wsullyt• •tm alinacakpr. 

11 - Mı..hammen bedeli beher metre mfklbı 38.M lira heaa. 
blyle 836.64 lira ve mu~kkat teminatı 47.75 liradır. 

m - Eksiltme 28-1-939 tarihine raatlıyan cumartesi gL .. nil saat 11 de Kabataşta Levazım ve MUbayaat tubesfndekl Ala 
komisyonunda yapılacağından isteklilerin " T,5 ,ownme para. 
lariyle birlikte adı geçen komis)·ona gelmeleri llb olunur. <•&S> 

Jandarma Genel Komu!anlığı Ankara Satın• 
alma Komisyonundan: 

1 - Tan.esine 0,234 iki yUz otuz dört milim kıymet biçilen 
çetitli sekia yUz yedi bin beş yüz adi ve yirmi beş santim kıy
met biçilen çeşitli kırk iki bin beş yiiz tane çeşitli buz mıhı 8-2 
-939 çarşamba günil saat onda açık eksiltme usulil ile satın alı. 
n11.caktır· 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin yUz kırk lira altmış dokuz kunııt. 
luk ilk teminat mektup veya makbuzu ile şartnamede yazılı bel. 
geler.i hamilen tam vaktinde komisyona başvurmaları. (231) 

4 H o R T A ){ 

Demir parmaklığın önünde gayrimuntazam bir 
pıeydan. Yolun sağ tarafında. ormanda kaybolan ır. 
mağın üzerinde gotik bir köpril vardı. 

Şatonun bulunduğu yeriıı pek tenha olduğunu 
söylemiştim. Bu hususta bizzat bir hüküm veriniz. 
Şatonun. tam ortasırıda bulunduğu orman, kapıdan 
sağa doğru on beş. sola doğru on iki mil mesafeye 
nza,nll', giderdi. MeskWı en yakın köy, tarihi şöhrete 
sahip en yakın şato sağdan yirmi mil ilerde idi. Bu 
şato ihtiyar general Spielsdorf'a aitti. 

''Meskfuı., en yakın köyden bahsettim, çünkU 
Uç mil garbimizdc, yani general Spielsdorf'un pto. 
su istikametinde, metruk bir köy vardı. Köyün ha. 
rap. damı uçmuş kilisesinde, şimdi artık sönmUş, 
bitmiş olan mağrur Karnstein ailesinin kırlan var
dı. Bu aile, köyün sessiz harabesi üzerine Mkim bir 
mevkide yükselen, yine metr\ık ve harap ~tonun da 

sahibi idi. 
Bu teshir edici ve malihulyah köyün bir hikL 

yesi vardır. Fakat bunu sonra anlatacağım. 
Şatoda pek az kişi olduğumuzu §imdiden söyle.. 

mem 18.mn. Tabii hlmıetçilerin dairesinde oturan 

adamlsrımızı saymıyorum. 
Dünyanın en iyi adamlarından biri olan ve şim. 

di artık ihtiyarlamsğa başlıyan babamla. o zaman. 
Iar on dokuz yaşında ohm ben. bütün aileyi teşkil 
ediyorduk. O civardan olan annem, ben doğar doğ. 
mn ö1rnllatil. ve o gl\ndenberi iyi bir kadınc'lfıs o-

---
Jandar'!1a Genel Komutanlığı Ankara Satın 

Alma Komısyonundan: 
1-Vasıf ve eekil örnefine uygun ve bir tanesine dlSrt yüz elr 

kurut kıyme~ takdir eclileıı bin tufla açık eksiltme uaulile 2'-1~ 
939 salı gUnu saat onda 1atm alınacaktır, 

2 :- Şartnamesi parasız olarak komisyondan almabiletek olan 
bu ekaıltmeye girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruşluk teminat ve 
prtnamede yazılı belıeJ.erle birlikte tam vaktinde komiayoaa bq 
vurmalan. (50) (131) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

DttrdUncB keşide: ı ı ·şubat 939 dadır. 
BOyDk tkramıy" 50,000 liradır 

. B~dan batka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin lirahk 
ı~~ıyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki d t 
mükafat Yardır... a e 

Bu tertipten bir bilet atarak iştirak etmeyı· ı·hmaı tm .... . 
Sla de pi e e.., ... ız. 

JUIO!lUD mewt ve balı tiyarlan aruma -'-'· ol nuz... ........ urau. 

• v AKIT' ID C~p ~Oj1 anı r:o. 7 
-- - -2CWWWS -ı._ı -

HORTLAK 
1814. 1873 

Bu hatıraları 1939 yılında oku. 
yanlar belki gülümseyeceklerdir. 
Fakat içlerinde kökü bilinmiyen 
bir ürperme duynuyacaklar mıdır 

F. A. 

J. Shericlan Le Fanu'dan 

ÇeYiren: 

FiKRET ADIL 

1939 
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K ıık ve teminatlı alabilirsiniz. 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: 
EN SON MODA ve LÜKS 1PEKL1 MUŞAMBA
LAR. Y UNLÜ MANTOLAR, GABARDİN P ARDE
SüLER, HER CtNSTE MUŞAMBALAR. 

ERK E KLERE MAHSUS: 

1 HER CİNS lNGiLtZ MUŞAMBALARI, GABARDİN 
PARDESULER, HER Ci NS TRANÇKOTLAR, 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR 
ve ISMARLAMA KOSTUM ve P ARDE SULE R. 

T Ç O C U K LA R A MAHSUS: 
HER NEVİ KOSTUM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSiZ FtY ATLARLA GALAT ADA 

Hastaneler, Şirketler, MUessesat ve Vapurlar idarelerinin 
Ehemmiyetle Nazarı Dikkatlerine. 

Battaniye, yatak ve yatak çarşafları, yastıklar ve yorganlar 1 

her nevi sofra takımlarının binlerce ceşltlerlnf 

Sultnnhaıunın Ilursa Pazarı Jlasnn Hü nil<lo 

başka ye rden ıılma:rınız. Telefon !!062 :> 

r:::: Ilirinci sınıf operatör l:U• / 
Dr. CAFER TA\'YAH :! 

I' Paris Tıp fnkültesi mezunu. ii 
1 Umumi ve sinir, dimağ cerr ahisi :: 

,.c (nkdın Doğum) mütehnssısı g 
Erkek ve kadın ameliyatları , di-:i 
ın:ığ, ve estetik: (yiiz buruşuklu-g I 
~u, meme karın snrkıklığı Ye :: 
çirkinlik) nmeliyatl:ırı. ~ 
llerı:;ün s:ıhnhlnrı i= 

U Muayene 8 den 10 a kadar :ııec- 5 
fi canen, Bcyo8Iu Pnrnı:ıkkapı Rıı· E 
:: melilınn No. 1 • :: .. .. 
::: :::ı:::: ::::::: :: :: :: ::::::ı::::::::::r:n.:: 

Dr. lrf an Kayra 
RöNTGEN MUT EHASSISI 

Türbe, B ozkurd Kıraathane. 
si karşısında eski K lod Farer 
sokak No. 8 . 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

·-
görmeden 

( BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU)] 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye mütehassısı. 
1 tstanbul Divanyolu. 
No. 104, ~el: 22398 Teneke kutulard8 

kaşe Algopan 

---
Göz Hekimi 

Or.Şükrü Ertan 
Cağaloğlu N uruosmaniye cad. 
No. 5. Tel. 22566 ( Dr. Osma n 

ı Şeu.fettin apartımam. 

GÖZ HEKiMi 

Dr. Murad Rami ~ydın 
Taksim - Talimhane, Tarla-
başı caddesi No. 1 O Urfa apt. 

Tel : 41553 

1 • 

Grip n nezlenin, romatizma, baş , .e dis ağnlarmm en f.dlr1l 
cıdır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ve t.esırtııl 
hafaz.a eder. Her eczanede teklik lmtusu 7,5 kuruştur. 

Dcaıboında güncdle 3 ·it 
kaşe all n abDBftr 

.D~EN IZB~N.~ 
111 ' 

Yavuz Sezen Vapurların kalkış gün ve saatle~ ~ 

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDJR 
Diplom Terzi 

Hakiki tek kostümlük İ ngiliz lm
m:ışlarımız gelmiştir. - 113 Beyojjlıı 
l'ıırnwkkarıı l:ııyrel ıtpl. 1'iirk Foto 
Evi üstünde. 

= 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI SAHlBt : ASrn US 

Xeşriyat :ıtüdürii: R. Alıme t Sevengil 
Basıldığı yer: VAJUT Matbaası 

- 1tAKIT'ın k.ita.ı> şeklinde roman tefrikası -

" 

- ıı -
Prenslere layık bir servetimiz olmamakla bera

ber Stiri eyaletinde bir şatoda oturuyorduk. Bu ci. 
varda, insan, küçük bir varidatla şahane bir hayat 
sürebilir. Eğer vatnnım1zda oturmu~ olsaydık ayni 
varidatla orta halliler sınıfına ancak dahil olabilir. 
dik. B::ıbam lngilizdi. Fakat ben İngiltereyi bilmi. 
yordum. 

Her şeyin bol olduğu bu tenha ve iptidai yerde 
daha çok paramız da olsaydı, içinde bulunduğumuz 
maddi refah ve hntt.,_ lükse fazla bir şey ilave ede. 
mezdik. 

Avusturya ordusunda çalışmış olan babam tc. 
kaütlU ~nü istiyerek çekilmiş ve aileden kalan ser
vetle de, hemen hemen yok pahasına, bu derebeyi 
~:ıto~iJc ona müca\·ir kiiriik araziyi satın almışt1. 

Zannetmem ki hiç bir sato bu kadar güzel ve 
h ücra olsun. Şato bir ormanın için:Je ve yüksek bir 
tepenin üzerinde idi. Eski ve dar olan yol, benim za.. 
manımda knldınldığmı hiç görmediğim müteharrik 
bir kfiprUnUn ve icin<le Kugukuşlannm yilzdi.iklerf, 
n llUfer çiçekleri dolu bir su çukurunun önünden u. 
za;'lp giderdi. Yolun üzerinde şato, çok pe.ncerclf 
cephesi gotik kilisesile yükselirdi. 

23 ikincikAnundan 30 ikincikanuna kadar 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar , 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), perşembe :ıJ G" 

(Gilneysu), pazar 16 da (Karadeniz) · 
lata rıhtımından. . 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de (Antalya), cumart~ 
de (Ülgen). Sirkeci rıhtımından. :t..ı1 

!zmit hattına - Pazar, salı ve perşembe 9.30 da (1Jıı~ 
Tophane rıhtımından. il 

Mudanya hattına - Her gün saat 9 da (Trak) vap~ ,(1 
temi vapurlardan biri, cumarteSl ~ 
13.30 da (Marakaz) . Tophane rıb 
dan. sJ 

Band:rrma hattına - Pazartesi, çarşamba ve clll11~ 1 
de (Marakaz), ayrıca çarşamba t,ıf 
(Clgen) ve cumartesi 20 de (M1 
Tophane rıhtımından. 1 

Karab iga hattına - Salı ve cuma 19 da (Bursa) . rtoP 
rıhtımından. tıJP' 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıb 
dan. .j 

Ayvalık hattmA - Çarşamba 15 de (Mersin), cuınartd' 
de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. tfP~ 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de Clzmir). GaJa.!3 
ınmdan. ~ 

Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), cuma 10 da. ( 
zade). Sirkeci rıhtımından. 

Telefonlar : 
Merkez - Denizbank binası 

Acenteler ı Karaköy I~öprüba§ı 
'' Sirkeci Yolcu salonu 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankat" 
alma Komisyonundan: . ~ 

1 - Bir metresine iki yüz seksen beş kuru.s fıat ıJ(l',J 
len vasıf ve örneğine uygun kırk bin metre kapuUul< JC ts9 
-939 salı günü saat onda kapalı zarf eksiltmesile 51 

~~~ ~ 
2 - Şartnamesi 490 kuruş knr,;ılığmda koınisY0rı Jİ~ 

bile~k olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 61501, ~ temınat mektup veya mııkbuzlarile şartnamede yaıl ıJP' 
muhtevi teklif mektuplarını en geç belli ı:-Un saat da1' 
misyona vermiş olmaları. (91) (230) 


