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1-1 ....._ - - - ~ 

. lnıanyaya eski müstem]ek_ele
ınin iadesinden imtina edilıyor 
lınan milletinin demokratik ıslahatçılar~ karşı _şeflerini 

botun kuvvetleriyle takip edeceklerıne kamım 1 
'fcılık Turizmi 1 Bize taallii.k eden 
--~:zan: Asım Us meselelerde 
eı h.rı fe)'i turistik bir mem. 

1c 1:e getirmek itin ne G d letlerinin müdafaasını 
!'tıtt ıtındır? Avrupa sey- arp eV 

ell.I lrıeınJeketimJze ge- h ·ı k layamayız ~t&resfnedtr? müsa ama 1 e arşı 
11 2l\.Jnan kendi ken
ıol'du v 

~ '6ııı J..'1lllluz bu sua.-
geı Cl'de Ankarayı ziya. 

en be teu rııelınllel avcılar 
"el'd.l: l'elat l>ukrok şu ceva· 

''l:'·· 

Japonların 
zayiatı 

800 bin kişiye baliğ oldu 
..._liallı-kJ7e avcılık: turizmi itin 

~~bt bir lllenılekettir. Bil- Hongkong, 30 (A.A.) - Şuki-
,,.. ~ anı ajansı Çin kıtaatının Hang • '"l-.., bQ domuzu, ördek g1. çeonun batısında ve Şe • Longun 

9'11.,,. rara Avrupadan bir 
hııı/.~h IZelnıesine Jardun cenubunda yeniden bazı muvaffa· 

h..._._ • layetler kaydettiklerini ve Yung. 
-"U!. ueni it&'al ettiklerini bildirmekte. 

btı."ıııillu dir. 
rae Ba7 Dokrok'un Çunldnc, 30 (A.A.) - Şeki-

~"ır .... ,._ fl~rtnde du- .... .,. .. ;., ..... 'h:1..:ı: .. ;..,. ... 
• ~htr lf mev- U~37 t~en 1938 teı 

~.._ .\. rinieneline bdar Japon ordusu. 
eı.tllcl l'l'nPaıun hiç bir mem- nun Çindeki zayiatı 800 bin kiti 
~lll.J. e bugün 1aban domu· yani 1904 de :Rua. Japon harbin 
ı eıı h 
tla., •nan yoktur. Av· deki zayiatın iki misline balif ol-

h-,ll.. etbıt en makbul bir muıtur. (Yazııı 1 l11clle~ 
\'e ~al'dıltlan domuzu ko- --------------:~--""""';'--:--

' e,:ı gibi kendllerı be&- Maarif Vekili dün iki toplantıya 
h-. "e l'etıştlri7orlar. An. 

~'>t .... 8'ıı-etıe domuzu bulabi- riyaset etti 
'1b~ 

eJteıı 4 l'lııpablarm kendi 
e b'llla erınde bir taneslnl 

~Adıkları 7aban d.o
Scı_ 0111 d&tlarmda, Ol"

btt ~en Wk tesadüf edl· 
~, tUrtlll'. 

ltöruu 
~cı..... eriınız domuzun 
~ tlka, detıJ., bllAkls çok-

'" ~ .. ~tçldir. Çlftçlle
- ~()-ll21 nıabsullerlnl 

~, ' lrr. .... ~•rnun taarruzla. 
~ -;-~k lçbı AJTIC& 

li ..... ' '~ hiikimet de 
-~ele te 11 7aban dom.uzu ne 
1'~ l'ttbatı almak mec-()._ ~ lıtasecıer. Maarif VekiUMrı bci§ 'katılığınaaki toplank 

ı ... ~~ (Ya.mı 3 UnCif.ae) 
'tı."l"ı .a~akt 7aban do- ~--------.;-~-----;-::-----

' --~~~ ~:·~.:; Yusuf Ziya O niş sorduğumuz 
~ı btı diit aüıı hem köy-

~:=~ suallere cevap verdi 
"- h.,l"elte: kazançlı bir (Yamı 8 irıcib) 

' ca.nıanın.ış olur. 
'1e..,_ t> \'ar ki bu 1 kabUinakil meskenler bulunma- J 

·~- eıtıe tahalr•-ıt' •&dece bdır· vunılan domuzlan mil
,tb~ --. \te&ı· ·-u edecek ' i in b I 
\ -~1l &Udir; hiildllnet ta- ıalt yerlerde muhafaza c e · 
'~ı )ahaııcı avcıl ki de frigorifik tesisata ibtlyac; 
tb.._~ e &eUp -ııaruılmem hasıl olacaktır. HtilAsa bu işte 

'\'e "'& me erine 
eı .... :~ bu Polis koıa,1ı;ı;.. . ihtisası olanlarm her şeyden ev. 
, ~h._ eı •-e ıt&rı gele aa gös- vel bir plAn dairesinde her ttirlü 

~ .. 1-.1., ınez. Bey- 1 
1'tıı Y'1~tJal'llı Iüzwnla tertibatı yapma arı 

Ol'g Jardımfy. 

1 Bayram 1 
1 Bugün kurban bayrammm 
i birinci günüdür. Bayram tati. 
• li d3rt gün olmakla beraber, 

tatillere ait kanun mucibince 
cumartesi günü de mektepler 
ve aaireler kapalı bulunacak, 
faaliyet ancak pazartesi günü 

Satın alınan Metro Hanı binası ile Tünelin lçitıdeft Mr g~rilna.,ü 

HükOmetin lstanbula Bayram Hediyesi: 
Tünel Şirketi 
satın alındı 

imtiyaz haklariyle Tünel, Metrohan vediğer gayri
menkuller 175000 lira bedelle mubaya olundu 

(Ya.nM 3 Woüde) 

Yeni 
barem 

1 lktısat Vekili Hüsnü Çakırm dünkü tetkikleri 

Svam Hinler f irmasiyle yapılan 
Batça encumenince 

•az1rtanıp meclise vırHdi 
(YCIAtl 11. V&ci<le) 

ispanyada 

ihale feshedildi 
Ankaradan gelen heyet Deniz

bankfa teftişlerine başladı 
(Y a.Nt 1.1. fldtl9) 

yağmurlardan Hatay meclisi ceza 
harekat durdu kanununu kabul etti 
Fransaya kadın 
ve çocuk akını 
devam ediyor 

{Ya.NI 8 inciU) 

Aziz Türk Milleti 
Kudretinle yarattıp ebedi ba. 

nı devrimi içinde mesut bayram. 
Jannda~ birini daha idrak etmek
le bahtiyarsın. Günlerin ten ol. 
sun. 

M. Nuri Çapa 

(YGUUll..,_) 

Mebus seçimi 
hdzırlıkları 

Dün sabah vilayette 

toplanh yapıldı 

bir 

1 
baılayaca'ktır. 1 Ankara 30 (Telefonla) - Me· rafında görllşmek Uzere c!Un sa. 

Bu münasebetle gazetemiz bus s~clml icin Parti başkanlık- bah vll!yette Vali n Baleie 
çarşamba, perşembe ve cuma !arına hazırlık emirleri verll· Reisi L<ıttl Kırdar'ın başk • 
günleri çıkmryacak. ~umar~e·ı :A.nkamda 1'raMı.r sefarefha· mlştlr. Bnna göre martın yirmi tında kaymakamlar bir top • 

• ~ edllınesı IA- şarttır. 
C1t .\"' Aksi takdirde hazırlıksız baş· 
'~ llı~ 1 lanacak tecrübelerin neticesi sa-

ttı._....._ 11.ıtııı.q,1 c;ln lııttııap e. dece lnJdsar hayalinden ibaret 
'"'- -'41 tsu •l'da 7•b k t edil '"'t-.ıı l'&Jıaııa ancı kalır; vaktinde iyi hare e • 

ıinden itibaren n~11r vuıfe.I "68inde sinemalı bir suoore 'Ve· birine kadar mtıntehibl aanller tı yapmıtlardır. 
sine devam edecektır. ı rildiğini yamı:ııtık. Resmimiz seçllml' bulunacak, mebuı lıı· Bu tctimada aeçlm lıuırlt._ 

Vakrt, o~yuculannın bay ·ı bımlarda" ba.nlarıtH giJsteriyC11'. tlhabına bundan sonra batlaııa· lan ıOrUtUlmUt, bayram ·~ 
nmmr tebnk eder. Fethi Okyar'ın 3ağındaki Ma. caktır. derhal faallye\e geçldtze+. 
·-- Cfdm Ma.!istlfdW. Mebus seçimi ha11rlıt.ları et· karar-nrtlmtetır, 

~ ~"tla=~ ın&ddl mezse iptida büfÜk ümitlerle 
hazn.ı illin e- gelen yabancı avcılarm uğraf&-

~~ell &IUııı.f ol· caklan zorluklar sonradan ya· 
,, hı .. !il~ pılac&k muntazam tefebilslerin 

l"ab~ eı köJWt.ercıe v~ çabfmalarm da aldın kalma
&\"CJlar 'ip 8IDJ mucip olur. 



• 

2 - V AKIT 31 IKJNCIKANUN 1939 

Jşaretler: 
-~ 

Refik Saydam 

BUyü~=~~;;!,. nöbet Muhafaza teşkilatı 
mevkHnl Celftl Bayar Dr. Refik Sür'atli Deniz Motörleri 
Saydama terkettl. Refik Say- ile Takviye Edilecek 
dam kabinesinin programını Gümrilk muhafaza başmüdü-
Millet Meclisinde olnulu. 1tti-ı rü Hasan Çanakkaledeki teşki
fakla tasvip eclllen bu progrnm j 18.t üzerinde yaptığı tetkiklerden 
mühtevası itibariyle inkılAp dönmüştür. 

partisinin prob'Tamını sadakatle Başmüdür hu tetkiklerini bir 
tebariD ettirdiği gibi, dedet raporla m'uhafaza umum kuman. 
idaresi bakımından, realiteye danlığına bildirecektir. Yakında 
temas bakımından da ha>·aUret Çanakkale ve civarındaki muha.. 
.kudretini aksettirmektedir. faza teşkilatı daha ziyade kuv-

Kablne reisinin şahslrett, bu vctlendirilecek, süratll deniz mo
Ud noktanın ciddJyetJ hakkında törleri yaptırılacaktır. 
k.Atl bir prantl teşkil etmekte- --o---

dtr. Hayırlı Bir T e§ebbüs 
Refik Saydam kabinesinin Şi§li ve Nişantqı civarındaki 

bütün inkılAp esaslarını tabak- mekteplere giden talebeden 450 
lmk ettiren, Te ileri hamlelerde fakir çocuğa her gün sıcak ye -
rehberlik eden O. Jialk Partisi- mek dağıtan yardım birliğinin 

nln .kurduğu bir hükfunettlr. ı şUmulünU artırmak için muhte -

Tarihi sade tütühat. ve ileri lif ~arelere ba.şvur~ Şi§li Hal • 

ha 1 1 k ded P rtl i kevı, komşulara müracaat ederek 
m e er ay en a n n b" r v. 

teşkil ett1ği son hükumet de ilk fkurk~anlarıklyard!~ U:. ıgdı namım~ 
a ·ır çocu ar ıçın gon erme erı 

hükılmet gibi kendisini keskin . teklif tm• b" k ·1 ı 
nı e ış ve ı r ço aı e er 

hatlarla lnkılApc;ı prensiplerin t f d ku b 1 h Ik · 

1 

nra m an r an ar a evme 
muhafızı saymaktadır. .. d ·ı ·şı· B ı d k gon erı mı ır. un ar nn avur-

Kabine programında Parti ma yapılarak çocukların gıdası 

ruhunu nasıl temsil ettiğini \ 'C artırılacağı gibi derileri de Hava 
Parti ideolojisinin icra ,·asrtası Kurumuna verilerek iki taraflı 
olduğunu sara.hatla anlatmak- bir hayır işi temin edilmiştir. 
tadır. --o-

Bu vuzuh 1cni kablne)1 1al· Şehir Tiyatrosunda 
mz Meclisten değil, millet kiitlc. Yeni Bir Eser 
11tntn kalbinden gelen itimatlar- Yakında tehir tiyatrosu dram 
la.kuV\'ctlcndirnıektecUr. Çünkü kısmında .dünyanın en mefhdr 
hı.kılipçı vaziyetini muhafaza müelliflerinden birinin eseri tem. 
eden, \"e lnk:ılilpçı esaslan mu· ı sil edilecektir. 

Ereğli limanı 
Batan gemi ankazını çıkarmak 

İçin bir teşebbüst yapıldı 
lktısat VekA.leti. Ereğli limanı-,miş ve denizdeki enkazı muayene 

nı fırtına zamanlarında sığmıla. ettirmiştir. 

cak mükemmel bir liman haline Bu kontrollarda, uzun za.man
koymağa karar vermi§, bu iş danberi denizde batmış olarak ya 
etrafında tetkikle .: başlamııtır. tan gemilerin bataklık olan top. 
Ereğli, Karadenizde sefer yapan rağa çok gömüldüğü görülmüş -
vapurlarla bu civardaki kömür tür. B~ .v~zlyette I_im~ temir
madenlerinden yUk almağa giden lerunesı ıçın 3 senehk hır çahşma-

·ı ı · · tam b' w k h ya ihtiyaç hasıl olmu§tur. 
şı ep er ıçın ır argına a. D" w ~A-ft · · u · L . . . ıgcr l.4ı ~ an ışı zcrıne a 
lıne getirılecektır. Bunun için U- mak 1 t• ı·· 'l · d s ıyen arma or gemı erı e. 
manda batmış ondan fazla vapur -:-.ı1 k k i · · . uu.uen çı arma çın para ıste. 
çıkarılacak, .lıman en~azlardan ruekte fakat, Vekalet te, çıkarı. 
tamamen temizle~ecektır. Fırtı -1 lacak enkazı ton hcsabile satın 
na zamanında bır çok kazalara almak teklifinde bulunınaktadO' 
sebep olan cnka.zm denizden ÇL Enkaz Karabük f abrikaıarına: 
karılması için !ktısat Veklleti sevkedileceklr. İktısat Vekaleti 
ile vapur armatörlerinden Kalka- ile armatör uyuşursa derhal ça.. 
vanzadeler ~Uza.kerelere ~aşla -1 lışmalara başlanacaktır. Lima -
mışlardır. Kalkavanzade f ırması nm temizlenmesi sırasında. bir ta. 
limanın temizlenmesini Ustüne al raftan da dalga kıranın inşasına 
mak istemektedir. Bunun için de l başlanacak ve iki iş birden ta 
Ereğli limanına dalgıçlar gönder. mamlanacaktır. 

Maarif Vekili dün iki toplantıya 
riyaset etti 

tiri gündür §ehrlmizde bulunan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
dün öğleden evvel vali ve bele. 
diye reisi Lütfi Kırdan makamın 
da ziyaret etmif, bir müddet ken. 
disile görüşmüştür. 

Vali ile görÜ§tükten sonra Ma. 
arif müdürlüğüne gelerek biri li . 

se müdürleri, .diğeri ilk tedrlaat 
müf ettiılerile iki mlihim toplantı 
yapmııtır. 

!Ik tedrisat mUfettişlerile yapı. 
lan toplantıda ilk tedrisat itleri . 
ni liae mUdUrlerile de lise.. vaziye 
ti ve ihtiyaçlan etrafında ıörUı
mUıtilr. 

hafazayı kendisi için şıar edl· Bu meşhur müellif, büyük Rus 
nen bir hilktlınet için verilen ttl. muharriri Dostoyevs'ki ve oyna • 
madı kAğıtlıır dej;,'11, gözler, du- 1 nacak eseri ise, ''Aptal,, isimli 
daklar, ve kültürler ifade eder. romanından çıkarılmıı piyestir. • ki motör çarpıştı 1 

"Aptal,, piyesi uzun bir zaman. 
RefUıt Saydam hükfllnetl prog danbe . sanatkir arkada§ıınu '8· D. Ticaret Müdürlügu" .. 

rammın lnkıH\pçı ru.bn7la, et- ir Ah• .cd Musib tarafından lisa. 

Şirketi Hayriyenin 
Senelik Toplantısı 

Şirketi Hayriye senelik umu:nt 

kArrumumlye<le garet sempatik nımısa itina ile teacllmo ~'" Tahlôkat y anıvor 
bir şekilde karşılandı. Da,·ala- t di Evvelki ak§a.m Kuruçeşmede 
n için diivüşmestnl btlen bir e~s;rin muvaffakıyetle tamam . iki motör arasındaki bir ~.Usa -
mlllet1n başka suretle memnun 1 t .. . h"r t"ıvatrosun deme olmuş, bunlardan bırı kıs. anan ercumesı şe ı J • 

olabllecei;.rtni kim tahmin eder? ca derhal kabul ec..ildikten baıka, \men parçalanmıştır. Çarp~şan ~o 
Yeni hlikümctin programında Dahiliye Vekaleti matbuat umum törler Bulgar bandıralı Şıpka ıle 
devlet mekanizması tamamiyle müdUdUğü taraf ndan da tasvip Tür~ ban~~alı Kayadır. 
"reel" bir mevzudur. edilerek temsil hazırlıklarına baş. lkı motör Kuruçetme açıkla -

Olanlar, olması lAzımgelcnler lanmıştır. 
ıarahatla söylenmektedir. -o---

llayallcre yer vermeyen ta- Anadoluhisarmda Plaj 
hakkuk imkdnı olan vııatlar Boğazın en güzel yerlerinder 
)'aptlmaktadır. Dc\'lct bünye- biri olan Anadoluhisarmda yapıl. 
ilini bir realiteye ,·urarak kabul masına başlanan plaj inşaatı iler. 
etmek ve bu realite üzerinde !emektedir. 

H;et: toplantıaı mart aonlano. 
..... 7•puaca&UJ". 

,rrkct vapurlan ı 938 yılında 
geçen yıllara niıbetlc çok fazla 
yolcu tapnu§br. Bilhassa yaz 
mevsiminde bu mikdarın daha ço 
ğaldıiı görülmüıtür. 

Şirket, 938 senesinde 100 bin 
lira kadar kir etmiıtir. 

--o-

Deniz Ticaret 
Direktörlüğünde 

Limanlar umum mUdilrU .Milfit 
Necdet Deniz, dUn Ankaradan 
ıehrimize celmi§, deniz ticaret 
direktörlUğUne giderek uzun mUd 
det mildilr Refik ile ıörUımilş 

tür. 

Mahkemelerde: ............................... 
Şeker çuvallarını 

kim çaldı 
Hıristo adında bir kamyon §0. 

föril, dün, kamyonu ile Yemiş ci
varında bakkal Mehmede çuval
larla şeker getirmiş. fakat boşaL 
tırken bunlardan bir tanesinin ça 
l~ olduğunu görmüştür. 

Hırlsto haber vermek için doğ
ruca. karakola koşmuş, fakat ge
lince bir çuvalın daha eksik ol 
duğunu deh§etle farkctmiştir. Hı 
risto dövünüp dururken kom§u 
bir manav, kendisinin hırsızı gör 
düğünU, bunun Nizamettin adm
ja birisi olduğunu söylemiştir. 

NizametUn yakalanmış, birin
ci sulh ceza mclıkcmesinc veril • 
mlştir. 

Mahkeme, kuvvetli delil olır'l

lığmdan kendisini serbest bırak
TTiıştır. 

Göz Çıkarmaktan 
Bakılan Da va 

Vagon • Li memurlarından Hik 
met, bir gece sahoş olarak Tepe. 
başından geceleyin, seyyar satıcı 

Yorgi lle çarpxşmı§, kavgaya baş.. 
lam~tır. Dövüş sırasında Hikmet 
elini cebine daldırarak vagonları 
açmağa mahsus iri pirinç anah -
tarını çıkarmış, şiddetli bir dar
be ile Y --ginin gözüne indlrmiş
tir. Vuruş Yorginin gözUnU kör 
etmiş, Hikmet te ağır ceza mah. 
kemesine verilmiştir. 

'Tatili vzuu,, suçuyla muhake
me edilen Hikmetin dün kararı 
verilecekti. Fakat Cerrahpaşa 
hastan.esinin hususi muayeneden 
sonra verdiği raporda, körlüğün 
trahom hastalığından ileri gel.li
~ yazıldt~dan, mahkeme işin ta 
l)ibi adliden .sorulıxıası icin du -
"9itluyı-tr~KK rr-gum!-,,ınnuı 

inzibat Neferlerini 
Tahkirden MahkUm 

Oldu 
MelAhat adında bir kadın dUn 

gece kocası jandarma Süleyman 
ile Beya.zıtta içkili bir dükkan
da rakı içerken, içeriye inzibat 
neferleri girmiş, resmi elbise ile 
bu gibi yerlerde askerlerin otur. 
ması yasak olduğundan, Süley
'llanl dqan çıkarmak istemigler • 
dir. 
Rahatı bozulan Mcl!hat wt -

bat neferlerine kızmıı. tUrlil fe. 
.,a sözler sö •ryerek kendllerfnJ 
~ııhltlr etmiştir. 

CtlnnU meshut asllye dördUncU 

müsbet mesai ile yüriimck ka- Şirketi Hayriye tarafından ki . 
ran insana da.ha sarih bir şekil- ra ile tutulan sahile müteahhit 
de itimat veriyor. tarafından kum dökülmesine bat • 

Gilndellk pollttka)'1 bu kadar lanmıştır. Burası önümüzdeki yaz 
••reel" bir şekilde mütalea et-1 mevsiminde lstanbulun en bUyU1t 
meli göze alan bir htlkCmıet ic- plAjı ve en lUks bir eğlence yeri 
rutım vaatlariyle muhasebe olacaktır. Plajdan başka büyük 
etmeli bilen bir .kudrettir. Prog bir de gazino da yapılacaktır. 

rında gecenin karanlıkları ara -
sında birdenbire karşılaşmışlar -
dır. Bulgar motörU kaptanı bu. 
radakl ıuları iyice tanunadığm
dan Kaya motörünün Uzertne dUg 
mü§, yan taraftan ıiddeUe çarp. 
mıştır. Müsademe sırasında KL 
ya motörünün su kesiminde bu
lunan tekne tahtalaraı parçalan.. 
mq, motlSr ıu almağa OO,lad1ğı11p 
dan seferine dcYam ederek güç
lükle sahile yanaşmıştır. Deniz 
Ticaret mUdürlüğil Kaya rnotöril 
sı.hiplerinin şikayeti \berin.e Bul 
gar motöril ve kaptanı h3kkında 
tahkikata başlamıştır. 

lJir yankesici y akalandr •eza mahkemesine veırilen MelA • 
'ıa.t, 15 gün ha.1'11 15 lira da pa 

Ali adında bir celep Anadolu - ra cezuma mahkfun edilmiştir. 
dan kurbanlık koyunlar getir • 

ramın teferrüabnda.n bahse~ ~~~--~--------------------------~~~-------

mek istemem, çünkil her parç.ası 
Jil.zde Jiiz hakikattir. 

Berile Saydam meselelere teş· 

his koyınaktn, eski bir tarihe 
maliktir. Son teşhisi, hüktlınet 
ld.arcst hakkında oldu. 

l-IAVA 
TAl<VIM~ 

İdare başında daima metotlii, Hnva yurtla doAu ve cenubu şırkl 
dalına rc:ıllto ile başba,.c:a k:ıl- bölge ile Karadcniıln şark tarafında 
mayı ter · ' eden llcflk Snydn· kapalı Ye meuil ·yıı~ışlı, diğer bölgc
mı tcıniz ve titiz şahsmdn !erde knp3h grçmlştir. Riltgürlar, 

d ~ t b "' t'" i 1 rinln <lctnl·lıı- cenup lıölscleri nrle şimali, . d iğer yer-
e\ e u un ş c · lrrdc orl :ı 1 uvvctte esmlştır. 

rm<la dahi inkıl&pçı ruhu tat- lstanhuld:ı h:ıv:ı nz bulutlu geçmiş, 
blk edecek bir .enerji membaı rüz ar cenuptan snıılycdc 1 ve 3 mct
kaznnmıştır. ı re lıızl:ı esmiştir. Sani 14 de hnvn 

tazyiki 261.i milimetre, ı;ül ıın ct en 
Rctlk Saydam kalılncsi böyle ~ ü'.sek 14.01, en düşük 4.03 kn~·dc-

blr sibcto mnliktir. dilmi; tir. 
SADI:..1 EHTEM 

15 Yıl Evvel Fu...,.U.n 
T ürl.iye Sarıayi ve Aluadin llanka

sınııı milli fa bril·alar sanaulinden 
mürekkep ıerolsi Anl:ara Eukaf Ote. 
linclc aC"ılmı1tır. 
Reisicumlıur Ga:i Pa§a lla:retlerlu· 

Sampedrc (Kaliforniya) !O (A. le Jleclls Reisi Kd:ım, Başvekil ismet 
A.) - 14 askeri tayyare, tngilte- ve Fahrellin Paıalar ıergiyi cezmiş-
reye gönderilmek üzere Locht1. 'ılerdir. 

lngHtere!l:n aldığı 
tayyareler 

Ga:i :ra~a Hazretleri ha mepad 
von vapuruna konulmuıtur. Bu hakkında aldka ile i:ahal almış mem-
vapur, do&ruca Liverpola gideceklnuniyellerlni /:har etmlılerdlr. 
tir. Bu tayyareler, lngilterenin Buıriin . ;'rp nlar ! 
sipariı etmiı olduğu 200 tayyare. I 31 Kdn~rıu~ani oünu ve gectsl 
nin bir kısımdır. doğanlar: 

Kamer, lJlnrH bugilne htıkimclir. 

Bugün doltanlnr sık sık mevki deSlş· 
lirlr, ayni işte duramaz, bununla be
raber muvaffak olurlar. Cilnkil ga
yet zekidirler, fikirleri gayet açıktır, 
dolaşmak onlara ziyan vermez. 

QO"•• 
OAI• 
lklnoı 

Ak.em 

Vat•• 
imsak 

, .. . ' • • : ~ ----
' 7 Ol l 18 ı 10 1 45 

12 . 8 7 04 12 28 7 08 
! 15119 945 lfıOQ 9~. 
t7'' f> 1200 1726 1200 
t8l'ii St 1900 84 
b 82112 09 l'.i 81 12 06 

mı1, dln bunları Mahmutpaşa - rabadan Çalınan Kilim 
dan Beyazıda çıkarmak istemi§- Hırsızlıktan sabıkalı olan Ze-
tir. ki iki gün evvel hapisten çıkmış, 

Ali iki çobanı ile Marmutpaşa- Çemberlitqtan geçerken bir a. 
~ibf kalabalık bir caddede kanter rabadan bir kilim aemnıı, yeni
lçinde sür"lsnil !Ur-erken, kendi den yakalanmıştır. 
sine yankesici Osman <'..nn'mıı;. Zeki verildiği birinci sulh ce. 
ve cebindeki gtlmliş köstekli bir ~ mahkemesinde ~ 
saatini a.,,ırm~tır. - Kilimi çocuklar çekti, ben 

Ali. buna. raftn en fnin farkım• ~tıp karakola teslim .edecektim. 
varmış, iki <',obam ile o~an1"' Fakat bir defa sabıkalı diye adı
tleşine di.iEıerek kendisini bir kö- -nız çıkmış; polisler görünce çal 
<;ede sıkretrnmş. enatini alara1· :iı diye yakaladılar .• , 
-x:ı1t~e teslim ctmiPtir. ı Demitşir. Duruşma şahitler; 

Birinct sulh <'eza Mıı"lr"T""~c:; ,,,.. "a~ak için bı.~·m ·r gUne ta
verilen Osman 4 11v nıilnn,,tle hn j Hk olunmuş, Zeki serbest bıra. 

!n1??1ıştır. 

An1'ara .~'llmmtc 7ıastanesfne Am c1ikada11 bir çelik ciğer getirt~i 
ğini yazmı§tık. Çelik ciğer §im dilik memleketimizde bir tancmr 

~ski J stanbul: 
·····-·········-·-······· 
Kurban bayramı 
Kurban Bayram.! 
O ne telfiş? 
Peştemal nerede? TülbeJldi 

tirin! Ödağacı yakm, 
erpin! 

Çengeli tak! Çukuru 
;;aklar ha.1i ya? Masat, 
verin masadı! 

Çocuklar, mutfağa bakıllı 
KUçUk hanım? dadı! teylll 

ne! satır nerede? 
Ay şaşırdım! 
118.hi, kör ol, kedi! Yiyeınel 
Şimdi, ha! 
Baksana Ahmet ağa, ŞU 

:'.la böbreği ~ıkarıver ! 
Aşçı kadın. büyük teııoet' 

verin dibine geçti? ""' 
- Hu! Efendi kahve ıstir, 
Hah! ı~te sırası. Ama .... 11!

tilnUnden -kah vesinden bıJtttll" 
':.e biliyor, i§imiz var: ispirto 
'lmda! Aman erkekler .. 

-Anne! 
- Ne var? ay çıldıraeaıı-
- (Biraz kUçüğU) anne! 
- H"sbiln 11ah! ne var! 
- (Biraz daha kUçUğU) 
- Aman yarabbi 1 ?dil 

jlinde yarabbi! .. 
- (Biraz c.:ı.:.~ daha 1d1 

'ltlne! 
- (Gırtiağ-nın var kU~ 

Annesiz kaim.. 1 
- Ama ... n, teyze, een ctt: 
Yukarıdan kal4ı bir seıt· 
- Yahu, bir parça kill 

nı yapın! 
- !ete böyledir: İş a 

i§! .. 
Çat kapı: 
- Kapıya bakın! 
Dışarıdan: 

- Etten, kurbandan.. ....t 
- Kapıyı a.çnıa! tnay•· 

:le! 
- 1nayetola!.. tJ 

-Aman, küçük hanını• 
-;a c~ten .. .. ·- ·---

- Kimdir o? 
- Biz. 
(Kapı açılrr:) 

- Selam ettiler. 
bir parça). 

- Anne, kırmızı 

nımlarm ... 
-Çat kapı: 
- Sel~ ettiler (keıa)~ 
_ ,ru,.ne, muhaııebeclle 
BU)'Ü!< :ıanı· (Eller d 
_Bizim Rurmuş ne 

1 
" ' . Hasan nerede 1 AY0 

' 

~anız a ! Buna bak, bud~iıt 
dil'e vollasa.111z a.. O FJ 
eni~kinin budıu..u Boci 

·e "'ötUrsUnler. . 
Y~ıkarıdan kaim bir ""- ~ d.e 
- Yahular, bir pa~ bine 

'lla. yok mu? ' t 

- Anne görll~'Or ınut1"'/ 
1ili duruyor mu? A.ınall 

Ince bir bağırtı: . 
- Aman, elim, aınan 
- Ne oldun, oğlan? 

Am h n!Jı'' - an, anmı 

yandı! f 
- Oh olsun, ar.elen ol ' 

dm mı? Sahana aısınl" 
dan sonra yiyeydiıı! . ;İ 

Çat kapı: (Yayık bJt 

- Kimse olmaam! cıJI 
- Anne, misafir gel 
- Alm yukarıya! 
- O kemikleri ayıt·~ ı 

ri berıye çek! Hu! 1' ı O 
du tatlılı yahni gibi ıd 
teri sarmısaklı yapınsJI. ;I 

- Aman, hanrnı nill't 
CJus ! çıldıracatım ! .. 

- A! Kız p.şırdı!. 
(Satır yavaş ya~ 

' '1-Şlar. Çat ~tlar ılY' 
-un yUzUIUp kel!ilfr, 

., 'lla ... KUlbanmm duJS' 
'.üter.) 
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trü;kut~~ akşi•;l~1rdir 
ı~~p .!!_U.!_UndUkça. 

Kurban bayramı 
Son Haberler 

da ~ .. i_Lcs Annales) mec. 
---··re t- trüsk sırrı = Le 

.-:.trusq 
• ole d ue,, başlıklı bir 
0ı.: :ak· Villanovada ya • 
tlde ~ılaruı incelenme-

' ~ldı;:ılen bazı bilgilere 
ft)daJı anlaşılan bu maka. 

et tttifi ~~lduk ve muharririn 

Bundan ıonra tcıdenni başla. 
dı. Roma, Etrüskleri kovarak, 
diğer italyot milletlerinin zararı
na olmak üzere gittikçe terakki 
ve inkişaf eden bir aristokrat cum 
huriyeti vücuda getirmişlerdi. 
474 te Kum ve Siragöza Grek 
donanması, Etrüsk donanmasını 

Hatay meclisi ceza 
kanununu kabul etti 

Hatay ceza kanunu Türk ceza 
kanunundan iktibas edilmiştir 

Alman 1ktıaat Nazırının 
Sözleri: 

Amerıkanın yerini 
Balkanlar almış 
Ayni zamanda Alman Devlet 

bankası batına geçirilmiı olan 

Sokaklarda kınalı koyunlar, 
taranmış, süslenınJş altın bor
nozlu sakız k~ları sıralanır. 
Yangın yerleri, küçük me1dan • 
lar, sapa sokak içleri birkat gün 
için ağıllaşır. Kuru ot Te post 
kokusundan ha,·anm çeşnisi de
ğişir. 

ao 1 ' akat her nedense 
y erned' ~ . , 

leuru ıgı yerlere, biz, 
Oldıığ ıtıunun önceden ver 
~de ıı .?azı izahlarını da k;. 

mağlup etti. 
D - 1 Anktakya, 30 (A.A.) - Hatay ihracı hiç dUşUnUlmemfşUr. 

ag ardan inen Samnitler 

iktıaat nazırı Dr. Funk, franıız~a Bu, Kurban bayramının de
"J urnal., gazetesinde çrkan bir ğişmez dekorudur. Her )'il, ev
makalesinde memleketin iktıaadi lerimlze bu dekorun içinden ge
ıiyasetini gözden geçirirken ıun. çerek gideriz. Kampa d k. h . k. . 

1 
• ' Millet ?tıecllslnfn AbdUlgan1 TUrk ceza kanunu hUkUmlerlnfn nya a ı a ımıyet erme de , 

nihayet d' H k d" Türkmen in başkanlığında yap- aynen kabulü encUmenlmizce, 
tibi llı tostcr<lik. Yazıyı oldu. 
trij Yoruz. 

ver ı. arp en ı mem • 
leketler· · · k d . d' . tığı son toplantıda, gUmrUk ta· muvafık bulunmuştur. Ancak 

ı ıçıne a ar gır ı. Sıra- . 
güzeliler h'JJ . . h . rlfclerınde hUkilmcte tezyld ve TUrk ceza kanunundaki ''TUrkl-

lan kaydediyor· K 
. : ~lann sırtta ta.şınmalan, 

1938 ıenesının son on ayı zar. tA çocuğluğumdanberi be d 
fın.da, Almanya hariçten külliyet. üzüntülü bir his bıraıa:.W H n e 
li mikdarda mal alınıı ve bu itha \'anın sırta hem 1 . ay. 
la . • nsan sırtına 

•lcıcr ki • . 
traıtı ınlerdı? Dört asır 

·~ rrnaıardan sonra :>ine 

sa ı erını arap ettıler. 
Kamı·ı·1• k d 1 d k' R tenkis salA.hiyetlni veren ka. ye" karşılığı "Hataylı'' olarak n uman ası a tın a ı o. 
malılar .. b' h nunla Suriye ve LUbnandan ge· tadil edilmiş ve Hatay ana yasa 

•orııy 
. tCSçürı Ol'Uz. Doğrusunu 
~ de aır bulunmayan 

, on sene suren ır mu a. • 
saradan sonra (396) Veies ad•n lecek eşyanın yUzde kırk gUm- mucibince askerlfkten tecrit e· 
daki şeh · 1 · . .

1 
A . rUk tenzl14tından istifade ede- dildiği cihetle Türk ceza kanu. 

t 5 mılyar alman markı gibi bir çıkışı, bir bakıma göre h bl 
~~n~~ d ~ r 

. · şer lr. Sanki çukur başında 
1938 sen~sı ıonuna kadar Al . uğraracağı kanlı Akıbet.e acıyor-be"-. et Yoktur. fakat Et .. 

r•ırıde . • · rur. 
tdi 11 zıyade dikkati cel. 

ır erını zaptettı er. ynı 
zamanda b' G 1 11 

. .
1
• mlyeccği hakkındaki kanun ile nundakl askerliği altkadar c-

ır o va ı ar ıstı ası on· _ 
ları p 0 ad' · d k d bu ilk okul ögretmenlerlnln tasni· 

manyanr.n ıthali.~ndan en fazla muşuz gibi oraya kadar •ırtta 
den maddelerin Hatay ceza ka- kir etmış olan hu.ku. met Amerika gi>türürür. Telle"ip pullama-r. , v ısın en çı ar ı ve . 

raları Gol Çizalpin oldu. flne, debagatta kullanılan çam 
tri, orA.ı···kdt.niz!e olan münı1 Etru··r it 1 k 1. b' kabuğu ve somakin resim ve 

Jınaı ye, a yanın uvvet ı ır 
~lhlı-· · abhleleri pek devleti 'dı' f k k f d ruhsattan muaf olduğuna müte. 
ıtı:1;"lllra k d ı ; a at on e erasyon 
-..qk.,. a. ar değil, an. ceklı'ndekı' 'd . h . . k allik kanun llyihaları müzake· ...... y d :r ı aresı, er sıtenın en 

l'Ülqcre ı asır evveline dine mahsus istiklali, bu mem. re ve kabul edilerek Hatay ceza 
~ bi ıyor. O zamanlar leketi mütteh't R k d kanununun müzakeresine geçil· 
Ctzrııcı'li~ :medeniyet ve faal ı oma arıııın a i ti 

.ııı; h pek zayıf bulunduruyordu. 1atik - m ş r. beri b areketi vardt. Bin lalin' k rt k . . b G 1 Kanunun esbabı mucibesl ad-

nununda zabıta kuvvetleri ve olmu•t B " :ı ur. unun ıçın, Amerikada mız, boyalarla donatma01Jz da 
inzibat işleri şeklinde tesbitl mu acn zamanlarda başlayan Alman galiba gene bundan ötü .. d .. 
v::.fık görUlmüştür. Bundan baş- aleyhtarı cereyanın sebebini an. ru ur. 
ka kanunu medeni henüz kabul la}amıyoruz. Bu hücumların ne • Dfnf emirlere, zamanın Ade-
edllmediğl, fakat ihzar edilmek· ticesi olarak, Amerika yakında sesi arkasından bakmak, J'akm 
te bulunduğu cihetle Hatay ce- Alman pazarının büyük bir lcıa _ '"ak:ıtlara kadar bizde Adet ol
za kanununda kanunu medeni- mınr kaybedecektir. ınadığı için bu iş üstfindc de ko. 
ye aft maddeler tecil edllmfştlr. Bundan başka, son İngiliz • A. nuşulmadı. 

"'Cnı:ı- ı u arma ır:ın azan o • 
~O''-rı .u'e.tkareti bütün :r 11 U 1 t rafınd n şöyle 

"41 Uz \'alarla, bazan Samnitlerle, hatta ye ene men a a Neşrinden bir ay sonra merl-
11. lt'""ı'd' erınde yayılıp gi. Piru··s ı'le b' 1 k k t izah edilmektedir: 

me~ikan tic~re~ muahedesi onun İçtihat kapısını kapayan fikir 
yerıne kendımıze bir baıkasını aczinin elinde koca bir sopa 
b~lmak mevzuubahs bile değil. Ye müthiş bir adele kunetl var
dır. Bu, dünya piyaaalanndaki dı. 

.... d ır eşere ç.o çarpı§ ı; yete girecek olan Hatay ceza ka-
en h;ıreket eden lakin mu ff k 1 k Ceza kanunu hazırlanmış so-&trnicij va a o amıyara yavaş nunu alkışlarla kabul edilmiş· 

'• t' . er, Marsilyayı yava• R 'd . 1 . yumuzun lcUmal karakterlml-tii ı<fty0 1 :ı omanın ı aresı a tına gır. tir. 
rS\tt fikir ~ arwdı. O zaman mek mecburiyetinde kaldı. zln yaşama şartlarımızın Adap Yeni Hatay ceza kanununun 

iciJYay
1 

agiı olan Yuna- Romalılar, mukavemet göste - ,.e muaşeretlmlzin ayni olması meyklf merlyete yaz'ma müteal. 
vaziyet ayni ıekilde müphem kal. Kurbanın, içtimai bir yardım 
dık~~ böyle olacaktır. olduğunu söyledJğlniz gün sizi 

11 llıüa ve talyanın ce • ren şehirleri yıkarak Üzerlerinden dolayıslyle ana vatandaki mev- lfk olarak kabul edilen kanun 
a_ .. _ .... ıı. l>~ıı· ternıeke haline getiri. sevkulceyt yollar geçirdiler. Pön zuatı aynen almak kadar ta bil lAylhasına nazaran bu kanun da 

Dıger taraftan ve memleketimiz kıpkızıl kAfir yapar çıkarlardı. 
d.en mamul mal alan Amerika ye. Halbuki işin doğrusu da bu. 
rıne - yine ayni ıekilde değer. dur. er, ::&aııkıyısında bulunan muharebelerinde, Etrürye artık bir hareket olamazdı. Nitekim 

'ltılJt ların geçit yl):Jci- Romanın bir müstemlekesi olmuş hUkCımet de bu mUlAhaza ile Ha 
tlitr<ltıı •Yı değillerdi. Onları ve onun taliine uymuıtu. tny ceza kanunun IAylhasında 

ana vatandaki kanunun ayni· 
dlr. Yalnız mahkemeler teşki!A
tmdakt hususiyet dolayıslyle bir 

idj. la~k~an yalnız Tibr Bu vaziyette de bu··yu'"k ... dakat TUrk ceza kanununu aynen lktl· 
trJı: ' ın ~ b - kısım maddeler alınmamıştır. 

- tııcıc o. arı u nuf. gösteriyor ve Anibal'a karşı kuv. bas etmiştir. Hatay ceza kanu-

li - başka bir müıteri bulduk ki Eski çllğlaı'da kurban, adak, 
bu da Balkan memleketleri ve murat, akikıı kul'banları hep 
Türkiyedir. fıkaraya dııb"ltılmak iizere kesl

Çok mühim ziraat kaynaklan lirdi. Onlar da zaman zaman et 
olan ve iptidai madde itibarile yerler, beslenirlerdi. "Yardım" 
~e~gin bulunan bu memleketler ın fert kun-etlyle J'apılablldJği 
ı~~ya~ımız olacak malların bil. devirlerden şimdi pek uzağız. 
yuk hır kısmını verebilecekler 

~)ı ~ gcçıniş!erdi. B.:!!a vetli ordular çıkarıyordu. Milat. nuııa TUrk ceza kanunundan ay- Millet Mecllsl bayram ertesi 
lcrd ran onlardır. (Eski tan önce 91 senesinde patlayan rı ve başka hükümler vaz'ı ve- toplanmak üzere lctlmaa son ve

't iti lttiııen Deni ''bir zaman ve dahili muharebeler adını alan ~ahul bazı hükümlerin tadll ve rllmfştir. 
birçok ılere, Oınbrilere ve isyanda yine Romalılara sadakat. --------------------------

~~l'd talya halkına Et. ta bulunmuı ve bir aite olmak Sı'lede zelzeleden 16 şehı'r dir. • Bugün, "yardım" bir tefkllAt 

l lıı...~ ~ırBirİ~~~üv:~~~ n~kkını ;ıJmrstı. Bundan aonra, 
& ""Ylii•• l . taıaamile Romililaşınış ve dahili , • ~6•) ,.or ar.dr.,, Tanh 

•• ~'İılde. lier halde, Roma- muharebeler:ıe. f§tiralc ederelr ~il • tamamen haıap oldu bı bul la'ya karşı Maryüı tarafıru tut. ""'iti 'l' unan üç aon 
~ ı.rU:rkin, Serviyüs Tül. muştu . 
.. ~ -eteıenı Tarkin onla. Silla galip gelince Etrilıkler· Ordunun hasat ı·cferı· ·ç· l b tıı...: "41 nı den merhametsizce bir intikam y 1 1 n seıer er 
-~Uriy Uptular. Etrüsk- • 

Bu karşılıklı ticaret mübadele . ' 'e bir ceıniyet işi olmuştur. ''Kı
si sayesinde bu memleketler is • zılny" ı "Çocuk }~ irgcmc" der
tihıal vaaıtalarıru arttıracaklar neklcri gibi yu,·alar dcrdJ, dert· 
bu suretle Jktıaadt vaziyetlerini' liTI muntazam çalıfmalarla ara. 
inldpf ettirecekler, ahm kabili. T'P buJu7or. Açılan 7aral&n 
yetleri ve hayat ıeviyeleri yükıe. ••rgı olu,for, 7etnnleriıı cöz f"f
Jecektir. larını sJUyor. Ve bu ifi bizim 

Oldıııı; eth~i Romaya k alrnıftı. Etrüakler, yine Katilina. edı·ımesı• muhtemel 
" ı arıı ya yardım etmiı, Oktav'a kartı a de daha sonra • 

tek tek yapacağımızdan çok da
ha mükemmel ve eksiksiz 'J&· 
pıyor. 

ı tzar z lerdi. Cumhuriyet içinde bile ha- - Şili hiı1cQmeti, ordunun fela • Demiryollan münalr:al!tınrn tek 
trirıı aınanına kadar 

"e S tarafından tem;il Atuan ile birlikte harbe girmit. Santiyago, de Chili, 30 (A.A.)I mektedir. Filistinde 
Araplar lngiliz kuvvetle- Şu halde, hiç bir propaaan· 

• ldctı · . rici düımanJara karıı pek asiline ketzede mıntakalarda hasadı ya • rar tesis edilmesi ia•e meselesini 
~- ctzı . erını, dillerini :ı . b k d' da tıkrine kapılmadan, kurban 
1.. ~ 111lcrdir müdafaada bulunduklan, gürültü. pabilmesi için bir nevi seferber • halletmiıtir. Salgın hastalıklar zu-
~ bunıc.rın ·t . cü, isyankar bir kısım teşkil ettik lik icrası tasavvurunda.dır. buru tehlikesi bertaraf edilmiı o. 

rme as ın ver ıler borcumuzu. bu cemJ7etlerden 

içİ'ld arihleri !ıü. 
1_ e ' ~ 1 leri görülüyor. Sezarların iktidar Bu mıntakalar, buğday ve her lup hemen hemen bütün ıehirler 

• '«llJı ~ r a mış · izle-
,.._ ~ talr:, dini? de, örf' ve i- mevküne gelişi bu ayrılık vazi. n: .. i zirai mahsulat itibarile çok de içmeğe aalih au bulunması te. 

Ku~üs, ~O (A.A.). - .Arap nas birine 7atırmağı en dotru bir it 
yonalistlen Gazze ııtaayonu ci. sayablllrtz. 
varında İngiliz Jataatına hücum Hakkı Süha GEZGİN 
etmiılerdir. İnıilizler bu taarruz. >ctiıı Il e<!iiıni• b h 

1 
yetine netice verdi. Artık Etriir • zengindir. Ve Şilinin hakiki an. min olunmuıtur. 

:>.~:· ~anı,. :ı• u a 
-4~ltıı -.:unda resmen hr • ye kalmadı; fakat Etrüsk dili mf. bandır. Rekoltenin .ziyaı, bütün Son statistiklere nazaran feli -

e.a.... !Qbu•u d ladın ikinci asrında bili lr:onuıu. memleket için çok felaketli neti . kete kurban giden insanlar adedi, 
da hiç zayiat vermediklerini bil • H .. k "' 

1 diriyorlar. u umefin stan-'- -ı tt-,,· • n en aonra 
.. oıu 1ttır. luyor, ıon Etrüsk mezarlannda celer tevlit edecektir. felakete uğraınıı mıntaka ballanın 

bir biıgi~a trkJarı hakkın.da latince ve etrüakçe yazılımı kita- Concepcion, 30 (A.A.) - Feli· yüzde yirmi beıini teıkil etmek. 
Kudilsün muhtelif yerlerinde 

de bi~çok müudemeler çlmuı ve bula bayram 
bu muaademelerde üç arap öimüı lb olrnanıa beler bulunmu•tur. ketzede mmtakannı her tarafmda tedir. Bu halk, 200 bin kiıiye ba. 

~ ... -" dcğiı • sı ıapla • :r 
ve iiçü kadtn olmak üzere yedi a. hediyesi ~ ~ nııdir? H 1 İmparator Klod Etrüıklerin ea. enkazın ortadan kaldmlması itle. liğ bulunmaktadır. 

bı,.~_tirıi:ltıaıııa n anlarn:ş e 0~: kiliğine ve tarihine dair yirmi ki. rine süratle devam edilmektedir. Retiro, Paral, Cauguenes, Gui-
tt ~"11 b' naııtarını Lit,in tap yazmıştır. (Bu kitaplar ne Sıhhi vuiyet, hemen hemen nor. rihne, Sanacarlos, Chillan, Bulnea 

rap da yaralanmıtbr. 
Yafa ile kudüı arasında yeni. Ankara, 30 (A.A.) - 'I'Unel 

'1-)'l'q ıze \'erıneyişi de oldu?) Dinleri, ayinleri, tannlat· malleşmiıtir. . Santacalara, Florida, Cabrerooma, 
et, Oıı.Ja ır. tırma usulleri daha çok .zaman Felakete uğramıı olan ıehırle • Yumbel, Monteaguila, Coelemu, 

den telefon muhaveratı kesil- şirketinin myübayaası hakkın· 
mittir. da Nafıa Vekili Ali Cetlnkaya. td'' hu.r• dt.ir b devam etmittir 408 de Etrürye rin tahliyesine devam edilmekte Penso , Tome ve Liguen tehirle. 

0 tltbı. bildikle _a~ı. !~~ler papazlanndan ' biri kurbanların, ve halihazırda bu tehirlere meb. ri tamamen ve Concepci.on ıehri 
RUştU Aras Londıraya nın rıraseunde- başlamış oıan 

müzakereler de bugUn netice· 
ili\. • .\ıtl rıınızı huli . k . ,_ el d kı h 1m ~ıtj,.,. ~trUrye d . • bağıraaklanru tetkik ederek ken. zul mı"1rlarda yıyece , ıçece. ı . e ımen arap o uıtur. 

lb. "" le.. enılen . 
vardı lenmiştir. 

lı' ;"lllı" 
0 rfezinden Tib di iyinleri fizere Alirik'in emler. d 

ır "ordu. A re . . . G .. l . e . e 
bııd • penen te si den temizlenme merasınunı yap. - un er ın p ş ın n: -----.. 

~ l'tcJiııc~ttu. Bu ınemlerct mak içia Papa birinci Sen İno. 

z:ondra, 30 (A.A.) - Türld • Şirketin bilcümle imtiyaz 
yenın yeni Londra büyük elçisi haklarının, tünel ve tesisatının 
Tevfik Rilıtil ArH 4ün akıam mağazalarında mevcut mal ~ 

llt ~rdıı. ~ ••rıncıa zengin' san'a müracaat etmiıti. 
"• ~Olt b:~rihe ait nıezar. Etrüsk'ler ırki tiplerinin nümu 
'tlı:t etli llıa~uı olan al- nelerini, karakterlerini bron.z ıe • 
· Ccfir, eler bunu is. killerde, pİfmİJ killer üzerinde, ' 

büyük şahsiyetlerin mezarlarında 
~ tııdaıı ~~~ büyük çocukla ki sıvalarda göstermişlerdir. Sa • 

bı(i ""ilre 1 • · · idiJ relclı:ep o ıınan on iki natları her .zaman Yunan teaırı 
~ er, ~uİ nıUttchit bir altında kalmııu da Yunan hayal. 

lfiılt btıa ıııu Unduğu :mevki ciliğini hiçbir vakit kabul etme • 'it bir nı llakaıaıar devam miş, phsi resimlerde hakikate da
-~ '101tU:kezleri vardt. ha ziyade bir meyil göstermiıtir; 

!at .lı:uruırn ltla denilen bir fakat aon zamanlarda Roma hey 
~~r lı:illı.İYetı U~t~. Daha er- kelciliği usullerini tatbik etmek 
'ıı ~ 'ltı•tınr~rırıı lCoraika • istemediklerinden bu hakikate 
~atııarı: r. \'e bu adada meyil gittikçe sakil olmuı, pek 
>ltd.~:e do&' ıtıılittan evvel kabalaşınıştır. 
~· 6l'U, 'il" _ _ _ 

>'• do" lı:o\'ın .. ~acalıla • • • 
'ltlte ~1°11 iler~ılardı, Kam: Birçok eserler arasında, Bolon. 

• 1~ilcl'İrıde.nYtrek Grek ya üniversitesi profesörü M. Pe· 
t ~e ~de ·l> Lityumu rikl Dü'katinin bir kitabı ·bu eski 

tıtii 0 
Vadisi d mesele, Etrüsklerin menıei mese. l)rıya, ı.~ . .._ n .. e 

---------------·--
imar sistemi 

Köprü başındaki meydanı açarak Yenicamiin mimari ıU.zelli. 
ğini ortaya çıkardık; fakat ayni zamanda bu meydanın etrafın
da camün güzelliğini bozan eski barakalar çerçevesinin sıntma. 
ama da mini olamadık. 

Bu hal büyük ıehirlere ait imar usullerimiz.de bir kifayetsiz. 
lik neticesidir: İmar edilecek sahadaki yerlerde yıkmaft biliyo
ruz: fakat y~krlan saharun çerçevesini yapamıyoruz. Birçok bi. 
nalar istimlak ediyoruz. Birçck ti.caret ve sanat sahiplerini yer. 
lerinden atarak zarara sokuyoruz. Fakat diğer taraftan istim
lik sahasının muhitindeki bina sahiplerine de tayyare piyanko. 
su ile ikramiye dağıtır ıibi hiç yoktan kıymetler veriyoruz. 

Bize öyle bir imar sistemi lizım ki Yenicami meydanında ol. 
duğu ıibi, hem mevcut eserlerin güzelliklerini ortaya çıkarabil

sin; hem açılan meydanlann etrafını bir plin dairesinde inp e. 
debilsin. Nihayet hem de imar itlerinden mütevellit zararlan bu 
yüzden husule gelen karlarla telUiye imkan bulabilsin ... 

b 1 . • ze 
uraya ıe mıttir. menin, büyUk Metro ha~ı ve dl-

D·ı F k it . 0. k I v ter gayrı menkuııerının "yüz 
1 a ö ası ıra tör UgU yetmiş beş bin" TUrk lirası be· 

ı Ankara 30 (Telefonla) - Ta· delle mUbayaasında iki taraf 
j rlh, Dil Fakültesi Direktörü A- mutabık kalmışlardır. 
dil Ertan başka bir vazifeye T 
naklolunmuş, yerine Siyasal o- Unel işletmesi memurları le. 
kul Müdür Muavini eZkl tayin hine tesis edilmiş olan teavün 
edilmiştir. sandıkları mevcutları mahfuz 

Ol 1 k . t'h I tutulmuştur. gun u ım ı an arı 
k ık İstanbul n Kadıköy havagazı 
8 mlJOr şlrketalerlnln mubayaasına mU· 

Ankara, 30 (Telefonla) - 1a • tealllk mUzakerelere devam edl
tanbuldaki bir sabah gazetesi li. lecektlr. 
aelerin ıon sınıf talebelerinin ol. Ankara 30 (Telefonla) -Ha
~uk imtihanlarının kaldınlaca- vagazı şirketlerinin satın alın· 
ıından, hatta maarü vekiletinin ma müzakerelerine yarın başla. 
bu huıusta tetkikler yapacağm . nacaktır. Bayram dolayıslyle 
dan bahsetmişti. müzakereler geri bırakılmaya· 

SaWıiyettar bir zat imtihan caktır. 
talimatnamesinde henüz böyle Bunlar da bir iki mUzak _ 

H K bi d w• 'klik • ere 
• ~ yu • lesine cevap vermeye çallfıyor. uan umçayı r . egııı yapılmadığını ve de istenilen fiyatla satın alına-

._..__..., .... ___________________ .._ ı te~kten. de haberi bulunmadığı. caktır. MukaYeleler bir müddet 

nı ıoyledı. sonra imzalanacaktır. 



- Oıchınun Tebrize mi ı;.;t:ı-:e

sini arzu buyu....- yorsun uz .. 
Serd~r. gururunu gizleyeme.:~: 
- önüme çıkacal~ bLtiln lra::ı 

leşkerkrini kırıp Tebrizi zaIJtet
mek arzu ederim .. 
_.,~unu daha sonraya bırak

mak .doi!m olmaz mı Serdarrm?. 
- Anlamadım Halil.. Seferd::ı 

mi vazaeçclim? .. 
Kara Halil tcHişla atıldı: 

-11-

YA Z AN: 

NİYAil AHfill 

Ilci genç bir.elen: • len ancak dört kişidir. Anladın 
- ~imdiye kadar bizi idare c- mı? Dört kişi. Beşincisi <le scns · n. 

den annemiziı1 her sözü bizim gi- Arkadaşların da bir şey bilmiye

deceğimiz yoldur. cek. Fakat senin söyliyeceğin 

- Ben de dedi, esir kralıyım. bir kız beş yüz altına satılıyor. 

Anladın mt iliko .. Mısırdan. Ha- Anltıdı 1 mı? Beş yüz altına .. Fa 
be§İstandan binlerce kız getirdim. kat o da yok ... Bin altın verseni .. 

İ!iko bir daha yerinden hopla- güzel bir kız bulamazsın z. Padi-

• 
Al wı 1 e !•el 

içinde 
Al tık 95 
3 ıı) !ık 2!iU 
6 :l) tık 4i5 
1 Jıllık !100 

1';ı rı feılen Balk:ın IJı 
·~·in :ıyıl.ı otıı:ı: kuruş d 
Po.,fıı lıırlı~ıne ıtırmC'Yfl1 ) 
11vıl11 )etıni:, beşer ı.:urut 
ıııeılılır. 

Alıorıe kR\'rlıııı tıılıJıret'I 
tııı• \'c tl'lı:rar u<'retın•· 

p:lnJ'illllll PO\lll n•y:l IJ•: 
~ ull .1111:1 urrctını ıcl:ıre li 
ıerır.e :ılır. 

- Ha~a. haşa böyle bir şey de
nıcdim.. Sözüm şu ki, önceden 
Gürcistanı fethetsek .. Cürci~ta::ı 

daha zengin bir diyardır. Sonra o
raları:ı zaptedilmesi bizi daha lrn
lay zaferlere ula~tırır. Yoluouz. 
Tebrize uğra.dığı vakit İran ku
mandanlarının cesaretleri kalmaz 
o1ur .. Hem, hain Davut Hana had 
din bildirmek gerek .. 

Cevabını verdiler. 
Mustafa Paşa: 

sözleri yapacaklar .. d· : şahın sarayında iti yüzlerce cariye 
- Kız mı kaçıracağız? nin hepsi birkı.ç senelik .. 

1 ıırldıırnın hu posffl mtr 
\'Al\IT rı n/1one 11n=111'· 
Allrcs tlegiştırıııe il 

:.!5 1.uruştur. - öyle ise de annenizin vari
datına birkaç karıyeyi daha yurt
luk olarak ilave c,.jjyüorum. 

İliko dilini yutmuş gibi Kara 
HaEJ:n yüzüne bakıyordu. 

ILA.N ÜCRET!.E1'f 

Diye haykırdı. lki..i de sustular. 
- Elb:!t.. Şimdi köle ticareti Kara Halil bir müddet düşJ:ı-Esir ticareti, La~lamıştı. Söyle-

Mustafa Paıa. Kara Halilin fi
kirlerini daima parlak buluyordu. 
Mademki Gürci&tan fethi daha ko 
laydı, niçin irk önce bunu tercih 
etmesin.. Hem Yeniçerileri daha 
çok şevke getirmiş olacaktı. 

me'!ı:te devam ediyordu : para getirmiyor. istanbulda gü.=el <lü. İlik::ın:.ın yüz:ne dikl:atle ba 
----------- ------ · ı karak bu Dağların Kralı, korkunç 

1'ıl·:ırel i11inl:ırının s~d 
~:ılır ı ~ondan ıtıhıırcn 1 dl 
ruJ;ırıııcJ:ı 40; ıç sayrsı•r 
kunış; dünlüncü ss >·f~rl 
ikinci \'C ii~·iiııdi<le 2; "'t 

8onra büyü'k oğul Oragvara: -------
- Seni, dedi, Olti'ye Sancak 

Beyi, kardeşine Minuçara da Ar· 
gara Sancak Beyliğini veriyorum. 

-
Tarihten bir yaprak : 
.................................................................. 

::şkiya reisini süzdü: 

4; lı:ı~lık yum kc~mece 
ılır. 

İkinci gün: 
- Ordumuz şimale mailen şar 

ka doğru ilerliyecek. 

Osmanlı ordusu Altınkaleden 

hareket etmemişlerdi. Kara Halil 
İlikoya sırrını açtı. 

- iliko dedi, bu gece seninle 
açıkça konuıacağız. Kral Davit, 
Şah Tahmasb'n kaympetleri ol.<lu
ğu i~in İran or<lusuna yardım et 
ti. Belki yardım ctniye::ekti. Fa
kat ı;.:zim teşvikimizle, senin om. 
yazdrğ•n mektupla böyle yaptı. 

Bu, bizim i~in çok iyi oldu. Senin 
ve benim için .. Çünkü İran crdu
su mağlup oldu. 

i\~ücevhe r almı yan köylü 

- Yalnız, dedi. Sana lıir sözü'.11 
faha var. En büyük sırrımı söy
.~clim.. Çünkü sadık bir arkad.:ış 
ol..:u:Yunu anladım. Sözler:mi din· 
ledikten sonra belki i§i tehlikeli 

sördün .. 

llın uk, çok dc\·ıımlı. 
rcnklı ıhin ,-erenlere 'i 
llluırındcr yapılır. ncsıll 
rın suntinı - salırı 30 Jiıl 

Emri verildi. 
Kara Halil, artık Ilikoyu biran 

Mütemadi-yanından ayırmıyor. 

yen onu sorguya çe'kiyordu. E1$i
nin iki arkadaşr ~a lıeraberinde i
di. istediği malu;:•atı azar azar 
hepsinden alarak tamamlıyor, 

Mustafa Paşaya r:ıporlar veriyor-

du. 
Gürcistan topraklarına ilk uğr ı 

clzkları ve zaptettikleri yer, yol 
ü:stline gelen "Altınkale,, oldu. 
Bura bir beylik merkezi idi. 

Dedesrni.d ad nda bir kadın ıki 
or.ıu namına idare ediyordu. 

l> 

G:ircistanda ka~ın, güzelliği ka 
dar cesareti ile de me:ıhurdur. Ni
no isminde bir kadın buraya dini 
getirmişti. EsfaneelrinGe erkek 
kc::Jar kadının da rolU vardır. He
le krali:eıer:n zaferlerini hiç::ııir 
G::rcü kralı temin edememiştir. 

Altınkal~ hakimcsi, önüne gelen 
ordulara göz astırmayan Oımanlı 
ordusu kumandanını büyük bir 

nezaketle karşıladr. 
Mustafa Paşaya: 
- Serdarım, dedi. Ben Iran ü. 

merasından birine varmışken yur -
dumun adetlerini değiştirmiş ol
mamak icin onu terkederek mem 
leketi~ni idareye başladım. İstedi
ğim toprağımcla kalmak, size ta
bi, size muti, sizin emrinizle hare 
ket etmektir. Kalem size teslim
dir. Ne arzu ederseniz yaparsınız. 

Davit de artrk Gürcistanda .du
ramaz oldu. Şimdi Gürcistanda 
lmereti ile Kaheti Prensleri Yorgi 
ve Alcksandr Levan kaldılar. Her 
ikisi de serdarımıza başvurup a
man dilerler. ikisi .de beylerbeyi 
olarak Tiflise ikame edilmelerini 
isterler .. Bunları sonra düşünü

rüz. Sen, bugi.:t.<len sonra benim 
arkadaiım, benim aclamım oldun .. 
Yapacağımız iş çok mühimdir. 
Fakat tehlikeli değildir. Kolayca 

yapacağız. 
- Ama ne.dir bu iş, harp değil 

mi?. 
- Hayır iliko .. Belki harpten 

de tehlikeli. Bel'!:i her şeyden ko
lay .. Bunu berab:r düşünüp biti
receğiz. Ben, o:duC:a padi~ahımı
zın en c'...!. !:evdiği, en çok gü,·en 
diği k;dınlarc'an birin:n emri ik 
bul:.ınuyorum. Potide bir esir kal 

yonu beni bekliyor. 

- Esir kalyonu mu? 
iliko bu sözü korku ve hayret 

le bir anda söylemişti. 

Mustafa Paşa, bu cesur ve her 
şeyi açıkça söyliyen kadının söz
lerinden memnun oldu. Oğullar1nı 
huzuruna çağırttı: 

- Evet 11:1~-:ı. bir esir kalyonu .. 
Adamlarım da nere<le ise meyda

na çıkacaklar. 
- Deme'k.. 
- Evet, ben bir asker d~ğilim, - Siz de, dedi. Anneniz gibi 

sadık kalmaya söz veriyor musu-

nuz?. 

bu harp, yalnız benim i~in. beni": 

1 arzum için oluyor. Fakat bunu b. 

iki sene evvel Ellizığda bir köylü kadın benimle İslanbulda 
H:lse}'in :ığa adında b:rine selam göndermc.:c istemi-:ti. Zavallı 
::adına, H ilseyin ağayı Lulmak imkanr ol;nadı:ını bir türlü an
latamamıştım. Ge~en g ;n buna benzer bir h?..dLc ile karşıla§ 

tım. Van.'.ian kaikan bir köylü i]i gücü belli dır.ayan b'.r ismi a 
rayarak kendisine iş bulır.ak için İstanbula ge1miJ. Tab:i bura -
t;a paras ·z, aç kılmış. Tekrar köyüne <lönme'.: için çare arıycr -
du. 

Bu saf yurddaşın macerası, Sultah ~Ichmucla atfedilen hika. 
yeyi ha:a·lattı. Mahmut bir gün tebdili kıya; etle bir kö} lüye 
misafir olmuş. Köylü cna gayet leziz armutların :lan ikram et

miş. Iı.IIahmut ayrılırken : 

- Ağa demi§. gelecek sene bu armutlar. 1an fı;~:.nbtth bi 
sepet getir .. Hem §ehri görürsün, bir iki &Ün <le IJizde misafir 
kalırsm. 

Köylü sormu5: 

iliko bir r;.:yadan ayıl r gibi ba 
şmı kald rıp, Kara Halilin yüzu· 

ne baktı: 
- Te:1likeli mi?. 
- Ola~ilir.. B::lki 'korkarsın .. 

TlC.\fil ~l.\111\'ETTE Ol 
Kt'Çt'K tı.A:-;1.,\1\ 

nır ı1er11 :m. ikı ııerııc; 
llein'>ı !i;l, ıliirt defası ! 
ılcf:ısı ıou kuruştur. t ~ 

ş~ girişcmezsin.. ıt.in ,·ercnlerın bir ıfef• 
- Ben korku il:ı bir işten vaz· \:ttlır. Uôrl satırı ı:ce1:en '1,. 

~e;ecek adam değilim.. r.ızl.ı sıılırl:ırı 1.ıcş kurıışl 
:,:ııı ('tlilir. ' - Sonra belki de alr'.ma bir o 

IU:nıd kııponıı 
Yun oynamak gelir .. Eğer böy!ı.. 

l.:iirıık i/cin lurifesi 
tlüş:inürsen bil ki ben yalnız ka· irırlirilir. 

:ir,1 p::f nde koşan esirci değilim. \'nkıl lıC'm ıloAruılan ~; 
Bana hiyanet eden t:k ldmse ra- )a kenılı ıılare }erınde, 
:awa;nıştır. icabederse işimi bı::e ı..ını raılde-;ınıie \ '111'

11 

kır, intikarnrmı alırım. Adamlar·ı;· altında KE:\IALJmı>ll'l 
l!"ın Biirosu eli) le ilA• 

J:ı öyledirler. eder. ( Riircı1111n lelefoflıJ• 
lli'ko derin bir nefes ald ktar. 1 •ummmm••llllllll"jl'f1 

1 sonra: 
- Sizi nerede bulurum?. 
- Topkapıya gelir. orada J.!a1ımut ağa ~iye serarsın 1. 
Senesi gelmiş, fakat 'köylJ ı·nutmuş. Kansı: 
- Yahu demiş, hani sen İstanbula gidecektin?. 

Köylü hemen bir sepet armudu haz rlayarak İstanbul yolu. 
nu tutmuş ve Topkapıya gelerek Mahmut ağayı aram~a başla
.... 3 . ._,...,,.. ... ı~'"~"'~a.'3ı""ıı vnı ı~p a.u.1.1.ya.1.ct~ 5aıay K'dpıstnr gostermı~, 

k3ylü saraya doğru gi.derken ı;adişahın emrile f;Ürgüne gönderi. 

len mahkCımların arasına karışını§. ona da yörü demişler. Neden

sonra padiş1h, bir sepet armudu b'.r köylünün Mahmut Ağa di .• 
ye kendisini aramakta olduğunu duyun:a adamlarını koşturmu§ 
ve zavallı köylüyü kan ter, yara bere içiI'lde bulup gctirmiııler 

Hahmut, köylüyü hazineye götürüp iste.tliği kadar ı;ara alması -
na müsaa }e etmelerini emret-niış. Fa'.;:at köylü: 

- Hayır, demiş, ben bunların hiç birini i"t~mem. Bana yal. 
ruz bir ip, bir balta. ıı:r de kur'anı kerim veriniz .. 

Herkes hayretle sebebini s:;runca: 
- iple, demiş, karı~ı bojac:-ğım. Çün1~ü o l:::ı.ra bu sev;ıha 

ti hat?rlattı. Balta ile de armut ~ğacım kökünden keseceğ'm. 

Çünk;J. o olmarnydı bu iş ba~tma gelmezdi. 
- Ya Kur'anı Kerimi ne vrpacaksın?. 
- Onunla da bUtL:n t~n dıklanma yemin ettireceğim ki ço· 

cuklarına Mahmut adı vermesinler .. 

Vanlı 'köylü kar.deş, bu hikayeyi bilseydi, muhakkak ki ye. 
rind::n lmnılclamazdı. 

j - Arkada§. dedi. Senin nasıl 
bir aclam clcluğunu anladım. Yap 

İ mak istecliğ:n işleri de biliyorum. 
1 Benim }:ayatım dağ başında geça. 
~- ___..,,... ,_ 

yetine girmiş olduğuma bin dl"fa 
'"lİ§man oldum. Cünkü kanımı u
:,uşturdu. Korkak oldum. Senin 
gibi cesur bir ar~adaş bulmak be
nim i'.:in bulunmaz bir frrsatt ~. 
Yalnız benim de bir tekltfim var. 
istediğin işleri yaparız. Tehlikeli 

1 
de olsa kaçınmam .. Fakat esir kız
ları kalyona dol'.lur.;uğun vakit 

1 
bana ne verece~ini söylersin .. Pa-
:anı al rım. P~ .•Jen ayrılırım. Bel nim bildiğim, tanıdığım yerler, 
Jağlarıı:iır. Buraları bırakamam. 

Kara Halil: 
- istediğia bu olsun dedi. 

1 Buna prt demek bile de~mez. 
- O halde istediğin vakit işe 

girişebiliriz. 
- Şimdi ord'J doğru Tifüse gi. 

nuz? 
- Kaç kız bulursı~· 

yüz... , 
ilik o yerin :len fırla~; 
- Yüz, iki yüz ıı:ıil 

Taliye kadar nasıl giS' 

- Bunların hepsirÜ 
lliko. Cok kolay 

~ . 
Yalnız kızlan kaçırm' ı!K 

Harpte bu da pek .ıı 
ca!c Çünkü herkes 'lcof 
dir. 

11iko fazla sormadı. 
ra Halil, bu GürcU 

bütün şüphelerini ital~ 
tiyordu. Söylemiyece 
mi~ti. Hepsini söY1 

kin;ncdi: 
._ ____ _ _ 

1 

_____________________ , diyor. Oraya gireceğimiz gece ci 

lvan hayretle söylendi: 

KaramazOf Kardeşler 
sal kalırsam. Amerika.:ia olııan bile ge
lip seninle kcnıtşmağ:ı. can atacağım. 
Hadi artık manastıra koş. Stareçin ö
lüyor. Eğer vaktinde yeti~emezaen, ae
ni alıkoyduğum için Nna gücenecek
ıin. Hadi Allahaısmarlachlc, öp beni de 
ayrılalım. 

ka sahipleri birbideriylc konu§madan 
ayrılamazlar. 

tvan titredi ve: 
- Ceri sefil 1 Geri! .. Seninle benim 

aramda naıtl bir yakınlık olabilir ki, 
bana ıokulmağa kalkışıyorsun. 

- Çcrmançiya::la ne işim .,,s 
S:ner.liyakov, buna hiç .. el; 

vermiyormuş gibi gelişi gu• 
vırla: 

- Fiyodor Pavloviç, ne '{S"/;, 
sicz oraya gitmeniz için yal 0~ 

Dedi. Ama yine halinde ç 
söyleyen bir ecJa seziliyordı.lo f, 

Kızgmlıkla zerafeti unut•~~ 
- Canım ne dem:!k istiY0 

Yazan: Dostoyevski 
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- Karıımazof kuvveti! 
- Du kuvvet, ruhu çirkefe atar de-

ğil mi? 
- Bcr.<i öyledir ama, belki cJe otu

zuna kadar ben bu kuvveti yenecek se· 

b~plere kavu~urum. 

- Kafan.da bu fikirler varken nasıl 

kurtulabilirsin? 
- Yeni karamazofluğum sayesinde .. 
- Yani tekrar her şeyin mübah ol-

duğu keyfiyetine geliyorsun, değil m~? 
tvan ka1larrnr çattı ve mtithiş suret

te ta':'ardı: 
-Ah ... Demek sen de dün Miyosovu 

c kadar kızdıran ve Dimitriyi tekrarla· 
mağa ~evkei!en bu söze mim k~ydun 
h1! ... Peki öyle ise evet her ~ey mübah 
ttr. Sözümden .dönecek değilim. 

Aliyoşa ona baktı ve sustu. 
ivan devam etti: 
- Gitnıeğe karar verdiğim guııan 

arifesinde, dünyada senden baş'ka hiç
bir sevgilim yoktu Aliyoşa. Fakat gö
rüyorum ki, aziz papasım senin de kal 

• e her 

şeyi mübah demesem, sen ~eni inkar e
deceksin. 

Aliyoıa, ona yaklaJtı ve usulca .du
daklarından öptü, 

- Bu öp:işü, sen benim şiirimden 

çaldın Aliyoşa. Hadi artık ik~miz için 
de gitmek zamant geldi. 

KalktıJar. Merdivenlerden inerler

ken tvan karde~ini dur.durdu: 
- Dinle Aliyoşa, dedi. Eğer ruhum· 

da bir muhabbet ''ığı kalırsa, bu senin 
sayende olacak. Yaşamağa katlanmak
lığım, hatta hayatı sevebilmekliğim i
çin senin bu dünyada var olduğunu dil 
şünme'k yetecek. Memnun musun kar
deşim? .. Eğer istersen beni~ bu sözle· 
rimi bir ilanıaşk gibi kabul et. Şim:li 
hadi yclcu kısmı yolda gerek diyelim 
ve ayrtlalım. Ama, şunu da unutma, ki 
eğer ben yarın hareket edemez de tek
rar kar~ılaşırsak, bugünkü konuşmala
rımıza dair aramızda tek kelime geçmi 
yecek. Dimitriye gelince, ondan bana 
hlç bahsetmemeni bilhassa rica ederim. 

E"'er otuz yaşrma varıncaya kadar 

f van arkasına bakmadan yürüdü. Bu 
ıabah Dimitri de öyle yapmış. dönme
.den gitmişti. Bu benzerlik Aliyo,anın 

kalbini sıktı. Aliyoşa biraz daha oldu
ğu yerde durarak İvanın gidişine bak
tı. O zaman gördü, ki kardeşi biraz se· 
kerek yürüyor ve sağ -:muzu. solun
dan daha dül}tiktür. İhtiyara:ız -bir su
rette: 

- ivan, tvan. zavallı kardetim stni 
bir daha acaba ne vakit görecetim. 

Diye mrr ldanıyordu. 
tutmuştu. :tvc:n, buna sinirleniyor. se
bep arayor. fakat bulamıyordu. Niha
yet son glinlerde bazı şeyler sezer gibi 
oluyordu. ivan ona hiç bakmadan geç
mek istedi. Fakat Sn:ıerdiyakov ayağa 
kalkmış, hususi görüımek iıtiyen bir 

tavır talnnm·ştı. 

ivan uşağın gözlerine bakınca dur· 
du. Sonra geçip gitmek karan verdiii 
halde bu duruıuna kızdı. Bu harema
ğası suratlı, saçları tepesinde ~ahlanan 
mahluk, ıol gözü scyirerek ona bakı

y or ve aanlci : 
- Yok, yok, diyordu; bizim gihi ze 

Diye bağırmak istedi. 
Fakat bu isteğe rağmen kendi de r:\· 

şarak şunları söyledi: 
- Babam hala uyuyor nıu? 
Sonra tutu, smıyı: o•urdu. İçinde 

korku}'a benzer bir şey doğmu~tu. 

Smerdiyakov ayakta, kolları kal!:alart 
ilstüne kavuımuş duruy~r. ona emni
yet ve hatta biraz da hiddetle bakıyor· 

du. 
Smerdivakov ~.-c-le etmeye lüzum 

görmeden= 
- Evet h1ta istirahat ediyorlar. De· 

di, ama i~inden de ''Bana ilk evvela o 
hitap etti, diye .düşünmüıtü.,. 

Biraz sustuktan sonra, gözleri zara

fetle inik: 
- Bir şeyr" şaşıyorum. 
Dedi. fvan, kızdı. Fakat ayni zaman

da ne pahasına olursa clsun anlamak 
istediği için ıert bir sesl:!: 

- Neye ıaşıyorsunuz:? 

Diye ıordu. Smerdiyakov l:übali bir 

gülümseyişle cevap vcrdl: 
- Çermartçiyaya nic'n r,itmcdlniz. 
A'11a s:::l gözü ile <le: ''Cğer sen. u

yanık isen, bu gü1 · ·: : n n . .ln:ı .. ıaı ;:nlcr

sın !,, diyor gibiydi. 

söyle! 
\ 

Diye bağ rdı. f'1 
Smerdiyakov, t-:·plandı, • 

a-ülüşlc: al ,I 
- Ciddi bir şey değil. 1 

ye söyled'.m. ~ 

Cevabını verdi. Araya ~:~ 
•5teP" 

karıgınca tvan kalkmak ı tı'd 
gitmek, bu uşak parcrasın' 
dirmc'c gerekti. Taı:n 1'J 
Smcr.ı:liyakov içini çekti ..,e: . .,,t 

- Ben, korkun; bir "'
11 

van Fiyodoroviç ... 

Diye ba~ladt. •ıJ'i'I 
- Babanızla 1cardeşı '14' f;'1 

çıdl rmışa benziyorlar .... US' f.w 
n·: şi:ndi kalkacak .,e bilt il' .,
c: yansına, belki de sabS 

na: ~? 

- Ni'"İn gelmedi a~~ıt' 
n;; e soracak. Bu k t)d') 

( ı1€t'a"'' 
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1!rf ltet~t :P&§a on seneden • yapılırdı. Yahut tebeadan olan 
Rum ve Enneni sarraflara müra. 

.Gir Sivri Akıllının Maceraları: 

bit bı~terenin nasihatları 
Ofd almak üzere Os. 

uaunu ve mali'-·esini 
etın· ,, 

~l§ti. Rus orduları 
li \>e geçtikten sonra da 
f.the~ad.olu hudutlarında 

caat olunurdu. 
Fakat bir zaman geldi ki sa. 

rayın israfları karşısında bu tUr. 
lU mahdut istikrazlarla maliye. 
nin ihtiyacuu karşılamak imkan. 
sız hale geldi. O vakit Kavaini 

Faydalı bilgiler: 

Ez her •• 
camıı 

( Raavove Tiyatro 1 
lk._v:~t Yapmıştı. Artık 

"<ı.l1 geri dönemez hale 
Ankara radyosu 

Nakdiye denilen kağıt para çı. . . .. . .. 
karmak usulilne başvuruldu. Bir kaç gün evvel a3ans haber., ve bliyuk ~ır varlı~ gostermf§tir. SAl.I • 31-1-939 . t:;: ~~Ynarca ve Edirne 

ıı0~ l'iııin lağvı suretile Vi. 

• leri sonrndan tekzip edılmckle be· ralcbcler ıcap ettikçe halka ön 12,30 program, 12,3~ Tilrk milılAI, 
~ Fakat az zaman so~~ .?u k~ ı raber Mısır kralı birinci Faruğun ayak olarak nlima~şler yapmak Pi. 13 Memleket saat ayarı, ajnns, 
::;ıt para çıkarmak usulunun suı. Ezhcr camiinde halüe ilfuı edil. için içtima merkezı olarak Ezber meteoroloji haberleri, 13,10,14 Mü· 
istimali yüzünden devletin mnli 1 i olduğunu bildirdiler.. camımı seçmektedir. Nitekim zlk (operetler • Pi.) 18,30 Program 
itibarı bütün biltUn sarsıld!. ~te m B§ u mu··nasebetle Ezber camii J{rnl Faruk ta Ezber camiinde 18,35 Müzik (11onı • Pi.) 19 Konu~-

hıııık nun tadilini, ancak hı. 
~ethebi himayesinde 'e Padişahın Kaynar. 

'tdık e ınuabedeleri ahka
l~.kalacağx tarzında ıs. 

- ma CTilrklye postası), l J,15 Turk 
Kınm muharebesi ~gla?.ıgı za • hakkında kısa malumat venneği halife ilan olunmak istenmiştir. ınuzill, (Faıul heyell: Şatıarabnn 
man Osmanlı devletı böyle bil. f d lı buluyoruz: fa lı), 20 Ajans, meleorolvJI haberle· 
yük bir mali sıkıntı içinde bulu. a~er camii Kahirede bugün • • rf, ziraat borsası, (fiyat), 20,15 Tilrk ~- l. 

"Ckllfi . 
,.. ıse Ruslar kabul e. 

. 'llUı 
nuyordu. de büyük bir chemiyeti haiz olan Fransada Gızlı Radyo muzııı, Okuyanlar: Semahat Oıden· 

t t J ~es, Mahmut Karındaf, Çalanlar: V~ 
Bu vaziyet karşısında Re§it eski bir camidir. Ayrıca bir de ı 8 asyon an l'ihe, Rcşııı Erer, c" del Kozan, 1 -"e 13tuı_. ilzerinc Rusl:ınn 

,,...~........ Ugdana teca vüzlcri 

h "~z!yette görülerek 
Pa~a. harbin mucip olacağı fev. I medresesi vardır. . Fransa da gizli bir radyo iıtas- Altuni ıade ra t cedit peşrevi, 2 -
kalade masrafları karşılamak U. Fatimilcr Mısırı ~p ;e Kahı- yonunun çalıımakta olfü·~.ı haber nenk Fersan ·Mahur şarkı: Bir neşe 
zere bir harici istikraz akdini re şehrini inşa. ettıklerı zaman verilmektedir. Paris Gazeteleri- yarat, 3 - Girlflzen Asım • Suzlntık ~ arp ılanına karar veril. 

\re 13u"'a tabu . g an memleketle. 
· d k" b' 1 mandan ~arkı, Çaldırıp çalgı),, 4 - Griftzen 

dilşündil. Bu istikrazm Parıs Cehver ismin e ı ır ;cu nin yaı.dığma göre, bu radyo Nlı· Asım • Kürdili hicazkı\r şarkı, Göy· 
Yesı talebi ile Rusya 

~lttukutnandanına gönderi • 
bankerlerinden yapılması mUna • bu camii yaptırmı§tı. C97l) . tedir ve Kcrsikalı olduğunu ıöy- nümü başka, !i - Griflzen Asım 1'ak· 
sip görlildil. Bir gUn Babı~lide Cami Muhammedin kızı Fatı- liyen spikeri Fransa aleyhinde pro sim li - Griftzen Aııım • (ıullzar şor
toplanan heyeti vilkelida bu me. metUzzelıra namına. yaptırı~ paganda yapmaktadır. kı: Gfülerlmden gitmiyor. 7 - Grırı tihıp ~hinden itibaren 

llıadı"' llıuddetle tahliye işi 
ta ~ . t.akdirde hasmane 

sele de konuşuluyordu. olduğu için adına Ezber denmış, Diğer taraftan, geçen giin de zen A!ıım • Hüseyni şarkı: Mehtap 
· · d k" bir maksureye de dalgın dalgın 8 - S. Pınar • Kürdili 

~ergil'işılrneı:: serdarı Ek. 
Fransadan fstikraı akdine e. ayrıca ı~ın . e 1 

. • • E h akıam saat sekiz buçukla dokuz ~:ırkı: Ellerıne kimler ynkdı kına, 9 
sas itibarile karar verildikten Fatma ısmı verılmış~ıdrd. t şz··ı~r arasında kııa dalga 30 metrede - Rakım • Kürdili şarkı: Demedim tıa.~aya bildirildi. 

*** Yak 

.. evve·~ uzun mu c u ı. • bi • . v sonra Hariciye Nazın Reeit Pa. camu ~ Fransızlar yıne aleyhte r propa- hiç ona klm!.dn, 10 - Kemençecı a· 
cıa Sadrazam Mustafa Naili Pa • ğin .k. aynagı .~lmu.ştur.bU '"tmilş.. l g:ında neıriyatı ititmiılerair. Bun sıl. KUrdill hkazkAr saz semabl, 21: 

etrn arşı harb halinin ta. 
'1t Pata esl üzerine devletçe 

!i ş 1 ıı daıma yu •ı ı k t ııt a)·arı 21 •. Konu•m:ı cıaya hitap ederek dedi ki: 11 er cam . _
1 

Azi mie da bilhassa şöyle denilmektedir: ·• em e e 5 
' " 

,.. terdir. Müezzın og u z ca hukuk ilmi ya}ma kurumu, 21,15: 

oıuy ıneselesi meydana - Bu istikraz meselesi mühim 
~du. Esasen AbdUL dir. Bundan evvel senaklrmızın 
ı bir dde Para ihtiyacı bel. sadaretim sırasında bir malt 

---···det~ e:·ıet meselesi ola. muameleye teşebbüs edilmişti. İs 
~ aa:ıp geliyordu. Bir tanbul bankasının evvelce devlet 
llı~tat ıı! in§ası gibi eski. hazinesine ikraz ettiği müteaddit 

: ayan bir takım ye avansları tesviye etmek Ur.ere eL 
~t>. apıları açılmıotı. Di. dseşşeeismebetbi.lt emİytl Zli\ee 
ı::.~ ~ym dahllt ma. IJ bef mJlyon franktan ibaret bir 

~-:-eratİ!ı. cıı ı.ıu19\.1 • .uu. .::ıu.. 1::11.1n1a... a.nar..n;o ..... ~-ı..~ l;, ...,\. ;ı...-,1 

lYe b .artması ytlzUnden olmuştu. Bu baptaki .mukavele. 
llıinesı darlığa dtış_ name Parlste Detoma ve ,Urekl. 

'ıtttnı sı ve Bete bankaları ile Londra. 
naı~da hazine. darlığa da Devo ve §Urekbı nammdakl 

huıda acı \re Kamanto gi. bankadan mürekkep bir heyet 
~ebl ~heleri bulunan tarafından imzalanmtttJ. 

bankerden istikrru; (Devamt oor) 

il! 1 , ~lıJt b. . -=·:-:m·::•m:·-:--.:cw "!!" 

ılgıleri: --
t. Zatülcenp ve tedavisi 
~;!1:~t1 hazan akciğer kanseri ve frcn&isi cibi bazı ak. 
,::"111 içind ar~na karıpbildiği gibi bazan da civarmdaki ve. 
~ ~zını elcı haatalıklardan da ileri ıelebilir. Burada merl 

) 'ttlıltt.r boruau kanseri gibi bazı civar haatalı'ldarla karın 
' tttı Z•tiiıc ın~ olan (apandisit, böbrek çevresi iltihabı, ur 

0~tiz enbı Yaptıktan gösterilebilir. Bazan da satWcen· 
ile U11e ~a Ye rcmatiz.manın da zatUlcenp yapabileceli dil. 

lttrııtıe ıbu dil§ünce göğüsteki sancı dolayııile romatis· 

il dt rorn:ıfından ileri gelmiıtir. tıte bu ıebep~e~r ki 
llıııtll iç· tna ve mide ağnlarile karııtırıldıiı vakidır. 

h 2-tijı ın romatizma ve mideden ileri ıelen buı afnları 
C\l Cezıbe 

bir darlllacer.e iIAve etmiştir. Ha-1 ''Franıılar başlı başına bir ırk E<ıham, tahvilli, kambiyo-nulmd bor-

li
fe ElmUstansır ve Hafızüddi- teşkil etmezler. Bugün Frannada sası, (llyat), 21,30 Müzik trad)o or-

' 1er ke!!lrası şef: Praetorlus (, l - J, Ha· 
nullah ta camide bir çok ilave Fransız yoktur ... ,. yon • Sefonl re MaJlir, Nr. 31, 1765 
yapmışladır. j fransa hilktlmeti bu gizli istas· yazılmış a) Allegro, b) Adıglo, c) 

Sünni olan Eyubtlerin Mısırı yonları aramaktadır. Menuetto • Trio, ç) Final, Moderato 
zaptetınesile Ezher camii ehem - molto, Rlcbard sırauas, Sllit ıi be-
miyetten düşmüş, hatta. Salahat- mol majör 13 nefesli aazlar için, op. 

h tbe Paria, Çölanek 4, a)Preelild b) Romans, c) Gavot, 
tinin bir emrile bu camide u ç) Entrodük'lyon ve füg, 22,20 MQzik 
okun~ası da menolunmuştu. Tehlikesinde mi? (ekamn sololar pl.), 22,30 tüzik (kü 

Mısırın Mc:ı~ıl~k "I'U-ıklc:~\ tunı.... Paris.te yeni yeraltı tiren hat· (ilk orkestra· tef: Necip Atkın), l -
flbdan ele geçırilmeai Uzerme E7- 1 1 kt 1 . ..,._..; 

1 
'--t- J Straaaa - Dtnamlden • urarensia ,. _ an açı ma a DUJ ....... ıen eunu • 

her cam fi yeni den ragbet gorme- • Hb), ı - Humpbalrea • PJerronun 
e lamı ve Melik Mayrils ca.. ı altmda kifı derecede tünel hattı, uda (ll&Jfn arrenad), J - Hanı 

f baş ş k h tbe k ıu yolu vardır. Yeni açılacak tünel May. Sana aon defa olarak aenl ıev· 
mle illveler ~apara i ~ (l~~~ ı lerle §ebrin altı delik deıilıc edilıniJ dlllml 16ylO)·orum (vals - boston), 
masına da izın verm ş · olacak... 4 - Johann Slrauss - Glbel ilkbahar, 

İşte bu tarihten i~ibaren Ez- Bunu dü§i.!nen Parislileri bir (vals), 5 - Slede • Jlkbahnr melodiıl, 
her camii bir darUlfUnun mahl. d" 1 8 - Futlk • Hlllyı, 7 - Bonchlelli • 

etini almıştır. en ışe a ıyor: La Gloconda (operasından saatlerin 
Y Toprak bu 'uretle oyulunca il· dansı), 23,15 Müzik (cazbant), 23,45· 

Cami 1302 eenealnde bir r.elze. kın §ehir çö'kmeain? 24 Son ajans haberleri ve yarınki 
le neticesinde harap olmuş ve E-1 Hakikaten, ilk önce bu tehlike proıram, 
mir Salar tarafından yeni ba,§tan akla geliyor. Fakat, fikrini aorduk Ankara radyosuuun 
yaptırılmıştı. . . . 1 ları bir mühendis bu buıusta di- yar1nki programı 

1324 te Kahire muhtesıbı, Sı. k". 
. . t" yer ı. 

lrtll Mehmet camii genışletmış ı.

1 
CAftŞ.~MBA· ı - ı 930 

d Emir Akboğa mede. - Bilakis 1 Şehrin altı 'kuılıp 12,30 prosrım, 12,llS Tilrk mllzlll, 
1339 da ~tı Bu ,ekilde bir tüneller a~ıldıkça zemin kuvvet· Pi. J3 memleket saat •>·arı, dans, 
selerl yap 1~· Ezber camifn· lenmiş oluyor. Eier ıehrin çök· meleoroloJI haberleri, 13,10.14 mOzik 
irfan yuvası O . • li t k ld (Riyaseti cumhur bandosu • ıef: 1h· 

Eöe enceli köşe : 

deki faaliuet Napolyonun Mısır ~ek ıbtıma vana,_ op.ra o u-
~ _ - san Kıincer), 1 - Fransıı von Blon • 

baıkmı neticesinde felce uğra - gu zaman vardır. Halbu~ı, töne~lcr Dostluk bayra~ı Cmal'f), 2 - Cham· 
1 kazılarak bu toprak çımento ıle, be • Endülüs ha\•aları, 3 - Herolcl 

mıatı. . . d h wl 
Nihayet, evvel! Mehmet Ali demırle beslenmı§, a a sag am- Znmpa konıık operasının Q,·erliirll, 

H . · l · h" 1 oluyor E. Kalman • Da)·:ıder operetinden 
Paıanın sonra da ıdı~ crın .. ı~ _a_ş_m_ıı ____ .. _· --------------------
metlle cami yeniden bır darulfu-
n.un vaziyetine sokulmu§tU. 

potpuri, 5 - llııllm • Turk ent6l'nez· 
zosu, 18,30 program, 11.35 mUzık: 
( dnns pi.) lO l\onu~rno, l 9,15 Türk 
m!lzl~i, (ıncc oz he>etı • Koracnar 
faslı), 20 Ajan~, meteoroloji haberle
ri, ziraat bor ası, (fı~al), 20,15 Türk 
müı.lğı, O!..u)nnl ır: Nura Halil Poy
raz, Hndife }\e~dik, Çnlıınlnr: \'eclhe, 
Reşat, Hchk, Fer'ian, fahıre Fersan, 
ı - Brnlı H an nltn, • ra~t peşrevi, 
2 - Dede • rno;t karnev, 3 - Dede 
rast makamınd n muntehnp şarkılar, 
4 - Benli Hn,nn aAn • R:ıı.t saz sema• 
isi, 5 - Refik Fersnn • Tanbur takıl• 
mi, 6 - Sal hnddın Pınar • Akşam, 
7 - Sal lıaclrlın Pınar Ne gelen nr 
ne haber, 8 - Mu tara • 'afız • Cmld· 
siz birse' ı~ıc, 21 Memleket saat aya• 
rı, 21 konuşma (mizah saati), 21,20 
esham, tnhvıllU, kambi)o .. nukud 
borsası (rirat,) 21,SO Temsil - Kn,·a· 
lera Rt• likana, Yazanlar G. Taroioni· 
Toıetti 'e G. Menaseı, Turkte S. Mo
raz, Temsil c-;nasında radyonun o~ 
kestrası, "Ma cngni.,nln opera ınd:ın 
p:ırç:ılnr tnlncnktır. 22, müzik (küçilk 
orkestra • şef: Nceıp Aşkın, ı - De
libeş • J.nkme operasından potpuri, 
2 - Tcchaikouk) • Haıln şarkı O· 
pus. 40 N. 2. 3 - Himsk - Kerskev 4 

Sadkc operasıoclnn düğun şarkı ı, 4 
- Orrenlınch • Musettc (17 inci asır 
dnn!I ha,•ıılnrı,l 5 - Nevin • Nnrciı· 
:ms (entcrmczo), 6 - Tosti • ideal 
(melodi), 7 - Lecoop • Madam An· 
sonun kızı operasından tıotpurl. 23, 
müzik (cazlııınl), 23,45.24 soa lı,ıılıer
ler ve yarınki progrnm, 

PERŞRMDE - 2·2·939 
l2,30 program, 12,3:-ı Türk müzl• 

Ai, Pl. ıs memleket snnl ayarı,, ajanı 
meteoroloji haberleri, 13,10.14 müıik 
(ha[if program~ pl.), 18,30 program. 
18,35 mfiıık (KondsrlQ - pi)., f\onuf 
ma (ziraat saati), 19,15 Türk müzlli, 
(fasıl heyeti • Nehavent faslı), 20 
Ajans, meteorololi haberleri, ılraat 
borsası (fiyat) 20,15 Türk müılli, 
Okuyan - Sadi Hoşses, Çalanlar • 
Cevdet Çağlnr, Cevdet Kozan, R. Fer 
son, Kemal NI) az! Seyhun, ı - Salim 
bey - muhayyer petrevl, 2 - Akif 
bey· muhayyer şarkı - Deva yokmu. 
S - Dede ef. - GUliıar ışarkı • Reha 
buldum. 4 - Aışık Mustafa • Neva 
farkı • Sefa geldin efendim sen, 5 -
Ce\'dct Ç:ı~ln • Yh•ola tnkslml, 8 -
Ali efendi • SegAh prkı ·Dil harabı 
aşkınım, 7 - Mehmet Eşref efendi • 
Suzin6k ışarkı - Gfınden güne, 8 -
Mehmet ı-:şref efendi • SuzlnAk farkı 
• Kuzucağıın, 9 - Sadi Yaver Ata· 
rnan • \'urt haavlnn, 2J Memleket sa~ 
•t ayarı, 21, konuşma, 21,15 eıham, 
ınhvilAt, kambiyo • nukud borsası 
((iyat), 21,30 mıiuk KOcük orkestra 
• tef: Necip Aşkın, Çala programı, 
Johann SlraU'ISU dinlerken, Bll>'Ük: 
müıikJI fnntczl, 22,30 mOzlk (arya • 
Jıır • Pi.) 22,46 müzik (cazbant), 23, 
45.2.& Son nJnnı haberleri n yarınki 
program, 

~ •taı%1\ atfetmemeli, tetkik ettirmelidir. 

l't tdCl\ devamını takip eden hekim Jllıumuna ıöre kalbi 

'°tti h'-t~n;ancıyı kesen, harareti dUtilren illçlar vermcklt 

~er camlinde bugün okuyan 
talebe yine eskisi gibi bUtiln 1s.. 
lfun aleminden gelmektedir. 

Bir isim, kumaşların yapıldıktan son- • 
ra iç;ne do~enen. 3 - Meşhur bir ALEMDAR SiNEMASI 

1 
1tıı di n. etrafında bulunanlar ve hastaya bakınlann 

'ti relctıfe ö • d 
~- .. ~ıid· g re hareket etmeleri ve tedavıye rar ı.n 

Her memleket talebesi ayrı 
rivakla.rda otururlar ve camie aft 
vakıflardan yapılan yardımla gc. 

ti tilıctn ır. 
ti " P hazan ku . çinirler. 
~ e hıaı. ru olınakla beraber hastalığın hafıf sey. Ezber camiinde kelB.m. lisan 

"'hi l'azrn11~~n ~atalığı .ayakta geçirebildiğini dUnkU ya. fıkıh. hadis, mantık ve heyet O• 

4 1-1-f-f-t-

1~:.....+-+-_, 
3 ~-t-t--

ıt, rtı lltibetl • Boyle hafü dahi olaa hasta ~ittikçe zayıflar ırutuıur .. Grap ilimlerine fazla 
bftt ile olu erle karııtaıabilir. rag-bet olunmazdı. 7 IL..1-t-+-t-

tti taa ola h . . . d 8 .... 1-1-t-t-'dl~ aıtllakq u.n ernen istırahate geçmelı ve ıcap e en Hidiv tsma.il Paşa. zamanında 9 ~--:t'rtıeıt Pek geçık~emelidir. Bu hastalığı böyle 'kolayca cami uhdesine verilml§ olan şeyh •O~ı--ıı..t-
aı..ti~ll.tıı (lS) adz nasıp olur. 1 b' U. ~ MehmedülabbM isminde ır m 
~ ~ temin et~e~ed.e .gcniı v havadar bir odada ~taku nevver ders programlarını ıslah 

. ltt,~talı~ın ç be ' ıyı oluncaya kadar yataktan ç.t rma. etmek istemit i~ de muvaffak o. SOi.DAN SAGA: 
) n ha a uk geçmesine en kuvvetli yardımcılardan-

1 
aml§tl. Esasen buraya devam ı - Şehrimizde en cok bulunan et 

~~tıdalar v:~ct. der~cesine göre (hafif, muıaddt ve mu. e~~n talebeler günden güne azal· yiyen slvnh kuş, bir dyanın aynaya 
la)ı :eli, Yorıua eli, Uzun sUren bu haaulık esnasında haata· ,·e:-1·a parlak bir şeye ,·uru,unun mey. 
~ 'it t lUıte t tnalı, zayıf diltilrmemelidlr. Bu hastalıktan maktadır. cak dana getirdlll hal. 2 - Sarkın bü>ilk 
.\ tcllıd 0 Plana Ju BugUn eski mevcudun ann ve meşhur bir dajı, bQyük (baba nıa· 

ltt en Yika n ve •ıkıntı ve.mlyen ıular haıtayı e e, yUzde •-'rmisl kadar talebe var. na!lınıı). 3 - CıAırma (ba~ırma), 1-
~r •e tıcf Ye eder. J• 1 E , ten ea -darı ğı dır. Bundan altını§ sene evve ı. yiliAe ka,'Uşturmn. 4 - Af ummak-

bo1 tiirdiyot 
1 
•• fazla ise 1Btu11 (hardal llpası, kuru I her camiine devam eden talebe ıan, bir nota. 5 - Acım. 6 - Alman. 

~~tzııa Ctda temi bırı~niç pansırnanı) tatbikatı yapmalı, bol 1 mikdart 10780 idi. Camideki ted· ea evet, bir ad. 1 - Orduun mürek· 
U .. , ite ı.._tltalıdır Bn edılınelidir. Bu arada bllha11a tebdilhava· 1 . t d 1 t ricalinden biri ve bu. krp oldul;u rn !.:ütük rfitbell r.letnın
ı~; b~!larıar: """ae~nd·kiınseler iyi olduldannı zannederek he. j gUnr~!akU erveketo··r ••azifesini yapan J:ırı, :ıllın Cfransııca). 8 - Askerin 

1...:.. ' ... h ~ ı 1 • her gün ) aptıgı toplu i~, yayın arka· 
·~ "- "'talığın her ınerarla.rını kendileri kazmıt olu_r ~r: Şeyhülam tarafmd:ın idare olu. doşı. 9 - nır nevi tallı ~u balı~ı. 

&ı~a'- k . ne §ekılde olursa olsun veremle ılgılı urd birler (hesoptn) ıo - Sanal ({ran-
~ lif ıdir n u. . ' , 

• Ezber camiinin bütçesı on beş sızr:ı ve öz Hirkce), m:ıhçup ol.. 
Dr. Necaettin Atasagun D bin İngiliz lirası tutma'ttn.dır. YUKARIDAN AŞAGI: 

-.ııı~--llllllllııa:ıı:ma:n••••m•rm••••.J!!j Son zamanlarda Ezber camli l ı - K~feslerde beslenen bir nevi 
u•m• milli cereyanlara ön ayak olmuş 1 z:ırır ve oten kuş, f:lrl ~dalı. 2 -

ada, su hayvanlarından en aplah. 4 - (/ki Film) 
Tartı l>lçUıUnOn vahidi kıyaılli, mer. 
haba, fi-Takdir için kullanılan bir 1-Markopolonun 
kelime. &-Arka$ın• tepe '"' ~cryun· Müthiı maceraları. 
en harp gemilerimizden blrlnın adı •• h d• l • 
olur. 7 - üstüne birçok §eyler ko- 2-.Dunya ava ıa en 
nan tahta kerevit (duvarlarda ve) a b N iki. 
dolaplardı olur), ııOvarJnln adını ver- ~lılillıl W"'V',,.,..,..~ - ------diren hay,·an. 8 - Kalmaktan tmrl 
hazır, bir nota, hayvan sürerken 
> ürümeyenlerl için kullanılan bir 
ncdal toblr. 9 - Başın bir (h) ko
yunca bitmi' olur, öz türkçe tansı 
demektir (Ok,.anos kelimesinin lilrk
çedeki aJh). ıo - Deniz kanarlnrı. 

SOLDAN SAGA: 

OUnkU bilmecemizin 
halledilmiş şekli 

ı - Karakıs, Ua. 2 - Un, Din, aşan. 
3 - Zarar, atkı. 4 - Elmas, Ena. 5 -
Seis, um, 6 - Nls, un, bar. 7 - A. 
tıl, mera. 8 - Humma, ebe, ıın. 9 -
J\I, titiz. 10 - Grıım, retah. 11 - ~fa, 

Jt:ıcı, Ata. 
YUKAJHDAN AŞAGI: 

ŞEHiR TiYATROSU 
31·1 • OS9 Solı akışamı 
20.30 ve J, 2, S. Subat 

gündüzleri 15.30, 
Geceleri 20.30 da 

Tcpcl aşı Dram Kısmı: HAYDUTLAR 
Komedi Kısmı: or.LUMUZ 

HALK OUERETİ 
Bugnn Matine 18 da 

Aksam D da 
RAHMET EFENDt 

Operel 3 P. 1 tablo •• 

Yeni neşriyat: 

Dünya Ağlayor 
t - Kuzguncuk. 2 - Ana, riga. 

3 _ l\essam. 4 _ Adale, talan. 5 _ Atatürkiln olumü elratında dıQnya 
Kırmızı, fm:ı. 6 _ Jn, :ısalct. 7 _ A~. mııtlıuntında )nıılmı~ yaııı.ı;ı bir •· 
bina. 8 _ Al, ınrıe. 9 _ lş\:embc, fo. r la top~:ı) :ın bu. c~rr lılr kıl:ıp ha. 
ıu _ L:ıiıı, Arıır:ıt. 11 ,_ .Aıı, D)ıı;ın, ı linde inlış:ır etınıştır. Okuyucul:ırı-
lıa. mua t:ıvslye ederiz. 



1 - V AXlT 31 OONCIJCAJIUN 1939 

Sıhhi ve içtimai bahisler: Sinema: 
- 1-1 --2-2 2-1 - -

Çocuğunuz mu Kimsenin aklıyatmamakla beraber 

l k 
? Yıldızlar arala-

o ha~e :~~ikka; ediniz rında bir kulüp 
kurdu 

Geçen cumartesi gecesi Pa· kilde döşenmeli imiş .. Fransayı 
rlste yeni bir teşekkUlün resmi ziyarete gelen ecnebi yıldızlar 

küşadı yapıldı. tle çalışmayan Fransız artlstle
Btrçok davetlller ve gazeteci- rl bu otele misafir olunmalı i

lerin iştirakiyle bUyUk bir ziya- mlş .• 
fet tertip edildi ve yeni teşekkU. Zenginliği tatmış olan Mart 
le "Yıldızlar klUbU" ismi ve- Bell klUbUn de biraz Itıkı olma
rlldl. sını istemektedir. Halbuki klU

Bu klUp kadın, erkek birçok btın bugUn için bütün serveti l
Fransız sinema ve tiyatro yıl- zalarını teşkil eden güzel yıl

dızlarını çatısı altında toplamak dızlardır. 
tadır. Bunların arasında çok l· Llzet Lanven vaziyetten fev
yl tanıdığımız Madlen Karol, kallde memnun görUlmektedir. 
Fransuvaz Roeay, Annl Vernay, BllhaBBa sahne ile uğraşan mes. 
gibi daha birçok tanıdıfımız yıl- lekdaşların biri birleriyle tema- · 
dızlar vardır. Küşat resmi çok sını temin edecek olan klUbUn lorJ Ban ro~ bflyük bir muva/faktyet göster«I 
parlak olmuş ve davetliler ne- faydalı olacağı kanaatindedir. Bibiı Şmita yeni ha.zırlandığı filmde 

şell bir gece geçirmişlerdir. - DtışUnUn, diyor, Mlşel p 1 l G 
Son blrlı:ac aene içinde dof;u- runun dişleri, peynir gibi mu· Bundan llı:I ay evveline kadar Morcanın, artistler arasmda bir O e Odd ard 8D latJ f Or 1 

mu kolaylaştıracak birçok llmt kavemetslz idi. Dişlerin Ust kıs- bu klUbUn kurulabllecetlne kim tek dostu vardır, o da benim.. ''Sar 'o Jan n eg 
muvaffakıyetler elde edildi. Ye- mrnı bir bıtakla kesip ayırabl- ıenln aklı yatmayordu. Beyaz Artık dalma beraber bulunma- ı ~ U j 
nl usul ve tedavllere göre, do- Uyordunuz. Ve bittabi böyle diş. perde 'J'lldızları ayni çatı altına mız mümkün olacak .. Jean Re-
tum tehlikeleri hayll lzale edil- lerln işe raramayacağı muhak- toplayarak bir dostluk havası nuvar da ayni şekilde memnu- ld ? mlştlr. kaktı. yaratmanın gUltınç bir teşebbüs niyetini izhar ederek: a JJ r l ım e , , 

MUtehassıılar, doğumun se-ı Bunun sebebini, çocutun do- olduğunu, çUnkU hakikatte al- - Çok şUkUr, nihayet blrlbl- '.::I 
]lmetle husule gelebllmea• için ıumundan evvelki zamanlarda nema yıldızlarının dalma rakip rımıze rastlamak lmklnını bu- Artist "kocası •• ndan ayrılıp ka 
ellerinden geleni yapıyorlar. Fa aramalıdır. Annesinin kendisi- ve dUşman olduklarını söyleyor· lablleceğlz. 
kat anneler de, ilmin bu mesai· n1 besleyiş tarzında aramalıdır. lardı. Demiştir. aileye iltihak ettı· ... 
sine yardım ediyorlar mı aca- Çocuk doğurmadan evvel an- Halbuki birçok yıldızlar ara- Fransız yıldrzıarının bu rıa-
ba! T nelerin kendllerlne bakması ıu. larında böyle bir teşekkül ya· reketlerl pek eski olmamakla Sarlonun "Asrt Zamanlar" da nuyor ve kat•t bir pt,j 

Zira anneler, bedeni ve flk- zumunu bir tarafa bırakalım, pılmasının dotru olacatını llerl beraber yeni bir teşebbUı de de- beraber rol aldıfı Polet Goddar- yordu. Yalnız, artl 
rt teşriki mesaide bulunmaya- herhangi sınıfa mensup olursa sürmüşler ve bllhaua Vlvran fildir. Amerlkada birçok 'J'll· dın onunla evlendlfl, sonra ay. dan ayrı olarak bir 
cak olurlarsa, tıbbın gayretleri olsun btıtün gebe kadınlar, ge- Rovans klUbün tesisini çok arzu dızlar klUbtl Tardır. Fakat her rıldılt uzun mUddet sinema A.- mek Uzere olduğu, S 
boşa gider veya istenilen netice. be bulundu klan dokuz ay zar- ettlfinl blldlrmletlr. ne şekilde olursa olsun birçok lemlnln dedikodusunu teekll et- hazırladığı yeni tııııı4' 
lerl vermez. fında laabt, ruht ahvaline bile Bu şekilde yavaş yavaş bir- gUzellerl çatısı altına toplayan mlşU. vermediği blldirllmlt 

MODA KURBANLARI dikkat etmeli ve tablt bir hayat çok taraftarlar toplamıı olan Bu meaele son gtınlere kadar Polet Goddard bir 

Son zam~arda bazı ahali a- sUrmele çalışmalıdır. "Yıldızlar klUbU" nihayet kuru- ~;;;;;;;(;Deuam;;;;ıi:;;';1;:0:tmCU:::::::=:da~)ü;~bllZrmeslrila.rısp;r;erdeıl altında bulu· 
zamt derecede sa71r ol111a'J'I. -- .,....._ MY•ııtiılf9i1•1C"t•4ilM•lmiii•••11ıOAOWl,_.,_.,,.,.~"ı. . 
yıt olm:ı!~ şeklinde telA.kkl etti- yUkselt, seri bir hayat yaşama- ntt de 'k şat resmi yapılmıştır. 
fi için. kendisine IA.zımgelen ğa mecbur ediyor. Son otuz se· Yıldızlar bu teşekkUlUn iyi 

gıdayı bile almaktan çekiniyor. nedenberl bayat 0 derece ça- bir propaganda vasıtası olacağı
l\lulesef bu moda, birçok diğer buk deflşlyor ve tıerleyor ki, nı Umlt etmektedir.. BllhaBBa 
k:ıdınlara da sirayet ederek, kendimizi alıştırmakta güçlUk Hollvuda gitmiş olan yıldızlar
fllmlerde, mecmualarda görU- çekiyoruz. dan Fernand Gravey, Mlrey Ba· 
len narin tiplere benzemek he· Gebelik zamanında bir anne, leln ve Alber Prejan sinema 
Tesl artmıştır. hariçten gelebilecek bUttın al- dünyasındaki kltıplerln mU-

Bunun etmlnl kolay detlldlr. nlrlendlrlcl hA.diselerden sakın- kemmellyetlnde bir teşekkül 
Zayıf :ı:brl'n•nek isteyen kadın- mata çalışmalıdır. Buna ehem- yapmış olduklarından bUyllk 
lar, açlıl;a t".hammUl ediyor, hat mlyet vermemek, dUnya7a gele· bir memnuniyet duymaktadır
tl bazan 1'.endllerlne tamamen cek yavru itin tehlikeli olmakla lar. 
zararlı olan gayri sıhht tenasU- beraber, anneyi dahi dotum a- KlUbUn teşekkUlU birçok ar-
bU temin etmek için muayyen nında mutazarrır edeb~lr. tlstıerl fevkalA.de memnun et-
lllçlar bile almaktadırlar. ı ı Tıbbın t::ı.vılyelerlne kulak m şt r .• 

Halbuki bugUnUn modası 

d k lbl k 
vererek hareket eden binlerce Raymu her zamanki gibi 

eyne g ollar ve bacaklar, ı ti h tal k 
1 

kadın olmakla beraber gene Fuke de mperkle vazlye a-
e "lzU a ça vke aşağı yukarı dUz binlerce kadın bu huı~sa hiç ber almış ve bUyUk bir heye-
gu ı, anca vücut hayatiyeti-! ı 
nf; sıhhatini feda etmek pahası- ehemmiyet atfetmeyerek gebe- can a: 

ld dil bili 
llk anlarında da her zamanki - Yirmi sene evvel ben de 

na e e e e yor. ' 
M d 

.ır. gibi hayatlarına devam etmekte'aynl şeyi yapmak istemiştim ... 
o a u.,runa yapılmakta o-l n b ıu bir mahzur görmezler Benim de klübUnUze Aza olma-

a u zumsuz perhiz, perhi- • mı kabul eder misiniz? .. 
ze tlbl olanların şahsi zararla- DANSETMJ!lK 
rını mucip olmakla beraber, l· Anne olmak Uzere bulunan Sempatik 71ldız Fernandel'e 
lerlde kendilerinden dolacak bazı modern kadınların söyle- bu yeni teşekkUlU haber verdik-
çocuklara kadar tesirini göster- dikleri tşltlllyor: lerl zaman: 
mektedir. - Çocuk doğuncaya tadar - Bir tek kelime söylemeyin .. 
ÇOCUGUN GÖRDOGO ZARAR geçecek zaman o kadar uzun ki, Memnun oldum, ben de dahil 

Buna mhal olarak, İngiltere· bUtUn lUzumlu tedbirleri almak olacağım .. 
de pek meşhur olan genç bir ka. ıuc oluyor. Hele dansetmete Demlttlr. 
dını ıösterelılllrlz. Bu kadın dayanamayoruz. Vivlan Romans ile Pler Bra-
blr aktristir. Zamanın miyar- Halbuki dUnya7a hakikaten sör bu kltıp 1ayealnde lstedlk
larına göre, gl'yet narin bir vtı· gUrbüz ve aatlam bir çocuk ge- lerl gibi söyleyip yazabllecekle
cuda mallk vo irleta uçacak ka· tirmek uğrunda dokuz ay, içki· rl, fikirlerini serbestçe müda
d:ır hafif Vd lıarPcktll bir tiptir. yt, sigarayı, eğlenceyi terket- faa edebilecekleri lçln büyUk 
Bittabi bu :ıahafetl temin et- mek hiç de ağır bir şey olmasa bir memnuniyet duymaktadır-
mek için aylar('a perhiz ve bir o gerektir. lar. 
kadar da 11man yapmıştır. tstlkballn çocuklarını sağlam :Madlen Karol yarı Fransız ol-

DUnyaya gelen çocuk, o ka- gUrbUz vUcuda getirmek için, doğu halde klUbe ilk dahil o
dar narin yapılı değildi. Fakat bugünkU anne ve babaların lanlar meyanındadır. 
az çok ufarak ve asabiyete mey. sağlam ve gUrbUz kalmaları IA.- Gtızel yıldız yakında Fransız 
yal bir şeydi. zımdır.Çocuk dUnyaya getirmek stüdyolarında film çevireceği 1-

GUnUn birinde bu genç ka- bir nevi insan yaratmaktır. Ya- çln bundan ıonra yapacağı işler 
duı, pU,.sıhbat bir delikanlı ile ratmak gibi ulvi bir hA.dlseyl ge- hakkında görüşecek bir makam 
evlendi '\"C: bir B:3ne sonra da bir llşl gUzel karşılayarak onu llylklbulabllmeslnt temin eden klU
erkek ı;orukları dUnyaya gel- oiduğu bUyUk ltlnasından mah· bUn teşekkülünden bUyUk bir 
dl. rum edemeyiz. memnuniyet duyduğunu söyle-

J .. Akln asıl şayanı dikkat el- Doktorlar, mütehassıslar ken mektedlr. 
hct, cocuk diş çıkarmağa başla· dilerine düşen vazifeyi yapıyor-! Emektar yıldız Marl Bell her 
dığı zaman kendini göstermiş- lar. Siz de, lıtlkballn anneleri, işi zengin gözüyle görmekte Ye 

tlr. Doktorlar gelip muayene et- Uzerlnfze terettüp eden vazlfe-ldalma yüksekten atmaktadır. 
tikleri zıı.man cocutun dişleri- ini buyuk bir hassasiyetle ye- Kıymetll yıldıza söre klübün 
ı•in cevher Ye kuvvetten mah- rlne getirmekten geri kalmayı· hususi bUyUk bir blnaıı olmalı 
rum oldutu görUldtı. Zavallı yav nız. ive bu bina çok mUkellef bir şe-

Sinema "ketlerinin aradıklan ffp16ri 1'er mtnatt buldmadı1clan mu. 
hakkok .. Nitekim Boliwtta bi1' raacım mtZt'Mf yı1dı.ılan11 'JIWhte. 
lif 1U:Ut11annı lXribirine eklemek nTetile yukandG reaimlerifri fPjr. 
tıüğiinüz tdeal tipleri 'IM!ldana getirmt§w. 

-.-.1-1.~An 
- BUtUn şöhret ~· 

lnyetlml Şarıorl"bo 
mu ıöyl(n.:ezsem h 
nank'.irlUk etmiş ol 
beni ''A~rl Zamanlar" 
sinemaya başlatmıt 
benim l(..1n bir sen 
vaadPtmlştJ. 

"Bu fllml ne btı 
lıkla bell.lcdllfml 40 
n11. Fakat gttnıer. 
yordu. Şarlonun blO 
zırladığı yoktu. IC 
rim: Bir filmi senel• 
de tasarlar, sonra 
ce senaryoa;unu h 
yet çevlr.neğe başı.r• 

"Bunda da öyle 
Iına bir fikir geuyot• 
det meşgul oluyor. 
ra vazgeçiyordu. __..~ 

"'Ben de ha bUJ""'.! 
diye bekliyordum· 
mUrldtst zarfında bl 
tar ben! çafırıyorı.r• 
gl n şnrtlaı la, film çe 
lif ediyorlardı. set 
hiç birini kabul • 
ÇUnkU, Şarlonun 
nim için hazırl 
ğu ( ! ) filmi bekli 

"Fakat, boşuna 
nihayet anladım• 
Şarlo bu filmi il 
çevirmeye başl 
sinema dUnyaaıncı
çabuk ceçtlilnl 
Her geçen gtın 
idi. CUnkll gün 
unutuluyordu. 

"'Nihayet, bir 
şUnce ile, bir ta 
dllen rolU be 
"Kaygısız alle'' 
mayı kabul ettllll• 

••Bunu ŞarloY" 
Memnun oımut 

11- Evet, 4ecıt. 
le .. tllmlndeJd 
rolU senin için f 
ğll. Muvaffak ol 
ıtat .•• 
"Şarloya bG 

dulunu ıordulll· 
( 



Resimle 
Dünya hadiseleri 
öıum dansr 1sınindeki musiki 

parcasını temsil eden bir artist 

Almanyada avcı 
kedi yetiştiriliyor 

Her işte "plAn" takip eden 
Almanyada yeni bir plAnın da
ha tatbiki düşUnUldUğU haber 
yeriliyor: Kedileri avcı yetiştlr
mek. 

zannetmeyiniz; trb talebesi ö-
nünde ders veren bir profesör.. "Alman köylUier birliği" te-
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300 SENE EVVEL 
Türkiye ve istanbul? 

Dördüncü Mehmedin 
m~?evhe,rli. ~adırgası 

Mosyode Thevenot m kuregını kırarsa, padişahın, onun 

Şark seyahatnamesinden kuvvetini tak~ir ederek bir avuç 
akça, yahut bir avuç altın verir-

Danseden bir vücutta kemikle- şekkUIUnden Dr. Kurt Şöneman 
rin ne şekil aldığını gösteriyor. isminde bir zat memlekette ta
Dlğer resimlerden birinde; uğ- re il~ mücadele edilmesi lAzım
runa, Amerikada son haftalar geldığlnl dUşUnmUş ve bunun 1-
lcinde dUelJo edilen Anna Bella- ~n cins avcı kediler yetiştiril
nın hlidiseden enel alınmış bir esini ileri sürmUştur. BugUn 
resmi ile beygirle çok yeni bir Dr. Kurt birçok Uimlcrle ve 
nevi atlama usulUnU, Isveç Kra- hayvanat mütehassısları ile be· 
Jınrn edebt mUkUatı tevzi4nl, raber, avcı kedi cinsinin Uretil
ve senede 20.000 elbise değiş- mesini temin edecek çareleri 
tiren Us Helen Reel görUlmek- ı:~zdcn geçirmekte imiş. 

1 

Nakleden :~ B.ununla beraber, küreklere hiç. 

Reşat Ek rem bır zaman olanca ıcuvvetıenıe ... 
aılmazlar. Fakat cayet dikkatle • 
muntazam çekerler. 

tedlr~ Her halde Almanyadakl kedi-
ler pek tem bel şeyler olacak ki, 
onlara fare tutma talimi yaptır. 
ma.k ihtiyacını duyuyorlar. Hal
buki kedinin, asrrlardanberi ev
lerdeki vazifesi fare tutmaktrr. 

Kedinin ilk vatanr Mn;rr zan
nediliyor. Bu faydalı hayvan 
eski Mrsırlıların e,·ıerinde de 
yer almıştı. Ondan sonra eski 
Romalr ve Yunanlılarda da ke· 
dinin ayni mevkii haiz olduğunu 
gt!rtirUz. 

Er.asen "kedi" kelimesine her 
lisanda hemeL hemen ayni te
!ll.ffuzda tesacUf ediliyor. Ro-
runlılar "kattus" derlerdi, bu-

,un de İngilizler "cnt'' (ket), 
Almanlar ''kr..tzc", ltalyanlar 
"gatto", Frnnsrzlar "chat" (şa) 
diyorlar. Bu da kedinin her de
\"irde her memlekette bulundu
ğu ve isminin c!c birinden diğe
rine geçtiğini g6sterlyor. 

Rişliyö'nün Siyaset Ve 
Gemisi 

Fransanın yeni yapmaya ka
rar verdiği 35 bin tonluk harp 
gemllerinin llki gecen hafta de· 
ntze indirllmlştlr. 

Fransızlar bu gemiye "RişU-
yB" ismini ;erdiler. Bununla 
yalnız 1'ransanın tarihindeki 
meşhur devlet adamını hatırlat
mış olmayorlar, ayni zamanda 
onun siyasetini de tekrar teba
rUz ettirmiş bulunuyorlar. 

1585 - 16U arasında ya,şamış 
olan bu hUkftmet adamı ayni za
manda kardinaldi. RişliyB On 
UçUncU Lui'nin idaresi zama
nında (1642) de başnkil olmuş 
ve siyasetinde bilhal\sa "dünya 
işlerinde dalma mmt menfaat
lerin gözönUnde bulundurulma
sı'' umdeslnl takip etmiştir. 

BugUn de ayni siyaseti güt
meyi düşünen Fransa, denize 
indirdiği ilk 35 bin tonluk harp 
gemisine kardinalin ismini ver
miş bulunuyor. 1942 ye kadar 
ayni tipte 3 gemi daha denize in-

dirilecektir. 

Ne var,' Ne yok? 
7 
Robinson Adasında 

Doğan Çocuk 1 

migtir. Çünkü Avrupalıların aksi. 
ne olarak, onlar bir ayın 13 ne 
gelen cumayı oğurlu bir gün sa-

Meıhur ''Robinson Krusol,, ro. yarlamııg .. 
manında Jssız bir adaya düımüı 
olan bu yalnız adamın "Cuma,, is 
minde bir arkadaşı vardır. Robin. 
son adanın yerlisi olan bu adanul 
bir cuma günü ra,tladığı için G 

ismi vermigtir. 
Kitapta Robinsonun dügtüğü 

ada olarak tarif edilen yerin Şili 
açıklarındaki Juan Fernandez a. 
dası olduğu zannedilir. 

iki hafta kadar evvel o ada ci
varından geçerken yatını durdu -
rup karaya çık:ın bir hveçli ma -
liye ve sanayicisi orada yeni doğ 
muı bir çocuk görmüş, ve gerek 
çocuğa, gerek annesine tıbbi yar 
dımda bulunmuştur. 

Kristof Kolomb 
Tekrar Amerikada 

Kristof Kolomp asırlardan son
ra tekrar Amerikaya gidiyor. Fa
kat bu sefer yanında daha birçok 
meıhur kimseler var: On altıncı 
Lui, Franklin, Lafayet, Daladye, 
Greta Garbo, Mcris Şövalye, Pas
tör, Madam Küri v.s. 

Bunlar Nevyork sergisine bir 
heykeltraıın yapıp Fransadan gön 
derdiği heykellerdir. Fakat bun
lar sadece bir heykel olarak bıra
kılmamı§, Üzerlerine zamanlarının 
elbisesi giydirilmiş, gözleri boyan
mı§, saç, sakal, bıyık takılmıı ya
ni birer manken haline getirilmiı-

Çocuk ayın 13 üncü günü olan 
cuma gününde doğmuş olduğu i- tir. 
çin de kendisine, Robinsonun ar. Mankenler Fransadan sandıklar 
kadaıı gibi, "Cuma,, ismi veni. içine konulara'lc bir Transatlanti~e 
miıtir. Bunu çocuğun anası ba· yüklenmiı ve Ncvyorka ıönde:;il 
bası da memnuniyetle kabul et. miştir. 

Dördüncü Mehmet, Sultan 1b • 
rahimin oğludur. Benim lstanbul 
da bulunduğum 1655 senesinde 
on beş on altı :yaşların.da kadar -
dr. Narin yapıl:, teni güneş yanı 
ğı, melankolik bir çocuktu. Sc-1 
yanağının üstünde bir yara yeri 
vardır. Bir gün babası sarhoş. 
muş, kalkıp oynamağa haşlamış, 

oğluna da, kalkıp kendisilt' bera
ber oynamasını söylemiş. Fakat 
küçük, ben deli değilim demiş. 
İbrahim kendinini kaybetmiı, de. 
mek ben deliyim ba?.. diyerek 
oğlunun yanağına hançerini up. 

lamıı .. 
Hattl öldüreeekmit. kadmlar 

kurtarmışlar. Bazıları da, bu ya· 
ranın, !babası tarafından yüzüne 
atılan bir titcden oldutımu sny -
lilyorlar. 

P.ıdiph, sarayında aılnhnca, 
deniz gezintisine çılnyor. Baı:an 
da, nadir olarak karada, ıehir i • 
çinde geziniycc. Halkın kendi a
leyhlerinde padiıaha istida, k&&ıt 
verememeleri için nazırları ken. 
disinin §ehir içinde gezinmesı:ıe 

mani oluyorlar. Şikayet klittla. 
rı, istidalar, padiph geç.erken, 
kalabalık ar:ısından aınkların ucu 
na bağlanarak uzatılıyor, bunları 
gören padişah da adam gönder -
tip aldırtıyor. 

Dördüncü Mehme9in sarayın
dan çıktığını birçok defalar gör. 

düm. 
tik gördüğümde bana, bir yıl • 

danberi sarayından ilk çıktığını 
söylemiılerdi. Şehir içinde buan 
pelc az bir maiyet ile, buan da, 
mubteıem bir alaylı dolapyor. 

Deniz gezintilerine gelince, ka. 
dırgasına biniyor. Bu kadırga, 
daima Galatanın kartıamda du-

rur. 
Padiph kadırı~aya pek az bir 

maiyetle biniyor. Bazan Karade. 
nize kadar gidiyor, bu kadırıa, 
fevkalade zengin, muhtegem. Al • 
tın yaldızlar içinde. Ba1tan aıa -
ğı yalancı mücevherlerle donatıl • 
mıf. Yirmi dört oturaktır. Yani 
yirmi dört çifte kürektir. ljer kü. 
regini iki bcatancı neferi çeki

yor. 
Ayaklarında beyaz .donlar ve 

sırtlarında mintanlar, baflarmda 
filizi külahlar, hepsi boylu poslu 
güzel delikanlılar. Hepsi de bos • 
tancıbaıının gözdeleri olduğu i. 
çin bu hizmete ayrılmıtlardır. 

Bu kürekçilerin aai tarafta otu 
ranların hepsi devıirme hiristi
yan çocuklarıdır. Soldakiler de 
Anadolulu Türk çocuklarıdır. 

Bunların bir kısmı bostancrba _ 

Kadırganın dümenini boatancc 
ba§ı tutar. 

Dör.dilncü Mehmet, ıehir gezin 
tilerine, alelade bir yabancı, he -
men birkaç kiti ile çıkıyor. Bu 
gezintilerde de amcası dördüncü 
Muradı taklit ediyor. Benim 1a. 
tanbulda bulunduğum sıra hemen 
ber gün dola§ırdı. Arkasın.ela bir .. 
kaç adım geriden birkaç kiti gi .. 
der, içlerinde biri de cellattır. Heıs 
çıkııında da lstanbulda Galatada 
birçok kafa keıtiriyor. 

Bazan bir Iuına gi.der ekme!t L 

lır. Bazan bir kasaba u~rar bir 
parça et alır. Meseli bir gLn ka. 
sabın biri eti konulan narhtan 
fazlaya vermek isteyince bir i a .. 
retle kafası kesilir. Fakat en çok4 

tütün yüzünden kafa kesiliyor
Bir gün bu yüzden iki ki~iyi öl. 
dürttü. lki gün evvel sokaktan 
geçiycrmuş, tütün içenlerin du. 
manı burnuna kadar gelmiş. ra· 
hatsız olmuş, tütünü yasak etmiı~ 
sonra da bu yasağım dinlemiyen. 
leri görünce kafalarını keı:tirtmiı. 
Fakat hakiki sebebi, yaşadığı 

müddetçe tütünü yasak etmiş o. 
lan amcası Dördüncü Muradı tak 
lit etmektir. 

DördünçU Murat, tüttln içenle
ri, çubuklarını burnuna •okarak, 
yahut tütünlerini boyunlarına 

bağlayarak uarmıt- Tütün içeni 
aala affetmem:ıit- IJu kadar tici. 
detin sebebi, yangınların önüne 

geçme1t olsa gerek. 
Şöyle bir nkaaı anlatilır: 
Bir rUn tebdili kıyafet UaJril • 

dardan istanbula kayıkla geçiyor• 
muı. ,lf:ayıkta .bir de aiyaht var .. 
DUJ· btanbula timar almağa ıel. 
miı. Kayılı: açılmea ıiyahl tütü .. 
nünü çıkarmıt. kayıktakiler deh • 
ıet içinde lıcalmJt.lar. P&diph •l. 
yahiye Sultan Murattan korkmu 
yor musun? diye sormuı. Siyahi 
matrur ve mutauzım cevap ver

miı: 
- Suhan Murat, urayında 

dörtbaıı mamur, kadınlar ve of .. 
lanlarla eğleniyor, içip aar~ o .. 
luyor. Sarayında binbir eğlenccal 
var. Ben ise aıkmtı içindeyim., 
Gıdam, eflencem bir bu ti.itüıı 

var. Padiphm yasalı vızıelir, 

demiı. Ve ister miaiıı, una da 
vereyim mi? diye ilbe e~t· 

S~ltan Murat '1'" aeale iste
rim demif. Siyshinin çubuğunu 

alarak kayıtın bir köıeainde aak. 
lamıı. Ve ıCya korkuyormuı gi. 
bi gizli gizli içmiı. 

tstanbula gelince, her ikiıi de 
bu sefer Galataya geçmek üzere 
bafka bir kayığa binmişler. Mu. 
rat orada, çok güzel şarap .atı. 

lan bir yer bildiğini söyliyerek 
siyahiyi davet etmiı. ve daima 
yaptığı gibi; evvelceden tenbih 
ettiği veçhile &damlarının kendi • 
sini beklemekte oldufu bir yere 
cötürmüş. Fakat bir aralık, bu 
herifi tek baıma da ya1calayau -
ğınr gözilne kestirmiş, eli;i siya. 
hinin yakasına atm f. Siyahi bir 
an pıalamış. Fakat kendisini der. 
hal toplamıı. Sultan Muradın 

hazan kıyafetini tebdil ederek 
dolaıtığını hatırlamıg ve bu ya -
kasına yapııanın da o <>lduğunu 
an1amıı. Ölüm muhakkak. Her. 
ıeyi göze alarak paditahın göğsü 
ne bir ymuruk indirince yere yu. 
varlamıı ve kaçmıı. 

şılığa, yeniçeri ağalığına yükae • 
lirler. Paşa olurlar, vali olurlar. 
Bir kısmı da saraydan yevmiye 
senen akçe timar ile çıkarlar ki 
milhiın bir paradır. Eter bu k\i -
ı e'kçilerden biri, körek §Ckerllon 

Murat, bu cesaretin~en ve kuv 
vetinden dolayı siyahtyi aratmıf, 
celip kendisini gördüğü taktirde 
taltif edec:etini ilin etmiı. Fakat 
beriki emniyet edip ed meydana 

çUEmamılo 
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~~:---=--~~~~~~~~----~--------~-----1 r in N ut k U ımpeks meseıesi .. 
Berlln, 30 (A.A.) - B. Hltler 1938 Klnunusanlelnde, o yıl hayati mahiyeti haiz bazı mese. ~~~~:-;;;; Yusuf Ziya O niş sorduğ muz 

B UyUk Almanyanın ilk Rayişta- zarfında, bütün vasıtalara mu- lel ' .. tte hallin S d L • il d • 
~;~,d.~:~~::~~: ;~ ::.~:" :::~~ ~~;·~~,y:~·::; .. ~::·:~r;:~ı:. :~~ =~~~1~::~1~~: !p~~. "'~~.~~ii~:.,.~!~~~ su a ere cevap ver ı 
yi hatırlatarnk demiştir kl: nıinasyon haklarının temini hak ne pahasına olursa olsun halle _ Şakir Seden, adliyece şirketin "D•" f • ı d .. k 8 

1933 de tn.krlben 13 milyon kmdaki değişmez kararımı ver- dilmedikçe Avrupanm büyük dev evraklarına vaziyet edildiği aıra - ıger ırma arı a mu na asaY 
seçici bana ınli-:alıa.ret etm'-'kte dim. !etleri arasında bir anlaşma müm !arda Londrada bulunmakta idi. k k • "(" J • d ki • 
idi. Diğer 20 milyon rey 35 par- B. Hltler burada B. Schusch- kiin değildir. Südet milleti de Şakir Seden dün sabah şehri- SO ara 1ng1 iZ enn Ver İ efl 
ti b. . i b'. "k A ınize dönmüştür. Öğleden sonr:ı f k 

ve grup arasında dağılryor ııigg ile Berchtesgadı:m'de yaptı- ınnc uyu lmanya Rayişta- 'ıyaf ı O f 1 tt• k 
du. Bunları aralarında birleşti- 'ğı mUHikatr, 12 mart saat sekiz- ğı seçiminde kahir ekseriyetle re_ müddeiumumiliğe giderek hakla - n rQ e 1 ••• '· 
r a. b t bl · yı'ni vermicıtir. Şimdi hakı·katen rmna giri§ilen takibat t:"trafmda De · b k t f d ti en yeg ne ra ı a zım genç de hududu geçmeleri için kıtaa- -s lu . . . . nız an ara ın an Avru- uydurdukları asılsız mazere 
haroketimlze ı~ rfr olun ldnleri ta verdlğ·i emrl, Avusturyada· milleti konstitUant bir meclis ola. ma mat ıste~ş. müddeıumumi;·k 11aye. sipariş edilmiş olan ıı va- dl Bi k ıt" cevaben, tahkikatın Ankara mılcl r. r ·ere 11 vapura a 
idi. Onlar iktidar nıevkil için, ki umumt isyanı, Schuchniggin rak telakki edilebilecek şekilde . . •v• • purun mllna.kasa işine ait De- nakasa aartnamelerlnl de bh, 

t il tt•V• ·zı 'ddi d bili • deıumumılıgınce yapılmakta o\ .. u 1 b k k .,, _..ıa ı " menfaatlerini mUdrıfa.a için ko- fstffasrnı, Avusturyanın kıtaat ems e ıgımı ı a e e rız. v • • • • • n z an nı es i mUdUrU Yusuf hazırlamış değiliz. Bu şaı .. ,..,a. 
vali 

1 
b k gunu, k~ndılerının Lır§ey bılme Zi O 1 1 •.J'' 

syon yapmış ar ve u ma - göndermek için kendisini ne Mtr....I...ErE SöYLENEN Söz diki . . d , . . tiz . ya n şten iki suale cevap meler matbu olarak DenizYO ıge 
s:ıtla Yahudilikle blrlcşmişl "r- yaptığı müracaatı anlatmış ve ehrını.dsab~ce va;ı:ı ışar er ne vermelerini istemiştik. ~arafmdan evvelcf' hazrr1aıı 
dl M·ıı t .. 1 k . . yazı ane e ır anma yapara~. 

. sözüne devam ederek demiştir ı e e şunu soy eme ısterı.m: bütün muhaberatı ve evrakı r.ı. Dün sabah "Haber" refikim! .. ve dağıtılmıştır. Onun ıcıo 
Politikacı papaslar ellerini a· ki: 1938 senesi her şeyden önce " · ı d fll vallara doldurarak Ank:ıraya gön zin bir muharriri, sordu~umuz ış er e ötekinin, berikin 

carak bir silrüyU taziz ediyor- bir fikrin zaferi senesi olmuştur. 6 
• kr:Tl'-Avustn""anm nhakı Meselesi derdiklerini söylemi..,tir. sualler etrafında kendisinin ne ıurma. iddlalarm ba. 

lardı. Son dakikada Almanya· ~J Biz kılıcımızı yalnız tehditlere " hk 11 Şakir Seden bunun üzerine An. dUşUndUğUnü • ılamak üzere ta !katın vereceği netice 
yı ancak bir mucize kurtarabi- BUtUn bunlar hakiknten VTl. karşı kendimizi müdafaa etmek ı 

.1 • karaya gitmek istediğini, mlıııaRde Yusuf Ziya öniş'ten sormuş ve ememlz lA.zrmdır!' 
lirdi. Muhasımlarımız bizim bu dırım glbl cereyan etmiştir. De- için çektik ve genç Alman kuv -
mucizeye olan lnanımızla alay nl Alman ordusunun muharebe vetleri bu ilk imtihanı parlak bir edilip edilmiyeceğini sormuş, ken sabık Denlzbank mUdUrU şu ce· Yusuf iZya Önlş dfğer 
dl 1 d B 1 1 k S,, .. ,.M-- ge"ır· dı'ler. disine bu hususta hiç!>ir "1ani ul. vabı '\'ermiştir: msuslar flzerlnde de şunııır1 

e yor ar ı. o şev st c7me- surat ve kuvveti hakkındaki iti- """""~ ~ 

k ı l d 1.k bi Al 1 
madığr, isterse hemen bidebilece- 1 ve etmiştir: 

eş C n e en r man m- mat inkisara uğramamış, bllA.- B. Hitler bundan sonra dahili - ngfltereden aldığımız kre-
t 1 ,,_ blltU b d h ği bildirilmiştir. "- 11 vapur İ"ln tngUIS 

para or u.,,u, n gar r, e - lds her tUrlU tahminin UstUne işlere temas ederek demiştir ki: Şakir Seden dün akşam Anka. diden istifade etmek esas pren- ~ 
şetl her tUrlll tahminlerim dı- çıkarmı~tır. 10 nisan tarihinde tnzibath ve itaatli milli camı·a. slplmiz olmakla beraber, milna· ınaslyle ilk mutabık kalt!la 

dan sonra ikinci bir teşcbb 
3:5 bin !ngiltz llrahk tenzll~1 

d 
~~~~ 

şın a olan bir uçuruma yuvar- yapılan Rayiştağ seçimi de Al- milletlerin movcudiyetini koru • kasayı yalnız lngillz firmaları 
layacaktr. Kızıl vebanın bir de- man milletinin muvaffakıyet!- mayı kofa.ylaştırmaya ve bu su. -o- arasında yapmamız doğru ola-
mokratik fikrin mukaddes ma- nl lsbat etmiştir. Benzı·n fı·yafında mazdr iki mil kadar surat fazıııtır 

bazı tadil!t; gemilerin çift 
kurlıt olmasından daha. JJ'.lU~ 

retle ve herkesin menfaatlerinin · 
hlyetl veyahut a1a.kadıı.rlarm Birkaç hn.fta sonra, bazı ga- semereli bir surette temsilini te- b ÇünkU muhtelif memleketle 
devlet hudutları önUndo doğa- • t h•h zetelerin ve bazı politikacıların mine yarayan kuvvetleri sefer - ır as 1 rl münakasaya sokarak dUnya 
cağını ancak bir adada yalnız 
kendi zihniyet ve telAkkileri 1_ beynelmilel kindar milcadelele· ber hale koyacak vaziyettedir. Bu piyasasını öğrenmemiz, ayni za-

rlyle tahrik edilen Çekoslovak- nunla beraber bu camia a.n.cak Ankara. •.30 (A.A.) - 1 ıubat manda da. İngilizlere karşı ra-
çlnde mahpus olarak yaşayan- 1939 t h d t b lm k va Almanları gittikçe daha ztya- bir fikrin ilma edici kuvveti ve .. an ın en mu e er 0 a kfp "Ikarmnmız IAvmdr. Aksi 
lar tasavvur edebilirdi. J ı b i f' 1 "" de tazyike başladı. Şeref hissi devamlı bir terbiye gayreti ile ya uzere p.etro ~e enz n ıyat arın. takdirde lngillzler kendilerinin 

Avrupanm selAmeti Musolinl olan hiç bir devlet bu vaklalar ra.tılabilir. Nasyonal sosyalizm da tzmıre mUnhasır olarak !apı· mUnakasada yalnız olduklarm ı 
ve İtalyan faşizmi ile başladı. karşısında lAkayt kalamazdı. milletin hakiki camiasını ta.hak - lan yanlışlık §U a~retl~ tashıh o. görUrler ve fiyat meselesinde Is 
Nasyonal sosyalizm bu k~rtar- 1 Çekoslovakyayı peyderpey Al- kuk ettirmek istiyor. lunmuştur: Gaz çıft bUyük te~e- tediklerl gibi oyna.yab!llrlerdt. ''- Maalesef bazı killl

5 

haklarında kat'f bir tıı.b• ma eserine Avrupanm öbür u- manyaya. karşı muh"sım m"k- ke 495 J:uruı olacaktır. Tek kil. 
.. .... Bunun mühim zamana tava'k • çük teneke için fiyat yoktur. Diğer firmaları da mUnaka-

cunda devam etti ve şimdi diğer satlara merkez yapan ve bu hA- kuf eden bir ülkU olması mümkün C h ~ saya sokarak 1nglliz tirmale.rı •npılmadan ve tetkiklerlll 
memlekette, Yahudiliğin ve en- dlselorin mesulU olan B. Beneş dür. Fakat bu bir felaket deail. Uffl Urr8İSIİgİ yazl "eleri c'!"hl bel: ... den \'-d 
ternasyonallerin Avrupa Ir"lle· di B ı t:> • I • UdO U nrn verdlkll. l fiyatları kontro P 

t 
l • azı yabancı mahfillerin tel dı.·r. B. il.akis bu ülkünün güzelliği. iŞ eri m r ettik. !erinden azledıı .. 1i".,lerdif· ~ 

n dünyasına lrnr$ı tahripkAr te. " 
şebbüslerl tonUnde kıymetli blr kinine uyarak ve bun.ların mU-1 nı, hızı devamlı bir saye ve dai. Ankara, 30 (Telefoıua) - Bag İkinci meseleye gelince mu. ce; sakat olduğu iddia ol ı 
muza.fferlyetln müşahidi oluyo- zaharetinden emin bulunarak 1 m ~ir mücadeleye mecbur etmek· vekllet yazı i~lerl mU:füril Rıza nnkasıı şartnamelerinin başk• tşler varsa onlar üzcrırıdt 
ruz. 11938 mayısında Çek seferberll- tedır. Ertan cumhurreialiği yazı işleri başka olduğu tamamen yalan- ~ikat yapılmalı ve neticede 

30 KA.nunusani 1933 demem· ğlnf na.netti. Bu seferberllğln Bu ha! t'&Ai pC1rtilerlt nasyon:ı.l müdürlilğilne tayin edilmittir. dır. Bunlar mUnakasada kaza· arı olan r \arsa, sucıa.rı 
leketimden derin btr endişe hedefi şu tdl: ııosyalizmin pr~gramı arasında bir "Ergenekon,, kapablgı namayan firma mllmessmerlnh · 'e ccza.landırrlmalı idi· 

hissiyle Vtlhelm Ştrase'ye gir- 1 - Almanyayı takrfk etmek, te .. kil eder. Eski partilerhı Ankara, 30 (Telefonla) - An~ 
mlştim. 

2 
_ Al 

1 1 
d faaliyetini günün politik ve ekono kara erkek lisesi edebiyat mual.

1 B tt ıt s BU manya c n iplomatlk I ·1c 1 1 ri . . v _,_._ 

ug n, a ı sene onra., - bir hezimet ve beynelmilel preA- mı me•e e ~ ıçın uaraım....__ llmlerinden FeTny• Abdatıda-ca. 
yUk Almanyanın ilk Rayiştağı tljl 

1 
h 

1 
' ı haaıran parlamentolarda cereya~ rafından rıkanlan "Ergenekon n z yamı azır amak. ll ,, 

a hare 
önnüde söz söyleyecek vaziyet-/ tUkeniyor ve hemen hemen mun. ismindeki mecmuanın ıiyasi ma -
te bulunuyorum. Bizim nesli· Bunun için de bu seferberliğin ediyordu, Nasyonal soayalizmiıı hiyeti olmıyacağını ruı.aa-name. 
miz, sözlerin ciddiyetini diğer bir Alınan seferberliğinin netice- 1 ise, milleti yetiştirmek ve sefer. sinde bildirilmesı'le :ağmtn siya. 
bUtün nesillerden daha iyi ölce- si olduğu ve Almanyanm bu se. ber hale koymak için fasılasız ça- setten bahsettiğin-1.!h 1..-apatılnıı'· 

kat durdu 
cek haldedir. Allahm inayetiy· ferberlik üzerine kendi seferber. lışması icap etmektedir. tır. 

f 
Barselon, 30 (A.A.) - Fran- mevzilerinden tardedebil111 

ko kıtaatınrn Bnrselona • Vlch dir. /. 
le ne bUyilk değişiklik ... Birçok liğinden ve maksatlarından vaz
asırlarm rüyasını tahakkuk et- geçirdiği efsanesi ortaya atıldı. 
Urmek için altı yıl, milletimizin Diğer taraftan, B. Beneş, enerjik 
birçok nesiller peşinde koştuğu tedbirleri sayesinde Almanyanın 
bu birlik için bir sene ıra.ti gel- layık olduğu mevkie iade edildi
di. Bu rüya, mahdut görUşlUle. ği hakkında şayialar da neşret • 
rin zannettiği gibi mücadelesiz tirmiştir. 
tahakkuk etmiş değildir. Fllha- MÜSAMAHA EDİLMEZ 
kika, bu Alman birliği senesi· TAHRİK 
ne, politik bir !lkrin zaferi için 
geçen dört yıl tekaddüm etmiş
tir. Bu muvaffakıyet, işitilme
miş gayretler ve son enerji ile 
takip edllen cesurane kararlar 
paha.sına. elde edilmiştir. 

938 deki Tarihi HAdiseler 

Bu müsamaha edilmez tahrik 
ve Ç'-ekoklovakyadaki Almanla • 
nn maruz kaldıkları hakilrten 
skandal addedilecek tethiş karşı
sında, Südet meselesini cezri su
rette halle karar verdim. A vus -
turyada olduğu gibi asker, hü • 

B. Bitler, 1933 .deki tariht cum krtaatı, polis bütün kuvvet
ha.diselerln bir tarihçesini yap- lere şamil askeri hazrrlıkla.rm en 
tıktan sonra sözlerine şu suret- sahih neticelerini verdi. Eğer ya 
le devam etmiştir: bancı memleketler Almanya.nın 

Amerika ve diğer müttefikler diğer memleketleri kuvvetle teh
namına Almanyaya blldlrllen dit ettiğini neticesini çıkarırlarsa 
on dört Vilson prensip! arasın· bunlara verecek cevabım şudur: 
~a. mllletlerin kendi mukadde~ Almanya milletlerliı kendi mu -
ratlarına hA.kim olması prensip! 1 kadderatlarma hakim olmalan 
.de mevcut idi. pren.sipini on milyon Alma

nın lehine olarak ve diğer garp 
devletlerinin hiç alakası olmıyan 
topraklar üzerinde tahakkuk et· 
tirmiştir. 

Gerçi, en mühim ve en nasyo. Rusyanın yoluna.vardıkları blldlrllmekte- Akşam Franklstıer 13' ~ 
nd bidiselerin dahi heyecana ve dlr. ı nadan 40 kilometrelik tılf 
düşünceye sevkedemiyeceğl kim - Yoni beş yılhk plAnl Diğer taraftan cenup mrnta· saf ede Vlch yolu Uzerıııd' ~ 
s .. for vardır. Bunlar istifade edil. Moskova, 30 (A.A.) _ Tas a. kasında da Purgretg'e yaklaştık- lunmakta idller. Bergıı.; 
r- - mesuller, tabii tortulardır. jansı bildiriyor: ları haber verllmektdeir. metinde Frankistıer şlJll J 
idealistler, aktivistler ise milli B. Molotofun Sovyetler Birliği Maamaflh yağmurlar fevka· kasabaya l 3 kilometre11 r 
camiada hesaba katılacak yegane komünist partisinin 18 inci kon • 1t ıc .. · '1etlendlğlnden Katalon. mesıı# le bulunmaktadır!:~ 
u .... urlardrr. greaine üçüncü {1938 • 1942) ya cephesinde askeri hareka.t hll mıntakasında vazıyet 

Bunların, ülkü uğruna bayatla. be§ yıllık ekonomi planı hakkın. hemen hemen tamamlyle dur- dfr. fi 

r;nı feda etmek kuvvetlerine ma- da verdiği rapcr neşredilmiştir. muştur. Perpignan, 30 (A.A.) ~· 
lik olmak şartile, binlerce zaafı Rapor, 1942 de endüstri istib. Bar lona, 30 (A.A.) - Fran· detle yağan yağmurlsJ' -~ 
atfedebilirler. Devletin ve parti. salatmm 1937 deki 95,5 e muka· ko umumi karargAhının bir teb bir bataklık haline gew;; 

. k d kil . . . 
1 

. bil 180 milyar rubleye çıkarılma. liğlnde, Katalonya cephesinde Üç ,..;;"denberi RoussiJJODj 
i"ltn uman a mev erını ışga ı. ,.. d , v ı 6 ..... 
. h h k ü . smı derpiı ediyor: 400 bin oto. merkezde _,nr eveu 'e a sana- den yollarda çadn- kurfl.11 ~· 

çın, moral attı are et stiln - . . k d ıı' .. . mobil 75 milyar kılovat saat elek nın işgali teyıt olunma tadır. yol mültecilerinin hali ·~·.J 
dur, zıra, kumanda mevzuu en. ' .. FJ 

11 
, .. 

1 
k b'. . d trik kudreti 930 milyon ton ko· Tebliğde, dUşmnnın 11 inci. nacak bir "ekil almıştır·..,[ 

te eKtue a ıliyetlere üstün Ur. ' . . ı: • -s I"' mür, 54 milyon ton petrol, 22 mıl 13 Uncu ve 1'> inci enternas) o· nn sıhht vaziyetleri r~t 
Zira, kumanda mevzuubaha ol- yon t:>n font, 27,5 milyon ton çe. ı nal ·· • 'Zelcri bu mmtakada 3'.amlara endişe ver:rnel• ~ 

duğu yerde, abstre bilgi değil, lik, ilah.. ileri sUrd Uğli ve bu mü frezele- mumt sıhhat nezaretinl.JJ ~· 
doğuştan sevk veya idare kabai. Mekanik in~aat endi.iatrisinin rin Fransız lrnmUnlst mebusu hasları Perpignan'da bf... •• 
yeti mesuliyet hissi, cesaret ve istihsalatı 2,5 misli artacaktır. Andre Marty tarafından yent - vücude getirmi~Jer~:· dit 
sebat hakim olur. Bunu burada Şmik endüstri istihsal;itı 13,4 elen teşkil edilmiş olduğu na.ve hir hastane ~reni tc~!d1 6 

söylemekliğitnin sebebi, bana bil.- milyar rubleye çıkanlacaktrr. edilmektedir. tir. " ıJ 
tün hayatımdan fazla şeyler öğ. Bütün ziraat istihsalatının art· Katalonya cephesi, 30 (A.A.) Geceyi soğuk birya.~.r' 
retmiı olan bir tarih yılının ver- ması 1937 deki 19.8 milyara mu. - Franklstlcr Vicb ve Berga ls ia geçirmiş olan çocul< JJJ'' 
diği tecrübelerdir. Tarihi yıl bana kabil 1942 de 30.2 milyar ruble lo tlkametinde ilerlemekte lcın\er di kuru elbiseler dağıtl~ 
göstermiştir ki, nazik bir anda e.lmalıdır. ide cu '·ırlyetçllerin bu mınta- lır. Çocuklara bir aJl e~ 
nerjik bir tek a.dam zayıf on a • Demiryolu nakliyatı 1937 de • ltadn. mukavemetleri gittikçe d!m edil ,,cıi · .. jn ~ 
damdan daima daha değerlidir. ki 355 milyar ton - kilometreye artmaktadır. En şiddetli mu· rahhas'arr İspanyol toP ~ / 

mukabil 1912 de 510 milyar ton · ıarebeler Gran:>llers mıntaka- da mUmkün olduğu J<ad"' 
Bunun için sosyal farklara da- k'l h' ı ı· t · 37 d t ı tl Bu mın- g1ır-_, manyaya eski mUstemlekclrinin Almanya hiç bir kimseyi teh- 1 ı ometre, ne ır na.t ıya ı ıse 'Hn a cereyan e m ş r. ;ide~h.lerdir. Gece ,.e 1'" 

iadesinden imtina edilmektedir dit etmemiştir. Yabancıların mil y~nan ayrılıl:lar .. d: yoktur. Bu -·

1

mllyardan 51 milyara çıltacaktır. takada Faslılarla Navarlılar 20 !5'eçen günlere nisbetI.epe_ ı1.1tı 

Filhakika müttefik devletler 
hodgll.m gayelerine uygun gelen 
yerlerde bu prensipten istifade 
etmektedirler ve bu suretle Al-

· ı . gun altı sene hulcumetten ıonra, y ·d 11 b' k'l t d t lik bi phede karşı· t r ·.ıf ~ 'il Bunun lçln sebep olarak da yer- dahalesme karşı koymu~tur ve .. , . . . . •v• enı en ın ı ome re e ·, kllome re r ce teci hududu gcçmi§ 1 
• JY" , 

1 
. " 1 gozlerımı ıstıkbale çevırd1gım za- · ı 1 k 8000 k'l L .. ki t k · tıerle 1kl ıı 1< ll halkın, arzuları hllı1fına o- bundan böyle de yalnız bire ta. . . . ımıryo u yapı a.ca • ı.cmE: larmua nze U\'Ve iltica edenlerin heDle . 

ı 1 man derın ıtımadımı beyan e.::le. ı·k t ı h t ·rt h tt ·ı 1 
t f ı h ebe et.miş - r.ıı larak, Al manyaya teslim edl· alluk eden bazı meselelere garp .. '. . . . . . 1 re ı et a. çı a a çe".1'1 e- saat en nz n mu ar dın ve çocuktur. ,P ""j 

lemeyeceği blldirlliyor. Halbu.1 devletlerinin müdafaasını müsa • bılırım. Alman mılletının ınsı~a • cek ve 1~!0 kilometre dcmıryo· ler ve ancak top~u ve hava. kuv· Adetleri gittikçe .ısJ f11'j. 
ki 1918 de hiç bir kimse bunu 1 maha ile karşılayamıyaca:'fımızı mı, nasyonal ııosyalist devletin lu d-ı e~e!•triklenece!rtir. lvetlerlnln bombardımanı saye. ~ıyet"l asker karoakls.J'f ~,r 
dUşünmeyordu. Şimdi mütte- teyide lüzum görmüyorum. yakın veya uzak bir gelecekte 

1 
e dinbinrkorı!a. cmfö cmföyp pj sinde cumhuriyetçileri mlidafaa mmh,ed~ hududu da~ U 

fikler, bu prensip namı~a kendi- . . . tahaddfüı e:!ebilecek bütün mese-/ Otomobil nakliyatı •L6 misli 
1 ~i yollaı'!!ndan dota.şa 10.•df ~ •. 

Bunun ıçın dostumuz Mussoh- l . h . w• t ak . 210 b' l ·ı ... ı J f b ·k 1 la e " lerinl iptidat zenci aşiretlerinin . . , .. .. . le erı alledebılecegıne kana-:.t ha_ ar ac ~e m u.cr~e;:re yo. lay ve saıre a rı a arı yapı - ~edirler. Bunlar )ı.r""· ..ıte lıı., 
nının te"eb:.>usu ve Çemberlavn ı- . · t · ~·r ı-t' 1 1 kt tal ,.,.;ş;~ " hamileri ua.n etmek la beraber, 
1 

.., ".4 , • : .. .; ... / s 1 etmekted.r. I lil"'\ ve arıır euı_ere. ır. ca' . .ttır. l.k ve orta me. ep e - ~dilecek olan bir ta~· a 
1918 de en medeni Alman mil· I e D"'aı_ .. dye n~n kı~etlı husnunı.. . . . •w• 1.4 mihrcn te!ir.;syen ve müte. balerinin ad~di ı;ehirlerde 12.4 !la sevkedilec.ekle"\iıt ;r •• ~ 
ı 1 " 'yetl .. rı sayesınde bır anla: ma un.. Cn beş yırmı s::n:!ı:·n V:!rd~gı ha<ısş:;Ia ccn b'n vül:se': t!'llim mil milyona. kaıı1aba ve köyl~rde 27.7 BütUn !spanyol asit -~''ı 
et ne, tam .. men platonik bir suru buıma'dığımrz mümldin o - dcr~te;ı i::~fade e. 'en Alman mil. t,,ı,.. -... • -1 ·" : • ... 01. • • ıcev llıymetl olan bUki'mlerin tadlll . . . . .. .ss ıs ... ı~t rıle ...... tır. mılyona yUksek mektep talebe a- n bu kampa ee'V .A1t t 

tm 
hınca sevın1ık. Bu anla<-ma yal- l:ıtin·n d::m'.;'!>ratık ı:;lah~t:ıhra 1 Yeni:b!'l b:r rok ~u 1• ... ~.,,,.·1 , ele,·. dedı· 55n bı'ne devletı'n sıhhat ı't"ı'n d J1 bµ.v'-' k!nına da!r olan pakt madde Ol" artık t l. ,., . 1 1 k of] .. b.. .. 1 '"l ·ı - .-'· iJ • 'i'ran!'a:•a iltica e e 111J$ 7. . - ~ e 'lr e<' e:nıve"" t o an arııı ş .. erını ut.tn ;:uvve. erı e tri't ~"TJ.tr"1!c::i J-ı•nıh""'" ''.: ::ıi ma."ra!I 16 !i rni'\·nlara vi.iksolti- tecı· .. ,._, .. ,,ndan .vıı .. -trte• 

sı hakkrndnkl resmt va.atınrını bir m ı · h ıı· · ı 11. t ı · d kl · k · ' · 
1 

.. c; """ iV'" 
1 ese enın a ıne ım ec.n ver. a' P e cc:: - :!r.ııc .:ı!ı l;.ılunu - pe!dl ttıcıfiye!ı.,ne1 eri v" 1• .. eıc fı- lecek v.e milli var·cıat 18 misli ar F'r"nkı's 1spanya,_•s. dO 

tatbik etmiyorlardı me'·le k"'l 1 "' ı · ' · '· ' · - "' · ·· ""mıyor, a.yn zaman1..a yorum. ... ınlar, bakır. kurşun, çin!:o, ka- tacaktır. <tunu izhar etmiştir· 



Dikkat eainiz: .............................• 
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H~kaye .......... .. 
• • • • 

Tunceli bir cennet olmaya namzet 
Av ve Kayak sporlannın yapılabi leceği bu 

~~ Yerlere her türlü seyyah celbedebiliriz 

Başı açık gezmek 
tehlikelidır 

Erkeklerin başı açık sckağa 

ç kınası bir iki sene evvel moda 
olmuştu. Bereket versin geçen 
seneden beri şapka tekrar başlar· 
daki mevkiini almıştır. 

~Çocuk teessürü ~ 
! Yazan: Rearden Conner Çevire .• : V. ~o i 

1~ g Cliususi) - Elazığdnn 
. atak M:un d ~ ola zur agının etek-ltil: l>lur kazasına kadar 
ette ?1etrelik şoseden 70 ki _ 
diğ1 taınamne ikmal cdil-

bl. er kısmının da tesvi '-'ci 
Yes· " la ?lak 1. Yapılmış olup kamyon 

biğer lıyat başlamıştır. 
\' taraftan Elazığdan Ma -e ~ . 
d azımiye istikametine 

il' ; başka bir şose yapıl
~l'trı~ §~senin uzunluğu yüz, 

Siııg 1 kılometrcdir. Bu ara
§irk~· v.e Pertek civarına A
l' to~ ının Yaptı!;'l asma köp

lb." nıuazzam ve modern 
lı1ttı1~ari ve teknik eseridir. 

dah ~ başka küçük, bü. 
Ittadı a hırçok köprüler yapıl

ı:· lier köyde mektep bi
ilte ~sına başlandığı gibi 
ı) ,' b ozat (..Jki Dersim ka-

da d eşt ve Nnzimiye kaza
. :Bun~ askeri kışlalar yapı _ 

ar çok modern birer e-
~b~y 

saı Odaları. hamamlar, mü
. onları ve kütüphaneleri 

ee1· 
•ıctt- ~ havaıisi lsviçreyi sol. 
r, ~ trakacak derecede ~
l ed~~larda yollar yapılıp 
ları, 1~ten sonra güzel or
l ltla~fıs suları ta.biatin en 
oıaca~~ra1ıınıe bir seyyah 

~-tır 
llı.ev8· •• 

~ llı>o 
1 
ıınınde yağan karlar 

r arına çok elverişlidir. 
ltıç l'\ı~Uların nefaseti, hava -

bir Ubet bulunmayışı bu
lhe\'ki:e.nnct gibi sUsler. Ho

d~~ın rakımı 1400 dür. 
lttir. ~ llozattan çok daha 
ttan l'Ulur Ve kazası dahi 
~t!ıld k~k olup, geniş bir 

dan ~ır. Plurun hamcn 
' ~ 8\ıd Unzur suyu g?çi. 
~ b t Aıabalığı çoktur. 
·~il ~ 1klardan istifade e. 

' eıı. avau.: imar saha-
htt ir. ~~lt faaliyeti görülen 
• .. Şitket~ankasına bağlı o
~ ı ın asıl · · Tür' k \> llş ısını 
e }'oıı~at Şirketidir. Kışla-
~l>ıllb. ktbu şirket tarafın
~ dağ~ adır. Bu havalide 
la Sok ~~. ar~ında geniş o. 

Unbıt arazi de var. 

~ ğ \'i}~ . 
er "" Yetıne Yugos1avva ta.. .. ,ernı k . 
-•!tı.eııı e etlerden getiri -

&lerdir er 1~Ustahsil hale 
~le · · 'l'arı ı g~lli a arını Jşleyip 
~ E!n'}~bar1~rına yerleşti. 

lııde de en bırçoğu, inşa. 
t t 8.kt.adır çalışarak para 
~~tı.~İiJ.ii'- · l>ertekte yeni 
,;~ "'te ·· ~1 • &etirnc~b~ istasyonu 

lli11 b nuırtır. Tunceli 
~r· -ı ''e l . ıyatı b ,, r crında ise 

ır.atı.ıatında aşlamıştır. 
t 'lıttıı.ıh... lllebzul geyik 
ııa1· ·•ııyetı 

~t;.., 1tlde~1• e avcılık in-
~' " r l!Jı· ~ ıı. ~~kler·· azıgdan Mun 
~ lararına 1 ve oradan Er _ 
tı~eket i .uz.anaca·: olan 

· ~ilb.d. çuı çok faydalı 
ta,~lton0~~c ~adar yapılan 

'<Al Cıh ti la eğe b c nden fay 
~ ~kiden aşlanmıştır. 

l'oı~ atıla iki :ıozattan Ela 
~ ~ ' huRUıı ' uç glinde ge. 
a tu~~eltteair o~mobille iki 
dr:ı~ \b\. ]{0Yu· ozattan E
l:ıaıt~ Hli n,l Yemiş, ev. 

llıj,, ed.ılir rn er, kamyon .,e 1-- • M . -
~a ""l'afla arnık ovası, 

h ~et ı._ rı ve l>I" 
<:<lfı.~r ~rek . ur ova-

r:ı1, ~ g, bi etıı topraklar. 
eıı.ıe:ııaı:çu.;a~bakır, Palu, 

haıı~ llıernı"'k arafları'ldaki 
l>M "le ı- "' ete f 
-~ı .. "elttıı'ı:ıl aydalı ur ··ar· "i era. 
liı- l)ı ıa d . ır. Tuncer 
~ ta ~'kur f:ır~sinin gözle 
e~d~l'afta bi ahyeu sayesin 

'detıcı~kgetir~ı~~~~:;ma ese_ 
tt>Jt elbet· . 
~- ~ ınden d 

a,~"'lllitUs··~indir l\ e bu -
"q,jl~t u. 'l'unc '. Iad n a. 

~ir. ıru~h havalisin. 
teı if V<'rler-

' 

- ...,.,, --~ -il .:: 

de sondajlar yapılmıştır. Deşlte r f,. muhakkaktır. .B~rala:_-da ~~1-
platin o:duğu rivayet olunuyor. hassa hayvan yetıştırmege mu -
Eliizığda badem yetiştiriliyor . sait arazi çoktur. Her kaz_ad~ ye
Fenni sı.rette yetiştirilmediği i- ni lıükfımet ve halkevlen bına -
çin bir ağaçtan yüz kilo yerine lar: inşa edilmiş ve edilmekte. 
25 kilo badem alınabiliyor. Per. dir. Aral şirketinin Pertek civa
tekte dut, ceviz ve meyvalı su- rmdan geçen Fırat suyu fü:crin
cuk yetiştirilip i&Jal edilir. de kurdJğu asma köprü 125 met 

Ziraat Vekaleti bademciliğe c.. re uzunluğunda oluı> muazzam 
hemmiyet verecek olursa. az za_ bir eserdir. 
manda çok iyi neticeler almaca-

Kırklarelinde inşaat 
Haikevleri ve lJeni hükumet 

konakları yapılıyor 

• 

Başı açık gezmenin tehlikeli 
olup olmadığı ötedenberi doktor. 
lar arasında münakaşa olunurdu. 
Geçen gün Paris Tıp fakültesin. 
de yapılan bir toplantıda birçok 
foktorlar, şapkasız gezmenin çok 
zararlı olduğunu ileri sürmüşler 

ve bunun ne gibi hastalıklara se
bebiyet vereceğini anlatmışlar. 

dır. Mary Ann teselli edllemlye-r Kadın, kocasının bu s6zUndo 
Birçok tanınnu~ doktorların ve cek bir halde ldf. Bir gUn evvel kendisinin batıl itikatlarına kar 

çocuk hastalığı mütehasrıslarımıı kUcUk oyun arkadaşı Bobble'ye şı bir takdir mi, yoksa bir Is· 
fikirleri şu noktada topli!my~r: . otomobil carpmış, aldığı yara- tfhza mı var diye bir an dtişUn-
Baş açık gezmek çok tehlıkelı. !ardan o sabah ölmllştU. dU. Sonra, gözleri yaşlı ve yUzU 

dir. Yazın güneş çarpması, kışın Mary Ann yedi yaşında idl. mUteesıııir bir halde: 
soğuk almak tehlikesi vardır. Bun O yaşlarda sevinç de bUyUk o
dan başka, şapkasız ge?.mekten lur, teessUr de. 
dolayı yüz kanseri olabilir. Çün: ı ........ ~ı çocuğu'l "'Özlerini bel
kü vücudun her tarafı kapalı 1- ki yirmi defadır sfliyordu: 
ken yalnız bir kısmının güneş al. G 

1 
l\l A ~ - c ya\·rum, ary nn, ab

tında uzun müddet bulundurul-
b b

. t . n lamıı. artık! diyordu. Bobblc 
ması kansere se e ıye verır . .ıAlŞ 

1 d k ld v t k şimdi meleklerle beraber. Dura
ve yüz güne.;: atın a a ıgı a 

' :o dakinden daha iyi bir hayat ya-
tirde, böyle kanser olacaktır. i dl 

şayor o ş m ... 

- Mary Ann ile Dobble gcz
melerlmlzde yanyana öyle gU
zel bir manzara teşkil ederlerdi 
ki! dedi. Şimdi, olduğu gibi gö
zUmUn önUne geliyor.. Ellerin
de clçekler. Bizim kızın beyaz 
entarisinin üzerinde mayi cclrn· 
U. Onun arkasında kahve rengi 
elbisesi. 

Kışın ise, sıcak bir yerden çı • Mary Ann, hıckırıyordu. An- Kocası: 
karken üzerimize pardcsü veya nesi: - A! Evet, dedi. Hakikaten 
palto, ellerimize eldiven geçirdiği - Bak sen artık bUyUk bir gUzel bir manzara teşkil cder
miz halde, başımızı açık bırak. kız oldun, diyordu. Bobble ne Ierdl. 
mak çok tehlikelidir. Çünkü, vü • iyi bir çocuktu! DUyUk acılar Karısı sözUne .devam etti: 
cutta bu suretle bir ha~are: mu· çektiği halde hiç ağlamazdı. En - Zavallı Mary Ann'ın mUle-
vazenesizliği husule gelır kı, bu sonunda yUzUnde, bir insan çeh. essir olmakta hakkı var. lyl o. 
da menenjit gibi hastruıklara sc • resinde gördUğilm en gUzel tc- lup kalkacak zannetmişti. Bu 
bcp olabilir. bessUmle gitti. sabah ()ldU diye haber ,·erdiğim 

Doktorlar bilhassa çocuklarır. :Mary Ann tekraıt ağlamaya zaman o kadar ağladı ki kendisi 
Edirne, (Hususi) - Kırklareli 1 zine, Lapseki, HayrebOlu hUk\ı. - kış yaz başlarının kap~l~ bulu.n • başladı, çUnkU, aklına Bobble- de basta olacak diye korktum. 

Halkevinin kıymetli bir plan üze- met konakları çok harap Ye yan. masına dikkat edilmesını tavsıye nln gUlUşU gelmişti. Bu sırada boğuk bir hıckmk 
rinde inşasına devam ediliyor. gına maruz ahşap binalar oldu. crliy~lrlar ve büyüklere de şapk<1 Annesi artık susturmanın im· sesi işittiler. Kadın merak ede· 
Hükumet konağının ilk tahsisatı ğu için bunların yenilenmeleri de giymeyi ihmal etmemeyi söylüyor kA.nı olmadığını anlamıştı. Gö- rek hemen yukarıya koştu. 
gelmiş, keşifleri Nafia Vekiiletinc bekleniyor. Öğrendiğime göre lar. tUrdU yatağına yatırdı ve uyu- .Annesi Mary Ann'ı kUçUk kar 
sunulmuştur. Tastikile birlikte ek- Çorluda tam asfalt yol üzerinde yuncaya. kadaı: ağlamak Uzcre yolasında, yatak çarşafını a.ğzı-
siltmeye konacaktır. vakıflar umum müdürlüğü tara- Şişli Kızılay Kongresi orada bıraktı. na tıkamış bir halde buldu. Kız, 

Garaj ve hususi muhasebe dai- fından apartıman tarzında güzel . li Kızıla Cemiyetinin sc.. Mary Ann uyuduktan sonra bu suretle, hıçkırıklarını tutma-
resinin i.;ışaatı da devam ediyor. binaların yaptırılması kararla.~ Şış .Y. . k · alb kadın kocasına: ya çalışıyordu.. Annesin\ g6-
Aygır .deposu bu yılın planı irin- tınlnııştır. Bunların plfuılnrı ha_ nelik kongresı ışlı Hal evı s - . . d dl b 

:o nunda "apümıc:tır. Cemiyet baş- - Bılıyor musun, e , u co- rUnco yatak carşafını ağzından 
deôır. zırlanmıştır. J ':ıl d ,.,ı b ı d -kanının raporuna nazar.an dokuz cukla bizim kız no yakın arka- çıkar ı Ye ab amaya. aş n ı. 
~ab::ıes-kinln. Halkevr çatısına .Ayrıca ruüalt yol üzerinde mo- ay gibi kısa bir zaman içinde daştııar! KimbflI~, ~elkf h~p Annesi kızını kolları ile sa-

kadar getirilmiş ve kapatılmıştır. dern tarwa dört tane asayiş ka.. 
4000 

liradan fazla para toplan - bliyle beraber bil.} il.} ec~kl~r u rıp bağrına basarken: 
Asfalt üzerinde kurulan bu kültür rakolu yaptırılmıştır. Şimdi de dığı anlaşılmı§tır. nihayet evleneceklerdi. Kader - Dak bana. yavrum, diyor. 
kaynağı en çok üç aya kadar açr bunların park, fidanlık ve bahçe.. kte bu, ne dlyccksln... du. Dinle beni. Allaha karşı ge-

Bundan başka komşu me P-
lacaktır. Babaeski gibi Lüleburgaz leri hazırlanıyor. .

1 1 
d toplanılan eşya- Kocası, çkllip gazetesini oku- linmez. Allah onu ihtiyarlat-

1 d · r l ·· · d ler vo aı e er en ve Çor uda a yıRe an at uzerın e Asfalt yol üzerinde Marmara- larla (500) fakir çocuk giyindi _ mnk Uzere piposunu dolduru- mamak, diğer insanlar gibi has· 
Halkcvi binaları kurulacaktır. Çer· cık ve Ulaş namında 250 §er ev~ rilmiş bir çok muhtaçlara muh- yordu: talık, ıstırap, acı çektirmek is-
lu planlarını bitirmiş ve kabul lik iki göçmen köyü kurulmuş.. telif yadımlar yapılmış, yılbaşın... - Evet, .dedi, kader... tememtş. 
ettirmiştir. Eksiltmeye konmak ü- tur. Bunların eksikleri tamam- da (200) çocuğa şeker ve oyu~ Karısı devam etti: l\lary Ann hıçkırıkları arasın-
zeredir. lanmıştır. Gene asfalt yol üzerin: cak dağıtılmıştır. Dam Dösiyen - Sonra, beraber ne de gU- da: 

Kırklarelinde olduğu gibi Uzun· de Bedre çiftliğini satmalan yerlı mektebi şeker -ve kurban bayra- zel oynarlardı! Yazın kır gezin- - Fakat, dedi. Bekleyemez 
köprü.de de mükemmel bir Tütün köylüler Krrklareli vasilinin.ve:- mı için (50)çocuğun elbisesini ha tisi yaptığımız zaman onlarıu miydi ... Cambazhane acılaydı 
deposu yaptıran inhisarlar Veka· diği plan dahilinde 80 evlı bır zırlaınış, Işık lisesi ve Nortıbr<_>S bir arada nasıl oynadığını blllr- da ... onu ... llyle ... alaydı? .. 
leti şimdi de Uzunköprü istasyo- köy en yeni tipte kurm~kta.dı~ - mektepleri de bir çok eşya temın sin... Du sözleri annesini öyle şa
nunda gümrük ve inhisarlar dai· ıar. Şimdiye kadar yinnı evı bıt- etmişlerdir. Cemiyet kurban bay· Kocası gazetede acabn spor şırtrnıştı ki, evYelA cevap yere
resi ve memurları için hazırlık miş olan bu köy ilkbaharda ta. ramı için (100) çocuğun ayak- sayfasını okusam mı, okuma- medl Sonra: 
yapmaktadır. Arsaları öu hafta mamlanacaktrr. kabısını ısmarlamış ve çocukları sam mı diye tcreddUt ederken: -Hepsi bir değil mi yavrum? 
satın alınmıştır. Bu sene iç.inde Bayındırlık sahasında ~cşan sevindirmiştir. Şişli Kızılay cc - - A! E\·et! dedi. dedi. O zaman da gene bu ka-
Kapıkule ve Uzunköprü istasyo. dahi komşu kazalardan gerı knl· miyeti yeni yıla iyi bir çalışma Karısı sözUııe devam ediyor- dar mUteesslr olacaktın ... Belki 
nunda kıymetli binalar yaptınln- mıyacak tarzda kararetle çalış - programile girmiş oluyor. Muvaf du: daha fazla ... 
caktlr. Bunların da emirleri gel. maktadır. Orada şehrin büt~n fakıyct dileriz. - DUnyada bundan daha acı Mnry .Ann gözlerinden yaşlar 
miştir. mahalleleri deği§llliŞ tarzda bır ------- - --- - bir şey olamaz! akarak: 

Uzunköprünün iki sened<:,nberi yenilik ve bir inşaat manzarası Kocası: - Dobblo beni cambaza götU-
devam eden hükumet konagı da- arzcdiyor. - Öyle ... Öyle, diye tasdik et-, receğlnl vaadetmfşti, dedi. Kum 

· · d G'o'z Hekimi tl. Doğru sHvlediğln bir şev var- bnramda lıl" ı>aram , .. ok ... Geren ğınık olan bütün daireleri ıçın e Meydan ve park yeri, sanatkar " " "' " "' 
toplayacaktır. Yapı çatı kısın.ına çarştlarr hep yeni tipte yapılı- Or. Şük rU Ertan sa o da bu. gUn cakı ne kırdım, paralarla 
gelmiştir. Hazirana kadar bıte- . z· t bankası ve d Kadın, kadere boyun eğen bir çukulata aldım ... 
Cektir. Bu bl

·na 
50000 

liradan faz yor. Güzel bır ıraa Cağaloğlu Nuruosmaniye ca . 
kumandanlık dairesi de yapılmış No. 5• Tel. 22566 (Dr. Osman halle: Annesi böyle bir zamandaki 

la paraya mal oluyor. tır. Elcktrı·gV•ı mu"teahhidc ihale 1 f . t - No yapalım. dedi, Allahrn 'bu ltlraftan ınUtehassis olarak: 
1 

h'" Şera ettın apar ımanr. 
Malkara, Yenice, Gelibo u u- edilmiştir. Büyük bir aşım dura- i••İm•• ... •••••lli arzusuna karşı isyan edemeyiz - Sus ağlama, yavrum, dedi. 

kumet konaklarının paraları gel- ·· ed' ya. Ben seni cambaza götUrUrUm. E. ğı da başlamak uzcr ır. 
miş işe başlanmıştır. Bu sene - Tablt, edemeyiz... Kumbarana da parayı tekrar 

l -Bobbie, pazar günleri ka- korum, babana da hlc bir şey ....,.-
- dire elbisesini giyip de sokağa söylemeyiz ... 

. . . 'ld. 35000 tonııı1' o1an biigemi aünyanın en bityük harp ge. 
FranS1:Zarm Ri§c1yö .c'ırhlıM aenıZ6 uıdırı '· . . • !1~_.,Jtil: .. m i/cted"r. · 

miıenMmı biri oltiıöi.ıktır. ~ımdı ~tı ':tl'lilfKH~ms ' ' 

cık tığı zaman no oluyordu! Sarı l\lary Ann'm birdenbire ağla
sarı saçlar, sarı bir yUz, ma·ri ması kesildi. YUzUne bir parlak
gözlor ... Dalma söylerdim! San- ltk geldi, gözleri yuvarlak yu
ki içlmo malUm olmuş da söyle- varlak oldu . 
mlşlm gibi geliyor.. Belki de - Sahi mi anne? dedi. Sahi 
hakikaten içime doğmuştu: ha ml söylUyorsun? 
ne dersin, Tom? 

- Belki, Molly icine doğma
mıştır diyemem ... 

HlliAJenln 

Annesi başını salladı. 
- Bobblc icin bir daha ağla

(Dcvam1 lO ımcıul.a) 

muharri r i 
Itcarden Conncr n lnn Irlnndnh genç bh• tngiliy; muhnr

.frldir. Gerek mizalı, gerek fncla nIC\ zulnı·ı üze.rinde lukfıyc
:cr yazar. l•'nkat eserlerinde clnhııa hnktk.i bil' reel Jınynt ifn
lcsi ,·ardır. 
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Şarlodan neye 
ayrıldım 
(lJa§ tarafı 6 ı11ou.ia) 

V ddızlar aralarında 
bir kulüp kurdu ( B~ taraf' 9 u 

mayacağına söı Terfyorlll 

c~za:anan 
futoo.cular 

ATLE11 iZM 
(Bcq tara/1 6 nıctda) .. _ 

... J<"akat, bekle hele bl· bu kltip muhakkak ki cok cazip 
raz ... Sen benimle beraber ca- bir yerdir, 

Fakat Mary Anu'ın • 
lamaya hiç niyeti yok\11· 
ri parlamıştı. Şimdi .,uJ 

Bir Aydır Maçlara 
İ§tirak Etm:yenlere C:e 

Ceza Verildi 

Atlamalarda lstanbul kapalı saha 
1 şampiyonlaq tespit edildi 

hşaacksın. Senin yerin benim 
yamın dır ... Yıldızlar bu klUpte dedikodu 

ylU)abilecekl&rl gibi. fikirlerini 

yordu ki kumbaradan 
dığını babası duy.ıııa 
sonra, Bobbio'ye btı1n• 

Beden Terbıyesi Umum mü _ 
dürlüğü dördüncü ceza listesini 
de tebliğ etti. Bu dcfaki isimler 
arasında mektepli olduğu için bir 
aydır maçlara iştirak ectcmiycn 
Eşfakın da cezalandmldığını hay 
retle gördük. ~on tebliğle ceza
Jananlar şunlardır: 

Galatasaray klübünden 122 Eş. 
fak Aykaç bir ihtar. 

lstanbulspor kli.ibünden 933 
Seyfi D"'mirtaş bir ihtar. 

Anadolu klübünden 1233 Şük. 
rü Ercan bir ihtar, 

Knragümrük klüblinden 1072 
Muznffer Tunçalm bir ay. 

Ka.ragümrük ktüblinden 1213 
'.Ali Yüret bir ihtar. 

Yukarıda klUpleri ve bölge nu 
mnralarile isimleri yazılı idman. 
cılara lik maçlarındaki suiiharc. 
ketleri do!ayısile hizalarında ya. 
zıh müddetler için müsabaka boy 
kotu cezaları verilmiştir. Bu cc. 
zalar tebliğ tarihi olan 31-1-
1939 tarihinden itibaren başla • 
maktadır. Alakadar klüplere ha. 
kemlerin bu idmancıları müsaba. 
Jara ithal etmemeleri lüzumu teb 
liğ olunur. 

1kinci Kümenin Teahhur 
Eden Maçı 

Beden Terbiyesi lstanbul böl. 
gcsi futbol ajanlığından: 

29-1-1939 tarihinde yapıla -
mıyan Karagümrük - Fencryıl. 

maz A takımları müsabakası 3-
2-1939 cuma günü saat 11 de 
Beşiktaş stadında icra edilecek. 
tir. Bu ma.çm hakemi Refik Os
man Toptur. 

Beden Terbiyesi İstanbul böL 
gesi futbol ajanlığından: 

5-S-1939 p(JZl(lr güniı yap1la. 
cak maçlar: 

TAKSİM STADI: 
Galatasaray - Hilal A takım

ları saat 15, hakem Tarık öz.. 
engin, yan hakemleri İbrahim, 
İbrahim. 

Her sene tekrar edilecek olan 
İstanbul kapalı saha atlama bi. 
·inciliği hatırı sayılır bir kalaba
ığm huzurunda ve bir çok birin. 

... ı sınıf atı tlerimizin iştirakilc 

dün Bcyo,;lu halkevi jimnastik 
salonunda yapıldı. 

Alınan tckni"k neticeler şun -
!ardır: 

Yiikscl• atlama: 
1 Pulat G.S. 1.65 

(İstanbul re::oru egaıc: edildi\ 
2 Süreyya B. 1. l.60 
3 Faik Y. S. O. 1.60 
Katagori J: 
1 Feyyaz B. oğlu halkevi 1.55 
2 1''uat Alman okulu 1.50 
3 Osman Kabataş I.1. 
Katagori 4: 

1A5 

1 İhsan Şişli Tarakki 1.45 
2 Sta vro B. oğlu H. evi 1.40 
3 Doğan Alman okulu 1.34 
Halatla yii'J..".Sok atlama: 
1 Güroğuz Ünjversite 3.25 

(İstanbul rekoru olarak kabul e. 
dildi}. 

2 Sudi Üniversite 
3 Faik Y. S. O. 
A Halit lst. Lisesi 
K atcıgori $: 

3.10 
3.10 
3.00 

1 Starvro B. oğlu H. evi 3.10 
(İstanbul rekoru olarak kabul e
dildi}. 

2 Annnn Alman okulu 2.70 
3 Hakkı İstanbul lisesi 2.40 

iya.o!.uucyt.5thalkcviive.4 cmfö 

Durarak ıızwı atlama: 

1 Halit Deniz lisesi 
(Yeni İstanbul rekoru). 

2 Faik Y. S. O. 
3 Şerif B. oğlu H. evi 
Katagori 3: 
1 Orhan 1st. Lisesi 

(Yeni İ•tanbul rekoru). 
2 Feyy~ B. oğlu H. evi 
3 Afif tst. Lisesi 

2.89 

2.8.5 
2.78 

2.77 

2.64 
2.50 

lstanbulspor 
Talebe Oynattığı Maçta 
Hükmen l\'1ağlup Sayıldı 

Son karardan çok müşkül bir 
\•aziyete düşen lstanbulspor klü
bü, Süleymaniye ile yaptığı ev. 
velki haftaki müsabakaya hem 

ŞEREF STADI: memur. hem de talebe olan üı; o. 

An d 1 h
. K .. rUk yuncusuyla iştirak etmiş ve neti-a o u ısar - ara.gum . . . . . 

'A takınılan saat 9,30 ha.kem Ha. 'ccdc rakıbını 2-1 yanı:rtıştı ... 
ı ·t G li E gU K peaa _ Bo- İstanbul futbol heyetınce huk. 
ı a p z ' asnn ~ v1• b' . k . 
ğaziçfspor A takımlan eaat 11,15 men mag.u ıyetıne arar ve:ı-
h k Ref'k 0 T Be k len san sıyahlıların umum mtia em ı sman, op. y oz 
- Topkapı A takımları saat 13, dilrlüğe itir~~ bulunduklarını 
harnek Necdet Gezen, yan hakem evvelce tafsılatile yaşmıı;ıtık. ls. 
Ieri Halit Uzer ve Neset. tanbulsporun bu itirazına müdür. 

. - lük taraf mdan verilen cevap dün 
Vefa - Bcşıktaş A taJ.."tmlan İstanbul mıntakası tarafından 

saat 14,45, hakem Suphi Batur, mezklır klbüe bildirilmiştir 
yan hakemleri Ziya 'Kuyumlu ve · 
Fikret Kayral, Bu cevaba göre; talebe bulu-

nan bu üç futbolcu talebelikleri 
FE!'ı"ERBAHÇE STADI: esnasında memuriyete girmi§ ol. 

Feneryılmaz - Davutpaşa A 
takımlan saat 13, hakem Şahap 
Şişmanoğlu. Fenerbahçe - ts. 
tanbulıpor A ta.kımları S. 14,45 
hakem Eşref Mutlu, yan hakem
leri Babahattin Yaraman ve Ru. 
een. 

duklarm<lan kendileri talebe sa. 
yılmaktadır. 

Bu vaziyete göre. eskidenberi 
memur olup ta sonradan yüksek 
~ahsil için üniversiteye dev~ma 
başlamış olanlar takımlarında 

yerlerini alacaklardır. 

insan kördüğümü 

,r Bu aülf;!~ çl5zebilmenln nı ü.ş1:üUitını tasavvur edin: insan 
wcutlanndan teşekkül etmif olan bıı kör &Uğüm, Alman güreşçi. 
8i Milo Ştaynborn ile Kanadalı dünya ağır sıklet ~mpiyonıı 
lvon Robcrt ar<ısında Pari.stc cereyan eden bir maçta husule gel
mi§tir. Bu ma.çttı Kanadalı şampiyon ra1.~!bi?tin k-Olunu çıkarmış. 
tır .. Suratı görü1 miycn adam, Milo Ştayn'born'dur. 

Katagori _..: 
İhsan Şiş1i Terakki 

, Yeni İstanbul rekoru). 
2 Ender İst. lisesi 

2.57 

2.43 
3 Doğan Alman okulu 2.29 
Durarak üç adım cıtlama: 
1 Yavru B. oğlu H. evi 8.46 

(İstanbul rekonı olarak kabul e. 
Jildi). 

"Gene bir müddet için peki, 
demeye mecbur oldum. Fakat, 
Şarlonun bir şey yapacağı ol
madıtmı katiyetle anlayınca, 

bir daha kendisine haber., erme 
ye bile lUzum görmeden, der
hal yeni stUdyoya gittim ve tllm 
deki roltl oynamaya başladım. 

"Bugün, "Kagısıı aile" yl bi
tirmiş bulunuyorum. Burada 
"KUçUk" Duğlas l<~airbank ve 
Janet Ga.nor ile beraber haki· 

de serbest1:e söylemek ve niha-
)'et münakaşa etmek imkAnmı 
bulacaklardır. 

Jşter yolunda gittiği takdirde 

sözUmUz yok, fakat bir gUn ara· 

Iarında bir anln~amaınazlrk çı
kar da güzelim kızlar blribirlc 

rlne girerlerse işte o zaman sey 
reyleyin gUmblırtUyU ... 

Maamatlh klUp ne kadar en-2 Hal it Deniz lisesi 
3 Faik Y. S. O. 

8.27 
8.22 
8.22 

kalen, kaygısız bir aile teşkil e- tereaan lae yıldızların kapı~ma-
4 Pulat G. S. dlyorduk. ları da o derece enteresandır. 
l(cıtcıgol"i 3: 
1 Feyyaz B. oğlu H. evi 7.88 

(İ .. taııbul rekoru olarak kabul e
füdi), 

2 Orhan lst. lisesi 
3 End~r lst. lisesi 

7.-i5 
7.20 

Naili Moran 

Kasımpaşa kulübü 

"Yeni filmimden bir cihetten 

daha memnunum. S<'siml de llk 

defa olarak dlinya) n duyurmuş 

oluyorum. Halbuki "Asri Zaman 

Iar" filmi sessizdi ,.c ne Şarlo 

konuşuyordu, ne de ben!" 

Gele11m Şarloya: 

Artistin "Diktatör" tsmtnde 
3. Takımları Şampiyonu bir film hnzır1nmakta olduğunu. 

Oldu hattA. lıu filmin A Htıpada bazı 

ık . · k" · B tak 1 memleketlerde ı;österllmcyece· 
ıncı umenın ım arı a-

raımdaki lik maçları evvelki gün ğlrıl yazmıştık. Amerikan ı.a-
kU karşıla.şmalarl sona ermiş ve zctelcrinin verdiği nrnHurıata 
Kasımpaşa B takımı birinciliği göre, Şarlo, Polet Goddard'ı 
kazanmıştır. ''Kaygısız aııe·• filminde görüp 

Bu muvaffakıyetlerinden dola- çok beğenmiş Ye "Diktatör" dc
yı Kasımpaşalıları tebrik ederiz. ki baş kadın roIUnU ona verme
------------ yi dUşUnUyormuş. 
Kayakçılar Uludağda Bu suretle Palet Godclard, 

Toplanıyor Şarlonun ''kendisi tein'' hazırla-
Uludağ, (A.A.) - Halkevi spor dığı rolU bekleyecettne, arada 

komitesi başkanı Namık KaL bir diğer film çıkarmış bulunu
oğlunun reisliğinde cuma a~a. yor .•• 
mı Ankaradan hareket eden An
kara kayakçıları dün saat 19,30 
da Uludağa varmışlardır. Biri 
kadın 13 kiıtiden mürekkep olM 
kafilenin Ankaradan Uludağa 
24 saatte varması muhakkak ge.. 
lecek neaillerin iillerek bah.scd,e. 
~ ~ 'b,l~~ olacaktır. Kayak 

Artık. ondan sonra rejisörlere 
yeni mcYzu tıktı demektir. "Yıl 

clızlnr klUhU k:n·gaları" iıdmli 
s<:'nl\ryoları hazırlamftğa baş. 

!arlar .. 

Fransıı yıld-.zlarının l>n te.· 

şebbtisleri şa:>anı takdir birce
saretin neticesidir. Kendilerini 
tebrik etmemek elden golmcz .. 

... Birinci sınır opel'atUr nn. 
f Dr. C·\FEll TA \'YAR P. 

Paris Tıp fakullesı rue2unu. ii 
Umumi ve sinir, dimağ cerrahisılf 
ve (akdın Doğum) mülclıassısı ff 
hrkck ,.e kııdm nmclll alları, di·i! 
mağ, ve eslelik: b uı buruşulılu-:! 
ğu, ıncrne k:ırın ıırkı'klığı Ycff 
tlrkinlik) :uncliyatl;ırı. ii 
llcr~ün ııhııhl:ırı n 

1 Nua)eae 3 den 10 a kadar Mec·ı 
.. cıınen, Br:-otlıı Parnıakkapı Ru· 
ii melihan ?\o. 1 • 
ur.mmım:mr.m:na:nı:::nıwu• 

naze mernsiml yapıla 

lenkler getirecekler, 
tutacaklardı. 

Mary Ann bu ara.bal 
rlne gururla kuruıac.a' 
kU o, Bobbie'nln oyun 
idi. öteki çocuklar buat& 

nacaklardş. ~ 
(.)n gUue kadar da 18' 

rlsi ni glyecek, saçına 
delesiul takacak ,·e aYl 
rl beklediği camb~ılff' 
cektl. 

Bu suretle Bobble, 
dini tutmuş olacaktı··· 

Çocuklara M 
Kahve! 

GUnUn m'lvıuu oıaıı 
llnşka bir \'esile ile d4) 
den bahsettiriyor: 1' 
" MUstakil SoYyet cuııı• 
Amcrllqıya has ,arip\i~ 
bir nıemlckctnılş: 

DUo.y~nın hiç bir u4 
mayan bir şey. coc\l•ır 
sus kahve orada ,·arp>ıt 

ŞUpheslz, bizim ııı 
de do kahvelerde coe:• 
rUIUyor. 1',agat, Uk .. ~-." bu nevi kahvelere 
girmesi yasaktır T• 
nız 13 yaşından kUcU• 
alınmaktadır. 

Bu kahvelerde ber 
cuklar sUtlU kahve t(lf 
oynarlar ... 

çılar, dizi kolunda, sis içinde kay 
bolmuş kayak evine vardılar. 
Bursa dağcılık klübünün verim. 
1i çalışmalarının semeresi olan 
meleketin dört tarafından dağa 
\'C kara kavuşmak için gelmiş ka. 
dm erkek genç sporcularla dolu
dur. BUyük kafileler halinde ts. 
tanbul sporcuları da gelmiştir. 
Dağcılık klUbünün ta.m misafir 

sever sporcu zihniyetiyle idare 
ettiği otel ve kayak evinde iki yU
zc yakın sporcu vardır. Evde aa. 
ınimt bir arkadaşlık havası hil
!cilm silrüyor. Yatakların azlığına 
ve evlerin ufaklığına rağmen kim 
senin açıkta kalmaması ve kış 

sporu a~kiyle buraya kadar gel. 
miş bulunanları geri döndUrtme
mek için, hüktimet ve belediye • 
nin yerinde geniş yardımlarına. 

intizaren bugün mümkün olan el
den gelen gayret sarfcdilmekte. 

32,000 LİRA MÜKAF A 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs, 26 ağust 

1 eylu 1 ikinciteşrin tarihlerinde 

dir. 

1 
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95 
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çekilecektir 

iKRAMiYELER: 
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-

2.000 lira 
5.000 " 4.000 

" 4.000 
" 6.000 
" 4.750 ,, 

6.250 ,, 

32.000 

Maalesef hava sisli ve kapalı
dır. Fakat buna rağmen gene 
herkes yemek saatleri hariç, hep 
dışardadır. Çik cnterasan olaca. 
ğı tahmin edilen yarışlara hazır 
lanmaktadır. Herkesin bir tek 
arzusu vardır: Hava açılsJ1lı Bur .. 
salıların meteoroloji tahminleri 
yann güneşin çıkacağı merkezin. 
dedir. 

Vakıt'ın Avrupa 
haberleri 

T. fı Bankasına para yaırmakla, yalnız P'ır' 
biriktirmiş olmaz, aynı zamanda tallblol-' 

de denemlt olurunz. 

Macar miJU takımı futbolcu -

~rıdM~.~.~di'~me~==================~===========~~
hur Bokacunyor takımında oyna. 
mak üzere Arjantine gide.cekleri yana gibi takımların önünde yer 
katiyetle söyleniyor. alan bu mütevazı ve hiç bir bey. 

• * * nelmilel oyuncuya sahip bulun. 
Japonya futbol birinciliğini mıyan takmım bu mUhim muvaf-

Vasoda klilbU kuanmıftır. faluyetinin AmtU. antrenörleri 
*** Balonçiyeri'dir. Balonçiyeri t -

!ta.lya futbol pmplyonaaı bi· taJya futboUhıiin eekiden gözbe.. 
rinci devresi nihayet bulmuıtur. befi sayılır ve timdi Piola'larm 
Başta Li-;urya takımı bulunmak. Meua'ların hal& bulunduktan 
tadır. B;r çok defalar İtalya Ye şöhrete faua~ile sahipti. 
Avrupa ı::ıampiyonluğunu kl\zan.. *** 
:mş Bolonya, YuYentus. Ambroz- f ngilizlcre karşı çok muvaffa-

kıytli bir oyun çıkarmı3 olan Av. 
rupa muhteliti kalec.iai İtalyan 
Olivyeri antrenmanda fena haL 
de aakaUanm11tır. Kaburga ke
mikleri kırılan bu kıymeW fut. 
bolcun\llı bir kaç aydan evvel sa. 
haya dönemiyeceğl zanediliyor. 

Cenubi Amerika p.mpiyonuı 

devam etmektedir. Urugva.y, E
kuatör'ü 6-0, Peru da Şiliyi 3-1 
yenm.iılerdir. 

''Birleşik Almanya,, nın en yük 



lktısat Ve~ili HUsnU Çakırm dUnkU telkiklert 

Svam Hin er firmas·yıe yap1lan • ; re~n 
Üfçe encümenince hazırlanıp ihale feshedildi 

meclise verildi 
Anl<aradan gelen heyet Deniz

bankta teftişlerine başladı 

~aaş asılları 
150 
125 
100 

90 
8() 
70 
60 
50 
40 

rcceye girecekler arasında mes • 
eklere göre icra vekilleri heye .. 
tincc tesbit edilecek yabancı diL 
!erden birine ve 9 uncu dereceye Evvelki gün fehrimize gelen himatma müracaat etmiştir. 
alın~b~l~cekler aı:asında bu diller !ktısat Vekili HilsnU Çakır, diln A)Tıca Dcnizbank umum mU • 
den ıkısıne hnkkıyle vakıf olduk iktısadi dairelerde bazı tetkik- :fürü Yusuf Zi:>a Erzln'in yanın. 
ları fcra Vckileri heyeti kararlle 1 d bulunmuştur. Ja dUn bir toplantı yapılmış ve 
t~~kn edilecek bir komisyon hu- erı:tısat Vekilii sabah snat 9,5 ! Almauyada inşa edilmekte olan 
zurundn lmtihania snbit olıı:11.ar sırı:ılarında Dcnizbanka gitmiş va?urlann yapılışma ve inşasına 
bir derece yukarısına alınabılır· ve umum müdür Yusuf Ziya Er. dair görilşmeler olmuştur. Bu a· 
l('r. zin'in dairesinde saat 12 ye ka - radn Almaızyaya sipariş edilen 

Kadrod.a açık ~er ~ulun:nam:ı- dar meşgul olmuştur. Bu müddet vapurların ihale müzakerelerinde 
sı dJlayısıyle tahsıllerıne gore gı. içinde bankada, Satic bin.ası ile bulunan ve ayrıca bir müddet Al· 
rebileceklcri d:receden ?aha aşa.. diğer muamelat üzerinde tetkik_ manya.da inşaata da nezaret et -

Tutan ğı derecede b~r ~~u.:ıyete alı- ler yapmakta olan lktısttt ve Ma- miş olan eski Denizyolları fen 
600 nanlardan ehlıyetı gorülenler .şu· liye Vekiı.letinin müfettişleri Hüs mUdUrU ve Denizbank fen heye. 
500 belerindc ilk açık vukuun~a gırc.. nü Çakıra çalı maları etrafında ti müdür muavini Scrverden de 
400 bilecekleri derecelere tercıhan ta. izahat vermişlerdir. tktıeat Veki- bazı izahat alınmıştır. 
300 yi nolunurlar. . • • li Denizbank erk: nını da kabul Almanyadaki 
260 Madde 4 - Devlet memurıye etmiş, kendilerinden banka mua.. V 1 d T dT. t 
210 tine bidayet.en alınırken yabancı melr, ı ve işleri Uzerinde izahn.t apur ar a a ı a 
170 bir dil bilmedikleri halde memu· 1 t Hüsnu·· Çakır 'bilhassa Yaptırılacak 

.. w d"k a mış ır. • ld w 
140 riyete geçtikten sonra ogren ı - . um mUdlir Yusuf Ziya Diğer taraftan haber a ıgımı· 
1 "0 · d"kl · d do yem um · Ti t ild" 1" .. leri veya bir dil bıl ı erın en E i ile !nuiltereyc ısmarla.na· za göre, Denız care m uru-

35 100 layı üst dereceye a:~anla.:dan C: ~eni 11 "vapur işi etrafında ğünde Almanyaya sipar~ş e~l -
30 85 bilahare bir dil d~ha ogrendıkle.. ve Almanyadan alınacak vapur • miş olan vapurl~ .~ro~elerı ve 
25 75 ri 3 üncli maddenın H fıkras!nda far hakkında görüşmüştür. in§nat ~artnamelerı uzerınde ça.. 
20 60 yazılı şartlar dairesinde sabıt .o· • • lı§8.n heyet henüz mesaisini bl· 
15 50 lanlara yapılacak nizamname ılc Denız Tıcaret tinnemiştir. Bu heyet Almanya-

~aUt lO 40 tesbit olunacak nisbctlerde ve bir Müdürlüğünde daki vapurlardan bundan sonra 
' lll~~arcirnh hesapların. defaya mahsus olmak üzere nak- lktısat Vekili saat 12 ye doğ. ~eslim alınacaklar üzerinde yapıl 

ta ıf kanunların ma.ruJ dt mükiıfat verilebilir. ru Denizbanktan çıkmış ve De· mak istenen tadilatı kararlaştıra. 
latbi .a

1
lflk eden hükiimle. Bazı i.stisna'l<ır niz Ticaret mildürlilğüne gitmiş- caktır. 

Uıt;;nde bu cetvelin ikin· Madde 5 - Devl"t memurluğu- tir. Vekil burada 1,5 saat kadar 11 Vapur yeniden 
i h~ t Yazılı miktarlar ve 

1 

na ilk defa girenlerden umumt m_şgul olarak hususi bir dairede k K 
1 ına ait hükümlerde mUfettişlik, Riyaseticumhur daL Almanya.ya sipariş edilmiş olan Müna asaya onuyor 

. Slitundaki rakamlar e. resi memurlukla~ı, h~su~i kalem vapurların projeleri üzcrind.~ çR-: Bundan baIJka öğrendiğimize 
dele 2 -.. müdürlükleri, mutercımlıkler, ~~- lışmakta olan heyetin tetk .~lcrı göre, !ktısat Vekftleti lngiltereye 

daııiı dair 'Urnuını muvazene. çiliklcr. valilikler ve hukuk mu· etrafında izahat almıştır. ısmarlanacak olan 11 yeni vapur 
tll\a . elerin 1 inci madde *invirliklerine tayin olunacaklar Bu arada tktısat Vekaleti müs işi üzerinde çok mühim bir karar 
~aıı~ren :e:;kilfıt kadrola· bu kanunun 3 üncll maddesinde teşarı Halit Nazmi yanında Türk vermiştir. Vekaletin bir çok fir. 
lıh eek·bagiı cetvelde yazı. yaZllt kayıtlara tabi tutulmaksı. ofis ltııtanbul şubesi müdUrU Ce· ma mUmessillerinln tiki.yeti V.! 

?et ~de değiştirilmiştir. zın kardodaki derece maası ile bu mal Ziya olduğu halde Deniz Ti- gemilerin daha ucuz yapılabilece
/ ıı~1uğıma ilk de. memuriyetlere tayin edile~ilir~~· caret müdilrlüğüne gelmig ve ği hakkındaki iddialar Uz.erine İn 

ıı, d~ ı a gırcce7dcr Bu gibilcrin muayyen tcrfı m~d. Türkofis müdUrü !ktısat Vekiline gilterenln Swan Hunter firması-
~ deta ~Devlet memurluğu detlerini doldurduk<'a avni vazıfe işleri etrafında izahat vermiştir. na yapılan ihaleyi bozmuş. yeni. 

llcı:enıerin menşeleri· de terfileri de caizdir. Şu kadar Deniz Ti!;a et müdürlüğüniin va.. den bir n1ünakasa yapılmasını 
<!er~e1 n ""··r ı - - !dm " . zrveti •c muamelatı hakkında a kararlaştırmı§tır. Bu münakasa 

l lr: er at'ağıda gostc • "'il \•aZfye crlh~ ve hfzmet mtid - mllhfm tetkiklerde bulunan Hüı.ıı- ıçin gemilerin şartnamelerin.de ve 
\tOtta, ınek detlerine nazar:ın .~~:-ak b.u ka.: nü Çakır saat l ,5 ta daireyi ter- projelerinde değiıiklikler yapıla. 

l)leın tep mezunu olma· nunnaki umumı hukumlerın mu. k t '!itir caktır. 
1ll- ı. Urin ka a göre d i · bcf d baska memu e mı. · Yenı· Kadroda Tasfiye-
, o«tbıie~kl nlun5 .un. d ıma. es ~ı.s ~~kte h k yı . Müfettisler Denizbankta 
) er mcı ere. rivetler ıçın mu csep a sa • ~ l B 1 d 1 ler Ve Maaf T enzilitı 
li~l'ta llıekt labilir. • • d Çalışma ara ~~·a .. ı: Bundan b&.§k& ali.kadar ma-
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Etrüsk kimlerdir 
< lluı tııruı ı J urıcuı10 ı lilc akraba bulunuyor. 

Profesör DLikati tezi için de. Has isimlerin kö •• leri Ye dini 
nizatm bir~ok isbatlar veriyor. inanışlar Anacloludan alınmıştır. 
Etrlisk alfabcıi eski Ege yaz sın· 
da ve Grek alfabesinde bulunan 
harflerden mürekkeptir. Teessüfe 
şayandır ki, henüz Etrüri dıli ta. 
mamile meydana çıkarılmamıştır. 
Monotcn ve kısa olan doktiman • 
lar has isimlerden başka, ekseri · 
ya tekrar edilen terimlerden pc'k 
azını ihtiva etmektedir. lki dille 
yazılmış olan metinler pek nadir. 
dir. 

Manaları tamamile anlaşılm ~ 

olan kemiler elliyi geçmiyor. E • 
debi, siyasi, adli v. s. metinler 
mevcut olmamakla beraber meıe· 
la; aile, kan, koca, oğul, kız, an. 
ne, kardeş, ay, mezar, takaddü. 
me, heykel, gölge v. s. isimlerin; 
yapdı, öldü, yazdı, oldu, inşa et· 
ti, kondu gibi kelimelerin ctrüsk. 
çcıini biliyoruz. insan ve tanrı i. 
simleri anlaıılıyor. Ne olursa 
olsun bu kelimeler ve bunların 
Avrupa dillcrile mukayesesi Et • 
rüsk dilinin Endo • öropeen ta. 
kurundan bilhassa italyanca olma· 
dıtını, gösteriyor. 

Bu dil, Yunanlılardan. evvelki 
dillerle, Anadolu, mesela Eti di. 

iken banka teşkiHl.tma alınan me. 
murlar için mevzuu bahis değil· 
dir. Ayrıca Denizbank, mc&.ur 
maaelarında yapılacak teıu.lli.tta 
memurların bankadan evvel ça
lıştıkları yerlerdekl m&a.1 nlsbeL 
le:-: göz önUnde tutularak olacak 
tır. 

o zaman şimdikinden çok az 
maaş alanların aylık nisbetleri 
eıki hadde indi .;lecek, fakat ma 
at niJbctleri bugiln yüksek olsa 
da eskiden de ayni nisbette maaş 
:Umakta. oldukları anlaşılanların 
ma~l:ırr:a dokunulmıyacakt•r. 

150 Liradan Yukarı 
Maa~laın Yarısı 

Veriliyor 
Deniz.l ' ·: mcmuıla . • na üç 

Etrüsk'lcr Girit ve Mikcnliler 
gibi uluhiyete ve cehenneme ina. 
nıyorlardı. Onlarda Frikyalıların 

ana tanrısının izlerine de tesaduf 
ediliyor. Mezar resimlerinde gö • 
rülen Etrüsk kad nının vaziyeti 
Endo • örcpeen kavimler, Grek. 
lcr ve Yunanlıların bilmediği bir 
maderşahi devri gosteriyor. Böy· 
le bir devir Giritte, Mikendc ve 
bahusus Lidyada yaşanmıgtır. 

Antropoloji de Etrüryedc ilı.i 

ırkın ycrleşmi~ olduğunu kabul 
etmektedir. M. Pcrikl DUkati de 
faraziycsindc bundan ba~a bir. 
şey söylemiyor. 

«** 
Les Annales·~n ma'kalcsi bura • 

da bitiyor. Bizim tarih kurumu • 
muzun buna dair verdiği izahatı, 
göstcrdigi birçok delilleri yazacak 
değiliz. Yalnız }ine kurumwı ta. 
rihtc yaptığı küçük bir hülasayı 

nakledcceğız: 

'"Etrü:;kler, Türscnler, Türka' • 
lar., Ege adalarında, Anadoluda 
kadimdenberi oturmuş olan kavim 
lerdendir. Bunlara Akalar, Eıc -
lcr, Etiler denildiğini biliyoruz. 

Tor'Jar istilasından sonra bun • 
lardan bir kısmı 1talyaya muha • 
ceret etmiştir. 

Tor:'ların istilası milittan 1200 
sene evveldi. Etriısk'lcr ihtimal 
evvela Anadoluya geçtiler ve o· 
radan kilçiık gruplar halinde l. 
talyaya hicrete başladılar, sahil. 
lcrc çıktılar. Ondan sonra dahile 
geçtiler. Kampanyada methal o
larak Kapu şehrini yaptılar; fa. 
kat asıl isimlerine izafe edilen, 
EttUrye'de yerle§tilcr. Bu mmıa. 
ka o esnada Ombri'lerin elinde i
di. Gelenlerin medeni ıeviyeleri 
daha yüksekti; fakat deniıden a. 
zar azar geldikleri için istila ça. 
buk olmadı. Ombri'ler yavaş ya· 
vaı Apenen dağlarına çekildiler. 
T arih cild 1 sahife 263-.,. 

gUn teehhUrden sonra diln maaş. •••• .. •••••••• 
lan verilmeğe bqlawnıştır. Yal· D ' f Ka a 
ruz henlls.) nl se:ıe kadroıru tas· r. r an yr 
dik edilmediği için 150 liraya ka. RöNTGEN MOTEHASSISl 
da:: olan bUtUn maaşlar tam ve • Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
rilmiş, bundan yukarı olanlanr. si karşısında eski Klod Farer 

l ~eu d ep rnezunu olan. Evvelce devlet memurıyetın e Diğer taraftan evve ı gun . kamlardan öğrenildiğine göre. ıo 
l.ıae .. ereceye, bulunduifu halde bilAhare ayrıl • karadan sehrimize gelen Mahye v k"I" b t 

vey . l ri gilne kadar tasdikten çıkacak O• e 1 ın ayana 1 'ie~, a nıuadili mektep· mtı:1 ve en az be$ ı:ıenevi mUırte - ve tktısat Vekaleti müfettış e 'an Denizbankm yeni ka.droların-
h ~esı ~rta tahsille ayni za- mlrren memurluk haricinde ge • dün sabahtan itibaren Denizbank da mühim değişiklikler olacak • 1ktısat Vekili Bay Hüsnü Ça · 

•• ·~ "tı!I tr J" .. e olunmu~tur sokak N:>. 8. 10. Öğleden son 

ra 3 ten 7 ye kadar. 

1lııt ": tahsm veren en az ctrmiş olanlar da bu vazifelere ay ta çalışmağa başlamışlardır. ~c- tır. Bu arada evvelce hiç bir rea· •ır kendisini gören bir müharriri 
~~aı/a orta rnektep tah. ni suretle tayin olunabilirler yet Fuat, Feyzi, TalAt ve Faık- mi ve yan resmi 'bir müessesede 'tlize ~unları aöylemiatlr: 

.,,: . ~ . . . ....... 

Yavuz Sezen letı: ın en sonl'a en az iki yılı Kezalik dairesinin 'bağlı bulun ten mürekkeptir. ğr h ld De ı • 'Ulk te "lstanbula Is~:rnhnt irfn ,.. · -
) la U ekteplerinden mezun duguw VekaAlete tabi aleliımum teş Mu"fettı'Qlerin üzerinde r.alıştık- çalışmadı a e n ~ - • t neu it bi şekkill eder etmez yUksel maq. llm. Bayrall" ('r~i döneceğim ... Diplom Terzi I~ der dereceye, kilat haricinde diğer bir vekalet lan işler nrasında Sati.e ~ası larla bankaya yerlestirilr iş bulu l'Jllf~~~I .r Vetrn1E'timize btıa • 
1 ~ ~ e~sinde bir tahsil teşkilatına ilk defa olarak yuka· meselesi ile lngiltereye sıpa.rı~ e. nan bazı kimseler tasfiy ye ~-· : , ı. .. -, r-.. ·-- ü1 .. -h,..le tct 

~)a!>lnı bır Yillık mesleki nda sayılı memuriyetlerden bi - dilmek istenen 11 val?ur ışı ;e tutulaeaktır. 'dktor ranrvorlır. ~;,.,.bun tar hat 

Hakiki tek kosıumluk lnglllz ku. 
ınoşlorımız gelınıştır. - 113 RtuoDlu 
/>cırma/;kııpı Gayret Apl. 1'ürlt /-oto 
'fol üılundt. ~l 'beş~ Veva kurs görmil§ riyle intisap edecek herhangi bir Oenizbankın umum ı:nuamelatı Bu karar evvelce re.«1mf vt" 'unda ancn'· bir müddet t:onrn f 

dalı Sili il YI~lık meslek mek· derecedeki devlet memurları hak. vardır. Heyet d~n Denı.zbank er~ yarı resmf dairelerde ra!ıc-ırınkt" .. ,h~ ~ ,·ercbilirim ... 
ı:~~~e~u~iyıL km~~birincifıkrah~U~~~Aun~m~d~a~n~b:a:u~k:ı:m:s:e:~:r:ın~d-e_m_a ____ ~~~~~~~~~---------------------------
'ti ittl'rniş k bir meslek tah. blk olunabilir. - - \' AKIT'ın kitap fekl:lndc roman tcf'rlkası -
t'ıii~ veya orta tahsili· Bu madde mucibince yapılacak 

o~~leıt rn sonra en az dört tayin ve terfiler, adı ge~en vazi· 
"~t r rn ekteplerinden me. felerin fiilen üasiyle meşrut ve 
~ l"""" esıekle · · ) 1" -·ue ı2 • • rıne aıt me. mukayyettir. (Devamı v01 
iti \tey, ıncı dereceye, 
. ' '° rnuauinı rnektebini 

t ?.tı\lall~a hntıhanla orta 
~ ~la?ıı1?nliği ehliyetname
) l\.i-·~ ~ Maarif mesleği. 
ille~ ll hldan alınabilirler). 
e, leı) lneıu az tahsi~li yük. 

' ll nları 11 md de· 
ita uıııardan 
ed~~eden 8.Skerlik hizıne

~et ~itler trıemuriyete in_ 
' ~,:Ye altı ay müddetle 
eı._';l'aıı.8u alınırlar. 
~ı1t trıUddet· . 
e~. \teya f ının 3 yıl-

~i ilk t ~la olması ha.. 
"' t~ erfi tnüddeti 

»'> 6 ll.illdiri~) ilk terfi mu:: 
~ l~lllt . 
) lo Yliksek 
tı~ 'Utıcu d rnektep me 
erd lahsıu e:eceye, 
~~eıı }>il]{a ... nt YUrt.ta ikrnaI 

le1- k •-l. .1. bı;'eli::niZd .. o.u.::ısı ıni ge-
~llta l'tı.ernıeı· ve gerekse 
İl\de lnesıer>· •ette bitirdik-
! an- oln nıuav.r . 

) a?'ttı ıea, iht" J J en bu-
'~lt ~ 1 hususi ~as Yaparak 
) '-lıctı eıtilde t :nunların _ 
~tllt de~e asdık ettiren 

' li, l. '.) arıdaltt Ye. -
~. 12 fıkralar 

, Jı "<> 10 a g~re. 
uncu d~-

Gördes kaymakammm 
çahşmaları 

Gördcı, (Hususi) - Gördcı, 
kaymakamı Bay Arif bliyilk bir 
faaliyetle çahımaktadır. 

Bay Arif kasabada imara muh. 
taç yerleri yapımı, bundan baı • 
ka Kurttutan, Boyalı, Beyci, Ya. 
kaköy gibi altı büyük köye mck • 
tep binası kazandırmııtır. 

Kaymakam bilhassa yol inıaatı 
na ehemmiyet vermektedir. Akhi 
sara giden yolun Gördes hududu· 
na kadar olan ktamının bitmesine 
pek az kalmııtır. E&er Akhisar 
kaymakamı da bu yolun 'kendi ka 
zasındaki kıımını da tamamlar· 
sa memleket iktisadiyatına büyük 
bir hizmet edilmiı olacaktır. 

Bay Arif pmdi tatanbul valisi 
olan sabık Manisa valiıi Lütfi 
Kırdarın teveccühünü kazanmıı 

bir 'kaymakamdır. 
Demirci ile Gördeı arasında 

Hanya • Gördes çayı üzerine in~ 
edilecek köprünün tahsisatını Lüt 
fi Kırdar zamanında viliyetten 
almı~trr. Şimdi lnıa&t huırlıklan 
yapılmaktadır • 

lI O R T J, AK 
~!...----=~~-------~~ 
~ bir fransızca, 0 nisbette anlaşılmaz bir alman.. 
ca ile, dualar etmeğe, şarkılar eöylemeğe koyuldu. 
Bu esnada köpek miltemadiyen havlavn> duruyor. 

du. 
Dilenci sokularak sordu: 
_ Er.1rederseniz size bir ntlsha vereyim. B~-

günlerde 'l)u civarda hortlak dola~ıyormU§, ve bir su
rü insa ıt.ı.r ölilyormuş. Bu ntlsha birebirdir. Yanı. 
nızda oldu mu korkmayınız. 

Kar ııılla hemen bir tane aldı. ben de ald~m. 
Kambur dilenci aşağıdan bize bakıyor, bız de 

'"lerek ·mu seyrediyorduk. Birdenbire, keskin ba
fı1şıan bır ı;ey ke§fetmiş gibi durdu. Çantalarından 
birinden bir takım aletler çıkararak: 

- :hkmız. dedi, benim dişçiliğim de vardır. Bu 
köpeğiıı de Allah belftsmı versin!. Sus! O kadar hav· 

1 ki Matmazcller söylediklerimi duymıyacaklar. 
uyor r ""mrU 
Yanınır.da. sağınızda duran asil :Uatm~ ın o. ı;'1: 
de görmerHğim kadar sivri, uzun, ince. igne gıbi dışı 
var. Keskin gözlerimle, baeımı kaldırır kaldırmaz 

ördilm, olabilir ki bir yerinizi yaralar. ~te hazırm:ı, 
~erhal eğeler, düz--ltirim, ve bu diş; arlı~ ~ık dı· 

· "bı" olma" gUzel Matmazele layık bır dış olur. şı gı ~, . . ? 
Ne ilersiniz? Kızdınız mı? Fazla mı ıleri gittım. 

Filhakika Karmilla, pencereden çekildiği zaman 

fazla hiddetli görünüyordu: 
_ Bu şarlatan herif ne cesaretle bize hakaret 

ediyor. Cezalandırılmasını ~stlyorum. Babam 'bu e. 

HORTLAJ{ 33 

ÇünkU Karmilla bun.-ı kar51, zerdo t crl eklere mah. 
sus itinalarla hareket etmiyordu. Bu ihtiras anla. 
rından gayri zamanlar, alelade neşe, \'C derin hUzün 
saatleri geçiyordu ki, bu esnalarda. arkadaşımın 

teessür dolu gözlerine hoş göründüğüm olduğu gL 
bi, bazan da hiçbir mana ifade etmediğim oluyordu. 
Bu kısa teheyyüç devrelerinden bnf;ka \'akitler, ha. 
rekeUeri bir çocuk hareketi idi ve hiç de bir erkek 
hali yoktu. 

Adetlerinin bazı kısımları garipti. (Belki de şe. 
birde oturanlar için değil amma. ben gibiler için 
öyle.) Karmilla, odıısından pek geç cıkardı. AleHL 
mum ıııaat birde iner, birşey yemez. s:ı.dcce bir fin. 
can çikolata içerdi. Sonra dol~ak U"ere çıkardık. 
Buna dolaşmak dPmek ele do w ru olem azdı. Kamı illa 
hemencecik ~·oruluverir, şato~·a doner, veya a. 
~a~ların ara.Arndaki ııııralara otururdu. 

Dir gtic yine böyl,. <'turur' en, önümüzden bir 
cenaze g~ti. Bu. arasıra gordüb'lim güzel bir kızın 
r.en;ızesiydi. Ormım bekçilerinden birinin kızı idi. 
Zavallı adam, sevgili kızının, bir tanecik evladının 
tabutu arkuından yüriiyor, fe,·kal " de nevmit gö. 
rünüyordu. Köylüler, ikişer. ikişer ve ölillere mah. 
ıus mersiyeyi okuynrak ta'dp ediyor1ardı. 

C,.naze ge::erken. hiirmct olarak kalktım, ve oa. 
tarla beraber mersiye okum:ıN-a. başladım. 

Karmilla §iddetle kolumu sarstı, ve asabt: 
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Teneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ve nezlenin, romathma, bat ve filı ağrılannm en ~lrll 111-
cidır. Teneke kutularda olduğundan dalma terkip ,.e tesirini mu. 
hafaıa eder. Her CCZ&Dede tekUk kutusu 7 ,5 kuroıtur. 

icabında g ünd e 3 - 4 
kaşe aıınabl ll r 

Umum ayakkabıcı saoatkArları 
kooperatifi nden 

Kooperatifimizin yıllık umumi heyet toplantısı 20 
şubat tarihine mllsadlf pazartesi gUnU saat 14 de Çarşı ka
pıda' Ayakkabıcılar Cemiyeti merkezinde yapılacağı aa
yı:m.ortaklara flA.n olunur. 

RUZNAME: 
1 - Meclisi idare ve mUraklp raporlarının okunma-

81. 
2 - Senelik plllnçonun ve' 1'enl sene btttçeelnln tas

diki. 
3 - Nizamnameye göre idare heyeti ve mUrakiple

rın intihabı .. ..................................... 

Askeri Müze Müdürlüğünden : 
Askeri Müze bayramın birinci günü kapalı diğer günleri açıktır. 

(801) (643) 

ev ve dükkan 
Bt~flkluş Vakıf Akarlar ldartsln- ceğinden isteklilerin 13 - 2 • 939 pa-

'dtn: zartesi günü saat on beşe kadar Be. 
Bcşiktaşta Akaretlerde 5,95 mıma· ,Hıtaşta Akaretlerde 5t numaralı Mü

ralı evlerle 20 mükerrer dükkllnlar levelli K:ıymakamlıjına müracaat el· 

açık artırma suretiyle kiraya verile- meleri. (V. P. 11) 

,..- - --- - - - - - - - - ---- - - - .......... -------- -- ----- - -r1 ZL~--

TOrklye Cum huriyet 
AKT 1F 

Merkez Bankası 28 ı t ı 1939 v az iyetl 
IAra P.AS1F. Lira 

ııs.000.000.--Kaıa: 

Altın san klogram17 1~9 986 
Banknot • • • • , • • 
Ufaklık • • • • , • • 

Dahildtkl Jluhablrltr: 
Tilrk lirası • • • • • • 

llariçltkl Jluhabirltr: 
Altın: san kligram 9 064 6U 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • • • • 
Dijer dövizler ve borçlu 
klirlng bakiyeleri • • • 

lla:lnt lahvllltrl: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılıAı • • • • • 
Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hazine tararından 
nki tediyat • • • • • • 

Stntdc..t cüzdanı: 
Hazine bonoları • , • • 
Ticari senetler • • • • 
Esham ve tahvildt cüzdanı: 

{
Deruhte edilen evrakı nak 

A tlyenin karşılığı esham ve 
tahvilAt itibari kıymetle 

8 - Serbest esham ve tahvilAt: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine • • 
TahvllAt üzerine • • • • 
Hh~edarlar • , 
Muhtelit • , • 

• • • • 
• • • • 

24.186.898.11 
10.971.9!8.-
1.211.847.70 

760.959.01 

12. 736.088.33 

7.692.83 

9.786.510.7ts 

158. 748.563.-

Strmauc • • • 
lhll11at akçeli: 

• • 1 

Adi ve fevkalAde , 
36.320.688.90 Hususi • • • , 

• • 1 

• • • 
760.950.01 

22.530.241.91 

Ttdavilldtkl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara. 
rından nkl tedlyat • • • 
Deruhte edilen evrakı nak
diye bakiyesi • • • • • 

Karşıhjı tamamen altın olarak 
ilheten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukablll lllveten 
leda. vazed. • • • • 
Tilrk lirası Jltvduatı 16·~·032·- !42.462'931.- Dövl: Taahhüdah: 

• 1 

S:S.07 4.484.03 

40.914.188 . .419 

Altına tahvili kabil dövizler 
Dijer dövizler ve alacaklı 

S:S.o74.4st.03 klirlnıı bakiyeleri • • • • 
Muhtellf • • , • ı • 

7.M3.04,t.27 48.4lS7.282.66 

196.287.61 
7.897.871.75 8.094.165.36 

4.600.000.-
10.637.242.20 

Y tkdn 858.837 .945.97 

2.712.234.11 
6.000.000.-

158. 748.lS63.-

16.28:5.882.-

142.462.981.-

19.000.000.-

37.000.000.-

8.819.67 

2.41.306.811.86 

8.712.l34ı1i 

198.461.981·~ 
20.984.940. '1 

28.810.681-°' 

92.417 .209.of 

ı Temmuz 11138 tarihinden itibaren: Iskonto haddi <}'O 4 Altın tiıerfne annı ,. ! 

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

Battaniye, yatak ve yatak c;:arşafları, yastıklar ve yorganlar 
her nevi sofra ta~ımlarınrn binlerce çeşltlerlnl 

Sultanhamam Bursa Pazarı Hasan HU.nüd.e ~rmeden 

başka 7erden almaflll.IZ. Telefon 20625 

Sümerbank birleşik pamuk ipliğ i ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

PAMUK t PLtGt SATIŞI : 

Kayseri Bez Fabrikan malı 12 No. paketi 415 kuruı 

16 .. ,, 480 .. 
MutDI Buma Pabrlkaea .. 94 -xo, ,, !30 ,. 
Ereğli Bez fabrikası .. 24 No. ,, 580 .. 
10 balyalık aipari§ Jer için., ,, ,, 575 " 
ıs • ,. " 

,, ,, 570 ,, 
25 ,, 

" " 
,, • .. 565 .. 

50 " .. ,, " .. 560 " 
Fiatlarla Fabrikada Teslim ıartiyle satılmaktadır. 
iplik müat ehlilderinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti· 

yaçlan nisbetinde iplik •ipariti verebilecekleri ve 24 numara dan ince ve muhtelif m&ksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı ıartlarla yalnız Ereğli 
Fabrikasına sipari~ edebilecekleri ilin olunur. 

l li.n 

Sarı11tr Sulh Hdkimll 

938/ 286 
'Mahkememizin 938/288 

miyle ~uyuunun Jıalesl ı 
cık artırma ile satılmasın:, 
rilen ve Hasan oAlu MebıD_..ı. 
Polinya, Koslantinos, Ell51'": 
Annanın uhtei tasarnıfi•t'P'"..a'l'O 
nan noğaziı;inde YeniköY'!"_J. 
mahallesinde, Dere sok~l 
31 ve yeni 25, 31 yeni tJl"j 

bahçeli ev acık artırma fll 
tır. 

lluduat ut evsaf: Bir 
lambakl veresesinin meo.tl' 
ve bir tarafı tarikllm •' ~ 
tinanın bahçesi lle tariki.;,. 
tarafı yine mezkQr tariki 
tarafı da Dere sokalı jJf 
Ur. 

Bah.ce dahil olduJu 
metre murabbaı mesah~,. 
de olup bina bu mesab•V_# 
murabbaını teşkil etm~ 
ve evin tamamına ehli "':# 
lira kıymet takdir edilıstl"'..ı 

katta sokak kapısından 
döşeli bir koridor, biriP,;,J 
laplı, diğeri dolapsız J>~ı 
oda, kırmızı fayans dö,.... 
fak Ye aralıktan föareıtif• 

lkinci kat: Ahşap kO 
merdiYentlen çıkılır, 

dö~elidir ve I.ıu katta d• 
lıir he!A meYcuttur. 

Bu ga)d menkule ,ıt 
1 - 2 - 939 tarihinden j 

Or. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra l.alell Tayyare 
Ap. Daire 2; No.17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttltf on: 23953) 

Dr. Hahz Cemal 
Dahiliye mütehassısı. 

tıtanbul Divanyolu. 

No." 104, Tel: 22398 

1 - Bu sene askerlik cağına giren keı;in g\>rebilmesi için 
1 335 doğumlularla muayene Ye mua- \'anlıanesine talik edilıfl 

meleleri ilihariyle lıu doğumlulara ci arıtırma 1 _ 3 - 939 C~ 
hırnkılıın daha e\'·\"elki doğumluların 14 den 1G ya kadar S• 
ilk )oklamaları 6 şubat 939 dan 15 mesinde yapılu\!aktır. 
mart 939 tarilıfne kadar devam ede· hammen kıymdin yQıd~ 
~ekllr. ni bulduğu takdirc!e fll,;, 

- .V AKIT'm .kitap ,e.k.linde roman tetrikuı -
2 - Eminönü merkezinin llk yok- ihale edilı?ceklir. Arttı~ 

laması 6, 7, 17, 18 27, 28 şubat ve l lıir bedeli bulınadığı t•:. j 

34 HOR.TLA. X 

- Bütün bunların sahte olduğunu görmUyor mu 
sun? 

Dedi. Hem mersiyenin yarıda kalmasına sinirle. 
nerek hem de cemaatin konuştuklarmıızı duymasın.. 
dan endişe ederek: 

- Bil3kis, dedim, ben gayet güzel buluyorum. 
Ve okumağa devam ettim. Fakat arkadaşım: 
- Kulaklanmı tahriş ediyorsunuz, diye adeta 

hiddetle kolumu çekti ve küçücük parmaklarile ku. 
}aklarını tıkadı, esasen ikimizin de dininin ayni ol. 
duğunu nasıl olur da iddia edebilirsiniz?. BUtün bu 
ter.ahürler beni tazip ediyor ve cenaze merasimle -
rinden nefret ederim. Bu ne gürültü! Elbet bir gün 
öleceksiniz. Herkes ölecek, hem öldükten. sonra in. 
san daha mesut olur. Haydi şatoya dönelim. 

- Babam. papasla beraber mezarlığa gittiler. 
Kızı bugün gömeceklerini biliyordunuz zanneder. 
sem. 

- Hangi kız? Kim? Beni alakadar etmez. Kim 
olduğunu da bilmiyorum bu kızın. 

Karmillanın gözleri hiddetten parlıyordu: 
- Hani on beş gün evvel bir hayalet görür gibi 

olan ve o zamandanberi can çekişen kız. 
- Hayaletlerden bahsetmeyiniz. Yoksa gece 

g'lSztım.e uyku gfrmtz. 
- Sarf bfr hastalık haline gelmiş olmasmı Umit 

etmek f stemem. Geçen hafta domuz çobanının gene;: 
karısı öldü. Gece boğazına biri sarılır gibi olm\13 
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Babam diyor ki, bu.an, hararet yükseldiği vakit, 
böyle hayaletler görilnürmüş. Halbuki kadıncağı. 
zın bir gUn evvel birveyi yoktu. İki gün içinde ölü • 
verdi. 

- Gömdüler, bitti, değil mi? Mersiye de bitmiş.. 
tir. Artık kulaklarnnız da rahat edecek. Fena hal. 
de sinirlendim. Yanıma oturunuz. Daha yakına. E. 
limi tutunuz, sıkınız, daha kuvvetli. 

Biraz uzaklrupnış, şimdi başka bir sıranın önü. 
ne gelmiştik. Karnıma oturdu. Yüzü solmuştu. Me. 
rak ettim. Biraz sonra korktum. Sapsarı kesilmiş. 
ti. Bir ölü gibi olmuştu. Dişleri ve elleri kenctlen. 
mişti. Gözlerini yere dikti ve sıtmaya tutulmuş gi. 
bi titremeğe başladı. Bütün kuvvetile, bayılmamak 
için mücadele ediyordu. Nihayet boğuk bir ses çı • 
karclı, yavaş yavaş buhran geçti, ve: 

- İşte, dedi. insan mersiye ile böyle boğulur! 
Beni tutunuz. Bırakmayınız, şimdi geçer. 

Biraz sonra toplandı. ve eski neşesi ta.rnamile 
avdet etti, şatoya döndük. 

Karmilla ile salcnun büyük pencerelerinden dı:. 

Earısını seyrederken, müteharrik köprüden geçerek 
avluya, çok iyi tanıdığım bir dilenci gireli. Dilenci, 
şatoya, muntazaman, senede iki defa uğrardı. 

Bu bir kan.burdu. Uzerinde akla, hayale gelmez 
bir sUrU şeyler varclı. Peşinde de sıska bir köpek. 
Köpek, daha avluya girer girmez ulumağa ba~lamı~ 
tı. Dilenci, bizi görilnce, şapkasını c.;ıkardı, gayet 

mart günlerinde. daha temdit edilerek~ 
Alemdar nahiyesinin 8, g , 18, 20 rihine müsadif cnrP 

şubat ve 2 ila 4 mart. saatte ayni mahalde Y' 
Kumkapı nahiyesinin 10, 11, 21, çok arttıranın üstünde 

22 şubat Ye 6 iltı 8 mart. tır. ~ 
Beyazıt nahiyesinin 13, 14, 23, 24 İpotek sahibi aıac•~~ 

şub:ıt YC 9 il:\ 11 mart. laeaklıların gayri nıt 1,,,_ 
Küçükpazar nahiyesinin 15, 25, 2G ki haklarını, 1ıususiyle11 ~ şubat \"C 13 ilil 15 mart tarihlerinde fa müteallik iddiaJarJIS'"' 

~apıl:ıcaktır. den itibaren 20 gün ı "'.J 
3 - Her mükellef lıizzat \'eya bil· müsbileleriylc birlik.t~, '~ 

..-asıla nürus cüzdanlariyle \'e mahal- ılirmeleri, aksi takdı ~ 
le mümessilleri de berııberlerindc o- linin p:ıylaşılmasınd1111 ~ 
larak sağlıklarını, sağl:ımlıklarını, sa-: cakları n artlırmo·~ 2 
nallarını Ye tahsil derecelerini kayıt· j terin muhamm,·en ~ıde ~ 
!arına ynzdırmağa \'C nüfus cüzdan- 1 y~di buçuğu nisbell11 

111 _",) 

larına işaret etıirmeğe mecburdurlar. j \'eya milli bir bank•O .ı'J 
Bunu yapmamış ''e yaptırmamış o- l ibraz etmeleri, fazl• ~il 
!anlardan askerlik kanununun 35 in- için 938/286 No. jle ro'I' 
ci maddesine te\•rikan 10 lira para racaat etmeleri UAn ° 
cezasına mahkum edilirler. 

----------~ istanbul Umum Ayakkabıcılar 
Cemiyetinden rl!" 

28-1-939 heyeti umumiye içtimamda e1'96 ttJt' 
madığmdan ikinci lçtimaın 8 şubat 939 çaı1~,fl 
nll saat 14 den 17 ye kadar cemiyet merkezill 
dileceği ilAn olunur. 

Ruzname: 
ıı' 939 yılı hesabının tetkiki, nlzamnaınenflltllı'D' 

delerinin tadlll ve azanın nısfının yeniden ın 


