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Macaristanla siyasi Ber ın ı e 
münasebatını kesti 
Peştedeki Sovyet 

~çiliği lağvedildi 
ly Moskova, 3 {A.A.) - Tassa. 

" rupa buhranında jansı bildiriyor: 

b
• B. Litvinof bugün Moskovada. 

ır u·· m·ıı safhası k! Macar orta elçisine, ~vye~ ?~-
kwnetinin Budapeştedekı elçılıgı. 

''-ıı v .. azan: Asım Us ni Jağyettiğini \'e Moskovadnki 
'llO Macar elçiliğinin de kapanması. 

-ltlii gunıel'(le lngiltcrcnin mil- na intizar eylendiğini bildirmiş .. 
~tlataa teşkililtımla yenhlen tir. 
'Ilı bir değişiklik oldu: Bil- Tass ajansının s:ılfilıiyettar 
~hlk rslllihlanma ı>rogrammın mahfillerden öğrendiğine göre. 
~ atına sürnt Yermek ' 'c bu karar Milnih anlaşması üzeri. 
~bi etin1 artırmak maksndiylc ne Macaristaı m son zamanlarda 

4.jlleye 1..ıord Şntfild gtr<U. bazı devletlerin kuvvetli tazyiki 
ı...i:~s telgraflannın verdik· altında bulunmasiyle alakad~r -
11.. ...... ı· .~ UJnatiarına göro inşa ha· dır. Macar hükumetinin politika. "" 
'l iC) :::;,n Yedi krm·azördcn iki- sı, istiklalinin mühim bir kısmı. 
'-111~ ton olnnckhr; şimdiki nı kaybederek bu tazyike n::rna. 
\l) •t<la 400 <1en ibaret olan şat ettiğine delalet etmektedir. 
'e inşaatı <fa c;niimüzdcki , B~ arada Macaristanın antiko . 
~ lldan itihnrcn 700 o çıka- mıntern paktına iltihakı kayde -

Lit'IJiMf 

"'~ dilmekte ve Macar devletinin 

su etle uygun bul unmıyan men. 
faatlerin bu iltihakı haklı gös -
termiyeceğiııe bilhasa işaret e -
dilmektedir. Buna binaen bu ka
,.ar Macar hükfımetine hariçten 
mpoze edilmiştir. 

(~ms 6 tnctda) 

l' ta ftan 1ngillz:Jla ve- paJrtı,_Jmza .etmıı olanlar ve ez. 
~ bıtnherıayn :ra:ttyodo. sö3 le- cümle -ıaponya tarafından takip 
ıa;.~ ~ 'llut.tk Uo lngiUz genç- edilen taarruzt hedeflere h:,. bir ::'lllll '1 l'Jl \'ukuumla derhal si- ___________ _;__ _________ _ 

- lınv nl k .. .. ··ı l J k • h .. ~.,.ı: •• ~:.~~~,::::ı::~.: spangaua ı arp 
~~b::!."ı'~~.h:::: 70000 kişi ümitsiz bir halde 
L~ ~unıdfr. }'akat ehem 
"ı.:dereceslnl takdir etmek dağlarda bulunuyor 
~'-ot ~birlerin Çemberlayn 
t."""'r hıt lnüli\katından sonra S!" dabUi lınrlıimle Fran
t>,ı:n. kat•ı galebe neticesi· 
ot.~ aştıkları bir zamamla a
~. Sltıa dikkat etmek 1Azım-

'-~1lll] ... ~ a beraber Fransız ga· 
~ ""ılretın vehameti kar. 
't0tı_ bu. tedbirleri kAfl bul-
~ ... 

Romayı kızdırdı 
Bitlerle Mussolini arasında 

ihtilaf çıkmış 
~~~~ ....... ~~~~~~ 

Almanya 
Tahtelbahir tonajını 

artırıyor 
lngiltereye bir nota ile 

haber verdi 
(Ya..--ısı 6 ıncıda) 

Fransa 
eski Burgosa 

ayandan birisini 

gönderdi 
F ranko ile Diplomatik 

münasebetler tesis 
edilecek 

Pariı, 3 (A.A.) - Es!.i nazır
lardan ayandan Leon Berard Fran 
kiıt lspanyaya yan resmi bir me· 
muriyetle gönderilmiştir, Berard, 
dün akşam Hendaye'ye hareket 
etmiş ve enelce ispanyanın Pa· 
riı sefiri olan Luinoyes de Leon 
tarafından uğurlanmııtır. 

Diğer cihetten Fransız akade· 
mi basından Kardinal Baudrillot
un da ya'kmda Burgos'a gideceği 
söylenmektedir. 

Hendaye, 3 (A.A.) - Leon Be ( 
rard, Pariı treniyle bu sabah bu
raya gelmiı ve derhal otomobille 
Burgosa gitmiştir. 

Mumaileyh münhasıran maHi· 
mat edinmek maksadiyle seyahat 
etmekte olduğundan Fransa ile 
Frankist İspanya arasmöa diplo

Almanyanın inşcı elt~ la7ı1c'l84Mr?ertlen UcıM 
(Yazısı 6 ncı sayft144J 

Bayramda Yapılan Maçlar 

Stadyum Kupası Müsabakalan 
Nihayetlendi S-

1 
llusoıını İtalyanın Ak· 

\ ~ aı.tiikoyu muhafaza e
~~~ lspanrada imtiyaz· 
-. ~ alnıak niyetinde 
) ~ l"e n.a dair Çemberlay. 
~-~Şttr. İngiliz. ttal· 

' ltC>b .... ~ tatbik mev
...:_· ~~1 bu sayede olmuş· 

J matik münasebetler tesisi mesele-

~~Otlu li'l'anSJZ mahafili de 
"t~1 n. kat'i zaferinden 
~ ~cı:allııı bu vaadini tuta- sır bir milli müdafaa ,·asıt.ası 
~ l'flt:::.!fade ediyorlar. Bu haline gelmesi için en aşağı iki, 
'~te lıı •racağı tahakkuk üç sene ister. Eğer bu arada 
)-._.b_ıattbı glltere ile Fransa- bir harp başla7acak oluna garp 
-. ~el'lılt ltiı itidal 'Ve itimat si- hudutlarından başka cenup ve 
~~1~0..:.etfştınneyeceklcri- Pirene hudutlarından da taar· 
~.~~ ~ l'. Fakat lt"1yada ruza maruz kalacak olan Fran· 
~tıaeı011"1lkonun son zaferi sa yalnız başına nasıl mokave. 
~~ 'll~ zaptı üzerine ya- met edeblllr? 
~-~r Akdenlzde İşte son günlerde İtalyanlar 
' ecte111 n akıbetinden ile Almanlann harbe kadar gt. 

~\tt •1-el'e hak verecek decek tarzda tottoklan şiddet 
-..ı.utştır ız1 

~":' e · siyasetine bakınca Frans arm 
~ ı.te~umtyesi İn. bu endişeleri tabll görülil7ordu. 
,, ~h'lll ~e 11li &skerllk usu- Fakat bayram günleri içinde A· 
~ "'e cıenı: tatbik etmedikçe merika cumhurrelsi Ruzv6ltln 
') ecıtıell te SUAbianınasınm A vrupadaki demokratik cephe· 
-'la~~ ~l'l l\nsule getir- ye yardım vaadeclen Dtttku si
~ haıcıtlndedJ.r, 1asi Taziyette büJ'ilk bir deli· 
~e., baıt~ e bu folda dü- şikllk husule getınnlştlr. Bu sa
~ hııu11 da deitldlr: İn- yede Fransızlar ile beraber İn· 
~ ~ tatbı::buıi askerlik gtllzler de ispanyada Frank~· 
~le ı..~u 'k..a. e karar Ter. tar cephesinin aalebesi ile da'
~ ltu rol&rnun tet- tWderi endlte buhraD1aft lçhıde 

\"'veııerbıbı Jailes- geniş bir nefes aıabllmlşlerdlr. 

siyle alakadar olmıyacaktır . 

(.Deoomı 6 n01da) 

Eminönü Hanının 
Yıkılmasına Başlandı 

.. .. 

(Yazısı 6 oıcıda} 

:EM>-rt ~;rft i)t,. ~şı 
(Spor yazılanmızı ilAvemizde bulacaksınız) 

Ankarada 16 samllk gümrük 
kaçağı eşya satılacak 

Bunları bir hariciye memurunun 
resmi mühürler kullanarak 

geçirdiği söyleniyor 
i(Y azısı 6 rncıda) 



2 -VAKiT 4 ŞUSAT um 

ışareUer: --
Yirmi senelik bir 
cidalin safhaları 

Ap·nbkta na.mluya ilk kur~u
nu süren Ali beydi. :!O sene Cl"· 

"relki AU bey bugün AH Çetin. 
kayadır. A ll beyle Çctlnkaya a-

Düzeltme 

ı: 

Kurb::ın ı -bfrinci günü haıic;- knru \:C "l.l..,uK oınıuk 
I geç!.i. nk gi.ın adeti.\ bahar haYnSl vardı . Çocuklar şehrin muhtelif 

31 iklncik§.nun s:ı.yımızd::ı. (kur 
1 
mcydanlarındn topl::ınurnk eğlen diler. Fakat. birinci günün grce

bnn bayramı) bru:lığı ile çıkan ve si çıkan fırtına\'1 yağmur ve knr takip etti. Bu yüzden çocuklar 
!ıstanbulun eski bayramlarını tas evlerine kapandılar. 
\ir eden yazı Ahmed Rasimin şcl H1va.nın bozuk gitmesi. sinemaların işlerine yaradı. Sahah-
hir mektublanndan alınmıştı. tan gece yarıln.nna kadar otur.dan fazla sinema dolup boşaldı. 
Üstadın adını hUrmetlc anarak 1 Resmimiz, bayramda Kızıl Ay rozeti takan bir küçüğü göstc 
tasrih ederiz. ı riyor. 

.----_) 
GONON 
AYİSLERİ 



3- 4 ŞUBAT 1939 

M A K A L E / ~p dUşUndOk(I 
Afuaşerst kaidele- Boşıuk 

• ltalvan ordusunun 1 J k . lı .Bayram, sokağı ve evi doldu-

ı-zne ugmıganlar R Yeni(A~e)şkilatı spang_aua ı arp· ~:r~~·:::~::=,.r::::.1:;. 
i 
e 

, Bir kimya hocası programın ve kitap- zete 
0~:iy! ord~s~n:: :e~;ı;e~~: 70000 kişi Ümifsiz bir halde bu Kurban bayramı, her vaktt-

.ıaı·ın taşıdıgı bütün kimya bahislerini bi- Iatına dair bir kararname neşret· d 1 d b f ten daha kunetlc boşluğun de· 
len talebeye 10 numara verir. Ben aynı" miıtir. Metropol ordusu apğıdaki ağ ar a u unuyor riııllğini hissettim. Yüzler gü-
t 1 b k'Jd kk · · ler, misafirler ağırlanırken a. 
~ ~ eye, umum ibir sofrada yemek yeme- şeBı. ekteşe ülketmıştdır: h . Çıkmadığımız günlerde İspan. p~ları hasara uğramıştır. Valan jtızlar<la şeker tadı Te kuıaıtiar-

.aını bilmi or f · • • · . . ır urmay uman a eyetı, ya harbine ait haberler şunlar. 936 

b• . . . Y sa, sı ır verırım. ikmcı ışın beş ordu kumandanlığı 17 kolor- dır: sıyanm temmuzundanberi da hoş sözlerin lezzetli ahengi 
ırıncısınden dah '"h · ld .... "d ' ~mbardımanı net_ ic. e_s_ind .. e şim • ' 'arken, gönül niçin garinoıevor 

d.. d b" . a az mu ım o ugunu ı • du, bir zırhlı kolordu, bir alp kı· Cumhuriyetçi İspanya filosu dıye k d 825 k ..- o1 

ıa e e ılecek bır medeni İnsan düşünmi- taatı başkumaııdanlığı, 51 piyade Kartejena limanından meçhul bir k. . a ~r ışı olmuş, 2831 bilmem. Denimle, amdııtım Tar
Yorum. fırkası, 2 moto··rıu·· fırka, 2 zırhlı te ·tm· · M _ışı y~ra .a~ış, 23oı bina tah - Irk arasına rengi, çizgiyi hüIAsa sem gı ıştır. adrit Franko- rıp edılmıştır 

1 fırka, 5 hafif fırka. muhtelif de· v · . . tanıtıcı her şeyi silen bir si• 
'b. small Hak k 1 Ba 1t a cıor.ı u . nun agır topları tarafından bom. Harp devam edıyor. Franko or çökmüş gibidir 
"1ly ?'1 u1ı ~ p~lu zara kıtaatı kumandanlığı, bardrrn.an edilmiştir. Bundan baş dusu yeniden bazı kasaba ve köy · 

as i Baydar'm B k' 13 a · "'d E k anda I v k v ı · d b" İstedix;.ı- bi r adı ay. Lilü ancak tabii ve gerçek bir ar zı mu a aası um n ıgı, a a ansıya a ır günde üç de- !eri almıştır. Madritten gelen ha. 5uu r şey Tar; fakat 
~ ~ bir yazısını okudum. mahit içinde olabilir. Muaşeret 28 asker1 bölge kumandanlığı. fa tayyareler tarafından bomba. berlere göre cumhuriyetçi !span. onun ne olduğunu bir türlü bu· 

~tıılrcı1'ıl.a u Yazısında diyor ki: terbiyesinin muhiti bu tekniği Karabiyerler ordusu üç fırkaya lanmış, 11 kişi ölmüş, 29 kişi ya. ya kuvvetleri kendilerini topla • Jamruhm. Ilu, öyle yeri belirsiz 

an 

bılci r rejimini bütün dün. gerçekten yaşıyan bir aile, mek· iblağ edilmiştir. ralanmış, limandaki ticaret va - mıştrr. Franko kuvvetlerine mu. bir iç ağrısıdır, ki ne şeker, şer-
,,,_ ne benzetmeUyı· ~. Her bet tatl ·· 
'<l'1 y - teplerde Avrupa muaşeret tekni. kavemete başlamıştır. • ne ı soz \"e güler yüz~ 

akın akraba bı'r~1 .. ;rı·~ıı· v. tb' d L d • f 1 d • t nu dlndlrm 1>tlq w. ' gı ta ık e ilmekte ise acemi a. on a ıs as on a spanyol mebusları Figuareste ez. 2/cıkı Tda ziyaret edeb-ilir. dam; çocuk, talebe, çırak, nefer r y rı n a yen 1 eski bir kalenin bodrumunda giz. Bu bayram, gönlüm gibi fik· 
lroı ol~ dostlar arcısrnda pro: gerçek bir örnekle karşılaşmış, li bir içtima yapmışlardrr. Bu iç. rim de öksüz kaldı. En gürül• 

cfQ ı:ı.abiZir. Fakat, bayram- yaşanan bir hayatın ahlild de. • f ' I a k 1 1 d timada hükumetin harbe devam tülü hAdlselerin akışına karıştı. 
~ .• habcraizce kimsenin ğcrlerini münakaşasızca kabule 1 n 1 a r o u siyaseti ittifak'a tasvip edilmiş - ğı 11alde, siyasi ufuklara kar-

lcartlemez. Bayram tebrik. hazırlanmış olacaktır. Bir çok tir. Başvekil Negrin bu toplantı- şı tam bir sağırlık içindeyim. 
9~'Jltl'Pılı~eya telgraf gönderile- kültür müfettişleri vardır ki tef- Mag"' aza ların cam ları . kırı ld ı da cumhuriyetçilerin neden ye. Gazete yok. Alıştığımız haber 

et tl.tull v~ bu suretle de mıuı.. tiş etikleri mekteplerde dikkat- nildiğini anlatmıştır. tasnifieri yok. Beklediğimiz mü. 

'b..~olue;,,ne tamıamile riayet lerini yalnız öğretim usulleri ü. bazı kı"mseler yara landı CUMHUR1YETÇ1LER talealar yok. Dünya ne halde? 
~il sozı zerine çevirirler. Fakat bunlar ÇEKİLİYOR İşler nasıl? bilıniyonız. Gerçi, 

diı~ te;~i;:~i ~~~:~:tkiu~~-· arasında muaEleret tekniği bakı. Londra, 3 (A.A.) - Totten- tur. Bunlar, eksperler tarafın· Perpingnan, 3 (A.A.) - Hu • Kızılay çıkıyor. Fakat bunun 
.,ıuıceıeri . mından mektebi teftiş edenler ham _ Court Road ve Lelcester dan tetkik edllmektedir. Fran- duttan gelen malumata göre cwn. yaprakları içinde haberler kay• 
lier § mı yazmaya teşvik kaçta kaçıdır, bilinemez. .Metro istasyonlarının bağaj kist İspanyada Irlanda livasına huriyet kıtaları faaliyete geçmiş. boluyor, bir .. Sokaklarda satıl-

deıe1'i-· eyden önce muaşeret 1 d" B • ...,.u Travay prensipi.nc göre mua. dairelerinde bu sabah iki infllAk intisap etmiş olan iki şahıs a- er ır. u kıtalar şimdi Fran - mayor iki.. Almak için caddeye, 
lı~ nAne olduğunu iyice an şeret terbiyesi. - vuku bulmuştur. ranmaktadır. kistlerin elinde bulunan Lloret tütünciilere kadar inmek IAzım. 

· •... vrupada XVI ncı d M 'd ıı qlll s Muaeu>"et teknig~i bir tablo de- Bombaların bavullar i"ine Şlmalt Irlanda hUkı1meti, bu e ar an başlıyarak Santaco • Bayram günlerinde ise, çok ke· 41eli"Ie arayında en ince şe. .,.,..... '"' 
" Ya ğildir ki seyredelim; kuru bir konduğu tahmin edilmektedir. infila.klardan derhal haberdar !oma de Vich ve Berga'nın ha _ re buna imkAn kalmaz. 

. ~aı..1 Şaı:nış ve oradan her f"fç k d · 
te~~~ış olan Garp muaşe- ders değildir ki okuyalım veya Katarlar lşlemeğe devam et- edilmiştir. BUtun Irlandada bil- 1 e ş~r m an geçtıkten sonra Bitler, neler söyledi? Radyo. 

'-ta i:'!gtne lüks, züppelik ve belliyelim. Bu koşma, yüzme, tır- mekte ise de istasyonlar kapalı- hassa araştırmalar yapılacak- Organa nın c_~nubunda nihayet tar, ufuklara şimşekt.en tırtıl· 
!er ;ueler diye benimsem.i . manma, atlama, uçma gibi bir ha. dır. İstasyonların methallerl PO· trr. bulan hattı ~~dafaa etmektedir. tarla nasıl bir ihtiras hududu 
" aınızcıa kt n· ·· yat tarzıdır. Öyle ise, her şey. lis tarafından muhafaza altına r,elcester Skuare'da vukubu· Ier. Alınan dıger haberlere gö. çizdi? Fransız ttal .... ı 
"0lı: ki b . ço ur. ıç şup. d re Seo d'Urgel tahliye edilm~tir 

1 
• • yan çe.ıuş• 

ı bo u tarıhi kaidelerin bir en önce y~ması gerektir. alınmıştır. Emniyeti umumiye lan infilAk bUyUk bir gUrUltU . . mcs ne merkezde?... Kılıçlar 
lı:aı"de~Ieled. ir. F .. akat. topyekfın Mektbe.binh muaşeret tekniğlıı.e uy. dairesi tahkikat "·apmaktadır. çıkarmıştır. lstasyon dahilin- . Ta~ın edildiğine göre cumhu hAlA bilenmekte mi? LAi bom-

t ı ki.f v " rıyetçıler yüksek Se d' · ar gib·rın koklerı yalancı :ı: gun ır aya ı oması i degil, M tro memurlarından biri yara- de bulunan birkaç kişi yaralan- . ' gre va ısı- hardımanlarından yıkılan kabl 
• ı havada değil, hayatm talebesine bu hayatı bilfiil ve ıa:mıştır. mıştır. lstasyon civarrndakl ma- !e tuıg;erı~ya vkadar olan mm. neler, denilen diplomatlar va; 

te.ı.:,~:ğin kendisindedir. şahsan yaşatması da gerektir. Ta 1 ğazaların camları kırılmıştır. a ayı er e mege karar vermiş.. mı? 
.z... ~ le be bütün muaşeret seviyelerin. Londra, 3 (A.A.) - Le cester !erdir. Bu ha valide faaliyette bu. 
~~elerincı!:ı:ı ~!· b~~-~Y- de ~a'!1!!t !'ôlı vazife almalKJır. ; Road . ve Tottenham - Court Bazı şahitler genç bir adamın lunan cumhuriyet ordusu muha. Hiç birini bilmiyonım. İç dön· 

llıtt , en Çaylar, müsamereleri, konferans Road Metro istasyonlarının ba- o aralık istasyondan kaçttğım sara edilmemek ı· ç·ın Rı'ppol ve yamızda da n.eler olup bittiğin· 
"datıııA ~.eşhur düsturlariv.r d ı 
'alııs-ı ettıkleri dcğerler's~- 'ları ve bir kısım: muhabereleri ğaj dair,eleı:ipde mUteJcabilen görerek eşkAllni tarif etmişler. Olat istikametinde §arka doğru en 1abcrsizız. Halbuki hepi• 

arın başaran onlar olmalıdır. sabahleyin saat 6.20 ve 5.55 de dfr. Her iki istasyon da halta hareket etmektedir. mJzt gergin bir merak fçfne a-
~ b.i4-ri Veya soya! kurum. . vuku bulan infilAklar hakkında açık bulundurulmakta ise de bfr Barselona, 3 - Sahil mmtasm. tan hAdlselerle karşılaşmlftık. 
~~ <!eğerı Yet ve hak gibi - ah- Randıman prensipıne göre mu- olfs e tahkikat yapılmakta- ihtiyat tedbiri olmak Uzere po- da Frangistler, Martorell de la Ansızın bir çöle, bir da.A' baJDl& 
l..."' terb· el'idir. Eğer insan deli aşeret terbiyesi. - P ç d 
;'"il h ıye · dır. Us memurları hUktlmet merke- Selva ve Masa.net de Ja Selva ka. üşmüş gibiyim .•• 
ı.. iı .... e sız değ. ilse bu kaide. Acemi adam b gerçek muh't 
"it' ı. ""lll t . . d ı.· u 

1 
1 Tottenhamda bir çıngıraklı zinde ki bUtUn istasyonların ka- sahalarını işgal etmişlerdir. Ge. Yukarda bayramlann beni 1. 

...,. "Ol',. bı"l etrneyı kendisi için ıçın e ge k 'il t ava al ~lb-..: ecektir. (l) ' rçe ır r ~ a ç 1• saate alt olduğu zannedilen ba- pılarmr muhafaza etmektedir- ron'a 21 kilometrelik mesafede ki başlı bir eksiklik içinde bı· 
~ ~"'Qa, nı şarak mutlaka gerç~k hır malı. zı madeni parçalar bulunmuş- ler. bulunan Sils mevkii de Frankist. raktığını Eıöylemiştlm. msse alt 
~ ~ları in Uaşeret terbiyesi al . sul almalı, sosyal bır ~ıman Ierin eline geçmiştir. olanını, bütün derinliğiyle h&J.A 
ti~llleıııek sanıaz:n evde, mektep. elde etmeli. Ne gibi? Mesela, mek Gu••nlerl•R peş "nden.• Berga'nm zaptından sonra kavramış değilim. Fakat fikri 
~ --.ehileee ~vresınde nasıl yetiş- tep tarafından verilen bir çay _. Fr d 
~~11lı. ~l.Uı gın~~n bahsetmek is. ziyafetinde şahsi vazifeler alan ----------u-ııııııııınııııınıırııııııırmıııııııı anukistler Puigcerda ve Bourg urduran tarafı, galiba işte bu 
• .:::ıı. A.. un ıçın v.t v r,ocuklar misafirlerini her b=:.kım. 1 Madame'a takriben 30 kilometre. habersizlikten ileri geliyor. 
"'thf ~a, bab e~ı men, ögret. ~ ı F f lik bir mesafeye kadar yaklaş _ Pek yorulduğum, içimde bez. 

it etıneıe ~· -~bıt ve ustadan dan memnun etmek neticesini el- Du .. şu .. ncelerı·n otog ... ra 1 1 d · tu:-'4ip be rını ıstiyeceğim beş de etmiş olmalıdır. "'Terbiye ter- : mış ar ır. ginlik duyduğum bazı günlerde 
~~ 'dlı ;ı~ lçttımai ve toplu biye içindir.,, diye bir düstur yok.' k Sierra del Tossals dağının şar. kendi kendime: 
1ı.' tbiltaı1,.,e~ı kitabımda en can. tur; terbiye yalnız gerçek hayat,' Fellı alemi yeni bir icadın dedikodusu ile altüst oluyor: ·mdtakbtaullunan bu nokta, cumhu_ - Başnm alıp tenha, JSSQ 
~ Pte ._ k d 1 rıye ~ armm ricat hattm.ı kes bir yere gide)'inı • 
• ""Co·· llsiPtir a ar vardığım gerçek tecrübeler aleı.1i içindir. Nihayet insanların kafası içinde arapsaçı gibi biribirine ka. mektedır. Bu krtalar şimdi şimal 
'1ıi.~Jıdeki · B;ı prensipler pe- Bir kimyager programın ve ki. nşan bin türlü düşüncelerin fotoğrafmı almak usulü de keş. de Andorre ve Fransa hudutlan Derim. Bu, öyle bir yerdir, ki 
lıı~el'i iahsı telakkirnin öz taplarm taşıdığı bütün kimya ba. 1 !edilmiş. Bir fotoğraf makinesi ile nasıl bir adamm resmi alı- şarkta Noguerra PaUaresa neh: dünya ile bütün bağlanın ko-
~ l'et 

0 duklarından onların hislerini bilen talebeye 10 numa.. • nıyorsa, nasıl röntgen şuaı ile vücudün içindeki bir kurşun ri, Coll de Nergo'da Sergre neh· parnuştll'. Orada ne gevezellğflli 
' hu k~~v~-~a tatbikinde ra verir. Ben ayni talebeye, u-; parçası gösteriliyorsa insan kafasının içinden ne gibi düşün. rini kesen ateş hattı ve cenupta dinlemeğ'e mecbur olacatmız 
~ ~ ~d· goruşle karşılaş. mumi bir sofrada yemek yeme. I celer geçirdiği de öylece bir fotoğraf plakı üzerine tesbit olu. Berga'nm ilerisinde bulunan ge. bir adam, ne okuyacağnıuı bir 

feı:.e~Yet pr:r. . . sini bilmiyorsa., sıfır veririm. He. nuyormuş!. niş bir sahada bulunmaktadır • .kitap, ne de yaza~ağınus bir 
lıerte,.biy~ ~pıne göre mua- le tanıdığı adamın yüzilne kor. Bu haberi gazetecilerin sadece okuyucularmı eğlendir. Iar. parça .9lğıt bulunur. Bir aiaç 
~ ee~den .. ku ile bakan ve selam vermesini mek maksadiyle uydurdukları bir havadis sanmayınız. En Hemen hiç yolu olmıyan bu gölgesine sırtüstü yat.ıp dinlen-
)~ Olan llok 0nce bilinmesi ge. bilmiyeni sınıftan döndürürüm· ciddt garp mecmualannm en ciddi sütunlarında yazı yazan yüksek mmtakalarda 70 bin ki. meği en büyük bir şifa gibi dil-
~~. ~ ad ta :muaşeret terbi. lkinçi işin birinciden daha az mü ' büyük muha.ITirler şimdi bu keşif hadisesi üzerinde muha. ~inin ümitsiz bir halde bulundu- şünürünı. 
~ ~ııee b atnuı kim olduğu • him olduğunu idia edebilecek me- 1 kemeler yürütmekle meşguldür. Onun için insanların düşün- ~ zanedilmektedir. Şimdl anlayorum, ki cJüşünen 
~~~lliy~t~aın .~çi~de yaşa. deni bir insan düşünemiyorum. j celerini apteden makine havadisini öyle latife ile karşıla. Barselon - Gerone yolunda k!. başm derdi hiç bitmlyecek. 
~~a llledeni .Türkıye için fnisiyasyon prensipine göre 1 mak doğru değildir. · in Sils'e N_av~r v? Fas kıtal~ Hakkı Süha GEZGİN 
~~:ıı ::~_ltaideı~;~ı - .. grupunun muaşeret terbiyesi. - 1 Demek istiyoruz ki bugün evlerimizde birer kö§eye koy_ nm gelmesı uzerın.e bu şehırle 
'Qt ll -llldn- M ııı.e gore yaşıya Bütün muaşeret kaidelerini duğumuz radyo makineleri ile nasıl dünyanm dört köşesin. müstevliler arasında yürüyüşle -------------
~e~·· e "bene· U&.şeret kaidele. evde, mektepte, kışlada <:Jrete -; de söylenen sözleri, okunan şarkıları, yapılan nümayişleri ancak bir günlük yol kalmıştır. Çemberlayn'tn nutku 
~· 3'etınez?1ek", ne de "sev. cek değiliz. Buna ne yer, ne de 

1 
dinliyorsak bir zaman gelecek, .bu yeni makine ile sözlerinde Gerone daha şimdiden büyük top . . . 

• ~· ~a &'erekti bunıarı ''yaşa. zaman müsaittir. Maksat, he. samimi olduğundan şüphe edilen adam kapalı bir oda içinde Iarm menzili dahiline girmiştir. Çemberlayn Uç ~ evvel A • 
~~&. Vr. Upa~ tarh .. İşte memle • kten' bir masa üzerine yatmlacak, kafasının üstüne tutulan kır. KlYMETLt TABLOLAR FRAN vam kamarasında soz alarak Ro-

~~ı.. ıfS'.lli A:kın' ıatta mu:ıc:ı"ret def gerçek hba,,,_ .. at_a .. gt;:::dur 1 SAYA KAl'"'n>rr ·rroR - may.a Y_aptı.ğı seyahat hakknıda tı: • '4! -:s'- ısta ovo• mIZI bir şua ile burnunun hissma getirilen bir ipek ipligvin ~·-n.1..u 
t. S11t 'h.._ eıc. ve köklendir bir alıştırma. ır tn · . . demıştır kı: 

~I ~ ... l.lllu bılf· ·ı - Fakat öyle muaşeret kaideleri v~ ı dimağdaki hareketlerle ihtizazzı sayesinde neler düşündüğü Perpıngnan, 3 (A.A.) _ tspan- t 
'I/~ Co~~anıa:ra 

1
.
1h1 _Yaşıyabilen öyle yaşama usulleri vardır. kı 

1 
tesbit edilecek. Hulasa insanlar arasında sır namına. hiç bir ya müzelerinde bulun.an büyük . :-- talya he~ . bakımdan sulh 

l'j,. "'al"' tıyaç v d di aoy kalınıyacak Bu.,.;ı .. ı.u ferdt "st"klııl .. . k 1 ressamların tablolarm.r t ıstıyor. Mussolını her an lüzum ~ "~ ,,,: .. Av ar ır. bunlara ''en insani olanlar,, ye. 1 ,,,., ••• 6'4.UA ı ı a uzerıne uru muş ve sana h 1 1 Ih'" kurtarın 
~- ı.... ~ak .... 1 :rupa hayaty,.,, n1 ··... melı"yı"z ve medenf hayat birdenbire bir inkılap devrine gıre' cek... eserlerile milcevheratı yu'"kl"" b ası 0 ursa su u aya. '1!~:~~lel'in ....,. ş kadınlar ~.,. biliriz· o an ogren u u. 1 ta~~( b e hoca nnız kız herhalde öğrenmeliyiz. İşte bir O zaman bir aile hayatı geçirmek istiyen kadmla er- lunan bir kaç kamyon kuvvetli ça ışmakla. bahtiyar olacağım 
ı,. do" iıe ue . seçilirlerse bu kaç mevzu: oturmak, selam ver. kek arasında nikah bağı konmazdan evvel müşterek fikir ve b.ir muhafaza krtasmm himaye _ bildird!. ~.talya ile ~ransa ara. 
~:~iıı~~dur . .a!:ıer., demişti; mek, yemek yemek, çay vermek. temayülde ·bulunup bulunmadıkları bu alet vasıtasile yok. sınde hududu geçı:neğe hazır bu. smdakı munasebetlerm bozulma. 
~ll"eııı l \.>eya k' Paya gidip te mektup yazmak. Edebiyatın Uma !anacak... lundurulmaktadır. smdan dolayı teessüf beyan et. 
ı, ~ôtı.~~. hu tek~~~~ık odalarda nitesi olduğu gibi bunlar da ya· Sonra siyasi partiler içinde bir fikirde olmıyan adamla- .~ansı~ sanat alemine mensup tik. Müzakereler neticesinde an • 
bıı~ l>aı:ı8~ler; öğre ıgı öğrenme . şama tekniğinin ümanitesidir. n ayırmak ~i pek kolaylaşacak .. Gerek içtimai, gerek siya.. muhım bır zat, bu hazinenin Fran ladık ki Fransa ile İtalya arasm-

~ilet-, 1~0ll haya~~~:r~:v mut. herkese öğretilmelidir. st mahiyette olsun, müşterek bir hayat içinde ayni fikirde ~ıJ'a girmesine müteallik hazır. daki ihtili.f bilhassa İspanya me. 
"'- "hit ogrene. / . H. Baltacwğlu olmıyanlar, arkadaşlarmdan ve cemiyetten aykırı düşünmek. 1 arı yapmak üzere Perpingnan. selesinden doğmaktadır. Bu harp 

't-?ft,.~:,:!~Pine 
9

.. te ısrar edenler dağ başlarına çekilerek birer çoban gibi ya- ~a bulunmaktadır. Tahliye ame_ bitmedikçe iki meteket müzake. 
' e~at, h•...... ore muaşe. (1) Dikate çok değer bir 1ıaki. şamaktan başka !:are bulamıyacak!.. hy~:!ı Milletler Cemiyetinhı hl • relerinin müsbet bir netice ver. 

tibi a3'\.>an T:at değil midir ki halk dilinde ye 9
• yapdmalddlr. mest beltlenemez. İspanya h~ 

' fJo8l'aı i~sa:aY'Van - in. "tcrbiye?i adam,, muo.şeret kaide. Hasan Kumçayı 
1 
~arbın s~nunda bu sanat eser- 'blttnce t ta1yanm f spanyac!an. b!c; 

nı da teŞek. Zerini aayan adam demektir. ,--............ _ ... ____ __. ... __ ..., ___ ..... ___ .._: erı ~~şekku~ ed~cek olan İsp"n. bir şey beklemiyeceğini Mussoli. 
va lmki'mPtmf> uın1> Pni11>,.,..lrH-, ' ,.,, ı•ılnPi'ti. 
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Şimdiye kadar çıkan 
'kısmın hülasası: 

Üçüncü Murat <lcvrindc 
istanbulda esir kız bulunamı 
y:>r. Hallıuki padişah, günle
rini zevk ve sefa iısinde, ka
dınlar arasında geçirme~c 

ba!jlamrştır. 

Esir ticareti yapanlar, in 
ıanr Karun kadJr zengin e
debilecek genç krzlar tedarik 
etmek için Osmanlı devleti
nin bir harp ilan etmesini ve 
ordunun sefere çrkmasmı te
min için sarayda nüfuzlu 
kimselerle temasa geçiyor
lar. O sene bir kuyruklu yıl
dız görünüyor ve bu yıldızın 
yeni bir sefer müjdelediği 

iaşe edilerek İran ve Gürcis
tan seferi başlıyor. 

Orduda Başkumandan Mus 
tafa Paşanın yanında meş
iı ur esir tüccarlarından Kara 
Hnlil bulunmaktadır. Bir kal 
yon da Gürcistanda toplana
cak esirleri Istanbu"• getir
mek üzere Çerkesiztan n Po
ti limanına hare'ket etmiştir. 

Kara Halil, Gürcistan K:-a 
lı David'in Mustafa Paşaya 
elçi gönderdiği tliko adında 
bir haydudu elde ediyor. E
sir kız toplamak için onun 
da yardımını temin ediyor. 

- İliko dedi, bütün kızlara irk 
iş olarak erkek elbisesi giydin~. 
ccğiz. icap ederse bu kızları üç, 
dört yüz asker muhafaza edecek. 
Bundan korkumuz yok .. İstediği. 
miz 'kadar Ga at buluruz. 

- Demek sizin gh~li bir ordu
nuz var?. 

- Çok .doğru keşfettin .. Şim • 
dilik gizli değil. Serdarın ordu. 
sunun içinde.. Fakat icap ettiği 

vakit bu askerler bidm emrimiz
dedir. 

TIFLIS GOZELLERt 
Tilliste beylerbeyi olarak kal. 

malarına müsaade ediJmesini is • 
teyen 1merti prens Yorgiye ce
vabr verilmişti. Kartli prens A. 
lcksandr Lcvana .da: 

- Müslüman olunan istediği. 
ni yaparız .. 

Cevabı verildi. 
Aleksan.dr, Davidin ba~ına 

geleni bildiği için dinini deği§tir 
meyi kabul etmezdi. Ba§kuman -
dan: 

- Hristiyan dinini taııyan 
kimse Tiflis beylerbeyi olamaz .. 
Cevabım verdi. 
Bu gürcistanın merkez.ine bir 

muhafız tayin edilmek icap edi • 
yordu. 

Karahalil: 
- Serdarım, dt-di, çolak FC'r • 

hat Paşa zade Mehmet Bey mu
haf.z tayin edilse olmaz mı? 

Mustafa Paşa: 
- Ben de onu düşünüy.ordum. 
C:-.abmı verdi. Ve Tiflise üç 

yüzü yeniçeri, dört yuzu topçu 
olmak üzere iki bin muhafız bı • 
rakılması da kararlaştırıldı. 

Karahalil, gözü kararmış gibi, 
ordunun içinde dolaşıyurdu. "l'if. 
lise bir gi!nlük yol kalmıştı. Ya· 
dımcı askerlerini ayırdı. Bunla • 
rın hepsi süvari idiler. Atların 
terkilerine ayrıca birer erkek el . 
bjsesi almı§lardı. 

Karanlık bir gece ordı.:can ay. 
rılan kuvvet, yol güzerg5h:nı ke§ 
!edecek, Gürcü kuvvttlerinin 
mikdarı hakkında mali'lmat ala
caktı. Kara Ha1ilden gtlecek ce. 
vap üzerin<• Osmanlı orJu~u hare 
ket e<leceJ.:ti. 

Iliko ile esir tüccarı, süvarile. 
rin en önünde gidiyorlar ve kc. 
nuşuyorlardı. 

Kara Halil: 
- fliko diyordu, ilk partiyi bu 

radan Sohuma sevk~dcbiliriz. 
Yalnız gayret edelim, yiiz süva 
riyiz, yüz kız ele geçirelim .. 

- Yüz kız bulmak çok güç .. 
Gerçi Gürcistan son st-nelerdc 
çok harp gördü. Bütün gençler, 
.delikanlılar hudutlarda can ver. 
diler. Fakat bir köyden ancak on 
'kız alabiliriz. Hem kolay kolav 
da elde edilemez. · 

Hem köyde bir iki giin kalmak, 
kızların bulundukları evleri, ora
daki erkeklerin miktarını hesapla
mak lazım .. Gürcüler, kız kaçıran 
ların arkasından canlarını verme· 
den ayrılmazlar. Tehlikeli bir iş 
yapmıyahm. 

Kara Halil hiç düşünmeden ce
vap ver.di: 

- Bizim öyle uzun vaktimiz 
yok. Tehlikeyi göze almalıyız •. 
Süvarilerim, kimseye göz açtır
mazlar .. Bu kadar ince düşünür
sek bir şey yapamayız 11iko ..• 

KaraHalil böyle söyledikten son 
ra gülerek: 

- Sen, dedi, Eşkiyalığı böyle 
mi yapıyordun .. 

Bu söz, ilikonun gururuna <lo
kunmu§tu: 

- Yoksa kor'ktuğumu mu san· 
dm .. Söylemiştim size .. Benim böy 
le şeylerden korkum y::k. Görü· 
yor&un ki kendim Gürcü olduğum 
halde milletime hiyanet ediyor, o
nun kızlar nı kaçırmaya cesaret t-· 

diyor, hem de razı oluyorum. Hiç 

' fi 

-. 
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de korkak olmadığımı göreceksi· 
niz. 

tık uğradıkları küçük, şmn bir 
köydü. Yiiz süvari. yıldırım gibi 
dört tarafından saldırdılar. 

Köylüler, etrafı kasıp kavuran 
bir kasırgan·n öniinden kaçıyor
muş i:İbi evlerine kapanıyorlardı. 

Kara Halil. köyün avlusunda 
atından inerek ilerledi. ili koya: 

- HayJi git, köyün muhtar· 
kim i:ac bul, buraya gelsin .. Onun· 
la konu:acağım. 

Biraz sonra köy .nuhtarı Kara 
Hali., "n ön ünde idi. Esir tadti: 

--------------------------- - An:adaş, dedi, yarın bura· 
!-..· :::::=-.::::::·-····-·-········ .... -........................ -....... - ............ 

1 
f dan Türk ordusu !!C,._-:cr:: .• On'cı il .. ·---------.... ..,_..._. _....... -

.. rı selftmlıyacaI:_ınız. lHçbir hare-
:: Sağlık bilgileri: .. kette buJun:nıya:a':s nız. Ş"mdi 

- Ji bu köyde oturanbrı görmeı: isti-

K 1 <: için ögv ütl er .r )•::mm. Bütiin rvkr be: lırı bura 1 
~ /a gc!ece!::er .. J"nd n, erkek, gen'.: 

ı. 
i .htlyar hepsL. 

(Mangal başı kışın lalezarıdır) derler. Her yıl '-"aşanı. :.· 

1 
.T tıiko. hayre~l~ esir Lccarının 

~ ~~~. t~k-~lş :C~k~;t~Ul;~~~k~d~nd~:n~~~~ !~~:n i~~~k \:c~·:ğ~~~~1~~l~;;~ !:;: ~~ı~~:r::k~~::~:;~~:r~~:~· :;i~ 
H yap ı arı o u. ıer. ır. Hele acı ve yakıcı soğuklar kı~ın • 1 
li faydalarını düşündüremez. Sıcak ve konforlu bir odada olu. :,ı, yordu. Sözünli bitirer bitirmez: 
ı - Haydi, çabuk olun .. 

H.· rulduğu zaman soğuğun ~·ddeti \'e onun yapabileceği iyilik !: Dedi. Sonra ilave etti: 

IHI veya kötülUkleri hatırdan b;Je geçmez. Fakat kapıdan soka. ı.· •• : ı - En küçük bir itiraz, sözleri· 
ğa atılan ilk adım soğukla kar§ıln.ştırınca Uşümenin ne de. ii 

k ld -
1 

d y :· .ne itnat etmemek .. Hep:nizi mah- ı 
mc o ugu an aşıl ıgı zaman hemen kötülükleri göz önüne := veder. ı:epinı"zı" kılırla doğrat!rım. I 
gelir, buna kar§ı tedbir almak ihtiyacı duyulur. İ§tc böyle H.'. x • J _ Anladın mr? .. 

ı cışın ısırıcı soğuklarla kar§ılaştnalda beraber kı§ mc\•simini fı:::: .Muhtar evleri birer birer dola-
1 istiyenler ve sevenler de az değildir. 

1 
pyor, bir şeyJer söylüyor, başını 

(Kar yağdığı zaman bütün hastalıklar ortadan kalkar, uzaklara doğru işaret ediyordu. 
yağmazsa hastalık çok olur) derlerdi. f n.sanlnr kışa karşı : •• : 

·ık b' • Yarım saat n~ra meydan dol· 
sag ı tcd ırlerini aldı!ttnn sonra bu sözü çok doğru bulma. !..: 
1 d Ç • muıtu. Her evden çoluk çocuk, 

l
:!i ı ır. ünkü yağmurlu havaların ~ok ratıp ve kar yağdıktan •

1
.:!.· üstleri, başları pcri§an korku ve 

sonra ela kuru olduğunu düşiinmck kafidir. Ratıp havalarda 
•I bir çok mikroplar, üremeleri için istedikleri zemini bulur ve ift: ürperti ile yaklaşıyordu. Kara Ha 
• h t• !il, yüzleri işlemeli tüller]e örtlilü 
i: er tirlü feMlığı yapabilirler. Fakat kar yağdığı zaman ha. H:'· 
1 d kadın vr kızlara bakıyor, güzel 
ii · b" k H bir yüz gördü mil, bir defa yerin· 

.\P,O:\E T.rnırı:sı 

Alrmlrl.el 
irirıcfc 

!).) 

M nılrM 
ılışlfıdO 
ı :;;, ı-:r. 

.i :n 1 k 21 J 4 25 ,. 
li , l 1 k 4 7:; R20 • 
l ,>ıllık !100 lGOO ,. 

l":ıı ırcılcn B lk:ın J11rl 1~1 

ıı,:111 ~ı.>ıl,ı oluz l.uruş dıışuı.ır 
l'o in lıırl ;!ıııc gırmcH·•ı 3crJcrf 
u\ıl ı \ lnıı') lıc er t.uı ıış ı. r1l 

nıcdılır. 

\lıonc J.; .>ılını hılrl ren ıne 
ı ı ı \t l<'l,.:ı ır uC"I'- ıını. ıılı 
1 ıl \111111 JHısl .ı \C} ı lı. rıl..J 1 

)ııll ıın ı ııerclıni ı<l:ırc ı..crd• 
n rı .c ular. 
7 11rl.ııırn111 lrrr ıın~lcı mrr/.r:fr.d 

t l/d7 " al onr ua:ılır. 
Aılre ılc~ şlırıııc u<'rdl 

:.!j l.uı ıı~lıır 

il.AN rr.nı:ı ı.ı ı.ı 
Tw rcl ıl.inl ırıııın ., 11!11 

ı. ılı;ı ı.ıınrlın ılıh·ıren ıl ııı <,, 
Cıl.ııındıı 411; ı~· ı.ıı,rıı.ırıfl 1 
kuı ıı~; ılonlıın<'ll ı.ın rııdJ • 
ıkıncı \C w;uııuıtll' :!; lııı ın 

4, lı;ışlık _\.1111 t.c-.nH<'(' !ı 1 
dır. 

llın fık, çok •il'' :ın•h. 11 ' 
rrnklı ıl"ın \rtrıılrır o,rı •

1
,. 

ındırınrkr )ornlır. fle,ıııl ıl 11 

ı ın s.ııılıın • s.ılırı 30 kurıışll.r 
1 ICAHI M \UI n:T l'E Ol. \il' A' 

h.('Ç( I~ lr.ANJ.All 
llır ılefıı 30, ık ı rlefosı !iO, 

defo~ı ı;;,, tlorl ddası İJ 'e 
1 

drfnsı 100 lrnruslur. ('ç ın1 
ilan 'crrnlcrın hır <lrf:ı~ı 1 t 
\lıılır. l>ôrt ı.ıılırı geçen rıııl•~ 
rıulo s:ıtırlnrı hcş kuruşıorı 

!>.ıp cılılır. 

Jll:mı•I lmpnnu 
!.'uruk ilan tarif esi 
inclirlllr. 
\"nk ıl lırın doi;rud m ılo~ ti 

~ 
la kC'ndı iılrırc 'erınılr, he• 
k.ır:ı <'· clclro;ınde \'nl.ıl \• ~' 
allın<la KEMAl.El)()f~ ın l 
ll-'n Uiiro~u clh le ı ı; n li 
eder. (Hı roıwrı leltfonu · ~ 

!. rarct ereccsinin nıevk!c söre sıfıra ve hatta daha aşağr dü~- 1 

B"" 1 ~ • den hopluyordu. Yanında, en çok '-ıı•m•mR:a:::mı:aE:s:JI..,.. 

1:
::: mes1 ır ısım rni!troplnrın üremesinı> mevdan vermez. }ı:. 

oy ece soguktan c1crh:ıl miitecssir olan rnikroplann or. ,. 
~.= tadan kalkmasile bazı hastalıklar azalır ve bazan da tama- ı·.~ ~~;;~difi adam1ar.dan Yağrz Ali'----------

!'t men ortadan kalkar. Şu halde herkesin bildi~i \'C istediü-i bir Al" d" d B kö d • · __ Bu'"t:;n ko""y buka ... 'nr. 
~ ~· • - ı, ıyor u. u y en ıyı .. 

il şey vnrsn o da kış mevsiminin intizamlı ve faydalı germe. !i ş· a· h · · ı.. • :ı ıı 

1 
sidir. • :: parçalar çıkaracağrı: galiba.. - ım ı epınız ı.;ır ı::r 

i l! - Bak ~una, Allah ne endam ne diziliniz. Söv le- kôrk~" ~ 
H !\:ışın kendisine göre bir çok güzellik ve eğlcnt•elerilc :; ermlı -~~~~iı....ı.ıfu'l dedi ·tcrı 
H bcrafber yeme, içme. giyme=ve'Yft!'!"'m• llrzturraa vararr. r ff Diyordu. ra atını kalabalığa do!1ru s . 
IS sını halkın, her yerin anane ve ya§ayı!jın:ı. göre ailevi top. !! Alı"ye de·. J 

1 
Köy muhtarı da köy1ülerin en ,. f: uluklar, salon hayatı. is!rntin:; ve dans gibi eğlcn~eli toı>lu. b 1. d t K ._1 _ Haydı" Alı", 6 r-n de i e 

ı::: J ı ı k 1 b aşına ge ıp urmu. u. ara c a- _ 
u c.ar, ·ış spor arı u mevsimin ya~ayış tarzlarını gösle. ~ lil sordu: 

ı:f:. rir. Bunları da tabiat kanunlnrır.a uydurmak azrurcti var- • 
• dır al 

ıi . f·:~ R Kış yiyecekleri ile yaz yiyecekleri arasında da çok fark 

Emrini verdi. 
- Hepsi geldi mi? (Det.·011/ 

------~---------------------..,-------~----

!! vardır. Yazın seve seve yenilen nıcyva \'C sebzc~er kışın zevk. ,r ~ ...... 'lugnn SAKAR A s· n~ . 
fi le yc~crncz. İşte en bariz misali: Yazın sıcakların verdiği ır ..,.... JU U IJ~ _ 
I=~.= s~suzlukla önüne geçilmez istek \"C iştiha ile yenilen sotuk . eıı 
•• b r ~arpuz, kışın konforu haiz bir odadn bile gUç yenir, yen. l !}~ En gü::el yıl "ız D O Rb~y~kH Y L A M O U R 'u., 
fi se bılc o zamanki lezzeti hniz olam:ız. Çi.inkU 0 lmrpuz '· •a a. :u muvaffnkıycti 
it zd k l ~. 
:ı ya an onserve edilmiş, yallUt halen yeti~mesinc iklimi uy. " s:: M A N U E L L 
H gun bir memleketten ge!<li~i iciıı uıun miiddct yolhırcfa sli. J :Ui 1 rünmtiş, soğuklara maruz kalmış, lczzctjı1i kaybetmi~tir. fü- r: :m lla·veF\raen:ı·.111::1 ~z.~r.:cmmft 1~;~:: ~h:;~:;~;te; ~' :: şm çok bilyiik zevkle i<'ilen bonnın d"I. yazın ynnına. bile l';;.. 1 fü; 11w u ,__ ~ 91 ~ ~ \~ 15":. ~ ı.. l!:::o ~· lf'l 
~~ ranmadığı dür.;ünülerck mukayese edilebilir. .,.. :f~ Holiv:.ıdun en büyü!.:: yıldızları tarafından tc:nıil cdilınİ~, 
:: D N . A .ı.. 1 li fil · t J > 
•:ı, r. ecaettın ta~ag~n :::: tamam:n renkli ve es ::mce m. Bugün rn::.ıne!er gaa •• ..: 
.............................. :ır: ... ······-···-_,_.-....... P.: H!i.......... . ............ , ..ı •• b L_ ················:::::: ' .......................... ···-·····-••• .. ..._ ........... =::t::ıa::::11:1Cı:•,1......,....... .. ......... • :ıt: .......... ·• aıııı.... 11Cıl:'\ ıti 3rcn ıoa,hr ..el .... 2':··-···:: ••:.•., .............. ::::::::::::::::::::::::::::; .,..... . ~ .::::.:::::: ...... . 

><= 
. ı'' 

lacn;ı, içinde"kini ortaya dökece~ı ,ı· 

Karamazof Kardeşler 
İ§i olmasın?.. S~n defa atlayacağımı 
bildiği:n halde bu evin eşi~i beni iğren 
diriyor. IIayır,bu olmasa ger::;: ... Belki 
Aliyoşa ile ve~a sahnemizin tesiri~ir ... 
U::un müddet scstul:tan sonra, aklıma 
;elen bütün münasebcts~zlikleri socu
~a rayıp döktüm. Banu onun gibi sağ
·:-ım imanlı ve temiz ruhl:..ı bir delik::n· 
lıya kar~ı yapmaınalıyclım. 

cn:ı ait ohı§cnt"andı, Söz arasmda se· 
bebini tayin edememişti. Fakat yalnız 
kalır kalmaz can sıkrnt·sr şuu:la=:-n;ş~. 
Gen; adam y:nc kentli kendine sordu: 

man birde:ıbire susardı. Bun1arıı1 t··!l 

s::ı:J ğr ne ise ama, lvanı asıl bizar e~: 
~~y. u~:ığın gittik~e ona karşı ısi.ı!:ıJ•,,. 
ği arttır:naıııydı. Bu la:ibaJili!:te ',•" 
ç:l: kabalı!~ ve terbiyesizliği a:ı.dırB ,ıı· 
bir hal yoktu. Ama Srr.'!rdiya~o\". 5 

,,,. 

ki İvan:a kendi arasında hususi b~I'" 1 

Yazan: Dostoyevski 

Ce.frıt'll: l:takk ı Saba Geqiu - ge; 

- ki bana kalırsa, asla gelmiyecek
tir, - yarın da: "Ne vakit gelecek? 
Niısin gelmedi?. Neden gelmiyor? .. ,. di
ye tutturacak, benim bı.ınCla ne suçum 
var? öte yanda, gece başlar başlamaz 
ağabeyiniz Dimitri gelerek tahancasını 
çekiyor ve: 

- Ulan mendebur, eğer buray1 onu 
sokarsan, seni tepelerim 1 

Diyor. Sabahleyin de babanızın iş· 

kenceıi ba§lıyacak. Kadrn gelirse suç
lu benim, gelmene, yine ben. Yalnız 
hakimlerim değiıiyor. O kadar fena bi .. 
haldeyim, ki zaman zam:ın kendimi öl
dürmeği bile düşünüyorum. 

- Neden sen bu işlere karı§tın? Ni
çin Dimitrinin casusu oldun! 

- Ba,ka ne yapabilirdim? .. ikisi de 
hana hükmetmek hakkına sahip. Can· 
pazarı bu? .. Dimitriyi bilirsiniz ..• Ya
par mı yapar. Yarın müthi~ bir buh. 
ran geçirmezsem iyi.. 

- Nasıl buhran? 

S?nra, Dimitriyi o kadar görmek is· 

tediği halde nasıl olup da unuttuğunu 
düşündü. 

-6-

KARANLIK DAHA NERELERDE 
HOKOM SORUYORDU? 

Aliyoıadan ayrıJclıktan sonra İv<ın, 
babasının yanına gitti. Fakat şaşılacak 
§Cy ... Baba ocağına yaklaştıkça, büyii· 
yen, inanılmaz bir iç sıkınt·sı duyuyor· 
du. Onu şaşırtan bu sıkıntının varlrğı 
değil, sebebini tayin edememekti. İsan 
sıkıntının ne olduğunu bilirdi. Kendi· 
sini buraya bağlayan b~tün bağları 1:0· 
pardığı bir sırada, böyle bir ıstırabın 
i~inde belirişini tabii görmek de Hizım
dı. Meçhullerle dolu, yeni bir hayata 
atılırken, yürekte bir 5.zap doğabilirdi. 
Fakat şimdi duyduğu can sıkıntısının 
biltün bu ~eylerle hiçbir alakası yok 
gibiy.dl. Onun için lavn, kendi kendi
ne: 

- Sakın baba ccağına karşı nefretin 

lvan, <lüşünmefre ve 0 .C'n•Ji içiyle ko· 
nuşmağa karar verdiği h:ılı.!c, bun:.ı ya· 
pamıyordu. Onu kız:ır::n ş-.y, dışarda 
muayyen bir sebebe bağlayamaclı~ı ~u 
can s kıntısmı 'kuvvetle duymasıydı. 

Yerinde olmıyan bir şey, mesel~ di:~
müş bir mendil, sıradan ayr.Jmış bir 
kitap adamı çok kere farkına varı:tadan 
sinirleneirir. Birisiyle konuşur, yahut 
diiş:: nürk~n. farkında olm:ıdan o inti
za-nsrz'ı!c bizi h1rçınh:ı]tırır \"e ti onu 
sezip ele gözönünden l:aldırm::ckn ~el::· 
tiğimiz aza: t~n lmrtulamayız. 

İvan i~te bu berb.ıd vaziyette eve 
vardı. Kap ya onbe:: oıdım kala, gözle· 
rini kaldır 'ı ve içini tırmalayan sıkın
tının s:beJİni bul:.lu. Arabah~ın yanın· 
daki bir smı üstlln ;;e U§al: S-:ne:-di;ra· 
kov oturmuş haval~myordu. Da'1a ilk 
bakışta ivan anl:ıdı iti, hu f'mercliyal:o· 
vun vücudu ona ağır r.ct:yor, l!"all'.:2· 

ras na tahamMiil ed:m:yor ıu. Ansı?ın 
kafasın ·n irin.:ıe bir ı!'ı"k T'<:rlarr:ı~ ribi 
oldu. Aliyo~"'\nın anl<'ttıklarıııı c]i..,ler· 
ken de n.:hunu kar<rtması, yine sözi.ın 

- Bu s:rse:n herifin beni bu kadar 
endişel:ndirmcııi mümkün mü acaba? 

D.:>ğrusu ~u. ki bir zamandan. hele 
scnra birk:ıç güntle;ıbe:i, 1van .,u Sırcr 
diyabv.Jan nefret ediyordu. u .. :ık .C.a 
gittfüç: uü}üyen bir istikrclırn farkına 
varmı;:tı. t;in e!ıemmiyet:ni art ran ha. 
disc de, ivan•n ilk geldiği g:.inü de bu a 
damdan a:lcta hoşlanması idi. Evvel& 
onu or:jinal bir tip bulmU§tU. Onut"la 
uzun uzulıya konu~·ır. basitliğinden 

yüksünmezdi. Smerdiyakovda tezc;iği 
daimi b"r azap vardı. Bunun sebebini 
bir tjrlü kestiremiyordu. Bazan fclst· 
fi münakaşalara girişirler, hatta e~ki 
bir meseleye temas ederek güneş gC."":~. 

!erde parladığı hal':le öteki yıldızlar n 
n~tlen C:ördüncü giinü yaratıldığını dti
şünürler ve buna bir cevap bulmağa 
çalışırlardı. Fakat tvan, Smerdiyal:~

vun yıldızlar.dan ziyade baska şeylerle 
rreşgul oldu~unu sezmşti. İvanın hoş· 
J .. nmad•ğı şey, ondal:i manas·z ~urur
du. İki :e bir haysiyeti incin:ni~ gibi 
b:r hal takınır ve can sıkar .~ı. 

Da'rn sonraJ:ırı. şu Grc~inika davası, 
babasiyle Dimitrinin ayni kadın üstün· 
de'':i r<'~:ahctleri mey.dana çıkınca. i~in 
r::n!?İ clr-ıi"~-n=stl. Srrerdiyakov, kendi 
fikrini r:öylemcz, konuşurken, tam açı· 

l . ı· b" "bi bı( } aş:na, gız ı .r sır varmış gı . rt' 
~ • ı1 5\J - .. ara buhranı ... Hem uzu Mf 

cek ı;a·iba ... Bir kere de ambard311

1~ ' 
Uğüm vakit böyle bir nöbete tut" 
tum. Gün:erce sürmüş. Eaşırr::ı bll~:ıtd 
muşlar. Doktor çağırmışlar. p.ı 
öluyordum. ıd'ıı 

- Fakat hekimler saranın ev~c e 
geleceğini kestiremezler ... O hat le b ·• 
bu nölıctin yarın geleceğini na 

1 

yorsun?. 
hiddet 

İvan bunları ıçıne liraz 
nşan bir tavırla söylemiş~i. 

- Evet do1rudur. dı,;f 
- Hem geçen defa am;::ırdaı1. 

'dl· 
müıtün. O yüzden n ")bet gcı~ı dı;"11 e; 

- Geçen defa ambardan dı Jlt 
bu kere de mahzenden dii-:e!"ifl1··· 
gün oraya girip ç kıyoruı:n. ,,\ı' 

Jeti. ' tvan ona uzun uzadiye b:ı ' 

fakat tehditli bir sesle: d gıfl'I ·: 
- Dilinin altında onlaya:na. ı i ı:eıl 

"'b"tıcr 
rı-yler var ııenin 1 y ::ksa no w 

din mi icadediyorsun? 
Dedi. 

:ocvarnı vııtl 
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ı~ı ~ - 28 -
ur· tktira:t bu istikrazın ali tasdike 1 riste oturan bir sefirin bu işi 
c:; lıar{atcı liizımgelirken tahvilat kendi başına. iyi bir surette hal. j 

~ilJ:ı.da tedavüle çıkarılmı§tır. letmesine maddeten imkan yok. _____ _.... ____ _ 

e~· ~ıı. \·a: b.<UJka lstanbul bankası. tur. ' • o d d • • b • f h 1 1 -- _

1 
~la~Slhu.~Uledc~p~liçel.erini Mustafa Naili Paşa-raşnıHınes evey avasın a y1111 ı r sa al Raavove Tı·yatro 
f~lık ~ uzerc yırmı mılyon hazretleri, Veli Paşa böyle biri-

1 b • 
~~. ~;.r,;:,~· ~:;~:,"~; t.:~i~.~~i;~İHı::::i':n ~d Bir hakim 4 00 ın Ankara radyosu J•J '"· '" • ""' "" '""'"'""'· 

ı· 

l~i!{ ~ ~tıs-nhane tarafından riste boyumla beraber olan oğ - 10. ı onclı ı m.ı: 1clm:ın:p·nın 
ıı-"lCa ..... \eırnzabuyurulmaküzerc lumdurupdururkenlstanbuldan J l . ·~şvet almış I cı;:ıı\HTLSl-4-2·93!> kem:ınkonc;e.i. 
t~ ği c.en:ırnc fot::ınbula gönde- devletin bir işi icin oraya bir a. U o ar r l.. e 13 30 progr ... m, 13,3j mfizık, Pi. 14 l0.

3
o Sıı b ırg: l\I, c r rap'>o li i 

!ııa~a ... sırnrada diiileri sadaret dam yollamak kendisine hakaret :\lcmlckct ~:ı:ıt a):ırı, aj:ıns, mcteoro- l).ı-; t). 
1>. "

1
lndan inf.k., tm• b Amerı·kndaki Hines Dcvcy da- nus ku'r!'unla öldürülmüs olması loJ·i h:ılıcrlcrı· 14 10 ·ı·" k " ~· 1

1.10 'l urıııo srupu: Pi) :ırıo kon eri 
"'lduı;,. ı a.t e ış u. de:;il midir? Pariste devlet heıöa ~ ·-.ı • • • ur· muz.uı, ıı fi bı. oı.t1lldan vası hatırınızdadır: Gazetemizde dır. Bununla beraber, tabancayı Oku) ,.m: ~lıız:ıffcr llk:ır, Ç:ıl:ınl:ır: 

1 

\ · F l\IL'SI Kt \ E OPI RLTI.ER 
~·ı.1••1 d o vakit iktidar bına aktedilecek bir istikrazda '>.,o Posıe ı> r ·,.n ~ı h E ( .. n e l • . . . bütün snfahatını heyecanlı ve kullananın o sivil polis memuru H. kkı Derman, ı:şref J~:ıdriğ Il:ısri, -· • 

1
' : "art :ı · s-

a\·~:~na o ~n heyeti vükela mu o~l~mun b~r .vazıfesı olma~sa han meraklı bir polis romanı gibi an olmadığı tesbit edilmiştir. Hiidi- t'Clcr, ll:ı~:ın Gur, Hnın<li 'J'ok:ıy. 17, Hecth (pi ık). 
~~İştirtncyı kabul ve tasdik et. ~.ı ı<j kendısıne havale edılecek. lattıVımız bu macera, ayni za· senin en esrarengiz noktasını bu 30 Progr:ıırı, 17,3j müzık (dnns s:ınti ı 8· l\Hınıh: SJ!..~ofon orkcslrtı'>ı. 

h • t ? 1 b. 1 ) l" 1 r. 'J •• 1 " ·~· (i 8.40 TouloJse: "H.1) rlull r" (Of-
o;ı ha . .. .ır · manda sivasi de telakki edilmek rası teşkil etmesine rağmen A- ıı · • 0

• a ur' muzıgı, nce s:ız fcnb:ıhJ. 
ltav~.·.11 dısc uzcrine istikraz mu. Re.., it Pac.a - !'ac.a hnzretleri. tcdı'r. ç·u· n. ı.·u·. bir sahtekar ve merikan polisi Georges Vaynber lır~ eti - ııu~e~ ni f:ıslı) • l!l, konuşma 9 ?aıı ~ .. t .... a1llesinin ali tasdike ikti. nin Parı'se "mali ve "'işlerinde .b.ir 1 haydut tc. kilatını h. imaı..•c etmek ?1. · e .. ski .. ~c .. te te"kil.atmda. n birinin ( tlı~ politıka hııdıc;cleri), lD,l:i Tiirk o: 10 J.ille: 

1 
perdelik operet. l~" «•etn .; ~ .; ~ .,; ıııuzı~i, 01..uyanl::ır: ?ılu~t:ıfa C::ıj:il:ır, Hamlıurg: "rurk marşı" (De .. 

• ~racı esi yüzünden Paris ve mi:~ehas ~ıs göndcrmekll' scfırı _ le it.ham olunan Hıncs demokr:ıt oldurdugu kanaatındcdır. ~lııze~ ~en Scıı.ır, Çal:ınl.lr: Yccilıe (•lho' en)., "Ccvız J.ıran" (Çay .. 
:tıuz h :ı. husule gelen heyecan miz Veli Paşaya nicin hal:nrct partis~°:i~ ileri gelen liderlerin-ı y~~'llb~rgin ?Iürnü, d~~a için CeHlet Koz:ın, l\eırıal !i~ azi Sr~ hun, ko' skil, "1\amıen" den mi .. 
~a erkcsin hatırındadır. Bu edilmiş olsun? Sefirin vazifesi i. den bırıdır. • muhım bır şahıd ve delılın kay- l - J\ıınuni Arır bey. Sulttıni )cgüh zet), "Çıngenc Il:ıronu" (Strn-
~ı hun.~ In:ı.liyemiz üzerine za.. ki ~evlet arasındaki siyasi mese- Hadise tahkikat devresinden çı- bolması demektir. Fakat, dava i- rıe~rc\ i, 2 - Dede efendi - A ~ır sc- uss). 

te Yük olmuştur. Bu zararın lelerin müzakerE'Sine tavassut eL karak adliyey~ intikal etmiş ve le bizzat meşgul olan Nevyork ın:ıi - ı •han etırn. 3 - S:ınturl I.km 10. L) on PTT: Chopin, J iszt. 
ll:aıı. gc~rnek için mukrizlerden mektir. Arzettiğim gibi istikraz davaya b~u~ıanmıştı. Yalnız, son müddeiumumisi Devey bunun e- ı dendi - <.uııcr açnıı5, 4 

l ıli \h· ı ıo. ~~~'·c;~~;1;t 1~::ı~;r~•r:.e I. har .. 
-~~ ... 'Paralar ödendikten başka i!".i sarraflık muamelelerinin ih. günlerde ortaya iki yeni hadise \hremmbiyet~ olb~at~ığını, çünkü met, Y:ırad:ın o:>lc ~:ırnımış ki, 

5 
- 10 2'apoli grupu: :N:ıpoli şarkı .. "'\ ta ·• I ayn crgın u un ifadelerinin Lemi Andıkça seçen sunlcrl, G • 

. ': ittj ~rninnt olarak iki mil. tisasa müteallik bir kıEmıdır. daha çıkmıştır. • yazılmış olarak elde bulunduğu-ı ı.. 1111 ıi Arif he) - Sull:ıni Hg.Hı s:ız 0 lnrı. 
f~ltı:."lY~z bin frank vermemiz Mustafa N1aı·ıi Pasa - Para! H::ıydut ve sahtekarlar şebeke .. 1 ·eo+· '>eııı.ıı'i 7 - Dede rfcndi - knrlı dıığı 11 • Turino srupu: Operet p:ırça. 
ıı.ı o.: 1l'l • • • • • • D Ş rt ' n eskiden mı soy emı;ı .. ır. ' ları. ~•aka ıştir. Ancak bu kadar Paşa! &nin bacak kndar bir pi- sının rNsı uç • mı z 1 

1 Ortaya cıkan ikinci hadis ele n~ılıın gelılım, 8 
- Suplıi Zh tı - Rast u u l't~ ""•~~ıkta.n. sonradır ki istik _ muavini olarak çalışmış olan 

1 
t .' ~hk . d e h·· ı ş:ırl.ı - \ kı ımıhııbhct gibi, 10 -ı · rükscl 1: "Ynr:ıs:ı" <Str:ıuss): 

..... .,. çin olunca bu kadar keder edi- Georgcs Vaynberg isminde b'ri, k~mY!~ mrt~ 'e!mesı ~zasın aln a l.eıııi - 11.ılk tiirkiı'>ii - Ak5:ıın oldu. l~. Bııclnpeşte: Çig:ın ork<>slrası. 
~ı"'d' av.elesi bozula bilmiştir. yorı::un . Ben bo"umla. beraber o. . d k. . d ım ma ın ı• anton un suç ular-\ 20 A. 1 1 •· 1 1 1 . w. (Gece y. sonr ) Brfıkscı ı·. x. ·•ı ı - .; Nevyork cıvarın a ı evın e ge- . . . .ı:ın-;, ınc eoro oıı t:ı ıcr crı, zır.ı-

."le l'la .Yıne ahvalin ikası üze- lan evl3dımm malızun olmasını çen gün ölü olarak bulunmuş- d~n 4~ bın dola.r rliti~~t almış ol ııt bor :ı~ı. (firat), 20,15 Temsil "Lıı •• rne" <Oclibe-;), Polonnire 
'td~trn rısten bir harici istikraz ist er miyim? Ben devletin sadra ı makJa ıtham cdılmesıdır. Plıılııııut el. fl:ır.ı diişlli - .:ı urı pi) e<;i (Clıopin). 
,, !l. kek istiyoruz. Bu muame. iamıyım. Sen ise hariciye nazı_ tur. Bu ithamı ynpan bizzat müd- - ynznn - Kemal Tözcııı), Temsile YAHYETE ,.E KAD.\REl.ER 
-.ı •asur Vaynberg, hadise ilk meydana deiumumi Devcydir ve hadiseyi rtıd)o Tiıık rn ıı ğı 'itııı:ıtkürlnrı işti- 10 Londrn (~.); 10 lstoklıolm, 10. 

ral'lı ~t·suz olması ve devlete rısm. Bana sadaret ettirmiyor. çı'lctığı zaman tevkif edilmiş, son Amerikan mebuslar meclisindeki rol, edecek. 21, 1 j ıııeınlrkct :ınt tı:> n· 20 Alhlonc (Jrland:ı); ı O.:-i5 Hilvrr-
lta..,f!le .ıceıer vermemesi için sun. ra serbest bırakılmıştı. Bununla adliye encümeni reisine yazdığı rı, 21,1:.i 1:slı:ını. t ıln ilal, knmlıh o· ı sunı J; 1. Pos~c J>:ırisien. 
llıag1 ~ın ç0k yolunda hazır. Reşit Paşa - P:ışnm sadrazam beraber, daima sivil polisler ta- bir mektupla haber vermiştir. 1 nııkııt bor ası (fı~al}, 21,2j muzı1' _ DANS Mt..:SlKlSl 

~e ~arlı atbikatı da bu m uka. olduğunuzu biliyoruz. Allah mü. rafından nezaret altında bulun-ı Bu suretle Hines da\'ası bu lfol'.lor - Jl:ılil Bedii \öııclgcn, 'c !>.la Dukrcş; ll.15 Oslo, Soll<'ns; 
la.~l'lld arına uygun bulunma. barek etsin( Biz de bu makamı duruluyordu. son iki hadise üzerindeki ~hki- Kııt'i Tccl'r), 22, H rtnlık post:ı ku· l ·1>.4 Br '>l:ıv, holony:ı; 12.15 Tur ıno; 

... ra ... ır. Bu maksat ise ancak k . . r • 
1 1 

b b A . j \usu. 22 30 l\luzık (ku~uk orkestra - 1-.30 1.ondrn (H.); ı J.ondnı (~.). 
,. ,, ..... üç ere ihraz ettik. Hariciye Na. İşı·n garıbı, \ ayııbergın, onu cat a era er merıknda tekrar c ,.., . A k ) 1 11 1.• z Hadio Purıs -\1' "•Uatn l · t af w.:ı • • • •• • şe ''ll'IP '> ın. - cıo u - om • 

l\·ed • e esı ar ımı~an zın sadra:ıl"'\ın emirneferi değil tarassuda memur polıs hafıyele- ~nun mevzuunu tcşkıl etmekte ıı.ı oııcr:ısının m<'rtürü, 2 _ Bccrc. ----------, 
a Itaııi~ ıhtisas sahibi bir adam di r . Devlet işlerinin iyi yolda yü. ıinden birinin tabancasından çık dır. Am::ıHi srl'n:ııl. a - ı.anner _ B:ılo ŞEHln. Ti\ \'I ROSl 

ı."~b·ı· hazırlanmakla müm_ rümesi için icap eden tedbirleri d.ııı~l.ırı, 4 - Dclihes - J\opchn Bale-
4 

-
2 

-
3
9 C m:ırtesi 

"'- ı lt'. B d k" H . " T 1 A 1 nk5 mı 20,30 d ~ b almak hc~hnizin boynumuza dü. ayram a l arıcı ram vay ara Si an sintl~n potııuri, ~ı - Eo;kstein - Mı· 
tıı,..Aeu~U.lahaza ile heyetı sen bir vazifediı.,. ' Ki"a HalJerler: Çocuklar ~ı'> a~ıhdn (muhtelif pnrı,;:ılnrdan Teııebaşı /Jram Rımıı ~ ı-ar . ~ HlR }.IİSAHH c.ı:ı Dl 

t~. ad ıse böyle bir müte • Par iste aktedi!ecek Jsfikraz 1Ik tahsil çağındaki "OcukJ:ırın potpııril, G - I.lrııno i\J:ırks - küçiik lstı!.lal caddesi lo11Hıll J.ısnıı 
... \ı arnın .. d "" İngiltere hova ınezaretine ait l< tı\kcl'lt'r .. ranl<.'tf., :.ı:ı,:!O m!ldk rnz· 

etı·ı.... . gon erilmesinc ka mtıamelesı·nı·n 1·ntacı 1·çı·n İstanbul k H d tatil zamanlarında sokaktan ge- . h 1 1 . YANt.ISLrnLAR hmU DJSI <11;ı •ues bir takım gizli evra en on as- h:ıııı, 2:ı.-ta,:H: son nı;.ıııs :ı ıcr crı 'e 
~e,.1·,... ı :rnuvnfık olur fik. • b - çcn tramvaylara ve arabalara ta '1Q. J •&.ı dan hususı ir memur gönderip keıi tayyare meydanındaki daire - :>.ırıııki program. 

~~t"fa '11.~ • • göndermemek meselesi üzerinde d ı st: kıldıkları görülmüştür. Bundan Yabancı rady olardan 
" .ı..ıaılı p 'k . en ça ınmı, ır. sonra talebenin dışardaki vnzi- v ııı.. · ı,, . . aşa - Fı ·rım. sadrazamla Harı·cı'"e N'azırı ar" ·ı · l 1 , -...~ ~ ıç ,J .._ ııı Finlandiyada 18 yaşından 60 yetiyle talebe velileri alfıkadar ol seçı mış parça ar: 

tır ı>'· ın Parise hususi bir smda çıkan müooknşa böyle ga. h k 1 ~. 'h c:.Unde._ - vaı:;ına kadar erkek kadın er ~t duğu gibi ilk okul cğrctmcnJcri l'rogramdııki val.iller 7 ıirkiye saa-
~ ("a...:.,._A ~ ... ege hacet yok - rip bir safha va girince Re"it Pn- .J w d d - d aı· k d l ktı B h " d .-, ~ • ı.,'-\: .; ~ milli müdafaa ile dogru an og- c a a ar o aca r. u usus ti u:eri11e tıc u{j'e cıı sonrcıJ.i sacıl __ 
~· Vcı· saltanatı seniyeyi şa yerinden kalktı. Meclisi ter. ruya alakadar hizmetlerde çalı~ ta okul idarelerine bazı direktif· ı vlcırak tıerilnıiş.lir: 1 

ı:nTUCnn. s \Dl TI· K 
Bugün m:ıtineden ilibn
ı l'n her gece Şehzade· 
başı Turan ti~ alrosunda 

AlffÖR Kl r 

rrn :\ .. Tl\' r\ TR OSU 
'l\i llınatı ~.Pa~a temsil ediyor. kerek dışarı çıktı. mağa mecbur tutulacaklardır. Jcr verilmiştir. OJ>J.H \ \ E SEKFO~I KONSEHI.EHI jll11

1tu ·r," 
t~ ~1.!va'rrıYakati bu istikraz i. Tabii olarak mecliste hazır bu. 11.45 <O~tcdcn enci) Hadio J>aris ~ de akıy tl . "' Fı"listin konferıınsı 7 şubatta M d Ad b M . ffi L. Bugün 'e bu gece ~ kar· . c C ıdare etme - lunan diğer vükela mqşkül bir O ern a 1 uaşeret Koııscrv:ıtu\':ır konserı. 1 ,;ı Jlleşlıur eser 

1..._~dlaine 1 gelır. Yalnız buradan vaziyE't içine dü§mÜ§lerdi. İçle- açılacaktır. A~krrc, memura, kadın:ı, <·rkdJe, 5. Brukscl 1: Mendclssohn kon- ltrı ıfl.
1 

AKTÖR KlN 
""'~lı... ~apıl k • Romanya hariciye nazın Ga 1 ı ı ı 193" ı serı: "Huy Blas" (U\'crtur). ı ~ •cil\in aca istikraz mu. rinden Reşit Pa§aya hürmet ve • b k'l :ı (' ıeve y:ızı ınış .., ) ı ının en ::.oıı Erıııurut Sndi Tek ,.c :ırkad:ışları lıl esas fenko Belgrada gitmış, aşve 1 ııd:ılıı mırnşeret kit:ıhtdır. 7. Pmis P rr: Colonne kon eri. 
l! Uf!4ısa) t /artları hakkın.. merbutiyeti bulunan bir kaçı da Stoyaclinoviç ile görüşmüştür. l\liıellifi Sühcyltı MıızaHcr nıunşe- 5. hıokholın: "l.ıı Boheme" (Puc,-------4-p_e_d_e_ı_t_al_ıı_o __ 

~ıı~ı:ıit l>aşa ~ ı~at vermeliyiz. onu takiben c:ıktıl ar. J{endisine Bu görüşmede jki de\"leti a l~~k~- ı·cli nyrı :ı)Tı kısımlar lı:ıliıulc tel- cini) opcrodaıı naklen. HALK OPERETİ 
t-~ tı'ıUtal ..l-aşa hazretle_ rica1ar ,.e niya~lar yaparak tek. dar eden bütün meseleler goru- kik cı.lip, milli, Cerdi, <'l'rııl, bryncl- ı:ı.30 l'nris P'rl': "alireillc" lıounod Uıısiin Maline 1G da 
~ ~ tna earnızda ısrarımdan rar içeriye geCrdiler. şülmüştür. . . milel ve idari olnı:ık üzere kitopcık- ODA i\11 Slı-~ISl \'I: JWNSEHLER Du akşam-9 'd~ 

~elil}l ıur SÖrülmckliğimi ri. Sonra Mustafa. Nnili Paşa ile • Yunanistan başvekilı Metak lıır:ı taksim etmiştir. 5.30 G.ılundborg: J\uartellcr (Boc-ı F:NAYJL'ER 
• /....._ .t · • 

1 
sas bı'r nutkunda Yunanistan iç Herkese 111.ıım bu eser, 1ııkıl:'.ıp Ki- chcrini, ~ıoı:ırt). lltiyi'ik Operet 

rh"~ t
1
·-. Re.,it Paf'<>nın noktaı nazar arını d --------------.. ı.. i:'ltn "' 'J'" • • k · · ld mmu söı..· t:ıbr\'i t;ır::ıfın .ın nefis hir şekilde 5.30 H:ıtlio P:ıris: Chopin, Debııssy 

~ ""'1.!arneıe .veçhile harici ist ik lelif edecek bir tesviye tarzı ara. \•aziyetının ço ıyı 0 ub-• .J tobolunınıışlıır. i.30 \'ır:m:ı: Es\i musiki pnrçnl:ırı '111"11Nı-.. lllııııl•-WıtıııRı.-ıW• 
bahisle~ Sarraflık işlerinin dılar: Nihayet istikrnz akdine le~i~;~an ve lngiliz endüstrilc- Fi~·ılı ,;o, cılllisinin Ci:>:ılı 7j ku- 8.20 Bud:ıpcstc: 2 ncı .Mnctır r:ııı.1 ALEMDAR SiNEMASI 

< ~~la11gı:ıınden biridir. B u i. memur en bir mütehassıs gönde- ri arasındaki müzakereler 288 şu mştur. sotlı<;i (I.i zt). (iki Film) 
~a. 1r hata nda Yapılacak en kü rilmesine, Paris sefiri Veli Paşa. butta Duseldorfta başlayacaktır. ~ "1ara ~~:rnernlekete pek çok nın da bu ise nezaret etmesine Eq"" elen celi köse : 1 -Markopolonun 

la!ittıat P Q]abilir. Merkez. karar ı·erdiler. • Eski Çek cumhurreisi kon- Müthiş maceraları. 
\'e ........ e.k ) feranslar vermek üzere T..ondra- 2 D h d • "' suretile Pa. (Devamı ı·ar \ l KAHIU.\.~ AS.'' "'I.· - Ünya ava isleri 

lt 
dan Amerikaya hareket etmiştir "" 

"'Litvanya, est ony:ı, Letonya 4 1 - işi howlan t:ıcırlnrın ııEjr:ıdık- b Ntki. 

~ a Va 1 a r b O Z d U 
hariciye nazırları konferansı 

1 
l::ırı fenn lılr m·tice, nkoıııcle u~r:ı- I 

J\'.ovnoda toplanmış üç devlet ta- mış. 2 - Bir isim, All:ılın mensup. --------------
rafından kabul edilen bitaraflık J 3 - Afrlknnın şlnıalintle, Frııııc;nnın 1 Kızılay Kadıköy Şubesi 

~ r ad e . d k. f rl .. il d hakkında görüşmüşlerdir. c. lıir illkcsi, ı:ımlı:ıdan çıktın kokulu \'C Balosu n 1 Z e 1 1 1 na y U - un en S fena duın:ın. 4 - Fili, akılsızlık l ap:ı. 
1 • ~ "' İS\·eç milli mUdafnn nazırı 6 r.ık Cenn \':.tZil elle kııl:ııı ndaına sö)- Kızıl:ıv "K:ıdıköy k:ızn şubesinin 

~ 0i r J. •• k .t I İsveç silahlarının arttırılması lü 
7 

!enen bir kelime-. 5 - Bir nevi kuru 1 her kış Surena slnem:ısı salonunda 
t~\ıv~lki nı Q 1 Qr (i raya Q 1 U İ u U zumuna dair mebusan meclisin - O l cıni~. yıkm:ıkt:ın rmrih:ızır. G - h tertip edilrrrk cla'letlilcr üzerinde ili 
t ~ıtıi Cece b 1 d.. de beyanatta bulunmuştur. ~ :ıpan. 7 Bıç'.lkl:ırın konclıı~ıı kılır 1 intiha hırak:ın h:ılosu lıu srnc de l1 
it~ ka:yb aş ıyan fırtına Karaburun civarında karaya u.ş t nk:ınıcıc uğr:ımı~. 8 _ t'stfinde 11 ~ şııb:ı.t 939 cıınınrtesi :ıkşanıı 'erile-
~ e(llrdun hetrnckle beraber müş, içindeki dört taifesi t.ahlı· "' Son 12 ay zarfında İngiltere ev nr bir sey ol:ın ve ıı:ır:n la ı - ccktır. Hu scnct..ı balonun çok ıınr-
t\111 tııekteai er tarafında de- siye istasyonu tarafından kurtn· de halka. 40 milyon zehirli gaz l..ı~ toprnk, tersine okurunc; gü;~c: ı l::ık. olması i;in guziue bir trrtip lıe. 

'a e de~~ :YÜzü~d 1 rılmıştır. maskesi dağıtılmıştır. SOi.DAN SAC\: fc\ l,nl ·ıdc giizel lıir kuş :ınla5ılır. !) - ;\ clı ç:ılışmo d::ı olup G. rdc:n n:ırdan 
tı\ı~~I lar 1~indc s:~ Karadenizle Kaş limanından gelen bir tel- l - Muntnz:ım lıir 1ı Jıııle lıirihlri Ol:ıhilir. ıo Arzın be5 Jl:ırç::ısınd:ın hlr rnz ı;rurıu '<' 'nryctc l'Uınnrtıl:ırı 
~.~. ?'dı .. derhal lı',....erdle bulunan grafta Ege denizinde seferde bu· ~ Akdeniz sahillerinde istira- üzerine koymıı, lıcynzın ok'ii. 2 Jıiri.. l "iııııliJen :m' k rdılmiştır. 
L~"lı • ~ •uan - hate giden İsveç kralı Berlinden Bir not:ı ııdı, lıesnpt:ı en kıı~uk YC B d lk" e·ı ~ Cttiki . ferler ~r~ sıgın- lunan Sadıkzade vapurunun 20 geçerken mareşal Göringle uzun kentlı lıJşınn H:ıdcsi olın:ı):ın r:ıkaııı. ayranı an 0VY0 1 1 nl0- 'rEŞEKKC'R 
"l)"iı~lara ıçin bUtU ıntıznmını saat ve !nönü vapurunun da 24. müddet b"örüşmüştür. 3 - Ağ.ıçJ:ırd:ııı sokiilüp ~ ık:ınııı.ık Cem"1z1"11 f1alled·1 • ki" Sivas - Çctlnknyn nra!!!ındald 

ltıı:tıı. .. ı.tva.rı~ .. a:-tn,,vapur_lann. saat teehh·u·rı e lı'mana. vardıg·ı bH I m ı s, S, B I bir kaz:ı n"ticesı"nd·,,. .... atırıldı-'~ ı\ll.ı-a:"' Cdır ':t Q .. e tarıhlerı a· 'l . t" "' On beş giindcnbcri İtalya için kııllJnılır, lıir nevi tnrnk hoğ.111 SOT.D \~ s ti\: ... ..., • 
~"".ı.ıerıi .. d · ırı mış ır. kralının misafiri olan Bulgar lı,ı,·,·nn. 4 -Tan:ırc rıir:ıııgolnrın- ğım Sivas numune hastahane· 

" 'tıl " l' b ı d ı b' 11 k "I l - K:ıng:.t, :ıkis. 2 - Ararot, ııla. . .. . ~ ı.. 1~aıt l' "aııurl Ulunan Ankara ı)ehrimi7.dc de havalar bo~- kralı memleketine dönmüştür. :ı ıl'men ır ço • nrıııa ~·ı :ın mu e- 3 x· 1 1 k 4 Af . sıııde "ordugUm iyi bakımdan 
"l 'ıı. R"c arı b. k h nsı ı * lngiltc>rede elektrik santral- ,·;ııı hir ~ar:ı .. !i - Dr,aınmr:ı nıo- - • ıı :ı, ıs"·. - uın:ın, mı. . 
l ıı i l~r . \'akit l" evvelki akşam muş ve bayram ır ış av - l l .k tl"rden dol" nıı~·nıı hır t:ıhır, y:ıyın ort.:ıdn51. G :; -- F:ıı . c; - Y:ı, sezni. 7 - A~l:rr, I dolayı bay hokım CC1vdnlc, hem-

aı:ı.a.11 dır. ' "u·· ırnanırnıza gele !{İnde geçmiştir. arına vapı an suı as ~ "11 · · d k " ı or. 8 T linı, ok. g S:ız:ın, Alını. fiirclcre>. lnymetli nH'lknlnrmdan 
111\ t <lol ._. neysu I l b 

1 
yı a:J kişi 'tevkif edilmiştir. l,t\ c, tcrsın en o. U) uııcn :ı"ı sız a. 

t ı-. cchh··aYı Tra vapuru fır Bilhassa evvelki giin, stan u . . rl:ım me) d:ın:ı ı;:clır. 7 - B:ı.,ımmn 10 - .\r, l't n. 1 dolayı hareket reisimiz Şefik 
l}·.. Ut!e har kbzondan iki da hararet derecesi sıfınn altu * Japon harb .g?mılc:ı mancv-ı k:ışlar Ye ~iiılcr listıındcki tlı:ırı, bir l~trne IC', 4 Un<'U fC'l<'tme mU-

"ls~~' I' ~l' .. e et edebilmiş da 6 ya kada_: diiş~.rc~ ~.ehr.e se- ra yapaı'larken ıkı denızaltı çar· cd:ıı. 8 - Et s:ılan, kaln c çıkıın lıir \ n• :\HllHX AŞACI: dUr \ e e>rkfmına, hntır soran l' ~b aftan fı t 1 nenin ilk soğuk gununu ) naat- pışmış, bunlardan (1063) batmıB nıenılekct. 9 - Alınanc:ı hen, ) ık- 1 1\nrı.ıry:ı, s:ı. 2 - Arif, tıc;l:ır. dost 'e arkıı.da tarıma, elenen 
fl .~ral} C.,P

1

• Oltnurştıuna bazı ka- mı!'ltı r. Rüzgar şimal·d· en esmek.- tır. mııktnn emrih:ızır, Arnp lınıflrrinden 3 - Hadoo;, kaz. 4 - Grtım, srlfını. 
c.7 ·• Zd r B d h fü * Londradaki bir infiUıktc beş birinin nılı. 10 Yıız i~:ırt'lleri 5 - \ferin. {i - - Tınaz ~ R r t teşekkür ederim. tohı en r · u ara- tedir. Havanın bugun c n • ' 

11 

' • • ı ı ı ı ı ıı ·• Uk 1 ll'ıanırn . ht kisi yaralanmı~. hastahaneye knl < frenkr;e 1, mı) d nozuıı ılam1ı.1 rl,:ı- 8 1\ 1, o;i, olı::ı. 9 - ltanı, okan. le' et lem rl o nn Hnrekct 
Suk ıza gc- karlı ve soğuk gecmcsı mu e- _ . nrya :rnot " .. dırılmtşlardır. dn~lıı;ıııı .:ı :ııı:ır. 10 S.ılııllcr. 1 l\lülettfc;olerinden Uıfnt Ynmnnlı 

oru meldir. 

. 't .li ; 



8 - VAKiT 4 ŞUBAT 193~ 

Almanyanın lngiltereye Yeni Bir NoJası Ruzveltin Beyan ah 

Almanya Tahtelbahir Roma ile Berlini 
filosunun tonajını arttı

racağını bildirdi 

Vaşington, 2 (A.A.) - Ayan- muhabirleri B. Ruz,·eltin beya-
dan ismini vernıeıııek isteyen :ıatının uyandırdığı nahoş test. 
bir zat, Bay R uzveltin ayan mec- ri kaydctmektedirleı;. 
tisi ord u encUmenindeki beya- Berlindeki muhabir "gazete 
natınn mUtenllik ol an gazete ha- tefslrlerlndeki hiddetli lisanı" 
berlerini teyit etmiştir. Muma- kaydediyor ve Romadaki muha .. 

kızdır 
Blr harp takdirinde AIIle 

lan vardım göreceğlıniZ Jı 
• er \'eti bizler.e ferahlık r 

~ablyettedlr. Fakat bizi 
evindiren cihet bu beraıı 

harbi derhal uzaklaştırIIl1ş 
Londra, 3 (A.A.) - DUn ak- tipte yedi g~mi inşa etmekte ol- zun hazırlıklarda bulunmuş- ileyh, B. Ruzveltiıı dUn dUnya. bir ise, "Faşistlerin her halde masıdır. 

ALMAN GAZETEL1.JW 
NELER YAZIYOıt! 

şam h-ariclye nezareti tarafın- duklarını isbat edememiştir. ~ur. yı, .. indifa etmek Uzcre bulunan en hassas noktalarından vurul-
dan neşredilen bir tebliğde bil- Bu mahfeller, muahede mu- ÇUnkU Berlln kararını 19 ilk- bir yanar dağı üzerine otur- duklarmı" bildiriyor. 
d irildiğine göre Almanya hUku- cibince Almanya hu topnajla 5 'cfmunda Londraya bildirmiştir. muş" şeklinde tasvir etmiş ol- Roma ile Berlin arasmda, B. 

Berlin, 2 (A.A.) - All'.llal 
)il 

yasi mahaflllnde beyan o 
rne ti geı;;en l S sorıka.nuncln lıir gemi inşa ettiği takdirde Sovyet na lbukl ııı unzam ild nğır kru- duğunu söylemiştir. Bitler tarafından vaadedilcn 
nota göndererek lnglllz camia- !erin de ayni tonajda yed! gemi vazl)rlerden ilki olan Seydlitz, 7 Bu zata göre Hei icumhur, A- ınUzaharetin B. Musollni tara.
sın • ' teşkil eden milletlerle mU- inşa etmeğc hakları olduğunu sonka.nunda denize indirilmiş- merikanın, siynseti ııe olursa fından istimal tarzı hakkında 

ısl' ğuna göre, Amerika :ne 
huru Ruzveltin ayan ordll t 
meninde yaptığı beyanat• 

sava f:t temin edinceye kadar tah hatırlatmaktadırlar. tir. olsun, lıu lndlfaın netaylclni hfilıi. mühim lhtiH\flnr mevcut-
t elbahir filosunun tonajını ted- Sovyetler, eğer bu tipte yedi Munzam yeni kruyazörlerin hlssedeccğ i nı'söylemiş ve demok tur. 
rlcen artıracnj'ını bildirmişti r. kruvazörleri yolrna. her h alele ikinci ve sonuncusu hallhazmla rasilcrle mesai birliği yapmanın l k l lıUkümet arasında mUnn
Almanya, 1939 başlangıcından muahedenin kendilerine verdi- Breınen tezgflhlarında inşa edil. Amerikanın menfaati dahilin- lrnşa devam etmektedir. Fakat 

ret etmek lAzımdır. 

Berllnde zannediliyor ıtl 
velt bu beyanatlyle bir ıııd 
ra çevirerek bir takılll ~ 
mUşkUlfitı gizlemek ye 8• 

manda Hitlerin nutıtuııııll 
tun dllnyada uyandırdığılJl 
intibaı baltalamak istetıl1 

ltlbaren muahede ile tesblt edi- ği haklardan istifade ederek bu mektedir . de olduğunu beyan etmiştir. imdiye kadar anlaşma hasıl ol-
len h-addl buluncaya kadar bu tipte yani gemiler inşa. ede<>ek- Yakında denize indirilecek Reisicumhurun Fransa ile İn- mamıı1tır. Bununla beraber, B. 
kararını tatb ik edecektir. lerdlr. Salahiyettar mahfeller. olan bu kruvazörle nğır kruva- giltercnln bir harpte mağ"lüp ol- :Musollnl'nin bir nutuk söyleye-

Dundan maada Almanya inşa de söylcndiğhıo göre Almanya zörlerin ndcdi beşe çıkmış ola- maları halinde Amerika cumhu- ceği cumartesinden evvel bir 
edilmekte olan 10.000 tonluk bu kararrnr bildirmeden evvel caktır. rlyctlerlnin demokrasinin son 'rnrnr verilmesi icap etmcktc-
K. ve H. kruvazörlerJni "B." sı- kalesi olduğunu söylemiş oldu- Ur. 

nırından "A." sınıfına. geçecek A k d 16 d k 11 11 k ğu da rivayet edilmektedir. lTAI. .. YADA ş1DDETL1 Fransanın Amerikadall 
sure(te teslih edecektir. n ara a san 1 g um ru .Ayan meclisi ordu encümeni NEŞRiYAT yare satın alması etrafıııd_, 

Bu ıiuretle hareket etmekle azasından lıirisl, n. Ruzveltin 1 hA 11 1 · n ıı tllv Roma, 3 (A . .A.) - lluzvelt a- yas u.c se erı er n 
Almanya muahedenin kendisine k v 

1 
t 
1 

k yalnız FraMa ve lnglltercye de- leyhinde ltalyan matbuatı şim- bUyUlc bir dikkatle taldP 

~ diye kadar bugUnkU gibi şiddet- me ·te r. n c vermiş olduğu haktan istifade açag eşya sa 1 aca ı!ll, dlktatörlilklerln"taarruzları k di ÇU kU h rkesc' 
otriıekten başka bir şe.- yapmış tehdidine mukavemete hazır o- • ki b t es• li n('şrlyattn bulunmamıştır. lumdur · , u ayyar 
olmuyor. 

Hariciye nezar etinin tebliğin. 
de :Almanya hUkfımeilnln donan 
m~ını takviye edeceğini geçen 
ilkklnµnda haber '\"erdiği hatır
Jatllmaktad ı r. 

Berllnde cereyan eden dosta
ne :m üzakerelerden sonra Al
manya hUkiımeti 30 ilkktı.nuncla 
bu hususa dair tahriri bir be
yanname tanzimine muYnfakat 
etmiş ve bu beyanname 18 son
klnunda Londraya te'\"dil edil
miştir. 

Deniz mahfellerinde söylen-

Ankara, 3 (Tı>l efonla) - Ha
ber aldığıma göre dört S"Un son
ra Akköpril civarındaki gUmrUk 
idaresi salonunda açık artırma 
ile beş yUz çeşide yakın eşya sa-
tılacaktır. Bu eşyalar arasında 
yaprak sigara. ('!Sans koymafa 
mahsus şişeler, gaz maskeleri, 
ltıstlk top, radyo, dudak boya
ları, kftğıt bavul, kataloğ, orun 
kAğıdı, çocuk elbisesi, çorap ,.e 
ipekli eşya vardır. 

Söylendiğine göre bu c,şyalar 
birkaç ay en-el bir hariciye me
muru tarafmdan 1 G sandıkta ls. 

rın açılmam.asını temin edici lan Anupaııın diğer mUstakil Faşist mahaflll, şu kanaatta- Amerikanın Faris bUyU1' 
resmi mbbUrler '•ardır. Fakat devletlerine de harp malzemesi lır ki, nuzvelt Frnnsanın Ame- Dullitin tavsiyesiyle )'89~ 
vıızifelerindo Ç4>k, hassas olan sntmağa amndc olduğunu beyan rika için bir ileri karakol ol- tadır. Bullit Relsicuı:nll~ 
gUmrUk mem.u~ldrı tarafından etmiş bulunduğunu söylemiştir. luğunu söylemekle Avrupnda vcltl çok samimi dostu dr 
sandıklar aranılmnk istenmiş, AMERİKA:\ GAZETESİNİN başlayan uzlaşma teşebbtislcrl- gibi Stalinln de mUşadri 11 
fakat bunları beraberinde geti- :MAK.ALESl ni baltalamak hevesindedir. To- ne bu satışların siyasi 
ren memur buna mUmanaat et- Nevyork, 3 (A.A.) - Ne\'york talitair memleketlere karşı Ruz nazarları belli olan ,ı\1Jl1 
mek istemiştir. Times gazetesi B. Ruzveltln be- veltin aldığı vaziyet harpcUyane maliye nazırı Morgentll•

11 

Gilmrilk. idaresi kanunt yol- yanatm ıbUyilk bir memnuni- tcHi.kki edilmekte ve N'evyork zaharetiyle yapıldığı d• 
!ardan giderek sandıklnr Anka- yelle karşılayor ve Fransa He gazetelerinin neşriyatı İtalya, dir. 
rada bir heyet huzurunda a~ıl- lngilterenin harp zamanında ela ve Almanyayn karşı bir harp a- · Alman gazeteleri, ıııı01 mrş, içindeki eşyalar meydana Amerlkadaıı silah satın alabil- çılrnasını isteyenlerin eseri ol- bu manevraları kendisi 
çıkarılmıştır. Bu eşyaların sa- mclerl ıazım olduğunu lrnyde- duğu beyan olunmaktadır. cc.mlardan korumak iti~' 
dece gUmrUk resmi bUyUk bir diyor. ltalynn gazeteleri, Hltlerln ğmı yazıyorlar ve bors• 
yeküna baliğ olmaktadır. Eşya- Gazete diyor ki: sliyledlğl nutukla Avrupa. mll- lerin nutkundan sonrıı. ~ 
la-rı getiren memur hakkında Yalnız harbe mUstait olan dev lctleri arasında bir anlaşma Ye· Jnn eUk'ônctin bazı a11\tt•

1 
kanuni taklbat yapılmaktadır. !etlerin Amerika efkArıumumi- ra bC'raber çalışma arzusunu iz- hafilin işine gelmediği fÇ 

- ------------------------- yeslni sağlam ve testrli bir şe- har etmiş ve diğer taraftan Çem borsayı knrıştırmağı aal 
Detı iıb ~in ~ ~ilde karşılarında bula<>nklarıııı berla.yn de Alman ve İtalyan eylcdlffni kn:•do.ıı:-,.., ... 

dlğine göre. Almanya 
inşaata başlamamış ise, 
bahirlerinin tonajı ancak dört 
sene sonra lnglliz tahtelbahir
ler ll\!A loll.,~jına mUsavl olablle

evvelce 
tahtcl- tnnhula getirilmiştir. 

Sandıkların Uzerlnde bunla-

cektf1<7 
Af'til m~hfellerclP. temin 13dll· 

dil ine göre, Almanya SOO fle 
1500 ton arasında daha ağır ge
miler inşasını derpiş eylemek
tedir. Bunların faaliyet sahası, 
tonajlal'ı 250 11e GOO arasında o

-············· .. ···- -···········Uli!!tlri:~Liıl::~at.!ıl jiillio...,....ı.&n:u·.n Q.Un.a..~ı:uı.~ı.d.culı.t.Jd.tah m.,-t."ftınnnrııtn nanemı "07~ er ıncr orsen zeıut 

B 
1 f 1 'k' tü , .. f nm jlkc uzaklaştırıl~bllir. :rııutearı. bir mesele mabiyotinde olmn-

1 r 1 rm il 1 1 r u şar nı11 TiZ deYletler, demokrasi dev- dıklarını söylemiştir. Binaen- yor ki: " ff a i 0 Jetlerinin Amerlkadan silllh ve t tt ''Hitıerln nutkundan ııJ aleyh, Yaşlngtonun or aya a ı- sonra Ruzveltln böyle 
m·tı'hlmnı"t satın alabilecekleri- ~ b b mbanın m"nası nedir? -' 

k ıı ld 'dd' · .. ";'I u 
0 

" • tehlikesiniortayaataCIM'J 

Uı an~ ~g., . nı 1 13 ediyor ~e0 ~:~~fe~!~:~11~:~~khl~~:m~~~:;: ~~·~~p:~~:::~~~1:d~:;::1~:!: nbt·nezdlk. }!itlerin Jl:;> 
lan ı;imdlkl tahtelbahirlerin fa- Eski Dcnizbank umum müdürü rin de Denizbank tarafından son 
a liyet sahasından daha. bUyUl~ Yusuf Ziya ôn.lş'in, lngiltereye 'dakikada ve kendilerinden ha • 
olacakt ı r. ısmarlanmak üzere iken yenl İk.1 bcrsizce tek uskurlu olarak değiş 

'Krunzörlere gelince, dC'niz tısat Vekili Hüsnil Çakır tara : 1 tirildiğini, bundan yalnız ihaleyi 
mahfeller lnde beyan edildiğine fın~a~ durdurulan ıı .'::~purun sı 1 kazanan Swan Hunter firmasının 
göre, Ahnanyn, Sovyetlcrln bu parışı hakkında verdıgı beyanat evvelce haberdar olarak ona göre 

m .. , zlıl(tan daha zh.•ade sakına- bir ı? ya ei'karıumumiyesl, ı " len bir şeye atfoluna ır m . yanın kuvvetli sulh aztll 
caltlnrıdır. l rtN tı lNGlLlZ GAZ&TELER N ı tibaı altında ko.ImıŞ ·1, Gazete, Cumhur Başkanının ıs YAZILAR! bu intiba Amerika Re ,p 
bltnraflık lrnnunu bıınn. göre, pe1 

EmınönU hanının 
yıktlmasına 
başlandı 

üzerine bu iş yeniden hararetli 
1 
fiyat verdiğini , kendilerinin ise 

ı b. fh · · t· ,.. r z· ı 

l 
ır Ea. aya gır~ı~ ır. :- usu ı . ! ç.ifl uskurlu vapur için verdikleri 

ya Önı~ ga~temızın çı~t .ve tek ı fiyat dolayısile münakasayı ka -
1 uskur uzcrm0; yap:lmış ıkı şart: 1 zanamadrklarını, bu itibarla da 
n~me ~evcut ol~~gu. etrafın?~~~ 111 vapur işinde kat'i bir taraf _ 
bır mutaleası uzcrıne vcrdıgı girlik bulunduğunu idida etmiş. 
mevzuubahis bCyanatmda bazı t ir. 
firmaların kendilerinden başka 1 B F w r d b "dd. 1 

Emıi n8nll meydanının genişle- ve ihale yapılan Swan Hunter fir. a.y arugun e ın ~ u ı .. ıa 8:-
tilmesl faaliyeti de\'am edlvor 

5 
t .1 rmı ısbata yarayacagını soyledı . • · ma ına ayrı ayrı f::ar name verı - w. • • 

Evvelki rrUnden itibaren meY- d•W• h kk d k. ·a· l d d gı bazı euak ta bulunmaUadır. ., · ıgı a · ·ın a ·ı ı ıa ar ıru re _ 
danda bUyUk bir yer işgal eden 1 detmiş, münakasada iki türlü Denizbanka yazdıkları mütcad 
Eminönü hanının yıkılmasına 1 şart.name kullanılmadığını söyle. 1 dit mektuplarla bunların cevap -
başlanmıştır. Bu handan sonra. 1 mişti. "Haber,, refikimizin dün l?n ve yine lktısat \'ekiiletilc 
biraz ötesindeki Kızılay Eminö- yu<lığma göre, Jngiliz "Kş.le _ 1 yaptıkları muhaberatm C\Takı 
n u şubesinin bulunduğu kilc;Uk don,, firması mümessili Bay ra. ı bu aradadır. Bay Faruk. kendile. 
hanın yıkılmasma başlanacak- ruk münakasa hususunda vaki 1 rinden başka bir çok firmalara 
tır. müracaatlara karşı güçlükle şart daha ayni suretle ikinci şartna -

Yenlcami helAları .da tama- name verildiğini, çift uskurlu va 1 menin verilmediğini iddia etmek. 
men kaldırılmıştır. lle1€tların purln.ra ait olan bu şartruı.rnele _ · tdir. 

Lon(ıra, ~ (A.A.) - Amerika runun işine gelmedi. J• 
tacın teklifinde 'l.ıulunmasını v "" 

tavsiye etmektedir. Reisicumhuru Ruzveltin ayan molcratiklerln otoriter ıç 
MUtearrız, Reisicumhur ne ordu cncUrnenindeki beyanatımı re lrnrşı ayaklanması J' 

dair Amerikan matbuatının yap eum borusunu çald1
• 1 lrnnr,re tarafından tayin edilc

blleı•ek \'e yeni kanun mUtear
rız olarak tayin edilecek millet
lere sllAh satılmasını yasak ede-
cektir. 

tığı neşriyat lnğlllz ga nutuk sllsilclcrlyle tııfı.ıı 
zetclerinde bUyUk blr akis yap- Fransayı Almanya ,·o 
ınıştır. takip ettikleri anlaştıl~ 

Tim es diyor ki: tinden vazgeçirmek fst · 
"F' Reisicumhur Ruzveltln beya- nıerlka hudutlarının ı• 

natınn dair .Amerikan gazetele- rnkların<la mUdata:ısı fe 
rhıln yı.ptığı neşriyatın Reisi- d:ğinl söylemekle Jıllı;91 

Londra, 3 (A.A.) -Tlmcs ga- "umlıurun niyetlerine uymndı- manya ile Fransa nr~<' 
zctcslnin Berlln ve Romadaki ı;ını zannetmek için hiç bir se-1

1 

hudut meselesinde t1l ., 

bop gCirmUyoruz. duğuna dair Fran51~111 
nın<la. yer almak için, tanı bir Ynkıa Amerika mebusnn man hariciye nazırltt ,., 

ROl\IA lLE BE11LİX 
ATI.ASINDA l'lITlJ..A.li' 

1 i ti 
1 

d ){l!I' 
serlı('stlllde veri m ş r. merlisiude bu siyasete karşı mu- çenlerde imzala 1 dl>ot 

BİR ALMAN GAZI:!TESt;·ı;:: hali ;mc hareketinde bulunul- ı rasyondan tega[ul e . .,.f 
){iP 

GÖRE masını beklevcblllriz. Fakat A- lerln nutırnnun ha r <' . l o 
merlka efkarı uınumiyeslnln 1 nı anlamak isteın 1 tılf Eerlln, 3 (A.A.) - Sovyet -

Macar diplomatilc münasebetle
rinin inkıtaınclnn bahseden Cor
respoıı<lnııçe Dlplomatigue gaze 

l!ll4 de olduğunclan çolt clahn teşvilcte daha bil)·Uk 
ziy3de lehimizde bulunduğunu devam ediyor. ııo~ 
Jrnydetmemiz ltızımdır. Ruzvelt - Derlill ~ ô 

'•8rŞI ..ıı 
arkasına ve yanına dUşen dUk
kAnl ar da yıkılmaktadır. Bun
da n başka hiç bi r t arihi kıyme-

-------------------------- tesi diyor ki : })ally Telgraf diyor ki: kio mUsellcsine ~ d8 .ı\v 

Heislcumlıurun beyanntım, silerin nıUcadelcsl\arô' 
öteden beri thkip ettiği siyaseti I nı~. de~.okr~sııeref;ı.ııt 
nı uzaffer kılın ak için şiddetle ce ;ıııl suylc: or · det!' 
mlicadele!·e azmetmiş olduğu 1 yor ki. bu mtıs~~ııes t>OI ' 

ti olmayan Mısır çarşısının alt 
kapısın a. dUşen kemer de kaldı-
rılmaktaclır. 

Rusya Macaristanla siyasi 1\losl;:ovada Buclapeşte hak -
kında çolc iyi dilşUnUlmcmes· 

münasebahnı kesti pelC hayret Yerici bir şey değil
dir. Dlinya iht!Hl.lcı lıolşcvlzıni. 

8ıışt w11/1 ı wrı ıe J( ont Os:ı.ky, 1\t acaristanın Macarların kendi memleketle -
Bu vaziyet içinde iki memlc Anti - Koıniutcrn pa~ta iltilıa- rinde lıo1şevizme mani oltlukla-

rnretinde tefsir edilebilir. Bu si- lere karşı deı:,ıl. t>D 
ya etin esası mUtccavizlere sar· 1 karşıdır. Ruz\•clt, 1,,ııt 
'lım etmemek ve rlcmokrasilerc ği 1 bUyUk bir dcn1° d'~ 
Yardımda bulunmaktır. fıldır. Sovyet ,ıı.U- n,ı Fransa 1 

. . T' ı;)'ll ' 

• · · dC z, .. 1 
addedilmt>ın<.'si icabeclcce;;ini i- mc tinin komiııtcrn lle mUtcsa- News Chronirle ln ... lltcre ile ranlar nC'tıcesın ııdill 

ket arasında iki hükumet mcrke. rmın Sovyct Ru!':yaya lrnr~ı gay- nnı unutnmayor. Bumda hny
zinde bulunan mcsul mümessil ~ :-1 dostane bir harel•et olarak ret cdilec('k nokta, Sovyet hUkü. 

1 

Jer vasıtasiyle diplomat:k müna. ., . .. ı ı . n 1 t ıcc o' 
ki defa bildirmiştir. Macar lıii. ııit olduğunu açıkça bildirmesi- Amcrilrnnın mlişt"'relrnn Fran- c enberı uzv(' · 11p1' ( Baştarafı 1 incide) sebetlerin idamesi doğru olamı -

Bcrard, Frankist makamlariyle yacağmfan bu münasebetler is • 
Katalonyalı mültecilerin memlc-

1 
tikbalde iki devletin diğer mcm_ 

kete avdetleri ve siyasi mahbuslar le!<etlerdeki mümessilleri vasıta 
meseleleri gibi biran evvel halle· siyle idame edileccltlir. 
dilmesi Jazımgelen İ§leri tet1:ik e-1 MACAH. H.JılS)ıf 'T'EBL101NDE 
decektir. NE DENİYOTI. 

Bununla beraber Ecrard'ın edi- Bulınpc;te, 3 (A./ .) -1''arnr 
neceği malumatın F ransan:n Bur- ajansı tarafından Moskova 1le 
g~ nezdinde temsili hususunda Bııdapeşte arasındaki diploına

hilkumetçe verilecek karar iizcırin- tik nıllnnsebetl('rln lnkıtaı hnk
cl.:: müesıir. olacağı şüphesiz adde- kında ne>şredil('n resmt bir t eb· 
d:lmektedir. } llğ"de şUyle denilmektedir : 

1 • tw· ı·eri 5ııı 
1\fımC'tl. Sovyet lıUkümetinin,,dlr. ) loskm·a hu nıilnasebctleri c;anın tnmamlığını garanti et- nıs gııı ns ~ 
"'·,·clce ynptığmm tersine ola- ln'dir ctm('lüedlr. So\·yetler ko- mclerine dair 1919 da Yllsonun rnk t clllkki ediyor· et 
r:ı.k, koıninlern teşkill\tiyle ınl\- mllnist tehlikesine ~arşı mUtc~ \•aptığı beyanat ile Ruzveltln 1 Dğer Amcrm:nn g~11JJ 
• •t ö .. 

1 
t 

1
. u yal•kız bulunan bır hnreltet ?iıntlikl beyanatı arasında bir Ruzveltin ııeyanııtı cJO Al 

"San• g ı·unme • ec ır. ;u:>car ı irıc v 
'ıtikunıcli tarafınc1nn aııli ko· lrnrkutabilccel\leriııi ıuoneüi- nıUnaselıct görerek. eğer o z1- neşriyatı tamaın }lLlrıJ 

. yorlarsa, nldaıııyorlar. 'llnn Amerika cfkft.rıuınumlyes1 Amerika H.eisicuıtl 11lt 
mlntehı paktına iltihak içın ve- Sovvetlcrin bazı memleket - Vllsona milzalıaret ('trniş olsay- 1 sirıi hayret caııerc~ıı"ııı 
rllrnlş olan karar bu itibarla ta- 1 1 · t . i i 11 1 b dU · d·kı şn t Ih ·c ıııt 0ıı C'rc en cesare verı<> m sn 01· a - dı ugün nya. şıın ı r - ctmi~ en ' s'° 
mamcn yerindedir. ' t rıı 11 • ı mnlnrı mllmkllndUr. Fakat bol- lardan çok daha mesut şartlar talamnk ve <'n e t\ıet 

Macar kararı. nizam ve har ışı şeyizm tchlllccsinl bilen lıUtUn içinde bulunurdu, demektedir. vetlcrlni bir tahrlP rıı:ııı 11 
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\J~l' ıııı Cdrn t~~rı .ın.ın<; de. ılcıı 'c ıııu.ılliııılik ııı.ı.ı-: H ')"' ıı!'l'cl-
~tle J\} 7.ıııınnllır. .el'iııılcıı mil.tarı f11ıl:ı olanın tı.ıııı~ıını 

aı~l\} ınt\.calc 11• i~lıl<'isiııiıı ılc iıı;IC il.:ı'i \crılır: 
~··İl) ar İçin . (.Muıleı ı·is, ıırulı• sür, ı[llÇl'lll ı .:'.ılı ıı lcl'I 

~ ~ l\ı~, - l'cı·cıı· ııu·ılliııılik ir:ıılc,iııılc ıl.ıhılılıı·ı. "> •ıtırı 1 \'a• ·r ı . . 1 . ol 
'ôtl' \' :ıı· !:ıh . • zı c <'l'I' ill, Yu:;.ırtl:ı s:ı~ ılı iıl.•rİ ,,ızııt• cı ı -
:ıe;ı 11 ~ırı11 sıı dı·ı·c·eeı .· · · ı. . ·ilclıilir. 
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•ıı 'ıtı ll!rrltııı:ıbilirıc~ ı ına:ış hı- ırhi) le ılc lkiıırisiııin iiçle ıkıo;ıııı 

t~r 1 eri 1 • 1 _ .. - . " " .1 ı 'riııi alırlar. ile, 1 (! ıtı·. \'l' ll\'llllt'UStılllll\ Ut,; e il 
ı llJıJckı :ı.ışlı ıııc·- ı . . 1 ·ıılı 

·•I \' lı!i!.iiıııl ·. : 'l'.ılıiplrriıı H' ıııiilıcııılıo;IHlll (ti . 
~~il ~ ıı c 1.ı. 1 11 "tzifrlı•rııı 

. l~ı,lı Uc1.,.11
. le cılclıi(l't'l'l.leri llll'S .... ' ' · 

tJ " 1 ' l • l'l rilll' \'C ~ tıbiıı .:ıııı <>lu ı ıtı<;;ı~ lllc\'kl- .ıtlcdi ,.c lıunıl:ııtılul.nı Lenı ı c . 
t ı ti.' ıı ııac:ıkı 

1 
•. . ·il.,. 11 i"lı<'l ı ııh-"ııJ 1 1t:ıl l ar ııı kn. rlle«ck rnn:ı'j ,·cy.ı ll( n 1 

r L. ıır ih . ctı Şcrıı't' . • l 1 luAıın.ı uır, lıs::ı~ 1 1 ılıı·.ız clcleriııılı• iılıır1 v.ıııfo 111 un• . 
ı ollif 111 <:\'kii ı ·· · uıunlJıııılcr l~ ~~kıt tyc ı· ı . 0 rıı.ı- n~rn lııılııırnı:ıılıitııı:ı ı:uı c • 
ltıtı:ı Clıncın ·•kı~.ıltlc ınfık- iı,:i.n \'Uk:ırıl:l J.:ııııııl:ın hii\>iııııkn• ı.ı-

<ılu l hı e tızcr ı.. · 
bı '1,:J 1 ınR:ı) c ıııl- lıiılir. 

lrq ll'l'ılı:~lırıcr. • 'CY:ı lierct- !llll) ~:ı\'llı kırnıın ile lill2 ı;ıl\ı~ı k~-
... ~ııı . hır · ,, . ı· iilltrı hu -

'
··1~11. l'rııı lcrrı . 111111 ,.c hıııolArın <' .. \t ııı 
~. "ıl R\11· ııııııtrlrt' · ı "~ti ~ı iı 1 1 

1 •ııalıj . ını kiiııı l cri 11111hf11tı ıır. 
r l!lzıı c k"~ \cllcki ilı K M'•t f ik 
. tıııcı. ~ :ıJik nııikı. - anun u e err 

Uzer. ı ser c ·ı 
trı('""lc c tcı·liJ<'ıi dr ~1ü .. tr hd~mler~ •"?!\mı 

tlcr· •niıı, ıl',kiı· Olmayac~ !c 
ıt knrf. 'f~•M": ili Oıl ırı. \;tlkll. lırkçi, 

miyc,uunuz. Herha!.:e lJu suali sormamalı idim. 
_ H •yır. E~y!c yapnıa:...ta ha~lmuz var. Si1J ne 

lrnd:ı.r se·;di::iıni b lcmc~~iniz. !ize ne dereceye ka. 
dıır itimadını. olou;;unda.n haberiniz yok. Fakat üyle 
\'cnıinlcrl" b:ı~byı.11 ki, kimseye. size bile macenuaı 
~•la~:ım1m. I..:"ıkin her ~eyi ö;:rcncceğiniz zaman ya. 
)·ınJır. r..cni pek zalim \'C fC!{ egoist buluyorı:unıız. 
A~k böy~cdir \'C ne kadar hararetli ohırrn o ecrccc. 
('' inhisarcı olur. B::ın.a gc lm<'niz, beni uliiıne !.ad:ır, 
ö'.ümdc:ı öte !evmeniz lazımdır. 

- J\'armilla. yine sıı.çmalamn~a b!lşlaclınız. 
- H:ıyır, hayır, çıl.,.ınım. Fakat sizin irin bir 

haltint n'ibi kont'!ı:iCll 'hm. Hir bıı 1'.)''a g-it •ini7. mi? 
- Hıı.yır. A.ılats:ııımı.. l\im bilir ıı" :;ü::.cld'r. 
- Unuttum bi'c .. ~cnclcrce evveldi .. 

GJlrııc~c b:-c;t:ıdım: 
- Pcı\ o kaclar ya~lı dc~ilsıniz. I!edı:ı.I 'e ilk 

b~lor.tı?.ıt unutmrm·c::c:mızrlır. 
_ Gı.\•re-t c-li"lCf' her "'"'İ ac1

" ... l\~n' 1 t h.,t,rlıvo-

rı•m. Her •"'"İ. k:ıl"'· ı."IV\' fA' .,. "A"""" bir ""f le :ır. 
)·" cı111dıı I\ r tl'c-ini ,..··r,,b'leıı r\'Mar ·~T)j " I üVOr''""· 

Fıv:ı.t bir 111<P-ını biitiin t"blo 1u•rı•t•. r"nk'•r ır ,.. 1~ ·1. 
} ri"ta :·:ıt·• YTl'1'1rl1. k·f1('-1illr cr:hi 01r1•1m. ıcr.:-.n.,·j 
r:.;-•,,r"-" 1·) 1-n ...... , ..... , __ ,, ~:t1ru• 1l'1'll \'f." o ~· .. n .. ~r",:'ln~~" .. 

ri avni ;., ....... ,ı,.YT-ı. 
·- r~·,.. ;·•··....,. •r',1·1 .. ,..-z: -:e ir:H .... :,. ~i,., 
_ r~vct. z ;: ..... h'r n ··. ,...1r'n hir aş:. lıavrtıMI 

a hp ;::ötürccckti. Bütiin f cclA k:lflıklarile nıı.k ! füm. 
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clc.>sizi tulunıl::ıy.1 lıaı;ı.:ıt.r, karnçılalır, ve ı::r.tcnun 

1.ı~:ıı·a~e..>ı ıl~ kcmi!.}cl'llıi yakardı. 

K:ı.rnıiila ı e.ıcerc.ien uza~la~tı, dilenciyi gdrr.:ıcz 
o'dlı, \"C lıiduc.i ne kacl:ıı· ani ~cl .... i~ c, o l::ı.C::ıı· a. i 
g ' .. i. 

O ak ... ::ını b:ı.L.u.1 fazla a. abi idi. Ş:ıloya döndü. 
fiimüz zaman, bu. l.liimc 1. n:r ..... r jJ:i lıiıdi. c daha ol
c:J: unu an:ıı tı. Genç J;i.ıyhilerimı.: en Lir'nin kı7. 

k:- ıı.h.""İ do.!, i;tckiJ,,r fİhİ b;r lıiku1.1:ı. tığı ,ınu. tı \!C 

l :tll ~c:ticıiyoı du. Babam: 
- Biitun b.ınlar. du.li, f:':ıdcrc l:ıb:i s.::bcplerdcn 

ohbilir. F:ıkat :r.:ıvallı • unnı1ar !wr::ularını birii>irlc. 
rin~ a51lı) crlar ve kom-::ularınm ; ... ·r.i. Jik1 .. ti mü~ıiş 
hcyccan1 ıırı onlar da "'C ·ı ıyurl.ır. 

- Eül i.ııı bunlar im. nı kor :,ulr.1::ı;n kfL:'i. 
- N_sıl? 

- Böyle ~eyler g-örcb:ıece~iı.1i t.. nvvur etme!:. 
ten o kadar korkuyoı um ki, S<llıic.icıı ('Ürscm daha az 

> 

kr-rkm:ı.m. 

- !I~o C '11 ~ bı lh!::'..ın elin 'C'vi7.. Onun müı:::ı.:ıre
ıı.i c!m:ı·ları 1ıi .. bir rl'y o'm"z. O bizim llalikimiıdir, 
b:zi muhafn.,..ı cd"'r. 

J\aımill:ı. b1J:ımın bıı si;~l.:-rinl' ~., t'C'\'abı verdi: 
P llik. t .. ı,:'\lt•r. VC' hu civ::rd:ı lıü'·üm .ııürcn 

r""! ı•··~ tı tıl:' i lir. 1' 'l; ıt ! F"r f"V c-rndan ı;elir. 

f""· t--. ""t 'c, \'('' 'n :ı't·ı•"'I. oın, h"r ~"Y t: b:·ıtm 
e ı'r' .. :il"' l•nrc' ~t <':Lr. Y .. :ıi t. ı:.. lmlı:·sa Jöy!"'. 
d'r demek istiyorum. 
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ALiNiZ. 
NEOKORiN Sizi bu müz'ic baş ağrılarından, nezle ve gripten derhal kurtaracakbr· 
NEOKORiN Kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. 

Tek kaşe 6, altıhk kutu 3 0 kuruştur. Her eczanede bulunur . 

• s 
Türk Hava Kurumu • • 11 11 1

, r., 'ı ,1,ı 11 t , omıı--111 ııı111llllllll~ıımınmoo111m~ ~ m 

Büyük Piyangosu 1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 
Dördüncü keş ide: 11 Şubat 939 dadır. 

BUyUk i kramiye 50,000 liradır 
Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 1 O bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ..• 

Kiralık ev ve dükkan 
Dt§lktaı llakıf "Akarlar ldartsin- cej:iinden isteklilerin 13 - 2 - 939 pa-

aen: z:ırtesi günü s:ıat on beşe kadar Be-
Deşiktaşta Akaretlerde 5,95 num:ı- şikt:ışt:ı Akaretlerde 5i numaralı Mü

ralı evlerle 20 mükerrer diikkfml:ır tevelli Knyın:ıknmlığın:ı mür:ıc:ıat et

açık artırma suretiyle kiraya ''erile- meleri. (Y. P. 11) 

................................ ._. ................... , J, .......... _. ________ _ --...... ---
lpekli kumaşların yün ve t iftik battanıYelerin ·ı ı Göz Hekimi 

havlu ve burnuzların her cinsini, yatak, yorgan Dr. Şükrü Ertan 
takımlarının, çamaşır takımlarının son modelleri Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. 
ni Bursa Pazarı, İstanbul, Sultanhamam ve Be- No. s. Tel. 22566 (Dr. Osmanl 
yoğlu mağazalarında hiç yorulmadan temin ede- Şerdfettin apartımanı. 
bilirsiniz. 

................................................ : ....... I ...... ~ 

Askerlik Y aklamasına 
Davet 

olnnlnrdnn: 310 -·320 doğumlııl:ır G-2 s:ıirclerdc t:ılışıp da yukarıda iliin 
-939 tarihinden 15-2-939 a k:ıdnr. edilen günler z:ır!ınd:ı yoklnm:ıy:ı. gel-

Dr. Necaettin Atasagun 
S:ılmhl:ırı 8.30 n knd:ır; nkşnın

l:ırı 17 den sonra Lfılcli T:ıyy:ı.re 
Ap. Daire 2; No. 17 ıle lı:ıst:ıl:ırını 
k:ılıul eder. (Telefon: 23953) 

321 - 32:ı <loğıınıhılnr lG-2-93!) t:ıri. rncy('n ve giınderıneycııler h:ıkkıncl:ı 
Emtııönü yabancı askerlik şrıbcsin- hinden 2G-2..!)3!) n kadar. 32G - 330 askerlik kanununun 9:J m:ıd<lesindc-

'dcn: dol(umlul:ır 27-2-939 tarihinden Hi-3 ki ccın alıkiimı tnthlk ctlilcccktir. 

1 _ ı:nıı'lı, Enıı'no"nı·ı ~e E'·u"p kn- .93!) n kndnr yoklnımılnrı yapılnrnk- f 
• J 5 - Yoklnmnl:ırn her miikcJle nü-

! 
tır. 

z:ı nrı mıntnkalarındn oturan bili'ı- - ı b' · 1.ı· 'k t 3 - Yold:ım:ılnr her gün sabahle- us cuzt :ım, ır rcsım ve ır ı ·ame -
mum ynll:ıncı A~. şubelerine mensup 

310 - 330 dahil doğumlularla 335 do
iıumlıılıırın yoklamııları şubemizde 
yapılJcaktır. 

yin sanı 9 da şubemizde h:ı;.l:ıyarak gah senedi ile şubeye gelecektir. 
s:ı:ıt 12 de bitmiş olacaktır. G - lşhu yoklnmn askerlik kanu-

SAllİDt : ASil\I US 

4 - ihtiyat y9klamnlnrım yaptır- mm 33 maddesindeki sarnlı:ıle göre Xeşriy:ıt ~liidürü: il. Ahmet Sevenoil 
ın:ıynnlar ,.e lıcrh:ıngi resmi ve husu- umumi mahiyetinde senelik bir yok- Basıldığı yer: Vı\JHT Matbaası 
si daire, müessese, !nbrikn, gazino Ye lamııd:ın ilı:ıret oldu~ ilan olunur. 2 - Bıınlord:ın ihti~ :ıl:ı nakletmiş 

'- \'AKIT'ın kitap şeklinde r oman tctrlkaı:ıı -
t 
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Babam kısa bir sükuttan sonra: 
- Bugün. dedi, doktor gelecek. Onun bu hu. 

susta düşündüklerini bilmek isterdim. 
Karmilla cevap verdi: 
- Doktorlar bir şey anlamazlar. 
Sordum: 
- Hiç hasta oldunuz mu? 
- Zannettiğinizden çok fazır... 
- Pek eskiden mi? 
- Evet. 
- Bir çok hastalıklardan daha az ı:rtırapII oı. 

makla beraber hastalığım ve bundan mütevellit za. 
fnn müstesna, her şeyi unutum. 

- Pek mi gençtiniz? 
- Evet. Fakat bundan bahset.miyelim. Beni ra-

hatsız etmek istemezsiniz değil mi? 
Ve mahmur mahmur bakarak kolunu belime do. 

ladr, beni dış.arı ç:kardr. Bab:ı.m pencerenin yanın
da bir şeyler okuyordu. 

- Niçir:ı babanız bizi korkutuyor? 
- Zannetmem Karmilla ! 
- Siz korkuyor musunu? 
- Bu zavallı kadınlar ~ibi hücumn uf.r r rralcla 

,.addi bir tl!hlike olduğunu bilsem, haldka~n kor. 
'kard:rra. 

- ÖlUmden korkuyor musunuz: 
- Herkes gibi evet. 
- Fakat aşıklar cibi. beraberce, beraber yaşa. 

H OR TIJAK d9 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

mak üzere ölmekten korkar mısınız? Genç 'kızlar, 
yaşadıkları müddetçe, tırtıl gibidirler. Yaz gelince 
kelebek olurlar. Fakat arada herkesin şahsi tema
yüllerine ,ihtiyaçlarma tabibatma göre bir nevi sür
fe devresi geçirirler. Bütün bunları kütüphanede e. 
serleri,n,i okuduğum Buffon söylüyor. 

Akşam üzeri geç vakit doktor geldi, babamla 
bir odaya kapanıp konuştular. 

Doktor altmış yaşlarında bir adamdı. Matruş ve 
solgun yüzüne pudra sürüyordu. Teni ~eftali gibi idi. 
Babamla odadan çıkarlarken, babamın gülerek şu 
sözleri söylediğini duydum: 

- Sizin gibi alim bir insan! .. Na~ıl olur? .. Peki. 
ejderhalara ne dersiniz? 

Doktor başını sallıyarak cevap verdi: 
- Hayatla ölüm, imkanlanm pek az bildiğimiz 

esrarengiz birer halettir. 
Sonra uzaklaştılar. 

Her akşam olduğu gibi. Karmilla'yı odasını. kadar 
götürdüm, ve soyunana kadar yanında kaldım. Ki. 
hayct: 

- Bir gün dedim, bana tamamile itimat edebi. 
!ccek misiniz? 

Giiliimseycrek başınr çevirdi, fakat cevap ver
ınedi. 

- Bir ~.V söylemi.vorsun,uz? Müsbet cevap vere. 

Keşif Bcd. 
Tahmis caddesinin yeni parke taş 
ilavesile tamiri ı 

Balıkpazannda HasD"cılar cad. 
desinin tamiri 
Yedikulede Tatlıkaynak ve Ku .. 
yulu sokak kaldırımlarının ta. 
miri 
Samatya<la Müteselim sokağı bo. 
zuk kadırımının tamiri ' 
Şehremini Saray meydanı soka
ğının tamiri 
Kadıköy Hasırcıbaşt sokağı adi 
kadırnn tamiri 
Kadıköy Yoğurtçu park yokuşu 
adi kadır.ın ta.miri 
Kadıköy Şifa sokağı Şosesinin ta. 

896,59 

1185,77 

1302,26 

661,36 

531,30 

1188,00 

1412,29 

~ mM ~ 
Kadıköy Merdivenköy Mama §0.. "".ti 
sesinin tamiri 2721,28 ~ ~· 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı işler ayn ayrt s. ~O 
ye konulmuştur. Keşif evra.kile şart.n.a.meleri le\'~ ;,J 
ğünde görülebilir_ İstekliler 2490 sayılı kanunda ~· t ~ 
b:ı.şka fen işleri müdürlüğünden alacakları: fen ebhYe:rJ'.le~ 
ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve~ ePc 
raber 10-2-939 cuma günü san t 14 buçukta dal 
bulunmalıdırlar. (610). 

• • • 
Keşif bedeli 

Üsküdar Şile yolunun Ömerli kıs fi) 
mında yapılacak parke kaldırım jİ e 
inşası ve taş ihzan 15548,50 .... tfl• _j 

- kP~-ur Keşü ledeli yukarıda yazılı bulunan iş a. . gUJl~ 
meye ko:ıulmuştur. Eksiltme 13-2-939 paza~sı ~ 
de daimi encümende yapılacaktır. Keşif evrakı 'e yJl' ~ 
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24~ ss. btıııet I' 
yazılı vesikadan başka en az beş bin liralık bu 1şe g.l9cıd1i1' 
tığına dair eksiltmeden .seki.z gün evvel ı.il~yette~c :ıJôG pi 
ehliyet ve 939 yılına aıt Tıcaret Odası vesıkaııır bCr tel' fi 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bCrıı gii11dO ~ 
tuplarmı havi kapalı zarflarını yukarıda ynzılI Jl tIO~ 
de kadar daimi encümene vermelidirler. Bu saatte 
cek zarflar kabul olunmaz. (657) 

il' 
• * ' ~ del 3 

Beher metre murabbaın..ı. iki lira 50 lnrru.Ş ~de :ıV ~ 
len Fatih yangın yerinde Hoca Oveyis mahıılie~a.t ,.ti"~ 
dada 2986 _ 2935 ve 3005 harita numaralı a.rs 

1 
ı:1 ş~.t' 

santim yüzlü 9,79 metre murabbaı arsa alakad~!lrııegı ııJ 
tılma.k üzere açık artırmaya konulmuştur. Şa~ııı1' gU" 
Müdürlüğünde görillebilir. İstekliler bir lira 84 ısrte'i ) 
nat makbuz veya mektubile bera her 6- 2-939 P;"J3) (45:1-
14 buçukta daimi encilmende bulunmalıdırlar· 


