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Sayısı her yerde S kuruş 

Reisicumhur, dün sahalı Harp 1 

Okulunu ziyaret etti 
Konferans salonunda toplanan talebelerle 

çok heyecanh bir müsahabe yaptılar 

Türkiyede hürriyet 
1 ~ 

telakkisi 
Yazan: ASIM us 

Geçen gün fransızca (Tan) gaze. 
tesi Türkiye Cumburreisllğl.IJe İsmet 
lnönü'niin intihabından bahsederken 
devlet riyasetinde vukubulan bu de
gfşikUğin memleket idaresine bir 
değişiklik getirip getirmeyeceğine 

temas ediyordu ve dahili siyaset ba
kımından şu hükmü veriyordu: 

- İsmet İnönü hakkında bildiği

nıiz şeylere göre yeni devlet reisinin 
tahst temayülleri selefinden ziyade 
~toriter bir idare tarzına gitmesi ih· 
timall vardır." 

J>arisll gazetede bu sözün çıktığı 

zaman memleketin her tarafı sadece 
lnilli matem havası içinde bulunuyor
du. Tabii olarak hakikate asla uy
nıayan bu söz üzerinde durmak fır
satını bulamadık. Onun için bugün 
bu sütunlarda bu bahsi biraz tetkik 
etmek fstt1oruz. 
Şüphe yok ki lsmet İnönü Atatür· 

küıı del·let reisUii altında fasılasız 
surette on dört fil başvekil olmuştur. 
Bu sıfat ile birçok miihlm icraatta 
bulunmuştur. Bu icraata bakarak 
diter bir Paris gazetesi de (Ta.n) ın 
taın&men zıddına olarak: 

"- laQıet bıönil hakkında ltlldill
ln.iz şeylere göre 7eni devlet reisinin 
tahsi temayülleri selefinden ziyade 
hür bir idare sistemine gitmesi ihti· 
Dıall ,·ardır." 

l>iyeblllr ve her iki gaz !~e biribiri
ııe zıd olan iki iddianın doğruluğ'U 

hakkında başka baı;ka deliller Uerl
)'e sürebilir. 

Bize gelince, Atatürkün hatırasına 
olan derin hürmetimiz Cerdi hiirriye
te riayet bakımından iki yüksek şah
siyet, ve iki yüksek ha.lef ve selef a
:tasında bir mukayese yapmamıza 

nıanldir. Ancak şunu da. söylemek 
luumdır ki, eski başvekil İsmet ln
önünün on dört senelik türlü icraa
tinden hangilerinin kemli şahsi te· 
şebbüsü eseri, hangilerinin Ata.türk
ten gelen bir direktif neticesi oldu· 
iunu bugün tayin ve tefrik etıneğe 

Reisicumhur f81nef ln<mü ae Bayan lnönil Ankara vü4yet umumi mec
lisi 3eçiminde reyıerini atıyorlar. 

Ankara, 2 CTelefa:ıla) - Relaicum.. 
hur ismet lnönü bu sabah on buçµkta 
Harp okulunu ziyaret etti. Mektepte 
Milli Müdafaa Vekili Klzmı Özalp ile 
General Asım Gündüz ve mektep erkanı 
taraf mdan istikbal edildi. 

Reisicumhurun 
seyahati 

Ankara, 2 (Telefonla) - Reisi-
cumhurumuzun yakında Karadeniz 

Reisicumhur dershanelere girerek sahtı vUAyetlerlyle Trakya mıntaka-
takrir esnasında hazır bulundu. Oku- sı dahilinde seyahate çıkacakları 
lun her tarafını geuli. Bundan so:ıra 

konferans salonunda toplanan talebe i. 
le çok canlı ve değerli bir müsahabe 
yaptı. Talebe "Sağol,, diyerek sayın Re. 
isicumhuru müteaddit defalar alkışla
dılar. lnönU, talebenin gıdası, sıhhati, 
dersleri, yaşayış tarzı ile yakından a
lakadar oldu. E:ı ince teferrUata kadar 
tetkiklerde bulundu. Okulda iki saat ka 
lan ismet İnönü, yanında talebenin he. 
yecanlı tezahüratı arasında mektepten 
ayrılmıştır. 

söyleniyor. 

Seyahat esnasında kendilerine Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekrete-

ri Refik Saydam'ın refakat etmesi 
muhtemeldir. 

Meclisin kış tatlllne tesadüf et-

mesi ihtimal dahlllnde olan bu seya. 
hat esnasında Reisicumhur tstanbu-
la da uğrayarak bir mtıddet kalacak
lardır. 

h~~~~~~n~~----------1-.------V------------
teki icraata göre Atatürk mü, yok- Başvekil ge ıyor ehbi Demirel 
sa lsmet lnönünü mü da.ha ziyade 
olduğu hakkında bir hüküm ver- Ankara, 2 (Telefonla) - Batveki1 
hürriyet ve serbesti rejimine taraftar Celal Bayar ı 9,30 da kalkan trene bağ· 
inek doğnı bir hareket olmasa gc- }anan hususi vagonla tstanbula hareket 
l'ektir. etti. Vekiller, mebuslar tarafından u. 

Geçmişteki icraatı bir tarata brra- ğurlandr. 

kalım. Bugün de\·let relsUği maka. --------------
lnını işgal eden muhterem İsmet İn· yeni Vali 
Önü Atatürkün hayatında hükumet 
l'elsi olan İsmet İnönü değildir. Aziz 
devlet reisimiz on dHrt sene süren le· 
l'&at de,Tindcn sonra tam bir sene 
d.evlet mekanizması haricinde sade

Ankarada Temaalanna 
Devam Ediyor 

(YUISI Z nci sayfada) 

ee bir mebus olarak yaşamıştır. Bu --------------
lllilddet zarfında elbette yeni tetkik· Düzeltme 
ler ve reni tecrübeler de yapmıştır. 
Şu halde yeni başlayan İsmet İnönü 
devrine alt ferili hürriyet · telilkklsi 
lçtn bir hüküm ve karar vermezde;o. 
•n·el beklemek IAzımgelir. 

DUnkU sayımızın birinci sayfasında 
AtatürkUn vasiyet tarihinden bahse -
de11ı fıkrada Ulu Şefin karnından ilk 
defa su alı:ıdığı tarih bir yanlışlık ne
ticesi 7 eylill olarak çıkmıştır, 7 teş. 

Dahiliye Müatetarlığına 
Tayin Edileli 

Ankara, 2 (Telefonla) - Dahiliye 
müateşan Sabri Çıtak Maraş valiliğine 
tayin edildi. Maraş valisi Osma.:ı Şa
hinbaş Manisa valiliğine naklolundu. 
:Eski müsteşar Parti Genyönkurul aza. 
smdan Vehbi Demirelin Dahiliye ve. 
ldleti mUsteşarlığma tayini yU.ksek 
tasdike iktiran etti. Yarm yeni vazife
sine başlıyacaktır. 

İstanbul Vali Muavinliği 
Ankara, 2 (Telef onla) - İstanbul 

vali muavi:ıi Hüdai Karatabanla m&
halll idareler umum müdür muavini 
DUA.verin becayişleri ihtimalinden bah. 
sediliyor. 

Bıınunla beraber lsmet 1nönü'nün rinievvel olacaktır. Düzeltiriz. ---------------
euınburrelsi intihap edildiği gün B. 1 d UkQ t 
iri. )fecllsindc söyleditrt mühim nu· {,ril. Disiplin, evet .. Fakat cebir de- spanya a s ne 
tuk ve diğer birçok esaslar hakkında ğll." Salamanka, 2 (A.A.) - Umum ka· 
kırınetll işaretler ver(Iibri gibi şahsi Gene bizim anlayışımıza göre bu rargah tarafından evvelki a'kpm netre
h~__, t noktasın·"'-- tel"'kklsini de direktif şu suretle dahi izah cdilebi· oarrıye u.ıw• n dilen bir tebliğde töyle denilmektedir: 
bir dereceye kadar tarif etmistir. O llr:• 
ııutkun muhtelit fıkraları dikkatle - Türkiye cumhuriyetinde her . "Muhtelif cephelerde kayde değer 
Okunursa, sevgili önder İsmet İnönü- fert, şekli vo hududu büyük Millet ı bır şey yoktur. . . . . 
llltln ferdi hürriyet bahsmda bize ver- Meclisi taratmdan tayin edilen biri Hava kuvvetlenrun faalıyeti: 
cUit direktif şudur: ı disiplin dahillndc tamamen serbest- Dün Tarrega harp malzemesi fabri·j 

-BihT17et, evet.. Fakat anarşi de- tir." kur bombardıman edilmiıtir.,, 

• 

Fransanın 
Şiddetli protos~osu 
ltalyan mebuslarının "runus,, diye bağır

maları ltalyan - ~,ransız llllAfını 
hDkllmsUz mil bırakacak? 

Parls, 2 (A.A.) - lyl haber alan tesl İtalyan meclisinde Clano tara. 
mahtellerden öğrentldlğlne göre, tından söylenen nutkun sonlarına 

Fransanın Roma bUyUk eltisi B. 
Francois • Poncet faşist mebusan 
meclisinde yapılan Fransız aleyhta
rı tezahürleri, ezcümle mebusların, 
''Tunus, Tunus" diye bağrışmalarını 
ve Kont Cianonun nutkunda İtalyan 
talebelerini mevzuubahis eden fıkra
lan İtalyan hariciye nazırı Kont CJ
ano nezdinde şiddetli surette protes
to etmiştir. 

Nevyort, 2 (A.A.) - Tlmes gaze-

doğru duyulan "Tunus" sedalarının 
Musollni'nln 1935 senesinde imza e
dilen Fransız - İtalyan ltilUını hU
kUmstız addettiğine delAlet ettiğini 

yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre Musolini, derpif 
edilen Fransız - İtalyan ltllUının mU 
zakereleri esnasında Fransadan Ak
deniz salAhtyetlerlnin yeniden tak
simini lstiyecektir. 

Suriye Meclisinde ingiltereye cihadı 
mukaddes ilanı istendi 

650,000 Yahudi Ameri .. 
kaya gitmek istiyor! 

Yazısı 6 ncı Aylada) 

üniversite ve mekteplerde dun Namık 
Kemalin hatırası anıldı 

Vataaparur şairin hayatı anlatlldı, şiirlerinden 
parçajar 

Vni1'M"ntecle ~ iAttfGlden bir görüniiş 
.(Yazısı 5 H ri ~ı11fada) 

Pangaltıda yeni bir 
apartman ansızın çöktü 

Enkaz altında kalan amelelerden ikisi 
ağır surette yaralandı 

;, 

l 
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Kemalizmin terbi
ye prensipleri 

Aln1aı1 sefaret kiıtibini 
öldüren Yahudi k~atil 

Her rejim gibi Kemalist rejimin de terbiye pren
aipleri vardır. Bu prensiplerin bütün açıklığı ile bilin
meai ki.fi değil, sonuna kadar tatbik edilmeleri de 
zaruridir. 

Bu cinaye~i nasll işlediğini anlatıyor 

Yazan: lsmall He"kı Baltacıoğlu 

H ONTESQUlEU her rejimin ik· 
bal veya idbanndan mcsul 

olan terbiye ıistemidir, der. Bu söz ıu 
anlayıp göre doğrudur: Bir millet, 
yahut bir devlet bir inkılap işi yapar, 
ortaya yepyeni bir hayat telckkisi 'kor. 
1'ı:iesscsclcri .değişir, eskiler yıkılır, ye 
ı •lcri kurulur. Eski anlayışa göre yctiı 
: 'nlmiş olan insanlar yeniliğe uyamaz 
o' .. rlar. Terbiyenin vazifesi yeni ye. 
ı i _ c.nieri yeni hayat prensiplerine göre 
yrti§tirme:·tir. Terbiyenin vazücsi ye· 
Ai nesli yeni rejimin adamı yapmaktır. 

Bugiln KURUN'da Ankarada Maarif 
Ş4ru:nın toplanmak üzere olduğunu 
~yorum. Bıına çok sevindim. Uzc. 

'rln<\: dUtı.iniıyorıım. Bu Sura hcrbar.gi 
pt<!&i:oji kongresi değildir. Y eryUzU
nUn en bliyük adamı, Atatürk ölmü§, 
adıyla andığınuz Kemalizmi bize kül. 
ttlr ve medeniyet mirası olarak bırak. 
mııtır. Bu miras yalnız milli ve insani 
bir ideal değil, hem de kutsal bir miras 
t:r. AtatürkUn öhimünden sonra yapı· 
lan ilk Maarif Şftrası neler düşünecek 
''e nelere karar verecektir? .. 

Bence bu toplantı her şeyden önce 
"Oku1lanmızın Kemalistlcş:nesi,. im • 
kanlarını araştırmalıdır. Jştc Şura için 
en feyizli bir düşünce kaynağı. Denile· 
cek ki bu temeller zaten okul terbiye
mizin temeJleridir. Ben bu derece nik. 
bin değilim ve Ktmalizm terbiye pren· 
ıiplcrinin bir günde ve kolayca tatbik 
edilebileceğini .de kabul edenlerden de. 
ğilim. Uzun etütler ve tcc.rübelcr la
zım olduğuna inananlardanım. 

Böyle bir şuraya akademik bir mü. 
ıakerc plAnıyla çıkmak kafi olduğunu 
da düşünmiyorum. Kemalist pedagoji 
hakkında etüt yapmış olan insanlardan 
düıüncclerini istemek lazımdır. Maarif 
Şü:ısına çağırılacak olanlardan ancak 
böyle istifa.de edilebilir. Programlann 
harcıalem fikirlere göre düzeltilmesi 
mesele bile değildir. Can alacak nokta 
bu programlann Kemalistleştirilmcsi. 

dir. Okul disiplin, okul organizasyon
ları, hatta okul binaları bile böyle. 

Kemalizm prensipleri hepimizin bil. 
diği prensiplerdir. Fakat bu prcr.siplc
rin pedagojik tezahürleri nelerdir; bun 
tarı da aynı vüzuh ile anlamış ve okul. 
Jıra tatbik etmiş olduğumuzu iddiaya 
'kalkışabilir miyiz? işte Türk okulcula. 
n için nazik nokta bu.dur. 

Kemalistler imparatorluk ve teok· 
rasi ananeleriyle her yerde, her an çar 
pı§ıp galip geldiler. Aynı Kemalistler 

işaretler: 

eski imparatorluk ve teokrasi fa.illeri. 
ni yokedeccklcrdir. Elverir xi Türk mil 
Jetinin vicdanında canlı örfler bilinde 
yaııyan Kemalist değerlerle aynı vic· 
danda atalet kanının icabı ölü bir halde 
kalan artJkları ayırt edebilelim. 

Ben otuz yıllık bir öğretmen yerin. 
de tecrübelerime ve bilgilerime daya.. 
narak kenilimc düıen vaz:üeyi içtimai 
Mek~p adlı kitabımda ve bugünlerde 
çılcan Toplu Tedri.. adlı yeni eserimde 
yapmıı olduğuma inanıyorum. Okuyu 
culanmın dikkatini bu §&hat travayla· 
nm llierine çekerken Maarif Şurası 
için tam bir muva!fakiyet dilerim. 
Şu veya bu milletin pedagojik mo. 

dalarına esir olacak bir millet değiliz. 
Politika ve ekonomi düsturlanmızt \'ic 
dan ve akıl kaynaklarından aldığımız gi 
bi, okul davamızı da yine o 'kaynaktan 
çıkacak prensiplere göre muhakeme Ye 

hükmetmeyi biliriz. 
Çamlıca: 2 • 12 - 1938. 
1. H. BAL TACIOCLU 

B. M. Meclisinin 
dünkü celsesinde 

Ankara, 2 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugUn Fikret Sılay'ın başkanlığında 
toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını mUteakıp Ha
m Etem Eldem (İstanbul), Nur! 
(Muğla), laman MUştak Mayakon 
(Siirt) fn öldüklerine dair tezkereler 
okunmuş ve hatıralarına hUrmetcn 
Ayakta bfr dakika sUkfit edllmlttlr. 

Meclis, lbtlyat zabitleri Te ihtiyat 
aBkert memurları kanununun dör
dtlnctl maddel!llnin dellştlrllmeıalne 

alt kanunun dördUncU maddesinin 
değiştlrllmeslne alt kanunun birinci 
mUzakercslnl yaptıktan sonra pazar
tesi gUnU toplanmak Uzere lctımaa 

nihayet Yerilmiştir. 

-o-

Nevyorkta Feci Bir Kaza 
Nevyork, 2 (A.A.) - İçinde kırk 

mektep cocuğu bulunan bir otobüs, 
trenyolundan gecerken bir eşya tre. 
nl He çarpışmıştır. Çocuklardan yir
misi ölmtlş ve diğer ytrmlsl de tok 
ağır surette yaralanmıştır. Kazaya 
sebep; şiddetli kar fırtınası yUzlln
den şoförUn Taziyeti görememlt ol-

Paristeki Alman sefareti mensupla. 
rından Von Rat'ı öldürmek &urctiyle 
Almanyadaki Yahudi aleyhtarlığını bir 
kat daha şiddetlendirmit olan 18 ya. 
tında Hcr§el Grunspan timdi bir Fran
sız hapishanesinde yatmaktadır. 

1ngilizce Sandcy Kronikl gazetesi 
Paris muhabiri bu genç katilin yakın 
bir arkadaşına gönderdiği mektubu ele 
geçirmiıtir. 

Herşcl Grunıpar. mektubunda diyor 
kı: 

"Sana uzun zamandanberi yazmak 
istiyordum. Fakat imkan bulamadım ... 
Zihnim karma karııılc .. 

Yarabbi nedir bu benim başrma ge. 
lcnler ... Bugiın Yahudilerin uğradığı 
fcUikettcn hep ben mi mesulüm?... Bu 
ihtimal benı deli ediyor. 

Yahudilerin çektikleri ezalar gecele 
ri tuyama giriyor. 

Allahım, Allahrm... Benim istc4iğim ~ 

bu değildi ... 
Bak sana anlatayım: Benim maksa· 

dım ne idi .. BütUn soranlara da bu de. 
diklcriml anlatırsın. 

Ben, erkek ve kız 'kardeılcrimle bir. 
likte Leh hududuna tardcdilmig olan 
babamın &ördüğü korkunç manzaralara 
dünyanın dikkatini celbetmek istemiı
tim. 

Atefler içinde yanan kardeıimin so. 
ğuk bir çadır içinde yatmak suretiyle 
ufradığı feliketini tahayyül edebiliyor 
dum. Babam, bu hasta kardeşimin öl. 
mek Uzere olduğunu aöylUyordu. 

Medeni adı verilen dünyanın bu man 
zaralar kargısın.da susan sesini dügün.. 
dUm. Zararlı vahşi hayvanlar gibi sü
rGlmOJ olan onlarrn halini herkes dil
nutmugtu... Ailem... Onlar bütün ha· 
yatlarınea kimseye ziyan vermcmiılcr. 
dl 

Havrada, evde daima Anaha niyaz 
edi~f, ondan •oruyordum. Niçin? 'BU. 
tUn bunlar niçin? 

AUem efradının f eli ketten felakete 
uğradığı bir anda ben Frınsada rahat· 
ça çalrJıp sessizce yaıama.khğımdan U

tandım. Vicdanım buna razı olmıyordu. 
Kendi kendime, onlar için bir ıcy 

yapmabyım, diyordum ... Sözlerime ku· 
lak aamıyaca1darmı bildiğim halde Al. 
mm ıcfaretine gittim. Hiddetten 'kö • 
pürmU§tüm. Onlara orada baktım. Ve 
kendi kendime sordum: "Aramızdaki 

fark nedir? Ben .de onlar gibi insan de
ğil miyim?., 

O adamı, yazıhanesinde gördüğüm 
zaman ne söylediğimi hatırlayamryo. 

rum. Bütün hatırladı~ım §ey, polisle· 
rin kolumu acıtırcasına tutarak beni 
otomobile koyduklandır. 

Şimdi bana ne yapacaklarını bilmiyo 
rum. Mevzuu bahsolan benim mukad. 

Mahalle Kahvesi 

MahalJe kahvesi aklıma geldikçe dr • na hlr 
törpü ha) nU do kafamda yer alır. 

Mahalle kah'\: c lyle törpü ara ında uıünase· 

bet bulmak baldkaten gtiçtür. Fakat baltayı gö
rüp ormanı, çocuğu görüp nasuıı hı:..t.ırlamak ne
vlndeıı bi.. hatırlayış halini alan kahve ,.e törpü 
blrlblrine mantıki nlsbctlerle bağlıdır. 

Yazan: Sadri Ertem 
Balbuld mıı!ıalle kahvesinin emri bir :ruhu 

\ nrdıı'. Dn ruh kendini hi settlrlr 'e bir Wrpü gibi 
hısanlann ruhunu işl«'r. 

Mahalle kahvesinin in an ruhu fizerlndckl 
teslrlnl hatırlamak için mahalle kah,·csini görme
miş blr tstanbUt çocuğunu tnsaTnır etmek kAfi· 

dJr. 
Kah' eyi yalr.ız tclv ll fincan, buğusu tlstiin- Kahve blıde bir neTi mJlll terbiyenin a.telre· 

de çay kadehi, boynunda acalp bir kayış gcçirlJ· ldlr. lnsan millet cam.laamın intibak şartlarını bol 
mJş tepesi dumanlı, karnı gürültülü, sulan dalgalı bol buralardan, bu <lumandan buğulu camlan bile 
nargile, mermer üzerinde. blrlblrlnJ kovala> an sarı gözükmeyen kahvelerde katra. katra almıştır. 
benizli domlna ta.5lar1, ŞC)t~n btıkışlı, benli yüzlü 
tav~a zarları, soluk, yüzilnü ) ıkama.mış, tr~ı uza. Klilplerbnh roktnr. HAIA t-0pluluk terbiyesi itin 
mış çapaçul adam, hissini ''eren kirli lskambll kA- 1'01 s&hlbl olan mfiesseselerlm.lz pek mahduttur. 
ltrtlan ve üzerinde insanlarla haşerelerin akraba- Mahalle kabTesL.:t bu şartlar içinde, bllba8sa 
lık tesis ettikleri peykeler, dedikodu dinlemek için btanbolda bir nen hayat mektebi rolünü oyna. 
11alta durmuş iskemleler yekunu &aymak hatadır. makta ve nıblan kahplaştırmak için bir törpü 

1 
Bunlar, kain enin cJışardan gö~ görünen eli· 'azlfetinl görmektedir. 1 

dl, kulata baj(ır&n ı:iınıltüsü. dile ·dokunan lez. 
zetl~r SADRtERTEM 

~,.... ..... ,_._,_,__"",__.,.,__.,.,__.,.,_,..,.""""""""""""""""' 

cratım egı , kurtaruması lazımge en, 
yüzbinlerce namua'kar insanrn mukad. 
dcrahdır. 

Bana yiyecek gönderme... ÇUnkU 
hayatın zevklerini istemiyorum ... Ben 
yalnız muhakcmem esnasında bizim i· 
çin muhakkak bir tedbir alınması l~zım 
geldiğini dlinyaya haykırmak için ya. 
şamak istiyorum.,. 

Yeni Vali 
Ankarada Temaslanna 

Devam Ediyor 

J 

Ankara. 2 (Telefonla) - Yeni 1s.. 
tanbul valisi L(itfi Kırdar bu gUn ve
kaletlerde temaslarda bulunmuş, ls • 
tanbuhr alakadar ede:ı işler Uzerinde 
görüşmeler yapmıştır. Yann ~hrimiz. 
den ayrılacaktır. 

Liitfi Kırdan gördüm. Bana şunla. 
n söyledi: 

- lstanbula tayin edilmem suretile 
~rlerimin hakkımda gösterdikleri i
timat b.biatilc beni çok mUtehusis et
ti. lstanbulda evvela ne gibi işlerle 
meşgul olacağımı soruyorsunuz? Baş.. 
lanmış ve henüz itmam edilmemiş iş.. 

lerin ikmaline çalışacağım tabiidir. 
lstanbul yurdun tabii güzellikleriyle 

maruf bir köşedir. Bu güzel şehri:ı tam 
manasile imannn, kUltUr, sıhhat ve her 
tilrlil sahada yükselmesine ga:yret ve 
faaliyet sarfedcceğim. GPnçlik ve mem 
lcket ielcrile yakından alakadar olaca
ğım. 

HenUz lstanbula hareketim günU 
muayyen değildir. Temaslarıma de
vam edeceğim. Doğruca lstanbula git 
mek ve yahut Manisaya uğradıktan 

sonra ge>çmek hususunda \'erilmiş bir 
kararım yoktur.,. 

Tahsin Uzer 
Ankara, 2 (Telefonla) - Bir mild

dettenberl ı;ıehrimizde bulunan UçUncU 
umumt mUfettig Tahsin Uzer, yann va 
zif esf başına dönecektir. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Ankara, 2 (Telefrola) - Ankara 

Emniyet müdUrlilğüne Emniyet um.ım 
müdUrliiğü üçüncü daire reisi Şinasi
nin tayini kararla.~mıştır. 

lktısat Vekaletinde 
Ankara. 2 (Telefonla) - İktisat ve. 

kô.lcti teftiş ve murakabe heyeti reis. 
liğine eski sannyi umum müdUrU Re • 
cat Tuğrul tayin edilmiştir. Yarın ye
ni vazifesine başhyacaktır. 

Siyasal Bileiler Okulunda 
Ankara. 2 - (Tclef o:lla) - Siyasal 

Bilgiler okulunun 60 rncı yıldönmU mü 
nasebetile ayın altısında mektepte bir 
toplantı tertip edilmiştir. 

70 Milyon Dolara Bir Gemi 
Yaelngton, :ı f AA.) - Bahriye 

neznretl 35.000 tonl ı b 
battı harp gemi l 
Gemi, 70 mil) on 
tır. South • Dak 
lan bu mln 
olacaktır. 

.... ' . 

<;liHan:t.Alüstid . . , . . 

Hekim - Doktor 
"l:lckJm" ile "doktor'' ara ıoda ne 

ı;ibl bir fark guz1..:tcbillrsiniz?... Hu• 
günlcl'de biitiin doktorlara öz tth lıiçe 
olorok "hekim'' dlyonız galiba. Ger
çi doktorlar "Dı·" remzindcn pc1' 
boşlanıyorlnr kJ, bir çoklarının tahe• 
Ulsmcla hiUA bu harfler mc\Cuttur. 
nozılorı i e, oz türkçc "hekim" Hika• 
hını tercih ederek rekllimlRrmı o )ol· 

da yaprııaktachr. .... 
I~ kiden "bekim" ile "doktor'' baş· 

ka başka birer ihtl n sahihi oloralt 
görülürmüş ... 

Oünhn birinde hir c'°e dz.itıı3 o ~n· 
ğırılım belediye hekJmi,. ha tn) ı uzun 
bo) Iu muayene ettikten sonra, ebem· 
mi) etli bir 'nz.l) et karşısında bulun· 
du~nnu hl ederek, konsultasron ya9 
mak bzerc Beyoğlu tarnfında oturaJI 
iki ta.bip dnha tnğırtnuş. 

Çok sürmeden araba ile iki fött 
şapkalı adam, ellerinde taııtalarl• 
gelmişler. 

Manzıırayı adım adım takip edeP 
meraklı komşulardan biri ötekine 
sormuş: 

- Acaba ne oluyor? .• Hasta ne &• 

lemde? 
Beriki komşu ccYop vermiş: 
- llcr halde \oziycti pek fena ola' 

cak ki, bir "hekim" kifayet etmedi .. • 
tkl de "<loktor" geldi. 

• • • 
o zamanlu, bazı halk arasmd-. 

bcloc1Jyenin cefakeş emeklileri nctlıS• 
den nıutc\ nzı dokt-0rlnra HEJOl\l t.ıv 
bir olunuyor; Be3oğlu tarafında ika
met eden astragan ya.kalı. totr şay 
kalı tatlı su mütehassıslarına dl 
DOKTOR ün'°ant lAyık görülfiyor 

nıuş. 

Eğer ınezl)Ct ki) afette be, şlmcU 
aşağı > ukarı hcphn1z "hakiki bit 
doktor" kılığında bulunuyoruz de
mektir ... Fnkat balkın bugun chenı• 
ıııi) et , erdiği nokta, hıı3 atını crnnl• 
l et ctUf;i n\lıunın her şe) den e,,,. el 11• 
ıuln " fennin son tekenınıültitiyJC 
miicehhez lıulunmn ıdır. O, hu mıv 

11e,~ kı)ufctc l 13mct 'crl)OJ'. .. Itlad
tli ki~' enin azamet 'c te~;lıini ! .. o, bıl 
wanc\ i zcn;lnllr,'1n görcliif;li ltlharll 
temin etmek ıntwıkiindür. 

• • • 
EV IASI'tAFI 

E,Ji olan ı~arllerlmizdcn soranııı: 
E'' masrnfını kendileri mJ l apm_.. 
mu,nfık bulo3orlnr? Yoksa muane11 
blr miktar ıınrıı 'enırnk suretiyle bıl 
, azifc)1 bn3 anlarına mı gördürüyor' 
Jar? .. Hangi i daha ch·crlşlldlr? ... ,,. 

Senelerdir aile yükü ta.şun.akta O' 

lan bir ahbabımla görüşürken, sözil' 
JlliİZ bu DlC\ ZlUl intikal etmişti. }llt 
de ize sorayım dedim. 

Scnelcl'dlr O\ il ahbabını diyor ki: 
- nen nın rn!ı karıma gördUril' 

t nl' rum. Hu suretle aile geçindirme t 
nu oldu •u Iıaklmıtln keneli l de bl 
:f•kir ahihl olur; itlıırc ini ona go~ 
l apar; heı· e) in kt) metini blllr; tısS' 
ın bh· şc) istemez ... Ben de clınltıd~ 
kurtuluı um. 

Uu mel zu ctl'afında flklrlerlnif 
den, bnşkalaruııı ra3 dası olabllccclı 
lerl mcnmunl)'etle neşrcderim. 

H.lKMET l\ICNıfı _______________________ ___.., 

Yahudilerin Sokağa Çılan& 
Saatleri Tahdit Edildi 

Bcrlin, 2 (A.A.) - Dahiliye Nazırı 
bugün nc~rettiği bir emirname ile bO• 
tün Almanya ıçindc Alman Yahuditer1 
n giın ·n batı saatlcrind" dı arı çıl< 
m ' tan yasak etmiştir. Bu emir hill • 
fın a hareket edenlerden yüz elli mar• 

a kadar ecza alınacak YC yine bunta< 
b r haftadan altı hafta}·a kadar haptı~ 
d lcceklerdir 

l 
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~iinfetin peşinden~ 
......... -. ~ --= =-=- -

Gül ağacından 
harp silahı 

Fransızlar Almanya hudu
'clundaki Majino hattında gül 
ağaçları dikmeğe başlamış- · 
lar. Herkesin bildiği gibi gül 
ağacı çiçekleri i.le sevgi ve 
muhabbeti, dikenleri ile kini 
ve kıskançlığı temsil eder. 
Memleketin hudut boyunda 
müstahkem mevkilerindeki 
dikenli tellerin arkasına gül 
ağaçlarından bir ikinci mü
dafaa hattı vücuda getirmek
le Fransızlar hem bu demir 
ve çelik aleminin manzara
sındaki huşuneti örtmüş olu
yorlar, hem de hududun öbür 
tarafındaki Almanlara: 

- Dost veya düşman ol
mak, yani gül ile dikenden 
birini intihap etmek size ait
tir." 

Demek istiycrlar ... 
Şimdiye kadar insanlara

rasında sadece sevgi ve mu
habbet işlerine hizmet eden 
gülün bundan sonra yeni bir 
silah olarak milli müdafaa 
hizmetine girmesi beynelmi
lel münasebetlerin mahiyeti-

•ni göstermesi itibarile mana
lı değil midir? 

, HASAN KUMÇAYI 

Japonyamn yeni bütçesi 

3 milyar 694 milyona 
çıktı 

Tokyo, 2 (A.A.) - Jnponyanm 
Şimdiye kadar eınsaU görUlmemiş o
lan en ağır bUtçcsi, lıu sahalı maliye 
nazırı tarafından lrnbincnin tasvibi
ne arzcdilmiş tir. 

UımıcLnJ msmın öğrendiğine göre, 
Yeni bütçenin nleliıde masraf faslı Uç 

nıUyar G94 milyon yen fazladır. Çin 
harbinin icabettir<liği masraflar. 
'revkalilde bütçeyi teşkil etmektedir. 
Bu ma rafların yekunu ise malüm 
değildir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Kabine 3 mil
:Yar 694 milyon Yenlik bütçe projesi. 
nı ittifakla tasvip etmiştir. 

Grev dolnyıslle t•kl· 
bata uğrıyanlar 

Paris, 2 (A.A.) - Hükumetin grev 
dolayisiyle nleylılcrlntle talöbata ka
rar verdiği şahısların başlıcaları, u
ınumi mesai federasyonu genel sek
reteri ve Fransa bankası idare mec
lisi Azasından Jouhauş ile demiryol
ları sendikaları genel sekreteri ve 
bazı sendil~n azasıdır. 

Lllle, 2 (A.A.) - Grev dolayısiyle 
işlerine nihayet verilmiş olan amele
nin btiyUk bir kısmı bu sabah tek
rar iş başına gelmişlerdir. Bunların 

fabrilrnya girmelerine müsaade edil
lUemek istenmişse do yüzlerce kişilik 
gruplar halinde fabrikaların kapıla
rım zorlayaralc içeri girmişler, yer
lerini almışlar ve dışarı çıkmaktan 

iınLina. etmişlcnllr. 

l'abrikalarm mlldUrlerl, vilayete 
tn.Uracaat etmişler ve polis lrnvvetle
ri de işlerine nihayet verilen bu ame
leyi kapı dışarı etmişlerdir. 

ATATüRK ALBüMü 
ı~ıncı ırabo 

• ya1,0>nlrvor 
Resimli Hafta neşriyatından Atatürk 

fl 8.lbUmU, kıymetinin mükafatını gördü. 
~ısa bir zaman içinde mevcudu tamamen 
tUkencn bu eserin ikinci tabına başlan. 
2Xıt§tır. İki gUn içinde piyasaya çıkmış bu
lUnacaktır. 

Tedarik etmiycnler acele etmelldirler. 
~ 
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Namık Keı11al 
Yazan : Hakkı Sil ha Uez~in 

Dün, Türklycnln lıütiin nrnktcpkrindc, ölümünün ellinci yıldü
nünıü <lolayısiyle, Xnmık l{cmnl nmldı. 

llazincleri toprak altrnıla nrarlnr. Fakat asıl ibret hazinesi zn
nınnm içindedir. 

Türk diline vntan, millet sözleriyle birlikte \'atan \'C millet se\'gi
sini sokan, ruhtan, alcnl<'n b:ırr:ığ·ı altına fOJ)laya.n ]{cmal, bunun en 
güzel örneğidir. 

Zaman, onun üstünden kilh lıir kara bulut gibi geçti. Adı söylen
mez oldu. Tutulmuş bir ay gibi karanlıkta kılldı. Ilir gün gene zaman, 
bu ay parçasını_n etrafına. saygıdan, alkıştan bir çelenk gibi dizildi. 

Iliitün büyük adamların alın yazısı budur. Çağ, çağ değişenler, 
hayata başkalarınııı güzlüklerile bakanlar, kendilerini inkara kat

lanan zavnllılaı·, onu taşlanrnğa, kalkıştılar. 
lslılmcı idi, dediler. Comıct zihniyetinde boğulmuştu, elediler. 

Padişahçı idi dediler. 

Bu hiiklimleri verirken: "Hangimiz değildik?., diye bir ker<'<"ik 
olsun kcıı<li ,·icclanlarma d.amşsalar<lı, başları üne düşecek \'C se~lcri 
kısılncaktı. 

Namık J{cmal, "Yavuza,, hayran blr kahramandı. Onun selcl'lc
rini, fetihlerini Ü\•dii. Hem lıu mcdihlcriııe, bir destan şekli verirken, 

Omiriis kadar, Fir«le,·si kıulnr snml mi idi. 
"narikai zafer" de, Fatih it; in de ayni gürleyiş duyul ur. Onun 

knmusıııula "Osınanh" süzünüu 'J'iirktcıı başka manası yoktu. Zateıı 

osnıanltca adlı bir dil aşuresi nasıl yok illiysc. Osmanlı diye biı' insan 
bc7ibirycı·dcsi de yoktu. 

l•~scı·lcı·iıule bir tek yabancı isinı geçer mi? 
TürkHi~ii ()sınanlılıkla beraber başlanır diyenler, "Celfücddhı 

Hnrzcmşah" elan olsun ibret almalı değiller miydi? 
Namık l{eınnl, yaraclılışının taşkın ku\\ctini bin yatakta birdcıı 

çağıltla.tınış bir adnmdır. ŞJlir. nasir, münekkit, Dllİ\'Crrih, tiyatrocu, 
idareci I\cmal, istldachnın <·c,·herini bu kadar çok paı-c;alnra hiHdfiğii 

hnltlc bile ~cne her biıincle ll) rı ayrı yiikselıncııin sınma iı·mi~ti. 
O, iiç lıiikünıdar n• bcş, oıı saı·aym altın, nlı;-ıuı. riithc tuznkJarınn 

düşmc~·cn, zindanı konn~a. yamalı gi>mlci!,i, sll'ııınılnn hil'atlara. s;\ir
günü ikbal mc,·kileı·iııc iist tntaıı ,·c biitiin hunları tek hn:;-ına ynpan 
bir adamdı. 

Bürl<' atlnııılar, fü•tiimlc doj.i;rlııklnrı ,·atanların hu) raµ,ı olurlar. 
içhıdr.n fı~kırdıklnl'ı milletlerin tarihinde şanlı mıulnlynJıu g·ibi pur
la.l'ln!', 

Şehir civarını kurtar
mak lizım 

Pangaltıda 
Yeni bir apartman ansızın 

çöktü 
Dün Pangaltıda yeni inşa edılmek. 

te olan bir apartman çökmüş, iki ame. 

le altında kalarak ağır surette yaralan 
nuştır. Şu fikir·ler ileri sürülüyor : Semtlerde devlet mahalleleri kurup 

yadtırılacak modern evler taksitle satılmalı 
1stanbul şehrinin - ı --------------

~::;eli~:~: .• ~:~~ · ... ~ · ·ı Otoriter re~imler 
tı. Çünkü bilfiil işe ve san' at 
başlanmış bulun -
maktadır. Yalnız bu 
imarı:ı da bir kaç ne 
sil değiştirecek ka
dar uzaması lazım 

geldiğini söylemek 
icap eder. 

Bu arada temas 
etmek istediğimiz 
mühim bir nokta 
var. Şehir içi tan -
zim edilirken civar 
ihmal edilmemeli -
<lir. Gerçi göze ba. 
tan ve bir an evvel 
imar edilmesi lazım 
gelen kısım eehir -
dir. Fakat bizim il
.zerinde durmak is. 
terliğim kısımlar da 
şehir demektir. 

Feriköy cfrarın <la tenc1•c barakalar ve sa1ıas1zlıldaa 
§ilcdyet eden mektep talebeleri 

Tramvay yoliarmın nihayete erdiği 
semtlerden beş dakika açılırsamz kar. 
şıla!3acağınız manzaraların garabetin
de İstanbul ile hiçbir alakası olma
dığı:ıı görürsünüz. 

Resmini gördüğünüz teneke baraka 
ev, Şişlinin on dakika ilerisinde Feri. 
köyün imtidadı olan mahallelerden bi. 
rindedir. Buralarda yol, ışık aramayı
nız. Oturanların o kadar şikayetleri 
var ki. bütün bunları sıralamayı mana
sız buluyoruz. 

Bir Feriköylil a:-ılattı: 

- Bizi burada yaşatan temiz hava
dır. Eğer temiz hava olmasaydı sart 
hastalıktan yalnız kendimiz değil, bü. 
tün !stanbulu öbür dünyaya sürükler. 
dik. Buraların bütün çöplerini biz 
kendimiz temizler, atarız. lstanbullu
luğumuz şehirde kalıyor. Biraz geç ka
lınca, hava yağmurlu ve kış oldu mu 
halimizi sormayın. 

Sırtlarda koşuşan çocuklar gördüm. 
Hepsi mektep talebeleri.. Bunların da 
şikayetleri var: 

- Oynayacak bir saha yok. diyor. 
lar? Mektcpte:ı çıktıktan sonra top ve 
diğer oyunlar oynamak istersek gece 
yarısı eve dönmemiz lhım. 

Netice yine yol derdine dayanıyor • 
du. 

**• 

Bu semtleri canlandırmak için ne 
gibi bir teşebbüste bulunmak lazım gel 

diği bir mesele olarak kabul edilirse, 

hiç şüphesiz şehrin imarı mevzuu bu. 

raları da içine alır. 

Bu hususta ileri sürülen fikirler şun 

tardır: 

Uzun müddet güzel !stanl;·~lun tari

hi eserlerini tetkik etmiş olan değerli 

bilgin A. Süheyl Ü:ıver, Okmeydanı • 

nm güzel bir park haline getirilerek 

tramvayın Şişliden uzatılması fikrini 

ileri silnnekte ve bu tezini mildafa et. 
mektedir. 

Oksporun faaliyeti ile canlandığını 
gördüğümüz O\cmeydanı bir tramvay 

hattının temdidi ile cidden şehrin bir 
parkı ve o civarın şe.:ılenmeeini intaç e. 
der. 

imar işlerile alakadar diğer bir zat 
ta fikirlerini şöyle izah etmiştir: 

- Muhakkak ki, buralara can ver

mek lazım! Fakat bu öyle dile kolay 
geldiği gibi olmaz. Mesela şehirde ye-

Yazan: P•kret Adil 
Otoriter rejimlerin sanat ve edebi.. 

yat cereyanları üzerinde, fena bir tesi
ri oldu. Tamamiyle yanlış anlaşılıp 

yanlııı tatbik edilen ''Halka doğru., pa. 
rolası ile edebi seviye alçaldı, "Halka 
doiru,. avamferiplilc ile kanıtmldı. 
Buna itiraı: etmek medeni cesaretini 
gösterenleri, otoriter rejimlerde hemen 
daima en yüksek idari mevkileri elde 
etmiıı olan menfaatperest kaselisler, 
(muhalif), (dejenere), (mürleti), 
{bozguncu) gibi damgalarla sustur
mak için ellerinden geleni yaptılar, ve 
otoriter rejimleri daima sosyal bünye. 
elrdeki zaaflardan doğma bir gayri. 
tabiilik olduğu için, şuurların az, çok 
muhtel olduğu, mevzii ve muvakkat 
tedbirlerle vakit geçirildiği bu devirle
rin kargaşalığı içinde, muvaffak da ol
dular. 

Otoriter rejimlerde, muharrir ve san 
atkar adli bir hata neticesinde elektrik 
sandalyesine oturtulmuş, fakat yine 
hak ve adalet namına affedileceğini ü
mit eden bununla beraber, bu insani 
mefhumları ileri sürdüğü hatta, kafa. 
sının içinden geçirdiği hissedildiği an.. 
da cereyanın sademesine tutularak öle 
ceğini bilen mahkQma benziyor. 

• • • 
öz sanat için bayağıla§mış, fakat ba

yağılaşmağr asıl sanata varmak telakki 
ettiği, bu fikri telkin ettiği için dirije 
sanat muhitleri için güzel damğasiylc 
tasnif edileceğinden şüphe etme. 
diğim bir laf etmeme tahafnmül ve mü 
saadenizi rica edeceğim. 
Dünyanın en güzel sesli kuşunun 

bülbül olduğu, bülbülün kafeste ötme
diği, değil ötmemeği, yaşamağı bile is. 
temediği malumdur. Fakat bülbülü ka. 
ieste öttüren kuşçular vardır. Bakınız 
nasıl? 

Kuşçu bülbülü yakalar. Bir mil alıp 
ateııte beyaz olana kadar kızdırır, bu
nu bülbülün gözlerine yaklaştırır, fa_ 
kat sokmaz, çünkü bunu yapsa, bülbül 
acıya tahammül edemiyerek ölür. Kuş 
çu, sadece, mili gözlerin önünde tutar, 
onun harareti zavallı kuşu kör etmeğe 
k1fidir. Sonra, bülbülü alır, içi ağaç 
dallan, yapraklarla süslü geniş kafese 
koyar, yanına kuvvetli bir elektrik am 
pulü asar. Bülbülün gözleri yüzde yüz 
kör olmamıştır. Elektrik ziyasını, meh
tap sanacak kadar bir rivayet hassau l 

Pangaltıda Dcrsha:ıe sokağmda 14 

ve 16 numaralı iki apartmanın arasın· 

daki Minasyana ait arsaya bundan bir 

müddet evvel üç katlı bir apartman 

inşasına başlanmıştır. ln.şaata nezaret 

eden mimar Sarafyandır. Temeller ya. 

pılıp iki kat çıkıldıktan so:ıra dün de 

üçüncü katın betonlarının dökülmesin• 

başlanmıştır. Yalnız diğer iki katın be. 
ton kalıp!~rı sabahleyin sökülmüştüı 

Saat dörde çeyrek kala apartmanın ü~f 
katında çalışan ameleler birdenbire fi 

şağıdan doğru bir gürültU lşitmi~let 
dir. BU!llar bir tehlike olduğunu anlı 
yarak kendilerini arka taraftaki bah 

çeye attıkları gibi iki amelede aşağıy; 

doğru süratle inmiştir. Tam bu esna 

da üç katır apartman büyük bir e-üriil 
tü ile cökmüş amele İnebolulu İsmail 
oğlu Fahri ile Sıvaslı Cezarelmacıoğlu 
enkaz altında kalmışlardır. Kazadaı 
zabıta haberdar edilmiş. itfaiye çağı 
nlmış, enkaz altında kalan iki ame)r 
ağır surette yaralanmış bir halde çıka 
rılarak Beyoğlu hastanesine yatrrılmr~ 
lardrr. Tahkikata müddeiumumi mua· 
vinlerinden Orha~ elkoymuş, miman 
buldurarak sorguya c;ekmiş, ameleleri 
dinlemiştir. Kazanın betonların iyice 
kurumadan kahplarırun sökülmesinderı 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Tahkikau 
devam edilmektedir. 

bülbülün gözleri açılır, kendine hazır. 
lanan yalancı muhiti görür, hakikati 
anlar, ve, ölür. 

Kuşçu, bu hakikatin farkında değil
dir. Olsa dahi, tek yapılacak şey, leşi 
alıp, atmaktan ibarettir. 

• • • 
Sanat muayyen bir zümrenin klişe 

haline getirdiği formülleri tekrardan 
ibaret değildir. Bu iptidai hakikat, oto. 
riter rejimlerde dahi kendini gösteri
yor. 

Otoriter rejimlerinin muayyen ve 
kısa görüşlü düsturlarını parolalarını, 
rejim nakil kelamlarının bile ekseriya 
bunları muhtelif şekillerde tefsir ede. 
rek gözden düşüşlerine şahit oluyoruz. 

Çünkü, fena dahi olsa, h .:rhangi bir 
düsturu neşredecek olan kimsenin az, 
çok, iyi veya kötü sanatla bir alakası 
olmak gerektir, bu alaka yüksek oldu.. 
ğu nisebtte aksülameli kuvvetli olur, 
ve bu sebepten de çabuk gözden dü§er. 
Onun için, yüksek sanatkarların, oto
riter rejimlerde eser vermelerine im
kan yoktur. Yerlerini sathilere, menfa
atperestlere btrakmışlardır. 

Boğaziçinde, Halicin vapurla gidilen 
kısımlarında oturanlar, geç vakit ve
sait olmadığı için ne sinema. ne de 
tiyatroya gidemediklerinden şik~yet e. 
derler. Ayni dert, Beyoğlu:mn civarın. 
da oturanlar için daha fazla vakidir. 

ni inşaat plan dahilinde yapıldığı için 
şehrin veçhesi değişmez. Semtlerde in. 
şaat yapıldığı yok. Mevcut binalar da 

köhne! Bence buraları şenlendirmek i. 
çin şehir civarlarında istimlakler ya
pılarak devlet mahalleleri kurulmalı. 
Memurlar iç.in evler yapılmalı, halkı::ı 
taksitle sahip olabileceği köşkler ku
rulmalı. Bu suretle bir kaç sene için. 
de hatta şehir içinden evvel tehir ci. 
varı modernleeebilir. kalmııtır, ve, kendini ebedi bir meh • Sanat ve edebiyat hür iklimlerin 

Niyazi Ahmet tapta sanarak öter, durur. mahsulüdür. 
Bazan, Mişel Strogoff'un olduğu gibi, ( FiKRET AD1L 

\. 
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Htezifona girdikleri zaman 
büyük bir kaynaşma vardı 

Hint şalından başlıkları, pırıl pı• 

rıl ipekten entarileri vardı. İçlerin• 

den aksakallı bir lbdyar kesik keıfk 
öksUrilyor. pazara yapılan baskını 

anlatı) or, ikide bir yerlere kapana" 
rak: 

Bunlar Türk askerleri idi Gökboğa görününce hemen 
iki tarafa açılarak selam durdular 

- Can malla beslenir. Canımıı 

gibi malımız da size emanettir. Yer 
yUzUnde sizden bUyUk hllkUmda.t 
yoktur. Sizin bir emriniz o ha7dut 
sUrUsUnU geldikleri çöllere ıUrmelt 

için yeter? 
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Htezftona girdikleri zaman şehir

de !detten Ustun bir kaynaşma sezi
liyordu. Çarşıdan geçerken sağlı sol
lu halk kUmelerl kızgın ve tasah ha
reketlerle konuşup duruyorlar, ara
da bir sövüyorlardı. 

Saraya yaklaştıkça kalabalık artı
. yordu; bunların çoğu tuccar kılık! ı 
adamlardı. 

Gökboğa Koraça emretti: 
- Sor bakalım, ne oluyor? 
Korac onlar geçerken fkl yana a

çılan kalabalıia sokuldu. Birkaç da
kika konuştu. Sonra tlerlemlş olan 
Gökboğaya. yetişerek haber verdi: 

- Bağdatta her sene iki defa pa
nayır Ifurulur. Altı yedişer gUn sU
rer. Hemen hemen bUtUn lran tUc
carları oraya mal götUrUrler. Arap
lar iki bin kişi tıe ansızın bu pazarı 
basmışlar, ellerine geçenleri öldUr
mUşler. malları da yağma. edip git
mişler. Şimdi halk Kisraya şik~yet e
rllyor. Bu hallere son verilmesi lçln 
yah·arıyor. tlorl geleulor saraya git
mişler. Divan kurulmuş! 
Oökboğa sordu: 
- Bağdat. neresidh·? 

- Buradan beş altı eaat şimalde 
bir köyclllr. 

Tarihten hlr yaprak : 

Pikard'ın seyahati 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Pikard yerin dibine doğru yapacağı 
ıeyahatin hazırlıklarını bitirmi§, yakın
da uğurlanacak: 

Bize ne haberler getireceğini bilmL 
yoruz. Bir vakitler gök bo§luğunun sır
rından bir nebze olsun öğrenebilmek 

için akla gelen her şey yapılıyordu. 

Şimdi ismini hatırlayamadığım bir alim 
balonla, damarlarındaki kan vücudün
den boşaruncaya kadar uçmuş ve balon 
patlayarak boşluğa yuvarlanıncaya ka
dar bu azaba tahammül etmişti. Bu i.. 
lim fedaisinden insanlığa kalan birkaç 
satır yazı idi: Merhumun, gök boşlu
ğunda son nefesini verince.re kadar çek 
tiği ıstırabı anlatan satırlar. Bugün i
lim gök boıtluğunu ltah ediyor. Hava 
tabtltalan adlandırılmış; bulutlar, esir 
vesaire en nihayet sonu gelmiyen boş
luk. 

Muhakkak 1<i bu bilgi insanlığın bil. 
yük tekamüller geçirmesinden sonra 
edinilmiştir. Eski Yunan ve Latinler 
dünyayı Mısır, Suriye, Anadolu ve Bal 
kanlardan ibaret sanırlar.dl. Güneş 

şarktan doğarak garpte batar, öbür 
taraftan dolaşarak tekrar göğe çıkardı. 
Şair Omirüs Nil nehrini büyük bir de.. 
niz sanmış ve böyle terennüm etmiıti. 

Mabutları insanlar gibi yeyip içen, 
hatta· hovardalık eden insanlar gibi far 
zeden Yunanlılar, onlar için bulutlar 
arasında tahtlar bile tahayyül ederler
cH. 

ilk zamanlarda dünyanın dündliğU-

nü iddia eden müellifler ıiddetle itham 
edilmitlerdi. 

Halk: 
- Nasıl olur, dünya dönse idi ilah.. 

lar rahatsız olurlardı. Böyle saçma şey 
olmaz, diyordu. 

Yahudiler hava boıluğunu birinci se. 
ma, yıldızların bulunduğu yeri ikinci, 
melaikelerin bulunduğu yeri üçüncü 
sema olarakka bul ediyorlardı. 

Bo§luğun sırları ne kadar akla &Jğ
maz derecede bilyübe efsaneleri de o 
kadar vasidir. 

Pikard'in seyahate hazırlandığı ye
rin dibine gelince, bu daha c:azip görü. 
nüyor. İnsanlar orada nelerin mevcut 
olduğunu biliyorlar. Derfnleştik~e ha
rareti hissedilen küre merkezinin a
teıi, muhtelif toprak ve tat tabakalan, 
muhtelif madenler ve efsane, gök ho§
luğu kadar yerin dibi için de bin bir 
ilah tasavvur etmiştir. Fakat bunlar, 
yılanları, akrepleri, ebedi bir işkenc:e 
olan kızğın ateşleri ve alev §ehirleri ile 
misafirleri ağırlayan ilahlardrr. 

Bakalım Pikard nelerle karşılaıa
cak? 

Oraya şimdiye kadar dönmemek U
zere gidilirdi. Fedai alim ise dönmek 
ilzere hazrrlıkla gidiyor. 

Dante, ruyasında giderek bir şabc. 
ser yaratmıştı. Pikard, sağ dönerse 
belki ilk iş olarak Danteyi tekzip ede
cektir. 

........................................ ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

ı,eviren; Hakkı Süha Ge.ıgio - 26--•• 
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tHTlRASLI BİR iLAHlY ATÇI l 

Aliyoıa, Stareçi odasına götürerek 
yatağına oturttu. Bu oda, ancak en lü.. 
.zumlu eşya ile döşeli küçük b:r yerdi. 
Dar, ufak, ilstüne bir tek tilte &erili 
demir bir karyola, haçın yanınd~ki bir 
rahlenin üstünde bir put ve bir incit 

vardı. Stareç, yatağa çöktü. Gözleri 
parlayor, göğsü, ark nefeslerle kalkıp 
iniyordu. Oturunca bir şey düşünüyor 
muş gibi Aliyöşaya dikkatle baktı: 

- Git yavrum; dedi. Hadi git, Por
fir, bana yardım eder. Başpaaaın da
iresinde ıen bulunmalısın. Sofrada biz 
met edersin. 

Aliyoşa, yalvaran bir sesle: 

- Müsaade edin de kalayım! 
Dedi. 

- Orada bulunman daha faydalı. 

Çünktl crada hırçın bir hava esiyor. 
Herkea ılnirli ... Sunu da bil ki o2lu..'1t. 

- Stareç ona oğlum demekten hoıla. 
nırdı - ıeı\İn yerin burası değildir. 
Allah beni huzuruna kabule liyik gö
rünce, ıcn de hemen manastırdan çık, 
git. 

Aliyoşa titredi. 
- Ne oluyorsun oğlum? .. Şimdilik 

yerin burası değil diyorum. Dünyada 
büyük bir iş ba§arman için oeni takdis 
ediyorum. Uzun seyahatler yapacak • 
sın. Evlenecelcsin ... Evet bu limndır. 
Buraya tekrar döneceğin güne kadar 
her tüirlü ıstıraba katlanmalısın. Bura
da çok iş görmen lizım gelecek. Ne i. 
çin burada kalmanı istemediğimi timdi 
anladın mı?.. Senin kabiliyetinden JÜP 
he etmiyorum. Ben, ölünce hemen yo. 
la çık. Allaha bütün kalbinle sanı. O 
da sana <bğru yolu gösterecektir. Bü
yük acılar çekecek ve ayni zamanda 
saadetin lezzetini tatacakarn. Senin na 
si bin ·hu işte : Saadeti ıstırap içinde a. 
ramak. Çalış, hiç durmadan çalrı. hiç 
durmadan çalıf. Söylediklerimi ıık sık 
hatuh, yine ıeninle konupcağım; ı-

- Bu kadar yakın ha? 
- Evet! ... 
- Başka ne haber var? RUstem 

iyidir ya? 
- Yezdlcerd de tahtında oturuyor. 

Hiç bir ddfşlklik yok. Fakat biz 
burada yokken daha başka şeyler de 
olmuş. 

- Ne olmuş? 
tç kale kapısına gelmişlerdi. Hal

kı içeri sokmamak için dört saf as
ker d\ztlmlştl. Hepsi ele uzun ve siv
ri mızraklarını llerlye doğru uzat
mışlardı. Onlara doğru bir adım atan 
adam ölmUş demekti. 

Bunlar TUrk askerleriydi. 
Gökbola görllnUnce hemen iki ta

rafa açılarak sel!m durdular. Hep
ıinin yüzlerinde uzun bir ayrılıktan 
sonra babalarını bulan acar çocuk
ların sevinci vardı. Bu sevinç sara
ya doğru uzayan saflarda dalgalanı
yor; kumandanın gelişi haberini RUs 
teme doğru götUrtıyordu. 
Gökboğa içeri girdikten sonra sola 

saptı. Giriş sırasında konuşamadık

ları için deminki sorguyu tekrarla
dı: 

- Biz yokken neler olmuş, Ko-
raç? 

- tslAmların halifesi Ebubekir 

- Elclni eve götUr. Oradan ayrıl
ma! Ben gecikmem! 

Dedi. 

Elçine de merak etmemesini, çok 
bekletmlyeceğinl söyledi. Gelen ha
bercinin önUnde saraya doğru rah
van uzaklaştı. 

Genç kadın, pek uzak ve zorlu ol
masına rağmen, yolda pek az yorul
muştu. Fakat bu bllyük şehrin uğul
tusu, etraftaki sayısız yabancı halk 
yığını, taştan saraylar, yUksek kule
ler ve duvarlar onun yüreğine bir 
ilrperme verlyordu. Her şey ona 
gurbette bulunduğunu hatırlatıyor -
du. Hele şimdi, kısa bir zaman için 
de olsa, geltr gelmez Gökboğadan 

ayrıldığı için içli bir tasaya dllşmllş
tU. 

Takı K1sranın bllyUk salonu çev
çovre dolmuştu. Yezdicerd altın tah
ta oturmuştu. Yüzünde oldukça sert
lik ve kuvvet okunuyordu. Fakat 
bunların başkalarından kiralanmış 

olduğuna şUphe yoktu. Onu cesaret
lendiren de nustcmlo birkaç arkada
şıydı. 

Gökboğa bUytik salonun kalın ve 
ipek halıları listünde saygılı, fakat 
ayni zamanda sert adımlarla yUrllr-

ölmUş; yerine Ömer ı;eçmiş; Fırat kcn yezlrler, muğlar, kunıandflnlar 
kıyılarına 'MUeenna adında birini yol ve Klsranm yakınlan onu dil<katle 
lamış. Slvad valisi Ncrsi de, kuman- süzdillcr. Bunlardan çoğunun bakış
danlarından CA.banı Araplar üzerine larında Gökboğayı lran sarayında 
göndermJş. Araplar kendJierlnden Uç bliyle yUksck yerdo görmekten hoş. 
dört misli olan tran ordusunu boz- lanmadıklarını anlatan haller hemen 
muşlar. CA.banı esir etmişler, çok göze çarpıyordu. 
mal almışlar. Nerei daha bUyUk bir nustem onu gUltimseyerek karşı. 
ordu ile gitmiş. Bozulup kaçmış. Beh- ladı ve gözleriyle seH\mladı. Eliyle 
men bunların öcttnU almış. Fakat de biraz gerisinde yer gösterdi. 
tam harbi ka~andığı sırada "asker Salonun kapısı tarafında yirmi o
başkaldırdı, Kisrayı istemiyorlar, tiz tuz tane tUccar kılıklı adam duru -
gel!,. diye mektup yazarak aldatmış.. yordu. Sırma][ kaftanları, işlemeli 

Diyordu. 

Ondan sonra uzun boylu, kıraakal.ı 
lı bir adam ilerledi: 

- Kervanlarımın birisi Hinde, dl• 
ğerl Çine giderken UçUncllsU Rom~ 

ve dördUncUsU Mısıra yollanırdı. BuJl 
lar her yıl iki defa bu pazar yertne 
ulaşırlar, mallarımı satardım. Bu ıe.ı 
fer de öyle oldu ve Arapların yaptı• 
ğı baskından ancak canımı kurtara• 
bildim. Eğer şu elbise sırtımda olma
saydı, huzurunuza çıkacak halde bu.ı 
lıınn~ayacaktım. Giden gJttl. Ölenler 
nasıl dlrilmlyorsa o mallar da cerl 
gelmez. Hiç olmazsa başkalarını Ti 

bundan sonra zengin olacakları kur
taral rın. Siz dtinyanın en bUyUk hU• 
kiinıdarısınız. Falrnt buna rağmen A
rnplar size kolay kolay yenilmezler, 

O ular ön !erindeki bendi yıkan bit 
sel gibidirler. Yollarının UstUndekl 
her şe;:ı.i yıkar, sUrüklerler. Onlat 
çöllerin meşhur samyellnden fark .. 
!:ıtzdırlar, kum dağlarını deniz dal• 
gaları gibi yUrUtur, önlerine geld 
h~r şeyi yakar, kuruturlar. Aç •• 
çıplak bir insan birdenbire dUnyanııı 
en gllzel yiyeceklerini, en sUelU elbl .. 
selerini görUrse, onlara karşı kof• 

kunc hl: arzu duyarsa arzusuna et
ruek vo i~tahını ıusturmak için Dt" 

lcr yapmaz? üsteli}\, harpte ölUrler
sc "sUtt~n ırmakları, baldan c,eşmt' 
lcrl, hurileri, gulmanları'' olan, il .. 
fasından geçen her arzuya hemen Jı:a• 
yuşulan bir başka dünyaya'' gide• 
ccklcrint> hiç şUpbe etmeden inanı" 

yorlar! Onlardan on kişinin, kaba,., 
sert birE'r bez parçasına bUrl!nm\l• 

l~Oda~nya ~nm~. Od~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sonra Araplar gene yağmaya ve a- tll 
kınlara devam etmişler. Bağdat pa- N A T T A ' 
zarına sapa yerlerden geçerek yap-
tıkları baskın ve yağmadan anlaşılı
yor ki uslanmamışlar! 

Gökboğa bunları bUyUk bir dikkat 
ve merakla dinlemişti. 

Koraç sözlerini şöyle bitirdi: 
- Aç Ye çıplak bir suru, bir defa 

varlığın tadını alınca her şeyi ya-

pabilir. 1 
Gökboğa çöllerden zengin lllere 

doğru saldıran Arapların nasıl in -1 
sanlar olduğunu en yakın zamanda 
öğrenmek ve görmek istiyordu. 

Arkadan bir atlı dörtnala geldi: 
- Sizl başvezlr hemen istiyor: 
Dedl. 
Gökboğa Koraça: 

ma artık günlerim, batta saatlerim bile 
sayılıdır, 

Aliyoıanın yüzünde keskin bir he. 
yecanın izleri belirerek dudakları tit. 
redi. Stareç, tatlı tatlı gülümsedi: 

- Ne oluyorsun canım?.. Dünyaya 
tapanlar, ölülerine varıın ağlasınlar. 

Bizler, aramızdan birinin son nefesini 
verdiği vakit sevinir ve ona dua ede
riz. Beni artık yalnız bırak .. Dua ede
ceğim. Hadi oraya git, kardetlerinin 
yanında bulun. Sakın yalnız birini seç
me, ikisinin de crtasında kal. 

Stareç, ~elikanhyı takdis etmek için 
elini kaldırdı. Ora.da kalmak istediği 

halde Aliyoşa hiç seıini çıkaramadı. 

Hatta pek merak ettiii halde aziz ada 
ma, Dimitrinin ayaklarına "kapanıp sec 
de etmesinin ne demek olduğunu bile 
soramadı. Aliyoşa, b:tiyordu ki eğer 

bir fayda görseydi, Stareç bu hadise. 
nin sebebini kendiliğinden anlatırd.ı 

Sustuğuna göre de söylememek lazım 
geliyor demekti. Fakat, yerlere kadar 
kapanan bu selamlayış çocuğu şaşırt • 
mıştr. o, bu harekette esrarlı bir ma
na seziyordu. Esrarengiz.. Belki de 
korkunç bir gey. Bahçeye çıkınca, iç:i 
sıkıldı. Stareçin yakın ölümünden hah 
sedişini hatırlamıştı. O, her ne demiş. 

sc olmuştu. istikbali hiç şafllaz: bir su 
rette okurdu. Bu feci haberler de mut
laka yakında gerekleşecekti. J\liyoşa, 

ona körü körüne inanırdı. Onsuz ne 

nın 
Nev York sergisi , seyahatleri 
açıhş töreni ve Türk gününe 
yetişilece:< şekilde hazırlanmıştır 

Gurup ve münferit seyahate ilk kay· ı 
dolunacaklar en iyi kamara ve odalar

ian İ!tifade edebileceklerdir. 

tafsilat için : 1 Hatta -- tialDtasaray, ita-· Perapalas karşısı -..... . ........... 

yapacaktı? .. Nereye gidecekti?. Ona 
ağlamaması ve manastırdan ayrılması 
emrediliycrdu. Aliyoşa, çoktanberi bu 
kadar müşkül bir vaziyette kalmamış. 
tı. Koruyu çabucak geçerek bahçedeki 
çiçekleri seyre daldı. Bu yol beş yüz 
adımlık yerdi. Bu zamanlarda orada 
hiç kimse bulunmaz. Fakat daha ilk de. 
nemeçte "Kakitin,, e rastladı. ilahiyat
çı, birini bekliyor gibiydi. 

Aliyoşa, ona yaklaşınca: 

- Beni mi bekliyordun? 

Diye sordu. Rakitin gülümsiyerelc: 
- Evet, dedi; biliyorum, ki baıpa. 

pazın dairesine gidiyorsun. Orada bu. 
giin ziyafet var. Çcktanberi böyle şa
tafatlı bir &ofra kurulmamı§tır. Ben, 
çağırılmad ğım için orada bulunmıya. 
cağım. Sen git hizmet et! Ama dur a
zıcık sana b:r şey soracağım. Şu ruya 
ne demektir? 

- Hangi ruya? 

- Canım, kar.deşin Dimitrinin önün 
de yerlere kapanmadan bahsetmek is.. 
tiyorum. Nasıl da alnını döşemeye 

çarptı 1 

- Zosima babadan mı bahsediyor. 
sun? 

- Evet! 

- Alnını çarptı! Ne e'lc' 

- Ah hoş gor ağzımda 
miycrek bo le d tM R 
yen bu hah:ı 

- Bilmiyorum, Mişal 

- Bu meseleyi ıana izah etmiyecc.. 
ğ:ni zaten biliyordum. Ama, ıqılacak 
bir şey .de yok. Bütün evliya geçinen· 
lerin bu türlü hezeyanları olur. Fakat 
adamcağız, çok yerinde bir hareket 

yaptı. Mesele halka yayılınca tefsiriıs 

bini bir paraya. gidecek ... Bana kalına, 
Stareç bu hadisede bir cinayet koku.al 
sezdiği için böyl;: yaptı. O pe'k zeki bir 
ihtiyardır. 

- Cinayet mi? .. Nasıl cinayet?. 

- Bu cinayet, .Jenin ailende urdea-
lerinle zengin baban arasında olacak,. 
işte Zosima baba, bu yüzden alnım ye. 
re çarptı. Hadise olunca, herkea b" 
vakayı hatırlayacak: .. Herif evliya i• 
miş, bizim gözümüzü açmaya çalrıU, 
kan döküleceği~i evvelden bildirdi, U. 
tili tanıtı, ama biz mankafalar anlama· 
dık !,. diyecekler. Stareçin §Öbreti, bit 
kat daha parlayacak. Ermişlerin hepsi 
böyle yaparlar. Meyhaneleri takdis e. 

derler ve mabetleri taşlarlar. Senin Sü 
reçin de böyle işte. Uslu bir zavalb1' 
sopa, bir katilin önünde de secde ..• 

- Hangi cinayet?.. Hangi 'katil-· 
Kuzum sen bozdun mu yoksa? Ne de

anlayamadım. 

Aliyoşa. olduğu yerde mıhlanmıt ci• 
b. kaldı Rakitin de durdu. --
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Tarlleııııden Ralkıın Ulrlıtıt ıçaı •>el>< 
otu kurut dO~Olür. Poata blrlığlue llll'· 

lllina ,.erlere ayda yetmiş br~eı kuru• 
&ammed ili r. 

A hone kıydını bildiren mektup •ı 
telcrar Dcretlnl, ehuııe parasının po~ı~ 
"918 banlll ile )ull ıırıa Ü<"relırıl ldıır~ 

lı:endl Qıerlne alıı. 
'l'Orlttuınln tıeı pnıto nıul.t:tndt. 

l<.t:HUN'a obotıe va:ılır. 

Adru de,Aiıştlrme 0<"retl 25 lrnru41uı 

iLAN OCHETJ.l~HI 1 
Ticaret llftnlarının santim - satırı 

IOndan itıbıırcn ıll\n sa)falarındn 40, il.' 
ıayralurda 50 kuruş; ılördurıcü sn) fa
da 1, ikincı ve Qçuncfiılc 2, bırıncldc 
4, başlık yanı kesıncl'e S liradır. 

BO) uk, çok dcv:ırıılı, klişı·lı, renklı 

llAn \·erenlere a)rı a) rı ııulırnırler ya. 
Jlılır. Re5ınl llAnl:ırm sanlını - satırı 30 
kuruştur. 

Ticari mahl11tlte olmıuarı kurük 
il6nlar 

Bir defa 30, 1 ki defa!ı 50, üç defası 
&5, dört defası 75 \'C on defa l 100 ku
ruştur. t't &) tık il6Q verenlerin bir de
fası bcda,·adır. Uort satırı se~en llôn
ların Cazla utırları bl'f kuru~ı:ın hesuıı 
edllır. 

Hl:mtt kuponu otllrenltre ki1rük 

lldn tari/11l 11ü:de 25 indirilir. 
KURUN hem doğrud:ın do~ruya ken

di idare yerinde, hem Ankarıı cadde"iln
de Vakıt Yurdu altında KEMAl.EUDlN 
IREN llAn bürosu eJıyle lldn kabul eder. 

(Büronun telefonu: 20335) 

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK YAPURI AR 

ı-KURUN 3 BIRINCIKANUN 19Jı 

ı 

ünıversite ve mekteplerde dün Namık 
Kemalin hatırası anıldı 

Vatanperver şairin hayatı anlatıldı, şiirlerindE!l 
parçalar okundu 

iş Bankası ıkramiyesj 
cekildı 

Karabük çelik 1 Banka yem~ yılda daha geniş 
fabrika lan bir ikramiye planı tatbi~ edecek 

- . .. J A.:ıkara, Hususi) -
işletmege Aıt Muzakerelere TUrkiyc Jş Bankası- . 

Başlandı nın kumbaralı \ç 

KarabUk demir ve çelik fabrikalan· kumbara.sız küçük 

B C11]1 .Ali ı\' iha t 

Vatanperver &air Namık Kemalin ö.. 
lümünü.""t dün sO inci yıldönUmüydü. 

Bu miinasebetle bütün okullarda, Güzel 
Sanatler Akademisinde, Üniversitede 
toplantılar yapılmış, §&irin hayatı, e. 
serleri hakkında konferanslar verilmiş 
ve muhtelif şiirleri okunmuştur: 

Okullarda 

Okullardaki Namık Kemal törenine 
sabah saat 9 da. başlanmıştır. Her öğ
ret.men kendi dersinde bu mevzua te· 
mas etmiş ve tale'be:ıin seviyesile mil. 
tenasip konferanslar vermişlerdir. 

nın inşaatı bitmek Uzere olduğundan i§ earl hesaplar ara • 
letmeğe miltealllk müzakerelere AnkL sında tertip eylediği 

ne. vatan kasideJini okumuştur. 

Universitedel.."i tören 

Üniversite talebesinin hazırladığı 
ihtifale saat 14 te başlanmıştır. Top. 
lantıda BUyUk Ölünib gelini, Ali Ekre. 
min refikası ve kızı, Cniversite Rek -
törU, Profesör, öğretmenler ve talebe 
hazır bulunmu§tur. 

rad~ ba§lanmı.~ır. . ikramiye planmm 
Müzakere Sümerbankla fabr1kalın:ı birincikinun ke.,.idc. 

inşasını taahhüt etmif olan lngiliı ıi banka u~umi 
Brassert ~irketi mümessilleri arumda 
cereyan etmektedir. 

Bundan bir müddet evvel bu maksat. BAY ALI 

merkezinde ve ncter 
huzurunda yapılmış 
tır. 

Namık Kemalin hatırasını tazizen 
. bir dakika susulduktan sonra gençlik 
hep bir ağızdan tstiklll marşım söyle· 
miı ve ilk sözü edebiyat fakültesi pro. 
fesör:lerinden Ali Nihat almıştır. Ali 
Nihat sözlerine şöyle başlamıştır: 
"- 50 yıl evvel Namık Kemal bu. 

gUn hayata gözleri:ıi kapadı.Türk genç 
lerinin Türk vatanperverlerinin, ona 
karşı olan en tabii ve en insant sevgi
lerini izhar etmeğe hazır bulundukla
rını hepimiz biliriz. Lakin, bu sefer 
Türkiye cumhuriyeti maarüi bu va.zL 
feyi yurdun her tarafına teşmil etti. 
Bu çok ulvi bir hadisedir. Be:ı bu hl. 
diseyi HA.midin dilile ifadeye çalışac~ 
ğım. O zaman yukardan afiağıya yapı
lan bo hitabın en güzeli cumhuriyet 
devrinde aşağıdan yukarı yapılan hi. 
tapla oldu.,, 

la gelip .Ankaraya giden lngiliı direk
törlerinden Mıvlı \'t" Xolkuloldan bat· 
ka, dün de mezktir eirkete menıup mtL 
dilrlerden Kuli:ıski eehrimize gelerek 
Ankaraya gitmltti~. 

-- 0--

Ayakkabtlara konula-
cak etiket meselesi 
Dün Odada Bir Toplantı 

Yapıldı 
Dün öğleden 10nra Ticaret ve Sana

yi odaamda bOtün 1Junduracılana iftl. 
rakile mühim bir toplantı yapılmqtır. 

Bu toplantıda pazarltknz satış ka:ıu. 
nunun tayin ettiği şerait dıiftsinde. bU 
tUn ayakkabılara evsafını bildiren eti
ketler konulması ÜU!rinde göril§{ilmfiı. 
bu husust& kunduracıların mUtaleala· 

Ali Nihat bundan sonra Ustadm ha. rı sorulmuştur. 
yatııu ve muhtelif eiirlcrini okumuş ve Oda, bu husustaki tetkikatma devam 
sözlerine §Öyle nihayet vermiştir: edecek, önümüY.de'ld hafta baetna ka. 
"-Namık Kemale karşı duyulan bü dar bir rapor hıarhyarat tktmat Ve. 

yilk &likayı o:ıun içtimat samim;:;eti klletine gönderecektir. 
ve beraber getirdiği feragatile ifade e- _ n _ 

de:~~i~lİ Nihattan sonra kürsilye hu- Şile kazasında trahom 
kuk fakUltesi doçentlerinden Ziyaettin •. • 
Fahri gelmig ve Kemalin ideolojik ba. Goz Doktorlan Hareket Ettı 

Bu keşide ile 1938 ikramiye pli.ıu
nm tatbikatı tamamlanmış olduğun • 
dan mtleaeeee 1939 yılı için daba geniş 
bir plAn tatbikine hazırlanmıştır. Yeni 
pllnın hususiyeti tamamı tevzi edıle. 
oek olan ikramiye yekü:ıunun otuz iki 
bin linLya yükseltilmiş olması 'e kura
ların yılda dört defa çekilmesi yerine 
bet defada oekHmesidir, 1939 yılı kura. 
lanndan biri Türkiye İş Bankasmın on 
beşinci yıldönümüne tesadüf eden 26 
ajut.oı tarihl::ıde çekilecektir. Ancak 
ıne&k6r günde banka umumi merkez ve 
tubeleri kapalı bulunacağından keşide 
bir gi1n evvel, yani 25 ağustosta yapı. 
lacaktır. 1939 yılının diğer kural:ın, 
ıubat. mayı,, eylfıl ve ikinciteşrin ay
lannm bqrnda çekilecektir. 

BugUnkU keşidede kazana:ı talilihle. 
rin isfmlerinf, hesap numaralarını ve 
bulundukları eehirlcri sıra ile bildiri. 
yarum: 

Bi" lira 1oazc11ıan: 
Atiye 69671 (İstanbul). 

Be§ yiU lira ka;,ıınmı: 
Oaman cğlu Sabit 4643 (Ankara ı 
la yüz elli.fer lira kazmıanlar: 

~<t'lsen) -18 B:ırtına), (Sus - 9 Mud:ın-
'1f hya), (Mııraknz -13.30 Mu an)a)a) (An

laJ.ra - 20 Bandırm:ı)n), (Barlın - 15 
A)'vaJıAa) kalkacaktır. ) 

Gelenbevi orta okulu da öğleden son 
ra saat 14 de okulun konferans sa.lo. 
nunda bir toplantı yapml§tır. Toplan
tıda. okulun, öğretmenlerinden Ali Ali, 
bllyük üstat hakkında çok c.:ıteresan 

bir konferans ve~tir. 
Güzel Sanatler Akademisinde 

Güzel Sanatler Akademisinde top· 
lantıya saat 14te başlanmış, toplantıyı 
Güzel Sanatler Akademisi mUdilr mu. 
avini Refık Dinç &ÇDlJf, bundan _... 
okulun, edebiyat öğretmeni Ahmet Ham 
di Ta.."lpmar, hayatını anlatmJ§, Ah. 
met Muhip ve Nevi:ı ''Vatan., piyesin. 
den bazı parçalar okumuşlardır. 

kımdan ehemmiyetini tebarüz ettirmig. MUlhakat kualarından Şile kazasın. 
tir: da son defa yapılan tetkikler netice • 

Bundan sonra srruile bptan Fethi, sinde burada trahom hutahğınm bat
edebiyattan Mehmet Kaplan ''Vatan,, gösterdiği ve buna ait kuvvetli tllphe
kasidesini. edebiyattan Baya.:ı Fikret Jer peyda Qlduğu görülerek hemen tah 
(HIW). (Bir muhacir krzmm lstfmda- klkat fcruma karar verllmif. icap e. 
dı) edebiyattan İbrahim (Muhammes), de:ı g5z doktorlan bu ite memur edil. 
tıptan Orhan (Vaveyla), edebiyattan mişlerdir. 

Ali Akkan 3383 (Mersın). Re>ınzi 
27118 (Ankara), Emine 19369 (ltmır) 
Hilsniye 21620 İstanbul, Nizım 7460 ı~ 
tanbul, Hilmi Peker 3514 Kayseri. 

Yaz lira 7oa.zoncut1ar: 

r 

) 

c;ı.:ı.ECEK VAPURLAR 

'(Antaha --10 Barlından), (l\farakaz -
ll.15 Mudanyodan), (1\forakaz - Ş'd.,9 
18.15 Mudan)adan), (Kon)a - 11.30 M r
~nden) gelecektir. 

Dünkü Hava 
Yeıilköy Meteoroloji 1 la ~onıından ah-.n maUlmatn göre h:ıY:ı )urııa Egede ka-

Yine Akademi talebesinden Dürda-

~ı ve yağışlı, Trakyn, l\ocnelı bôigeleriy. Abdulvah·ıı tevkı·f olund 1 !!. Orta AnadoJunun g:ırp tıır:ıflarındn mc'- U 
"1 Yaltışh, diı\er yerlerde çok bulutlu set- • • 
llış; rüzgarlar doğu ,.c ccmılıı şarki Ann- Katıl Suçunu Kabul Etmıyor 
iloJuda sakin kalmış, Trak)·nd:ı garptan, 
btta AnadoJuda şarki istikametten hııfif, Dört ay kadar evvel 18 yaşında si
~nubt AnadoJud:ı şimalden, diğer h?Is_e- mitçi Yusufun ırzı:ıa geçtikten sonra 
-.rde cenuptan ve Orta kun·ettc csmıştır. k d' • 

1 
b k b ak 

"'- . . . ·en ısın asına sopa vur.ma ve ıç 
..,., «lenzınde fırtına şeklinde esmıştır. sa lamak suretile öldUren Abdülvahit 

l>fln lstanbulda ha\ a tok bulutlu geçmiş, P . .. . •. . 
!'bıAr şarktan saniyede 3-5 metre hııı:lıı evvelkı gun Ferikoy cıva.rmda yakalan 
'8ını,, saat 14 de hnvn ıaz~iki iGO.O mıli- mrştı. 

Sabiha (Li.zımsa) manzumelerini oku- Muayeneyi yapacak olan doktorlar, 
mU§lardır. Şiirlerden sonra toplantıya evvelki gün Şileye gitmişlerdir. 
son verilmiştir. Okullarda ve muhtelif kua ve k6y-

Takas komisyonu 
lerde yapılacak tiddetli taramalarla va 
ziyet kati surette tesbit edileeektir. 

Gözlerinden rahatsız olduğu anlqı-
Şehrimiz Takas tetkik komisyonu lan çocuklar açılacak göz kliniklerln.. 

diln öğleden sonra Türkofis İstanbul de müphade altında bulundurulacak. 
tardır. 

direktörlUğUnde ofis müdürü B. Ce. 

mal Ziyanın başkanlığında toplanmıı. 
vaki bazı eikiyetleri ve takas muame
lelerini tetkik etmiştir. 

Fındık Satııları 

Ankarada Nikoiçi 29586. 
lstanbulda Kemal 5i065. f smt\il 

~1725, Halit 32493. Nilüfer 71145, 
Zehra 36429. 

lzmirde: Mehmet 11891. Mehmet 
15567. 

Diğer şubelerde: Ahmet 766 Adarm. 
an. Salih Mehmet 1090 Ayvalı';. Nu. 
rettin 1112 Bergama, Lütfi 1195 Edrc 
mit. Nedime Yağcı 505 İnebolu, Sü 
leyman 195 İsparta, Halil 1094 Nazilli, 
Hatice llfO Uşak Sedat Balmumcular 
660 Yeniaehir. 

Ellişer lira kaza:lanlar: 

'-etre fdl. Sühunet en yüksek güneşte ~4.9, 
~de 17.8 Ye en düşük 9.1 santigrat koy- Katil dün, adliyeye eevkedilmlş, dlSr.ı .. -------------.1 

Teeriniaaninln son hıftuı içerisinde 
Anadolu:ıun muhtelif mmtakalarmdan 
gönderilen iç cevizlerden 1 "127 kilo aa
tılml§Ur. 

Aynca kabuklu cevizlerden de 12 
bin 9685 kilo aatılmı~tr. Şehrimizde 
65 ton kabuklu cevi~. 50 ton iç ceviz 
stoku mevcuttur. 

Ali 22417 Ankara, Pakize 20476 An 
kara, t1111ail 65496 sltanbul, Tahsin599 
OakUdar. Mehmet 81H Kadıköy. MU. 
kerrem 76083 lstanbul, Yani 30~~ 

Utanbul. Halife 72131 lstanbul, Kir . 
kor 82M4 lstanbul. Hiisevin 55643 ls
tanbul. Eteni 73'?45 lı:tanbul. Rober 
77159 latanbul, Sekibe 12437 İzmir. Na 
ili 17l01 İzmir. Hilmi 989 ..AdPna. Dün. 
du 2585 Bursa. Kerim~:ı ~!'\5 Erzurum, 
Klmil Soyun 474 Mil~s. 1'hıı:tsa.!R 112..ı 
Ordu. Havriye 682 Örlemis. Melını0t 
1819 Trabzon, M. K. Tümer 4 iS Zon. 
guldak. 

~diJmlıtir. 1 

Oda idare heyeti 
l>ib sabah saat 11 de Oda idare he

)eU toplanmıetır. Bu toplantıda ida. • 
~ bir haf talık i§leri tetkik edilmi§. 
tir. ... 

8 Kilo ipekli Kaçırmak 
İsteyen Kaçakçı 

~ l>Un Haydarpaşa. istasyo:ıuna gelen 
oros ekspresi yolcularından Halim a. 

tinıda birinin vaziyetinden §Üphelenen 
~rük muhafaza te§kilatı memurları, 
'44LIUnin eşyalarını ve üzerini aramak 
fatentigter, Hallın bavulu ile kaçmak te
tebbwıUnde bulunmuş, fakat derhal ya
ltalanmııtır. Bavulda yapılan arama so. 
lıll:Jda 8 kilo muhtelif renkte kaçak i. tkli kumaş bulunmuş. hakkında zabıt 

tula.rak adliyeye teslim edilmiştir. 
lf'tlimin büyük mikyasta kaçakçılık ya 
~ bir şebekeye mensup olduğu tah
~n olunmaktadır. 

---o--

Bir kamyon devrildi 

düncü sorgu hakimliğine verilmiıtir. 
MUd<reiumumilikte alman ifadeainde 

:A.bdillvahit demiştir ki: 

- Ben Yusufu iki defa gördüm. O 
akşam beraberdik, içtik, sonra benim 
Fatihte Kırkçe§rne mahallesinde yat. 
bğmı ahıra gittik. Yusuf sarhO§ olduk 
ta:ı sonra ceketimi çalmak istedi. Gör
düm, ıtiştik, sonra. düştil, ama, öldü
ğtinden haberim yok. 

Katil sorgudan sonra tevkif edilmiş. 
tir. 

--.uo-

Totonya Klübünde Kitap 
Sergİıİ 

Şehrimizdeki Alman başkonsolos. 

luğu Yüksekkaldınmdaki (Totonya) 
klübünde bir kitap sergisi huırlaml§
tır. Sergi, yarınki pazar giinU, saat 17 
de hususi surette açılacak ve eonra 
herkes tarafından görülebilecektir. 

İran Heyeti 
Ata.türkün cenaze töre:ıinde Şehin. 

3ahı temsilen gelmiş olan İran heyeti, 
dUn meml<!ketlerlne dönmüşlerdir. 

Sayın heyet merasimle uğurlanmı3 -
tır. 

ŞiKAYETLER: 

Garip Bir Memnuiytt 

KadıköyUnden Fikret imzasile al
dıfmnz bir mektupta şöyle deniyor: 

"/atanbu? tramooylamıda garip 
bir ya..!ak 'Var. Trcımvay b~ olduğu 
ookit ön sahanlıkta durcımaz.mnz. 

V4hnan: 

- Burada memur ve pasolular du. 
rabilir. 

Diye Ni meneder. 
Kalabalık o'ldu.ğv. vakit bu mem. 

,..te hig riayet edilmez ,,e halk 
dcıima wtmanı kımıldatamıyooak 

halde 80Tar. Ya burada her zama11. 
yalnız pa..tolu ve memur durabilmeli, 
yahut yalnız ktılabalık olduğu uakte 
inhiaar et tiril memeli. Geçen güıı 
Beşikt~tan gelen bir tramvayda 1'u 
yflzden polise ak8edcn bir hdd.S.,e ol
du. ~nç bir kadın hava a.lm4k ihti
yacik ön sahanlıkta dwrma1• 18temif. 
ti. Menettiler. Kadın tSrar edin~ de 
if poliae CJkaetti. 

Hamburga 219920 kilo. Vivanaya 20 
bin kilo kabuklu ceviz ile Hamburıta 
23190 kllo tç ceviz ihraç t'dilmiştir. Pi· 
ya1alanm1zda 61517 ki1o le; fmdık 775 
kabuklu fmdık satılmıl'lttr. Yirmi be§or lira kazananlar: 

lç fmdıklar 71 - 73.ve kabuklu fm. Bedia 12113 Ankara. Mehmet 304!'l2 
dıklar 33 kunı~tan verilmf,tir. Piya. Ankara, Nimet 32712 Ankara. , ·efise 
samrzda 70 ton ıç ve 35 ton kabuklu fm 20297 İzmir, Emine 4 717 İzmir, Şerife 
dık stoku vardır. Alm&.:Jyava 31550 
kilo iç fındık ihrar olunmu•t -aN •JJUDJ 988tl ~['8ZllJ'l 'J!W2J 6L TS't 

-:. ., ur. jat 4836 hmir, Hayrive 7207 Adana. 
Yabancı Okul Fatma 5430 Bursa, Rifat 3909 Konya. 
Öğretmenleri Meliha Ahmet 2195 Samsun. Mukaddes 

Ali 577 Mersin. 
Ecnebi ve ekalliyet okullannm yeni -------------

yıl bütçe itleri etra.f mda "6rllpnek ü-
zere dün kültilr direktörlüğünde okul 
direktörlerinden müteşekkil bir ko . 
misvon toplanmı~tır. 

Toplantıda okulun masraf ve gelir iı 
leri tesblt edildikten 10nra bu yıl kr. 
dem zammı ~recek öiretmenler icln 
bUtcede imkaJ nisbetinde yer ayni • 
mıflır. 

Yabancı Dillerle Y azılmıı 
Kitaplar Hakkında 

Tevkifhanede Dövüşenler 
Dizdariyede bir evi soyarken kendi. 

sini yakalamak istiyen polis Hattan 
Buriyi öldüren Ni.zım. arkadaşı Sa. 
Um ve yine katilden mevkuf İhsan. A
ziz tevkifınede kavga e<rerek biribirle. 
rlni yaralamıglardır. 

~ 38os numaralı Ördckçilcr kamyonu 
tb gece Çapadan geçcrl en arka tc. 
~leklerden biri ansızın fırlamış, kam. 
İ~ ,,;devrilmiştir. Şoför Hamdi hafü, 
'"li'llC:le bulunan Hamal lshak ağır su
~alanmı~, hastaneye kaldırıl -

Kadıköy tramvaylarında ııatma.. 
nın ymi ctemir parmaklıklarla aynl
mı.,tır. Onun için hiç bir mWu:ı~-

Baro inzibat Meclisi ya meydan 7oalmanw.ktadır. Yabancı dillerle yazılmıı ecnebi ve 
Ba • 1 ekalliyet okullannda okutulan kitap • 

Evvelce itiraf eden suçlular dün mu. 
hakeme olu:Jduklan birinci sulh ceza 
mahkemesinde inkar etmişler, ııka 
yaptıklarını ve bu arada yerde kırık bu 
lunan camlardan y&ralındıklannı söy
lemloJerdir. Dinlenen ıahitler de kav
ga olmadıft yolunda ifade ~rmi3}er. 
cUr. 

Baro inzibat meclisi kanunu:ıun em.. n stanbul tramvaylannda da larm tetkik edilerek bunlarda pedago-
rcttiği işleri yapmak ilzere içtimaları- ayni şekilde bir tadilat yapıl8ın, me. ji baknnmdan gö:iileeek noksanlarm 
na de···am ctmektedı"r mur da, '1ıaık ta rhatlam•-• 0 1·,r .• , 

• • "Y .,. 

1 
dUzeltilmesine çalışılacaktır. DUn Er. 

Dün de bu hususta bazı kararlar a- -------------• meni ve Rum okullarma ait kitaplar 
lm.mı§tll". l6lden ~. 

Hlkim Re,it, gelmiyen §ahitleri de 
dbılmıep lUzum s6nnilf, muhakemeyı 
.... bir sUae lllrüımlb:r. 
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Suriye Meclisinde ingiltereye -cihadı 
n1ukaddes ilanı istendi 

650,000 Yahudi Ameri-
ka ya gitmek istiyor! 

Berut, 
0

2 (A.A.) - Suriye meclisin-1 
de bazı mebuslar 1ngiltereye şiddetle 
hücum etmişler ve ingilterenin Filis • 
tinde aldığı tedbirler üzerine bu mem 
lckcte karşı cihadı mukaddes ilam ıi
çin bir Pan • Arap kongresinin toplan
masını istemişlerdir. 

Londra, 2 (A.A.) - Palestine Post 
gazetesinin neşrettiği istatistiklere gö. 
re bu senenin l Temmuzdan 31 1l'kteş
rinine kadar Filistinde 1089 Arap, 219 
Yahudi, 42 İngiliz ve muhtelif millet. 
lere mensup 9 kişi ölmüştür. Yarala • 

nan Arapların miktarı 504 tür. 
Berlin, 2 (A.A.) - National Zci. 

tung gazetesi, Amerikanın Yahudilik 
lehindeki bütün teşebbüslerin hareket 
noktasını teşkil etmesine rağmen şim
diye kadar Avrupadan kaçan Yahudile 
den ancak 10.000 kit:.iyi kabul ettiğine :r .. ._ 

işaret etmektedir. 
650.000 Alman Yahudisi aylardanbe 

ri tercihen gitmek istedikleri Amerika. 
dan kendilerine müsaade verilmesini 
beklemektedirler. 

Italya 936 deniz 
anlaşmasına girdi 

Protokol dün Londrada Grandi ile lngiliz 
Hariciye Nazır muavini arasında imzalandı 
Londra, 2 (A.A.) - İtalyanın Lon. ( deniz anlaşmaları bulunan diğer Avnı .. 

ora büyük elçisi Kont Grandi ile !ngi- pa devletlerine de bildirmiştir. 
liz Hariciye müsteşarı Scott, İtalyanın İngiltere hükumeti, Kont Grandiye, 
1936 Londra deniz anlaşmasına iltiha. her hangi bir Avrupa devleti 40 bin 
kını tazammun eden protokolu bugün tonu tecavüz etmezse lngilterenin de 
Hariciye nezaretinde imzalamışlardır. kırk bin tonu tecavüz eden kruvazör 

İngiliz hükumeti, keyfiyetten, anlaş- yaptrrmıyacağı hakkında da bir temi-
manın diğer akitleri olan Amerika Bir. nat mektubu vermiştir. Malum olduğu 
lcşik devletleriyle Fransayı resmen ha üzere Londra anlaşması kruvazörlerin 
berdar etmiştir. Hükumet, meseleyi, azami haddini kırk beş bin ton olarak 
aynı zamanda, İngiltere ile aralarında tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Alman Hariciye Nazırı 
Sah günü Pariste Fransız - Alman 

deklarasyonunu imzahyacak 
Beriln, 2 (A.A.) - D. N. B. bildiri

yor: 
Fransız hük6metinin daveti üzerine, 

'.Almanya Hariciye Nazırı von Ribcn. 
trop, bu pazartesi akşamı Parise gide. 
cek ve orada B. Bonnet ile birlikte 
Fransız • Alman münasebetleri hak. 
kında müşterek bir deklarasyonu imza
lıyacaktır. 

.. Paris, 2 (A.A.) - Hariciye Neza.. 
reti, Almanya Nazırının Farisi ziyare .. 
ti hakkında tanzim edilen esas progra
mı tosbit eylemiştir. 

B. Von Ribentrop, Salı sabahı Pari
ııe muvasalat edecektir. öğle ilEeri, baş. 
v~kalette şerefine bir ziyafet verilecek
tir. Fransız • Alman müşterek dekla
rasyonu, Salı günü öğleden ısonra im
zalanacaktır. 

İmzayı müteakip, ıaat 18.30 da polL 
tik müzakerelerde bulunulacaktır. Saat 

19 da Fransız ve Alman devlet adam
ları birlikte olarak Fransız ve Alman 
matbuat mümesillerini kabul edecekler 

ve pek muhtemel olarak kendilerine 
m!işterek deklarasyonun metnini tebli~ 
cyliyece'lderdir. 

Akşam saat 20,30 da B. Bonnet, von 
Ribcntrop şerefine Hariciye Nezaretin. 
de büyük bir ziyafet verecektir. Çar
şamba .sabahı serbesttir. Ogün öğle Ü

zeri Fransız - Alman komitesi bir zi. 
yafet verecektir. Çarşamba akşamı da 
Almanya elçiliğinde bir ziyafet vardır. 

B. von Ribbentrop, Perşembe sabahı 
Almanyaya hareket edecektir. 

lngilterenin Almanyaya karşı ticaret 
harbinden korkusu yoktur 

Londra, 2 (A.A.) - Mebus Harold-f şit bir mücadeleye girişecek olursak 
un Avam kamarasına. bir takrir vere. öyle z.annediyorum ki, zafer bizde ka
rek hükumetten harici ticaret saha • lacaktır. Hükumet, lngiltereye karşı 
ı;ında daha. faal bir hattı hareket it- aleyhte hareket eden memleketlerin 
tihazmı istemesi üzerine, ticaret par- cıvatalarını sıkıştırmakta tereddüt et. 
'lftmento müsteşarı Hudson, hükumet miyecektir. 
namına. cevap vererek, Almanyanın lngiliz Deni::: aşırı Ticaret Nazı. 
merkezi ve cenubu §arki A\TUpası:ıda. nnm makalesi 
ki bütün piyasaları maliyet fiyatların Londra. 2 (A.A.) - İngiltere deniz 
dan daha a§ağı bir fiyatla. mal sürmek aşırı Ticaret Nazırı Hudson dün A
suretile istila etmis olduğunu kaydet - vam kamarası:ıda Alman rekabeti hak 
ıniş ve demiştir ki: kında. yaptığı beyanatı tavzihen bu-
Alınanyanm prcnsipi şudur: Polon- gün Daily Telegraph gazetesinde neş..I 

yaya ve Tuna havzasının diğer yiye- rettiği bir makalede diyor ki: 
cek ve iptidai mndde müstahsillerine Ingiliz endüstrisi Almanyanm yal. 
dünya piyasasın.dan daha üstün bir pa. nız cenubu aarki Avrupasmda değil, 
ra vererek mal almak ve bu::a mukn. fakat bütün dünya piyasalan Uzerin,. 
bil onları diğer memleketlerden da.ha deki ticaret usullerine kar~ı müessir 
ucuz bir fiyatla Almnnyadan mamul eş bir tarzda mü<'adele edecek surette te:ı. 
ya satın almağa mecbur etmek. Biz, sik edilmelidir. 
bu usule müracaat etmek istemiyoruz. Bütün İngiliz sanayiiniİı iştirak ede-
Ii'akat bu çeşit rekabete karşı durma- ceği müşterek bir mücadele sandığİ ku., 
yız. Bunun için de yegane çare, Al • ırulmahdır.lngilterenin Almanyaya karşı 
mnnya: "Bu çeşit rekabete bir niha. bir tirnret harbi yapmaktan da korku. 
yet vermedığiniz takdirde size karşı su yoktur. 
ayni usulü tatbik edeceğiz,, diyebilecek Hudson bu mesele hakkında Başve
surette endüstrimizi teşkilatlandırmak kit Çamberlayn ile tamamile ayni fi
ttr. kirde bulunduğunu da kaydetmekte • 

Büyük Britanya mali bakımdan kt • dir. 
yas kabul etmez derecede Almanyada:ı Daily Telegraph bu beyanata ilAve. 
kuvvetlidir. Binarnalcvlı biz de bu ce- ten :vıı1..dıifr bir kommanterde Hudııo-

Reisicumhurumuza 
Devlet Reislerinden gelen 

telgraflar 
Ankara, 2 (A.A.) -1nönUnUn Cum. 

hurreisliğine intihabı dolayısile devlet 
reislerinden şu telgraflar gelmiştir: 

Yunan Veli.ah tiııin telgrafı: 
Cumhuriyetin en yliksek ma.ka.mma 

isadı dolayısile ekselansınıza en hara. 
retli tebriklerimi hakiki bir memnuni
yetle arzeder ve dost ve müttefik asil 
Türk milletinin teali ve refahı için ek· 
selansınızı uzun seneler muhafaza bu. 
yurmasını C~abı Haktan niyaz eyle. 
rim. 

Kral NaWi Pol 

Lehi$tan Re~mhunınıın telgrafı: 
Türk milletinin ekselansmı.zr cumhu

riyetin en yüksek makamına davet et· 
tiği bu anda çok samimi tebriklerimi 
ve asil Türk milletinin saadeti hakkın. 
da bütUn Polonya milleti ile birlikte 
yaptığımız hararetli temen.:ıilerimizi 
kendilerine bildirmeği bir vazife te. 
likki ederim. 

Mo!cicki 

SPOR ............................... ~ 
Galatanaray ve Beşiktaşla karşılaşmak üzere 

Uypeşt Macar klübü 
Senebaşında şehrimize geliyor 

Orta Avrupanın en iyi futbolcuları- l 
na malik bulunan Macaristanm birinci 
sınıf profesyönel teşekkülleri arasında 
baş klüplerdcn biri olan Uypeşt yakın. 
da 1stanbula gelerek dört müsabaka 
yapacaktır. 

Bir iki sene evvel; memleketimize 
gelmiş ve muvaffakiyetli maçlar yap. 
mış olan ttypeşt klübünü bu defa se
nebaşı günlerinde Taksim stadında gö 
recekııiniz. 

Bu kuvvetli misafir takımın şehri

mizde vereceği müsabakaların progra
mı henüz kati olarak tesbit edilmemek. 
le beraber ilk oyunun 31 Kanunuevvel 
Cumartesi günü gayri f ederelerin en 

zengin takımı olan Pera ile, ikinci snU. 
sabakamn l Kanunusani Pazar günG 
Galatasaray takımımızla, üçüncü maçııı 
6 Kanunusani Cumartesi günü gayt! 
federe şampiyonu Şişli klübiyle, dör, 
düncü ve sonuncu karşılaşmanın da 
Kanunusani Pazar günü de Beşiktaş1' 
yapılması kuvvetle muhtemeldir. 

Güneş klübünün futbol şubesini laı• 
vetmesi üzerine - yukarıdaki tarihler' 
de - Güneş ile lik maçları olan ve btı
yüzden bugünlerde serbest bulunan u• 
latasarayla Beşiktaş klüplerinin kuvve 
1i bir Macar takımı ile yapacaktan bil 
karşılaşmalar şehrimizin futbol mera~ 
lıları için ciıdden enteresandır. / - --.-. .. 

değiştirenler Romanya Kralından gelen telgraf: KIOp 
Ekselansınızın Cumhurreisi olarak Güneşli V ehap Ankaraya gidecek 

Kir koşusu 
intihabı mlinasebetiıe kendilerine ar - I z m .

1 
rt. ı· B . 

zetmekte olduğum samimi tebriklerin as rl 
kabulünü rica ederim. 

CaroZ 

IS'Veç Kralının telgrafı: 

Türkiye Reisicumhurluğu sa.19.hlyet
lerbf deruhte ettiğiniz bu anda samı. 
mi tebriklerimi ve sahsi saadetlerile 
Türkiycnin refahı hakkındaki dilekle. 
rimi arzeylerim. , 

Suriye Reisicumhurunun telgrafı~ 
Ekselansınızın Türkiye cumhuriyeti

nin en yUksek makamına intihaplan 
şanlı bir maziyi ve vatanınız uğrunda 
parlak bir faaliyeti teyit eylemektedir. 
En hararetli tebriklerimi arzetmekle, 
şahsi saadetleri ve iki memleketimiz a
rası:ıdaki samimf dostluk münasebetle. 
rinin ahenkll inkişafı hususunda Su. 
riyenin temennilerini de ifade ediyo • 
rum. 

Haşem Atta,,i 

Kalininden gelen telgraf: 

Cumhurreisliğine intihabmız dola
yısile en samimi tebriklerimi:ı ve şah. 
si saadetlerile dost Türk milletinin re. 
fahi hususundaki en iyi dileklerimin 
kabulünü rica ederim. 

Feyizli faaliyetinizin iki memleketi
miz arasındaki ananevi dostluğun mü
temadi tarsin ve inkişafına daha ziya. 
de hizmet edeceğine katiyycn ka:ıiim. 

Romen 

nazınnın 

Kaliııdn 

hariciye 
beyan ah 

".Transilvanyayı Hiç Bir 
Zaman Macarlara 
Vermiyeceğiz,, 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Mail ga.. 
zetesi, Vard Price'nin Romanya Hari. 
ciye Nazırı ile ekalliyetler meselesine 
dair yaptığı lıir mülakatı neşretmekt~
dir. 

Romanya Hariciye Nazırı ezcümle 
demiştir ki: 

'' Macar • Romen hududunu değiş. 
tirmeğe imkan yoktur. Ancak iki mem. 
leket arasındaki münascbat, her iki ta
rafta Macar ve Romen ekalliyetlerinin 
mübadelesi suretile iyileştirilebilir. Ro. 
manya Macaristanla iyi münasbetlerde 
bulunmak ister. Transilvanyadaki Ma. 
car ekalliyeti büyük §ehirlerde toplan. 
mıştır. Ve bUtün bu şehirler köylerde 
oturan kalabalık bir Romen kütlesi ta
rafından çevrilmi§ bulunuyor. Bniaen. 
aleyh Macarların hudut tadilatım istih. 
daf eden taleplerinin isafına imkan yok 
tur. Macarlar hudut boyunca ufak bir 
kısım arazinin geri verilmesini değil bü 
tün Transilvanyarun iadesini istiyorlar. 
Hiç bir Romen devlet adamı buna ya. 
naşamaz.,, 

nun ileri sürdüğü tedbirlerin belki de 
yakın bir zamanda tatbikine zaruret hô. 
sıl olacağını ehemmiyetle kaydetmek
tedir. 

Fenerbahçeyc intisap ediyor 

Bir çok şubelerile beraber futbol 
branşını lağveden Güneş klübünUn fut. 
bolcularından Vahabın Fenere girece
ği rivayet edilmekte idi. Bu güzide 
merkez muhacim, vazifesinin Aı:ıkara
ya. nakli dolayısile hükumet merkezi
mize giderek orada bir klübe girecek. 
tir. 

*** 
lzmlri:ı. yetiştirdiği en kıymetli muhn. 

cimlerden Basri, bundan üç, dört ay 
kadar evvel lzmirdeki klübünden 
ayrılarak !stanbula gelmiş ve Galata
saray klübüne girmişti. San kırmızılı
lar arasında yalnız bir tek maçta bu. 
luna:ı Basri birdenbire Ankaraya gi. 
derek Gençlerbirliğine intisap etti. 
HattA bu mevsim üstündeki lik maçla
rında oynadı ve son günlerde Gençler 
birliğinden istifa ederek tekrar şehri
mize döndü. Yeniden Galatasaray klü 
bUne yazıldı. 
Bugü:ı öğrendiğimire göre de son Uç 

ay içinde üç klüp değiştiren Basri şim. 
di de tekrar Galatasaraydan çıkmıştır. 
Bu defa da Fenerbahçcliler aı·asına ka 
rışacağı söylenmektedir. 
Diğer taraf tan Beşiktaşm eski ele. 

manlarından Nuri Ankara Demirspor 
klübüne girmiştir. Güneş klübü futbol
culanndan Kamura:ı da Ankaraya ha· 
reket etmiştir. Kamuran Ankara Gala. 
tasaray klübüne girecektir. 
Topkapı klübünün müdafii Hakkı da 

klübünden istifa etmiştir. 

Bölgeler birinciliği 
18 KAnunusanide başlayacak 

Geçen sene başlayan ve bu sene 26 
kanunuevvel 938 tarihinde yapılacağı 
evvelce bildirilenı mıntakalar birliği fut 
bol müsabakaları beden terbiyesi u. 
mum müdürlüğünce geri bırakılmıştır. 
Grup merkezi ola:ı Samsun, Kocaeli ve 
Adana<la bu seneki mıntaka birinciliği 
futbol mnçlarma 18 kfınunusanide baş
lanacaktır. 

Yarınki maçlar 
1 - Nişantaşı Spor - Barutgücü 

A takımları saat 15 te. 
2 - Nişantaşı Spor - Barutgücü B 

takımları saat 13 te. 
3 - Doğanspor - Barutgücü Genç 

takımları 10 da. 
4- Nişantaşı Spor- Barutgücü Vo 

leybol müsabakası saat 15 te. 
5 - Nişantaşı Spor - Barutgücü 

basketbol müsabakası saat 13.30 da. 
6 - Doğanspor - Barutgücü ping

pong müsabakası saat 9.30 da. 

Hokey 
Almanlar Fransızları yendi 

l"ransa ve Almanya milli hokey t -
kımları arasında Pariste )apılan müsa 
bakayı Alınanlar ikiye karşı üç sayı 
ile kazanmışlardır. 

Bu suretle, Alma:ılar imdi)<' kadar 
Fransızlarla y ptıkl n on müsabaka
nın hepsini de- kn:u rmt" olmnkta.d rlnr. 

Beyoğlu Halkevinin hazırladığı 
müsabaka 

25 kanunuevvelde yapılacak 
Geçen sene old':ığu gibi bu sene ,cf! 

Beyoğlu halkevi tarafından mütcaddil 
atletizm müsabakaları tertip edilec~ 

tir. ~ 
Bunların birincisi 25 kanunue\ 

pazar sabahı 3000 ve 5000 metrelik :ıJl 
kavemet koşularıdır. 

3 
On sekiz yaşını tamamlamış amat 

sporcuların iştirak edeceği bu m · . 
bakaya - her sene olduğu gibi - Şi 
li tramvay deposu önünden başlanacs. 
ve mezarlığın arasından geçip ırütJ'l 
yettcpesinc çıkan koşucular abideyi S' 

da bırakarak eski tuğla harmanı 

mevkiine doğru yollanacaklardır 
buradan dönüp ayni yolu takip edert 
tramvay deposunun önünde yarışı 
ti receklerdir. 

Klüpler, mektepler ve hususi teı:;e 
küller dörder kişilik takımlarla yarı, 
gireceklerdir. 

Pazar günü yapılacak 

Futbol maçları 
Milli matem dolayısile bir aydır 2 

pılmıya1ı futbol Zik maçlarına pazar 
nünden itibaren devam edileoeğini ~ 
vclki gün ya...-mıştılc. 

Federe kWplerin lik maçlamuı T 
sim stculumı gayrifcdcre1er arasmdak 
'birincfük miisabakaları '1apılacakt• 
Şehrimizin dört stadındaki bıı lıaftG 
nm karşılaşmaları ~nlardır: 

TAKSIM STADINDA 
Şi§li - Kurtuluş B takımları saat~ 
Galata.spor - Arnavutlcöy A takı 

lan saat 9. Hakem: Nuri Bosut (!fi 
maçı). 

Şi§li - füırtuluş A. takımlan ~ 
10.45. Hakem Adnan A1cın (Lilc -nıaçt 

J(amgiimrillc - Anadolulıisar A t 
1.'rnıları saat 13,5. Hakem Adnan A1.1 

Galatasaray - Jstanbul.spor A t 
7cımları, saat 14.45. Hakem, Necdet 
:::en. 

.~EREF STADI ' 
Beşiktaş - FcnC1'bahçc B talmnıarı 

saat 11. Hakem Şazi Tezcan. 
Anallolu - FcnCT?Jılmaz A ta1.ını1'1' 

rı saat 13. Hakem Şazi Tezcan. 
Beşiktaş - Fcncrba1ıçc A. talcım16' 

rı saat 1 ~.4s. Halrem Ahmet Adt1 
Göğdiin. 

FENERBAHÇE STADI 
Hilal - Vefa A takımları saat :J' 

llal;cm Tarı1c ôzcrcııgin. 
Süleynuıniııc - Topl:apı A takırrı11 

n saat 14·45. lJakcm Halit Galip 'tf 
gii.. 

SÜLEMANIYE STADI 
G<ılotaqcnrlcr - Davıdpaşa B tak"'~ 

Zarı sa.at 9 da. 
BC?Jlcrbcyi - Davutpa~a A ta7.'1ffl' 

1arı saat 11 <le. 
Altmordu - Galata9cnçlcr A fa].1ffl' 

Zarı saat 13 de. 
E1fiip - Orta7>öy A ta1mnlan sJ 

14.4D. 

Almanya - Holanda maçı 
yapılmıyacak 

Almanya ile Holanda arasında. :ı. 
kanunuevvel pazar günü Rotterdatı1t11 
yapılma ı mukarrer olan futbol rn 
oyu:ı esnasında çıkması muhtemel ll 
discler yilzUndcn menedilmiştir. 

1 
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~Elllrl Ti\":\ TROSt: ------------------------------
1 ı>pebıışı Dtaıu kı~ruı 1 

10 nirincik;inunrlnn ı . . ,ili•••·---------------------?l ıibııreıı Yinılsorun Şen 

ırnrıınınrı. / _ .• ·upanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
tstlkliıl cnılılc~intle , 

Komc<lı kısıııı n ~~.:mınız ! Ya vrub.rını~ın r.ıİ2es:ni abur cuhur!a 

~ 

KREM PERTEV 
Mı'.ıııtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkıı alan ve 

yUksek sosiyeteye mensup aileler tarafından katt tesir ve faydalan kemalı 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalm~ Krem Pertevdır. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en ~ive en tanmmı~ markadır. \'e. 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimye\; tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizın yetmi, yaşına kadar mu
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarifat dairesinde kutlamnıı. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerinı 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhataza 
e·Jiniz. 

KREM PERTEV bir gfizellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekleriık· 
leri İ$tifadeyi temin edeceklerini beyanda mOttetiktirler. Krem Pertev yerine 

ı;ızlere \'ennek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal reddedıniz. 

-

'2 Oirincikıioıındıın i- 1 . doldurmayınız ! Tabii saf, lezzetli 1 
ıiharen: (Dama çık. 

nıış bir güzel ... ) 

ITJ1 \~ TfYATHOSt' 
llalk S;ın';ılk;irı !'\n~it, 

Okın·ucu SC'ıııiha ve 
hüyuk r:ığlırt kazorınn 

\lcn'r 'aryclc h<'rcı ı 
PE:\IBE KJZ 

Operet 3 perde. 

Tal.simde !Ru ı;ece) 

EHTl'r.!ffL SU>I 
TEK 1 fy \TROSU 
( KAK!\'J\!,'.Ut ) 

\'od,·il 3 perde 
'ı'.\7..,\:-\: .H. l'F.S W/ 1 

Tel: 40099 

ı~tnnlıııl ,\~lı'ıu l'ciinC'iı llukrık Mcıhkt
me,,i11clerı: 

~felihn !nrarından kocası. :'.\işnrılaşındn 
rlc·ktrikli ekmek fırını ynnınıl:ı 4 No. da 
inekçi ,·c siitı;ıi Cemıılin (•\'İtı<le mukim 
ikc>n yeni ikanıelF:iılıı hclır~iı ol:ın Znhit ··~ 
alc~hine mahkemenin 93S/i38 snyılı dos- ~ 
yn~ıyle nçılnn lıoşanmn davno;ının tnhkikatı / ~ 
sırasında M. ıılevh Zahide ilüncn daveti. ~ 
ye tcbli~ edildiği halde muayyen günde 
gelmemesi h:ıscbiyle hakkında itirnz edi
lrn gıynp kararının dahi ilôncn trhliiUne 
knrnr verilerek tahkikat 15-12-938 per-• YRIYEDEN şembe günü saat 10 a inlik edilmiş olclu-

R E 1 H A l1undon mumnlleyh Zahidin nıeıkfır giin 8 
Ye saatte mahkcnıccle hazır hulunmnsı ,.e. 
ya bir '\'ekil ı::öndcrmesi, nk:<i tnkrlir<le sı-

• vahın<l:ı t:ıhkiknla <lcnıııı nhınnrnk hlr da- Buna çocuklar bayılıyor, çok iştahh ve severek büyUrler. Bu saf özlü u..ıla 
·m vitamini bol, grdasr çok \'e kalorisi yüksektir. Bütün çocuk doktorla 
·ı bu:-ıa ~ahadet eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak birincili· Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 5 Birirıci

kinun 938 Pazartesi sabahından itibaren tatbik edile· 
cektir. 

--
Zayi 

ği kazanmıştrrr. Bu kadar yüksek evsafa. malik tabii gıda ancak 
HASAN ÖZLO UNI.1ARIDIR. l 

ha ıııuh:ıkrnıcYe nlınırıay:ıe:ığı tclılı~ yeri
ne gl'çnwk iit.r.rc il;in ohınur. f''. P. 2854 l 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Sen Bcnuva li5~inden almı, ~duAum 
... ra, 1liknamcmi zayi elli. Yenisini nlacıı~ım- ı Pirinç,, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Pata· 1 

Türk 
BüVüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

don eskisinin hGkm!i yoktur. T 1 B } B d Ç d Ö tes, Mısır, ürü, eze ya; a em; av ar zii Ekrem Uuqun. 

Unlarını Cocuklarınıza Y erlir1n1z. 
·~ ..................................... 11 ....... . 

tkinc.i kcıide: 11 / Birlncikanun / 938 dedir. 

e Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
e Bundan baıka: ı~.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

G 

t E 

t6' 
(JC 

ıe 10.000) liralık iki a.det mükafat vardır. 
Yeııi tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 

piyangonun mcs'ud ve hahtıyarları arasına girmiı oturaunuı. 

'fek nlk Okulu Sotınalma 
Komisyonu Uaşkanh~ından • • 

Cinsi Mi'kdan Tahmin Fi Tutarı Uk teminat Eksiltme 

Lira K' Lira K, Saati 

turnaı kahve rengi 440 m. 420 1848.00 

~ lacivert 265 •• 640 1696.00 

•• Siyah 390 •• 650 2535.00 

•• Gri 92 .. 560 423.20 
,, Kumlu siyah 82 ,, 380 311.60 

6813.80 511.04 . H 

l>on 489 55 268.95 
Gömlek 326 175 570.SO 
t:ı'anila 326 60 195.60 
Çorap 978 25 244.50 
1'4endil 978 11 107.58 
liavtu yüz için 326 100 326.00 
liavlu ayak için 326 30 97.80 
Bornoz 64 475 304.00 
~ijama 326 450 1467.00 

~ 

3581.93 268.65 14,30 

lakarpin 197 sıs 103•.25 77.57 15.00 

Teknik okulu ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarllc tutan ve ilk te· 
rninatları yanlı malzemeden çamaşırlar ile 'kurnaıtar kapalı zarf, iakarpinin 
ise açık eksiltmesi 8.12.938 tarihine rastlayan perşembe günü GümUşsu· 
yunda Y. Mühendis nıekteLi muhasebesinde toplanacak olan komisyonda 
:Yukarda yanlarında yazılı saatler ·de ~art.namesine göre yapılacaktır. İs
teklilerin 24!>0 snyılr kanunla şart name tarifatJ dairesinde tanzim edecek. 
len teklif mektuplarım eksiltmeden 1 saat evelinc kad&.r komisyon başka:r_ 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. Şartnameyi. numuneleri görmek ve 
ilk teminat yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda 
bulunan okulumuza ve eksiltme günU de Gümütsuyundaki komisyonumu· 
za gelmeleri. Posta gecikmeleri kabul edilmez. (8597} 

Kiralık Depo 
jı:ı Dr Necaeddrn Atasagun Osküdarda vapur iskelesine yrı.kln ve a. 

raba vapuru ve yanında 350 metre murab. 
bat 3 knUı kAıdr betonarme rıhtım ve is
kelesi de beraber n fabrika için müsait
tir. Milrncant: hıanbul Baltkpornrı 53 No. 
Ju bavynrcı dükkanı •• 

rfı' Sabahlan 8,30 a kadar ve ak~am. 
lan 17,20 de T.!leli Tayyare Apr. 

l
ı nci daire No. 17. Okuyucuları. 
lllızdan para almaz. Te1: 23953 

"'t 

Dr. Hafız Cemal 
miltehauıu. latanbul 
No. 104, Tel: 22398 

(;öz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 

I - ldaremizin Paşabahc;e fabrikasz için §artnamesi mucibince satı:ı alı· 
nacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli iskele vinci kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

n - Muhammen bedeli sü İstanbul 13000 lira ve muvakkat teminatı 9i~ 
liradır. 

m - Eksiltme 17-1-939 tarihi ne rasthyan salı günU saat ıs de lfa· 
bata.şta levazım ve mUbayaat şu besin deki almı komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her g\L"'l sözU geçen §Ubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yen firmaların mufassal fenni tckliflE'. 

rile beraber kataloklarım kaldırma indirme ve fren tertibatını açık olara~{ 

gösteren resimlerini kata!oklarmı birinci sınıf bir firma olduklartnr gösterir 
evrakı ihale tarihinden en az 7 gü:l evveline kadar inhisarlar umum mildürlU. 
ğü mUsklrat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerini kabulUnU mutazam
mın vesika almaları Jazımdlr. Aksi takdirde eksiltmeye 1~tirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak ''esi kası ve yilzdc 7 ,S güvenme parası mnkbuıu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek ola:l kapalı zarfların ekııiltme gilnü en 
geç saat 14 e kadar yukarda adı ge~n alım komisyonu başkanlığına mekbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (8810) 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 

Beheri Tutarı teminatı • Saati 
Kr. Sn. Li. Kr. Li. Kr. 

Toz tütUn çuvalı 2000 A. 26,75 535.- 40.12 15.30 
3/8 200 mim boy. yuvarlak 
Başlı cıvata 4000 A. . 
318120 mim boy. yuvarlak 8000 A. 60 Ki. 440- 33.- 16.-
3/8 Demir pul 12000 A. . 

I - 2000 adet ince şeyler konabiJe n Standart, Mrmal 'sık örgülü toz tütün 
çu\·a.Jr ile Ciba.li Bakımevine yapılacak platformlar.a lüzumu ola..-ı ebat ve 
miktarı yukarda ynzılı yuvarlak başh cıvata ve demir pul 1-12-938 tarihin. 
de ihale edilemediğinden yeniden a}T ı ayn pazarlık usullle eksiltmeye kon. 
muştur. 

n - Muho.mmen bedelile muvakkat teminatları hizala.tında gösterilmiş
tir. 

m - Pazarlık 19-12-938 tarihin e tasUıyan pazartesi gUnü hizalarında 
yazıh saatlerde Kabataşt.a levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacağrnda:ı isteklilerin yüzde 7,5 güvenme paralnrilc birlikte adı gc· 
çen komisyona gelmeleri ilfuı olunur. (8811) 

~•E""tc~r.aaa: .. ezzmı~=ne~511W&llll!~•m .. !lllJ!ll;µçrllll'l!l!GiGW9a!r.sSA~•--·'---~--- ·•~N~ı.z•aazmııııeıcaı .. ~•~·-..,...• .. 

DENiZBANK 
Kupon bedelatı tevztatına dair 

Mefsuh İltan bul Rıhtım, Dok ve Antrepo §İrkcti tahvilitirun ı 938 
ıenesi ikinci taksit kupon bcdclltx 1 • 12 - 938 tarihinden itibaııen btan
but 1ubcmizce tediye olunacağından tahvilat sahiplerinin (65) No. lu 
kupon1arile birlikte gi}clcrimizc müracaatları. 
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_ELEFU.NKEN 
Şimdiye kadar muhtelif marka 

bir çok radyo dinlediniz. 

BugDn d~: 

TELEFUN'KEN 

939 modellerlnt dlnliyerek 
kat'i kararınızı verebllirslnlz 

Beş kıt'ada 70 den fazla meml~kette 

TEl .. EFUN~l>N 
. 

Radyolarının 
Büyük bir rağbet ve itimad göt mesi 

sizin için en kuvvetli teminatbr. 

TUrklye Vekili : Ankara Satış Yeri: 

lleUron lor~ ~nonim ~irtett [ ıe"r1fen llrt Hnonim ~ir,eti 
Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 Anafartafar Caddesi No: 10 

Telgraf: Elektron - İstanbul Telgraf: Elektrofen - Ankara 
Telefon: 41460 ( Telefon: 1287 

- l 

Anadolunun -bütün milTim şehirler.ff;tlfe 
bayilerimiz vardır . 

Güzellik ve sıhhat için ilk şaft 
kullanmaktır 

BADYOLIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştlrır 

~•un-=-•-·-·=::::. ... ._.--:::::::-.::==---====---. 
li RADYOL!N dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
H yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan-

l_™==:a!::~.:a mani olur, ağız kokusunu keser. al 

.................................................... ~ ... 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEFALiN ahnız 
,,RİP • NEZLE • HAŞ ve UİŞ ve bütüo ağrıları 

derhal ~eçirir. 

1939 YILBAŞI 
ava Kurumu Büyük piyangos~ 

~lYıyddık DlkramDye~ı 

500.000 Lirad ı r 
Ayrıca : 203.000, 150.000, 103.000, 10.000, 60.ooo. 50 .ooo, 30.000, 20.000, 1s.r/J ~ 
l iralık ikramiyelerle (400.i)OJ ve 100.00 0) l iralık ik i adet mükafat vardır •• 

l. 
J 

Keşid3 yılbaşı gecesi yapılacaktı r. 

Biletler (2 5), (5) ve (10) liralıktır. 

Vnkit kaybetmeden he ıncn biletin izi alınız. 

Sahibi· ASIM US N ..... ;~,.,t Müdürü Refık A. Sevengil 



lHikave ( 
··- ----·--···-· ________ ... : 

Lici vert Gözler 
C ANIM; 

Sana bu kadar candan 
hitap eden kadın, aylarca tahaın 
mül edilmez ıstıraplarla, işken. 

celerle inledikten sonra ve ha.. 
ı yatla ala.kasını kesmeğe pek az 
bir zaman kalaığını anladıktan 

sonra bu acıklı gönül lıikaycsini 
yazmaya karar verdi... 
, Seni ne zaman tanıdım... ve 
nasıl sevdim ... 

Hatırlıyor musun?. Bundan al 
:tı ay evvel meh~abın en parlak 
bir gecesinde aşıklar yolunda el
lerinde kitar ve mandolinler, du

. daklarında kahkahalar sa.çan ne.. 
şeli bir kafilenin içinde sana te. 
sadüf etmiştik. Her zaman sen. 
den alaka ile bahseden Belkis 
ıHanımefendi sizin kafileye yak
laştığımız zaman seni görür gör
mez: 

- Semra .• Yabancı değiller

miş, sana bahsettiğim Mithat Ha
luk da bunların içinde. Gel bu fır_ 
.atı kaçırmayalım seni ona tanıta
yım da, onunla bol bol edebiyat 
münakaşası edersin dedi. 
ı Senin gibi hayatını bütün kitap. 
lara hasretmiş yüksek bir roman. 
.cı: ile tanışmağı nekadar isteyor
JJum .. Sebebini anlayamadığım bir 
heyecanla o genç kafilenin içinde 
aana yaklaştık. 

Sen ilk önce Belkis Hanım efen. 
~iyi görerek hürmetle onun elini 
•ıktın .. Ben biraz arkada kalını~ 
lım .. Belkıs Hanımafendi beni, sa.. 
:na göstererek: 

- Çok sevdiğim kızım Semrayı 
size tanıtayım dedi.. 

işte, Haluk biz seninle böyle sa. 
Ge fakat samimi bir seremoni ile 
ünışmıştık.. 

Ayın kenarlarına renkli ipekler
le i~lenmi§ bulutlar tülden bir ha
yal gibi titrediği bu esrarlı gecede 
~tar ve mandolinden ziyade seni 
~inlemek ruhuma nekadar zevk 
ver1yordu ... 

· Biz üçümüz o kafileden biraz 
uzak gidiyorduk. Belki bir hayli 

müddet yörüdük ve sen hiç yorul. 
madan seninde tatlı bir nağme ile 
enson yazdığın romanından bahse 
Giyordun.. İlk defa sana hitap 
ettim: 

- Romanınızı üç defa okudum 
:9e her defasında kanrlmaz bir he-
7ecan ve zevk buldum. ÜslUbunu
.Un hayranıyım. Bilhassa buluşla
:ırmız fevkala<le dedim .. Durdun, 
iözlerini gözlerime dikerek hiç 
İeY söylemeden bir iki dakika bak 
tın .. 

Mehtabın nurlarile yıkadığı bu 
yerde yüzün efsanevi birışıkla par 
lıyordu. Rengini tayin edemedi. 
ğim gözlerinde insanın başıru dön 
dürecek bir sihir vardı.. Ve ·ben 
ruhuma kadar nüfuz eden bu ba
kışlardan gözlerimi ~urtarmak L 
çin başımı önüme eğdim .. 

Tesadüfler birbirini takip etti. 
Ve her tesadüfte beni bir parça 
daha sana sürükleyüp götüren bu 
Lacivert gözler nihayet bütün ira
demi, bütün azmimi ·kırdı; Ve 
ben o dakikadan itibaren aşk deni. 
len o büyük hissin esiri oldum.. 
Dünyada en çok sevdiğim şeyle
rin yerine senin varlığın hakim 
oldu .. 

* * * 
Bu gece senin evli olduğunu 

öğrendim. bu haber hayatımı uçu. 
rumlara sürükleyen bir felaket 
oldu .. Belki saatlerce yaralı bir 
kuş gibi çırpındım, ağladım, inle
dim. Öyle elim bir vaziyette idim, 
ki yürüyecek yolu tayin edemiye
cek kadar seni sevmiştim .. Of ya. 
rabbi, başkasına ait olan bir kalbi 
sevmek ve onun tarafından 

hiç bir emel, hiç bir arzu bekleme
den bütün bir hayat bahasına ü
mitsiz bir aşka sevmek ne acı bir 
şeymiş ... 
Aşkımın ve talihimin önüne çı. 

,. 

Yazan: Seviaı Taylan 

kan bu maniayı ortadan kaldır. 
mak için kendimde bil ~en nekadar 
kuvvet hissediyorum. Fakat neye 
yarar; sen, sana olan eışkımın bu 
derin bağlılığını bilemiyeceksin 
ki .. Eğer sen de beni sevmiş ve 

biz bugün aşkımızdan aldığımız 

kuvvetle ve kudretle her maniayı 
ortadan kaldırır, yokeder ve dün.. 
yanın en mesut çifti olurduk ... 

Allahnn bu ne kabuslu ve za
lim bir gece.. içimde boralar ya
ratan azg;ın bir denizin çırpıntıla
rını duyuyorum. Hiç bir ışık, hiç 
bir ümit felaketimi unutturamiyor 
Bütüı{ varlığımla sevdiğim ve 
gençliğimi feda ettiğim o Laci
vert gözlerinin rengi, parlaklığı 
aynı olan Lacivert gökte bu ak. 
şam bahtnn ve gençliğim gibi sim 
siyah bir perdeye bürünmüş ... 

* • * • 
GeRe bir akşamdı. Güneşin en 

hazin ayrıldığı bir akşamdı. Seni 
karınla gördüm .. Kalbim duracak 
mış gibi çarptı. Saatlerce, dakika. 
larca gözlerim gittiğiniz yolda 
kanı, canı çekilmiş bir insana 
döndüm. Hiç bir şey düşünemL 
yor, için için boğula boğula ağlı
yordum. 

Bu susmayan hıç!tmklarla sa
baha kadar ateşler içinde yanan 

başımı balkonun soğuk demirleri. 
ne dayadım inledim ..• 

* • • 
Çok hastayım. Bu zavallı haya,. 

trmın sönüp gitmesine pek az bir 
zaman kaldığını bissediŞörutD.. 

• ~ 1: 

ömrümün bitmesine hiç üzülme-
yorum, yalnız bu son günlerimde 
seni kana kana görseydim.. t§it.. .... 
tim hastalığıma çok üzülmüşsün 
ve derin. bir alaka ile nasıl old~
ğumu sormuşsun. 

Seni bir az olsun benimle meş
ğul görmek, iztiraplar içu;de go
çen ömrümü bilsen şu dakikada 
neka.dar mesut etti. 

Niçin sana şimdiye kadar bu 
hissimden bahsetmedim? bu te
miz -sevgiyi benim ağztmdan 

işittiğin gün bu aşkıma lakayt .... 
kalacak kadar nankör ve kalp-
siz miydin? .. 

Senin evli olduğunu 
ğim -çok zavallı bir 
duyduğum ıstırap ile 

öğrendi

gecemde 
yazdığım 

o isyankar cümleleri aşkıma ba
ğışla ... Ben bu acı haberi öğren
dikten sonra senden hiç bir ümit 
bekliyemezdim ve beklemek te 
iste?lezdim. Çünkü mesut bir ııa. 
dırun kalbini parçalayacak, sade. 
tini yıkacak kadar kalpsiz ve vic
dansız değilim .. Sana olan sevğiin 
o kadar mukaddes ki hiç;ıf r: 
maddi hissin tesirinde kalmadan .Jt-• 
seni ilahi bir aşkla sevdim .. Neden 
sana kalbimin hararetini, aş~=n 
isyanını bile hissettirmedim? kaç 

kere kalbimi yakan bu ateşi sana 
anlatmak için yandım. Du.daklan
mın ucuna kadar gelip dilimle söy 
!emekten aciz kaldığım bütün aş.. 

kımı, sana ait hatıralarımı artık 
yaşamaktan ümit kestiğim gün
de sana itiraf ediyorum .. 

Ruhum senden başka bir şey 
duymadı, senin aşkından başka 

hiç bir şey hissetmedi. Ben s~ni 
oka.dar sevdim ki .. Ve sen hiç bil-

meyerek okadar benim oldun ki .. 
Nihayet senğen ebediyen ayrılma
maya karar verdim. Seni kıskana
rak, seni çtldırasiye severek ölüyo 
rum. Ve hiç bir gün benim c1ma
yan ve olamayacak olan o çok sev 

diğim gözlerini hiç olmazsa top
raklarda çürüyecek gözlerimin 
içinde hapsederek ebel.i bir uyku.. 
ya dalacağım ... 

Sevim Taylan 

KURUN 
3 Birinci Kanun 

938 ıarihli sayımıza 
ilave olarak 
verilmiştir. 

PARASIZDIR 

' 



Dereden tepeden : 

Bir gittiğim yere, bir 
daha niçin gitmem ? 

O 
AlM.A ayni yerde tıraı olmam; 
ayni loatracıaa ayalci..;abımı bo

eratmam: ayni kahvede oturmam. hele 
ıborç takmak mttburiyetindc olmadık
~ - ayni dükkandan alıJ veriı etmek 
aali adetim değildır. 

.Bir zamanlar, bilhassa pek genç ve 
50Cuk zamanlarımda, ben de belli batb 
bir düWnın •'muhterem miifterileri,, 
arasında sayılmak isterdim. Meseli he
nüz kafamızı üçiıncü .makine ile tını 
edip saç ayırmazk~ haftada l>ir defa 
ıittiğim bc:berimizin: 

- Buyunın küçük bey 1 Diyerek saz. 
~ n~ boncuklardan yapılı kapıyı 11-
ilır pkır .açtıktan .onra, benim haldam. 
la. oradaki mUfterilcre: '" - YalSıım 
!'>iludur. Pek zekidir- Kerrat cehdi. 
\llİ su &ibi biliyor. Tcrbiyci 'bedaaiyc, 
llluaııD, Hi1snühatta birincidir .• ,, diye 
malnmat wrmcai ve beni o c1ükklnm 
efradından tcln:ki edifi h0f\llD8 ,gidcr
'ai. 

Ayni suretle Siirtli çipil boyaanm 
G, küçücük ayakkabıınm futWclan 
yenmif burnunu boyayla örttüreccp 
4'iye babire 5ünred dolaıtmrkcn: 

· - Naaılaııı o&lum? •• Boban eyu mil 
&İbi iğri büirlı sualler 11<>nıp bile ı.o,. 
ılandığım bir iltifattı. 

Xahftele oturmak, hcaih isimac tıİr' 
ha1ret bündeydi. Bakbl .iJe ollD ml
ınasebttim ite, :kendim için Jimoa pe
ri, d İfİ kSiıdı ye eT .için bq D...,.._ 
l'Jı Jlmba fİJesİ. buJrur YC pqıaİr ~ 
ıun ibaret idi ki, birinciaini hazan bir· 
ıaz fazla Tttdiği için: i.kincilcrindaı ar 
'tan parayı da ·Çok ,cJcf a annem .ımayıp 
bana brraktığı için, tJa klrlann yahus 

Yazan: .Hikmet Münir 

o bakkaldan geleceğini vehmederclc ay 
ai dükkana alıflıuıtım. 

• • •• 
Vakti ,ki büyüdüm. Eskı berberimin 

bapma bir neri beli keaildi.ğini hisaet
tmı. Ensemde biraz saç büyüdüiünü 
ıörse, muhakkak .surette bir ifa.rette 
bulunur; "kırkılma zamaru gdmİ§ bey. 
.efendi •.• Buyurmaz mısınız?,. :'ibi so
fuk nükteler savururdu. 

Yahut, ••cebinde parası yok 'aliba.. 
ıelcmiyor,, nevinden nezalcetsizce bir 
Jıuküm verdiğini gösteren bir gözle acı 
acı yüzüme bakardı. 

Bu :sebepten her zamanki berberin)i
nn diı1tklnı önünden reçemu oldum. 
10lur ya... Gerçekten cebimde param 
bulunn:uyabilirdi. Bu adam beni, Jüzum 
cörôüğü pmanlarda ·tıraı etmeğe ne. 
·den ·mahkam ediyordu acaba!? .. İhti
mal kendi parası olmadıiı için... 

Çipil boyacıyla da ayni vaziyetlere 
ı46Jüyordum. DüWnmm önünden her 
cestikçe mubakak bir temenna sakar, 
eonra ayaklarımı, kendi basamağına 

tahrik etmc'k istiyonnyt ıti, fı:ç.uiyle 
tak tık! ••• ,, prilltüJer çlbran'& yılııık 

:rWflk cU1cali. 
Vaktim ·dar olur; :c&ılüm isteme; 

·•un, - tepesinden tdkadayifi cıl>i 
·tek tek 951ar bavalaDan yallı ·karası.. 

• eeyretwk arzu etmem... Htnisa 
IJill türlil ~p bafgCS.tttmittir; o da
lldb ayakbplanmı: 'bo)ıatmü ifimc 
:ceımu. .. Ukin anlatabiliran anlat! •• 
Bir Yllitler en ·apğı üç cünde ,bir ayü 
bbılanm boyatmafı itiyat eblipc-ı, 
iN defa Cla bu itiyada boyun eğerek mu 
laakka onun ·ta1nınyasma ayağını koya. 

• - . -cak ve ayakkabının tozunu aldırmak su 
retiyle olsun - hatr için - birkaç ku 
.ruş harcayaca:bın ... Ne zoruma! .. 

Bu yüzden hem berber.imi, ·hem Lo
cum bırakarak vefasız bir müşteri olup 
·çık tun. 

Daima ayni kahveye devam rtmcnin 
de bir ba}ka mahzuru ·var ... Tanıdıklar 
seni orada bellediler mi ; kolaylıkla ge· 
lip debcllcş olabiliyorlar. Tanımadık
lar ise her gün seni orada bulmaları yiı 
zündcn, mevcudiyetini artık o kahve • 
nin eşyası arasında gö~crek gelip geç
!ikçc alaka ile seyrediyor ve sokakta 
karşılaşsalar, ayaklanmt§ bir .sandalye
ye nııtgelmiş gibi hayretle 'bakıyorlar. 

• • • 
En iyisi, her yere bir defa citmck, ya· 

hut uzun zaman sonra ayni yere: ''Bir 
seyahatten dönüyorum,, mazeretiyle 
tekrar uğrayarak yeni :ınüıterilere gös 
terilen itibardan pay çıkarmaktır. 

Şimdi öyle.. Ben her defasında baş.. 
ka Lir berbere uçımı katiriyor; başka 
bir boyacıya .aya'lı:akbam boyatıyorum. 

V c sık sik kahve dcğittiriyonmıa. 
Her yeni gittiğim berber 'ff boyacı

lann da.: "Aman ıu müıttriJ:İ yakalaya 
·1ım,, diyerek göstermedikleri iltifat kal 
mıyor ..• ltah•clcr i~ ·•'ıu .acı- alıştı.. 

np bizim kab.ftnin bir tiryakilıi etııck 
karlı ·olacak., pyretiylc narsilanin U
zcrinc menimine göre bir de çiçek ta

layorlar. 
Bakkal dükkinlaruıa gelince, bir bak 

kala de•amlı miiJteri olmap mahzur 
bulamadığım için ·değil, borç takmak 
itiyadmdan vugcçcmediğim içüadir ki, 

o mübarekle~ bir itirazım yoktur. 

, 
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Namık Kemalden bir par1~a 

Amôlimiz, el.karıma .iltbali vatandır, 
Serhadimize kal',e bizim hôki bedendir; 
Kavgada§ahadetle bütün kam alırız biz. 
Kan ile .kılıçtır görünen bayrağımızda, 
Can korluu ,gezmez olHımızda, .dağımız.da, 
Her köıede bir ıir yalar toprağımızda; 
Kavgada ıalaadetle bütün lrôm alınz biz. 

·rop patlasın, .ate§len etrala •açılsın, 
Cennet kcı.pısı cqn veren ihvana aç.ılsın, 

Dünyada .ne bulduk ki ölümden de kaçılan, 
Kavgada ıahc:detle bütün kanı al ıra biz. 

NAMIK KEMAL 

~ -
lııa-Kl'~•·· ·· ,tLAVESl r 

Halkın gözyaşları 
·~ 

ATAMA: 
... 

Pulat bedeninle yaylı bir bütündUn ey Ulu önder! 
Bir çelik levha gibi esnerdi bastığın her yer 
Meksedip lahzacık durmuş olsaydın bir nokta üzre, 
Kayar mihverinden de çökerdi mutlak bu köhne küre. 

• 
Hakikat haykıran sevimli gür sesin uyardı bizi, 
Keskin gözleririle sen aydınlatmıştın yurtta her W. 
lrpdmla erdik biz medeniyetin esas ııüıu:ıa. 
Killttlr ve hars ile ta.nrttm ulusu bUtün acuna. 

Genç demez. ihtiyar demez koklaşırdm her vatandıe't, 
Uğraşırdm gece gUndUz ülkü için canla bqla. 
Bıkmaz. usanmazdın takip etmekten en küçtik iti. 
Tek insan kalmadı kalbine girmemiş devrim ateli. 

Munis ruhunla sen her kalbi kaz.andın çok bahtiy&nllll! 
Sevgine doymadan .seni kaybedenler nasıl dayan.lllL. 
Nuı1 avunalım bu bUyUk kederle ey mu Ata, 
Bırakıp bizi de ne için gözünü yumdun hayata 

NECA'l1 .:ı>mAN 

CNCN'DE •••• 

Ey Kutbu zama.:ı, necmi kemal sen ebedisin! 
Nur, zulmete dcfneylenemez, mevt ten içindir. 
By sılli şebab, daveri al, sen ebedisiD!l 
Hi§i.! Sana ölmiiş denmez. mevt ten itindir. 

Bili o tevu.ula durur naşı bülenıdin 
'Ostilndeki aancak gene ikdam.mı söyler 
Sen, hem kwl .efaerleri. hem kalpleri ye:ıdin 
Bet kıta bugün Ya§ dökerek nammı söyler. 

Kabrin olacak klbei ri!at, medeniyyet 
Dünyadaki her rütbe 8eilin. paye senindir, 
Ey ruhu azis. ağlamayan yok sana elbet! 
Ylibek, iyi her eeydeki pak msyc senlndlr. 

Ey millete "h&k, kuvvet ee:ıindir., diyen lmlaat 
EvlAdı vatan, rUçltı. emin geçti önUnden 
Ey tarihe bin mucize bahşeyliyen iııaant 
Erbabı celil, aerbeRmfn geçti &ıfinden. 

, 

Kadıköy .Jlaltye a'aMa thl.':' W 11ıt11• ' a 

Sönmez 

Kaybolmaz J§lğı Ata giine§in 
Nunı l~mbde yaşıyaMkt.Ir. 

Doğmadı, doğmaz da senin bir eşin 
Sesin ruhumuma pkıyacakt1r. 

Ülken bu gün sensiz öksüz kalllll§& 
Kalplerimiz eenin qkDla dolu. 
Tann kıskanarak seni .almı§I& 

Her tilrlU <>Çettin en doğru yolu. 

On seki& mU,fOD& caıı veren Ata:. 

Gün-eş 

U,nutulmıvacaksın 

Kara acı haber yayıldı her yere, 
Ölilmlinle yese bUründil çay, dere. 

Her ev mat.em içinde, her yuva .Be88iz 
Atam, hiçbir yerde neşe olmaz se:u!iz. 

Gecenin sükiiııetini feryat bozar, 
Seni, milletindir ki, arkandan ağlar. 

Her ,eyi yendin. ölümU yenemedin, 
Bizi kurtardın, kendini kurtaramadın. 

Atam een ölmedi:ı ve ölmiyeoeksin, 
TUrke her r.amaıı yol göstereceksin. 

Tllrkün ~. çok büyük bir yerin var, 
Onun gönlilnde altın. koca tahtın var, 

Atam BeD lla1bi.mbde yaeıyacaksm, 
TBrk durdukça een uııutulmıyacaksm. 

• 

DINÇ•AR 

A TAM 

Atam tabiat zalim ·pengeeile Meli elimlwleın ütı nDia,..&. 
Blt\bı cihanın bqma aulmetle koptu kıyamet. 
Sen Taıırmm bütün dünyaya değerli bir Jnrnıet1 wm, 
Bir llÖıımez ilihi aşkın D1D'U kudreti idin, 

·Sana bakmağa kıyamıya.:ı gijder tabuta c1nr1w, 
K&beyi tavaf eder gibi ·b&tiln ellum llhdine eğildi. 
Sen kavuştun bizleri yaratan Tanrma ne mutlu! 

Rahmeti rahmana ul!l§bn kuUu olsun Atam kuUu 
By dhanm dehası ölmeden kalplerde yqaram. 
Ne tarihte gelmiş ve ne gelecektir 8e:lin Slini ba§aram. 

Atam een öldün diye bUtiln ensa ta.biat bile afladı. 
Senin ruhun lçi.:ı insan değil Behap bile ağladı. 
RUhunun varlığına iman edenler bile sana bel bağladı . 

Ruhunu:ı varlığına iman edenler bile sana bel bağladı. 
Tarihte pnlı Türk milletinin Atam Atam? 
Hqre kadar unutulmazsın Atalarm Atası. 

m B'llR!N YJlJIN8<"4 

milyonlarca Tiirkün idealiein. --
Biz.e gününıUzU gün eden Ata -
Her asrm lrudreili bir llihısn 
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Gözbağcdannın atlafhğı 
tehlikeli dakika.lar 

Şeytan Kadın 
destere ile diri diri 
nasıl parçalandı? 

İşin içinde hile var nu? .. Şüp
hesiz.. ve umumiyetle bu hilede 
bir tehlike de mevcuttur .• Hypno 
tzie edilmiş bir kadının büyük 
bir destere ile ikiye bölündüğü
nü görüyorsunuz .. Gözleriniz bü 
yüyor .. Bu destere şüphesiz 1!1U
azzam bir meşe kütüğünü biİ:kaç 
dakika için.de ikiye bölebilir .. Fa 
kat tecrübeyP. yatmzş olan kadın 
hareketsiz ve büyük bir soğuk:.. 

kanlılıkla vakanın cereyanına 

kendisini kaptırm ştır. 

Siz heyecan ıçıneıe onun ikiye 
bölündüğünü seyrettikten bir da.. 
kika sonra o güler bir yüzle ye. 
rinclen kc:lkar .. 

Bir llluzionbti ziyarete giden 
bir gazeteci beraber bulun.dukla 
rı iki saat içinde muhtelif eşya11 
gösterip yok ctmi1 olduğu ve bir 
s-ok esrarlı sopalar ve. kutularla 
akıllan durduran tecri.ıbeler yap. 
tığını a" 1 ~ · 

İllu7.ıo.·ı .... .:.r caraı ndan kulla
rıılan eşyaları, yani, birçok sopa .. 
lar, kutular, türlü türlü sandık
lar, kılıçlar, hatta muazzam des.· 
tcrelcr ve daha birç;k ölüm ma. 
'Jrıtıelerini satan biiyük 'mağazalar 

mevcuttur •• Burada hayretle rey
ret~igimiz akıllan dı.rr..ıran tec -
rı belerin yapılmasır.ı temin eden 
her çeşit malzeme var.dır. Erbabı 
için çok büyük işlere yarayan bu 
eşya herkes için hiç bir hususi 
mana ifade etmez .. Çünkü bütün 
bu eşyalar hilelidir ve bu hileden 
ancak sanat erbabı anlaf". Mesehi 
boyunları koparan bir kiyotin 

.makinesi icad edenin nezareti al
tında bir işçi tarafından yapılır, 
fakat bu ölüm makinesi illuzionis. 
tin elinde şayanı hayret bir şekil 
de mekanik bir tarzda işler .. Her 
ne kadar her türlü ölüm tehlike. 
sinin önüne geçilecek tertibat alı 
nır ise de hazan da müessif ha<li
ı>elerin önüne geçilemez .. 

Bir moda mecmuasından kestiğimiz bu kıfilık model kareli 
_ . ..,nden yapılmış bir spor elbisedir. 

Mesela bir kere Fransada tur
nede bulunan bir gruptan, ''Şey
tan kadın .. isrnivle anılan zaval-

Jı bir kadın bir akşam bir tecrübe 
neticesinde ölmüştü .• 

"Şeytan kadın,, elleri ve ayak. 

lan dışanda kalmak üzere bir 
sandık içine yatırılmış, elleriyle 

ayaklan da güzelce bağlandıktan 
sonra arkadaşı on iki kılıcı sandı 

ğa saplamağa başlamıştı .. Fakat 
kılıçlardan bir tanesi, - ki bu 

hilesiz ve hafif bir kılıç idi -
k<;ıdınm karnım deşmiş, sesini çı

kan~ bir hareket yapmağa vakit 
kalmadan öldürmüştü.. . 

Bir kere de meşhur Alman il-

luzionisti Selbi Elhamrada meş.. 
hur "Canlı iğne yastığı,, isimli 
tecrübesini yapıyordu .• 

Arkadaşz Madam Kart er, hileli 
bir fotoğraf makinesinir. yardı. 
miyle halka her tarafına hakika.. 
ten kılıçlar sa planmış gibi görü
nüyordu .. Fakat kılıcın biri Ma -
dam Karterin kaba etine saplan.. 
mıştı .. Bereket çabuk anlaşıldı, 

derhal önüne geçildi..' J Ia!k bıİ..r 

şey anlamadı .. 

Daha b:.na benzer nice hadise 
ler cereyan etmiştir ve şiıphesi·• 

hep seyircilerin gözünden kaç -
rnıştır. Mesela: Dik Karter "Süt 

kutusu,, isimli tecrübesinde bo -

ğulmak üzere iken ense5i ve ba

ŞI, süt hissini veren ether ile yan 
mıştı. 

Bir gün de Sen Sebastien'de 
yapılan bir tecrübede, illusionist 

halk tarafından sıkıca bağlanıp 

bir demir kafes içine konduktan 
sonra kurtulmak tecrübesi yapı

yordu .. Seyircilerden birkaç kişi 
bağlamak için 5ahneye çıkmıştı. 

Içlerinden bir tanesi gözleri dön 
müş bir şekilde artisti sıkı sıkı 

bagladı; sonra bir sürahi suyu <la 
iplerin üzerine dökerek kurtulma 

imkanlarını zorlaştırdı .. Tecrübe
yi yapan artist kapalı cLduğu de

mir kafesten ancak yirmi dakika 
uğraştıktan sonra iplerini çözır.e 

ğe muvaffak olmuş <1e bu zaman 

zarfında seyirciler salonu ıslık • 
lardan inletmişlerdi ... 

Bir İngiliz' illuziyonisti de b:(" 
akşam "Esrarlı yük., tecrübesini 

yapıyordu .. Tecrübeci, hizmetçisi 

ile birlikte sahneye gelmiş ve ken 

disi bir sandık içine girip sandı. 
ğı seyircilere çiviletirmişti. Oyu.. 

nun icabına göre, hizmetçi ile rol 
!erini değiştirmeleri ve iki daki

ka sonra açılacak sandık içinden 

hizmetçinin efendisinin tlbisesile 

çıkması icabediyordu .. Fakat bir 

yanlışlık neticesinde hizmetçi ile 

efendisi sandzk içinden çıkama -

mışlar ve yardım istemişlerdir •. 
Bunun üzerine sandık açılınca se 

yircilerin gözleri önünde efendi 

ile uşa"k ayni sandıktan çıkmış • 
]ardır .. 

Her tecrübesi bir hileye istinat 
eden, fakat hazan tehlikeli netice 

J-rc bile sürükleyen bu sanatin 

;<t:\ha gözümü ı:de'n kaçan kim bi. 
<lr ne !:adar hileleri, kazaları var

k. 

adan Haftaya! 
---- - ------ --- -

Biz Malaya dretnotuna boğa
zın be§; mil açığında rastgeldik ... 
İptida ufukda heybetli bir ka
rartı göründü; sinema perdesL 
ne akseden bir hayal gibi, büyiL 
ye büyüye yakla~tı; yanımızdan 
bir dağ par~ası gibi sıyrılarak 
geçti... 

Biz, köprü üstünde, rüyada 
gibi dalgındık; yarıya çekilmiş 
bayraklar, birbirlerini selamlar. 
ken hatırladık. Dost devlet ami
rali büyük askeri:ı ~azesini 

selamlamıya gidiyor; bize mü
yesser olmıyan en son ihtiram 
vazifesini almak için koca çe. 
likden kale, son süratini ver. 
miş, lacivert .suları yaprak yap
rak açarak, beyaz köpükler i
çinde, boğaza doğru süzülüyor ... 

Gözlerim, büyük bacanın, bir 
cehennem gibi püskürdüğü kL 
vılcımlı dumana dalmış, hatıra.. 
larım miziye doğru uzanmış, 

nereye baksam, o aziz ölünün 
hatırası:Jı, b~ımı nereye çe
virsem, onun, bir kaya gibi sert 
çehresini görüyorum. !şte kar
şımda, mai dumanlara karışan 
.Arı burnu; işte yanı.., da ebedi 
Anafarta ... 

Güneş, yalçın kayalara vur. 
muş; sanki onun sert ve derin 
bakışlı çehresini aydınlatıyor; 

uzak ufuklara baka.:ı. yarım mil. 
yon şehidin gözlerinde, onun 
kurduğu uınid kalesinin ışıklan 
parlıyor: Onlar da görüyorlar, 
onlarda idrak ediyorlar ki boş ye
re ölmediler ... 

Biraz evvel geçen dretnot, bir 
zamanlar bu topraklara cehen
nemler püskürüyordu. Şimdi ya_ 
nm bayrak çekmiş, büyllk aske.. 
rin ccnamesi:ıi selamlamıya gidi
yor; bu mucizeye bakıyor, o da 
şaşıyor. Yirmi sene evvel arzın. 
bu parçaaında harikalar yaratan 
deha, kahredici gözlerini, yurdun 
düşmanma dikmiş, hayali. yaL 

lVESi 
Yazan: llr. Cemil Süleyman 

le geldi ki o da başını eğdi; en
ginlere yayılan duman bulutu _ 
nun arasında korkunç bir heyu
la gibi uzaklaştı ve kayboldu ... 

Ben, bu heybetli manzarayı, 

tabiali:ı muhteşem dekoru .için
de seyrediyordum. ve zannedL 
yordum ki bu canlı levhaya aza.. 
met ve ihtişamı veren. taş, ateş, 
ve güneş değildir; doğrudan 

doğruya tarihin ve o büyük işle
ri başaran azam.etli başm bizzat 
kendisidir ... 

Tarihte, İngiliz siyasetine bel 
bağladığımız devirler olmuştur. 
Fakat bizimle aynı safda harbe.. 
den o mağrur millet, e:ı büyük 
ve müşterek menfaatler karşı_ 

sında bile Osman.Iı padişahları
na i:ıu yakmlığın binde birini 
göstermedi; dünyanın en mü. 
him iki boğazını tutan ve Lo. 
yid Corcun dediği gibi, büyük 
harbi dört sene idame eden Os
ma:ılı vaz'ilceyşi karşısında, ric'. 
ate razı oldu; siyaset yapmıya 
lüzum görmedi. Fakat Atatürk 
Türkiyesi, eahıslarm müstemle. 
kesi değildi; müstakil ve mede
ni Türk milletinin hakim oldu • 
ğu bir ülke idi. Onun. üzeri:ıde 
dünyanın takdir ve hürmetini 
celbeden o büyük siyasinin şah. 
smı ziyaret için İngiliz hükünı
darı:ım bizzat k:n<lisi geldi; çok 
kıymet verdiği Türk dostluğu. 

nun esasını kurdu; memleketine 
öyle döndü ... 
~falaya şimdi bize Türkü se. 

ven !ngiliz milletinin selamını 
getiriyor; bizi onların seviyesi
ne yükselten Ata:ım tabutu Ö

nünde. siyası olmaktan ziyade 
dosluk ve insanlık vazifesini 
yapmıya gidiyor. 

Seneler süren çok c;etin mü
cadeleden sonra, Türkün, canı 

bahasına istiklalini kurtardığı 

evi:ıçli günlerin güzel ve güneş. 
i bir sabahında, gazetelerde bü

yük harflerle, korkak Halifenin 
bir İngiliz dretnotuna iltica e. 
derek kaçtığını ilan e<liyordu. 
Bir hükümdarın keneli yurdunu, 
kendi milletini, korkunç bir si
yaset girdabı ortasında yain,ız 

bırakarak, ca:mun kaygısına 

düşmesini, Türk ve islam alemi 
hoş görmemişti. Bu topraklar 
üstünde bir hak ve hakimiyet 
dava eden koca bir sultanın, ka... 
til ve cebin bir sansar gibi, ka
ranlıklarda sürüne sürüne gece 
yarısı kaçışı, bu vatana ihaneti. 
nin en kuvvetli deliliydi, O bir 
masum olsaydı. dünya:ıın en a
ğır töhmeti altına girmişti, ge
ne katli caiz gelirdi. Sevr cina
yeti onun eseria'ir; bütün şarkın 
yüreğine, kül tutmaz bir ateş 
gibi SIZISI kalmıştır ... 

O, günahının büyüklüğünü bL 
iyordu. Sefil başını kurtarmak 

için o gece Yıldız sarayı:ıı ter
ketti; Malaya ya iltica etti. Ma... 
laya, onu bizden değil, bizi on. 
dan kurtaraııştı ..• 

Vahdettinin ölüsünü Şama 
getirdikleri zaman ben oraday. 
dım. Halifenin cenazesi geliyor .. 
demişlerdi. Dört şehzadenin ö
cründe bir tabut göründü. Seli -
miye tekkesinin avlusunda açı. 
lan bir çukura bir ceset indirildi. 
Yalnız o kadar .. Bir iki kazma 
sesi.. Sonra derin bir sükut .• 

Bu sükut, alemi !slamın, ona 
verdiği en beliğ cevaptı. Şu da. 

kikada göklerde aksini işittiğim 
vaveytaya kulak veriyorum, beş 
yaşındaki çocuğun hıçkırığını 

• dinliyorum: 

(Devamı 15 incide) 

----ıı- -·-
çın kayanın üstünde, fevkalbe. ~ 
şer kuvvetleri temsil eden bir 
kurdct ve kuvvet abides~ gibi du
ruyor; ooun önünden geçen in
sanlar, adalelerindeki korkunç 
takalliislerc bakıyorlar; azim .. i
radenin kudretini görüyorlar; ö. 
nünden geçerken hilrmetle başla
rını eğiyorlar ... 

Malaya da o büyük hatırala.. 
rın önünden geçerken., ba:ıa öy. 

Tarih fıkralar !ı ! 

Sadaka 
Fatih bir gü.-ı saray

dan çıkmış, tam ata bi
neceği sırada bir kalen
der yaklaşarak keşkü
lünü uzatmış, sadaka is
temiş. Fatih, acele ile 
cebinden çıkardığı bir 
altını vermiş. 
Derviş, isyan etmiş: 
- Ne bu padişahım, 

demiş, bir senin karde.11 

işin olayım da bir altın 
veresin. insaf et •• 

Fatih hayretle sor
uş: 

- Neden benim kar
deşim oluyorsun? •. 

- Neden mi? .• Hepi-' 
miz Adem evladı değil 

•• ? 
,mıyız ..• 
Padişah bir an durak

'Iamış, sonra: 
- Hele, deini,, sen şu 

ialtını al da git. Eğer ö
eki kardeşlerimiz du-ı 

1yacak olursa hissene bu ' 
kadar da düşmez. 

f< 

Sıcak 

Şair Niha~ Bey Mısır•1 

valisi Mehmet Ali Pa
;şanın nedimlerindendi. 
Nihat Bey oldukça şiş
andı. Mehmet Ali Pa

rşa sıcak bir günde ga
et dar bir fanila don 

ıgiydirmisti. 
' -

Şair terleyip kıvran-
ıkça, Mehmet Ali Paşa 
ahkahalarla gülermiş .•. 
kşam üstü işret sofrası 

!kurulmuş, yenip içilme--

i
ğe başlanmış. ' 

_ İçlerinden biri: 
ehir olsa da elbet içe

riz verdiği cami, 

, 1T ek düşmeyelim piri
muganın nazarından. 

Deyince, Nihat Bey 
dayanamamış, sonra 
şöyle getirmiş: 

Geydirse de elbet geye
riz cildi yılanı, 

Tek diişmeyelim Şah' 
Meranın nazarından .1 



Sanat ve Hakikat 
Geçen gün bir göl kenarında 

· ·yorduın. Her a.şaçtnki 

·kulide güzellik beni öyle cez 
·yordu ki, hemen hemen hiç 

lerliyemiyordum. 
Ewela şunu söyliyeyim ki 

934 tenberi böyle bir so:ıbahar 
•örmedik. Bir mevsimin tam gU
r.etliğini bulması için güneşin, 

·ağmurun. hararetin muhtelif 
isbetlerde birleşmesi Jaznndrr. 

lıf cvsimin Uı.tnamile gelişmesine 
ınani olan bir kaza bütün ahengi 
Jli mahveder. Manzaranın güzele 
doğru gidişinde, bir tablo veya 

~~ir roman kadar tehlike ile kar. 

Evvela, kestane ağaçlarının 

büyük bir duvar teşkil ettikleri 
bir yerde durdum ve ağaçlarda_ 
Jti yaprakların renkl~rini tahli
le ve birer birer ayırmağa çalış
tım. 

"Şu yaprak, diyordum, güzel. 
ee ve yağlanmış meşin gibi ve
)'R bu ağacın meyvpmrn ~ :ıbuğu 
gibi kestane re:ıgi. fakat onun 
yanında)ri yaprak .bazı hayvan 
tüylerinde gö~illür, hani bazı 
yaprak ~ıgaraları vardır. İşte 
öyle bir açık kahverengi. Bun
ların başında bir yaprak daha 
• -;,.. ! - - .......... 

var. Onda da hem kesta.nerengi, 
heı;n 'kahverengi pul pul biileş. 
~ş., Sonra, sarılan da var, a.. 
çık yeşilleri de var ve bütün bu:ı 
llr öyle geniş, öyle garip parça
larla işlenmiş bir halı teşkil edi
~r ki, hiç böylesini gördüğümü 
hatırlamıyorum. Bu da gayet ta 
l>ii: Çünkü renklerin bu karış. 
ması her sene başka. paletten çı. 
kıyor. .. ' 

Sö~t ağaçları henüz yarı SJP 
lak bir halde idi. Fakat tepele
rinde. cennet kuşunun altın .ibi-

1 ğine benziye:l parlak bir tuğ 
1 öalgalanıyordu. En ufak bir rüz 

1 
gil.r bu tüy gibi yaprakların ü. 

... 

zerinde kfıh_ koyula.şan, kah açL 
lan renkler hasıl ediyordu. 

l Ondan sonra. kiraz ağaçları 

geliyordu. Bunların beşi, altısı, 
bir arada, tavus kuşunun açıl -
rn15 kuyruğunu andırıyordu. Sa
umtırak, bir yeşil zcmi:ı üze -
rinde. bol ışık altmda, mercan 
renginde veya hafif bir portn. 
k~l rengi almış yapraklar bu bü 
yi.ik demetin etrafında küçük, 
kiiçük alevcikler halinde titre. 
şiyordu. Güneşte daha pembe 
olan ve gölgede menekşe rengi 
bu al<:'v .- ...rçaları bana bilmem 
hangi bir ~ark kumr:.şmı, bir 

4 - KlJ!'t U ~ " · ~ -·x:.sı 

San'at ve hakikat: ·Bir çokları bun
ların ayni şey olmasını isterler; bir çok
ları olamıyacağını iddia ederler .. Bu, sa
natın ebedi davalarından biridir. Sanat 
hakikati olduğu gibi nakledemez.. Neye 
nakledemez? 

Bugünkü F ransanın değerli müneh
kitlerinden M. Edmond Jaloux (Edmon 
Jalu) bir yazısında bu meseleyi gayet 
sarih bir şekilde anlatıyor. Makaleyi 
aynen alıyoruz: 

lran şairini:ı ruyasında gorece. 
ği şafağı hatırlatıyordu. 

Her duru§umda. kendi kendi
me soruyorum: Niçin h\ç bir 
ressam bu renkleri tesbit ede _ 

memiştir? Sonra diişünüyordum 
ki, bir ç:.ok ressamlar bunu yap. 
mışlnrdı ve hafızamda bir çok 
tablolarda gördüğüm ayni renk
ler kalmıştı. Fakat "bu renkler, 
bir bez parçası üzerine nakle. 
dildiği için, onlardaki alevden 
.hiçbir eser kalmamıştı. 

· Dilşündükleri m değersiz; tak 

litçi ressamiaroı. Bu::ıiar ne gö_ 
rürlcrse kopya .ederler, yeniden 
bir ,şey yaratmak kayguları 

yoktur. 
Kendi kendime soruyorrlum: 
•'Niçin tabiatteki en güzel 

şeyler bile, ayni şekilde nakle
dilirse. adi görünüyorlar?., 

Çünkü. yaşadığmıız dünyada
ki zaman ve mekan kanunları, 

daha mütek~if, daha devamlı, 
daha az tesadüflere tabi olan sa 
nat dünya.soda ayni değildir. 

tık iınpressionistler ·ortaya 
~ıkınca kimse onlann eserle -
rinde, hakikiye benziyen şeyler 
gördüğünü kabul etmek isteme_ 
di. Bu gün de biz onların o za
manki rakiplerinin eserleriddc 

.ıııç bu· haınkat bulamıyoruz. 

Halbuki o akademik ressamlar .• 
bir ne\'.İ rC'nkli fotoğraf yapma
ğa çalışırlardL 

Büyük bir ressamın yaptığı 

bir sonbahar tablosu gözleri • 
mizle gördüğümüz sonbahara 
hiç ben:r..emez, fakat muhtelif 
vasıtalarla bize ayni tesiri verir 
gözlerimizin teşkil ettiği bir 
sonbahar yaratır. Eğer dev vü. 
cutlu bir nakkaş çıkıp da bize 
''tabii' büyüklüğünde,, bir man
zara çizerek, gez.ip yürürken gör 
diiklerimizin tam .aynini vere
cek olursa, yine sahte bir şey 
olacaktır. 

Küçük bir tahta veya bez par 
çası üzerinde, -gündüz veya ge. 
ce.:ıin kullandığı ayni ur.-urları 
·bulabilmemiz için yepyeni bir 
teknik icat etmemiz lamndır. 

Bu teknik modelle beraber yiL 
rüyecek, fakat icallmda ondan 
ayrılabilecektir. 

Bunu niçin istemiyecekmi~z? 
Fena mı, bu şekilde iki ayn gü
zellik görmüş oluyoruz? 

Modelle eseri biribirinden u
zun za.mandanberi ayırmış olan 
bir bediiyat kaidesine ye:ıi bir 
şey ilave ettiğim iddiasında de. 
ğilim. Fakat bu ihtilatın sebep. 

- J••ezanın nasıl olduğuna ~air bir kaç söz söyliyeceksi-

niz. 

!erini mücerret bir plan üzerin
de tetkik edecek yerde, ilk de
fa olarak, bir kestane ağacında. 
ki açık kahverengiyi, bir söğüt 
ağacındaki altın rengi veya ki. 
raz ağacındaki pembe mercan 
rengi ile, dikkatle yapılmış, fa
kat iidi kalan kopyaları ara • 
sındaki derin uçrumu öl~müş 

bulu:ıuyorunı. 

• • • 
~ u ~ezinti bana geçen kış 

hır sabah Raspail cad _ 
desinde yaptığım gezintiyi ha • 
tırlattı. Montparnasse me1..arlı
ğınm önünden geçerken evvela 
burada yatan romancıları dü
şündüm. sonra mezarları Paris. 
te buhına:ı büfün romaneılar ak 
lıma geldi. 

Kendi kendime: 

"Niçin, dedim, hepsi kahra _ 

manlarını bir facia etrafında 
dönüp dolaştırmışlar? Niçin ro
manda bir çok anlaşma şekille
ri dururken faC"iayı tercih et • 
mişler?,, 

O .zaına.n gözünıün ,önünden 
bir çok insa:ı hayatları g~ _ 
dim, - bunların pençelerini ken 
di gözlerimle görmüştüm! Fa
kat facialara pek az rastlıyor -
dum; büyük maceralar pek ar.. 
dı. Yavaş yavaş sönerek giden 
bir ı:ocukluk hayatı, mütcmadL 
yen yeni heveslerle, saadet ha
yalleri ile, imUnsız arzularla 
sarsılarak geçen bir gençlik. da 
ha sonra aşka istinat eden veya 
etmiyen. düşünerek veya düşü~
rniyerek yapılmış bir izdivaç, 
başlangıçta.ki hüsniiniyet: Son.. 

radan gelen bir bıkkı..,Jtk veya 
nedamet. kör t.opal giden bir 
evlilik hayat1, doğan çocuklar; 
ana. babasmm tekrar yeni bir 
istikbal ümidi ile birleşmeleri~ 
para sıkıntısı, yi:ıe bazı ümit 
ışıkları ile ihtiyarlığa doğru gi. 
den devreye ihtiyarlık korkula
n her şeye karşı gittikçe bü-yü

yen bir alakasızlık, hastalıklar, 
son bir mücadele ve nihayet n.is 

yan. 
Umumi olan tablo budur; Ne 

k ara. ne pembe. 
FeYkaladeliği (din az..izliği 

kahramanlık. ~iit, şervet, ma. 
ccra vs.::-) 'bulunmıyan bir ha.. 
yat böyle bir donuk kurşunilik
t edir. Bu vasati bir hayatın ne
resi:ıden mevzu alınabilir? 

Bununla beraber, iyice aydın. 
Jığn çıkarsak bu yavaş giden 

(Deoo.mı 10 wıcı' 8G3Jfailıı) 
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Güzelliğin birinci şartı 

Yüzünüz kanlansın ' • Çehre güzelliğinin en başlıca 
şartlarmda:ı biri, §Üphesiz ki, 
benzin uçuk o~mamasıdır. 

Uçuk benizlilik ekseriya sıb
hatteki bozukluğun bir neticesi 
olmakla beraber, bazan da ufak • 
bir şey buna sebep olur. 

Soluk çehreye boyalardan zi. 
yade kanla kırmızı renk vermek 
şüpheı;;iz ki, daha muvafıktır. 

Çehreyi kanlandırmak için 

7 muş olacaktır. 

Diğer taraftan gözlerin din
le:ımesi için, onları karanlıkta 

bulundurmak veya her fırsatta 
kapamak çok iyi bir usuldUr. Sı 
cak su kompresini yaptıktan 

sonra. karanlıkta, gözlerinizi ka 
payarak yarım saat kadar din. 

~ lenirseniz yorgunluğun tama .. 
men geçtiğini göreceksiniz. 

~:~ize iki usul tavsiye edebili. r·?~ · 1 Tarihin cilvesi 
Cildiniz biraz mukavirnse çeh 1 • (B<ı§ taraf 3 ünciide) 

renizi fırça ile ovarsmız. Kü_ : - Bizi yetim bıraktın Ata.. 
çük bir fırçayı soğuk suya ba.. . Diye ba.ğırıeıyorlar, ne ca:ıdan 
brır ve yüzünüzü sıkı sıkı frr. ~ ne yürekten hıçkıra hı~kıra ağ-
çalarsı:ıız. Bu suretle, kanın !aşıyorlar!. 

devranı canlandırılmış olacak- Ufka akşamların garipliği çö-
tir. O zaman yüzünüze tabii bir küyor, içimi tatlı bir hüzün sa. 
kırmızılık gelir. 1 nyor. İstiyorum ki ben de onlar. 

Fakat cildiniz ince ise, bu fır- l Atalarını kaybeden o içli ve a. 
ea.la.maya tahammül edemez. O l cıklı yavrular gibi hıçkıra hıçkJ. 
zaman fırça yerine kalınca bir ra ağlıyaynn, uzun yıllardanberl 
bez veya havlu parçası kulla.. · içimde biriken acıların zehirinl 
Dil' ve bununla kompres ya parsı dökeyim. Çünkü o benim de ba .. 
ruz. Evveli sıcak ııu ile yaptı- · ,- bamdı, beni asıl dünyaya geti • 
ğmız kompresten sonra, bir de r~. hür yaşam~ var olma. 
llOğu.k su ile yapmanız daha nm zevkini tattıran o idi. 
muvafıktır. Karşı ufukta, bulutların ara-

Her iki usulde yaptığı:nz ma sında bir yer yarıldı, içinden krr 
sajdan sonra, yüzünüze krem sü mızı alevler fışkırmıya başla-

rersiniz. Bu suretle, derinizin dı. Denizin ortasında bin renk, 
faz.la kırışmış olmaktan ileri g' bin gölge kaynaşıyordu. Sanki 
len yanması geçer. Yal.iıız, çeh &ltm bir koza açıldı, içi:ıden mil. 
renize gelen kırmIZihk daha ta- • yonlarla kelebek ufka dağıldL 
bil bir hal alır. Işıklar, gölgeleri kovalıyordu. 
~nizdeki solukluk yorgun - Biraz sonra oradan. o kızıl ale. 

luktan. kederden ve uykusuz • vin çıkttğt yerden altın bir bat 
Nktan ileri gelebilir. Bunu gi- uzandı. derin ve parlak gözleri· 
dermek içt:ı, güzel bir banyo ni. Şarkın mavi semasına diktL 
yaptıktan sonra yatmak klfi- Ah bilseniz, bu baş, onun. alev-
dir. Sıcak bir şey içerek sinir. den ve ışıktan başına cıe kadar 
Jerinizi teskin ettiğiniz zaman benziyordu. Ona bakarken gör. 
da bu gibi beniz BOlukluğu ken- , lerim doluyordu. Fakat bu yer. 
diliğinden get:er. , , - yüzUnde ışık payidar ~olmuyor, 

Gözlerin Yorgunluğu ~ karanlık ergeç onu bo~yor. 
Gö· ı ı · ·· Unde bın hayal, 

Çok çalışmaktan veya uyku. z er mıp on . sene 
suzluktan hissedilen yorgunlu. bin canlı hatıra var. Yfrmı _ 

guv gidermek için en iyi çare de evvel tarihin en feci ve k~.:~~ 
- ' · 1 · · reyan ettıgı sah yine, sıcak su ile komprestir hadısc ennın ce . su 

Gözlerinizi kapayarak üzerinc
1 

nedeyiz. Karanlıkların içmd: -

gayet sıcak su ile yapacağınız lar kabarıyor, derinde':, boğul• 
· · ·1n · gelıyor On. bu kompresi birkaç defa tek- 1 muş ınsan ını 1 en · 

ed in
. lar da bakıyorlar. onlar da muct. 

rar ers ız. 1 '--
1 B. evvc vu· Yalnız kompresi yapar. 7.eye şaşıyor ar. ıl'az • 

ken odanın mümkU:ı olduğu ka. radan g~en hgiliz dretnotu. bır 
dar karanlık bulunmasına dik. zamanlar bu topraklara. ce~en -
kat ederseniz daha iyi olur. nemler ptıskUrUyordu, şı~dı ~a. 
ÇUnkU yorgwıluğunu di:İıleten • , rrm bayra~ ~kmiş, 0kendıleruıe 
g6'zlerinizin ıvtkta.n da kurtul- \ 1 , zaferi kayl)ettiren BUyUk Aske. 

JD\1§ ve oaJia fazla rahat bul• ~ A rm --.- N • ) 1111rm tabutuna ~e1en'k koymıya gt-



Atrlka raftşıTsri arasında sfsanstır nasıl tloğarf 

Çocukları öldüren kör 
Bir kısım zencilere 
göre mukaddes bir 

adam te1akki edilmek 
lazımgeliyor 

A FR1KA; yer yüzünün bir Rab. 
be binlerce şekilde tapınılan 

bir kıtasıdır. Bu arada türlü esrar-en. 
gız tapınma şekilleri de vardır. 

Tunustan bildirildiğine göre, bun
lardan birine de geçende Ubangi -
Çari - Çad denilen yerde p.hit olun. 
muştur; mahallin valili de, bu Hr&. 

rengiz tapınma teklinin vukuunu re .. 
men teyit etmittir. 

Buradaki bir ırmağın yam baflllda 
bir zenci kabilesi, emsaline nisbetle 
hayli aulh ve sükun içinde yapmakta.. 
dır. Hemen bütün !.abile men.auplan 
itleri, gliçlerile meH~ul, çocuklar ci
vardaki durgun auları ça.ııldatıyor: ve 
aakin pazar günleri de cumbur cemaat 
yakındaki tchre gidilmekte, Avrupalı. 
ların hal ve hareketleri merakla ıöz. 
den geçirilmektedir. 

Bir akıam erkel;ler ottan yapıtımı 
kullibeler önüne uzanmıf, kadınlar ye
mek hazırlıyor; tam· bu aırada. daıır
mak tarafından acı bağırma ifitiliyor. 
Derhal lcıyıya koıuluyor ve aular ara
sında çabalanan bir çocuk görülüyor. 
Deh~etli surette bağınp çağıran da, 
itte bu çocuktur. Çocuğun bağırıp ça. 

ğırması hınldamayla bitiyor ve ç.ocuk 
boğularak suyun dibinde gözden kay. 
bolunca, suyun durgun yüzü kana bo
yanıyor: su yüzünde gittikçe genişli.. 

yen kızıl bi_r leke!? .•• 
Zencikr, dehşete uğrayarak, haykı· 

rışıyorlar: 

- Kayman 1 Kayman l 
Derken, günün birinde ırmaK su. 

yunda yıkanan çocuklardan biri dah• 
kayıplara karışıyor. Ve biraz sonra da 
yaşı çok ilerlemiş bir adam olan Ura. 
ne ormandan yok olunca, artık buna 
kimse şaşmıyor; kabilcliler, kaybol • 
malara alışmış bulunuyorlar. Kaldı ki, 
bu Urane, türlü sihirbazlık yapah~ldi· 
ği iddiasındadır; bu sihirbazlıklar 

cümlesinden olmak üzere, kendi kendi. 
ıini de yok edip aratabilir, .. görünmez 
hale getirebilir. 

Urane, bir bakıma m.czup da sayı. 
br. Cirkaç sene evvel gözleri oyularak 
ormana gönderilmitti. Fakat, kendisi
ne vahfi hayvanlar hiç dokunmamış. 
lardı; o da bunlardan hiç korkmazdı. 
Ormanct. vahfİ hayundan çok daha 
nbp_ i.manlann oraya ıeimcsinden de 
encfite etmezdi: çünkü vali, o civarda 
oturuyordu. 

Meczup aayılan Uranenin de, artık 
ormandaki yerinde but.Jımadığı, apan
unn görünmez olduğu bbilece çok 
çabuk öğrenildi; ama hiç kimse umur
umacJı, bu kayıb n yaaını tutmadı. 

Herkes, kendisine mabaus derdi, tasası 
ile yuvarlanıp gidiyordu. 
Bir gün, ırmatın kötü ruhu tarafın. 

dan öldürüldügüne inanılan ikinci ço
cuğun, ağabeyısi çıkageldi. Abakar ıs.. 

miııdeki bu yaşça büyük kardeş, şehır
de çalışırdı. Kabilesmin yanına' don • 
mekten maksadı, öWürücü Yı. - YU-
yu yakalamak, onun viıcudünti orta
dan kaldırmaktı. 1ır tır titriyen bir 
sürü kimsenin gözleri önunde, körOe. 
şinin intikamını almaga yemın etti. 
Sonra çırıl çıplak soyundu, dişlen ara· 
sına bir bıçak sıkıştırdı ve cumhur. 
lop suya atladı. Dakikalarca ileri, ge
ri yüzdü: suyun kötü ruhur katil 
Yu - Yuyu arıyordu. 

Birden suyun dibine daldı, bir lih
za geçer geçmez tekıar suyun yüzün. 
de görünerek, bir sayha salıverdi. 

- Kayman 1 Kayman 1 
- Yakaladım! Kayman, Uranedir'I 

Kayman, Urane 1 
Ve ka baetindcki ağır bir bıçak ya. 

rasına aldırış etmeksizin, bir bıçak 
darbesiyle öldürdüğü Uraneyi peı1i sı· 

ra sürüklilyordu. 
ihtiyann, birkaç sene evvel gözleri 

oyularak ormana bırakılmasının içinde 
uyandırdığı intikam hiasiyle ::areketc 
geldiği ve sonra saklanıp yıkanan ço. 
cukları temizlediği anlaşılmakta ise 
de, bundan bir ibadet manası çıkaran.. 
lar da bulunuyor, Afrika yerlilerinin 
efsanesinde kana susamış Kaplanadam
dan başka, çocukları öldüren Kayma. 
na da rastlanılmaktadır; kabile sihir
bazı Vurunun kavlir.ce, Urane efsane. 
dekini hortlatmıı, Mabuda bu auretle 

ibadet etmek istemiıtir !?... 

Pastör Enstitüsü Fransada nasll kuruldu 
(.....,. 11 İncide) 

bq:na geçti, küçük bir kağıda bir 
kaç kelime yazdı. Sonra kiiıdı 
katlayarak Mösy& Paatarc uzat. 
tı: "Buyurun Möayö Paatör, bu 
size aittir., dedi. 

•e içerisinde her b:.Onde ( 3000} 
franktan ( 12000} frank bırakmıı 
ve bu ,-ra ile ilmi seven fakir 
ıençlerin çalıımalannın temin e
dilmesini ve isminin tamamen 
cizli tutulmasını rica etmişti. 

dü .. Fakat hastahane hazırlanmıı 
ve 120 yatak hastalara verilmiı
ti. Bu hastahaneden bugüne ka
dar tam (50000) hasta geçmiı
tir. 

yüzde 94 idi .. 20 ıene sonra yüz. 
de 13 e düpnüf, 191 O ıeneaindc 
aıfır olmuı, fakat harp senelerin• 
de ölüm vakalarına yeniden tcaa• 
düf edilmiş ve 1925 ıeaeıindc:n. 
beri de 13 ıene zarfında kuduz.. 
dan ölüm hadisesine rastlanma. 
mııtır. 

Büyük ilim kadını hürmetle 
aellmladıktan sonra kapıdan çı.. 

karken elindeki küçük Uiıda bir 
göz attı, heyecandan ıözleri ya. 
tardı. Bacakları titredi .. Kalktığı 
aandalyeye yeniden oturdu. Ma
dam Bukik.c'nun da ıö:ırlcri yaılı 
idi.. Elleri birbirini buldu. Yaşlı 
&izlerle birbirlerine baktılar. Bu 
bakıtJarda takdir Ye tükran his
leri vardı .. 

Madam Bulriko'nun verdiği 

kifıtta: 

"lılüsyö Lui Pastör'e bir mil
yon frank veriniz,. 

Marcerit BU::iko 
Yazılı idi. .. 

Diğer Bir Kadın • 
l 897 senesinin Teşrinisani a. 

ymda bir gün Pastör enstitüdeki 
büroauna ıık bir kadın dört ke. 

11- KURUN'un iLAVESi 

Bu lı:adın Jül Lebody idi. Ar· 
zusu yerine getirilerek iımi gidi 
tutuldu ve bu para ile dört cenç 
çahımak imkinını buldular .. Bun 
lardaa biri Luia Marten halen 
Putör Enatitüsünil idare et
mektedir., 

Budapqte tıp kongresinde 
Difteri aerumwıun . .q Pastör Ena 
titüail vautuiyle bulunmuı oldu 
tunu ve tifalı neticeleri kabul e. 
dilince Madam Lcbody ymiden 
Pastöre müracaat ederek mikro. 
bik hastalıkları Pastör ıubcsiyle 
tedavi eden bir hastahane yapıl
ması için lbım olan parayı ver
miıti. Madam Lebody sayesinde 
tam Pastör Enstitüsünün kar11ı

sında mükemmel bir hastahane 
tesis edildi .. 

Fa'lcat taıu bu sırada l'astör öL 
• 

,.. 

Pastörün ismi bilhasu Kudu
zun tedavisi dolayııiyle hürmet. 
le anılır .. Halbuki kuduzdan bat 
ka, ger.·: Pastör cerekae onun 
açtıfı yolda yürüyenler, Tifo, Dif 
tı=ri, Frengi ve hatti son aaman. 
larda veremi tedavi edecek seru· 
mu ketfetmitlerdir. 

Fakat Paıtörden önce kuduz 
tedaviai im'kinuz ve feci bir has 
talık olarak kabul edildiii için 
inıanbk kendisini bu lfetten kur 
taran dihi'yi Kuduz hastalıiiyle 
hatırlamaktadır. 

Pastör evveli tecrübesini Jo· 
ıef isminde bir çocukta yapmı1. 
muvaffak olmuı. .onra da Jlijil 
ismindeki bir çoban çocuğunu ku 
duz:dan kurtarmıştır.. Jüjil btı.. 

Pastör Enstitüsünde lc:apıcılık 

yapmaktadrr. 
1886 senesinde kuduzdan ölUm 

Paatör Enstitüsünün ve hasta• 
hanesinin bulunduiu cadde ü.ze
rindeki evlerde kuduza yakala -
nan hastalar panıiyöner olarak o. 
turmakta ve ayakta tedavi &ör. 
mekte idiler .. Bugün bu pansiyo• 
nerler tamamen a:ıalmııtır .. Bil• 
tün dünyada kuduz illetinin önü.. 
ne ıüratle ıeçilmiıtir. 

Kuduz hidiıeleri aıraaiyle en 
ziyade köpeklerde, kedilerde ve 
farelerde, görülmektedir. 

Pastör yalnız Framızların de
ğil, beıeriyetin nadir yetiştirdiği 
kuvvetli zeki ve deha sahibi bir 
ilim, insanlığın biiyiik bir hadi. 
midir. 

ı.rı~ZA••fER ACAR 

Dükün yemek odası 

Vindsor Dük ve Düşesi 
yaşıyorlar? . nasıl 

Vindsor dük ve düşesi, lngiL 
tcrcde:ı ayrıldıktan sonra bir 
ınüddet Fransada Kan §Chrin
de oturmuşlar, sonra cenup sa
hillerine çekilerek Antib bur. 
nundaki yeni kötklerinde yaşa. 
mağa başlamışlardır, bu gün de 
oradadırlar. 

La Kro ismini taşıyan bu 
köşk biraz milstemlekelerde. 
ki binaların üslubunu andır-
~nıaktadır.· K<>§k büyük bir çam 

koruluğu içbdedir ve denize 
bakan yüksek bir tepe iberin. 
dedir. Bu suretle, La Kro de. 
nizden de, diğer yerlerden de 
tamamile ayrılmış bulunuyor. 

Burası Fransanm en sıcak 

yeridir ve Akdenisiıı bu sahil
lerinde aenenin hemen her ayı 

plaj mevsimi gibidir. Dük ve 

dü~ de hemen bütü:ı günleri
ni deniz eğlenceleri ile geçiri. 

yodar. 

Denbe indikleri zaman da 
köşklerinin sakin bir 'kateaine 
veya çamların altına çekiliyor. 
lar. K~kiln bahçesinde bir de 
yüzme havuzu vardır. Bu havu

zun suyu denizden ptirilmiltir 
ve de:ıiz suyu gibi tuzludur. 

Köşkteki eıyanm eberiainl 
İngiltereden getirdilderi eeyler 
teşkil eder. Oturma odasındaki 
n:ıasa, kanape ve koltuklarm 

hepsini eski kral Londradan 
kendi malı olarak getirtmiştir. 

"Köşke girildiği :r.aman ilk 

göze çarpan ~y biiyiik bir bay

raktır. Vindsor diiklerinin ana. 

oevl bayrağı olan bu bayrak 

1860 tanberi muhafaza edilmek 

tedir. Merdiven bqlanna da 

armalar ve tarilıf hatıralar aaıl 

mııtır. Bunlar arumda Büyük 

Harp esnası~ birinci bomba 
alayının trampeteei de vardır. 

Düfes te keDcli aileaine ait 

bazı ,eyleri od-emele bulundur. 

maktadır. v-'•. ,.~ odwn
da büyük ın==ini:a Baltimorda 

kullandığı sallanır sandalye du

rur. 

Dijkle düteain yemek odalL 

rınrn duvarlan be)'udır. Yalnız 

tahta aksamı yeoil boyalıdır. O. 

dadaki diğer eşya da beyaz - ye 
şil esası üz.erine tanzim edil -

miqtir: Perd~lcr b~yıız. sanc!al. 
yeler yeşildir. 

Yemek od~ında rF'd~r Gol 

prensliği amanındaki tablosu 

vardır. Tabloda pre::s, A vre gı. 

derken görülmekledır. Ye mek 
muaları gayet aad('oıı. Yalnız 
aynca büyük ve naı şeklineı.e 

bir maaa daha vardır ki, bunu 

mialirlıerle beraber yemek ye
dikleri uman kullanırlar. 

Eski lngiliz kralının yatak o
duı gayet sadedir. Yalnız. kar. 

Yoluınm başucunda biiyük bir 

halı vardır. İngiltere armasını 
gösteren bu halı dük Gol pı~-si 
iken ispanyada yapılmH~d . l<ar 

yolanın ilrtüsü bej renlrt~a•r. 

Diikün tuvalet o<lam dıt ga. 

üslfıp eşyaya tesadüf edilmek

tedir. Duvarlardan birinde de 

karısının meşhur bir ressam ta

rafından yapılmış portresi var. 

dır. 

D 

ve beyaza yakın renk_lerle dö. 

şc ·miştir. Perdeler ,krem seten

d.ın.ur. Odada dükün qir N 
resimleri vardır. 

görülmemiş gibidir. Masanm il. . 
7.el'iııde hokkalar. kalem kutll. 

ları. bir iki ufak kitap, kiğıtlu 

gö~ülür. Fakat düşesin yanyana 

duran iki resmi her şeye h!kim

dir. 

Köşkün üst k~tı:ıda cltnir.e 
bakan büyük bir salon V9rdır 

ki, eşyuı nıermeı veya 

boyalı ııeylerden ibarettir ve o. 

nun için buna kendileri de be. 

yaz. &llon ismiııı verirler. 

Fakat onların en lazla aevdit 
led yer, Jl:!niı. kenarında yaptır.: 
dılcları Kaba:ıyadır. Uaeri kır
mıı.ı, beyaz tente i~ örtülü ' o. 

lan bu taraçada sade geniş ~in 
dt-rier. rahat rezlonglar vardrr. 
Baı1yodan sonra ikisi buraya 

<:ckil'rler ve dlik piposunu jı:cr 

kcn dü~es de uzanır, dinlenir. 
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Ağ sıklet 
Boksta ağır siklet Avrupa şampiyo. 

nu Haynts Lazek, kendisine meydan 
okuyan kuvvetli rakibi Valter Noyze
le karşı unvanını başarıyla müdafaa et 
tikten sonra, ileriye doğru bir adım 
daha atmış oldu. Bu maçı müteakip sa 
rışın V estfalyalı Valter N O} zelin Al
manya şampiyonluğu müsabakasında 

Amo Kölblini yenmesi, Vl}analı 

Haynts Lazekin ona karşı gösterdiği 
başarının ehemmiyetini bir kat daha 
arttırdı. 

Haynts Lazck, 3 Kanunuevvelde 
Hamburgta Hanzcatenhallcde Stev 
Dudasla karşılaşacaktır. Viyanalı, c 
ğer bu Amerikalıyı da yenerse, ağıt: 

sıklette dünya şampiyonluğu namzet
lerinin başlıcası olacak, bu namzetler 
sınıfının en başında yer tutacaktır. O 
maçtan galip çıktığı takdirde bir defa 
da Maks Şmelingle karşı karşıya geL 
mesi, muhtemeldir. Bununla beraber .• 
Maks Şmelingle dövüşmeden, Valter. 
Noyzelle bir kere daha yumruklaşması 
da icabeder. Valter Noyzel, Almanya 
§ampiyonu olduğundan, kendisiyle 2 
nci değil de, 3 üncü defa vaki olacak 
bu karşılaşmasında, Haynts Lazek ge 
J'le muzaffer kaldığı takdirde, bu suret 
le Avrupa şampiyonluğunu muhafazi 
ettiği gibi Almanya şampiyonluğunu 
da unvanına katacaktır. 

Haynts Lazekin 3 Kanunuevvelde 
kcndisile çarpışacağı Stev Dudas, bu 
Eencnin Nisanında Hamburgta eski 
dünya şampiyonu Maks Şmelinge kar
fi ringe çıkarak, bu karşılaşmayı tek
nik nakavtla kaybetmişti. Maks Şme. 
ling, o zaman en iyi formundaydı ve 
buna rağmen Amerikalı 'kendisine şid 
oetli mukavemet göste"rmişti. Scnra 
Maks 1Şmeling, ringde tccri._ sahibi. 
dir ve Haynts Lazek, büyük muvaffa 
kiyetler edinmiş olmakla beraber, ay. 
ni tecrübelere sahip değildir; çünkü, 
kendisi, şimdiye kadar büyük Okya· 
nusun öte yakasında ringe çıkıp da 
yumruk savurmamıştır. Amerikalı olan 
Stcv Dudasın bu Amerikalı olması ba
lumından bile Avusturyalı için ciddi 
bir rakip olduğu ortaya atılmakta, bu 
araôa Amerikalının manaceri Billi 
Mak Marniyin mütaleasına da oayarul 
maktadır; manacer, kendisiyle meşgul 
olduğu Amerikalı. boksörün mükem -
mel formda bulu.nduğunu, Maks Şme.ı 
lingin karşısında muvaffakiyetsizliğe 

uğradıktan sonra, Amerikada güzel ha 
zı başarılar gösterdiğini ileri sürmek.. 
tedir. 

Bu her iki rakip, şimdi Hamburgda
dırlar; orada hararetle antrenman ya
pıyorlar ve her ikisinin de en iyi kon. 

. 
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• vrupa şampıyo 
disyonda bulunduklarına dair sözler 
geçiyor. Diğer taraftan, Haynts La • 
zekin kabiliyetini boyuna inkişaf ettir 
mesini bilen bir kıymet elması itibarı. 
le, Stcv Dudas karşısında bozguna uğ
ramıyacağına kuvvetle ihtimal verile
rek, döne dolaşa bu maçla onun dün. 
ya ağır siklet boks şampiyonluğu nam 
zetleri sınıfının en başına yürüyeceği 
mülahazasında karar kılınıyor. 

Avrupa şampiyonu Haynts Lazck, 
3 Kiinunuevvelde Stev Dudası yener 

ve sonra Valter Nozyclle Maks Şme
lingi de atlatırsa, <?kyanus üzerinden 

büyük seyahatini yaparak, Amerikada 
büyük gayesine daha yaklaşmağı de • 

neyeccktir. Ne Gunnar Bcrlunde, ne 
de Tommi Far, dünya şampiyonluğu 
namzctliğinde kendilerine güvenilebi -

lir sayılmıyorlar: dolayısiyle de Ame. 
rikah organizatörlerin, Avrupa §ampi· 
yonu Hanyts Lazeki, şimdiki dünya 
şampiyonu zenci Co Luisc ka~ı hayli 
memnuniyetle tutacakları ve bµ saha
da yeni bir sansasyon arzusiyle faali. 
yet gösterecekleri sanılıyor. 

Haynts Lazek, geçende Maks §mc
lingin tecrübesini boşa çıkaran Co Lu. 
isle karşılaşmak için, şimdiye kadarki 

rekorlarına güvenebilir vaz:~·~•tedir; 

itibar.dadır, hatta 1ngiltcrcden mühim 
maç davetleri almaktadır. Ancak, A. 
merikada hareketli bir rol oynayabil
mesi, 3 kanunucvvelde Stev Dudası 
mutlaka yenmesine bağlı g<l"rülilyor. 
Eğer onu yenemezse, vaziyeti ne de 
olsa bir derece sarsılacak, Amerikada.. 
ki büyük maç ihtimali uzaklaşacaktır, 
den ili yer. 

Bir yandan da Co Luisle arada ba~
ka bir boksörün karşılaşması ihti~li 
vardır. Bu boksör, Amerikalıların "2 1 
tonluk Toni,, dedikleri Toni Galento
dur; bu İtalyan • Amerikan, Kalifor. 

niyalı Lu Novayı vaktinden evvel na. 
kavt ederek, dikkat uyandırmıştır. Lu 
Nova, Gunnar Bcrlundu dch§ttli su -

rette hırpalamıştı, kendisi zencidir, ye 
ni bir Co Luis nazarile bakılıyordu. 
Şimdi Toni Galento onu ehemmiyetten 
düşürdüğüne göre, ~2 tonluk Toni,. 
nin "esmer bomba,, denilen Co Luisi 
pataklaması beklenilmektedir 1 ? •• 

IK lUJ ~ lbJJ lN1° aı Yazıfınız 
a fb>@lfiH~ Ynzdırmu: 

Pastör EnslitüsU . . .. r'ransa 
nasıl kuruldu? 
Kuduz ve diğer hastalıklara 
şifa bulan müessesenin çok 

alakabahş bir} 3ri hi var 
Birkaç gün evvel 50 inci yıl 

dönümü kutlulana~ "Pastör,, 
Enstitüsü 14 Tcşrinis:ıni 1888 ta
rihinde resmen faaliyete geçmiş
ti .. 

Müessese resmen tanınmazdan 
evvel de bütün fen adamlarının 

nazarları bugün bütün dünyaca 
tanınmış olan ''Pastör,, ün mik. 
robik hastalıklar Üzl!rindeki araş 
tırmalarına _scvrilmiş bulunuyor. 
du. 

Pastcirün dehası bütün dünya. 
ca takdir edilmiştir .. Pastör, a
liın bir doktcrdu .• llmiyle zeka,. 
ıoını mezcederek beşeriyetin bia. 
ınan düşmanı olan "mikrop,, lara 

1 
Jcarşı şiddetli bir mücadele açmış 
-ve insanlığa çok büyük hizmetle 
ıi dokunmuştur. 1 

Her sene (500) kadar kuduz 
hasta Pastör Enstitüsüne müra. 
caat etmekte idi. 1894 senesinde 
yine Pastöı: Enstitüsü doktorla~.j· 
ıından Rovş ile Marten "Difteri.,. 
9Crumu'nu keşfetmişlerdir. 

Doktoı: Kalvct de küçük ço • · 
ıuklarda görülen verem başlan- ' 
ııçlarının önüne geçecek serumu 
bulmuştur. 

Elli Yıl Önce 
ı ı Bundan elli sene önce Pastör 
henüz cihanşümul 'Ş(>hretini tc.. 
ınin e.tmezden evvel bugün bü .. 
;yük bir bayır müessesesi olan 
(Pastör Enstitüsünün tesisinde iki 
"adın ismi kuvvetle yer almıştır. 

Bunlardan biri hamiyetli bir 
kadın olan Madam Bukik.c"dur. 
Her ne kadar enstitünün tesisin. 
ide birçok kimselerin maddi yar
~ımları görülmüş ise de bilhassa 
bu iki kadının yardımları devam
h bir şekilde müessesenin çalış.. 
analarına medar olmuştur. 

Evvela Madam Bukiko mücs. 
•esenin tesisini temin edecek bil. 
!fÜk bir servet teberrü etmiş, son-

a da Madam Lebody müessese
'1İn faydalı olabilecek bir şekilde 
~alışmasını temin için daimi yar. 
~fonda bulunmuştur. 

Matla~ Bukiko ile Pastör ara.. 
-.ında geçmiş çok hoş bir hadi&e 
ide va::dır: 

Bir akşam üzeri Madam Buki. 
ko od.ısında y:ılnız b:ışına oturur-" 
ken lı.izın..:-i· ~; zı;criy,: girer ve 
l> ... .. . : .. ir uıı• • · ~J· - ~:c·uiir, :"l kcn 

:disiyle görüşmek istediğini bildi
rir .• Kadın bir an düşünür, ''Ben 
Pastör isminde kimseyi tanımı. 
}"Orum.. Hem anlayın sakın ku... 
duz serumunun kaşifi Pastör ol. 
masın?,, diye sorar. Hizmetçi gi
der, sorar tekrar gelir. "Evet Ma 
dam o.imiş,, der .. Bunun üzerine 
Madam Bukiko Pastörün salona 
kabul edilmesini hizmetçisine cm 
.reder. 

Madam Bukiko ile Pastör kar
plaşınca, Doktor utanır, kızarır, 
ziyaretten maksadı zengin kadın. 
dan yardım istemektir.. Her ne 
kadar iane şeklinde bir para top
lanmakta ise de, küçük teberrü. 
lerin, Pastörün kurmak istediği 
milcssescye lazım olan parayı te-. 

min edemiyeceğinden, bilhassa 
kendisi maddi yardım istemek Ü· 

mecburiyetinde kalmıştır. 
Pastör her sefer yaptıgı gibi 

bu kere yine kurmak istedikleri 
enstitünün gayesinden uzun u • 
zun bahis ve kuduzun tedavisi İ
çin çalışmakta olduklarını izah 
etti. Her ne klı.dar mikropları 

keşfettilerse de, neticeye varmak, 
serumları tesirli kılmak için araş 
tırmalara devam icabettiğini, bu. 
nun için de lab~ratuvar çalışma

larına ihtiyaç olduğunu, sonra 
Difteri ve Tifo üzerinde de ça
lışmak istediklerini söyledi. 0 

Kuşpalazı • Difteri ismi Ma. 
dam Bukikoyu dehşetle sarstı .• 
Bu amansız hastalığa tutulup ö. 

len masum yüzlerin llayalini gö
rür gibi oldu. 

''Evet dedi, hakikaten Kuşpala
zı müthiş bir üfet.'.,, 

Pastör, daha Verem, Kanser 
gibi hastalıklar iizcrinde de çalı. 
şacaklarını söyledi. Gerçi büyük 
füimin ömrü buna vefa ,etmedi; 
fakat meslektaşları Roux. Meç. 
nikof, Duklo bu mevzular üzerin 
de çalışmalarına devam ettiler, 

işte Pastör de bu gayelere e. 
rişmek, beşeriyeti kasup kavuran 
bu amansız dertlere, kuduza, dif
teriye, vereme çarı bulmak i~n 
maddi yardımlar istiyordu. 

Madam Bukiko bir ara yerin
den kalktı. Köşedeki masasırun 

(Decamı 11 tncib) 
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Şafak dönüşü 
Danyel Daryönün çevirdiği 

yeni bir film 
Güzel ve sevimli Fransız ar

'isti Danyel Daryö ''Şafak Dönü
ü,, isminde yeni bir film çevirdi. 

Fran3IZ film amillerinin ve Fran 
1>1z rejisörlerinin idaresinde çev. 
ilmiş olan bu filmin Holivut sine 

ma aleminden do-ğacak en güzel 
eserleri gölgede bırakacak bir mü 
kemmeliyette olduğu söyleniyor. 

Şanane Valsten sonra "Şafak 

Dönüşü., kurdelesi gerek güzel 
sinema artist: Daniel Daryö, ge· 
rekse Fransız sinemacılığı için 
cidden iftihar edilebilecek bir 
filmdir. 

Bu mevzuun tamamiyle basit 
olmasına rağmen, fevkalade gü
zel oynanmış ve' bwıdan büyük 
bir muvaffakiyet kazanılmıştır. 

Taya kasabası ista:>yon şefinin 
karısının birkaç saatlik ufak bir 
seyahati beyaz perde üzerin.de de 
halkı zevkle sürüklemektedir. 

Kasabalı bir kadın ilk defa o
larak şehre geliyor ve Budapeş. 
tenin karanlık hayatına birden. 
bire kanşarak genç bir adamın 
peşinden adeta şuursuz bir halde 
sürüklenerek, bütün iffet ve na· 

musunu ayaklar altına alıp bir ,. 
den karanlık bir hayata karışı• 
yor. , 

Bir gecelik düşkünlükten son. 
ra tekrar kasabasına dönen k~ 
rısının bu feci macerasını duyan 
koca adeta çıldırmış ve inanma. 
mak istemiştir. 

İşte bütün mevzu böyle bir ge• 
cede bir balo ve bir rezaletin be. 
yaz perdeye aksetmesinden iba .. 
rettir. 

"Şafak Dönüşü,, filmi bir Fran 
sız filminden ziyade bir Ameri. 
kan filmi üslUbunu taşımaktadır. 
Senary.cyu yazanlar lüzumsuz 
sahneleri, basit musiki ve ses kı. 
srmlarını tamamen lialdırmışlar..ı 

dır. Bu film esas itibariyle melod 
ramatik kısımları ihtiva etmiyen 
ve seyredilirken hakikat olabile "' 
ceği hissini veren bir hadisenin 
hikayesidir .. 

Danyel Daryöye gelince, fil. 
min bütün yükü bu güzel artis
tin, nahif omuzlarına çökmüştür. 
Bu filmde sevimli artist varlığın. 
dan çok üstün bir muvaffakiyet 

seneıerinde 
göstermiştir. " 

' 

rıeçen hakikı birvak'a 
Danyel Daryö büyük bir enerji 

ile, zaman zaman mütebessim, 
şaşkın, müteesşir ve ne yapaca.. 
ğını kestiremiyen halleriyle bizi 
her zamankinden ziyade kendisi. 
ne hayran etmiştir. Danyel Dar• 
yö şimdiye kadar böyle mU• 
tenevvi, bu kadar yüklü bir rol 
yapmamış, bu derece değişik şali 
siyetlerin hepsini birden temsil 
etmek mecburiyetinde kalmamış. 

tır. 

Sineına salonunda herkes heyecan içinde kaldı 
düşünen rejisör bu z.crluk karşı. 
sında kalmamış, çünkü Şezi ka

( De-ı;amı 10 uncu sayfada) 

~ ansada çok enteresan bir 
' · • ~evrildiği haber veriliyor. 

ıin ismi: "Emanetler,, dir. 
~zuu harp senelerinde Fransa 

ıı ' Şczi kasabasında hakikaten 

( " 

'l. .::ruş bir vakadır, Şezi kasa
lıelediye reisinin cğlu, kasa
ı Almanlar tarafından işgal 
:esine rağmen, sevgilisini bı-
nağa razı olmadığından kasa.. 

· ~n kaçmıyor, sevdiğ~ıin diz 
dibinde kalıyor .. Fakat ha. 

} - bu, bir. gün mecbur olup bir 
Ai :ııan askerini öldfaüyor .. 

Tabii kendisini yakalayacaklar, 
bu sefeı: ltaçmaya mecbur kalı
yor; muvaffak <la oluyor .. Fakat 
itıgal kuvvetleri beletlive reisinin 
J»ll.unuıı' bir askcı i Öwürmesi. 
lrtadan kaldırmağa vakit lJula • 
111. .onra -la 'kaı.~ olmawıı boş 
aerınnyorlu_ Kaubanm ileri gc 
lmltrindeıı altı ki}iyi emanet o
Jıaralc: bapaediyorlar_ 

Belediye reislnln ~f'lu bulu~ 
.adıfx takııl1rde mııayy&ıı bb' sa 

-.n eocaıa MN'DM olarak hapao-

lunan altı kişinin de kurşuna di
zileceğini bildiriyorlar. 

Vaziyet hakikaten fecidir. Va
ade tarihi yaklaştığı halde henüz 
belediye reisinin oğlu yakalanma 
mıştır. Bu şekilde emanetlerin ö. 
lümü gittikçe yaklaşmaktadır. 

İşte böyle ölümle bayat arasın. ' 
da mücadele edildiği bir gün 
Fransızlar kasabayı istirdat etmiş 
ler ve mağlUp işgal kuvvetleri e
manetlerini de götürmeğe, yahut 
madan kasabayı terketmişlerdir. 

Kasabanın kurtuluşu ve ema
netlerin hürriyetlerine yeniden 
kavuşmaları, belediye reisinin oğ. 
lunun sevgilisini bulması, işte sa. 
adet .. 

Mevzu bu vakalara istinat et • 
mcktedir. ' Filmin 'kıymetini bir 
tarafa bırakalım, fakat bu kurde
lenin hazırlanması hakı1caten hoş 
vakalara sebebiyet vermiştir. 

Film !millerin en müsait dekor 
olarak Şezi kasabasmt seçmeleri 
bOyük bir jsabct olmuştur .. Bin· 
1erce fı.gürana ihtiyaç olduğunu 

Madi Meyd admdaki~ ~~~ ve güzeCkiz,-Parfstebir tt:' 
yatro mektebinde talehPdır. =lllaı.t henüz talebeyken bir filmde 
rol aldı ve bu filmde muva.ffa.k olarak bir nevi mezuniyet imti. 
hanı venniş oldu. Bu:ıunla~berabcr güzel Madi mektepten ~ha
detnamesini alıncaya kadar tahsiline devam edecektir. 
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'l'ino l\oss\ 
evlenecek mi? 

Artistin hayatı ve aşkı -- Güzel Mirey Ba!en kimdir ? 

Tino Rossi 29 Nisan 1907 ta
rihinde Ajakio'da doğdu. ilk is
mi Kostantin Rossi'dir. Babası 

Korsikalr bir terzi idi. Annesinin 
Rossi'den başka daha yedi tane 
çocuğu vardı. Tin.~ Rossi yirmi 
yaşına gelinceye kadar hiç bir iş 
tutmadı, başıboş gezdi, babasının 
mesleği de hoşuna gitmemişti .. 
Nihayet bir kere de şansını Av. 
rupada denemek istedi. Marsilya 
ya gitti. Ne iş yapacağıru bilmL 
yordu. Marsilyada çocukluk ar
kadaşlarını buldu .. Bir akşam yi
ne hep beraber oturup eğlenirler 
ken arkadaşları Rossi'nin çok gü 
:zel sesli olduğunu farkettiler .• 
Hakikaten Rossi'nin sesi pek gü. 
zeldi .. Arkadaşları: 
\ - Ne duruyorsun .. Böyle sesirl 
olduktan sonra şarkı söyle, geçi. 
nir gidersin.. . 

Dediler. 
İlk defa ıclarak bir kasalıanm 

salaş tiyatrosunda sahneye çıktı, 

Rossi'yi halka tamtC:ak istediler. 
Fakat Rossi meydanda yoktu .. 
Sahnedeki adam: "Şimdi size ye
ni bir artist takdim edeceğim,, di. 
ye söze başladığı halde Rossi u. 

tanmış kulis arasına kaçmıştı .. Ar 
kasından zorla sahneye ittiler. 
Esasen ilk defa yumrukla sahne. 
ye girmek uğUrlu değil midir .. 

Rossinin bu şekilde şansı açıl
mıştı. Birkaç hafta sonra bu se
fer Marsilyada Odeon tiyatrosun 
da şarkı söylcmeğe başladı .. On. 
dan sonra Parise geldi.. 

Rossinin başlangıçta kazan. 
cı pek parlak clmadı. 

Evvela yevmiye gündüz ve ge
ce çalışmak şartiylc yüz frank al 
mağa başladı .. Fakat yavaş yavaş 
iş değişti .. (100), (500), (800), 
(1500), (4000) ve (10.000) fran. 
ka kadar kazancı yiikseldi. 

Rossi dört sene zarfında bü
yük bir şöhrc~e sahip olmuştu .. 
Evvela Gazino dö Pari'de günde 

100 franga çalışırken iki sene zar 
fmda kazancı günde (700) fran. 
ga yükselmişti. 

İlk defa olarak Marinella'dan 
(85.000) frank kazandı. !kinci 
filmi olan Kitaralar çalarken kur 
delesi (275.000) frank, Napoli a
teş içinde .filmi (500.000) frank, 
Şehir Işıklan kurdelesi de Rossi
ye (800.000) frank kazanç temin 
etmiştir. 

Fakir bir genç olarak MarsiL 
yaya ayak basıp,' 2 .;ene içinde 
zengin olan Rossi dört sene zar. 
fında meşhur bir yıldız olmuştur. 

Artık Tino Rossi kul nlarm L 
Jahı olmuştur. Yalnız sesinin gü
zelliği kadınlan hayran etmeğe. 
kend:sine bağlamağa kafi gel. 
mektedir. 

Her hangi bir yerde görüld:.i
ğü zaman elbisesinden, uğur cL 
sun diye parçalar koparmak is. 
terler. Tino Rossi adına Nevyork 
ta, Pariste klüpler teşekkül et • 

.. 

miştir. Bütün kadınlir Rossi'yi 
severler .. Babası da artık terzilik 
yapmamaktadır .. İyi bir çocuk o. 
lan Rossi babasına geçinmek için 
Hizım olan parayı göndermekte '" 
dir. 

Kadınlar onun ~u hareketini 
de çok takdir ediyorlar. Onun i
yi bir insan olduğunu ileri süre. 
rek her yerde koruycrlar. 

• Fakat Rossiyi seven kadınlar 
şimdi büyük bir endişe içindedir. 
ler. Tino Rossi evlenmek üzere
dir. Tino Rossinin yapmış olduğu 
iki tecrübe gerçi iyi neticeler ver 
memiştir. Fakat şimdi .ele onun 
her zaman her yerde yeni bir ka 
dınla bulunduğu görülüyor .. 

Bu kadın 1/lirey Balcn'dir •• 
Hem de fevkaHide güzeldir. O
nun için Tinoyu seyen kadmlaı: 
endişe etmekte haklıdırlar. 

Mirey Balen de meşhur bir ;Yıl 
dızdır. Beyaz perdeye aksetmesi 

(Devamı 10 mıcuda) 


