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'f,f arc!}<ll Fe1ızi Çakmo.7: suuaıılarm geçişini tefti~ r"cliyor 

Süvari Binicilik Okulu dün açıldı 
(razısı 5 inci sayıfada) 

lleledi)1e seçimi münasebetiyle Orta Avrupa 
m

m ası Dahiıiye Vekili ve Parti Genel Sekreterinin 
mu a val·lere telgraf 

\azan Asım Us ''V d 1 kk •• •• 
,a:·~~:::·::.~.;.~:;:..ı:··~~~~~iğ~=~ atan aş ~ r a t eşe uru 
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ri t.an .Miir~ıh nrılılŞllltt;;~ll h~ızt~~~:;;ll çc o 1 '\1 z e ı r 
<lört UC\ lc-tc nıill'tıeant c<1ccckınlş. l>i-
ğor bh· :rhınctc göre· ı,cıııstniı ile • Atatürk 
Nnenrlstnn ı:ırtcşcrck hiicııın edecek 

'
. 1., ~ 1 . ıııcınlcJ .. et ini zorln znııc .uten erııı 

tc<lc<·eklcrnıl';'· . 
)' ı ' sı·it uıılur(L'\ hnlısetmı!;'

... , \ C l'C ılll 

ti]-
1 1·ıe çekler nru ... ıncln 

'· Mncnı· nr 
•• 1 olırn ı ı •;.;ele iki-

lnuzrıkcre ııw,zııı 
(11 r J·o )O\ n J, rtuım <°Cllll1' 

r: Biri -,c• • 
1 1 11111 l\lnt.tır nzhklnı·ı-
nıntakusıııc ıı o 1 

(1 . kt ·u·zcrindc iki t:ırnf u-
ır kı bu ııo n 1 

il üştü Arası kabul 
huy urdu 

İstanbul, 14 (A.A.) - Dü::ı An-

karadan gelen Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Arn~, öğleden sonra 

Dolmabahçe sarayına giderek Rei

sicümhur Atatürk tarafından ka-

Ankara, 14 (A.A.) - Dahiliye Ve
kili ve Parti C nel Sekreteri Şükrü 
Knyı:ı, son ynpıluıı b. lctiiye intihaba
tmdnn ah:ıan netice münasebctile. u
mum müfettişlere, vali ve C. H.P. baş. 
kan!ıklarma ve parti teşkilatı olmıyan 
vilfıyetleler valiliklerine aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

n 

Maca is tan 
ühim skeri 

tedbirler aldı 
Çekoslovakya da hudutta 

tahşidat yapıyor 
~©© kftşftDDk Macaır teitlfllftşçn iJrU~LI 

Esir edildi 
(Yansı 6 net sayTamr:mi. 

•• • • 
nıve 

Cumhuriyetin yapıcılığından en çol 
faydalanan bir müessese oluyor -----·----··- -·---·-·-···· .. , ....... _. 

Bir yanda eski Bcikirağa bölüğünün, öte ya'!~~ 
Şeyhislam kapısının yerinde yükselen modern enstıtu
lerinin içten görünüşlerini gazeteciler daha yüksek 
buldular... . YaZ'ISt .q. füıcı1 sayfarna?a) 

Üniversite Rcktöriı gazo tccilere i~n7ıaı veriyor ... .1 t ·ırı f knhnnmısbr 
rnsrnc1n hiç bir J ı 1 1 

• ı 
S ] •.. ··il· A lnınnyn-
• 'ihlct Ahnnnlnrı •11> 1 

.. • 1 
Yn, ı~chli nzlıklnrı tıcJıiı:;tanıı '°er!l<lı
~ 1 da l\fu.cnrıstn.-

bul buyurulmuş ve uzun müddet 

yanlarında kalarak muhtelif mc· 
sail hakkında maruzatta bulun. 

"Belediye intihnbatının neticelerini 
reyan eden tarzını mütalea ve intiba
bm her tarafta gerek halkımızın in
tihaba iştirakteki büyiik alftka ve nis
ve C.H. Partisine ve hükfunetine gös· --------------------------......;;..._-

Jap nlar gl gibi )lncnr nzJıl .. :ırı . 
na terkc<lilccclrtJr. J~nknt Lclııstn n =-..m .. u .. ş.tu,.r •. __________ _. 

b . ..rıırpntlnrnltı -

terdikleri itimadı ve intihabın yüksek 
bir intizam ve disiplin dairesinde ce. 

(Sonu: Sa 6, Sü. 3) 
llnnnln knnııt etınl) or. ,P. • 

nııslnrı denilen Hiitcnlcrin snkı_n ol
duklnrı nrnzh 1 de alnrak ]Jclustan 
ile hu<lııtlnrı;ıı birleştirmek i~t.cyor. 
' 1 ıırur l\lııznke-!ıo'cklcr f o bunn ınıı ın • 
l'erelcrln ke nıncsi de bundandır. 

1 ·erilen kn-
1\Iiinilı Jrnnfcrnn ın< n ' 

1 ·nk3·a ile Mn

Cin ay t 
Dün gece bir genç 
arkadaşını öldürdü 

Cenubi Çiride mukave
met qörmeden ilerliqoı 

l'ntı mucibince çcıms O\• r nrnlnrın
en:rıstmı ,.0 )ıC'lıistnn ı.cn< 1 

1 •• ,_onıı"n<·ak-
dnki ihtllıirlı ıııc;.;clc eıı .n • • 

] 111 ... nınaıJnr ı~e nr<Iı. Uç ay i<;lııtlc ıtll • 
. tckrıtr topln

dHrt de\ lct ha7\ eJdllcrı 

nn<'nklnrılı. t ·· acıuı c-
Şu lınldo l\lncnri tnn ınur• cd 

derse 1\lfinfh konr<'rım mı tc7kil c~ı 
.. 1. Riitcnlcr ı-

<lort <le' Ict in birJcşcrc .. 
i l '":ı ug<'Jiyor. Ş ni korm<;>ınnltırı ıız ı 

il. 1 ek ,ıc imin'.\ 
lı'n knt im i 71 ıı hıı 1 1 

• • 

1 • 1 Mnc:ırı"'ta-(le[;illlir. Zirn JWtcn cı·u • • 
1 Joi"rrıı ... u l\Incn-

ııa l'crilnıcsinf, dn ın < "' • 
ristan ilo lıclılstıırı fıudııtınrınm l>ıı·-
leştiı11meslni i tcycrı ele\ Jet n ıl ltnl
''n·" ~ ttııl'·n ııu iki mcınlc-" uır. HnHu J • • 

ketten hnskn ı:oııuınynyı ela hırlcştı-
l'erck O .t A,·rupııclıı Homnnyn -r n .. 
}.nfıi t ,.1 "'t•lstnndıın nıurekkcıı 
"' illi - "' il< .. 

bir blol .. 11 J .. cnıtlslnc ıniittcfik ynp-

mnk cnıelintlcdiı'. 
nertindon gelen haberler j~c lm tc-

şobhii ün Alnınn mcnnfiine uygun tc
InkJ .. i NliJmc<Uj:;rini g(istcrccck mnlıi-

yctkdi ı-. 
Vaziyet hö) Jc olııııcıı Uütcnlcr me-

selesi üzerinde ncrHn - Romn milı
ycrlnJa a,.t görüşte olmnclığı nnlnşı
Jrr. rck 7.1\) ıf bir ihtimal olmakla hc
rnhcr l\fncrırlstmı ile lı<'histnnın 'lıir-

Bir marangoz da bir elbisecinin 
bağırsaklarını deşti 

('l'a:ısı 6 ncı soy{omr:da) 

Alnıan Nazırı Fu nk 
ıktısat vekHimjze b&r telgraf çekti 

------- --- ---- J Ankara, 14 (A.A.) - Alman Dtt:-

B •• 1 sat nazırı doktor Funk, memleketimizi u q u n terkederken iktısat Vt.'tkili Şakir Ke-
sebire Karaağaçtan bir -telgraf çekmiş 
ve iktisat vekilimiz de bu ıtelgrafa ce
vap vermistir: 

Zengin bir müderccalla çıkan 16 
sayfalık ilavcmizden başka ikinci 

sayfamızda: 

Gerçek insan 
Ya.:an: IS?nail Ilakkı Baıtacıoğlıı 

Nazırın telgrafı şudur: 

Ekselans B. Şakir Kes-ebir 
lktısat Vekili 

Ankara 
Güzel memleketinizi terkctmedcn 

(l'a.:rsı 6 ncı sayfamı:da) f 

Binlerce okuyucunun sabırsızlıkla 1 
bckfodi{ji J 
1938 

Resimli Hafta 
Mecm lYla\So ifil o ifil 
~eşnncn sawıso 

lQ> u ~ lQı rn ç 11}('\t ı 
Sizi, evinize, fazla para vererek 

iş m<.'cmuaları almaktan kurtara
cak, üstelik evinizde en küçüğü· 
nüı.den en büyüğünüze kadar her. 
kesi tnm bir hafta meşgul edecek 
bir mecmuadır. 

36 
Cumhuriyet bayramı 

Dolayısile giyim, kuşam, hediye 
ve tezyin eşyrun üzerinde tenzilat ya 
pılamaz mı? 

önce benim ve refikam hakkında gös. 'ff li!!!f!. I}-( 
terilen fevkalade dostça kabulden ay- @al" ~ ii2J lYI lf'lY Ş 
ni zamanda refikamın geçirmiş oldu Almayı ihrıınl etmeyiniz 
ğu kaza üzerine izhar lbuyurulan arn.- H Eviniz için dolgun ve değerli 

Y<ız'ln: TiiT..-met Münir 
foşcrck nutcnlcr iizcrine lıiicunı ede- ___ .. _____ , __ .. ____________ .__ 

kadan dolayı size ve muhterem baya. y hir hediyedir 
nınıza yürekten ve derin teşekkür- ---••-•••••••-llıi 

.(Sonu: Sa 6, Sü. 3). l, .(Sonu: Sa 6, Sii. 3). 

Cln!lc sfUi1i a7lında bulunan 40 
bin J..ndınclan biri 



Gerçek • 
ınsan 

insan terbiyesinin örneği ne hayvan insanı, ne de 
melek - insandır, bu örnek gerçek - insandır 

\'azan : İsmail Hakkı Baltacı oğlu 

Okunan 
soyıenen 

T ramvaya aadan bir çocuk, ay~: 
kayarak arabanm altına gitmi§ 

ve hastaneye nakledilirken ölmüştür. 

"Yolda ailratle giden bir otomobil 
lraf1ıaına çıkan birisini ezmemek için 
direksiyonu kıvırmıı ve fren yapımı 
ile de, bu kaanm önüne geçmek im. 
kbı olnıamrttır. 

"'Filan batta i§leyen otobüa tramva
ya çarpml'f, ve miinakalAt bir müddet 
durmuıtur." 

Bu havadialere hazan çok feci bit 
9m'ette neticelenen kazalara be.. 
men her gUn gazetelerde tesadüf ede -
ris. içimiz sızlar, toförün, vatmanın 
cDldcataizliğine, çocuklannı tramvaya 
-'maktan menedemiyen baba ve ana 
J& da, kızarız. Fakat o kadar, C>len, ya. 
,.Jamn olur, tııu yaranın nipnmı haya
ti müddcdnıce tapmağ& mabkOm ka. 
JanJar bulunur. Fakat bu kazalann ö
.Dllne ceçme'k miim.kiln olmu. 

Elde bir eeYriaefer tallmatnamesl 
ar. Memurlar bwıu tatbilıc için var 
Jmnetlerile çalıpyorlar. ŞoflSrlerln. 
JDg beklcmedilderi yerde karpJarma 
pkıyorlar. Seyrisefere muhalif hare
bttıe bulunduklarmdan dolayı onlan 
cınlındınyorlar. Fakat toför yine bil-
4Jlllndeıı ppuyor. Tramvayın .,ıun. 
dan geçiyor, iataayonda beklemiyor, 

- tramn.ym &tünden kar]ı tarafa r~
a.k Jayen vatandap altma alıyor. 
DDdret edilime, gCSrillUr ki, bl1tO.ıı ka.. 
...... parilıı tramvayı takip elnkme
llaıdea, durduğu yerde beklemeli Ait 
atrmeainden, uğ tanfta ,ola biru 
bpü ClSrtlnce hemen eoJa UpmMm 

- " 1m1a buekete 

Bir elin ve ablak kitaplannın göa _ 
terdiği gibi insan vardır, bir de ana
tomi ve fızyoloji ldtaplannrn göster
diği gibi insan vardır. 

Tabiatçılara göre, insan türlü uzvi 
ihtiyaçlar ve biyolojik zaruretlerle 
çevrilmi,tir. Ahlikç.ılara göre insan 
hilrdür; iyilik, doğruluk ve güzellilr
te kem!li bulmak yÜadılıtnı<ia olan 
tek varlıktır. 

Tabiatçinin görütü de bir tarafh, 
ahllkçmın görüşü de 'bir taraflı görilf.. 
tür; ne biri m de öteki bütün insanı, 
insanda bütünlüğü göremiyor. insan 
et ve kemikten yapılmı§, olduğundan 
kati hayat kanunJanna boyun eğmek 
za.ru~tindedir; buna ~üphe yok:. Fa _ 
kat insan bir de lı06Yete denilen ma
n m cinsten ikinci bir taıbiat iıçinde 
yapyor ki bu tabiat onu ilk tal>iatinin 
esaret ve tabüyetinden kurtarmıya ça
lı§ryor, ona hürriyetini veriyor. 

Tabii adam korkaktır, sosyal adam 
cesur, tabii adam menfaatçidir. SoL 
yal adam hasbi: ta bit adam Uahlak:i
dir, i09ya) adam ahlild: tbii adam 
bencidir, sosyal adam ilcldir. Tabiat 
ile 908yete, ve bunlann eseri olan ta
bii adam ile aosyal adam arasmcfalr:i 
bu aynhk bu ahen.bUlik eselidir. 
Gerçe'k ileminin kanunu aanlr:i ahenk 
değil, tezattır. Mcmtaipe'e cöre, eon 
hakikat bu bqerl tesatlandır. 

Zihnin bu kadar ayırdığı, parçaladı
lı iki feyi gerçek Alemi birlettiri.. 
yor. ZBınimizde buldufuınus bu te • 
adı gerçek imanda balaımyorus. 
Gerçek insan ta.biatin TelilCtli ile eoe
yetenin vesilesini tek phsiyeti için
de birlqtiımı bir mucizedir. O tezat. 
h eleman1ann pheeeri olan bir tezat.. 
as nrbktır. Efer biz dilfOnUciller 
rerçek imana mabau. olan ba ahen
gi dhnlmüe bOy6k bir ahenbizlik 
olarak abettiriyonak bbebat r.ıer-

Ded pllyor. Şoförleri, lbu harekete cil- lan mefhumJanmr.zdadır. 
ndednden ı.fka çok amm fa- Oyleyse insanın rerçekllfine uygun 
la alarak fttandap kartı k6fUr yal- bir fikir ed" .... ,_ .. ,_ .. _H_ mmeye ~,...._. .uıaıuı, 

dlrd*Janndan ft çok terbiyesizce ha- bir ağaca bemer. K8klerile fıoıprağa, 
nlM .uiklerinden dolayı 8lk m tabiat ilemine tutunmuttır. Fakat 
ft p apr bir surette tecziye ettiği- dallan ve yapraklarile g81clere yülr
mb cGn. kanlar hafifkyecek ve ya- selmek !.ter; köklerinde ve Jralm göv-
Ja ıenn vatandapn bayatı muhafaza desinde buldufum~ lbu tutukluk 
.,Ulrif olaıcalctır. ince da1Iarmda Te yapraklannda yok. 

Yeni yapılma'kta olan talimatname· tur. 
illa buna tullak eden maddelerinin Bu kaba te)bih aayelinde :erçek 
4'aha tfddetli olmasını temenni ediyo. insanı daha iyi anlamı§ oluruz. Ger. 
1'111. çek iman hayatmın er. alçak tabeb D ilnkll fz1cralardan birinde Bey- larında toprağın zaruretlerine ımw-

olhı baftgan pmetinin mil§- Ja beibdır: fakat ruhunun yüksek 
terileriDe kup tatbBdne kaIJattığı ye· tabablınnda niabeten hürdür. Onmı 
111 bir karardan bahsetmiJtim. Tamiri- için imam, hem miisamaha edem, 
Pil erine giden havagan prketi ·m "!· hem de suçlanchnnz. 
marlanmn kendilerine 20 'kurutluk bfr insan tabii zaruretlerini tanımadığı, 
a ! bas ve:rdilderinl, fakat bunun pt&L 'V'e göklere yükselmek istediği saman, 
mm olduiwıu iıaret etmek istediklerini maddi varhğınr toprağa bağlayan 
e'•dar bana bildirdi. Damp ka- kökleri, kopanr vo bir melek olmu. 
mmmdaki tarha göre, bu makbuz, kurur 1 tnsan melekler gi>i riSkldrde 
muhteviyatı dolayıaile pula tlbi değiL yapmak iıtediği zaman da uçmaz diL 

•· lla1dKu verilmesi de, verilmemesi ter 1 Akil insan oldur ki yereel :ıaru
lla1rlanda1d kaydı tashih etmit demek- retlerle, göbel hürriyetleri, ikisini de 
tir. Fakat bu zat, küçUk dahi olsa, tarur ve hiç birini inkara lrallat-
t.a masrafı 8demtı olmaama rağme:ı. mu-
pzm ceJmedlli:ıü ICSylemekte, bunun 
için de tlrketin aynca iki yil:ı küsur 
brqlak bir masrafa lllzum gösterdi.. 
ilni ilin etmektedir. 

Anlafdıyor ve btıtOn lat:ınbul halkı 
tarafmclua bWniyor 'ki, bavagazı §ir
lııetinla bugllnkU tesilatı İstanbul ih
tiyacına kafi gelmemektedir. Buna 
ratmen, prket, diler abooelcriniıı za
ranna olarak yeailerini kaydetmekte 
fakat bu defa her ild tarafı da mem.. 
ntm edememektedlr. 

Gaz tir'ketl, yeni tatbiko batladıfı 
blı tamirat bedellnl de petbı almak+.a 
imi§. Bu mavaf1ar bl.dm bildilimiıe 
n diler mlle.ıeselerin yaptıklarına 

c8R, aynca mUfterilerin sarfiyat fa
tmaıarma lllve edilerek tahsil edil
mek Jblmgelirken abl yapılmakta

&. Heden? Bu da tunun iıçin olacak: 
llUfteri tamir paruı vermesine rai-

insan terbıiyealnln modeli ne ftzl
yoloji kitaplarında, ne de ahlik llmL 
IW'lerindedir; bu örnek yqıyan, ger. 
çek ineanm gerçeklitJndedir. Müebet 
bir terbiyenin gaycai ne otJayıcı hay. 
van ne de met.ek yetiıtirmeJc defil
dir; belki hem yse saplanan, hem de 
göklere yükselen gerçek insanı ye. 
tiftlrme'lctir. Hayvan • m....ıar idea
lin gerçekliğini, melek • inanlar da, 
gerçeğin ideallerini tanmwdıJdın 

için ruhsuzta.- ve kölmlbler cibi yere 
yıkılırlar. 

Mürebbi terbiyenin ce~ Smelbıi 
kitaplarda değil. olgularda anmalıchr. 
Terbiye sosyal bir mlle91eeedlr; iti 
harikalar yapmak değil, mOmldlDJer 
elde etmektir. 

Çamlıca: 12.10.1938 
t. H. Balfaaoila 

m p.nm temin edemeyince, §irketl parayı pefin almalı tercDı et n>dlı te ot-
J iM. tamire dawt edecak ve gu sa gerek. 
tlaa7mc:a parayı nrme'k hususunu Halkı zarardan korumak~ havap.. 
lalıll olarak dilfOnecek. Şirket. gazt- ı n itlerinin de yalandan takip edil 

- - ceJlnedilinl bildiği ~ amıL mell aruretl ~ 
..,.. Mı: wd)4't6~~ itle. DF. 

~Um huriye" bay. 
rar111 dolayısiyle 
Giyim kuşam, hediye 

tenzilat 
ve tezyin 

yapılamaz 
eşyası 

mı? 
üzerinde 

T V'RK'O'N en bllyQk gUnU, en' 
bUyUk mllll bayram gtlnfl 1 

geliyor: Cumhuriyet Ba71"amı! 
En ytlkaek makamdan tutunuz 4a 

en ufak aileye vanncaya kadar her
keste haklı bir hazırlanma, tatlı bir 
tellt başgGatermlftlr. 

Herkes evllll donatmafa, blriblrl
n l tebrlke, bayratını dalga dalga 
görmelc, tevke, sevke, matrur he;re
canlara haıırlanıyor. ll'akat bug1lne 
kadar dlter an'anevl b&71"amtara 
münhasır kalmıt btıton huıuılyet
lerden niçin lıtlfade etmlyeltm T On
Ian neden tatbik etmlyellm ve tat
bikine lmkln verecek tedbirler almı
yalım T 

Kuel& Cumhuriyet Ba71"ammda 
herkesin - evini, sokaklarını oldu
#11 kadar - kendisini de giyimli lcu
pmlı görmek isteriz. Herkesin blrl
blrlne 7alnız tebrik kartıan deftl, 
hedl7eler gOndermnlnl, gOttırmeaJnl 
beklerls. 

Bunları kolaylattıracak Ye her 
keıeye elverlşlt kılacak olan nedir! 
Gqet basit: 

MUJI 1&na:yl Iİıileueaelerlmlzden 

başlıyarak evveli. giyime, kotama 
alt olan, sonra hediyelere raci bu
lunan blltUn eşya üzerinde göze çar
par derecede mühim bir tenzllA.t ya~ 
mak! 

"Gl5ze çarpar derecede mUhlm" dl· 
yorum. Bundan kaatettlflm fedaklr
lılttır. BUyUk bayramımız için bDttın 
matamlann zihinlerini yordup, 
maddi lmk&ıılarmı vargtıcUyle aetıtı 
,u ınralarda en kudat 'enlik günDmtl· 

kuşam euaaından baflıyarak, Cum
huriyet Bayramı dolayıslyle hediye 
o<lllecek qya, tenvir ve tezylne dair 
her ttırltl vuıta Uzerlnde - bazıla

rına yardım ve mUzaheretıe. kabil 
olaıılannda da doğrudan dofruya -
tonzlllt yaparak, Tapmafı mümktln 
kılarak Cumhuriyet Ba71"amma her
kerln tam teçhizatla çıkması ne gtı
~ol bir muvaffakıyet olacaktır! 

Ye bunlann hepsini fevkinde bü
tan binalara teref rengini abettlre
cek olan ba7raklanmızın bqtanbata 
7eltnaaak ve istenildiği clnlten ol
maamı temin edecek bir husuıl lm
kAn daha .•• 

Ankara telefonu 

Selinik Sergisinde 
Ankara, 14 (Telefonla) - Se1lni1c 

panaymnda en bUyWc müktiat Ttlrlc 
p&9J'OIUJn& 'ftrilmiftir • 

Afgan Elçi.inin Süvaresi 
Ankara, 14 (Telefonla) - Efpıı 

krah Tıhir hanın dofumunuıı yıJd5 • 
nümü münasebetile yarın alqam için 
Efgan bUyük elçisi bir •üvare ttttip 
etmiştir. 

Bahçeli Evler 
Ankara, 14 (Telefonla) - Bahçeli 

evler yapan !Jııoopeıratırm ortaktan a
raımda ayın yirmi üçünde kura çeki -
lerek herkeain m belli olacaktır. 

Bqvekilin Ziyareti 
zUn, tstenlldlll kadar mllkemmeJ Ankara, 14 (Telefonla) - Batvekil 
........ 1-L-..._...._. • .,.,.~•-...;.._a._... .a. .. '•1.r.. .........._.... • - &+ • • 

hatıra olarak kalabilmesl lcfn neden etn)iıtir. 
sakınabiliriz! Hiç bir şeyden! 

O halde halkın auauı meydanlara 
gıcır gıcır 7elll elbiseler Te tam bir 
taravet içinde çıkmasını temin yo
lunda hiç bir f edaklrlıktan sakınmı-
7acatımız gibi, bunu ihtiyar lçtn 
derhal harekete geçebiliriz de. 

Hediyelere gelelim: Kllll mahsul
lerimiz ne gtıne duruyor! Bence he
diyelik bir mahsull bugiln)erde yan 
fiyatına satmak, bedava dafrtmak
tan daha hususi bir heyecan ve hiç 
fOpheelz daha çok fa7da verecek bir 
tetebbtls olur. 

BllyU_k Cumhuriyet bayramımız 

dala11sl7le daha dlfer lmkblar da 
. hasırlanablllr. ETlerlmlz, dUkkA.nla· 
rımız, sokaktarımıs, btıttın yttkeek 
noktalarımız snalenecell için, lise 
ve ışığa mUteatllk ne kadar vasıta 
varıa onları da her ctıntfl flyatlan
nı muhafaza etmek delll, belki indir
mek JA.zmıdır-

Bu Teelle ile J11luelmesl ise ula 
hatırdan geçemez! 

Hentıs gecttmlt deflllz. Kiyim, 

Muamele Veraiıinde 
istisnalar 

Ankara, 14 (Telefonla) - Vekiller 
heyetince, alman muamele wrgiainden 
i&tisnaama karar verilen eanayi hlik
bıda maliye teflr:ilAtma inlıh tebli
gatta bulunulmuftur • 

Bu izahata glSre, yeni kararname i-
le toplu imallt yapan maden dökGm 
mUeeeeseleri ezcümle mmluk dökme
cı1eri de bu defa verı{den muaf tutul
muştur. 

Ancak muafi,et mllnbamaıı dökOım 
iti yapanlara aittir. DöküJmGt maden 
leri ftliyer• ban1ardan mamu1lt yfl

cuda getirenler ezcümle mmlu'lc da. 
kümci.ileri tarafından dökülen maden
lerden musluk kilo aksamı kapı tok. 
mağı, hurufat ve benzerlerini imal e
denler vergiye tabidirler. 

Bu bnalita ait dAlm iflcd de ay .. 
nl mile.ese tarafmdan yapddılı tik· 
tirde aenelik l&tıf kıymetinin tayinla
de dlSkOme taallak eden 1mım hao
riç tutulacaktır. 

ij)iiHletUt ~~: 
-= - -- ~2-,., - -

Kontrol yok 
Puarhlmu satıı kanunu tatbik ediliyor. Bu cümleden olarak manav

lar ela aattıldan meynlar m~rme fiyat levbalaırı ~rlar. Fakat fiyat 
levhalannda görülen f.ıbit rakamlar ihtlldra eapan dOkklncılann aallhi
yetli mahmlar tarafından kontrQI edildiltne dair biçl>ir ipred lıtift ıet.. 
mi yor. 

Burada Nr mlul Jı.ilıredclim: Dün Karaköy taralmda bir manavda 
ferik elmMa o.erine 50 Jnuut lmncluıu halde Sir'lrecidıe diğer bir manavda 
ayni meyva 25 kurup atllı)"ol'du ı 

t......ı ile Karü6y tarafmdMi dlıtııtr•nlann kiralan arasmda bir fark 
oldupna bilirb. Ayni el:nuun lıirbç 'kurut eft&f farkı arzetmesini de 
bbuJ edelim. Bu W1mı oralarda ablin ~ fiptJan ilzedne tair edece
lfal ele tabii bulUJOruz. Ji'akaıt kiralar UM111dsld faık ne bdar b(1yiik oluna 
olna kilom 25 kurut olan~ elmayı 50 'kurup kadar çrlcarabileceğüıe 

. bir t8rlll akıl cdiremlyonıs. 

Onun ~ dlllrJrtnlıR fiyat letllaJan konulrrwmw:ı.D llıtilaıle etme1iyis 
w 'UIJan ,_ ,_ clolapp da es. K1lft hıJmamı bndUıedne lllr .... Ja 

lttlfa etmemellyk: ba fiyat letbaJarmı ..WUyetU ve dOrillt memurlar 
nlltnDe eı1a bir kontrol& tAi tutarak 'bayle puarblam utıpn bir ihtiklı
.,... • .J!W .... "'D ~~ -~ 

Hua IC.wnpı)ı 

&QnQn Aklslerı - - _ _, __ 
Sağlam bir ede

biyat kürsüsü 
"'Ba;ratta en Cok neden korkann

nn." dl7e dtıD soı:dutum nal derhal 
akis u1anchrdL Birkaç mektup aldı
fım gibi, matbaamm zlJ'&r"8te gelmtış 
olan muhtelif m•leklere mensup ar
kadaelanm 4a ce?ap Termekte blr 
sevk ve fayda bulu7orlart 

Bunun sevki, lnlanm kendi mane
YI gflctıntı tartarak cea&retbıln bugtt
ne kadar kendine maltm olan dere
ceslnl bblerle pqlapıak gibi bir ıa
mlml)'8t ga.termead. 

l'a7duı lH. alman cevaplar ara
mnda U7&Dchncl ban noktalar bu
luJUDuıchr. 

Bau'atk&r doetam Ahmet Muhib 
ile gOrQftı7ordum: 

- Sana bustınier4e en kor:ttutum 
fe:yl &Oyil7e:ylm mi, dedi. Şair Yah· 
ya Kemalden korkuyorum. Bana ÖJ'• 
le geliyor ki, '1Btadımrs eon gtınlerde 
kendisine 7apdan tarlsler dola11-
alyle aarsılmıta benzeJ'en ktlrsOsUnll 
desteklemek için, tanıdık tanıma

dık birçok kimseler! seferber etmff 
gtbldlr. Ahmet Hamdi, Nurullah A .. 
taç bunlar arasında .•• 

- Pek&d&, bunuıı selli korkutan 
7erl nereatdlrT 

- GünUn birinde belllm de elime 
keser, çlvl vererek ayni kUrsUyU ta
mire sevkedeceflnden korku7orum.,· . . . . . . . . . . ~ 

Bence Ahmet Hamcll Te Nurullali 

iôPta~ian~lj.;g'(y-a\7~ +ıt8-
mallıı Şöhret konusu onıarid ~\vlif. 
le tutan btr makam değildir. O her 
iki flBtada, yazdıktan takdirnameler
le o kln'1nOD - eter Tara& - tozu .. 
nu almq olabWrler. J'akat Ahmet 
Muhlbln ellne Terllecek olan keserin 
Te çlvllıln ne'YIDI bilmiyorum. Nuıl 
kullanacalı hakkında da fikrim y~ 
Yani bir pa1en4e lllveal7le o kürd• 
DtlD daha uilam sOrtlDme&llll ml dl• 
ıer: yona apklanm mı keser? 

• • • 
11Ben bilirim,, iddiahlar 
Abar&JdaD K. Kartotul 1ınzaal7le 

mektup sGnderen bir oku711cum, 
"herııanıt .. tllde OUlmclen korkan"' 
ıan cesm bir dudak btıkttf1l7le lıtlh
faf ettikten llOllr& törle cllJ'or: 

"0ltbn, naots indimde bir emrlta
bll olarak tellkkl ecHleblllr. Ancak, 
tabii muhalefetıer )'tlz11nden apandl
ıdt gibi tnaanı lJlleUr. Paraaıziıta ge
lince, eh, u eok cltlflntlrllm. Zira pa
runhk muhe11bl79t tevlit edeblllr~ 
Çtlnktl mtltktll&t kal'flBDlda kalmca 
hamallıkla oman tel&fl mecburl7etl 
&rlz olur. Yalm• tellfl edllemeJ'9'D 
buı haller varclır ki, bunlardan ne 
kadar korkulea yeridir. O halleri 
doluranlar da, itte tU cetlt klmselel"
dlr: Senerl, terbl7nlz insanlar: b&o 
cerlkllz fDD&nklar; "ben blllrlm" ld .. 
dtahlar; eaıwret haricinde lt gO
renler: 18tlkbatl dtıfQnml7enler .. " 

• • • • • • • • • • • 
Ben, bu oku711cumun saydıktan a

ramıda en çok korkutucu tahm oı ... 
rak "ben bWrlm iddialılar" ı bulu· 
yorum. Zira dller sararlı Taaıflan 
haiz buhmanlar, kendi nokaanlan
nm ergeo cesumı gOrttrler... Fakat 
"'ben blllrlm'' l4cllalı kimeelerl ne 
dOTebUlrıdnls. ne hlda7ete dant ede
blUrelllls. Bu cetlt adamlar, bir müd
det dlle41klerl gibi ha'1' TU?UP har
man avurduktan 80nr& "deli" tellk· 
ki edlllr kt, - maddi sarartan do
kunmadıfına göre - tımarhanede 
hapsedilmelerine de ltızum gOrUlml-
78C811 loln her sttn ~ bl.fl-
mm alntarak llbılrlerlmlsl o,-naı. 
makta c1evam edeceklerdir. 

Allah ctımlemlzl o gibi mGnevver
lerln fll'rbl4eD l&Jrlum! 

Bt1Dl'ft.lll1• 



<iötüp ıJiişiUulüAr-e[ 
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ikinci midemiz 
Memlekette, gittikçe plinla§tınlan 

biz: ucmluk IDi.icadel~i ıseziliycır. Ger
çi, lıir mücadelenin daha henüz bql.a
dığx günlerde, lbol verimlerle ~~ 
mcs.i beklenemez. Fakat netieeknnın 

\ıissolumnaz derecelerde katnuyacağt • 
ıu bildiren alametlerden de uzak de-

ğiliz 
~ra, Adana, tzmir, tatanbul gi-

bi büyulc tehirler, lbu müeadeledcı .~n 
,ok zorluk çekecek olanlardandır .. Çun
ru ibu gibi yerlerde meydan genı1. :e 
ıtontrol güçtür. Ama ne de olu, ıtt~ 
en .zıor tarafı sayılan 'kuruluş . devn 
atlatıldığı için, yakmda nimederile de 

lcarşıl•cağız. . . 
Fakat ucuzluk mücadele!ın~e, ~-

lan yalnız maddi varlığile ölçillm~: 
tek mideli, tek gövdeli bir adam gıbı 
d .... '"l ··-.tu··r Mücadele, bu hedef. 
uşunu mu,. . . . 

!er içinde kaldıkça, faydası, hıçbır 
\'akit tam olmry.:ak. 

Böyle bir plin yapılirken. . he~~~
den önce, insanların, iki mıdclı bır 
varlık olduğunu gözönünde bulundur-

. ~ gıdalarla rnak gerektır. Ben, manevı . 
bcaıenen kafaya ikinci mide dıyorum. 
Ne yazık, ki bu ikinci midenin muh
taç olduğu gıda birincininkinden çok 
daha pahalıdır. Ye birçoğumuz b.U ba
knndan tokluk keyfini tatmanuşız

dır. 
BirCT bilgi madeni diyebileceğimi.z 

kitaplar harpten eonra, umulmaz fı-
, "1'" 

Yatlarla satılıyor. Zevk eşyası u-
•- "lc!i kaldı 
q,_ damgasmrn altmda ezı . · 
Sanat verimleri ateş pahasına.. Bır 
heykelcik bir minimini ibiblo, bir a.. 
vuç ı&ırça,' bir bronz kup.k, ~~sızın 
altın değerine yükseliyor. Musıkı ~
balı, sinema pahalı, bahçelerde din
lcnrnek pahalı, vapurlar pahalı he11ey 
PahalıdIT. 

liele mecmualarm üstlerindeki 
Frank, !ilin, dolar tutarlarile bize mal 
olı11aları da şacılacak farklar 

-:ı arasın ,. .. 
göze çarp~ Bu büyük farkları vu-

• J vr, . 
cuda v;ti'""tı ağır bir J196ta ücretı 
ını var .. Bunlardan gumruk mu alını. 
10r yoksa? .. 1Jim ve sanat mecmua
lannr gümrüğe ba~lamak, kitaptan 
vergi toplamak bana hiç de doğru 
birşcy gibı" .. .. ··yor Çünkü bun. gorunmu . 
!ardan alınacak asıl verg·; memleket 
ıalkmrn kafasına giren bilgi, uyanış 
'; ~~nların ortaya koyacağı mane
rı Yükseliştir. 

. Ucuzluk ınücadelesinde, iki mi.deli 
bır v hk "ld" •· · .. ar olduğumuzun sezı ıgını 
gos.tcren kayıtlarla karşılaşmağ: ve 
ıevınıneği i:st~mek hakkımızdır, sanı
•un. 

•' 

Değerli Bir Adliyeciyi 
Kaybettik 

İstanbul .... 1. . . . . h 
Q<J ıycsı bırıncı tıcaret rıa -

kemesi a 1 . f za arından B. Nazım bir ha . 
t~ evvel hastalanmış, Alman hastane
&ıne yatmıştı. 

r Kıymetli ad.Iiyeci bütün ihtimama 
agmen, kurtarılama d.. o"'lrr.ü"· .. mış, un · :r 

tur. Cenazesi b ·· 
1 ugun evinden kaldrrı. 

ara~. ~?irnekapıdaki aile kabristanı· 
na gomulecektir. 

•· D~ğe.rli bir arkaclaş kaybeden adliye. 
• ılerımıze 
. ve merhumun ailesine t.l· 
'ıyelerimizi sunarız. 

Mücevher çalan 
hizmetçi 

Evvelce işlediği bir suçtan 
da mahkum 

Meliha adında bir öğretmenin e
vinde hizmetçlllk yapan GUllU, kısa 

bir mUddet çalıştıktan sonra evde 
kimşe bulunmadığı bir sırada para, 
mllcevher ,.e saire çalarak memleke
tine kaçmıştı. 

Ev sahibinin şlkA.yeti üzerine ya
kalanarak 1stanbula getirilen GUllU 
Sultanahmet sulh ceza mahkemesin
de, muhakeme olunmuş, 2 ay hapse 
mahkO.m edilmiştir. 

Altı çocuk anası GUllU, evvelce de 

işlediği bir hırsızlık suçundan 6 ay 
hapis cezasına çarpılmıştır. Şimdi 

her iki suçunu birden ödeyecektir. 

Lastik Çalan Çocuk 
Tarnkpazarında çalıştığı dUkkAn

dn.n bir yığın lAstik ökçe çalarak, 
Hakkı, Hurya ve Nikolaya satan 16 

yaşında Sıtkı birinci sulh ceza mah
kemesinde 6 ay hapse mahkCım ol
muştur. 

Çalınmış malı, alanlar da ikişer 

lira para cezası vereceklerdir. 

Bir ev basıldı - Zabıta memurlan 

esrar tekkesi meydana çıkarmış

lardır. 

Sabıkalı heroln ve esrar kaçakçı
larından Topal Rasimin Tophanede 

bir ev kirahyarak burasını esrar tek
kesi hııllne getirdiği haber alınmış, 
evvelki gece ansızın baskın yapılmış

tır. lçerde Cevat, Ali, tsmall, Meh
met, Arap Kadir, lsa, Kadri ve Seyfi 
isminde sekiz kişi yakalanmıştır. 

Memurların ansızın eve girdiğini 

gören Topal Rnsim 100 pakete yakın 
, --:-• .. _,,..,.~ .. "----··"" _ ... _ ... ., ... _ 

İkinci esrar tekkesi de Tahtatalıa
de Kebabçı hannıda sabıkalı Çakır 

Şerifin odasında ant bir araştırma 

yapılrnış, Çakır Şeririn karısı Hani
fe ile adamlarından Mehmet Ali es
rar çekerlerken yakalanmışlardır. 

J\raha c:arı•ta - Kadıköyde Kuşyo

lu caddesinde oturan arabacı lbrn
him OskUdardan diincı•ken f'nytar 

mektebi öntlndc 31 numaralı tram
vay arabası çarpmış, arnba parça-

lanmış, Jhrahlm başından yaralana
rak Hardarpaşa hastahanesine kaldı

rılmıştır. 

Vapurlar Yüzde 50 
T enzili.t Yapacak 

Deniz Bank idare&i, cumhuriyet bay. 
ramı dolayısile halka bir cemile ol

mak üzere Kadıköy, Adalar ve Yalo. 
va vapur ücretlerinde yüzde eJli ten
zilat yapmağa karar vermiştir. 

Bu tenzilat cumhuriyet bayramı müd. 
detince devam edecek, Yalova müs
tesna diğer hatlara ge<:e ve gündüz i. 
la ve pc6talar tahrik edilecektir. 

Diğer taraftan Şirketi Hayriye de 
bayram dolayısile ayni suretle bayram 

müddetince l'ltbik edi&me!c üzere bü • 
tün seferler için yüzde 50 tenzilat ya

pacaktır. 

Kontrplak Nizamnamesi 
Alemdar sınemaaı lı' Kontrplak nizamnamesinde bazı ta-

1ki film dilat yapılması hususunda vekaletle 
Çarın ya veri temaslarda bulunmak üzere birkaç giin 

l R Brodvay melodi evvel Ankara ya hareket etmiş olan 
L-.••••lllİİİİİIİİIİi.m~:: •• .ı kontrplakçılar heyeti dün şehri.n~ze 

~., 
(Uı rs.ı - 18 llarıın:ı), (.Sıı~ - lfi ~tml:ırı

yaya), (Bartın - 16 Al,:ılığa) k:ılkal'~k
tır. 

GELECEK \"APt:RI.AR 

(f~lgl'n - 10 Rarlınrlıın), <Sıı~ - 11.!lO 
Mud:ırı) rııt:ın). (S.ıılıl.z:ıdc - ı 1.30 )Icr~irı
dı:n) sclectklir. 

dönmüştür. 

Aldığımız maliımata göre, heyet An. 
karada yaptığı temaslarda iyi netice-

ler almış, ve te1dif ettiği tadilat 
vekalet tarafından ehemmiyetle nazarı 
itibara alınmıştır. 

Bu maksatla bu hafta içersinde ve. 
kaletten bir mütehassı:ı bu husu~ta 

tetkikler yapmak üzere İstanbula gön
derilecektir. 

Miitehassısın bu tetki!-Jer somı.ıda 

vereceği rapor üzerine nizamnamede 
icap eden tadilat yapılacaktır. 

Permenant 
makineleri 

Bazı berberler makine
ler in yerinde muayenesini 

isteyecekler 
Kadın snçlarmı ondüle ctmeğe ya· 

rayan permenant makinelerinden ba· 
zı şikayetler vaki olduğundan bunJa • 
mı Mühendis mektebine götürülerek 
birer birer muayenesine karar veril -
m~tir. 

l\:arar, Beyoğlundaki berberleri 
memnun etmis ise de Mühendis mek
tebinden uzakta bulunan berberleri dü 
şündürmüştür. 

Makineleri bulundukları yerlerinde:ı 
sökerek Mühendis mektebine kadar gö 
türmelerinin büyük bir masrafa ihti
yaç gösterdiği ileri sürülmekte ve İs. 
tanbul tarafındaki berberler, alakadar 
lara müracaatla makinelerinin yerle -· 
rinde muayene cdilmcsi:ıi talep edecek 
lcrdir. 

---o---
Bir İngiliz Mektep Gemisi 

Geliyor 
Bu ayın sonunda Vindektiv adında 

bir lngiliz mektep gemisi limanımıza 
geliyor. Gemi talebesi şehrimizde kal· 
dtğı müddetçe decıi7.cilerimiz tarafın • 
dan ge7.dirilecck ve şereflerine bir zi
yafet verilceektir. 

---0'---
11 k tedrisatta 
Öğretmenler kıdem 
müddetleri gelince 

teftiş edilecek 
tık tedrisat öğretmenlerinden olup 

geçen yıl teftiş görmiyen öğretmenle
rin diğer öğretmenlerden evvel teftiş. 
lerinin yapılması Kültür Bakanlığı ta
raimda::ı vilayet kültür direktörlükle
rine bildirilmi~tif· 

Şimdiye kadar ilk tedrisat öğret -
menlerinin asgari bir sene içerisinde 
iki defa teftiş görmeleri icap etmekte-
dir. İlk tedrisat müesseselerinin çok. 
luğu dolayısile ilk tedrisat ispekterleri 
müşkülata düçar olmakta ve teftişleri
ni yetiştirememektcdir. 

Bakanlık orta tedrisat müesseselerin 
de olduğu gibi öğretmenlerin kıdem 
müddetleri geldiği üç yıl so:ıunda tef
tiş usulünü koyacaktır. Bu suretle bir 
öğretmeni üç yıl sonunda bir iki veya 
üç ispektcr tıirden teftiş edecektir. 

Ekalliyet Okullarına Ait 
Bütçe 

Türk h:ısusi okullarile ecnebi okul
larının yeni yıl bütçelerinin tetkik işi· 
ne yakında ba.9lanacaktır. Bütçelere 
öğretmcc:ıler için kıdem tahsisatı da ko 
nacaktır. 

Ekalliyet okullarının bütçeleri ba. 
kanlık tarafından tasdik edilerek bü
tün okullara bildirilmiştir. 

Y ardirektörler Arasında 
Değişiklik 

Ecnebi ve ekalliyet okullarının or
ta kısrmlarında çalışan yardirektör -
ler arasında bazı değişmeler yapılma
sı kararlaştırılmış, değişmeler dün 
bütü:ı okullara bildirilmiştir. Sen Be_ 

nova kız orta okulu yardircktörü Ba
~an !<eise lda Notrdam Düsyon kız 
hsesı yardirektörülüğüne, N'otrdam 
Dosyon kız lisesi yardirektörü Hatice 
Sen Beıı.:'''a kız orta okulu yardirektör 
l~ği~~~: İtalyan kız orta okulu yardirek 
torluP,une Kandilli kız lisesi cğretmen
Ierinden Fahire tayfaı edilmişlerdir. 

Doçent Ratip Berker 
btanbul Üniversitesi riyaziye do

çentlerinden Dr. Ratip Berker. her 
dört senede bir toplanmakta olan bey
nelınilel tatbiki mihanik kongrcsini:ı 
bu kere Amerikanın Cambridge şch· 
rinde 12 eylfılden 16 eylüle kadar de. 

vam eden ve dünyanın en taru:ımış a
limlerinin hazır bulunduğu içtimaına 
ü:tirak ederek "Navicr - Stokes mua

c1C'lPRinin sureti hallerinin tckliği,,hnk
kı:ıda mühim bir tebliğde bulunduktan 
sonra şehrimize avdet etmiştir. 
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Karanlıkta kavga 
edenler 

Birisi ağır surette 
yaralandı 

Sl11 1;rikapıda Çayır sokağında otu
ran ve Ahırkapıda ltı.stik fabrikasın
da amele .Mehmet evvelki gece sine
madan dönmüş, evine giderken eski
den beri dargın bulunduğu kundu
ravı Topal Mehmet önüne cıkmıştır. 
Eski iki hasım karanlıkta hcm<.'n bi
ribirlerinln üzerine atılmışlardır. Ne
ticede amele Mehmet sağ bacağından 
ağır surette yaralanmış, Gureba has
tnhnncslnc kaldırılmıştır. Kundura
cı Mehmet yakalanmıştır. 

Kız Yüzünden Kardeş 
Kavgası 

Ayvnnsarayda oturan Burhan ls
mtnde bir genç ayni mahalle sakinle
rinden Şaziye ile bir mtidclettenheri 
görllşıncktcdir. Evvelki gece Bur -
han soknlüa Şaziye ile bir köşeye 

çekilerek konuşurlarken Burhanın 

kardcsi Osman çıkagelmiş, kendisin
den kllçük olan Burhanın bir kızla 
konuşmasına kızm1ş, kavgaya tutuş
muştur. İki kardeşin kavgasını kı
zın babası IIurşit duyarak e,·indcn 
sokağa fırlamış, kızını lkl knrcl<'şl 

ayrrmak isterken görmüştür. Hurşit 
de kavgaya karışmış, bu arndn knr
deşlne bıçak çeken Burhanın elinde
ki çakıyı alarak Burhanı hafif su
rette yaralam1ştır. Yaralı çocuk has
tahanesine kaldırılmış, Hurşlt ya
kalanmıştır. 

Sahte pasaportla kaç
maktan muhakeme 

Beyoğluncla lstikHH caddesinde 
şapkacılık yapan MUller ndmcla Yl
yarıalı bir Alman, birkaç ny evvel 
dükkl\.nını knpam1ş, fakat maHyayc 
3800 lira kazanç vergisi borcunu ver-

Yeni kitaplar: 

Kırşehir Tarihi 
Ilalkovlcrinin mahalU kUltUr h • 

reketlerine Yerdiği inkişaf gittik 
daha göze çarpar bir şekil almakta
dır. Bu kitap da KırşC'hir Jialke\in D 

yayın kolu tarafından bastırılmı tır 
Muharriri Ce,·at Hakkı Tarım, uzun 
zaman Kırşehirdc yaşamanın 'e bu 
uzun zamanı ela Kırşchlri sevip tanı
manın verdiği kuvvetli bir salAhi· 
yetle lıize Türk irfanının kök saldı
ğı bu diyara nlt güzel bir oscr kazan
dırdı. Coğrafya, tarih bakımınd D 

Kırşehir! burada vuzuh ile görd U· 
muz gibi, Kırşehir tarihi ile al kalı 
bütün mühim simalar üzerinde d 
ayni itina iJe durulmuştur. 

Kitabın değeri kuşe ktiğıt Uz rin 
basılmış resimlerle artırılmı tır. C • 
vat Hakkı Tarım'ın ve Kırşehir Hal· 
ke'i inin hizmetini takdir ederiz v 
mükcmmcl lıir Tilrkiye coğraf) .. J 'i 

tarihi yazmak için pek lüzumlu ör· 
düğümüz bu yerli mesaiden öteki 
hnlkcvlerlnin do çabuk verimler' er· 
meslni dileriz. 

Doğu Köylerinde 
Doktor Bay Rüknettin Fethi, Er4 

zurumda hazırladığı köy tctkfl,J rl· 
nl, bir l.itap haline koymal>la pek 
isabet etmiştir. 

Muharrir, kljy birlikleri tC'zinlo 
kuvvetlenmesine yt.·~rdım cdi or 
Radyoyu, seyyar sergi) i, du' nr a
zetelerinl, terbiyevi el kitapların 

köyltiyU yetiştirmekte kullnıııla ali 
kıymetli vasıtalar arasında gUrm k· 
tc lıeralıcrdir. 

Kitalıın şu satırlarını alıyoruz: 

(Yoplığım şifnlıi anket suallerine )urek 
sızlnl:ın 'c konuk denecek kııdor sarıp re
v:ıpl:ır kın iin fikri ne5\-Ü ncm:ı'\ını 

teren csnsl r dcğıllerdır: 
I:rzuruınılan Aşkale knz:ısının Sarp ln· 

rnğı kö)ıınde: - J:n bföıı"unuz kın 
su:ıline hır ko) lu. - Jnmlarmn '·· Bır d 
ri: - 2\!ııhtor!.. Bir b:ışk:ı~ı: - 1\ ' 
knın ! .. Jlir dığcri: - Asker J>. sım '·· 
kıırşılık 'erdi. 

Bo) lıurılun \':ızalınn kfö·iinde: - 1 rı 

r? 

e 

k 
ne) i sc' ersiniz? su:ılinc, dh chirrim kı, l· 

tH:ıkln hiitun kö~lü: - Okfızu! dı~c cc\ P 
'erdiler.) 

memişti. nu yazıda ibret alınaC'ak ynlnız 
Bunun Uzerlne hudut haricine kaç- köylün Un hali değildir; bundan k y

masının önUne gecmek maksadlyle JUye sual sormanın da bir} olu oldu
Müllerln elindo!ci pasaport alınmış- ğunu anlarız. Kendi maddi muh I-

tır. nln içine dalmış olan bir kimse kö~ lU 
Fakat l\IUIJer bunun da kolayını 

olmayıp ela şehirli blJe olsa, sorula-
blılnluş' '\'ohan l\Iaver adında di~cr 

" 
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cak suale alınmak istenen cevap için, bir Almanın pasaportunu 15 liraya 
hazırlanmak ister. 

satın alarak Bulgaristann kçmıştır . 
MUHer pasaportu b!Hl.hare Sofyadan Umumiyetle köylUnUn idri\.k sevi4 

mektupla l\tayerc yollamıştır. yesini mUdafan etmek istemiyoruz: 
"'lh t ı d l\I d b fakat bu kabil misaller de bizi al-•~ aye , geçen er e ayer e u 

datmamalıdır. Bunlar bir muhataba pasaportla gitmek isteyince, iş nazarı 
7.ckd imtihanından not kaybcttirebl· dikati çekmiş, tahkikat sonunda sah 

tektırlık anlaşılarak Mayer ve mu- lir. Ancak k1>ylünUn ökUzden başka 
tnrnssıtlık yapan mUhendis ::-.ıerk ya- so,·diğl, kaymakamdan başka bilyUk 
kalantp adliyeye verilmişlerdir. bilmediğinin delili olmamalı, hele 0 

Suçlular sorguya çekildikleri bl- köylü bUtUn köylUlere misal sayıl-
rlncl sulh ceza mahkemesinde suç- mamalıdır. 

larını inkf'ır etmişlerdir. Mahkeme Kendinin jandarmadan başka bü· 
de duruşmanın gayri mevkuf deva- yUk tanıması kabil midir? O da bat
ınına karar Yererek suçluları serbest ka mesele! 
bırakmıştır. ---------------

Üsküdar Ve Kuzguncuk 
Fırıncılarından Şikayet 

Üsküdar ve Kuzguncuk mıntakasın. 
daki halk, burada mevcut fırıncıların 
aralarında bir birlik teşkil etmek su- , 
retilc ekmeklerin kalitelerini boz:luk • 
larını ve halka hamur gibi ekmek sat
tıklarını söyliyerck şikayette bulun • 
muşlardır. 

---n-o---
Dcnizbankın A vrupaya 
Göndereceği Talebe 

Deniz Bank ic!aresi, bu yıl da ken
di fabrikalarında çalıştırmak üzere 
Avrupaya talebe göndermeğe karar 
vermiştir. 

Bunun için lise ve orta ~ktep me. 
zunları arasında ilci müsabaka imtiha
nı açılmıştır. 

Dün lise mezunları arasında açılmış 
olan müsabaka imtihanı yapılmış, 200 
lise mezunu iştirak etmiştir. Nrti
cc de, birkaç gün sonra anlaşılacak
tır. 

• Arazi umumi tahrir işinin tayin 
edilen müddet içinde bitirilmesi ve 
arazi tahrir ihbarnamelerinin ikincitcş
rin sonuna kadar neticelenmesi ka. 
rarlaştırılnuş, bu hususta alakadarlara 
lizmı gelen tebligat yap~rr. 

İstanbul Adliyesine 
Memur Alınıyor 

ts~nbul Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul adliyesinde açık bulunan 

( ı ooo) kuruş maaslı zabıt katipliği. 
40 lira ücretlı süvari mübaşirligi ve 
600 kuruş maaşlı piyade miıbaşirlikl • 
rine, memurin kanununun (4) ncü mac 

desinde yazılı memuriyete tayin şart. 
lannı haiz istekliler arasında imt1han
la münasipleri alınacagından, katiplık 
imtihanı· 25.10.938 salı günü saat ıo 
ve müba;irlik imtihanı: 18. 10.938 salı 
günü saat 10 da icra kılınacaktır. 

Taliplerin laakal orta mektep me. 
zunu olduklarına dair şahadetname 
veya tasdikname ile memurin kanunun 
da yazılı belgelerini ıtamilcn imt~han 
gününden bir gün evveline kadar ad. 
liye encümenine müracaatları ve ka· 
tiplik imtihanına gireceklerin ayrıca 

daktilo imtihanına tabi tutulacak!"n 
ilan olunur. 

Bayan Bibesko 
Tayyareci prens Bibeskonun eşi 

prenses Bibesko, önümüz.deki hafta İ· 
çersindc şehrimize g•lecektir. 

Prenses Bibesko, tayyare cemiyeti a· 
.zaları tarafından karfılanacaktır. 
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Tavsiyeye rağrrum rejosör 
Havrits Stiller tarafmdan atıcı· 
tıkın gençGret.a Gustafsson, iki 
gün sonra meşhur adama tek • 
rar gidiyor. Bu sefer içeriye, 
Tıatta reji.sörün müıınduğu oda. 
va girebiliyorsa da, ne ifünr, ne 
me giüerıjüz! Bikih."is çatık kaş. 
tar, asık .'nırat! Gretrz, tutukla
tıyor, gayret sar/ile, filmdr oy
tamafjı fevkalade arzu ecliyo
rmn, cilmlmtirıi fısıld1yor ... 

- Hött! Höt de höt! 

Mutat fırtına kopuyor, daima 
homurdanan aksi rejisör, bağı
rıp, çağırıyor: 

- Burası müstahdemb ida. 
rebanesi mi? Beni iş.sizlere iş 

bulmağa delalet eden bir büro 
sahibi mi sanıyorsunuz ki? Ha? 

18 yaşındaki kız, ağız aça • 

madr. Rejisör, ileri geri düşün· 

medcn. onu omuzlarından kav

radı, basbayağı dıl)arıya attı ..• 

Atarke:ı de ates püskürüyordu: 

- Haydi bakalım! Beni ra
hatsız ediyorsunuz! Bir daha 

~rmiyeyim sizi burada! Yü • 

Ziinüzü görmek istemem bir da
'.?ia ! Haydi! 

Yani - defol! - yollu, - Çek 
arabanı! - yollu bir muamele! 

Aman ne kaba. ne aksi herif· 
t'l bu Stiller olacak adam! 

Greta ne yaptı? 
Bir nöbet hıçkıra hıçkıra ağ -

iadı, sonra da gözleri ya.51ı hal
Cfu, ke:ıdisini Stillere tavsiye e. 

<ien Peçlerin yanında soluğu a

larak, olanı biteni anlattı. 
Olan, biten? 

Olan olmuş, fakat daha her 
şey bitmemişti! 

Rejisör, rejisöre kızdı, onu:ıla 

yeniden konuştu, gönderdiği kı· 

za yapılan muameleden iğbira

rmı saklamadı. Bunun üzerine 

ne, Stiller, homurda:ıa homur -
O.ana: 

- Peki. peki! dedi, hatır için 
bir daha göreyim yüzünü! Kü
~üğü bana gönder! 

Hatır için çiy et yenilir, ka

bilinden, kerh~ bir kabule ya
naşma! 

· Greta, bir ya:ıdan işi ısrarla 
ita.kip etmesine ve bir yandan da 

artık bu sefer yüzü görülmek 
vaadi kati alınmış bulunmasına 

:rağmen, bu üç:üncü gidişinde 

'.bariz bir surette ürkekti, eli, 
nyağı titriyordu! 

Gider gitmez, içeriye alındıy
sa. da, ke:ıdisinden korkulan a
Ciam, dışarı çıkmıştı. Bir müd. 

O.et sonra gelince, kendisini bek 
liyene ~üyle bir baktı, 

Dehşet! 

Yine kızgın! 

Kızgın, ama bakıp, sustu. 
Hayre alamet! 

Odada rejisörden bac;ka, onu:ı 

kuzguni k~peği de dolaşıyordu. 

Gözleri yaşaran Greta. göz yaş 
larile perdelenen bakışlarını, c:e
tin, anlaş•lm8.z efcndi.:ıi:ıin da

ha yumu~&k. daha yola gelir, 
daha meram an1ar görünen kö
peğine çevirirken ... 

Oturduln. Dakikafar ağır a. 

ğır geciyor. Köpe~\, Slillrr vr 

Greta, sakin havalı odada sü
kO.ti haldeler. 

Rnşımetli rejisör. birde:ıbirc 
gürledi: 

- Soyununuz! 

18 yaşındaki kız, irkildi, o. 

' ,. 

!i~y~t~_R_~~a!! Q!an _K!!~!n; r Gazetec ·ıe dii o• • er-l 
- yu unuz! 
18 yaşındaki kız, irkildi,· 

fakat gc ı ınden kımıldamadı 

s·tey· gezd· 
Rektör yapılan ve yapı~acak 
işler hakkında izahatta bulundu 

' 

Greta Gtırbo t~c llfavrifs St"l?cr> keııd:lerini Amerlkaya götüren 
·vapurtLn giiverte.'3ind~, ne~cli görüniiyorlar! 

turduğu yerde e narexen 
yaptr, fakat yerinden kımılda

madı. Düpedüz böyle bir istek

te bulunulması, ne demekti? 

Başka bir kız olsaydı, ya kıp

kırmızı olarak ayağa kalkar. çı
kıp gitmeğe davranır, ya da o. 

t urduğu yerde ezilip büzülür • 

dil. 

- Soyununuz! 

Korkula:ı adamın karşısında 

Urkek oturan Greta, <.lupedüz 
böyle bir ıstekte bulunulmasını, 

kelimenin muayyen hududu içe~ 
risinde aşırdı. Manaya almıya· 

cak kadar tecrübeliydi, o. e

hemmiyetsiz de olsa filmde oy. 

namış ve dahası tiyatro mekte

binde bulunmuş bir kızdı, kar

şısındakinin rejisör olması:ıa 

göre yıldıza başka ne maksatla 
böyle hitap edebilecc~ini de bi· 
liyordu. Ancrık, huşunetli re
jisör, arada b:ıE~:a hiç bir sez 

ge!:meden öyle birdenbire gür. 
lemişti. ki; ürke:ı:: krz. bir gök

gürleyivermesi kulaklarmcla a

kLs bırakırcasına irkilişle el ha 
reketi yapıp yerinden kımılda -

madan !:lasıl \'e ne dereceye ka
dar soyunulması lazım gclece. 

ğini tereddütle zihninden geçi

rirken, M:nTits Stiller. işi ko
layla~tırdı: 

- .Mantonuzu c:ıkarmız! 
Soyunm:!nın en basiti. de

mek! 
Greta eli:ii cnüne götürdü, 

ı;dyle bir kımıldanışla omuzla

rından sıyırdığı mantosunu bir 
kenara koydu. o zamaıı daha 

kürk veya kiirklü manto değil! 

- Şöyle yiirüyünüz şu tara. 
fa doğru! 

Rejisör. göz kapaklarını kısı
yor. arahyor. kfth birini, kah di

ğerini kaldırıp indirerek, karı;ı

omdakioi sağdan, soldan sey

rediyor, tetkik ediyordu. 

- Bu tarafa doğru yürüyiL 
nüz Pimdi de! 'föyle. ;.;öyle .. Da

na beriye! Yo'• o kadar değil, 
bir parça gerive ,.,..,.,,. · ' 

Gretayı sözle istediği gibi ha 
rckete getirirken, gözle de .. 

Rejisörün gözü, tam manasile 
bir objektifti, yok, tam olmak
tan d:ıha ziyadesi', karşısmda 

kini Ahmet Haşimin tabirile 

- ahmak bir göz gibi - alelade 

görmekle kalmıyor, ona içten 

bakışla da nüfuz ediyordu o, 

dimağmda::ı bakışla da! 

, Ve ayni zamanda kalpten ba. 
kışla da mı yoksa! 

Belki? 
- Yeter, giyinebilirsiniz! 

(Arkası vardır) 

RADYO 
Upera ve senfonik konserler: 

7. llcrlin, Leipılg: "Darne" ve 
"Sulh Günü" (Strauss). 

!l.10 Beri in: Serenat. 
ıu. Turino: "Cllimo Loru" (Al

fano). 
10.:rn Eyfel: Operadan nakil. 
12.7 Postc Parisicn: Toskanini 

konserleri. 

(Jda musikisi: 

5.15 Brüksel 1 : Org konseri. 
[ı.15 Brüksel 2: Bralınıs. 
7.40 HilYcrsum 2: Stcyn (Org). 
ı!.30 l.ondra (R. ): Hamin (Ürl:i(). 

10.30 :'\:ıpoli gr.: Balnyl:ıka. 

l 2 . .t O Hilversıım 2: Org. 

Piyes ve l>onferaııslar: 

G.5 lstokholm: "Bccthovcn". 
8. H:ıclio Par is: "Thc Fren eh 

Spiri t". 
10. Homa: Komedi. 
IU.30 Lil: "La Princrsse ~la kine" 
lll.30 Hnclio Pııris: "Purazil~ in 

drama". 

llufif mu.\iki: 

2.15 Radio Peri~; 2.30 Lon<lra 
(N.): 8.30 lstokholm: !l.10 Bertin, 
.Stutgnral; -0.30 Sotten;c; <Son Yals); 
12.10 Tludapeşlc (Çigan orkestrası). 

Dnrıs m11.\ildsi: 

10 Brüksel 2: 10.55 Budape~lc: 
11.30 .:\apoli; 12.30 LonıJra tR.); 
1 rGrC'e Y. sonra) PMio; PTT, Ra-

İstanbul üniversitesi bugün 
altıncı t.edris sene.sine giriyor. 
Bu münasebetle bu sabah onda 
üniversite konferans salonunc!a 
merasim yapılacak, rektör Ce
mil Bilsel bir nutuk söyl;yecek . 
tir. 

Rektör dün İstanbul gezetl~ci
lerini davet etmiş, bu kültür mü
essesemizin nasd çalıştığı yo
lunda izahat vermiş, muhtelif 
fakülteleri gezdirmiştir. 

Bu ara.da Tıp fakültesinin muh 
telif enstitüleri, Hukuk ve iktı -

sat fakülteleri ile biyoloji ens
titüsü de gezilmiştir. 

Gazetecileri saat 10 da ~avet 
etmiş buluna,., rektör, muhtelif 
meselelere temas etmiş ve biL 
hassa seneden seneye artan 
talebe mikdann:ı karşı dershane 
ve kliniklerin darlığını tebarüz 
ettirm:ştir. 

Cemil Bilselin verdiği i::~lıata 
nazaran: 

Bu sene üniversitede t"'lebe 
sayısı şimdiye kadar çıktrğı en 
yüksek rakamı bulmuştur, ki bu 
5800 dür. Geçt.n tedris yılr için
de İstanbul üniversitesi 581 me
zun vererek bu sahadaki ::eko
ru da kırmış bulunuyor. Şimdiye 
kadar senelik mezun rakamı 
300 - 400 arasında değişiyc·r

<lu. 
üniversite meselelerinin en 

başında yer darlığı ve dağınık
lık gelmektedir. Bugün, üniversi 
tede - yabancı dil dersleri ha· 
-·.> -· ... -·- ,,.. ' __ __. ... _ .... T----

ders görülmektedir. 
Bunlar, merkezde Hukuk ve 

iktısat Fakültelerile, Tıp Fakül
te.sinin bazı şubeleri, üç enstitü
yü ihtiva eden morfoloji binası, 
Türkiyat enstitüsü, dişçi ve ec
zacı mektebi, · Zeynep Hanım 

konağı, biyoloji enstitüsü, Tıbbı 
adlt, kimya enstitüsü ile Gura
ba, Haseki ve Cerrahpaşa hasta

neleridir. 
Rektörlük, hükumetin göster -

mekte olduğu büyük alakanın 

yardnnile, bu dağınıklığı müm • 
kü.n mertebe gi.dermeğe çalrş

malda beraber, diğer taraftan 
yeni binalar inşa ettirerek ta
lebe tehacümüne cevap verme -
ğe de çalışmaktadır. tlerid'! tat
bik edilmesi düşünülen progra -
ma göre, bugünkü merkez bina
ları Tıp fakültesine ait olan 

kısımlar çıkarılarak buranın bir 
katı Hukı.k, diğer katı iktrsat 
fakültelerine ayrılacaktır. 

Fen ve Edebiyat fakültcler:ni 
ihtiva eden Zeynephamm kona -
ğı da tadil ve beton inşaatla tak
viye edilerek Edebiyat Fakül
tesin~ ver.ilecektir. Burada bu -
lunan Fen fakfütesi için de ünL 
versite yanında yeni bir bina İn
şası düşünülmektedir. 

Bun.dan başka Süleymaniyede 
şehre mahsus büyük bir konfe -
rans salonu da yaptırılacaktır. 
Süleymaniyede bulunan, Tıp fa
kültesinin ilk kunılduğu medre.. 
selerle askeri matbaanın bulun. 
duğu sahanın da, in~a edilecek 
olan üniversite sitesi dahiline ~
lmması bu mukarrerat meyanın
da.dır. 

Bu sene, dil ve arlw::loji şu _ 
heleri için merkeze ya.1<111 yeni 
bir bina da tutulmuş bulunmak
tadır. Eski biat salonu da talebe
lerin istirahati için tahsis edil -
miştir. 

KIT AP V AZtYETI 

üniversitenin tesisindenb'!ri 
şimdiye kadar, 7 5 kitap neşre

.dilmiş bulunmaktadır. Talebenin 
gerek derslerinde ve gerekse 
' ·-··-· -....::..11°ri:ıde muht.ıç ol. 

dukları 100 eserin tercümesi i
şi, kısmen tevzi edilmiştir. 

Tercümeler, 4 - 5 kişilik bir 
heyet tarafından tetkik edildik -
ten sonra neşrolunacaktrr. Ay. 
rıca bunu:ı haricinde diğer sala
hiyetli kimselerin tercüme işine 
iştiraki de temin edilecektir. 

Mütercimlere, kitapların iyı 
olabilmesi için muayyen bir 
m:.ihlct verilmemiş, yalnız bir 
senede bitirebilmeleri istenmiş • 
tir. Yakında tercüme edilecek o
lan kitapların listesi ncşreuile. 

ccktir. 

nn dağınıklığı ve dershanelerin. 
darlığı teşkil ediyor. 

Geçen denı senesi içinde 162 
tedris gününde 31.000 kü~r 
der:s yapıJnuş olmasına rağmen. 
talebenin bundan epeyce istifa.de 
etmediği anlaşılmaktadır. Yeni 
inşa edilmiş bulunan enstitü ve 
bunlardaki dershaneler ise Av
rupadaki emsallerile kıyas edile.o 
bilecek bir vaziyettedir. 

Buna rağmen, talebe adedi art 
tıkça bunlar dahi az gelmekte.. 
dir. 

YENi BiNALAR 
Bugün her fakültenin kendisi· 

n~ mahsus ve yalnız o sahayı 
alakadar eden - muhtelif lisan
lardan - eserleri muhtevi birer 
kütüphanesi 0-.ılunduğu gib! ay
rıca bir de, üniversitenin umu. 
mi kütüphanesi mevcuttur. Hu - • 
susi kütüphanelerde mevcut bir 
deftere, taleb::ler ihtiyacına lü
zum gördükleri eserlerin ismini 
yazmakta ve rektörlük bunları 

derhal satrn almaktadır. 

Rektör, 244 bin liraya çıkan 

morfoloji enstitüsü ile 260 bin 
liraya inşa edilmig olan biyoloji 
enstitüsü.nü, Haseki, Guraba vc:ı 
Cerrah paşa hastanelerinde yapı"' 
lan yeni kliniklerı de gczdirerelC 
izahat vermi§tir. 

Bu yeni inşaatta gerek tale " 
benin istifadesi hususunda vaki 
elan faydalan ve gerekse çaltf
malar üzerindeki tesirleri hakkm 
da istifadeli m.ılümat vermit
tir. Sayın rektör, bu hususta bil _ 

hassa şunu tebarüz ettirmiş-
tir: I 

''- htanb:ıl üniversitesinde 
kitap satın al~k ve kitap ne~. 
retmek için yok, yoktur. Hangi 
kitap lazım olmuşsa ve lınngi 
hoca pir es.er ya:zmışga hunlar 
d~ı hal satın l'.l}ınır ~ tabettirilir. 

"Oniversitenin be~ yılr,, adlı 
bir broşür hazırlanmaktadır. tki 
aya kadar neşrolunaeaktır.,, ------ -- _ __. ......... ~. 

VAZiYETi 
İstanbul üniversitesinde, tale • 

benin devamı diğer memleketle
re nisbetle sevinilecek bir de
recededir. 

Bu yüzden, talebeler sınıflar
da yer bulamamakta ve ekserisi 
sabahın yedisinde gelerek yer 
kapmak için uğraşmaktadır. 

Hatta, rektör bu yüzden her 
sabah bazı hadiselerin - mem.. 
nuniyet uyanclırıcı hadisele
rin - çıktığını söylemektedir. 

Talebe mikdarı, yukarı.da yaz
dığımrz gibi, şimdiye kadar olan 
en yüksek rakarru bulmuştur. 

Bu mikdar, üniversitenin kuruldu 
~u tarihe nazaran 2 buçuk defa 
fazladır. 

Hükumet, diğer tedrisatta ol -
duğu gibi, üniversitede de, he -
men hemen parasız tedrisat usu
lünü tatbik etmektedir. Bugün, 

. ücret veren talebenin mikdarı 

1000 ki~iyi bulmuyor. Bunun 
geri kalanı ya devlet hesabına 

tahsil etmekt~ yahut da fakrühal 
sahibi bulunmakta.dır. Geçen se
ne ücretsiz okuyan talebenin 
mikdarı 3882 idi. 

Sıhhiye Vekaleti bu sene, Tıp 
Talebe Yurdundaki talebe mik _ 

darını 1000 e çıkarmağa karar 
vermiştir. Bu rakam diğerler.ile 

beraber, 1800 ü bulmuştur. 
Evvelce, talebe bulanuyan E • 

debiyat fakültesinde bile, şimdi 

yer bulmak meselesi başgöster

miştir. Bu sene Hukuk ve iktı
sat fakülteler:nin birinci sınıfına 
kayıth talebenin mikdan 1000 

ni bulduğu için dersler bu sene 
konferans salonunda verilecektir. 
Burada en şayanı dikkat nokta 
da, kız talebenin hukuka göster
diği alakanın seneden seneye 
artışıdır. Şimdiki halde hukukta 
bzlar erkeklerin üçte birini teş
kil ediyor!ar. 

Talebe devamı itibarile yapı • 
lan müsıhet multayeselerde üni • 
versitemiz emsalinden üstün gel 
mektedir. 

BiNA MESELESi 
Bugün için İstanbul ünivcrsL 

tesinin en büyük derdini, binala. 

Gurcba hastanesinde, ~lr:af 
tarafından tütün deposu olam 
yaptırrlmışken üniversite tarcı.. 

fından alınarak tadil'Cll tesis ed).. 

len yeni kliniklere ilavetea 
bir de doğum kliniği yapılma]o. 
tadır. Bu kısım, Haseki hastan~ 
sinde ~ekilen büyük sıkıntıyı 
tahfif edecektir. Bugün Haseki 
de doğuma 2 5 yatak tahsis edil. 
mişken, yatanların adedi 62 dir.. 
....... .a.ı ... LAu-....... . uw ıeaaar ıayu.Gllı 

olacağını sadece bu rakaind.iı.i 
kestirmek mümkündür. 

Haseki hastanesinde yapılmak .. 
ta olan beş yataklı tedavi kli .. 
niği ise bir katı vcremlilere, 'bü:: 
katı umumi hastalara aynlacak.. 
tır. 

Burada, hastaların rahat&rz oJ.. 
mamalarını temin için kovuılac 

az yataklı olarak in~a ednmeD. 
tedir. Akil ~'Iuhtann başında 

bulunduğu bu klinik binasınm 

tamamlanması için meclis.ten ye. 
niden 2 50 bin liralık tahsisat a. 
lınacaktrr. r 

Cerrahpaşa hastanesinde b~ 
nan Tıp fakültesinin bugünldl 
göz kliniği, dört kö,e ufacık bit 
odadan ibarettir. Yeni yapılan 
bina ise 60 yatağı ihtiva ede.ı 

biletek şekilde ve fennin icaP, 
ettirdiği her türlü vesaitle teehb 
edilecektir. Stajiyerlcrle bera.ber.. 
adetleri 100 ü bulan talebe ba 
daracık yerden kurtulduktıµı 8QQ 

ra, derslerinden, çok .daha fazla 
istifade edebileceklerdir. Ayni 
hastane dahilinde yapılmakta o
lan birinci şirürji kliniği de ge.. 
lecek ders senesi sonun.da bitmif 
bulnnacaktır. 

Rektör, üniversitenin bir milf'! 
yon 860 bin liralık bütçesinin 2 

milyona iblağını zaruri görüyor.. 
Profesör, asistanların da yeni yü 
bütçesilc arttırılacağına imkan 

elvereceği ümidindedir. 
Rektör, davetlilerine verdiği 

izahattan sonra, tahsis etmiş oL 
duğu otomobillerle gazetecileri 
Tokathyana götürmüş, ve öğle 

yemeği yenilmiştir. 

Bura.da yapılan konuşmalardan 

anlaşıldığına göre, İstanbul ü
ni veı:sitesine en iyi talebe veren 
liseler İzmir erkek lisesi ile 
İstanbuldaki Galatasaray lisC1li • 
dir. 

Yemek samimi bir hava için.,. 
de yendikten sonra, gazetedleı: 1 

üniversitenin kıymetli rektörü " 
ne, gezilen yerlerde gördükleri 

temizlik ve i:.ıtizamdan &tayif
le bahsetmişler, verilen izahat • 
tan dolayı teşekkür ederek ay .. - - . ... 
rılmışlardır~ 



• 
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T İ M~D====E~~ 
PIR YAf'R6K 

Dedikodu 
\'.azan :Niynzı Ahın el 

Bir arkadaşım dert yanıyordu: 
- Birader, diyordu; birşcyden si-

tıirleniyorsam o da çileden çıkaran, 

insanın aleyhinde manasız dedikodu 
yapılmasıdır. Bilmiyorum bazı insan
larda bu bir !hastalık mıdır? 
Arkadaşun o kadar canı yanmışca· 

ima anlatıyordu ki ..• 
- Aldırma, dedim. 
Öyle yapıyonnu§, aldırmıyormuş a. 

tıla, söylenenler de içine işliyorır.uş. 
Fıkra meşhur ve güzeldir: 
Bir çocuk kahveden geçerken otu· 

tanla.nn, babası aleyhinde atıp tuttuk.. 
tarını duymuş. Fena halde üzillır.~ş. 
AkJarn eve gelince, duyduklarını roy
lemlı ve: 

- Baba demit; §U adamlar dille~ini 
tu~unlar. Hakkında :fena şeyler soy. 
lctıne .. 

Baba.: 
- Peki .. demiş. Ve esasen onun da 

ha.klanda 45Öyle."len sözlerden içi yan· 
nııı olduğundan bunu çocuğuna da 
anlatmak istemiş. Ikinci günü atını h~
Zrrlatrnış. Oğlunu bindinnif, kcndı
ai de yaya yürüyormuı ... 

Kahvenin önUne gelince, oturanların 
§Öyle konuştuklarını duymuşlar: 

- Bakınız, ağalar, şu adam bac~~ 
lradar piçi hayvana bindirip kendısı 
yaya gidiyor. Bu çocuk büyüdükten 
SOJıra, terbiye kabul eder mi? 

_Baba, ikinci gün, ata kendisi bin. 
~· Çotuk da yürüyormuş. Kahve.de
kiler bu sefer şoyle konuımuşlar: 

- Etek kadar herif, hayvana bin. 
1Uİf de bacak kadar çocuğu yayan yü
rütUyor. 

.... o • b- - • ıt!t ". 

~'l,tlcr; bu aoİer de:. 

- Bakın fU pfkınlara? .. dcmi§ler: 
at V'lrkcn aya'lda yürüyorlar 1 •• 

• Son 1-r çare kalmış. ikisi de ata bi.. 
nıp kahvenin önünden gıcçmi§ler. 

Gene söylenmişler: 
• - Bakın JU allahtan korlanazlara !. 
Aktaın üıtU bir avuç arpa verdi1deri 

ata haya etzneden ikisi birden bini
yor. 

Baba, bütün tccrlibeleri yaparak oğ. 
luna bu dersi v-. t• 

ş . ~· .. .ış ı. 
atr ne gUzel söylemiş: 

AiYar eltllnin çekme cönül, nafile 

pmcbr 
Hasmın aiteınin anlamannk hhma 

•itemdir. 

"Kaen,, ilniveniteaindc felsefe oku-
tan meelcktaşnn "Marten V her 1 
bu A1~ dai e " e 
~e r yaptığımız rnünakap.Ian 

Mil hatırlarım. Bu :münaka. 1 F 
. . şa ar, ran-

anm ıklım karakterini t.ı çok canlan. 
dıran kanal kenarın~ kül renkli şef. 
fal, bulutlu havalar altında ecre 
derdi. yan e-

. Kendisine bacanağunın uğradığı P· 
fllacak kayıtsızlığı tasvir ettiği-..... za . 
man, "Marten Veber,. bana: 

- Açık kalpliliğimi hoş görünüz 
fakat şu şikayet ettiğiniz kayıtsızlık 
dil§ünccleri okuyan makineye karş; 
memleketimizin çok doğru ve olgun 
bir hareketidir ... Çünkü siz, onu halk 
anıma yaymağa çalışmakla, Yanlı~ yo. 
la aapıyorsunuz: ... Sonra !fU "siz,, <len 
maksadım da, bir tesadüf eseri olarak 
mcaelc~ karışan "Deni Dümulen., de
ğildir ... Ben bu .ıcelime ile bugün ~u 
uğursuz makineyi bütUn dünyaya cla
ğltmağa calışan adamları kastediyo. 
rum. Bana öyle geliyor, ki siz, bu ma. 
kine ile insanlığa guya kendi kendini 
daha iyi tanıtmak gayretini güdüyor
sunuz... Halbuki, bunu yapamadıktan 
bafka, cemiyeti tehi keli bir yola doğ
ru da sürüklüyorsunuz ... 

Bu aletle siz, bir insanda bir takım is
tekler ve niyetler keşfettiniz mi, o
nun iç dllnyaıımn sırları iç.ine girdi. 
ğinizi sanıyorsunuz .. Halbuki, bunlar, 
üStünde teerübcler yaptığınız adamın 

_, Ja-1'CIA••• ı U t•cr •WW 31111 

Tehlike 
Yazım: Sldney Horler - 47 - Ceviren: H. Münir .. 

Brandel otele geldiği zaman kızı Brandelln dUşUnceleri, kapının vu· 
yatakta olmakla beraber uyumamış- rulması Uzcrine durdu. 
tı. Ona "gecen hayır olsun" diyerek 
kend_i odasına geçil. 

Bir mnddet soyunmadı. Zihnen 
meşguldü. Soyunduktan sonra. da şö
minenin karşısına bir koltuk çeke
rek oturdu. Pek sevdiği yaprak si
garalanndan birini çıkararak ateş

ledi: lçmeğe koyuldu. 
Tüttınnn yardımı olmadıkça hiç 

bir meseleyi halledemezdi. 

xx 
Brandel sandalyasında d6nere'k 

baktı. 

Kapıyı calan ya kızı Meri, rahut 
da onun yatak odasınd~ girmiş bl· 
rJydl. 

Fakat, Meri idi: 
- Ne var yanum, dedi. GözUne 

uyku gl .. meyor mu? 

Süvari Binicilik Okulu 
Slr Harkort Brus, hUsnll niyetle 

ona bu Jşten vazgeçmesini bir kere 
daha ihtar etmişti. Evet. belki de 
doğru söylUyordu. Fakat Brandel bu 
işi yUzUstU bırakmağa kendinde lm
kAn göremiyordu. 

- Hayır baba ... Bir tnrıu uyuya· 
mayoram. 

- Neyin var iki g6zUm? 

dün açıldı - li.r şey zihnimi karcalayor. Sa-
na muhakkak s6ylemekllğ1m ıa.zım

gelen bir şey. Eğer, slgannnı koku
sundan senin uyanık olduğunu an
lamasaydım, sabaha kadar bekllye
cektlm. 

Mareşal 
zamdan 

mektepte gördüğü inti
bilhassa memnun oldu 

Daha doğrusu elinden gelmlyordu. 
Zaten h!diseye kanşmıştı. 

Sir Harkort Brus, mahut telgrafı 
kimin gönderdiğini söylemiş değildi. 
Fakat Brandel blllyordu. BUtUn dün
yada teşkllAtı bulunan bQyUk dolan
dıncı şebekesinin başı olan Nat Hart 
nelin işiydi bu .•• 

- Ah, pardon ... Stganmın kokusu 
sana dokunuyor, değil mi? Harbiyedeki binadan Maslak yolun. 

daki Ayazağa kasrına nakledilmiş bu
lu:ıan (Süvari ve Binicilık okulu,, nun 
açılması münasebetile dün, yeni mek
tepte merasim yapılmıştır. 

Saat 3,30 da başlayan merasimde 
Riyaseticümhur namına ikinci yaver 
Cevat bulu:ıuyordu.Gcnclkurmay Baş. 
kanı Mare§al Fevzi Çakmak, Genelkur
may ikinci reisi Orgeneral Asım Gün· 
düz. Orge:ıeral Fahrettin Altay, Gc. 
neral Halis Bıyıktay, General Osman 
Tufan, General Şemsettin, General Ta 
hir Tamer. emekli General Ali Hik
met. Harp Akademisi muallim subay
ları. kolordu erkanı, mC'ktep komutam 
ne lstanbul gazetecileri de merasime 
i~irak etmişlerdir. 

Her tarafı ba)Taklarla donatılmış o
lan mektebi teşkil eden bbalarm met· 
halinde ,süvari sübaylarımız, askeri 
bando ve bir süvari bölüğü ahzi mcv. 
ki etmişti. 

Mareşal saat 3,30 da gelerek zabit
ıerın eııerını sıkmış ve asteğmenlerle 
askerleri teftişten sonra hazırlanan 
tribünden geçit resmini takip etmiş
tir. Bu:ıu rntiteakıp İstiklal marşı çalın 
mış, sonra yeni yapılan binalar gezile
rek Mareşal tarafından izahat alm • 
mıştır. 

Mareşal tetkiklerini tamamladıktan 
sonra, subaylar tarafından binicilik 
gösterileri yapılmış ve davetliler ha • 
zırlnnnc büfede izaz edilerek merasi
me son verilmiştir. 

Mareşalin, mektepte gördüğü temiz
lik ve intizamdan memnun kaldığı bel
li oluyordu. 

ZAYİ 

1936 • 37 senesi İstanbul San'at okulu 
mezıi'ni~ct diplomam ka)bolmuştur. Yeni
sini çıkaraca!ıımdan eskisinin hükmil yok
tur. _ 20'1 '!\'o. lu Tahsin Şa:lar. 

( Kısa haberler ) ---
• S:ınayi umum müdürü B. Reşat Bene

rln bugünlerde şehrimize gelmesi beklen
mektedir Umum müdür, 1stanbulda bir 
hafta knd~r kalarak muhtem sanayi işlerini 
tetkik edecektir. 

• Edirne gümrük müdürlüğüne Van güm
riik müdfirü B. Nurettin Atayakul tayin 
edilmiştir. 

• Nafia Yekôleti mfüteşarı B. AriC TekA· 
Jetten alclılh emir üzerine elektrik şirke
tinde tetkikat yapmaktadır. 

• Yüzde be~ faizli ikramiyeli Ergani tah
villeri keşidesi önümüzdeki pazartesi günQ 

s:ıat 10 da Türkil e Cumhuriyet Merkez Ban 
k:ısındn ?ıfali)e Vck~leti ve B:ınkası mü
messilleri huwrund:ı icra edilecektir. 

• Memkketlmlzden mühim miktarda Hi
tün nlmak üzere Alman tütüncülerlnden 
mfirekkcp bir heyetin bugünlerde şehrimi-

ze gelmesi beklenmektedir. 

15 Yıl Evvel Bugün 
Kayscrltıl tc1~rif eden Reisicumhuru halk 

coşkun bir nıulıubbelle kar,ulamış. haned
nln clrtl/ına toplanan kalabalık anı.ında 
Bahrt!I Kemal adlı bir talebe ate1ln bir 
nutuk &öylemlşlir. 

Ga:lmiz vardiğl cevapta: "llazinin mü
tereddit, (Ürı1müş ::lhniyeti ölmüştür; Ti1rk 
vatanının bir karış toprp.ğı için bütün mil
let bir vücut olarak ayağa kalkar. Bunu, 
bı1tı'1n dı1nya bilmelidir" buyurmuşlardır. 

llUnkU hava 

Nat Hartnel ... Amerikalı gazeteci 
bu sırada, kendi gazetelerinin bu a
dam hakkında yazdıklarını dUşUndn. 
Brandcl, Hartneli bütün Amerika.ya 
teşhir etmiş, onu Amerikan cemiye
tinin namus ve emniyetini tehdit fr 
den en bUyllk serseri olarak göster
mişti. 

Eğer 0 zamanlar, Amerika hay
dutlan, herkesi sindirecek kadar 
kuvvetli olmasaydı, Hartnel çoktan 
faaliyetten uzaklaştırılırdı. Fakat ne 
yazık ki, hA.lA. istediği gibi hareket e
debilmekteydi. Onun için. Brandele 
de bir hiyanetl dokunablllrdi. Meee-
10. kızı Merlyl kaçırmak gibi blr in-

tikam alması pek muhtemeldi. O yüz
den kızt:yle birlikte .Avrupaya gelip 
uzun zaman burada kalmağı dnşnn
m UştU. Sonra burada Hartnel şebe
kesine mensup biri karşısına çıkıyor. 

1 Jarden! 

- Hayır, hayır. Beni uyutmayan 
koku değil, dUşOncedlr. Çok yorgun 
musun baba? 

- Ne kadar yorgun olsam, seni her 
zaman için dinlemcğe hazırım yav-

rucuğum. Anlat. dUn gece Granston
la birlikte başınıza bir şey gelmedi 
ya? 

- Hayır .. Zaten söyllyeceğim şeyin 
Granstonla alAkası yok. Ben Jar· 
den isminde birinden bahsedeceğim. 

Jarden mi, Brandel sesine birden
bire Arlz olan boğukluğu giderme-
ğe çalışarak: 

- Hani şu benim son gllnlerde be· 
raber gezdiğim adam mı? diye sor· 
du. 

- Evet baba ... Onunla beraber ni
çin gezdiğine ben zaten hayret edi· 
yordum. 

Brandel fikrini saklamak istedi: 
- Amerikalı ve hoş bir adam oldu-

ğu için ahbaplığından zevkalıyor-

dum. 
Brandel elindeki lllgardan derin - Fakat Jtızumundan fazla hoş bir 

?>lr nefes daha çektl. Kendi kendine 
adam •.. Bugtın bana tıa.nıaşk etmete bir şeye şükrediyor gibi ldJ. Ya "Teh-

like" denen adamı bulacağım der- aaTaştı . 
ken, Jardenin tehlikeli bir oyununa - Yok canım. Jarden mi bunu ya· 
dUşmUş olsaydı ... Evet. evet. .• Meri- pan? 
nln hatırı tein olsun, bUtlln tasavvur- - Evet baba. 
ıarından vaz geçmeliydi. ÇQnktl bu - Nerde? 
tasavvurları yerine getirmek.-

Yurtt:ı h:ıva doğu ve cenup bölgeleri ile -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
kısmen Orta An:ıdoluda az bulutlu, diğer S~Kt\RY ASINE MASI 
hölselcrde lıulullu geçmiş, rüzgurJar, Ak-

deniz kıyıları ile Egenin cenup kısmından Haftanm en güzel ve en zengin programı 
garbi, clilter bölgelerden şimalt istikamet- MARTHA EGGERTH !. RONALD COLMAN 
!en orl:ı kuvvette esmiştir. 

1 

lstanbulda hava ekseriyetle bulutlu ıec- Paul Hörbiger ! 
mlş, rüzgilrlar; şimall şarkiden saniyede SARI ZAM BAK i 
1-~ metre hızla esmiştir. Saat 14 de ban • 
tazllki 76U milimetre idi. Sühunet en Filminde... ! 
yüksek güneşte 52.1, gölgede 22.2 n en Aşk, milzik •• ~üzel şarkılar i 
dOşük 11.4 santigrat kaydedilmiştir. 

Madeleine Caroll 
Zenda MahkU.mlan 

İhtiraı ••• Sergüeşt .•• 

Düşünceleri Okuqan ı.Wakine 
. ' ' 

çu da JU imi§: Adamcağız bir !'d::e 
rüyasında müatebit hükümdann oldü
rüldüğünü görmlif ve ibu rüyayı befka 
]arma da anlatmak budalalığmıda bu. 
lunmu§.. Onu eorguya çeken pot~: 

Yazan: Andre Morova 
hakiki ihtiras ve tasavvıırlan değil

dir ... 
- Aman Veber, ne acayip itham. 

larda bulunuyorsun ... "Hikey,. in ~ki
r.esi insanın kendi içindeki konuşma. 
Jard~ baska hiçbir şeyi nakletmiycr. 
masum b;; alettir. Onu nasıl yalancı
lıkla 3u ·la.-ıdırabilirsiniz... Tecriı.bcyc 
çekilenl:r keneli iradeleri~ ve k~ 
di seçtikleri kelimelerle ıısteklennı, 
niyetlerini söylerler .. 

Küçük Veber, sözümü keserek: 
_ Ah Dümulen ı .. Dümulen ... dedi, 

filozofluk tarafınız ne kadar zayıf ... 
Siz hülya ile i tegi birbirine kar!Ştı

rıyorsunuz ... Birşeyi ist mck, 0=1Un 
rüyasile geçinmek dernek değikUr. 

İstemek, yapmak ve yahut yapmağa 
çalışmak demektir.. Mesela siz, Dü. 
mulen kendı kendinize kaldığınız bir 
dakikada cumhurreisi, yahut İngil-
terenin birinci lordu olmak fikrini 
zihninizden geçirebilirsiniz.. Düşü11ce
nizin filminde .de bu, böyle çıkaroi1ir .. 
Fakat böyle bir istekte bulunmanız 
kabil midir? .. Eğer, kanuni yollara baş-
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vurarak intihabatta seçilmeık istersıe • 
niz, namzetliğinizi korsunuz.. Hayır •• 
bunlar bir roman yazmağt dü§ünen, fa
kat asla eline kalem alıp başlayamryan 
yalancı sanatkinn işidir. Sanırlar ki 
terkip etmeden de bir eser yazılabilir .. 
Sonunda bunların kabili}'letsizlikleri or. 
taya çıkar. hiç oldukları anlaplır .. 
Dümulen, aiz, ki "Balzak,, m çaJ.ııma 
usullerini tetkik etmiş bir adamsmn:, 
bunu herkesten iyi bilirsiniz .. Bu tem
yiz, hisli hayatta da ayni derecede 
doğrudur. Mesela, lbir adam kansın. 

dan ayrılmak istediği zannına düşer. 
Bunun düşünce filmi çekilirse, orada 
da böyle bir niyetin izlerine rastlanır. 
Fakat hakikatte o, kanamı bırakmak 
istemiyordur. Eğer, onda böyle bir 
istek gerçekten var olsaydı, o zaman 
ayrılmanın şartlanru, neticelerini de 
bütün teferriiatile dütünecek ve an
cak o vakit, "aynlma., h1disesi realL 
~ sahasına gircce'lc, hareket tamam o
lacaktı. 

Ona: 

- Yapmadan da düıünebilir.. Mc • 

• 
Çeviren: H. S. G. 

sela ben, ''Dalaylama,, yı öldürmeği 
pekfila dil§ilnebilırim._ 

Cevabını verdim. 

- Hayır, azizim dedi; siz Dalayla
mayı öldürmek tasavvurunda buluna -
mazsınız ... Yani ibunu katiyetle düşü
nemezsiniz, ~mek istiyorum.. Siz, o.. 
nun ne kendini, ne memleketini, ~ 
sarayım, ne de itiyatlarını !bilmezsi
niz ... Hatta eğer bu münasebetsiz file~ 
ri hukiiaten benimseseniz biJ.e ne ya
pacağınızı kestiremezsiniz.. Yine tek. 
rar edeyim, ki siz ''Da1aylamayı öldü
reyim!,, cümlesini söyliyebilirsiniz :fa. 
kat bu kelimelerin arkasında esaslı, 

gerçek olabilecek hiçbir fikir yoktur. 
Eğer bu cinayet fikrini, silah intiha
bı, silahın nasıl ve nereden almaıeağı. 
m, ne ~kilde kullanılacağı hesaplan
saydı, işte o zaman sizin "Dalaylima,, 
yı gerçekten öldürmeğe karar venfı.. 
ğiniz, böyle bir iat.ekte bulanduğmnız 
anlqılırdı ..• 

Bana vaktile lbir hikaye anlatmışlar
dı. Şark mcmlehtlerinden birinde bQ.. 
kQmet, bir .zıavalh adamı aatJrmlt. Sa-

- Madem iki, 'bu h3d~e onun ruya· 
sına giriyor, böyle lbirşeyi yapmak is

tiyor demektir!. 
Hükmünü vıenniş ve adalet namına 

da biçareyi i!Pc çekmiş. 
•'Polis,. in düşünüşü .doğru olabilir

di. Fakat ancak yapacak kudrette ot.. 

mıyanların, hülya ile geçindiklerini öe 
hatırlamak gerektir. 

- Peki, tahayyüller, bu hayalleri 
halnbt yapmağa adamı eürültk:)"Cmez

ler mi? 
- Kuruntularm, ha'lci1ô faaliyetler. 

le alakası yoktur .. Meseli, 'Siz ~~ ~t 
yareyi idare ettiğinizi düşüne ~:ı; 
fakat düşüncelerinize gerçe-k bir pilo. 
tun hiçbir !hali aksetmez. Çünkü lbun· 

1 • 
lar seyyal lbir takım mukavemet!tnn 
mahsulüdür. Bu kudretler iae, tahay
yüllerde yıoktur. Bunım gibi bütün 

düııünoe filmlerinde de insan m~
vemeti, baJltalanrun mukavemetlen, 

aılenin, cemiyetin, yapmağa mecbu~ 
olduğumuz muhitin muka~ 
yoktur. Hal'buld bu kudretls', redleri, 

tazyikleri ile lbizim hislerimizi ve ha
reketlerimizi yoğurup düzdtirler. 

(Arbawar) 
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/spanqa 
hükUmeti 

Macaristan 
Mühim askeri 
tedbirler aldı 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Macar mu_ 
rahhaslannrn Budapeşteye avdetinden 
sonra de Kan ya ile Tele ki nazırlar mec. 
lisini içtimaa davet etmişlerdir. 

mi membalardan gelen haberle.re göre, 
Çekoslovak askeri kıtaları ve jandar
maları, Karpatlar altı Rusyasmda Se
lijus mıntakası ormanlarında, Maca. 
rista:ıdan gelen 300 kişilik silahlı bir 
Macar tethişçi grupunu muhasara ve 
esir etmiştir. Esirlerin ekserisi, mü
nevverdir ve hepsi, Macar ilhakçı te
şekküllerine mensuptur. Bunların ara
sında Macar N asyonal Sosyalist Par
tisi Şefi Szalassinin oğlu da vardır. 

Demokrat hükü
me~lerden yardım 

istiyor 

İçtima esnasında De Kanya mccIL 
se Komarno müzakereleri hakkında 

izahat vermiştir. Nazırlar meclisi mem
leketi askeri inzibatını temin etmek 
üzere yeniden ted'.Jirler almağa ka
rar vermiştir. 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Esti Ujsag 
gazetesi, inkıtaa uğramış ı0lan Komar 
no müzakereleri esnasında ileri sürü 
len Macar teklifleri ile Cckoslovak 
mukabil teklifleri hakkında J sarih ra
kamlar neşretmekted:ir. 

Macaristan, bu müzakerelerde 1 
milyon 30 bin nüfusluk 12.940 kil~ _ 
metre murabbar arazi istemiştir. 

ÇekelSlovak mümessilleri ise 150 bin 
nüfusluk 1838 kilometre murabbaı 

arazi vermek arzusunu izhar etmişler
dir. 

Çekoslovakyarun vermek istediği 

Macaristan taleplerinin nüfus cihetin
den dokuzda biri, arazi cihetinden de 
yedide !biridir. 

MACAR!STAN NE 
İSTİYOR 

. l 1 

' 

Komarno, 14 (A.A.) - Slovakya 
başvekil muavini Durcansk:i gazeteci
lere yaptığı beyanatta, Çekoslovakya 
heyeti murahhasasmm Macarlarla ya.. 
pılan müzakerelerde her milliyetin 
kendi mukadderatına hakim olması 

esasına istinat eylediğini söylem.iş 

ve demiştir ki: 
Macar heyetile aramızda ihtilaf baş

lıca şu noktada çrknu§tır: Müzakere. 
lere esas olarak 1910 tahriri nüfu
su mu, y:oksa 1930 tahriri nüfusu mu 
ele almacaktxr? 

Macarlar Slovakyadan 11.270 
kilometre toprakla 1 milyon 120 bin 
kişi istemişlerdir. Bu rakamın 430 bi. 
ni Slovak, 40 bini yahudi ve 650 bini 
Macardxr. 

Keza Macarlar Rutenyadan 1980 
kilometre murabbaı toprakla 218 bin 
kişi istemişlerdir ki, 'bunun yalnız 96 
bini Macardır. 

Çekoslovakya ise Macaristana Slo
vakyadan 5574 kilometre murabbaı 
ve 44 bini Slovak olmak üzere 378 
bin kişi V'e Rutenyadan da 1 7 bin Ma. 
carın meskun bulunduğu 210 :kilo
metre murabbaı tcprak vermek teklifin 
de bulunmuştur. 

Çekoslovakyanrn teklifi mucibince 
Çekoslova'kyada 350 bin Macar kal
makta ve buna mukabil Macaristana 
da takriben 350 bi.n Slovak geçmek
tedir. 

Ayni zamanda Çekoslovakya müte
kabiliyet csasr dahilinde Macar e
kalliyetine bütün teknik hukukları 

garanti etmek tekliEinde bulunmuş. 
tur. .. -

Dlirt devlet 1urbcrdnr cdı1e,cek 

Budapcşte, 14 (A.A.) - Macar A
jansının bildir:diğine göre, Macaristan 
hükfuncti Komarnoda yaptığı teşebbü
sün neticesini M"ı.inih aolaşm:uımx im
za eden dört devlete bildinne<7e karar 

• b 
vernu~ir. 

Macar hükumeti ayni zamanda Ma. 
caristanm menafiini korumak için i
cap eden tedbirlere tevessül hakkını 
da muhafaza eylemektedir. 

Nazırlar meclisinin kararı 
Buda.peşte, 14 (A.A.) - Nazrrlar 

meclisi, bu gece yeniden bir içtima ya
pacaktır. Kral Naibi Amiral Horti, bu 
gün öğle üzeri Başvekil lmrediyi kabul 
etmiı? ve Başvekil, Kral Naibine ger
gin vaziyet scbebile alınacak tedbirler 
hakkında maltı.mat vermiştir. lmredi, 
öğleden sonra Kont Betlen ile görüş· 
mii5tür. Hükumetin. dün gece alma.."1 
askeri tedbirleri mühim miktarda faz. 
1a.laştıncağT t~lımin edilmektedir. 

300 ~!aror esir alındı • 

Prag, 14 (A.A.) - Uzhoroddan res-

Romadald. intıba 
, 

Roma, 14 (A.A.) - Macar - Çc. 
koslovak müzakerelerinin i.:ıılutaa uğ
raması hakkında !talyadaki noktaina
zar, anlaşmazlrkta hakem vazifesini 
görecek dört devletin mühim onferan
smm çabuk ve kati surette neticelen
mesi!1c sebep olan zihniyetinden mül. 
hem olmaları ve icap ederse kararlaş
tıracakları hal suretini kabule mecbur 
etmeleri lazım geldiği merkezindedir. 

Tribuna, diyor ki: 
"Dört büyük devlet, Münihte, vatan

larından zorla ayrılan Macarların hu
kukunu tanımıştır. Bu tanıma, plato
nik bir jestten ibaret değildir. Bu Ma. 
carista~dan ayrılan aksam.r Macaris
tana yeniden vermek hususunda Çe
kos1ovakyaya sarih bir davet teşkil 
eylemekte idi. Eğer Çekler bu vazife
lı:>r..:ı.den kaçmmak isterse, iki hal ça
resi vardır: Bu tarzda hareket etmek. 
le kendilerini ne gibi tehlikelere maruz 
b:z-aktrklanru anlatmak, ve yahut ta 
egcr General Sirovi hükmeti mukave
met gösterirse, adil bir hal suretini ka
bul ettirmek iGi:ı· müdahale eylemek.,, 

Hitlar Daranyi ile gön"l.şiiy01' 

Münib, 14: (A.A.) - Hitler, bugün 
saat 15 de, öğle il.zeri tayyare ile Mü
nibe e:elmis olan ~hTlr. :u:- n .. ". ~ 
kili Daranyiyi kabul etmi ştir. Daran. 
yi, yanında Macaristanm Berlin Elçi
si olduğu r..alde saat 15 de Führerhau-

sa gelmiş ve Hitler tarafından derhal 
kabul edilerek mühim bir görüşmeye 
başlamıştn-. Mülakat, saat ı 1 de hala 
devam etmekte idi. Görü§meğe, AI
ma:ıya Hariciye Nazm Von Ribbcn
t:op ile Bitlerin yaveri Brükner de iş. 
tırak eylemektedir. · 

Roma, 14 (A.A.) - Hariciye Nazı
rı Kont Ciano bugün öğleden sonra, 
Macaristan Hariciye Nezareti Hususi 
Kalem Direktörü Kont Czakiyi kabul 
etmiş ve bu görüşme esnasında Ma
car - Çekoslovak müzakereleri mev
zuu ba.hsolunmuştur. 

Çek 

*' •CC!§ll'pl 

Hitler 
hariciye nazırlle 
görüştü 

Münih, H (A.A.) - Alman Ajansı 
bildiriyor: 

Hitler, bugün Çek Ha,riciye Nazırı 
Şvalkovski'yi kabul etmiş ve mülakat
ta Alman Hariciye Nazırı Fo:ı. Rib_ 
bentrop dahazır bulunmuştur. Çek Ha
riciye Nazın. Çekoslovakyanm Alma:ı
yaya karşı halisane hattı hareketini. 

Hitlcretemin eylemiş ve Hitler de bun
dan memnun olduğunu bildirmiştir. 
Hitler, Macar ekalliyetleri meselesi:ıin 
henüz halledilmemiş bulunmasından 
dolayı teessürünü ifade ve bu mesele
nin de pek yakında memnuniyeti mu. 
cip bir surette halledileceği ümidinde 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Flllstl nde bir şef 
öldllrüldü 

Kudüs, 14 (A.A.) - Arap Müdafaa. 
Partisi ve Kudüs Belediye Meclisi aza-

sr.:ıdan Hasan Sıtkı Dacana, Kudüsten 
Hayfaya giderken revolverle öldürül
müştür. 

Londra, 13 (A.A.) - lngilterenin 
Filistin fevkalade komiseri Mac Mi
chael, diin akşarr. Soupthamptona ha
reket etmiştir. Bu akşnm oradan tay. 
yare ile Filistine gidecektir. 

Barselon, 14 (A.A.)- İspanya halk 
cephesi beynelmilel demokrasiye hi • 
tabe:1: şu beyannameyi neşrebniştir: 

"Biz herkesten ziyade harbe aleyh
tarız, zira harbin bütün dehşetli ıstı
rabı altında bulunuyoruz. Giiya de
mokrat olan hükUmetler, mücadelemi. 
zin veçhesini tagyir eden uydurma ma
lfımata dayanarak, bizi fa.şist devlet
ler karşısında terkediyorlar. Habeşis
tan. Avusturya ve Çekoslovakyadan 
soora, bu devletler İspanyadayeni iha· 
netler hazırlamaktadırlar. Avnıpada ı 
bazı kimseler İspanyol harbini. Çek 
meselesinin Münihte halledildiği şekil. 
de bitirmek istiyorlar. Demokrasiler 
vazifelerini yapmalı ve İspanyol mil
letine yardım etmelidirler. 

Cebelüttarık, H (A.A-) - İtalyanın 
Liguarya, Piyemonte, Kalabriya kru
vazörleri bu sabah Napoliden buraya 
gelmişlerdir. 

Bu kruvazörler. Frar.ıkist İspanya -
dan gelecek gönüllüleri yükleyecekler
dir. 

Dahiliye Vekili 
( Ust tarafı 1 inci de) 

reyan eden tarzını mutalea ve intiba
larımla Parti umumi reis vekiline arz 
ve keyfiyetin umumi reisimiz Büyük 
Şef Atatürke sunulmasn:u kendilerin
den istirham ettim. Filhakika yüksek 
Türk milletinin her zaman ve her yer
de Ulu Şef Atatürke ve onun rejimine 
ve C. H.partisine ve hükmetine gös
terdiği itimat ve bağlılrğm lbu en yeni 
misali milletimizin mede:ll, siya.sl ol. 
gunluğunun ve parti disiplinine dik
kat ve riayetin bariz bir tecelli ve te-

Dahiliye Vekili ve partimizin genel 
sekretr•ri olmak haysiyetile yine ken
di eseri olan bu parlak ve manalı ne
ticeyi milletimize ve §ehirli ve kasa. 
balı vataodaşlarrmıza şükranla ar • 
zetmeği ve parti üyelerine de bu milU 
muvaffak1yetten dolayı teşekkür ve 
tebriklerimi sunmayı şerefli bir vazi
fe bilirim. 

Orta Avrupa 
muamması 

(Baş tarafı 1 incide) 
ceğine dair çıknn şayialar da. belki 
bu ,·aziyctin bir neticesidir. 

Riitenlerin Çekoslovakyada kal
mıısı, ynhnt Macı:ırista.na. verilmesi 
iizcrin(le Berlin vo R-0ma hükOnıct
lcıi bir görüşte olmazı:ıa yeniden top
fanacak dörtler konferansında. bu 
mesele kolayca halledilebilir mi? 

İlıl'\'"c edelim ki Rütenleı'in Maca
rist.aııa verilerek Lehistan ile arala.
nnda müşterek bir hudut tesis edil· 
mcsi, daha sonra. Romanyanm da 
onlara katılması i~inde Sovyct Rus
ynnm ela alakası vardır. Esaı:ıen Çe
kosloı•nkya hakkında verilen karar
dan biç memnun olmayan Sovyet 
Uusya acaba Alma.nyadan ziyade 

keneli aleylıinclo bi rtertip olarak gö· 
rcce~i bi'iylc llir tcşcbbilse karşı sa
kit ''O hareketsiz kalacak mıdır? 

Sonra İngiltere ile Fransanm siyase
ti no olncnktır? 

İşte bu gibi meçhuller ile Orta Av
rupa ,·azireti karmakarışık bir mu
amma ınanzarasrnı almış bulunmak-
tadır. ASL"\I US 

Alman Nazırı 
(Üst tarafı 1 inci de) 

1 ~rlmizi sunmak 'bizim için büyült bir 

intiyaçtır. 

Bu hislerimizin Türkiye hükumetine 
de iblağma deıaletinizi rica ed1erim. 
Sizinle şahsen tanışmak ve memleket
lerimiz arasındaki müşterek müna
sebetler üzerinde sizinle muvaffakı

yetle çalışarak mühim adımlar at
mı~ olma'k benim için büyük bir zevk 
olmustur. 

Berlinde tekrar .J!Örii~mek üzere .. 
w. F1unk 

Cinayet 
Dnn akşam biri ölümle neticelenen/ 

lki yaralama vakası olmuştur . . Yap
tığımız tahkikatı yazıyoruz: 

Dirinci vaka. Uzun çarşıda !smai
lln kahvesi önUnde geçmiştir. Rıza
paŞc\ yokuşunda sandıkçı Şişman Ali
nl n yanında kalfa Petilrkeli 19 ya
şında Ali ile gene Petürkell 18 ya
şında hamal Hasan evvelki gün 1s
mailin kahvesinde dört kol iskambll 
oynan.ışlardır. Bu oyunda Hasan Ali 
ile eş olmuştur. Blr aralık Hasan 
yanlış bir oyun oynamış, Ali buna 
fena halde kızmış, aralarında kavga 
çıkmış, blribirlerlne birkaç yumruk 
sallamışlardır. 

Etraftan koşuşanlar kavgacıları 

ayırmışlar ve dün saat on dokuza 
doğru hamal Ha.san kahveye girmiş, 
bir köşeye oturmuştur. Biraz sonra 
ağabeysi Mehmet kahveye gelmiş, 

kardeşini kaldırıp eve götürmek is
temiş, muvaffak olamayınca bırakıp 
gitmiştir. 

Yarım saat sonra da bir gece evvel 
k11:vga ettikleri All kahveye girmiş
tir. 

Alf, Hasana kindar nazarla bakın
ca Hasan: 

- Git buradan, benimle uğraşma, 
demiştir. Altnfn bakışından korkan 
Hasan hemen kahveden çıkmış, !s-

metpaşa cadesine doğru yt1rllmelt 19" 
terkeL Ali arkasından yetişmiş, Ha• 
sanın üzerine atılarak brçağmı lki 
defa kalblno saplamıştır. Darbeleri 
yiyen genç yere dtişere.k. hemen öl· 
mUştUr. Etraftakilerin fe%71ldına 

bekçi Alibaba yetişmiş, katıl yakala
nacağını anlayınca bekçiye de saı .. 
dırmış, bekçinin paltosu yırtılmıştır.. 
Ali bu sırada Tahtakaleye doğru 

kaçmış, sabaha karşı yakalanmıştır. 
Ceset, nöbetçi müddeiumumt mua

vini geldikten sonra kaldınlmıştrr. 
lkinci >aka. da Beyazrtta olmuş.. 

tur. Eski elbise satıcılarından Arap 
Hakkı ile marangoz Osman dün ak• 
şam Osmanın dUkkAnı içinde rakı 1• 
çerlerken aralarında bir münakaşa 
çıkmış, biraz sonra yatİşmıştır. Ka .. 
fa1arı iyice dumanlı bir bale gelen 

161 
18.J 

iki arkadaştan marangoz Osman A.. pa 
rap Hakkıya gezme teklifinde bulun• 
muş, sokağa çıkmışlardır. 

Trnmvay yoluna doğru gitmekte-' ki 
lerken marangoz Osman ansızın A- lil 
rap IIakkınm üzerine atılmış, bıça• 
ğını sağ böğrüne saplıyarak yere ser• \' 
mtştir. İşkembeleri dışarı fırlryan A .. 
rap Hakkı ifadeye gayri muktedir 
bir halde Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. Carih marangoz ya .. 
kalanmtştır. m 

Japonlar 
Cenubi Çinde mukave

met qörmeden ilerliqor ği 
Şanghay, 13 (A.A.) - J"aponla.r 

bu sabah cenup Çinine mUhlmmat ve 
kıtaat ihracına devam etmişlerdir. 

Çıkarılan Japon müfrezeleri iç tara
fa doğru ilerlemektedir. 

't.lr& __ ,._'ft,...d- ı-----·t ..._ .... ~.l.-:1.~ 
nııştır. Bütün polis ihtiyatları vazife-
ye çağınlmışl!r. Şehrin iaşesi tehli
keye düşmüştür. Çünkü Ilongkonga 
yiyecek en ziyade Kuangtungdan 
gelmektedir. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japon umumi 
karargahı, cenup Çinine çıkartılan 

kıtaatm hiç bir zayiat vermeden bir
kaç kilometre içeriye ilerlemiş bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Cepheye Se\•kcdilen Çinliler 
IIongkong, 14 (A.A.) - Huangsi

den binlerc:e kişi elde bulunan her 
tllrlü merakibo binerek Kantona. gel
mişler ve cepheye sevkcdilmek üzere 
llcilen istasyonlara scvkedilmlşler -

dir. 
Dığer taraftan Japon tayyarGlcrl 

Kanton üzerine bir takım risaleler 
a.tarak halkı teslim olmağa davet et
mi~ler ve itaat etmedikleri takdir
de yarın şehrin şiddetle bombardı

man edileceğini bildirmişlerdir. 
Japonlar İlerliyor 

Tokyo, H (A.A.) - Domcl Ajan
sı, Japon donanması umumi karar
gllhmm Japon kuvvetleri pişdarları
nm Tamşunun garbinde birkaç kilo
metre ilerlemiş ve i1eri hareketini 
garbe doğru tahdit etmiş olduğunu 
haber vermekte bulunduğunu bildi

riyor. 
Bahriye sil:ihcndazlarınclan diğer 

mUfrezelcr, Llsbayın garblnde, Ya
llngbayın şimal ve cenup sahillerin
de karaya çıkmakta. berdevamdrrlar. 
Bu mtifrezeler, nayşan kalesini zap
tetmişler, birçok top iğtinam eyle
mişler, ve çok miktarda da mühim
mat ele geçirmişler.ı:lir. 

Japon deniz tayyareleri Yangçenin 
cenubunda Kontan - Kankov demir
yolunu bozrı.bardıman etmişlerdir. Bu 
tayaı'eler, Kanton - Keulu domlryo
lunu da. bombardıman etmişlerdir. 
Bu demiryolu, Şerlungda ve diğer 
bir takım noktalarda kesilmiştir. 

Japon tayyareleri,, Çin kıtaatmı 

bombardıman ve Uayungda 37 tankı 
tahrip etmişlerdir. 

Hongkong, H (A.A.) - Japon kı
taatı, karaya. çıkmalarından 72 saat 
sonra mnmlekct <ln.hilinclc on ınil i-
çcr<.le Tanskui'yi işgal etmişlcr<.lir. 

kA.in Yuangyuen'e çekilmiştir. Ka- m 
dmlar ve çocuklar ise içerlere göll-' 
derilmiştir. 

Çinlilerin Bir MnTnffakıyetl 
,JJ;.;,""'- 'S'---~~ 

taatI Yangtse'nin cenup kıyısı Uzeri~ 
de büyük bir muvaffakıyet daha ka. .. 

zanmışlardrr. Kurkiangın cenu • ed 
bunda şiddetli bir muharebeden son .. m 
ra, Çin kıtaatı Stratej mühim bir nok .. 
ta olan Mahulin istasyonunu işgal 

etmiştir. . 
Bir piyade mUfrczeslyle 400 kam

yon >e furgondan müteşekkil olan 
bir Japon kolu pusuya dUşUrillmUf; 
ve 300 Japon esir edilerek gerisi im• l 
ha edilmiştir. Çin kıtaları, mühiDl ol 
miktarda malzeme ele geçirmişler• 

dir. 
Çıınknrşek'in Bcyıınnamesl 

nankov, 14 (A.A.) - Çin cumhu .. ko 

riyetinin 27 nci yıldönUmü mllnase
betiyle millete hitaben neşretmiş ol .. m 
duğu bir beyannamede başkuman.. . 
dan Çankayşek, Çinin enerjik muka .. n 
vemctinin Cinin fetih >e teshir edil&" ol 
miyeceğinin en beli!; bir delili oldu .. 
ğunu beyan etmektedir. 

Beyannamede şöyle 

dir: ı 
Şimdiki ciclalimizin gayesi, sad&" 

ce Çinin Japonya tarafından fethedil• 
mesinc mani olmak, olmayıp, belki 
gelecek Çin neslinin ebediyen serbest llr 
olarak ve sulh içinde yaşayabilmesi ,,e 

için devamlı bir hürriyet ve milletler 8 
ailesi içinde müsavat elde etmektir. 

Japon Sefirleri Arasında 
Dcl'..rişikllk 

Tokya, 14 (A.A.) - !ki seneden .. ı 
beri hariciye nazır muavinliğinde 
bulunmakta olan B. Horinuşi. Sait<>"a .. 
ııun yerine Vaşington ı::cfil·Iiğine ta .. e 
yin edilmiştir. Kendisinin yerine u 
halihazrrda Japonyanın Pekin sefa•ln 
rcti müsteşarı olan B. Penzo Sevad~u 

tayin olunmuştur. e 
Hükumet, halihazırda J"aponyanrD n 

Dcrlin sefiri olan B. Şigcnori Togoyll 
da Moskova büyük elçiliğine tayin • 
ctmcğe karar vermiştir. •2 

D. Kuvnshima, Brezilya elçiliğine 
B. 1taro lshi, Hollanda elciliğine ..,e 
Berlin sefareti müşaviri B. SuneD 
Yanazili de .Japonyanm Jeneral kon~ 
solosluğuna tayin edilmiştir. 

An karaya giden sefirler 
Hongkong-, H (A.A.) - Kanton Japon ve lrak sefirleri dün akşaın~ 

hlikO.metiyle belediyesi daha şimalde ki Lrenle Ankaraya. gitmişlerdir,. 



. 1935 serı.esindenberi yalnız lima.:ılara müteveccih nakliyata tatbik edi
l~ D. D/~9.numara.ıı pala.nıut ve çam kabuğu tarifes~~ bu kere palamut hu_ 
!asası dahı. ırn.v: edilerek yeni bir tari fe ibdaı edilmı§tır. . . . . 

Bt yen.ı tarıfe ı -11-938 t&rihind en itibaren herha.:ıgı ıkı ıstasyon ara
sında yapılacak nakliyat&. da şamildir. Fazla tafsilat için istasyonlara müra
caa.t edilmesi. (4302) (7481) 

I - Şartname \'e nümunesi mucibince satın alınacak 400 kilo mavi otoma
tik mUrekkep açık eksiltmeye konmuş tur. 

ll - Muhammen bedeli Sif lstanb ul 1 lira hesabile 400 lira ve muvakkat 
teminatı 30 liradır. 

n; - Eksiltme 4-11- 938 tarihine ra.stlıyan cuma günü saat 14 de Ka. 
bataşta levaznn ve mübayaat şubesi:Jdeki alrm komisyonunda yapılacaktır. 
w, 1:v - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilece-
gı gıbi nümune de görülebilir. . 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paral:ırile birlikte yukarda adı ge('.e.-ı komisyona gelmeleri ilan olunur. (7 53Z) 

I - Şartname ve nilnıuncsi mucibince satın alınacağı ilan edilen 18000 
kilo başipi 2~9-938 tarihinde ihale edilemediğinden ye.;iden pazarlık usu· 
lile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilo su 60 kuruş hesabile 10800 lira ve mu
Yakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 25-10-938 tarihi ne rasthyan salı günU saat 15 de Kaba
taşta levazım ve mubayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubede:ı a!mabilir 
v _ tstekli~er.in eksiltme için tayin edilen glin ve saatte yüzde 7,5 güve~. 

me paralarlle bırlıkte yukarda adı geç en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7530) 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın ahnacak 90 ooo metre k 
· T k · ,., O- · ırmızı ~ızgı ı anavıçe <>-1 938 tarihinde ihale edilemediği:ıden yeniden v 

lık usulile eksiltmeye konmuştur. e pazar. 

II - ~uhammen bedeli 9,25 kuruş hesabile 8325 lira ve muvakkat teminatı 
624 .38 lıradzr. 

m - ~ksiltme 2 ı.~10-938 tar.ihine rasthyan cuma günü saat ıs de Ka-
ba taşta le-.azım ve mubayaat şubesındeki alım k · d rv Şart omısyonun a yapılacaktır. 
_ . - nameler parasız olarak her gün sözil geçen şubede:ı alrnabile _ 
ği gıbı nUmune de görülebilir. ce 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gu··n ve saatte ... n .. ...:ı 7 5 gil 
me p ı ·1 b' l"kt J ......... e , ven. ara arı e ır ı e yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ili.-ı olunur. 

(7433) 

. Tephırhanelere lüzumu olan ve hep skıe 2113 lira 10 k . 
eciılen 12 kalem UAç açık eksiltmeye konulmuştur Listesiic~~eı. ıtahmm 
müdürlllğünde görülebilir. · ~ wu..mesı evazmı 

ırıJ.n İst.<:kliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 158 lira 48 kuruşluk ilk te-
at m~kb.uz v~!a mektubile beraber 17-10-938 pazartesi günü saat 14 bu

~a daımı encumende bulunmalıdırlar. (7027) 

ıı o.n f ~erslte r ektlJrlU4-Unden : 
Üruversıte bu glinkil cumart · ·· ·· l k d esı gu nu saat 10 da konferans salonunda açı -

acal ve ersler 17 ilk teşrin 1938 pazartesi gü..ıü sabah 1eyin baPlı vacaktır tıa· n 
o unur. (7534) ~ • · 

~~!~nhul deniz tlearell mUdllr lU t ünden: 
Mudurıyct ve millha.ka.t limanları içi:ı açık eksiltme ile 8 takım mar k 

l" ~oltuk ve kanape yaptırılacaktır. 0 
en 

~ İsteklilerinin 21-10-938 cuma günü saat 14 30 d ··za 7 . 
ı kk t ı 05 l' · · a yu e ,50 temınatı l ... pıuva a e o an 1 ıraya aıt makbuz veya bank kt l ·1 G 
1 bm üzerinde deniz ticaret müd"" ıu v., t 1 .a m.e up arı e ala tada Rıh 
l .. L • . .. • . ur gu sa ına ma komısyonuna ve şartname ve 
.-ümu:ıeyı gormek ıstıyenlerin de müdüriyet idare ~ubes' ·· 
~lunur. (7202) ~ ıne muracaatlan itan 

.. 
[ Müzeler arttırma ve eks11tme kom ~syonu r lyaset lnden; . 
!t"' Keşif bedeli Muooklcat Eksiltmenin nerede ve 
.. Yapdacak ~<tin cinsi ve Lira K. teminat h.angi tarih. ve saate 

1 

t mahiyeti miktarı yapılacağı 
st Lira Kr. 
f llrk ve İslam eserleri mü- 5489 24 412 00 
~ •sindeki Tabha..,e bina-
~r t .. mm amırı. 

Asarıatika müzeleri ge_ 
ncl direktörlük dairesin
de 1-11-938 tarihinde 
salı gUnü saat on dörtte
dir. 14 de. 

Süleymaniyede Türk ve İslam Es . .. . 
~taz edilen Tabha:ıe binasını., benn . e~lerı ı:ıuzcsı~~e mahkukat müzesi itti-
a8i.,atte açık eksiltmeye korunuşt ~ı b.ı keşıf tamırı yukarda yazılı gün ve 
~ üzeler mimarlıgıv na tamir edi7· e şıf .ve şartnameyi görmek istiyenlerin 

• ecek yerı mahall .. k . t" n1 . Tür" ro İslam Eserleı i müzesi direktörlü ~.. . en gorme ıs ıye erın k 
e ju işe benzer iş yaptıklarına da· .gdu ne talıp ola.ılaı m c:ı en az 3000 liralık 

· ır ı areleril"'-. 1 ld . . 

~a..i..aden Istanbul vilayetinden eksiJtın,,. t .. - n a mış o ukları vesıkalara ıs. 
F v arıhınden 8 .. 1 ·· tı ı 

• ş oldukları ehliyet ve 1938 yılına ait Uca t d gun e:rve muracaa a a -
ıı..,.,inat makbuzlarlI eksiltme gün·· d . re 0 ası vesıkaları ve muvakkat 
F"' e un e nıUzeler artt k ·1 k · Il)Jıuna müracaat etme:eri. (7493) ırma ve e sı tme omıs-

ın 

thi1'1i"yııf r DSU 

111111111111111 

\~!\\;;;\!~ 

15-10-938 Cumartesi ı 
l(tindüz saat J.t de 

OCTK TfYATROSI'• 
15-10-938 Cıınıartesı 

•ıınü akşamı 20.30 da 
' ·\XLIŞLIKLAR 
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Operet 3 pcrrle 
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lstaD.J,ul - Komlıta11hğı 
Satı_nalma Komisyonu ilanl:lrı 

Çatalca müstahkem mevki komu
tanlığı için 172 taoe civata. 52 tane 
kelebekli rabıt vidası. 180 tane demir 
kalın mesnedi, 180 tane yeşil fincan 
satın alına.cağından açık eksilbne ile 
ihalesi 31 birincitcşrb 938 pazartesi 
günü saat 10,30 da ya.ptlıı..caktır. Mu
hammen kıymeti 118 lira 80 kunıştu.r. 
llk teminatı 9 liradrr. Şartname.si iha 
le gününden maada her gün komisyon
da görülebilir. 

İsteklilerinin ilk tembat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika. 
larile berrıber belli gün ve saatte Fın-
dıklıda komutanlık satın alma komis
yonu:ıa gelmeleri. (7525) 

• • • 
Müstakil topçu taburu için lüzumu 

olan 14 numaralı 850 kilo oluklu saç 
satın alınacağından pazarlığı 24 birin
citeşrin 938 pazartesi günü saat 11 de 
Fındıklıda komuta":Jlık satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

İı:ıtcklilerin belli giin ve saatte ko. 
misyona gelmeleri. (7474) 

• • • 
GUmüşsuyu hastanesi için 10000 kilo 

meşe kömürü bağlı evsafı dahilinde 
satın alınacaktır. 

Pazarlığı 20 birinciteşrin 938 per
şembe günü saat 11,30 da yapılacak· 
tır. 

Isteklilerin belli gün ve saatte Fın
dıklıda komutanlık satın alma kom.js.; 
yonuna gelmeleri. (7471) 

• • • 
İhale günü talibi çrkma.dığmda!l i, 

hale.si 10 gün uzatılan nakliye ve mo
törlü birlikler okulunda. yapılacak ta
miratın açık eksiltme ile ihalesi 24 bi
rinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
14,30 da yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 350 liradır. l1k teminatı 27 
liradır. Şartname ve saire.si :inaaat §tı. 
besinden verilebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
Jarile ihale gününde:ı sekiz gün evvel 
vilayet n::ı.fra fen müclürlüklerinden a-
1..,.,,,.,,ı: nhH%.r<d ,,,,,,;ı,. 02 1:ır11e berabP.r. Fm
dJJclıqa komutanı.rk satmalnıa komis• 
yonuna gelmeleri. (7326) 

• • • 
nıaıe gü:ıil talibi çrkmadığmdan J. 

halesi 10 gün uzatılan deniz harp a
kademisinde yaptmlacak tamiratın a· 
çık eksiltme ile ihalesi 24 birinciteşrin 
938 pazartesi günü saat 14 de yapıla
caktır. Şartnamesi inşaat şubesinden 
verilebilir. 

!stcklilcrb ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarilc 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 iincü maddelerinde yazılr vesL 
kalarile ve ihale gününden sekiz gün 
evvel vilayet nafıa fen müdürlüklerin
d~ alacakları fon ehliyet vesikalan i· 
le beraber belli gUn saatte Fındıklı
da komutanlık satın alma komisyonu
na gelmeleri. (7527) 

lf. • • 

thale giinü talibi çıkmayan Maçka_ 
d~ fen tatbikat o!mlu itt:haz olunacak 
bı.:lamn tadilen tamir ettirilecektir. 
~çık eksilme ile ihalesi 26 birinciteş
rın 938 çarşamba glinü saat 11,30 da. 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
~66 lira 97 kuru~tur. llk teminatı 65 
hradır. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mcktup?arilc 2400 sayılı ka.nunuı:ı· 
2 ve 3 üncii maddelerinde Yazılı vesi· 
kalarilc beraber ve ih:ıle gü~U belli sa
atte .Fındıklıda komutanlık satm alma 
komısyonuna gelmeleri. (7529) 

ııı:. • • 

lstanbul komutanlıgm""' a b vl 1 , 
1 

ag ı o an 
\e o mıyan birlikler namına komisyon-
da mevcut evsafı dahilinde b. k . ak r k ıne J n -
ıye, oşumu makinalı tüfek k 

ve mekk" · h oşumu 
arı ayvanı pazarlıkla satın 

alınacaktır. Hayvan sahiplerinin hay 
vanlo.rile birlikte Fındıklıda komutan~ 
lı.k satın alma komisyonu:ıa gehnele· 
rı. (7044) \i 

IJ/. • • 

~ !hal? ~ü. ta~i~i cıkmıyan Ayaza
gadakı suvarı bınıcilik okulunun ot 
ve saman ambarının tamiri ve trans. 
forma tör binasının İ:lf;lası ve harici e 
lektrik tesisatının yaptırıla.cağında~ 
P:ı:zarlığı 21 birincite5rin 938 cuma gü 
nu ımat 10 da yapılacaktır. Muhammen 
kesif bedeli 6464 liradır. İlk teminatı 
485 liradır. f'artnamcsi ve saircsi 33 
kuruş mukabilinde ait olduğu bşaat 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir ben.zeri taraf mdan taklit 
edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cildleri için 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahr~ edici hiçbir madde bulunmama
sıdır. 

PERTEV 

Çocuk Pudrasını 
Şişman vil.cudlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün iltivala
nnda ve koltuk altmm pişi.klerine karşı bundan dnha müessir bir pudra 
henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk pudra) farile karıştırmayınız 
.................... ! ..................... . 

Kültür Biıkanlığından: 
l - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okut. 

ların 4 üncü ve 5 inci smıflan için iki ciltten müteşekkil bir aritmetik kita. 
bı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 27 tegrinievvel 938 de başlamak ve 26 nisan 939 
çarşamba günü akıamı bitmek Uzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 26 kllnunusani 939 pereembe gU.. 
nU akgamına kadar bir dilekçe ile KUi tür Bakanlığına mUracaat ederek bu 
müsabakaya. girecekler defterine adla nnı yazdırarak bir numara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada. birinciliği kazanan kitap Berisi Uç yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve müellifine her yıl için 1000 er lira telif hakkı verilecektir. t. 
kinci çıkan kitap serisini yar.ana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin 
milellüine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir 
defaya mahsus olmak il.zere dörder yüz lira mükafat Yerilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üure makiM 
ile ve kağıtlarm Yalnız birer yüıüne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı ya. 
ym direktörUIQğiine makbm mukabilinde 'Vermeleri veya göndermeleri iL 
zmıdrr. Kitaba konulacak reelm, ~kil f grafikler vesairenin asıllannm yalnrs 
ba nüshalardan birine ve diğerlerine konulmuş bulunması kafidir. Müsaba. 
kaya basılmış bir kitapla girenler de 'ı.itibm Uç nüshasını verecek veya gön. 
dereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser mtııveddelerile birlikte eserleri kabul ediL 
diği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta.. 
sarruf hakkmdan vaz geçerek Kültür Eakanlığm::ı. üc yıllık bir devre için 
terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her bıısılıgıının son tashihlerinln 
kendileri veya kendi mesuliyetleri al tında. tayin edecekleri diğer bir zat ta. 
rafmdan yaprlaeafmı gösterir noterliJr ten tasdikli bir taahhüt senedi veriL 
mesi de llzımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazange len pedagojik ve teknik vasıfları goo-
t.eren şartname ile noterliğe tasdilC et tlı:ilecek taahhüt senedinin formül il 
Kültür Bakanlığı yayın direktörlüğün den alınabilir. 

Mektupla isteyenlerin bir kunışltıK posta. pulunu da birlikte göndermele. 
ri lhımdır. (3985) (6865) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna yüz on kurul fi-yat tahmin edilen dört binden altı bin 
kfloya kadar sade yağa ait kapalı zart( eksiltmesinde teklif edile:ı. fiyat pahalı 
görüldüğünden 22-10-938 cumartesi günü saat onda pazarlrkla satin alına
caktır. 

v 2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu pazar 
lıga karışmak istiye::ılerin dört yüz doksan beş liralık ilk teminat sandık 

makbuzu veya banka mektubu ve şart namede yazılı belgeleri ile komisyona 
başvurmaları. (4125) (7103) 

şubesinden verilebilir. 1 
isteklilerinin ilk teminat makbuz ve 

ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
larla nafıa fen müdürlüklerinde.ı ala
cakları vesikalarla beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanhk satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (7283) 

(299) 
• • • 

İhale giinü talibi çıkmayan Orhani
ye kışlasında garaj, ahır ve hangarlar 
tamir ettirileceğiı:ıden pazarlığı 21 
birinciteşrin 938 cuma günü saat ıo.ao 
da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
8515 lira 80 kuruştur. tık teminatı 639 
liradır. Şartname ve sairesi 43 kuruş 
mukabilinde ait olduğu şubeden ve
rilebilir. 

isteklilerin ilk teminat makbuz ve_ 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddeleri.:ıde yazılı vesika
larla nafıa fen müdilrlilklerlnden ala
cakları vesikalarla beraber belli giln 
ve saatte Fındrklrda komutanlık satm 
alma komisyonuna gelmeleri. 

7284 201 
• • • 

_Bostancıdaki mevcut depoların ta
~ur ettiri~ceğinden açık eksiltme ile 
ihalesi 21 ilkteşrin 938 cuma günü sa
at 1 ! de yapılacaktır. Muhammen ke_ 
şif bedeli 250 şer liradan 500 liradır. 
İlk teminatı 38 liradır. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Sclimiye tümenine bağlı birlik" 
leri::ıde mevcut tamire muhtaç muh. 
teli tip ve numarada 150 yi müteca
viz sobanın "Tuğla, ızgara, kapak,, gi
bi noksanları ve saçları yaptırılacak 

bundan başka 1175 adet soba borusu 
ile 100 adet tavan dirseği ve 40 adet 
soba dirseği ile 77 adet soba tahtası 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21-lo-938 cuma 
gün il saat ı 4 de Selimi ye tümen as
kertik dairesi bbasmdaki Tüm. satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler tamir edilecek sobala
rı Selimiyedekl alaylarla Taşkışladaki 
ve Karadeniz boğazındaki alaylara mü 
racaatla görmeleri ve satm alınacak 
malzemenin nevi ve miktarını da ko. 
misyonumuza müracaatla öğrenmeleri 
Iizımdır. 

4 - Pazarlrk so::ıunda tahakkuk e
decek bedel üz.erinden yüzde 15 kail 
teminat derhal tümen muhasebe vez
nesine yatırılacaktır. 

5 - Taliplerin bu işlerle meşgul ol
duklarına dair vesika ibraz etmeleri 
18.zmıdrr. (7506) 

Z AY l 
Ziraat B:ınk:ısı İstanbul şubesinden aldı

ğım 9307 numaralı rü:zdanımı kaybettim. 
Hükmü yoktur. - Sama/ya Arapkuuuıa 

ıokalJı 4 numarada Fatma. (27043), Şartnamesi ait olduğu şubesinden 
verilebilir. - --------------

! ZAYİ 
steklileri:ıin ilk teminat makbuz ve Kıımkapı orta mektebinden 936 senesin-

ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 de aldığım ınsdiknameyi zayi eltim. Ycni
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika- sini çıkaracağımdan eskisinin hükmü :rok-
Ja'ri!e ihale gününden sekiz gün evvel tur. - Melımet "Vurgun. 

nafıa fen müdürlilklerinden alacaldan 
vesikal:ırile ~raber belli gün ve saatte 
Fı'1dıklıda. komutanlık satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (7208) 

ZAYİ 
28!>3 numar:ılı su :ır:ıbasının plakasını 

zayi eltim. Yenisini alacaJımdan hükmü 
yoktur. - Keoam Semercfuan. 
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Çekiliş 5 - 11 - 938 Bir bilet 1 lira 
ikramiye 20000 Lira 

. 
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1, ::•' ... ~ . ' .. ~ ' - ••. .; -' .. .. . . ~ .. ..,, ···•· Biletler: Piyango oayilerilc cemiyet me-rl{ez ve lmbelcrinde, Yeniposta ne liarşısmda. T. M. C. Resmi ilan işleıi bürosunda. satrlma.1d'Mir. 

Nevralji 0 Nezle Baş ve Diş ağrıları 

Dindirir 

1
De 

-·· 

et· e 

-
Çekiliş : 22 - 11 - 938 

Frijider, radyo, taban halıları, oda takımı, bisiklet, 
fotoğraf malfi- r----·--·-··:·-·---.... -i takunlan, hUl 

!leleri, . Kızılay ~Hedıyeleri saatleri, likör 
ışlemelı sofra L ..... -... ·········-~·········-··· .. ···-.. .i ve çay takımları 
mutfak malzemeleri, kadın ve erkek ıçin çok zengin 

tuhafiye ve eşyalar 1 

Biletler 
f -

50 

• u 

., 

~:faıecl: Tramvay caddesinde Nihat Işık Gramofon ve plAk 
mağazasında satılacaktır ve diğer hususi bayilerde de 

satılmaktadır 

Dü~<®~a 
ünden: • 

ıre ' 
1 - ilk, orta ve lise kısımlarına )atılı ve yahsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - isteyenlere mektobin kayıt prtlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 22534 

1 

'Hazımsızlık, Barsak ataleti, inkıbaz 
Sade dahili cihazlarınızı bozmakla kalmaz. Ayni 
zamanda deri ve teninizi bozar, ~irkinleştirir. 

lY alnız buna karşı 

en 

Aylık kira. bedeli 

1 
Mahallesi Sokağı No, S1f Cinsi Lira Kr. 
Ekmckyemez Tutsak 7 /2 Odalar 10.00 

) 

1 
Yukarda yazılı vakfa ait odalar 31-31-5 939 günü sonuna ka~ar 15 gün 

müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
!halesi 24-10--938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü akarat ı:ıubeşine gelmeleri. (7332) 

RINIZ 
SlYımeır ISank Ve~OD MaDDaır ~azaıran©'laırD alonaz 

Pazarlarımıı, Fcslıanc mamulatı bayrakların }'egauc sahş yeridir. İı5tanbul-Aııkara - İzmir - Adana 



Kurtaran • • '? 
ıncı .... 

O yıl bol yağmur y~ğmış, ye· 
§il ovayı boyda:ı boya ge<;:<>n neh 
rln suları hiç kurumamıştı. O
raklarını kollarına asarak kır

lara çıkan kadın ve erkeklerin 
arasından bir ses yükseldi: 

- Altın biçmeye gidiyoruz. 
~en bir Barkı, genç, orta ve 

ihtiyar ağızlardan ayni gfüellik 
ile ovaya yayıhyordu. Çift gi
~e:ılcr her yıldan daha çoktu ... 
Cfinkü toprağın bereketi aşka 
aa bereket veriyordu. Ekinlerin 
hasadından sonra ayni gürlükte 
bir sevda hasadının başlayaca -
tında .kimsenin şüphesi yoktu. 

Yol uzadıkça gruplar azalı • 
Y.ordu. Şimdi her biri birer ta
rafta, üçer beşer işe başlamı~
fardr. Öğleye kagar Filisti:lin 
l<ızgın güneııi altında tatlı ter
ler dökülecek, bir ağacın, bir 
oemet yığınının gölgesinde ye
mek yencct!k, sonra tekrar iş 
})aşma dönülecekti. Aylardan
~ri ıssız dura:ı şu kırlar, on 
öeş, yirmi gün, en çok bir ay 
şen şarkılarla, karşılıklı sesler
le dolacaktı. Sonra şu tepenin 
üstündeki kasabada, şimdi gün· 
düzleri yandan çoğu boş kala'1 
evlerde düğünler başlayacaktı .. 
Çalışanların büyük bir kısmı 
şimdide:ı . düğünleri, sevgili
lerle haşhaşa geçecek halayları
nı düşünüyorlardı. Henüz eşle
rini bulamamış olanların da 
kalplerinde az veya çok ümitler 
canlanıyor. başkalarının düğün

lerinde ye:ıi kızlarla tanışacak
larını umuyorlar, şimdiden o 
kızların kulaklarına sevgilerini 
frsıldamağa hazırlanıyorlardı. 

Bu mesut ve güzel hava için
de, vakit vakit insanların, kuş
ların ve hayvanlnrı:ı şen sesleri 
yükselen ovada birdenbire çığ· 
lık!ar duyuldu. Oraklarını ata
rak ka~abaya doğru var kuvvet
lerile koşanlar : 

- Kaçın. çabuk kaçın! Nino
valılar geliyor! 

Diye haykırıyorlardı. 
Ovanın ucunda gerçekten ha· 

vaya bir toz bulutu kaldırarak 
gele:ı athlr!r vardı. Sivri tulga
lan, kenarları i~lcmcli beyaz 
gömlekleri, gcmlcklerin Ustüne 
giyHen ince zırhları, pek iyi gö
rülüyordu. Dizginleri eğerlerin 
Önlerine ba~lamışlar, dörtnal 
gelen atlarının Ustü:ıde yayla -
rını germişler, oklarını atmak 
ic;in hazır bulunuyorlardı. J~te 
'iii~üp kalan bir ihtiynr kadını 

--lmlll'""9111•P'Z::•--llllllll•llB& 

Ynznn: 

Kadircan Kaflı 
ıııuıııır~m1111WlllllllJ111rruııtllllilınU11H1ımJllllli1-

avladılar, yardımına koşan de· 
likanlı gırtlağında-:ı vurularak 
yıkıldı. Şimdi birer ikişer, tar ., 
laların arasında, çalılıkların dl .. 
binde, su boylarında yere seri
lenler vardı. 

- Rebeka, çabuk kaç, Nino· 
vahları görmüyor musun? 

Bunu, destisini omuzuna ala.:ı 
bir genç kız başka bir kızla ko• 
nuı;an ihtiyar kadına söylemiş
ti. J htiyar kadınla arkadaşı des 
tilerini bile almadan yüz adım 
kadar ilcrdeki kasabaya koştu
lar. 
Kasabanın etrafında yüksek 

ve kalın bir duvar, on altı kule 
vardı. duvarlarm dışarısında ge 
niş bir hendek bulunuyordu ve 
içeri tek kapısından giriliyor • 
du. 

Kale kumandanı hemen kule
lere asker göndermiş, bir müf
rezeyi de son dakikada kapa -
maları için kapıya koymuştu. 

Tarlalardaki halkı:ı büyük bir 
kısmı içeri girebilmişti. Bir krs· 
mı da Asur okları ve kılıçlarile 
vurularak ağızları köpüklü at
larm ayakları altında ezilen sev 
gililerinc ağlıyorlardı. 

l{apt kapandı ve düşman ka
foyi kuş<ıttı, karşıya kurulan ça
dırlar buradn..'l pek çabuk ayrıl· 
mak istemediklerini anlatıyor -
du 

Asur :-tııları kal"ye doğru 4 
nal saJjmyorlar, on beş yirmi 
aJım yaklaştıkları zaman hep 
biı-dc:ı Qklarmı kule ve mazgal-
ardakı askerlere atarak kaçı

yorlardı. 

Düşnıan hım:ı!ldanı civarda· 
ki köylüleri sürü sürü toplattı, 
hrndckleri bir h<.' gi.in içinde 
topraktn d~ldurt tu. Merdiven -
;<'r, mancmıl;lr.r ~, aptırdı. Tah
t:.dnn ıe teker •. J:li kuleleri ile
ri sürc:"~I' kale dl•vr.rlarma ram 
p1 etti. Yahudiler can korkusile 
yaman dövüşüyorlardı. Bir kaç 
defa düşma:ıın içeri girmesine 
ramak kaldı. 

1\asabada büyük bir korku 
vardı. Herkes canını nasıl kur
taracağı:ıı diişünUyordu. Ccnç -
ler ve on yaşrnd;ın yukarı olan 
çoı:;uklar birer te:ıbih dizisi ha
linde boyunlnrındau birbirlC'rine 
baı:!lanarak gölürül~ccl:lerdi. 

Fakat pek kilçilklerle ihtiyar Ol 

lanların öldilrüleceklerino ştl:P,e 

he edilmiyordu, 
Rebeka, gü:ılerce bunu düşün 

dil.Bir kuyumcudan dul kalalı 

seneler geçtiği ve yetmiş yaşını 
çoktan doldurduğu halde ölüm 
ihtimali karşısında, içten titri• 
yor, daha yaşamak istiyordu. 

Asurların korkunç haykms • 
ları, mazgallar ve kuleler üze • 
rindeki boğuşmalar, havadan 
yağan kocaman kaya parçalan, 
kapmı:ı zorlanması ve bu sıra-. 
da yükselen harp gürültüleri a• 
rasmda yalnız kendini düııünü • 
yordu. 

Ne yapmalı da kurtulmalıY,• 
dı! 

Bir çok çareler buluyor, fa • 
kat çok geçmeden bunların heP, 
sinin çürük oldukları anlaşılı • 
yordu. Üçü:ıcü gün sabahleyin 
uykusuzluktan ve korkudan şi· 
şen gözleri parladı. Basık ta• 
vanlı odasının bir köşesine git: .. 
ti. Oradaki toprağı eşeledi, piş.;ı 
mi§ topraktan bir kutu çıkardr, 
açtı ve elini onun içine soktu. 
Bir saniye ser.ıra parmaklarının 
arasında bir inci parıldıyordu: 

- Beni bu kurtaracak! 
Diye mırıldandı. Sonra te.K

rar düşündü: Sağ bırakırlarsa: 

bunu vereceğimi söylerim. 
Fakat hayır, sözlerinde dur

mazlar ve inciyi aldıktan sonra 
beni öldürürler. l:ıciyi yuttuk.ı 

tan sonra pazarlık etmek daha 
iyi.. !ster istemez bana bir şey 
yapamazlar. Hatta ilk kızgınlılC 
geçinciyc kadar en az bir gUn 
beni korurlar. 

Onuncu gün Asurlar son hil• 
cumlnrmr yaptılar, kalenin du
varları boyunca kurdukları on 
beş kuleyi birden rampa ede • 
rck mazgallara fırladılar, 5chre 
girdiler. 
Şimdi kasabada korkunç bir 

sokak savaşı başlamıştı. Asur• 
lar bu sefer daha insaf sız çık. 
tıl:ır. J{uır.anda:ıl:ırı: 

- Hepsini kılıçtan geçirin! 
Emrini vermişti. 
Burayı temizledikten sonra 

daha ilerde, Kudüs üzerine gi• 
decekti. Yahudiler kısa bir za
manda eridiler. Yollar, evler ve 
hendekler ölülerle dolmuştu. 

Bu sırada iki düşman askeri 
de Rebl'kanın evhc daldılar. O· 
nu orada tek görünce birisi dö
nüp gitti. t'ıteki, kılıcını kaldır. 
dı ve kadının üstüne yiirii,':i. th 

KUR UN' un 
~uç n ~: i 

Hikayeleri ~ 

Uyar kadın ellerini uzatarak b~ 
ğırdı: 

- Vurma, sana bilyUk bir in<ı 
el vereceğim! Bilyilk bir iocl..~ 

Küçük bir inci almak bile heı1 
li'alde şu miskin koca. karınlll 
kanını dökmekten daha karlı~• 
~H 

-Veri 
- Şimdi veremem, yarını 
,-Niçin? 
- Yuttum. Beni bir yere sali 

la., yarın veririm. 

Ellerile yaptığı i~aretler aa•ı 
lterle anlaşnıasım kol~ylaştır 11,, 

mıştr. 

Asker ş<;yle dilşibdil: B1-: 
giln 'beklemekten ne çıkar?. i 

Rebeka da ertesi güne kadaıı 
başka bir kurtuluş çaresi ,bula.,.1 
cağını, hiç değilse o gUnkU az.ıı 
grnlığm geçeceğini umuyordu,! 
Böyle zamanlarda ilk günü a~ı 
]atanlar çok zaman büsbütfut 
kurtul uyorlardr. 

Ninovalr asker, koca karıyı 

ltolundan tutarak evden çıkar.o : 
(Iı: 1 

- Gel de seni bir tarafa saJt4 ' 
layım. Başkaları görmesin! 1 

Kadın sevindi ve onunla bir. 
likte yürüdU. Fakat kapıdan ÇI4 
kar çıkmaz bir çok atlılarla kar. 
şıla.ştılar. Bu:ılarm biri en önds 
auruyordu ve sırtında çok gü !' 

zel, işlemeli, kızıl bir gömle~ 
vardı. Askeri görünce atının dil 
ginlerinl kastı ve çıkıştı: 

- Onu niçin öldür müyor • 
sun? 

Asker korka korka her şeyi 
olduğu gibi anlattı. 

Kumandan acı acr güldii ve 
gürledi .: 

- Abdal, mademki yutmuş• 
kar::ımı yar da al! 

Rebeka, bir çığlık attr, kaç4 
mak için çırpındı, 
Eğri bir Asur hançeri onu bit 

vuruşta yere serdi. İnsan kes.. 
mekten nasırlaşmış olan kemi!{ .. ' 
11 ve esmer eller eski bir mide 
ile barsakları karıştırdı, karış • 
tırdı. 

Neden sonra, doğrulduğu ?.&• 
man yüzil sevinçte:ı geriliyor. 
parmaklarının arasındaki bUytl 
cek inciyi kumandana uzatıyor .. 
du: 
A~mr kumandanı askerlerin• 

yeni bir emir verdi: : 
- Ölülerin hepsinin karınla:. 

rını arayr:ı ! 

~-.-,---. ----------------------... -
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Böyle 
münasip! 

Bizim mecıhur balıkçı Haçiği 
en abam btr alacaklısı yaka

, . ondan alacağını istiyor 

Halinden, ta.vrmda::ı belliy -
di ki Bay Ha.çik bu a.kşa.m bl-, 

tırılca, yani para. cihetinden 
lf çe id1. Alacaklıya kar§l ön. 
tatlı tarafından bir mantar 
tan sa:ıra lA.fm sonunu OÖY • 

'bağladı: 

- .... İnan ki böyle işte! Bu 
• o ıet~n tam yirmi papell 

tafesliyeceğiınlz sırada. dediğim 
1 

~
ilik çıkınca. iş 'bozuldu, biz de 
le meteliksiz kaldık iştel 

Alacaklı içini çekip boynunu 
erek: 

- Ne yaparsnı, dedi, nasip 
ilmiş! 

Baçlk de oo.u tasdik etti: 
- He ya. nasip değilmie, ha.y 

. ;Jı-az olaydı bôyle nasip! , 
f.J~dan kasap M'.~et & bldı 

- Hay körolası nasip, hay_! 
Kahveci Artakl llfa karıştı: 
- Hay ( ..• ) canına olaydı 

le nasibin! 
Bit· başkası bağırdı: 
- Hay yerin dı'bine bataydı 
iylc nasip! 
Hn~ik tekrar söyloodi: 
- Hay boyu, bosu devrileydi 
nasibin! 
- H:::ı.y sUrUm .urum s1lrU.ne 
nasip hay! 
A.rtJk her kafadan bir &es çı

lılroro a: 
1 ~ lfay nasip gibi onun. •.• 
1 - Hny köppoğlu nasip hay! 
Simdi her ağm1a.n ayn ayn 

ikan· bu sözler karşısEJda za
~ı alacaklı şaşırmış, k~ 
t ve tam o, oradan kalkıp gi
~l sn-ada imam Sait de Ha-
ğe bir yardımda bulundu: 
- Ray eşşoğlu nasip hay! 

. İşte o zaman, demindenbcri 
~ sözleri oturduğu köşe • rn sessiz, sessiz dinlemekte o. 
. n trkı:ıazca. karayağız biri a
.ığa ftrladı ve: 
- Hay, dedi, sizin alaymızın 
ışına nasip kadar taş ineydi 
de hepinizin birden ~nesi tu
ıla.ydı. 

Biraz so:ıra bahçedeki garson 
rdan birine sordum: 
- Kimdi o en son bağıran 
lam? 
- Kim olacak, ona adla sanla 
enşur aşçı Bay Nasip derler. 

Osman Oenuil KAYGILI 

ömür politikası 
Yazan ı Sadri Ertem 

Basit bir heııap. Bir münev
ver adam en aşağı 25 yaşına ka· 
dar bir çıraklık devresi geçirir. 
Seri halicıde mekteplerin ona 
Ustüste eklediği bilgiler ancak 
bir çeyrek asırdan sonra filiz
lenmeğe ·başlar. Fikrin, san.atin, 
ilmin. bilhassa bunların aon ve 
mU:kemmel §ekli olan kegif. leat, 
derin ihtisas. büytlk orlj.i:ıalite, 
mUstesna ka.biliyetlerden sarfı· 
nazar öyle kısa bir zamanda 
meyvalarmı veremez. 

Orijinal buluşla.n besliyen 
tarla uzun senelere ihtiyaç göe. 
terir. 

Hatta deha için "uzun bir sa
lmdır .. denmesbi biraz da n()!"' 
mal bulmalıyız. 

Fakat insan ömrU kısaldıkça.. 
ve hısanm öğreneceği eeyler ço
ptdıkç& mUnevverin yaratma 
devri gitgide kıtlqaeakbr. ım
nevverin Umrünü uzatmak, aıe. 
neleri:ıl çoğaltmak, ona yeni 
eeyler yapmak. tecrtlbelerinden 
orijinal terkipler vilcude getir
mek imklnını vermek sanıyo • 
rum ki, beeed tecrUbelerle aablt 
olmuş bir zarurettir. 

Bence bu mesele bilhassa. bi
zim münevveri hayatta daha. 
çok verimli, daha uzun zaman 
~alı§ılabllir bir · hale koymak, 
sanıyorum ki, başarmak mec
buriyetiode olduğumuz bi;iyük 
davalardan biridir. 

'l'Urk münevverinin ömril hiç 
te uzun değildir. Bu devreyi u.. 
mtmak, demek, Tü:rkiyeye ke
eifler, orijinal terkipler vilcude 
getirmeğe imklnlar vermek de
mektir. 

İnsan ömrünü entellektüel ve
rim bakımmdaı:ı mütalea eden
ler için bir "ömür politikası,, 

mutlaka mevzuubahis olacak. 
trr. Mlliıevveri beşeriyetten al· 
dığmı verecek, ona olan borcu
nu ödeyecek bir hale koymak 
bizim gı'bi yeni bir dünya hen. 
desesinl kurmak, ymi insanlar 
ha.lketmek, ve inşa hamlesini 
plılandmnak mecburlyethıde 

olan. kısacası orijinaliteye BU· 

sayan Tilrkiyede milnevver <im. 
ril uzatmak es.resini aramak, 
bulma.k ve reali7.e etmek bir za
rureWr. 

- Sen ne fena kmpli ad.amaın kocacığtm. Her görd:üğü.nü 

hemen f6ff4 manaya ~kersin. 

Çabuk ol 
Erkek - Bana öyle bakmalt· 

ta devam edecek olunan, seni 
''şap,. diye öperim. 

Kız - Öyleyse çabuk ol. Zi. 
ra yüzümün bu ifadesini daha 
f.ul.ıı. mııh.ıü~ Gdeırniveceınm.. 

. 

Perhiz 
-

- Ka.rmızm, zayıflamak için 
yaptığı perhiz bir i§e yaradı 

mı? 

- Evet. Gittikçe iğne ipliğe 
dönerek geçen hafta tamamen 
aramızd..ıı..n siliı..'l.di e-itti. 

B .. • • 
U~UD JÇJD: 

Çiçek sevgisi 
ve 

Saksı düşmanlığı 

Ç içekleri sevdiğimiz mu
hakkak. Eski evlerin ya 

pısma bakmaz mısınız. hemen 
her birinin kllçUk mikyasta ol. 
sun bir bahçesi vardır. Ve bah• 
çede çiçek tarhları ... 

''Bahçesiz ev, ,dediler mi, yU.~ 
sllmUztl eqittrdik, orası b~ 
penceresiz bir oda. gibi gelirdi, 

Yeni §eh1rle:rde yerin'kıym.etj 
çoğaldı. En gi1zel semtlerde ku~ 
ru1an binalar, yapı?ıp genişliye~ 
ceği yerde, toplanıp sivriliyor. 
Her ev, yamndakile omuz omu-..... 
Bu kıska:ıç mimari bah~lere de 
yer vermedi. Fakat çiçek sevgi. 
aiııt kalplerimhıden söküp ata .. : 

' mamI§br. Her evin bir balkonu, 
bir taraçası var. Bu balkon ve 
bu taraçanın ken,armdan sal· 

... ' tmı ..ıtm yapraklar uza.ndıgı 
gibi renk ·renk çiçekler de 
gl1nege bakıyor. 

Llldn nedir o balkonlarda, 
taraçalarda çiçek yetiştirdiği. 

m1z aeyler? Yarım gaz teneke
afnden tutunu da çorba khesi. 
mqrapa, çifte tabak, desti ve 
en miinasebetsls mahfa.zalara 
va.rmcıya kadar hepsi çiçek i· 
ç1n lmllamlmaktadır. ' 

Çiçeğe kaqı fçlmizde besledi. 
ğlmiz sevgi bôyle bir muamele 
mi g6rmelidir. daha doğrusu bu 
~t bir sevgi midir? 1 

Balkonda yetigtirilen çiçek " 
ler, bahçenin taklidi olmak ge· 
rek:lr. Paslı bozuk bir teneke ve 
çorba kasesinin kırmızı bir çi. 
çekle olan mUııa.sebeti ne? Mem 
lekette saksı mı yok? ve saksı 
ateş pahasına mı satılıyor? 

Çiçeği seviyoruz, fakat sali.ı 
s:rya Adeta düşman kesilmişiz. 

En mütevazi evin bile pencere
lerinde çiçek sevgimizin dizi 
dizi nişanesi görülür de, bu di. 
tilerin saplarından aşağısına ba 
kamazsınız.. O çiçekler, belle " 
rinden aşağısına çuval geçirmiş 
birer kirli kıza benzerler. 

SevdJğimi.zi nasıl giyimli gör .. 
mek istersek, çiçeklere karşı o. 
lan muhabbetiınhi de böyle bir 
itina ile belirtmemiz icap eder. ' 
Hem balkonda, hem oda içeri• 
sinde ... Yani hem saksı içinde. 
hem vazoda.! Bu suretle saksı 
ve çin1 sanayiimize de ne kadar 
daha fazla reva<; vermiş olaca
,ğımızı k~yde lilzum yoktur. ı 

H1KMET MÜNİR 

~· 1 • 

. 
~ 

Golf müsabakası 
Geçen hafta Jngilterede kadınlar arasında sonbahar golf 
~ yapıldı. Resmini gördüğünüz iki kadın birinci vı 
Uıincl gelmi§lerdir. 

Bir göz doktoruna 
gitmek lazımmış! 

(Başı 3 üncüde) 
Neden BOOr'a iki arkada§ ka

luu unutmuşlar, ba§ka laflara 
i!almı§lar ve tramvay da köprU 
llzerine gelıni§, oradaki durak
lanlan birinde durmuştu. Bu 
kralık beriki, telaşla öt.eki ar • 

- Aman aman, bak, bak, 
bak! Seninki iniyor, seniı:ııki in1-
ror. 
Şimdi öteki, ondan daha te

JA.şla gözlerini ön tarafa dike
rek sordu: 

- Benimki dediğin de hangi
ıi ? 

- Canım, hani demlı Sulta... 
nahınette bana göstermigt oldu. 
fun şaheser kadın! 

- Hani nerede'! 
- İşte yahu! . 
öteki. basamaktan yere atlı. · 

'ran kırk beşlik. iri boy, kup· 
!kuru yüzü, g&ıll, dudakları reıılf 
renk boyalar içindeki kakı:ı.em~ 

bdmı görünce: 
- Bu mu? dedL 

kit geçirmeden doğruca bir göz 
doktoruna git! 

- Niçin? 
- Niçini var mı ya? Sen şeşi 

be.ş görüyorsun! Benim sana 
söylediğim kadın Sirkecide 
tramvaydan inmişti. 

Osman Oema.Z KAYGILI 

- Evet o ya. hant demin Sul. " L~,-~=--:::_=.;_~t:K · ... ~~ 
lan.ah.mette bana gösterınif ol- - twivaç ciddi bir iştir, sev. 
k!uğun kadın! gilinı. .. Mesela, yemeklerimizi 

Öteki, kahkahayı eavuraral[ sen pişirmeğe mecbur olacak • 
arkadaşına: 

- Azizim, dedi, sen hemen 
lraıuvaYda.:ı: iner !nmas .hJA..,,... 

IJll.•. 

- Ama sen de onları yemek 
.nuıınhııtlvet.inde kalacaksın.. 

Okumuş kadın 
·güzel olmazmış! 

(Baş tarafı 9 uncuda) 
Coel Makkri, Holivudun en g\i
zel, en cazibeli artistlerinden 
biri olduğu gibi. o da benimle 
beraber N ortversten üniversite
sinde okumu!j ve tahsilini iyi 
bir derece ile bitirdikten socıra 
s inema dünyasına glnniştir. 

• Diğer bir iki misal: 
Janet Gaynor, Kalüonıiya 

Univel'Sitesinden mezundur. Şim 
di gelin·de J1:1.neticı gfu.el ve ca
zibeli biı kadın olmadığını, iyi 
giyinmesini, gü~l görünmesini 
b"lmediğiru iddia edin! Acaba 
''Okumuş. yüksek tahsilli kadın 
güzel olamaz!., diyen zat bunu 
idtlia ediyr>r ır tö '! 

t~aive!'site mezunu yıldızlar -
dan biri de Gloria. Stuarttır. Bu 
glizel arljst te Kaliforniya üni
versitesinde okumuş ve mezun 
olmuştur. Zannedersem ona da 
cazibesiz bir kadın demeğe kim
senin dili varamaz.,, 

Hakikate::ı, sinema artistleri 
arasında böyle yüksek tahsil 
görmµş, kUltürlü genç kızlar, 

kadınlar az değildir. Esasen, o
kumuş, tahsil etmig gUzel bir 
kadının gilzel olamıy3{'8.ğmı id
dia etmek sinema sahasmcla de
ğil. umumt hayatta bile gaTip
tir. Sinema şirketinin d&lS mü
dürU ile Mis Kambel de buna 
akıl erdiremi!or ve: 

- Her halde, diyor, Mister 
Prinz. güzelliği bambaşka. bir 
şekilde kabul ediyor, belki, süs
lenmeyi, tuvalet yapmayı, cll • 
veli hareket etmeyi kadın gü • 
zelliği sayıyor. Halbuki, ne be· 
dii bakımdan, ne de her günkü 
hayattaki kadın bakımlt:ldan gü 
zcllik bu demek değildir. Kadı
nın yalnız vücut ve çehre güzel
Jiği, yani maddi güze1lik kafi de
ğildir. Bu gUzellik şahsiyet, se
ciye, ı.eka gibi hususiyetlerle 
.tamamlamak 18.zmıdır. Bu gıöi 
ahlaki kıymetlerledir ki, kadın 
güzelliği tam olur ... 

Tahsil de bu gibi hususiyet
leri, ahlaki kıymetleri teşkile 

en fazla yardım eden bir şey
dir. Binaena.leyh okumuş ka -
dmların güzel olmıyacağı ı:ıasıl 

iddia edilebilir? 

Diğer bir üniversiteli ••• 

Mister Prinzin iddiası diğer 

.bir Uni.Yersite mezunu ~isti 

daha sinirlendirmiştir. Vqing
ton üniversitesinde okumuş o. 
lacı Mis Farmer de bu. iddiayı 
glllilnç buluyor ve diyor ki: 

- Mister Prinz, dans mualli
midir. Kadm güzelliğini de bu 
bakmıda.n görmektedir. Onca 
kadın güzelliği sunt bir çehre 
tuvaletinden ve cilveli hareket· 
lerden ibarettir. Halbuki, ka• 
dn gfu.elllğini ondan başka kim 
se böyle dilşUnemez ve · düşün• 

meye de hakkı yoktur. Güzellik 
elle tutulur bir şey değildir. Gü
zeıiik, ldeta bir ışık gibidir: 
Güzel ola.nm gözlerinden fışkı· 
rır, üzerinden etrafa yayılır, ha 
reketleri, konuşması, ifadesi o 
kadar başka veya mWı::emmeldir 
ki, derhal "güzel,, dersiniz. Ni
çin güzel? Buna cevap vere " 
mezsblz! Sadece "güzel,. der, 
işte o kadar. 

Kendim de üniversite mezu• 
nu olduğum için söylüyorum 
zannetmeyin: Artistler arasın
da en gilzel, en cazip sayılan• 
lan muhakkak ki, lise veya ll· 
niversite tahsili görm.Uş olarak 
bulacaksı:::ıız. 

Mesela: Con Kra.vford, Mis
suri kolejinde okumuştur. Gall 
Patrik evve1ft. Hivard kolejinde 
okumuş, sonra Alabama Unl
versiteaini bitirmiştir. Marga
ret Sullavan, Virjiniyada Sul· 
lins koleji mezunudur. 

Tahsilli kadınların cazip bl· 
rer yıldız olabileceği.::ıi mUda • 
faa eden bu iki artistin unuttu· 
ğu bir kaç isim daha var ki, 
onları da biz ilave edelim: . 

Katerin Hepburn, tahsilini 
Vassarda tamamlamış, Madlen 
l{arol İngilterede Birmingam Ü· 

niversitesinde okumuş, Andrea 
Lids Kaliforniya üniversitesin· 
den başka Los Anceles Şikago 

konservatuvarından mezun ol
mu,ştur. Virciniya Brus da Ka
liforniya üniversitesinden Ml
kAel Abalama Universitesinden 
Arlin Cac Yeni Raşel kolejin-
den çıkmıştır. · 

KURUN 
İstanbulun en ucuz ve 
en güzel gazetesidir 
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Ka...;a:m:ı: "'' 
,- ı'Refsfmp dedi. Zehrayı, Aygır 

bp&nm gemisi1le !spa~yaya gön-
lermlyeifm. .. · 

- Ne yapalım 1""' · •. 
- Kaçıralım orada~ •• 
~Jl bey hiddetinden yerIJı~e dura-" 

mryordu: 
- Knpek herifler, diye bağırdı. 

Elfnlzdeki kadını kaptırdınız. Şimdi 
akıl öğretiyorsunuz. Nasıl kaçırılır 
oradan? •• 

Evet, nasıl knçırılablIIrdl? .. Aygır 
kaptan, Cezalrden ayrılıncaya kadar 
olsun onu sözönUnden uzaklaştır
mazdı. 

TeşebbUs edilen bir işte muvaffak 
olamamak, insanın hırsını büsblitUn 
artırır ve climnğ, bnşka hiç bir şey 
düşünmez. Biltun nrzular, bir nokta
da toplanır. ÖlUm p:ıhasına da olsa 
muvaffak olmak ve Ali bey Zehrayı 
elde etmeğl şimdi her zamankinden 
fazla lstlyord u. 

Bu istek onun içini bir ateş gibi 
yakmağa başlamıştı: 

- Kara Yusuf. rledl. Zehrayı ka
çırmak Hl.zım .• Onu aimnlıyız gemi
den .. 

- Çaresini bulalım .. 
Zindancı l\:aptanm Cezatr ocağı

na ~trmesi, Cezairde bUyUk bir hft.dl-
60 olmuştu. Fakat Ceıair ocağı ilk 
andn bu rlolıalete inanamıyor, bir o
yun snıııyordu. Senelerce Tunus oca-. 
ğı hesabmn canin. başla ı;alışan ı:;-e

minln Ceznlre gelmesi iı;ln hiç birse

bep yoktu. 
Zfndancmın: 
_ Tunus dc'"1etl beni zehirlemek 

ı.tedf.. 
SözU ele ilk söylenişt 0 i~imnt verl-

d T unus rlm·let llsı onu na-yor u. · 
611 zchirlcycbilirdi, ki Zindancı Kap-

tan sayesinde dUşmanlannı korkut
muş, onun sayesinde mevkiindc ra
hat edebilmişti. 

lşte bunları dilşUncn Cezair ocağı, 
Zindancı Kaptanı memnuniyetle ka
bul etmekle beraber, ştlphe iclndey
dl. 

Bunu, Zindancı Kaptan da anla
mıştı. Ali beye: 

- Şllphe içindeyiz .. Bir giln oca
ğın şUphesl kalmaz. O rnkit bizi da
ha iyi anlarlar. Beklemek lltzım ... 
demiş, gemisinde şarap ziyafetleri 
Yerip ı;Un geçirmeğe başlamıştı . 

Vaziyet, Zindancı Kaptan ile ar
kadaşları arasında da bir soğukluk 
Jıasıl etmişti. Neşclcncmiyorlar, es
kisi gibi konuşamıyorlardı. 

Ali bey Zehrayı kurtarmaya, onu 
lspanyaya göndermcm"~e karar Yer
diği vakit şöyle dllşUndü: 

- Zindancı kaptan zaten bana 
kaptanlık ,·ernı<!mişti. Her yerde be
nim ismim sonda geliyor. Bu ocakta 
ne kadar beylesem, ne katlar yiğitlik 
yapsam fazla hlr şey olamıyacağım. 
Korsan olmak, açık denizlerde dolaş
mak hepsinden iyidir. KtıHetli düş
ınaıılardan kaçar, zayıf düşmanlarla 
c;·arpışırıın. 

Paşazade böyle dtişUnürken, Ce-
7~lr limanındaki Ahmet kaptanın 

gemisiyle açılmak >e kendisini kor
ı.nn l!An etmek istiyordu. Çok güç ve 
tc:-hlikcll olmakla beraber, başka çn
ıesi yoktu. Yn kurtulneak, istediğini 
yapacak, yahut mahvolacaktı. 

Al: hey, ıe,·entlcre kendlsiııi sev
di '":.nişti. Ahmet kaptan, ~·iğit bir dc
ııizcl olmakla beraber onun kadar se
>ilmiyordu. Yalnız meseleyi levent
lere anlatahilınekti. Ali hey, rnak
sııcJını siiyJly<'hilsı•, hepsine knlıul 
ettlrcbilccPkti. Hele Cczaire gelip, 
böyle bir kenarda kalmak, bütUn ı;e-
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.masaydı, senden rahatı olmazdı. Dir 
ln<lın bulup kuyruk yapmışsın. Son
ra bir et parçasından ibaret çocuk i
r;in kendini tehlikelere atıyorsun .. 
Bir çocuk için, bir karı için hiç bir 
şey yapılmaz. 

Tekrar sustu. Bir müddet sonra 
derin derin düşllndü. Dişlerini gı
cırdatıyor, yumruklarını sıkıyordu: 

- Eğer biraz evvel söz vermesey
dim, bir çocuk yllzünden seni ser
best bırakmıyacaktım. Nasıl oldu da 
razı oldum. DUşUnmedim. ne olacak 
sanki çocuğunu bulmakla .. Ne yapa
caksın onu .. Onu seviyorsun öyle 
mi? .. Vah zam Ilı kör .. J<Jğer gözllnU 
de kadın uğrunda kaybetmedinse if
ritler parçalnsın beni. Denizci olmak 
için cesur olmak ktlfi değil.. tecrtıbe 
gfümllş olmak ){ızım. 

Kaptan coşmuştu. Mütemadiyen 
söyleniyordu. Yllzilntin rengi her sa
niye değişiyor ve lıiddet. bir an eksik 
olmuyordu. Anlaşılıyordu, ki kadın 
•e çocuk Aygır kaptnnı en fazla kô· 
pUrten iki şeydi. 

- Bir gün lıcnim söylt'diklerlmi 
hntırlıyacak ve lıana hnk vereceksin. 
Aygır kaptan böyle demişti, diyecek
sin. 'Faknt o vakit her şey gccmlş o
lacak ve sen, Allnhın verdiği insanlık 
nimetlerini harcamış olacaksın. Ka
rını. güzel karını da çok se,·iyorsun 
i:iyle mi? .. Kndın lwrkltnÇ bir yılan
dan haşka bir şey değil. Ondnn da 
beterdir. Denize clUşen yılana sarılır, 
derler .. Doğrudur. Yılana sarıl, fa
kat dnlgnlı lıir dt'nizde kadına elini 
verme .. Eğer kurtulma Umidi varsa 
o da kalmaz. Seni boğar.'' 
Aygır kaptan hağırdı: 
- Şarap .. iki testi şnrnp, çabuk .• 
Tnyfalaı koşuştular. Şnraıı kaıu-

nın önünde hazırmış gibi hemen ge
tirildi: 

- Ben her vakit şarap içmem. Ka
dından konuşulduğu vakit içerim. O 
vakit testiler boşalır, kendimi ka) be
dinceye kadar içerim, sü) leı im de .. 
Mademki beni söylettin hem ıcccek
sin hem de beni dlnllyeceksin. 

Şarap maşrapasını, bir yudumda 
boşalttı: 

- DUnyanm en güzel kızını bul· 
mu~tum. Gözlerimden kıskanıyor

dum onu. Vlyoletta lspaıı) anın en 
dilber kızı idi. Beni çılgıııcn se' !yor· 
du. Tam iki sene bir giln bile blrlbl
rlmizcıeu ayrılmadan S<'' lştilc. Bizim 
de bir çocuğumuz oldu. l,cn de senin 
gibi bir şeyden habc>ri olmn) nn ço
cuğumu seviyor, onun gözlerinde 
cennetleri buluyordum. 

Fakat bir gün, Viyolettn:rı ilk ka
rımdan doğan on sekiz ync:ındakl o -
lumun dizleri üzerinde yarı çıplak 

bulllunı. 

- Vlyoletta! .. Se' silim. diye ) ak· 
laştım. 

Nasıl yaklaştım. Nasıl ~erllcdim. 

Bilmiyorum. Cc cansız ceset görtince 
kendime geldim. \'lyolelta ile lld ~o
cuğumu da pnrmaklarımla boğmuş
tum .. 

tislllstc iki ınnşrapa daha şarnp ıc
tl: 

- I\:UcüğUn ne knhahatı 'ardı. de
me salun .. Büylik oğlumu dn eH:ırck 

bllytitmllştUm. O cin bana "Baba, 
seYgill bnbncığım" di~·ordu. E~cr an
nesi sağ olsaydı ve b"nfm o \"al.it 
de ı )aşında bir oölum olsn)dı. 

gC'ne ll•lslııl dudak dudagıı bulac. k· 
tını. 

Deniz, macera ve korsanlık ol
masaydı, fonalık olmasaydı AHtır 

kaptan simdi çol:tnn ~clıC'rmı g11 nı • 
ti. l"tJnalık, dalma fc11a!ıl;:.. ÇUnJ,ıl 

insan dalma !<'nadır, daima fen. !ık 
yapmak ister .. Niçin bu arzumuzu 
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pnıroe ]>olup iyilik yapmnk istlyo
~m Olursa olsun dalma fenalık 
....... Dalma korkut, dalma ez .. lşte 
CDaldt 7-8§&l'lm. 

JıllafrapaJarı doldurdu: 
~ -~ klk' .kaptan iç .. üç kişiyi par
*8klarımla boğduktan sonra ilk de
ia sana t;yfllk yapıyorum. Fenalık 
;.ptıklanmın hiç birinden zarar gör
lnedtm. Fakat sen bir gün bana en 
~ :fenalığı yapablllrsln.. Benim 
• korkunç düşmanım sen olacak
im. 

Kaptan durmadan söylUyor ve 
durmadan tı;:lyordu. 

Bağırdı: 

- Git karşımdan .. Eğer p:ırmnkla
nmrn arasında can VC'rınck lstemi
)'orsan git .. 

Yusuf ayağa kalkmıştı. 
- Karını gemide snklıyacaftımı 

zannetme .. Bu gemide kadın bulund
maz. Onu 'spanyayn gider gitmez ka
raya çıkaracağım. Orada ihtiyar bir 
annem var. Eğer ölmecll~sA Zehran 
onunla yaşıyacnk .. 

Kaptanın sözlc>rl Yusufu bir hay
li sarsmıştı. O, lrndın ve .ocult • \,·y
hinde söyledi kç "ı u ı r ın ~ , t- lsl ar
tıyordu. Yalnız son ahııe kadının 

hiyanetl sahnesi fcnn tlol undu. Ak
lına paşazn"':le Ali bey •eldi. G~ne Ye
linin hayali "'ÖZllnlln önUnde canlan
dı: 

- Sen bize bırak Y, ıf 

Zebrayı eevdl ini iz.. de-
mişti. 

Yu uf. bu sö U 
ı:ı 

olacaktı. Denizi n. nı. 

-ı:n ..... 
~
q 

meli miydi? :F'aknt bir de intikam a
lacağı Ali bey vardı. 

- Kaptanım, dedi, bir gUn Allah 
beni de en fena insan yapar. Belki 
sana en bUyllk fenalığr ben yaparım. 
Mademki beni serbest bırakıyorsun, 
ben gidiyorum. 

Kaptan Yusufun son.cıözlerlnl du;. 
mamıştı bile. Kendi keiıdine söylanf. 
yor ve içiyordu. 

Yusuf Şahini buldu. Ona yapacağı 
işleri anlattı. 

Şahin: 

- Reis, dedi, bu tehlikeli iş. Zeh
rayr yalnız nasıl bırakıyorsun. Za
vallı kadın senin hasretine taham
mül edemlyccelc. Eğer ben serbest 
kalsaydım, bakardım. Halbuki kap
tan beni bırakmıyacakmış .. 

- Şahin, benim yUzlimden bu be· 
HUara girdin. Çaresiz katlanacaksın. 
Elinden ne gelirse yap.. Bu Aygır 

ı,aptanrn elinden kurtulmaya bak. 
Çok aksi, çok cana\'ar adam. Hlı; mer
hameti yok .. Onu kızdırmamaya dik
k, t l:t. 

iki arkadaş kucaklaştılar. ÖpUştU
ler: 

.}ahin, ben Zehrayı görmeden 
gl d eceğ-f m .. 

- Yok reis, olınaz hu. Zehrayı 

gör .. Anlat.. Beni merale etme de .. 
Çok UzüntU çekti. 

Yusufun ayakl, rı tltrlyorclu . nır 

co uk gibi ağlamak 1 th ordu. l'·c di
yece Jeti? Nasıl söze baı:lıyacal;tı? 

Kaptanın lçlrdlı';l şarap bc>ynfr.I 
biraz uyuşturmuş olmasaydı, Zehra 
il iki ke11mc kon•ışamazdı .. 

Z hra da çocuğunun acısını duyu
yor, göz yaı:;lnrı akıtıyordu. Fakat 
D niz lr.tn Yusufunu kaybedeceğini 

bı , klmbfllr nelC'r yapacaktı. 
Yusuf mümkün olduğu kadar sa· 
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kin olmağa çalışara.ıi Zehranın )anı
na girdi: 

- Zehra, dedi, ben Denizi aramak 
için Cczalre çıkıyorum. Senin <le be
raber gelmen doğru olmaz. Yabancı 
yerdir. Şahin seni bu gemi ile ls
panyaya götürecek. Ben de Denizi 
bulup geleceğim. 

- lspany::. ncrde Yusuf? .. 
- B·uaya çok uzak Zehra ... Ora-

St çok güzel bir memlekettir. 
- Yusuf, sensiz güzelliği gözle· 

rlm görür mu hiç? •. 
- Üzülme se\'gilim .. Ben de gele

ceğim .. Denizimizi kimlere bıraka

lım Zehra .. 
- Fakat Yusuf, senin diişmanla· 

nn çok .. Rahat bırakmazlar .. 
DUşman kelimesi Yusufu derin 

bir uykudan uyandırdı. Gene Ali bey 
aklına geldi. Damarı.arının yandığı
nı hissetti: 

- Kim benim düşmanım. Zehra 7 •• 

Bu sözü o kadar şiddetle söylemiş
ti ki Zehra korktu. Zaten yesinden 
sararan yUzU bUsbUtUıı soldu. Dudak
ları titredi: 

- Bilir miyim ben Yusuf.. Beni 
kaçıran tar senin dostların m1?. 

Kim kaçırdı seni billyor mu. 
sun?. 

- Nnreden bileceğim Yusuf .. 
Yusuf, her şeyi göze almıştı. 8e

nelerdir !çhule sakladığı sırrı söyll
yocekti artık: 

- Saklama Zehra.. BC'n hepsini 
biliyorum .. Seni kimin kaçırdığını 

sen dcı biliyorsun .. 
- B111yor muyum? .. 
- El bet blliyorsn n .. I< ıbm;t nn a \·-

rıl ırken Zindancı Kaptanın gemi
sinde kiminle konuştuğunu ne çabuk 
unuttun .. 

Zehrn bnvgınlrk ı:er.lrlyordu. i\.11 
beyi o hiç unutmamış, yıllarca sırı-

tan) uzunun ha) alt ııe titremişti. Fa
'lrnt bunu Yusufa nasıl söyliycbilirdl. 
Hem Ali beye de söz 'ermişti. Sonra 
Ali bC'y, '\ u urun en samimi arkndn
şı ıdı. i\.rrılurıncla geçen ç1rkln hAdi· 
scyl nçı~n vurmakla feci bir cinaye
te sebep olabilirdi. 

- Söyle .. Senelerce içinde sakladı
ğın sırrr söyl<' .. 

- Yu ur, beni zehirliyorsun .. Ara
mızda bir şey ) ok .. 

\li bey seni se'\'lyor mu? .• 
Z hra, ha ın1 1 usufun göğsüne bt· 

raktı. Hır.kırıyor, boğulur gibi hıçkı
rıyordu. 

- Dentm lılç bir günahım yok Yu
suf .. 

Yusuf, mc>rhamete gelecek, karı
sma acıyacnlc yerde hiddetleniyor, 
köpürüyordu . Biraz eY\'el Aygır kap
tanın söylC'diklrrinl tekrarlamak ar
zusunu duyuyordu. 

- Henin için hayatımı tehlikelere 
attım. Canımı feda ettim. Güzel bir 
J Uz, beni ne çabuk unutturdu. 

- Yusuf .. 
Yusuf nynğn kalktı. Zehrayı nef

retle itti: : 
- Şımdl kurtuluyorsun. Kör Yu· 

sufun ylızurıu belki hiç göremtyecek
sln. lçın rabatlnr. 

Şarnp beynini adamakıllı sarmış
tı. Hızlı adımlarla yUrUdU. Geri dö
nüp blr daha Zebranın yüzUııe bak· 
ııı aci n g ınlyi tcrl,cttl. 

1 • • 

All hc>y, ZC'hrnnın Akıbetini l>ğre
nin<'C beyniden ,·nrulmuşa döndU. 
Artı Zlnd n ı K pt nın yanında 

duram zdı. Ya kaçmak, )'ahut Yu
su fu bulup yok etm k lfı.zımdı. 

Ay~ır knpt n. Ali b ) in adamla-
rındın K ra 1u ufu 
m pıtı. 

ı uc t bıral.:-



Muırda benzin 
Fraı:ıalZ1ar btltUn mttatemlr 

kelerinde lılmır ekimine çok faz 
la ehemmiyet vermeğe bqladı. 
Son yapılan tecrtibeıler göster 
mittir ki, taze mımrdan yapr 
1aıı beıı.ziıı tayyarelerde kullan
maya çok elveriflidir. Bundan 
bafka, petrolden yapılacı. ben • 
zin mJSll'dan yapılan benzinden 
daha pahalıdır. Bet yüz bin 
hektar araziden istihsal edile
cek mısırdaıı 15 milyon her 
tölitre alkol istihsal edilebile
cek ve bu alkol kolaylıkla ben· 
zbe tahvil olunacaktır. Şeker 
kamlŞ\~Jan da benzin yapılı· 

yorsa da, bu tUrlil benzin mr 
sırdan istihsal edilen benzin
den üç kere daha pahalıya mal 
oluyor. Fransızlar mUstemleke
leıi:ıde fazla miktarda mIBır 
yetiftirerek ıimdiye kadar pet
roklen çıkardıklan benzinin ye· 
rini lllUlll' benzinine terkedecek· 
tir. 

Napolyonun emrile aalıt.e 
para haan adam 

Elektrik tarla ve 
bahçeleri 

~life ~ 7erü Alber ~ 
-~ ........ clbide 

İngilizlerle harp ederken, Na
polyon, dUpıanm matfOp ed~ 
bfbnek maJautdfle her tUrltl 
mep'l1 ve gayri me§l'll vaaıtala. 

ra mflracaattan çeklnmemiftir. 
Rusya ile yapblı harplerde de 
ayni suretle hareket etmfetlr. 
Bu gayri meenı vasıtalardan bl• 
rJsl de harp ettiği deVletln pa· 
ralarmı taklit ettirerek basmak 
tır. 

1810 senesinde Franaa har
biye nezareti çingograf eubesl:ıw 

.... de çalışan Lal isminde birlll 
Napolyonun gizli istihbarat 18. 
fini çağırmJ§ ve İngiliz parala .. 
rmm sahtelerinJ basmayı emret 
mil. Bakır iU.eriııe kalıpJanm 
dökilttlkte:ı aonra, Lal, glbıde 

biner tane İngilis banbnotu 

basmıgtır. Altı a yaıfmda 
giltereye sokulan para1arJa tn
giltereye aokulaıı bu paralar fn. 
gilizlerden mUhhnmatı harbiye 
satın a.Iıımuıtır. 

Fakat ajanlardan beti ele ge
çerek idam edllmittir. 1811 18. 

oesinde ayni adama Rua param 
\ da taklit ettlrilmiftir. Ka•ma.ı 

fih Napolyonnn ölUmllnden ICJll• 

ra, Lal azledllmiftlr. Fakat a
lihıciye kadar da bu adam Na
polyonun 111rrmı lfp etmemJt. 
tir. 

Ditleri kınl8Jl h11'81Z 
Mil&no avukatlarmdan Cova

DI Pedro:ıi, yazlık ikametgl • 
hından eehre döndilğil aman, 
evinin hırsızlar tarafmdan so • 
yulduğunu ve 30 bin liret kıy
metindeki mUcevheratım::ı ça • 
lmdığmı görmüş. Fakat hımz 
eceleyle kasayı kırmağa çalı. 

enen elindeki demir llet ağzı
na çarparak BUDt iki cUtüıl kır
Dili ve bu dişler oda içinde yer
de kalmqtır. 

.Köpeklere gaz mukelt-ri 
bglltereyi havalardan koru· 

ma komitesinin resmi bir be
yannamesine göre, İngiliz kö
peklerinin gaz maskelerine ta
hammül edemedikleri anlqılı· 
yor. Hava tecrübeleri yapılır
ken gaz maskesi takıldığı es· 
cıada bütün köpeklerin gizlen· 
dikleri alıla.ııılmıştır. Köpekle -
rin korktuğu, yoksa maskenin 
lekllnden hoşlanmadıklan hr 
nU.ı l!llasıiamamıab 

Kif ve sonl>ahar aoğuklarm
dan bahçe ve tarlaları korumalC 
için elektrikle mıtma çareleri a• 
ramnakta idL N:ihayet bunun 
Cla usulil bulunmuştur. Eldlmlf 
tarlalar bu usul sayesinde gtl• 
net hararetine ihtiyaç hisaetıı 
meksizin mahsul yetlştireblW 

cektir. 
Elektrikli tarlalarda §U usul 

tatbik ediliyor. Tarla veya bah• 
çenin etrafı 60 santim derinll~ 

ğinde kazılıyor. Bu deriııliğbı 
tızerlıne de 5 santim kalmlıfm• nı 
da kum serpiliyor. Elektrik ce-

reyanma ~frmeğe mahsus~ 
kablo bu kumnn tl?.erine döşe-• t 
Diyor, kablolar tarlalar etrafın· .:, 
dan dolaştınlıyor. · 

20 metre murabbaı elektrik .. 
il tarlaya sarfedilecek elektrilC 
teli 120 metredir. Bu malzeme 
ile 6 - 8 sene çilrilmeden tar
layı ısıtmak milmkündilr. 

Kurbağadan iliç 
Kurbağanın sntmdakl deri• 

a.fıı altında bulunan bir nevi _. 
bir insanlara ilaç olarak kulla· 
mlmağa ba§lanclr. 

1922 senNfmle ilk defa böy
le bir tecrU.beye girişilmi1&e de 
mUabet netice vermemiftl. Son 
Mm&nlarda Pİ'ag Tıp fakiilteal 
müdenislerinden Doktor Ro
bert Bufo kurbağa r.ehirfni:ı in• 
sanların asabı ve teneffilsll ile 
kan ceveliııı berinde şifalı te· 
Birler yaptığını isbe.t etmf§tir4 
Tıpta yeni bir çığır açan kur4 
bağaa 7.ehirine, keşfeden dok• 
toru:ı ismine izafeten Bufoterap 
adı verilmiştir. 

Atı ile tagaddi 
Amerikam::ı Sen Lüyi hasta• 

nesi hekimlerinden doktor El· 
mers insanların yapYJ§ tarzım 
değiştirebilecek derecede ga • 
yet mühim bir tagaddi usult1 
keşfetmiştir. Mayi haline ge
tirdiği gıda maddelerini hususi 
&!etlerle fıısaıım vtıcudilne &fi 
halinde ~ederek yenlek ye
mekten vareste kılmaktadır. 
Doktor Elmers birkaç ay için· 
de ağır huta beş, on kitfyl 
bu suretle doyurarak iyi etmır 
tir. Amerikalı doktorun yeni 
metodu hap yahut atı ile fnaan. 
ları doyurmak meselesini ciddi 
surette yenlde:ı ortaya koymur 
tur. Aşı ile insan vtıcudline serk 
edilen maylln içlncle bol vita· 
llÜD de nı'dlmr . --· - ·- -- . 

Eden dünyanın en 
Müzel erkeği 

Amerika kadmlan araamdf 
bJr müsabaka açılarak dibıyadf 
hangi erkeğin en ~1 old. 
öğrenilmek isten.mittir. 

Nevyorkta mqhur gllr.ellll 
mtıessesesi sahı'bi Glora Bris • 
tonun tertip ettiği bu mtl.sabu 
kaya erkek ve kadın binlercf 
kiti lftirak etmie, müessese sa. 
hıöl:ıe binlerle dolar kazandır • 
IDiftlr, Neticede, İngiltere sabılC 
Hariciye nazırı F.denin dünya• 
nın en gil7.el erkeği olduğuna 

karar verilmi§tir. 
Yeni Marlen Ditrih 

Vaktfle Marlen Ditrihi bizi 
ftim artisti olarak yükselten re
jtsur Şterhem~rg yeni bir Mar-e 
len Dibih keşfettiğini söyle • 
mittir. Artist Bedi Lamar l'8ıl 
jlll&iln kegfettiğl Marlen Dlt• 
dlaUr .. 

Bestekarların uğra
dıkları hastalıklar 
Birçok musiki 

·veremden ölmüş, 
kör, sağır ve deli 

üstatları 
birçoğu da 
olmuştur 

Bir Alman tarihçisi, muhtelit 
hastalıkların, geçen asırda yaşa
yan büyük bestekarlar üzerine 
o-asıl bir tesir yaptıklarına ve 
ne gibi neticeler verdiklerine da· 
Jr bir çok meraklı malfunat top
lamıştır. Ayni zamanda geçen 
asırdaki meşhur bestekarların 

haugi hastalıklardan öldüklerini 
ele bir istatistikle göstermiş

tir. 
Ağır hastalıkların, büyük bes

tekarların çalışma sahaları ü~ 

rine e!L büyük tesirler yaptıkla
nnm, Bethofen ve Robert 
Franz'da ve Smetana'da görüyo
ruz: 

Bunlar en muktedir zamanla
ımı:ı. Bethofen ve Robert 
Franz ve Smetana çok aksi bi • 
rer adama olmuş, İnS&!llardan 

nefret ederek münzevi bir hayat 
yaşa.mıılardır. Bu mtlnr.evf ha
yatları ölünceye kadar da de .. 
vam etmiştir. 

Bethof ene gelince, o bambaş
kadır. Sağırlık onda tasavvur e
tlilmez kudretler yaratmıştır. 

...,::=:=u•a•zı•x•' rı_ ''''''maw 

Bethofen de kenara çeJrUmf1, 

fakat bu yalnızlıkta unutulmaz 
senfo:ıileri vücuda getirmiştir. 

sağırlık Bethof ene btlyük bir 
ilham vermiştir. 

Bah, Hender ve Ma.rşner ta -
mamiyle kör olmuştur. Bah he
men hemen bütün, hayatında göz 
hastalığından müstariptir. Fa -
kat hastalığına hiç ehemmiyet 
vermemiş, Doktora gitmeği bile 
ihmal etmiştir. Kör olduktan 
sonra da artık birşey bestele -
yemiyordu. Çok milteessirdl. 
Fakat bir sabah kalktığı zaına.:ı 
gözlerinin tekrar açıldığını gör
milş, sevinmişti. Artık gene ka
rısını ve çocuklarını g&-ebili • 
yordu. Hemen yeniden eserler 
bestelemeğe başlamıştır. Likb 
bu sevinç uzun sil.rmemiş, bir 
kaç saat sonra kalp sektesinden 
ö~Uştür. 

Büyük besteklrlar arasmda 
kök salmış hastalıklardan biri
si de veremdir. 

Verem, bestek!rTan kırıp ge. 
çirfyordu. Öyle ki, artık bazı 

doktorlar bu hutabğm kayna. 
ğmm musiki istidatı ile sıkı bir 
münasebette olduğu ~klinde bir -tez ileri Bilrmüşlerdir. 

Mozart ve Betofenin anası ba
babası da vermedi. 

Pergelose 26 yaşr.ıdayken 

"Stııbat Mater., ismindeki ese-

Hafızasız kadın!? 
Ohayo mahkemesi, muhakeme ettiği bir 
hekim kızma, ipnotizmeci bir haydudun 
bütün mazisini unutturduğunu öğrendi ..• - , 

O HAYO".da, Amerikanın ... " 
ba bml tapyan 79rlnde, 

hafızws bdm hlcli9eel, Pmdl 
gilnlln bldilealdir. Bu 1radm na.. 1 

ed hafızasız b1mıp ve hafı. 

zasız olduğu nasıl meydana çık.. 
mııtır? 

Mahkeme karıısmda ke"ldile
rinin kan, koca Misis ve Mister 
KOS8ak olduklanru söyliycu bir 
kadınla bir erkek duruyor. Ger. 
çl erkeğin hüviyeti doğru oldu
ğu anlaplıyorsa da, kadının an.. 

1 tatması hilifına bir doktorun b. 
zr clduğu ve Holeson diye anıl
öğre::ı.iliyor. 

Herhangi bir suçtan scrguya 
çekilen bir kimsenin sahte bir 
isim takmmaama şaşılmaz. tıin 

enteresan tarafı, Misis Kossa
km vaktilr. aile ismile Hobson 
diye anıldrğıru katiyen bilmedi.. 
ğini, !ıa~ırlamadığmı söylemesi -
dir. Sonra Kouakla aabiden ev. 
11 değilmiı, ha!buki bunu d:ı 

!-:.t.yr"t Je kartrlıyo··; kendisini O· 

nunla evli sandığını söylemekte 
muıırt Mazisi soruluyor, mazi. 
sine dair hiçbir ıey hatırlama

dığından bahsile, birçok sual U
zerine dütilne taıma : 

- Kouak, diyor, bir gün ba
na, benim Kalifomiyada bir o -
tomo!>ii kazasında başımı."l bir 
yere çarptığ•nt, o zamanda!lberl 
hef1Cyi ur.t!ttuğumu söyl~mişti 

galiı-a : şimdi yalnız bunu hatır
layabniyı>rum. O kadar! 

Bunun fizerine kadın, m'işa

hec!e altına alınmış ve adn tıp, 

'kendisinin ve koca!-'r bildiği ada. 

mm suçsuzluğunu ısrarla t.e1rrar 
eden bu kadının ipnotizme edil-1 
mİ§ bulunduğuna rapor venniı. 
tir. 

Diğer taraftan tahkikat ;!erin
leıtirilince, Kossakrn Mis Hob ~ 
sonu boyuna ipnotizme eılerek 

ona bütün mazisini unutturdu -
ğu, kendisini her hafta, .batti 
gün aşırı veya iki günde bir 
hırsızlığa yolladığı ve sonra ~· 

iş!ediği suçları derhal unuttur. 
duğunu açığa vurmuştur. . . 

Ha'rzasmı kaybeden ve ev-
lenme iği halde kendini evlen... 
miş sanarak ipnotiz:neci h:ıydut
la karı, koca gibi yaşayan h~ 

kim kızı aleyhindeki takibat durj 
durulmuş, ha~ızasız kadın, teda
vi edilmek ve hafızası yerin~ 

getirilmek üzere bir !anat .. ryo 
ma yerl~tirilmiştir. 

rini vilcude getirmiştir. Bu bes- ______________ , ____ _, _____ ,... 

r Bu resimfle bir sevgi sahne. 
abJe görillen Şopen, ruhan son 
derecede hassas olduğu gibi VÜ• 

eutça da rahatsızdı. Seven ve 
sevdikçe UzUlen, acıyan ve a
cıdıkça rahatsızlanan bu Po
lonyalı, bir yandan erkek kıya· 
fetinde ger.en Fransız kadm mu 
Jıarrir Jorj Sa.:ıın ihtirasından 

ilham · alır)cen. bir yandan. d& 
mesela minicik bir mahUikun 
canvermesinden mUlhem olur. 
itu. ' "'"' . 

te. kendi mezarının ftzeri~de 

söylenecek ncıkh bir musiki idi. 
Boildieu boğaz vereminden 

ölmüştilr. 

Mehul en meşhur eseri olan 
"Yusuf Mısırda,, yı ölUm d~e • 
'ğinde yazmıştır. O da veremden 
ölmtıştilr. 

Şopen, Veber de hastalığm kur
banı olmu§tur. Bu ağır hastalık 
besteledikleri eserlere pek asi
klr aksetmiştir. Şopen bu has
talık yilzllnden mk sık kendisin· 
den geçiyor, ruhi buhranlar ge
çiriyordu. Eserlerini, hep Fran
sm salonlarında, ipek, kumaş • 
la.n:t, l&tif kokularm, ona bakan 
ve teselll eden kadmlarm t.esirl 
altnıc!a yaratıyordu. v ei>erin . 
·=· 1-pcle iM dp],e '4p1e ),a,,.f: 

ve yaşama kuvvetleri bulunmak 
mümkündür. 

Puçini en büyük eserlerini 
tam sıhhatte bulunduğu zama.:ı 
yazmıştır. Bu operalar (Bohem, 
Madam Baterflay, Toska) hep. 
si pek acıdır. 

Puçini altmış yaşına girdiği 
ve kanserden hastalandığı za • 
man; &DSIZIIl gen, hayat dolu, 
neşeli operalan yazmağa baş • 
lamıştır. Bu operalar bugün de 
e:ı güzel komik operalar arasın
da yer almaktadır. (Ciani Şişi) 

Bestek~rları..ı merhametsiz • 
ce kırıp ge<_;iren hastalık da de
liliktir. 

Hendel, Doniçeti, Smetana, 
Hugo Volf, Şuman, Şubert bil
tibl bunlar bu .faci haatabim. 

kurbanı olmuştur. Delilik son 
yaşadıkları se:ıeler zarfında 

besteledikleri eserlerde pek i.ll 
hissedilir. Bu üstatların son bes. 
telediklcri eserlerinde hep ağır 
ruhi kurba!llar, manevi tazyik 
ve derin facia görülüyor. 

Fakat büyük bestekarla
rın ölmez r.serlerini yaratmak l
~in daima bir hatahğ:ı duçar 
olmaları lazım geldiğini zannet
mek de doğru değildir. Bili .. 
kis, birçok büyük sa::latki.rlar 
vardır ki, sapsağlam uzun bir 
hayat yaşamışlardır. 

Mesela: Auber, K~rubini Pa. 
leatrina, Verdi ve diğerleri Bah
settiğimiz istatistiğe g&re bqh
ca 100 beetekAr vua.U olarak 
B5 __.... 1r11ilu vaamlabr: 
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Koltuk meyhanecileri, sandalcllar, seyyar esn.af ve 
halk arasında bir dolaşma 

I 

Her yok oluş, insan oğluna acı ge
lir. Fakat bazı yokedili~er vardır, ki 
bir yenisini yaratmak içimlir. Bur:ı.da, 

iluiyi düşünenle geriye bağlı olan . iki 
tip insanın içleri meydana çıkar. 

İstanbulun imarı için her gi!n baka 
baka kafamızın içinde yerleşmiş, h;;.tta 
acı tatlı hatıralar bırakmış eserlerin yok 
e~lişini yakından tetkik etmek, bu 
iki tipi görmek nı:-ktasından çok entere. 
~n~~ 1 

Valde hanında!l scnra Eminö;liinün 
diğer kısımlanna inen kazmaların ilk 
çıkardığı ses şu olmuştu: 

~Mahvoluyoruz .. Şehri!l piyasa ye
ri ölüyor .. 

Bu ses, binalara vurulan kazmalar • 
dan çıktığı için akisleri çok uzam:ıdı. 

Menfaat için güzeli ve ihtiyacı feda et-,,,. ., 
~ek isteyen, toplu arzunur. içinde 11.:o. 
ğuldu. 

Dün, yıkılmakta olan yerleri gezılim. 
Henüz kazmanın acısını tatmayanlarla 
dükkanları yıkılanları arayıp konuş

tum. 
Şayanı hayret ... Hemen hepsi in'.'afa 

gelmişler. Yaşlı bir dükkancı şöyle de. 
di: 

- Buradan şikayet edilmediği zaman 
yoktu. Dar, pis ısokaklan bizi bile 
bıktırmıştı .. Kaç defa g<lzetec.ilerl: Jro -. 
nuşmuş, şikayet etmişt!k. Belediye bu -
na bir çare bulamaz mı? diyorduk. Me
ğe~ çareyi kökünden bulacakmış. Ayn. 
lık acı geliyor; alışmıştık .. Bir müılc!et 
için işlerimiz bc-zuldu. M\lşterilcrin 

çoğunu kaybettik. Fakat sonunda anla -
dık, ki İstanbul güzelleşecek. 

- Demek me:nnun oluyorsunuz? 
- Memnun cleğiliz elbet. insan raha. 

tının bozulduğuna memnun oldum der
se yalan söylc:r. Fakat razı olduk, kat -
landık. 

Tabii yeni yere de alışacağız. Bizim 
için 5onrası daha iyi olacak. 

En çok endişe duyanlar, Balıkpazarı
nın koltuk meylıanecileridir. Ergeç 'E • 
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minönü meydanından meyhane havası -
nın yok edileceğinden endişe ediyor. 
lar. 

- 1stanbulun her tarafında meyhane 
var, var ama diyorlar; burası bam baş. 
ka. Beycğlun.da b.izim sattığımız fiyat. 
la rakı satan çok güzel, çok temiz yer
ler bulunur. Öyle iken, !bizim bir pilaki 
ile iki turup mezesine razı olup burada 
kafayı tütsülerr.ek isteyen, buranın ha. 
vasına alışan müşterilerimiz var .. ,, 
Meydanın açılmasından en çok üzü • 

lenler, karanlık sokaklarda ken.dileriq 
gizlemeğe muvaffak olan baldırı ç:plak 
küfecilcrle, akşam üstü ezik, çiirük mey. 
valan ucuz damgası ile dalgın müş, 
terilcre yutturan seyyar satıcılardır. 

Bir dükkancı .diyor ki: 
- Meydanın açılması hiç şüphe yok 

ki, fstanbula yeni bir yüz verecek. Yal. 
nız buranın hw:usiyeti kayb~dilmemeli .. 
Ya bütün Balıkpazarı civarı olduğu gi-
1.ıi başka yere nakledilmeli, yahut dilk. 
kanı kaldırılanlara gene burada yer te
min edilmeli., 

Bütün bunlar, yukarıda dediğim gibi, 

- Epey 'J..itabın oor da 11eden eta -
jerin yok. 

- Odünç kitap veril<liği gibi ödilnç 
etajer 'tıeren yok da ondan! 

1 

geriye bağlı, e~kiden lr.ırtulmak late • 
miyen tiplerdir, 

Yeniyi seven, imarı alkışlayanlara ge
lince; bunlard<:n ikisi ile konuıtum. 

Girintili çıluntılı ıokakların içinde koo. 
peratif adı ile açılmış bir dükkan sa
hibi: 

- lşte, dedi, bizi misal alınız. Yap. 
tığımız işleri, köhne bir .dükkanda da 
yapahillrdik, Burada da yapıy.cruz. 

Aradaki fark, müşterilerimizi çoğaltmış 
ve hepsini de memnun etmiş olmamız -
Öır. Dükkanı yaptırırken komşularımız: 

- Bu masrafa ne lüzum var? .. -
Diyorlardı; §imdi ise tebrik ediyor. 

lar. 
Gene ileriyi' ve iyiyi düşünen ikinci 

konuştuğum adanı, bir akşamcıdır. Her 
akşam Balıkpazarı meyhanesine uğra

mayı adet edinmiş olan bu zat, şunları 
söyledi: 

- Şimdi lüks meyhanede içiyorum. 
Senelerdir gözü kapalı bir halde oraya 
nasıl devam ettiğime şaşıyorum. M.=. 
zesi bol, müzikli yer dururken kapalı, 

dumana boğulmuş basık yerlerde otuı:
nıak, insanın zevkini de öldürüyor. 

Meydandan en fazla sevinenler, san 
dalcılardır: 

- ÇG-k .iyi oluyor .. diyorlar. Bizim 
burada bulunduğumuzu kimse gönnU t! 

yordu. Halbuki meydan ;ıçıhncax Ha
liç te göze, güzel görünecek. Sandalla 
gezmek isteyenler çoğalacak. 

Buna mukabil, karşıdan karşıya al~ 
mış paraya adam taşıyan "dolmuta 'bir 
adam,, cıların iıhtiyar lıirer k1'piumbayı 

. -andıran salapuryalan srrıt~cak. 
~~-:tt'; ,.. ıı..~ ....... 

Yı~ıl~n • !binaları~. ara~~~~ .. Ç~~~ 
ken, ışsılenn neşelı hali gozilme ~rp 
tr. En çok se:vinen · onia;dr. 

Eğer memnun olup 
60rsaydrm, alacağrm cevap 
şöyle olac~ktı : 

- Keşke bütün İstanbul 
yıkılıp yeniden yapılsa .• 

N. 'K. 
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Kestane tatlısı . 
UJudağ nasıl yapılır? 

Fransızların Monblfın dedik
leri bu tatlıya biz pek haklı o
larak Uludağ diyebiliriz. Çün
kü tatlıyı yapacağımız kesta
ne Bursanı:ı en meşhur bir ye. 
xnir;i değil midir? 
Uludağ yapmak için alaca .. 

gmız malzeme şunlar: 
1,5 kilo kestane 
550 gram şeker 

rı 50 gram un ' 

1 
600 gram krem şante 
5 Yumurta · 
lı Paket vanilya 

1
Biraz üzüm şekerlemesi 
Bunları hatırlayıp mutfağa 

girdikten son,ra yapacaklarınız : 

ı Yumurtaları:ı beşini de, akı 
ayrı, sarısı ayrı olmak üzere 
)birer kaba kırarsınız. 150 gram 
pudra §ekeri yumurtaların sa
rısına ilave eder ve bir tahta 
~arşılıkla karıştırırsınız, yo-
\ın,..+ k t' . . k ,,, .... .. ıvamma ge ırıncıye a-
Jlnr çırparsınız. 
~ Bu hazır oldu mu? Şimdi yu. 
xnurtaların aklarını da tel ile 
sırpar, sonra içine 150 gram u
rıu koyar, yumurtanı:ı sarıları
Jla ilave edersiniz. 
1 Şimdi hamur hazır olmuştur. 
Bunu kfığıt:anmış veya yağlan
lnış ve unlanmış tepsiye döker 
~e yarım saat f ırmda kızartırsı
nız. Bunda:ı sonra tatlı tabağı. 
na çıkarırsınız. 
1 

Gelelim kestaneleve, kestane
leri kalın dış kapuklarmı soya
rak kaymamış suya atar ve üç 
dakika daha kaynatıp indirirsi· 
niz. Bunda:ı sonra kestanelerin 
ince iç kabuklarını soyarsınız. 

Şoyulmuş kestaneleri tekrar 
' bir tencereye koyacaksınız ve Ü• 

1 
zerine, kestaneler örtülünceye 
kadar su Uave edip kaynatırsr. 

cız. Kestaneler ~enceredeki su 
azalıncaya kadar kaynamakta 
devam eder ve iyice. pişer. O za• 
man üzerine 500 gram şekeri 

koyar ve suyunu çekinciye ka
dar tekrar kaynamağa bırakı .. 
lır. 

Suyuna çekti mi, ateşten in• 
dirir ve vanilyasını ilave eder. 
si:ıiz. Bir müddet bırakırsınız, 

soğur. Sonra alır, et makinesin
den geçirerek güzelce ezersiniz 
ve kızarmış pandispanya halini 
almış olan çöreğin üzerine dö· 
ker, mahruti şekilde kubbeleşti· 
rerek bir dağ manzarası verir· 
si:ıiz. 

Fakat, Uludağ olması için te. 
pesine kar lazım. Değil mi? 

Bir kasede çırptığınız ''krem 
§ante,, ye pudra şekeri ilave e
der ve kestane dağının üzerini 
süslcrsiniz .O zaman, Uludağı -
nız hazırdır. Bunu ycmeği:ı ü· 
zerine afiyetle yemek kalır .. 

llJI 
.,,,,. . . 

M(Ç}[Q)A H ~~KOli\lJIQ)~ 
lttoda, bilhassa geçen srne ve bıı sene T;admlar araS1nda 

şimdiye kadar o derece göriilnu.dil: bfr rcl:il garabeti tc ı•!it 

etti ve il."1 sene içinde o loo..dar f a::la dcği~:l:Zik oltiıı J:i, erl:ck
lcr, hangi lmdıııın tuvaletini tercih cdcccldcrindc -=~şırdılar. 

Acaba bıı moda değişikliği brr giin gelip dıırdacal~ '-'<' er. 
kekler yeknesak bile olsa kadın tıwalctl<:rinin 1ıcm yUkü <11-

tınd.an, 1ıcm de gözlerine vcr<liklcri bıı şcl.il garabctin<1cn 
·'lcurtıılabilo:ck nıi <lcrshıi:':9 
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Çarşamba 
(Devamı 7 inci dd) 

Patlıcanlar bile kendine az 
kıymet biçildiği için boyunla • 
nnı bükm\lş vaziyette ... 

Ma:ıavlarla kasapların bulun
·duğu yer en fazla kalabalık .. , 
Çarşamba pazarı tam manasile 
bir pazar halinde bulunuyor. 
Seyyar kumaş tUccarları ken• 
dilcrine bir mahalle ayırmışlar, 
§lşccller, bakkallar. kasaplar, . 
hazfrcılar, manavlar kendilerine: 
göre birer yer tedarik etmio { 
ler.. Eline ~ kuruş geçiren 
kendine burada bir metrelik sa.ı · 
ha ayırırmış .• Maltlm ya! Bele.ı 1 

Qiye buradaki satıcılarda.:ı met 
re başına 5 kuruş yer kirası a• 
lryor. 

Burada iğne,fpHkten tutun 
da çıraya, I~baya, kınaya ve 
lavantaya kndar her şey var ..• 

Hele canlı hayvan pazarı, bu• 
raı;ıı bir nlem! insan alıfjVerlş i· 
Çin olmasa bile ,iktısadi nokta" 
da:. bir tetkik yapmak ve ya. 
hut ta eğlenmek için bile bura
ya gelse yine ziyan etmiş ol· 
ma.z.. 

Canlı hayvan pazarında p:ızar 
Irk münakaşalanna koyun me
lemeleri, kuzu sesleri ve kaz 
feryat.ani karışıyor. Baba hin .. 
dilerin böbürle.:ımeı:ıi caba! 

Pazara doğru yUriirken, elin. 
de bıçağın gadrine uğramış bir 
hindi tutan bir kur.dı:racı ile 
karşılaştık. Hindi piyas=-sını 

ondan öğre:ıdik. 
- Seksen beş kun.şa zol' al• 

dım, birader. ama semiz hlndi· 
cik! 

nesim çektirmek istiyen bir 
çingene hindi çob1nı i!e fotoğ
rafçı arasında çık m münakaşa· 
yı bastırdıkt.a:l sonra kcınuşma. 
ğa başladık, diyor ki: 

- 40 kuruşa !ra1~r hindi var, 
ama bu büyükleri 130 kurutjtan 
beş para aşağıya vermem. 

Bunu söyledikt.m svnrc. sanki 
tıp fakültesinden mezun olmuş 
gibi hindi etinin meziyetlcrb -
deıı ve sonra - bitaraf görün· 
mek icıln - kusurlarından bah
sediyor. 

- Midesi sağlam olmıyanın 
hindi <'ti yemesi doğru değilmiş 
ama, bir kere de alıştm:ıca in
san pehlivan gibi olurmuş ... 

fübtinin nutku daha sürecekti 
ama, bereket versin kazlar 
miiştcrilerin üzerine saldırdı • 
lar ... 

O da koca sopa.sile imdatları-

10 .. -..:._~UN'nn tJ .. AVR.Qf 

na koşmak mecburiyetinde kal· 
dı. 

Kazların fiyatı 70 - 80 ku
ruş arasında değişiyor. Hele ta
vuklar, burada da o kadar meb. 

· zuı ki, piynsanı:ı bellibaşlr alı-

cılan mahallebiciler, aşçılar, lo· 
kantacılar bu arada hasta to -
nıncuğuna ucuzca bir piliççlğl 

almak fçln gelmiş ihtiyar ka
duılar da eksik değil ... 

kafes tavuk doldurmuş bir sa. 
tıcı şunları a.:ılatıyor: 

- Burada gördüğUnüz tavuk 
lann çoğu Çatalcanın Saraççr 
Tosun köyü ve Boyalık köylc.c 
rinden toplanmıştır. Oradan 20• Arabasınm içine on on beş 

Amerikad.a illin m~csseselcrinin rc1dômları için fotoğraf 
modelliği eden genç kı:;lardaıı ~ol: bah,<;cdilmiş, hatta bmılarm 
"1..Taliçelcri,, bile seçilmiştir. 

Fakat, A mcrika rc.ssamlanmn model olarak intilıa7; ettik
leri kız bıın'lardan tamamen başka bir tipteclir. 

An Gufkin ismindeki bu genç l:ız, fotoğrafçılara 11ıodel o
lanlara hiç benzemez: Onun yiizihuie bir damla boııa yoktur, 
tuvaleti gayet sade ve tabiidir. 

lılis Gııtkitı Anırrikada lJillıa.~.<ta lıcş mc~hur ı:c büyiik rcs. 
samın moddliqhıi ctmel:tcdir. Ressamlar onda tabii l>ir gilzel
lik ve tam bir genç ta::cliği lmldııl:larrnı söy1ilyorllır. 

An Gut'cin bir Rııs balet <lansörihıiin kı::ıd:r. F.t•t'>f:lcc ti'ııat
roda çalup;ııştır. Rugün ressamlara moddlilc ederek a11da 
150-200 lira kaçlar bir vara kazcmmaktadır. 

30 kuruşa alıyoruz. Burada 5-
10 kuruş farkla satıyoruz. 

Biz konuşurken iki kadc. ta
vuk almak için arabaya yanaş• 
tılnr. 

- Biz beslemek için, yumur. 
ta veren bir tavuk istiyoruz, de.c 
diler. 

Tavukçu, demindenberi: 
' - Krt kıt gıdak! diye bağıran 
ve başımızı şişiren frioe bir ta· 
vuk aldı. Onlara gösterdi: 

- Bu tavuğu alın ziya::ı et· 
mezsiniz. 

!~adınlardan biri itiraz etti: 
- Ayol. bu tavuk değil, ho .. 

, roz, baksana ibiği var ... 

-Değil, canım! Daha dün ka. 
feste yumurtladı. Sabahtan beri 
bağmyor. 

-Kaça bu? 
- 50 kuruşa alın? 
- Doğrusu çok pahalı, hem 

de ya horoz ise! 

- Nasıl olur hanım, bunun 
ci::si böyle ... Horoza bc112.er .. 

Ne ise (tavuktur), (horoz .. 
dur) devam edip dururken bir
denbire kndınm elinde kanat 
çarpan tavuk yumurtlayıver. 
mez mi? 

Kadın, bir tavuğa, bir yumur 
taya bakıp sevinçle hayret ara .. 
smda ne yapacağını şaşırdı. 

Pazarlığı unuttu. Çıkarıp 50 
kuruş verdi. Be:ıimle beraber, 
gelmiş olan fotoğrafçı arkada. 
şm işi olup da gitmiş olmasa i .. 
di bu enteresan manzarayı tes· 
bit ettirecektim. 

Çarşamba günU kurulduğu 

için bu günün ismini alan Fntih 
ça: şamba pazarı muhakkak ki, 
Tstanbulu::ı en büyük ve meşhur 
pazarlarından bfrL. Halkın ucuz 
mal bulmasını kolaylaştıran bu 
gibi pazarların iktısadi bakım
dan olan faydalarını inkar et.ı 
ınek imkfuısızdır. 

A.,cak. pazarın kurulduğu a. 
na yolun bozukluğu ve pisliği 

olmasa!. 

Belediyenin pazarla. ve bilhas 
sa pazarın temizliği ile biraz da 
h'l yakından ilgilcnme.3ini dile
rim. 

Selim Cavit 

ç@} ır ~ c§l lfilil b @} 
., 
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Fatih camiinin arka meydanı 
lığından medrese aralarına ka~ 
dar dar sokaklara sokulmu~ 

çarşamba pazarı:ıdan yükselen 
uğultu caddeye l:adar taşıyor .. ·\ 

Daha .ilk ağızda sıska bir hay 
vana koşulmuş kavun dolu bir 
araba yolunuza çıkıyor, size pa-' 
zardaki ucuzluğun ilk müjdele. 
rini veriyor: 

- Yüz paraya şeker gibi ka-
' vunlar! 

-Tadsızına para yok! 
Sağımdaki ilk sokakta büyük 

bir kadın kalabalığı !Hepsi öbek 
öbek satıcıların başına toplan -
mış, bir mü:ıakaşa ayuka yük• 
seliyor : 

- Nesi 25 kuruş eder bunun, 
baksana ne kadar kullanılmış, 

kim bilir kaç kan koca bu yas
tık yüzünde ömürlerini eskitti. 
ler ...• 

Satıcı kadın, müstamel ol:ı -
rak sattığı yastık yüzünü mil
nafaa ediyor 

· - Affetmişsin sen o:ıu, hem· 
§irc, sandığımdan ~ıkardım da 
getirdim. Canın isterse al ama, 
yepyeni malımı kötüleyeme?..sin. 

- İstersen çarşıdan al gel, 
tiuranı:ı adı, Bitpazarı!. 

- Sen bunu on beşe veriyor 
musun? 

- Açlıktan gebersem de ver
mem! 

- Sen bilirsin, al götür de 
evde turşuya koyarsın! Meğer 

burası Bitpazarının bir şubesi 

gibi imiş ... Yabız 011dan şu far_ 
kı vnr ki. burada s<>rgi kurmuş 
olanlar yalnız Bitpazarı esnafı 

<ıeğil, onlarla beraber halkın 
kendisi de evindeki eski püskü
Yil satıyor ..• 

Biraz ilerde bfr takım Kıpti 
kadınlar eski elbiselerden bir 
sergi kurmuşlar. nv:ız avaz ba
ğırıyorlar: 

- Haydi, yandan çarklı, a
lafra:ıga donlar, müzelık hırka
lar, süslü mantolar, ucuz ucuz 
veriyoruz. Almıyan pişman o. 
lur? 

Biraz ilerde müsı: :..ınıcl kun -
duralar sıralanmış, yetmi~. sek 

sene oldukça sağlam nyakknbı
lar .. 

Bu yolun ilerisind.:! artık yeni 
lbise sergileri başlıyor. 
Bunlarda:ı birini) .) aklaştık. 
Beş altı yaşındaki çocuklara 

mahsus hazır clbioelerden biri
nin fiyatını sordu'k : 

- Kaı;a veriyor~•rn bu elbise
leri? 

- Siz.in ıçin 2,.J ld aya olur. 

- Çok! hem de kuma§ı kö ! 
tU! 

- Al 225 bayım! 
-Değmez! 

- Iki liraya bırakayım. bir 
fiftah yap3rız. Blhsana bayım 
bahriye eli jsesi, çocılğu:ıu se. 
\'iııJirirsin. Halis Febhanc! Biz 
isteksiz isteksiz a~Tılırken o 
2rkanıızdan yürüyC1r: 

- On kurus tlo?la kırayım, 
J80 e nlın ! l 70e bırakıyorum. 

~;z de bir fiyat \'..:r!n, al bayım 
l 50 ye, ynlnız y'!le:1i bu kadnr 
cdt'r. 

Pazarlıkla mUn:!clc edilen 
hir devird•.! biz b :rııda paz..ırlr
ğm e::ı koyusunu adeta pazarlık 
et~ebiyatmın itilJ. ilevrini sey
t'f diyoruz. 

Biraz ilerde sekiz türlü zeytin 
satan seyyar bir bakal bunun 
scbcbirti anlatıyor: 

- Hükumet. seyyar esnafa 

"pazarlıksız satış yapacaksı:ıız,, 

diye henüz emir vermedi. O za
man biz de etiketleri mallann ü
zerine yapıştırır, keyfimizi ça. 
tarız. 

Çarşamba pazarında satılan 

bütün mallarda aşağı yukarı mü 
him miktarda ucuzluk göze çar
pıyor. Mesela, 2..5 kuruşa orta 
mektep şapkası. 60 kuruşa maa 
brıru mükemmel saç mangallar. 

Dışarda 12.5 kuruşa aldığımız 
en iyi domatesin kilosu burada 
2.5 kuruşa satılıyor. 

Manavlardan biri bizim gaze· 
teei olduğumuzu anlayr:ıca mal
Jtırmın ucuzluğunu rekliım et -

: nırk sevdasına kapıldı. Bir mik 
tıır bihcr avuçlayıp geldi: 

- Şu dolmclık bibere bakm 
bir kere! l{ ilosunu 7, 5 kuruşa 
veriyoruz. 

( /)('l'fWll 10 llllCIUfn) 



1 

~~· 

'V aktile karşı karşıya iki ay. 
rı cephede harp etmiş olan bir 

· artistle sahne vazn bugün yan
yana çalışmakladrr. Birbirlerile 
so:-ı derece iyi dostturlar. 

1şin acıki.ı tarafı ise, Her
bert Marşalin ayağı umumi 
harpte Helmerin attığı mermi 
ile kırılmıştır. Sahne vazıı ev
vela, artistin bir ayağının talı· 
ta olduğunu öğrendiği zaman 
hayret ediyor. Fakat buna ken. 
disini:ı yanlışlıkla attığı bir 
merminin sobcp olduğunu anla
chğı zaman tesadüfün cilvesine 
şaşıyor. 

O akşam Holivutta artistler, 
bir salonda toplanmış konuşu

flM-~t Marsal veni 'bir filmue Yorlar. Klark Gebl. I{arol Lom-

Bir ayağı tahta ·&lan artist 
Herbert Marşal harpte bacağını kı~an mermiyi bugünkü 

sa h ne va z 11 n ı n attı ğ ı n ı 1;: ö ğ ren d i ! 
... ~-7'""t ~ --. ,-;._..-z ~ -

bart, Franşot Ton, Hcrbert ~far 
§al oradadır. Büyük bir sbcma 
§irketinin yeni sahne vazıı Al
man Hclmer de onların arasın. 
da bulunmaktadır. 

Bir aralık. artistlerden biri, 
uzaktan gelmekle olan Herbert 
Marşali gösteriyor. ya:ıındaki
ne: 

- He::-bertin artık kendisine 
yeni bir b~!cak yaptırması la -
zım, diyor. 

Helmcr bunu işili:ıce: 

- ı-.:e? diyor. Her bert Mar -
şal in bir ayağı takma mJdır? 

-Evet ... 
- Halbuki ben şimdiye ka-

dar hiç farketmemiştim. Ne 
filmlerinde, ne de her gün ara. 
mızda yaşarken bu kusuru belli 
olmuyor ... 

- Fakat. şimdi bakın .. Tahta 
ayağı eskimiş olacak. Yürürken 
biraz topallıyor .. 

O sırada Herbert :Marşal yan 
!arma gelmiştir. Hclmer artist
ten bacağını nasıl ve nerede kay 
bettiğini soruyor. Herbert 1Iar
şal da a:ılalıyor: 

- Bacağımı ne düelloda kay
bettim, ne de otomobil kazasın
da. Ben bir harp malıilüyum ... 

1918 de, altı aydanberi Fran. 
sız cephesinde bulunuyordum. 
O gün harp kesilmişti. Alman 
askerleri ile aramızda pek az 
bir mesafe vardı ve hiç bir ta
raf karşısındakine ateş etmiyo:: 
du. Her halde mütareke oldu 
ve harbe so::ı verildi diyorduk. 
Hüküm süren bu sükfın halinde 
içimizden bazılarına izin verili
yordu. Ben de bir ay izinle Pa
rise gidiyordum. 

İzin tezkeremi almış, hazır • 
!anmak üzere idim. Birdenbire 
karşı tara.itan bir top patladı. 
0.:ıdan sonra gözlerimi açtığım 
zaman kendimi hastanede bul. 
dum: 

- Paris .. Paris .. Parise gide
ceğim .. Parisi göreceğim, diye 
sayıklıyordum. 

Alman. cephesinden atılan to
pun şarapneli ile bacağımdan 

yaralanmıştım. Kurtarmak ka
bil olmamış ve bacağımı kes " 
mişlerdi. Nihayet bir gün talı. 
ta bir bacak taktılar ve hasta
.:ıeden cıktım. 

Herbert Marşa! hikayesini 
bitirmişti. Herkes sükut içinde 
idi. ·Fakat en fazla Helmer he
yecanlı görüniiyordu. 

Sonra: 
- Pardon M. Herbert diye so 

ruyor: Hfıdisc Bunyankurda, 
Mondidye civarında oldu, değil 
mi? ~ 

Artist biraz hayretle: 
- Evet, diyor. 

1918 ilkbaharında demiştiniz, 
galiba, tar~hini hatılıyor musu
nuz acaba? 

- Hatırlamaz olur mu~m '!. 
O, benim için hiç unutulmıya'" 

cak bir gündü, 15 nisan 1918 ... 
- Ben de bu tarihi hiç unut. t 

marn .. 15 nisa:ı 1918 de beni tev, 
kif ettiler ve bir ay hapis yat" 
tım. 

- Siz d<' Alman cephesinde 
mi idiniz? . 

- Evet.. .. 
- Niçin tevkif ettiler? ,, 
- Çünkü emir verilmeden ve 

yanlışlıkla karşıdaki cepheye a" 
teş etmiştim ve maalesef sizin 
malul kalmanıza sebep olmuş-

tum... ! 
Salondakilerin hayreti son 

dereceyi buluyor. Herbert Mar"' 
şal heyecanla ayağa kalkıyor4 

Helmer, hakikaten müteessir 
bir halde, hadiseyi izah ediyor : 

- Ateş kesilmişti. Tüfekleri
mizi çatmış, topları temizleme• 
ğe başlamıştık. Bu toplardan bl 
rini temizlf-meye de beni memur 
etmişlerdi. İhtiyatsızlık olacak : 
Bir topun içi:ıde mermi bırakıl" 
mış .. Topu tcmizliyeyim derken 
top patladı ve Fransız cephesi. 
ne sizin ve arkadaşlarınızın ya• 
ralanmasına sebep olan o mer
mi düştü ... 

Bu tedbirsiz hareketten beni 
mesul tuttular ve amirlerim. hak 
kımda bir ay ceza verdiler. Fa
kat. yaptığım hareketi:ı cezası• 
nı asıl bugün çekiyorum. ÇünkU 
harp olmadığı halde yanlışlıkla 
atılan bu mermi bugün en sev-

diğim bir arkadaşımı malıll br· 
rakmış oluyor ... ,. 

--~~· Herbcrt Marşa!, sahne YaZII

.!> ·~( 
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nm elini sıkıyor ve müteessir ol 
mamasını söylüyor ... -Hikaye bütü:ı Holivutta yayıl 1 .. 
mış ve herkes talihin bu garip 
tesadüfüne şaşmıştır. ' 

---o---
Almanyada devlet 

itim akademisi 

A.lma:ıyanın Babelsberg ka
sabasında üç gün evvel devlet 
film akademisi açıldı. Bu aka
'demide yüksek milm ilmi tah
sil edilecektir. Akademiye bu 
sene 50 talebe kaydedilmiştir. 
Devletin idare edeceği bu aka· 
öenıiye meşhur Ufa film kum
panyası da bir miktar tahsisat 
vererek yardım edecektir. Çün· 
kü akademiyi ikmal edenler Al· 
tnan filmciliğinin ıslahında ~a

lışmlacaktır. 
--------,n,_.----__. 

Okumuş kadın 
güzel olmazmış! 

t ,_ 

Bu idd 1ayı ileri süren dans muallimine 
üniversite mezunu artistler dehşetli 

hücum ediyorlar 

' - Okumuş kadın güzel gö· 
rünmesini bilmez! 

- Hayır! Öyle okumuş kadın 
lar var ki, ayni zamanda gayet 
güzel giyinmesini bilirler. Her 
cihetten diğerlerbden üstün .. 
dür. 

llk iddia Paramunt sinema 
şirketi dans direktörü Le Roy 
Prinz'in .• Diğeri ona muarız o
lan yeni yıldızlardan Mis Luiz 
Kam.beldir ... 
· Luiz Kambel, üniversite tali. 
sili görmüş, bir çok yıldızların 

::ıamına söz söylüyor, çünkü kel 
disi de onlardan biridir. Nort
verdern üniversitesi mezunu o
lan artist, tahsilini bitirdikten 
sonra Holivuda gelmiş ve ora
da ilk olarak "Kanatlı adam • 
lar,, filminde rol almıştır. 

Luiz Kambel diyor ki : 
- Be:ı kendimin güzel oldu

ğunu iddia edecek değilim. Fa
kat, sinema artistleri arasında 
bir çokları var ki, güzellikleri 
bütün dünyaca hatta onları bu 
gün çirkinlikle, güzel görünme
sini bilmemekle itham edenler 
taraf mdan tasdik edilmiştir. 

Bu:ıların çoğu üniversite me
zunudur, diğerleri de hiç olmaz
sa liseyi bitirmişlerdir. MeselA 
Frans De, asıl ismi ile Misfs 
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