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Sayısı ·her ye~d;~~--KÜru 

Maca gazetelerine göre 

si a ar arı 
.. 

Dnn n1czun olnn lmrmny "Ul>n3 lal' ..• 

Harp Akcidemisinde dünkü merasirri 
Atatürk o dusuna 38 genç 
kurmay daha girdi (l"a:ısı 7 inci sayfada) 

Harp 
Akademisinde 

\nznıı Asım Us 
Dün IInrp Akndoınisindo l 038 dip

loma <1nğıtrıın. töreni \'nrclı. Bu tören
de deniz \'O knrn harı• nkndcmilerile 
yüksek lc\'rızıuı kı:-;mıııdnn ınczuıı o
Ja.n otuz ıwl.iz subnyn. <liplomnlnrı 

<lnbrıtılclı. 

üı; sene de,·:uııh bir bilgi \C seciye 
imtihnıınulnn sonra kurnuıy stnjınn 

liyakat knzruıun otuz sekiz genç su
bay <1nlıa Atn.tiirk: ordnsunuıı knlıra
manlnr ocnğııın girdi. Bu 'csileden 
istifn<lo ederek J:lnrp .Akademisi Ji:o
ınutam Geııernl Ali J•'unt ı.;rden dip
Iomnlnnnı n.lnn subnylııra güzel bfr 
nutuk ile son bil'' nzifo der~i verdi. 

Harp Akn<lemisi lıer sene yeni ye
tiştirdiği genç mezunlar ile ordu
nun dima.f,rını be lcyen bir bilgi ve 
sed;yo kaynnğ·uhr. Uöylo lıir milli 
kuvvet kaynni,'"Inın başında General 
Ali Fuat l~r<1en gibi uzun bir asker
lik hayntııuln bilgisi ve seci~ esi ile 
muhitlndo derin bir hürmet ,.e mu
habbet knznnnuş, ı~ıhcı ile olduğu 

kadar Jmlcmiyle l iıksck ehliyetini is
bat ctıniş bir komııtnııın bulundui,"lı
nu görmek in nıı içiıı bir ZC\ktir. }..,n
kat bu komutn:rıı diiııkü törende oldu
ğu gibi kendi neznreti ve iılnrcsi nl
tmda yetişen genç kn.lırnmnnlnra \'n
zlfo dcn.i , ·erirJ(CJl gürıncktcki zc, k 
çok bü) iik oluyor. Zim milli hn) n
tm herlıımgl bir sahnsındn rnzife al
mış oln hcı·l<l'S bu dersi <linleı·kcn 
kendi he nbınn istifndc ediyor. 

General Ali Punt l~rdcn her sene 
diploma <)nğıtmn töreninde <liplonıa 

ı 

T/alk freni lı'el:liyor rıc all:rşlıyor ... 

Erzincanın tarihi günü - -.. - - .... -
ilk ren şehre 

asıl girdi 
- Yazısı 9 uncu snyfnCln _ 

n.lıın genç kıırınnylnrn hu der i 'erir. ı---·-------------• 

Italya Ji'nknt tabii olnrnk c"n ı d<-ği-:mc) l'll rS uuünkü ilavemiz 

Zındnrıcı Kaptan tcfrika
nn.zdnn ayrıca l\lişcl Zo -
ÇNıko'dnn tt~rciimcetlilnıiı;; 

':; 

hir hikaye 

hu dersin i fndc t nrzmd:ı her clc

fnsındn cln Öl le hir Y<'nilik 'fll'<lıı• ki 
dinleyenler i~ln dnimn ~nzcl, dnimn 
cnzibelhllr. J\ııı m.ı) ~uh.t) l.ırı lııı 
eler hı asıl J~ıymelini ordu hnyntnın 
fiı1.cn ı:irdiklcri :r,:nnnn giirccck1er- 1 ,(&Jmı Sa. 8 Sü. 2), ·---......,,.._ _____ _ 

ile ticaret anlaşması 

imzalandı 
,(Yazısı 4 üncü de) 

' • e sya 
Macaristan n der a mu 
dahale et esi isteniyo 
Budapeşte, 15 (A.A.) - Havas A -

jaıısı bildiriyor: 
Bütün gazeteler Riitanyada cereyan 

ettiği söylenen kargaşalıklar hakkında 
uzun roportajlnr :ıeşrctmcktcdirlcr. Bu 
kargaşalıkların ehemmiyetsiz hudut 
hadiselerinden ibaret bulunduğu hak -
kında Çek menbalarından verilen ha
berlere şiddetle itiraz edilmektedir. 

Çekoslovak radyosu tarafından ncş- ı 
redile:ı Macar ''asilerinin,, listesinin 
yalnış olduğu iddia edilmektedir. 

ll!aoar ?natlnuıtma göre, mühim bir 
Rıitcn isyanı 7rorşısımla bulunulmak -
tcuiır. 

~'uggetlenseg gazetesi diyor ki: 
"H.Utenyada vaziyet kabili taham -

mül değildir. Derhal müda~ale etmek 
lazımdır. Mesele ancak Rütenlere ken
di mukadderatlarına hakim olmak hak 
kı verildiği takdirde halledilebilir. Böy 
le yapılacak olursa Rütenler ha:ıgi 

devlete bağlanmak istediklerini ser -
bestçe söyliyebilirler-

•• 

Belediye seçimleri 
m ii nnscbetilc 

Atatürkle 
Başvekil 
arasında 

Çekilen telgraflar 
(Ynzısı 3 üncüde) 

ALMANYA..~IN TAVS!YES.t 

BerliI], 15 (A.A.) - Çekoslovak 
hariciye nazırının Bitleri ziyareti s 
dilik pratik olmaktnn ziyade sembol 
bir mahiyet iktisap etmektedir. Şim 
Münih itilii.fmdan çıkan yeni Çcko 1 
vak devleti:ıin komşusuna karşı va 

'(Sonu: Sa. 4: Sü. 

Unive sil 

Vali 

Unh'crsite<lc diinl.ü mcrn imcl<'n l>ir görünüş 

Ankara ca 
teftiş etti 

(Yazısı 5 inı:We) 

desin 

Yeni yol un etrafındaki 
kesilmesine karar 

ağaçıarın 

verildi 

l\Ioza3 ık ) oln Jıazırlık ... 
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Orta ve Şarki A vrupada 
Alman nüfuzu 

Ingiliz ve Fransız nüfuzunun 
yerini almış buliınuyor 

Q)ırlUJnen 

Okunan 

s ~v Uelill en! 
=====-============ 

~ irleyi tanımasanız bile ismini 
,....... işitmişinizdir. Küçük bir sine
D& artisti. Beyaz perdede muvaffak 
ıtmuı ve Amerikalılar tarafından çok 
;ıtuımuş, sevilmiş san saçlı m:ı.v i göz. 
P, sanatının ehli zeki bir kız çocuğu. 
~ çevirdiği filmleri görmedim. Bun
-.nı mevzuu nedir bilmem? Oğrendi
ıtıD bir şey var. Çocuklarımızda bu 
~ artiste karşı büyük bir hayran
~ v~ alaka .. Saçlarını onun gibi ta. 
ımnak istiyorlar. Elbiselerini onun 
~kleri gibi diktirmek hususunda a
fak diriyorlar. Beyoğlu tütüncü dük. 

Eda, kitapçı ve kırtasiyecilerin. 
iye yakın boyda kart~n üzerine 
ş renkli resimler ve buna giy

Jrmek üzere çe§it, çeşit ve renk renk 
ilğıt elbiseler. 

Namına broşürler tabolunuyor. Her 
FBçüğün elinde bir tane. Bunların muh 
""yatı, çocuklarımızın düşünceleri ü

de ne tesirler yapıyor? Şirley, Şir. 
Şirley. Bu, bir hastalıktır, çocuğu 
her eve giren ana ve baıbayı da 

pliteessir eden bir hastalık. Lüks ve 
~ noktai nazarından kücüklerimiz.i 
rır.uannda da.hı ranatsız ca"' ..... ,,, ....... 
jUlc artlstin, filınlerini, resimlerini 
~ekete sokmamak acaba mümkün 
~lil mi? Değilu, bunlan göıterme
pek çareleri bulunamaz mı? Küçük yat* ku çocuklamnızı, daha §imdiden 
lllDdi ıinlerindeld bir ecr ebi artisti, 
ter hususta taklit etmek heves ve haa. 
~ğından kurtarmak Ye yavrusunun 
tocukça arzulannı yeri~ getiremiyen 
f! getirmek istemiyen baba ve anala. 
in bu ıztıraplanna bir .aon vermek 11-

~· 'ı • • • 
inema artisti deyince, bundan 

evvel, macera filmlerini bUyilk 
zevkle takip eden iki çocuğun gör. 
eri fılmlerdeki bir aahneyi tatbik 

ccı:: biri.birlerini öldürdüklerini ha-

azeteler, buna ait yazılar, yazdılar, 
yeciler, makelelerile bu işte ala

yı çektiler. Sayın muharrir ve müte
teJr'kirlerimizden Sadri Ertem ''Sine-
lnanm öldürdüğü çxuk'' serlevhası al. 
hada işaretler sütunundaki bir bentte 
'81 filmlerin sermaye grupları tarafm
lan hazırlandığım söyledikten sonra di-rr ki: 

"Bu sermaye gruplan, kah insanla. 
aergüzeft, kah aşk, kah hayvani 
erini gtçıklıyarak genit kütleyi 
clisine müşteri yapmak ister. 

Sadece kazanç davasını güden bu 
lide kudret cidden bir tehlike o.. 

• • Faydalı. gÜzel olabileceii gibi.,, 

f. Mevcut filmler arasında güzel ve fay
llaJısı az, mevzuu terbiyevi olanlan pek 

gördüğüm için sayın muharririn 
et ettikleri tehlikeyi kapımızı 

ı ve evimize girmiş buluyorwn. 

XWtilr Bakanlığı il'! Matbuat Genel 
örlüğilnUn filmlerin mevzularile 
yakından alakadar olmalarını te. 

.-.emır ederken, bu vaziyete tamamile 
olmak için sinemaların, umumt 

nfaati temin eder bir şekil ve suret. 
ftletme tarzlannı da düıünsek .. 

Ke/ 

Ar 
:Ar mecmuasmı:ı ağustos ve eylül sa. ı 

birarada r.engin mündericat ve 
1 resimlerle intişlır etmiştir. Ye

e sanat mecmuası olan bu eseri ~ l 
cularmııza ta.VBiye ederiz. ~ 

Avrupa, son hartalar içinde hepi
mizi endişeye dtişUren bir gerginlik 
devresi geçirdi. Harp tehlikesı u
zaklaştırıldılctan sonra da hepimiz 
evvern. büy Uk bir ferahlık duyduk, 
fakat arkasından derhal istikbal i
çin korku başladı ve her ne paha
sına. olursa olsun bu lJuhranlı vazi
yetlerin bfr daha tekerrUrUne mey
dan vermemek ıa.zrm olduğunu anln
dık. 

Kendimizi rııhatlnmış ve memnun 
t . ~setmek icin sebep varsa da duy
du~umuz sevinci haklı gösterecek hiç 
blr sebep yok, bundan iftihar duy
mamıza ise •.aha az sebep bulunabi
lir. 

lJ. Beneşin istifa haberini acı rluy
madan, batta. biraz hlcap hissetme
den okuyan kimse yoktur. Zira sulha 
Boncş hUkf.tmetinln son dakikada. et
tiği yardım çok bliyUk olmuştur. Çe
koslovak hUkiımetl A vrup:ıyı pek ya
kın bir felaketten ı ... rtnrmıştır ve 
medeniyet ona karşı ebediyen borc;lu 

llllllillllllll -.ııınııınnıııııııı1111111iiiiii11•1111ııw 

Yazan: 

A. EDE·N 
• 

Eski lngiliz Hariciye Nazırı 

mııuıoouıııuımıııınmuırıuıınu mıi'Ullııuı ıriı ttwıuınııu»eHıunnıt11111111ıuıımııın1 

kalacaktır. 

• • • \ 
Bizi endişeye dUşUren şeylerden en 

mühimmi bugUn olan bUtlln değişik
liklerin şiddet istimali ile meydana 
getirilmiş bulunmasrdrr. Ne kadar 
gizlemeye çalışırsak çalışalım, ha
kikat ortadadır. 

Brlan - Kellog misakrnın imzalan-
mcı.ı:ıı 11~ Uuu .. - _ , .. _ ... , _ .... , r:U lll'ı:l. r!U• 

dakl fhtll!fları hal hususunda slla.ha 
muracaat etmiyeceklerlne dair ver
dikleri taahhUt çok geride kalmış 

bulunuyor. BugUn Avrupada hAkfm 
olan kanun kuvvet değildir de ne
dir? 

~ B. Edcıı. • 

Bu acı h a k ikatler karşısında le
himize olarak yalnız bır noktayı işa
ret edebiliriz ki o da şudur: Avru
pa milletleri sulha hakikaten, hattA. 
bUyUk bir aşkla sarılmış bulunuyor
lar. Bu hususta duyabileceğimiz lti-
maı, - - .. u i::!8. Olı!Uu ,..,., .,H.U&J ClU a l U -

gfUz başvekilini karşılayan alkışlar 
bunun lnkt\.r kabul etmez bir delili
ni teşkil etmektedir. Alman milleti 
İngiliz başvekilini son h!diseler es
nasında harbe mani olmak tçln hiç 
bir şeyden çekinmemiş olan bir adam 

sıfatı ile alkışladı ve bunda da haklı 
ıdl. 

Bnnu işret ederek kun-et bulduk
tan sonra istikbale do~ru baknblll
rlz. 

Harp ve r,ulh yolundaki tecrUbe
nln sona ermiş olduğunu kimse iddia 
edemez.. Hatta. bir çokları en teh
likP.ll bir vaziyet yaı;amış olduğumu
zu pek zannetmiyorlnr. Fakat her 
ne olursa olsun, lngilterenin ayni 
,·azlyete yeniden düşmemesi için her 
çareye başvurmasının 10.zımgQldlğl 

hususunda milletimizin gittikçe bU
ylt k bir arzu beslediğini gözönUnde 
tutmak icap eder. 

Bu hususta hepimiz mUttefikiz ve 
bir çoklarımız mllll emniyetlmlzin 
derhal temin edilmesini, yani İngil
terenin sJJAhlanmasrnı en faal bir 
şekle sokmasını, bilhassa hava kuv
vetlerimizin ve hava h Ucumlarrna 
karşı mUdafaa tertibatının artırılma
sını 1st1yorlıır. 

• • • 
Partiler arasındaki mUnakaşala-

rın mUmkiln olduğu kadar az olması
nı te min milli bir va zife olarnk gö
renler de çoktur. Bu arzuda bulu
nanlara göre demokrasilerin, devam 
edebilmeleri için, diğer şekil idare
li hükumetlerin verdikleri korkuya 
benzer bir şiddet ve heyecan göster
meleri ıa.zımdır. 

.,,, .,.b "'... ~ .. b .. u .... -cruı.r.rıı:r nrun:fI) c::sruı 
bllhassa iki şey meşgul etmektedir. 
Bunlar da harict siyaset ve mllli mU
dafaa meselesidir. İngilizlerin bu 
iki sahada birleşmeye muvaffak ol
maları şüphesizdir ki çok bUyUk bir 

(Devamı 11 inci de) 

Filistindeki hidiseler 
Araplarla Yahudiler neden 

çarpışıyorlar ?, ) 
~~~~~~~""""'~ .. ~~ 

Fillıtlo hldlM.lerl yine ıtlddetlcnml' 
v~ Wh.e yine günün meselesi ballnl 
almıştır. 

Son defa, İngllterenln F111stlnl A
rııblıLrla Yahudiler arasında taksimden 
vazgeçtiği, orada İngiliz blldmlyetlnl 
ku\"\'etlendlrerek nizamı te~e çalışa
cağı blldlrUdL 
lngU~re FIUsttnde nasd bir siya."let 

takip edJyor! Arablarla Yahudiler na. 
sıl ve niçin çarııt~ılorlarT Meşhur tn
glJI~ siya.si muharriri Hlkcrboker Ku
dUstcn yazdığı bir makalede banlan 
anlatıyor: 

Son iki yıl içinde Aıtrb çeteleri tara
fından öldUrtilen Yahudilerin adedi 500 U 
geçmiştir, yaralananların da sayısı 1700 
den fazladır. Buglın Fillstindoki 1 milyon 
300 bin kişilik nüfu!.'un 400 binini Yahu
diler teşkil etmektedir. 

Arablann asıl maksadı Filist!nden Ya
hudileri tamamiyle çıkarmaktır. Fakat 

yalnrz Filistine bundan sonra Yahudi gel
mesine muarız olduklannı il'ri sUrUyor
lar. Yahudilere karşı gösterdikleri ted.. 
hi~ hareketi İngilizleri Filistine ayda 1000 
den fazla Yahudi girmesini ya.sak etmeye 
kadar \mrdırmıştır. 

Yine ayni tedhiş kaI'§ısmda İngiltere, 
Yahudilere çok yliksek fiat versel~r bile 
Filistinde arazi satılmasını menetmiştir. 

Fak:ı.t fngiltcrenin Filistindeki Arab 
tedh!ı;ıçiUği karşısmda mukavemet gös
termemesi, herkes tarafından, İngiliz hil
kümctinln tir siyaset tute.mamrun şeklin
de kabul edilecektir. 

Bu, bir zaaftır, fakat maddt değil, ma
nevi bir zaaftrr. Kimse şüphe etmez ki 
İngiltere Filistindeki tedhiş hareketini 
durdurabilecek bir iktidardadır. 

Bugün Filistinde, 1,383.000 kişilik bir 
nüfusa mukabil sulh zamanma mahsus 
olmak ilzflre 18.000 kişilik bir muhafaza 
teşkllAtı vardır. Fillstinde eli siWı tuta-

bilecek 300.000 Arab bulunduğuna göre, 
tedhiş hareketinde rolil olabilecek her 17 

ti§iye bir muhafız neferi düşüyor demek
tir. 

İzinsiz silih taşonanm cezası ölümdUr. 
Fakat Arablar silahsız veya kruşunsuz 
kaldıkları zaman bunları derhal polisten 
tedarik ediyorlar. Ellerinrle çok silah o. 
lup İngilizleri korkutmak istedikleri z:ı· 
man da derhal bir !iehri basıyorlar ve as
keri kuvvetler gelinceye kadar yağma e
diyorlar. 

Bu tedhiş karşısında Yahudiler 2000 
sene evvel, KudüsUn etrafına çevirdik
leri surlardan sonra en büyük mfü1afaa 
hattını bugün yapmış bulunuyorlar. 

Yahudiler bu i.Etihk3.m hatlarını Arab 
çetelerinin bulunduğu mıntalcanm orta -
sında yapmrşl!\rdır. Bu. 3 metre yüksek
liğinde vo bazı yerde 2. bazı yerde 5 
metreye va.nın genişlikte tel 15rgUdt1r. 

(Devamı 11 inci de) 

1 ~ıYınün AB<ısıerı - .. 
Pijama mı, 
entari mi ? 

Memleketimizin en güzel yazı yuaıı 
.ı >kt:mı hiç şüphe.tiz ki G. A. dır . 
• ıabcr dcstumuzda da stlt sık fr.krala
rrna tesadüf ettiğimiz 'hu derin ve ze
ki mütehassısın ıson yazısı Pijama ile 
Entari'ye dairdir. Dr. G. A., entariyi 
pijamaya tercih ediyor. Entarinin vü.. 
cudü daha !;Ok havalandıracağını eöy
lüyor. "Pijama ise, pantolon kısmının 
uç.kurlu olması yüzünden mutlaka az 
çok ~ı:karak vücu.dü iki kısma ayı!'aca
ğr için havamn bütiln vücut üzerinde 
dönmesine mani olur,, diyor. 

Entarinin vücut Uzerinde daha çok 
hava dönmesine imkAn vereceğine emi.. 
nim. Fakat hava ile birlikte entari de 
dönerek gaf ak sökmeden gırtlağmuza 
kadar sarılıyor. 

Nasrettin Hocanın frkrasm.ı bt'lirsi. 
niz. Hani bir giln hoca merhum miaa· 
firliğe gitmiş. Orada kendisine - ge
celeyin giyilme&\ mutat olan - bir 
kavuk vcrmi§ler. Hoca kavuğu başına 
geçirmiş; gırtlağına kadar inmi§. Bu.. 
nun üzerine bir yerden ip bularak ka. 
vuğu ortasından bağlamıı ıılanıt; tek 
rar batma geçİ.rmi§. 

Sabahleyin on:ı bu halde g~ren ev 
aahibi hayretle: 

- Nedir bu hal hocam, demif. Ka.. 
vuğu ortasından boğmupun. 

Nasrettin Hoca cevap vermiı: 

- Ben onu ooğmasay.drm, ağmm 

burnumu tılayarak o beni boğa.caktt.. 

Entariden vazgeçip alaca bulaca -
fakat nislbeten derli toplu - pijama
lara başvuruşumuzun bir sebebi de bu 
olsa gerek. Akşamdan düpe<lüz giydi. 
ğimiz entari yatağa uzanıp döne döne 
sa•baht etmeden gırtlağınıza sarılarak 

- Allah muhafaza etsin - sizi boğa
cak bir hale geliyor. Bu vaziyet karşı
unda pijama, emniyet uçkuru vasıta. 
sile tehlikesi izale edılmit ve hele ce. 
ketinin ct .. 1c1,.ri .. dc.bclln~bılAua. •• -<L.. 

man rçrıslnde r.l!latÇa ruyalar görebi-
leceğimiz, herkesçe mergub, modern 
bir gecelik olmuştur. 

• • • 
Giderayak Muvaffakıyetler 

Sinema aktrislerini, ''ihtiyarlıyor" 

diye perdeden çekip bazan sefalete, 
bazan da kıtıpiyoz bir prensin b~uk 
fatafatına atmadan evvel, son bir film.. 
de bir kere daha tecrübe etmek cidden 
faydalı oluyor. 

Nahit Sım dostumun tavsiyesine 
iti.mat ederek evvelki akşam Pota 

Negrinin filmini görmeğe gittim. 
Pota Negri, Marya Jakobini devrin. 

denbcri tanıyageldiğimiz ve bugün 
kırk yaşlarını geçmiı olacak kıdemli 

bir aanatklrdrr. 

Kendisinin - eski mabetlere göre -
artık sinemadan çekilmiı olmast li
zxmgelcn bir sırada tekrar karşımıza ... 
çıkması merak uyan.dıraca'k bir hadise 
değil midir? 

Fakat merakınız boşa gitmiyor. Ya
şı ilerlemiş artistlerin, faal hayata veda 
<: tmcdcn önce bir kere daha görünüı. 
lcri, gençliklerinde yalnız mUellifle. 
rjn ve rejisörlerin aşdamağa uğraştığı 
bilgiye, kendi hayati tecrüıbelerinin ek
lccli~i irfanla gerçekten büyük ve sa
ncı bir kudret vücu.de getirdiklerini 
görüyorsunuz 1 

Pola Negri giderayak bunlaroan biri 
olmuştur. 

• • • 
Sevdiğimizi Ka~betmek 
Kıymetli hikayecimiz, şair ve mU. 

tekamil insan Mehmet Selim, ''Hayat. 
ta en korktuğunuz ııey nedir?,, anketi
me şu cevabı verdi: 

- Sevdiklerimi kaybetmekten kor
karım. Kendi ölümüm beni korkutmaz . 
Ona bir baygınlık diyelim. Hiç ayil
madığıruz yahut başka bir yer.de a. 
yıldığmız bir baygınlık... Fakat şev
diklerinizin ölümUnü görerek yaşamak; 
içinizde ölüler olduğu halde yaıa-
mak. .. Beni korkutan budur! / 

; 

Bu ankete gazetemiz okuyucuları a. 
rasından aldığım cevaplan yarın neı
retmekte devam edeceğim. 

- - - - Hikmet MUNlR 



~iicüp :Oüşüiıdü4fe 
... sn- -
"Adam d ' sen e.,, 
ve "bana ne?,, 
Memleketin,izde yerleşerek, bizi ya

]:cmdan incelemiş bir yabancı: 
- Ben Türkün "adam sen de!..'' sile 

yılda bir apartıman yaparım! 
Derdi. "Adam sen de . .'' aramızda 

nala yaşıyor mu bi..lıqem; fakat "bana 
ne?'' nin bir çok kötü görünüşlerine 
sık sık rastlıyoruz. 

Halbuki memleket içindeki her ::'ey, 
biraz da ~erkesin malıdır. Maddi ve 
manevi varlıkların hepsine hassas ve 
heyecanlı bir gözlüğün arkasından bak-

mak gerektir. 
Yol üstü bir çeşmeyi otlar sarar, kub 

besini yae>mur deler, rnt1"
1'..lklr 1 hay. 

lazlar ko;anr, kurşunlarını soysuzlar 

çalar. 
n! h .. .. u""nden geçtiğimiz bu 
-OJ.Z, er gun on 

ata d" A göçüsil karsısında, sı. ya ıgarmm • J 

kxlmadan omuzlarınuzı silker: 

- Bana ne? 
Deriz. 

O . kanallarım, yolarım ku-
çeşmenın . 

1 h tt A muzir bulup kurutsak bıle, suru a a .... 
kl. . bo amak medeni tarıhımızın 

şe ını zm • '? 

bi . . 1 k saklamak gerekmez r.11. r ızı o ara 
Mesela, Beşiktaşta I~lamur yolu-

da Bülbülderesı sırtlarında nun sonun 
eskden kalına "Nişantaşı" lan vardır. 
Güzel ontulınuş birer mermer sütun 
olan b: taşların üstünde eski Türk 
sanatkarlarının kalem ve çekiç izleri. 
le birlikte, "Yesari" nin nefis "talik,, 
leri de göze çarpar. Zaman bunların 
yaldızını dökmüş ve işçiliğindeki gü. 
zelliğe dokunaınamıştır. 

orada kırlara mahsus serbest bir ha
va eser. Bu hava ile azgınlaşan çocuk
lar bu eski ok hedeflerine taş atarlar, 
arkalarma barikatlar kurarlar, üstle
rine tırmanırlar, hulasa akıllarına ge. 
leni yaparlar. Sırasında bir mozayık 
parçasr, kırık bir çini döküntüsü için 
kalemlerimiz tonlarla mürekkep har
car. tbrahimpaşa sarayını yılan hikaye
o:in,. Afi,., ,3 ;;,...,!I titizlik. rıedf'n ktVıd:ı. 
köşede kalan eserlerimizden es.irgenL 
yor? .. Hem buradaki taşların kırı'~ dö. 
kük tarafı da yok. Oradan kaldmlrp 
müzeye götürülmekten başka bir eme
ğe de muhtaç değiller. Sapa bir yer ol
dukları için, şimdiye kadar belki göze 
batın!imışlardı. Fakat işte ben, .onların 
aazından konuşuyorum. Kurtarın bu 

b • 

güzel şeylen. 

ispekterler Döndü 
Eskisehirde açılan eğitmenler kur. 

~ 1 ınalannx yakından görmek 
sunun ça ış . . . 
. . d ilk tedrısat ıspekterlenn-
tlzere gı en n d"" h . . 
den on kişilik bir ka ı e un şe nmıze 

dönmüşlerdir. 

1 kt ıer kursun calışır.a durumu-
spe er J. • 

k dan tet~il: etmışlerdır. 
nu ya ın 

Taşkömürü Kanunu 
d her tarafrnda taş kömürü 

Yur un 
k nı teşvik ve bazı esaslarla 
ulanııması d k"" .. .. .. 

b
. ınıntakalar a taş omurunu 
ır kısım . 

• k lnıak için ıktısat Vekaleti 
nıecburı ı a· 1 . b" 
1 k Kanunu a ıy e yem ır ka-
,fahru at 

1 -acra başlamıştır. 
nun hazır aıu "' 

k o.da ikmal edilerek tatbik 
Pek ya ı 

k
.. konulacak olan bu kanunım 

tnev ane d d b" . 
tatbik sureti hakkın a a ayrıca ır nı-

haıırlanacaktır. .zamname 
Bulgar Hudu.dunda 

Gümrük Bınası 
.. Bulgar hududunda inşasına 

Turk - .. ..k b. 
. 1 modern gumru ınası 

karar ven en 
devam clunmaktadır. 

hazır!rklarına .. .. .. 
d 

f gümrükler umum mu.duru 
Son e a ··a·· .. 

b l gümrü1< ba~mu uru tara_ 
ve Istan u . 

ntakada yapılan tcftışler 
fın<lan bu mı , • , 

b 'şle yakıne&an alakacıar o. 
r-na:;ında u 1 

• ı 
h lanmı< olan prOJC er tet-

lunmuş, azır " 
kik edilmiştir. 

.. ..k binası için ayrılmış olan ar-
Gumru "ld"' -·· d ~-

sa ihtiyaca uygun göru ug~ .en ~r 
. atma ba::-Janması ıçır: ala. 

an evvel ın~a · . . 
l . "'"len emırlcr vcrıl. 

kadarlara aırm e-

miştir. . 939 l' . ·1a· ~·ne göre bına ma ı se· 
oğrcnı ıgı ... 
. k d u~lak surete bıtmlecek-

ncsıne a ar m • .. .. 
. D";;.er taraftan Uzunkoprude yap·l-

tır. .,, - -k t 
ma.~r mutt~vver o1an gum_ru ap~r nıka 

k bı·r z"'rnanda ınşa edılme 
nı da en ~a '" 
üzere faaliyete geçilmiştir. 

3 - KURUN 13 TEŞrrlNIEVVEL ı::ı:m 

işacetlec: - -~ 

Kuyuya düşen bir yaramaz 
Şiir ölüyor mu? 

\alan Sadri Ertem 
Genç şair R. .ı\yh:ın bir mektubunda 

bana bazı sual'er soruyor. On'ara fır· 
sat buldukça cevap vereceğim. Bugün 

genç okuyucumu:ı şiir hakkındaki en
diş::si üzerinde durmak istiyorum. 

Annesi le 
-'• 

beraber bütün bir semt, 
telaşe düşürdü 

polisini de 

"- Şiir ölüyor mu? 
Dün, Topkapıda enteresan bir valı:a 

olmuş, çocuğunu yerin dibinde anyan 
bir kadın, haylazı yer yüzünde ele ge
çirmiştir: 

Topkapıda Arpa emininde Sairr· a. 
dmda birisine ait lıostanda oturan Ne
catinin karısı Seniha, dün ::>abalı, bah
çedeki fasulyelcrir. toprağını çapalar_ 
ken, az ileride ken.di kendine oy·uyan 
2,5 yaşındaki çocuğu Tunçerin, birden
bire bostan kuyusuna düştüğünü !;Ör
müş, çığlığı basmıştır. Saçını ba~ını 

ycla yola, soluğu karakolda alan 3na 
vakayı anlatmış, polis te hemen itfaL 
ye müdürlüğüne haber vererek imdat 
istemiştir. 

Son süratle yetişen itfaiye doğruca 
kuyuya gitmiş, içeriye ip sarkıtmış, 
merdiven in.dir::niş velhasıl her türlü 

15 yaşındaki 
katil 

Dün Sorgudan Sonra 
Hemen Tevkif Edildi 

Evvelki akşam Mercanda İsmetiyye 
ca.ddesinde, 1smailin kahvesi önünde Ha 
san Hüseyin admdaki arkadaşım so

kak ortasında kalbiP..den yaralıyarak 
öldüren 15 yaşındaki katil Ali, dün 
sabah adliyeye teslim edilmiştir. 

Müddeiumumilikte sorguya rekilen 
katil genç suçunu inkar etmiş, demiş
tir ki: 

- Bir akşam evvel dört arkadaş ka
ğrt oynamış, oyun sonunda da kavga 
etmiştik. Kavga esnasında Hasan Hü
seyin bana küfür etti. Ben ıildırma
mıştım. Fakat ertesi akşam kahveye gı
dince yine küfürc ba~ladı. üstüme hü
cum etti; vaka çıkarmak istemediğım 
için dışarı çıktım. 

Fakat Hasan Hüseyin de arkamdan 
çıkarcık beni takibe ba~ladı, karanlık 

sokağa girince üstüme atıld;:. Eli:ıd~ 

bir bıçak parlıyordu. Vaziyeti kavra
dım; siHihı elinden almağa çnlıştım. 

İkimiz birden yere yuvarlandık; bu 
esnada bıçağı elinden alıp almadığrmı 
bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim, o 
vurulsa vurulsa, yere düştüğümüz za
man kendi bıçağı ile vurulmuş olacak, 
ben öldürmedim . ., 

Birinci sulh ceza rr.ahkeınes:nde de 
sorguya çekilen 15 ya!iındaki katil tev
kif edilmiştir. 

Diğer taraftan Ha5an Hüseyinin ce
sedini muayene eden tabibiadli Salih 
Haşim morga kaldırılmasına lüzum gör 
müştür. Tahkikatr idare eden M. umumi 

muavini Besim Ekrem, cinayeti cür
mü me§hut kanununa göre pazarte;i 
günü ağır ceza mahkemesine sevl{c:de
cektir. 

D.:ı.yak Y etliğini İddia Eden 
Sabıkalı 

Beyazıtta Yıldız o::elinde Ali aô.ın

da birisinin 7 5 lirasını çalan Eddşehir_ 
li ve sabıkalı hmazlardan Asaf dün 
adliyeye teslim eoilmiştir. 

Verildiği birinci sulh ceza mahke
mesinde sorguya çekilen hırsız su ~unu 
inkar etmiş, poliste tazyil: sonundc. ik. 
rar et:neğe meclıur kahlr,mı iddia ı:tie
rek doktora muayene:;ini iştemi~~ir 

Dayak yeyip yemediğinin anl~~ıl. 

ması için hırsız adliye doktoruna r.i5n· 
derilmiş ve hakkında :evkif karan ve 
rilmiştir. 

Kontrplaklar Kontrole 
Ba~landı 

Koııtrplakların star:· ;·.(]izesine ait 
mzamnamenin ayın 13 ünden itibaren 
meriyet mevkiine girdiği malümdur. 
Nizamnamenin t3tbikatı~ memur edil
miş olan bütün vilayetlcrde~<İ tic-ıret 
odaları ve İstanbul ticaret ve sanayi 
oda:;ı bu hususta faaliyete geçmıştir. 

çareye baş vurarak küçük Tunçeri a
ramıştır. Fakat çocuk bir türlü bulu
namamış, Seniha kendini kaybederek 
baytlnuştır. 

Yalnız çocuaun kuyuda bulunama. 
' b • 

yxşma bir türlü akıl erdiremiyen polis, 
bütün semtler karakollarına haber sa. 
larak araştırmış. Hakikaten de küçük 
Tunçer Yenibahçede toz toprak içinde 
oynar bir halde bulunmuş, getirip a· 
nasına teslim edilmiştir. 

Buna göre, Tunçerin bostanda oy
narken kuyuya düştüğünü gören Seniha 
yanılmıştır. Çünkü çocuk hakikaten 
dü~üş, fakat kuyu kenarındaki otla. 
ra tutunarak kendini kurtarmış, scnra 
sokağa fxrlxyarak rastgele gezmeğe 'iık. 
mıştır. Bu suretle 2,5 yaşındaki çccu· 
ğun seyahati kazasız atlatılmıştır. 

Türk - Macar 
ticaret anlaşması 

Macaristandan Bir Heyet 
Bekleniyor 

Macaristanla aramızda yeni bir ti· 
caret. mukavelesi imzalamak için yapı
lacak müzakerelerde hazır bulunmak 
üzere bugünlerde bir Macar ticaret he. 
yetinin şehrimize gelmesi beklenmek. 

tedir. 

Heyet, Istanbulda bir müddet kala
rak bazr iktısadi meseleler üzerinde 
alakadarlarla konuşup bazı izahat ve 
malümat aldıktan sonra Ankaraya ha
reket edecektir. 

Müzkerelerin Ankuada cereyan et. 
uıcı:.ı muınenıı.;lt.liı. Aıaıgrmız ttl.::lluUJc:l. 

ta göre; Macarlarla olan i.ktısadi :nü
nasebetimiz pek eski olmamakla bera
ber her yıl büyük bir inkişafa müte. 
mayi! görülmektedir. Bu itibarla yeni 
imzalanacak anlaşmaya, gerek iktısadi 
gerekse mali m:ıhafilde büyük bir e. 
hemmiyet atfedilmekte, her iki mem
leket tüccarlarını son derece memnun e. 
decck esaslarda ittifak olun.:cağı kanaati 
beslenmektedir. 

---0---
Bir Kadın Snrhoş 

T eca vüzünc Uğradı 
Sofularda oturan Şekure adında bir 

genç kadın evvelki a1{şam evir..e gider
ken, karanlık sokakta iki sarhoşa rast
lamrştrr. Şekure aldırmayıv yürü. 
müş, fakat Hakkı ve Şükrü adın. 

daki a.damlar arkasından yetişerek, ta. 
kılmağa ötesine J:erisine el atrr.ağa baş 
lamışlardır. 

Hemen bağırıp çağırıp çağıran Şe
kCırenin sesine beş mahallenin bekçisi 
birden yetişmiş kadıncağızı sarhoş mü
tecavizin elinden kurtarmrşlardır. 

Hakkı ve Şükrü hak!arında cürmü 
meşhut zaptı tutularak cürmü meşhut 
mahkemesine verilmişlerdir. 

BİR TiRY ATİ -- İsmail adında 
birisi, dün, Yeniçeriler caddesinde tü. 
tüncülük yapan Sabir'!ye gitmiş, kadın
cağızı havadan sudan bahsederek rr.eş
gul etmi5tir. Bu sırada ise ellerini boş 
bırakma:ruş ve teker tel~er beş paket 
Boğaziçi sigarasr aşırınıştrr. S:m pa. 
kete elini attığı zamc:.n Satire hrke
.ciince bajırmağa başlamış, açık gö7 

hırsız yakayı ele vermi!"t'r. 

PARMAKLARINI r~'l"AKiNEYE 

KAPTIRDI - Hasırcrlarda Viktor a
dında birisinir. makarna fabrikasında 
çalı~l:!n Koço, hamur makinesini isle_ 
tirken, sa~ elini kaptırmış dört par~a
ğı ezilmi~t:r. 

-o---
ilk Tcclr;~atta Ü~iincü 

Kadro ~ 

İlk tedrisat öğretmenlerin~ ait üç.in
c".i ka:.lrcmın hazırlı'.d:.rına dünden iti. 
b;ı_ren ba~lanmıştır. Kadro kısa bir za
manda lıazırlan:ıra!< tar.elik edilmek 
üzere An!caraya gönclerilecektir. 

Denizbankta 
Avrupa.ya Gönderilecek 

Talebelerin İmtihanı Bitti 
Denizbank tarafından Avrupaya tah. 

sile gönderilecek !ise mezunu talebe
lerin evelki gün başhyan imtihanları 

.dün bitmiştir. İmtihana lise mezunla-
rından olgunluk imtihanını vermiş 

gençler iştirak etmiştir. imtihan Deniz 
bankın Haliçteki yeni atelyesinde ya_ 
pılmıştır. 

Kazananlar yüksek mühendis mek. 
teplerine gönderilecek, gemi inşaıye, 

gemi makine ve elektrik mühendisi c
larak yetiştirilecektir. Dünkü imtihan 
neticesinde seçilecek olanlar hemen 
Avrupaya gönderilmiyecekler, muay -
yen bir müddet Denizbank fabrikalarrnJ 
da staj görecekler, buı1dan sonra A vru. 
paya gidecekler tesbit edileceklerdir. 
İmtihanlar; riyaziye, fizik ve mihanik 
tatbikatına ait derslerden yapılmıştır. 
Orta mektep mezunlarının imtihanı bir 
ay sonra yapılacaktır. 

---o.---

Belediye seçim
leri münasebetile 

Atatürkle Başvekil 
arasında çekilen 

telgraflar 
!stanbul, 15 (A.A.) - DütUn mem

lekette belediye intihaplarının neti
celenmesi müna.seb~ti~·lc;ı lh~\ dül 

Cernı Bayaı·, Atntürke aşağrdnki tel
grafı çcltmlı;lerclir: 

C. lI. P. Umumi RcisJ Reisicumhur 
Atnturk'Un ;rliksck huzurlanııa. 

1STA~DUL 
Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi Ge

nel Sekreterinden aldığını 14 B. Teş. 
938 tarihli yazıda, kanuni sebeplere 
müstenit birkaç belediyenin bir haf
ta iı,:in tehir olunan intihapları müs
tesna. olmak üzere bULlin Türkiye be
lediyelerinin intihaplarıııın bittiğini 
ve her yerde rey sahibi nıtandaRla
rin bliyük bir tehalük ve Revkle. in
tihaba iştirak etlcrck rerle;·ini Cum
huri) et Halk Partisi namzetlerine 
verdiklerini bildiriyor ve Türki-Yc 

halkrnm istisnnsız 1Jlu Şefimiz A;a. 
tlirk.Un emrinde ve izinde ne kadar 
derin bir imanın yürUdtiklerinin ve 
AtatUrk inkıHip ve rejimine lıağlı
lıklarının \ e Cumhuriyet Halk Par
tisine rn hükf.ımetimize sağlam iti
nıatlarının bu yeni tezahürünü ilave 
ediyor. Yüksek Türk milletinin her 
zaman l'e her yerde Ulu Şefimize ve 
onun yarattığı rejime sonsuz hağlı
hklarının bu cu yeui ve kıymetli tc
zahüninU sorısu1. saygılarımla nrzet
meme nıi.isaa.delcrinizi istirham ede
rim. 

Baş,·ekil ve C. H. P. Umumi 
H.els Vekili Cclfı.I Bayar 

Hakikaten bu söz, zaman zam:ın tek 
rar e<lilir. Ve çok defa insanların <lu. 

daklarmdan bitmeyen bir susuzlu -
ğa benzeyen bir yeis dökülür. 

insanda garip bir his vardır. Ken
dini, kendi akranlarını daha evvel \e 
daha sonra gelenlerden üstün görür, 
değişen devirler önün.de yac:Janan ne • 

siller, kendilerine ait herşeyi. her fi;k • 

ri, her sanat eserini biraz da kendi
lerinden bir parça saydrklan için dai
ma tercih ederler. 

Bunun en güzel nümunesini antika 
merakı teşkil eder. 

Dünyaya böyle bir ruh pen<:eresin
den bakan insan, ~ocukluğu, ve gen!'

liğini dolduran manzaraları hatırlar; 

ve yeni yapılar. yeni dekorlar onu ra· 
hatsız eder. Dudaklarında: 

"- Zaman kötüleşti.. sözü adeta 
is~ ;:.ta ihtiyaç hissedilmeyen bir haki. 
kat sayılır. 

"- Ahirzaman,, sözü .daima reni. 
nin istihfafla karşılandığı zamanları. 

dahi, karakterize eder. 

"Şiir öldü, ölüyor., sözünü ,cJ.e lıtı 

ruh del:oru ıçir..de ve bu mizaç öl~ü
sü ile muk:ı.yPse etmelidir. 

Cahil, hatta çeyrek münevver mu
hitinden doğan bu hava 'kendisini az 
çok muayyen bir estetik terbiyeısile 

yeti~tirmiş insanların ağızlarının tadı 

değişiverince ilk akıllarına gelen, dil. 

lerindcn fırlayan: ''Sanatta ah: nama. 
nm,. geldiği sözüdür. 

Büyük harpten sonra, ins.anlarm fi. 
kir ve zevk telakkilerinde öyle de<>::s

wckL u1du ki; daha evvelki sinlere 
mensup olanlar ihtiyarsızca bagır~r. 
lar: 

"- Şiir ölüyoc? 
Bu hükmün hakikate intibak eden 

tarafı yoktur. Çünkü nerede bir iman 

topluluğu varsa, orada bir ihtiras a
levi sanat ve heyecan ılıklığr mevcut. 
tur. 

Şikayet edilen şey, hayatın değişen 
çeşnisine zihin ve zevklerini uyclura
mryanlann çektikleri ıztırapbr. 

Bu ıztırabın en ço!;: göze çarpan nok. 
tası bitmi;ş, bir devrin nihayet.in.de ye-

ni gelmiş olmak ve yeniyi eski zeVk 
ölç~isünün tartımayışıdır. 

Profesyonel Güreşler 
Eminönü halkevinden: 

! - Türkiye profesyonel başpehli· 
vanlık müsabakalarının tertibi Halk 
Partisi genel sekreterliğinin emir ve 

tensibi üzerıne Türk spor kurumunun 
tasdikinden geçen niıamnar.:ıe ile evi.. 
mize verilmiştir. 

2 - Bu nizamname mucibince, her 
hangi suretle olursa olsun profesyonel 

.,.üreslcr bttndan sonra bu ni:arnna:nc 
b • 

ahkamına göre yapılacaktır. 

3 - Profesyonel giireş tert!p edecek 
olan organizatörler ile bu güre§lere gi. 
rccck pehlivanların e~·imize müracaat 

eJcrck nizamname .ah'cam.ını kabul et· 
Atatürk Baş,·ekil CelAl Bayar'a tiklerine {]air bir taalıilt mektubu vere· 

aşağıdaki cevabı vermişlerdir: rek lisans almaları 15.zımdır. 
Celal llayaı· 

4 - Du suretle lisans almayan orga • 
C. JI. P. l:munıi Ucis Yckili 

nizatörlerin müsab:ıka tcrt:binc ve pch. 
l 'C Başvekil 

livanların da müsabaka yapmalarına .\.:\l\:ATI.\ 
müsaade e<lilmiyeccktir. 

ne 1 ediyc i il tihap!nrmrıı IJittit';inc 1 ==========-==========-
dair olan tcl.,crrntıruzı ald1ın. R<"''-~ sa- ---- lı " sel, alılfı:. ,.c ha~lctinck mc:--nct u-
hibi \"atancl.n .... Iarımızın büyiik bir te- · · hu·a!. lıcr giiıı fe) i.~li lıiı· c~crı.nı gos-
halül~ rn :;.C\"k ile intihaba i;-tlı'ak et- tcrc•hilınckte:lir. Uiin , c hug-iiıı ol
tHdeı·inc \ 'C reylerini C. JI. Partisi 

tln,..•·n "ihi .:rarın dahi ınrıııkkl't" \t' 
na.rn1;;ctkriııc H'rtlikkriııc l>iiJii!• '"' 

ııı illet i4,'i n ~·cgfınc "tulı·ct, ikhnl 'c 
ıucuııuıni.rct le muttali oldu nı. 

rd:ıh knJ nngı olan inkılı1p prcmJplc
btikl:il Sa'\"8';'J \C Tül'J, iııkıliihı, 

ri ni n ,.c cum hııri)·ct, rc.i iminin tat hl
he r hamleı-indc \C hl'r ı-;nflın,ıncla, 

milletimizin yüksek siynsi , ·c medeni katı üzerinde fikir' c clhirlljllnin hu 
kal'aktc-.·i ile mcmlc!,ct j.,.Jcrimleki , yeni tczalıiiriiıukn el ola~ ı nziz 'ata.n
';'tınrhı birliµ,inc cln)"ntı:Hnl~ mu\"'af.1 <ln';o!arrmı7a 'c bıı<;:t.n si:r. olclııi'.,'1.ınıııı: 
fn.k olınu-:01uı·. halde Pnı·ti \C hii:,;ıı!ıet leş1.u:.tınu 

C. il. Pnı•li ... iııirı idrali \I' ın·oı;~Tn- tnhriJ,, tc,f'l,',iil' H' rıııılınhhctll'rimiıı 
mı , l' ('il ııılı ıı ri;n•t hiil,ıimf't i ııi n k- jbl:ığ"ını rka etlerim. 
rıııltı da am·nk rııilktiınizin bu ynk- l\. \T.\Tt'Hl~ 
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Çekoslovak Macarları isyan etti 
v ali 

Ankara caddesini 
teftiş etti 

Ankara telefonu 

lşbankası Londra 
(Ust tarafı ı1 inci de) 

yetini değiştinniş olduğunu göstermek 
liı.zımgelmektedir. Prağ ile &rlin ara
sında teessüs etmeğe başlıyan münasc· 
betlc,r Almanyanm Macaristana bir i -
tidal tavsiyesile başlamış 9luyor. 

lunan Burg Pcti Parizyen gazetesinde 
şöyle yazmaktadır: 

ÖRFilDARE 
Bratlslava, 15 (A.A.) - Yeni Slo

vaklo·a valisi Julius Simko, Şarki Slo
vakyanm Karpatlarallı llusyası ile 
hemhudut Uç mmtakasında örfi ida
re ilan etmiştir. 

şubes i 

Berlin Macarlara ırl~ nokta.mıdan 

hakh oldukları şeyltn ~ istemekle 1k. 
tifa etmelerini yani ICarpr,ıtlaraltı. 

Ru,sya.<Jı hakkındaki taleplcrinc?en 
vazgeçmelerini tavsiye ediyor. 
İstikbal için Prağdan teminat alan 

Alma:Jya, coğrafi vaziyeti itibarile 
Tuna havzasında kendi.>i iç.in kıymetli 
bir yardımcı olabilecek bir devletin 
daha ~k zaYJflamas·nı istememekte
dir. 
Macarların Çekoslovakyanın mü -

him bir parçasını koparmamaları için 
Almanyanm eli:.ıden geleni yapacağına 
kimse şüphe etmemektedir. 

YARI SEFERBERL1K 

Budapeşete, 15 (A.A.) - Akşam 
neşredilen resmi bir tebliğe göre, Ma
caristan yeniden beş sınıfı silah altına 
almağa karar vermiııtir. Macar _ Çe
koslovak müzakereleri inkıtaa u~adı-
- b 

gr, Çekler tarafından bazı tedbirler a- ı 
lındığı ve Çekoslovakya radyosu dur
ma.da:ı tehditkarane neşriyatta bulun 
duğu için bu tedbirin alınmasına lüzum 
görüldüğü tebliğde ilan edilmektedir. 
Bu tedbir ile Macar milletinin emniye 
ti takviye edilmek istenmektedir. 1908 
il! 1912 doğumlular pazartesi günü 
bağlı buhınduklan kıtalara iltihak ede 
ceklcrdir. 

Sureti tımumiyede iyi haber alan 
mahfellerde söylendiğine göre, Ma. 
oar askeri makam'kırı tarafm<lan 
alınan bu tedbirler bir yo:rmı sef or
l>crlik mahiyetindedir. 

Ht.tı:roırn:r!N fST!FASI ISTENtYOR 

Buda~te. 15 (A.A.) - Vatsoe Ma,... 
ca.rsa.g gazetesi bu sabah İmredi hükU
metinin derhal istifa etmesini istemek 
tedir. Bu gazete, başvekili Awupa sL 
vasetinin temposu totaliter devletler 
tarafmda:ı tanzim .cdiJdıgı oıı. ı:urH.Wı. 
Mar.aristanı demokrat devletlere yak
Iaştrrnıak istemekle,. itham etmektee
dir. 

ALMANYA ve İTALYA 

KARŞI KARŞIYA l 
Paris, 15 (A.A.) _Macar _ Çekos. 

lovak ihtilafı hakkr:ıda tefsirlerde bu-

"A vu.sturyanın 'Ve Südet memleket. 
leriniıı ilha~ı tecrübelerinden s<m1'a 
Musolininin Abnanyamn orta Avrı..:pa 
da gcni.~!emcsiiıe t! 'lı,.yet 1ıermck ar
zusunda bttluııdu!]u tahmin edilebilir. 
T!itlcr ise biUi!.:i.1 şimdiki oo.ziyetten 
i.<Jtif ade ederek Alm.anyanın hudut1a -
rını cenubu .şarU istikametinde mıilm 
kii?ı olduğu, lwd,ar uzak görmeğe gay
ret etmektedir. lJ-!Uıverin iki tarafında 
bulu.nan bu devletlerin arzularını mü. 
savi derccfJdc tatmin edecek oU:ııı bir 
anlaş·maya ne suretle 'l:ara<:akları me
rakla. beklenecek bir hadisedir .• , 

YE:Nl BİR DÖRTLER KÜl''~FERANSI 
TOPLANACAK MI? 

Rober Guyon Romadan Jurnala bildi 
riyor: 

"!talya hükümeti keybed~cek zaman 
olmadığı ıkanaatindedir. Görünil§e gö
re İtalya evvela dört büyük devletin 
hükumet ~efleı·inin yeniden topl~ma 
sun arzu etmişti. Fakat bu takdirde 
Hitlerin itirazına maruz kalacaktı. Bu 
nun için ye:Ji bir sureti tesviye bulun~ 
muştur. 

Musolini tarafından kabul edileceği 
zanneçlilen bu yeni şekle gör.e, ltalya 
İngiltere ve Almanya hariciye :ıazırı
nın iştirakile bir konferans aktedil -
mesini teklif edecektir. 

Söylendiğine göre Polonya da bu 
konferansa bir mümessil gö:ıdermek 
arzusunu izhar etmi§tir. Bu itibarla 
konferansta Varşovanın bir müşahidi 
bulunması ihtimalden uzak değildir. 

ltalya, Macar hükumetiyle daha şim 
diden anlaşarak Macar taleplerini!l ne 
den ibaret olduğunu tesbit etmiştir. 
Macaristan tabii olarak Çekoslovakya
daki Ma ~ar ekalliyetlerin.in ana vatana 
ilhakını istemekle beraber Rütenya:ım 
akıbeti meselesini de halletmiş olu • 
yor .. , 

Havas Ajansına göre ise, bir dörtler 
konf eransınm yani İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Alma:ıya har iciye nazırla. -
~""d·-- Yn;i~lr]r_t),t) bir- ı,.-"'..,.._ç,,,,...,.__..,.._ +""""""' 

!anması ihtimali dün ciddiyetle derpiş 
edilmekte idi. Fakat bu proje ~imdi 
terkedilmiş değildir. Görünüşe göre, 
Macar ltabinesi dört garp devleti nez
dinde bulu:ıduğu teşebbüslerden sonra 
Çekoslovak: hükfımetiyte doğrudan doğ 
ruya müzakerelere devam etmek tasav 
vunındacltr. 

Kendi zehirli gazleri 
ile kendileri öldüler 

Bundan istifade eden ÇinHler J 1p~olara 
karşı taarruza geçtiler 

Bütün cephelerde Çinliler gelip 
Hong kong, 15 (A.A.) - Japon 

kuvvetleri, Yangçenin ccnubun<la Yui
§ang mmtakasrnda Yangşin' deki Çin 
mevzilerini şimalden ve cenuptnn ilıa
ta. ıebneğ.c teşebbüs etmişler ve büyiik 
miktarda zehirli gaz atmışlardır. Az 
zaman sonra rüzgar ckğiy.niş Vtı gaz. 

ları aksi istikamete sürüklemiştir. Bir 
çok J apon askeri ga:t.larrn tesirile öl. 
mü~tür. Çin l<uvvctleri bu fırsattan is
tifade ederek bir mukabil taarruz :1ap
mışlar ve Japonlan §arka doğru püs
kiirtmü,lerdir. 

BOTUN CEPHELERDE 
JAPONLAR MAGLUP 

H ong-kong, 15 (A.A.) _ Ce:>h.cden 
gelen haberlere göre, bütün cepheler
de Çinlilerin vaziyeti şimdiy~ l;adar 
görülmemi, derecede kuvvetlidir. Ja
ponlar her tarafta hq!zİmete uğr"aır.ak-

J ta ve :uyiat v.ennektedirler. Cepheler. 
d eki J apo;n kumandanları Nan.kinde 

bulunan başkumandandan kendilerine 
acilen takvi~ kıtaatı gönderilmesini, ak 
si takdirde h er tarafta Çin kuvvetleri
nin tehdidine manız ka.lacakJanm lbil
dirmişlerdil'. 

Askeri m:ı!Cım.-ıta göre J<:.pon gami. 
zonu ~vcudu sekiz fırkayı geçmedi
ği iç:n Japonlar büyük takviye !ataları 
gön.:lcrerniyeceklerdir. Tokyo kab:nesi 
ikinci umumi seferberliği yaparsa 400 
ilii 500 bin ki§İclen fazla bir kuvvet el
de edemiyecektir. 

Ho:ngkong, 15 (A.A. ) - H ingyang
da Japon kuvvetlerinin tam bir mağlu. 
biyete uğrama:;ı üzerine Çin kuvvetle. 
ri Japonları şarka doğru takip ederek 
şimdiden Honan'ın cenubu şarkisin.de
ki Huang~:.ıan'a vasıl olmu~lardır. 

ltalya ile ticaret anlaşması 
imzalandı 

Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye ile 
İtalya arasında iki memleket mifo::ıde
li&tmın tanzimi mal.-sadile, bir zaman
danberi cereyan etmekte olan müzake
reler hitama ererek bugün bir "tica.. 
ret" ve bir de ''tediye,, an1a!}lllası, bun_ 
Jara mütef erri müzeyyelat ile birlikte, 
merasimi mahsuaa ile imza edilmiş, bu 
münasebetle Tilr1.iyc heyeti murahha.:-

sası reisi Numan Menemencioğlu ve 
İtalya heyeti nıurahhasaıı reisi İtalya 
büyük elçisi ekselans Otavio d e Peppo 
tarafından Türkiye İtalya münasebatı
na ait samimi ve dostane nutuklar irat 
edilmi~tir. 

Mukaveleler 30 haziran 1940 taıi. 
hine kaıh· men kalmak üzere 1 ikin. 
eiteşrin 1938 tarihinde tatbik mcvkiine 
..ı:drecektir. 

~ÜZAKERELER TEKRAR 
BAŞLIYACAK 

Londra, 15 (A.A.) -lyi haber alan 
mahfiller, Macar ve Çekoslovakya 
hilkfımetlcri arasında inkıtaa uğra

mış olan muzu.kerelerin yeniden baş
layacağını söylemektedir. 

ÇEKOSLOV AK YANIN YEK! ŞEKLİ 

Pn:q;, 15 (A.A.) - Slovenski Klas 
gazetesinın verdiği malCtmata göre, 
Çekoslovah:yanın yeni anayasası, kıs

men 1867 de A\-usturya ile Macaris
tan arasında meriyct nıcvkiine so
kulan anayasaya benzeyecektir. Ye
ni federal de•;let, üç memleketten, 
bohemya - 'Moravya, Slovakya ve 
Karpatlaraltı Rusyasından terekküp 
edecektir. Her üç mcmleektin a)TI 

birer parlAmentosu ve birer hUkü
meti olacaktır. Üç htikümet, bir na
zırlar meclisi kuracak ve bu meclis, 
hariciye nazın, harbiye nazırı ve ma
liye nazın ile federal hükumeti teş· 
kil eyleyecektir. Federal parlAmeo
t o, üç memleket heyetlerinden mürek j 
kep olacaktır . F ederal parlA.mento, 
senede bir ve:ra lki kere topla nacak
tır. Federal devlet reisliği ile fe
deral hükumet reisliğinin bir şahıs U
zerinde içtima ettirilmesi de düşü

nülmektedir. 

lNGlLTERE PARA VERİYOR 

Londra, 15 (A.A.) - Resmt mem
balard an bild1rlldiğlne göre.!. hükfl
roet. l n gilter e bankasına, Çekoslo
vakyan m emrine, vadedilen istikra
za m a hsuben şimdiden on mil:ron ln
giliz li rası vermesini bildirmiştir. 

'UTlQ.D.T tı.ıt <:!UlY~ATE CIKMIYOR 

Roma, lg (A.A.} - Stefani aja.n
smın bildirdiğine göre, B. Musolini, 
tama.miyle aydınlanmamış olan en
ternasyonal vaziyet dolayısiyle bu
günlerde Torinoya yapacağı seyahati 
kft.nunueaniden eonraya bırakmıştır. 

St1DET MINT AKASINDA 

:Serlln, 15 (A.A.) - Yarı resmt bir 
membadan aşağıdaki tebliğ verilmiş

tir: 
.MUnih anlaşmasını tasfiyeye me

mur enternasyonal komisyonun faa
liyeti ile alAkadar olan diplomatik 
mahfiller, Alman taleplerinin tam 
surette etnografik esaslar dahilinde 

Dün Va.ll ve Beledi.re RelsJ Muhit-
tin Ustlindağ, vlrn.yet orman başmil- Müdür 
hcndısiuı rlavct ederek, refakatinde 

bu hafta lngitterey.e 
gidiyor heyeti fenniye mlidi.irü Hüsnü, imar 

şubesi mlidürü Ziya, yollar mlldürU 

Galip olduğu halde yeni yapılmakta 
olan Ankara caddesini teıCtiş ve Di
vanyol u mebdeinden Sirkctiye ka
dar, yolun iki tarafındaki ağaçları 

tetkik etmiştir. 

Moznyık parke döşenecek olan An
kara caddesinin iki yanının ağaçlı 

olması buglinkil şehircilik prensip
lerinin drşında kalmaktadır. Modern 
şehirciler otomobil g<'~en şehir yol~ 

larmın iki yanında. artık ağaç bırak
mıyorlar. Gerek vilP.yct orman baş
mlihentlisliğf, gerek belediye fen be
yeli Ankara caddesindeki ağaçların 

kesilmesini zaruri görmüş. Muhittin 
Üstündağ yüksek kaliteli ağaçların 
kesilmesine taraftar olmamış, ancak 
cinsleri kötU olanlarla evleri fazla 
gölgcliyerek odaları ışıksız ve güneş

siz lııra ırnn ve sıhhat bakımından 
zararlı olan ağaçların kesilmesine 
karar veril m işt lr. 

Bu hafta içinde gerek ka11te, ge
rek sıhhat bakımından değcnıiz ve 
zararlı ~örülUp tesbit edilen ağaçla
rın kcsilmosine başlanacaktır. 

o 

Dahlllye ve Nafıa 
ve k 111 e r i şe h rl mi zd e 

Dün sabahki ekspresle Dahiliye Ve
k.ili B. Şükrü Kaya Ankaradan şehri.. 
mize gelmiştir. 

Gündüz trenile de Nafia Vekili B. 
Ali Çetinkaya gelmiştir. 

Sayın Vekiller istasyonda vali ve be. 
lcdiye reisi B. Muhittin Üstün.dağ, cm. 
niyet direktörü B. Salih Kıh~, Parti 
Yt:' Uç,çu.1..1"°' '\..l~cu.u. """ u•&-· --w4 ~~ 

rafından karşılanmıştır. 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya CUtn
huriyet Bayramı için şehrimizde yapıl. 
makta olan büyük hazırlıklarla alaka
dar olmuştur. 

Ankara, ı 5 (Telefonla) - İf Ban-o 
kasının Londrada açacağı ıube jç1n L 
zım gelen muameleler tamamlanmıftlr.. 
Şube müdürlüğüne tayin edilen Mu. 
kez Bankası şube müdürlerinden CS. 
bir Selek mesai arkadaşlarile gelecek 
hafta Londraya hareket edecektir. 

D. Cabir Selek ayni zamanda trııgü. 
tere ile yapılan kredi anlaşna.sı mu.. 
cibince kurulan İngiliz - Türk ko. 
mandit şirketinin idare meeliıi reialil\
ne hükumetimiz tarafında.., seçilmittir. 
Bankanın Londra şubesi milli banka
larımızın muhabirliğini de yapacaktır,.. 

MUNHAL MEBUSLUKLAR 
Ankara, ıs (Telefonla) - Münhal 

mebusluklara yeni seçim devresi bek· 
lenmeden derhal Parti tarafın.d.an nam
zet gösterilerek intihabat yapılacağı 
hakkında bazı haberler verilmitti. Sa. 
lahiyettar mahafilden alınan malumata 
göre böyle bir ~ mevzuu bahis de:fil. 
dir. 

ZtRAAT BANKASINDA 
Ankara, 15 (Telefonla) - Zira.at 

Bankasında müfettiJ muavinliği isUı 

açılan imtihan neticeleruni~ ve imtiha
na giren 21 gençten 1 O u ka.zanrrıqtn"4 
İkisi de daire şefliği nam?edi tar,Ji ~ 
dilmiştir. 

ANKARA L!K MAÇLARI 
Ankara, 15 (Telefonla) - Ankara 

lik maçlarına devam edilmi1 ve 161. 
frzgücü ile Ankara.gücü bugünkü m119-
larında 1-1 berabere kalmı~trr. 

B. talmnlan arasındaki maçta İID 
Galatasaray Demirsporu 4--0 yerunfl, 
Harbiye - Güneş maçı 2-2 bera~ 
likle neticelenmiştir. r 

Blslk let rekoru 
kırıldı 

Bo do~ l.5 !A..A-l - .J?rJtnm~ hi-AıW ~ 
letç1Ieri Michird ve Chaillot depadı " 
500 metre dünya sürat rekorunu 34 
saniye 4-5 ile kmnrşlardır. Bundan ,._ 
vclki rekor Danimarkalı Falk Henseııl 
ile Fransız Gerardin'in idi 'Te 35 uru,. 
lHrti. 

St\ K ı\ R \ p A SİNEM ASI 
Haftan ın en güzel ve en zengin prog ra mı 

MARTHA EGGERTH RONALD COLMAN 
Paul Hörbiger 

SARI Z AMBAK 
Filminde ... 

Aşk~ m üzik •• ~üul şarlu lar 

Madeleine Caroll 
Zenda M ahkamları 

lbtir~I!· · · Ser~üzeşt •.• 
\,1ıır,-.;: ~ C\•ı... "'t., . ._ .. ·., ·"' 1 - •• • ' • ~ : • 1 ' • •• • • 

k~d~mı ~mamiyle kabul etmek~- ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~:k:~~~~:~~~:~;a~~~~~~m:!~1:~:,~Bu hafta SARA v 8 i ftlMD~lft~ft 
dUstr•.m.erk~zl olan Mehriç - Ostraun, ~~ au seneni o en bUyU k ve en güzel filmi 
ahalisının yüzde kırkının Alman oı.111 R A s p u T • N 
masına ve bu nisbetin 191 8 de çok E;i J 
daha fazla bu l unmasma rağmen, Al- ~ 
manyaya. ilhakını reddetmiştir. Hat - ~ şaheseri, görülmemi~ bi · muvaffakryetlc devam ed.iy~r. 
tA endUstriyel m ab filler , Alman ma- ~ Baş rollerde: 

karolarının nazan dikkatini bu mın- =s HARR y BAUR - MARCELLE CHANTAL 
takanın bilhassa mühim olan zengin- = · R 
uğı uzerıne cektık1eri zaman. kendt- = ve PIERRE lCHARD WILLM 
}erine Almanyanm Alman milletinin := İLAVETEN: Foks Jm-nal - Son dü.nyah::vadisleri. · 
menfaatlerini gözettiği, fakat kömUr ı;; , , Bug~n saat ı ~e 2,3? da tenzilatlı fiatlarla HALK MATINE LERt 

ticareti yap m ad ığı ce va b T veri 1 m iştir. mınıııınımıırum mıınınmJ11rırı~ıırnııımmım111ı11mıırıııııınnııll'ıııııııııı:ımııınııı~ıımmmmmııııüm~m~ıııımm1ınıımOO!ilm• 

•••m•llBE1u•se•n•e•V•,.,•:11•ed•i•k•,t•e::11:•:-•ıl•anl2'lWWbeynelmilel lilm m;uabaku,na Fransa namma gö::nı...ı. biriaolide l 
V enedik §ehri altın kupasını kazanan film : " ' 

GÜNAHKAR KIZLA R ' 
MELEK • 

s1nemasının Büyük bir muvaffakiyeti olacaktır. 1 
~·~m~mııına~ıı11~mı~mooımımm~mm~ıııııııımnımımmımıınıımırnmnırnııı~ruıınıı~ıı111mıııınıooııım~mınm~nııooıwıııııım~ıı~111mını~mıı~m~ıı111111111 

i' Bugün iPEK ve MELEK Sinemalarında 
1 
il 
fi KONTES VALEVSKA 

Baı rollerde: 

GRETA GARBO - CHARLES BOYER 
Bugün saat 12,30 ve 2,30 da ç ok ucuz fiatlal'1a Halk ve Talebe matineleri. 



Affedilmiyen 
hatalar 

Yazao: Niyazı Ahmet 
DllnkU gazetelerin birine bir tefri

karun Yanlı§lan i~in düzeltme konanı .. 
tu. Bakın neler yanlıı çıkmıt. 

Otuz, dokuz olmuı, yaratanm, pa. 
rav:"1anın olnıu1, top gUllesinden 
kelunesi toptan, vavcylA davilla 1 

Ne kada biribirine benzemiyen fey· 
ler değil mi? Yaratanın ile paravanı
n~n, toptan ile toptan güllesinden hiç 
bir alakası yok. 

Bu gibi yanlışlar gazetelerde, kitap
larda, mecmual:ırda sık sık olur. Fa. 
kat bazılarının çok pahalıya mal nldu· 
ğu görülür. 

Merhum Abdullah Cevdet bir ınıs

raında vatanın öksilz:Uyürn diye yaz. 

tnı~. fakat "Vatanın 01cUzüyUm
0 

diye 

çıknuıtı. Fırsatı kaçınnıyan rakip:eri 

derhal saldırmışlardı. Muharrir ve mu. 

aı.Iim İsmet Ulukut Selanikte çı1ıtan 
Çocuk Bahçesi mecmuasında A. ismet 

imzasile yazdıgı bir yazının hilafet pe· 

nahi kelimesi hilaf penahi §eklinde çrk· 

mış ve mecmua kapatılmıştı. 

Gene bir gazetede bir öküz ya11sı 

ile vezirden bahseden b:r yazı biribiri 

ne karışmıştı. Vezir yerine öki.1% ve Ö· 

küz yerine vezir deniyordu. 

Bu misaller pek çoktur. 

Yapıldıktan sonra dönülmesi, tashi· 
bi, af dilemek. hiç kar etmez. ' Belki 
her hata affedilir, fakat istemiyerck ya. 
pılan tashih hataları bir türlü affedile. 
miyor. 

Tiftik Ve Yapağı Kurau 
Tiftik ve yapağı kontrolöril yetit

tirmek için Bursa Merinos fabrikasında 
açılmasına karar verilen kura dünden 

itibaren faaliyete geçmiştir. 2 ay de. 
vam edecek olan kursa, İstanbul iten. 

trol dairesinden iki kontrolör, diğer 

kontrol da:rclerinden birer ikişer kon. 

trolör kursa iştirak etme'k ü.z:cre evvel. 
ki gün Bursaya hnreket edilmiştir. 

Kursta kontrolörler 2 ay bilfiil birer 
aınelc gibi tiftik ve yapağı harmanla· 
nnda çalışacaklar, tiftik ve yapağılarm 
biltiln evsafını kalitelerini inceden ince
ye tetkik ederek esaslı bir şekilde öğ. 
reneccklerdir. Bundan sonra .. icap e. 
derse 1stanbulda 15 gün ka.dar tatblkat 
yapılacaktır. 

l!!fiEZ z:=>C 
Bir adam, siz.in makinenizin filmi 

üstüne metresile, meslektaşlar ile, ço

cuklarile hayali bır konu;:nanın izle. 
rini bırakabilir. Bu izleri, orada adı ge· 
çcnlerle yapılmış hakiki bir mUkale. 
me saymak bir facia olur. Çünku bu 
mükalemede karşı taraf yoktu. Eğer 
mevcut olsalardı, karşılık verecekler, 
münakaşa edecekler, ve hu münakn,a
Jar, dilşünce sahibinin fildrlerini laş. 
ka yollara saptıracaklardı ve netic'!yi 
büsbütün degiştireceklerdi. 

Yine ttkrar ediyorum. ''Dümulen,, 
lletlııiz tehlikeli birşcydir. Çünkü in
sanlara hakiki olmayan, daha doğrusu 
uçucu hlilyal:.udan ibaret olan ve asla 
hakikate isali akıllardan gcç~yen 
şeyleri sahiymiş gibi göıteriyor •. Hal. 
buki bütün bunlar palavradan ıbaret 

11eylerdir. 
Ona: 

- Azizim, dedim; eğer sizin tezi. 
"z: kabul edilirse içtimai hayatın her 

aafl\ası imkansız bir hale gelir ... Çü~
kü, bizim elimizde fikir, meram denı. 
len şeyleri anlamak için sözden naşka 
h. b" t oktur Farzediniz, ki 
ıç ır vcı. ı a y • b 

1 
b . k d. · • fı"kı"rlerimi ka u en, -sıze en ı sıyası .. 
ettirm"k istiyorum ... Bunu yapmak ıç.ın 
elimde nutuktan başka ne var? Meııc. 
le haklki hayatın içinde de böyle de· 
~·1 '? s· c bir programın hududu-&• nu .• ız: .• 
11u verebilirim; fakat bunu sızın önil. 

nüzc1e icra edemem. 

•• U niver ·te dün 
merasir11ıe açıldı 
Rektör senelik nutkunu söyledi; 
OnJyer:alte ;yeni den yılı faaU7etl

ne başladı. Bu mUnuebctle dnn Unl
Ter:lltede saat onda merp.slm yapıldı 

.,., bUtUn Unlverslte profesörleriyle 
doçentleri ve talebeler hnzır bulun-

du. 
ET't'elA hep bir ağızdan söylenen 

tatlklll marşından sonra kUrsUye U
nlverstte rektörll Bay Cemil Bilse? 

gelerek bir söylev verdi; ezcUmle 
ounları anlattı: 

"Yok edilmiş bir memleketten, bil-

tfln dünyaya hürmet ve itibar telkin 
eden bugünkü şerefli Türkiyeyi gü
BCPJ dehaslylc çıkaran l'C her Tiirkün 
yüreğinde bugün de, yarın dn cbe<U
yetc kadar m.Jnnct, sc,·gi , ·o snygı ile 
7cr tutan Atatürk, Öl iinc;:le dnlmn 

söyIJrcce{.riz, Umc en U tün yer nr· 
mlş, t-arayını ,.o el·inl ilim çahşma
Janrun ve toplanmalarınnı yeri yap

mış ve memleketinin şerefini 3 ük
ıotltme uğrunda bu çah';'malara ken. 
tfinl herkesten fazla ,·ermiştir. 

rnr yandan Tnrlh Kurumunu ve 

Dil Kurumunu kurarak Türk tarihi· 
nl rn Tiirk dilini memleketin ilmi 
çnhşnm mc,·zuu ) npan llüyiik Atn, 
obıir~·ruıdıuı lhnl bütün sahalarda li<"'r. 

'=' 
rctecek ,.c Hcrlctccek lıir kudretle 
ve Gnrp füıh eı·sitelcri üynrında ol
ntl\!; nzerc ünh·er~JtcmizJ kurdurmuş 
'~ on pro;;ram nutkun<ln: "Unhersl
tAl için hukfırnete şu dlrekUft 'crrulş
tfr: 

"loıtacbul ünive~itcslnde haşlan
mış olnn ıslnhat programını dnhn ı·n
diko.1 hlr tarzda tatbik ederek cuın
hurıye!c ddden modem bir iini\'ersi· 
to kazandırmak JAzmıdır." 

Rektör, AtatUrk'Un ulaşılacak hc
detıerl göqteren prog rnm nutkunu 
Celdl Bayar hüklımetinln tahakkuk 
etCrme.!e p14nla nasıl calıştıtıoı ve 
sayın Hnp·ekllln Unlvcrslteye geJdl
flnl ve Tıp Gecesine de iştirak ede
rek bUtün Unlversltellleri ~ok se,·lıı
dlrdl~lnl anlattıktan sonra, Unh er
si tenin be~ yıl içinde yaptığı işlerden 
bahset.niş ,.o bunların temin edilmc
sı yoluı.dn her yardımı ~ npaıı KUl
tUr Bakanlığına, sayın Arıknıı'a 'e 
cumhuriyet hllkômetlnc Unhcrslte
nln minnet ve teşekkürlerini arzct
mlştir. 

Unlversltenln esaslı cksıkliklcrinc 
de bu mUnascbetle temas eden rek
tör, bu noksanları dört katogorlcle 
toplamıştır: 

1 - Bina ve tesisat ckslkllğ'i, 
2 - Eleman eksikliği. 
3 - Elemanları koruma eksikliği, 

4 - Talebe yerleri eksikliği. 
Rektöre göre, bu eksiklikler ta

mamlanmadıkça, Unlversitenln ku
ruluşu tamamlanmış sayılamaz. Fa
kat ~ahşan vo muvaffak olan bir 
mUeF.seseden hlc bir şey eslrgenml
yereğl cihetle bUtUn ekslkllklerlml
zln tamamlanacağı zamanı gUvenle 
bckllyeceğlmizi tebarnz ettirmiştir. 

Rektör, geçen yılın verimini muh
telif bo.kımlardan tetkik etmiştir. 

Geçen ders yılı içinde üniversitede 
3UVi7 ders yapılmıştır. Rektör, bu
nu memleketin bilgisine hUrmetle 
arzetnılştlr. Kliniklerde de 77 .3 76 
poliklinik ;} apılmış, 18.239 hasta te
davi edilmiş, 7. 738 ameliyat yapıl
mıştır. 

Bu yıl Universlteden 581 kişi me
zun olmuştur. Bunların 257 sl Tıp
tan, l 62 si Hukuktan, 64 U Fenden, 
37 si Edebiyattan, 26 sı Dlştababe
tinden, 35 ı Eczacı mektcblndendlr. 

Tıp FnkUltcsl kuruluşundanberi 
ilk defa bu kadar mezun veriyor. Ge
lecek yıl bu rakamı da geçeceğiz. 

Diz bUtUn bu mezunların yalnız 

kemiytclyle değil, key!lyettyle de 
öğUnUyoruz. 

Sayın Sağlık Bakanı en iyi tıp me
zunlarından 8 yurtlunun her yıl Unl
verslte ıa.boratuvarlarına bırakılma
sını, Genel J{urmay Başkanı Sayın 
Mareşal da askeri tıbbiyede her yıl 
beş talebenin üniversite tein yetlştl
rBmeslnl ve bunlar yetişinceye kadar 
her yıl ordudan dört yüzbaşıyı ver
mcği kabul suretiyle Unl'\"erslteye bO
yUk yardımda bulunmuşlardır. 

Sayın KllltUr Bakanı da. ) Uksek 

- Dün bana sntın lır.run lçin ısrar 

ettiğiniz ate§ M)ndurmc ru::tİnİ gabn 

almağa karar verdim; ancak, en geç 5 
dakikaya kadar C\'imc gctirmeııeniz, 
almaktan vazgeçerim, ha!? .... 

ilk ders verildi 
muallimden altı kJşlnln Unlversltcde 
kalmasına. mtlsaade etmişlerdir. 

Kendilerine Unlversltenln minnet 
ve teşekiırlerlnl arzederfz .. 

TEH.1'"1 EDENLER 
Bu yıl imtihanlara girenlerin snyı

sı 4166, kazananların sayısı 3284 
dUr. Duna göre terfi nlsbetl Tıpta: 
yUzde 95,7; Hukukta: 64; Fende 
70.Sı Edebiyatta 86.8; tktısatta: 
61.4; Dlştababetlnde: 94.•; Eczacı
da: yüzde 86.1 dlr. 

Nlsbetler geçen yıldan iyidir. Bu
nun sebebi bu yıl talebemizin umu
miyetle daha iyi çalışmış olmasıdır. 

Herkes öğrenmiştir k1, Unlversl
tede mu'\"af!ak olabilmek için calış
matlan başka çare yoktur. 

FAKIR TALEBEYE YARDIM 

Kayıtlı talebemiz 4916 dır. Gecen 
yıl bunun 3882 si tıeretslz, 1032 si 
ücretli okumuştur. HUkQmctlmiz 
fakrlihal mazbatası usuliyle yüksek 
tnhsUl de talebemizin hemen para
sız yapabilmelerini kabul etmiş de
mektir. llUkümetln beslediği Unlver· 
sltelllerln sayısı da 1600 dUr. 

Talebelerden çok fnklr olanlara 
nakdi yardım usuıu kabul edilmiştir. 
Talebeye yardım talimatı mucibince 
tnlebeye borç vermek için blr mUra,.. 
caat yapıyoruz. lş ye Ziraat Banka
ları kendilerinden istediğim beşer 
bursu derhal verdiler. Du iki mmt 
bankamıza huzurunuzda tcşekkUı 
ederim. 

KADRO 1Şl 

Unlverslte kadrosunda bu yıl bazı 
değişiklikler olmuştur. Felsefe pro
fesörü Rclchanbach, hayatı kimya 
profesörU Llepschltz, ve Ensaçta ça
lışan Lövcnthal, Amerlknya gitmek 
Uzoro Un\-ver5iteden nyrı1dı1ar. Y~ 
nl olarak aramıza 4 profesör katıl
dı. 

Profesör Röpke'nin :yerine Dob
retsbergcr, Dcssauer'ln yerine Sgn
Jttzer, Freundllch'ln yerine profcs<Jr 
Rosenberg getirildiler. 

Felsefe kUreUsU için ııro!eeör 

Frank ile, hnyatt kimya için profesör 
Loevi tlo muhaberedeylz. 

Eczncı mektebinde ihdası karar
laşan galcnlk kimya profcsörlUğUne 
de 1'"'ransndan bir profesör getirmek 
üzereyiz. 

F. K. B. kimya pro!esörlUğll lçln 
de muvakkaten prof. Gtss getirilmiş
tir. Bunların ccnebt profesörler kad
rosu kapanmıştır. Dundan böyle ye
ni ııroresörler gelmtyecektir. 

Dfrçok kaplıcaları olan mcmlcke-

• l)üşij.~çelehil:;::'.@kuqlıiı ·Makine 
' .,. '\. - • • ._,..-' .::: . } ~-· -..' ı ~\ •·:,.•j '.·_:~ ~ • ~:-~ ~ '' •. •. ' • I • ' ' .• ,· '" ' • 

Yazan: Andr(~ Moruvu 
- Pdd Dümulen, programların if. 

lası sebeplerinin de tam manasile bunun 
içinde clduğunu görmüyor mucun? Her
kes bir düşünce filmi doldura
bildiği gibi, yine herkes bir program 
da haı:rrlıyal:ilir ... Fakat büyük devlet 
adamının, parlak program sözlerile hiç 
bir alakası yoktur... Devlet adamları, 
size söyledikleri nutuklar, laflar için 
değil, tatıdıkları seciye için kendisi· 
ni seçmenizi isterler... Bunlar, delil
lerini, fiil halinde ortaya korlar. Da. 
vayı lafta bırakmazlar .. Tıpkı bunun 
gibi, aşkta ve dostluklar.da da insanla. 
nn, sözlerine göre değil, yaradıbgları· 
na, seciye ve huylarına göre hüküm
ler verirsiniz... Çiln'kü m:ızi olan hal 
ve hareketleri, istikbalin de aynası. 
dır. Bunlar öyle şeylerdir, ki bir dU. 
§Ünce filminde hiç bir izine rastlıya· 
mayız. 

- Bu filmlerin ortaya koydukları 
bazı ıeyler de vardır. Ben, keı:.ii tec
rUbclcri~ dayanarak, bunu söyliycbi
lirim. 

Dedim. 

- Evet, makine, b<lzı şeyleri orta.. 
ya kor ... in an varlıgının tamamlayıcı 
taraflarını, sanatkar, haylaz, yanlarını 
öğretir .. Bunlar, gerçekten çok değer. 
1i teşhis vasıtalarıdır. Fakat onları ol· 
du1dnrı gibi görmek ve l:abul etmek 
sırrına ermek kabil clsaydı ... Ne ya· 
zık, ki bu hakimane göriişten mahru
muz ... Makinenin büvük tehlikesi §U, 

ki, biz mmdc rastladığımız her şeyi 
"mütemmim" §eyler gibi değil, hakiki 
va1:ıalar gibi miitalea ederiz. 

Hele, m k'nede filmi alınan adam, 
bu filmlerle kendini anlamağa çalışırsa, 
tehlike, bir kat daha büyür. Çünkü o 
vakit bu biç:ıre hakiki varlığından sry. 
nlarak psikograftaki rüyasını oynıyan 
bir aktör haline girer. Sözün doğ'rusu
m is .. ersen, buna düpedüz delilik der
ler, azizim. 

- Sevgili mcslekdaşım, mübalağaya 
sapıyorsunuz. 

- Öyle olduğunu kabul etsem de ne. 
tice değişmez .. Tutunuz ki, istisnai bir 
vakadan bahsediyorum... Fakat mu. 
hakkak bir tehlikeyi de size gösteriyo· 

Çeviren: H. S. (1. 
rum. Dikkat ediniz. Ne yazık, ki cun
dan sonra anlatacağun vakalar, benim 
en keskin zekfilı meslekda§rmın korku. 
larında pek haklı olduğunu göcterdi. 

ON DOKUZUNCU BöLUM 
HANRtYET LöMANtYE 

Artrk bu hikayenin en acı yerine ge. 
liyorum, O acı yer, ki bir daha psikoğ· 
rafa elimi sürmeğe beni tövbe ettirdi. 
Bu maceranın kahramanı, karmun ab
lası Henriette'tir. Şimdiye kadar on
dan, ancak kocası "Jerom Lcmonnier" 

nin kaynanamla kaynatam üstünde oy
nadığı uğunuz roller dolayısilc b:ıhset. 

miştim. Halbuki bu Hcnriette, evlen
diğim gündenbcri benim üstUmöe bü
yük bir tesir yapmıJ, ona §Cfkat ve 
muhabbetle bağlanmı§tım. Bu §efkat 
ve muhabbetin daima pek temiz ve yilk· 
sek bir duygu olarak kaldığını tabii 
söylememe lüzum yoıtur. ''Koven La. 
kö" ailesinin Uç kızından en gil%eli o 
idi. Onu hiç bir za.m.:ın sevemiyen Su. 
zan, bazı samimi dakikalarında, bu sev· 
gisizliğin kıskançlıktan ileri ccld.iği-

Rus Prensi 
Rusya Çarlı:k ailesinden ve tahta .,.. 

rasct hakla kendisinde olan büyüle DUk 
Siril Fransada, tedavide bulunduğu 
Nöyi Amerikan hastanesinde olmuş. 
tür. 

1876 da doitmı1 olan büyük DUk Si. 
ril Çar il 11ıci Alcksıındnn torunudur. 
Sako Kobun Cota prensesi ile c'< len
miı olan !büyük Dükün bu i divacma 
Çar I 1 nei Nikola razı olmamı§, bunun 
Üzerine Siril Rusyayı tcrked<ırdc Frnn· 
aaya gibniıtir. 

1910 da büyük Duk, Çar jlc lb:ın~. 
rak tekrar Rusynyn dönmüı, Umumi 
Harbe amiral olarak iştirak cbnİ~ ve 
1917 de Çarlrk muhafaza .bahri)ıe cl:ı.. 
ymm kumandanı olarak çalışnuşbr. 

lhtiliıl çıkınca Holnndnyn iltica eden 
büyük Duk ondan sonra Koburg'da, 
Münihtc, Kan'da ve Nis'te ytı§anu§br. 
Damar urtliği haıtalığmdan muztı:rip 
olan büyük Dük, bir iki hnf ta evci Pa· 
ris civnnndn Nöyi'deki Amerikan h S· 

tanesine ynbnlmıttı. Bueün 62 ,aşın. 
da olduğu ihalde ölmü§tür. 

Fransız el~iliklerlnde 
değişik ilkler 

Paris, (Hususi) - Fransız Hariciye 
Vekaletinde mühim değişıldikler yapıl 
mış ve bu arada Bedin sefiri Fransua 
Ponsc Roma sefirliğine tayin edilmiş. 
tir. Berlin sefirligine de Moskova se
firi Kulondr, yerine de Barselona se
firi Erik Labon getirilmiştir. 

Fransanın yeni Ankara sefirliğin de 
Massigli tayin olunmuştur. 

tlmlzde klimatoloji tedrisatının ek
sikliğini kapamak için Tıp Fakulte
sl tarafından böyle blr elersin ihdası 
ve pro!es6r1Uğllno de Dr. Nlhnt Re
şadın getiri me i t klif edllml ve key 
fiyet KUltilr Bakanlığına yazılmış

tır. 

Profesör, nutkunu, eski ve yeni tn
lcbclerlne başarılnr dileyerek bitir
miştir. 

Rekför Cemil Dllscld 
vcrsltcnin en kıdemli 
biri, ve gene en yeni talcb den Bur
sa lisesinden bir taleb birer öylev 
vermişlerdir. 

Söylevlerden sonra lktısat faktll
tesl profesörlerinden Nöymark llk a
çılış dersini Yermiştir. Pro!esörlln 
ders mevzuu "lktısnt siya etinin ye
ni inkişafları" dır. 

Diğer tnrnftan hukuk 'o ikt sat 
fakUltelcrl birinci sn narı Unh crsi
te kontcrnns salonund y rınd n iti· 
bnren ders görmc""c bn Iıy. caklardır. 
llk ders fizik dersidir. D rsc sant 10 
da girilecektir. 

Bu Yaziyet yalnız pnzartcsl, salı, 
tnrşamba ~e pcrŞcml>e günlerine mnh 
sustur. Diğer gUnler ders saati gene 
dokuzda başlı~ ncaktır. 

ni ve aralarındaki uzla amamarun hep 
bu kıskançlık kanalından sızdığını b:ı. 

na çok kere itiraf etm" ti. 
"Hcnrictte'' i Al .. h yüz ve vucut 

güz:eliğinden başka, parlak bir ze t5. ve 
insanı alev gibi sara:ı dokun 1ı bir 
sesle de süslemişti. Yeni yeti ye baş. 
ladığı Genç kızlık ça·ında bum iyet
lcrini gören ana ı b ı, un zcli· 
vaçl:ırm en parlağını } apaca ma inan.. 
mışlardı. 

Bütün bunlara raw'Tllen Hen 'ette, 
yirmi beş yaşına vardı·ı hrude hc.nuz 
evlenememi ti. "Ruen,. in ıl ri gelen 
burju alanndan, mühim tiıccarlarınd n, 
ehemmiyetli iş adamlarından, doktor. 
lanndan bir çokları onu i temi 1erdi. 
Hiç birini beğenmemiş ve topuna bir
den: 

- içimi sıkıyorsunuz 1 
Cevabını vermişti. 

Aile arasına kanşt.tktan sonra e>

nunla aramızda geçen bazı konusma. 
lardan anhyor.dum ki, kendi i o ka
dar çok sevılip tnkdir edılcn bu k m
da utangaç ve mütereddit b"r ruh var
dı. 

işin asıl şaşılacak tnrafı şu, ki bu k -
dar uygun ve parlak cvlerunc teklifle. 
rini reddeden Henriette, yirmi altıncı 
ya;ma bastığı vakit, Jcrom Lemonnier 
gibi değersiz, biçimsiz ruhlu, adi, hat
ta alsak yaradılı~lı bi:- ad ma: 

(Arkası 'nr) 
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ilkinde atlatılan, 2 ncisind: 

kovulan Grcta Gustafsson, ken 
disini tavsiye eden rejisör Peç
lerin ıararile, ancak 3 üne;; de. 
fasında rejisör Mavrits Ştil. 

ler tarafından kabul olunuyor. 
Mavrits Ştiller, soyunmasını 

söylediği, mantosunu çıkarttı
rıp karşısında yürütüğü 18 ya 
ş.mdaki kızı gözden geçiriyor. 
Rejisörün gözü tam manasile 
bir objektifti; yok, tam ~lmak
tan dama ziyadesi,.. karşısın. 

dakini - merhum şair Ahmet 
Haşimin tabirile - ahmak bir 
göz gibi alelade görmekle kal
mıyor, ona içten bakışla da 
nilfuz ediyordu o; dimağından 
bakışla da! Ve ayni zamanda 
kalpten bakışla da mı yoksa? 
Belki? •• Ştiller, sonra - yeter; 
giyinebilirsiniz! - diycr .... 

18 yaşındaki kız, kenarda 
mantosuna el uzatırken, meş -
hur rejisörün s öz söylemeğe <le 
vam. etmesini bekliyerck. dikkat 
kesilmişti, heyccam:ıı zapta uğ 
raşmalrta ve dikkat kesilmiş 

bulmmıakta ! 
Neden havaya yeniden ağır

lık butı:ran sükfttu, Morit.s Stil 
Jerfn. Iakrrdm dağıtmıyordu? 

- Yeter, giyinebilirsiniz! 
Gretanm kulaklarında, onun 

böyle demesi.:ıin aksi yerettikc;e 

~ 
• • 1 • • • • 1 

Diyeeeği, bundan ibaret mi! 
Eğer bundan ibaretse, reji

sörün gözü tutmamıştı, beyenil
memiş demekti! 

Mantosunu giyen kız, arkası. 
na dönmeğe, rejisörle yüz yüze 
gelnıeğe cesaretsizdi. Yavaş 

yavaş giymekle mey.;uldü. o 
safhayı ge'çiriyordu. 

Derken döndü ve birden ce
saretle:ıdi, demindcnberi ezici 
sü.kiı.nu sükutiyetle besliyen a

damla yüzyüze geldi. Bütün ce
saretile, gözlerini ona dikti. 

Ve MO\.Tits Stiller, kayıtsız 

bir tavırla, şöyle dedi; 
- Hava bugün yine kapalı! 
Adeta sembolik bir ifade ile, 

Gretaya ümit yok demek mi 
bu? 

O günün genç ve ehemmiyet 
Biz yıldızı, bu lakırdıyı tahlil c
demiyecek haldeydi o sırada! 

Zaten rejisör de sözü uzat • 
mağa niyetli görü:ımüyordu. 

Sert üadesile, ziyareti bitir
di; 

- Adresinizi bırakınız bana! 
Diyerek, yarubaşındaki kuz

guni köpe~e eğildi, köpeğin ku
laklarını parmakları arasında 

sıktı, mıncıkladı, köpek havla
dı, hırladı! 

O gün için artık yapacak bir 
şey kalmamıştı! 

- Adresinizi bırakr=ıız bana! 

İhtimal yine atlatılıyordu, bu 
nunla bera1:>cr, belki de ... 

Açıktan açığa reddedilmek, 
müraca!l.t eden hesabına ne de 
olsa bir kazanç! 

Bir ümit! 

llu kadarcıkla rejisörün ya
nından ayrılan Greta, sabırsız

lıkla haber beklerken, Ştiller, bu 
kızı hatırlıyor muydlt, acaba?!. 

Mavrits Ştiller gibi bir adam .. 
Na!5d bir adamdı o?. Yukarı. 

danberi bu noktadan da az, çok 

Hayatı Roman Olan Kadın: 
- .-. ~ ~-= ,_ ,_, .-. ~ ,_,__ -

Hiddet, şiddet.. 
Rejisörün eza, cefasına 
rağmen, yıldız ugsaL ! ? .. 

ate~ haline getirdiği harareti i.. 
çerisinde eritiyor, hepsini de çe. 
kip çeviriyor, Gösta Berling ale
mine sürüklüyordu. 

Filmde kendilerine ııcl verilen 
lerin hepsi de, onun izinde yürü
yerek, hepsi de ne yapılm?..sm; 

ister ve ne derse, öyle yapıyor
du. Lakin, bütün bunlardan bi. 
ri onun şahsiyetinin tesirile bü
yülenmişti ... bütün bunlardan bi
ri, o daha - yapın l - .deme. 
den ne yapılmasını istiyeceğini 

anlıyordu; hepsi çalışıyor, ancak 
biri muvaffak olmak için rlövü
şürcesine uğr1şıyor, başarı gös. 
tcrmek için didiniyordu. 

Bugün bunlardan biri? .. 
Greta? !.. 
Greta Gustafsson ! 15 yaşmday!:en Stokholmde 

Bergtröm ticarethane inde satıcı Nihayet, lıirli'lcte .... idaresin.cle 
kız olan Crcta Loiza Gustafsson, kendini göstermeği deniyor; Mav 
ayni zamanda mod-ellik te ederdi: rits Ştiller, onun ümidini }Y.,~a 
bu re:ıim, ticarethanenin o zama. 
na ait kataloğundan bir sahife. 
dir; Garbo, 5 şapka örneğini rek· 
lam ~tmek üzere tJOz vermiştir!?. 

çıkarmamıştı; çünkü, onun ken -
di ümidini boşa çıkarıruyacağı ka 
naatini edinmiş. 18 yaşındaki kı 
zı şöyle bir gözden geçirince, bu 
neticeye varmıştı. 

bahsi geçti gerçi, ama kcn.disin- Greta, bu film için kendisini 
den bir parça daha bahsetmenin seçen rejisörün iyice gözüne gir 
sırasıdır. meği gözetiyor, itirazsız kendini 

Mavrits Ştiller, ::.esli filmin en ona veriyordu .. 
maharetli, en hoşa gitmiş, en u- İstidat ve kabiliyet hüviyeti • 
tanmaz, en işini bilir ve en dahi ni,.. bütün san'at varlığını;... o 
rejisörü, diye anlatılıyor. Ken- zaman henüz ham olan ve bu 
disi de, Garbo gibi, İsveçlidir. rejisörün şiddetine zor dayanı
Helsingforsta doğmuştur. İsveç. lır san'at titizliği hararetinde ol. 
çeden başka konuştuğu diller, gunlaşacak san'at varlığını 1 
Fin, Alınan, Rus dilleri .. Filmin, Gretarun, Mavritse inanışı tam 

sadece piyasaya sıkanlmı~ bir dı; her zamankinden daha kap
.zanaat metaı olduğu bir zaman- risli, daha gayrimemnun, daha 
ıa. hnnnn bir sana't ~i olduihına._1!lüsamahasız,_ ft daha alall, 
Ye san'at eseri olarak yapılma- hoyrat v. s. ortalığı kasrp kaTu. 
aı gerek işler başaracağına ina- ran Ştillerin elinde blr oyuncak 
nan, taassup derecesinde hara. olmağa razr,... hiç ses çıkarma.
ret ve gayretle filmi böylece tanıt dan, zerre kadar infiale kapılma
mak, filme itibar kazandırmak i- dan onun keyfine tabi! Ştiller, 

çin ısrarla ileri atılan bir avus 
adamdan biri, diye de anlatılan 
bu adamın, idaresinde oynıyar. 

artistleri inandığı şeye inanma. 
ğa zorladığı, filmi ciddiye alanın 
evvelce bu yol ve sahada çalış. 
ma işini ciddiye alması Iazımgel
diği kaidesine artistleri riayet 
ettirdiği gibi şahsan da son de· 
recede ciddiye aldığı, kendisine 
dair anlatılanlar arasındadu. 

Rejisörlüğünü yaptığı filmde 
oynıyanlan şahsiyetinin tesirile 
izabe eder bir adam olmak üze. 
re tanınan M<ı.vrits Ştiller, bu 
kaprisl~ gayrimemnun, müsama 
hasız, .. ve evvelce de işaret olun 
duğu gibi aksi, hoyrat v. s. a. 
dam, Gösta Berling filminin re
jisörlüğünü yaptığı sırada, oynr
yanlan... oynattıklarını, t:an'at 
ibdaınrn bütün harareti, beyaz 

cehennemi alaylar, ezici ironiler, 
hiddet nöbetleri ile istekler ileri 
sürüyordu; Greta, takati kesil~ 
meyerek artan bir gayret göster 
mekle mukabelede 1 

Bütün enerjisini teksif ede • 
rek, harketlerini tekrarlıyordu; 

ta rejisöre beğendirebilinciye ka
dar! 

Stillerin beğenmesi de, artık 
ses çıkarmaması,.. homurdanıp 

susması ile belli 1 
Bununla beraber, Grctanın da

ima uysallık göstermesi, rcjisö~ 

rü yavaş yavaıı yumuşatıyordu. 

Kendisine karşı başka türlü mu_ 
amele kafatutma falan vızgden, 
bilakis onu daha ziyade tahrik e
den Ştillerin yumuşaması için si
lah, ancak böyle hareketti; Gre. 
tanın yaptığı gibi uysal hareket! 

(Arkası var) 

t Çin - .Taı)()n harhin(lc bombarllımnmlan l>fr mnnzar:L 

Trenferi durdurup aftın çafart 

Yaralı Gangster hastahaneaeı 

22 eyMlde Jlara1ya(!an :A.Tiyo 
na giden bir treni durdurarak 
Belçika. Ka:ıgosundan getiril -
mekte olan 180 kilo alt.mı ça
lan gangsterlerden dolau;u ya
kalanmıştır. Gan.gst.erlerden 
Mihelis polisle çarpıştrken ya -
ralandığı için Marsilyada has
taneye getirilmiştir. Fakat bir 
İtalyan olan bu haydut ağır ya
ralı olduğu halde götürüldüğü 

ha.sta=ı.eden kaçırılmıştır. Hay • 
dudun arkadaşları saat yedide 
elektrik cereyanını kesmişler, 

yarım saat kadar karanlıkta ka 
lan hastaneye pencereden içeri 
girerek ağır yaralı Mihelisi alıp 
götürmüşlerdir. Çalınan altın -
ların yarısı bultt::ımu.5sa da 
yaralı haydudun kimseye gcrün 
mcden nasıl kaçırılabildiği her
kesi hayrette bırakmıştır. 

Dakikada 100 kurşun 
Amcrikadaki silah fabrika -

larında mütehassıslık eden Con 
Haraııt isminde bir mühendis 
dakikada 100 kurşun ata.:ı yeni 
bir silfilı icat etmiştir. Makineli 
tüfeğe benzeyen bu silfılım ilk 

tecrübesi yapılarak muvafık 

görülmüştür. Silıi.hı kullanan _ 
lar bir mitralyöz kullanır gibi _ 

kaçırıldı 

"' 

Snnfirnm:i kotln Jş iz knlnn mnğ'ıızn ~ntTc;: m<'mm·larrrd 
hlr niinınylş ynptıkln.n hal>er 'erilmiş ti. Gelen rcsinılcrd' 
nümayişin l>(iylt-.,.-aphdıi::.'1 anlaşılıyor •• 

dü.,ma.:ıa. kurşun yağdırabile - -.ımnııııııııııı•mllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!LOHMIMJHillliiiAIE .... sılf' 
cektir. 

Am.en1ta askeri makamları 

yeni silMıtan 7500 tane yapıl -
masmı emretmiştir. 

1600 mükaleme yapılan 
bir kablo 

1ki !ngiliz mübmdisi • ni 
bir 'harika addedilecek bir ral>-
ıo inşasına muvaffak olmuştur. 
Bu kablo elektrikçilik telmi -
ğinde yeni bir kapı açacaktır. 
800 mükalemeyi ayını zamanda 
alrp veren, 1600 mükUemeye 
vasıtalık eden kablo modern 
tekniğin. şaheserlerinden biri -
sidir. 

Kadınlan öldüren 
dindar 

Amerikanın Teksas Cumhuri 
yetinde Sen Antonyada ya.şıyan 
çok oamusl~ münr.evi, dindar 
ve 55 yaşlarlD.daki Cobar is -
minde bir adamın kadınlan öl· 
dürmekten zevk duyan bir Lan 
d.nı olduğu anlaşılmıştır. Her 
gün kiliseye giden bu yeni 
La.!ldru gözüne kestirdiği gfuel 
kadmlan birer vesile ile ka.:ı

dırarak evine getirir ve kimbi
lir nelerden sonra boğup öldü· 
rürmüş. Kadm cesetlerini tim. 
sahlarla dolu bir göle atan ka
tilin şimdiye kadar beş kadını 
bu suretle yokettiği tcsbit olun 
muştur. 

----4..10---

Bu da bir fikir 
Fransanın asil ailelerinden 

Dübari sülalesine me:ısup olup 
I ngilterede ya§ıyan 21 yaşın -
daki Dcrdır Dübari güzel ve 
zengin bir kı?.Clır. Vaktiyle on 
dördüncü Ludvig'in sarayını gü 
zelleştirip şenlendiren kadc bu 
kızın büyük annesi idi. Londra
da yaşıyan Bayan Dcrdır daima 
hapisten çıkmış kimselerle bir
likte bulunmaktadrr. Evindeki 
bütiin hizmetçileri de bu:ılar -
dandır. Kız. ha.pisten çıkmış o· 
!anlan yanında bulundurmak -
la beşeriyete hizmet ettiğine ka
nidir. Filhakika. şimdiye kadar 
bu türlli insanlar dan Fransız 

giizcli:ıc hiçbir kötülük gelme -
miştir. - -

Almanya'da 
Doğum 

gittikçe 
artıyor 

Fransada aksine 

Alman istatistik dairesi ta -
rafından 1:1eşredilcn son bir ra
pora göre bu senenin ille üç a

yında Almanyada 363.000 do -
ğum kaydedilmiştir ve bu ra -
kam geçen sene aynı müddet 
zarfmdakinden 12.000 fazladır. 

Buna mukabil üç ay zarfr=ıda 
233.000 kişi ölmüştür ki bu da 
geçen senekine nazaran 24.000 
a?.Clır. Bu suretle, bu senenin ilk 
üç ayı içir:dc doğanlar ölc.:ıler
den 130.000 fazladır. 

Bu rakamlar Fransadaki do
ğum vaziyetinin tamamen aksi 
ni gösteriyor. Çünkü Fransada 
aynı devre zarfında doğuın 

1.300 azalmış, ölüm ise 15.000 
artmıştır. Ölenler doğanlarda:ı 
35.000 fazladır. 

---,o---

Dünyanın 
en zengin 
kadını 

Amerika tütü:ı kralmm kızı 
Bayan Doris Kromvel yalnız 

Amerikanın değil, bütün dünya 
nın en zengi kadınıdır. Bu kadın 
on milyo!l dolar sarfederek In
cilde bahsi geçen kule gibi bir 
kule yaptırmağa ba§lamıştır. 

Amerikalı mühendisler kulenin 
inşasına hararetle devam edi
yorlar, 

lngilterede son moda 

İngiltere kadınları arasında 

en son moda kırmızı ayakkabı 
ve kırmızı çoraplardır. Birçok 
fabrikalar kırmızı ayakkabı i
maline başlamıştır. Kırmızı ço
rapla bu ayakkabıları giyen ka
dınlar eldivc..ı ve çantalarım 

da kırmızı intihap ediyorlar. 

Yahudilere 
spor yasak 
Vıyanada yaşıyan 'bUti!!ı 

hudilere spor oycmmak '°" ~ 
seyretmek yasak edi~ 
Tedbirinrummasma~bep.se' 
sahasında Yahudilere karşı f 
cavüzü menetmek olduğu sat 
leni yor. 

Gülen ağlayan 
mütehassıslardan ba.ı 

Filimcilik sanati, artistlet' 
den, bazı sahalarda öyle malı' 
retler istiyor ki en büyük ' 
natkfırlar bile buna muvaflf 
olamıyor. Holivutta öyle artı 
ler vardır ki bunlar hiçbir ~ 
kit perdede görünmez, ~ 
arkasında maharet gösteıf 
Gülme mütehassrsı olan ve itlJ 

diği her dakika. istenildiği -
kilde gülebilen Meri Natson I 
mi:ıde bir kadın artist. fibd 
rol alan artist yerine, güler t 

günde 5 dolar alır. Bu k9' 
her türlü gülmesini bilen J 
kadından sonra feryat ed~ 
her istediği 7.aman çığlık J<O 
parmasmı bilen Baya.!1: Bulif 
de günde yüz dolar alır. !1 

Hcnri Vord isminde haf 
üç yüz dolar alan bir artist 
tenildiği şekilde anırabilir. 

tist Jeni Dorgan aksınk m~ 
hassısıdır ve ayda yedi yüz ~ 
lar kazanır, Har Jons ismin~ 
artist ise her türlU ağlama J 
tehassısıdır. 

Karpuz kabuğundad 
kadnı güzelliği 

Cenup Amerikasmda F!" 
La.<jal isminde bir cilt müte~ 
sısı kadın güzelliği için ço:k 
cayip usuller keşfetmiştir. 

Lasalin iddiasına göre, mil 
yr- yarayan her madde cilde 
yarar. Sski Mısır papazı~ 
dan öğrendiğbi iddia ede 
kavun ve karpuz kabuklarile 
dınları güzellc:ştirmeğe ko) 
Amerikalı, tesebbüsünde mu 
fak olduğunu iddia edi,or~ 



,_ ..••. 
Harp Akademisinde11Haftahk Piyasal Yugoslavya mektupları 

Bir Türk şehri: diinkü merasim .. 

DünkQ merasf mde kurmay 

Dtın Harp Akademisinde, yeni me
SUnların diplomalan dağılmış, bu 
mtlnasebetıe bir de merasim yapıl
DUştır. Bu sene kara ve deniz aka
demisiyle yüksek Je\'azım kısmından 
mezun olanların sayısı 38 dir. 

Diploma tovziinde Orgeneral Fah
retttn Altay, General Halis Bıyıktay, 
General Cemil Cahlt, General Osman 
Tutan, Amiral Şükür Okan; Amiral 
Mehmet Ali, Akademi Komutanı Ge
neral Ali Fuat, muaJllmler ve kolor
d1l!lun yüksek rütbell zabıtıcri bulun
muştur. 

Merasime lstikldl marşiylo baş
lanmış, bunu mUtcakıp yeni mezun
lar hep bir ağızdan On) ıl marşını 
llG;yledikten sonra Orgeneral Fahret
tln Altay diplomaları dağıtarak yeni 
kurmay subaylarımıza muvaffakı

:reUer dilemiştir. 
Mektep komutanının nutkundan 

aonra merasim tamamlanmış ve ha
sırlanan büfede misafirler iğzaz edil
mişlerdir. 

Komutanın Nutku 
Geıaeral Ali Fuat Erden, diploma

larm temi tamamlandıktan sonra 
79111 mezunlara, kurma7 suba71n 
nzlfesl ve evsafı hakkında bir hi
tabede bulunmuştur. Komutan ez
cUmle şunları söyleml9 tlr: 

"- Deniz ' 'e kara kurmay subayı 
namzetleri .,;e ) ilksek levazım me
zunları, sizi samimiyetle tebrik ede
rim. Bu yıl deniz akademisinin 6 sı-

ı 
nıfr, yüksel\ le\ azım okulunun 11 sı-
nırı diploma aldı. Deniz akademisi 
mezunları sizinle 34 oldu. 

Gelecek sene hnva akademisinin ilk 
mahsulü diploma alacaktır. 9 sene 
evvel kurulan deniz harp akademisi 
bugüne kadar nasıl kıymetli bir de
niz kurmay heyeti yetiştirmiş ise, ge
lecek yıldan itibaren kıymetli hava 
kurmay subaylarımız da yetişecek

lerdir. 

Kara harp akademisinin yetmiş 

71llık tecrübesinden nasıl deniz aka
demisi istifade etmiş ise, hava aka
demisi de ~ki akademinin tecrübele
rinden istifade ederek, en son tekA
mUl örneği olarak akademi camiası
na lltlhak etti. 

Akademi camiası, ki gayesi ordu, 
donanma, hava arasında gayet sami
mi bir irtibat kurmak; o ordunun 
devamlı temasını ve beraber çalışma
sını temin etmektir. 

Siz Uc yıl nım , e seclycce cetln bir 
imtihana tAbi oldunuz 'e kurmay 
stajına liyakat kazandınız." 

"Kurmay subayı, komutanın mü
şaviridir. Komutanın vicdanıdır; 

komutanın yardımcısıdır." 

"Kurmay subayı için komutanına 
daima hakikati arzetmek vecibedir. 
Fikir cesareti: fizik cesaretten daha 
nadirdir. HaklknU söylemek ve ha· 
klkat dUşünmek. medeni şecaat, ya
landan ve yaldızdan nefret etmek 
kurmay subayının ev afıdır." 

"Harbin bu "ilnkü se' k ,.e idaresi, 
Jıer zam.rndan zh ade. kunetll, <'U
retll kalbi olan komutan ister. Çlın
kll tabiye ve sevkulceyş muvaffakı

yetlerlnln C'srarı, blrln<'l derecede 
•manen ve mekl\n n dowru bir sik
let m rkczl t killndC'dir. H:un tli 
bir siklet merkezi teşkilini lRte
met, nazari olarak kolaydır; fakat 

harbin çetin ve haşin realitesi içinde, 
sevk \'e idare makamma öyle pürüz
ler, manialar tehacllm eder ki bun
lar, harp tarihinin birçok misallerle 
göstNdi.";I üzere lcı1fi derecede kuv

vetli bir iklet merkezi teşldlinln, cid
di nhnıl<l0 neden dolayı ender müm-

kün olduğunu izah ederler. Daha 
hazar mesaisinde ciddi terbiye ile e
saslıyı es,1ssızdan ayırmağı kim öğ
ren mişsc; JıfHllselcrln kargaşalığı i
çinde bllyUğ!i ve miihimmi kim tak

dir eder ve kilçllk şeylere bakmıya. 
rak (btiyUk hed0f) 1 kim dalma ve 
Israrla taldı> 0derse ; harpte dtisma-

mn kat'i netice hasıl edecek yerini, 
keskin görüşle o keşfeder ve tAJI 

cephelerdeki tehlikeleri, aksi darbe
leri düşUnmlyerck kuvve! asliyeyi, 

muvaffakıyetin imha zaferine istiha
le edebileceği noktada toplamak ce
saretini, o, göstercbillr. 

"Afyon taarruzu işte budur." 
"Vazifeyi tam yapmak şeref ica

bıdır. Yarım ve eksik olan şeye kar
şı istihk,ı.r du)m. 1ı ınız " 

"YUksek zekA ve bllgl ve safİam 
karakterin muvaffak Ahengi: ııte 
k17metll bir kurma7 için teme1.•• 

"Mutlak doğruluk, mutlak huUls 
ve iffet kurmay subayından beklenen 
nıUhlm seciye vasıflarıdır." 

"Kurmay subayı anonimdir; adı 

) oktur. Askeri otorite ister ki, kur
may subayının se.,; k ve idare, emir 

ve komuta Uzcrlndekl nüfuz ve tesi
ri dışarıya karşı belli olmasın." 

"Arkadaşları. size kurmay suba
yını tas.,; ir etmek istedim. Bu tasvi
rim hayal ueğ!Jdir," 

Mareşal, bütün bu 
yüksek timsalidir. 

fazlletlerin 

Ordunun 'icdanı ve dimağı kur

may ve komutan vasıflarının şahıs
Janmı ı olan mareşal, yeni girdiğiniz 
yolda sizin idealiniz olmalıdır." 

"Türk tarihlndC'kl büyük imha 
muharebeleri ve hepsinin UstUnde 

"Başkumandan Meydan Muharebe
si" asırlara meşaledir." 

"Cihan tarihinde granit şahikası 
gibi yükselen AtatUrkUn, çağdaş ol-

makla Türk milletinin tarihini süs
leyen askeri ve siyasi dehaların en 

yücesi olan AtatUrkUn kurmay subay 
ları olmakla bahtlyarsmız." 

"Bu mektep AtatUrkU yıllarca 

bağrında taşıdı. Türk milletinin eze
li ve ebedi kuvvet ve kıymetine Ata
türkUn şahsında iman." 

"Sizi bu imanla, bugün kurmay 
hayatına yolcu eder ve hepinize de
ğerli basarılnr dilerim." 

KARA KUHMA Y SUD.\ YLARI: 

.Mustafa Bcbzat 1şkodra, Şevket 
Doğu Kırcaalt, Burhanettin TUrsoy 
Drama, Ethem Boransti Afyonkara

hisar, Mustafa Llltfl Ercncl Aydın, 

Cemil llu<:C\lk Prcşova, Abdürra
him Bulak Erzincan, Mehmet Rasim 

Atakan Hırkalşerif, Memduh Tağ

maç Erzurum. Selim Türkkan Trab-

zon. Orhan Ttirkkan Erzincan, Nail 
Akarsu Erzurum, Sabri Alkın Edir

ne. Zeki llter Erzurum, Ferit Gök
çek İstanbul, Naci Askun Bursan, Ke
nan KocatUrk Beykoz, Ethem Tapay 

ı 

Bo harta zarfında muhtelif yerlerden İs
tanbul piyasasına 3264 ton buAday, 170 
ton nrp:ı, 30 ton mısır, 30 ton çavdar, 27 
ton tirtik, 27 ton yapak olmak üzere 353S 
ton mahsul gelmiştir. 

Müvarednt geçen harta)a nazaran biraz 
Veni pazar 

fazladır. 

nucnAv: Serm ayesl yedi buçuk il rahk mağazalar• 
Bul(dayplyasasınilaile~işmeyenfiyatlar- yUz par•ya seyredilen sinemalar- kahveyi 

la satışlar olmuş, hafta sonlarına Ramaza- şekerli içmek isti yen Şekerini evden getiri 
nın yakınlaşması dolayısiyle 514 ça\'darlı 

lıc) azlara tıılcp artmış, pirlelik olan bu kali-
telerin fi) :ıtl:ırında 5 para kadar terdrü 
htısule gelmiştir. Sert huğda) !arda deği
siklık olın:ırnıştır. 

l-2 ça\'d.ırlı ehtra ekstr:ı Polatlı mallar; 
G16.13 d<.'n, 4.5 çavdarlı Ankara, Yerköy, 
Scrta, Yalısilıan malları; 5.28-5.32 den, 
15-16 ça,·d:ırlı, Eskişehir, Bcklikııhır mal-
9.10 çavcl:ırlı Kon) :ı, K:ıdınhan, Ilgın, Ak
şehir nıall:ırı, 5.0:i-5.10 dan, 15-lG ç:ıvdıır
Jı Eskişdıir, llc)lik:ılıır malları 5-5.03 dC'n, 
20-21 ç.ıvd,ırlı Kiitalı) a, Ta\'şanlı, Şarkkış
la mall,ırı 4.31-4.3() dan, 1-2 çavd:ırlı l'k<i
tra Anadolu sert mallar 5.20-5.25 elen, G-7 
çnd:ırlı sıra Anadolu sert malları 5-5.05 
den, 9-10 çanl:ırlı Trak) a malları 4.35-5 
den, 14-15 ç:n darlı Kızılca, Anadolu \'<.' 
Trakya malları 5.23-5.25 den muamele gör
müşlerdir. 

ARPA: 

l\lüv:ıred:ılın clahili sarfiyata kifayet et
mirccek dert!ecdc fıızla olmaması ) üzün
dcıı Arp ı).ı istek fıızl.ı olmuş, )Crli arpa
cılar nıııh.ı) a:ı edecek mal bulamamıştır. 

Bugiııılerdc An:ıclolııd:ın mal gelmediği tak
dinle ıırıı:ı fi)nllıırının 4 kuruşa )Üksele
ceği uıııulm or. 

Arpa ''e huhuhat fiyalları şö)ledlr: Ar
pa Anadolu dökme malı 3.38-3.35, l\lıırma
rıı, Trakyıı çımıllı iskele) c teslimi 4.02-4.05 
ç.n dar Anadolu teslimi dökme m:ılı 4.04-
4.05, mısır sarı Bandırma, Karalıiga ÇU\'al
lı 4-4.02, mısır çuvallı 5.20-521, kclenlo
muhu Marmara yeni çuvallı iskeleye tesli
mi 5.25-10, sisam yeni çirt çuvallı iskeleye 
teslimi lG.20-17.20, nohut Bandırma, Kn. 
rabig:ı dökme 6.25-7, bakla Dandırma, Ka
r:ıbiga dökme malı 4.08-4.10 kuruştur. 

CEViZ: 

Yüzde 15 çürüklü kabuklu cnizlerin ki
losu 16-16.10 kuruştan, iç cevizler renginin 
beyazlığına ve kırığının azhjına göre 30-41 
kuruş arıısında satılmıştır. 

Alın:ın:ı. n)'n ihracnt cleYnm tmrktcdir. A
merikadan öııAmilzdekl hafta içerisiade ta
lepler Takiolmaıı beklenmekt•dir. 

TiFTiK: 

Gerek Almanya, gerekse İtalya ile vaklo
lan görüşmeler tiftik piyasasına müsbet bir 
tesir icra elmiş, bu memleketlere iş yap
mak ümitlerini kuvvetlendirmiştir. Bu 
cümleden olarak ufak tefek satışlar olma
ğa başlamıştır. Vaziyet Sovyetlerl de ha
rekete getirmiştir. Halta içerisinde Sovyet
lerden bu maddemiz için mühim talepler 
vaki ol:ıcnğı satılmaktadır. 

Tiftik liynlları da şöyledir: Oğlak 125-
127, Karahisar 115-117, Ankara, Bolvadin, 
Polatlı, Beypazar, 107-112, Çerkeş, Gerede, 
Bolu 95-105, Kastamonu, Salhnbolu 115-
120, Konya, Dailmalı ve Ilgın ayan mal
lar 110-115, Konya ova malı, Sivas ve 
Mardin malları 95-103, Hanekli 105-112, 
muhtelir deri malları 77-80 kuruştur. 

YAPAK: 
İki aydanheri Anadolu mallanmızdan 

Sovyellere satış yapmakta olan bir firma
nın piyasadan devamlı mübnyaatından baş
ka bu harta içinde gene Sovyellere 2500 
balya bir satış vukubulmuştur. 

Harta içerisinde 220 balya tiftik, 850 bal
ya Trakya yapağı, 500 balya Anadolu ya
pağı ve 125 b:ılya kızıl renkli yapağı satıl
mıştır. Ilıındnn h:ıska Sovyetler 2200 balya 
Trakya tipi ve 1000 b:ılyn da İzmir tipi 
yapak salın almışlardır. 

Fiynll:ır kt'çi derisi çifli 155-l 70, ollak 
derisi çifti 110-125, kuzu derisi çini 120-
139, sığır derisi, kurt kilosu 60-i2, sığır 
130, sığır derisi kuru kilosu 60-72, sığır 
derisi s:ıl:ımura kilosu 40-46, koyun deri
si ha,·n kurusu 49-55, koyun derisi tuzlu 
kurusu 39-43 kuruştur. 

Harput, Osman Nuri Canberk Üskü
dar, Kemal Talay Ohrl, Emin Divana 
İstanbul, Fnik YüngUI İstanbul, Nüz

het Bulca Balıkesir, Cavit Yenicioğlu 
Edirne, Cemal Yıldırım İstanbul, 
KAzım Altıok Erzincan. 

YÜKSEK LEVAZIM MEZUNLARI: 

Rnslh Kunter İstanbul, Raşlt Er
kartal lstanbul, Cavit Oralı Kıbrıs, 

JitisnU Çağlar Üsküdar, lhsan Raşit 
Bulat İstanbul, Abdtirrahman Ersoy 

Konya, Saim Hacıoğlu İstanbul, Hü-
seyin Sabri Koçak İstanbul. ı 

DENlZ SUDAYLARI: j 
Sadi Erk, Fuat Baı,ak, Tevfik Sor

gut, Ekrem Erman. 

Yenipazar Balkan harbinden önce 
Rumeli Sa.::ıcağmın mühim bir iktısadi 
merkezi idi. Bütün sancak şehir ve ka
sabaları yeni Pazar ile sıkı ticcari mü. 
nasebette bulunuyordu. Ayni zama:ıda 
ozamanki Pazar, Balkanın şimali ha -
valisiyle denizi biribirine bağlayan bir 
düğüm sayılırdı. 

Bu gün bütün bunlar kaybolmuş, 

yabız ~anlı bir zamanın hatıraları kal
mıştır. 

Bugünkü Yenipazar derin bir uyku 
uyumaktadır. Bir yabancı yeni Pazara 
geldi mi sehri pek cazib bulur, fakat 
Pazarlılar memleketlerinin bu cazipliği 
ni artık görmez olmuşlar. 

Son zamanlarda bşa edilmiş bir cad
de müstesna, Balkan harbinden evvel. 
ki Yenipazar aynen bakidir, hiç de -
ğişmemiştir. 

ÖnUnde:ı sergi kurulan aynı küçük 
bakkal dükkanları önünde sandaliye -
ler srralanmı§ aynı küçük kahveleri i· 
çerisinde şırıl şırıl su akan aynı çeş
meleri görürsü:ıüz. 

yon yoktur. Sular hep sokağın yanm
daki hendekten akıyor. 

Pazar yerinde muhtelü mexva YP 
ları duruyor seyyar kebapçılar toz ba. 
lutlarına hiç aldırış etmeden şiş k~ 
bı, köfte pi iriyordu. 

Yenipazar, bugün de mahallelere 
taksim edilmiştir. Bu mahalleler ge • 
çen zamanların bütün hususiyetlerini 
taşımaktadır. AraJarma pek ender ye
ni bir ev karışmı~tır. Faaliyet yok, ha· 
rekC>t yok! Bütün ümid gençlerde. 

Gençler son zamanlarda .Acavatan • 
dan gelen terakki haberlerinden zevk 
alarak, canlanmağa ba.şlamışb:r. Aha· 
li eski gti7.el i.detlerine hürmet ec1er*. 
güzel milli kıyafetlerini büyük ııtr ltL 
na ile muhafaza etmektedir. lJmwlloı 
yetle bütUn Yenipazar SanMinaJa 
Türk milli kıyafeti çok iyi rıprfwlm 
edilmiştir. HatUl Yenipazarm pno 
kızları da milli Türk kıyafetine 1J01t1t 
bir propaganda yapmaktadır. Baynmı
larda hep milli kıyafetle gi,_.,. 
gayret ediyorlar. 

İşte bugünkü Yenipa.za.rc dit ma,. 
zarası böyledir ... 

ENVER BA'I't.T.REMf 

BORSA 

Bakkal dükk8.nlarmm önUnde kuru. 
lan sergilerde, pazarlık eden Türk ka
dınları, çmarlarm gölgesine çekilmiş 
küçük asmalı kahveleri:ı önünde çu
buk ve nargile içen. azametli sabık de
rebcyleri, ~elerin başında sn ile oy
nayan. çamurdan kaleler yapan mini 11--- Ankara15-10-938 __ ..,., 
mini Türk yavrula.nm görürsünüz. fflalanndı yıldız ı .. reu olanlar, .... 

rinde muamele ıôrenlerdlr. Rabm-
Yenipazann bugünkü ahalisio.in he- lar ıaat 12'de ltapanıt nt11 n~. 

men hemen hepisi Türkdür. Yalnıza- Ç E K L E R 
navatanmdan uzak bulunduğu için çel{ • Londnı 5 9 25 • Pral •12 
geri kalmış çok fakirdir. • NeTYQrk 125 89 • Madrid 5 9826 

D '"kkA lard k • Parfı 8 8350 • v~- 23 88 u an a pe az mal var. müş - ......... 
teriler de ondan daha az. • Mlllno 6 6 '50 • Badapeıt• 2t 8&215 

• CeoeTre 28~10~ • Bllkret 088fi0 
Sokaklarda pek az mal var, müş - • AmtttPrı'lıınıRRn!\!lO • Dı:ı&nıa ~!it! 

iğribüğrildUr. Evler alçak ve ahpp - • Berlla 60'50 • Yolroluım-;Jfti'" 
tır. • Bı lllwl tt • • S'loltlcılw ao nm 

Ra§ka baiJumdan Yenfpa.zara gl- • AUu ı 0871 • lloslrcmı 29 7011 
den yol fberinden bugün de eski kara.. • SofJa ı 536 YJ,_. 
kollan görmek kabildir. Bu karakollar letlkr•zlar 
eskisinden Sancağın emmiyetine me- • ıoss T. Bor ı 96 75 • Erpnf ı.ta. 
mur olan inzibat karakollarıydı. Bilgün • • • il S. Rum w 
metrlik bir halde bulunan bu karakol· " " " 111 s. Ermnma 

lar memleketin şanlı mazisinL dilsiz ,-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
§ahitleridir. ı · 

Sokaktan sokağa geziyor, mağaza ... 
lardan mağu.aya giriyonım. En büyük 
bir caddede çank, ve mest satan bir 
dükki.n gördüm, içeriye şöyle bir bak
tnn. Mallar oldukça boldu, fakat fiat. 
lar yüksekti. ÇünkU fabrika malları 
el işlerine büyük bir rakib olmuştur. ' 

Her esnaf ağır iktisadi vaziyetten 
§ikayetçidir. 

Eskiden Yenipu.arda b~k kazan _ 
er vardı. Bugün ancak iki kazancı kal
mıştır. Onlarm vaziyeti de anlattığım 
gibidir. 

Yenipazarda en iyi iş yapan esnaf 
aalmcılardır. Takuııyalan ka.dm ve er. 
kek herkes en fazla çocuklar gı'yer. Fi
atlan .. ,.n .. 

ffi. Necaeddin Atasagun 
bahlan 8,30 a kadar ve akflm. 

n 17 ,20 de Laleli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Olıcuyucalan-

mızdan para almaz. Tel: 23953 

Oç tayyareci 
kadın 

Rekor Kırmak lsterlCen 
Bir Kaza Geçirdiler 

., ~ paradan yedi buçuk kuru-
şa kadardır. Hem ucuz olduğu, hem de 
aylarca giyebildikleri için herkes ta - ~ 
kunya alrr. J 

. Yenipazarda öyle mağazalar vardır ı 
kı sermayesi üç yüz dinar (yedi lirayı) 
geçmez. Birçok çay ve kahvehanelerin 
sermayesi elli ile altmış dinar arasın. , 
dadır. (Bizim bir buçuk liradan az bi
le). Bu kahvelerde bir kahve elli para
d~r. Bu kahveler çok şekerli de değil -

1 

dir; fakat kahveyi çok şekerli seven.. 
ler şekerini evde::ı getirirler. 

Bir sinema sahibi müşterilerini cel
betmek için, cuma günü kadınlar için 
parasız bir matine tertip etmiştir. Si-. 
nema fiatlan bir dinar dan itibaren ı 
başlar (bizim yüz para kadar). Ve üç 
dinan geçmez. Çocuklar siı:ıemayı elli İ 
paraya seyrederler. 1 

işte bugünkü Yenipazar böyledir. 
Yani otuz sene evveliki bir Anadolu 
kasabasında:ı farksu.dır. Sokakları iğ 

ribüğrü, evler alçak, ahşap ve metrôk
tur. Sayısız ahçı dilkkinlarmm cam -
lan önUnde biber dolmaları, kebaplan, 
pilavları, imam bayıldılar, ta-Jcerelere 
de sahanlarda duruyor, mUşteri bekli -
yordu. 

En bOyilk caddelerde bile Jamaliza• 

Rekor kırm:ı e,·<J sınô düşmdt Vdllltl. 
na ismindeki bir Rus kadın pilota 111 41-
ler iki kadın tan areci yaptıklan bir ... 
ferde kaybolmuşlarsa da imdatlanna il
den arkadaşları tarafından kurtanlmıflar
dır. ValAtina "ediler. iki kadm Pil' bil: 
tlıJ'J'Ufl'lle •oet0f'll71t ............ 
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- Burada otelde ... Geldi; seni gör-( ra. böyle bir işi başkamna havale o
ek istediğini söyledi. Dışarda oldu-ı deceğine ihtimal vermiyorum. 

Zara suya ka u tu 
nu söyleyince, gitmedi. Uydurma. Brandel izahat.almak Uzero ayağa 

Iduğu ilk hamlede anlaşılan bir kolktı: 

• pıazeret bularl}k kaldı. Konuşmak - Den şimdi otele gidiyorum, de-
~usundaydı. dl. Meri, her halde beni merak etme-

- Neler aByledl acaba.? ğ~ başlar. Sen hll.dlseden beni haber-

K ·· sedağından akıtılan 
çok sevindirdi 

s 

-------------------------------- Once seninle olan dostluğundan ıınr etmekte devam edersin, değil 

Adana hava paşıadı. Sana cok hilrmet ettiğini mi? 
yledl. Sonra mevzun yaklaşarak, - Yann sabah ondn gene buraya 

cnlmlo bnşbaşa konuşmak lmkdnını Gel. Öğrendiğimiz blltun şeyleri sa
ulduğuna pek memnun olduğunu na bildiririm. Fakat bu hl\diseler-

istasyon u 
öyledl. Vaziyeti o kadar açıktı ki, elen sonra artık kararını değ"lştlrme- Seferlere Nisanda Başlanıyor 
Uzlerlnln nereye varacn{,'lnı kestire- ~·or musun 'l Adana, (Hususi) _ Şehrimizde ya-
illyordum. Bir müddet sonra, ben - Ne kararı? pılan hava limanı.:ıı tetkik etmek üze.. 
e"hol mektubu hatırlndım ve o - Ynnl '"l'ehllke" denen adamın il "' re Devlet Havayolları Umum MUd r-
ektubu bu ndamın gönderip gön- maskoslni indirip klmolduğuııu mey- lllğil tarafından hususi surette gönde-
rmediğini öğrenmek merakına dana cıkarmnk hususundnkl Jrnrarı- rilcn uçucu telsiz ba.~cmuru Hayri 

leA:IUştum. nı? Y lman dört gUndcnbcri yaptığı tetkik 
- Öğrenmeğe calıştm mı? - Ha, onu mu söylüyorsun? Sana lerini bitirmiş olduğundan Anka.raya 
- Evet. Dedim k.i "siz, bana im- tir şey söyllycylm mi Brus... Ben, dönmil§tür. 
ız bir mektup göndermiş olan a- "Tehlike" yl meydaua çıkarmnğa Hayri Yalma.:ı, y::ı.ptığı tetkikat hak 

am gibi hareket ediyorsunuz. Fnkat şimdi daha. cok azmetmış bulunu- kında şu sözleri söylemiştir: 
ilsen ne kadar slnlrlJ idim baba... yorum. O herlf bUtUn dUnyn icln teh- - Mensup bulunduğum Devlet Ha-
- Anlayorum kızım. Anla.yorum... llkedlr. Klllt altına ne kadar erken vayollnrı Umum Müdürlüt;rü tarafın . 

ardcn ile benim <le bir hususi mnk- girerse, o kadar iyi olur. dan tetkikatta bulunmak üze.re gönd~ 
tin arkadaşlık ettiğimi de söyle- - Fakat bu vazifeyi ehline ter- rildim. Ko~uyerinin yanıbaşmda yn -
itte ki 1 r.ı t k YoJ ketscn dalın muvafık dc..:.n mi? e n ce nm yecet;; m ar ı ··· t- 6 pılan hava limanını gözde:ı geçirdim. 
Jarden konuşulacak bir adam de- - Sen bu aBzü bana bir kere daha Bu liman İstanbul, Ankara, İzmir gıöi 

ı#fldi. söylemlştln. Allaha ısmarladık. yerlerde yapılan limanlardan hiç de 
ı - Ne gibi bir hususi maksatla ba- ______________ <_.A_r_k_ns_ı_v_ar_) geri değildir. Çok mükemmeldir, mcv· 

- Onu sana sonra anlatının yav-
rucuğum. Sen şimdi anlattıklarını 

ltlr. Mektup gönderen adamın ken
lsl olduğunu söyledi mi? 

- Söylemedi ama, sadece gUlUm
dl. GUIUmseyince daha cok sinirl
e dokunuyordu ama, ne yapayım; 

ndevam cdocektlm. Evet gUIUmsedl. 
onra, "mektubu her kim gönder-
1şse, her halde senin iyiliğin Jçln 
öndermlşUr. Dostluğuna itimat c
llecek bir adamdır" dedi. Sonra, bu 
özlerine lnanmaklığımı istedi. "İna
acağınıza dair bana söz verin" de

edJ. Bunun üzerine ben gülmeğe baş
dnn baba ... ÇUnkU vaziyet bana 
k gUJUnç geliyordu. MUklllememl-

n nereye vardığı gOrUlilyordu. önce 
lr ağabey muamelesi, derken doğru

n doğruya maksada gelerek bera-
er sinemaya gitmekllğlmlzl teklif ..• 
nlUyordum ama, bir taraftan dn 
orkuyordun.. ÇUnkU bulunduğumuz 
n~lyet içinde ciddi bir endişe de gö
e çarpıyordu. Adam muhakkak bir 
y bll1yordu ve bu bildiği şeyi beni 

ehdit için bir Alet olnrnk kullanmak 
iyetlndeydl. 
- Bir datlkn ... Snnn sakınmaklı

ını istediği ad. mın ismini söyledi 

- Hayır .. Yalnız Londrnnın dolan· 
ıncılarln dolu olduğunu ve benim 
abam gibi zengin bir adamm, ko
uşacnğı adamları iyi secmcsınt, cc
eb1lerle pek dUşUp knlkmnmnsını 

htar etti. 
- Merhaba Mü!ettlş Rovllngs) dl
bağırdı. Görüyorsun ya, ben vaka 

ahalllne daha evvel yetiştim. Ben, 
kadaşım Bra.ndel ile bu akşam 

ardene uğramnk istemiştik. Geldik, 
u vaziyeti bulduk. 
- Nedir vaziyet? İntihar mı? 
- Ha.yır. ÖldUrme vakası ... 

• * * 
İki saat sonrn Stefnn Brandel Skot 

and Yard'da Slr l:Iarkort Brus'un 
azıhaneslnde oturuyor ve Slr Hnr

kort Brus ağır ağır konuşuyordu: 
- BUtUn şüpheler zail oluyor Bran 

del, dedi. Bu telgraf, Wc bir şey elde 
edemesek da.hl, elimizde en mükem
mel bir dellldir. Şifre dairemizde, 
telgraf tamamlyle deşifre edildi. İşte 
çıkan mana: "Jarden! "Tehlike" yl 
beraberine nlara.k bir gezintiye çı

kıp kendisini temizlemenin yoluna 
bak! - Hartnel." 

- Ben sana söylemedim mi? O 
•Tehlike" nin kim olduıunu blllyor 
diye ... Her halde herif benimle şaka 
etmiyordu. 

- Şimdi vaziyeti kolaylıkla lznh 
edeblllrlz. "Tehlike", kendisi hak
Junda alınan tedbirleri sezmiş olncak 
ki, daha evvel davranıp, düşmanını 
temizledi. 

- Şu halde, Jardenln apartımanı· 
girip onu öldüren adam, "Tehll

e" nln kendisidir. 
- Ben de öyle zannediyorum. Zl-

Harp 
Akademisinde 

( Ost tarafı 1 inci de) 
Her kelimesi A)'l'l ~yn tartılnrak 

soylanmlş olan ve bir kurmay subo.
ymın mc lold ,·nztfcsinl teşrih oocn 
sözlerden benim bllhn.ssn hatırımdn 
kalan birkaç parçayı buraya kaydet
meden gcçcmtycceğlm: 

- Kurmay subayı, komutanın mü
şnvlrldlr. Komutanın vıcdnnıdır. Ko
mutanın yardımcısıdır. Kurmay su
bayının mütalealan şnhst duygular-

kii ehemmiyeti itibarile de yarmm 
en büyük ha.va llmanlannda:ı biridir. 

ÖnUmUzdeki nisnn ayında lstnnbul -
Ankara • L"mlir - Adana arasında se
ferlere başlanaca.ktn-. Bu hususta eim 
diden Umum MUdUrlillq;.c her türlü 
tertibat alınmıştır. 

Samsundaki katil 
hadisesi 

Mahkeme Altı Saat içinde 

ne yaranmak niyetinde ve hak ka
zanmak gayretinden azade olmalı

dır. Kurmay subayı, kendi fikrine 

Karannı Verdi 
Sa.msu.:ı, - Samsun adliyesi adliye 

tarihimfade sürat bakımından bir re
kor teşkil edecek mühim bir karar ver 

,,. .. ., lrnm11t.ntt• .. ffki~ vo tom•zı'Ullow-l di:-Tu-ıurt amelelerinden Yaşar adında 

komutanın iştirak etmediğini btlse 
dahi, gene fikrini nçık söylemekle 
mükelle!tlr. Kurmay subayı için ko
mutana dalma hakikati arzetmek ve-
clbodlr ... " 

MnhJ)•Ctlcrl itibarlylc hiçbir vnldt 
inl nr cdlleml1 ecek birer hakikat ol
<luğundn. şilpho bulunmnyn.n bu sö1.-

ler Gonernl Ali li'unt Ii:rdcn'in Umu
mi Harp esnıuımdn SurJye cephcslnde 
kurmaylık ,·n.ztfcslnl nnsıl ynptıj::","IW 

bilenler Jçlıı hususi bir kıymet nlı· 

yor. Sonra dalma vn.zife ba.-:ın«ln ya
rruımok gnyrctlndon uznk olarak hak 
ve hnklk.atl sö>lcmeği bir ,·celbe bi
len muhterem harp nlmdcnıisi komu· 
tanı iyi vo yüksek kurmn.y subayının 
mümtaz vnsıflnrını iJkrcclcrken llA
vo etti: 

- Mareşal, bllUln bu faziletlerin 
tlmsalldlr. Ordunun vicdanı ve dima-

ğı, kurmay ve komutanın vasıfları

nın şahıslanmışı olan mareşal, yeni 
glrdl~inlz yolda sizin idealiniz olma-
lıdır." 

Nihayet son sö~ olnrnk kurmay su
ba.ylnnna ası erliğin en son tlmsnli 
oln.n crdnn gösterdi: 

- Serdarlnrda bir mtııetin nskcrl 

bir adam epey zamandır karısı Kad· 
riye ile oturmaktaydı. Fakat kadın, 
kocasına fazla bir sevgi beslemediğini 

belli eden birçok hareketlerde bulunmuş 
hattfL bazı dedikodular bile çıl:ınıştır. 

Knnsını:ı kendisine bağlı olmadığı 
na in.anan Yaşar, onu öldUrmcği ta.. 
sarln.mış ve öğle tatilinden az sonra 
tütün deposu önünde rastladığı kadı
na evveldc:ı hazırladığı bıçağı sapla -
mağa başlamıştır. Can havliyle kendi 
sini ilci atmak istiyen Kadriye kı • 
mıldanacak vakit bulamamış, be{J ye
rinden aldığı darbeyle yere yıkılmış
tır. Vakanm cereyan ettiği yer kala. 
balık olduğu için hemen civardakiler 
mildahale etmek istemişler, Yaşarın 
ant hareketi yüzünden kadını kurtn -
ramamışlardrr. Kadriyenin orada bu -
lunan dayısı Abdullah hemen taban • 
casını ~kmiş ve kaçmağa. başlıyan 
katili kovalamıştn-. Yaşar büyük hir 
süratle t::ıJ:ılsarlar Dairesi önünden u
za.lda.şryordu. Abdullah dört el ateş et· 
miş ve bir kurşun Yaşarın tam kar
nına saplanmı~tır. 

Zabıta vaka mahalline yeti§Illiş, 
müddeiumumi muavini ynmnda adli 
trublp bulunduğu halde bir kaç dakika 
sonra valı:a mahallinde tahkikata baş
lamıştır. Y nşar hastaneye kaldırılmış 
sa da az sonra can vermiş, Kadriye 
de ynrnn saat sonra ölmüştür. Yn.~

vasıfları en mUmtn.z surette tccessum rm cesedi üzerinde hemen otopsi ya,_ 
eder. Serdarlar müstakbel nesiller ü- pılarnk kurşun çıkarılmıştır. 
zerinde örneklerdir. Duglln modern 
harplerde askeri deha Ye yUksek sevk 
ve idare her devirden elzemdir. Çün
kü teknlkçe ve techlzatça ordular 
takriben müsavidirler. Talim ve ter-

Tahkikat büyük bir sUratle devam 
etmiştir. Bir yandan müddeiumumi 
muavini htidise mahallinde ve hastane
de ha.disc:ıin ta.hkikatiyle meşgul o
lurken, öbUr yandan da deliller tesbit 
edilerek hfıdisenin vukuundan üç bu • blyece de aralarında bilyük fark yolt-
çuk saat sonra evrak, iddianame ile tur. Sevk ve 1dare sanatı~tr ki za!erl 
beraber mahkemeye vcrilmi§tir. Saat 

temin eder...... 17 de mahkeme başlamış ve 18,5 da 
• • • . TUrk tarihindeki büyük im- karar tefhim olunmuştur. Bir buçuk 

ha muharebeleri ve hepsinin Ustun- saat süren muhakemede Abdullah ye-
de Başkumandan meydnn muhare
besi asırlarn meşaledlr. Cihan tarl
l1lnde granit şnhlltnsı gibi yük elen 

di seneye mn.hkfım olmu§tur. 
Garip bir tesadüf eseri olarak hfu:ii

seye uzaktan şahit oldum. Çok feci 
AtatllrkUn çağdaşı olmakla, Tllrk bir manzarn ile ka!'§ıl~I§ bulunu • 
ınHletlnln tnrlhlnt sl\sleyen askeri ve yorduk. Cumhuriyet adliyesinin ve 
elynst dehaların en yücesi olan Ata- zabıtasının bir an içinde vaka mahal
türk Un kurmay subayları olmakla line yetişmeleri ve tahkikatın ilerle
bah Uyarsınız," mesindeki sürat cidden göğüs kabar -

ASDIUSI ~~ 

Sivaa, ( Husu • 
si)- Sıvasa bağlı 

mamur e şirin ka -
zaJa.nmızdan biri 
si de Zaradn-. Yıl
lardruıberi kasaba 
run bir ihtiyaç ha.. 
linde beklediği te
miz su işi de Cum 
hurjyet hUkt1meti
mızin çalışnn var
lıklarile vUcude 
gelmiı:ı, temiz içme 
suyuna kavuşmuş 
lardır. 

Su kasabaya 7 kilometre mesafede, l 
Kösedo.ğı eteklerinden getirilmiştir. 

Su projesini Da.biliye VekA.leti bele. 

diyesi imar heyeti milnakasaya. koy -
muş ve 40 bin lira. iste:ıilınişti. 

Zara içme su tesisatı münaıtasasıoı 1'cD 
parak ınşaa.ta b:ı§la.nılmış ve hllc~ ; « 
yu Zara ha.lkmm coşkun tezahUratlat' 
arasında kasa.baya akıtmıştır. 

• Sıvasta bu yıl §eker pancan rekolı 

Her hususta belediyelerin yardmıma 
koşan ve elinden geldiği kadar sil -

ratle işlerinl başarma.ğa çalışan bele
diyeler imar heyeti bu işi de Uzeriııe 
alarak 003 ay gibi kısa bir zamanda 

tesi çok iyidir. Turhala hararetle tJlfl' aı: 
ldyat başlamıştır. 

* Sıvas ve ha valisinde Cumhuriyetlt 
15 nci yıldonUmünU coşkun tezahtirfl 
la b."Utlamak için büyük hazırlık18' 
devam etmektedir. 

tarihi •• gunu 
.. 

Erzincanın - - ~ -
ilk tren şehre 

nasıl girdi 
Erzincan (Hususi) - Millet.imiz.i 

her gUn yeni bir hayat e refaha ka
vu.5turan Cumhuriyet hUkfunetimizin 
muvaffakıyetli bıı.şa.rılo.rı sayesinde 
yurdun her köşe inde olduğu gibi Er
ainoo.n dn bü,.Ulı: biı· vartığa ımvu~~ 

8-l<>-938 günü Erzincanlıla.nn eo bU.. 
yük sevinç ve heyecanlı bir bayram 
gUnleri olmuştıL Bugün için yapılacak 
şenlikler daha evvelden programa a -
lı.:ımış, civar halk da törene davet e
dilmişti. 

Bu suretle merasime iştirak etmiş 
olan yüzü mütecaviz köy halkı her 
köy namına birer sığır veya koyun 1 
kurban kesmek için getirmişlerdi. Şe- f 
birden esnaf cemiyetleri de miiteaddit 
kurbanlıklarla gelmişlerdi; istasyon ci 1 
varı kesif bir insan dalgasile dalgala.. ı 
nıyordu. TopJana.:ı on binlerce hnlk ço 
luk çocuk, kadın, erkek hepsinde bir 1 
heyecan, bir sevinme bir bekleme var. 
Bu sırada dördlincU müfettiş General 

Köy eğitmenler 
kursunda 

62 erkek 27 kadın 
mezun oldu 

Abdullah Alpdoğanla Vali Fnlirl ~ 
askeri komutanlar, sivil ve süel m& 
murlar büyük bir kafile halinde kuru· 
lan talmı önüne geldiler, General Ab
dullah Alpdoğan tarafından kordrua 
kesildi. bunu takiben lokomotif gurur 
ve azametle yavaş yavaş ilerlemeğe 

başlndı. Halk hep bir ağızdan ••yaşa.. 
sm şanlı günleri bize gösteren Büyük 

Atatürk., diye bağırdı ve alkış tufan
ları koptu. 

Bundan so:ırn oradn.ki bazı b aik ve 
memurlar vagonlara. binerek istasyon 
binası önüne geldiler, istasyonda De-

miryolları namı:ıa ve eehir n~mma bi· 
rer nutuk söylendi. Umum Müfettiş 

General Alpdoğan ta.rafından dn çok 
heyecanlı bir söylev verildi. Kurban.. 
lar kesildi, Atatürke. Başvekile Nafıa 
ve Dahiliye Vekiline şükran ve minnet 
ve tazim telleri çekildi 

Sotya suikastı 
İstanbul, 15 (A.A.) - Bulgar ajan. 

sr İstanbul milmctısilliğindcn tebliğ e

dilmiştir: 

Sofyada crkftnı harbiye reisine karp 
Köy eğitmenler kolu:lda on ay önce yapılan suüast mUnasdbctilc resmi Bul 

açılan çavuş eğitmenler ve kadın eğit. gar makamlarından aşağıdaki malQ.. 
menler kursları tam bir muvaffakıyet mat verilmiştir: 
le neticelenerek 62 erkek 27 kadın me- Suilmst doL'\yısile Bu!gnristanda ~ 
zun olmu§tur. Köy öğretmenler okulun 
da., köy ruhu ve havası içinde köylü 
için olmnk ve yenı Tilrk k.Q.yii.:ı11 yarat 
mak gayesile eğitmenlere verilen mua 

pılmakta olan tahkiknt henüz netice

lcnmediğinden bazı ecncl>i gar.etclerin 

bu 11uiknstin ı,cl,aplcri Ye failleri etn.. 
sır köyclilük benliği hakikaten yerine fında verdikleri babcrler tammnen asıL 

masruf bir çalL<4ma olmuş ve ovUnWe- sızdır. Rejim aleyhinde bir hareketten 
cek neticeler alınmıştır. ve komitecilikten bahsedilmesi de ,_.-

Köy öğretmen okulundaki kurstan 
mcZU!l olan 62 bilgili eğitmen Pınar
başı köyü okulunda açık bir milnakn.
§aya iştirak etmi§lerdir. Mevzu köy 
çalışmaları idi. İzmir kUltilr direktörü 
Bay Ali Rıza Özkut, başmüfettiş B. 
Hikmet Türk. Izınir et:ritim cspcktör
leri ve baş öğretmenleri Pınarbaşı o
kulunda yapılan son derste ha.zır bu
lunmuşlardır. 

ıizdir. Çünkü ne Bulgar ordusunda, 

ne memlekette rejim nJeyhinde hi9'>ir 

harckel ve t-emayül mevcut olmadığı 

gı"bi Bulgaristanda komite tqkilitı da 

esasen yoktur. Neml~ketin her l:arafm. 

da tam bir ıükUnet ve asayi§ hüküm 

ıürmcktedir. 

Kurs mlidlirtlı:ıUn verdiği ders din.. I , 
lenmi§, buna ka?'§ı mezun köy delikn.=ı Opr. Dr. Fuad Özpay 
lılan nçık münakasa yolu ile cevap 
vererek fikirlerini beyan etmişlerdir. Zeynep Ka.mıı hastahanesi do-

ır arı ocanın m y c ne ce e 
bö l Uh. b. h"d. . tahki hnssısı. Beşiktaş Tramvay dura-nen y e m ım ır a ısenın • 

k t ·ad· . • h 1 ğt Erip Apt. Tel: 493CG. a. ı. ı ıanamcsının nzır anması. 

a 

B. k k ölU U 1 ti 1 1 ğum ve kadın hastalıkları müte 

muhakemenin intacı altı saat bile sür- Jil•••••••••••••• 
memi§ti. 
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64 ZiNDANCI KAPTAN · 

vunu çektiği gibi Ahmet kaptanın 
üzerine ateş etti. 

Ahmet kaptan: 
- Yandım .. 
Diye bağırdı, yere yıkıldı ; 
lki tarar hlribirlne girmişti. Yusur 

cln pişto\·uııu dtişmanlarından birinin 
göğsüne boşaltmış, sonra hançerini 
alarak saldırmıştı: 

- Yur .\Iahmut kaptan .• 
Diye bağırdı. 

Ahmet kaptanın adamları da ara
ya girmlşlcrcll. Etraf kapkaranlıktı. 
Bulutların arasına gömülen ay, ba
zan kendini gösteriyor, biribirlerlui 
parçalamak için boğuı:;an denizciler 
bu birkaç saniyelik ışıkla yUzlerlnl 
tnnı~·a hil iyorl a rclı. 

Boğuşnıa, çok sürmedi. Ali be
yin adamları başa çıkaınıyacakları
nı anlamışlar, birer birer sıvışmış
lar, iJdsi can vermiş, ikisi ağır suret
te yaralanmıştı. 

Zindancı ela kolundan yaralanmış-
tı. 

:Yusuf: 
- Kaptan, 1rnptan .. 

Diye mütemadiyen Zindancıyı ~a
ğırıyor, o da arkadaşının ismini ba
ğırarak blriblrlerlnl buluyorlardı. 
Düşmanların uznklaştığınr anla

yınca Ahmet kaı)taııın başına toplan
dılar. Zavallı lrnptaııın sol kolu par

h "alanmıştı. 
ını - Mahmut kaptan, eledi, Ali bey 

"T '.,, ihanet etti. Gemide isyan çıkar
bc Ben güçbel~ kurtuldum. 

T - Ne yapmak istiyor. Nicln böyle 

yaptı? .. 
- Korsan olacakmış .. 
Zindancı homurdanıyordu: 
- Alçak adam .. B('n sAğ iken o, 

dtlnyanm bir bucağ-ında bile korsan

Jık yapama1. .. 

şc;r.yar mı?~ 

Bizlm kalyonds. bir _,; 

- Kalyonda bir şey yo!c. Fakat 
Ali bey oraya khııseyi yaklaştırmı
yor. 

-Ah Ahmet kaptan .• Ben dememiş 
'miydim, ki Ali bey senin emrinde çu
hşacak. Ona yUz verme .• Dak başı. 
nııza gelenlere. 

- Öldür beni kaptan .. 
/ Fakat Zindancı yaralı arkadaşı
nı fazla üzmek bile istemiyordu. Et
rafın da kil ere: 

- Çabuk, dedi, Ahmet kaptanı 
hana kaldıralım .. Yaralarına bakıl-
sın. ,

1 
Sonra Yusu fa d<>ndU: . 
- llaydi Yusuf, dedi, biz de şu ka .. 

yıkla gemiye gidelim .• 

Öbür adamlardan birini de yanla
Kaptan - 5 

rma aldılar. Üç kişi sahilde gl2'*'ne
cek, Ali beyin adamları çıkarsa öl
dUreceklerdi. 

Yerde yatan iki yaralı inllyordu. 
Zindancı kudurmuş gibi Uzerlerinc 
ytirUdll: 

- Köpekler, diye bağırdı, hepini· 
zi, hepiııizl birer birer gebertece
ğim. 

'l'ayfalara döndü: 

- İkisini de, dedi, köpek gibi öl. 
durun. Bize hiynnet edenlerin cezası 
ölUındUr. 

Kayığa atladılar. Zindancı kürek
lere sarıldı ve çekmeğe başladı. 

Sahilde kalanlar, iki yaralıyı dal
galara gömmek icin slirUklüyorlar
dı. 

• • • • • • 

Üç kişi kayıkta hiç konuşmuyor
Jardı. Zlndantı bir canavar gibi so
luyor, Yusuf ıııUtemadiyen diişün•J
yor, 1ıtyfn, bir emir bekler ~lbi oü
P.\llmtı , oturuyord\1. 

Zindancı kaııtan. yarasıuı bile u-
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• 

mi efradını meyus etmişti. Onların 

hepsi çarpışmak, büyUk işler yap
mak isleyen yiğit insanlardı. Kuv
vetli bir başa sahip olmak da deniz
ciye gurur Yerirdi. 

- Karn Yusuf .. dedi. Ya mahvola
cağız, yahut lıcr istediğimiz olacalc •. 
Şimdi sen gemiye gideceksin. Yol
daşlardan güvendiğine cliyccc>ksin ki 
Ali bey, yakın gUıılerde bu gemi ile 
kendisini korsan lifin eclecc>k. Dize 
taraftar olanlar hazır olsunlar .. 

**• 
Kiir Yusuf ilk önce Zindancı Kap

tanı aradı. 

7.ind:ıncr bir çoC'ulc gibi sevinçle 
oııu kucakladı. 

- Nereden çılctın Yu s uf? .. 
Yusuf mahzun, boynu bükülclu. 
- Ne var? .. Zehra nerede? .. 
- Şarap içme le istiyorum lrnptan .• 
Zindancı, Yusufun vaziyetinden 

başına bir fclfıket gel':!iı'; lnl anlıyor
du. Cczalr hanlarından birinin a\ lu
~ıında oturuyorlardı. 

Zindancı hancıyı çağırdı: 
- Çabuk, dedi. bize l>lr oda ha

zırla .. Şarap getir .. 

Yusuf başıııdan geçenleri anlat
tıktan sonra: 

- Şimdi, dedi, DC'nizl arıyncnğım. 
Onu bulmadnıı yaşıyamam Klmbllt
lir nc'rcye götilrdUlcr. 

ZindanC'ı vaziyetin ~ole nazik bir 
safhada olduğunu anlıyordu. O, her 
denizci gibi derhal köpüren, aklına 
gc>lcnl yapan lıir insan dC'f,llcll. Pli\n
la, dtişüııcrek hareket <'lmek istl'r, 
mu\·affak olacağındau emin olduk
tan sonra işe baslnrdı. 

Şimdi ne ynpınnk istiyorsun Yu
cur? .. 

- Tunusa gidip Denizi arıyacağım. 

~--------~------. 
- Sana nasıl yardım ede~ lm? ·· 
Zindancı Kaptan, bunu sorarken 

belki hayatında ilk defa liriz içinde 
kalmanın fizabını duyuyorou. Onun 
için, Yusuf bir insan değil, bir 
hl'ldisc mcvzuubahistl. Ilu gUç!UğU 
yenmek, başkası için de olsa yapmak 
blr ı te muvaffak olmak demekti. 
- Snna adam verumusyYle isadl\uln 

- Sana adam vereyim Yusuf .. 
- Yok, kaptan .. Yalnız bn~ıma. ça 

lışacnğım. 

'. - Zehrayı bırakıyor musun?·· 
- Zehra artık cllmdl' değil .. 
Ve Yusuf, o vakte kadar söylcınc

ıll i Aygır kaptanın Hiflnrını sö~ Je

tli: 
Aygır kaptan. dedi, senin dü • 

mnmn mı? .. 
Aygır kaptnn sözll Zindancı Mah-

mut kaptanı yerinden sıçrattı: 
- E,·ct, nerede o .. 
- lşte Zehra onun elinde .. 
Zindancı yumruklarını sıktı. 

- O, decll, namussuz bir clPni rl 
dlr. O bana bir şey yapamadı. Onur 
geınislnl zaptctmiştim. Fakat sonra 
ları h"r yerde benim için fC'nn özl ı 

sciylcdl. 
- Bana dedi ki . Zlndnnrıya sli~ ı<' 

Ondan dnha çok lntllcaın alacağım. 
- Nı'r<'ctc şimdi.. 

- Diln snlınh liııınnclaıı hareket ('t· 

ti.. 
Zindancı hiddetle nyağ'n kalktı· 
- Niçin. dPdi. şimdi söylUyor. un . 

Ne cllye söylemedin .. 
- Ona söz 'ermlstım . Gc>ml k, lk

tıkatn sonra söyllyeccktim .. 
- Hny,·an . Düc;mnna ,·prf)('D s 

t·ıtulur mu' .. O hE'nim d<'~il, srnl ı 

tltı c; ınnnııı. l'nrını alıp ~ötllrdil. 

Zlndnnftıyı kızdırm-ık sıraı::ı ı; 1 
mi ti: 
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62 ZfNDJ.NCT KAPTAN 

nm olduğu için dcğtl, ben senin ad&
mın olduğum için götUrdU. 

Yusuf, Aygır kaptanın gemisi kalk 
madan Zindancıyı haberdar etmedi
ğine kendisi de pişman olmuştu. Zeh
rayı zehlrllyerek gemiden çıkmıştı. 

Fakat bunları, dnha cok Aygır kap
tanın söyled1ği snzıcr ve şarabın ver
cUği uyuşukluk tesiriyle olmuştu. Ge
mi kalktıktan sonra Ceza1rin tenha 
sokaklarından kendini kırlara atmış, 
bir çocuk gibi n~l:ımıştı. Yapayalnız
!:!?. En sevdiği kimselerden ayrı kai
mıştı. Ne Den1zl bulabileceğinden, 

ne de Zehrayı bir daha gBrcccğlnden 
Umidl vardı. 
Akşam olmuştu. Zindancı kaptnn 

<la durmadan şarap içiyordu. lklst 
'de kendilerini idare edemiyecek ka
~ar sarhoştular. Handan çıkıp lima
na geldiler. Tayfalardan kimseler 
yoktu. 

- Yusuf, geceyi gemide geçire
J1m .. 

-Tok kaptan. ben handa kalayım. 
Fakat knptıın da gemiye gldemiyc

cektl. Kendi adamla. mc1an klmı;e 

kalmamıştı. Başka l;:ayık bulup git
mek l:lzımdı. 

Bir kayıkçıyı çağırdı: 
- Gel Yusuf.. Bu gece elti ftnOr, 

bir karar ''eririz. 
Yusuf, karanlık sahilin bir kena

rında birkaç gölge gördU. En kllçli k 
gfzll bir hareket i<:ini llrpôrtiyor. şiip 
heslnl artırıyordu. Tunusta böyle 
bir gecede gemiye lk<I sandık getir
mişler ve Zehrnsım orada bulmuştu. 
Bu gölgeler lcimindi? .. Ne arıyor
lardı? 

Beynini döndUren şarabın tesiri o 
kadar fazla idi ki.. Elleriyle l·afaı;ı
nt sıktı. BUtün kuvvetini tek ~fizUne 
,·ererek o tnrafa baktı. Evet.. Bir
kaç lnean gölgesiydi. Bir şey bekli-

;yor, bir şey yapmak istiyor gibi do. 
!.ışıyorlardı. 

Kayıkçı bDyUk bir Uratle ya.kla.t
tı. lki yolcusunu kabul için umulmaz 
bir tehalük gijsteriyordu. 

Yusuf Zindancı kaptanın kolun· 
dan çekti: 

- Bu kayıkla gitme .• 
- Niçln? .. Ne var? .• 
- Gitme kaptan .. 
- Korkuyor musun yokeaT .. 
- Hayır kaptan, gitme diyorum-

Hir defa da beni dinle.. Kayıkçıya 

kendimizi çok sarhoş gögter,.llm .. 
Zindancı kalın dudaklarını ger&

rı, k gUrUltUIU bir kahkaha .fırlattı: 
- Sarhoş değ11 ml~·iz zaten? .. 
- Öyleyiz ama, daha ı:ok sarhoe 

gcirllnellm .. Bir defa bu kayığa bln
ın!yclim. Sen burada dur .. 

Yusuf, kayıt;a doğru eend~lfyerek 
ynltlaşmıştr. Söyleniyor. k0ftır1cr sa
' u ruyordu. Ayakları blrlbirlne takı
lıyor, kayığın önilnde bir ileri. bir ge 
ri yaJpa. vuruyor, bazan denize dfişe
cek ı:ibi yapıyordu. Son bir hare
ketle kötü bir küfür daha eavurdu ve 
bi rnyağını denizin boşluğuna uzattı, 
yıkılıverdi. 

- Kaptan .. diye bağırdı . tlAYC' et
ti: 

- ~ahmut kaptan .. Her tnrı:ıf zin
dan gibi.. Diz hu akşam dı,arda kala
lım. Bu kayıkla gidemiyeceğlz .. 

Gene sendellrerck Zlndancınırr y-:.
ntna geldi. C. ;nuzundan tutarak yere 
yıktı. Kı;lnğına eğildi: 

- Hnzrr ol, dedi. bu taraftan Uze
rlmlze hUcum C'de<'ekler. Gam n"l'lan
mıyahm .. 

Bunu söylerken etraflanndakı ~lH
gelcr toğalmtştı. Yaklnştyorl"r<'lı. 

Yusuf, knptnnı tckr:ır kaldrrdt. 
Hnla hana giden yoldan yUMlmete 
başladılar. Fakat birkaç adım at-
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mışlardı. Gölgelerden biri yaklaştı: 
, - Kaptanım, nereye gidiyorsunuz. 

Bu, kendi adamlarından, Ali be
yin gemfslndc çalışan tnyCalardan bi
riydi: 

- Siz neredeydiniz böyle bu saat-
te? .. 

- Eğleniyorduk kaptan .. 
- Gemiye ne ''nklt döneceksiniz? 
-Şimdi.. 

- K~yık var mı?. 
- Bizim kayıklar gell'c~k .. 'Dekll-

yoruz .. 
Yusuf tetikteydi. KUt~k bir hare

kette atılacaktı. öhnr lrarnltılar da 
yaklaşmışlardı. Kaptan denize doğru 
lHıktı: 

- Kayık ne vakit gelecek?. 
- Şimdi gelir neredeyse .. 
Yusuf söze karıştı: 
- Biz hana gidelim .. Kayık gelin

ce hab~r Yerin bize .. 

Yusuf, önlerine gemi tayfalann
dan birinin crlrnca;;mr ummuştu. Fa
kat bu tnyfnlar, olsa 'llsa kendisine 
fenalık yapmaya hnzırlunmsş olabi
lirlcrdl. CUnkU Ali beyin adamlarıy
dı. Karşılarına kaptanları çıkınca, 
kendisi de kurtulmuş oluyordu. Bu 
dUşUncc içine su serpti. Fakat sahil
de hiç bir gemi karığmın bulunma
ması ne ile izah edile bili r<ll. 

Çok fazla yllrlimcmlşlcrdi. Yanla
rındaki tayfa birden pişto,·unu ~ıkar

dı: 

- Kımı1damayınız, yakarım .. 
Diye bağırdığını gördüler. 

Zindancı yerinde sarsıldı. Tayfa-
nın Uzerlne at~lncnk oldu. Fakat ça
buk kPndinc geldi. Kurşunu karnına 
ylyobllfrdl. 

- Dnna mı? .. 
Diye hnln hain baktr. 
- İkiniz de teslim olun .• 

ÖbUr karaltılar da etraflarını aar-
mışlardr. 

- Geri dönllntız? 
- Nereye gidiyoruz .. 
- Gemiye ... 
Kaptan, ı;emldc bir dcğl9lkl1k ol· 

duğunu derhal anladı. 
ğ-r.nın 

Tayfaya: 
- Cahillik yapma, dedi. Sonra p1f-

man olursun ... 
GUldU: 
- Artık, dodl, Zindancı K~ptan 

kalmadı .. 
- Kim kaptan oldu? .• 
Tn3 ra, cevap ,·ermedi. Yuırnı.. 

1 
- Ali bey .. diye mırıldnndı. 
Zindancı: 

-Ali bey mi? .• 
- ~vct .. 
Dl~lerlnl gıcırdattı: 

- Kabahat bizde .. Yabancı btrinl 
gemi~ e aldık, ona en bUyllk yeri ver .. 
dik, hürmet gösterdik. Fnkat b'5yle 
adamlar, hiç bir yerde muvaffak o
lamazlar. Deniz, mert, yiğit adam 
ister .. 

Sonra tayfaya döndn: 
- Haydi götUr nereye götürecek· 

sen .. 
Deniz kenarına gelmişlerdi. Blr 

ka~ lc)Jn yaklaşmakta olduğunu sor
dUler. 

Tayfalar tclilşlandılar. Hızla üze
rine doğru koştular. Fakat lta71k 
yaklaşmış. içindekiler dışarı cıkmış. 
lnrdr. lkl tarar karşılaştı. Ziııdana 

haykırdı: · 
- Ahmet kaptan .• 
- Aman kaptanım .• 
Ahm1>t l;:aptan c;ok heyecanlı !dl. 

Bir şe;xler söylemek istediği anlatılı
yordu. Fakat söyleyemiyordu. Sö;yle
mcğc de ''nkit kalmadı. 

Ali beyin adamlarından bir! plfi.o. 



Orta ve Şarki 
Avrupada 

Alman nüfuzu 
<~ı 2 incide) 

oey olacnkttr. Fakat bu gayri kabl! 
m!dlr? 

ÖnUmUze cıkan mUşkUJAt aşlk&r 
ve çok bUyUk. Fakat bunların önııne 
secllemlycceı;ını zannttmlyorum ... 
Hıc olmazsa bUyUk bir gayretle bu
na tcşebUs edilmesi lı\zımdır, hattA 
muvaffak olmak limitleri çok az olıa 
bile Şllııhestz ki fikir ayrılıkları, u
sul nvrılıkl 

"' nrı, kuvvet ayrılıkları I 
var ki bUtU n bunlar ayrıca bir de par 
~Herin blriblrlne olan ayrılıklarına 
ıldve olunuyorlar. 

Bu şerait dnhlllnde milletin böyle 
bir birlikte kaznnncağı itimat hissi 
içinde, Ynlnız dahilde değil, ayni za

manda haricte göreceği iyi neticeler 
lerf gözönUnde bulundurmak lAzım
dır. Harlcte göreceği iyi neticeleri 
gözönUndc bulundurmak lt\zımdır. 
Dahilde millet meclisi karışıkların
dan kurtulacaktır. Bugün bu karı
şıkhklar daimi bir şeklide devam et
mektedir 'c bunlnnn da harlct siya· 
sete fena tesiri olmaktadır. 

• • • 

'MUnlh anlaşması neticesinde Av
rupada husule gelen deJlşlkllkler 
mUJıfmdlr ve şUmUllUdUr. Bunu ne 
kadar iyi nnlnrsnk 0 kadar iyi olur. 

Orta 'e Şaı•ki A, rupada lngllis ve 
Fran ız niıfuzunnn yerini AlmAn.Y• 
almış bulunu3 or. Bu nllfuzun daha 
nereye k:..<lnr , aracağı da kestlrlle
~. Her halde bunun lngiUz tfca. 
rcti iızerindc mühim tesirleri olacak
tır. İngiliz ticareti esasen bugün U
zak Şarktaki vaziyetten çok mfitees-
61r olmuş bulunu1or • 

lngfllz nıHlctJnin dünyadaki umu
mi ticaret ,·azlyctini tesbit etmesi ,.e 
keııdJslne lAzım olan pazarlan mu
hafaza :için tedbirler alması IAzmı. 
dır. 

]dUJl müdafaa için de vaziyet bu
dur. insanın ba,ına gelecekten, fe-

na bile olsa, haberdar bulunmama
sı tehlikeli bir şeydir. Harp takdi-

Fınsfirlcfeki 
Hadiseler 

(Baft&rafı 2 incide) 

nu.ettnJn tekmD etmal tıudodu boyunca 
devam eden ba bat Ltıbnan 'ft Suriye 
tarafmdan gelecek Arab çetelerine kar. 
!JI bir mania teşkil ediyor. 

Bu bllyllk tel ZJrgtlye yirmi mDyon 
metre tadar ut gltmişUr. Çtlnkll teller 
pyet sık olarak bir duvar gibi lhillmtl~ 
tllr ve arAlığından ancak kertenkele ge
çeblllr. 

FUlstlndeki 400 hin Yahudi eğer ken
dl!erine fngfltere müsaade edecek olsa 
ve hariçten Arab çetesi gelmel!le Filis
tlndeki 900 bin Araba galebe çalacak 
lan kıuıaatlndedfrler. 

Filistin Yahudilerini tannnıyanlar için 
bu iddia biraz hayretle kar§tlanxr. Fakat 
buradaki Yahudiler başka tllrlil Yahudi
dir. Bunların hepıl dünyanın ayn ayn 
yerlerinden gelmiıselrdir, fakat hepl!li düş
manlarını Hlm gibi mağlüb edecek Ham 
ofullandır. 

"Yahudi Sunı,, ndan dıfarda bulunan 
Hanftada Yahudller en uzak karakolla
rmı kurnıt13lardtr ve Lübnan dağlarından 

,elecelr Arab çetelerine karşı burada 

çltu bir !ahkimat yapmJ§lardır. Burası 

her gece Lübnan dağlarmdan Arab glll

lelerlylc bombardıman edilmektedir. 

Burada Arab çetelerine karşı mukave
met eden Yahudiler 180 kişiden ibaret
tir. Bunun doksanı bir tepededir, doksa
nı diğer bir tepede. tçlcrinde de 20 kadm 
vardır. 

Bu, Ftllatlni Yahudllerln Arablara kar
fi tek baıtarına nasıl müdafaa edebile • 
ceklerlnl gösteren bir mhaldir. 

Fillstinde Yahudiler iki asır evvel A.. 
merikaya yerleşmeye gidenlerin bulun -
duldan geraitın aynJ bir vaziyet içinde 
yaşıyorlar. Yalnız ou fark var ki Arablar 

Amerikan yerlileri gibi siWısız değil, el
lerinde en yeni silA.hlar bulunuyor. Bu
na mukabU Yahudilerin kendilerini mu. 

halasa için kullanacaltlan siWıJan tn . 
giltere tahdJd ediyor. 

Meseli Yahudilerin makinelitlifek kul. 
lanmalan )'Uakbr ve ttıfenk yalnız yar. 

chmaı poUa olarak muhafua tefldlltma 
ıtnnff olan Yahudllere verilmektedir. 

( Kısa..- l~aberler a "·I·---------,------. ____ / 
lktı.sat \'ekllleti TOrkofis Asbaşkanı B. T. c. Z 1 R AA T 

Nihat Odacı, dün Ankaradan şehrimb:cl 
plmlttir. 

BANKASI x.-. ..... :ı-... 
..._.,_.: lff."IWIM Wl'k Mrw 

.... ,. .... ---= .. • Bir haftadaoberl şehrimizde tetkikler 
yapmakta olan gümrfikler umum mQdQrfi 

Mahmut Nedim Gündüzıılp dün tetkikleri

ne devam etmi~, g0mrük b:ışmüdürlfiğüne 

gelerek umumi muamelatı teftiş etmiştir. 

b 1 •tlei:m 

Para biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Banlı:aarnda Kumbaralı Te ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çelı:tlecek k11r'a ne &f&i,dakl 
plA~a (öre ikramiye dafltılaeattlr: 

f A4et 1.000 Llrallık f .... U.. 
4 .. 500 ..... .. 

4 ... JI~ .. 
4t "" lM 11 

ıoo .. H ,. 
lH " H ,. 
lfO • H • 

ı .... 
4 .... .. 
ı.oot ... 
f.800 ,. 
l.lff .. 

DIJa[AT: Hneplarmdald plM'alar bir 8eıte ~f1e PM ltPIM1aB .,,.._ 
lı dllfmt1en1ere t1munt1e cıktıtr takdirde % lıO fazlul7Je verile
cektir. 

Kur'alar HDede t defa, ı lDflll, ı Bkinetıc~nwıı, 1 Mut Te ı Ha
ziran tartblertnde çektlecekttr. 

--
·····························: KUN RU : Binlerce o~ .-ba'auWck : 1..,.__ --.... 

•: ~kJediği •• llA1I OCSZTuP' .. 

5 1938 5 ne.ret lJtnlannın !'&DllrD • satın 9Qıll. 
••• • R es 1• m 11. Hafta •• •• dan itibaren uaa saylalannd• .co. iç say. 

falanla 50 kurut; dörfaüncil uyfadı ı. 
• • • ikinci Te ftçQncD:ie 2. birinctdo 4, baş· : Mecmuasının : 1ı11: yanı kesmece s urndır. 

i beşinci sayısı i ~C::~~~~:!!i:0!!,!~ 
! b U g Q ft Ç I kt 1 ! Resmi lllnlana snUm ·satın 30 kurur 
• • tur. 

rinde Fransa ile lngllterenln belki ~-!'llm-----~ 
yalnız kendi kuvveUerJne güvenme- r - :riiJi' 

1 Sisi, eriniae, ful& para vererek : Tlcorl .:ıoltl11dl• olıltıpan Hritlt ftdnlcu. 
: it mecmuala.-ı almaktan kurtara- ; BJr defa 30, lkl defası 50, ac def1111 e5, 
: calr, Ustellk eriııbde en ldlçOğU· : dl\rt defası 75 Te on defası ıoo bnışhır. 

yem bur olncaklarını da kimse lı. ~~ 
kAr edı:mez. Bu kuvvet iyi bir teşl.ı , Lul.. h.\I h.-\<.\h \ \Pl Hl.AR 

: nlllden en bUyilğilntlze kadar her. : Uc aylık llAn verenlerin bir defası beda-
: kesi tam bir hafta meşgul edecek : Vldır D&rt satın ıreten tlAnJann fuJa 

Hila s:.hip bulunursa dnha bUyUk bir 
ınahlyE:t almış olacaktır. 

Fnkat bir tehlİke ,·arsa o da, teh

liltclt dönemeci gectlkten sonra iki 

memleketin heı şeyi yolunda görme

si Ye mazide olduğu gibi gelişi gllzel 

usuller takip etmeleridir. 

Bu, hemen hemen gayet katfyet

le fellkete slirUkleyccek blr yoldur. 
DUyUk Brltanya, geniş mUstemleke· 

lerl ile, askeri kuvvet bakımından 
aşağı bir vaziyette bulunduğu tak

dirde ne devam edeblllr, ne de bu· 
gUnkU hayat sevly~ılnl muhafaza e
debilir. Biz öyle bir dlinyada yaı,170-

ruz ki, bil) Uk devletler son dakika 
hazırlığı ile teşkllfitlanmış bulunu

yor. tngllterenin bugUnkU askert ve 
sivil hazırlıklarının bu bUyUk dev

letlerle muku' ese edilebileceğini 
kimse iddia edemez. 

Bununla beraber. bir gUn bu mu· 

kayese nıUmkUu olacaktır ve bu, pek 

yakındır. Eter millt birlik teminine 
muvaffak olunursa lngııterenln ha
kiki arzusunu daha iyi gösterme1' 

kabil olacaktrr. 
-------:-:--

16 • 10 • 938 Pazar 
ıındOz saat 15,30 da 

16 • 1o _ 938 Pazar 

ıinil akşamı 20,30 da 
\ .\r\J,JŞUKl.AR I 

KOMEDYASI• 

3 perde komedi_ 
'iıııan: \". Sekspır 

furkçesi: A vnf Glvda 

Tl'RAN Tl\'ATR,OS_l' 
'I san'ııtko\rı Nıışıt, 

Okuyııru Semiha 
Mişel vareytesi 

Tlıcguıdos Akrobat 
nu'm:ır:ısı 

ın. Peçeli Kad111 
ı P. Gece: (Pembe 

K~,lt) 3 perde.. 

1 • b d • ıalırlan beş kuruştan hesap edllfr. • ir mecmua ır. • 
(Aksu - 16 Kıırndenıze), <Ul!ıır - 9.30 

lzmite), (İımlr - 10.30 lzmire) 0 (Koca
eli - D lmroıa), (Trnk 8.30 Mııdnnyaya) 
(Sus - JG Mııclanyn)o) Knlk:ırnktır. 

ane hlımet lwponu getirenlert !'G· 

•=.: 36 =.= 

cnk flıtn tarif esi uD:de 25 indirilir. 

KURUN hem doğrudan doğruya, lıen-
• • dl idare yerinde, hem Ankara caddeshı 

• • • de Vakıt Yurdu nlhnda KEMALEDDiN 1 
GF..J,l:CEI\ \'APl'Rl.AR ! Sal yf 8 S k U rU Ş !' lRF.N flAn bOrosu eliyle Uftn kabul eder. 

<Karadeniz - 12 Kaıadenizdcn), (Sus-
20.15 Mudanyad:ın), (Trak - J 1.3~ Mud:ın
yadan), (Kemal - 8 Ayvıılıktan), (~nlııl. 
ya - 18 Tzmirdcn) gclccrkllr. 

• • (Bilronun teıeron11: .!0335) 
: Almavı ihmal etmeyiniz : :;.---------------
: Eviniz için dolgun ve değerli : ============== 
: bir hediyedir : • • Sahibi: :ASIM US 

Nc§rİyat Müdürü Refik A. SeYe11ri1 

-N -- -c ·--~ 
IU -a. 
ıa ..., 
·-

•••••••••••••••••••••••••••••• 
- KUHUNun kJtaıı ş~kllndc roman tcfrlk.tiaı -

70 DORDUNCU M A TIKOM 

Aşağıdan mı, yoksa yukamlan mı geldiği bel-
11 değildi. Lord Noel derhal Maknaba sordu: 

- Cinayet olduğunu ncrden blllyorsun. Bu
lunduğun yerden bu cesedi gllrmene lmkdn yok. 
Buna nasıl hUkmcdebillyorsun '! 

Alaster Maknab Yazlyetinl değiştirmeksizin: 
- Dende bu gibi h<'\dlseleri sezecek büyük bir 

his kuvveti ,·ard1r. 
Con: 
- Polls çağıralım, dedt. 

Lord Noel, aşağıya inmesi için Alnster Mak
nnbn baret (itti. ücu birden sokak kapısına indi
ler. Kapıyı açan Ala ter Maknab heyecanla: 

- Bur::ıya b.ıkm, dedi, Ne kadar kUcUk bir 
dünyada yaşıyoruz! Sokağa dUşsoniz bütün ah
haplarınrz karşınıza çıkıyor. lştc biri daha .. 

Mark Petcrs, bir eliyle kapının topuzunu çal
mak üzere idi. Diğer elinde bir yaprak sigarası 
tutuyordu. 

Lord Noel Mark Peterse bakarak: 
- Naffle girmeyiniz, dedi. Mllzayedo bitti. 

Müzayedeyi açan adamın bıçakla hesabını görU
lermişler. 

Peters, hic helecan eseri göstermeksizin: 
- Fllnders öldUrUlmUş öy)e mi? dedi. Hic 

hayret etmem. zıra çok tchllkcll bir oyun oyna
yordu. 

Lord Noel sUratle sordu: 

DORDONCO MAIIKOM 69 
karşılaştıkları kapınırı topuzlarını pas tutmuştu. 

Lord Noel ekşi bir yUzlc Cona baktıktan son
ra birlikte bu merdh·enlcri çıktılar ve Lord Noel 
kapıya iki defa vurdu. 

Bu vuruşun nklsleı l, bo 'in iç rlslnde çın-
Jndı. Fakat biç bir ccvnp gelmedi. 

Lord Noel bir mUddet daha bekl<'<llkten sonra. 
mektubun atılacak d"lf-ın ı.apnğmı knldırıdr, içe
riye baktı. 

İçerisi karanlıktr ... Hiç bir hareket sezllmi
rordu. Hic bir ses lşltilmi;>ordu. 

Lord Noel bundan sonra, kn ıyn d J nnmağı 

tecrübe etti. l.{apı bir takım gıcırtılar :> aparak açı
lıverdi; kllitll değilmiş ... 

Con da kendisini takip ederek içeri girdiler. 
Noel, elektrik lt\mbasını cebinden crkararak yaktı. 
HolUn içerisini aydınlattı Ye bir sıra merdiven gö
züktU. 

Bu merdlYene giden tnbta ~emin üzerinde blr
cok çamurlu ayak izleri g rUJUyordu. 

Durup dinlediler. Tamnmlyle kulak ke llmtş
lerdl. Muhitin sUkünuna h ice alıştıktan sonra, yu
kardan yavaş yavaş bir takım seslerin geldiğini 

tşlttfler. 

Bunun tahtn;> ı kemir n fare, yahut da ayak
ları ucunda yUrUyen bir insan tarafından yapılmıt 
olması muhtemeldi. 
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muhammen~ 
75 - :Adet Çıralr Jmdron 4 X6X8 Boyunda 0,96 

300 - •• Beyaz tahta 4X25Xl,50 ,. 0,70 

250 - .. " .. .f:X25X2,50 ,. 1,10 

50 - .. Kardon 6X3X4 ,. 0,30 
25 - Paket Bağda.dilik 4X2,5X 1,5 ., 3,00 

Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olup mikdar, cins ve muhammen bedeti. 1"' 
karda yazılı bulunan kereste açık eksiltmeye konulmtŞ;ur. Şartnamesi~ 
müdürlüğünde görülebilir. !stckliler 24 90 sayılı ka:ıunda yazılı vesika.. ve 4S 
lira 52 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek:t,ubile beraber 1-11--938 p1S 
günü saat 14: buçukta Daimi En~~en de bulunmalrdrrlar. (B) (7559) 

ınhisarıartt;:M;~dütlüğünden: 
I- Tefri~i tekarrür edooı Balıkesir, Bursa.. Edirne, Erzurom. lzmir. Kon· 

ya, Akhisar, Afy<:1t1.. ve Yalova İdareleri için İdaremime kabul edilen tipler da
hilinde ve şartnameleri mudbince yaptrnlacağı ve 22-VTII-938 tarihüıde r 
hale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya ihale edilemediğinden yeni • 
de:ı kapalı zarf usuIHe eksiltmeye konmuştur. 

n - 1348 p~a. e§Yanm muhammen bedeli 0 30776,. lira ~ ku:nııtı ... 
ımtV'akka.t teminatr "2308.25., liradrr. 

m - Eksiltme 1-XI-938 tarihine rastlıyan salt gftnl~t .ı15,. de ıts" 
be.taşta. Levazım ve Muba.yaat Şubesindeki Alon KomisY9mmda yapılaıcaktlt· 

IV -1348 parça eID'aya ait yeni müfredat listeleri ile aartname ve :resiı!Y 
!eri 153 kuruş bedel mukabilinde ltanbulda adı geçe:ı lromisyondan .AnJtatt 
ve !zmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyenleıin bir defadl 
asgari 20000 lir.alık böyle bir işi muvaffakıyetle yapmış olduklarını gösteril 
vesikayı İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca bir fenni..ehliyet ve elı• 
siltmeye iştirak vesikası almaları lamndrr. 

VI - MUhürlü teklif mektubunu kantcl vesa.ılt ne V ci maddede yası!S 
İnşaat §ubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % '7,5 güvenme pa· 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zar!• 
larm ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım Komisyon• 
Ba.şkaı:ılığma makbuz mukabilinde vermeleri ıazımdır. (7438) 

• • • 
BIRIKTIRIRSEN EL 

I - İdarece kabul cdlien tipler dahilinde, resim ve ~arbıarnelerl mucı"blır 
co yaptırılacak cins ve mikdarr müfredatı listesinde yazılı 17 parça eşya. p& -

zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

ATAMAYACAGJN II - Muhammen bedeli (734.41) lira ve muvakkat teminatr (55.10) J.1ra.ı 

drr. 

İŞ YOKTUR 
IlI - Pazarlık 1-XI-938 tarihine rastlayan salr günü sa.at 15,30 da K.

bataşta. leva.zmı ve mubayaat şubesindeki almı lrom.isyoounda yapılacaktır .. 
IV - Şartname ve listeler parasız o la.rnk her gün sözü geçen şubeden ah'.ıd.' 

bllec~ gitit :resimleri ile ~rtılebntr. 

iŞ•BAMKASrnDAH•Bilt•lruMBARA•,il V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gü n v-e saatte yfuile 7,5 gi1 • 
venme paralarile bir!ikte yukarda adı geçen komis):Ona gelmeleri iian oltl1d• 

(7437) 

• • • 

fstanbulVakıflarDireklö1}#ğ#ı1J~n1a·rı · 
. ' 

Kiralık Apartıman Ve 
Dükkan 

n,.~iJ.:taş l'aJ.:ıf Akarlar ldare.~inden: 
il/2 numaralı apartıman ve 15. 20, 21, 

21, 28 numaralı ılükkanlar açık artırma su
retiyle kiraya verileceğinden isteklilerin 22 
T. en-el 938 cumartesi günü :ı;aat on üçe 
kadar Deşiktaşla Akaretlerde 5<i numarada 
mütevelli kaymakamlığına müracaat etme
leri. (Y. P. 2i25) 

28.9.938 tarihinde akdolunan heyeti umumiye içtimaında ekseriyet basıl ohnadJ' 
ğından 3.10.938 padartesi günü saat 14 le cemiyet merkezinde ikinci bir mnumi t09' 
lantı yapılacağı ilan olunur. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 20 x 25 cbadr.ıda ·10 milyon .ıır 
dirik rakı mantan pazarlık usulilc sat m alınacaktır. 

Muhammen kıymeti 
Lira 
150 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş hesal>ne 40.000 .. .., 
muvakkat teminatı 3000 liradır. 

Ramazanı şerife mahsus olmak üzere Bayazıt camii §erifinin avlusundaki 
sed mahalleri (Muvakkithane kapısının sağ tarafında "9,, metre murabbaı ma· 
hal hariç olmak üzere) topta.:ı kiraya verileceğinden açık arttırmaya çıkarıl -
mrştxr. İhalesi 18-T. evvel-938 salı günfi saat on beşte yapılacaktır. Şartname
sini görmek ve müzayedesine iştirak etmek istiyenlcr kıymeti muhammenesi -
nin yüırle yedi buçuk nisbctinde pey akçelerilc birlikte Çemberlitaşta İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğü:ıde Vah"If Akarlar kalemine gelmeleri. (7262) 

Z,\ Yl - İzmit rü,tiyesinden 1309 se
nesinde almış olduğum şehadelnamemi 

Balkan harbi esnasında Edirnede mnhasn
rada iken zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. - Riiyılk 

rckmece niifas memura Salim Erdem. 
(27051) 

m - Pazarlık 31-10-938 tanöine rastlryan pazartesi güntl 88.&t M dl 
Ka.bataşta levazım ve rnubayaat şubesindeki alım komisyonunda yafllla
caktrr. 

IV - Şartnameler 2 lira bedel mu kabili:ıde inhisarlar levazım ve _.,.. 
yaat ~ubesile Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin paz.arlık için tayin edilen gün ve saatte yilzde 7 ,5 gO. ' 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan ohunıt' 

(73-11), 
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Lord Noel elektrik H\mbasını yukarı doğru 

tutarak: 
- Kim var orada? .. diye haykırdı. 

Sesi, evin boşluğu içerisinde korkunç bir ~
henklc aksederek geri geldi. Lord Noel bir müddet 
durduktan sonra: 

1 

- Ben yukarı gidiyorum, dedi. Ne var, ne 
yok göreceğim. Bu vaziyet hoşuma gitmiyor. 

- Benden de al o kadar. Fakat ben <le se
nlle beraber geleceğim. 

- Pckarn ... 

Ağır ağır merdivenleri çıkıyorlardı. Her ba
samakta bir kere duruyorlar, Lord Noel elindeki 
elektrik Hhnbasını etrafa tutuyor, gittikleri yeri 
görerek ilerlcyorlardı. 

Birinci katn geldikleri zaman, karşılarma bir 
sıra merdiven daha ve dört kapı çıktı. 

Bu kapılardan bir t::ınesi açık duruyordu. 

Lord ~ool açık olan kapıya doğru yürUdli Ye 
elektrik JAmbasmı içeri tuttu . 

llk bakışta bu odada görülenler bir takım es
i eşya yığınından ibaretti. Biraz yaklaştı. LCım
anın ışığı altında görUlen eşya şunlardı: Bir es
şapka, iki çift eski kundar::ı. ve yırtık pırtık el

tseler ... 

Lord Noel, Coııa hitabl"'n: 
- Sen olduğun yNde kal, dedl. 

' - .KUHUS.un .kitaJ> sekllııde roman tcfrlk.saı - . 
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Bunu, yüksek sesle mi, yoksa fısıldayarak mı 
söylediğini hatıriamayordu. 

Lord Noelin niyeti hazır girmişken bu odayı 
etrafiyle gö:ıden geçirmekti. Nitekim köşede, ken
disine doğru sırıtan bir yliz günlll. Sessiz ve hare
keL'5iz sırıtan bir yüz ... Bu F'lindcrsin yUzU idi ve 
ilk bakışta onun ölü olduğu anlaşılıyordu. 

- Demek ki bir başkası onlardan daha evvel 
buraya gelmiş ve mUzayedcyi bıçakla açmıştı. 

Bıçak hAl~ Flindersin kalbi Uzerinde duru
yordu. F'lindersin elinde bir do tabanca görülUyor
du. Fakat tabanca patlamamıştı. Demek ki kendi
sini müdafaa. edememiş Yeya buna imkftn kal
mamıştı. 

Cesedin hemen yakınında, bir diktafon pHl.ğr
nm parçaları olduğu anlaşılan bir yığın gllrUIU
yordu. PUlk, katiyen işe yaramıyacak bir halde 
paramparça edilmişti. 

Bu sırada ne Lord Noel, ne ue Con, kendileri
ne doğru yakla~an birisinin hiç farkında olmadı
lar. Nihayet yumuşak bir ses işitildi: 

- Bir cinayet daha mı oluu? Acaba bu kor
kunç maceralar ne vakit sona erecek? 

Her ikisi birden arkalarına baktılar. Karşıla
rında ınnhut polis hafiye!:! Alaf;t<'r Mnknab duru
yortl u. l'illndcki şemsi.re~ e yı\.,lanuıış, l{cndilcrlne 
bakıyordu. 
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İstanbul Komutanbğı 
Sl\tınalma Komigyonu ilanhr! 

İhale günü talibi çıkmayan Hay
darpaşa hastanesi için 3650 tane tavuk 

ile 1825 tane piliç satın almacağr:ıda.ıı 
pazarlıkfa ihalesi 24 birinciteşrin 938 
pazartesi günü sa .t 11 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı tavuğun 2390 lira 
75 kuruş, pilicin 647 lira 87 kuruştur· 

Her ikisinin ilk teminatı 228 liradır. 
Şartnamesi her gü.:ı komisyonda görü
lebilir. 

Isteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncU maddelerinde yazılı vesika-

larile beraber belli gün ve saatte Fın
dıklıda komutanlık satın alma komis. 
yo:mna gelmeleri. (7299) 

(lsküdar ikinci Sulh 11akuk /tlahkrme
sindcn: 

Cskiicl:ırdn fh-;:ıniyc mahallesinde Alt so
k:ıkla 46 No. in hanede kiracı olnrak otur
nı:ıkt:ı iken 22-9-938 tarihinde l"cfat edcll 

YC terekesine mahkememizce Yaziyel edil

miş bulunan Abdullah kızı Menekşeden ~ 
focak ,.e horc iddiasında hulıınanların bit 

ay zarfınrln 'fesnık ,.e sencıl..ıtı kanuniye

!corh k lıiıliktc ıı .. lıkrnırmi7.c ıııürac:ıallnr1 

ve :ıksi takdirde yapılacak iddianın mec 
mu olmıyacağı füin olnnm: •. (2704~ 


