
HER YERDE ve HER ZAMAN 
SOGUtiA KA~ŞI 

TABİİ KANYAK 
Son sayfadaki nam okuyunuz. 

Sene 8 - No. 2611 
telefonu : 20203 CUMA 6 - İKİNCİTF.ŞRİN 1937 İdare işleri telefonu : 20203 

Almanlar lsas • Loreni de istiyorlar 

VARiDAT FAZLA 
Hükiimet fevkalide 
tahsisat istiyecek 

Milli müdafaa vasıtalarımız daha 
zigade takvige olunacak 

A tl ~ as mali yılın tamamla-
nkara, 4 (Hu•u•i) - lçintl• bulan .... ~ bü • • 1--•- va· 

na b h f)(ll'ı'Jat tçennın ~ 
. n eı ayı, hazirana lıadar mu ammen • 

r-ıclatla tahakkuk eJebileceii lıanaatini oerm•':::''·lt hiiltimd mec
Umulan bu levkalôıle varidat ltarıılılı 6Öd "'Zzı~~ 1 h ·--• · 

liı ıı.Jerelı lev aa• a n- 11· 
e Yalunda bazı kanun lôyihaltıTı "" · · h 

tiyecehtir B t h . t m· ma .. Jalt111 oantaltıTımısın talıvıyenne at· 
,.ol • u a •ı•a m r 

r.ınacaktır. 

Müstemleke 
Meselesi tehllkell 

Kadınlarla evlenmeye 
meraklı genç kız 

Bir safhaya giriyor lzmirdeki hadisenin kahramanı burada 

Al 1 L 
da ayni marifeti yapan Melek imiş! 

man arın Alsas • oren 
meselesini ortaya atmaları Annesi ''Çocukken erkek esvabı giydirirdik, giydiremez 
Londrada endişe uyandırdı olsaydım. Bir daha sırtından çıkara!11adık, baıımıza ne 

- geldi ise bu yüzden geldıl " diyor 
Bitler geni bir Kadınlarımız, avukat oldular ... Doktor 

harekete mi geçeceJı? oldular ... Bakkal, tüccar, memur, lmlr, 
alim, hattA asker1 meb'us oldular. Onla-

Londra • (Hususi) - Aimanyanın rm bütün bu meslekleri makamları it
müstemle~e talebi meselesi yepye~i ~ir gal edişlerini, can ve gö~ülden alkıfla -
safhaya gırmiştir. Bu hususta Hıtlerın . k 
yeni bir ~arekete geçeceği anlaşılmakta- aı Fakat içlerinde Melek adında bir ta -
dır. Edenın Avam "kamarasındaki beya- nesi var ki, erkekliği de bize bırakma • 
na:ını .~evzuu bahseden Alman gazete - maya, ve koca olmaya yelteniyor. 
lE>rı, hucum ve tenk.idlerine devam et - Hatırlarsınız ... Erkek esvabı giyinerek, 
mektedirler. .Kenan> adı takınarak dolqan bu ba • 

(Devamı 3 üncü ıayfada) yan, bundan bir müddet evvel, timdi •· 

l"7 y 
1 

1 
cfını tekrar ortaya çıkarmak fstemedtlim 

lngilterenin Frankoculara en meb ~s. :i:~~~n~~~:::,ı:;::; .. :: 
k 

. t• d v • t. Na m z e d 1 er 1n1 n Yunan, hatta en ağırbaşlı İngiliz gazete-

arşı vazı ye ı egış ı ::n~.!~·: =~h:...·~= 
1 k ·ı 's 1m'8 rl lekette haftalarca, batti aylarca ded.iko-
ngiliz Başvekili Avam Kamarasında, f ran o ı e tema• c!u mevzuu oımUJtu. 
te • • . . .. ' ·ı .. d •Jec.dı:ai resmen bildirdi Ankara 4 (Hususi) _ Münhal ü İ~ sade gazetelere değil, mahkemelere Baya11ı Melek, yahud Bay Kena11 

sısı ıçın mumessı gon erı ~-· w. p . dl . . ç de intikal etmiş, ve ortalığı. hemen he- zino komisine gönül vermesi kadar all-
Lo . 

1 
meb'usluga artı namze erını yarın w· d d .. kü .. k ğ da tah 

Çe b ndra 4 (Hususi) - Başvekil ilan edecektir. Seçim pazar günü ya _ men ın sor u nuklın aş u r:ın b" - kadar ettikten sonra unutulup lf.tmlştt. 

k 
nı erleyn İngiltere ile Franko ma- D bili" Vekil-.. ıaıu.ıı tını bırakması, ve Ira prensesm ır &•· (Devamı 8 incl sayfada) 

!Unla ' t~. a ye ~· a llllİ::i==m=ı..;,,.,;ıiiiiı:ıı::ı:iııı.:ıılıİlllı-.. ..... _..-...... .._ ......... -=ı-..~--....;;.;...~ ......... 
temas rı arasında daimi ve munt.azam vilAyetlere hazır bulunmalan için teb-
ın . ı temin etmek üzere mukabil mü lijat yapmıştır. Başvekilette yeni bir su~~sılle~. tayin edileceğini ve bu h~ • (Devamı 3 üncü sayfada) 
n a rnuzakerelerin başlamış oldugu-

Çetinkaga büro çalışmıya başlıyor u, hu .. d b'ldi n-ı · . gun Avam Kamarasın a ı r • 
ıştır. 

ara ~~nk?nun işgali altındaki İsp~ya 
c kzısıle Ispanyol Fasında tayin edıle-
e ol b . ·ı . ti • an u mümessiller, Ingı terenın 

lacarı 'menfaatlerini ve İngiliz tebaa • 
ıe;ının hayatlarını korumakla mükel -

olacaklardır. 
tik Bu .tnümessillerin hiç bir diploma • 

sıfatı ve imtiyazı olınıyacaktır. Çemberleı/ft 

.....,.__.....,~(D~e~v:a:m~ı~3~ü:ncu.::,··:sa:y~fa:da=;)~_.._...,. ........ .-. ...... :---------------

Alman, ltalyan, Japon 
paktı yarın Romada 

imza edilecek 
Par· 1 1 riki mesai teessüs ettiğine artık hiç fÜP-

hi 18 4 (Hususi) - Komünizm a ey - t nde .. _ he kalmamış ır. 
inan lllUC'adele bahanesile İtaly~, Al (Devamı 3 üncü sayfada) 
-....._Ya Ve Japonya arasında sıkı bır teş -

Köprüsü Büro muhtelif vekiJletlerl alakadar t!den 
Dün açıldı milşlerek işleri tedvir edecek 
Bafra 4 (Hususi) - Nafia müsteşarı, Ankara, 4 (Hususi) - Başvekilette kadar eden müşterek işleri tedvir edecek, 

vali ve bir çok zevatın huzuru ve binler- muhtelif vekaletler mümessillerinden bazı etütlerle meşgul olacaktır. 
ce halkın iştirakile betonarme Çetinkaya müteşekkil merkezi bir büro k uim İktısad Vekaletinden bu büroya Türko-
köprüsünün açılma töreni bugün yapıl- B b.. alı la ur Uf- fis muavinı Talha memur edilmiftir. Di-

(Devamı 3 üncü sayfada) tur. u uro yarın ç şma rına b.qlı • jer vekaletlerin memur edecekleri kim
yacaktır. Büro muhtelif veklletleri ail - seler yarın anlaşılacaktır. 

Bulgar Kralı 
Avrupada 

para arıyormuş 
İngiliz ıazeteleri yazıyorlar: Avrupa 

hükümdarlarının içinde en çok çalışan, 
fakat o nisbette de u maaı alan (s-"ede 

(De11amı 3 iitıeü ıayfada) 

IMemleket meseleleri 1 
Onlverslfeden para ve kazanç 

hırsım kaldırmalıyız! ..... 
Bim• üniverat• bir nevi Jer•ah oeya manaıtır olmalıdır. K.endil•i· 
ni ötelıi dünya yerin• 6a diinyanın laalıilıatlerini aramıya oalıldmİf 

inıanlarla tlol• 6ir Jn•ôla veya manatır. 

Yazan: Muhit tin Birsen 
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Her gün 
Öküz yerine 
At 

Yazan: Muhittin Birgen 
c:;r ür "yede ziraati makineleştir-

11 mek fıkri etrafında, muhtelif 

!ki devirde, iki hareket oldu; birinci devri, 
Avrupada ziraat tahsil etrni§ ckitab çift
çileri> açtılar. Asıllan harbdcn evvelki 
zamanlara kadar giden bu ckitab - me
mur çiftçiler• ziraatin makine ile, bil
hassa geniş toprakların kolayca altını 
üstüne getiriveren traktörle yapılmasını 
istediler ve bu fıkir lehinde geniş bir 
propaganda yaptılar. Zahirde bu fikıi.11 
pek güzeldi; harb so.nuunda canlı kuv
veti azalmış ve mahsulü daralmış bir 
memlekette bu propaganda kolayca ya
vıldı ve biraz ha Ueri ve vakitleri yerinde 
olanlar, borç ederek harcedcrek tra1dör
ler ve makineler aldılar. 

Kendisi ıçin henüz milli karbüran - ya-
• ni iştialli motörlerde yakılacak rnadd~ -
meselesini halletmemiş, motörden anlı
vanı at ve tamir kuvveti hiç yok dene
~ek derecede zayıf olan bir memlekette 
bu makinenin muvaffak olmasına hiç 
imkan yoktu. Bu, kitab çütçisi propagan
dasına yanmış ve tarlayı kitab üstünde, 
mahsulü yemek esnasında görmcğe nlıŞ
mış olanların sözlerine inanmış olanlar, 
birer birer ifias ettiler. Ellerindeki ma
kineleri d~ğil. babadan ve dededen kal
ma topraklan bile kaybettiler. 

Türkiye topraklarında sade traktörün 
de~ alelUde elle veya hayvanlıi tahrik 
edilebılen yardımcı :ziraat makinclerınln 
bile kaybolduğu zamanlara tesadüf eden 
931 senesinde hmirde, kooperaüf kültü
rü neşretmek rnaksadile neşrettiğim 

cTürk Kooperatüçish mecmuasında <Ata 
kaside> diye bir makale yamıış ve öküz
den traktöre değil, öküzden o.ta geçilme
si fikrini ileri sürmüştüm. Bizim içinde 
çalışmakta olduğumuz köylü muhitinde 
bu fikir etrafında ehemmiyetli bir pro
pagandaya giriştim. 

* Makineli ziraat fikri, ikinci bir devir-
de, Rusyadaki kollektif ziraatin methi
yeleri nramızda fazla yayıldığı bir za
manda, yeniden meydana çıktı. Geçen 
sene, bu sütunlarda şüphe ve tereddüdle 
karşıladığım, ~e başlanılmazdan evvel 
çok iyi tetkik edilmesini ve hi' olmazsa 
tedriç ile hareket olunmasını tavsiye et
tiğim kombinalar meselesi de bu hareke
tin eseridir. Mes'ul ba~ann taahhüdü 
ttızammun eder sözler söylemiş olmala
rına rağmen, çok şükiU, bu, lümmundan 
fazla ileri fikirler üzerinde gene lüzu
mundan fazla ısrar edilmedi. Türkiyede 
ziraat makineleri üzerinde, devletin yar
nınu ve toplayıcı kuvvetile, kooperatif
çilik yapmak mümkündür. Toprak üs
tünde kendi elile çift te sürmüş, harman 
da dövmüş, makine de kullanmış ve ha
ya tının en olgun bir devrini köy iktisa
diyatı içinde kooperatifçilik yapmakla 
geçirmiş bir adam sıf.atile söyliyebilirim 
ki Türk köyünü :şenlendirmek için lüzu
mundan fazla ileri fikirlere kadar git
mek lazım değildir. Tedriç denilen şey, 
her yerden ziyade zirnatte 15.zım ve ora
da faydalıdır. Bilhassa milli karbüran 
meselesini halletmemiş, henüz 94 derece
den yüksek alkol .istihsal etmemiş, petrol 
kuyuları bulmamış, yahut kömürden 
benzin çıkarma 4ini halletmemiş bir 
memlekette toprağı karıştırmak ve ç.<>k 
mahsulü toplamak için motör kullanm3k 
fjkri, milli ziraatin fena günleri için, çok 
1ehlikeli bir fikirdir. Harb .zamanında 
bize hayvan lazım olur, dıye İstanbul so
kaklarını hfila şu orta tarih devri araba
larının tekerlekleri altında tahrib eden 
bir memleket, tarlaya motör sokmamau
dır. Motör imal etmiyen, motöru tam ve 
her yerde tamir edemiyen, baz.an küçük 
bir yedek parçası için Amerikaya kadar 
giden ve nihayet iyi şoförü pek ender o
ı ~ n bir memleket bu tecrübeye girişmek 
ı 1danı hruz değildir. ... 

Bütün bu sebeblerden dolayı, Atatür
kün son nutkunda öküz yerine at kullan
mayı tavsiye eden akılane siyasetten do
layı hem memnun olmalıyız, hem de bu 
ı:Jyasetin bir an evvel tatbikat sahasınd.'l 
yol a masını temenni etmeliyiz. 

Türkiyede at cinsini ıslah için bir za
mandanberi pek güzel çalışılıyor. hca
ristandan Türkiyeye pek çok ve pek gü-

zel kısrak girdi; bunlar memlekette gı.i

zel döller verdiler ve tıala da veriyorlar. 
!lk defa olarak bir tanesi yüz elli lira gi
bi fevkalfide ucuz fiatlarla, mahsul mu
kabiJinde, Mncaristandan Türkiveve ızir-

Resimli Makale: X Daima el ele ... 

Meşhur ıçtimaiyat alimi Daniel Welster bundan yüz sene 
evvel Amerikadan bahsederken: 

- Bu ülkede işçi mağrur ve müstakildir. Sermayenin hi
mayesini istemek iMiyacında değildir. Fakat sermaye işçi
nin yardımını arar, demişti Amerikalılar Amerikada vazi
yetin el n böyle olduğunu söyliyerek gurur duyarlar. 

Meşhur darbımeseldir: Bir elin §akırtısı çıkmaz, deriz. lt
tihaddan da kuvvetin doğduğuna iman ederiz. Bu, hayatın 
istisnasız her faaliyet sahasında böyledir. Ailede başlar, 
mektebde devam eder, sonra i§ hayatına geçerek ora
da daha geniş bir inkişaf sahası bulur. Paranın bilgiye, bil
ginin de paraya rnuMaç olduğunu ve her §eyde daima itti
hada lüzum bulunduğunu unutmıyalım. 

ARASDNDA ) 
Yeni moda olan 
Bir güreş tarzı 

*------------------------· 

Ramazanın birinci günü 
güç gelmişti 

Bir ramazan günü bekt.tışiye sor-
muşlar: 

- Erenler ramazanla nasılsın? 
Bekta,i cevab vermi§: 
- Birinci günü biraz ~ geldi ama, 

ikinci günü alıştım .. 
- Demek oruç tutuyonun ha! 
- Oruç tutmuyorum. 
- Birinci günü güç geldiği halde, 

ikinci gün alıştığın oruç ckğil mi? 
- Hayır,, birinci günü, oruç tutu

yor mu.sun? diyenlere tutmuyorum; 
cevabını vermek güç geli11ordu. İkin
ci gün bu cevabı vermiye alıştım. 

·-------------------------· Bir hayata malolan 

Parçalanmadan bir 
Saniye evvel 

Bu güreşe. Hind gilre§1 denir ve San- Kork ulu rüya Bu resim Kalifomiyada bir motosiklet 
fransiskonun vıcık vıcık çamuru içinde İngilt . K' ehrind b- ük" müsabakasında. rilkibinin parçalanma-
yapılır.. erenın ın ş e uy smdan bir saniy evvel alınım§tır. Moto-

Bu işde yanan yalnız hakem değildir. emlak sahibi~ olan C-On .Mil~ham 64 siklet bu şekilde diklendikten soııra za
Ringin etrafını .kuşatan meraklı seyirci- ~ş~da oldugu halde .. şırn~ye k~d~r vallı müsabıkın ilzerine düşmüş ve be
ler de, kendilerine düşen çamur payları- hiçbır defa korkulu ruya gormemış ı- raberce uçuruma yuvarlanını~ardır. 

nıiş. Geçen hafta bir gece rüyasında 
nı alırlar. 
_.,·---------~-- çılgın bir koç tarafından kovalanırken 
mesini bizzat temin ettiğim bu kısrakla- gönnii§! Rüyasını o kadar hakikate ben 
ra bir aralık, sade ordu zabitleri değil, zetmiş ki hemen yatağından kalkarak 
köylüler de rağbet ettiler. Bugün TüTlti- koçtan kurtulmak ümidile dokuz met
yede güzel atlar yetişmeğe başlamış ve re yüksekteki odasının penceresini a -
bunların mikdarı çoğalmıştır. Bir yandan çarak kendisini aşağıya fırlatmışhr! Et 
da hem dahilde üretmek, hem de gene raftan yetişenler tarafından nakledil • 
Macaristandan bu tarzda hayvanlar ge- diği hastanede bir müddet sonra öl -
tirtmek kabildir. Macarların hakkile if- rnüştür. 
tihar ettikleri bu hayvanlar, hem ku:i- Hastane doktoru neden pencereden 
retli, hem de çevik mahlılklardır. İki atladığını sorduğunda Con çılgın bir 
hayvan, iki tonluk bir yükü, toprak yol- koçun kendisini boynuzlarına takarak 
Jarda bile yüzlerce kilometre götürmeğe pencereden aşağıya attığını söylemiş -
muktedirdirler. Bunun için, Macar zi - tir. Fakat orta.da ne koç ve ne de bir 
raatlnin belkerniğini, Mac.aristanda ge- şey bulunmamıştır. 
niş bir ziraat makinesi sanayii mevcud Biçare ihtiyarın hayatına mal olan 
olmasına rağmen, gene bu hayvanlar bu rüyayı gördüğü akşam büyük oğ
teşkil ederler. Bunlar, öküze nisbetle lu ile bir hayli kavga etm~ ve bu kav. 
hem çok, hem çabuk işlerler ve makine- ganın verdiği heyecan üzerine yatağı
nin verebileceği faydaların büyük bir na yatmış idi. Doktorlar gördüğü rü -
kısmını temin ettikleri halde onun ma- yayı bu heyecanına atfetmektedirler. 
znrratlarından uzak kalırlar. 

• 
Türlôyenin hayatını gah kitabdan, gfıh 

nazariye ve akideden ıslah ebnek isti
yenler §imdiye kadar bu işde de aldan
mışlardır. Türkiye, bir zaman için Ato.
türkün dediği yoldan giderse çok kaza
nır ve ziraatte çok ileri gider. Zaten öküz 
verine at kullanmak demek, ziraatte ma
kine ku1lamnnmak demek değildir. Atla 
birlikte çalışacak bir hayli makine var
dır. Şimdilik bize lazım olan da motör 
::feğil, makinedir! Muhittin Birgen 

" 

İneiltere harbiye nazırı 
ve kadınlar 

İngiltere harbiye nazırı Mr. Hore Bc
lisha bir münasebetle: 

- Muanzlanm, siyasi muvaffakiyeti
rnin kadınların beni sevmesinden ileri 
geldiğini söylüyorlar. Ne kadar yanlı!?·· 
Şu ane kadar benimle birlikte gezmek 
arzusunu gösteren tek bir kadına rastla
mış değilim. Ama, ümid kesilmez. Kim 
bilir, belki bir gün ben de bu bahtiyariar 
zümresine katılabilirim, demiştir. 

Üç ayda 1000 bisiklet 
çalan hırsız 

Viyanada bir bisiklet hırsızı türemiş
tir. Bu hırsız, çaldığı bisikletleri derhal 
başka merrJekeUere ihraç ediyormuş. 15 
gündeki ihracat 270 i bulan bu mahir 
bisiklet hırsızı nihayet yakayı ele ver
miştir. 

Hırsız 3 aydır bu işle meşgul olduğunu 
ve o güne kadar 1000 den !azla bisiklet 
ihraç ettiğini itiraf etml§tir. Poliste istic
vab edilirken hırsız §U sözleri söylemeği 
de unutmamıştır: 

- Benden ne istiyorsunuz. Avustw·ya 
bisiklet fabrikalarının firmalarını başka 
memleketlerde tanıtıyorum. 

Yekdieerile evlenen iki 
kardeş 

Amerikada genç bir kan koca evlen
diklerinden bir ay sonra karde§ olduk
larını anlamışlardır. Bu kardeşlerin an
neleri 1918 de ölünce, kızı bir aile, erkeği 
de başka bir aile evl!d edinmiştir. Bun
lar Amerikanın ayrı ayrı yerlerinde bü
yümüşler ve geçen yaz da bir çiftlikte 
birbirlerine nıstgelmişler ve sevi§mişler
dir. Bunu da evlenme takib etnı4Ur. 

Fakat kızın üvey annesi, bir gün da
madının, üvey kızının kardeşinden bnŞ
ka bir şey olmadığını anlamış ve vaziyeti 
yeni evlilere anlatmıştır. Yeni evliler 
boşanmıya karar vermişlerdir. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Taksi otomobillerinin ana caddelerden geçerken durup 

miljteri almaları mahzurlu görüldü, yasak edildiği söylendi. 

fakat yeni işlemeye başhyan otobüsler otomobilden sayıl-

mamış olacaklar ki binmek istiyen her müşterinin işaret et
tiği her yerde durmakta serbesttirler, arkalanndan ayni 
sür'atle gelmekte olan otomobillerin kendilerine çarpması 
ihtimalinin bulunmasına rağmen! 

1 STER ı NAN, 1 STER İNAN M Al 

L------------------------------------------------------·----·----Jı 

Sözün Kısası 

Destekle duran 
İnsanlar 

lamel HulOel d-
IR\ ostum, beni evine çağırmıştı. /'. 'k 

16:::9 res elimde sokak sokak dolaştı . 
.. ril%' 

tan sonra evi buldum. Dostum guler \
11 

~e karşıladı. Yedik, içtik, dereden teye<1 ııı 
konuştuk. Gece yansına yakın dostll :ıı 
beni yola düzüyordu. Kapıdan çıkacağı 
sırada: 

- Hele ben Cie geleyim! . 
DedL Zahmet etmemesini, gözler~d· 

karanlığa alışık olduğunu, kolayca c 
deye çıkabileceğimi söyledim; bırak1ll8 • 
dı: ·~ 

- Sen bizim mahalleyi bilmezsin, 0 

di, bizim ev gibi bütün evler de eskid f· 
Yıkılmamalan için dört yanlarından~~~ 
teklerle tutturduk. Gündüz onları goblt 
nıek kolaydı. Amma gece görmeden 
tanesine çarparsın da düşersın! 

Dostum önde, ben arkada yürüyordııııı 
O ikide bir beni ikaz ediyordu. t 

- Biraz sola, Nihad Beyin evinin de 
teğine çarpacaksın .. 

- Biraz sağa, Ayşe Hanım da evvel !ı 
gün evini destekle tutturdu. Maaza~ 
çarparsın da... ,, 

- Bu bakkalın evinin desteği de ~·, 
tuhaf insanın tam alnına çarpacak 
halde, aman dikkat et! 

Caddeye çıkmıştık, dostum boynlll'ıı 
büktü: '< 

- Ne yapalım, dedi, biz nasıl fakifSe 
1 ğı kom~anmız da öyle, evlerimiz ev de • 

amma, desteklerle tutturuyoruz. BU s'1 

yede yıkılmaktan kurtuluyorlar. 

* Dostumdan ayrılmıştım. Tek ~ 
yürüyordum. Yolumun üzerindeki evıerı~ 
destekleri yoktu. Fakat ötede be~de ~ıı 
tük destekli evler de gözüme ilişıyor 

ıY3 Ve hiç manası olmadığı halde sayrtl 
başlamıştım. 

- Beş desteksiz, bir destekli! 
- Dört desteksiz, bir destekli! 
- Altı desteksiz bir destekli! 
- Desteksiz. 
- Desteksiz. 
- Hep desteksiz. 
Dalmıştım. Birdenbire bir insan Jwl~: 

balığı :f çerisine girmiş olduğumun far 
1 - . T ufalt ı, na vardım. Dort yanımda ırı ı ııır 

mevkili, mevkisiz, paralı parasız ınsan 
vardı. Onlara baktım: 

1 
- Ne kadar da evlere benziyorla:· ce 
Dedim. Ve sonra düşündüm. Bir Jdrtl 

bana: 
- Ne düşu-nüyorsun? 

if11' 
Sualini sorsaydı, şu cevabı verird ,.3~. 
- İşte, etrafımızda bu kadar ınsan ~ııt 

Onların bir kısmı desteksizdirlet· F:ı.ıı? 
diğer bir kısmı köhne evler gibi dest • 
durur, destekle yaşarlar .. Amma ne J~ . 
zık ki insanların destekleri evlerin e 

ll' 

tekleri gibi gözle görülüp, elle tut~l=ıı· 
yor. Ve bu yüzden destekle duran ifl 

1 
<ı 

}cO '; 
la, desteksiz insanı ayırd etmek 
olmuyor. 

1 t nuı«si smc __.,..,. 

'------~·· ........ 
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Japonlar zehirli S',' 

I
J • gaz kullanıyorlar A'CE E 
spanyanın ~aradan, denızden Çinlil~t?a~~i:~:.,!:kviye • !ut:li:;::nin 

kontroıu•• tekrar başlıyor yo~:nkin~ühi~R:ı:;a~:ha~~~ ~~~~r:y: londra seyahati 
kıtaatı, Peiping - Hankeu demiryolu bo- Yazan: Selim Raııp Em~ 
yunca, Hopei eyaleti civarında Şişiaş -

Ad • h 1 k •t • d 1 Jd ı •ı• vang iltisak hattına doğru yoldadır. 
l""\ emı müda a e omı esın e an aşma o u' ngı iZ Umumi kanaat, Taiyanfuya doğru iler-

pıa"' nı d ıd· kararlar ala~ kadarlara bı·ldı·rı·ıdı· liyen Japon hücumunu tehdit yolundaki kabul e i 1, bu Çin teşebbüsünün geç olması sebe-
Lo bil•. Taiyanfu kurtarabilmek ihtimali 

,..: b ndra 4 (H ~) A 
1 

d be- - Komite başkanı Lord P lymut, Sov - masını derpiş elmektedir. yoktur. 
• ı u .. ususı - y ar an .. k ·t Lo d 4 ln" gun ilk topl t ademi yetler m üstesna olmak uzere, omı e- n ra (Hususi) - Barselondan Nankin 4 (A.A.) - Çin a1·ansı bildı"ıı· -
tıdah l an ısını yapan . 1· r 'ki u M · ı l F <iü • a e komites· . A h ey'eti n in kabu l ettiği Ingi ız p anını ı m - arsı yaya ge mekte olan Fransız os yor: Japon takviye kıt'aları, İmtien - Liu-
n tali k ının umumı ' ld · kti adlı ge · · iki h t J.ıı k· onıite tarafından kabul edi - bas':"'. tarafa bi ı_rece r . mıs~ meç ul tayya'." ara - ho cephesinde faaliyet göstermektedir ve 

gilte otar suretini tasvib etmiş ve tn - Ingiliz plônı: i spanya .h~dutlannı~ fından bom?ardıman edilmıştır. . son dakikada alınan roparlara göre, düş-
la re hükfunetind V 1 · ı Sa - kara ve denizden kon trolunu, ecnebı Gemıye ısabet vaki olmamıştır. Bır man askerleri, yeniden gaz istimal ey-

rnank en, a ens ı e . kilm . . bazı F h 'b. . dan h .a hükfunetlerini verilen kar ar- gön üllülerin gen ~~kA et~~ v~ k r~ız m~ rı 1• Marsilya lımanına !emektedir. Birdenbire vukua gelen bır 
aoerctar etm · · d'l · ı· c»rt larla Franko hu unıe ının anın - a ar gemıye refakat etmiştir. rüzgar değisikr~· d b'l'st'f d ç· ~.. esını ı em~ ır. ,. .. .......... •••••••••"'" ............. ,.,.,,, .. ,........ · , ıgın en ı ı ı a e ın 

J a P
··o···n····y···a······v···e······A 1 manya Mec.~ı·ste bugu··n kıt'aları bir mukabil hücuma geçerek bir çok Japon esirler almışlar, mühim mik-

E 
tarda mühimmat ele geçirmişlerdir. 

U 
ncumen~er Şanghayın ihatası 

k k k f nsın a 
Changhaı cephesi 4 (A.A.) - Chang -

za şar on era Seçimi yapılacak ~:2~,:,:~~i.k;~~:~~~i;:_:a1:;r~~~i~~: 

tek d t d 
• ı ki Ankara 4 (Hususi) - Meclisin ya- mektedir r ar av e e 1 ece er rınki toplantısında Encümelner seçimi Osaka 4 (A.A.) - Bugün 1500 ton hac· 

lltUk . yapılacaktır. Encümenler akşama doğ- mindcki Minokouno torpido muhribi de· 

letans Sel 4 (Hususi) _ Uzakşark kon- ı f . , ,. ., 1 ru toplanarak reis, mazba!a muharriri nize indirilmlşlir. Bu gemi, 34 mil sür'a-
\>isiıı :~ A~~e~.ika muharrası Norman Da •

1 

f 8ŞtSf fecavuzune ve katiplerini seçeceklerdir. tinde olup 127 milimetrelik altı top ve al-

ıı.,ğe k kiıı, uzerine ıau bir komite seç- Karc<ıı bir blok ~ tı adet torpil atan kovanla tcslih edile -

l3u karar vermiştir. 1 v 194 2 de l g ·ı ·z cektir. ı.. ko omitc Japonyaya tekrar müracaat- yapılıyormuş n l l 
•• gibtı!e mesaisine işfüak etmek içm Nevyork, 4 (AA) -:: «Nevyork Donannıası Jngilterenln 
g<'tek ç·ş rtlar teklif ettiğini soracak ve ı' TimeS» gazeteesının Bruksel mu - Frankocu /ara karşı 
sıncta ın, gerek Japon hükumetleri ara- habiri Brüksel'de toplanan bazı Londra 4 (A.A.) - Daily Telegraph ga- V i • 
ta,.,;u ~uhasematın durdurulması için bey' eti murahhasalar arasında Fa- zetesinin yazdığma göre, İngiliz deniz az g f! t l değ İŞ ti 
~ôli kta bulunacaktır. ,ist tecavüzüne karşı demokrat dev programının ifası neticesinde İngiltere - (Baıtarafı 1 inci sayfada) 

lima
1 
Alom,ıenin teşekkülünde ağlebi ih· İetler arasında bir blok teşkili için nin 1942 de 35 biner tonluk olmak üzere Yapılan müzakereler ve mümessillerin 

ha,_, ka:anya. da davet edilecektir. Maa- gizli müzakereler yapıldığını yaz - 25 dritnot, son sistem ve ıo eski tipte tayini, Franko hükfrmetinin tamlmasını 
dır. uı edıp etmiyeceği belli değil - maktadır. kruvazörü, 9 büyük tayyare gemisi, 150 tazammun etmemektedir. 

'l'okyoJapony a kab~l etmiyec~k . . ş2y söylememektedir. Fakat salahiyettar 

en son sistem ve bu miktardan çok daha İşçi partisi lideri Atlinin bu hususta 
!azla da eski tipte torpidosu ve nihayet yaptığı bir suale cevab veren başvekil, 
gene en son sistem 70 denizaltı gemısi 1''ranko hükumetini tanımak meselesinin 
bulunacaktır. kat'iyyen m evzuu baholmadığı bilhassa 

tasrih etmiş ve bu meselenin ademi mü-
~esl'lli 4 - Domeı ajansı bıldırıyor : siyasi şahsiyetler, Japonyanın doğrudan 
JaPorı llıehafil, Brüksel konferansının ioğruya dahi yapılsa bütün teklifleri red 
oı Yaya yen· b' d t t kl'f yapaca Jodecegwi muhakkak olduğunu bildirmek-
" rıı b·ı . ı ır ave e 1 ı - Almanlar Alsas d<ıhale komitesine raci olduğunu söyle -

miştir. 

fi5) ulgar kral ve kraliçesi Paris~ k:ı

ıg .sa bir ziyaret yaptıktan sonra 

Londranın yolunu tutmuş bulunuyorlar. 
Bulgar kral ve kraliçesinin, tama men hu
susi bir mahiyet atfolunan bu Londra 
seyahatlerinden sonra tekrar Parise dö
necekleri ve orada bir müddet daha ka
lacakları haber veriliyor. Bulgar kral ve 
kraliçesinin, hususi olduğu iddia edi'en 
ziyaretlerinin hakikatte bazı mühim se
heblerle alakadar olduğunu söylemde, 
yersiz bir Ş<'Y sayılamaz. 

Son Bulgar manevralarını müteakib 
icra edilen bu seyahatin sebebi, 1ngiıiz 
ricalile kral Borisin bazı müzakerelcrJe 
bulunmı~·a lüzum hissetmiş olmasıdır. 

Kendilerile görüşülecek zernt arasında 

İngiliz hariciye nazırı Bay Eden, İngiliz 
harıciyesinın daimi müsteşarı Bay Ro -
bert Wansıttnrt vardır. Bulgar kralı, bu 
seyahati ile, Bulgaristan namına, ingille
reden Nö)yi muahedesinde bazı tadılat 

yapılmasına muvafakat edilmesini ve 
bilhassa, bu muahede ile adedi (20) bin 
olarak tesbit edılen Bulgar ordusu mev
cudunun arllırılınasını ıstiyecektir. İn -
giliz matbmıtının bu nokl:ıyı son zamo.n
rla muhtelif \'l'silelerle tebarüz ettirme
leri bilhassa şavanı dikkat olduğu gibi, 
ayni matbuatın Bulgarislana, bir diğer ıa
sa\'\"Ur daha atfetmesi de oldukça ehem
miyetlidir. Bir tasavvur şudur: 

İtalyan - Alman tesirinden kurtula -
rak İngiliz - Fransız zümresine yaklaş • 

rnak. 
Yunan \'e Romanya krallarının Lon . 

drayı ziyaret etmeleri arifesinde vuku bu
lıln bu seyahatin \'e yapılan bu neşriya
tın ehemmiyeti, elbette ki inkar edile -
mez. Nitekim. biitün bu ahval, yerli ve
ya ~·ürsiz o1arak Fransız matbuatının bır 
kısmına da şu mü15.hazayı ileri sürdür -
miye saik oluyor: 1 dıren şayialar hakkında hiç bir tedir. E; ~.,,,,..._._..- -~-~ Lorenl de istiyorlar 

1nn.iyet Tunceli (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Nasıl tefsir ediliyor , . . . .. . 
Londra 4 <A.A.) - İngillz bükümettnln cAlman ldzyıkının gun geçtıkçe arttı-

/l1;:d •• l • 'TIA'uhalz~Çıerz•nz•n Göring'in naşiri efkArı olan Nasional 
"< Ur erl lY~ ı J j Zeitung gazetesi yazdığı bir makalede di-

4,. M h k • yor ki: Qsznda U Q emeSl - Almanyanın müstemlekeleri çalın -

ltı~tıkara 
4 

Elaziz 
4 

(Hususi) _ Tunceli muhalif- mıştır. Almanya Afrikadaki müstemle -
l" Ufetuşi <Hususi) - Emniyet polis baş - kelerini geri istiyor. Fakat bu taleb bir 
~lne, A Naci Aklanın P. teftiş heyeti reis- 1.:-rinin muhakemelerine bugün de de -

:••, !leh nkara vUiyet emnlyot müdür n>u•- vom edildi. Bugünkü celsede müddeiu - ihtiyaçtan mütevellid değildir. Müstem-
1.nır em <;~t Kutentanın Rize vilayeti 2 net mumi Hatcmi iddianamesini yaptı. Mu- leke sahibi olmak, Almanyanın manevt 

tııııet ,.,.}ı~et mtidiırlüg"üne Rtze vilayeti em 1 t · ·· .. b hakkıdır. İngiltere, Mill,tlcr Cemiyeti -
\'ll· ·«Udu .. • h:ıkeme ayına tıncı cumar esı gunune ı-b ayeti ru Necatı Buharioğlunun Ankara nin mandası altında bu müstemlekelere 
.... uı ernn~yrnent 1Yct nıiıdür muavinliğine, i<>.~ad~~r- rakıldı. tesahüb etmiştir. 
oqua müd' 

1
·· b ınu u iddia makamı iddiasını dermeyan e-li'! . vını İz ur uğü birinci şu es .. .. Bunların haricinde ve pek daha Y" _ 

Udur zettın Enaydının polis enstıtusu derek suçlulardan bir kısmının Türk ... 
ll'lliduru tnuavınUğine, Kars vilô.yetl enın~y~t k nununun 149 uncu maddesinin kınımızda bizden gasb~dilen arazi de 
f:tı ern Tevfik Celil özenin istanbııl üla- ı~keı~nacı· ;ık.rasına göre cezalandırılmasını mevcuttur. Bunları gerı almak hakkı -

~~Utıe niyet müdürlüğü birinci şube müdür: d ·~ctrı 'İb Elaziz vilayeti emniyet müdüru ve bir kısmının da gene ayni madde - mız ı r.> . , b 
'" m·· nlhlm Ogamn Kars viliyeU emnt- . ü üncü fıkrasına göre cezalandı - Nnsional Zcıtung. un ? makalesi siyasi 
lb'ahı~•urıufüne, ~ü,baŞ>hktan ınüstafa ~:::nal~rını taleb etmiştir: mehafilde hararet~ tclsırlere yol açm>ş-
~~'4tı ü A.km~m>n EIA•lz vıı>reU. 55. "'a İkinci fıkraya göre cezaları is teni - t>r Al':'anyanın, ersay . muahedesımn 
'hrıb k<;uncu sınıf emniyet rnüdurlu~·ıne, d ergcrde Şeyh Rıza ilet mandat !ara aıd maddesını artık tanımı-

~ahırn ~tılr Vilayeti emniyet müdürü Ib .. - I:_nler ara,~~~e~er~ bulunmaktadır. yacağı kanaati umumidir. 
urıuı.u·· alpın Antalya vilayeti emniyet mu- oglu ve a Diğer taraftan Alsas-Loren meselesı' _ 

ll ru l<e ' ntaıya vilayeti emnıye m - d 3 k• • nin de tekrar meydana atılacagvı zanne _ d.u 6 ne A t il 

'1Yet tı ~~.ı Kayalının Konya vilayeti em- Almanya a ışı llludiir . 1u~urlüğıine, Van vilayeti emniyet dilmektedir. Bu ihtimal pek derin endi-
li errı~ı Şukrü Akyonun Dlyarıbcklr vn.aye- • d•Jd• şeler uyandırmaktadır. Zira böyle bir 
ernnıyet Yet_, ~~d~rlüğüne, :Malatya vilayeti idam e 1 J meselenin doğuracağı netice muhakkak 
ltıunı tn"ı:nucturıi Ihsan Sabrinln emniyet u- A ) B bah Ber surette harbdir. ~nttara Udıirlüğü arşiv şubesl miıdürlü~üne, Berlin 4 (A. . - u sa . - --------
Q~tıln 'Vilıiyetl 

4 
üncü şube müdürü sabrl 1: d Vatani hiyanet ve devletın em~ı.ıı. tne k l i i .n e, ı cu"rum" !erinden A iman, ita/yan, Japon 

Paktı yarın Romada l.)e tnüd"z ~r vilı\yet 55 lira maaşlı b r ne nivetine karşı komp o 
Cectcıırı. S urluğüne, Ezine kaymakamı s::ıra- d •1 1 3 kişi idam edilmiştir. 
~lı 2 hıc~racın Ankara vilayeti 45 ııra ma: 

0 :J' N B nin bir tebliğine göre idam 
.~ltarn1 Şube müdürlüğüne, oıirpınar ka!, · · · le hinde ca -Clurliiğü liaıımın Van vlliyetl emniyet mu- edilen eşhas, Almanya a Y S 

troı ttı.e~e, İstanbul vllı\yeti maliye kon - susluğa kıyam etmiş olan Pete~ ... ou -
~tı.larınd Urlarından ve hukuk fakültesi me- c:en ıle gayrı kanuni bır teşekk~lu ye
~:t Uttı.u an ~.evflk Besim Bakuyun emni .. - ~ "d vücude getirmeğe teşebb~s et -

1 
Utıu~iin~ ınudürlUğü levazım şubesi mu- 111• en Id klarından idama mahkum e 
atya vn• • l!nrau kaymakamı saıdin Ma - mış 0 u e ve Robert 

... ~,~Yeti 2aYetı emniyet müdiirıüğiıne, ~otu dilmiş olan Adolf Ramot 
~0tenın nci sınıf emniyet amiri ztya oun- St·ınım'dır. .. all'llrıığı lnezkür vllfıyet blrincl sınıf emniyet '1 dra 4 (Hususi) - Bugun Ber -
\>o.§ar ~e, Çankırı vllayetl emniyet arnlri ,.o~d dilen üç kişiden birisi, 
~licturr· ~arazin polis enstitüsü dahillYe linde 1 am. e ·Iuk yapmakla it -
" ncı u~une, emniyet ııınıım müdürlilğii Franko lehıne casus · ' 
Racırı. ~nır emniyet amirlerinden Rauf Ya"!. - haf'."' ediln'..:.1i~ş.:ti:.:.r:... -----
t'ı.trııği ankırı vilayeti 2 inci sınıf emıılyPt a- - • .. .. ~ôk:çeğ~e, eskt yüzbaşılardan şevket Er - ('etink aya k öprllSU 
ltıa~1 n emniyet umum miidürli.iğü 45 lira "' d 'l'tıı.ıty~ birinci sınıf emniyet amlrliğ!ne, ve. orn açıl ' 
~Uavınu~ı:num müfettişliği emniyet mu~vin (Baştarafı z inci sayfada) 
~k. znuhalne Trakya Mnrmara havzası gum- .. betle söylenen nutuklarda 
en ta faza ınudi.ır muavini cııvldin nak- clı. Bu munase . . . . den .. kranla 
kaııart1nıerı takarrür etmiş ve keyfiyet alıl- cumhuriyeun feyız~ı ışle~ın . ~l .. 

ara bildirilmiştir. b hsedildi. Türk m~hen~ıs. ve ışçı erının 
S hh b güzel eseri takdır edıldı. 

l iye müsteşarlığı uYeni köprü 270 metre uzunluğunda ve 

~aı~~~ara 4 (Hususi) - Sihhiye Ve- 5,5 metre genişliğindedir. Halk betonar
tnu 1 1~.al'e müsteşarlığına sıhh,:1.t ':. - me bir köprüye kavuştuğundan dolayı 
le~e l'nudürü Asımın getirilecegı soy- sevinç içindedir. 

1 mza edilecek 
(Bcı5tarafı 1 inci sayfada} 

Zevahiri kurtarmak üzere evvelce Al
manya ile Japonya arasında aktedilen 
antikomün!st anlaşmaya şimdi İtalya da 

iştirak edecektir. 
Bu üç taraflı anlaşma cumartesi günü 

Romada imzalanacaktır. Anlaşmı.ının, 
İtalvn namına Musolini tarafından imza 
eciil~csi ç~k muhtemc>ldir. imza merasi -
minde Almanyayı temsil edecek olan 
Londra elc:isi Fon Ribentrop Bcrlindcm 
Romaya hareket etmiştir. 
Yakında bir Japon heyetinin de Bedin 

ve Romayı ziyaret edeceğı Tokyodan ha

ber verilmektedir. 
Bu heyet, Japonların büyük fedak:tr -

lıkla Çinde kazanmış oldukları askeri 
muvaffakıyetlerini diplomatik müzake -
relerde kaybetmemek için, İtalya ile Al
manyanın müzaheretini istiyecektir. 

Bu müzaheret pek tabıi olarak mükü -
!atsız kalmıyacaktır. 

Franko nezdinde konsolosluk ihdası hak _ 1 ğını ve me\·cudiyetlcrinin tehlikede ol • 
kmdaki kararını mevzuu bahseden gazete -

1 duğunu gôrcn milletlerin birbirle:rine 
l~r, bu tedbirin ne ~.u~ukan ve hatta ne de yaklaşmak ihtiyacını duymalnrını göı· _ 
fillen nasyonalist hukumetlnln tanınmasını mek kadar tabii b' l v· 
tazammun etmediğini ve maamaflh Sala - ır şey ? amaz. ıyana 
nıanka makamatının buna büyük bir ehem- ı~~ Prag ~r~sı~~a ıktısadı sahada tees • 
nılyet atfettiğini çünkü diğer bir çok hükf.l- sus eden ıyı munasebetleri ancak yuka 
metlerin bu lşde İngllterentn önayak olma- rıki esbab ıle izah eylemek mümkün ol • 
sını beklediklerin~ ıo;yazmnktadır: Şimalde dugu gibi Avusturya ile Macaristanı bir-
Frankonun kazan ıı;ı zafer ıılhaı muvaffa - bıı iııe yaklaştıran sa 'k d · . . 
klyetln de daha şimdiden Franko tarafından . . ı e aynıdır. Nıte
kazanılmış addedileceği intibaı mevcuttur. kım Lehıstnnın ort:_ Avnıpa işlerine kar· 

Bu ka.rarın mahdut şuınulünü gösternıek 1 şı duymıya başladıgı ahi kanın sebebi ge
içln gösterilen ihtiyata rağmen, işçi partisi ne budur.> 
gazeteleri şiddetli neşrlyatta bulunmakta - Şu halcln, dır .• onlly Heraldır gazetesi büyük harflerle . . . ... ~Ü lilıı A nupada, beklenme. 
~Hükumet Frankoyu tanıınnya karar ver _ dık bır sıyası kaynaşma başlamıştır. 
db başlığı altında diyor ki: f ngiliz - Fransız menabii, bunun mahi· 

cİngillz nazırları Frnnkonun kazanma - yetini yuk.ırıda izah ctmiye çalışlığımı :ıı 
sına karar verdikleri için bu tedbir alınmış- şekılde tnsvir ediyorlar. B

0

akalım. hadi • 
tır. Londarada Frnnkoyu resmen temsil e- sntın inkisarı b . . 
decek olan Alba dükası §imdiye kadar da ya • u tahmın ve tasvırler" te~ 
rı resmi bir mümessil olarak tanınmıı ve vafuk edecek mi? - Selim Ragıb Enı.cç 
hattl'ı hududu geçerken eşyaları muayene 
bile edilmemiştir. Alba dukası, şayet Fran
ko kendi vesntetlle tanıııırsa Faşist partisi 
aleyhine olarak Kralcı partisinin büyült bir 
nüfuz kazanacağına İngU!z hükunıetlnl ik
na etmiştir. 

Yeni miimessil 
Paris 4 - Pelit J ournal gazetesinin 

yazdığına göre, İngilterenin eski Mos -
kova maslahatgüzarı Hodgson Franko 
nezdine ticaret mümessili olarak tatin e
dilecektir. 

Yeni meb'u., 
Namzedlerinin l11imleri 

B11lgar Kralı 
Aı,rupada 

Para arıgorm11ş 
(Baı;tarafı 1 inci say.farla) 

12 bin İng,liz lirası) Bulgar kralı Boris 
meın~ekcline para bulmak için Londray~ 
gelmış bulunmaktadır. Krul Boris aynı za 
~.aı.~da Bulgaristanın müdafaa pUınlarını 
gOl'uş~c:k, sulh muahedsinin Bulgar or
dusu ıçın \·azctmis olduğu tahdidat ın 

kaldmlınnsı hakkında müzakerelerde bu
lunacaktır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) - ·-- ·--------
Beyazıd Meb'usluğuna eski Erzu - r- Yen İ tefr ·kamız _ 

rum meb'usu ve halen İstanbulda ta - -

rih öğretmeni bulunan Necati, Zongul· PAVL BAVMAN ' 
dak meb'.usluğuna sıhhat vekaleti müs 
tcşarı Husamcddin, Kütahya meb'us - • 
}uğuna Başvl)kalct eski hususi kalem 
ıniidürü Vcdıdin mıınzed gösterilme -

Bu isim l stanbul altındaki mil • 
yarlık de f ineler in müthiı gangs

terinin adıdır. !eri karrırTaşmıştır. ------ -
B ugün 
llaıııazan 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Evkaf, ramazan münasebetilc bir çok 

c~nıilerin ı~~ksnnlarını tamamlamış, ye
nı hasır, kılım, halı ve saire vermiştir. 
Bir kısım camilere de ramazanda hav!l
lnrın soğuk olması düşünülerek ecmnnt 
tarafından odun alınmış ve sobalar ku _ 
rulmuştur. 

BİZANSJN 
DEFİNELERi 

Hakiki eşhas arasmda geçen 
esrar va entrika 

Yalrında başlıyoruz 



4 Sayfa 

Hiler satışının önüne! 
geçmeğe imkin yok mu? 
İstanbul halkını hileli süt içmekten 1 

kurtarmak için belediye iktı d ınüdür • 
lüğüııün hazırlamış olduğu proje bir iki 
güne kadar Şehir meclisine'sevkedilecek
tir. Projede hileli süt satışının önüne ge
çjlmesi için evvelemirde bir fabrika açıl
ması tasavvur edilmektedir. Yalnız Şe -
hir Meclisi fabrikanın inşasını kabul et
se dahi bu iş ancak iki üç sene sonra ba
şarılabilecektir. Zira her şeyden evvel, 
fabrikanın inşası için lazım olan parayı 
tedarik etmek vardır. 

fstanbulda günde otuz beş bin kilo süt 
harcanmal~tadır. Bu miktarın otuz bin 
kilosu şehir dahilindeki hayvanlardan çı
karılmakta, beş bin kilosu civar yerler
den getirilmektedir. istanbulda günde üç 
bin kilo manda sütü elde edilmekte ve 
bundan münhasıran yağ çıkarılmakta -
rlır Kış günlerinde İstanbulun harcadığı 
kaymak miktarı aşağı yukarı her gün 400-
500 kilodur ki bunun yarısı Bursadan ve 
civar şehirlerden gelmektedir. 

Sekiz senedenberi şehir içinde kaymak 
ve yağ fabrikaları çoğalmış bulunmak -
tadır. Bun~ar piyasaya kaymakaltı deni
len yağsız ve kaymaksız süt vermekte 
bu sütler de en çok fakir muhitlerde sa

tılmaktadır. Kasımpaşa ve civan bu semt
lerin başında gelmektedir. Her tarafta yaç daha ziyade diler §eblrlerden ıt:'lnin 
süt 16-18 kuruşa satıldığı halde Kasını - edilmektedir. Halbuki az yağ ve kaymak 
paşada sü,tün kilosu 9-10 kuruştur. çıkarmak için çok süt harcanmakta, bu 

İstanbul Sütçüler Cemiyeti hileli süt si:tler de bilAhare halka içmek için satıl
satanlan, hileli süt satılan semtleri tes _ maktadır. Hileli süte mani olabilmek için 
bit etmiş, belediyeye vermiştir. Hileli süt her §eyden evvel §ehirde kaymak ve yağ 
satanlarla, satılan yerleri esaslı surette yapmanın yasak edilmesi icab ettiği ka
kontrol için belediye iktısad müdürlü - naatine varılmıştır. Kaymak ve yağ yaP
ğünün kadrosu müsaid değildir. Ancak mak §ehirde yasak edilince bunun piya
iktısad müdürlüğünün kadrosu genişle _ saya hiç bir tesiri olmıyacaktır. Beledi
tildikten sonra hileli sütler esaslı şek:I- ye bu hususta tetkikler yapmaktadır. Tet
de kontrol edilebilecektir. .kikler sonunda müsbet neticeye varılır-

Utanbulda pek az kaymak ve pek az sa muvakkat bir müddet için tedbiri ih
miktarda yağ çıkarılmakta, günlük ihti- tiyati olmak üzere ~ir süUerinden kay-

-... mak ve yağ çıkarılmıyacaktır. 

Miiteferrlk: v 

0 
... h_._ ...... _Po/4h/;; 

-
Nahiye kongreleri Bir çocuhn etekleri tatWJtu 

Cumhuriyet Halk Partisi ocak kongrele- Tavqt Hasanağa mahallesinde Dolap so-
n bugünden 1Libaren başlaml§ bulunmakta- kağında 3 numaralı nde oturan Faslı ~r
dır. Kanunuevvelln onundan sonra başlıya- şıya çıktığı sırada evde yalnıı kalan dört ya
cak parU nahiye kongrelerinin günleri tes- şmdaki otlu Muhslnin ınangaldan eteai tu
~ıt olunmaktadır. Şimdiye kadar toplantı tutmuı. yetışen kom§ular tarafından, sol kal 
tarihleri belli olanlar şunlardır: çası yandığı halde töndürülmüı, hastaneye 

Beşiktaş nahiyesi H, Samatya 17, şehre- kaldırllmıvtır. 
mlnl ll, Karagümrük 24, Hasköy 12, Gala - BJr adama otobüs çarptı 
ta 18• Kasımpava 19, Şişli İstlkUil 15, Sa • Şehremininde İbrahlmçavu.t mahallesinde 
mandrn 11, Pendik 18, Kemerburgaz 16, Ra. t 
m1 19, Beylerbeyi 18 ktı.nunuevvelde. o uran 20 yaşında Romanyalı Emin, Aksaray 

tramvay caddesinden geçerken Kfiçükçek _ 
Tramvay işçilerinin bir müracaatı rneceye ifleyen 32 numaralı otobüsün çarp _ 

Haftada 48 saatlik mesfil hakkındaki 1 maslle muhtelif yerlerinden yaralanarak 
numaralı genel emirle, yalnız sanayi mü _ Cerrahpaşn hastanesine kaldırılmış, kazayı 
esseseleri lle atölyelerde çalışan işçiler hak- mfiteaklb kaçan otobüs şoförü Mehmet Kü
kında günde sekiz saat mesai kabul edil - rlikçekmecede yakalanm~tır. 
tnlf bulunmaktadır. Satılmış denize dfiştü 

Tramvay ıtrketlnln ntolyelerde çnlışmı- Koprünün Kadıköy iskelesinde hamallık 
yan ameleslle otobıislerde ç.ahşanıı.lr ve bun yapan Fazlı oğlu 21 yaşında satılmış, Ka _ 
lara mümnsll bir çok işçilerden, günde 111 sa- dıkby iskelesinde denizde ellnl yıknmnk is _ 
at ç:ılışanlara dahi tesadüf edilmektedir terken müvazeneslnt kaybederek denize düş. 

Bu nevi işçilerden bazıları alakadar ~a - müş ve etraftan yetişenler taratından kur -
kamlar~ başvurarak, Uerlde kendıleri için tnrılm~ştır. 
de tatbık edilecek olan 48 saat.ıik haftanın 1 Bır tramvay bir arabayı parçaladı 
bir an evvel tatbik edilmesini istemişler. 24 Galatada blr tramvay - araba çarpışması 
saatte 6 saatlik dahi uyku uyuyacak zaman olm~ş, Galatada Doğruyolda Knpıiçl hama
bulamıyan arkadaşları olduğundan bahset - mı onünde, Dolmabahçe lstıkametlnden sür'
mlşlerdlr. Alakadar makamlar, bu müraca. atıe gelen 57 numaralı Beşiktaş - Fatih tram 
atlar etrafında tetkiklere başlamışlardır. vay arabnsı, hamam yanındaki Terlikçi so -

İtalyanların şenlH leri knğındnn çıkan Muharremin ot balyalarlle 
İtalyanlar dün umumi harbdo. muzaffe- yfıklu arabasına çarpmış ve arabayı parçala

rtyetıerlnin yıldönümünti kutlulamışlardır. mıştır. Çarpıvma sırasındn tramvay içinde 
Bu münasebetle dün llmanımızdnk1 İtnl - bulunıfn yolcular büyük bir korku geçlrmlş
yan gemlle.rl donanmıştır. • terdir. Yaralanan kimse olmıımrştır. Kazaya 

sebebiyet veren vatman ynkalnnaralc: tahkl· 
kata başlanmıştır. Kömür 

Fiatları 
odu'l 
yükseldi 

Odun ve kömür fintıarında sebebsiz bir 
tereffü görülmektedir. Odunun çekisı 350 
kuruşa, kömürün kilosu beş kuruşa çık
mıştır. Oduncular sebeb olarak büyük 
stoklar yapacak sermayeleri olmadığını, 

odunu aldıkları fiata bir kaç kuru:s kôr 
zammederck sattıklarını, odun bitfkçe 
de mevsimine göre daha ucuz veya c!nha 
p.ıhalı aldıldannı, fiat tenez.zül ve te -
reffüünün de buna göre basıl olduğunu 
Heri sürmektedirler. Son zamanlarda el
lerinde odun kalmadığım; fırtınnlar dula
yısile mnl gelmediğini, ve fiatların bu 
yüzden fırladığını ilave etmektedirler. 

Maamafih oduncuların serdettiği bu se
bcbler varid görü!mf'mekte, odunun fint 
tcreffüünü mümkün kılmak için bı!ilti

zam get.irt:Imediği anlaşılmaktadır 

Bll' otomobtne otobüs çarpıştı 
Sirkecide Antalya ambarı önünde toför 

Scyfeddlnln idaresindeki 3406 numaralı oto
büs ile Tlryandafllll.! idaresindeki 2697 nu
maralı otomobil çarpıam~. her ikisinin de 
ön çamurlukları ezllml.§Ur. Otomobilin ve o
tobüsün içinde bulunan yolculara blr ıey ol
mamıştır. 

H il/tür işleri: 
Ortamekteplerde tetkikat 

Şehrimizde tetkikler yapan Maarif Vekl
letl orta tedrisat umum müdürll Avni dün 
Usküdar mıntaka1Jındaki orta derecell mek
teplerde meşgul olmuştur. Umum Müdür 
mekteplerin ihtiyaçlarını tesblt etmekte, 
derslere girerek muaUJmlerln mes!i tarzla
nıu gbzdcn geçlrmektedlr. Tetkikatı bir haf 
ta devam edecektir. 

M T 

SON POSTA 

Feci bir kaza 
~ir amele bir kamyonun 
alhndan kurtuldu, diğeri

nin alhnda can verdi 
Dün Fındıklıda bir kaza olmuş bir ame

le otomobil altında ezilerek ölmüştür. 

Kazanın tafsilatı şudur: 

Fındıklıda Halilpaşa hanında oturan 
İımirli hamal Emin, dün öğle üzeri Al -
tınoğlu odun deposu önünde çalıştığı de
ponun kamyonundan inerek karşıya geç
mek istemiş, bu sırada inhisarlar idare -
sine aid 299 numaralı kamyonun sademc
sine maruz kalarak yere yuvarlanmıştır. 

Sademeyi rnüteakib yerden kalkar3k 
yolunn devam eden ve otomobilin çarp -
masmdan mütevellid şaşkınlıktan hemiz 
kurtulamıyan Emin'e bu sefer de Top -
haneden gelmekte olan şoför Mustafa -
nın 3032 numaralı yük kamyonu çarp -
mış, ve zavallı ameleyi tekerlekleri al
tına alarak beynini patlatmak sure tile ö
lümüne sebebiyet vermiştir. Şoför Mus -
tafa yakalanmış ve kaza tahkikatına 
müddeiumumi muavinlerinden Sabri el 
.koymuştur. Adliye tabibi Salih Haşim ta
rafından muayene edilen cesed morga 
knldınlını§tır. 

Bursada görülen 
kuyruklu yıldız 

değilmiş 
Evvelki gece Bursada renkli bir kuy -

ruklu yıldız görüldüğünü dünkü nüshn
rnızda yazmıştık. 

Hadiseyi rasathaneden sorduk. Verilen 
malumata göre Bursada görüldüğü ha -
ber verilen bu kuyruklu yıldız, başka bir 
yerde görülmemiştir ve görülmiyecek -
tir. Hatta Bursadan dahi tekrar görülmi
yecektir. Çünkü bu görülen şey kuyruk
lu yıldız değildir. Bir şehab hadisesidir. 

Fezada gezen bir Bolip, yani bazı ci -
simler vardır ki, hazan cazibenin tesi -
rile yere doğru !az.laca inerler; fakat ha
vaya çarpınma parlarlar, parçalanırlar ve 
harap olurlar. Bu esnada ziya verirler. 
Hadisenin böyle olduğu anlaşılmaktadır. 
Zira kuyruklu yıldızlar arkası arkasına 
bir kaç gece görünürler ve kuyruklu yıl
dızların arkasında kuyrukları vardır. 

Şehir 
dünkü 

Meclisinin 
toplantısı 

İstanbul Şehir Meclisi dün Necib Ser
dengeçtinin riyasetinde toplanmıştır. Ev
vela geçen celsenin zaptı okunmuş, bil5.
hare Büyük Millet Meclisi riyasetinden 
ve Dahiliye Vekaletinden Meclisin açı -
Jışı münasebetile çekilen telgraflara gelen 
cevablar okunmuştur. Kadıköyünde Ha _ 
1idağa sokağına aid 308 tarihli musad -
dak ifraz haritasında yapılacak tadilnta, 
belediye zabıtası talimatnamesinin 397 
i:ıci maddesinin tadiline, afişaz talimatna
mesinin tetkık ve tasdikına dair teklifler 
Mükiye encümenine havale edilmiştir. 
Fatihte Çarşamba caddesinde kilin Kova
cıdede camii arasında çocuk bahçesi ya
pılmak üzere, bu arsanın belediyeye aid 
bir arsa He mübadelesi hakkındaki tekli
fin muvafık görüldüğüne ve Bostancı ci
varında ifraz olunan tarlalarda açılan so
J:oklara konan isimlere dair mülkiye en
cümeni mazbataları kabul olunmuşt!.lr. 

Yumurta sandıklarından alınacak fri
go ücretine dair gelen teklif iktısad ve 
mülkiye encümenlerine gönderilmiştir. 
!3undan sonra meclis pazartesi günü top
lanmak üzere dağılmıştır. 

Şehir tiyatrosu 

Dram kısmı Tepebaşında 
Bu ııkşam saat '20.30 da 

lspanyol bahçel•rh•d• 
3 Perd~ 

Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam stlnt 20. O da 
ATEŞ BÖCEtil 

Komedi 4 perde 
Ya zan: Molnar 

Hüseyinin kaynarJsmı im öldürd~ı 
Damat " Ô!dünnedim ,, , kansı " Görmedim ,, d?~ 
muhtar da maktulün şüpkeli ifadc!er verdiğini söyluf,-

Şilenin Kızı.lcaköyünde kayınpederi kapıyı bile açmıyorlardı. üsteli~ te ıJı 
Arnavut Mustafayı öldürmekten suçlu dükleri yerde benimle alay ed~nSJi 
Hüseyinin muhakemesine AğıTcezada Bir sabah saat 8 sıralannda Ayv';sı' 
başlanılmıştır. 1 yolunda gene Halide ile anasına ıı: 

Suçlu, zabıta tahkikatı esnasında ver - dım. Mütemadi alayı karşısınd•, ~ 
diği ilk ifadede kayınpederinin üvey kı - tükenerek ateş ettim, demiştir. B dJ 
zına bazı münasebetsiz tekliflerde bu - sonra şalıidler dinlenilmiş, neti~ 
lunduğunu, kansına yapılan bu teklif -ı asliye mahkemesinin salahiyeti b . 
lerin cinayetin sebebi olduğunu söyle - görülerek ağırcczaya se~~E~ 
mişti. 

~ M~k~ed~ ise cinayetin faili olmadı- .stanbul Borsası kapaııı' 
gını 1ddıa etmiş ve: 7 

- İlk ifademde söylediklerim hakikat fiatları 4 - 11-193 
değildi. Bunları tazyik neticesinde söyle- ı----·---·;ooo-----
miştim, demiştir. Ç E K L E B / . ____....-,.ııı 

Mahkemede şahid olarak dinlenilen O- , Açılı' }{&?~ 
Jen Mustafanın katısı Fatma da, hadise- ıs2s.sı 62'·"_,,d Lonrua o7~ 
yi şöyle anlatmıştır: }l'e-Y-Yor• 0.79SS ·~ 

- Efend~mle beraber fasulye tarlasına Parla 1S.Sl25 "'ı 
ıs. ıvs• 15• .ı1 

gidiyorduk.. Bir aralık, iki el silah atıldı- Mil no 
4

•6882 4-~ 
ğını duydum. Efendim birdenbire, yere Brüt.sel frl.S? ~;4' ı 
yıkıldı. Ben de korkudan bayılmışım.. ! ~!~e~• S,44 ".I 
Amma kimin ateş ettiğini görmedim. Göz- Bofya 63.9488 1 ,.ı:l 
lerim zayıftır, uzagı~ görmez.. Diğer şa - Am.sterdam 1.4382 22'11~ 22.6618 ; .. ~ 
hidler de vak'a etrafında kat'i ve sarih Praa .. • Vtyana 4.2062 12 11ı 
b:r ifade verememişlerdir. Maf..rld 12.63 J,93 

Köy muhtan Osman Bürhan hadiseyi Berltn 1.9756 , 1 
görmediğin: söyledikten sonra, §U malO- vartova .<.19 -'·" 

t işt. Budapefte S.9968 o7 ssJ 
ma ı verm ır: Bültre§ ıo1.274J 1jf.''9 

_ Vak'a olup bittikten sonra, Mus - Belgrad !>4.:S72S 2 •1s,ı 
tafa yarah olarak Mehmedin arabasın - Yokohama :t.7464 23 71 ı 
da köye nakledilirken, yolda rastladım. Moskon 23. 77S ~:iOsi J 

- Seni, kim vurdu? .. diye sorduğum Stokholm s.ıo ~I 
~~~~~~~~~~---

zaman: 
- Beni köyden Ali vurdu, dedi. Hal -

buki, Ali arabada Mustafanın yanında o
turuyordu. Böyle olmasına imkan yok de
mekti.. Kendisine tekrar sorunca: 

- Yaralıyım, halsiz düştüm.. Fazla ıs-
rar etme, üzme beni.. dedi. 1 

Kendisini Üsküdar Nümune hastane
sine naklederken, arabada mahkeme 
başkatibi Eminle görüşüyordu. Konuşma 
arasında kansından: 

- O gün, fasulye tarlasına gideceğimi
zi yalnız kanın biliyordu .. şeklinde şüp
heli bir ifade ile bahsettiğini işittim. 
Duruşma diğer şahidlerin celbi için 

başka bir güne bırakılmıştır. 

Kapopino, Magellanes 
davasma devam ediliyor 

Çanakkale boğazında İtalyan bandırah 
Kapopino vapurunun batmasile neticele
nen kazayı müteakip İtalyan ve İspanyol 
acentaları arasında başlıyan davaya 2 nci 
Ticaret mahkemesinde dün de devam e
dilmiştir. 

Evvelki celsede İspanyol acentası ve
kili Magellenes vapurunun amme biz -
metlerinde kullanılacağına dair mahke
meye bazı vesika ibraz edeceğini bildir
miştL Vekil dünkü celsede İspanya sefa
t"ethanesi tarafından yazılan bir tezkere
yi mahkemeye ibraz etmiştir. 

Bu tezkerede vapurun amme hizmet -
!erinde kullanıldığı tekit edilmektedir. A
renta vekili bu noktada ısrar ederek, ria
vanın mahkemenin salahiyeti haricinde 
olduğunu iddia etmiştir. Mahkeme bu ta
lebi reddederek, her iki tarafın esas da
va hakkındaki iddialarını serdetrneler~ 

için duruşmayı talik etmiştir. 

Karısım öldürmek isteyen 
8 yıl hapis yatacak 

Galntada karısı Yukapeli 8 yerinden bı
çakla yaralıyan Aragel Ağırceza mah -
kemesine verilmişti. Aragelin yapılan 

duruşma neticesinde suçu işlediği sabit 
görülmüş, hadisede katil kastı olduğu da 
tahakkuk ettiğinden, suçlunun 8 sene 
müddetle ağır hapsine karar verilmiştir. 

Ayvansarayda nişanhsım vuran 
Mehmet mahkemede 

Bir müddet evvel Ayvansarayda ıa -
banca ile eski nişanlısı Halideyi yara!ı
yan Mehmedin duruşmasına başlanılmış
tır. 

Mahkemede sorgusu yapılan suçlu 
Mehmed htıdiseyi itiraf ederek: 

- Halide ile evvelce nişanlı idik .. Fa -
kat, her nedense sonra beni istemediler, 
nişanı bozdular. Evlerine gittiğim vakit 
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Şiir ve efsane beşiği bir 
şehir: Bodrum 

Darıcada bir 
• 

cınayet 
Yurdda bayram inhbaları 

iki kardeş bir kin yüzün
den bir adamı öldürdüler 

Efsanelere göre eskiden Bardaklı kaynağından su 
içen, cinsiyetini değiıtirirmiş l 

ı 

Gebzeden bildirildiğine göre Cumhu- · 
riyet bayramı gecesi Darıcada bir clna
yet olmuş, Hasan Çavuş isminde bir a-
dam kahveci Ahmed ustanın dUkkAnm· 
da otururken Çakır Hüseyin vı Muhittin 
isminde iki kardeı tarafından öldürül
müştür. 

Cinayetin sebebi yedi ay evvel cere
yan etmiş olan baslt bir Mdisedir: 
Çakır Hüseyin yedi ay evvel Hasan 

Çavuşun mandırası önünden geçerken 
köpekler kendisine saldırmış, Çakır Hü
seyin de köpeklere taş atmıştır. Ha an 
Çavuş buna kızmıı, Hüseyine sopa Ue 
wrmuş, Hüseyin de 0 günden itibnran 
Hasan Çavuştan intikam almayı tasarla
mıştır. Bayram akşamı Hasan Çavuş l:ab-

BodrumMn bfr g~na, vede otururken Çakır Hüseyin içeri gir-

hi~o~rurn (Hususi) - Bodrum, Eı• sa- çıkınıf .. Ne tız, ne ttı erkek, garlb bir miş ve saldırma ile Hasan Çavuşa vur
beıı;.ın!ıı incisidir. Esfanelerin ve ,urın hal• gtrmiı. Ondan ıoııra bu kaynaktan maya baılnmıştır. Hasan Çavuı bu teca
kız \' ı olan Bodrumda, hurma, hanıp, ra- su içenler, ayni Akıbete uğrarlarmış. Şim- vüzden kendini kurtarmak için saldırma
bik e çarn ağaçları arasındaki beyaz, kü- dl, bütün Bodrum. .uyu bu kayn~ktan yı tutmuş, fakat bu sefer de Muhittin içe
sınd evler ve bu güzellik manzumesi ara- içmekte, fakat, bu efsanenin hilkmu ta- ri girerek Hasan Çavuşu bıçaklamıştır, 
lece~n de~ize doğru uzanan kule, görü- hak.Jcuk etmemektedir. fki karde§ vak'ayı müteakip kaçmışlar, 
den k şeydır .. Hele Sen Jan §Övalyelerın· * fakat jandarma karakol kumandanı Ham-
bu k ~l~a, umurnt harbde harab olınU§ Bodrumda belediye ifleri gayet yolun- za onbaşının aldıAı tedbirler sayesinde 

u enın güzelliği... dadır. Belediye, çarpyı betonla döiet- yakalanmışlardır. 
~ * miJtir. --~~~~---

ıı.~diın Yunan efsaneleri diyan olan imar faaliyell bUytlk bir hızla ilerle- Çarşambada bir yaralama 
A.fro~~da, _efsanelere göre, Hermesle ınektedir. Kübik belediye ve ilkmekteb V&k'&SI 
büyU ~ ın ~ır oğulları olmu§. Bu çocuk binaları, imar faaliyetinin glizel birer 
hir ;"P hır delikanlı olduktan sonra, nümunCJddirler. Belediye önUndeld park. Çarşamba (Hususi) - Şoför Koca 
~ılta n, §İmdi Bardaklı denilen kaynakta ta, batlıüstüva nebat ve çiçeklerinin bin Faik ile KAzım isminde biri arasında 
o1nıu""" peri gibi bir kız görnıüı-. A§ık bir nüınunesl yetlfllrllmektedir. Parka, lokantada sarhoıluk yüzünden bir kav 
<le ': lrayııağa girm!ı .. Kızın vücudlln· 1U ve elektrik t• getırllmlitir. ga çıkmış, Faik bıçakla Klizımı yara • 
i~ •UziiJeıı kaynak suyunu kan• kan• Ziraat ve denizcl]Jlı: le günden güne in- lııınıştır. Yaralı Samsun memleket bu 
~ka~ akabinde do erkeklikten kifaf ebnektedir. ,tanesine kaldırılmıf, Faik yakalanmıı-

~-===========-=::J~.-.==------==--=~-----=----=---• tır. 
Halkevleri bandolan 

Corıu (}{ den ln ıa earıırcesln• iyi bir tamir görmnı ve 
t>ek tnUkernusust) - Halkevf, yd~ı..+fr Qrtaınekteb milsik 5ğretmeni ve Hallce-
\'i b mel olarak tefrit e ~· · . iltldos ta.fa Sun ar bando koluna meıı.rub gençlen mc-
todıu a u §efliğini yapan Mus - el bir hal• getirmJft:fr. Gençler ye
lli for~ lı§~ası sayesinde az za.ın~da :ınu ~:ardır. EvJıı oldukça zengin kitao 
saray alarile her merasime ı~tırake ba f 
Yük i~~a gençlik bü- • 
ttrrı"k ıf adcler temin • 

" tca· dak· ır. Yukarı-
h 1 rcs· cıaıkev· llnde Çorlu 
tı.ilrrıck ı bandosu gö-

tedir. 
s\lıihu 

Sahhı· (liusust) -
Yük b~ lialkevi bü
ternı ~r faaliyet gös
ltoıı e tedir. B .. tü 

arın u n 
lunan başında bu-
tnak b z!ençler, yıl
ı~ Ç:Iı ez bir azim· 
A.r k tna adrrlar. l 

Ezinede iki kamyon çarpıştı 
Ezineden bildirildiğine göre, şoför 

Ahmedin idaresindeki kamyon ile NI
ynzinin idaresindeki posta kamyonu 
Şeytan köprüsü civarında birbirlerile 
çarpışmışlardır. Posta kamyonu dev -
rilmiş, yolculardan biri ağır surette i
kisi de hafif surette yaralanmışlardır . 
.zabıta vak'a mahallinde tahkikat yap
.maktadır. ------

Silivri fidanhgı genişliyor 
Sivas (Hususi) - Karaağaç mevkimde 

tesis edilen 75 dönllmUlk arazi üzerinde
ki fidanlık günden güne inkişaf etmekte
dir. F1danlıkta 650 bine yakın fidan mev
cuttur. Önümüzdeki yıllarda fidanlık sa
bası 125 donume çıkarılacaktır. Bu nü
mune fidanlığında elma, armut, vişne, 
kayısı, şeftali ve 18ire fidanlan vardır. 
Fidanlık henüz ild senelıktir. Beşinci 
senede tam formunu bul cağı söylen _ 

mekt dır. 
Zara ve Haf1kte de birer fidanlık te is 

edilm.ştir. 

Çankırıda faydalı yağmurlar 
Çankırı (Husust) - Gerek Çankı -

rıya, gerek ci\ arına faydalı \ e siırek
li yağmurlar ~ağmaya başlamıştır. Son 
bahar ekımi içın bu yağmurlar çok 
faydalıdır. 

Çarşambada odun buhranı 
Çar amba (Hususi) - Mahrukat fi

atları bır hayli yükselm ş, evvelce 80 tl'lüke~lunun bir de 
\'ar nıeı bandosu 
hana~ n simde, bu 
lınde t.~rn takım ha

• kuru,a alınan bir yük odun 180 kuru-

gorüım<'ktedir. 

1-Ia~ 
I<ara .. nh Bey - Pazarola 

gozum, hoş eeldin. 

şa fırlamıştır. 

pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Karagöz _ Hos bulduk 

Hasan Bey ... 

... Her halde benim yok-
• Iuğumda hayalsiz kalmıj -

"uıızdır ... 

Hasan Bey - Kim demı~ 
Karagöz, biz insanlar dai. 
ma hayalle ya~arız. 

me:utün memleketteki muhab1rlertm11 Cumhurtyet bayramına ald 1ntıb:ılımnı bildir .. 
B : v~ resimler göndermeb devam etmektedirler. Bunlan peyderpey neşredlyorus. 

nm 11 BANDIRl\fADA içme suyu terşth havuzlarının ve halkev1nln temel atma m .. 

r simi ynpılmı~. DENDEKDE ele rlkler yakılmış, 1\1 LKARADA sanca~ın eren tcmsfl 

edllmlş, Ynylni{ine nfimune koy t.ıh llk okulun k d resmi yapılau,t.ır. CBY· 

HA DA Çocuk Esirge K me urumu 83 ru u glylndlrm KE ANDA yatılı ilk okulua. 

kilf d resmi yııpılmış, bir de ç:ıy zlynteU v rllml tlr GO EJ 'DE Asın lıd re köyünde A
t t.Urk bilstOnfin KARABfİK'I'ı' D • • emlrnt ıpor klübllniln, UZU 'KÖPltÜDE beton k p -

rUnün çılış törenleri. hüktlmct tona ının d temel at.ına, \ iz.E )l;ır d po u, t.a\faıı 

ve tnvuk l tnsyonlan, fidanlık binasının Ha boğ k yü konak od sının. KomllrltÖJ 

okulunun açılışı ve Doianca. Evrencik, Evreıııı köyleri ıı:onuk odalannın Dl: llR 
KÖYDE bel diye blıuuıuıın temel ntm ÇEKKE KÖY ve l\IUI' "Ti 1 .. ft • -• ~n • .... elektrik le 1 

tının açılma törenleri yapılm14tır. 
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SPOR 

Lig maçlarına nihayet bu 
hafta başlanıyor 

Fenerbahçe Beşiktasla, GalatasaragTopkapı 
ile ve Güneş de lstanbulsporla karşılaşıyor 
1937 mevsimi lig maçları, pazar günü Ka

dıkôy, Tak.sim ve Şeref stadlarında batla -
mış olacaktır. 

İstanbul lig takslmatı yüzünden çıkan ih
tıliıf dolayısile bir hayll ı:eç kalmıt olan lig 
m1çlan, bir devre olarak yapılacak ve bi -
rlncl ligde on, ikinci ligde on iki klüp ara -
sında oynanacaktır. 

Fenerbahçe - Beşikta§ 
Yalnız hattanın değil, mevslmin bile en 

mühim maçı olan bu müsabaka, her iki ta. 
kımı kendilerine nlsbeten yabancı bir saha 
olan Taksim stadında karşılaştıracaktır. 

Mllll küme maçlarından sonra bir müd -
det istirahate çekilmiş olan her iki takımın 
hangi kadrolarla sahaya çıkacakları belli 
değildir. 

Bu sene Fenerbahçe, bir 1kl lstisnasile 
hemen hemen geçen seneki kadrosunu mu
hafaza etmektedir. 

Buna mukabll Beşiktaşın hakikt takımı
nı tahmin etmek blle güçtür. 

Son iki hafta içinde yapılan ekzerslzlere 
nazaran Fenerb:ı.hçe hücum hattı, dün ol -
duğu gibl bugün de İstanbulun en sağlam 
hücum hattı vaziyetini arzetmektedir Fe -
ncrbnhçeyi zaferden zafere götüren de esa
sen takımın bu tarafıdır. 

Beşiktaşa gelince: Son senelerin en sağ
lam ve olgun bir takımıdır. 

İki sene evvel müdafaası da, hücum hat
tı da kolay kolay bükülmezdi. Geçen mev -
sim, son maçlarda biraz kuvvetini kaybe -
den Beşlk~ın. bu mevsim oldukça değişik 
bir kadro ile çıkacağı zannedilmektedir. Bu 
1Ubarla bu hafta sıkı ve sert bir oyuna ıa
bld olacağımız muhakkaktır. 

Galatasaray - Topkapı 
Avni, R~ad, L~tfü, Suavi, Ekrem Hay

rullah, Gündüz gibi yedi oyuncusunu' takım 
haricinde bırakmağa mecbur olan oaıataB&
r~y, yeni kadrosunu Topkapı karfl8lllda tec 
rube edecektir. 

Topkapı, llg maçlarında büyük takımla
ra hazan lyl neticeler almakla tan~ bir 
takımdır. 

fstanbulspor - Güneş 
1stanbulda düzgün futbol oynayan ta _ 

tımların başında gelen Oünef bu mevsim 
takımını daha ziyade takviye etmi§tır. ' 

Hücum hattı eski tuvvetlnl muhafaza et
mektedir. 

İstanbulspor geçen mevsim çok talihsiz 
oyunlar yaptı. Eski oyuncularını ıene top _ 
ladılı şu sırada ihmal edilir bir vaziyette de

. llldir. Bu maçın da haftanın mühim oyun • 
!arından biri olduğuna fÜphe etmemek ll _ 
s.ımdır. 

Geçen ıcne yapılan Galatasaray - Fener
bahçe maçından bir enstantane 

lan Süıeymaniye yeni mevsim maçlarına bü

yük blr hızla girmektedir. Geçen mevsim bl
raz zayıf olan Eyübün yeni mevsim maçları 
için takımını takviye ettiğl düşünülürse bu 
maçın da kendine mahsus bir hüviyeti ola
cağı şüphesizdir. 

Ömer Besim 

Cenup birincilikleri maçları 
Adana 4 (Hususi) - Cenub birincilik

leri şampiyona maçlarına bugün de de
vam edilmiştir. Bugün Mer&in takımile 

Konya takımı karşılaştı. Maç çok hara -
retli oldu \'e bire karşı dört sayile Mer -
sin takımının galibiyetile neticelendi. 
Yarın Seyhan şampiyonu ile Kayseri 
şampiyonu karşılaşacaklar. , 
Bu hafta yapılacak 

lig maçları 
- TAKSİM STADINDA -

Beykoz - Vefa Fenerbahçe. Beşiktaı 
Kuvvetleri müsavi bir vaziyette olan bu Nuri Bosut 

takımların karşılaşması hayli heyecanlı o -lacaktır. Beykoz, tatil mevsiminde yaptığı Galatasaray - Topkapı 
oyunlar~a dalma muvaffakıyetli neticeler al Ahmed Adem 
mıştn Idarl bir takım sebebler dolayıslle - ŞEREF'DE -
k.lüblerlnden uzakla§tll14 olan Vefalıların ge Beykoz - Vefa 
ne bir araya toplanm14 olmaları, eski tuv _ Nihad Bekdik 
ntini elde etmesine yardım etmiştir. Vefa 
memlekette düzgün futbol oynayan bir ta _ Süleymaniye • Eyüp 
tımdır. Binaena:e~h bu maç da heyecan ve Şazi Tezcan 
zevk itibarile buyuk ve mühlm maçlardan - KADIKÖY STADINDA 
biri olacaktır. Güneş - İstanbulspor 

SON. POSTA 

Windsor Dükü için 
bir izahname 
neşredilecek 

Bu suretle eski kralın 
istifası hadisesi tavazzuh 

edecek 
İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Anlaşıldığına göre İngiltere kabinesi, 

muhalefet reisleri ve dominiyon hükii -
metlerile muhaberede bulunarak kral t 

Edvardın istifasının ne suretle vukua gel-
diğini efkarı uınumiyeye bildirmek ta -
savvurundadır. Zira ortada dönen bir 
takım şayialar vardır. Ve bu teşebbüs 
ile de aslı, esası olmıyan bu şayiaların 
ortadan kalkması istenilmektedir. 
Efklrı umumiyeye bildirilecek olan va

ziyet te şu noktaları aydınlatacaktır: 
1 - Kral beşinci George'un öldüğü 20 

iklncik§ı:ı.un 1936 da, o zaman veliahd bu
lunan Windsor dükü, §imdiki kral lehine 
krallık hukukundan vaz geçmek arzu -
sunda bulunmuştur. 

2 - Kral Edvard istifa ettikten sonra, 
hnrice gideceğini ve orada en aşağı üç 
&ene kalacağını bizzat kendisi söylemiş
tir. Binaenaleyh menfaya sürülmüş de -
ğildir. 

Esasen Edvard, babasının ölümünden 
çok evvel de, kardeşi lehine tahttan fera
gat etmek arzusunda bulunduğunu York 
düküne, babasının öldüğü gün de mecli
si has Azasına ve nazırlara söylemişti. Se
beb olarak da serazad tabiat.ini ileri sür-

Wındsor dükü ve dü§esi 

müı ve bil' sürü formaliteler, nizamlar
la mukayyed oarak, an'anelere bağlı ka
larak krallık edemiyeceğini bildirmı.şti. 

Ve gerek o zamanki başvekil Lord Bald
vin, gerekse Canterbury başpapazı onun 
bu niyetini bilmekte idiler. 

Meşhur simaların 
hafıza kuvvetleri 

Süleyrnaniye - Eyüp Suphi Batur 
İstanbulun en genç takımlarından biri o- :----------------..1 

Bazı insanlarda hafıza kuvveti bari _ 
kuladedir. Gördükleri, işittikleri her han
gi bir §eyi en küçük noktasına kadar, se
neler geçtikten sonra da nakledebilirler. 
Bazıları ise bir akşam evvel yediklerini 
bile unuturlar. İngiliz gazetelerinden bi
n, meşhurlar arasında kimlerin neleri 
ve ne dereceye kadar sıhhatle hatırladık
lannı merak etmiş ve şu neticelere var
mıştır: 

CÖNÜLİSLERİ 
Aşk mı, 
1zzeti nefis mi? 
İç Erenköyünden S. W . imzasile bir 

aıektub aldım, içinde anlatılan hikaye 
fUdur: 

c- 2 senedir, bir genç kızla l)evışi

yorduk. Herhalde bu mesele kızın ba
bası tarafından duyulmuş olacak ki, 
ıeçenlerde bir akşam evime dönerken 
onunla karşılaştım. Yanıma yaklaşıp 
hiddet dolu bir sesle: 

c- Artık bu rezalete ne vakit niha
yet vereceksin? diye bağırdı, bu sözünü 
de yüzüme inen bir tokat takib etti. 

Soğukkanlılığımı topladım ve toka

da hiç mukabele etmeden uzaklaştım. 
Şimdi sıra kızına gelmiş olacaktır di-, 
ye düşün.üyordum. Yanılmamışım, o
nun da bır fırtına atlattığını sonradan 
duydum. 

Fakat biz bütün bu şiddetlere rağ
men üç defa daha konuştuk. Babasının 
hırsın~n biraz hafiflediğini ve bir &ün 
annesıne: 

- Artık töbe etmiş olacaktır de
diğini duymuş. Bu cihetten bira; müs
terih, fakat kat'i şekilde birleşmek ü
midinin zayıflamış olması ihtimalin
den endişede. Bana: 

- Beni kaçıramaz mısın? diye so
ruyor. 
Kaçırayım, fakat henüz istikbalimi 

temine bir sene gibi uzun bir zaman 
var. Sonra da yediğim tokadın izzeti 
nefsimde açtığı yara henüz kapanma
dı, mütereddid vaziyetteyim .• 

* Suçun bulunduğu yerde suçlu iç:n 
izzeti nefis mevzuubahs olamaz. Kızın 

babası rolünde, vazifesindedir. Oku
yucuma meseleyi her şeyden önce bu 
bakımdan tetkik etmesini tavsiye ede
rim. Kızı şu veya bu şekilde alması 
noktasına gelince, esasen mevzuubahs 
değildir. Tahsilini bitirmediğini, haya
t~.nı kazanmasına vakit olduğunu söy
luyor, tereddüd içindedir. Tereddüdün 
bulunduğu yerde i&e ask yoktur. 

TEYZE 

İngiltere sosyalist fırkasının tanınmış 

rükünlerinden George Lansbury şöyle de
mektedir: 

- İki yaşında idim. Sydenham'da de _ 
miryolu yapılırken amelelerin oturduk _ 
lan kulübelerin yandığını hatırlıyorum. 
Iki yaşıma kadar neler geçmiştir bilemi-
yorum. 
Meşhur Ford: 
- Dört yaşıma kadar ne yaptığımı ha

tırlamam. Ancak dört yaşında iken anne
min eline yapışarak bir ormana gittiği
mi, orada serçelerin yuvalarını hayretle 
seyrttiğimi bilirim. 

Geçenlerde 94 yaşında olarak ölen mil
yarder Rockf eller de, 4 yaşına basıncıya 
kadar olup bitenleri hatırlamazmı§. 

Hafızası en kuvvetli olan, meşhur İn
g!Jiz başvekili Gladstonedir. Hatıratında 
b:ıkınız neler yazmış: 

- Bir ya~ında, daha kundakta beslenen 
bir çocuktum. Bana bakan dadımın odaya 
girdiğini, ve mama zamanım olduğunu 

bugün gibi hatırlıyorum. Dadım, süt şi

şemi doldurdu. Fakat, her zaman anne
~~n yaptığı gibi iyi yıkamadığını gör _ 
dum. Şaşırdım, yahu dedim, kendi ken
dime .. Bu kadın neden böyle pis!.. Ve §U 

kararı verdim: 
cHele d.a?a büyüyeyim, bir konuşa _ 

yım .. İlk ışım anneme bu pis dadıdan 
bahsetmek olsun.• 

Memleket meseleleri 
üniversiteden para ve kazanç 

hırsmı kald1rmallyız ! 
(Ba.§tarafı 1 inci sayfada) 

rest altına verilmiş olan bir darült?ytam 
büyütülüp, hemen bütün yetim çocuklar 
içine toplanacaktı. Şubeleri, yer yer mJ.
esseseleri olacaktı. Halbuki o tarihte ts
tanbulda hükümetin gözü önünde duran 
küçük bir darüleytam bile idare edile
miyordu. Çocuklar hastalık iç.inde, ta;.. 

lim ve terbiyeden, hatta kafi gıdadan 
mahrum bir halde idiler. Mürebbi ve ho
ca bulmak güçtü, teşkilat ve tesisat kuv
vetimiz yoktu. Şükrü Bey bu işi büyüt
mek istiyor ve bunun için de sırf bu mii
esseseye tahsis edilecek bir takım vergi
ler ve resimler koymak istiyordu. 

Ben bu projeyi hayali bulmuş ve halk
tan alınacak yeni vergilerin israf edildik
ten maada, toplanacak çocukların terbi
ye edilemiyeceklerine kani olmuştum. 

Bunun için bu projeye muhalefet ettim. 
Muhalefetimin sebeblerini izah ettikçe, 
encümen azaları beni tasdik ve teyid e
diyorlardı. Bir hayli devam eden bu mü
nakaşalar neticesinde encümende, proje
nin reddi için tam bir ittifak hasıl ol
muştu. Günlerden bir gün, Şükrü Bey 
encümene geldi; iki gün kendisi ile mü
nakaşa ettik. Encümen azaları münaka
şaya beni memur etmişlerdi. Ben Şükrii 
Beyin deliline delil, fikrine fikir göstere
rek encümen namına direndim. 

Nihayet iş reye geldi; proje, maarif en
cümeninde reye konuldu. Bütün müna
kaşa esnasında Şükrü Bey bu işin başa
rılabilir olduğuna dair yeni olarak tek 
bir delil göstermiş değildi; projenin red
dedileceği şiiphesizdi. Herkes birer birer 
reyini verdi; neticede hayretle gördüm 
ki proje, yalnız benim muhalif reyimle 
ve diğer azanın ittifakı ile kabul edil
mişti! 

Fena halde ekşimiş olarak, beni bu işde 
muhalefete sevketmiş olanlara bilahare 
neden böyle rey verdiklerini sorduğum 
zaman, hepsi de son dakikada fikirlermi 
değiştirmiş olduklarını söylediler ve ni
çin değiştirdiklerini izah edecek yerde, 
işi alaya boğdular. Bununla beraber, bu 
proje gene çıkmadı. Maliye encümenie
rinden bir hayli zedenmiş olarak umumi 
müzakereye geldiği zaman, ben orada fi
kirlerimi tekrar müdafaa ettim ve Talat 
Paşa benim tarafımı iltizam ettiği iç.n 
proje gürültüye gitti. 

Proje gürültüye gitti ama, bizim encU
menden çıktıktan birkaç gün sonra öğ
rendim ki encümen azaları hemen kami
kn Darülfünuna müderris olmuşlardı! 
Müzakerenin sonunda, encümende nıçin 
tek muhalif rey ile kalmış olduğumun se
bebini o zaman anladım ve encümen ar
kadaşlarından bazılarına ayağımın suya 
şimdi erdiğini söylediğim zaman, bunla
rın kahkaha ile güldüklerini gördüm! 

* İşte, Darülfünunun ilk mühim ıslahatı 
esnasında bir kısım müderrisler bu &u
retle tayin edilmişlerdi. Bu hal, aşağı yu
karı bütün fakülteler için böyle olmuştu. 
Kısmen doğrudan doğruya Şükrü Beym 
etrafında dolaşanlar, kısmen İttiha:i ve 
Terakkinin diğer nafiz adamlarının te
veccühlerini kazanmış bulunanlar, ya 
mükteseb haklarından istifodelerini de
vam ettirerek, yahut ta yeni haklar ka
zanarak Ziya Gökalp Darülfünununda 
müderris oldular. 

O Darülfünunda öyle hocalar bilirım 
ki ilimden başka her şeyle meşgul olur
l;ırdı. Gene öyleleri vardı ki derslerine 
muntazam surette devam etmezler, ve 
hatta vazifelerini muavinlerine bıraka

rak hiç devam etmezlerdi. İçlerinde çalı
ş:ınlar, öğrenenler, öğretenler ve bu su
retle ilerliyenler bulunduğu gibi cahil 
kalanlar ve hiç ilerlemiyenler de görü
Jürdü. Müderrislik ünvanından madra
bazca istifade edenler vardı. Hiç unut
mam, maarif encümenindcki arkadaşla
rımdan biri, bir gün bana: 

- Sen niçin bir müderrislik almıyor
sun? 

Diye sormuştu. Halbuki, sırtımdaki 

vazifeleri taşıyabilmek için, mebus ~ldu
ğum zaman. Üsküdar sultanisindeki ders
lerimi bırakmıştım. Bu dostuma bu ce
vabı verdiğim zaman, bana: 

- Adam sen de ... 
Demiş olduğunu daima hatırlarım. 
Adam, sen de!.. Adam, sen de!.. İşte 

Türkiyenin ezeli derdi! 

* 

tcye istihalesi esnasındaki harman 
yapıldı? O zamanlar İstanbuldan 
olduğum içm bunun teferrüatındaJl 
rnmatım yok .. Bunun için, kiınseni11 

nahını alm:ık istemem. Bir milletin 
8 

nevi derdlerden bir hamlede kurtul 
sına imkan olmadığını bilmekle beril 
işlerimizi tutuş t~zında bu mernJe1' 
yirmi senede büyük bir ilerleme old 
r.mhakkaktır. İstihale esnasında va 
fünundan çıkmaları lazım gelenle 
bir kısmının kalmış ve Üniversiteye 
memeleri icab edenlerin de bir Josrl11 

miş olabifoceğini kabul ederim. fa 
bunların nisbetleri herhalde eskiSi 
değildir; bilhassa, Üniversiteye rrıiı 
mikdarda VP büyük ekseriyeti birine 
nıf Üniversite insanı olan ecnebi ahıt1 
girmiştir. Bunun için, Üniversitenin 
fesör itibaıile keyfi kıymeti bugiifl• 
kisi ile kıyas kabul etmiyecek der~ 
artmıştır. 

Fakat, bütün bunlara rağmen, '()Jll\ 

sitenin hoca derdi henüz hallediltrl·~ 
ğildir. Henüz bu mesele, gayet iyi ·ı;e. 
lam usullerle hareket edildiği taltd 
ancak senelerin halledebileceği bir 
sele halinde, devam edip gidecektir· ~ 
selenin bugünkü görünüşüne şöyle 
göz atalım: 

Bir kere, Üniversitenin ecnebi hOcll 
meselesi vardır. Bu hocaların içinde.' 
den mühim olanları, elimize bir nı 
gi~i geçmiş bulunanları vardır ... pe~d 
mustesnalarla hepsi de iyi profesorl~r 
F~kat, hoca ile talebe arasında, bl 1: 
dıl meselesi gibi büyük bir uçurum 
lunmaktadır. Bizim talebemiz, billllP 
dil bahsinde kuvvetsizdir- ecnebi poC 
!arın türkçe öğrenmeleri' ise zgJf.

9 

muhtaçtır. Üniversite dili ile biJbaSS' 
timai ilimler sahasında ecnebi bir dil Jt 
lanmak, ancak nisbeten uzun zamall1~ 
mümkün olur. Fen ve tıb gij>i, dilifl ı!l 
if_adelerine muhtaç olmıyan mevz~lb b 
bıle hocanın talebe üzerinde ruhi bır 
kimiyet tesis etmesi için, dilin geıı~ 
yük bir tesiri vardır. Güzel bir takJ'1r B 

talebenin kafasını kendi hakimiyeti 
tına alan bir hoca, bir Üniversiteyi c ıJ 
Jandırmak için ne kadar büyük bir .it J; 

vettir! Maalesef, bu kuvvet, ccnebı 
1 . . b h. Oll ca ar ıçın a ıs mevzuu olamaz. .:ı 

b
• • ıı:rÖJV 
ıze uzun zaman, yalnız bilgilerı, ::ı 3 r. 

leri ve usulleri ile faydalı olacalt18
' 

1 
0 

Yerli profesörlere gelince, bunlar 
kendilerini Üniversiteye tam oısralc "tef 
lamış deği1Jerdir. İçlerinde kuv"vetlıf'll 
çok kuvvetlileri bulunduğu gibi za)'l t' 
ve hattA çok zayıfları da vardır: fııl\•!l 
e~er bunlar, hatta en zayıfları bıle, ıas~ 
dılerini Üniversiteye tamamen bağ ~ 
~ar,. b~ müessesenin yakın zamand~ıetl 
1lerı gıdebilmesi imkanları elde edı .!\J 
lirdi. Halbuki, ekserisi Tıb Fakiiıte~ıt11 
bulunan profesörlerden müre:ıtkeb 0 1ıııı 
üzere, bunların çoğu Üniversiteye btl 
kuvvetini verir vaziyette değildirle~iti!· 

Niçin? Bence, bu sualin cevabı l>B'~ 
Üniversiteııin yerli profesörlere ve d' 

··rıet' aylık azdır ve bir takım pro!CS0 . .,ı!J 
d ki Ü . . . ı· .... tı' "" var ır nıversıtede bir nevı •·: 1 IY 

bir vaziyet sahibi olarak politika ıle r t· 
anısında zülmaaşeyn bir hayat )·ııŞ~ ı. 
Halbuki bir insan ya profesör 

0 
1'ell' 

yahut ta, hangi meslekte çaıışaca~c;B rsıt' 
dini o mesleğe vakf etmelidir. ÜJ11

' e ,vJl 
il 1

. "k ı.ıırl'i e po ıtı anın birbirine .rok .. 111' .., .,-ıı·· 

memleketlerde iki tarafta da yaşıı. t tıı 
sanlara çok tesadüf edilebilir. fs1'

9 'ı00' 
zim henüz colma> halinde bulUP8~erııll' 
essesemizde, birknç hocanın . .,;'" 
sini münhasıran ilme hasreı.ırıesı fe0 
ridir. Kendisini kamil ilnıe "91' tc sıl' 

- t ·d b. rp1111 
mus aı ır zeka, hocalığı bir a fe 
retinde telfıkki eden olgun bir P!0 Jı9ı j 
nisbetle, bızim Üniversitemiz içi.Jl 1' te' 
daha faydalıdır. Halbuki Tıb fB f 
· d ·· ·· f sörle s:n e goruyoruz: Ecnebi pro e b 

rıçte doktorluk yapıyorlar, di~e, d' 
profesörleJ" küplere binip nıüte~~tl f 
dedikodu ve tahrikat ile meşg\11 ~ rs • 

Üniversiteden para ve kazanç ~ ' 
klldırıp or.un yerine bir ilim a~~e ıı· 
mak. bilhassa, bizim için f cvk818 id 
him bir işdir. Bu ruh ne Abdiilb.~~ 
manında vardı; ayni ruhu parU 1' b 
ne mec::rut!vetin ilk zamanları 50 

... ı ~ • p3ıy ~ 

ne de babası Ziya Gökalp olan n ııı.ı I 

nun bu ruhu tanıdı ve ne de hfıl ,$ 

kil Üniversite, kendisini yalnız iltrld"f• 

Bilmiyorum, Darülfünunun Universi-1 

fctmiş olan insanların müessesesı 
(Deı·amı 8 inci sayfada' 
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"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

"Bir balo hatırası,, filmi 
şehrimizde gösterili~or 

Deliliğe yeni bir ilaç tavsife 
ettiler: Büyücüye okunmak 

Venedik sinema müsabakasında birinciliği kazanan 
bu filmde, sekiz büyük Fransız yıldızı rol almıştır 

Kararımı vermiştim: Yarın sabah şu arab karısını kandıracak 
faaliyette bulunan büyücü hocayı bulacakbm 

Röportajı yapan t Fara it Kü~lı 

ve gizli gizli 

cBir balo hatırası> filminde Marie Bell 

- 14 -
- Ya, Fikri? 
- Canım sen en 

yakın arkadaşları _ 
na ?eli rolü oyna _ 
maga karar verme _ 
din mi? 

- Verdim ama 
böyle yerde değil .. 

- Delirmek için 
yer filan olur mu? 

- Neye olmasın? 
PekAla olur. 

- Olmaz .. 
- Olur .. 
- Olmaz .. 
- Olur .. 
- Ne oluyorsun 

Faruk? ' 
Kendi kendim _ 

le yaptığım muha _ 
verenin son cümle _ 
leri yüksek sesle çılf 
rnış olmalı ki Fikri 
ayağa kalkmış, ya _ 

günleri unutmuş- nıma gelmiş soru _ 
yordu: 

CTercnme ve lttıbas hakkı mahtusdur> 

Bu hafta Sakarya ainemasında çok şa- dağılmışlar, eski tatlı 
Yanı dikka . . " . d 13· t bır film aosterilmektedır. Jar ır. 
~ ır balo hatıras1> isminde olan bu film, Nihayet Kristin ikamet etmekte oldu-
s·u sene Venedi.kte yapılan beynelmilel ğu şehirde ömür süren Fabiyeni buluyor. 
ırıınerna ınüsabakasında birinciliği kazan- Tesadüf bu ya, o akşam da bir balo veril
R~rır. F'ilmde Marie Beli, Harry Baur, mektedir. Kristin eski ahbabını bu balo-
110 ınu, Richard Villm, Marguerite More- ya davet eder. Balodq. Kristin tam mana
oı ve J ouvet ve Fernandel gibi en tanın- sile bir inkisarı hayale uğrar. Çok üzü-
111:t sekiz Fransız yıldızı rol almış bulun- Iür. Bitab bir halde eve avdet eder. 

- Ne oluyorsun? 
Olan, olıruyan ne _ 

dir? 

Fikri carasıra böyle buhranlara tutuluyor, sokaklarda çoluk çocuğu başına topladığı bile 
oluyomıuf'• dedi 

- Benimle alay edıyorsun. Hepiniz Yüzümün ne şekil aldığının farkında 
Kendime geliyorum: 
- Hıç f!anım, bir şey yok .. 
Yanımdaki bayan bir kadeh rakı u -

zatıyor. 

B tadır. Eski ahbabları içinde en fazla sevdiği 
R u.şayanı dikkat !ilmin mevzuu şudur: Jerar'ın adresini öğrenerek oraya koşar

kad rıstin genç yaşında dul kalmış bir casına gider, gördüğü manzara kalbini 

İçimden bir ses: 
- Tam sırası... Haydi Faruk, haydi 

yap numaranı! diyor. 

tvi~~dır. <?ard gölü kenarında bulunan delik deşik eder. 
ıec e 8:1km bir hayat sürmektedir. Bir 
on e 1eskı hatıralarını karıştırırken henüz 
ilk ~ tı Yaşında bulunduğu sırada gittiği 
deft alonun defterini eline geçiriyor. Bu 
laiın~rde kendisile kur yapan on kişin".n 

Genç bir çocuk bir iskemlenin üzeri!ıe 
cıturmuş, için için ağlamaktadır. Kıistin 
çocuğa yaklaşarak ne için ağladığını so
rar. Çocuk göz yaşları içinde babasının 
bir hafta evvel öldüğünü söyler. 

Anlamamış gibi duruyorum. 
Kadın tekrar ediyor: 
- Buyursana, şekerim .. al!. 

R ~ri bulunmaktadır. 
rıstin'in - - - - d ki .. 1 tc-~es h gozu onun e es gun er 

buısurn ediyor. Bunların bugün nerede 
ııı .~nduklarını, ne ile meşgul oldukları-

oğrenrn k . . . 1 A. k .. e .. ıstiyor ve ııe koyu uyor. 

Mazinin canlanamıyacağını artık 
Kristin anlıyor. Hakiki ve ilk aşıkının 
çocuğunu kendine evHid edinir. Artık o 
vakte kadar bir türlü üade edemediği ve 
kalbinde kalan aşkını analık şefkati He 
kuvvetlendirerek çok sevdiği adamın çı>· 
cuğuna hasreder. 

Hiç ses çıkarmıyor, bön bön yüzüne 

bakıyorum: 
- Ne oluyorsun? Al şu rakıyıyı! 
Gene cevab vermiyorum. Yalnız e

lindeki rakı kadehine dikkatli dikkatli 
bakmağa başlıyorum. Benim bütün dık 
katimi rakı kadehine temerküz ettir
diğimi gören kadın da dıkkatle kade
he bakıyor. Fikri ile diğer bayan da 
kadehe bakıyorlar 
Yanımdaki kadın: 
- Hasta mısın? Ne oldun? 

oJanş .~ Y\lzunden kendini denize atnnş 
Jaşa 1

1 
k i~kı şişmanlamıf, bayağılaşmış, 

y P gıtmektedir. Hepsi birer tarafa 
,,,,;-- - ... "' .... ...,..,. ~ 

~kazar,. sinem:sz~da: Sinema yıldızları ve 
Yoksa gücend.in mi bana? Al bakayım .. 
iç elımden! dıye ısrar ediyor. 

Kara Dev 

Kara Dev filminde Paul Robcnso 1 

cBozambo, ve cŞovboab filmlerıni l 
llnutulrnaz yıldızı Paul Robenson tara
fından çevnlen bu fılmin mevzuu şudur: 

:F' Uınuınt harb esnasında Amer kadan 
ransız cephesine gönderılen :i 1 dım 

k~vvctlcrini taşıyan bir gemi, bir <le
llızaıtı tarafından torpilleniyor. Gemide-
k' 'k 1 efradın ekserisi zencilerdir. Jerı 0 

•dlı cesur tıir zenci asker arkadaşlarının 

Derecei hararet 
Stüdyoların sahnesinde film çevırir· 

ıcen sinema yıldızlarından her biri k"n
dine uygun derecei hararet istemekte
dirler. Bunların bazılarını okuyucuları-

Ben, hıç istifimi bozmadan halB dik
katli dıkkatlı kndehe bakıyorum. Sonra 
ani bır hareketle kadehi elime alıyor 
elektrığe doğru knldırıyorum. Ve: ' 

- Bakın! diyorum, şu kadehe dıkknt
le bakın! 

mıza bildireceğiz: 
En fazla serinlik ısteyen sinema yıldı Dem nden ben kadehi süzen etı. fım-

1J: Marlene Dietrich'dir. 15 derecede c'l- dakıler mdı daha dıkkatle bakıyor-
Jışmaktadır. Diğerlerinin ıstedikleı i ha- lar. 
raret dereceleri §Unlardır: Israrda devam edıyorum: 

Claudette Colbert 15 - D kkatle bakın! GörLi)orsunuz de-

İrcnne Dunne 17,50 ğil mı? 
Martha Raye 17,50 Fikri, dnyanamı)arak soru;,or: 

Gladys Svarthout 18 - 'Ne \ nr ki goı elim? 
Carole Lombard 18 50 - Ne mı var? Bakın be! Bakın diyo-
Frances Farı er 19 50 rum. Dıkkatle bakın, görmüyor mu u-
Gaıl Patrick 20 nuz? Soylescne Fıkrı? Sen de gôrmu-

Dorothy Lnmour 24 yor musun? 
Mae West 25 Sesım perde perde yükseliyor: 

__ ........... - .............. : .. -·~·"'::--···-··-·- - Bnkın, bakın yahu! Bakın d '\:o-
hayatını kurtarmak içın ~uyuk ftet?ğ~kba:- rum bnkın ı " 
!ıklar yapıyor. Suların hucum e ı ı ır • · .. ka amak ilzerc iken çavuşu tarn- Fıkrı, kızlar şaşırmışlar, ses çıkarmı-
gedığı P d yorlar. Dışarıdnn ayak seslerı duyulu-
fından verilen emri dinlemediğin en n- yor. Ben daha yüksek sesle devam edı-
~ ya rarpılıyor. Jeriko'nun cesar<'t 
6ır ceza ~ d .. b ;, orum: 

Ve f"dnkarlığını takdir ~ en yuı ıışı - Go'rmt'ıyor " d k musunuz? Görmü;, or 
Mack onun lehinde şehadet e ere " za- musunuz? 
sını hafifletiyor ve nezaret altındn doın - Fikrı: 
masını temin edıyor. - Jt"nruk, Faruk kendine gel! Bır şey 

Fa
kat Jerıko bir fırsat bularnk kaçıyor d b k M k dl yok.. ı\or. 

ve bir balıkçı gemisine ınere ı ı a ı - Ne! Bir şey yok mu diyorsun? Ya-
kcndi gıbı bir fırari ıle denize açıhyor. hu görmüyor musun, görmüyor mu
Birçok s rgu tlerden sonra ikı ark d un? Siz kızlar, sız olsun söyle;, n, bır 
Afrıka ıçlcrın kadar gıdıyorlar J 'ıko- şey görmüyor musunuz? 

t bd 'ki malumatı ve ha tnlık t dn-
nun ı d k' b' Af - Yoo ... 

Vl dekı mahareti sa) e n e es ı ıı· - - G 'nnüyor musunuz? 

rık Iı knb l nın dostlugunu kaz nıyor- Yanımda oturnn korka korka mırıl-
lar Kabıle efradı Jerikoyn o derece iti- danıyor: 
:nnd gosteriyorlar ki nihayet ~~ğ~ k~dı- - Ben görüyorum .. anason kırpıntı-
lcrinc reis ynpıyorlar ve scd~ .ı ı 1 ara )arı var. 
adlı bir yerli dilberle evlen ırıyor ar. 

kör mü oldunuz? Görmüyor musunuz? değilim. Fakat karşımdakilerin yüzleri
Şu kadehin içindeki kocaman yılam nin aldığı şekilden bunu tahmin etmek 
görmüyor musunuz? Aman aman yılan zor değil. Bağırıyorum: 
başını çıkarıyor .. korkuyorum .. alın ka- - Çıkalım .. çıkalım .. 
dehi.. alın... Fikri, ev sahibi koluma giriyoı lar. 
Haykırmağa başlıyorum. Fikri şaşır- İçerideki odaya götürüyorlar. Gırer 

mış, kızların gözleri faltaşı gibi açıl- girmez karyolanın, kanape1Lrin1 san
mış, bakıyorlar .. kapı vuruluyor.. dalyelerin altını muayene ediyorum. 

- Aman, yavaş! Duyacaklar! Mahvo- Fikri: 
lacağız ... Üst kattaki komşular uyandı- - Faruk! diyor, Faruk ne oldun? 
lar. Daha yeni taşındık, foyamız mey- Cevab vermiyor, karyolanın ü tüne 
dana çıkacak ! yüzü koyun uzanıyorum. Fikri omuzu· 

Ben devam ediyorum: ma dokunuyor: 
- Alın, alın şu yılanlı kadehi elim- - Faruk .. Faruk! 

den dıyorum. Kadehi fırlatıp atıyorum. - ! ...... 
Sonra üzerime hucum edıliyormuş gıbl Ev sahıbi: 
gcrisın geriye köşeye doğru çekilıyor - Sızdı, dıyor. Sızdı amma, sızınca-
ve hnykırıyorum: ya kadar da .. o Hafızın payını , crm k 

- Yılan gelıyor .. gelıyor .. öldürün!.. de boynumun borcu olsun. Bo) .e ar
Öldürsenıze şu:nu be! Bana gnrezıniz boşları eve getirir .. 
mı var, ne yaptım ben sıze? Fıkri sen Fikri: 
olsun durma - Sarhoş değil diyor, çok rakı içme-

Kızlnr ağlaşıyorlar. Odaya sıyahi bir dı. Fakat biraz delicedir .. bana soylc
Arap kadınla orta yaşlı ev sahibi bayan mışti, innrunamıştım. Ara sıra bo;, le 
gırı)orlar. Ev sahıbi bayan, Fıkriye so- buhıanlnra tutuluyor, sokaklaıda ço -
ruyor: luk çocugu başına topladığı bıle olu -

- Ne oluyor buna? Bu kadar içıre- ;,oımus. Zavallı Faruk. Bu ha -
cek zorunuz ne idi? lcre hep kcndı kafa ı yu und n 

Çok ıçmed kı.. du tu. Nene lazım sen n i tanbul? G t 
Kızlara dônuyor: Ankaı. ya babanın yanına.. otur a-
- Yok a rakı ına s ara kulu fıliin gı! 

hibı kadın: mı attınız? !ffv 
Ne! dı) or, delı mı? y İk ı b rdcn: 

Jla;, ır .. dı)orlar. Ynpmaz canım. Zat n n d r , ne 
) • P• r kı ctı ne, budu ne? F k t bunu Bı•n hiılü bağırıyorum: 

Yılan, yılan. Çıknlım 
u tumuze gelı) or .. haydi.. 

bu ~dadan .. kd \il ettıımclı .. 
1 (Arkası va ) 

ı:ılıhe komnııcıa etmek ve ınsanın kendi gemisini istedı~I hedefe yürutcb ı. 
na khr • S:ıı:lanı sınırlcr nıuthlş hnynt nıucadclesındc muvafr.ıılm etin en ivt 
len ın:ıtıdır. Bı n:ıcııalc) h sınırlcriniıı 

6romural -Knoll· 

Oe kUVVCtlendırıniz, bunun rnusckkın \C nıuk:J\"\I lesfrf her iste j?Oruluı:. 
tiıç bir zararı yoktur ve ıılı ıklık vcrmt'Z. 

10 n 20 luı pr ryf l\.lu ı p· 
krdt tnın•I rdt rrçtlt it ~ıılır. 

Knoll A.·0 .. kTmyevi maddeler fabrikaları. Ludwigshafcn sJ.Rhin. 



8 Sayfa SON 

adınlarla evlenen kız 
(Baştarafı 1 inci sayfada) Bayan Sa1menin ;rOzünde olr sevinç b• - Ev işlerinde muvaffak olan bir •• 

Şimdi, birkaç gün evvel, Son Postanın llrtyor: k ki U • t •• k •• k 1 • değerli İzınlr muhabiri Adnan Bllgetten - Haber mi geUrdlnlz? ara er nı ur yu se ıyor 
gelen bir telgraf, adı sanı unutulan bu er- - Evet ... Yann (buiÜD) ıellyorl Bayan H. karak. 
keklik düşkünü bayanın yenl blr macerası • - Ya?.. jjll nı haber veriyor: - Evet. .. Biz V&lldu1 mlslntz? terinin tahlilini İS· Kuponların ödenme zamanının yaklaş - ruştan satılmaktadır. Altın fiatı, ıto11 

Bayan Melekten düzme Bay Kenan, ıım- - Evet... tiuor: maaı dolayıallt, Türk borcu tahvffierl, son i- elinde fazla para bulunup bulunnıa~ 
dl de Torbalı da blr ikinci mualllml aldat - Çok yakın blr dost. edası takınıyorum: Zeki ve hatırfl· kl, tl9 l11ndt J11Qelmete ba§lallll§tır. Oni - blr nevi miyan farzedlleceği ıçın. 
mış, ~utadı vechlle onunla da nl§anıan - - Teyzecıtım ... Şu kızı çekip çeruemt • nastır. Hususiyet- tilrldhı 1tlkselmeı1 sebeblertnden blr1 de, aı. yükselmesinden bu sene köylünün 111 ıı:ı 
mış. ve bittabi, bizim sahte bayın foyası o- diniz glttll !erinin gizli kal- tı a7 ıonrakt tediyenin dolar olarak 7apı - suı idrak ettlğl ve eline her seneye JlJ ft 
r.ı.da da meydana çıkmış. Zavallı ana, derdll derdll lçinl çekti: lacalı rlvayttltrinln ıündın ıüne kuvvet - fazla para geçtiği anla§l}maktadll'· Sil~ 

Dün İzmlrden gelen telgrafın altında §u - Elimden ne rellr evlldım. masını tercih eder, lenme n sıhhat aUunetıerı ıöstermesldlr. zlyet 1se memnunlyeU muclb gısrnııne 
satırlar vardı: Erkek kardeşleri var. İk1s1 de reddettller. ev i§lerindı mu- Daha lkl, Oo ıün evveline kadar 14 lira- d.lr. 

•Bayan Melek, cuma sabahı (bu sabah) Beni de konuflllaktan menettiler. Fakat ben, vaffak olabilir. dan qalı muamele gören Türk borcu tah - Dün, Londra borassında bir sterlln ıı:ı 
istanbulda olacak. Dün, onun bulunduğu o- onlara hissettirmeden elimden relen yardı- Mücadele, müna- vınerı evvelki gün 14,40 lirada kapanml§tı. bili 147,15 olarak açılan frank 147,0'1 
tele, İstanbulda, Pangaltıda, Zafer sokağın- mı yapıyo:um: kaşa ve ihtirasa ta- Dt1n İstanbul borsasında 14ı,35 lirada a - lcapaDOll§tır. Enelki ııünkii tıata tt1 
dn, Perye ap:ırtımıınında oturan Salme a - - Ben Izmlre gldecetım. Buradaki dedlko- allıik eden ı:::eylere pek yanapaz. Sev- çılan tahvlller, blr aralık 14.80 liraya kadar frank pek cüz1 blr y11kset.llk daha g0S 
dında blr bayandan mektup ~eldi. Fakat dulardan bıkbm. Orada beni kimse tanımaz. k ilın,.. k bah lnd '--- ümid y{ikaılm1ştır. Aqamüstil H,85 de kapan - m1f demet.Ur. Sterlin 825,50 kuruştur. 
mektubun adresi, Bayan Melet. detll, Bay Rahat rahat ya.şanını dedi. Çıktı gtttll me ve ıev e s e ~an - mıotır. . . di 
Kenan namına yazılmıştıh - Bu erkek esvabın& nereden dadandı? sizliğe düıer. Epnt tyi seçerst mea'ud bir Kuponlar, tqrlnlsan1 ve mayıs aylannın Yunanistana tavuk ıhraç e 1 P 

Bu satırlar benl düşündürdü. Ve: - Çocukken glydlrlrdlk... Ellm kırılaydı yuva kurabilir. 215 ind olmak 11zere sen de 1kl defa liden - Bazı memlekeUer, memlekett.mUdell 
- Acab:ı, dedim, blzlm sahte bar Kena - da giydJrmeseydlm. Babası, erkek evlAd se- mektecllr. vuk almak ıstemektedlrler. Bu me~~~ 

nın, İstnnbulda. da blr metresi, se\'glllsl, Dl- ver. •Kendlsl benzemedi, bari kıyafeti ben- MIW Altın tıat.ıan nanlstanıı. d , aon g1lnlerde, eheııı-" 
şanlısı mı var? zeslnh diye, onu o kılığa sokmUJtuı Me d t b" ti" k Ö 10 b"r tib Altın da boru. h&rlclnde 1076 1078 t.u mlkd d ta t lhra dilmiştir 

Ve bu sualin cevabını öğrenebllmek nl - Fakat glJ14 o glyif. Kızın sırtından bir f 18 1 V8 p8 g l 1 - ... _ .. _____ ____: ... _ _: _ _!1' ... ~ .. ..!!_ __ _!.! .......... :.-~ 
yetlle, Pangaıtıya glttlm. Zafer sokağında, daha esvabı sıyıramadı.ki Başına n geldly- Çerkeak6y oJcu.. 
Perye ap:ırtımanı yokmuş. Bana bu haberi se, o kör olası esvab yüzünden geldi. Onun 1J u c u ı a r ı m ı ı:-
vercn bekçi, sokağın soluna gelen ince uzun yüzünden, erkek esvabma kln ba~ladım. dan Haıan. Sil.Tik 
bir apartımanı göstererek UCı.ve etU: Kızının bahsi, tasalı anaya, bann: 

- İhtimal şu Peruze apartımanıdırl - Buyur! demeyi blle unutturmUJtU. K&- karakterinin tahti-
Peruze apartımanının kapıcısından, 12 pı eşlğlnde, ve ayak üzerinde konuşmaya de lin( istiyor: 

numcıralı dairede, Saime dında blr ö~et- vam ediyorduk: Merd tablaW ve 
men oturduğunu öğrenince: - Bari, dedi. orada da bir marifet lşlemedl pek gözlüdür. Bir 

- Tamamı dedim. Apartıman l.mıi yan - ya? af 
Iış yazılmış olacak. Bu apartımanda blr Sa- Esem esefil içimi çektlm: malı& ınuh aza-
ime \arınış. Hem de öğretınenmııt zaten b1 - Orada da nlşanlanmışl sında, emanete sa-
zım sahte bay Kenan da nedense, bep öğ - Benzi at aaçlannın renglnl alan Bayan (hk kllmakta titiz 
ı·etmenlere musallattır! Sahne: davranır. Hileli i§-

12 numaralı dairenin kapısını açan ba - - O baldo, dedi, bu kızcağızın klından lere girlpnez inadcı ve intikamcı olabl-
yan, öğretmen Saimenln hemşiresi ımlş: zoru var. Gelir gelmez, onu Mnzhar Osmn- . ' 

- Kardeşim mektepte! dedi. ve ,ordu: na bir göstereyim. Ondan b~ka çarem kal- hr. Mihnet v mepkkatlere taha.mmtll 
- Ne yapacakdınız onu? madL Çünkü onun yaptıtı işler akıl kln rıösterir. Menfaatlerini dağıtmakta pek 
- GörilşecekUml değll. cömerdllk göstermu. 
- Neye dair? Sonra, yaşaran gözlerlnl yere dikip, ba -
- Bay Kenana dair! şını iki yana aallıyarak, kendi kendine s~J-
- Kardeşim Kenan isminde kimseyi ta - lendi: 

nunazl - İ.ş ml bu? Elln kızı, seni slttın sene er-
- Nasıl olur? İzmlre, onun adresine mek- kek diye yutar mı? Foyan meydana çıkın. 

tup göndermiş ı ca, kapı dışan edecekler tablU Ona bakar -
- İmkan yok. san, günün birinde, nişanlanacağı kızlar -
- Bana sorarsanız, aksine tmkln 7ok ! dan blrlsl de kencll hevesinde, kendi kafa -
- Ben kardeşimin kimlerle konuştuğunu sında çıkacak ... Güı rtbl geçinip gidecekleri 

bllmez miyim? Hem slz, kardeşimle o ada - Sağ ellnin parmaklannı blrleştlrlp, çor -
ma dair ne konuşacaksınız? ba tuzlar gibi sllktt: 

- Onun o.dam olmadığını, daha do~rusu - Aklına turp sıkayım onunı 

içil bir geno itiz 
Vsküdarda Ba.-

yan Fethiy• fotog. 
rafının tahlilini U· 
ti yor: 

Knfasile çalıf. 
makta muvaffak 
olabilir. Sakin ve 

erkek olmadığını söyllyecektıml ' Sonra gene, o tükenmez şefkati ayaklan-
- Anlamadım! dı: mütevazi halile sa· 

mimiyet telkin e. 
Ciebilir. Kanaat.o 
karlığı va tokgôz· 

- Yani, o, kardeşlnlzln konuştuğu mah - - Sıhhatçe nasıl barll 
lük, sahici erkek değlldlr. Melek adında bir - O cihetten meraklanmayı'h ... 
kadındır. Ve erkek kıyafetlle gezer! İyl maşallah ... 

On dakikadır, boğucu blr hayret içinde Tam vedaa hazırlandı~ım sırada, yunn 
kıvranan muhatabım, sürekli ve müthlı bir katta gorüştütfun bayan bana hitaben: 
sancıdan kurtulmu§ glbl ferahladı. Gözle - - Hcıh ... Aradığınızı bulmuşsunuz ... Yarın 
rinde, karmcıkanşık bir yumakta, 1pllğin u- Son Postada. okuruz artık! demez mi? 
cunu ele geçirmiş bir insan keyfi bellrdl: Bu sözü duyan muhatabımın ne hale gir 

lülüğü, ihtirasların! tadil eder. Husuıf. 
yetlerini etrafa taıırmaz. İçli ve içinden 
hesablıdır. 

- HaAl ... dedi. o sizin sorduğunuz bayan, dlğlnl ne ben tasvir edeblllrlm, ne dt sız Memeleket meaelelerl 
burada değil, aşağıda, 9 numarada oturur. tasavvur edeblllrslntz: 
B:ıhsettiğlniz mektup oradan gönderilmiş o- - Aman evlrıdım 1 GençUğlnln ba11 için 
Iacakl yazma! diye yalvarışı, layamete kadar göz-

Aksi ve acayip bir tesadüf neticesinde, lerlmln önünden gltmıyecekl 
istemeden tc!A.şlandırdığım muhatabım _ Fakat ben bu satırlan, onu terzll için de
dan at dileyerek, merdivenleri iniyorum. 9 ğll, tebcil, hattA takdis maksadlle yazmıı 
·numarnlı dairenin kapısını, bembeyaz ıaç - bulu~makla müteselllytm. 
ıı, yaşlı blr bayan açıyor. soruyorum: ÇunkU o, kendisine çok paho.lıya mal o -

- Bayan Saime burada mı? lan bitip tükenmez şefkatini blr türlü yene-
- Evet... memeslle, D.bidest dlkllecek, ve elleri kendi 
- Nerededir? ~efkaU kadar sonsuz blr hürmetle öpillecek 
- Karşınızda? kadar eşsiz, emsalsiz blr anadır. 
- Siz Bay Kenanın nesi oluyorsunuz? Blr ana ... Dünyanın en kadir bllmez bir 
Muhnt-0.bım kaf}arını çatıyor: evlAdına düşmüı. dl1nyanın en müşfik ana -

- Siz nesi oluyorsunuz? sı .. 
Naci Sadullah 

(Baı tarafı a ncı sahifede) 

Bence, Üniversite - bilhassa bizde - blr 
nevi mana~tır veya dergah olmak mec
buriyetindedir: Manastırlarda ve derglh
larda insanlar, kendilerini öteki dünya
nın hakikatlerini aramaya vakfederler. 
Bir Üniversitedeki insanlar da kendile
rini bu dünyanın hakikatlerini aramaya 
vakfetmek mecburiyetindedirler. 

Üniversitenin bu manadaki derdi he
nüz halledilmiş değildir! 

Muhittin Birgen 

Resimli fıkra müsabakamız 
R im : 35 

Fıkra: 35 
Bir sual ve cevabı 

Belıri Mrııtalayaı 
- Şu acı ıeyi neye içiyorıun? 
Demiıler, Bekri elinde tuttuğu kadehi claJaklarina götürmiiı:, 
- Tatlı i~ip te acı konaıacağıma acı içip te tatlı kona§ayım Jı• 

ye! . 
Cevabını vermif. 

E 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ 

DIŞ AÖRILARI - ARTR1TIZM 
- En yakın arkadaşı! 

• Son Poata • nıa 
edebi roma111 

- Yazan ;;ı 
1 Hafid F ahrl O?a!ISOJ 

eıc· 
dar şaşırdı, ne de teessüründen yere di de beni dillerine dolamışlar. Ne de- dalalarl Mahmure mi Adnanı s~"rdtl' 
yıkıldL Sadece: seler günahıma girerler! ti? Babası yerinde adamı. BilAkiS aiil' 

-21 -

-E: 

- Ya? .. ?yle mı? .. dedı. Bunu da kıın ~acer, bu açık. ce~heden ken~~ nın Mahmureyi sevmesi ıazınıd1• tl~ıJı 
uydurdu ki?.. mudafaaya karşı bır lahza şaşalar gıbı süın bir kere bunu kafasına koyıtı ıı i• 
Anasının bu soğukka~lılı~ Ha:e:,i ~- oldu. Yoksa! ~ye düşündil, sahiden kız her halde bu istediği olacaktı, oıııı~ttf 

deta deli edecekti. Gozl.en buyudu, masum mu ıdı? H~ ~an?11, A~.n~n bey di. Ama alem ne derse desin, . ~,ı 
;;aç lan büsbütün diken diken oldu ve de yabancıları degıldı ki ... Kuçukten- Mahmureyi lekelemeg" e bile ka~ o' 

.. d" b ri b b l d d ... b'. ·· bır gazablı bir bakışla anasını suz u: ~. a . asının ya ısın 8 o~p _ uyu- pervası yoktu. Pek zora gelirse~ 0ıdıJ' 

Dl
.ye haykırdı. - İnanmıyor musun? diye gürledL muşlerdı. Galatada beraber yurum. e.kl.e doktor raporu alır, kızın terteıniZ ... ~ 

Mahmure demek ki artık yalnız gelmi- h f Iık kl ı 1 d ? ııeSı.v-.. .. .. l(aç gu"ndür Üsküdarda iskeleden tut emen ena mı a a geme ı ı ı. ... i\. k"d t . 'ki :ınsba g.Jl 
yordu! Acaba anasına ne demişti? Bu sozu soylerken, Fatmay·a taş çı- K d. · d b d 1 'b' ~ı · .. ·· gunu us u arın ye mış 1 artl da Şemsipa!;aya Kısıkhya kadar bizi en ısı e u a a gı ı ö emın sozune dl tl . b t d di O ı tAt' 
Mahsus mu beraber gelmişlerdi, yoksa karacak kadar mahalle karısı kesilmiş- t h k . , d .1. d bu dedikodu uymuştu. sene e sepe e ıs a e .~r .. · 5yte ,.r 
tesadüf olarak mı? Sakın bu işde de tL Havı uçmu~ yeldirmesinin yakasını, anıya~ er esın 1 ~n e .,, ... .. .. . anlasınlardı bakalım, GulsuJJl dııılg.!" 
katip N' · . h h . b' rmag" ı,olla k d d - Hoşa gıdecek şey mı sankı ·.. Gulsum, Hacerm abdal abdal bakı- ru patırdıya pabuç bırakacak ıce. b'. 

ıyazının er angı ır pa ı "" rını çı arma an, omuzuna ogru . . . . . 1 ? d ~d . h"l,,.f b'. 1 b. d ıdt 
olmasındı? öyle bir açmış ve bu telB.şlı halile taş- - Peki, kımı sevmış dıyor ar· şı.n an ve " etı ı cı ına . oy e ır ~ ... ~- dan mı idi? Ah, ah, vaktile bU 

9 nıti>ıŞt 
Hasan giderken, bir lahza, katip Ni- lıktaki ot mindere kendini öyle bir bı- -:- K.~~. olacak? o ihtiyar ~apkını., b~re susmaş~nd~n ete~I~n. suya erdıgı- şında olsaydı, ihtiyar ~üls?.Ill e şe!'ıve~ 

yazi ıçin birkaç söz söylemeği tasarla- rakmıştı ki, Gülsüm, bu vaziyet karşı- ,senın, ustune toz kondurmadıgın Ad- nı ~nladı. Şundı kendısı agz.ını .~çacak- Adnanın karşısındn bugun boY1 ır biçs. 
dı. Fakat derhal vazgeçti Öyle ya, Ni- sında büsbütün afalladı. ,nan beyefendiyi... tı: Öyle ya, bu budala kız, Üsku~arda- hırsı intikam hırsına karışmış b 
yaziyi ürkütüp kaçırması hiç doğru ol- Hacer; hiddetle etrafma bakınarak: Gülsüm kıpkırmızı oldu. Yoksa he- kı mahalle karılarına Adnanın kim ol- re gibi mi kalırdı? .. ısiifl' 
mazdı, mademki yazıhaneye gider git- - Mahmure nerede? sabı yanlış mı tutmuştu? Kurdu kapa- duğunu, küçüktenberi nasıl onun ha- Hasılı içi başka, dışı başka G~ı \e 
mez ona soracak bir hesabı vardı... Diye sordu. ,na kıstırayım derken kuzuyu mu kap- basının ekmeği ile yetiştiklerini anlat- bu düşüncelerini kendine salC~a Jtıı.C: 
Hele bakalım yarın olsun, o zaman Gülsüm yukarıya çıkan merdiveni tıracaktı? Bu hırsla: saydı hiç Ş.~P.?e~iz bö~l.e ~edikoduların büsbütün başka havadan çaııırıı.:dcıett~ 
her şey anla~ılırdı! gösterdi: - Yalan söylüyorlar, diye haykırdı. k~laylıkla onuı;u alabilırd~. Ya.~~ a~ı~ ri yatıştırdı. Nihayet, bır Illdefa. )Cıl 

- Odasında. Biraz başı ağnyor da... Hani bakayım isbat etsinler! içınde Adnan, .e::eıce soyledı~ gı~ı, yukandan gelen takırdıya bU 
Hacer köpürmek için bu kadar isti- - İsbatı meydanda .. kızı geçen gün kalkar, yaz tatılını yalıda geçırnıege lak kabartarak: e 1~' 

yordu. Dizlerini döve döve, bütün ma- Ga:atada onun yanında görmüşler. Ak gelirse n~ ?lacakt~? ~alı onu.nd~. Gel- - Babanız uyanmış, galiba gen 
--:. A~ a.~ne, .~e.~er işittim bilsen! halleyi ayağa kaldıracak bir sesle ba- saçlı pinpon yürürken adeta Mahmu- ~e dJyeb~lırler mıydı? Kendılez: ~ıkıp zımlık istiyor! 
Gulsumun buyuk kızı Hacer, bugün ğırdı: ,renin burnuna girecekmiş! gıtseler bıle başlarını sokacak delıği ne- D d' $:.l' 

Beyle.tb.ey.ine yalıya ana. sını. görmeğe .. - Oh! gün ortasında uyku desene... Merdivende bir auak sesi oldu ve re. de bu.lac. aklardı? Z?aten az sıkıntı i- e ı. üst b~ ~ 
k 

J d 1 d Merdivene tırmanırkc~.' .. 0~<ığl· , 
g,7ı~ıştı ve ·apıdan gırer gırrnez ilk Oylc ya, elbette uyur. Ne yapsın zaval- Mahmureyi karşılarında buldular. çın e mı ) aşıyor ar ı. maktan bir kere daha donuP ~3flı 
sozu .. b~. olmuştu. lı, geceleri gözlerine uyku girmiyor - Mahmure hiç telRşh görünmüyordu. Hacere uzun uzun bunları anlattı ve baktı. Hacer şimdi Mah:rnur111e5~:1 ôP~·, 

Gulsum, hayretle kızının yiıizüne sa?... Bilakis büyük bir sükfınla: onu inandırmağa çalıştı. Hakikatte ise b w .ı-4 
baktı: ... So::ır~ ses.ini alçaltarak, sa~ bir kula- _ Haykırma, abla, dedi. Babam uyu- kendisi büsbütün başka türlü düşünü- mış ağlıyor, Mahmure de 

8 
rdl JY'' si 

- Bizim için mi? ga buyuk bır sır fısıldıyan bır falcı ka- yor. Zavallı yatalag" 1 uyandırıp yüreg· i- yordu. Adnanın yalıya gelmesi bilhas- yordu. Oh! artık barışmışl~n biıtb1e, 
D . b'ld' d d ·1 ma Fatmaya yalnız bugünU d" btllıl ıye ı ı. ın e ası e: ne mi indireceksin? sa Gülsümün ekmeğine yağ sürecekti. una .. e1'' 
Hacer, kahverengi bonesini, kimbilir - Tevekkeli değil.. küçük hanım sa- Sonra anasına döndü: • Hatta dün, ne zaman yalıya geleceğini kalmıştı. Çaçaron kız curc d"'r{iııec 

kaç gündür taranmamı.ş dağınık saçla- biden sevdalanmış! _ Bırak anne, ne işitti ise söylesin! sormak için Mahmurcyi yanına alıp ken namadım diye kim bilir ne 
0 

rından çekerek: Dedi. Alemin ağzı torba değil ki dikelim. Za- disi ona gitmişti. Yalnız aksi gibi Adna- til (Arkası tıorJ 
- Öyle ya, kimin için olacak? Gülsüm, Hacerin bu sözüne ne oka- ten herkes için neler söylüyorlar. Şim- nı yazıhanede bulamamışlardı. Hey bu-

ıx 



- Al bir muam
nıa daha' Abd'' lın t tali . u u -

b beyin mezarı-
~il Y~? malfun de
g ~ nu ımiş? 
-Hayır. 

Rıdvan Sadullah, 
~eseleyi kısaca hü
asa ettı' s·· t . d · u nıne-
en ve Nazan ha

nınıdan ••v 
ti . ogrendikle-
nı söyledi. 

Serk<>m.iser Os 
tnan ·. 
y • 1şı hala kavrı· 
aınaınıştı. 

- Demek meza.. 
rın Yerini Nazan ha . 
nı:rnd . · 
Zarı :n, hır de me, 
ltıedı v bekcisi Ah.
bil .agadan başka:;\ 
. rnıyormuş. 

-Evet. 

ld- Nasıl olur? Bu 
. anı gömülürkel) 
ırna:rn b rn ? ulunmamı~ 
i~: Cemaat yok mu 
~ııış? 

ION POIT~ SrJI• 9 

Hikayeleri &VALİDE SUL T 
GI insanlığa hizmet 

Yazan: Fnncia ~ Miomcındra Çeviren: Nurullah Ataç 

~ armkj riüshamızda: 

Mezarlık bekcisi 
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(ÇIRAGAN SARAYI VAK'ASI) 
İÇ YÜZÜ 

- Ne oluyor? .. Koşun bakın ... Sa-
rayın kapılarını da kapayın. ı 

Diye seslenmişti. l 
Mabeyn müşiri Said paşa ( l) derhal 

ortaya atılmıştı. Sağa sola emirler ver
miye başlamıştı. Derhal muhafız efradı 
silah başı ettirerek, sarayın deniz ve ka
ra taraflarına devriyeler çıkartmıştı. 
Tabiidir ki, Çırağan sarayına da yaver
ler yollamıştı. Fakat daha bu yaverler 
oraya gitmeden şu haber gelmişti: 1 

- Muhacirler, Çırağan sarayını bas
mış1ar. Zaptiyeler ve askerler yetiş
mişler. Şimdi, bu cür'etkarlarla uğra
şıyorlar. 

Saray nıçm basılmıştı?.. Basanlar, 
kimlerdi?. Mikdarları, neden ibaretti?. 
Bu, henüz bilinmiyordu. 

Abdülhamid; şu anda büyük bir kor
ku geçirmekle beraber, sükunetini ta- 1 

mami1e muhafaza etmişti. Mabeyn mü
şıri ile seryaver Mehmed paşaya kısa 
kısa şu emirleri vermişti: 

- Said paşa! .. Siz de, ikinci fırkaya 
haber gönderin. Askerin bir kısmını, 
Çırağan sarayına; diğer kısmını da Yıl
dız sarayına gönderin... Çabuk araba 
gelsin... Ben, küçük çiftlik yolundan 
Yıldız sarayına gideceğim. 

Emirler, yıldırım sür'atile tatbik e
dilmişti... Said paşa, Çırağan sarayına 
gitmişti.. Mehmed paşa, karşıda (has 
ahır) binasının yanındaki dairede bu
lunan (Dağistan süvarı alayı) nın der
hal hazırlanması için emir vermişti. i-

( 1 ) Bahriye feriği olan hu zat, birkaç 
gün evvel (Mabcyn lUüşirliği) ne terfi 
etmişti. 

Bank 

A N T i N 

KUIVIRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

nınmıı yegane sıhhi saç 

boyalarıdır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - lSTANBUL 

Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 LAN 
Bankamız ve .müe11esabn idari teşkilatına Liıe ve Ticaret 

mektebi mezunları ve teknik teıkillbna iıe San'at mekteplerile 
T eknikum ve Yüksek mühendis mektepleri mezunları alınmak

ta olduğundan bu evufı haiz olmıyanların Bankamıza it talebi 
hakkında mfiracaatte bulunmamaları il4n olunur. 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum - Bul11 

İsveç sahiline varmamız biraz da ta-
lie bağlı bir şeydi. Zira kesif sis taba
kası her şeyi olduğu gibi sahili de göz
lerimizden saklıyordu ve biz cereyanın 
keyif ve sevkine tabi sürükleniyorduk. 

• Bu suretle tamam beş saat filikada kal 
dıktan sonra yakınımızda işitmiş oldu
ğumuz. bir makine sesi bize kulak ka
barttırdı ve sis arasından bir gemi ha
yaleti belirdi. 

Biraz sonra adamakıllı seçmeğe mu
vaffak olduğumuz bu tekne bir Dani
marka şilebi idi. Bizi görünce stoper 
etti ve ölü denizlerin salıntısile yavaş 
yavaş yalpalamıya başladı. Kesif sis or
tasında hafif hafif sallanan bu geminin 
teşkil ettiği manzara hayatımda o za
mana kadar gördüğüm manzaralann en 
latifi idi. Çünkü bu gemi kendimizi öl-

(Arkası:::;.,, 

Şayanı hayret 
bir ten 

" Makiyajh ,, 
görünmeksizin 

hAVALANDlll~ 
MIŞ YENl pU 

CILDDE HEMEN GORON'4~ 
tırıııt . 

Makiyajı aratmıyan ve ~a \fiıtll': 
· · bır f# ~ yaıı taze, nermın ve cazıp fifdir 

lik, o kadar ince ve o kadar bllbif p"d' 
cild üzerinde adeta g-~~n~ez ba-Jtıfl~ 
radır. Hiç kimse, yuzunuz~ olıtlıı.d 
güzelliğinizin tamamen tabii 
ğını iddia edemez. rııı'' ıY 

Bunun sırn, yeni chavaıand~oı:ı poı:l: 
sulü sayesinde temin ve T~ka jhzJlr o . 
rası da bu usul dairesinde ıst e(iııd1'1 

. b"l zanP ftıf· lunmuştur. Gayrı ka ı }lafı 
halde on defa daha ince, daha dırılıtt1?' 
Hemen bugünden chavaı~n e0ırıl~ 
yeni Tokalon pudrasını tecru17.şıığıı'I~ 
Bütün gün, işiniz başında ÇS_..;olığıııl 

rıı.- t• 
halde, yüzünüz kat'iyyen ne daflS e-

ı kaybetmiyecektir. Bütün gece .,e ıB 
seniz bile teniniz, daima te~dr'51 ~ 
kalacaktır. Yalnız Tokalon ~ ...:.seıııl' 

. li bır ı-yesinde cazip ve sevun . 
malik bir ten temin edınıı. 
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• 
Dik ve sarp çıkışlı Uluda 

na tırmanan acemi 
dağcının otele gelir gellll 
ellerine boblayarak sora 
ğı ilk sual budur. 
Halbuki tecrlbell bir dal 
nın hiçbir zaman böyle 1J 
vaziyet karşısında kalma 
na imkAn yoktur. Çtlnkl 
çıkacağı yer ne kadar dik 
uzun olarsa olsan daima Si 
çantasında T ABii KANY /A 
b11landar11r. 
T ABii KANYAK .yalnız UI 
dağında kullanılmaz. o, 
tabetll ve nemli yerlerde s 
ğak algınlıtına karşı ea 
bir tedbirdir. 
Daimasojatamarazkalat 
çalışan bir aUe babasına, 
şam eve dindiği zaman s 
nalacak en iyi şey, bir ııac 
çaya karıştırılmış bir ka 
TABif KANYAK dit' 

.. ' ,' ' •;. -' . . . lı ' 
~ . . . . . ·...; . . ·~ :'· ·... . . . . . . . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
ründe 3 defa 

kullanmak 9artlla 
Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 
bir eksirdir. 

Şu gllı:el çehreyi aydınlatan 
ifineı, tllphesiz, inci diılerdir. 
LAkin o diılere can veren de 
ınphesiz, ( RADYOLIN ) dir. 
Siz de ayni güzelliği elde 
edebilirsiniz. Fakat bunun 

için ıart 

Sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

günde 3 defa 

RADYOLI 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

. . ~t··. •• .. "' : • . - . ·: ., ... . • 

Bu bir fennl hakikattir ki : 

DEM PERTEV 
Cildi temizler, pOrUzsn~ ve 

gergin tutar. 
Buruşuklukları giderir, tabil 
gUzelllğl muhafaza eder. 

--·---.. -·---·--··--·-·-....... 
ilan Tarifemiz 
Birinci ıahil• 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 ,, 
Dördüncü •ahile 100 ,, 
iç •ahileler 60 >> 
Son •ahil• 40 » 

Muayyf!n bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdarda ilin yaptıracaklar ayrıca 
tenzilat lı tarifemizden i~tifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar :!.çin ayn bir tarife derpiı 
edilmiştir. 

Son Posta'nın t icari UAnlarına aid 
i§ler için §U adrese müracaat edil. 
melidir: 

tıancılık KoUektU Şirketi. 
ltahra man zade Han 

Ankara caddesi 

Optamini Tercih Ediniı 
çc aa ' 

Kısa zamanda saçlarınızın dökülJlle 
sini önler ve gençliğini iade edet· 

o tam:.-.. if1 
aç Eksiri 

~ 
~ıtıl J o ı ert 

Saç guddelerinde başlıftııcil ed 
0
,r 

tedavi ve dökülmeyi tef o1'f~t1f, 
saçhırın kısa zamandıı "rgtıJJ O ,ıJ. 
uzamasını temin eder. ııe 

10 
,s fi~ 

minle yıkanan ve tııraO g0sell' 
kudretini, taravetini "~dit· f 

muhafazaya naOl 'r 
Optamin Saçlarm hayat ekseridl ' 

, .,. :' . . . . .. 

L J ·~ _ ..... : ........................................... ::= .... , .. ..--D ... DördUncU Valı.ıf Han albnda Borsa kıraathancsın 
Son P osta Matbaası 1 DıırUttallmi Musiki Hey'etinden I 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç F A H R 1 ve A R K A D A ş L A fi 
. ERi S. Ragıp EMEÇ ve ayrıca bUynk nstad Herant'ı : Rumazan gecelerinde """"""'/ 

SAHIPL : A . Ekrem U.ŞAKLIG1L ' Her akşam dinliyeceksiniz. Çay kahve 25 kuruş:__ /~ 

ilAçlarınızı :::.~: SALiH NECAT i den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddl 
bir istikametle hazırlanır. 

~ ~e cJiŞ ıt ~"' 

Keskl·n Kaşelerı· Grip, nezle, .b8Şncıl8~~-if' lnrını, muannıt 6f uır blr 
da keser. Kıyoıe 


