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Çek • Macar ihtilifl 
tehlikeli safhaya girdi 
Macarisianda yeni sınıflar silô.lı 

altına alındı, Çek lıududuna 
takviye kuvvetleri gönderildi 

Çekler de· hudndaasker gönderiyorlar 
····-·············································-········· 

Hitler, Çek Hariciye Nazumdan Rus-Çek 
askeri pakimm feshedilmesini istedi 

Atatork Hariciye 
Vekilini kabul ettiler 
İstanbul 14 (A.A.) - Dün Anka

radan gelen Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, öğleden sonra 
Dolınabahçe sarayına giderek Rei
sicumhur Atatürk tarafından ka
bul huyurulmuş ve uzun müdde' 
yanlannda kalarak muhtelif me • 
sail hakkında maruzatta bulun -

..•........................................................... 

Japonlar yeni bir 
ihraç hareketi 

N aziler Alsasda 
faaliyete geçtiler 

Alsas - Loren mmtakasmda Almanya 
lehinde geniş bir hareket başgösterdi 
Alsasın " Henlagn , 1 sayılan Fransız mecli

sinde meb'us Rosse hareketi Idare edlgor 

Alsa• - Lorende Fransız aleyhdarı şefleri faaliyete 
gectiler, Almanyada açıktan açığa para toplanıyor 

Allaata bir geçid resmi 
Lo~lira 14 (H.ususi) - Paristen Deyli Alınanya lehinde geniş bir hareket bq 

Kronıkl .gazetesıne yazıldığına göre, son göstermiştir. Bu romtakada propaganda 
zamanlarda Alsas - Loren ınıntakasında (Devamı 11 inci sayfadcı) 

•• 
yapıyorlar Universitenin ilerleyişi 

Gölcii.k tersanesinde inıa edilen mııı~in aemamrz ~ize indirilirken 
~U IMI~) 

Çialiler bir japon tabu!anu Istanbul gazetecileri \. ün yüksek kultür müessesemizi 
imha ettiler rezdiler, altıncı tedria JllıDID ba§IDda Üniversitenin 

Defterdarllkta 
garib bir hadise 

meydana ge!i:diji eserleri tedkik ettiler 

~Qliv ,.,.._ 6W lmıbA; Narepıin Imiinde 1/apılc:ın ıeçid resmi ve mektebin umumi görünüşü. 
(YUIIUU t üııcii aaTlada lııalaeak••m> 



Sayfa 

Hergün 
lmanya niçin 
uvaffak oldu'? 

Yıun: MuJdtttn Bir 
ekoslovakyayı, kuvvetli bir ba -

har güneşi altında eriyen bir kar 

lesi gibi, iki hafta içind!! eritip orta
kaldıran siyasi Alman tannuzundan 

ra, hadiseleri dikkatle tedkik eden 
şahidier için halledilmesi Hı.zım gelen 

mcscle vardır: Almanya, dünyanın 
kuvvetli memlekcti değildir; bilakis 

meselesirnle kendisme muhalif bu -
an memlekctler, kuvvetlerİnı bir ara
topladıkları zaman, Almanyanın temin 
bileceği yardırnlara rağmen, bu mcm
ti mağlübiyetc degilse bile büyük 
şküllere sevkedebilecek ve ona bir 
ya harbini arzu ettirmiyecek derece

mühim bir kuvvet oloku vllcude geti
ilirler. Şu halde neden dolayı Alman
kolaylıkla davayı kazandı. Ayni za-

nda, 918 denberi Avrupada ve dünya
hariz bir siyaset faikiyeti gösteren ve 
·aıannda muvaffak olan yegane mem-
tler Almanya ile İtalyadır. Neden bu 

cketler taarruzlarında muvaffak o
orlar da, diğerleri ric'at halinde kah
lar. Acaba, bazılarının zannettikleri 
· ~unlara bu muvaffakiyeıleri temin 

yalnız askeri kuvvetleri midir? 
r böyle olsaydı, İtalyanın Habeş işine 
bbüs etmemesi Uızım gelmez miydi? 
u mesele, esaslı bir tedkike muhtaçtır. 
tedkik, bizim, dünya vaziyetinin bu

.. manası hakkında daha canlı ve 
a net bir fikir cdinmemize yarar. 

* lmanya ve İtalyanın elde ettikleri 
vafiakiyetlerin muhtelif sebebleri var
. Bu sebebler arasmda askerlik kuv -
inin rolü tiili derecede kalır. Bunun 
· ·, İtalyanın Habeşistan hareketidir. 
ya bu teşebbüsc giriştiğı zaman, kuv-

olarak yalnız kendisine güvenmğe 
cburdu. Almanya henüz askeri hazır

ın başmda bulunuyordu. Bu11a 
en, Mussolini ileri atıldı ve muvaf-

oldu. Şu halde, ötedenberi siyaset 
etini askeri kuvvette aramıyn alış

olanlar için bu, anlaşılmaz bir şey 
. Acaba bu meseleyi nasıl halledc -

? Bu suale cevab verrneğe çalışalım: 

anya ile 1talyaya bu siyasi muvaf
·yetleri temin eden muhtelif anıiller 
dır. Evvela bunlardan bazılannı kay
elim: 
-Bu iki devlet, giriştiklerı davaların 
kısımlannda haklıdırlar. Hatta Al -
yanın şimdiye kadar yaptığı iddiala

hemen pek çoğunda haklı olduğu mu-

aktır. Hak sahibi ve kuvvetli bir mil
haklı taleblerinden vazgeçirmek için 
karşı harb açmıya dünyanın bugünkü 

A ve ruhi vaziyeti müsaid değildir. Bu-
a beraber, eğer iş sade buna kalmış 
ydı Almanyanın elini ve kolunu bağ
ak ta çok müşkül bir iş olmazdı. 
- Muhalif tarafın en büyük kuvveti 

ilteredir. İngiltere bir harbe iştirak 
cdikçe Almanya ile 1tal~ya karşı 

se harb yapmıya cesaret edemez. İn-
ere, dünya yoUanna hakim olmak ba
ından çok kuvvetlidir; hatta dünyanın 
büyük kuvvetidir, dahi diyebiliriz. 
at, İngilterenin tarihi gösterir ki bu 

et, bizzat harbetmekten ziyade baş
arını dövüştilren ve ekseriya bu dö-

elere uzaktan seyirci olarak bakıp 
iştirak etmiyen veyahud iştirak için 
dakikayı bekliyen bir kuvvettir. Me
' Habeşistan meselesinde İngiltere 
yayı belki ezebilirdi. Fakat, İtalyayı 
ikten sonra da kendi kuvveti belki o 

ankinin yansına inecek ve o takdirde 
'ltere İngiltere olmaktan çıkmış bulu
aktı. 

şte, bunlar birer mühim sebebdir. Fa
• bunlardan daha mühim bir sebeb 
~dır ki asıl onu kaydetmek isteriz. 
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Sözün Kısası 

Bayan lrvin 'e 
Cevabım 

N eyin nesi olduğu belli olrnı· 

yan İnez lrvin adında bir İn• 
giliz yahud Amerikalı bayan erkeklere 
kar§ı bayrak açmı§, ateı;ı püskürüyor. 

Her yiğitin bir yoğurd yeyişi vardır, 
Bayan İrvin de, eline aldığı yazı kalemi· 
ni, mızrak veya süngü §ekline koymuş. 
biz biçarelerde olan hıncını bu türlü çı
karmağa bakıyor. 

Ne imi§ suçumuz? Bayanın ictihadına 
göre dünyanın her felaketinden, her çe. 
şid musibetinden mes'ul bizmişiz. En bü
yük işimiz, gücümüz öldürücü aletler 
icad ederek, harbetmektcn ve kan dök .. 

l'likbinlik rahat uır yastıknr, ınsana iyi bir uyku temin Ne çok derin bir uykuya da1mız, ne de fazJ:ı uykusuz kı rnekten ibaretrniş! 
eder, bedbinlik ise tahta bir sedir gibidir, uykuyu varsa lınız, her şeyde olduğu gibi nikbinlik ve bedbinlik bahsinde Eğer nevi beşerin saadetini, sulhün e~ 
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---h l : Garlb bir ttlgadı saib silsilesine kimin bais oıdu~uniı ta· ! z ne r i yinde güçlük çekmezdi. 

i Merhum Süleyman Nazifin bulun-! ' ~~iyen, gene sayın bayan !rvin, ayni ta 
• duğu bir mecliste nezaJcetile tamnm~§ E rihın sayfalarını çevirmek zahmetini ihti .. 

bir pCl§adan bahsediyorlardı. Sü.ley • E yar etseydi, her büyük harbin men§ein· 
man Nazif söze kart§tı: E de mutlaka bir kadın parmağı bulur, me .. 

- Hakkınız var, ded&, pCl§anın ne- E sela Truva muharebesinin Güzel ElenJc 
zaketine ben de şahid oldum. Bir defa E Prut muharebesinin Katerina, 1870 mU• 
Paristeki eSen» nehrinden ba1ıscde - : harebesinin Öjeni namlarmda birer fet .. 
cekti. eSen~ diyemedi, cSiz ne1ıri:t E tan muharriki bulunduğunu görürdü. 
dedi. E Asla kadın düşmanı olmadığım ve bila 

\ ..................................................... ~ ••• / kis cinsi latif hakkında en hürmetkô.r ve en .. takdirkar duygular beslediğim halde, 

8 senede 7 5 şehri 
soyan h1rs1z 

Londra polisi, sekiz senedenberi bir 
kuyumru dükıkanınd'a tezgahtarlık 

yapmakta olan James Haroldu, hırsız
lik suçile tevkif etmi~ir. 

Dükkan sahibi kuyumcu, tezgahta -
nnın namuısluluğu ve dür:üstlüğü hak -
.lrnıda teminat vermi~e de, söz dinle
tememiştir. 

Polisin yarptığ]i tahkikat neticesini 
teyid eden suçlunun itiraflanndan an· 
kışıldJığıına göre, James Harold ı 9 30 -
19 38 senesine ikadar 2 7 isim değişti • 
rerek, İngilterenin 75 muhtelif şehir
lerinde 158 hı.mıU!k ika efmiş ve an -
cak sonun'Cusunda yakayı ele vermiş -

mudafaa mevkiinde kaldığım içindir ki, 
taarruza uğrıyan hemcinslerim narnma 
bu sözleri söylemek cüretinde bulunuyo
rum: Fakat dünyanın idaresini kendi el• 
lerine tevdi edecek olsak, kadınların bir 
ay içerisinde usanacaklarından ve usan., 
ınıyacak olur da işi inada bindirlrlerse 
çarçabuk çorbaya çevireceklerinden e .. 
min olmalı<lır. 

Tedviri umur, öyle zannedildiği gibi 
kolay iş değildir. Bu, demirden leblebi 
ateşten gömlek .. ne derseniz deyiniz .. içl 
beni, dışı da sizi yakan bir şeydir. 

Sayın Bayan İrvini ben şöyle bir hafta 
B.~neşin, hatta Hayle Selasyenin x_crindtr 
gormek isterim. 

Maazallah, şu aralık, Çekoslovakyanm 
riyaseticumhur makamında Bayan İrvin 

Meşhur İngiliz kadın bisiklet rökord - veyahud ki hemcinslerinden biri bulun· 
meni Miss Wilson, şimdiye kadar yaptı~ı muş olsaydı, dünyanın nasıl kana boyan-dığını hepimiz o zaman ·· ·· d·· k ' 

James bu bırs:ı.zlık suçlarını, çalıştığı bütün uzun mesafeli koşularda, bisikleti- Fr . gorur u · 
dükkan hesabına yaptığı seyahatler es- nin gidonuna bir süt §işesi takma~ı ve ansızca bır darbımesel varda: 

tir. 

nasında ışı· 1emişt1·r. seyir esnasında dahi bu siseden bir emzik cHerkes kendi işini görürse inekler zavı ~ ~ ol ı li d . ..~ 
vasıtasile süt içmeği itiyad edinmiştir. maz.~ mea n e bır şeydir. 

Meşhur Fransız filim yıllilzı Anna
bella, <iirt senedenberi evli bulundu
ğu kocası Jan M\ırat"tan ayrılınağa ka
rar vermiştir. 
Ayrı ayrı memieket!lertle filim çerir- 1939 Nevyork sergisi kaça 

rnek mec'buriyetinde olan bu iki artis.t 
dört senelik evlilik hayatlarında pek malolacak ? 

Stüdyotarla eğlence yerlerini, bıraka· 

Bir Ingiliz kaptanının lım da onlar s_üslesinler. Çiçek bahçede, 

b 
sal?nda gercktır. Pek pek, kıymetli rcy .. 

aşına gelenler l~~~den istifade eder, bunu cana minnet 
ender olarak birbirlerini görmek fır - 1939 senesi nisan ayınd9. Amerikada 
satını bul'muşlard:ı.r. Nevyork şehrinde büyük bir sergi açı-

Amı.W:Ua 26 yaşındadır ve bir er- lacağı malümdur. Bütün milletierin işti-
kek çocugu vardır. rak eyliyecekleri bu sergi cAmerika bir

Güvercinler ile "te/siz" 
arasında rekabet ... 

leşik cumhuriyetierinin 150 nci yılı~ mü
nasebetile açılmaktadır. Serginin mE>y • 
dana gelmesi için Amerika hükumeti ta
rafından sarfedilecek mebla~ takriben 
180,000,000 Türk lirasını bulmaktadır. 

Avcı lıkta yenilik ... 

Şima'H Amerikadan Londraya gelen bılırız. Fakat koca bir milletin ınukadde .. 
bir İngiliz gemisinin kaptanı, hayvan r~tı onların narin ellerinde daha bugün .. 
kaçakçıl'rğı kanununa göre 40 §iling luk oyuncak olamaz. 
para cezasına mahkfun ed'ilmlştir. Anladınız mı, sayın Dayan İrvin? Pek 

Hadise, şöyle cereyan etmiştir: o kadar yüksekten atrnay1mz! 
Geminin, Şimari Amerikada tedarik 

ettiği k.tımaqyas:ı meyanında, yolda 
k.esiimek üzere bir de süt dorntlflu var
mış. 

Hayvana acvyaın kaptan, cl'omuz yav-
rusunun kesi1an.emesi için emir vernı.iş ............................................................. -" 

Bundan bir ay kadar evvel Amerikada, 
bilhassa sahil mmtakalarında büyük bir 
kasırga vuku bulmuştur. Kasırganın vu
kua geldiği romtakalar ile memleketin 
diğer kısımları arasında her türlü mu -
habere inkitaa uğramıştır. Kasırga tel -
siz istasyonlarını da barab eylemişık 

k di k 1.,..,.,...,. G i Avrupa ekspresi bet saat 
Vereceğimiz havadis bütün avcıları 11• ve onu en amarasma a .... üAJ. em 

lakadar edecektir. ingiltereye varmca, hıamulesi için ve· teehhürle geldi 

İmdad taleblerinin yetiştit"ilmesi için 
nihayet güvercinlerden istifade edilmesi 
düşünülmüş ve hemen yiiz güvercin sal
dırılmıştır. Doksan sekiz güvercin gön -
derilen yerlere vasu olmuşlar ve bu sa
yede halkın büyük bir kısmı ölümden 
kurtanlmıştır. 

Amerikada bir saçma_fabrlkası yeni bir 
saçma icad eylemiştir. Bu yen~ saçma 
kurşundan yapılmayıp % 95 nisbetinde 
çinko ve % 5 nisbetinde alominyomaan 
yapılmaktadır. Kurşun saçması kadar 
müessir olmadığı itiraf ediliyor. Fakat, 
buna mukabil, kur§Undaki mahzurlardan 

hiç biri yoktur. Malum oldu~u üzere 

rilen lbeyarmamede domuz yavrusu 
kaydedi.lmemiş ve neticede kaçak hay
van telifıkki edilerek kaptana para ce -
;ı:ası verilmiştir. 

kurşun çok kere zehlrlenme vak'alarına 
sebebiyet verirdi. Halbuki bu yeni saç -
malarda bu mahzurlAr görülmemektc • 
dir. 

Dün sabah saat 8,30 da gelmesi icaö 
eden Avrl!J)a ekspresi ancak ı 3,30 da: 
gelebilmiştir. . ............................................................• 

TAKViM 
1 inci T etrin 

Kum[ ııene Arabf ııcne 

Su sebeb de totaliter ve demokrasi re
Ueri arasındaki farktadır. Totaliter re- ( 
ilerde halk siyaset yapmaktan adeta 
mnudur. Mesela, Hitler cBır memleket 

1 ST ER 
ötedenteri işitiriz: 

1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
zursuzdur, fakat san'at ve fikir sahasında manasızdır. 

1S64 15 1367 -2 Resml 1ene ~ 
1 Inci Te,rin 193!) 163 

CUMARTESI 
fabrika gibidir. Siyasctı yalnız fabri

tJln müdürü yapar. Ötekiler çalışınakla 

müdürün dediğini yapmakla mükel -
lirler~ ~klinde ifade edilen bir rejim 
sefesi yapar. Halbuki demokraside si
~eti halk yapar. İ:ngilterede ve Fran -
la halkın serbestçe verilmis reyi ol • 
rdıkça siyaset yapılamaz. Fırkalar, ai
;etlerini tayin cderlerkcn daima inti-

(Devamı 14 üncü ıayjada> 

-Kötü olsun c:ia bizim olsun, derler. 
Arkadaşımız Sadri Ertem bu sözde~ 
c- Mütevazı bir ailenin teseliiye benziye.:ı kendi fakir ça

tısmı 'kaşanelerden üstün tutan samimi bir eda:. seziyor. 
Arkadaşunıza göre bu muhak.eme şekli, mesela gümrükleri 
k<lpıyarak yerii malları korumak sahasında kaldıkç3 mah-

tS TER INA N, 

Sadri Ertem san'at ve fikir sahasından bahs~derken haklı, 
kötiice bir mal için. kazancı umuma aid bir müesseseden çı~
tığı ve gittikçe iyileşrnek istidadını gösterdi~i takdirde de 
do~rudur, fakat mesela çorap gibi sadece yapanları kulla
nanlar aleyrJne zengin eden işler hesabına makul olabilece
ğine biz 1nanmıyoruz, ey okuyucu sen: 

lSTER iNANMAl 

' GONEŞ 
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• 
A manya Ingilterenin Belediye seçimleri 
silahianmasına kızıyor 

H ir Alman gazetesi: "Almanya bütün bu· silahianmanın 
hakiki hedefini Ingiltereden soracaktır , diyor 

Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekre
terinin teşekkürü 

Ankara 14 (A.A.) - Dahiliye Veki
li ve .Parti genel sekreterı B. ŞUlt
rü Kaya, son yapılan belediye in -
tihabatından alınan netice müna -
sebetile, umum müfettişlere, vali 
ve Cumhuriyet Halk Partisı baş -
kanlıklarına, ve Parti teşkilatı ol -
mıyan vilayetler valiliklerine aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştır: 

Berlin 13 (A.A.) - İngiliz silihlanma- ordusunu da karada harb yapacak şekil
sının teksili ve bu yolda ingilterede ya - de teslihe devam ederse, Alınanya bütün 
pılan faaliyet Alman siyasi mebafilini bu siliblanmanın hakiki bedefıni İngil-
fena halde kızdırmaktadır. tereden soracaktır. 

Gazeteler chummalı bir faaliyetten ve Silihlıaııma, ıenıe silahianma 
siliıhlarunadan:ıt bahsediyorlar. Ve bu • Londra 13 (A.A.) - Ede~n hariciyc 
nun Münih bavasile telif edilemiyece~ni nazırlığı zamanında onun muste§arı bu-
yazıyorlar. lunan Lord Cranborne, - ki mı.ıhafazakar 

Al tb t ı 'lt edo bu bum parti içinde Çemberlaynin siyasetine a-
man ma ua ı, ngı er - - .. 

malı 'lahl f ı· ı· devam etti~ leyhtar olan grupa mensubtur - dun 
sı anma aa ıye ı &.. •• t h'bl ..... d .. 1 d·-· b' k 

t kd
. d Al d k di 1·ıAhlan mun e ı erı onun e soy e ıgı ır nutu • 

a · ır e manyanın a en • s e:ı -

ma h b 
· b ed t"ceyı ı"stih ta kendi hattı hareketini müdafaa etmiş 

sı esa ına ıca en ne ı • d . . k" 
-.:ı -· • k d ·ı i ·ı· d lık ve emı§tır ı; raç t:uecegını ay ı e yen ı ıma sız f 

ha • ı· ı· · İng'ltereye yu"k Madem ki ngiltere harbetmek isteırJ-
vasının mes u ıye ını ı -

lemekte-dir. yordu, o takdirde Çekoslovakyn işine hiç 
karı§IDamalı ve Praga Lord Runcimanı 

Frankfurter Zeitung, diyor ki; göndermemeli idi. İngilterenin ilerideki 
Almanya, Fransa ve İngilteredeki bu siyaseti şu olmalıdır: Silahlanma, 

yeni silahianma dalgası karşısında alaka- silahlaruna ve daima silahlanma. 
sızlık göstercmez, Hitler Sarbrükte söy • Fr.ansanın hava kuvvetleri 
!ediği nutukta Almanyanın ecnebi silah- Paris 13 (A.A.) _ Eski nafia nazırı B. 
larile olan nisbeti gözönünde bulundur -
mak mecburiyetinde olduğunu tebarüz 

Frossard tarafından cHommelibre• ga -

ettirmiştir. 
• zetesinde neşredilen bir makalede, Fran-

sız hava kuvvetlerinin 5000 tayyareye çı-
Beriiner Börsen Zeitung diyor ki: 
İngilterenin emniyeti tehlikede değil

dir. Buna rağmen İngiltere yalnız donan
masını ve hava kuvvetlerini değil, fakat 

kanlmasını istemekte ve Maginot hattı 

delinemez bir hat olmakla beraber hava
dan Fransanın çok geride olduğu kaydc -
dilmektedir. 

ingiltere Hindistandan da Filistine 
bir tabur asker gönderiyor 

Ingiliz gazeteleri vaziyelin 1936 senesinden 
çok daha vahim olduğunu söylüyorlar 

Londra 13 (AA) İ ·u tb 1 Fil t' •. · · - ngı z ma uatı öyle kolay olmıyacaktır. Çünkü bunlar 
ıs ın meselesıle fevkalide alikadar ol- bundan f)d aene evveline nisbetle çok da-

maktadır. ha iyi techizatlı bulunuyorlar. 
Daily Telegraphın öğrendiğine göre, Fi- Daily Ekspres gazetesi de başmakalc

listindeki garnizonlan takviye için gön· sinde İngilterenin Filistini hem Arablara, 
derilmesi evvelce kararlaştırılan tabur- hem de Yahudilere vadetıruş olduğunu 
lardan maada Hindistandan da diğer bir hatırlatıyor ve diyor ki: 
tabur getirilecek ve bu suretle Filıstin - Filistine 400 bin Yahudi İngilterenin 
deki İngiliz kuvvetlerinin mecmuu pl silih himayesi altında gelmiştir. Bu ise 
,rade olarak 18 tabura çtkarılacaktır. İngiltereyi Yahudiler için bir milli ocak 

k:unnak mecburiyetinden Azade kılar. 
Bu gazete diyor ki: Çünkü İngiltere oraya gelen Yahudilere 
Filistin de bugün vaziyet 1936 dakin - daha gelmeden evvel müstakil bir devlet 

den çok daha vahimdir. Asilerin tenkili bah~deceğini vadetmiş değildi. 

Sofyada araştırmalar 
Tevkif edilen 3 bin kişiden 2 bini serbest bıraklldı 

1000 kişi viiAyatiere surgün edilecek 
Sofya 14 (A.A.) - Dün Sofyada yapı- ı kAnından bir çok ki§i vard.r. 

' 

Belediye intihabatının :ıeticele

rini almış bulunuyorum. Bu defaki 
intihabın he; taraita gerek halkı -
mızın intihaba iştirakteki büyük a· 
laka ve nisbeti ve gerek namzedle
rimize karşı gösterdikleri itimadı 
ve intihabın yüksek bir intizam ve 
disiplin dairesinde cereyan eder. 
tarzını mütalea ve intıbalarımla 

Parti umumi reis vekiline arz ve 
keyfiyetin umumi reisimiz Büyük 
Şef Atatürke sunulmasını kendi -
lerinden istirbam ettim. Filhakika, 
yüksek Türk milletinin her zaman 
ve her yerde Ulu Şef Atatürke ve 
onun rejimine ve Cumhuriyet 
Halk Partisine ve hükUmetine gös
terdiği itimad ve bağlılığın bu en 
yeni misali milletimizin medeni, si
yasi olgunluğunun ve Parti disipli
nine dikkat ve riayetin bariz bir 
tecelli ve tezahürüdür. 

Dahiliye Vekili ve partimizin 
genel sekreteri olmak haysiyetile 
gene kendi eseri olan bu parlak , e 
manalı neticeyi milletimize ve şe
hirli ve kasabalı vatandaşlarımıza 
şükranla arzetmeyi ve parti üye -
lerine de bu milli muvnffakiyetten 
dolayı teşekkür ve tebriklerimi 
sunmayı şerefli bir vazife bilirim. 

lifi/ak/or 
Altiist 
0/acakmış 

( Fransızlara göre 
Almanya Çekoslovakyaya 

!talya da Macarisiana 
müzaheret €diyor 

Paris 14 (A.A.) - Pöti Parizıycn gazc
tesinde Burg, §Öyle yazıyor: 
Macarisıanın Çekoslovakya üzerinde 

yapmı§ olduğu tazyik, Almanlardan ma
kes bulmamı§tır. Almanyanın Polonya -
lılarla Macarlar tarafından ileri sürülmüs 
olan müşterek hudud projesı aleyhind; 
bulunduğu evvelden malılmriu. Fakat 
§imdi görülüyor ki Alman - Çek itilafı 
açıktan açığa Macarisıanın Çek arazisi ii
zerindeki çok geniş iddialarına karşı ge
lir görünmektedir. 

Lö Jur gazetesinde Piyetri, diyor ki: 

lan umumi araştırmalar neticesinde üç 

1 

Kudüs 14 (A.A.) - Telivivden alınan 
bin ki§i tevkif edilmiş, fakat bunlarm iki haberlere göre, maruf Bulgar tedhişcile
bini bilahare serbest bırakılmıştır. Diler rinden olan ve Filistine pasaportsuz gi _ 
bin kişi viHiyetlere sürgiin edilecektir. rerek Bulgar büktimeti tarafından aran
Bunların arasında sol cenaha ınensub al- makta bulunan Dimitri Boguslav dün, 
tı meb'usla eski Makedonya komitesi er- Telavivde tevkif edilmiştir. 

Almanyanın gizliden gızliye Çekoslo _ 
vak mukavemetine müzaheret etme ktc 
ol-duğu tecyyüd etmektedir. Ve dortlcr 
konferansı, §aye-d in'ikad edecek olursa 

Dr. Fonk' la iktiSad Vekili Şaki r Kese b ir ~~~~;::.~~tü:.::::,::.şa:.idM:1:0~ 
B ı. . ~ ı 1 d .
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t 

1 
fl lini müzaheret etmiştir. Hiç şu""bhec:·z 

er ın - Roma miliverinin i~ banisı ara-arasinda teatl e 1 an e ura ar sında bir uzlaşma yapılması lazım gele-

Ankara 14 (A.A.) _ Alman İktısad Naıırı sizinle muvaffaklyetıe çalışarak mühlm a
Dr. Funt, memleketimiz! terkederken :tktı- dımlar atm~ olmak benim için büyük bir 
sad Vekili Şakir Kesebire Karaa~açtan bir zevk olm~tur. 
telgraf çekmlt ve İktısad Veklllmiz de bu Beriinde tekrar görll§IDek üzere. 
telgrafa cevab verml~tır: W. Fuuk 

Tcati edilen bu telgrafların metinlerı Eksdiııs Dr. Fonk 

cektir. 

Başvekil Arnavudluk 
sefirini kabul eUi ve 

Amerikada en büyük S4~~ 
ca susluk AL: E ...,~ 

davası görülüyor e Yeni Yugoslav teşrii 
seçiminin arifesinde 
görülenler 

Yazan: Selim Ragııt Erne~ 

Nevyork l.f ( A.A.) - Amerikanın 
tarihinde misli görülm~ olan en 
büyük casusluk davası, yarın Nevyork
ta bulunan ve hakim Con Konoks'un 
riyasetinde toplanacak olan federal M üddetinin bitmesıne uzun za 
mahkemede rüyet edilecektir. man bulunınıyan Yugosla' 

Mahkemede dört maznll11 isbatı vü - teşrii meclisi, Stoyadinoviç hükumetinil 
cud edecektir. aldığı bir karar üzerine feshe-dilmiştir 

1 - Amerikanın mil'li müdafaasına Yeni intihabatın başlaması için de bi 
müteallik vesi:kalarm naklinde tavas - rincikinunun on biri tesbit olunmuştur 
~;ıtta bulunmuş olmakla itharn edilen Üç senedenberi iktidar mevkiinde bulu 
Oropa adındaki Alınan vapurunda ka- nan Stoyadinoviç hükumetinin, yeni in
dm betber Ydhanna Hofman, tihabat neticesin<le vaziyetinin ne olabi 

2 - Askeri tayyareciliğin şifre mif- !eceği merakla ve yerinde sorulacak bh 
tah~ı çalmış olmakla itharn ed'ilen A- sualdir. Bu hükUmet, 1918 denberi mev• 
mcnka~ 0:~usu ısa.bı.k -~avuşlaıindan cud olagelmiş bütün siyasi teşekküllerU. 
asker fırarısı Gonther Güstaıv, en vüs'atlisi olan Yugoslav radikal birli 

3 - ?izli vesai~ çalmış olmakla it- ğine dayanmaktadır. Bu fırkayı teşkil e. 
ham edilen A~enka hava kuvvetlen den siyasi unsurlar halkçı Slovenlerlt 
efradından ~nh Glasser, . . radikaller ve Bosna müslümanlarıdır. Şu 
~ -Yenı model avcı ~yyareler~nın hale göre büyük bir Sırb ekseriyetin.J. 

p1imlar~ı çalmış olma~la ıthar;ı:ı edılen mühim bir Sloven kütlesi bir hayli de 
Sev~:rskı tayyare fabnkası mustahde- Hırvat 'azayı sinesinde topluyor. Maama. 
minınden Otro Herman "V_~: . fih Stoyadinoviç büklımeti herhangi bh 
w Bunlardan çok daha muhım olan dı- sürprize pay bırakmamak ve vaziyetinJ 
ger maznunlar, ma~kemed~ hazır bu- azami derecede kuvv~tlendirmek içm 
Lunı;ııyacaklardır. Zıra halıhazırda ec- kabinede iki defa tadilat yapmış, bi::- de, 
nebı memleketlerde bulunmaktadır. fasında birkaç Hırvat nazıra kabineda 
Bunl~rm ar~sına Alman Harb~ye ~e _- yer vermiş, diğer bir defasında da halkç1 
z:ıretı~e. mu~ahdem ?azı zabıtlerın ı- Yugoslav partisinin şefi Hocerayı içine 
sımlerı zıkredılmektedır. alarak intihab mücadelesinde kıymetli 

Nevyork 14 (A.A.) -Bu sabah, fe- bir yardımcı temin etmistir. 

deral mahkeme, büyük ~ir kalabalık şu vaziyete göre Stoy:dinovic kabin~ 
huzurunda Almanya lehıne casusluk sinin önümüzdeki intihab<>.ttan bü ""k bi; 
eden Europa vapurunda kadın berber galebe temı· ed k k b yu . n ere çı ması eklenebf· 
Bayan Hofman, Amerıkan ordusunda lir Çünku- u··ç sen d b "kt"d . . e en erı ı ı ar mev. 
sabık ba.şçavuş Rumrıh, sabık nefer kiini muhafaza ede b kab" y 
Gl Lo . 1 d k • n u ıne, ugos· 

f b
as_ekr ved ngkı~ a_n as erı tayyare lavyaya, haricen kuvvetli dostluklar te-

a rı ·asın a ma ınıst Vossun muhake- min ettiği gibı" d h"l d · . . • a ı en e vazıyet1 tah-
mesıne baslaım.<itır. Asken havacılı'k kim edecek birçok m r· k tl ·r · · lım kl R 'h uva ıa ıye er kay-
sı resını ca a a maznun umrı su- detmiştir Bu sayed d' k. · . ' · f · e ır ı umumı sı yas~ 
çunu itira etmiştir. durumun müşevvişliğine rağmen Yu-

ispanyollar demokrat 
devletlerden 

şikayet ediyorlar 

goslavya tam bir sükun ve itimad ile js. 
tikbali beklemiş ve bütlin bunlar, Yugos
lav hükumetinin takib edegeldi~i dahill 
ve harici siyasetin en isabetli ve en mu· 
~afık bir siy~set olduğunu isbat etmış
tır. Komşularıle dostça bir teşriki mes~ 
t~min etmiş olması, bil~nssa son günle-

Barselon 14 (A.A.) - İspanya halk rın karanlık vaziyeti Içinde tek bir nefe
cebhesi beynelmilel demokrasiye hita - rin bile seferber edilmesine ihtiyaç bı-
ben şu beyannameyi neşretmiştir. rakmamıştır. 

Biz herkesten ziya-de harbe aleyhta - Doğrusunu söylemek lazım gelirse Sto-
rız, zira harbin bütün deh§etlerinin ıztı- yadinoviç hükUıneti, Yugoslavyaya, çok 
rabı altında bulunuyoruz. Gftya demok - n:ıuht:ç olduğu bir refah getirmiştir. İs
rat olan hükCırnetler, mücadelemizin veç- tıhsalat ~ayanı dikkat derecede artmış, 
hesini tağyir eden uydurma malumata kon:ışularıle olan ticari mübadelesi ziya. 
dayanarak, bizi faşist devletler kar§ısında desıle hızlanmış, memleketin sanayileş
terkediyorlar. Habeşistım, Avusturya ve me hareketi son derece artmıştır. Yugos
Çekoslovakyadan sonra, bu devletler fs- lavya halkının, kendisine bu nimetleri 
panyada yeni ihanetler hazırlamakta - t~in e:miş olan bir h:ikılmetten reyinl 
dır lar. Avrupada bazı kimseler İspanyol esırgemıyeceğini beklemek, fazla bir şey 
harbini, Çek meselesinin Münihte halle • isternek olmaz. Hususile ki takib edilmlf 
dil-diği şekilde bitirmek istiyorlar. De - olan yo! iktısadt saha-da yapıcı, harici sa. 
mokrasiler vazifelerini yapmalı ve İs - hada da en mantıkisi olduktan sonra. 
panyol milletine yardım etmelidirler. Selim Ragıp Emeç 

Uşak ta ~oy~ k bir yangın, M~a~ele vergisinden 
10 dükkan yandı ıstısna edilecekler 

. Uşak l 4 (AA. )- Bu gece saat 4 te 
Iş, Ziraa:t., Osmanlı bankalarile şehir , ~-ara 14. (_Husus!) - Muamele 
parkı karşı.larındaki dükkanıarda yan- \ergısınde~ ıstısnasına karar verilen 
gın çıkı:uş ve sür'atle büyürneğe başla- bazı _ :_anayı_ hakkında. Maliye Vekaleti 
mıştır. Itfaiye teşkilatı, asker ve zabı- teşkımtına ızahlı teblıgatta bulunmuş-
ta kuvvetleri, şeker fabrikası, istasyon tur. . _ 
ve diğer fabrikalar itfaiyeleri yangın Bu ~zahaAta gore yeni kararname ile 
mahalline yetişerek bir buçuk saat toplu ımalat ~-apan maden döküm mü
zarfında yangmın önüne geçilmiştir. e:ıseseleri eııcumle musluk do'kmecile-
Yangında, on dükkan yanmıştır Za- n de bu defa vergiden muaf tutulmuş-

rar tesbit edilmektedir · tur. Ancak muafiyet münhasıran dö -
______ · __ küm işi yapanlara afddir. Dökülmüş 

Resmi dairelerin 
telefon muhabereleri 

'udur: Aimaıı İldısacl Nazırı 
Iş Bankasını ziyaret etti 
Ankara 14 (A.A.) - Arnavudluk hü-

BERLİN kumetinin yeni sefiri B. Asaf Cacıılı" bu- Ankara 14 (Hususi) - Resmi daire -
Türkiyeden ayrılırken göndermek h1tfun-

da bulundu~nuz sevimli telgrafı büy!ık bir gün Ba§Vekil B. Celal Bayar tarafı~dan lerin mesai saatleri içinde, bilhassa İs-
Eksrlans B. Şaklr Kesebir . 

Wısad Veklli 

madenieri işliyerek bunlardan mamu -
lat vücude getirenler e:reilmle musluk 
dökmecileri tarafından dökiilen ma • 
denlerden musluk kilo aksamı, kapı 
tokmağı, hurufat ve bP ... "lZerlerlni imal 
edenler vergiye t'Nhidirler. 

ANKARA 
Güzel memleketinizi terketmeden once 

benim ve refikarn hakkında gbsternen fev
kala.de dostça kabulden ayni zamanda refi
kamın geçirmiş olduh kaza üzerine Izhar 
buyurulan alflkadan dolayı size ve muhte
rem bayanınıza yürekten ve derin teşet -
kürlerlmlzi sunmak bizim içln buyük bir 
1htiyaçtır. 

Bu hislerimizin Türkiye hukfunetine de 
iblfığına dclliletınizl rica E'derim. Sizinle 
şahsan tanışmak ve memleketlerimiz ar:ı -
sındaki muşterek munasebetler üzerinde 

memnuniyetle aldun. Mem1eketımizde siııe Başvekalette kabul e-dilmi§tir. tanbul ile yaptıkları telefon konuşma
ve çok sayın bayanınıza gösterllmJ4 olan Ankara 14 (Hususi) _ Ba§Vekil öğle- larının ckseriya uzun olması Nafıa 
dostluk eserleri iki memleket arasındaki sa- den evvel fş Bankasını ziyaret etti. Vekaletinin nazan dikkatini celbetmiş
miml münaaebetlerin ve yüksek şahsiyet! - ~~~:=:=::=:==;=:===:==~==~~= tir. Ankara ve İstanbul gibi iki mühim 
nlzln telkin ettt11 saygı ve sevginin tabii raktıAı derin tntıbaı eksellinsınıza bildir _ şehir ve ticaret merkezi arasında hn _ 
bir ıcabıdır. mekle hakiki bir memnuniyet duymaı.t:ı • ı-~ 

Bayan Funk'un geçirmiş olduğu kazaya yım. - susı te t:.ıon görüşmelerini tesri ve tes-
el'an teessüfler ederek kendllerine reflknm- cumhuriyet hllktl.metı ifade buyurduRu _ hil etmek üzere Vekatet bir karar ver
la birlikte tam aıbhat ve afiyet temennlle- nuz hlsslyattan çok ımiitehassJs olmu.ştur. miştir. Bu karara göre telefon kanunu .. 
rlmizl teyid ederiz. Tekrar gorüşmek üzere hürmet ve muhab- nun hususi konuşmalar içın koymu~ ol-

Sizinle şa.hsan müşerref olmaktan duy - betlerlınl takdim ederim. duğu 6 dakikalık müddet resmi daire-
dug-tım zevkl ve görQ§JDelerimizln bende bı- §aldr Kesebir lerc de teşmil edilecektir • 

Bu imalata aid döküm işleri de ayni 
müessese t~rafından yapıldığı takdirde 
senelik satı.ş kıymetinin tayininde dö
küme taa:rlfık eden kısım hariç tutula· 
caktır. 

Türk pavyonu en büyük 
mükafatı kazandı 

Ankara 14 (Hususi) _ Selanik panayı
rında en büyük mükafat Türk pavyonu• 
na verilmi§tir. 
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Mareşal Fevzi Çakmak dün süvari ı 
binicilik okulunu açtı 

Yeni Şehir Meclisi 
azasının Atatürke 
tazim telgraflar1 

Bu yıl pirinç rekoltesinin 
fazla olacağı anlaşıldı 

Avrupada büyük muvaffakiyetler kazanan yüzha1ı 
Cevad Kula, Cevad Gürkan ve Saim PolatkanıD 

maaia ge~is ~österi,Ieri takdirle kar1ılandı 

İBtanbul Şehir Meclisi azası dün 
Şehir Meclisi azalıklarına 1ntihabları 
münuebetlle Büyük Şete aşagıdak1 
tazlm telgrafını çekmişlerdir: 

Mahsulün fazla oluşu dolayıaile dış piyasalara da 
ihracat yapıtmasına imkan hasıl olacak 

Mareıa~ ~akmak sınıfla" gezerken 

Evvelce süvari binicilik okuluna tah ·1 bilahare hazırlanan tribüne gidilmiştir. 
sisi münasib görülen 'V'e bu maksadla bir Burada askert bandonun iştiraki ile ya -
müddettenberi içinde yeni inşaat yapıl - pılan resmi geçid seyredilmiştir. İstiklal 
makta olan Ayazağa kasrı ve arazisinde marşı çalınmış, mektebin talebelri tara • 
ki iki bina tamamlanmıştır. fından istiklal marşı söylenmiştir. 

Bundan sonra Mareşal ve davetliler Ayrıca tarihi kasır da komutanlık bi-
mektebi gczmişlerdir. Kendilerine mek~ ... sı haline getirilmiş, bundan başka asri 
tebin eski komutanı yarbay Saim tara-r Şekı.lde kapalı bir maneJ yeri yapıl -
fından izahat verilmiş, asri ahırlara gi • mıştır. Bu suretle Avrupadaki müsaba-
dilerek yeni atlar gösterilmiş ve bunlar 

kalarda büyük muvaffakiyetlerine şcıhid hakkında izahat verilmiştir. Bilahare bab
olduğumuz kahraman binicilcrimizin da-

çeye çıkılmış, talebeler tarafından yapıha ı'yı· yetı'c::meleri için lüzumlu yer hazır-
ıı lan bazı binicilik gösterişlerı seyredil -lanmı..-+ır. 

~· miştir. 
Süvari binicilik okulunun yeni binası -

nın resmi küşadını dün, bir kaç gün -
d€nberi şehrimizde bulunan :Mareşal Fev
zi Çakmak yapmıştır. 

Ulu Şef Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 

lstanbu.~ 
Cumhuriyet Halk Partısı namzed

leri olarak İstanbul Şehir Meclisi a
zalıtına seçlldilimlzl Ulu B~buRu
muza en derin tükranlarımızla ar
zederten temsll şerefini tazandıtı
mız İstanbul halkının yüksek varlı
lınıza, turdutunuz, sevk ve idare 
buyurdutunuz Partlmlze, reylerlnde
kl ıstisn~ız 1ttuaklarile en büyük 
dellllnl verdikleri inan ve balhlıkla
rını şükran ve minnet duygularile 
blrUkte arzederlz. 

* Şehir Meclisi azaları dlter iki tel-
grana da Ba§veldl CelM Bayara ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reteri Şükrü Kaya.ya minnet ve §Ük· 
ranlarını arzetmtşlerdlr. 

........................... ·-··-·········-·-··-........ .. 
Otel h1rs1zlar1n1n 
piri yakalandı 

Asaf 25 senedenberi 
otelleri soyuyormuş 

Memleketimizin çelıtik yetiştiren 
mıntakalarından ŞEihrimize gelen ma -
lılmata göre, bu yıl mahsul evvelki 
yıllara nis'betle çok bereketli olmu.' -
tur. 

Bilhassa Tosya, Ilgaz ve Kastamo
nu havalisindeki malısulde geçen yıla 
nazaran yüzde 20 nisbetinde bir faz
lalık görü.l'müştür. 

Bundan başka bire k'lrk nisbetinde 
çeltik veren bazı bölgelerde bu sene 
revkalade olarak bire 75 .: 80 nisbetin-
de mahsul alınmıştır. Diğer taraftan, 
Adana, Eskişehir ve Nallıhan çeltik 
mmtakalarından gelen haberde bu
ralardald rna:hsuJün de memnuniyet 
verici bir fiekilde olduğu bild'irilmekte
dir. 

Memleketimizde mahsulün fazla o -
ll.llŞU dalayısile her yııl pirinç mahsu -
ıümüze fazla ala·ka göstereu Roman -
yanın isteklerine !bu yıl fazlasile cevab 
vermek imkanı da hasıl olm~tur. 

Birkaç yıl evveline kadar fa.zla m!k· 
tarcia pirinç istilhlak edilen Istaniôul., 
İzmir, An)tara ~bi büyük şehirlere 
pirinçler başak halinde gelmekte ve 
buralardaki fabrikalardan geçirildik -
ten 90llTa piyasaya ... arzedilmekte idi. 
Bu vaziyet, köylünün fazla masraf et
mesi ve az faydalanmasını icab ettir -
diğinden çeltikı yetiştiren 'bölgelerin 
başında bulunan Tosyada da bir .çelt~k 
fabrikası kurulmuş ve bu vazıyetm 

tmnamiJ.e önüne geçilerek, mÜStahsilin 
malını daha değerli bir şekilde satma
sına imkAn verilmiştir. 

Bir müfettiş kontrplik işleri 
hakkinda tedkikat yapacak 

Yenıi lro~Aık standıard' nizamna
mesinin bazı maddelerinin tadili hu -
susunda Vekalet nezdinde t~ebbüs -

İktısad Vekaleti, kontrplakçı ların 
müfalea ve d(reltlerini ehemmiyetle 
nazarı itibara alarak keyfiyeti incela
ın€k ürzere şehrimize bir müfettiş gönı
dermiş'tir. 

Şehrimizde kontrplak nizarnnam e • 
sinin tatbikında müşkülat hası l olup 
olmadığh etrafında tedk.ikler yapacak 
olan İktısad Vekaleti müfettişi bir -
kaç güne kadar raporunu tamamlıyac.. 
rak Vek~lert.e gönderecekri.ir. Vekaleıt, 
bundan sonra nizamnaınenin t adil edi .. 
lip edilinernesi hususunda kat'i ka • 
rarını verecektir. 

Sanayi umum mDdUrU 
şehrimize gelecek 

İktısad Vekaleti Sanayi Umum MW. 
dürü Reşad, bu hafta içinde ·~hrimlıe 
ze gelecek ve muhteTif sanayi işleri etw 
rafında tedkikler yapacaktır. ' 

Ingilizlere tiftik satiŞI yap1ld1 
İngiliz rt.ütik aİocıları, tiftik piyasaııı 

mızla yeniden ala•kadar olmağa başla• 
m ışlardır. Son günlerde ingiltereye Jd• 
losu 124 kuruştan 480 balya tiftik sa• 
tılmıştır. Bunu diğer partilerin takili 
edeceği sanıtmaktadır. 

Döviz fiatları tebliğ edildi 
Önümüızdeki ay başından itibaren 

tatbik edilecek olan yeni döviz fia tla• 
rı, dün Gümrük ve İnhisarlar Veka • 
lerinden alak.adarlara ~bliğ edilmiş. 
tir. 

Ankara borsası 
If• kapaDif fiatlan 14 • 10· 9 Açılış töreninde Orgeneral Fahreddin 

Altay, Orgeneral Asım Gündüz, İstanbul 
komutanı Halis Bıyıktay, General Os -
man Tufan, General Şemseddin, ve bir 
çok sübaylar hazır bulunmuşlardır. Me
rasime evvela sıralanmış olan asker, sü
bay ve talebelerin teftişi ile başlanmı~. 

Müteakiben kapalı manej yerinde de 
Avrupada bir çok muvaffc.kiy:etler kaza. 
nan yüzbaşı Cevad Kula yüzbaşı Cevad 
Gürkan, yüzbqı Eyüb Öncü, yüzba§ı 
Saim Polatkan ve arkadaşlarının iştiraki 
ile yapılan atlı mania geçiş gösterişleri 
seyredilmiş, takdirle alkışla~mıştır. Ma
reşat, mekteb komutanmı gördüğü inti • 
zamdan dolayı tebrik etmiştir. Davetliler, 
salonda hazırlanan büfede izaz ve ikram 
edilmişlerdir. 

Emniyet mü· 
dürlüğünün ikin
ci şube üçüncü kı
sım memurlar. 
hayli zamandan -
beri İstanbul otel
lerine musaHat o • 
lan Süleyman oğlu 
Asaf isminde usta 
bir hırsızı yaka • 
lamağa muvaffak 
olpıu~lardır. Ha
U hazırda kırk ya-
tında bulunan A - Asaf 

ıerde bulunmak üzere Ankaraya gi - 1---------.--------t 
den kontrplakçılar heyeti dün şehri - AçılıJ Kap1•u' 

ÇBKLB8 

Bir baba kızının 
sevgilisini 

dövüp yaraladt 
Dün Ayvansarayda kızının bır gençle 

okakta görfiştüğüne sini~rlenen bir baba 
le kızının sevgilisi arasında kanlı bir bo
~a olmuş ve neticede kızın aşığı ko

undan ağırca yaralanmıştır. 
Şaziye ismini taşıyan bu genç kızın ha
sı Hurşid ile kardeşi Osman dün evle

. in penceresi önünde otururlarken bi.:: 
ş için sokağa çıkmış olan Şaziyenin ko

nda bir gençle beraber geldi~ini gör • 
üşlerdir. Buna fevkalade kızan baba o
l sokafa fırla.mışlar ve her ikisi bir -

en Bürhan ismindeki bu gencm üzerine 
ücum etmiş ve kendisini dövmeje baş

ışlardır. Oldukça güçlü kuvvetli bir 
nç olan Bürhan kendisim müdalaaya 

allfJlllf ve savurdufu yumruk ve kafa 
arbeleri sayesinde iki kişiye karşı mu. 

belede bulunmuştur. 

Bir aralık Şaziyenin babası Hurşid ko
ak evine gitmiş ve getirdiği bir bıçak
Bürhanın üzerine yürümüştür. Daha 

avga başlar başlamaz bir çocuğun koşa
ak polise gidip hidiseyi haber vermesi 
yesinde Hurşid bıçajını Bürhana an -
k bir defa vurahilmiş ve ikinci darbeyi 
dirmeje hazırlanırken polisler tarafın

an yakalanmıştır. 
Yaralı Balat musevi hastanesinde teda

. altına alınmı§, genç kızın babasile kar
eşi de yakalanarak tahkikata başlan • 
ıştır. 

saf 15 yaşında hırsızlıga başlamış, 25 se-
ne müddetle hırsızlığa devam etmiştir. Istanbul Şehir Tiyatrosu 

m ize dönmüştiüT. Londra 15, 96 6. 96 
•••••••••-••••••••-••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••• Nn-Yorll t26, 9'226 J~fi. 9220 

Bir marangoz 
arkadaş1n1 

yaralayıp kaçtı 
Dün akşam saat 19 da Çadırcılarda bir 

cinayet olmuş Arab Cemal isminde bir 
şahıs karnının saj tarafından bıçakla a -
ğır ve tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Çadırcılar caddesinde bir dükkiında ça. 
lışan marangoz Osman ile Arab Cemal 
akşam üzeri dükkinın bir köşesine çeki -
lerek rakı içmeie başlamışlardır. Biraz 
sonra kafaları dumanlanan iki arkadaş 

dükkanı kapayıp dışarı çıktıktan sonra 
henüz malum olmıyan bir sebebden do • 
layı kavga etmeğe başlamışlardır. Bu sı
rada marangoz Osman bıçağını çekerek 
arkadaşının karnma daldırmış V(· onu ye
re serdikten sonra kaçıp ortadan kaybol -
muştur. Cemalin feryadı üzerine vak'a 
mahalline koşan polisler yaralıyı Cerrah
paşa hastanesine kaldırmışlardır. Cemal 
verdiği ifadede kendisini marangoz Os -
manın vurduğunu söylemiştir. Marangoz 
Osman zabıta tarafından aranmaktadır. 

Bu 25 senenin yarıdan fazlasını hapis • -~~ml~ Bagüıı •aat 14 de 

hanede geçiren Asaf, geçen sebne hl apisttıen 11111 .~uk..!!Y;!~~s~. 
çıkmı~ ve derhal eski işine aş a.mış r. ıııı"ıuı Y 1 K d• . 
Asaf son senelerde İstanbul otellerıne ye- anhş lklar ome ISI 
ni gelen taşralllara musaHat olmuş ~e Yu.~: 'V:dŞelı:-ı>ir 
bunlardan bir çoğunun para. saat ve m:ı- ~--••••••••••-~ 
cevherat gibi kıymetli eşyalarını aşır • T A K s • M 
mıştır. Asafın bundan bir kaç gün evvel • 1 
yeni bir marifetini haber alan emniyet 
ikinci fube müdürü Nevzad, şubenin bu Sineması 
işlerle meşgul olan üçüncü kısım şefini Bugün 

çağırarak Asafın her halde yakalanma- o·u·şK·u·N KADlNLAR 
sını istemiştir. 

Asafın yakalanışı şu suretle olmuştur: Bat Rollerde 
Bir kaç gUn evvel elind~ şık bir bavul N O 

olduğu halde Beyazıdda Yıldız oteline gi- M A D LE N R E 
den hırsız, kendisi için ausust bir daire IlA DBJc:B IlCADI 
hazırlamalarını söylentiştit. Otelciler ta- ok enterasan ve zengin bir film, 
rafından bu kibar ve §ık müşterinin ar- bDyUk bir Fransız romanı 
zusu derhal yerine getirilmi"? ve otelin bA t 
en temiz odalarından birisi kendisine tah- •V8 88 1 
sis edilmi§tir. Sabahleyin erkenden kal- EKLER JURNAL 
kan Asaf, bitişiğindeki odada yatan Bile- ve 

cikli Alinin yüzünü yıkamak üzere oda- MJCKEY MAUSE 
sm dan çıkmasını beklemiştir. Biraz son-
ra Alinin odasından çıktığını gören hırsız Bueon aaat 18 ve 1-',30 da tenll-

lAtlı halk matineleri 
derhal fırsattan istifade etmiş ve içinde ~:::::::::::::: 66 lirası bulunan çantasını yastığının al- ..ı 
tından aşırarak aşağ! inmiş ve ortadan 
kaybolmuştur. 

Denizhankın Avrupaya İki gUn içinde Beyoğlunda bu paraları 
g6ndereceji talebeler yiyip bitiren Asaf evvelki akşam da ayni 

NOVOTNi 
Denizbank tarafından Avrupaya tah- şekilde Sirkecid Reşadiye oteline gitmfş

sile gönderilecek talebeden lise mezu- ·tir. Burada da odasında oturup sabahın 
ol ı · t'h ı d'ü' Hal· t olmasını beklerken oda kapısının birden-nu an arın mı. ı an arı n ıç e 
· kı.zak atelyesinde yapılmıştır. bire açılarak ikinci şube memurlannın 

yenı içeri girdiğini görünce büyük bir so -
İmtihana 200 den fazfa talebe i~tirnk ğukkanlılıkla: 

LOKANTA ve BIRAHANESI 
Mayestro MEHMED ZORLU Jda· 
reainde ve Macar KADlN san'at

kArlanndan mOrekkep 

HALASZ 
Orkestra 

Neş'e - Etlence 

Parlll 5,3326 • '· 33 .. 5 
Mlllno 6,626 6,62ö 
Oenene 28,61 28.151 
Am.Rerdala 68.56 t8,S6 
•rUn lı0,4225 60,4226 
BrtlkM1 21,29 21,2J 
Aüna 1,08'16 1,0871J 
IJof)a U2715 1. 6276 
Prat •• ~75 4.3276 
Madrid 15.96 5,96 
Vai-toft 23.64715 13 6476 
8uclaJ)efM 14.83215 ~. 8125 
81Uttet O,SJ6 O, 896 
Belcrad 1.81215 1,8125 
Tokohama 54·7960 !4·7960 
8\okbolm 10.71 30,71 
MoQoın 13,7415 23.746 
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tiyatrosu 
Tabh•d• ( Ba rece ) 
Saat :10,~ da ••••• 

pazar lUt lS de blelıeye 

16 de UIDUID& 

OT.LLO etmiştir. Bu imtihanlarda kazananlar c- Beraber gideceğimizi biliyorum. 
1 O ay müddetle Denizbank fabrika • Fakat bu sefer hapishaneden pek çıkamı
larında staj göreceklerdir. Bu müd - yacağım için rica ederim şöyle oturunuz 

akilciarda yeni bir stad yapılacak det içinde talebenin çalışma, zeka, iş, da size birer kahve ısmarlıyayım, ondan 
Şemsipaşada Belediye tarafından ıkarakter ve beden kabiliyetleri hak • sonra gidelim~ demiş ise de memurlar o
nvirat havuzu yapılclığından burada- kında fabrika teknik müdürü rapor ve- nun yer göstermek için uzanmı§ koluna 
· stadyomdan istifade' edilerniyecek - recek, Avrupaya gönderilecek talebe kelepçeyl geçirmişler ve do~ca emni
r. 'O'skü.darda Yeniçeşmede yenı bir bu raporlar üzerine stajyerler ara· ~t müdilrlüJüne götürerek sorgusuna 
ad vücude getirfıecektir. Şehireilik sından seçilecektir. Ortamekteb mezu- başlamışlardır. Hırsız suçlarmı birer bi
" tehass15ı Prost, stad yerini ii'Llllil- nu olan talebelerin imtiıhanları da 12 rer anlatmış ve evrakile beraber müd • 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
GUzel ve mtıııtebab 2 film birden 

MARTHA EGGERTH RONALD COLMAN, MADELEINE 
PAUL HORBİRGER CAROL He beraber aynadıklan 

• a R.i ~o. ı:~ Zenda MahkOmlar1 
• tetTlnisanide yapılacaktır, deiumumWte teslim edflmfttfr. 

Aşk, tarkı •e muaikl ftlmJ Qazlb menulu bir film. 
Bup Aat 13 •• 14,30 teııiaiJAtlı Halk matme.l 

V ard 
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SON 

(Ik. . M ) d·ye şöhretiAzılı b!r katil ormanda 
ıncı ısır _ı • • kendt kurşunile öldü 
alan bir nahıyemı~ı ~t:::!~;r~ ~Jif/liltlıa..-J 

t hd.d eden tehlıke feci bir cinayet ''---:.'1' e 1 olmuş ve Os . .ınan • 1!/f J 
1 ca köyünden Ya4 

kub adında biri 
karısı Hafize Vfi 

üvey kızı Naciye· 
yi öl<lürdükten 
sonra evini ateşe 

vererek kaçarken 
köy muhtarı M us· 

if h·ıı . d k. kum tepecikleri nahiye merkezine emre sa ı erın e ı ·ı 
doğru ilerleır.ekte, köylülerin sedler yapma~. suretı e 

aldıkları tedbirler fayda vermemekle tr 

Karasma "" iivey kı· tafayı da ağır su-
uru öldüren katil rette yaralamı~ -

tı. Yakub 

KatiL büyük harlb sıralarma Os -
manca köyünde voe havalisinde uzun 
müdde-t eŞkiyahk etmiş ve öldürdüğü 
masumların yekunu bir hayli yeklın 

Sayfa & 

Efganll bir talebe grupu Trabzon yolile 
Avrupa ve Arnerikaya gitti 

Talebeler Hindistan yolile seyahat daha kolay olduğu 
halde kardeş Türklerle yakından tanışmak için Iran 

yolunu tercih ettiklerini söylediler 

tutmuş azı/lı bır .şerir idi. 1 

Kıı m merkezi An dijliden bir g(;rünüş 
'l • Nah. kezine yarım saat uzakta l<aş (Hususi) - Kaşın Temre nahı • ıye mer • . . . . .. .. 

esi, şirin ve zengin bir nah!ycdir. Bu • deniz ve ovaya. ~akim bu te~enın us~n· 
ası için ikinci Mısırdır, derler. de, Mira kalesın~ har~be~~~~ yat~a a· 
liakikaten Temre nahiycsinin toprak - dır. Tepenin eteğınde bır suı-u magaralar 
rı gayet mümbit ve feyizlidir. Coğrafya da mevcuddur. .. 

e iklim vaziyetlerile 'femre, Mısıra ben- Bundan başka bu nahiyeye bağlı Uç;ı-
er. ğız köyünde denizlere serpilmiş ve her 
Nahiyenin te§kilatı, muasır köycülük biri birer ada halinde bir sürü eski ça~ 

rensipierine gayet uygun tarzdaaır. Ge- eserleri vardır. 
iş bir ova üzerinde, on binlerce verimli 
ğaçların arasında bulunan Temre na _ Bunlar çok zengin ve ilerı bir meden,i-
iyesi, onar dakika aralı Beymelek, Tem- yetin merkezi olan Mir& şehrmin hara -
. Eynihal, Matırlı, Kbşkerler, Kum beleridir. 

öylerinin bir araya gelmiş olmasından Üça~ızda, Kale köyünde muazzam bir 
şekkül etmiş ve büyük bir kasaba ha- kale vardır ki, bu, asırlar sonra denize 
nı almıştır. yaklaşmıştır. 

Burada yurdumuzun en ehemmiyetli Temre sahillerinde, geniJ bir yer kap-
rtakal mahsulü elc:h! edtlmekte ve ha- Jıyan kum tepeciklerı vardır, bu kum te

ce külliyetli portakal sevkolunmakta - pecikleri, tesiratı havaiye ile nahıye mer
r. kezine dogru ilerlemekt~ ve köylülerin 
Nahiyenin bulundugu toprakların çok sedler yapmak suretile aldıklan tedbir • 
E>mmiyetli ve tedkike değer bir tarihi Iere rağmen, günden güne yürümekte • 

ardır. Bugünkü Kaşın Kınık köyünde d' 
ır. 

glanan Kasantos cumhuriyetmin Mille! 
eclisine buradan bir murahhas iştirak 
erdi. Eskiden Mira deniten buralar, 
rndi Tcmre adını almıştır. 

Egede yeni stlma mücadele 
mmtakalart 

İzmir, (Hususi) - Sıhhat Vekaleti 
lllirin Halkapınar ve Karşıyaka mı~
kalarını ::;ıtma mücadele romtakası ı

ine almıs ve Manisa sıtma mücade!e 
a dokt;rluğuna ba ;!J}amıştır. Halka -
ınar ve Karşıyakada sıtma miicade 
Si her ev kontrol altına alınmak sn

e ıle yapılmaktadır. 

Ralkapınar bataklığının kıır~~ul -
. ası için açılan kanal yolile bırıken 
ı~ sular denize akıtılmış ve bataklı • 
n kurutı,ılması işinde buyük isl.er ba
ı·ıimıştır. 

."Vilayet makamı şimdi de bı.itün !7.
ırin sıtma mücadele ınıntakasma ıd

«lini teklif etmiştir. Güzel) alıdaki 
alimağa bataklığı, İnciraltına ka -
r uzayan yoldaki sıtma kaynakları -

ın kurutulması için hükfımetin mli -
heretine ihtiyaç vardır. V ila) et mu
sebei hususiyesi de, bu işde kendi • 

ne düşen tahsisatı, belediye ile bır -
te ayıracaktır. 

Topra ının düzlüğü 'c deniz seviyesi le 
bir oluşu, Temreyi, gelecekthe kumların 
istilfısından kurtaramıyacağJ benziyor. 

lzmitte cumhuriyet 
haztrlıklart 

bayramt 

!zmit, (Hususi) - Şehrimizde ve viia
yetin bütün ınıntakasında on beşinci yıl 
Cumhuriyet bayramımızın pek parlak 
bir şekilde kutlulanması yolunda başlı. 
yan çalışmalar hum.malı bir faaliyetle 
devam etmektedir. Izmit, plfınlı bır şe
kilde tenvir ve tezyin edilecektir. Tenvi
rat ve tezyinat plfınları mimar Seyfi Ar
kan tarafından hazırlanmıştır. Halk, bu 
buyük bayramın engin tezahüratına iş

tirak etmek için sabırsızlı!< göstermekte
dır Halkl vimizde tcsekkül eden kutlu· 
lama komitesi faal bir vazıytottedir. Yer 
ver müsamereler verilecek, şenlikler, eğ
ienceler üç gün, üç gece devam edecek
tir. Vilayet, on beş yıl iç:inde başarılan 
ve yapılan işleri göst~rır bir bröşür neş
redecektir. Halkevimizı:1 kıymem ele
manlan da gitzel ve ateşli duygularını 
gösterir bir şiir kitabı çıi<:aracaklardır. 

Vilayet konağında verilcce'< Cumhuriyet 
balasunun eşsiz bir güzelrkt~ · olacağı 
muhakkak görülmekte ve birçok kib.:ır 
aileler tuvalet hazırlaınaktadırlar. 

Cinayeti müıteakip oımana gizienen 

ka~iJ zab.1ıtanm şiddetli takibleri neti· 
cesinde ele geçeoeğini anlıyarak kaç -
mağa başlamış ve bir arahk ayağı ça· 
lılara taktılarak yere d~üştür. Bu 
sırada tüfeği a~ almış ve denhal öle
rek layik olduğu cezayı kendi kur~uni
le bulmuştur. 

Balıkesirde bir 
Tren kazası 
Balıkesir (HusUS'i) - İzmir·Bandır

ma. arasmda iŞl'iyen 1201 numaralı ka
tar, Baltkesire yerkın bir yerde bir ara
baıya çaıpmıştır. Miisademe neticesin
de İzmirlter mahallesinden Şakir adın
daki arahacı muhtelif yerlerinden ağır 
suretitıe yara!lanmış ve arabanın beygiri 
ölmüti ve araba parçalanmıştır. 

Kazaya katar geçerken araba hayva. 
nm üııkmeSinin sebeb oJıduğu anlaşıl • 
m~Şbr. 

M .. ltlanın tJ m~thur 
Dll•lz 11e 11ağırı 

Manisa (Husus~ J - Manisada altı 
dilsiz ve sağır vardır. Bunlar bir bir 
buluşarak arkadaş olurlar. Bir gün top 
lu ·bir halde bir fotoğrafhaneye gitmiş
ler, bir amda fotoğraflarını çektirrnek 
istediklerini ve fotoğrafın çok güzel 
çıkmasını işaretlerle söylemişlerdir. 

Fotoğrareı bunları objektif karşı • 
sında sıraladıktan sonra fotoğrafları -
nı çekmJttlr. Bunlar kardeş olmadık -
ları halde birbirlerine kardeş muame -
lesi etmektedirler. Resimde Manisa • 
nın altı dilsiz ve sağırı görülmektedir. 

Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan Bey Amerika
a mekteblc:rde ders ve -
lme usulü başka imiş ... 

... Muallimler haftanın 
muayyen zamanlarında ta· 
lebelerini ..• 

... Sinemaya götürüp o -
rada ders verirlcrmi§ ... 

Hasan Bey - Burada da 

Efganh t.:ılebeler TTcıb zon gençlerile bir arada 

Trabzon (Hususi) - İran yolile şeh-j - «Biz Türk sltilıTları.ndan içerı gı
rimize 26 ~ilik Efganlıı bir talebe gru- rerke.n kendi vatanımıza girmiş gıhi 
pu gelmiştir. heyecan ve .seviınç duyduk. Heyecarıı· 

Avrupa ve Amerikada muhtelif ilim mızdan yerimiLXte d'uramıyor ve Titrk 
şuıbesinde tahsH görecek olan bu genç· to,praklarmı alkı.şlıyorduk . 
ler şehrimizde dört gün kaldıkıtan son- Esasen bizim için Hiru:iisltan yplile 
raı seyahatlerine devam eimişlerdir. gitmek hem daha az masraflı ve h~m 

Bu müdkiet 2arıfınd.a memleket genç- de daha az zahmetli idi. 
liğile çok yakından temas eden Efgan- Buna rağmen bu yolu tercih edişi . 
b gençler ~ehrimizin kültür müessese- mi!zin yegan-e sebebi, Türk kardeşleri· 
lerini gezmişlerdir. mizi yakından görınek, onlarJa can • 

Bu tanlŞ.llladan pek mü:tehassis ol - dan tamşmaıktır. 
duıklarırlll bültün halaet-Ml.e anlatan Buıgün temin ettiğimiz bu yakınlık· 
gen.ç.lerden Bay A'bd'üs:settarla sabık tan dolay-ı da mes'uduz.» 
Efgan başvekili Gulam Haydar hanın Efganlı gençler ~ehrimizden ayniır
oğlu Bay Faruk İlıtimadi bu taha9SÜs· rken memleket .gençliği tarafından u • 
lerini şöyl'e ifade et'm'işlerdir: ğurlanmışlardır. 

Bigada bir genç Uvey Dört yaşında bir çocuğu 
annesini öldurdu kamyon çiğnedi 

Biga (Hususi) - Bigaya bağlı. Gemi
cikın köyünden Mehmed Öztütk karısı 
kırk yaşiarınidaki Zehra, odao1arını ha
dana eelerken üvey oğlu on yedi yaş -
larında Ahmedle: Dm'arrlaki av çifteni 
al da başka yıere lroy, ü~üne kireç 
cfa.mlamasın deımiş. 

Ahmed de içine domuz avı için iri 
ku~un koyup haızı.rladı.ğı çiftesini alıp 
başka yere götürürken, küflenip küf· 
lenmeıdiğini muayene etmek üzere si
lahıın: horozunu k.urcalamağa başlamı~ 
ve bu sırada nasıl<ia ateş alan çifteden 
çııkan kurşun, badana yapmakta olan 
kadıncağızıın ankasından girip memesi 
ützerinden çıktmıştır. 

Kad'm altlığı yaranın tesirile derhal 
ölmüş ve üvey ana katili Ahmed ya -
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Kırklareti (Hususi) - Evvelki gün 
İs'tanlbula giden yol üzerinde bir kaç 
çocuk oynamakta iken üstlerine doğru 
gelmekte olan bir kaplıkaçtının koma 
sesini işiterek kaçmışlardır. İçlerinden 
Nahid isminıde döııt yaşlarmda bir ı;o
cuk ankadaşlarmm aksi istikamete 
doğru kaçmış ve kaptıkaçtmın arkasın
d'an gelhıekte olan kamyon!la karşıias· 
mıştır. Bu ;\'aZi)'et karşıısmda kü~ük 
çocuk şaşırıp kalmış ve kamyon çocu4 
ğu çiğttleyip geçmiştir. 

Küçük Nahid tamamen ezilmiş v~ 
biraz sonıra da hastaneye nakledilirk<'n 
ölmüştür. Şoıför yakalanmıştır. 

Mudanya alay sübaylarına ziyafet 
Gemlik belediyesi Mudanya alay sübay 4 

!arına birincıteşrinin 3·4 üncü akşamı çok 
güzel bir ziyafet vermiştir. 

1 

1
r Küçük Memleket Haberleri ' 
' Samsun \"allsl ,. ... nı,.ı ald• ı Mu•adh afaçlandmı..., .J 

samsun Valisi ve C. H. P. Başkanı Fuad Muradlıda dikilen binlerce a~aç her ta • 
Tuksal, mezuaen şehrimizden ayrılmı§ ve rnfı çüzelleştirmiştir. Susuzlu~u gidermek 
Istasyonda biıyük bir kalabalık tarafından için de açılacak arteziyen kuyularının rnal· 
teşyi olunmuştur. zernesi gelmiştir. Yakında işe başlanacak • 

Trakya nalband kursu bitmek Üzere tır. 
Trakyanın İstanbul Selimiye mektebln -

de Prof. Beslm ve muallim Salih ldaresinde· 
ki üçüncü devre nalband kursu dahi bitmek 
üzeredir. Ziraat VrkiUetlnin şahadetname -
ıerlnl taşıyacak olan bu genç köylü nal -
bandlar bir yandan köylerine giderken bir 
yandan da dordüncü kısım toplanacaktır. 

Gemlik kaymakamı takdir edUdJ 

Gemlik kaymakamı Zeki tşık. malmüdürü 
ve iki tah.slldar maliye tah.sllatmdaki mesa
ilerinden dolayı Veklh!Un birer takdlrname
slle taltlf edllm14Jerdlr. 

Gemllkte ruam müeadelesi 

Gemlik baytarlık dairesi merkez ve köy
lerde ruam mücadelesine devam etmekte -
dir. Bu meyanda han ve misafirhanelerde -
tl hayvan ahırları da dezenfekte edilerek 
tatbirata tabi tutulmaktadır. 

Gemlik orta mektehl qt 
Yapılan teşebbüsat üzerine Vek!Uetce 

orta mektebln llk sınıfının açılmasına ka -
rar verllmiştlr. Bu hwıusta ihzarat başla -
mıştır. Pek yakında gelecek olan müdür ve 
mualllmler derhal faaliyete geçcceklerdir. 

Amasyada emniyet imirlitl 
AmD.Sya emniyet ~mirll~ine Muşdan Sü· 

ıeyman Sırrı Fırad tayin edUmiş ve vazl!e
slne başlamıştır. 

Bicada otobüs rekabeti 
Milli scrvetin imhasına sebebiyet veren 

ve ara sıra baş gÖ8teren otobila rekabeti, 
Çanakkale ve Blga otobüseiliert arasında 
gene devama başlamıştır. Rekabet yüzünden 
107 ldlometredlı: Çanakkale - Bjga arasın • 

Kırklareli panayarı açddı 

Kırklarelinde çok büyük bir panayır ku· 
rulmuştur. Bir hafta kadar devam edecek O· 

lan panayıra knCUeler halinde hergün b!r • 
çok halk akın etmekte ve panayır sabas\ 
bir ma.h.şerl andırmaktadır. 

Çorluda CUmhuriyet bayramı hazırlıklan 

Cumhuriyetın 15 Inci yıl bayramını kut· 
lama merasimini hazırlamak üzere faallye
te geçen komite mesaisini bitirmek üzere -
dir. Bu hey'etln tertib ve tesbit etti~l prog
ram geçen yıllarla klyas edilemlyecek ka 
dar dolgun ve zenglndir. 

Gimüşhaeıköyde sotuklar ba,ıadı 
OümUthacıköyde seylB.p ve dolu fel~k·' 

tınden sonra havalar şiddetle sojtumuş, ne 
bat.sız ve yaprakları doluda dökülm~ r.~nç· 
larla Gümüşhacıköy bir kış manzarası al 
mıştır. 

Çorlu • Saray Ukmekt~leri enspektorıuo:u 
Ankara Gazi Enstıtüsü pedagojl bölıırnL 

bu yılki mezunlanndan Fuad Artun Çu • 
lu • Saray kazaları ilk oğretlm Ensprkto · • 
luklerini yapmak uzere Çorluya g Imiş • 
Işe ba~lamıştır. 

Aksarayda sriektör makineleri 

• öyle amma azizim.. bizim
kiler dersi sinemadan ken
di kendilerıne alıyorlar! .. l :1a ıo t-•ırı14a fOlcu tatınmaktadır. 

Aksaray CHususi) - Ziraat Vektiletl ta 
ra!ından satın alınan selektör maklnelerll 
den ltlsl de Aksaraya yerleştirilmiş \e faal 
bir hale konulmuşlardır. Aksaray kaym~ • 
kamh~ı son yaptıltı bir lamlmle köyilinun 
tohumlutunu bu makinelerde meccanrn te
mizlemek mecburlyetlndt olduıunu köy lPUb 
tarlarma tebllt etmiştir. 



• Sayfa 

HadiMler Kartumda 

ELLÖ LÔRALDK 

C ebinde bir iki lirası olan insan

la, bir elli liralı~ı olan insan a

rasında büyük fark vardır değil mi? 
Bir iki lirası olan insan, istedi~i gibi ge • 
temez, istediği yere giremez, istediği u-

11ak tefek eşyayı alamaz. Fakat bir elli 
I;ralı~ı olan insan istediği gibi gezebilir, 
i~tcdiği yere girebilir, istediği ufak tefek 
e;:yayı alabilir .. 
-Doğru! 

Diyeceksiniz ... Bana da ayni şeyi d!lne 
kadar söylemiş olsalardı, ben de: 

· -Doğru! 

l>erdim. Fakat dündenberi fikrimi de -
ği§':irdim: 

-- Yanlış! diyorum, cebinde bir elli li
rahğı olan ins~, cebinde bir iki H:ası o
lan insanın yaptıklarını yapamaz .. Istedi
ği !,ibi gezemez, istediği yere giremez, 
istediği ufak tefek eşyayı alamaz. 

* Dün sabah cebimde bir elli liralıklıı ev-
den çıkmıştım. Çabuk gidebilmek için 
bir otobüse atladım. Kondüktör geldi .. 
elli liralığı uzattım. Yüzüme baktı: 

- Şaşırdm mı? 

- Anlamadım. 

- Haydi, sabah sabah insanı günaha 
sokma; on kuruş ver! 
' -On kuruşuro yok! 

- On kuruşun yoksa otobüse binme • 
seydin. 

Yüksek sesle, söylemişti. Önden, arka
dan bak1ştılar; beni tepeden tırnağa ka
dar süzdüler, ve sonra duyacağım bir 
sesle aralarında konuştular: 

- Üstü başı da temiz pak. 
- Belli olmaz, belki parasını yankesi-

c:iye kaptırmıştır. 
- Böyle züppeler şimdi çok. Cebinde 

Jnetelik tutmaz amma, kılık kıyafet ye
rindedir. 

- Birer kuru~ toplasak ta otobüs pa • 
rasını versek mi? 

- Haydi canım, sadaka da ~damma ve-
rilıneli ki değsin! 

Otobüs durmuştu. Kondüktör bağırdı: 
- İnsene; bedava götürecek değiliz ya! 
Bir an daşündüm, he,.nüz cebimc koy -

madığım elli liralığı otobüsteki halka gös
termek. 

- Param olmadığından değil, kondük-

törde elli liralığı bozacak para l:iuluna • 
madığmdan otobüsten indiriliyorum. 

Demek istedim; fakat diyemedim. De· 
seydim, belki: 

- Ukala! -, 
- Herkese parasını gösteriyor! 
- Eline bir elli liralık geçirmi~ Aleme 

caka satıyor! 
-Kim bilir, o da kalp mıdır, nedir? 
Diyecekler bulunacaktl. Iyisi mi, boyo

numu eğdim ve otobüsten atıldım. İn • 
memle otobüsün kapısı, saygısız rnisafire 
kapanan bir evin kaplSl gibi yüzüme ka
pan<iı. 

Canım sıkılmıştı. Adeta başım dönü -
yordu. Bir sigara içecektim. Sigara pa -
ketim yanımda idi amma, aksi gibi kib
ritim yoktu. Bir tütüncü dükkanının ö • 
nünde durdum. 

- Bir kibrit verin! 
Elli liralığı uzattım. TUtüncü y-:.izüme 

dik dik baktı: 
- Bayım, şuradan dosdoğru yürü .. Sa~ 

tarafta bir pasaj var, oraya gir .. 
-Orada ne yapacağım? 
- Senin canının eğlenmek istediği an-

laşılıyor. Orada Şehir tiyatrosunun ko -
medi lasmı var. Bol bol eğlenirsin! 

- Niçin eğlenmek istiyeyim, kibritim 
yok, paramla kibrit alacağım. 

- Altmlş para için elli lira bozamam .. 
- Bir paket te sigara alayım. 
- Olmaz, diyorum, kafamı klzdırma! 
Baktım, bır çıkacak.. yürüdünı. Yo -

rulmuştum da. Bir otomobile binsem diye 
düşündüm. Bu sefer indiğim yerde §O -

förle gırtlaklaşacaktık. 
Tramvay geçiyordu. Yakalanırsam, ce

za vermeyi elli lirayı bozdurmak pahası
na göze alıp tramvaya atladım. Fakat ya
zık ki kimse görmedi. Kondüktör: 

-Bilet! 
Dedi. Utana utana: 
- Bir elli liralığım var! 
Dedim. Kondüktör sordu: 
- Nereye gidcceksiniz? 
- Karaköye! 
- Beş buçuk, siz yirmi para verirscnız 

üstünü veririm. 
Elli liralığı bozacak adnmı bulmuştum 

amma, o da yirmi para istiyordu. Aksi 
gibi bende yirmi para yoktu. 

1smet Ruhisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Garib bir tabiat hadisesi 

İngilterede bir 
kasab dükkanında 
garib bir tabiat h5.
di.sesi meydan;:ı çı
kanlnuştır. Kasa
bın çekr.necclerin
den birinde kalan 

bir parça etin içine küçük bir so~an dü§

müş, bu soğan kısa bir zamanda yeşerip 

yetişmiştir. 

Bir hatıra 
Karşısında •• 
- Hayatundan öyle bir kadın geç

ti ki, kendisini sönmez bir aşkla sev
dim, çıldırasıya sevdim. Beni mestetti, 
mes'ud etti, fakat aynidığı zaman öğ
rendim ki, bütün sözlerı yalan, hare • 
ketler yapmacık, yeminleri uydur -
maymış. Sonra ... 

Öyle bir kadın tanıdım ki, mecburen 

pirlikte yaşadığım üç yıl içinde ken -
disini bir saniye bile scvmcdim, fakat 
bana körü körüne sadıktı, sanılır ki 
evimde bir hizmetçi idi, b<>na bağlılığı
nı ayrıldıktan sonra da muhafaza etti. 

Bugün hayatırom üçüncü ve sonuncu 
devresinde, bu defa ölümüme kadar 

sürecek kat'i bir bağ önünde düşünü -
yorum: Hangi cins kadım tercih etme
li? 

Bana bu suali soran okuyucuma 
'(Nişantaşı Bay P. P.) verılecek cevab 
güç değildir: 

· - Her iki kar~kt<!rin de iyi vasıf • 
larını alınız, birleştirerek ortaya ü • 
çüncü bir tip çıkarınız ve bu tipe mu-

En küçük mikrob hangis:dir ? 
Dünyanın en küçük canlı mahlukatı

nın mikroblar olduğu ve bunlart gözle 
görmenin mümkün olmadığı malumdur, 
fakat mikrobdan rnikroba fark vardır. 
Bunların en küçüğü enflüanza mikrobu 
olarak şimdiye kadar tanınmıştı. Halbu
ki şimdi hayvanlarda derin yaralar açan 
ve Cenubi Afrikaya mahsus olan bir 
mikrob keşfedilmiştir ki auı Mankeadır 
ve (1500) defa büyültebilen mikroskob -
la ancak görülebilmektedir. 

vafık bir kadın bulnuya çalışınız, di -
ye biliriz. 

Fakat ille kendisinin tesbit ettiği Hd 
tipten birini seçmek ic:ıb ederse ... mü· 
tereddidim. 

Bir çoklarını tanırım ki: 
- Beni mes'ud etsin, yaşatsın da be. 

nim hiç bir zaman şüphe etmemekli· 
ğim, öğrenmemekliğim şartile hiyaneti 
de olsun, zarar yok, derler .. 

Sonra gene bazılarını tanırım ki: 
- Sevmek ve sevilmek bir baht, bir 

kumar işidir, kaderimizde varsa çıkar, 
yoksa ondan mahrum kalınz, lezzetini 
tatmadan ölür gideriz, cvvela sadakat 
lazım, diye düşünürler. Kim haklı, kü;ı 
haksız? 

Bu sual bizim önümüze öyle derin 
bir münakaşa kapısı açar ki, üzerinde 
herke~in ittifak ede!Ji!eceği bir netice 
bulmak mümkün değildir. 

* Bay .... cAd i h e: 
- Acırım size. Hayatm yalnız bu 

cmaddh kısmını görmüşsünüz, asıl 

zevk veren öbür tarafını anlamadan Ö· 

leceksin iz. 
TEYZE 
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Sonbahar 
modasında bir 

yaz tazeliği var 
Bir şapka tüccan vergi borcunu 

vermeden Bulgarisıana kaçti 
Şapkacının başkasına aid pasaportla kaçtığı anlaşılarak 

pasaport sahibile bir mütevassıtın sorgsuu yapıldı 

Müd'deiumrumiiiik, hükfurıete olan 
vergi borcunu verımemek için başkala
rına aiıd lbir ıpasaporıt.la B'l111garistana ka
çan bir AV'I.I9hıryalı hakkında tahkikat 
yapmaktadır. 

Hadise, ~yıe ol!rmıştur: 
Beyoğlıunda, İstilclal caddesinde bir 

şapka mağazasmm sahibi bulunan 
Mül1erin, hükfunete 3800 lira kadar, 
kazanç vergisi borcu vardır. MüUer, 
hariıce gitimek isteıniş, fakat borçlu bu
lunduğuından dolayı iharice çıJanak için 

1 'baŞka hüviyetli bir pasapo-rt araıruş -
J tır.İddiaya göre Ferdinand oğlu Yuban 
-ismin~ ~irinin pasaportunu bir mik -
·tar para mukabHinde alarak Bulgaris
itana kaçmak imkanını ıbulmu.şt.ur. Bu 
( pasapoııt temiıninde Aleksandr ismin -
de bir diğer şalhsın da yardımı dokun
muştırr. Bir mUddet oonra hadise or -
taya çıkmlş, Yuhan ile Aleksaındr bu -
l'unarak dün Adliyeye sevlkeclillmişler 
w Sull.tanahmed bilrinıci sulh ceza ha
kimi Reşid tarafıardan sorgulan yapıl
rnıştlr. 

Renklerin başında siyah geliyor. Yazl:ı 
hiçbir ~ünasebeti olmıyan bir renk ... 
Fakat siyahın yalnız başma kullanıldığı
nı görmiyeceğiz. Sarı, yeşil, mavi gibi 
muhakkak bir açık renkle karıştırılıyor, 
yahud süsleniyor. 

Siyahtan başka en fazla moda olan 

renkler göz alan yeşil, menekşe moru, 
mavi, deniz mavisi, kırmızımsı grı ve a
kajodur. 

Biçimlerden, drape çok rağbctte. Gö
ğüstcki drapeler klipsle tutturuluyor. 
Kumaşıann drapeye elverişli olanları 

yani yumuşak ve düşükler diğerlerine 

tercih ediliyor. Jersey, saten, krep, ipek 
kadife ve ince yünlüler bunlar arasın

dadır. 

Hele kadife bu senenin sonbahar ve kış 
modasında büyük bir ehemmiyet kazan
mış bulunuyor. Yalnız elbiselik kuma~ 

gibi değil, ayni zamanda muhtelif süs gi
bi de kullanılıyor. Bilhassa kordcia şeklin 
de... Kadifeden yepyeni biçim fiyongo
Iar, sentürler, yakalar var. Roba kenar
Iarına, kol yerlerine ltadifc kordeltılar 

çekiliyor. Bu kordelnların ara danJel gibi 
de kullanıldığı çok. 

Bunlardan başka gene kadifeden ufak 
düğrneler, başka kumaşlar üzerine süs 
olarak dikilmiş kadife çiçekler, dallar, 

yapraklar da sık sık görülüyor. 
Bütün bunlar değil, yalnız sonbahar, 

hatta kış modellerine de bir yaz şenliği 
katıyor. Giyenin gençliğinı arttınyor. 

Kol biçimlerinde iki tarz. birbirile ya
rışa çıkmış gibi. Biri bildiğimiz düz, u
zun kollar .. öbürü omuziarı kabarık, bol 
kollar. Bunların da kimisinin yalnız yu
karısı, kimisinin aşağısı geni~.. bakahm 
bu iki tarzdan hangisi daha çok sevilecek. 

Yald1zh çerçeveler nasıl 
tem:z'enir? 

Bira ile yıkamak en kolay yoludur. Fa
kat pahalıya malolacağı için şu mahlulle 
fırçalamak daha doğru olur 

2 veya üç yumurtanın beyazı iy;ce öö
külür. İçine 20 gram javel suyu kar!ştı
rılır. Bu mahlCılün pek azı tcmiıliğe ka
fidir. Fazla sürmcme1i. Fırçanın çok yu
muşnk olmasına da dikkat etmelidir. Ak
si takdirde çerçevenin bozulması ihti
mali vardır. 

Sorguyu müteaknb her iki suçlu da, 
şimdilik ikanr1ıgaha rapted'il'mişlerdir. 

l3tv hususta ~tahkikat d'erinleştirilecek 
ve firari Müllerin yakalanarak, Türki
yeye eelibi hususunda da icab eden 
muameleye tevoessül olunac.'l.ldır. 

B~r dUkkAndan bir torba bronz 
para çalan bir hırsız yakalandi 

Dün bir hıi'S'IZlık suÇlusunun Asliye 
4 üncü ceza mahkemesinde muhake -
mesi yapılmıştır. 

Sı..rçl'u Mustafa, Zindarlkapıda bir pa
zar günü bir zahirreci dükkanına gire-

Po liste: 

Dnnkü otomobil ve tramvay 
kazalan 

Mimar Nahld Çlzenln idareslndekl 53 nu
maralı hususl atıomobll, Mahmudpaşadan 

geçerken Küçükpazarda oturan 32 yaşında 
Razlyeye çarparak sol bacatından yarala
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu 
yakalanarak tahtıkata başlanmıştır. 

* Sürücü İbrahlmln idaresindeki 66 numa-
ralı araba, Hayda:rpaşada Baytar mektebi 
önünden geçerken vatman Hakltının idare
sindeki 31 numaralı tramvay arahaslle 
çarpmış, araba parçalanmış ve İbrahim de 
başından ya'ralıın.mı.~tı'r. Yaralı Nümune 
hastanesinde tedavi altına a:ınmış, vatman 
yatnıanmıştır. 

* Şoför Fahrinln idaresindeki 3100 numc.
ralı otomdbll Şfışkmbakka.ldon geçerken 
25 yaşıooa Aliye çarparak başından a~ırca 
yaralamı.ştır. 'Yiaralı Nümune hastanesinde 
tedavi altına alınmış, .şoför yakalanmış 

tır. 

:Üç eroin satıcısı yakalandı 
Tahtakalede Kebabcı hanında oturan Ça

kır Şerine karısı Hanife ve şeriki Mehmcd 
Allnin esrar ve eroin sattıklannı haber alan 
zabıta mezkür handa ant blr arama yap -
mış v~ 19 paket eroin bulunarak her üç e
rolncl de yakalanıp asliye b~lnci ceza mah
kemesine tesilm edilmişlerdir. 

lki yangın ba,Iangıcı aöndiirüldn 
Yeşildirekte Caferab soka~da Zekiye 

ald 56 numaralı fanuti. fabrlkaslle Mercan
da 4 numaralı elektrik tamircl.sl Mustafa 
Hüsnünün dükUnında lkl yangın başlan -
gıcı olmuşsa da 1.kl.sl de Itfaiye tarafından 
ateş büyümeden söndürülmüştür. 

1 Bacaks1z1n maskaralıkları · 

~ 
1 

\ ll 

rek 1 65,5 liraya varan bir torba dolusu 
bronz parayı çalmıştır. Bilahare ka .. 
çaliken bek~iler tarafından yakalanan 
suçlu, Adliyeye teslim edilnıiştir. 

Fakat, Mustafanın hiçbir yerde na .. 
zan dikkati eelbedecek bir hasar yap
madan bu dükkana gi!rebilımesi, gariö 
görülerek, maha'11inde ke~if yapılması
na karar veri1rniştir. 
Keşif neticesinde, suç1unun dükka ... 

na kapalı kepenklere tı.:nmana:rak bir 
cambaz maharetile girdiğ! tesbit edil
miŞtir. 

MuStafa, dünkü anuhat·~"Ylc sonun .. 
da, 3 sene müddetle hapse mahkılm 
ediJer.ek., Tevaüm-taneye secvkedilmiş .. 
tir. 

Mücevherat çalan b:r. hizmetçi 
alt1 ay hapis yataca~ 

Kumkapıda çalışmakta oid11cı<iu Me -
lihanm evinden m'ücevherat ve birçok 
eşya çaJan Güilü ismindeki bir hiz • 
meiçi, AdUyeye verilımiştir. 

Suçlu, Suntanahmed lbirinci sulh ce
zada yapılan muhakemesi sonunda, 6. 
ay mü:dldetle hapse mahkum edilmiş
tir. 

Birbirlerini yarallyan iki kişi 
mahkOm oldular 

Mehmed ve Veli isimlerinde bıçakJa 
birbirlerini yaralıyan iki arkadaş, as
liye 4 üncü cezada muhakeme edilrniş.
lerdir. 
Yapılan muhakeme sonunda, her i· 

kisinin de suçları sabit görÜ'lerek Meh
medin 4 ay, Velinin 1 sene hapislerine 
karar verilmiştir. 

Miileferrlk : 

Mi:z!ler umum müdürü Ereğlideki 
tec!kikatını bitirdi 

Bir müddet evvel Karadeniz ErP~li
sinde Garibler mezarlığının. Belcd!ye 
tarafından park haline getirilmesi es • 
nasmda bazı rnebani enkı:ı.zı görülmüş, 

hafriyat durdurul:muştu. Maarif Ve -
kaletinin tensibile bu enkaz üzerinde 
tedkikat ·yapan M üzeler Um um Mü -
dürü Bay Aziz Ogay Ereğlideki ted· 
kikierini bitirerek dönmüş ve tedk!ka· 
tı hakkında bir rapor hazırlarnağa baş· 
lamıştrr. 

Bu tedkikat neticesinde, buradaki 
enkazın Yedinci, Sekizinci asırda vü • 
cude getirilmiş bir hamam binasının 
kaldırım kısmı oluuğu anlaş!!lmıştır. 

Sekiz kişi eroin içerken tutuldu 
Tophancde oturan sabıkah esrar ve ero

in satıcılarından Toplu Rasimin başına bir 
takım klınseleri toplayıp eroin lroklnttığı

nı haber alan zabıta, Rasimin evinde ynp
tığı blr aramada Cevad, All, İsmail, Mch
med, Kndlr, Yahya, Arab Kadri ve Seyfi 
Isimlerinde 8 kişiyi eroin içerken yakala • 
mıştır. Arama esnasında Raslm yüz kn. -
dar eroin ,paketini apteshaneye atmış ise 
de bunlardan 18 1 çıkarılmıştır. 

:C ört kumarbaz yakalandı 
Seltmlyede 42 numaralı dükkAnda kumar 

aynadıkları haber alınan dükkln sahibi 
Bayram, İsmall, Hamdl, Beyfullah zabıta 
taraf'ından cürmümeşhud balinde yaka
lanmış ve Müddelumumlll~e te611m edilmiş· 
lerdlr. 

Kavga f 



Haftanin ye 

Solda. cKontes 

SON POSTA 

DU~tyanan en 
dolambaçh 

yolu 

nın en lvicaclı demiryolu Darijilin - Hima- • 
a hattıdır ve tukriben 85 kilometre 

uzunlu~und s dır 

Fareler koku almalı: 
ta geceleri daha 

ha .. altırlar 

•• 
Universiteli gençlerimiz 

arasında bir anket 
Muhtelif fakültelerde ça ,ış an gençler derdlerini. 

ihtiyaclannı ve arzularını anlatıyorlar 

Tıb Fakfmesinde bir faaliyet sahnesi 
,., ·şttelller arasında yenı tedrls teşekkür etmek bir borçtur. Gclellm benlm 
.. ar'J.e yaptıRımtz anket gen!§ bir veya talebesi bulunduğum fakültenin der-

E
Derdlerinl, ihtiyaçlarını, ar- dlne: 
ir samimlyetle .son Posta .. - Dördüncü sömesterde yapılan doktora !m

çler bunların alll.kadar ma- tihanınd.a Iki sınırın lmtlhanı birden veri
abi mümkün olanlannın - llr. Dört ders, altı yedi bin sayfalık bir yığın 
e üzerinde durulaca~ı üİnt- tutar. Fizyolojl, iBtelogi, haynU kimya ve teş-

Melek 
ipek 
Saray 

Haftanin 
programlari 

: Kontes Valevska 
: Kontes Valevska 

.ı~ 
r 

C Güzel f1kralar =ı 
Ölmiyecek mi idi ? 

g
nnı ilave ediyorlar. Biz de rih .. bu dört yüklü dersin imtihanını bir çır
ve bu temennilerin makul pıda vt>rmek çok müşkül oluyor. Çünkü bu 

mek Isteriz. Bu arzu Ue- Imtihan sırasında bir taraftan da hnstnn•!-
,.... ___ __;511 gençliğinin derdierine lerdeki klinik mesaisine devam etmek icab 

rcüman olmakta devanı ediyor. Bunu talebe aleyhine müşkül blr Iş 
İspanyol ka{~ olmaktan çıkarmak gayet baslttlr. Bir mc.h
gemileriniz ynhud bize mektubla ce- zuru da yoktur. Tıb talebesinin arzusu•\a 
istemi~lerdi . .F{erln şikayetleri b ıı.?.an tercüman oldu~umu kuvvetle sanarak s5y-

Rasputin 
- Sekiz gün denizde kalan bir insanı 

balıkçılar görüp çıkarmı§lar .. 

S ümer 
Taksim 
Alkazar 

• Asri evliler . - ZavaHı adam herhelcie ölmüştür ce· 
ğil mi? 

- . . .olanıyor. Biz bunları lüyorum. Bu derslerin Imtihanının 1kl•ılnl 
Türk denızcılerı -..ıtmen aynen kay- şubatta yani kış sömesterl sonunda, dl~er 1-

\.. 

Dü§kün kadın 
Şemsiyeli canavar. 

,) 

··serlyetln durdu- kl3ini de haziranda yapmalı. Bu suretle t•
---------u knnaatlnde- lrho daha Iyi hazırlanmak Imkanını bulm~ş 

olacaktır. 

" Sümer , sineması: 

As rı evliler ... 
Oynıyanlar: Viviane Romance, 
Betty Stockleld - Lucien Baroux 
Marie Anne ile Jakın düğünü yapılı-

Nişanlıının her şeyi mükemmC'l 

amma küçük bir kusuru var, benden üç 

yaş büyük ... 

c Yirminci asır sür'at <n Haluk: 
ğızlarda sakız oldu. Öyle 
arasında saniyede konu~uh.. dersten 
tograf alışverişi yapılıyor. ııur tutau 
yirmi, otomobiller iki yüz, tnazs:ı _bi.~ 
altı yüz kilometre gidiyorla1h· Bu olçu 

yor. Düğün çok kalabalıktır. Baron Si
gismond yeni ailenin hamisi tclakki edi
liyor. Jakın son metresi kil~scde bir re-

- Geçici bir kusurdur, zararı yok, üç 

sene sonra sen ondan üç yaş daha büyük 

\olurı;un! 

er ~enc 

iki ayda gidilen cAvrupa ·ıekten geı·l 
lu dört buçuk güne indi. 

ı t karmak üzere gclmıştır. Fakat za e çı .. k 
baronun verdiği para onun çene~ını ~-

krıpıda btmlan gorıın
ayakları vardır. di- * 

Misal 
Bir bayan söylüyordu: 

ile on beş yirmi saatte a~iılmağ'l de
de Marmarada on sekiz maksad tale
ler işletmyee başlad•)'orgun kafa lle 

.. cak !isan kurların-
hızlı zırhlılar on1ıç mesnbcsinde s:ıyı-

J k bu .. tün gu" zelliklcre aşık bır 
pamıştır. a .. .. .. 
adamdır. Amerikan tcrbiyesil:? huyumuş 1 

- Çok çirkin insanlar vardır ki kalb- gün 25-30 mil gıişa~ı {() tnlebe ve haf
pılıyor. Torp\tsan dersl olduğuna gore 
mil gider],...-;t1f&de meydnnda olur. Ba-leri çok temizdir. 

olan Mnrie Anne k ndisUli flörtlere kap-
d: · i ihrn.al eyle-tırıyor ve kocasının ken 15ın • . . 

- Hakkınız var bayan, mesela ~iz çok ... na devamı mecburi kılmama
daha buerslte t.alebeo;t tabtatlle llsanın 

diğine aldırmıyor. Bunlar ~srı evlı!.e:d;~ 
D" u" 1 . . i kın ci dcvrı sene\ ısın ut>un erının . . . fet 
baran onlara kendi cvlerınde bır zıya 

temiz kalblisiniz! 

. . . .. n J ak bir kadın arlm· 
\ erıyor. Fakat 0 gu d d ns sn- As ri evliler filminden bir sahne 
daşil~ sokağa çıkıyor. Karısı a a .. .. " . 
ı 'd' Baron yemekt~ yalnız Zirları duşundurmeldtedir. B\r akşam zevcesi vardır. İsmi (Mari Valcvska) dlr. 
onuna gı ıyor. t · b' B lar R Leh h d d · d k k 

1 
Rasputin, vatanperver ve a eşın ır a- un us - u u u cıvarın a ı a-

aBı~·or. . . tinin mUsamcresinde dam olan Kont İgorun genç karısını evi- mct ediyorlar. Napolyona karşı büyük 
ır hayır cemı:ye b' d' K t t b' k .. b' h 1 k d (l\ır ') . ..... . . k tıyor Jnk orada ır ne davet e ıyor. on a ır aç gun son- ır ayran ı uyan ıarı onun cıvar-

uıarıe Anne çıçc sa · 0 d d d "h k d ~ d · 
d .. .. k ndisinde ona karşı ra onu sarayına çağırıyor. nu ora a ze- a or uga ur ugunu uyunca gorme-

ansozu tanıyor ve e . . · k ~ 'd N ı .· Ş k t adını taşıyan dan-

1 
biriemek ıstıyor. Zehıre mu avemet et- se gı iyor. apo yon onu çok beğcniyor. 

~eyıl uyaruyor .. ,_.. ~ sırrını ö~retiyor. tiğini görünce Kont tabanca ile ateş edi- Aradan birkaç gün sonra (Napolyon) :ıe 
Soz kadına sevıuuenın . .. .. .. (1\ır ) b k b 1 B • iller ailesinin saadetı- yor ve papazı olduruyor. ·ıari ir a u merasiminde buluşu-

u dersler asrı cv tıeri yorlar. Herkes imparatorun aşkının far-
ni bozmak üzel'eclir. Baronun gayre . M 1 k " /. k 

·ı Marıe " e e , ıve pe , kına varıyor. Lehistanın istiklale kavu~-

Aboşa gidi.y?r. NihnKyct b;yr~~~r:da baş- ması için Napolyona yapılan ricalar cc-
nne sevışıyorlar. om~ . K ntes Valevska b k ı L hl' t ı b lıyor. Komik sahneler birbirini tnkıb e- 0 va sız a ıyor. e ı va anpcrver er u 

~ b c:la hususta (Mari) den İstifadeyi düşünü-
diuor. Bı'rbı'rı'nden nyrı yaşamag:ı av - G G b 

J Oynıyanlar: reta ar o, yorlar. Mnri bu tcşebbüste bulunurk~n 
lllış olan nsri ediler, nihayet baronun Charle• Boycr kocası Romaya müracaat ederek nikah-
Oelaleti ilc barışıyorlar... I806 senesindeyiz. Lehistan vatanper- larının feshini taleb ediyor. Napolyon 

"Saray , sineması: 

Rasputin 
O ynıyanlar: Harry Baur, P. R. 

Willm Marcelle Chantal 
Aslen bir Rus kbylüsü olan (Rasputin) 

Sefih fakat çok zeki bir papazdır. Rusya
nın ve bassaten saray muhitinin koyu 
Cehalet ve taassubundan istifade ey
lernesini biliyor. Günah çıkarmak işini 
deruhte ediyor. Bittabi en fazla müşte
risi kadınlardandır. hmı her tarafa yayı· 
lan Rasputin imparator'çcnin huzuruna 
kadar çıkmağa muv ffak oluyor ... O sı
ralarda hasta bulunan velınhdı iyi etme
si üıcrine imparntor içe Rasputine tevec
eüh beslemcğc bn lıyor. Onu adeta ilahi 
bir kudrete sahib buluyor. Bu vesile ile 
llasputin en yüksek tabnkanın göz bebeği 
'Oluyor. Pctrcsburgun bütün kibar kadın
ları bu papnzın peşin~ takılmışlardır. 
Bütün 2evk ve ihtiraslarını tatmin edi
Yorlar. Rasputin bunlardan istifade ct· 
lllckle beraber Rusyaya tamamile hakim 
olmrığı istiyor. Artan nüfuzu bütün na-

verleri vaktile Rusya, ,Avusturya ve kadına memleket ve politika için değil, 
Prusya tarafından taksime uğrıyan va- fakat kendisi için sevilmek istediğini 
tanlarının (Napolyon) say~sindc kurta- söylüyor. Mari de hissiyahnın aslını an
rılacağını ümid ediyorla;. Ihtiyar Kont !atıyor. Her ikisi mes'ud bir hayat sürü
(Valevski) bu ümid ile .. vakit geçirme~- yorlar. Bu suretle başııyan macera cazib 
tedir. İhtiyar kontun guzel ve genç bır ve meraklı birçok safhalar geçiriyor. 

Rudolf Valantino dirildi 
Amerika ve Avrupada 12 yıl evvel ölen artististin filmleri 
yeniden gösterilmeğe başlandı ve ayni rağbeti kazandı 

Beyü'k sinema san'atkarları 
1 
içinb~e 

alf Valantino .kadar emsa sız ır 
Rud ı'l olan lbir san'atkara tesa-
"hrete na şo . t' 

düf edilememış ır. .. 
d tam on iki sene evvel ol -

~~ a;akat hatll'ası kadınlarm kal-
miiŞtu... e taze yaşamaktadır. Sak -
bind'e ter v 

ğ hi de Jüzum yok.. 
lama a . ç "hret tahtına kadınlar 
vaıantınoyu ŞlJ 

... ı rdır Onu "llgınca seven, 
oturtmu~a · · · :J 

·ı nlar<:a kadın ... 
mı yo ,. . f'lımi kadınnar tarafın'dan de

Her ..,ır ı 

falanca seyırediliyordu ... Her bir filmi 
dehşetli hasıHit temi'n ediyordu . .. 

Öldü haberi kadınhk aleminde bir 
bomba ticsiri yaptıı. ... Cenaze;ine bin -
I-erce kadınlar iştirak etmiŞti... Hepsi 
hıçkıraırak ağhyorlardı... Böyle ncıklı 
bir cenaze alay.ı görülmemiştir. 

On iki sen-e evvel öldüğü halde hfıla 
muayyen tarihlerde ruhunun istirahatı 
için kilisıele.rde dualar yapılmaktadır. 

Bu aybı'lerden en mühimrni Pariste 
(Deı-amı 10 ncu sayfada) 

l'l'_l;\'Yt~fnl ıblllr ve anlar. 
3 - Askerlik derslerinden muvaffak olup 

1 kampiarn da Iştirak eden bir tnlebe üc;sliml
z:ından dahi kalsa gene askerlik derslerine 
devnma mecbur tutuluyor. Halbuki llı;an 
derslerinde bu şekilde hareket edilmiyor ve 
talebe dl~er derslerden kaldıltı halde llsıın 
dcrsinden geçişi gene ayni kura devama 
mecbur kılmıyor. Askerlik dersl de bu şe
kilde halledilse herhalde faydalı olur. 
İhtlyaçlanmıza gelince: 
ı - Üniversiteliler diye bir birlik veya teş-

kilatımız olmalı. .. 
2 - Gar'b memleketlerinde olduğu glbl U

nlversltelllerln ruhuna kadar lşllyen btr spor 
teşkUntı ya.pmalı. 

3 - Üniversitelllere ucuz \'C temiz yemek 
ycdlreoek bir lokanta bulunmalı. 

4 - Üniversite gençliğini kahvelerden 
kurtararak açık havalardan ıstırade ettlr
mek çarelerini aramalı. 

5 - Her sene Iç ve dış tedkik seyo.hatle.1 
yapmalı. 

İştı- ü.., •• ,.,rslte gençliğinin derdi. !.steiYl ve 
ihtiyacı ık söyledl~m ve işaret ettiğim 
noktalar herhıılde başta gelirler. 

e Tıb Fakülte•inden Sallet: 
- Konuştuğunuz arkadaşlar hemen he

men bütün derdlerlmlz1 sayıp dökmü§ler, 
ben de onların temas etml§ oldu~u noktal~rı 
işaret edeceğim ve mahud llsan meselesin
den bn~ıyacn~ım. 

Biz Tıb talebesi sabahleyin seklzde derse 
başlarız. On Ikiye kadar. Öğleyin yemek yer. 
saat 13 de hastanelere gideriz. Avdetlm1:'. 
18,30 u bulur ve bu saatte de llsan kurinn 
b:ışlar. SOrarım size bu yorgun ve her türlü 
mesaiye o-paso!» demiş blr dlmatHıı dersten 
Istifade edilir ml? Biz adeta derslerde uyuk
larız. Bunu da mazur görmek laznndır. Çı.in
kü on saatlik bir çalışma kafayı bltklıı bir 
hale getirmektedir. Bir üniversite talebe<.ıl ıı
snnın chemmlyetlnl müdrlktlr. Fakat bu 
derslerin ne zamanlar okutulac:ığının düşü
nülmeslnl temennl de en birinci hakkıdır, 

sanırım. 

e Tıb Fakülte•inden Ahmed lh-
san: 

- Anketinizi alAta ile takib ediyorum. Ko
nuştuğunuz nrkada.şlar umumi veya kendi 
fakültelcrlne ald temennllerlnl söylüyorlltl'. 
Bu suretle ldnrenln gözünden koçmı:7 bazı 
meseleler tekrar gözönüne ~azc{Hliyor de
mektir. Bundan dolayı evvelA <Son Posta) ya 

e T ı b F akülte•ind en Or han: 
- Blzlm fakülteele klinik sınıflarının ı 1-

tabları yoktur. Not tutmak suretne çalışıyo
ruz. Halbuki profesörler birer kita b ya .. mr. k 
mecburiyetindedirler. Sonra yabancı proft•
sörlerln üç sene sonunda türkçe dersl \'t:r
melerl mukavelelerinde yazılıdır. Henüz hlc 
biri türkçe ders vermiyor. Artık kendi dili
mizi dinlemek zamanı gelmiştir znnned ı~ o
rum. 

e Edebiyat Fakültesinelen HaliJ: 
- Üniversitenin naşiri erkArı bir mecmn:ı 

lazım ı Bırakınız I Isan, askerlik falan fil{ın 
gibi klasik derdlerl. Üniversite gençm~ını 
Ifade eden, dü~Jünüşl~rlnl. görüşlerini anla
tan bir gazeteden mahrumuz. HJç merak et
miyor musunuz acaba, biz muhtelif meseıe
ler hakkında ne düşfinüyoruz, ne flkirde ·t .. ? 
Ynnn memleket! ellerine teslim nincak ge•ıç 
nesil hakkında efklirı umumlyeye bir fikir 
verecek. gençll~l ona daha Iyi tanılacak bir 
neşlr vasılasına Ihtiyacımız var. 

Dir de her fakülte kendi branşı Içinde u
mumi ve münakaşalı kQnferanslar tcrtlb et
melidir. Biz Uml münakaşa kabUiyetlndcn 
mahrum olarnk yetiş1yoruz. Bu konferans· 
larda profesörlerle talebeler nokta! naznr te· 
atısinde bulunmalı .. bu suretle gençll~e hem 
söz söylemek, hem 1lmi meseleler etraru.da 
münakaşa etmek kablllyetl kazandınlmnlı
dır. 

e Fen Fakültesinden Ziya: 
- Memleketl t.anımo.~a ihtiyacımız vaı 

b:ıyım! Bunu kendl paramıila yapamayız. 

Üniversiteli demek memlekeıı en iyi tamyan 
Insan demektir. Yeni lnkıHib yapmı§, esklyt 
yeniye henüz tahvll etmiş blr memlekettc, 
gencin lşl muhtelif haleti ruhiyelerı ve ya
ş:ıyışları etüd etmektlr. Kltab, ders so nı a 
gelir, fırsat bnldukça üniversite talebesine 
yurd dolaştırılmalı, tanıtt.ırılmalıdır. Huku~ 

talebesi lçlndt' d:ılıa ndllyeve gitmemiş oltın
lar var. MeselA Hukuk talebesine muhtelif 
ceza müesseseleri gezdlrllemez ml?.. Hnttfı. 

İmralıya, Edlrneye, ZOnguldn~a götürP.rek 
asrl hapishaneleri ve mahkOmlnrın havatım 
göstermellylz. Bunun gibi her fakülte k<>ıırtl 

branşında seyahatler tert1b etmell. Fnrl!~a. 

Tı'b Fakültesi talebesi Anadoluya grup grup 
da~ ı lsa birçok doktorsuz köyler ve kazalar
da kısa tcvakkuf esnasında büyük ısıer co
rür, faydalı tedklklerde bulunurl!lr. Herh:ıl
de gençliğe memleketi tanıtma~n ehemml
yet vermeliy!z. 

* Yiiksek tahsil geneli~! nrnSJndakl dol"ş-
malarımıza devam etmek kararındayız. .............................................................. 

Bir İngii=z mektt.b gemisi 
· limanımıza ge]e~ek 

İngiliz donanmasına mensub Vın lıç
tiba mektcb gemisi ayın 26 sında lıma
nımızı ziyaret edecektir. Vınd 'çt ba 
gemisi Çanakkaleden geçtiği e:;n~.da 
SeddHbahre ve Kilyaya uğrıyacak, In
gilız askeri mezarlığını ziyaret e
deceklerdir. İngiliz mekteb gemı:si 
Iimanımı.zda mutad merasimle karşıla
nacaktır. Hey.beli açıktarında demirli
yecek olan İngıliz gemisi ayın 31 inde 
limnnımızdan ayrılacakbr. 
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Cengizin marifeti.~~. 
Şapkacının 

pasaport ' 

Çin kebab1 
Küçük Cengiz bu sene yedi yaşına ba

sınca annesi çok sevindi. Hem oğlu bü
yüdüğü için,. hem de onu mektebe gön
derebileceği için memnundu. 

Küçük Cengiz zeki amma çok zekı bir 
çocuktu. Zeki olduğu kadar da afacan, 
muzib bir şeydi. Annesi artık onun mu
zibliklerinden bıkmşıtı. Hele kedilerı 

Pamuk Cengizin elinden neler çckmez
di. Bir gün gene Cengiz Pamuğa sataşır
ken annesi çağırdı. Oraya buraya talup 
yırttığı üstünü değiştirdi. Sonra elinden 
tutarak: 

- Mektebe gidiyoruz, dedi. 

' ~dir? 
ml, boy
Jım. İn -

7- misafire 

y.izüme 
. Cengiz gözlerini kocaman açtı: 

- Mektebe mi gidiyoruz? Ben 
mektebe mi gideceğim. 

artık ri de ağrırdı. Cengiz şeyt<lr l yürü .. Sa~ 

Bayan Fatmanın kapısını J .. 
- Tabii ya. Bak koskocaman adam ol

dun. 
Cengizin evvcla yüreği hızlı hızlı attı. 

Sonra birçok arkadaşları alacağın, koca
man bir bahçede oynıyabileceklPrini dü-

' §Ününce içi biraz rahat etti. Tam rnektc
bin kapısından girerken içinde bir sevin~ 
duydu. Ne güzel bir mektebdi. Cengiz 
Jimdiye kadar bir mcktebin bu kadar 
güzel bir yer olabileceğini dÜ§Ünmemiş
ti. ~çeri girdiler. Bekleme odasında 
kendisi gibi kız, erkek bir sürü çocuk an
neleri, babaları ile bekleşip duruyorlardı . 
Sıra Cengiz ile annesine gelince içeri gir
diler. Müdür muavini Cengiz~ adını, ya
ımı sornu. Aldı~ı cevablardan o da Cen
Jizin çok zeki bir çocuk olduğunu anla
mıştı. 

Kayıd muamelem bitince çıktılar. An
nesi Cengize defter, kalem, lAstik, kitab, 
daha bir sürü mektebe aid güzel şeylr:r 
aldı. Bir mağazadan da önlük için ku
maş aldılar. 

Eve döndükleri zaman, Cengiz ne Pa
muğa sataştı, ne de trampet çalıp kafa 
§işirdi. Hep defterleri, kalemleri, kitalı

ları ile meşgul oldu. On!arı yeni aldıkları 
güzel çantaya yerleştirdi. Annesi de o
turup ona siyah mekteb göğüslü~ü ile 
beyaz yakasım dikti. Akşam babası ge
lince Cengiz o günü olanları anlattı. Se
vinç içinde babasına aldıkları şeyleri 

gösterdi. Annesi de Cengizin aklına hiç 
yaramazlık yapmak gelmediğinı görerelt 
pek seviniyor, artık ushmdığını anlı

yordu. 

tı. O da ağrıyan dizleri ilt 

venden inecek iyi bir ı-k istediği an-• .. 
Cengiz çalmak için zil .J"O~~u~ ko • 

b. d t Id ç·· enırsm. ır en sura ı ası ı. u . k"b .. 
. eyıın, ı ntim 

yetişemiyeceği kadar yü~. 

arkasında bir ses duydt•lira bozamaın .• 
- Kapıyı mı çalmrfayım. 

rum? .afamı kızdırma! 

Cengiz döndü bakt yürüdünı. Yo • 
sına benziyen bir ad ~?ği~e binsem diye 

b.. .. k b b d m ı ım yerde şo • uyu a ay ı. _ 

Cengiz: _ıu. Yakalanırsam, ce-
- Büyük b;ıJ:ayı bozdurmak pahası

bir şey yok ... :tnvaya atladırn. Fakat yn
Cevab görmedi. Kondüktör: 

- Eve:na utana: 
İyi yü !i liralığım var! 

zin istE'Kondüktör sordu: 
diler. ~ye gideccksiniz? 
nın a) .köye! 

- A uçuk, siz yirmi para verirsenız 
Sonra k· · ın m. 
ya başl=ığı bozacak adamı bulmuştum 
anlamıyı yirmi para istiyordu. Aksi 
Fatmaya '-mi para yoktu. 
sonra kendisı İsmet Hultisi 

Renkl~rin başında siyah geliyor. Yazla 
hiçbir münasebeti olmıyan bir renk . .• 
Fakl!t sfyahın yalnız başın:ı kullanıldığı
nı görmiyeceğiz. Sarı, yeşil, mavi gibi 
muhakkak bir açık renkle karıştırılıyor, 

yahu d süsleniyor. 
Siyahtan başka en fazla moda olan 

renkler göz alan yeşil, menekşe moru, 
mavi, deniz mavisi, kırmızımsı grı ve a
kajodur. 

Biçimlerden, drape ço!< rağbette. Gö
ğüstcki drapclcr klipsle tutturuluyor. 
Kumaşların drapeye elverisli olanları 

yani yumuşak ve düşükler diğerlerine 
tercih ediliyor. Jcrscy, saten, krep, ipek 
kadife ve ince yünlüler bunlar arasın
dadır. 

Hele kadife bu senen in sonbahar ve kış 
ınodasında büyük bir ehemmiyet kazan
mış bulunuyor. Yalnız elbiselik kuma~ 

Biraz ilerdekı gibi değil, ayni zamanda muhtelif süs gi· 
narak olacağı sey: 7 ' ~ bi de kullanılıyor. Bilhassl kordcia şeklin 
Kendisine yardım e.., ., 1 de... Kadifeden yepyeni biçim fiyongo-
tebinin müdürü imiş. lar, sentürler, yakalar var. Roba kenar-

Ertesi sabah tabii mü( ı k 1 ı · k '1is"dir ? arına, o yer erıne adife kordelfılar 
bahçede aynıyan afacanı g •• • ·• çekiliyor. Bu kordelliların ara dantel gibi 
ca Cengizin başına geleni tahmin Att~ dP k~llanıldığı çok, ... o" ll 
siniz. * * * ~" .... , ·- .. ~ .. , 1 ra 

Miiddeium.ıtXT 
vergi borcunu 
rma aid Ib ir pa: 
çan bir A 
yapmaktadır. 

H8ıdise, 
Beyoğhıınd 

şapka 
Mül1erin, ı. _ _ """ 
kazanç ve ..._......,.~K...--...----

har.iıce gi 
l 

.3 ~ - Amıe yemek 
unuu~rr 
'baŞka t mda güzel bir Çin 

J tır.İdd" abı tarifi Vl!T. Am-
1 :!Smilli -" davet ettiğimiz 
:tar p nan ben bu kebabı 

ıtana p~wm. 
(Pasaport teL 
de bir diğer ş&... 
ll'liUŞ'tUT. Bir mil 
taya çıkrruş, Yuhı 
funarak dün Adi~ ~.-.4""\ 
w Su1Ltanahmed b' 
kimi Reşid tarafm<. 
mıştrr. 

Sorguyu mü.teakıb 
şimdilik ikametgaha ' 
Bu hususta !talhkikat
ve fi rari Müllerin yaY. 
yeye ceLbi hususunda 
muameleye te-ressül oh .• ıt· 

B!r dttkkAndan bir tl: 
para çalan bir hırsız 

Dün bir hırsrzlık suÇ'lUSl;t 
4 üncü ceza mahkemesinde 
mac;i yapılmıştır. 

Suıç1u Mustafa, Zindankap 
zar günü bir zahireci dük}{! 

Polis te: 

maralı bususf 
geçerken 
Razlyeyt> 
mıştır. 
yak 

Yıldız - Annem 1'azı 

oldu. Çin kebabı için 

lazım gelen §eylı!1'i bi

rer birer pa.zard~n alıp 
eve getireyim. 

Yıldız - Yarım 

.... . 

kilo 
doğranmı~ ıoğa;ı, bir 
mikdar tuı ve bir kilo 

feker, art~ıo unutmam-. 
Şimdi haydi iş başma .. 

Yıldız Her §eyi al~ 

dım, §imdi ocağı yal.:ı> 

kebabı haıırlama::. ktıl· 

dı. Bu kebaba herkes 
bayılacak.tır. 

Yıldız - K~bab kız.ır 

dı. Y an.m kilo doğran

mıı soğan h c:rı;r, omı 

koydum, §imdi de l;ir 

kilo şekeri koymanın 
sırasıdır. ' ·-

Cengiz o akşam erkenden yattı. Sabah 
ta erken<len kalktı. Yatağının yanında, 

kanapede yeni göğüslüğa ile yakası ütU
lenmiş hazır duruyordu. Hemen fırladı, 

elini yüzünü yıkadı, bunlan giydi. Ay
naya bakınca kıyafeti o kadar h'>şuna 

gitti ki koşup annesinin boynuna sarıldı. 

Alt·; .. ~;·i~·k··~~~·~~~~··;;i;·f~~~ ve yUz kitiye 
- Altı aylık bir çocuk telef0nla konu

sur mu? 
muhteUf hediyeler 

Yıldız - Amcam da, ':ınbam da, an· 
nem de kim biZi" ne kada,· aevine
ceklerdir. 

Yıldız - Buyurunuz, bun>ı. ben pi
ıirdim. Bayıla ba111tla yiyeceksiniz
dir, 

Cengiz uslu uslu mektebe gidip geli
yordu. Günler geçti. Bir gün Cengiz na
sılsa bir dersten sıfır aldı. Canı sıkılarak 

eve gelirken, içinin sıkıntısını gidermek 
için bir muziblik yapma~ı düşündü. Ken
di sokaklarına sapacağı yerde öneekı so
kağa saptı. Burada kocaman bir ev var
dı. Bu ev Bayan Fatmanındı. Bayan Fat
ma ile Cengiz hiç amma hiç geçinemez
lerdi. Cengiz bir kere kaza ile Bayan Fat-

manın nasırına, o da can acısil~ elindeki 
şemsiyeyi hafifçe ıCengize indirmişti. 

Cengiz bunun acısını çıkarnıağı düşünü
yordu. Birden aklına geldi. Bayan Fat
ma çok hasis olduğu için koca evde bir 
başına oturur, para vermemek için adam 
"tu'tmazdı. Üstelik Bayan Fatmanın dizle-

Bu meraklı sul- j 1 
lin cevabın: vere- ~~ 
Jim. Hakikaten al
tı aylı~ken tele
fonla konuşan bir 

çocuk vardır. Bu, 

bir fener bekçisı

nin çocuğudur. An 

nesi kend. işi1e, ~~~ıp 
babası da kendi i
şile meşgul oldukları zaman çocu~u fe
nerin haricin e hava aldırmay:ı çıkarırlar. 
Fakat o yalnızken ağiarsa dnymaları için 
çocuğun ağzına yakın bir yere bir telefon 
ahizesi koyarlar. Çocuk ağiayınca sesi 
telefondan babasının ve annesinin bu
lundukları yere akseder ve onlardan biri 
koşar, ağlıyan çocuğa bakar. 

Bu müsabakaya aid 18 resmin on seki:. 

zincisi, 4 birinciteşrin pazartesı günkı.i 

gazetemizde çıktı ve ayni gi.in nıüsaba

kanın halli hakkında tafsilat verdik. 

Resimleri toplıyan okuyucularımıı 

müsabakaya iştirak etmiş olmak için re

simleri müsabakanın hal şcklile birlikte 

bu ayın yirmi ikisinden evvel idarchanc
mize göndermi§ bulunmalıdırar. 

Resimlerden eksiği oianlac o günkü 

gazeteleri ayni iiatla matbaamızdan eıl

dırmak suretile tamamlıyabilirler. 

Kazananlar: 

29 Teşrinievvel -ctun.huriyet Bayra

mı ıünü ilin edilecektir • 

Amca - Bu. ne berbad yeme >c •• 
Baba - Bu ne berbad yemek .. 
A nne - Bu ne berbat! yemek .. 
Yıldız - Eyvah, ne oldu .. 

Anne - Yıldız dikkat etmedin mi, 
bir kilo şeker Çin kebabınll dc{iı4 

'linde yazılı olan Japon baklavasmrl 
tonulacaktı. 

................................................................................ ·····························································································································································-············································································ .. 
1 Civciv kara kediyi kapana k1st1rd1 1· 

Civciv - Düşmanım karıı Civciv - Eyvah, uyandı, ~imdi ben ne yapacağım?. 
kedi uyuyol", Tahat rahat ge-
.rt bilirim. 

Civciv - İşte bundan iyi çare oİ
maz, vay kara kedinir~ başına gelt
~klr 

Ka1'a kedi - Eyvah, aman, mahvoldu. m. 
Clvciv - Kah kah kah kah. 
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Garib ve inan1lm1y 
Bıı~dad lokanta -
larında her ye • 

rnekten evvel kom· ~~~~~ 
posto yemek 
bir ntec:buriyct 

halindedir 

DOnyanan en 
dolambaçh 

yolu 

ARTHUR 
O'TOOLE 

DOnyanın en ivicaclı demiryolu Darijilin - Hima
laya hattıdır ve takriben 85 kilometre 

uzunlu~und!ldır 

(153tı-1618) 

İngilis ordııaunda yüzbaşı, Halanda ordulunda binba~ı; 
FraDiıZ, Avuaturya ordularında yarbay, Venedilc, Papalı ' 
ordularında ganeral ve Hindiatanda bir raca idi. 3 

Bay Ali hergün 

radyo satan mağaza

lardan birine gidiyor. 

Saatlerce kalıp rad. 

Yolara bakıyor. Bu 

aylarca sürdü. Me .. 
rak edip sordular: 

-Radyo mu 
caksın? 

- Yok canım, de
di, radyo filAn alacak 
(!eğilim, radyo alan 

düello yapmıt ve hepaindc de muy,ffak olmuttur 

- Bu minimini ayak~w7nla,· da kimin? 
- Kimin olacak, benim!. 
- Senin ayağın bunlara sığıyor MU da? .. 

~ r ~ -·· 

~ş dostu öÇenlyo

rum, canım radyo 

dinlemek iltediği 7a. 

man evlerine gidece

ğim! 

- Sığm.ıyo~ ~mma, otelde 1-.:alanLar 1\:npıda btmları görün-
ce .. benım ıçın: cNe gtizel, ne kilçii.k ayakları ı.·ardır. di
ye düşünüyorlar. 

- Tren hemen hareketı etmıyecekse, 
büfeye kadar gidip bir bardak su ice· 
yi m. ······················ :·c··H;;ş··;öiler =ı 

, Küçük ~üş 
Doğdu~nuz tarihi !hatırlamıyor 

musunuz? 
- Nasıl hatırlıyabilirim, o :zaman ço!i 

küçük tüm! 

* Var 
- Nişanhnız çirkin de~il amma, çok 

soğuk. 

- Öyle amma, nişanlıının koskocaman 
bir kalariferli apartJ.DWJı var. 

* Birkaç veeize 
Aşk fedakhlık ister, bilhassa izzetıne· 

listen. 

* Yakalanmıyan hırsız yakalanmadığı 
müddetçe namusludur. 

* Malınızın kıymetini bilmeniz için o 
malın bir gün elinizden gidebileceğini 
düşünün! 

* .. 
Hasis mahnın sahibi değil, mal hasısın 

sahibidir. 

* 

1 f 1 

' 

- Bayan, misafirlerine §arkı söyler
ken kapıyı kaparız. 
- Içeri. k-imse girmesin diye mi? 
- Hayır, kimse dışarı çıkmr.sm, diye! 

- Dün aldığ&m yazı makine~·ini geri 
getirdim. 
- Bir bozukluğu. mu 1ı<ır? 
- Evet, yazılarda fazıı imlıi ya' ı lt§ı 

oluyor. 

.,. 

Fareler kolı:u almak 
ta ıc:celeri daha 

h .. llllttırlar 

C Güzel fıkralar :J 
Olmiyecek mi idi ? 

- Sekiz gün denizde kalan bir insanı 
balıkçılar görüp çıkarmışlar .. 

- Zavallı adam herbelde ölmüştür ce
ğU mi? 

Nişanlırom her şeyi :mükemmrl 

amma küçük bir kusuru var, benden üç 

j'a~ büyük ... 
- Geçici bir kusurdur, zararı yok, üç 

sene sonra sen ondan üç yaş daha büyük 

1 olurı;un! 

* 
Misal 

Bir bayan söylüyordu: 
- Çok çirkin insanlar vardır ki kalb. 

leri çok temizdir, 
- Hakkınız var bayan, mesela ı:iz çok 

temiz kalblisiniz! 

* 
Öbür elinle 

Telefon görmemiş sordu: 

- Telefon nasıl konuşuluı-. 

Telefon gördüğünü söyliyen, anlattı: 

- Bir elinle telefonun dinleyicisini a-

lır; dinlersin, öbür elinlc de söylersin! 

, Apartımanın banyo tesisatını yapa
cak usta, diğer aksamı yapacaklardan 
daha sür'atli çalışmıştı. 

~c 
-~~ . '4~ 

JJ 

Taksit 

son taksitini vermiyc 

gitmi§ti: ma~azanın 

sahibi sordu: 

- Çocuğunuz na-

sıldu efendim 1 

- Te~ekkür e de~ 

Bir dostu kaybetmemek istiyorsan ona _ Yararnazın biri gene bC1§ım11 top aıh. 

rim iyidir, 1lmdi as

lw'lijini yapıyor! 
borç para ver, ondan borç para isteme. 

Sayfa 9 

Cak şeyler ı 
Bir zarf 
ulcidilı:çe 

bafifletir D 
Güılcriniır:a 

aldanmayı • 
aıı, glirdü

tüniiı tam bir 
daıredir 

1 Afrika Kou• 
goaunun 

pren,i, her 
birili :13 

.. ntim geni~
. litinde tele -

1 
fon telierin • 
den yapılma 

c;oraplar 
ri yer 

Tarihi tedkikler: 

Eski kürek ve yelken 
gemilerinde sür' at ••• 

* * İspanyol kaptanlarından bazıları o zamanki Türk gemi reislerine: .s· · 
gemileriniz yürü k değildir• demişler ve bunu bir kusur gibi yılılerine vur~~~ 
istemi~lerdi. Fakat harb kabiliyetleri kadar söz söylemekte de hünerler' ı 
T- k d . ·ı . ı o an ur· enızcı erı şu cevabı verdiler: cBizim gemilerimiz kaçanı kovalamaz, 

kovalıyandnn da kaçmaz gemilerdir.:t 

Yazan: Kaclircan Kallı 

~ c Yirminci asır sür'~t asrıdır:t sözü a- manı .yelken devrh olarak kabul oders 
gızlarda sakız oldu. Öyle ya, iki dünya ler. Son asra buhar veya mazot devri de
arasında saniyede konuşuluyor, hatta fo- ınek lazım gelir. 
tograf alışverişi yapılıyor. Trenler yüz 
yirmi, otomobiller iki yüz, tayyareler beş 
altı yüz kilometre gidiyorlar. Vaktile bir 
iki ayda gidilen cAvrupa • Amerika• yo
lu dört buçuk güne indi. Hatta tayyare 
ile on beş yirmi saatte aşanlar oldu. Biz 
de Marmarada on sekiz mil giden gemi
ler işletmyee başladık. Otuz sene evvel 
hızlı zırhlılar on altı mil giderlerken bu
gün 25-30 mil giden koca kruvazörler ya
pılıyor. Torpito muhribleri ancak 20-25 
mil giderlerdi. Şimdi bu çeşid tekneler 
daha büyümüş olmalarına ra~men kırk 

milden fazla gidiyorlar. Bu hızlar bile 
kafi gelmiyor. Daima daha hızlı gidilme-

si isteniyor. Hız arttıkç:ı kazalar artar 
ve neticeleri o nisbette fena olur. Bunun 
misallerini sık sık görüyoruz. Fakat fay-

dası da pek çoktur. Ölüm halindeki has
talara ilaç yetiştirmek, felAketteki bir 
memlekete yardım etmek daha kolayla
şır. Geçenlerde bir gazete başmuharriri 
cNobcl sulh rnükatatmı 1elefon ve tay-

yareye vermelidir:t diyordu. Cidden pek 
doğru bir fikir. Çünkü şu telefon ve tay
yare denilen ve sür'atin birer sembolfi 
olan iki şey olmasaydı birinciteşrinin ilk 
günlerinde gözlerimizi müdhi~ bir cihan 

harbi içinde açmak ihtimali pek kuvvet
li idi . .Sür'ati temin eden vasıtalar harbin 
önüne geçmek imk~nını verdi. 

Bugünkü gemilerin hızları hakkında 

herkesin aşağı yukarı bilgisi vardır. Gün
lük hayatımıza en yakın olan yakın sahil 
gemileri, yolcu vapurları, hele şilepler 

pek o kadar hızlı gibnezler. Onların ~s
kilerden asıl farkları, hızlarının muayyen 
ve garanti olmasıdır. Eski gemılerin hız· 
ları hakkında yaptığımız şu küçük tedkik 
neticesinde1 verdiAimiz hüküm haklı gö
rülecektir. 

* 
Eski gemilerde iki türiii hareket vası-

tası vardı: Kürek ve yelken. Fakat bu 
iki vasıtanın ikisi de ayni derecede ehem
miyetli olarak kullanılmaya başlanma-

mıştır. İlk zamanlarda yalnız kürek var
dı. Yelkenin ilk olarak kullanıldığı zama
nı bundan 4000 sene evveline kadar gö
türebiliyorlar. Fakat uzun zaman gemi
cilikte başrolü oynamaktan mahrum kal. 
mış ve yardımcı vasıta mahiyetinden 
kurtulamamıştır. Yelkenin asıl hareket 
vasıtası olarak kullanılması ve kürekten 
üstün olması on altıncı asrın ~onlarına 

doğrudur. Deniz tarihçileri (Lepant - f
nebahtı) harbinin yapıldığı 1571 senesi
ne kadar olan zamanı .. kürek devrh, on
dan sonra 1830 senelerine kadar olan za-

Tekne itibarile bugünkü gemilerir. ilk 
örnekleri olan galerler ilk defa eski Yu· 
nan ve Roma tarihinde görülür. B~nıa. 
rm 30-50 tane kürekleri olur ve buııların 
her birinibeşer kişi çekerdi. İki direk ve 
iki yelken ta~ırlardı. Eger rüzga'.' yoksa 
ve yalnız kürekle hareket ederlerse bu 
çeşid gemiler birinci saatte 4-5 mU hızla 
giderlerdi. Fakat kürekçiler yorulu.·. yor
gunluk arttıkça da hız azalırdı. İkinl i sa· 
at 3, üçüncü saat 2 ve ondan sonra ancak 
bir buçuk mil giderler; yol uzadığı tak. 
dirde, bitkin bir halde kürek topaçları· 
nın üstlerine kapanan kürekcileri hare
kete getirmek imkanı bulunamazdı. Ge
mi de oldu~u yerde kalır, yahud rüzgar
la akıntıya tabi olurdu. 

Eğer galerler için güzel ve uygun bil 
rüzgar esiyorsa 3-4 mil gidebilirler, aynı 
zamanda kürekçiler çalıştıkları takdirde 
bu hız 7 mile kadar yükselirdi. 

Türk gemilerinin çeşidleri vardı. Bun· 
ların ayrılınası için şimdiki gibi ton mik· 
yası kullanılınıyordu. cOturak sayıst:D e
sastı. Oturak, kürekçilerin oturmaların:ı.. 

mahsus yerlere denilirdi. Oturak sayısı 
ayni zamanda kürek sayısını da anlatır_. 
dı. Bun1ann yarısı geminin sa~ında yani• 
sancak tarafında, yarısı da solda yani is
kele tarafında bulunurdu. İki taraftaki. 
kürek sayısının müsavi olması şart de~ 
Aildi, bazan bir tarafta bir kürek fazlı\ 

bulunurdu. 
Türkler 10-17 oturaklı gemilere ckır

langıçt derlerdi. Adından da anlaşılacağı 
üzere donanmanın en hızlı gemileriydı.: 
İki veya üçer ki~i tarafından çekilen kü
rekleri ve tekneye göre büyük sayılabi
lecek olan iki yelkenle saatte 15-18 mıl 
hızla gittikleri olurdu, bu gemilerin do· 
nanmadaki en mühim ve hemen hcml'n 
başlıca rolleri muhabere ve karakol işle .. 
rinden ibaretti. Kırlangıçlann biraz bü
yük olanları firkate diye anılırdı. 

18-19 oturaklı gemilere perkende deni
lirdi. Avrupalılardaki karşılığı brigan
tindir. Fakat bu dereceye kadar olan ge• 
miler açık denizlere dayanamrıdıklan 
için umumiyet!e sahile ve limanlara ya. 
kın yerlerde kullanılırlardı. Deniz harb
lerine girdikleri gibi hızları da digt·rle• 
rinden üstün olan ve acele haberieric e-. 
mirlerin gönderilmesinde kullanılan ge .. 
miler 20-24 oturaklı kalitelerdir. Diğer 

harblerde olduğu gibi Prcveze harbinde 
de zafer haberini böyle bir gemi ile volll 
çıkan Barbaros oğlu Hasan Bey padişa~ 
ha götürmi.ıştür. 

( Devamı 15 inci 1ayfada ) 
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Istanbul gazetecileri dün yüksek kültür müessesemizi 
gezdiler, albncı tedris yılının başında üniversitenin 

meJ~ana 2etirdiği eserleri t~dkik ettiler 

Tercüme eden: Jlebrure Stıml 

S:yasi mecburiyetler karşısında 
Acı acı: 

- Aldanmışım! Sizi fedakarlık ve 
feragat gösterebilecek bir yaradılışta 
sanmıştım. Halbuki siz her şey ken -
dinize kalsın, istiyorsunuz. Oğlunuz 

da. İmparator da! Ve kim bilir belki de 
beni bu ihale düşürmekle rnuradınıza 
ermiş oluyorsunuz, için için sevini -
yorsunuz bile ... 

Maz1i yerinden fırladı ve teessü fle, 
titrij erek: 

- Bana, hiç de rnüstahak olmadı -
ğırn bir hakaretie bulunuyorsunuz. Bu 
gibi çirkin hesabiardan ne derecede 
uzak olduğumu size derhal isbata ha
zırım. Kalkınız, frnparatora beraber 
gidelim. Onun ayaklarına kapanayım 

ve her zaman dediğim gibi, kocamı. a
ilemi. vatanımı bırakıp Fransaya gel
rnek yüzünden uğradığını iç ezasına, 
bir de size felaket ve uğursuzluk aza -
bını katmak is temediğimi, yeniden, si
zin gözünüzün önünde de söyliyeyim. 
Ricamı kabul ederse. -ki eder, çUnkü 
o merhametlidir- bana da öyle bir se
vinç ve huzur bahşetmiş olur ki... Onu 
ömrümün son dakikasına kadar sever 
ve tebcil ederim ... 

Jozefin de kalktı: 

- Peki gelin! dedi. 

fin! Yanında bir de Mari ile? Ne olu -
yordu? 

Bu dinlenme fırsatından pek mem -
nun kalan katibine: 

- Birazdan çağırtırım sizi Meneval, 
dedi ve öfkeden ağzı tekallüs etmiş bir 
halde: 

- Ne var? Ne oluyorsJnuz? Kapımı 
zorlayıp nasıl içeri giriyorsunuz? De -
lirdiniz mi? İkinize de söylüyorum. Jo
zefin, sana. Madam, size de. 

Aklına koyduğu gibi, diz üstü, yere 
çöken Mari: 

- Haşmetmeab, yalvarırım size, İnı
paratariçenin önünde beni temize çı -
karınız. Çocuğumu venneyişimin, sizi 
kendisinden ayırtmak maksadile ku -
rulmuş bir tuzak olduğunu söylüyor. 
Beni düşman biliyor. Söyleyin şevket
lfun, bunun doğru olmadığını söyle -
yin. Paristen kaçmamı, memleketimin 
bir köşesine çekilip kapanınarnı iste -
miyorsanız, İmparatoriçenin inrlinde 
şerefimin büsbütün ayaklar altına a -
lınmasını istemiyorsanız siz şahid!m 
olunuz ... Size, aynlın. Onu bırakın de
dim mi hiç? Söyleyiniz ... 

Bütün ruhunu gösteren bir rica YC 

Heyecandan kızaran yüzile, berrak 
mavi gözlerile, içinin imanını döken, 
vecde gelmiş bir azizeye benziyordu. 
Bütün varlığında öyle lbir safiyet, fe -
ragate hazır öyle ilahi bir rnAna vardı 
ki, Jozefin şaşırdı; utandı ... Ve Napol
yon da öfkesinin yatıştığını hissetti. 

Onu kollarından tutup kaldırarak, 
bir koltuğa oturttu: 

Gazeteciler llektörle beraber 

- S3kill1 olun Mari. Kendinize geli -
niz. Bütün bu yaptıklarınız rnanasız 
ve saçma şeyler. Sizi daha akıllı us1u 
sanırdım ben. Her vakit muhakeme -
sini, mantığını şaşırmıyan bu küçücük 
kafanın içine, bu kadar delilikleri kim (Baştarafı 1 inci sayfada) 
so kabilmiş an1arnıyorum? Buraya gel- raı .... umanlan, meydana getirdiği eserleri 
meniz ve bütün bu söyledikleriniz yal- yakından görmek ve :edkik et~~~ f~rsa
nız saçma manasız değil, üstelik ya _ tını elde .~en. gazete~ıler, rektor~n ız_a -
kışıksız da ... Çirkin de ... Eğer size kar- hatını muteakiz s~~ il~ Tıb Fakültesıni, 
şı beslediğim hislerin kırılmamasını buraya bağlı enstıtülerı, Hukuk ve İktı
istiyorsanız bu meseleyi bu kad~rla bi- s~d ~akülte.lerini, Sül~yma~.iyede ... 2~ 
tirelim, yetişir ... Hemen gidiniz ... dedi. b~~ lıra sa~fıle yapılan bıyolo]ı enstıtusu

Jozefin ihtiyarında olmadan uzan- nu, Hasekı, Gureba, Cerrahpaşa hasta -
dı, İmparatorun eline sanldı: ' nelerile buralarda yeniden inşa edilen 

- Bonapart. ona danlmayınız, hak- pavyonları gezmişlerdir. _ 
s ıc; n B f b d v . . Sabahleyin saat 10 da matbuat munıes-

ı ı !7.. ura~a. v~ır ana a_cı ıgı ıçın, slllerl Üniversitede Rektör CemU Bilselin 
ruhunun temı:t1ıgınden geldı .. Artık o- odasında toplanmı.ıılar, evvelft Rektör has-
na cevab vermene lüzum kalmadı. bihal şekilnde Üniversiteye ald muhtelif 

niyaz halile, ellerini uzattı. (Arkası var) meseleler üzerinde lzahat vermiş ve İstan-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b~ g~~~Uerlni, ~~~~ Ünhe~UMlni 

Napolyonun dimaiiında ve ruhun -
aa elbette ki mühim bir tesir yapa -
cak olan bu tehlikeli, beklenmedi~ fa
kat o nisbette de kudretli çareyi kaç:
racak kadın de;;ldi o. 

Rudo_f Valantino dirildi 
gezme~e davet edişinin sebebini şöyle an -
!atmıştır: 

- Maksad, daima halkı tenvlr eden ga
zeteci arkadaşlara kendi Ünlversitelerintn 
nesi var. nesl yok göstermektir. Sizden blldi
~inlzle buldu~unuzun muk~eslnl lııtıyo

rum! Evet önce, İmparator muhakkak fe
na halde öfkelenecekti amma. geı·ck 

kendi gerekse Marinin heyecanile. mü
kalemer:ırin hayırlı bir neticeve do~ru 
gHmiveceğini kim temin edebilirdi? 

Şu talak me~eıesi biraz geciksin! 
Şimdilik istedi~ bu kadardı. Vakit ka
zanır kazanmaz o yeniden mevkiini 
sağlamlamak çarelerine başvuracaktı ... 

Marinin heyecanı son haddi bul -
muc:tu. Sendeliverek, acele acele yü -
rüvordu. Jorefin ona yetişebUrnek i -
çin adımlannı hızlaştırıyordu. Bu na -
zik \e sinirli bünyede öyle bir kasırga 
kopmuştu ki, mantığı ıtamamen sus -
muş. yapılınıyacak hareketlere ha1.ır 

bir hal almıştı. Görünüşte daima, o ka
dar <' C'kingcn, ürkek olan Lehli güze -
li, b ' rdenbire atılgan, ateşli bir insan 
olu vermişti. 

Duvgulanna karşı Jozefinin fırlat -
tığı iftira, onu pek fena yaralamıştı. 

Bu kiri üstünden atmak için, canını i~
teseler vermekte bir an bile durala -
mıYa.caktL 

(Baş tarafı 7 inci sayfacla) 
yapılmaktadiT. O gün kilise ağzırıa ka
dar dohnaktadır. 

Londrada bir Valanıtino cemiyeti te
sis edi-lmiştir. Bu cemiyet 'bu genç ve 
yakrşıkhı. san'ahldl.rdan kalan yadigar -
ları muhafaza ile meşguldur. 

Holilvutta cana• muazzam bir türbe 
yapılmıŞtır. 

Bundan başka Nevyorkda yeniden 
fiimleri gös~il.nıi?ğe başlanmıştır. 
Nevyor.k.ian sonra sı.ra bir vıldcrım 
sür'atile Lanıdra ve Parise g~lmiştı ... 
Vaktile kadınların gönülleri·nr tcshir 
etmiş olan bu delikanimm filmlerr ge
ne müdhiş denecek derecode hasılat 
yapmakıtadır. 

Paırisin en biiyük sinemalarından biri 
olan; (Studio de l'Etoile) onun (Şey
bin oğllu) filmLni gösterrneğe ba~lumlş
tır. 

Bu film büyük bir rnwvaffakiyet ka
zanmrştır. 

1938 - 1939 senesi prodüksiyonunun 
en müm'taz filmlerini Pariste göster
rneJQte olan sinemalarda (Şeyhin oğlu) 
filmine giden kalababğın dörtte biri 
görü~mekted'fr ... (Şeyhin oğlu) fil -
mi •geçenlerde seSlendirilmiştir. Bu 
filmden bahseden meŞhur bir Fransız 
sinema münekkidi diyor ki: 

cValantino )eniden ortaya çıktı ve 
ortalığ~ yeniden .kasıp kavurdu.:. He
nüz iki sene kadar evvel büyük bir .5oh
rct edinmiş olan genç saın'atkarJar ta
mamile unutulımuş oldukları. halde on 
iki sene evvel ölen bu yak·ışık1ı deli -
kanı1ı haltı ka·Ibleri tesbir etmektedir. 
Ona cilahi aşık» yahud cEbed'i aşık:. 
lfı.k~bını vermek pek doğru ohır ... Şim
diki genıç san'atkarlar ile onu muka
yese ettim ve şu neticeye vardım. Sak
lamadan söyliyeceğim: Şimdikiler çok 
sönük kalmaktad:ıTJar . .. Onun kadar 
caşık• rolünü yapan yoktur ... Ondaki 
hal ve ta:vırlar ve eda, tam rnanasile 
aŞkı bilen, hakilmten candan sevmiş 
ve sevilmi-ş bior .işıkın hal ve edasıdır. 
Kadmlarm onu hala sevrnelerine cok 
hak veririm doğrusu .. . Böyle ideal ft -
şık ve ideal .sanı'atkar her zaman yetiş
mez ... » 

Amerika ve Avrupada emsaJsiz mu
vaffakiyet kB.7..aımnalcta devam e<k!n 
Valantinonwı filimlerinden bazısının 
ve hususile yeni seslerıdirilmiş olan 
(Şeyhin oğlu) fiTıninin şehrimizin bü
yük bir sinemasıında dahi gösterileceği 
babter alınmn.ştıır. 
Bakalım, bizde'ki Valantino peres -

tişkarbrınm sayısı Avrupadakiler ile 
kiyas edilebilecek bir raddeyi bulacak 
mı? 

İmparatorun dairesine çıkan iç mer
divcnden geçtiler. Sofada sade iki ha -
aeme vardı, Jozefin bir işaretle onla
rın koşuşmalannı durdurdu ve Napol
yontın ziyaretcilerini kabul ettiği sa -
Iona girdi. Bu büyük odayı, İmparato
run yazı ve iş kabinesinden ayıran ka
pının önünde köle Rüstem ayakta du
ruyordu. 

Kadın yüzünden bir genç arkadaşını vurdu 
Jozefin, doğru ona yürüdü: Evvelki gece saat 23 de Silivrikapıda 
- Aç kapıyı. Efendinle konuşaca 

ğım. dedi. 
O hiç istiiini bozmadı: 

- iki genç arasında kadın y:izünden bir 
kavga çıkmış ve bunlardan birisi vücu -
dunün muhtelif yerlerinden ağırca yar~
lanmıştır. - İmkanı yok. İmparatorun emri 

var. dedi. Silivrikapıda Bcyçayırı sokağında 8 
Jozefin, adama şöyle 

baktı: 

iepeden bir nurnaralı evde oturan ve Ahırklpıdaki 

- Haydi çekil diyorum sana. İçeri 
gireceğim, dedi. 

Elini tokmağa uzatt1. Halinden kor

lastik fabrikasında çalışan 19 yaşında 
Mehmed He gene o civarda mukim 18 ya
şında topaJ Mehmed Fatma isminde bir 
kadını sevmcktedirler. İki komşu deli -
kanlı ar~sında bu kadın yüzünden ~imkan Rüstem geriledi. 

Ve iki kadın, Napolyonun 
girdiler. 

yanına diye kadar pek çok kavgalar olmuş, fa -
kat her defasında da araya girenierin 

İmparator, o dakikada, pencere ya
n ndaki masasının başında, hani ha -
rıl \ ::ızmakta olan Meneval'e doğru e
ğilm , (lüzumsuz gururundan doğan 
al n anlıklarla ordu kumandanlannın 

harekatını akamete uğratrnış olan) 
karde~i İspanva kralı Jozefe öfkeli a -
ğır bir mektup dikte ediyordu. 

Kapının gürültüsite başını kaldır -
dı. Jozefini, Mariyi ğörünce şaşırdı. 

Ne demekti bu? 
Emirlerine kulak vemıiyen Joze -

gayreti sayesinde bir vak'a çıkmasına 
meydan verilmemiş. Evvelki gece bir 
rneyhanede bir hayli rakı içen topa! Meh 
med, kadının evinin bulunduğu sokaktan 

geçerken rakibi Mehmed~ tesadüf etmiş 
ve içkinin verdiği cesaretle hasmının ü
zerine y\irüyerek ona temiz bir dayak 
atmak istemiştir. Fakat bu niyet tahak -
kuk edemcmiş, rakibine kolay kolay da
yak atanuyacağını anlıyan topal Meh • 
med bıçağına sarılmış ve Mehmedin vü
cudünün rnuhtelü yerlerine vurmağa b* 

lamıştır. Hadiseye şahid olan kadınların 
feryad ve istimdadlanna yetişen zabıta 

memurları Mehmedi bıça~ı ne beraber 

yakalamışlar, mecruhu da sıhhl imdad o
tomobili ile Cerrahpaşa hastanesine kal
dırarak tahkikata başl~ışlardır. ............................................... ·-············ 
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Üniversite yarın altıncı ~dris yılına baş
lıyor. Bu yıla başlarken en az lkl buçuk mlıı-
11 lnklşaf etmiştır. En çok mezunu bu sene 
vermiş b~unuyoruz. Tam 580 genç .. Bu se
neye gelinciye kadar bu rakam 350 nın üs
tüne çıkmam~tır. Eskiden Edebiyat Fakül
tesi talebe lbulnmazdı. Şlmdl ornda-dahl yer 
meselesi başlam14tır. 

Talebesi bu sene 5800 ü bulan Unlversl -
temlzln Rektörü 1kl şeyden müştekldlr : 

- En büyük derdimiz dıı~ınıklıktır, dl -
yor. ünı.verslte bugün tam 14 bina dahllln
dedlr ve bu binalar da yekdl~erlerlne blr 
hayli uzaktırlar. Dll deralerini de hesaba 
katarsak bu da~nıklıt ralı:amı blr misli 
daha kabarablllr. 1: Merkez binasında Hu
kuk, Tıb, İktısad Fakilltelerl ve Tıb Fakül
tesinin bazı enstitilleri var. 2: Merkez bina
sı bahçesi Içinde ilç ayn enstitü bulunuyor. 
3: Türkiyat enst~ilsü. 4: Di.şçl ve Eczacı 

mek_tıebl. 5: Zeyneb Hanım kona~ında F..
deblyat P'ak\Jlteslle Plen Fakültesının bir 
kısmı. 6: Süleyınantyede blyolojl kısmı. 7: 
So~ukçepede Tt.>bı Adlt. 8: Yerebatanda 
kimya enstitüsü, dU dersleri 1çln yenı blr 
bina tuttuk. 9: Bef tane de hastane .. Bura
larda talebenln bepslnl lstedl~lmlz gtbl 
okutamamaktan vutubulan ıstıraba siz de 
şahld olacaksınız. 

İklnclsl de eleman buhranıdır. Biraz vc
saltimlz kıttır. Talebe çoktıır. Esase:ı bu 
kıtlık talebenln artı~ tar,ısında hlssedll -
miştir. Bu kadar kalabalık bir talebe kadro
sUc çalışacak eleman bollu~una bugün için 
malik de~lllz. 

Talebenln devam vaziyetını sorduk. Yü
zünün hatları derın bir memnuniyetle ge -
nlşllyen Ünlversıtemlzln d der ll Rektörü: 

- Talebemtzin devamı şayanı şükran bir 
vaz1yettedlr, dedi. Hatta başka memleket -
lerle ölçülemtyeeek derecede_. f.s~nbula ge
len Sofya Ünlversltesı profesörlerinden biri 
beni ziyarete gelmişti. ÜnJversiteye devam 
eden 2,000 gençleri bulundu~unu söyledi. 
Ben bizim 5,000 1 mütecavtz talebemlz var, 
dedlrn. 

- Devam ederler ml? 
Diye sordu. 

· - Bizde devam meseledir ı 
Cevabını verdim . 
Derdll derdil başını salladı: 
- O •bizde de meseledir. Bir tfırlfi devama 

nhştıramnctık. 

GU!ümı;edlm: 

- Bizde sizinkinin tamamen aksine .. Biz
de bll!iklıı hepsi devam ettikleri Için mesele
dlr. Çünkü her sabah yer meselesinden mü
no.zaa çıkar. Onları oturtacak yer bulama
yız. 

Soryalı profesör hayretler içinde kalmış
tl. 

Rektör, bundan sonra blr gazeteci arka
daş tarafından muhatab tutuldu~u blr sun
le de şu cevabı verdi: 

- 1032 talebe ücretle okuyor. 3882 talebe 
Ucret.sizdir. A.şa~ıyukarı Üniversite tahsllt 
meccanldlr, deneblllr. 1800 talebe de 'A.oıkerl 
Tıb ve Tıb Talebe Yurdunda bedava tahstı 
görmektedirler. 

Kltab derdlmlz yoktur. ffiçblr pro!esörün 
kütübhanemlzde b~unmasına, talebeye ar
zedllmeslne lüzum gösterdi~! eseri, paramız 
yok, diye almamazlık etmedik. Ne lııterlerse 

~ 

Vniversite bahçesinde 
Fllhaldta gezdl~lz bütün fakülte til · 

tübhanelerl, kitabıarı alnuyacak kadar dolu 
ldl. 

Rektör, alata lle dinleneo izahatını bitlr• 
dikten sonra hep beraber Üntver.slteyt gez • 
me~e başladık. Geztlen her fakülte4e fakül
te detanlan, profesörler bize lüzumlu·malü· 
matı aual aonnaklı~ıza meydan kalma . 
dan veriyorlardı. Tıb Fakültesi Dekanı Nu 
reddin Ali Berkol, Hukuk Fakültesi Deka 
nı Ali Fuad Başgll, tatlı türkçeslle profe . 
sör Hirş kendilerine aid kısımlarda İstanbul 
matbuat mümes.slllerlni fazla doyuracalı 

derecede 1zahat verdller. GazetecUerln yıl· 
lardır görmediklerı Ünlversıteye ald lçle -
rinde blrlkmlş bütün sualler cevablandırıl

dı. Beklra~a bölüeünün yerine yükselen 
modern teşrlhhane de görüldük~n sonra 
otomoblllerle Süleymaniye camll elvarın -
da yapılan muazzam Biyoloji Enstıtüsü ga· 
zetecllerin nazariarına arzedildL Bu bina 
modern kellmeslnln ifade ettıi!I bütün şil -
mulü kendinde toplamı§tır. Muhtetem ens· 
tıtü, bilcümle vesaltile Türk gencinin bu 
sahada mükemmel bir şekilde yetışmesine 
fımll olacak tarzda hazırlanmıştır. Ktymetll 
profesörlerlle kL~a bir zamanda çok Iyi ne· 
ticeler kaydedllmlştır. Yenı binaya 300 çe
şld nebatla gelen .enstitü, bugün 3,000 ne -
bat çeşidine sahlb b~unmaktadır. 

Biyoloji Enstltüsünü Gureba hastanesi -
nln zlyaretl takib etmlştlr. Gureba hasta
neainde tea1a olunan Radyoıojı EnstıtUsil, 

yeni llil.ve edilen pavlyonlar gezllmlş, Hase
ki hastanesinde Inşaatı hltam bulan 170 ya
taklı kadın ve doğum pavlyonu profesör .A
kU Muhtar tarafından gazetecilere gezdl -
rilmiştir. Bu kısım, haldkt bir ihtiyaca cevab 
verecektir. 

Gazetecller, ö~le yeme~nl Rettörün da • 
velllsl olarak, Fakillte dekanlarlle .beraber 
Totatleyanda yemişler ve ziyafet samtml 
hasblhaller Içinde nihayet b~muştur. 

Üniversltemizin beş yıl 1ç1nde ba.prdı~1 
işler, aldı~ı randıman ve bugünkü faaliye
tl takdire de~er blr veçhe arzetmektedlr. 
On dört binada, on dört Ulm nehrlle bir fi
kir deltası vilcude getiren yüksek kültür mil
essesemiz yalnız bize Iftihar de~ıı. yabanc: 
milletiere de lbret verecek bir hale ge!Mlt
tlr. 

Burün 'Oniwrsited.e yen.l ders yılını 
merashnle başlanacak 

Üniversite bugiln altıncı tedris yılına mu
tad merasimle başlıyacaktır. Bu münasebet
le bugün saat 10 da konferans salonunda 
Rektör Cemll Bilsel açış nutkunu verecek. 
Üniversitenin bir yıllık faallyetlni anlata -
caktır. Rektörün nutkundan sonra İktısad 
Fakültesi profesörlerinden Neumark ilk 
açı.o dersini verecektir. Ünlverslteye bu sene 
gelen en kıdemslz talebe ne en kıdemll ta -
lebe de birer hltabe lrad edeceklerdir. 

Hukuk Fakültesi birinci sınıfı kcnfe· 
rans salonunda ders görecek 

Hukuk Fakültesinde her sene blrlncl sınıı 
talebesinin mevcudü 700 ü tecavüz ettl~ln
den bu tehacüm dalint blr şlUyetl muclb 
olmakta, talebe sabahları yer bulmak içln 
ünı.verslte açılmadan kapı önlerine blrll' -
mekteydl. Kalabalıkta. ders vermek ve din
lemek de mümkün olmadı~ından bu bale bir 
Ç1lre bulunması düşünUlfiyordu. 

Bu sene talebenin gerllerden de ders da· 
yabllmes!nl temin maksadlle hopa.rl6r ter
tlbatı yapılmışsa da bundan da bllyilt b\r 
fayda elde edllememı,tı. Bunun üzerine 
Fakülte Dekanlı~ı. Rektörlü~ün tensiblle 
birinci sınıfın badema Üniversite konferans 
salonunda ders görmesine karar vermivllr. 
Bundan sonra blrlncl sınıf talebesi konfe
rans salonunda derslerine devam edecek -
tir. Bu suretle birinci sınıftan kazanılan sa
lon, Hukuk Fakültesinin 4 seneye çıkarıl
ması dolayıslle üç seneilk reJim talebesi
ne tahsis edilecek, bundan sonra da henüz 
mevcud olmı:fan dördüne üsmıfn verlle • 
cektir. 

Üniversite talebesi için bir spor 
sahası yapılacak 

Üniversite Rektörlü~ü yabancı ünlvcrsi • 
telerde oldu~u gibi b\zde de talebenln spor
la meşgul olmasını temin etmek çarelerını 

araştırmaktadır. Bu münasebetle Üniver -
sitenin yanındaki büyük kısımda 200 b!n 
llra sarflle blr spor aahası meydana ııeUrl
lecektlr. 



15 Birinciteşriıı 

Çek - Macar ihtilcifı 
teh ikeli safhaya girdi 

SON POSTA 

Naziler Alsasda 
faaliyete geçtiler 

• (B~tarafı 1 inci sayfada} 
için, Almanyada açıktan açığa para top-

bini !anmaktadır. Teberrüde bulunanlara, 
(B şt f 1 "nci sayfada) 1 istemişlerdir. Bu rakamın 430 Strasburg katedralinin resmini taşıyan 

• a. a'l'b~ ı ı •te halledile - Slovak, 40 bini Yahudi ve 650 bini bir makbuz verilmektedir. nunıyeffl mucıp ır sure. . 
~· ·· "d" d bulunduğunu ilave etmış- Macardır. · Alsas - Lorende Fransız aleyhdan faa-

cegı umı ın e · Keza Macarlar Rütenyadan. 1980 ki -
tir Iiyeti te§vik etmek üzere, geniş tahsisat 

• b ı d ı n haberlere gö- ?ometre murabbaı toprakla 218 bin kiş! ayrılmış olduğu söylenmektedk Bu ha-Bazı mem a ar ana ınru d" k" b a1n 96 b" · 
re, Hitler Çek - Sovy~t askeri paktınm istemişler ır ı unun Y ız ını valide, Nazi taraftarlarının başlıca faa • 
feshedilmesini de hariciye nazırı Şval - Macardrr. . . liyeti şimdilik Yahudilere müteveccih • 
k k d t ı b t . ı· Çekoslovakya ıse Macarıstana Slo - tı"r ovs y en a e e mış ır. b · 
. Ş lk ky b k Praga dönmüş - vakyadan 5 5 7 4 kilometre m ura baı ve Bu faaliyetin önüne geçmek için, Fran-
.. va ovs ' u a şam 44 bini SlO\'ak ohnak üzere 3 78 bin ki- sız makamlan henüz hiç bir ted-

tu:. • B vekili ile de şi ve Rütenyadan da 17 bin Macann bir almamışlardır. Alsas- Lorendeki muh 
Hıtler e.kı Macar at mesku" n bulu-...ıuguw 2 1 O kilometre mu-

.ı.w tariyetçiler ve Alman taraftarlan ser -
görüştü rabbaı toprak vermek t€~ifinde bulun- bestçe hareket etmektedirler. 

Hitler Çek hariciye nazırile yaptığı muc:.tur. 
' '"' Bu hareketin başında bulunanlar ara -

go··ru··şmeyi müteakib, saat 15 de, tayyare Çekos:1ovakyanın teklifi mucibince .:ı ı ı b · Fr b '1 sınua en i eri ge en şa sıyet, ansız 
ile Münihe gelmiş olan eski Macar aş • Çekoslovakyada 350 bin Macar kal - meb'usan meclisi azasından Rossedir. Bu 
vekili Daranyiyi kabul etmiştir. Dar~n. : makta ve buna mukabil Macaristana zat, Alsasın cHenlayn:. i sayılmaktadır. 
yinin yanında Macaristanın Berlin e çısı da takriben 350 bin Slovak geçmekte- Diğer Fransız aleyhtarı şefler arasında 
de bulunuyordu. ı -dir. Karl Roos, Almanyada sanlmasına mü -

İki devlet adamı arasında cereya_~ e~~ Ayni zamanda Çekoslovakya müte - saade edilen yeg&ne Alsas gazetesinin 
mühim görüşme üç saatten fazla surmu~ kabiliyet esası dahilinde Macar ekalli- muharriri Paul Schall, Alsas - Lorenin 
tür. Görüşmelere, hariciye nazırı fon~~- vetine bütün etnik hukuklan garanti son Alman valisinin oğl'.l Rene Haus bu-
bentrop ve Hitlerin yaveri Brükner de ış· ~tmek teklifinde bulunmuştur. lurunaktadırlar. 
tirak etmişlerdir. Yugos]ayyn teşebbüste bulundu Bütün bu zevat, 1927 senesinde kurul -

Macarİstanda yeni sınıflar Londra 14 (Hususi) - İvening Stan - muş olan ve almanca L:mdespartei (çiftçi 
silah altına alındı 1ard gazetesinin istih'baratına göre Yu- partisi) ismini taşıyan partiye mensub -

p şt 14 (Hususi) _Dün gece, Macar goslavya ve Romanya hükUmetleri, durlar. 
e heh 1 n Komarnodan dönüşle - MacarİStanın Çekoslovak toprakları Alsas Nazilerinin c:.Pfligı~·ne namzed olan mura as arını . . . . . ~-

rini müteakib bir kabine toplantısı yapı]- hakıkındakı metah'batına ıyı bır na - di~er bir şahıs da, Bickler jsminde 34 

mıştır. 

Gece yarısından sonra saat üçe kadar 
devam eden bu toplantıda, Çek - Macar 
müzakerelerinin inkıtaından mütevellid 
vaziyet görüşülmüş ve alınması icab eden 
tedbirler kararlaştırılmıştır. 

Bu tedbirler cümlesinden olarak bazı 
yeni sınıflar silah altına alınmış ve Çek • 
Macar bududunn takviye kuvvetleri gön
derilmiştir. 

Kabine, bugün de bir toplantı yapmış
tır. Daha evvel başvekil İmredi naib a -
miral Horti tarafından kabul edilmiş ve 
vaziyet hakkında malfımat vermiştir. 

Çekler d e hududa asker gönderdiler 
Diğer tarartan Ceklcrin de Macaı- hu -

dudunda askeri tahşidat yaptıkları anla -
§ıl mıştır. 

Prag 14 (Hususi) - Çek - Macar hudu
dunda büyük bir faaliyet gösteren Macar 
tedhişcileri, bugün Çek arazisine gire -
rek bazı hadiseler çıkarmışlardır. 

Çek nskerleri tedhişcileri kuşatarak, 
300 kişiyi tevkif etmişlerdir. Mevkuflar 
arasında halen mahpus bulunan Macar 

' · ı · r· Salasinin bir nasyonal - sosyalıst erın ~e 1 

kardeşi de vardır. 
Macar hududunda hadiseler 

Budapeşte 14 (A.A.) - Macar - Karpat 
hududundan gelen haberler, bu hudud -
da ahali ile Çek asker ve jandarma_sı ara· 
smda ciddi hfıdiseler vukuuna da~r Leh 
kaynağından gelen malumatı teyı? e!i: 
mektedir. Beregszasz şehri askcrı . .ı. 
kamp manzarası arzetmektedir. Bu şc~ır
de ve civarında mühim jandarma muf -
rezclcri ve bir kaç alay mevcuddur. 'k" 

B Munkacz Uzhorod ve ı ın
eregszasz, '. . . ~., zı 

ci derecede ehemmiyetı hnız dig_r ~~ 
mevkilerde Macar ve tTkren halk nu -

ı d Ve bir kaç Macar 
rnayişler yapmış ar ır. 
.. .. . 1 ştır Munkacz'de, Be-

sungu ıle yara anmı · d ·· f" 
-~ b mevkiler e or ı regszasz'de ve dıger azı 

idare ilfın edilmiştir Bu hafta başların -
ı ·· 1 ı., çev -danberi bu son şehir mitra yoz e: · .

1 rilidir. Halk gönüllü müfrezelerı teşkı 
etmiş ve gizli silahlar ortaya çıkmıştır. 0 

. . . !ında Karpat suretle kı son ıkı gece zar 
' h" d eler vu Ukranyasının bazı yerlerinde a ıs 

ku bulmuştur. 
Isyan ••• 

Macar ajansı, bu hadiseler Çek makam· 
. "b" göste-ları tarafından ehemmiyetsı~ gı ı 

rilmekte ise de tank ve zırhlı otomobili~ 
rin müdahalesinin bu iddiayi cerhetti~i· 
ni kaydederek cMültecilerin raporlan 
Ukranya Karpatlarında isyan vukuunu 
kaydetmektedir• diyor. 

İtilafın esası 
Komarno 14 (AA.) Slovaky_a 

Başvekil muavini Durcanski gazetecı
lere yaptığıı beyanatta, Çekoslovakya 
heyeli murahhasasının Macarlarl_a y~
pılan müzakerelerde her rpilhyetın 
kendi mukadderatına hakim olması e
sasına istinad eyled.iğini söy1emiş ve 
demiştir ki: 

Macar heyetile aramızda ihtilaf baş-
lıca şu noktıada çıkmıştır: Müza~?re -
lere esas olarak 191 O tahriri nufusu 
nı u, yoksa 19 30 tahriri nüfusu mu ele 
arınacak tır? 

Macarlar Slovakyadan 11.2 70. kil~ : 
metre toprakla 1 ımıyon 120 bm kıŞ'! 

zarla akmaktadırlar. yaşında bir avukattır. ~len Alman ola."l 
Yugoslavya, Peşte hükfuneti nezdin- bu avukat mahalli cgençlik teşk\Ja.tı, nın 

de gayriresmi teşebbüsatta bulunarak, reisidir. 
bir Macar- Leh m~terek hududu vü - Bu teşkilatın azaları yarı asked bir 
cude getirecek şekilde Çekos.lovakya - staj görmekte ve birbirlerin; Hitlervari 
nın ıparçalanmasına mürnanaat edece- seltımlamaktadırlar. Teşkilat azalannın 
ğini bil(lirmiştir. emri yevmisi de hür mil!et manasına g~ 

Belıgrad hükumeti, bu kararını Ber- Ien cFrei Volk:. dur. 
lin ve Romaya da bildirerek, Macaris - Alsaslı muhtariyetçilarin §efi meb'us 
tan üzerine nüfuz etmelerini istemiş - Rosse, Strasburgda inti§ar eden haftalık 
tir. Ahnanyanın, Yu~lav noktai na- gazetesinde şu satırları yazmıştır. 
zarına temayül etıt:iği, Italyanm ise tam c- Fransanın 1914 senesinde bize va
aksi bir temayü] besiernekte olduğu dettiği ve yirmi senedenberi başkaları 
anlaşılmalctadır. için Milletler Cemiyetinde terviç etmek-

Müşterek t~bbüs te olduğu hürriyeti bize de vermesini is -
Diğer taraftan Romanya ve Yugos - tiyoruz. 

lavyanın müştereken P~tede bir te - Biz esaslı demokratik hakları taleb e -
~bbüs yapmış olduklan da haber ve- diyor~z. Milletimizin ve lisanımızm ta • 
rılmektedir. Bu iki devlet, Macaristana nırunasım, modern esaslara dayanan kül
fazla ileri gitmemeği tavsiye etmiş ve türe1 ıslahatın yapılmastnı ve bir eko -
aksi takdirde askerl müdahalede bu - nomik mıntakanm t esisini istiyoruz. Bu 
lunacaklarını açıkça anlatmışlardır. ekonomik romtakanın mümessili, btlQ. -

Macar - Leh hududunun birleşme - mum beynelmilel ekonomik konferans
sine şiddetle muhalefet eden Romanya larda hazır bulunmalıdır. 
hükumeti, ~lıca üç oobeb ileri sür - Bu talebterimizin ehemmiyeti, sırf ma-
mektedir: Silah ve mühimmatını Çek halli mahiyette değildir., 
fabrikalarmdan tedarik ettiği Çekoslo
vakya ile hemhudud olmak, Alman -
yaya Ihracatını Çelroslovak demiryol
ları vasrtasile yapmak ve Macarista -
nm. ileride Romanyadan yapması muh
temel olan arazi talebinin şimdiden ö
nüne geçmek. 

l\f.acarlann Romada teşebbüsleri 
Roma 14 (Husuısi) - Peşteden su

reti hususiyede gönderilm1ş oı·an Ma
car Hariciye Nezareti müsteşan Kont 
Şaki, bugün Mussolini ve Kont Ciano 
tarafından kabul edilmiştir. 

Kont Şaki, İtalyanın Macar 1aleb -
lerine müzaheret etmesini istemiştir. 

Lehistanda alika 
Varşova 13 (A.A.) - Polanya mat

buatının bütün alskası Komarno rnü
zakereleri üZerinde · toplanmaktadır. 
Polon~a - Macar müşterek hududu 

meselesinde ısrar eden Gazete Polska, 
şimdiye kadar Südetler nuntakasında 
bulunan en güzide Çek fırkalarının 
Macar bududlarında taruıid edilmekte 
olduğunu yazıyor. 

Yeni ana yasa 
Prag 1 4 ( A.A.) - Ana yasa vaziye

Un i tedkike Jll€mur komisyon, Reisi -
cumhurun istifa etmesi ve bir takım 
arazi geri verilmiş olma!n. sebebinden, 
mümkün olduğu kadar çabuk Dir zs -
manda yep.i bir ana yasa ile yeni bir 
seçim 'statüsü vücude getirmek lüzu-
muna kani bulunmaktad:ı.r. • 

Pragda Yahudi aleyhtarlığı 

Prag 13 (A.A.) -Alman ajansı bil-

diriyor: . . . 
N dni Listy gazetesı, cEvımızde 

aro ~ ,.,..,t-1 kl b" 
kendimiz hakim _olaca~» ~· ı ır 

..:ı~ Yahudılere ıhtarda bulun -
yazısın\.Ul 

makta: k" d d h k 
cAzrnirniz, onlann ın e~~- a. a uv-

vetlidir ve misafirpe~~~~ze _de -
ı.wndan iın tina etme.l\:1..16'.uu m um -
kündür., 

Demektedir. • • ·ıd· 
300 Macar tedhişçisı esır edi ı 

1,. (AA) _ Uzhoroddan res-
Pral'1 "' · · -

P b lardan ıgelen baberiere gomi mem a 

Defterdarhkta 
garib bir hadise 

(Ba1 tarafı 1 inci sayfamızda) 

turan Remziyenin oğlu yedi yaşında Ce
laldir. Celal dün Defterdarlık binası ö-
nünde dolaşarak aşıracak bir şeyler arar
ken birdenbire gözüne Defterdarlı~ın a
çık bulunan pencerelerinden birisi ve 
pencerenin önündeki kağıdlar ilışmi§tir. 
Bu kfığıdlardan "bir mikdar a§ırıp bakka
la satmak istiycn Celal, pencerenin önün
de kimse bulunmamasından istifade ede-
rck demiriere sarılıp pencereye çıkmış 
ve kfiğıdları karıştırmağa başlamıştır. O
dada vazifeleri ba~ında bulunan memur
lar koca koca defterlerle dosyaların ken
di kendilerine kımıldanmakta oldukları
nı görerek telaşlanmışlardır. Nihayet 
pencereye yaklaşan bir memur bu marl
feti küçük bir çocuğun yaptığını görünce 
arltadaşlannı vaziyetten haberdar etmiş
tir. Bu sırada koltuğu altına bir hayli 
muameleli evrak sıkıştıran Celal de pen
cereden atlıyarak kaçmağa başlamış ise 
de bademeler tarafından yakalanmıştır. 

Dün zabıta tarafından isticvab edilen 
küçük hırsız suçunu inkar etmiş: 

- Ben bir şey yapmadım efendim, ba
na iftira ediyorlar! demiştir. 

CeHilin annesi Remziyenin evinde dün 
zabıta tarafından bir arama yapılmış ise 
de hırsızlık malı olmasından şüphe edi -
lecek bir şey bulunamamıştır. Zabıta tah
kikata devam etmektedir. 

re, Çekoslovak askeri kıt'aları ve j:m
darmaları, Karpatlaraltı Rusyasında 
Sevlijus muıtakası ormanlannda, Ma
caristandan gelen 300 kişilik silahlı 
bir Macar tedhişçi grupunu muhasara 
ve esir etmiştir. Esirlerin ekserisi, mü
nevverdir ve hepsi, Macar ilhakçı te
şekküllerine mensubdur. Bunların a
rasında Macar nasyonal sosyalist par
tisi şefi Szalassinin oğlu da vardır. 

Sayfa ıı· -
j aponlar yeni bir ihraç 
hareketi daha Yapıyorlar 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Bugün, Japon tayyarelerl büyük faa • 

liyet göstererek Kanton - Hankeu demir
yolunu bombardıman cıtmişlerdir. 
Alınan maltimata göre, Japon ihraç ha

reketinin ilk hedefi Kanton • Hankeu de
miryolu münakalesini kesm.ektir. Japon 
hava kuvvetleri on dört aydanberi binden 
fazla hava hücumu yaptı~ halde bu he
defi istihsale muvaffak olamamıştır. 

Hankeuda hüküm süren infial, ihraç 
hareketini gözlerile görenlerin muvasa -
latından sonra son dereceyi bulmuştur. 

Hankeu marşandiz gan kapanmıştır. 15 
teşrinievvelde Y angtse'nin cenub kıyı -
sına yeni Japon kıtaatının çıkarılması 

beklenmektedir. 
Di~er baz1 haberlerde, mühim mikdar

da Japon ticaret gemisinin tahşid edildiği 
bildiriliyor. 

Çin tayyarelerinin faaliyeti 
Hankov 14 (A.A.) - Çin hava kuvvet

leri çarşamba ve per§embe günleri mü -
kerrer uçu§lar yaparak B.ias körfezine çı
kan ve Kanton istikametinde ilerlemeğe 
çalışan Japon kuvvetlerini bombardıman 
etmi§tir. Bir Japon nakliye yemisine bJr 
kaç bomba isabet etıniıiir. 

Çin askeri makamalının tahminine gö
re, cenubi Çine çıkarılan Japon kuvvet
lerinin mccmuu şimdilik beş bin kişiyi 
geçmemcktedir. Binaenaleyh bu kuvvet
lerin ciddi bir ileri hareketinde buluna -
bilmeleri için takviye kıtaatı almaları la
zımdır ki bunun için de daha bir kaç gün 
geçecektir. 

Çinliler Hong-Kongun şimali şarkİsine 
ve şimaline alelacele mühim kuvvetler 
sevkctmişlerdir. Buralardaki dağlık ara
zide rnüdafaa tertibatı alınacaktır. Keza 
bizzat Hankov şehrinde de bir muhasara 
ihtimali derpiş edilerek müdafaa tertibatı 
alınmaktadır. 

Çiniiierin bir muvaffakiyeti 
Hankeu 13 (A.A.) - Dün Çin kıtaatı 

Yangtsenin cenub kıyısı üzerinde büyü~ 
bir muvaffakiyet daha kazanmışlardır<l 
Kurkiangın cenubunda §iddetli bir muha 
rebeden sonra, Çin kıtaatı stratejik mü--ı 
him bir nokta olan Mahulın istasyonunu.t 
işgal etmiştir. 

Bir piyade müfrezesile 400 kamyon ve.: 
!urgondan müteşekkil olan bir Japon ko
lu pusu ya düşürühnü§ ve 300 Japon esiılı 
edilerek gerisi imha edilmiştir. Çin kıt'a~ 
ları, mühim mikdarda malzeme ele geçir .. 
mi§lerdir . 

Çan-<Kay-Şek'in beyannamesi 
Hankov 14 (A.A.) - Çin cumhuriyeti ~ 

nin 27 nci yıldönümü münasebetile mil~ 
lete hitaben neşretmiş olduğu bir beyan .. 
narnede başkumandan Çan-Kay-Şek, Çi
nin enerjik mukavemetinin Çinin fetıh: 
ve tesbir edilemiyeceğinin en beliğ bi,ı:: 

delili olduğunu beyan etmiştir. 
İngilteredc hassasiyet 

Londra 13 (A.A.) - İngiliz matbuan 
Japon kıtaatının cenubi Çinde İngili:a 
Hong-Kong rnüstemlekesinin yanıbaşına 
çıkarılmış olmasını günün en mühim ha .. 
disesi olarak telfıkki etmektedir. 

Daily Telegraph gazetesi ihraç edilen 
Japon kuvvetlerini 80 bin ki§i tahmin et. 
mektedir. 

Gazeteler müttefikan bükuroetin na .. 
zarı dikkatini Hong-Kongun akıbeti ü .. 
zerine celbediyorlar. 

İngiliz - Japon göriişmeleri 
Tokyo 14 (A.A.) - Domei ajansı bil '" 

diriyör: 
Nişinişi gazetesinin ne§rettiği bir ha .. 

bere göre, Prens Koooye İngiliz - J apo::. 
münasebetlerinin sıklaştırılması ve iJd 
memleket arasında mualH!kta bulunan 
meselelerin ve ezcümle İngilterenin Çin
deki menfaatlerinin himayesi meselesi • 
nin halli bahsinde hariciye nazın general 
Ugaki ile İngiliz büyük elçisi arasınd:ı g~ 
)'iişmelere yeniden başlanmasını tasvili 
eylem iştir. 

Viyanada katolik 
rnektableri kapatiidi 

Viyana 1 4 (Hususi) - Umumi vali 
Bürkel, dün gece yaptı~ bir beyanat -
ta, k atolik ikilisesile devlet arasında ya
pılmakta olan bütün müzakerelere ni· 
hayet verilmiş olduğunu, henüz açık 
bulunan katolik mektebinin kapatıl -
dığını söylemiş ve Şu.şnigin serbest bı
ralolması için katolik papazlanı tara
fından bundan böyle yapılacak olan 
bütün müracaatlerin reddedilece~ini 
bildirmiştir. 

1 Gölcükte modern bir 
tersane kuruluyor 

Bürkel, Viyana halkını katolik: kili
seden sakınınağa davet etmi1 ve bu ki
Hselerin birer Nazi aleyhtarı ocağı ol
duklarını ilave eylem~ir. 

Yahudilere karşı 

Vcyana 14 (Hususi) - Bu akşam 
Nazi gençleri Yahudilere karşı yeni 
bir nümayiş tertib etmişlerdir. 

Bir Yahudi babamı ve di~er bir çok 
Yahudiler yaralan.mışlardır. 
Nümayişçiler, içinde ayın yapılmak

t..ı olan bir sinngonun pencerelerini de 
kıırmı.şlardır. 

Cevad Aç1kal1n 
Hataya diJnügor 
Ankara 1 4 (Hususi) - Şehrimizde 

bu1unan Hatay mümessilimiz orta el
çi Cevad Aç!kalın, yakında Haiaya dö
necektir. 

Üniversite doçentleri 
konferanslar verecekler 
Ankara 14 (Hususi) - Cumhuriyet 

Ankara 14 (Hususi) - Harb ve 
muavin gemilerimizin tam ol: ralQ 
memleketimizde yapılabilmesi ıçm 
Gölcükte esasl:r ve modern fbir tf rsana 
vücude getirilmek üzere lazım gelen 
projeler hazırlanmıştır. Tersanenin kı· 
sım kısım ihalesi yapılacaktır. 

Rumen Milli Müdafaa 
Naz1r1 istifa etti 

Bükr~ 14 (A.A.) - Milli Müdafaa 
Nazın General Argesanu ile ayni Ne
zaret müsteşarı General Gl'aç, henüz 
malfım olmıyan eSbabdan dolayı istifa 
etmişlerdir. 

İyi malıimat almakta olan mehafil, 
bu istifaların memleketin teslihatında~ 
ki inkişafın derin bir tedkike tabi tu~ 
tulmas11 için nazrrlar arasında akde .. 
dilııUş olan konferanslar serisinin hita· 
mHe müterafik olduğunu kayde şa .. 
yan görmektedirler. Bu istifaların ka
binede daha geniş tadilata ~ol açma· 
sına ihtimal ıverllmemekftedir. Yeni 
Müdafaa Nazırı hafta nihayetinden eve 
vel tayin edilecekitir. 
Bükreş 14 (A.A) - :i~illi Müdafaa 

NaZ'lrlığına General Nikola Ciuperca. 
ve jbugün ihdas olunan Silahianma Neo 
zaretine de General Jakobici tayin o .. 
lunmuş ve yeni nazırlar bugün Kraı 
!huzurunda yemin etmiştir. 

Ingiliz - İtalyan 
müzakereleri 

Halk Partisinin geçen kış Ankara ve Roma 14 (A.A.) - Lord Perth vt 
İstanbul Halkevlerinde Üniversite do- Kont Ciano, bu akşam yeni bir görÜf' 
çentlerine verdirdiği konferansıara bu mede daha bulunmuşlardıt<. 
kış İzmir, Adana ve Konya Halkevle
rinde devam olunacaktır. 

Bir Ingiliz- Alman 
hava pakh mı? 

Londra 14 (A.A.) - Evening Standard 
gazetesi, Almanyanın bir hava paktı için 
İngiltere ile müzakere teşebbüsünde bu
lunduğunu yazıyor. İyi rnalümat alan İn
giliz mahfellerinde bu hususta malumat 
yoktur. 

Yapı kooperatifi 
Ankara 14 (Hususi) - Bahçeli evle~ 

yapı koopE>ratifinin ortakları arasında a-
yın 23 ünde kur'a çekilcre'lt herkesin evf 

• 1 
bel!i olacaktır. 

Efgan Kralıntn yıldönümü 
Ankara 14 (Hususi) - Efgan kralının 

yıldönümü rnünasebetilc yarın akşam 

Efgan büyük elçiliğinde bir süvarc ve -
rilecektir. 
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''Son Posta, n1n H ikiyesi Nafıa V e kiletinden: 
Eksiltıneye konulan iş: 

BA.HCEDEKI KQRKULUK 1 • 1 - Ankara Devlet mahallf:'sinde yapılacak sulama işleri işlctm~ merkez bına
sı keşif bedeli c219 337:> lira c4h kuruş tur. 

Her sene tatili geçirmek üzere L ... ka
sabasına gittiğim vakit, garib hilkatte 
bir köylü tipi olan baba Papiyyeyi ziya
retten geri kalmam. 

Evlerinde fırıl fırıl dönen ufacık göz
leri, güneşten bronzlaşmış, binbir kırışı
ğın çerçevclediği yüzile bu ihtiyar çok 
boş bir adamdı. 

11111 .. 11111.. Çeviren : Faik Beremen .... IllE 
var ormanlarda keşifler yaparken görür
sünüz; mevsime göre mantar, dağ çileği, 
palamut, salyangoz, kurbağa vesaire a
çıktan kir getirecek şeyleri toplar, kasa
baya yollanır, yolda rastgeldiği kuru çalı 
çırpıyı da sırtma yükliyerek hepsini be
raber pazar yerinde satar ayrıca para 
kazanırdı. 

-Ne yapayım, bayım, dedi .. kader bu, 
sıra onun imiş ... Ağlamak, sıkılmak onu 
bana geri getirmez... Siyahlar giymedım 
diye kasahada herkes bana kızdı. Ne ob.
cakmış sanki, o da ayrıca masraf ... 

- Ölmeden evvel, baba Papiyye size 
hiçbir vasiyet ve tavsiyede bulunmadı 

mı? 

2 - Eksiitme 9/11/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat cl5• de Nafıa 
trekaleti Sular Umum M1durlüğü Su sksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme şartnamesi: mukavele projesi, bayındıdık işleri genel 
şartnamesi, fermi şartname ve projeleri clO• lira c97:. kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istcklilerin cl2 217:. liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bu
lunan bütün vesikalar1a birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bu i~e 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltıneye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektub1armı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri la-
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c4258:t c7367ıt 

------------------------------

Senelerce süren ağır toprak işlerinin 
iki büklüm ettiği beli, kolay kolay doğ
rulmaz ve uzaktan geldiğini görenler 
çrhresi yerine evvelfı şapkasile karşıla

ŞJ,rlardı. 

İşte bu suretle metelik metelik üstün::! 
lira lira üzerine eklenerek epeyce yekun 
teşkil etmesi lazım gelen bu p3rayı baba 
Papiyye ne yapardı? Bunu kimse bilmez: 
di. Herhalde yegane zevki bunlan sak· 
ladığı yerden çıkarmak. Papiyye ana ile 
birlikte seyredip saymaktı. Baba Papiy
ye yalnız değildi. Ağzından hiçbir şika
yet duyulmadığına göre ahlaken kocası
na benziyen bir de Papiyye ana vardı. 

- Bulunmaz olur mu? ... Ölmeden bir 
kaç dakika evvel c Yemişlerın böcekierini 
ayıklamağa vakit bulmadan gidıyorum. 

Sen de bu işi beceremiycceksin... Bari 
dallara bez parçası, bo~ sardaly.ı kutuları 
as ta daha fazla böceklenmekten yemlŞ
leri kurtar, dedi. 

' . ' 
Bütün .seciyesi ve ahlakı bir noktada 

toplanmıştı. Hasisli k ... Kasabanın en es
kjleri onun bahçıvanlığına, üç tarlasına, 
küm slerine, ineğine ve bağını• azami e
megi sarfedip barikulade kaıanç yaptığı 
halde, miskin ve sefil hayatınöan bir zer
re bile kurtulmndığını söylerler. 
Arkasında senelerio rengini değiştirdi

ği her tarafı yamalı bir ceket, ayakların
da ona uygun bir pantalon ve delik deşik 
pabuçlar, başında yağlı e~ki bir fölr ile 
gez('n baba Papiyye yetmii senedir çalış
tığı halde hayatını biraz de_ğiştirmek da

rahat 'ynşnmağı aklının ucundan bile 

Kulübesine gelince, içi kendi kılığın

dan herbad idi. Kırık dökük, eski püskü 
r iki sandalya ve koltuk bütün mobil

teşkil ediyordu. .Hele gıdası, kışın 

ana çorbası, peynir, biraz domuz su
u, yazın da meyvadan öteye gitmezdi. 

Benim gibi, onunla yakından temas e
en birkaç kişi: 
- Yapma, etme baba Papiyye bu ka

para kazanıyorsun. Yarın, öbürgün 
kaparsan bunları öbür dünyaya 

türemezsln, biraz da kendi nefsine 
rca, rahat ct... 
Diye nasihat verme~e kalktıkları za
n, hırslanır, gözleri evlerinde daha 

zla dönrneğe başlıyarak asık suratla: 

Kocası kadar perişan ve sefil bir kılık
ta olan bu ihtiyar kadın yolda yürürken. 
bir çivi, bir düğme, bir iğne belki kilise 
dönüşü düşürülmüş bir onluk, yirmilik 
velhasıl bir şey bulabilmek ümidilc o ka
facığını göklf:'re hiç kaldırmazdı. 

An'aneye pek riayet eden bu karı koca 
pazar günleri çalışmazlardı. Fakat ayak
larını uzatıp biraz dinlenmenin ne oldu
ğunu bilmediklerinden o gün de bağa gi
rerler, karısı bir tarafta, kocası diğer ta
rafta ellerile havaya doğru kış, kış işa
reti yapıp ağızlarile de bir takım haykır
ma sesleri çıkararak bağa dadanan kar
ga ve serçeleri kaçırınağa uğraşırlardı. 

* Bir temmuz başında ([, ... ) kasabasımı 
çıktığım vakit şu veya bu havadis ara
smda dostlardan baba Papiyyenin kış 

ortasında bir hastalığa tutularak öldü
ğünü duydum. 

- Zavallı, baba Papiyyc her şeyi dü
şünüyormuş. Tavsiyelerini yerine g~tir

diniı mi? Serçeleri korkutmak için dai
lara balık kutusu astınız mı? 
-Balık kutusu İnu? Hayır, ben onda~1 

daha iyisini yaptım. Rahmeeli kocam pek 
sevdiği yemişlerine gene kcndısi bckcilik 
yapıyor. 

- Ne, kendisi mi bekcilik yapıyor? 
- Tabii, geliniz de görunüz ... 
Arkasına düştüm. Kulübenin köşesini 

döndüğümüz vakit, karşılaştığım manza
radan dona kaldım. Hatta korktum bi
le... Ortadaki büyük kiraz ağacının bir 
dalında baba Papiyye kollar havada, a
sılı duruyordu. Evet, her Şt"yi ile bera
ber baba Papiyye, yamalı pantatonu ve 
ceketi sırtında, başında fôtr şapkası, b2!i 
sağlığındaki kadar bükült bii.· baba Pa
piyyenin ta kendisi idi. 

Papiyye ana kocasının tavsiye ve 
vasiyetini yerine getirmek hem de ye
nıişlcri serçelerden muhafaza etmek için 
en iyi ~arei hal olarak b..'lba Papiyyenin 
elbisesini samanla doldurup garib bir 

insiyak ile tıpkı tıpkısına da ona benze
terek bir korkuluk yapmak suretile ağa
ca asmıştı. 

Dişsiz ağzile sırıtarak: 

-Tıpkı benziyor, değil mi? diye sordu. 

ı, ., • . . ' 
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ile SABAH, 0c3LE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman di~lerinizi fırçalayınız. 

1935 senf.'sindenberi yalnız limanlara müteveccih nakliyata tatbik edilen 
D.D/39 numaralı palamut ve çam kabuğu tarifesine bu kere palamut hülisası 
dahi ilave edilerek yeni bir tarife ihdas edilmiştir. Bu yeni tarife 1.11.938 tari. 
hinden itibaren herhangi ik;. istasyon arasında yapılacak nakliyata da şimildir. 
Fazla tafsilat için istasyonlan müra1:ıat edilmesi. c4302ıt c748h 

~ 

Muhammen bedeli 576009,93 lira olan 100 kilometrelik takriben 8000 ton ray 
25/11/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 26790,40 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(7342) 
Alnımın terile kazandığıma kfıhya 

rum. Canım nasıl ister~~ o kadar 
................... kimse kanşmasın bana... der
i. 

Papiyye anayı görmek için fırsat bu 
fırsattı. Ben de öyle yaptım. Yanına var
dığım zaman Papiyye anayı, nereden e
line geçirdiği bilinemiyen bir gazetenin 
ilan sayfasında o sene Topc şapkaların 
çok moda olacağını okuyarak bu taraf
tan da bir kar temini maksadile bahçede 
köstebeklere tuzak hazırlamakta meşgul 
buldum. 

- Evet, evet benziyor .. amma, Papiy-
ye ana sabahtan akşama kaciar bu ağaç
ta asılı ~uran bu ıtorkutuğu görüp bır 

şeyler duymuyor musun? 

lasına, ağaçlarına bekci olabildi~ini dil
şündükçe keyifleniyor, zevk duyuyorum. I'A.Rnftd ~: 

Bağlık, bahçeliğinin getirdiği kazanç
maada tesadüflerden istifade ederek 

nca avanta da çıkarırdı. Mesela, ilk
ar ve sonbaharda baba Papiyyeyi ci-

. Keder ve teessüf ifadeleri takınara~ 
vaziyete uygun bir şekilde Papiyye ana
yı teseliiye hazırlanırken, o, fütursuz bir 
eda ile: 

- Duymaz olur muyum? Tabii duyu
yorum. Kendi kendime sevgili kocacığı
mm öldükten sonra bile, çok sevdiği tar-

Bu son cümle üzerine soracak sualım 
ve anlıyacak şeyim ka~amıştı. Hasislı
ğin insanları bu derece maddileştirdi~
ni, hissizle~tirdiğini, ruhsuzlaştırdı~mı 

asla tasavvur edemezdiın ... 

- Sakız gibidir deyi her b ... çiğne 
ek lazımdır? 

-Yani, ne de 
rnek istiyursun? 

- Ne deece -
ğim? Her gün bi 
çeşid nomro icac 
edooruz ki he · 
·ifler beşbütiin 

kızsın da enkse -
mize bi.nsin deyi. 
Burası yatakha -
nıedir, yoksam 

ıı";:,,~cu :ıc koğuşudw·? Böyle anteri ilen 
ıpşıp papuculan, don paçalarını bar

k gibi açaraktan geroorsun? Bunda 
rte vardıır dedi isek kılık; kıyafet 
usuru:la değildir. Kapalt her b ... ye
de, açrğına tehamül yuktUır. Palya-

gibi seryanlık olmak istemezsen ye
i baştan g.eyin. 
Torik, O"'teden, atıldb: 
- Sen d'e ~una· dır dır edeceğine 
perdeleri çekiver ilkipta. 

- Güzel~ .Perdeyi .açıp kapamas• 
ndendir, he? Barim sen de dışarıya 

da parsa topla. Gerçekten tcad -
oynooruz? 

- Kapatsan a perdeyi, be! 
- O ki kapa.nmoorsa, ne edeyim? 
avı bozulmuştlur, .ne! 
Sahiden de, bu üıçüncü mevki kom -
riimanm perdeleri güç iş1eyordu. 

iğin korkıusundan, Takvorun asıl -
sife perdenin takımı ile yere düş -

bir oldu. Bu hfidise dışarıdaki 
aıUimasını intac etti-. U -

bir uğultu .halindeki bu gülüşme -
bütün koridoru çmlattı. 

Gurabi efendi kös dinlemişti. Eıme
. n sözleri bir kulağından girmiş, 

ür kulağınıdan çıkmı~ı. O da, çubu
v unu tü:ttürerek., istifini asla bozma

an oturuyordu. 
Bu vaziyet böylece bir iki dakika 

a .süırdü sürmedi, gürilltüyü duyan 
dö tren Çl!kageldi. 

fçeriye giıid.i; gülm-esini zor zaptede
ihtiyara ç~kışh. Söylediklerinin 

mealini hiç biri an
lmmyordu amma, 
herifin halinden, 
tav:ııı.ndan, söyler -
"ken yaptığı hare -
ketlerden, Takvo • 
rwı biraz evvel yap
mış oJıd'uğu ihtarı 

teyid eylediği belli 
oluyurdu. 

Gurabi efendi ge
ne k'uruldamıyordu. 

Bunun üzerine şef 
dö tren anun ta ya -
nma kadar sokula -
rak, dümrneğe mec· 
bur oldu. 

- Hayıdi, giyin! 
dedi. 

Takvor dayana • 
ırnaclı; o da ihtiyara hita:bla: 

- Gördün? Teminden demiş isem; 
helbet bir şey biborduın da demişim. 
Şlmdik, istersin bir de üstelik ceza 
kess.inler? diye sordu. 

Gurabi efendi mırılidanıyordu: , 
-,Ne tuhaf memleket! İnsanın raha

tına bile karışıyorlar. 
- Helbet! Tuhaf O"lan m em lcket de

ğil, senin mamalitendir. 
O ana kadar ağız açmıyan İfakat ha

nım birdenıbire atlilch: 
- Ne dedin? Mantinutası mı var? 
Takvor şaşırdı. Fakat çarçabuk ken

dine gelip: 
- Ne doomım, tereyağı? dedi. Ben 

hacyan deomam, sen baryam amoor
sun! 

SON · POSTANIN 
EDEI?T QOfi\AN\ 

YAZAN: Ereümend Ekrem Talu 

- O, sarfettiğin lakırdı ne idi ya? 
- Mantal'ite demişim. Yaniya kl ka-

fanm içerisinıck-ki.. makinenin işleyişi .. 
dürbüınün görüşü.. aynanın gösterişi.. 
nasıl deeyim? 

Gurabi efendi ister istemez ~erinden 
kalkımş, emariSinin ü~erine elbisesini 
geıçi~meğe çalışıyordu. TakvCYrun iza
hatma karş11: 

- Acaio! dedi. Benim kafaının içi 
rasadhane mi? Diirbünü, makineyi, 
ayınayı nerede-n çıkardLll? 

- Ya, fenni J.aflar:ın Osmanlıcada 
karşıllığı yoğise ben ne edeyim? 

İhtiyar mütekaid tekrar gıyınınce 
aııfıık mesele .kalmamış, komedi hita -
ma ermiş demelkıti. PeırereRin önünde
ki ~yirciler da.ğüd.ı; lıeıbs J.«li yeri-

-78-

ne çekildi. Biz~m -
kiler de köşelerine 

büzülerek sabah}, 
kah uyuyarak, kah 
uyanık olarak bek -
lemeğe karar ver -
dil er. 

-29-
Hamburga var -

dı.kJan zaman vakit 
öğleyi geçiyordu. 
Geceleyin bir çok 
büyük şehirler me -
yanınıda Beriine de 
uğramışlar, fakat 
hiç birinin haberi 
bile oma.mıştı. 

İ'stasyonda, ken · • 
dilerine refaka t e -
den memurla yüz -

yüze gelince şaşırmışlardı. 
Herif, buınları peşine kabtı; doğruca 

polis dai<resine götürdü. Orada hayli 
uzun süren bir muameleye rtabi tutul -
dular. Parmak iz1eri, yandan ve önden 
fotografları, pasapontlarının suretleri 
alındı. 

Tori'kle Takvor pişkin olduklanndan 
aldumıyorlardı. Y&lnız İfakat hanım 
defteri mahsusuna parmak basmak is
temedi. Aklına başka ihtimaller gel -
miş, kocunuyordu Torik: 

- Ha.y<ii, anne hanım! Ne bekliyor
sun? deyi·m::e .. o da şu cevabı verdi: 

- Ya? Neyin nesi olduğunu bilme -
den paıınaık basıhr mı? O mühür ye-

rine geçer sonra. Adamı dava edip de 
naiıak ,1.&re zarara sokarl'ar. 

Madalyonun iki tarafi 
Yazan: Maksim Gorki 

Ruscadan çeviren: H. Altu 

- Bunu da nereden uydurdun? 
- Ben biliyorum. Bir defa envıiyet 

sand:rğına amanet yatıracaılciım, mü -
hürrüm yanıımda değildi de, bana böyle 
parmak bastırdılardi senedin akına. 

Güç bela, bu sefer böyle bir şeyin 
ınevzuu bahsolmadığım kentdisine an -
lataıbild"ileT. O da kail oldu. 

Bütün bu merasim bittikten sonra 
tercüman vasııtasile kendilerine, ~hri 
a.IDjama kadar, ve şayed o g'ün vapur 
bulamazlarsa ertesi günü .guruba kactaı 
behemehal terketmeleri bildirildi. 

İhtiyaten, pasaport1nn alııkoydular 
ve muva~katen hepsini de serbest bı· 
raktı1ar. 

Gurabi efendi ile İfakat haıınm li -
mana karşı bir kahvenin tarasasma 
yerİeş'tiler. Deniz man7.arası her fk~si~ 
nin de heyecanını mucib olmuş, gö -
nüllerfnde memleket hasreti uyandır
mıışlL Koca karı: 

- Oh! Bııraksalar da hep burada o · 
tur,sam .. kendimi Şemsipaşada sanıyo
rum .. diyordu. 

Gurabi efendi de: 
- Camm deniz! Ne yazık ki lfll("a -

cııkta bir nargile içmenin imkAn ve ih
timali ydk!. diye telehhüf edtyordu. 

Takvorla Torik, Framaya hareket 
edecek vaıpur ooruşturmağa gittiler. 
Gerek rıhtım üzerinde ve gerek mü -
v.azi caddede acentalann y~zıhanele -
rini keşfe çabalıyarak bir hayli dolaş
tılar. Ermenin'in Fransı7X:ası buralarrla 
para etmediği, o tdn başka dil bilmediği 
cihetle bir türlü merama nail olaını - · 
yorlardı. 

Takvor: 
-Gene en eyisi limana gidip de par

tenza baryağ.tı çekmiş vapurlara bak -
maktır .. dedi. O tarafa doğru gittil.cr. 

Koca .rıhtım bir baştan öbür ~~ 
sıralama vapur dohı idi. Dağ gibi 
transatlantikler'den, U•facık balıkcı şi

leplerine kadar her çeşidi vardı. 
( btaa IJIU"I 
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Sayfa ı.., 

Afyon Vilayetinden: 
Evvelce yapılan münakasada talibi bulunmamış olan Afyon Lisesinin ikinc] 

kısım inşaatı, keşfi tadil edilerek (40006 lira 64 kuruş) bedeli keşifle kapalı zarJ 
usulile yeniden münakasayn konulmu§tur. 

1 - İhale 18 Birinciteşrin 938 tarihin(; müsadif Salı günü saat on beşte Afyon 
Nafıa Müdürlü~nde toplanan komisyonca yapılacaktır. 

SelAnikle dağa kaldirdan Amerikali ka 2 - Muvakkat teminat 3000 lira 50 kuruştur. : 
3 - Plan, hulAsai kcşfiye, vahidi fiat bordrosu, umumi, hususi fenni şartna

me, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve münakasa şartnamesi mukavele ör
neği Nafıa Müdürlüğünden görülebilir veya iki lira mukabilinde alınabilir. Ya%an: Ziya Şakir. 

Bir kalb macerasi 4 - İstekli olanlar bu işe girmek için alacakları ehliyet vesikalan için ihale 
gününden 8 gün evvelin~ kadar şimdiye kadar 40000 liralık yapı inşaatı yaptığı
na dair olan vesaikle Vilayete müracaat etmelidir. 

Mis Eston, atından; Silya da katı -
nndan inmişlerd i. Kaptan bunların ö -
nüne düşmful, kendilerini takib etmek 
lazım geldiğini, elile işaret etmişti. 

Bu kulübelerden birinin önünde, si
ltıh ve bornbalarla rnücehhez iki çete 
beklemekte jdi... Bunlardan biri, kulü
benin kapısını açmış; geri çekilmişti. 
Çete kaptanı, açık kapıyı Mis Estona 
göstermiş; içeri girmesini işaret et -
mişti. 

Mis Eston, hissettiği heyecanın du
daklarına vurduğu gariıb bir tebessüm
le içeri girmiş; etrafına sür'atle göz 
gezdirmişti. Kapınm karşısındaki du -
varın tam ortasında, ocağın başında 
gene ayni çete efradı gibi giyinmiş o
lan genç bir adam ayakta durmuş, Mis 
Estona gülümsemektc idi. 

Mis Estonun gözleri, bu adamın si
yam ve nafiz gözlerile karşı1aştığ1 za -
ınan, Amerikalı genç kızın dudakların
daki tebessüm, birdenbire genişle
mişti. 

Derhal başını çevirerek kendisini 
takib eden Silyaya: 

- Zannederim ki; bu centilmen, ev 
sahibidir. Beni, kendisine tanıtımz. 

Demişti. 

Fakaıt, Silyanın ağzını açmasına va
kit kalmadan, o genç ve yakışildı a -
dam, Mis Estona doğru ilerlemiş; çok 
düzgün bir Fransızca ile, Ş'U sözleri söy 
lemişti: ' 

- Hoş geldiniz, Mis Eston... Sizin -
le tanı~mak şeretine nail olduğum için 
cidden bahtiyarım. Müsaade ederse -
niz, kendimi takdim edeyim. 

Mis Eston, ~aş1rın1ştı. Birdenbire: 
- Vel... 
Dedikten sonra, bu genç adamın y~ 

züne 'bakakalmıştı ... Sonra ona bir a -
dım daha yaklaşarak: 
_- Yeeees ... 

Diye mınldanmı~. 
- Mis Eston.. Ben, Makedonya ko

mitesi hareket ve icraat • şubesi şefi .. 
Boris Sarafof'um. 

- Mister, Boris .. Sarafof ... Öyle mi? 
Bilmem, doğru söyliyebildim mi? .. 

- Çok doğru söylediniz, Mis Eston. 
- Fakat.. Mister Boris Sarafof.. Bo-

na cidden hayret verdiniz. 
-Niçin? .. 
- Hem beni tanıyorsunuz. Hem de 

Çok güzel Fransızca konuşuyorsunuz ... 
Bilhassa, böyle bir dağ başında .. Böy
le, minimini bir şatoda .. sonra 9aı böy
le bir loyafet altında ... 

- Buna memnun olmanız lazım ge-
lir, değil mi Mis Esron. 

- Evet.. amma .. niçin? .. 
- E .. Siz, garib şeyler görmek için 

Amerikadan ,kaılktınız.. buralara ka -
dar geldiniz. Tabiidir ki size misafir -
Perverlik etmek .. garib şeyler göster • 
rnek lAzım. Öyle değil mi? .. 

- A.. demek ki bunlan da biliyor -
SUn uz. 

Sarafof, mağrur bir eda ile gülüm
sedi. Pannağile, kÖ§enin birinde du • 
ran masayı ~rdi: 

- İşte, gazeteniz.. Sizin, ne maksa
da binaen Amerikadan hareket ettiği -
nizi yazıyor. Ve ben de, o gündenberi 
sizi bekliyorum. 

- Ooooo .. Mister, Boris ... Pardon, ö
teki adınızı unuttum. 

- Sarafof ... 
- Yes .. Mister, Boris Sarafof .. ı::iz, 

hakikaten, zeki bir adamsınız? .. Demek 
ki, bu karşılaşrnamız, bir tesadüf eseri 
değil. Bu sahneyi, bizzat siz tertib et -
tiniz. 

-Evet, Mis E9ton. Bizzat ben ter
tib ettim. Ve size, biraz heyecan ver
mek istedim. 

- O halde, şunu da ilave edeyim ki, 
zeki olduğunuz kadar da; centilmensi -
niz... Artık ümid edebilirim ki, bize 
kanlı, bıçaklı bfr bo~uşma sahnesi de 
~ere bilirsiniz? 

- Kimlerle?.. 
- Türklerle ... 
- Hiü; wadım. Mis Eston ... !5u, 

bıraz talih ve tesadüf eseridir... Kim 
bilir, belki, bu arzunuza da muvaffak 
olursunuz. 

Sarafof, üstüne siyah lbir koyun pos
tu serilmiş olan sediri gösterdi. 

- Buyurunuz .. istirahat ediniz. Ar -
kadaşınız olan bu madmazel, sizden 
daha yorgun görünüyor. 

- Alh, pardon .. size o kadar daldım 
ki; arkadaşımı takdim etmeyi unui -
tum. Kendisi, Bu1gardır. 

- Yaaa .. 
- Madrnazel değil, madarndır. 
-Çok iyi. 
- .l'ercümanım .. Madam Silya.. zev-

rek sen, ve gerek kocan; ikiniz de rol
lerinizi çok iyi oynadınız. Komite, i -
kinize de bunun mükafatını vermekte 
ge~ikmiyecektir. 

Diyordu. 

* - Mis Eston!.. Şu nefis şaraptan bir 
bardaik daha içmez misiniz? .. 

- Ah, Mister Sarafof .. bütün haya
tımda, bu kadar fazla şarap içtiğimi 
bilmiyorum. Siz, beni sarhoş edecek -
sin iz. 

- Fena mı. Mis Eston?.. Bu da bir 
hatıra olur ... Zaten buraya; hatıra top
lamağa gelmediniz mi? .. 

- Pek iyi amma .. sade, şarap içmek 
mi? .. Bana, başka hatıralar verıniye -
cek misiniz .. 

5 - Münakasaya iştirak için yazılan ehliyet vesikasını teminatı muvakkateyi 
ve ticaret odası kayıd varnkasını ve teklif mektubunu havi mühürlü zarfı yu
karıda yazılan gün saatinden bir saat evveline kadar makbuz rnuknbilinde ko
misyon reisliğine tevdi etmeleri veya posta ile göndermeleri lazlmdır. (6973) 

Istanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin Ilk 

Mikdarı bedeli teminatı 
aded Cinsi Lira K. Lira Ku. 

1250 Ambalaj sandıgı 1500.00 112 50 
1 - Cinsi, mikdarı, tahmin ve ilk tt>minat bedelleri yukarıda yazılı üç boyda 

1250 aded ambalaj sandığı 17/Birinciteşrin/938 Pazartesi günü saat 15 de Gedik
paşadaki Jandarma satın alma komisyonunca açık eksiitme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname eb'ad ve evsaf pusulaları hergün adı geçen komisyonda ve nü-
mune İstanbul jandarma eşya ve levazun arnbarında görülebilir. 

3 - 2490 sayılı kanundaki şeraiti haiz olanların belli gün ve saatte ilk temi· 
n.at mektub veya makbuzlarile Gedikpaşadaki komisyonumuzda bulunmaları. 

.7042~ 

ci, Kiril Çelika da bizimle beraber idi.. 
Bizi '"alLp buraya getirenler ile zevci a
rasında müessif bir hadise cereyan et
ti. Bir takım silahlı adamlar, Silyanın 

~:~~~~=~ Y:ı7~m~~:;::ül:.u~~l~:~a~.:~ = ~= ~:·~:::~:. ne ol ursa, olsun... ~lllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI' 
di zevci için büyük bir endişe ve ıztı- Mesela, içine imzanızı atmak şartile, = Turk Hava Kurumu -
rab d~!:~:~d~~rhal ellerini Silyaya u - !':.~~:~~n ı!~ı:r~~~-;ah~~. s;:~~!:~ ~~~ ~ B _. ,.. y u Ka 6 C pl • • Ty~ RAT INP Go s u 1 
zattı. Bulgarca bir şeyler söyleıneğe karacagımız bır resım .. Bunların hepsı := u 1 g§ 
başladı. Vaziyeti, kocası için teselli e - de benim için kıymettardır. ~ §1 
dici şeyler söylediğine benziyordu. - Mutlaka, bunılardan birini mi is- ~ := 
Halbuki Boris Sarafof: tersiniz?. ~ Birinci Keşide: ll 1 İkinciteşrin/938 dedir. 

- Çok teşekkür ederim, Sil ya. Ge - (Arkası var) 

=lm~t~ih=an~la~a=d,=iy=ey=e~k=~~tib~ve===========iB-ü~~~e:~O.OOO L~~ •• 
mUbaşir alınacak NEVROZ•N ~ Bundan b.aşka: t5.ooo, 12.ooa, ıo.ooo liralık ikramiye-

isıanbuı c. müddelumumill~lnden: İst:ır.- 1 ~ lerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... 1 
bul adilyesinde açık bulunan oooo> kııruş B } b E: Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et-
manşlı zabıt kfttlbll~l. 40 Ura ücretli süvarı u unan eve aş ~ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına 
m\\başlrlljtl, 600 kuruş nıaa.şlı piyade müba - - · 

~~~~~;~~~~m~~:ın~;ll~;~~ursaııaı~~~c;kt~~ ve diş ağrı sı \urıuın::ınıu:~n;l~ltliıiiiiınnınnıunıunıınnnunıunınmıınunmınılllllllllllllllllllllfW 
mübaşlrllk lmtihanı 18/ 10J 938 salı günü sa- • 
at onda icra kılınacaktır. gırmez. 

Tn'llblerln lllkal orta mekteb mezunu ol
duklarına dair ~ahadetname veya tasdikna
me Ue memurln kanununda yazılı belgeleri
ni hAmilen imtihan gününden blr gün evve
line kadar adllye encümenine mürncaatıeıl. 
Katlbllk imtihnnına girecekler ayrıca dnk
tllo lmtihanına tabi tutulacaklardır. 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetci olan eczaneler •unlar
dır: 

istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 
!Esad), Beynzıdda: (Belkfs), Samatya
dn: (Rıdvan), Emlnönünde: (Beşir Ke
mal), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Emllyadl), Şehremininde: (Nazım>. 

Şehzadeb::ı.şında: (Hamdl), Karagüm
rükte: (Suad), Küçükpnzarda: (Hikmet 
Ceınll>. Bakırköyünde: (İstepan). 
Beyotlu cihetindekller: 
İstlklA.l caddesinde: <Dellasuda), Tepe -
b~UJında: <Klnyoll), Karaköyde: (Hüse
yin Hüsnü>, İstiklAl caddesinde: (Ll
monclyan), Pangaltıda: (Na.rglleclyan), 
Beşlktaşta: (NaU Halid). 

Onua ıfbi yapmayın, bapnız 
Ye ditiniz ağnmağa batiadı cıı 

hemen bir kqe 

NEVROZiN 
Kadıköy, Botazlçl, Adalardakiier: 
Üskü'darda: ( Ahmedlye), Sanyerde: 
{Nur n, Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
Hulfuıl>, Büyükadada: <Halk), Heybell
de: <Halk). 

alınız bir şeyiniz kalmaz. 
Icabında gtıD.de 3 kate alına
bilir. lamine dikkat. T aklidie-

rinden aakınınız. 

Gazi terbiye enstitüsü Direktörlüğilnden 
1 - Enstitü beden terbiyesi şubesine leyU kız talebe alınacaktır. 
2 - Şubenin okuma müddetı üç yıldır. 

3 - Seçme sınav.ları A.nkara ~Enstitüde), İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Sıvas, 
Erzurum, Dıyarbaı<ı<, Edl!ne, Trabzon, Bursa, Balıkesir Kültür Direktör
lüklerinde 1/11/938 S!llı günü yapı lacaktır. 

4 - Umumi şartları öğrenmek için Kül tür nırektörlüklerine, imtihana iirmek 
için de en S')n 28/10/936 Cuma akşamına kadar adları yukarıda yazılı Kül-

tür Direktörlüklerine müracaat edilmesi lAzımdır. (4179) (7236) 

K1z1lay Cemiyetinden 1 
50,000 metre sargılık 

Amerikan bezi satın alınacaktır. 
Tali bl erin aümuneyi görmek ve teklif mektublannı 

Ozere 5/11/938 Cumartesi aktamına kadar Kızılay Istanbul 
DirektCSrlUğüne mOracaatlan ilan olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden : 

vermek 
Deposu 

üniversite bugünkü cumartesi günü s~at 10 da konferans salonunda açılacak 
ve dersler 17 /İlkteşrin/938 Pazartesi a~nü sabahleyin ba§lıyacaktıı·. İlAn olu-

nur. e753'• 

Kad1köy Vakifiar DlrektöriUğU IlAnlari 

Sernti Mahallesi Soka~ı 

Kadıköy Osmanağa Misakımilli 

• :t lt 

• Hasanpa~a Çarnfıstık 

Bu. İçi Çengelköy Bekar dc,esi 
suyolu 

No. su Cinsi 

57 Ev 
59 lt 

34 ::t 

20 Bahçe 

Aylık kira 
L. K. 

4 50 
10 00 
7 00 

30 00 
Senevi 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler 30/9/939 sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere arttırınaları beş gün müd detıe uzatılmıştır. !haleleri 15/10/938 
Cumartesi günü saat ondadır. İsteklilcrin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gel-
meleri. (7538) 

Seferibisar kasabası içme suyu eksiitme Ilanı 
1. - Seferibisar kasabasına getirilecek içme auyu i~ kapalı ıarf usulile ek

siltmeye konmuştur. Yapılacak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden isaelesi, depo 
ve kaptaj inşasiyle tevzi şebekesidir. 

2. - Bu işin muhammen keşif bedeli •59672,60:~ liradır. 

3. - Bu i§e aid şartnameler ve evrak §unlardır: 
A. - Eksiitme şartnamesi. 
B. - Fennı prtname. 
C. -Mukavele projesi. 
D. - Bayındırlık işleri aenel tartnam esJ. 
E. - Vahidi fiat cedveli. 
F. - Keşif cedveli. 
G. - Projeler. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı c2:t lira ,gs, kuruş mukabilinde SefPrihl
sar belediyesinden alabilirler. 

4. - Eksiitme 28/10/938 Cuma günü saat 1~ de Seferibisar Belediye dairesin
de yapılacaktır. 

· 5. - Eksiltıneye girebilmek için Türk tabiiyetinde olmak ve qa~ıdakl \'esa
fki ibraz etmek lAzımdır. 

A. - Bu iş için c4238,13~ lira muvaltk at teminat makbuz veya mektubu. 
B. - Nafıa Veklletinin 12/8/938 tanh ve 67/11624 sayılı emirlerine göre bu f§ 

için alınmış ehliyet vesikası ve ticaret vesikası. 
6. - Teklif rnektublarının 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka

dar Belediye eksiitme komisyonu reislijine makbw: mukabili verilmesi lAzım-
dır. c7093:t 

Yüksek ziraat Enstitüsü Rektörlüfünden: 
1 - Kurumumuz binalan için lüzurn lu olan apğıda eb'&d ve adedieri ysaılı 

3 kalem bayrak açık eksiitme usulile sa tın alınacaktır. 
2 - thalesi 26/10/938 Çartaınba giinö. saat 10 da Ankarada BektörlQk blna .. ' 

smda müte,ekkil komisyon tarafından yapılacaktır. ~ ! 
3 - Muhammen bedel 2445,lJO ve mu vakkat teminat ıu,a liradır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız prl name almak iltiy.ı.ıtıı Eııatltd d.U. 

müdürlüiüne müracaatları. ,4232. c73S9~ 

Adet l!:b'adlar: - ıso ıso X 100 Na tur el 
4 1600 X ıooo , 
2 1125 X 760 • 
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f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda i 
ı darağacı altında biten memuriyet hayah: 117 j ,.. ___ _ 

1111111,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,4r-

evlet kap1s1nda elli yil 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski me b' us Ebubekir H Azim 

Yıldız sarayına top atmak tasavvuru garibesi Dedeağaçta Yunanlılar marifetile 
vagondan çalınan toptan galat olmak icabeder 

. Bu. sözlerin, sonra!a? (Kar~ ~~h -ı cirfan ve faziletime gıyaben meftun 
sm) dıye anılan başkatilbe ne turlu te- olduğunu• yazan mühürdar Ali S;ıid 
sir ettiği anlaşılamıyordu. O, daıına olduğunu anladım. Ali Said, o sırnda 
bir nevi tunç heykel hissizliği ile ya- yazıhanesinin gözlerinde aradığı bir 
zısına devam ediyordu. kağıdı bulamayınca: 

Kabasakal 1\~chrned p~şayı, daha - Ne yapalım, fotograf bilsem ve 
mıralayken, Edırnede Valı Abdurrah- resmini yapmış- olsam senedi beyhude 
man paşa, b!r dd~ d~. Hüse~i~ Fev~i aramak zahmetini çekmezdim, dedi. 
pa~a nezdlerınde gormuş ve bırınci go- Cevab verdim: 
rüşümde sessiz bir temenna bile teati _ Öğrenmek ·sterseniz ben öğreti-
etmediğimiz gibi, ikincisinde de sade rim! 

1 
' 

bir temenna ile 'birbirimizi selamla - Gülümsedi. 
mıştık. 

Hüseyin Fevzi paşa hükumet daire
sine gelerek ziyaretimi iade ettiği hal
de, Mehmed bey gelmemiş ve iki gün 
içinde paşa ile dört defa görüştüğüm 
halde, hiç birinde Mehmed bey bulun
mamıştı. 

3 J Mart vak'asından sonra, bu Meh 
med paşa da bir çok yurddaşların ka
,tili olmak üzere Divanıhaııb kararile i
dam edilın~ti. Cinayetlerinin delille -
ri, \'esikaları ~zetelerle neşeedileceği 
ilan olunmuştu. Lakin bir çok değil, 
bir şahsın bile katili olduğunu isbat e
den bir vesika bile neşredilememışti! 

Ed.lmişse bile ben görmedim! 
Allah, bol bol rahmet eylesin! 

* Eski ve kıymetli dostlarundan ve 
güzide muharriTlerimizden Bay Zıya 

Şakirin, birkaç yıl önce, galiba (Sor. 
Posta) da tefrika suretile neşrolunan 

eserlerinden birinde bilmem ne müna
sebetle merhum Sakallı Mehmed P~şa 
dan ve meziyetler"nden bahsedildiği 

sırada, glıya her nasılsa elde ettiğim 

bir topu Yıldız Sarayına karşı kulla -
nacağımın Abdülhamid II ye ihbar e -
dilmesi üzerine tevkif olunarak istin -
tak ma Kaba akal Mehmed Paşanın 

m<:>mur edildiği yazılmış. Bu yazıda, 

Mehmed Pac::anın beni himaye etmiş ol 
duğuna dair bir fıkra bulunduğu da, 
gazetede yazımn intişanndan bir çok 
günler geçtiktem sonra, ahbablarımdan 
biri tarafından söylenmişti. 

O nüshayı buldurarak mevzuubahs 
yazıyı okuvamamıştım. Rivayetin ha
kikate ne dereee uygun olduğunu bil
miyorum. 

Yıldız Saravına top atmak tasavvu
ru gari!besi, Dedea~açta Yunanlılar ma 
rifetile demiryolu vagonundan çalınan 
Ye tarafıından bulunan toptan ve mer 
tıum Mehmed paşanın istintak esna -
sında beni himayesi de yukarıda yaz -
dığım tarzda hakkımda beyanı müta -
lea etmesinden galat olsa gerektir. 

-66-

Abdiilhamid ll ye verdiğiın arize ve 
slbüm - Bala riitbesile Musul 

Valiliğine tayin.im. 

Darüssaade ağası Abdülgani ağa, 
beni memul ve tahminimin üstünde bır 
samirniyet ile çoktanberi görmediği 
mağdur oğluna kavu~an şefkatli bir ba 
ba gibi kabul ve teselli etti. 

Dedeağaçtan kendisine gönderdiğim 
mektub üzerine mabeyn dairesinde da
hiliye nazırı Memduh paşayı görerek 
mektubumu gösterdiğini ve hakkımda
ki kötü zan ve muamelelerini tashih 
etmelerini mükerreren tavsiye ve rica 
ettiğini, paşanın 'bu meselede medhali 
olmadığını yeminlerle temin eyledi. 
Hatta, Memduh paşanın, ötedenberi 
hakkımda gıyaben takdir ve muhabbet 
beslediğini söylediğini hikaye etti. 

Dedeağaçta vücude getirdiğim eser
lerin foto[r.ı aflarını Abdülgani ağa ya 
gösterdim. Bunlardan bir albüm yap -
tınrsam zab şfıhaneye takdime ta
vassut lutfünde bulunup bulunmıya -
cağını sordum. 

- Memnuniyetle takdim ederim, de
di, bir de arize yazınız, onu da beraber 
.vereyim. 

Ağanın tavsiyesi 'Üzerine, Memduh 
paşayı, nezaret dairesinde ziyarete git 
tim. Beni bir odaya aldılar. Orada otu
ran ve bana bir mcııhaba bile demiyen 
zatın, mebhud hafiye Mtihlis actile gön .. 
Cierdiği mektubunda benim mevhum 

Memduh Paşa beni iyi bir surette 
kabul etti. 

Müşarünileyh Konyada Vali, ben 
Kastamonuda me.kıtlubi kalemi mümey
yizi iken yazdığım bir mektuba gön -
derdiği cevabda -ki mahfuzdur.-

Perdei rizi ki sühan perveriste 
Payei ez payei peygamberiste 

Beytile başlıyarak ve: 

c Yüz1eri görülmiyenlerin güzel söz
leri işitilir de insan şivei beyan mef -
tunu olur.-. diyerek iltifatlarda bulun
muştu. 

Paşa: 
- Jurnal ve infisal meselesinden do

layı ağa hazretlerine 'benden de şikfı -
yet etmişsiniz. Mektubunuzu gördüm, 
teessüf ettim. Çocuklarımın ölülerini 
öpeyim, bu işde hiç bir medhal ve ha
berim yoktur, dedi. 
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a - Söz dinlemek-bir nota. 
'1 - Bir erkek Ismi. 
8 - Azlmet etmell. 
9 - Bir ev hayvanı-rezalet yapan. 

10 - Gerinin zıddı-terzllertn yaka ıçine 

koyduktan sert kuma§. 
Yakarıdan aptı: 

ı - Mayası olmıyan - Rabıt edatL 
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S - Kayalardaki büyük oyuklar-Anıt. 
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6 -Dair-bir edat. 
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Evvelki buhMCanıJ& hcılledılm1f ftkü .............................................................. 
Bir amele yaralandı 

Limanda §amandırada batlı Rus bandı
ralı Blranta va.purunda çalı§an Liman Tah
mU ve Tabliye amalesinden Halll, vlncln 
kazaen tendlsiııe çarpması netleesinde ba
§ından ve ıbetinden ~araıanmış, Beyollu 
hastanesine taıdınlmıttır. 

- Başıma inen yumruk içinde mü -
hürdannızın mektubu çıkınca maal~sef 
ve bizzarure öy'le bir .zan hasıl olmuş 
idi, cevabını verdim. 

Paşa: 
- Mühürdar bana hizmet için değil, 

bütün hareket ve muamelelerimi ta -
rassud etmek için tayin edilmiş bir 
canlı beladır, sözlerini ilave etti. 

Aşağıdaki arize ile albümü kızlar 
ağasına verdim. 

cİki sene zarfında devlet hazine -
sinden bir para verilrneksizin Sayei 
Hümayun Hilafetpenahilerinde Dede
ağaç.ta vücude getirdiğim mebanii hay
riye ve nafıadan bazılarının fotografi
lerini havi bir albüınü tazimatı übey -
dane ile atebei seniyei müh1kanelerine 
tıkdim ediyorum. 

Evvelce vali muavinliğinde bulun
duğum esnada vilayet dahilinde ve iki 
senedir Dedeağaç livasında ifa ettiğim 
hizmetler de bu albümün sonuna ya -
zılmıştır. 

(Arkası var) 

DÜZELTME 
(115) sayılı tefrikada bazı tertlb hataları 

olmuştur. Mesela; bu tefrlkadakl sansUr ke
llmelerl sansör, sonra, birinci sütundaki o
tuz kellmesl dokuz ve otuz dördüncü satır
daki paravananın kelimesi yaratanın, aıt
mıı, blrincl satırdaki toptan kelimesi top 
güllesinden ve ayrıca Ikinci sütunun altıncı 
satırındaki davlla kelimesi de vaveyla şek -
linde olacaktır. Tashlh ediyoruz. 

Hergün : Almanya niçin 
muvaffak oldu ? 

{Baştarafı 2 inci sayfada) 
habat gününü gözönünde tutarlar ve in
tihab menfaatmi, bazan vatan menfaati
nin de üstünde tutarlar. 
Şu halde, Almanyada ve İtalynda bir 

siyasetin tayini ve onun tatbik sahasına 
konulması için yalnız şefin ve müşavir
lerinin karar verm~leri kafi geldiği hal
de öteki memleketlerde işi halkın anla -
ması ve bu siyaseti halkın kabul etmesi 
lazımdır. Halbuki bir fikri, bir pUmı, bir 
siyaseti halka anlatıncıya kadar bazan 
senelerin geçmesi icab eder ve bu da her 
siyasi harekette demokrasinin karar ve -
rebilmek için çok geç kalmas1 neticesini 
do~urur. İşte, bundan dolayıdır ki te -
şebbüs daima totaliter devletlerin elle -
rinde kalmış ve onlar da daima aldıkları 
atın sırtına atlayıp Üsküdarı geçmişler
diri 

Bir misal göstereyim: Almanyada Hit .. 
ler devrinin gelmesine mfmi olmak Fran
sanın elinde idi. Fransa 918 haksızlıkla
rının bir kısmının olsun tashihine vak -
tinde razı olsaydı, Hitlerin iş başına ge
lebilmesi mümkün olmazdı. Son on beş 
senedenberi daima şun~ dikkat ettim ki, 
faraza Heriot gibi, güzel almanca bilen, 
Alman kültürünü yakından tanıyan ve 
demokrasi kurmak mefhumunu da iyi 
hazmetmiş bulunan bir adam, hükumet 
mevkiinde olduğu zaman başka, hüku • 
met hariçinde bulunduğu zaman da baş
ka, iki şahsiyet olmuştur. Serbest bir a
dam olduğu zaman Fransa ile Almanyayı 
dost yapmak, anlaştırmak için pek çok fe
dakarlık yapabileceğini gösteren pek çok 
makalesini okudum. Fakat, iş başına ge
lip de sa~ın veya solun politika dema -
gojisi karşısında kalınca da bütün yaz • 
dıklarını unutmıya mecbur kalan bir 
adam oldu. Çünkü Fransız milletine halk 
kütl si halinde, Alman dostluğu narnma 
fedakurlık kabul ettirmek için 
hiç olmazsa çeyrek asır çalış .. 
mak lazımdır! Heriot ne za -
man böyle bir temayül gösterdiyse, sağ 
cenah kendisini Alman ajanlı~ı ile itharn 
etti! ' 

İşte totaliter rejimle demokrasi rejimi 
arasında, siyaset yapma bakımından bu 
fark vardır. Birincisi fırsatlardan kolayca 
istifadeye hazırdır; ikincisi, derdini hal
ka anlatıncıya kadar bir çok zaman ve 
emek sarfetrneğe mecbur olur. Halbuki 
siyasette kuvvet ne kadar milhim blr a
milse, zaman ve fırsat ta o kadar mü • 
himdir. Muhittin Birgen 
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Beynelmilel güreş nizamnamesinde 
yapılan mühim bir tadil 

Serbest ve grekorumen güreş müsabakalarının iki dev
reden 20 dakika olan müddeti 15 dakikaya indirildi 

Stokbolmda toplanan beynelmilel a
matör güreş federasyonu senelerdenberi 
tatbik edilmekte olan serbest ve greko
rumen gürş müsabakalarının iki devre
den yirmi dakika olan müddetini on beş 
dakikaya indirme~e karar vermiştir. 

Kabul edilen yeni nizamın derin bir 
manası vardır. 

Güreş tekni~i ve tahammül kabiliyeti
ni yirmi dakikalık müddet zarfında has
mını yenebilmek için kullanan bir gü
reşci yeni kabul edilen nizama göre on 
beş dakika zarfında kat'i neticeyi alabil
mek için elinden gelen bütün gayretınİ 
bu pek kısa bir zamanda sarfetrneğe mec
bur olacaktır. Profesyonel güreşlerde bir
birlerile karşılaşan iki hasının yenişinci
ye kadar güreş etmiş olmaları bu sporun 
tekni~i bakımından hiçbir kıymet ifade 
etmedi~i içindir ki muhtelif şekillerde 

alınan neticelere inananlar hemen hemen 
sayılacak kadar azdır. 

Dört yüz metrelik bir koşudan sonra 
dizleri üzerine çöken at!ete mukabil, ye
nişinc'iye kadar birbirleri! boğuşan bir 
pehlivanın ayakta durması iki spor ara
sıooaki efordaki farkı göstermez mi?. 

Elenselerle, başbaşa ıutuşmalarla, yer
de istirahat etmekle güreş müddetinin 
uzun saatlerinde işin zevkini kaçıra ka
çıra işi ciddi bir müsabakadan çıkaran
ların tahammül edilmez yavaşlıklarıdır 

ki evvelce kırk beş dakika, biHihare ya
rım saat, uzun zaman yırmi dakika ola
rak yapılan güreş müsabakalan nihayet 
hayli tecrübelerden sonra biraz daha ni
zama sokulmuş oldu. 

Minderde hasnundan kaçan ne kadar 
puvan alıyorsa, çalışan ve mütemadiyen 
oyun tatbikine uğraşan güreşclye de o 
kadar iyi not veren bugünkü nizarn için
de, müsabaka müddetinin on beş dakika 
gibi bir zamana indirilmiş olması güreşte 
sür'ate verilen büyük ehemmiyet için 
ciddi bir işarettir. 

Eski yavaşlığa mukabil sür'at, çevik
lik ve tahammül esaslarına dayanan bu
günkü güreş tekni~i içinde çalışma tar
zımızı değiştirecek, yakmda başlıyacak 

serbest ve greko-rumen Avrupa biri..ncı
liklerinde netice almamız için ona göre 
de hazırlanma~ı gözönünde tutmak icab 
edecektir! ... 

Ömer Besim 

Galatasaray klUbü k1ş mevsimi 
için geniş bir program haz1rlad1 

Galatasaray klübü kendi binasının ya
nındaki fabrikayı da satın aldıktan son
ra, spor te§kiUtlarını, yalnız kendi men
subları için de~il, hariç spor teşekkülle
rinin de istifadesini temin edecek bir va
ziyete getirmektedir. 

Şimdiye kadar yalnız kendi klüp aza
sına açık olan spor salonlarından, mem
leket gençliğine de yer ayırmak suretile, 
onların da istifadelerini düşünmek tak
dirc değer bir harekettir. 

Klüp idaresine, şimdiye kadar bu yol
da yapılan müracaatlar, tesisat noksan
lığının tevlid ettiği idari imkansızlıklar 
yüzünden is'af edilememekte idi. 

İdare heyeti bu vaziyeti nazarı itiba
ra almış, spor tesisat ve teşkilAtını tadil 
ederek genişletti~i gibi, spor salonu için 
de, Almanyaya birçok aletler ısmarlamış 
bulunmaktadır. 

Ezcümle, çalışmak imkanını bulamı
yan, birçok aile kızları da, münhasıran 
kız sporculara tahsis edilen gün ve saat
lerde, beden terbiyesi ö~retmeni Bayan 
Mübeccel Argunun nezareti altında, spor 
yapacaklardır. 

Bilhassa, fstanbulda ihmal edilen, kız
larınuzın spor çalışmalarını ciddi ve esas
lı bir şekilde temin etmiş olma~ı, memle
ket hesabına hayırlı bir teşebbüs olarak 
karşılamak lazımdır. 

Ankarada profesyoneliserbest 
güreşler 

15 ~rlnlevvelde Ankarada profesyonel 
serbest gllret milaabataları yapılacaktır. 

Bulgar Kiro ve Ustıoçef MllllDdakl pebll· 

vanlar Tekirda~lı Hüseyin ve Kara All U• 
karşılaşacaklardır. 

Klro'nu~ bundan bir müddet evvel Milli• 
yim pehlivanı yenen kuvvetli bir pehlivan 
oldu~unu gözönünde tutmak l~ımdır. 

G.·ekorumen Avrupa şampiyonasi 
1939 senesi Avrupa güreş birlncUlklerl 2J 

nisanda başlıyacak ve 27 nisanda sona ere· 
cektir. 

BeyneimiJel güreş federasyonu bu mü'la
balk:aları gene sadece grelro-rumen olarat 
yapmağa karar vermiştir. 

Müsabakalar Norveçte, Osloda yapıla • 
caktır. 

Lig maçlar,nm hakemleri 
Futbol Federasyonu bundan böyle lll 

maçları hakemlerinin hakem komiteleri ta~ 

rafından seçUmeslne karar verml§tlr. 
İstanbul hakem he~tl rlyasetlne eski a

jan avukat Abdullah seçllmlştır: Hakem ko· 
mitesine futbol ajanı Orhan, mıntaka 1klne1 

relsl Muhtar, hakemlerden Nurt ve Basrf 
aza olarak seçllmlşlerdlr. 

Şimali Avrupada yeni atletizrr. 
dereceleri 

Atletizm mevsimi bitmek üzere oldu 
ğu halde şimali Avrupa da birçok güzel 
dereceler elde edilmektedir. 

Kopenhagda İsveçli Strandberg 200 
metreyi 21 5/10 da koşarak İsveç röko. 
runu kırmıştır. 

Finlandiyada Viborg şehrinde Salmi· 
nen on mili 51 d. 19 s. de koşmuştur. Ci· 
ridi Jarvinen 75,m 84, Nikkanen 74, m rt, 
Vainio da 70 m 40 savurmuşlardır. 

Stokbolmda üniversite şampiyonasında 
Hakansson uzun atıarnayı 7 m 45 le ka
zanmıştır. 

Alingsasta Bergh diski 50 m 44 atmlJ
tır. 

N orveçte Thoresen gülleyı 15 m 30 ilr 
Norveç rökorunu kırmı§tır. 
Varşovada Gierutto gülleyi 15,87 met· 

re atarak yeni Polonya rökorunu yap
mıştır . 

UruguvRy olimpiyadlara 
işt;rak ediyor· 
• Uruguvay 1940 Helsinki olimpiyadla • 

rına iştirak etmeğe karar vermiştir. Fud· 
bolcular şimdiden hazırlanmaktadırlar. 

Malfundur ki Uruguvay 1924 Paris, 1928 
Aınsterdam olimpiyad turnuvalarını w 
1930 da Montevideoda ilk dünya futbol 
şampiyonasını ıkazanmışlaröı. Bundan 
sonra da milli temaslar yapmaktan uzak· 
laşan Uruguvaylılar 1940 olimpiyadları · 
na yüzde yüz amatör bir ekib göndermek 
arzusunu göstermişlerdir. .............................................................• 

~ 
Bugonku program 

ANKARA 
15 birlnciteşrin 1938 cumartesi prorram• 

(Ö~le ve akşam neşrlyatı tecrübe mahlye· 
tinde olarak yeni stüdyoda olacaktır.) 

Öl1e neşriyatı: 
12,30: Müzik (Türkçe plA.k), 1S,OO Haber· 

ler, 13,15: Müzik (E#lencell plAk). 
Alqam nep-iyatı: 

18,30: İstasyon hakkında muhtAI.lf 11 • 
sanlarla lzahat ve müzik: <Dans pllkla • 
rı), 19,00: Musahabe, 19,15: Milzlk cinceaal 
faslı), 20,00 Müzik (Radyo ortestruı - Şefr 

Proetorius), 21,00 Ara.bea aöylev, 21,10 Ha
berler, 21,15: Müzik (Halk tllrkülerl, tarkı
lar ve saz eserleri), 22,00: Musahabe, 22,15: 
Müzik (Opera aryalarıl, 22,45 Haberler t'J • 
tasyon hakkında muhtelif llsanlarla neşrl
yat ve İstlkliil marşı. 

······························································ 
Turan Tiyatrosu 

HaJk un'atklrı Na,id oh· 
yueu Semiha • Miwel yaryr 
teli, The guido. akrobat 

namara.ı 

TÜRKMEN KlZI 
Operet 3 perde 

Dana, Solo. 

HALK OPERETl 
Be7otlunda Halk tiyatroaun~P 

(Ealı:i Çatlayan) temailleriDe 

başlıyor 

MACAR BALETI 
büyük orkeaba 
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YAVRUNUN gürbüz, tomb 1, sağlam, neşeli olmasını is ersen FOSFATi 

'' e 
or,, 

1 şte, Fransada Sen Şehrinde Monlereuil kasa
basuıda Emil Zola sokağında :.17 No. da Bayan 

~ Wagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

" 0, Bana; Sen 10 Y ş Gençleşmişsin DiyereL 
Hayretini lzharc!an Kendini Al mıyor. , 

Bayan Wagner'in BiocellJ 
yeni cild unsurunu kul

Innınazdan evvelki 
fotografı 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
zarfında kazandığı şayanı hay

ret güzellik tebcddiilünü 
gösteren fotograf 

. •Zevcim Jorj, bu adeta bir mucize- hem de son derece memnun kaldılar.» 
dır, diyor. Filhakiku iki ay kadar ev - Her akşam yatmazdan evvel pembe 
"el, alnırnda, gözlerimin ve ağzıının et- ı enkteki Tokalan kr~mini kullanınız. 
rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro -
:Vardı. Bugün ise bütün arkadaşlarım fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
hu şayanı hayret tebeddüle şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu
~nlara yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanların 
cıld unsuru olan pembe renkteki Bio - cild hüceyrelerinden istihsal edilen 
Celli Tokalan kremini kullanmalarını Biocell gençlik cevheri vardır. Gündüz 
tavsiye ettim. Birçokları bizzat tecrübe için de beyaz ren'kteki Tokalan kremi
ederek şnyanı hayret semeresini gö - ni kullanınız, cildinizi yumu§atıp be -
rünciye kadar benimle alay ettiler. l''a- yazlatır ve siyah noktaları eritip açık 
kat sonra bana hem te§ekkür ettiler, mcsameleri sıkla§tırır. 

ı isarlar U. Müdürlüğünden : _,___ ________ ___, 
Cinsi Mikdan Muhaınmenbedeli Muvakkat Eksiitmenin 

Beheri Tutarı teminatı Şeklı Saati 
Lira Lira Li. Kr. -Elektrik Motörü 12 aded 100.- 1200.- 90.- A. Eksnt. 14 

, » 2 , 150.- 300.- 22.50 Pazarlık 14.30 
Vagonet 5 , 50.- 250.- 18.75 Pazarlık 15 

I - İdarcmizin Samsun Tütün fabrikası tütün paket makineleri bandrol kıs
nu için 6 adcd, paket kısmı için 6 aded ki ki cem'an 12 aded elektrik motörü, ay
ni fabrikanın kıyım makineleri için 2 ad~d elektrik motörü ve Keçeç tuzlası için 
de 5 aded vagonet şartnameleri mucibince satın alınacağından bizalarında ya
zılı usullerle ayrı ayrı cksiltmeye konmuştur. 

II _ Muhammen bedellerjyle nıu\·akkat teminatları bizalannda gösterilmiştir. 
lU _ Eksiitme 16/XI/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü bizalannda yazılı 

saatlerde Kabataştn Levnzım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya-

Pılacaktır. 
IV _ Şartnameler parasız olarak hergün sözü .geçen .~ube.den ?lın~bilir. 
V _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyen~er elektrik m~torlerıne .. a~~ fiatsız. fenni 

tekliflerini ihale gününden 3 gün evvelıne kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 

Şubesine ve vagonetlere aid fiatsız fenni te~lifle~i~i~ va~on:ıl:rin yata~arı hak
kında ayrıca mufassal izahat ile detay resımle~ı ihale ~n~nden 5 ~n .:vve
line kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesine vermelerı ve tekliflerının kabulunu mu-

tazamnun vesikn almalan lazımdır. 
VI _ tsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve .saatlerde % 7,5 güvenme 

Paralarilc birlikte yukarıd~ adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c707h 

I - Şartname ve nümunesi mucibincc satın alı~:7ak 90.000 .metre kırmızı çiz
gi}j kanaviçe 3/X/938 tarihinde ihale edilemedıgınden yenıden ve pazarlık 
Usulile ekssiltmeye konmuştur. 
n- Muhammen be:icli 9,25 kuruş hesabile 8325 lira ve muvakkat teminatı 

624,38 liradır. · 
III - Eksiitme 21/X/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alnn komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak he:::-gün sözü geçen şubeden alınabileceği gi-

bi nümune de görülebilir. .. 
V- İsteklilcrin eksiitme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 guvenme para-

larile birlikte yukarıda adı geçen koroisyana gelmeleri ilan olunur. c7433, 

I- İdaremizin Ka:ra-ığaç barut deposu tapa, saçma, fişek anbarla:ında şart
name ve projesi mucibincc yaptmlncak kerevet inşası pencere tecdıd ve taeiili 
Ve tamir işleri heyeti umumiyesi birden açık eksiltıneye konmuştur. 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 
III - Eksiitme 18/X/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de Kabataşta Le-

Vazım ve Mübayaat Şubcsındeki Alnn Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve proieler (15) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen §Ubeden 

alınabilir. 
V- İstcklilerln cksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme para-

larile birlikte yukarıda adı geçen koınlsyona gelmeleri uan olımur. (7070) 

· Tari hi tedkikler 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

25 oturaklı gemiler kadirga, 36 otura
ğa kadar olanlar baştnrda adını alırlardı. 
Şimdi olduğu gibi o zaman da gemi bü
yüdükçe hız azalırdı. Türk kadirgaları 

alçak ve uzun yapılırdı. Bunun için hızlı 
giderlerdi. Fakat her zaman ayni hızı ve
remezlerdi. Çünkü yağlanmalan lazımdı. 

Gemilerin yağlanması o devirlerd~ 

sür'ate tesir eden en mühim bir i~di. Mc· 
sela bir kadirganın inşası sırasında sütii
len 20-25 kantar ["] ziftten sonra sık sık 
teknesini yağlamak icab ederdı. Her 
yağlanışta dört kantar cdonyağı, sarlo
lunurdu. Akdenizde sefere çıkılırsa her 

sefer için en az üç defa yağlanırdı. Bun
lardan birincisi Haliçte ve tersanede ya
pılırdı. Diğerlerini de Foça, Navarin gibi 
yerlerde yapmak adet olmuştu. Yağla

mak için iki gemiyi yanyana getirirler, 
direklerinden birl:1lrine bağlıyarak çe
kerler ve tekneler böylelikle su üzerinde 
yan gelerek alelade ahvalde su altında 

kalan kısmın hemen hemen yarısı su üs
tüne çıkardı. 

cRados - İskenderiye:. arası aşağı yu
kan 500 mildir. İyi yağlanmış bir gemi 
bu mesafeyi yalnız kürekle 3-4 günde a
lırdı. Fakat rüzgar varsa ve yelken açı-

lırsa iki günde gitmek mümJ...-ündü. Bir 
kaç sene evvel İzmirden İskenderiyeye 
büyük bir vapurla kırk iki saatte var
mıştık. Arada büyük bir fark yoktur. 

Yağlanması üzerinden epeyce zaman 
geçmi~ olan bir gemi saatte yalnız kü
rekle 3, yelkenle beraber 7 mU gidebi
lirse henüz yağlanmış bulunduğu takdir-

de bu hızlar iki misli olurdu. Türk kadir
galarının yeni yağlı bulunduklan sırada 
200 mili 15 saatte aldıkları, bir saatteki 
hızlarının bu hesaba göre 13 mil olduğu 
tesbit edilmi~tir. 

Türk denizcileri alelade zamanlarda e
nerjilerini israf etmezler, ckartal kana
dı~ denilen ve küreklerı ağır ağır işlet
mekten ibaret olan bir usulle yollann:ı 

devam ederlerdi. Umumiyet itibarile 
Türk kadirgnları çok hızlı gitmezlerdi. 
Yclkcne daha çok ehemmiyd veren o za
manın Venedik ve İspanyol gemicileri 
rüzgar bulunduğu takdirde daha hızlı gi
derlerdi. Hatta meşhurdur. 

İspanyol kaptanlarından bazıları o za
manki Türk gemi reislerine: 

- Sizin gemileriniz yürük değildır. 
Demişler ve bunu bir kusur gibi yüz

lerine vurarak üstünlüklerim gösterme:t 
istemişler. Fakat harb kabiliyetlcri ka
dar söz kudretleri de olan Türk denizci
leri şu cevabı vererek karşı1arındakiteri 
susturmuşlardır: 

- Bizim gemilerimiz kaçanı kovala
maz, kovalıyandan da kaçmaz gemilerdir. 

<•> Bir kantar elli nltı buçuk kllodur. 

······························································ 
Zayi: istanbul seyrüselerlnden aldığım 

5767 slcU numaralı amatör §Oför ehllyctna -
meml kay:bettim. Yenisini alacağımdan es
klslnln hükmü yoktur. (1170) 

LiileJide: .1\lehmcd Sııbrl 

······························································ 

Yevmt, sıyası, Ha~~.~va Halk iaze~sı 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 2s 
iSTANBUL 

Gazetemizde çııtan yazı ve 
r esimlerin bütüa haklan 
mahfuz _!e gazetemize aiddir. 

=.•••._.__ 

ABONE Fl ATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKfYE 14uu 750 4UU 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu.r. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
30.) 

Gelen evrak gu i Vei'ilmcz. 
Ilanlardan mea'uliyet alınma.z. 

Cevab i~in mektublara 10 kuru§luk 
Pul ilavesi lD.zımdır. 

A• .. ••••••••••• ••••• •••••••• ••••••••••••••••••••t~ 

: Posto. kutusu ; 741 İstanbw, ": 
E Telgraf : Son Posta ! 
; Telefon : 20203 : . : ... , .............................................. -" 
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yedir. Bahçekapı SAliH EC Ti 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklanoda, ses kısıklı· 
ğında pek faydalıdır. 

• 
.LiZ KA ZUK 

Istanbul Belediyesi İlanları 

Ei 

ı 
Senelik muhammen kirası 36 lira ola:q Eyübde Tabakhane mahallesinde 9/1 

numaralı yol artığı 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilme!{ :izere açıK 
artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Lev azım Müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler iki lira yetmiş kuruşluk ilk teminat, makbuz veya mektubile beraber ı 7 /10/; 
938 Pazartesi günü saat 1-:1 buçukta Daiyıi Encümendc bulunınalıdırlar . 

(B.) ,(7070) 
~ 

Onarıtmasına lüzum görülen Itfaiye B oğaziçi motörü açık eksiitme ile tamir 
ettirilecektir. Keşfi 3600 liradır. Ke~if evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü. 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 270 liralık ılk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 17/10/938 Pazartesi günii saat 14 bu-
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (7026) 

• 
Senelik muhammen kirası 48 lira olan Arnavudköyündc Lutfiye mahallesinin 

Elçi sokağında 30/65 numaralı kargir ev teslim tarihinden itibaren 939 senesi 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart-

namesi Levazım MüdürJüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 60 kurusluk ilk te· 
minat ma:<·i.:ıuz veya mektubile beraber 17/10/938 Pazartesi günü saa~t 14 buçuk· 
tn Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (7025) 

Kurulut tarihi : 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Z irai ve ticari her nevi banka m uameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az. 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikraıruye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 tt 2,000 , 
4 • 250 " 1,000 , . 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 , 4,800 , 
160 , 20 " 3,200 , 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ağı 
düşmiyenlere ilcramiye çıktığı t akdirde % 20 fazlasile verilecektir .• 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfd, 1 Birinci kfinUDt 1 Mart ve 1 Baziran 
tarihlerinde çekilec:ektlr. 
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" MODELI 

ÖkaUrenlere ve 
göQUa nezlelerlne 

K 
Daima kanunlarina sad1kt1r. 

• 

Yaratan kuvvet, her insana aıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını 
veımittir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunianna aykın hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini göz· 
den ıeçir ve gördüğün en ufak hlr irıza üzerine derhal faaliyete ceç. 
Kendinde dü§küıılük, halsizlik, ~tahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Ça -
buk yet~ ve hayat ekairi olan 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubu 
içmiye başla. FOSFARSOL ta babetin esasını teşkil eden bütün doktorlar 
tarafından takdir edilen en mühim Uiçlann gayet fenni bir surette teşri· 
kinden yapılmış emsalsiz bir kudret turubudur. 

Kanı tazeler ve çoialtır, iştihayı açar, hifıza ve zekayı yükseltir. Sinir
lıeri, adateleri sağlamlaştırır. Az.inı ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kud -
retleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neş'elerle geçirir. FOS
FARSOL gün~ gibidir. Girdiii yere sailık dinçUk ve gençlik saçar, 
her eczanede bulunur. 

80N POSTA 

--· DİŞ TAB1Bl '-
RA TIP TIJRKOGLlJ 

Sirkecl : Viyana oteli sırası. 
No. ~6, Kat 1 de hergün O~leden 
sonra saat 14 den 2LI ye kadu 
lu.staıarı kabul eder. 

• 

Ilan T arifemiz 
Tek Btıtun aanUmı 

aa/aile 400 ... ,,.. 
Nh ile 250 • 
Nh ile 200 • 

Dördüncü •alıile 100 • 1, ıahileler 60 • 
Son ~ahil• 40 • 

Jı4uayyea. bir miidde' zarfıncl.ıt 

fazlaca mikdarda UAn yaptıraw. 
lar ayrıca tenzll1th tarlfemizdea 
tatifade edeceklerdir. 'lam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilinlarına 

aid ifler için 111 adrese mUracaas 
edilmelidir: 

Ilinedık KoUektlf &lrketa 
Katan.manuAe Ban 

Aatara ea44e.l 

Son Pnsta Matbaasa 
································ 
~efCıyat Müdürü: Selim Ragıp Em•t 

••i t S. Ragıp EMEÇ 
SAıuPLER : A. Ekrem UŞAK.LIG11J 

GRiPiN 
varken bu azbraba 

katlanılır mı ? 

Ba,, diş ağrılan, nezJe, kırgınhk ve ötütmekten mütevellid oüt8a 
ızlırabların ba,Iamasile beraber aklımıza l'elen ilk iaim ohnebclar. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En Seri Tesir, En Kat'i Netice J _____ ____. 
kabında günde 3 kaşe alınabilir. lsmine dikkat ve Gripin yerine 

başka bir marka verirlerse 1iddetle reddediniz. 

İç ve di§ basur memelerinde, basur 
memelerinin !her rtürJü iltihabları.nda 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba
sur memelerinin ıtedavisinde 

daima muvaffaklyetie 
ŞİF AYI TEMIN EDER 

Ç1km1yor 1 Hay1r, Bana Ç1km1yorl.. 'W 
Bu •özü tekrar edenler arasında eğer •iz de Yarunız talila Jl(clı

zınızıo üıtikametioi tayin edememİf demebiniz. 

/ş Bankası karşısındaki -M LUL CEMAL GiSESi 
Şimdiye kadar binlerce ki,iyi kendi pnslan nuhetinde derece 

derece zengin etmiştir. 

, .............. Modern .............. , 

! TüRKiYE 1 
: ; 
: 1 '·········· M ec m u asa ......... . 

Türkiyenin en çolı 
okunan ve sevilen 
mecmuasıdır. 

Bugtın çıkan 34 iincll uyuını uz de alınız. Orada biltin bir 
hafta seve •eve okuyacaj-ıoız en canlı meyzulan, • 

güzel resimleri bulacak•ınıL 

rwOBIL YA ALACAKLARA 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Vesair her nevi ve şık mobilyalar 

FABRiKA FiATINA SATlLlYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed F eyzi 

Istanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

TGBB TI'C:ABIT KAPTAN 
ve Makinietler Cemlretl KAtibi Umumiillinden 1 

26 eylOl 9it8 tarihinde toplanan kongre ekseriyat olmadıguıdan t'l bl
rinclteşrin pazartesi gtınn saat ona bırıakılmışbr. Bu kongrede cemiyeUn 
çok mUhim ve hayatı meseleleri gOrUşnlece~inden tatanbulda bulunan 

bUtUn aza ftl'kadaşlann gelmeleri rica olunur. 

Meşhur Alman güzellik mü te bassısı Profesör Doktor E. W 1 NT E R 

tarafından 

formülü yapılan R 
terkib, tesir ve cild güzelliği bakımından dünyada mevcud kremlerin muhakkak ki en iyisidir. MnbalAgalı reklAmiara 

yoktur. Bir tecrübe ve mnkayese kafidir. Deposu: Nureddin Evliya zadÇ, müessesesi, Istanbul 

. 

Kab1zl1k 
Barsak, karacJ~er ve midenin kusurlu Işlemesi demektir. Bu Uç 
uzvun iyi işlemesini temim için muhakkak gece yatarken Ye 
aabah aç karnma bir kahve kaşı~ı MAZON MEYVA TUZU 

ahnır. Alınmaaı ıayet lltif, tesiri tabii Ye kolaydır. 
MazonMeyv 

1 

hacet 

Tuzu 
Fakat ne terklb, ne de te
siri taklid edUemea. Muon 
isim ve horoz martuma 

dikkat 


