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

BERLIN VE ROMANIN TAVSIYELERI ÜZERİNE 
MACARLAR UZLAŞMA YOLUNU TUTTULAR 

Çekler komünizme karşı 
· tedbir alıyorlar 
Londra 15 (Husu

si) - Peştcdcn alı

nan haberlere göre 
Maca: hükümeti, dün 
inkıtaı uğramış olan 
Çek - Macar müzake· 
rclerine tekrar baş

lam:ık niyetindcdir. 

Peşte hükumetinin 
bu hareketi, Berlin 
ve Romadan yapılan 
tavsıyclerin neticesi
dir. Müzakerelere 
başl:ı.ndığ, takdirde, 
Münihte anlaşmıt o
lan dör~ devletin ha
kemli~inc lüzum kal
rnıyacaktır. 

.............................................................. 
Belediye seçimleri 

münasebetile 

Atatürkü n 
vatandaşiara 
teşekkürleri 

Büyük Önd~rle Başvekil 
arasında telgraflar 

teati edildi 
İstanbul 15 (A.A.) - Bütün mem

lekette belediye intihablarının neti
celenmesi münasebetile Başvekil Ce
lll Bayar, Atatürk'e nşağıdaki telgra· 
fı çekmişlerdir: 

(Dettamı 10 ncu sayfada) 

Bugün 16 sayf-ı 

Fiatı 1 kurlll 

Alsasda araştırmalar 
yapıldı mubtariyet İstiyen 

beyannameler bulundu 
Fransızlar, her ihtimale karşı, isviçre ve Belçika 
hududlar1nda da istihkamlar yapmıya başladılar 

ı 

ıllsas - Loreni gösteren harita 
Londra, 15 (Husu.si) - Strasburgdan r ........................................................ ....... 

oeyli Ekspres gazetesine bildiriliyor: Alsas lorenı· : Fransız polisi dün bazı şübheli binalarda • n . ~ 
araştırma yapmış ve Alsas - Lorcn için • tart.hl·ne bı·r bakış ~ 
muhtariyet taleb eden birçok almanca E 
beyannameler ele geçirmiştir. .. : 

B t ı bı ı ı H ı Dun Londradan cSon Posta. ya ak- : 
u a e er, sene erce evve en ayn d b" ıs· h b . d : 

se en ır te ız a erm e: • 
tarafından Çekoslovakyada yapılan ta- : 
leblere benzemektedir. Fransız makam- (Devamı 11 inci sayfada) E Dün Mussolini ve 

Hitler He istişareler-

·de bulunmak üzere Macarlarla müzakerelerde buluft4n Slovak heue« 
Roma ve Beriine gitmiş olan Macar dev- 300 bin tahmin edilmektedir. Evvelce Bi
let adamları, bugün Peşteye dönmüt va lah altına alınnut olanlarm sayıaı i8e 200 
yaptıkları görüşmeler hakkında hükQ- bindir. 

i;;;~:·ü~~·~;i~;-==(=D~:~:=~=t=11=~=~a·=~=Y•~=d=am)~==;=··=··=·-=·=-=-·=··=""="·=··=··=···=··=··~···*··~··~···.··~··--·=··=-=-~~~ 

bir trezin trenle çarpıştı U niversite, rektörün 
mete izahat vermi~lerdir. 

SOO bin Maoar silih altı.Qda 
Çekoslovakyacla komUnimı kanun 

harld 
Diğer taraftan, dün gece neşredilen bir Londra 115 (Hususi) - Dün Hitler ile 

Bir Macar mühendisi öldü, 
bir arnele de yaralandı 

emirname mucibince silah altına çağırıl- mühim bir görü§IIlede bulunmUJ olan Divrik, 15 (Husust) - Kemah ile Div-

m=~=o=la=n=b=e=ş=s=ın=ıf=M=ac=a=r=~=k=e=ri=ni=n=s=~=ı~~='==-W~w=a=~=l~l=i=~~'=q~f=~=a~)~~~a~~~~~n~~k~~mu~ 

·litvanyada 18 senelik 
örff idare kaldıriidı 

Naziler bir katolik 
manast1r1n1 işgal ettiler 

tur. Divrikten hareket eden ve içinde 
Macar mühendisi Fulap ve dört arnele 
bulunan bir trezin yedi numaralı trım•l· 
de Kemahtan gelen trenle çarpışmı~tır. 

Müsademe esnasında mühendisle bir a-
Londra 15 (Hususi) - Litvanyada, 18 Viyana 15 (Hususi) - Nazi polisi bu- mele ağır yaralanmı§lardır. Diğer üç a-

senedenberi meri'yet mevkiinde olan ör- gün, Saltzburgdaki bir katollk nıanastı- mele sür'atle trezinden atladıklarından 
fi idare kaldırılmı~tır. Mülkiye amirleri- rını işgal etmittir. kurtulmuşlardır. 
ne askeri kwnandanlarm salAhiyetleri Manastırdaki papazlar ve eşyalan ka- Yaralanan mühendis tedavi için Sıva-
verilmiştir. (Deva~ 11 inci sayfada) sa nakledilirken yolda ölmüştür. 

Dün Harb Akademisinde bu yıl 
mezu·nlanna merasimle dipinma verildi 
Akademi Komutanı "Askeri ve siyasi dehaların en 
yücesi Atatürkün çağdaşı olmakla bahtiyarsınız ,. dedi 

IIarb AkadP,mtsinin 11ent mezunlan bir araeta 

Dün Harb Akademisinde bu vıl me- reddin Altay, Korgeneral Halis Bıyık· 
zunlarınn diploma tevzi merasi~i ya - tay, Korgeneral Ce:ni~ Cahld, Tüm.ge-
pıln1ıştır. Mera~imde Orgeneral Fah- (Devamı 11 mcı sayfada) 

Tork - italyan ticaret 
anlaşmasi imzalandı 

Ankara, 15 (Hususi) - Bir müddetten
beri devam eden Türk - halyan ticaret 
müzakereleri bugün neCicelenmiş, anlaş
ma ak§am üzeri Menemencioğlunun e
vinde imza edilmiştir. 

(Devamı ll inci sayfada) 

······························································ 
Avrupa karikatüristlerine 

göre dünya vaziveti 

Sulh teluar temin edildi 

bir nutkile açıldı 
Fakültelerde tedrisata pazartesi günü başlanıyor, 

ecnfl'bi profe~örler kadrosu tamamlandı 

Rektö.,. CemiV Bilsel nu.tkunu söylerken (Yazısı ıı mel ayfada) 

( Erzincana giren ilk tren ) 

Do~u Xna&oluya doğru ileriiyen Sıvn s - Erzurum hattının E:rzlncana vardı
#ını, ilk trenin h~lk t~rafınd~n co~kun tezahiiratla karşılandığını tafsilatile yaz
mıştık. Yukarıdaki resını trenı Erzıncan durağında gösteriyor 



2 Sayfa 

Yahudilerin halleri 
Ne olacak? 

Ya&&n: MUltilll ...... ...J 

C ihan barbi, akıttığı kan deryala

rına rağmen, o zamana kadar 

mevcud dünya meselelerinden hiç birini 
halledemediği gibi bunlara yenilerini ila
ve etmekten de kurtulamadı. Cihan har
binin çıkardığı meselelerden biri de Ya
hudi meselesidir. 

Resimli 

SON POSTA 

Makale: -- Çok dinle, az sögle .. --

Yahudiler, cihan harbinde, entemas -
yonal ve kozmopolit vasıflarını muhafaza 
ettiler· bu vasıf onlara, öte tarafta millet· 
ler bU:birlerini boğazlarlarker., kendileri 
bir tarafa çekjlip para kazanmay1 temin 
etti Mesela, Amerikayı harbe sokan kuv: 
vetin, Yahddi sermayesinin Avrupadaki 
alacaklarını bataktan kurtarmak isliyen 
bankJılar grupunun elinde bulunduğunu 
bugün hilmiyen kalmamıı;tır. Nitekim, 
Vcrc:~illes (Versay) muahedcsile yaratı
lan Almanyayı. kendisini o hale getiren 
Fransa ile anlaşmıya sevke çalışmış ola.-ı 
kuvvet te geniş mikyasta Yahudiliğin 

tesiri altında kalmıştı. 

Büyük Fransız ihtilAlinin başlıca simalarınd:ın biri olan 
(Danton) a hiç tanımadı~ bir adamın kıymeti hakkında 

nasıl fikir edindiğini sormuşlardı: 

Bir mecliste ancnk bildiğiniz babisiere iştirak ediniz, bu 
takdirde de fazla söylemekten çekininiz. Unutmıyalım ki 
sükutu ihtiyar eden adam kapalı bfr kutuya benzer, içinde 
ne olduğu bilinmez, fakat söylemiye başladı~ dakikada ku
tun~n kapağı açılmıştır. Görmesini bilen kutunun muhtevi
yatı hakkında derhal hüküm verir. Çok dinleylniz. az söy
leyiniz. 

Bu gibi hadiseler, cvvela Almanyada, 
sonra da etrafa sirayet ede ede, diğer 
memleketlerde Yahudilere karşı bir a
leyhdarlık uyandırdı. Almanyadaki, bil
hassa ~ski Avusturyadaki Yahudilere kar
Jl olan husumeti tarifc lüzum yoktur. 
Buna şimdi İtalyadaki hareket ilave e
dildi; Romanya ve Macarıstanda da Ya
hudilik hususi bir rejime tfıbi tutuldu ve 
bütün bu ahval neticesinde eSerseri Ya· 
hudh diye tasavvur edilen Romnn tipi 
§U dakıkada, dünyanın her tarafındaki 

Yahudiler arasında ekserjyetlc göze çar
pan bir tib olmuştur. 

- Kendisine dört cümle söyletmek kafidir, cevabını ver
di. Beni düşüncey" sevkedip edemedi~e bakarım, birinci 
takdirde malumatı esaslı, ikinci halde yaldız kabilin • 
den dir. 

Evvelce de Yahudilere kar~ı husumet 
hareketleri olmuştu. Fakat, bütün bu ha
reketler mahalli ve geçici kalıyordu. 

Şimdi ise günden güne umuniileşiyor ve 
sistematik şekiller alıyor. Evvelce halk 
arasında olan bu husumet, şimdi devlet 
eline geçiyor ve kanun şekilleri alıyor. 

Aradaki fark büyük ve netice de şübhesiz 
fecidir. 

Dünyanın en zengin 
Kadını 

Londra da 
Resimdi! gördü· 

~nüz kadın, dün
yanın en zengin 
kanıdır. Bir Ame
rikan tütün şirke· 
tinin sahibı olan 
babasından 30 mil
yon İngiliz lirası 
tevarüs etmiştir. 

İsmi Doris Duke 
Cromwell'dir. Ye· 
ni evlenmiştir. Ge
çen gün cQueen * Maryı. gemisile 

d- Nevyorktan Lon-Şu dakikada hemen hemen bütün un-
k ~~~~w ya kapılarını Yahudilere karşı apamış nazarı dikkati eel-

gibidir. Muhaclr olarak bir memleket'U>n 
çıkıp ötekine yerleşmek istiyen Yahudiye betmemek için, js
hiç bir memleket daimi vize vermiyor. mini vapurun yolcuları listesine yazdır

Verilen vizeler hep muvakkattir. Gelip mamıştır. 
geçmek için, yahud az bir müddet için ==~============ 
verilen bu vizelerle Yahudilerin bir mem• dileri birer birer etrafında toplıynbllecek 
leket içinde oturup yaşarnalanna imkan genişlik ve kudrete sahib bir memleket- ı 
yoktur. Şimdiden görüyoruz ki bir ta _ tir. Filistinde Yahudi iskanı meselesi, bfz-

ce Yahudi meselesinin halli ' için değil, 
kım Yahudiler, hiç bir memleketten vi:r:e 

İngilterenin şarkt Akd~niz politikasının 
aıamadıkları ı"çin, Akdenizde dolaşan va- d ş 

takviyesi için düşünülmüş bir iş ir. u 
purların ebedt yolculan haline gelmiş - halde, Filistin tecrübesine Yahudi mese-
lerdir! Bu nevi insanlar bir hapishaneyi lesinin hallint temin eden bir tecrübe 
olsun kendilerine cennet sayacak hale 
gelmiş bulunurlarsa hayret etmek fazla gözile de bakılamaz. 

~ ....................................................... \ 
Hergün_ bir f1kra 
Masal söyleyiniz 

Meşhur Ingiliz yazıcısı Bernar Şov, 
çalgılı bir lokantada şarkı söyliyen: 
fena sesli şarkıC\yı, bir şar1cıyı bitirip 
bir başkasına başlamale üzere i1,en 
yanına çağırmiş: 

- Siz, demiş, lokantadaici müşteri
lerin istedikleri parçaları da söyler 
mi.riniz? 

- Tabii söylerim.. r..e emrediyorsu
nuz? 

- Yerinize gidiniz, ve ben yeme
ğimi hitiTinciye kadar çalgı çalan ar
kadC1§lannıza bir masal aöyleyiniz. 

\ ........................................................ ) 
Hindi tüyünden elbise 

Kızlı erkekli 
Talebelerine gilreş 
Yaptıran mekteb 
İngilterenin Es· 

sex §ehrinde ilk 
defa olarak muh· 
telit tedrisat USU· 

lünü tatbik eden 
cBarking Abbey, 
mektebi, çok iyi 
neticele.: almıJtır. 

Genç kız ve er
kekler, ders aaat
leri haricinde, bir
likte spor da yap. 
maktadırlar. 

Resimde, bir kız 
ve erkelin lllret 
~ntrenmanı yap
tıkları görülmek
tedir. 

6000 eene sonraki 
kolaylık 

alim/ere 

Amerikada Georgia eyaJetinin Atlanta 
,ehri üniversitesinin zemin katında, mu
azzam bir yeraltı oyu~tı inşa edilmekte
dir. 
Duvarları granit taşlardan ve en sert 

çelikten yapılacak olan bu oyuğun için
de, muasır medeniyetimizin bütün unsur
ları teşhir ve muhafaza edilecektir. 

Sözün Kısası 
-····-

Neş'e kürü 

.. Tal• 
a 

O 
sveçteki ilk mekteblerde, derse bqla .. 

mazdan önce çocuklara yarım saa~ 

kadar türkü söylettirilmekte olduğunu 

geçen gün bir İngiliz mecmuasında oku .. 
d um. 

O anda, bundan senelerce evvel, altım• 
daki apartıman katında oturmuş olan bir 
kom§Wil batınma geldi 

Bu zat her sabah erkenden kalkar, ha
fif ve tatlı bir sesle, işine gitmek üzere 
evinden çıkıncıya kadar eski şarkılar o
kurdu. 

Bir gün ziyaretine gittiğiınde: 
- Bilmem, sizi rahatsız ediyor mu • 

yum? dedi. Sabahları, yataktan kalkın • 
ca, kendi kendime ınırıldanmak Adetim • 
dir. Her nedense bende bir itikad var • 
dır: Ne§'e ile başlıyan günün uğurlu, ve
rimli ve faydalı geçtiline kaniim. Onun 
için, on senedir, yüzümü ~arkı söyliye

rek yıkar, kahvaltımı şarkı söyliyerek 
yer, şarkı söyliyerek giyinirim. Bundan 
çok istifade ettim. Bu sayede evimden 
keyifle çıkıyorum. Asabiyet nedir, unut

tum. İ§imin başında gönlüm ferah ola • 
rak çalışıyor, arkadaşlarımla ho~ geçini. 
yor, bana i§i dü§enlere iyi muamele edi· 
yorum. Bu adetimin sıhhatim üzerinde 

de güzel tesirlerini denedim. Yediğim! 

kolay hazmediyorum. Ba§ ağns•, ağırlık 
gibi §eyler duymaz oldum .. fakat benim 
bu itiyadım yüzünden koi1Lı,c:ularımın r:ı· 

hatsız olmalarını istemem. Onun için, 
lfitfen doğrusunu Jöyleyin: Sizi taciz edi
yorsam, - susayım demiyeceğim, çünkü 
ben muztarih olunun • fakat sesimi biraz 
daha kısayım. 

- Hayır! dedim; bilakis devam edi .. 
niz. Zira ben de sizi tatlı tatlı <!inliyor ve 
net'enizden ben de hisse alıyorum. 

Sonradan, kendi nefsimde de tecrübe 
.ettim. Bu neş'e kürünUn hakikaten in • 
sana çok faydası oluyor. 

Bunu İsveçliler de böyle bellemiş oln .. 
caklar ki, evlerinde ekseriya neş'e deni .. 
len kıymetli §eyden mahrum yaşıyan 

zavallı yavrucukların üzerinde de tatbik 
ediyorlar. 

Ne§'e!. 

Bu en ziyade minimini ÇOC'Uklann 
hakkıdır. Evde gözlerini açar açmaz, ba
balarının, annelerinin n~zlarından ;naJ
şet derdinden başka bir şey i,ttmiye işit
miye minimini gönülcükleri pasla dolan 

bu insan minyatürlerinin ruhlarını te • 
mizlemek, maneviyatlarını yükseltmek, 
hayata karşı imanlarını kuvvetlendirrnek 
onlara edilecek en büyük iyilik değil mi
dir? 

Mecınuada İsveçlilerin bu güzel yolu 
tutmu§ olduklarını okuduğum zaman: 

- Acaba, dedim, bizim ilk okullarda da 
bunu tatbik edemez miyiz? 

olur. Halbuki, Yahudiler aleyhindeki bu Bu meseleyi halliçin her halde başka 
hareket, henüz umumlle§Dleğe yeni baş- bir çare düşünmek lhımdır. Bu çare, ol
lamıştır. Bir müddet sonra bunun daha sa olsa, onlara iptidai insanlarla meskun 
ileri gideceğinden şübhe edilemez. Ya o ve tabii kuvvetleri ile fazla insan besle
zaman ne olacak? Hiç §Übhesiz, bu sual, rneğe müsaid bir yer göstermekten iba • 
günün en mühim meselesme dokunuyor. rettir. Eski bir hAkiıniyete, kültüre ve 
Dünya bu mesleyi hal ile mükelleftir. milli bir nefis izzetine sahib Arablar için-

Mevzuubahs anasır altı bin sene daya
nabilecek bir tekilde fotograf, n!imune, 
kitab, gramofon plWan halinde muha
faza edilecektir. 

Bizim çocuklanmızın haleti ruhiyele • 
Bu teşebbüsün gayesi, müstakbel Alim· rine, ıztırablanna o kadar A§inayimdir 

ler için muasır medeniyetimizin tedkika- ki! .. 

Yahudiliğin insanlık huzurunda hususf de bu iş yapılamaz. Gözleri Afn"'kaya ve
bir kabahati var mıdır, yok mudur? Bu, yahud daha başka bir tarafa çevirmek za. 
bir felsefe meselesi olur. Her halde Ya- ruridir. 
hudilik denilen hususi varlığın, kendisi- Bu işin hallini üzerine almak mecbu -
ne mahsus husust vasıDardan dolayı bu- riyetinde bulunanlar Fransızlarla İngi -
susi bir vaziyeti olmak lazımdır ki dün- lizierdir. Çünkü dünya onların araia _ 
ya onlardan şikayet ediyor. Biz mesele- nnda paylaşılmış, arzın bütün bu nevi 
nin bu tarafını burada münakaşa edecek topraklan bu iki milletin eline geçmiştir. 
değiliz: fakat, şunu söylemek lazımdır ki 

~~er bu işi onlar halletmezlerse Yahudili-Yahudiliğin, insanlık karşısında hususi . . . 
- ahl ı b"l f d h 1. d ğın ve bilhassa ferd halınde bır takım Ya-gun arı o sa ı e ayn ayrı er a ın e- . . 

1 
k 

ki Yalı d"l kar d d . lıv b" hudılerın akıbet eri ço fena olacaktır. 
u ı er §ısın a a ınsan gın ır B - . 1 hal elrnişt" ki Yah di 

zif · b lund ~. uhakkakt Yalı ugun ı§ er o e g ır u • va esı u u6 ... m ır. u-
di bir ana ile Yahudi bir babadan doğ • likten vazgeçrneğe razı olmu~ bulunan 
muş ve haham tarafından temsil edilen bir kısım Yahudilerin bu hususta söyle
Yahudilik nizarn ve an'anesi içinde bü- dikleri sözlere de itimad edilmiyor. Milli 
yümüş olan bir insan, ferd olarak tabir bir bir düşünce ile bunu haklı buluruz. Fa-

kat, insani bir düşünce ile de milletiere 
günah ile doğmuş ve tabıi bir mahk1lmi- tercttüb eden bir vazife vardır. Bu vazi
ycte namzed bir insan olarak telakki edi-
lemez. Böyle bir anlnyış milli olsa bile feyi ifa için enternasyonal bir konferans 

yapılması artık zaruri bir iş olmu§tur. insani değildir; bunun için Yahudiye de 
bir hayat hakkı vermek lazımdır. Muhittin Bırgen 

* 

Kal1!orniyanın Ramona eyaletinde bin

diler çok revaçtadır. Hi.ndi tıcaretine ve 

yetiştirmesine kuvvet vermek üzere, ta

mamen bindi tüylerile müzeyyen kadın 

elbiseleri imal edilmektedir. 

Resimde gördüğünüz elbise 6000 bindi 

tüyünden yapılmış bir modeldir. 

tını kolaylqtırmaktır. 

Garib bir av kazası 
Bir İngiliz lordunun geniş tarla ve or-

manlarmm bekçi'Si olan \Villtam Brog- ••••••••••••••••••••••••••••-n•••···-··-··--···-.. -
den isminde bir adam geçenlerde, garib 10 bin /talyan 
olduğu kadar güldürücü §artlar altında Gönüllüsil diJn 
yaralanmıştır. l 

İngiliz lordu ve arkadaşlan ormanda spanyayı lerlletti 
avlanıyorlarmı~. Onnanın her tarafında Roma ı~ (Husust) - Frankist İspanya. 
uzun saatler elleri boş dolaşan asilzade da bir buçuk sene harbetnllf olan on bil 
avcilardan biri, hayli uzakta giizel blı' İtalyan gönüllüsil, bugün Kadiks Iiiila 
sfilünün sallanmakta olan lruyrulunu nından Napaliye hareket etml§lerdir. 
gördü~nü zannederek, tO.feğinl bu isti- Bu gönüllüleri ta§'mak ilzere dört g~ 
kamette patlatmış. mi tahsis edilmi§tJr. 

Bu esnada, barut dumanile birlikte bir 
insan feryadı kopmuş. İmdad sesine do~
ru koşan lord ve arkadaşları, orman be k· 
çisi William'ın yaralı olarak yerde yattı
ğını ve birkaç metre ötede de, bir ~.l
lün kuyruğunu andıran g!izel, tDylü bir 
şapkayı, saçmalarla delik deşik olmuş 
bir halde görürler. 

·············-····-·----.... ····-----········ 
TAKVIM 

1 iDci Tepin 

Rumr Mııe 16 Arabf Mıuı 
1304 1367 - Reelili .... at: 3 

llnei Tepln 1.31 164 

Yahudiye bir hayat hakkı vermek için 
ona da bı.itün insanlar gıbi başını soka • 
cak bir ev, üstünde yaşıyabileceği bir 
toprak göstermek zaruridir. Yahudiler, 
böyle bir toprağı, üstünden dört bin sene 
geçen bir hakka istinad ederek Filistinde 
aramak istediler; fakat, hadiseler göste • 
riyor ki Filistfn işi ne yürümek kabili -
yetindedir, ne de Filistin, bütün Yahu • 

1 ST ER 1 NA N. 1 ST ER IN ANMA! 
PAZAR 

GON~ Şaban Bir gazetede şu satırlan okuduk: 

c- Dün hir muamelenin takibi için resmi bir daireye 

gitmlştik. O :resmi dairede işlerini görenler arasmda ayııkla-
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retle gördük, dikkat ettik: Yanılmıyorduk. 
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ı 6 Birinciteşrin SON POST~ 

ş 

italya ve Almanyada 
ahudiler hakk1nda yeni 

kararlar verildi 

ıSayfn 3 

Filistin meselesinin 
son safhası 

jap 
has ı 

• gem 

iklerini, Çinliler ise 
ın hezi ete uğrattıklarını ve 
tah ib ettiklerini bildiriyorlar 

ilerle ar 

Roma 15 (A.A.) - Siyaset ve ırk ba· 
kınundan işlerini terketrneğe davet edi
len Yahudi borsa ajanları vazifelerinden 
ayrılnuşlardır. Mut;wassıt Yahudi sim
sarların İtalyan borsalarına girmeleri 
menedilmi§tir. 

Berlin 15 (A.A.) - Yahudiler için ta
nıamile memnu olmıyan nadir serbest 
mesleklerden biri olan avukatlık da bun-

Yazan: Selim Rafll' Emet 

A rablarla Yahudiler arasındald 

mücadelenin her gün bir parça 

daha artan şiddeti kat'ŞlSında Filistinin 
vaziyeti gittikçe vahimleşiyor. İngiltere-· 
nin nizam ve intizamı inde etmek husu -dan sonra Yahudiler için tamamile me-

nedilıpiştir. sunda şimdiye kadar alınış olduğu ted -
birler, maalesef, kafi gelmemiştir. İngil
terenin, bu yüzden, bir hayli nazik bir du
rumda olduğunu kabul etmek liızımdır. 
Bir taraftan meşhur Balfur beyanname
sile vadedilen Yahudilere milli bir yurd 
temin etmek, diğer taraftan da İngiliz im
paratorluğunun Hindistanla olan başlıca 
muvasala yolunu tehdid eden Filistin sa-' 
kini Arabların dostluğunu muhafaza et
mek. 

iş Bankas1n1n Londra 
şubesi açılıyor 

Japonların saçtıkları zehirli gazlar rüzgarın değişmesi Üzerine aksi istikamete 
sürüklenmi.ş, birçok Japon askeri gazların tesirile ölmüş 

Londra 15 (Hususi) - Dört gün ev
vel Kanton civarında Biasbey'de kara· 
ya çıkmış olan Japon kuvvetleri, üç kol 
üzerinde memleketin dahiline doğru i
lerlemekıtedirler. 

cilen takviye kıtaatı gönderilmesini, rine rağmen Japonlar, dün bu tcşeb -
aksi takdirde her tarafta Çin kuvvet - büslerini yenHemişler ve Çin ağır top
lerinin tehdid.ine maruz kalacaklarını çusu şiddetli bir ateşle Japonlara ağır 
bildirnı~lerdir. zayiat verdirmiştir. Bir kruvazör, bir 

Ankara, 15 (Husust) - İş Bankasının 
Londrada açacağı şube için lA.zım gelen 
formaliteler tamamlandı. Şube müdür
lüğüne tayin eelilen Merkez Bankası şu
be müdürlerinden Cnbir Selek mesai ar· 
kadaşlarile gelecek hafta Londraya ha
reket edecektir. 

Japon Haııbiye Nezaretinin tebliği -
ne göre Japonlar sibahleyin \Vaic -
how'u tamamile işgal etmişlerdir. Kan
tonun 80 kilometre şarkında kain olan 
Waıchow, sel gibi yağan bir yağmur 
altında şark ve cenub cebhelerinden 
Japonların hücumlanna uğramıştır. 

Askeri malumata göre Japon gami- büyük nakliye gemisi ve yedi küçük 
zonu rnevcudü sekiz fırkayı geçmecliği gemi ağır hasara uğramış, Maluşen'in 
için Japonlar büyük takviye kıt'aları mensabında durmakta olan birçok Ja
gönderemiyeceklerdir. Tokyo kabine - pon gemileri de Çin tayyarelerinin hü· 
si ikinci umumi sefei'berliği yaparsa eurouna maruz kalmıştır. Bu zayiattan 
400 ila 500 bin kişiden fazla bir kuv- sonra gemiler çekilrneğe mecbur kal-

Cabir Selek ayni zamanda İngiltere ilc 
yapılan kredi anlaşması mucibince kuru
lan Anglo-Turkich Komoditi şirketinin 

idare meclisi reisli~e hükUmetimiz tara 
fından seçilmiştir. Bankanın Londra §U· 
besi milli bankaları.mızın muhabirliğini 
de yapacaktır. 

İngilterenin telif etmiye çalıştığı mu
hali andıran birbirine son derecede zıd 
dava işte bundan ibarettir. Her hangi 
cebhesinden bakılırsa bakılsın, bu dava
nın halli kolay olmadığı anlaşılmıştır ve 
şimdiye kadar ileri sürülen hal şekille -
rinden hiç biri, ne Arabm, ne de Yahudi
nin rızasına iktiran etmemiştir. Filistinin 
ikiye ayrılarak bir parçasının Yahudilere, 
diğerinin Arablara verilmes!, bu arada 
Kudüsü ihtiva eden bir koridorun İngılia 
mandası altında bırakılnıasına dair olan 
İngiliz tahkik komisyonunun projesi o 
derece şiddetli itirazları davet etmiştir ki 
İngiliz hükfımeti, bu projeyi bir defa da· 
ha tedkik etmek üzere geri almıya mec
bur olmuştur. 

vet elde edemiyecektir. mışlardır. 

Japon kuvvetleri halen şehrin gar -
bmda Kanton - Kowloon şimendiler 
hattına pek yakın bir mesafede bulun
maktadırlar. 

Japonlar hezimete :uğruyorlar 
Honıg-Kong 15 (A.A.) - Cebheden 

gelen haberlere göre, bütün cebheler
de Çinlilerin \ aziyeti şimdiye kadar 
görülmemiş derecede kuvvetlidir. Ja
ponlar her tarafta hezimete uğramakta 
ve zayiat vermektedirler. Cebhelerde
ki Japon kumandanlan Nankinde bu· 
lunan başkumandandan kendilerine A-

Tam bir mağlô.biyet 

Hong • Kong 15 (AA.) - Hing
yang'da Japon kuvvetlerinin tam tir 
matrubiyete · u~aması üzerine Çin 
kuvvetleri Japonları şarka doğru takib 
ederek şimdiden Honan'ın cenubu şar
kisinde kAin Hua~uan'a vrunl olmuş
lardır. 

Japonların zayiatı 

Hong - Kong 15 (A.A.) - Matuşe -
nin diğer tarafına çıkardıklan bahriye 
silahendazlannın mükerrer hezimetle-

Ve 
ko 

dikte bir örtler 
lanacak a s to 

Konferansta İngiltere, Fransa, Almanya ve ltalya 
Hariciye Nazıriarı bulunacak 

Paris, 15 - Rpber Guyon, Romadan 
J urnalc bildiriyor: 

cİtalya hükfuneti kaybedecek zaman 
olmadığı kannatindedir. Görünüşe göre 
İtalya evvelii dört büyük devletin hükft· 
met şeflerinin yeniden toplanmasını arzu 
etmişti. Fakat bu takdirde Hitlerin iti!'a
zına maruz kalacaktı. Bunun için yeni 
bir sureti tesviye bulunmuştur. Muşso
lini tarafından kabul edileceği zannedi-

Japonyada r üdhiş bir 
tayfun, 200 kişi öl ü 

Tokyo 15 (A.A.) - Evvelki akşam 

Kiuscu'nun cenub kısmında bir tayfun 

çıkmıştır. İki yüz kişi kaybolmu§. birçok 

ölü Gora nehrinin taşan suları tarafın

dan sürüklenmiştir. Kagoshima eyaletin

de mahsulAt harab olmu_ştur. 

len bu yeni şekle göre İtalya gelece>k haf
ta başında Venedik veya Brionide Fran
sa, İtalya, İngiltere ve Almanya harici
ye nazırlannın i§tirakile bir konferans 
akdedilmesini teklü edecektir. Söylendi
ğine göre Polonya da bu konferansa bir 
müınessil göndermek arzusunu izhar et
miştir. Bu itibarla konferansta Varşova
run bir müşahidi bulunması ihtimalden 
uzak değildir.:. 

Ankarada 
lig maçlari 

Ankara, 15 (Hususi) - Lig maçları 

karşılaşmalanna bugün devam edildi. 
Muhafızgücü Ankaragücü ile bir bire 
berabere kaldılar. 

B takımları arasındaki maçlarda Ga
latasaray Demirsporu 4-0 yendi. Harbi
yeliler Güncşlilerle iki ikiye berabere 
kaldılar. 

Hatayda ölen yüzbaşımızın cenaze. alavı 

Zehlrli gaz 
Hong • Kong 15 (A.A.) - Japon 

kuvve'tleri, Yangse'nin cenubunda Yu
işang ınıntakasında Yanıgşin'deki Çin 
me,•zilerini şimalden ve cenubdan iha
ta ffi:meğe teşebbils etmişler ve büyük 
mikdarda zehirli gaz atmışlardır. Az 
zaman sonra rüzgar değişmiş ve gaz
leri aksi istikamete sürüklemiştir. Bir 
çok Japon askeri gazierin tesirile öl -
müştür. Çin kuvvetleri bu fırsattan is
tifade ederek bir mukabil taarruz yap
mışlar ve Japonlan şarka doğru piis
k'ürtmüşlerdir. 

Rumen tayyareci 
Nevyorktan 

Bükreşe uçtu 
Nevyork 15 (A.A.) - Rumcn tayya

rcclsi Papnna, yanında Nevyork tayynre 
karargahından Amerikalı tayyareci 
Konstan olduğu halde yere ınmedeıı Bük
rcşe kadar gitmek üzere bugün buradnn 
tayyare ile hareket etmtştir. 
Hatırlardadır ki Papana, yazın ayni 

sefcre bir kere daha teşebbüs etmiş ve 
fakat o zaman muvaffak olamamıştı. 

Ingiltere de 
Milli hizmet 
Londra 15 (A.A.) - Gazeteler, miJli 

hizmetin geniş bir esas dahilinde tatblk 
edileceğini ve bu hususta derhal hususi 
cüzdanlar ilidas OOileceğinı büyük yazı
larla ilim ediyorlar. Bu hizmet için ayrı
ca bir nezaret teşkil olunacaktır. 

Daily Herald gazetesine nnzaran kral 
parlamentonun 8 teşrinisanlde yapacağı 
toplantı sıralarında bu babdaki kanunla
rı imzalıyacaktır. Cüzdanların tatbik sa
basma konulması işi daha şimdiden hay
li ilerlemiştir. 

Daily Mail gazetesi de 16 ila 60 yaşın
daki bütün kadın ve erkeklerin cüzdan 
sistemine tabi tutulacağını haber ver
mektedir. 

Yeni harf/i 
Banknotlar 
Ankara 15 (A.A.) - Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının 15 ikinclteşrtn 1937 ta
rihinden itibaren tedaville çıkarmaya baş
ladığı yeni harfli banknotlardan ı ilktcştln 
1938 tarihine kadar 

Be§ llrn1ıklardan 

On liralıklardan 
Elli liralıklardan 

Yüz liralıklardan 

32.095.615 
18.012.090 
19.146.550 
19.221.900 

88.476.155 
Cem'an seksen sekiz milyon dört yüz yet

miş altı bin yüz eıu beş Ura tedavUle çıka
rılmış ve mukablllnde eski harfll banknot
Inrdan ayni miktar, yani seksen milyon dört 
yiiz yetmiş altı bln yüz elll beş Ura teda
vülden knldınlınıştır. 

Slovakyada mason 
locaları ka atrfd1 

Bratislava 15 (A.A.) --Yeni Slovakya 
\•alisi Julius Simko, Şarki Slovakynnın 
Karpatlar altı Rusyası ile hc.mhuduo üç 
ınıntakasında örfi idar~ ilan etmiştir. 

Prag 15 (A.A.) - Venkov gazetesinin 
salahiyettar mahfellerden öğrendiğine 

göre, Slovakya muhtar hükumeti, Sıo

vakyadaki mason localarının derhal ka
patılmasına, mallannın müsaderesinc ve 
azasının polis nezareti altında bulunuu
rulmasına karar vermiştir. 

ingiltere Çekiere ( 10) 
mil on lira veriyor 

Londra 15 (A.A.) - Resmi membals.r
dan bildirildiğine göre hükümet, İngil
tere bankasına, Çekoslovakyanın emrine, 
vudedilen istikraza mahsuben şimdiden 
on milyon İngiliz lirası vermesini bildir
miştir. 

Maamafih son senelerin hadiseleri na
zan dikkate alınacak olursa Arablarla 
Yahudilerin ayni devlet çerçevesi içinde 
müşterek bir hayat yaşamnlarının müm
kün olamıyacağı anlaşılır. Bütün bu se
beblerden dolayıdır ki, !ngilterenin, bir ,. 
parça geç kalınakla beraber, daha büyük 
bir şiddetle kuvvete müı acaat edip ta • 
mamen bozulan nizarnı iade etmiye kal . 
kıştığı görülüyor. Mevcud malumat gös
teriyor ki hükfımet merkezinin nüfuzu 
Kudüsle Hayfa ve Telaviv şehirlerinin 
hududlarını aşmıyor. Arnb tcdhişcilcr, 
memleketin sair kısımlarını tamamen hô
kimiyetleri altına almışlardır. Bundan do
layı Arab olan bütün zabıta memurlarını 
silfıhlarından tecrid etmek zarureti hasıl 
olmuştur. İdarl merkezlerın muhafazası, 
şimdi yalnız İngiliz ve Yahudi zabıta me
murlarının idaresine bırakılmıştır. Bütün 
bu tedbirler, Arab müdafaa komitesi l'E'İ· 
sinin Yahudi siyonist teşkilatma bir tel· 
graf göndererek Yahudilerin bundan 
böyle takib edecekleri hattı hareketten 
bütün Şark Yahudilerinin mes'ul tutu • 
lacaklarını bildirmesine manl olmamıştır. 
Hatta bu telgraf, Filistin Yahudileri İn
giltere tarafından kuvvetle müdafaa edil· 
dikleri takdirde, bu müdafaanın diğeı 
Arab memleketlerine teşmil edilerniye • 
ceği de ayrıca ilnve olunmuştur. Bütün 
bu şerait altında Arabia Yahudi için bir 
telifibcyn esası bulmanın irr.~lnı olma
dığı görülüyor. 

Ve bundan dolayı İngilizler Filistinin 
ikiye taksimi noktai nazarını terviç et • 
mekte devam eder görünilyorlar. Bu 
müzmin vaziyetin devamına imkan ol • 
madığını ve bu yüzden belki daha umumt 
ihtilatlar zuhur edebileeeğim gören İngi-

Ankara, 15 (Hususi) - Münhal mebus- }izler, şimdi, radikal tedbirler almıya bnş
luklara Partice derhal namzeci" gösteril- lamışlardır. Fakat bir parç3 geç kalmiJ 

is panyada ifr lyan 
tayyarelerinin faaliyeti 

mesi mevzuubahs .d.eğildir. değiller m 'd' ? S r R E 
•••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.••••..••••.•••••••••.•..•••••••••••••••••• ~. ır . - c ım agıp meç 
~~~l:abtan snl:aba : ........................................... . 

Antakya, {riums:Q _ Takviyeli dal al yının banda §eft .. ~zba~.ı .~li Rızanın 
kalb selrtesinden vefat ettiğini evvelce blldirmiştlın. Bu olum butun _H~tay~a 
büyük teessürle karşılanmı§, cenaze me:asiml bOtü.n .şehir halkının ıstırakile 
yapılmı§, mezarın başında birçok nutuklar söylen.mış~r. 

Restnimiz cenaze merasimindcn bir intıbaı tesbit edıyoD 

Valans 15 (A.A.) - M:ajork adasından 
gelen Savoia tipinde 10 tayynrcden mü
rekkeb iki filo bu sabah liman mıntaka
sile Grao ve Nazaret mahallelerini bom
bardıman etmiştir. 

Barselon 15 - Sabahıevin altı İta lvan 
tayyaresi Figueras'ı bo~bardıman ~de
rek 17 binayı tahrib etmişlerdi:. 

Tayyareler Majork adasına donerk~n 
Bagucra burnu bizasında bir Fransız tor
pido muhribini de bombardıman etmiş
lerdir. 

Muhrib tayyare toplarile mukab~>lc et
miştir. 

fspanyol altınları 

Perpinyan 15 (A.A.) - Cumhuriyetçi 
İspanya hükumetine aid iki yüz milyon 
kıymetinde altını harnil 4 kamyon bura
ya gelmiştir. 

• 
Ihmaller 

Dün neş'eli, zeki bir genç tanıştırdılar. Tatlı sohbeti ile etrafındakileri de 
neş'clendiriverdi. Bir aralık gideceği yeri soran arkadaşına: 

- Hastaneye gidiyorum, dedi. Doktorlar pnömotornks yapınağa basladı-
lar: Bir kaç ay sürecek: :. 

Ve arkadaşlarının hayretle açılan gözlerindeki suali cevabsız bırakmamak 
için iliıve etti: 

- Bir ciğerim işlemiyor, kan da geldi. Şimdi tedaviye başladık. 
O kadar tabii söylüyordu ki anlattığı hAdise mühlik bir hastalığına de~ll 

adeta bir balo daveti hntırasına aiddir hissi veriyordu ve hallnden belliydi kJ 
iyi bir ailenin iyi tahsil görmü~ bir cvladıdır. 

Ayni günün akşamı bahçede çalışan gündelikçi bir arnelenın sağ kolundan 
fazla solunu kullandığım görüp s.:ırJum. Dedi ki: 

- Küçüktüm, elimde bıçakJa koşa:-l.en düştüm. Bıçak boğazıma girdi en • 
sernden çıktı. Köyde solucan lii.pasıle yarayı kopattılar amma, koluro 

1

böyle 
sakat kaldı işte! 

.. C~hil bir Anadol~ çocuğvunun soluc~n Hi pasile tedavi gören bağazı ile kan 
tukuren uyanık şehır ç:ıcugunun bu lakaydisi arasında bir fark g" di 
B d l.k ı b. kl' ., oreme m. 

u e ı an ı . ır ını.< veyahud sana toryom tedavisi yaptırmak için acabl 
daha ne beklıyordu? B- • c h'~ 

urı&an n ı ... 



4 Sayfa 

Geçeri yıl 11.000 yoksul 
talebeye yardım yapıldı 

Dahiliye Vekili don 
Ankaradan şehrimize 

geldi 
Muhtaç olduğu kabul edilen ve yardım yapılamıyan 
3.000 talebeninde bu sene gıdalandırılmast, giydirilip 

ders levaıımı verilmesi temin edilecek 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre
teri Şükrü Kaya dün sabah Ankaradan 
ekspresle şehrimize gelmi§tir. 

Garda Hariciye Vekili, mebuslar, vaH 
ve diğer zevat tarafından karşıtanan 

Şükrü Kaya doğruca Doımabahçe sara
yına gitmiştir. Vilayet bölgesinde ilkokullarda tah-ıS lira ki cem'an ı 225 kuruş sarfı icab 

sil gönnelcte olan talebenin sayısı etmektedir. 

Otomobil ve otobüsterin 
muayeneleri bitiriidi 

73,265 tir. Bu mikdar içinde fakir ve Himaye heyetleri umumi merkezinin 
yardıma muhtaç olduğu kabul edilen İstanbuldaki fakir çocuklara · yaptığı 
talebe adedi ı 4,000 ne vannakta, hu yardım miktarı elbiselerin imal masra
suretle ilkokullarda yardıma muhtaç fı olan 11 00 lira ile, Ş ile, Bey koz, 
talebe, mevcudün yüzde yinnisine yak- Küçükçekmece yatı mekteblerine yar- Otomobil ve otobüslerin yıllık muaye
laşrnaktadır. Başta Kızılay olmak üzere dım olarak verilen ellişer liradan ı SO neleri dün sona ermiştit. Muayeneler 
Çocuk Esir.geme Kurumu ve diğer ha- lirayı ve kampa gönderilen 15 çocuğun b~ş~~madan evv~l yapılan kontrollerde 
yır müesseselerinin yardımlarının da ücreti olarak verilen 200 lirayı da he- çuruk arabalar ışaretlenmiş olduğundan 
inzimamile himaye heyet ve cemiyet- saba idhal eylediğimiz takdirde yekfın y~llık muayene esnasında hurda otomo-
Jeri mali kudretlerine göre, ı 4. 000 9 790 liraya baliğ olmaktadır. b ıl ve . otobüsle~~ tesadüf ed\lme~iştir:. 

h 1 O T
. t Od .

11
• .. ı Taksı ve otobuslerde boyası eksık, do-

m u taç talebeden ancak ı , 00 e ya- ıcare ası, mı ı muessese er ve . f 1 • 

b k 1 d b
. - .. .. .. d k' 

1 
. şemesı ena, camları kırı.t, dagılmaz cam-

km bir mikdannı, yani takriben yüzde an a ar an ırçogu onumuz e ı yı ı- . · ete dımda b ı kıl d p sız, cam makanızması bozuk, kapıları ko-
seksenini gıdalandırmaktadır. Muht&ç çın ~ ~r . . u ~naca ar ır: • a- layca açılmıyan, dingil v~ karoseri altsa-
olduğu kabul edilmekle beraber yar - ra şeklındekı gelırlerın dışında vılaye- mı laçk t k ı kl . ı l ı ı 

t
. .. "kl d te · 1 d... a, e er e erı Sel gı ı o an arın ve 

dırnma yetişilemiyen talebe nisbeti, ın gumru er en mın ey e ıgı eşya lamba far k kı ı· b ı 
·ı kt bl d k' 159 - ıto ' ' ar a rmızı am a arı yan-

m uhtaç adedinin yüzde yinnisidir. Ev- ~ ~ 
8 

me : ~r. \ 1 t çocug~ pa b ' ' mıyan veya bu husustaki talimata uyrnı-
velki sene himaye cemiyeti ve heyet- çocuga ıy.ı umaş :~. ya~.1 mış ı- yan, el kornası bulunmıyan, taksilerde 
leri ve hay:ı.r teşekkürleri tarafından rer takım elbıse. 679 tısor gomlek ve taksi saati üzerindeki himbalı far ve kü
ilkokullarda yardım gören talebenin sı s kız çocuğuna entari dikilmiş ve çük lambalarla beraber bir düğmeden 
sayısı 7, 8 bin arasında olduğuna gö- ayrıca mekteblerde çalışkan ve muhtaç yanmıyanların plakaları alınmıştır. 

talebe arasında seçilen 52 erkek çocu- Muayenesi yapılan motörHi nakil va-
re geçen yıl yardım .görmüş talebe mik- . 

ğa Ingiliz kumaşından yapılmış birer sıtalarının ön camiarına plaka numara· 
darının bir yıl evveline nazaran yüzde 
kırk beş derecesinde arttığı anlaşılmlş-

tır. Fakir çocuklara yapılan yard:mia
nn yüzde yetmi~ gıda ihtiyacına. yüz
de yirmisi giydinneğe ve yüzde onu da 
ders levazımı şeklindeki ihtiyaçlara 
hasredilmiştir. Her çocuk için yemek 
parası olarak günde 5 kuruştan senede 
725 kuruş, elbise, çamaşır, ayakkabı ve 
diğer ihtiyaçlar karşılığı olarak da 

Şehir lşl,rl: 

Pazarlıkaız aa bt hak k ında b ir 
rapor hazırlandı 

Pazarlıksız satış kanunu hakkında Be
lediye İktısad Müdürlüğü bir rapor ha
zırlamış ve İktısad Vekfıletine gönder
miştir. Raporda kanunun tatbikatında 

müşkülata tesadüf edilmediği tebarüz et
tirilmiş, kanunun çok faydalı neticeler 
vereceği işaret olunmuştur. Beledıye İk
tısad Müdürlüğü İktısad Vckaletine gön
dermiş olduğu rapora kunduracıların is
teklerini de iliive etmiştir. Ayakkabıcılar 
cemiyeti, kunduraların üzerlerine konan 
fiat etiketlerine malın <'Vsafının da yazıl
masını Istemektedir. İktısad Vekaletin
den bu hususta gelecek cevaba göre ha
reket olunacaktır. İstanbul Belediyesi a
yakkabıcılar cemiyetinin müracaatını 

muvafık bulmuş ve bunu raporunda zik

takım elbise ile 6 kız çocuğuna birer ları perfore edilmi§ bir etiket yapıştırıl
manto temin edilmiştir. Giydirme şek- mıştır. Kara nakil vasıtaları bu etiket
linde yapılan bu yardımın asgari kıy- leri bütün sene taşıma~a mecburdurlar. 
meti 45 33 liradır. Gene gümrüklerden Herhangi suretle etiketi bozulanlar on 
alınan 17,318 kilo Bombay pirinci, kuruş mukabilinde bir yenisini altıncı 
1961 kilo fasulye, 700 kilo muz, 3,600 şube muhasebesinden alacaklardır. Mu
kilo hurma mekteblere dağıtılmıştır. ayenelere girmiyen kara nakil vasıtaları 

Bu sene İstanbul mekteblerindeld seyrüscferden menedilmiştir. 
fakir çocuklara yapılacak yardım mik
tarı artırılacaktır. 

K illtilr işleri: 

Ünivers ite konfera ns 1alonunda 
verilecek deraler 

Yarından itibaren puartesi, salı, ç:;r 
şamba ve perşembe günleri konferans 
salonunda verilecek ilk dersler Fen Fa
kültesine aid bulunduğundan Hukuk ve 
İktısad Fakülteleri talebeler!, bugünler
de konferans salonunda saat 10 dan son
ra ders yapabileceklerdir. 

Kaza belediyele rinden Şehir 
Meclisine •~çilen Azalar 

Kaza belediyelerinden Şehir Meclisi 
azalığına Şiieden Fuad Fazli Akgün, 
Kartaldan Şerafeddin Özet, Yalovadan 
Ömer Çam, Halid Yaş:ır, Silivriden Atıf 
Ödül, Asım Engin, Çatalcadan Hayri O
ğuz, Hüsnü Alanlı ve Refet seçilmişler
dir. 

Almanyaya cev·z i hrr cı na 
b ::şlandt 

Son günlerde Almanyaya kiilliyetli 
m iktarda ceviz ihraç ediılmektedir. 
Yüzde l 5 çürüklü kabuklu ce\·izlerin 
kitosu 16, iç ~vizlerin kilosu da 39-4 ı 
kuruştan satılmaktadır. 
Amerikalılar da yakında memleketi

mizden mühim miktarda ceviz satı:n 
alacaklardır. 

retmiştir. 

Belediye harem cedveli tudik edildi ·~--~·-···_···_···_···_···_···_··_···_···_···_···_ .. ·_···_··_···_···_···_···_······ Arpa fatlari yukselecek 
Belediye büdcesine mülhak harem ced- - yeni aeşriyat 1 Son bir hafta içinde, İstanbul piya-

veli tasdikten gelmiştir. Yeili cedvelde sasına 3264 km buğday, 170 ton arpa, 

ba ı 1 ı Zavallı Kadınlar - Şair Necdet Rü.ştiinlln 30 ton mısır, 30 ton ça"dar, 2 7 ton 
zı memur arın maa§ arına zam yapı • • manzum hikAyelerini ihtiva eden bu eser, tiftik, 27 ton yapak olmak t't"znre 3ı:38 

mıştır. satı.şa çıkarılmıştır. " J 

•1 
Kandıra keten istihsal 
merkezi haline geliyor 
Keten bezlerinin daha fazla istihsali Için ibtidai 

tezgahların değiştirilmesine karar verildi 
Kandıra (Hususi) - Kandıra Tür-ı milen ezilmiştir. Tütünler ise % 1 S 

kiyeniJ?; keten berkezi haline gelmek - derecesinde soğuk dalgalarına uğ;amış 
tedir. !zmit vilayetinin kış sonunda ve yanmıştır. 
İktısad Vekaletinin mütehassısları va- Muşun çok eskidenberi yetiştirmek
sıtasile Kandırada yaptırdığı tedkil<nt, te olduğu nev'i, kendine münhasır ko
b~rada keteneiliğin inkişafa çok mü • kulu ve nefis tütünler yalnız Türkiye
saıd olduğunu göstenniştir. de değil, dünyanın hiçbir tarafında ye-
Kandıra ve havalisi halkı kamiien tişmez. Muş tütünlerindeki koku an -

keten elbise ve çamaşır ·giymektedir. cak bu havali topraklarının hususi du
Bı..vgünkü geri vasıtalarla istihsal edi - rumlarından ileri gelmektedir. 
len keten kumaşlar ve dokumalar yur- Senede 100 bin kilo kadar mahsul 
d~n her tarafında, büyük bir alaka veren Muş tütünleri, münhasıran İnhi
gormektedir. Eskiden metresi 20 - 25 sarlar İdaresine satılmakta ve baska 
kuru~a satılan keten bezleri bugün 70~ bir tarafa ihraç edilmemektedir. Y::ıl-
80 kuruşa yükselmiştir. İktısad Veka- nız, çok nefis Mu.ş tütünlerinin şöhre
l'eti keteneiliğin inkişafı için vilayeti - ti iktısadi rekabet yüzünden daha ileri· 
miz~. geniş bir yardımda bulunmuştur. lere tanıttırılmamış, burada boğulmuş 
Bugun dar ve iptidai tezgahlarda istih- kaLmıştır. 
~al edilen keten bezlerinin daha çok Bu seneye gelinciye kadar başka 
ıstihsali için bu tezgahlar değiştirile- yerlere gönderilen nüınunelerin alaka
cektir. darlar tarafından en adt tütünlerden 

Köylüye tevzi edilecek maddelerle seçilmiş olması yüzünden Muş tütün
keten bezleri daha vasi mikyasta i~ - leri henüz layık olduğu inkişafı bu!a
tihsal edilecektir. mamıştır. Müstakil mutasarrıflık za-
Muşfa mahsul soğuk dalgala- manlarında Muşta mutasarrıflık ya -

d Ö dU pan, bilahare Erzurum saylavlığına se-
ran an zarar g r çilen ve bugün de İnhisarlar Vekaleti 

Muş (Hususi)- Bu yıl çok ittiradsız murakıbı bulunan Halet Sağıroğlu, 
geçen yaz mevsimi, ekinleri geç yetiş- Muşta görüp içtiği bu kokulu tütün -
~rmiştir. Sonbabara girdiğimiz gün - ]erin inkişafını temin için nümuneler 
den itibaren birdenbire yağmur ve so- istemiştir. Yakında Vekalete gönd~ri
ğuk dalgalarile karşılaşan ekinler \'e lecek olan bu nümunelerin tedkıkın
bil•hassa tütün ve üzümler çok mütes- dan sonra, Muş tütününün çok inki~af 
sir olmuş, çavuş üzümleri hemen ka - edeceği muhakkak görülmektedir. 

M iLLi 
Slnemed• bugU11 2 bUyUk film birdeli 

ATEŞ B_ÖCEGI 
JEANETlE MACDONALD- ALLA JONES 

Ba§tan başa •tk, macera dolu ve seyri ile en tatlı 
heyecanları duyacağıhız bir film. 

ASi GENERALiN SON EMRi 
GARY 

lapanyol 

Türkçe Sözlü 
COOPER MADELEiN CARROLL 

Sinemaları birden : Methur danaöz 

ı.perlo Argaatlaa'DID 
Bnynk ve e10.1alsiz filmi 

EndOIOs Geceleri 
şerefine: Gala MUsameraleri 

Şimdiye kadar çeYrilen filmierin 
e n gilzeli, Dandar, Şarkılar, ve 

Kita ralan arasında bOyük bir a,k, ibtiru filmi. 

Denizbank1n musabaka imtihanlari bitti 
ton mahsul gelmiştir. Gelen mallarm 
h~~ ~tılmışb~ A~a müwredatının ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dahili sarfiyata kifayet edecek derece- .... Bu hafta sARAy sinemasında 

Dflnktl ımtihan cıan bfr mtıba 

de fazla olmaması yüzünden istek ço- ır-
ğalınış, yerli arpacılar mubayaa edecek Bu senenin en büyük ve en güzel filmi 
mal bulamamışlardır. R A s p u T • N 

Bugünlerde Anadoludan mal gelme- 1 
di~ takdirde arpa fiatlarının dört ku
ruşa yükseleceği sanı!maktadır. 

H komedi kıamı 
.... ~·-·,·,;~1 ... ···,;····i;b;~b;;i···ş;b;;···Ti;~i;~;·~·· 

Bap ll lUt 16,30 da 
alqam lUt 20.30 da 

Y••h,hkl•r Komedlal 
Yuaa : V. Şekııplr 

• Türkçeti : Ani Gi-.da 

Şabeseri, gOrOlmemlt · bir muvaffakıyetle devam ediyor • 
Başrollerde : 

HARRY 
ve 

BAUR - MARCELLE CHANT AL 
PIERRE RICHARD WILLM 

ilAveten Foks Jurnal - Son d ünya ıu.vadlllerl 
Bugnn saat 11 ve 1 de tenzilAtlı tlatlarla HALK MATINELERI 

Bugün i P E K ve M E L E K sinemalarında 

KONTES VALEVSKA 
Bat rollerde : 

GRETA GARBO - CHARLES BO YER 
Denizhankın lise mezunlan arasın- mihanik ta1ıbikatma dair suatler sorui

da açtığı imtihanlara dün Denizhankın mu~ ve dün 100 imtihanlar bitirUıniş
HaliQtekl yeni atölyesinde devam edil- tir. 
miştir. İki yüz olgunluk imtihanı ver- Ortamekteb mezunları arasında açı- 8ugl11 N•t 11 • we 1 de fOk ucu• fi•U•rl• H•lk we T•lebe m•U•elerl. 
m~ olan talebenin müracaat ettiği bu lacak imtihanlaıra da önümüzdeki ayın Bu film PERŞEMBE akoammdan Itibaren İZMİR'DR ELHAMRA sinemasında gOsterUecekdlr. 

imtihanlarda .riyaziye, fizik, kimya ft 12 siDGe bqlanacaktır. ~--••••••••~••••••••••••••••••••••••••--••••' 



Cenubi Anadoluda imara 
muhtaç bir nahiye: Kalkan 

·············································--.. .. -······································· ···································· ' t • 
i Harb laciaları ile bakımsız hale gelen Kalkan ancak cumht~riyetten ~ 
1 ıonra biraz olsun bir alaka göı·eb 'l miJiir. Ağaçsız, harab bir halde i 
i bulunan nahiyede kalkınma hareketi baılamıı bulunmaktadır. J 
\. ............. ··································" ········· ······························································· . Kaş (Hususi) - Cenub yurd s9hil- Yeni evler, yakın köylere uzan:m 
leı;mizde Kalkan nahiyesi. evvelce bu yollar yapılmış ve sokaklar tanzim ~ -
<tivarda en kalabalık ve ekonomik ba- dilmiştir. Nahiye hükümet konağı ta -
kımdan en iLeri bir merkez halinde !di. mir olunmuş, nahiyenin en kalabalık 

Balkan harbini takib eden genel ı:a- yerinde vücude getirilen park, Ata -
vaş ve kurtuluş mücadelesi günlerin- türk'ün büştü ile şereflendirilmiştir. 
de', harb faciasının her devrinde, çok Fakat buna rağmen Kalkanın be~ıış 
a<!ı günler yaşayan Kalkan, pek haklı çehresi değişmiş ve memleket h:ı -
o1arak ve günden güne düşrneğe baş _ la belini doğrultamamıştır. Bunun için 
lamış: Cumhuriyetin ilfmından sonra burada bayındırlık sahasında metod -
~umların memleketten uzaklaştml _ lu bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 
masile onl:ardan kalan evlerin satıltğa Memleket bol sudan mahrum oldtı
Çıkarılmamış olması, bu memleketi, bir ğu için ağaçsLZ ve çorak bir arazi üze-
harabezare çevirmişti. rinde kurulmuştur. 

Nüfus azalmış, iktısadi bünye e _ Halkın yetiştirdiği t>ir mikdar ağnç, 
hemmiyetle sarsılmıştır. Kalkanın yıkık çehresini güzelleştire -

memiştir. 
Fakat artık burada da her yerde ol-duğu gibi, her sahada bir kalkınma gö- Evvelce aradaki düzlüklere dQgru 

genişlememiş olan memleket, tama -
ıe çarpmaktadır. men sahillerin uçurumları üzerine yer-

Kalkan, sade mazinin sillesini yemiş leşmiştir. 
değil, ayni zamanda tabiatın gadrine Bu böyle olunca; maziden bir ha -
de uğramıştır. rabe olarak devralınan bu mühim mer-

Bunun için, memleketin inkişafı hu kezi, ağaçtandırmak ve umran cihe -
susunda halkın fevkaUıde gayret sar - tinden de ihmal etmemek lazımdır. 
:fetmcsine mukabil alınan netice, iste - Nahiyenin ekonomik vaziyeti her -
nilen neticeye ulaşmamıştır. gün biraz daha iyileşmekte ve buradan 

İnşası bitiı·Hen muazzam ilkokul ye harice kereste, üzüm. pekınez ve pirinç 
güzel bir rıhtım, nahiyenin iki ehem - sevkiyatına başlanılmış bulunmakta -
llliyetti ihtiyacını karşılamıştır. dır. 

( Sarnsunda ve diğer yerlerde beleciye seçimi ) 

SON POSTA 

Kırkiare Iililer bir 
lise istiyorlar ! 

Kırklarelinden yazılıyor: Şehrimiz 
Uk okullarlle orta okuluna bu sene ta
lebe tehacümu pek fazladır. İlkoltı.!l
ların. her sınıfı 60 tan aşa~ı düşmc
mektedir. Ortaokul ise seneden sene
ye mevcudunu artırmaktadır. Bu se
n.e birincı sınıf 4, ikinci sınır 3, üçün
cu sınır 2 şubeden ibaret olup mevcu
d~ ~50 Yi geçmektedir. Şehrimlzln en 
buyuk binası olan ortaokul talebeyl 
lstıab etmediği için yanındaki evd~ 
de tedrlsat yapılmaktadır. Okulun 
b~hçesl gayet küçilktür, talebeler bu 
yuzden de l!tkıntı Çekmektedir. Kır:C
larellnde bir li.<;enin mevcud olmıı
yışı hal!<ı çok büyük sıkıntılara so:::
mnktadır. Ortaokulu bitiren çocuk 
bu sene Edirnede tahsilini daha sıkın
tılı bir şekilde devam ettinnet mec
burlyetindedir. Çünkü Edirne llsesi 
yatılı ve ücretli olarak kaydolmak is
tiyen birçok talebeleri kadronun dol· 
ması yiızünden kabul edememektedir. 
Delferll Umumi Müfettişimiz Generı-.1 
KAzım Dlri~n: -Halkın en mübrem 
Ihtiyacını karşılamajk emeıue açmış 
olduğu talebe pansiyonu da tamamen 
dolmuştur. Her iki yuvada da barına
cak: bir yer bularnıyan ve coşkun bir 
aşkla okumak isteğinde bulunan z:ı
vallı talebeler, Iki üç arkadaş birieşe. 
rek oda klralama:lc mecburiyetlnde 
kalıyorlar. Bu müşktil durumun dü
zeltilmesi ancak şehrlmizde açılması 
artık zaruri bir ihtiyaç halinde olan 
lisenin mevcudiyetile kaim olacaktır. 

Milli t1b kongresine g:den 
Balıkesir doktorlar• 

Balıkesir (Hususi) - Ankarada top 
lanacak olan yedinci tıb kongresine iş

tirak etmek üzere Balıkesir ve mülha
katından yedi doktor Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Giden doktorlar şunlardır: Balıke -
sir doğum ve çocuk bakım evi baş ta
bibi köy ebe mektebi müdürü Halid, 
Balıkesir Memleket hastanesinden baş 
tabib Raif, göz mütehassısı İhsan, cild 
mütchassısı Ekrem, Edremid belediye 
hastanesi opcratörü Bedia, Balya hü -
kUınet tabibi Saib, Sındırgı hükumet 
tabibi Hilmi.. 

Sayfa S 

Adana da 
bayramı 

Cumhuriyet 
hazır lıkları 

Bayrama !>ir haf!a kala bütün mekteblerde Büyük 
Önder ve Cumhurıyet hakkında konferanslar verilecek 

Adana (Husu • 
si) - Cumhuriye • 
tin ıs inci yıldönü -
mü hazırlıklarına 
şehrinüzde hararet-
le devam edilmek 
tedir. Komiteler, 
haftanın muayyen 
günlerinde toplan • 
makta ve yapılan 

hazırlıkları gözden 
geçirmekte ve nok • 
sanların ikinal edil· 
mesine çalışmakt., 
dır. 

Şehrin muhtelif 
yerlerine konula - :Adana ıstıuyouurı.un ar ıcasınao.n oir gonlnii§ 

cak bir çok zafer takının yerleri !esbit Kurs birkaç güne kadar sona e··e • 
edilmiş ve şimdiden inşasına başlan - <!ektir. • 
mıştır. Çukurovada zirai tedkikler yapılıyor 

Kültür Bakanlığı da bu hususta Bir müddettenberi zirai vaz.iyet ü _ 
şehrimiz kÜltür direktörlüğüne, prog- zerinde şehrimizde tedkiklerde bulun
:am göndermiştir. Bu pr<>t,arama göre duğunu yazmış olduğum, ziraat veka -
ılk okul~aın hafta içi~deki dersleri leti umum müdürü Abidin Ege'nin ri -
Cumhurıyete ve Ulu Ondere tahsis e- yasetindeki hey'etin Mersine gidece _ 
dilmiş, lise ve orta okullarda bu ayın ğini bildirmiştim. .... 
24 ünden 2 7 sine kadar öğleden son- Hey' et dün şehrimizden Mersinc ha
ra ders yapılmıyacak, bu saatlerde reket etm~tir. Bugün Mersinden 3 : -

Türk inkılabı hakkında konferanslar dığım malumata göre, hey'et Mersın -
verilecek, en Büyüğümüzün hayat, is- de de tedkiklere başlamış, gerek zirn
tiklal savaşı anlatılacak ve İmparator- at Ye gerekse ticaret müesseseleri ve 
luk devri ile Cumhuriyet devri muka- müstahsil ile temasıara geçmiştir. Hev
yese edilecektir. et, Mersine giderken Tarsusa da uğm -

Bugünlerde Yerilecek konferans1a - mış, tedkiklerde bulunmuştur. Zir:;at 
rın membaları Atatürk'ün nutku ile hey'eti birkaç gün Mersinde kalarak 
Türk Tarih Kurumunun yazdığı ta _ ve etüdlerini bitirdikten sonra Ankn 
rth kitabiarından dördüncü, Kurumun raya avdet edecektir. 

neşriyatı ve birinci tarih kurultayının 
zabıtları, Türk inkılabı derslerine aid 
notlar olacaktır. 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
halk kürsülcrinde verilecek nutuk -
larda öğretmenlerden de istifade edi -
lecektir. 

Adanada sıtına mücadelesi 

Bir ay evvel şehrimiz sıtma ensti -

Kirklarelinde iki samanlık. 
fu!uştu 

Kırklareli (Hususi) - Burada dün 
ve evvelki güın iki yangın çııkmış.tır. 
Her ikisi d'e samanlıkların tutuşmasile 
başlıyan bu iki yangLn tehlikeli bir 
mahiyet a1lmadan be~diye itfaiyesi t;) 
rafmdan söruiürübnüştur. 

tüsündc aÇJlan sıtma kursu devam et- Mardinde radyo rag"beti 
mektedir. Bu kursa bu yıl, 7ı sivil ve 
66 asker olmak üzere ı 3 7 doktorumuz Mardin (Hususi) - Şefrırimizde, ra d 
iştirak etmiştir. yoya karşı büyük bir rağbet uyanmı~-

Bursada bir otomobil bir araba Dersler, bu işlerde çalışan mütehas - tır. Şehre elektrik girdiği gündenberi 
sıs doktorlarımızdan Sıtma Mücadele başlıyan bu rağbet günden güne art -

ile ç:ırpıŞII Reisi Abdurrahman ve Enstitü Miidü- maktadır. Halk kısa bir zaman içinde 

Samsun (riususi) - ::,a.rısun bele -
diye intiliabah hafta sonunda bitecek
tir. Halk kamilen C. H P . namzedleri -
ne reylerini vermektedirler. Kolaylık 
Oltnak üzere her mahalle için ayrı gün
l~r tahsis olunmuş ve muamelatın ça
buk görülebilmesi için her türlü ted -
bir alınmıştır. İntihabata aid işler hak
kında halka, Halkevinin otomobiliere 
konulmuş seyyar hoparlörleri vas•ta -
s~ıe ~ehr1n her tarafında söylcvler ve -
tılmiştiı·. Resmimiz, rey sandığı ba.~ın
da bir grupu göstermektedir. Kazalar
da dn kamilen C. H. P. namzcdlr ri rey 
kazanmı~la rdır. 

Gemlik te 
Gemlik (Hususi) - Günlerdcnbr ri 

de,·am eden belediye seçımi sona er -
~ıslir. 3099 seçiciden 2 741 tanec;i reye 
1Ş1ırak etmiş, 358 tanesi muhtelıf se -
hE:'blerle reyini verememiştir. Bu he<:a
ba nazaran yüzde 88,5 seçicinin hem
Şerilık hakkını kullanmış olduğu an -
laşılmaktadır. .., 

Pazar 

Dört sene evvelki seçiınde i.ştirak 
nisbeti yüzde 6S idi. 

Seçilen azanın ı 7 si asil ve ı 7 tane
si de yedektir. Ve bunlar da gençler -
den mürekkebtir. İçlerinde iki bayan 
aza da vardır. ikinciteşrinin bidaye • 
tinde de reis seçimi yapılacaktır. 

Karamanda 

Karaman (Hususi) -Karaman be -
lediye intihabı bitmiş ve parti namzcd
lcri itıtifakla intihab edilmişlerdir. 

mendeburun bi -

Kırklarelinde 

Kırklareli (Hususi) - Belediye -
mizin bir haftadanberi devam etmekte 
olan seçim faaliyeti bitmiştir. Parti -
mizin göstermiş olduğu 61 namzedden 
2S şi ekseriyetle kazanmıştır. Bele -
diye azalan arasında üç bayan bulun -
maktadır. Yapılan hesaba göre bayan
lar yüzde kırk dört nisbetinde :rey kul
lanmışlardır. Belediye Başkanı seçimi 
İkinciteşrinin birinde yapılacaktır. 

Bursa (Hususi) - Evvelki gece sa- rü S eyfeddin tarafından verilmc!de - ümidden üstün radyo almıştır. Yeni 
at 19.45 de, şehre yakın bir yerde bir dir. Ankara radyo istasyonumuz resmen 

çalışınağa baş.lıyacağı zaman rağbe -
araba ile bir otomobil çarpışmıştır. So- Enstitü Müdürlüğü, bu sene kursa tin daha fazla artacağı muhakkAktır. 
för Yaşar Çiler ile Nuri Hclag(l adın- iştirak eden doktorların fazlalığını göz Buna rağmen şchrimizde halkın ihtı _ 
da iki arkadaş müştereken İstanbul - önünde tutarak enstitü binasındaki yacını temin edecek bir radyo acenta _ 
dan Buik marka bir tenezzüh otomo _ ders salonunu genişletmiştir. sı yoktur. 

:i:::~~i=~=;~ı==~M~a=r=a=ş~ta==at~y=a~r=tş~l~a=rl~=~ı~ 
üç kilometre mesafede ve Atıcılar mev 
kii civarında Bursadan Köprü istika -
metine sür'atle gitmekte olan Balıklı ' 
köyünden Ali Osman oğlu Muharrem 
Ateşin idare eftiği, tek atlı fakat cift 
hayvan koşulu bir araba ile karşıla~ş -
mışlardır. 

Bu sırada hayvanların ürkmesile 
çarpışma vuku bubnwı, arabanın oku, 
otomobilin ön cam çerçevesini tahıib 

ederek camı parçalamış, sol çamurluk, 
sağ fener harab olmuştur. Arabanın da 
otomobilin de, çarpışma anında pek 
sür'atli bulunduklarından araba hay -

vanlnrı otomobile çarpma netice aldık
ları yaralardan derhal ölmüşlerdir. A-
rabacı Muharrem Ateş de başından 
yaralanmıştır . 

Ola Hasan Bev Divor ki: 

Maraş (Hususi) - Vilayet.ce tertib 1 Jandarma kumandanımızın bu Y·' -
e?.ilen sonbahar at yarışları evvelki 1 rışları tertibde gösterdiği mu,·affııkı -
gu.n yapılmıştır. Yarışa başlamadan ve yet cidden takdire şavandır. 
yarış fasılalarında Halkevinin bando y 1 ı· ı ~ · ı d 

k 
.. arış arın ne ıce erı şun ar ır: 

ta ımı guzel ha va lar çalmıştır T k d b' · ı · -· ı:r k · 
7 

• .. .. • _ ay oşusım a ırmcı ıgı 1a ı. C\'1 

Yarışlara. şehrın buyuk kal:balıgın- Başkanı Ali Rıza Çuhadar'ın dişi ı:ıyı, 
dan başka Cl\'ar kasaba ve koylerden sür'att12 dişci Velinin Kır'ı, muka\'C -
yaya ve attı binleree kişi iştirak etmiş- mette de Topçu Örnerin Demirkııı ı a-
tir. zanmışlardır . 

- Hasan Bey geçenlerde 
l3nlkanlarda bir maç yapıl· 
tn ış .. 

... Rumenlerle Yugosıav 
futbolcuları karşılaşmışlar .. 

.. . bu m açın garib tartıfı 

neresi, biliyor musun? İki ta
raf oyuncularının hepsi de 
sağır ve dilsızınişler ... 

Hasan Bey - Sa~r olu§
Jarı fena değil... Seyircileri 
de dilsizlerden seçmeJi idiler 
ki ideal bir maç seyredilebil
sint 

Yarışın ~cr. safhası çok heyecanlı Mükafatlar ı 00, SO, 75 lira olarak 
olarak geçmıştır. Bu arada bir e~ek ya- sahibierine dağıtılmıştır. Resimde ko
nşı da yapılmış, ve sonuna kadar kah- şulara giren atları ve coke\.·ler' ·· .·· ı _ 
kah ı ı d eli 

. . . J ı goıu 
a ar a evam e p gıtmıştır. mektedir. 
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B ir gece, · Nasreddin Hocanın 1 g~n~ ba§ma imi§; yorgan gitti, kavga 
kapısı önünde bir kavga ol- bıffi. 

Ankara caddesi 
mozaik parke 
düşenecek 

Caddenin iki tarafındaki 
ağaçların bir kısmının 

kesilmesine karar verildi 

Bir genç iskarnbil oynarkan çıkan bir 
kavga yüzünden arkadaşım öldürdü muş. Hoca: 

- Hele gidip bir bakayım! 

Demiş, hava soğukınuş.. Ü§Ümemek 
Için sırtma yorganmı almış. Soka~a çık
mış: 

-Ne oluyor, ne bitiyor, bir anlıyayım! 

Diyerek kalabalığa sokulmuş .. bu sıra

da açıkgözün biri hocanın sırtından yor
ganı kapınca kaçmış, hoca da evine dön
müş, karısı sormuş: 

- Efendi o sokaktaki kavga ne imiş? 
Hoca cevab vermiş: 
- Söyliyeyim karı, kavga bizim yor-

.................................. ······· ......... . 
İspanyadaki İtalyan gönüllülerinin ge

ri çekilmesi havadisi ban~ bu ftkrnyı ha
tırlattı. 

İspanyadaki İtalyan gönüllülerinden 
yaralananlar, kollarını, bacaklanm kay
bedenler oldu ve onlar şimdı memleket
lerine dönüyorlar, döndükleri zaman, ka
rıları, çoluk çocukları sotacaklar: 

- Oradaki ihtilal ne idi? 
Onlar cevab verecekler: 
- İhtilaı, bizim hacağın başına imiş, 

bacak gitti; ihtilal bitti. 
1smet Hultlsi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
rıözleriniz sizi aldatabilir 1 

Şu yıldız resmine dikkatlice bakınız, 

kandil gibi titrediğini göreceksiniz. 

* 
Dikiş d;ken, yazi yazan 

kolsuz süvarı 

Amerikaliiar ve insan k1ymeli 
Amerikalılar pra 

tik adamlardır. 

Onlann nazarın • 
da her şey bir kıy
mctle ölçülür. Me
sela b~r hayvan gi
bi insana da bir 
kıyınet biçmiş!~ • 
dir. Bunun için is
tinad ettikleri e • 
sas şudur: 

İnsan, en fazla çalışan bir hayvandır ve 
iktisadi bakımdan canlı mahlüklann en 
kıymetiisidir ve buna istinaden §U esası 

kurmuşlar: 

Bir arnele çocuğunun kıymeti (25) ekü, 
beş yaşında (250) ekü, on yaşında bunun 
iki misli, çalışma ça~nda ise (800 ) ekü. 
yirmi iki yaşında kıymeti azami haddıni 
bularak (1200) ekü olmak üzere tayin e
dilmektedir. Sonra, yaşının ilerlemcsile 
kıymeti azalmış sayılmakla ve (50) ya -
§ında (600) eküye dü~üş addedilmek • 
tedir. (70) yaşında ise (5) eldye inmiş 
sayılıyor. Bu kıymet istatistiğini kuran 
Amerikalının nazarmda, (70) yaşında.'1 

fazla yaştaki insanlan lüzumsuz sayarak 
öldüren vahşiler dünya ekonomisini en 
iyi anlamış kimse sayılmalı imiş. 

(Bir ekü altı frank eden bir paradır. Bir 
frank bugünkü kıymeti~ dört kuruştur. 
Harbden evvelki kıyınet mevzuu bahsol
duğuna göre, bunu, on ile darbetmek mu
vafık olur.) 

* . 
DUnyamn en k1ymetli evi 

K aliforni-
yada Monterey ~'X\'\ f,f,!t~/ 

Anadan doA- jehrinde bir Çin - ~ ,... 
ma kolsuz o- fiye aid bir ev var- ::-
lan bu Cenu- dır ki bu ev hakild 

bt Afrikalı inci kıymetinde de~~~~~~~ 
yazı yazmak- niz kabuklarından ~ 
ta, diki§ d yapılmıştır. Dün. 
mekte, resim yada bu evin bir e-
yapmakta ve kimsenin yardımına muh· şi daha yoktur. ve kıymeti takdir edile -

taç olmaksızın ata binmektedir. memektedir. ............................ •v•••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-······-··----•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Katil arkadaşının kendisine bıçakla hücum ettiğini ve 
düşüp yaralandığını iddia ederek suçunu inkar etti 

Dün Vali ve Belediye Reisi Mubid
din Üstündağ, Vilayet orman başmü
hendisini davet ederek, refakatinde 
heyeti fenniye müdürü Hüsnü, imar 
şubesi müdürü Ziya, Yollar müdürü 
Galib olduğu halde yeni yapılmakta o
lan Ankara caddesini teftiş ve Divan
yolu mebdeinden Sirkeciye kadar, yo
lun iki tarafındaki ağaçları tedkik ct
miştir. 

Evvelki gece Mercanda İsmetiye cad
desinde feci bir cinayet işlenmi§, 1~ ya
şında Maksud oğlu Ali. isminde bir genç, 
iskarnbil oynarken çıkan bir ihtilaf yü
zünden, arkadaşını öldürmüştür. 

meşhud kanununa göre, derhal bir iddi• 
aname ile, Ağırceza mahkemesine sev. 
kedilecektir. Ali, dün Sultanahmed sulh: 
ceza hakiminin kararile tevkif edilmiştir. 

Otel hlrstzlarmtn piri mahkeme
de masum olduğunu iddia eHi Mozaik parke döşenecek olan Anka

ra caddesinin iki yanının ağaçlı olma -
sı bUnaünkü şehireilik prensiplerinin dı
şında kalmaktadır. Modern şchirciler 
otomobil geçen şehir yollarının iki ya
nında artık ağaç bırakmıyorlar. Gerek 
Vilayet orman başmühendisliği, gt!l"ek 
Bele'diyc fen heyeti Ankara caddesin
deki ağaçlann kesilmesini zarurl gör
müş, Muhiddin Üstündağ yüksek kali
teli ağaçlann kesilmesine taraftar ol -
mamış, ancak cinsleri kötü olanbrla 
evleri fazla gölgeli~rek odalan ışıksız 
ve güneşsiz bırakan ve sıhhat bakı -
mından zararlı olan ağaçların kes!! -
mesine karar verilmiştir. 

Bu hailta içinde gerek kalite, gerek 
sıhhat bakımından değersiz ve zararlı 
görülüp tesbit edilen ağaçlann kesil
mesine başlanacaktır. 

Tahkikata el koyan nöbetçi müddel
umumi muaviniBesim Ekrem Gökvarda
nın yaptığı tahkikat neticetenmiş ve ha
disenin mahiyeti şu §ekilde aydmlan
mıştır: 

Suçlu Ali ile maktul Hasan Hüseyin 
arasında, vak'adan bir gece evvel İsma
ilin kahvesinde oyun yüzünden bir kav
ga çıkmış, bu yüzden aralannda bir hu
sumet doğmuştur. 

Evvelki akşam kahveden çıkarken, iki 
arkadaş gene karplaşmışlar, bir gece ev
velki münakaşa tazelenmiştir. Kavga bü
yümüş, bu sırada fazla hiddetlenen Ali, 
bıçağını çekerek, Hasan Hüseyini aol me
mesi ve koltulu altından yaralıyaralt öl
dürmü§tür. 

Cesedi muayene eden adliye doktoru 
Salih Haşim Sönmez, morga kaldırılma
sına lüzum görmüştür. 

Suçlu Ali, dün adliyeye sevkedilerek, 
müddeiumumtlikte sorguya çekilmiştir. 

Dünkü sayımızda yakalandığın. haber 
verdiğimiz otel hırSlzı Süleyman oğlu A'.. 
saf, dün adliyeye teslim edilmiştir. 

Müddeiumumilik suçluyu, Sultanah:. 
med 1 inci sulh ceza hakimi Reşidin bu .. 
zuruna çıkarmıştır. Asaf, mahkemedil 
yapılan sorgusunda, şunları anlatmı§tın 

- Üstümde yakaladıklan para benilll 
sermayemdir. Ben, seyyar elbıseciyim. 

Dün akşam, Re§adiye otelinde kendi oda• 
nun lambasını yakmak isterk.en, yanlıt 
düğme çevirerek, salonun elektri~nl 
söndürmüşüm. Otelci uyanıkmış, benden 

§Ü bhelendi. Polise teslim etti beni. Zon .. 
guldakta bir otelde vukua gelen bir hır• 
sızlık vak'asının "faili sandılar, tazyik et~ 
tiler, mecbur olarak, bu suçu yüklenmft 
oldum. Halbuki, ben masumuro bay hA• 
kim. Beni, muayeneye sevkedin, dövül .. 
düm. KontrpJAklarl Ticaret Odalari Suçlu, ifadesinde maktullc aralannda 

geçen kahvedeki hldiseyi anlattıktan Hakim, suçlunun tevkifine, evrakının 
damgalayacak sonra, demiştir ki: sorgu hikiınliğine ve kendisinin de mu• 

Yeni kontrplak nizamnamesinin 13 _ Kahvede başıma sandalya vurmak ayeneye sevkine karar vermi§tir. 
birinciteşrinden itibaren mer'iyete gir- istemişti. Soka~a çıkınca da, yanıma gel- Kan gDtme yDzOndan 
diği malfundur. di, sataşma§a b~ladı. Ben, üzerimde bı-

İkUı.sad Velcileti, kontrpl!iı~ann çak taşımam. Fakat, o bıça~ını çekerek işlenen cinayet 
kontrol ve damga işlerinin çarabiarda üzerime hücum etti. Beni öldürecekti. Bir müddet evvel, Kurtulu§ta TepeüS~o~ 
olduğu gibi doğrudan doğruya Vilayet Bıçağı elinden almak istedim. Bu sırada, tünde b~ kan gütme yüzünden, sabıka• 
Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yere yuvarlandım. Bıçak ta, yere düştü. lılardan Saidi taammüden öldüren İh· 
yapılmasım kararlaştırmış, şehrimiz Sonra, ne oldu? .. Bilemiyorum. Amma, sanla, suç orta§ı Mehmedin muhakemele
Ticaret Odası da bu hususta faaliyete ben Hasanı yaralamadım. rine Ağırcezada kapalı celsede dün de 
geçmiştir . Morg raporu alınarak, tahkikat çabuk devam edihnif, muhakeme 80D aaOıaya 

Kontrplfık nizamnnmcsine göre, fab- tekemmül ederse, suçlu genç, yeni cürmü vanruştır. 
rika ~ i~al~ılarla satıc~a~ eller~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de bulunan kontrplakların mevcudiye- Polis te: 
tini, nizamnamenin neşri tarihinden i
tibaren ı ay zarfında bir beyanname 
ile mahallin en büyük mülkiye me -
muruna bildireceklerdir. 

Macaristandan bir ticaret 
heyeti gelece~ 

Ma<:aristan ile aramızda yeni bir ti
caret mukavelesi imzalamak için ya -
pılacak müzakerelerde hazır bulunmak 
üzere bugünlerde Macaristandan bir 
ticaret heyeti gelecektir. 

Macarlarla ticari münasebatımız pek 
eski olmamakla beraber günden giine 
inki.şaf etmektedir. Alakadarlar Ma -
caristanla yapılacak yeni anlaşmaya 
ehemıniyet \•ermektedirler. 

Türkofis asbaşkanı geldi 
İktısad Vekaleti Türkofis asbaşkanı 

Nihad Odacıoğlu dün Ankaradan şeh
rimize .gelmiştir. Nihad Odacıoğlu şeh
rimizdc bir kaç gün kalarak Ofiste ba
zı tedkikler yapacaktır. 

Midyat hUkOmet konafanın 
inşasma başlandi 

Bir tezgahtar 1400 lira çalıp kaçb 
Eminönünde ltrtyatçı Bay Neclbin dükkA

nında te2€Ahtarlık eden Osman Çatır Js -
mlnde blrisl patronunun c;etmecesı için -
deki 1400 lira para ile 100 Ura tıymetlnde 
blr mikdar da lavanta vesalre çalıp orta
dan kaybolmuştur. Bay Neclb, Osmanı bu 
seneki İzmir fuarında tanımı~ ve onun son 
derece düşkün haline acıyarak yanma al
mıştır. 

Hırsız veznedar, evvelki sabah ertenden 
gelerek ma~azayı açmış, para ve itriyatı al
dıktan sonra taçmı.ştır. Osman, zabıta ta
rafından dOn bütün eün aranınlfS& da İs
tanbulda muayyen blr ikametgAhı olma. -
dı~ından henüz yakalanmamı§tır. Zabıta 

tahklkata ve hırsızı tatibe devam etmekte
dir. 

Arkadqın1 yaralayıp kaçan 
marangoz yakalandı 

Evvelki alBjam Çadırcılardn marangoz 
Osman Isminde blr şahsın arkada~ Hakkı
yı bıçakla aj!ır bir surette yararadıktan son
ra flrar ettlj!lnJ dünkü ntıshamızda yaz -
mıştık. 

Toplantılar: 

EyGb parti kongreai 
C. H. P. Eyiib İallnıbey leiDt ocatımn 

kongresi bu ayın 17 nci pazarteaf 81lnü Bal .. 
tevı kuratında yapılacaktır. 

Incir ağacından düfeD çocuk 
b8fmdan yaralaadı 

Üsküdarda A§cıbqı mahallealnde otUran 
Seyfinin otıu Neclb, bahçelerindeki Incir &• 

bemdan düşerek başından yaralanmış v-. 
Nümune hastanesinde tedavi altına alın • 
mıştır. 

Bir çocuk merdivendea dOt&p 
yaralandı 

Oedlkpaşada J.l'ırın sotatıncia 1 numaraU 
evde oturan Agobun tızı ı b119ut yaşmda 
Armenl, evin merdlvenJerlnden &falı yu • 
varlanarak başından atırca yarala1U1Uf. 
sıhhi lmdad otomobillle Etfal haataneslne 
kaldırılmıştır. 

Bir otomobil bir çocuğa çarpb 

Olıuyucularıma 
Cevabiarım 
İmıitten K. tl'zgün imzasile mektub 

.yazan ve bana üç sual soran okuyu
cumun üç sualine üç cevab· 

ı - Bunu meşhur şair Füzuli de an
lıyamamış olduğunu şu iki mısraile 

ifade etmiştir: 

itiraf eden okuyucum, Akil bana aşkı· 
nı kapalıca, ve kıskançlık hislerini de 
açıkça anlatıyor. 

* Bütün insanlar kıskançtırlar. Fakat 
bazısında bu his dilerlerinde olduğun
dan çok kuvvetlidir. Okuyucum (A
kil) de bunlardan biridu-. O her hadi
seyi kendi hislerile büyüJtüyor, hiq 
yoktan tizülüyor, rahatsız oluyor, U• 

zun uzadıya düşünüyor. 

Midyat (Hususi) - Estelde yapıl -
ması hüki'ımetçe kararla~tırılıp geçen 
Nisan ayında merasimle temeli atılan 
hükfunet konağının inşaatına ciddi bir 
çalışma ile başlampıştır. Bütün Estel 
halkı sevinç içinde<!ir. 

Dün Osman yakalanarat Müddeiumumlli
~e tesllm ed1lın1J ve nöbetçi hlitlmi tarafm
dan tevkif edllm~tlr. 

Bir itçinin parmakları ezildi 
Hasırcılarda makarna fabrikasında çalı -

~an Koço, hamur makinesinin sU\ndiri ara
sına sol elini aıtı.ştırmış n parmatları ezll
miştir. 

Şoför Seyldln idarestndeld 1290 nurnarali 
otomobU, Nuruo.mıanJyeden geçerten o c!· 
varda oturan 7 yaşında Tahire çarpam 
başından yaralamlftır. Yaralı tedavi altuıa 
alınmış, toför yatalanDUftır. 

Bir arahacı arabadaa dtlftil 
Büyükadada Yılmaatürk caddeıdnde otu• 

ran arabacı Hasan, arabasUe Hallran cad• 
desinden geçerten beygirin birdenbire tlr• 
kerek k~mata başlaması netıcutnde ar&• 
badan düşmtlf ve vücudünün muhtelif yer
lerinden yaralanml§tır. 

cGerçi canandan dili şeyda ~n kam 
isterim:. 

cSorsa canan bilmezim kumı dili §e?Jda 
nedir~ 

2 - Birçok vakıalar vardır ki, bu 

vakıaların niçin sualine tahammülü 

yoktur. Olur fakat nıçin olduğu bili~ 
m ez. 

3 - O mahiler de derya içredir, fa
kat deryayı bilmezle::-. 

* Mektubunun içindeki: 

cGün olur seni ben kendi gözümde'l 
bile kıskanırım.. • 

Mısraile kıskanç olduğunu kendi de 

Ona tavsiyem, hislerine, düşüncesi
le galib gelmiye çalı~ası, ve bu aşırı 
kıskançlığının önünü almasıdır. 

* Kızım İfiet, 
Huyun ne kadar iyi ise arzun da o 

kadar fena. Sen olduğun gibi kal. Bu 
halinde iken seni edebin ve terbiyenin 

bir timsali olarak beğcnir, takdir ede
rim. Değişirsen büyük ve herkese na
sib olmıyan Dir fCYi kay8etmi§ olur .. 
sun. 

TEYZE 

iki ah bab çavuşlar: Içinde kırılacak şey bulunan sandık 
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' ~Gaze eciler üniver~itede Evlenmek için 
neler gördüler? 3450 metrelik 

Son senelerde yetişen en 
büyük Fransız yıldızı 

Üniversitemizin bet yılı, inkılab temposuna uyan bir 
· kaç beş yıllık faaliyetin ifadesidir 

Y cızan: Nunet Saltı Coılum 

Vniversitenın açıl:şından bir t:oı noa: ncktörün nutkunu diniiyenler 
Saat onu çeyrek geçe Rektörün oda - Beyazıdda bir Üniversı.te mahallesi te§

sındn hepimiz otplanmış bulunuyorduk. kil etmek zarureti vardır. 
Masasının üzeri iki kanş boyunda evrak Tabedilmiş eserler 
tomarlarile dolu olan Cemi! Bilsel gü - Üniversite 4 sene zarfında 75 eser has-

'ıerek diyor ki: mış. Az değil. Fazla da sayılamaz. Pro • 
- Ankaradan bugün geldim. Onun i- fesörlerin ihtiyaç gösterdiği kitablar der 

Çin gaybubetim esnasında imzalanacak, bal getirtilmektedir. Bizce, yapılacak bir 
~edkik edilecek evrak ourada birikmiş. iş daha vardır. Fakülte kütübhaneleri -
Sakın başka şeye zahib olmayın! ni dolduran kitabiarın hemen ekserisi 

Matbuatın kırtasiyecilkten, bati iş gb: 1 yabancı dilde yazılnu~tır. Üniversite ta
lneden daima şikayet ettiğ;ni yakından lebesinin lisan seviyesi g~ önünde bu • 
bilen Rektör, odasında toplanan nşağı Jundurularak, bu eserlerilen istifade et • 
Yukarı bütün gazetccilerm ilk adımda melerini temin için bazıların·, bittabi 
İstanbul Üniversitesine böyle bir not ver en lüzumlularını Türkceye çevirmelidir . 
.tt:ıeleri ihtimalini düşünerek V!I.Ziyeti hs- Yeni yanılan binalar 
l'ıh etmek lüzumunu hissediyor · ·· 

Od 
·· kü' .. lı - 260 bin lira sarfıle yapılan meteoroloJı 

a yu nu a nca Rektör . .. ~ . . · erıstıtusu ıl<'. 244 bın lıraya malolan bı • 
-· S•.,lcri bur,un buraya daw tPn rn:ık 

sadıll', d<'di.. daima hnlkı tenVlr c-den qa
ZE'•t('Cı m·kadnşh:ır· Ünh·ersitelilerin n si 
var, nC'~i yok göstE'rmelttii'. Si<.fiPn bil • 
diğmi7le bulduğunuzun mukay"SPsim ıs
tiyorum! 

yrıloii enstitüsü cidden mükernmcl birer 
esPrdirler. Haseki, Gureba, Cerrahpaşa 

hastanelerine ilave olunan yeni pavyon
lar da ihtivacı tamamen değilse bile kls
men karşılayacak bir vaziyettedir. 

Mesela Cerrahpaşa hastanesinde bir 
Pek çok arkad'lı;ların ün'iverc. ' en 1' a- odacıkta barınan göz kliniği. yakında ko

id pek çok şeyleri bilmPdikler; n uh::ık - c=ıman bir pavyona sahib olacaktır. Da
ikakdı. Bunu Rektöre sorduklar suallcr imi surette şikayet mevzmı olan kadın ve 
den anladık. Maamafıh, arkada;,,an hak- doğum kısmı yeni ve büyük bir pavyon 
sız bulwmak,, ev:"e~~ günk:ı ziyaretin fay-, daha kazanmaktadır. 
dasızlıgını ılen surrnek karar saçma o - Gezerken düsündüklerirniz 
lur. Zira şimdiye kadar üniversite Türk 
ga ~~ · h ı b' d' v k 1 Rektörün, dünkü sayımızdil hasbıhal 

ze~·sınce meç u ır yer • E' apı - . Ü · · 
sınd (İ t b 1 D "If.. ) 1• ·h şeklindeki izahatını müteakıb nıV~"""' -

an s an u aru unun.. c' ası . _ 1 d k R kt" Tıb F 
inip yerine (İstanbul Ünıvcrsi~esi) ya • teyı gezmege bDaş kat ı ·N e dodr: Al' B~ -
ıd · . Ü . . kültesi Dekanı o or ure ın ı ır-

zı ığı tarıhten berı nıversıt · aazetP. • H • 't K~t'b' r i . Ferid 
ciler k k k b' .•. l'k .. kol, unıversı e a ı ı ımum sı 

0 arşı ıs anç ır tıLiz ı 1oster • Z bd- b' . r· b' ev sahı·bı' · . . • . · _.ü u ıze mısa ırpervec ır 

1
. 

ını ş, gt>nış bır te:::.kıke kapılarını açma - k t' . k .. t" d b'r - ıa"ka ı'J.o ev 
ın t nE>za ı> ının ço us un e ı uı ... -

ış .. ı. veH1 Tıb Fakültesini gezdirdiler. Bura -' 
. Universiteııin altıncı tedris yılının a· da profesör Doktor Kemal Cenahın şa

r~fesinde gazetecilere ..,~sınin olup, ne _- yanı dikkat bir tecrübesini görmek fır • 
sınin olmadığını göstermesi, beş yıllut 1 satını elde ettik. Ameliyat masası üze -
faaliy.~tind.en yü~ü :k cı~tığınrı. ~!r o -~rinde bir köpek yatıyordu. ~ğzı alçılan
lan guvenınden ılerı gelıyor. Belkı bazı mış, \"Ücudü muhtelif verlerınden deli -
arkadaşlar eskiyi bilmediklerı için, bu1 - nerek borulara raptedilmişti. Tecrübenın 
dukiarının eskiye olan nisbetini hesnb - gayesi şu: Sigaranın kalbin harekiltı ü -
layamamışlnrdır. zerinde yaptığı tesir .. Köpeğe sigara içi-

Fakat mutlaka beş yılın malısulü o - rilivor, kalbinin harekatı tedkik ve kanı 
lanları tanımışlardır. tahlil ediliyor. Profesör Kemal Cenab'i 

Kuşbakışı bir gc-zic;lc gazeteciler ü - göre, sigaralanmızın en adisi bile knlbi:'l 
niversitenin beş yıllık plışmasının ana çarpıntısı üzerinde tesir icra etmemek -
hatlarını gördüler .. Dün bunları tafsi - tedir. Fakat bu tecrübenin ifşa ettiği bir 
ldtile uzun uzun yazdığ•mız cihetle üze- bakikat var, o da: Sigara kandaki şeke-
rinde bir ikinci defa tevakku~ etmiye • ri arttırmaktadır . . 
ce ği m. Bu yazım daha ziyade intıbala - Bed~~h.t dhal:Vadnı~ Çeed~osl.ova~ya ~i~i 
tıını t b ·ı ed kt' ötesi herısı e ık eşık ılmıs vucudunü 

es 1 ece ır. 'j' 1 t -1..- • d b k ve bu on ına ccruıx:yı yan a ıra a • 
Talebe artıyor . . rak dolaşmamıza devam ettik. Sigarala -

Rektör, Üniversitenin b~ yılda ıki nmızın nefasetini isbat için vücudünü 
buçuk .misli terakki ettiğini söyledi. feda eden bir köpeğe inhisarlar idaresi 

Talebe mikdarı seneden seneya art - mükafat vermeli.. 
llıaktadır. Bu yıl talebe sayısı 5600 le u· t J da 
5Boo arasındadır. ıa sa onun 

Neş'et Halil Atayın dediği gibi: Hukuk Fakültesini gezerken Dekan 

- Umumi nüfusa göre az, beş 
Içinde artış tcmposuna göre çok. 

sene 

Talebe artmakla beraber Üniversi~ 
idarecilerinin yükü de <ı.rtmaktadır. Zira 

.bu fazialaşma nisbetinde vesait ve bun
larla meşgul olacak eleman bulunarnı • 
Yor. Üniversitenin en feyızli yılı da bu 
senedir. Muhtelif faki.ıltelerden 580 me -
ıun verilmiştir. 

Ünh1crsite dağruktır 
Rt>ktörün haklı olarak şiktıyet mev -

2Ularından birini, belki de ba§lıcasını Ü
niversitenin dağınık olması teşkil etmek
tedir. Üniversite şimdi tam 14 binada 
tedrLo;at yapmaktadır ki, bunları müm -
kUn olduğu k::ıdar sür'atl~ toplamak ve 

Ali Fuad Başgil: 
_ Bizim, dedi.. tıb fakültesi gibi la -

boratuvarınuz falan olmadığı için mesai
miz hemen gözükmez. Size ancak gös • 
terecek bir kütübhanemiz var. 

Kütübhaneyi ve dershanelerı gördük
ten sonra bu sene talebe istü-ahat salo -
nu haline getirilen biat salonuna girdik. 
Bu yaldızlı muhteşem salonda Padişah
lara biat merasiml yapılınntş. Yaşlılan
mız derhal hatıralarını aniatmağa baş -
ladılar. Hüseyin Cahid ve Abidin Daver, 
Sultan Reşadn, M. Asım Us d'a Vahdet -
tine nasıl biat edildiğini naklettiler. Biir 
han Felek bile biat edenlere dahil.. He -
le Sultan Reşadm her top patlayışta 

(Dc,xımı 10 tıcu sayfada) 

dağa çikanlar 
Bu da bir fikir: Herkese benzemekten 

ho~anm.ıyan bir dfti rehber!, dü~nünü 
3450 metre yükseklikte bir dal zirvesin
de yapmıştır. Resimlerimiz bu izdivaç 
merasiminin innbalarını tesbit etmek
tedir. 

Mireill~ Balin ~eşhur tenor Tino Rossiyi seviyor, 
Tıno Rossı de bu sevgiye bigane değil 

Yola çıb; 
• 

Gelin kayalıklara tırmanıvor 

Nihayet izdivaç meramıa 

Evlendikten sonra. 

Mireille Balin 

Son seneler zarfmda Fransada halcim j rır varmaz Negresco oteline gitti. Kendi
mevki edinen tek Fransız sinema yıldızı 

1 

sini bir araba beklemekte idi... Arabaya 
Mireillc Balin'd:i.r. atladı ve Grasse'd'e buluna!l Pabst'ın ya-

Elbise ve tuvaletlerinı daima buyül: 1 nına gıtti. Görüştüler Rejisör onu henüz 
tcrzilere yaptırır. Mükemmel surette şık film çevirmeden ve kabiliyetini tedkik ct
g~·~ın;ıesini bilir. M~c~vherat olarak bü-ı meden angaje etti. Ücret beş ha!l.. '. 
yuk bır servete maliktir. ve haftada 7000 frank olarak tesbit edil-

Tabiat sahibliği, §lklığı, mcşhurdur. • di. 
~ü:ün bunlara rağmen v~ yüzde; yüz Pa-j Mireille tam Parisli kız olduğunu isbat 
rısli §C n kız olmasına ır:agmcn şımarm.ı - etti, eline geçen bu 35,000 frank ilc çe, k 
mıştır. Azarnet nedir bilmez... Sadcliği şık tuvaletler yaptırdı va Parise çok şık 
sever ... Herkes ile ::ı~akadar olur ... Sin:ma 1 olarak, fakat meteliksiz avdet etti... An
yıldızı olmadan fakir ve mut::ıvassıl Fran nesinin yaygaralarına hiç aldırmadı .. 
şız kızları gibi bir çok işlec yapmıştır. 1 Nicede bulunduğu sırada fevkalfıde g:i-

On yedi yaşında iken ailesini geçın • zelliği, cndamı, şıklığı herkesin dikkat 
dirrnek üzere çalışmak mecburiyetinde nazarını çekmişti. Bu sayede parlnk an -
kalmı§tır. Çok güzel bir kız olan Mire - gajmanlar elde etmişti... 
ille hemen iş bulmuştU!'. Parisin büy'lk Beş altı büyük filmd~ roller aldı.. En 
Vendome meydanında meşhur bir ka -ı son ve en güzel rolleri geçen sene gördü
dm terzihanesinde mankenlik ctmcğc baş ğümüz (Cczayi'r Batakhanelcri )filmı ilc 
lamıştır. Bu işde sekiz ny kalmıştır. Bun-1 geçen hafta gördüğümüz (Yanık Gönül
dan sonra ilanat şirketleri hesabına ilfın-,ler) filminde ıdi ... 
·lar için fotografını çekt!rmeğe başla - Bu suretle büyük yıldızlar sırasına k:ı-
mıştır. Vücudünün fevkalad~ güzelli - tıştı. 

ğindcn istifade etmenin yolunu bilı>n Bundan pek az evvel Romada, Fransız 
genç kız sırasile korse, ı;utiyen, çorap i - rejısörü Mareel L'Herbier'nin idaresi al -
çin de reklfunlara resim vermiştir. Bu tında (Ateş Toprağı) ndmda büyük bir 
sayede ht>m para almış, hem de kendi • film çevirdi. Erkek partöneri meşhur 

sine bir gardrop temin eylemıştir. İtalyan san'atkan Tito Şipa idi... 
Bir gün fotoğrafçıya yalnız başının gü- Şimdi (Korsika) adasında eski ve meş-

zel bir resmini çektirmiş ve meşhur bir hur Fransız muharriri Merimcc Dros • 
Paris mecmuasının sahibİnl! gltmişti!'. per'nin (Kolomba) adındlki eserini fil. 
Mccmuanın sahibi resmı çok beğenmiş, mc çekecektir. 
mecmuasının kapağı için bu resmi renkli Tam manasile ckadın:ı. olan bu büyük 
olarak bastırmıştır. Mircille'in resmi pu j Fransız yıldızının cBüyü!t bır aşk kadını. 
suretle Parisin, Fransanın her tarafınn olduğu söylenmektedir. Sevg: ve aşkı için 
yayılmıştır. İşte onun sinemay::ı intisabı- her şeyi feda eder ... Esasen bu hissiyolını 
na bu resim sebeb olmuştur. Hikayesini hiç te saklamamaktadır. 
anlatalım: Geçenlerde bir toplantıda aşktan, b:ıh-

0 sıralarda meşhur Fransız rejisörü sedilirken fikrini sormuşlar, elinde bu
,Pabst Fransada (Don Kişot) filmini çe- lundurduğu sigaranın külünü çok zarif 
virmekte idi... Bu filmde rol alan mc§hur bir eda ile silkerek şunları söylemiştir. 
Rus tenörü Chalipaine ile komik DorviJle - Bunu bana sormanız:ı §aşarım ... Be-
j id1 ... Film (N is) şehrinde çekilmektc id·. n im aşk kadını olduğumu görmüyor mu
Pabst ayni zamanda Don Ki~otun yeğeni sunuz. hissetmiyar musunuz? Ew•t, ben 
rolünü yapacak bir genç kız ararnokta aşk ilahesinin en sadık b~ndesiyim. A!;k
idi. .. Bir gün bir gezm~ sırasında m(.-c • ı sız yapamam ... Sinemacılarm lugatın:l" 
muayı gördü. Kapaktaki Mireill~'in res - yer almış (.Meş'um kadın) değilim ... Fa· 
mine bayıldı ve kızı arattı, bulunur bu • kat aşka taparım ... Ve onun uğrunda her 
lunmaz da kendisini ilemen Nise davet şeyi feda ederim .. . 
etti... Mireille Balin Hollywood'\ da gitmiş 

Annesi kızının sinema san'alkarlığına ve orndn bir st>neye yakın bi!' zamnn kal
intisabını hoş görmedi. .. Gitmemesi i~in mıştır. Fakat Fransaya ve Parise çok alı
onu tazyik etti ... Fakat Mireill~ dinle - §tk olan bu güzel yıldız orada hiç kimse 
mcdi... Köpcğini koltuğuna sıkı§tırdı ve ile anlaşanıamıştır. 

!hemen (Nis )trenine atladı ... Oraya va ·, (Devamı 10 ncu snyfnda 
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En son moda renkler 
ve biçimler 

1 Sonbaharlik ve kışlık 1 

elbiseleriniz için en ş1k 
iki garnitur 

Saç Tuvaleti 
....................................................... 

Yeni saç modasının 
Mevsimin moaası artık bütün güzel

.uğile gözümüzün önüne serilmiş bulu -
nuyor. Bu §İrİn modadan ilk alınacak in· 
tıba şudur: 

Kloş pek çok. Yalnız -uzun, kısa
etekler değil, kaplar, mantolar hatta kol
lar da bu tesir altında. 

Moda olan renklere gelince: İki ren
gi karıştırmak iptilası ç:ok bariz bir şe -
kilde göze çarpıyor. Mesela: En iyi bir 
terzihane en şık bir tayyörünün önün~ 

sarıdan, arkasını laciverdden yapmış. 

Ceketi, eteği başka başka renklerde tay
yörler de var. 

Mavi pek çok .. Yeşil yok değil Gri. 
akık kırmızısı, bordo birbirile yarışa çık
mış gibi. Siyah da var. Fakat hep 41d 
bir renkle karıştırılıyor. Kadına mahzun 
ve matemli bir hal vere!l tekmil siyah 
elbısderin bu sene modn<Jında yeri kal -
mamış. 

, MeseH1: En şık bir tayyörün sarı bir 
plastronla süslendiğini görüyordz. Siya
ha kırmızı, mavi konulduğu da sık Stk 
rastlanan yeniliklerdendir. Gene büyük 
bir terzihane siyah kumaşı alaca renk • 
lerle birleştiriyor. Bu da pek §ık. Birin-

de hep siyah • Deyaz bir arada, bir baş -
kasında (fon) u siyah, Jstü renk renk 
elbiseler var. 

Damalı kumaşların düz kumaşlarla 
karıştırıldığını görüyoruz. 

Mesela: Damalı kumaştan omuzdan 
kloş bir manto, gri, uzun bir tünik'le be· 

raber geyiliyor. Altta da damalı kumaş
tan bir rob. 

Kırk elli sene evveli andıran tarzda 
bask'lı roblar da çok ho§. Kimisinin bas
kı yalnız yanlarda, kimisi bütün basklı. 

Bu sonbahar modasının bir yenili~ini 
de belden itibaren bol, manto ve roblar 
tfıışkil ediyor. Bunlardan bazılarına iist
leri makine ile dikili, aşağı tarafları a • 
çık bırakılmış plilerle genişlik verilmiş. 
Bazılarının yalnız arkaları, kloş şeklin -
de bol. Mantolarda bu klo~ arka eteklere 
kürk (tercihan astragan) bandlar geçi -
riliyor. Kimi modelin de -ayni tarz ol
duğu halde- eteninde hiç kürk yok. Kol
ları, korsajı bol ikürkle süslü .. Hatta ba
ıı mantoların kürkten geniş kol kapak
ları icabında bir manşon gibi kullnnıla -
biliyor. 

Diğer bazı moda yaratıcıları bunun 
tamamen aksini yapmışlar, boBuğu arka· 
ya değll öne koymu§lar. Bu sefer de man 
tonun ön ete~ni kürkle süslüyorlar. Hat
ta en kabarık bir kürkle ... Mesela tilki 
ile ... Ayni tarzda ince jerseyden, krepten 
roblar da yapılıyor. (Tabii bunlnrda kürJ: 
mevzuubahs bile olamaz.) 

Bu sonbaharın bir yeniliği de kollar
da... Omuzu kabarık kollar maziye ka • 
rışmı!f gibi.. Şimdi daha ziyade bilek ta
rafları geniş, kabarık kollar moda .. Plise 
kollar da pek moda .. 

• 
Dümdüz robunuzu son moda ve son 

derece güzel bir modt!l haline koymak 

ister misiniz? O 
halde şu iki garni
türün birinden bi· 
rini yaptırınız. El
bisenizin alacağı 

ıekil sizi hayret • 
te bırakacaktır. 

Modellerden bi 
rıncisi koton no§ 
ile işlenecektir. 

İkincisi mat kumq üzerine parlak, par
lak kumaş üstüne mat parçadan kesi • 
lip Puan dö Pari dikişile dikilecek çi • 
çeklerden ve saplardan ibarettir. 

Bu iki model, yeni yaptıraca~ınız ve 
çok şık olmasını istediğini·, sonbaharlık 

hattA kışlık robunuza da pek iyi gider. 
• 

Yukardaki modeli şöyle kullanırsınız: 
Açık laciverd veya koyu mavi ince yün
lüden önü, arkası dikişli, uzun kollu, ya
knsız, dümdüz bir rob yaptırırsınız. Kor
sajının önü beline kadar düğmelidir. Bu 
robun göAsüne (ilik düğme band'ının ıki 
yanlarına) bu motiflerden üstüste seki -
z~r tane koyarsınız. Motiflerin bir çifti 
bir renktir: 

Sıra ile sarı, kırmızı, z:imrüd yeşili, 
firuze mavisi renklerinde... Her (mo • 
üf) in bizasma rastlıyan dü~me motifin 
renginde olacaktır. 

Ayni işlerneyi ceb ağızlarına da yap -
tırabilirsiniz. Tabii bu ufki değil şakuü 
olacak ... Göğsünüze diktiğiniz renk renk 
düğmelerden bileklerinize de birer tane 
sıralarsınız. Kollarınızın omuz kısmı ka
bartma olsa bile dirsekten ağaşısı her -
halde dal olmalıdır ki düğmeler hoş gö
rünsün. 

Alttakı motifi donuk bir ipekli üstü
ne satenden aplike edersiniz. Uciverd 

şikayet edilen tarafı 

saçların gerinde dur
mamasıdır. Fakat mo
da bunun da koia:'iını 
bulmuştur. 

. . . . . 
.. •••••••••••••••••• ••••••••-aaa•••••••••••••••••• 

Yeni saç modasının en çok §ikfiyet E-di
len tarafı şu: Yukarı taranan saçlar, aşağı 
tarananlar gibi yerinde durmuyor, dü • 
Ş(lyor. Doğru, fakat moda, bu ihtiyacı 
kai'§llıyacak tedbiri çoktan almış bulu • 
nuyor. Yeni saçlar başlıyalıberi, başa kii
çük küçük taraklar sokmak ta moda ol
du. Bunlar saçı istenile:ı yerde tutuyor. 
Düşmesine mani oluyor. Gıyilcn tuvale· 
tin veya saçın rengine uydurulmak şar· 
tile bir değil, saçımza kaç tane uya s:ı 
:> kadar takabilirsiniz. 
İkinci bir çare daha var: Arka saçları 

nutlaka uzatmak ~art değil. Önler, yan· 
lar uzatılıyor, tepeye taranıyor. Arka, 
mseyi meydana çıkaracak §ekilde kısal -

tılıyor. Fakat eski alagarsonlara hiç ben
r:emez bir tarzda ... 
Heı halde eskisinden c;ok genç gösteren, 

ensenin bütün güzelliğinı meydana çıka-

ran ve kış boyunca saçları kürk yakalara ,nirünmektcn kurtaran son kttvaföılrr 

önümüzdeki mevsimlere son derece uyuyor. Çoklarına da eski tarzdan !azla ya· 

raşacağını ümid edebiliriz. Bunların kimi.si (sa~daki) modeldeki gibi düzgün, y:ıt· 

kındır. Bu tekil yüz güzelliğinin ehemm,iyetini arttırır. Ona daha göze çarpan 

bir hal verir. Bazıları bilakis (yukarıda) modeldeki daha kabarık, daha fazla 

bukleli. Böylesi gözü, yüzden ziyade başa çeker. Böylelikle çehredeki bazı ufak 
tefek kusurları maskeiemiş olur. (Alttaki) bu nevidendir. (Ortada solda) model 

birinciye yakındır. 

krepe mavisi pembe renkte saten çiçek
ler, yeşil saplar pek güzel gider. Bu çi -
çekler elbiseitin göğsüne tıpkı bir jile 
biçiminde seyrek seyrek dikilir. Sapla -

n birleştirilir. Ve tfı sentür'tin altına ka· 
dar uzatılır. 

Bu rob da dümdüz olmalıdır. Garni • 
türün gösterişi yeter . 

........ ··············································································································································································································-········································-··························································· 
Şık ve güzel 
Iki manto 

1 - Beli sıkı manto. Kürkten jilesı ve 
tayyör biçimi yakası çok §ıktır. Kol ka
pakları kloş. 

2 - Bu kadife mantonun robası ile dik 
yakası astragandandır. Krua1.e gög:is kar 
şılıklı altı düğme ile ilikleniyor. 

Boyun güzelliği jimnastikle elde edilebilir 
Bir kadının güzelliği vücudünün heyeti umıımiyeıi· 

nin pzelliğidir. En küçük bir uzvun güzel olmamalı 
veya güzel olabilmeli mümkün iken ihmal yüünden 
çirkin kalmaıı, bir kadın hakkında; ,;irlıin, aevimai~, 
hantal gibi hükümler verdirir. Boyun güzeliiii d• 
böyledir. Boyunu güzel olmıyan kadın, kolay kola1 
kendini beğendiremez, ıevdiremez. 

Her harekete kolay uyan, ela1tilıi, itlek bir boyun 
yalnız güzelliği değil, yüzün manaaını da lıuvvetlen• 
dirir. Böyle bir boyunu olmalı, hot bir eda ile dönüp 
bakabilmek, btı§ını arkaya eğerek içten gelen bir 
güliitle gülmelı, iatemediii feye yüz çevirirken nelre. 
tini göıterebilmek, hO.ılı türlü tey/er ilade eden bir 
çehreye ıahib olmalı demektir. 

Bu güzelliğe eritmek her kadının elindedir. Basit 
bir kaç harelıf>t, munlazam yapıldıkları takdirde, boy· 
nunaza i1tenilen kırılrlığı verir. 

Başınızı one indirmeden ya
na (omuzunuza kadar) e~i-
-•, 

Ayni hareketi boyunu diğer 
yana eğmek suretne tekrar
layınız. 

Başınızı mümkün olduğu ka
dar öne eğiniz. 

Sırtüstü yatıruz, çenenizi ha
vaya dikiniz. 

Çeneniz göğsünüze değecek 

kadar başınızı kaldırmız. 
Batınızı bir mihver üze
rinde dlıU'Uyor fatzediniz. 

Başınızı mümkün olduAtı ka -
der arkaya eğiniz. 

Bu hayall mihverin etrafında 
öne, arkaya, yaniara eğiniz. 
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150,000 kilo ağırlığında 
bir balina nasıl av lan ır? 

Büyük balinalarm her birinden ( 40,000) kilo içyağl, -
( 30,000) kilo da balikyaği elde ediliyor 

Bu adamlar bir kireç hıyusıı.nda değil, karnı açtlmtş ISO tonluk bir balinanın ic!ncledirler 

Geminin güvertaine alınan muazzam 
bir balina 

Balina avcılı~ının bqlangıcı Ondördiincü 
a.sırdadır. Bu ~e Ut başlıyanlar Basklatdır. 
EmıelA sahile yakın Jerlerde avlndılar. Bi· 
Iihare daha uzaklara, eımaıe, Labradorr.. ve 
Sen Loren membaına kadar gittiler. 

Bundan sonra Hollandalılar balinn nvoı
lı~ına 6hemmlyet verd11er. 1676 - 1722 senc
Ieri arasında Amste.rdam bu iş Için 5886 ge
ml teçhiz etti. ve bu gemller 32907 balina 
getirdiler. 
Yenı bir tarthe kadar balina avı tehllke-

11 bir macera idi. Bir balina görüldü~ü za
man kayıklar suya lndlr111r. Uelarında Ip • 
ler bajtlı olan zıpkınlar bu lşde mahlr olan· 
lar tarafından atııırdı. Yakalanan hayvan 
kaçardı. Ve kendlslne saplanmış zıpkın~ 
bağlı Ipin atıldılı sandalı bir mantar haflf
ll~lle peşlsıra süriiklerdL Bazan balina suya 
dalnrdı. Böyle zamanlarda balfna ne bera
ber suya daimamat için tpl bırakırlardı. 

Bugün balina avı tennt bir §ekilde yapıl
maktadır. Balina gemileri ldeta birer sa.blh 
fabrikadırlar. Zıpkınlar uzak mesafeden 
toplarla atılır. Balina çeklllr ve müteharrik 
bir satıh üzerinden taydırılmak suretlle 
gemiye alınır. Balina avının kolayıaşmış ol
ması ve fazla kAr getirmesi; 20, SO metre u
zunlu~unda olanlardan 5 metre uzunlu~un
da olan Yenı Zelandalı cinslerine kndn.r, 
27 balina nev'lnln Imhasına sebeb olması 
balinn avınm tahdldl Jüzmnunu hlssettır• 
miştir. 1938 senesinde 21 devletin iştiraklle 
Milletler Cemiyeti bu tahdld kararını ver
miştir. 

En büyük balinalar 150 ton kadar gel • 
mektedlrler. Bunlardan 40,000 kilo Jçyag-ı ve 
30,000 kllo balıkyalı alınmaktadır. 
Şlmaı ahalist ballna etini yerler. Avrup:ı 

balıkçıları ete ehemmlyet vermezler. Fakat 
~Imdi Almanya bir balina fllosu vücude ge
tırmi$tlr ve balina eti propagandası yap • 
ma~adır. 

Balina avı şimdi çok tckiitrıül etmiş .tir, zıp~eınLar hususi toptarLa atılır bu 
topları ve enda1ıt ameliye sini ırukarıda görüyorsunuz. ' 

Modern balina o.vı gemileı-inde 
zıpkLn atan top bu §ekildedir 

Sayfa 9 

C Edebiyat hükümdarlan =ı 
JOHN RU· S K İ N 

Y a.zan: Ihrahim Hoyi 
İngiliz nesrmın büyük üstadlarından besi arasında değil, konferanslarını din

Cariyle (Karlayl) den daha ümidli, daha liyen, basılmı~ eserlerini okuyan her ta. 
insani olan Con bakadan okuyucu ve dinleyıciler arasın· 
Rnskin 181 ıJ yılın- da da nüfuz ve prestiji bir kat daha art h. 
da Londrada doğ- San'ata dair kon!eranslar, heykeltraşlık, 
du. Bab8sı hali, oymacılık, Mikel Anj ve 'Tintoret, Vene-
nkti yerinde, ki- dik tarihi, Floransada sabnhlar, (bu ki-
tab ve resim me- tab şimdi Floransa resim gnlerilcrın in. 
raklısı zengin bir rehberi olarak kullanılmaktadır). V. ne .. 
§arab taeiri idi. dikte güzel san'atlar akademisi, İngHte .. 
Ruskin babasını ren in zevkleri V.S. V.S ... Bütün bu ki tr b-
çok sever, ona ade- lar, bu ince ve velud muharririn eel, 1.>1 

ta tapardı. Anası John Rıukin çalışmasını bize anlatmaz, ve karsı c; Ja 
dinaar ve garib hayran bırakmnz mı?. · 
ruhlu bir kadındı. Oğlunu sıkı bir terbi- Bir de bunlara, Kuşlara d1.1ir bir et ud, 
ye ile büyüttü. Presperina (Çiçcklere dair bır ct:id), 

Praeterita isimli kitabında Ruskinin Deucalion (Dalgalar ve taşlara dair bir 
ilk çocukluğuna aid izlere rastlıyoruz. etüd) gibi eserleri ve siyasi iktısada dair 
Hiç şübhe yok ki büyük nfısirin çocuklu- birçok eseleri katarsak (ki bunlar oPun, 
ğu yalnızlık ve tazyik içinde geçmiştir. zamanında arnele meselelerı ile de uğ
Bununla beraber aldığı bazı dersler, ni- ra§Jllaya başladığını gösterır) Ruskinin 
lesinin kendisine öğrettiği bir takım fazi- deha.sı önünde eğilmemiz icab etmez mı:'. 
!etler, karakterinde en büyük inkılubı Nesrin bu dahi üstadı artık şöhretm 
vücude getirmiş ve yazıcının sonraki ya- en yüksek tabakalarına çıkmıştı. 1860 da, 
şayışını tanzim edecek meziyetleri ynrat- (san'at) ı bırakarak başka başka mc\'ZU· 
mıştır. Mesela: Söz ve işle, her zaman lara giri§ti. Devrin iktısadcıları cSuvet 
her yerde hakikati, daima doğnıyu söy- ve çalışma:. mefhumlarmı, pek tc esas 
}emeği, sarsılmaz bir prensip olarak bel- manasma dikkat etmiyerek uluorta kul
liyen Ruskin pek az oyunca~ı olduğun- lanıyorlardı. Ruskin :· eServet yok; havat, 
dan yapraklara, çiçeklere, bulutlara, hat-. bütün sevgi, ne~' e ve oerestiş kuv\·t. t ve 
ta halılarda bulunan resım, şekil ve renk- motiflerini toplıyan Hayat vardır. i.Jlkc, 
Iere bakmak suretile, yazılannda göze çok mikdarda asıl ve mes'ud insan oğlu
bütün azarnetile çarpan, en ince teferrü- nu besiiyen en büyük zengıııdir~ diyordu. 
etına kadar, kuvvetli ve hakikati cmüşa- Goldsmith ayni sözü cmetruk köy» ki
hede etmek» kabiliyetinin temelini at- tabında yazdığı zaman lıa.ssasiyetine, züp. 
mış, hazırlamıştır. Bir de ilkönce annesi P~liğine. veril~iş~i. Lakin ayni söz, in
!arafından okutulmak, daha sonraları hu- gılterenın en ılerı gelen hocalarmdnn, Ii
susi bir hoca ile tahsiline devam etmek derlerinden biri tarafından sarfedilince 
Ruskinde ilkmekteblerin aşıladığı disip- cccmiyeh te bomba gibi patladı. Ruskin 
lini yaratamamıştır. Bunun da tesirleri- ~u dok~r~ini .. kuvvetlendirmek, kbkleş
ni gene eserlerinde buluyoruz. Karlayi tırrnek ıçın dort ese daha yazdı. 
gibi o da hemen hemen ckseriya eserini, ~u ~~elerde güdülen tez ve iddia, sos
kendi devrinin edebi kıstasları ile ölçme- yalıstlıge daha fazla mütemayil ve her 
rnek veya ihmal etmekten dolayı poziti! hangi bir reformu daha kolaylıkla tatbik 
ve dogmatiktir. Çocukluğunda hergü:ı edebilece~ .bir hükumet şeklınin vücud 
İncilden uzun uzun pasajlar okumak, ez- bulması ıdı. Yazılar Thnckcray (l) in 
berlemek mecburiyetinde kalmış oldu- ~ornhil mecmuasında ne~redHincc, öyle 
ğundan, son devredeki yazılarında da bır heyecan ve has.;,.-' } ct uyandırdı ki 
mukaddes lassnların nkislerini, canlı iz- devamıw imkan kalı,.ı>J •. 
lerini ve tasvirlerini görüyoruz. Londra O zaman Ruskin, bunları bir cildde \'e 

ve Avrupanın en güzel yerlerini ana ve eBu Sonuncuya Kadar da" ismi altınd.ı 
babasile birlikte gezip dolnşmas. ve gör- topladı. Gene 1862 de çıkardığı , ser
mesi kendisinde yarndılıştnn olan tnbiat maye ve rekabet sisteınıne dair yazdıgı 
sevgisini bir kat daha arttırmıştır. Munera Pulveris isimli escrinde öyle bir 

Ruskin 1836 da daha 17 yasında iken dil, fikir kullandı, nazııriyele!' yürüttti ki 
Oksfordun Karyst Çorç kolejine girdi. o~u adeta bir hayalperest, bir deli telak~ 
Gayet mahcub, hassas, ve tabint Asıkı o- "kı edenler bile bulundu. Bu arneli devre-:. . f 
lan istikbalin bu büyük üstadı, tabiati an- n.ın ısıltı ~ser]erinden cSusam ve Ley-
latan her san'ab seviyordu. Kendisini u- lak~ lar (kı en çok okıımılan ve beğLni
zun zamandanberi kollıyan verem şidde- lendir), Yabani Zeytin Tacı, zama~ ve 
tini arttırınca, 1840 da Oksforddan ayrıl- dalga .. dikkatimizi ve alakamızı çeken ki
mak mecburiyetinde kaldı. Biraz sıhhat, tablardır. 
şifa ve neş'e bulmak ümidile iki yıl İta1- Ruskinin son demleri artan bir hlizün 
ya ve civarında, onu ~öhret basamağına ve keder ile ifade olunabilir. Bu da kıs
ula~tıracak olan, cmuasır ressamlar~ c- men planlarının tatbik sahasına çıkar!
serinin ilk cildi için malzeme toplıyaraic la~a~asmdan, kısmen de efkarı umu
dolaştı. ~ıyenın, kanaatlerine karşı aykırı bır va. 

Ruskinin edebi hayatı çocukluğunda 

başlaaı. Resimlerini kendi eliJe yaptığı 

§İir külliyatını 1857 de çıkardı. 

Ruşkin daha ziyade bjr nasir olarak 
§Öhret bulmu~tur. cMuasır ressamlah ın 
ilk cildi (1843) Turneri heyecanlı bir ~e
kilde müdafaa eden bir tefekkür silsilesi 
halinde başladı ve sona doğru (san'at, ta-

zıyet almasından; daha fenast sıhhatile 
menfi bir surette alakadar oİmasından 
~leri gelmiştir. Münekkidlcr, pr<'n::.ipleri 
ile alay ederken, veya baştar. aşağı on
ları reddettikleri vakit, Huskin ilkönce
leri haşin bir tavır takmdı. Sonraları za-

' man zaman arkada~ı Karlayı gibi kavga. 
cı bir eda aldı. 

Ruskinl manen ve maddeten harab ol-
biatin en hakiki bir sermidir) veeizesini t H 1 .. .. 
tefsir eden, tekmillendiren bir (cse) ol:ı- mu~ u. asta ığı yuzıınden, sıhhati1 mn-
rak tekevvün etti. cOksiord mezunu, Enevlıy~t~ kbozdu~n_ıuştu. A~kta kaybetmişti. 
. . v enışı en ısıne saadet uğur g t · 
ımzasıle çıkan bu eser, edebiyat ve bilgi . ı· Ç 1 d 1 c ırıne-
dünyasını adamakıllı sarstı. Etraftan gii- ~~~;- .. a tı~asıd a tanı ~manasile bir ın-
rültülü bfr tasdik ve protesto sesleri yük- serv t~~s e~~~r :· Aşagı yukarı bütün 
seldi. Zamanının tanınmış münekkldler~ ğ e ını şe a '. ayır müesseselerine da-

,. • ıtmıştı ve fakirler de eskisi d d h 
nasirin meydana attığı bu san' at telakkisi fazla 

0 
V Im n en a a 

ni haliAç pa.muğu gibi didik didik ettikten k ç ga ıştı. Kurduğu ve kardeşlık 
" ' ve ooperasyon esaslarına day 
uzerinde bir çok münaka~alarda bu • le birli ... 1k.. .. annn, ame-
lunduktan sonra cMeçhul muharrir-. in h d f' ği u usundc muvaffak olamamı§, 
tasvir ve teşbih san'abnda muhakkak su- e. e ıne vararnnmış ve rekabet sistemi 
rette custa. olduğunu ittifakla kabul et- istıd~dının da yıkılamıyacak kadar J~ok-
tiler. leşmış olduğu meydana çıkmıştı. 

1879 da annesinin ölümile Londradan 
Artık Avrupa san'at galerilerinin dP.- ayrıldı ve Brantwoodda inzivaya Ç( kıl di 

vamlı bir ziyareteisi olan Ruskin cMunsır Burada bir dostunun teşvik ve tclk' · · ı • 
ressamlar» ın diğer dört cildini 17 sene yazımızın başında bahsettiğimı· , ın~ ı. e, 
.. d d bif di B z \C ıçın. 
ıçın e :5(az ı, ır . u arada bo~ durmı- de çocukluğun u kendi bakımından .. n la. 
yan yaratıcı muharrir, 1849 da cMimarf- tan me .. ı.ur Prneterita ısımli es · 

· di 1*-b ~· ermı ) az-
nın ye ıuu a.sh, 1851 de c Vcnedik taş- dı. 

lnrb, cRafaelitizmden lSncesh ve d:ıha Ruskin 1900 senesm' d h' t 
• 1 e, ıç e ncs'e 

bırçok sayısız eserler viıcude getirerek, kam alamadığı b~ d;cnvaya özler· . ~ 
konferanslar vererek Matthew Arnoldun (D •

1 
g ını ebe-

edebiyat dünyasında kazandığı yeri, evamı Ci ncu sayjada) 

~:an'at nl('minde elde etti. 1869 da Oks
ford üniversitesinin güzel san'atlar pro
fesörlüğüne tayin olunaralı:, yalnız tale-

(lJ Thackeray İnglllz romancılarında d 
Eserlerinde daima orta tabakayı ks 't

11 ır. 
miştir. a e Ur • 



10 a.,ta SON POS'l'h 

düm efendimiz 
N ooly<m: 

clea POdaa ... tıefrlkua: 48 

Mari Valevska 
un aşk romanı 

T•n::lnw J-.ı •••• Seııtl 

Tahtından düsürülen kadın -

- fvi eıttin. n·ye cevab verdi ve ye
n iden gamlı suskunluğuna daldı. 

Blrhadtepia 16 

Atatürkün vatandaşiara teşekkürleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

C, R P. UD1111111 Reisi Reisieumh111' 
AtatiDDa ~ lnızurlanaa 

Istanbul 

daki cevabı vermi§lerdlr. 
CeMI Bapr 

C. a P. Umumi ıw. Veldli 
ve Bqveldl 

Edebiyat hükümdarları 

Ziraat Bankası y~r; 
müfettiş muavinleri 
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•• 
Dün Harb Akademisinde bu Yil 

mezun ar na merasim le diploma verildi 
Alsasda araştirmalar 

yap1ld1, muhtariyet 
beyannameler bulundu 

Un· versit e, rektörün 

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

bir nutki e açıldı 
ları, Alsas - Lorende yapılan bu tahrikB.
tm Almanlar tarafından tertib edlldi~ine 
kanidir ler. 

Son siyasi bulıran da bu tahrikatı tak
viye etmiştir. Filhakika, Alsas - Lorende 
kAln harb malzemesi imal eden beş mü
him fabrika, emniyet tedbiri olarak hu
duddan uzak bir mıntakaya nakledilmi~
tir. 

Bu fabrikaların nakli, Alsas - Lorendc 
lfsizliAi artırmıştır. Yerliler, bu vaziyeti 
protesto etmek üzere bir miting ynpilll§
lardır. 

Majino hattı uzabldı 

Orgeneral Fahreddi'l Altay me zunlara dip1omalannı veriricen 

Paris 15 (Hususi) - Yunayted Pres 
bildiriyor: Fransız milli müdafna nezare
tinin neşrettiji bir tebli~e göre, İsviçre 
hududundan Fransaya yapılması muhte
mel olan herhangi bir hücum tehlikesi 
hertaraf edilmi§tir. 

(Baş tarafı ı inci sayfamızda) Bunun üzerine Orgeneral Fahreddin 
neral Osman Tufan, Amiral Mehmed Altay Harb Akademisi komutanı Ali 
Ali ilc diğer yüksek rütbeli sübaylar Fuadı tebrik etmiş, ve ileride yetlşe -
bulunmuşlardır. Saat 14,30 da askeri cek kunnaylann da böyle kıymetli ol
bandonun refakatile mezunlar İstikllıl malarını dileınişiir. 

Majino hattı cenuba doğru uzatılmı.~
tır. Binlerce mütehassıs amele, ikinci ve 
üçüncü müstahkem hatlar vücuda getir
mek üzere çalışmalann:ı devam etmek
tedirler. 

marşını söylemişler ve merasime baş- Misafirler aşa~Q.aki salonda hazır -
lanmı.ştır. Bundan sonra Orgeneral lanan ıbüfede izaz edilmiş ve merasime 
Fahreddin Altay, bu yıl mezunlarına ı de nihayet verilmiştir. 

Fransızlar, Hitlerin Sarda irad ettiği 

nutuktan 48 saat sonra bu tedbiri almak 
mecburiyetim hissetmişlerdir. 

diplomalarını vermiştir. Harb Akade- 1\fezunlann isimleri Alman Siegfried hattının, Metz §ehri
nin tam karşısında bulunan Sara kadar 
uzatılacağı haberi, Fransızları kuşkulan
dırmıştır. 

misinden bu sene denizden 4, karadan 
26, yüksek levazım okulundan 8 kişi 
kurmay sübay olmuştur. 

Harb Akademisi Komutanı Korı::e

neral Ali Fuad çok güzel bir nutuk söy
liyerek sübaylara kurmaylığın manac;ı
nı anhttmış ve onları tebrik ettikten 
sonra sözlerine şöyle devam etmiştir: 

«Askeri dehalar her milletin tarihin
ce enderdir. Bazı milletlerde hiç yok
tur. Yalnız Türk millmidir ki bunda 
en zengindir. Bu, mazi için de hakikat
tir, hal için de hakikattir. 

Türk tarihindeki büyük imha muha
rebeleri V<' hepsinin üstünde başku -
mandan meydan muharebesi asırlara 
meş'aledir. Cihan tarihinde granıt şa
hikası <Aibi yükselen AıtatiiTkün çağ
daşı olmakla; Türk milletinin tarihini 
süsliyen askeri V€ siyasi d€haların en 
yücesi olan Atatürkün kurmay sübny
lan olmakla bahtiyarsınız. Bu mekteb, 
Atatlirkü yıllarca bağrında taşıdı. 

Türk milletinin ez€li ve ebedi kuvvet 
ve kıyınetine Atatürkün şahsında i -
man. 

Sizi bu imanla bugün kurmay haya
yatma yolcu eder ve hepinize değ~rli 
başarılar dilerim.» 

Deniz llarb Akademisi mezuntan 
Önyüzb:ışı S:ıdl Erk, önyftzbaşı Fuad Ba

şak, onyuz.başı Tevfik Sorgut, öny{izba§ı Ek
rem Ermfln. 

Kar.a Harh Akademisi mezuninn 
Önyüzbaşı Mustafa Behzad Arb:ık <İ§ -

kodra>. 
Yüzbaşılar - Şevket Doğu (Kırcaa -

ll), Bürhaneddln Nursoy (Dra.ma), Ethem 
Boransu (Afyon>, Mustafa ~tn Eren el 
(Aydın), Cemll Uluçevik '( Preşova), Abd ür
rahlm Bul ak (Erzincan), Rastm Atakan 
(Hırkalşerif), Memduh Tağmaç (Erzurum), 
Selim Türkkan (Trabzon), Orhan Türkltan 
(Erzincan). 

'Üst te~enler - Nan Akarsu <Erzurum), 
Sabri Alkın {Edirne), Zeki İlter (Erzurum), 
Ferld Gökçek (İstanbul), Nacl Atkın (Bur
sa), Kenan Kocatürk (Bcykoz), Ethem Ta
lny (Harput), O.mıan Nuri Can b erk (Üskü-

Belçika hududunda 
Fransanın, Belçikaya hernhudud olan 

ınıntakasında da tebdirler alınmıştır. Bu 
cümleden olarak Lys, Moselle ve Meuse 
nehirlerini birbirlerine bağlıyan kanal
ların, icabı halinde hep birlikte açılması 
ve §imali Fmnsa ovalarının tamame.-ı 
sular altında bırakılması için de tertibat 
vücude getirilmiştir. 

Çek - Macar ihtilafı 
halledilmek üzere 

dar}, Kemnl Talay (Uhri), Emin Dlrvana (Baştarafı 1 inci sayfada) 
(İstanbul), Nüzhet Yüngül <İstanbun, Fn - Çekoslovak hariciye nazırı Şvalkovsky 
ik Bul ca <Balıkesir), Caıvid Yenlcloğlu (E - Praga dönmüştür. 
dtrnc), CC'Illal Yı.ldırım <İ3t:ın'bul), ıcl'lzun 
Altıok <Erzlncnn). Fragın iyi haber alan mahfellerinde 

Yiiksek levazım okulu mezunları s~ylendiğine göre, Almanyay:ı karşı ha· 
Rasi h K un ter (İstanbul), Raşid Erkar - lisnne hislerini isbat ~tmek istiyen Çe

tal (İstnnbul). Cavid Oralı (Kıbrıs), HUs- koslovak hükıimeti, yakında komünlzmi 
nü Ça~r (Üsküdar), İhsan Raşld Bulat kanun harici ilim edecek ve matbuatı da-
(İstanbul). ha sıkı bir kontrola tAbi tutacnktır. 

Üst te~enler - AbdUrrahman 
(Konya), Bahn HacıolUn <İstanbul), 
seyln Sabri (Koçnk). 

Ersoy Derline göre 
Hn - Berlin 15 (A.A.) - Çekoslovnkya ha-

Üniversite dün açılmış ve altıncı tedris 
yılına başlamı§tır. Bu münasebetle dün 
saat 10 da konferans :;alonunda bir me
rasim yapılmıştır. Açılış töreninde fakül
te dekanları Türk ve ecneb: profesörler, 
doçentler ve bütün talebe hazır bulun
muştur. Evvel~ Rektör Cemil Bilsel kür
süye çıkarak açılış nutkunu söylemiştir. 

Rektörlin nutku 

Rektör, Üniversitenin altıncı ders yılı
nı kutlu ve çok verimli olması dilekleri
le söze başlamış ve Türklerin tarihin es
ki çehresi olduklarını ve dünyanın 110 
devletini kurmuş bulunduklarını söyle
dikten sonra bu 110 devletten 35 inin jm
paratorluk olduğunu ve bütün bu Türk 
devletlerinin müşterek vasimm bilgiye ve 
bilgine hürmet olduğunu tebarüz ettir
miş ve Türkiye Cumhuriyetinin bu yol
da daha ileri giderek kendim bilgiye da
yandırmış olduğunu anlatmış ve demi~
tir ki: 

cYok edilmi§ bir memleketten, bütün 
dünyaya hünnet ve itibar telkin eden bu
günkü §erefll Türkiyeyi güneş dehasile 
çıkaran ve her Tü.rkün yüreğınde bugün 
de, yarın da ebediyQte kadar minnet, sev
gi ve saygı ile yer tutan Atatürk, Öğünçle 
daima söyliyeceğiz, ilme en üstün yer 
vermiş, sarayını ve evini ilim çalışmala
nnın ve toplanmalarının yeri yapmış ve 
memleketinin şerefini yükseltme uğrun
da bu çalışmalara kendini herkesten !az
la vermi~tir.;, 

Rektör, Atatürk'ün ulnşılacak hedefle
ri gösteren program nutkunu Celal Ba
yar hükılmEtinin tahakkuk ettirmeğe 

plAnla nasıl çalıştığını ve sayın Ba§Ve
kilin Üniversiteye geldiğim ve Tıb gece
sine de iştirak ederek bütün Üniversite
lileri çok sevindirdiğini anlattıktan son
ra, Üniversitenin beş yıl içinde yaptığı 
i§lerden bahsetmiş ve bunların temin e
dilmesi yolunda her yardımı yapan Kül· 
tür Bakanlığına, sayın Arıkana ve Cum
huriyet hükılmctine Üniversitenin min
net ve teşekkürlerini arzetrniştir. 

Bu yıl imtihanlara girenierin sayısı 

4166, kazananların sayısı 3284 tür. Buna 
göre terfi nisbeti T:ıbda: % 95,'7, Hukuk
ta: 64, Fcnde: 70.8, Edebiyatta: 86.8, 1ktı
sadda: 61.4, Diş tababetinde: 94.4, Ecza
cıda: % 86.1 dir. 

NisbeUer geçen yıldan iyidir. Bunun 
sebebi bu yıl talebemizin umumiyetle 
daha iyi çalışmış olmasıdır. 

dettiğimiz bu :fşdeı Üniversite salfthfyetli 
her yurddaşın yardımından Istifade edeof' 
cektir. 
Kayıdlı talebemiz 4916 dır. Geçen yıl 

bunun 3882 si ücretsiz, 1032 sı ücretli o.. 
kumuştur. HükOmetimiz fakrühaı maz .. 
batası usulile yüksek tahsUi de tnlebemı .. 
zin hemen parasız yapabilmelerini kabul 
etmiş demektir. HükUmetin beslediği fi,. 
niversitelilerin sayısı da 1600 dilr. 

Talebelerden çok fakir olanlara nakdti 
yardım usulü kabul edilmi~tir. Talebeye 
yardım talimatı muclbince talebeye burs 
vennek için bir müracaat yapıyoruz. İ 
ve Ziraat Bankaları kendilerinden istedi .. 
ğim beşer bursu derhal verdiler. Bu iki: 
milli bankaımza huzurunuıda tE'şekkü~ 
ederim. 

Profesörler 
Üniversite kadrosunda bu yıl bazı dcof 

ğişiklikler olmu§tur. Felsefe profesörü 
Reichanbach, Hayati Kimya profesörü 
Liepschitz ve Ensaçta çalışan Löwentr. 
hal Arnerikaya gitmek üzere Üniversite .. 
den ayrıldılar. Yeni olarak aramıza 4 pro .. 
fesör katıldı. Profesör Röpkc'nin yerİnQ 
Dobretsberger, Dessauer'in yerine Sga
litzer, Freundlich'in yerine Prof. Rosen .. 
berg getirildiler. Felsefe kür~.isü açnı 
profesör Frank ile Hayati kimya için 
Porf. Loewi ile muhaberedeyiz. 
Eczacı mektebinde ihdası karartnsan 

Galenik Kimya profesörlüğüne de Fr~n., 
sadan bir profesör getirmek üzereyiz. 

F. K. B. kimya profesörlüğü için de 
muvakkaten Prof. Giss getirilmiştil\ 
Bunlarla ecnebi profesörler kadrosu kn· 
panmıştır. Bundan böyle yeni profesör
ler gelmiyecektir. 

Birçok kaplıcaları olan memleketimiz,. 
de Klimatoloji tedrisatının eksikliğini 
kapamak için Tıb Fakültesi tarafından 
böyle bir ~ersin ilidası ve profesörlüğünil 
de Dr. Nihad Reşadın getirilmesi teklif 
edilmiş ve keyfiyet Kültür Bakanlığına 
yazılmıştır. 

•. Fi.~~k doçentimiz Fahir Yeniçay, profe
sorluge terfi etmiştir .• 

Rektör, nutkunu, eski ve yeni talebe· 
lerine başanlar diliyerek bitirmiştir. 

Rektörün alaka ile dinlencn ve siddet· 
le alkışianan nutkunda:l sonra Üniversi• 
tenin en kıdemli talebesi T:ıb Fakültesin .. 
d.en Enverle, en kıdemsiz talebe, Üniver'( 
~teye bu sene kaydolunan Boğaziçi lis~ 
sınden Fehamet Bursa açıl!§ gününde 
duyd.ukları ihtisasları nnlattılar ve ord! .. 
naryüs Profesör Fritz Neuınark 'lk 
I d · · k ı açı .. 
ış ersını onferans şeklinde vern . ti 

Pr f - .. k ıış r. 

Alsas- Lorenin tarihine bir bakiş 
ıiciye nazırının Hftleri ziyareü §imdilik 
pratik olmaktan ziyade sembolik bir ma
hiyet iktisab etmektedir. Şimdi Münih 
itilaündan çıkan yeni Çekoslovnk devle
tinin komşusuna karşı vaziyetini tama-

(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 1 mütarekenln akdi ferdıısında daha fazla - mile deği<-+ir.micz olduğunu gcı'"stermek }t:. 
sını istemeye başladı. Meb'us seçiınlnde btr "i• :s u 

c- Alsas - Loren Alm~n!arı arac;m- kaç mümessil temin etmişti, davayı pari~- zım gelmektedir. Prag ile Berlin arasında 
da geniş bir Nazi hareketının başlamış mentoya dıı ıntıkal ettirdi. Fransız nnslklo- teessüs etmeğe başlıyan münasebetle-

Rektör, Üniversitede bu yıl bastırılan 
kitabiarın sayısının 75 e tıktıgını söyle
dikten sonra, demiştir ki: cKültürü yay
ma yolunda çok önemli bir teşebbüs te 
ders ve müracaat kitabı olarak dünyanın 
klasik eserlerile her yıl çıkan eserlerin 
mühimlerini dilimize çevirmedir. Bunu 
organize ettik. Bir memleket meselesi ad-

. o esorun . onferansınm mevzuu (İktıs~ 
dıyatın ve .. ıktısad siyasetinin yeni inld .. 
şaf temayulleri) idi. Neumarkın ko :ıfe 
ransile t.örene. son verilmiştir. Fakül~le; 
pazartesıden ıtibaren tedrisata başlıya .. 
caklardır. 

olduğu haber veriliyordu. pedisl AlsaB - Lorenden bahsederken: Almanyanın Macaristana bir itidal tav-
Az sonra Fransız radyosu: -Halk 'lideUerlne ve serbestisine kıskanç- siyesile başlaını~ oluyor. 
•- Bir Fransız meb'usunun Alsali - Lo- 1ık1a ba~lıdır. Genış blr ademi merkeziyet 

ren'de görülen kıpırdamalar hakkında bir tnraftandır, der. Macarlarn tavsiye 
ısttzah takrlrl verdiglnl söyledi. İşte bu arzu dolayısiledir ki, Istek daha Berlin Macarlara ırk noktasından hak-

Fakat yekdljterlnl tamnmlıyan bu 1lt1 ha- umumi sulhun akdi .rerdasında ve Alman- lı olduklan şeyleri istemeklE' iktifa et
bere ra~men bugün Alsas Loren'in beynel- ynnın en zayıf zamanında ba§lamıştır, de- melcrini, yani Karpatlaraltı P..usyası hak-
ınUel siyasette yenı bir lhtniıf mevzuu ola- vam etmektedir. k.ındaki. taleblerinden vazgeçmelerinı' tav 
bllcce~lnl söylemek doğru olamaz. Yazımızın b~ındn: d 

Haklkatte meselc hem eski, hem de Fran- - Mesele eskidir, dcmlştlk. Sebebi budur. sıye e ıyor. 
sa için şimdiki hallnde dahili<llr. Ayni zamanda bugün Için Fransa hesnbına İstikbal için Prağdan teminat alan Al-* me.selenln dahili old~unu ~a kaydetmiş - manya, coğrafi vaziyeti itibarile Tuna 

1918 yılındn Almanya mütarekeye t:ı.llb tık. Filhakika hfullsenln mutareke başında havzasında kendisi için kıymetli bir yar-
olduğu zaman Almanya Alsas ve Loren'de başlıyan seyri bunun delllldlr. dırncı olabilecek bir devletin daha "Ok 
cVilson• un prensiplerine göre pleblslt yıı - * zayıflamasını i t :ıı 

kuıp YT·~" ve uzun blr A~'de·. s ememektedir. 
Pılmasını 1stıyordu. Alman ordutan çe ~ uw M 
de memleket Fransız askeri tarafından lşgal - Alsns - Loren meselesinin beynelmUel . acarlarm Çekoslovakyanın mühim 
edlldl~l zaman Fransız Ba~vekill ıaenuınso bir mescle olup o1mıyacağı balısine gelince, bır P~asını koparmaları için Almanva
müstacelen .strazburgD a gitti. Meınleke- HlUcr'ln mutad dlplomasl usullerını bir lı.e- nın elinden geleni yapacağına kimse .;,b-
tın bfitnn Fransız halkı tarafından ıwraret- nııra bırakarak maksadiarını ötedenberi a- he etmemektedir. ~ .. 
11, çılgın blr kabul gördü. Belediye dairesi- ~ıkça söylemek usulünü takib etmekte oldu- 1\lacar lBaş eJkilUı 
n1n onnne 10 blnleı:cc kişi toplanmıştı, lhtl- Runu ve Alsas - Lorenden de kat'iyeUe fe- v e hücum 

-at ettı~ını birçok defalar ısliylemiş btılun- Budapeşte 15 (A.A.) - Vatsoe Macar-
yar Başvekili nlkışlıyor<lu. • _, ~> 

Mussolini Torino 
seyahatini te~ir etti 
Roma 15 (A.A.) - Stefani ajansının 

bildirdiğine göre~ B. Mussolıni, tamamile 
aydınlanmamış olan enternasyonal vazi
yet dotayısile bugünlerde Torinoya ya
pacağı seyahati kanunusaniden sonraya 
bırakmıştır. 

Bone birbiri arkasından Macar ve Çekos
lovak elçilerini kabul etmiştir. 
Budapeşte hükıimetinin mümessili Ko

marno müzakerelerin inkıtaınııı sebeble
rini anlatmış ve Macaristanın yakında 
bir istida ile müracaat ederek Münih iti· 
lAfı mucibince dört garb devletinin ha
kemliğini istiyeceğini işrab etmiştir. 

Yeni Çekoslovnkya Tarihe geçmiş bir hadise ve ciimledlr. Kle- du~unu unutınıyalım. Bizce ~ün lçln bu s~g gazetesi bu sabah İnıredi hükfuneti-
manso balkona çıktı, daldkalarca süren ol- mesele mevzuu babsolamıı.z. Derlde Alsaa - nın derhal istifa etmesini ist ekted' Prag 15 CA.A.) - Slovenski Klas gazete-
klGlann kestımesini müteakıb: Loren'de cereyan edebilecek dahlll vak'ala- Bn gazete, başvekili cA e~ . 

1
.r. sinin verdi~ malümata. göre, Çckoslovakya-

- Efendiler, pleblsit yapılmıştır, dedi. rın Almanyayı aUıkadar edip edemlyece~l tem t t l" vrupa sıyasetının nın yeni ana yasası, kısmen 1867 de Avus-
BUA.hare de sulh masasında Fransız mu- bahsi şimdiki halde sadece bir tahmin ha - t ~osu o a ıter devletler tarafından turya lle Macaristan arasında mer'lyet mev-

rahhaıılorı, bu memlekette plebislt yapı!- linde kalmaya mahkiimdur. anzım edildiği bir sırada Macaristanı kiine sokulan ana yasayn benzlyecektlr. Ye-
masmm halk Için tahkir olacağını söyle- * demokrat devletlere Yakla§tırmak iste- nl federal devlet, üç memleketten, Bohem-
dller. Alsas ve Loren'in tarihine gelince: mekJe. itharn etmektedir. ya - Mornvya, Slovak:ya ve Karpatlaraltı 

Ve memleket Fransız hududunun Içinde FriUlSlE ve Alman tarihleri yalnız şu nok- Pariste' temaslar Rusyasından terekküb edecektir. Her üç 
kaldı. Bununla beraber Alsas ve Lorende tada mütteflktlrler: Memleket mllfıddan ev- PRris 15 (A.A.) _ Hariciye memleketin ayrı birer parlamentosu ve bl-
Fra.nsızlarla birlikte mühlm blr Alman küt- vel e:Sclt• ıcrtn Idaresi altındaydı. Sonra Ro- :=:~=.=:=:==~==~=~~~~~n~a~zı~rı rer hükümeti olacaktır. Üç hükümet, blr 
lesi saklndl. Mlkdarı hakkında Alman ve malıların idaresine geçti ve MilAddan evvel mnk Jçln ~ıpordu. Bu arzusuna nazırlar mec.lis.l kuracak ve bu meclis, Ha-
Fransız Istatistikleri çok farklı olmakla be- 58 taribine ttıdar onların idaresinde kııl - 1678 de muvaffak oldu, der. Dlhayet riclye Nazırı, Harbiye Nazırı ve Maliye 
raber, ehemmlyeti Fransızlarcn da ınkAr e- dı Derken muhtelif Alman Prensllklerlnln Alman nnslklopedlsl ise: Nazırlle federal hükümeti teşkil eyllyecek -
dllnıedl~ Için sulh yapılır yapılma" bu hükmüne intikal etti \<·e bu hal beşincı a.sra _ Fransız Krallannın nihayet Alman tlriı Fcdernl p&rlnmento, üç memleket he -
tıt'o.dıı. husus! blr idare şekil tesis ,.dildi. kadar sürdukten sanr~ memlekette Jili' topraklarını Işgal etmiş olduklarını ka d • ye erinden mürekkeb olacaktır. Federal 
Merkezi ParlsUı olmak .şartilc bir umumi Fransız Idaresi ve nihayet müstakll bir hü- dcr. :Y c- parlamento, senede blr veya Iki kere top-
lromiserllk lh<las olundu ve idare kom!scrll- kftmet teessiis ett1. Bu bükflmetin sonun- İki cfiml d lanacaktır. Federal devlet reısıı~uc fede .. . e arasın n tezad var mıdır ..,ok ral hükiimet re•ftıp;ının blr "'"h'" üzerinde 
~e verildi. cu Kralı Ikincı Lothalr'dlr. Bu zat, çocuk- mudur tedklk etmı elim • ~ ..,.. 6 ,.... ..., 

• Y • Muhakkak olan içtıma eltlrllınesl de düşünlilmcktedir. 
Alman halkı Için dil ve mckteb b!ılı - suz öldü, memleket Fransa ve Almanya ı:ral- noktn şudur kl memleket Cl678) den 0870) e Çek 

sinde oldukça geniş müsaadeler var1Imlşt!, ları arasında taksim .edildi: kadar Fransız işgalinde kaldıkta BOSyal - demokrat partisi 
haklar tanınmıştı. Buna rağmen hall!: bu Fransız ansiklopcdisl: Alman Idaresine, :1918 de de tekrar n'Jh sonra Prag 15 <A.A.) - Çekoslovak sosyal de-
müsaadeyl de, hakkı da .kati bulmadı. D~ha _ Fransa '8 asırdanberi Ren sahlllne cık- Idaresine geçti. anaız mokrat partısı, ikincı enternasyonaldan oc-

iUecektlr. 

Naziler bir kafolik 
manastırını işgal ettiler 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 
pı dışarı edilmiştir. 

Diğer taraftan Viyan:ı sokaklarmda 
Yahudiler aleyhinde yeniden nümayi§leıc 
yapılmıştır. 

Nümayi§çiler bir sinagoga hücum edeoo 
rek, duvarlarını yıkmış ve hayli tahriba1 
yapmışlardır. 

Türk - l.alyan ticaret anlasmas1 . ' 
ımzalandı 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

Notuklar irad edildi 
Ankara 15 (A-A.) - Türkiye ile İ· 

talya arasında iki memleket mübadelfı. .. 
tının tanzimi maksadile, bir znman .. 

danberi cereyan etmekte olan müza• 
kereler bitama ererek bugün bir «tica• 
reb ve bir de ctediye• anlaşması, 
bunlara müteferri müzcyyclilt ile bir-

likte ve merasimi mal-.susa ile imz~ 
edilmiş ve bu rnünasebetle Türkiye 
heyEti rnurahhasnsı reisi Nurnan M~ 

nemencioğlu ve İtalya heyeti m ur, h· 
hasası reisi İtalya büyük elçisi ekselans 
Otavio de Peppo tarafından Türkiye .. 

İtalya münasebıııt.ına aid samimi va 
dostane nutuklar irna edil>niştir. 

Mukaveleler 30 haziran 1940 tarihi
ne kadar mer'i kalmak üzere ı ikinçi .. 

teşrin 1938 tarihinde tatbik mevkünQ 
girecektir. 
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~ . adalyonun i i tarafi 1 
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Alçak ve isli tavanlı küçücük odamıl ler hallnde görünen levhalar, adeta dört 

bir köşesinde Meryem ana resminin ö - köşeli kocaman ve korkunç gözler gibi 
nündeki kandil, soluk ı§ıkla yanıyordu. bakıyorlardı .. Bu dar odanın içindeki her 
Kandilin titrck ışıklan, odanın du~arla- şey, a~ır, ölü bir koku ile ve sessizlikle 
rında, hiç durmadan kımıldayan urkc!~ dopdolu idi.. 
bir takım gölgeler doğıırmuştu .. Bu göl- ı Kapının üzerindeki dört köşeli ışık -
geler gah yukarı çıkıyor, gah aşağı ini - lı delik, önüne dikilen bir cisimlc za -
yor, ve bu hareketlerile duvarda asılı man zaman kararıyordu. O zaman döşe· 
duran cMahkemei Kübraı., cGünah iş- menin üzerindeki ışık çizgisi ürperiyor, 
]eyenlerle sevab işleycnleriıı akıbeti• ve bir saniye için kaybo!uyor, sonra ge
gibi, ıyi insanların meziyetlerini ve fena ne, karanlığın içinde uzanarak ve odayı 
insanların akıbetierini taSVJr eden UCUZ dolduran gölgeleri korkutarak geniş bir 
cinsinden korkunç bir takım levhaları kılıç halinde yeniden peyd:l oluyordu .. 
bazan aydınlatıyor, bazan da karartı - Fakat, odanın içindeki sessizlik ışığın bu 
yorlardı. hareketile canlanmıyordu ... 

Kandilin soluk ışığından maada, oda- Sadece, hesab tahtasının kendisine 
nın içine, dışarıdan da, muşamba kaplı mahsus kemikll sesile, paranın karakte-
4!çak bir ~apın.ın üzerinde~ dört k~~. : l ristik şıngırtısı ve tahtaya ağır bir ci -
lı camlı bır delıkten uzun bır ışık çızgısı simle vurmaktan doğan bir sada, kapı • 
giriyordu. Bu ışık çizgisi, muşamba kap- nın ardından odanın 'ooşluğuna dolu -
lı odanın döşemeleri üzerinde, ışıktan yordu .. 
bir yol halinde uzanıyor, ve masanın al- .... Kapı açılıyor, odaya, elinde lamba 
tına giriyordu. Oda zeytin yağı, ve daha olduğu halde, beyaz önlüklü, kocaman 
buna benzer ağır .b~ taktın kokular ko-l gözlüklü, gaga bw-unlu, sivri ve kır sa -
kuyo~d~. Odanın ı?ı tıklım tıklım cş.y~ 

1 

kallı, yfak tefek, zayıf bir ihtiyar giri • 
dolu ıdı. Odanın bır duvarı boyunca, ıkı yor. Bunun arkasında, kapının kenarla • 
kişili~ geniş bir karyola vardı; karyola· !arına tutunmuş bir halde, zamanla be -
nın oaşı ucunda halı ıle örtülmüş koca· li bükülmüş, başı yere eğili ihtiyar bir 
man bir sandık ve daha ilerıde Meryem a- kadın duruyor. Bunların her ikisi de 
na resmi duruyor®. Diğer duvar boyunca sür'atli bir bakışla odanın içini gözden 
ise kaba ve acayib bir itomodin, onun, geçiriyorlar .. ihtiyar adam elindeki lam
y~nın~~· ~ene k~caman bir sandı.k, onun j bayı masanın üstüne koyuyor, istavroz 
bıraz otesındc bır masa, masa ıle kapı çıkarıyor, ve kısık bir sesle: 
arasındaki duvar parçasınd;ı da asılı bır ı - Allaha şükür, bugün de gtçti!. di -
elbise yığını göze çarpmakta idi. İleri- yor. 
de, geniş pencerenin önünde yanların • Kadın: 
da iki ve ortasında bir sandalya olan bir _ Allaha şükür!. 
~asa daha durmakta idi. Masanın üs • Diye takrarlıyor ve &oruyor: 
tunde bir lamba, çerçeveli iki resim ve ç · k · · ? - ay ıçece mısın . 
meşin kaplı bir kitab vardı. _ Maltim! .. 

Pe~cereden, yaz ge~esinin sessiz, me- İhtiyar kadın, un çuvallarile, sandık • 
I~nkolık, ve alt~ndan benekler halinde larla, şişelerle dolu dükkln:l dönüyor. 
hıç d~~~a~an .tıtreşen yıldızlı, mavi, si- Burası, §ehrin kenar caddelerinden bi -
ya~ gogu ıçerıyc bakıyordu. Sokaktan rinde bulunan bir bakkal dükkimdır. 
gelıp geçen arabaların gürültüsile za • Burada ufak tefek manilatura eşyası, 
man zaman pencerenin camları sarsılı - katran, iğne, kömür, ekmek, iplik, tü
yordu. Odanın içini dolduran eşya yı~ı- tün, turşu, ilah gibi, paralarını kapik o
m, buranın yarı karan!ığını arttırıyor • larak hesablıyan insanların gündelik ih· 
du. Gölgelerin sessiz kımıldanışlarından, tiyaçlarına lazım olan her §ey satılınak
odanın ortasındaki boşluk da bir takım tadır. 
hayalatla işgal edilmiş gibi görünüyor • Kocakarı dükkanda meşgul olduğu 
du .. Duvarda asılı duran ve parlak leke- 1 müddetçe ihtiyar adam, bir kilise ilAhi • 

On, on iki katlı, dört bacalı bir deniz 
zelı-ellasının önünde durdular. Hay -

ranlıkla seyredi -
yor ve aralarında 
konuşuyorlardı; 

- Takvor be! 
Vapura kitakse!. 
Vay anam vay! 
Bu ne bu be? 

-He, mefret 
şeydir! 

- Bununla ne
reye gidilir aea • 

tutup oradan uzak

laştınnak istedi. 

Bu sırada mechul 
ba? 

- Neree istersen gidersin. 
daha çok bunlar Amerikaa 

şahıs gelip karşısı • 
Amma' na dikildi ve Kara· 
işlerler. 

binme • deniz şivesile; Sen oraa gitti isen böylesine 
«in? 

- Yok be yahu! Bizim bindiğfmiz 
vapur bunun yanında ispenç horozu gi
bi kalır. Acaba bu, denizin üstünde, fır
tınalı havada göbek atar mı? 

- Ka, ne doorsun? Bunu, Kalamiş 
postasını eden N efeser paporu sandın? 

- Kaç yolcu alır bu? 
- Ne bileyim? Sen de iki bin, ben 

deeyim beş bin. 
- Yok, deve! 
- He! Ahr. Daha bilem fazlasını alır. 

Görmoorsun ne elamet şeydir? 
-Acaba Fransaya da uğramaz mı? 

Biz de buna binsek .. 
- Oğramasma oğrar ama, ham.blra 

oturmak istesek, gene de paramız ki
fayet etmez. 

- O kadar pahalı mıdır? 
- Tabii. Çingene palamutu ilen a!tı 

parmak. sarı kanad ilen kofana birdir? 
Akıntıda badi.heva aviadığın istavrit 
büvüyüp de orkinoz oluncaz, okkasını 
elliden aşağı alamazsın. Her bir şey de 
böyledir. Pnporun da küçüğü ucuz, bö
yüğü pahalıdır. 

- Ha, siz, paka • 
yum, nerelusunuz ? 
dedi. 

Torik cevap ver -

di: 

- İstanbulluyuz. 
- Ha, salıiden 

İstanpollu mu? İs • 

tanpolun neresun • 
den? Han onunden mu? Emin onunden 

mu? Topaneden mu? Salipazarindan 

.JllU? Hayrettun isçelesinden mu? Yağ 

isçelesinden mu? Yemişten mu? Ayak-

kapisinden mu?. 

- Dur, be! Ulan, bıraksam, herif ts
tanı'bulun biltün semtlerini sayacak!. 

Ben, Aksaraylıyıın ..• Efendi de Pan -

galbdan. Sen nerelisin, ya? 

-Ha, pen mu? Pen, Karatenuz uşa

ğiyum. ~elmeçetum Oftur. Adum Te

mel. Soy adum: Garipoğlu. Papamm 

adu Ehmet. Onin papasunun adu İdris. 

Onlar böyle aralarında konuşup du- - Sus, yahu! Sinsileni soran yok. 
rurtarken. yanianna soku~an acaib Burada ne ariyorsun? 
kıyafıetli bir adamın, demindenberi 
nıuhaverelerine kulaK verdiğini fark et- - Ha, ne mu arayim burada? Ha, 
tfler. Torik bundan kocundu. Arkada - çeldwn benum ta.kayla. çeturdum fun
tına hiç bir şey söylemeden, kolundan duk.. 

si mırıldanarak, odanın 9n kısmına ge - ı saçlarının üzerindeki ipekli hotozu, dü -
çiyor ve lambayı oradaki masaya koyu • zeltti .. Ve belki yirmi senedenberi ken
yor. Oda derhal canlanıyor; şimd~ artık, dilerine hizmet etmekte olan sapı kırık 

ı 

cMahkcmei Kübra• levhasında göste - bir çay bardağının içinde, cBaba-. ya 
rilcn günahkarların, tasviri güç azabla - çay verdi. İhtiyar kadının önünde siyah 
rını açıkça görmek imkanı var. çatıaklı kocaman mavi bir bardak, bal 

-Gelirken oradaki hesab puslaları - ve çörek var .. Her ikisinin önünde de, 
nı getirsenc, anne!.. hesablar, eğri, büğrü kocaman bir yazı 

Kocakarı çay takımlatım tıngırdata • ile ve kurşun kalemle yazılmış dar bir 
rak, acele acele: defter var .. İhtiyar adam, kırmızı gi)z 

- Biliyorum, biliyor•ım, diye cevab kapaklı küçücük gözlerini derterin üs • 
veriyor. tünde sür'atle gezdiriyor, çengeli andı -

Ellerini arkasına bağlıyan ihtiyar, ran esmer parmağını hesab tahtasının 

cMahkemei Kübraı. levhasının önünde üstünde dolaştırıyor: 
duruyor: ınırıldandığı ilihi.yı keserek, - Allahım, sen yardımcımız ol!. 
kırmızı saman demetlerini andıran ce - İhtiyar kadın, yalvaran gözlerle Mer-
hennem ateşinin yaktığı günahkarların yem ana resmine bakıyor ve istavroz çı
nasıl kıvrandıklarını belki bin birinci de karıyor. Sonra, yudum yudum çay içe -
fa seyre dalıyor. Her günahkar ayrı bir rek, gözlerile kocasının parmağının ha -
binada yakılıyor, ve ızttrabtan bJ.zülmüş reketlerini takib ediyor. Beş dakika müd
vücudlerinin yarısını kaplıyan ateşle bir detince odada rakamlan hesabiayan ko
likte, içinden sürpriz çıkan yarı kağıda canın fısıltılarından ve çay içen karının 
sarılmış yılbaşı hediyelerinı andırıyor - yutkunmasından başka bir ses duyulmu-
du.. yor. Kocakarının buruşuk bir eldivenl 

ihtiyar yüksek bir aesle: andıran dikkat dolu buruşuk yüzü, ve 
- Allahım sen beni günahlarınıdan bulanık siyah gözleri, biran bile, koca • 

hal as ct!. duasını söylüyor ve derin de- sının hesabından ayrılmıyor. 
rin göğüs geçirerek levhanın önünden İhtiyarın yUzünde, güç bir rlyaziye 
ayrılıyor. davası halleden bir riyazıyecinin dikkat 

Anne, dükkanın içinden: ve gerginliği var .. 
- Baba, şu semaveri götürsenet ku • - Sabun ... Yarım funt 6 kapik .. , tü -

mandasını veriyor. tün 4 kapik ... Etti on k!lpik. .. Evet... Bu 
Baba, semaveri getirmek üzere dük - gün topyekun borca verdiğimiz malın 

kana yollanırken: kıymeti iki ruble altmış kapik.. işte 

- Hazır mı? Bu kadar çabuk?. Aferin böyle!. 
sana!. diyor. Kocakarı soruyor: 

Buna karşılık <iükkanın içinden, gene - Kunduracı Mişka on sekiz kapi~ 
annenin sesi duyuluyor; verdi mi?. 

- Bu da iş mi sanki~!. - Kunduracı mı?. Eski borcuna ilave 
Dükkanıarını kapayıp şöyle başbaşa edilmesini rica etti.. ~ndan hiç hayır 

çay içmek arzusunu duydukları her ak- yok .. sen ne diye yeniden borc verirsin? 
şam, bu, onlarda bu tarzda cereyan e - - Cumartesi günü bütün borclarmı ö
der. Hemen hemen her akşam, dükkanı deyeceğini vadetti de ... t 
kapadıktan sonra, ihtiyar, ilahisini mı • - Nasıl ödeyebilirmiş?. Karısı hasta, 
rıldanmağa başlar, kocakan ise semave· kendisi işsiz .. kızı Manka ise onları bH
ri hazırlamağa giderdi. Sonra, çay içme- rnek bile istemiyor... Şununla bununla 
ğe otururlar ve çay masası başında o - geziyor .. 
günkü hasılatı ve kendi kfirlarını hesab· - Fakat senin elinde sened var? 
lamağa koyulurlardı. - Evet var ... Fakat bundan ne çıkar? 

iŞte ~imdi onlar, masanın başındadır- Bir alay eziyet.. parayı alabilmek için 
lar.. semaver cızırdıyor ve fokurduyor; sulh mahkemesine müracaat etmek lA -
cAnne•, başındaki örtüyü çıkardı, kır zım. Halbuki bu da bir si.ırü masrafa bağ-

YAZAN: Erciimend Ekrem Talu 

-79-

- Allah, Allah! 

Denizin ·ortasında 
kimi bulup sordun? 

- Sortum, da! 
Paktum koca ela

met pampur geçe -
yi Işaret verdwn: 

durdi. Kaptan tetu 

baa: eN e is teysun ?-. 
Tetum oa: cHabruk 

teyiler, haçan pir 
liman vardur. Piley 

musun nerdedur?» 

Tetu baa: cHa ora -

dadur!» Tetum oa: 
-Ta, Oftan buraya kadar nasıl gel- eSen, yoksam oraa mı glteysun? Tetu 

di h ? A "'k ls r baa: c Evet! Te tum oa: alur misun ye-n ya u ... ~ o un . . 
- Neye çelmeyum? Ha, açtwn yel- de~e penum Ceylani Bahri'yi? •.• 

çe nu oturdurn tumene, k iyi k iyi pas ·ı - O da kim? 
- Pizum emektar .• 

tum, çel d um. - Emektar mı? 
- Pusulan var mı? 

- Ha, melmeçetten kaçarken elime 

vermeduler ne pusla, ne çat. 

- Bu limanı nasıl buldun? 

- Çok hoş .. cuzel pir liman. İll!l dil 

pilmeyiler, pen da zorluk çekcyim ... 

- Ben onu sormadım .. . 

- Ya ne soraysun, ya? Nasil çeldu-

ğumu mu1 

-Evet. 

- Ha çeldum, da. Pizum Husni Re-
yiz teyti ki: cHey uşaklar! Sora S')ra, 

Pağdat bilem pulunur.• Ha, pen da so

ra sora puldum buray.ı... 

- He ya, canum! Pizum takanın adu 
poyledur. İşte, tetum oa: cÇimayi ata
yum da, kiça pağla penu!• O gene diğ
nemetu da kaçti.. 

-Anladık. 

- Yok, anlamadun .. Haçan, pen .. 
- Anladık yahu! Bizim vaktimiz 

dar; böyle yılan hikayesi dinleyeme -
yiz, hemşerim. 

- Teğildur yilan hiçaye6u .. taka hi -
çayesu teyrum saa .. 

- Güzel, be babacığım, ama .. 
- Ha, pen senun papan neden olay-

rum?. Anan hiç çeldu mu Ofa? 
-Buyur?. 

lı .. ruble başına on kapik .. Daha b!r ço1t 

ıvır, zıvır .. Velhasıl beş ruble kırk k.ı -
piklik borcuna karşılık eline ancak dört 
ruble para geçer ... Bu cziyetlcrc ne di 4 

ye katıanasın?. 
Koca karı kocasına hatırlatıyor: 

- Onlarda gümüş çerı;evcli bır Mcr-• 
yem ana tasviri var ... Sekiı: ruble kıyme
tinde ... 

- Ben onu biliyorum_ fakat hergc · 
le galiba bunu da rehine yatıracak .. 

- Varsın yatırsın!. Bizden başkasına 

yatıracak değil ya? .. 
- Tabii bize yatıracak.. fakat bum 

karşılık hiç olmazsa on:ı elden bir mbltı 
daha vermek lazım. O zaman eski aln· 
cağımızla beraber borcu altı ruble kırk 
kapik edecek .. 

- Fakat gene biz karhyız!. 
- Biz her vakit karlı olaca~ız. çünktı 

biz -seninle ben- açı1t göz insanlarız ... 
Fakat asıl mühim olanı kirımızın mik -
darını bilmektir. 

- Fakat insanın her şeyi bilmesine 
imkan yok ki ... 

- Bu da doğru... Bana biraz bal ver . 
sene!. 

Odanın içinde, çay içmede:ı doğma bir 
sesle fasılaya uğrayan, iki dakikalık bir 
sessizlik hüküm sürer. İki ihtiyar, durr.a· 
nı tüten çayı dikkatle üflüyor ve açılt 
pencereden, gece karanlığında daha muh 
teşem görünen gök yüzlint! ve onun par· 
lak yıldıziarına bakıyorlar ... 

İhtiyar, bardağındaki çayını bitire • 
re k: 

- Gök yüzü, yıldızlı, yarın gene ha • 
va açık olacak, diyor. 

Kocakarı izahata girişiyor: 
- Yeni ayın başlangıcına kadar hava· 

ların hep böyle açık gitmesı lazun .. son· 
ra, yeni ayın yıkanma•;ı icab edeccğin • 
den yağmurlar yağar. 

- Peki Zagarina hakkında sen nı? dü. 
şünüyorsun ?. Hani §U asılzade? .. 

- Ben öyle düşünüyorum ki, işi icra· 
ya havale etmek lazım. Ne pılısı, pırtıs 
varsa satılığa çıkarmalı .. işi temizleme 
li ... 

- Onu darülacezeye de kabul etme 
mişler .. 

(Devamı 13 ncıl sayfada) 

- Nereye puyurayum? Kumanyan 
nertetur? 

- Öf, be! Ne bela şeymişin, sen? 
- Ha, neden bela olayrum? Pen ge· 

miçiyum .. 
-Malum. 
- Matem çi malurndur, daha ne so-

raysın? 

- Ben bir şey sormadım be ad3m! 
- Haçan sen sormadun da, pen mu 

sordum? 
- Hayır, Hiç birimiz sormadtk. Hay-

di, git işine! Fitiz işte. 
- Kovay misin penu? 
- Tut ki öyle. 
-Sende utanup arianmak yok mu? 

Niçe kovarsun karşinda çikmiş piı 
hemşerinu? 

- AHah aşkına, Lillah &§kına r u!l 
artık! 

- Ha, penum pir şey tetuğum var 
mu? Hep sen laf etcysin! 

Bu aralık, Takvor, Toriğin kulağına 
eğildi. 

- Fikrime bir şey geloor .. dedi. 
-Ne gibi? 
- Fransa dediğin yer şurasıdır. A • 

ceb birkaç guruş versek bu adam bızi 
götürmez? Nasıl olsa bundan boş dö -
n ecek. 

- BLrak, yahu! Ben bu geveze hi:rif· 
le iki saat otursam deli olur, boğazına 
sarılırım. 

- Çenesinin makineleri belkim de 
karada gevşoordur. Denize açılınca• 

sus pus olur. 
- Hem kim bilir. o daha burada ne. 

kadar kalacak? Fındık getirmiş. sn ta· 
cakmış. baksan a! 
- Bakayım, olur ki şimdiye dek s.ıt 

mıştır. Buna dair laf etmedi. 
- Kendine ve sinirlerine güveniyor

san. sor bakalım. 
Takvor, kalın nasırlı parmaklal'ile 

elinde tuttuğu sigarayı bir türlü sar -
mağa muvaffak olamıyan Temele ses
lendi: 

- Bana bak, dayı! Senden bir şey 
si:val edeceğim. (Arlcaı wr) 
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HiKAYE : Madalyonun iki tarafı 
(Baş tarafı 12 inci sayfada) parmağile masaya vurdu, ve sert sert ka. 

rısınm yüzüne baktı. 
Kocakarı: 

SelAnikle dağa kaldırdan Amerikali kıı 

-Ya, öyle mi?. Şu halde acele etmek 
Hizım.. biraz gecikirsek kadın nesi varsa 
hepsini satıp savar .. Başka geçinecek bir 
vasıtası yok ki ... 

- Dilenmekten başka bir çaresi kal -
mıyor .. geçende ona eskici tatarlar gel
di... Bir şeyler satacak mı diye dikkat et
tim .. hiç bir şey satrnaqı. 

- Allah onların hakkından gelsin. de
di. Kendi kuvvetini ve gücünü bildıkten 
sonra ne için öfkelcniyorsun? 

Yazan: Ziya Şakiı; _ 

Komitecinin sevgilisi - Gördün mü? Yarın ben onu sıkış -
tırayım. Belki de ufak tefek bazı şeyler 
satmıştır; ne dersin?. 

- Fakat, Anne, insanın canı sıkı lıyor .• 
bu dünyada günahkar olan sade biz mi
yiz?. Görünüşe göre, sade biz .. herkes bi
ze kin besliyor, bize dişlerini biliyorlar .. 

Kocakarı, feylezofca bir eda ile: 

- Hayı.r .. size aild bir §ey olSun da, 
ne o.hırsa olsun. 

- Şu halde size, başka bir hatıra 
ta&ıdim etSem. 

-Mesela ... 
- MeselaaA .. kalbimi?. 
Mis Esron, yerinden fırlad1 . Ellerini 

ka:tçalarına dayadı. Vücudünün .ya~J'j}
n.ı ileri uzattı. Sarafof, taşlan bır ıh -
tiırasla paırhyan gözlerinin içine baktı. 
İşi1Jtiği söz!eri, yan1ış anlamış gibi?. 

- Sahih mi söylüyorsunuz?. 
Diye mınldandı. 
Sarafof da ayağa kalkb. Yumrukları

nı rnasa.mn Jrenarlarına dayadı ... O da, 
tıpıo Mis EstOn gibi başım ileri uzat1ı: 

-isterseniz .. evet ... 
Diye h.omurdmıdı. 
O zaman, MiS EBton, bir çocuk gibi 

elllerini çırpmıya lbaşla<b: 
-Oh, Allahım .. ne saadeıt: ... Burada .. 

böyıle bir dağ başında .. bir macera .. bir 
kalb macerası ... E, yemin ederim ki; bi.ı 
bahtiya-rlık, Hiç bir Amerika kızına na
sib olmamıştır. 

Diye bağırdı. Kendini, Sarafofun a -
çı k ılro ınan a rasıına atilı. 

* MiS Eston; çügın hülyalarının tahak-
kuk ct!tiğini gören me;'U'd bir genç ka
dın gibi derin ve leziz bir uyku çe~~er
ken, Boris Sarafof da masaya oturmuş; 
şu mclclıdbu yazıyordu: 

( Azizim Garvatof! .. 
Dün akşam, Petro! kaptanla gönder

diğin mek'tubu aldım. 
Bu mektuhda lbana, garib bir sual 

90ruyorsun; 
- Bu Amerikalı kızı, başına neye 

bela etitin?. 
Diyorsun. 
Hakkın var. Çünkü ~ündüklerimi 

bilımiyorsım. 
Bu meselede, ben illi rnühim rnenfaat 

görüyorum. Bunun birindsi; bu kıZ1 
elimde tutacağım. Osmanlı ,.e Ameı.ıi
ka hükumetlerini birbirine dolaştıraca
ğım. Bilhassa, (BabıaJi )yi korkutarak 
bir hayli para alacağım. Komite san -
dığının bugünkü va2iyetini göz önüne 
alırsan; on bej bin liranın, korniteye 
ne bityük menfaat temin edeceğini, 
benden evvcl sen takdir ed'ers.iiL 

İkinci menfaata gelince; bütün Av
rupa ve Amerika efkan umumiycsmi, 
Makedbnya meselesi üzerine çevirmek 
için, lbunıdan daıha büyük bir fırsat o
lamaz. Bu fın;atı Ikazanabilmek esbabı
nı tle:min ettiğim için, bana çok müte
şekkir kalmamz icab eder fiıkrinde -
Ylın. 

istemeniz· bu ilki Jromite menfa.-1tine, 
bir üçiincüsÜnü de ilave edebilirim ~i 
o da; lbCnıim hakkımdır. Esirim ve ım
safirim Mis Hellen Eston, esasen ma -
oera için can veren latif biT mahllık .
tur ... Ben~ Sarafof Id; ememi ı5ıran dı
şi sineklerle bile şakala-şmaktan ho.? • 
lana n taşkın ve azgın ruhlu bir i nsa . • 
mm. Kurduğum ağa, bu dilher Arnen
kah kız g1bl bir av d~er .. ve o da ben
den esrar ile malamal bir hayat ic;ter
se; nasıl olur, ben bu fırsaıta tkayıdsız
lık gOOterebiliTim?. 

MUsterih ol, dbS'tum!. Bu kız yü·ı:ün
den, korniteye gelecek ıher türlü mes'u
lriıyete göğüs geriyorum. Daha şimdiden 
~lerim yolunda gidiyor ... Vaıkıa Mis 
Est.On, vaziyetİn nereye kadar gidip 
dayanacağını bilmiyor. Şimdilik ben 
ondan nıe«tadar rnemnunsam, o da bun
dan yüz misfi faızla görünüyor... Bu 
sözJerimi salon mübalagaya atfetme. 
Bana: 

- Hadi.. Arnerikaya gidelim. Orada 
evlenelim ... Ben, senin maceralarını 
Yazar, ~ı.rı.ınm. Beş on güı:ı. içinde, 
hem meşhur ve hem de 7..engin oluruz. 

Diyor. 
Tabiidir ki ·bem, onun bu fikirlerini 

kabUl etmiş görünüyarum. Bu suretle 
oyala.mıya gayrilot gösteriYQrum ... Mı; 
bir kere onu ılıizim hud'udldan içeri at • 
sam ... O zaman; ~a, benim ola -
cak .. . 

Allah ikısmet edense, yarın akşam 

teHlikeli bir teşebbüse girişeceğim. Ya
nımda, bu iki kadm olduğu halde, Hu
dudu yarıp geçeceğim. Ya, devlet başa .. 
ya, kuzgun leş e ... 

şımda iken veda edeyim. Allaha ısmar
ladık. 

İhtiyar kadın tereddütle: 
- Galiba hiç bir şey satmadı, diyor. 

- Ah, bizim de sanki umurumuz, de -
di. Niçin yaşadığımızı, niçin çalışıp ı;a -
baladığımızı Cenabıhak sanki görmüyor 
mu? O hepsini görür. Yarın Mahkcm"i 
Kübrada biz hepsine r.evab veririz. İn
sanlara ehemrniyet verrneğe değmez!.. 

B. Sarafof 
Ham~: 

(Ba~a)ya haber gönderdim. Hudu
da yakın dlan (Franiça) civarında, 

herkesin gözünden uzak bir yer hazır
lıy•cak. Latif \'e dilber e6iremi oraya 
nakledeceğim. Tam on beş bin aded 
kıızıl a'lltın geJ.inceye kadar onunla or;ı
da vakit vakit buluşarak bir cennet 
safası süreceğim. 

Dönt gün sonra, naniçada birieşe -
lim ... Mesele, fmıkalade rnektum ~u -
tuJ.su.n. Ben, Mis Estonu yerleştirdik -
ten ~ra Sofyaya geleceğim. Komite 
merkezinde izahat vereceğim. O 'Za -

m ana kadar derin süklıt ... 

İhtiyar adam bir müddet sustuktan 
sonra: 

- Asılzade rnahvoldu.. hükmünü ve -
riyor. 

- Evet... Şimdi onların hepsinin ba -
cakları sallanıyor .. 

- Hepsinin canları cehenneme... Bir 
zamanlar az mı eğlenip keyif sürdüler .. 
Şimdi de biraz başkaları keyıf sürsün!. 

İhtiyar sükunetle: 
- Burası çok doğru, dedi. Ser. çayını 

içtin mi? Şu halde haydi, git, yat.. ben 
bir saat kadar mezamir okuyacağım. 

- Peki, peki, ben hemen şimdi yat • 
mağa giderim .. sen oku Allahın sözleri 
sana biraz sükıinet verir!. Ben sana her 
vakit söylerim, öfkelenmek hiç de doğru 
değil!. Biz kendimiz için yaşamıyoruz, 
onlar için, öz çocuk.larımız için yaşıyo -

* - Şimdi senden bir ricam kalıyor, 
İhtiyar adam, karısının yüzüne ba -

karak çok rn.fınalı bir tarzda gülümsedi. 
Sonra her ikisi birden, s~maverin ar -
kasında durmakta olan çerçeveli por -
trelere göz attılar .. bunlardan birinde, 
keskin yüzlü bir jimnazi talebesi, diğe -
rinde ise, yuvarlak omuzlan üzerinden 
göğsüne doğru sarkıtılmış uzun saçlı, 
yüksek alınlı tombul bir kız resmi vardı. 

Boris. 
- Söyle, sevgi'li Hellen. Ah, i'htiyar dostum. Sakın, bu söy ıe

diklerime ağzm sulanması:n. İnsanlar, 
otuz beş yaşlarmı geçtikıten sonra, ar -
tık 9ir kardinal gibi :perhize girmeli -
drrler. Sen, otuz lbeşini. oort ay geçir
cfin. Ben ise, yirmi sekizime gireli, he
nüz on beş gün oldu. 

- Bu .telgrafı, postaneye beraber 

İşte, yanımdaki sedirin üzerinde üç 
saattenberi uyum çeken sevgilim, gE>
riınmi·ye başladı. Herhalde şimdi uya
nacak .. ve kanılı macera masallarını 
fukrar etmek içi·n beni yanma çağıra
cak. Onun için teJfişa gelmeden şu mek
t'u'bumu biıtireyim; ve sana aklım ba -

- -

götürelim. 
- Ay .. 'bu, telgraf mı He ll en.? 
-Evet.. 
- Faıkat.. sevgilim; tetgraf memuru, 

bunu üç güın gece yazsa, gene bitire -
mcz. Bu, ne ıkadar u zun şey?. 

- GazetEm. böyle emir verdi... Mas
raftan kaç.mımıyacağı.m. Karilerimizin 
heyeca-n zevıklerini tatmine çaJışaca -
ğı m. 
-Aıa. 

(Arkası var) 

- --
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- Icabında ~ründe 3 kqe -

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi 1 1888 

Sermayesi: 1ü0.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda 
50 lirası bulunanlara senede <4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 
" 40 " 100 " 100 " 50 " 120 " 40 " 160 " 20 " 

4,000 Lira 
2,000 " 
1,000 " 
4,000 " 
5,000 
4,800 
3,200 

" , 
, 

'· 

DIKKAT: Hesaplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar seuede 4 defa, 1 EyltlJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilec:ektir. 

İhtiyar, başile portreleri işaret ede • 
re k: 

- İşte onlar, yeryüzünün yeni sakin· 
leri, dedi. · 

Zayıf ve keskin yüzü, yumuşak ve tnt 
lı bir gülüşle canlandı. Ko«.:akarı da, A -
deta yeniden doğmuş bir eda ile ve bir 
gülüşle güldü. Fakat onların yüzlerinde 
beliren bu iyi hatlar çabuk kayboldu. 
Çünkü, tatlı ve şefkatli hislerin h:.iküm 
sürdüğü saat, henüz daha tamamen gel
memişti.. 

İhtiyar, çatık ve düşüneeli bir eda i
le gene söze başladı: 

- Aleksandr'a para göndermek la -
zım .. Vakıa o verdiği derslerc karşılık 
para alıyor .. fakat ne de ol-sa, öyle blr 
yerde kendisine bakması lazım .. yeni el -
bise vesaire lazım. Serde gençlik var .. 

Kocakarı kocasını ikaz etti: 
- Dikkat et, çocuğun ahlfıkın. bozma!. 
- Alcksandr'ın mı?. Binlerce rublc 

göndcrsek gene onun ahHikı bozulmaz. 
O gideceği yolu iyice bilir .. Zagarina'dan 
ve Unjcntsova'dan, icra vasıtasile alaca
ğım paraları ona göndereccğım .. 

- Galiba Sonya'ya dı:ı. para gönder -
rnek zamanı geldi.. 

- Sonya'ya <ia gönderiı·im ... Korkma, 
unutmam .. 

Kocakarı alaka ile söylenmeğ~ baş • 
ladı: 

- Acaba kızcağız orada, yabancılar a
rasında nasıl yaşıyor? Ben hC'p bunu dü
şünüyorum. Zavallı kızcağız belki sıkı • 
lıyordur. 

- Aldırma, hepsi geçer .. Mektubda iyi 
olduğunu yazıyor .. hükumet merkezinin 
insanları naziktir, usludur. Bizimkilere 
benzemez .. üç gün evvel Saçkov ne bü • 
yük bir rezalet kopardı! Gidip haber ve
receğim, diye bağırdı çağırdı, gizlice re
hin alıp faizle para veriyorsun!. eşyala -
rımı geri ver!. Halbuki dolandırıcı kira
ta, yt>dinci aydır faizlerinı ödemiyor. Re
hin koyduğu eşyaya karşılık ben ona 
otuz ruble vermiştim. Ayda bir buçuk 
rublc faiz alsarn şimdiye kadar borcu 39 
ru~le tutar.. serseri bunu anlamak bile 
istemiyor. İlıbar edecekmiş!. Varsın ih • 
bar etsin ... İşte sandıkla:-.. bir şey bula _ 
bilirlerse!.. 

İhtiyar heyecanlandı; burnu kızardı 
ve titrerneğe başladı, gözlükleri yerin .. 
den oynadılar .. öfkesinden öksürmeğe ko 
yu ldu. 

Kocakarı, kocasını teskin maksadile: 

ruz. Onları büyütelim, okutalmı, onlar 
bizim günahlarımızı affettirirler... On • 
lar, çara, Allaha sadık okumuş insanlar 
olacaklar .. işte biz onlat" için günnha gi
riyoruz, tabii bu bize günah yazılmazı. 
Kuşlar bile yavrularını beslemek için 
bir sürü başerelerin kanına girerler .. 

- Doğru.. Sonya doktor olacak, Alck
sandr da muallim .. 

İhtiyar kadın, yıkamakta olduğu ~ay 
bardağını yıkamaktan vaz~eçerek sür .. 
atı e: 

- Halbuki o avukat olmak istiyordu! 
dedi. 

- Niyetinden vazgeçti. Ben sana o -
nun mektubunu okumadım mı?. Filolo -
jiye geçiyorum, diyordu. Yani munllirrı 
olmak istiyor. 

İhtiyar adam, düşüneeli düşüneeli ın~. 
sada~i portreye baktı ve: 

- Onda sağlam bir kafa var, o bu kafa 
ile çok yükselir, dedi. 

İhtiyar kadın, niyazkar bir sesle: 
- Allahım, sen onları muhafaza et, 

dedi. 
İhtiyar adam: 

- Sonya da öyle, dedi. Allah sayimi -
zin mükatatını verdi. Çocuklar husu -
sunda şansımız var .. 

- Sen hala insanlardan bahsediyor • 
sun! İnsanlar, insanlar!. İnsanlarcan bi
ze ne?. 

- Çok doğru, Anne!. Sen bunu çok: 
doğru söyledin!. 

İhtiyar memnuniyetinden gözlerini 
yumdu ve tebessümle başını salladı. İki 
elile masaya dayanmakta 0lan ihtıyar ka 
d.ın ise, masadaki portrelere bakarak, de
rın ve samimi bir anne gülüşile onlara 
gülümsedi. 

Sonra, masadan ayrılarak: 
- Benim işim bitti, sen otur oku!. Ben 

biraz ibadet edeceğim!. 
İhtiyar, bahtiyar bir güliişle gülerC?k: 

- Haydi, bakalım, dedi, çocuklarını 
doya doya seyrettin! .. 

. ... Birkaç dakika sonra tıklım tıklırr. 
eşya dolu küçük oda tamamen sessiz -
leşti.. Gökyüzü geniş pencereler~ bak • 
makta devam ediyor, yıldızlar ışıldıyor
du. Sokak sessiz ve karanlıktı. 

Meryem ana resminin önünde diz çö • 
ken ihtiyar kadın, başını neredeyse kan
buru üzerine yaslanacak kadar geriye 
atı. Nemli gözlerle, adeta tıkanarak mı -
rıldanmağa başladı: 

- Allahun, sen ona yardım et, sen o
nu koru!. 

İhtiyar adam ise, kelimeleri uzatarak 
yarım sesle, bir mırıltı halinde mezami; 
okumasına devam etti. 

rARINkt~: ~ 
Otobüsteki genç krz ı - Hiç kendini üzme, dedi. Onlar bize 

ne yapabilirler?. Bağırmak mı?. Fakat 
ihtiyaçları olduğu için bize baş vuruyor
lar .. mahallede bizi sevmiyorlarmış, var
sm sevmesinler!. Bizi sevenler sağ ol _ 
sun!. 

Anlatan: 1brahim Iloyi) 

............................................................... 

Kocakarı bu son cümleyi söyledikten 
sonra başile portreleri işaret etti ve ye
niden, tatlı bir gülüşle gülümsedi. 

İhtiyar, biraz sükunet bularak: 
- Orası öyle, dedi, doğru ... Fakat ben 

şkl<letli davranınağa kalkarsam, tıpkı 
yangından sonra olduğu gib", sokağın ya 
rısı hapı yutar .. bu şehirden kaçınağa 
mecbur olur. Çünkü elimde kuvvetli se
nedler var .. 

İhtiyar, tehdidkar bir şekilde kuru 

HALK OPERETt 
Beyokionda Halk tiyatroauada 

(Eaki Çatlayaıı) yeni kadro, 

MACAR BALESI, 
büyillc orlı:e~tra 

ile yalcanda b11flıyor,. 

Tufan Tiyatrosu 
Halk 11n'•tkarı -Nilfld olı:y
yuou Semllıa • Mital varyl

teal, Ürobat ııuınafl•ı 
Buzüıı 

Peçell K•d•n 3 P. 
Oeet 

Pembe ldlfk 3 P. 
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vlet kap1s1nda elli yil 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım ..1 

Tahsin paşa bir takım memau gazete ve kitablar getirttiğim bakkındaki ihbarı 
sorunca dedim ki: " Dedeağaca ( konsolosa aiddir ) bahanesile bir sürü memnu 

şeyler sokulurdu. Ben oraya gidince bunların dühullerinin önüne 2eçtiml,, 
Bu eserlerin merıner kitabeleri ü

zerinde naını hümayunu .şehriyirilerl 
mahklı.k olduğundan şimdi ve yıllarca 
sonra bunlan gö-venlerin bu abdi acizin 
zatı şevketsımatı hilafetpenahilerine 
sadakatimin kemaline şahadet edecek
leri tabii iken aleyjıimde istimal edi -
lecek bir kusur bulmağa memur, bu -

lamazsa icad ve isnad etmeğe mecbur 
olan Muhlis isminde bir şahsın melek
leri işhad suretile vaki olan iftiraları 
üzerine meikfır eserlerin viicude gel -
Öikleri bir sırada takdir yerine Babıa
Jinin azliıne karar vererek adaletten 
budu namütenahi .kadar uzaklaşma -
sından nihayet derecede mükedder ve 

meyus olduğumu arz ile merhameti 
iilyayi şahanelerine iltica ederim. Ol -
babda ve herhalde ... • 

Üç gün sonra müsteciren oturduğwn 
haneye gelen mabeyn çavuşlarından 
biri başkatib Tahsin bey tarafmdan sa
raya çağınldığtmı söyledi. 

Bir fay'tona bindim. Süvari çav~ da 
arabayı takib etti. Böylece Yıldız sa -
rayma gittik. 

Araba içinde iken türlü türlü fena 
şeyler tevehhüm. ediyordum. 

Vagondan çalınan top resmi (Ortada DedeağtJÇ mutasarnfı Hazım Bey) 

lunuz budur. Hat;ta bu resimleri bizzat Şu hale naızaran, bu kötü meselenin 
loendisi çekmiştir.• dedim. ( 1) hayırla neticelerıeceği an.1aşılryor. 

- Mademki o böyle güzel resimler Ağanın dairesinden geç vakit çıka -
yapıyonnuş bir makiıne aldırarak ben rak, Dedeağaçtaki valideme Yddız tel
de yapınağa çalışı.r.ım, buyurduılar. grafhanesinden şu te1graf1 çektim: 

Resimlere baştanbaşa dikkatle bak- cMüsterih olunuz!• 
tıktan ve albümün sonundaki yazılar- Çünkü oradaki mahud Loid vapur -
dan da biraz okuduktan IS'Onra: lan ajanı ve Avusturya-Almanya kon-

- Kabiiiyetli bir genç olduğu an!a- so~ vekili mösyö Suhu'n.lln uzak bir 
şlılıyor, sözlerini ilave ettiler. yere nefyedileceğim yolunda :işaalarda 

Başlcltib, beni, ~ahen biraz istintak 
eder gibi o! du. J umaldeki maddelec
aen yamız muZIT kltab ve gazete ge -
tirtmek meseles!ni sorou. O) Top resmi bulunan grup un altına r-;öy

le yazmıştım: ~salr muvnffnldtvnyel şehrlyn
- Ben Dedeağaca gitmeden evvel,.. rUerlnde. Tfsalyada fğtinnm olunarak Seld

aedim, oradaki vapur ajanlan birer nlkten Istanbula nakledlllrken Yunanlılar 
devlet kont9ol 1 w d hd d k tarafından vagondnn .slrkat edilmesi nezdl 

bulunduğu·- aldığım mekıtublardan 

an1aşılıyordu. 

Üç gün sonra ailem şark demir yolla
n umum müdürii mösyö Gros Holç ta
rafından verilen bir emir ik-erine, ka
tara bağlanan güzel bir salon - vagon 
içinde m~anen İstanbula geldi. 

'OS ugu eru e e ere hümayunlarında esen muclb olarak her kim 
her vapurla. gelen çanta, torba vesai- bulursa rütbe, nlşan 'le 300 Ura atlye 1hsnn 

(Arkası vur) 
reyi ckonsolosa aiddir• babanesne buyurulaca!P ferman huyurulan ve tararı ça
gümrüğe muayene ettirmekl5izin ge _ kiranemden bulunan tnpun resmidir.» 

~~;:~g~~:~:~l:~;~ ===-~=~=~=~o======~ 
le dülmilerine kat'i 'bir nihayet verdim. B k 
Evvelce idhal ed lmiş şeylerden bazıJa- 1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 ugün ü program 
rmı da derdest ett'rerek Edirne vali 1 AN KAR 
\~ekıli Müşür Arif paşaya gönderdiğim 2 A ı- c 
gibi bu ajanlarm rgüm.rii:kten muayene S • ı- ı-

16 blrlncite~rfn 1938 pazar programı 
(ö~le ve akşam neşriyntı yeni studyoda tec
rübe mahiyetinde olarak yapılacaktır.) 

ÖliLE NEŞRİYATI: 

siz hiç bir şey geçirememekleri husu -
sunıdalci dikkat ve ih'timamımın dere
cesi ellyevm rüsumnt nazm Hasan Feh-
mi paşaca da malümdur. Bi!naenaleyh 
emniyeti şahaneye mazhariyetleri 
nallım olan bu iki paşadan tahkik bu

yurulursa vflki olan leim.ane ihbanı 
r.efretle ıtekzib ve muhbiri tel'in ede
ceklerinde şübhe yoktur. 

Böy11e hiç lekesiz bir namus ve sa
dakatTe ifa edilen hizmetlerde makus 
mükafat gören memur mesleğinden 

nefret ebtim. Memleketime giderek 
çifltçilik yapacağım. NaJOOı&lu, vicdafllı 
memurların akıbetlerinin ne olacağına 
dair bir misal halinde yaşıyacağım. 

Bu sözleri heyecanla söylediğim için 
başkati b: 

- Telaş etmeyiniz, müst.erih olunuz, 
dedi. 

- MÜSte.rih olabil'rneıkliğim, ancak 
masum ve mağdur olduğurnun aç:kça 
söylenmesine mü'tevakklıf!tır. 

- Müsterih olunuz! 

Baş-katibin ikinci defa söylediği 
r:müsterih olUDUZ.» sözünü işitince ayıi
dım ve: 

- Teşekkür ederim beyefendi haz -
retleri, dedim. 

Tahsin bey.in, 'belki de bana pek abus 
görüınen simaısmda bir gülüım;eme ese
ri belirlr gıı"'bi o?duı, sustu. 

Söziinı Ibittiğini anlıyarak kalıktım. 

Kızılar ağasma macerays söyledim. 
Memnn.ıın hir tavırla: 

- Arizeyi di.in takdim edim, onu o
lmıdular. Sonra da albüınü verdim. Ev-
'Ve'l!ce bmm takdim etmiş olsaydım te
maşa.ya dalarak arizeyi iylıoo okurnaz-

lardı, çünkü resme pek meraldıdırlar. 
Dedeağ~ Ytmanlilar tarafıından ça -
Jıınan fbp resnine bakarlarken, topun 
arkasmdaki resminizi zatı şihineye 
gö •rrerek «mutasarnf Hazım bey ku-

- • • ı-• • • - - - ,. ı- -• • • • • • • • 1-

ı o • 
SOLDAN SAliA: 
ı - Caymamat. 
2 - Açık olarak - Bir ev halkı. 
3 - Olur m§.nasına lrullanılır - Kısımlar. 

4 - Taharn et - SeTdalı. 

5 - İbe.det edUen mahal. 
6 - Nefer - İstifham nldası. 
'1 - Neyler. 
8 - Arabca dlll - Atık. 
8 - Yapmak - Topluluk. 

12,30: Müzik (Türk plll.klarıı, 13,00 Ha
berler, 13,15 Müzik C Karışık plftk neşrlyatı>, 
AKŞAM NEŞKİYATI: 
18,30: İstasyon hakkında muhtelif llsan

larta lzahat ve müzik (operet paklarıl, 

18,50: Musahabe, 19,05: Müzik (Bir soUst 
karu5erl), 19,20: Skeç, 20,00: Müzik (İncesaz 
fa.slı), 20,30 Müzik (Rlyasetlcumhur banda
su. Şe!: İhsan Künçer). ı - Ed. Orfeg. Slgurd 
Jorsallar. No. ı Prelude, No. 2 İntennezzo, 
No. 3 Marche Solennel. 2 - Paul Dukas, 
L'apprentı Soreler (Scherzo). 3 - H. Maquet 
Danse Annam!te, 21,00: Arabca söylev1 21,10: 
Haberler, 21,15: Müzik (Halk türkilleri ve 
muhteut eserler), 22,00: Müzik (Küçük or
testra), 22,45 Haberler, Istasyon hakkında 

muhtelif ll.sanlarla lzahat ve İstlklAl mar
ll· 10 - Geçen tiyatro mevsiminde oynanan· 

blr Şebpir plyesinln kahramanı - İ. r 
fltmek mudanndan masdar tahflfi. . ' Nöbetc1 eczaneler YUKARIDAN AŞAlii: 

ı - Çift sünne Illet! - Meyleden. 
2 - Elernek masdarından mUzari müf

red üçüncü şahıs - Memurlyette 
yükseltme. 

3 - Evlenmemiş kimse - Av köpefl. 
4 - Birdenbire - So. 
5 - Sonuoda blr .Mt olsaydı sporda ta

kım mAnasma kullanılan keı.tmc o
lurdu - u.,taea olmıyan. 

6 - Desimal - Zevce, yahud zevç. 
'l - Tim - Birbiri ardına iki nota. 
8 - Ye.rinden kıpırdamayı Isliyen - !"-'l-

ml · 
8 - Bir göz rengi - Rakamlar. 

10 - Olgunluk - Köpete. 
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Bu ıece nöbe~i olan eczaneler ,unlar
dır: 

istanbul eJbetlndekDer: 
Aksarayda (Şeref), Alem d arda (Ab -

dülkadlrl, Beyazıdda (Haydar), Sanıat
yada (l:rofllos), Eminönünde CMeluned 
K!\zım), Eyübde (Hikmet AUamaz), Fe
nerde {Vi tali), Şehremininde (Hamdll, 
Şehzadebaşında (İ. Halll), Karagümrük
te (Arif), Küçükpazarda (Necati Ah -
medl. Bakırköyünde CHilllL 

Beyolla cihetindekiler: 
İlıtlklfı.l caddesinde (Kanzuk), Dalred e 

(Oüneş), Topçularda (Sporldls) 
1 

Tak -
slmde {Nizameddin), Tarlabaşında (Ni
had), Şlşllde {Asım), Be§lktaşta (All 
Rıza). 

Kadıköy, Bolazlçl; Adaludakller: 
Üskfidarda (İmrahor), Sarıyerde (A -

saf). Kadıköyünde CBüyüt, Üçler), Bil
yükadada (Şinasi Rııa.l. BeJbellde CTn
naş>. 

.............................................................. 
ERTUGRUL SADI TEK 

tiyatrosu 
·rabimde Abiele br,ıaıada 

Burüa lUt 13 de (Tale'be,-) 
aat 16 da n ıece •0,-'0 
da umuma viyoloaılt) Bur• 

haa, viyoleaııel Şeref 
u vertürile 

OTEL LO 

Birincitepiu 18 

Lig maçlarının üçüncü 
haftası oyunları 

1 

Bugün Kadıköy stadında: Fen er- Vefa, Beykoz • Hilal, 
Taksirnde: Güneş-lstanbulspor, Galatasaray- Süleyma
niye, Şeref stad ı nda : Beşiktaş Topkapı karşılaşıyorlar 

İstanbul lig maçlarının üçüncü hafta· 
~ oyunları bugün Kadıköy, Taksim, Şe
ref ve Süleymaniye stadlarında yapıla
caktır. 

Futbol federasyonu maçların rnuota· 
zam cereyanını temin maksadile hakem 
işlerine icab eden ehernmiyeti vermiş ve 
bölgelerde hakem komitelerı kurulma
sını alakadarıara bildirmiştir. 

Evvelce klüp murahhaslannm anlaş
ınalarma bırakılan hakem intihabı işi de 
bu usulsüz vaziyetten kurtarılmış, hakem 
tayin etmek meselesi bu komi.telere bı

rakılmak suretile nizarnt ve makul bir 
şekle sokulmuştur. 

Bugün yapılacak maçlar şunlardır: 
Kadıköy atadı: 

Fenerbahçe - Vefa 
Lig maçlarma en kuvvetli iki rakible 

kar§ılaşmak suretile başlıyan Fenerbah
çe büyük vartaları anlatmı~ bir vaziyet
tedir. 
Şimdiye kadar yaptı~ı her iki maçta 

iki sayı kaybeden Fenerbahçe şampiyon
luk yolundaki vaziyetini kurtarmak için 
önündeki maçları kazanmak için fazlaca 
gayret sarfına mecburdur. 

Vefa takımı geçen haftaki galebesile 
nazarı dikkati üzerine çekti~i için bu
günkü maçma da icab eden ehemmiyeti 
verdirmiş oldu. Maç ha!tanın güzel bir 
oyq.nu olacaktır. 

Beykoz - Bilil 
Beykoz geçen haftaki mağlubiyetine 

rağmen ligde kuvvetli takımlar arasında 
bulunmaktadır. 

Bu maça Hilal takımı için yorucu bir 
oyun olacaktır. 

Taksim stadı: 

Güneş - Istanbulspor 
Beşiktaşa karşı biraz talihslz oynıyan 

İstanbulspor kendini toplamak üzeredir. 
Büyük ve kuvvetli takımlar karşısın

da dayanmasını bilen İstanbulspor hüw 
eurodan ziyade müdafaa yapaca~ı için, 
Güneş takımının işi gevşek tutmaması 

lazımdır. 
Elindeki büyük kadrosunu nedense he

nüz tanzim edememiş olan Güneş rahat 
ve hesablı bir oyunla rakibine hakim ola
bilecek bir kuvvet ve vaziyettedir. 

Galatasaray - Süleymaniye 
Galatasaray iki haftadır kazandı~ı üs

tünlüğü büyük bir zorlukla devam ettir
mektedir. 
Takımda topa ve ayağına hAkim oyun

cular ekseriyeti teşkil etti~i halde, takı· 
mın heyeti umumiyesinde büyük bir tu
tukluk göze çarpmaktadır. 

Liman noksanlığı kolay ve rahat bir 
oyuna ciddi bir mAni teşkil etmektedir. 
Oyuncuların yerli yerine konamamış ol
ması da nazan dikkate çarpmaktadır. 

Süleymaniye daha ziyade müdafaaya 
ehemmiyet vereceğinden Galatasarayın 

netice alabilmek için çabuk oynaması la
zımdır. 

Şeref stadı.: 

~ktaş - Topkapı 
Artık esaslı bir şekilde sükunete kavu

şan Beşiktaş kaybetti~ bir sayıya muka
bil iyi vaziyetini muhafaz:ı etmektedir. 

Beşiktaşın bugünkü maçt:ı 'büyük bir 
sıkıntı çekmemesi lazımdır. 

ÖMER BESİM 

Askeri liseler atletizm 
şampiyonası devam ediyor 

Askeri liseler arasındaki atletizm mü
sabakalarına dün de Fenerbahçe stadın
da devam edilmiştir. Dünkü müsabakayı 
seyre gelen halk evvelki m~sabakalara 

nazaran daha kalabalıktı. Puan vaziyeti 
itibarile rekabet son haddinı bulmu~ ve 
müsabakalar çok heyecanlı olmuştur. Ya
rın da müsabakalara devam edilecektir . 

Teknik neticeler şunlardır: 
Gülle atma - Bül~d (Deniz) 10 m 89, 

Il • Necmi (Deniz), lll - Nadi (Kuleli). 
Sırılda yüksek aUama- Nacl (Malte

pe) 3 m 10, ll - Niket (Kuleli) 3 m, nı -
Galib (Kuleli) 2,80. 

400 metre- I - Halid (Deniz) 54,8/10, 

II Mehmed (Deniz) 55, III Muzaffer (Ku
leli) 55,7. 

Umumi puan vaziyeti: Denu lisesi 98, 
Kuleli 97, Maltepe 23, Bursa 21. 

Geçen haftaki puan vaiıycti: Dz. 73, 
K. 72, B. 16, M. 15. 

Sipahi ocağ1 konkur 
ipikleri bugun başhyor 
Sipahi ocağı tarafındatl organize edi

len konkur ipik bugün başlıyacaktır. 
Müsabakalar geçen senelerden daha 

muntazarn ve heyecanlı olacaktır. 
Ankara ve Kayseriden maadaMısırdan 

da gelenler müsabakalara i§tirak edecek
lerdir. 

Zabitana mahsus olan müsabakalar için 
başka şehirlerden de gelenler vardır. 

Avrupada derece alan eki b itin de bir 
parkur tertib edilmiştir. 

On sekiz atın iştirak edeceği bu müsa
bakalar Mussolini kupasının e§i olacak· 
tır. 

Her müsabakaya 10 ila 20 at iştirak 
edecektir. 

Müsabakalardaki bahsi müşterek VelJ. 
efendidekinin ayni olacaktır. 

Birinci müsabaka; Ziraat Bankası mü
sabakasıdır ki buna Sipahi ocaiı atlıspor 
klüplerinden on at girecektir. 

İkinci müsabaka siviHere mahsusttır, 
on at girecektir. 

Üçüncü müsabaka zabitana ve siville
re mahsustur. cİş Bankası müsabakasııı. 
ismini taşıyacaktır. 

Avrupaya giden atlar da bu müsaba· 
kaya gireceklerdir. 

Bu müsabakalara 21 at yazılmıştır. 
Dördüncü müsabnka hususi atlara bi· 

nen bütün binicilere aiddir. Buna da o~ 
at yazılmıştır. 

Beşinci ve son müsabaka süvari binf
eilik müsabakas!d:ı.r. Avrupaya gidenlere 
ve sivillere mahsustur. 17 at yazılmıştır. 

Beyoğlu Halkevi bayan 
üyeleri çagırıhyôr 

• 
Beyo~lu Halkevinden: Spor şubesine ka-

'yıdlı Bayan n~elertn 18/10/938 salı günO 
saat 17 de ET Idaresinde hazır bulunmnıan 
istenmektedir . 

EminiJnU Halkevi va 
profesyonel güreşler 

Ti\rklye profesyonel başpehlivanılk mllsa· 
batalannın tertibi, Halk ParUsl Oeneı Sek
reterll~lnln emir ve tenslbl üzerıne Türk 
Spor Kurumunun tasdlkından geçen nJzam· 
name lle Eminönü Halkevine verUmtştlr. 

Bu nizarnname muclblnce, herhangi !tl • 

retıe olursa olsun profl!llyonel güreşler btm
dan .sonra bu nizarnname alıkAmma 1&-e 
yapılacaktır. 

Profesyonel güre§ tertlb edecek olan or· 
ganizatörlerle bu güreşler girecek pehlivan· 
ların Eminönü Halkevine müracaat ederek 
nizarnname abkamını kabul ettiklerine da· 
tr bir taahhüd mektubu vererek lisans al -
matan lAzımdır. 

Bu suretle lisans almıyan organlzatörle· 
rln müsabaka tertibine ve pehlivanların da 
müsabaka yapmalarına müsaade edilmtye
cektJr. 

4 Uncu bUyUk Britanya oyunlari 
Y ~i Zelanda dördüncü büyük Britan· 

ya oyunlannı organize edecektir. Ollm• 
piyad ~eklinde olan bu oyunlar altı ve on 
beş kAnunusanide Oklandda yapılacaktır. 

Ingiltere atletizm karş1laşmalarr 
İngiltere atlctizm federasyonu 1939 se

nesi atletizm karşıla§lllaları programını 
hazırlamıştır. 22 nisanda on mil (16 Knı. 
093) şampiyonası, 25 mayısta İngiltere • 
Oksford, 3 haziran İngiltere • Kembrl~ 
10 haziran şimal, cenub ve merkez faD2" 
piyonaları, 1 temmuz Glaskovda İngil
tere • İskoçya ve İrlanda, 7 ve 8 temmuJ 
İngiltere şampiyonası, 1 a~stos Whitf 
City beynelmilel müsabakaları. 

İngiltere - Fransa ve ve İngiltere - Not' 
veç müsabakalarının tarihlerı henüı bel 
li edilrnemi§tir 
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BIRIKTIRIRSEN EL~ 
ATAMAYACA'G IN 

(Ş YOKTUR 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden : 
I- Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, Konya, 

Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde 
ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı ve 22/VIII/938 tnrihinde ihale eelilece
ği evvelce iHin .edilen 1348 parça eşya ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf 

usulile eksiltıneye konmuştur. 
II - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli c30776, lira c6h kuruş ve mu-

vııkkat teminatı c2308,25, liradır. 
III- Eksiitme 1/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat c15, de Kabataşta 

Levazım ve Milbayaat CŞubesindcki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - 1348 parça eşyaya ahi yeni müfredat listeleri ile §artname ve resimleri 

153 kuruş bedel mukabilinde tstanbulda adı geçen komisyondnn Anknra ve İz-
mir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiitmesine iştirak etmek istiyenlerin bir defada asgari 
20,000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetıc yapmış olduklarını gösterir vesikayı 
İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fennl ehliyet ve eksntmeye 

iştirak vesikası almalan lazımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci madded~ yazılı 

İnşaat Şubemizden alınacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zar!ların 
ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş • 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c7438, 

tııNW 

I - Şartname ve nümuncsi mucibınce 20 X 25 eb'adında 10 milyon silindir

lik rakı mnntarı pazarlık usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beber bin 11dedl 400 kuruş hesabile 40000 lira ve mu-

vakkat teminatı 3000 liradır. 
III - Pazarlık 31/X/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 öe Kaba-

taşta Levnzım ve Milbayaat Şubesindeki Alım Ko~yonunda yapılacakt~.r. 
IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde inhısarlar Levazım ve Mubayaat 

Şu besile Ankara ve İzmır Başmüdürlüklerind:n alınabilir. c. •• 
V - istekiiierin pazarlıl{ için tayin edilen gun ve sa~t~~ % 7.5 guvenme para-

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelerı ılan olunur. c731b 

Istanbul Vakıflar DirektöriUgU ilanlara 

Kıymeti 

L. K. 

Pey parası 
L. K. ----1199 00 89 93 

Vefada Darülhadis mahallesinin tmaret sokağında 4 No. lu ve M. bermucibi 
çap 279,75 metre murabbamda bulunan Şeyh Vefa imaret arsası 15 gün müddet-

le açık arttırmaya çıkarılmıştır. . ... . . 
thalesi 24/10/938 Pazartesi günü saat H de icra cdılecegmden isteklllcnn İs-

tanbul Vakıflar Ba~müdürlüğü Mahlfilnt kalemine mıüracaaUarı. .(7263) 

Hastaliklarin 
Sirayel i 

insanın uıvl· 
yeti. ekseriya 
sinek,sivri ai net. 
bit, pire •e tahta· 
lturusu gfbl ba· 
ferelerin nbirli 

• ifrautı ile basra
~ lıkların t'cbdldl 
"'- altındadır. 

~ ~ Bu tehlikeden 
~ __,//-. korunmakiçinen 
~-- .. /...?m. ku~vctll ve en 

_ _ _ muesslr mltrop 
n ba,araı ~lldurucu bir mayl olan 
• L y S O L• ü muntazamen kullanınıı 
Bütün yuva ve sürreıerinl kökünde~ 
tahrip • cıfc.r. Taklitlerine 
dikkaı ve kutularının sarı. 

kırmızı orijinal ambalajında 
Israr edlniı. 

ICHULill lı MAYR A. 0., Hamitur 
MO llletalll ı L AAKOEL Mo h du ... _, llteftlt~ 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman He\dm) 

DahWr• m~teh.usısı: Paza-:dan maat1a 
lıeryfln <ll - 8) Dlvall70lu nu:nara ı n..ı. 
lifonu mga _ IliK' .,.. lY te-o ........................................ ······················ 

Ilan T arifemiz 
Tek sütun santımı 

ıahile 
Mıhil• 
Mıhile 

Dördüncü ıahile 
1, ıahilela 
Son sahile 

400 '""'• 250 » 
200 D 
100 1 
60 
40 • » 

Muayyeıı bir milddeı za.rfınci.

fazlaca mikdarcia ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilflth taıifemizdeıı 
Istifade edeceklerdir. Tam, Yarım 
ve çeyrek sayfa UAnlar için a 
bir tarife derpiş edilmiştir. yn 

Son Posta'nın tıcari UB.nlann 
ald i§ler Için §U adrese müraca ~ 
edilmelidir: 

1 

ııa.uedık KoDektlf llrb&l 
:&alıramaazade Daa 

Ankara caddeli 

Sayfa ıs 

.istanbul Tramvay Şirketi 
21 Ilcincikanun 1911 tari~li §ar:namenin 14 üncü maddesine göre 

1 LA N 
1938 yılının 17 B' · ·ı . ırın cı eşrınden ve yeni. ilfına kadar Pazardan başka günlerd ... 

No, 

ı o 

ll 

12 

A 
12 

14 

gidiş - geli§ kı§ programı 

YOLLAR 

Ş~U - Tünel 

Tünel - Şişıt 

Şişli - Beyazıd 

Beyazıd - Şişli 

Fatih - Harbiye 

Harbiye - Fatih 

Aksaray - Harbiye 

Harbiye - Aksaray 

Maçka - Tünel 

Tünel - Maçka 

'-

İlk Son 

blln~ kalkış 

6.15 

6.35 

'7.15 

7.55 

6.15 

7.00 

6.35 

7.20 

19.50 

20.10 

23.40 

24.00 

23.00 

23.45 

23.30 

24.15 

23.10 

23.55 

24.00 

24.20 

Aralık 

6.15 7.30 
7.30 19.00 

19.00 24.00 

7.15 9.00 
9.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 23.46 

6.15 7.30 

7.30 20.30 

20.30 24.15 

6.35 7.30 
7.30 19.00 

19.00 23.55 

19.50 24.20 

Dakika 

10 

6 
10 

14 
17 . 
12 
21 

12 

7 
13 

17 
14 
28 

14 

(1) 
Q) .:::! 6.25 7.30 ll 

Q) 16 7.30 19.00 7 

23.20 Maçka - Beyazıd 6.25 

.o 19.00 21.00 15 

~ r-----Bije~~~~d~-~M~a~çk~a~~--~7~·~10~~M;·;~~--~2~1~.0~0:2;~0~5~--~18~--· 
vr Şişli (depo) Eminönü 6.15 7.00 6.15 7.80 15 

~ 7.30 0.00 7 
11\. Eminönü - Maçka 6 45 20.00 9 00 ı s VI" • · 7. 0 16 

Ü} r---~M;;aç~o~-~Em:7ın_ö_n_ü ______ ~7~.2=0--~1~9.3~0~--~1~7=.3~0:2:0~:o~--~7~ 
şışıı - Slrked 7.00 10.30 7.00 9.00 10 

(/) 
Q) 

.:::! 
Q) 
.o 
Q) 
en-
-:J 
.o 
r: m .., 
en 

17 
Slrkecl - Şişli 7.30 20.05 

A Mectdlyeköy - Eminönü 6.45 18.30 
19.00 17 Eminönü - Mecldlyeköy 7.20 

Taksim - Fntıh 6.56 20.30 

18 
Fatih - Taksbn 7.34 21.08 

Kurtuluş - Beyazıd 6.15 23.10 

19 
Beyazıd - Kurtuluş 7.00 23.55 

Şi§ll (depo) EmlnönU 6.05 7.05 

A 
19 Eminönü - Kurtuluş 6.35 20.05 

Kurtuluş - Eminönü 7.05 19.35 

Bebek - Eminönü 6.30 23.20 

22 Eminönü - Bebek 6.40 ~4.00 

Bebek - BeşlkUış 24.40 

Ortaköy - ~aray 6.20 20.30 

23 

Aksaray - Ortaköy '1.05 21.15 

Beşiktaş - Fatih 6.30 20.20 

34 
Fatih - Beşiktaş 7.12 21.05 

Topka.pı • ;;irkecl 6.20 23.28 

32 

61rkec1 - Topknpı 0.00 :!4.00 

Yedikule - 61rkec1 6.15 23.18 

33 

9.00 17.30 ll 

17.30 20.05 10 

6.45 ı 7.30 16 
17.30 19.00 13 

6.56 19.40 (12 

19.40 21.08 

6.15 7.80 

7.30 19.00 

19.00 21.00 
21.00 28.55 

6.05 7.30 
7.30 9.00 

9.00 17.30 
17.30 20.05 

6.30 7.30 

7.30 9.00 

9.00 17.30 
17.30 19.00 
19.00 24.40 

6.20 7.30 
7.30 9.00 
9.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 21.15 

6.30 9.00 
9.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 21.05 

6.20 7.30 
'1.30 9.00 
0.00 17.00 

17.00 19.00 

19.00 21.00 

21.00 24.00 

6.15 7.30 
:.30 9.00 

9.00 17.00 

17.00 19.00 

19.00 21.00 

(13 

25 

15 

8 
15 
18 

15 

8 
15 

8 

10 

8 

14 
8 

20 

15 
10 

• 15 

9 

15 

lO 
12 

9 
(14 

(15 

8 

7 
9.10 
7 

16 
20 

8 
'1 
9.10 

7 

--''-;;S;:Ir;:kect::-:::::-·=-Y-ed-:lk::-u-:-ıe---:-_____ e_.«J ___ 2_3_.5_o ___ 21.00 23.50 

Edirnekapı - S1rkec1 6.10 23.25 6.10 7.80 

16 
20 

10 

7 

9 

6 
37 

Sirkecl - Edirnekapı 8.40 23.55 

7.30 9.00 
9.00 17.00 

17.00 19.00 
19.00 21.00 
21.00 23.55 

15 
20 

J 



Bir düğmeye bluar 

basmaz istediğin·""- ~ 

istasyon karşınıza çı

luıcak. 

SON P()STA 

• z 

Dün hayal .gibi görünen bll hadise 
bugün bir hakikat oldu ve R. c. A. 
bu sene bu mucize'yi size takdim 

ediyor ... 

Her sene radyo tarihinde yenı bil 
merhale kuran R .C .A : nın yenı 1939 
radyoları geldi. 

Bu radyoların her biri en son tekem
mülatı haiz tekni~ln birer harika· 
s ıdır. 

En müşkülpesend oranlar bile, cazlp 
kutusunun güzel hatları önünde hay .. 
ret ve heyencanlarını saklıyamıya
caklaraır. 

R .C .A. 1939 modellerinin bazılarında 
bulunan bir te rtlbat sayesinde radyo 
bir sihirli kutu halinı atmış bulunuyor, 
bir dü~meye basar basmaz. ıstedi
Qinlz Istasyon karşınıza çıkıyor. 

Bu tertlbat lle mücehhez olan cl
hazlara ayrıca uzaktan ayar tertl· 
batının tatbiki de mümkündür. Su sa
yede. köşenizl terketmeden. uzak
tan baz• Istasyonları çaldırabilirsiniz. 

Radyo sahasında elde e d i ı e n e n 
büyük kolaylı{Jı teışkil eden bu tekS
müı. yalnız dünyanın en mütekamıı 
radyosu olan R.C.A. ca bulunur. 

~ 111J1. 9 a mOdeli 

8 Lambah S Lambah 
T.L. 185 

T. L. 130 

• 

BOURLA BIRADERLER 
ISTANBUL- ANKARA 

... ::Q 
•" • • ~~ r·.:· 

1 Z M 1 A 

Çünkü 
Radyolin 

Diş doktorunun bntnn hı.stalanna 

söyledi~i gibi dişleri sadece parlat 
makla kıılmıyarak onlan mikroplar

dan, muzır salyalardan ve blmızlar-
dan temizleyip çelik gibi satlamlık 

veren yegane iksirdir. 

Her aab•h • Her ISIIeıl• - lltN 
ak,am remeklerden ...... 

RADYOLiN 

•· DiKKAT: 11 
Bu Rakkamda Uğur Vard1r .•.. 
Ayın ll inci gQDD, V ata 
Çocuklan lıiç yoktan zeapa 

oluyorlar •••• 

Dikkat: Malul Cema~ 
Bu isimde uğur vardır. 

lt Bankalı karp11nda 

..... aı Cemal 
PIYANGO G/ŞESI 

Erkek kadın ve çocuklu için 

T rençkotlar, Renkotlat we 
Waterproofs muşambalan11n 
Her cinete zengl• kolekal
ronlann• her r•rd•• ·-· 
fiat ve rnUaalt fiU'IIIII'Ie 
Berollund• 8AKER ...... 
zalannda buluraunuz. 

··············································-----,-· 
Son Posta Matbaaiı 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

NeJriyat Müdüıil: Selim .Rag~p .... 
.. ........ t 3. Ragıp 'BMBÇ 

SlUUrLER: A. Ekrem VŞAKLlGIL 

Ve BAÖI aayelinde bir çocuk fibi korku1uzca kotar, atlar, ata ve bi1iklete biner, Kürek 
çeker. Tenia oynar, dana eder, Günet banyosunu alır velha11l bütün apor hareketlerinize MEYVA TUZU 

FEMiL 
FEMIL 
FEMiL 

ralıat ve ne,'e ile .devam edebilirsiniz. 

ve BAtil Arbk kadınlara ayın üznntnın günlerini tamamen unutturmuştur. 

ve BAtil O kadar pratiktir ki ; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezil
mez, kullıman kadın mevcudiyetini kat'iyyen anlıyamaz. 

ve BAtil Mikrob yuvası olan eski usul bez ve pamuk tıtmponların bayanların bUiün 
hayatıarına mal olan rahim, lanasOl ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

B~ynelmilel Kadınlar Cewiyeti bayaniann A YLlK TEMIZLIKLERINDE yalnız, FEMIL ve BAGINI 
takdirle kabul etmiştir. FEMIL ve BACI her eczanede ve bU)•Uk ticarethanelerde daima 

bayanlanmızın hizmetine hazır bulunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

O MOB N • 
1 

Tabietleri her JCZanede araymız. (Puta kutuau 1256 Hormobin) 

En hot ve taze m~~valar•n u•aralerlnden I•Uh•al 

edllmlt tabii bir m~rv• tuzudur. 

Emsal1iz bir fen barikuı olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILIZ KANlUK ECZANESI 
Beyoğlu - l.tanbul 

Trat olduktan sonra Cildinizde yamk
lıklar hissediyorsanız bilin ki 

POKER 
marka traş bıçag1 degildir. 

Çünkn Poker Trat bıçaklan cildi yu
mutatan ve yanaklarının pamuk gibi 

yapar, her yerde 

Poker traş bıçaklarım araymaz. 

• 


