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MEŞHUR ADAMLAR ANSiKLOPEDiSi 
Sade size hayat .hakkında fikir vermekle kalmıyacaktır; o ayni za

tnanda okuyacağınız eserleri de İbrahim Alaeddin'in kıvrak ve sala
hiyetli kalemile tesbit etmiştir. Tedkik etmek istediğiniz herhangi 
bir mevzuu Meşhur Adamlar Ansiklopedisine bakarak, oradan ala
cağınız sağlam fi.kirlerle planJaştırabilirsiniz. 

Edebi tedkik ve tetebbülerde de MEŞHUR ADAMLAR Ansiklo • 
pedisi size esaslı ve özlü bir arkadaş ve yardmıcı olacak, dünya şah
eserlerini muharrirlerinin tercümei hallerile sıra sıra önünüze se

Dört senedeııheri büyük bir ffimt, 

recektir. Bu suretle okumak istediği
niz eserlerin kıymeti hakkında bitaraf 
bir hükmün yardımını temin etmiş 
olacaksınız. 

• ile (YEDİGÜN) tarafından neşredi
len üstad İBRAHİM ALAEl>DİN'in 
bu büyiik eseri f.amamlanmış bulu -

• nuyor· MEŞHUR ADAMLAR ANSiKLOPEDiSi 
MF.ŞHUR ADAMLAR AN SİKLOPEDİSl'nin her kütübhane 

için lü~u bir eser olduğunu söylemeğe lüzum görmüyoruz. 
MEŞHUR ADAMLAR Ansiklopedisi dünya yüzünün en meşhur • 
adamlarını, resimleri, hayatları ve est>rlerile bir araya tophyan • 
kıymetli ve eşsiz bir tedkik mahsuliidür. 

4 nefts cild içinde 1600 sayfalık muanam bir eserdir. 9000 isim 
ve 7500 resim ve levhayı bir orada toplıyan bu güzel eserden ken
dinizi mahrum etmeyiniz· Meşhur Ad~mlar kolleksiyonunu Babtıili 

caddesindeki satış mağazamızdan alabileceğiniz gibi bütün (YEDİ
GÜN) bayileri vasıtasile getirtebilir veya aşağıdaki kuponla da cel
bedebilirsiniz. 

MEŞHUR ADAMLAR Ansiklopedisinde gençler, sade medeni - • 
yete ve insanlığa büyük iyilikler yapmış olanlann hayatlanru de
ğil, menfi cihette şöhret bulmuş bir takım şahsiyetlerin hususi • 

Dört cildin fiatı yalnız ( 10) liradır. 

yetlerini de bulacaklardır. 

MF.ŞHUR ADAMLAR Ansiklopedisi ilerlomek, dünyayı daha 
iyi tamyıp tahlil etmek isteyenlere kolay muka
yeseler temin etmek i~in şöhretlerin hem müs
petini hem menfisini bir araya toplamıştır. 

Sipariş kuponu: 
İstanbul Anka";;' caddesinde 
YEDİGÜN idarehanesine: 

Posta ile namını7..3 (10) lira gönderilmiştir. 
Namıma l\leşhur Adamlar Ansiklopedisinin dört 
cildini gönderiniz. (Okunaklı surette isim ve adres 
.................................................................... 

Sayın Bayanlar; 

ideal melekler gibi cöz nurunuzla yetİ§tirdiğiniz kız evladınızın öpmeye kıyamadığ1nız gül ya

nakları, p~mbe dudakları, cildinin billur rengi on dört yaıından ıonra daha gijzelleıeceii yerde 

yavaı yavaı &olmaya hatlar. 

İştihası kesilir, dudakları uçuklar, gözlerindeki par-

laklık gider, vücudunda sivilceler, lekeler çıkar, her 

şeye karşı bir tiksinlik gelir, kilosu düşer, ufak bir 

sözünüzden kırılır, hiç yoktan ağlar. 
Yavfunuz hu ıztırablarla yirmisine basar, vücudünün, cildinin bu gayri sıhhi halini muhitine sez

dirmemek ve güzel görünmek ister. Bu defa da kremler, pudralar, rujlar; allıklar meydan alır. Fa-
. kal netice yine hiç. Zaten hasta olan cildinin mesamatını bir alay meçhul ilaçlarla örterek büsbü

tün ııhhatinin inkırazına i.mil olur. Bu sonsuz felaketler nereden geliyor? . .. İşte fU medeniyet 
asrının ilmi, fenni her hakikat gibi bunun da s'!bebini meydana koydu, korunma çaresini öğretti 
ve tekerrüründen de anaları mes'ul tuttu. Dikkatinizi rica ederim; yavrularınız ekseriyetle on dört 
ya§ında adet görmeğe baılar değil mi? işte o zaman iptidai tekil olan bezler, ı)amuk tamponlar
dan çekininiz, korkunuz! .• 

Bu tehlikeli usuller dakikada milyonlarca mikrob yetiıtiren felaket fabrikalarıdır. Bu mikroblar 
tenasül azanızcla tekessür ederek kan damarlarmıza geçer ve mütemadiyen zehirlerini akıtarak 
cildinizi, taravetinizi ıoldurur. Gençliğinizi öldürür. 

Segiii Bayanlar; bunlardan korunmak ve sağlığınızı, yuvanızın saa
detini ebediyen sigorta etmek istersiniz değil mi ? Daima adet 
zamanlarınızda ( F E M 1 L ) ktrllanınız ve ciğerpare evlatlarınızı da kul
lanmaya alışhrınız. Eczanelerde ve büyük Ticarethanelerde hizme-
tinize hazır bulunan F E M 1 L ve 8 A G L A R 1 N 1 unutmamanızı sağ
lığınız1n, yurdumuzun saadeti namına tekrar rica eder ve sonsuoır 
hürmetleriıni sunarım. 

ve 
nezlelerine 

Hürmetkarınız Eczacı Kazım Can 

Modern 

• 

Mecmuası okuyucularına ve Bayilerine: . ~ 

1 _ Jlk • Çıktığı gün sutıldı ve bir tek nnsb'. . sayımız • kalmadı. Baskı adedi 15000 olan bU 6' 
yıdan gerek perakende ve gerek toptan olarak tekrar lstt>Y6~ 
lerln ve mecmuayı bulamıyanların taleb mikdarlannın yeıttl11 
on bini bulmaktadır. d 

Beklenmeyen bu rağbete layık olmaya çalışacağımızı t~ 
ede~ken ilk sayımızın . bu emsalsiz teveccnhn karşılamak oı 
yenıden basılmakta olduğunu haber veriyoruz. 

Gelecek harta bizden tekrar gönderilmesi istenen ilk sB~ 
lan b.utun bayilerimize gönderece2iz. Bu suretle ilk sayıyı elerD 
ederoıyen okuyucularımız bir httftruık zaruri teehhurla, Mod 
TUrkiyenin ilk sayısını alacaklardır. 

2 I• k• • Onnmnzdeki Salı gonn çlktl~ 
- JDCJ sayımız: olan ikinci sayı birincinin ııD ~ 

sımlannı telMi etmw olacak ve 30.000 adet basılacağı 1~ 
bntnn talebleri karşılayacaktır. ~ 

llcinci sayının mukayese edileınlyecek kadar blrincl~ 
farklı olduğunu okuyucularımız bu Salı gnnn gOrecek ve tJl1' 
edeceklerdir. 

Modem Türkiye l\lecmuası MüdilJ'laıD t 
M~dern Türkiyenin ikinci sayısmda: Muharrem Feyzl'olıı tılııl 

haftalık siy ast vukuatın hnidsası, Peyami Snf a 'nın modern Tnrk Jaf~1ı 
teşrihi, Hüseyin Cahid'in Medeniyet kuranlar ve Sümerlilere aid 'fd6P 
Cel nl Ergun'un Mimar Sinan'a aid yeni tedkikleri, Orhan Midlıat'lD ,r 
kr dını izahı, Besinı'in spor sntunu, kadına, eve ve modaya aid ro016~ 
sısların etUdleri ve bilhassa mntarekenin karanlık gtınlerinde birkaç 1 

H Ri s:tNTô s~"u:şhRö M ANI~ 
Butnn bunlar ikinci sayının renkli ve gündelik vaknyiioe ald orfJltl 

resimlerinden başka mnnderecatın bir kısmını teşkil etmektedif· 

Kan Kuvvet ve iştah Kayna~~ 
Cihan doktorlarının en büyük kıymet , .,. ehemmiyet verip bcğeJl cf° ' 

leri bir formüldür. Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhnsstı ~J; 
resteni, ademi iktidar, mide ve barsnk tenbclliğinden doğnn ha 1'JJ ' 
ve kabızlarda en birinci devadır. Tifo, Grib, Zatürree ve sıtma otı 
lıatlcrindr iiç giinde şayanı hayret t<"Sirini gösterir· ıt • 

(FEMİJ.) Jaboratuvan bu kuvv('t ilacını sayın miişterilerinc ııı;.ıO' 
makin ınüftehirdir. Viicudc dinçlik, ynnaklnrn, dudaklnl'Q Pcı:iritlt 
cil<Je taravet, saçlarn ve gözlere ateş \ 'C parlaklık veren bu en 
kuvvet ilncını afiyetle kullanınız. 

. Fi atı 100 kuru • 
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Sene 8 - No. 2727 Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR 6 - MART 1938 

Macaristan ordusunu 
takviy~ye karar verdi 

Orta Avrupa devletleri lıer ilılimale 
karşı silQ/ılanıgorlar 

·Macar Başvekili yeniden silahlanma işine tahsis edilmek 
üzere yeni bir vergi ihdas edileceğini söyledi 

r ----... -------···----
Ecnebi 

ismihasla r 
meselesi 

Yazan: lsına.u Möştalı: M:ayakoıı 

' 
1 

J. Bugün __ 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 k:uru4 

Elçilerimiz arasında 
değişiklikler 

Bazı elçiler merkeze nakledilecekler 
Berlin elçimizin münhal meb'uslukla .. dan birine namzed 
gösterilmesi ve yerine Moskova elçimiz veya Belgrad 

elçimiz Haydann tayini muhtemeldir 

2~kdi 

Ali fi6ydar 
Hamdi 

cEcnebi ismihaslar meselesi> başlı
ğı altında geçen pazartesi günü cU-
lus> ve cCumhuriyeb gazetelerinde Ankara 5 {Hususi) - E!çilerimiz ara- rarhşmıştır. Gene kuvv<>'li lr.r ihtimale 
çıkan yazımın aki&leri, ertesi !Jiln ı ı st:ıua :,azı değişiklikler yapılması mukar· göre Bclgrad elçimiz Haydar büyük el
cAkşaın> gazetesinde, iki gün sonra 1 terdir. Du arada Stokholm t:lçimiz Ragıb çilıklerde.n birine naklen tayin edilecek
da cCumhuriyeb ve cSon Posta> ga- K<,se Raif ile Lahay maslahatgüzarımız tir. Merkezden elçiliğe tayin olunacak 
zetelerindc göründü. cAkşam> gaze- Al:adın ::erfıan merkeze nakillc:ri ve yer· ze~·at arasında Har!ciye Vekaleti umumi 
tt-si, c Vi-Nu• işaretile dığer iki gaze- lE:rme merkezden yeni elçiler tayini ka- (Devamı 3 üncü sayfada) 

tede, biri .-f eyami 5afa, ve diğeri 

l
cBürhan Cahidt :iıma1arile bu yazı· 
ma cevab verdiler. 

Maca,. orduav bir meruitn enaaaü (Devamı 10 'ncu sapfa4a.). ' ,, ~ 

Moskova mahkemesinde 
suçluların yeni itirafları '1iyana 5 (Hususi) - Geçen bk ayı seJeri tefsir eden diplomatik mahfeller, 

tarfında cereyan etmış olan siyasl hadi· (DeıHımı 13 üncii ı'tlyfada.) 

Hamidiyenin seyahat 
hazırlıkları başladı 

Gemi mayısta yola çıkacak, bütün Akdeniz sahillerini 
dolaşarak Hamburga kadar gidecek, Girid ve Kıbrıs 

adalarına da uğrayacak 
Mnyısta deniz harb tai.ebesıni seyaha· sonra Hamidlyenin seyahati ba§lıyacak· 

te l'Ötürecek :>lan Haınidiye gemisi ha- tır. 
\tu7.a çekilmiştır. l1aYuzdan cıktı.ktan (Devamı 10 ':.LftıCU sayfa.da) 
~ ~ 

t:= "Son Posta,, nın Kahire mektubları 1 

lVIısırda seçim mücadelesi 
günde~ güne kızışıyor 

l'v1ücadele artık Nahas Paşa ile hük:_ume~ arasında 
hir dava olmaktan çıkmış, Nahas Paşa ıle sarayın 

mücadelesi halini almıştır 

Kra7 l'f1.rtık Nahas Paşa 
(\'azısı 10 uncu şayfaınızın 4 tlncü ve 5 inci sütunlarındadır.) 

-···--··--·········-·-··········-·· .. ··· ... --
Şamda hiddet 
uyand1ran b:r 
hadise daha! 

Subhi Berekitın Hatay 
Türklerinin ziyafetinde 
bulunması mesele oldu 

Şam 2 Mart (Hususi muhabirimiz 
yazıyor:) - Bay Subhi Berekatın Tür
kiyeden döniip Hatayda bir taraftan 
kendi Türklüğünü ve diğer taraftan da 
Hatay Arablannın ekseriyetle Arabca 
konuşan Türklerden ibaret bulundu -
ğunu ilan edişi bura siyasi muhitinde 
pek büyük bir heyecan ve hiddet uyan
dırdı. Hatay Türkleri Halk fırl:ası te.ş
kilatmm Subhi Bey şerefine bir ziya
fet tertib etmeleri ve bu aile ziyafe -
tinde konsolos Bay Firuzun da hazır 
bulunarak gerek Subhi Beye karşı bir 
nevi umumi teveccüh nümayişi yapıl
mış olınası Suriyenin en büyük siyasi 
dedikodu mevzuunu teşkil etti. 

(Devamı 10 un-cu sayfada) 

Hatay için 
içtimalara garın 
Cenevrede başlanıyor 

Cenevre S - Hatay meselesini ted
kik etmek üzere, Türk, Fransız. İngi -
liz, İsveç ve Belçikalı delegelerden mü 
rekkeb beşler komitesi pazartesi günü 
toplanarak mesaisine b~lıyacaktır. 

(A.A.) ----------.::.. .. ~--,. 
Darüşşafaka bugün 

64 yaşına bash 
Bu münasebetle (Son Posta) 

bugün yedi sütununu bu. ıerelli 

1 
ido.n abidesine liasretmi,tir. '~ 

aaylalarımıza bakınız/ 

~ ~ 

Bir suçlu, Moskovadaki bir ecnebi vasıtasile Troçkiye 
300 bin dolar gönderi:diğini söyledi 

Moskova 5 (A.A.) - Bugünkü muha· 
kemede, eski !ıarici Hcu~t komiseri Ro
.zenhol tz, komiserliği zamanmda Alınan· 
ya ve Japonya lehine olarak: Sovyet ha
rici ticaretini muntazaman baltalamış 

olduğunu söylem:.ştir. 

Rozentholtzin itıra{Janna göre 1933 de 
Moskovadaki bir ecnebi diplomat vasıta
sile Troçkiye 300 bin dolar ve ondan son
ra da her sene 110 bin dolar göndermiş· 
tir. 

Staiine karşı l::.azırlanan suikasd 1936 

mayısında Londraya taç giyme merasi• 
mine giden mareşal 'Iuhaccovskinin av· 
detınde yapılacak ve bızzat ihtilali m&· 

reşal idar~ Edecektir. 
Rozenholtz nihayet Stalinj bizzat öı.. 

dürmek niyetini kurmuş olduğunu söy. 
lemiştir. 

}:;ski Paris ve Londra elçisi Rakovs1d 
de cürmünü itiraf etmiştir. Maznun 1933 
sene:si ey1ulündı; Kızılhaç kongresine if' 
tirak etmek -:.izere Sovyet murahhas he. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mevsimin en güzel edebi eseri 

Yeni tefrikamıza bugün başladık, 
8 inci sayf aniıza bakınız ! 



~2~S:a:y:fa::::::::~::::::~~~==~=.::~:::~:::::::::::::::~~~~=====:::::::~S~O~N~·~p=o~S~T~'~A-======:===================-c======================'========Mart 6 ~ 
r Her gün ~ı Resimli Makale: x İnanmak yapmak demektir. x r-S-ö-.z-iı-.n--K-ı-sa_s_ı_ 

Berfin - Ro;;;; mihveri 
Kırılıyor mu? 

Yazan: Muhittin Birgen -le on günlerin dünyada büyük 
;;;;;:}) heyecanlar uyandıran iki ha· 

discsı, Berrhtesgaden anlaşması ile İn· 
gilter.:mm Italya ile konuşmaya başla· 
maJarı hadıseleri ortaya yer..: bir mesele 
çıkardı. Bu mesele de, Berlin • Roma 
mihv~rinin kınlrrıası veyahud, hiç değil
se, km vcttf-n clü~mesı.iir. Berchtesgaden 
mülakatı, A·:usıury~ının 'Jir nev manevi 
Anschluss'a gıtmesı df'mekti. Bu hadise
yi tedk=k (den dünya cfkfırı içinde rnü
hım bir kısım, Almayanın. manevi dahi 
olsa. hf rhangi bir An~chıus3 politikasına 
doğru ) ürüye bilmek için herhalde İngil
tc?~cnm müsaadesini c.lınak mecburiye
tinde buiunacağını tdımm ederek İtal-
yanın hayati menfaatlerile &lakadar olan 

Amerikanın meşhur Llncoln'u memleketinin atisinden 
bahsederken: 

- Bu yurd halk tarafından idare edilen, halk için çalışan, 

·=-·--.. ~ 
Amerıkanın meşhur Lincoln'u sıska, uzun yüzlü, koca ku-

Bayanlardan 
Yol vergisi 
-------E. Talu---.. 

N 
disine. 

asreddin Hoca merhumun ne hoŞ 

bir fıkrası vardır .. Bir gün ken • 

- Hoca! oemişler.. senin karın dut• 
madan geziyor, sokak sokak dolatiıyor, 
bira.r. nasihat et, bu sürtüklükterı vazgeç• 
sin. 

- Y nlan ! diye bağırmış. Öyle olsaydı, 
bir gün dl! bizim eve uğrardı. 
İzmir belediyesinin, kadınlardan da yol 

verg:si alınması hakkındaki temennisi 
bana ou fıkrayı hatırlattı. Eski zarnan 
kadırılarının arasında, Bayan Nasreddill 
şüphesiz ki nadir bir istisna teşkil eder· 
di. 

bu ışde Almanyaya hc.rcket serbestisi 
vermek!~, 1ngılterenin Berlin _ Roma bir halk devleti oimalıdır, derdi, hep bu gayeyi temin için 

çalışırdı ve nıhayet o günlerin ){üç:°ik Ame1ikasını bugünle
mihvc.r~nı !<ırmak po!!tikasın~ tutmuş ol-

laklı çirkin bir ndamdı, fakat hiçbir Amerika ressamı onu 
çırkin olarak tersim P.ttnedi, maddi çırkinliğini unutarak 
manevi RÜzelJiğine l>aktı ve başta Amerika olmak üzere bü
tün dünya onun ci.ımlelerini oemokrasinin alfabesi olarak 
saydı. Lincoln gaye sine sarılanların gayelerine varacakları
nı gösteren bir r.ümunedir. !nanınız, yapa!'sınız. 

Kadın: Diş ehli, kaşık c!üşmanı, köroğ• 
lu, ev uşağı, çocukla':, bizımki, uzun etel<ı 
evdekiler .. gibi acayip ısim ve sıfatlar ta• 
şıd1ğı müddetçe, kaldırımları en az aşın• 
dıran zavallı bir mahlf.ı.ktu. Şaz olarak 
sokağa sıkça çıkanların işlerine şairle?: 
bile karışır: 

rin biiyük Amerikası halme tetıren terin biri olarak 
duğuncı. hı,ıkmettı. Bu !lfıdi:-.enin arkasın- tanındı. 
dar. b·r de İngilterenin Roma ile konuş
maya başlaması keyfiyeti çıkınca, artık 
Berlin - Roma mlhverinin bütün kuvve
tıni knybctm~§ clduğuna hükmedildi. Bu 
hüküm umumi c.ieğildır; fakat, son gün
lerde lıu fıkre z:ıh•b olmu~ bulunanlar 
pek çc:ktur. 

(~-s~o-~~-A_D..:...-R __ A_S_B-:-N· __ D_A_~_) 
Bernard Shaw •-,--------• İğnedan ve ruj 
Vasiyetnamesini ff ERGüN BiR FIKRA Taşıyan kadın 

cOlma sokc.k süpürgesı kc:dın kadıncık 
ol!t 

H3.kıkatte bugünkü Avrupanın en mü
him kı.n;vett, l·ütün merkezi hatlardan IHazırlıgor 
i::tifadc etmek: imk[ın!armı elinde tuttu- . Güle güle Ayah.k.abları 

D'ye 5ğüd verirlerdi. Sanki kafes ark.il• 
sında, havasız bir evin dört duvarı içe " 
risinde oturmak zadınlığın fezailine, me
ziyetlerine bir şey katarmış gibi .. 

Zamanla, hayat şartları, iffet ve hay• 
, telakkileri değiştikçe kadın da sokakta 

görünmeğe. ve kadının da gezmesi her~ 
kes~e tabii görülmeğe başlııdı. 

ğu içın, Et rlın - Boma mihveridir. 932 
dcnberi Avrupanın sıyc:ısi hayatına 

hakim olan en mühim teşekkül budur. 
Bunuı: tf!şek.külü nasıl Avrupa ve dünya 
politikasına başka bir inkişaf istikameti 
vermi~sc, şımöı mnun kınima~ veyahud 
zaylf düşmesi de Avrupt.da yeni bir de
vir açab:lır. İllg;!t<::enın de ötedenberi 
kendisine rakib olan kuvvetleri ayırıp 

birbırine düşürmek politikasını güttüğü 

maliım c !ôu~na glıre son hadiseleri yu· 
karıda iş<lrct eU.ğimiz to.rzda tefsir eden
ler pek te raksız cleğ•Jlerdı. 

* Fakat. şimdı p,C.~üyoruz kı iş öyle de
~ild·r. Bc.>rl•:ı ve Roma Londra ile ayrı 
ayrı kcınu~uyc.r!ar: yahu".l da, konuşma
ya d-eğiJse bile konuşma hazırlığı yap· 
mak tlı< rr temasa ~eçmişlerdir. İtalya 
ile konuşmalar Romüda, İngiliz sefiri 
Perth iL:. bızzat M~·~so~ini arasında yapı
la.:-ak. Alınanyadan y.eien haberler de gös· 
tcnyor ki yenı har:ciye rıctzırı bugünler
de.> Londraya gidıp Sl'faret "azifesinden 
çekilmes.i. mi5naı;ebE:ti1e bır veda ziyareti 
yapac.ık Bu ziyaret esnasında da İngil
tere rıcalı ıJe bır ttmasta bulunacak. Bu 
ternıısın ~·ayr·si, Almanya ile İngiltere a
rasıncla bc:>şiaması hf'r iki tarafça da arzu 
edilen ~nhışma müzakerelerine bir esas 
hazırla ma~tır. 

Bernard Shaw 

cDaha ne kadar yaşıyacaksmız? Pa • 
ranızı nereye ve kime bırakacaksınız?, 
suallerine büyük İngiliz edibl şu cevabı 
vermiştir: 

- Ölümümün hakiki ve muayyen ta
rihini kat'iyetle söyliyemem. Fakat da
ha kararlaşmamıştır. Kararlaştığı zaman 
da öleceğim demektir. 82 yaşımda bu -
lunduğumu öğrenirseniz memnun ola -
cağınızı sanıyorum ve yakılma fırınlan· 
nın da, her hangi bir anda, bir çok de -
ğerli şahsiyetlerin memnuniyetlerini cel· 
bederek, beni '.tül edeceğini biliyorum. 

Paralarımı kime bırakacağımı soru -
yorsunuz? .. Bu cidden güç bir sual; ne 
kadar para bırakacağımı bilemiyorwn. 
Zira vaktimin çoğu, hükıimete, milli ver
gile!e ve belediyeye para toplamak ve 
onlar hesabına kazanmakla geçiyor. On
lar ise bana bir komisyon bile vermiyor
lar.> 

BiT hatıra mı•rakim, meşhur bi1 
şairin ed ne gilıni§ti. Şairle uzun u
zun konuştuktan sr;r.ra~ 

- Sebebi zi!-·aretimi ~imdi söyliye
bilirim, dedi, ben~m bir 1ı.at?ra defte
rim 'l"ıl.,.dtr .. Oraya b!~ kaç kelimelik 
bir hatıra yazmanızı rica edecektim. 

Şair, hatıra meraklısının defterini 
aldı ve şu cümZeyi yazdı: 

cArtık güle qüle gidebilirsiniz., 

*--------------------------~· 

Bugün ya o da kocası gibi çalıştığı, ya 
içtrmai hayatın icablan dolayısile sos • 
yal toplantılara gittiği veyahud ki sade
ce hıfzıssıhhanın emrettiği yürüyüşlere 
çıktığı için minimini ayaklarile parkeyi 
ve asfaltı çiğniyen modern bayan elbette 
b!zler gibi bir yol vergisi ödemekle ınü• 
kellef olmalıdır. 

Çin - Japon harbi ve 
Amerika gazeteleri 

Çorapların daha giymeden akıp gittik- Kanun yol vergisinden ancak sakat ~ 
leri malum. Avrupa, bilhassa İngiltere lanian muaf tutar. Bu kanunu yapma1' 
ayakkabıcıları, piyasaya yeni çıkardık • ve yahud ki bozmak mevkiine kadar yük• 
lan kadın iskarpinlerinde bir yenilik selen Türk kadını için, mahilinle bir tu
yapmışlar, iskarpinlerm fiyonga ~r - tutmak ve böylece hala erkeğin madurıtt 
lerinın tekini iğnedaın, öbür tekini de· adde.dilmek, iz7eti nefsini cerihadar ede

Büyük Amerikan gazeteleri ile ajans
larına Çin muhareb~si, yeni bir cmu -
harebe masrafı, rE·kotu ihdas etmiştir. 

Yalnız matbuat birliği ajansı muhare
be macerahırmı biran evvel gazetele-

dudak boyası tüpü konacak şekilde imal cek b!r keyfiyettir. 
etmişlerdir. 

rine yetiştirmek için her gün iki bin Bir açlık rekortmeninin 
dolar sarfetmektedir. Diğer ajanslar i-
le büyük gazetelerin Çin muharebesi hilesi meydana çıktı 
havadisleri için sarfettikleri mikdar da 1 • • • • • 
bu nisbetten fazladır. Katrane. ısmınde bır Brezılyalı I -

.. talyanın muhtelif şehirlerinde dünya 
Masr.1fın bu kadar yuksek olması - 1 k k rtm · lmak ·· e t hl . . . . aç 1 re ~o enı o uz re eş r 

nın sebebı, Çın ıle Amerrka arasında d"l kt ·d· K t ı ili ·· d f .. . .. . e ı me e ı ı. a rane e gun en az-
mevcud uç telgraf yolundan her uçı1e 1 · .. dd""tl dan yapılın b. d _ 
b' d t 1 f ·· d ·ım ·a· Arn a mu ~ e cam ~ ır o a 
ır en e gra gon erı esı ır. e - k . · ..:ı h. b' gıda alınad beki _ ·k t . 

1 
h b' 1 . cı ıçın·.ıe ıç ır an e 

rı a gaze e ve aJans an mu a ır erı - kt ·a· K a· · · se g ı ı d · ·· d a·ı ı . 
1 

fl b me e ı !. en ısını yre e en er en 
nm gon er ı ~ erı te gra arın ebeme- . d. k d a··h tiye u··creti :ı k . . . . sım ıye a ar u u o ara o 
hal ellerıne gE'çmesı ıçın masraf fazla- t. b. 1. t kazanın t K d' · _ . . uz m ıre para ış ı. en ısı-
lıgını nazarı dikkate almadan aynı tel- . . t ed d ktorlar açl g- k 

fı ·· .
1 

.. d .
1 

. . m zıyare en o ı a arşı 
gra arın uç vasıta ı e gon erı mesını .. t d. ~. uk emete a p kalın k . · . gos er ıgı m av ş şı a -

Bu bakımdan, Izmir belediyesinin te " 
mennisi makul ve şayanı kabuldür. Ve 
hatta, ortadan kalciırılacak bu son ınil " 
savatsızlığın bugüne kadar devamını na-> 
sıl olup da terviç ettiğimizi esefle dil " 
şünaek, karan her tarafa teşmil ve htı• 
tamızı tamir etmeliyiz. 

--------------------------------Amerikadan en çok harb 
malzemesi alan devletler: 

Çin ve Japonya 

Bu suretle üç urısurlu ve üç ayaklı bir 
rnÜ.'c' ker(' başlarken gt:-rek Roma dan ve 
gerek Berlinden ~ıkan haberler gösteri
yor kı mvzak<'relerde üç unsur ve üç a
yı;,k olmıtkla beraber ancak ikı taraf var
dır. Berlın, l vnc!rada konuşmak için Ro
rn:t ıle. Rcıma Romada konuşrr.ak için de 
Ber~inle anlaşarak hareket etmeğe karar 
vermiş görüaiıyC\llar. Her iki BaşşeMrde 
oturan muhtelif dünya gazeteleri muha· 
birleri h•ı noktayı teyjddc it~ifak edi-

Petrol kralı Deterding 
Sen Moriçte eğleniyor 

tercıh etmektedırler. ta idiler. Fakat son günlerde bir polis 
Muharebe fotograflan ise binlerce memuru Katranel'in bir sahtekar ol _ Vaşington 5 - Harb malzemesi aıı~ 

nüsha çıkartılarak muhtelif vapur ve duğunu ortaya çıkarmıştır. Meğer bu cıları arasında Çin ile Japonyanın ill' 
Birçok gizli teşkilatların, dünya pet- tayyarelerle gönderilmektedir. açlık kahramanının içinde bulunduğu safda geldikleri anlaşılmıştır· , 

rol membalarınm başında bulunan, mil· camdan odacığın döşemesi iki katlı ve Çin 1.918.613 dolar kıymetinde harb 

ietler arasındaki en büyük iktısadi mu
harebelerde perde arkasında en büyük 
rolü oynıyan Anglo-Holanda petrol kr.:ılı 
Sir Deterding 71 yaşında bulunmasına 

Amerikada müthiş altındaki katta da yiyecek bulunuyor-ı·malzemesi ve bilhassa askeri tayyare" 

bir tren kazası muş. Sahtekar da kimsenin farkede - ler alını~tır. 
miyeceği bir delikten gıdasını almakta Japonya ise t.184.950 dolar kıynıe"' 

yorlar. . 
Şu haide, Bc-rlın - Rruna mihveri henüz 

ne kırılmış, n.e bozulmuş Ye ne de gevşe
miştir. Her iki tz.rafın gösterdiği tema
yüllere gor:?, şimciilik olsun mihverin 
sağlam durduğuna inanmak lazım ge· 

rağmen üç defa evlenmiştir ve bugün de 
dipdiri bir halde Sen Moriç kar eğlen:e
lerine ijtirak etmektedir. 

Birleşik Amerikanın Arkansa eya - imiş. Bu marifetinin ortaya çıkması ü- tinde, bilhassa tayyare ve motör satı.d 
Jetinde Taksarkna şehrinde korkunç zerine açlık kahramanı tevkif edilmiş- almıştır. 
bir şimendifer kazası olmuştur. Posta tir. 
treni büyük bir köprünün üstünden ge 
çerken köprü yıkılmış, lokomotif ile ar 

liyor. 
olur. Fakat, ötekilerin de bu nevi tecrü· kasından gelen üç vagon çok derin bir 

Çocuk dogurma rekoru 
Yugoslavlara geçti * belere mukavemet etmiyeceklerini farza uçurum;ı yuvarlanmıştır. Diğer vagon-

imkan olamaz. ları katara rabteden çengel kırıldığı i - Yugoslavyanın Zemun kasabasından 
A'.caba, ır.ihver bu sağlamlığını ilerde ı · d'. Başlıyan müzakerelerin yakın zaman- çin onlar~. bir şey olmamıştır. Yarma- Françiska Va antıç unyanın en çok 

de muhafaza Edeb:lecek mi'! Acaba, bu- k d dır K larda mU5bet r.eticelere varamıyacağı ya yuvarlanan vagonlardan 25 ölü ile doğuran a mı . endisi henüz kırk 
gün nlmıyan b1r işm yarın tahakkuk et- d - hald korkularım doğuran sebebler de zaten hayatlarındJn ümid kesilen 50 ağır ya- yaşında ol ugu e bir hafta evvel 
rnEsi imkanı yok mu? -buradadır. Berlin - Roma mihveri ne ka- ralı çıkarılını~tır. Eğer diğer vagonlar otuz birinci çocugunu doğurmuştur. 

Dünyada her şey mümkündür ve her dar çok gevşer ve zayıflarsa müzakere· da yuvarlansa idi telefat beş mislini Françeska çocuk doğurmak.ta de -
§er, eskimeye, yıpranmaya, ihtiyarlamaya 1 !er o kadar kolay bir anlaşma~·a varır. Bu bulacakmış· Çengellerin kırılması, ve vam edeceğini söylemektedir. Kocası 
rnahkiımdur. Buna göre Berlin - Roma 
mihverinin de hayatı f'lbet ebedi olamaz. mihverin gevşemediği müddetçe de mü· diğer vaqon~arın yardan yuvarlanma - da kat'iyen bir itirazda bulunmamak-
Fakat, bu mihverin iki ucunda oturan ve zakereler uzun ve çetin, netice de şüb· malan büyük bir mucize sayılmakta - ta ve çocuklarının hiç olmazsa elliyi 

heli olacaktır. Muhıttiu Blı"gen dır. bulmasını beklemektedir. 
onu p~dıyr kadar muvaffakiyeile d6n-ı=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dürmüş olan iki kuvvet, sıyasi muvaffa. 1 
kiyrt namına ne istihsal edebilmişlerse ı· s T E R ı• N A N, Jr S T E R ı· N A N M A f. 1 
bunu hep ona borçmdurlar. Bu iki kuv-
vet. Almanya ile İtalya, İngilterenin Şehir işleri ıle yakından alakadar olan bir zat geçen ~ Bızim bildiğimize göre mütareke yıllarında İstaııbulun 
an'anevi sıyasetıni de tanımaz değiller- İstanbulun et meselesinden bahsederken: nüfu.~ yabancılaır da dahil olmak şartile 900,000 di, bu mik-
dır. Şu hale göre, hiç olmazsa İngiltere _ Mütareke yıllarında İstanbul bir senede 1,200,000 ko- dar şimdi 700,000 in biraz aşağısındadır. Demek ki nüfus 
ile olan hesablarını teroizleyinciye • ve yun keserdi, bu mikdar (600,000) rakamına indi. Mütareke 200,000 eksilmiş, et 5arfiyatı :se 600,000 koyını eksilerek ya-
yahud temızliyemeymciye • kadar bir- yıllarında İstanbulda 300 kasab dükkanı vardı, et sarfiyatı- ı rı yarıya düşmüştür. Demek ki bu Ci00,000 koyunu yiyenler 
birlerinden ayrılmamak ve aralarındaki nm inmesi ile makusen ınütenasib olarak bu mikdar da şehırden aynlımş olan 200,000 kışiydi, şu halde geri kalan 
tesanüdü muhafaza etmek lazun geldiği- (600) e çıktı, diyordu. bizlerin kafi derecede et yediğimize: 

n' pckiıla takdir Edarler. İngilterenin bu 1 S T E R l N A N, ı· S T E R 
iki kuvveti birbir:.11den avırmak için e

1 NAN M Al 
nıek sarfe · ece -ini zannP.t.mek 

Bir Yunan casusun un 
muhakemesi 

Atina 5 (A.A.) - Finlandiyalı Jlo:r .. 
niye casusluk maksadile mahrem eV .. 

rak tevdi etmekle maznun hariciye ne"' 
zareti daktilolanndan Bayan Rodob~~: 
nakisin muhakemesine Atina di<Jıw· 
harbinde başlanmıştır. _,,,,, 
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i il~~ il!DICE :J ?I il! =4-iH r[ ~:z~~:ı:~~! J-ı 
Avusturyada Nazi•ıer ani I_ Gördüğümliz Fikirler - .E Kurun - Balkanlarda bir ışık serlevhalı 

bnşm:ıkaledc Asım us Balkan antantı kon
-eyinin son toplantısı dolo.yıs1le Balkanlar
da ve Avrup::da, bllhnssa Bulgo.ristnnda ya-

b h d k d 1 
pılan neşriyatı mevzuu bahsederek: cAta -

1
• r a" 

1
• s e ç 

1 
a r 

1 
a r türkı.in işaret ettiği Balkan blrli~l ldeallnln Bulgaristan lç!n kıymeti sadece bir emnl -

yet. hem de harici ve dahli! bir emniyet ga
rantisi olmnl:tan ibaret değildir; bu 1deal 

., / ngiliz - ita/yan 
müzakerelerinde 
bir kadının hayırkô.r 

tesiri mi var ? 
bir toplantısına zorla 

birini yaraladılar 
Naziler Vatanperverlerin 

girdiler, reis ile azadan 

bütün Ba.J.kanlılar ile blrllkte Bulgarların da 
her sahadn inkişaflarını temin edecek bir 
vasıtadır• demektedir. 

~ 

Tan - Ahmed Emin .-En önce yetiştiren
leri ve yiyenleri düşünmeliyiz» serlevhalı 

başmakalesinde et ucuzlar ucuzlamaz is -
tihlükln )'iizde 15 nlsbetlnde art.ml§ olmaaı
nn işaret ederek bu güzel neticenin hOk:t\ -
metin ve belediyenin mali fedakArlığı ile ta
hakkıık ettiğini yazıyor ve işi kökünden hal
letmek için şarkta et sanayllnln kurulması
nı ve s:>~khava tertlbaUı vapurlarımızın 
gelmesini beklemek icab ettlğinl yazıyor. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

a 

O 
ngiliz hariciye nazın Edenin iş başın-

dnn çekilmesi, muhakkak ki İngiliz 
baş\·ekili Mister Çemberlııyn ile arala • 
rmda ş:ıhsi imtizaç teessüs tdememesin
de:ı ilt'ri geldiğjı.artık tarlliin malı ol • 
muş b:r hakikattir. Fnkat ışin bu şekle 
müncer olmasından evvel iki devlet ada
mı arasında cereyan etmiş bazı şeyler 
vardır ki bunların mahiycU elin kat'l 
sun·tte ani.aşılamamıştır. Nitekim Avam 
kamarasında "ou bahis üzerinde söz söy
Uyen Eden, İt4lyanın İngiliz müzakere 
tekliflerini kabul e:lttğine dair başveki
lin bir pazar sabahı malıimat sahibi bu -
lunmasına rağmen hu malumatı kendi

Viyan:ı 5 (Hususi) - Linz'de, yarını Hitler• diyerek ::N'azivari selam vermesi-, tuk söylcmıştir. Nazır n.ılkıında, Avus
h;r cfümanlık günü• tectib etmekten me- ni tekaf etmişl~r ve aldık!arı re~ cev~bı t~rya!ı Nnzılerin rakında hiikumet işle· 
lled\Jcn Nazilerin karışıklıklar çıkarma- üıcrine reisin ı:.zerıne ate~ ctmişlerdır. rınc.le daha faal rol a!acaklarını, vilayet· 
&ından korkuim:ıktadır. Çıkan kurşunlardan teis ve azadan biri lerde, hclediyelerde, Nazilere mühim va• 

yaralanmışlardır. Reisın aldığı yaralar zı!elcr verileceğini söyfomiştir. Bu vaziyetin (,nüne g~çmek üzere da
hiliye nazırı Seiss lnqmırt bu akşam 
Lirızc gitmiştir. Ünüorma taşıyan bin
lere" fü,zi, ııazın büyük 1e7.ahüratla kar· 
§ılamışlar ve ,Heil Hitier• diyerek se
Uımlamışlardır. l'\azır r.yni şekilde mu
hbdc f't:niştir. 

Se'ss lnquartı otele kadar teşyi etmek 
'iızere bır c~omobil :ıiayı tertib edilmiş
tır. İ:ıquartm o:omot,:u ınü~esna. alaya 
iştirak eden ciiğer biıtün c.tomobiller Na
zilerin g&malı haç layrağmı taşıyorlardı. 

Vtyana 5 <Hur.usi) - Dün gece, vatan· 
Perverler cebhesi mensublarının akdct
tiğı bir toplantı €t-nasınca Naziler içeri 
hü<'um etmiş ve tehaidler savurmuş
lardır. 
Mütearrızlar, toplantı reisine cHeil 

pek nğtrdır. Sı;oiı;s İnquart bilhassa Nazilerin müte-
Viyana 5 - Hükumet makamları tara· y;ıkkız bulunmaları Hızın: gPldiğini söy· 

fından verHen ;,ir karar mucibince ma- len .ış ve taşkm t.arcketleraen çekinme
kaır.at nezdinde HıtlC'r w 1am1 vermek ve lerl lüzumuna ışarct c:tm:stır. Nazır ken· 
A\·usturya marşının ilk ı:arçaları söylen- dı rr,altlmatı ve müsauo:Si olmaksızın 
mcden Alman marşını söylemek yasak- hr-rhangi bir toplanl. yapm::tmalannı Na-
tır. zilerc• tavsiye ctm!s~İ!'. 

Jforst Vessel türkü~ü menedilmiştir. Btından 00 • •. - •· ...:ı • tik ı . • nra sozunu <:nıuya m a 
Dıyct ~necl~sınd~ yukarı Avust~~yada~ ettiren nazır, ordunun da N'aziler içın a

bah"Seden \'.'.lli Gleısner h~l~ı da~ılı sulhu çık bulunacağmı söyıeclkten sonra or· 
tcmın etmeğe davet etm!ştır. Dıyet mec- ciuda siyaset yapılamıyaca~nı da ilave 
Iısı başvekile bir telgraf grndererek ken- etmislir. 
disine müzahir olacağını bHdırmiştir. St?lss lnquart r.u!kuna nfüayet verir-

D:ıhiliye Nazınnın Nazilere hitabı ken şunları si'y!eın:~t:r: 
Viyana, 6 (Hususi) - Dün akşam bu- - Avusturya istık!alir.in garaıntisi 

raya gelmiş C>la:ı cnhiliye :.azın . Seiss j Ccrnıen milletinin mc vcud.iyetıine bağ
İnquqrt Nnzilere hıtabcn mı.:hım bır nu- hdır. 

~ . 

·····························-······················-·-
Balkan Antantı 

devletleri 
arasında bağlılık 

Ingiliz - 1 talyan 
müzakereleri başlıyor 

Bükreş 5 - Hariciye Müsteşarı B. sine ancak bir gün sonra verdiğini iddia 
Cornnen matbuata beyanatta buluna - etmiş ve bu kabul l:eyfiyetinden başve
rak, Balkanların Avrupa banşı için bir kili lıaberdnr eden kimrenin İtalyan se .. 
tehlike teşkil ettiği zamanın çok şükür firı olmadığına göre, bu şahsın hüvlycti
geçtiğin.i söyledikten sonra Ankarad:ı nin meydana ÇJkml!liını istemişti. O 
gösteriler~ hararetli kabulü ve modern zaman, 1ngıliz başvekili bu şahsın hüvi
Türkiyenin Büyük Şefı tarafından ya- yetini ıfşa etmedi. .l<'akat bugün Avrupa 
ratılan bu güzel şehirde geçirilen dört I matburıtının ifşaatile gayri kabili inkar 
gün zarfındaki samimilik havasını bil -, bır surette tahakkuk etti ki, bu şahıs bir 
hassa kaydetmiş ve bunun dört Bal - k:ıdındır. Ve müteveffa Ingilız hariciye 
kan Antantı devleti arasındaki bağın na'tm Austen Çemberlayn'in karısı ve 
ne kadar sıkı olduğunu gösterdiğini bil( başvekilın de, bu sıfatla yengesidir. Ge
dirmiştir. ne bu neşriyata göre Ledı Austen M. 

Konferansın bu anlaşma ve birlik Musolinı ile 1925 de lllnışmıştı. Her ikisi 
havasınc.lım mülhem mesaisi, dört dev- ara~nda kuvvetli bir dostıuk teessüs ct

Hankov 5 (A.A.) - Çin tebliği: Nan- letin, he,. bir devletin coğrafi ve poli- ti. Bunun bir neticesi olarak Lcdi Aus • 

!Japonların yeni bir 
ihraç hareketi 

~ung üzerine dün taarruz ~ apan 15 Japon 1 tik vazi7eUnden doğan hususi menfa- te!l'i 1925 den sonra Wyayı muntazaman 
Lo d 5 • . İ 1 Von Ribbentrop burada ancak 48 sa- ta.yyaresinden sekizi düsüriılmüştür. Ge- - k l ed ... n ~ (Hususı) - Ingiliz - ta - Çt-n hafta zar!rnda 32 Japon tayyaresi dü- atini gözöııiinde tutan muştere men - ı ynret er gorıiyoruz. Habeş hadisesini. 

Yan mü1.akerelerinde İngiltereyi tem - at kalabilecek ve gelecek hafta sonun - faatini terkib eden müttefik kararlara müte:ıkib Londrada İtalyan asarı nefise-
ak 

~üriılmüş veya tahrib dunmuştur. For-sil edecek olan Lord Perth bugün Ro- da Berlı:ıe dönmüş bulunac tır. zorluksıız varabilmiştir. Son tebliğ, ve- .vini teşhir için certib eciilen serginin su-
rr.us \\zerine yapılan taarruzda mütead-

nıaya harck..?t etmiştir. AJmanyanın şartlan did tayyare ıne_ydan'aıında tnhrib olu- rilen kar..ırlprm ayinesidir. ya <iuşmesine !'amak ı,a)mı~ken, gene bu 

Müzaker~lcrin önümüzdeki hafta Loncira 5 (A.A.) - Niyuz Kronikl nanlar da bunlara o;ı.~iiciir. yeni muahede Yunan kadının rnüdahalefile b.u sergi. açılmış 
içinde ba~laM .. sı tekarrür etmiştir. H . 11 d 'i' k f Ş d • •1 • • . d• d. ve İtalya hükumeti de, Italyan tablola • 

Diğer tardtan, kabine gelecek Çar- gazetesinin Bc.>rlin muhabiri, Von Rib- onanın şıma r. 'e : ao o • ingua e- iŞÇi erını sevın ır 1 rff.ın İngiliz zırnlılan h;mayesinde Lon-
sa b .. 

1 
•• t 

1 
t d H'tl .

1 
bentrop'un Londraya muavyen teklif - mıryolu boyunca ı.c~:.emekte olan Japon A . b"ld' . d akl d"l .. m n gun.r~u op an ısın a ı er ı c 

1 
- • ,, . . . • Atiııa 5 (AA.) - tina aJansı ı ırı- r;;ya n · c ı mesine muvafakat göster-

lienderson nr:.sındnki mülakatın ne - ı leri muhtevi liste ile giderek Cham - s?l ren~hı L<>J.an.>n "5 reıl şımalı şarki- ~·or: Ba~\·· k:i U. Mı•:nksı:sın 'J."rakya ve mıştir. Muamafih Ledı Austen Çember • 
•t' l .. t dk"k d k V R'b bcrlain'c vereceğini yazıyor: sınd~ Şıyuan onunde durdurulmuştur. t ıce erını c ı • e ece ve on .. -~ - · Diğer taraftan ınuhiın takviye kıtaatı .M .. kedcn)acakı turnesi i•alkm coşkun lsyn'in ngiliz siyaseti hariciyesinde oy-
bentr~p ilP yakında yapılacak goruş - Muhabi!·in zannettiğine. göre, gör~ş-. alnn Japon 1'uvvet!eri clıl:ı Şinşiang üze- tczahu·· ... tı anısında devam e:mcktedir. nc:;dığı bu rol, bır :ıra kcndısinin ve zev-
ttıelerı .h~z!rlıyacnktır. .. .. meler şu meselelere taallfık edecektır: nnc şiddetli bir taarruu gPçmişlerse de isk( \t h!.ilgPsi, l\~c1t-ksas hükümetine emin nleyhine netice v~rmış ve bu hal, 

Sa~ah!ye!t?r mahfeller b.~ goruş - ' _ Müstemleke meselesi. 2 _ Propa- b:r adım ılcrJeyemedcn püskürtülmüş- k~r~ı. ll"innettarlığt~ı (Östermek için iki İngiln; hariciyesini karısının tesiri altın-
inelerın In11ılı:t - Alman muzakerele - d 

1 
. B H'tl b" t . lerdır Japonlar Vuhu c' d L k askcrı tayyeırc hcdıyesıne karar vermiş- da idare ettiği iddia €.C:lı:n AustC'n Çem-

• • ,. ~ w gan a mese esı, - . ı er ır ngı - . .varın a u an- ı· b 1 •. h t . . . 1 l1nın kalı surette açılm~~.o~dugu ma - liz - Alman matbuat paktı istemekte - ga gemilerinin himayesi pJtmda iki bin ır. , . .. .. . . er nyn ın aya ı styasıyesınE' ma olmuş 
llas.nı tnzammutı etmedıgını kaydet - . . 

4 
. asker çıkarmıslardır Hul b "dd tl 

1 

Alın.1 VL' 1 ı:-enın b:tun ışçı cemıyet- \'C Sir Austen İngiliz harıcıye nezaretın-
tncktc ve mesela matbuat tarafmdan dir.-, 3 - E.lcallıye~~er mesele~ı, - I- devam ediyor· · 

1 ıarc e şı c e il:· başv~kı: B. Mc:taksasa milJi eserin· den çekilmişti. İngiltere ile !tat ya arasın-
Yapılan hücu 111taıın durması gibi cma-ı talya - Almar:.ya munasebet~.crı mese - Şnnghay 5 °cA.A.l _ Bu sabah Sanne _ dt•r. vt• ık• ı~ıemıcketin ekononıik hayat da son yapılan tC'mnslarcia Ledi Çcmber
rıevi:. baz: neticeler verebileceğini tas- lesi, 5 - Frans:.z - Sovyet munasebetle- htr üzerl"lde bu nehrin cenubunda bulunan \'e enmiye::e!'.!lin r.er:ne olarak Türki· layn'in büyük tesiri olduğu muhakkaktır. 
l'ih etmektedirler. ri meselesi. Çb mevr.ilerlnin ıılddetu blr topçu nte~ı al- yr ile ~klt'dılen yem rııuahedP.dcn dolayı j Nitekim, son günlerde, Romada yapılan 

Filistinde şiddet i bir 
tına alınm!\S!lc büyük blr meydan muhare- mir.ııC'~t:ırlıklarını b::aiıcn karar suret- bir resmi kabuldr, Ingıliz - İtalyan mil
bcsl ba.,hmı•tır. ler kıbul elmı~lcrdir. zakeratı hakkında İtalyan hariciye nazırı 

Japon ve Cin ordularının kuvnvt külllvc-
s1 knrşı ltnr-ı•va bulunmaktadır. İki orduyu Kont Cıyano'ya bazı sualleı: soran bir ya-
ya.Inız Sarınr.hlr blrblrlnden ayırıyor. Yugoslav meclisinde b.ıncı diplomata, Kon Ci~anc. Ledi Aus -

Rus J pon mi n se Eti Harbiye Nazırına hücumlar ter.'i göstererek şu cevabı vermiştir: 

ınuharebe oluyor Tokyo 5 (A.A.) - Hirota, dün mec- Belgrad 5 (A.A.) - Harbiye ve bah c- Sualinizi Ledi Austen'e de tevcih 
. . . liste istiznhlara cevab vererek Ja _ riye naz:n general Mariç dün parlii - edebilirsiniz. Çünkü hu hususta benim 

Kudi:s 5 (A.A.) - Yammun ve U - kasmdaki harekat sah~sı~a gı~ıştır. pon - $1)vyet münasebetlerini d~ha nor mentoda muhalif meb'uslardan Rako • malümııtım onunkinden fazla değildir.~ 
llelfalnu kasabaları civarında yapılan Bu mınukaya gece takvıye kll aları mal bir şekle kaymağa çalı1:acarrını viç tarafından kendisine yapılan tama- Tarih, siyasette k2dın rolünün daima 
h'luhare):\e tedhişcilerin tenkili için ya - gönderilmi~ ~~~unu~.ordu. .. Sovyetlrr Birliğinin de ayni arzuda bu~ mile şahsi mahiyetteki hücumlara mu- menfi tesir verdiğini iddia der. Temen-
llılan harekatın başlangıcmdan beri gö Zannedıldıgıne gor~ .A:1"ablardan ° - ıunduğımu bildirmiş ve meb'uslardan kabele ederek ıııuanzını iskat etmiştir. nı olunur ki Ledi Rus!en'in müdahalesi, 

. . . 1 ter"ın mı'kdan 25 kıs1dır. Arab rete- ··ı • . . N Gen ı Rak · 1 h" h tarihi bir ıstı·sna clarak b h kik ı· l'ülmemis derecede şiddetli olmak ıstı- en . . ·.. :\ • Sovyet hu tu.-netının bu arzusuna i'rıan- • azır era , ovıç a ey ıne a u a a ı ya-
rı_ • • : ·ı·· vu·· z klşıden murekkeb oldugu · k t d • b t · t• Jnn 1-sın ve a':•nya ... 1·11 tJ · b kle "'<ldını göstermektedir. sın.n .1 "ı • . ir malarını rıca ederek bunun muvaffa _ are ~vası açacagı.nı eyan e ~ışı:. m ... .. ı e erme c -

Mavcrav; Şeria hudud kuvvetleri- tahmın edilmekted . , . . . k"yet ihtimalini &rttıracağını ilave ey- Parla".Ticnto harbıye ve babrıye bud dikleri huzuru ge11r~l:.·Jsın. 
ilin v k. • • t 

1 
. hun" a'resin- KudGs 5 (A.A::> .. - Ce~ı~ıru ba~- !emiştir. celerini ittifakla kabul etmiştir. S('lim Ranıp E--

e as erı ayyare erın ., d y m.mun koyu yak nınde dun 1$' ··-y 
de ilerjiycn Filistin kıt'aları tedhişci - sın~ b:ıan bir müsademede bir İngi - Elçilrrimiz arasında Doğu üniversitesi tesis ediliyor 
leri takib etmeğe ve onlara ağır zayiat ~~zabiti hafifce yaralanmış ve bir İn- Değişiklik/er Mnn H vekili sarret Ankanın vanda tesis Trak vapuru 

Nisanda geliyor Verdirmeğe devam etmektedirler. giJiz ası{e:! ölmüştür. Telsızle çal"!ırı - • (Ba~tarafı 1 inci ~atıfada) edilerek Doğu unlvt'rsıtesi için tedklklerdc 
Hayfa 5 (A.A-) _ Filistindeki İn _ lan t:ıyy!'re:er ve kıtaat çeteyi da~ıt _ 

1 
t. b . N u·ı ~, bulunmak ü

7

ere mütehassıslnrdnn mOrek -
. . . . d 

12 
t.ı•ı mua,·ını e •.m w 'ekalet Mi.is- l:rb bir heyt"tle beraber yakında Vann glde-

Cılız ku\·vetlerinin başkumandanı ge -, mışlardır. Tay.yare at.eşın d~ı" e~ a;. 1 tl.'şa~ı Agal tn lc;imleri zikrolunmaktaa·r cesı haber verilmektedir. 
lleral \Vavell, tayyare ile Cenin mınta- Arabın ö'düğiı tahmın e ı me te ır. P .• :'ı~ buyuk l-:ç:lığimız ıniısttsan ee·~i YP nı·çag~ 'ld'll ı"çtı·m-Aı fa".!l.ı}'el Berım 5 (A.A.) - Türkiye hesabına 
1:::::::::::,,, (' :l n Kiel"deki Germania tezgiıhlaıında inşa 

fosine drvam « dı ct'i:ttir. GE>rede (Hususi) - Yeniçağa nnh!ye- d 

[[ ll 
llazım (ll'ta rJçi ıiıtbe ·.;e maaşı ile \'azi- cdı.len cTrnk:. vapuru 15 ka·nunusanıde 

Avusturyada iki sınıf si' ah alh na çağrıldt 

Viyana 6 <A >. ) _ Milli müdafa;-~~e heynnatındn, Janponynnı~ büyük zırhh
l:lskerlik vaşını ·;irmi olarak tcsblt eden son ı11r de !l, yeni tınte hıırb gemileri yapın kt:ı 
l:anı111 ınuclblnc" 1917 ve 1918 do~umluln - olduğunu k:ı.t'i bir lisanla beyan etmiştir. 
tını nskcrllğt' çağırmıştır. Bir itnJynn deni1.altı gemisi 83 

Avusturya trenlerinde ecnebilere metreye indi 

c:ınde ıçtimai ~2had b"' "k b f 1 "'t enize indi"ilmis. ve haAlen tı>"erru··0 t1 Bt.?,.lın buyiik eıç·mız J-ıamc:inin mün- • • a uyu ır aa 1Y" k t:ı "' coıc çarpm" kt:tdır. Parti binasında her ı ·mal edilmek üzeredir. Ayni tipde 
rol tn"DUs;ukl:ırd<ın bı:-ine mımwd gös-
lt rı!n.,,~ı il,ti;rıa·inj 

11 
b· 'ıco'':.lnmakt:ı· hafüı pazartesi geceleri medeni bilgıler, ba lana--ı üç gemiden ilki olan cTrak:. 

dır. nu lakdııde Bt>r~ineo Moskova bü-1 hay,·ancıi.ık V•' zehirli gazlardan korun- Nisanda teslim edılcceklir. 
y..ii~ elc:ımız Zı>kf,i .,,cva EC"'grad elçimız n'a hakkınri<ı konf<>ranslar, cumnrtesi ve 1 Di~er !k! vapurdan biri .Mart Al'nln\-

P.tıvc!:ırr1ıın t..dnın tı,yını nıuhtemeldir. rarı::amba gü~!<'ri kadınlara d"kiş ve biç-ıda. dijeri Haziran başlarında denızc ın 
• ki dersleri gös•crilmektedir. $imdiye ~a- dırılece!-tlir. 

lf alyan ln ye • dar !17 kad~n bink~ ve d"kiş kursunu "k- Bu üç \•npur 1800 ve 3600 beyınrlik n l ır::ıl etmışt!r .. Nahıveve bir e~e getirme- yüksek ve alçsk tazyikli Krup turbin _ 

n' ooktor teıniı. edilecektir. ---------
LJarb gemı·lerı· c~k. her ı.y bır defa gelmek uzerc bir de lerile miıcC'hhezdir. 

tcutl'at yapılacak ı.nspezya 6 (A.A.> - Bir İtalyan dentz::ı.ltı 
d • l'i dnl a tec ••011a ı: (A !\) Dcr:ız b"'d · · Nah '"e müdürü Sibkat Knraman n·;111. Vehehde 

Viyana 
6 

IA.A 
1 

_ Avusturya demlryol _ gem,sl Tlno nd'.lların n yawı.;ı m - n l " ·· · - . u cesının .ı :.> 
ları genpJ dlrektorü Stoknlzer Avusturyaya riıbele:-lr.de 83 metTe derinhğe kndnr 111 - tedk'kinden r.n '~c-;ılOıuma pöre, İtalya la yenın her sahadaki ihtiyaçla:-mın karşı- B. d 
telecek olan ecnebilere Avusturyada en aş:ı- meğe ınuvnffak olmuştur. 1 kanunusani 1936 cia 35 bin tonluk iki lanması ıçin çoJı- çalışmaktadır. JF ev yan l 
~ ... Yedi gun ı:almak şartile geliş gidiş bilet- İtalyan krah Yemen ve1iahdini yeJncğe zırhlı ile 16 O ton ~~ 12 '",.pido muhribı, 1 f.~r-aı • ;,~;ff~iŞ ~la~· 35° rln t~r.luk dlğer Dün gece. on ikiyi on geçe Bebekte 
;r~incte p •k yakında yüzde altmış tenzilat davet etti 700 tol'lıık 16 t0rpıoo, 800 t"nluk 4 avizo, i1<i :nrhlı ilt· :!000 tonluk 12 destroyer ve Kilise Sl)kağında 19 numaralı evin i . 

Pılacar,.-, 11 blldlrmlştlr. Romn ,, <A.A.) _ 1· ı·l.va kralı. Yemen krnlt 12 sı Okyanos tıp nele \'e s<>kizı AkdC'niz birkaç denizaltı gcmis;nin de ilavesi .:ı b d 
J 

.. ., . . kinci katmva. so a an yangın çıkmıc:ı -
aponya yeni harb gemileri yapıyor İmam Ynhyanın o~lu P'"ens Hfü;eyinl k:ıbtıl 

1 
llpinde olmnk iiwre 22 ciPn;zaltı gemisi icnb c dl'r. "':I l>I •• tır. Ateş itfaiye tarafından ev yandık-

l'okyo 
6 

fA A.) _Japon bahriyesine men- etmloı ve dün gece sarnydn akşam yeıneb ne inşa halinde bulunmakta itli \938·:~9 '>üdcesi tki m:,.yar 13 milyona lt.an .. d"' .. lın .. l'" 
~ l'Ükaek bir zaı Havas ajansı muhabiri- alakoymuşlur. Bu rakama, inşasına sun zamanlarda b&hg olmaktadır. sonra son uru U.Ş ur· 



Ay sof ya müzesinin 
tamiri için tahs·sat ayrıldı 

Bu müzeye bu yıl 100 bin lira sarfedilecek, tarihi 
şadırvana da su doldurulacak 

• 

.. 

Aya."ojya müzesinin harict gön1nü§'il 
Geçen sene Ayasofya müzesi için tah- ~a harcanacaktır. Tamirata afd keşifler 

siı:at ayrılmadığından tamirat yapılama- tamamlanmış, projelerin hazırlanmasına 
mıştır. Maarif Veka!eti müzeyi bu sene geçilmiştir. 
tamir ettirmekle beraber seyyahlann Ayasofya müzesi tamir edilirken iha
sempatisini daha ziyadeleştirmek için ta duvarı yenilenecek, hahçe tanzim edi
bazı değişiklikler yapacaktır. Jip p:ırk haline soku1ac.9k, tarihi şadırvan 

Ayasofyanm tamiri ıçin bu sene büd· esas şekline ifrağ o'iunacak, içine su akı-
ceye yüz bin ba ilave yapılacağı Maarif 
V<'kaleti tarafından Müzeler Umum Mü- tılacaktır 

* dürlüğüne bildirilmıştir. Müzeler idare· 
si Ayasofyanın tamırine ııid keşifname

yi ynpmış ve t>rojesini hazırlamıştır. 
Bu sene Ayasofya müz~i ile beraber 

diğer müzeler de l·~slı ~ekilde tamir gö
rec·ektir. Mahk(ıkat, &rkeoloji, saray mü
zesi ve diğer teferruat ı~·n de yüz bin li· 

1937 mali yılı büdcesinden ayrılan pa
rn ile başlanan on altı tiirbenin tamiratı 

tamamlanmıştır. Maarü Vekaleti belli 
başlı türbelerin esaslı kısımlarının tami
ı ı i~in müzelerın r-mrine yE>niden bir mik
dar para yo!lamıştır. 

Toplantılar : ı Poliste : 
Beyo.Jlu birinci mektebindeki yoksul Emniyet mlldürleri üniforma 
ç.ocuUar için bir konser verilecek 1 giyiyorlar 

Beyoğlu blrlnct ilk mcktcbde yardım gö - Emniyet şube müdiranı ~le muavinleri 
ren lkl yilz blr yoksul talebeye yardımı de - " . . • .. . 
vam ettırebUmek lmkfınlannı aramak için dunden ıtıbaren ıesmı unıformalarını 
dün bir toplantı yapılmıştır. giymcğe başlam:şlardır. 

Bu toplantıda semtin tanınmış sıma.lan Eyüb yangınının sebebi anla~amadı 

Şehir meclisi 
Fevkalade 
• 

lçtimaa çağırıldı 

Çarşamba günü tc plana· 
ca k olan meclis de et 
jşinde alınacak tedbirler 

görüşülecek 

Dün Nihad ismi de bir 
adam tevkif edildi 

~ 
1 

Suçu Elizabet isminde bir kadını barda .oynatabilmek 
için nüfus tezkeresinde tahrifat yapmaktir 

Bundan bir müddet evvel Elizabet - Bu bir ecnebinin yatağıdır, vaz • 
ndında ge:ıç bir kız Suriyeye giderken, geç, ayıb olur demiştir . 
yolda yapıl~'l mm.ıyene sırasında nü • Bunun üzerine Yusuf kızmış ve ar-
fus cüzdanında tahrifat görülmüş ve kadaşına bir tokat indirmiştir. 
yol~ gitmesine müsaade cdilmiycrck, Arab Halil de birdenbire kızarak, 

l stanbul \.' al:sinclen Umumi 
"1 eclis azasına: 1 - El piya•a
sının tanzimi için al:nması lazım 
gelen tedbirleri müzakere etmek. 

adlıye~·e verilmişti. sustalısını çektiği gibi, Yusufu arka .. 
1 Elizabet sorgusu sırasında 19 ya - sından yaralamıştır. 
Işında olduğunu, bu nüfus kağıdını ken Bu hadisenin dün yapılan duruşma· 

2 - İstimlak talldiri kıymet 
komisyonuna l1ir aza seçmek Ü· 

~f·.re meclisin bir cünliik fevkala
de irtimaına v:layetçe lüzum gö
rülmüı olduğundan 9/.1/938 çar
famba günü saat 14 de umumi 
meclis salonunu teırilleri rıca 

~isine İzmirde çalıştığı barm sahibi sı sonund:ı, Halil yeniden ı ay, 5 gün 

1 

ihsanın verdiğini söylemişti. müddetle hapse mahkum edilmiştir. 
_ ~üddeiumumilikçe görülen lüzum B "'I · ı· · ı · · · 

I uzerıne tahkikat genişletilmiş, genç kı- eyog U temız ık IŞı0rl amiri 
1 zm nüfus ci!zdanındaki bu tebeddülü her ct0İ 61.İ 
ih_sanm ark:ıdaşlarından Nihadın yap- Bcyoalu Temizlik işleri amiri ikell 

olunur. -

Sahte antika para 
satan bir şebeke 

yakalandı 
Şile rnüdde1umumiiiğinden İstanbul 

Emniyet D:rektörıügüne gelen müstacel 
işaretli bir telgrafta bir kalpazan ve do
landırıcı kumpanyasının her biri altı 
santim boyunda olup \.;zerlerinde yedi a
ded domuz resmi bulunan altın suyuna 
batırılmış adi demir paralan altın diye 
Şile halkından Eşref ısınınöe bir şahsa 
800 lira mukabilinde sattıkları bildiril
rr.ış ve Şileden firar t-ıl.ı::n kumpanyanın 

İstanbula geldikleri de ilave edilmiştir. 

Filhakika dolandırıc:ılar Üsküdarda 
derhal faaliyete g•'çm:şier, elebaşlan o
lan Ali, arkadaşları füz .. !i Hakkı ve Sil· 
leymanı Usküdardaki '.Ş'iJE: kahvcskne 

göndermiş ve kafese koyınağa karar ver
dığı aşçı Me,'l'led :~ı":l:nde birisine bir 
mrktub yazmış, mek~lıhu alır almaz der
hal Şile kahvesine gitmesini ve oradaki 

tJgı anlafıılmıştır. ·f · t>d 'h 1 h" d .. ı.: azı esın e ı ma ve tera ı suçun an 
.. Buna seb~b Elizabetin yaşının kü - 1 doldyı muhakeme altına alınan Hayred 

çuk olması, bu vaziyetin de barda ça - din Gör~n asliye ikinci cezada yapı • 
lışrnasına kanunen mani teşkil etme - lan duru~ası sonunda beraet etmiş ... 
~~ . tir. 

Bir adam donarak öldü Şehrimizde bulunduğu anlaşı1an Ni
had müdde;umumilikçe bir müddetten 
beri aranıyor, fakat bulunamıyordu. Nişantaşında Vali konağı civarında 

Suçlu, dün bulunarak, adJiyeye sevk İsmail ic;minde bir ihtiyar soğuktan do 
edilmiş ve sorgusu yapılması için 1 in- narak ölmüştür. 
ci sorgu hakiminin huzuruna çıkarıl • 60 ya~ında ve fakir bir adam oıan 
mıştır. İsmailin, kendini soğuktan koruyabi .. 

Nihad, müddciumumilikte hadise • lecek iktidard::ı olmayışının bu feci A .. 
yi tevilcn ikrar etmiştir. ı ıinci sorgu kıbcti .. doğ~rduğu. ~~:aşıl~a~.t?~ır ... 
hakimi suçlunun tevkifine karar ver· Muddeıumumılıgın gordugu luzuın 
miştir. üzerine ce~ed Morga kaldırılmıştır. 

İsmailin ailesi, bir kimc;esi olup ol· 
Otobusunu şekerci dükkanma 

sokan şoför mahkum oldu 
Bir otobüs~n Eminönünde şekerci 

Mustafanın di.'ıkkanına çarparak içer.i 
girdiğini yazmı§tık. 

Hadisenin suçluları olan otobüsün 
şoförü Hnyri He, karşılaştığı taksinin 
şoförii Salih Sultanahmed 1 inci sulh 
cezada muhakeme edilerek, t rer gün 
hapse, J rer lira da para cezasına mah
kfun edilmişlerdir. 

madığı neci ve nereli olduğu tahkik e
dilmektedir· 

Şehir Tiyatrosu 
Dram l;ısmı : 

Bu gnn sruıt t 5.30 
ve akşam saat 20.30 da 

BiR ADAM 
ı YARATMA/{ 

3 p~rde 

Komedi kısmında bugOn saat 15.30 da 
ve akşam saat 20.30 da 

DALGA 
da iştirak etmlşt.Jr. Toplantı esnasında bir 
ekmek müte3hhld1 Uk yardım olmak üzere 
50 lira teberrüde bulunmuş, şehrimlzin ta -
nınmış muganniyelerlnden biri de münha -
sıran bu ~ 1çln blr konser 11ermeRI deruhte 
etmiştir. 

Şekerci Mustafa zarar ziyan olarak 
600 lira istemektedir. Hadisenin huku
ki kısmı hukuk mahkemelerinde gö -
rülecektir. Eyübde Otakçılar caddesınde 27 numa· Hakkı ve Süleyman ism:nde adamları 

ralı bakkal Nacinin dilkkaPının yandığı- bularak bunların l·!lcrındekı asan atika· 
nı dün yazmıştık. Yanan diikkanın 2000 dan olup fevkalade bir kıyITleti haiz olan • Tevkif hanedeki yaralama 

Komedi S perde 
y,.zan : Ekrem Reşid 

Bu toplantı münasebetlle tüccarlardan 
bir zat de 201 çocuğa mükellef bir ziyafet 
vermiştir. 

Pidiyatri kurumunun kongresi 
Türk Ped'atri Kurum 25/2/38 de Doktor 

Sezal TÜmay'ln başkanh[:ında akdettiği se -
nelik kongresinde 937 yılı idare hey'etınln ra 
poru okundu ve kabul edildi. Bllfıhare ya -
pılan yeni seçimde başkanlığa Profesör Dr. 
Ihsan Hilmi Alantar, llı:lncı ba,kanlığa Dr. 
Ali Şükrü Şavlı, genel sekreterllğe Dr. Nacı 
Somersan, veznedarlığa Dr. Fahri Belen, cel
se sekreterliğine de Dr. Metine Belger ay -
nldı. 

Dr. A"ıdf Ener'ln Kurum twılığına tabu -
lü tekllf1 kabul edllerek celseye nihayet ve
rllmlştlr 

Şişli Halkevinde komite seçimi 
Şlşll Halkevlnden: Martın 11 inci CUma 

glinü saat 20 de Halkevlmlz Dil, Tarih, Ede
biyat, Ar, Gösterlt, Spor, Sosyal yardım, 

Kurslar ve Kltnbsaray şubelerinin komite 
seçimi yaoılacağmdan üyelerin hazır bulun
maları rlr.a olunur. 

Beyoğlu Halkevinde konferans 
Beyoğlu Halkevlnden: Sah günü saııt 

18.30 da evimizin Tepebaşındaki Merkez bi
nasında Bay İsmail Hami Danl.şmend tara
fınd:ın <Türkler ve mnd - Avrupa) mevzu
unda konferans verilecektir. Herkes gele • 
blllr. 

Müteferrik: 
Vakıflar idaresinin su makineleri 

geliyor 
Vakıflar İdaresinin Almanyaya sipariş 

ettiği su makineleri A:mnnyadan yola çı
karılmıştır. Ayın sonuna doğru istanbula 
getırilecek olan makineler suların mcm
balarına götürülüp yerle!"İnE> konacaktır. 
--........-·--· ·-----·----· .. ·--·--

mıştır. 

altın paraları almak f!rsatını kaçırma- k' f ı· hkQ d"ld" 
liraya sıgortalı olduğu anla~ılmıştır. Dün masını bildirmiştır. Va aSIOIO a 1 ma m e 1 1 
geç vakte kadar ya~ıları tahkikata rağ- ME>ktubu alan aşçı :.fohmeci derhal Şi- Sultanahmcd 1 inci sulh ceza mah -
mc;:n yangının sebebı zuhuru anlaşılama- le kahv ·ı . kt bd b'ld kemesindc tevkifhanede geçen bir cerh esme gı mış ve me u a ı i-

ri len adamları hulara.it l-ep beraber kah· vak'asının duruşması yapılmıştır. 
Gizli meıbuha 1 venin üstündeki odaya çıkmışlar ve pa- Bun.:fan bir müddet evvel Kapopino 

1 
vapuru kaptanı Perfetti tevkif edilmiş 

Fatihte Beyceğız n1ahallesinde Hicabi zar ığa ~idşmış!erdir. Fakat müddeiumu- ve kısa bir zaman tevkifhanede kal -

Sokağ nd ı :.ı·f . . d h. k d miliğln telgrafı czeri:ıe tertibat alan za-ı a ~ ı e ısının e ır a mm e- mıştı. 
vinde karak koyun kesildıg-i haber alın· bıta memurlan tam pazarlık uyuşulup K t t hl' edT t k

0

fh :ı sahte paralar Mehmede teı;lim edilirken ap an a ıye ı ınce, ev ı a • 
mış, yap.lan araştırmada !kisi kesilmiş, neye götürdüğü yatağını mevlruflar -

cümlesini de suç üstünde yakalıyarak d b H 1·1 t b on üçü canlı olmak üzere 15 koyun bu- an ara ıı ı e emane en ırakmıştır. 
cürmü meşhud ınahkeme<..ine teslim et- • lunrnuştur. Fakat bilahare Llz Yu~uf yatağa sa -
mişlerdir. 

Etler ve koyunlar miisadere edilmiştir. hib çıkmak istemiş, Halilden kendisi-
K umpanyanın elebaşısı Ali ortadan ne vermesini rica etmiştir. 

Bir hava0'-'azı kazası .kaybolmuı::sa da onun da k l 

-~~--'-~~~~~~ya~a-anmasıı,HaBlil duegcevU•a•bnen:M Şehzadebaşında Ahmed ~ılahaddin so- bir gün meselesidir. 

kağında Mahmudbey apartımanının alt 

BALK OPERETi 
7 Mttrt Pazıırtesi 

ııkş110ıı Bcşıktüş 

Suud Parkda 
• 9 •da 

PIPIÇA 
8 Mart Sah ukşaruı 

• 9 • da Pnngalt1 

Kurtuluş sinemasın

da ENA Y ILER 
9 Mart Çarşamba Akşamı saat •Q• d• 

Bakırköy Çankaya Sınenıusmda 

ENAYiLER 
BUyt\k ork stTa • Bu.e 

sinemasında 
katında oturan Adile ile kızı Hikmet ha· Askerlik işleri: 
yagazı borusunun patlaman neticesinde 

intişar eden gazdan zehir1enme alaimi 

gösterdiklerinden ikisi de berayı tedavi 
Haseki hastanesine ka!dınlmışlardır. 

Askerlik ıubesine davet 
Eminönü Yerli Askerlik Şubesinden: 

Dünyanın en büyük sinema yıldızı 

FREDERIC MARCH ve Jeanette Gaynor 

İki ipekli kumaş kaçakçısı yakalandı 
Dün Haydarpaşa !stasyonunda, Diyar

bakırdan gelen posta trenınden inen yol-

cular arasında bulunan Ali ve Abdü1ka· 
dir adlı iki şahsın vaziyetleri şübheli gö
rülmüş ve gümrük muhafaza teşkilatı 

mc>murları tarafından bavullarında yapı

lan araştırma sonunda 35 kilo kadar Su

riye malı kaçak ıpekli kumaş meydana 

çıknrılmıştır. Ka~ak ipeklıler müsadere 
edilmiş, suçlular asliye beşinci ceza mah
kemesine verilm!şlerdir. 

Bir kadın zehirlendi 
Fatihte Pazar sokağında 70 numaralı 

P a..c:t 42465 323 İhsan o~. Vahld 1a -
tanbul B~yoğlukulluğu sokak 6 

P ast 39520 323 Abdülmecid oğ. Nıı
mılc İstanbul Süleymanlye Mehmedpap. yo
kuşu 4 

P te! 18358 311 Hüseyin Hasan ol. 
H. Balın İstanbul Kadıköy Murad oğlu yenl 
sokak 14 

tarafı-odan transızca olarak nefis bir surette yarat.,an 

TAL.H GÜ ESİ 
Tamamile tahıt, renkli bOyUk aşk ve güzdlik fi.mı 

Ayracaı llAve olar•k Paramount dUnya h•v•dlalerl 
Seanslar 1 l • (tenziHUlı) 2 - ,,15 • 6,30 suvare 9 da P ast 42381 328 Mekmed oğ. Ahmed 

Aksu Erzurum İstanbul 41 okulda muall!m 
P ast 3944.9 324 Mehmed oA. Meh. ~--••••••ı••••••••••••••••••••-~ 

Bugün S O M E R sinemasında Sudur! İstanbul Nlşantaşı Vali konaRı 
cad. 133 .ııııı-• 

P nst 37975 322 All oıtlu Mustafa ,- Pari.s sefahat mahallerini ve Parisin gece hayatını ve bilhassa 
Pariıin meşhur FEMlNA BARIN esrarını gösteren ve bir lü~ 

kadının yalanını tasvir eden 

Fevzi Türkk..a1b Konya Çalcmakçılar Sümbül
lü han 3 

P ys 15864 312 Kenan oğlu Mansur 
İstanbul Erenköy Suadiye Heklma cad. 8 

Lva bnb 325 - 16 305 Ahmed oğlu 
Sa1hhaddln Manastır Kılıçall eski Kavak 

Ş<>hzadcbaşı •FF.R\A• Sinemada e\·dc oturan Şefika bir kadınlık hastalı-
ZATI St!NGUR - ÇiN-ÇİN trupu ğı!'ı IP,lavi için l:ir takım il5çlann içine 

------------------- sokak 22 
Lva bnb 320 - ı 302 Abdullah oğ. Se-

MÜŞKiL .TiRAF (L'AUBD 
Zengin ve emsalsiz filmi görünüz. Baş rollerde : 

ALBERT PREJEAN - JAfı Y HOL T - ERIC VON STROHEIM iıdı.I.ER \'ARYETESt - Akıllı köpekler çvk mikdarda kinin karıştırıp içmiş ve 
Bu hafta sinemada 3 film Kadınlar Klilbü (Daniel Daryô) zehirlenmiştir. Tesemmüm alfümi başlar 

Ceo;:;ıret Kralı cnışar Talmaç) başlamaz kadın tedavi edilmek üzere 

şettln Tokat Cedld Slnanpaşa Asarlye cnd. 14 
Hekim teğ 39139 318 Şevket oğ. Be

kir Nimet İstanbul Ankara cad. Halk fırka
sı kar1ı~ı Zorlu apartıman 21 

Zengin, hareketli ve ihtiraslı sahneleri havi bir film. 
İlaveten : EKLER JURNAL dünya havadisleri 

İntikam Yumruklan (Şo.rl Staret) derhal Haseki hastanesine kaldırılmıştır. 
Cumartesi - Pazar matinelerinde Zabıta vak'a etrafında tahkikat yapmak· 

, ____ 3_ı_n_m,_ve_um __ u_m_ı_v_a_ry_e_t.e_1_er __ ....:, tadır. 

İstan!lulda oldukları anlaşılan yukarıda 
sınıf, rütoe, sicil, doğum, memleket ve ad -
reslerl yazılı yedek ıubayların acele ıubeml
ze gelmeleri. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

b 



..._,__, 8 Mart SON POSTA Sayfa 1 

Trakya köylüleri 18 1 ... !'masy~ 1 
in b · I kutuphanesınde 1 

Memlekette spor 
artta ayram:_yapıyor ar kıymetli eserler var 

Gebzede yeni bir spor teşekkülü kuruldu, Karsta 
patencili2e ehemmiyet verilmeğe başlanıldı 

l'takyada köylünün refah~ kavuşması ve köy 
kalkınmasının biran evvel tahakkuku için 

çok güzel tedbirler alınıyor 
bı ~diıne (Hususi) - Trakyada büyük 1 rından başka Ahuven kö~ü mezarlığı -
~~- ıstihsaı faaliyeti göze çarpmakta - na bin, Çavuşköyün~ .soo, akasy~ fida
~t' Y. alnız Günebakan çiçeğinin yağını nı, aynca Malkara ıçın dokuz bın A -
le 1,hsaı için Trakyada 8 küçük fabrika merikan asma çubuğu verilmiş ve bun-
sıs edilınL5tir. !arın uygun bir şekilde ~ikilmesi için 

be Bu sene Trakyanın 1 300 köyünden Tekirdağ ziraat memuru Ibrahi.ın Tu -
~~birinde en az 50 dekar olmak şarti- na buraya gelmiştir. 
~ ~ - 70 bin dekar erazi köylerin ma- Yol inşautı başlamış, yolların kenar
Çi~Vı Şahsiyeti namına ekilecek ve bi - larına ağaçlar dikilmiştir. Kasaba da -
~~~ti:-. Tütün; kuşyemi yazlık ve hi1inde ıwlulara konan çalılar kaldı -
:ık ürünler bu yıl çok verimli ola - rılmış, mezarlığın etrafı hendekle ve 

ltr. tel örgü ile çevrilmiş, mezarlığa bekçi 
General Diriğin orijinal bir tayin edfüniştir. 

doğwn hediyesi Edirnede köylüye kolaylık 

1~ Ceneral Kazım Dirik ikiz doğan iki Bazı mahzurların ortadan kaldırıl-
~._ men kardeşe 50 meyvalı fidan he - ması için şehrin altı medhaline birer 
~ e etmiş vt: çocuklar için diktirmiş - kantar barakası inşa edilmiş ve bura -
~ıi ~uradl: göçmenleri Sıhhat Veka - Iara birer baskül konmuştur. 
do nın 10.000 dekar; ve Mericin Kadı- Bundan böyle müstahsil köylü malı
~ tıdura~ köyü gençlerine 1 000 dekar nı şehre getirirken bu basküllerde tart
~~ı Ve sert eraziyi traktör ve üç çift tıracak ve tartı puslası ile Borsaya ge
~ lu~ıa açtırmakta olup hepsi ilkbaha- leceği gibi. tüccara da bu suretle tes -
Olq ekıın ve tohumluk için yetiştirilmiş lim edilebilC'cektir. Tüccar puslanın ar 

t'aktır. kasına hesabını yaparak parasını öde -
~ Çayır ve yonca yetiştirmek köylü i- yecek v~ müstahsil isterse şehirden çı
~ Çok sevil:r.ıiş bir yol ve tutuştur. Fi- karken pusladaki hesabı bir defa da 
tıı.~Cılık, ağ~ç!ama. kavak ve çelik al - baskül memuruna kontrol ettirecek -
);1 Yürümü~tür. Çanakkale yanın mil- tir· Bu şeklin tatbiki ile Borsa harici 
~·~· Kırkl~reli yarım milyon kavak çe satışların da önüne geçilmiş olacaktır. 
~ ~azırlıyor. Edirne ve Tekirdağında 18 Mart 
~tı hoyledir. Bir çelik beş paraya hazn:- Trakya köylüsü 16 Mart bayramına 

Amasya (Hususi) - Şehrimizdeki Be
yazıd kütübhanesinde 1541 türkçe, 1401 
arabca, 34 farsça, 17 fransızca, 10 ingiliz .. 
ce olmak üzere 3003 eser vardır. Kütüb
hanedeki eserlerin birçoğu büyük ve ta· 
riht kıymeti haizdir. Kütübhanede 544 
tarihinde Rey kasabasında doğan Türk 
ilimlerinden Fahreddin Razin.in Tefsiri 
Kebiri de mevcuddur. 

Bu eseri meşhur Türk hattatlarından 
kadıasker F'eyzullah efendi talik yazı ile 
1289 varakada ve 31X19 eb'adda tamam
b.mıştır. Bu kitabın başlığı çok kıymetli 
bir minyatörle süslü olup her sure baş
lıklarında da son derece san'atkirane iş· 
lenmiş rengarenk minyatürler bulun
maktadır. 

İnegöl (Hususi) - Idmanyurdu, yıllık heyeti umumiye toplantısmı yunl salo
nunda yapmıştır. İki gece ve iki celse devam eden kongre neticesinde, retslije 
Yusuf Alper, sekreterliğe Mehmed. Çıracıoğlii, veznedarlığa Ali Rıza Erşen. ida· 
re memurluğuna Kamil Okçu, azalıklara Adem Akışın ve Receb Esen seçilın.iş
lerdlr. Büyüklere tazim telgrafları çekilmesine karar verilerek toplantı bitiril· 
miştir. Resimde İnegöl sporculanndan bir grup görülmektedir. 

• 
Fenike (Hususi) -

Merkeze bağlı Has- " 
köyde hasılatı nata

Kü tübhane memuru Sabri Yetkin, mam kalmış olan 
kütübhanede büvük bir gayretle geceli kt b" . t 

İkinci mühim eserin nihayetindeki ki· 
tabede üçüncü halife Osınana nisbet edil
miş bir yazıya tesadüf edilmekte ise de 
bunun sonradan başka bir el tarafından 
ilave edildiği anlaşılmıştır. Üzerinde ta
rih kaydına rastlanmamakla beraber bu 
eser de çok mühimdir. Bunun da sure ve 
du~ yerlerinde çok nefis minyatürler 
vardır. 

.. d"" 1.. ·ı ~ . d b 1 k 1 me e ın ınşaa ının gun uz u ı mı te kiklerde u unma ta-
dır. Sabri Yetkin kütübhancnin hali ha- ikmaline sarfedilmek 
zır vaziyetini de yakında ıslah edecektir. 

Sabri Yetkin ayni zamanda (Amasya 
Rehberi) adlı mühim bir eser hazırla

maktadır. Kütübhaneye hariçten 23 ga· 
zete ve mecmua gelmektedir. Senede üç 
bini mütecaviz okuyucusu vardır. 

üzere bir pehlivan 

güreşi tertib edilmiş 

ve bu güreşe civar 

kazalardan birçok 

pehlivanlar iştirak 

etmiştir. Resimde kaymakam ve hakem hey'eü görülmektedir. 
~e 1Yor. Fidanlıklar 10.000 den 1 OO bı- büyük ölçüde hazırlanıyor. O gün hem 
~ kadar yeti~tiriliyor. Bu iş ziraat me- köy kanunu, hem de büyük kahraman Bir kadm hapisanede do'-gurdu 
-a~; 1~rı ü:lerindc ve ida:e amirlerinin lık tarihine yazılan Çanakkale zaferi 
~~ı·bı altmciadır. Umumı damızlık ve kutlulanacaktır. Program yapılmıştır. 

• 
~ lektif fid::ı.nlıkların sayısı 100 ü bul-
llstur. 

lo ~eton asfalt vol üzerinde yeniden 
qi ,Ooo ağ3ç dikilmeğe başlanmıştır. E
la;ne fidanlığından ambalajlan yapıla
~~ Sevkolunmustur· Böylece yol tam 
~. eburgaza kadar a$aç1anmış olacak-

Muradlıda 

~ ~Iuradlıda iskan edilen göçmenlere 
~ tııl:!n yerler, köy namına 3300 liray
\ı~lınaT\ üç pulluk ve 40 beygir kuv -
b~ 1tıdeki bir traktörle sürülmektedir. 
~t ~Uretıe sürülen erazi günde otuz de 
~~dır. '!';aktörden, elektrik ten!viratı 

4 
de istifade edilecektir. 

~c O doka:- mesahada bir fidanlık da 
tıqalı.de getirilmiştir. Burada her türlü 
1, btı \Tardı!'. Ve halktan her gün 50 ki
qıt lı.tacta1 kendi isteklerile çalışmakta-

gı~;<llgı namilc halktan toplanan ver -
lıt. ~ b11 yıl büyük tenzilat yapılmış -
q4ı-. alk, bundan, fevkalade memnun-

~~~Ur~ı:Uıd:ı. ~eçen Ergene suyu üze -
~l' hır değirmen kurmak ve bu a -
~~ $ttdan elektrik tenviratı için isti -
h~1 etlrlek tasavvurları da vardır ki, 
~Ülı~l' tahakkuk ederse hakikaten çok 
b~c~~ ve değerli eserler kazanılmış 

~tır. 

~ )'talk.arada 
~ \'e allt~ı-ad:ı seneden seneye artmak -
~a h alaka uyandırmakta olan fidancı
~!'. b~l~ın verdiği ehemmiyet büyük

tkıle'!'l bir çok meyva fidanla -

Silivride karga mücadelesi 
Silivri (Hususi) - Burada karga mü· 

cadelesi başlamıştı!'. 18 yaşından 50 ya
şına kadar her vatandaş erkek iki karga 
getirmeğe mecburdur. Bu mecburiyeti 
ifa etnıiyenler ikişer lira para cezası ve
receklerdir. 

Nizibde daimi bir 

Silivri (Hususi) - Sinekli köyünden Gebze (Husust) 
İzzet ve İzzetl~ evlenen Pakize isminde Burada, İd.manyurdu • 
bir kadın üçer ay hapse mahkfun olmuş- namile bir spor te• 
lardır. Bu cezanın sebebi kadının başka· §ek.külü kurulmuştur. 
sile evli olmasıdır, kadın cezasını çek- Resimde, klübün mü· 
mele üzere hapishaneye sevkedilmiş, fa.

1 

essislerile azası olan 
kat gider gitmez bir kız çocuğu doğur- gençler görülmekte
muştur, bunun için kadının cezası 6 ay ' dir. 

Danca Gençler 
tecil edilmiş ve kendisi hapjshaneden çı
karılmıştır. 

birliği toplanbsı . 

bahar havası var Darıcada, Gebze kaymakamı Nami '0-ı Bu heveskar elemanın da yardım ve teş.. 
nal Gençlerbirliğinin toplantısında bu- viki ile Kars nehri üzerindeki sekRD 
lun:.ıınuş ve yeni ıdare heyetinin teşekkü· 
lünü yapmJştır. Kaymakam mıntakamız.. 
da sporun inkişafı hususunda temenni· 
ll!tde l:ulw1muş ve bu hasbıhal gençler 
arasında güzel hisler bırakmıştır. 

General Dirik Y cşilovanın hami reisi 

Lüleburgaz (Hususi) - Verimli faali
yeti!~ son zamanlarda her yerde alaka 
uyandıran cYcşilova» spor kJübünün ha· 
mi başkanlığını Umumi Müfettiş Gene
ral K. Dirik kabul etmiştir. 

İzmit İdmanyurdu kongresi 

İzmit (Hususi) - Jdmanyurdu senelik 1 
kongresini yapmış, yeni idare heyetini 
seçmiştir, idare heyeti ı-e.isliğine Nuri c:;.ıt"ltim kalınlığındaki buzun üstünde bu-
Doğan seçilmıştir. yük bir saha temi-dettirilerek patencili· 

Ba1ıkesirde bısiklet müsabakalan ğe tahsis o~rmmuştur: İlbay, işlerinden 
ayırabildiği saatlerim burada, neş'eli 

Nizib bahçeleritıden bir görilnüı Edremid (Hususi) - Bisiklet federas
yonunca tertib t-dilen bisiklet birincilik 
müsabakalan BaJıkesirde 13 martta 
başlıyacak ve 1 mayısa kadar devam ede
cektir. Balıkesire bağlı klüb bisikletçi
lerir.in bu müsabakalara iştirakleri böl
gece temin f:Ciilmiştir. 

Nizib (Hususi) - Bu sene memleketin bahçeleri hfil yeşilliğini muhafaza et
her tarafındliı' kış bütün şiddetile hüküm mektedir. Bol bol yağan yağmurlar mem
sürdüğü halde Nizibde havalar bahan leketin yegane istihsalAtı olan zeytin ve 
andırmaktadır. Burada şimdiye kadar fıstık mahsulleri için pek bereketli telak
henüz kar yağmamıştır. Nizibin güzel ki edilmekte ve halkın yüzü gülmektedir. 

Pazar Ola· Hasan Bey Dlyof ki: • 
Kars (Hususi) - Bölgemizin bir kış ve 

kar memleketi olmasına rağmen1 şehri

mizde kış sporları bu yıla kadar ferdi te
şthlıüsler hududunu aşamamıştır. 

gençlik arasında geçirmekte ve her ta· 
raflı teşvik gbren patencJlerin adedi 
günden güne artmaktadır. Mevcud pa· 

tenler kafi gelmeaiğinden Rusyaya iki 
yüz çift paten siparişi verilmiştir. Önü• 

müzde daha iki aylık bir sezonun bulun• 
duğuna göre, gelecek kış mevsiminde 
gerek patendlerjmız ve gerekse günden 

güııe ilerliyen kayakçılarımız, Türkiye
nin herhangi yerindeki sporcu arkadaş

ları ıle boy ölçüşecek kudrete gelebile
ceklerdir. 

b.' llas 1l' •- an Bey, Amerikada 
~ "'tldtn 
~l'l'ttıii- ın. vergiden borcu 

_ Vergi dairesine gidip 
borcunun mikdarını sormuş. 

Onlar da hesablayıp söyle-

mişler .• 

- Kadın vergi borcunun 
'yekununu duyar duymaz dü
§ÜP bayılmış. 

Hasan Bey - Kadınlar işte 

böyledir, biz karılarımızın el
:ı>ise, manto, şapka borçları .. 
~m hesabını öğrenince hiç 
düşüp bayılıyor muyuz? 

Bö'.ge başkanlıkları valilere dewedil
dikten sonra iıimizin spor işlerini uhde
sine alan ilbay Akif İy;doğ<ın, sporun 
sair şubelerinde olduğu gibi bilhassa pa· 
tencılik ve kayakçılığın da a::ami inkişa
fında fımil olmuştur. Kayakçılık ajanlı
ğına intihab e:dilen Asaf Atbaş, yaşının 
müsaadesizliğine rağmc;n, on altı, on ye
di yaşlarındaki çevikliğini kaybetmiye
rek Karsın kırk bin nüfuslu bir şehir ol
duğu zamanlardtıki (paten kralı) ünvan 
ve evsafını hali muhafaza etmektedir. 

Ankarall talebeler Antepte 
Antep (Husus:) - Ankara dil, tarih ve 

coğrafya fakültesi 2rkeoloji ve coğrafya 
talebesinden 48 kişilik bir kafile buraya 
gdmiş, bir hafta kadar kalarak tedkik
lerde bulunmuştur. Bu kafaeyi te;-kil e
denlerden 16 sı kız talebeydi. Sömestr 
tatilinden bilistifade yapılan bu seyahat 
talebe için çok faydalı tedkiklere vesile 
olmuştur. 
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NAS.Ü HAT 
800,000,000 frank 
sahibi o-1 mak 

ister misiniz ? 
Çocuğunuzu kendi 
·aleminize sokmayın K alabalık tramvayda idim .. Yanı

başıma bir adam geldi: 

- Dünyanın hali bozuk! 
Dedi, ccvab6ız bırakmamak için: 
- Evet! 

- Çantasında banka cüzdanlarından 
b:ışka nakid olarak da bir iki dakika, ev
vele kadar beş yüz lıradan fazla parası 
bulunuyordu. 

Karanlık bir mezarda bir 
sene beklemek şart. O sizin konuştuğunuzu, gördüğünüzü, okuduğunuztl 

değil, kendine uyanı, kendine yarayanı duymalı, 
görmeli ve öğrenmelidir Dedim. 

- Çok bozuk, çok fena, bu gidişle ne 
olacak bilmem! 

- Hiç belli de~il! 
- Evet ama ben hakikati söylüyorum. 
- · Şu kürk mantolu kadına da baktık-

ça içime gülmek geliyor. 
- Neden, nesi var? 
- Daha :ıesi olecak, kürk mantoyu 

Anlatacağımız vak'a uydurma değildir, 
dcğrudur. 

Ynan: Anne PaJla 

Her halde ou da siyaset bedbinlerin -
den biri olacaktı, tordum: 

- Gazetelerde gene üzüciı bir ha -
vadıs mi var? 

Fransada kırk ~ aşlannda ve Jean 
Sollret adında bir köylü hayli para bi
riktırir. Günün birinde Parise gelir ve 
senelerdenbcri biriktirdiğini ik! gün için· 
de yer ... Parastzlık bu ... Aklına eski gün-,taksitle almış. Daha bir taksitini bile ö

dememiş, kürkçünün mektubu çantasın
daydı. cKi.irkün parasını ödemezseniz.. ~~n gelir. A.nne~, bab.ası Hl94 senesinde 

- Ne münasebet, ben gazete okuma -
dım. Hc:m siyasetten bahsetmiyorum ki .. 

- Ya neden bahsedi!·orsunuz? 
- İnsanla . .:an, onların bugünkü vazi-

yE>tlednaen bahsediyorum. 
Ön tarafta nyakta duran, mükellef pal

tolu bir kalantoru işaret etli: 
- Şu adamı gördünüz ya, her halde 

milycnu yoksa bile, görünüşüne göre 
yüz bin lirası var tahmın edilir değil mi? 

- Evet! 1 

- Hnlbuki metelığe muhtaçtır. 
- Vah vah vah ... 
- He:e şu esmer güzeii kadına bakın .. 

Ne masum bir hali var. 
- Evet, iyi bir a!le kadınına bemiyor. 
- Kendisi evlidir . .'Fakat şu anda aşı-

ğına gidiyor. Aşığının adresini önce cüz-
danının içine koymuş. Hele onun yanın
daki kadın .. Ne umarSJmz ondan .. 

- Hiç ne umacağım .. 

Evinizdeki eşyayı haczeder, sizi çınlçıp- olen ve garı_b b!r vasıyetna·m". bırakan 
lak sokakta bırakırım> diyor .. Ytapar mı çok zencm bır Amenkalı kaomcıan bahse
yapar .. Hele kürk .mantoyu da alırsa işte J dip dur~rlar~ı:.. Sol~ret eski kağıdlan 

b b d Ç
.. k- . . d. v. arar ve ıstedığını bu.ur ..• 

o zarran er a .. un u ıç•ne gıy ıgı en- İ v ~ v • ·· ~ 
tarı yırtık pırtık! şte ?uldug!ı kagıdda yanıı ııan: 

. .. cParıste -ı;efat C'clcn AmCTikalı ma-
- Öniimuzde oturan matruş erkek de dan• 800 ı · k b k t .... • • • •·• ... m.ı yon ıran ıra mı§ ır. mcı· 

hapı yutmuşlardan bırı. Cebındc çek da, .. 11 ı·a11• · l.1 o· l ~ ·· -. . .. . . .• ı sı y•Jn: UT. U1UU'tı(lefl az ev-
karnesı taşır gıbı odeme emırlerı taşı - •·e' ~'- k · t · b k tı .. ı ıı- ısa t aş-ıyt• namgyı ıra mış r: 
Y?r. Ama da t~kmış ha .. Borcu olmadık Ber.i Pa1istc bulunan Pcre 1Ac1ıoise mc• 
kimse yc.k. Cebınde bıraz da parası vardı zarltğına gömsünler... Bana bır. bü.yii.k 
ama, ne olsa onlarla borçlannı kapıya • tilrb,, yapı1 .. n tJ •• •• • k . .. ~ .... .uutası ~un sormıyece -
mıyaca[,'1 ıçın... ti1'. Bu tü,.benin ıçine girip beni bir aene 

Tramvay mevkife gelmiş, durmuştu. bckliyecek olan ..:esur ~ama 800 milyo
tnıyordu, sözün akrasını getirmedi ama.. numu vereceğim. Orada. ona günde üç 
bana bir nasihat verdi: defa yemek t:eti:ec~ktıT'.» 

- Bir daha, bugün gibi elinize bir oın Kağıd:la bu ilAnm ce~rlnden sonra bir 
Hralık geçirirseniz yan cebinize koy -
mayın! 

O indi, elimi yan cebime soktum. On 
liralığın yerinde yeller esiyordu. 

ismet Hultlsi 

Geçenlerde genç bir anne bana şöyle 1 ziyaret eden bir misafir bir boşanma d~ 
bir derd yandı: vası anlatmışınış. Yavrucak da o sıra 

cOğlu.m on yqmda, gürbüz, feD, güler salonun bir köşesinde gliya oyun oytl; 
yüzlü bir çocuktur. Her gören sever. yormuş. Guya, diyorum, çünkü garib g 
Derslerine iyi çalışır, kllnse)'i üzmez. düğü bu kelimeyi sade duymakla knlıtl~ 
Son zamanlarda kendisine tuhaf bir hal mış, günlerce merakla zihninde sall~ • 
geldi. Hep hastalıktan, hastalanmaktan rnış ve bir sırasını beklemeyi hesab
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1 
korkuyor. Çok düşündüm, bu korkuya yamadan manasını anlamak için sabıl' 

C Bunlan biliyor mu idiniz? _ı 
1 bir sebeb bulamadım. Yavrum ne öyle sızlanmış. . tJj 
1 gözünü korkutacak mühim bir hastalık Çocuk, yaradılıştan, çok rnüteces~s ,. 
geçirdi. Ne de ona böyle bir hastalıktan Her bilmediğini, öğrenmek, her gızlir 

1 bahseden oldu. Öyle iken korkusu bir görmek !ster. İşte bu yüzden büyükle~ 
türlü geçmiyor.> muhaver€sine dehşetli meraklıllır. J3ı 

Eski zamanlarda mürekkeb 
nasıl yapılırdı? 

Es?J zaman eser· 
leı !nin yazılmasın
da kullanılan mü
l ckkel::lerin nasıl 

yapıldığı tahmini 
olarnk malCımu .. 

·muzdur. Avrup3· 
da, bunu, umumi
yt:tle rüh ban ma
na• tırlarında ocak 

kurumundan l apa1 lardı. Ba mürekkeb 
sen derlce sabitti. On yl"'d.nd asra kadar 
lıu usul 1'öylece devam cttiJ o zaman Pa
rıste bır murekkeb !abr.k:>ı:.'1 açıldı ve bu 

bır kanına aiddi. ı;:arkta cia gayet nefis 
mürckkcb yapan r.an'atk:ırlar vardı, fa
kat gcr.c o zaman yapılmakto Q1an altın 
sarısı bir mürekkeb \•aı chr ki bugün bu 
n•ürrkkebın sırrı kayboJmustur. Tezhib
cilik san'atının bir şaheseri .olan bu rnü
rekkeb, bı...günkü ı:ıcdeniyetiu sırrına e
rişemediği rneçhu!lcrden bır· olarak kal
maya mnhkürndur. 

Kadına dair, 
Üç sual, üç cevab 

Bir okuyucum benden, şu şayanı dik -
kat su:ıller! soruyor: 

1 - R!r erkeğin, çok samimi ve çok 
sık temas ettiği bir ailenin kızına karşı 
buyük blr yakınlık duyması, ondan bir 
lfıhza ayrılmaya kaUannmamnsı, sadece 
kuvvetli bir sempatl midir, sadece saygı 
ve takdir midir. yoksa gizli ve derin bir 
sevgi mldlr? 

2 - Bir erkek tahayyül. ettiği Upe hiç 
uymnyan bir kızla evlenirse, mes'ud mu 
yoksa bedbaht mı olur? 

3 -- Kurulan bir yuvada, kadının er -
kekten tahsll bakımından yüksekçe ol • 
ması c;aadete engel midir? Yanı o kadın, 
sonradan, bir fistünlfik iddiasına kalkı -
oır, zevcini hakir görür mü? 

Ben, blrlnc1 suale cevab verebilecek 
vaziyette değilim . Çünkii o vaziyette bl.r 
erkekle. o vaziyette bir kızın blrblrlerlno 
karŞJ duydukları cHls» lerln adını, arada
ki münasebetin mahiyetine göre koya -
bilmek mümkündür. 

Bittabi bu his, çok kuvveuı bir semp:ı.
ıı de, saygı ve takdir de, gizli ve derin 
bir sevgi de olablllr. 

Zatım, hakikatte, aşk da, çok kuvveUI 
bir sempatiye, saygıya, takdire verilen ı

sım değil midir? 
Fakat bir erkek, bu htslerl, kendlslnl 

bir kadın gibi tahrik etmeyen bir kadına 
karşı da duyablllr. 

Ve bir erkeğin, kendisine bu kadar 
yakın b·ılc'uiiu blr kadın arkadaşdan ny
rılmııyn kailanamaması da tabll bulunn
blllr. 

Amerikada yoz yaşım geçmiş 
3960 insan var 

bit edilmiştir. 

* 

Dünyanın yaşlı

lar rekoru galiba 
Amerika da
dır. Çünkü son ya
pılan nüfus tanri
rinde, Amerikada 
yüz yaşını geçmiş 
tjısanlann sayısı 

(3960) olarak tes-

DUnyamn geçirdiği tehlike 
Geçen yıl içinde ~;-:;::•• 

ıcma boşluğuna. ..... Jll-
dtişen büyük bir 
y1ldızın hareketi 
eğer (10) saat ge
cıkı;e idi, küremiz
le çarpışacak ve ~.,.a~, 
cümlemiz mahvo.. 
lacoktık. 

Hele onutıla, bu okuyucumun söylediği 
derecede sık görüşüyorsa, ayrılış büsbü -
tün g;içleşir. 

Zira, unslyet kabiliyet! çok zengin bir 
ehli h;ıyvan sayılan ıns:ı.n ruhu için, alış
tığı bir yerden, bir insandan, bir fı.lem -
den h:ıttfı küçük blr ltlyaddan ayrılmak, 
bl.r sevglllden ayrılmak kadar güçtür. 

Fakat dediğim glbl, bu hislerin adını 
koymak bana değil, sahiblerlne düşer. 

İns.<ın. senelerce görüştüğü bir hem -
cinsinin hislerini tahlllde bUe her zaman 
tam bir isabet gösteremiyor. 

Bu itıbarla, bu hususta benim verece
ğim hiikum hakikat! ifadeden çok uzak 
kalabı!lr. 

* İltıncl Euale gelince, insanlar içinde, 
tahayylil ettikler! tiplerle evlenebllmlş o
lanlar yok denecek derecede azdır. Onlar 
içinde de, sukutu hayale uğramış olan -
lar ekseriyet teşkil eder. 

Buna mukabil, sa~ından hoşlanırken 
zenci Ue evlenmiş, esmere bayılırken sa -
rışına gönül vermiş, ve mes'ud olmuş ta
llhlller çoktur. 

Binaenaleyh, bu sual de, cevabı kat'l
yeUe verllemlyecek sorgulardandır. Saa
det telfıkkllcrl o kadar muhteliftir ki, iç
lerinden birisini tercihe kalkışmak, ha -
yath tahayyül edilen parlaklıkta bir sa
adete kavuşmak kadar lmkfmsızdır. 

* Ücüncii suale gelince, ben, erkeğin, 
kc:ıdislndrn tahsllce üstün bir kadınla 
evlen:neslne aleyhdarıın. ve bu kanaatı- ı 
mı, nkslnl isbat edebilecek misallerin çok
luğuna raıPnen değlştlremlyorum. 

TEf ZE 

i
l Meseleyi biraz kurcalamak için genç lir ki onlar, kendinin bilernt!Jıgj he)C~ 
kadınla yanın saat kadar konuştum. dolu şeyler konuşurlar. Eline en ı.ı , 
Meçhul sebcb kendiliğinden ortaya çıkı- fak fırsat geçer geçmez ilk işi bu nıeÇ 
verdı. Gerçi çocuk ne mühim bir hastalı- hulleri öğrenmek olur. Yakınınuzdn bı.I 
ğa tutulmuştu, ne de biri önüne alıp o- lunmak ona bu yolda en güzel fırsatı ,e-
nunla hastalık sözü etmişti, amaJ kimse rir. 

Paris mezarlıklarından bi1!nden bir 
mor.zara 

çok kimselerin mezarda bekle.meğe talih 
çıktıkları yazılıdır. Mezara girenlerin 
hr:psı müddeti doldurmadan çıkmak mec
burıyetınde kaimışlar, dört kişi çıldır

mıştır ... 

Şimdi gelelım biz h!kayemize ... 
Mezara gitmek Soltret'in de aklına ge

lir ... Çıkınını nlır ve 1oğrua Pere Lachoise 
n:ezarlığın:ı gider. Mezar bekçisini gö
rür ve aralarında şu muhavere başlar: 

- Ne !stıyorsunuz? 
- Amerikalı madamın 801) milyonu 

yok mu? ... İşte onun için ge1dim ... 
- ..... . 
- Mezarını bekliyeceğim ... 
- Sende mı ... İlahi... Bu 800 milyon 

için çok uzaktar. mı gelıyorsun? ... 

Bekçi gevrek kahkahalar salıverir ... 
Soltret'in canı sıkılır, der ki: 

- Eaydi bakalım .. Aç kapıyı ... Girip 
beklemc.ğe başlıyayım ... 

- Dınle benı hcmşerim ... Seni de ka
fese koymuşlar dc·m0 k ... Bereket versin 
yalnız sr n değilsin. Amerikadı:n bile hfı
lfı gtlenler var ... 

Bu işe fena halde üzülen Soltrct he
men Legiona dahil olur .. 

Bu vak'a hemen Parıs J!azetelcr:ne 
akscder. Gazeteciler Pere Lachoise me
zarlığı miıdurüııc ko~arlar. Mumaileyh 
der ki: 

c- İnsan ne kadar da saf bır mahlük 
imiş Bu haber ilk olarak 1894 senesinde 
ortaya çıkmşı. Aradan bu kadar zaman 
geçtığı ha!de nala ir.cınanlar var. Hfıla 

farkında olmadan o, bu mevzu üstünde Biz büyükler çok defa onun sessız s:S' 
pekala gözünü yıldırmıya yetecek kada- siz bir köşeye çekilmesine, oyuncnkln~ 
rını duymuştu. Genç anne - aklından hiç uğraşmasına aldanırız. Bize kaytdsız, so), 
bir şüphe geçirmeden - bana bunu kendi- lediklcrimizi duymaz sanırız. YanılıY0 
si itiraf etti. Bir gün arkadaşlanndan bi- ruz. Dediğim gıbi, onun dıkkati, ne JcO 
r ine çaya giderken oğlunu da birlikte gö- nuştuğumuzu duymak iç n daima pus 
türmüş. Orada o, kendi kendine eğlenir· da ve daima uyanıktır. Hiç bir fırsatı 1" 
ken kadınlar da ağır hasta bir hizmetçi- çırmaz. 
den bahs açmışlar. Anne farkında değil. Gene çoğumuz, çocuğun, duysa bil' 
Görünüşte büyüklerle hiç alakası olınıyan sözlerimızi anlıyamıyacağına güv nır 
yavru bu hastalık bahsini gizli gizli din- Ne biıyük hata. Her duyduğunu tanınJ1l 
!emiş, bellemış ve o garip korkuya tutul • kavrıyamaz ama - hastalık, ölüm, 1<
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muş. zulüm • gibi en can sıkıcı sözler öyl ~ 
Bu vak'a hiç de nadir sayılanuyacak bin tırında kalır ki... BW1lan etrafında 

b:r eşine güzel hir örnektir. Bugünkü ya- sık duya duya ııihayet hayatı korkt.l 
şayış şartlan içinde çocukların çoğu ken- bır şey gibi görmiye başlar, yılar ve ~ 
dilerine zarar verecek şekilde büyüklerle tün ncş'esini kaybeder. Yarım yarns:, 
temas halindedir. B!r çok aileler de anlayışının bu zararlı tesirlerinden bili 
-bilhassa kışın- çocuğa mahsus bir oda tün ömrünce kolay kolay, hatta bazarı 
ayırmaz. Yanımızda oyuncaklarile hiç kurtulamaz. 
meşgul zannettiğiniz yavru işte böyle bi- Çocukta, d;nlediklerinden doğan 1<

0
_.., 

zc kulak kabartır, duymaması icab eden kulann eıı mühimlerinden biri gecele~ 
şeyleri işitir, ve bunların türlü tesirleri korkma huyudur. Böyle bir yavruyu b"', 
aitına girer. rür görmez akla ilk gelen şey şu olı11' 

Gene bir anne anlattı: Altı yaşındaki lıdır: Kim bilir zavallıcık neler dtı~ 
kızları bir sabah, kahvaltıda durup du- neler dinledi!.. 
.rurken şu suali sormuş: Dınlemek merakı, ailede tek vcyo 'ıl 

- Anne! Boşanma neye derler? dcşlerilc arasında büyük yaş farkı ol.,-
Bııba ile anne bu damdan düşer gibi çocuklarda daha fazladır. Çünkü: iti 

sorguya şaşırmış ve gülmüşler, şaşmış- arkadaşla beraberken çocuk oyuna d I 
lar ... Çünkü ne o gün, hatta ne de başka derınden dalar. Muhfür.i ihmal eder. 
bir gün yavruya böyle lüzumsuz bir şey- yükleri ur.utur. 
drn bahseden olmamış. Maamafih çocu- Duyduklarının tesiri çocukta ylll , 
ğun bu sözü nasıl bellediğini keşfetmekte k.o:ku uyan?ırmakla kalmaz. Türlü. t~ 
gecikmemişler. Bir kaç gün önce aileyi sırıer yapar. Kendim beğenmiş sevıll1 9 
--· .. ·······---·-· .. •••••••••••••••

00
"--·-·.... yavruları, geçimsiz, h1rçın çocukları ~e, 

gel·yrJrlar ve hakikati auyunca kızıyor- bu muhavereler yarnhı. Sık sık 5,o , 
l:ır. Amer:kadan, Asyadan gelenler var. düğünü sezen yavru ergeç kendine tB~ 
Bu havachsi ortaya kimin çıka!dığmı tes- mıya başlar. Hep kendi dikbaşiıJığıfl ti 
bit eylt'mck mümkün olmamıştır. Arka- bahsedildiğini duyan ise gerçekten 
dnşlarınızdan bir gazeteci o!acak muhak- isyankar kesilir. 
kak .. > (DP.vamı 12 inci sayfada) 

Bacaksızın masharallkları : Bacaksızın köpeği 
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stı 
Şerefli bir irf aıı abidesinin 

şa ya_nı_d_ik_k_a_t~tarihi 
1929 da Darüşşaf aka mezunu dört memur arayan 

bir şirket arzusunu gerine getiremedi, çünkü 
imtihanlar bitmiş ve mezunlar çoktan paylaşılmıştı 

Darüşşaf akanın on yedi 
yıllık müdürü Ali Kimi 

ile bir mülikat 

li:S) ugün, şu ruıda Darüşşefakalı· ı 
~ lar, şerefli ocaklarının tam 

84 üncü yaşına basışını kutluluyorlar. 
Bu mes·ud giınde yakın ta • 

tlhi bizimle beraber, gözden ge
Çlren:esr göreceklerdir ki, Darüşşefaka, 
lneıntckctte yükselen maarif abidelerinin 
~n. Şereflileri arasında en müstesna mer
tebeyi işgal eder. 

Darüşşafaka nasıl kuruldu?. 
B:tşlnrında, maliye nazırı Yusuf Ziya 

llaŞa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli 
l'evfik P.ışa gibi kimseler de bulunan 
'Cerruye!i Tedrisiyei İslamiye•, Darüş
~fakayı, 1878 yılında, münnasıran fakir, 
0ıtsiı.z \'C yetim halk çocuklarını okut -
'nak gayesile kurmuştur. 

. Sade bu gaye bile, Darüşşe!akanm sa • 
hıb bulunduğu manevi makamın irtifaı 
hakkında fikir vcrmiye bol bol kafidir ka· 
~atindeyim. 

tCemiyeti Tcdrisiyel İslamiye• Aza • 
' ları Darüşşcfakadan evvel, Beyazıdda 

bir rnekt.eb açmışlardı. 
'I'aınir edilen c Valide Ummetüllilh> 

' lttekt~binde açılan dershanelerin kürsü • 
lerıni fahriyen ırnal eden değerli hoca
lar arasında, bizzat Gazi Ahmed Muhtar 
llaŞa da, Gazi Tevfik Paşa da, büyük 
lnilliy€tperver Namık Kemal de bulun· 

" Zaman ergeç uzviyetlere galib gelecek. Fakat ben 
son dakikamda gözlerimi müsterih kapayacağı~· 
Çünkü eminim ki bizimle beraber ölmiyecek olan hır 

şey var : Darüşşaf akalı ruhu " 
Şimdi de, Salih Zekileri, Ahmed ~a- __ _._....--_,....-

simleri, İsmail Safaları ye~şı~:n D.arur 1 
şafakanın on yedi yıllık muduru Ali Kil· , 
mi ile konuşuyoruz. . 

Darüşşafakayı, itendi tarihindeki ıtlll· 
nın en yüksek zırvesLTle kavuşt~r~ kıy· 
melli müdürün önünde duran buyu~ san 
bir zarfın üzerindekı yazı. olanca dikka· 
tim1 çekiyor. Sesimi müdüre duyurabıle
cek derecede yüksek çıkararak okuyo-

rum: ri' 
c- Sigarayı terkcdenlerin senedle ·• 

Soruyorum: lk gı·bi 
c- Sigara da, borç gibi, mü 

senecile mi terkecliliyor üstadlDl?• 
Kıymetli alimımız gülümsiyerek: 
_Evet! .. diyor, ve izah ediyor: 
_ Sigara içmek, ahlaki bir kusur ~C:- Ali Kami nıuJ.a,..,.;rimizle k~ 

ğildir. Bc:n, bir çocuğun sig~ra .. içmesını, ği&, kendi > ıı da kazanacaktı!• 
ahlaki bakımdan, çay içmesı, su~. i~e~ I Alı Kfnnıden, \-aktile sıralarında oku
veya limonata ıçmrsi kadar tabu goril· duğu Dariişşafnkadaki hatıralarını da 

rü.m. Bu ıtıbarl~. ~igarayı cezayla menet· 1 dinlemek ıs~iyorum: .. .• 
miye tarafdar oe[nlım. _ Ben, dıyor, Daruşşafakanın hasretı 

Fakat bir çocuğun eline yakı~mıyan si· ı ni çekmiye başladıgım zaman, henüz se
gnranm, ona bilhac::c;~ .,,ı,• i bakımda~ kiz yaşımdaydım. Ağabeylerim, İsmail 
nıuz.ıt olduğunda da bıttaı:n şubhem Y0~· S:lfa \'e Ahmed Vefa da <ırada okuyorlar• 

Bu itibarla, talebelerim arasından bı· dı. Birisi on üç, öburü on beş yaşlarınday• 
risinin sigara ıçtiğini görünce, içiı:' sızl~- c!tlar. 
yor. Onlara s:ıdece, kendilerine gucendı- o vakit Fatihte oturuyorduk. 
ğimi söylüyorum: O kadar... . .. Bf-n de ı.·aııh askeri rüşdiyesine gidi· 

Dcırüş ~af aka Bundan bir müddet evvel, .bır ~n .on- yordum. Ağabeylerim, ayda bir izinli Çl• 

t l'rıuştur. 
' Ve o demokrat müessesenin sıraların
, da, çarşı cırnklarile kalem efendileri yan-

ran 1873 tarihıne ı·astlayan salı günü a • meb'usu Halil Etem gibi, büdce encüme· dı, çt kine Çf kine önüme uzattı. Okudu· anlatırlardı. Ben de onları, bir tek keli· 
Darüşşefakanın diğer tarafı, 15 hazi • Aralarınd4, Fuad Aral gibi, İstanbul lardan birisi odama geldi. Elındekı kağı-ıkıp e•:c geldıkleri -zaman, hep mektebi 

çıldı. ni rC'isi Hasan Saka gibi, profesör Ha~n ğum kağıdda şu satırlar yazılıydı:.. rne kaçırmadan can kulağile dinlerdim. 
hna otu;up okumuşlardır. 

:Fakat o mektebi kuranların bütün ga
, l'el~ri bundan ibaret değildi. 

Onlar, kara cahiller diyarına dönen bed 
bl\ht ın~mlekette, bir nur ocağı kurmak 
~P.lindeydiler. 
~üksclmek iç;n maddi imkan ve kud

teı sahibi olmıyan bütün yetim, öksüz 
'e fakir memleket yavrulannı, şefkatin 
~C<lklığma, feyzin ışığına kavuşturmak 
e~j'E>si, yüreklerinde mukaddes bir ocak 
~•bi tütüyordu. Nitekim, günün birinde 

Una da muvn!fak oldular. 
Ve Sultan Selim ile Fntih camileri ara· 

~·dflki tepe üzerine, bugünkü Darüşşe. 
ita binasının temeli atıldı. 
lic:ktebi kuranlar, kız çocuklarını da 

~haletin karanlığından kurtarmak ar -
~Undaydılar. 
lşte bu maksadladır ki, bina, bir kısmı 

ttitek, bir kısmı da kız öksüzlere tahsis 
~ilmek üzere, ~ki taraflı yapılmıştL 
el l'akat ne yazık ki, mektebin ckızlar 

1 ershanesi• adını taşıyan tarafı, program
ltt h~ttırlanmış, hatta hocalarJ bile tayin 
~·ı 1 nl:ş clduğu halde, açılamadı. 
il' Çünkü o devre hnkim olan softa ve 
b·lirteci kafalar, l>ilginin cennetine açılan 
~ kapılar önünde, iğrenç bir mani teş· 
t ettiler. Ve o :nanıleri yıkarak, kıtla· 
bltnı~ da feyzin nuruna kavuştıunnak, 
ttı aruşşeiakalıların yüreklerinde aziz ve 

\tltaddes bir emel teşkil etti! 

Ve 0 gün, Dr.rüşşefakada ilk dersi ver· Tahsin Ayni ~ibi, yataklı vagonlar şır- ·- _ Sayın müdürümüz.. Geçen g~~· be~ Bu 1'Uretle yüzlerını görmediğım birçok 
mek şerefi, cdini bütün• Iakabile tanı· keti mümessili Hasan Sadık Durukal gi- signra içerken gördünüz. Bana gucendı- •hocaların, mubassırlann, hatti talebele
nan Kayserili Mustafa Faşaya nasib ol- bl, :ıvukat I~afid pbi, Şirketiha_rı:iye tef· ğinizi söylediniz. Bu sözünüzün "ha.~i~at rln, ısimlerini, huylarını bile öğren.ınif

tiş heyeti reısi Mehmed İzzet gıbı, 1stan- ! olduğ .. nu da, 0 gündcnberı teveccuhunuz- tim. 
d.ıOnun verdiği 0 tarihi dersin mevzuu bul Şehir meclisi fızalan::ıdan Mustafa 1 den mahrum kalmakla görmekte, anla· Bu hikftyeleri, beni Darüşşafakaya öyle 
da c'Malumatı Nafia• idi. Aşkın gıbi,. İsta~b.ul .m.ektubcu • rnnktayım. . . . bağlamıştı ki, sokaklarda, parlak tok~lı. 
irfan hayatımızdaki zaferlerin su Osman Nuri gıbı, .. mıl!ı sar~yl~r Şimdi size, bir daha sigara ıçınıyeceği· muntazam kıyafetli, ve ağırbaşlı Darul" 

en tanınmış bayrak darı müdürü ~czai. ~el~k'. Ye ~u~k: ve ınhı- mc şerefım üzerine söz veriyorum: şafakalıları gördükce, adeta tatlı bir ha· 
sarlar n:üfettışı 'efık_ gıbı guzı~.e ze~at Eğer içine ~erefimi koyduğum .~u" s~· yale dalarcasına seyrederdim. Sizill anlı· 

Darüşşefaka, memleketin irfan tari • da buluna~ ~u cemı~et, Daruşşefa•:a ncd sayesinde, kaybettiğim teve~cu~unu· yacağmız Darüşşafakaya adamakıllı a • 
hinde, bir çok zaferlere bayraktar ol • uğrunda hıç bır fedakarlıktan kaçınma· zü Ycnıden kazanabilirsem, kendımı mes· ba\'ı vakmıştım. 
mu~tur. maktadır! ud ·sayacağım'.• Ot~rduğumuz evden mekteb göriinür· 

Mesela, memleketin en eski mekteb • Bu sayededir ki, Darüşşefaka, memle - Ben bu mektubu teşekkürle karşıla- dü. ller akşam, karanlık çökerken; bir 
leri sırasında bulunan Darüşşefaka, cmu- kette şefkat ve feyiz mefhumlarının tü- dım. Ve 0 çocuğun, o günden sonra siga- pencere onüne yerleşir, Darüşşaf~k~nın 
sıkı• ye ders şeklinde programla~ında ge keneceği kıyamet gününe kadar, yolu- ra içtiğini görmedim. esmer bir hüzne gömülen azametli bına· 
niş bir yer veren ilk müessesedır. • :r.a ve vazifC'Sine emniyetle devam etmek o günden sonra, gücendiğım talebele· smı, bır ıniıbed gıbi uzun uzun seyreder-

v ektebin ilk musıki hocası da kla- imkanma knvuşmuştur. rin, benimle bu şekilde barışmnlan, beni d' 
e m 1. t - tad ım. 

sik Turk musikisinin ayemu us 1 Tarihde:d acı hat ralar çok mütehassis eden bir adet halini aldı. Butün benliğimi kavrı~an o yetimler 
Zekaı dededir! Kırıldığım talebeler, mukabilinde kal- yuvasına dikilen gözlerjmde, yetim ço-

Onun Darüşşefaka kürsüsünde bırak - Fakat bugün bu r.ydınlığa kavuşmuş bimı geri almak maksadile, bana böyle cukluğumun bütün hayranlığı toplanır· 
tığı boşluğu da, bugün oğlu Ahmed dol- bulunım Darüşşefakanın tarihi, çok acı, seı.edler getiriyorlar. dL 
durmaktadır. ç.:>k kar:ı hatıralarla öoludur. O acıların Ve em 11 olun ki, sözlerini de tutuyor· Ağabeylerim, Darüşşafakada zindanla• 
Darüşşefnka, !Stibdadm şerrine en faz- hududsuzluğu hakkında bir :fikir vere • lor. Çiınkü bana söz vsrenlerin arkalarını rı davakları anlatırlar, yemek yerme ku· 

la uğramış, ve sefaletin acısını en .. çok bilmek, ve Darüşşefakayı idare eden - uzun müddet, şE:ytanın aklına gelmiyecek ~ ek~e:k );yen cezaiılardan bahsederler, 
çekmış müessesedır, de:se~, ge~e muba· lcrın, o ocağı tüttürebilmek ıçin neleri şekıllerde takib ettim: Aldığım netice, benı 0 se\'dadan vazgeçirmeye çabalar • 
lağa etmemiş oluruz. ~a~ıa bu~n, mem· göze rt1dıklarmı anlatmak için, mekte • heni mes'ud etli! laro'. 
leketin bütün şefkatlı yureklerı, bu oca- bin bugünkü müdürü tarafından yazılan Karıştırdığı bu m"ktublardan birisi Ü· Fakat bunlar, mektebi büsbütün gözü-
ğın üzerine titremektedir. şu üç dört satırcığı okumak kafidir: zerinde epeyce düşünen, sonra pencere- mc, gbnlüme sokardı. 

Hatla oraya hanlarını, apartıma~ları- c- Darüşşefaka, o derece sefalet için· sinde:-. bahçede oyr.aşan yavrularına ba- Orayn karşı ciuyduğum hasrete, sevgi, 
nı hediye eden, yardımda bulunan ıyi v.e de ka:imıştı ki, harb zamanının idaresi, kan değerli müdürün gözleri dolmuş. ye, korku :le karışık derın bir hürmet de 

. yürekli :nsanlar arasında, Beybıl öksüz, talıhsiz ve biçare talebeleri ısıt- tu: knrıc:ırdı. 
zengm . R 'ld 'b' • b' 1 , Havsa mensub ecnebiler, oçı gı ı ya· mak içitı ınekteo ınasını yakmak mec- c-. Şu, dedi, Safor 143. ün senedi! .. ~.a· Zaten nğabeylerim, o ceza1ann uslu 
bancılar, ve İran Şahı Muza.ffereddin butfyetinde kalmışlardı.. yıf bır çocuktu. Ona, daıma ağzında gor· durmıyanlara verilciğini de söylerler· 
gibi phlar da vardır. Fı.kat bu bedbaht günlerden nura ka- düğüm sigaradan \·azgeçmesini, kaç defa di. 

Ve bugün, cTürk Okutma kurumu• a. vuşan Darüşşefaka, bugün, her bakım • söylemiştim. Onlardan, uslu oturanlara, derslerine 

dlnl alan eski cCemıyeti Tedrisiyei İsla- dan, memleketin en mcs'ud müessesesi Nihnyct, bana su gördüğünüz senedi ·ıa 

tt~f.er onlar, bu gayelerini de tahakkuk 
._:ıtebiJselerdi, biz, kızlarımızı mekteb 
,. •larıncia görmek saadetini. cumhuriyet 
\(E!\1 • 
1'1tı rıne kadar beklemekten kurtulacak • 

1s ~ çalışnnlara aferinler, yaldızlı müka ... 
-ı·ye- nin fahri reisliği General met halıne "İrmiş bulunuyor. netirdi: O da sıgarayı bırakacağına genç-
n• • ,, t> lar verildiğini de öğrenmiştim. 
1nöniınün şerefli uhdesinde bulunuyor. Çoktan layık olduğu mazhariyetlere liği üzerine söz ,·eriyorau! Ben de girdiğim takdirde uslu oturacak 

ka,,ışmuş bulunan Darüşşefakada ök • Fakat ne yazık ki, biçare yavru, üç gün afc:ınlcr, yaldızlı mükafatlar alacaklım. 
siıı':üklerınl, kimsesizliklerini unutan C'vvel, o üzerine yemın etliğı gençliğine Fakat acaba bu rüyalar ç.kacak mıydı! 
ırRs'ud yavruların, tahsıl kavgasında ne doyaım.dan öldü!.. Alı Kfııni, 0 uzak günleri yeniden ya• 
bi.ıyük zaferler kazandıklarını anlamak Şin~di, bu senedi, 30 kiisur yıllık hocalı- şıyor gibi idi: 
içın de, gene Ali Kominin yazdığı şu ğımın en hazin hatıraları arasında saklı· _ Mukaddermiş... dedi... yazıldım-
hayret ve takdir verici Eatırları iktibasla yorurr.: hepsi .,ıdu. Aferinlerini, yaldıtlı mükl· 
iktifa <:'diyorum: Zavallı yavrum .. Bu sözü bana da - !atlarını aldım. Hatta, tuzu, bıberi kabi· 

c- 1929 senesinde, Darüşşefakanın se· ha evvel verseydi, sade benim kalbimi d~ lındcn ufak tefek cezalarını da tattım. ı... 
ki::inci sınıfında okuyan bır talebe, Na • .............................................................. maıl Safanın ded~ği gıbi, ıUç öksüz, o 
fia Vekıileti tarafından lise mezunları Daniş faka mezunlan, 15yık oldukları m<>kteb bize m:ıder, peder oldu., ve cbiz, 
arasında cer mühendisliği için açıJan bir rncYkilf're çrıktan kavuşmuş bulunduk - sn:, ci sakafında yetiştık o bınanın! •.. 
irnt.ham birincilikle kazanmıştı. ları için, bu ilan gazelclerde günlerce (Devamı 11 ınei sayfada) 
Darüşşefakanın tar!hinde, bu kabil mi- bo~ubnş•ınn intışar ettı. Ve o ş rkete, 

sallerı nrıyııcaklar, hiç zorluk çekme - k<-nclıc:inc Da!'üşşetakalı süsü verdiği an
<ien, yüziercesile kar~ılaşncaklardır. l:ısılnn bir ~ahtekiırdan başka, hiç kimse 

Gene nyni senede, meşhur bir şirket, mfü:.tca:ıt etmedi!• 
gnzuderle Darüşşefaka mezunu dört mc· 1 Bana gelince. bu satırlara, iftihar duy-
mur alacağlnı ilin etmişti. lıuwımdan başka ne :lfı.ve edebilirim ki? 1 
• Fakat her waiıan kapııılan iiitWı Ncıci Sadu.1ZGA ..... ------... ------• 

r .-
Daruşşafaka hakkmdakı ya-
zılarımız burada bitmedi, 
1 l inci sayfamıza bakımz ! 
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Azrail ismindeki 

korkunç melek, bir 
kış sabahı gün do -
ğarken Zeyrekte Ka 
palıtürbe sokağın -
da, kapılan ve pen
cereleri sunsıkı ka -
palı terlikci Murta-
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U HAYATI 
Yazan: Nezihe Muhittin 

kadak bayıl~cağun!. 
Meclise haklın o -

lan yaşlı komşu ge
ne atıldı: 

- Hoş gör Fat -
ma hanımcığım .. ta
zenin yüreği coştu .. 

Falına hanım: 

Mart 6 ~ 

Hakikat urrn b(r 
peri masalı 

Küçük kız, güzel gelin ,e 
meçhul kadın 

za efendinin evine 
girerek genç karı • 
sı Naciyenin ruhu -
nu aldığı zaman kü
çük yavrusu Mü -
nir on aylıktı. Ölü -
ınün ürpertici hava
sile dolan kasvet -
li sokağa biraz son -
ra mahallenin in • 
sanları üşüştü. Bir -
kaç yaşlı erkek, yü -
zünün rengi sararan 
Murtaza efendiyi a
lıp köşebaşındaki 
kahv€ye götürdüler. 
Komşu kadınlar da 

· - Ya benimki? 
-dedı - benimki taş 

mı kardeşler? j 
Birkaçı birden: 
- Allah ikinize 

de sa hırlar versin, 
- dediler - . 

Fatma hanım kı· 
zına: ,. 

- Sus artık ba -
kayun! .dedi- Alla -
ha güç gelır bu.. ya .. .. • ail1 

·· ı din de yu Cec:cn cuma gunu Londrcının JJ sen o sey - f JtU. 
murcağın el elinde E>..press gazetesinde bir {c.togra çı . 
kalsaydı·. daha ıyı 1 T..ord Avebury ile n:.kahıı•ı t.E:sc!I etti!-

. ı d ? ınPk üzere ebeveyninin -:'-·: ı-.:lı-ıı .,,.J-' 
mı o ur u . .. .. . ıur 

Mürvet derhal Mis Levley Eparv ı'u gos ··r•.-"r-11" . 

genç ölünün başına gözlerini silerek sus 
toplandılar. Sessiz, tu. Fatma hanım 
odanın ortasına, sah şimdi mangala kü -
te bir iki hıçkırık, çük cezveyi sürmüş-

birkaç kof ah, of damladı... ta sedire doğru getirirken orta yaşlı birdını? Öksüz doyurmak K.abeye gıtmek· tü. Fakfon tabakasından iri bir sigara 
Acar Fatma, Naciyenin açık kalan kadın yanındakine: len üsüındür. sararak: 

gözlerini kapadı ve başındaki beyaz - Ne de güzel yakışıyor eline ço- - Boyunc.'.l sevaba girersin kardeş... - Kardeşler! - diye başladı - demin 
tülbendi çıkararak çenesini bağladı .. o- cuk zavallı tazenin! .. .dedi- Ne mutlu sana! t.--ndcn evlere ~enlık <.enaze için sile-
danın hır köşesinde hafif hafif salla- - A, elbet yakışmaz mı hiç? .. Bir ay - Hem de yüreğinin acısı diner. cek istP<lilcr .. Hafız hanımla beraber 
nan ceviz be~iği usulca öbür odaya gö- önce onun da bir tanesi vardı... Sanki bu sözleri anlıyormuş gibi selvi sandığı açt•k·. Allah taksiratını 
türdüktcn sonra odadakilerin kimini - Tevekkeli öyle bir köşeye sinmi- küçük Münir de mızu tılarını feryad affetsin, taze, biraz şapşalcaydı ya san
zcmzem almak için h:mfara, kimini, a- yor zav::ılh!. halıne getirerek Mürvetın kucağın • dık buram buram küf kokuyor .. hepsi 
şır okutmak için Hafız Bedriyeye gön- - Sinmesin de ne yapsın biçare? da acı acı haykırmağa başlamıştı .. genç darmadağın .. ama koca da kocaymış 
derdi. Sonra kıv:.!cımlarını eşeliyerek Dillere kc.lay, bir ay içinde hem kocası- kadın çocuğu yavaşca göğsüne yaklaş- hani! .. Kaç kat hamam takımı bu?! 
saç mangalın ortasına koynundaki çı- m, hem de çocuğunu kaybetti. Evlere t1rdı, pazen entarisinin düğme~ini çöz- Pembe Burı::a bornozu .. beyaz ipek çu
kından ç:kardığı bir tutam ödağacı at- §enlik!. dü; küçük Münir başile bu açılan göğ- buklusu, sarma pamukaki işlemelisi. .. 
tı. Cenaze: .. i öğle namazına yetiştirmek - Fatma hanun da kızcağızı paylar se soku!du ve birdenbıre ağlama kesi- Daha bihoem nesi .. hepsi aklımda kal
için ölü ev:nd(; artık bütün işler yöne- durur. 1erek yerim~ iki körpe dudaktan çıkan madı .. l-fafız hanımın da, benim de par-
mine girmiş gibiydi. Acar Fatma şim- - O da ayıblanmaz. Yaşlı hatun .. kı- hafif bir şıpırtı başladı. Bu ezgının ma- mağımız ağzımızda kaldı. 
di basık tavan!ı bir odada kerevetin ö- zının bu halini görünce basbayağı me- n.ısını bilen bütün kc}dınlar birbirine CezvPde ta~an kahveyi fincana dol-
nüne yerleştirdiği tepeleme do - raklı oldıı .. sıkışınca sağ ayağının ter- benziyen bir gülüşle gülümsediler. Yal- dururken devam ediyordu: 
lu bir bakır mangalın karşısı - liğini, ool ayağına giyiyor, görmüyor nız Ha.Uz Bedriye hanımın kızı Medi- - Bilirsiniz ya? Naciye hamamda ge-
na bağdaş kurmuş, birer birer musun kardeş?.. ha: ne de annesir.den kalma eski yamalı si-
gelcn komşu kanmlan, bir geyirikten Bir brafta mahallenin komşuları - Ben - dedi - dün gece rü - lec-eklerle silinirdi.. 
sonra iki yana meraklı meraklı başını dcrdleşirken küçük Münir sedirin üs- yamda gördüm; Naciye abla • Yaşlı kom~u. Fatma hanunın sözünü 
sallıyarak kabul ediyordu. İçeri giren- tüne yatırılmış ve ıslak kundağı açıl- mın ağz;ndan yeşıl bir kuş kesti: 
]er sağ olmaktan doğan gizli bir se- mıştı .. açılan kundaktan ekşi bir bu~u çıktı. Mürvet ~blamın evinin saça - _ Öliir.iin arkasından iyi iÖylemeli 
vinçle, iki Ü!; gün önce bir dedikodu tütüyorC.u. Bu sıcak odada buharlaşan ğına kondu .. gözüm kör olsun ki dün hanım.· 
yiizünde:ı mu~laka dargın olmalarına kundağın içinden Münirin yumuk ve gece rüyamda gördüm... Fatma hanım hiddetlendi~ 
rağmen birbirlerine sarıldıktan sonra kız:l pembe vücudü meydana çıkınca Yaşlı 1<adın: 
man~a!ın çevresine ve sedirin üstüne etrafındaki kadınlar söyleşmeğe, şim- - Sus kız' - dedi - da~1ara taşlara .• 
bağdaş kuruyorlardı. Cenazenin odasın- di sıkıntıdan kurtulunca ağlamağı ke- ne yemin edip duruyor.:un? .. Dünya e
da tüte tüt~ bütün evin isli havasını serek gülüciik yapmağa başlıyan ço- vine girmemişlere rabbim mahim eder. 
dolduran öliimün o esrarlı kokusuna cukla şakabşmağa başladılar: Bu esnada Acar Fatma hanım içeri 
karışan hRzin bir mırıltı, aşağıdan gc- - Ne de tosun, ne de güzel.. maşal- girdi. B'r kızı Mürvete, bir de et -
len acıklı su şırıltısı, yabancı ve kalın lah.· ai?ııcuk sana evl~dım... rafına bakarak: 
ellerin dokundu~ bakır tıngırtıJarı, ve - ~esine maşa1lah zavallının?... - Üc;tüme iyilik sa!!lık! Bu da ne-
korkunç bir t~htanın çıkardığı uğursuz - Oyl~ ya, maşallahı olsaydı anacığı si? - diyerek :mangalın başına çömeli-
bir gıcırtı tüyleri ürpertirken bakır yaşardı.. verdi. Boynunu kıvıra kıvıra ~rül gü
mangala irili ufaklı bakır cezveler sü- - Tanrırrı yardımcısı olsun ama şim- rül geyiriyordu. }fatunun merakları 
rülüyor ve ~'A~lılara sunulan acı kahve- di buna kimler bakacak?.. büsbiitün şahlanmıştı! 
}erden arta kala"' cezve tortulannı me- - Tevekkeli zavallı tazenin gözleri Mürvet, annesini görünce sessiz 
rakı zivcıdece kabaran Acar Fatma ha- açık gitmedi!.. sessız ağlanıağa başladı. Gözlerinden a-

- Daha toRrağa girmedi ya a ha
nım!.. Sürme!i Hafız; ölü toprağa gi-
rince rahmetle anmalı diye vazederdi 
- cevabi!~ ~özünü kitaba uydurmağa 
çalışarak söyleniyordu: 

- Demem o demek değil... İnsanın 
içi hırs dolarsa gözünü toprak doyurur 
demek istedim .. zavallı tazenin silin
tneğe kıyarr!ldığı o canun silecekler 
cenazcsint> yaradı işte! 

Bir koca kan: 
- Mm1aza efendiye söyliyelim de 

bari bir takımını mescide hayrat ver-

tcı,:tafın bir kenarında da he:.;-''"""'· tak~ 
ve :ştıha dolu gözlerle güzel gelini se! 
reimektc olan küçücük bir kızcağız g"' 
rünüyordu 

Perı masalı i§te bu ~to~rafın Dai11 

E:--;prcss ue çıKtiğı gün t.ışıadı: Meçlıof 
l!ir kadın okuyucu ne µoh.ınm olursa ol• 
sun bu küçücük ktzcağızı bu lrmık istiyotı 
hust.si bir detektifi bu ·şe rr.cmur ediY0

' 

ve nihayet öğren iyor ki çocuk bi .. şof~ 
rün kızıdır ve Ann Pc~:tovltch adını ~a~ı 
nıaktadır. Meçhul kadın çocuğu aııY0=• 
buyuk elbıse mağaza;armcüın birine g"' 
tlıriıyor: 

- Bcğendiğını al! oıyor. 
V'? ktiçük kız da ~a:enoe:ı ve tüldt~ 

yapılırıtş bir balerin c.:b:rc~ini beğenıyot· 
- Güzel geline bcnıemck içın, diY~t· 
Ve işte biı başka klişer.ıızric de gclıı> 

elb.scsı ile küçlık Kızı s:o liıyorsunuz. 
nım baş p:-ırmaf'ri1e temizliye temizliye, Komşu ~a~1~l~r. ~e~. söy~.e~yorlar, kan yaşl2r Münirin kundağına damlı- sin. 
yalayıp bitiriyordu. hem de mınımmı ~un~nn kuçuk k~zıl yorlardı. Bir ba~kası: Avrupa boks 

Aşağıda merdl,·en trabzanlarına iri ve_ yumnk bacakları le ısyan .etmeı::ıne Komşu hanımlardan bir ikisi Fatma _Bir takımını da dul Sabbek hanı- • •"' b 
bir el pat .. pat vurunca odanın bir kö- ragmen onu gene sımsıkı te.~ı.z ve ku- hanımın omuzlarındaki kulunçJara bas ma versi!'l .. zavaJh kadın hamamda peş- şampıycnu ma~ iU 
şes;nde unutulan be~ikten ince ve kes- ru bezlere sanyorlardı. Munır tekr~r tırarak merakını dindirmeğe çalıştılar. temalını silecek diye kullanıyor da ben Berl!n 5 (A.A.) - Avrupa ağır sıl< • 
kin bir viyaklama koptu.· Münir uyan- başlıyan bu e~~rcte mızırdarurken Mur Fatma hanım bir iki defa hızlı hızlı onun yerim• yerin dibine geçiyorum.. let şampiyo~u, Alman boksörü Köb • 
mıştı. SiızR::-a d~manlarile ödağacı isleri vet onu kucagına almıştı. Sallıyor .. gcyirerek, kız:na: Cumbach .. eve girip çıkanları seyre- !in, Avusturyalı Lazek'le yaptığı ~:l~ 
içinde körpe ciğerleri bulunan yav - ho. pl~tıyo: fakat çocuk .. _su .. smuyor, ye- - Öyle karşımda meJCıl melfıJ ağla- neticesir.de ı::ampiyonluğu kaybetınıŞ 

- .1 b k d - d k den bı'r kadın bunlara cevab verdi: · K··b1· •. d ı"kitl " rucuk çırpma çırpına bağırıyor ve hay- nı sıgın~ıgı ~ı a ın gogsun e ıvra- ma! - dı>di - kulunçlanm kabarıyor, i- tır. o .m, nızamsız vuruşun an 
kırıyordu. Ar.ar Fatma hanım ıhlıya na kıvrana bır ~eyler .a:aştıı;yordu. ? çime hafakan yeli doluyor .. şimdi şar- - Arkası var -- ci r.avuntta ı:.1ağlıip addedilm'ştir. 
pıhlıya ay~ğa kalktı. Merdivenleri sar- 1.aman kadınlardan bırı çekingen hır -=========================:=======================~ 
san patpat1a, ciğerleri bunalan küçük sesle: . .. . -· 
Münirin haykırışları Mrbirine karışı- - Bır Ş<'Y ~oylıyecegım ama dilim 
yordu. H::ıngis~ne t?ireceğini şaşırarak va~ıyor - dedı • 
sedirin ucuna büzülmüş oturan genç Bır bll$.k2sı: . . . 
ve cıhz Nr ködına: - Benım de dılımın ucunda ama 

_ A ıı M.. t .. le abdal abdal Mürvet h~u~ımm yüre~ni kabartmak 
yoı. urve , oy . . d" t ld 

d k m., Ç ;;. ... beşikten ıstemıvorum - ıve a ı ı -ne uruvorsun ızı . ocuF... s· · 1 k d 
k d . d" 1 ır vaş ıca a ın: 

çı ar a avutuversene.. - ıye ses en- B .. r . d a· M.. t 
dikten sonra h51a fasılalarla merdiveni h - C'l sov_ ıyeyı~ : e ı ri· u";~ 
sarsan patp:ıta cevab vermek için ka- anıma.. cocugu emzınver.. ıyece sı-

niz de 'Yil mi? 
pıya döl"IP.rek: H All h d l -- a? a sen en razı o sun·. su-

- Hav k::ınn amsı .. töbe estağfurul- tü ele df\ha CPkilmemistir belki.. 
Jah! .. Gelivonım işte... Miirvet C?füfö" ~ecirerek: 

Diyere!t kapıdan dışan çıktı. - Nerede r.nkilecck. - dedi - Yavrum 

9 hatırıma peldikcc f!ÖÖ'siim sı7.ım smm 
Acar Fatma hanımın Mürvet diye <-ızlıvor .. günde iic rlefn gömlek değiş

seslendi~i cılızca genç kadın küçük tirivorımı 
Müniri be~kten alarak hoplata hopla- _:. Övley~e ne duruyorsun a evla-

iki ahbab çavuşlar: Tebdili mevki 
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Tuvalntnm 

lerinizin kopçala.nm t • 

lik lcnıeyi umıttumız.. 

EıitiLn ruvaletiniz gözt! 

çaT'1"'na.::. Bu küçük kıv 

aur görülü.ı:. 
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SON POSTA 

KADIN 
Niçin çirkin görünesiniz? 
En küçiik bir ihmaliniz, güzelliğinizin ve 

giyiminizin ı;at1.acağı tesiri mahveder 

Sayfa " 

A!ıakta dun.ı1'ketı, 
a1111klannızm yere fe
r. cı k 07t'Uİ tııa&ı ne-

Ttı.tXt1etini?m ahından koml{ 
tıczommuzım ask~ı çJc1'31or. 

ticui güzel vücııdü
ni.ızim ıekli borulu • 
yor vr. kaı:n çok çir• 
kın görüuüyM • 
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İlkbahar şapkaları / t_=-E_L_i ~ş ı_I 1 

Brode 
Kolay, eğlenceli ve şık bir brode yap

mak istiyor musunuz? Renkli keten üs • 
tüne şu üç renk -
ten bırini yapınız. 

Örtirnün şekline 
göre bunla rdan 
iki, üç, ha tta dört, 

beş tırneyi yanya -
na. ü~tüste sıralar
sınız. Köşelere - e
ğc>r isterseniz 
yalnız bir köşeye 
b.r ta ne de koysa· 

nız olur. Bu, mo • 
delin iriliğine, iş -

Soldan sağa birind: Bir kuş ve bir avuç kiraz, elli yıl ön

~yi hatırlatan sade bir kanoüeye ne kadar renk ve tazelik 

\'ernuş. 

kadar süslenmemiş olsaydı .. bu halile muhakkak ki en 
ve en iç açıcı bir şapka olmuş. 

genç lenccek şeyin bi -
çımıne ve sizin zev 
k in~ze kalmış bir Üçil!ıcü: Bunu bir demet leylak. 

Dördüncü: Öbürünü de arkada bağlanan 
kordela ce güzel susJemiş. 

geniş bir kadife fc>ydir. 
Yukarıda - Sap ~~~~e:fa'S:!.E:~ İkinci: Dümdüz diyebilirdiniz. Eğer kadlfe kordelalarla bu 

ÖrgO kap modeli 

N:n 
bir 8J. modern, şık 

hale konulunca ne 

KÜzel bir kadın eş

'Yası olmuş. Bu kü
tük kapı sabahlan o

lnuzuna seve seve a~ 
lnıyacak kim vardır? 

Biçiminin, bele örgiısünün kolaylığına 
~Yecek yok. Jerse örgüsüne sekiz san

tıtnde bir !ki sıra jur geçirdiniz mi mese· 
le t amam. Jurların aralıkları - her sırada 
birer tane cksiltı:!rek • gittikçe daraltılır. 
Böylece kap (2) nci resimdeki şeklini 
bulur. Beyaz Ankara vününden (5) san-. t' . 

. ırn eninde bir band yaka yerını ve e -
§elrpı tamamlar. Esasen hepsi Ankara yü-

nündendir. Düz yünle güzel olmaz. Her 
hangi bir açık renkten örülebilir, koyu 

renk yaraşmaz. 

Kendinize bu tarzda bır kap örerseniz 

sabah yataktan h'ktığınız zaman arka
nıza :.lırsmız .. kahvaltınızı yaparken ka· 

tınız nrkanızda olur. Zevk sahibi bir ka

dın bu tarzda bir kahla kendine değişik 

ve yeni bir slis tohnuş sayılabilir. 

Geniş reverin- etrafına .. tafta geçiril -
rniştir. Pliler karnı ve kalçaları ince gös
terecek şekildedir. Bunun içiın bilhassa 
bu kısımlan şişman olanların pek işine 

yarar. Sol yakasında iki kamelya var. 
Kumaşı ağır, kalın siyah sat.endir. Ar • 
kasının yalıuz ortası plikqelidir. 

iğne işlenmiş bir 
kız çocuk. Kulla -
nıl an renkler: Kır
mızı, siyah, yeşil 

ve sr.rı. Ketenin 
l'<'ngı açık pembe, 
san, mavi, yeşil 

isted:ğiniz her han 
gi ~üze! bir renkte olabilir. 

Ortada - Yelken. Mavi keten üstüne 
ayni iş yapılmıştır. YcDt.enler beyaz ke· 
tenden aplikedir. Bu modclt' en güzel u
yarı ı enk. mavi, yani deniz rengidir. 

Altta - ÇiçC'kler, açık renk zemin üs • 
tü:ıde d:ına ~üzel görünür. Bunun için 
tu model ya krem, yshud beyaz ketoo 
üzerine yapumalıdır. Çiçeğin ortası renk
li ketı::nden fisto ıle aplikedir. Bu fisto -
Jar ayni zamanda ~-jçeğin yaprakları o -
Jur. Her birini ötekinden &yırmak için bir 
atma yop1lmıştır. Ortadaki benekler sar
wadır. Sapla, ~apraklar yeşil (Koton) la 
sap ığnedir. 

Bu tarzda yapılmış brodeler kadın zev
kinin b ir miyarı say1]ab'.Hr. Küçük bir 
yastık kenarında, yahud bir sehpa örtü· 
sü ortasında güzel bir :-.i.ıs halinde görü· 
nur. Bizim buraya koyduğ-..ımuz modeller 

lfıa lettayin nlınm1ş şek..:JlPrdir. Siz daha 
b:ışka, daha güzel res:rn Pri örnek olarak 
bc~crıcbilır ve cnları bu tarzda işliycbi
Hrsir.iz ve bunu yc.pmalıc;ınız. Mesela ga
zetelerde çıkan karıkatür ve resimlerin 
esas çizailerini de kumaşa nakleder ve 
işlersini:ı.. 

Bir kumaş 
Ve bir Süs 

Ozerı çıvili gibi görünen klute dedik • 
leri kumaşlar çok modı. olmuştur. Bu 
kumaşları son mevsimde gördüğümüz gi• 
bi, önümüzdeki ilkbaharda da göreceğiz. 

Böyle ~umaşlarda göze çarpan elbise

nin şeklinden ziyade kuımıştır. Kumaşla 
ayni renkte klute ol~lar bulunduğu gibi 
çivileri başka renklerde ola nları da var· 
dır. Koyduğumuz model bej listüne altın 
sarısıdır. 

Alttaki resimde şapka üzerinde klips 
vardır. Kl"psin gc r ck reıblarda, gerek 
şapkalarda süs obrak kullanıldığına çok 
sık tesadüf edilmektedir. 

Bir tek klips birçok ~·~rde kullanılabi· 

lir. Şapkadan ~;ıkarıhr .. İJir robun yaka

S!na konulur, gene 3.yni kı:rs ı nbun omu
zuna, &öğsiıne, Del.ine d,~ konulur. 



!O Snyfa 

• • ehi ıs asla 
(BCZ§tarafı l inci sarcııdaJ l yazanlar mı demektir? Bir an için mak-

Benim tezim şu idı: Ecneb' ismihaslar, s&d bu olduğunu kabul {-delim; o halde 
aıd clduıdnn mılletlerın diJinde yazıl- c•J gıbiler, !ııç değilse, klişe olarak aldık
dıldarı imla şeklile değil, telfıffuz olu- ları ism!haslardaki harflerin kendi dilin-
nurken çıkardıkları sesleri • zapteden 
Tiırk konson ve vokalierile türkçeye ge
çirilmelidir. Türk çocuğunun zekasını 

yorup yıpratmadan ona bu isrnihasları en 
doğru ve en kolay yoldan okutmanın ça
rest budur. Bu husustaki kanaatimin isa
betıni bir kere daha söyleaıkten sonra 
yukarıda ısirnlerini ~ydığım gazeteler
deki mütalea ve endişelere kısaca cevab 
vereceğim. 

* Va-Nu, kPndı :noktai nazarını şöyle 

mildgfaa ediyor: 

~Ben, faraza müterc-imını. Her lisanı da 
bilmem. Kitablarda, gazetelerde boyuna 
km ışık imHih ecnebi ıs;mlerine raslanm. 
Bir Leh, yahııd bir İskandinav adının 
dci;ru teiaff uzunu ııasıl tahkik edeceğim 
de Türk kariine a-rzedeceğim?ıo 

Lisan bilmeden ve yahud bilmediği bir 
lis.:na aid lıeı"nangi bir lsmihasm nasıl 
te!affuz olunduğunu tahkik etmek yolu
nu (iğrenmeden ve bu külfetlere katlnn· 
rr.ac.an rnütercimliğ.: kaJkışan bir ki~ 
ye verilecek cevab ~udur: cMütercirnlik
ten vazµeçiniz ... Yahud tercüme ettiğiniz 
satırlar arasında geçen herhangi bir is
mihasm kime cielalet ettığint tanıyıp ta
nımamakta sizce bir beis yoksa, faraza 
bır İngiliz Başvekilinln Rdını Türklere 
doğru okutup, doğru telitffuz ettirmekte 
pek fayda görmüyorsanız, o vakit bu a
dıl" yerine bir işaret ve m~ela, bir c Va
Nıh korsunuz ve ışin içfoden böylelikle 
çıkarsınız.> 

Ancak, biz, mt-seleyi bu kadar sathi bir 
cebhedcn mütalea etmiyoruz; bizim fik
rimize gö:-e, dünyayı iC.are eden adam
ların isimlerim ve, mümkün ise, kıymet
lerini '!'ürk gencine doğru okutup bel
letmek ltızımdır; tezııniz bu esasa dayan
maktadır. 

c Va-i{Ü» diyor ki: 
cDiğcr mütcrcimıer ayni ismihasları 

b::ışka şek Herde ~n~unin ederler de yazar
larsa bu karışıklığın önüne nasıl geçile
cek?• 

Biz, tahmln üzerine tercüme yapan bir 
mütercim tasavvur edemiyoruz. Tercü
n.e ettiği bır f serin veya bir makalenin 
satırJan ara~ında ns1Jadığı herhangi bir 
ismihnsm telaffuz tarzını bilmeden veya 
bunu tahkik edip üiireıımeden onu indi 
bir tahmınle Türk DLine ÇE'Virmeye kal
kışan bir mütercımir. baştan aşağı hatalı 
bir tercüme yapmadıf;ına nereden hükme
debilirız? 

Türk okuyuculannın önüne mütercim
lık ôavasile <sıkanlar, tercüme ettikleri 
eserlerin metinleri gibi, bunlarda geçen 
ismihasların telaffuz tarzlanm da bilmek 
ve şayed bılmedikleri blr ismihas karşı
sında kalırlarsa bunu b•Jenden sorup öğ
renmek mecbuıiyeıindechler. Ecnebi is
milıasları~ı ındi ve şahsi tahminlerle la
iızlandırmağ:ı l1içbir mUtPrcimin hakkı 

·yoktur. c Vfı-Nfı. nun görlış ve düşünü-
§Üre göre, !Smıhasları düğru telaffuz ede
bil:nek için e:cnebi dil tiJmek de kafi 
gdır.iyeerktır; o ismihas':ırm kendi dil
ler;nde nasıl ıejfıffuz e<illdiklerini işit

m:,)ğe kulağı ıstinas ettirmek de lazımdır. 
İsmihasların vazılış ve okunuşlarında se
se ve kulnğa bu vnzife verilince, Türk 
harflerinin her telaffuzu zapledemiyeceği 
hakkında muarızımız tarafından ileri sü
rülen batıl zanlar da kendıliğinden orta
dan kalkar. 

c Va-Nfı. nun taraftar olduğu fikir, 
yara <'Cnebi h:mih8.31arm kendi dillerin
deki imla şekillerile türkçeyP. geçirilmesi 
metotlu kabul f'dilecek olursa o vakit biz 
bu :smihaslan değil, bu.'lların klişelerini. 
dilımize g~çirmiş olumz. Ecnebi dillerin 
bir çoğunda okunuş:arı. yaruı.ş tarzları
na uymıyan öyle ismlhaslar vardır ki, 
bunlar, muarızlr.rımızın dP.diği gibi, asli 
şekillcrlle r.lı-nacak olursa, her birinin 
yanına muıeriza ıçinde bır cokurunama
lıdlrıo ihtarını ilave etmekten başka çare 
kalır.az: ancak, böyle yapıldıktan sonra
dıt ki, Türk D:li, Türk fdebiyatı bir ma
nasızlık sembolü oimaktan kurtarıla
bilir. 

* cPeyami Safa,. nm ya1.ılannda da dik-
kati çeken satırlar \'ardır. Bu arkadaş di
yor ki: ~Pek .;ok ecnebi ısrnihaslann na
sıl okunacağını, bunlan yazanlar bile 
bilmez . ., 

Er :-ı, bu si;zden bir şey anlıyamadım. 
YEizc.nlardan nıaksad, o ısmihaslarm aid 
,.•, ı.,.,,.ı d;llerdcn başka bir dille yazı 

de okunma kabiliyetini bilenler olmak 
ic .. b E'lme7. mi? Dunlar elbette bilecekler
dir ki, mesela cChamberlain• isminin 
başındaki cchıo bitişik lı.onsonlan fran
c:ızca cŞ> c~unur; o balae bir İngiliz im· 
!as! olan bu şekli fransı1ca telaffuz kai
d .silP: (Şamberlayn) okurruık lfızımdır; 

halbuki cChıo bitişik konson}an ingilizce
de cÇıo okunur; 1'ürk ımll.c;ında ise, bu 
bıtiş:k ko!lscrılar hiç ~da vermez. Şimdi 
İngıliz Başvekilinin adını ıngilizce imli 
şekline göre cChıo biti~ik konsonlarile 
yazarak Türk ~ocuğunun gözü önüne 
böy!P sada vumiyen Uti konson çıkarmak 
mı doğrudur, yoks3 !tehmenin 1ngilizler
d0k\ teliiffuz tarzını belletmek için o iki 
konsor.un ı-esini veren "Ç• konsonunu 
İtu~l:ınmak mı daha COğ!'Udtır? 

Avusturya Başvekilinin adı, Alınan 

imliısile şöyle yazılır: •S<'huschningg .... 
Kelimenin )aşındaki cschıo bitişik kon
sonları ::ılmancada kendir.e mahsus bir 
SDda sahibi cıJduklan halöe bizde hiç ses 
wrmezler; bunu coğru t.elaffuzile Türk 
çocuğuna okutup beJ!elmek için cSch> 
yerine cŞ• konsonunu kullanmak hem 
zanui, hem de tabüdir. 

c Peynrni Safa.. bundan sonra diyor ki: 
cİnılfı vahdeiinin gayesi, telaffuz vah· 

detmi temin etmek dcğil~ir,. 

İşte, üzerinde birçok durduğum halde, 
ne ciemek istediğini anlıyamadığım bir 
ifade. Maamafih muanzımı nazariye pe
şinde koşturmaya mecbur bırakmadan 

tatbikatta 'o!r rnısalle o iddıanın çürük· 
Iuğü;ıü ısbat l'deceğim: 

Elimize bir kalem ve önümüze bir kli· 
~ıd slarak Arab el!fbes.ite cKefıo, cT», 
cLiıın:t, cHeıo harllermı vokalsiz olarak 
yanyclna yazalım ve meydana çıkacak 

kelime şeklıni okumıya çalışalım. Bu, 
kiıtle mıdir? Kitle ınidır, ketele midir? 
Kütüle midir? Yoksa ketelehu mudur? 
B:z işin :çinden ç;kamadıt:. Bizim yeri
mtzde cPeyami Safa., Haba ne yapardı? 
Eğer imlii valıdelini>ı gayesı, telaffuz 
vahdetini temin etmek olma.saydı yazıda 
\·okal kullanrnıya r.acet kaJır mıydı? 1m
lıida telfilf uz vahdetinı temin etmek za
ruretid:r ki vokallere vc:zife ve varlık bük 
münü vermiştir. Bizim tezimize göre, yu
karıki kelimenin doğru okunuş tarzı tah
kik oluruiuktan sonra .kütleıo yazılır ve 
herkes bunu öyle okur. 

Yoksa, ya ckitle> denilir ki yanlış olur; 
yahud cketele. tarzında okunur ki bu da 
rezalet clur. 

cPcyami Safa>, iddiasını 1sbat için, yü -
rlldüğü yolu mumu sönmüş blr kağıd fener
le ayrlmlatmak kabllinden blr misal getiri
yor ve. 

c- Gördüc mü kellmeslnl, doğru yazıldı· 
ğı halde bUe. cgordun muı tarzında okutan 
Lehçe ve şl\'c farklnrı her mlllette vardır• 
diyor. 

Yanılıyorrunuz azizim! cGördün mü?• 
şckllndc bir yazıyı cgordun mu?. diye oku
mak hııt:ısına, Ukmektebln ilk sınıfında he
nüz altıııc.ı eyını yaşamakta olan bir Türk 
ÇOCU~U bll~ düşmez. 

Görüyonırrı ki, uzak.lan aydınlatmak şöy
le dursun, b:ı.zan gözluğün önündeki mesa
fenin sakladığı hakikaUerl bile doğru dü -
rüst seçebilmek lçln fenerin mwnunu can -
!andırmaya ihtiyaç vardır. 

.Peyami Sııfn• nın bir cümlesini aynen a
lıyorum: cEcnebl lsmlhasları kendi imlamız
la yazınıığa taraftar olanlar, bu kelimeleri 
halkımızın doğru okuyamıyncağını pek hak
lı blr. del!l ve müşahede olarak öne süser -
ler .• Işte çok yerinde bir söz ve fikir: 

Mademki, müşahede ve deliJlmlzde pek 
haklı olduğumuz kabul edlllyor ve mademki 
halkımıza ecnebi imılhasları doğru okutup 
belletmekte hepimiz müttefikiz. O halde da
vamızın da haklı olduğunu teslim etmek, 
hakşlnashk icabı değil midir? 

Ecnebi lsmlhaslan içln bir kamus yapıl
ması hakkında cVA - N(il nun llerl sürdüğü 
tek.Hfe cPeyamJ Safa• pek haklı olarak itl
ras edly:lr. Yeryüzünde yıışıyan iki milyara 
yakın lnçanın paylaştığı bir m!lyon, yarım 
mUyon, h:ıttlı yüz bin lsmlhas bulunduğunu 
faI7.edcUın; bu yüz bln lsmlhasın yazılış ve 
okunuş tarzını gösterecek bir kamus yazma
ta kalkıpnak en akıllıları bile asabiye mü -
tehnssıslıırının önüne düşürmek lçln kftfl 
blr sebebdir. 

* cBOrhan Cahid• sabahtan sabaha hafif 
bir knhnltı kablllnden okuyucularına sun -
duğu ynzılıınnın blrlnde bu meseleye şöyle 

teruas ediyor: 
c .... Meselft Almanca aslı cSchopenhauer. 

olan büyük filozofun adını Türkçe harflerle 
cŞopenhııvr· şeklinde yazaca~ız.11 

Evl't.- Böyle yaznca~ız; ancak, kelime -
ye, Almanların telaffuzuna uyarak: cŞo -
p;mhavr> şekllnl vereceğiz. Bürhan Cahid, 
tnr.lllzcesl cCharles LyU. olan büyük adamın 
ismini cKarl:?.yh şeklinde yazmak lftzım ol
duğunu söylüyor. 
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aBlırhan Cah1d11 in bahsetmek istediği bil 
yük İngUiz adamı eğer ııLes Heros et le Cul
te des herosı müelllfi İskoçyalı muharrir ıse 

' So Pos ta ,, ın 
ah.re mektub arı 

onun adı İngilizcede cÇnrlyle. şekllnde yazı- Knhire, ı Mart (Hu..'"l:si Muhabirimiz/ yor ve bir o;araftan da kazanamadığı uı)ıı 
lır. Fransız lfıgaU, bunun Fransız alfabeslle K h. d · d gu~ne kızıs dı. rd- ıneclisı· tekrar ..1agwıtacağını sö'IU ynzıyor) - a ıre e gun en :.· ·..: " 
cKarlail. okunacağını gôsterlyor; §U hale p d dul - rn:ıkta olan siyasi mücsdeleyi takib et- ycrek tehdid ediyor. Nahas aşa a gore biz de cıKarlayh yazıp öyle okuyaca - il) 
ğıı. Bu İngiliz ismi, cıBiirhan Cahldı ın ya • rnek, her milletten z;yade bilhassa biz madan saraya müracaatlnr yaparak. 
zısıncta gördiiğümüz gibi, cCharlesı olsay - Türkler için enteresandır. Çünkü, bu mü- t:habatın bitaraf bir. hükumet elile icr• 
dı, blzlm ona kelimenin orijinini düşünerek cndclı>nin seyri, bizim Osma 11ı impara- sını istida ediyor. Muhtelif yerlerden \fi 
cKn. dememiz doğru olacagwı gibl, cChı bltl- 1 ;; k' t• b" k "ld gene 0 muhtelı"f t<•ckı"la"t n"'rnına bu maksadll tor.uf'u san ı meşru ı ır şc ı e "'"'ll .. 

§lk konsonlannın verdiği sesi düşünerek baş eski bünyesile 'l:.·asıvormuş ta hak istiyen saraya verilen istidalarm altındaki iınıl 
konson .ş. diye okwnamız da doğru ola - • J eOI 
bllirdl İ:ıglllzler bu bltlşlk konsonlan cÇ• bır halk kütlesi ayaklanıp bütün aris- lar yüz binleri \;ulmuştur. Fakat, g 
dlye t.eitıffuz ederler. Görülüyor ki, eğer dik- tokrıısı ile n::icadelcye girişmiş gibi bir hiıkiimdar, aristokrasi ıle elele verınlf 
kat olunmazsa dünyanın en tanınmış adam- rr.unzara arzediyor: Meşrutiyetten evvel· tir; demokrasinin kuvveti~i temsil edel 
Jannın bile i.slmlerinl yanlış yazmak ve yan- k 0 1 . t 1 ğ mu haş·ın politı"kacı 11.•a'nas Pac:ıııı karşısındl ı sman ı ımpara or u 11rıu aynen • ,, . r-
Jış belletmek hatasından kurtulamayız. Bun ı b 1 · D ınJJ 
d t hnfaza cdt'ni.,. onun l·traf ına meşihat ma· mağlüb olmayı ta u et.mıyor. c e ak kusur bazılarının sandık.lan gibi Türk .., ab 
hnrflerlnln her teltıffuzu ifade edebilmek kamını, medreseleri ve vükela ve vüze- ellıc ünvanını taşıyan Muhammed :M 
kablllyctlnde:ı mahrum olmalarında değil, rayı koyunuz ve r.ynı zamanda büyük rnud l'aşayı birinci Faruk genç elile ~ut 
harfleri kullanmayı bllmemelerlndedlr. çiftlik sahibi olan Anadolu V<' Rumeli de- muş, mücadeleyi bizzat ı~abul etmiştır· 
cSha~are. l Türklere cŞekspirı diye ta- 1 · t O k d ki ·· d ı t k N h Pa$1 rebeylerini de ınuhıtine top ayınız, ış e a ar muca e e, nr ı a as 
nıtanlar hiç de aldarunı.ş değlllerdlr. İngi • ktaD 
Uzler büyük §alrlerlnin 1.sl.mlerinl böyle ya- bugünkü Mısır o o1ıtr. Naha~ Paşa da bu ile hükümet arasında bir aava olma 
zarlar ve böyle telaffuz ederler; bunu an - arada demokrasi clava~ır.ı güden yeni bir çıkmıştır. Doğrudan cioğruy~ Nahas P• 
Jamak lçln herhangi bir lugat kitabına mü- münevverler zümresmın lideridir. O da şa ile sarayın mücadelesi halini almıştır 
racaat etmek kAfidlr. etrdına bu münevverler riimresini top- Buradaki cuma günleri lwrupadaki csl 

uBürh:ı.n Cahid., blr edib dostunun İn • • ·· 1 · b d H haf· laınış, hükümdardan hak istıyor ve aris- yası pazar gun en> ne enze ı. er 
gllterc seyahatinde İnglllzce blr kelimenin ~ 
okunuşu yüzünden uğradığı müşkülfıt.ı şoy- tokrasi ile mücadele tdiyor. ta cuma namazını genç hüJ:iımdar bir 
le hlkaye ediyor: cBu zat, cKatcdrab keli- * mide, Nahas Paşa başka bır camide kJl.to 
meslni İnglli1 polisine doğru okuyamadığı Benim gönlüm iki tArafla da birdir: yorlar ve cami ı;ti mi.Mm fırkanın ak· 
!~1n polis onun ne demek istediğini anlama- Saray ve aristokrasi, Osmanlı impara- dettiği siyasi bir içtima ve bir siyasi nil
mı, ve nihayet cKetedrlb deyince cevııb a- t 1 ,., . . d ki Tü k ·- esinin ci mayiş manzarasını alıyor. Kralın etra• 
labUmlş.ıo or u6 unun ıçın e .ı r zumr • si. 

Biz, buna hiç şaşmadık; çünkü İngtılzce 

1 

ğcrl::rinden kopmuş bır parçadır. Os- fında saray <.rkinı, büyük aristokra 
bllmlyen bir adamın Londra sokaklarında mar.h devletinin, memurları vasıtasile Camıül'ezher üleması ve şeyhislfıın ro
tek başına dclaşırken İngilizce kelimeler kul Arnb memleketlerinin hiç birinde bıra· lünü oynıyan Şeyh Mariigi, Nahas Paşa• 
laıırna~a yeltcnd!ğl zaman meramını anlata· ı' kamadığı izleri, Osmanlıdan ayrılmış ve run etrafında da küçük rütbede ülenıa ve 
mamıısından daha tabll bir şey olamaz. E - . ~ . ··ks k b' talk, halk, halk! Hutbeler, birer siyasi 
~er bu z:ıt İn~ıızce bilseydi Londranın 0 b•ı memlekete nakım olmuş yu e ır 
6 

' 
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' • k · f ı ·1 mevzua temas eder ,.e her iki camiin et--muazzam kll!sesi:ıln ismini bir Fransız şive- sın.f sıfntile Mısır aristo rasisı az ası e 
sile değil, bir" İnglllz şiveslle söyler ve işin ı- yapmıştır. Mısır bizcen ayrılalı bu ka· rnfı da alkışlarla c;ınlar. Mısınn bugünki1 
çlnden kolaylık.la çıkardı. cBürhan Cahld:t in daı uzun bir zaman o!duğu halde Osman- vaziyetini ~östermek ıçin bundan güzel 
tasavvur ettiği gibi cf> yt blraz dahn çek - lı nn'aneleri ve hu an'aneler içindeki timsal olamaz. 
mekle -anlamadım, hangi •Y•? - ve kelime- .. . . • • 
yt evirip çevirmekle İngiliz şivesine uydura- Turk kelımelerı bu memle~ett: hala can· 
caCını ve en nlhayet ingillzln kafasına dank lı olarak yaşamaktadır. Cunku Osmanlı 
dedirceeğlnl de farzetnıek romanımsı bir şey orada memur olarak cturmamış, Mısıra 
olur. ' yerleşmiş, l\'Jısırh olmuş ve Mısırın haya-

* tını, topraklarıle bir:ikte, avucunun için-
Hülasa, İngtllz 1m1Asmdakl kaldeslzlik - de tutmuştur. Mesela, :ımruş kelimesi bu

ten bizzat İngU!z münevverleri sık sık şl - rcıda hiç yalnız kullanılmaz; Kuruscn Sa· 
k!iyet edip dururken, Fransızlar orijin m!i -
na ve mcdlüllert tamamen unutulmuş oldu- grn derler. cSag> tabiri, Osmanlı zama-
ğu halde hA.lfı. bir an'ane ve taassub eseri o- t:mdan kalma oir :ı.n'nnevı ifade eder; o 
larak bir çok kelimelerde bugün tüzull yer zaımnlar para çüriık ··e sağ - yahud sağ
tutan harnerıe dolu iml!ilarını düzeltmek lam • diye ikiye c.ynlırdı. Gene mesela, 
yollarını araştırırken, blz!m bu lmlfı.lan ter- Luroda yeni askeri ı~şkflatta bütün ıstı
kcd!lcmez bir edebiyat esası saymamız ve bu 
saygı ııe hlr t.Atln edebiyat ve medenlyet A.le- lnhlnr, ya Osmanlı ordusu ıı:tılahları, ya-
ml hayali içinde Türk gençllğlnl • hele A • hud daha eski Ye:ıiç<'ri l'itılahlarıdır: Mi· 
rab elllbeslnden kurtardıktan sonra • boğ- rıliva, emirulalay \·eyahud • tabur mu
mağ:ı çalısmamız, Türk dünyasına, Türk knb:linde - Orta gibi. Bugünkü Mısırın 
Cumhurtretlne hizmet, ve bAhusus 1llmde, bütun aristokrasi muhiti vf' onun hakim 
akılda, mantıkdn hizmet sayılamaz. 

olduğu devlet hayatı icmde bu nevi keli· 
Türk harfleri ve Türle lml!isı bütün dün

ya alfab~ ve lmlfllıırının revldnde blr kıyme- melerin \'eya an'anelenn yüzlerce ve 
tı haizdir. hatta oinlercesi vardır. Bunun için, bu 

Tiirk münenerlerlnin ve memleket ço - saray. etrafında top: anmış oian arist.ok· 
cuklarıru yetlşUrmekte kendileri lçln §erer rasi muhitine karşı bir Türkün gönlünde 
hissesi ayırnnlann hedefi şu olmalıdır: incızab duymaması iı.abil değilrlir. 

- Türk lm'Ası." 
İsmilll Müştak Ma,.ıton * 

Halbuki öte tarait<ıkilere de yabancı 

Jıloskova 
Mahkemesinde 
Sı çluların itirafları 

dcğ1liz. Türkiyenin yenı !:>iyasi akideleri, 
'l'lirk milletinin ruhunda hfıkım bir rol 
oynıyan demokrasi ıdeallni Nahas Paşa 
etrafında toplanmış olan kütlenin bay
r:ıf!ı olmuştur. Demokrasi, Mısır tarzın-

(BCZ§tarafı 1 inci rnyf ada) dak• bünyeye malık her memlekette ni-
yetinin başında 'l'ckyoya gıttıği zaman ııayE't muzaffer o.:ıcak hir kuvvettir. İs
kat'i suretle casusluğa atıldığını söylemiş tikbal elbet Nahas f"aşanındır; çünkü ta
ve Piyatakof tarafından yazılan b r mek- nhin gidişi bunu böyle ıster. Demek olu
tubu Yurenefe verdiğini i 1ave etmiştir. yor kı siyasi &l~idelerimiz, aemokratik te-

Bl.l ı.ıt>klubda 'l roçki lehinde propa- mayüllerimiz üibarile de biz bu tarafa 
ganda yapmak üıere lazım olan parayı bağ:ıyız: temenni pderiz ki Mısırda de
bulabilmek için Manı:uri ~imendifer hat- , mokrasi nihayet tam :feyzi ile inkişaf et
tının Japonlara saulma<-maan ıstifnde et- ~in ve. Nil vadilerinde zengin toprak sa
rrıe.k lazım geldiğı b;.dirılmekte idi. hıblcrinin hesablarıııa çalışan fellahlar, 

Rakovski bir Japon Jozııhaç gemisinde layık oldukları müreffeh bir hayat dere· 
milhim Japon şahsiyetlerinden birile gö- cesine yükselsinler. 
rü~tilğunü ve bu zatın Japon menfaatle- İ~te, Mısırın bugünkü keskin mücade
rinın Troçkistlerin menfaat ile bir oldu- le devrinde, ben bir Türk sıfatile, hadi· 
ğunu beyan ettiğini sôy!emiştir. seler karşısında böyle düşünüyorum ve 

Mahkemede itiraflar sırasında Rakovs- hüdiselere bu hislerle l:akıyorum. Türlt 
kinin daha 1924 de Londrada büyük elçi sıfalile temenni <tmek merim ki bu mü
iken İngiliz istihbarat bürosu hesabına cac!ele bugünkü kadar keı:kin olmasın ve 
çalıştığını ve b:.Zzat iroçkinın de 1926 iki taraf oirbirine karşı fedakarlıklar ya

d&n itibaren ayni islihbarat bürosu hesa
bma çalışmış olduğunu söyledikten son
ra 192'1 den ıtimırcn Franc;ız endüstrisi 

lıe~ab!na da casusluk yaptı~ını ve Troç
kiyc verilecek paı·a ınu\tabil nde Fran
sızlara I<usyada ımtıyazlsr lemin eyle· 
dığini ifade ctm~lir. 

Sibiryadakl m~nrasından döndükten 
sonra Rakovski tekrar Troçkınin emrile 
!ngilız casuslarına h;.:met etmeye ba.,. 
lamıştır. Bu işde kendis;r.e Ledi Marıel 
Paget delalet ~tmiştir. l.edi Paget diplo
matık nıahnfildc çok tanınmış bir bı»-

yandır. 

Bl~a SOl'&'U hakimi geldJ 
Bl!;a <Husus!> - Münhal bulunan şehri

miz sorc;u hfı.klmllğlne tayin edilen Mahmud 
Yücetaş gelmiş ve yeni vazifesine başlam14 -
tır. 

pıırak el uzatsınlar da Mmrın yükselme-
sine çalışsınlar. 

* Halbuki, gidiş hiç te öyle değildir, hü-
k0met ve Nahas Paşa bü~iin şiddctlcrile 
çarpışıyorlar. Hükumet sar&ya dayanı

~ o:, saray ~ükCımeti tutuyor; Nahas Pa
şı; da küçük ve hatta büyük burjuvaziye 
ve muazzam halk küllesıne dayanıyor, i
çindt- polise ve askere meydan okuyarak 
büyük şehirlerin meydanlarını dolduran 
haik küt!elerıle hükumete karşı geliyor. 
lluklımct. önümüzdeki martın otuzuncu 
ve nısanın 1kinci günleri yapılacak inti
habatı kazanmak için intıhab daireleri
nin adedlcrini çoğalttı, btınları birbirine 
karıştırdı. Her tarafa paıa aağıtıyor; zen
gınler keselerini <ıçtılar, hükumet teşki
liıtı harekete geldi, hülasa bir taraftan 
intıhabatı kazanmak için her şeyi yapı· 

* Bu mücadele g3nden güne kızışarak 
bu aym sonuna ve msanm ilk günlerine 
kadar devam C'decektir. Arltdaki za.ın:ı0 

zarfında daha pek çok ~evler olacak \'C 

belki de kan oökülecektir. Mücadelenin 
intihabatla da nihayet bulacağını zannc~ 
mek hatadır, çünkü Mısır, tarihinin ell 
büyük istihale devrine girmic: bulunuyor. 

Şamda hiddet 
ı 11andıran bir 
Hadise daha ı 

( BCl§tarafı l inci sayfada) 
cSubhi Bey• idi, bugün cBay Sub

hi• oldu, diyorlar; Vatanilerin en ya -
km gazet~s! olan El İnşa ise El Halidl 
ailesine mensup olan bir Subhi Bere " 
kat Bey El Halidi'nin nasıl olup dJ 
Türk olabileceğine bir türlü akıl erdi
remiyor, bu hadiseyi en büyük bir bi
yanet ve irtidad şeklinde tasavvur e
diyor. Bir zamanlar Suriye meclisini.O 
reisliğini yapmış olan Bay Subhi Bere"' 
katm, bir gün tekrar o mevkie gele -
bilmek ihtimali gibi şerefli bir ihtiın&" 
li hakir görmesinden dolayı büyük ı: 
cssüfler izhar ediyor. Bu gazeteye go
re, Bay Subhi, sırf Türkiyeye ve Türl<" 
lere yaranmak ve bu sayede HatsY' 
vali veya hükumet reisi olmak istem~~ 
ve sırf bu m~nfaat veya şeref mukabl" 
linde Ar?blığı çiğneyerek Türklere de
halet etmistir! Gazete, bu hadiseyi :rotl" 

halefetin ~c dereceye kadar menfur e
mellerle hareket ettiğini gösteren bit 
delil olarak telakki ediyor. 

Fakat, hu işi burada büsbütün btı!Y 
kn gözle görenler de yok değildir· So~ 
günlerde bir kısım azası mahkum edl" 
len muhale!ete mensup bir dostum bl 
na şu dikkate değer sözleri söyledi: 

- Subhi Bey Berekat, yahut 13111' 
Subhi Berekat, hakikaten cTürkürrı!• 
dediği zaman da haklı, cArabıın!• d&" 
diği zamm da haklı olan insanıardıaS' 
biridir. 

Öte taraftan, eğer gazetenin dediği" 
ni doğnı fa.r1ederek, kendisini Türk .. 
lere dehalet etmiş saysak bile bun .. 
dan ne çıkar? Bizim Vataniler yüıd; 
yüz Arab olmuşlar da ne yapmışlar 

Suriyeyi, Suriye için tamamen y•
bancı olan Fransızlann ellerine teS .. 
lim etıni!i ceğiller mi? 

Hamidiyenin seyahat 
Hazırlıhları başladı 

(Haştarafı l tnci sa~ıfadaJ ·U&" 
Jlarr.idiyn, Tunus, Fas, C'C'zayır snhı 

rını, Gırıd, Kıbrıs ac n arını, MarsilY• 
Nı.prlı, Hambur~ i..rnarı!arını ziyaret t

c!r.cPk, ır.üteak:iben tekrar İstnnbula a-l

det cdecC'ktir. er 
K:Lrıs ve Giriciden bulun&n Türkl ' 

· d"dcn ha"' 11:.ınidlycyı kurşılümak ıçın §1111 ı 

zırJıklara başl:lmış bulunmaktadırlar. 
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Bir Haftahk 

~ROGRAMD -----::: ........ ::::: 
İSTANBUL dls. 13.05: Pllikla Türk muslkls1. 13.30: Muh- jans haberlc:l 22.15: Yanokl program. 

telif plak neşriyatı. * 
6 - Mart - 1938 - Paıar ()ıı.ı Aksam ııeş-rlyatı: 

• e neşriyatı: 
dll2.30. Pl~ltla Türk musikisi. 12.50: Hava- 18.30: Plnkla dans mu.slklsi. 19: Konferana: 
b~· 13.05: Keman konseri: Ali Sezin, İstan- All Kamll Akyüz <Çocuk terbiyesi). 19.30: Bey 
tl Konsı?rvntuan muallimlerinden: Piya- o~ıu Halkevi gösterlt kolu tarafından blr 

Oda Rana Sadri. temsil. 19.55: Borsa haberleri. 20: Muzaffer 
Akşam 'neşriyatı: Ofiler ve arkadaşları tarafından Türk musl-

c:b 15.lO: Bf'~ktaı _ Fener maçı: Taksim sta-1 kisi ve hıUk şarkıları. 20.30: Hava raporu. 
» lldan nıkll. 18.30: Plakla dans musildsf. 19: 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
k~l ve arkadaşları tarafından Türk musi- 20.45· Vedia Rıza ve arkadaşlan taratından 
Saılı~e halk ş:ırlnlan. 19.SO: Konferans: Prof. Türk musikisi ve halk şarkılan, (saat fıyan>. 
le Mured CRndyo dersleri). 20: Müzeyyen 21.15: Mustafa ve artadaşlan tarafından 
haı nrkad~sları tanıfından Türk musikisi ve Türk musUdsi ve ballı: prtılan. 21.50: Orkes
?n k şark1l<ın. 20.30' Hava raporu. 20.33: ö- tra. 22.45: Ajans lınberleri. 23: Plakla. solo
t!:r Rıza tarafından arabca soylev. 20.45: ıar, opera ve operet parçaları. 23.20: Son 
'l'ü Ztıf!cr İlkar ve arkadaşları tarafından h:ı.bcrler ve ertesi günün programı: 

21 
rk ınus:lkisl ve h:ı.lk şarkıları, (Saat ayarı). 

d .ıs: Ce!nal Knmll ve arkadaşları tarafın- * 
0aıı Türk musHdsl ve halk şarkıları. 21.50: 12 - l\lart - 1938 - Cwnarlesi 
r rkestra. 22.20: Keman konseri: Orh:ı.n Bo- Oğ!e neşriyatı: 
har, Piyanoda Vnlantln Taskln. 22.45: Ajans ıı abcrıcrl. 23: Plfıkla sololar, opera ve operet 12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12:50: Hava-

parı;aıarı. 23.20: son haberler ve ertesi günün dls. 13.05: Plakla Türk musikisi, 13.30: Muh-
togramı. tcllf plak neşriyatı. * Akı.ıam neşriyatı: 

'1 - Mart _ 1938 _ Pauırtesi 18.30: Eminönü Halkevt gösterit kolu tnra-
öırı tından bir temsll. 19: Mandolin ve g1tarıı: 

.. e neşriyata: 
d 12.30: Plakla Türk nıus:lkisi. 12:5o: Havn- Zekeriya Tnvman ve gitarist Flarder. 19.30: 
t 1;· 13.05: Pltıkla Türk musikisi. 13.30: Muh- Konferans: Üniversite namına Prof. Oben -
e it plak neşriyatı. dor!er <İnsan kanseri Te mücadelesi). 19.55: 
Akşam neşrlyatı: Borsa haberler!. 20: Sadi Hoşses n arkadaş-

ŞalB.3~: Çocuklara masal: Bay~n nine. 19: 

1 

lan tarafınd:ın Türk musikisi ve halk şarkı
lı n· Incl, piyano ve keman refakatile. 19.30: ları. 20.30: Hava raporu. 20.33: Ömer Rıza 
h ernteket şarkıları: Malatyalı Fahri Kaya- tarafından arabcn söylev. 20.45: Semahat Öz
·ıtrn taratmdan. 19.55: Borsa haberleri. 20: denscs ve arkadaşları tarafından Türk mu
(~ O.t ve arkr.daşları tarafından Türk musl- slklsl ve halk şarkılan, (saat Ayarı). 21.15: 

33
• Öe halk şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20. Klflsik Tfırk musikisi: Nur!. Halil ve arka

iS: B~er Rıza tarafından arabca söylev. 20.1 daşlan tarafından 21.50: Orkestra. 22.45: A
?n · lma ve arkadaşları tarafından Türk 1 jans haberleri 23: Pla.kla sololar, opera ye 

1 
~slklsı ve halk şarkıları, <saat fi.yarı). 21. . 

5. Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkadaşları operet parçalan. 23.20. Son haberler ve er-
:rafından. 21.50: Radyofonik temsil: stüdyo tesl günün programı. 
.\j kestrası refatatlle (Aşkın manıısı). 22.45: 

0 
ans haberleri. 23: Plflkla sololar. opera ve 

~~ret. p:ırçaları ~3.20: Son haberler ve er
~1 güniın programı. 

ANKARA 

* 
6 - l\lart - 1938 - Pazar 

8 - 1'farı - 1938 - Salı 
Öğle neşriyatı: 

Ml2.30: Muhtell! plAk neşriyatı. 12.50: PJ.At: 
Turk Musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
li ve. har!cl haberler. 17.30: Haltevinden na.t
len Ink.ıl1b derst l.M. Esad Bozkurd). 
Akşam neşriyata: 

18.30: Karışık plrıt neşriyatı. 19.15: Türk 
muslklsl ve halk farkılan: Amatör okuyucu
larımızdan <Bayan M. A. su heyeUmlzle be
raber). =°: Bant O.yan ve nrabca neşriyat. 
20.15: Ti.irk muslkisl ve halle şarkıları: (Me
lek Tokgöz ve arkadaşları). 21: Sıhht konU§
m~: Prof. Dr. Server Kflınll Tokgöz. 21.15: 
Studyo ~lon orkestrası. 22: Ajans haberl~ 
rl. 22.15: Yarınki program. 

* . 9 - Mart • 1938 - Çufamba 
Öfte neşriyatı: 

~2·30 : Muhtelit plak neşriyatı. 12.50: PlAt· 
:Urk D\usikisl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi: 
lı ve. harici haberler. 17.30: Hnllı:evtnden nak
len InkıU\b dersı <Receb Peker). 
Akşam neşriyatı: 

18.:o: Karışık pl!k neşriyatı. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları: (Makbule Çakar 
ve arkadaşlanl. 20: Saat iiyarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türle muslk1s1 ve halk fal'ltıl 
(~~lek Tokgöz ve arkadaşları). 21: Hava~~ 
lık. Şakir Hazım Ergökmen. 21.15: stüdyo 
salon orkP.st.rnsı. 22: Ajana haberleri 22 15' 
Yarınki program. · · · 

* .. H - !\lan - 1938 - Perşembe 
Oğle neşriyatı: 

.~2.30: Muhtellf plAk neşriyatı. 12.50: PlAk: 
:'ürk musikisi ve halk şartııan. 13.15: Dahi
h ve harıct haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pltıkla dans muctlı:1s1. 19.15: Türk 
nıusikisl ve halk earltılan: (Hikmet Rıza ve 
nrkadaşlan). 20: Saat fıyan ve arabca neş
riyat. 21: Folografcılık hakkında bir konuş
ma: Snfder. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 

22: Ajans haberlerl 22.15: Ya.nnkl program. 

8 - Mart - 1938 - Salı Öğle neşriyatı: 
Öfte neı:rJyatı: 12.30: Muhtelif plak neşriyatı. 12.50: Plfık: * 
12.30: PIAkla Türk musikisi. 12.50: Hava- Türk ı.'luslk1sl ve halk şarkıları. 13.15: Dahi-

11 
- l\tan - 1938 - Cuma 

~s. 13.05: Pliikla Türk musikisi. 13.30: Muh- ll ve turlci haberler. Öğle neşri)atı: 
lit Plt'ık neşriyatı. Ak am n rlyatı: 12.30: Muhtellf pH\k neşriyatı. 12.50: Plftk: 
Akş.'lm ne rlyatı: Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi-
l 18.30: KarJşık plAk neşrly:ı.tı. 19.15: Türk li ve harici haberler. 

lJ B.ao: Plakla dans musikisi. 18.45: Eminönü musikisi ve hall: şarkıları: (Hikmet Rıza ve 
lg~lkevı nrşrlyat kolu namına Nusret Safa. arkadlşlan). 20: Saat Ayan ve arabca ne - Akşam neşriyatı: 
r · Memleket şarkıları: Feryadı Hakkı A _ . . ş 18~0: Kansık plflk neşriyatı. 18 55: İngiliz-
as. 19.30: Konferans: Emlnonü Hıılkevı sos- riyıı.t. 20·15 · Türk muslklsl ve halk şarkıları cc ders <Azime İpek) 19.15: T.urk mus:lkfsl 

l'aı Yardım şubesi namına: Doçent Sabri E- <Melek Tokgoz ve nrkadaşlı:ın>. 21 : Edebi ko- ve hnlk şarkıları: <Makbule Çakar ve arka
~d Siyavuşgll <Masallar ve çocuk ruhiyatı}. nuşma: Behçet Kemal Çnğlar. 21.15: Stüdyo daşları). 20: Saat Ayarı ve arabea neşriyat. 
:.ss: Borsa haberleri. 20: Kliislk Türk mu- salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: \2015: Saksofon solo: Nlhad &$engin; piyano-
\'akisı · Nuri Ham ve arkadaşları. 20.30. Ha- Yarınki proğram. da MnrsE>l BI. 21: Konferans: Cemal Antman 

raporu. 20.33: Ömer Rıza tarafından arab- * <Köy kalkınmasında hnyvan yctiştlriclllğ1). 
~ Söylev. 20.45: vedla Rıza. ve arkadaşları 21.15: Plikla dans musikisi. 22: Ajans haber-
( rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 7 - Mart - 1938 - Pa.ı.artesi lerl. 22.15: Yarınki program. :at tiyarı). 21.15: Tahsin ve arkadaşları Öğle neşriyatı: * 
21 
tarından Türk muslklsl ve halk şarkılan. t>ıi°: Orkestra. 22.45: Ajans haberleri. 23: 12.30: MubteUt pllk neşriyatı. 12.50: Pll\k: 

2(). kla sololar, opera ve operet parçaları. 23. Türk musikisi ve halk ıarkıları. 13.15: Dahi-
. Son haberler ve ertesi günün programı. 11 ve ho.rlcl hl).beı·Ier. 17.30: Halkevtnden nak-* len İnkılft.b dersi (M. ~ad Bozkurd). 

9 - Mart - 1938 - Çarşamba. 

ötıe neşriyatı: 
llJ 12.30: PliikJa Türk musikisi. 12.50: Hava
~ s. 13.05: Pltl.ltla Ti.irk muslklsl. 13.30: Muh

Ur plak neşriyatı. 

&kşam neşriyatı: _. 

11
18.30: Fatih Halkevl gösterlt kolu tarafın

ı~n bir temsil. 19: Nihal ve arkadaşları tara-
30.dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 19. 
rrı; konferans: Çocuk Esirgeme Kurumu na-
111:a. 19.55: Borsa haberleri. 20: Necmed
'1Jt Rıza ·ıe arkad:ı.şları tarafından Türk mu-
20 ~ ve halk şarkıları. 20.30: Hava raporu. 
2Q 3: Ömer P..ıza tarafından arabca söylev. 
tıı·i5: Nezihe ve arkadaşları t:ı.rafından Türk 

15~klsl ve halk sarkılan, <saat A.yan). 21. 
la· Fasıl saz heyet : İbrahim ve arkadaşları 
21~t.ındnn :urk muslklsl ve halk şarkıları. 
'f>ll• · Orkes~a. 22.45: Ajans haberlerl 23: 
2{). kla sololar, opera ve operet parçalan. 23. 

· Son haberler ve ertesi günün programı. 

* 

Akşam neşriyatı: 
18.30: Pll\k neşriyatı. 18.45: İngilizce ders: 

(Azime ipekl. 19.15: Türk musiklsl ve lınlk 
şarkıları: (Servet Adnan ve arkadaşları). 20: 
saat iiyan ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
musUdsl ve halk şartııarı: (Melet Tokgoz 
ve arkadaştan). 21: ~r konuşması: Vildan 
Aşlr. 21.ıs: stüdyo saıon orkestrası. 22: A-

Oarüşşetakanın ~". yedi yıllık 
müdürü Ali KAmı ile mülakat 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
cDarüşşafaka ..• Nur ocağı, sevgili mek-

te b1 .. > kınd 
Ynrım asırdanberi, uzaktan ya an, 

ben onun havasını yaşıyorum! 
Evveliı aşıkı, sonra talebesi idim. Son

ra mezunu, sonra muallimi, ve nihayet 
müdürü oldum Ve her zaman candan aşı-

12 - l\lart - 1938 - Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 

12.30: Muhtelif plAk neşriyatı. 12.50: Pltık: 
T:.irk musikisi ve halt şarkıları. 13.15: Dahl-
11 ve hartcl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PlAk neşriyatı. 18.35: Çocuklara Ka
ragöz: (Küçük Ali). 19.15: Türk musikisi ve 
halk şarkıları: <servet Adnan ve arkadaşla
rı>. 20: Saat Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: 
Türk musikisi ve halk şarkılan: (Salô.haddin 
ve arkadaşları). 21. Hukuk! konuşma. 21.15: 
Stüd:,ro sl\lon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 
22.15: Yannkl program. 

Bir deli Biga belediye doktoruna 
tecavüz etti 

Biga (Hususi) - M. Kemalpaşa ma
hallesinden Molla Osman oğlu Hursid ~ , 
hasta olan karısı Saciüe ~çin belediye he
kimi Niyaziye baş vurarak bir reçete is· 
temiştır. Kendisine hasta görülmeyince 
ilaç yazılamıyacağı söylenmesile bundan 
öfkelenen Hurşid, hemen doktorun üze
rine hücum ederek boğazını sıkmağa te
şebbüs eylemi§tir. 

. ıo - Mart - 1938 - Perşembe 

ötıe ncşriya tı: 
111!2.JO: Plftkla Türk muslklsl. 12.50: Hava
ttıiı l3.05: Plllkla Türk musikisi. 13.30: Muh

Pltlk neşriyatı. 
.\Jtşanı neşriyatı: 

ktvım onun... . . 
İi'akat ben, bu sözlerimle, sade kendımı 

değil, Darüşşafakanın bütün öz evladla-

rını temsil ediyorum. 
Zaman ergeç, uzviyetlere galib gele -

cck. Şiıbhcsiz, bizim neslimiz de, bizden 
evvelkıler gibı göçüp gidecek.. .. . . 

Fakat ben, son dakikamda, gozlerımı 

Belediye zabıta memurları derhal ye
tişmişler, mütecavizi yakalamışlardır. ü
zeri arandığında ciyi olmadan çıkarıl
mıştır> diye yazılı Bakırköy akıl hasta
nesinin bir raporu bulunmuş, bunun va
kit vakit buhran geçiren bir deli olduğu 
anlaşılmıştır. 

müsterıh kapıyacağun. 
1 be be ölÇü:ıkü eminim ki, bizim e .. ra r 

mıyecck olan bir şey var: Daruşşafukalı 
ruhu ... 

.................... ········ ······················· 

Bu akıl hastası tekrar tedavi için mez
kUr hastaneye sevkolurunuştur. 

Siird belediye binası tamamlandı 
Siird (Hususi) - Bir senedir inşa e

dilmekte olan yeni belediye binası biti
rilmiş, merasımle açılmıştır. Merasimde 

' vali Fevzi Aydın, General Faik Sutunç, 

D r··şşaf a 
zulmüne urban 

gitmekten nasıl kurtuldu? 
Mehmed izzet talebeye: "Darüşşafakayı kurtarmak 
için on kişinin kendisini feda etmesi lizım. Talib 

var mı? diye sorunca bütün talebe talih çıkmıştı 

Evvela cSüleyman Nuif > imzasını ta
şıyan §'.l tarihi mektubu, dikkat ve me
rakla ckudum: 

c- 1342 senei hicriyesi ramazanında, 
Fatih camiinin avlusunda eski kütüp ve 
risaile satılan bir sergiden iştira olunan 
muhtelif asar srasında zuhur eden bu 
vesikayı, Darüşşafak.a kütübhnnesine ya
digar bırakıyorum.> 

Sonra da, Süleyman :Naziften yadigar 
kalap o vesikayı gördüm. 
Metnıni, işgal <<le bileceğim sütunlara 

aynen ~ığdıramıyacağım o vesika, Ab
dülhnmide verilmiş bir jurnaldi. Jurnal
ci, Darüşşafaka talebe!erıne en ağır ifti
raları savurduktan sonra: 

c -Orası bir şefkat yuvası değil, bir fe 
sad ~uvc.sıdır!, d;yor, ve şu cümleyi ila
ve ediyordu: 

c- Bu iitne vuvasını mf'mleket sine
sınden tathir eylemek, selameti memleket 

icabatmdandır!> 
B::ır.n Süleyman Naz!!in mektubundan 

sonra bu iğrenç satırlan da gösteren mu
hatabım: 

- Şırr.dt de, dıyor, size. bu jurnalin 
mahıyelini, ve Darüşşafaka tarihinde oy
nadığı mühim rolü anlatayım: 

Bu jurnal, Abtlülhamide ,1319 yılında 
verilıyor. Jurnalde, Darüşşafakaya men
sub lnrç0k truebelenn, Babıaliye geldik
leri, ve ıstıbdad aleyhinde nümayiş yap
tıklan da yazılıdır. 

Bu satırları okuyan 'Kızıl Sultanın ka
ra ve korkak yüreğindeki bütün vehim
ler aynklanıyor. Daıiışşa!akalılann da
ha büyuk bır harekete bnavak olmaların
dan çek,ndiği için, uzun ~zun düşünmi
ye bıle llızum görmeden ferman buyuru
yor 

- Orası derhal kapatılsın. Derunünde
kıler de uzak diyarlara ciefojunsun! 

Bu emri şahaneyi alan mabcynci Şam
lı İzzet pnşa derhal vükela odRsına koşu
yor, ve saddizamı buluyor. 

O sırada sadrazam İzzet paşa, hususi 
katihlığını yapan M.ehıned İzzete bir mek 
tub ~azdırmaktadır. Mabeyncı İzzet paşa 
sadrazama, A bdülhamide verilen mahud 
jurr.alı takdim ediyor. Saörazaın da, al
dığı jurnalı, Bay l\1ehmed İzzete uzatı· 
yor, ve emır vuıyor: 

- Buyur ..• Oku şunu bakalım! 
Day Mebmed Izıet, jurnali ol..'Ul'ken 

kendı idam kararını okuyormuş gibi sar: 
sılıycr. Nihayet bir yer.nde, karşılaşabi
le~eğı bütün {ecı akıbetleri göze alarak 
jurnalı rlinden fırlatıyor, hiddetle, isyan~ 
la bağırıyor: 

- Yalan ... Baştan aşağı yalan .•• 
Or.u~ ?.u. hareketi, muhatabiarını hay

rete duşuruyor. Sadrazam; mecrakla so
ruyor· 

- Nereden bildm yalan olduğunu? 
Eay Mehmed İzzet: • 

- Ben, diyor, bu mektebde hocayım 
Darüşş'.lfakada okuyan biltün çocu~ 
öz evHidlanın kadar tarurım. 

kartal kanadı gibi ~eren cesur muallimin 
bu asil isyanı karşısında ıyi duygulan u... 
yanan sadrazam, n:abeyncıye: 

- Etı, dıyor, serdolunnn mütalea, bana 
da m•ıvafık göründü. Vaziyeti padişaha 
da a;zetsck? 

1'.Lfih('yr.cf İzzet paşa, saarbrunın fikri· 
nt Abdülhamide bildirıyor. Sadr5.zamma 
inanan Abdiılhamid de: 

- l'ckahi.. . diyor. Tahkikat yapılsın! 
Ve bu ferman üzerine, sadrazam, jur· 

na?dekı iddınları tahkik etmek vazifesi
nı, Mehmed İzzete \·eriyor. 

P.albuki o devrı yaşıyanlann iddiaları
na göre, Darüşşafaka hakikaten, Abdül
hamıciı itrki;teb1lecek bir müessesedir. 

Çu ~kü Da!-.i~şafak&da, vatanperver 
h1ca1orın tı;!kınlcrı nltında -ye~e:n ta\e 
lrl>rier, o dcvrı!l ı~lıbdaciına di~ bilemek
tt:c~; der. 

Hatta o m · larda, rrektebdeki is) an 
duv.;ı.ılı;rmı hainane tecibirlrrie yatı tır .. 
m k ıneycn bır müdür, ttticb"ler tnr. fın
dan y:ık:ı paça k::ıp:dışarı ntılmıştır! 

Biıtiın bunları bıJcn cc•.sur muallun 
Mchmcd İzzet, kcndısine emrolunan tah
ktkutı yapmak üzere ınektebe gelınce, 

bütün talebPlerı etrafına topluyor. Onla
ra \•azıyctı nçıkca nr.latıyor, ve: 

c- Artık, dıyor, içinde bulunduğunuz 
bu ocağı, göze batmaktan korumak sizlee 
için bir vazifedir; çünkü, aksi takdirde 
hı::m kendı ıstıkba!ınize, hem ıstıkbalin ye 
tirolPr•ne sui.kasd yapmış olursunuz!. 
Şimdı ıse, benim, \"Pr:nek mecburi) tin· 
de bulunduğum tahkikat ıaporunda, mek 
tcbm b~Hm talebelerini suçı;uz göster .. 
rncm, tehhkch bir şübhe uyandırabil'r. 

Çünku ortada, yapıhı.ış i:ulunan muaz· 
zam bir nümayış \'ar .. . 
Hınaenaleyh, bütün mektebi kurtarmak 

ıçm h•ç c1lmazsa, sekiz on arkadaşı feda 
etn.cmız Hızım! 

İç.nizde, mektebin beş Eınıfma müşte
reken aid cıian bu hatayı üzenne almak 
fedakarlığını gôstereb:lecl'k fedailer yok 

mu? 
Bu suale, b 'aistisna bü:'i.in Darüşşafa· 

kalılar, bııatereddüd ccvab vermişler: 
- Ben varım! 
Ve merd, cesur Darüşşafakalılar, bu 

tehlıkcli vaz~fcye o cıe.:-ece ıı;rar ve ınad• 
la talıb oJmuşlar ki, tı;iebeler arasından, 
~cd~ cdıle!:ek 10 lnı?beyi ~PÇmek için, 
n.ur a çekmekten başı<a tc-k hal çaresi bu .. 
ıunamamış: 

Neticede, suçu h:ı:erlerinf', "Crefli bir ik .. 
rt:niye gibi sevınçle ıı!an on bir Darüşşa• 
faknlı, Anadolunun muhtelif şehirlerine 
uza.Klaştırılmış, Dariişşa!aka aa maarif 
ıdaresıne geçirılm.i~! 

Ve müstebid hir idarcn;n sadrnzamı ö .. 
nünce söz söylemek cesaretim temiz yü-' 
reğinde bu1an bir hocayla, on bir fcdat 
sayesindedir J...1, Dariisşa<aka ocağı, is
tıtdadın ığren-; bir j::ırnalıle vicdansız

ca bir cferman> ma kıırhan gitmekten 
kurtulmuş! Naci Sadullah 

Kop dağında muazzam bir çığ 

cı~~.30: Çocuk tiyatrosu (Güle güle serçe
'l'urk 19: Radife ve arkadaşları tarafından 
llı lnU'"iklsl ve halk şarkıları. 19.30: Spor 
be~hab~lerl: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ba
tarı erı. 20: Cem.ıl KAmll ve arkadaşları tn
a0. lldnn Türk muslkis1 ve halk şartııan. 20. 
()~ llava raporu. 20.33: Ömer Rıza tarafın
lı:ad arabca f:oyle\'. 20.45: Blmen Şen ve ar
•ar1c:aş1aıı tarafından Türk muslklsl ve halk 
ltad lları, (saat l\yan) . 21.15: Tahsin ve ar
tarkaştan tarafından Türk musikisi ve halk 
tra Uarı. 21.50: Bedriye Tüzün, .şan: Orkes
h b retakatııc. 22.30: Orkestra. 22.45: Ajans 
l>ar:rıerı. 23: Plakla sololar, opera ve operet 
tılin aıarı. 23.20: Son haberler ve ertesi gü-

Procrnmı. 
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~~;o : Plll.kla Türk musiklsl. 12.50: Hava
e neşriyatı: 

A!i Karniye teşekkür ve veda ettikten 
sonra, .Fatih ve Sultan Selim camileri
nin, minareleri arasında, gümüşten iki 
şam-ian ortasına konulmuş bir konsol sa· 
ati ıfbı işliyen, Darüşşafakadan, uzak.la· 
şuken kcndı evini terketmiye mecbur 
kalmış bir insnn acısı duydum! 

Ve temenni ettim ki, altmış ·dört yıldır 
işliyen bu sııatin mes'ud ayarı. altmış dört 
asır sonra da bozulmnsın! Naci Sadullah 

bütün memurlar ve halk bulunmuştur. 
Vali bir hitabesile halka teşekkür ve bi
nanın kutlu olmasını temenni eyledik
ten sonra kapı açılmış, içeri girilmiş, o
rada, merasimde bulunanlara çay, piskü
vi ve sigarn dağıtılmış, merasime nihayet 
verilmiştir. 

Onl r, ne asi, ne de şakidirler! Memle
ketın selameti namına mcmltketten sü
rülecek bır ınsan varsa, o, memleketin en 
temız evladlarma bu iftira:iarı savuran a
darr.dır! 

Darüşşafaka çocuklarına, bütün millet 
ke!ll iır. Onlardan bu vatana zarar gel
mez! 

R:.ıhu:ıu, Darüşşafakanın iızcrinc bir 

Erzurum Son poyraz fırtınası 

Vavuk ve Kop dağlarındaki yol· 
lan kapamış ve ınünakal:ıtı durdurmuş.. 
tur. Kop dağındaki şose) e düşen yctmi~ 
metre uzunluğunda ve dört metre yük .. 
sckliğındckı çiğ parçasının kaldırılması· 

n~ çı:ılı~ılmaktadır. 
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o • ı " S<;n Posta n nın SUCU NE iMiS? 
Tann: RU1Cad1 n çemen: 

Dairemizin muhasebe lWmında Pevt
IOva isminde bir kız çalışmaktadır. Ge
çenlerde bu Pevtsovanm başına tuhaf bir 
vak'a geldi. HAdise dairemizde ıayi olur 
olmaz kızın aleyhinde birçok dedi.kodu
lar başgösterdi. 

Sonradan anlaşıldığına göre bütün bmı
lara sebebiyet ve:-en Zakoperçik mu.. 
bütün dedikodular ondan çıkmış!. 

Bir gün öğle tatilinde Zakoperçfk, dal,. 
renıizın koridorunda, gene dairemizin 
memurlarından Sigoyeviç'e rastlamış: 

- Pevtsovanm kardeşi hakkındaki ha-
vadis! duydun mu? demiş .. 

Sigoycviç alaka ile sormuş: 
- Hayrola, ne olmuş?. 
Fakat tam bu sırada Slgoyeviç'i tele

fondan çağırmışlar.. adamcağız Pevtso
vanın kardeşi hakkındaki havadisin 
tafsilatını öğrenemeden oradan ayrıl • 
mış . 

Telefonla konuşmasını bitirdikten IOll• 

ra, biraz e\.-vel koridorda ~ittiği havadisi 
hatırlamış .. içi tez bir adam oldutu için 
duvduğunu nıasa arkadaşı Koroşek'a an
latmağa kşrar vermiş: 

- Haberin var mı, demiş? .. Pevtsova
Am kardeşi hakkında bazı şeyler söylü
yorlar .. 

- Ya öyle mi? Ben esasen böyle bir 
feY bekliyordum .. 

- Sız Fevtsova'nın kardeşini tanıyor 
mu idiniz?. 

- Hayır. Fakat Pevtsova hakkındaki 
intıbalarım iyi değil de, onun için. Şu 
Pevtsova denilen k:z ... 
~oroşek sözünü b!tirmeğe imkan bul

madan yanlarına dairenin daktilosu Ko
nonova gelmiş: 

- Başbaşa \'ermiş ne konuşuyorsunuz, 
demiş! •. Pevtsova mükemmel bir kız.. 
pır'anta gibf ... 
Koroşek alaycı bir tavırla: 
- Yaa ... Öyle mi zannediyorsun?. de

miş .. fakat kardeşi hakkındaki havadis • 
leI'i duydunuz ır.a?. 

- Hayır hnbcrim yok.. esasen ben 
Pevtc;ova ile de o kadar sıkı fıkı değilim.. 
ilk zamanlar bu kız hoşuma gidiyordu. 
Fakat sonradan ondan soğudum .. bilmem 
neden, insiyaki olarak o kız hoşuma git
memeğe başladı .. 

BE'Ş dakika geçmeden bütün daire 
cPevtsovanın kardeşinin başına gelen
ler> le çalkanmaga başladı. 
A~şama doğru Pevtsova1 ayni dairede 

çalışanu nişanlısından bir tezkere ald.L 
Tezkerede: 

c Bu akşam sizinle sinemaya geleml
yeceğim için affmızı rica ederim ... > de
nilm~kte idi .. 

Q, Blklia , 

c- Benim btıRda hiçbit' suçum yotc, 
büyük bir hayret içinde idi. Bu hususta 
herhangi bir şey sormağı da uygun bul· 
madı. Esasen boş şeylere sarfedecek vak
ti de yoktu. 
Akşam üstü dairenin levazım kısmına 

gitmek !üzumunu hissettL Koridorda 
daire arkadaşlarından Karpov'a rastladL 
Karpov ona: 

- Yoldaş Pevtsova. dedi, si.zi.nle biraz 
konuşmak isterdim. 

- Buyurunuz! 
- Fakat rica ederim bana gücenmeyi-

niz!. Ben sizin arkadaşınız olduğum için 
sizi ikaz etmek lüzumunu duydum.. Hak
kınızda tuhaf tuhaf şeyler anlatıyorlar .. 

- Neler anlatıyorlar?. Ne hakkında?. 
- Sizin hakkınızda .. ben sizin bazı ted-

birlere müracaat etmenizi muvafık bulu
yorum ... 

- Fakat rica ederim, açık söyleyiniz?. 
Hakkımda ne anlatıyorlarmış? 

- Doğrudan doğruya sizin hakkınızda 
değiJ.. sizin hakkınızda o kadar çok şey· 
ler scylemiyorlar .. fs kat kardeşiniz hak
kında söylüyorlar .. guya kardeşiniz pek 
haşarı imiş.. r,Cıya ... 

- Evet, güya? .. 
- Doğrusunu isterseniz ben bu mesele-

lere hiç temas etmek tarafdarı değilim .. 
belki ele buniann hepsi dedikodudur. İyi
si mi siz meseleyi daire müdürüne açınız! 
Bütün tafsilatı ondan alırsınız!. 

Pevtsova'nın çahştığı daire müdürü, o 
gün bu mesele hakklnda mufassal, tah
riri bir ihbar almıştı .. ihban yapan ayni 
daire memurlarından Çiryev isminde bi
risi idi.. Çiryev yazdığı ihbarnamede: 
cPevtsova'nın muzır bir unsur olduğunu, 
kardeşile son zamanlara kadar muhabe
rede olduğunu, kardeşınden bahsetmeğe 
bile lüzum olmadığını, onun nasıl bir a· 
dam olduğu cümlece malum bulunduğu· 
nu ilh .. > yazıyordu. 

Pevtsova ertesi giin işine geldiği za • 
rnan dairede acayip bir havanın esmekte 
olduğunu derhal farketti.. verdiği se -
lamlara arkadaşları çok soğuk mukabele Daire müdürü Çiryevin bu ihbarını 
ediyorlardı .. sorduğu suallere hemen be- Pevtsovanın siciline rabtetti.. ve her ih
men hiç cevab alamıyordu. timale karşı Pevtsovanın daire ile olan 

Pevtsova, bütün bu oJan bitenlerden ilişığinin kesilmesi hakkında lazım ge-
• 
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Bir Genç Kızın Romanı 

Muazzez Tahsin Berkand 
Selma bu son sözleri kendi kendine - Onun i~in üzülmüyorum. Zaten 

mırıldanırken düşünüyor, acile, ıztı- kütübha.nc ile alakam kalmadı artık. 
rabla inliyer.ck düşünüyor ve hatırlı- Bundan sônra oraya ayak basrnıyaca-
yor. ğ,m. 

Dakikalar .. saatler .. sonra günler ge- Genç kızın sesinde ince bir hıçkırık 
çiyor. tıkanıyor; fakat Sabiha hanım bunu i-

- Hala, kolum sakat mı kalacak b~- şitmemiş gibi yeğeninin saçlarını okşı
nim? Bundan .sonra piyano çalamıya- yarak soruyor: 
cak mıymı? - Niçin kızım? Kendi eserin olan o 

- Öyle fena düşüncelere kapılma güzel okuma salonunu sevmiyor mu
yavrunı. Bnk bu sabyh doktor ne dedi? sun artık? 
Bir hafta sonra alçının omuzuna doğru - Sevmediğimden değil, bilakis çok 
olan kısmını kesecekmiş... seviyorum, fakat orası benim değil-

- So:ıra? rniş ... 
- Birkaç gün sonra da kolunu büs- - Se:-ıin değil mi imiş? O da ne de-

bütün serbec;t bırakır elbette ... Allaha mek? 
yüz bin ~ükürler olsun, bu kadarla kur- - Ba'!'la sen anlatmadın mı? Kütüb
tuldun kızım Ya mazallah bir tarafın hane için Fuad sermaye koydu demedin 
sakat k lsaydı! mi? 

-- D<>rnek kolum büsbütün iyileşe- - Bundan ne çıkar Selma? Sen ar-
cek, e.:.ki~~ gibi piyano çalabileceğim.. tık onu"l koyduğu sermayeyi geri ve-

- Tabıı kızım. recek kadar işi ilerlettin. Hem bütün 
- Kütüblınne ne haldedir acaba hala? bunlar sonra diişünülecek şeylerdir, 
- Sa?!?dcin bey meşgul oluyor yav- şimdi sen iyileş yavrum.. her şey yolu-

rum ... lşlcr muntazaman yürüyormuş, na giıer. 
sen üzülme! Tekrar günler geçiyor. 

• 

bana oımu anlata" KorJektirf > 

len makamlara hitaben bir de müzekke
re kaleme aldı .. 

İşte tam bu sırada Pevtsova müdürün 
yanına girdi. Müdür onu görrür görmez: 

- Affedersiniz, dedi, bugün sizinle gö
rüşmeme im.kan yok.. iki gün sonra beni 
görünü?.!. O zaman sjzin meseleyi tedkik 
ederiz. Şimdilik siz yalnız bir sualime 
cevab veriniz: Kardeşinizle muhabere e
diyor rr.usunuz?. 

- Gnyet tabii ediyorum. 
- Şi nıdilik soracak başka şeyim yok.. 

iki gün !·Onra uğrayınız! .. Bence mesele 
anlnşılm1ştır. 

Müdürün bu muamelesinden büsbütün 
şaşıran Pevtsova soluğu kontrol komis
yonunda aldı. Hakkındaki dedikodular· 
dan uzun uzadıya hah.setti.. ve derhal 
tahkikat ~:apıimasmı riC'a etti.. loontrol 
komisyonu reisi ile Pevtsova uzun müd
det konuştular. 

Reis {!rnç kıza b!r kaç sual sordu: 
- Bu sizin öz kardeşiniz mi? dedi. 
- J:vf.;t, öz kardeşim. 
- Ba,~ka kardeşleriniz var mı? 
- Hayır yok. 
- Daha evvel bana niçin müracaat et· 

mediniz?. 
- Ben meseleyi kenöim de bilmiyor

dum. Yeni ~ıaber ı.ldım. 
- Pekaliı.. Şimdi biz bütün bunları e

saslıca tahkik t:<leriz. Bunu size ilk defa 
kim f'Öyledi? 

- Karpov söy1edl 
- Şu halde lŞe Karpovdan başlıyalım. 
Kontrol kom5syonu reisi Karpovu ça· 

ğırttı ve rnrdu: 
- Karpov yoldaş, siz bu dedikodulan 

ki:nc!en işittiniz?. 
- Çiryevden işittim. 
Çiryevi de çağırdılar. Çiryev ifadesin

de: 
- Doğrusunu isterseniz ben de bir şey 

bilmiyorum, dedi. Bana bunu anlatan 
Kononovadır. 

Kononova da çağırıldı. O da ifadesin· 
de: 

- Benim bunda hiç bir suçum yok, de-

- Sı>lma birkaç güne kadar hastane
den çık3cağız; fakat çok zayıf düştü
ğün için seninle bir köye gitmeği diişü
nüyorum. Neresini istiyorsun? Suadi
yeyi mi, yo~s:ı adayı mı? 

- A~aya gidelim halacığım. ,. 
- Peki kızım, Fuada bu akşam söy-

lerim. 
- Fuada mı? 
-- Öyle yı:ı., ailenin erkeği o değil mi? 

Biz kendi kendimize ne yapabiliriz?. 
SabihJ hnnımın sesindeki emniyet 

Selmayı büyülemiş gibi genç kız itiraz 
edemeden ırusmuştu, fakat o günden 
sonra hisleri büsbütün başka bir yol al
mış~ı. Hasta denecek bir arzu ile hala
sına bir diizüye sualler soruyor, bir dü-
züye onun için karanlıkta kalan şeyle
ri öğrenmek istiyordu: 

- Benim İzmirden yazdığım mektu
ba o ha:n cevabı verdikten sonra Fuad 
nasıl oldu da bu kadar fedakarlık ya
pncak derecede değişti? Yoksa onu sen 
mi zor:aciır. hela? 

- Eayır, zorlamadım kızım; fakat 
gençlik saikasile unuttuğu bazı haki
katleri on:ı hatırlattım. 

- O drı hem seni, hem de beni ba
şından savmak için bana büyük bir sa
daka vcrrneğe razı oldu. 

- Hayır kızım, sadaka değil; istiye
rek vazifesini yaptı, babana karşı olan 
borcunu sana ödedi· 

Mart 6 

Çocuğunuzu kendi 
aleminize sokmayın 

(Baştarafı 6 net ıa11fada) 
t 

İşte g('lişi giizel muhaverelerimizin te
miz ve masum çocuk varlığında açtığı ya
ralar: Korku, kibir. neş'esizlik, isyan ... 
Ve işte yavruyu hepsinden korumanın 

basit ilacı: Çocuğu muhaverelerinizden U• 

zak bulundurunuz. • Mümkünse • onu 
böyle zamanlarınızda ayn bir yerde tu -
tunuz. Mümkün değilse hiç olmazsa ~t
memesi icab eden şey:eri yakınında ko
nuşnıayınız. Dikkatini sizden uzaklaştır
mak için ona yalnız oyuncak vermek yet-
mez. Arkadaş da bulunuz. Yaşına yakın 
kardeşleri yoksa küçük misafirler çağı • 
rınız. Ta ki ~ocuk kendi alemine dal • 
sın ve söylcdiklermizi ne duysun, neme
rak etsin. 

İkincı bir şey daha var: Mekteb ça -
~ındakl yavrularda korkuyu uyandıran 

amil, yalnız muhitindeki gelişi güzel 
konuşmalar değildir. Resim. gazete ve 
mecmualar da ayni şeye 1ebeb olabilir. 
Bununla cçocuğunuza hiç resim ve ga • 
ıete göstermeyiniz> demek Wtemiyorum 
tabii. Ancak onun göreceği her şeyi kon· 
trol ediniz, elinizle seçiniz. CinayeUere, 
korkunç kazalara a!d resim ve yazıları 
göstermeyiniz. Çocuğun manevi huzuru 
için bu, zaruri ve elzemdir. ' 

Aksiliğe bakınız: Onlarda en büyük 
heyecan ve merakı uyandıran da bu türlü 
havadislerdir. Ben kendi çocuğumda kaç 
kereler buna .§ahid oldum. Bir gün onu 
yalnız bir odada, yiızü koyun yere uzan. 
mış, önündeki bir şeye kendinden geç -
miş gibi dalgın buldum. Baktım, gazete
de bir katil çocuğa aid şeyleri okuy~. 
Başka hir gün de onu ayni heyecan ve 
dalgınlık içinde bir haftalık mecmuanın 
kansere dair yazdıklctrını okurken bul • 
dum. 
Çocuğun maneviyatında zararlı tesir 

m 

yapan bütün bu şeylerin yanın6a stne " 
malar da bü~ük bir yer alır. Yavrusunu 
gelişi güzel bir filine götüren veya git • 
m~sine izin veren anne, ona en büyük 
fenalığı etmiş sayılabilir. Çünkü çocu• o
rada yalnız güzel resimler görecek. de • 
ğildir. Mevzuunu kavrıyamadığı bir yı " 
ğın vak•anın en heyecanlı ve korkunÇ 
sahneleri onun berrak dımağı üstünde si• 
linmez izler çizecektir. 

Hülasa: Çocuğu bizim ilemimize kat • 
mamalıyız. O, bizim konuştuğumuztlt 

gördüğümüzü, okuduğumuzu değil. ken• 
dihe uyanı, kendine yanyanı duy.malı, 

görmeli, öğrenmelidir. 

Çocuklarımıza bütün ömürleri boyun· 
ca yardımcı olamayız. Fakat hiç olmazsa 
tamamen elimizde olan en güzel günle-
rini, çocukluklarını hoş geçirmelerine ça• 
lışahm. Cesur, şen ve manevi huzura sa· 
hib insan, ııncak böyle yetiştirilir. 

Çcvfrm: Newis" 

Yugoslavya 
Türkleri 

B:ılkan Anta~tı knıseyinin toplantıs& 
mtın::lsebet:lC' .Ankaraya g.?lmış olan Bel• 
grad elçimiz Ali Haydar Aktay, dün ak· 
ş::.rr.kt c·ksprcsle vazıfcsi b:ışına dönmüş• 
tur. 

Aldığım7.L :nallırnata gfre, Yugoslavya· 
dan nıemle~Ptı.:Tuze ı.:tlmelerl c.erpiş edi· 
kn ı:<:ç:nr-nierın \'a.:iyctini tedırik ve bU 

meseknın hallı ı.nkünls.rını araştırmak 
lizt.·rc nısan ayı !'eın4!arında Belgradda hu• 
susi bir komı~yon kuru.acaktır. Bu ko
m?syona Turk n.umPssilieri de iştirak 
cd<'ceklerdır. .._.........,. ______________ __ 

. . .• 

Baş diş nezle grip, romatizma va bütün agrılarrn.zı derhal 
' 'keser. 'lcabmda günde Uç kaşe alınabilir. 

J ·~· • • 
~ . 

di. Bana bunu anlatan Koroşektir. 
Koroşek de: 
- Ben bunu Sigoyeviçden duydum, 

dedi. 
Sigayc.viç: 

- Bana ne soruyo!"sunuz?. diye cevab 
verdi. Ben bunu Zakoperçikten duydum. 

- Zakoperçikten mı?. Fakat bu müm
kün değtl. Zakoperçik ciddi bir adamdır. 
Böyle gevezelikler ) apmaz.. çok tuhaf.. 

Zakopcrçik'i de çağırdılar ve sordu
lar: 

- Siz Pevtsovanın kardeşi hakkında 

. . ' ... 
şuna buna bir şeyler söylediniz mi? 

- Tabii fÖylcdim. Bundan ne çıkar? 
Hem ne derniye bana bunun hakkında 
sual soruyorsunuz? Pevtsovanın kardeşi· 
ne, yaptığı mühim bir keşiften dolayı mü· 
kafat olarak güzel bir otomobil hediye et· 
tilerse l:unu başkalarına anlatmak bir 
suç mudur?. 

YAlUNKİ NUSHAMIZDA: 1 
Boşalan köy 

Arabcadar. çeviren: Faik Bercmen 

- Ya piyanom için yaptığı masraf- leri bir düzüye düşünüyor ve İzmırdcD 
Iar? çıktığı günoenberi geçen hayatını, ye 

- Bunu da küçük kardeşini seven ni gözlerle, yeni düşünüşleı1e görmcğtı 
ve onun muvaffakiyetlerile iftihar ~- çalışıyordu. 
den bir ağabey gibi yaptı. SemJcrdenberi kendi endine müca· 

- Kiiçüh kardeşini seven bir ağabey dele etmekten o kadar yorulmuştu l<l 
ona kendisin) göstermez ve tanıtmaz Adanın ılık havasının getirdiği ge\·şek· 

d. h l -ı lik ona maddi bir zevk veriyordu. mıy '. .a a. 
- Bıı!'lda kabahat benim çocuğum... Teh1ikeli, ıztırablı ve uzun bir has· 

Sana geçen gün bu noktayı uzun uzun talıktan kurtulduğu için hayatı daha 
anlatmıştım. çok seviyor, saadeti daha çok özlüyor· 

- Evet, hepsi hatırımdadır. du. Artık vorulacak, düşünecek kuvve-
- O haltle niçin bir düzüye beynini ti kaıman{ış gibi kendisini yaşamağa 

yorup düşünüyorsun kızım? Sence ar- bırakmıştı. Yanında halası, uzakta Fo· 
tık her nokta aydınla~ değil mi? ad vardı .. bütün isteklerini evvelcede.0 
Havır SeJma için karanlık bir nokta keşfederek hazırlıyan Fuad ... 

daha· v;rdı ve genç kız bir gün, yüzü Şimdi artık evin havasında, çamlık" 
utancında:ı kızararak bunu da halasın- !arın tatl~ kokusunda, güneşin ısıtıcı 1" 

dan sordu: şığmda ve mehtabın gölgelediği yonar· 
- Fııadın hayatındaki o kadın kim- da hep onu:ı varlığını duyuyor, hep o· 

dir hala? nu bekliyerek onu arıyordu. 
- Hrr ger.cin hayatına giren geçici Geceleri yatağına yatınca, kaptılı 

maccral111·dcın biri. gözlerı arasmdan, bir rüyada gibi, fu· 
- O şir.-ıdi nerededir? adın yüzünü görüyordu. Güneşlerı.rı 
- O kim' Viyanalı kadın mı? yaktığı bu esmer yüz, ona doğru eğl~ 
- Evet halr.ı.. yor, yast!ğmn dayanarak bir nefes gı 
- Başka bir macera peşine katılarak muıldanıyordu: 

Amcrikcıy3 gitmiş. - Küçük Sclmam benim .. çok m? ~ 
- Gitr.ı~ mi? Buna emin misin? Ar- tırab çekiyorsun? Vah yavrucuqu ' 

tık hiç gelmiyecek mi? korkma bu acı dinecek, gene gözlcrırı 
- Hayır kızım, artık hiç, hiç gel.mi- neş'e il<.~ açılacak, gene dudaklarının 

yecok tebessümü ortalığı aydınlatacak. gene 
S;l~a. çamhkların koyu gölgelerine, sokaklarda bir kelebek gibi kolları~ 

denizin ı~ıklı yollarına bakarak bu söz.. salhyarak ko~acaksın. - ATkaıt "Ol' 
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'.-ifşa eden idam olunur!., 
Harb .. nevi casual•n •r•Stndakl mücadele 

1 

1 
1 

! 
1 

1 

1 

1 

İstanbul Borsası kapam ş 
liatlan 5-3-1938 

Londra 
Nn-Yora 
Parla 
Millno 
BrilUll 
Atına 
Cenene 
BofJ• 
Amatenlua 
Pra& 
vı1ane 

Mallrld 
Berlln 
Vart0 .. 
Huda~ 

Blikreı 
Belıtrad 

Yokotıama 

Mosko•a 
Stokho&m 

ESHAM 

1 Anadolu f11L • • 
AtJ•ı Ka,_. 

petuı - -
A. ını. • .. ftd.U - -
BomoDU - Nektar - -
AW&n ctmen&o - -
Merkn bankua 100 100 
if Jlanh.11 10 26 -
Telefon 7 80 -
hWıat .. Dellı. 12 76 -
Şark DetirmeDl 1 06 -
1'Vk0a 7 -

lRTİKBAZLA& 

TQrk boıc1I 1 petln 
• 9 1 'Hdell 19 ~ 
• • D Yadeı. 

TAHViLAT 

An&dol• 1 pe. 
• ı Yade&& 
• D pe. 
• ll 't'L 

Anadolu mil. peflD 

PARALAR 

ı Ttlrlc aıtını 
ı Banknot o.. a 

19 30 

Sayfa 13 

Bir kadının sırrı 

Bu aeyan 25 mi ? 
Yoksa 40 yaşında mı? 
45 yaşında o!duğu halde yüzünde hiç 

bır buruJ:ığu ve hıç bir 'zi yoktur. Açık, 
yumuşak ve bır genç k:z g.bi kusursuz 
bır dld. Adf't.A bir bar.ka, fakat, bu
nur. da fenni bır izahı vardır. Viyana 
Unıversitesi profesörü Doktor Stej1-
kal'1n pyanı hayret keşfi olan ve 
.ntccrı.. tlbir <-dilen kıymettar cild 
unsuru. her yumuşak ve b'.lruşuksuz 
dlJ içtn elzem tabü ~e ihyu edici bir 
eevhudır kl ıamdi; pcnbc rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. 
Sız uyurken C'ildinızi be&ler ve genç· 
leştırir. Her Nlbah daha genç olarak 
uyan:raı:ıız. Bütün bur.:ışukiuklar ve 
çızgiler tamamen silinmiş \•e kaybol· 
muıtur. Gündüz için, cil:i unsuru olan 
(ya~sız) beyaz re!lgındeki Tokalan kre
mını kullı.r.ınız. CiJdinızi terü taze tu• 
tar ve beya7.:abr, siyah noktalan ve 
pyri saf :ınaddelenni crjtir. On yq da
ha l'ençlE>ş)niz ve d:>ha 'enç kalınız. 

Yüıimüzün zayıflamış adaJelerine nl· 
hayet verin!ı ve bu ç irkin tenden kur
tularak yanaklarmıza gE'DçliliJıizin ta· 
zelığ!nı veriniz. 

Bayanlann nazarı 
dikkatine 

Satm aldıimı-a T 1>kalon kremi 
yazolannm büyük bir kıymeti 

1 Yardır. Onlan bayiiııfze iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruı ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kifatlan bulunan T okalon müaa· 
bakaıına İftirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. Gelecek 
nüıhalarımızda ilan f!deceğimiz 
Tokalon piyangosu ikramiyeleri
ni okuyunuz. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazu: Ziya Şakir 

Timur, söyledikçe coşuyor, sesi bir çelik gibi sertleşiyordu: " Her taraftan gelen 
haıJerlerdeo ne öğreniyorum, biliyor musunuz ? Üç boz atlı •.• Evet, üç boz atlı.. 

Bu atlılar iiç eski düşmanımızdır! • 
- Eve.t.. hak~~nı.z v:~· Bugün Har- ı,cap\ açıldı. İçeri . Ti~ muhafız kaynaŞil'.a olduğundan bahsediyorlar. 

zem. derm bı~ suımn ıçınde: ... Faka.t, ktl ası .cruır.andanı gırdı: - Ac"ba bu, ne dereceye kadar d<>ğ-
Kapçak ve Kaşgarda, aleyhimızde bıı - Hakan!.. Affmızı rica ederim. Kdş- ru? .• 
hareı,et b;1arsa, Yusuf Sofunun da gardan at çatlatarak gelen bir adamı- - Her halde ehemmiyet vermek ll-
onlara Htihuk etmiyeceği ne malfun? ... mız, derhal sizi görmek istiyor .. dedi. zım. ' 

Vezir?crden biri, söze karıştı: Timuru!l yüzünde, garib bir tebes- Timur, başını önüne eğdi Birkaç sa-
- Böyle umllmi bir harekete, ne se- süm belirdi: niye düşündükten sonra: 

beb olabilir? Hükı1metimiz, şimdilik - Tuh:ıf tesadüt. dedikten sonra: - Peki!&, Aydoğan. Git, hazinedara 
bütün kom~ularilc dost geçiniyor. - Çabuk .. getir... söyle, sana, bin altın versin. Bu gece 

Timur, derh~l cevab verdi: Diye, emir verdi. istirahat et. Yarın 0;1e vakti hareket e-
- Komşularımızın bu dostluğa em- Bir dakika bile sürmeden, kapı ara- deceksin. Tekrnr J" ~::ı ra gideceksin. 

niyetleri var mı, acaba? Ben, bu dost- !anarak içeri bir adam girdi. Bu ada- Arkn..~' mır -

SPOR 
Milli künıe maçları 

Üçok, Muhafızgiicüni 
3 - 2 mağlôb etti 

İzmir, 3 ('lelefonla) - Bu~n milll .k:ü-, dak!kada bir gol anha attılar. ~ 
nıe maçlarına devam t.cHdi ve Uçok ile Üçckun 3-2 galehesile neticelendi. 

Muhafız~i.icıi J.arşılaştı. l~çoklular en iyi BarutgUcU sahasındaki maçlar, 
oyuncular.- ba!dden mahrum olarak sa- Barutgücl\ sahasında bu hafta ,i#4' 
haya çıktılar. Herkes Üçokun ağır bir cak maçlar: .Jd 
ırağdbiyete u~nyacağını zannediyordu, 1 - Akınspor CA> takımı lle Baf1Sll"" 

(Al takımı saat H,30 da. ~ 

halbulo netı~ bütün lahmınlerin hil8fı. 2 _ A~r <B> takımı ile BafUF 
na olarak Oçok çok güzel bir tıyunla ma- (B) takımı saat (12,30) da. ~ 
Çl kazaruiL 1 - Kadırga Gençler B1rl.ll1 CCJellO) _,J 

kıını Ue Barutgücü <Genç) tatmııat' 
(10,30) da karşılaşacaklardır. Stad çok kalabalıktı, oyuna Oçoklular 

başladılar. Sekizinci dakikada Uçoktan 
luğu kuvv<:>tJcndirmek istedikce, her ta- mın üstü, b:ışı toz toprak içinde kalmış; ~-
raftan bize doğru bir husumet havası-. yüzü tan!l".mat bir hale gelmiştL r-- --... ---- Namık oyunun ılk sayısını yaptL Birkaç 

' 
lngiltere kral kupası ma~arı. 

Dün İngilterede Kral kupası -', 
lannm Kardöfinali oynanmıştır. }J nı~ e~tiğbi. hi:-;s:d.~yorum: ~e~ fikir-j Casus1annı bizzat seçen ve onların Bir Doktorun 

lerımı, benırı.1 duşuncelenmı kimse an- çehreler'Je isimlerini zihnine nakşeden Gu··nıu ... k 
laımyor. Be!1, küçük kuvvetleri birleş- . Timur, bu adamı görür görmez gülüm-

PAZAR 

dakıka sonra ?i.uhaf ızgıiÇıülerin bir a-

k..:nar.da Muhafızgücünden Rıza da takı
mının ilk golünü yaptı. Bu birbirini ta-

tirmek. bunbrı bir elden idare etmek, 1 sedi: Notlarından (*) 
bu suretle de da:ma birbirlerile çarın- - Ge! bakalım, Aydoğan.. her halde 
şan küçiik hükumetleri birbirine bağ - mühim bir haber getirdin. İçimizde 
lı;·arak lüzumsuz yere kan dökülmesi- yabancı yok. G~tirdiğin haberleri, açık
nin önüne r~çmek istiyorum. Fakat on- ca söyliyebilirsin.· dedi. 

Damar hatılıklarına 
Dair 

J kil: eden goher oyuna hıı \"e heyecan ve-1 riyor, bu arada Muhafızgücü müdafaası
nın aksadığı ve akı:ıcılarının aralarında 

1 

anlaşamadıkları görüli.iyordu. Bir Uçok a

k,nı.r.da Ad:l laiumma br S<ıyı daha ka-

ton Villa Manchester'i 3 - 2 ye~ 
Preston Brönpsord'u 3 - o, Kral kUP', 
sı galibi Sandcrland, York City ta», 
mını 1 - O yenmiş, Hader Sild, Tef"', 
ham takımı ile O - O berabere kaıırıd 
tır. 

lar, küçük hükumetlerin hükümdarla- Timurun tahtı önünde yere kapanan 
rı . ellerinden hakimiyetlerini kaçırma- Aydoğan, ayağa kalktıktan sonra derin 
n ak, debdebe ve saltanat içinde yaşa- derin içini çekti: 
m.,k sevdasından vazgeçmiyorlar. Bizi - Ev-.?t hakanım. mühim haberler 
k. ' ilerinP. d<tima düşman sanıyorlar. getirdim. Fakat getirdiğim bu haberle-

" ezirler, sükut ediyorlar, büyük bir rin bir kısmı sizi müteessir edecektir. 
dikkatle Tim uru dinliyorlardL 1 Bunun için peşin~n aff·nızı istirham e-

- Bıma, ba~ka sebebler de kanşıyor.1 derim .. c!!ye mukabele etti. 
O ılar dı:ı, va k~ile bize itaat etmiyen ve ! Ne kadcı!' iyi ve ne kadar kötü olur
bıı yüzden de memleketlerini kaybe- sa olsun; hiçbir hadise karşısında meta
den (noyan) lar ... Kendi hata ve gaf- neti sarsılmlyan Timur, bu sözlere kar
letlerinin cezalarını çeken bu adamlar; şı da hayret~ şayan bir itidal göstere
bütlin yurd!arı, bütün aşiretleri, bütün rek: 
k~~ileleri d?l:ı.şıyıorlar. Her ~vv~ti,, - Af dilcmiye ne lii7.um var? .. Ha
bızını aleyhımıze harekete getırmıye 

1 
yır ve şer, Allahtan ... Hiç çekinmeden 

çalışıyorlar. ı getirdiğin haberleri söyle.. diye, emir 
Vezirler, hafif hafif başlarını sallı- verdi. 

yorlar; Timıırun bu sözlerini tasdik e- Aydo~an: Hat~ Bahadırın Kaşgara 
diyorlardı. ne suret!e geıa; aini. Kamerhan ile ne 

T imur, ~övl':'dikce coşuyor, sesi, biri şeki lde m ünasebet 1es s ettiğini , falcı 
çelık gibi sertlesiyordu: kadın rolünü oynıyan (Konas) ism in-

- Heı· t ;ı:-aftan aelen haberlerden ne deki casus te~l:ilfıtı rPi -: inin ondan şüb
öğreniyorum ,biliyor musunuz? Üç boz belenmesi üzerine, hakikati anlamak 
atlı. .. 1 için fal b2kmak bahanesile onun dai-

Büyük vezir. hayretle sordu: resine :ıasıl gittiğini, fakat, Hatay Ba-1 

Şübhesb llerlem1' yaşta olanlann mü
hlnı bir kısmında damarların sertleşme
si ve damnr tazyikınm yükselmesi bir 
dereceye kadar normal addedlllr. Fakat 
henfüı: daha kırk, kırk beş yaşlarında bir
denbire tansiyonun yükselmesi mutlaka 
bir takını müzmin hastalıkların tezahü
rü gibi tellkkt edilmelidir. Başta flrengl 
gelir. İrsi veyahud k.lsbi flrengllllerde er
ken d"l.mar katılığı ve şiryanların müz
min iltihabı başlar. Firengiden sonra şe-
ker hastalığını düşürunek liizımdır. Bir 
çok defa tansiyon ylltsekllğl ııe şeker 
hastalığı beraber yürürler. Şeker hasta
lığındıtn sonra da en mühim sebeb ola
rak böbrek hastalığını düşünmek lA.zım
dı::. Mtizmln böbrek hastalıkları mutlaka 
tansl:vonurı yükselmesini muclb olur. Bu 
saydığımız hastalıkların hepsi de mü
himdir. Ve hepsi de derhal tedaviyi is
tilzam edecek derecede ehemmlyeUldir. 
Henüz orta yaşlarda dlrnat sektesi, kalb 
sektesi, üremi glbl vak'alar hep bu işe 

merbut tur. 
Bugün firengl de. şeker hastahtı da tıb
bi müdavat ile perhlzlerle kabın tedavi
dl.r. Şübhestz bu tedaviler uzun sürer, fa
kat hayat ve sıhhat meselelerinde tedavi
ye gösterilen alaka müddet biraz uzun 
olsa bile tamamen yerinde makul bir ha
rekettir. - Üç boz atlı mı?·. h::ıdırın daha kurnaz davranması üzeri- , 

- . E __ v~t .. Uç boz a .. tlı ... Bu atlılar, üç n~ Kon2c::ın hay.~~ı~ın ne feci bir şe- •---
k d lk l · d - l k ld t 1 d l tt kt so <•> Ba notlan kesip saklayınıa, yahad eş ı u~rr:~mr.:ızın u e erme agı mış-ı ı e ne !CC e=ı ıgını . an .a ı an .. n- bir albüme yapıştırıp kolebiyon yapına. ! 

la·~· · .. hcrgun bır tarafta görünüyorlar .. r?· mahzun ve ~uztanb bır sesle sozle- ı Sıkıntı zamanınn:da bu notlar bir doktow 
hukumdn r!~r~n sar::ıvlarında aşiretle-ı rme de\.·am ettı: ~ibi imdadınıza yetişebilir. 
rin ve kabi'elerin a;alarınd~ gezip do- -. Hakanım!.. Sen~~e:.aen~eri, Kamer ---------------
laşıyorl::tr .. on ları bizim aleyhimize kış- Han uı s2rlymda, buyuk bır maharet I 
kırtn•ıya çalı~ıyorlar. ve sadak1tlt. vazifesini ifa eden Konaş, Nöbelcl 

- Bunlar kim, hakan?.. son dakika~cırmda da hayrete şayan bir 
- Kimler olacak? .. Bizden intikam metanet gösterdi. Kamer Han sarayı- Eczaneler 

alm"lk için, av e &Jcncesindeki suikasdi nın bütün esrarını öğrenmek için bir Ru gece nöl>etcl olan eezanelw tanıantv: 
tertib f>derr ve so~ra da, kaçıp gı'denler. ' k.öle_ sıfat .. ilP. o.ra. ya .. Y_.erleştirdi.rri sevgi- ist:.nbol cihetindekiler: 

l ı I ı d 11 d k Aksarayda: CPertev>. Alemdarda: (Eş-
Bütün •:ezirler, derin bir hayret için- 1• og ~· goz f>rının onun e, .~~ a ın ·es- ret Neşet). Beyazıdda: CHaydar>. sa-

de kalmıslar, hadisatı bu kadar ince- kın kı.ıcı altında can verdıgı halde, ge- mııtyarla: <Rıdvan> . Emlnönünde: CHü-
likleri1e t~k;b ed~n hükümdarın karşı- ne ~izi ele verrned.i. Nihayet, .ken?i~i seyln Hüsnü> . Eyübde: (Hikmet Atla-
sında, ad~ta büyük bir hicab duymuş- de hır t0puz darbesıle can verıp gıttı. maz). Fenerde: cvttam. Şehremininde: 
lardı. Eğer küçük bir ziıf eseri göstermiş ol- <Hamdi>. Şeh%adebaşında: tAaaf>. Ka-

d h ' .. bh · k . b · k ragümrükte: CArtn. Küçükpuarda: 
Timur, di~1e rini sıkıyor; gittikce ar- say 1' ıç şu esız ı enım, ve ar a- (Yorr>. Bakırköyünde: <Merkez). 

tan bir heyecanla sözüne devam edi- daşlarımın hayatı da,_ 0 meş um k_anlı Beyoila clhetlndekHer: 
yordu: kuyun~? k(>~a~~n?.a hı~am~ erecekt~· . tstıklit caddesinde: <Kanzut). Daırede: 

_ Bu budalı.laı, kendilerini unuttu- Bu ~02lerı ~uyuk_ hır ~ıkkatle ~ınJı- CGünPş). Topçulard1': (Sportdts>. Tak-
A.._..u Z"'nn di orlar Be . gaf'l 

1 
_ yen Tımur, hır el ışaretıle Aydoganın simde: <Ntzameddin). Tarlabaşında: <Ni-

6...,.. " . e v . nı ı av ıya .. .. .. k . H 0 k lb hadL Şişllde: (Halk). Befiktqta: (Sü-

k a b.: - k b" ku tl k sozunu estı. ayatın a, a acısı de-ra nsızm uvu ır vve e arsı- . . . leiıman Receb>. 

ma k k · t• • 1 H lbuk' .b b:. nılen şeyi pek az hıssetmış olan bu çe-
CJ ma ıs ıyor ar· a ı en, u- l'k .. kl ' h'' k " d .. 1 · b" 

Yu .. k ·b·r dikö- tl 
0 

1 tak'b d' ı yure_ ı u um arın goz erınde ı-
ı -· r.a e n an ı e ıvorum. d b 1. d' k . . . . . • rer amh yaş e ır ı. Fa at o, bu tees-

Boğaziçi, lladıköy n Adalardakiler: 
Üsküd:uda: (Ahmediye). Sarıyerde : (Os
man). Kadıköyünde: (Moda - Merkez). 
Bı•,• likadada: (Şlnasl Rıza). Heybelide: 
lTanaş). 

Yapı::ı_aı· ı~t·:dıklerı ışlerı de, _yavaş ya- sürünü hiç kimseye hissettirmek iste- ! 
va~ş ogn'nıyar~n.ı. On beş gun evvel, medi. Ağır &ğır ba~ını sallıyarak: 
Ka.:lgcıdan muhım şeyler haber aldım. _ Aferin Konrlş'a vazifesini haki- -···-··~-···-··--h·-·~······--·------
BunJnrrla,n biri , gari~ bir şekilde, Ka- kat en tRmamile ifa ~tmiş ... Ail~sinden 
rner Hall .J ~eıtmış. Guya, ona damad o- kimler var~a tahkik edilsin. Bunlara, 
lacakml.! d kl -d · · · yaşa ı arı mu det zarfında hıçbır sı-

Y c.:irford~n biri, sordu: H k ı A b h . . kıntı çekmiyecekleri derecede ihsan ve-= A~it~ · ·h,,~a k~ a~g!sı?.: . ri15in. Şimdi .gelelim. asıl kı:>ndi i!limi-

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• - ~ a · ' pça illerınde, Sa- zc. Hı:ıtay Bahadırla Kamer Han ne ya-
rıbogarın do Harzem memleketlerinde pıyorlar? idare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

gezmeit>rine nazaran, Kaşgardaki de _El a!t:ndan, hazırlıklara devam e-
Hatay B2hf.dır olacak ... Oradaki adam- diyorlar. 
larımız d:. böyle olduğunu tahmin edi- - Kd~garhlarla Harzemliler arasın-
yorlar. Fakat bunu öğrenmemiz, uzun daki vaziyet nasıl? .. 
sürmiyel'ek. Belki de bugünlerde bize - Hakanım!.. Buna dair kat'i bir 
mühim haberler gelecek. malılmat afomadık. Ancak, Kaşgar has-

Vezirlerdeu biri, kapıya doğru kulak sa ordusu kumandanının maiyetinde 
kabarttı: bulunan arkadaşımızın rivayetine na-

- D1ş kapı vuruluyor, hakan. Galiba, zaran Harzemlilcr, şimdilik sükfınetle-
ehemmiyetli bi!' şey haber verecekler. rini muhafaza ediyorlarmış. Kaşgarlı-

Diye mmldandı. ların hazırlıklarına iştirak etmiyorlar-
Timu:, sözünü kesti· Yüksek sesle: nıış. 

- Gel!... - Ya, Kapçakhlar!·. 
.Di e seslendL - Orada, bazı kabileler arasında bit 

Türkiyedeki Subeleri ı 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandalıi Şubelm ı 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Zılnd:rdı ve az sonra ela bırinci devre de 

2-2 beraber hıtti. 

İkınc! devreye başlandığı zaman Uçok

lularm di!lla l?Üzel cyr.a0ıkları görülü· 
yor<lu. Buna mukabıl Muhafızgücü git

tikçe bozuk bir oyun çıkarıyordu. Bu va
ziyctt{'n ht;fade eden t.JçokluJar beşinci 

8. takımları maçı 
İstanbul B. takımları maçı dün 'f! 

sim stad1nda yapılmıştır. Birinci ııı~ 
baka Güneş ve Beykoz takımlarl J 
sında olmuş, neticede iki takım 2 - , 
berabere kaJmıslardır. İkinci nıüSSb' . 
ka Galatasaray

1 

ile Süleymaniye ~ 
sında oynanmış, neticede Galaıasıı'~ 
8 - O ~alib gelmiştir. 

Fotoğraf tahlilleri 

Neş'esizliğini gidermesi 
beklenilen bir üp 

Ortaköyden. N. , 
H. nın sorgusu d4 / 
fU: 1 

- Dileklerime 
kavuşacak mıyım? 

Makul olan di· 
leklerin meydana 
gelmesi bir zaman 

1 

Bir tarafh menfaatte 
sakmmahdır 

Bunada• Cel)ıo 

i 
det te p.n.u soru
yor: 

- Mut1affak ola-
• cak mıyım? 

MenfaatlerindL 
başkalarını da a
lakalandıranlar, t. 
cabmda etrafın 

yardımlarını 
ı meselesidir. Yal• 
nız müsbet teşebo 
büslere lüzum var
dır. Neş'esizliği de gidermek lizımdır. 

• 
temin etmiş •'' t.r- ~ 

lar. Yalnız bir taraflı menfaat ~ 
kısır kalır. 

Ciddi mevzular Uzerinde 
durması gereken bir tip 

Samsundan Bah
ri im.ıuile ıoru

luyor: 
- Muvaffak alcı

cak mıyım? 
Şöhret peşinde 

dolaşmak baZJ rnu
vaffakiyetleri mey 
dana getirebilirse 
de ekseriya mace
ıalara da yol aça

bilir. Cldd! rnewul.. üzerinde muvaB
fakiyet endi§elerlni çoğaltmak lAzınadır, 

• 
Sıhhat kaidelerine uymalıdır 
TMsıı.stan MaJı

mud da pnlan 
söylüyor: 

- Çok tltif&YGı
cak ve muvaffak 
olacak mıyım? 

Çok yaşamak, 

sıhhat kaidelerine 
uymakla mümkün 
olur. Hovardaca 
yaşamak istiyen
ler, zengin olmak hevesinden vazgeçme. 
l:dirler. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • _;,.,, 

DİKKAT 
Fotograf tahltıl lçln bu ıtuponıard'° 
5 ad.edinin gönderilmesi prttır·~ 

~----iliii!iiaililill .... ~ 

=-=--------------------------------------------~ l
1 

__ ~_Y ___ e_n_i_n_e_ş_n_·y_a_t __ ~-' 
Varlık - 112 inci sayısı çıkmııtır. 

Türk lıdderl - Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Mt'rkezı tarafından neşredilmekte o -
lan çocuk1ars ald eserlere llAve olmak ör.ere 
«Türk İkklerb 1smlndelt1 lt1tab nefl'9dll -

miştlr. 

Ülldl - Halkevleri dergtsl Qlkünün Mart 
tarihli 81 inci sayısı her zamanltl altı forma
lık bir clld halinde lntlfar etımlftlr. 

OOYÇE ORIENT eAKH 
Dresdner Bank Şubol 

Merkezi: Berlin 

.,. iirlıiyeJeki pb.Wiı -
Galata - lstanbuJ • lzınJt 

Deposu: lst. Tütün Giimrüjil 

*Her ıürlii 6an!ra ifl * 
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Türk Hava ({urumu 

iY 
5 inci keşide 11/Mart/1138 dedir ... 

Buyuk ikramiye: 50. 000 Liradır .•• 
Bundan başka : 15.00D, 12.000, 10.0JJ 

(20.0JO ve 10.0 O) Liralı~ i!ci adet mükafat 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

i~ti k .. . ., ra ec. ınız ... 

lstanbul Defterdarlığından: 

Liralık ikramiyelerle 

Yardır. 
eden bu piyangoya 

Cins ve mevkii Senelik Muhammen Kira müddeti 
kirası Lira 

Suıtanahmedde Divanyolu ~ddesinde Sıhhiye mü-

Zes: altında 132 No. lı dükkan: 96 2 Yıl 
l'ophanede Neca!ibey caddesinde Kışla al tında 339 
~o. lı dükk~n: 144 2 :t 

'l'ophanede Necatibey caddesinde Kışla al tında 371 

~o. lı dükkan: 72 2 • 

Silahdarağada Fil köprüsü yanında Bahariye cad -
d~ile dere arasında 27~7 metre murabbaı arazisi 

bulunan 38. 39 No. 1ı Yoğurthane ve müştemilatı: 190 3 ı 
l<adıköyünde Uzunçayırd& Taşocaklan Üstünde 3,07 
h(ktm· tarla: · 35 3 > 
~adıköyünde ~1 brahimağa mahallesinin Koşu yolu 

İistünde korulukta 'Ian&ş tarafından fuzulen işgal 
\ıe ekilen tarlaya bitişik 37420 metre murabbaı tarla: 30 3 :ııı 
Yukarıda cins ve mevkileı'i yazılı yerler hizalarındaki kira ve müddetler üze

, tinden açık arttırma usul!lE' ayrı ayrı ki raya verilecektir. İsteklilerin ve şeraiti 
11
: tediye şeraitini öğrenmek istiyenleri n 17/3/938 Fer§embe günü saat on dörtte 

• ~Uldc 7,5 pey ,;kçalarile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona mü-
tacaatıarı. ('tv1.) (1141) 

@!vı et Dem iry o 1 la rı ve 1 imanları iş !etmesi Umum idaresi i 1 cin ları 1 
);yuhamır.en bedelleri mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malzeme ve 

~Ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 22.3.1938 Salı günü saat 10,30 on 
bUçukta Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
"ıretUe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve 
~unun tayin ettiği ves3ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

llıUracaatları lazımdır. 
llu işe aid şartnameier komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 100 kilo yağlama için yün fitil = muhammen oedeli 1925 lira ve muvak
kat teminatı 144 lira 38 kuruştur. 

a - 3000 kilo ambalaj kağıdı muhammmen bedeli 1170 lira ve muvakkat te • 
minatı 87 lira 75 kuruştur. 

3 - 2610 adet muhtelif şekil ve eb'adda dinamo kömü.rd muhammen bedeli 
1540 lira ve muvakkat teminatı 115 lira 50 kuruştur. (1222) 

~Q.SW(. ~ 
ANTiVİRÜS İLE TEDAVİSİ 

PATI 

'C VE DIŞ BASUR MEMELERiN/, 

~4SUR /tfE/tfELERİNİN HER TÜRLÜ 
l{'riH APlARINI. CE RAHA TLAN/"11$ 

'isrüuERİ AZ ZA/r1Af(f)A EYi EDER 

~-----------------D r. H A F 1 Z C E M AL 
(Lokman Hekim) 

>...._ ~hUiye müteha581SI: Pazardan maada 
~~ <2 - 8) D1vanyolu numara 104. ev ıe

ıı 223118 - 216" 

8ANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

. Sermayesi Llret 700,000,000 
lntıyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkez! İdare: MİLANO 
İtaly.ının başlıca .şehirlerinde 

t ŞUBELERİ 
ı-ı~ırntere, İsviçre, Avusturya, Maca
·~tan, Yugoslavya, Romanya, Bul
~arıstan, Mısır, Amerika Cemahlri 
Iüttehldesi, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 
Afllyasyonlar 

iS'l'A.~BUL ŞUBE MERKEZİ 
<laıata Voyvoda caddesi Karaköy 
Paıas <Tele!: 44841 /2/3/4/5) 

İ ŞeJıir dahilindeki acenteler: 
stanbulda: Aliilemciyan hanında 

'l'eıer 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun
da: istıklfil caddesi Telef. 41046 

tzMIRDE ŞUBE 

. ~. 

GÜ EN 
ANITI 

• •• 

Sayfa 15 

TÜRKİYE İS BANKASI • 
. . . 

R.er 

' • 4 ••••• ·- - •• Doktor "' l "-----------~~l ,.._ 
~ "' j OSMANLI BANKASI l brahim Zati Öget UKUiEHlııtDE 

Belediye tarşunnda, Piyerlotl Ses - Işık Kitap Evi TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
caddesinde 21 numarada hergOıı ı ilk, Orta Lise mektep Kitaplanmn TF.SİS TARİHİ : 1863 
Ô~leden sonra hastalanııı kabııJ. Satış Merkezidir. 

~----..,. eder. -w ___ _.,, 1 eenna,..ı: 11,000,Nt tneuıs urua 

biri 
Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya. F,omanya, 
Suriye ve Y\ill.8D.istonda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta 
Yevml, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi ---Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resjmlerin bütün. baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. ı~. Kr. 

----
TÜRKİYE 1400 7ö0 wo 
YUNANİSTAN 23-10 1220 710 
ECNEBİ 270\J 1400 800 

Abone bedeli pe.şiı:dır. Adres 
değiştirmek 2a .ımruştur. - -- ..., 

1 
Ay 
Kr. 

1511 
270 
300 

Gelen eorak geri rJerilmez. 
llcnlardar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublar:ı 1G kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

························ı· Posta kutusu. : 741 İstanbul 
TelgTaj : Son Posta 
Telefon : 20203 


