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--------------------------------------------Şimdi de Milletler Cemiyetine karşı 
kalkdılar? 

Yeni lngiliz Kralı 
v oyun oynamaga mı Vl ncı Georee (Corc) adile 

Hatay Türklerile alakası olmıyan bir iki 
kişinin Cenevre'ye gülünç bir müracaatı 

Bugün hükümdar ilan ediliyor 

Hama, 11 (Hususi) - Antakyada, 
'tatanilerden Mihailyan, Cabiri zade 
lemal, bazı Aleviler ve Taşnaklar. 
dan Dekalosyan Turizm otelinde top. 
lanmıtlar, Türk kilesinin, Sancatı 
8uriyenin bir parçası saymamak hu. 
8118unda gösterdiği birliği bozmak ve 
efendilerine yaranmak maksadile Mil 
letJer Cemiyetine bir telgraf çekmiş. 
lerdir. 

istenen bir oyundur Hakiki kitle 
noktai nazarını, son seçime iştirak et 
memek ve protestoda bulunmakla is. 
bat ettiğinden ekalliyeti bile temsil 
etmiyen bu müracaatlar, ciddi mah 
fillerde gUlünç telakki edilmektedir. 

Şehrimizdeki 
Antakya'lılar 

Bııgiin bir ~toplantı 
gapıyotlar 

Vlll Edvard millete bir 
hitabede bulundu 

Beyrut.11 (HU8usl) - Vatani par. 
tisine mensup kimseler Şamda toplR. 
narak, Sancağın Suriye hudutları ha 
ricindc telakki edilmesine karşı prcı 

testolarda bulunmuş, ve hazırladıkla 
rı h:ızı telgrafları Milletler Cemiyeti 
ne göndermişlerdir 

Bıı sabah lngilte1eden ayrılması ihtimali var 

Sancakla alakaları olmıyan bu 
ı.tıar, telgraflaı-ında:. "Biz Suriye. 
liriz. Suriye ile irtibatımızı kesmi. 
>'eceğfz.,, gibi sözler kullanmışlardır. 

1 

Antakyablar birliiinclen: 
Görülen lüzum uerine 12-12-36 

cumartesi günü saat 14.30 da E
minönÜ Halkevinde;yapılacak ftv
kallde kongreye bildin hemıerite
rin gelmeıi rica olunur. 

lngilterede Cumuriyet ilanını istediler 
lrlanda Cumuriyet Oluyor 

Antakya halkı. hali örfi idare al. 
tında inlerken yapılan bu hareket. 
ıtınetıer Cemiyetine karşı oynanma1

• 

Sureti mahsusada hazırlattmlmıc: 
olan bu telgraflar. Suriye efklrını 

Şimal hudutlan meeelesile meşgul et. 
Sonu. Sn. 2 .~ıi. 4) 

Sancak meselesi ihtilifı 
Ne Fransanın evvelce dediği fibi 7 iirkiqe ile 
Sariqe arasındadır, ne de şimdi iddia ettiği 
gıbi 1iirkiye ile Mılletler Cemiyeti arasında. 

Heyetimiz Cenevre 
yolanda 

Sofya, 11 (A.A.) - Cenevreye git
mekte olan ve Hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras riyasetinde bulunan 
TUrk heyeti öğle üzeri Sof yadan geç
miş ve doktor Tevfik RUştt1 Aras du. 
rakta Başbakan Köseivanof tarafın

dan seli.mlanmıştır. 
F~ ukenderun mesele ------------------"-----------

'hlde bir çıkma• ıtrmi§ oıdu Dost memleketlerdeki ziyaretinden dönen 
hnu keadl de- pek IJI aalalalftıl'. O. 
•1111 içllt' Tiril lrilktmetl ilk notasını D d •• 
Jtrdi~ zaman Fransa, bu f§i bir o n a n m a m 1 z U n 

İngiliz kralı Se. 
kizinci Edvard, ev
velki gün Avam 
Kamarasında oku
nan beyannamesile 
tahtmı resmen ter 
ketmiş bulunuyor. 
du. Kral dUn gece 
saat 22 de radyo 
ile İngiliz milletine 
bir hitabede bu
lunmuş ve tahttan 
feragatinin sebep
lerini izah etmiq. 
tir. 
KRALIN HIT A· 

BESi 
Kral bu hitabe

sinde ıöyle demiş. 
tir: 

"Btzden fm'~ 
Tiilliiiiii..._:~ 

6

';,;-tnr Tttl1l ... ~~~~= 
tekUne koymağa_ çalışmıştır. Aynı 11• m a n ) m ) z a g e 1 d 

1
• 11'ransız httkftmeti bu ilk lddüisınr 

ti.adi bir tarafa bırakarak, Milleter 
Cemiyeti paravan88ı arkasına saklan. 
lltak yoluna aramağa başlıyor. 

?Mm. Şimdiye m
dar btıM 1cmıunue. 
B08i UUxırüe im
kdn yoktu. Bu an
da, 'kraı olarak son 

arzumu !IGP''ıı§ 
bulunuyorum: Talı 
tı terketme 'beyan. 
Mmemİ İm.mla-

ASIM US 
(~n t<ımamı <USrdüncü 

ltı1&i/ede "HafUıda bir dünya MyaacJM

llQ toplu bir baktş,, sutununda) 
dun. 1oarde§im Bugün tahta geçecek olan V 1 ncı Chorge 

Ankara' da &i& 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ankara. 
da bu sabah saat ona kadar ve 16 dan 
itibaren bUtün gece şimdiye kadaı· 
lartıimemif derecede kesif bir sis ta 
~ tehri kaplamıştır. Bu yüzden 
biz. iki kaza olmuş, blr otomobil ve bir 
'1-aba devrilmiştir. Suhilııet sıfırdan 
~ 8 derecededir. 

Müsabakamız 

'"nu tanıyor musunuz? 
-12-

• • • • 

Amiral ŞürU Okan Dolmabahçeye çıkıyor (Altta): Cumhuriyet abldesind~ 
ki merasim 

York Dakü bana halef oldu. 

"Bu hareketimi biU'Utı 1oalbimJe ic
ra etmi§ bulunuyonıtn. Beni bu hare. 
kete aevkeden aebepıeri hepiniz bili
yorsunuz. Şunu anlamanızı isterim ki 
karanmı verirken imparatorluğu ve 
memleketimi unutmadım. Prem ue 
kral okırak ge,Çirdiğim yirm4 be§ sen~ 
mr/mda daima memleketime yararlı 
olmağa çalı§tım. 

ll'aloat bundan aonra buna imka~ 
yoktu. ÇQnkü üzerimde bulunan kraı. 
1ık mea'uUyeti gibi ağ1r oozifeyi sev. 
diğim 7oadından ayn 1oa'ldığım takdir
d.IJ ya~ım. f Sonu: Sa. 2 Sil. 5, 

Naklil}e ücreti ve saire 
alınmadan 

Kilosu 3 kuruşa 
TUZ 

Ankara, 11 (Te. 
lefonla) - Mecli 
sin bugünkü top 
lantısmda tuz me
selesi görU.şülmüş 

ve Kütahya mebd'
su B. Mehmet So-
ner'in takriri tize.o 

İki dost millet donamasmı ziyaret- danı Amiral Şükrü Okan bir motörle rine !JU karar ka 
ten sonra İzmire ve oradan Çanakka. Dolmabahçe önilne çıktı. Burada saat bul edilmiştir: 
leye uğramış olan donanmamız. dün doku?.da bir kıta piyade askerile mı. Tuz depolarına 
lstanbula geldi. Gerek İngiliz ve Yu. zıka yer almııtı. İstanbul komutanlı- müracaat eden 
nan donanmasının, gerek her iki mil- ğı namına Amirali karşılamağa gelen B. Somer (Kütahya) köylülerin, yüz ki 
letin coşkun tezahllratlle karşılanan subaylar da yer almışlardı. Şilkril O- loya kadar, ala 
donanmamız diln erkenden Boğazi<:i kan subayları selamladıktan sonra as. caklan tuzlar, nakliye ücreti ve saire 
sularma gelmiş bulunuyordu. keri teftiş etti ve otomobille Cumhu- alınmıyarak, kilosu Uç kuruştan veri-

Saat ona doğnı donanma kuman- Sonu. Sa. 2 Sü. 4) lecektir. 

• 

Veıtaht Prenau Elizıabet'A 
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( KURUN ) 
~ ilavesi ı 
= ~ g 32 nci sayıyı bugünkü gazeteni -ı 
\ zin içinde bulacakıınız. 

f BU SAYIDA: 1 
) Buna bir polis vak' aaı denir mi? 

~ MARKONIHAYATINI j 
~ ANLATIYOR. 

I · Bugün ~aşlıqor i 
l Bir zabitin i 
~ hatıraları .

1
-

\ Menlik'li Haydann anlattığı bu p
Ş yanı dikkat hatıraları altıncı sabi -
i femizde bulacakaını%. I 
;........_......,_... w w ...... 

Plyaagosaada Kazaaaa Numaralar 



Sovyetlerin Fransa ile lngilterenin 
müracaatlarına verdiği cevap .. 

Madr · te silah göndermek 
·· dahale değildir 

Moakova, 11 (A.A.) - Dış l§leri 
bakanı B. Litvinof Fransız ve İngiliz 

hilkthnetlerinin, İspanyadaki dahili har· 
be nihayet vermek için bir tavassut ha· 
reketinde bulunmak hususundaki tek • 
liflerine Sovyet Rusyanın verdiği ce -
vabı Lord Şilston'a ve B. Kalondr'a tev 
di eylemiştir~ Bu cevapta ezcümle de -
niliyor ki: 

Sovyet hükumeti şu kan:ıatfn~c ıs -
rar etmektedir: Bazı devletlerin, harp 

malzemesi siparişleri de dahil olduğu 
hald~ İspanyol hükumeti hesabına ola
rak yapılan siparişleri yerine getirme

leri bir müdahale telakki olunamaz. Çün 
kü İspanyol hükumeti meşru bir hüki'ı· 
met olduktan bagka bu devletler tara · 

fından da tanınmrş bulunmaktadır. Bey
nelmilel kaideleri çiğniyen asıl müda -

bale, me§rU hükGmete karşı ayaklanan 
asilere silah ve cephane verilmesi key -
fiyetidir. Bu asiler idarecilerinin de 

keyft bir şekilde hükumet olarak tanın· 
ması bir müdahale mahiyetindedir. 

7 er/ileri geciken orta 

Terfi listesini 
Aiiknrn, 11 (Telefonla) - Bnzı sc. 

bepler dolayıstte terfileri bugüne ka. 
cJat kalan munlllmlerin terfi listesin. 
gönderiyorum: 

Yetmiş ıtradan doksan liraya terfi 
edenler: llılydnrpaşn lisesinden KA. 
zım; yetml ten seksene: Pertcvni. 
yaldıuı Edip, İstanbul kız lisesinden 
Mustafa Basri, Eyiip ortndnn Celfı 1 

tabir lstanbul erkek Jisesfnden I~üt , 
fi Dursa lise. inden Necati ve Tev. 
f ik. 

Elliden retmi : J<;dirne ortadan 
Fatma. 

Kıf'k beşt n ellL beŞe: J{abataştan 
CıelAlottin, Hnyc'lfirpaşadıın Al'ıti, 1 . 
t:ınblil trlc k lis inden ~edim Maı 

har, J{nbattiştan SUlcyman, Kumknpı. 
dan lltı.hattln, li\egöf ortadan Nizam 1 
tin, Davutpa dan .Arif, Kandilliden 

S~it, !nönündcn Refet, İstanbul kız liRc 
sinden Zeki, Vefndnn Murat, Perte 
niyalclan Talha, Uıındllliden Emine. 
İstanbul erek lisesinden Şükrü ve 
Behçet, Gaziosmanpaşadan İsmail 
Hnn\lz, Haydarpa dnn Ziya, Gelen. 
bcvlden Şcrnfettin, Pertcvniyaldnn 
Ahmet Ltitfi, Ga1ntüstırnydnn Refet 
'.Avni, lstıınbul erkek li ·esinden Gnn!, 
Eren?töy !kız lisesinden J>nkize, Os 
kUdar ortadan Samih, Davutpaşnduı 
Nizami, Gnzio manpaşadan Tevfik 
Erenköyden Mehmet Naci, KandflJt. 
tien Bedri, Gelenbevi ortadaıı 
!Ali, lst.anbul Erkek lise.sin. 
"en Şerlf, Knbataştan Mazhar, O.. 
kUdar ortadıın lzzet, lstanbul erkel 
J.lsesindcn Mlthnt Sndullııh, Istanbul 
Kız ortadan ~eliyha. Gclcnhe,·i or. 
tadan Sabri, 'işanta ı kız orbdan 
Atifet, lstanbul ~rk'ek li esinden Snd. 
rettin Celal, Vefa lisesinden Osman 

Sovyetler Birliği hllkQmeti, tavas • 
sut teklifi yollJe İspanya dahili harbin'e 
nihAyct vermek hususunda yapılacak te
şebbüse iştirak: etrneğe amade bulun -
maktadır. Sovyet hükumeti, bu tavas -
sutun herhangi ıekil dahilinde yapıla -
cağını görüşmek üzere diğer alakadar 
devletlerle müzakerelere ıirişmeğe ha • 
zırdır. 

PRANKONUN KARDEŞi 

Paris, 11 (A.A.) - İspanyol karar
gft.hı umumisi, General Franko'nun 
kardeşi tnnınmı!'i tayyareci RamM 
Franko'yu Baleares adalarının askeri 
kumanaanı tayin etmiştir. 

ÔLEN 3 VNCÜ GAZETECi 

Faris, 11 (A.A.) - Yere düşürülen 
ve tayyarede bulunan Paris Soir ga. 
zetesinin hususi muhabiri aldığı yara· 
ların teslrile ölmilştilr. Bu İspanya da
hili harbinde ölen üçüncü gazetecidir. 

MADRITE TAARRUZ 

Madrit, 11 (A.A.) - Asilerin taar. 
ruzlan piiskürtülmüştUr. 

ve lise muaUimlerinjn 

neşrediyoruz: 

Spor Teşkilatı 
Kültür Bakanlığına 

bağlanıyor 
Şimdiye kadar husust surette ida. 

re edilen ve hususi birer teşekkülden 
ibaret olan spor teşkilatının Kültür 
Bakanlığına. devri dilaünülınektedir. 
Bu takdirde Bakanlığa bağlanan bil· 
tün spor teaekkillleri hakkında yeni 
bir taliroa~me yn.pılacaktır. .. 

felakete 
uğrayanlara 

Ya1dım geniş mikqasta 
devam ediyor 

Adana, 11 (A.A.) - Su baskını yU. 
zünden zarar görenlere yarından iH. 
baren eşya tevziine başlanacatır. 

Aileler de kurulmakta olan çadır, 
Jnrn yerleştirilecektir. 

ismet lnönU kız enstitüsünde ~eh. 
timiz haynnlarr tarafından bugün,! 
lrndtır 7~'.? takım elbise ve iç çama ırı 
hatırlanarak Kızılaya teslim edilmiş. 
tir. 

kızılaya yapılmatn olan yardım 
11.466 lirayı bulmuştur. 

ANKARA GENÇLERiNiN 
YARDIM/ 

Ankara, 11 (T~lefonln) - Anara 
ilk, orta. Jiae ve yüsek Uıhsll me.!t 
teplerfndeki talebeler Adanadakl fe, 
yezan dolnyısile ev ve barkları yıkıları 
yurttaşlara >ııtdım · )n aralarında 

para toplamnktadrrlar. 
Riizım, Edfrne. li inden Şevki, Ay. ____ .......,.......,._....._ ............. ____ _ 

dın ortadan Refik ve Mehmet ihsanı 
Ronya oradıın Nafiz ''e 1ecit, Kon. 
yn .kız mua11imden Nami, Siirt orta. 
dan Kemalettin, lzmir Jlscsinden Ne. 
cati Salfıhattin ve Hilmi 1'urgut, Jz. 
mir Ifarataş ortadan Şercfnur, Ada. 
na erkek muallimden Fevzi, İ.st.'ınbul 
erkek lisesinden Mehmet Adil, Ada. 
na erkek munllinıden Aldf, Adana 
kız lisesinden Rn im, Bursa Juz mu. 
n lli m den Arif, Bursa 1iscsinden Müm. 
taz ve Murtaza, Ilursn ortadan ls. 
mail Hakkr, Burs4\ kız muallimden 
Ali Ulvi, Mu'rln ortndan Mehmet 
Nuri, Ila) lrnrt ortadan I\cmal, Ol". 
du ortadan Saim, Çorum lisesinden 
Necati ve Edip, Çanakkale ortadan 
l\fuharrcm, Niğde ort.'ıdan Naci, Un. 
ye odadan Hüseyin Iltl~nlJ, Antalya 
lisesinden Hifml, Sima\• ortadan Fik. 
ret, Isparta ort.-ıdnn Ali Rıw, Sivas 
or~:ıdan Behram. 

Yirmiden yirmi ildye: Vefa ort . 
dnn Hulusi, Nlşan~ı ortadan af. 

Avcılık Kanunu 
Ankara, 11 (Telef onla) - Adliye 

encümeni kara avcılığı hakkmdaki 
kanun projesini tetkike bıı.şlıımııı ve 
maddelerden birçoğunun mUzakcrcsinl 
yaparak kabul etmiştir. 

Mecliso yakındn bir de deniz nvcı. 
lığı hakkında kanun 1ft.yihası \'Crile· 
cektır. 

------------------------~---Cet, Cumhuriyet or~ıdan Mübeccel, 
'l'ekirdağr ortadan abnhat, lnegol 
ortadan Rağıp, Toknt ortrtdnn ~tü. 
zen·en, 1\teröİn ortadnıı Hnccr, Os. 
maniye ortadan Kemnl, Antep U c: 
sinden Mürüvvet ve Ferit, Dandırmn 
ortadan Sıdıka, Siva.c:ı lic:;esinden Jı~ş. 

ref, lzmlt ortadan Fatma, Antnly:ı 
lisesinden Rıza, Ani nm li e inden 
Fazıl, Muğla ortadan Hnyrllnnisa, 
Samsun lisesinden Reşat. Akşehir 

ortndnn Osman, Merzifon ortadnn 
Enver, J\aı Jise111tndcn Snlih, Edir. 
ne erkek muallfmden Ferruh. 

::r.ı:::::::::rm::: • :ı .... :=::::ı:::::: 

n INGIL1ERE'DE n l Şimdi de Milletler Yeni lngiliz 
H Kanunuesasi buh.ranı ~~ 

~~ Ne şekilde ~~ 
!i cereyan etti ? ii 
U İzdivaç müşkUlAtı dolayısile H 
H lngilterc tahtından çekHen Seki.H 
ii :Linci Edvard, .aon knnunu eaaai U n buhranı esnasında üç ihtimal kar g 
~i §ısında bulunuyordu. !j 
~~ . 1) Madam Simpson'u terke- ~I 
:: dıp krallıkta kalmak. :: 
H 2) Krallıktan çekilip Ma'dam :1·~ i! Simpson ile evlenmek. ~ 
11 3 K b' . k . . :: ;: ) a ınenın ararma ıtıraz :: 
is etmek ki bu tanda flrayl umumi· !j 
•• .. t l" h 1 ı : :s yeye muracaa uzumu ası o u- EE 
!! yordu. :: 
Si Kabine krala şu yolda beya· ii 
jj natta bulunmuştu: H 
:: Kral herhangi kadınla evle-:: 
•• • 1--~ 1 .. ;: nırbe, o nuatn ngiltore kralifesi g 
iİ olur. Oııdan d-0ğacak çocukUır da g 
i: 1 ngfltero tahtuıa va.ria oulunur.:: 
fi lar. Bunun ihda.ç EXleccği netice-g 
ii den sakına.bilmek için kanunu e- ~E 
ii sasidc tadilat ioap etmektedir ki i~ 
fi kabine lnmu yapmo.k taraflı.orı fi 
g değildir. IS 
!f Bu mUnaseb tle "Morganatik U 
:: 'zd· d h • ı r: :: ı ıvaç,, enen ususı ev enme ı= 
H §ekli mcv~uu bahsoldu. "Morga- ~ 
H natik izdivaç,, kral ailesinden ve-.: 
SS ya Millerden bir1n1n daha dun ı! 
U seviyede bir kadınla evlenmesi- 5 
~i dil" k! btı :troivacın şartlarına. gô- :~ 
:: re kadın, koca.sının mertebesine :: 
ii çıkamaz. Yani kralla evlenmişse, iS 
~~ kraliçe olam!l.2: vo ondan doğa.~~ 
:: cak çocuklar da - me!}ru ıayıl- :: 
~· .. 
5~ maki~ beraber • krala veliaht o- H 
:: lamazlar. ı: 

ii Kral için böyle bir izdivaç ii 
fi yapmakla meselenin halledilebi- fS 
Iİ leceğini teklif edenler bulundu. iS 
U Yani kralın Madam Simpson'u ii 
H bir zevce olarak alması, fakat i: .: !' M~dam Simpson'un kraliçeliğin İİ 
ıl Ytikaek mezuniyet vazifelerini 5: 
il deruhte etmemesi... lakin İngiliz Si 
U hükumeti namına Başvekil Bald. Si 
H vinin verdiği beyanatın diğer blr ii!j 
I! ..nokta!Jt' bumr da. taXttıı-euıym. Ju !' •. 
!j Kralın 6vıenme.ri h'tısusımda i,i 
ı, . 
•: muawen bazı fmkanlar bıı1undu· fi 
l~i ğunıt ileri silrenler olt~yor. Bıt fi-- ii 
İ kirlerin kunımıı e8({sinvizdc isti. ı: 
! nat cdmı t4ra/ı yoktur. Çiltıl:ü f 1 
: M organ.atik i.zdivQ.9 diye bir şey:! 
! bizim kanımlarımtzca meçhuldur. n 
i: let:.e bunun üzerine kral Ed· !: 
clj vard Mndıım Slmpson'u kraliço İl 
j mcıvldlne çıkarmadan alelnıutad f 1 
: bir zevce olarak a.lmnk imkftnı ·i 

•ıl kanunisi bulunmadığını görerek h 
f ve kabinenin nokLAi naznnna da ii 

1
. kareı durmıyarak tahtta.n fera-Iİ 
1 gnt edip harekatında serbest knl-1 
ı= mayı tercih ctmietir. 
1 (lngiltcrc hükum'3tinin kralın 
: oııl.ctımeabıe dalr ııcrdlği IMrann 
İ lngUtore Donıl nyonları>ıca knbttl 
i etUUp cdilm'1mcstne ait izahatı 
.i l:xışmuharririmizln .~ fhıCU .ırayı
ii fctdtı1ct "Haftada bir dUnya sf. 
Iİ yasasına toplu bir bakış,, 11a::1. 

li::~:~:~~~~:~;/m:ı . 

Cemiyetine karşı •• 
(Usttarafı ı nciae) 

mek ve Surlyede Suriye - FranslL 
muahede l aleyhhıde mütalAadn bu. 
Junanlnrın ortaya attıkları tezleri, 
bilhassa Lfibnan - Suriye hudutları 
hakkında ileri ürdükleri mütalaala. 
rı hiçe indirmek gaye~lnl takip etmek. 
tedir. 

HALKIN lJIUKAVE!rfETINI 
KIRMACA ÇALIŞYORLAR 

Lazkiye, 11 (Ilw u.si) - Fransız. 

lar, Sancakta, tanınmış ve münevver 
olan 'flirklerf mütemadiyen tevkif et. 
mektedirlcr. En·elce tevkif edilenler 
blreı· birer adliyeye teslim olunmakta 
ve hapishanelere se\'kedilmektedirler. 
Fran ız otoritesinin, bu ,·azlyeti ih. 

. das etmesinin sebebi, Sancak halkın. 
dan olan ve Milletler Cemlyetl!1dt' 
Türk halk dan.c;ı lehinde söz söyli. 
yecek, yazı yazacak kimseleri Sar:. 
cakta brrakmamak arzusudur. 

Mendup, tiu sıkı tevkffat kararla. 
rmı \'erirken, bilhassa Sanrağı Suri. 
yenin p:ırça.c;ı saymamak istlyen vt 
bu uğurda ölilmle boğaz boğa~a ge. 
len ve her faciayı kahramanca karşı. 
lıyan ve halen zulüm önünde asabi. 
yet içinde bulunan Sancak halkının 
muknYemetini kırmak azminde oldu. 
ğunu adamlarına açıkça bildirmekte 
mahzur bile g6rmcmektcdfr 

ASKER SEVKi DEl'AM EDiYOR 

ilama, 11 (Hususi) - Sancağın 

muhtelif mıntakalarınn ve şimal hu. 
dutlarına asker ve cephane sevkiyatı. 
na de,·am olunmaktadır. Se,·kedilen. 
Jerln çoğu milislerden mürekkeptir. 

DONANMAMIZ 
dün geldi 

(Vstyarıı 1 incide) 

riyet abidesine çelenk koymak üzere 
Dolmabahçe<len ayrıldı. 

Diğer taraftan Yavuzdaki subay
lardan bir gurup, Yavuz bandosu ve 
bir kıta bahriye efradile Tophanede 
karaya cıkmıslardı. Bahrh•elilerimi:!. 
Boğazkesen yolile Galatasaraya, ora· 
dan Taksime çıktılar. Cumhuriyet fi. . 
bideşiııln tsnUnde Amiral ŞUkrü Okan 
iki bahriye neferi tarafından taşınan 
çelengi merasimle lbtdeye koydu. İs
tiklA.l marşından sonra bahriyeliler 
hep bir ağızdan mare söylediler. ŞUk
rü Okan, bundo.n sonra defteri imza
ladı ve otomobille Dolmabahçcye dö
nerek Ya-vuza geçti. Yavuz saat birde 
Dolma.bahçeden Hcybcliyo hareket 
etti. 

Antepli'ferin ba1Jram1 
Ankara. 11 (Telefonla) - Ayın 25 

inde Ankn.rada bulunan Antepliler 
ml'mlcketlerlnin kurtuluı:;unun 15 inci 
yıldönUmUnU llnlkevlnde kutlnyacıık

lardır. 

Kuru üzüm satışımız 
Ankara, 11 (Telefonla) - İktisat 

vekll.letinc gelen ma.lCımata göre kuru 
UzUm piyasası açıldığı gUnden birinci 
teşrinin sonuna kadnr dı~ memleket. 
lcre 48.000.000 kUsur kilo UzUm gönde
rilml§Ur. Bunun 25 milyon kilosunu 

/falya Bulgaristanın Almanya satın nlmıatır. 
imparatorluğunu tanı- 1 ahsilat bu qıl fazla 
ma.Jznz İsiİ!J01 muş Ankara, 11 (Telefonla) - Malt yıl 

T başı olan hnz.irandnn ildncit<?şrinln so-
Moskova, 11 (A.A.) - as ajnnsı nuna kadnr altı aylık tahsllftt yckOnu 

bildiriyor: n35 . 12100 000 
• w• v· geçen lv. scnesınc nnzarnn, . . 

Gazetelerin neerettig.ı ve ıyann· lira fazladır. 
dan gelen bir habere göre, İtalya hU-

lstanbul p1evanfarqo!"u 
Anka.rn, 11 (Telefonla) - Şimdiye 

kadar Mnnrif vckllleti ilk tedrisat u .. 
mum müdUrlüğUnUn emrinde olan ls
tanbul<laki prevantaryomun idaresi or 
ta tedrisat umum mlldürlUğUnc veril. 
mlştir. 

Ziraat Enst;ıüsünde 

(Usyanı, 1 incide) 
"VMdiğim karar benim, voınız bi' 

nım ktıranmdır. Onun hakTmıda /ı"' 
k"'llm vermek de yalnız bana aittir. \'ıf Ç 
ciyetle en fazla alii l,'-<UUır olanlar bcıc1 
başka bir karar almnğa sevke Ç(lll§tr 
Zar. Fakat, kararım bugün T.-uvvedt' 
file geçmi.Jtir ve ben hayatımın en ll" 
yUlc arzusunu yerbıe getfrmt., lnıltllt 
yorıtm. 

"Kardeşimin, kcndklino bıraktığııf. 
va~feyi, bu deij~sf1.Zi1:tcn 4mparator' 
luğım hiçbir suretle m(Uee.ssir etmi!/l' 
cek derecede ifa edeceğinden cmiıı ol- tkı 
duğum için, kararımı vermel;te tere&· Yda 
diU etmedim .• ~imdi karımla beraoe<, 'r fı 
mes'ut bir yıwcı kıırarak yaJıyacağı~· Ç(j 

"~l!eselcıJi büyük bir ciddiyetle C• ~Nı 
alan ve hanedanımızın an'aııesini k-ıı:.: 0 tara>ı bir karat ·veren hül~ümeto ntıı 
tc~ekkirim. vo bununla f/tihar cdiıfl 
rom. 

1 
''Memleketten u.zok bulunduğıl~ bkı 

mii.ddetçe, menı'leketimin ve impartof• idi a 
lui}uıı i§lerini bilyiik blr al6.k<ı tıc tO' t' 
kip edeceğim. Eğer bir giin 1."1'cı1lıD1 ar 
bana ihtiyacı. olursa üzerime diW* '-Yor. 
vazifeyi ifayıı derhal koşacağım.,, 4~ g 

KRAL EDVARD BUGVN /NGIL'fP' ~t~ 
REDEN AYRIUYOR ~di 

Londra, 11 (Husı\si) - Sabık k~ ~lı 
Edvnrd bu geceyi şatosunda geçfrnıeEt t~rh 
ve yarın sabah hareket etmegw e kata' )!Ilı 

•ı .... 
vermiştir. Kralın tsviçreye gideceg 
~nnolunmaktadır. Oradan da Adri)'IY ll 
tik sahlllerinde bir şehre s-ıdcceğl tııb· ~111 
m.ln ediliyor. ~dl\ 

. e 
YENi KRAL VI iNCi GEORGE ~llıd 

t6ı .. 
Londra, 11 (Hususi) - Tahta ge' t il 

çecek olan York DUkü'niln krallığı sı tlrn 
rm saat 15,30 da Saint James saravıtı' 
da ilin edilecektir. York Dükil vı ·inci 
George (Corc) adile tahta gec;eceJ<ti1'· 

Dublin, 11 (A.A.) - Reuter bitdİ· 
riyor: 

B. de Valera, burtin öğleden son'~ 
İrlanda serbest de\'letlerinin kan1ıı1' 
esasisinde tadilAt yapan kanun projt• 
sinin metnini parla-mentoya te\•di ti· 
miştir. 

Iln k.ıı nn nr~~i ........ .- •'--
ll.> U'4 g<ıçtır geçuac.c;, trlandil serı;esı 
devleti, dahtli işlerinde cUmhuri)'t 
rejirni ile idare olunacak ,.e nncak d11 

ıiyn tt hususunda Büyük BrltaPi' 
tahtına batlı kalacaktır. · 

AVAM KAMARASINDAKi 
MOZAKERELER 

~ı· Londra, 11 (A.A.) - Avam kaın'~ 
rası bu sabah, kralın tahttan fer•~ ~l 
beyannamesini mer'i kılacak kanun P'"' ' 
jesini tasvip etmek ilzere toplanmıştıf' 

B. Baldvin, bu kanun projesinde d~ 
d'York kralı istihlU eyliyeceğinin t•~ 
rih edilmiş oldu&unu bildirmig ve P"'· 
liimentonun böyle bir karar alması 1~ 
zumunu tebarüz ettirml§tlr. Zira tah'.e 

\ 
veraset kanununda, tahttan feragat , 
bunun neticesinde taht'a cillus haklc1ıı, 
da hiçbir kayıt mevcut bulunmarııa1't• r 
dır. B. Baldvln, ~erek majeıte içl11 •,, 
rek cvISt ve ahfadı için tahfa ,,er~ 9 hakk:nı nez'eden bir hüküm ilavesi 1'

1 

eylediğini de bildirmiştir. , 

Bundan ıonra, rnilstakil ifçi m~b'ıl9 , 
lardan olan ve parlamentonun bu r.ıe, 
sele hakkında bir kartır almasına ıtııl , 
hatif bulunan MHton, cumuriyct ret ~~ 
jlmintn kurulmasına dair bir takrir .,cf ~ 
mjotir. Bu takrlr 5 reye karıı 403 1e ~~ 
le reddedilmi§tir. 

KANUN KABUL EDiLDi 
ıt' , 

Londra, 11 (A.A.) - Komite ıııı 
llnde toplanan avam lcnmarur, ıtr•,.,.. 
tnhttın feragati hnkkındaki kanun Pttt 
jesini UçUncU kıraatinde kat'l ıort 
kabul etmi§tir. rııJtl 

Lordlar karnaraaı da, ayni ıcs J1111' 
projesinin birinci, ikinci ve UçUncU ıt• , 
zakerelerini yaprnııttr ve projeyi 
bul ctmi§tir. 

KRAL iMZALADI ıl' 

küıneti. HabeŞlstanın ilhakını ve Ge
neral Franko hli.::Ometini tanıması i
çin Bulgar hükumeti üzerinde §iddot!i 
bir tazyik icra etmektedir. Bu hususta 
alınan taf silfittan Bulgar hUkOmetlnln 
bu t~yllıe mukavemet ettiği anlaşıl .. 
dığı ilave olunmaktadır. Bu münase
betle İtalya elçisinin Başbakan Köse. 
ivanof'a Saint • Mauricc nişanını tevdi 
ettiği knydcdilmektcdir. 

Jl.11'1 
Londra, 11 (A.A.) - Feragat dil' 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ziraat nu Hiyihası kral tarafından kal,Jul eııı• ' 
enstitüsünde bugün yeni talebenin pro mi§ ve sekizinci Edvard, kanun Ja)' ,ııac 

Kimlet aanat mekteplerl fesörlerinc \'C arkadaşlarına takdim smı kabul etmiş olduğu an otan ıni~ • 
ae;abllecek? merasimi yapılmıştır. 13,52 de kral olmaktan feragat et 

Ba~ı biçki dikiş dershanesi sahir.. Merasimde profesörler, Zirant ve.. tir. ,, 
lerinin san'at okulundan m~zun olma. kA.lcti büyükleri ve birçok mebusları· KRAL NEREJ'E GIDECEf,. '"-"' 
dıkları ve yüksek tahsil görmedikleri mız bulunmuşlardır. 1 aJI , 
halde dershane a~tıkları görülmüştür. Ziraat \'ekfıleti enstitülerine bu yıl, . Londr~,. 11 (A.A.) -:- ~o ;~irıtll;; 

Bu durum fuerinc bu gibi san'at o- müracaat eden 500 gençten 160 ı alın- yıalara goıe, Kral Edrnr ch._rıtı , 
kulu öğtetmen ve direktörlerinin 11an.l mıatır. Bunun ön dördü asker, 141 i kaya gidecek v~ Holbach d ıkal1'e 
nt okulu imtihanına tnbi tutulacnkla.rı sivil, it kızdır. Bu sur tle m ktep Prenses Epike aıt bir şato 11 

kendilerine bildirilmiştir, mevcudu 670 i bulmuştur. \ edecektir •• 
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~ okull~muaıın mEktııbundan alınan iıharnlar 

HİKMET MUNİR 
sanat:ardan biri güzel Çöp~üğü 

haline 
. ... . 

getırmegı düşünüyor 
Hallan çöpçülere kar~ı sem patişini arttırmak için çare - Boyalı 

çöp tenekeleri - Şen çöpç ti şarkısı - Sokaklar bayram yerine 
dönüyor - Amerikalı filın rejisörünün çöpçü revüsü - Çöp 
çülük herkesin ba§mda. ••• 

Geçen gün gazetemizin "Halk .• ı 
tkıcri,. siıtununda bir okuyucumuı. 

.Ydıııı göründüğü kadar da orijina. 
t ftkir ileri süriı\'ordu: 
tOPÇOLERE i1B.MlZLlK DER~ 

rr boyalı tenekeler, yürüyüşlerinde'. 
ahenk ve sörledi!rleri şen çöpçü şar. 
.ısınru ekzotik ed&Sı ile Amerikalı blı 
film rejisörü:ıün dikkatin: celbetm.-. 
lcrl df' muhtemeldır 

Bir meşhud suç davası 

Henüz Banyodan Çıkmış 
Yarı Çıplak Kadın 

ı\~ESI AÇMAK! 
Okuyucuml.ız hulasaten diyordt 

"Çöpçüler, tenekeleri arabalar .. 
~ ltmnsını blJmlyorlar Yerden kap 
•ıarı gibi arabanın içeri.sine bocof 
1Yortar. Ve bu hal, rüzgarlı hR 
1arda çöplerin uçmıı.~ına sebep J . 

'"lor. Gelen geçenin üzerine mikroı 
~~ ll:eliyor Çöpçüler. aldıkları ten° 
~ trı boşaltmasır.lar dt>miyorum. fa 
~t ~asri boşaltmak tazım geldiı!ini 
~11 d1 Jerine öğreten bir dershane a~ı' 
~ lıdıl' Böyle bir tedbir. halk kir. 
~h::ı.tde faydnh olur kanaatindı· 

... 
• • • 

'1ıı lletediyenin temizleme işleri şub.• 
~ in. ~öpçtUere Umm gelen tenbih 
~tde. bulunmasın~ fırsat kalmadan 
,111di bir grup me} da!'la çıkıp da çöp 
uıliı.·· •· r· d bi · h ı· t ~un c;ana\'ll ne ıı:e en rı a rn .. 
tin, •. i i . t . . . . ., 

~'8 n ıs esın mı sıze. 

~ Uyte ya.. Mesela çöp tenekeler 
tdllıtflki gibi hoyratça arabalara boca 
> llip etrafa mikroplar uçurulacağ• 
,erde. e.~kiden fiı·avunlara meyva t•ı 
~~dı~ı şekildf' nitır ağır ve bir ıarif 
ta 1ını~ götürülebilir Bu tal,dirJt• 
IQPlerın. nlsheten daha iyi görünii ... 
~1°1anları: konı:erve kutusu. porta 
~ ve muz kabultları gibi şeyler Ü<;. 

._ ııa konulara~ halkın çöp!ere kar:.· 
~~tl<;I nrhrılır Cöo tPnPkelerini 
~ lloyatı Ulr>'IDh nı t ulUT u.,. 
'ııı 1

tabederse bunların iki yanın. 
tıı Plar ~·apt '"llnrak indirilip kn1dı 
fe "'asınclal<i sanntkfırane üslubun !'. 

~. 11

1 Rt>ldiği kadar bozulmamasına ~:ı 
"§! il' .. 

• • • 
~llş hu derece artistik ve ıeYkli bl .. 
~1 .. aldıktan sonra çöp alıp ,·erme~~· 
"· lleclen bazı mısralar ortaya kon 
~'il? 

Daha güneş doğmadan 
İşimize çr:rnrız. 
Şehrin ıı;cknklarını 
Zevkimizle yıkarı:ı 

Sanki hayat suyudur, 
Sabahın serfnti;p 
llayalimfzi çeker 

) , Çöplerin derinliği. • 
~t ş,e böyle başlayan bir şiir, aşa~. li: ~oı;.ru dnha coşkun tafsililta gt 
~/ek çöpçiiler tarafından her sabal1 
t ~'tntla l"C güzel seslerle söylenebi 

e.. 

• • • 
~t ~ttık sabah le} ın caddelerimizi• 
~ d~ Sokaklarımızın bir bayram yer' 
~tı 011ece~i tabiidir Bundan. iş adı::-ı 
~llıı Sok __ fayda görür. I\'.nrısile ka\'g.ı 
~il d~· dukkancr, çöp~ü kardeşlerim .. 
'~~ı:"Yaya rnetclilı vermiyen bu coş. 
\~Ilı ğu ile karşılaşınca, - e~er ta. 
~~n ıımnadan çıkmaz...~ - mu. 
~d k ki biraz } atışacak n yer yü. 
t~ e hala saadet ,.e sevinci muha. 
~llt etmekte olan kimseler bulundu 
ttıec bakarak. kenciisine biraz ce..,nr•!t 
~~ın~kti~. Herhalde o gün için dük. 
\qDh dQ ışler de yolunda gideceğin~ 
~iıı~ Yoktur. Çünkü çöpçiilerin ne 
t~ııı en. aldılrr hisse. ona, miişteri 
"'ar gUler bir yüzle kar~ılamasınn · 

ı 111 
her türlü titizJiklerine tahnrn 

l'tltı ~ 
~tı e e yard:rn ed~ce!\tir. 

~ t~tt halele <'Öprülerimizi şiirli bi: 

1 
bale Yeti tirmek, memleketin tic:. . 

tc~~t~tına da ayrıc<\ bir inkişaf gdi 
lt. 

\~~ .. :. ;ah:hlc:dn, bütün 
~~ttar lltlalıklardnn. nefis bir üslup hı 
ı.. rtıa<la d'l ·· ··ı · '<14, b • memur e ı en copru "": 

• 3§larında zarafetle taşıdıkla. 

Haciz için gelerı memurlardan, sığındığı odaqa f!İrme
meıerini rica ettiği halde, zorla odaya glTildiği ıçın, 

İşte o zaman bu sanat nümayişı 
nin en .rük~k noktasına varılmış o 
lur. ~'ör"iil<'rimizi h<'~enen rejisör 
çevirme!< istedi~ "Çöpçü revü~ü .. fi! . 
minin. hakikt te.c;irinl hrramasr için 
hizzat r.öprülerim;zı Moris Şövalye. 

Fernand Gravey gibi birer mukav4'1r 
ile Amerikava l!Öttirmelc istinhillr 

Kendisine sövmekten verilen ceza, ortadan )(aldırıldı! 

Tayyare Piyango
sunda kazananlar 

Büqük ık1CJmigeqi 
kazanan talıli 

inanmak istemedi 

Meşhut suç davalarına bakan mah· 
kemelerden İstanbul asliye dördilncu 
ceza mahkemesinde, diln bir davaya, 
evvelce verilen karar tcmyizce bozul. 
muş olarak yeniden bakılmış ve dava 
dün yeniden karara bağlanmıştır. 

O zıtman hfzim irin hir mesele ka 
lır: Çönle.-fmh:f kir.ı kıt ldır1'<'ak? ... 
Faf<a t rÖp"ül!ik bu <fere<'<' v.i• ... et Vf 

7.evk?i hir sanat h:ılinf' ıretiritdikterı 

sonra. hangimiz olııııa yaparız. 

HIKIJIET ~fUNIR 

Yirmi ikinci tertip tayyare piyan 
gosunun ikinci keşidesine dün başlan. 
dı. Bu keşidcnin en büyük ikramiyesi: 
olan 40.000 lira 34674 numaraya, oa 

Dava edilen, Samatyada otura.a Ve 
cihinin 7.eVcesi Nimettir. Nimetin, yo 
vergisinden dolayı haciz koymağa ge 
len Samatya belediye icra memuru Ha 
mide, vazife ifası sırasında sövdUğU 

iddia olunuyordu. Reis Fazıl, il.za Atıt 
ve Suud ilk muhakeme neticesin:ie Ni 
metin bu suretle sövdüğünü sabit gör 
milşler, kendisini bir ay hapse, otu1 
lira para cezasına mahkum etmişler 

ancak haciz sırasında tahrike uğradı. 
ğmı kabul ederek, ceza müddetini ye 
di güne, para miktarını dn yedi buçu~ 
liraya indirmişler, fakat bu cezanlT' 
tecil edilmemesine de ekseriyetle ka 
rar vermişlerdi. 

1 KültUr lşlttrl 

Ta'ebeye paso 

beş bin lira 21765 numaraya çıktı. 
Kırk bin lira kazanan talihlilerden 

bir kısmı diln anla.şrlmıştır. Sarıyer 

postahanesinde müdür Bay Yaşarl! 
iki arkadaşı büyük ikramiyeyi kaza. 
nanlar arasındadır. Bay Yaşar bile~ı 

f ramva './ Şır ketı nez din- Eminönünd~ Zengin gişesinden almış 
tır. 

de teşebbüsler yapıllllOT Dün ikramiye çıkar çıkmaz gişenin 
İstanbul tramvay şirketile talebe sahibi bir otomobile atlayıp Sarıye~ 

arasında halledilemiyen me~lelerden gitmiş, dört bin lirayı hemen vermiş
biri de paso işidir. tir. Talihliler evvela kendilerine ikra. 

Tramvay şirketi 16 yaşından büyük miye çıktığına inanmamışlarsa da pa 
olanlara talimatnameleri ahkamın" ralar sayılınca bayram üzeri ikramiye 
göre paso verilmemektedir. Halbuki 16 kazandıklanndan dolayı fevkalade 
yaşına kadar olan çocuklar ilk tahsil sevinm;şlerdir. 
'Çağındadır. 17 yaşından sonra orta tah Büyük ikramiyenin talihlilerinden 
sil ve daha sonra da lise tahsili ve {j. ikisi de ~kışlada askerliğini yapan 
__._--&.._~.. <VIIUÇh"" • ..,.~--~•·~bet er M~ . auadaaı Kazlıces· 

mede Demirhane caddesinde berber Şu hale nazaran ortaokulda oku 
yan ve hergUn okuluna tramvayla gi. 
dip gelmek zorunda olan çoc:uklar tam 
ücret vererek tramvaya binmektedi!:
ler. Bu çocuklar talebe olduğu halde 
tramvay pasolarmdan istıfade edemi· 
yorlar. 

İstanbul KUltür dlrcktörlü?fü bu du. 
•• .. •. o 

rumu gozonune alarak tlbaylığa bR.~ 

vurmuştur. İlbayhk tramvay şirketi 
nezdinde tc~ebbUslere girişecektir. 

Bu durum Nafia Bakanlığına da 
ya'ıtlacak ve buna bir hal çaresi ara 
nacaktır. 

Tren, vapur, şirketlerinin talebeye 
gösterdiği kolaylık gibi tramvay şir. 
ketinin de kolaylık göstermesi lazım 
gelmektedir. 

3akarva S nemasının ~dana 
fell. cetzedelerine yardımı 

Sakarya sineması 14.12.036 pazar 
tesi günü btitün siyanslarının hasılatı 
gayri safiyesinin yüzde 25 şini Adana 
felıiket?.Cdclerine tahsis etmiştir. 

Program, Şeytan ve Aşk (Praglı 
Talebe) ve ila\'eten .Miki Maos ile son 
dlinya havadislerinden mürekkeptir. 

Pazartesi günü Sakarya sineması. 
na gitmek!~ hem bu dilnyaca şöhret 
kazanmış bUyük filmi görmüş ve hem 
de Adanadaki felaketzede vatanda~ 
lara yardım etmiş olacaksınız. 

Fiyatlarda değişiklik yoktur. 
Siyans saatleri, matineler, 11,30, 

18,30 ve sUvare 21 dedir. 

Hukuk Faıco:tesinin fsml 
d~3:şur · ıec2 lc 

İstanbul Hukuk fakültesinin adının 
değiştirilmesi etrafında b '.r cereyan 
vardır. Bir ihtimale göre fakültenin 
ismi İstanbul İktisat ve Hukuk fakül 
tesi şeklinde kabul edlleccktir. 

tJalde yeni pavıonlar 

Önilmüzde~i mevsimde kavun kar· 
puz satııımm Hale alınması için ted .. 
birler alındığım ve Halin yanında bir 
pavyor, yapılacağını yazmışhk. 

Pavyonda yeniden yapılacak tesisat 
ve teçhizat 80 bin liraya temin edil~ 
cektir. Binanın kecıfi hazırlanmıştır 
Yakında inşaat münakasaya konula 
caktır. 

kalfası Nevzattır. Biletleri ortak ol. 
duğundan hisselerine düşen ikişer bin 
lirayı biletlerini aldıkları Eminöniln 
de Akgün gişesinden almışlardır. 

Para verilirken Nevzat çok heye. 
canlanmış, şöyle demiştir: 

"- Bayram Uzcri bir elbise parası 
bul~mamıştım. Piyango imdadıma ye. 
tiş~ı. Evvela bir elbise alrp bayram er 
te:ı Beyoğlunda güzel bir dUkkan aça 
cagım.,, 

Mehmet de şunları söylemiştir: 
"- Kimsesizim. Sekiz aydır aske. 

rim. Berberlik yapıyordum. Asker o
lunca dUkkanımı kapadım. Şimdiye 
kadar ufak tef ek ikramiye vurdu. Ar· 
kada.şım Nevzat ikinci keşideden ev. 
vel ısrarla biletimin yansmı istedi. 
~ de bu ısrara dayanamayıp ver
dım. İkrarnfye ikimizin taUhinfn bir· 
lcşm~s.i _iiT.erine vurmu~tur. Askerliğ:. 
mi bıtırınce ben de bir berber dükka 
ru açacağım . ., 

Sonları 7 4 ve 65 şle nihayetlenen 
blletler ikişer lira amorti alaraklar
drr. Keşıdeye bu sabah dokuzda devam 
pdilecektit. 

Yo',sul ~ocuktara 800 
ayakkabl da~ıh!zcak 
Kızılay cemiyeti Eminönü kazası 

Ça.rşı nahiye şubesi tarafından yarın 
Direklerarasında Letafet apartımanm 
da saat 8 de aşağıda isimleri yazılı 
okulların 600 yoksul çocuğuna ayak· 
kabı ve elbise dağıtılacaktır. 

45 ci Hasköy Musevi okulu, 22 inri 
Balat Musevi okulu. 24 üncU Anadolu· 
hisar okulu, 10 uncu okul, 20 inci Sa. 
nıatya Rum okulu, 17 inci Langa Rum 
okulu, 28 inci Kumkapı Ermeni oku· 
lu, 34 üncil okul, 26 ıncı okul, 2 inci 
okul. 

Diğer taraftan Kızılay cemiyeti E · 
minönü kazası Beyazıt nahiye şubesi 
de 150 yoksul ve kimsesiz çocuğa baı;. 
tan aşağı giydirmiye karar vermiştir. 

Ölçü üzerine hazırlanan elbiseler 
de yarın 9 da cemiyetin Beyazıt nahi
ye şubesinde dağıtılacaktır. 

Tekaüt maaşları 
Belediye mernurluklarmdan tekaüt 

olanlara ait Uç aylık maaşların veril
mesine b~lanmıştır, 

Bu karar temyizce Uç noktadan bo· 
zulmu~ olarak ve boz.mıya uyulara.K 

yapılan muhakemede, evvelce dinlenilen 
şahitler yllzleştirilmişler, müdafaa §d. 

bitleri dinlenilmiş ve müddeiumumi 
Hikmet, tahrikin gözöntinde tutulma 
sını, eskisi gibi ecza tayinile beraber 
bu cezanın ortadan kaldırılmasını is. 
temiştir. 

Bundan sonra, Nimetin vekili avu 
kat Ahmet Sabri İnhan, Rdiseyi an 
latanrlt, 9öyle müdafaa yapmıştır: 

- Milekkilem Nimetin" evine, Samat 
ya belediye icra memuru Hiımitle tah. 
sil memuru Zühtü ve zabıta memun. 
Hayri, Uç lira, yol vergisinden dolayı 
haciz koymağa gelmişler. yol vergisi 
nin verilmesi o güne kadar her nasıl 
sa unutulmuş olduğunu öğrenen Ni . 
met, memurlara, şimdi kocrunna tele 
fonla haber vereceğini, eğer yarım sa· 
at beklerlerse, parayı temin edeceğin • 
ve artık haciz koymağa hiç lüzum ka' . 
mıyacağmı bildirmiştir. Memurlar. 
"Bekliyemeyiz .. demişler ve derhal !· 
Ç~rlye girerek. haciz muamelesine gi· 
rışmişlerdir. Müekkilem Nimet, bu sı. 
rada odalardan birinde, henüz banyo 
dan çıkmış ve yan çıplak bir vaziyet· 
te bulunduğundan, kaprnm arkasından 
memurlara seslenmiş ve antrede, so
fada, karşı odada Uç liraya kat kat 
tekabUI edecek kıymette muhtelif eş 
Ya bulunduğundan bahisle, o eşyadan 
herhangi birisine haciz konulmasını 
ve mar.ereti dolayısile bulunduğu oda
ya girilmemesini rica etmiştir. Halbu. 
ki memurlar, bu ricaya hiç aldırış et· 
miyerek, milekkilemin bulunduğu odıı 
ya cebren girip, oradan eşya seçml~
ler ve Uç lira borç için otuz liralık bir 
halı seccadeyi alıp götürmüşlerdir. So.ı 
ra da Nimetin zevci Vecihi borcunu - ' ödeyip halı seccadeyi geriye almakta 
gccikmcmiştiı. 

Şimdi, işlendiği iddia olunan suça 
gelelim. Henüz banyodan çıkmış ve ya
n çıplak bir vaziyette bulunan Nimet. 
memurlar kapıyı zorla itince, hemen 
örtünecek birşey araştır.mış, eline ge. 
çen kocasının pijamasını giyerek, ı_c. 
murlar içeriye girer girmez, acele, OD· 

larm arasından geçip sofaya fırlamı!" 
\'e yukan katın merdiven basamakla: 
nnı çıkmağa ba.~lanııştır. İddiaya g:l. 
re, işte bu sırada memurlara dönerek 
hiddetle sövmüştür. Memurlar, kara· 
kolda bir zabıt tutmuelar, H8.ınit da· 
vacı, Zühtli ile Hayri, şahit gösteri!. 
mişlerdir! 

Müekkilem Nimet, kat'iyyen söv
müş değildir. Fa.kat, sövdüğU s:ıbit gö
rülse bile, demin dinlediğiniz mUdaf aJ 
şahitlerinin ifadelerinden de anlaşrld·-ı 
ğı Uzere, antrede, sofada ve karşı oda
da fazla değerde e~ya mevcutken. h<>· 
nilz banyodan çıkmıg ve yarı çıplak 

bir vaziyette sığındığı odaya girilme
sinin, kendisinde husule getireceği 

menfi tesiri, aksülameli, reaksiyonu 
göz önünde tutunuz. O, bu hareketle 
şiddetle tahrik edilmiş, demektir. Hic 
lüzum yokken, bir kadının odasına , 

hele arzettiğim vaziyette iken. giril .. 
memek gerektir. Sövdüğü sabit görü
lerek ceza verilse bile, 277 inci madde
ye göre, cezanın herhalde iskatı Hizı.m 
dır! 

Bu arada şuna da bilhassa işaret 

ederim, ki 5 ağustos 1325 tarihinde 
neşrolunan tahsili emval kanununun 
26 mcı maddesinin son fıkrası, emvali 
menkule haczine gidildikte, haciz ko
yacak memurun, yanma zabıta memu
rundan başka mahalle muhtarını, ol
ma.7.Sa heyeti ihtlyariyeden iki kişiyı 
alması lilzumunu belirtmektedir. 1933 
de neşrolunan, muhtarhklann ilgasına 
dair kanunun 11 inci maddesinde de 
tahsili emval kanununa ittibaen yapı. 
lacak emvali menkule hacizlerinde ya. 
mahallenin mUmessiJinln hazır bulun
ma~ı. yahut da mahalleden tanınmış 
iki şahsın huzuru şart olduğu, kesen
kes tasrih edilmiştir. Halbuki, bu ıre~ 
murlar, giderken yanlarına mümessil 
almadıkları gibi, mahaJleden tanınmr$ 
iki şahıs da almamışlardır. Ve bu iti· 
barla da, usulü dairesinde hareket et .. 
miyor, vaz=fe ifası halinde bulunmu. 
yorlard1. Hal böyle iken, tahkir sabit 
görülse bile, olsa olsa adiyen tahkirdir. 
Vazife ifası sırasmda memuru tahkir 
sayılamaz. 266 ıncı maddeye göre ta
kibat yapılamaz! 

Mahkeme heyeti, bunun üzerine mU 
zakereye çekilmiş ve neticede eskisi 
gibi bir ay hapis, otuz lira para ceza
sından tenzilen yedi gUn, yedi buçuk 
lira ceza kararlaştırmıŞ, ve memurla. 
nn hareketlcrile tahriki noktasından. 
277 inci maddeye uygun olarak, biitün 
cezayı ekseriyetle ortadan kaldırmış· 
tır. 

KöprUba$ında dökUlen 
kan davasınındUnkiJ 

muhakemesi 
Ça~alca civarında bir köprU ba§m· 

da yolfa.rını bekllyerek bir kız mesele. 
sinden kin beslediği Asımla karısı Ne
fiseyi öldürmP.kten suçlu Musta!a ğ. 
lu Alinin ve bu suça iştirakten suçlu 
İsmail oğlu Hilseyinin muhakemeler~ 
ne, İstanbul ağırceza mahkemesiuc!e 
dün devam edilmiştir. 

Bu muhakemede. Ncfisen!n küçük 
kızı Naziye, yegane varis olarak d:ı
vacr yerindedir. Geçen eeJeede birçok 
şahit, bu arada Çatalca müddeiumumı· 
sile jandarma karakol kumandanı dil 
dinlenilmişlerdi. 

Diinkü celsede, köylillerden Hüı:e.. 
yin ve Ayşe isimlerinde iki şahit din .. 
lenlJerek, muhakemenin devamı, talı· 
kikatın tamamlanmasına kalmıştır. ' 

A~ık yerlere tayin 

Üsküdar Kız enstitüsü direktörü 
Bayan Vesime İsmetpaşa. Kız enstitü· 
sil direktörlüğüne, Kadıköy krz ensti
tüsü türkçe öğretmeni Lutfi J{adıköy 
kız enstitUsü direktörlüğüne, Pertev. 
niyal lisesi riyaziye öğretmeni Bekir 
ilaveten Süleymaniye ortaokulu riyazi. 
ye öğretmenliğine, İzmir Akşam tecim 
okulu tilrkçc öğretmenliğine Maide. 
Bursa Necatibey Akşam Kız san'at o· 
kulu türkçe öğretmenliğine NigAr ıı. 
tanmıştrr. 

Parti vıravet kongreleri 

tstanbul nparti kongresi bu aym 
yirminci pazar gUnü saat onda CnğR .. 
loğlundaki Parti nırurağında açılacak 
tır, 
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1 P E K Sineması, ŞEKER BAYRAMI icin 

Sancak meselesi ihti cifı 
ŞEKER gibi bir film hazırlamıştır ~ 

Ç·ö l de Bir Ne Fransanın evvelce dediği f!İbi 1 ürkiqe ile 
Suriye arasındadır, ne de şimdi iddia ettiği 
gıbi 1ürkige ile Mılletler Cemıgetı arasında. 

1 rabzon Fosla/arı 
Pazar, Salı 12 d-c Pertembe H 

da "Mevsirnlik dördüncü postala 

bu haf tat!an itibaren yapılmıya 

caktır.,, 

·· rk Genci 
lngiliz anyasasının 

lskenclerun meseleai: 

Dı§işleri Bakanı Te\'fik Rüştü Ara:! 
dünKÜ trenle hareket etti.. Bir ka~ 
gtin sonra Ce:nevreye Yaracak, orarlıt 
İskenderun meselesinin müzakeresin. 
de bulunacaktır. l\lalümdur ki Tür. 
kiye, ilk gündenberi İskenderun me. 
selesini bir Türk - Fransız ihtilafı 
şeklinde teHikki etmiştir. Bütün te. 
şebbUslerini de bu esasa iÖre yapmış 
tır. Bununla beraber ı.·ransız hüku. 
metinin l\lilletJer Cemiyeti sekreterli. 
fine gönderdiği bir mektup bu işin 
bir Türk - Fransız ihtilafı olmadığı. 

nı, asıl ihtilafın Türkiye ile l\lilletı~r 
Cemiyeti arasında bir prensip ~lak. 
kisi farkından çrkmış bulunduğunu 

iddia eylemiştir. Fransa hükumeti. 
l\lillletler Cemiyeti tarafından Surı. 
yede verilmiş olan manda vazifesini 
sadıkane )apıyornrnş. Şimdi Türk hü 
kQmeti bu manda ,-azifesi ile telifi 
mümkün olmıyan bir talep ileriye sü. 
rüyormuş! • 

Hakikat ile hiç bir münasebeti oi. 
mryan bu yeni iddianın del!let etti2i 
mana şudnr ki, Fransa, lskenderun 
meselesinde bir çıkmaza girmiş oldu. 
ğunu kendi de pek iyi anlamıştır. O. 
nun için TUrk hükumeti ilk notasını 
verdiği zaman }'ransa, bu işi bir 
Türk - Fransız meselesi şeklinden 

çıkarıp bir Tilrk - Suriye meselesi 
~ekline koymağa çalışmıştır. Aynı 

Fransız hiikumeti bu ilk iddiasını 

~imdi bir tarafa bırakarak, l\fillete= 
Cemiyeti parayanası arkasına saklan. 
m· k yolunu aramağa başlıyor. 

Ilu meselede TUrk milletinin hak'<J 
o kadar açıktır ki hıçhir kaçamaklı yoJ 
bu hak ve hakikati gizliyemez. Fakat 
.fıkrimizce herşeydt'n evvel llzım olan 
şey, İskenderun ve Antakyada Türk 
nüfll3unun tahrik, tazyik ve tedhi~ 
Tnsıtalarmdnn kurtarılmasıdır. Bu d:ı 
lskenderun ,.e Antakya bölgesin• 
m \i,terek bir tahkik \'e mlirakabe h<
yeti göndermekle mümkün olabilir. 

lngilterede krallık buhranı: 

Bir haftadanberl lngilterede baş. 
gösteren :ınnyasa. buhranı, nihayet 
krn l sekizinci Edvardın ~ekilmesi ve 
yerine kardeşi Dük d'York'un tah~ 
ge~rnesi kararı ile nihayet buldu. 
Kral sekizinci Edvard, yalnız rnem. 
leketinde değil, bütün dünyaca halk:ı 
yakın olmak temayülleri ile tanrnmı:ı 
ve sevilmiş bir şahsiyet idi. ~çe t 

yaz Akdeniz seyahaünl yaptığı sırada 
Istanbula da uğrayarak AtatUrkü zi 
yaret etmesi ve bu suretle Türk - In. 
giliz dostluğunun yeni baştan tesisint'. 
vesile vermesi 1'ürl\ milletinin kalbin. 
de derin se,·gi hisleri uyandırmıştı. 

Şüphe yok ki sekizinci EdYardm 
krallık tahtından ~rkilmesinden sonra 
dahi ) üksck şahsi} etine k:ırşı mevcut 
olan se\·gi Mslel'imiz devam edecek. 
tir. Ancak Türk - İngiliz dostluğu, 
nihayet son tahlilde hususi bir ai!,• 
mes lesinden ibaret olan böyle hadi 
sc!crden müteessir olmıyacafı ,.e yal. 
nız iki milletin değil, bütün dünya. 
nın ;.ulhunu muhafaza gayesine doğ 
ru inkişaf edeceği tabiidir. 

Kral Edvaı·d niçin ~ekildi? Kend; 
~ahst intihabı o1nn bir kadınla evlen. 
mesl krallık vazif~i ve mevkii ile 
telif edilemez miydi? Nit<!kim huh. 
r:ı.n de\•am ederken gelen bazı telgraf 
Jard:ı Mrs Slmpsonun kraliçe olma. 
mal~ 'e kendisinden doğacak çocuk. 
ların tahta ver:ıS<!! hakları bulunma. 
mak kaydiJe evlenmeleri mümkün ol 
duğu bildirilmişti. Kral Edvardm 
bütün Jngiltercde \'C lngiliz domin. 
yonlarında haiz olduğu tal;dir ,-e hür. 
md l'l'!evkiine göre buhrana bö..,-le mu 
taY!&'>ıt bir hal ç.aresi nitin buluntt 
madı? 

esasları d. ? ne ır •.• 
(lngiltcre) dediğimiz (milletle 

camiası) nm mahiyetini daha iyi an. 
lamağa yardım edeceği için bu nokfa 
ları biraz tetkik ecielim: 

/2mir Sür'at Pos!a;ı 
Cumartesi 15 de 

TÜRKÇE SOZLU VE ORU1NAL TÜRKÇE ŞARKILI 
~ŞK ve MACERA fihni 

mua:ı 

' - .. ·;.~~· .. "'ti.'.. ·- .1J'. • ~ ., ... ,.., .. ~.,,,. •• 

At/ersin Posla/arı ,--
-~ 

Ililyük harpten sonra Ingilterenin Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 
anayasasında büyük bir değişiklik o:. 
muştur. nu değişikliğin esasları bil. Diğer Postalar 

ıı- arlba Eggertb 
hassa 1926 senesinde toplanan imp.ı. Bartın - Cumartesi, 

Çarşamba 18 de. 

in en son fi mi 

ratorluk konferansında hazırlanmı., 
"\ 

tır. Hu esaslar 1931 senesinde lng!. h:mit 
liz parlamentı>sunun bir kararı ıl<" 
anaya.sa şeklini almıştır. Bu suretle 
alınan kararlar mucibince, bugünk\i 
lngHtere deYleti, bir (imparatorluk 
değil, hatta (federasyon bile değil fa 
kat bir (milletler mecmuası) dır. H•J 
(milletler mecmuası) na (milletler 
şirketi) de denilebilfr. O şekilde ki 

- Pazar, Salı. Per

şembe 9.30 da. 

Mudanya - Pazar Salı Per..ıem 
' ' :s' 

be, Cuma 8.30 da. 

Şantöz 

L en güzeı filmi 

Bayramda MELEK Sinemasında 
--4 _______ -_--~ 

Bandırma - Pazartesi • Salı 

Çarş4mba . Per 

ıembe. Cumarles 

20 de 

,--------------------~--ı----.-cı--~ll 

erbest irade ve arzuları ile şirkete 
giren milJetıerden her biri tamamen Karabiga - Salı, Cuma 19 d. 

1 Ho~ivut lstanbul Magazinin 
Bayram nüshası 

müsaYi haklara maliktir. Birle~i' · 
- Ayvalık Britanya kralhğt, Şimali Irlanda. - Sa!ıt Cuma H 

Üç renkli lcapak ve dubl ton mürekkeple çıkacak olan Hali· 
vut'un 17 kammuevvel nüsha.aım mutlak okuyunuz. 

Kanada cumhuriyeti, Ostralya. Ye 
ni Zelanda, Cenubi Afrika, Hindi.c:ı. 
tan imparatıp·luğu, bütün bu memle 
ketler, birer müstakil varlık olara~t 
Milletler Cemiyetine aza bulunma~' 

da, Salı posta . 

aı gidiş ve dö 

nütte Lapseki vf 

lmroza da uğ 

tadır. Dominyonlar ile Londra ara rar. 
1 
' 

lstanl>ul 11omutanhğı 
Sahnalm:ı 

Komisyonu 1ıanıar1 .... 
sındaki münru:Jebetıer (Sömürgel"ı TRABZON ve MERSiN posta 
Bak 1 .ı:..) Eski-hir Tayyare Fabrikası için an ı""' vasıtasile idare olunur k larına ka~kıı günleri yük alır 'S'-

bu bakanlık, (lngiltere milletler şir. (
3575

) l 50 ton Lave kömürü açık eksiltme 
keti) ne dahil olan muhtelif memı~ maz. ile ihalesi lS-12-935 Cuma günü 

ketler arasında bir nevi (Dışlşler Ba E . .'-:!"'
1
. saat 15,30 da yapılacaktır. Muham · 

knnhıırı) rolünü ifa eder. Dominyon lstanbul Levazım Amırlı!)r ' men tutan 2325 liradır. Sartnamesı 
!arın her birinde birer (Umumi Vali ı S _a ta n a 1 ~ a 1 her gün öğleden evvel kom~yonumuz 
\"a~. Fakat 

0

bu umumi mliler enelce Komısyonu ilanları ela görülebilir.isteklilerin 175 liralık ilk 
Bntanya hUkömetinin bir mUmessilı · · 
iken 1926 sene.sinde ..:ı.ra 1 , ,Kuleli Aekeri Lisesi için 24 ka • temmat mal,buz veya mektuplan ıle 

' PI an ana\asD. beraber vakti muayvenım.ıc rmaıK 
tadilfıtından sonra "ai'lece lngilter.e !em por etYası 22-12-936 salı ~ . 
kralının mUme~Ui olmuşlardır. B:ı günü aaat 15t30 da Tophanede Sa· !ıda Komutanlık satmalma Komıs . 
suretle lngiıtere kralı, bütün Domin tmalma Komisyonunda kapab zarf- yonunn gelmeleri. (3365) 
:ronlnr arasında yegnne bir (bağ) w la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin :t- 1i- :f. 

bir {~akem_) 1?'cvki~.ni almıştır. tahmin bedeli 14316 lira 50 kuruş· İstanbul Komutanlığı birlikleri 
19.n tarıhl: statudc, kralın tahtın t llk t • tı 1073 ı· 74 k • ihtiyacı olan 16000 kilo Pilavlık Pi-

d f • t' d i . . ur. emına ıra unı§ 
an eraga ıne a r hıç hır kayıt yo••. . .. • · ık k ·ı ·ı 'h l · 18-12 

tur. Ynlnız krnlhk makamı (lngiliz tur. Şartnameaı v~ ~umunelen Ko . nnç aç e sı tme ı e 1 a esı 
· da ·· ··ı bili •-t idil • k 936 Cuma "Ünü saat 16 da yapıla · milletleri camiası) nın bir semboliı mısyon goru c r. u e erın a· ö 

olduğundan. bu makamın ünvanındıı nuni veaikalaıile teklif mektuplarını cnktır. Muhnmmen tu arı 4000 lira 
ve yahut hukuk n rnzaifinde vuku ihale saatinden bir saat evvel Komis- dır. Şnrtnnmesi her gün öğ!eden ev 
bulacak herhangi bir değişiklik de yona vermeleri (247) (3359) ve] Komisyonumuzda görülebilir. 
mutlaka bütün Dominyonlar parl1.1 . :t- ~- ""' isteklilerin 300 liro.lık ifü temimı' 
mentolarından g-eçer. Kuleli Askeri Lisesi için 28 kalem mektup veya makbuzlan ile bera · 

işte kral sekizinci EdYardın eylen Spor malzemesi 22-12-936 Sah ber ihale giinü vakti muayyeninde 
mesi, hu suretle valnız Büyük Brita~1. T h Fındıklıda Komutc\nlık satmalma ko 
ya parlnmento~undan değil, bütün günü aaat 15 de op anede Satın • (3356) 

1 K • unda ac 1 '--"ltm misyonuna ~e1Tc!eri. Domin:ronların parlanıentolannd:ı.n ama omısyon _ı c eıuı e ~ 

geçmesi icabedcn bir mesele olmu~. ile alınacaktır. Hepsinin tahmin be- 11- :s. :/o 

tur. llaldvin hükumetinin Dominy011 deli 4831 lirıı 50 kuruştur. Şartna- Beşinci Kor için 12 tane Beşer 
lar kışvekilJni vasrtasile ynptr~ı ic;;. m~i ve niimuncleri Komisyonda yüz kilo ve 3 tane biner kilo tartar 
timzacın neticesi i c kral Edvcrdın görütebilir. isteklilerin kanuni vesi- 15 t<'ıne baskül açık eksntm~ ile iha
Mrs Simpson ile, hattA morgnna kalarile beraber belli saate Kor.:ıis - lesi 18-12-936 Cuma günü aaat 
tik (x) bir izdiv:ıç şeklinde ol~ dnhf yona gelmeleri. ilk teminat 362 lira 15 df' yapılacaktır. Muhammen fi 1 
parlamentblarca kabul edftemiyeee~i kuru (246) (3360) ntlan mecmuu 2499 liradır <:.-... ~a 1 kanaatini ''trmiştfr. Kral Edrnrd i e 36 ştur. ~··.u 
haya tını bu m7.lye tin icapla muı u v. __ H_u_z_v-el_t_i n-k-a-na_a_t_iı-ıc_e_, _b_u_t_U_r_lü i it. 

durmağı yalnız şah ı için değil, bü. tira lar ile yanıp yakılan Eski Diin 
tün (Jngilter1! milletler camiası) irh ya milletleri kendi hallerine bırakılır. 
doJ{ru bulmamı~tır. Bunun Uzerine sa bir gün mutlaka harp çıknracak. 
ltra1hl<fan kati 01.,,.nlc re1 ·Hmeı;.e kn . 

tardır llöyle bir haı·p çıkınca dahi 
rar vermiq, \'erini karde;i Dtik d'Yor. Amerikalılar bu harbe sürüklenmem~ş 
ka bırakmıştır. 

Amerilt,..,rJa bir sulh 
ltonf eranaı: 

Bütün Amerika devletleri geçe:ı 
haftn içinde (Mont-Oyidco) da büyü!,; 
bir sulh konferansı topladılar. Dıı 

konferansı Amerika Cumhur Reisi n. 
Ruz\'elt açtı \'e gayet mühim bir nu. 
tuk söyledi Ilu nutku okurken, in.-,:ı . 

nın mütcyeffa Vllsonun mezardan çı. 
karak hütün dünyaya hitaben SÖ7. 

ı:röylediğine hükmedecel{i geliyor. Çün 
kti RuzycJtin sözleri de Vılsonun söz. 
leri gibi peygamberanedir. 

olsa bile gene büyük zararlar gört>. 
ceklerdir. Onun için bu kttalara, bu 
milletlere sulhu muhafaza hususun. 
da ynrdım etmek lıizımdır. Hem d" 
böyle bir yardım Amerikalıların in. 
sanlık \'azif esirlir. Bu da bütün Am .. 
rfüanın sul 1u ve demokrasiyi müdı\. 
faa kin birle~mesi ile mümkün ola 
bilecektir. 

Ruzvelt. bundan sonra nutkundıı 

gümrük himaye si. temi ile kendi htı 
dutları içeri ine ~ekilen memleketli' 
re hiicum ediyor. nc;ıl dünya yUziin . 
de hnrhl hazırlı"an memleketlerin gf' 
ne bunlnr olduğunu, Amerikanın tnı 

türlU iktisadi şartları muhafa7.a et. 
mek husu unda ısrar eden memlelu•t 
lC're lrnrşı gel<>ce~'İni ~öylüyor. Mon. 
trvid<'o lmnf<!rnncnnın bu Y01rin '1 '; 

betler bulunduğur.u kaydederek bun. 
tarın bertaraf edilmesi IUzumunu g'i.~ 

teriyor. Hula Yeni Dünya sulhu 
ve nizamı koru)'nrak, Eski Dünya~ a 
ders \"trmek istiyor. 

ispanya meselesi: 

Bu defa Cenevre<le Fe,·kalade o. 
:urnk toplannn Milletler Cemiyeti l' 
ı>anya hükumetinin şikayetlerini d<' 
tetkii· edecektir. lspanya hükumetı 

bu şikiıyeti ile ltnlya iJe Almanyanrl' 
General Franko t:ı.rafma yardım el 
melerlni ntofl·~t etmic:;ti. Bununln 
bC'rabcr, Milletler Cemiyeti konı:ıe);. 

nln bu hıısustn ~niiessir lıir rol oy. 
nnynhilece;ı;.i rol< şiiphelidir. 

lsoanvadn "ahiyet karmnkarıcıı 1 : 

in iti ·1 f"lrı rını t. 1<in ed<'rlien Fran.q1zla 
rın e".tic:eteri artıvor.' Fransız l?aZf' 

foJnrj. hf'r f!"iln fhıhn 7.i"ncfe hnl'h" 
cin;;.rn vıılrll'.,t'klrrrını ~razı:ıl'ak fen·nt 
"'li•·orlnr. P,ıı endlseve hir ml"nl ol. 
"""'< fl""l'" T,•t.,tr11n~fN'f'!"l.,t fl'tızefp<ıi 

Ruzvelt bu nutlrnnda, E~ki Dünya 
dan bahsederken, .. Eski kinler ve }"e 
ni fanatizmler ile blribirini yh•en kıt. 

alar., yahut. "Hnrhin verece~i 7nrar 
1 nrı su1hıın f Pdııkfirlıld:ırına nisheth· 
daha hafif g-iircn mcmlclietler.,, gıtı: 

tavsiflerde bulunuyor. 

ı:r'indii<,ii te~h;rl~rd0 '1 1'"hı:rrtlfvor ..-e 
~merll{P.<l'l bil.. tı•·..,."i" tıtıVi M~ltnP n;

mernlcket arasında bu şekilde raka. 
''" "'" ı i: 

"Bir takım siyasi miyoplar tekrar 

/3tanbul As7iyc Altıncı 11 
Mahkemesinden: 

Hatice tarafından Ankara Niltl1 
hastahanesi karantine katibi se 
ve Koca.mustafapaşa Canba.ziye 
ha.Hesi Abdullahdede sokak 19 Jl,;;

rada oturmaktalar iken halen i~ 
gahJarı belli olmıyan İlhami ve 
aleyhine açılan isim tashihi d• 
tahkikatında: Müddeialeyhlerin 
metgfıhlarının meçhuliyetine 
davetiyenin on beş gün mUddetlt 
nen tebliğine ve tahkikatın 2SJ 
tarihine mUsadif perşembe günil' 
11: ,, ı.cı.nn ıuç- "11.a.ı ~ • <.& ıı.n •O •"' 

vetiyeJerin bir nüshası da nuıllı: 
divanhanesine asılm.ı~ bulunduğı1 

muayyen giln ve saatte İstanbul 
ye mahkemesi 6 cı Hukuk daire 
bulunulması ve aksi takdirde gı)°' 
da tahkikata devam edileceği t 
yerinde olmak üzere ilan olunu!· 

(V. No. 19655) 

.................................................. ! 
Parasız muaqfne l 

kuponu i 
B..ı kupondan vedısım biri!< ! 

tiren okuyucumuz KURU~ i 
doktoruna kendinı parasız! . . 

l muayene ettırebilir i 
i .............................................. -·· 

0 h "•·vfd J'"'O#, mesı ergun og e en evı.·e I'-Jjl 
yonumuzda görülebilir. İste? ~ 
188 liralık ilk teminat makbuJ 

mektuplan ile beraber F mdıklıdl 
mut:mhk Satınal..'?la Komis)'0~1 
gelmeleri. ~ 

~ 
edip duruyorlar. Nasıl olur d1l 

11 
ya ile Almanya harbedebilir, . ~I 
memleket arasında hudut 1~ d' 
yoktur, diyorlar. Halbuki bU 1 

1 
tar ispanyada Rusya ile Alın'"~ 
karşı karsıya gelerek bugün J:ı:ıf , • u,·o' 
durmakta olduf'tunu görırı. tlt 
Efer Fran.ı:rızla kendi memle!•cğB 
de müsait bir mt;hit hazırlal1'111 

0 
vam ederlerse bugün lspanyııd~ ~ 

ol' 
yarın Fransız topraklarında 

tır.,, 

ASl'1 LI~ 
. e (.~ 

( x) I ngiltcred.e 1.:ral ail,c$1!/t.si 
sup ol.an pron.,lcr asalet t:O::ıor· l 
ricinde bir kadınla evıcnemc... lJif 
mz ı~ralm ir'adcsile bı' lJ"kild~ eı·: 
divaç olabilir. Bu §ekilde owıilifı ; 
trwtıJe (Morganatik i:ııdiva.Ç) deflifıı" 
kat bıt t<ıkdirde doğacak çocıt,.1'1 lı' 
gUiz tahtma varis olmak h<J 'bİ ~ . gı 
maz. .~ayet btt <Lc/a olilu!fl' ~~ 
tabaloo.sından bir kadmlD CV16(tori 
tiyen kralın kendisi olıır~CJ:, ('' ı' 
natik) izdivaç olabilmek tv•1 1 . .
biitiln parlümcntoları:ı bı!·:o 
verm6Si ldzımgelir. 
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Edaak derhal (baıüstüne!) diyecek-} 
ken, bq kelimesini ağzından çıkarır çı· 
kannaz böğrüne bir çimdik yemiı, sua
JnUftu. Bu çimdiği atan, Haydarlı Ne -
cı"be. •• 

Gözlerini lokma gibi açnuf, bq par

nııağı dudaklarının üstünde, (sus!) eli
yor ... 

Kız §aırmuıtr ... Bitiıik kömürlüğün 
kapısından ok yılanı gibi içeri kaymıt. 
arkaya dolanmrı olan Nerl'İS Hannnm 
ağzı Edanın kulağında: 

- Aman yavrucuğum, vekilin ilk su· 
aline cevap vermek son derece ayıptır. 
Oı;üncü soruıunda sesini çıkaracaksın ... 

Hafize o anda, etekleri tutupnuı gi
bi çırpınmağa baıladı: 

- Kuzum Allahmı severaen tosunum, 
nikahın ne kadar olduğu aöylenmiyecek 
ıni, biz de bilmiyecek miyiz? •• 10 bin, 
15 bin kurut filan diye zikıebnek adet 
değil midir? 

Ve ardından: 
- Gıybeti teslim alcbk, ona sözümüz 

yok ••. Nikah için de 100 altm diyiver, 
tamamla esteği kösteği ... 

Şimdi ayıkla pirincin lafını ... ŞemU
de !Afak atmJfb. 

Yüz altın nikih, ne bu? •• En ileride, 
en habrb paplann k:rz1anna, gelinle • 
rine tabmir ettirilen bir meblağ .• Ci
balili, pazarlığa giripniıcesine: 

- Valdamm, teklifin makul değil; 
haddi l&yıkından qm, hem de fazlası • 
na... Hayrülumur evsatuhat •• diye di -
irine gidericen, Hafize de sert sert: 

- Bu böyle ve bu kadar olmalıdır. 

Bir para eksiiine bizim nzamııa yok. 
Nikahın mikdan, dosta düflDll'D& karp 
mm haysiyetidir; payesini, itı"bannı 
konayan f9Ydİr. Allah o paraya muh • 
taçhğı, o aynlrk gününü gatermesin; o 
liralnrdan gelecek hayır Allahtan gel • 

Diye aöyJcnirken, ş..hapcağıZliüçiill 

lığm, yapıfbrmalann hakkı? .. 
Kemankaı, elini keseye daldırdı: 

- Ne kadar lazun? 
- Oç, dört lira ver! .. 
En nihayet, ne zamandır dilinin a]. 

bnda Nkladığı baklayı çıkardı: 
- Bunca günlerdir üzülen, dili bir 

kant dıpnda sokak sokak ıürten, yor
gunluktan helik olma raddelerine ge • 
len anacığına münasip bir harçlık lut -
fetmiyecek misin? .. Ayol damat parası 
uğurludur, kese bereketidir •. , 

Betlik banknotu koynuna sokunca 
yukan kata bairrtıyı tutturdu: 

- Haydi Nergisciğim, geç kalacağız. 
Çabuk feraceni giy, gidiyoruz çarııya!.. 

O günü~ ertesi, perşembe; yani Eda
nın yüzyazıaı ve köıeye oturuı günü, 
nihayet gelip çatmııtı kapıya •.. 

Tevekkül hamamındaki evin ancak 
tavuk besliyecek kadarki dapdaracıı bah 
çesinde ve küçük mutfağında, Mengen
li kıranta bir aıçıbaıı, bir hamurcusu, 
bir de yamağı hani harıl mıeıgul •.• 

Ocaklar kurulımıı. K.aznlar, helva • 
hane tencereleri kaynıyor. Böreğin, bak 
lavanın hamurları açılıyor. 

Baımdaki kıpkımvzı l'azboyaması -
mn üstüne tal taklidi, aüve yenikti bir 
atkı dolanuı, hatebe yakın e.mer, sura
b sivilceleı- içinde, tektük kazma cliıle -
rile yanıın yerine dönmüı aiızlı, ke • 
narlarında tükrükler köpüklenen du .. 
daklı, şipniş gibi karınlı, 45 lik, dev a· 
nası kılıklı bir kadın, kısık sesi ve kür
de çalar dilile boyuna aıçrlara, sofracı 
iki ermeni dudusuna, çeımeden su ye • 
tiıtiren sakaya bağınp çığmyor, emir -
ler veriyor. 

Harcı, levaznnı hep kendine ait ol -
mak üzere 20 adet liraya, düğün y~ 
ğini üstüne almıı olan Diyarbekirli Ha
cı nine buydu. 

'-'----~--

odadan dıf&J'IYI boyJamıı, soluğu almıı· ----------------
b yanlannda ... Keyfiyete aeiıh olur o1 • IST ANBUL BELF..DIYF.SI 

ma_:: Hayhay, emret aneciğim, dedi. 0.- ş eh i 7 Ti g a t r o$ u 
ha öteu var mı, 200 albn okun!.. Tepebaıı Dram kısmı 

Alık alık bakan Cibalilinin koluna Bu ak§am saat 
&irip odaya götürürken: 20,30 da 

- Durun, gitmeyin yahu ... Daha ve-- BÜYÜK HALA 
knlet alınmadı! .• diye yükselen sesler Son haftası 
l:jribirine kanııyordu. Fransız Tiyatrosu 

Nihayet Eda, vekileti verdi. Beyler Operet Kısmı 
aofadan eavuldular. Küçük odada, sec- Bugün saat 14 de Çocuk tiyatrosu 
cade üstündeki yerlerine oturdular. F A'I'MAOIK ve ak§a.lll saat 20,30 da 

Muhtarla müezzin kızın, Akgerdan- LEYLA ve MECNUN 
la Samur da erkeğin §Ahidi oldu. Nikah-----------------
kıyıldı. Müezzin efendi. aıri §erifi oku- TAKSlMDE • MAKS!M VARYETE 
du. imam duasını etti. TİYATROSUNDA 

Mübarek olalar, tebrikler, tehniye _ Bu ak~am saat 21 de 
lerden sonra ıerbetler, ikinci kahveler Matine 16 da 
İçildi. Kalıp sigaraları yakılıp duman _ ZOZO DALMAS ve 
lan savruldu. Herkes gibneie ayaklan- TOMAKOS'la 
dr. matineden itibaren 

Şahap Bey avaitleri bol keseden da- ÇARDAŞ · 
iıttı. imamın avucuna üç, muhtara iki, Bugün matinede 
tnüezzine de bir lira llkıJbrarak yo • talebeye tenzilatlı 
bazları sokağa kadar aelimetledi. Biletler: 40, 60. Hususi: 100 

- Edacığım ıu dakikadan itibaren Yerlerini%1 ayntmiz. Telefon: 42633 
-.cei menkuflai meıruam ve helilim. Bayramda her gUn matine ve süva.re-
Ayak üstünde olsun bir aörüp üç bet de değişik operetler 
(kelimei tayyibe) aarfetsem mi acep? .. 
din sofada kafa ka~ırken, Hafize kar
fıaında: 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TİYATROSUNDA 

Büyük Türk lllU. 
yonisti ve Manye

tizma.cııı 

- Uğurlu, hayıdr, meymenetli olsun 
0 ilum. Allah ıeni de, lrancığmı da 80 
Yıl, 90 yıl :muammer etsin ... Burunbtı -
l"\lna kocayın; evlatlar, tOMınlar sahibi Pr. Zati Sungur 
olun; yavnılannızın mürüvvetlerini rö- Her giln fevkaJi. 
riin... de oir programla 

Ve ardından: temsillerine devarr 
- ln§allahürrahman yarın da dü • ___ e_dı_·Y __ o_r ___ _ 

~iinümüzü yaparız. Yatsıdan sonra bi - :;::--_ ı ___ _ 
tibirlnize kavuşursunuz ... Haydi ba. Yeni Ese~ 
"-Inn, sözüme c!anlmaca manlmaca Haftalık resimli Uyanış (Scrveti-
Y .. olc, sen de arkadnşla.rmı alıp bugÜn - fUnun) mecmuasının son sayısı ~ok 
1iik ,öyle bir dolaş; ynrrna kadar diıini alakalaı yazılarla intL~ etti. Bu sa
•ık_ Neredeyse aşçılar maşçılar gele • yıda Niyazi Ahmedin "Asım Efendi 
ceJc:, evin İçi dandiiıancyc dönecek .. Ben nasıl ŞeyhUlisl8.m oldu,, başlıklı bir 
l"fergisciğimle timdi çarşıya yollanıyo • makalesi, Vahdet GUltekinin "Daire
l'Qnı. Fistan!an, teli duvağı, baılıfı, ya- ler,, başlıklı fıkralannın birincisi ve 
J>ııttnnalan toparlayıp getireceğim!.. süs şairi Pu§kin'e dair Latif Evrense-

Cöz6 kırpb. Şahabrn dünyadan ha- lin bir etUdU vardır. Ayrıca Niyazi 
~var mı? Şaıkm, gömmyor; acuze Acunun tiyatro kritiği, Burhan Arpa. 
'$ifa vurdu: dm bir nesri, "Kilçük Eyolf,, tefrika

- Kuyumcudan kaldıracağımız bat • sı, resimli aktüalite v.s ... , 

5 - KURUN 12 I. KANUN 1936 ~~ 

Madam Simpson kralla nasıl tanıştı? 

Esmer, ince, minyon, kendine 
hflkim, zeki, şen, gayet Jyi giyine:ı 
golf ,.e biriç oyunlarını seven, gilz~ı 
değil, fakat cazip, 40 yaşında, dans 
etmekten hoşlanan bir kadın.. lı::te 

" Madam Simpson. 
Madam Simpson, 40 sene evvel 

Amerikada Pansih·anya - Meri I.end 
hududu üzerinde bir sayfiyede dof. 
muştur 

Babası Vallis Varfild'dir .. Kız ilç 
yaşına gelince babası ölmilştUr. Bat. 
timor şehrinde eski, cefakef, kahve. 
rengi bir kagir evde annesile beraber 
oturuyorlardı 

Dul kalan Madam Yarfildin küçük 
bir geliri vardı. Genç küçük kızın 
tah. n ücretini temin edebilmek l~in 

Cl'C kiracı almağa mecbur oldu. 
Işte bunlar Madam Simpsonun ilk 

seneleriydi. Mu7.ayaka içinde yaşamı. 
yor ar ı. Çünkü ev ermde hizmetsl. 
ler de bulundurabiliyorlardı. Fakat 
küçük Bessi (Madam Simpson) on iki 
yaşına gelinceye kadar pek müreffeh 
denen.iyecek olan bu tarzı hayat de. 
''am etti. 

Sonra birdenbire Bessinin hayatı 
değişti. Çok güzel olan annesi yeni. 
den evlendi. 

Bessi, bekar amcasile beraber kal. 
dr. I~te amcasının sayesindedir ki, 
Baltimor JC!hrinin en yüksek tabaka. 
sının çocuklarına has mektebe gidip 
tahsilini ikmal etrnf§tfr. Bessf ismini 
orada almıştır. Babası erkek evlat 
Umit ettiği i~in ona VaJlis adr ver. 
ıniştf. 

Bessi Vallis, Batimor şehrinin 
sosyete mensuplarile orada tanıştr. 
Gene orada, derslerini iyi öirenınek 

iki defa evlenip ayrılan Madam Simpson 
Kra I Edvard' la bir Çiğan dansından 

sonra sarayda gözükmeğe başıamıştı 

hususunu değil, fevkalade zeki olma. 
ğr öi;rendi. Orada içtimaf güzellik. 
leri, zarafeti, rahatlık ve fataneti 
etüd etti. 

Bessi Vallis, 1914 senesinde sosye. 
teyc takdim olundu. Beyaz, inci i~. 

leme1i saten bir elbise giyinmişti. Bu 
suretle kendisile beraber sosyeteye 
takdim edilen diğer kırk genç kızın 
en rağbetlisi olarak görür.üyordu. 

Harp seneleriydi. Fokstrot ve hu 
ne,·iden diğer bir takım danslar dev. 
ri.. Daha dofrusu çabuk aşk macc. 
raları devri. 

1916 senesinde, kendisinin flk ko. 
casr olacak adamla tanıştı. Bu, Speıı. 
ser isminde genç. yakışıklı bir tay. 
yareci müJAzimdi. 1916 sene.si teşr.. 
nisanisl 18 inde. Be.sai 20 yaşında 
iken bu zabitle evlendi. 1925 sene. 
sinde bu zabitten boşandı. Ve 1926 
da İnKJlteceye geldi. 

işaretler: 
~· ~ - ._, -

Esmer, 
zeki 

kadının 

• 
ınce v 
bir 
hayatı 

Şimdi bir hru;tahanede, kauen k 
rılmış olan bacağının tedavisi içi 
yatan kumandan Spenser. kendisi! 
bundan bir ay kadnr evvel görüse 
gazetecilere: 

"Gün geçtikçe birbirimizden u 
Ja~ıyorduk Ayrılmamız bu sureti 
rnkua geldi. O, tanıdığım en müke 
mel kadınlardan biridir .. , demiştir. 

Bu izdi\ açtan hiç bir c_:ocuk olm 
mıştı 

Bessi Vallisin ikinci izdh·acınd 
ela ~ocuk dünyaya gelmedi. Hu iz 
rnç 192 sene.si temmuzunun 21 in 
Bessi Yallis ile Aldriç Simpson ismi 
ete hir kanadn.lt arasında aktedilml 
tir. 

Madam Simp.sonun ismi, kral E 

(Lütfen, sayfayı, çeviriniz) 

Medeniyetin Koloniden Görünüşü 

Bir gazeteden şu haberi okudum: 
"İskenderun Fransız istihbarat 

büroıu taPka giyen Türklerin aley · 
hine mücadeleyi şiddetlendimıiıtir. 

Köylerde ppka aleyhine tahrikat 
yapmak maksadile vatan kaçaklann
dan Hacı Nazif, Ali Kutsi, muallim 
Mehmet namlanndaki üç yobaz köy 
lere sevkedilmittir. Bunlar ppka a· 
leyhinde ve sarık lehinde tahrikat 
yapmakta ve yanlarmda 100 talmn 
sank bulunmaktadır.,, 

Bu haberi okurken bütün bir ta
rihin filmlerini seyreder gibi oldum. 
On sekizinci asra gelinceye kadar 
rengini, huyunu, soysuzluğ1.1nu ül -
keler, ve silahların kudreti altında 
saklıyan din politikacılığı görüni.iyor 
ki, artık bir müstevlinin süngüsü u· 
cunda son kalkan, koloniye çevril -
mi, son istismar aletidir. Bu vasıta
nın bizim için mahrem olan hicbir 
tarafı kalmamıştır. Onu on sekizin -
ci asırdanberi açıkça, düpedüz şah -
aiyeti ile, rolleri ile tanıyoruz. Din 
politikacılığı kuvvetli olduğu zaman 
milletlerin üstiinde bir afyon tütsü -
sü gibi, bir milletler mahşeri ve ölü· 
mü yaratır. Aktif olduğu zaman 
emperyalisttir. Pasif olduğu gün em· 
peryalizmin aletidir. Matasıdır, jur -
nalcısıdır, casusudur. Pasif din po ~ 
litikacılığmın en büyük şaheserini 

Osmanlı saltanatı yaratmı1tır. 

Kırımın Osmanlı idaresinden çı
kqmda Osmanlı sultanı din politi -
kacısı olarak Fransız sermayelerine 
kendi cephesini bir muhafaza vası • 
tası yapmıştı. Birinci Abdülmecit za
manında isyan eden ve hürriyete su· 
sa~an Hintli milliY.etJ:!erveleri esare-

Sadri E'rte m 
te sevkeden vesikalara imza atmrt 
Bu vesika ona bir hay]i dünyalık g 
ticmi11ti. 

Hürriyete karşı esareti koru 
din politikacılığı Biiyük Harbin ao 
nunda topyek1ln bir vatanın ha 
mezat satılığa çıkarılmasına hizm 
etti, istiklal Harbinde hilafet ord 
su, ve din politikacıları emperva~• 
min aylıklı uşağı değil, 
nü oynadı. 

~ '(. "' 
Yinr. biliyoruz ki, bütün em 

yalist kuv\'etler dünya namına ısti 
la ettikleri topraklarda ahret a 
larından daima rehberlik gönniı 
lecdir. Bir zamanlar Müslüman m 
leketleri müdafaa icin ileri •Üriı 
formül şu idi: 

Şer'i esa~Jnra dnyanan mem 
ketlerde mal ve can İ§İ temin olu 
maz. Bu mantığa dayanan mü 
Je muvaffak olunca yapılan tek 
dini politikaya alet etmek ve dini e 

peryalist politikanın tahakkuku i 
bir vasıtf'\ heline koymak olmuş 

Sancaktaki şapka ve sarık mU 

cadelcsi. yalnız iki cins serpuş 
smdaki mücadele değildir. iki s 
boli.in arkasında gizlenen iki ha 
tın karşılaşmasıdır. Şapka giy 
Türk, şapkayı bir hayatın, bir 
deniyetin, bir dünya görüşünün 
bolü olamk batına koyuyor ... 
kakta şapka yırtan Avrupalı 

ker, köy]erde kavuk ve sank 
pağandaıu yapan Avrupah 
davaların en sefilini kendisine d 
tek yapmak istiyor. Medeniyet 
loniden bakınca bu kadar iiren 
şiY,or. 



~&-ktJ'RUN 121.KANUNt93Sl!!!!!Jl!l!!!!!!!!!!!!!!!!l'!'ll!!lllm~!!!91!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~1!!!!!!!1'!!!!!!!'1"~---------------....,;....,._. ____________________________________ ~!!!!!!!!!!!~"-"!!!!.""~~~ 

Dünkü Keşi dede Kazanan 
-,, 

Numaralar -t&BiR, tABiTiN 
- ~+-IATIJ:GALAR-1 Eminönünde 1 ek.kollu Cemal gişesi listeınizin gösterdiği 

mükafatıarı de7hal verecektir. Es""i bir zabit olan 
Menlik'!i Haydar romandan daha No. 
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heyecanlı olan maceralarını anlatıyor 
-1-

Ben esagen Erzincanlı Bağan oğul- &k böyle ziyanlar ve tuğyanlar yapar· 
larından Bay Ali tonmla.rmdanım. dı. Garip bir hidlsedir ki bu 8.fet ge .. 
Bay Ali vaktile Makedonyanm fethi- cesi sular on, on beş bin kJoluk koca.
ne memur olan başkumandanın mai- man bir şarap fıçısını siirükliyerek 
yetinde alaybeyi olarak bulunmuş. Bu bizim konağmuza kadar getirmişti. 
suretle Anadoludan Rumeliye geçmiş, ı Merhum babam bu hali gördüğü za. 
cesareti ve gayretile tanınmış, bunun- : man: 
la beraber o zamana göre harp fennine 1 - Allahım sen layüselsin, fakat ba. 

1 vukufu itibarile akran ve emsali a..a-1 zı işleri de pek münasip yaptığını bil' 
1 smda temayüz etmiş olup bilhassa kere daha isbat etmiş oldun. Çünkü 

(Menlik) ve havalisinin fethinde mu- benim Bektaşi olduğumu bildiğin için 
vaffakiyet göstermiştir. bu koca fıçı şarabı bana ihsan ettin. 

Menlik hiristiyanlık ileminde ga. O halde ben de senin bu ihsanına kar
yet muteber, adeta mukaddes bir ~ şı evimde yaptığın büyük tahribatm 
hirdir. Bunun için bu şehrin Türkler zarar ve ziya.ıuru artık aramıyaca
eline geçmemesinde yalnız şehir ahali- ğım.,, 

1 si değil, şehir haricinde olan rumlar Dedi. 
1 da candan aiakadar olurlardı. Bununla Fakat bir mUddet sonra fıçmrn sa. 

1 

beraber Alaybeyi Bağan oğlu Ali ~b - hibi gelip malını arayınca ona da: 
rin muhasarasında fevkalade stiratle - Oğlum Allah hiç fena bir iş iş. 

ı hareket etmiş olduğundan Rumlar vak ler mi? Bak benim evimi barkımı al-

ı tinde haberdar olamamışlar, mubasa dı. Ben buna razı oldum. Senin de füık
ra haberini aldıkları zaman hepsi hay· ka. karşı gelmekliğin doğru defYild:r. 
retten yerlerinde donakalmışlardır. Ben bu şarapları sana vermem. İster-
Bunun üzerine dinlerine ve namusları- sen git Allaha dava et. Bununla bera
na. dokunulmamak şartile teslim ol. ber gönlün olması için bir teklifte 
mağa razı olmuşlardır. Bu arada Türk bulunayım: Bu şarabı birlikte içelim.,, 
lere yaranmak için şehirde iki cami . Dedi. Meğer bu adam da bir ehlidil 
yapmışlardır. Fakat şaşkınlıkları ne- imiş. 
ticesi olarak camilerin minare kapıla Babamın teklifini kabu1 etmiş ve 
nnı kıbleye doğru açmağı dilşüneme.. bu fıçı içindeki şarabı birlikte içm'ş. 
mişlerdir. Jerdi. (•) Hülasa Menlik alelacaytp bir 

Cenevizler, yahut eski Yunanlıla,. yerdi. Bu deli dere yüzünden kasaba. 
tarafından inşa edilmiş olan Menlilt içerisinde bir kimsenin tapu ile muta,.. 
kasabası adeta acayibi seb'adan saYı- sarrıf olduğu bir evlek bahçesi yoktu. 
lacak bir yerdir. O kadar gariptir. Ka- Çünkü sular, çekildiği zaman özenin 
saba iki boğaz, yahut dar vadinin bir. bezenerek bahçe ve bostan yapanlar 
leştiği yerde kasaba ile civan taş kuv günün, yahut gecenin birinde taşan de.. 
vetli san topraktan - buna ora ahalis: re sularile mahvolurdu, yahut bir ta. 
Bifor derler • sivri tepelerden ibaret raftan başka bir tarafa kalkar gider-
tir. Bu vadilerden,_ birisi vaz !e kış., ö- di. Evlerin .~ ... -o- L.:-.!.,.__.._, _ • v . • 

teki de yalnız yagmur yağdıg~ zaman ne bina edil.mıştı. En yukarıdakı ev. 
akar birer deredir. Bu ikinci dere (Po- lerden bakanların başları dönerdi. ya
tuk) adını alır. Yağmur yağdığı za. but mideleri bulanır kı.isarlardı. Fakat 
mantar derelerin suları: pek ziyade art yukarıdan gelen köpek ve kediler aşa.
tığı gibi tepelerden inen sular da de· ğıdaki komşuların damlarında danse.ı 
relerin sularındaki taşkınlığı bir kat derdi. Odun ve kömür gibi eşya anca le 
daha yükseltir. Böylece şiddet ve sUr. katırlar. vasrtasile nakledilebilirdi. Bu 
atle etrafa çarparak akan sellerden bU- yerlerde beygirle iş görmek imkansız 
yük hasarlar ve telefat olur. birşeydi 

Bundan dolayı çarşıda.ki dükkanla.- Hükfunet ve ahali istediği, parası 
1 nn, mağazaların kapılan yerden bir dahi hazır olduğu halde Menlikte b:r 
1 kaç metre yüksek ve kargir duvarla!" deppoy yapılacak yer bulunamamıştı. 
l üzerine yapılmı~tır. Yağmur başlar Bu deppoyun inşasına o zaman memur 

1 
başlamaz derhal merdivenler yukarı. ola~ Manastırlı erkamharp livası Ki.
ya alınır, yağmur duruncaya kadar ~Paşa bu vazifeyi Menlikte yapma.-

1 öylece beklenir. Bununla beraber yağ- ga muvaffak olamadı. 
mur biter bitmez derelerdeki taşkın su Tesadüfi olarak o sıralarda ben de 
lar da kesilir. Vadiler kumluk oldu- Menlikte bulunuyordum. Amcamın ko.. 
ğundan az zaman içinde yağmurların nağmda K8.zım Paşa ile beraber misar 
suyu çekilir ve her yer sanki hiç yağ fir olm~tuk. O vakit ben de henüz 
mur yağmamış gibi bir manzara alır. mektepten yeni zabit çıkmış olduğum-

Kasaba düz bir yerde ve dere kıyı- ~a.n faşa ile birllkU:, (Ne::ekop) a git... 
smda olmak Ur.ere yalnız bizim konak. tik. Bu kadar darlıga r~men ay:ın o. 
!arımız vardı. Derenin ş.iddetinden ve lan amcam Mustafa Beym k~~~~:~da 
ziyanından kurtulmak için dere tara bir piyade taburu, bir topçu bölugu ve 
fmdaki duvar adeta bir kale duvarı gi- bir süvari bölüğü yerleşmişti. 

ı bi kalın yapılmıştı. Bundan başka du. Bu evin yeri ancak ~e!ik klisk? ve 
1 varın önü dört, beş metre genişliğinde ka~alarla ~vvel<'-e ~ı~ye ettırim 

gayet büyük taşlarla doldurulmuş ve (B:for) demlen taş gıbı. katı ve sa_rı 
bunların çepeçevre etrafı kalın meşe bayırları yontmak suretıle elde edıl-

1 

kazıklara bağlanmış çitlerle örülmüş mişti. Bu yerde. yapıl~n evin inşası~· 
ttl. Fazla olarak bunların önlerinde de ~a kll'k ayak tulünde, Uç kanş genişlı
büyük çinar ağaçları bulunuyordu. ginde ~htala: k~llanılmrş~ı. Buw.taht:ı 

-1 ...................................................... .. 
Bir gece birdenbire boşanan yağ larw da tılkiier~ b·Ie ge<:emıyecegı ~ar? 

mur sağanakları dereleri dehşetli su- d87'1~rdan kes•lerek he~ B.ulga~ ı;~ı. 
rette kabarttı. Derelerin selleri çinar lerının sırtla"?da getirılmış ~~ac: .ar· 
ağaçlan, taşları ve meşe kazıklarım dan Menliktekı hazarlarda kesılırdı. 
söktu. o koca duvan dahi devirdi. Ge- Ev yapılırken inşaatta ~alışan Bul-

ardınki ile llk rlefa olarak 1935 ı;;;e.. 

esiııde gazetelere geçmiştir. Krai 
aha veliaht idl. r: ;ıdapeştede idi1er 
[ad:ı.m Simpson kralın misafirleri 
rasrnda idi. Ve Amerikan gazetele. 
, kral Edvardla birlik~ Madam 
hn~~mnun bir Macar çigan dansı= 

apt klannın uzun tafsilatını yazdı . 

n•t Madam Simpsonun saçında gö. 
~len kocaman bir elmas taştan da 
ahsedlyorlardı. 

Mayrs ayının 27 sinde Madam 
imnsonun ismi 5ıaray tamiminde gö 
Udü. Madam Simpson, kocaST ile 
lrlfkte Sen Cevms saravrnda btr ak 
tm vemf':~lne kr.ı.1 far11f• .. d?T1 ita-ret 
illenler arasında zikrediliyordu. 

Aym davetliler arasmda Başvek·ı- 1 • "'·-ar•-sı PAZAR ce yansı lalamızm daha yüksek bir 
d b d T k '"..,,, ... yerde olan evine kaçtık. Fakat iş bu 

Baldvin ve refikası a ul ~nuy?r u. 8 V 'm 12 l Ka. l .i L Ka. ra.da kalmadı. Sular oralarda (Korita) 
Bu sırada Londrada derın bır te. VRanıazar28Ramazaı denilen şaraphaneyi de tamamen sU-

cessüs uyanmış ve bu münasebeti'\ ' ..;un do~~"' 7 t 7 7 17 rükledi. Kagir köprünün en büyük 
ilerisi hakkında bazı mütalaalar yürü 301J tıatı'1 •6.41 Tf\41 gözüne kadar getirip dayadı. Klipr!i 
tülmeğe başlanmıştır. ı:ıahlltl namAE 6 ı)() 6 00 

l gayet kalın meşe tahtalarından yapıl-
Birkaç hafta sonra kralın Nğahfüı ~:,11n:::~ :;~~ ~:~: mtş olduğu için birdenbire kıramadı 

ya tile Akdeniz seyahatine çıktı 1 ec:ı. ., kşıım oBmll.Z! 16 41 1h41 Böylf'ce suların mecrası kap:ı.ndığı '-
nada. da vet1ileri gösteren saray tam: hllfl na.ması 18 2•) Y 8 9.0 c;fn d f'l'C fevkalade kabardı, sular ge-
minde Madam Simpsonun adı yenide:ı lnuı&JI 5 29 !'i 29 riye tepti, kona..ğmıızm yaıl'nda olan 
görül dil. Vıım ı<eıwen gtl.n.lerı ;' 40 347 ı bUyük evler hep tehlike:ve düştü. Şarap 

Ba Senenl'n te"' .. rı'nı'evveıı·nde Mıı vııın k&lBn a"llnı~r• 19 18 
- 1 hanenin sularla sürüklendiği zaman 

dam Simpson kocasından ayrrlm:ı.k ü. S E Z A R 1 ge...--e olduğu için yılalıp sfirüklenme 
... ere mahkemeve müracaat etti. 1 ----. s~nden mütevellit şiddetli aksiseda bU. 

Müte..,ldn v:1k~lar. !'!""' 'Ta~ı:ın1r · ı Dün ıe Yann tercüme külliyatındaııdı~ tün kasaba halkma dehşet saldı Her 
:~ı ... .:te MH::., -lünya gazetelerince nak Fiyatı 40 kuruştur kes l'tld•ra ı. bir hale JrelmfştL 
ledilmektedir. 1 İşte Menliklerin bu deli c!eresi sık' 

garlardan biri canından bezerek: 
- İnşallah bu ev yansın!,, 
Demiş. Bu işç~nin yanında çal rı;:an 

bir papas bu sözfinden dolayı işçiyıt 
bir tokat atmış ve kendisine: 

- Sakın bir daha böyle söz ağzın
dn.n çıkmasın ahmak herifi Çünkü bU 
ev yanarsa gene sonunda bize yantı· 
ra.cıü...lar. Dua et ki eve baykuşlar koD 
sun!,, 

(Arkası varl 

(•) Menlfk To~..m.sının şöhretini ya,. 
pa~ı üç şe?Jdir. B?tnlar di:J Koriça ("'a
ni gi;zez kızları), şarabı -ve çorab1dır • 
Ka.mba.d~ki sivri "bayırlar demfr vtJ 
çelik 1Wskil7er iTe de1'rıerek b1ırf!1~t:rtl 
,.,.,.,,yet bUyük §arop fıçıları ycı·le§tiri
lir~ 



ZAY! 

Tatbik mühürümü zayi ettim. Ye 

nisini yaptıracağımdan hükmü yoktur. 

1JJmraZ?ı akliye ve asa'&iye "LU§
k«tipliğinden milte1oatt Mehmet 

Şeoaettin 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorin .. 

- Öksürüğünüz mO var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pehtorin'den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pektorin 
KUTUSU 3Ş ICUllUS 

Rl$1R UUIL-MIHMUJ mu mamı. sımcı 

ZAYİ 
Liman işleri müdürlüğü boşaltma 

servisinden 17 ve 18.11.936 gününde 
aldığım 66684 ve 85, 41239, 40 ve 41 
50405 den 11 sayıya kadar olan diz
barko makbuzlarını zayi ettiğimden ye 
nisini çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

Adres: Be§ikta§ Yeni mahalle Ihla
~ıur caddesi No. 11 Hüseyin 

(V. No. 19657) 

1 numaı·adan 250 numaraya kadar 1 l / Kanunuevvel/1936 Cuma 
251 ,, 400 ,, ,, 12/ Kanunuevvel/1936 Cumartesi 
401 ,, ,, ,, 14/ Kinwiuevel/1938 Pazartesi 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksiiZ1erin klnunuevvel 936 üç 
aylık maaşları yukanda yazılı günl~r de aylık çiiJ:çlanlarmdaki tediye' sıra 
&ayı)anna göre Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin müra . 
caatJan ilan olunur. (B.) (3532) ---Keıif beC:leli 2388 lira 48 kuru! olan Yalovada sı(at istasyonu ikmal 
İntaab açık eksiltmeye konUlmuş ise de belli ihale gününde giren bulun • 
llla'chğından eksiltme 14/12/936 pazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif ev
rakı ve p.rtnamesi levaznn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. h 
Yazılı vesika ·ve baymdahk Direktör lüğünden alacakları feh ehliyet vesi -
kaıile 180 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukanda ya· 
Zılı günde saat 14 de kadar Daimi Eıtcümende bUJunmahdırlar. (8.) 

. (3589). 
~ ~ 

• Karaağaç müessesah için JiizU mu :o mufıtelif bOfda kereate açık 
eksiltmeye konulrnuttur. Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğünde gö • . 
tUJebilir. Bu kerestelerin hepsine 644 lira 50 kurut fiat tahmin olunmUf • 
tıır. istekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 48 lira 34 kurutluk ilk 
~enıinat makbuz veya ınektubile beraber 22-ı.12-936 aah günü aaat 14 
de daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M.) (3394) 

Devlet demiryolları ve limanları 
Umumi idaresinden: 

Adapazar - Haydarpafa arasında her gün iılemekte olan 9 No. lu · 
)'.olcu trenimiz 15-12-936 tarihin deıı itibaren kaldmlmıı ve bunun ye
~ Adapazanndan saat "~,15" de hareket ile Haydarpaıaya saat "10,50" 
de nıuvasalet edecek 1009 No. tahtm da bir tren' her aün iılemek üzere ae • 
fare konulnlll!tur. Muhterem halkıiı malUınab olmak\ üzere ilin olunur. 

(3577) 

lstaobul Defterdarlığından: 
Adedi Cinai 

8 Ru~ 
4 Eie 

. 
1 Makap 

I 1 Deıtere 

1 Rende 
4 Rayına 
1 Bıçak Makinesi 
3 Bıçkı desteresi 
1 Tranamiyon 
6 Kasnak 
1 Dinamo 
1 Tahta kıvırma makinesi 
2 Kıska~ 
1 Rezistant 
1 Tahta eğme makinesi 

27 Tahta Kolan 
1 OCO Sandalya parmağı 

15 Manalya 
15 ~engene 

~:1 Balatta Hızır Çavuş mahallesin in Vodine caddesinde 113 No. lu ma
l' "'lle 31'.nddya imalciliği etmekte iken ölen Anastas Kostinin Fener rı 1ali • 
de §ttbesine kazanç vergisinden olan borcundan dolayı yukarıda müfre • 
ı ~t. :taztlı eşya talıh hacze· abrunıttır . ı .ı-:-ı ~-· 36 Pazartesi günü saat 
~drt mahallinde, tahsili emval kanunu mucibince alent müzayede ile sa -
)' l"I' .Yapılacağından görmek ve hu hususta daha fazla izahat almak iste· 
etılerın Fener Maliye Şubeai ı.tı.il f efliğine nıüracaatlan ili.n olunur. 

BA RAM DA 

a 

o 
EN MAKBU.L HEDiYE ve iKRAMDIR 

AHUDUDU 
~ftlL.~K 

ViŞNE 
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12-18 Birincikiııun Ulusal Tuaruf haftasıdır. Kumba
ralar 19 Birincikinun Cumartesi güniıne kadar Bankalan
rmza getirilerek açtmlacaktır. Biriken para tasarrufa olan 
bağbhğı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 
kadar para biriktirmek her Türk için Ulusa) bir borçtur. 

. 

'türkiye Ziraat Bankası 

BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGI 

8 1 Ç A K L A R 1 N ASiDiR 
1 numaralı SERT 2 numarab yu -
muşak sakallar için yapdmq ve trq 
olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün itimlerile gösterilmiıtir. 
Türı<iyede: 

O Z T ü R K lSIMU VE 
OZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BlCAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI OLMA
t IDIR. 

lstanbul sıhhi müessese!er arttırılıa 
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Hakiki Fransız 

~AM ANY ALARI 
~il ile neşenizi bir kat daha arttırınız ! 
ııu inhisar Mağaza!arında 
1111 P k d ş· . 5 L. 
1111 era en e ışesı ıra! 
~ ~ ~ · j~IHEIDSIMECK et Co. Monopole ıım:;m;mmmiff L arkasını arayınız _ 

~!!!!!!i~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~=-==~~~ 
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BiR ELEJ<TRI~ ALETİ-EN zAf;/F, EN k/YMETLİ HEDİYEDlRt 
BAYRAM ve YJL~AŞI MÜNASEBETİLE PEŞİN SATIŞ içifl 
YALfflr linci KANUff AY/ rARFINDA HUSUSİ TENrlLAT 

VE_~EFİYE fA Tlf FİATLAIHMIZ: 
,, 

UTULEtt.-5.~50 .... 
OCAKLAR:· 

3.so 
BUYOTLAR? 

(i.51 
Ekinek kızartma 
·aletleri:,,. 5. So ·1 

PLONJORLER: 
2.60 

Saçkurufma altfferi: 
13. 

~ğfllan·teskin eden 
eltkfrikli ya$fık,I' 

7.50 
SAATLER: 

9. 
1 

CElVELER.~. 

3.90 

SCOALAfl : 

4.50 
ÇAYJANLIJ<LAR: 
. 12.50. 

SEMAVERLER : 
·30, 

MASAJ alefleri:\ 
38. 

.. YUl'1URTA ÇIRPf1A ' 
HAK7ffELER İ: 
. . 4.50 

. ELEKTRiKLi TRAŞ 
6 ' 4YlfALAR /: 

LİRACAll 
İTİBAR.Eh 

. ~ - . - ·~ 

SAT/ EDE vEBESiYE.s~ rış 
ltm--Dr. lHSAN SAMİ ___ } 

ve eksi.tme komisyonundan: coNoKoK Aşısı 1937 YILBAŞI 
Heyheliada Sanatoryomuna lüzumu olan 127 kalem bbbi alat açık 

eksil'meye konulmuştur. 

Belsoğukkğu ve ihtilatlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

1 - Eksilbne Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü . ----------•! Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
Büyük ikramiyesi ü binasında kurulu komisyonda 16-12-936 Çartamba günü saat 15 

y 'ldacaktrr. 
2 - Tahmini fiyat: 855 liradır. 
3 - Muvakl:at garanti 64 lira 13 kuruştur. 
4 - lsteldiler şartname ve listeyi her gün komisyondan görebilirler. 
5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası veıikaaile 2490 sayıl, ka · 

ptmda yazrlı beJgeler ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
• - • •• 1 ••• ._. 

SATILIK APARTIMAN . 
Aksarayda Atatürk caddesi civarın· 500 000 L• d 

d t w b h 11 · T" k" H ' ra lr a gne ey ma a esı ırya ı asan 
Pap sokağında 26 numaralı üç daireh Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.00o• 
apa rtıman 6500 liraya acele satılıktır. 30.000, 20.000, 15.000 l.irahk ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) li..aıı' 
İçindekilere müracaat. :ki adet mükafat vardır. Keşide Yılbaşı geceıi yapdacaktır. 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Bil tler: (2,5)_ (5)_ \"O (10)_ liradır- Vakit kaybetmeden hemen bİ' 
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Ma,len veqa Gretanın eşi ofa
bil1Tsiniz, fakat nasıi? 

Evvela, yıldız nedir, onu öğrenelim: Yıldızı, 
insan üstü bir mahluk sayacak değiliz ya! 

O, işinde muvaffak olmuş bir insandan baş
ka bir şey değildir. O halde, bir yıldız olmak için, 
lazım gelen şartları evvela kendimizde toplıya • 
bilmek kafidir. 

Yalnız 'bu şartlar nelerdir~ 
işte, burada biraz durmak lazım. Bu müşkü

lat, meselenin muğlak olduğundan değil, anlatı
laCa.k şartlarm çok olmasındandır. 

Evvela, sinema, tiyatro + makine demek • 
tir. Tiyatroda muvaffak olan bir çok artistler si
nema makinesi karsısında bütün kuvvetlerini 
kaybederler. işte, fotojenik olmak diye buna der
ler. Yani, film çevirecek artistin "resme gelir,. 
olması lazımdır. 

Bakarsınız gayet düzgün burunlu bir kimse· 
nin yüzü sinamada gaga burunlu çıkar .. Çünkü, 
mesela alnı çıkıktır. Yukarıdan gelen ışık burnu
nun yarısmı gölgede bırakır ve burun kambur 
görünür. 

Bu bir misal: daha bunun gibi neler ... 
Fotojenik: Resme gelir bir yüz, ışığı hangi ta

raftan alrrsa alsın, güzel görünen ve esas hatla
mu kaybetmiyen yüzdür. 

Bazan, çok iyi tanıdığınız birinin resmini gö
rünüz hayret edersiniz: "Hiç benzemiyor!., der
si.niz. Neden? Çiinkü o resmi aldmrken sizin o
nu hiç görmediğiniz bir vaziyette durmuştur ve 
ışık, yüzünün bir çok yerlerini silmiş, vücude ge
tirdiği gcilgelerle çehreyi bambaşka bir şekle sok
muştur ... 

Görüyorsunuz ya, fotojenik olmak, bir kere, 
ne kadar güç! Fakat, sinemaya gelir olmak için 
yalnız fotojeniklik de kafi değildir. 

Her şeyden evvel sinema, bir çehrenin por -
tresini gösterecek bir resim değil, bir hareketi 
gösteren resimlerdir. O halde, artistin de hare • 
ket etmesi, roliine göre iş görmesi, rolünde bu • 
lunduğu kahramanı aynen yaşatması lazımdır. 

işte burada da artistin ikinci büyük meziyeti 
ortaya çıkıyor: San'at. 

Lakin, san'at kuvveti ve fotojenikliği ne ka -
Clar mükemmel olursa olsun, sinemanın artistten 
istediği daha bir çok şeyler vardır: 

Ses güzelliği, vücut gi.izelliği. sporculuk, be • 
ceriklilik v. s ... Bu dört şartrn ilk ikisinin lüzu • 
munu izaha hacet yoktur. Sporculuk ve becerik· 
lilik ise, artistin her role gelebilmesi için lazım • 
Chr. 

Bundan başka, artistlerin muvaffak olmala • 
rmda daha bir cnk şartlar vardrr ki, onlar tesa • 
<lüfe tabidir. Hakikaten, bir artistin maharetinin 
keşfedilmesi ve vıldız dereceajne çıkması biraz 
da tesadüfe bağlrdrr .. 

Onun için, ~ıJdız olmanın şartları insanda hiç 
bulunmıyan değil, fakat nadir bulunan şeyler -
Clir. Kendine güvenen er meydanına çıkabilir!.. 

)#. 
HoUvutta yeni parlayan yıldız: 

MYRnA BRATTOl"t 
il • ' . * 

t 

PA tıA\'IZ 
VERİ LİR 

·-
Bana 

~~ 
il. 4VElii 

Cumartesi, 12 Bir1ncıkanun 79..!16, lvo~ 32 

olis · ·vakası 

BU SAYIDA 

Haftanın akis~eri 

Röportai 

Markanı 
hayatını 

~ anlatıyor 

Vücutları resimli insanlar 

Kristal palas 
alevler 
içir1de 

. 
ÇiP, bugünkü Çin 

Makale 

Bir kitap 
7 liraya 

Şiir 

Nolsa bu garip ? 
CEVDET KUDRET 

Kadın 

Kadın 
kaprisleri 

Rumba Kraliçesi 

Kadınlara posta 
kutusu 

Ayrıca 

Sinema, Karikatür 

• ? 
l ••• 

- - · • · ~ Sekizinci ••~-~,~~~- C?~uy_un_u~ -



'Okuma mevzuu soı.ı b .. u. 

ılerde yeniden bir saman ale. 
1

• W - .. t d' G J 'fi can ıgr gos er ı. eçen er. 
ide Falb Rıfkı dan naklen a ,. 
ldığımız bir mevzu· etrafrnda, 
ufak tefek mecmualar müte.-;. 
1na, ikinci hamleyi Peyami 
Safa yaptı. 

Sayın romancı, kendi kel!. 
dine her şeyden evvel şöyl~ 

bir sualin cevabım vermeğe 
~!ışıyor: Geuçliğe neler o. 
kutmalıyız?. 

Okuma mevzuunun tama. 
mile başka bir ceı>hesini mil. 
talaa eden Peyami Safanın fi. 
kir leli şu: 

Bu hususta Telif ve Tercü. 
me dairesi gibi bir heyetin 
yenideJ? , canlan dır~Jmasr düşü~ 
nülmelidir; Fakat bir heyet 
ki Talim ve ıı:erbiye azaları 

gibi devlet memuru oldukları . ' 

için hu~us! hesap. ve mesuli. 
yetler ic;lnde harekete mah. 
küm insa.nlardan tt'Şekkül et. 
mesin; daha ziyade Ünivcrsi. 
~ye, yül..sek mekteplere bağ. 
lı, id:ni yazife sahibi olmıyn.1 
v~ nisbeten müstakil fi~ir a. 
damlarımızdaıı, hatta yüksek 
ve taze kıymetler · tem~il eden 
doçeııtlerimizden teşkil edile. 
cek bir grup, ilköncc yapıla. 
tak neşriyatm bir program!.. 
nı hazı.rıainalıdır. ETVelden 
lanzim e!lilmiş · liStelerc göre 
kitapların telif n ~et~iimesi· 
ılş1erini - eş, dost yar, yaran . , 
ve akraba olanlara cleğil -
latn ehil olanlara" brrnl<mah. 
'dır. 

Bu hc.)·et bir yandan kla . 
siklı!ri, bi;. yandan gençliğİ?l 
mektep dışındaki kültürünii 
genişletecek modem ve vülga. 

' -
rizc ilim kitaplarını tercüme 
ettirir; edebiyatı ve ilmi telif 
leri ~eşvik edecek mükaf atfar 
tesis eder \·e. hagüulük. yarı 
pratik hir l~ültür enstitiisii, 
yan da aliademi işi g&riir. 
Üniversiteye bağlanarak teş. 

kil edilmesinde bin:ok fayda. 
faı.' ve kolaylıklar görmece. 
ğinde şüphe etmediğim : böy!t 
bir heyetten başka hiç kim~i! 
"gençliğe ne okutmahyız? .. 
sua Ün in cevabım u:ı.iın ve. h:ı~ 
zin bir sükut olmaktan kurta . 
ramıyacaktıı· 

Biit~e, tahsisat... gibi ~ e)·. 

lcrin kurucu n yapıcı bir is. 
fok önünde hiç mukavemetle. 
ri yoktur. l\fo:n:if l1üt~emiz 

l· 

1. 2 KURUN'un lllvc.sl 

tı~gunkonun yarısı bile olsa 
ayda bir kitap neşretmenin 

parası daima bulunur. Düşi!. 

ııünib iri ınkilaptanberi ber: 
ay klcisiklerden yalnız bir ta. 
D4!Si' neşreöumiş: olsaydı: bu. 
güıı 156 ciltlik bir külli1'et 
vucude gelirdi. Bu neşriyatm 
masrafını koruması, hatta -
dnletin, müstağni kalması la. 
zım gelen - bir kar bile te. 
min etme.si niçin ümit edilme. 
sin? Devlet teşkilatının yar. 
dımile lıu kitablar muallimle. 
re ve memurlara da aldmlabi. 
l«eğine göre muvuf!akiyetiu 
garantisi teşebbüsten evvel 
elde bulunuyor demektir. 

NASIL BALIKÇI OLDUII? 

Şimdi Onyede, gecelerin! 
lstanbulu tahatturla geçiren 
(Va • Nu), Yedi Günün bu 
ba.ftaki sayısınd,-ı, Boğaziçin. 
de ballk avlamakla geçirdiği 
yaz. hatıralarını anlatıyor: 

Merakım, şöyle b:ışladı: 

Kabataştal<i evimde, pen. 
terede oturuyor n sıkıhyor. 
dum "Herkesin bir mesleği 
ve. bir amatörlüğü olmalıdır, 
ve bu iş, biı"ibirine benzeme. 
meli bilakis, biri bedeni ise 
' . 
öteki manevi olrnah~ır.!.,. di. 
ye düşünüyordum. Sonra, ~
nim böyle bir meşgalem olma. 
dığını esefle hatırladım .. Av? 
Uzak! Golf? Pahalı! Diğer 
sporlar? Yaş ilerledi, vaktin. 

de gerekti. 

Rircknbi.ıe aklıma geldi ki, 
işte, evimin' karşısında deni'I. 
Balıldar fıkn· fıkır. Esasen, 

' 1 
dostum Eşref Şefikten b•ı 
amatörlüğün methü senasım 
işitir, darnrdum. Hemen ogün 
den tezi, yok, iskeleye indim 
ve "en usta balıkçı kimdir?.., 
diye bir anket açtım. On11nla 
birlikte ç1kmaya karar ver. 
dim. Ne nişanlar öğrenme~ 
dim, ne nişanlar. 

Mesela "İngiliz kulesi,, ile 
Sultanahmedin ikinci minare. 
sini bir hzaya, DolmabahÇf! 
saati ile de Taşkışfanm son 
llöşesini gene bir hizaya geti. 
receksiniz. Bunu yaptınız mı 
üzerinde bulunduğunuz nok. 
taıııo dibinde mercanlar, bar. 
bunyalar kaynaşır. Paraketi. 
nizi atınca lrn.tiyen boş çık. 
maz .. Laek:'ll'irnıi otuz tan~ 
donanır~. Fak<ıt aman;. tra.. 

konyadaıt kariunuL: .lıra. bt.. 

balık zehididir. Bir çarpar 

ki maazallah, insanın kolun~ı 

bile tehlik~ye uğratır. 

1!2-te.. nişanı deııilen, balrk. 

tarın yuvasıdır. Bunlar, ba. 

zan bir taş etrafında, ekser!. 

ya d~, vaktile batmış bir tuğ. 

la manmasmın, bir Nemse ge. 

misinin üzerinde olur. Balık. 

Jar, oralarda yuva yapar, ba. 

nnır .. 

Usta balıkçılar, bunlaı·dan 

bir ~oklarını bilirler. Yerle. 

rini kimseye haber vermezler. 

Şayet işlerken yanlarına yak. 

!aşan oluı-sa, sırları faşedi!. 

mesin diye, o günlük nzkla. 

rınclan bile vaz geçer~er. 
Bu. gibi · y~leri ilk keşft. 

den nam bile kazanır. Mesel~. 

Marmarada baLkçılar a.ras!D· 
da Vitolun taşı diye maruf 

bir nokta vardır; Meşhur 1.n. 
giliz, bu saye-de, belki. de lia. 
lıkçrlık tarihinin. layemut bic 

kişili olacaktır!!. 

Bazit Zaharo 
ve 

Basil Zaharof 
Bir, Baz.il Zaharoftıır gi. 

diyor!. Fa.kat doğt11S11nu. söy. 
!emek lmm gelirse, ıüğür. 

t • 

tün çenesini ha kadar yoran. 

bir zengiıı batlrlamıyorum ! 

Bazili tezkiye edecek deği. 

Uz. Yalnız, meselenin taalil 
tarzında yantlŞlık var: Herif 

., 

c:::::>-.. _... ... ~ 

siıaıı· safiyoı:muş !. Safar :d. 
Hu ar~, bir tale.~ dayamr~ 

Silılli. satmak günah: da,, a.J. 
mak sa vap mı? Sililı:. alm:uc 

bir memleket tlavası,. bU, sallt. 

davası ise, silah satmak .~h 

bu davanın sulbü pakinden 

gelme veledin ta kendisidir! 

Dünyanın: şu son altı ay. 

lık sinemasını göz önünden. 

geçirelim : 

Yüz bitılerce Habeşliyi pat.. 

lıcan karnıyanğma çc\·iren 

galiba Italyan brç-ağrdır! 

Tevesüü mide illetine müp,. 

tela bir bücür iştiha.sile, göz.. 

}erini mayhoş mayhoş süzl!. 

rek, Çin sofrasına çöken Ja .. 
ponwı elindeki kanlı çatalı 

(M~d in. Japon) damgalrdır, 

~oğaları· bırakarak. birbir. 

lerini şişlemeğe girişen lspan .. 

yolların elinde kendi silahları 

vard.rr • .. 

E1 lriitiiıt lnıAl.arın giina... 

hım, aşağı yôarı .. Bazit. Zaha .. 
rofa mı yildiyeceill? 

Şimdi o; 1na dolabına ko~ 

nulmaş bir jambon cansızlığı 

ile la1ôclinc!e yatıyor. A.rtıkf 

seniat 4efterleri lliiııkir ~ 
kjriD teftişine· imade. ' 

. !'.ieı;, ·onun ölümü. sulhun 

yaşaması olsaydı, BaziJ, ha. 
yat mwn~ üfliye.rek. me:r.;a;. 
rm kar~ığma yanpa.la u~ 

nmca ne değişiklikler olmas. 

dı?. 

( Albabcı·daal 

- Dans mı ed.eli-nı, oturı(p konu§<!lım mı1. 
· - 'Çok yorgwıumı kanciğım, danseaelhn't .. 

- Akbabadan -

• .. 

··~ c -

- .Aptal! Tabanca ÖJ!le mi tut1'luTI 

. - M ilyardcr biT kadınla evlenmenize oosı
ta olabilirim. Yalnız; kmrtisymı_ olıCJTOk ~ ?i
m ooreceksiniz. 

- ~· Zinl om milıF<ler W hod.lftla ~ • 
.hımek i.!ter. mlY.'mlı 

- Verdiğiniz 
para kalp. 

- Anlqılıyor 
mu? 

- Tabü! 
-O~de g'! 

lecek sefer da. 
ha iyisini ya
parım. 

A~S 

"~ 
----

1 
Köpeği a~k adam ,-:- Sizin köpek;-.e yer! 
- Pek fazla birşey istemez . .Arasırn bir hır~ız. 

\ 
~ - Arkama teknıe. ·vurdu.! . 

- Sen n.c yaptm 'I 
- G<irümnesin diye oturdum. 

,.. Adam, loarısmın ölüm ha. 
berim alınocı kxıfam altüst ol.
du ... 

- Siz-hı "gizli,, ccmiyctbiz l;;ı;yiilc b-~r şey, 

mit 
- Tabii! Tanım·ıyaıı yok' 



KURUN 
ilavelerini okuyor musunuz? 

Her Cumartesi 
ve 

Her Salı 
Gazetenizin içinde çıkar 

Gelecek haf ta 
Posta kutusu 

Öpnmek istediğiniz her şeye cevap veriyoruz. 

AYRICA 
Yine gelecek haftadan itibaren KURUN ilavelerinde birer 
Cleniz sahifesi bulac:alaınız. Bu sahifede en güzel deniz hi
kayeleri ile hayatlarını deniz üzerinde geçirmiş me§hur kaJ>o 

. tanların deniz maceralarını okuyacaksınız: 

Salı •• •• gunu 
Bir Transatlantik kaptanı neler dütünüyor?~ 

1. 14 ltURUNun tt..AVESt 

Şeytan geçti!. 

RUMB'A 
kraliçesi 

Kadınlık aleminde yeni bir 
kraliçe intihap edildi: Rumba 

kraliçesi ismi verilen yeni daas 
hükümdarı Floran.s, gazetecL 
lere verdigi bir konuşmada 

şöyle diyor~ 

- Bugi.i.n rumba kraliçe.si 
olmuş buhmuyorum. Çu~ 

memnunum. F3kat bunu uzun 

bir çalışın ıdan sonra kazan. 

drm H em~n hemen her ffa. 

bah raptag;m idman hareke~ 

l\.adınıaı ıu gevezeliği me1. 
hurdur. - &yan okuyucu:a. 
rı~ı darı!c.namak içiıı buna 
gcn!ze iik 1• ğıJ de konuşmayı 
sevme adriıı vermek İ.'•ferim -
Fakat, bu _.·nların büyük biC' 
itiyatlarr v .. ya gene o nisbette 
büyük bir -r·v~ıleri ise bunun 
zıddr olan r\ÜÇiik bir kaprisl~ 

ri de vardı ~· : 

Konuşmz.dan durmak. 
Bu, onıa.ra. ara sıra gelen 

bir hevest ~ Mesela bir }"er. 
de toplanrrı~ konuşuyor: ht>"'l 
de ha .. aretli hararetli. Birden,. 

bire baka.·..;ınız bir tanesi !'lU• 

susuverir. Eazan bir ikisi, 
ba1.an da t-ıt: psi birden. O 1~ 
man "Şen.an geçti!,, derler. 
Belki bu ~67 boş yere söylen. 
memiştir. ~adrnlarm bırdrn .. 
bire susuv.::.-melerinin sebeM" 
ni öi?reni "tce bana hak vere. 
ceksiniz: 

lnsan a11ı.:Jmadığını ,·e inan. 
madı{tını ;•\: lemez. Onun kuı 
siz hir ~ej" ~i;ylediniz , de kar. 
şrnrzdaki rt>vap vermedi mi 
anlayrn ki ne ıfediı!inizi anl~ 
mamıştır, "avrayamamıştrr .• 
O halde kaamlarm konuşur. 
ken susuvermeieri, söv14'ncni 
anlamad1~~,z..rın:ı i~rettjr. 

Bu. şev tar • J?edi \11kasınm 
sebehini <?6sterdi~i gibi, ka. 
drnların ç.'>k konu~malarınnı 
sebehini •fo ıtösteriyor: 

Demek k: kadrolar, anla. · 
madr, akh erll'edi denm~ill 
rlive. hovuw1 knnu~11rlar. aı?t~ 
lıtnm k~ın ımıtkbrn tcor"JtrlıH'!' 

Kurnaz kız! 
Küçük Sevim annesine de. 

eli ki: 
- Anne, benimle oynar 

MI.Sin 

- Oynarım yavrum, hani 
oyunc~ktann? 

- Bak dinlt:. Ben anne o .. 
lacağrm. Sen de benim küçU!C 

k12:-ım. 

- Peki, olsun. Haydi o. 
yuncakfarmı getir. 

- Hayır ·anne. Şimdi kil. 
çük krz sensin. Sen gidip o. 
ynnt11k sretirerek~in. 

Jerinln neticesini bugün top" 
Juyorum. 

Kadrni:tra bir tavsivesl o.. 
lup olmadığı soruldu~u ~ 

manda: 
- ldm'ln, dfye cevap ver. 

mfştlr. f'ilhkl herşey ldmaa. 
dan geliri~ 

Radvo, telsiz telgraf v~ 

telsiz telefon üzerin:le büyiik 

keşiCleri olan meşhur ltaıyı.ıu 

mucidi Marconi, araştırmahı. 

rına devam etmektedır. dun. 

dan iki sene evvel. elektr11: 

dalgalarile, miJlerce uzakta. 

ki bir gemiyi idare etmek i~ir. 

yaptığı tecrübeler iyi netim 

vermiş ve alim ondan 'lonrA 

mütemadiyen bu mesele ÜZI.'. 

rinde uğraşmıştır. 

Bugün Marconi "Elettrn., 

ismindeki yatında bu tecıü™. 

Jerini ilerletmektedır. 

Marconi hayatını şöyıe an. 

lattyor: 

Çocukluğumdanberi ına!d. 

nelere pek merakh idim. Mıt. 

kine oyuncakları oynar, anla. 

rı evirir çevirir ha.kardı~. 

Belki her çocuk böyle ydpC'r. 

Fakat bende bu malti.nelerI 
kendim yapmak arzusu ,·arcir. 

Seneler geçtl Fen ve flınt 

üzerinde bir çok kitap oku. 

dum. Nihayet bir gün Her~l. 

dalgalarından ve bunlar üze. 

rinde yapılan tecrübelt>TP da. 

ir bir ma ale okuyo .. dum. 

llirdenbire aklıma geldi: 

"Bu dalgalarla bir yt:rden 

bir yere haber gönde!ilebı. 
lir!,, Diye düşündüm. 

O zaman yirmi yaşında 

idim. Yani. 1874 de. Yaşıııu 

mı hesap etmeğe çalışıyorsc. 
nuz? Zahmet etmeyin, bel 
size söyleyeyim : 

Bugün altmış iki yaşında. 
yım. 

Evet, Hertz dalgalarmın 

havada dolaştıklanru öğreni ~. 

ce, bunlarla baZT işaretler 

gönderilebileceğini düşünmüş. 

tüm. Fakat, bu kadar basU 

bir şeyin başkasının aklına 

gelmiyeceğine inanamıyor. 

'dum. Fikrimi hemen ortaya 

atmağa onun için sıkıhyoı·~ 

Clom. 

iLK iKi TECRUBE 
Buunla beraber, tecrübe 

yapmağa karar vardim. E•. 

veli, bir vertcl, bir ele aheı 
makine aldım. Alrcr makin~. 

Y1 bir arkadaşıma verdim n 

ayarın 

anıatıyoro 
ilk telsiz makinesi ile 

nasıl konuşuldu ?. 

Çok heyecanlı ve 
tarihi bir dakika 

bir kaç yüz metre uzağa yol. 

ladım. Kendtsine: 
- Ben üç nokta vuraca.. 

ğım. Sen duyarsan uzaktan 

mendil salla. 

Tecrübeye başladık. Mors 

alfabesinde S harfini teşkil 

eden ilç kısa noktayı vurdum. 

Baktım uzaktan mendil sal. 

landı! 

Fakat, tecrübelerimi bu 

kadarla bırakamazdım. Ayn~ 

şeyi dahn uııık mesaCelcr içZn 

kfarkoni 
t1e 

ailesi 

Markonfnin 
tecrübeler 
)aptı~ı 

meşhur 

yatı 

yapmak laZlmdı. 

.~ 

ikinci tecrübemizi bir te. 

penin ild eteğine yerleşerek 

yaptrk. Arkadaşım sesi atn· 

almaz silah ataca.ktr. 

Verici makine ile ü~ nok. 

tayı bastıktan sonra yüreğim 

çarparak bekledim. Bu bil' 

iki saniye benim için uzun bir 

zaman teşkil ettt Nihayet si. 

)ah sesini duydum r 
Bu tecrübemiz de muvaffak 

bir netice venniştL. 

1896 da keşfimi te~ril et. 

tirdim ve beratımı aldım. ıhı 

keşif üzerinde çalışmak iç~ıı 

hükumete teklifte bulun duru .. 

Hükumet tereddüt etti. 

Bunun üzerine annem: 

- Romadan cevap alamar ... 

sak Londraya gideriz, dedi .. 

Annem lskoçyalı idi ve ln. 
·' 

gilterede ~ok tanıdıkları var. 

dr. Hükumetten müsbet bir 

cevap alamayınca kaJktuc .. 

Londraya gittik., 

Markoni, telsiz telgraf n. 
zerindeki ilk büyük tecrülıı,. 

lerini lngiltcrede yapmış re 

ilk tels iz tesisatı da orada ktL 
rulmuştur. 

iLK TELSiZ MUHABERESi 

Bugün dünya istihbaratı.. 

nın esasmı teşkil eden telsiz 

muhaberelerinin ilki de Mar. 

coni tarafmdan yapılmıştır. 

Markoni, lngiltereden t!ü. 

nüşünde, yapılan·· tesisattan 

ilk def'a kendi.si istifade ede. 

rek, bir lngiliz gazetesine ilk 

telsiz haberini vermiştir. 

1899 da Markoni Fransa u~ 

İngiltere arasındaki ilk telsız 

istasyonlarrm kuruyor ve ilk 

muhaberesini de meşhur Fran 

sız alimi Branly ile yapıyf'r. 

Branly de telsiz telgrafa ÇGİC 
" 

yardım etmiş bir mücittir .. 

Radyo dalgalarını ~neşreden 

aleti o kat etmiştir. 

2790 Ki LO/J.1 ET RE UZAKTAN. 

KONUŞAN l LK I Ki ADAlJl 

1901 de Marconi Amerik:ı. 

ya gidiyor ve Avrupa ile Ame .. 

rika arasındaki ilk telsiz tcsi. 

satını yapıyor. Mucit, Ame. 

rikadan Avrupa ile yaptığı itk 

telsiz telefon muhaveresiııi 

hayatının en heyecanlı aal 

olarak kaydetmektedir. O! 

2700 kilometre uzaktan insan 

sesi duyan ilk adamdı. Şftp. 

h~z telef onun diğer başın~a 

bulunan adam da aynt şeref( 

Jcazanry&rdu. 

1. 3 .K.URU.NLlD lLA VElt 
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Biz yir 'm~ beş kur,uşa 
ftilap almıyoruz 

A~merik-ada 

1 an esi yedi liraya kitap saiılıqor 

Aımer,İ ıka1ı şair Karlos'un 
"Adem ve Havva ve Şehir,, 

isimli kitabı hakkında 
birkaç not 

Yazan iBRAHiM HOYi 

Bu, P~~ · ı , da Amerikalı şa. 

ir Karlosun s .. n günlerde çı. 

kardığı 69 ~t~ ıfa lık bir şiir 

kitabıdır. lhıha başlangıçtan 

kitabın ismı alllkayı çckiyo .. :. 

Ge~enlerde zıyaretine gitt". 

ğim bir Amerikalı dostum,. 

''Adem ve Havva ,.c ~chir,, i 

bana uz.atarak: 

- Şuna .bir göz gezdir, .ba. 
kalım beğenecek misin? Dedi. 

Dudaklarını re~·rele,.-en sin. 
si tebessiimün manasrnı, kita. 
bın üzerind<'ki "Değeri 5 do. 

lardır.,, yal.ısını görünce · an. 

ladım. Ayaklarım suya erdi. 

Düşününüz, biz koca Jsta11. 

bul da n r.i~beten yaz1 Pİ.ı a. 

sasmın merkezi snyıJan Babı. 

ilide, karabatak gibi bir ba. 

tıp bir çıkan şiir kitaplarının 

25 kuruşa kadar satıldrğ ı!:ı 

görüyoruz da gene almıyo. 

ruz. Amerikada ise, bir kib. 

ba 5 dolar .<ıymet koyuyorıa~, 

ki bizim p;ıraııuııa aşağı Yd

karı 7 lira eder. Ve gayet kı. 

~ bir zamanda da ikinci, ü. 

çüncü, hatta lJeşinci fabmı bi. 
Je yapıyorlar. 

* • • 
Karlos, muhitinin kuvvet. 

li ve ·Önde ,elen şa'.irlerinden 

biridir. Şiirleri teknik bakı. 

mmdan imajist \'e yahut ob. 

.jektivist ekolünün akislerini 

"taşır. Fikir ve hislerini bir 

ressam sadakatile, sanki her 
hangi birşeyfn resmini yapı. 

yormu~ gibi tasvir· eden. ~un 
için de diğer bazı lmajlst ar, 

S. 4 ·KURUNun ·tLAVESl 

kadaşları ~ili , mesela bir pa. 

tı, bir çireği bütün teferrü. 
atile, en ine~ nokta lal'ma ,.a. 

nncay:ı kadar anlatabilmek, 

çizebilmek 3anatini öğrenmiş. 
tir. 

L:lkin, bu sanati öğrene~ 

bütün objektivistler, . herhan. 

gi birşt'yin tam bir resmini çL 
zerken, zihnin, daha doğru 

bir ifade ile düşüncenin bil: 

resimden ÖJür resme, binne. 

tice de bir histen öteki hiss.:>, 
heyecana kayacak olan tabii 

temayülleri körlcniyor. O za. 

nıan da kuru, daha ziyade bir 

mağaza vitrinini andıran eser 

ler meydana geliyor ve okuyu. 

cu da bu, nevi kendine mah. 

sus şiirin tadına ' varmakta 

güçlük çekiyor. 

:>1- :(. • 

I<arlos, işte bu tehlikeye 

dü~mekten kendini kurtarabi! 
miştir. O da tasvir ve çizgL 

]erinde tam ve aslına uygun 

bir sadakat gösteriyor. Yal. 
ruz, bunu yaparken öyle bir 

boya, değişik renkler ve çi-ı.. 

giler kullanıyor ki, bu tasvir. 
leTinde zaten ve tabiati1e bu. 
lunan fikir de yavaş yavaCj 

değişiyor ve vaıihleşiyor. Kar 
losun bir hususiyeti de şiirle. 

rinde tekerrüre yer vermeme. 

sidir. Eserlerindeki mevzu 

sanki bir sinema perdesine ak. 
settirilmiş bir film gibi baş. 

lar ve hiç aksamadan sona ~-

ftl'. .. .. ... 

§ 

\ Nolsa Bu Garip? 
= 

Canımın birgihı ofar 

Yem.ek yi~ gelir, 

1?ek giyeri gelir, 

s Evler kurası gelir: 
~ 
~ = 
~ 

; 
l 
~ 
E 

Bu dünya k-0ca dfüıya, 

Bana neresi geltr t 

Ne yemel• var 1fİ!ıcsi, 

Ne ipek var giyesi, 

Ne yapı var giresi, 

Ihma giUesfrn gelir, 

Birgüıı ölesim gelir. 

Karnım1z tolc m1t bizim1 

Sırtımız pek mi bizim 1 

= = 

1 
ı 
i?' 

Sayımı::: çok mu bizim 1 

Bakın ağalar bak-ın, 

Ağzımız yok mu bfaim1 

Bu dünya bize d4r mt' 
Yemeği bukadar mıt 
Kunuışı bu.lw.d .. '1r m•' 

Bıı dünya bize dar mı1 

"Adem ve Hav"Va ve Şehir., 

de, şair, kelimelerle yalnız 

güzeli ve ek:ıotiği resimlendir. 

mekle kalmamış, aynı zaman. 

da, ~Iışan,' didinen dünya11 

da yaratm1ş. Şu mısralara 

bir göz .;ezdiriniz, bakını' 

damda ~ahşan işçileri nasıl 

anlabyor, bize: 

Now they are resting 

ln the fleckless light 

Separately in unsion 

Like the sacks 

Of sifted stone stacked 
Regularly by twos 

About the fJat roof. 

Ready after lnnch 

-

To be opened and streWll. 

Maalen tercümesi: 

Şimdi, onlar hemahenk o. 

Jarak ayrı ayrı lekesiz ışıkta 

dinleniyorlar. 

Tıpkı eleklenmiş taş çn • 

Bir odaya koy.<ıalar, 

Başımıza dursalar, 

Sayımızı sorsakır, 

Neyim var, ne?erim var: 
Bir kardeşim, bir an4m, 

Bal.am, balaçaba?am! 

Scrymıız çok m.u ağalar'! 

Biraz ölsek mi ağal4r' 

Bu dünya koca dünya, 

Yerimi:: yok mu ağalart 

Bu gaTip kişi nolsa1 

Ağzı topral' m1 dolsa1 

Derisi tüy mü sa1sa 1 

N olsa bu garip nolsa 1 

Garip Cevdet ölse mi1 

Di.şleri sök·iil.sc 11ıi 1 

Saçları dökiilse mi 1 

D!z!eri büldi.fae mi 'I 

No'lsa bu garip nolsa'! 

B~ınıınu vursa1.ar mı1 

Ya.iınp yu.saıar ·nıı '! 
Arkadan sövseler mi'!. 

N ol.sa bu. garip rı.olsa' 

CEVDETKUDRETSOLOK 

vallan gibi.. 

Oğle yemeğinden sonra ~ 

çdıp serpilınek üzere, ikişe?' 

ikişer ve muntaz..1.m bil' halde 

düz damın etrafında istif e .. 

dilmişlerdir. 

* * • 

Karlos, Amerikalı imajist 

şairlerinin en iyisi ve en usta .. 

sıdır. Şiirinin bir sathı, gözü 

alan, çeken bir sarahati var~ 

dır. Oyle ki okuyucu kendisi. 

Jle sunulan resmi, olduğu gL 

bi ve aynile görürken, bf~ 

yandan da o tasvirin içinden 
sızan heyecam bütün varlığın .. 

da duyar. KarJos, imaj ve 

sembollerinde de haddinden 

fazla sübjektif değildir. Onun 

manzum ve yahut "şiir.!> le re1 

simleri reel bir dünyanın h!t. 

kiki ve aslın:ı uygun kalın ~İz-

gili akisleridir. 

rıs a a 
:Ayın birinci günü, geceni'I 

henüz erken olmayan ·bir za-.. 
Dlanında bütün radyo istas· 
yonJarı d•inyaya şu haberi 

Terıneğe başladılar: 

- Kristal palas yanıyor .. 

Londranın içinde geniş bah 

çelerle çevriJi bulunan Kristal 

palası, Londraya gitmiş olup 

da tanım1yan var mıdır? •. 

Saray 1851 sergisini tertip 

eden Sir Jozef Pakston'un 

planı mucibince yapıldığı za

man, konser Ye müsamereler. 

için en iyi yer olarak karşı

lanmıştı. O gündenbcri de u
'Zunluğu 500 yarday1 bulan sa
londa hatta müteaddit sergi

ler bile açılmış. Ve son u
m anlarda Londra radyosunun 

televizy~n tertibatı sarayın 

·i~ine alınmıştı. Umumi harpte 

ise cam köşk bahriye efrarlı 

tarafından işgal edildi v~ 

1920 senesine kadar bu işgal 

altında kaldı. 1920 den sonra 

tekrar halk kon::oeı·lerine ayrı

lan sarayda bir dl' imparator

luk harp müzesi meydana ge- , 

tirilmiştir. 

Sarayın inşasının bir buçul( ' 

milyon İngiliz lirasına mal ol

duğwıu söylerler. Aynı za

Jnanda 'iki t:ıraf mda iki kule 

de yapıimrŞtır ki 282 ka· 

dem yüksekliğ-inde olan kule
ler sa.rayın biıer ucunu teşkil 

ederdi. 

YANGIN NASIL OLDU? 

Birdenbire saat yirmiye 

doğru Kl"i.sta1 palasın salon· 

larını bir alev tufanı istila 

eder etmez hiç kimse yangı

nın sebebini düşünemiyece:C 

kadar büyük bir telaş içinde 

kalmıştı. 

Çünkü yangın daha hiss~

~ildiği dakikada birdenbite 

büyüyüvermiş ve Londranın 

bütün cenubu şarki kısmını 

alevler içerisinde bırakmıştı. 

O kadar ki her saniye başında 

müthiş tarakalarla kırılan 

camların seslerini işitmek için 

ahali bir oyun yerinde olduğu 

gibi sarayın civanndaki bUtUn 

sokakları kaplam~lar.; ve bu 

Alevler içinde .. 
Sarayın kuşhanes1nde. bulunan 

cinsleri nadir ·yüzlerce kuş 
serbest bırakıldı 

Hrrstal 
Palas ~•ev 

süt unları 

içinde 
yandığı 

anlarda 

aydınlık altında oradan kımıl· 
dayamaz olmuşlardı. lşte tam 
bu sıralarda binanın deniz ta
rafındaki kısmının çatısı da 
çöker çökmez Kristal palas n 
artık katiyen kurtulamayaca
ğı anlaşıJmrştır. Çünkü alev
ler 150 metre yüksekliğe ka
aar çıkıyor - ve kıvılcım yağ
murları 3 kilometre ilerilere 
kadar düşiiyordu • 

Saat 21 e doğru, ise bütün 
bina tamamiJe alevle\' içinde 
bulunuyordu. 65 tane büyü\ 
yangın tulumbası durmadan 

çalıştıği halde yangının önü
ne geçilememişti. Alevler · bu 

esnada binanın iki kulesine d~ 

sirayet etmiş ve kulelerden 
bir tanesi, bir gök gürültüsü 

l ondranın 
me~hur 

t\rıstal 

Palas 
yanmad.ın 

evvel 

sesile yıkılmıştır. Binan.o 
es:ıs krsımhırı müthiş gürültii
Jer!e parça paıça yere düşmc
ğe baslamış ve alev öteki ku
leyi de sarmıştır. 

l{ristal palasın içinde çalış
makta, olan orkestra sanaL
karları kaçmağa muvaffak ol
muşlardır. Bütün mebuslar 
parlamentonun t.ara..<:<asına top 
lanmışlar ve a ]evleri oradan 
ooyretmişlerdir. Brigh tondan 
telefonla bildirildiiHne g~-e. 
alevler J,onrlradan 10 kilome~
re mes:lrede o~an h11 ~ehir ci

varından göriilmüştiir. 

Gece :ransına doğru Kr.istal 
palas artık tamamile mahvol

muş bulunuyor~u. l\faamaf;h 

alevler aynı kuvntle devam 

a.s 
ediyordu. Kristal palas yak!
nındaki binalarda oturan yuz
leree aile, tehlikede buluna'1 
dairelerini terketmek meebu
r!yetinde kalmışlardır. 
Sabahın saat birinde a1ev1~r 

azalmağa başlamıştır. Fakat 
itfaiye. daha birkaç saat, af~
tin her türlü sirayetinin önü
ne geçmek üzere çalışma.II 

mecburiye,tinde kalmıştır. 
Nüfusça telefat . olmamışsa. 

da itfaiyenin lıütün gayretl~
rine rağmen tt'lc\·izyon tesisa
tı tamamile harap olmuştur. 

nu atada saraym muazza ,u 
Org'n da harap olmuştur. 
Meşhur ku~hanede bulunan 

cinsleri nadir yüzlerce kuş 

serbe.-.t bırakılmıştır. 
Bu kuşlar için hazrrlanan 

yer!~r hemen hemt•:ı t'rn~.tli 

lıir daha ml'ydana geiiıiicmi
ye("ek k:\dar büyük hir takım 
tesisati hamildi. Aynı zam:ın
ch kuşların çeşit \ "C renkleri 
hiçbir kuş lrnlleli.siyoncusun
da tesa(lüf edilmiyecek dere· 
ccde giiz~ldiler de.. Kuşlar 

yalnız para ile tedaril\ edil
memiş, fakat Hindi:4anda bıı
lunan zengin n.-ıcalar tarafı!\
dau gönderilmi-;5ti. 
Sarayın orkestrası, yanır<

nm ~ıldı~ı anda Ttro,·a yap

makta idi. l\tızıkncılar, kaç
mak için ancak fırı-at bulabil
mi~lerclir. 

ITF A1YEN1N GA YRE'l'J 
Kristal palasın esas bin<!· 

smdan tecrit edilmi~ olan iki 
kule elli altı yangın tulumba
sı sıkılmak suretile }'angm<lan 
kurtanlmıştır. R<-smi bir ziya
fetten çıkan Dük clö Ken~ t'l
lum~actlarla tehlikeH mıntd

kaya girmiş ve arkasında bir 
palto, ayağıı:da uzun konçlu, 
~i:/me!er olduı'?u halde saba· 
hın ücüne kadar 'll"ada kal
mı<;ottr. Sabah. ı:receyi <"h·ard.1, 
bahı::elerde ,.(' teoekrde ged
ren binlerce seyirci J<arştsmd:ı 
kalan on tulumba i-;ı1emeğe d~· 
vam eılLvord u. 

YANGININ SEHEnJ! 
Palas direktöriiniin ~andııl:ı

na g-öre. ynngın lıaya (?azi pa~
lamasmdan ('ıkmr~tn·. Uin~t 

si!';ortaft idi. Ancak 1.,sif!orta
dnn ~hnncak r:ı ra. lıinamn 

hakiki kıvm~!!:Hl!'n ("ok a~a~! 
bnlnnmaktarlrr. 

p;.,~_.,m hnkiki krvrneti bu 

j!iinldi hl'J~c lıe~ ri1~m1 fn,.i

liz lirnı::ı tahmin ('di?mcl•t<'dir. 
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Hoş sözler: 
.,,, ,,_,, =-' ,_,, __.-...._.. 

O da doğru! 
Tabiatf tetl:ik dersinde ba. 

yan öğretmen güneşe dair s~ı. 
aller soruyordu. 'J'alebed•:ı: 

birine dedi ki: 
- Bizi .sıtan, donmaktan 

kurtaran . edir? 
- Soba, lıayan öğretmen. 

llaritada 
orman yok 

Ortaokul un ikinci sınıf ıu. 
da tarih öğrl'tmeni unlatıyor. 
du: 

- Orta Asyadan garbe gi. 
den t,igür :ıClındaki Türkler, 
Fransada işlerine yarayacak 
güzel ve büyük ormanlar bul. 
muşlardı. Haritaya bakınız, 
söylediğim yerin neresi oldu. 
ğunu görüyor musunuz? 

Bir talebe ayağa kalktı: 
- Haritada birçok yerl<>r 

var ama, anlattığınız orman. 
)ar yok. 

ikisi de hayvan 
ama .•. 

Gündüz 4.rkadaşile kavga 
etmişti. Oğretmen onu oda. 
sına almış, azarlıyordu: 

- Ayıp değil mi? Ark;,. 
·daşına eşek demişsin. 

- Ya kuzu deseydim, şika. ,. 

y::ıt edecek miydi? 
- Hayır! 
- O da hayvan, o da !Ne 

diye şika~·et t>diyor? 

J\ rı larııı kl'ndil~.-lnc göre: 
büyük kuvvetleri vardır. Eğer 
bir insanda, kendi vücuduna 
nisbette, o derecede kuvvet 
olsaydı on ton afırlığı çele. 

}' aranıaz ama 
İlJi kalpli 

Hos sözlerde Gündilzün bir .. 
çok hkralarını okuyorsunu~. 

Ve şüphesiz bu çocuğun ya. 
ramaz olduğununa bükmedi. 
yorsunuz .. Hakkınız rnr. Gün. 
düz çok yaramazdır. Fakat, 
bu yaramazlık kalbin fenalr. 
ğından değil, zekasının coş. 

kunluğun'landır 

Onun için iyi kalpli bir ~o. 
cuk olduğunu ~imdi okuyacn. 
ğınız hikayesinden anlayaca~ 
sınız. 

Yaz tatilinde Gündüz, amca 
sının çiftliğinde bulunuyor. 
do. Yaptığı yaramazlıklarla 

herkes kmyordu ama, gene 
kendisini seviyorlardı. Bir 
gün. ~iftlik etrafında dolaşır. 
ken jandarma onbaşısının bir 
ağaç altında oturmuş, derira 
derin düşündüğünü gördü .• 
Onbaşı, arada sırada "Ah!. 
Of!...,, deyip duruyordu. 

Gündüz yanaştr, e1i!1i om. 
zuna koydu: 

- Onbaşım, çok mu sıkıl. 
dın? 

Dedi Jandarma, başını 

sallayarak kısa bir cevap ver. 
di: 

- Gevezeliğin sırası değil! 

- Hayır onbaşım, geveze. 
lik etmiyorum. Derdini sonı. 
yorum. Kim bilir, belki bir 
yardımında bulunurum. 

- Sen daha pek küçüksün. 
- Olsun. 
- Sen tefeci nedir bilir mi. 

sin?. Ilanf birine yüz kuruş 
ödünç ,·erir de beş yüz kuru\; 
alsa bile gene doymaz. İşte 

ben nasılsa böyle vicdansız 

bir heriften dört yüz lira ö. 
dünç almıştım. ödedim öde. 
dim bitmedi. Şimdi de tut. 
muş "Bu cumn günü dört yüz 
lirayı vermeli.sin.,, ·diyor. E. 
Umde beş para yok. Ay başı 

gelecek ama !.erif beklemiyot'. 
Gider, yüzbaşıya söylerse hn. 
Jim fena olnı. Ne yapayim, 
diye düşünüyorum. Şimdi 

derdimi anladın mı? 
- Anladım onba~ım, ama 

bu kadar üzülmeye lüzum 
yok. Cuma;a kadar neler ol. 
maz. 

Gündüz, on dört yaşında bir 
çocuğun yapa bileceği kadar 
tatlı sözler söyliyerek uz.ak. 
·ıaştı. Çiftliğe gitti. Her gfüı 
gibi, biraz gezmek için amca. 
sının verdiifi ata bindi Yolda 
hem düşünüyor, hem söyle. 
niyordu. 

- Şu zavallı onbaşıya na. 
sıl bir )ardım edebilirim'? 
Dört yüz Jira da ~ok para. 
Bunu bulmak kabil mi? 

Böyle düşünüp söylenerek 
epi uzakla~mıştr. Geriye dön. 
mek istedi. öteden azgın bir 
boğanın kendisine doğru gel. 
mekte olduğuı.u gördü. Atı 
mahmuzladı. Boğa da arkt. 
sına düştü. 

Gündüz, ne yapacağını ~a
şırdı. Yolunda, gövdesi ikiye 
ayrılmış bir ağaç gördü. Atr. 
nı şahlandırart..k bu yarıktan 
geçirdi. Boğa bütün kızgın. 
lığile saldırdı. Başını yarık. 

tan geçiri; fakat koca vücu. 
dunu geçirmek kabil olam~!. 
dı. Bu sefer başını çekmek is. 
tedi. iki yana uzamış büyük 

boynuzlan e.ngel oldu. Sözün 
kLSMJ, boğa tur.ağa tutulmuş . 

tu. 
Bunu gören gündüz, kur. 

tulduğunu anlayarak çiftliğe 
doğru yol »imaya başladı. 
Yolda janduma karakoluna 
uğradı. İşi yttzba.,ıya anlata. 
caktı. Bir de ne görsün? 

yüzbaşı ile konuşu. 
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1 Küçük Bııgue~J 
~ 

- Harflerle telgraf çchnn~" 
usulünü icad eden Samücl 1''. 
ll. Mors, il!i defn olarak 1825 
da re.sim alutdcmisini kurmu1 
ve kendisi direktör olmuştur. 

- Dünyanın en büyük ki-c 
lise çanı 1\1,)skovadadır. nuntı 
yapmak için sarfedilen made~ 
nin kıymeti :ıltı milyon frank. 
tır. .Madenler eritildiği za. 
man içine atılan altınların v., 
müce\'herlerin kıymeti yirmi 
mi l··--, fran ~ı l!cr:mi -:;ti• 

, .......... on.... köylerindeki 

kadınlar, saçlarını birçok ör. 

gülere ayırarak altın ve mü. 

cevhtrlerle &Wllerler. 

niz anın her tarafı doluş ta\, 
böyle bir boğaya rastl<•madıl~ 

Gündüz hemen söze karış. 
tı: 

- Yüzbaşım, slı.in söyle .. 
diğiniz midir bilmem. Den 
atla buradan bir .saat ötede 
pek büyük bir boğayı tuzağ~ 
sıkıştırdım. Gidip alabilirsf .. 
niz. 

Yüzbaşı Gündüzü okşaya.' 
rak dedi ki: 

- Yaramaz çocuk, dcdiğiıı 
doğru ise beş yüz lira ·mükft.. 
fat alacaksın. 

Boğa yaka.lanmış, Gündüı; 

aldıfı beş yilz lirayı götUrilP. 
onba§IY& vermi~ onu iizUntU4 

• 

Vücutları Resimli insan!ar 
Gö~üse ve arkaya resim qaptrrmak 

modası nereden çıktı ? 
Me~hur . bazı şahsiyetlerin 

rında resimlere tesadüf 
bite vücııtla• 
ediliyor!. 

ln.sanliır:n \'Ücutlarına re. 
r;im yaptınııl-Jarı belki bir ip. 
tidailik alfımetidir. Hakikaten 
'.Afrilmnın b•r çok nıhşi kabı. 
lelerinde 'ücuda muhtelif 
şekiller çiııl.rmek adettir. l<'a. 
kat medeni memleketlerde de 
vücuUan ıt>~!mli insanlara te 
sadüf olunıa·. 

Bilhass:l gemicilerin kol. 
Jarına vey:ı. göğüslerine yap • 
tırdıklarr y;:: "döğme,, adı ve. 

rilen resimler meşhurdur. 
Fakat, :.ısıl dö~eltr ha. 

pishanele~·de l!Zun seneler ge. 
çirmiş ma~;kumlann vücutb 
rında görülmektedir. 

llütüo dünyadan uzak ve 
senelerce k:.ıpalı bir yerde ya. 
şayan mahkumlar, se,·dikle. 
rini, özl.?<!iklerini, hayalle. 

ölen sevgilisinin resmini sırtına 
yaptıran kadın 

rini, arzu. ~ rrnı vücutlannt! . . 
resmettirm1k isterler. ücat. çehrelerı IH! daha bırçok n. 
J.arı kai< .. 1 ~e-;:relerile, çiçek. simler: . . 
ilerle, kıı.' ·ve arslan resiml~. Ş. ısmu.ıı taşıyaa bu mah. 
rile doluduı. kO.m, vücuduna bu resilllleri 

F" · L h · . on defadcl yaptırmıştır. On rans .. uı yoo şe rının . 
ı . ..d .. 1- -·· d h · h defasında d:. bir~ aabr po ıs mu ur ugun e apL-. a. • .. . 
1 • • k d-'ğ 1. çeknuş ve mı.thış hastalıklar ne ere gırı;ı çı ·an o me ı . . 
hk • 1 • t - fi geçirmışt;r. na ·um art ·• ıo ogn- arı var. Dö·- - ı .. da 

d gme ı e vucu nsıa'!. 

ır. dilen her 97.gi bir daha sili:ı. 
llu aılaırılardan bazıları. ıı· b. ·ı, h tt~ d · .. .k mu. ıç :r ası a a erı. 

nın \'\ICotfaı '. ~on derece .~1 
.: yi parçabı)-scak derecede kuv 

.kate şaya ·~ bır halde turlu vetli bir a.:;ıt, bu izleri gidere. 
resimle.el~ doiudur. Mahkum. meı .. 

ların polis ı-_üdürlüğü tara. Mahkumlardan biri yeni 
fından ha•\·lHarr . ve bu döğ. sevgilisinin kıskançlrfından 
meler ha«.ın:. dakı hatıraları kurtulma.!t için rucudundaki 
Cta tesbit o {nnmuştur. eski bir kadı:ı ~esmini çıkar. 

HAK/fil BiR RESiM mak istemiş. fakat kabil ol. 
SERGiSi mamıştır. 

Bunlar ·:ın birinin bütün Onun için, mahkumlardan 
yücudu ,füşfa!. aşağı gayet bazılarının rucudunda, üzeri 
güzel resim:erle süslüdür., çapraz bir haçla çizilmiş re. 
:Jkincisinin g<:ğsünde dört ka. simlere rast gelinir: l\lahkum, 
pın başr, demet demet çiçek. ,·ücuduııdan kaldırmak i5te. 
ller, bir lm!J ve daha birçok diği bir r{!.~mi, ancak üzerini 
§'killer . ~v~ır. Uçüncü.sün. çizerek "iptal,. etmeğe muva(. 
... bir arslan resmi, iki kadın fak olmuştur. 
Jaaşı ve baır yaırlar vardır. ALNlI\'I.V KARA YAZISI 

Dördüt.f'üsündeki resimler l.yon haµishanesinde yat. 
imtındad;ı ~ daha korkunç. mış olanla'!' arasında bir m.ah. 
tur: Kart.11, yılan ve arslan.. kumun garet dikkate şayan 

" erkek bir mattras.ı vardır: 

Bu ad.:01, daha çocakken 
alnına: "Jı'elaket çocuğu,, 

kelimelerini )azdırmıştı. lh. 
kikaten. ç~ctığun bütün haya. 
tı leli.ketten felakete sürükle11 
melde ge~mi:iti. Büyüdü ge. 
ne felaket peşini bırakmıyo:. 
du Hapislrnneden hapishane. 
)"e sürüklenen adam, nihay~t 

bir giin hür hayata karnşu. 

yor \'e o wman, şimdiye ka. 
dar başına gelen f elfiketlerin 
alnındaki hu "kara yazı,, yü. 
zünien olduğunu düşünüyo~ 
onu bir u~ursuzluk sayıyor. 

Bunun üzerine, bir dokto. 
ra müracaat ederek, alnında. 
ki bu yaz1111n .silinmesini istL 
yor. 

Doktor, ı~zun müddet ted:ı . 

vide.n som·a ve türlü ilaçlar 
sayesiJıde, z41vallının alnın .. 
daki yazılnrr siliyor. 

Adam, J.ıunun üzerine bil. 
yiik bir seYinç duyuyor ve o 
günü, kendisi isin bir bayram 
sayarak, cğtenc:e ile ge~iriyor. 

Fakat, yaz.ı silinmekle be. 
raber f ela!ie>t peşini bırakma. 
mrştır. 

Bu eğlence içinde kendisi. 
ni lrnybedrn adam, sarhoş. 

lale 

kavga cdi)·cu- ve ikisini öldii4 

dürüyor. Bunun üı.cr.inc tekra.ı: 

hapse ve e!:edi kiirck cezasıru.; 
çarpılıyor. 

Gene nınhkfınılardan biri., 
nil' hatmı!nr. arasında te.sbit 
olunduğun?.. göre, ensl'sinde 
dört kişb:" resmi buluna'll 
adam, yü1.iinü oynattıkça, bu 
dört kişi, hulunduklan vazi-c 
yette harclrete geçmekte ve 
kımıldama:'iıı ha~layarak ade., 
ta canlannı:;kta imişler! 

\~ücutt:ıki döğmeler ara,. 
sında bulun:ın ynular son de. 
rece garip bir hadi!ıe teşkil 
etme.ktedk Meseıa orduda 
hiç ceı;;aret ~c~·.>teımiyenler gö. 
ğüslerine yurl.,ever sözler ka .. 
zıtmışlardır. Hayatında ~a~ 

hşarak: on v~ra kazanmadıiı. 
nı SÖyliyeı ' .: bununla iftihar 
eden, yan~ 1·elki dünyanın en 
tembel ad:ımının göğsüdae, 

"Çalışan yükselir!,, sözlerinin 
yazılı oldu~u görülmüştür. 

lıVGILTERE KRALININ 
KOWNDAKI SALIP 
Düğme, cah.a az •iktar• 

ve çok kü~ük şekillere mün.ı 
'b.asır oha·_·, üzere, yüksek ta~ 
bakadan l:in:selerde de görü .. 
lür. Bilha."Sa lngilterede vü .. 
cutlarına hl'r hangi bir hadi .. 
senin hat·~-.:srnr bu suretle 
kayd'.!ttjnıek istiyenler ~ti 

fuladır. 

Hatta ölen lugiliz k.ralr 
beşinci Ge '' ge'un kolunda bir: 
salip olduğ·,ı ı:ıöylenilir. Kral, 
bu salibi, Kudüsc gittiği za. 
man orada bir hatıra olaraii 
yaptırmıştır. 

Bundan bir iki sene en-eli. 
ne kadar ca Londrada, "Döif1 

me Michel • anglo,, su adı ,.e,. 
rilen meşhur l)ir adam vardı 
ye yüksek t:ıbalrnya lt\ensu.P, 
kimselerin vi:ntlarına resİln1 
ler yapardr. 

Bu ressamın mil~tnileri 

arasında bwlunan bir uukat_ 
,·ücudunu baştan aşaftya ka .. 
dar ve gay~t muntazam tezyi .. 
nat şekil~rile kaplatnuştır, ' 



Japonyada sanat ne • 
vazıyette 

Buhrandan evvelki ve sonraki sinema 
Bugünkü Japon sanatı 

- sineması ile, tiyatrosu Ut 

'fe resmile - daha çok yeni 

elan bir tanlanış göstermeK. 

'udir. Japonyadaki 1932 - 3.1 

ekonomik buhran sinemay ., 

tiyatroyu - hatta resmi de -· 
bügiln blr hareketsizlik içine 

düşürmüştü. Fakat bu bu.h. 

ran, mukabil bir canlanış do. 
jurdoğu için Japon sanatına. 

~ok faydalı olmuştur. 

Japonyada Bu günkü ilerilik 
büyük zelzeleden doğmuştur 

Japon haJkı sinemaqa fevkaladP 
düşkündürıer 

Evvela sinemayı ele ala. 

hm. Buhrandan evvel Japo:ı 

einemasr, çok kısa bir mazi.si 
'elmasına rağmen, oldukça 

büyük bir terakki göstermi:j. 

ti Fakat. bir noktaya gel. 

Jlliş, orada kalmıştı. Çünkü 

memlekette birçok sinema şir 

ketleri ,vardi. Birçok film ya. 

pdıyordu. Japonya Amerika 

gibi dünya~ film piya.sa.sındll 

yer almış değildi. Onun içİ'!l 

filmlerini memleketin içind! 

satmağa mecburdu. Çok ya. 
pıldığı için de filmler az pa, 

ra getiri_yordu. Bu ·yüzde..:. 

§irketler inkişaf edemiyor. 

lardı. 

Nihayet buhranda küçük 

sinema şirketleri kapanmağa, 

değersiz artistler sanatta!I 

tekilıneğe mecbur oldular. O 

zaman kendini tutabilen yal. 

nız bir iki şirket kaldı. Buh. 

ran geçip memleketin ekono. 

mik hayatı belini doğrultunca 

bu sinema şirketleri bütün 

kuvvetlerıle inkişafa başlad!. 

lar. O zamana kadar pek •yi 

tanımadıkları en son Ameri. 

kan sesli film usullerini ö~

renerek tatbik ettiler. Ilugü .• 

.Avrupa ve Amerika filmlerine 

faik eserler çıkarıyorlar. 

ECNEBi F/LlJ-JLER VE 

JAPONYA 

Yalnız Japonya, bugün ha. 
li dünya film piyasasını eıi. 

ne geçirememiştir. Buna mu. 

kabil son ~nelere kadar Ja. 

por.ya da memlekete dışardar. 

film sokmamakta veya ~ok .:u 

sokmakta idi. Japonyada st 

cı A v• 1n• ""'--- t'I ı ''I:' en 

1 ki Japon ta1e'b6 

te§Tih deTsintk 

nemaların hepsi sinema ~tr. 
ketlerinin malıdır. Bunun 
için yaptıkları film teri kendi 
sinemalarında gösteriyorlar. 
dışardao film getirtmiyorlar. 

dı. Yalnız bir sinema, bir A. , 
ınerikan şirketile mukavelt! 

yapmış, onun bazı filmlerin;. 

Japon talebeler 
u.kademiden çı

kıyorlar .. 

göster mek hakkını almışb .. 
Fakat bu da çok mahdut bil' 
mikya..Qta idi. 
Bug~ etncbi filmleri Ja. 

ponyaya yavaş yavaş daha 

fazla girmektedir 1934 sene, 

sinde Japonyaya 320 l'cne1>t 

filmi girmiştir. Dunlarıo ba. 

şında Amerika filmlerinden 

ziyade Rus filmleri gelmek. 

tedir. 
ZELZELENiN TESiRi 

Japon sinemasının ancak 

şu son birkaç sene içinde tn .. 

kişaf etmesinin sebeplerindeıı 

biri de 1932 deki büyük ze~ 

zelenin ilk stüdyoları mahvet.. 

mesidir. Bu büyük zelzelede 

Tokyo ço.ı: zarar görmüş, ve 

orada yeni yapılmış ve işe 

koyulmuş stüdyolar mahvoL.ı 

muştu. Bunun üzerine, Ja.. 

ponyanm eski merkezi olaa. 
Kiyotoda yeni stüdyolar ya.. 

· pddı ve orada çahşılmağa baş 

' )andı. Fakat Tokyo son sene. 

}erde tekrar düzelince stüd~ 

yolan yeniden oraya naklet.. 

tiler. Çünkü her bakımdan. 

Tokyo stüdyolara daha mü. 
sait geliyordu. 

HER YERDE SiNEMA 

SALGINI 

Japon halkı sinemaya çok 

fazla düşkündür. Buna da 
sebep., büyük sinema şirketi~ 

rinin blrbirlerile rekab..-.Jed 

dolayısile, çok fazla teklalll 
yaparak sinemayı halka sev., 

dirmiş olmalandır. Sinema., 
bugün Jaµonyada öyle büyük 

bir salgın haline gelmiştir kl 
diğer sanat şubelerini rağbe~ 

ten çok düşürmüştür. 

Bugün Japon gazeteleri b" 

kaye, ve roman yerine senar. 

yolar. tefrika ediyorlar. llikL 

ye yerine küçük film mevzu, 

ları yazıyorlar. Tiyatroda b~ 

le piyesler film senaryosunu 
andırmaktadır. Bugün tiyat. 

roda tarihi eserler hemen he .. 

men hiç oynanmıyor . 

JAPONLAR ACIKLI FiLM. 

LERI SEViYORLAR 

Halkın en çok beğendiği 

filmler, son derece teessür 
uyandıran .acıklı fiJmlerdtr. 

Çilnkü bunlar, halkın eskide• 

beri beslediği duygulara d~ 

ha uygun gelmekt~dir. Ame.. 

rikanvari hoppa filmlt>r pek 

(&mu ıo uncu·aayı/a,dQ) 

. 
,~.....__. 

insan .Başlarından Kesilen Saçlar 
. 

~eceJle Gidiyor ? 
Ge~en ay iki hırsız N~v. 

yon. ardiyelerinden birine gİ. 
rerek bekçiyi bağlamış, af{. 
sını tıkamışlar ve sonra 20 o·u 
liralık kadar eşya çalarak sı. 
:vışmışlardır. 

lşin garibi, bekçi ayakları. 
nı güçlükl~ kurtarabildikten 
sonra, cidden yardıma mulı.. 

taç bir vaziyette olduğunu 

kimseye anlatamamasıdır. 
Bekçi. ayaklan ııer~t, 

fakat elleri bağlı olarak soka. 
ia fırlamış ve herkese, ba~ıı 
e!le.rini göstererek çözmeler~,,. 
ni riea etmiştir. 

Böyle beş muhtelif kimse. 
ye e11erini uzatmışsa da onlar 
-sadece gülmüş ve yürüyüp 
geçmişlerdir. 

Herkes onu şaka yapıyor 
zannediyordu. Bektj bu yar. 
dımsızhk içinde deli olacak 
l>ir hale gelmişken bir k:ıdm 
imdadma yetişmiş ve kendb:ıi. 
ni serbest bıraktığı gibi ·hacli. 
sevi de polise haber verm1ş. 
tir. 

insan başlarından 
kesil~n saçlar 

nerege gıdiqor? 
Bugünün en son esrarlı lı.a . 

filsesi nedir bilin bakalım! 
Düşündünüz ve bulamad•. 

nız değil mi? insan başların., 
«lan kesilen ve dökülen saçl:ır 
nereye gidiyor. 

Londrada hesap etmiı;ıll'r •e görmüşler kl. eğer o şe'ı. . 

J'in taddeleri altınla kaplı de. 
filse. her halde insan ~çi le 
örttilü o:abilir. Hem bmm 
meydan verst:niz, gerçekttn 

iyi bir yol olur değil mi? Yu . 
muşak, düı., üzerinde yüni. 
mesi rahat velhasıJ güzel bir 
halı nevinden bir şey .. 

Neden diyeceksiniz? Çün. 
kü Nevyorklu bir mütehassı~ 
,diyor ki: insan tabii haldı? 
günde 40 saç kaybeder. Bt. 
suretle Londralılar, her gön 
330.000.000 kadar ve senede 
120.450.000.000 saç kayt>edi . 
yor. 

Fakat hemen 8aç bitiren 
bir ilaç almağa k<rŞ~adan ev. 
•el şunu söyliyelim ki, insaaı11 
kaybettiği kadar da saç vent. 
den bitmektedir. Bununla be. 

raber, Am~rikah müteha.snıs 

insanın tepesinin a(ılması ne. 
den ileri geldiğini i1:3h edemi. 
yor. Sıkı şapka giymenin bu. 
na sebep olduğu iddiasını k~. 

bul etmemektedir. 
Çünkü başı açık gezenler 

kafilesinin tepesi açıldığı. saç 
hm seyreldh'h görü~mek•edir. 

Budaveşte ısmi de
ğiştiruecek mi? 
Şimdi Macaristanda bir 

grup türedi ki konuştukları, 

yazdıkları t.er şey Mac.ırista. 

nın paytahtı olan Budapeşt~. 

ye aiL. Budapeşte ismini de. 
ğiştirip hunun asit olan Bu. 
daya irca etr.~ek l~tiyorlar. 

Münekkitler, "Peşte,. keli. 
mesinin hiç bir işe yaramayan 
bir ek olduğunu söyliyerek 
bundan kurtulmak istediklerJ. 
ni ileri sürmektedirler. 

Pa;a· qeririe muz! 
İspanyol harbi ~ıkbğı za. 

man General Franko, . Bata 

isimli bir ayakkabı müesses.-. 
sine haylı ayakkabı ısmarla. 

mış ve bu suretle 2.000.000 
Çek kronu borca girmışti. 

Şimdi GeneraJ fazla darda 
olduğu için bu borcu muzla 
ödemek istemektedir. 

Avucunuza 

Başladığınız işte muvaffak ola· 
bilecek misiniz?. 

Aşık mısınız?. 

Yoksa bir aşk macerasına ıru 
hazırlanıyorsunuz?. 

Kiminle evleneceksiniz? .. 

.Hatta ismi nedir? .. 

El çiz~iıeri ilimde 
ne ı/ad.e eder? 

Eldeki ~izgilerin insanm 
talihini ve kaderini- anlamağa 
yardım ettiğini söylerler B!J , 
şüphesiz ki, fala inanacak kim 
senin kalmadığı asırda itimad 
edilecek .bir şey değildir. 

Fakat, böyle hırafeler, 

ekseriya yalan değil, yanlış_ 

tır. El fah meselesi de böv. 
Jedir. Bugün avucumuzdaki 

çi.zgiler üzerinde. tetkikler 

yapmış .birçok Alimler var. 

Onların bize öğrettikleri, elin 

doğrudan doğruya talihimizi 

anlamağa yarayacağı deği!, 

ruhumuzla ve sıhhatimizle 

alftkadar olduğuilurh S~hltat 

n ruh ballrrimizin yapacağı. 

..;..;&"~_,__,.__ ,, 

Ayakkabı müesse~esl. 'para 
yerine muz almağı kal.Jul et. 
ıniştir. Fakat ıcünün birinde 
Frankonun para sahibi oluA) 
kendisini lüzuınundan fazaıı 

muz kolleksiyorıu yapmaktan 
kurtaracağmı umuyor .. 

dikkat edin! 
mız işlerll' alikalJ olduğu 

şüphesizdir. Bunun için, eL 
deki çizgilerin, dolayısile, bi. 
zim istikbalimi:ri bildirmeğe 

biraz yaradığı kubul edilebilir, 

Mesela, hasta olan bir s. 
damın, başladığı bir işi biti. 
remiyeeeği gayet tabiidir. O 
halde, elindeki çizgilerden 
sıhhatinin bozuk olduğunu an. 
ladığımız hır kim~eye "başla. 

dığı işte muvn.ffak olamıya. 

cağrnı .. söy lire biliriz .• 

Her elde beş muhtelif çiz. 
gi vardrr Bunlaı:a: Kalp, 
haş. saadet. hayat ve kader 
çizgileri adı ,·erilir. 

Bundan başka bir de bile. 
ğimizde üç çizgi vardır ki sıh. 
hatimizi göstermeğe en ziya. 
de bunlar yarar 

Bazı ellerde bu çizgiler bl 
tek değildir de parça par~ 
dır. MeseU\, kader (ızgi-<' 

bazan ikiye a) rılır ve son 
tekrar birleşir. Buau i}; b' 
aşk macerasına işaret sayar 
ları Dazan da gene kade 
~izgisi bir harf şeklini al 
Mesela buradaki re!!limlerde 
birinde görüldüğü gibi. N şe 
lindedir. Bu harfin de e'•l 
nece~iniz kimşenln U-mini 
baş harfi olııcağım A6~·lerler 

•- ·-· ................. _ ..... ··~---· 



apoııyaC/a sanat 
(6 ncı sayıfadan devam) 

fazla rağbet görmemektedir .. 

Halbuki Avrupada ve •dünya. 

nın diğer m~.mleketl~rinde bu. 

gün, en fazhi rağbet gören 

filmler operef ~ir.sinden oy.;n, 

lu; .i:ıns1ı · · :? ce filmler:. 

Ilu, Jaılon nınatkarbnıu.1 

mefkurelerini de bozmuştu: 

Ue.:;samlnr eski Japon re.sim 

tarzını bıraka~·a!i garp resmi. 

ni taklit etm?ğe başladılar. 

fakat, b:ı cereyan memleket. 

te bir terakki de~i~, bilfıkiı; 

dir. Onu-n 'için' ·denilebilir .kl _ bir hata ı,ayı:J: H~ az so:11·1 ı 
-mukahil cereyan baş göstedL romantik filmlerin en iyi mü~. 

tersi Japonyadır. 

JAPON TiYATROSU 
NE YOLDA 

Bugün Japonyada üç tL 

yatrn mektebi yardır. Birin. 
' cisi klasik tiya!!·o, ikincisi ye. 

ııi lıalk tiyatrosu, üçi::ıc;·sij 

de,.. bugünkü A vrup~ tarzı p;. 

yesler. Fakat bunlardqn ya!. 

nız ilk ikisi memlekette rağ. 

bet görmektedir. Klasik ti. 

yatro ve halk tiyatrosu tica. 

ret . malı olurken, modern tL 

yatro ancak bir sanat cereya. 

m halinde' kalmaktadır. 

Klasi_k tiyatro, tamamen 
yeni UnSUrdan ari olarak ça. 

. lışmakta olduğu kadar halk 

tiyatrosu~da da gerek yeni, 

gerek klasik hiç bir unsur 
yoktur. Bundan başka, bugün 

bütün aünya tiyatrosunda gö. 
ıt ' •• 

rülen .buhran Japonyada da 
~. 

kendiJ!l göstermektedir. 

TiYATRO BUHRANININ 
ÇARESi 

. . 
Japonya, belki bu buh~a. 

run çaresini bulan tek mem. 
<-

lekettir.' Orada,. tiyatro pi. 

yesJerini halka sevdirmek ,için 

her şeyden fazla musikiye e. 

hemmiyet vermektedirler. Ge. 

rek dramlarda, gerek halk 

piyeslerinde musiki en büyUk 

yeri tutmaktadır. Halk piyes. 

lerfnde ·bundan ·başka d!lns.'l 

'da bUyUk bir yer ayrılmakh. 

'dır. Bu da modern ,piyeslerlu 

qperete çevrllmesile her yer. 
·de görülen bir cereyn~dır. 

'JAPON RESMi TEBLIKED8 
iDii. 

Japon resmi 1932 ile 1933 

;senesi arasında büyük bir 

'~uhran geçirdi. O sn·ulard ı 

memleketin gerek ekonomik. 
" 

·ıerek sfy)U·i vaziyeti büyük bi-.· 

sarMritı içinde bu1anuyordu, 

Bu cereyanı idare deri .res:sa.,n 

Yokoy'lma, sanat!,arları te•;:. 

rar milli resme davet eW. 

L:ikin : .eı~ilik hevesine kapti. 

mış olan ressamlar hal Avr.ı. 

pa kıyafetinde ~iyinmiş kadın 

rc;;lmleri yapmakta devam e. 

diyorlardı. 

Ressam Y okoramarim açtı. 

ğı bu cereyanı müsbet bir ~a. 
ticeye bağlayan nihayet hükıl. 

met oldu: Mil1i sanatı koru. 
mak için, Japon maarif v-e. 
kaleti ressamlar arasında bir 

müsabaka açtı. Müsabakaya 

çok büyük mükafatlar ~oydu. 

Bunun üzerine, Japon ressam 

ları yağlı boyayı bırakara~< 

gene eski Hint müre\{keple. 

rile, şık A vrupah kadınlar 

yerine çekik gözlü Japon ha. 

yanları çizmeğe, milli mev. 

zuları işlemeğe başladılar. . . 
Hükumet yalnız. bu müsa. 

baka ile kalmadı, birço~ ~Ü

zeler,. daimi sergi~er a_çtı. O. 
ralara eski . ve .Ye~ eser. 
leri top!a'dı. Bu suretle 
garp sariatile karışarak milli. 
yetini kaybetmek tehlikesini 
gösteren Japon sanatı k,urta. 
rıldı. 

Bunnla beraber 1932 - 33 
buhranında memlekete sa1gın 
gibi' giren garp ceteyanı bu. 
gün büsbütün ortadan kalk. 
mış değildir. Sergilerde bun. 
Jara da · yer "!eri!mektedir. 
Ressamlar arasında da garp 
sanatını güden cemiyetler var 
dır. Garp sanatı Japonyaya 
evvela "impre..~ioisme,, , mek. 
tehi ile girdi. Sonra yerini 
"composition,, ve' manzara re. 
slmlerine terketti. Bugün 
"surrealisme,, cereyanı garp. 
çı ressamlar arasrnda daha 
fazla yer almo.ktadıt. Sanat. 
kirlar· garp sanabnr anlamak 
için çalışmalarında devam e. 
diyorlar. Fakat bu cereyan, 
milli Tesme dönme cereyanı 

f~lnde lnklfaf eden bir kuvvet 
ı&ttennemlftlr. 

Koıay 

hokkabaz'ık 

- Siliirli baston siyah 
iplikle hokkabazın bacakla: r. 
na bağlıdır. Bu resimde gör. 
gördüğünü:ı: iplik, karilen fark 
etmesi için, 

0

biraz mübalağalı 
surette çizilmiştir. · ASlmd~ 
böyle değ-ildir. Onun için se. 
yirciler tarafmdan görtinmez. 
'Hokkabaz, bacaklarını •oynat. 
mak sur~tile bastonu harekete 
getirmektedir. 

Bir cambazın 
def terinden 

(1 nci Ulyfadan devam) 

evvela insana · haşyet verici 
görünürse de, bir kaç harta 
sonra pek çabuk alışılan bir 
iştir. _ 

Bir defa bir Çambazhaıı't>. 
de yer darlığından iki yılanı 
bir sandığın · içine koymuşlar. 
dı. Ertesi sabah sandıkt·.ı 

yalnız bir yılan" görüldü. "A. 
caba öteki nereye · gitmiştt•ı. 
KaçmıŞ olması ihtimalile bir 
müddet araİuldr. Fakat tec. 
rübeli camhazlardan. biri ha. 
ki.kati ortaya atmasaydı, da . 
ha da arayacaklardı. 

Netice itibarile iki kobr:\ 
. yılanından biri ötekini yemiş. 

ti. J{obra yılanlarmda · yam. 
yamlık temayü1ü vardır. KeJl. 
di cinsinden mahlukları yer. 
leJ'. 

HAKiKi OYUNLAR 
Bugünkü cambazhaneler 

hakkında en şayanı dikkat 
hakikat, bugün hiç bir oyu. 
nun sahte veya göz bağcılı?.'• 
olmadığıdır. 

Modem cambazhaneJerdt!n 
biri diyor ki: 

"Bir kaç sene evvel ,halkı 

bir takım el çabukluklarile 
oyalamak çok kolaydı. Fakat 
bugUn buna tmkln yoktur. 
Bugün cambazhanelerde göı. 
dii~nUz bütün oyunla1' bakL · 
kidir. Ha1k yirmi sene önct
ki halk d~ğf1. 

Hakiki .Stbl görülen şaı,anc 

120(! . kadın 
arasında 

Son günlerde vücut mü~ . ,[ ,.,~ 

bakaları bütün dünyanın her 
tarafında aldı yürüdü. Şinı.. 

eli, yüz güzelliğinden daha .zi. 
yade vücut güze11iğine ehem~ 
miyet veriliyor. Bu itibarla da: 
müsabakaların çoğu bu mev. 
zu etrafında yapılıyor. 

Resimde gördüğilnüz . Mat .. 
mazel Janet böyle bir müsa1 
bakaya giren 1200 kişi arasın .. 
dan bfrinciJfği · kazanmıştır. 

dikkat numaraları icat edeh:,. 
len varsa, çok para kaianrr. 
Ancak tamamen orijinal ve 
bugüntln seyircisini · cidden 
afzr açık bırakacak·· derecede 
ustalıklı olması ıazımdır"" -

Bir c .amfJazın 
not d.efter;nden: 

Bir. Goril maymunu 
birdenbire omuzla
rımd.~n ·Yakalamıştı 

Eğei· " bir yolcu bir otobüs. 
-ten yuvarJanacak olursa, •·bu 
hadise yu\·ar'Hrnait ~T'"u içh\ 
ehemmiyetlUtil". ·Otobüs için. 
deki . biletçi ve şoför, ~ok sür. 
mede~ bunu unuturlar.~ At 
cambazhanelerinde de Ynriret 
aynuiir. İialkt. hayretten ıb'.iy. 
rete düşüren . hünerler, • cam. 
bazlarrn ' kendileri için eh~m. 
miyetSiz bir şey, alelade bir 
hadisedit'. Çabuk unutulw·. 

BEY AZ FiLLER 

At cambazhanelerinde · se. 
yircileı'in de görüp biJmediği 
ne · gibi hadiseler cereyan eJi. 
yordiı ~caba? I: Bir camba-ım 
not defterinden bazı par~alar 
nak)edeliro: 

D~nyada beyaz filler me<'
<;ut o~_duğunu elbette işitm:ş. 
sinizdir. Faka.t bu filleri ilk 
defa ol~rak lngiltende Bar. 
num isimli biri getirerek at 
cambazhanesine sokmtlşt11r. 
Çok geçmeden . bir beyaz fil 
'daha temin etmek F ····mu hrı. 
t '~ .> - • 

sıl .. olchi .. , Lakin, tam manasi. 
1~ "Ci"iğerlne 'eş ola~k ' derece 
~~ bir bey~z fil bulunamryor. 
'du: Ya'lnı~ bir' tane 'vard: ki 

' a~ık k!il renginde idi.. D?mnn 
üzerine, diğer fillerin hep'lL 
rir siyaha boyadılar. nu 81.l. 

retle açık kül rengi fil de, be. 
yaz file e11 olur gibi göriinda. 

lJJ,AYJIUNUN B.4NYOSll 

Cambazhanelerde maymun. 
'!arın da çıkarmadığı hadi~e 

yoktur. Bir maymun, kaf :. 
sinden sıvışarak doğruca ken. 
"disini terbiye eden kadınrn 

bulunduğu otele gitmişti. O. 
nun da.iresine glrmiş, ban"'o 
odasına geçmiş ve orada !JJ "ti 
ile maslukları görünce ~ 
merakı uyanmış olacak ki on. 
]arı birer birer açmış. Sonra 
bir tarafta sabun ·görüp bil. 
'tün 'tüylerini gUzelce köpüı t. 

müş-.. B~unla da kalman. 

rak mürebbiyesinin yatak o. 

(lası:na geçerek onu da okşa. 

mak c;uretile .saban içinde 'bı. 

rakmış .• 

Artık bu ~kilde bir ,uyku: 
dan uya'n.ışı tasavvur edin. 
Bununla beraber maymun!-ln 
mürebbiyesi zerrece heyecan 
eseri göstermiyerek may~.unu 

:hem su ile, hem dayakla te. 
mizce bir ıslattıktan sonra 
tekrar kafesine kapzmıştır. 

GORiL MAY!JJUNUNUN 
EDEBlY AT ~IERAKI . 
Bu gene bir şe;t' değil: 

Bir defa bir cambaz, har. 
dutlann pek bÖI olduğu ŞCra. 
go şehrinde odasında iki 'd. 
lı elle omuzlarından yakalan. 
mıştı. Cambaz bunu naydut. 
!ardan biri zannederek hemı:n 

teslim . işareti vermiş, fakat 
dönünce kendi cambazhane;i. 
ne' me~up kocaman bir gorn 
maymunu ile karşıla§inı~tır . 

Goı·il 1.ararsızdı. Nitekim 
cambazı öt~ye beriye dolaştır. 
dıktan. ontınla blıaz oynaş. 
tıktan sonra serbest br'rak. 
mıştrr: 

Lakin cam?azın üstü ba~r 
müı·ekkep içinde kalmıştı. 

G~~l maymunu az önce 
biraz edebi)·at merakı göster. 
~İf ~lacak. lçeriki ·odada ka. 
lem ve mürekkep şişesi yazı: 
hanenin ... üzerindeki kağıtlarla 
karma· karışık ~e dalgalı .mor 
bir deniz halinde görülüyor. 
du. 

iKi KOBRADAN BiRi 
NE OLDU? 

Gelelim yılanlara .• 

Onlarla numa??lar yapmak 
: (Sonu 10 uiıcu sayf ... ) 

Ko!ay · hokkabazlık 
Bir t 1ec:r 1ü.b·e k .afi 

Si·z ıde 'm·ükemmel·en 
yapa:bilirsiniz 

işidilmemiş 
şeyler 

Cenubi A!ı·ikada radyonun 
garip bir 'tesiri görülmüştür .. 

Kap şehrinde · bir kadtn, 
açık denfa"lerde ·blııunap . bir 
gemiden verilen konseri din. 
liyordu. Birdenbire hasta. 
landr. Doktorlar muayene et. 
tiler, ve kadını deniz tutmuş 
olduğunu gördüler . 

Pansilvanyada bir adam 
sotlik almıştı. Aksırdı. -F-ı. 

kat o kadar şiddclli ak~ırmı~ 
tı ki yere düştü Ağn JıL~"" ~ . 
tiği için hastahaneye ıkal d,ır. 

dılar ve baktılar ki ~mudu 

fıkarisi kırılmıs;tır. Alelade 
bir ı::;oğuk a lµıanro feh_likeli 
olduğunu .r;;ö\'lı•ı·ler de inan. 
maJTl. .. 

ln~itct>ndl· :lıit· itf;ıiye .. nt-. 

fer.inin ba~ın:ı gelenleri işit. 

senrı şıt.;ıarsın11.. İlu 7.at yük. 
sek bir yerden c:arşaf füerinc 
atlama ta1imi yapıyordu. 

Hir e'·iıı dör.düncii katm. 

dan gerilmiş çarşafa atıld:. 

li'akal ay:.ıklrnhısının altında . 

ki b~.r Çivi çar~~ıfı yırttı ve 

kendisi tam takır asfalt üze. 

rine düşerl'k kafası kırıldı. 

Öldü. 

Tavşanlar küçüktür Fakat 
-0n tanesi bir araya geldiğı 

zaman bir koyunun yediği ka . 
dar çayır yiyorlarmış. 

Şarlonun lngilterede buıı. 
dan .33 sene evvel okuduğu bir 
mektebin bulunduğu büyülı 

caddeye "Şarlo sirki~ adını 

vermek tekJif edilnıekte.dir. 

An:ıerikada e.n zirade rağ. 
bet bulmuş o]an eğlence, balık 
tutmaktan sonra bilardo " ge. 
)il'. 

Ilu~a~de . bir dükkan 
nrdrr ki,. cliceJere m:ıhso9. 

tar Dükkln sahibi de bir cü. 
eediri 

... 

1 -:-,Hokkabaz bastonu jP

notizme kuvvetile kendi başı 
ıı' ' 

na dik durduruyor. 

2 - Sonra bu bastona k,eıı. 

dine doğru gelmesiıli emre<ıt 

yor. Baston geliyor. 

Bu nasıl oluyor? 
10 cu saytfaya bakınız 

- Bugün medeniyeti yük. 

sel ten ve büyük işler · göreo 
elektrik cereyanı, Birleşik A. 

merikada Gread , B&rringto. 

nun tahtadan yapılmış bir e. 
vinde Vilyam-S~J., tara, 
f ın daa keşfedilmiştir. 

.,,, _ \, iCtı 
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Kapınm zili biribiri arka. 
sına iki kerre çaldı. Hemen 
hemen aynr saniyede odamın 
kapısı açıldı. Hizmetçi kapı. 
yı açtıkta.1 sonra çekildi v~ 
Armandincye yol verdi. 

Armandine yıldırım gihi 
içeriye ~rdi, bana elini uzat. 
tı. Eli yumuşacıktı ve titri. 
yordu. Sonra yıkılır gibi bü. 
yük meşia koltuğa oturdu. 

Büyük bir solukla içini 
~ekti.. inler gibi bir ses çı. 

kardr. Sonra elle.rinden eldi. 
venleri sıyırdı, kürk manto. 
sunun önünü açtı: 

- Ah! Dostum I Olüyo. 
rum han\.. T.ek başıma idim 
de.. Ne korkunç şey! · 

Bir bardak porto ,·erdim. 
Rengi oçrr.uş dudaklarile içti. 

- Mersi. Şimdi biraz ken. 
dime geldim.. Hatta, tama. 
men iyileştim dcyebilirim. Fa. 
kat, size anlatacaklarım var. 

"Ilir~u ene 1 Brigftte ilı: . -

lokantnd3 idik. Oçe doğru 
eve geldin.. Hizmetçi bugün 
izinlidir. Tabii evvela banyo 
daires ine gittim. Kapıyı aça . 
yım dedim, açılmadı. O za. 
man akıt edemedim. Kapıyı 

açmak için uğraştım . lttim, 
çektim, nafile O 7.aman hir. 
den bire .. 

- Ilirclenbire? 
- Ak!ıma gelrli ki içerde 

birisi \'ar!. A~ansöre bile bin. 
me~i diişiinmeden, merdiven. 
leri rlör~er <lörder inme"'e h:ti 
ln.,ım . Knorcr "fl:ıcımdn · icl i. 
Mesclcvf ona anlattım: 
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Anlatıyordu : 
•. • iki yaralı var. Kapıyı 
omuzlayan iki adam ka
pı ile beraber d·evrildi. 
Birinin kolu kırıldı, öte-

kinin kafası patladı 

Buna 
Polis 

Denir mi? 
- Eve damdan birisi gir. 

miş, dedim. - Yedinci katta 
otur.'J anın belası budur lş. 

te ! - Pencerenin camlarını 

kırmış, girmiş olacak. Banyo 
dairesine kapanmış .. ,, 

Kapıcının yanında yeğeni 

de vardı. ikisi beraber ar. 
kamdan geldiler. Yukarı çık. 

tık. Onlar. da kapıyı açmağ~ 
çalıştılar, açamadılar. O za. 
man içeri doğru bağırm'ağ:ı 
başladılar: 

- Elim!zdesin ! Çık dışa. 

rı ! Polis çağırdık ı. · 
Ben karkudan bitiyordum. 

Bir yan:ian da diişünüyo~. 

durn. aklıma bir şey gelmi5. 
ti. 

- Ne gelmişti? 
- BunJan bir iki ay evn•I 

gene böyle bir şey olmuştu . 

Hem de öyle feci bir şckild~ 
biten bir vnka idi ki bu! 

- Ya?. 
- Evet. Fakat bu vaka 

hakikaten ())muş muydu, yok 
sa ben onu hir poli.<1 romanın. 
da mı okumuştum 1 lşte bu. 
nu hatırhyamıyordum. Şim. 

di' bile hatırlayamıyorum . 

Felix Pariste olsaydı, hrme,, 
ona telefon ederdim. O bilir 
böyle şeyleri. Bnna muhnk. 
kak bir ccrnp verirdi. 

Felix. Armanrt=,."rıin arka . 
daşıdır, benim de., onu~' 

sevdi~i bir şey ,·ardır: Poli-; 
vakalarr. Gaıetelerdeki h'i 
tiln po!icı ,·nknlarını ke.~er, 

saklar.. Dünvanm en J?İİ7.t'I 

polis \•alm.<;ı kolleksi:yonu on. 

dadır. Gazetelerden kestiği 

parçaları büyük beyaz kf•ğıt. 
tarın üzerine yapıştırır ve kla. 
sörlere kadar. Elindeki kol. 
leksiyon tam beş bin cilett~.1 

mürekkep. Daha doğrusu, 1?,e. 
çen sene beş bindi. Bu sene 
de altı bin olmuştur. Çünı<ü 
kollek:siyon günden güne ka. 
banyor. Ne büyük bir ı . ii. 
tüphane ! Hem de yalnız dı:>~. 
ru ve "yaşanmış,. şeyler h 
lunan bir kütüphane! 

Felix, mütemadiyen elind\! 
bulunan kıymetli polis vaka. 
tarından bahseder durur. Et. 
rafını bir alay genç kadınla" 
almıştır. Ilunlar daima yeni 
bir şey öğrenmek meraklısı. 

dır. ' Hiç bir 1.aman da bık. 
mazlar. Felix bıraksa bu me. 
raklılar oüyük bir kalabalık 
şekline gelir ama, o. etrafın. 

dakilerinin daima az ka?:na. 
larına dikkat eder. Ne zaman. 
danberi "yeni misafir,, kabul 
etmiyor. Armandine onu!' en 
sadık ve !iı muntazam devam 
eden dinleyicisidir. Fakat 
şimdiki halde konferanslar te . 
hir edilmiştir. Felix ~fıstra 
gitti. Evine gazeteler geliyor 
ve açılmadan birikiyor. Gel. 
diği zama!'I bu kadnr hirike:ı 
i ı:ı'e bakalım nasıl haşa çıka: 
cak! 

* • • 
Armandine: 
- Evet. J<'elix olsnydr hı. 

na .sö,·lerdi, diye tekrar söze 
başladı. 

- Söyliyecek de ne ola. 
cak? 

- Ne mi olacak? Anla. 
mıyorsunuz demek? Bir işe 

girişmek üzere iken ondan ev. 
vel olmuş aynr şey hakkında 
malumat olsa ve ben bu ma. 
l(lmata dayanarak hareket et. 
sem daha iyi olmaz mı? 

- Orası öyle. Hikayenizin 
sonunu anlatın bakalım, şim. 
di. 

- Işte görüyorsunuz, öl. 
me.~im, sapasağlam burada 
bulunuyorum. Kapıcı ile ye. 
ğeni banyo dairt-sinin kapısı. 
m omuzladılar. Kapı açıldı. 

lçerde. 
- Kimse yoktu. 
- Nereden biliyorsunuz? 
- Oyle tahmin ettim. 
- "Kimse yoktu,, değil, 

artık kims.! yoktu. Çünkü bir 
iki .dakika ene! içerde.kimsr. 
nin olup olmadıj!ından emin 
değiliz. Yani, meselenin esra. 
rengizliği berdevam .• 

- Pencere açık .mı idi? 
- Kapalı idi 
- Evrlen bir şey çalınmış 

mı? 

- Hiç bir şey çalınmamış. 
- Oyle ise? 
- işte asıl merak ettiğit'l 

şey bu benim!. Gardiro'·un 
irind?kiler alınsaydı, pence. 
renin camı k•rılsaydı, hiç 
şüphe et;nezdik: l<:eri hırsız 
girdi derdik. Ortada birşey 

yok. Bu ne mana dersini7.1 
yok. Ilu:ıa ne mana \'f'rir.si. 
niz? Dedim ya, mesele es. 

"t111."t:~nog\'L'\\~u\. ~ "1\.unııL\11.2.a 

ediyor. 

Armandinei bozmak iste • 

medım. ~ozu t 'afü:e çeviraım. 

Armand~e, onun °burada bu,. 1 

lunmayı~ma çok Üzutuyon.11. , 
- Gittj gideli hiç birşey. 

den haberim olmuyor. Gazi?. 

teierdeki polis vak.alarmı o'..u. . . . . 
maga cesaret edemıyorum. 1 

Çünkü onları Falitin ağzın, 

dan işitmeğe o ~dar alışmı. 

şım kil Şimdi '. !•gazetelerde 

yalnız siyaset )'a~larım oku. 

yorum,. onlardaıa ,birşey öğre. 

rıemiyorum. ' 

- Pek o kadar. müteessir 

olmayın, dedim.. · Istersen!ı 

Falixin yerine ıben geçebiJi. 

rim. Bakın size bir polis va. 
1 

kası anlatayım: 

Geçenlerde yirmi kişiyi ze. 

birlemiş bir kaaın ortaya çı. 

karıldı. 

- Yirmi kişiyi mi zehirle?. 

miş?l. 

- Evet Fakat,1 işin tuh.'\. 
fı, katil kadın: olduğu gibi, 

zehirledikleri deı .kadın .. 

- Hakikaten ı tubaf. 
- Bundan başka, mesele. 

nln gayet tuhaf • bir nokta.si 

daha var: 

Niçin bu kadın Jirmi kişi. 
yi zehirliyor? , .Bimlar biribir. 

}erile akraba mııiır ve katilin 

bunların tıepsiıae birden k.Lıi 

mi vardır? lşte · t.ahkikat bu 

noktadan ilerletiliyer ve ne. 

tice olarak bu kadııılann hep. 

sinin biribirlerini. tanıdıkları 

anlaşılıyor. 

- Demek ki :katil, onların 

hepsine bir kin 1*sllyormôş7 

;__ işte akla ilk [defa gele. 

cek düşünce budar.IF~kat po. 

lis hafiyeleri bö1Je· düşünmil. 
yorlar. Çünkü/böyle düşün. 

seter, dediğiniz gibi esrar hal 

olunur. Fakat polis hafiye. 

}erinin istedikleri esrarı hal 

etmek değil .• 

- Esrarı halletmek değil 

mi? 

- Müsaade buyurun; ı><>Us 

hafiyelerinin istediği tahlf es. 
rarı halletmek değildir Fakat 

işin yalnız bir cephesindeki 

sırn meydana çıkarıp mese. 

leyi ha11olunmuş saymazlar. 

D('rli~im bu: Polis hafiyeleri 

yalnız meseledeki esrarı hal 

Polis· Vakalari\e 1..i\ıni 

Altüst Olan Kadın .•• 
etmek istemezler. Aynr z:ı. 

manda haciısenin - daha c.sra. 

rengiz yerlerini bulmak ve 
buralardakı düğümleri de çöz. 

mek isterler. Ancak bir~ok 

döğüm çözüldükten sonra ka. 

naat getirirler ki hadise hiç 

su götürmez şekilde halledil. 

miştir. 

- Peki, bu mesele nasıl 

halledilmiş? 

· - Şimdi oraya gelelim: 
Tahkikat neticesinde bunun 

hiç bir kin ve gayız meselesi 

olmadığı ve kadının sırf deli. 

Jikle bu işi yaptığı anlaşılmış 

tır. Yani, kadınlar ara.sın. 

daki rabıta, onların aynı işte 

methaldar olduklarını isbata 

yaramam•ştır. Bu rabıta, on. 

ları ancak, katilin eline hep 

birden düşmefe sürüklemiş. , 
tir. 

Armandine büyük bir he. 

yecan içinde kalmıştı. Gözle. 

rini sabit bir noktaya dikm!ş 
düşünüyordu. 

Ben onun bu haline h!ç al. 

dmş etmiyerek: 

- Yeni bir vaka daha, de. 

dim. Bu, hem daha korkunç, 
hem daha garip. 

Genç kadın ürkerek dof. 

ruldu. Gözleri dehşetten ha. 
rıldıyordu. 

Ben söze başladım: 

- Çok garip: Çünkü kan 

koca iki delinin kahraman ol. 

duğu bir hikaye .. 

- Deliler mi?. 

-Evet 

- Ne yapmışlar? 

'- Acele ediyorsunuz. Fa. 

Jb: de anlatırken böyle mi 

yapardınız? 

- Hayır. Sesimizi çıkar. 

.madun dinlerdik. 

- Gene öyle dinleyin. Yok. 

sa hen anlatmasını mı bilmi. 
., yorum •.• , 

- Hayır. Dinliyorum. an. 

Jatın .. 
- Bu iki karı koca delinin 

hayatını tasavvur edebilirsı. 

niz. Akıllı insanlar arasın. 

daki evlilik hayatının ne hal. 

de olduğunu düşünürseniz .. 

- E,·et ,. sonra?. 

- Fakat bu iki karı kora 

deli, birbirierile kavga etmel{. 

ten ziyade deliliklerini ba;;k:L 

yerde göstermişler. 

Doğan bütün çocuklarını 

öldürmüşler. 

Armandine yerinden sıçr!l. 

dı: . 

- Ne diyorsunuz? r. 
- Evet, insanı dehşet için. 

de bırakan bir vaka 1 

Bir Fransız 
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Genç kadın, biraz sonra 

tekrar yerine oturdu. Sonra: 

- Siz bunları anlatırken 

ben ne düı.;ündüm, biliyor 

musunuz? Dedi. 

- Ne düşündünüz?. 

- Benim başımdan geçen 

polis vakasını. Bilmem bu 

rnkayı gazeteler yazarlar mı? 

iki yaralı var. 

- iki yaralı mı var? 

- Evet. 
- Söylememiştiniz şimd;. 

ye kadar. · 

- Unuttum 
- Yaralı kimler? 

- Kapıcı ile yeğeni. Kapı. 

yı omuzladıkları vakit kapı 

ile beraber içeriye devrildiler. 

Birinin kolu kırıldr, ötekfn;n 

kafası patladı.. Huna polis 

Yakası denmez mi? . 
Şaşıp kalmıştım. l<"elixin 

bunca senelik talebesi hala 
polis rnkalarının ehemmiyeti. 

ni takdir ecemiyecek mziyet. 
te idi. O halnız hadiselet.i 

hayalinde yaşıyor ve hayalin. 

de türlü türlü esrarengiz va. 

kalar kuruyordu. 

Damdan giren ve banyo 

dairesinde ~ıklanan hırsız mc 
selesi de böyle bir hayaldtn 

ibaretti. 

Polis vakaları ile zihnini 

alt üst eden bu kadının kap. 

riRine iki 7.avalh adam kur,. 

ban gitmişti ..• 

Çeviren: 

Vir Gül 
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