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20-3UncU Ylf •Sayı s&tt • 7St • CU'4ARTESI 2& llkklnun t93& 

Dışbakanımız Pazartesiye dönüyor Gazianteb'in kurtuluş yıldönümü kutlanırken 

Rüştü Aras Mecliste 
izahat verecek 

Hatay için büyük ve heyecanlı 

Müzakerelerin akim kalmasından sonra 
tezahürat yapıldı 

Ankarada nasll bir hava uyandı? Hataylı gençler coşkun nutuklar söyledil.~r ve ~urdlarına 
Pario, 25 (A.A.) ;-: Anadolu Ajan., d~ ~ugoelav Başvekili B. Sto.yadino. Seslendiler:" istiklile kaVUŞaCağımızdan şuphemız yoktur" 

sınm hususi muhahırınden: vıç ıle konuşması muhtemeldır. :nam111m:r.naam:nr.:s:::::m:==-== 1 ~ L .. :: 
Hariciye Vekili 'J'evfik Rüştü Ara. Dr. Tevfik Tüştü Aras, Ankaraya :: A k :: ~· 

sın riyasetindeki Türk murahhas he. geldikten sonra Büyük Millet Meclisi f:i: t a t u•• r ~i! tt> 
yeti bu akşam buradan hareket ede. Parti Grubu derhal toplanacak vcl 

5 

cek ve pazartesi sabahı lstanbulda Hariciye Vekilimiz Cenevre ve Parisl H d k 
1 

H 
bulunacaktır. müzakereleri etrafında uzun boylu ii.ıi l• lJOr z .• ı 

FETHi OKYAR IjONDRAYA izahat ,·erecektir. Vaziyet bundan ı • 

DôNIJYOR sonra tavazzuh etmiş olacaktır. l"i "TUrklUAUn yiiksek var·ı i! 
Pari.8 25 (A.A.) -Anadolu Ajan. ANKARADAKI HAVA ı 

81nln h~ust muhabirinden: fi hf)ını kahramanllkla 
Anka!'.a, 25 (Telefonla) - Paris. .! t•sblt etmi9 olanlarla • Hariciye Vek.ilimizle görüşmeğe ı: ~ •! 

teki müzakerelerin akim kaldığı ha. • h b b · R relen Büyük elçi Fethi Okyar bugün ıl 9a san era er1m,, 
beri Ankarada duyulunra hasıl olan 

Londraya dönecektir. k da b"l ii Ankara Hallcttincle Gaziantebin1ff havayı, Fransız ricali ya ın n ı . :-
HARiCiYE VEKiLiMiZ iZAHAT miş olsaydı, sancak üzeıinde Türki. ::kurtuluı yıldönümü münaaebetile. 

ı'ERECEıt' d d h d · b" .n.yapılan törende Gaziantep aaylavı!I ••• 11 yenin haklı avasını a a erın ır 
!~Ali Kıbç ve Nuri Ccmker Reiaicu _n •••• görüşle mütalea ederdi. Ankara, 25 (Telefonla) - Paris. 

ten dinmekte olan Hariciye Vekilimiz 
letanbuldan doğnıdan doğruya An. 
karaya gelecektir. Yalnız BeJgrad. 

i~mur Atatürk'e fU telgrafı çekmiı -:: Bugün ruznamesinde görüşülecek •• .. 
i!lerdir: · !! bir madde olmadığı için Büyük Millet •• ii Büyük Kurtarıcı Atatürk il 

Sonu. Sa. 2 Sü. 4 > :ı Ankara Ü 
li Gaziantep kurtulu§unun 15 inciıı 
!!yıldönümü, bugün Ankuadaki GaJÜ: Haftada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

egane tatbik kabiliyeti olan bit- teklifti 

ispanyadaki ateş Pireneleri 
aşacak mı? 

ltalya ispanyaya yardımı Fransanın Berline yapbAı 
ihtardan sonra kesti. - Çlnde neler oluyor? 

Türk heyeti ile Fransa hariciyesi a· 
tasında Pariste cweyan eden konuşma
ların neticesiz kalması, bilhassa Tev -
fik Rüttü Aras tarafından yapılan uz
lapna teklifinin kabul edilmemi§ olma
•ı iakenderun meselesine sulh yolu ile 
bir hal çaresi bulmak ümitlerini kır -
Qıqtır. Fakat Tevfik Rüştü Aras'm ha· 

teJıet edeceği sırada Londra büyük el
Siıniz Fethi Okyar'm Pariıe gittiği, 1n
Cilterenin bu işte tava11ut etmek iste -
difi haberleri geldi. Hakikaten Türki -
)'e Üt' Fransanın müşterek dostu olma· 

sı itibarile İngiltere İskenderun mese -
lesinde bir tavassut hizmeti görebilir. 
Ancak bu işin ukde noktası İskenderun 
ile Suriyenin idaresini tamamen ayır -
maktır. Bu bakxmdan Türkiye yegane 
tatbik kabıliyetini ·haiz olan bir teklifi 
yapmı,tır. Diğer taraftan Paris müza -
kerelerinin kesilmesi üzerine Milletler 
Cemiyeti tarafından İskenderuna gön -
derilecek müşahit heyeti hareket etmek 
üzeredir. 

ASIM US 
(Ba§ makalemizin tamamı 4üncude) 

Şark Demiryolları 
Satınalma mukavelesi dün 

Ankarada imzalandı 
(6 ıncı sayı/ada) 

Eski lngiliz Krah 

Lıoqd (;eorge'den 
bır telgraf aldı 

Londra, 25 (A.A.) - Rcuter ajan
sının öğrendiğine göre halihazırda Ja. 
maique adasında bulunmakta olan B. 
Lloyd Gcorge, dük de Vindsor'a aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

''Noel yortusu münasebetiyle kral
lığın eski bir nazırı olan ben, samimi 
temer.nilerimi arzederim. Sizi fevka
lade takdir etmekte olduğumu ve bu 
ihlas ve muhabbetimi sire karşı yapıl
mış olan son muamele dolayısilc daha 
ziyade artmış olduğunu ve imparator
luğun son derece sevmekte bulunduğu 
bir hükümdardan mahrumiyetinin a
cısı He m.uztarip bulunduğumu arzedc
rim. 

Hziantepliler ve Ankara halkı tara -· 
Sffmdaıı halkevinde salonun istiap1i 
iİedemediği bilyilk bir kütle tarafın-O 
if c1an cofkun tezahüratla kutlandı.il 
ikenup hududu üzerindeki kahra • 
Üman ıehrln, bütün mahrumiyetler 

· mania naaıl mertçe a&nfbtı 
fian1-tdilı. O palı celidetten hatıra
ftlar yadedildi. Bu münasebetle Tür'k 
tievlitlanna, iatiklil ve cumuriyetift 
Uemniyet ederken, tasvir buyunfu -4i 
Hğunw: elim vuiyeti hatırlayan11u 
Ühalk. bir gün yine istiklali müda -

Hiifaa mecburiyetine düıerlt>rse, Ga ·ı 
cziantep müdafaasında olduğu gibi 
!İvazif eye atılmak için, içinde bulu -

1 H ki . . imk~ !inaca an vazıyctın an ve tera -
hitini düşünmiyeceklcrini damarla -ii 
i!rındaki asU kana güvenerek haykır-il 
lldılar, ve Türklüğün büyük kurta -h 

lrıcısına; minnet ve tazimlerini swı-11 
maya bizi memur ettiler. Elleriniz-: 
den öperek arzederiz. İ 

N. Conker, A. Kıhç H 
Atatürk fU c:evebr vft!nitlerdir: jj 

Nuri Conker ve Ali Kılıç'a H 
Ankara ii .. 

On beş sene evvel Antep, ki sa-§ 
dece bir Tilrk ıehridir, her naaılsa!! 
abancı kuvvetlerin eline düşmüşft 

•bulunuyordu. Bu tek Türk şehriiı 
hiçbir yerden maddi yardım gör -ıH 
mcksizin kendi kahramanbğilc, keng 

(Sonu Sa. 2 SU. S) il 
ı:ı:::::.-::ı::::saaa: c:u:ı:::ua:: 

Bunu tanıyor musunuz? 
-24-
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llalkıevinde 861Jlevleri dinli1Jen <JaztantepW.er 

Ankara, 25 (Telefonla) - Gazian-ı yük bayramı Ankara Halkevinde çok 
tebib kurtuluş günil olan bugfüı, şeh- heyecanlı bir merasimle kutla~lar. 
rimizde bulunan Gaziantepliler bu bü- (Sonu: Sa. t SU. 1) 

Almanya için 
•• 

Fransa imiş. Hitler onu imha etmek 
lazım geldiğini söylüyor 

Almanya ile kim birleşecek? 
Hitler cevap veriyor: "ltalya ve 1ngiltere,, 

/ngilizoe "Sunday Chronicl,, gaze_ 
tesi B. Hitler'in ''Kuwetinıiz kazana. 
caktır,, ba§lıklı bir makıalesini neşret
mi§tir. Fithrer bu m.akalesinde czcilm
'le şöy'le diyor: 

"Bugün sUkQnetle şu karara varmış 
bulunuyorum ki biz Almanlar, kaybet
miş olduğumuz toprakları Allaha yal
varmak suretiyle asla geri alamayız. 
Milletler Cemiyetine ümit bağlamak 
gibi bir hüsnüniyet ve saffet göster
mek veya parlamentolarda oturduğu

muz yerde lakırdı harcamak da bu işi 
başarın az. 

Hayır! Biz bu topraklan Alman ya
nın sinesine ateşli protestolar vasıta
siyle çekemeyiz, ancak ve ancak kuv
vetli bir kılıç darbesi bu işi göriir. 

(Sonu: Sa. ! SU. 5) lliılcr 

ilavesi Holivuttan Eıazize gele
cek sinema yıldızı için BugUn 38 ıncı sayıyı 

verlvoruz 
İçindekiler: 

S•drl Ertem 
SOFİST AVRUPA 

Çok gUzel bir Amerikan 
hlkl~e•I 

KADINLAR B1R1B1RLERİNDEN 
NEFRET EDERLER 

Oenlz fenerlerinin 
masum kurbanlara 

• • • 
Gökteki ylldızlardan 

Yerdeki ylldızlara 
Radyo Kurun, polis köşesi, kadın 

ve sinema 

Acaba bütün hayatını d4ğ"ll!.rda, tk· 
relerde geçirm4§, medeni tüemd.en u.. 
zak yaş<ımıf bir adam tutulup da bi'
yük bir şehlro getiril.diği zaman tıa8ıl 
mütehassis olur1 

Böyle bir tecriibe (Tunrç ili) tJild,. 
yetinde geçmiştir. Dersim d4ğ"14nn. 
dan inerek (General AbdullaJı) a tea. 
lim olan (Seyyid Rı:xı) dördüncü u.
ıımtııni miifettişin emrile (EM&) e 
getirilmiş; yeni yapılan binalarla di. 
ğer yeni tesi.<tat gösterilmiştir. Bu a
rada (SmJYid Rıza) sinemaya ela gir· 
miştir. 

Bu ~Zerin bım.ktığt intibat 
anlamak içf ft wua7 sorul.duğt' vakit 
(Seyyid Rıza) : 

- Meğer EUizi.z cennet ol"'#§!,, 
(Lüt/mı1 sayfayı çeviriniı) 



Gazianteb'in kurtuluş 
yıldönümü kutlanırken 

Merasime., lstiklfil marşile başlan- J 

dL Ve Gaziantep sa.ylavı B. Ömer A-. 
sun Aksoy "Ga.ziantebin müdafaa ha-! 
rikası,, başlıklı nutkunu söyledi. Bun. 
dan sonra şehrin müdafaa.sına ait 
halk türküleri, "Şehtilikte,, manzume
si, "Kurtuluş destanı,, okundu. 

Bıın.dan sonra projeksiyonla Gazi
antep manz.aralan gösterildi ve niha
yet şehrin geçen seneki 14 üncü yıl

dönümü merasiminde alman filmi gös 
tcrildi. 

enerjik ve sempatik şahsiyetin çete
ler toplamak, milli kuvvetleri teşkilat 
1andırm.a.k gibi askeri ve idarl teşki
latçılığile bizzat düşmana indirdiği ka
hir darbeleri anlatmıştır. Bundan son
ra müdafaa safha.tına ge.;erek 920 ni
sanının iptidasından başlayıp 921 şu. 
batının sekizine kadar devam eden on 
bir aylık çetin savganm aza.metini te
barüz ettirmiştir. Şehir ikiye ayrılı
yor: Bir kısmı Türklerin elinde, bir 
kısmı Fransızların ve Ermenilerin t
lindedir. 

:::::::::::::::r=· *' &:::ın;:::::::::_::::c:: 

~Atatürk diyor ki:if 

1 (Vstyanı ı inciM ) ii 
:: 

dini kurtardı ve "Gazi" ünvaruna !! 
••b'h kk' ı· k t k . :ı ;: ı a ın ıya a esbettı. Gazian _:ı 

: • • o - • . :ı 
S:tepl.ılerı, .o g~~ oldugu gıbi bugün!! 
H?,,ahı, derın hurmetle takdir ede -p 
P.rım. ., 
H "Türküm., diyen her şehir, herj 

;~kas~ba ve. en. küçük Türk köyü,İ! 
!:Gazıanteplılerı kahramanlık misali:: 
:ı 1 k al b'li ı k' ~ n 550 ara a ı r er en es ı çaglardan-:: 
!:beri tarihi Türk yurtlarında, Türk-li 
ff lüğün yüksek varlığım kahraman -iİ 
füıkla tesbit etmiş olanlarla •ahsen!s •• ::r ,.ı 

Jfbt"raber olduğumu beyan etmekten=! 
i!duy<luğum zevk ve saadet yücedirJ: 
:i K. ATATÜRK i5 .. - .. 
:::::=:::::::::::::u:::::::::::s:::;:ı:ı:::::::::::::: 

ispanya hadiseleri 

Avrupaqı en fazla 
korkutan saf hasında 

lspanqaya müdahale edip etmemek güzünden 

B
11
erlinde Hitlerle mücadele başlamış 
Londra, 25 (A.A.) - Evening Stan

datd gazetesinin P2ris muhabiri aşağı • 
daki haberi vermektedir: 

lunmuşlar ve bu vaziyete bir nihayet 
vermek için ademi müdahale komitesi 
mesaisinin neticesini beklemeye imkan 
olmadığını müşahede etmişlerdir. 

BERUNDE MOCADELE BAŞLA~IŞ . 

KUTLAMA DERiN TEZ.A.HVRE 
SEBEP OLDU 

Ga.ziantebin kurtulu.~ gününün kut
lanması Ankara Halkevinde binlerce 
kişinin bir arada, aziz Başvekil İsmet 
!nönünün dediği gibi, heyecanlarla do
lu kalplerimizde Sancak sevgisinin bir 
kere daha. tezahürline sebep oldu. 

Türkler hiçbir harp vasıtasına ---~----------

Etkaruharbiye reisi -general Gamelin, l 
Almanyanm İspanyadaki askeri ve si -
yast müdahalesinin fazlala~ması keyfi
yetinin Pirenelerde ve Faata ihtiyat ted 
birleri nazarı dikkate alınmasını mecbu
ri kılmakta olduğundan harbiye baka -
nr B. Daladier'i haberdar etmiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - İspanya işle .. 
rine müdahale etmek meselesi, gazete • 
!eri yine meşgul etmektedir. 

Toplantıda Antepli bir genç, 
Gaziantebin müdafaasmda büyük 
yararlıklar gösteren Hatayli kardeş

leri ve vatanseverliklerini unutama
dıklarmı ve asla unutmıyacaklarmı, 
lstiklal yolunda olan Hatay Türklüğü 
davasmm yalruz Antebin değil, bütün 
Türkiyenin davası olduğunu söylemiş 
ve 1 K!nmıuevvelde şehit düşen iki 
Hataylının ailesine bir yardım Jiı--ıtesi 

aÇI]masmr teklif etmiştir. 
Bu teklif alkışlarla kabul edilmiş 

ve mebuslarmıızdan Ali Ktlıç'la Nuri 
Conker bu listenin başında. yer a.lmış
lardır. Münevver bir kalabalıkla dolu 
olan Ha.lkevi salonu bu dakikadan son
ra Hatay sevgisinin bUtün kuvvetile 
tezahürlerine sahne olmuştur. 

Birçok gençler 900 söylemişlerdir. 
Hukuk talebesinden Hatayli Reşat 

sözlerinde: 
''B~rmrz:da Atatürk, kalbimizde 

Ankara, dilimizde istikl8.l, damarları
mızda Türk kanı oldukça bir gün is
tiklfi.!e kavuşacağmuzdan asla şliphe 

miz yoktur.,, dem's, gene Hatayli bir 
, , cu~ kız: Dil fakfütesiden Nahide Bal
er, Hat~y Türklerine Ankara.dan şöyle 
haykınnrştrr: 

N i nclar, gC'Tlç mınc'ler silin g<Jz y<i§w. 
rını, 

Ufuklardan yiil\selcn lcıp'lcızıl renge 
'bakın. 

Kı:::ıl evUit 1aınile SÜ$leyip taşlıannı, 

rı1rdım derili bağrında kıandiUer ya
kıtı. 

Hatayli genç kızdan sonra Behçet 
Kemal Çağlar da. Ankaranm duygu
sunu ve heyecanmr yazdığı bir şiire 
sı~drrdı: 
Dü:.,mum ve (lost gcçWt.en 'bu dersi U

nutmasın, 

B~ Mçbi1' milletle şaşırıp, bir tutma
Mn. 

Bir kere kilkredi mi a...."'11!imiz, her tepe 
düz. 

Tür1cil eBir gönrıeğe yoktur talıammi!
lümüz ! 

Gazia.nt.ep sa.yla.vı ömer Asım Ak
soy nutkunda buglinkü kutlamanm 
yüksek manasını izah etmiş ve başka 
milletlerin tarihinde eşine tesadüf e
dilemiyen Ga.zia.ntep müdafaa. harika
SID.I bir iki saat içinde hü15.Pa etmemn 
Jmktnsızlığnu bu sebeple ancak bu 
eeslz dastanm fa<ıtl başlarına. göz gez
dirileceğini söylcmitı, bu müdafaada 
Ali Kıhe'm rolUnden bahisle bu reki, 

Diye cevap vernıi.ştir. Fakat bütün 
gördüğü §C'Yler içinde kendi üzeri.tule 
en kuvvetli, tesir mrak"a!tı şey (sine
ma) olm:tqtur. Dilhassa bu sinemada 
bıçak ı-e si'W.h oyunları ile m~haret 
gösteren bit sinema yıldızmı gör·ifrwe 
hayretler içinde T.:almı-Jtır. (Seyyid 
Rıza) u:xıktan att1fjı 'J..."'l.lr~ımlarlıa yu
murtayı vuran, nmmu söndüren, ya-ı 
hut bıçak'Uırla bir ailamm ~ıni:, Trol. 
Zannı çerçeveliyen .'tinema yıldzzının 

gerçekten oanlı bir insan olııp 0Zmad1-
ğın.ı sormu.ştur. KcnrU.~irıe "Euct,, de
nilince: 

- Eğer genç olsay<l.ım bu kadım 
almak içitı bütiin servetimi fecla cder
tiim!11 

Dtmi.Jtir. 
Acaba Ur sinema yıldızını (Holi-

1,,~t) dan 7.-ır.ld.ır<ıralc ( EUizizc getir. 
1nck ve (Seyyid Rıza) i1c ya.~arııa/ja 

mzı etmek i{'in para f ed.akar7ığz kclP
midid' Kafi ise lm fedrı'Mrlığrn mik-1 
tarı 1ıedirt 1 

Hasan Kum~ayı 

malik değil, Fransızlar en asri 
harp vasrtalarile mücehhezdir. Kuv
vetleri de çok fazladır. Hergün yüz
lerce top mermisi ile bombardıman 
ettikleri şehirde Türkler elindeki ey. 
!erden birisini bile zaptedemiyorlar. 
Tek bir şehir, bir devlet ordu.sile on 
bir ay böyle göğüs göğüse çarpışıyor. 
Ve onları bir adım ileriletmiyor. 

Hatip bu şanlı mücadelelerden bir 
kaç hatıra anlabn.ıtftır: Mağara.başı 

taarruzu demlen bir taarruzda Fran
sız tankları Türk cephesi olan bir yol 
ağzından bir santim bile geçemiyor ve 
erlerimiz tarafından adeta yumrukla 
tahrip ediliyor. Fransızlar kaçıyorlar. 
Bundan sonra Fransızlar Çinarlı cep~ 
hesi demlen diğer bir semtten taar
ruz yapıyorlar. Burası da gene bir 
cadde ağzile iki binadan ibarettir. 
Fransızlar gilnlerce bu binalan 15,5 
luk obü.slerle bomba.rdnna.n ettikleri 
ve taarruz için mUntehap ve tecrübeli 
kıtalarmı daha evvel talim ederek ha
zırla.dtklan halde bizim kahramanlar 
hücum eden düşman askerlerinin elle
rinden bombalarını alarak gene ken
dilerine karşı kullanmak suretile düş
manı kaçırıyorlar. Buraya yapılan i
kinci bir taarruz da, gene düşmanın 
hczimetile neticeleniyor. Düşman kuv 
vetlerinin kumandanı, bu müdafaalar 
haklonda yazdiğı eserde Çinarlı taar
ruzlarmdan bahsederken şunları söy. 
lüyor: 

"/ şte ou auretıe i1cMıci uşe7iliil8 aa.;. 
hi, mü:mlciitı ol.an 'biltiln dikko,tl.arle 
ihzar ve müntehap bir Tcıta tarafındatı 
icra eAltırııiş olm.asma rağm.en ademi' 
mmXJ/fakiyele uğmdı... Tilrk neferi 
miıdaflUl<la daima temeıJYÜZ etmiş ce
sur bir askerdir. Netice o1amk bir de. 
fa daha şu, husus istihraç edildi ki §e
hi re lcarş-ı umumi l>ir iat.ırru':Jl.m nm
vaffakityeti ihtimali tamamile nazart 
ve 7ı,ayali bir§e!Jdi.,, 

Müdafaanın son günleridir. İçeride 
ekmek bitmlş, üzüm ve fıstık bitmiş, 
acı zerdalı çekerdeği yenm.eğe ve her
kes zehirlenip ölmeğe başlamıştır. Cep 
heleri bekliycnler aç ... Düşman bu se
fer de Musullu cephesine bir taarruz 
tertip etti: Sabahleyin 15,5 ağır tor>
ID.rla şiddetli bir topçu hazırlığı yar
tı. Sonra sahra bataryalarmm, ağır 
\'C hafif.makineli tüfenklerin himaye. 
si altında Uç tanltla taarruza g~ti. 
Tanklar siperlerimize kadar geldiler. 
Fakat orada ölüm tehlikesine çarptı
lar. Bir santim daha ileri geçmek im
kansızdı. Bo.s mideler ve dermansız ka
lacağı dfü~ünülen bilekler, yaralı as
lanlar şiddetile tanklar üzerine hücuın 
ediyorlardı. Ooh, azim ve iman kuvve
tinin çelik cla.ğlan nastl parçaladığını 
görünüz: İşte tankları deldik. Müfre. 
ro kumandanını vurduk. Beş makinis
ti ağır surette yaraladık.. Fransızlar 

gene kaçtılar. 
(Hatip, açhğın ve r.ephaneeizliğin 

elim neticelerini anlattıktan sonra şöy 
le demiştir:) 

Suktı't, harben dlişmana dayanaını
yarak mağlup olmak şeklinde terelli 
etmemiştir. 

Sukut, yana. yana yağı biten bir mu
mun sönmesi gibi kendiliğinden olmuş 
tur. Son günlerde açlrk ve cephanesiz
lik harbin filen devamını imkansrz br
ra.kmıştır. 

(Bura.da acı zerdalı çekerdeği .yi
yen halkın zehirlenmelerine rağmen 

gene teslim olmıyarak mücadeleye dc
v:ım ettikleri ve o günlerde bir beygir 
18.şcsinin birkaç dakika za.rf mda ka
mşılarak yenilrlii!i anlatılmı~ ve şöy
lece <leva m edilıniştir:) 

Dört kilometroluh bir daire icinde I 
bulunan bir avucluk Türk Antebin 
üzerine düşmanın savu.rduğu top 

'\·""~ .... ,;. ~ 'I -· ·;.,/· .•• :,_ .1 . . ~ . _.:.. 

Hataqlılar marşı 
Yazan: Felsefe öğretmeni 

A. Faik Türkmen 

(Onytl marşı bcstesilc okunacaktır.) 

Biz cihana Un verdik, tarihlere şa.n saldık, 
Zafer semalarmda bir kartal gibl kaJdık, 
Bir lnkılAp çı:ıtaroık çelik iradem.izden, 
Bir yılan gibi siııdi kara irtica bizden. 

Yepyeni hız aldıkça. Ata.tUrk'Un sesinden, 
Yurdumuz kurtulacak dll§ma.nın çizmesinden. 

Paris, 25 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Salahiyettar Fransız mahafili, Eve
ning Standard muhabirinin verdiği ha· 
berin tama~en asılsız olduğunu beyan 
etmektedir. 

TEHLtKEYl öNLEMEK tÇIN 
Loncira, 25 (A.A.) - İspanya işle

rine müteallik vaziyete bugün, Alman
yarun mikdan 30 bini bulan asker sev
kiyatr meselesi hakim bulunmaktadır. 

Paris ve Londra hükumetleri diploma -ı 
tik yollarla noktai nazar teatisinde bu-

Mezheblıniz Kamo.llit, biz aarl Hatay'laru:. 
"Ta.rlhten önce vardık, tarihten sonra. varız,. 

suru, şll yerine Kama.ıı.zme taparız, Dışbakanımız 
"Tarihton önce va.rdrk, tarihten sonra varız,, 

Yepyeni hız aldıkça AtatUrk'Un sesinden 
Davamız kurtulacak dlişmanm hileeiııdcn 

İçim.iz tutan dolu, 1çlmlz ateış dolu, 
Nerde SO.VB.§Ill yolu, nt.rde kurtulu§ yolu? 
Cepheye ko~acağız şi~ek glbl blr hızla, 
Suriye sarsılacak şahlanan atnnızla. 

Yepyeni hız aldıkça AtatUrk'ün sesinden 
Davamız kurtulacak dtışmanm hilesinden 

Davanm öncllııtl, Hatay ev!Atıarryız 
Dört bin yıllık blr ırkm ıerefi bizde y!l.§u 
Ata.tUrk'ten uğurlu bir emir almca blZ, 
Çelikten bir set bulur karşısında dU§manlar. 

Yepyeni hız aldıkça AtatUrk'ün !le!ini:len 

mermilerinin sayısı yetmiş bini bUI
muştur. Bu rakam, o zaman şehirde 
bulunan Türk nüfusunun Uç katıdır. 
Bir Türk üç mermiye hedef olmuş de
mektir. 

Pazaztesiye dönüyoı 
(Vstyanı, 1 incide,) 

Meclisi toplanmamıştı. Fakat meb. 
usların çoğu encümenlerde ve Meclis 
salonlarında Sancak meselesinin aldı. 
ğı ve alacağı vaziyeti görüştüler. 

Adananın kurtuluşunda büyiik ya. 
rarlıkları dokunmuş bir asker olan 
bir mebusumuz, heyecanla şöyle an. 
!atıyordu: 

(Düşmanların yazdıkları eserlerde 
bu müdafaaya karşı gösterdikleri hay 
ranlıktan ve Antebin içinde yüi.dUğü 
imkAnsızlık şartlarından bahsedildik
ten sonra nutka şu sözlerle son veril- __ F_a_k_a_t_b_ir_ha_şı_a_m_~_ıs_ı_n_. _B_a_ş_larsa ... ,. 
miştlr:) 

Antep müdafaası, va.tan muhabbe
tinin, hürriyet aşkının en Yilksek mi
salini teşkil eder. Ne tarihin meşhur 
Kartacısı bu kadar vatanperver, ne 
ünlü Anibalr bu derece ka.hl'amandır. 
En ilahi şairler bile hayalhanelerinde 
feragat ve fedakarlığın bu irtifamı 
ibda edemezler. Şairlerin babası Omi
ru.su.n ilahlara karışan Asili ve efsa
nelerle kucakla.san Truvası hile bu ka
dar baha.dir değildi. 

Bunun içindir ki BUyük'M.iUet Mec
lisi o emsalsiz müsa.raanm bütün ta
rih içinde ebedt bir belgesi olarak AJi
tebin başına ~ıı ve ~reften, hamaset 
ve fedakarlıktan örlllmüş bir gaza ta
cı giydirdi; Gaziantep, bugi.in o şeref. 
balesinin altında kurtuluşunu on be
şinci defa olarak kutlarken bütün 
yurtla beraber Gaziantebin de kurta .. 
rıcısı olan Büyük atası -ve hemşeh

risi Atatiirk'e sonsuz minnet ve flik
ranlarmı arzetmekle saadetin en bli· 
yllğtinü duyar. 

Ey Türk istiklalinin evlA.dı ! 
Sa.na Cenup hududu üzerindeki kari 

deşl<'rinin on beş sene evvel, her tUr
lü mahrumiyetlere rağmen Yarattık-ı 
ları fevkalbeşer cel!detten birkaç se
yıf a okudum. O şanlı geçmişi, bugün 
göğsün kabararak ,.e başın, bihakkin 
göklere kalkarak iftiharla dinledin. 
Yurdun her köşesinde istiklalini mü
dafaa mecburiyetine düştüğün o za
manda vazifeye atılmak için içinde bt·

Ankara C. H. P. 
kongresi 

D ün y a p ıldı 
Ankara, 2.5 {Husu.si) - C. H. P. 

ilyönkurul kongresi bugün açılmıştır. 
Va.li ve Parti vilfı.yet başkanı B.Nev. 
zad Tandoğan. söylediği nutukta, 
Parti idaresinin vilayetlere ,-erilmesi. 
nin sebeplerini anlatmış ve bunun fay_ 
dalı neticeler verdiğini ilave ettikten 
sonra şöyle demiştir: 

"Kemalist rejimde halkın idare iş. 
lerinc karışması, yalnız vilayet ve be. 
Jediye meclislerini terkip etme yolu 
ile ,-ilayet ve belediye işlerini idare 
etmekle kalmamaktadır. Bizim rejL 
mimizde bütün yurtt.aşlar Parti mc. 
kanizma.sının işlerine en gt;ni.ş bir şe. 
kilde karışırlar ve bu yoldan devlet 
idaresine müessir oluı·Jar. Parti tü. 
züğünün köy ve mahallelerden bas. 
layarak vilayet merkezlerine kadar 
yayılmasım emrettiği Parti kongrele. 
ri, işte bu e:;ıasJr hatkçr prensiı>in ta. 
hakkuku için en canlı ve 5'emereli bir 
vasıta olnrak telakki cdiJmelidir . ., 

Vali Tandoğan, hundan sonra Par. 
tice alınan kararlan anlatmıştır. 

Bundan sonra rapor okur.muş n
itt!fökJn ta.<=dik cclikrek bi.itçe, he~~" 
tetkik, dilek encümenleri ayrıJmır 

ve yarın saat 14 de torlpnmak i.izere 
tonlantrva ~on verilmi<:tlr. 

lunduğun vaziyetin imkan ve ~craitini ........ - .......... '"" ... '""" ... ,..,.,..,....._.,....,..,,.... ... ~ ...... ..--~, ..... .ra:ıe-• .. -._..aoır .. 
dilsün!nedin. 

En büyiiğ-ün sana diyor ki : 
"Bir giln gene böle bir mildafaat 

mccvZJri.ıre.tiru~ rWger.wıı oozi/('Jf(' ot17_ 
m~k içiıı "çinrle lmlıın~ca.(jm vaz;Jıe.tin 

im.k.ıiıı ve ·'.leraiti•ıi r7.ii.<;ilnınhıeceksiıı. ı 
Muhtaç olduğw,ı lczuiret~ dam.arlarm-

dalci asil kaml..a mevcuttur.,. 
ŞEHRiMiZDEKi TÖRFN 

Gaziantebin kurtulmı ~linii dün şeh 
rimizde de Eminönil Halkc\·inrlc bü
yük bir törenle kutlanmı~. İsti\121 sr
vaşmda Gazianteplilerin gösterdikleri 1 

kahramanlıklar anlatılmı§tır. 1 

Ami du Peuple diyor ki: 
İspanyada beynelmilel hayat durmuş 

tur. Orada insan ne olduğunun farkına 
varmıyor. Bizim için bugün mesele, t• 
berik y:ınmadasırun yavaş yavaş Al .. 
man ordusu tara.fmdan istila edilmesini 
ve önüne geçemediğimiz takdirde ikin· 1 
ci bir Alman hududunun vücude gel • 
diğini görmek olacaktır. 

Berlinde İspanyadaki menafii azami , 
hadde isal etmek istiyen B. Hitlerle.; 
kendisine ihtiyat tavsiye eden mü~avir· 
leri arasında bir cidal zuhur etmiştir• 
Saatleri.-niz sayılıdır, fakat zaman he • 
nüz gayri müsait değildir. 

Almanya için 
müthiş düşman 

(Vsttarafı 1 nc:de) 4 
Devletimiz bütün Almanları iha" 

ta etmelidir. Almanya , Avusturya 
yı ve bütün Avrupadaki Alman ırkın! 
ihtiva eylemelidir. 

Alman halkının bugünkü müthiş~ 
düşmanı Fransadır. Ve dalına Franss~ 
olacaktır. !

1 

Onun için bizim yaşam.ak irademiı· 
artık tesir altında ve zebun bir müda• 
faa şeklinde uyuşup gitmemelidir· 
Tercihan Fransayla kat'i bir mücadele
ye kendimizi atmalıyız. Fran.sanıJl 

imhasr, Alman balkının tam ma.nasiJe · 
r!livtlması Için ~as bir anahtar a·a :ı 
ı.ı:yakkı edılmeııuır. • 
Almanynın A vrupadaki gayesi Fraı 

sanın hakimiyetini önlemek olsa ge· 
rektir. Fakat menfi bir hedefi olan he! 
hangi siyast ittifak, bizim için kıy• 

metsizdir. İnsanların mukadderatı yal• 
ruz müşterek muvaffakıyet ve kuvve-t· 
!erin mütekabil inkişafı ümidiyle meı
cedilebilir. 

Bu zaviyeden bir müttefik arama1' 
üzere Avrupada bir bakacak olursa!<• 
iki devleti imkan halinde görürbz. on· 
lar da İngiltere ve İtalyadır. 

Fransız hi'ı.kimiyetini gayrikabili tB' 
hammUl bulan her devlet, bizim tabii 
ortağımız, müttefikimiz, arkadaşımıı· 

dır. Ve müthiş dilşmarumızı devirmeY 
temin edecek olduktan sonra, bir itti 
faka ulaştrracak herhangi yol bi · 
lçin geçilmesi müşkül bir ~y olmıys. 
cak, hiçbir fedakarlık gözümüze bUyU 
görünmiyecekttr. 

Bununlaberaber, bu düı;ıilnce biziJf. 
yeni sevkUlceyşimizin nefesini tüket 
memelidir. Yeni sevkUlceyşlmiz isC 
halkımız için yaşama sahası elde et• 
mek üzere şarka döndtlğtimüz zama 
arkamızı da kollnmak, korumaktır. 13 
noktada, altı yüz sene evvel durduğıı 
muz yerden tekrar ve terütaze hareke 
ediyoruz. Diğer bir tabirle Avrupanı 
cenubuna ve garbına doğru olan uc 
bucağı gelmiyen Alman muhaceretini 
istikametini değiştirip şarka noğ 

yolculuğa b::ı..5lıyoruz. Ancak bu suret 
ledir ki harpten önceki hatalı siya.set 
bir hatime vermiş olur ve istikbal:rtl 
zin erkekçe imkanlarına yol açarız. 

Burada da açrkGa söyliyelim ıc1 
"yeni" topraklar derken yalnız Rus}-1 
yı ve ona tabi hudut devletlerini düş 
nüyoruz. 

1014 deki hudutlarımızı tesis e! 
me!{ talebi siyasi bir saçmadır. Ve b~ 
nun avakibi. hatta siyasi bir cins) 
olur. Biz, daha fazla toprak alnıI~ 
mecbunız. 

Ve toprak elde etmek siyasetiJ111 

Krunerun ( Almı.myanın Afrikadaki , 
ki müstemlekesi) gibi yerlerde tat1'1 

edilemez. Ancak bugUn münhasır' 
Avrup::ı.da kabili tatbiktir. Toprakltıf 
mız bilenmiş bir kılıçla almmaJıd 
Yani, kanlı bir mücadeleyle .. ,, 
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FRANSIZ PARMAGI 

"1 ürk askerleri 
d . . ' ner esınız. ,, 

Ya.r.aıı: 
t 

Emekll Albar- Tayyar Be.tana 
-2-

Harbi umumide TUrk kuvvetleri Fi
. ve Suriyeden çekilir çekilmez 
kezi Şmı olmak mere hilkfimeti 
"miye ismile ve Cezayirli Emir 
ülkadir evlatlarından Emir Sait 
Cemyirllnin riya.setinde bir Arap 
Qmeti teessüs etmi§ti . 

B:lihare Berutta hUktlmeti Arabi-
• reisi olan belediye reisi Ömer Da
- beye Şamdan 21 zilhicce 1336 ta

inde ilk gelen tel yazısı aynen gu-

1336 teşrinievvelınin birinde, Be .. 
valisi lamail Hakkı bey Berut geh
bıraktı, lstanbula gitti. Ben, ha

ketinden bir gUn evvel, lamail Hak. 
beyden aldığım kat'i teminat Uze.. 

ant bir tehlike beklemiyor ve o 
acele kaçmağa da !Uzum gör

Yorclum. 
Bu teminatı verdikten bir gUn sor. 
İsmail Hakkı beyin anaızm sabah 

klanıida Berutu terkile savuş. 
bulunması beni ve daha b!rçok 

klerl feci bir emrivaki karşısında 
ıştı ve biz Türkler de artık de· 

kafesin içinde kalmış bulunuyor .. 

' Mütareke ilin edilinceye ve b 1r 
nsız veya bir İngiliz vapuru gelip 
'lıırkleri anayurda göttırnnceye ka

r. tehlikeler atlattık ne teessürler 

hesabı yok. 
4rap hilldımeti bu vedıile «Oya U. 

e ~s eder etmez Arap bayrağı bWdl
t meydanma aınldı. Artık Şamda 

aı· ~urlyenin ~teelnden ber:Binden Be
pt• ta, her biri birer Fatih tavnnı taş· .. 
1/ ziyaretrller akın etm~ ba"lamış. 

dt. Gelenlerin TUrk hUkmetl azma. 

8 da hiy:ı.neti vatanhreleri kanunen 
~it olup da Cemal ~a tarafmdal" 

Dn • lm,,. olan bfrka~ SuriyeHnfn ası' .. 
la.,., yeri. A,.ap usum. kılıç ovnata. 

ts , nnmavicı:klr bir eda Jle ziyarete 
~luyorlardı. 

Az sonra, Harbiye mekteb'nde be
smıf arkadaşım olan mirliva ŞUk. 
~yübi de hUkfunet relıd olarak 
dan Berutta geldi ve o da ayni veç 
~in peşin o ziyaretglha uğra
n sonra hUkfunet koııağma girer. 
de gene kılıcını çek'p bir gtieteri 
·ş ve oradaki yerine oturmuştu. 

neruta geldiğinden bir gtln sonra 
'süthUkilme., ŞUkrU Ey:Obfyi mae 

da ziyaret ettim. Bana karşı o
arl-lı.d:ı.şlık tavrını hiç değiştirme
ti Bu mllllkatta söz sıram geldi 
cl!zfne sorduırı galip devletler acr. 
A.rap hüklımetinin devamına mü. 
bulunacaklar mı ded:m. 

u ~iikril EyUbl, kal"§ıda dalgalanan 
P sancağını göstererek bu kurulan 
l> hilktimetl ortadan kalkmak için 
Vvel kendisinin bu sa.nca;;g sanla
ınez:ıra g"tmiş olınası 1Azmı ge~ 
cevab?Dı verdi. GörUpnemiz b:tti, 

Franaız tarattan olarak ikiye ayrıldı. 
Yukarıda en evvel höktımet reisi ola
rak ismi geçen belediye reisi Ömer Da .. 
uk bey açıktan açığa İngiliz taraftarı 
idi. Nihayet lngilizler çekildiler Fran
BIZ kuvvetleri tehire girdiler. Memle
kete rakipsiz surette hlkim oldular. 
Arap bayrağım indirdiler kendi bay. 
raklannı diktiler. Buna karşı biçare 
Şilkrll EyUbi dediğini yapamadı. Arap 
bayrağına sarılıp mezara giremedi. 
Sa~ ve salim olarak tıpış tıp11 Şam 

yolunu tuttu... Fransız miralayı kolo
nel P:yepap hilktlmet makamında ida
reyi eline aldı .. 

Bu esnalarda idi ki bir gUn evimden 
~ıktun. SlhatUlburc'a gldiyorclum. 
Birdenbire, ileride bir çok s!li.h sesle
ri lşitilme~e başladı. Ben gene yoluma 
devam ederken, karşıma konışumuz 

Dllrzil beylerinden biri çıktı. Bana: 
- Nereye g 1diyoraunuz? dedL 
- Siihatülburc'a.. cevabını verdim. 
- Geriye dönUnilz. 
- Ni~in? 
- Tüfek seslerini işitmiyor musu-

nuz? 
- Evet işitiyorum, ne oluyor? 
- Fransız askerleri Sihatillburc 

dUkki.n~ılanna ateş ediyorlar. 
- ! .. 
- Fransız aekerleri ceplerindeki 

Fransız kağıt paralarını, esnafa altın 
para ile değiştirmelerini teklif ve le· 
bar ediyorlar. Deği~irm'venleri öldt:
rilyorlar. Halktan altı yedi kişi onlar
dan da Uç kişi ölU var. Ahali arasında 
birkaç da yaralı var? 

Ferdası, hllkl'ımct dairesinde bir as
ker! divanıharp kuruldu. Bu zilWm a. 
~~-- •UC-Aruo.uKIIU'uu \'ts rı~-

llS askerlerin1n verdiklei-1 kiğıt para
yı altinla de~ştirmemlş olan bazı kim 
eeleri BtlngU altında divanıharbe sr .. 
rllklUyoralrdı. İşittiğimbe göre bu ba
dırede ~hlt olan biçarelerin hUk!ımet
te memur akrabalarının he"'>si memt·· 
riyetten tarcledilmişler ve Fransız as
kerlerine altın dağıtma.mı6 olan suç
lulardan hayatta kalanlar da ağır ~
zalıı.ra. çarpıtmışlardır. 

İşte Şarka, refah ve medeniyet u
lMt..Tmt a~ memur olarak gelenler ilk 
iptida Berutta adalet ve medeniyet 
örneğini bu yolda g&lterdller ve bu 
vak'ayı müteakip Berut mUslUmanla
n ve müteakiben Surlyenin her tarı: .. 
fında böyle altın ve ateş oyunlarına! 
uğr.yan ve bu tedhiş vak'alarmı der
hal işitenler .. Ah Tllrk, ah TUrk, ner
desln TUrk, Türk askerleri geliniz. 
Bqlanmızm derisinden aya]tlarmıza 
çarık yapmız da öyle geliniz!,, feryE• 
dına başladılar. 

Bu s&hatUlburc feci vak'aamdan 
sonra konuştuklanma ve Şamdan fi
llndan gelip de görü§eb'ldiğim bazıl 
tanıdıklanma bi<}are 4Jehitlerin mer.ar
lannı ziyaret edip etmediklerini son:.1 
Yordurn. 

- Hangi sebitlerin? 
- saııa.tillburç eehitlerinin. 
- Hayır!. 
- Nirin hayır!. 
- }. klmnza v.elmedl ! 
- Bu zavallıların nereve gamuı. 1 dllklerinl biliyor mUBUDuz? 

1 Poıl• Haberleri 1 ı 
T op~anan takv:m ~ 

Samatyada Rum ilk mektebi men. 
faaüne Aya Kostantin kilisesi heyeti 
tarafından yapılan ve üzerinde mek. 
tebin bir resmi ile .. Yeni seneniz kutlu 
olsun 1937,, lbartsi yazılı takvimlerin 
kilise zangocu Kosti tarafından satıl. 
makta olduğu görülmüş, 2.> kadar 
takvim evlerden toplanarak tahkika. 
ta başlanmıştır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Taksim. 
de Cumhuriyet caddesinde 1831 nu. 
maralı otomobil, Fehmiye çarparak 
aflr surette yaralamış, şoför kaçmış. 
tır. Fehmi Fransız hastahanesine 
kaldınlmıştır. 

KAYNAR SUDAN YARALAN. 
Dl - Karagilmrükte Sultanhamam 
mahallesindt oturan Perihanın bir bu. 
çuk yaşında.ki (ocuğu Mustafa, man. 
gahn üstUnde kaynamakta olan sa. 
yun dökUlmesi ile yaralanmış, hasta. 
haneye kaldırılmıştır. 

TUrklye Tıp EncUmenlnln 
toplanhaı 

Türkiye Tıp Encümeninden: 
Birin.ikinunun 30 uncu ça~mba 

ıilnll saat 18 buçukta Cağaloğlunda E • 
tibba odasında toplanılacaktır. Her is -
tiyen hekim serbeçstçe gelebilir. 

- Hayır!. 
- Peki, şimdi göğsUnilzU yırta yır-

ta aradığınız ve inşallah yakında ge. 
ne geleceğini tahayyill ederek mut~ 

selli olduğunuz Türk hükômetı zama
nında hiyaneti vataniyeleri kanunen 
sabit olmalan hal!lebiJe bihakkin ida. 
ma mahk<Un olmuş olan suçluların 

idam edildikleri yerl bir Kabe gibi zi
yaret ediyordunuz. Ya bu zavallı maz-
1\ım şehitler, sizin hiç bir milli alika 
ve merhametinizi celbetmiyor mu? 

Bir"birlerin~ b!Wwa.k: 
- 'l"alıatıJ""88JIJI1, Bll0)Ul1T1:1nı ~ 

olaiılann başlan kopeun. Ama Arap. 
tar durmaz mutlak Fransızlan kova
caklar ... 

- Bu bir hayal t 
- ValJah ya beyefendi, Şamda, 

Hamada. Trablua Şamda blltün ahaJJ 
silihlandı. Yakında göreceksiniz! 

- Artık bu ham bir hayal... 
Biz Türkler, Suriyeden çekildii!f · 

miz vakitte teşekkUI etmi§ olan ilk 
Arap hUkt\metine veya Hilktımeti Ha. 
ılmiyeye Suri~nin mUlki tamıım=ye
tinl temJn eden Berut ve Trabtus Şam 
tehir ve Umanlannı hiı;bir tarafa ya
ni lliçbir mUlkt ve siyasi te~kkiile 
kantnınıvarak bir kardeş hayırhaht; .. 
f.ile Surivenln mali ,;ibi bırakmıştık. 

\ 

Fransız hilkftmeti, Suriyeye haklnı o-
lun<'~ bu henüz doğmuş olan Arap hU
k<ımetinf YJktı. 

Arap 1'1111etlni on beş Bel"leden fr. 
la siir"'l H~rıotioue bir uvkuva va
tırdt. Bu mti~det irinde Trablus :=:am 
ve Benıt ~hir ve Uma11lannı Cebeli 
Ll\bnana ilha'lt dua.smı <'kudu ve derin 
uvknlıtra dalmı' olan biçare Suriyeli
lere ilfledi. 

Şbndi gene Fransız nef es!Je gözlf'. 
rinl ,açan ve fakat henUz uyuyan bir 
vatanperver partisi, Suriye hinterlan
dının en kıymettar limanlarında. Su
rlvenln en parlak iki eehrinin ~'lerir
den gitti~ne karşı şa.0km Raı,km ve 
a;;.zı ba.X-tı dururken ~özlerini ,,abancı 
Hatav T!\rk memleketine dikmiş bu
lunuyorlar. 

Portakal tüccarları 
müşkül vaziyette 

Denizyolları ile Liman ida
resinden şikayet ediyorlar 

Almanlar partide 50,000 sandık ilk 
portakal 

Anta1ya, Aliiye, Fenikeden deniz yo-1 
1ile portakal ve mandarina getirten bir 
k:sım tüccarlar Türkofi.a İstanbul gube
aine müracaat ederek Denizyolları ida
resi ile liman idaresinden gikayette bu
lunmupardır. 

Tüccarlar Denizyolarının fazla üc -
ret aldığını, tahmil ve tahliye işinin iyi 
yapılmadığını söylemektedirler. Liman 
idaresi de boşaltma esnasında sandıkla
rın kınlmamasına dikkat etmemekte • 
dir. 

Dün bir muharririmiz aebze halinde 
toptan portakal ticareti yapanlarla gö -
rüımüştür. 

Döryoldan kara yolu ile mal getir -
tenler ıunları söylemektedirler: 
"- Bizim Denizyollan ve Liman ida

resi ile alakamız yoktur. Eskiden por : 
taka! ve mandarinalar ekseriyetle deniı 
yolile gelirdi. O zaman tren fiyatları çok 
yüksekti. Bir vagon portakaldan 700 li
ra alınırdı. Nafia Vekili Ali Çetir.kaya 
kendisine yapılan müracaatı çok iyi kar
ıılıyarak nakliye ücretlerini yüzde alt
mıt dercccıinde indirdi. Şimdi bir va • 
gon portakal 180-200 liraya getirile -
bilmektedir. 

Bu vaziyet üzerine birçok tüccarlar 
deniz yolunu brrakıp karadan mal ge
tirtmeye bagladılar. Bununla beraber 
Antalya, Alaiye mallarının denizden 
gelme me;buriyeti vardır 

Karadan üç günde mal gelmesine mu 
lı.allU dcnlrdcn bet altı gilnil bulmak -
tadır. Bundan be.tka vapurlarda ambar
lara indirilip bindirilirken, İstanbul li -

aldılar 
manında mavunalara çıkanlırken yüz • 
de kırk nisbctinde mal ezilmekte, işe 

yaramaz bir hale gelmektedir. Navlun 
fazlalığı da buna inzimam edince deniz 
yolile iş yapanlar tabiatile şikayet et -
mekt~dirler. 

Bu şikayet meselesi hem yeni değil
dir de.. iki sene evvel yine yapılnuş, 

hiç bir netice çıkmamıştı. Bu seferki ıi
kiyetin ehemmiyetle nazarı dikkate a
lınması beklenir.,, 

Bu seneki portakal rekoltesi geçen 
seneye nazaran azdır. Bunun tesiri fi • 
yatlar üzerine olmuştur. Bu sene top -
tan 100 tanelik portakalm sandığı asgart 
150, azami 190, 80 tanelik portakal aan· 
dığı asgari 200, azamt, 260, 64 tanelik 
portakal sandığı asgari 300, azami 350 
kuruıtur. 

Geçen seneye nazaran sandık baım
da 50-60 kuruı yükselme vardır. 

Almanlar bu sene Dörtyoldan 50.000 
sand!k portakal alnu§lardır. Bunun 
25000 sandığı Hamburga gitmiştir. Ge
ri kalanı da yakında gönderilecektir. 
Almanlar birkaç gün evvel yeniden on 
bin sandık daha m~ sipariş ctmi§ler • 
dir. 

A 1.ımnlar şimdiye kadar portakalı 
İspanyadan alırlarken İspanya harbinin 
patlak vermesi üzerine Dörtyola po:-ta
kal sipariş etmişlerdir. Hamburga tea
litni 100 tanelik bir sandığI 325 kuru -
§a almışlard:r. 

Ruılann da yakında cenup mıntaka
mızdan portakal alacakları anlaşılmak -
tadır. 

Meşhut suç davası: 

Bir kadının evine 
müsaadesiz girmek 

E1keğe altı aq hapis cezası verildi; 
fakat, cazası çektiriımigecek 

Tophane civarında Sahpazarında o -
turan tsmet adlı bir 'kadının evine, bah
çe duvarından atlıyarak girdiği iddia -
sile, kahvehane sahibi Saim adlı birinin, 
me§hut auç kanununa göre, İstanbul as
liye dördüncü ceza hakyerinde dün ak
§lm üzeri durugması yapılmıttır. 

Bu eve müsaadesiz girerek, mesken 
ı1asuniyetini bozduğu noktasından du
ruımau yapılan Saim, ismetle öteden
bcri tanıttığını, ziyaret maksadile git • 
tiğini, kapıyı aralık bulduğunu, duvar
d:ı.n atlamadığını söylemiştir. 

ismet, Saimle hiç tanıııkl ğı olma -
dığını söyleyince, Saim, kadının baı:ı 

fotoğraflarını çıkannıı, heyete vennit -
tir. Bu fotoğraflar, ithaflı fotoğraflar

dır. İsmet, bunlann tarafmdan verilme
diğini, eve duvardan atlayıp giren Sai
min hırsızca almıı olacağını ve ithaf -
ların da kendi elyazısı olmayıp, sonra -

dan başkası tarafından yazılınıf olma
sı lazımgeldiğini ileri sürmü§tür. 

Bunun üzerine, heyet, salonda bu • 
lunanlardan bir hukuk talebesi ile iki 
gazeteciyi ehlivukuf olarak seçmiş, İs
mete ayni yazılar yazdınlmış ve ehli • 
vukuftan, her iki yazının ayni kimsenin 
yazısı olup olmadığı sorulmuştur. 

"Açık Söz" gazetesi adliye muharri
ri Hüseyin Şehsüvar. her iki yazının da 
İsmet tarafından yazıldığı kanaatini or
taya koymuı. ''Ahali" gazetesi adliye 
muharriri Artinle hukuk talebesi Ta • 
lit, bunun aksi neticeye varmışlardır. 

Müddeiumumi, ceza istemiş, heyet, 
Saimin altı ay hapsini kararla§tırmıı. 

ancak evvelce hiç ceza yemediği anlaşıl
dığı ve bir daha da suç işlemiyeceği 

intibıının uyandığı kaydile, bu cezayı 
tecil etmiştir. 

~erime döndllm. Zannederim av-~--------------------------------------------------------------------------------........ -- ho. I ıyl ge~tl 
-tıı e:ına.sında cifte atlı arabamı 
Uş olacak ki daha o a.kpm bana 
t nazicr:lne haber gönde!"erek mu
:ltcn ar:ıbamızm kendisine tahe= .. ıtALKIW DiLEKLERi 
O.Smda bulu?'du ve tabit riCMı ye
blıldu Aradan bir müddet geçti 
a İn'!irzler. akabinde Fr:ın!YZ.1ar 

l'e !rc?''cr. Mare•al Allenbl hü~. 
Kaairgahların Beıed,yeden istekleri var .. 

e1e aldı. Memleketin idaresi lefn Kad'.rgada oturan bir okuY'ıcumuz y&ZIYor: 
•ı::t ller koydu. Duvarlara flA.nlar Ysl1anlanberi bir derdimizf dinliyeoek k""8e bula-
ttrıldt. B'r taraftım Franstzlar dalmackk. 
1 rinl ~österme~e ba.~l:ıd?lar. Bu Kadırgada be'IM!yeden be~ Mr§eY taoksan ~ 
~t·tt~k kuvvetler avnf zamanda

1
1ultta yoktur. Elektrik yok, yol yok, au yok. nizam yok, 

tine rakip kesilme~ ve yekdlğe- tla1ıa ne acıyalım htçbir ~ yok. 
~ nnfuz tef evvuku gayelerine Belediye bir taraftan gUrUltü ediyoraunu::: diye hal1.· .. 
l!utar Memleket halkı bu ytlzden tan ce~ al1r diğer tam/ta kendisi halkı mhatstz eder. 
~ qiliz ve diğer bir knmu Kabil olao do her~ br ga.. sabah aaat dlJrt Ue be§ 

arasında Kadirga1JO gelip oo=iyeeti görseniz. Belediyenin 
bM civarda çöp arobalan deposu vardır, her 8abah aaat 
dört ile be§ aramıda bu çöp arabalan depodan çıToxır ve 
Kadir~nın dağınık l«ıdınmlan aralıkbnnd.an öyle bir 
gü?"ll ile geçerler ki bütün mahalle ha.!kı yatağtndan fır
l.aroo8ı11a uyanır ~e 8Clıatlerce bir sağa bir sola dönerek 
:xı.r zor uyuyabilir. Senelerdenberi bir türlü hif bir ma
kama dinletem&liğimiz dertlerimizin § 'kdyefüıdc bu mck. 
hcbaımuııtıt1 aon olma.met bek'Ugoruz. 

Dün hristiyanların Noel yort\!Su 
olması dolayısile bilhassa Beyoğlun. 
da bazı hristl;an dükkanları kapa. 
lıydı. 

Hristiyanların kırk gün süren bil. 
yUk oruçları dün nihayete ermiş bu. 
lunuyordu. Bu müddet zarfında oru. 
ca sadık kalanlar, zeytin ve tereyaft, 
et ve saireden kaçınmışlar, bunlan 
ancak j!ün bol bol yemişlerdir. 

Yortu, esas itibarile üç gün sUr. 
mekte ise de, dün dükkanlannı ka. 
payanlar, bu bayrnma daha fazla 
devam etmlyeceklerdir. 

Dün gece ~c,ebi mah::ıfiMe ~e bay. 
rllm \":t1')1lm1s. hususi eğlenceler ter. 
tip dilmiştir. 



Haftada bir 

Dünya Siya ına Tol) u ır Balcış 

Tlrlll11 la teklll 
Yegane tatbik kabiliyeti olan bir teklifti 

ispanyadaki ateş Pireneleri 
aşacak mı? 

ltalf• l•p•n~•»• yatdımı Pt•naaru11 8•tllne ıaptı§ı 
lhtard•n -nr• keatl .- Çlnd• neler oluyor? 

l.kendenm meaelesi ve lnailten: ci kalamıyacağıru, b!dlaelerin iater is -

Türk lıeyeti ile Fransa bariciye&l l· 
nıılttlda Pariate cereyan eden lconUllJI&• 
lamı tıeticeair kalma11. bilhasaa Tn • 
tık 'RtlttU Anı tanfındaıı yapılan .... 
Jqma tetdUlnln kabul edilmeınif olma
• takendmut meaelealne ıulh yolu nı 
bir bal çaresi bulmak Umltıerlııl kir -
181fbt. Pakat Tevfik RilttU Arat'ın ba
teket edeceli 11rada Londra bUyllk tJ.. 
!;1mb Petbl Olryar'm Parlae alttili, tn-
ıfltetenin bu lıte tavaaut etmek lıte • 
diii haberleri ıeldi. Hakikaten Tilrki -
,e Ut Franaanm ml1fterek dostu olma
• itibarile lnıUtere t.kenderun mete -
Jetlııde bir tan .. ut binnetl ıBrebDlr. 
Ancak bu itin ukde nokta11 lakenderwı 
De Surlyenln ldareainl tamamen ayır • 
makur. Bu babİldan Ti1rkfye Y•cbe 
tatbik bbillyetlnl haiz olan bir tekllfl 
yapmııtır. Diğer taraftan Parlı mtın -
kerelerinin keaDmeal llftrine lıfmetıer 
Cemiyeti tarafından takenderwıa can -
dertıfeek mUtült heyeti hareket etmek 
6ıeredlr. 

tçanyada dahili harp atqi Pirene 
&flarmt qarak Avrupaya yayılacak 
mı? Aylardanbeıi deftm eden bu kOI' -
ini benUs ortadan bJ1mq delfldir. Bi
Jlklı gttnJer ceçtikçe praya. buraya 
sıçrayan knttcrm1-r Jelli :pDf JU!CD'
Iır çıkarmak lıtidadım &8ftermektedir. 
M'nell birkaç gUn enel .. Komaomol .. 
ismindeki Sovyet gemiU:nhi tıpanya IU• 

tanrıda General Franko emrinde olan 
l:ffr bırp gemisi tarafmda.-ı ya1n1m11 ol
ması bUyük bir heyeccn uyandamtıtlr. 
Sovyet Rusya tarafından mukabil ted • 
blrl:r almmuı Dit hatsra ... lbdma1· 
lcrdcndir. 

Bundan aonra Franuda yeni bir ba
nket baJlamıttır. FraMD Hariciye na· 
zın Delboa Bertinde diplomatik tejeb
biisJcrde bulımard Almanya tarafmdan 
hpanya alUsiAı yardnncla dnam edil
diği IUtCtte Pdftlanın bitaraflddan .a. 
ıeçecetmi bildirmiştir. Hana ajanaı -
nm .Wlliftt ıare Altn1nlar laet &t1a 
miWan daha siyade artmü flzere 0.
~ Franko orduauna ıönOUü ukerler 
~deı mektecllr. 

Birlncl1rlnunun 21 inde Kadlb'e 
2000, aym •J'lft 26 tmda ıo,ooo Alman 
aüert reJmlttlr. Buna mukabil ltalyul
ı.m tlpbyaya yardım metellllnde ,.. 
ti ~ekilmekte olduktan llhe edWyor. 

Ulak Şukt.ld .,._n: 

Nualdn 1llktmeti reW a.eraı Çaı 
Kay fek'ba Çang Hme Uyuı lliDIDclo 
"Sovye'1erle elbirllll edee bir c...ı 
tarafmclaa 11ir .,tU!IMllf bldluıi laenk 
aydmlanımf delildir. Çanı Hwe U • 
,anı ı 017 aenetlladen 1927 eeneaine 
kadar llançurfde dlktatörlUk eden ÇaDJ 
TIO l.inc'ia otludm. Çanı T90 Una 
1927 lellellinde tatarellcU bir IUrette 

katJ•U-.dr. YerilM ıeçen Çanı KiM 
yanı idarelislikleri ile Japoolan talt

rik ederek lılançart baklandaki Japon 
iatilA plarunm tatbikf:nl lacU etmeie se
bep ohmıfbar. Bwaunla beraber Çanı 
Kay f1ek merhamet ve aliceaaplık Pil
tennk lreDdi .art ahmda Çanı Hne 
Liyanı'a bir ıenerallik ven1Ü9ti. Bu ~ 
berla ımeral Çana Kay Şek'sn eureti 
bldiacsine bir küfranı nimet Ye bir bi
y&Det gözü ile bakanlar nrdlr. Fakat 
Uaak Şark hlcliaelcıi öyle karanlık ka • 
nallardan ı*rek bb:e kadar pliyor ld 
&u huıuata tafaillth ve ıeDlt malOmat 
almadan derhal hUküm nnneıt doisu 
defildir. Şimdiki halde mühim olu ci
\(ıt .... : ı.,_,. MeeWn b&kQmed • 

nln vaziyetini kendisi için 1Uphell 18r
mektedir. Japon hftGmeti aon yaptı • 
it Mr tebtlfde 91yet N~n1dn htlkOmeti 
Japonya a1eytt!ne Scwyet 'RUlya De tet-l 
riJd meui edecek olma ı. ı..ıe -,. 

tUlll Jwbe ıideceğini bildirmiıtir. 
1nailiz • ltalpn ul•flDUI: 

Buatınlerde Pranau paetelerlnde 
bO,Uk bir tellf eteri ıBrlllUyor. Bu t~ 
lAtm sebebi lnclltere De ltalya araauı -
da Akdeftiz •e Habqdtaıı meselesi n -
zerinde bir anlıpna bqlanııcı '3rlll • 
mealcllr. Bazı Prantu ıueteJeri "La -
nl'la 'Romada yaptıiı ınlqma nerede 
ltaJdt? ltalya ile bayle bir •nlaımayı 
daha enel Framanm yapması llmn d~ 
lil mi lcll? Neden dolayı Franu ıeri 
k:aldı?,. diye soruyorlar. 

Hakikat halde tnıilterenln ttalyaya 
kartı oldutu gibi ttatyanm da bu dev
lete karp vuiyeti hayli deiitmiftir. ln
giltere Adtubabadakl elçililinl ıeneral 
lıtonaolosJufa ~evinnlftir. Birbç &Un ev
vel ttalyanın Londra elçisi Grandi ıa • 
zetelere beyanatta bulunarak i'kf mem
leket arasmdalri ıerginHiin cecikti -
tfnden bahsetmit. yılbaşından ewel tn
sflia - ltalyan ınlapnası hakkında ga
zetelere bir tebUI yapılmalı ihtimalini 
blldlrmlftlr. 

Bundan bqb ttalyanm tapuya bl
diselerl ka11ısnda takip ettifl liyasette 
de bir defittldik vardır. Birbç hafta 
evvele ıelinceye kadar tapanya mesele
sinde ttalya tamamile Almanya ile bir
lllr hareket ediyordu. Halbuki IOn cnn
ıerc1e ttal,.anm artılr lıpan79 itlerine 
aıOdahatesi anlmııtrr. Belki yakında 
bütün blltün bu mOdahaleden eser b1-
;amyac&libr. frama h\"b;etiriln Btrlinc 
m&r-.~t ederek: •·t~ Jllmn• iP.il: 
c!ahatede dntam edenerus bb de artık 
bitaraflıktan nııeçerls,, tarm1da teb • 
Ulat yaptıiı bir sırada ttalJ'lUUD bu tarz 
bir 111,.ıet taanuı .....ıs bir hidiae 
delll mlcllr? 

lıacilizler İtalya ile Akdeniz meae -
lairule tamam bir anlapna olab~ek 

igia t.pu,a •niyetine lpret ediyor -
lardı. ••tapanya itlerinin yarın alacağı 

bir pJdl bu ulqmayı bo.abilir .. diyor
lardı. ltaı,_. tıparıJa lalcliaeleri kar· 
punda Almanyadan aynhr gibi görün
Jlltll acaba tngWalerin bu işaretile mi 
alakadardır? Herlsalde yakın bir za -
nwıcla bu cihet de anlatılacaktır. 

FnneecJe ,_i bir puti: 

Alawayacla Takdle Hitler'in yaptı -
1ı lilab1ı ve lkılf ormalı tqkil&t ıib' 
Fraı.ada ~ btrbç yal enel albay dt 
la Roquı ilmlDde mütekait bir aker ta
rafından bir hareket uyandınımıttı. Bu 
aba NisJlii altında mqdam celen 
~ "Atetten Haçlılar" adı verili
Y'Olda. Bu tıekilttıa istihdaf ettiii mak
aat tt.aı,adaki fqinı ve Ahnanyadaki 
nuian eiatemleri cıüe bir idue taraı 
kurmakh. 

Leon Blam bilkaıpeti kuruldukta~ 
Wr mOddet aonra, yani 1 g36 aenesi ha
draıamde "Atqten Haçııı.r" tefldlitt 
dafıtdda. Bir lraaunla bu t\irlll tetki • 
lltJar menolandu. Fakat •• Ateften Haç
War.. reiai olaa "de la Roque" timdi 
.. ırru.z aoeyal partisi" adı ile yem bir 
parti kunDUftur. Bu parti ilk kon&rc9i
nl toplanqtır. Bu kouırede kararlar a
l11UDJ1tır. Kon~reden aonra nqredilen 
beyaa.naıneJe fire yeni partinin uı1 
makMdı Prana4a bmtlnizm tehlike -
ainlD hine geçmektir. Bumanla bera • 
ber -.rmiıa beyatmaıDffinde yeni 
partlala halıradıld fatkm, Almanyada 
nazizm ıiıtemlerini takip etmek niye -
tinde o!nıadığt ela tasrih eC!Ulyor. 

ASIM US 

BuqQn 

MELEK 
Sinem eında 

Çocu 

1 ~ •!!ISA MA•altL~ = 1 
• B'Mllttelll ba7YaD bMtanM&lıd.e H WD 

.,.._ • ...,... .. llldavi ~tit s.ı. 
d!Jll. MltaDe)1 .... ,... ...... '"* w 
DlQayene da.ha VUI Dıik)Uta yapıl&c&ktır. 

• Beyoğlu ee*ltuuı& ~ptımiltla olaıa flu 
am mücadeleai bttaıftlr. Ay beıtlftda 'OAU 
darda SellınJye bulaneıdnde bir mücadele 
merk .. kul'1llacall ve Uuüdar, ıtqıı-. Kil 
~ a8lllllM'I dabillıtddt M1"'blM'dl Dltıa 
tefıMIDe bqlanacaktır. 

8utdatt ıiOiıra hariçten ğeleeek hayvan 
w • bit lllU&ytbe,_ ta.bt tutuuıra'lt hatta 
bfm fSaô nnu katı~ ~ oılülltıt 

• cıe mmtah••d&Jt• ttıtGD 1atlfl1111 Ue 
m._w bulwaaa Wpwler lfleJ'IDI b1Urmlf 
I• Ye merkuleı1ne dönmO.lerdlr. 

• $&rk f1mendlter1erlnln htıkmnete devri 
ırıtlıl.MebHUe ,.mi bir tarife llamlaıımaxta °*"' ~ Al&llıut&r 'MlrllmlAr, bu 
nım doğru olmadığını, mevout tarUmlD delif 
tlrDlluNll için 11.aM'WUc &ıiç bir •bep JGrWme 
dlitıı! eb71emektedlrler. 

Masallarda olduğu gibi 

Duvardan çıkan 
servet 

KadıkiSyilnde SUleyman sokafında 
oturan avukat Yordama başından p. 
rfp bir vab reçmiştlr: 

Yordan, on gUn evvel Atlnaya ıit. 
mefe karar vermiş ve bu seyahatinden 
tince biriktirdlfi servetini saklama 
çarelerini dllşllnmeie başlamıştır. A. 
vukat, en pratik ve saflam usul ola. 
rak, on bin lira kadar tutan serveti. 
nl - para, mlcevherat Te saire - e. 
'rin bodrum katında hazırla-clıtı bir 
yere g&mmett muvatlk balmuı ve dil. 
şilndüğ11n0 yaptıktan sonra, hazine. 
nin üstünU de aynca betonla örerek 
Atin.aya eitmişür. 

Bay Yordu, döner dönmez. Uk 
iş olarak buine!linin buhuıdutu yere 
kotmuş, fakat müce•herat •• para. 
Dl1l yerinde yeller estiiiGi &örmüştür. 

Emniyet adnc:i şube mü d ilr 1 ütü 
derhal tahkikata başlayarak 'lır olan 
pualana nere7e ırittiiiat arattlnlUf 
Ye ba talihli adamı et.bal ele pPr. 
adftir. 

Yorclamll •*'- bitifik .. de oturan 
fCuau.s. e.-.. da•arlanm &amir 
•ttiil mrAU. tı.m _ • ._. .. ül.&u. 

111 ..,.. koaı .. aa• ba.,w.t öatiM 
~dcrYenal§ .. tabii •• b11)dQ18, .... 
timine kadar cebine indirmiştir. 

Şimdiki vaziyet tu: K.uaroeua e. 
Uade ancak yüz drahmi kalmtfbr. 

Senet aeNdeT Buınm da bir iki 
güne kadar &lllaplaealı tabir gtirtUI. 
yor!. 

iplik buhranının 
önüae ıeçilemiyor 

uma mUddetıenblrl deY&a etmek. 
te olaa iplik ballranmıa llleaOz ini 
aı .. m•m11tır. Muhtelif ,.rlt fahri. 
"4larnnmdaa piyasaya &l'lledllea lp. 
lildeda wı ,.ı.eclitl •latılmakta. 
dlr. 

Sanan birliti tarafından bulunan 
ve Vekile~ de kabul ed&n bir for. 
mil ile ipli[ ithali mt18a&deai, Uyq. 
turuca maddeler inhisarına verUmlş. 
ti. Fakat hlll istenen lplfkler plya. 
saya gelmemiş bulunmaktadır. 

Dokumacılar cemiyeti İ8kenderlye. 
de bir firma ile trmua gelerek iplik 
ithaJi için anlqmljtır. Cemiyet reisi 
Ankaraya ıfderek alAkadar makamlar 
Ue temas edecektir. 

Pusuk ipliti ifllyen mfi-..Jerin 
sıkın&ılan devam etmektedir. iktisat 
V.UJe&inln aldıfı. yeal &edblrler saye. 
sln•e ikiadkhu• ayıada lilQm11 ka • 
dar iplik getlrtıeceği umulmaktadır. 

Almanıa kuru yem t ah.or 
J.paaya piyıu!Wn cihan puir. 

lanM kapah balunmuı yijzünla 
fmchldanmıs Abaanyacla tok büjlk 
bir ralbet babuldadır. 

Bundan başka, Almanya ba yıl 
iade• ithali.tını asaltmıt. b1111a mu. 
kabil fındık fthııl!tını çoğaltmıştır. 

Butqa11ştanda beledı9e intıhabı 
latüıtiıkla1ı ıin•m edıgor 

intiha ha partiler iştira 
edemi yecekler 

Halk particilikten uzak kaldığını 
isbat ederse mebus intihabı da 

aynı şekilde yapı acak 
Sotya, (HuaUıli ınıubirimisdea) -

B1Cünlerde bütüa BuiaariBtanda .,._ 
ledi,. ve MbiTe iAltbaplan b&r.lrlıll. 
latıaa ha.raretH blt faali1et iciJHI• 
deTUı edilm•utdir. Yeni lntillap i~in 
tanzlnı edilen nwunname tudik edil. 
mek U.Zen vekilJer mec:l~ibe verUmlf. j 
tir. Bn ;reni nlsamnaıne, aM.Unln rey 1 
v~rmek hakkma dair lhUlaf'lı oıan 

bazı ınMlltleri haUedei:ekUr. Ftllıa. 

k..ib, ffldlJer meellalnde flmdi,. ka. 
dar geçen milL'lktrelırde ortaya baıı 
ihtilaflar çıkm1ştı. Bu lhttllflar ltıt 
bu nl1U1name ıı. halledlı.ttlttir. 

lhttıtnar aruıada en 111Uhlm olan 
Hd maclde Yardır. BAlatd&n biri 
Baff'ekJI B. K898 l'nlnof1uı kadınlara 
da rey hakkı ftl'tl•ealne dair olan 
tetHfl, dilerl de rey ablplerfnln Y•f· 
lannm tah41dldlr. 

8fıadiye kadar Yekllter rnecHstnde 
reni intihap kanaaana dair nre)'an 
eden müzakereJercren yirmt beş Jafl. 
nı ikmal ~denlere rey hakkı verileceği 
nnlaşılmaktadır. 

Kachnlann rey• tıtiraki için de 
bazı tahdidat konmaktadır. Rey hak. 
kı verilecek kadın yirmi beş yapndan 
aşağı olmamakla beraber evli ve en 
aşaft fkf ~ocuk sahibi bulunmuş ola. 
caktır. Bir de kadınlarm rey hakkı. 
m istimal ebnelerf ihtfyarlanna hıra. 
kılacaktır. Bundan da maksat, kadın 
teşekkiil~rinln iddia ettttlerl rlbl 
hakikaten Bulgar kadrnlannm mem. 
lcket işlerini idare etmeee lşUrake 
meyilleri olup olmadıflnın anl~~a. 
srdır. 

Jkı defa y&pJlaeak 'beled!Je Te DL 
hlye lntlhaplarmrn en pyanı clikbt 
olan dJfer bir ciheti de intihabata 
partilerin iştirak edemlfecelldlr. Ma. 
Jlm oldutu flzere, Bulrarlstaada par. 
tiler bir kanunla IAivedllmlıtt. Ba. 
rtin kanunmı tanıyacafı bir parti 
bulunması mllmkiln defildil'. BiaMn. 
aleyh eski partiler tarafından namıecl 
röst.erilmesl de memn11dur. Her na• 
ıed ancak müstakil bir phıa olarak 
namzedliğini Uln edebilecektir. An
cak namzedlik liateslııin tanlim ve 
ahaliden otu kırk klpaln toplanarak 
namzed aöatermelıriae mllaade edl. 
lecektfr. Bir khueabı milteaddld yer. 
ıere aamzedliiilll koymasına da •il 
saade edilmemektedir. 

lntillabatın teltif 'fe &aacWd mah. 
kemelere ait olacaktır. Malakemeler 
her ıwuedin ah•albai teddk aalihl. 
yetbal de haiıdirler. Komiaiatler ile 
itibarsız ve şahsi fillleriadea dolayı 
mahkOmiyeti bulunaalana nawısıHlik 
Jerlne mtisaad• e4ilmi7eeekUr. Be.. 
lediye ve nahiye ..:Jialerine §iil)bll 

ldmMltriD ıtrebilmelerfae me 
vermemeık UMre eh mallke .. ıer 
ratınclaa ller namHdia aklikl YUi 
tiaill &eddki kabul ediı.ittir. in 
habat önümUıdeld 111tıa& •e lliha 
blart ielncll 1apdaca& •• aunu 
klller mecll11ince Uf.it ediJec:9ktlr. 

Bla tatibab& bü)1lk elmanıiJ"et 
t·ilmelinia batlıca aebeW, iletide J a 
lacak mebus seçimi için bir muka 
dime olduğundan ileri selmekt.ecllf. 
Bat'fek11 Kin lvanof, bir mllddet t'f 
vel, mebus intihabatının beledi7e 
nahl)'t -.clillert t11tthahatının ala 
fi netieeye göre f14n <!dUeceftnl sa• 

lemlştf. Başvekil bu beyanatile a 
linin memlekette 1apı lan 1 değişik 
ama.mile ka vra7arak maziyi bil 
blitlin unuttuğunu ıö.stermesinf is 
dlfinl anlatmak istemiştir. BOtUn 
k~ıt ma,hfellerl de AP\tıOna• 

A: .. B; b@ıapta lielecliye ve "'naiJ 
meclisleriM muteber ve namualu, .,
tllerle alikuı olmıyan klmaeler sel 
cl1t1 takdirde hlikekmet 1Uphtsiz m• 
1IUll lntibabatuaa bafla7acaldır. 

Bqvekll Kiae l vanof, llOll bir .,. 
yaıaatlle, daha aarih olarak bu h 
sa bildirmek için fi7le diyordu 

"- Ahali bu intihapta particil• 
ten uak kalcbiw labat ederee p 
ler iştirak ettlrilmedea mebu • 
•l 1le npılacak&ır. Biz bu defa 
llaliaia ae dereceye bclar partile 
Tilcudana isteyip ist.eme.utini tak 
etmiş olacailz. Benim kati kanaa 
•• pre, ahali partileri takbih etm 
ıe Ye meıaleketla kalkmınası için 
4ıtmııa tedbirleri W!dp etmekt 
Maamafih yulyetfmlzl, ahallnin 
belUlr edecek anuauna tare tay.la 
4eceifa.., 

Ballaa, b11 batlhabat. Bulp 
am dahili rlyuetladı bl,.Uk bir eh 
mlyeti ha.Is olacaktır. Baaa tak 
ede11 efkAn '811l1Ulll)'9 bütla dikka 
ha iatlbabata ftrml9tir. 

BugU':,~~~::~•:d--n iPEK SlnemB81 

Kahkaha • Neşe Ellance 
ve Zevk Haftası 

t -HAROLO LLOVD ı(LUt)•1:,~~:~"::.~=°' 

Boksör Sütçü 
Ye 

a - <;ocukler 1:1yatro oynuyor 
Yalmz sna•ldv lalafmdaa oynamlan ŞARKILI ve MUSiKiLi 

3 kısımuk komedi 
Paramount havadis pritesl flmlnde Jelli fnaitis kralmm tabii 

cülülü. M. SlMPSON Franuda pdice fdme almıyor ftlaire.· 
OOddıtı Bu programda çocuklar için duhuliye 20, huauai 25 imruft1Jt• 

2 UyUk 
lllm 

birden 

ŞDRLEV TEMPLE 
KCJÇDK PRENSES 

LOREL HARDI ve 
K.\N KARDEŞLER 
Pransızca •özlO Fransızca sözlü 

tar için aOhul ye 20 - Hus si as kuru <e:tur • 



Anasını Gör 
Kızını Al 
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Arap, dişlericin arasında saldmna, 
bileğinde u$turpa, tazeye: 

- Ya teslim ol, ya da yakanm! de -
mit~· 

Şahap, kanuwn eli elin~, alt kalın 
sofasında, yani en cımin yerde, bir sa -
atten fazla ecel terleri döknıüı, tehli -
kenin savulduğuna kanaat getirdikten 
sonra, usukac?k odalarına çıkmışlar, 

yataklarına girmişlerdi. 

O gece, Şahap korku ve helecanm -
dan, Eda ise kocasına karşı nefret ve 1 
istikr<ıhın:Ja.,, sab:ıhı sahahladdar. iki-] 
ainin ele gözüne uyku girmödi. Biı-ibir- 1

1 

!erile bir kelime )af etmedler. lkisi de 

aanık puL 
1

1 
Kemanlmş Beyin, sabaha karşı dili 

açd~: ı 
- Aliyetünan, bir saat daha elitini 

sık. Ortalık ı~ıım, lesi batıp dayana - ı 
cağım Yıldıza, Nilli Mahmut Beyin 
aezditıe •• Bu re::nl~ti baştıın af&iı anln
tacağım. Bak görürsün, Zaptiye nazın 
olacak darralhyı tepetaklak ediyor mu· 
yum, cttmiyor ım.ıyum? OM ırüvenıen 

Onı"ltllorln de canına okuyor muyurrı. O• 

kumuyor muyUtn? .. KCpOJıeliğin bu de
recasi de olmaz. btı.mbulun göbeğin • 
de nedir bu Alikrran., be.şkesenlik?. 

Sahiden ortalık ııırken, (Şimdi Yd -
dıza gidiyorum!) d.iyerek evden çıktı. 

Meramı, yine kahveci Çavuıa başvur -
bJllk. OnikiJ~in :ılayile onun ihvanhiı 
vardır. Araya &Olanak, aman dilemek. 

Şurasou da unubmyahm: Onikiler, 
TUrdU'kL'ln vurduk, kestikleri kestik ~a
lınlar amı:ı her kangi bir kimeane ocak· 
)arma dütlü mü, (K.an:mın yahut ga • 
comun •r.:t, n.2'."ll1JSU si.:.tlere emanet!) 
dedi m ·, h criflcı-de feai yıkın·ak cevap 

hnzır: 
- Git, kı!.yfinc hak ahbap, kılıru:ıa 

1•fiıita' g~:mcz. Bir çaparize rastladın mı 
~ . '-- ....... . 
küyruğunu iki bacağının arasma sıkış • 
brn-eririt ! .. 

Ağt7-Ja:-ın&.ki basma kalıp cevap bu; 

kalkrp kalkıp oturuyordu: 
- Tuu münueb6tsiz, beı para et • 

mez, kof herif!.. Tuu saygısız, iz'ansız, 
kut beyinli mahluk ... Boyun c!evri.lsin 
senin, kalıp kıyafet düzenbazı, karagö3 
g~stQTmeliği, bostan korkuluğu! .• 

CO§tukça coşuyor, hep lafı keaiyor· 
du: 

- Alık kan, daha baılangıcmda ben 
sana demedim mi? .• Söyliye ıöyliye di· 
lünde tüy bitirmodi.m mi? .. Bumın kat
larına, gözlerine kalıbına aldanma; son 
piımanhk para etmez uye çırpınıp dur
madnn mı? •.• Bir kulaitndan girdi, bir 
kulağından çıktı. Nihayet c?ediğime gel· 
din ama çi fayda? .• Badeharabülba:ın-a! .• 

Ecla, Hafizenin bir elini bn-akıp ö • 
tekini öpüyor, 

- Cici anneciğim kusuruma bakır..a., 
affwt, cahilliğime ver. Haklıymışsın, ka• 
ha.halin hepsi benim! diyor, gözlerin -
den tırıl §ırıl yaşlar akıyordu. 

Şahap, kaleminde, maıasma birikmİi 
bir yığın evrakla metlJUl gliya. Dosya • 
lan, kağıtları, zarf1an kanştırıp dur -
ma.da; züıni ise iılemede: 

Bir deıfa olsun görünmeli mi, yoksa 
görünmemeli mi Süleymanİyedekilere ••• 
Bir türlü kostirip atamıyor •.• 

Gö:deri de mütemadiyen karşı kö~ • 
de. Ayyaı Rakım yerinde yek .. Nerede 
bu aarhot? :)imdi ola.aydı ubindeki i.laç
tan üç dört yudum çeker, belki kararını 
da verir ••• 

Ba§mcla kan, beyninde uğultu, yüre
ğinde ezinti, kahrolurken kapmm reze
leri bostan dolayı gibi gıcırdadı. 

Ayya~ Rakını içeri gi.r<li.. A vuaırw 
irÖi°süne baatrrarak: 

- Mıcrhaha erenler! •• i çekerken ser
mümeyiz yerinden sıçradı: 

- Rakrm Efendi, bir lahza dışarı 

gel!.. 
Cıtt""'& lu'°' J'"'""•UtU• 

- Aman afa.heyCi~im dört gözle se· 
ni bekliyorum.. Bana biraz i.liç !_ 

(Arkası var) 
hılmt biı- ikiıininkine, hele resileri olan ;;;=:;;;;;;;;;;;;,;;;;;:=;;:,;=;;;;;::::=== 
Arabmkinc kulok verme. Telkini ver -
milken sa.Hmn:ı yutması da çok kere va

Cumartesi PAZAB 

ki-
Takvim 20 r. Ka. ?.7 ı. Ka. 
======112 Şevval [ J Şevval 

Şahap derdini Çavuşa oçh. Çavu~ 
omuz &il.kip dudak büktü: 

GUn doğ'U§!l 
~Un batışı 

S&bab namaz; 
.'.)ğle D&m&SJ 

1 ldodl naına:sı 
ı>, kşam aamaa:ı 

\" a tSJ na.mazı 

I.Xnsall 
Yllm geçen ğtlnler1 
Yılm kalan ırtınıen 
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- Yahu aaprttm mı sen, yoksa ço • 
cuk mu oldun? •• Böyle dipsiz kile boş 
ambar zınltılara metelik mi veriyorsun? 
Arabı da, Kavanozu da. Daragonu, KAa· 
zaıı.keri de, hülaan alayını görüriinı; işi 

açanın. .. in.an bana, bu cam çerçeve ta§• 
lama onlann elinin altından çı1anamr1• 
tır; bu kalleşliği etmez onlar... Senin 
büyiik koea kan kim bilir hangi kaha· 
dayı taslaima yaptımuşhr. O kat:ınn 
ağzmm tadını verdiririm, sen rahatına 
bak! ... 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqatrosu 

Şahap, Çavuşu kucakladı. Memnun 
memnun kahveden çıktı. Koaka yoku -
fundan yukarıya vurdu. 

T epebaşı Drarn kısmı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

BABA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

111m111111111 

llLll~ 
mrımit Kocasr kapıdan çıkar ç•kmaz, a:rtık 

her şeyi göze alınış olan Eda, yÜzünü 
bile yıkamadan, sandığındaki eski bir 
yeldirmeyi giydi; b:ış~nı örtüp iyice sar
maladı. Bah~e üstün eki edada, secca • 
denin üstünde, yine gözleri tavşan uy
kusile aralık, okuyup üllemelde meşgul 

Bugün saat 14 de Çoeuk tiyatrosu 
FATMACIK ve akşam saat 20,30 da 

LEYLA ve MECNUN 

kınam-sığa: 

ŞEHZADEBAŞI FERAH 
TtYATROSUNDA 

Büyu"k Türk !lliı~ - Teyze, dedi, b~ cici anneme ka -
dar git!eceğim. Ya:-.un saate kadar ge- yonis~i ve Manye 
lirim!... tizm:ıcıs1 

Kııdın, ne dediğini duymamışb bile. Pr. Zati Sungur 
Avucunu kulı:ığına siper etmiş, (Ha?.. Her gün fevkala
no dedin?) diye bakıyordu. On günlük de oir program'• 
gelin, o sabah ilk defa olarak evden dı· temsillerine devaı 
§arı çıktı ••• Adeta koşa koşa, en kes.tir- ediyor 
me yoldan Hafizcnin evine... ---------~~------"--

Hafize daha yat~ğmdaydı. iki par- TAKS1MDE - MAKSlM VAR\ ETE 
ml.ğınt:ı nrasmda ı:ignra, sabah keyfm- TtYATRC'"',.r--. · 
de... Kınpmm üı;tüste vuruluşunu du • B d 

(Kim ?) -" ,__x.-dı u akşam saat 21 c yunca o. wye ll'llgu - d 
S 

.• ___ .ı_ 
8 

__ ,_. . -ı:..: h Matine 16 a 
e::i UUUUlo U Ylllol!OltSJ.Z: g~ ftyr& 

yonnayara!t, tc!5.şb kcll::tı yerinden. ZOZO DALJl!AS ı;. 
Pencerenin yaı::.mdo.ki mclcaraJı ipi çe • TOMAKOS'la 
kip sok<ı:k kapısını açtı. ESKi HAMAM 

Eda, gözlerinde yaşlarla başına gı - ESKi T AB 
!enleri, kocasının soğukluldarmı:, marl - Yılbaşı gecesi 
fetlerini, bir dakiknsına tııham.-nül edil-ı' BOYUK HALA zengin m .... h .• ruar 
mc-ı: hallerini anlahp dururken, Hafize Biletler satılmaktadır Telef on: 42633 
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laglltere Kralbğıaıa 
1138 senelik taribl 

Yazan: Niyazi Ah met. 

Sefih Richard'm krallığı - Hapisanede açlıkla can verişi -
Lanko.:ıter hanedanı - Veraset hukuku y\Dünden ke.nb 
harpler - On iki yatındaki kralın öldiirülUşü - iki gül 
muharebelerinin ıonu - Dört defa evlenen Sekizinci Han
ri - Mari Stuart ve cinayetJeri - ICraliçe Elizabet - ls
koçya ve lrlandannı b irletmesi - K.romvel ve cumuriyet 
- Şarl'm idamı: - Kraliçe Ann - Kraliçe Victoria -
Kral George. 

Tahtı çarpt§ara.k ele 
geçiren iV inci Edoord 

Kü.Çii.k karde.şi ta.rafından 

öl.dürifU:n v .füıcU Edvara 
On y~ında tahta ge
çen Vl ıncı Edvatd 

Hayırsever 
Lord 

... 

:l:ngilterenin en büyük 12:enginlerin -
den Lord N ufficld geçenlerde Oxford 
ltniversitcsi.ne tıbbt araştırmalar içln 
verdiği iki milyon sterlinden başka, in
gilterenin muayyen mmtakalarındakf 
muzayıka içinde bulunan ahaliye yar • 
dım olsun diye de iki milyon dah~ ver -
mlitir. Vukarıda bu İngiliz hayırperve· 
rinin resmini ~örüyorsunuı. 

(Evvelki günkü sayıda İngiltere 'l:>.rlai oldukl&rmt iddia eden Uç ayrı k.uwetıerlııi hllyli bUyU\ttU. Fe.ka.t 
imparatorluğunwı Miladın 800 yılındtı kişi ortaya ~ktı. Fakat Hanri, hepei· Protestanlar hakkındaki zülmil h~wıtl· 
kuruluşundan il~üneü Edvard zamtnı- n~ ga.lebô ~a.lınağa. muvaffıt.k oldu. Bu ~slnlnkinl geçti. 
na kadar gelen hUklinıda.rlarm haya- hükümdar, 1509 senesinde öldU ve ye· Eliza~t tWli değildi. Ottun için ve. 
tı anlatılmıetı.) rJne 11ekiıinci Ha.nrı geçti. ltaht öl&rak tskoçya. kralr altıncı Jllk 

Edvard'ın ölümünden sonra. 1377 ~ki!incl Hanrl, -ıiyG.dHilc şch\r6li.. ~ytn adilml~tt. 1603 yılında. lsk~ya 
de torunu ikinci Riprd tahta geçti. ne dilşkUndü. kralı birinci Je.k adile tahta ıeçtl ve 
Rişard henüz on y&§ında idi. Hanri, sarayındaki kadınlardan tngUtcre tahtı da Stuu hımedanına ın 

Lankastr, York ve Gloster düka.la-\ Ann ile sevioti. Ka.ru;ı m?.trina'ya bo- tlk~l ~tmiş (>ldu. Grıınd Bl'IU:nya, işte 
rımn riyaseti ve parıl.tr.ıentonu.n intı.. ~yarak onunla evlenmek iatedi1 iae de bu birinci Jak ıınınanında İakoçya \'t 

hap ettiği bir meclis vesayeti altında Papa müu.ade etmedi. Fakat Han.ri, !rla.ndanın birlqm sUe doAUu. 
ldi. Ri~ard, bUyüdUkten sonra se!ahe.. Prote&t.an mcdıebinc girerek ma.ksa- 1626 yılında oğlu bil'incl Şa.rl hü
te başladı. Amcasını hapsettirerek öl- dına nail oldu. Hanri, sevgilisile uyu- kil.rndar oldu. Şa.rl, 1ngil~ hUkQme· 
dürttü. Bir aralık diğer amcası ve şamarnıştı. Dört sene sonra itham e- tlnl mutlla.kiyetle idar~ etnıeğe kaJ .. 
York Dükl.-'ını vekil bırakara.k İskoç- derek bo~adı ve öldürttü. Bu kral, dört kıştı . 
yaya gitti. K~ndisind~n memnun olmr.. defa. evlenmiş.ti. Hanri 1544 yılında N~ticede Kr<>mve1, parlimento ila 
yanlar, bunu fırsat bilerek Lankastr öldü. Yerin~ oğlu altıncı mdvard on birl~eerel< birinci Şarl'ı tt.htta.n indir.. 
dükası olarak Fransada bulunan Han- y~mda tahta geçti. Fakat sinni rüşde di. Ş4rl, İakoçyaya kaçtı. Fakıı.t kur .. 
ri davet edildi. Ve dördüncU Ha.nri a- gelmeden öldü. Yerine kra.l hanedanı- tula.ma.dı. !skoç:va.hlar onu teallm et. 
dile kral ilan edildi. Rişard isyanı ha- na yakınlığı bulunan Jan adında bit tiler. Hükumet Şarl'ın idamına hüktim 
bo ..... ı<U"a.lr tnsilt.oroyo dQruır dönm@z lnz egçti. Jan ancak birlCa.ç ay kraliçe- vcreı-.k ~mı kestirdi . 
tevkif edilerek hapse a.tıldı. Ha.teke- Hk yapab1ıat. Yc-rine saltanatin haki- Kromvel'in kıırd\ığu curnhurly<ıt i
tinin cezasını açlıkla can ~rnıe sure- Jel varlsi olarak kralın h~mşiresl Marl daresi, ölümünden sonra yaşamadı. 
tile ödedi. Stuart geçtı·. Mart rakı'besm· 1 öldUrt- Oğlu ikinci Krom\'elı cumhur ~ek1 ni 

Bu suretle İngiltere tahtını Plar- tilkten sonra zülme ba$l&dT. Birçok yapamıyacağını anhyara.k istifa etti. 
ta Jenet hanedınmda.n Lankastr fa.. Protestanları ateş~ yaktırdı. 1660 da. krallığın ka.ldınlmasındıı Fc
milyasma intikal etmişti. Kra.li<'e Marlden sonra yerine heır- lemen~c ka<'1'Jlrş bulunan kralın o~lu 

Dördüncü Hanriden sonra 1413 de niresl Eliıabet geçti. Şa.rl cai?'mldt ve ikinci Sa.rl &dile tahta 
yerine oğlu be~inci Hanri geçti. Baba Eliıa.bet. dirayetli bir kraliçe idi. geçirildi. Şarl'm. babasınm a ıt•b:?tir• 
ve oğlu Fransa ile harplere devanı et- Znmnnında İn:iilterenin deniz vo kar (Liı.tfcıı, sayfayı ç.cvirini.2) 
W~~inci~rih~Ymnhl~~ l ------------------------------
yerlerini zaptettikten sonra Cldü. Ye. 
rinc geçen oğlu altıncı Hanri ayni 
harplere devam etti, İngiltere ve ı 
Fra.n.sa kralı Unvanını alnıağa muvaf. 
fak oldu. 

Veraset hukuku bu kralın Mnıa
nmda da başladı ÜçüncU Edvard'ın 
oğlu York dtikası Edınon LangPm to
runu R.işard İngiltere t&hbnm kendi
sine ait olduğunu iddiaya. kalkıştı ve 

1 
İngiltereyi ikiye aYJrdı. 1ki taraf ara
sında uzun ve kanlı muharebeler ha.<" .. 
ladı. ~ 

Bu muharebelere tarihte İki gül 
muharebeleri denmektedir. Sebebi de 
Lankastr tarafının alameti farika ola
rak kırmızı ve Yol'k tarafının beyaz 
renk kullanmaları idi. Rişard, muzaf
fer olan1adan öldü. Oğlu dördüncü Ec1 .. 

vard babasının harplerine devam ede
rek harbi kazandı ve tahta geQti. AJ. 
tmcı Hanrl hapse atıldı. Ölilmü de ta. 
rihin meçhulü kaldı. 

Dördüncü Edvar yirmi iki sene hü
küm sürdü. Yerine, kardeşi Rişard'rn 
vesayeti altmda oğlu beşinci Edvard 
on iki yaşında tahta geçti. Fakat Ri
şard, genç hükümdar ve küçUk kardt .. 
şini öldürterek hükümdarlığı ele aldı 
Plarta Jenet hanedanı buraya kadar 
14.82 yılma kadar sürdti. He.lk Rişar
dı sevmiyordu. 

Yeğenlerini öldürtmesi nefret u
yandırmıştı. Bu esnada La.nkastr fa. 
milya.sma sıhriyeti bulunan ve ceddi 
biliruniyen Tudor familyasından Han
ri isyan çıkarmağa muvaffak oldu. 
Rişardı kendi elile öldürdükten sonra 
yedinci Hanri adile tahtı ele aldı. Kral 
olduktan sonra York familyasından 

dördüncü Edvardın kızı Eliza.bet'le 
evlendi. Bu suretle iki dilşman famil
yayı birleştirmiş, İki gUl muharebelf .. lı 
rine nihayet vermişti. 

Yedinci Hanri zamanında tahtın 

;şaretler: 
-----~,_, !Wll'=-- .---

Her şeye rağmen 

General F ranko ne denirse denibin; 
ne yaparsa yapsın nasyonalist sıfa • 
tını muhafaza edecektir. Onun nas
yonalizmi ne kahramanlık an' anele~ 
tine ne de halk kütlelerine dayan • 

maya tenezzül etmemektedir. Ha -
vada, iıÖkte, bulutlar arasında bir 
nasyonalizmdir bu. 

Meşhur kumandan bağırdı: 
- Ben nasyonalistim, fakat bana 

silah verin Madriti yakrp, yıkıp ha
rap edeyim. 

Mad in Germani markalı tayya • 
re, Mad jn ltali markalı mitralyöz 
karalardan, denizlerden süzülerek 
geldi. El silahı ile nasyonalist silah
landı. Bu silahlar, yerli, halis, muh
lis yüzde yüz İspanyol bedenlerinde 
sıhhatlerini tecrübe ettiler. 

Madrit önünde bu silahlarla dö -
vüşüldü. 

Nasyonalist F ranko 600 general
lik, ve binlik bir papaz kadrosu ile 
hafü İspanyoldan kendini ayırmış, 
bir kenara çekmişti. Madritte kim 
vuruşacaktı? Cumuriyetin ipini kim 
çekecekti? Barikatlarda kimler vu -
ruşacaktı? Bunlara adam lazımdı. 

Afrikadan, Fas kıyılarından A -
kelli, Cenbiyeli bir sürü insanlar top· 
landı. İspanyol şehirlerinin sokakla
rma salıverildi. Nasyonalist F ranko, 
ispanyolca, konuşan vatandaşlarını 

hafa nasyonalist 
!adrl frtem 

orapça tekbir getirerek insan boğaz.. 
layan Faslı adamın eline teslim et • 
ti. 

Ecnebi kıt'alarmı te~kil eden ser
seriler nasyonalist hareketin kahra • 
manlarr oldular. 

lspanyol sokaklarında İspanyol • 
ca konutmayan, insanlar fspan)'Ol 
nasyonalizminin sembolü gibi do .. 
laştı. 

Frnn!~o. radyoda ispanyayı müs· 
lümanlardan kurtaran şereften bah· 
settiği dakikalarda caddelerden tek -
bir sesi geliyor ve adam boğazlanı • 
yordu. 

Madrit kapılarında bu acayip 

nasyonalizmin daha güzel eserlerini 

gördük. 
Bir RÜn kahraman bağırdı: 

.. _ Silah verdiniz, fakat bu cep
he sökülmüyor. Bana biraz da yar
dımcı nsker gönderin.,. 

Sônra yine nyni kahraman Mad. 
rit duvarlnrı önünde Faslılara ~öylt' 
hitap etti: 

"- Kahramanlar giriniz cünkit, 

bu ıehirde di.inyanm en güzel kadm
ları vardır ... 

Milletsiz millivetçilii7e gülmek 
yaraşırdı. Fakat dünya hala acayip ~ 
]iğini muhafaza ediyor. haddizatinde 
~iili.inc r ;-n7ara bir facia halinde u
zanıp gidiyor. 
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.ÖÔLE NEŞRtYATI: 

Şark Demiryolları 
Satınalma mukavalesi dün 

Ankarada imzalandı 

Saat 12,30 PIWa Ttlrk muslld.sL 12,50 
HavaclliJ. 13,0.5 PlA.kla ha.fi! mUzik. 13,25 -
U,00 Muhtelif pla.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRtY ATI: 
Saat 18,SO ' PtA.kla. dans mwılldst 19,80 

Şehir Uyatro~ı komedi kısmı tarafından bir 
temsll. 20,00 TUrk muslkJ heyeU. 20,30 MU 
nt.r Nurettin ve a.rka.da§la.n ta.rafından TUrk 
muslklsl ve halk §arkıle.rı. 21,00 (Saat ayarı) 
Orkestra: 

Ankara, 25 (Telefonla) - Şark 

DemiryoJ..arı işletme imdyazının sa. 
n aJu&JDası hususunda 19 iıkteşrin 9.,1,, 
da başlayıp 68 gün süren göruşmeler 
tam bir anlaşma ile neticelenmiş ve 
hazırlanan muka\·ele bugün Nafia 
Vekaletinin büyük salonunda Vekil 
Ali Çetinkaya ile şirket mümessilleri 
başkanı B. Deni tarafından imuı edil. 
miştir. 

Bu mukavelenin imzası ile 1872 
denberi türlü safhalarla sürüp gelen 
ve saltanat tarihinin birçok karanlık 
M.diselerini koynunda gizliyen imti. 
yazı sona ermiş bulunuyor. 

Yurdumuzu Avrupaya bağlayan 

demi.ryolunun idaresini kendi elimize 
veren ve demiryollarrnı devletleştir. 

me politikammn güzel bir eseri olan 
bo satın alma hadisesini yeni yıl ari. 
fesinde mesut bir gün olarak kayde. 
diyoruz. 

İmza merasiminden sonra Nafia 
Vekili, Şark Demiryollannın Türk 
milletinin tarihindeki hususi mevkiini 
işaret ederek satrn alma müzakereleri 
e.snasında görüşmelerin dostça bir ha 
va içinde cereyan edip mü.sbet bir şe. 
kJlde neticelenmesi için gayret göste. 
ren mümes.o;i11t-re memleket ve şahsı 
a4fına te5ekkiir etmiştir. 

Mümes.-sil heyeti başkant, haklann. 
dn gösterilen ala!ra ve nezaketten do. 
layı teşekkürde bulunmuş ve şöyle 
demi~tir: 

- Memleketinize karşı duyduğum 
hayranlık ve heyecan, düşündükleri. 
mi söylememe mani oluyor. Biz bu. 
racln bir milletin topyekôn kalkınma. 
.9tna ~.al1it bulunuyoruz. 

ı - Suppe: (BandJttenııtrefche). 
muyon '1 üı·k lirası ödemeyt teahhüı 2 _ strauss: (Mavt Tuna.) vals. 
etmiştir. .liu para yitz<ıe 5 ıaiz.ı tan. 3 - Kuluk: (Cavotteı. 
vü ınracı ile ~ırkete Ö<lenece~ti.r. hü. 4 - Verdi: (Travyata) operasından par 

klımet borcunu en çok yirmi senede çal;.:_ Fetra.s: (Tirol havalarından bir Po 
itfa etmek üzere senede 4~fi000 lira purtl. 

verecektir. Hattın geliri, masraflar saat 22,00 Ajans ve borsa hıı.berlerl ve 
çıktıktan sonra bu parayı nrme~c, ertesi {,ilnUn programı. 22,so PIMtla ırololar. 
müsaittir. 23,00 SON. 

1'ürkiyeden başka Fransa.da ve di. ııııı--------------... 
ğer memleketlerde kote edilebile.1 1::::1 Q R SA 
cek olan tahvillf"r yalnız Maliye Ve.1 

25 t2 930 

llb..ııtrıııcı. fıldh ıearı•Uı •tlıuılıır ııu 

rtııadt' ıuııanı .. ı.. ""ft'lııt .. rdlJ t\.ıkamlar 
'l&al ıı 11.- ıutııııuı11 -wsıııı ra,,v11Uıırı ın 

' 

kilimizin imzasını taşıyacaktır. Temi. 'I 
nat veya Düyunu umumiye gibi miL 
letler arası bir müessesenin iştiraki 

kayıtları yoktur. Mübayaalar bor.1 
sadan yapılacağına göre, tahviller 
daha kısa bir zamanda ödenmiş ola. ı •Sterlin 

ı ·Dolar 

,.. A rC 

1118 
A .. A l'I 
•Şilin Avua 

caktır. 

Hat 1 ikincikanundan itibaren De:v. 
let Demiryolları idaresinde işletilme. 
ğe başlanacaktır. 1 ikincikanunda 
hareket edecek olan Konvansiyoneli 
Devlet Demiryollarına ait bir lokomo. 
tif çekecek tir. 

Her yıl ödenecek olan 487 bin lira. 
nın yansı döviz, yan~r. Düyunu umu. 
miyede olduğu gibi, malla tediye olu. 
nacaktrr. 

Hattın tulü 350 kiJometredir. 4'l 
kilometrelik bir kısmından maadasr 
hükumet tarafından yapılmıştır. 

19:;7 de bitecek olan imtiyaz mu. 
kavelenamesinde hükumetçe satın al. 
ma saJahiyeti de yoktu. 

Dahıtiqe ltekaletinin 
vııaqelle1 e tebliği 

l <!ts - turya. 
.!3,--

•Frank ı ı7- •Mark 26. -
1 •Liret ı ~rı • zıou 22 -
j • Belçika Fr. t>b , • Peııgo ta -
1 • Drahmt ~ii.- • Uı:y lf -

• lAvı.;re Fı :>il> - • Dlnaı !ı2.-

•Leva :!~- Yen -
• F'lorlD t;6, . • Kroo tsveç 'i2-
•Kron Çek. !:ıO - • Altm 10 'i! -

Pezeta - •Banknot !b 

ÇEKL .: tf 

•LOD~ 61tı 2 • vtyana f 2:1~1 

• Nevyorlır t 7ıtbı- • lılaılrtd Hı \H 
• Paru 17 11 • Berıtn 19$ıı;:ı 

• MltlUlO lb 1 2 • Varşo,.. '2 .,ı:; 

• Br1lk8et ... ~H • Huı1a J>f!ftA t .lH 

• AUna t;~ bU • Bllkrq ll.8 72':!1 

• Cene"'9 ~ •b7'1 • &ıın-ao Jf . ' ! ;) 

• Sotya '> t,91 • fokon&m8 HJ:ı 

• Am11tf'rdam 1 t!ıb • Moskova ı! 

• Prllj! :.':! iS/ . • ~tokbolm 

c Sn A 'Vf 

1ş Ban kası LO - rramva1 
A.nadıllU - C,.."lment.c• 
Rejt 20 Ot..yoo Oel 
Şh Ram:v .r ~ıu11 ı:>oa. 

~ Merkez Be.o~ ~ .211 :"• Balya 

9 
J.141 t 

.. .. ıı 
L!i,lh 

J(l(J 

• ıı. 
u NtRorta .. t3&J ıc m. ecr,a -

Anlatan: ~e:nhkll Hcayaar 
-12-

Az daha sınıfta kalıyordum. 
Kederimi unutmak için işi 
hanendeliğe dökmüştüm 

Dedim. O vakit bu sofu zat yemin 
etti. Bana söz verdi. Ben de evvelen 
birinci mü18.zim Arapkirli Osmandan 
başl!yarak onun himayesi altında olan 
sınıf arkadaşım Mustafa efendi ve 
Mahmut efendi hakkında her türlü b '.1 
diklerim! söyledim. Mahmut efendi re .. 
zaletlerinde devam ederse başçavuşlu
ğu sınıfın ikincisi olan Asım beye ve
rerek beni de affetmesini rica ettlın. 

H abip bey benim teklifim dairesin .. 
de hareket etti: Erzurumlu Mustafa 
efendiyi cuma gUnU izinden menetti. 
izinsiz kaldığının UçUncU haf tası idi. 
Dah'liye zabiti Arapkirli Osman efen
di Mustafa efendinin kusurunun affe
dilmesi için müracaa.tta bulundu. Bı! .. 
nun Uzerine Habip bey Oı:ıman efendi
yi adamakıllı payladı. Sonra.dm Os
man eefndi kendi hakkında yapılan 

muame!enin benden geldiğine hükme
derek beni tazyike başladı. Fakat bun
dan sonra artık mektepte duramadı. 

Bundan sonra biraz nefes aldım. Ve ça 
lışmağa başladım. Mahmuda gelince. 
o da başçavuşluğunu ve arkadaşlar 

arasındaki şerefini kaybetti. Vakia 
ben de derece itibarile imtihandan 
sonra münferit oldumsa da ancak Mah 
mudu tabuta koyduktan sonra kend:m 
teneşire yatmış oldum. ; 

Fakat benim talihsizliğim gene de-. 
vam etti. Bundan sonra (Arakinnisa) 
denilen bir nevi romatizmaya tutul
dum. Bu yüzden Rumelide Langaza ve 
Bursa kaplıcalarına gitmek mecburi
yetinde kaldım. Senelerce Haydarp~a 
hastahanesine devam ettim. Uzun za
man orada yattmı. 

Tıbbiye idadisinde iken mekteplile-
rin {Naw>Tlt U"L>wıo1) I +n1'1H ..vı ...... ,.1, 

teşkil ettikleri Jön Türk cemiyetine 
girmiştim Bundan maada derviş de 

bind:rip üç neferle mektebe gönderdL 
Kır yerlerde bu şekilde gidiş bir dere. 
ceye kadat tahammül edilir birşeydi. 

Fakat FeriköyUne vardıktan sonra o 
tarzda bir yağ tulumu gibi neferlerın 
sırtında mektebe gitmek bana pek a
ğrr geldi. Neferlere bri araba tutmala,.. 
rını rica ettim "Hep beraber araba ile 
gideriz . ., dedim. Fakat mübarek Meh .. 
metçi!c: 

- B 'z emir aldık. Başka türlü bit 
şey yapamayız!,, 

Cevabını verdi ve ısrar etti. Ben. 
tekrar: 

- Oğlum, size tahsin de verece
ğim. Araba parasını ben vereceğim.. 
Kork.mayınız, size bir şey olmaz ,, 

Dediğim halde bir türlü sözümü. 
tutturamadım. O vakit sırtına bindi
ğim neferin kulağım dişledim ve böy. 
le kulağını dişlerimle koparacağımı 

söyledim. Nihayet neferler korktular. 
Verdiğim para ile bir araba tuttular. 
O suretle mektebe gittik. 

Benim tabya dersimden böylece 
yirmi numara birden gidince epeyce 
sarsıldım. Fakat diğer derslerden olan 
numaralarım iyi olduğu için gene baş
çavuş olmazsam da herhalde ~avuş o
lab"lecektim O sıralarda Zülüflü ts. 
mailin (1) jurnalları yüzünden hapse
dilmiş olan Ka.raferyeli erkamha:-p 
Sami beyin bir mektubunu arkada~ 
Tiranlı Fazıla vermişmiş, halbuki bu 

Tiranlı Fazıl b:raderimin olduğu gibi 
ZülüflünUn de dostu intiş. Bu müna
sebetle biraderimin kendisine verdiği 
mektubu yemeyip içmeyip doğruc& 

ZülUfliiye tesı:m etmiş. Zülüflü de Tay 
var ah.~vimi oiFer ~lPlv> sıtolı'ı:a~acfa_ 
rındin fazla severdi. Kendisine maddi B. Deni, bundan sonra Nafia Ve. 

kiltmlz Ali Çetinkayanrn kendisini 
hayran eden iş kabiliyetine işaret et. 
m~. gôrilşmelerin bu şekilde neticelen. 
ınc~inde onun kuvvetli bir amil oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Dahili. 
ye V eı,aleti vilayetlere bir tamim gön. 1 
dererek, vilayetlerin imar işlerine 1j 
ınüt.allik girişmekte oldukları . teah: 
hiltlerden merkezi haberdar etmelcrı 
icabettiğini bildirmiştir. 

Diğer taraf tan, Vekalet, husus j 

idarelere devredilen bina ve 

Ponnmoob reıcfon .Ol . 

stıkrazıar fahvıller ı 
oldum. Der;;ilılara deva~a başladım. 

•-------------- Halbuki bir koltuğa üç karpuzun bir· 
den sığnuyacağı aşikardı. Hele der
vişliğe intisap etmekte manasızlığı he
nüz takdir edemiyordum. 

surette muavenette bulunarak sılaya. 

bile göndermişti. Bu kadar iyilikleri.o 
ne mukabil Sami beyle dost olması. 
onunla mektuplaşması hiddetini mu
cip olmuş, mektepten tard•nı bile ıs
rar eylem.işti. Fakat sonradan erkanı. SATINALMA ŞARTLARI 

~irketin bütün mevcodahnın hU. 
k~m,.,te devrine mukabil hüktlmet ~ 

den cslan.ması ıazrnı gelirken, baba
sını iJam ettirenlerin kemi!derlni me
zarlardan çıkartara 1~ teşhir ettirdi. 
Bir: ok kimseleri öldlirt.tü. Daha sorı .. 
ra Katolik mezhebinden olan İngiliz.. 
ler:n nefretle karşıladıkları bir hare
kette bulundu. Portekiz kralmm kızı 
ile evlendi Fransa kralı on dördüncü 
Lüi ile anlaşarak Dilnkerk eyaletini 
be-: milyon f ran~a sattı. Şart. 1685 de 
fücceten öldü. Yerine kardeşi ikinci 
Jak tahta geçti. tkinci }ak da mezhep 
münazaa.lannı körükledi. Yerine Ora.nj 
prensi Uçüncü Vilyam İngiltere tabt~
na getirildi. Onun yerine de ikinci Ja
km kfü:ük kızı An tahta gedi ~ralicc 
An za.ma.nmda İngiltere ile İskoçya 
parlamentoları birleşti. Septe boğazı 
ln3lltere eline geroti. An'm evladı yok
tu Yerine 1714 de Hanover haneda
nmdruı birinci Jori tahta geqti. 

Birfnci J orj 1727 yılma kadar ÜQ 

sene hükümclarlık vaptı ve İngilterede 
asayişi korudu. Yerine oğlu ikinci 
Jorj tahta ge~ti Otuz Uç sene tnınlte
reyi idare etti, H ind:standa hiivük fü. 
tuhathra mt1•1a.ffnk oldu J 7fl() da fiir. 
ceten öldü. Yerine torunu üci.incü Jorj 
tahta geGti. Zamanında siyasi. ikfüı:ı
di bilyi.ik muvaffakivetler elde etti. 
Yeril"" dnrclUııcü .Tori tıı hta ae"ti. ?'<t-, 

mann1dn. blrrok harnleri k:ızandı p,ı. 

rll"d "'Ta ... 01tuonıı Scntelcn ach9trıll ~ir

diirott 1820 de ,.,..rıne dilrrlilncii Vil
y~un ta: h ""e"ti. Tfahriıreden vetlcmi~ 

buhınn;"l V ih r'.tm. on lki ~~rıerle fno-P. 

terf'T?in <"en ız 1n,.,,,~q.,r:nf Tl'liimkiin o} 
dt1:nı k!'lil::tr bilviilttii. 1 ~~?. de tı:ıhtr 
yp;:;.,, .. ,,t Vi1{trvrı'"' 'r'l hTT"$11{tf. F'r .. H"e 
7il\.'"m'V1l 1~1 ~~ i'\'nrpl{ veri,,,. vo~in

cı F"n••"m. nnıın ''"";1"'" ı"e .. •mdiki kra
lın ı, .. ,"'11.,, ty..,;,,,.; .T ori 1?'e"ti. 

fcrt,. .,.,,. ......... ..., imparatorluğun ~k 
kısa blr taıihcesl... 

Niyazi Ahmet 

arazı 

vergileri ile birlikte tahsil edilmekt e 
olan tayyare resminin tayyare cemi . 
yetleri şubelerine değil, ~oğrudan 

doğruya mal sandıklarına teslimi la 
zım geleceğini bildirmiştir. 

Şirket toplantılarının 
tarıhi 

. 

• 
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planın hazırlanın.ası bitmek üzeredir. 
Köylünün kendi hesabını muntazam 

Ankara, 25 (Telefonla) - lktisa.t bir usul altında kendisinin tutabilme. 
Vekaleti teftiş heyeti reisliği, şirket. si için hesap defterleri hazırlanmış 
]erin umumi heyetlerinin bu yıl yapa. ve köylere gönderilmeğe başlanmış. 
caklan toplantıların tarihini şimdiden_ 1 tır. Bunlar basit birer aile bütçesi. 
tesbit ederek alakadarlara bildirmiş dir. Köylünün kesesini düzene koy. 
tir. Şirketlerin umumt heyetlerinin 1 mak, kalkınma yolunda atılmış ilk 
toplantılan için bir nizamname ha.' büyük adımdır. 
zırlandığı hakkındaki haberin b1•ndan Dahiliye Vekaleti, köy kalkınması 
çıktığı anlaşılmaktadır. teşkilatlarına gönderdiği bir tamimde 

1 eık;k edtlen idare bu i~e çok ehemmiyet verilmesini is. 
tem iştir. 

bü çete11 
Ankara, 2:S (1'elefoıtla) - Hususi Yeni taqin 'er-

kanun rnucibiııce Denizyollan idaresi, Ankara 2:i (Telefonla) - Bahçe 
• Akay, Fabrikalar ve havuzlar, lstan. kaymakamı Kadri, Silivri kaymaka. 

bul ve lzmit limanları ve Van gölü nu Hayri, Tarsus kaymakamı Hıfzı 
bütçelerinin tetkik ve tasdikleri için ve Trakya umumi müfettişliği Yazı 
İktisat Vekaleti, Divanı Muhasebat, işleri müdürü Raşit 3 üncü smıf mül. 
ve bütçe encfünenleri azasından nıil-ı kiye müfettişliklerine tayin edilmiş. 
rekkep olarak toplanan komisyonda lerdir. 
Denizyollan ve Akay ile Fabrika ve Hakkari valiliğine de ikinci sınıf 
Ilavıızlar idarelerine ait bütçeler ta. mülkiye müfettişlerinden B. Vasfi 
1i komisyonda bugün tetkik edilmiş. tayin edilmiştir. 
tir. Di~er bütçeler de yarın tetkik 
edilecektir. 

Bu idarelere ait bütc_:elerle rapor. 
larm bu Uç encümen a7nsına da r-ıtd. 

ma.~rna bac:ılanmrştır. 
Umumi heretin de nnT,artesirfen ev. 

vel toplanncai!ı znnneiUimektedir. 

Her köqıünün hesap 
deJte1 i 0 1acak 

Ankara, 25 (Telefonla) - Dahili. 
ye Vekaleti, köy kalkrr.ması progra. 

mma dahil bazı maddelerin tatbika .. ı 
tma ge~miştir. 

Köyiin zirai, iktisadi ve içtimaı 
yllkselişini temin edecek olan aıial 

Meclis binası için 
Ankara, 25 (Telefonla) - Ankara. 

da, Yenlşehirde Cumhur Reisliği da. 
iresi ile birlikte Büyük Millet Meclisi 
binası, Daşvekalct ve Hariciye Ve. 
kaleti binaları inşası için 4,5 milyon 
liralık tahsisat verilmesi büt~e encü. 
meni tarafından kabul edilmiştir. 

1 zcaret Odaları Konunu 
Ankara, 2:> (Tekfonla) - lzmir 

ticaret odnsr başkatibi B. Mehmet Ali 
Ankaraya gelmiş ve llctisat Yekale. 
tinde~d, ticaret odalan kanunu proje. 
sim h.azırhyacak komisyona memur 

Bu sırada imtihan zamanı da bir 
taraftan yaklaşıyordu. Romatizmam 
tekrar başladı. Kollarım fena halde 
şişti ve morardı Bu halime kötU tali
him de inzimam ettiği i<<in bir gUn ta
bya muallim.1 Esat bey (Paşa) rüzgar. 
tipi, gayet soğuk bir havada bizi ame 
liyata götürdü. Halbuki ben o derece 
rahatsrzdrm ki adeta atın gemini tu
tamıyorlum. 

O Kiin el..: muallim beni erkamharp 
re"~ i f,.rzetmişti: 

- Erkanıharp reisi bu husustaki 
fikriniz nedir?,, 

Deyince az kaldı attan düşeeektim. 
Atta n düşmemekliğim iç:n Serencebey. 
li Mehmetle sonradan hususi yaverler 
den olan İshak efendi beni kendi atları
nın arasına sıkr5tırmr~lardı. Fazla ~
larak esasen me:releden de haberim 
yoktu. Çünkü rnm::eTeyi işitmemiştim. 

Muall'min sualine karJ3ı: 
- Hastahaneye gidip ölece~im. ,, 

harp Sami Gazi Osman Pa.şanm hima,.. 
yesine mazhar olarak konulduğu i<'in 
b ' raderim de ceza görmemişti. Bu ha· 
diseden dolayı Fazılın mektepteki iti• 
bar ve şerefi bozulmuştu. 

Bu sırada Fazıl bir gün benim hae.
talığımdan dolayı kollarımın sarıldı. 
-~ını gördü. Halimi, ıiatırmıı sordu, 
Sonra hiç benim rey ve fikrim olma.k
srzm ders naz.m ~i.ikrü Paşaya mürn .. 
ca.nt etm1 ş. Tarama, yalama, menazır, 
Sathı rakını gibi dersleri rahatsızlığım 
g~t.lkten sonra yaptınlmaklığrmı rica 
etmiş. Fakat ricası kabul olunmamış. 

Halbuki istipdat idaresi aleyhlı:de .:>

lan muall'mlerin hepsi Fazılın hafiy&
olduğunu bilirmiş. Onun sebepsiz ota. 
rak bu ı;;ekilde ve benim gıyabımda ve 

bana sa.habet etmiş olması herkesin 
~phesini benim Uzerlmc de ce1betmiş. 
Beni de hafiye güriihundan sanmışlar. 

< Ar,,.mn 1mr) 

Dedim. Tabyanın on, on beş sur.. -ı--mı_m---.1 
linden yirmi Uc: numara almıştım. Sı-it H . .. A k ,. 
nıfrn ikincisi Uc: numara almı~tı. Bu ;. S tan bul ar 1 cı s en 
t ibarla muallimin bana karşı teveccü- Kıtaatı i tan'arı 
hil vardı. Ne olursa olsun, iyi ve feM 

bir ccvao vermek için ısrar ed'nce: Konyadaki lataatm ihtiyacı ohm 
_ Hastahanev~ ~dio ölece<{im.,, l ·ı k alı f uı· 1 
D . · · · h tı' nı· mu 405000 cı o ot ,.ap zar us ıy e 
ıve cevan vcnşım ayre · 

cip oldu. Hocamız: eksiltmeye konulmuştur. . 
- Muharebe zamanında bir asker Muhammen tutan 19642 lira 50 

vunılmaz ~avet hasta olursa sedye. kuruş olup ilk te1:1inab 1474 liradır. 
yahut a raba gibi vcsııiti naklive ile e:e- Ş:ırtnamesi Konyada Kor ve lstan • 
rl hatta sevkolunur. Bunlar da bulun- bu) Ankara Levazım amirlil<leri aa• 
m :trl r<h t a'kdirfle n~ferlcrin sırtına bin- '1m K . l da .. bil" 

bna a omısyon arın gore ır • 
dirilio e;önderilir ... 

Dedi. Beni de bir neferin sirtına ler. Eksiltme 12- nrincfü:anun-937 

editmi~tir. 

Urr.umi müfeıt:şler 
Ankara, 25 (Telefonla) - Umum: 

mü(cttiş!er bugünkü toplantılarında 
Başn~kttlele verecekleri raporların u. 
muınl hatlarını tesblt etmişlerdir. 

salı günü saat 11 de Kor Satmalma 
Komisyom.nda yapılacnkbr. İs!ekli· 
Jerin 12- niinci!:anun- 937 salı eü
nü s"lat ona kndar te!~ if me1rtu'."la · 
nnı Konyad:\ Kolordu Satmalma I:o
misyonu Da1!;;anlığın"\ ,..önc'brrr"e'cri. 

(545) (Z7D3) 



Himaye heyetleri nasıl çalışacaklar? B@ly@.ln0©ıtr 

Gireceğiniz Yeni Sene 
nin bütün yeni Model ş AP K: A ıevazımatınızı yalnız 

PEiSSiS de Bulabilirsiniz. 
Beyoğlu Tünel Meydanı Ensiz sokak No. 7 Teıeıon : 40565 1 

r 
... ~ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

H-imaye iş'leriıni Twnuşmak üzere dün 
lllcokullarda kurulan himaye he. 

yetleri, bu yıldan itibaren Çocuk E. 
sirgeme kurumlarile birlikte çalışa. 
caklardır. Kültür direktörlüğü, vazi. 
yet hakkında görüşmek üzere şehirde. 
ki bütün baş öğretmenleri Enıinönii 
Halkevinde toplamıştır. 

Bu toplantıda, Bakanlıktan gelen 
talimatnameler ve emirler gözden ge. 
çiriJmiş, aynca hangi yollardan yürü. 
nerek himaye beyetf erinin mesaisini 
genişletmek mümkün o-1duğu araştı. 

Halkevinde topıanan başmu.allimZer 
1 

rılmıştır. 1 
Konuşmalar sırasında., birincika. 

nunun sonuncu giinüne kadar himaye 
heyetleri faaliyetlerine ait plançoyu 
gösteren bir raporun verilmesi karar. 
laştırmış, bütün yardımların bu ra. 
porda cinslerine göre ayn ayn göste. 
rilmesi lüzumu da kaydedilmi;?tir. 

l\levcut himaye teşkilatmm şimdi. 
ye kadar yaptığr işlerle bundan son-) 
ra yapması lazrm gelen nokta.lar bit' 
kllavuzda gösterilecektir. 

-,.~· :· • :.~~·~··~-· -.. ..... • • ,,. :k"~ ... ""'·ıi''".). ... :,ı.::. ·.· - -'.~: .. f ,· ~·tı,\:i<~r~· 
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. . . 

öl-vü sahiplerinin 
nazarı dikkatine 
Ölçüler nizamnamesinin 17 ine i maddesine göre ellerinde baskül, 

~tar, terazi, tarh, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler 
bulunan bütün ölçü sahiplerinin en geç 31-1-937 günü akşamına ka • 
dar Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ayar memurluklanna müracaat e
derek her türlü ölçülerin cinsi boy v eya çekeri ve mikdanru gösterir be · 
yartnamelerden alıp kullandıkları ve bulundurdukları bütün ölçülerini si -
filesiz ve tem.İz bir surete mezkUr be yanmunelere mürekkepli kalemle ya
zıp' 1-1-937 gününden en geç 31-1-937 akşamına kadar mmtaka -
lan içinde bulundukları ayar memurl uWarına müracaatla kayıt ettirmeleı·i 
ve.1Jli.ir8:çi;lat k&.ğydı ~~~la.n lüz.umu ve • almcyanl:ı-r hakkın ela' kanuni taki
balt,-apillicagI'e1iemmıyeue uan olun ur. ts:');\.~7;.G~) 

lstanbui 6ıncı icra n1emurluğundan: 

Acenteler?; Karaköy - Köprüba': 
Tel. 42362. Sirkeci Milhilrdar Zade 

•-llm" Han telefon: 22740 •-•I!~ 

Trabzon Postaları 

Pazar, Salı 12 de Perşembe 16 d 

lzmir Sür'at Postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

·- Cumarteai, 
Çarşamba 18 de. 

- Pazar, Sah, Per
ıerobtı 9,30 da. 

Mudanya - Pazar, Salı, Perşem 
be, Cuma 8.30 da. 

Bandırma- Pazartesi , Sah 
Çarşamba , Per· 
ıembe, Cumartesi, 
20 de 

Karabiga - Salı, Cun;ıa 19 da 

Ayvalık . - Sah, Cuma 19 
da, Salı posta -

sı gidit ve dö

nüşte Lapseki ve 

lmroza 
rar. 

da uğ· 

TRABZON v'MERSIN posla· 
!arına kalkış günleri yük alm· 
maz. (3781) 

İki hisse itibarile bir hissesi Sah rican Şamgulun uhdesinde olup Em - ~------------
nıyat Sandığına birinci derecede ipot ek bulunan ve tamamına 4320 lira 
lcr.rm~t takdir edilen Beyoğlunda Hü seyinağa yeni çukur mahallesinde Sa- Galata.da, Zincirli Han Sokak, 

lazacracı ve Halepli caddelerinde eski 22, 75 yeni 20, 73 No. h bir tarafı 11 No .da "Makina Sergisi, Eğya 
Papazyan kansı Ta.kohi veresesi hane si bir tarafı Milogodis hanesi Halepli Etmekçiyan,, firmasını temsilen ifa-

ı hd yi muamele ve icrayi vekalet zıın,. 
ıoknijı ve diğer tarafı Sakızağacı cad desi e ma ut \re evsafı aşağıda yazı-

nında Beyoğlu Dördüncü Noterliği 
lı bir kagir evin yansmm satılmasına karar verilmiştir. Zemin katında: huzurun.da, mi.lvekkilim Eğya. Et-
Sakızağacr s9kağmdan 73 No. h kapı dan girilen zemini mermer bir antre mekçiyan tarafından e.kdemce 18 3. 
ve merdivenle inilen zemini kırmIZI çini bir koridor dört kömürlük ve ze- 936 tarihinde 3133 numaralı vek:1-
mini kırmızı çini maltız ocaklı bahçe ye kapısı olan ve sarnıcı havi mut - Ietnarne ile tevkil edilmiş olan Bay 

fak ve hela bahçede üç ağaç olup Halepli sokağına yüzü vardır. Bu sokak- Jozef Harunyanm • işten çekiJme
tan 20 No. hdD'. Asma ~tında: Camekanla bölmeli sofa üzerinde karşı. si hasebile • sıfatı vekaleti kalma 

dığrnı ve binaenaleyh mezkfi.r ve 
bklı iki oda vardır. Birinci katmda: Camekanla bölünmüş salon üzerinde kaletnamenin müvekkilim muma-
iki od<ı bir hela bir kiler vardır. İkinci ka~-ıda: Bir sofa üç oda bir hela ileyh Eğya Etmekçiyan hakkında 
iki kiler çatı katında: İki oda kiler ve pob·elli tahtaboş olup demir par - badema bir giına hüküm ifade et. 
nıaklıklıdı~. Binanın beden duvarları kagir ve yan duvnrı nıüşterektir. Ze· mediğini bilvckale ilan ederim. 
min ve bodrum kat pencereleri demir parmaklıklı olup Elektrik terkoıı te- Beyoğlu Dördüncü Noterli-

ıisah vardır. Umum mesahası 199,50 metre murabbaı olup 64 metre mu- ğince m1İi.sad. 7,a,.1c 26.5.936 ta-
tabbaı bina zemini kalanı bahçe olan bir eviı yansı, tapudaki kaydında riJı. ve 6lt5/ 739 numaralı ve. 

· d' A 7-..<iletnam,e mucibince mumai-
olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşın ır. rttırmaya i~ ley1ı Bay 1.?ğya Etmekçi.ya-' 
tirak edecek müşterilerin kıymeti muhammeııin o/o 7,5 nisbetinde pey nın {i'heri tevkil ve azle saw. 

•kçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalan İcap e - hiycttar vekili umumi.si) 45, 
der. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Mak"a.~far sokak, lcadiye,, Vs-

Mühim ilan. 
Tesisatı Elelıtrlkiye 

ŞI rketioden: 
Türk Anonim 

Tesisatı Elektrikiy~ Türk Anoninı Şirketi, memuruun 1936 
senesine ait "pembe" renkte ve "mustatil" şekilde hüviyet kartlan
nm 1 İkincikanun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 aenesi için 
muteber olmak üzere "mavi" renkte ve "mustatil şekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin ünvanı yani ''TESl
SA Ti ELEKTR1K1YE TÜRK ANONİM ŞiRKETi" ve eğri olarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık ad
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterile
rin işbu ihbarnameye . riayet etmemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

DİREKTÖRLÜK . ~ 

Denizyollarıişletmesi miid·ürlüğündenı 
Telonil Hatlarmıızm güverte kahve ocak.alan 937 yılı için açık art -

brma ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 28- Birincikanun -936 saat 
14 de işletme şefliğinde yapılacaktır. 

Karadeniz Hattı için 250 diğer hatlar için 100 lirabk teminat la • 
zmıdır. Şeraiti öğrenmek için her gün müracaat eclilebilir. (3719) 

f stanbul sıhhi müessesele arrttırma 

komisyonundan: ve eksiltme 
Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı mukavelesi fe::ı

hedilen Heybeliada Verem Sanatoryoınu'lwı azı 900 çoğu 1200 damacana 
iyi suyu açdc eksilhneye konulmuştur. 

1 - E.k.Utme 6-1-937 Çarş runba günü saat 14,30 da C~ğ~loğ • 
lund~ Sıhhat ve İçtimai Muavenet M udürlüğü bina~mda kurulu Ko::nis • 
yonda yapılacakbr. 

2 - T:-hmini fiat: Beher damacana su iç.in 56 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 50 lira 40 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan görebilir!er. 
5 - Jstekliler cari seneye ait Ti car~t odas• ve::;ikasilc 2490 sayılı kn . 

nunda yaz1lr belgeler ve bu işe yeter mU\·akkat garan~ makbuz veya ban 
ka r.ıek!ubu ile belli gün ve saatte Ko mtsyona gelmeleri. (3683) 

fstanbul Defterd&r-hğıodan: 

Adet 
4000 
1000 

20 
7 

Büyük ateş tuğlası 
Küçül< ,, ,, 
T qrb3 ateş toprağ-ı 

Ateş Küngü 

Eyü:>te cezri Kasıı:1 mahallesin de çöm!ekı:iler sokağında 78 80 s.ı • 
yılı ateş tuğb fabrikasında vergi bor cundan dolayı tahsili emval hanunu 
hüküm!eri dairesinde tahb hacze alın an yu~mnd~ milu!an ve müfredatı ya· 
zılı eşya 28--1~1936 günü saat. o nd;ı ma~m!!in<le s:>.tıl:ıc::ığınd::n gör -
mek ve fazla izahat almak isteyenlerin Eyüp Moliye tahsil Şc?iğinc :a·.i· 
racaallan ilan olunur. (3739) 

lstanbu1 sıhhi müesseseler arttırma 
ve e~sBtme l<omisyonundan: 

Arttırma şartnamesi 22-1-937 tarihine müsadif Cuma günü Dairede küdard:ı. mu.kim R.upen Selyan 
:...-------------..: Sivas Nümune hası.anesi için satın alınacak 138 k:tle:-n ccz:l.yi t::}bi· 

mahalli mahsusuna talil< edilecektir. Birinci arthrması 1!>-2-937 tarihi· 
ye ve sıhhi malzc:ne açık ekdltmeye konulmuştur. 

ne müsadif Pazartesj günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi. ---------------
1 - Eksiltme C~ğaloğlunda S1~1 hat ve l;:tirnai muaven~ı r.Iüdürlür ü 

lecek. Birinci arttırmada bedel,,layme. ti muhammenenin o/o 75 .. in .. i bul.du ·ıl'm~~ı.ıı::11nıı:w;~~:P!~ı•..,m:ı:ı-l:m'. 

1

11 binasmd:ı kurulu Komisyonda 20-1 2-a3S Çaı-~amb~ gü:ıü s:ı:lt 15 t!e 
ğu takdirde üstte bırakılır. Aksı takdırde son arttırmanın taahhudu bakı kalı lstanbul Komutan hğı 

yapılacaktır. 
nıak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 2-3-937 tarihine Saflnalm :1 

2 - Tahmini fiat 1330 liradır. 
rnüsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci art - Komisyonu if finlara 

3 - Muvakl<at garnn~i: 99 l!rn 75 [mrt•ilW'. 
brma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacakhr. 2004 numaralı r.m----':llWIP.lllıı::ııww-:::ı•ı:ı::as -.ı:ıı-ım:11ıı:•-.mw 

4 - istekliler şartname ve Listeyi her GÜn Komisv. cmd::ın r·<.::re:b1lir?cr. 
İcra ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile C l M.. M k ıı~ ~ataca us. ev. omutan gı 5 - İstc~dilcr cari ııencye ait ticaret cci.:sı ve:::ikasi!c 249~ s:ıyıb fm -
aabit olmıyan ipotekli alacaklarla di<Yer alal;:adaranm ve irtifalt haldrr sa - · · c.ono k·ı b 'h 1 · k 

. co ıçın " u 1 0 sa unun 1 a esı açı numb yazı:ı belv,ek:r ve bu işe yeter muv.:ı!rkat garanti md:buz veya 
hiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı eksiltme ile 28--12-1936 Pazar - · bcınk:ı me!<~ubu ile belli gün ve so.atte Ko::nisyona gelmeleri. ( 3567) 
~n~ih~~i~M~~g~urlın~~~~mü~~~k~~k~D~~ ~~g~ü~~ 14~ yç~a~~------------------------------
tnize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit ol • Muha."!lmcn hıtarı 2280 liradrr. Ş3rt gelmele:i. (3765) 
ltııyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim ver1i, 
tenviriye ve tanzifiyc ve Dell5.liye resminden ibaret olan Belediye rü:m -
tnu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur ve 20 senelik vakıf 
bresi taviz bedeli müşteriye aittir. Dah:ı fr.zh malu""'lat rıl.,..."k is'i~?cn~e
tiıı 35/3468 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahr\11""'1 h~ciz ve takdi -
li kıymet rn.'lorunu görüp anlayacakları ilaq olunur. (3784), 

n::unmıi her gün öğleden evvel ko -
misyonumuzda görülebair. İstekli -
lerin 1 71 liralık ilk teminat makbuzu 
veya mek~upl<'.rı ile b~mıber ih~lc 

günü vakti muayyıcnir.dc Fındıklıda 
koalutanhlc sabnalma komisyonuna 

.y. 

5. ci kor için 12 tane bcş.Jl' yüz 
ve 3 tane biner kilo t<ırt;ır 15 tane 
b~::.:,üI n~ıl: eksiltme ile ilıde:;i 28--
12-193 S Pnz<.rtc:;İ gü:ıü s:'.lat 1 ,30 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 

2499 liradn-. Şartnamesi her gÜ.'"1 öğ· 
le~~n evvel Koc:isyonu.--nuzd:ı '.:Öl"Ü· 

lebilir. İstekli!erlıı 188 liralık iih le . 

minat rnakbu::u veya mclrtuvları ile 
beraber ihale günü vak"i ım.!:::.yyc -

nlı'"'ld~ Fmd!.klıda ~a!.mJ.!r..ın l.:cm:s • 
yonuna gelmeleri. (376'3) 
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seza BOŞ DEGiLDiR 

ÇAıp>AMARKA 
mUstabzaratı bu sHzU teyit eden gllzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Kadıki)y !'kinci Sulh H1ıkıık Ht. 
1..inıli§imleıı: \ 

Mercimek unu 
Bezelye " 
Fasulye 

" Patates ,, 
Çavdar 

" Nohut 
" Pirinç 
" Bakla 
" Yulaf 
" 

Arpa " 
Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 

KORNFLOUR 
[&fısır unu hulasası} 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın 

Salep 
/Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 

936/42 

19.11.936 tarihli Kurun gazetesile 
defterinin tutulmasına ba.~ln.nıldığl ilnn 

edilen Ahmet oğlu muallimlikten mü
tekait ölü Emin Tevfiğin defter tutma 
nn•melesine nihayet verildiği ve ala
bdaranın bir a.y zarfında gelip tutc
luı defteri tetkik edebilecekleri ilan 
oltmur. 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (~l) sene neshn gürbüz yet1ş1mjne 
tevakkuf suz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

Yavrulannıza doktorlar1nızın tert p ve tavsiyesile vereceAiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir 

ç A p A M A R K A 
Dünyada beynelmilel §(ibreti haiz e§lerile kat'iyen omuz omuzadır. Daha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratmıız 

muhayyerdir. Her yerde daima taze olarak bulacaksınız. 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337 lla1ılbi: ASIM l T!=\ - V AKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevene-il 

Mühim ilan 
lstanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve 1 eşeb
büatı Sınaıqe 1ürk Anonim Şirketinden.· 

latanbulda Hava Gazı ve Elektrik ve T etebbüsab Smaiye Türk 
Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine ait "kül" renkte ve "mus
tatil" tekilde hüviyet kartlarının 1 lkincikinun 1937 elen itibaren ip
tal ec:lileTek 1937 senesi için muteber olamk üzere "turunç" renkte 
ve "muatatil" ~kilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müıteri
lerine arzeder. 

MezkUr kartların bat tarafında şirketin ünvanı yani "1STAN
BUWA HAVA GAZI VE ELEKTRiK VE TE.ŞEBBÜSATI Sl
NAIYE TÜRK ANONiM ŞlRKEn" ve eğri olarak 1937 ibaresi ya
zılıdır. 

Bayanlara en güzel yılbaşı hed,ycsı 'ı 
bir kürk mantodur. Bunu BEYRO tı
carethanesi 12 ay vnde ile kefaletsiz 
olarak satmaktadır. 

Ay 

Mühim ilan 
TUrk Anoninı Elektrik Şirketinden: 

Erektrik Şirketi, memurinin 1936 sc:aesine ait "ye~il" renkte ve 
mustatil tekilde hüviyet kartlarmm 1 lkincikanun 1937 den itibaren 
iptal edilerek 1937 senesi için muteber obnalc üzere "pembe" renkte 
ve "mustatil şeklinde., kartlarla tebdiledileceğini muhterem mütterile· 

rine bildirir. 
Mezkur kartların baş taraf mda tirketin ünvanı yani "TüRK 

ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi" ve eğri olarak 1937 ibaresi yazı
lıdır. 

Bu evsafı muhtevi olınıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde
dilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mütterile
rin itbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tev~llüt edebilecek olan 
neticeler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri muvafık adde

dilerek hamilleri hemen poliae ihbar olunmalıdır. Şirket, müfterile
rin İfl>u ihbarnameye riayet ebnemelerinden tevellüt edebilecek olan 
neticeleT için her mes'uliyeti ıimdiden reddeyler. DiREKTÖRLÜK 

Anadoluda.n ayni şeraitte sipariş kabul '~•-••••••• _,_ .... ,. . ·' 

etmektedir. ----------------------------

Açık ikslltme ilanı 

sular idaresinden: Belediye 

Mahmut paşa l<ürkçü Han içersinde 
BEY J{ O ticarethanesi. Tel: 21685 

ZAYİ 
Tatbik mühürümü zayi ettim. Bu 

mühürle kimseye bir güna borcum v~ 
senedim olmadığını ve yenisini ya.p-1 
tırdığımdan eskisinin hükmü olamıya. 
cağını ilan ederim. 

Rcyo{Jl11 Ayıuılıçeşme Gizli E1·
liya Tennure sol:flğı 2 ' 6 evin • scıhwi I<'atnıa 

(\'. No. 19923) 
idaremizin bir yıllık evrak ve def terleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu İ! için tanzim edilen şartname Levazım servisinden parasız •nk .wilir -.e örnekler ıöeterilir. 
2 -Açık eksiltme 6-lkincikinun-937 Çartamba günü saat 15 de F SEZ AR 

Tabimc:leld idare binasında yapılacaktır. Dün ve Yarın tercüme külliyatındarıdır 

3 - Taliplerin muayyen gün ve saatte tarlname mucibince lda -ı Fiyatı 40 kuruştur 
rede mütefekkil Komisyona müracaatlan. (3787)_ 

Müessesatı Ticariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Sene başının yaklaşması dolayıs ile müessesabn yapacakları se

nelik ilan mukavelelerinde HABER ve KURUN gazetelerine veri· 
lecek ilanların yalnız Servisimiz tarafından yapbnlacağı ve bilvasıta 
ilnn alınmıyacağı alakadar müessese) erin ~imdiden göz önünd.... bu· 
lundurmalanm dileriz. 

V//AIKIT Pıropaganda 
Seırvnsn 

~---------------------------·' 
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Con Krovford ve Kler Gable ı•nl ~evlr .. klerl bir filmin aenaryoaunu tetkik edi»orJa• 

Danielle 
Darieux için 
demış:er ki ••• 
Bu senenin en parlak yıl. 

mzı, fÜphesiz ki, Danielle 
Darieux'dür. Artistlerin için. 
de en gençlerinden biri olmak. 
Ja beraber, en çok film çev4 
i'enlerdendtr.-

Her meşhur olan gibi, onun 
ilzertnde ·de birçok dedikodu 
japılmış, yalan yanlış şeyler 
8Öyleamiştir. Kendisi bunlar1 
fÖyle yalanlıyor: 

"Bana sinirli dediler. Ya. 
Ja.n ! . Benim son derece sakin 
bir tabiatim vardır. Bana çok 
içki içer dediler.- O da yalan! 
Hem de o kadar • yalan ki!. 
Çünkü ben hiç içki içmem: iç. 
tlf.im; su ve limonatadır. Ye. 
meklerde şarap bile içmem . . 

qene benim için durmadan 
sigara içer dediler. O btisbU. 
tin uydurma. ~ununla da 
kalmadılar, üzerime daha 
!a~I" şeyler kondurdular: 

Afyonkeştir, esrarkeştir 

dediler. Bunlara esasen kim. 
senhl inanmadığı için yalan 
demete lüzum görmüyorum. 

Daha neler söylemediter: 
motör kllJtanırmışım, ım:tüs. 

tti. yüzermişim, ata. biMtmi. 
,1m, · arka arka yürüyerek 
cl&na edermişim, ' çok sndl. 
ilin bir k8pek varmış, blblm 
7a111ı ..... diye sat tarafıma ,......... .. , 

BUtUn dUn,anın en ~ok aev .. 1§1 ytl~ızJa~ından 
biri olan Karol Lo~bard , ... ı .· ~evlrcllll 

bir . 11imc1e· 

Nasıl hır 
imtihandan 

geçiriliyoriar ? 
Varyete kızları için yapııaa 

seçme imtlhanlanndan biri
1 

mua11en ölçü ve boyda olma. 
landır. Meseli, ideal bir 
"sf rl,. şu ilçtlye uyandır:" 

1 - Bo1: l metre 60 sa~ 
ti in. 

2-Ağırlık: 5' kilo. 
3'._ Göğüs çenesi : 85 san. 

tim. 
4 - Bel: 85 santim. 
5 - .Kalça: tn saatim. 
6 - Vücut: Endamh, pek 

fazla şişman olmıyacak. 
· 7 ~ Yüzgüzelliği: Gülüşl 

gtizel olacak. 
8 -:- Hatıra kuvveti: (H~ 

sus• imtihanlarla tecrtibe e~ 
lir). · -

9 - ~eka: Söylenen birşe~ 
1i de:rhal anlaması lazımdır. 

10 ~ Son derece pddetll 
atleük sporlara kabiliyeti o~ 
cak. 
· 11 -: Dans bilecek. (Bura.. 

tlald dans kelimesine, bilditL 
. , . . 
ak da"81arla beraber, estetlE 
rakslar, balet dansları da 
dahildir). 

12 - Dansöz hassaları: V Q. 
cadu pyet çevik ve munta. 
am hareket· etmesi llzımdır. 

13 ....; Dalİs teknitfııJ bil. 
meel tte ' lcabeder. Yani, her 
Teni duar yapabilecek kablll. 

1 . • . 

' ,.. ol!lialıdlr~· ·. . . 

PARA~IZ 
VERİLİR 

l.4~Eli 
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Bu haftıı Pe. 
yami Safa, ede. 
bi tenkitlerin. 
den birisini "hi. 
kfıye ,.e roman. 
.tJa memleket,, 
ınevzuuna hasr. 
etti. 

Kısa~. filH'i 

ilk ~ğlarında lstanbulun 
kale kapısından dışarıya çıka. 
ınayan roman, Serveti fünun 
devrinde eğer Hüseyin Rahmi 
yetişmeseydi Fatih, Aksaray, 
ve Salıpazanna doğru Köprü. 
yü bile geçemiycrek y_erinde 
kalacaktı. 

Buraya kadar ınablenin 
yellıenindcki rüzgar yer:ride 
gözüküyor . .. Fakat, mev.'.'ula. 
rma Anado~uyu intihap eden. 
Jeri..n k1S3 tahlilini· bitirir bi. 
tirme7, Peyami Safayı birden 
bire büyük bir endişe içinde 
görüyoruz: 

FAKAT, diyor, lıtanbu. 

lun da biı' memleket parçası, 
hem de vaziyeti itibarile Türk 
rulumun en çapraşık p,roblem. 
leri ile dolu oo.kalar ve ilıtira.a. 
lar yatağı olduğunu unutacak 
k!Jdar aleyhine taassuplar bes 
leme~ligiz. 

Peyami Satanın memleket. 
teki roman mevzuunda birden. 
bire kendisini hatırlbdığını 

düşünecek olursanız end:şesi. ' 
ne ister l.stcme:ı hak verecek. 
siniz. 

· Yalnız, tenkidin bitaraf 
mmtakasında kendini hatırla. 
yan ~ir 111Une1Jdt - ron1::.ncı, 

:fere yerin~ kapana giren bir 
kediye ne ' ·adar benziyor. 

Taht ve Cennet 
Kral mevzuu 

ou h:!f ta da zen 
gin bir m::cera 
·..,olh ~u İt' .r.de 
devnm etti. He. 
Je Amerikalr mu 
h~rrir L:ıskerin, 
h~tıralarını yaz 
m:ık mukabilin. 

de l<mla teklif ettiği bir mil. 
yon dolar rüş\'ctten sonra, 
Dük de Vindsorun 938 edebi 
Nobel mükafatını knzanmıya. 
cağı bile iddia edilemez. Be. 
rcl\et, sablk kral, yazı yazmak. 
tan bir millet idare etmek ka. 
'dar nefret ediyor. 

Ilu rnUıuısebetle Çallı lb. 

1o 2 KURUN'un n!vesf 

Ya.zan; Kenan Hulusı okuma;:;ını istiyeceğim? Yalnız 

bir nokta 'Var: 

rahim, Fikret Adile şöyle söy. 
lemiş: 

- lfadın yüzünden BiR 
KRAL TAHTINI BIRAKTI 
diye yazıyorlar. Ya Hazreti 
Ademin bir kadın yüzünden 
KOCA CENNE1;1 bıraktığını 
unutuyor muyuz? 

Pencere altındaki 
tabanca 

Bir lise direktörlüğüne 

yükseldiğini ancak kiL-ıbının 

baş tararın8an öğnnebildiğim 
dostum Yasfi Mahir I\:ocatürk 
bugünkü edebiyat tarihimize 

dair yazdığı bir kitapta lıen. 

den de bahsetmek neı.aketini 
göstermiş: Teşekkür elerim. 

Bu sadedde kendisine daha 

so. aları vermek istediğim 

biı cevabı, şimdilik, süktlnetle 

Yedi Meş'aleden bahseder. 
ken, Kocatürk, maalesef, ar. 
kadaşlarının henüz yaşamak. 
ta olduğunu unutmuş gözU. 
küyor: Tarihin çok keneler 
bir tahrif olduğu muhakkak. 
dır. Kadim devirlere ait bir 
tarih kitabını yazarken pen. 
teresiııin önündeki bir vaka. 
nın hakikatini tesbit edemiyen 

(Sonu 10 uncu ıra'yıfada) 

l.zmirde kadınların sakalları çıkıyormuş. Böqle bir salgın 
olursa baqanlarımızın alacakları şekiller: 

Sakallı Bebekler 

~ 

Suat Dervit Safiye "aklye Bedia 

Feriha Tevfik Seniha nafiz Hlklm Beyhan Cahit Uçuk 
- KarikatUr - dld 1 

r..-r 
~ 

- Allah a.Jkma şu, takkeni çıkar" at; .,.inirime doT:ımuyor. ' 
- Atıd verme çıkarma1n. Başım Ü§Üyor. 

- Yazıklar o?su.n; ayoı k.ooa krollar kadın uğru.na taçlannı 
bilıe rı1canp atıyorlar. - Akbabadan -

J(arısı hasta olup da kendi i.Jini kendi görmeğe mecbur 
1Mlan adanı: • 

- Seni rahatsı::: ettiğimo mütccsirinı kancığım. Fakat yu.
murtayı bu kaplardan hangi3inde pişireocğimi söyler misin1 

...... Babam ba
tta "UsZt~ durur 
aan bisiklet alı-

,. 

( 

- Az kalsın milyarder bir kadınla evleniyordum. 
- Niye ev1enmedin1 
- Etilenme teklif edem.edim. 

Acemi müzikacılar 
- Davulu daha fiddetli çal • Falso yapıyoruz. 

Onlar · Söqlemiş. • Biz Gülelim. . · 
- Seni bütün ömrümce se. 

ve(eğim, diyordu. 
Nişanlısı 80rdu: 

- Demek az yaşayacaksın? 

Q 
Hizmetçi içeri girdi: 
- Nelefona istiyorlar. 
Bay cevap verdi: 

- lçeriki odaya al, ben şim 
digeliyorum. 

" - lşirnde ortak olmak için 
bileği kuvvetli birisine ihtiya. 
cım var. 

Benden iyisini bulnmaz.sı. 

l11%. Bundan evvelki ortağı. 
mm yüzünü bir yumrukta pa. 
rampar~ etmiştim, 

1 

Kam~ı koşa koşa içeri gir. 
di: 

- Çabuk koş! Çocuk mü. 
rekkep içti.. 

Kocası, başını gazeteden 
kaldırma<lun cevap YerdJ: 

- Bir de kalem nr, yaz. 
sın! 

- Doktora gidect'iim. Fa. 
kat sıkılıyorum. 

- Neden? 
- .. Banu uzvn uzun sual. 

ler sor~cak . Ne ce,·ap verece. 
ğimi şaşıracağım. · 

- O hnlde . baytara git. 
Baytar hastalanna lllç süal 
sormaz .. 

15 - KURT} N'un tUlvesl 
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- 6 ıncı saı11/adan devanı 

· Nihayet bütü~ı lnmlm' bir 7ı.aya?den b:r •ohbet ortaya koydu. 
Riyo Rita filminden bi1' 8ahnef •• 

Bir not: 
1 den 6 ya Too.<Lar beUrtilen ayrı ayrı pozlar, "/ inci resim 

bfr malcsatıa muhtelif yerlertnden kesil.erek, türlü tür!Jü şek"iZ,. 

Zerde yan.yana getirilmek 81.ıretile "yapılmuıtır. Altlarındaki ya ... 
mıarla da, 1cıooa:ı bir hfkaye . t>ücu.de get~rilm~ bulunuyor. Ay 
?ti resmi siz de blJyle keserek, tecrü.beyi tekrarlayıp, • eğer bo§ 
aıamanınız varsa - bu mm.anı hoş geç irebiıirsiniz. Daha bu 
hafta ba§lvıJ<lın §'1ı en uzun ktş gecelerinde, i§te size bir eğl.ence! 
Eski tabirle "Şebi Yelda,, eğlencesi! 

Sabık Kral vaktini nasll 
geçiriyor? ,.. 

r Daily !tlail gazetesinin 
Engel eld mulıabiri yazıyor: r 

~ 
{_J 

m 
~. 
' 

-r 

":' 

· - ' "'" ·~ '.J · Vindsor Dükası (sabık kral 
· Edvard) bir hafta evvel bura. 

ya geldiğindenberi şatodan 

dışan çıJsmış değildir. ~çen 

aylarda Viyanaya geldiği za. 

man muayenehanesine gittiği 

qeşhur Viyanalı kulak müte. ,, . 
hassısı Profesör, Nıyunan 

kendisini şatoda iki defa zi. 

yaret etmiştir. 

Geçen cuma günü şatoya 

aynı zamanda bir sinir müte. 

hassısı da gelmiştir. 

Sabık liral, her gün golt 

oynadığı gibi akşamlan da 

şatonun husust sinemasında 

'
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Unut,mak bir 
sayllabilir 

saadet 
mi? 

Cevap verıqoruz: 

Bq.nu yapa~ilecek irade kuv· 
vetine maHksentz; ·evet 1 

18 yaşına kadar a~k deni. sevmek kadar tath. _Çünkü bir 

len tatlı ve ızbraplı hiç bir 

r;,iya görmedim. Fakat birkaç 
sene evvel ben de sevenler, in. 

sanlar gibi bu riiyanın tesiri 

ile kendimden geçtim. Ona 

bütün kalbim ve bütün haya. 

trmla bağlanmıştım. Lakin 

blr tesadüf aramızdaki herşe. 
yi bozdu. Bugün onu unuttu. 

ğum için mesudum. Siz ne 
dersiniz? 

İzmit: R. Uzgün 

Eğer doğru söylüyorsanız 

hakikate:;ı mesut addedilebilir 

siniz. Fakat bakalım, söyle. 

diğiniz gibi hakikaten unuttu. 
nuz mu? 

Kendi kendinize şu mukad. 

der süaJin cevabını vermeğe 

çalışınız: 

- Bir gün onu hatırlaya. 
cak olursam?. 

Düşününüz ki bunu tekrar 
yapbğınız gün bütün irade 

kuvvetinizin, bir cüzamlının 
derisi gibi parça parça dökül. 

düğünü hissedeceksiniz. Çünkü 

unutmak ve bunu söylemek 

hem kolay, hem de irade kuv. 

vetimizfn en son derecesidir. 

Uantmak fatlıdır. Adeta 

film seyrediyor. 

Kendisi bilhassa Avustur. 
ya ve Alman filmJerini gör. 

mek istemiştir. 

Diğer taraftan Sonday Re. 

feri gazetesinde .okunduğuna 

göre de sabık kral, kardeşi. 

nin taç giyme mera.simi günü 

oJan mayıs 12 den sonra, ln. 
giltereye dönmek niyetindedir. 

Dük de Vindsor, beraberinde 

Mawim Simpsonu da refikası 
olarak getlrmeğl tasavvur e~ 

mektedirı 

irade bunu yapabildiği guo. 

intikamların en lezzetlisini al. 
mıştır. Fakat diyebilirsinia 

ki benim unutmaklığım ona 

tesir eder mi?. Şüphesiz. 

Sevilen ve bunu bilen bir in. 

san unutulmaya katiyen ta. 
hamrıül edemez. Belki size 

karşr sempatisi yoktuı. Fa.. 
kat sizin tarafınrzd~n kaüyeu. 
unutulduğunu öğrendiği gün, 
ruhu, bir kurşun yemiş gibi 

yere serilecektir. Zaten bil. 

tün ayrrluış insanların haya. 

t~na dikkat etmiyor musunuz?, 
Birbirlerini unuttuklarmt da. 

ima söylerler ve bu onlar için 
kendi kendiliklerinden alacak~ 

lan bir kuvvet tayinidir. Bu.. 

nunla beraber, acaba bu ha • . 

tırlayışa unutmak deyebilir 

miyiz?. 

Daha sonra tam manasile 
unutmaya imkan var mıdırı 

Hatıralarımızı hafızamızdan 

nasıl söküp atabiliriz? ~rçl 

seneler bütün hatıralanmızın 
ü~rine gilnleri "bir kül gİbl 
serperek orada parlamak istL 
dadı gösteren kıvılcımları yok 

etmeğe çalışır. Fakat küçük 

bir hareketimiz, bu kıvtlcımla... 

n tekrar parlatmaya kafi de~ 

ğiJ midir? . 

Unutmak?. Bunu hakika. 

ten yapabilirsek sevinmemi:& 

yerin'de olabilir. Fakat bu 
irade kuvveti her insan ruhu. 

na nasip olmuş mudur? 

Ve size bir hakikati söylf. 

yelim mi?. Bu irade kuvveU 

sizde de henüz yok. Çünkil 
"' 

unuttum, diyorsunuz? Ve bu 

meseleyi -bize sormakla h!JA 

alAkadar olduğunuz göztikU.. 

7or, 
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Göl<teki Yılaızıarıa 
Yerdeki Yıldızlar 

Meşhur artistlerin doğum günlerine f!ÖTl 

talıierini ve huqJarını Öğrenme!:. 

ister misiniz ?a 
Avrupada her yeni sene gi. 

rerken, :yıldız ilmi( astrono. 
mi) ile muhtelif tahminler<!e 
bulunurlar. Bu ilme göre. gü. 
11e~in gökyüzünde girdiği yıL 
dız burçlarma göre, muhtelif 
ay ve günlerde doğanlar muh. 
telif tabiatte olurlar, talihle. 
ri bu burçlara bağlıd:r. 

Mi.isbet bir: ilim olmadığı 

için insanm talihini ve istik. 
halini yıldızların dilinden öğ. ·· 
renmek iste:=nesi pek akıllı bir ~ 

şey olmasa da eğlence kabilin 
den yddrz ilmi haylı meraklL 
dır. 

Mesela, ver yüzündchi sL 
nema y:ldızları, bu Ü~in söy. 
Jediklt-rine ~öre, doğum gün. 
Jeıi ile tetkik etmek ve tabiaL 
]eri, istikballeri hakkında t:"ıh 
minlerde bulunmak eğlenceU 
bir ~ey d~il'H midir7 

Bu düşünce ile meşhur si. 
nema artistlt:rinin, doğdukları 
günlere göre hangi burçlara 
dahil olduklarını ve bu burç. 
]arda doğan insanlann ne gi. 
bi huy ve talihte olacaklarını 
sıra ile bir liste halinde bura. 
ela veriyoruz. (Malilındur ki 
burçlar her ayın 19, 20, 21, 
veya 22 sl~de başlar): 

1 - 21 marttan 21 nisana 
kadar doğanlar arasında Jo. 
an Gravford vardır. Bu burç.. 
ta doğanlann, yıldız ilmine 
nazaran huyu ve talihi şu şe. 
kil dedir: 

En sevdiği kıymetli taş: EL 
mas. En sevdiği renk: Koyu 
kırmızr. 

iyi huylan: Miiteşebbis, 
cesur, kibar. 
, Fena huylan: Hotkam, 
gururlu, sözünü dinletmek is. 
ter. 

Kendisi için en iyi olan 
glin: Salı. 

En mesut senesi: 1940. 
En felaketli senesi: 1937 -

88. 
" - ::~~ .ı ~i=-and~n 21 mayısa 

kadar: Gacy Cooper · 

(Sağda) : Al
man. yıldızla • 
rmm en liya -
katlisi olan 
Marlene Diet· 
rich ilk şöhre
tini yal'>an Ma 
vi Melek fil -
m'nde. 
(Ortada) : Na 
h1f yrld.z Lil
yan Harvey. 

En sevdiği kıymetli taş: 

Zümrüt. 
En sevdiği renk: Sarı. 

iyi huyları: Cömert,- na. 
muslu, şefkatli. 

Fena huyları: Derbeder, 
söz dinlemez, inadçı. 

En iyi günü: Cuma. 

En iyi senesi: 1945. 
En fena senesi: 194.0 - 41. 
3 - 22 mayıstan 21 hazira. 

DA kadar: Janctte Mac Do~ 

. 

nald. 

Şimdi bütün 
dünyayı tes -
hir eden Gre· 
ta Garbo ilk 
film1erinden 
birisinde. Yü· 
züne dikkat e-

diniz aenele • 

rin meydana 
getirdiği deği

§il<liği çok iyi 

göreceksiniz. 

En sevdiği kıymetıf taş: 

Deniz zumrüdil. 
En sevdiği renk: Menekşe. 
hl huylan: Sevimli, cesa. 

ret verici, mütefekkir. 

Fena huyları: Sathi, mü. 
tereddit, geveze. 

En iyi günü: Çarşamba. 
En iyi senesi: 1941. 
En fena senesi: 1942 - 43. 

4 - 22 hazirandan 23 tem. 

muza ıracıar: !'rene Dunne. ' 
En sevdiği kıymetli ta~ı 

Aytaşr. 

En sevdiği renk: Yeşil. 
iyi huyları: Sabırlı, azim .. 

kar, fedakar. 
li'ena huylan: Hayal kabL 

liyeti yok, dik kafal~ inatçı. 
En iyi günü: Pazartesi. 1 
En iyi senesi: 1942 - 43. 1 

En fena senesi: 1945 - 4G. 
:; - 24 temmuzdan 23 ağus. 

tosa kadar: Norma Ch\Arer. 
En sevdiği kıymetli taş: 

Yakut. 
En sevdiği renk: Turuncu. 
İyi huyları: Cömert, iyi 

kalpli. 
Fena huyları: Gayri tabll 

halli, boş. 

En iyi günü: Pazar. 
E:1 iyi senesi: 1937. 
En fena senesi: 1947 - 48. 
6 - 23 ağustostan 23 eylü~ 

le kadar: Greta Garbo. 
En sevdiği kıymetli taşı 

Gök yakut. 
En sevdiği renk: Koyu kır. 

mızı. 

İyi huyları: Tesir altında 
kalmaz, çalışkan. 

Fena huyları: Ağır hare .. 
ketli. macerasever. 

En iYi günü: Çarşamba. 
En iyi senesi: 1937 - 38 
En fena senesi: 1939. 
7 - 24 eyli.ilden 23 ilkteşri. 

ne kadar: Jt>an Arthur. -
En ~evdi:'ti kryrnetıi taşı 

Ayniişı;ıemc:; taşr. 

En sevdifü renk: Pembe. ' 
lyi huyları: msst, ~okul. 

gan 
Fenahuvlnrr: Tembel, fü',. 

malcf, hofkfim. 
En iyi giinU: Cuma. 

(Sonu 10 urıt'u aayf,.da)1 
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Sofist Avrupa 
Bazı sıfatlar var .ki ta. 

lii, n iitem • tli bir surette net. 
ntle, kinle karşılanmaktır. 

Fakat bun~Iret cL.:le... , adı a. 
nı l dığı zaman kinler· a.Yak. 
lan<lığı ::ıfatların :::ııı!an 

itin de gizlenen hakikat, em. 
s~lsiz tir sevgi ile ~n imse°İıir. 
1\fakyavelizmden herkes nd. 
ret eder. Makyavel fenalıkla. 
nn, cinayetlerin bir sembo. 
1ü sayılır. Fakat herkes ha. 
yatında. az veya ~ok mikyasta 
bir Makyaveldir. 

1\fakyavelizmin vasıfların. 

ilan biri, Makyaveli sevme. 
mek, ona karşı kin duyr.ak. 
tır. 

Makyavelizm n:ısıl in5arilar 
ar:ı.smd:ın bir menfi gibi ko. 
,·ulmuş, haysiyetli insanlar 
ona karşı bir nevi kin duy. 
makta mabarct sahibi kesil. 
mi'.Şlerse Sofizmden de so. 
fistliktcrı rle öyJece uza k kal. 
m:ık istediklerini anlatırlar. 

Hatta Sophiste ı~elimesinin 
bjr gün ilim ve derin bilgi, 
hatta b~raz da ihtisas mana. 
srna geldiğini asla hatı!la. 
mazlar. 

Sofist- ve sofizm kelimesini 
o· kadar menfur bir hayatın 
sembofü gjbi lrnr§ı)arlar. 

Fakat si?., insanların bu 
miirailiı~inc bakmayınız. Za. 
man z:ıman ı1dmı anmndan 
sofi.stli-Te. hem de en kötü 
maııa<ıile rlıı ln erirler. 

Sofizm, boralar gibi, sa. 
ğanaklar gibi, rüzgarl:ır gibi 
bir devrenin, bir zamanın, bir 
şartın tabil neticesidir. 

Bugün Avrupanın başı ü8 • 

tünde bir sam yeli gibi sofizm 
esiyor. Mevsim ri:zgfırlan 
gibi rutubetini, selini,. nime. 
tini ve f eJaketini sırtında ta. 
şıyor. 

~ vrupa tarihinin, bugünkü 
sofist sağanağına benzer sa. 
ğanaklar ge~irdiği.nj bilmemi. 
ze imkan yoktur.. 2400 sene 
evvelki Atinanm sokaklnrmı, 
agoral8rını, mermer sütün. 
Jarm ve zeytin ağaçlarının 
g-ölgeliklerinJ dolduran in5a. 
mn rut:u ile bugün parlamen.. 
toya giden, klüpte k0nuşan, 
ga~ctede yazan, konseyde rey 
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Yazan ; S A D R i ERTE M 

,·eren, fırka safında yer alan 

insanı arasında ne kadar bü. 

yük bir benzerlik var. Vakta 

diyeceksiniz ki mermer betona. 

ne kadar benzerse, Y!lnani in. 

san da bugünkü Avrupalıya 

o kadar benzer. Beton ve 

mermer birbirinden farklıdır 

muhakkak. Fakat merm:?ri \'e 

betonu elinde bir tuğla parça. 

sından .farklı sayrnıym hen. 

dese için bunJarın ne farkı var 

dır? Zekanın, ruhun bünye. 

sinden bahsederken basit bir 

kimya oyununu niçin kalite. 

Jer yerine koymalıdır. 

Bir an için sırtınızı Atina. 

nın devrik mermer sütun)&.. 

rından birine dayayınız ve 

agorada konuşan kıvırcık saç. 
lı, göğüsleri ve baldırları fil. 

dişi oymalar gibi tüniklerinin 

altında pırıldayan insanları 

seyrediniz. 

İnce, zeki yüzlü, ak sa. 

kallı Protagora.s gözlerile Es. 

niçya ile lyonya arasında u. 

za.nan denizdeki mezarını keş. 

f e çalışırken~ dudak lan ago. 
ranın kaJabalığına birşeyler 

anlatırdı: 

"- ,insan eşyanın, h.akika.. 

tin mikyasrdır. Bana göre 

güzel, sana göre güzel değil. 

dir. Sıhhatte olduğum zaman. 

ki idrakim, hastalandığım za. 

manki idrakimden ne kadar 
farklıdır? 

GiiUimsiyen ihtiyar f elsefl 

vazini şöyle bitiriyor: 

"-Sen de doğru söylüyor. 

sun,- ben de doğru söylüyo. 
rum, hepimiz doğru söylüyo. 

ruz. Çünkü hepimiz hakika. 
tin kendimize göre öJçfüıüyüz_ 

Bu, hakik~t karşısında 

septik ihtiyariıı bir gün gözü.. 

nüzün önünde ilahlara isyan 

ettiğini iddi~ edenlere karşı 

gillümsediiini: 

"- O da dojraJ. 

Dediğini işitiyol'SUDuz .• 

Dikkat ediniz mern le keti 

için. Siragüzanın aleyhine Ati. 

nayı ittifaka davet eden bir 

elçi konuşuyor. Onun zeki 

gözleri bir ateş böceği gibi 

parıldıyor: 

"- Batıl, diyor, batıl, herşey 
batıl. Biz birşey bilmiyoruz. 

Hiç lJir şey bilmiyoruz. BiL 

memize imkan yoktur. 

Zeki ilim nih listi A tina so. 

kaklannda hiç birşeye inan. 

mıyarak dolaşıyor. 

Büyük sofist Gorgias, bü. 

yük sofist Protagorasın bir 

mütemmimi idi. İkisi de Atf. 

na sitesinin şüphesini, man. 

sızhğmı haykmyorlardı. 

Atina niçin bu davaya 

düştü? Ati'aa lyonyaya hakinı 

oldu. Yunan siteleri Atina.. 

nın emrine girdi. Atinada, 

Pirede gemiciler ve tacirler 

Akdenizin ticaretini ellerine 

aldılar. Atina aristokrasisi 

Atinanın orta sınıf halkı ya. 

nında fersiz kaldılar. 

Orta ı:ı1nıf kendisine siya. 

si hak aldı. Atina dcmoknı. 

sisi doğdu: Atinada koloni. 

)erden getirilen servetle yaşa. 

yan, fakat hayat seviyesi -iti. 

barile birbirinden müthiş 

.!arklarla ayrılan smdlar var. 

dı. Bunlar mücadele meyda. 

nına çıktıkları zam.an ilk yı. 
kılan kürsü 'doğmatizm,, oL 
du. Ve her fırka kendi kad. 

rosu içine bir felsefe cereya. 

nmı aldı. Fırkaların mtica. 

delesi birbirlerini matetmektt. 

lJim için illm diyen insanlar, 
birer gülünç mahlOk halini 

aldılar. 

Avrupa, demokrasiye ka. 

vuştuğu gündenberl sofizme 

koşuyor. 'Oluklarda 8yle 

alametıer var ld sağa. 

naim boşanacağı stln1i 

8. Sadri Ertem 

herkes bek1iyor. Hatta dene. 
bilir ki asrımız bu sağanağa 

tutulmuş ve sırsıklam olmuş. 
~ 

tur bile. 

Parlamentolara . bakın~ 
gazetelere bakınız, kitapları 

okuyunuz, hatiplere kulak 

veriniz, Fransada iseniz bir 

gün de Laroku, sonra da 

Torezi dinleyiniz. 

Bir gece tady0 nuzda Roma. 

sonra Bedin, daha sonra 

Moskova istasyonunu açınız. 

Akın kara, karanın nasıl ak 

olduğunu _görürsünüz. Hangi 

sofist Atinada bu kadar uzun 
anlafınıştı. 

lşte şimdi betonla merme. 

rin farkı başlıyor. Mermerin 

altında oturan in.sanın dnili 

daha basitti. Fa.kat beton ha. 
yatının omuzlarına yaslandı .. 

ğım hisseden insanların mil .. 

hinı bir kısmı dev makinele. 
rin, harikulade şehir gil;i bü. 
yllyen fabrikaların dertlerini 

de omuzlarına .yiiklenip gö. 

türmektcdirler. Maki.naya ma. 

kinarun bir parçası haJinde 

koşulan insanla, onların sa. 

bipleri arasında bir fikir ve 

hareket cengi vardır. Bu cenk 

A~thıa sokak1anndaki cengin 

aynıdır. Yalnız Atina: Sokak. 
ları yerine Avrupa memleket. 

Ierl 'parlamentoları, fukara 

mahalleleri, ~rti merkezleri, 

radyo istasyonları kaim ol. 

muştur. 

. Atin.ada el işçiliğinden do.. 
ğan bir ıztırap, bir tezad ha. 

linde ticaret sernıaY,edarlığı. 

na ve aristokrasiye karşı ayak 

lanmıştı. Şimdi fabrikadan 

çıkan srnif davası, Avrupaya 

yeni eofianin formülünü ~ 

fıtıyor~ 

· DognugunoanDcY-ı -,-ıı:m'\ 

Kadın olarak yaşayan 
Fransanın bir kasabasında 

çok garip bir vaka olmuştur: 
24 senedenberi kız olarak ya. 
pyan bir genç, erıkek olarak 
7aşam.ağa başlamıştır. 

işin garip ciheti, bu ha. 
dJsenin diğer cins· deği~tirme 
vakalanna benzememesidir. 
Şimdiye kadar birçok misal. 
)erini gördük. Uzun müddet 
erkek olarak yaşryan birisinin 
bir ameliyat neticesi kadın ol. 
duğunu nya kadının seneler. 
den sonra erkek olarak yaşa. 
mağa başladığını hepimiz bi. 
liyoruz. 

Fakat, bugün Fransada ka. 
idmlıktan erkekliğe geçen in. 
san esasen bir erkekti, fakat, 
kadın olarak, yani kadın kı. 
,afetinde yaşıyordu! 

Şimdiye kadar Marya adı. 
m taşıyan bu "genç kız,, bir 
ailenin on dördüncü çocuğu 
olarak dünyaya ge1mi~ti. Fa. 
kat o da ötekiler gibi oğlandı, 

Halhuki anne ve babas1 onun 
kız olmasını istiyorlardı ve 
dünyaya gelecek olan bu ev. 
litlannın kız olacağım ümit 
ediyorlardı. 

Fakat, heyhat! Dünyaya 
gelen bu çocuk da erkekti. O 
uman ana baba için yapıla. 
eak bir şey kalıyordu: 

Bu çocuklarını kız say. 
mak! 

Hakikaten öyle yapıyorlar. 

Doğan çocuğa kız ismi koyu. 
yorlar, nüfusa kız olarak 
yazdırıyorlar, herkese kız o. 
larak tanıtıyorlar ,.e büyüdü. 
ğü zaman da kız gibi giydirl. 
yorlar. 

Seneler böyfa geçiyor. Er. 
kek ohm bu çocuğun adı Ma • 
ria Francoise'dir ve kız mek. 
tebine gitmeğe başlamıştır. 

Seneler bir müddet daha 
ce(iyor. O zaman Maria k,n. 
elini tanımağa başlıyor ve bir 
glln annesi.le babasına bu :sır. 
n açarak, kendisinin erkek 
olduğu halde, niçin kız ola. 
rak büyütftldüğünü AOrôyor 
'Ye artık bu vaziyetten kurtul. 
mak istediğini söylüyor. 

Annesi babası on.i meselevi . . 
.anlatıyorlar. Fakat arzusunu 
kabul etmiyorlar n: 

- Se.sıtni çıkarma. Böyle 
kız olarak kal, . daha İyi. dJ. 
J'Ortnr. · · . 

Kadınlığa mahko.Dı~e:rkek 

Bir Erkek! 
bir müddet daha sabretlfyor, 
dişini sıkıyor. Sonra, daha 
dJşU bir şekilde, annesine ba. 
basına tekrar müracaat edi. 
yor, fakat aynı cevabı alıyor. 

O zaman kızıyor. Artık 

bü~ bir çocuk olmuştur. 

Ana babasını tanımamağa ve 
başını alıp gitmeğe karar ve. 
ıiyor. 

Bu .karar bir gün tatbik 
mevkiine geçiyor. Marya bir 
sabah kimseye sezdirmeden, 
baba ocağından kaçıyor ve 
günlerce yollarda yaya yürü. 
:vereık, aç yatıp kalkarak gi. 
diyor. 

Nihayet bir kasabaya varı. 
yor. Burada ekmek bulmak 
jçfn bir kapıda iş görmeğe baş 
lıyor. Sonra o evin hizmetçisi 
oluyor. 

Fakat, zavallı Maria. gene 
erkek olmak fırsabnı bu1ama. 
mıştır. Çünkü, köyünden o. 
raya bör kız kıyafetinde 
gelmiş ve hizmetine girdiği ev. 
de de kız olarak tanınmıştı. 

Yolda erkek elbisesi bularak 

... .. . . . . . . ' 
• t ~ 
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sır!ma ge:;: !·miş ve kasabaya 
o kıyafetle .glımiş olsaydı me. 
sele kalmaz, Francoise Ma. 
ria bundan daha senelerce ev. 
F:ı'ancoi diye tanınırdı. 

Bir kcrre eve kız hizmetçi 
diye girdikten sor..ra erkek ol. 
doğunu ileri sürm~ haylı ma. 
nasız olacaktı. Belki ev sa. 
bipleri lstemiyccekler, kova~ 

ca.klaTdı. O zaman, yersiz 
yurtsuz ve aç kalmak ihtima. 
li yüzde doksan dokuzdu. 

Bu düş>:·ncelerle, zavallı 

m'!rya sabretmeğe ·k:::.rar ve. 
riyor. Fakat gayesini l:ir an 
lnrakmam:ş, kendini bir gün 
erkek o~r:ık tanıtm:::';a karar 
• . i 
\'ermışt. 

Günler ve aylar geçmiş, hlz 
metçi Marya ~lışmakta oldu. 
ğu eve iyice ısınmıştı. Ev sa. 
bipleri onu bir evlat gibi se. 
viyorlar ve öyle mua~ele edi. 
yorlardı. 

Bundan ceşaret alan Ma. 
ria, bir gün sırrını onhra aç. 
tı ve erkek olrthlk istediğini 

söyledi. 

Fakat onlar da asıl anne 
Ye babasının verdiği cevabı 

verdiler: 

- Hayır kızma, sen gene 
kız olarak kaJ. Böyle daha 
iyi. 

Matla, artık tahammül e. 
decek halde değih:t . Bir gün 
doğrud~n doğruya kasabada. 
ki nüfus memurluğuna müra. 
caat etti. 

Fakat onlar da zavallı ço. 
cuğun ümi4ini kırdılar: 

- Biz seni kız olarak tam. 
yor uz, 
diler. 

erkek sayamayız, de. 

ltfaria, her istiyenin erkek 
olamıyacağmı'anlamış, fakat 
mücadele etmek fikrini ger.e 
bırakmamıştr. 

Nihayet kendisine yol gös. 
terenler oldu ve Francoise 
Maria, bir istida ile mahkeme. 
ye müracaat etti. 

Şimdi mahkemeİıin kararı. 
nı bekliyor. I•'akat bu kara. 
rın resmen v~rilmesini bekle. 
meğe bile tahammül ed~me. 

den, erkek kıyafeti ile dolaş. 

şiyor. Çünkü, bir hayır sa. 
bibi ona erkek elbisesi hediye 
etmiştir. Bu, onan i~in en bü. 
yük hediyeJir.l 

ış 

Palto-
1.arı 

, Bu. aenenm ~ 
f"'ltoları daha zj,.. 

yade düz olaralc 
tercih edilmekte
dir. Bunlar gayet 
Bade oUluklan gWi 
etekleri geni§tri tJe 

kk>kelidirler. Kop 
pıların yerU:ri de 
kı8metı deği~mi§. 
tir. .Ayni mm.an
da içft düğmeli 
palt<:ılar da bu ae ... 
t1e Ç-Ok gtyil""'kte 
dirler • . 

"VAKIT-M~ 

ela ri<>ttU,, - '"'1· 
nı.oaat. 
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Hoş sözler: 
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O başka! 
Gün düz, öğretmenin yanL 

na giderek dedi ki: 
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l<..üçiik Bılgllet 1 ... 

- Bay öğretmen/ bir in. 
san yapinadığı birşe: için a. 
zarlanır mı? 

- Ne münasebet! Böyle 
saçma sualleri ne deye soru. 
yorsun? 

Kalpten ge!en hediye 

- An ko\·anı denile .. :.;;r 
çiçek vardır. Eski zamauda 
Romalılarla Grekler bunun 
saplarından yağ kandillcrine 
fitil yaparlardı. Afrika Eer~ 
berilerile İspanyollar bundarı 
zehir çıkarırlardı. Amerika 
ke;ıf edildikten · sonra oraya 
giden ilk Avrupalılar bunun 
suyunu dizanteri hastalığını 
geçirmek için kullanırlardr. 

Bugün hunun zararlı bir zehir 
olduğu kabul edilmektedir. 

- Ben vazif cmi yapmadım 
da .. 

Yerine göre 1 
Gündüz, annesine soruyor. 

du: 
- Anne konw;mak mı iyi, 

susmak mı7 
- Elbette susmak, sorma. 

dan bi~şcy söylememek daha 
iyidir. 

- Kimsenin konuşmadığı 

,bir salonda bir saat kalsanız 
memnun olur musunuz?. 

•~isinden b~ri 

Yalnız bir adaya düşmüş 

olan bir baba. ile bir çocuk. 
Çocuk • waşça babasının ar. 
kasından gelerek gözlerini ka
par: 

- Bil bakayım ben kimiın., 

Irnç;ın. Süzenin amcası o 
gün elli yaşına basıyordu. Sü. 
zenin dört yıl önce babası, 

ondan bir yıl soma da annesi 
ölmüştü. O zamandanberi 
amcasının yanında bulunuyor. 
du. Çok uslu, çok akıllı bir 
kızcağızdı. Amcasını .babası 

kadar se\·erdi. 
O akşam evde küÇük bir zi. 

yafet olacak, sofrada dost. 
Jardan ve akrabadan birkaç 
k~i bulunacaktı. Süzen, amca. 
sını memnun edecek birşey ha. 
zırlamak ve herkes ellinci yıl 
dönümünü tebrik ederk-en ver. 
mek istiyordu. 

Öğle yemeğinden sonra kö. 
peğini alarak kıra çıktı. Amca. 
sının kır menekşelerini çok 
sevdiğini biJiyordu. Her ta. 
ı-afta aramağa başladı. Fakat 
bir türlü bulamıyor, köpeğine 
dert yanıyordu: 

- Bilirsin ki amcam çok 
zengindir. Ben ona ne bedi. 
ye verebUirlm. Ne versem de. 
ğersiz olacak değil mi? Ama 
öyle birşey arıyorum ki ken. 
disini ne kadar sevdiğimi an. 
}ayacak Hiç olmazsa onu 
düşündüm diye sevinecek. 
Ama yok kL Bulamryorum 
işte!. Sen de arasana!. N~ 
olur? 

- Aaaa !. işte!.. 
Orada bir ağacın arkastn. 

da birkaç kır menekşesi gör. 

Kayarak. Tokam çız11;orum : 

~qj--~ 2 
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dü. Hemeri koşup dikkatle ko. 
pardı. Ama, ce kadar az! Uç 
beş tane. Köpeğine dedi ki: 

- Gördün mü"! Biraz da. 
ha gayret edeı:sek küçük bir 
demet yapahiJiriz. Haydi arı. 
yalım. 

Tekrar yürümeye başladı. 
la~·. Sağa saptılar~ sola dön. 
düler. Süzen epice ter dök. 
tükten sonra iki kaya arasına 
saklanmış beş on menekşe da. 
ha buldu. Onları da kopardı. 
Büyük bir sevinçle köpeğini 
okşadı: 

- Haydi, yavrum, bu ka. 
dan yeter. Geç te kaldık. Eve 
erken dönmezsek amcam da. 
nlır. 

Köpek önde gidiyor, yol 
gösteriyordu. - Süzen eve ge. 
lince doğru odasına çıktı. Kü. 
çiik blr vazoya su koydu. me. 
nekşeleri de bozmadan, yavaş. 
ça vazoya yerleştirdi. Şimdi 
l:albi sevinç itinde idi. Amca. 
sı kim bilir ne kadar memnun 
olacaktı. 

Akşam ıiıi.~afirkr gelmeğe 

baı;ladı. Herkes sofraya otur. 
doğu sırada Süzen de geld1. 
küçük vazoyu arka.sına saklı. 
yordu. 

Yemekte amcaya tebrikler. 
uzun ömür dilekleri yapıldı~ 

Süzen yerinden kalktı, ' amca. 
sı:...m ya_:::ıa c: :~erken ''azoyu 
uzattı: 

_; Şatranç, pek eski, otuz 
asırlık bir oyundur. Mısırda 

firavun mezarları araştırılır. 
ken Miladdan bin üç yüz elU 
yıl önce yaşamış olan .'l'u a., 
dında bir firavunun mezarı 

açılmış ve orada bir şatrang 
taht.ası iJe taşları bulunmuş"4 
tur. 

- .A:_ __ cığım, dedi, böyle 
bir hediyenin cleğeri yoktur, 
bilirim, ama bir küçük kız 
elinden başka ne gelebilir? 

Amca vazoyu. alrnca şaştı;, 
kaldı: 

- Krr menekşesi! Bunla., 
n nereden aldın yavrum? 

- Krrlara gittim, saatler._ 
u aradım. Ama çok yoktu~ 
Ancak bu kadar bulabildim. 

- Sevimli y-,·rum. Bana 
binlerce lira kıymetinde bir 
hediye verseydin bu kadar 
makbule geçmezdi. Bu küçük 
menekşeler, beni ne kadar sev._ 
diğir..i göstereli. Kalpten gelen 
hediye, cepten gelen hediyeden 
çok değerlidir. 

Diyerek Süzeni kucağına 

aldı ve öpüp okşamağa başla._ 
dr. 
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Deniz Fenerleri 
.... 

Karanlık gecelerde 
fenerler kuştar 

kut esi 

bize .lJardım eden 
için bir.er ölüm 
oluyor 

Bir Fransız deniz fene- ,, 
rine çarparak bir gece

de 1500 kuş öldü 
Rüzgarların delip geçemediği 

rahat ve sıcak odasından kor. 

kunç denizleri seyreden fener 

bekçisinin bir tek düşüncesi 

,.vardır: Güneş üfkun altına 
"daldığı zaman ışığını yakmak. 

• Fakat bulutlu havalarda ek. 

seriya güneşin battığı görül. 
· mez. Fener bekçisi ne yapa. 

cak'." Bu tehlikeli zamanlarda 

ışık yakma. ıamanı takvimden 

bulunur. Onun içindir ki teş. 

. rinisani ve kanunuevvelin gam 
11 günlerinde karanlık erken 

.bastırdığından, güneş batma. 
dan evvel fenerlerin yakıldığı 
görülür. 

Gece vardiyasrnda fener ar. 

mesinin telleri arasında kor. 

kunç iniltiler ve ıslıklar çıka. 
ran rüzgbın gürültüsü için. 

den bazan boğuk ötüşlerin de 

duyulduğu olur. Bu sesler ki. 
mindir7. 

Bunlar, deniz ve fırtınanın 

yalnızlığı jçinde yoJJarını şa. 

. şıran kuş:ardır. 

* ... "' 
Gece ilerledikçe, bu zavallı 

kuşlar, renkli göğüslerini fe. 
' nerin kalın, kıvrımlı camına 

dayarlar. Zarif gagalarının 

Üzerlerindeki iğne ucu kadar 

küçücük gözleri bu soğuk fakat 

kuvvetli beyaz ışığın önünde 
kamaşır, Kanatlan o kayıcı 

satıh üzerinde konacak bir yer 
arayrp bulmak için, takatsiz 

!kalıncaya kadar çırparla;r. 

Fakat bu pek uzun sörmez. 

.Yoruldukları vakit fenerin 

Jfalunduğu odanın etrafındaki 

raleriye düşerler, bu galerl, 

•ema 4u.. hela 4e 111.,_.ml oı.. 

doğundan, buradan da yuvar. 

!anıp 20 - 30 metre aş.'lğıda 
korkunç bir hiddetle kayalar. 

la boğuşan denizin karanlıkla. 

n içinde boğulup giderler. 

Sabahleyin fenu camına 

bakıJdığı zaman görülen yapı. 

şık birkaç tüy, bu masum zi. 

yaretçilerin geceki uğraşmala. 

nndan kalan yegane hatıra. 
lardır. 

.ı;: ,,. 4 

Bazan bu kuşların, camla. 

ra gagalannı kıracak kadar 
hızla vurdukları olur. Yaba. 

nl kaz ve ördek gibileri 30 mi. 

limetre kalınlığındaki fener 
camlarını kırarak fener dai. 

resine düşerler. Bu gibi fev. 

kalade zamanlarda kullanıl. 

mak üzere, fener kulelerinin 
depolarında yedek camlar bu. 

lundurulur. 

Fener bekçileri, artık bu 

feci sahnelere kanıksadıkJa. 

nndan, bundan başka türlü 

istifade ederler. Aralannda: 

"- Kuş akınlarından son. 
ra biı\ın pilavın eti çıktı.,, 

Diye sevinenler vardır. 

Fırtına gecelerinden sonra fe. 

nerlerin ' etrafında, galerile. 

rinde, kayalar üzerinde top. 

lanan kuş ölüleri, el arabası 
ile taşmacak kadar çoktur .. 
Bir Fransız fenerinde bir ge. 

ce yarısrndan sabaha kadar ö. 
len kuşların sayısı, bir defa 

1500 ü geçmişti. 

Fenerlere her çarpan kuş 

ölmez. Yarıdan fazlası tek. 
nı.r geriye uçarlar; fa.kat ışı. 

fm cazibesinden kendilerini 
nrtaramıyara,k kalenin etra. 

., 

1 o 
Yaz3n: 
REFiK 

özgen er 
it==== · 

fmda dermaqları kesilrek de. 

uize düşür boğuluncaya ka. 
dar uçuşcr~ar. 

* * • 
Bu tcıiihsiz göçmenleri bu 

akibttic:ı kurt:ırm2k için aca. 

ba .. e tedbirler alınmakt.ıdır? 

Kuşları f c ner camlar1na çarp. 
maktan kurtarac:ık yekane 

çare tek bir tel kaf e.sten başka 

birşey olmadığc zannedilir. 

Bu belki evvelkinden daha f e. 

nadır. Kuşları renkli ışıklar 

kendilerine çekmezler, Fakat 

deniz fenerlerinin beyaz ışı. 

ğını renkli ışıklarla tebdil et. 
mek pek de ameli bir şey de_ 

ğildir. 

Son zamanlarda bu iş için 
daha başka çareler düşünül. 

dü. Belki siz, bu küçük arka . 

kadaşlarımızın böyle kendile. 

rini fenerlere çarparak öldür. 

düklerini onların sersemliği. 

ne verirsiniz. Bu haksız hük_ 

mü vermeden evvel onların 

yerine kendiroizi koymamrz Ye 

onlar gibi düşünmemiz lazım. 

Belki de bu küçücük mu. 

hacirler, uzun seferlerine her. 

rak bir günde başlamışlardı. 

Hava karardıkça yollarını 

kaybetmemek için aşağdara 

indiler ve kendilerini deniz. 

den bir kaç metre yukarda 
buldular. Birdenbire bir dr. 
niz fenerinin kuvvetli ışığı 

karanlıkları deJmefe basladı. 

Kuşlar bu ışığa yaklaştıkça 

ışık büyüdü ve tıı>lu karşıdan 

gelen bir otomobil fer.eri g'ibi 
kör edici bir parlııklıkla onla. 

nn göz~erini kamaştırmağa 

başladı. Yol üzerLttle yürüyen 

bir yolcu, gözleri kamaşsa da 

ayakları saİlam bir yer üze. 

rinde olduğun da:ı, istil<ame. 

tini kaybetmez. Halbuki kuş 

böyle mi? Onun dayandığc 

yegane kuvvetli zemin, ancak 

~natlarını çırpmakla t:.ıtuna. 

bildiği hant olduğundan mun. 
tazam fasılalartı karanlığı 

delen ışık, zavalının istikame. 

tini kaybettirmekten başka 

birşcy yapmu. Aynı zaman. 

da, istikametinden ne kadar in 

hiraf ettiğini bildiren bir aleti 

de olmadığını düşününüz. Bu 

suret~e fener kuJesine ~arp. 

tıkları zaman kulenin kendi. 

lerine doğru koştuğunu zan. 
nederler. 

Bu kuşların deniz yolcul:ı. 
rına gösterdikleri fılydalar ar. 

tık anlaşıldıktan sonra, kat. 

Hamın önüne mümkün merte. 

be ge~ilmeğe çalışılıyor. J;'e. 

nerlerin etrafına ~ünekkr ya. 

pıldı. Ilu tünekler yorgun 

kuşların konmalarına pek ya. 

ramıyor. En zi)'ade koruyucu 

şey, fenerlerin dört bir tara. 
fına sık dokulu ağlar g<:rmek. 

tir. 3imdi bunun tecrübesi 
yapıb_yor • 



Eski bir hikiyecik 
t 
r: \,, 

\< 
\,:f 
\ı' 

Er1x1: ya.kış1.klı bir Don Juamlı. 
Kadın da cıa..--ibcli bir daktiıo. 

Er1;.ek kadının gözlerine uzun 1(Ztm baktı. 

Ye bu ısrarlı ba. 
'kı§!ar karşumı. 

da kadın kızar. 
aı ve göz ka· 
,pakZannı indir· 
di. 

Günün birin· 
~ iki.si de an. 
Jr.~tıZar. Dudak
lar b:rib!rleri
nm dıtdaklarıııa 
9akıa.,tı; işte 
dudaklar 1mltı§. 
mo.k il.::ere. 

E1·kek a.şkını 

ifade cdu,ek 
aözlcr 8öyle<li 
ve bumc tnfüe.. 
madiyen tek-rar. 
Wlı. 

.. 

Sonu 74 üncü sayı/ ada 

Asıl derdimiz!.. 
Yazan: lbrahim Hoyl 

Ge~enlerde, Babıali piya. 
sasıillu Lıeı.Ki o k.atiar tauıma. 
dı~ı, lakin ince \'e berrak gô. 
ritşıerile birçok. okurun alal\a. 
smı kendisiııe ~ kolaylıkia 

çeken bizim neslin yazı amele. 
lerinden birisilc görü;jüyor. 
dum. O, geçimini biraı daha 
yoluna koymak için musahhih. 
Jik ettiği ğazeteden aynı işi 
gördüğü başka bir gazeteye 
gitıneğe ·hazırlanıyordu. 

Arkadaş, dedim. Gündüz. 
deki yazıların cidden güzel ve 
yepyeni bir g(iriişiln mahsulü. 
J..flkin üfkun dar. Belli ki bir 
çok şeyler ,söylemek istiyor. 
sun. Ama didirgin gibisin. 
Mesela .. Meselfl .. Neden daha 
geniş yayımh mecmualardan 
b:rine yazmıyorsun?. 

Kadri anlaşıJmamışkrın, 

ideal türküsünii istediği gibi 
ça~ıramamışlann edasını bü. 
tün acılığile haykıran bir gii. 
lüşl~: 

- Doğru ::::mdaş, doğru. 
ama .. Dedi, Günd:!~ .,wun bir 
~hşm~ e:uek mahsulü yazı. 
ma ta- bir buçuk lira veri. 
yor. Fi~fin. filan mecmuaya 
Jse fisebi!atah ··azmak lazım. 
Sc ı benim vazfyetir.ıi bilmiyor 
t1~ğilsin. Germimi bu nan. 
~- ~r kaldırımların arası!'!a sı. 

kışn·, rızkımc·a.,. c:. 1'4'.rmak 
mecburiyetindeyim. 

.y. • • 

Bu arkadaşın sözleri, mu. 
au.:ım bir rcalitcn;n en fecl 
aki<deri~r. Uzun ~.\lışma yıl. 
lar11ıın · 'inil, mahsı 'ünt bir 
1. ::un kalen ... \ urnndan be. 
. -ı kağ; Ja, ora ·~an da okura 
sunan ya:rı ame·:!Si, dünyr-·n 
( '.or örünen r ... odur. 
D:.::ıy~ -:ın derken, ke-:di dün. 
. _ _.ızı kaLtediyort:m. 

...... -'i, mü . ..,.J şö:. ·et. 
ler, n~ihini yaz r. ·nsa.qm. 
' .n aramaya gelmiş olan genç 
şöhr< · ~·· ~.ak büküycr, hatta 
eks.:isitti fanımıy ı· •· bur.u 
garip bir -A,·kk Uan edhor. 
Jar. 

Us:.!:::: ·e işin c:la! • ~enası, 
· · genç yazı amele:'ni arka. 
daşları da tanımıyor, ve rahut 
ta: .m:ık bteı.: .,rlnr. Çok 
kere: 

- Filanı tanır mısınız? 
Süal:lc knrşı!aşan, o mu. 

r.a nisbeten daha 'şöhretli m~ 

--~ ; 

- Dırak c:.:um. He.-n onu 
hiç okumadım .. 

f'l. ·.. M .. t~tnden C'.tkı. 
yor. - .ı ''aziyctJ ' ''kliltür,, 

.sahııe. :.zin en feci .... aını.::r. 
Yani şunu d~me.!: lsüyonlJl\ 

· · ..,iri birimi . o:.-ı...ı:J cruz.. 
Okusa.: a insaf adesemizi oe. 
ğ!I, mı'.:1akkak ve muhakkak 
•"ıre• ~e kusur bulma gözlüğü.. 
müzü ~kıyoruz. Münekkit ge. 
çinen üstadlarımıı da daha ~ 
y.ıde şahsi akide, temayül ve 
hislerinin tesirile yeni yetişe• 
filizlere suni hioıııye ve U§. 

'1'ik seromunu sıkarak, bunla. 
ra kökünden koparan balta~ 
nnı merhametsizce indiriyor .. 
Jar. 

,,. . . 
Arkadaşın bir sözü daha 

var: 
- Gündüzden bir bu~uk ll. 

ra alıyorum. Diyor. 
Evet, nankör plyasamW1l 

en kabadayı ücretlerinden bl. 
ri de bu "bir buçuk lira,, dır, 
Hiç şüphe yok ki, kıdemli ,.. 
müesses şöhretler, seneleria 
merdivenlerinden çıka çıka 

hakları olan yüksek telif hak., 
kını alıyorlar. Ama bu daha ,, 
ziyade devede kulak kabilin. 
den.. Umumiyetle yazı ame. 
lesinin eline geçen "beyin mah 
•ulü" iki veya üç lirayı aş. 
maz. Sonra, münekkit, ondan 
daha özlü eserler, .. Hind ku. 
maşları., istiyor ve: 

"- Bize salaşpur ,·eriyor.,, 
Diye sızlanıyur. 

Ne bekliyorlar, ne istiyor.,. 
Jar?. Elbette ki o genç şöh. 
ret, eğer lisan biliyorsa ya. 
hancı kaynaklara baş vuracak 
"çalarsa miri malr çalacak.,. 
hakiki ve öz kıymetini gö:ıtere,. 
cek eserleri de kendisini layı .. 

kile anladıktan zaman verecek, 
Duna emin olsunlar?. 

Nurullah Ataç üstadımın 

"ge,·eze,, diye isim taktığı, m11 
habirlikten yetişn1e 8inclair 
Levis, kelime başına bir dolar 

almakla şöhret bulduğunu. soa 
günlerde ebediyete göçen Pi. 
randelto'nun gene bu sütun. 
larda tercüme ettiğim bir hl4 
kayesine. (Bir kanun meseJe4 
si) 300 dolar aldığım hatırlı. 
yorum da, bizde neden reel 
Mnatın ve tam bir "edebi•·a. 
tın,. başlamamış olduğunu d&c 
ha iyi anlıyorum. 

* • " • Demek ki, biz birbirimizi 
tanımaya çnhşmadıkçıı; insaf 
ve hüsnü niyetle okumadık!."at 
n yazı piyasasına gelen ha. 
kiki sanatkara (tuf eylilcr ·m"et: 
zuumdan dışarıdadır.) engia 
bir samimiyet ile yol göst~r. 

Avrupanın mutbağı 

Vezii Yanardağı 
Koca dağ volkan bomba{arını 

dünya üzerıne nasıl atıp 
yuvaruyor? 

Avrupa kıtasında faaliyet 
halinde bir tane yanar dağ 
Tardır. O da Vezü yanardağı. 
dır. Bu Iavh tabiat harikası 
bütün Napoli körfez ine hflkim 
dir ve muhtelif zamanlarda 
çok şiddetli f e\·eranlar göster. 
mi~, civardaki ahali}; korku. 
)'8 düşürmüş, tekmil kızgın. 
bğile tehditler sa,·urmuş ve 
tehditlerini yerine getirmiştir. 

\rezu, öyle bir yanardağ. 

dır, ki şimdi ilim kunetilc 
ve tecrül:e ne, feveranından 

evvel ne gibi bazı fırfız ortaya 
koyduğu belirtilmiş bulunu. 
yor. Bu itibarla, bu arfız 

illlÜşahede edilir edilmez, me. 
'raklılar ikaz olunuyor ve da. 
1 

ga 'çıkmaları, yaklaşmalan 

lıusu.ı;;unda yasak ortaya konu. • 
llur. Civar ahali de pılıyı pır. 
tıyı toplayıp, mümkün olduğa 

kadar uzaklaşırlar. Vaziyet böy 
le olduğuna, yanardağı müte. 
111adiyen ve evnlden belli ol. 
,madan feveran etmediğine gö. 
re de, her sene yüz binlerce 
kişi tepeye doğru tırmanır, bu 
meşhur yanardağını haylı ya • 
kından doya doya seyreder. 
ken, - fazla ve.s,·eseli olma. 
tnak şartile - hi~ bir. korkuya 
kapılmazlar. 
~ .. 

., 

\'t'zu yanardağının ağzı, 

denizin sathından bin me~re 
den ziyade yüksekliktedir. 1''e. 
veran hallerindeki dehşet üa. 
desi, ayrı bahis; fakat, nor. 
mal halde, dağ, bpyuna du. 
man, buhar, gaz salıverir ve 
zaman zaman da, taş parçala.. 
n, kom, toz nevinden kül ve 
"volkan bombalan,, nı hızla 

atıp yunrlar. Volkan bom. 
balan, yanardağının derinli. 
ğinde k.ıynayan ve havada 
kocaman taşlar şeklini alan 
lav par~alarıdır. Devamlı ha. 

reket ve faaliyet hali dolayısile 
te:ıenın dış çcHesi boyuna bi. 
çim değiştirir. Değişmelerin 

en ~oğu ve barizi, devamlı Hiv 
akışlarile olur. Dağın türlü 
resimleri, 'sakin bulunduğu 

zaman denilebilecek mutedil 
galeyanlı zamanlarında çeki. 
]en ve bu zamanlardaki kısa 
fa.o;ılalı değişiklik şekillerini 

gösteren resimlerdir. Yoksa, 
müthiş feveran zamanlarında 
dağ, o'bjektif e her an bir de. 
ğişikJiğe uğrıyarak, anafor. 
Ja~mış bir surat gibi, karartılı 
bir karma karışıklık gibi aks. 
eder. 

Ta eşkl zamanlarda, bu 
yanardağının söndüğü \'e. f e. 

~__....., 

Her seyyah, bir ıau par~ -~ltp-,-hatı~a ol~.:- iiwc~ evi. 
fte götüriir. Vezu.dan bıı 8tlTetle1 1ıer sene bir1'aç ton taş, l>a§
l«ı m<»nlekcflerc gö9C<ler, 

'Yezıı yanardağının, uzaktan görüııü.şfl. , 
,·eranla tahrih.'lt yapanııyaca. 
ğı &'1.nıhyordu. lsanın doğu. 

şundan 69 sene sonrn, aksi sa. 
bit oldu. 'l'arakalarla f cnra. 
na gelen Vezu, dört bir tara. 
fa kızgı!l rııaddeler saçmağa 

Vczu civaruula bit rasathane 
1."1tmludur. Bu ra.sat1ıancdc, 

her gü'ı bıt yanardağının ha
vası, suyu, arzı vaziyet uc 1m
sttsiyctleri araştırılır. 

başladı. Yığın yığın küller, 
Ich·Jar, muhtelif maddeler o 
kadar ~ok t.oşandı, ki kısa lıir 
müddet içerL<sinde He.rkula . • 
num, Pompe.yl \'C Stabiye şe. 
birlerini altına aldı, kapladt, 
görünmez hale soktu.. Son. 
ralan da, bazan asırlarca 

süren tehlike.siz zamanlarına, 
sakin zamanlarına rastlanıl. 

dı. Nihayet, gene geniş mik. 
. yasta fenranlar vukım ~elin. 
~ ciyedeğin. 

Uu zamana en ya.km iki 
fevernni, 187.2 ,.e l!JOG sencle. 
rinde, etrnfn deh5et snr.arnk. 
feveranı hnherlcri. dür.vrıdn 

nl.;isler uyand ırmışt:r. fltın. 

,1 .. ,, hac::kn, 1)'1 Wi s'"11e nrn~ın. 
.,h•rj 7.ı>"'\ıtnlnrd<ı d~. ""''lt : 
~i~'-fctli '"""'","'-'r ""'ri o1n. 
rnk, ynkm J<öyleri birf'r ha. 

rabe haline !:evirmi;;;th·. TaL 
nız e\·leri yıkmakla, bağ ve 
bahçeleri bozmakla kalma. 
mış, ıav akınları birçok kim. 
senin hayatına da mal olarak 
!ela.Ket serisi mkaJar sı·rala._ 
mıştır. 

1'arihi fe,·cranlarınd_n 1906 
sene.<ıindeki tam 17 gün bütün 
şiddctile, gürültü patırtısile 

sürüp gide.rck, hemen herkes( 
artık bu sefer, Vczunun hiç 
yatışmaya yana5mıyacaf:rı, da. 
imi .surette kurban i~tcdi[.ri, 

çok acıktığı ve hol i ştahla ne 
yutsa doym1yaca~ı whmine 
u~ratm1şcıa da l 7 giin sonra 
bu \'chmin yerinde olmadığı 
nnla~ı1mışttr. 

l~OG scncsinde.n~ri, Vezo
6 

mute<lil ve mühi) iırı gurüni.ş. 
lüdür. Uy le cl1emnlı.t c~Ji 1e •. 
\'er.anlarla ürkütmemd:tedir. 
Seyircilere güler yüz· göstere., 
re-k, tatlı fatlı 'homurdanmak., 
tadır. 

Huna mğınc.n, his güvenir 
lemcz. nu slikunet sayılan 

ı:rutcdil fcyeranlı halin ) e,rir.e 
gene bir Met ohıC'ak şiddetli 
feveran geçebilir. J{aynıyan 

l:lvlar bir taraft:rn dağın ağ. 
zmdan yavn~ ya\'aş dökülür. 
kcn, etraftaki taşlık tarlalar 
ya,·aş ym·aş genişlerken, bir 
de bakarsınız, ki günün birin. 
de gene müthiş bir fe,·eranla 
ortalığın altı üstüne gelir. 

Vcvu yanardağı isin, .. Av. 
rupanın mutbağı,, derler; an~ 
cak, bu mulbakta insanlann 
yiyeceği hiç hirşey pişirilmi. 

yor; hilflkis, ba ı~ı bazı, in. 
sanlar, o m utbnkta pişirilen 
yi) ecek ~eyler oluveriyorlar, 
Onları kim yiyor? Eskidı?n, 

Romalılar, Vc7.u yanardarrı. 

nın fc\·eran anlarında, kud. 
retli il:ihlarımn yapılan uy. 
gım.<:uz i-.!ere kızıp razaha r.el 
dir.·iııe h iil\mcderlerdi. Dola. 
yıswln da!. ... 

(Iln ynzı, Va iter 'JJarren ta.. 
r:ıt • .,..:ınn ''nzılmı<:hr Fotorr. 
r<>fl<ıl', roma tarafından çe.. 
kilmir.tir.) 



Gökteki yıldız 
ve j e deki 
yıldızlar 

(~ üncüden devanı) 

~:t iyi senesi: 19.U - 42. 
En ·fena senesi! 1937 - 38. 
7 ~ 2'1 ilkteşrinden 22 son 

tejrine kadar: F. Lederer. 
En sevdiği. kıymetli taş: 

San yakut. 
En sevdiği renk: Koyu 

kırmızı. 

İyi huyları: Becerikli, il. 
mi sever, sır saklar. 

Ji'ena huyları: Kıskanç. 

kinci. 
En iyi günü: Salr. 
En iyi senesi: 1937. 
En fena .senesi: 1940 - 41. 
8 - 23 sonteşıinden 21 ilk. 

kanuna kadar: D. Fairbanks. 
Ifo sevdiği kıymetli taş: 

Firuze. 
En sevdiği renk: 1\fa vi. 
İyi huyları: Açrkgörür, a. 

clalcti sever, serbest tavırlı. 
Fena huyları: Hiddetli, ho. 

~ gitmez, kaba hareketli. 
En iyi günü: Perşembe. 

En iyi senesi: l!J37. 
:f!n f .:ına senesi 19'13 - 44 

10 - 22 ifükar.undan 21 son 
kanuna kadar: 1\farlenc Di. 
etrich. 

En se•diği kıymetli taş: 
Akik. 

En .revciiğl renk: liurşuni. 
iyi huyları: İnsaniyetçi, 

sulhçu, kararından dönmez. 
Ft·ııa huyları: Sükuti, fnti. 

raslr, oyunda kazanmaz. 
En iyi günü: Cumartesi. 
En iyi senesi: 19:37 - 38. 
En fena· senesi : 1945 - 46. 
11-22 sonkanundan 19 şu. 

bata kadar: W. C. F'ields. 
En sevdiği kıymetli taş: 

Kristal. 
En sevdiii"i renk: Koyu ma. 

vf. 
İyi huyları: Orijinal, müs. 

takil, i?:inisevcr. 
Fena huyları: Havai meş. 

ı·ep, kapds li, haris. 
En iyi günü: Cumartesi. 
En iyi sene..ı;;i: 1938. 
E:1 f en:ı. !'len es i: l !HO - 41. . 

12 - 20 şubattan 20 mar. 
ta kadar: Jan Harlov. 

En sevdiği kıymetli taş: 
inci. 

En sevdiği renk: Pastel 
renkleri. 

Jyi huyları: IIL-;.o;i, inanışh. 
Fena huyları: idaresizlik, 

korkak, asabi. 
En iyi ~ünU: Perşembe. 

Rn iyi senesi: 19,'"19. 
En fena senesi: 1937 - 38. 

r • - .... · • - • .. •, • t .• .. .. - - , 

Haftanın Akisleri 
2 inciden devam 

Fransız müverrihini hatırla. 

yınız: Bir kurşun vızıltısı 
duyar duymaz camı kaldıran 
ve katilin dört ayak bir hızla 
köşeyi döndüğünü g(;ren mü. 
verrih, hadiseyi daha etraf. 
hca ög-renmek istediği vakit, 
Yakayı tahkik etmek üzere u. 
şağını göndermek lüzumunu 
duymuştu. Herhalde, kitabı. 
m bir dakika yazmaktan bı. 

rakan alimiit, bozuk bir fı.sap. 
la odasını arşınlamış oldu. 
ğunu düşünebiliriz. Hakikatte 
bir kurşun vIZiltısı, dünya ü. 
zerinde bir sinek kanadının 

kİrılmasmdan daha mı ehe~.· 
miyetlidlr?.. Fakat Fransız 

müverrihindeki· insan merakı, 
her adamın atılan bir kurşuna 
karşı duyulan merakından baş 
ka da. birşey değildi. 

Uşak geldi. Ve mü"·errih 
hadiseyi öğreneceğ'inden do. 
layı bir sanjye sükılnet buldu. 
Fakat vakanm daha ilk iafsi. 
Iatrnda, gözlerinin hakikate 
k..ırşı birer kuş kanadı ile sım. 
sıkı kapandığını hissediyordu. 
Çünkü maktulün kaf asır..dan 
kama ile öldürüldüğünü söy. 
liyen uşak, halk arascnda ci. 
nayetin bir kadın tarafcndan 
yapıldığını iddia ediyor ve ka. 
dının hemeil aynı daki:.ada 
yakalan:lrğım ortaya koyma. 
ya. çalrşıyordo. 

Böyle bir hadise karşLc;;ın. 
da hctbin Fransız müverrihi. 
nin asap bozukluğunu bera. 
berce his .. c;edelıiliriz: Çünkü 
katil hadisesi her şeyden ev. 
vel kama iJe yapılmamış ve 
penceresinin hemen altındaki 
kurşun vızıitısını, kulakları 
dibinde söylenen bir söz kadar 
Yf:Lktn duymuştu. Katil aynı 
zamanda bir kadın değildi. Ve 
pencereyi açtığı zaman elinden 
tabancasını bile atmamış bir 
adamın hızla köşeyi çevrildi. 
ğini görmüştü. Daha sonra 
katil )'akalanmamıştı ve mal<. 
tul de kadın değildi. 

Betbaht müverrihin, belki 
bütün bir ömür vermeği dü. 
şündiiğü kitabının müsvedde. 
leri başinda şöyle söylediğini 
naklederler: 

- .Biz ki, hemen pencere~ 
miziı:ı . altında cereyan eden 
bir vakanın sıhhatini bile or. 
taya koymaktan aciziz. Kadim 
devirlere ait - vesikaların sıh. 
ha tini nasıl ortaya koyaca: 
- ? grz . . 

Bunu böyle diyen Fr~nsız 
ntlh·errihi ·ilk müsveddelerini 
tereddüt.c;;üz ateşe atmaktan 
çekinmemişti. 

Dostum Vasfi Mahir Koca. 

: :;~· ·o·· ·c;.L , •ı· " .;,·.·:· ~:: , ,r-'t ;;,, . . . . . . ., --~· .. ~.- -->:' 

Kırk 

Okumak da kadıların kü. 
~ük - belki en küçük - kap. 
rislerinden biridir ve en az 
sürenidir: Can srkıntL'3mı gi. 
'dermek için ellerine bfr' ki.tat) 
alırlar. Fakat bu, okumaktan 
ziyade sa},fa çevirmek', eldeki 
bir şeyle meşgul olmak arzu. 
sundan gelir. 

' 'fanıdığım bir bayan var. 
dır: Sekiz seneden beri hala 
''Mavi ve Siyah,, r oku~akta. 
dır. Ama mı...o;ıl? Her gece bir 

Parmak • • 
iZi 

Meraklının biri parmak izi 
kol1ek8iyonu yapıyormuş. ırn. 

çük bir deftere arkadaşlarının 

parmak izlerini alarak ente. 

r~n bir ko1Jeksiy0 n vücuda 

getirmiş. 

Bumünasebetle parmak izi 

almanın usulünden bahsede. 

lim. , 
Vcuz bir istampa tedarik 

edersiniz, bir de küçük not 
defteri. Fakat not defteri 
çizgisiz olmalıdır. 

Baş Parmağl istampanın 

üzerine basınız. Sonra da ka 
ğıt üzerine basınız. Fakat 
evvtla baş parmağın sol tara. 
fı, sonra dolgun yeri, niha. 

yet sağ tarafı yavaş ve daire. 

vi bir hareketle ve hafif bir 

şekilde basılır. 

Sonra ~ıkan izi havaya ma. 
ruz bırakarak adam akıllı ku. 
rutmalı<!ır. 

Kuı·L!madan defteri kapa. 
mayınız. 

Cam veya ona benzer düz 
bir zemin üzerindeki parmak 
izlerini tesLit etmek için kül 
rengi bir toz kullanılır (ki bu 

türkün, bütün taril1 yazalll:ı.ra 
mübalağalı bile olsa bir ders 
kadar örnekle dolu böyle bir 
vakadan haberi olmadığım 

zannetmem. Bununla beraber 
içimizden birisinin, Yedi Meş. 
ale mukaddimesinin gelişi gü. 
zel yazılarak hatta habersiz 
neşl'edildiğini iddiaya varacak 
kadar aşırı bir hafıza kapa. 
nıkbğı göstermesi bilhassa 
aynı mevzu ile alakadar bir 
edebir:at tarihi r,aza.n"bir in. 

iki satır! Kitap yatağının 

baş ucundadır. 'tatmadan ev. 
vel eline alır bir iki satır o. .. .;. . 
kur, bırakır! 

Kırk senede bir kitap ya. 
zanlara mukabil belki o da 
kırk senede ·bir kitap okumuş 
olmak rekorunu kıracak. Fa. 
kat, şüphesiz ki bu rekorunu 
ilan edemiyecektir. Çünkü, 
doğar doğmaz okumağa baş. 

ladrğını ilfın edemez ya 1 

nasıl ahnır 
toz haline getirilmiş cıva ve 

te~şir halitasıdır. ) Bu toz 

camın ü::: serpilir. Fakat 

can-:ın evvelii elle tutulmuş ol. 

ne:r Hizımdır. Serptiğiniz 

tozları s c. .:radan ~:.r: :yince, 

pa~·ma:...:a tutulan yer::::dekf 

{~r çı!:mtılarmın t 0 z tutmuş 

<.:.: _ _: a::u gö::::: rksiniz. nu 
suretle c.1mı tutan kimsenin 

parmak izi açık Lir ~kilde 

meydana ~rkar. 

Polis hafiyleri tebdili .kı. 

yafet ederken başına takma 
saç takmaJ;, veya yüzlerim 

boyayıp makyaj Yapmak gibi 

usullere pek. baş vurma~lar~ 

Polis hafiyeleri, hangi ada .. 
mrn kıyafetine girmek istiyor 

sa onun elbiselerini mümkün 
olur!:' :ı honı;şmasmın tarzını 

ve tavırl:: . ını, velhasıl onun 

!i:arakter: . .i almağa !;alışırlar., 

Tiyatro tatbikatile biraz 
uğraşınca, karakter taklit 
etmenin ne olduğunu çabucak 
öğrenirsiniz. Fakat insan tak. 
lidi hususunda az çok istidadı .. 
nız olması şarttır. 

san da olmak sıfatile, eser~ 

nin' sıhhat ve himmetsizliğin! 
bize ister istem~z düşündü.. 

rebilir . . Yoksa, dostum .Ya,. 
şar Nabinin küçük odasında, 
hepimizin en iyi bfr vücudda; 
yaşıyan bir ruh gibi sı~ıkı 
sarıh olduğu heyecam, YasfL 
Mahir Kocatµrk bugün ba.ç;jt 
mi görmek istiyor?. 

Benim tavsiyem: 
Frar~ı7. müve'rrihinin ha. 

rekefi ·asildir.c 

,. 

ı.• 

Komik 'filmlerde çikolata 
satışları ~rtıyor 

!Amerikanın 137 belli başlı 
şehrinde otomobil kazalan bu 

· senenin ıi lk 45 'haftasında 7840 
' sayısını bulmuştur. l<'akat ge. 
çen 'sene aynı mü:ldet içinde 
bu sayr 8259 idi. 

'fcşrinisaninin son hafta. 
smda ·aynı ~ehirlerde 140 kişi 
otomobil altında kalmıştır. Ge 
çen s ene aynı müddet i~inde 

otomobil kazasına uğrıyanla. 
rın sayısı 2J8 idi. 

!{azaların önüne, halka, 
"Canım scvıneği öğretmE.'k,, 
propag:ınd:ısile geçilc'biln::ckte 
dir. 

sakathk da bir san'at 
haline gelm '.ş 

Madridde "hususi sakatlık,, 
içad eden bir eski heykeltıraş 
yakalanmıştır. Bu adam, di. 
lenciliği kendisine meslek itti. 
haz etmiş bazı adamların kol. 
larmı veya bacaklarından bi. 
r!ni ushlıkh surette vücudu. 
ııa sarmak veya gözlerine uf ak 
bir yumurta zarı yerleştirmek 
suretile onları hakiki sakat 
veya kör gibi göstermeğe mu. 
vaffak oluyordu. 

Fakat Madriddc diJenmeği 
şimdi kh1 akıl ediyor? . 

Komik filmlerde çiko. 
!ata sallştarı 

artıyormuş 

Sine:.rn seyircileri arasın. 
da yapılan bir tetkfü, onların 
bilhassa pazar güi..leri birin. 
· mevki için y üksek U:· ücret 

öcL .. . d ü cn hiç çekinmcd~le. 
rini göstermiştir. Fakat sa. 
ir günlerde aynı film göste. 
İildiği halde bu cömertlikte 
h!!::.:::muyorlar. 

-fomik filmler gl:.:~crildiği 

zaman ·;::rnıata satışı " rtmak . 
tadır. Dram gösteri1dlğf tak. 
dirde bu satış göze ~arpar de. 
recede azalıyor. 
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ınedikçe, ve bir kelime ile 
"güzide edip,, saltanatına ni. 
hayct vermedikçe "asıl derd.,. 
imize asla çare bulamıyacağız 
ve istenilen, beklenilen edebi. 
ya~ kavuşmamız da bir ha. 
yq.l-clc!1 başka bir şey_: olmıya. 
caktrr. ' . · -

İngilterenin bazı si.nemala. 
_ dıaı fil .!r gösterildi. 

.:i zanal.i ....:i!;ara s:.tış: u-tmak. 
ta imiş. Fakat · i::::~ sinema. 
larda tabii bunun tetkik veya 
tati :kine imkan yoktur. Çün. 
kü sig::ıra içmek bütün sinema. 

rda ya.~lctır. 

Çocuk terbiyesi ı~ın 
yeni bir usul 

!.L_ . ..ı.d tekfon m' ~ -:inde 
· ir rn :!nur, gecelcyi- cğlu. 

uun d :!r~lerini teiefonla tek. 
rar etth-mckt.? ve bu .:tıretıe 

o tL · iyL:? pişirmesini temin 
eylem "'l' tedir. 

Çocuğun u: ıyup uyumadı. 
~ m anlamak !çin ikide bir 
derhal zili çalıp onl.4 teldon 
h:1ş.na çağırmakta imiş. 

Modern bir kayık 

Şimaii lngiltercde eski bir 
detıizci, bir çakı, elle dövül. 
rnüş, bir demir parçası, iğreti 
_lmmış L~· {!:-~ere, ı,~~·kaç 

iğri t ·· :r;.ı tahta ile bir kayık 
yapın:!] e ~imdi bu kayıkta 
:-::ışam:ıktn :iır. 

Dışardan satın aldığı yal. 
nız çh·i olrauştur. 

Romeo ve jülget 
Sinemada 

Büyük İngiliz edibi Shakes
peare (Şekspir) in mesıhur 

"Romeo ve Jülyet., piyesi sine
maya çekilmek üzeredir. 

Şairin en meşhur eserlerin-. . 
den biri olan "Bir yaı ortası 
gecesinde_ki rüya,, piyesi, ge
çen sene sinemaya çekilmişti. 
"Romeö ve Jülyet,, i de, aynı 
filmi hazırlayan rejisör Irving 
'-'-lberg h~zırlamağa b::şla
mıştı. Biliyorsunuz ki Irving 
Talberg Norn'ıa Sherer'in ko
casıydı .. Bundan beş altı ay 
evvel öldü. 

Rejisör, ölmeden evvel ha
zırladığı "Romeö ve Jülyet,, 
fiJminde Jülyet rolünü karısı
na vermişti. 

Film şimdi onun hazıdadığı 
.İ>Jan üzerinde, fakat . l>aşka 
eller va.sıtasile bitirilmek üze
re4fr, 

KURUN ilaveleri 
Pek yakında 

Me1akla okuyi:icağınız l)azı serilerine 
başlıyor: 

1 

Bugünkü meshurıar , 

Nasıı yaşadıklarını biliyor musunuz?. 
. -

2 

Cihan harbinde -deniz 
muharebeleri 
Kornet 
Folkland 
Heli.goland 
Dogerbank 
Skajerak 

Harpleri nasıl oldll? 

Harplerin yapJldığı zaman mesul mevkide 
bulunan sabık Ingiliz Bahriye f'lazırı 

Çörçil yazıyor. 



1\arl'ı llerlinde tanımıştım, 
Hen bir stüdyoda ~alışıyor. 

dum, o da stüdyomuzun ar. 
tistlerindendi. 

Onu tanıyordum ama tanış. 
mıyorduk. Kendisile görüş. 

mek fır.satı düşmediği gibi, Jü. 
zumunu ,-eya arzusunu da his 
etmedim. Çünkü bana pek so. 
ğuk geliy0 rdu. Onun yapma. 
cıklı hali, etrafındaki şarla. 

tanlar hiç hoşuma gitmiyor. 
du. 

Biliyordum ki Karlın hiç 
de büyük bir sanat kıymeti 

yoktur ve şöhretini etrafında. 
ki şarlatanların yaptıkları 

reklamlara, dedikodulara borç 
ludur. 

Ilerlinden ayrılmış. Lon. 
draya gelmiştim. Bir gece ar. 
kudaşlarla bir birahanede otu. 
rurken baktım, bize doğru hi. 
risi ilerliyor. 

Bu, karldı. Bizim masaya 
geldi ,.e çok samimi bir do~t 
gibi bana selam v<.'rdi. Ken. 
disine elimi U7.attım ,.e san. 
dalyc verdim. Oturdu. 

işte, onunla tanışmamız 

hiç bir tanışma usuliine uymı. 
yan bir şekilde oldu: Esasen 
uzaktan birlıirimizi tanıyor. 

duk. Kendisine yabancı olan 
bir şehirde beni görünce bir 
arkadaş s:ıyarak benimle k0 . 

nuşmak L-;temişti. 

- Sizi burada bulduğum 
için ~ok memnun oldum, dedi. 
Yabancı bir şehirde etıııfıwı 
bir sürü calkavuklar sarıyor. 
Halbuki !>en burada biraz ba. 
şımı dinlendirmek istiyorum. 
Kabul ederseniz sizi kocanız. • 
J:ı birlikte, yarın gece yeme. 
ğe dan•t ederim. 

Ertesi gece yern<'kte idik. 
Karlın jizi daHt ettiği aşağı 
sınıf bir bardı. Karı ~ok ne. 
şeli idi. l{ocama: 

- için Mösyö, diyordu, i~in. 
Du güzel l\tünih şarabını iç. 
tikten sonra masaların iistüne 
tıkar, dans ederiz. 

Fakat, kocam bir tüdü ne. 
fl' bulamıyordu. O da, Ber. 
]inde iken, benim gibi, liarla 
pek ısınamamıştı. Ilu. :ıy~ı be. 
nim hatırım için gelmişti. O. 
nun .:ak .Jarına zoraki :.'..ilü. 
yor, neşeli r ·; rünrneğe :alışı

yordu. 
Iliı ar:ılık bizi yalnız bı. 

raktı V<' :azbandın buh:nduğu 
yere gi i. Orada, .~u;ını 

bize dönerek, bir mas~ya otur. 
du. 

Riz Lı·: ile pek fazla yal. 
11ız kalmadık. Koum gittikten 
,1M>nra Kul kadelılerimize şa. 
,-ap bopltırken yanımıza bar. 
~I kızlardan biri gel di. 

1 - XURUNaa iLAVESi 

Kadınlar Biribirlerinden Nefret Ederler 
Karl:n karşısında dura. 

rak: 
- Siz, artist Kari Ebbing. 

siniz, değil mi?. Dedi. 
Kari: 
- E\·et, dedi. Oturmaz 

mısınız'! 

J{ız hemen oturdu. 
O zaman Kari: 
- Siz !>eni tanıyorsunuz, 

dedi. Ben de sizi tanıyabilir 

miyim?. 
Bar kızı durakladı. Karlın 

ne söylediğini anlamamış mı 
idi? Yoksa aklı başka şeyle 
meşguldü de Karlın ne dedi. 
ğini iyice duymamış mıydl? 

Sordu: 
- Pardon? 
- isminizi soruyorum. 
- ifa! Evet. ismim 1.ili 

Turner. 
Btınl.ın söylerken gözleri. 

ni süzdü. Sonra bana baktı. 
J;u bak şlardaki manayı pek 
iyi anlamadım. iki çakır göz 
iizerime koıım uş, k.ıçmıştı. 

l\arl aradaki sükütu boz. 
du: 

- Güzel bir isim, dedi . .Mü. 
saade edin size J\listers Eve. 
ret'i takdim ederim. 

Lili, gene çakır gözlerini 
üzerime dikerek : 

- Teşekkür ederim. dedi. 
Bu gözlerdeki manayı bir. 

az daha iyi anlamış gibi idim. 
D:-ha doğr- su, tees.<ıürün '· da. 
ha kuvvct:i hL~tmi~tim. 

Fak:-t, gene Kari sükütu 
bozdu: 

- Şu köşede, cazbandın ya 
nında oturan Bay d:ı Mister 
Everet'tir. • 

Ben, Lilinin gözlerile tek. 
rar karşılaşmak için, ona, ak. 
lıma gelen il.. suali sordum: 

- Nerede oturuyorsunuz, 
Mis Lili? 

- .Aro\' caddesinde, Ma. 
dam. 

Kari: 
- Ben de Jk'rlinde oturu. 

yorum, dedi. 
J,iJi güldü. Madamla ora. 

na tanıştık. Bir stiidyoda ça. 
lışıyorduk. 

Uli hana döndü: 
- Siz de mi arti~tsiniz?. 

Dedi. 
- Hayır, dedim. Ben ar. 

tistlerin uynadrklarını yaza. 
rım. 

- Ha? Yani hikaye ya. 
zarsınız, değil mi? 

- Apğı yukarı öyle. 
Lili, g özlerini bf rMnbire 

benden Karla çevirerek: 
- Beıı de film çe,·irebili. 

rim zar.nediyorum, <ledi. Ne 
dersiniz? 

Karl gi ldü: 
- Filn. çevirmek zor bir 

~Y değildir. Yalnız, size gö. 
re bir rol bulmalı. 

Kar: bunlan ~.:'.!·lerken 

bana bakıyordu. Ne demek is. 
tediğini ben de anlamıştım, 

Lili de. 

Fakat ben hiç anlamamaz. 
Jıktan geldim. Kari, benim, 
içinde Liliye verilecek bir rol 
bulunan bir senaryo hazırla. 
mamı istiyordu. Ben, bilmem 

- --

Yazan: 

neden, böyle bir senaryo iste. 
miy0 rdum. Ve Karlın bu söz. 
leri üzerine benden senaryo 
yazmamı rica edecek diye kor 
kuyordum. 

}'akat, hayır, öyle yapma. 
dı. Bilakbı, gözlerini bana çe. 
virmemeğe çalışıyordu. Anla. 
dım ki, ben senaryo yazaca. 
ğımı söylediği m zaman o red. 
dedecek \'e film çevirmekten 
vaz geçtiğini_ söyliyecekti. 

Neden: 

Bilmiyordum. Yalnız an. 
Jıyordum ki, Lilinin bana ilk 
baktığı zaman gözlerinde gör. 
düğüm o esrarengiz mana ile 

Margaret Lane 

~llUuuııt~~--'""' 

bu hareketin araainda bir mü. 
nasebet vardı. Da~a doğrusu, 
bu, o hareketin 1 devamı idi. 

Bu hadise öyle ,)(aldı. Lili 
için Karlın iste~ 1en:ıryoyu 
ne yazacağımı sifl~iştim, ne 
yazmıyacağımr.- Kari da bi. 
zim bu mevzua atik.adar olma. 

1 

dığımızı görerek ısrar etmedi. 
Bardan çıkarken Lili biz. 

den ayrıldı, 
Biz üçümüz otomobile bin. 

dik. lfarl hiç k0 nutmuyordu. 
Lakırdiyi ben açtım. Ona dö. 
nerek: 

- Ne yapacaksınız? De. 
dim. 

-

içimde birşey vardı . .. tuhaf bir his. 
Liliyi kıskanıyor muydum? Hayır ••• 
Bu çok manasız birşey olurd.u. Biraz 
evvelde 
ğim bir 
sevdiği 

söylediğim gibi ~arl sevdi
adam değildi! Halbuki insan 
erkeğin . karşısında gördüğji 
kadını · kiskanır. · •• > 

'-. 

Sordu: 
- Neyi? 
- Liliyi, - ,,, . . . ,. 
- Ona stüdyoda iş bulacak 

mısınız? 

- Bakalım, çalışacağım. 

- Ne diyorsunuz? Böyle 
bir kız arfüıtlik edebilir mi?. 

Ne olmuştum? Bilmiyor. 
dum. 

Bütün bunların sebebi ne 
idi?. 

Bunu, biraz seziyordum: 
Lili. 

Dilha.s.sa Lilinin o esraren. 
giz gözleri. 

Bir iki '{Ün s0 nra l{arl Lon. 

Çeviren: 

V. G. 

Bir 
Amerikan 
H iki y esi 

...............~--lttuıılflllll 

Bir kere, şinsi bozuk. Sonra 
artistlik kabiliyeti yok. 

Bilmiyorum daha neler söy 
ledim. Fakat, 'Karlı Liliden 
aoğutmak için aklıma ne ge. 
lirse birbirr arka.~ına sırala. 
dım. 

Kari hiç, s~ini Çıkarmadan 
söylediklerimi dinledi, :son. 
ra .: 

- Bakalım, dedi. 
Üzerimde fena. b,ir hal var. 

dı. Canım sıkılıyordu. Müt. 
hJş bir si.air bU:hranı içinde 
lelim. Gözlerim karanyor, 
lralaklamİa 11juldulonla1 

dradan ayı·.ılıyordu. Gittikten 
sonra gazetelerde okudum: 

Orada yeni bir film çl'\·ir. 
meğe başlamıştı. Benim rne. 
rakım, acaba Lili de onunla 
berabu Berline gitti mi diye 
idi. 

Çünkü, o gece ayrıldıktan 
sonra I..iliyi de bir daha gör. 
memişttm. Lilinin Karlla be. 
raber gitmiş olmasından kor. 
ku:yorc\um. 

Kendi kendime de kızıyor. 
dum. .Çünkü Liliye nerede 

• . l 

oturdufunu durup dururken 
bea IOJ'lllafhm. Bm ııorma. 

saydım, belki Karlın aklına 
hiç gelmiyecek ,.e Lilinin ne. 
rede oturduğunu öğrenmiye. 

cekti., • 

Di;er taraftan, Kari, Lon. 
c!raya başını dinlemek için 

- yani uzun bir müddet otur. 
mak üzere - geldiğini söy. 
lediği halde, iki üç gün s0 nra 
Berline gitmişti. Bu acele nL 
~indi'!. Sakın 1.ili ona bera. 
ber Berline gitmek için ısrar 
etmiş olmasın? . 

l<'akat bütün liunlar beni 
neye alakadar ediyordu? Kari 
sevmediüim bir adamdı. Lili 
bir bar kız:. )kisinin beraber 
Berline gitme1erinden hana 
ne?. 

Böyle diyordum ama, böy. 
Je his.~etmiyordum. içimde 
birşey var. Tuhaf bir his. Li. 
Jiyi kıskanıyor mu idim? Ha. 
yır 1 Bu, çok manasız birşey 
olurdu. 

Biraz evvel de söylediğim 
gibi, Karl, Se\·diğim bir adam 
değildi . Halbuki, in.san sev. 
diği erkeğin karşısında gör. 
diiğü kadını kıskanır. 

Velhasıl anlıyamıyordum. 
Kı\rl ve J,ili beni ni~in bu ka. 
dar esrarengiz bir halde alil. 
kadar ediyordu. 

Birkaç giin sonra her şeyi 
anlıyord;ım . 

J{aı in hir m~ktuı> a ldım. 
Söyle ciiyordu: 

"Misters Ester E,·eret, 

"Size güzel İlir film me\'. 
zuu. Burada baş rolü Liliye 
,·erecl'hsiniz. Hani şu. hi r 
hafta ene! Londraciaki barda 
tanıdığımız kız. Hayır, kız. 

mayın. Sizden Lilinin rol a. 
Jacağı bir senaryo ·.razmaııızı 

istemiyorum. Bu,ıu bir kere 
teklif edecek oldum. Redde. 
deceğinizi göz1erinizden an)a. 
dım. 

"E,·et. Gözlerinizden an. 
Jadım. Lilinin kar~ısında öy. 
le esrarengiz tarda bakıyor. 

dun üz ki! Bu bakıştaki ma. 
nayı bir türlü anlıyamıyor. 

dum. Onu kıskanıyor muydu. 
nuı? Hayır. lhm<!an emin. 
dim. Fakat, ondan nefret e. 
diyordunuz. 

"Tekrar ediyor:ım: Liliden 

nefret ediyordunuz. Niçin?. 

Çünkü bütün kadınlar birbir. 

le.riaden nefret ederler. 

_.N\\~\üm, U\\ de shden 
nefret ediyordu. • Benim size, 
kendisi için, bir senaryo yaz. 
manızı istiyecegimi anla)·mca 
artist olmak arzusundan ,·az 
geçmişti. Hatırlarsınız ya: 
O mevzuu konuı;;nı:ık üzere 
iken hemen lafı başka tarafa 
~e,·il'di . 

''1''akat bundan evve;, g(iz • 
]erini de sizin üzerinizde a) nı 
e.srarengiz bir bakışla durdur. 
muştu. Bu bakışta sizin ha. 
kışmızdaki aynı mana vardı: 
Nefret. 

"Sizi kıskanıyor mu idi? 
Çünkü siz sinema muharr.iri 
iseniz o da sinema artisti ol. 
mağa namzetti, \"eya bu arzu. 
yu besliyordu. Hayır, sizi 
kıskanmıyordu. : Sizden nef. 
ret ediyordu. Tıpkı sizin gi. 
bi,. 

.. O g~tc sizden aynldıktan 
sonra otele gittim. Salonda 
bir kadının beni beklediğini 
söylediler. Bu. Lili .idi. Ben 
otomobille sizi evinize bırakıp 
dönmek iç.in sarf ettiğim za. 
m.:ın 7.arfında kız otel<' gelmiş 
olacaktı. OtornobiJJe gdmedi. 
ğine göre demek ki hardan he. 
men bizim arkamızdan ~ık. 
mış. 

"Uuıtnııyayırn. 1,ili beni 
sevdiğini söyledi. ll~ı!imle 
beraber Berline gelmek isti. 
yordu. Artist olmak istemesi 
de benimle beraber rol almak 
iç indi. 

''- Peki, dedim. Gel Ber. 
line beraber gidelim. Orada 
hir film çe;·iririz. Yalnız, bu 
filmi Ester yazacak . 

"İsminizin ilk hecesi ağzım 
da n çıkar çıkmaz kızın gözl<'. 
ı· inde o esrarengiz bakışın par 
laclığı:ıı ı;ördüm. 

·nrr:ı~er oynıyacağımız fil . 
m in dzin tarafınızdan yazıl. 
masınn katiyen razi olm~yor. 
du. Ben. bizim stüdyoda 
c:enilecek bütün filmlerin beş 
~ene müddetle, sizin tarafınız. 
dan yazılması lazım geldiğini, 
hu hususta bir mukavele oldu. 
ğunu söyledim. 

"O, kararından dönmedi: 
Sizin yazacağınız bir filmde 
rol almıyacaktı. 

lşte, bugün bunun için beni, 
- yani sndiği adamı - '.terk 
etmiş bulunuyor. Şimdi o, 
Londrada da değil. Bütün 
hay~tını yıkar.ık, çalıştığı 

bardan da ayrıldt ''e Amerika. 
ya giden bir npura biletsiz 
bine.reık dalgaların arasında 

bu yerlerden uzak!aştı. · 

"Kimden kaçıyordu? Sevdi. 
fi adamdan ,.e nefret ettiti 
kadından.,, 

, _ KURUN• 11..\VSI& 


