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Fransaya cevabi notamızı gönderdik. 
Haftada. bir 

Dünya Sıyasasına Toplu Bir Bakış 
.....__ __ ;._ ____ .....;~------------------------------------

1 tal ya ile Almanya 
ispanya meselesine bu derece hararetle 

Niçin müdahale ediyorlar? 
Alman - Japon anlaşmasını Berlinde 
bir Japon generalı da imzalamıştır 
İtalya ile Almanya neden dolayı 

laııa.nya meselesine bu derecede hara
~tle müdahale ediyorlar? Zannedildi 
gı gibi İspanya meselesi ttalya ile Al
ltlanya için sadece bir rejim işi de
~dir. Şüphesiz rejim bakımından bu 
ki memleketin General Frankoya bir 
i:1Pati besledikleri kabul olunabilir. 
""'kat bu işin iç yüzü biraz tetkik e. 
""lll.ce götillUr ki İspanyada İtalya 
ile Alınanya için bir takım ekonomik 
~aatler de vardır. 
1ıa Bilhassa. İtalya ekonomik buhranı 

le etmek için İspanyadan istüade 
~bileceğini dUşünmektedir. Nitekim 
~ faşist kongresinde İspanya işi bu 
~'liYeden konuşulmuştur ve bu me
;:,eye §lddetle müdahale edilmeğe ka-

\'erilmiştir. ASIM US 
~emlzl.n t&ma.nu' dl aayıtamızda.) 

Kağıt buhranı 
kalmıyacak 

Hariçten kağıt ithal 
vazifesi Sümerbanka 

verildi 
Ankara, 4 (Telefonlx) - Kağıt ih. 

tikarı meselesi üzerinoe ehemmiyetle 
meşgul olan İktisat \'ekaleti kağıt 

ithali vazifesini Süm~r Banka vermis. 
tir. Banka her çeşitten ithal edeceği 
kağıtları piyasaya ~ıtcaracaktır. Bıı 

suretle ihtikar yapmak istiyenlerin 
tevlit ettikleri buhran ortadan kaldı. 
rılmış olacaktır. 

60 ıncı yıldönümünü kutladı 
~~ 4 (Telefonla) - Mülkiye 
bıı binin 60 mcı yıldönU.mü bugün 
~ nıerasimle kutlanmıştır. 

L· Saat 15 de An.karadaki bütün mül
~>"tliı 
~ :r mektepte toplandılar. Mek -
~-~üdürü B. Emin toplantıyı bir 
• ~ açtı .Mektebin en eski mezu. 
~Ordu meb'usu B. Ahmet İhsan Tok
~ talebeden B. Adil mektepten 
1' olanI8.rm ve talebenin hissiya
~ teı-cuınan oldular. 

B. Adil sözlerinde şöyle demiştir: 
"Yurt ve ulus severJikten ayrıl.mı. 

yacağımıza namus ve faziletimizden 
en küçük bir fedakarlıkta bulunmıya.
cağımıza., bizden istenilen ve bekleni
len vazifeleri, istenilen ve bekelenile~ 
den daha fazla yapacağmuza, bize e
manet edilen inkıli.p umdelerini, biz.. 
den sonrakilere a.ynen devredeceğimi. 
z.e bütün varlığımızla and içiyoruz. Biz 

(Sonu: Sa. 2 S'fl. ') 

HMedenlyet ve hürriyet namına11 
Sancak halkından haksızlığa karşı 

Durmadan protesto qağ.ıyor 
····---······ 

Ankara, 4 (Telefonla) -
Antakya ve İakenderun mese· 
lesi baklanda Hariciye Vekili -
mizin Mecliateki beyanab çer • 
çevesi içinde hazırlanan cevabi 
notamız bugün telgrafla Paris 
Büyük Elçimize gönderilmittir. 

··················-.. ··------~~ 
Berut, (Hususi) - İntihabat mü -

nasebetile Antakya halk mümessilleri 
tarafından kont de Martel'e gönderilen 
protestonun metni aşağıdadır: 

Kont de M.artel 
Sancak halkının iradei umumiyesi a

leyhine gayri meşru vasıtalara istinaden 
hükumetin yapmak istediği meb'us in
tihabatıru defatle protesto ettiğimiz 

halde nazarı dikkate alınmadı. 
İntihabata iştirak etmiycn köyler na

mına intihap sandıklarına sahte pusu -
lalar atıldı. Birer ikişer reyle hükume
tin müntehibisani tayin ettiği eıiıas, is
tediklerine ve istifalarına rağmen mü
Sf:llah jandarma, milis kuvvetlerile ceb
ren intihap merkezlerine aevkedildi. 

(Sonu: Sa. 1 Biı 5) 

1 anınmış Yunan 
muharrir/erinin 

makalelerini 
neşretmeğe başlıyor 

ilk makale bugUn 

Donanmamızın Malta dönü-
§ünden sonra Yunanistana yap

) tığı ziyarette bulunmak üzere A. 
\ tina.ya giden arkadaşımız, Atina 

1 
gazetelerinde yazılan seve seve 
okunan muharrirlerin makalele
rini KURUN okuyucularına te
min etmiş bulunmaktadır. Yuna-

' nista.nm çok tarunnu11, ayni za.
) ~a ~k sevilmiş muhBJTirle
• rınden bıri olan A. H. Hamudo
~ pulos'un yazısını bugün üçüncü i 
g sayıf a.mıma okuyacaksınız. Bu-~ 
~ nu diğer makaleler takip edecek-g 
= t• = i ~ ~ 

~ Filomuzu karşılamak üzere g 
g hususi surette Ati naya giden ar.~ 
~ kadaşımız da ihtisasla.rmı ayn-F 
g ca bir seri makale halinde oku-~ 
§ yucularnnıza bildirecektir. i 
f..11ıı1tu11111ıııı1111uıımıı1 111 ıııııııııııuıııııııı1 1111ııı11111111111ıııı~ 

Yıman 'kralı Yavuzu ziyaret esnasında 

Donanmamız lzmir' de 
Dost Yunan gazeteleri } unanis
tanaa filomuza gösterilen teza
hüratı işarette devam edıyoriar 

İzmir, 4 (Hususi) - Malta ve Fa.! kadar sağlam olduğunu isbat etmei.. 
ler seyahatinden dönen donanmam11. tedir. 
bugün saat 12,30 da lzmir önünde dt!. ------------......... -

mirlemiştir. Müsabakamız 
Amiral Şükrü Okan ile lzmir vali. 

si ve müstahkem mevki kumanda!l' ..--~~-,-.....--...., 

arasında resmi ziyaretler yapılmıştrr. 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajansı bil. 
diriyor: 

Averof kruvazörü, dün sabah it. 
. mire hareket etmiş olt:ı Türk donan. 
masına Flevese kadın refakat etmiş. 
tir. 

Gazeteler, Atina t1alkının Türk 
filosunun zabitlerine 'e mürettebat ·. 
na karşı gösterdiği hüsnü kabulih 
samimi ve içten olduğunu kayded1. 
yorlar. Bu hüsnü kaoul, Yunanhla. 
rın Türk ulusu için besledikleri h.-. 
kiki temayül ve hisleri meydana koy. 
muştur. -

Gazeteler, şevk ve ht-yecandan ha 
kiki bir surette coşmu~ olan muh •. 
cirlerin hattı hareket:tıe bilha!;.c::a işı. 
ret ederek, bu teza!lliratrn iki menı . 

leketi bundan böyle Lırleştiren dos: . 
luk ve tesanüd lıağla .. ını tam değeri1r 
göstermeğe imkfın :ıcrdiğini bildir. 
mektedirler. 

Türk filosunun ziyareti vesilesilt' 
vuku bulan tezahürat synı zamandn 
iki memleket arnsrn<lal<i ittifakın ne 

Bunu tanıyor musunuz? 
s 

!1ıııuııııtır.......,,,...ıttıııeıııııı11nı"""'-"""'"''1111",_mıaı1ttııııııııııııııı11111111ııım•ııtt1111111ıııııınııı1ııııııırıııHttı1tıwnııınıınıı1111ııırııııııınııııu111ıııtııı1111111-1 nııuuııuııınıııı1111ııırnn~ , = 5 

fi KURUN İLAVESİ ) Kapalıçarşı ve ~lahmutpaşa 
yokuşunda bir gezinti~ 

Bayram·, Yılbaşı geliyor! 
Alışveriş yolunda değil! 

~Ocrı;." - - -
~ıu kadın guruplarının aldıkları 

'1iikte ve pahada hafif şeyler ..• 
Yazan: Yekta Ragıp önen 

Bugün iki renkli güzel bir kapak içinde J 
.• B~ sa~da~!. bo~~;!~ Sadri ~~~. Sül:~i~n~;!~~~~~~:Hl!~~ç, 

roportaJ: Mucadelecı kadın kimdir; Knstof Kolomb ve Nuruosmanıye; insan evvela kendini tammıJb. 
Aynca: Katil mi, yoksa masum mu? ... ve batka batka mevzular üzerinde hazırlanmış bir çok yazılar. 

YAKINDA: GELECEK HARP 
ı~ınrıı.ı._. ... ,,,. ......................... 11111111ımt111 





Türk donanmasının 
ziyareti münasebetile 

3- ltURUN 

Türk - Yunan dostluğu Adl1qe dairesinde "1 uf un, tulun!,, sesleri .• 
Yunanistanda par.amaniar;zm ölmüş, haha 
dojrusu ıntıhar etmiştir. Artık aırı,eme.ı .• Yıldırım hızile merdivenleri inen ad 

Yazan: 

A. H. Hamı;dopu2os 

Atin.a., 2 Birinci kanun - Yunanis.. 
tanı zıyaret eden Türk denizcileri 
'l'ürk • Yunan dostluğunun geçici si
Yasi sebeplere ve maksatlara istinat 
etmediğini teyit etmişlerdir. Yunan 
nımeti kendilerine çok hararetli ve sa
tn imi bir kabul gösterdi. Bu kabul mil
letimizin ruhundan kaynamaktadır. 

Bu kabul yalnız hısımdan hısıma . kar. 
şı yapılan bir kabuldür. Acaba Türk
lerle Yunanlılar arasındaki münase-
betıer hısımlıktan daha ileri değil mi. 
dir? Acaba bu iki millet bundan son
ra Avruparun bu köşesinde müşterek 
'Vazife ve kıymetli menfaatleri bulu
nan iki kardeş millet değiUer mi? 
'!'ürk • Yunan ittüakı Yakın Şarkta 
Sulhun temini için bugün bir mevcu

Meğer kaçan bir mevkuf değilmiş; serbest bırakıl 

dıyet halindedir. 
Bu satırlan yazan ben Yunanlı da 

l>ire ve Atinalılann şeci Türk r.e. 
tıizcilerile hakikaten iftihar ettiklerim 
Söy!Uyorurn. 

Çünkü bunlar, Türk donanmasmı!ı 
lUzumu halinde Yunan donanmasil<
birleşerek Yunan menfaatlerini ken
dileriniruniş gibi müdafaa edecekleri
tı..i biliyorlar ve takdir ediyorlar. Bu 
\>aziyet artık kat'i olarak tahakkuk 
etrniş ve ayrılmak imkinı olmıyan bir 
'lazivet şeklini almıştır. 

Ttirk gazetesi "KURUN,, a Atina 
dan mektuplar gönderi1meğe davet e
dildiğimden dolavı müstesna bir se. 
~ç duydum ve ilk yazmıı Türk do 
~anmasmm ziyaretine tahsis edere!< 
ışe başlryonım. Ve bu birinci maka
lem necin Türk milletine bir selam &ı• 
l'llsın. Türk milletinin büyük fazilet 
lenni bizim gibi asırlarca beraber ya
Bt~n lar takdir edebilirler. 
• Eğer mazinin günahlan ve suitE> .. 
l '• d 'O'I'"& VU.M ft.4J~J D.c:L&Çl.f<l 6CLUU' 

erse şimdiki hükiımet adamlanmızm 
:i.r~yet ve ferasetleri bizi birleştirdi 

1z1ın de en bUyUk vazifemiz daha zj. 
hde birbirimize yaklaşmak ve teşrikı 
~esaide bulunmaktır. Şimden sonr? 
lzj hiçbir şey ayıramaz. 

• • • 
?ı' 'l'Urk donanmasının ziYa.teti Yuna. 
~ 18tanın tarihi bir hadisesine tesadüf 
li~l'nektedir. Yunanistanda bugün dör
) Un.cu ayını bitirmiş olan yeni bir si
'r~ı devre başlamıştır. Müttefikimiz 

1 ?'kler Yunanistaru kuvvetli görmek 
;terler. İşte bu kuvvetu Yunanistaru 
jia 4 ağustosta vu.kua gelen re-. ti tebeddUIU yaratmaktadır. 
'\> rıkij bu tcbeddill olmasaydı, 
lct~tı.a~istan çukura yuvarlanmakta 
arı' 13.ınıerce daimi düşman tehdidile 
~:l'şı kapıyı çal01Jştı. Bu söyledikJe
hacı ·manasız kelimeler değildir ancak 

ısattn-. 

~?lt l>arıamantarlzm kati yen tefessUl. 
~h !~ti. Dokuz parti ve particiklerin 
ql\ sı ll'l.enfaatleri millet mefhumunu 

Yunan B~e1cili B. Metaksas 

ilk defa olarak işçiler lehinde siyaset 
takip edilmeğe başlamıştır. Ücret mik 
tarı kanunla tayin edilmiş ve refah 
çareleri tem.in edilmek için aşhaneler 
ve kimsesizlere meskenler yapılmıştır. 
General Metaksasm riyasetinde milli 
bir devlet kurulmaktadır. Gelecek ma 
kalelerimizde milli devletin neler yap. 
mağa muvaffak olduğunu ve yeni re
jimin başlıca hadlerini tafsil edece. , 
ğiz. 

Yunanistanda parlamanta.rizm öl 
mtlştür ve çok doğru olarak bir Atinıı 
gazetesinin yazdığı gibi intihar etmiş
tir. Tekrar ihya edilmesi imkansızdır 
Zaten siyasi liderler de kalmamıştır. 
İki bUyük partinin liderleri Venızelo~ 
ile Çaldaris vefat ettikleri gibi küçük 
t"'" \.m:a ut::u ue ıkısmm naerıerı oıan 

Kondilis ile Papaanastasyu da ölmü:;· 
lerdir. Ayni zamanda ahali arasmd? 
parti siyasetine dönmeği arzu eden 
kalmamıştır. Ahali bütün kalbile Ge
neral Metaksas'm programının tamam 
lanmasıru istiyor. Bunu Atina, Sela
nik ve daha başka yerlerde yaptıklar? 
büyük mitinglerle isbat ettiler. 

Kralın itimadına mazhar ve ah:ı
linin emniyetini haiz olan General Me 
taksas milletten asker itaati istivor 
Artık eski tahrikçiler kalmamıŞtır. 
Hi.ik\l.met. eserinde tamamile muv.ı! .. 
fak olacak ve , çok zaman iktidar mev
kiinde kalacaktır. 

Çocuk korosu 
teşkil ed liyor 
Bu yıl ilkokul taıelıelerinden mü. 

rekkep büyük hir ço-:uk korosu vücu. 
da getirilecektir. K.no etrafında ha. 
zrrlıkJara başlanmıştır. 

~ .... . 
Gtcmiş K.urunlor 

lıttu 
haıd rınuştu. 15 mebusları olduğu 5 Kanunuevvel 921 
l\iııtıe ~eshedilen parlamentoda komü. B!R NOKTAİNAZAR TAHAKKUK 
~ele e?'in. vaziyetin nazmu mevkiir.e EDİYOR 
"~ ~:k. Venizelos partisi gibi tar;hl "Tan,, gazetesinin Atina muhabiri 
lo1t0~~ bir partiyi kendilerile pro. yazıyor: 
bil- h unı:a ettirmeğe mecbur ettikleri Yunmılı7.arm Anadolıt seferinin lu?. 

hakikat.tir. 
0 zimeti Mmileye uğradığını artık giz. 

Polis Haberleri 

A-lüthiş bir kaza 
Atalanzade Alım.ede ait dokum!l 

fabrikasında çalışan Adalet, saçlarını 
makineye kaptırmış, saçları ve başı
nın derisi tamamile yüzülmüştür. Ya
ralı Haseki hastahanesine kaldırrirnı~
tır. 

ENT ARiS/ TUTUŞTU - Acıceş
mede Türkmen sokağında 26 numara
da oturan Şerüe, mangal kenarında 

otururken entarisı tutuşmuş, kol v~ 
bacaklarından yanmış, hastahaney<' 
kaldınlmıştır. 

TAARRUZ ETMiŞ - Çenberlita~ 
ta, Arabacı sokağında oturan Müker
rem, Kasım adında birinin od.asma ge
lerek taarruz ettiğinden dolayı şikfi .. 
yette bulunmuş, tahkikata başlanmış
tır. 

B. Fi!oti 
Dün Ankara' dan geldi, 

bir iki qüne kadar 
qidecek 

/JI'. 

Romanyanm An 
karadan Atinaya 
tayin edilen elçisi 
Bay Filoti dün Arı 
karadan şehrim iu 

gelmiştir. Bir il:i 
•
1r/'" güne kadar Bük
,ı; ' \ 

'" re~ gidecektir. 
Roma.nYanın ye-

.,..,..~ ni Ankara eı~ıR; 

B. Telemak yılb:ı. 
şından sonra AJJ
karaya gelecektir. 

Yortu münasebetile 
el~iler geliyor 

Ankarada bulunan İngiltere büyflk 
elçisi Sir Persi Loren yılbaşı yortu
sunu g~irmek üzere İstanbula ge!('.. 
cektir. 

Yılbaşı mezuniyeti dolayısile di
ğer elçilerden de bazıları şehrimize ge
leceklerdir. 

Şekerli maddelerden 
ahnacak vergi 

• Pancar şekerinden yapılan şeker'i 
maddelerden ne suretle muamele ver
gisi alınacağı hakkında bir karar ve. 
rilmek üzere salı günü Ticaret odasın
da bir toplantı yapılacak, bUtiln şe
kerciler bu toplantıda bulunacaklar. 
dır. 

Beş;ktaş Helkevlnde 

Beşiktaş Halkevi dil, tarih; edebi. 
yat ve gösterit komiteleri tarafında'• 
kış mevsimi faaliyet programına 5.12. 
936 cumartesi günü akşamından iti. 
haren başlanacaktır. 

İsteklilerin davetiyelerini almak 
üzere Beşiktaş Halkevi fşyarhğımı 
müracaatları. lı-ıa a..'nlekU Metaksas Yunanistaru Zemek kabil o'lamamaktadır. Bu mü

tuı:ı.Ceratardan kurtardı. Bu suretle bü nasebetle "Gonıır~,, in ilk noktainn. 
'alniIIet kral ikinci Jorj ile Meta!<- zarına, yani An.ad.olunun biUi kaydii,.. t(ızı?ayın latanbu1 mümessili 

Ş rneaYUnu şükrandrr. şart tahliye8i hususuna avdet etmcğe se~ildi 
~l'e~nu da kaydetmek lazrmdır. Muh- lilzum görünmektedir. Kızılay Genel merkezi, geçen gi.L"l 
~'~alt ~_;kil pek çok sabretmiş ve _____ V_E_F_A __ f_____ vefat eden Kızılay !sta.nbul mü.m.essi-
~ar ernfge dayandığını görünceye li doktor General Ali Çalımlı'nm yer:. 

~t'ttlt ıt!:-barnrnnı göstermi~ti. Fakat Em.in.önü GümrUk antreposu Baş ne Kızılay İstanbul Karahisar suyu, 
"l'lla?'tı:ı ll'ı.Unistler alıp yürUmüşlerdi. m.emurluğu,ndan: oyun k!ğıtiarı ve ilaç satış merkezle· 
;~ı tah beş ağustosta harekete geçe- Mütekait ve merhum Mareşal Faz- ri müdürü Haydan seçmiştir. Bu hu
~ ha akkuk edince kendisi daha ev. 1ı oğlu Mehmet Ali düçar olduğu has. sustaki emir İstanbul merkezine ter. 

Dün akşam üzeri saat on yedide,} 
Yenipostahaı.enin bir cihetindeki İs
tanbul adliye dairesinin en üst katın
da istintak hakimliklerinin bulunıiuğı.ı 
kısımdan merdivene doğru bir koşuc
ma. gürültü, patırdı, bağrışma olmuş, 
uzun boylu, zeytuni elbiseli b ir ada
mın, yıldıran luzı diye anlatılabilecek 
bir hızla merdiven basamaklarını in
diği, bir jandarmar.ın da, elinde tüfelr 
bu adamın ardısrra koştuğu göriilınfü:

tür. Jandarma, hem koşuyor, hem de 
"Tutun, tutun!,, diye bağırıyordu. 

Merdivenlerin bir çoğu bu yolda i
nilmiş, basamaklarda ve sahanlıklar

da bulunanların bir k1smı kaçışmı~, 

bir kısmı kaçmağa zaman bulamamış 
hızla koşanların çarpışına uğramış, 

sendelemiştir. 

Öndeki adam, o duvar senin, bu du
var benim, sağa sola atılarak inmesi
ne devam etmiş ve nihayet sahanlık
lardan birinde bir kaG kişinin de yar. 
dımile tutulmuş, bileklerine kelepç~ 

vurulmuştur. 

Kalabalığı biribirine katan, ortalı-

ğJ karmakarış eden bu hadi 
radan, önce sanıldığı gibi b' 
fun firara teşebbüsü olmadı 
met ismindeki bu eda.mm b~ 
den dolayı adliyeye getirildi 
sorguyu müteakip serbest b 
bundan duyduğu sevinGie uça 
şup merdivenleri indiği ve j 
nın bu adanı serbest değil de 
sanarak peşini bırakmadığı a 
tır! 

!ş anlaşılrnca tabii yak 
lan Mehmet, çıkıp gitmiş, f 
larda hadiseye şahit olan k 
biribirierine "Ne var, ne o 
ye soru~larmın hayli zaman 
memiştir! 

Bu hızlı koşuşmada sars 
nyanların merdivenlerden 
mel.eri ve hatta parmaklık 

duranların boşluktan en alt k 
merleri üstüne yuvarlanmala 
ci neticeler ortaya koyabile 
kazalar, çok şUkUr, vukua. g 
tir. 

Kültür hayatımız için 
mühim tedbirler ahnıyor 

öğretmenlere konfe 
ranslar verilecek 

Yedi konferanstan i lki agın otuz.unda 
İstanbul kü1tttr .ıirektörlüğiinü11, 

öğretmenlerin mesleır.t bilgilerini ço. 
ğaltmak maksadile t;.r çok tedbirler 
aldığını yazmıştık. t~pekterler, tali. 
matname hükümlerine göre mrntaka. 
larrnda çalışmaya başlamışlardrr. 

Bundan başka direktörlük. bütün ilk 
tedrisat ispekterlerınin iştirakile ü~ 

toplantı yapmıştır. Hu iiç toplant:. 
da, bu yıl yapılaca!<, öğretmenlerin 

mesleki biJgilerini ~ogaltma faaliyet. 
leri etrafında bir P-'•>gram hazırlan. 
m.ışt:;:r. 

Hazırlanan progra.nıa göre, bu m°"
sai, tedris yıh v~ tatil ayJarr i~inde 
olmak üzere iki kısmn ayrılmıştır. 

Tedris devresinde öğretmenJeri!1 
yalmz talebenin yetiştirilmesi işit~ 

meşgul olmaları için bu devrede kurs 
açılır.aması esası kP bul edilmiştir. 
Ancak tedris yılı içinde öğretmen. 

lere ilkokullarda o:<utulan derslertfll 
ilgili olmak üzere ko·ıf eranslar tertL 
bine karar verilmişti:-. 

Bu yıl 7 konferan~ verilecektir 
Bu konferanslar ha" 'l t bilgisi, aile 
bilgisi, tabiat bilgisi, hesap, hendese! 
ve okumadır. 

Bu konferanslar {11{ tedrisat i~pelı. 

terlerle tanınmış teTh;~· l'ci ve pedog 
lar tarafından verill'<'tıktir . 

nk konferans bu U\.- n 30 uncu çar. 
şamba günüdür. Konferans evvel:\ 
İstanbul erkek lis~siı~r;t İstanbul öğ 
retmenlerine, ikincikanunun 6 ~rnd: 
Galatasaray lisesinde Beyoğlu öğret. 
menlerine, ayın 13 ür. de Kadıköy ü. 
çüncü ortaokulda da Dsküdar ve Ka. 
d.ıköy ilkokullarında"' öğretmenlere 

verilecektir. 

Bundan sonraki 1'onferanslar1n 
günleri yakında tes!Jit edilerek hi,. 
broşür halinde ba.c;ılac..-ık ve bütiin o . 
kullardaki öğretme'llere gönderile. 
cektir. 

lstaııbul Kültür Direktö 
Tevfik !fut 

lerinden iştirak etmek fstiyen 
cihan altnacaklardrr. Buna 
köy okulu öğretmenlt?r:nin ta 
rrnda aç1laak kurslar~ deva 
mln etmektir. 

Yaz tatilinde açrl2rnk kurs 
lardır: 

Okuma, tahrir, ai?e bilg 
cuk terblrMi, yurt tc-tkikleri 
Ye co~rafya bakrmı-td&n) resi 
:razı (de'l;:oratif). milıik, ci 
kurslarıdır. 

Şark Oemirvolları 
murahhasları 

l'ctı. l'eket;e geçerek memleketi kur- talıktan kurtulamıyarak dün irtih ~l! l liğ edilmiş ve İstanbul kazalarına d:ı 
~ b5rt etmiştir. Cenazesi bugünkü cumartesı ayrıca bildirilmiştir. 

Şark Demiryollannrn haf 
de tekrar başlıyacak olıı.n sa 
mlizakere1erinde bulunmak tize 
riste bulunan şirket mütehassıs 
bug-ün ~ehrimize gelmeleri bekli 
tedir. Akşam Ankaraya. harekı 
ceklerdir. 

tı l1;1l'il'\d a:vdanberl devletin bütün şu- günü Kurtuluş caddesindeki ikame•. Kızılayın İstanbuldaki kaza reisle- Tatil devrf'Si ~ahşmaları 
~ ~. td e rntısbet Işler temin cdiJmfr- gahından kaldmla.rak öğle namazı Be- ri yeni mümessilin riyaseti altında il!< Afgan Vez;ri 
,~~e;:re tanzim edilmiş, maliyenin şiktaşta Sinanpa.~a camiinde kılındık- içtimalarmı yapmış!ardır. Bu içtima- Tatil devresinde ı.~rlacak kurslar Dün havanın bozukluğu dol 
~ tıtı1: dilz.eltilmiştir. Yüz milyonlar- tan sonra Kara.ca.a.h.matteki aile kab- da merhum General AJinin hatırasına etrafmda da hazrrlı'.\l:ır yapıJmakt.ı. seyahatini tehir eden Afgan h: 
b... tı:E!d et tnasrarıar tasarruf edilerek rıstanma cıerneaııece&tır. Kardeşleri hürmeten bir dakika sükut edilmiştir. dır. Bu yıl kurslara köy okulu öğ. veziri Feyz Muhammet Hanın · 1 ~~ ~~:muvazene temin edilmiş, Yu- mütekaidini askeriyeden Mazlum ve Diğer taraftan Umumi mümessilli.. retmenlerinin de işt1rakleri temin e. veyahut yarm Ankara.dan şeh 
~~i ~: 8r!'tma yftJdettirilen ağır Rıza ve Şehir meclisi azasından Fuat ğin uzun senelerdenberi isgal ettiği bi- dilecektir. gelmesi beklenmektedir . 
~~ ndcn kurtarılmıştır. Fazlıya sabırlar ve kendisine de Hnk.. na yakınaa tahliye edilecek, satılığl1 lstanbulun türlü "'l·mtlerinde açı. Muhterem vezir 

and~~loHh:- ı~.h~:-~~~-~-~L--~·j_,;._:_~~~_:__..:.:...,;~......_.=....::.:::::::.=:...::.:...:=.:...:_;~_._~=-:.:..=:~=:::::.::......::..=::.:.::..:!_:::=~.:ı_~~~~....:.....:..:....:..::..:....:.::......:..:....:.:..:..:..:....:~::..:..:::......=..!..:..:.1--~~~~~....x.;~L...J:tW..aY.l&k....A 
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Haftada bir SOYGUNCULAR YAKALANDI 

"Hacı Baba pide gönderdi,,, 
Diye içeri girip hizmetçiyi bağlamışlardı 

Dünya Sıyasasına Toplu Bir Bakış 

ltalya ile Almanya 
ispanya meselesine bu derece hararetle Bundan bir hafta •mce Fındıklıda 

llyasçelebi sokağında 19 numaralı ev. 
de, son yıllarda eşine rastlanmıyan 
bir soygunculuk olmuş, odun tücca. 
rı Mustafanın evine ~i1·en üç kişi hiz. 
metçfyi bağlayarak Mustafayı soy. 

Şeytana uyup bu işi şöyle yaptık: 

Hacı Must.afanın evini ve deposu. 
nu Demir Ali ile Fa'!ıl ve ben müna. 
vebe ile t.aras.sut ettık. ihtiyarın ?. 

ruç tuttuğunu, evi !'ide hizmetçisin. 
den başka kimse bulunmadığını öğ. 
rendik. Vaka günü s.&at on beşte Top. 
hanede buluştuk. Or. yedi bu~uğ'l 

kadar orada gezindi~. Hacı baba de. 
poyu kapayıp da evine yollanınca on. 
dan evvel Fındr.klıda.k1 dar merdiven. 
)erden yukarı çıkıp "e vardık. Benim 
elimde kağıda sarılı :o!de vardı. Ka. 
pıyı çalınca hizmetçi a~tı: 

Arkadan bağrışmalar oldu. tlnü. 
müze kömürcü Şabarı çıkınca Fazıl 
onu tutup yere vurcu. Yakalanaca. 
ğımızı anhyan Demir Ali hemen U.. 
bancasını çekip iki eı ateş edince kÖ· 
mürcü Fazılı bıraktı ~e Fazılla ben 
Kıhçali camiinin yanmdan Tophane 
tarafına kaçtık. Demir Ali de Fıu. 
dıkhya doğru uzakla~tı. 

Niçin müdahale ediyorlar? 
Alman - Japon anlaşmasını Berlinde 
bir Japon generalı da imzalamıştır 

muşlardı 

J.st.anbul polisi, hi; bir iz bırakma. 
dan kaçmağa muvaffak olan bu hır. 
sızlan bir haft.a içinde meydana çı. 

İspanya meselesi: 

lspa.nya.d&ki dahill harp her gün 
bqka bir §ekilde arsıulusal ihtilAtla.
n mucip olacak vaziyetler ihdas edi
yor. lspanya hUkQmetinin Milletler 
cemiyetini fevkali.de olarak toplamak 
için yaptığı müraca.a.t Uzerine Getı&l 
aekreter ikinciki.nunun onuncu güııU 
konseyi davet etmiıtır • 

lapa.nya hilkfunetinln Almanya ile 
ttalya aleyhindeki eiki.yetleri Millet.
Jer cemiyetini nazik bir vaziyet önün· 
de bulundura.caktlr. Habeşiıtan metı& 
lesinde yalnız başma İtalyaya söz din. 
letemiyeıı Milletler cemiyeti bu def.1 
İtalya ile beraber Alma.nyanm her i
Jdsine birden nasıl mıies.sir bir tedbir 
alabilir? Kaldı ki bu devletlerden Al
manya Milletler cemiyetine de dahll 
değildir. Onun için Milletler cemiyeti 
kcm.eeyi lspanya meselesi için ikint'i.
lrlmmda toplanmakla beraber bu işi 
kendi Uz.erine almaktan çeklneceğ i 
tahmin edilmektedir. İtalyan gazet<-
Jeri Milletler cemiyetinin böyle bir me
aeleyi mil.na.kap etmek salA.hiyetiI!l 
haiz olmadığmı yazıyorlar. 

lapanyol milisleri kıyafetinde ola. 
rak iki bin Alınan askerinin İspanya 
l!&hillerine Çiktrğı hakkında bazı ga
zetelerin verdikleri haberler Almanya 
tarafından şiddetle yalanlandı. Fakat 
İspanya hilkfunetine ait olan Servant<>.,": 
ismindeki harp gemisinin bir denizaltı 
gemisi tarafından torpillenmesi hala 
bir muamma manzarasını muhafaza 
ediyor. ZJra lspanyanm topu topu altı 
denizala ~i vardı. Bunlar da hU
kGmetçllerin elinde bulunmakta idi. 
Bu itibarla General Franko kuvvetle
ri D&mnıa faaliyette bulunan denl7.a.ltı 
pmfıılnin hakiltt mllliyeti ciddiyetle 
tetkike değer bir meseledir. 

İngiltere ile F ntnpnm 

vaziyeti: 

HilkQ:metçilerin Sovyet Rusyadan, 
General Franko kuvvetlerinin de İtalya 
ile Almanyadan yardmı cördUkleri de 
ıilpheslzdfr. Bununla beraber lngiltere 

ile Fraıı8& ispanyaya karp mUmkün ol 
dufu kadar bitaraf vaziyetini muha.ta
• etmek istemekt.edfr. Bu maksatla 
lngllt.ere htlkfuneti yeni bir kanun ha
zırlamaktadır. lnglltere bu kanun ile 
!spanyaya harp malzemesi sevklyatı
m menediyor. Bu tedbirle İııgilterenin 
t.emhı etmek istediği maksat şudur: 
Harp eden İspanya kuvvetlerinden hiç 
birlnl muharip ordu Rtf a.tile taruma.
mak, fakat buna mukabil İspanyaya 

nakliyat yapan İngiliz gemllerini ken
di vaartalartle a.rqtırmak. 

İtalya ile AJmanyanm 
vaziyeti: 

lWya ile Almanya neden dolayı 
İspanya meselesine bu derecede hara. 
retle mUdahale ediyorlar? Zannedildi 
ğl gibi tapanya meselesi İtalya Ue Al· 
manya f çhı sadece bir rejim lef de
ğildir. Şüphesiz rejim bakmımdan bu 
iki memleketin General Frankoya bir 
sempati besledikleri kabul olunabilir. 
Fakat bu i§ln iç yUzU b!ra.z tetkik e.. 
dilince göıillllr ki İspanyada İtalya 
ile Almanya için bir tnkım ekonomik 
menfaatler de vardır. 

Bilhuııa İtalya ekonomik buhranı 
izale etmek için İspanyadan istifade 
edebileceğini dtlşUnmektedir. Nitekim 

ı-··-·---••uwwuwo•••••••-•••-•••-.. •z 
1 Para!ız muaqene İ 
1 kuponu ! 
l BY lmpoadUI Jediaini birik· 
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tiren okuyucumuz KURUN 
clDlstonam ilendin! paraaız 
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son faşist kongresinde İapanya ~i bu 
zaviyede!\ konuşulmuştur ve bu me
seleye giddetle mlidahale edil.meğe ka
rar verilmiştir. 

İtalyanın İspanyadan beklediği men 
faatlere gelince: Bir kere İspanyaya 
harp a.mlzemeleri satarak İtalyan en. 
düstrial iş bulmak vardır. Sonra ıs.. 
panya elektriklenmeğe muhtaç olan 
bir memlekettir. Bunu İtalya yapabi
lir. Sonra İtalyanın bakır madeni yok
tur. Bunu da İspanyanın Fas müstem
lekesinde bulabilir. Bu gibi sebepler 
göz önüne alınırsa Almanyanı.n da bu 
i§te İtalya ile elbirliği edebileceği ko
layca anlaşılır. 

ttalyanlarm düşünceleri şudur: 
Fransa ile İngiltere bugün harbetme
ğe hazır olmadıktan için İspanya me
selesinde cesuran9 bir hareket karşı
sında geri çekilirler. 

Alman • Japon Anlepnuı: 

AI.manya ile Japonya arasında ko
milnizme k&r§ı teşriki mesai anlaşma
sı dünya basın !leminde milnakaşa e
dilmekte berdevamdır. Almanya ile 
Japonya bu anlaşmanın sadece bir re
jim meselesi hududunu geçmediğini 
söyledikleri halde İngiliz, Fransız ga
zeteleri bu anlaşmanın rejim perdesi 
altmda askeri bir mahiyeti haiz bu~ 
lunduğunu iddia ediyorlar. 

Fransız ve İngiliz gazetelerinin id. 
dialan IU suretle hill!sa olun:ı.bilir: 
Alman - Japon anla.5masmın hedefi 
sadece komünizm tehlikesi değildir. 
Zira gerek Almanyanm, gerek Japon
yanm böyle bir tehlikeye maruz bu
hınmadıkları malfundur. Hakikatte 
Japonya Şarkta, Almanya Orta Avru
pada heğemoni kurmak istiyor. Her 
iki memleket askeri hazırlrklannı son 
derecede ileri götürmüştilr. Gene her 
iki millet kendilerini diğer milletlerden 
t1stUn tutuyor ve dilnya yUzUnde bir 
nevi medeniyet naşiri rolU oynamak 
davasmı gildilyor. Bundan başka Al
manya ile Japonya arasmda imza e
dilen itila.t, gazetelerde neşredilen me

kArmağa. muvaffak olmuştur. 
HIRSIZLIK NAWL OLDU? 

Odun tüccarı Mustafa, depodall 
çıkıp yavaş yavaş evi!'"ae gelmiş, kapı. 
yı çalmr;;. Açrlan ~a~ıdan bir kaç ..l. 

dım att:ktan sonra Unrine hücum e. 
den bir kaç kişi tarafından bağlan;p 
yere yıkılmış ve cebir.den defter ve 
G;)() lirası alınmış*rr. 

Neden sonra etraftan yetişenbr 
Mustafayı kurt.arnır:ılar, hizmetçi a. 
ranmış, o da yt:kE!ı1ün içinde bağ~r 

olarak bulunmuştur. 
Polis, hiç bir ip ucu bırakmıyan 

soyguncuları takip eciebilmek için 

- Hacı baba pide gönderdi, al dt!. 
dim. Hizmetçi elini uzatıp pideyi a. 
lırken üçümüz birde!ı içeri daldıl\. 

Ağzını kapadık. Ellerile ayaklannr 
bağladık. Demir Ali ile Fazıl, kadı. 
nı arka t.araft.aki yüıdiığe kapaddr. 
Ben de sokak kapısının arkasına sak. 
landım. Hacı Mustafa, ağır ağır gel. 
dl. Kapıyı çaldı. Ben açtım, içeri gL 
rince hemen üzerine utıldım. 

Bir saat sonra l\lıındıra sokağın. 
da Rızanın dükkanı karşısındaki ar• 
sada buluştuk. Defteri yakarak sah· 
rınca attım. 

Suçlular para al r.ıadıklarını söy. 
)emişler ve aldıkları C:efteri yakaralC 
kuyuya attıkları yeri göstermişlerdir· 
Defter MtLc;tafaya gö terilmiş, ihf.· 
yar defteri tanımış ve: 

- ~mek bu na.:nussnzluğu ban!l 
bunlar yaptılar.. Demiştir. 

Mustafayı dinlemiş •:e alakadar ol. Bu sırada Fazıl da yetişti. Müte. 

Dört ~uçlu dün Sultanahmet Uçün· 
cü sulh mahkemesin'.! verilmişler 'fi! 

hakim Salahattin D·.!ınirelli; Şaki*• 

'Mihal, Fazıl ve Dcm;r Ali hakkınd' 
tevkif müzekkeresi ~""miştir. 

duğu şahL!lları sorm ı)tur. Mustafa, madiyen bağıran Harı babanın kol. ::::mr.:::::m:ırnrm.ım .... a .. a:s:uma::ill~ 
bir sene evvel müşt2rilere iyi muame. lannı arkadan tuttu. Ben üstilnü bl\. gKadı köy, BoğaziÇi!j 
le etmediğinden dolavı Selanikli alt. şım aradım. Pe~be kaplı bir defk. ii ve semtleri uzak ,.]anlara müjde1 

mış beş yaşlarında ~kiri işinden çı. rf aldım. Sonra ış tamam? diye ba. :: lk" d be T ı....~~ 1 
~ :: ı gece en rı epe~ı 

kardığını söylemiştir. 6 .. mca Demir Ali kadrnı ve Fazıl da :: • 
Derhal takibe ba_.-lanan Şakirin ihtiyarı bıraktı. Kend;mlzi kapıdan is G A R DEN' de 

Galatada Hacı Mimi. mahallesinde dışarıya attık. Geni' yokuştan koşu. I 
Mandıra sokağında A:·navut bakkal şuyorduk. mütemadi alla! toplayan 

Rızanın yanında yamaklık eden Mi. : •• ,·. 20 Aranyossy Rajko 
hal'a giderek para İsiediği görülmüş.. ~------------mm!. 
tür. SARA y iiÇlıngene çoculK 

Bunun üzerine Mihal Cia takip e. ij OrkeS'ft:ıraSD 
dilmiş. Bir gün Okmeydarunda Ha. .. 
vuzbaşmda bahçesi ':ulunan Demir Sinemasında ii ve La Kukaraçça flminin ha§ar· 
Ali adında bir Arnav'!ltla sirkeci Fa. !H tisti LU PERKl~S tekmil 
zrlın Mihal ne birleşt.ikleri görillmilş, MUnlr Nureddin Iİ numaralarla birlikte 

bundan sonra tta her birt ayrı ayrı VOllSerı· .
0
:: Cumartesi ve Pazar 

takibe başlanmıştır. Il. ~ : 
E iki Ü f • saat 17 matinelerinde 

ne g n M h;ı:t ne Demir Ali 9 BfrlnclkAnon :1ı görebileceksiniz. 
Beyoğlunda yakaJanmışlar, Demlr A. a U ı 
linin üzerinde bir tabanca lıuluıımuş; Vonı progr:a..... .: Fiyatlarda zam yoktur. ·---------------·11!1::1

1
1 8

##1WWWWWIAiA:WiimmS:: muayene edilince iki fi§ek boş oldu.• · 
ğu görülmüştür. Derhal tevkif edt. 
len Mihal ile Demir Ali sıkı bir sor. 
guya çekilmişler, Mıhal her şeyi iti. 
raf etmiştir. 

Elebaşı ola.n Mfhal, vakayı şöylt: 
anlatmıştır: 

- Bana işi veren ihtiyar Şakirdh
Bunu yalnız yapamıyacağımı anla. 
yınca Demir Ali ile Fazılı buldum. 

Saym h.tkmuzm arıuıu üzerine 
• 
iPEK Sinemasında rekorlar 

rekoru kıran 

MEÇHUL ASt4!ER 
ve 

tinlerden de ibaret değildir. Bu itili- -------------
fm neşrolunmıyan, gizli tarafları da bir izah yolu buldular: Sovyet Rusya-

da, iki tilrlü teşkil1t vardır: Biri 
vardır. Bu gizli vesikalara göre Al. Sovyetler hUkfunetidir~ Bu Sovyet Rus 
manya BilyUk harpten !On.ra BUyUk 

11..oreo IHlaırdl Kaın KaırdeşDeırn 
Türkçe IFDDmDeırnınnını 

Okyanoe denizinde Japonyaya geçen yanın dahili ve harici siyasetini idare 
eder. tkincisi ÜçüııcU enternasyonal 

adalardan kat'i olarak feragat ediyor. teşkilatıdır ki bunun vazifesi komü
buna mukabil Japonya ile ikisi Hin· 

gösterilmesi daha birkaç gün temditedilmiıtir. Ancak bu mu•nad1 
program BUGÜN matinlerden itibaren: 

distanm Hollnndaya ait olan kısımla,. nizm rejimini dünya üı.erinde yaymak-
tır. Muhtelif memleketlerde komUnizm 

nru paylaşıyor; yani Japonya (Bor. propagandasından §ikiyet edildiği ~ 

1 - Türk donanmasın•n Yunanistanı ziyareti 
2 - Ankarada Çubuk barajının açılma töreni 

ismet ln6nll ve Ali Çetlnkayanın 
nutuklan ve yapılan bütün merasim ilive edilmiştir. 

neo) yu Almanya Surnatra ile (Cava)- man hemen her vakit bu tilrlü işlerin 
yı alıyor. Alman - Japon anlaşması.. Üçüncü enternasyonale ait olduğu, 
nm gizli taraflan olduğunu anlamak 
için JaponyaAan Berline hususi sure~ Sovyetler hükumetinin buruian mes'ul 

te bir general geldiğini ve itila.fa bu olamryacağı bildirilir. Onun için Al- C h H Ik p G J 
manya ile Japonya aralarında yapmı§ um uriyet a ar tisi ene 

generalin de aynca imza koyduğunu olduk.lan itilifm hedefi ÜçUncU enter-
dllşli.nmek k!fidir. S k ) d 

nasyonal olduğunu, bunda Sovyetıer e reter ig~ in en: 
İngiltere, Fransa, Amerika: hUkUmetine taaııü.k eden hiç bir nok· tiJI 

Alınan. Japon anlaşması bu şekil
de karşılanınca lnglltere ile Fransa
nın bu noktadan biribirlerine yaklaş. 
mı§ olaca.klan tabiidir. Fazla olarak 
bu şekilde bir anla.~ma Amerikalılan 
da kuşkulandırmı§trr. Onun için A?. 
man - Japon anlqnıasmdan !Onra İn
giltere, Fransa ve Amerika devfetıeri 
arasında mukabil tedbir alınacağır.. 

dan bahsedilmeğe başlannmrtır. Fakat 
BUyU.k harpte İngiltere ve Fransa cer
hesine iltihak eden Amerikanın geçir
diği bu tecrllbeden sonra Avrupa ıne. 
selelerine karşı nasıl muhteriz bir si
yaset takip ettiği açıktır. Onun için 
Alm.an • Japon itllA.fı Uzerine Fransa. 
İngiltere ve Amerika arasında yenı 
bir anlaşma yamlacak olursa bunun 
Uzak Şarl.t ve Bilyük Okyanos hudut
larını aşmıva.cağı tahmin olunabilir. 

Sovyetler ve Komintem: 

Almanya ile Japonya aralarındaki 
anla§manın hedefi askeri mahiyette 1ı olm&dıfım göstermek için gu tarzda 

ta bulunmadığını ileri süriiyorlar. Bu- Bazı Halkevleri için aabn alın acak 17 radyonun pazarlık ıute , 
nunla beraber Sovyetler teşkilatının :: __ , ____ s· · ciJ.. 14 ·· ·· ·· ·· Ankara Halk · de yaPıll 

arak 
mUJ1A1UU1aa1 ınn auıunun • uncu gunu evın M 

başında en büyUk §ef ol Stalin ol- c:akbr A •~ •- ..ı_ -lamı --•-"!.- tariht t 11 de Ankar Halk · de bıJ d v "b. Ü .. .. ternasyonaıın • .l'UAKAUAr m~ur e aaa a evm t..ı 
ugu gı ı çuncu en en • . kkül _..ı_ k . t1an il 1 S im cal' 11"' 

yilksek §efi de gene Stalin'dir. Onun ıçın lefe ·· cıuen oımayona mürac aa an o unur. atın a a ti 
için bu tarnia bir tefrik yapılması da radyoların konulacaklan yerlerin "10 "da altamatif, ve "7" ıinde daioJf 
C:arp zihniyeti!:. düşünen bir adam i- reyan van:br. . . • . ,( 
çın mantıkt degıldir. Bu malUm&ta göre eksiltmeye ıştirak edeceldenn hazırJanmalarl 

İtalya· Japonya anlapnaaı: nca tavzih olunur. (1996) (3415) ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Almanya ile Japonya arasında ya
pılan itilAf bUtün Avrupayı altUst et. 
meğe ki.fi gelirken aradan vakit geç. 
meden İtalyan - Japon anlaşması şayi. 
nları çıktı. Daha evvel Almanya ile 
İtalya arasında bir anlaşma yapılmış 
olduğuna göre İtalya ile Japonya ara
sında da böyle bir vesika imza edil. 
mesi ihtimal haricinde değildir. İtal
yan - Japon anla..~masmm şekli de ge. 
ne Alman - Japon anla.sması tarzında 
olacaktır. Diğer ta.raftan bu anlaşma 
ile Japonyanın Habeşlstandaki İta'. 
yan filtuhatmı tasdik edeceği, ltalya
nm da Mançuko devletini tanıyacağı 

söyleniyor. ASIM US 

, ·~· . 
------------------------------------~ ' Mütevelli ve mütevelli heyetlerine~ 

Mütevelli veya mütevalli heyetlerinin idare ettikleri vakıflaraı ~ 
yıla ait gelir ve muraf mikdarlamu bi ldirir cetvellerle vesaiki venıı~et' ~ ' 
kanunen tayin ediimİf olan müddet T. Sani 936 sonunda bitmit oldU'~iJ' 
dan latanbul, Beyoğlu ve Kadıköy mmtakalan dahilindeki vakıf1at ~ 
tevellilerinden veya mütevelli heyetle rinden henüz bu cetvelleri ve . ıal 
lerin on bet gün içinde bağh oldukları Vaktflar idarelerine venneletl 

mu vakıflar nizamnameaiııin 56 • a maddesi uyarınca tebliğ otunııt1·,) (34 
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Kral Sevgilisi Dilenci Kadı 
Bir zamanlar dansları 

ve güzelliğile 

Y~zan: Sermet Muhtar Alus No.37 Bütün Avrupayı 
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Roman 

Sola saptı. Çukur çe~en Şeb.za - ne hesap, iktap ..• 230 lira ancak alabi • 
debaşmdaki Osmanhaba t:İiı'besi ön'Ün - lir-. 
den Beyazrta çıktı. Maliyeye doğru yü- - Pekala, yapm muameleyi birader • 
rüdü. lert ... dedi. 

Nereye gidiyor?.. Nezarette ne i§i Sandıkta, tanıdıklarmm mevcudiye -
var? .. Bir an evvel 80 lirayı lbu.hnıak la- tini söyledik.- Hemen i~ ba§ladılar. 

znn. Yazdılar, çizdiler. 
Bir gün ev~ Yıldızdan dönerken, - Yarm dünkinlara ve haneye mu· 

İ§i hovardalığa vurduğuna, Galatada ~ haımmmin izam ederiz; öbür güne ra -
lap kafayı dumanlabnca Sirkecideki ter- ponınu verdiririz; daha öbür gÜn de 
zisine ba;tvurup pe;tinen 400 kuruş da· Defterhaneye ait aksam neticelenir. Öğ
yayarak içi atlaslı bir pardesü ısmarla - leden sonra buraya gelir, 230 liram aJ.xr.. 
dığma, birahane, içki, arabat fesçi Na - sm biraderciğimr .. dediler. 
sip'ten fes, Bin bir çeşitten laravat, Leb
lebicilerdeki kunduracı Arşak'dan lus -
trin potin.. Hasılı aynca dört beş lirayı 
da yok yere harman etti.ğiıne bin nadim 
olmuştu. 

Yanında, ihsanı seniye olaın 50 lira
dan 40 küsUnı kalmqb. Şimdi müteba
ki 40 lirayı nereden tedarik ebneli?

Bakırc:dar ve Çaıdırcı1ar içindeki iki 
·clükkandan be, altı aylık kopara.bilir 
mı"?... '1 

Ne mümkün? •• Hel"İfler işlemi;tleri 
bt1e zorla toıpu:zla veriyorlar •• Hadi ko-

• • 
Hafize, ağırhk olarak veri1ecek 80 

Jirıayı almak için, ertesi gün Maliyede, 
Bedelat kaleminin kapısına gelmiş, Şa
hap daha evvel ortadan sıvı§Dlll, odacı-
ya tenhihi de çekmi§ti. Hafizaıum ge -
lirse de ki: 

- Senniiıaeyyiz Bey, mühim bir me
sele zmmrnda, bu sabah nazır p&§a haz. 
retleri tarafından Divanı muh~ta 
gönderildi. Bugün ve yarın orada me~ -
gul olacak. Daha ertesi gün, ikindiye 
doğru gelecek!.. 

parabilsin; hu, tutsa tutsa ne tutacak? • • ıı 

18, 20 liranm ıiçinde.. Uzaıtmıyalun, Kemanka, Bey, Em • 
Azaptan çatlamak i§ten değil... niyet Sandığından 230 lirayı cebine ko-

- Bana itimadı, emniyeti o1an can - yar koymaz, ikindi sulan kalemine ko§· 
CLm, paralıca bir ahbaptan ödünç iste- mu§, biraz sonra da Hafize kapıya dam-
9el:D!-. diye deli gibi kendi kendine mı - layıp odacı ile onu koridora çağırtmış -
nldanıp dunır.ken, emniyet kelimesin - tı. 

~en derhal Emniyet Sandığı habnna Müstakbel yeni güvey, dercengi ev-
geld"ı. vel, okumu§cası (mehri muaccel) ve 

Dükkanlanıan birinin yahut kiraya kadınlarc:ası ağırhk den.ilen mebJağı, 80 
'Verdiği Yusufpap.daki evinin tapu se • lirayı müstakbel makamı kaymvalde -
nedini dayayarak Sand:rktan bir iki yüz nin avucuna tıkır tıkır saydı ve üs.tün -
lira istikraz edemez mi?.. den, yükün ilk ağır balya3mı attı. 

Eder a.. derin bir oh çekerek nefes Kaynananım, sevincini belli etme • 
aldı-. meğe çok diş sıktığı lhalde pannağmda 

Bu para ile en önce 80 lirayı tamam- zilleri eksik, yine kendüini tutamadı: 
!ar, 50, 60 lirasile yüz.göriimlüğünü a - - Bin lberekat, yana anlanmıt •• Şe
lır, 100 ünü düğün müğüm masarifme kerci dükanmda mutabık kaldığmuz gi
ayrnr, bakive kalanım da her ih~ bi arbk .... lt::.h .. al.mm. ~n:Ul81't ve eksil<"
Kal'ŞI cebmde bulundururdu. siz birayak evvel tamalamnası senin 

Beyazıt camii minarelerinde öğle e • 
7mlI okunuyordu ••• Aşağı yukan günün 
yansı geçmiş desene ... Vakit fevtebne • 
ğe gelme& Maliye ile Babıseraskeri mey 
dam araırndaki sokaktan Süleyman.iye
ye tırıs ayak yollandı. 

Yıkarcruıma kapıyı çaldı. Paldır kül
dür içeri girdi. Kaynan.ası, kaynanası • 
nrn ablası damadm bu vakitsiz ve son 
derece telaşlı geli§ine mana veı en:ıeıui.ş .. 
lerd'i. Dudak bükerek bakıyorlardı_. 

Sıska, bir deri biT kemik kar:rsile s~ 

himmetine bağlı 1 ... diyerek yine mor 
feraıcesinin eteklerini uçura uçura ba • 
srp gitti •• 

Ardından da Şahap, fırladı Beyazıt 
meydanına ... 

Evi nerede hltsun, nerede tutsun. .. 
dedikleri gfüi, Aksaray civarı en muva
fığı. 

Bir kirafaytonuna atlayıp Valde ca
misinin önünde indi. Bekçi1er kahvesi • 
ne girdi. Kiralık üç dört odalı ev sor
du. iki tellal da araya kan§h. 

( Ar.,,.,ası var) 
Iucana benziyen sübyan1an da şaş.km --------------
§8.§kın siperde idiler. 

Şahap, bir gün mukaddem, Maliye • 
'deki arbedesini hepsinden saklaımJ, 
mahallebici Hakkıdan dönüıünde, yal • 
ıuz, Y ddızdan, Nişli Mr.dımut Beyfendi 
hattetleri canibinden daireye bir hün • 
icar çavuşu izam kıb:ı:ııdığnu, sara.ya ça • 
itnldığmı, (karihai ilham ~ihai hüına
Yun) dan selrum şahane ve lbir kıt'a ü -
ÇÜncü Mecldi ıılş.anı zişanile taltif edil
diğini söylemiş, 50 lira ihsam hiç çıt -
latmaımştı. 

Merdiveni iki, üç basamak atlaya at
laya odasına çıktı. Kendi evraklannı ve 
öte berisini koyduğu aynalı konsolun 
iiat çekmesine anahtan soktu; açtı. 

- Naz:ır paşaya havale edilmiş müs. 
facel bir dosya vardı; omı alacağım! •• 
cliyerek dükkanlann ve evin tapu senet
letiın alıp iç cebine soktu. 

Yine acele acele merıdivenden indi. 
SobJc kapwndan dı§an kendini attı ... 

Haydi Emniyet Sandığı ••• 
. Bereket versin, orada emlak daire -

Stı\de hir iki tanıdığı vardı... iç yüzü 
ı:>asapaı-ula etmeğe de lüzum yok. 
. - Kaymvalde ziyadece rahatıız; rev

§ı hale bakılırsa akşama sabaha... K.aı
~tıı>eder de el'an mazul; binaenaleyh 

ilt-da H tt l kü"..;~ı. bö·ı··w·• • aneye mu ası '!.'...... ugu 
~abnağa kallogb. Ben almak niyetin • 
il eyinı! ... dedi. 250, 300 Jira kadar bir 
araya ihtiyaç hasıl olc!uğunu söyledi. 
~ Enılak dairesinde, Yusufpa;tadaki e
: ~ tenoitino hekt-1_w. Hesapladı -
.::._ kii.:tpuuiıiar ..• vere vere, 6 bin ku • 
,.... "'2la veremiyorlar. 

!le• 'ahap, hir da'lıa celıe müracaat etti. 
l dül-~-- ı . . d -.L.--d y· ~ senet erını e 114.Do<U ı... ı-

Kristal Palas 

Y ~ngın sönmek üzere ilren 

Londrada geçen gece misli az gö
rülür bir yangın olmuş, meşhur "Kris
tal Saray,, tamamen yanmıştır. Kris
tal Saray, Londranın en güzel binala
rmdan ve tarihi eserlerinden biri idi. 
1854 senesinde yani bundan seksen 
sene evvel yapılan bu binanın cephesi 
800 metre uzunluğunda idi ve iki ta
rafında iki yüksek kule vardı. Saray 
yalruz demir ve kristaldan yapılın~
tı. İçindeki duvarlar tamamen ayna 
veya camdı. 

Yangının sebeb! henüz anlaşılama
mıştır. Zarar milyonlarca İngiliz lira
sı tahmiıı olunmaktadır. 

kırıp geçiren 

lJansöz I<.ate sefa
let içinde öldü 

1 Teşrinisani sa
bahı. Güneş doğ
mak üzere. Fakat, 
Londrada, her za,. 

man olduğu gibi, 
hava sisli. Bugün, 
"Toussaint,, deni
len dini gün: Ölü
leri ziyaret günü. 
Şehrin haricinde 

yaş1yan, yersiz 
yurtsuz, dilenciler 
yola çıkmışlar, 

Londraya gidiyor. 
lar. Bunlar kadın
lı, erkekli bir alay 
teşkil ediyor. 

Sisten karşısını 

göremiyen gözler 
yere dikilmiş, yü
rüyorlar. Fakat, 
birdenbire, en ön. 
de gidenleri duru
yor. 

-Ne var? 
- Bakın şuraya! 
Bunu söyler s.öylemez yan tarafta

ki hendeğe atılıyor. ötekiler de arka. 
sında.n koşuyorlar: 

- Vah zavallı Katet 
Kate, onlarla beraber yaşıyan bir 

dilenci kadındır. İki gündür araların .. 
da. görUnmemişti. Şimdi onu burada, 
hendeğin içinde, boylu boyunca uzan
mış buluyorlar. 

Ölmüş mü? 
Hayır, can çekişiyor ..• 
Arkııifa.sforr llıtiyar Kate:Vi, ..Lon. 

dra.ya getirmek için kollarına alıyor
lar. Fakat, za.vallI kadm yolda son 
nefesini veriyor. 

Dilenciler aralarında toplanıyor
lar. Kate'nin ölüsünü kendi fakir me
zarlrklarma. gömülmemesi ve ona, zen
gin insanlar gibi cenaze alayı yapıl

Bir gece, oyundan sonra bu kral
lardan bir4 eski Portekiz kralı :Mano
el, güzel aktrise bir buket çiçek gön.. 
deriyor ve uşakları vasıta.sile randevü 
veriyo~ 

Ertesi günden sonra Kate, kralın 
Londradaki köşkündedir. Kralın ken
disile evlenmek istediğini düşünerek 

büyük bir hayal gölgesinde yaşamak
tadır. 

BAŞKA BiR YILDIZ GôRtlNDtl! 
Fakat, heyhat! Kral, bir gUn bir .. 

denbire Pa.rise gidiyor ve oradan bi:?." 
daha dönmüyor. O zaman, Kate işi an
lıyor: 

Ma.noel kendisini terketmiştir. 
Hakikaten, eski Portekiz kralı şim

di Pariste, Gaby Deslys (Gabi Deli) 

isminde bir aktrisi sevmekte, ve o
nunJa beraber yaşamaktadır. Ameri
kalı yıldIZin güzelliği Pa.risli yıldızın 

ışığı karşısında gözlerinden sili 
tir. 

Fakat, mesele bununla bitm 
muyor. Çünkü, Kate kralın ken 
b:ıra.ktığını ve Pariste Gaby ile 
ber ~adığmı haber alınca dı 
yor, Parise koşuyor. 

Burada iki rakip karşılaş:ryorl 
Kate, Fransız aktrisini görür gc 
üzerine hücum ediyor, tokatlıyo 

Bu vak'a, Kate'nin kralla ola 
bıtasmr birdenbire ve tamamile 
rryor. Bundan sonra, Kate için 
ralı bir hayat ba§lamrştır. 

BINBIRGECE MASALLARı 
ÜLKESiNDE 

Kral sevgilisi olmak zevkini b 
dar az tatmış olan Kate onu tE 
bulmağa azmetmiştir. Hem. de 

(LGtfer.. Sayıfayı çevi: in 

masını kararlaştırıyorlar. Bu iş için -----------------------------. 
hepsi, gücü yettiği kadar para koyu.. Gezi n ti 1 er: 
yor. 

KATE KiMDiR, 
Londra dilencileri bu ihtiyar ar

kadaşlarına niçin bu kadar ehemmi
yet veriyorlar? Çilııkü, Kate onlarca 
bir kraliçedir. 

Radyomuzda kendimiz 

Hakikaten, Kate'nin çok macera. 
lı bir mazisi, ve çok debdebeli bir ha
yatı vardır. 

Kate, asıl isnıile Katherine Lee, 
Amerikada doğmuştu. Bulunduğu şeb 
rin en güzel kw idi. Yirmi yaşmda et
rafında pervane gibi dönen delikanlı .. 
larm hesabı yoktu. 

Kate'nin babası zahitti. Kızım is
tiyenlerin hepsini reddetmiş, onu da
ha zengin bir istikbale kavuşturmağı 
kararlaştırmıştı. Glınel Kate, ya zen. 
gin bir çiftlik sahibile evlenecekti, ya
hut da bir fabrikatörle. 

Fakat, talih ve tesadüf, Mister Lee
nin fikrini değiştiııneğe mecbur etti: 
Kızını evlendirmek fikrinden vazgeç. 
ti. 

Zamanın meşhur tiyatrocusu Geor
ge Edvard (Corc Edvart) Kate'yi ak
tris yapmak istiyordu. Lee, kızının Ed 
vartla evlenmesine evvela razı olma
dı. Fakat sonra kabul etti. Çünkü Ed
vart, Kate'ye büyük bir san'at şöhre
ti temin edebilirdi. 

ŞÖHRET VE ZAFER 

lstanbul radyosunda ~uvvetli bir 
canlanma başladı başlıyalr, kulakla -
rnnız bir çok yabancı işkencelerden 
kurtuldu. Her gece, tatlı bir kaç ses, 
güzel bir iki beste dinlemek gibi hoş 
bir kazanç da caba. Türk musikisi
nin, Türk radyosunda yer alışını, 
herkes sevinçle alkışladı. Bu alkışın 
bir parçası, Mrsmn .. yalel" çanları
na ot tıkanmasından, bir kısmı da öz 
nağmelerimize kavuşmaktan doğu -
yordu. 

Bir ırmak, bir yerde birdenbire 
kaybolabilir; fakat dikkat ederseniz 
onun başka bir yerden daha duru ve 
daha temiz olarak fışkırdığını gö -
rürsi.inüz. Toprak tabakalarından 

daha güzel filtre yoktur. Tabiat, 
durmadan kemli üstünlüğünü isbat 
edip duruyor. Piyasa sazından hak
lı olarak tiksinenler, onun Türk ma
lı diye dünya piyasasına sürülmesi -
ne katlanamadılar. Bugün o titizli
ğin güzel bir nimetile karşılaşıyoruz. 

Bir müddet sonra, Nevyorkun en Radyoda konservatuvar heyeti ça -
büyük tiyatrosunda K t ' · = · · 

a e nm ısmı, lryor Neyzen Tevfik Kemani Re -
elektrik harflerle ilan olunuyor ve c. · ... ' .. .. . . 
na "Operet kralı·çesı· ad n· d şat, T amburı Mesut ve Dunu gıbı san ,, ı ver ıyor u. ... . . 

Kate'nin şöhreti gayet kma bir za- atkarları dınlıyoruz. Başlarında Tan-
manda Amerikayı aştı ve Avrupada rmm sazı Münir Nurettin var. Haf -
duyuldu. Nihayet bir gün Londranın tada bir kaç kere çok süzgün, pek 
e:ı büyük tiyatrosu onu angaje etmiş- derin ikah, cana yakın şeyler oku -
tı... B. ı f d ı h. nuyor. ır a a rangacı ostum a ır-

Avrupada bir günün içinde parlı.. likt dinl d·w· · b' " ""h'"ft" w 
Yan b n. ld Anı rik d d h e e ıgımız ır nu u agır u ye ı yı ız e a an a a ... . . 
büyük bir ~hret ve zafere namzetti. semaı, bıtınce, arkadaşım: 
Çünkü, Avrupanm bir çok kralları ve - Yahu şu alaturkada ne nefis 
prensleri v~ parçalar varmış 1 

s. Gezgin 
Demek ten kendini alamadı. 
Kryıd;ı köşede böyle yüksek 

bilir kaç bin eserimiz gömülü 
Son günlerin okşayıcı yaklaşışı, 
ları küf ve toz yığınları altından 
kip kurtaracaktır. 

Fakat bir başlangrç sınayış m. 
nedir bilmem, radyomuzda ken 
miz çabucak bitiyoruz. Sekizden 
kuz buçuğa kadarki darlığa ı 
konferans, nutuk, havadis falan ~ 
si sığıyor. Sonra alafranga plU 
çalmıyor., cazbant havalarmm a 
rültüsünden durulmuyor. 

Doğrusunu söylemek lazım g 
lirse bunun ikisi de yersizdir. Çü 
kü alafrangaya bayılanlar, elbctt 
her musikiyi yetiştiği ülkenin, 
büyük orkestrasından dinlemek i 
ter. Alman, İtalyan, Frans;z, R 
merkezleri günün her saatinde 
parmağın ucundadır. Bir dokun l 
ah dinle ... 

Kasei fağfurdan ... 
Şu halde kendi radyomuzda, ke 

dimiz niçin bu kadar azız? Biraz ~ 
ha saz konamaz mı? Çocuklar iç 
yarım saatlik zaman ayrılamaz m 
Şehir Tiyatroları radyo merkezlen 
ne bağlanamaz mı? Ajanslara Is 
tanbu1 haberleri eklenemez mi? Bı: 
lar, ilk hızda akla gelenlerdir. Ora 
da e!bette daha iyi düşünenler va 
Radyo da bir fağfur kasedir ve bel 
ce o gerçek arife şöyle bir dokun 
mak >:eter .. ~ 
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l<opaı1çarşı ve Alahmutoaşa 
yokuşunda hır gezınti~ 

Bayram, Yılbaşı geliyor! 
Alışveriş yolunda değil! 

•cuklu kadın guruplarının aldıkları 
yükte ve pahada haf ıf şeqler ••• 

Yazan: Yekta Ragıp önen 
geç'. ğıran ve halkın toplnndığını görd~ 

On gün sonrıı ~yram.. Daha çe sesinin tonunu yu~dten bu esnal 
da yılbaşı. H~r tarafta hara. oldukça iş yapıyor. 11.ttt.A dükkancı. 

ılış veriş olması Jiızım değil mı"r lacın haset damarlarını bile kaldırı 
asa ay başı geç~li de ancak dört yorlar. Arada bir rı!.smi elbiseli bjı 

luyor memur göründükçe }'an soka.kla.
aziyet böyle .>lmasma rağmen boyladıkları oluyor. 
Ki ve şekerci dukkanlarındaıı Knpalı çarşı esnafının yüzleri gU. 
a elbiseci, ayaKubıcı, tuhaf:., mediği için yanlarına yaklaşıp alı.' 
dükkanları sinek avlıyor.. veri~in nice olduğuntı !-Oramadım. ~ 
in kapalı çarşınırı Beyazıt tar-.ı ten sorsam da gördiiklerimi söyliy. 
ki kapısından girdim. Çarşı tık ceklerdi. 
ıklım insan dolu.. Fakat dük. 
rda alış veri~ ıapanlar az. .. 
Ldın mantosu, k."\dın şapkası sıı.. 

snaf, dükkanlarının 5nlerine sı . 

mışlar. 

ıllp geçen kadınlan çağmyor. 

Buyurun bayanlar .. K:ıdm man 
muz, tayyörleriı.ttiz, elbiaelerimit 

içeriye buyurun efendim, &enf' 
11n. Malrmız1 lılr görün .. 

Kuyumculnr için~en geçip Mab 
mutpaşa yokuşunun b.'i~ tarafına çık 

tım. Sağlı sollu bütün dükkanlarır 
önünde çorap çorap rorap ... Bunlartl' 
teşhiri yetmiyormuş g:bi "75 kuruş .. 
çorap,, le,· haları da a~u.mış her yer" 

Dalgınları çekmed; jçin olacak. Çt 
ğırtganlar da habire t~yaklıyorlar: 

- Çift katlı çoraıı 75 şe .. 
- ilanım, enine boyuna bak da a• 

Yetmiş beşe çorap .• 
- Teyze, gözüm 1<ör olsun, va11ahı 

billahi böyle sağ1anun' bu fiata bu. 
lamazsın. 

Haminnelerin arka.~nda spor ma!'. 

öôLE NEŞR1YATI: 
Saat 12.30 P1Akl& Türk mwdldal. ıuo 

Havadl.I. ıs,o:ı Pl&kla bat1t mtlzlk. 13,26-
J ı,oo 1luht.eUt plAk ne§rlyatL 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat ıa..so P!Akla d&n8 mullfldat. 19.SO 

Çocuk Eatrge.me Kurumu namma konter&n11 
Doktor lbrahlm Zatf tara.tmdall. 20,00 TUrl< 
mu.siki heyeti 20,80 Cemal KAmO ve arka 
daşlan taratmdan Türk mu.stkisl ve halk 
oarkıları. 21,00 Orkeı.tra: 

1 - Ed. Lalo: (Le Rot d. Ts) uvertilr. 

2 - Btr&uaa: (Aquarellen) Tal& 

3 - Bplnelll: (İç llm&n) operetfnd6öl par 
çalar. 

4 - K&Unfkott: (Şanson tırlst) solo Vlyo 
IOD8el. 

15 - Krelaler: (A§k a.cun). 
Saat 22,00 Pl!.kla sololar. 22,30 A'ana ve 

borsa haberleri. 28,00 Son. 

BORSA 
4 12 938 

ftlzalannclll rıtdn- ....,..uı nbuıı.r ıııı.e 
'111.W wuar&M'lt' ıco,...nı .. rdlt Rıduunla1 

-• ıı dP tuepaıııt .... u. tcy•Uıtn •P 

p A ff AL A tf 
• Sterlln llH • Şll!Jı A. VU1 
•Dolar llı!tS- turya 4!8.-
• Fnuık 117- • Mark 28.-
• t.lret tBlı - •Zloti Wfılı 

• Bel~ka 1"1'. b6,- • Penıo 28-
• Drahınl llK.- • 1A7 16.-
• lnıçre 1"I'. f>lb - • Dinar rıu.-
• Left ıP\- Ym 
• P"lortD ee .• • Kl'OD llno ını-
•Kron Çek. !ıO- • Altm 996 -

Peuta - • Banknot 49 

.r k18Jm dükkhiarın önünde kfı. 
;oeuklar çıfırtgan:ık yapıyor, 11 

anz haykırıyorıar.. Bazı esn11 r 
1 azıtıp, dükk!nına şöyle bir ba . 
Uldınların yolunu kesiyor... N~. 

ise kolundan tu!up içeriye çekt'. 

to, yüzünde tül, horuz kuyruklıı •----------------• 
şapkalı bayanların u~radıklar~ önün. Ç E K L E R 

dmtar gele gide . doya işite es 
ı bu (azla da\·et n iltifatına ar. 
anıksamışlar.. Cnap vermeden 
"IJla devam edip gidiyorlar. 
Kuk ayakkabıs•. iastfği, elbf.st. 
diçük kızlara m1lnto ve elbi.c;e 
a dükkAnlarda 1i4Öyle böyle mü-:;. 
•r göze çarpıyor Fakat buralar. 
a haylı hararetli münakaşalar. 

pazaTlıklardan sonra bir neti. 
:rkmadığı kapr!P..rından içeriy~ 

t bir baş ozalm.ıkla kolayca an 
yor. 
snafın "kuru kalabalık,, tesmiye 
1 ha çoluklu çocuhlu kadın kafi. 
inin aldrklan eş,1alar çonıp, men. 
toplu iğne gibi rıkte ve pahadl 
·şeyler... Yanl•s anlaşılmasın: 

e hafif, pahada aıl'1r değH .. 
arştnın içinde kalnbaltğı artıra., 
enar esnaf ... N~ kadar ucuz ,..,. 
arsa seyyarlann işportalanndn 

nOyor. Her işpo-rtncınrn baŞtndn 
ltlrU kalabalık. Ciyak dyak ba 

.alı bir yerde: 
:tnbirgeoe masallan Ulk~inde. 
Sir gün, Kate kendi& için yaptır· 
hususi bir vapurla, Avrupa kıyı
ıdan uzaklaşıyor ve Hindistanın 
nu tutuyor. 
lindistanda Mihraca çoktur ve 
ıl Avrupa krallarından zengindir, 
ylan A vnıpa saraylanndan çok 
L güzeldir... • 
ıu hayallarle kendini saraylara 

Ka.te şimdi bir Mihracanın göz. 
i!r. 
rakat, Mihrace kendisinden. kırk 
bUyUktür, ve Mihracanm Kate'd~n 
:a kırk cariyesi daha vardır .•. 
Ju bayat d gayet kusa bir zaman 
!e, bUtUn parlakhğmı kaybediyor 
Cate dönüp Avrupaya geliyor. 

NiHAYET ••• 

Bundan sonra Kate artık kral ve 
raca sevgilisi olmak hayallerine e
yen veda etmıştir. O şimdi kral 
ı·hracalarda.n daha aşağı iruıanlnr
büyUk fnbrikatörlcrle, zengin mı. 

redilerle y~amaktadrr • 
f..Akin, bu hayat da çabuk ge~lyor 
ka.te'nin yıldızı yıldırım süratil~ 
lhe-ğe ba.5lıyor: 
A.n.crikalı aktriııı elinde kalan bir 
rparasmı da Mcnte Karlo kumar- ti 

:elerinde kaybediyor ve 8efil bir 
~e Londra.ya dönüyor. 
Burada bir müddet elindeki mat-j 

de duraklayıp fçerfaine girdikle .. : 
dükkanlar buraları ... 

Otuz beş kuruşa çocuklara keten 
~orap satan işporta!u da sıralanmış 
Yavaş yavaş iniyoru u. Soldakf t3 
rakçı dükkanının önUııde bir kalabıl. 
hk.. Kıranta bir ad:tm. bir kadını.
kolondan tutmu~ ba!fırıyor: 

• LOndn 

• N eY)'Of'lr 
•Part. 
• MIUloc 

• Br1lk8el 

• AUDa 
• Cen~ne 
• eory. 
• Amıttflrdam • Pnt• 

616 
().7~' 

17flfl7: 
1b.12tR 

4.7 •'2 
8S79 i 
8 411 u 

IH.9.1.'ı 

1 4tiC>2 
~t> ~b 

• VIJaDa f 2-&:ıO 
• MadrtO 7. ,,. 
• Btttte 19 8 
•Va~ • ~ı:o 
•Buda~ f.1Jı7tı 

• Bflknıt tııS 6 h 
• Bef C'n.d l!f f!}I:> 

• Toknnama 2 777b 
• Ynıdıcwe 'l!f 87~ 

• ~fnk""'m ".HR."> 
- Oruçluyum hamm. Bu kadA· •---------------11 

pazarh~tan gonrn seni bırakmam. E & H A M 
San" yirmiye al diyo:um şu tarağı.. iş BankB.BJ tOYO l'Pam.,., ıt.lJ 

l\ıfllmeau A 9•. ı. • Çfmdto 18. -
Karşıda. sinek avl ı \·:ın elbl~eci M,, Rell 90 Onyoe Del J(ll 

seviler kıkır kıkır giillisilyorlar. Ken . Ştr Rayrty -••• 8'lrlr Oel JO• 

di işleri yolunda im!ş gibi.. • Uerkn Baos 811- Balya •1• • 
O. SIJrorta (} IJ&rlr m.. ecıra 1 fJ' 

Sağdaki dükktırun (inünden paze~ Poonmocıb D•b r•ıetnn .ocı 
kumaşlar yaya kaldırımına kadar dö.ııı---------------
külmüş. Biraz gerid.!ki dükkancı kah 
ve knvurur gibi kum~şları alt üst e. 
dip arşınlıyor ve. yanık yanık ötü. 
yor: 

- Dört metresi ı:rnya 
Bir entari lir.tya 
Hanım teyze :10~ geçme, 
:Paran gitmez t:r.vaya. 

Tahviller 
•\Na T.Hor 1 ~ 7PI ıı:telrtrllr -.-

• • • • O H 1 ı fi l'ram1'Q tSl, 7lı 
• • • m l!2 : • ttınum Ulf> 

t.tttıı DMtn v ı,t> • Aıwdnlu ı tlı 9 • 
l!:rgeru lııUk JIS tO • AnıMJolu D '4' 11:, 

ur.Do A 11 -- ~um fl,l\.. 
8 l!:mırum 10 2.'ı • lıl&m-.O A ti il~ 

Yürüyorum. Sağlı ~onu dükkanlar. ------.... ----.----, 
dan iııitiyonım: 

- Bebeleri sevindıriyor düdük bt": 
kuru~··· 

Takvim 
<.'umart.f!sl PAZAR 

5 L Ki. 6 L K!. 
lORanıazat tRamazar 

- Hediyelik krav:ıtlar 35 kuruşa . 
- Aynam yok denH.')İn, yedi buçu. 

ğa ayna ... 

:JUD <Jot'tlfU 709 7 10 
::ıa.n tıa u,, 16.41 1 f!.4 t 
Satıuı Q&m&9 600 600 
~ .. aaması 120~ (2 05 

-Sobalara kürek., lkıntlt aawası 14,28 14.28 

- Dikiş iğne.si, bebelere patik. 
- El havluları.. On iki buçuğa 

havlu .•. 

A.kpm naması 16.41 t b " ( 
fatm IUUllalll 1819 1819 
lmaaJı ~".?4 525 

fıla:ı ıı~ gOıılen ~-9 340 
T &l D'I kaııuı l{Unler 26 25 Yazlık renk1cri solmuş ayakkapln. 

n sepetlere doldurmuş iki genç, ka. '------•---..ı..---.: 
dın erkek herl<ese hit..tp ediyorlar: 

- Zenginler nasıl ungin olur? ı ... 
te bövle.. Ma faza dun beş Uraya a~. 
mayın. Buraci~ yetm~~ beş ..• 

Sımitçi, düdükçü, h<-ş kuruşa y:1 
başı çöreği satanları:! ç.eşit çeşit da. 
vct sözleri nra~rnda ;"~uşım alt tara. 
rrnr buldum. Hiç bir •~nafta konuşa. 
mamıştım henüz.. Dir ejhi!;ed dülr. 
k~nına yürüdüm. D!ikkandaki üç d:i. 
i birden dısarı fır1n·h. Y:\va kaldı. 
rnr•mında hnrart'tli bir i~tikhal me. 
ra.sirni-"en C'onra ane!lk h;erde ağzı. 
mr aç1\bilcfim: 

- Gazeteciyim. Phasa na.~ıl diye 
soracaktrm da ... 

Oç surat birden ek~idi. Uç Hğız 
birden açıldı: 

- GörUyorsunuz ~·;ı bayım. iş ne 
kadnı· çok. Ay gcçelı harta olmadı. 

Bayram, yılb3ş1 bir araya giriyor 
Havanrn hali malum, Dükkfına uğ. 

rayan ~·ok? 
nıri hemen kolu!lıdan tutup şöylr 

dedi: 

lŞ ARIYORUM 

23 yaşındayım orta mektep mezu

nuyum. Eski tUrkçe ve Fransızca dak

tilo bilirim. Az bir ücretle kitiplik bir 

iş anyorum. 

Adres: Galata Agopyan han N o. 10 
Robert Bch4r 

uğradılar. Ellerinde dört Ura.. Ou 
iki liralık manto almak istiyorlar. 
Dört liralık bir mal Vf>relim, dedik .. 
Onu da beğenmedil~l·. işte \öyle me 
kik dokuyup duruyo!"lar bu yokuşta . 

Buradan ~ıkıp bir tuhafiyeci dük. 
k!nnıa girdim Kuma~ toplarını bab:ı 
oğul istif eden adam şöyle dedi: 

eeyal&n, kıymetli b~trraları sa.• 
.i1t geçiniyor. Onlar da b·tınce en 1 
1 bir hayat sUrme~e b:uılıvor. En 
"Yet dflenciler ara:smda ı-öz.lerlni 1 - Fnk ""~· hk. ı::.T1 •·f'""tl elhL 

=.ııın.11ıa.....ınu1U.1.1:m:_~-~--_.ıutıll!.i J§k~ızaıta~a~DM~ı yok mu 7 Sabahleyin 

- Bu sene ne oldu bllmem? iş. 
ter ke..qat gidiyor. lled~.-s çorap, men. 
dil, haydi haydi aya\lmbı alıyor. Bir 
az da Divitin siirülii~·or. Şu topları 

indirdik, pazarhkh cyaştuk. Met. 
resini seksen kuruştJ\" kesiyordun•. 
hamm:ann para.•n y~tmedi. C..ene v.,. 
rine kaldırıyoruz. lşte bagünkU işim: 

-4-

K R l S T l NE 
(GUrcU hikayesi) 

Eg. nıno~Vil•,den 

Tü.rkçeyt çeviren: 
nlYAZı AHMET 

v 1 

Batumdan Tifüse giden ekspresir..ı ı 
üçüncıi mevkimde ı1ti genç kız oturu
yordu. Biri tamaınile köylü kıyaf eUi 
idi. Başını bir yemeni ile sarmıştı. Di. 
ğeri, baştan başa göz alıcı bir elbise 
giymişti. Herkes, trenin kondüktörl~
rine varıncaya kadar ona bakıyor. SÜ· 

züyordu. Köylü kıyafetlisi, etraf ma 
bile bakmıyor, b~ını pencereye çevir. 
mig, düşünüyordu. Saatler geçiyor ve 
o yerinden bile kımıldamıyordu. 

Onun bu hali, kompartımanda bu 
lunanların gözünden kaçmadı. Şimdı 
herkes onu merak etmeğe başlamışt:.J 
En sabırsızlan kondilktör olacak, şık 
kadına yaklaşarak sordu: 

- Kimdir, bu sizin arkadaşmız. 
Ne olmuş ona.. 

- Bizim köy1UdUr. Tifliste karde· 
şl var. Ona gidiyor. 

Köylil kıyafetli kIZID bizim Datiıı 
Helmokl<he'nin kızı Kriştine ol".iuJo. 
nu anlamışsııın.dır. Diğeri de Sonya 
denen kızdı. 

Sonya da köy1U kızı idi. Fa.kat o 
daha on yaşında Dzvelisenfdzelere hiz 
metçiliğe verilmişti. O va.kit onun $l· 

dı Sofia idi Köyüo,den çıkanlrp büyük 
sa.ray gibi eve getirildiği vakit gözleri 
yaşlı idi. Ne yeni yeni elbiseler, D" 

güzel yem.ekler ve gezmeler onu tesel· 
il edemiyordu. Sofla'yı çok seviyor. 
lardı. Fakat istedikleri gibi çıkma
mıştı. Her gUn ağlıyordu. Onu, ba.şkıt 
bir akrabalarının yanına verdiler. Bu· 
rada üç kişi vardır. Kinyoz Leva11, 
enstitüde çalışan kardeşi ve annelen . 

Levan, yirmi dört, yirmi beş y~. 
larmda yakışıklı bir gençti. Şarap :c. 
mek, keyif sUrmek, öteye beriye çat
makla şöhret kazanmıştı. Lisenin dör 
dllncü emıfmdan çıktıktan sonra bir 
işe girmemişti. Haftanın Jkl günUmi 
şehirde, diğer günlerini hep köyde ge. 
c;irirdl. Dostlarma evinde ziyafet ve
rir, ha.zan kendisi onlara e-iriP.r, fakat 
hep şarap içerdi. Sofia evlerine geti· 
rildiği vakit Levan evde yoktu. On~ 

görür görmez annesine sordu: 
- Kimdir bu küçük kız? 
Anne.si: 
- Bu benim kızımdır. Yanımda ka. 

lacak.. dedi. Sonra RUS«'.a: 
- Üzerine çok düşme, bir müddet 

bizde misafirdir. 
Levan biraz sinirli ve biraz da a 

layı cevap verdi: 
- Misafirin olsun yiyecek değl

Iiın ya._ 
Günler geçiyordu. Levan küçUk kırn 

dağdan inmiş bir kurt gibi bakıyordu . 
Sofia da ondan bir kurttan korkar gi 
bi ~orkuyordu. 

Bir gece son derece içti. Evde eğ. 
lence vardı. Misafirler de içiyorlardı. 
Gece yansından sonra herkes evlerine 
gitti. Sofia da <><tasma çekildi. Fakat 
içinde garip bir korku vardı. Aradarı 
bir kaç saat geçmişti. Kapı açıld1. 
Sonra iki kuvvetli kol onu bileklerin
den yakaladı. 

Genç kız bağırdı. Çırpındı. Fakat 
nı.ukavcmet edecek halde değildi. 

ÖbUr gün Sofia yatağından her za. 
manki vaktinde kalkmıyordu. Çajhr
dılar. Odasına girenler onu göz yaşla. 
n içinde buldular. Sorulan suallere ce· 
vap vermiyor, hep ağlıyordu. 

Netice Levan'm bir ata binerek on 
gUn eve dönmemek üzere ayrılışından 
sonra anl~ıldı. 

Genç kız btiyUdU. Hatta evlendi 
Fakat kankocalık ço'k sürmedi. P\rı 
gün herşcyl bırakıp yakm bir şebi.·~ · 
kaçtı. Kocası onu çok sevlvor, fakat 
kalbini kırmadan duramıyordu. 

Sofia.yı arayıp buldu. Tekrar evi
ne getirdi. Bir mllddet daha ya.~adr. 1 lar. Sofia gene k3 çtı. Kocası ikinci 
defa bulup evine getirdiği gUn: 

- Bir daha evden kacarna.n se
ni öldlirürilm diye tehdit ettL 

nız kaldı. Ne ile geçiniyor, para ner• 
den kaza.ruyor, kımse bilm·yordu. 

Senede bir kardeşlerini görmek i. 
çin köyüne gidiyor, bir kaç gün ~al

dıktan sonra tekrar kayboluyordu. 
Onun hakkında köyde binbir dedikodu 
dolaşıyordu: 

- Zengin bir adamla evlenmiş .. 
Dendiği gibi: 
- Uygunsuz kadın olmuş, köyde 

bir kaç gence hastalık aşılamış dıyen.. 

ler de vardı. 
vı 

Tifüs garında trenden indikleri vS.. 
kit Sonya sordu: 

- Burada tanıdığın var mı, yoksa. 
benimle geleceksin? 

- Senden b~ka tanıdığım kimsem 
yoktur. 

- O halde yUrüyelim .. 
Bir müddet yürüdüler. Sonra Son

ya bir fayton çağırdı. Bindiler Yarım 
saat kadar da faytonla gittikten son
ra bir evin önünde indiler. 

Biri ihtiyar, diğeri genç iki kadm: 
- Sonya, Sonye, geldin mi? 
Diyerek onu k~ıladılar. İhtiyar 

Kristineyi süzdükten sonra: 
- Bu güzel kız kimdir?. diye sor

du: 
- Bizim komşumuzdur. Bir mUd

det misafir kalmak üzere. 
- Çok güzel misafir.. lmaretliler 

çok gil?..el oluyorlar. 
Aradan yarım saat geçmişti. Bir 

erkek misafir ooalarma girdi. Odada 
bir kenarda oturdu. Sonra ayağa kal
karak gezinmeğP. başladı. Hep Kristi. 
ne'ye bakıyordu. Sonya bir arnhlf er
keğe sert sert bakmağa başladı. Rus
ça: 

- O bUdiğin gibi değildir .. dedL 
Erkek: 
- O halde burada işi ne .. dlve go. 

rara.k kapıdan ı;ıktı. Arkasından da. 
Sonya.. 

Kristine korku ile -etrafına bakı
yordu. 

Sonya odaya girdi~ va.kit arkada.-
şrm pek berbat buldu: 

- Uykun mu var? .• 
Diye sordu: 
- Evet.. biraz b:ı.!iım döniiym-. 
- Gel kardeşim, benim yatnğım. 

da yaL 
Kristine, yalvarır gibi baktı: 
- Yalnız çok rlca ediyorum. Be

nim odama misafirler ~elmesin .. 
Sonya biraz :iüşündü. İhtiyar ka,. 

dınla konuştu : 
- Bir ev val' ama kimse yok. Yaı.. 

ruz kalabilir misin?. 
- Kalırım. K:msc ~clmesin istiv<>

nım mten. Sen gene uğrıyacaksın ta.
bit. 

- Uğranın elbet.. 
İhtiyar kadın Kristine'vi küçUk bir 

eve götlirdii. Kapısını açtı. 
Uzun mman burada kimsenin o. 

turmad•ğı anlaşılıyordu. 

- İşte senin odan .. ~-almz avda 
beş manat vere<'cksin. tr:te annh+ar 
da. Karnın açsa, yemek gönder<'vim. 

- Hayır, tokum. Yalnız yorgunum. 
Uykum çok. 

- Allah rahathk versin .. 
4 .... 

Bn evin sahibi ihti~-ar N:ıtı-lia, 

kimsesiz bir kadmdı. Küçük yaşta 

yetim kalmış otuz yaşına kadar biz.. 
metçilik yaptıktan sonra bir terzi ile 
evlcnebilmişti. O, böyle bir adamla 
evlenmek istemi:ı;ordu. Fakat ne yaP
sm. ki geçinmeğe ve ya~amaıfa mec
burdu. Kocasının Tiflistc şimdi ICris-
tine'nin uyudu~ evden ba~ka bir Pe
yi yoktu. Bir ka~ serıe va~adılnr. Bir 
gUn k()('a.sı gö1Jerini kapadı. Nnta 
lia. annesi öldU~ vakit nasıl k;T"'!se
siz kaldrvsa gene övle oldu vaı .. 
mz simdi bir evı vardı. lki odrı.sını 

kir.ava verdi. Bir odasına da kendisi 
toplandı. 

( A r1·"·'" ''"'') 
Sofia, bir kocanın kendisinden ka· ---------------

çan kansını sokak ortasında öldürdi.!-
ğilnU duymuştu. Fakat buna rağmen 
kocasmm yanında durmak istemiyor. 
du. Son defa kaçtıktan sonra bk •fa
ha bulunamadı. İsmini deği3tlrmiş, 
Sonya admı elmıştı .. 

Sonya, bir arahlt bir tüccarla ya. 
§adı. Sonra ondan da ayrılarak yal-1 

DAVEr 
Şehitlikleri lm11.r Cemiyetfnd.tnt: 

C37ü~yçtfw.~z!ü ôÇü~!;!: h:y:..!: ===J 
miye içtimaı 6.12.936 pazar günü sant 
on Uç buçukta Cağaloğlunda Hnlkevf 
salonunda yapılacaktır. Sayın azan1fl 
teşifleri rica olunur. 
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[ KültUr ı,ıerl } 

Rektör geldi ı 
Deniz Levazım ~atınal
ma Komısyonu ilanları 

Deniz yolları işletmesi müdürlüğünden 
Karadeniz Postaları 

8 ilk klınmduı i.maren Karadenis Yolu postalan cleiişece\lir. h 
Hukuk f akü.it esi işıni 1 - Tahmin ecilen bedeli 39657 lira 60 kurut ohm 408000 kilo ek- tarihten itı"baren postalar lvanbuldaa PAZAR. SAlJ ve P.ERŞE.MBE 

mek, 21 - B. Kanun - 936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 günleri kalkacaklardır. 
Bakantık tetkik edıqor de~ zad uauliyle almacakbr. PAZAR poıt• IUlt 12 de Wlmalk .e vfflit'te Zc:mpldmk, tnehofa. 

'Onivendte rektörü B. Cemil Bilsel 2 _ Muvakkat tcminab 7!J74 lira 32 ~olup Şartnamesi 198 ku- Sinap, S. MI, Giıewıı, Tralmaa ft Rime'ye ... ,.... Hapa'Jıa 
din An.karadan şehdmıze gelmişd.r l'\lf mukabilinde Kamilyorulıa -her gtin veriir. gidecek w döniifte ba illmlelere ilivt:teıa Pu•'a ujrayacaktır. 

B. Cemil, Ankarada Oniveni•..- 3 _ İ§bu elanek, §altnamesi mucilıineıe Denize ait olan hmda imal SAU poMul uat 12 de kalkacak ve gldiı\e !ne'bo1u, 'Gerze, 'Sam 
laiUçesbılıl türlü işleri etrafında Ba. edecektir. sun, Uaye, Falla, Onlu, Giresun, Göıeie, Trabaorı ve Ria'~ 'Uğrayanıli 
kanhkla görüşmüştür. Bundan baş. Ak 
ka Hukuk Fakültesi ikinci sınıf tale. 4 - lıtekfılerin 2490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede. Hope'ya bdlır aWecek ve dönüşte t.u itlkf"leleft iliveten Sürmene., '111" 
besinin imtihan mesel...sile de yakın. cekleri kapalı teklif mektuplamu belli &ün ve saatten bir saat eneline ka- .abad ft Siaola ..... yac:almr. n 
dan allkadar olmuştur. dar K.aumpap.da bulunu Komisyonumuza makbuz mukabilinde verme - PERŞEMBE poebı• aat 16 .da kaJl.-aıcak ve cidif&e ~ 

Bakanlık. talebenin dileğini dik leri. (3375) bolu. Ayancık, Sinop, Smmun, Üaye, F...ta, Ordu, Gir~ Tiııe 
lsau almala başlamıttn'. Yakında -------------------------1 Vakfikebir v~ Tnbzon'a ajrayarak Rize'ye kadar gidecek ve &ilriitte 
talebenin lehine müsbet bir karar ve. f b 1 4 •• •• • t v d itıkelelere ilivelıen Of'a uğrayacak fa hat S\nop'a uirurMY&caldır. 
tllmesl kuvvette Umıt edilmektedir Sf3D U UDCU 1Cf3 memur. ugun aru M.nalckat clördüncü postalar CUMARTESi fiinleri a.t 12 de k.1-

A._ılc yerlere tayin kacak ve a?iclişte lnebolu, Samsun ve Ordu',. u~ Tı--•'• b 
Adapazarı ortaokuJ riyaziye öğret. Nmiyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamı- gidecek ve dönüfte bu ükelelere ilivde11 Giresım'a ağl'a,....... (3391' 

Dab "liye Veki etinden. 
llenliğine Nazenin, Istanbal erkek na yeminli üç ehli vukuf tarafından ( 3492) lira kıymet takdir edilen A • 
ifretmen okulu Almanca öfretmen. nadoluhisannda Cöksuda yeni mahafte, Nipntaşı caddesinde eski 7 Mii. 
llğine Süleyman, Vefa lisesinin açıı. yeni 21, 21 No. lu bir tarafı doktor Kemal hane ve bahçea, bir tarafı 
bulunan i1d yar clirektörltlğüne ö!. Hakkı vereseleri ve hazan Mehmet Barbut hane ve bahçeleri arka tarafı 
tetmenlerden Süre;a ve Muzaffer. Kuyu tolaığı önü Niıantap caddesi ile mahdat qağıda eyafı ynı1ı bah. 1 - Vekalet ihtiyacı için .a.-<M 35G .._ak MHmÜlliia _ __, 
leaddt""' l'""ndl ort.1 • .,kula beden it 1 ____ 1 ___ _n __ .__:ı--~ 1_ - .. -

-:r .,... çeli ahtaP bir ey açık ıarttn11aya vamhımnuttar. JUi ~ wı• al~ aor4DU:t'w. 
tetınealiğlae Şaziye tayia edilmişle. Zemin Irat: Karpbldr iki methaJi olup önleri zemini lcaıoliaoea ilci~ 2 - Eksiltme 21-12--.936 Pazartesi günü saat 15,30 da A&alkanllW 

dir. fa üç oda bir heli bir gmulbane, (.ofada sabit bir dolap ftl'tllr). Yenişehirde Vekilet biawnda toplanacak atawl- ... .,.._ an .J'l.1I 
Un:veratfede ya!>aftCI Bodrum kab: AL--- men:livmle inilea Rlllini çimeMo iki tafhk, iki lacaktır. 

ditt• okulu ~'Pi" M--L-- L-...ı..J 10500 liradır. oda bir heli (b-1...eye ı"ki kapı vardır) 3 - UllllUlllleD Da«R: Unlversltede yaoanC1 diller okul•ı cıu~ 
tfdrüatuua abablan pek erkea n Birinci kat: Bir eofa üzerinde clöıt oda, bir hell, çatı kati! Buıil ta- 4 - Muvakat teminat 787 lira ro kunlftur. 
lkşa•lan da pek ~~ bllflalnuı•dan "Vanlı bir IOfa \berinde bir oda, bir çab alb, oCluun anü z e,i ~ta- 5 - ı.teklilerin buna-... olan 
4oıa11 haa talebeler tf'klyette balan na, elektrik 'Ve lmmpanya suyu tesi•b nrdlr. Bahçede aynca ..... •- .aundaa .labilirler. 

§IU1nameyi V elAıt Le-o -

8 - t_~_ı _L .. ___!_ 21-11• illl'IM! günü saat 14 ~ .. ""- .... lllUflarm. Buna ae'Jer 4e nak 7er. Jq ha&ncle bir alur, tuğla üzeri çimmtıo ..U llÇllcla Wr-mc w ...._, e- IBmKIDmlll ·•..-.~ ~ ....._L.. 
«en pl• talebelerin abahleyia a. rik " emu.li meyva ağaçlan mevcutlar. Binmm &riindıe hir ç*- ._ . tuplarmı aatmalma Komisyona rei.& ğine wnneleri ve mrlıtus . ~ 
hr, ır., tramvay ı.nıamamalama. m. U1D1DD meAhaaı 2757 m2 olup 108 m2 bina 8 m2 aaımç w ......__ limncLr. ar. 
4-n ileri plmektecU:-. Durum tetkik kisi ele bahçedir. · 7 _Posta ile pnderilecılk telclf melduplumıa JW)m tela ,_ır ~ 
tftfeeektir. MezkUr ev aıttmnaya vazedilmiş olduğulıdan 18--2-937 tarihine te Rehlte gelmit bulunm- ..,ıtır. Poltada olarak pdt ılK • 

BELEDiYESi müwlif pe1sıembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma- değildir. (ll88) <3413) ISTANBUl 

Şehir Tiqatrosu 
l'epebafı Dram inamı mnmt 
~ akşam saat 111111111 

a:: :ALA 1( ~Lll 
tran.a Tiyatrosu 1 mın 

Operet KJamı 
~ eaat 14 de Çocuk ııya1.rosu 
>4TJIAOIK ve akşam saat 20,30 da 

JI. 
ŞEHZADEBAŞI FERAH 

SlNEM.A~~"'lA 

Sı.J11k Tllrk nmz. 
~ veManye 

tizmacısı 

-... Zati Sungur 
~ gün fnkall 
Ge Oir procram 1 

'illerine devar. 

'-....... edlJOI' 
'l'41cstvnB: • MAKSlM V ARYETB 

u iaa ecJileaktir. Arttmna bedeli kıymeti muhammenenin o/o 75 ni bul· 
dulu takdirde mütteriai üzerinde bıralalacaktır. Aksi takdirde en son artb· 

ranm taahhüdü baki kalmak üzere artbmıa 15 gün müddetle temdit edile
rek 5--3--936 tarihine müaadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dainm•irde yapdaalc ikinci açık artta• nnda atırma bedeli kıymeti 
mubaıııwı•..enin 'fo 75 ni buhnaclı!r ta•diule •bf·2280 No. lu kanun ah -
lrlmma tewfibn geri bırakılır. Satrı pe;odir • .Artbtmaya iştirak ebnek 
~ kıymeti muharnmenenin o/o 7,5 nilıhetinde pey akçası veya 
milli hir banlaımn teminat mektubwu hunil balunmalan lazımdır. Hakla 

a hmı rir=G..il• -Yt alm1Y1tn inateldi' .9.p..a1.. -··-~ ve 
ittifak hakkı sahiıAldiıım bil haklanm Ye 1Rı..ne fa•• ve m&sarife dair o,. 

Atatürk köprii8ü kuralaacaya kadar ,W ft IUek anııb,b m 
nicami ...... iuin brpsma ~ Evbfa ait tlüJdcıbl• &.incim ...;... 
yoldu ...-eleri ft kıemerin .lbrıdaa geçen yolma ela ~ .-&il 
utalara tahsisi Daimi encümenin 21-11-936 T. li içtimamda karar 
bna ahndığı ilan olunur. (B.) (3440 ) 

Tutan: 
un 

lan iddiaJarmı evnlcı mGsbiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren niha • ini: okular için 100 adet yemek ma...a. 
Jet 20 sün zarfmda birlikte düremize bikfiayy deri lizımdır. Aksi takdir- 200 tllm l.nk 1200 90 
det.klan tapu licilli ile ahit olnayanlar 1abf hedelinin paylapnasmdan ilk ,, ,, 200 ,, dolap 2400 180 
hariç ladırllır. Müterakim Terli, tenviriye, tanzifiyeden nriitnellit Beledi - ilk okullar için lüzumu olan yakanda cim ft •ıl•" ın becl .... 
ye rü8umu ve Valcd icuesi ve 20 senelik vakıf tavizin dellaliJe bedeli yazılı yemek masası ve dolap ayn qn llÇlk ebiltme7e kww4 •ılı W 
hede& mGzayededen tenzil olunur. Dala fazla maJanwt aLmk iltiJen)er Şartnameleri levamn müdürlüğünde göriilehilir. istekliler 2490::.:tN. • 
1-1--837 tarihinden itlwen .__. t&ehıiln eli için dairede llÇlk bu - nunda yuak vesika ve hizalannda g6sterilen • teminat melrh
tumbalrak 111ltau• prtmmmi • 934/3049 No. .. do.yaya aairM:Ut- mektubile beraber 22-12-936 aah güal aat 14 ele daimi 
lam LAr dosyada mncat •U iki preLiletelderi illa ohmw. (3428) bafunmaJıdırJar. (f.) (3437) 

~&lqam1:~..-..ıA~ızw lstanbul 4üncü icra memurluğundan: stanbul 4üncü icra memurluğundaQ! 
t.oıo DALJIAB w IY-l~lıOMl.w.;ıı• Temeh Emniyet Sand;jma birinci derecede ipotekli olup"""""""' 

°l'oMAKOS'la Salla~ Eıı:tmil'Jl Smd ... bitimi elence ~olup ta - ~ehli YUkuf tarafmdua (13Z2) lira kıymet takdir olunan AyvanaarrJ.. 
L._ ~/~dl m•na•• (tl98) .. ..,met talalr edilen Beylabe,incle Llwaaye ma· da Atikmuttafapqa mehaDeainin Kilban aokajmda eski ve yeni 3 No. 
~i matlnden lwPrliade ffa&tap eabimda ..td 2, 2 mfl. Jmi 11, 11/1 No. .. ahpp ağ bıia& kıendilinin bitsedar olduiu J.mai1 vereeelerinia heDMi .a 

itibaren nia .~, • .,.. brv vailııınp. Melklr eftı enal, mlff• u11t " hu - uka taraflan Ali ve Ayte vereaeleriDin &ra1111 ~ Külhan tolraiı 
'11».tYILBR clacla ıpiıda pnMır. K ...... n girildikte behçede bir .ı. ft lrlgir su de- mahdut qaiıda evsafı yazdı gayri menkul açdc arttnmaya komılmuttari 
~ -~esi bilyük müsaL. .... c: pG9ll ........ F.w hi;wna ...m btmda bir mire ft Wr IOfa üzerinde iki Z.mia kat: Çini d&feli afu bir anhk üzerinde biribirinden pçiBııi 
~er: ~. 60. BU8USI: 100 oda llir ~ hir hela bir maclwm alb hirinci lmbnda hir eof. üzerinde Ve aralarında ufak bir aralık ile bahçeye aynca kapJSI olan iki oda, 1! 
"'lerbml ayırtnm. Telefon: 42833 - oda bir heli 1-hçede muhtelif c:imten me,wa .pçlm ~. Hududu beli. Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir heli bahçeden zemini l'!f 
'l'AKBtlmll. VAKSfMDI: ı....- tarlaa Fanbnm ahdelinde ipb eJledili ..&al 'ft Hasan Fehmi ııM wı çini lmplı bir omil balama bir mutfak vardır. Hanenin albnda Jil 

HALK OPERl!TI 7ai" Çmdn:a cade.i ile mahduttur. Sah .. 918 ia2 olup bundan 10,50 afak kömürlük vardır. Bahçe: Etrafı 1mmen tuila duvar ve kısmen~ 
İkiDcl ll!lnei clenl,.& pluı m2 • depom 30 m2 ahır S8 m2 bina semini olup kallm b.bçedir. ftbu ta perde ile çevriJmit e içinde bir kuyu ve iki ataa vardır. HaMDin be • 

'l lbad Dm Puutai ıkpmı PJri mealarlün tanwml llÇllı utbawya v.andihuiftir. den duvarlan tamamen kiıir dahili ahpp ve aval. buicıea llftE ılK. Vı 
l _ ~ :a'atlr.lr •?an Aıtbnna pııfindir. Arlba .. ,. iftirak edecelr m6tferilerin kıymeti yenidir. Umum mesabaaı 122 m2 olup 75 m2 bina kalam b..1hçeclir • 

..... ı•ıwuenin ~ 7,5 ailbetinde pev .. Y--..: veya miDI bir bankanın te - A.rtbrma neeiadir. Arttaw,. iatirak edecek m•-.erilerin • - · · L ~ 2 - KıymetU be9tektr BI. 7c ,, ~ _., .,. -T"" llDJllllB 
1'

4 
ha ft arkada§lan, 3 - ATİ- minat mektabuna hamil olmllm icap eder. Arttuw prtnameai 23-12 muhammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir benh"'d 

ı. <>Pl:a.Am Prim& Balerin Kel- --838 tarihine müaadif sah aünü Dairede mebam mahlmuna talik edile - minat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim 'ftll'Ri, tamifat,-. 
~ • - Keehur tenor TOıo cıeldir. Birinci artbnnw 1 Z-937 tarihine müwlif puarteli tünü dai - viriye .. 'Alaf borçlan ve 20 senelik valaf icareli taYiai, clelliliye ~ 
~ J9ll reprtuarmda, 5 - .....;rde aat 14 ten 18 Jll kadar icra ecliJecek, birind artb11nada bedel, müfteriye aittir. Arttırma fUbıa1ne9i 1-1--837 tarihinde Dairede ma 

er., operet z., Dalmu '" la)meti muha+ıuıwmenin % 75 ini baldaia talalircle Bitte bnlalır. Aksi halli mahsumna talile ecllecektir. Birinci artbnnw 18 2 937 tarihDw 
'Ueu.ı ::.S.~ ladinle..,.. artbıwwgn taahhüdü baki blıınak üaıre aırttnwww on beş gün müwlif perıembe günü dairemizde saat 14 tea 16 ya lraclıar icra edi~ 

Telelon: 42833 dlha tmdt edilerek 18 2 937 tarihine müwlif ..ı. sGnG aat 14 ten biriaci aıtbrmada bedel, kıymeti mahammenenia % 75 ini bulcluta ..w~ 
18 ya bdar Dairede ,.pdlıcak içinci arttırma neticePnde en çok artbra • dinle üstte bıralahr. AlaA takdirde ton artbrmanm taahhüdü baki ka~ 
om llst&nde bıralalacalmr. 2004 nmnaraL icra ve lfla. kanununun 126 m- üzere arttırma on bet gün daha temdit ecliJerek 5-3-937 tarihine mtlr! 
a madde.ine te'f'fikan baklan tapa •icillerile sabit ohmyan ipotekli alacak- dif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artta'*"' 
Yarla diler allkadaramn ft irtifak hakkı aahiplerinin bu baklanm ve hu - neticesinde en çok arttıramn üstünde bıralalacakbr. 2004 numaraL icra,. 
ICllile faiz ve muarife dair olan ic:ldialanm ilin tarihinden itibanın 20 gün lflia kanununun 126 ma maddesine tevfikan haldan tapa •icillelile ..... 
zarfmda enala mGlbitelerile birlitde Dairemize bildirmeleri lb:mıdır. Aksi olmıyan ipotekli alacaklarla c:liier all laıdaranm ve irtifak hakla sahi?>leri 
talalrde haklan tapu licillerile sabit olnuyanJar aatıı bedelinin paylll§llla· nin bu haklarım -ve hususile fam " muarife dair ola iddialanm illn t.l!l 
smdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvirive ve tanzifiyeden ve delli- rihinden itibaren 20 gün zarfmda nrala müabitelerile birlikte DalNıaize~ 
&yeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik valaf bildirmeleri )handır. Aksi takdirde haklan tapu lidllerlle .bit oluu,_.. 
icareai tavizi bedeli müzayededen ten"T.il olunur. Daha fazla maJOmat al - lar satış bedelinin r>aylaR'ftumdan hariç kalırlar. Daha fazla mal6ınat .ır 
mü iatiyenlerin 934/ 2715 namarab do.yad,. mevcut ewak ve mal'lftnen inak istiyenlerin 934 14050 numaralı doeyada mevcut evrak ve mahl 
haciz ve takdiri la,met l'lipOrunu görilp anlayacaldan ilin olUDur.(3418) ~ Ye ~ lajamt nponmu aCi rüp anlıJacaldan ilin qhıaar. (3G1 



ABONE. ŞARTLARJ YAZI VE. YONETIM YERi: 
~dlıll • aı'* 1 -- .,.. 

llemJekettmizcJ• 7C50 dO 216 UO 
YabaDCI yerlere ucıo '11 &00 UIO 

Po.ta blJ'Ugtne l 
ctrmtyea yerlere( UIO • IOG UM! 

t ldan: 24110 
~YUI lflerl; l)QI 

l'elırrat adrUI ; K UB UN ı.taıı bul 

Telefon 

nlrtdyen!D ber C>09ta merllalllde llUBUN'e aboDe JU11ır 
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BOZKURT 
TRAŞ BIÇAGI 

B I Ç A K L A R I N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu 

mupk sakallar için yapılmq ve trq 

olacağnuz günleri bıçaklar kena· 
rmda gün iıimlerile göıterilmittir. 

Türkiyede: 
0 Z T 0 R K iSiMLi VE 

OZ TÜRK SAHIPU BIÇAK YAL 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TORKON BIÇAGI OLMA· 
LIDIR. 

BUtiln TUrkiyede tanınmış BEY
KO Ticarethanesi KÜR.K MAN
TOLARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

satmaktadır 

Anadoludan ayni eeraitle siparif 
kabul etmektedir. 

Malımutpaşa KUrkçtl han içerisin
de BEYKO TEL: 21685 

• BAYRAM 
yakıaeıyor ı ı 

Son günlere bırakmayınız 

PALTOLARINIZI 
MUŞAMBA 

PARDESÜ 
MANTO ve 

Kostümlerinizi 
Her yerden U C U Z ve 

TEMiNATLI 

Yalnız GALATADA 

Altın çiçek Trq bıçaklan bugon .. 
bdar piyasada tanınmış en iyi biçak 
lana fevkindedir. En sert sakallar• 
Mle kolaylıkla traş eder Ytiz derisini 
btiyt.ıı ineintmez ve kanatmaz. Flatı 
J'&lnız (5) kuruştur. Tecrübe için bir 

tue alırsanız Altın çiçek Trq bı~ Ekse 'syor 
il sbin her günkü ve daimi arkadaşı· l 
aa olacaktır. 1 1 
lstanbul Harici Asl$eri 

Kıtaatı ilanları 

T6men Birliklerinin Bulgur ihti· 

Elbise mağazaamdan 
tedarik ediniz. 

l•tanbul Levazım amlrll§i 
Satına ima 

Koml•yonu Hanlar1 J11C1 72250 kilo olarak münabpyal .. __________ _. 

Hava Kıt'ab irin bin ..:ı. erat Jam. lmnulmuttur. Münekaae1U118-Bi- ..,.- \'U~ 
~kinun-936 Çarpmba günü... duruı 8-12-936 Sah günü saat 
at 14 de pazarlık suretile yapıla • 15,30 da Tophanede S.bnelına Ko
cakbr. cı:.-----esi ~-·ız olarak ta· misyonunda puarbkla alınacaktır. 
til sünl:;; he;-~ görülebilir. Tahmin bedeli 4250 liradır. Temi· 
Bulıunm ilk teminab 650 lira 25 nab 637 buçuk liradır. Şartname ve 

nümunesi komiavonda .-JL.:~U.:1: •• lmnqtur. Muhammen bedeli 8670 J gv.uaçuauıı 

liradlr. istekliler belli aeatte temina- isteklilerin belli saatte komisyona 
b muvakkate makbuzlarile birlikte gelmeleri. ( 251 ) ( 3435) 

Çatalcada komisyona müracaat1an 
(520) (3434) 

--~--~~~----~ 

B~ icra Daireainden: 
Bir borçtan dolayı tahtı baa.e alı

mp paraya çevrilmesine karar verilen 
3857 numara!ı kamyon 7.12.936 pazar. 
tesi gUnU saat 9 dan 12 ye kadar E-

BAYRAMDA YALNIZ 
K 1 Z 1 LA Y Gazetesı çıkacaktır 

Jlanlanmzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon:226S3 
Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Tel~fon: 24370 
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Dokuma, Trikotaj ve Çorap 
sahip erine inıaıathaneı eri 

Pamuk ipli{li ihtiyacı olanların dogrudan do{lruya 
ıst:anbulda 4 uncü VAKIF Hanındaki Uyuşturucu Mad
deler inhisarına muracaat: ederek dıleklerıni kaydet
t:irmeJerı lüzumu ilAn oıu ur. 

Sağlam Mecmuası 
Hennini büyülten Sailam mec

.muası bu ayın beşmcıe zengin bir 
:mllnderecatla çıkacaktır. Bekleyi. 

1
1 yüpte Silihta.r caddesinde 37 numara- --------=-------:--------------------------

li Tuğla harmanında açık artırma su. ZA Yl __ J 
t retile satılaıe:ığmdan talip olanlann Adapazarı Türk Ticaret bankası nin hükmü olmadığını ilin eylerim. Sahibi: ASIM US - VAKİT Ptp"'" 
il mahallinde hazır bulunacak memurun:t İstanbul şubesindeki 892 sayılı hesa.. Ad Cihangirde Yeni Yum so. ,,_, 

~-------------tl müracaatlan illn olunur. J bımda kullandığım mührümü zayi et- kak No. S"l lfakıat Neşriyat Direktörü: Refik A. Se 
(V. No. 1951~) tim. Yenisini yaptıracağımdan eskisi- (V. No. 19511) 

.. 



\t~ıldızlar ara, sı nde 
ev ene,nler ... 

• . . Boşana:ııardan daha ~ok. llcUd her zc.man böyle de. 
?;ildir. Fakat hu hafta için böyle: 

l\faureen 0'3ullivan ile John Farrov evl<!ndı.. Bunlarııt 

ikisi de artist. Fakat evvela bir aktör karrsr <Hcnry Fonda. 
nın karısı), sonra bir sinema direktörünün kJ.rısı olan Marga. 
ret Sullavan menaceri Selandf'l Hayvadla evlEnmiştir. 

Son günlertle evlener.le1· a~asında en fazh dedi kodu do. 
ğuran Mar:v Pid.ford oldu: O da bir artistle evleniyor: Bud . 
dy Rogers'le. 

Merle Ober.>n da, son çevirdiği filmde htmdisine arka. 
daşhk ede.n David Nivenle evlenecek. 

... Boşananlar 
•.. Evlenenlerden daha :ız: Daha doğrusu bu hafta içi.ı 

böyle: 
Lili Damita ile Errol FJanu ayrıldılar. 
Boşananlar arasmda en fada dedi kodulu bir mevzu teşkil 

eden, meşhur çifte komikler Laurel ve Hardy'nin ikisinin 
birden kardarrndan boşanmasıoldu. Evvela Laurel karısından 
ayrıldı, sonra da Hardyl 

PAQAÇIZ 
VEf2İ LiR 

"' 

illl. A.'#Eli 
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BU SAYIDA 
Hikaye 
Bir boşanma 

hikayesi 
Sadri Ertem 

Fanlezi 
Süleymaniyenin 

yazmaları arasındn 
Hakkı Süha Ciezglao 

Röportaj 
Mücadeleci 

kadın 
t.<.imdtr? 

Kristol Kolomb ve 
Nuruosmaniye 

insan evvela 
kendini 

tanımıştı 1 
' 

Kadın 

Zayıflık modası 
geçti mi? .• 

937 modası 

AYRICA 
Katil mi, yoksa 

masum mu? 
Karıkoiür, Çocuk, 

Sınenzu 



elif hiklive bu canı. var 
Edebiyat ·muhitimizin yeni 

bir buhranını daha ortaya 
koyuyorum: · 'Telif hikayeler 
yazmıyor, ve yahut da yaza. 
mıyoruz. Her gün gazete sil. 
ttlnlnrını dol rluran. edebiyat 
mec~ualannr süsleyen hikA. 
yelere bakınız.. Yüzde dok. 
sanı tercümed;r. çevirmedir .• 
Bu nede!' böyle oluyor?. 

Şurası rnunnkkak ki, telif 
hikaye, başlı l-.ıışına bir emek. 
bir enerji m1h!mlüdür. Buna 
savaşan hikfh·1:ci, orijinal ol. 
duğu kadar da öz lisanının 
pürüzsüz, o fl lı;;hette ince ha. 
yalli, mantık çerçe,·esiııden 

dışarı çılrmıyan ve okuyanın 
kafasında, "Bunu ben de ya. 
zabilirdlm ?.,, fikr.ini geçirte. 
cek' kadar akıcı bir eser 
vermek mecbut"i~·etindedir. Bıı 

lse güç bir iştir. Kültürü, 'Y. 

nati ve muhtti iyi hazmede. 
bilen, anlayan ve hunu anlP
tabilmek sırrını bilen )'azıc:. 

nın işidir. 'Rir kelime ile 
_., her sahada olduğu gibi -
ku\rvetli bir 1E•knik mesele.si. 
dir. Bundan ıÖtürU, 1tam ıma. 

na.1.ıile bir hikaye yazmak, 
yüzlerce sayıfalık bir roman 
yazmaktan daha gfü;tür ve us. 
talık işi clir. 

"Tam manıısile bir hikaye,. 
den neyi kastediyorum?. nn. 
oa göre, fçindf' bütün psiko. 

lojik unsurla.., toplayan, raf. 
so'nu kullanan. değil 'her cüm. 
lesinde, hatti her satırında, 
her kelimesindt- "öz,, ünü gös 
teren, kendi rengini veren 
hikaye, "tam r.ıanasi,Ie ·bir hl 
kAye., dir. 

Okuyucu, 'İy{yi, güıeli ve 
hakikt sanat t'Serini insiyakı 

ile ayırt ettiği içindir ki, bl. 
zim yarntt•b'lmıı telif hikaye. 
)erine dudak lıüküyor ve ec. 
nebi emtinsın:t dönüyor. Çün. 
kü gene o insirnkının tesirile. 
dir ıkl, yukarda vnsrflannı 

saydığımız hiki\yeyi anyor. 

Ilakca.c::ına, ·içinde Fran. 
RIZrn kültür S.'!)ÇRSI, nusun 
realite bulamacı, ~·merikah. 

um sergüzeşt hardalı bulunan 
güdiik yerli h :l:fıyclcrimiz hı. 

haf bir hnlit~ arzediyorlar. 
4 • • 

Dir nokta •laha... B.1b1tnı 
pfyasa.$ında., J.Uçük hik~ye, 
!mdın mf'slcktrışlarnnızm IJ\. 
hl•mrındn buh:nuyor. F.rnn. 
Bizcadan, Almancadan, tn. . ~. ' ,. 
11 2 KURÜN'un nAveal 

Yazan: lbrahim Hoyi 

Ya.zula isimleri geçenlerden: 
Muharrir Suat Derı:iş 

. gilfzceden Çt!vrilen hikayeler 
erkek yazıcıların kaleminden 

,Buda heyktJli karşısında Ve.. 
nil.8 ·- Bu ne adaletsizlik1 

çıkıyor. llir ~bap gibi batıp 
sönen Sait f!'aik ile Sabahat.. 
tin Ali, Ken:ıll Hulusi, Bekf r 
Sıt.kı ve Sadri Ertemden mi. 
da, telif hikayenin hayra!<. 
tarlığını, b:ı'itlf Cahit Uçuk 
olmak üzere ~aat Dtrviş, Ma. 
azıez Tahsin yapıyorlar. 

Genç yaşıra ıağınen mem. 
leketi, halkını tanıyan Cahit 
Uçuk, hikap·lerinde samimi 
hü\'iyetini, biitlin renk ve •· 
'bengile aksettirıyor. Oyle ·qu. 
nıyorum ki l\'iı.azzez Tahsin, 
daha ziyade 1Pek iyi bildi~i 

,Fransızcanm tesiriJe, yer.li 
gibi ,düŞünmiiyor. 'Mevz11unu 
nk1ından F.ransızca geçiriyor. 
Tür'kçe yazty\lr. Onun içhı 

de hikaye1err.de istediğimi& 

fadı, 'kumaşı hl':lamtyoruz. 
Uzun yatıcıhk yıllannm 

- Bu mant-Odan hiç .su geç

mez yo.1 
- Yalnız · •ilikkıi gamnt1 

edemeyiz; a.ü.ğmeler ıdo7.a.yı:ri

le! .•• 

denemeler.ini Dir olgunluk 
ıtrile bezeyen 8uat Derviş, hl. 
kayelerinde "<'ava,, giltme!t 
illetine dü~m~dıkçe, bize .kuv. 
vetli bir hikaye tekniği ntimu. 
nesi veriyor. 

* • • 
Tekrar edhorum, Tef;f 

hikaye buhr.ını var... Ye sa. 
natkarı tahrk t>de<'ek, en hii. 
yiik eserlerini .' ·erdirebilece!c 
b'ir çağda buh:nmamıza, de4 

ğişmeoin ceb~nnemt fiiklonun .. 
da ·dönü,p .Clurmaınıza rağmen, 
insanı tirkütı•.n lkrsırlıkla kü. 

çük hikaye ·~de."esinden haka. 

:mıyor, Teel 'e 'iç halimizi or~ 

taya ç.lkaramı\or, kendimid 
söyliyemiyor, ar.cak ve ancak 

ıdört 1buçUk kırık mısram üs .. • Uiade ·tüney.:ınız. 

- Karıınıa tüfekle çıkın r 
Ben ıgeneralim 1. 

Dahi bir bestekar 
145 sene 

Bugün dünyanın hemen 
hemen her tarafında, dahi 
Bcstekfir l\fotart için merasim 
yapılıyor. Çünkü dünya üz..e. 
rindeki·butün insan lan tek ibit 
dille konuşnıa)a ,.e daha zL 
yade manc\i anlaşmaya sevk 
eden l\lozart, 145 sene evvel 
bugün ölmüş bulunuyordu. 

Mozartın hayatına ait, şim 
diye .kadar bir çok şeyler ya. 
zılmış olabilir. Faka t. Mo. 
zartın içimizde yaşntmnk is. 
tediği biiyük {ıJemin yanınd:ı 
acnba 'bu ne ifade E'dcbilir. 

1756 yılı J dncikfmununnn 
yirmi yedisinde Salsburgta 

1evvıel bug!ün 
dobran Mozaı·t: 1791 yılı ibej 
kanunuevvel :günü, gözlerin. 
den daha ziyad~ ta'biatindP.. 
ki şahsiyeti l'apan !kulaklarL 
nı dünyaya kapamıştı. Bu 
günden sonr.ı 145 sene ,geçi"' .. 
Fakat l\lozartm bize 'ihsas ıet. 

mele istediği it kainat, onun 
verdiği notalar •itizerinden lbu. 
gün Mil! ,devam edip gidiyor. 

'Mozartın bUttin eserled 
'71".>4 tanedir. Bunların ·622 sl 
bitirilmiş, l32 ,si yanm 'kal. 
mrştır. Her bJri bir ışaheser 

olan ibu eserterln 166 SJ ıdfnt, 

96 sı s:ılıne ,~eri, 74 1 şar!a. 
lı, .49 u sen'f onl, 362 si 1or. 

öl .m1üştü 
lkestra ile ~Inan mütenevvi 
m11Sikiler. 161 ü ,piyano \'e~'a 

'org :için ibestelt-nmiı oda mu. 
9ikisi, :19 u pıyano konserto« 
n, 13 ti ikeman konsertosu1 

ll7 si de ya1nı1 piyano edebi. 
:yatıdır. 

Bu gece, r.Ltün ıdünyn rad~ 

yolarmda 'MozP.rtın lınyatı an 
latılacak ve ~rleri kim lıiUr. 
kaç yiiz blnind defa olnra~ 

'tekrar ediıeMtiı:. Fakn t hig, 
ıon'lan gene ilk defa dinliyor~ · 

muş ,gibi, ibiiytik siikun ve 

hılru içinde üıliyeceğiz. 

... * 

- Ordan gcçmiyelim, borç
lum var. 

- Aınma<la öffliniıyursun 

yar 

• (127) 

~ ~ _,.,,,.,.. ............. -:19 -

- Ben ne kadar çok ycı§arsam senin menfaatin.. yavn •m. Ge
lirlerhrı birikiyor, sana kalacak mirasım o ni.<Ibettc artıyor. 

- ôylc a?naJ arııca, o nisbette ben de ihtiyarlıyorum. 

····---··-................................. . 
Yaramaz çocuğu. elinde kal

mış baba Attıerik<ul.a bir kara 
koluna tel.efon ederek: 

- Büd.iğiniz en a..."'ılı ~k 
_ kaçınna haydutl.an kimlerdir1 

L~~~--~~:.:~:.~~:~.-....... _ >f. 

- Efüıe bu dÜ§man bayro
ğını nasıl gcçirdin1 

- Değiş tok~ yaptım. 

- V ah,ti hayvani.an terbiyeye ~wk zor bir $§tir~ değil 

mi1 - Bu ayak'lcabılar yamanaoak ama, çabuk olmasın. Mektebo 

- Evet. Uzerlerinde o 1wdar çok pire var ki! 

quart) "dörtte üç,, demektir. 
Yani elbisenizin dörtte fiçünii 
kaplayan bir .manto. 

Bu seneki kış ;mantoları 

yalnız "döı·tte üç,, olmakla 
kalmıyor, '"üçte iki, "se.kizd~ 

yedi, "onda ..tokuz,, da oluyor. 
Acaba kadın işlerinde bu 

kesirli hesap neden icabetti?. 
Belki kürklere verilen ve so. 
nu "O,, larla biten yuvarlak 
hesaplı pnral3rdnn bıkmış '>
lacaklar. 

Fakat, yuvarlak hesaptan 
kaçan kadınhr, bu suretle çok 
kanşlk bir hesap ~ine gf rmlş 
bu"lunuyorlar. ıÇünkü, moda. 
ınn kanunlnnna göre, bu 
ilörtteUçler, 1lçteikUer, se. 
ltb:deyedller., ,ondadokuzl::ırın 

glyiJec~kJ Qri \etler \'e zaman. 
lar ayrı ayrıdır. 

Sabah tüV'.uetinde sekizdi!. 
yedilerle dö: tteüçler, (yani 
truaknrlar) ~iyiliyor .• 

Bunlnnn het :ikisi de astra. 
gandan veya ·•agnean,, (knzıı 
postu) olabilir. Sekizdeyedi. 
ler belinden kemerlidir, trua. 
karlarm kemer.i yoktur. 

Öğleden sonraki tualetler 
için biraz daha 'llzun mantolar 
- yani onda:!okuzlar - ter. 
dh olunuyor. 

Bu sene kı~ın fazla olac:.atı 
hakkında ilui sürülen şa)ia. 
lar - veya tahminler - kürk 
modasının btiyük bir rnğbet 
görme_c;ine ·çok yardım etmiş. 
tir. Soğuktan şikayet edince 
"kiirküne büriln!,. tavsiyesine 
maruz kalma"ltıık için, kadın. 
Jarın ihtiyatlı danandıkları 

görülüyor! 

gi®ceğim.... . 

~. " -. 

v 

~,~,.00 
;ez~ 

(Tavsiye mekt1'.bu istiycn_. eski mektep arkadaşıs ıa) - Birnz 
müixııağa et: "Eski arhxıdaş-ımdır,, de. 

(Mızı7.:acı?ar, davulcuya) - Hepimi:! accm,iyiz. F a1$4 yarıfloa.ğumz 
için Bize güveniyoruz. 

ı~ - KURUJ~·- ilavesi 
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Geçmit astrlarda fturuosmaniye 

Krisfof Kolomb 
VE 

. . 

Nuruosmaniye Camii 
Amerikayı dk önce keşfe. 

en Kristof Rolomp, büyü;( 
uvaffakiyetlerinden sonra 
mulmıyan <tkibetlere uğra. 
ı. Keşfetti:{i yerlerden so11. 
uz servetler umarken bir gün 

bu yerine kendisinden sonr.'l 
[giden Amerik Veşpucinin adı. 

ı alacağını hiç düşünmemi:j. 
iti 

Nuruosmani}e camiinin ö. 
nünden geçerl.tn Kristof Ko. 
Jombun ma:!~rasını hattrh. 
dım. Birinci Mahmud, adım:ı 
ant iması için büyük bir ca mt 
yaptırmak bıtemiş ve şimdiki 
Nuruosınanive camiini yaptır_ 
mağa başJamrştı. 

Mahmud, camiin bittiitini 
görmeden ~özlerini yumdu. 
1162 (1749). 

KendisinJen sonra tahta 
ge~cn karde;ıi Osman, biiyö!c 
bir ln~mı yamhnrş otan ramii 
bitirtti ve ca.ni onun adile !l.

nıldır. Tarih: "Mahmurt ev. 
vel baslattırmıC$ ve fakat he_ 
niiı hifam lnılmndnn vpfat 
etmiş oldn~·ından hlr:.deli 
Osman salis. fKmal ettirmiş_ 
·~~~;;,- ~--.. ~-:---~ 

• • • • 
YA Z AN .

Niyazi Ahmet Okan 
'• . 

tir.,, cümlesi iJe Mahmudun 
adını anmaktadır. Hepsi o ka. 
dar. Osman i.c:e camii ikm~l 
ettirmekle semtı de kendi a.tı 
ile andırmağa muvaffak oldu. 

Birinci mahmud, cami içi :ı 
haylı uğraşmıştı. Bu devre 
ait bir de hii•a}·e vardrr: 

Camiin yanında küçük bir 
mesçit vannr-;ı. Mahmud, me~. 
cidl istimHlk etmek istem!~, 
f:ıkat meı;ıridi yaptırmış olan 
ihtiyar bir kadm satmamaktı 
ayak diremiş~.ir. Mahmud, 
zorla yıktırmak L.;;terkM 
ona Kadr Re.-irin meşhur hL 
kayesini anlatmışlar. 

HilffiYe ma lüm: Endülüs 
hiikümdan ikjnci Hakimin 
bahçesine bitisik ihtiyar hir 
kadının kuJülll•s! varmış. Ha. 
kim, yaptıracağı büyük köş. 
kün yanında kulübenin fena 
bir manzara ,Hzedecci!ini ileri 
sürerek kulüt>eyi bahçesi ne 

• 
birlikte alına.'< ıstemış. Kadrıı 

vermeyince bcıhçede köşkü 

yaptırmıştır.. ihtiyar kadrn 
hemen Kurtuoaya giderek Ka. 
dı Hacı Beşiı"i bulmuş, başma 

gelenleri anhtmıştır .• 

Hacl Beşir, eline bir torb:ı 
almış ve eşe~ne binerek dot. 
ru Hakimin bahçesine gelmiş. 
Hükümdara yaklaşmış, boş 

torbayı uza tarak ve tanıma. 
mazhktan gelı~rek; 

- Al şu torbayı toprakla 
doldur .. 

Emrini ver-niş. Hakim, to~. 
bayı doldnr'lnca, Beşir, eşe. 

ğin üstünde kmnJdamadan: 

- Ver hairn hm. Demiş. · 

Fakat Rakım torbayı-ye.. 

rfnflen kımıldatamamış, Beşir 
glilerek: 

- Ya emirmmümfnfn. bu 
Jı;l' torhn to~nık. tehsrnncfarı 
Y,1rf11fn plfn"pn ?"nrb rrncıJ.,.ttf. 

tin tarlanın ancak bir riizfin. 

den ibarettir. Sen b6gtirı b1I ' 
kadarcı!' bir toprağı kaldırs., 
mazsan. yarta ahirette o ko., 
ca tarlayı nasıl kaldıraca1ıtc 

sın? 

Beşirin bu t:ekilde hiikiim~ 
dara ders verişi birinci Mah"' 
muda anlatılınca. ihtiyar k~ 
dmm mescidini kaldırmaktan 
vaz geçmiş, f.lKat camiin yü'l 
seldiğinl göre11 ihtiyar kadm 
da: 

- Beni'!ll eserim bunun 
yanında hiçtir. 

Diyerek ısrarından vMge§-. 
miş. 

Nuraosmani.t"e camiinin üs,. 
Jubu on altıncı~ ve on yedinci 
asrTlarda yapılan camileri• 
hi~ birine be"tz~mez. Bunda• 
bir kaç se.ne sonra ynpılaa 

Lalelf ramifnin baZT kısrmtan 
Nuruosmaniye)i andırmakta.. 
dır. 

Nuruo~m!\::tfyeı eamiinin bf!fJ 
smı ıwnreıT .... inden · ~tt• 
ışık t~ taraf? fevkalılde af'oi 
dmlatm~ktai'l'. Bn r~klııtt 
l~n. Mdva eanıff tııtk~~ff-11 

nm-:ı ""~rk.etmektedir.,, tleA. 
meldedlr. 

.Katil mi, yo<ksa 
masum mu? 

Con Kası katil mi, 
maaum mu? 

Edna Kas! ll-ıımli kadın ölü 
'bulunmuştur. Ensesinden f,a_ 

banca ile vorll!muştur. Bu
lunduğu oda.fa iki kişi için 
çay hazırlan.nış olduğu görü. 
Jüyor. Fakat çaya el sürülme_ 
mi-;;tir. Cesediıl yanıbaşrnda 

f'yatan çantayı açınca içerisin. 
de üzeri kan •ekeleri ile doln 
'bir kartvizit ~örülüyor. Kart
Vizit, öldürüJer kadrnın bo
pnmış olduğu kocasının adr_ 
ıu taşımaktadır: Jon Kası ... 

1 ' 
Aynı zamand.ı baş ve şahadet 
·parmakların izlerini taşıvall 

' bir Yale anahtan bulundu. 
Hizmetçi isticvap edlJdiii, 

saman demi~t!r ki: 
Kasl'lann boşanmasına se. 

hep kıskançhlctr. Donald Re fC 

, isminde bir adam vardı ki Ed. 
na Kasl'i seviyordu. 
· Yapılan_ muayene, EdnanPı 
kurşunu yer yt-mez öldiiğ~nü 
g~termlştlr. Kurşun doğru • 

"a beynine ~rmişttr: 
Maktul Ednanın boyu mu. 

tndm fevkinde uzundur. Ken. 
dicıinden ayrıımış olduğu ko. 
eası ise kısa ~yludur. 

Ednanın •rnJunduğu daire. 
nin Yale markalı kilidi, ço~ 

sıkı ve zor açılır bir haldedir. 
Erkek uşak henüz istkrn.Jı 

edilmedi. 

bir saniye durunuz 
Burada IJ.r saniye duru. 

nuz, ve okuduklarınlZI bir ta. 
rafa bırakarak kendi kendinL 
ze cinayetin esrarını hallet. 
meğe çalışım~. Her halde ken. 
dl hafızanız :çinde yapacağı. 

nız bu takip sizin için çol< 
zevkli olaeakt..r. 

Şimdi aşağadaki hal şekli. 
nt okuyarak kerdi bulduklan. 
nrzı mukayese dmeğe çahş•. 

nız. Fakat her halde, bir l\Z 

evvel de söytediğimfz gfbi, ilk 
önce cinayetin t:Srarını bizzat 
çözmeı:te ~hşmalısınız. · 

Edna Kası cinayeti 
esraranın halli 

· Con Kaslı« Jıan lekeli kart ' 
vfziti kapalı ~nta içerisinde 
~ulunmuştur, ceğil mi? Şu 

halde bu kartvizit oraya biri. 

•• 
o~~ce bunu ' o.~ uyun 

bıgil~z p(Jl;,.'f Jıaf.yalcriııdM lıJııykıl T arrcat lwydullar m 
lrnrşunilc b<u:akl.arıııd.aıı lditiıriim oldı•ğu val.:it hiç yc·,,e dü.ş
nıedi. Uafasıııı f:j!ctcrek pcb'Ud lı.ıyatuıı lcaz:malıileccfj:ne ka 
nrı~t gefo·di. Cim nartuıı isıııiııde b:r de muaıı:ııf ııardı . Otur. 

, 'lıığu yerde fa ili n.cçh lll lı:r kI:ı 111 ci ıwyet!criıı csrarım his-
~ctme{Je başllulı. 

1: K endinizi bıı poli.'i h<ıf:ycsi·ıi·ı ]iP.tine koyuııw::. işte sfoe 
1 1grc:treng iz cin.ayd m,•sc!e~i! 'l'a.~avvur edin:z ki muavin iniz 
lı not defterinden size şu ma 1ıi nırıl ı urrli : 

. -----·--- }} k\,. )'.}~ w 

)',i ta.rafından i onclmuştnr. 

Kart vizit hH halde dna.. 
yetten sonra Kana sürülmfü:ı . 

tür. Ve her tıa1 de Con Kasfüı 
kendisi bu kartviziti çanı., 

i~erisine koym~mıştır. Anan. 
tar üzerindeki parmak izleri 

de bu anahtann kapıyı açma!< 

i~in k ullamlmadığrnı göster'. 

yor. Çünkü l..i.iit çol< sıkıdır 

çevrilmesi peı< güçtür. Bin:ı-

• 

enal~yh analt tar üzerindeki 
parmak izleri daha evvel ora
da hasıl olmuştur. Çünkü 1:11. 

kı Yale kilid:ni açmak içio 
anahtarı yal:tı7. baş parmak 
ile şahadet 9armağı arasında 
tutmak kafi gelmez. Onun 

için fon Rasi D'asumdur. Ken 

disini bu cina.tetin faili gf'1i 

göstermek içi.a bu tertibat ab.n 

mıştırl. 
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En esrarengiz adamı 

Laharof ve katıbi 
27 teşrini:sanide Mon tekar _ 

loda ölen Bazil Zaharof, son 
senelerin tarihlne karışmış en 
esrarengiz ve en zengin adam. 
dı. 1870 Alman - Fransız 

harbinden bü:ıük harbe, v~ 

son senelerin siyasi hadisele. 
rine kadar hep onun tesiri gö. 
rülmüştür. 

Basil Zaharof un asıl ismi 
:Vasileos Zaharyasdır. ve 18'19 
$enesi 6 teşri,1ievvelinde Tür. 
kiyede doğmuş bir Rumdur •. 
lstanbulda bir İngiliz mekte. 
,binde okumuş, ve sonra şeb. 
re gelen ecnebilere tercüman. 
lık etmeğe başlamıştır. Bnn. 
'dan sonra amcası onu yanına 
almış ve Bazil onunla demir 
ve çelik ticareti işine girişmiş. 
tir. 

Biraz sonra Bazil Londra. 
ya gidiyor. Amcası onu hır. 
sızlıkla ittiham ederek tuttu. 
ruyor, fakat Bazil Zaharof 
mahkemede beraat ediyor. 
• Londrada Amerikah bir 
mucitle beratıer iş yapmağa 

'haşlayan Dazil, Rusyaya, Ja. 
ponyaya, A1manyaya, Ingil. 
tereye, Frau~ya, Bulgaris. 
fana ve daha başka bir çok 
memleketlere ortağmın icat 
ettiği mitralyözleri satıyor. 

lJfak bir sermaye ile işe giren 
Bazilin serveti Amerika - Is. 
panyol muharebesinde üç mi9. 
!ine, büyük harpte, Müttefik 
Jnvletlere sattığı silahlarla, 
beş misline çıkıyor. 

Büyük harpten sonra Yu. 
. nanistanı Türkiyeye hücuma 
o sevketmiş ve muharebe maı:4. 
raflarına yardımda bulunmuş 
lur. Fakat Yunanlılar bozgu. 
na uğrayınca Bazil Zaharof 
aa bu işten büyük bir ziyanla 
~--~ 

Bılzil Zaharof bir gün ls. 
viçre trenind~ bir Düşes gör. 
müş ve bunu.ı Villa Franca 
Düşesi olduğunu öğrenmişti. 

Fakat, o zamanlar ispanya. 
da boşanma bir kadm için 
çok ayıp sayılırdı. Zaharof 
bekledi ve 1925 te Dille ölünce 
düşesle evlendi. 

Düşes çok geçmeden öldü. 
Bundan sonra Bazil Zaharof 
bir daha evlenmedi ve Paris. 
te, Montekarloda yaşamağa 
başladı. 

Bazil Zaharof bugün 86 ya. 
şında olarak 6Imüştür. Serve. 
tinin 100 milyon dolar oldu. 
ğunu tahmin ediyorlar ve 
meşhur Amerikalı milyoner. 
ler olan Ford'dan, Morgan. 
dan, Rokfellerden zengin ol. 
duğunu söylüyorlar. 

Bazil Zabarof vasiyetname. 
sinde servetinin yansını dul. 
]ara, ~ksiizlere ve kendisinlıı 
zengin olmasma yardım edip 
de fakir kalmış olanlara bt. 
rakmıştır. . ............................................... . 

Bir boşanma 
Onuncudan devam 

Cumhuriyd devri onu me.. 
bus diye karşılamadı, fakat 
büyük bir müteahhit olarak 
buldu. Balolar, süvareler o .. 
nun için artık işin t.abil icap. 
}arından biri ~yılıyordu, 

Dans öğrendi, cici bici 
fra.kJar, smokinler yaptırdı, 

Kübik ve modern mobleli a. 
partımanrnda anten. Gramo. 
fonu bile ortadan kaldırdı, 
Udu koyacak yer bulamıyor. 
dn. Karısı ile ilk çatışma böy. 
le haşladı. 

Kansı bir gün modern 
mobleli odada udu eline ala. 
......... -1.ı •• 

insan evvela kendini ve 
gökyüz·ünü tak,it e!mek 

istem isti 
' 

Asrımıza. "Makine a.sn,, de
r:iyor. Yani, insanlaı- ·bugün 
bir çok işi makineye gördür. 
meği öğrcnmı~ bulunuyorlar. 
Fakat, daha evvel acaba bir 
makine devri gP.lemez miydi'! 
Eski insanlar makineyi icat 
edecek derecede terakki etme
mişler miydi? 
Hayır, eski iusanlar da ma. 

kine yapmasını biliyorlardı ve 
her iş için m~ kine icat edebi
lirlerdi. Yalnız, o zaman ma
kine insan gücünden daha 
pahalıya maı oluyordu. Çün. 

kü, el ile yapılan bir işi köleler 
}>{'kala görehiliyorlardL Hal
buki makineleri işletecek ku v
vet olarak ellerinde odun kö
müründen başka bir şey yok~ 
tu. Yunanlılar Yunanistanda
ki ve Galyad~ki ormanlan, 
Romalılar lspanya ormanla
rını silah yapmak için kulla
nacakları ma:f enJeri eritmek 
için yaktılar. 

Bundan başka, o zaman he. 
nüz demir elde edilemiyordu. 
Makine, demir elde edilmeğe 
başlandıktan fonra inkişaf et
miştir. 

insanların, ta eski zaman
lardanberl, yapmak istedikleri 
iki makine vardı: 

Gök ·yüzünü taklit eden ma
kine bir, insanı taklit eden 
makine iki. 

Gök yüzünü taklit eden ilk 
makine saat oldu. Gök yüzü, 
Mki insanlar irin, güneşin ha· 
tıp çıkmasından ve mevsimle
rin gelip geçmesinden ibaretti. 

ayağa kalktı: 

- Kes yah·ı şu zırıltıyı, 

dedl. 
Kadın o ~ece kocasına eli 

ile rakıları ha:ı:.ırlamış, ciğer 

kebaplarını bin bir itina ile 
pişirmişti. Kocası rakıda es. 
ki lezzeti bulamadı, Ciğere 

gelince: 
- Doktorlar müsaade et. 

miyorlar, dire hır tarafa bı. 
raktr. 

Kadın somurttu. Koca, Vi" 
yana radyosunu açtı ve karı. 
sını memnun (!tmek için: 

- Bak, dedi. Dans müziği 
çalıyor. H.avdi ·dans edelim •• 

Karısı dolu dolu gözlerle 
kocasına baktı.. Maamafili a. 
yağa kalktı Erkel[ ka'dm&ı 
baktı, kendi kendi ne şu söz.. 
lerl söyledi: 

_. ...... ,.. ıy .... 

Bu semavi h&reketi gök yü
zünde tcsbit ecien ilk makine 
"Strazburg saati,, adı verikn 
büyük 'Gök yüzü saatidir,. ve 
on altıncı asrrıfa yapı]m1ştır. 

Bu saatte gayet yavaş dö
nen - bir dönüşünü, dünya gi
bi, bir senede tamamlayan • 
bir daire vardı. Dunun üze
rinde on iki ay çizilmişti. Ay
lar da günlere taksim olun
muştu. 

Dönen daire, bu suretle, ge
çen günleri ve mevsimleri gÖS· 
teriyordu. Bu tekerliğin üze .. 
rinde güneşle ay da aynı şekil· 
de yap1lmıştc. Onlar da gökte• 
ki güneşin ve a),D aym hare.. 
ketile dönüyorJardr. Tekerle-o 
ğin gösterdiği hanelere göre 
ay ve gün öğtrniliyor, güneşi 
temsil eden yuvar1ağın bulun• 
duğu vaziye~ göre de S!latten 
haberdar oluyorlardı, _ 

lnsanlar, insanı taklit eden 
makinelerini de bir gün yap
mağa muvaffak oldular. Kor 
ve bilek gücünün en fazla sarf 
edildiği yer çuklardı. 
Değirmenlerde esirler sa hali 

tan akşama kadar çark çevi• 
rirlerdi. Çar~ları suya ve rüz. 
gara çevirtmeslııi öğrenen in .. 
san,, tabiat knvvetini kendi 
emrine alarak, ilk makineyi 
yapmış oldu. 

Bundan so;ıraki terakki bit' 
yandan t.abiat kuvvetlerinden 
daha fazla istifade etmesinJ 
öğrenerek, bir taraftan daı 
makinenin ça ~:tlarını çoğa1ta• 
rak eJde edildi. 

etmek, bu kadını dansta idare 
etmekten daha kolaydır. 

Karısile saat on bire ka,. 
dar oturdu. Kadının göz1eri 
kan çanağına döndü ve solu .. 
ğu Gardenbarda aldı. 

Artık evine sık sık uğranır .. 
yor. Eve ge1diği .zaman ko .. 
canın içini milthiş bir sıkm tı 
sarıyordu • Eskiden olsa bü"' 
ytl yaptı derlerdi. Artık Fef.." 
tali, kanslle fazla bir şey dd 
konuşamıyordu. Ya karısınnı 
Sözil kocasına batıyor, yahut: 
Jfocasınm kinayeli bulduğu ~ 
sözfi, kadrnm göz Yaşt 'dô'"k:me; 
Sine sebep oluyordu. , · 

Ge~en liafb elli beşindeki 
Fettahta 35 yaşmltakf karul. 
ooşan.dılar. Ne karısr, ne de 
lioeası niçin aralarının soğu.· 
Clufanu bir lll'lU. iulı edemi.. --_,_ .. -

Yüz!inii l~arll man
:zaraqa karşı dondu
rab rım ~·" cesaretini 
gösteren ve burnu
nun soğuktan kıza
rıv k12.armadığınt a
Taştırmaqan kaaın

dır kı çelin müsa
bakalara elverışıi 

bir hassaqa malik tır 

muı·addediy<>ruz! J.. 
Mesela kayak yarışına ha. 

zırlanan bir kadın artık bu 
işlerle alaka ;~rıı kesmeli v~ 

yapacağı yorucu antrenman. 
larda keskin ışıkla kar çarpı. 
şınm ve sairenin güzel görü. 
nüşiine getireceği zararlan 
hesaba katmarnağa katlanma_ 
lıdır. Bu ciheti hesaba kat. 
mayıp da suni vasıtalarla cil. 
dini maskeieı:neden asıl yüzü. 
nü karlı manzaraya karşı dön 
·dürebilmek cesaretini göste. 

, ren kadın, y\izünün kızarıp 
kıı.armadığını endişe ile araş. 
tırmıyan ka~ın, vücudunun 
berrak, temiz havada sere. 
ııerpe yaptığı iJmanla şindele, 
tiğini, çetin müsabakalara 
elverişli mu~<avemet hassası 

edindiğini garmekle inşirah 

'duyar. Spor mücadelesine 
hazırlanan kadının görünüş 

itibarile menfi bir değişikliğe 
uğrayıştan korkusu olmaması, 
hükmüne riayet zaruri bir ka. 
idedir t Ve neden kokrksun 
sanki? Sevinç parıltılı göz. 
ler, gülen yüz, hareketten 
.ve soğuktan taptaze bir kı. 
zartı beliren yanaklar da, bi, 
rer güzellik fıarikasıdır. Otc. 
ki tarzda gü.ıellik bir fevka. 
ladelikse, bu tarzda güzellik 
bir harikutadeliktir 1 Tabiat 

· dekoru içerisinde de, salon 
'dekoru içerisinde bulunınıyatt 
tüvatet takımları mevcutturl 

Kadınlar, her hangi bir 
şeyi ciddiyetle benimsemeğe 

'davrandılar mı. o aiıe kadar 
' o saha ken.dllerine ' bpalı 
kalmış olsa bi!e, teşebbüsle. 

~ . 
rinde haşan elde ederler. Ma.a 

t ;tıkt hareket, sebat, hedefi 
hfsabetle tayin ediş, onları da 
t '1edeflerine vardırır! Yalru7' 

1bu noktaları ilk merhalede 
göz önünde tutmalıdır.. Os. 
telik kilçiik bf r f edakarl!k 
Claha: Antrenmana başlar. 
kea. eslddeaberi alıatıklan 

- Bir niüsaba.kayı seyrederken. Kadın, tenkitçi sıf atile, erkekten başka tilrWdür. 
daha kolaylıkla kritik yapar, daha iyi görür, rakibin en ufak bir zafım oile gözden 
maz; bildkis, hiç çekinmeksizin, açığa vurur! 

Kadt'nJ 
1..·aç~r .. 

şeyleri, itiyat denilen şeyle. 
ri bırakmall ve bir takım has. 
sasiyet, heya~an, zaaf gibi 
şeyleri, kalpl~rinin kapısıo. 

dan ters yüzlerine geri çevir. 
melidirler! Eğer Böyle yapar. 
larsa, mücadelede kazanırla\' 
mı?. Eğer böyle yaparlarsa .. 
İhtimal!. 

Bununla beraber, gene d~ 
enerjik bir kadın çehresi, me. 
sela bir ski değneği elden 
karlı yere düşünceye kadar 
geçecek kısa l:~r müddet için 
olsun, hulyalı bir ifade ala. 
bilir. Fakat, Mr de bakar, ki 
tehlikeli bir rakibesi, kısa 

atlayışlarla vadjye doğru İni. 
yor. Acaba kendisi ondaıı 

evvel aşağıya varamaz mı 

ki?! Haydi, atrl sen de onun 
peşi srra.... Ve, oh. işte geç. 
ti bile onu ı Tereddüt yok, u . 
zun uzadıya düşün Up taşınış 

sökmez! Bunun böyle olduğu. 
nu, bir tecr!ibeyi müteak!p 
anlarsınız. Kadm, erkekliği_ 

ni ortaya k~ymak gerek oldu. 
ğu ande, kadınlığının ortaya 
çıkışına mani olamazsa, ge. 
ride kalır. Halbuki, kadın 

mücadeleyi biidiğini şimdiye. 
değin bir çok rr.isalle isbat et. 
miştir. "O, bilir, ki mücadel~ 
kendi kadınJık zaaflarmı ye'll. 
mesile başlar. Kadınca hare. 
ket etmeyip erkekçe hareket, 
iradesine hakim kadın içi.ı 

mümkündür! 

saatçik dah~ yatayım, mu_ 
' hibbemle bir parçacık daha 

çene çalayım, biraz daha ha. 
kayım şu vitrine ve görüvere. 
yim şu filmi de!,, lşte rahave. 
te kapıhşı ifadt.- eden sözler! 
Hayır, hayır, daima hayır, 
hayır, hayır!. Bütün bu şey. 
]ere vakit olmadığını akla 
koymağı ihmal etmemeli ve 
akla konan ~~yi de bir an içi.1 
bile olsun akıldan çıkarma. 

malı!. Atalete sevkeden ve 
yoldan saptınn §'eylcre, paso' 
Kadınm hay'.i:•nda ne kadar 
heva ve heves takrntıları mev. 
cutsa, kendi kendisini mü~ 
deleci olara~i }etiştirmesi Q 

kadar güçleşir. Sonra yaşın 
da bu işin d:ı.'ıa güç ve daha 
kolay oluşun.ı tesiri dokunur4 

Bu işte nisb~t dairesinde ol. 
mak üzere hariz rol oynar. 

(Sonu 10 uncu sayfada) ı 

- Kadm) mücadeleden muzaffer olarak çıktı mt. 1\ftJ w hara 



Kadının. muvaffak olabilmesi 
i~in tek ia1t 

Rehavete karşı 
kapıları kapamak 

DC.nyadel har .. eket ve 
:so(iuktan kızarmış 

pC,mbe· bir yanaktan 
daha fevkel6de 

gCı.zeı n~ olablllr.; . 
Yazan : Stefan Zays 
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.. ayıflık 
Modası geçti mi? 

Yeni kadır1 mo
daha dası bir·az 

semizlik ve yu-
varlak çizgiler 

ıstiyor 
"Zayıflı!< modası,, üzeriıı·Jc o kadar l;ah. 

sedilen bir şt•y dir ki adeta ıudm güzelliğin in 
kaidesi şeklini almı~tı. Hatta bu moda geç. 
tiği halde çoı1"umuzun haberi yoktur. 

Evet, 7.ayıflık modası ~vlitan geçti. f''m. 
di kadın modası biraz daha St-mizlik n yu. 
varlak çizgilt'r istiyor. Ev.·(•lrlen "Nasıl za. 
yıflamalı?,, rliyc çare arayan 1.adm!:ır :;;imdi 
biraz şişmanlamanın çare$İue bakıyorlar. 

/,'\'SAN NiÇiN ZAYIPTIR l'f: ı\'IÇIN 
ZAJ'IFf,AR." 

Zayıflıkla~ ıayıflamağı !ıirlJirinden ayı?'. 

mak lfizımdır. Bazı in.sanlar \ardır, yaratı. 
Jışından zayıftır. Bunlar ~işm:ınlamazlar. na. 
zıları vardır. zayıflamı~Jar1ır. lşte hunlar, 
şişmanlık modası karşısında en çabuk \'azl. 
yet değiştirehi-l<'cek olanlardır!. 

Yaratılışından zayıflık hilhas.."la sinirJi 
kimselerde görülür. H:t7.an dl' zayıflık ir~•

dir. irsi olmıyan zayıflık ht>r hangi haşkl\ 
bir sebepten ileri gelmektedir ve önüne ge. 
Çilebillr. Fakat irsi zayıflı~a hemen hcmeıt 
hiç çare bulunamaz. 

Genç krzlar, gelişme ç.altlannd~ hemt-n 
daima zayıftır. Bu da tahiJ bir zıyıfhktrr. 
ve önüne ge-;ilemez. Fakat. 
bir de ariıi sebeplerden - faı. 

la yorulmak, uykusuz kalma<. 
dır. Çünkü, kansız bir yüz 
daima pudra ,.e rujla renk. 

lendirilmek ister. Halbu:U 
şişmanca bir ki~nin yüzii 
daima kanlıdır. 

&, 14 lWRUNua tLAVESt 

Zayıf bir ~c.-hrenin derisi 
çabuk buruş:n~k tehlikesinde. 
dir.. Dundan başka.. yüzde 
görülen çiller de hazan zayıf. 
lığı"! eseridir. Halbuki, toplu 
bir yüzde deri gergindir, şef. 
fartrr. Zayıf bir yüzün icap 
ettirdiği krtnılenme. pudrn. 
la!" rna ihti.ra cmı :>ek fazla hiı:1 

etmez. 
Onun için, kndrnların '.d. 

yıfhk moda~ını bırakmaları 

belki hir iltti~st diişüncesidirf 
Gelecek haffa bu sütunlar. 

da nasıl şişm:ınlnmah? nahst 
ilzerindt' hlr ın:ıı ·bu1ncnksını7.. 
si!lirlenmek veya lrir şeıye il. 
zülmek, ter.q~ür, acı gibi se. 
bep1ertfen - ;ıt~ri geılt>n 7.nyır. 

1937 kış 
.Bu senenin kış modasın. 

da en büyük hususiyet bir 
aoktada toplaıuyor: 

Kflrk veya astragan maa. 
telar tam de~I, yani lçfnlr.. 

• _ deki repan etetlne kadar fn. 

lama vardır. Bu, sebeplerin. 
kaldırılmasile derhal önüne 
geçilebilecek tıir vaziyettir. 

nazı hastalıklar da bu ne. 
vi zayıflama~a sebebiyet ve. 
rir. 

Zayıflık, sıhhatsizlik all. 
meti sayılır. ~üphe~iz ki, ya.. 
karda bahset:iğimiz gibi, biı: 

hastahktan ilt>ri gelen zayıf. 
lıklar sıhhatiİJ.lik eseri de. 
mektir veya smhatsizliğe yol 
açarlar. , 

Fakat do~uşundan zayıf o. 
tanlar pek ala sıhhatte olıt'l 

insanlardır. Bililkis onlard.ı 
daha büyük hır zindelik ve 
~eviklik görülür. 

Yalnrz zayıflık, güzelli6 
biraz bozmak1·ttdrr. Onun it:in. 
kadın Jarın .:r..:ıyıfhk moda~ııtı 

brrakm,.1ann~:t hnkl1tn var. 

modası 
miyor. M.antoli\ı. yazlık et. 
b~lerlnizfn i.ıerlne giydi~ 

alı truakarlann aynı bir ,.. 
kil g~terfyor. Yalnız tama. 
•Oe onların bGyunda detfL 

Truakar (Fransızca Troit 

~J • ,, -..ur J/9 /;yNP'~"' ,, 
~üleyrrıanty·e ,, nlı-ı 

Yaznıaları arasında-
Süleymaniyı.:nin bu dar so. 

kağrna ne vaitit sapsam. adı. 
nı koyamadı~un tatlı bir vır. 
pıntıya uğrarım. Çamurla.·ı 

ancak kız:,.rrn yaz Ji!'Ünlerinde 
kuruyan bu ':·~· sokak, itimi 
1tiçin tathlaştırır, bilmem. llu 
taraflarda otu .. madım. Sem. 
tin yerlilerincten hiç birini ta. 
nımam. Bur.• tarda yaşanmış 
bir geçmişim de yok. O hal. 
'de her karşrl.'.13tıkça, gönlü. 
me dolan bu lıavuşma sevi.t. 
cine benzer ÜtıJguların sebf>bl 
ııe? Kaç kerrc bunu kendi 
kendime sorJum. Ve gene 

· kaç kerre hu soruşlar karşı. 
sında sm;makt.~n başka bir şer 
yapamadım. 

Dün, gene zihnimin bıt 

' düğümünü çöı:rreğe çahşırke4 
gözüme ilişen hir levha, beni 
uyandırdı ve st•bebini buldum. 
Bu sapa, bu çamurlu ve ka. 
ranhk yolun ;..onunda Sülef. 
ntaniye kütüphanesi var. Ka.. 
famın lı:endLc;;: .~e o kadar borç. 
Ju olduğu bu <.amm yer, işte 
böyle bataklık \"e karanlıkla 

kuşatılmıştır. Ama, yük.c,ün. 
müyorum. Güneşe kavuşmak 

için nasıl gec.?yi baştan başa 
geçmek gerekse, bu .nıır yu. 
nsına kavuşmak için de böy. 
le nlaca k:ıranhklardan dol* 
mak, bana uygun görünüyor< 

Yukarda ~arpmtılanma ad 
koyamadığımı söylemiştim .• 
Şimd~ biraz utanarak anh. 
yorum, ki etimin sezişi, kara. 
mın kaplayıştncian üstünmfö~t 

E\·et, işte gene oraday.ım. 

Kara çayır •·e 1:1V'anta ~içek. 
)erile çevrilmi'}. küçük, temiz 
bahçesi, kemt?rJi, içerlek pen. 
çerelerinden bir suhı boys 
t:ıblo di1berli~le yüzüme gül. 
dii. Okuma odncırna yürüdüm. 

Biiyük masnmn etrafında. 
ki lmtı, fakat rahat koltuk. 
)ardan birine oturdum. si). 
banın başında ttüşünen sevim. 
Ji adam, ağır ağır k:ı1kh. Fib. 
rlsti getirdi. Defterimi aç. 
tım. lşime yarayacak kita;t 
ismi geçtikçe numarasını ya. 
zıyorum. 

Rirdenblre büyük bir se. 
Tlnçle: 

- Rahi. 
Diye bağJrmışım. Yaphfna 

uygunawutu, ancak 1Q'ku. 

....-·--··-·-·-·-······ "lı. ~···················-... •••••••• .: 
Yazan: ·~ 

Hakkı Süha Gezgin 1 . ................. ·-···-····--·* * ............................... : 
sundan sıçrayan kom~umu 

gördükten SCll\ra anladım. Zıı. 

vallıcık, sobcıdan dağılan ~ı. 

cakla gevşesıp kendinden 
geçmişmiş. 

l{o'ca salorıda bir basııma. 
yım. Arada sırada çevrileı:ı 

sayıfaların hışırtısından ba~ 

ka ses yok. l'eııcere yanında. 

ki tunç tokmaklı kocaman sa. 
!ıtin salgısı, h:r sağa bir solil 
gitmese, zamanın da durdu. 
ğuna .hükmedeceğim. Bu ses. 
si7Hkte öyle emreifici bir a. 
ğrrlrk var. Gürültü yapma. 
maıfa çalış:ırıık yaprakları ce. 
virirken, ~rknrdığım sevinç 
sesinden. işte hunun ic;in u. 
tanmıştım. 

Bu tür~ ha,·asına karşı 

biraz saygısız düşen bağm. 

şrm, çoktan .aradığım yazma. 

]ardan birini, en ummadığım 
bir yerde bulu;umdandı. "Ar. 
şimed" gibi Mk.ıtklara fırlama. 
dığıma gene şükür? 

Getirttim. Cildi, yazısı, 

cetvelleri, mürt>kkebin n tet. 
hibin cinsi, hep birbirinden 
güzel, birbiriılden üstün şey. 
lerdi. 

llir yand:ıı okuma~a, bir 
yandan da not almağa, örnek 
~ıkarmağa kı>yuldum. Yorul. 
duk~ .. 'l saate oakıyor, onun ih. 
tiynr gayretindt>n ibret alıyor. 
dum. 

Hiç el dt>ğmemiş his.-si ilİ 
,·eren bu par !·nr sayıfalarla 
ha~ ha<la kint bilir ne kadar 
kaldıktan sonra. gene o es!ii 
i'' ~tim teprej~İ. 

- Bu sat·rfar üstüne, acaba 
l·~ndfn önce-. kimler göz nu. 

SALI ilave,ferimizi 
Okuyor musunuz? 

KURUN okuyucularından gördüğü biivük rağbete yerinde bir kar

şıl k olmak Uzere geçen haftadan itibaren ilavelerini ikiye çıkar• 

mıştır: 

Her Cumartesi 
VE 

HER SA ıl 1 
Gazetemizin içerisinde bulacağınız bu ilavelerde memlektteki fikir 

cercyanlarile en gilzcl yerli ve ecnebi ~tikiyeleri, ayni •zamanda en 

gUzel röportajları okumak fırsatını eld:: edeceksiniz. 

Salı ilavem izde 
Nobel edebi mükfa
tını kazanmış olan 

ltalyan edibi 

PRANDELLO'NUN 
bir şaheseri 

-~ ' 
ru döktüler? Neler duydu. 
lar, nasıl dü~ündüler? 

Diye kendi kendime sot". 
dum. En·elıi, t>Serin sahibini 
hatırlamıştım.. Hayalimde 
dardağan sarığı, sapanla sil. 
rülmüş gibi derin çizgili alnr. 
nın gerisine atılı bir telebi be.. 
lirdi. 

Ölümündt>n yüzlerce yıl 

sonra bile, k"•ndL,.ini yaşatan 
eseri.ne haklı biı gururla bak.. 
tı. Sonra, l.:r.11a dönen hu 
gözlerde ht>m ~vinen, hena 
şiiphetenen ,iki manalı bir ıŞt. 
ğrn yanıp sön•lii~ünü gördüm. 
Beni nıım~arlıtrını ne abr baş. 
lı hir bnkışlıı ~nlatmıştı. 

Şair, ka ,·:.>Olunca, ön ünde 
peştnhtası, pergeli, biJJur tok.. 
rnaklr IUal ha~·:ını, di\'iti ,.e 
de~te deste t .u.~ rş ~alem lerifo 
kitahın hattn~ çılmgeldi. 

Bu, ötekinin inadına a~:".( 
kumral saka:lı, şen bir mıı. 
vişti. "lförn • \'e ··zerefşan, .. 
l r:.-"ıf!ara do.i{:·u süz:"n~ kir. 
piklerinden tatlı bir tan a)'. 
dınlığı sızıyordu. Beyaz, kü. 
çük, tombul f'lkri, yuvarlak, 
kılsız bi1ek1eri vardı. 

Kalem, mıcnalarrn ahengi 
ile kıvrrldıkça. harfler, canla. 
nıyor ve ke1imcler birbirlerile 
cilvel~erek akıyordu. Bora 
"kef" lere bu c;apkın, bu i.s~ 

tekli yatışı, "he., lere bu bay .. 
gın bakışları veren sır, sana. 

tı da geçmiş, hır büyü olmuş. 
t.. Ya şu 'l.ıcllklarr havada 
liimeJifin aşifteliğine ne de. 
meli?. Biraz liede sırt üsUl 
düşen "Ce .. niıı göziindeki ı:.:üz. 
günllik, ncab"' ,, yo~manrn işi. 
midir, dersiniz?. Bir nöbt"tçl 

dikkattle ct;·3f:na hakmn'l 
"elif,. neye lıöyle ~ahlanmış? 
Ye şu hatırn•laki küp "hı,, yr 
kim şişirdi? Ailah hilir ama, 

i~tifin dar yerh r lne sinsi sin. 
si sokulan l.ıu kıhç gibi "mim., 
bana kalsa, ~,oşuna saklnnmı. 
yor .. 

Den, böyle c!ahp giderken, 
bereket paydo.<=ı ~ldı da kita. 
bı kapadım. Yoksa •hrlar 
arasındaki bu dedi kodu, çok 
sürecek, ba~:ma .işler a~ıla. 

rnk ve belki şafrden, ltatt&t. 
tan sonra bir ~e kadı gelerek 
mahkemelik r•l:tttktik t 

S. S 1'URt1Nun ILA Ym 



t'~ r;?,,_.,_ kl.~·radnk/ ô/r ,rn,,,._ 
,.,nıuru11 Jst~n.Ju/11 gc/nwsi pa. 

dişahın lrtıde.si ile mümkündü. 
Buna imkan yoktu. I<'ııkat 

karısını bab~• nı r yanına gön 
dermek bir ~ruretti. 

Bu işi nasıl h~~nmrnhydı. Do 
kuz aydır mn.1~ aldıklan yok. 

' tu. Köşede burakta birikmiş 
olan şeyleri kullanarak, Is. 
tanbuldan ka,1n ı,edcrin gön. 
derdiği öte beri ile gcçinL~rek 
günlerini ge\iriyorlardı. Ka. 
dına hiç olma7$R bir yol P'l. 
rası tedarik t!tmcli idi. ln. 
san karısını 'nrk yılda bir Is. 
tanI?ula göndC'rir de ona hiç 
bolca harçlık \'ermezmi idi?. 
Kayın babasınş da biraz gü. 
zel mezelik öt·,tıeri gönderm". 
ll idi. Bunların böyle yapll. 
masmı bir ahlfik ve şe.ref ve 
vazife borcu biJiyordu. Kim. 
den borç iBtiyPbilirdi?. 

Kime mür.ıı-aat etti ise ha. 
yır, diye cevap aldı. 

Kendisine horç \'eret'ek in. 
·sanlar yok dL~ğildi.. Fakl\t 

hllkim sınıfmılan bir adamın 
tüccardan, ~şraftnn, ,~ mii~. 

gaJJibPden aln<'nğr On pata~ı;:ı 
nasıl, ne müthiş bir km.;.et 
halinde \'e nE'ler pahasına 
kendisine ötlefüecefini ~k 

_ arn hiliyordu. Bo'rçln~mn yü. 
zün<len masum ihsanları ha. 
piR, mücrimleri serbest bı. 
rakmaya mecoı.r kalan \'e şe. 
refleri, hay.;lyetleri harabe 
haline giren ~nı insanları da 
bilmiyor del!'ildi. 

Onun için. tiiccar ,.e e~raf. 
tan kimseye mıiracaat etm~ 
di. Yegı\ne fimidi mnlmemu. 
runda id~,. Onun gönlünü e. 
dip tedalıüld~ kalan maaşla. 
rı bir kcrre koparabilseydi 
mesele 'kal!"'Yacnktı. 

Malmemu:-una miiracaat 
etti, dert y:ındı. lnandı~t. 
kendisi i~in ~;:r<'f saydığı me.. 
seleyi olduğu ~!bi anl:ıttı .. 

Ma1müdürii el'vel! olmaz 
<dedi. Sonra, bakalım hele, 
t'ledi.. Petta·!\ adliye daire. 
sinden sonra, lıntt.'\ ar:ıda bir 
da'ireden çıkıp malmüdiirünü 
ziyaret ediy')r fakat memul·, 
ötedenberidett "h:lhsedip, para 
Tar mt? Sö7.ün" gayet otoma. 
tik şekilde: 

·• - Yok?. 

Diye cevap ver!yordu. 
Fettah Jıe.r akşam evine e.. 

il boş döndükçe muztarip olu. 
yordu. Karısı ger~f kendisine 
bir şey söylemiyordu. Fakat 
kadının yüz~h,fcki hüzün (l:ı!. 
gasrnı kocası sınJama.kta gii .• 
ilik çc'kmivordu. nu hüzün 
·dalJ!ası FeUahr muıt.ırip edt 
yordu. Gec~lerl nyku~o kaçı. 

ücac!eleci a.dın 
( 5 inci sayı/adan devam) 

Ancak, genç .!>adının kendi. 
sinde bol bol bulunan şahsına 
güveniş, atıl~an oluş husu. 
siyetlerine muırnhil, olgunla. 
şan kadında da bilgi, tecrü. 
be çokluğu, kuvvet ve zaaf 
arasında müv2zeneyi temin e . 
deri 

Ya kadın il.tirası l Bir g'l . 
yeye doğru kunetini ihtiras. 
la teksif eden le yürüten ka. 
dm, her zaman büyiik bir 
kudret ve en "ıiiyük "akıala. 

rın oluşunda müessir, değil 

midir? Kad ı 'lın bir hedefi ii 
zerinde tcm!!rldiz eden arz.u 

yor, giindüı.ıeri en mühiı:n 

mesele olara'< bµ para hika. 
yesini düşüniiyordu. 

Ilir giin akıına acaip bir 
tedhir geldi. Hunu evve•l 
namuskfmıne bulmadı. 1\f u. 
hakeme etti, l"aka t maa~ııır 

yüzde otuzla f ;ı rmaya tnlip 
olan, fakat 7.aınan zaman bun. 
da 'da mızıkç•lık eden malmü. 
dürürıe ne yapılsa haktı. O. 
nun ka.oın.c;ınd11n para çıkat. 
mak, arslanı.1 ağzından lok. 
ma almaktan daha kolay de. 
ğildi. 

Daireden çıkarken şeriye 

katibini ve karlıyı yanma al. 
dı. Ve malmüdiirliiğüne uit. 
radr. Malmü<liirii onlara kah. 
veler, çaylar ikram etti. Fet. 
tah, malmürlürünUn dalgın 

bir zamanında sordu: 
- Alfah var mı? 
- Yok ~amm .. Yok!. 
Kadr ve ~·ı>riye katibi der. 

hal hever.anlardılar: 
- l\lalmiid:irü hey_, malmtl 

dürü bey, ke•ııHne gel! Allah 
yok diyorsun . 

Fettah ı:;e~lendi: 
- Bir ariLc ile atebel fe. 

lekmertelı~ye an~dl'._lim. Hay. 
di zaph İm7.alıyalım .. 

M:ılmiiıHirU f~fn kötüye 
saptığını nnfa tb Kelfme'I ,a. 
hadt>t getirdi. Tt>cdfdf iman 
etti. 

- Ben para sanmıştım. Si. 
zin huzurunuzda onu da bu. 
Jurum. Kötü itiyat, bfz mal!. 
yeciler yok sözünü dilimize 
pelesenk etmişiz. Bundan son. 
ra hiç bir şere yok demlyece.. 
ğim. Bu ban:ı ders olsun! 

Dedi ve Fettahın dokuz 
aylı~ını verdi 

Fettah sevine sevine eviM 
döndU. 

Rrtesi giln karısı Jstanbula 
hareket etti. 

Yai>tığJ işin namuskft.rane 

su, kunetle telıarüz edc':l 
duygusunun yanı ı;;ıını, erke. 
ğinkinden damı hararetli, hat. 
tfı bazı defa ısrarlı tczahüt 
etmez mi? Bunlara ila\·etcn, 
kadın, varlık mücadelesinde 
erkekte mc\•cut bütün mezı 
yetleri mas..,etnıesini de öğ'r~. 
nerek, ateşin ihtirasım zaft!. 
re uJaştıraca ~< istinadgfıhlara 

da sahip olmu~tur. Şu hal. 
de, neşeli, co~kun müsaba. 
katarda, er:{ekler gibi parlak 
başarılarla mü...:tesna zaferle. 
re neden eriŞ<!mesin? Bugünün 
kadını, gaye t ·dindiği şeyler~ 

erişebilecek hil· kadındır! 

olmadığını l:ıilmiyor değildi. 

Fakat karısını namusile ölç. 
tüğü zaman knr•sının a~ır 

ba.<:tJğını anJı~ordu . nunun 
i~in karısının bir gülüşü uğ. 
runa bütün dUnyayı feda ede. 
bileceJ1ini anlıyordu. 

Kansı 1stn'lbu1dan döndük 
ten sonra 'Fet.t:ıh, uzun vıman 
Vazifesi başrııda kalamadı .. 
Yalanlar uyduran, dirüm'Jer 
tasni eden b;r adliye .memu. 
runun vazif e.c;;in~ devam ede. 
miyecefri hilt!ir"ldi. Apar fo. 
par ~ene lst.a.1wıula tİôndüler. 

Selim Bey'!n e\i vnrdı, dük. 
kanları vard:. bankncfn para. 
sı vardı. Sımıtıker kapısında 

fovazım daire.:.ı:.,,de 11'inci dün. 
yahğmı uydınmuştu 

Kadın ko::ısının n kayın 

baba damadınm f edakarhğınr 
·unutmadılar. Fetta'hı evleri. 
ne aldılar. 

Fettaha )'eni bir kapı ara. 
nırken meşrutin•t ilan ediHi. 
Fettah, göğsünde beyaz kır. 

mızı kokart, göğüste çapraz 
vari "Yaşa.sili hürriyet, ad:ı. 
let, müsavat, uhuvvet,, sö-ı.. 
leri asılı bii~· iik bir k.ordel~, 
omuzunda bir Osmanlı hayra. 
ğı ile şehrin jnkilapçıları ka. 
filesine karışb. 

Gazeteler nutuklar1ndan 
bahsettiler, resimlerini bas. 
tılar, istipdadrµ ıradrine uğ. 
ramış bir Jö~ 1 ürk diye giln. 
]erce tebriklet kabul etti. A-ı. 
!edildiği yerllen lnkf Hl.pcılar 
kendisine telgraflar gönder. 
diler. 

' Fettah, ilk Osmanlı meclisi 
mel>usanntda mebus sıfatlle 
boy gösterdi y 

·mrincl intihap devresinde 
gene 'kansı meıetfkleıinf ha.. 
zırlıyor, meş!tur clfer keha. 
b!nr yapryor, <b'rrsmı eeld 

günlerde olduğu gibi sev/J'or. 
du • 

IIBkı, ciğer, ud sesi, ka. 
rısının yüzü orıun ilk intihap 
devresindeki hayatının des':riş. 
miyen dekorıı idi. 

lkinci intihap dene.sinde 
Selim Beyin <.şı boyalı, cum. 
baları hanıml!Ji \•e a.c;;ma yap. 
raklarile örtiiıii tnhta merd~ 
\'enleri bastıkca gıcırdıyan, 

avlusu malta t.aşr döşeli, mut. 
fağı kuyulu, duvarları na~. 

dadili evinden çıktı. Şişliya 

taşındı. Mehus arkadnşları, 

Jön Türkleri.t kibarları hep 
bu semtte oturuyorlardı. 

Büyük harp içinde onun bir 
ayağı parlamı-ntoda, hir ara.. 
ğı ticaret ev:t;rinde idi. Ar .. 
kada§larile birllkte vagon tL 
careti yapıyordu. Mallarını 

Almanyaya gönderiyor, Al .. 
manya dan e•n n getirdiyord u. 

Artık evinoe karısının udu .. 
nu dinlemiyordu. A'lman mu.. 
sikisinden, orkestradan hah. 
sediyordu. 

lşi ve hayatı, bilhassa Ber. 
Un seyahatle_rl onun d_Unyası .. 
nı değiştirmegt! başladı. 

Entarisini sırtına geçire,. 
rek kö~esine ınırulup rakı iç. 
mek, kansının meşhur ciğe1" 

kebabını yemek, udunu ve 
sesini dinlem<!k yavaş yava~ 

unutuluyordu. · Çiinkü eve. 
büyücek bir gı amofon ve bir 
sürü Avrupa musiki par~ala. 
rı geldi. 

Ciddi söylüyorum. Fettah 
Gramofonda konuşan sellü,. 
lüit bedenli, Bıfüıon kızlarının 

se..c;;inden pek 7,.,.vk almıyordıı. 
Fakat ~ çan~ki, dostları, ah,. 
baplarr, hele liman misafir,. 
leri, yerli Ermeni ve Rum or .. 
taktan udtan revk almıyor. 

lardı. 

Ud, kendiliğinden ihmale 
uğradı ve tor~ası evin bir kö,. 
şesinde toılanmaya başladı. 

· .Bu kadartı kalmadı. Fet .. 
talı küçük klübe devama baş. 
Jadı. Orada <ıturup ne rakı 
içilir, ne de lfarısının ciğer 

tavası yenirdi. 

Viski ve ~mpanyaya alış,. 
mak güç oldu, ama alıştı. Ar,. 
tık tuzlu bad~m, fıştık gibi 
şeyler yemek ona göre bir me.. 
denfyet merhıılesine varmanın 
alf\meti idL Dostları ve r~ 
kipleri klilptere -.e kabarele.. 
re "gidiyorlardı. Onlarla be.. 
raber bulunmak, onlarla at 
başı fş yapmak bir zaruretti, 
İlk defa karısmrn iisttıae bar. 
daki kadınlardan birisine kal. 
hl atar gib'f oldu. 

(Son1': 13 üncüds). 
~~ .. 

ya 
mı 

Bir çok hastal.ı_klar var ki 
'doktorları hayrete düşüri.iyor. 

' ~ . 
Geçenlerde Moskovada hır 
tayyareci paraşütle kendiııi 

yere bıraktı. indiği zanıa.a 
yanına gitti'ler ,.e tayysrPci. 
nin kendinden ~eçmiş bit hal. 
de yattığını gördüler. Tay. 
yarcci ta.m üç gün bu hnlde 
kaldı. Dokt<ırlar şaşırını;;tr. 

Jar. 
Dünyada bu gibi tıp vaka. 

]arına sık sık rastlanıyt>r. in. 
san vücudu denilen karışık 

mekanizmanın böyle izatı edl. 
Jemiyen uygunsuzlukları dai. 
ma görülmektedir. lşte :'ize 
iki tuhaf vaka daha: 

lngilterenin Devon;:;<ı}l' şeh 
rinde bir ev hizmetçisi, ~llerl 
titremeğe başladıği için işini 

bıral< tı ve sonra hasta landt. 
yatağa yatırdılar. Biraz ken. 
dine gelince ne istediğini an. 
lnmak ve onu konuştnr:ıra=< 

yormamak için eline bir kağıt 
kalem \'erdiler, "fstediginf 
buraya yaz.,, dediler. 

Hizmetçi kadın bir şey:ier 
yazdı. Fakat okunamıyordu. 
Sonra anlaşıldı ki, kadın, ya.. 
zılnrı ters yazıyormuş. Eline 
bir kitap verdiler, satırları 

tersinden okumağa başladı. 

Doktor Çağırdılar. Dok. 
. ~ 

tor hastaya, "Polis de b.ıka... 

yrm.,, dedi. Hizmetçi kadm 
"Silop,, diye kelimenin tama. 
men aksi talif ftızu söyledi .• 
lşte anlaşılamıyan bir dert ... 

j UYUYAN GUZEL 
1 İkinci tuhaf vakaya Ame. 

rfkada rastlanmıştır. "llyu. 
yan güzel,, unvanını ta~ryan 

Patrisya i..;;imJi kadın, ti~ se. 
bedenberi yatakta hareket.siz. 

1 

'lill' 

a " 
,a.slJ'8C 
olayo 

• 

Bir kad:ının göğsü·nden .. be.
yaz alevler çıktı; bir başka 
kadın da ters okuma has-

tahğına yakalandı 
ce yatıyor. Yalnız uykusun. 
da ikide bir hafifçe ~iil~m. 
süyor. Hiç konuşmuyor. 

BU DA BiR BAŞKA 
TURLUSU 

l\laamafih bazan garahet. 
!erin devası da bulunabilmek. 
tedir. l\le.~eHl J_,ondrah bıt 

kadın bir defa gözlerini kıtpa. 
mrş ve sonra bir daha açama. 
mıştr. Doktorlar bu vaksyı 

Se/Uc içinde 
...___... 1-,_., zw:z..... .. 

eni konu tetkik ettikten sonra 
hususi bir serom hazırladı. 

lar; yapı lan şırınga ile ka.. 
dının göz kapaklarını oynat~ 
ınak ,·e eski haline getiı tnt!k 
mümkün oldu. 
BEYAZ ALEV ÇIKARAN 

KADIN 
· B,elki gazetelerde siz de o. 

kumuşsunuzdur. Italyada bir 
icadının göğsünden b~yaz 

~avimtrak bir parıltı çı!dığı 

göı;ülmüştü. Bu parıltı kadı. 
nın vücudunu aydınlatıt'orS'l 
da, yattığı yru;tığa ve :ırka,. 

sındaki duvara ' 'urmuyordu., 
Fotoğrafı ~eı<ildi. Filmde de 
bir şey gözükmüyordu. 

Artık bu, belki de bir gö. 
rüş }·anhşlığıdır. Faknt oözü,. 
ınüzü bitirmeden ene), ılüo. 
yada en nahif ve canı burı'lun .. 
da İ!'SRnın kim olduğunu dıl 
yazalım: 

Bu, lngilterede bir deli~ 
kanlıdır. Bir kerre yatuktö: 

bir yandan öbür yana d;;ner .. 

i<en bacağı kırılmıştı. Kendl1 

sile toka edenler kolunun lu,. 

rılmasından korkuyorlar. 

MOD.ERN SEBİL 
Aranızda h.ımem, sebille. 

rin - eski u:ml üzere - açık 
olduğu zamanları hatırlaya. 
bilecek kadar yaşlı olanla; 
var mıdır?. 

Eğer on!arı hatırlayabile. 

cek çağda isf'nlz, her halde 
kırba ile su satan ayak saka. 
larınr da göz önüne getirebi. 
lirsiniz. 
Çem~r sakallr biri, bir ta. 

kım ilahiler :;öyliyerek bilha,. 
sa çarşı fçindf', pazar yerle. 
rinde dolaşır, anne ve baba. 
Jar çocuklarnıa onun yazı~ı 

tasından su içirlrlerdi, şifa 

niyetine. 
Sebil denen yerler de öyle 

idi. Yaldızlı parmakhklan:il .....ft 

gerisinde birisi bulunur ve 

gene içerisi yazılı bir takım 
taslardan "nefis Kırkçeşme,, 
veya "llalkalr,, .suyunu ha. 
bire sunardı. 

Yazılı tasların birer zincir 
ile parmaklıklara bağlı old •• 
ğunu da hatırlıyorum. Demek 
bazı su.c;amışlar, içtikleri su. 
yun hatırasına da hürmet et. 
tikleri için, ayrıluken bin!r 
de tas götürUyorlarmış. .• 

Bilmem dikl<at ettiniz miT 
Köprüye gldı:rken Bahçe Ka. 
pı ı;ıemtinde cskı bir sebil ihya 
edilmiş.. Bu, bir kaç aylık 

bir iş ama, y~niliğini o kadar 
enteressan bir surette muha. - ... ( .... ~ ~ ..... 

faza ediyor hı, ne z:ıman 

bahsedilS<! ytridir. 
Modern -,ehil ... 

Yirminci J."ır, burada ta"' 
rihin perde.>i.n~ ara layara·t 
kendini gös~m.ekte, eski bir 
işin f aydah taı afını modern .. 
leştirerek sönrnemesine yar. 
dım etmekteJir. 

Bahçe Kapıdaki sebilin 
modernleştirHmeeindekt bir 
diğer narlk cihet de, o bina~ 
nın sanat kıymetinin mey da. 
na konmuş olmamndadır. 

Sebilin i~tnd(!ki ~lnfl,re 

bir baktrnız mr? Gtt~ekttn 
karşısında su i~ll'!cek bir man. 
zarat 

• * 
ıı tl.;ı.; ıuu.•'' ~·~ iJ t Hll 
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Da kadar ine!l bir namaz bezi Bunun için kapıyı açmakta .,-. ... 9 "-"'11:,..._\u ~\1: . ta\.,,. 
Tardı. Sırtında pembemsi bir geç kaldık! Karşısındakiler pisi gibi Na7.en\n\m, tali.\\\ e\\\ğ\ \k.\ 
yeldirme, ayaklarında paüğe Kadınr, ceviz bir konsolun miralayın sö'l.lcrini dinliyorlar kadının ardından hiç aldır. 
benziyen bir Laramandol. Bu üstünde iki mavi karpuz lam. dr. Karısı ile yeldirmeli ka. maJan yürüd ii gitti .. 
yaşlıca bir kadındı. Aşı bo. balı, aynah. duvarlarında dın kapıdan girince Selim Selim Bey küplere bindi: 
yalı evin yeşile boyanmış k.a. Mekke ve Medine resimleri ve Bey: ' - nen, '1l·di. Böyle bir 
pısına yaklaştı. Geniş, oyma. 312 Yunan harbine ait tablo. . .· _ Buyurun hemşire hanım. züppeye kız vermem.. Fakil" 
h saçağın altmda asma dalla. larla tabanı U~ak halıları ile ,, Diye komsuya iltifat ett!. olsun, fakat aJ:ım olsun. Arlr 
rı, hanımelleri birbirine ka. döşeli bir odaya aldılar. Kadın söze ~şlamadan Selim edepli kişi isterim. Anladın 
nşmış kü~ük C'umba, yaprak. Sabun kokan beyaz patiska Beyin karısı anlattı: mı hanım. 
Jar ve çiçeklerle örtülmüştü.. örtülü sedirle.re yerleşti. Be. . _ Bey, detfi. Kızrna göri:. Yeldirmeli h.adın 1.aten a. 

Cumbadan kendisini görür. ri tarafta da, beşibirlikleri, cü geldi. yakta duruyordu. Fırsattır 

ler de kapryı .. a~rlar •. diye ~ ~~2şları, elmas k~~leri ile _ Hayır ol:ı . Kimmiş ha. dedi, ve Se~im Beyi etekledi.: 
linl kafmm ustünde ınce bıc koşeye yashnınış ıkı kadm kalım bize damat olacak. So. . - ".~çetı.n ' 'ar, Ileyefendı, 
ipe ballı hal~ava dokun~u~- vardı .. Kı.~rn annesi de beri yu sopu malüm bir şey mi? dıye s.oı:-e baş'.a~ı. Ma~d.~nt 
makta• ~ekındı. Her çızgı. yandakı koşec1t•, kenarı ceviz. Kadın cevap verdi: bendenızı fak:rlıkle buyut. 
sinde bir ümidin, bir mahru. li tunç mangalın üstündeki _Yedi cec~rli paşa baba. tüm. Babas; gümrük katihi 
miyetin, i.c:ıtediğine kavuşma. kubbeli kapağın ucundaki siv. · 81 vali .. Rükneddin ~y. Ken. idi, taşrada vefat etti. Bu. 
mış bir ananın hatrrası bir me ri parça üzerinde gözü daimi~ disi sair Zafir Bey F t v . güne kadar c:ocuğ-umu gül gi. 

k ~ .. o .ogra. b' . . d" ,., 
zar taşı gibi okunan kadının alnııştı. fınr gördüm resm· k :T ı yetıştır ım. ne sokak bL 

·· ·· hl k d k"k b ' ı pe a a .. ı· k h '-~ yuzu, r aç a ı a cum a. Ceylan gibi rlelikanlı ır, ne oyun, ne a ve. ı. a\". 
7a dönfik kaldı. Kız, eli:-ıde gümüş tepsi Selim Devin göz·I· . d" rum dizimin dihinden ayrıl. 

j . erı on. y . 
Gözleri mahcup, yorgun, le girdi. Görücülere kahve. dü.. ArkadoşJarına baktı, maz. ctıştır•·n .Allah yeti~. 

endişeli idi. Beyaz namaz be. leri sundu. Srra yaşlı kadına _ nu ismi ben hatırlı. o. tirdi. Bu se.rıe de idacliden 
zinin altında saklanan küçük geldi. Gözleri gözleriJe kar. rum,. dedi. Y şahadetname aldı.. l\lalıim a 
beyaz kulağını cumbadan ses şdaşınca krz;n gözlerinin u. Kar!':ısınd::ıl,iler: Beyefendi, irı~s.ın kendi başı-
gelecek tarafa biraz daha yak cunda ince bir yaş tanesi daL _ E\·et, dediler. Gene na, büyüklerde~ birinin yar. 
laştrrdı: galanır gibi ~Jdu. Yüzü kıp. Selim Bey konuştu. dımı .olm~dan hır şey yapma_ 

-:. 1!.~:.uruu ~eyzeI k~rm_ızı kesildi. Gözlerini in. _ Hani biz, dedi. Parkt.-ı sı.~a ı.mk~n. ):okt~r. ~~ahd~m 
Sozunu be-klıyordu. Ses dırdı. Fakat elindeki kahve oturmuş size .. .. d'. koJenıze ış ıçın bır tavsıye Jut. 

. , umrnu unya / t . . . ı· 
gelmedi, fakat yavaş, ürkeıc fıncanından tabağa taştı.. redifli ıo:iirimi okurk '·- e menızı ıs ıyorum. Bugüne 

d 1 1 Kı :.. en aarşr. b .. h 1, • b .. .. v.. • 
a rm ara cumbaya doğru zın bu bakışında, gözleri. mıza geçip kem küm ed .u~un ma a .cnın uyugu sız_ 
flerledl. Dudaklarını asma nin ucundaki ince yaş parça. zun saçlr, Mrsrrhvari aı:n U:: s~nız. Allahtan sonra ümidim 
dalları arasrncla açtr: srnda bütün bir hayatın sırrı tü bir hasır fesli sarı sız de. 

1 , ' :. arı u. n·ı· . \I" .. H 
- Iu, ayol!.. yaşamak ve fümek, kalp sı. znn, her zaman elind d" - ı ırım ~ - urmuz anım 

' · e uz, b"l" · S · • 1 Dıye se.,fondı . Fakat ge. nsr,. saadet, nefret, sevmek başı altın tepuzlu baston t3. v ı ı~ım. • enın og anı pek b~. 
ne bir cevap alamadr. Kapı. ve kın boşantyormuş gibi idL / f!yan sırtı bonJ"url .. ğ .. genıyorum. P~k efendi çocuk. 

••· h B" k u, go su ln~ll h b .. ··k d 1 nrn eşıgıne astı. çıngırağı ır genç ızın o zaman baş«. • . • A • çiçekli züppe değil mi? :.-: a. uyu .. a am o ur. 
~ti... nın, sinirle;!nin, etinin de. B B H k Kadın resmi get· d. B" Nasıyesınden boyle okunuyor. 

Ç • . . ' ır ı. ıret' S . d f . 
rngırak, evin içinde bir rısının, ruhunun üstünde sır. , birer baktılar. . - . ayenız e e endım. 

vaveyla halinrle dalgalanır rmı asla dökır.iyen bir Sfen. ır oşanma · 1 ayesı . Binbaşı mütekaidi gülüm. S~lım Bey, tekrar Zafirin 
ken kadın: ks olması tabif idi. - , eedi: resmıne baktt. Sonra karıs:. 

- Fukaral:k, diyordu. Bir ihtiyar komşu teyzenin kar - - _ Müşarünileyhin srrtınd:s na döndü: 
hacetimiz olduğu r.aman bU. şısında bu Srt>n.ks dile gelmiş göstermemek istiyordu.. Bu. • e • - Başlıyoru7., dedi. değil ama göğsünde bir çek. - !lanım, dedi. Kıza bir 
yüklerin cumba.eından ses gel idi. Bu konuşma bir saniye nun için yeldirmesini de giy y Hem okuyor, hem de elle. mece var galiba.. koca lazımsa ben. Hürmüz H:ı 
nıiyor. Çıngırak bile onlan bile sürmedi, genç kıza hU. di. Beyefendi evinin bahçe. El .ZEl n : rile şiirin temposunu tutuyor. Kolağası mütekaidi atıldı· nrmın oğlunu pek ala buluyo. 
uykudan uyandırmıyor!. zünle bir brre baktı,. yaşlı sinde, asma .;ardağınm altın. s d • E du: - Bilirim "rendim, bilirim~ rom. 

Çıngırağı :,tr daha çekti. kadın, içi.ni ~lafifç~ çekerek, da nargilesini tokurdatıyo!', a rı . rtem Küstüm sana .. Müstef'ilun Göğsünden kamburdur. Uste. Yel~irmeH kadının yüreğ"t 
Kadın korkuyordu: evde kendısinı bekhyen oğlu. bir yanında büyük, yayvan · Ey gonca fem .. Müstef'ihın lik de şairim diye öteye beri. hop ettı. 
- Acaba benim kendile. nu düşündü. ~onra acı bir bir kahve fincanı içinde tel. • • • Şimdengeru .. Müstef'ilun ye rezili rOsv.ı oldu . Çocuğunun komşunun kızile 

rinden istiye~eğim şeyi bildi. şey yutmuş, ıtğzına zehir al. velerin dumanı tütüyor, beri k d '·-- d . . gi .. 1 k ··..:::-ı .. ü d - Gelmem senin .. Müstef'ilun Ge""en gün ı'dadı" m-'·t bf nasrl alakalı o~duğunu hissedi 
ı d ka . "b' . uman an AAMŞtSrn a ımış • soy er en go_.. n on n en , ~ e . 
er e pryı mı açmak ı.qte. mış gı ı dertlı dertli başını yanda açık tavlada birbiri üs. b" va . et ald la la cakl 1 ü . Le bir dahi .. Müstef'ilun nin önünden ıreçiyordum Na yordu. Fakat ne çocuk ana. 

mi orla V b d"" .. -~ ik" il d I t b ı esas zıy ı r. a y san an, , aırma ı nı. e . • 
Y r. e u uşuncaflne ı yana sa .ı ı. ş e u genç tüne binmiş pullar, atılmak, Selim Bey bir miralay mü ,

0 
al tab 1 1 be . Hiç ruberu .. Müstef'ilun zeninim salına salına sökün sına, ne anası komşu beye 

gene kfndi C"' d" • ya n 1-' •ki kad ı k • • • ·• ' • • · rm ar, u ar, em r r. bö' 1 bi d " vvap.ver ı. . şr ' ç?cu .. tt a ın 1 avuç ıçinde ~ılulamk ıçın no. tekaidi idi. Misafirleri vak. ler bir film gibi , • ordü Miralay; binbaşı ve kol. etti. Beri tafaftan da mekte. Ye r şey. ~n bahsetme~e 
-: ~acı ~f'l~m Bey, lyı arasr~dakı m~rhalenin Sfen. bet bekliyen urlar ev sahibi. tile maiyetin:le bulunmuş za. sanıyorum. . geçıy ağasına aruzu öğretirken ku. bin paydos zamanı imiş. Ço. c~ret ~debıhyordu. Fakat 

kalplı, guJer yuzl.il, memleke~- ksi ~~l~e konuştu. nin karşısınds oturan ve yan bltlerdi. Bentit. yeni satın al. Selim Bey arkada larına manda verir vfbi sert, keskin cukJar, biri (;tekine S@Slendl: ihtıy~r mıralay, mademki me. 
te hatırlı. tuttugun~ kopanr Goriic~ler kapıdan çıkar. gözle tavlaya ~kan misafir. dıklan bastonlan kollarına döndü: ş ve hızlı hızlı söyleniyordu. - Şaire l>ak!. seleyı açmrştr. Artık konu. 
bir adamdr. Kapısr, gelene ken annesı: leri gözlüyorlar. . . T b . . şulma..cnnda mahzur yoktu. 
gidene açıktr Karısr kendı's·ını· K •~A 1 f d" B f di 1 t takıp bir kılıç gibi sürüklüyor - Siz tabit aruz bilirsiniz. Binbaşı ve kolağası da al. a urdan bır alay, bır ka~ Miralayın c.nz·· ·1 ·1 · - ısme~ o ur e en ım.. eye en :ın a ıyor: d Bas bAlA kıl 1 k h k t , . ._,, u ı e og unun 
ahret kardeşi etmişti. Krzı Sözünü söylediği zaman iç - Pes arttk.. Şu tavlaya. lartinı. · ·k· ltlo!.lu laad ıç Bn • Okuyun bakayım.. dığı emri ava7. avaz tekrarlı. a a op u. hem kalbi, 1'enı de kesesi sa. 
k d. ı · .. d... .. ye e u at'Jyor r ı. u N k lağ b ....... yordu. - Şaire bak Şaire d te k en l.!ôl nı gor ugu 1..aman: odalardan birinden ince, ha. ikinizi de yenlUm. d 1 dan 'bir' k 1 ğ bi e o ası, ne inUUo9ı " ·· n e avuşacaktr. Oğlu kı_ 
"T •v• d" a am ar 1 0 a ası, • · · Ol d B0 tU lü be Şair Şair Zaf' Za · eyzecıgım.. ıye çıldrnrdr. . zin bir kadın sesi, ağlayan Bol entarisini savura savura , : bu ışı becereınediler. Selim muyor u. ır r · - · · u. · zı se,,yordu. Miralay da d'.l 

K ri de binbaşı mütekaidi idı. Be k 1 v ak · 1 d H ı bi..ı.t-z fir ı d · • · · · apr, her zamankine ba. bir iManrn h•ı:kırrkları akse. oturduğu ·mıtuktan ayağa S li Be d r~- . ._. Y o tugun~ ay ayak ceremıyor ar r. e e n:ıı. • ma ını ıyı oır yere yerleşti. 
k e m y, e K"n açı.ı • t · d·ı· h" d i d" K ınca ge~. fak~t açrldr. Ka. diyordu. kalktı. Biraz. ileride duran n·· ak d d' 11.sttine atb. Hkli don paça. nın aruza ı ı ıç uymuyor u. Kalabalık i~inden biri çıı:<. r r ı. adın, ahret kardeşim 
d - un şam, e ı, yazı. d 1 k O b kt ld d • . d d... . 1 
ın, ayakkapl3rrm malta taş. Sokak kapıs; kapandrktan kara kaplı bir defteri aldı. d' ların an kocaman çıp a a. na a ı, mrn an r • b. Elınde uıunca bir kağıt e ıgı mıra a),n kam;r ile dt> 

ları Ustüne hrrakıp elindeki sonra kmn annesi: Hacı Selim Bey kalkınca, ver ım: yakları adeta misafirlerin~n "Fahri alemsin ve lakin f'ası parçası vardr. Galiba bir ga. iyi geçineceğini pek ala anlı. 
kUçük bohçaya sarıh mer. _ Ahret kardeşim hu... üstlerinde askeri ceketten "Küstüm 3ana ey gonca f~ bumuna girecek bir halde idi. yok zete id,i. Onu nzun uzun kes. yordu. 
can terliklerini giyerbn biz. Haydi beyin un1na gidelim.. bozma sivil çeket giymiş kı. . finulengerll Selim Bey, kendisinin kar. ~vheri ginı;ırn ve H\kln r'ası ti ve usul usul şairin arka. 
metçi kız: Başına bir namaz bezi al, o ranta adamlar da otomatik Gelmem senınlc bir dahi hiç şısındakile.re '<arşı yalnız as. yok srndan gitti, honjurunun ete. 

- Hanım teyzeciğim, de. senin kardeşin sayılır. hir hareketle uyağa halktılaı- ruberu.,, kerlikte değil, aruzda da mi. Dilerim bari hiidadan ruzu ğine iliştirdi. Çocuklar ba. 
di. KUçiik 1tnnıma störücil Kadın, yamalı entarisini ve kendileri üniformalı bir Mütekait mirala>:, buna ralay olduğurıu 'hUıaettf. teP iJrmaia başladılar: 

8 - IWRUNa iLAVESi 

Hürmüz Hanımın o~lu bir 
,hafta irinfle :ınlivrırJ<' 1ı;r rne. 
muriycte kayır.Jdı n kendisi 

lllW.~\e't\ 9"-\\\Q da •\. 
ralayın "1zt \\e d\lğ\it\\eri ya. 

prldı. 
Ne mesut i~iler. Ana, ba. 

ha, damat, kayın ana, ka. 
yın baba dünyanın ha~edinl 
iistlerine çe!<ecek derecede 
iyi yaşıyorlardı. 

Kayın pedt:r akşamları sof. 
rasını kuruyor. Damadını da 
karşısına oturtur, kızının e. 
line ·udu sıkrştrrır, iki ihtiyal" 
kadın da mezeler hazırlarlar. 
dı. Damat rakıyı kayın ba. 
basınrn elinden tatmıştı. Mey. 
hane nedir bilmiyordu. 

İdadiye ,.e hukuk mektebi. 
ne giderken boynuna ta!•mak 
için bir ]:istik yakalığı ne ka. 
dar güçlükle satın aldığı, ar. 
kadaşlarına ı<aralama yaza. 
rak, defterlerini temize ~eke. 
rek biriktirdiı;:-i beş on para 
ile ne yapabilirdi. Bir kaç 
aylık kazancını biriktirir, an. 
nesi de dikişten, tenteden 
manşrndan arttırdığını ona. 
\'erir. Bununl:ı kızıl horoz. 
dan bir kat h::ı.ır elbise satın 
alırdı. 

Tütünün lt-zzetini, rakının 
tadını hep bu nni girdiği ka. 
pıda tanımıştı . 

Hürmüz i-ıanımın Fettah. 
cığr, mahallenin öksüzü, ev. 
veli, Fettah dendi oldu, son. 
ra miralay Sf'lim Beyin da. 
madı Fettah e.f endi diye aruL 
dr. Fakat bir yün ona taşra. 
da bir adliye rnemurluğu ver. 
diler. 

Kansını aldı, yola çıktı; 
Fettah Iley mahkeme aza. 

sı olmuştu. Memlekette ~
karı ile, doğt'u sözlülüğü ~le 
ile, hak ve adaletten kıl ~a. 
dar ayrılmanıakla şöhret ka. 
zanmıştı. 

Adliye dairesinden çıktık. 
tan sonra doğruca evine gf. 
der. entarisim giyer, - ·kayın 

pederin usulünce köşeye ç~f. 
lir, karısı mutbakta gü~I 

güzel mezeler hazırlar, kar.:ı. 

ciğerin üstündtaki derileri çr. 
kararak yaptığ• ciğer kızart. 

masını kimse vapamazdı. Oa. 
daki lezzeti yalnız karısı hal. 
kedehilirdi. Rt!yin ciğeri ha. 
zırlandıkt.an !»onra udunu a. 
hr, kocasının Karşısına ge~et', 
hem ~alar, hf':n şarkr söylerd'4 

Bir gün bir telgraf aldı. 
lar. Ilu telgraf kan koca 
ikisini de rahatsız etti. Selim 
Beyin ha_stalı\ıtdı~tndan ve kı. 
Ztnı d8nya ıcil7i1e StÖrmek Is. 
tedit!inden hnhsolunuyorda. 

(l.A1tfrn 1tnt1tftıt1t ('.e"irittiz) 

- KURUN- ILAftSf .. .;,. «M .:.• 


