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FTansava Bir Nota • Verildi 
Fransız lıalk cephesini kuranlar ••• 

Fran Masonlar 
Komünistleşiyormuş ! 

Ankara, 9 ( A.A.)
Haber aldılımıza gö
re, lakenderan ve An
takqa 7 ürk ahaliainin 
mukadderatı hakkın
da Franaa lıiilıflmeti
ne bir nota verilmiştir. 

Badat 11111 Tlrlllarl 
lası terketUyor 

Antakyalılar şapka giydiler. 

l.~--~~~------~--
M a sonların gizli içtimalarında bulunan 

Garbi Trakya yobazları iıe, anavatan yu1t
taşfar1nı taklit eden gençleri Metaksas'a 
şikayet edjp ağızlarının payını aldılar 

_bir gazeteci, sırları faş ediyor ... Dörtyol, 9 (Hususi)- Antakya ve 

tskendenın eşraf ve köylüleri şapk~ Bir kayıbımıı daha 
Franaızea (Gringoire) mecmuası 

son aaywnda Fransız Fran mason
lanna ait lftaatta bulunmuıtur. Bu 
ifşaat senede bir defa toplanan 
Fran mason uamblesinin gizli mU
zakereleridir. 

Mec11tua muharrirlerinden biri e
sasen Fran masondur. Dereeai itiba 
rile de bu asamblede bulunmak hak
kını haizdir. Usulu dairesinde tören
lere riayet ederek uamblenla siz
li lçtimaına lttirak etmiıtir. Sonra 

.. ~------"ft.~aıist devletleri mifllttia;.. 
_.JUl.L.z.:w-zı>ı ıı· leal bü eldlde ...ı- at 

Fransa nufuzunıı ' ~~~ · 
~~w ·? ~-H ~ ıp mı ettı S 
~ Peten, Fransadaki tehli· ovget 

L~eti ıörerek, eöylediği bir 

"- Harici harp tehlikesinden ev- .t.ı'losu 
fit'clahill harp tehlikesini bertaraf , 4 
etlDek ilamıdır.,, cJemitti. 

'.ıf'nnunm bu manzarası, ister is· 
..... 8İyut preatiji üzerinde tesir 
ebndten biall kahmyor. Wıtekim eon 
a&nlerde yazı yazan bur lngi6z ga· 
lleteleri bu memleketin arbk millet • 
leruuı liyuet ahavnda mühim bir 
llDil olmaktan çdctıimı yazaaık ka· 
- ileri rıfflyorlar. 

ASIM US 

Amerika da 
intihap mücadele
leri had devresinde 
Cu.mar Reiai 8 - 9 bin 
kiıometre 1Jer dolaşacak 

ispanya sularına 
gidecekmiş •• 

Aailer Madrit'i aıkııtı
rıgor, hiikflmetçiler 

Oviedo 'gu i•tirdat etti 
Sovyetler Birliği İapaııya lelerine 

karii bitaraflık komitesine gönderdi-
11 bJr muhtırada İtalya, Almanya ve 
PorteJdzin aallere yardımda devam 
ettikleri takdirde komiteden çeldl~ 
ğini bildinnlotL 

Difer taraftan, Çekoalova.kyanm 
da komiteye bu eekilde bir muhbra 
vereceği zannedilmektedir. 

Sovyetlerin, komiteden çekilmeleri 
\berine, İspanyol sularına harp gemi
leri göndereceklerinden korkulmakta
dır. (Bmatı: Ba.. ! st ı J 

lngiliz lirası 
r ekrar düfürülecek mi? 

Bertin, 9 (A.A.) - Paralarm kıy
metten dUıürillmesi etrafında Cenev-

sördlklerlnl bütün tafailltı ile ya
zıp neıretmfttir. 

Bir Fra._ masonun bu tarzdaki 
hareketi ne dereceye kadar bu ~zil 
tqldllt usulleri ile telif edilebilir? 

(SOllU: Sa. 6 Sa.. U 

giymeğl kararlaştmnışlar ve f eslerı-
ni yırtmışlardır. Fakir olanlara beda· 
va şapka dağıtılmaktadır. 

Suriye seçimleri için cetveller ya
rın (bugün) asılacaktır. Umumi mem 
nuniyetsizliğe sebep olan "Vataniler, 
namr.etleri tesbit etmişlerdir. 

~ancak Türkleri se~imlere iştirak 

etmemekte musırdırlar. 

YUNAN/STANDA SOFTALAR 
GENÇLERE ZORLA FES GiYDi

RiLMESiNi iSTEMiŞLER! 

Atina, 9 - Başvekil General Me 
takl88 Garbi Trakyadaki seyahatinde 
çok garip bir müracaatla knrşı1aşmış
tır. GllmUJcUneli bazı aankhlar .. Yu
nanistandakl mllslllmanlarm ve bil
hassa müslllman çacuklarmm mecbu
ri olarak fes glymelerinin kanunla te
minini,, tatemlşlerdir. 

Yunan Başvekili bu garip mUraca. 
ate lbmı gelen cevabı vermtı ve de
miştir ki: 

- DeYlet, <Un ltleriniıse mtid&hale 
etmek la~mez. Fakat ıize, c;ocuklan· 
nm medeniyet yolundan aymnama
nm ve böyle batıl itikatlardan kur
tnJmanm tavsiye ederim.,, 

Başvekilin bu sözleri Garbi Trak
yadaki Türkleri memnun etmiştir. 

Doktor Kilisli 
Rifat öldü 
Doktor Kilisli Rifat evvelki 

Gureba hastahanesinde vefat e 
tir. 

Rlfat merhum A vrupada bir 
sane ameliyatı geçtrmiŞ, tstaılbuta 
mit. kısa bir müddet sonra yani 

Bu 36'16 ""'" fiddeti o1aca.ğt ,;. dan on gün kadar evvel Gureba 
""yetleri aldı yfirUcıa. Bif' Fraraau Is met I n ön Ü tahanesine yatmıştır. 

Merhum Askeri tıbbi:Yeden m 
~ tıg ya. yetmt, ili yaldtJ bir Hariciyede.. dur. Mekttpten çıkınca madeıılyat 
defa mewimlerin Clfl"İ tekiJd.e teker- allim muavini tayin edilmiş. aont-a 
rir 6fmai eaaaına dayanan:::'.: 6tdl- Ankara, 9 (Telefonla) - Bat- dut sahil sıhhiye idaresine intiaf 
mizdeki kl§s1I ger~'lctera çok zorlu vekil ismet İnönü bugün öğleden derek ml1fettiş olmuştur. 
olman Wimalini hatırlatırken Klod sonra Hariciye vekaletine giderek 

Sırasile milfettiş umumi uıua Batott adanndalri bir l"nlMtZ papa. Vekil vekili Bay Şükrü Saracoğlu 
111,... Tlatına tü"m-~- ... __ notlar il örU .. tü ve cuınuriyet devrinde de idaretıSD 

ı• ._.,. ~ e g şmuı r. Bu görüşme es. mwn mUdilrU olmuş, son eerieJMide 
llG1ı:1ediyor. nasmda Hariciye vekaleti umumt Devlet Ştinumıa 1.za sec;iİmittir. 

'09 ya.. yetmı, yal euveı Ytlftl"'lf katibi Bay Numan Menemencioğ- Kilisli Rifat yazdığı btr çok 
ola lnı papa mmataıftda gljrdflla bQ.. lu da bulwunuştur. leriJe de tanmnuştı. 
yak -,.,. ffd46fini fljy'le anlatıyor: Bu görüşmede Antakya ve t. Cenar.esi bu~ olmUl!la ytrm 

_Bu kıl aoğuk 0 kati.ar çok oldu kenderun meselesinin konuşulduğu dırılacaktrr. 
ki bfUfı" ""~ki auıar ve faraplar söylenilmektedir. Doktor General Tevfik Safi 
dmsdv. Bir M1d6 ki donmamak İÇİft o- ( Latf en IGyrlayı ,·eoi rin:ı r 
cağa ririiZft demir au kaplannua ------------------------..-. 
Gteft• tflf'O/a olata Yeri fo'kvr fokur 
kaymyor .. akai tarafta olan ciheti de 
ao~an bu tvhıyordu/ 8a1xıhlan 
herke.! uykudcln uyanınca ne/ea'le bıı
"'nda" w ağtzi/4n çıkan bW&arlann 
yorgan D.atünde bıı.ı tflbcı1caBı tqkiZ 
ettiği g6rülilyordu.!,. 

Papas" bu alSzleritae u lnıyunı
Zw 1 Zaa11ederim, bu ttıruı 1&attralar 
oZmaaa Wmflıdeki Tafs" §1dd6tiııe 
Aerkea daAa 'l«ilay ttlatltr. Dilimizde 
Acem milbaıctgaaa diye eaki bir alS:z 
vardır. Bü:e kaltrN bu'"'" yerine "Pa-
pa ~gani., demek dalla ~ 
o7'ıcak/ 

Tevfik (Paşa)nın 

rede yapılan müzakereleri mevzuubah H•••n Kum~ayı 
seden Deutrsche Alegmeine Zeitung ------------

B.ROOSEVELT 

Vqington, 9 (A.A.) - B. Roose
'Velt (Ruzvelt) in bugün Middel Vcste, 

(Sonu: Sa. 6 Bil. S) 

diyor ki: 

lngiltere bu hususta bedbindir ve 
paralarını düşUrmUş olan memleket
lerden dünya ticaretinin artmasına 
yardım etmelerini beklemektedir. Ak 
si takdirde İngiltere mukabil tedbir
lere ve hatta İngiliz liraamı ileride dü
şürmiye de tevessUl eyliyecektir. 

Paris, 9 ( A.A.) - Fransa bankası 
iskonto fiyatının indirilmesi flzeriııe, 
adt hazine tahvilleri faizleri de yüzde 
3,1/2 den 2,3/8 e lndlrilmfttir. 

Irak Hariciye Nazırı 
Bağdat'a döndü 

Bir mUddetten~ri ıehrimizde bu • 
Junan Irak hariciye nazın Nuri Salt Tevfik P(Jfanm cena=esi Maçkada 

Pata dün akpm Bağdada hareket et- Evvelki gün vefat eden eski Sad-
• razam Tevf k Paşanın cenuesi diln miftir. Kendiımi Haydarpap iıtaıyo • 

aaat on birde Maçkadaki evinden kal-
nunda Iralnn Ankara elçisi B. Şevket dmlarak iki yil?.e yakın tamdığıQfn 
Naci, İltanbul konıoloıu ve daha bir ortasında ve on iki c;elenk arasında 
pk nvat uturlaııuıtır. 1 1'qvikiye cami ine kadar getirilmi§, 

orada namazı kılınmıştır. 
Osmanlı imparatorlufunun 

Sadrazamının cenazes! bundan 
otomobile konularak Yahya 
kabristanına götUrUlmilş ve 
aile köeesine gömUlmilftilr. 
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.Adata 
..-- -- -- - -

Adalet Divanı 

aşist devletlerin müda.I 
halesi bu şekilde 

devam ederse ••• 

Artvinliler 

Atatürk'e 
Teşek k ürterini 

bildiriyorlar 

( azalığına 
Vaırnglon eicimiz 
namzet gösterildi 

Ank&1'. 9 ('l'elefonla) - Japon 
murahhumm a,rıJ.mam Uarine açık 
kalan La Hey Adalet divanı balıima 
V qiııgton.. büyUk elçimiz Bay llUnir 
namzet göster:Imiıtir. 

iyi harp atı ye
tiştirmek için 

1Ankata ordu atı müsı.ba• 
kalan 15 Teırinevve de 

başlıyor 
Ankara, (K•ru•) - Slftri mU· 

fettlşliti, harp atlarının talim ve ter 
biyesini teşvik maksadtte •Ankara or· 
da atın miiaabakaları tertip etmi~ 
tir. (0 ııyanı l indde) 

Muharebe vaziyetine plince: Htl
k6met kuvvetleri Oviedo'JU geri ala
rak bir a.fer h•mnıt'•!'dır. 

Aaileriıı ise bir çok yerleri işgal 

ettlJrlerf bUdirill,or. Madritin iqesini 
n oeplrule8ini Uıım.bı eden Şark hat
tlmn da demiryolunun tahribi üzerine 
Jrapenm88J hilkbıetln ale1lünedir. 

DUn ve dün pce alchfmıız telgraf
ı.rı apğıda Defl'ediyonız: 

Loıidra, 9 (A.A.) - Bahriye ma
laflll, Sovyetlerln çekilmeleri halinde 
fov,et hUktmethıfn fspanya sularma 
~ pmlleri g&ıdermeeinden kork
miktıcbrlar. Böyle hal, fspanyada 
iPk nar.lk bir vu.Qet ihdas edecektir. 
Ba tatdlrae fnıDtennln hpa.nya su
Jmadüf pmllerlnl prl Nu'acağı 
.......... dbnett.ec11r. 

-.ıııt kcmltMlnlD bagUnld1 
flll•'•"'" pek mlhlm olan ruzna. 

-1111111111 1U meaeleler va!'dır: 
1 - fngUfz notumm g&den geçi-

~ SovJ8t netumm W1rflrl, 
1-B. Kapn'm Sov'9t BuQanm 

•r..mtııaıt llldlecell teMWnı mu•mm:• olan inettubumm t.etkDd, 
t -Dllds tn.nalti mwlet!nin mU-

tt• ... , 
~ da Sovyetlerin 

W•mna biner bir nota ı&ıderecefi . 
Olrenfidiifne göre Sovyet Rusya, 

.Dl,.. • Portekiz hududuna hemen 
batrol komitesi gönderilmesini 

etmektedir. Fakat siyast maha
~~fıY'fıiiiMlhMILfttDn ~ 
arı6. fı&Jmtlerml kabul edeceklerini tah

etmettedlrler. 
'ILBBLE FAŞiST DEYLETLBR 

ANLAŞMIŞLAR ili? 
•drlt, 9 (A.A.) - Lefpdg ismin· 

Alman harp semfainfn m8rette
fafl,nlerden mirekkep bir grup 
Nanrrelilerin bapnda oldah 

de La Corope aakaklannda bir 
.._., JaP•1f oldufuna El So

•11ta ...... 7UJBakiadır. 
Galldell fqistlere Wni edilmfı 

1lirP* .nllalann lapaayol lf. 
•ıJarımdaki Alman harp semDe

sinderibnJ§ olduta haber Te· 
ll!IUlrte,dfr. 

Ba •Adi.leler sieterlTor ld uf.. 
fqlat deTJe&ler aruında bir 
Tardır. 

1'8ıflat devletler, lapan,.ol aruf
ea bir lmmını U.Ubalart yap. 
için istemekte ve Anıapaya •A
Wak ipa bir harp ~karma'ı 

i111111Pda hJ••maktadırlar 
iVIEDO HoKOMEnN EUNE 

GEÇTi 
o.ledo, 9 (A.A.) - Hava ajanaı 

llfllalnrbııden : 
flkGmet Jmnoetleıi, Oviedo'ya p. 

A8ilttden bir çofu hGkemet laıv 
e l1tihü etmftdr. Plıart uker· 

ıiUlflaıllla'cJül uilUln reW albay A-
ilyanm bqlanp:mdanberi 

bittin enüı mtlaadere etmif n 
meecanı olarak dalıtacü yer -

pua ile Atlmf oldutunu .ay. 
._-...er .• Şehrin henfls alilerin e • 
glllalm k-nmda IObJr muharebe 

dnam etmektedir. 
OÇ KOLDAN DA YAL 
LAŞIYORUR 

-.ıbw. ' (A.A..) - Havas •Janaı 
c 

lıladrit, §İmalde AvDa'dan, merkez • 
de San Pedro'dan ve cenupta Maque • 
da'dan ilerliyen DUJ'ooallat kuvvetlerin 
miltemadiyen daralmakta olduktan ya • 
nm bir çember içine ıirmit bulunmak· 
tadır. Santacruz'un ifıali Toledo, Sier· 
radeıredoa ve Gaadarnma mmtakala • 
n arasında hayati ehemiyeti haiz ıeri 
bir irtibat hattı tesisini mUmkUn kıla • 
caktrr. Nasyonalistler mezkQr Uç mın· 
takadan birinciıinde Madritten 55, ikin 
cisinde 58 ve üçüncUallnde 42 kilomet
re mesafede bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan nuyonallatlerin 
tayyareleri, Madrite bet binden fazla 
beyanname atDllflardır. M:adrit - Va • 
lence demoryolunu berhava etmlfler
dir. 

MADRITIN ŞABKLA ALAKASI 
KBBILDI 

La Conına. 9 (A.A) - lapan~ 
paytahtmm §ILl'kl lspanya lle muva
salaam.ı temin etmekte olan Madrit • 
Aranjuez demiryolu nasyonalistlerin 
tayyareleri tarafından yapılan bom
bardmıan neticeehıde harap olmuştur. 

MADRIT BOŞALf'ILIYOR 
Parla, 9 (A.A.) - Msdrltten re· 

len uberler fıOC11klarıa telairden ÇI• 

kanlmaya bqlandıtnu tent etmek
tedir. 

Şimdiye kadar kız nerkek altı 
bin ~ak Banelona li•derllmlş
tir • 

"BIB BAJl"l' AYA KADAB •• 
11 

SeTille, 9 CA.A.) - Madritten Va
Jendaya fimeadtferle mllldm miktar
da harp maıze..ı sladeribllfk Bil.... ... ... .. , .. _. 
miftir. 

Sl1lenildlllae göre, komtalatle
ria nqlri eflirı olan Mndo Obero 
pzete8f, fiyJe bir yazı yazmqtır: 

Nuyonallltler bir haftaya kadar 
PilaktlrtfllmlTeeek olurlarsa Madrit 
elden sideeekttr. 

Nuyonalistlerla tanarelerl, dlln 
Madrlt, Valenda ve Barselona bom
banhman etllllftir • 

Kızıl haç reisiain lumr bulunma
&1na rağmen dUn Bilbaoda yilz el
li rehine lnırpna diz1l"mfttfr. Na..t1yo
nalla&ler, Bllbaoya dokuz kilometre 
meatede balanmaktadırlar 

MALAGA BO•BARDIMAN 
BDILDI 

Snflla, 9 (A.A.) - Nuyona1iat 
~lar din Malap71 bomı.ya ta
tarak mühim huara B6ep olmuılar 
dır. 

ll'AŞISTLERIN REiSi iSE 
La Corum. 9 (A.A.) - Allante 

rad,.onnun almış oldllfa bir habertı 
göre, hali hazırda Alfeantede esir bu 
Junan lspanyol fatutlerl reisi Jose 
Prlmo de Rlnra, pek JÜmda askeri 
mahkeme tarafından muhakeme edi
l~ektfr. 

Kral Alek•anclr'ıa 
bahra•ı anıldı . 

Betarat. 9 (A.A.) - BtltUn Yuıoe 
Javya, kral Alebandrm allmilnUn ikin 
d Jdd8q8mtl mllnaaebetDe lleruim 
yapa111trr. En kOçllk ldSylere kadar ee
aue iyini yaprlauftır. kral Ddnd Pi -
yer, De bOyUk kraliçe Oplenaa da ,.a. 
plan IJlnde hurr bulunmutJardır. 
PARJSTE DE tERASIM YAPILDI 

Parit, 9 (A.A.) - Merhum Yuıos
lavya kralı Alebaadr için dildlen Abi
denin ldlpt meruimi mUnuebetile Pa· 
rı.t. mtıazsam menıim yapdrmftır. Cu 
mur bqkanı B. Lebrun ve marepJ 
Frante d'Eepere'den sonra söz alan Yu 
goslavya millt müdafaa bakam, Fran
us - Yugoslavya doıtluğa tebarüz et
tiren heyecanlı bir nutuk söylemiftir. 

* ATLAS OKYANOSU'nu geçmefe 
tefebbill eden tsves uyyarec:iai Djoerk 
vaD'ln makinesi bozu!dufundan denize 
lnmefe mecbur kalmq, bir Franm ıe 
mili tuafmdara ~. 

Artvin, 9 (A.A.) - Artvin halkı 
ile kiy muhıarlan tarafında butn 
reisicumhur Atatilrke apfldakf tel· 
grat çeldlmlştlr: 

BtlytiJ[ Tlrk mllletiain dibaya me-

Vqington elçi1,iline de eski maa. 
rif vekili Bay Hikmetin tayini muh
temeldir. 

Ankar.a'tla 
deniyetinin u.stune pkar~™' refah Un ve ekmek fab
ve saadet seviyesine erlştırmek bu-
saaundald k•rtana Te konayaca ir- • k k J 
şat ve işaretlerinizle 4furmadan çalı- rı ası uru uyor 
şan cumurlyet hllktlmetlnln vilAye • Ankara, 9 (Telefonla) - lıloüova 
tlmlzdeld feyizli faaliyeti sevinç ve Tilrkatroy mühendislerinden lvanof 
minnetle takip edilmektedir. An.karaya geldi. Rusyanm tanınmış 

Başhalr1111mıaa PCO •neld tel· kombine mllhendialerinden olan lva
rlflerini takiben marepl Peni Çak- nof Ankar-.da mı ve ekmek fabrikası 
mık ve bu günlerde de Odlat ve ma- koıüilıasL yapilm-. etrafında tetkik
llye vekillerini kendi arala:;ında Jere bagiadı. 
aörmekten gurur ve bahtiyarlık 'Bet milyon liraya mal 'olacak bu 
duyan halk iki ay evvel bUytlk Mr iş kombin& Ankaranm bntiln ekmek ve 
merkezi olarak ltlemt,.e a(llmlf olan un ihtiyacmı kaqılıyacaktır. 
Koval"shan fabrikumdan ba"'a dtln-
yanm en zengin bakır madenlmnden f eni tit:ar•t anlaşmaları 
biri olan '" ne yasık ki harap ve Ankara, g (Telefonla) - Ttırldye 
lstlfadesfz bir hale selmlı bulunan ile Yuıoılavya ara11nda )'eni blr tica • 
Muıırul bakır madeninin ltletilmeaJ re~ anlaımau yapılacafım bildirmiıtik. 
dola lllt~ Uarq ve ithal kaplSI o:. Anlapna için mt\zakerelere cumarteıi 
lan B ..... lll7'k ihtiyaca Cdvap günü batlanacaktır. 
Ytleeek flldlde 1lb- lılkelenln lllpSf, Yugoslav ticaret nezareti umumt ki
_,.. ..,..ı.rlle ...... Çonih, Tlll tibi B. Kibailoviç'in batbnhlı altm • 
,..., •• ... Ww lnptetleadJreeet da bulunan heyet yana (bqOa) latan
prelerla hlumuı nıt;ret daMlla· buldan hareketle Anbraya ceJecektlr. 
de Daraeat lllrUifaln tepllt, et koa· BREztLYA VB ARJANTINLE YAP· 
Ml'ft , ............ nretfle dola IJ. TIODla ANLAŞMALAR 
leri llaJftUtı•daa ll11kı n;ldle Lonc1ndakl Ticad temularmı bltir-
lltlfade edllmeal 11111 ,...... Yali dikten IOllra meleketimiıe d&unllf o • 
dJUta bllaama Wlllrlerl ahn· Jan iktılat lllilltepn B. Paik Kurtol • 
malda IMlladuiaaa alnaekle eo,. lu, Brezilya ve Arjantin ne yapılan tl
lnm Wr hTMU l~ade plbamakta- cuet .,,,.P",Jummm parafesi için 
dır. Parise hueket etmiftlr. 

F r-ansada --abal'şi 
hareketi arhyormuş 

HllYa'l'tMtZ lt'IMA Oh>i'YO'R 
....... .pt.N~otıia ti9'16ıiıılS •e. ha.; 

zırıı.- lıklnaltdr. H8'et. cumartesi 
gOnU, B. Cemal HüanUniln batkanhğı 
altında, Trabzon yolu ile, f rana hare -
ket edecektir. Parla, 9 (A.A.) - Temps guetesi 

anartist hareketin bilha•a Parfste Nafiada nakiller 
mühim surette artımı oldufuııu, hil- Ankara, g (Teelfonla) - Nafia ve. 
~ bu hareketin lnkfeafmı U kileti milste_par muaYint B. Turhan ter
çok endJee ile takip etmekt.e oldufunu fian fzmir iiafiil nrildilrlillüne, tzmir 
W komtlnlstlerln ve Praıısada lhtllll nafıa clire~rll de nafia müpvirliğine 
ve Antl mDitarlat hareketin zatetlne nakledilmi§lerdir. 
Umlt ballamll olan mUfrltlerhı barşi --~--------

MUsabaka 1:> birinclteşrin perşem 
be glnl başhyacak ve Uç gün deıvalll 
ederek, 18 blrind tefriD camart.l 
ıtl•I bitecektir. 

Satlam, lclareei kolay, ttaatlf, Mr 
istenilen hareketi doğru yapar Rtlar 
HÇmek üzere birinci gün, Aakara at· 
h spor klüb8nUn menaj sahasında 
(at terbiyesi) mUsabakası yapılacak· 
tır. 

ikinci rtln manialı arazide atıl· 
gan ve canlı yflrlyUşte alışkan. uzuu 
bir yirUyüşten sonra kısa ve fakat 
tnrnetlt bir ıa1ret göstermek kahl· 
liyetinde olaa atlar arumda ma· 
nialı mukanmet kotUS11 vardır. 

Ba kota, Ankara orman çiftlijf, 
çimeato fabrikası, harman yeri, har· 
biye mektebi ve lstuyon tepe hududu 
içinde olacaktır. 

Oçiineii gün, yine atlı spor "rliibil 
menaj sahasında birbirine yakın ma· 
nlleri stlvarinfa fateii dahilinde 
geçebilir atlan seçecek olan (mani· 
leri aşmak mUsabakası) vardır. Mü· 
aabüalar saat dokuzda bafir>*ak· 
tır. 

lfllaabakalan .eyredeeeklerdea 
lllf bir Urret r&1'11mıyaeaktır. 

Eokal mlJdiirleri nasıl 
mıılıabere eaecelcler? 
Ankara, (Kurun) -VUA1et nbf 

mlldiirleri, villyet ldareei kaauu • 
na pre, Tlllyet idare pbe ret.Jerin
den sayıldıklan halde, şimdi!"- ~
daı:. 11ın11m. ınildilrlükle doiz'udan 
d.,w muhabere etmekte ~eliler. 

Bu hal bir taraftan vaHlerln n· 
kat ftlerlle alakadar olmamalannı 

mueip olmakta. diğer taraftan da 
bu lşleria ekaerl yerlerde mlrakabe
•lz .kalmasuu intaç etmekte idi. 

Son abnan bir kararla, iclanlerf 
hususi kanunlara istinat eden Anka· 
ra, Jstanbal, Beyoila ve Kadıkiy ev
kaf mflclirlUklerf hariç olmak lhere 
dfier bitin mldUrJfiklerln, budan 
llODr& umum mlldllrlükle TllA7etler 

hareketine iltihak için komtbılst par-
tisinden aynlchklarım bildirmektedir. 

lltJKtJMBT l'l'TIHAJI OLUNUYOR 

[ J vasıtuile muhabere etmeleri muva· 
Kısa Ha rlcf H.,berler tık slrlllmll§ ve allkadarlara bu d· 

• RADBK~n ilk tahkikat netlte· •ete ltiaa etmeleri bUdlrUmifUr. 

aiıade ın•all:retl ablt oldqanclan 7 igatro mektebine ParJ., 9 (A.A..) - lleb'Ul&ll mecli
sinin muhalefet partileri araJarmda 
yaptıktan m~k bir toplaııtıda bil 
ktmeti, komtlııistleri himaye ~le 
lttlham eden ve bu yllzden diler Av
rupa rıemleketlerlnde bq gösteren 
endlfelerl bildiren bir karar IUreti ~ 
bul etmlıterdfr. 

Surive oe Liibna
nın istikldii 

Cenevre, g (A.A.) - Milletler c,. 
mfyetlnin siyasi komisyonu mandalar 
maeleterinl tetkik ettikten '°nra aum 
bJeye teklif edilecek karar ıuretini ka
bul etmittir . 

Bu karar ıuretinde, Suriye ve Ltlb
nanrn iatikWe dofru gitmesi lçln Fran 
IUm aarfettiti rayretlet takdir olun • 
makta ve fstikW metelelerine ait mot
killlerin adiUne bir tanda halledilecefi 
buıuaunda itimat beyan olunmaktadır. 

Yine bu karar ıuretinde, Pillatinde 
niundanberi devam eden kanpklıklara 
teeuilf edilmekte, buralarda ıilkOnun 
ıUr'atle tee11Uı edebileceii ilmJcli izhar 
olumnaktadrr. Mandater devletlerin 
yaptılr tahkikatın bitaraflılma karız İ· 
timat g6ıterilmektedir. 

Japonya Çinle birleşmek 
istiyor 

Tokyo, 9 - Japonyanm Çaag·Kay
Çek'e yaptıp tekliflerden birinde "U -
çilncU bir devlet tarafmdan reJmni 
muhtemel bir lmıl iıtiJasma karp Çin 
Je Japonyamn birle)llleai,. istenmekte • 
dir. 

:::~d~~ldiifni Tu ajanaı bildir alınacak fa/ebeler İçin 
• Jf. CJANOaa, Berlla ..,a)att Ankara, 9 (Telefonla) - Anim· 

bu ayın on sekizi ile yirmi dirdU a· rada a~laeak tiyatro mektebine ah· 
~asında vakıa bulaeakbf. naak talebitlert ~ek lzere ayıa 

Bu seyahatin her banrl bir me- oa ild8bade lataabüda ,apdacak ••· 
aelede mevcut noktal nazar fhtillfı sabaka imtlhallıada vekllet namın 
nın halli için yapılaealt şayfuı tek· bulanmak bere musiki muallim mel: 
zlp edilmektedir. tftl menalarmU. profealr Nmaan 

• SURiYE isyancılarından Salt bu glnlerde lstanula hareket etle • 
Eeyfr. BeytUUahimde Inrtllz kuvnt- eektlr. 
lerile Flll8tba ullerl araaında ya. ~e lmtlhıalarına Bay Ertut-
pılan bir mlllademede öldllii teyit rul Muhain de iıtfrak edecektir. 

olunmaktadır. Ankarada tesbit edilen 
• BELÇIKADA Rexl8telerlt Fla- luzt / 

man au1onallatleri mu.terek bi• m~ı cürüm er 
faaliyet proıramı vij.euda setirme· An.kara, 9 (Telefonla} - Meıhut 
fe karar vermişlerdir. Bu proıramın cUrlmler kanununun tatbik mev-
gayelerladen biri komlnJatlere karşı kUae "'9•ld ..... daa baatbıe kadar 
cephe almaktır. ...... ....... a ..... t dlrbi ....... 

• AKDENIZDEKI 1nsfliz fflosu •i olaWlf, balana 28 si derbl ka· 
hq amin.linin kwaandaıada lnti • rara 11atla••ıftır. 

J>lterlerfa4ea OD hldJ8e ftC ma• 
milzdeki pe119mbe' sllnt Falere ple- blyetbade alrllmedfiindn fa!llerl 
cektir. 

• YUNAN KOMUNtST lideri 
1erbest bırakllmııar. 

Zaharyadis dört buçuk sene hapılf iki eıki medre•• 
ve iki sene •örsüne mahk1lm edJlmlş mllae olacak 
tir. 

• AtMAN GENERAU Von Blom Ankara. 9 (Telefonla) - Maarif....,. 
berr, yfrmt tadar zabitle lav• rtt Wett abidelerin ve tarihi eeerlerin ._, 
mfttlr. rap olmamwnr temin için Diyarbeldr-

• PAPAtlK hariciye nazın Kar. deki Slncanlye medrHni ile, Nlfdede
dinal Paeelll, dUn Nevyorka gelmiş ki Ak Medrese'yi müze haline getirme
tir. Kardinalin ziyareti, Vatlkanın ğe karar vermittir Ak Medrese Selçu
Amerlk& tarafından tanınması saha· kiler devrinden kalma eserlerin muha• 
smda ablmıı ilk adım oldatu sareftnl _ı_u_a_sm_a_tah_lf_•_ediJ __ ec_e_ktir_. ___ _ 
de tefSfr edflmekte41r • 

• LONQRA'cla um~ mftmb•tıl :;;m~t.:::~:iletçilerindett 



1 Şark Ekspresindeki 
l_~I N!TIT 

YAZAN: 1~ eeuire11: 
Agatha Chrlstıe v. GI. 

Bir kadın mendili ha .. Hem de üzerinde 
bir marka var. Olur şey değil!. 
Polia hafiyesi: 

- Oahı. tuhaf bir 187 ıözünüze 
~tı. delil qai? dedi. S8yleyin bana 
l~tf en. 

- Garip bir hldiae görüyorum. 
- Ya? Ne nr? 

- Şu iki yara,. balan. Biri fU, biri 
de fU. (Bunlan parmaiile ca.terdL) t
kiainde de bıçak çok derine itlemif. 
P«ubakkak eviyel priyeye kadar var -
lllıftrr. Halbuki, yaranm etrafmda kan 
Yok. Yara bu kadar deiin olduktan 
IOnra müthit kan akması lazımdır. 

- O halde? 
- O halde, bu bıçaklar vurulduğu 

zaman adam çoktan ölmil§tü. Hem de 
itadan epey müddet geçmiıti... Bu na
arJ olur bay le? 

- Katil. adamın tamamile ölüp öl -
lbedf ğinden tilphe ederek tekrar ıel -
llıit. bir iki bıçak daha vurmut olabi -
lir. Fakat, bu da çok manal!Z bir teY· 

''Neyse, bunu sonra diltlln0ril%. 
Rapa bir ıey yok, değil mi ? 

-Var. 
- Ne var? 
- Bakın ıu al omuzun yanmdald 

71raya. Sonra alın ıu kalemi. Bu yara -
1r açmak için vurun bakalım. 

Puaro elindeki kalemi bıçak: gibi 
kaıdrnp cesedin omuzuna indirdi. Son
ra: 

- Evet, dedi. Sağ elle bunu yap . 
lftanın imkiru yok. 

- Fakat sol elle kabil. 
- Katil ıotak mı cliyecebinlz? Da • 

ailm birden bire kayboldu. ICqlanm ça
tarak: 

- Ya bu esnada cma,.tiD kurbanı 
ne yapıyordu? BaimJor muydu? Te
piniyor muydu? Kendini mtldafaaya mı 
çal1f1Yordu? 

Puaro elini yaatıtm altına soktu 
ve oradan JdlçUk bir tabanca buldu çı
kardı. Bu, Raçet•m bir gUn evvel ken
disine g&terdifi tabanca idi. 

- Bakın, doktor, biltiln kurıunları 

tamam. 

Tabancaya baktıktan sonra ikiai de 
gözlerini etraflannda gezdirdiler. Ra -
çet'in elbiseleri ara balmesinin O.tün
deki çerçevelerde aaılı idi. Mermeri kal 
dınnca küvet olan küçük tuvalet ma • 
ıaaınm ilıtilnde ufak tef ek bir çok tef
ler vardı: Bir tlıe maden suyu, yamn
da bot bir bardak. bUyUk bir kolonya 
tifeaİ, bir aigara tabluı, içinde yanm 
bir aigara, kopya ktltdı parçalan. ild 
tane de yanmlf kibrit ç8pU. 

Doktor bot bardağı aldı, kokladı. 
Sonra: 

- tıte maktulün niçin hareketail 
kaldığını bize bu ıtiateriyor. 

- Uyutulmuı mu? 
-Evet. 

Puaro da o ild kibrit ç8pünü aldı, 
evirdi çevirdi baktı. Doktor : 

- Mana çıkaracak bir §eY var mı? 
diye sordu. 

- Bu iki kibrit çöpü batka batJıca: 
Biri yaaaı, 6teld JUV&rlak. 

- Yıw kibritleri tı'ende ıatryor • 

Nahiye kongreleri 
bugün başladı 

Konfreler agın sonuna 
kadar bitirilecek 

C. H. Partial nahiye kongreleri bu
günden ltlbaren başlamaktatdır. Bu 
kongreler ayın sonuna kadar bitirile. 
cektir. Kızıltoprak nahiye kongresi 
bugün saat on beşte, Kadıköy merkez 
nahiye kongresi pazar günü saat onda 
kaza merkezinde, Erenköy nahiye 
kongresi de gene pazar günü saat on 
beşte nahiye binasında toplanacaktır. 

Eminönü kazası dahilindeki nahi
ye kongreleri pazartesi günü başlıya
caktrr. İlk olarak Alemdar nahiyesi 
kongresi pazartesi gUnU saat yirmide 
kaza merkezinde aktedilecektir. Emi
nlSnU nahiye kongresi 16 teşrinievvel 
cuma gftnU saat on beşte, Kumkapı 
nahiye kongresi 19 teşrinievvel pazar
tesi gUnU saat 20 de, Beyazıt nahiye 
kongresi 23 te§ıinievvel cuma giinil 
saat 20 de, KUçUkpazar nahiye kong
resi 26 teerlnlevvel pazartesi gUnU sa
at 20 de nahf ye merkezlerinde top
lanacaklardır. 

Fatih kazuma bağlı nahiye kong-
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S inemalara senede 
milyon kişi giriqor 
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Konserlere gidenler ise 
bin kişiyi geçmiyor 

on 

Belediyenin neşredilen Yıllığında 

tiyatro, sinema ve diğer eğlence yer
leri hakkında çok kıymetli malumat 
vardır. 

Şehir tiyatrosuna 931 senesinde 
61770, 932 senesinde 56344, 933 sene. 
sinde 73073 kişi girmiştir. 

Yıllıkta tJyatrolar hakkında beş 
senelik istatistik vardır. 929 senesin
de tiyatrolara 16.5.973 kişi, 930 sene
sinde 290.804 kişi, 931 senesinde 
344.336 kitl, 932 senesinde 358.656 
kilji, 933 senesinde 328.418 kişi gir
miljtir. 

Sinemalara girenler ise çok daha 
fazladır. lstanbuldaki mevcut 35 sin,._ 
maya 929 senesinde 2.486.289 kişi , 

930 senesinde 2.595.224 kişi, 931 sene
sinde 2.632.710 kişi, 932 senesinde 
2.522.256 kişi, 933 senesinde 2.881.036 

kiti girmiştir. 
Diğer eğlence yerlerine de girenler 

şöyledir: 
Spor yerlerine 929 da 44.290 kifl. 

930 da 75.896 kifi, 931 de 82. 796 Jdii, 
932 de 89.800 kişi, 933 de 118.400 ki
şi girmiştir. 

Beş sene zarfında konserlere ıa
renlerin yekdnu on bindir. Karagtis 
ve ortaoyununa gidenler 27.000 cUr. 
Diğer eğlence yerlerine girenler ile 
933 senesinde 143.661. belediye bOt8n 
eğlence yerlerinden Dlrtıh1ceze hJme
ıl ve 10.biyat resmi olarak bir reelm 
almaktadır. Bu resim 929 senesinde 
89.208 lira iken 930 senesinde 109.4&0 
liraya, 931 senesinde 112.441 liraya 
çıkmış, 932 senesinde 9.742 liraya dtlf 
milş, 933 senesinde 108.665 liraya ~ 
mqbr. 

releri de pua.rt.esi gUntt başlamakta- G d 
dJr. Fatih nahiye kongresi p1L1.1.rte8i 
gecesi 21 de, Eyflp nahiyesi 17 teori- ı asız çocuklara bu yıl 

daha iyi bakılacak 
nievftl cumarteaı gttııtı saat on dörtte 
Fener nahlyeat 23 tefriıılevvel cuma 
güntl aat 20 de, Şelıremhıl nahiyesi 
26 teerinievvel puartesi glbıil saat 
20 de, Samatya nahiyesi 27 teşriniev
vel sah gtbıtl saat 20 de, KaragUmrllk 
nahiyeel 31 tepinievvel cumartesi gll
nil saat 20 de yapılacaktır. 

Nahiyelerde vilayet idare heyeti 
namına murahhaslar bulunacaktır. 

Okul himaye heyetleri Esirgeme 
Kurumu ile birleştirildi 

1Utokullarda okuyan fakir ve yok·( ESKiYEN EKJIEK SANDIKLAr 
ha tranıık bir şey olur bu. Ben zan -
llttmiyonım. 

- '!}en de pek zannetmiyorum. ÇUn 
kil, bıçaklahn bir çofu da saf elle vu
ru!mut. 

lar.Pu "tti Ra t'' pl •. .__._ Polla Halterl• ri uo p , çe ın cc ennı ıuın:ıı 

sul çocuklan doyurmak, giydirmek, 
kitap ve sair ihtiyaçlarmı kal'lllamak Rl DEGIŞTIRILECEIC 
üzere okullarda kurulan himaye he- Beygir sırtında gezdirilen kUfc!cr-

- Obalde iki katil var bu ifte. 
Pusro sonra, birdenbire sordu: 

- Elektrik yanıyor muydu acaba? 
- Orasını bilemeyiz. Çünkü, her sa-

bah saat onda kondüktör bütün cereya
llı keser. 

- Bakalım düfmeye, açık mı kapa
lı mı. 

Puaro elektrik düfmcsini çevirdi. 
~lektrik yandı. 

- Demek ki cereyan varmıı. dedi. 
!tatil elektrikleri aöndUrmlit oluyor. 
Su suretle, iki katil meselesi karpsm • 
da bulunuyoruz: 

,.Birinci katil, adamı öldOrdnkten 
'°nra, elektrilf .andilriip cidiyor. tldn
Ci katil karanlıkta içeri giriyor ve ada -
lllın CSldilrWmilf olduğunu bilmeden 0-
Zerine bilcum edip bıçaklıyor. Onun i
ki bıçak vurduğu anlapbyor. 

"Nasıl buluyorsunuz bu faraziyeyi? 
- Milkemmelt 
- Ta? demek hakikate yakm bir 

ley. 

- Baıka türlü nalll dütünebiliriz, 
~aten? Bıçaklann iki ayrı elle wruldu
gu muhakkak. 

- Bunu gösteren batka bir delil var 
lnt? 

- Var zaMediyorum. Meseli bakın; 
deınin de söylemittiın: BıçakJann ba • 
Ztat pek kuvvetsiz saplanmıf. Ya c0 -
c(i yetrnemif, yahut da iradesi. Halblı
ki tu yaralar (burada batka bıçak ,. • 
talarını gösterdi) gayet büyük bir lıcuv
"etle sapJanıruı. 

- Bu bıçaklan bir kitinin aaplamq 
Olduğuna §Üpheniz yok ya? 

- Hayır bundan eminim. 
- Bir kadm yapamaz mı? 

. - Genç ve sporcu kadın olursa bel -
~· Bilhassa bUyük bir heyecan içinde 
ihtıl.unduğu zaman. Fakat, ben buna pek 

tın:ıat vermiyorum. 

d Puaro bir müddet ses çıkarmadan 
Ufdu. Doktor merak ederek sordu: 
- Sizin fikriniz nedir? 

- Ben de öyle diltünüyorum. Kar • 
::znda bulunduğumuz vaziyet ıu: Ka
.. ~eın çok kuvvetli, hem çok zayıf bir 
--aa, bir bdm. Hem 111 elile it gö -
l'llJor, hem solak. Nasıl, gtllOnecek bir 
.., dellJ mi? 

ll'aJrat. Puuo'un yibtindeki tebea .. 

tırcb. Bir kibrit buldu çık4rdL Aıçtı bak- 8 • k eh - k• • .
tı ve kibrit ç6plerini &tekilerle mub - ır a n uç ışının 

yese etti. t .. .. Jr.. d 
yetleriniıı çalıemaJan çok iyi netlefı- le ekmek satılması dört .aene e'Vftl 
ler vermlttir. menedilmiş, bunların yerine üstleri 

KWttlr BeJranlıjı bu ders yılı Jçtn- beyaz yağlı boyalı ve içleri çinko ıı.. 
de de okul hima,e heyetlerinin çocuk lı sandıklar konulmuştu. 

- aaseı'tn ldbrideri ~ ecavazane Dara ı 
Demek ki bu yuvarlak ldbrid o yak -
mış. Bakalım yanı kibriti de var mı? 

Aradı ama bqka kibrit bulama
dı. 

Ondan soma kampartımamn hapa 
yerlerini g&zden ıeçirdi. Gazleri tim · 
tek cfbi parlıyarak etrafa balayor. ı • 
deta her §eyi biltiln derinliiile &Ciril • 
yordu. 

Birdenbire hafif bir hayret nldaıile 
eğildi, yerden bir teY aldı: Bir kadın 
mendili idi bu. Bir kiSfeainde de H mar 
katı vardı. 

Doktor: 
- Kadın mendili ha? dedi. Tren te· 

fi doiru 16y1Dyonnuı: Bir kadın par • 
malt var bu itte muhakkak. 

- Hem de, bile iyilik olaun. diye 
mendllinl bırakıyor da cfdiyor ! Tıpla 
romanJardaki ve filmlerdeki cfbi. O ı • 
telik, mendilde marka da var! 

- Tılihimiı yaver gidiyor, deseni • 
ze ... 

- Sorar mıam ! 
Puaro tekrar yere eiildi. Bu ıe • 

(er elinde bir pipo ç8pU ile doiruldu. 
Doktor: 

- Bu her halde Raçet'indir, dedi. 
- Zannetmem. ÇUnkü ceplerinde ne 

bir pipo buldum, ne tütün. ne de tll • 
tün tabalca11. 

- O halde? 
- O halde bu da katilin sigara içen 

birisi olduiunu g&teriyor. G6rilyor -
aunuz ya, elimize ceçen ip uçlan pek 
çok. Fakat, bıçak nerede, bıçak? "Ale
ti katil., nerede? 

- bine bile rastlamadım. katil al • 
mıt götilrmUı olacak. 

- Niçin alaın g5tUraUn? 
- Kim biUr! 

Doktor Raçet'in ilzerindeki pijama
nm ceplerini k:anttırmaia batladı. Soıı
ra birden bire: 

- Bak ben bunu görmeıniftim ! de -
di. 

Pijamanın cebinden bir altın saat 
çıkarmıştı. Saatin arka kapalı, bıçak 

defdiii için sedelenmiı, saat de bu 
yilzden durmuıtu. Saatin durduiu sa
man biri çeyrek ıeçiyonnuı. 

(Ar-...wr) 

KurbaiaJıderede Servi sokagında 
oturan Nimet lmninde bir kadın me
klnaız talmnmdan Şevket, Muz.affer, 
Hayri isminde Uç ki§inin tecavüzüne 
uğramış. tqla başmdan yaralanmış. 
tır. 

lan F.airpme kurumu ile birlikte ça.. Son yapılan teftişler fM•amda 
lışmalanm muvafık görmüş. ve yeni sandıklann eskidiği, yanlarmm delin
bir talimatname hazırlann~tır. dlği, pis \'e müstekreh bir şekil aldık

Her himaye heyeti bu talimatname lan g6rttlmtltttlr. 
esaslanna göre faaliyete geçecektir. Belediye reisliği tarafmdan cm. 
Aynca faaliyet etrafında himaye he. bütün şubelere bir yayım gönderilmlf 

M:Utecavlzler yakalanmışlardır. yetleri de raporlar ta.nzim ederek Kut bütün fmncılara muayyen bir mtıhle 
ÇUKURA DlJBBN BIIYGIRI HA- ttlr Bakanlığına göndereceklerdir. verilerek bu sandıkların yenllenm.a.; 

LATLA ÇIKABDILAR - Yeşilköy- Yeni talimatnameye göre; himaye Din temini bildirilmiştir. 

de oturan Ohannea tek beygirli araba- heyetleri ve mahalıt Çocuk Esirgeme TiCARET VE SANAYi MO 
aile evvend gece Akaa.rayda Celllt kurumlan okuldaki fakir ve gıdasız ANKARAY A TAŞINIYOR 
çepıeelnden geçerekn beygirin ayağı çocuktan iaşe ve ilbas etmek ve diğer Şehrimir.de bulunan Ticaret ve 
kayarak almalizasyon çukuruna düş- ihtiyaçlannı karşılamak yolunda mü.şı 
mQettlr. tereken çalışacaklardır. Himaye he- nayl mlbesiııln Aiıkaraya UlfllDm~ 

1 na karar verihniftir. Mbe eu'Ull~ Be~r çukurdan çıkanlamaymca yetlerl kendi talimatnamelerine göre 
.ra• nakli için TUrkoflste diln bir muıııuı~ 

P'atlh itfaiyesine haber verilmiş. itfa- teşekkül edecek ve idare heyetlerini p sa açılmıştır. l(UJıe euumm lt.r 
iye efradı gelerek halatlarla be•-'..ı ne kendileri intihap edeceklerdir. Gs-

.T ~" • taya kadar Ankaraya nakledlıme• 
çukurdan çıtarımılardır. Hayvan dasız c;ocuklar için toplanacak bu pa- başlanacaktır. 
muhtelif yerlerinden Y&.ralanmıştır. ralar Çocuk Esirgeme kurumunun 

PBRJIANAT y APIL makbuzlan mukabilinde alınacaft ve ·.,-e-t""'kül_t_Ur_d_ire_ktöı' __ lerı-·n·e·yo-U•adıfı-~ 
iRKEN SAÇ- himaye heyetinin kararile okullarm tamimde okullarm merasime nud 

LARI y ANMIŞ - Tarlabqmda Fıçı- ihtivaçlanna sarf edilecektir. 
cı 1e>kağmda 22 numaralı evde oturan tırak edeceklerini bildirmiştir. 
Anna evvelki giln saçlannı öndille Çocuk Esirgeme kurumu bu itle beler bu törende tamamen yekıı 
yaptırmak Urıere Taksimde Hasan bey meşgul olmıyacaktır. Bu suretle hl- bir kıyafet giyeceklerdir. Okullu 
apa.rtmıanmm birinci katında Vasilin maye heyetleri Çocuk Esirgeme ku- gündüz bayraklarla, gece ellektıl'ISI 
berber dtıkklnma gitmiştir. rumu yerine kaim olacaktır. ve lambalarla tenvir edilecektir. 

Anna Jroltufa oturduktaı\ sonra Mektepler Cumuriyet Geçen Cumuriyet bayraml 
Katına isD'lfnde bir kız başına bir ilaç b olduğu gibi bu sene de aerbeet 
sUrmUt. elektrikle permanat yapılır- agramına nasıl kUrırillerinin kurulması muvafık 
ken saçları birdenbire tutuşmuştur. iştirak edecekler? milştür. 
Kum mtur yetlemif, Annanın saçla- Bu kürsülerde öğretmenler ve 
n tamamen yanmaktan kurtanlmış- Cwnuriyet bayramının 13 üncü yıl versite talebeleri Cumuriyet i 
tır. Aıtnanm şiklyeti Ü7.erine zabıta dönümü mUnasebetile bütün okullar- nin memlekette yaptığı bllyllk hi 

da tahk da "müsamere ve konferanslar tertip terden bahsedeceklerdir. Her okul 
Vuil hakkm ikata başlamıt- edilmesi kararlaştırılmıştır. 
tır teşrinden 31 tepine kadar ilç gön 
~BLBDIYBNIN BABÇESIN E BiR l====K==uı=t•Ur=ııı:::ıııBa•k=an==-lıgı==· ı::::d=-=Un====bü=·=tUn==vı=·ı_i- tildir. 

ÇOCUK BIRAKILDI - DUn sabah ran Paşa limanı buğday deposunda ilk okul/arda ikinci 
belediyenin merkez binası yanındaki makinist Hiristo sağ elini makineye J. h 
bahçeyi eilpUren bir hademe çimenler kaptırmış, parmaklan kesilm :ştir. Hi- /taarO azır/anıqor 
imerinde bezlere sanlı kUçUk bir ~ risto hastahaneye kaldmlmıştır. htanbul ilkokullarmm ikinci k 
cuk bulmUf, vaziyetten derhal Alem- SOKAKTA DlJŞlJP y ARALAN- ro hazırlıklarına başlanmJfbr. Bu 
dar polia merkezi haberdar edilmiştir. Dl_ Kumkapıda Su terazisi sokafm- ro ile yeni açılan smıflarm talebe 

Sekiz aylık bir erkek olan çocuğun da oturan hmitıi Simoil Gedikpaşa- ziyetleri teabit edilmiş olacaktır. 
Uminde htıviyetini fÖ8teren bir vesi- dan geçerken diltmll§. yaralanmış, Ye 1 •t ~ · 
ka bul11nmadığmdan "OCUk ~mı•...._ eeyqu ~ı.mlqen 

------- ~ L'il a.~ dikule Ermeni hastahanesine kaldınl-
zıeye g&ıderUmittir. t bir haber mış ır. . 

İki glln evvel de belediyenin mer- TOP OYNARKEN - Ortaköyde Vefa lieesi direktöril Bay 
dlvenlerine bir yaşında başka bir ço- Dereboyunda oturan sekiz yaşmda Kuıtür Bakanlığı genel ispe!Ktel'IH! 

cuk bırakllmışb. Bu ÇOcuk da Diril- Biliç ismindeki Ermeni çocuğu Ropen tayin edilerek yerine İstanbul 
1lceseye verilmiştir. isminde bir çocukla top oynarken düş- aeai dlrektörtı Bay Sabrlnin ta 

PAIUIAKLARI KESiLDi - Be- mil§. sağ kolu Jarıtmq, Beyoflu Zil- dileceği hakkında çıkan 
~unda Parmakkapı aokalmcJa otu- ldlr hut.ahueldne kaldınlmıttır, ılmcUUk aslı olma.dJiı anlqıl 



4-KURUN 

j 1ıp haftasında üfüncü gün 1 

Son içtimalar bugün öğ
leden sonra yapılıyor 
Misafirler yarın hususi bir vapurla 
Büyükada ve Yalovaya gidecekler 

Tt'b 'kongresi mura1•h~ları ~al><ıhleVitı T<ll~cclc lı.a~ır bı,lımrJ,ttlar 
Dördüncü Balkan haftasının dör· v" müsa t olduğu takdird 8 «1 tınlı 

düncü içtimaı dün gene YılC!ız konfe. misruirlerim\z Ul\ldağ~ çıkaeaklardır. 
rans salonunda yaptlmış, murahhas. Bı.ıgijn be§ipoi içtimaı müteıı.kip 
lar öğle yemeğine Trabyaya ,;itmi~ Topkapı 11arayı geıilecek, öğleden son 
•}erdir. Trabya. Tokatlıyanmda Balkan ra Balkan Tıb haftasının !Japanma. cel 
haftası komitesi tarafından bir ~yı- ıaeai olacak, Bf,lkan Birliği Tür~ sru· 

Ba.Uwn 7'ıb 1m ngrcsinde dinliiyaı1cr 
fet tertip edilmişti,.. MUtea.kl'bell mu- pu reiıü ve B.alkan Hekimler Birliği 
rahbaslar. otomoblllerlc Bentlere ka- rel§i tarafından mı,tukl'1' iQyleneçek
dar gitmişlerdir. Akoam iliıeri, gene tir. 
vapurla Beylerbeyi sarayına gelinmiş Misafirler, yımn hus\ısi vapurla 
ve aıu-ay gösterildikten sonra Havuz- BQyilkadaya hareket edip orada öğle 
lu salonda kendilerlnc bir çay ziyafeti yemQğini yedil(ton sonra Y•lpvi).ya gi· 

Yıldızda Balkan Tıb 

verilml!flir. Çay ziyaf eU esnasında 

Şehir bandosu seçme parçalar çalını§o
tır. 

BµgUn Balkan Tıb haftasının son 
i~timalan yapılacaktır. Bununla be
raber hatta tam manasile tamamlan-
11110 değUdir. Geri kalan gUnlerde Ya
lova ve Bursaya da. gidilecek ve ha-

kongresi mıırahha.!llıln 
deccklerdir. 

DUn müteveffa. Yugoslav .. :kraiı A
leksandr'ın ruhunun istirahati için 
Galatada Mwnhanedeki ortÇ>doks ld
liseşinde yapılan ayinde bulUMlU§o
lardır. 

Bu f\ylııe, rşehrhnlzdcki ~cnebl dlp
loma.tl~r ga igtirak etmiştir. 

HAFTANIN BÜYÜK MUV AFF AKIYETl 

SAKARYA (~~ski Elhamra) 
ya aittir. 

JEAN l{IBPlJRA ile LfEN DEVERSI 

Bütün Kadınları Severim 

Levski takımı 
dün geldi 

Bugün it k maçını 

Pera ile qapacafk 
Bulgaristanın en meşhur takımla

nndan Levıkl dUn sabahki trenle şeh .. 
rimize gehnl~Ur. 

Gelen takımda Bulgar milli takı.
mında.n altı oyuncu vardır. 

Bulgar oyuncuları şunl11.rdır: 
Maznikof, Aldef. Gikof, Nikolof, 

Rafclof
1 

Andreyec;ef. Panc;ef, Stambol 
ycf. Lozanof, Stoynnof. 

Lcviski busun ilk kar~ıla~e.sm\ 
eaat on beş buçukta Perıı. takımile ya. 
pac&ktır. İkinci karşılaşma yaı'ln ayni 
saatte Yt>ni Şiı:ıli tn.kımUe yapılacak
tır. Lcvski, Anknra Gençler Birlıği 
tarn.fmdan Anka.raya ça3ırılmıı;tır. 

Balkan kupası kongresi 
Sofyadıı toplanarak olan 133lka.n 

kul')a!l koncreıinı.le 'l'Urk feder:ıeyo
nunu temsU etmek üze~ haJu~m komi
tesi lı.ıarmdo.n B~y Ulvi Yenal dün ge
ceki ckspreı1lc Sofynya gitmi§Ur. 

IIA~KEV/ MAÇL.A.RI 
Emmt;nU Halkevinden: 
Evimiz t&re.f ındal'\ gayri federe ~u

lüpler a.tıl.smda dü~n.Ienen Uk maçla
rına 11.10.936 pazar gijnU Karagüm
rilk ıtııdında b13la.n•caktır. 

Progrıun.~ 
A> Saıı,t (13.35) d~ l{ilcilkpaHr • 

F tih lclma.rı. Hakem: Necdet 
B) Saat (l,t,00) do H3lıeıofhı • Ak 

IH\1'8.Y (A) tAktmı. Hak~; SürtYYll 
Bi?."Ol, 

cı Sut (16,20) deı KarttrimrUk -
Topkap.ı (B) Uı.ktmı. 

Litvanya ile yeni 
bir mukavele 

yapıldı 
Litva.ııya lıUkümeU, Tiırkiyedtn. 

g8nderilecek turizm propaganda mal
zemesinin güQ\rüksüı olarak g~mesi
no müsa.ad~ ~ttiğini resmen bildirmit
tir. Bug,u dikka~ i'hm GUmriik vt ~
hiN.rlar vekil~ti. bım.dau böyle Llt
vanyadan ~mrükleriml~ gelŞ®k ve
ya gelmiş olan turizm propaganda 
mal~csinin memlekştill)i1e btç bir 
reııme te,l)\ tutulııuı.d~ ıtalçıfünasını 
gUmrUklcre tamirn etrniDti!', 

Memleketimi%dttn mt1l 
almak iıtiqen /irmalar 

Son haftt. isinde QQJıQfilomyf)dan 
mUhim bir firma memleketJmildon 
~ekirdQkftia.. kurq \iıi\m, i§ fındık ve 
ll~ lı;en.dir almak işw.di#\ni 't>Udtr
miftir. Ayrıca fftyfad.IP.\ blr fimı11. da 
gene kuru u.ıum. ku?'Q incir, otvin. f ın 
dık,, badem, Gazian~p fıt\~. un. aıey 
vş., ~ebı.e. et, Pılı)c Jı><mSQrveleri, pirinç 

un ve benzer maddeler}~ kçt.en, k!IVlıP 
mensucııt, elbise ve lı~ t\lrlü P\W\11 
maddeler istttinde pUl1JP.d\lfuJ1ll biJ
dirmi;tir. lier iki js~k 't'Ur~qfia tarş.
fıııdan ~Uıkadartara teblif e4Umiatir. 
Kora ile ticari mifnase-

betlere ba~lı11orllz 
Şan aylarda Kqradıuı b.iZl qya a

lınmak teaebbUslerinde bulwıulmu§, 
fakat Kora jle bir ıuılMml\ Qlma4,ığm
(lruı YRPJ)flcalt mqamele hakkınt\a te
reddüt hasıl olrnu§tur. Allk'4ar nıa
kıınılar. Kora.ııın Japçıeya ımlainden 
madut olduğunu. binaenaleyh Jaıxm 
ticaret anl~mıı.aı c.aMlırınm tatbik 
edilebileceğini bUdiroıi~l~ir, 

Dün akşam 
Si1kecide b;r berber 
dükkanına 
kur ıun mu atıldı? 

Diln akşam sa3t yedide Sirkectdc 

1 
bir berber c;lül\kanına kur~un ıtıl -
mı tır. 

Filminde size blr çok 11eylcrl unutturacak baştan başa gUzelliklerle b~ Slrl.ecldc i. taı:ıyon kar§ışında ·em 
başa kalacaksınız. lizade lh:mnın yıınında lzmir \Mr· 

İ'avetcn: "Pnrhıto nele!:' oluyor?., Paramunt - aklüallt - ~ic-lfeV beri PrQkQpqn d\il\kfnıındi\ ild ki 
Pazar gilnU matine saat U de - :ırıyatlar mutedfü1lı ~Blıllll;'J/l ~i traş Qlqrkcn btr santim tıahnlığın 

dakl cıım birdenbire delinml~ lçe!i 

Kimyagerlerin toplantısı 
Dün Em;nönü Halkevinde qa
pılarak idare heyeti seçildi 

Ki111.y(!ger16TiJı toplatttısın dtın bir g6rllniq 1l 

Jön Türklerin bir 
hatır asına da r 

Bir tashih 
Pederi~ ÇUrüksulu Ahttıet Favd -

giridıe'nin V1:fatı münascbc:tile hatırı • 
IU\l 11'\Uhıb\:>et ~ hılrmetle ınfnların 
ıdodiftin kesreti, bizi kalberı rnüteşel -
H ve müteıekkir kılrruıtu. Bu dostane 
hi•leri b~ıliyerıler meyanıpda, ;Uenen de 
izhar eden ''Açık Söz" gazetesinin mu
harriri vardır. Kencfüerine derin aami -
miyetle te~ekkür etmelde pcraber yazı
larının başındaki sernamenln (•) haki
kate tamanıile mutabık olmadığını bc
yaıı etm~k qlec.b'IJriyetindf;yim. M üsaa
delel'.ile bunu ta5hih cdec;eğim. 

Pederim Rodoı kale!linden firar edip 
Pariste Ahmet Rıza ve Murat :Beyler • 
le bulunmuştur. FranşadCl pek kilçUk 
bir kütle halinde fikir ve imanları i~in 
çalıpn Jön Türklerin, bu ü~ şahıs re • 
isleri ve ruhu idi. Ahmet Rıza ile ba • 
banvo \Uilsında, bir iifre anahtarı ae -
beblndçn bir \l~dlse zuhur ctml9, pede
rim, kendlslqe karşı biraz titizlik gös -
termlg olan Ahmet Rıııa Beye, toplan
dıkları, "Cafi'de la Paix" de: (Ecnebi 
memleketinde efk!n ~mumly,eyi çirkin 
bir surette üzerimize eelbedccek bir hl· 
dise çıkarmak istemiyorum. Fakat ba
na tarziye vcrm,nenhı kendinizi tokat· 
lanmıt farzediniz.) demiş ve muhata ~ 

hından: (Biz tokat yemefe alışığız.) 
ccvıbı miltavekldlinesinl atnu1tır. 

Bir mUdctet ıonra Ahme\ Rııa Jlen
dlliflnd•n gelip pederimin elini aık11Ut· 
tır. 

v, pedorlın biu, ~ Hm~:nğfn ve o 
ntta1' bnb~ederke11 <Jaimı: Ahm~t Rı
ıa doğru, cliirü•t. \.liraı: mahdu~ ıinni · 
yetli bir adamdı, diye yadecl~f<U, 

Babam ~llemin b~§ına iskeml< atacak 
hilkatlorcı pek }libJnçı idi. San l'\ef esiıı
clo b\Je, hizrn~tinclc: lr~lun~llhn:• uhmet 
vcrmemcği dil;Uncm, itidal ve m~tal'\C • 
Uni rm~h~filza c.clen Ahmet F~vd~iridzi 
tu yold.a ~oş~u{lltJkları ~Ü.§m~rnittir. 
:Sunu k~t·~yyçtlf tc:ınin c:d .. r ve rmıh • 
terem m\d\iırrir Baydan bu tashihimi 
lllMllt ve meiru eQrtPçlcrin~ ric.a ede -
ıim. 

6ELKIS RATIP 

(*) Ahm<ıt ]?ıza1nın ~tııa ~kem. 
le at4n adam tildU. ( Açıksliz) 

TAYYARE PiYANGOSU YA
RIN ÇEKiLiYOR 

Yirmi birinci tertip ~yy.vc pi,yuı
gosunun son keşidesil\e yarrq başla

nacaktır. Bu keşiden.in en b\lyük ik
ram.iyesi 200.000 liradır. 13tındaıı ba_B. 
ka bl\yük ikramiye ve mUkftfatlar 
vo.rdır, Çel<il~cek numa.ra:arı sıtaya 
konmuş bir halde taın olarak :pazar
tesi gU.pkü şayını.ızda bqlacakaınız. 

ye cam p~rçal;ırı döki\lmijı;ıtiJr. 

Berberle kalta!n \'e koltl\~ta olan 
mü~teriler hfmett dışan f{r\amış-
lardır. Solrnkta ara~tır111~ yapılmı,, . 
şUphell kimse hu1unamamı~tır. 1,,in 
~y;ını c)ikkat tarafı silılb sesi ı~ım. 
memesidir. 

Ya11da\\i m~nav Ye elektrik direp 
ğlnin dibinde duran bir çoçuk da ta
bal\Ca sesi l~ilmemişlerdh·. Camın 
ne llc delindiği henüz te.sbit fdile
memiştir. 

Zabıta tahl,ikata ehemmi)ttle 
devam etmektedir. 

Kfmyakerler kurumu ~eçen yıl 
bir toplantı yaparak merkezi Ankl\· 
rada olmak üzere bır gtr,el kimya· 
kerler cem;ytti tesi~ etmi~lerdi. 

Bu kuruma btltUn kfmya.1terler 
da\'et edilerek ata )aıılmışlardı 

Kurumun lstanbul şubesinı t,.ş

kll etmek ,., ldmyakerleri birb; r'e· 
rllc tanıştırmak maksadile dUn 
Eminönü halke\•lnde bir topJant1 ~ ıı· 

pılmı-tır. 
Toplnntı)a şehrimiı:de bulunnP 

hütiin kim) akerJer iştirnk etmi§?er 
dir. 

Ewc.Jii. kçrumun ~alışma şeltli ,·e 
niıamnamesi üıerinde ~ürü .. li'mü7-
neticede Istanbul şubesinin 1dar..: 
heyeti stçimi yapı:mı~ n he ·et .. 
İ:\111et Somer, Dr. Celil Tahsin Dr 
Burhnnettin, Cemil Tuna. Dr. rent 
TılllSin. Ekr.m Hıfu, l\ebilt~ Alact -
tin, 

l\furakiplffe gümrük ba~ldm)al,e
ri Necmettln ahnmr~lardır. 

Türk!yemizde bütiin ilim Mr .. ket· 
l•rillde aldu:u a;lbi kimya Hmini ele 
Ç31l1andlrJl\tl olan bü;rükle.rlnıiıe 
saygısını bildirmek kararile D\:itırt 

kongre bittikten .sonra kurum şube.ı;i 
meslQkta~larına bir çay ıbdcti 
vermiştir. 

.a o :msıaiAitı rı M 

Belediye istatistil' 
yıllığı çıktı 

Bu seneki yıLok. 
f etJkalade mi:.k~mmcl bir 
surelie lıazırlgnm~ştır 

tıtAnbul eelediyesl istatistik ve 
neırlyat eubeıi tarafından uzun bır 
•unandanberJ · huırlıuunakt.a oı~o 

939--.93~ senesJ istat'stik ~ıllığı dtlı. 

n nredilmittir. Nefis bir kal;' içinde 
300 sayıfadan mUreltkep olan )11llıl':~ 
!ştanbuJ ~hrfndeki nUfus, evlenme. 
yollar, binalar, sağlık ve sosyal ynr· 
drm, ~lediye hekimleri faaliyet, ~e· 
hir kimyahanesi, belediyenin mütef ~r 
rUc ı,ıerl ekonomik durum, havayic= 
u.rurlye eatı§larr, t~caret ve fan:ı~d 
odası, sigortalar, bankalar, balık ,.e 
et, kara nakil vaeıWa.rı, deniz nakil 
vasıtaları, :posta, telgraf ve telef on• 
elektrik, ha~. ııu, malt durulll• 
husuıf idare, maarif hareketleri bak· 
kızıda ihsal maltunat yııtıkta ttuna• 
mile g&ıte!'llml;,tir. Yıllıfın sonu11s 
NPkJI ıra.tikler de konulmu§, bu su· 
Ntla yıllık ~n Jki nilsha.dan çok da• 
ha mükemmel bir halde çıkarrlmıştıt'· 

Belediye iktisıt mUdUrtl aa,y .:\1111' 
SUreyyanm yakın "1i.kMI ve kontro1U 
atlında ue~riyat §Ube~i müıneyyi~ 13-
Jiq,lit ve genç ar\qı.da.ola.rımn gcccli. 
gUndUzlU çahşmalvı JlCti~~ı:tlDdQ mfi 
dana çıkan bu ~sertn Uk l}ijsha:u düıt 
va.Jt ve belediye reişi ~ay Muhittin 09 

tündağa verilmiş, Üştünt;Iıı.ğ eseri fe'I 
ka!Ade heğenmi§tlr. 

İstanbul belediyeıUıin ne§riY't 
sahasında JuıvvetJi 'Qir e~ri Qlan -rıl· 
lıktan blrtr nüsha meb'ulllara, vc.Jilf" 
re, bele<\iye relşlerine, vekaletlere ,-e 
Avrqpa, beledlyeleriJıe ıönderlle«ktlr· 

Avru~ ~leıd.iy~Uiniıl iıt.tlJtilC' 
!erinden daha iyi bir ~k1lcW pe,rt<Jf• 
len bu tenek.i Yıllığı ç1karnnları ı;ııı:.1l· 
ııı1 bir ıuret~ tebrik ederiz. 



G e z i n ti 1 e r 1 l 
Hekimlerin 
haftası 
Evvelki gün "Yıldız sarayı,, nele 

Balkan hekimlik haltta& açılaL 

Harbin ea lllJD 
casaslarındaa 

biri daba öldl 
Sağlık bakam adına söyliyen • d h •• k . . h k 
Hüsamettin Kuralın sözlerini düz· 1 am U mu karŞISl0d8 ka a-
katle okudum. KomfU devlet mu- h f M B 1 ' · h t rahhaslarının verdikleri kar§ılık- a a an a ry a a a n 1 n n 1 ay e 
lar üs.tünde dur~um ... Son o~arak çıldırarak öldüğü haber veriliyor 
funa ınandım, kı dogru, temız ve 
bol t•erimli bir yolun üıtündey~. 

Yaldız tavanlarında 

kordonlarile mahmuzlc:rmın şr 
kırtısından bQ§ka ses cluymıyan 
bu mermer direkli ıaraya ilmin 
dilini getirmekte başka bir tad 
var. ince harem ağalarının, küs
kün hasekilerin dolCJ§tığı bu ıssız 
divanhaneler, §İmdi heyecanlı 

münakaşaların birer kürsüsü ol
du. 

Memlekette hekimliğin atftğı 

geni~ adımlan, zaten öteclenberi 
saygı ile cıncınlardanım. Uzun ö~
~ii§lerden sonra anlamışımdır, ki 
Türk doktorluğu, meslekler için
ıle en ileri giden bir varlıktır. E
debiyatta, ilmin öteki bölümlerin
de, lelseledc, fizik ve riyaziyede 
cihani adamlarımlz yok. Fakat 
QC/ına yabancı illerde değer veri
len hekimlerimiz var. Mii'}ahede -
leri bir kıymet sayılan, frenk 
nıecmualannda verimleri alkı§la · 
nan hekimlerimiz var. Kentli yol
larında alet sahibi olan hekimle
rimiz var. Bunlarla z;aman :ıaman 
övündüğümüz oluyor, duydukça 
koltuklarımız kabarıyor. 

Memlekette fennin son icat
larl.ıı ilk onlarla ordunun kııllan
dı~ı BU götürmez bir g~elıtir. 
Kendi aralarında haftalık toplan· 
hlar yapıyorlar. Seyrek rastlant;ın 
vahalar sıralıyorlar, saatlerce mü~ 
nakcışa ediyorlar. Denebilir ki 
bCl§ka hiç bir mesleğin adamları, 
doktorlar katlar birbirlerini ölçüp 
biçmiyorlar. Çalıgmalanna ortak 
olmuyorlar. MünakCJ§alı konfe
ranslarda söyliyen, yal11.tf bit 
dinleyici kalabalığile ku§atılmı~ 
değildir. Bu kalabalığın bir de 
inceliyen, soran, arQ§tır<ın, iıtiyen 
Yanı vardır, ki lıürıüyü kızgın 
bir salamandıra.ya 'evirir. Oraya 
'ıkan her ıeyi önceden düıiinmek. 
hazırlanmak zoruntlatlır. 

BµEi{n o ki(rml,rin karsJJ'.f1tla 
Jlabapcılar da halkıılarımı§ bulu· 
nııfor. Ne kaaQr t/üriist bir: Nıva 
İ~inde oluraa ol.un Ballranlıla 
rın bu çalı§maya ortaklık etmesi 
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Londrcıdakl çtırpıfffllllard-a f>(llisin 
tuttuğtl biT kadın 

lngiliz F aıistlerinin 
Londradaki geçit 
resimleri nosıl old"? 

){arya Bala.n Büyük harpte Ro
manya hesabına Avustury da cn~us
luk etmilj bir kadındır. Son giinl rde 
ölmesi tizerine ismi tekrar duyulan 
bu Romanyalı ca.:;;usun çok maceralı 
bir hayatı vardır. 

Harp başladığı uman Romanya 
bitaraf olduğtmu ilfm etmioti. Fakat, 
o zamanki her bitaraf memleket gibi, 
harbe hazırlanıyordu. 

6u hazırlık cUmleşlnden olarak. 
çok bUyUl· bir ca.ı;ıus te~kilf\t.ı l\urmuş· 
tu. Fak•t, btüün oasuslnrın icin(lo en 
!azla meha.rctile tanınan Mnrya Ba
lan tek başına bir ~ok mUhim i ler 
görüyordu. 

Avusturya da, memlekette Roman
ya hesabına çah~rı, bir c!lsus olduğu
nu aeJ:Jni§U. Fakat, bu kimdi? Ca11usu 
bulacak olana çok fazla para vadolun
du ve nihayet izi elde edlldl. 

B. 9 adını taşıyan bu ta.sus Avus
tury~ hnparatorunun eartYJ!lda yaşı
yordu. Nihayet, her zamanki ~lbl, ga. 
yet büyü.le bir k&lJl huıurlle aanyda 
oturduğu bir gUn, )tend!sinin tevkü 
edildiğini g6rdU. 

ID.All KARART It41tŞ1SlNDA 
GtllAJYO~ 

Marya Bş.lan'm nıuhakemesi kısa 
sürdü. Kadm ken(linl bUyük bir ceso.
retle ve so4Yk'kanlıhkla müdafaa ecU
yordu. Mahkemede hlkimler ondan 
dahı fazla lleyecan cıeri gösteriyor. 
lardı. 

Fakat, su~ ı~kardı. Elde Çok bariz 
deliller vardı, ~usu nıahklım etııl 
Jfızım geliyordu, MahkQm ettilQr. R(lt· 

Bundan bir kaç ay evvel lnglliz fa~ ta imparatorun affın& bırakmtı.k ha~ .. 
§istlerinin Londrnda bir seçlt resmi larıru bile kuUanmaktan çekindiler. 
yapmak istediklerini ajans haberi o- .Karar verthnlffJ; )larya. Balan el'. 

larak vermiş ve bu meyanda 84 kişi- tcsi gün idam edilecektJ. 
nin tevkif olunduğunu da yazmıştık. Kendisine idam ktıran okunduğu 

Son gelen lngiliz saı.eteleri bu müna- zamap Marya. ~lan kahkaha \l~ gül
sebetle Qikan kargaşalığın ehemmiye- c\U. P.eli mi olrou§tq 7 Hayır. Al"Y mı 
tine işaret eden b:ızı resimler koymak ~cl\yqrq" ! ~lki, 
tadırlar. Ert~si p'bah, saat 6 da, bir mango, 

Bu kargaşalık esnasında 3000 üni- asJceP, Maı-ya Balllll'ı kurşuna dlzmo. 
formnlı faşist geçit resmi yapıyordu; ğe hazırlanmı~. bQklfYQrdu. Ç!,vu~ bir 
bunlardan 400 kişi kadındı. Liderleri n6~tçiye : 
bulunan Sir Oz\'ald Mozley de fa§lst - Glt. ca:nısu geUr, dedi. 

aelami vererek muha!.ı;larla. çşvrili bir Biraz sonra nöbetçi sallana sallana 
otomobilde bqlunuyordy. J?elçli: 

F~kat büyü'k bir hilllç kala~ltğı .,..... Caaua 1tfQrnıı! 
kendilerini lrnrıı1lamıi ve ar~de ~~k-f,_ __ !l!l!l"!'..,..._,...._~--~l!!!l'l"'-
mıştır. barikatlar kurulmu~. ~rpıs- malar oll"luı, netipe itibuile 20<>-300 

ki.fi de yar-alanml§tı!'. HabeP vePlldt· 

harcanan qiifl~ri bir haç kere ğtne g'Bre bu eemıda 500 sıhht itp.da,t 

daha arttırmali(adır. Yüz; akı 0~ arabası vulfQ bruımda. bulunuyordu. 
l Relimltr, nümayiJl.~r oaııısındtt 

(!q.m Qğ unıı1t qrdmda11 llofhqu tev~if edilen bir k~dmı gij&~riyor. 
en büyük müMlattır. ~ş.vga eJDM!mda iJk11.rpiniıüı:ı dij.smUs 

S. Ci~l!Q1n olduğunu garuyorsunua. 

Şimdi t~l'll\11' \lir pi§manlık du:yı.ıyçır • 
du. Gen~ kıvn gitmesine bin verdiği 
takdirde herk•ain meı'ut bir •ifaf ge
cçsi ~iln1'qttlkleri 'bµ gece henüz bit .. 
mc:(len ortalıkta PiiyUlt bir ;ürUltü Jc~ 
P!Cilktr. Blr telif• bk hayret, hatta bi1 
rezalet ...• 

YA"Z.AN~ KADH=lCAN KA'FLI 
ŞUpJıestz yatnıı GUlerin \lil~sUt an• 

neti ve akrabatı değil, ltendl babası, 
kelldi ınnni ve bütün tanıdıktan neye 
uğradıklarını blJe bitmireeeklerdi. Us. 
tel ık }cµyu ba1ı11~~ genç kızıp omı; 

- Ben de sizden bu kadarını bekle -
ıniyordum. Hele verdiğiniz sözü daha 
birinci gün bozacağınızı aklıma bile ge
tirrniyordııı:n. Her şeye rağmen sizi 
mert bir erkek sanıyordum. Aldanmı -
§ım, meğer ki siz i~inizden başka bir 
Pazarlık yapmışsınız. Ne ise, bunları 
söyı meye hakkım yok, esasen böyle 
b;r söz verdiğinizi s8ylersem ne ile is
b:ıt edeb!lirim. Şimdi herkes beni su~lu 
bilecek, belki de ba~ka şüpheler a]tın
cla k laeağım. Lakin ne çıkar, sizi faz· 
la rahatsız etmeyim, Allaha ısmarla -
dılt 1 ... 

t G nç ktı elini ç temek istiyor, fa -
at kyrtararnıyordu. 
- Güler, niçin böyle boı ycıre inat 

ediyonurı. Sen b~ni •cviyonun. \'il -
4Qn, e"in, hele ı&zlerin bı.anu açı1t$a 
anlatmıyor mu? iior buı;Un baıhyan 

hayatı sevmemiş olaydın onu bırakır -
ken \>öyle ağlar mıyqın? ~ı.ı örte bir 
bilmec, ki ... 

...... ;Bu bir b\lmecı: değil Aıiz 13ey, 
beni b·rnkıo artık ... Ben t1i~den aynl -
~hğırn i~in a~larnıyarurn. ~c:n ~baın 
için, annem i~in, bUyUk ann~m için \i
ıülüyorı,nrı. Zatçn onlar i~iı:ı hıma kat
hv1mıştım. ~ğcr karşım~ şiıdel'\ çqk 
kötü, sizden çok kaba bir ııdam çık -
saydı belki de gene katlanacaktım. Za
vallılar .. , Onlar biraz sonra büyük bir 
saadet içinde, şen ve mes'ut evlerine 
dö!1ecekler ve orada beni bu halde pu -
lacaklar... Zavallı babacığım, hele o -
nun icin o kadar korkuyorum ki ... 

Hıçkırdı. 

Elini çekti ve merdivene yürümek 
iıtedi. 

Azizin h:ltlln hır~ınhğı geçmitti. 

- J{im bilir. belki! .. 
:Oediğil'\İ do unutmam11ı gerekti. 

Zaten bu olmua bile onun çelrilip git· 
mesile kendisi ne kazanacaktı? Onun 
her an gUIUmsıeyen sevimli yilsllnil, gü
zel endamını, dostluğunu ve arkadaş -
lığını da kaybedecekti. Daha mı iyi o -
Jaeşktı? 

JJir ~41'\; ku:a vermiş olduğu sözü 
tutmamış olmak da viedJn1 için afır 
bJr yU~tü. 

Blrdenhir4 )(Jpmın önündı; l)jr oto ~ 
mobil durdu. 

aabaımın 11eslni duydu ve zil çalın
dı. 

Gen~ lm: t'l .. rardı ı 

- Bıraktıuz. Çabult çideyim ... 
Diye ıillrinc!i, Falut delikanlı onu 
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Altın otomobil 
İngiliz gazetelerinde okunduğuna 

göre 17 sene cı..,,·el bir Hintli bangı:r 
için yapılmış olan bac;tan baf!~ altın 
bir otomobilin altı nydan~ri 1,450 
sterlin harcanarak yapılın ktı\. olan 
tamirııtı b:tnılştir. Otomobll şimdi sa
hibine gö11dcrilmc~ ilzeredir. 

Otomobtlin göze görüq~n her par
ça~ı altın knplnmndır ve al m yaldız
dır. Yahut altın levhalarla itmam e
dllrnlstlr, 

Birminr;amlf l)fr ınUtehassıs tara
fından altııı levha kısımJnrı tam bır 
tamır görroUş ve altın otomobil Qüytlk 
bir itina ile :Jandık içerisine konulmuş 
tur. 

Çllpkli hasıl olacak ufak bri çiziği 
dilzeltmek !çln 200 sterlin sarf etmek 
Uızımgelmcktedir. 

- Kaçını§ mı? 
- Evet. Hilcresi bos .... 
İdam karan kanjısmda g\ilen kn

dınm bu kararlara alay ettiği anlaş1h
yerdu. Demek ki, ka~cağmı ve öllim
dcn lturtulncağını evvelden blliyordu. 

SON EÜLENCE ... 
Marya. al"n şimdi Bükre§te bu

lunuyordu. TclG: ar casusluk edecek 
miydi? Hayır, onda artık eğlence ar
zusu uyanmrntı. Hilk6mctindcn aldığı 
paralarla Paris yolunu tuttu ve orada 
bUyUk bir eğlent'c hnyatma. daldı. 

Fakat, bu hayat çok sUrmedi. Be') 
on sene sonra kadının parası da, genç
liği ve güzelliği de sona ermi~i. 

Artık Marya Balan'ın adı unutul
mu tu. Yalnız, bu eylillUn otuzunda 
Parisin kenar mahallelerinden birin
deki delikanlılal' kendilerini bir kadı
nın evine davet ettiğini haber aldılar: 
Madam Balan isminde birisi bütUn 
mahalle gençleri jçln bir eğlence ter
tip ctn\fRtJ. 

Burada sabnhJ kadar eğlendiler. 

Fakat, ıabahleyln, ev sah binin eJinCI 
bir sandalye alarak, bUtUn davetlileri 
ko,ı;duğunu haJ.T Ue gördüler. Pence
relerden knCt!iUn adaınlar kııdınm bir 
dC'lilik bur.ranı geçirdiğini aqlamışlar 
dı. 

Biraz SQ.llra da, bu l:nıl'\ran içinde, 
CMi QRi\lS kadmın &Qn nef eşini de tU
ltctf ğipi haber a11yorlardı. 

( 
işaretler 1 
Ucuz kitap 

Palta1ı llitap, cehaleli. Jc~ell
lemek el meldi~. H le hcıll n o
kumt!-mı fJirinci plana alan mcm

l ketlerde hitabın paholılci, en· 
cak ümmilik lehine bfr lı:rrnkct 

olabili • 
Bizde kitap pahcrlıclıT. llu. ki -

tap paha?rl ~ınırt ne o!duiumı an
lamak i~in ~-0cuı"' unu makhtbe 
göne! n bir bobacian, ıcınndtın 
somp öğrer.:nelidir. Bis fl.(I bu 
k:Jro i~nde kalalım, meMep ki
tapl.Jrrnd c::n bahse-lelim: 

ftf cktcp kitaplarının pahalılı 

ğmdo.n ıcikQJlcl etmektense l-"nım 
sebeplerini tcıhlil etmd_. hiç rı' 
mazıa bir liycıt graliğini ~u.."lle 

daha faydalı olur. 
l/o .,. • 

Mektep kitaplan meltteplerd ı 
tek lritap uıulü meuaıtk«n qcv~ 
clu. Sonraları mektep IHtQPl.arın
tla ~elt kitap rınılü terlıedilii, 
dcraler için bir rolt ltittıplar ,,i
yasalara çıktı. 

Sekiz on türlü Q}labe, türlü, 
türlü kircıat ve Q7tcı mektep 
llitaplarc piy~AYC lfaplGClı. Hep· 
sinin ayrı, ayrı maarallcıri, .,.,.. 
ay" k<Uanç hiaaeleri vt:ırdr. 

Piyasaya çıkan kitap ncıJilm 
,ağaldch~a l~l(ap fiyatları ia yük
selmiye bajlaclı. 

Harpten öne-eki pare ınilıyası
nın tlcfi1meai yanıntla ıitabm 
fiyatlanma nisbeti ayni cle~i1di,.. 

Kırk paralık alfabenin elli kuru -
§a ~ıktığını hep bUiriz. 

l/o • "' 

Elimde ilti ki~ap U«r: 
''Şehiı• allabeşi. fiyatı on iF 

buçuk k:ıra , öteki köy cilfab 
fiyatı 5 k;ıruı.11 

Bu iki kitabın ~arı (6İir' 
kôğıtlan mükemmel, r.unle · 
baskıları cana yakındır. Güzel b ·,. 
çiJt gü;el bir manzarQ iflfar:'m 
M'l.f'W ı:wlHni ıqhlanJıny0,-,. Gv
ı;cl bir fey görrrual. arzu.ile .aiti 
lelerini tekrar tekrar çevirdim. 

Düfürtüyonnn, bu 1a).'41nı f\Gy
re( rakam mı.1ıl elde ~ildi? BQ 
hayrc.te c(~ğen liyı0tları.• .--Wtn 
dq ~vine11 fOıCVklartlıııt 2i~e 
sevinen bir millelin 1Nıbalt1Rıt1, 
analarını göriiyomM. 

Bunu Mac:ril \~~k4(e(ini~ 6ir 
kar<.rrı, t~k hitQ.p ~ıulqne tlqnüfii 
dii~ünce~i t~min etti, 

OrtQ. mflıte11 igi~ lift irin 'e 
S2drl t!rtem 

(Lq,tle" ıoy•lan i('' 'ri .. •~ J ı 
., """ ı z s ıı M uı ı • a 

omuzlarından tutarak sardı ve çabucak 1 
onun odasına doğru yüriıttU: 

- Beni affet Güler ... Gitme! ... Re -1 
zalet oluca~ ı ... 

- Size artık gUvenemiyeceğim, :Şı

ralçın ı ... 
Sesini yükı;eltmişti. 
A§ağıda hizmetçinin ltapıyı açmak 

üı;erç kQ§tuğu du:yuldu, 
A1<iz gen!j kııın ağzrnı k;ıpadı ve 

hc:men hemen ;Qrl:ı odasına aoktu, ka
pıyı kJpadı: 

- Gitme!., Benim \la bam, benim an
ncın de üı;Ulece\dcr ı .. Ziyant yok, ben 
bahtsız ve ıztırap içinde kalayım, fa -
!tat onlar mes'ut olsunlar.,. Siıe hak 
v~riyorum artık ı ... 

Genç kızın ellerini avuçlann~ all'l\ı:ı, 
öpüyo:- ve önünde diz sökerek yalva -
rıyor4u: 

- Gitme!... Kal artık!.. Ben demin 
kendimi bllmlyordum. Şuraya otur, yo
ruldurı ... Sc;ni sa~ üzdüm. Affet, olmaz 
mı? Affettin değil mi? .. 

Genç kız:ı lcaltuğa oturttu. Başını o
mın <}islerine koyclu: 

- Allah a.9krna gitme!. . Dir daha 
yap"1ıtl't' buou ... Sôzlimil tutacağım ar
tJk ... 

Ağlıyordu. 

Şimdi ıenç lıı& da Y"llwtamııtı. A. • 
V\ıçlarını tıkıyor, yerinde duramı~I' • 
QU, 

Aıiı: Q1\Un yumruklarım avuçh~ • 
rak gtiz r•ıharflo ttlatU"Qrdy. 

Güler ~llerinin bifisini çekti. noıt • 
kımlınıo dajmık &açlanm ~Jt\t!tl ve 
ç,lüıc:ltmcğ ba~1adı: 

- Peki ı , K~\ıyQn.ım " Su\\n de hak
kın var ... Haydi git şimdi ... OdaM ;it 
ve uyu! .. 

Aziı doğruldu. 

(lenç kmn mini mini parmab·ın • 
nm ııçlirını dyr,Jakl<\ .. n~ götU\'trflk ı 

.... Buohm \ln\.\talım .. , Hiç olın:ul\ıt 
ibi Qavnmalıın. Bemlcn \\ij"u e~rıe • 

me, oluınz qu?.,, 

du. 
Piye yalvölt'tl1alt~ devam odiyor • 

- Peki ... anladım .. peki diyor\!m .. u-
nutuyorum .. . 

Kapıyı kapadı ve çıktı. 

Salonda babası hlı:met~lye ıoru • 
yordu: 

._ Aıizl~ GUler c;eldiler ye? .. 

- Evet... Gelir gclmca odılamm 
çıktılar, 

( A. rk«sı ı>ar) 
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Otomobille Avrupa _y_o_lu_n_d_a_I 

ilk Macar köylade 
Bunu da hiç görmemiştik: Eli
mizde para var, bozduracak 

yer bulamıyoruz .. 
Huduttan itibaren 31 kilometre 

IOnra ilk Macar köyü Makazeki ~eç
Uk. Henüz asfalt başlamıştı; yol §04 

ile idi 35 kilometre Ladaniden sonra 
bozuk

0 

bir asfalta geldik. 
Ancak yirmi kilometre ile gide

lılıiyorduk. lki kilometre sonra faa
U1eth: yolun tamir edildiğini gör
dik. 

Fakat esaslı bir tamirden ziya
de çukurların asfaltla kapatılmasın· 
dan ibaretti. Onun için henüz arzu 
ettiğimiz yola gelmemiştik. Sıra i
le 16 kilometre sonra Karcag, 4!l 
kilometre sonra Törökzentmikloşa 
teldik. Öğle zamanının hayli geçtı· 
ilııi karınlarımızın acıkmasından an 
laınıştık. . 

Derhal rMt' geldiğimiz bir bakkal
dan yiyecek tedariki ~in arabadan I 
htdiın. Fakat yanımızda Macar para
sı Yoktu. Ley ve Mark vardı. Nereyt> 
llllracaat ettikse Nem! Yani olmaı 
~abile karşılaştık. Elimizde para 
'tar, bozduracak bantca yok ..• 

üımekinlarda duran beyaz üzer! 
kııannış francalalara arsız çocuklar 
tibi baka baka arabaya bindik. 

Yapılacak iş yemek çantasını ko,1 
troı etmekti. Ne hacet aklıma geldi. 
l>Qn de böyle öğle yemeğini yoldr: 
riderken rast geldiğimiz bir ağaç al
tr1ıda yemiştik. Edirnedenberi çanta · 
da taırdrğımrz francalaya bayatladı 
diye rafbet etmemiştik. 

Bu hatırıma gelir gelmez geniş 
~r nefes aldım. Ağaç altına atılmak 
istenen o kurumu§ francalanın na· 
sıı yendiğini bir gör&eniz siz de da
l""anarnaz sofraya çökerdfniz.· 

Yemeğimiz peynir ve oğlum Gü -
ıte1fn yalancı dolmasından ibaret· 
ti. Her zan1an ihtiyatlı barektt el
llleıain mttkafatı olarak bugün ete 
lcarınıarımızı doyurduk. Şimdi yega
lle gayemiz Peşteye erişmekti. Rad
>'ltörün ekşilmiş suyunu ilaveden 
80llra yola çıktık. (20) kilometre son 
l'a Szolnok, 14 kilometre sonra Abo-
1'~ 16 kilometre sonra Cegled, 18 ki-
101ftetre sonra lrsa, 17 kilometre son 
ra Mouor. ve 15 kHometre sonra da 
Veesese geldik. 

llurası son merhale idi. Artık Peş 
tere geliyorduk. Kilometre saati
?ttiı 1381 i gösteriyordu. Biraz daha 
g'Yret ed1?rek 21 kilometre sonn. 
lıudapeşteye Yaracaktık. 
PEŞTEDE SOKAKTA KALDIK 

eniştesi de Macardı. Onun içi:t o d'! 
oğlile beraber herkes gibi Afife 
(Apuş) derdi. 

OTELLERDE YER YOK 

Bu defa yo11arı kolay bularak ev
vela her zaman kaldığımız otele 
geldik. Bir oda değil, tavan arası bi
le yok .• Yanındaki otele baktık. O 
da dolu. Tuhaf şey neden böyle otel
lerde yer yok dedim. 150.000 seyyah 
olduğunu, bütün otellerin böyle dolu 
olduğunu söylemezler mi? Al sana 
koca Peşte ~hrinde sokakta kaldık. 
Hakikaten mesele mühim ve diifün • 
dürilcü idi. Vakit oldukça gecikmit
ti. Otomobili bir kenarda bırakarak 
Afifi aramağa karar verdim. Da sl
dlşle biz bir yer bulamıyacaktık. He
men für taksiye athyarak Tuna ke 
narındaki islceleye gittim. Tesadüf 
ben Afifi ararken o bizim arabayı 
görerek · yaklaşmış bir de ne göı'sütt 
bizimldler fç~rde. Fevkalade mem -
nun o1muş ve benim 18ke1ede onu a
ramağa gittiğimi an1ar anlamaz o 
da bir taksiye atlamış. Biz iskelede 
etrafımıza bakınırken Afif te geldi. 
Hoş geldin, nasılsın, sarılma ve öpüş 
meden sonra her tarafımda türkçe 
konuşulmağa başladı. Meğer bizim 
diş doktorları imiş. İçlerinde tanı · 
dığım simalar da vardı. 

Onlarla da biraz görüştükten ve 
uğu~laştıktan sonra Afifle bizim o
tomobilin olduğu sokağa geldik. Ar· 
tık hepimizin ytizU gUltiyordu. Afif 
ne d" olsa bize bir yer bulacaktı. 
Tahminimde yanrlmadrm. Bir iki te
lefon işi halletti. (Nador) pansiyo
nunda iki oda bulabilmiştik. H~men 
pansiyona yerleşerek odalarımıza çe

ESNAF ŞUBEURIJIDE.Kı 'l'Ef
TlSLERl KIJI Y APACAK1 f aLKEMiZDEI 

Esnaf cemiyetinde 

Ticaret odası milraJdplerile bele- Erbaalı/arın taggare 
diye mtlfettişlerinln elD&f §Ubelerin-
de yapmakta olduklan Uıtkiklere, ~ hayır kurumuna 

Esnaf cemiyetleri talimatnamesine 
tevfikan yarısı kura ile çekilen heyeti 
idare azası yerine yenilerini intihap 
etmek flzere 14 Teşrinievvel 936 çar
§3.mba günü saat ondan on altıya ka
dar cemiyete kayıtlı iz.anın Dördüncü miyet idare heyetleri ~an ıtl- y•1dımları 

raz edilmiş, teftifin ancak lktisa.t ve-
Erbaa (özel) _ Tütün ve diğe ' Vakıf hanındaki cemiyete gelerek rey kileti müfettişleri tarafından yapıla

bileceği ileri attrWmtıatü. Bu itiraz, O
da hukuk mUşavirliği tarafından tet... 
kik cdilerelC, noktai nazar. odaya bil-
dirliniiştir. ı 1 

MUSiKi SANATKARLARI 
CEMiYETiNDE 

Musiki san'atkirlan cemiyeti umu
mi heyeti 19.10.36 pazartesi gilnü sa
at 14 de Beyoğlu Halkevi salonunda 
toplanacaktır; bütiln kayıtlı i.zanın 
gelmesi isteniliyor. 

HAL GENiŞLiYOR - .... 

Sebze Hilinin büyütülmesine ka
rar verilmişti. Evvelce yapılan binaya 
ilave şeklinde olacak yeni kısmın pro
jesi hazırlanmaktadır. Yeni binanın 
yapılacağı sahaya tesadüf eden eski 
bUyUk yangın duvarmm da dllnden 
itibaren yıkılmasına b8.§Janml§tır. Ya 
pılan tetkikat neticesinde bu duvarın 
tariht kıymeti olmadığı anlaşılmış, ea 
ki eserleri koruma cemiyeti tarafın
dan yıkılmasma mUsaade edilmiştir. 

Diğer taraftan HAide bir benzin 
deposu yapılmasına da karar verilmiş 
tir. Hll nhtıma yaneşan deniz veu.1-
tfne buradan kolayca bemin verlle
cetldr, 

BACIRIP ÇACIRDICI iÇiN 
JIAHK.011 OLDU 

Bakırköyihade Salasafacında o
turan İbrahim kasap karısı Ömer kı
zı Makbule, Şişlide Arifpqa apartr
manı önüne giderek o apartımanda 
oturan lsmet ailesine, sokaktan ba-
ğınp çağırmak suretfle hakarette 
bulunmuş, bu hldise polisçe tesbit e
dilerek Makbule derhal Beyoğlu dlr· 
mU meşhut hakimi huzuruna çıb
rılmıştır. 

Makbule üç gün hapse, bir lira a
ğır para cezasına ve bunu mahke· 
meye ödemeye mahkOm olmuştur. Ce 
sası tecil edilmiştir. 

Mektepler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kolaylıkla almak 

isterseniz 
Ankara caddealnde 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

Telefon : 24370 

!erini venneleri ilan olunur. 
mahıulat aatışlanndan tayyare kııru -ı ---------------
muna ötedenberi % 2 teberrüatta bulu-
nan hamiyyetli Erbaalıların on senedir 
devamlı ıelrllde kuruma vermit olduk~ 
lan mebliğ iki yüz bin lirayı bulmUJ -
tur. Son senelerde bu teberrü mikda
n daha çoğalmıştır. Aynca Hilfiliahmer 
ve Himayeietfal kurumlarına da genit 
mikyasta ıefkat elini uzatan bu çalrı -
kan vatandaılar bu yardımlarından hak 
1ı bir sevinç duymaktadırlar. 

Yıldırım Manyasta bir 
kişigi öldürdü 

Bandırmanın Manyas nahiyeaine 
yalan §İddetli yağmurlar esnasında bir 
kaç yere tehlikeli şekilde yıldırım düş
müştür. 

Sığır çobanı İbrahim Manyasa on 
beş dakika kadar mesafede hayvan ot
latırken birdenbire yağmurun işddet -
Jenmesi üzerine civardaki iki ağacın a
rasına sokularak korunmak istemiştir. 

Bu esnada bu ağaçlara düşen yıldı -
rım zavallı çobana da isabet etmiş ve 
kendisini hemen öldürmüştür. 

ikinci yıldırım da Manyas jandar;ma 
kumandanı Ziyanın evine isabet etmiş
tir. Yıldırım evin duvarlarım yıktıktan 
ıonra odaya girmiştir. Bu sırada odada 
kimse bulunmadığı için ev halkı ken -

Ü8"kildar Birinci Sulh llııkuİ\ Mah. 
kcmcsinden: 

ÜskUdarda Toyğar Hamza mahal· 
lesinde ve sokağında 10 sayılı evde 
Sermed 

Nurettin tarafından Memduh ile 
sizin aleyhinir;e açılan Üsküdarda Ru
mi Mehmet pa.aş mahallesinde Doğan
cılar caddesinde kain eski 33 yeni 23 
numaralı muhrik hane arsanın iza.. 
lei §Uyu davasının cari muhakeme
sinde gazete ile illnen tebligat yapıl
dığı halde mahkemeye gelmediğiniz 
cihetle hakkmır.da gıyap karan itti
haz edilmiş ermuşam ehli vukuf ma
rifetile yapılan keşif neticesinde 
kabili taksim olmadığı ve (800) sekiz 
yUz lira değer ve kıymetinde bulun
duğu ehli vukuf raporundan anlaşıl
mış olduğundan gayri menkulü bu 
kıymet üzerinden almağa veya sat
mağa razı olup olmadığınızı taksim 
kanunu mucibince on beş gün zarfın
da Üsküdar sulh hukuk mahkemesine 
bildirmeniz lüzumu tarafınıza ilanen 
tebliğine karar verilerek muhakeme
si 2.11.936 tarihine müsadif pazarteai 
günü saat 10 a talik kılınmış olduğu 
muameleli gıyap karan makamına 

kaiın olmak Ur.ere ilanen tebliğ olu-
nur. 

dilerini muhakkak bir ölümden kurtar- (V. No. 185.'M) 
mıılardır. Fakat yıldırım odada eşya - --------------
nın bir kısmını tutuşturduğu için yan- 1stanbul Asliye Üçüncü Hu1cu'lc 

Mahkemesinden: cın çıkmasına sebep olmuştur. 
Jandarma kumandam Ziyanın kayın Beyoğlunda Sakızağacında 19 .ntı-

marada oturan Mari tarafından Bepederi Dursun bu sırada yetişerek yan-
gının önünü alabilmiştir. yoğlunda Sakızağac.ı 41 nuamrada o

turan kocası Liğor Bileviç aleyhine 
açılan ve mahkememizin 93611078 
numarasında kayıtlı bulunan boşan

ma davasmm duruşma günü olarak 
tayin olunan ve ilan olunan 14.9.936 
saat 13,30 da milddealeyh mahkeme
ye gelmediğinden hakkında gıyap ka
rarı ittihaz ve ilanına ve duru.smanm 
da 19.10.936 saat 13,30 za bırakıl~ 
sına karar verilmiştir. MUddealeyhl 
mumaileyh bu günde mahkemeye gel-

Yıkanmak için dereqe 
girdi, boğuidu 

Suıığırlıkta Sultaniye mahallesinden 
Zeynun oğlu Adil hayvanlarını otlat • 
mak üzere evden çıkmış, fakat akşama 
eve dönmemiştir. 

Ailesi efradı kendisini geç vakte ka 
dar beklemişlerse de gelmeyince şUp -
helenmeğe başlamışlardır. 

Nihayet kardeşi ve komşuları Adilin 
her zaman hayvanlanm otlattığı yere 
ciderek kendiıini aramağa baılamıı -
Iardır. 

Neden sonra vazalh; Atalar adı ve
rilen mevkide Simav deresinin kena • 
nnda ölü olarak bulunmuıtur. 

Vak"adan adliye haberdar edilmesi 
Uzerine bakim vekili Naci Benli ve jan
darma karakolu kumandanı hadise ye -
rine gelmitler, tahkikata baılamışlar -
dır. 

Bu tahkikat sonunda Adilin eski · 
denberi aar'ah olduğu, o gün çamaşır
lannı çıkararak dereye yıkanmak Uze
re girdiği fakat bu esnada aar'aaı tu -

tarak dü9tüğü ve suda boğuldu anla -
tılmıştır. 

mez veya tarafın,• · ·r vekili kanu-
ni göndermezse h.. ..daki duruşma-
nın gıyabında icra olunacağı ve bir 
daha mahkemeye kabul olunmıyacağı 
tebliğ makamnıa kaim olmak Uzere 
ilin olunur. 

(V. No. 18533) 

latan'btil Belediyesi Merkez H4l 
M ü:dü.rlüğünden: 

Peşteye \'arışımızda hava · henüz 
kara.-ıyordu. Bundan evvel iki defa 
daha geldiğim halde sokakları bul
lbakta müşküllit çekiyordum. Şehir 
bfiy\ik Ye sokakları birbirine benzi. 
Yor. Yalnız sokaklar mı, binaları bi
le birbirinin ayni. Pırıl pırıl yanan 
Şehrin içinden geçiyoruz. Sokaklar o 
kadar kalabalık ki birdenbire şaşkt· 
n~ döndük. 

kildik. Çünkü ayakta duracak hali - ----------------- Arabadan düştü, öldü 

Bu mevsim Halde 130 numaralı ka
vun, karpuz sergisinde icrayı ticaret 
eden İsmail Karaer buradaki muame
lesine nihayet vermiş olduğunu bil
dirdiğinden hesaplan tasfiye edilerek 
idaremi7.deki teminatı iade edilerek 
ilişiği kesileceğinden mezkilr sergiden 
alacaklı bulunan milstahsil varsa ev
rakı müsbitelerile birlikte nihayet 28. 
10.936 tarihine kadar idaremize mü

Nereye gidiyoruz ve kimi arıyo -
tuz. Daha ben bile bilmiyorum. Bir 
:ıı genis hir meydanda durarak Peş 
ede daima ikamet eden arkadaşını 

Afifin adresini aradım Ye buldum. 
(tJYi>est) de oturuyordu. Mübaliğa
Srz İ>ir saatten fazla araya arayR e . 
k \'ini bulduk amma bende de takat 
k aımr..mıştı. Alnımdan nohut taneler: 
adar iri iri ter damlıyordu. 

1 Her Türk gencine nümune olabi
tc:ek bu çalışkan arkadaşı bir an 
~vveı bulabilmek için ht'men evin 
h~~ iç~ri girdik. Eşi bayan Neriman 
kızı güler yüzle karşıladı. Türk 
~?hve!(i pisirdi. Kahve tiryakisi de-
~11" ~ 
b· 

1nı amma bu kahvede hakikaten 
ır eJcsır tesiri bulmuştum. 

h.rYücudumun yorgunluğu oldukça 
~ •fJedi. (Apuş) u sordum. Bu ak
?tt ın hareket edecek diş doktorları
)~' teşyie gittiğini söylediler. Çare 
rıı h11lınak IAzlmdı. Evden eniştesi
eıııala'f'1tk yola çıktık. Fakat Afifin 
bil st.e~ mncarcadan başka lisan 

lbıyordu. Eşi Macar olduğu için 

miz yoktu. 

Oradyadan hareket ederken kilo
metre saatimiz 1337 olduğuna göre, 
Peşteye muvasalamızda 16m idi. Şu 
hesaba göre bugün de 270 kilome-tre 
katetmiş bulunuyorduk. lstanbuldan 
çıkarken Avrupa turing klübünün 
kitabından yaptığımız hesaplarda h
tanbul - Peşte yolu 1576 kilometre 
olarak gösteriliyordu. 

Halbuki biz bu yolu 1607 kilomet· 
rede alabilmiştik. Aradaki 31 kilo
metrelik farkı şehir içlerinde yol .sor 
mak için kaybettiğimiz kilometrelere 
tak.sim edersek lstanbulda yaptığı
mız hesapların doğru oldufu meyda. 
na çıkar. 

(Apuş) Macarca baba demek. 

Jstanbuldanberf muntazam kilo
metreleri yazılarımızın arasında 

kaydetmiştik. Fakat okuyuculanma 
bir kolaylık olmak üzere Peşteye 
kadar geçtiğimiz memleketlerin a
ralarındaki ufak köy ve kazaların 
hatıl büyük şehirlerin isimlerini ve 
kilometreleri toplu bir halde harita
larile birlikte takdim etmeği milna
sip gördüm. 

Jstanhul - Peşte yolunu beş kl8· 
ma ayırmak lazımdır: 

1 - İstanbul - Edime 243 km. 
2ıro m. 

2 - Edirne - Rusçuk m km. 500 

m. (Tunada Bulgar hududunun ao • 
nu) . 

3 - Glureiu - BUkreş 63 km. (Tu
nada Romanya hududunun başlan
gıcı) 

.& - Bükreş- Burç 671 km. 550 m. 
(Macar hududunun başlangıcı) 

5 - Burç - Budapeşte 254 km. 
(Birinci merhale) 

latanbul - Edirne 243 km. 250 m. 
Beyazıtı lstanbulun merkezi ad

dederek kilometre hesaplarına bura
dan başlıyoruz: 
Beyazit - Florya 16 km. 750 m. 
Florya - Kfiçükçekmece 3 km. 500 
m. 
KOçiikçekmece - Büyükçekmece 20 
km. 
Bityükçekmece - Kumburgaz 11 km. 
500 m. 
Kumburgaz - Celiliye 3 km. SOtl m. 
Celiliye - Bigados (Selfmpaşa) 4 
km. 700 m. 
Blgados - Silini 10 km. 700 m. 
Silivri - Çorlu 43 km. 700 m. 
Çorlu - Karışdıran 2.8 km. 700 m. 

Balıkeairde Şamlmın Halkapınar---------------
köyünden Ömer adında bir köylü ara • lstanbııl Otonw'bil Türk Anonim 

racaatları liizumu ilin olunur. 

basına binmiş, Sülerya ormanına odun Şirketi Tasfiye Mcmur1ıtğıuıdan: 
keameğe gitmek üzere yola çıkmııttr. Şirketimize ait muhtelif yazıhane 

Zavallı adam giderken arabanın için- eşyası 936 llk teşrininin y;rmi ikinci 
de uyuklamıya baılamıf, bu sırada mil- perşembe günü saat on birde Taksim
vazeneaini kaybederek bapşağı yere de Merkez garajına satılacağından 
yuvarlannuıhr. taliplerin müracaatları. 

Hali ta.sfiyed.e 1stanbul OtomoArabanm iki tekerleği Ömerin boy-
bil Türk Anonim s_ir'·-t• tn•/.._ nunu ve kafaaıru di,er iki tekerleği de M,; • ..... ·.-

ayaklarını ağır surette ezmiştir. 

mll§tür. 

Vak'a hakkında tahkikat derinleşti -
rilmektedir. 

mcmunı 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrii Ertan 

Cafaloflu Nuruoamıniy~ cad. N<• ~ 
(Cafaloğlu Eczanesi yanuıda ı 

Telefon. 22566 

Vak'ayı haber alan jandarma hadise 1 
yerine gitmiı. yaralıyı gece sa~t 22 sı
ra11nda memleket hastanesine gönder
miftir. Fakat Ömer daha yolda iken öl- ı 

-----LiSAN DERSLERi 
Şifli Halkevinden: 

Fransızca, lngili?.CC, Almanca ve 
güzel yazı derslerine başlanmıştır. İs
teklilerin her gUn Nipntaşı Rumeli 
caddesindeki Halkevimir.e gelerek kııy 
dedilmeleri. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha•ıın 

!~rışdıran - Lüleburgaz 21 km. 500 SEZA R ---r.: 
Lüleburgaz - Babaeski 23 km. Farın tercüme külliyabndandır 1 
Babaeski - Kuleli 15 km, 

Pazardan başka gUnlerde Btled• 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ı... 
tanbulda Uivanyolunda Oo.ı) numa • 
rah hususi kabinesinde hastala 
kabul eder. Sah. cumartesi ırünlerl 
sabah '"9 1/2 • 12" saatleri hakiki f 
karaya mahsustur. Herkesin hail 
göre muamele olunur.Muayenehane H vz.a 13 k Fiyatı 40 kuru9tur Kuleli - a m. 

Havza - Edime 28 km. >:azlık telefon: Kandilli 38 



UGNB 'ŞAltl'LAlll 
Tdldl 1 .,.. 1 .,.._ &11* 

ar r' te!lmhdl no • 111 ııo 
Ta1um ,.._. UM 111 tOO 110 

:::,.. ~ .} 111 • - IOG UICI 

natıtı h ... --~ KUllUN"a ..... ,..wr. 

J' AZl VB YQNUI• YUI.&,. 
1.1111 ....... Aüara Cldllrl. ~ 

lldlnı . (, -
Telefon lT- 1111111 • ' ' . · .. t 1$'11 

ı....- eılrlrk ... .... .......... 
-----ADEMi iKTiDAR -----.ı ....... KIŞ YAKLAŞIYOR--• 

ve a EL G Ev ş EK L 1G1 NE KARŞI 

HORMOBiN 
Tallldarl 

lr prajmda bahınan 189 
h Enternuyonal marblı bnı-

!bma olan malzeme. 280,45 
butaneainin bevliye 

almacak 10 kalem cer-

...... 35 inci mektebin tamiri. 
-...-taancla Menifoni Kara 
-11&1• P... med......inin tami· 

.... ınar yatı mektebi için 31 

87,IO 

42,40 

47,15 
240,20 

219,81 

Har eczanede araıınız 

21,05 

5,10 

3,20 

3.55 
18,02 

18,50 

lmtaaİJ'• 212 15,90 
111Nmı• nine lbm oleın 12/3 

h hof•"""f iplik (beher kiler 
135 kanq). 135 10,13 
.. arazi •ersi defterlerinin 

.... ., ..... için limn olan 30 ta-
•olap (beheri 15 liradan). 450 33,75 
ftlmi m6dilrlilii odft" •.. -'sık\ 

parçadan ibaret kana ı~e 
ti&i bten lrttl "ne boıuk 

kanepelerin tamiri. 81 8,40 

Güzelliğin sırrı 
yalnız ... 

Necip Bey J&lnz kremini imi· 
lanmalda,: •in ediliy,or. ~ü 
Necip Bey kremi pzelliiin sım· 
m. Cilde heyazbk ve aüzellik 
venlili silti siTilce Te çiOeri ka 
tiyen aiderir. Tüp ve T&Zolan h~· 
kremden ucuz ve emsallerinden 
üstündür. Her maiazada bulunur. 
Deposu Eminönü Necip Bq ma· ....... 

..... ~ ... nine lbnn olan dart 
..n ile 23kalem1mtui1e. 220 11,so Denizyolları 
Yalrarda muha•meu Welle ri yazılı malzeme ve tamir ayn ay· 

puarlıla konulmutlardır. Ketif evrakı nümune ve f&l'lnameleri 1 f L E TM E S 1 
IMlllllUm blemind~ alrillebilir. lateldiler bbalarmcla ıöaterilen Acenteleri: Saraka, - DprGbaı? 

teminat makliaS ...,_ mektultil e ._...,_ (bir sün e.veline kadar Tel. 42362. Sirkeci MtlllOrdar Zade 
._,;nabn ,atınimuı daha muvafık olacalt) 1~10-938 salrl .. -•Han telefon: 22740 --

IUt 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2089) 

---vuca Ülkü Liseleri 
LI e hazırlık sınıfı 
U. llltlreae " olpa)ü .... .,lamla harlcten ıtrmek latlyenlert

JreJ&Jlık ehlak tisere pten 71t Y•ea C)kl ı-.ınde a~ılan Ye ta"' 
elılr laa.. De ...,.. •tmlt olaa (U. laallrlık aımfı) ltremlerlne bu 

U lllrladtepia•• ı.ı••••aktır. 
Yaca 'Diki U. r'•• ta•••'f " kadretll Qretmealerl tarafıncLt:J 

ldOa ini ... ıt ppa J'll •ilcla'flmlerlne birik istifadeler te-
......... ...._ Ü'fam ••..ıert ••nffaldyete altilrmfittilr. 

,Gıll~er meavlarm Ye diler it adamlanaın itlerine eqel olmı7&
-tlerde ftl'lllr. 

:a. ata pk ltr*d alnumJaeaktlr. Sartlan llnn•ek n kay-
1*1lalllak ld1ealer ohla byld blronaa lae•en •ilraeaat etme-

1 tlklAI Lisesi 
Direktörlüğünden : 

ı- KQıtlara deftlll ohmmaktadır. 
- 7 inci, 10 uncu ve 11 inci ımıflara nehari talebe için ,.. ,oktur. 
- ı.tlJeDlere kayıt prtlannı bildiren tarifname ıönderi

lir. 
Şehadebqı polis karakolu arkumda. Telefon 22354 

7ra6-rı Postaları 
Pazar 12 de, Sah, 15 de 

lzmir Sür'at l'ostaıı 
Cumartetf ıs de 

Af.•r•in Po~taları 
Sala. Perwembe ıo da Kalkarlaı 

Diler Postalar 
Bartın ·-Cumartesi, 

Çarpmba 18 de. 
laıniı - Puar, Salı, Per 

ıembe 9,30 ela.. 
Mudanya - Her gün 8,30 da. 
81111tlırma - Pazartesi , Sah 

Çartatba • Per
ıembe. Cumartesi. 
ZO de 

Karo6iıa - Sah, Cuma 19 d 
A7Hlak - Salı ve Cuma 1 

da "cuma posta 
lzmire kadar- si· 
der.,, Salı Posta· 
sı gidit ve dö· 
nütte Llpaelri ve 
lmroza da uj· 
rar. 

TRABZON ve MERSiN posta 
lanna kalkıt ıünleri yük alnı 
maz. (2050) 

GAI~ATADA 

EKSELSYOR 
Bftytik elbise 
mağazasında 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en aeaz 
flaUatla alablllrslolz 

PardesDler lnglllz biçimi ti 1/au ... 11an 

,, Empermeablize Gabardin 17 1/a ,, 
Muşambalar her renkte tt •ıa ,, 
KostDmler ,, ,, 1A 'la ., 
Kadın Mantoları 1 l 'la ,, 
Çocuk Muşambaları A 'la ,, 
Kadın ,, tO ''• ,, 

Yalnız Ekselsyor Galatada 
a--SATILMAKTADIR 

nanla alakadar Bankalar, mues
sesat, şirketler ve ıuccaranın 

Nazarı Dikkatine: 

IC.URVN oe H.4BER saet.l..We n..,ıileeelı 11.w..,,;, 
ltıril• llf'llul• s&t.nlıniffir: 

Birinci a11fada hatlık 
Birinci aJlfada l&Dtimi 
ikinci aa,mnla aantimi 
OÇOncil ve d6rdiindl 1a11falarCia antiml 
ilan 1a11falanada aanti mi 
Rumi il&nlarm aaatimi 
Kitap, kitapbane, mektep. psete 'ftt 
hayır müeaı•e~ni ilinab aantimi 
Tüccart mahiy~ti bais olmiyaa ldiçtik 
llinlar yirmi ~eHme,e kadar 
Küçük illnlarcı bet defası 
Muhtaç aanatkirlaı •• it aıvalarm 
il&nab 10 kelio:eye kadar meccanen 
Devamlı yapı\acak ilinat için tenaillt 
J&pılır. 
KURUN ve HABF.R ıuetelerile J&ıtdacai 
ll&nlar için yaJnız Ankua cacldeaincle 
VAKiT Yurd~nda 

Kara, IOO 

" 300 ,, ıoo 

.. 50.31 

" 30 
" 20 

" 
•• 

" 
30 

100 

00 

PROPAGANDA 
Semsbıe miincaat edilmelidir. Telefon: 24370 

llıtüat Velıôleti MIUUlin Umana llillilrlüfiintl•: 
Kütahya vilayetinin Tavpnlı bzuma tabi BüJi)dlet 

de sahipli ve sahipsiz arazide, 
~imalen: Akkut tepesinden baıbyarak Büyük Dils tepetlDe 

doiru hat, 
Şarkan: Büyiikdüz tepesinden Büyükilet koru tepeeine dold 

hat, 
.Cenuben ve ıarben Büyükilet koru tepesinden Te Yıldı Çalol 

tepesinden seçerek hudut bqlanııcı olu Akkut tepeeİDe lmık la8I 
;-------------------.;......;:=====:... •----------.. ı ile çenilmit 215,343 hektar arazide Snclar oila Ethem ile brd ... 

ilmi Felsefe lı .. o-ü.-.. ?_!~= .... 
Ye Yana Kitaplannclaadır Fiyatı H lnaruftar 
Fiyatı 40 kuruttur 

_ _., Sahibi: ASIK US - V AKIT Matbaam 
NepQ.atDirekt.kllı Refik A. SneaıU 

ZAYl 
Sahibi bulunduğum 3721 numaralı 

kamyonumun tek plakasını zayi et
tim. Hükmü olmadıfı ilan olunur. 

Kemal 
(V. No. 18532) 

Sabahattin tarafından arayıp meydana çıkarılan Lipit madeni fi 
yıl müddetle adı seçenler ubtesine ihale edilecefinden maadin at. 
zamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri mucibince lnma itirazı olalr 
ların 28--8-938 tarihinden itibaren iki 4lJ içinde lktiaat Vek&lr 
tine ve maballinde vilayet makamına jatida ile müracaat eylem.ıed 
il&a olunur. .(1117). 



Güzel 11' ldı z Cin
cer Racer ve Fred 
Aster geçen sayıda 
haber verdiğımiz 
geni /llmıerinin 

başka sahnesınae .. 

H - , 
oırvadaıı tıı s,cıc ,·cc..2c.r.aT1 ı· e <n çaıışKan g.r:ıız crınc::ın L<Het-::ı. run-r: 
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Haftanın akisleri 
KURUN İLAVESİ 

cumartesl10 ilk Teşrin 1936 
Bir ay kadar evvel Avrup• 

. ıeyahatinden döndükten sonra 
~vrupadan başka bir şey ko -
ııuşmamaya başlamış olan Pe -
yami Safa, "Ayda bir"' in son 
A7HJDda bu defa da A vru,pa -
ıilan bMaeaiyor: 

ruz diye sabahlara kaddr, ha - P~-- _ . - . ~ 
bire sandal safası yapanlar Av- Wi. :• _,. ...... -- .. 
rupalı olamazlar. Gözlerini coğ 
rafya haritasından medeniyet 
haritasına çevirecekleri güne 
•1.-..a-.. ·1 
~ . .,, 

na şllll 
, "lJı:i Avrupa :var·: Biri ıha -

rJta. ii~dc ~frafya A.vrapa--
11, öteki de ·medeniyet~ ıi

Sigile .kültiir A vr11pası. Biri 
,.ııuz topraktır, öteki .de ·yal
nız 'kafa .. ,. 

Ayda lürin •een -~ 
pir lilccİJ' F.uıl4a- ... T..aRnM .ai
ıledi \ki.. . .adlı bir 'fliri :fte ·pir 
Kematcttin Kiminin .. Tek a . -
ıdaırt-0, ·adb §iiı-Juini iiç ·sahif1:le
.rimizdc o'kuy.aeaksımal_ 

Tak•mıie wi. - ..... 

"Hadtara ~!ıımz v.akit. 
biz, 11övdeai k"üçük Asya üstü -
ile yatmıı 'bir millet olmakla 
ber.aber .ayağmucıı biri dis 'ka
pağmuza kac1ar .c~infYJ A.vru
paıunda bulunduğu .iırin :kendi -
mizi Avrupah ayıyoruz; .fakat 
f9n :için seziyoruz 'ki üstüne a
Jağmnn butıpmi ·bu •toprak· 
:Avrupanm u.:minidir; kendisi 
~fil!. .. , 

Kİiharri .:ı\Ynıpa .hak -
krneaki •iniitalcamıı ·ıu cümle 
ile ~ğlıy.or. 

U-Oaküaat.la. Bcfiktaı .arasın
da A-syai!an Avru,paya gcçiyo-

.aı ....... 

ŞEJCSPIRlN DOCDUCU 
'YER 

Halide Edip Ycclipnae Şeb 

pirin ıdoğduğu babaya. '" 
,aoğauc.u 1cve yaptığı bir :srya .• . 
Jıatin ıintibalannı anlatmakta 
deQlll ıediyor: 

"Avnıpad&. bilhassa Amcri
~ bir nevi !batna avcilan 
vardır 'ki mq:hur bir adam ya -
but ibir dnr.e taalluk eden bir 
'FY elde ıeaebıilme..k .için her şe
fi göze alırlar. Bunun jçin o -
lacak. bahçede ıhiç bir ~ye. el 
sürülmemesini tanh•.c •Men bir 

•sürü. k:Yba var. ·Çimenle ıçiçek-

1CT ,de ·O kadar renkli n taze 
iki .. Ha!b.uki a.~ yübek
:liğinclen, kuytuluğundan liman 
onlann belki ·pirin hqma eöl
ıCC salacak kadar yatlı olduk -
ılamu .zanne~. Evin içi Di
.zim .Anadolu kasabalarında :bi
li mevcut eski ıeTlerden pek 
faikh ıdefil.. Ayni. bnrmıt 
·tahta taYmlar, ıtq difemelu_ 

REŞAT NURHUN .BHl 
Y.AZISI 

.. 'Romancı. Rqat Nuri .Ana -
dolu notlamıdan :W la• ı 

Yedi Giiode :ı:ttFdweje '-t -
Jadı. Bu. hafta ilki ·çrbe ,.,. :,a
zılar "'Niğde -.e !Kayseri.. ,ııe 

,ayrilmıftır: 

"N"ıfcleye yakt.nor.suk·: 

Yanımda otman w Mipe. 
li pr.ia aqini ·saran aPs ~ 
meleri .arasma ·pek :9-i' •.eçem .. 

ıdi&im bir nokta,yı ipret etti : 
- .Famk Nafinn. hanı. ek .• 

di. 

Büyük pjrin han MhıOi ·Ol
duğu tünleri de inpllıh cöra
rüz. Fakat yol .arbc1qımm ba-

- ctıııı4'ij; --~ .. 
ıull •&+ilıı ...... ................... ....... 

Ki 5 

,. 1 •lil' ... 'lıl' .. ım-• J 5 ....... ti-· ...... _.., 
,... lıılr - i&..,. 1 • .............. _. -
ır.m .... bilipa ...... 

pdlielllıletr9llılıt• .. -
dllti hir yabaaca• '9 ..... 
... tas'rir ediles ... - .. 
nak !fa&i tans lı:IW.t 

DIİJW, atq Te • M'linclm ._. 
keeçe ma1tm FJlerden .._. 
der cı'bi Dd kelime De ımlma • 
dam anlattzlma iDamyord1I. 

Gtizel Pda lnldreti.. iyi ~ 

-.. bir --- hiJrlye .. 
lloc:a 1llr .... kot• mtH ta-
pa •.,..tlee ni ıa..ıml
lııWıil F lı ..,_ w . ..._.. ............. '-

AHMET RASi• 

Yai Adamanı: 

.AJamet RuİDI ôleJi dört yıl 
OJmuı! O ac zaman· hatırlansa 
yepyeni ibir mcv.zu olarU orta· 
ya çıkıyor. Rasim yapr:ken ih
"ti~ öldükten sonra 
·unut:ulmaml§tır. Ne vaktinin es 
kiliği ne de in:lUlmnun ,eskiliği 

onu )'ali llıir ..... olmaktan a-
Jılw; jhc. Jtasim'in! ÜZC• 

riaıle ç r Jf •iı mcv.zıı ve. kullan 
c1ıiJ- eelmİk• hep :reni lulWı. Ra• 
•llİla hUb. im,.ar 'ft omm ger .. 
çepı.ien iit'emniyor .. ısmıra O• 

Jm· Wiıtm -.i•i w ~ygusuy 
la lııime anlatıymdu. Rasim bu 
ıcaçe&ii· 'ft bu tıevciUılC bize 
9'tia ·~ ll!ile ·ıÜll· gös .. 
·mi,..._ A1mwt ııum. bü -
:Jiik· lıir m1illi;. Çinkil an'atın 
..ı. wuwww cuik mJil'e. ve ev
ıila f' I 1 ' ,J 'lıj!WJti. Ô 
..._ J .+J&..._ bJu bu a• 
,..._ M ,,_ bir mal ıı irden 
sak ·fUla· biİ' .,,-.. 

lllAAiıSEF 
J[aribtllrdaa: 
llimarrir Et ·- •l Ek • 

- •• t .. , 2 n 1 : ya. 
............. ruça 
........ n ıs 1* hafta 
..._ tr' ., - üstadı 
t•ıs· •...._,...._mu .. 
.,_,_..,,• .. tuz-

.. o' ı 811 ' 1 Us
tllt a.... c 1

J 1 •irdcn 
''tı ı ırc ,. >>ı m~ 

ı• ' lıirplııae• •tadın 
bt' _ ... : 

- • , . ı,· t • inpl 4 ...... 
• n ., • .-ı•mda te-

... 11 11 Jıwbı' t Ve !11 

..---..: 
?' 1 f ..a-.s...,_ -r. - ı_. .... cen~ 

..,.. -. •" ., ..... mu 4 

ke• ıl!.. 

A.11' •ra? 
=• ll;ıı &! a ıl ioçenH .......... _,: 

---·-- ••> 

il 

• 
-, ~-- - • ~ ~ ~ ~ ~ ,,_, ~- ~ ,_, ---. --=-

Slaemada lllr 
lakılip daba 

Sinema·Stüdyodan çıkıyor 
Şim.di biitiin rejisörler &tüd
goga liizıım göstermeyen film 
çevi1 mele hazırlanıyorlar-

l3ir kaç acnedenbcri sinema 
atUdyodan sıkmala bqhadı. Ar 
~k filmler muıamba dallar, 
:tal;ata kayalar, mukavva evler 
&nUnde snrilmiyor. Salıneler 

bakild daf, kaya ve ev maua
nlan önUnde filme alınıyor. 

Fakat, bu da imkan olduğu 
kadar yapılabilmektedir, Filmin 
kapalı yerlerde geçen kısımla • 
n için yine ıtUdyoya ihtiyaç 
vardır. 

Lakin, timdi sinemacılar 

ıtildyoya hiç ihtiyaç ı&terme
"en çevrilecek f"ılmler yapmalı 
:cJutUnifyorlar. ÇUnlril bu film· 
]er. tabii daha ucuza mal olmak· 
tadır. 

Fakat, açık havada film çe • 

"Binbir gece,, 
masalları Romada 
çevrildi 
lln11clW Hollywood aiAc • 

macdlnnı ltal,ada phpuk 6-
sere davet etmifti. Bu teklifi Jra 
bul edip Romada film çnirme
'ie ıeJen Şirket ilk fllmiDi yıp
map ~. 

HJtiııbir cece .... ı... ac1IDI 
tap,acak olan ba film ........ 
5evrBecetkir. Bu filmde Cb. 
Boyer, S. Sidney, llacleleine 
''Caroll ıibi mepur artlatler rol 
ılnutJardır. 

Çinliler atidfO/artl• 
Sem 1UD1en1e Ho11Jwoo49da 

5evrlea Is mm .... ..,.. 
sını alt k etil: 

... filmJedn ..... de .. 
alay Çinli ....... ftldlr. Bu • yüz._ Holl1WGCM1"c1ıkl 1500 
Çinliain bilytlk bir ........ 
yolaıı alan etmittfr. 

:itin~. bu Uç film ayni 
samanda .... ., ... .,. api sa • 

virmek zor bir.,iıtjr ve filmin 
muvaffak ~lmaaı için gerek san 
atklrlann., gerek sahneye ~o -
yanlann mahir olmalan lazım
dır. ÇünkU, atüdyolardaki ziya 
taksimatı cil>i usuller, filmi 
gilzellqtirmeğe, hatalarını b -
pamağa yarar. Açık havada ÇCY

rilen filmlerde bu hataların gö
rlihnemcai için yapılacak bir fCY 
yoktur. Onun için, filmin kendi 
liğindcn mükemmel olması la • 
zımdır. 

Bu sene milletleraraaı Ve • 
nedik sinema sergisinde birin
ciliği kazanan "Kolumbiya im -
paratoru,, filmi asık havada ÇeT 

rilmittir ve bu usulün en iyi e
ıeri sayılmaktadır. 

Marthe Egge1th 
Fransızca 
konuşuqor 
llartba Ea~ Buliııdc 

•AYhlcla ._," ""''.._ Jeni 
bir film ~. Bu fil -
min &anaucwmda Pariae ce -
tip lıendial çnlrecektlr. Bunaa 
için, franmcaPD1 bnetJmdiı' 
mit n &.muca ~r 
talimi yapamla bet' 1 •ıbr. 

• lliriam Hopkina, Loodra -
da "MUaelln" ilminde bir film 

snirmei• Ntlam+ftü. 
• Cmlel Lauchtoo"un bq 

IOll alclılı "Rembnnd~ filmi 
senDmlt bitmittir. 

• "Dilme muharebetl,. ia • 
mile bamiaaan filmin adi "Ço 
cuk mubuebal,, teklinde de • 
liftirilmittir. 

mada bitmiftir. Bu ,Wen. 
..... pyinaelde .. tisin& 
8ıdın ,.. .. , ....... ft fllmler .. 
ter bitmez de: ÇiDlillr ltab lıaJ. ........... ' . . . 

Marlen Dltrlb 
casaı rölinde 

Londrada "Zırhsız Şöv_alye,,nin 
çevrilmesine başlandı 

Herkesin. bildiği gibi, Mar - Nihayçt haber bomba gibi pat• 
lene Dietridı Londrada bulu - ·~ ladı : 
nuyor. Bu yüzden, ·.Holl}'Wood 
dedikodulan timdi Londrada 
batlamıp. 

Günün meselesi Marlene 
Dittrich'iJ;l yaptıklan ve yapa -
caklandır. Günlerdenberi Mar
lene Dietricb'in filin ~evirip çe
virmiyeceii merak ediliyordu. 

Marlene Dietrich fi!m çevir
meğe bJşladı ! Bu filmin adı 

"Zırhsız şövalye" dir. 
Marlene Dietiich bu filmde 

Prenses Vladi~of rolündedir. 
1917 de geçen bu vak'ada Pren 
ses Vladinof camısluk etmekte
dir. 

iki yaşında meş
lıur olalı 

Beş küçük kardeş 
Kanadalı bc§izlcri İ§itmiyen 

kalmadı. Bunlann bir film çe -
virdilderi de malQm . . Fakat işin 
merııklı tarafı da var: Bu iki 
yaşındaki küçük artistler bu 
filmi" çevirerek kaç para kazan
dılar? Bunun hesabını yapa • 
lrm: 

Evvetı, filmi çevirmek için 
bet brdq 50,000 dolan pa • 
sarhk edildi. Fakat. WrlDcl 
film yapshp bittikten IGDl'8 

kopya]an almdı. Bunlar içha de 
çocaklara WnJm:e dolarhlr hak 
verildi. ÇocukJann lıuançlan 
?O - IO bini buldu. Ukin, he
lap llmıanla da kapanmıyor. 
Fi1mla hamlatmdan da onlara 
pay dlfmektedir. Bu ıuretle 

bet klP'k brdqin bir aeneHlr 
bnnçlan tam 250.000 dolan bala,__ 

Diler taraftan. lr6çü kar • 
dqlere Jea1 Blmler icln 6'e bir 
çok .... ı•tlar ,...ı..lrtadır. 
IDr ~ fllmlııa a• e.ıtBy 
......... .... Yıpl••• tllt6 
1111en 4ller Is 8latdea 11iriain ...................... 
·~-· ........ 1er1n ....... ~~ 

mQP.efdirl Ç~~ Am.erikarun 

lll!IJIMar ....- ·~ --

da kaçırmağı düşünmüşlerdi . 
Fakat, Kanada polisinin teyak
kuzu sayesinde tehlike atlatıl -
.mıştı. 

Fakat, sinema diyarına git • 

tikleri zaman çocukların kaçı • 

nlmak tehlikesi daha fazlalaş -
mıştır. 

Hele timdi bu kadar zengin 

ft a •allar bn•111myorlar. l3u iti 

bula telllilre o nisbette fazla • 

Jaı ..... 

- mukabil, çocuklan 
fDm tetiamck için taahhüt al

tma Uıa ıiDema tirketleri on

Jana emniyetini temini de il • 

serleııiae aJmaktadırlar. 

Bununla beraber, betizlerin 

ailesi çomklumın baıka bir 

film çevirm ıl ı razı olmuyor

lar, Bu ,,...,_ karpsında da 

çocaklarm deleri artmakta ve 

llnema prketleri. bu iyi yaıın

dakl mepm utiltleri kendi mO 

eanelerine almak için araların

da rekabet etmektedirler. 

Her baJde .. sonunda yiae~ 
veren dlldOlfl ça-



ocall 
Hoş sözler: 
-z ~ ,_., ,_,, _...._,, 

Mide işi 
tık okulda Bayan öğretmen 

hayat bilgisi dersinde birine 
ıordu: 

- Söyle bakalım, kümes ı 

hayvanlarından hangisini daha 
çok seversin? 

- En iyi kızarttlmıı olanını 
Bayan öğretmen. 

Tarihin tarifi 
Orta okulun birinci aını -

fmda öğretmen birini tarih der 
ıine kaldınp sordu: 

- Tarih neye detler? 

- Şey... yani.. bundan ön -
ce olup da kitaba yazümıt bu
lunan bundan ıonra da olduk· 
ça kitaba yuılacak olan vak'a
lara derler. 

1asarruf 
Gündüzü babası kolundan 

yakalıyarak bağırdı: 

- Ben sana yaramazlık et -
mc demedim mi? Gene neler 
yapmışsın. 

- öfkelenme babacığım. Ben 
aana beş kuruş kazandırmak 

istedim. 
- Yaramazlıkla mı? 

- Uslu oturursam beş kuruş 
vereceğim demedin mi? işte 

sana bu parayı kazandırdım. 

Meşhur adamlar 
Öğretmen büyük adamları 

anlatıyordu. Sonra öğrencilere 

birer birer sordu: 

- Korkut söyle bakayım; 

Röntgen ne yaptı? 

- Röntgen guaını keşfetti. 
- Pek gilzel, Durmuş sen 

söyle. (Ameriko Vespuçi) ni -
çin meşhur olmuştur? 

- Amerikanın ayn bir kıt'a 
olduğunu isbat ettiği için. 

- Doğru. Sungur, Markoni 
neyi ke§fetti? 

- Şey ... makarnayı. 

-JİlkO,,U ICA 
PINIH 1."ILİNİ 
ÇALAR.Mt-( 

''"' ? '---· 

Timsahla 
kaplan 

•l 'l 
\\I_~ 

Afrika ve Aıyanın .ucak: 
yerlerindeki göller ve ırmaklar 
içinde yaşıyan kocaman tim -
!.ahlan biliyorsunuz. Kitaplar
da resmini, sinemalarda kendi -
sini gördilnUz. Kertenkelenin 
çok, pek çok büyüğü olan bu 
hayvan öyle korkunç, öyle ca -
navardır ki. •. 

Afrlkada uzun seyahatler 
yapmış, bir çok vahşi hayvan -
lar avlamış olan bir gezgin. ba
şıadan geçen vak'alan anlatır
ken gözü önünde bir timsahla 
bir kaplanın heyecanlı çarpı§ -
masım da söylüyordu. Bu pek 
meraklı bir eıydi. Onun söyle -
diklerini size de anlatalım. Sey 
yah diyordu ki: 

- Bir gün bir iki arkadaş 
ve bir kaç yerli ile büyük bir 
ti."llsah avlamıştık. Ama, ne teh 
likeler ge~irdik bilseniz. Hay -
vanm etqtfrnı sararken o müt -
hi§ kuyruğundan sakınıyorduk. 
Birimize bir çarpsa parça parça 
ederdi. Ne ise uzatmıyalım hay 
vanı öldürdük, halatlarla bağ -
layıp hep birden asılarak kara
ya çıkardık. 

Aradan bir kaç hafta geç -
mi~ti. Ben bili hevesimi ala -
mamıştJm. Daha bir timsah ya
kalamak istiyordum. Bir gün 

sc:tah erkr.nden. ne olur ne ol
•n.t~ diye silahımı omuzladım. 

Elime de, timsahlar için kutıa
nı! en, ayni zamanda hem hü -
cum, hem müdafaa aleti olan 
bir bıçak aldım. Size bu bıçağı 
anlatayım: Bunun iki ucu da 
•İvri ve keskindir. Orta yerinde 
elle tutmak için tahtadan bir 
~p vardır. Bıçağın boyu bir 
timsah ağzını açıkta tutacak 
kadar uzundur. Bunu kullan -
mak için ustalık lazım. Timsah 
ağzını açıp saldırınca hemen 
iki çenesi arasına sokulur ve 
elik tutulur. Hayvan ağzını ka -
pamak isterken iki uç da çe -
nelerine batar tahta sapa kadar 
girer. Tahta uzun olduğu için 
çeneler açık kalır ve ısırmasına 
:mkan olmaz. 

İşte ben bu aleti alarak yo
la çıktım. Kumlar üzerinde bir 
müddet sessiz sadasız gittikten 
sonra nehrin kıyısına geldim. /\ 
ma bu iş, şimdi anlattığım gi
bi kolay olmadı. Gözlerim fal 
taşı gibi açılmış en küçük bir 
gölgeyi görmeye çalışıyor; ku
laklanm en hafif bir sesi işit • 
ınek için dikiliyordu. Bin kor • 
ku, bin helecanla suyun yanına 
kadar sokuldum. Sazların ara • 
sını iyice aradıktan sonra giz -
lendim. Bir timsahın sudan çık 
masını bekliyordum. Hayvanın 
başı görününce gözüne nişan 
alacaktım. 

Benden yüz metre ötede, su 
ya yarı batmış bir ağaç klitU • 

11ıtlllll1t11t//lllflll1ıtı/lllllll1ıtf/lllll/1tt1llll"111111ftNltlffı 

sayılası 
•ıııınıııtıııı11u11ııııı1111111ıııııı11111ıııııı111:ı11ıınıı1uıııı11 

1 Kllçllk Bilgiler 1 
- Büyük Okyanosun şi -

ın:ılinde, kutup taraflarında ya 
~ıyan beyaz aytlar, ağızlarilc 

balık avlamakta pek ustadırlar. 
- Köpekbalıkları her ne bu 

lursa yutnr. Uzun zaman haz -
medemediği şeyler olursa mi • 
desini ağzına kadar getirerek 
hepsini boşaltır. 

- Brezilyada Santos şehrl 
kahvesile meşhurdur. Oradan. 
hareket eden, yahut ,varmak it. 
zere bulunan yolcular kıyıdan 

yüz elli kilometre aç1kta kahve 
kokusunu duyarlar. 

.ııııııııu11 ııııı1111111 1ıuııı111111ıtmııuuıınııı11111ıııııııue 

ğü vard1. Birdenbire güzel, par 
lak derili bir kaplan kütük Ü .. 

ıcerine atladı. Ben sazların ara• 
sına sokuldukça sokuldum. Ka~ 
tan pek ,akaya gelir bir hay • 
van değildir. Fakat onun be • 
nimle alikası yoktu. Kütük U • 
zerine binmiş ırmaktan doya 
doya su içiyordu. 

Derken, ne oldu anlamadım s 
kütük birdenbire yuvarlandı_ 

kaplan suya dü§tÜ, bir dakika 
sonra havaya kalkan bir timsali 
kuyruğu üzerinde göründü. Me 
ğer, kütük zannettiğim gey, u• 
yuyan bir timsahmııı. Kapları 

onu peııçelerile, dişlerile parça 
lamaya çalışıyor; halbuki çakıl 
taşı gibi kalın deri parçalarda 
8rtlilmü§ olan bu hayvana o 
pençeler, o müthiş dişler ne.ır;ı.• 
pabilir? 

Timsah, bir taraftan kuyrU• 
ğunu başına doğru büküyor, 
bir taraftan kocaman ağzını u .. 
zatıyordu. :iki canavar arasında 
olan bu müthiş kavga pek uzun 
sürmedi. Bir iki dakika içinde 
güzel benekte süslü parlak de .. 
rili kaplan timsahın korkunç 
dişleri arasına girdi. 

Ben sazlar arasında hele -. 
canla bu boğuşmayı seyreder • 
ken nasılsa kaplanı kurtarmalC 
hevesine kaptlmıgtım. Timsa • 
hm ağzını nişan alarak attığına 
kurgunlar, elimin titremesild 
boıa gitmişti. 

Bu hareketli şehrin neden 
bir stadyomu olmasın ? 

Yaza.n. HiKMET MCNiR 
Kim ne derse desin, kim 

ne kadar spor düşmanı olursa 

olsun, futbol iler.liyor. Herkes 

bu oyunu seyretmeğe koşuyor, 

bu oyunun lafını ediyor. Ken

disi bilmese dahi ... 

Her pazar eski Taksim kış

lasının avlusu hıncahınç dolu • 

yor ... 

Fakat bu mahrumiyet niçin? 

Bu şehirde beynelmilel maçla -

ra varıncaya kadar canla başla 

~laka gösterecek bunca merak

lı insan bulunduğuna göre, ne

ye muntazam bir stadyom yok

tur. 

Spor, iyi şartlar içinde; 

göz, gönül açacak muhit orta

sında yapılınca spor olur. Ar -

salarda da futbol oynanırdıi 

Belki de hala oynanıyor. Fakat 

sert bir papucun maskaratından 

sıçnyan top, komıunun bahçe

sine veya cami havuzuna dil -

JÜp de oradan çıkanlıncaya ka

'dar ne oyunun zevki kalır, ne 

'de geklif 

Taksim kışlasının avlusu et

rafında bir cami havuzu veya 

komıu bahçesi bulunmasa da, 

C!uvarlar, odalar, badanasız, 

çetrefil bir manzara var. Trl • 

· bünü, balkonu iğretidir. Ve bir 

yağmur yağdı mı, ucuz "mev

ki,, dekilerin vay haline .. , Tel, 

• 
çayır ve taş ... Bu. ne spor yap

maktır. ne spor seyredip gü -

nün heyecanını duymak veya 

gailelerini unutmaktır. 

Futbol maçlar.ı deyip geç -

mi yelim: 

Medeni dünyanın her ye -

rinde her cumartesi ve pazar 

yüz binlerce halk stadlan dol -

ıluruyor. Futbol oynanan mu -

hitlerde bir canlılık var. Oy -

nanmıyan, alaka gösterilmiyen 

yerlerde ise durgunluk; mad -

di, manevi bir kokma! .. 

:iyi tanzim edilmiş futbol 

maçları, bugün, can sıkıntısını 

gidermek için en mükemmel 

s<ıre olarak sayılıyor. Cumar -

tcsi ve pazar günleri, tiyatro 

veya konsere gitmeyip futbol 

maçlarına gidenleri görüyorsu

nuz. Bunlar arasında fut bol oy

namamışlar da vardır. Seyrede 

ede kaynaııyorlar. Bu oyun 

seviliyor. 

Niçin mi? 

Size, tahlil kabileyeti de o • 

lan bir sporcunun cevabını nak 

Jedeyim: 

- (berinde konuşulacak şey 

cir de ondan. MUnakagası olan 

şeydir. İnsanlar bunu seviyor. 

Varsın temsil, konser ve ro -

ınan. hikaye, faydalr kitaplar 

da tatil günlerinin e~lenceıini 

teşkil etsin. Fakat futbolü 
ı:e:vcnleri. bu oyunun eğlendiri· 
ci, heye;anlancl rıcı. yekne!:ak 
hayatın durgun!uklarını bir an 
için olsun giderici mahiyetine 
niçin layıkı ile bağlamamalı -
dır? 

Hayatın dinamizmine karşı 
somurtup durmak istiyenler, 
futbol tezahürlerine de kulak 
asmayabilirler. Fakat bu hare
ket yürüyor, genişliyor. Maç -
lann galibiyet ve mağllıhiyet 

davasının kin fırtınalarına ka -
pılnmdan kendini bilen sport -

Avrupar.m en 
tamnmı• kııle

lecl•I Davı d 
Vatsor.un b 1 r 
kurtarıfı. 

menler ve futbolü Futbol için: 
hareket ve canlılık için: 'İnsan

lzn bir araya toplndığı, tanış -
tırdıb'l· yalc.nlaştırdığı: haf -
tanın sürüncemede kalmış tn -

salarım bir "şut" bir <kafa• ile 
ta ötelere fırlatıverdiği için bu 
oyunu scyrctmeğe gelen müşa-

hitler, çok geçmeden belli baş -

h, vakur bir stadyom sahibi ,.ı. 

malıdır. 

Futbol, milli vasıflarımızdan 

biri olan cesaretimizi de pek 11 

leştirir ! .. 
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Viyanada bir "Sfüirbnzlnr 

Klübü,. vardır. F::ı.k:ıt, ismine 

ald:ınrp dn, bu klüp mensup!a

rmın kurunu vustadaki gibi si

hirbazlık işlerile uğraştıklarını 

sanmayınız ; bu aGırda b(>yle bir 

şey yapılmıyor; bu klilJ.ı mcn

suphrı, sa<Jece "el çabukh.ıfu, 
marifet., ,ıöıteriyorlır. •Ne ti .. 
hirdir, ne keramet; el çııbuklu

ğu, marifet• ı 

L4'R K.LOBU N
iL eıa YEllDIRT 

"•lbirblzlar 1dUbU", Vt,• .. 
,,.aıkl tUr1U klllplerin en enu.. 
rcum uyılıyor: klUbUn men· 
tuplarr, iıbmbll, .mendlJ, 'b • 
pah kuta.ı, top 'W'. 'I, talttm ta • 

kım hokkabulddarda yekta • 

dırlar; o derecede, Jel Tokyo • 
nun methur "Japon •lhlrbaslaı' 
klübü,, tarafından VJyaıı.dald 

klübe bir ·takdtrnaınt, katti bir 

diploma gönctertımı,, Japon ho1r 
kabazlar, Avunuryah hokka ~ 

S. 4 KURUNun iLAVESi 

Sihnwbazl,ar 

Bir 
Ya:lınız Ameri·kada 

O,o,oo 
o.klk.a1baz varmış 

okka'bazlı 
'Gece derslerind,cn: 
Klüpte yeni aza}'a 
mendil çözmek ve 
küçültmek oyuır 

lan öfretiliyor. ·s 

rs~ambil mu" 1. 

hada f~aliyettedir; merkezi 

Nevyorktadır; Birleşik Ameri. 

ka hudutlan içerisinde de, alt

ft)fŞ ıubeıi vardır. Altmı§ §U • 

·besi :ve · on bin azası 1 Yani ,on 

bin hokkabazı 

HOKKABAZLARIN USTA • 

Si KiMDiR? 

lll:-ııa huk~z.btızm Bummla beraber, Viyaoa • 

lşar ıetıne ta~J ••. daki kJübün yalJlız üç teşekkül-
b:ııların maharetlerini hararet

le t.:kdir <:t:rıiş:crdir . 

Hulfisa, bu klüp mensupları 

geçen kış Bcyoğlunda "Fransız 

tiyatro11u., nda verdiği oyun -

Ja:aa göribüşü ve gösterişi ile 

kenı!fainc bi;tün seyircileri hay 

ran bırııkın profesör Zati Sun

gur ı;ibl, maharet sahibidirler. 

bütün dünyac. tanınmış kim -

Nlcrdh. Hiç acemilik ıöster -

........ ıUç hllnerln-hı üs • 
t"11Sdcn ıeUdu. 

AIERIKADA ıo,ooo HOK. 
XAIAZ VAR 

Bu arada ıunaı da luıydede • 
llın, ki bu Vlyanııdıkl 'k1Up, Ja
ponyadılci mefbur klUple kar -

detÇt belhbk tolt ettill gibi, 

Mac:arlarm mefhur 'kJUbü ve 

nlhlyet Amerlkanm bUtün diin 

yayı ün salmış "Society ·Of A -

medçan Magi:.ians" ı ile de k<ır 

dlffe bağlılık, JJ'lanevf birlc1ik

Hk tesis etmiş hıılı:nuyor. Am~ 

rikalılarrn klübü, çok genit ·••· 

le alaka ve irtibatı bulunduğu 

:zehabı haşıl olmaSJn; yer yil -

zijnün ba~ka taraflarındaki bu 

);.:-:bil kliiplcrle de temas halin-

ıftam 

n ayı 

eat 

1 
'ı 

·dedir. Kliibün müessisi ve re

isi, Her Ottokar Fişşerdir. Bu 

zat, "Hokkabazlar ustası,, diye 

·anılır. Viyanadakt k1Ubü, 1908 

seneıinde kurmuştur; ondan 

ııonra da, boyuna bu kJUblin fa

aliyeti ile yakından uğr,aşarak, 

klübün, bugUn edindiği 'bernel• 

milel mert~beyc .çıkmasında, 

beynelmilel itibar .edinmesinde 

mühim rol oynamıştır. 

ViYANA HOKKAB.AZLAR 

BEL'DESI 

Dol:ıyısile, Viya.na, bu~ün 

eırı Kad.Jınl 1~ 

El fj IB a at • as 

Ca.niı oım,adıklarına 
yü,z şah.it lazım ! 

Sadece canh ikadınlar1dan tek 
bir farklar' var :: 

Ellerini erkeklerin 
,ara cüzdanlarına 

amı 

Bu sahifede resimlerini gör
cfüğünil% kadmb • . ne yazı.k, ki 
unlı değildirler; bunlar,, Vj -

yanada gayet ustalıklı olarak 
ı:pılmış mankenlerdir. Erkeğin 
para cüzdanına dokunmazlar, 
yeni bir elbise için b~ı ağ • 
rıtmular. hcrbangi bir ~elc
dcn dolayı münaka;:ıya giri -
.§ip canını sıkmazlar, k:ıpriı:Jeri 
yoktur ve üstelik bu n:uınken 

kadınlar. gü~diit.!erile .aUkadJ r 
e>lunfnilSa da dair:ıa gülümser -
lu; daimaJ 

MANKENLER NASIL YAPl 
LIYORLAR 

Bunlar, hangi maddeden •il
cade getiriliyor.? Kağıttan! ka
f ıt. sabtth bir mad&dir. Ga • 
1'.ete kağıdı, kendisini mücb -
faaya giripneksizin, bir çok ıey 
~eri yutul .. Fakat, ba:zan de iş
te böyle güzel ıeylerin ortaya 
konulmasına yaradığı için, ken 
disini teselli edebilir. 

.Manken kadınlar, :insan bo
yundada. içleri boştur. Bu nok 
udan canlı lcadınlara benzer -
ter! Muknvvadan şekil, ıslak ka 
ğıt yapl~tmlmak suretile do! -
~unlaştınlrr. Yanm •antirnctrc 
hlrnlığmda kiğıttan deri 1 t ~ -
te-. şurada kol, !Ur:lda srrt , ş:.ı

rc:da b:ış ! Du parçalar, hiribi
rine ~kıenerek, manken kadın 
''iirııde r;etirilir. 

TI:1'-H.E:?E NASii. RENK 
VE"::IUR? 

Tenleri, ilk <ln~ tzbii tt.'lk
ıe ve p&ırıltıda oJmal~tan çok u
~ııktır; onl:ınn !;ağıttan tcn!c -

'~--- •. b. . ncr !fi : trmş 
manken bir 
kadına aon a
me'liyat yapı· 
lıynr. 

! ine tabii renk ve p-:tnftl verili
şi, bu i~le uğraş'?n fabrikanın 
lir fiırndır. Bu i-.te, res!:aml:ır 
da rol oynariar.~~1h~ssa kaş.göz 

'kirpik, trrnak Y s. rescam frrça 
sına hayli şey lY1:-<:h.1dur1 

DSJ mank~ k;ıdınlar, 1:Örii-

1r.ÜitC o derecede Eahici gibidir-

Eir n:anken 
kadın imal e

diliyor; fakat 
bu, hiç bir va· 
kit zannetti• 
winiz bdar 

değil· 

Jcr, ki bilmi}'cn bir insan, bun
Jarm bulunduğu bir odanm ka· 
pısını açıverse ve onları çınl -
çıplak ,görüverse, derhal oa~ -
rır, müsaadesi:: içeriye göz at
.uğı için, mazaret beyanı yollu 
tözler mırıldanır kapıyı tek -
rar kapatır. Sanki dansözlerin 

soyunma yerine, y2hut da bir 

ha.rem .dairesine ginniştir t O 

h!1:c kapılır; bunda, yerden 

r.f ~~ deein hnkl;d,r ı 
Peki, bunlar ne işe yararlar? 

Vitrinlerde hem kı:nd:lerini tet

hir ederler, hem rle giydikleri 

.-Jbiseleri ! Ve cenlr kadına çok 

lıenzedik1erlnden, - h::ıtt5, can 

J, kadınların çcğundan daha 

r.üzel ve alımlı durdukların -

ı:ı.n 1 - giyoikled elbiseler, ken 

dilerfac o kadar }'akıtır, ki c.an

h kadınlar, 'onlara benzeriz el· 

hcttc" diye bu elbisdrre müt -

teri olurlar. Mnnken kadmlar, 

elbise satışını artbrm2ya yarar 

lar ! 

Yuknnda "erkeğin para cüz 

,~anma dokunmazlar, yeni bir 

(;lbise .i~in 'b.aımı ağntmazlar" 

demiştik. Canlı kadının elbiıe-

ye onların yili:ündcn müfteri ol 

m~sma ve bunun neti~inde de 

erkeğin para bar<:amaBtna yol 

•.çılacaltna gtSre,.. galiba öyle 
' d~klc hata ettik. YUu!M. 

değil mi?. 1Ju halde, o 8Sdmfl,. 

.ıil ged alıyonıal 

~;u..& 
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en Siitunıar 
Çelimsiz şarap 

Bir ziyafet vardı., onu ça -
ğmnamışlardı. Fakat, onlara 
nisbet, kalktı gitti. 

Sofrada yer yoktu. Ona o
danın bir köşesinde yet gös -
terdiler. Oraya oturdu. 

Ev sahibi, fazla nezaketsiz
lik olmasın diye, bu davetsiz 
misafire şarap ikram etmcği. dü 
şündll. Sofradaki kadehlerden 
<'n ufağım seçti ve şarap dol -
'durup uzattı: 

- Buyurun. 
- Mersi. Zahmet ettiniz. 
- Ne zahmeti İçin bakın, ne 

kadar beğeneceksiniz. Eski şa
taptır. Tam otuz beş senelik .. ; 

Misafir kadehi eline aldr, .,_ 
virip çevirip şöyle bir baktı. 
Sonra, dudaklarını bükerek, 
hayretle: 

- Otuz beş senelik ha?.! de
öi. Hiç göstermiyor! Ne kadar 
çelimsiz kalmış 

"B . . b ırı en •.. ,, 
Edebiyattan bahsolunuyor, 

'du. Biri: 
- Bizim memlekette iki mü

nekkit tanıyorum. 
Dinliyenler arumda mii • 

Dekkit ecçinen biri vardı.. sor
'du: 

-- öteki kim 7 

Kadınlara ve 
erkeklere dair 

• 1'.adınlar ne resimlerini 
sektirmelidi:rler, ne de annele -
rile 10kağa çıkmalıdular: Ev -
:velden ne oldukları ve sonra ne 
olacaklarını görmek aleyhlerin
aedir. 

• Evli erkekler seyahat yap
masını sevenlere benzerler: Se 
yahat edenin yine vatanına ge
leceğini bildiği gibi, evli er -
kek de bütün maceralarından 
sonra, yine karısına döneceğini 
bilir. 

• Kadınlar erkekleri fena ta
rafJarile teshir ederler ve iyi 
braflarile kendilerine bağlar • 
Jar. 

* ICadmlar dü§ünqüklerini, 
:erkekler yaptıJclarmr söylerler. 
HalbUki asıl mesele kadmlann 
11e yaptıklarının erkeklerin ne 
ctlfUndliklerinf ~ilmektir. 
~ ,.erkettifinla kadm gilzel

Jeıtr, sfd terke'clen kadın çir -
Jdnteıir; 

• Blt bcfnt randevusuna geç 
gftmemefldfr. Saat ilerledikçe 
bdnr g8zden uı:aldaırr. 

( ltalyan .karikatürü ) 
Peler haıını arkaya çevir~· Deniz 

kızı gaka/adım. 

~r~ 

- Amerikan karikatürü -
- Kadına laf atmak nasılmış öğren l 

··I t; ~-1l 9, ' / ~~ ~<§. ~~-:. °%; -:-:i __ ___,. .. ~ . 
.... _ • ...-1- " .;::::...-.;. r#ı, r'I . 

- · .. ~ 1 . ... "":) 

( Alman karikatürü ) 
- Çabuk, bir bardalc sıı getir. Karım 

bayıldı. 

Hacet var mı? 
Oturmuı çali lçfyodardı~ 

Birden lelefon çaldı. h tabibi 
- Alo! Sen misin, Ahmef. 

Nasıhın Ahmet7 Söyle Almıett 

Olur ~ :Yarın beklerim 
~met. JJ1ab& lllBUlad&k :Ah
mct..ı · 

Telefonu kapadı. geldi: 
- Telefon eden üme.ttl, d9'1 •· 

"'-

Da lgı1J.lıkla ) 
yazılmıştır 
* Kaclm uyandığı zaman öl· 

mÜJ olduiuJw gördü. 
• Haydadan üzerine atıldı vQ 

elinin ter&ile vurarak· boğdu. 
• ip merdivene iki elile tu • 

tuna ıutuna çıktı Te pencere .. 
deki kadına elinde çiçek deme-. 

Babası .zengin 
iane toplanıyorelu. Baball( 

arı kurtıt .udi, oğlu yirmi bet 
kuru.-

Bu tezatl W-•a ipre~ 
ettiler. Actas.: 

- OIJam- :&akla· wa;. de .. 
411. o- bat.. ........ 01'4 

am ..._ ....... 

Sual 
Şişman bir adam anlatıyo"4· 

'du: 
- 'Ailemizde 1terkes zayıf 

yapılıdır. Hatti, babatn doğ • 
tf~ğu zaman yarını kilo gel J 
mıı .. · , 

Karşısındaki hayret etti: 
- Ya? Yaşadı mı acaba?. 

Fark 
Baba&1 kızına ~yle· diyor ı 

du:· 

- O adam. seninle evtenm, 
~eklifincle bulttaursa CNell gc-t 
lip benimle görüşmesini söyl~ 

- Peki, babacığım. Ya bi~ 
,ey söylemezse? 

- O zaman benim gidip ken 
disile görlŞeccğimi söylerai~ 

Küre 
Mektepler açılnuştr. Oğlun4 

bir milcessem küre almak içlı1 
dükkana girdi. 

- Bir küre istiyorum, de~ 

- Ne büyüklükte olsun?. 

- Tabi? btlyüklükfc.-

Doğru bir cevap 
Köyil geznxp ıclmifti, 1h1 

iiyar bk köyHl ile konufhı. o~ 
Cian k8y hakkında malQmat ~ 
Cb, hiklye dinledi. Sonn ıor ( 
C!u: 

- Demek bütün hayatınıza 
ISİlrıda geçirdiniz? 

JOSylO itiraz etti : ·. 
- Hayır~ Daha geçirmedim, ... 

Klübünde 

Saat 
Türk hokkabazı zati 
Sungurun ders aldığı 
kulüpte hokkabazlar 

nasıl yaşarlar?. 

Şimdiye kadar. her 
kesin parmağını 
ağında bırakmış 
meşhur hokkabaz

lar kimlerdir? i•kambil klJ.iıdına p~r· ' 
mak/a·11n /;ük mtdmtıi ' 

ectıeôt nıenıfeketletde- klasik 
musiki yeri, şarkılar ve valsler 
§ehrl olarak anılmakta kalını • 
yor; ayni :ı:aınancfa, klbtkle§ed 
asti bir sihirbaktrk makarrı, 
!ıokkaba:ı:hk, ıruıkartt olarak da 
<fillerde dola:gı_srot! 

Bu klUp, gitndiye değin çok 
.namlı hokkabazlar yeti§tirmiş -
;tir. Bunlardan biri, Ludvig Döb . 
lerdir: Viyan<ıda bir sokak, o • 
nun adını taşıyor. Sortra profe
gör Koınpa:rır ltermıın, Ltıdvig 
liazelmayer, Dr. Johan N. Hof 
zinser. Bu sonuncusuna, Viya -
na merkez mezarlığında süslil 

· ~ir tnezar ayrılmıştır. Anton 
'Kratkl Başik, bir zamanlar a -
halinin seyrine akın akın gel • 
'tiikleri bir ustadır. 

Görülüyor, ki sırasına göre, 
ya1nrz edebiyaf, resim, musi -

~
I, heykeltraşlık, sinema v. s, 
ibi gUzel sana't sahalannda 

r eferrüE edebil~nler .değil,, ayni 
.tııtnanda hokkabazJıkfa feferrüE 

1 . . . • 
;tdebiJenler de, sayılı me§1ıur .• 
lar sırasına geçiyorlar 1 
tt OYUNLARINl KiM ICA T 

E'IMfŞf 

Diğer tar:ı(tan bilhassa sa • 
,ıontardalcı et çabukluğu oyun· 
~anıttrı bugttn Çinli libar aile
f erlnt f>aıtan başa kapfadıfı ha
.her v~rfırnel'cfedfr. Zaten el o -
yunt'annın farihfekl mucidi ol· 
mak llz~re gösterilen Çinliler, 

el hokkabazlığmdan başfı:a gül
le yutma, lgne siğneıne gibi da
ha bir çok hünertere de malik • 
dider. tık defa yüz em sene ka. 
dar enrel Amerfkada g&rülen 
el oyunlan Amerika §ehiderine 
bir Çinli tatarından getirilmi§ 
ve burada derhal inki§a( ede • 

celc iyi bir muhit bulmuştur. 
Amerikada el oyunlarının inki -
şafma sebep olarak halkın ga -
ribeye olan mefakından başka 

biı: §e' gösterilemeı. 8tinunla 
beraber ayni oyuntarın bucün 
Orta Avrupada ~ büyük bit 
r<1ğbct kaaznclığını. töylmıit • 
tik .. Bu rağbet bugun o kadar 
büyük bir ııür'atle yayıJmakta
clır kf bit kaç sene to11ra bütün 
Avrnpahbrrtı bir~r el hokkaba· 
zı olarak meydrn'a çrkttcaklan 
şürhesizdir. Nitekim bugün A'~ 
rupa şehirlerini dob.şarak ve 
bilhassa aileler arasında dola • 

' ~ 

prak ~elen scyy;thlu kitapla .. 
tında bu merakın ya-vıış yavaş 

ifkarnbil ve poker oyunlari ye • 
tine kilim olm;1ya başfadtğınc 
ıl(jyleınektedfrltr .. ı:Jundı her ne 
Jfadır sihirbaz Jdür;fed tarafın .. 
dan yapılan prapagıtr.cfanm tc .. 
11ir:i vatta da ayt'ıta halkın bu 
çeıfr oyunlıta !<artı du}'duğu 

büyük ~rzulann da teairi .ar • 
drr. Galiba bu gid1şle hepimiz 
bfrtt hokkaha.ı c;fop çıkacağız 1 

~ 
va t~p 

oyunu : topun 

tnualfakta 

durup lfaret 

t .. harek•tl-
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Kadınlar 
Şekillerini değiştirmekten 

niçin zevk duyarlar! .. 
Kaşlar ve dudaklar 

şinıdiye kadar 
kadınlarda kaç 'kere 
şeklini değiştirdi?. 

Nihayet! 
Erkekler hangi kadınları 

tercih ediyorlar ... 

e 
Holivudun en 
çok §ekil de· 
ğiıtiren yıldız· 

!arından: Bet· 
ty T urueis. Gü 
zel yıldızın 

bu hususta en 
büyük rekoru 
muhafaza et
tiği söyleni· 
)'Or. 

Asırlardanberi kadınlar, şe

l;illerini değiştirmekten hoşlan
mışlardrr. Hayatında daima es
mer kalmış bir kadına güç 
rasthyoru~. Bugün esmer olan 
yarın sarışındır. Ve platin gibi 
parlak saçlı kız da, bir f span -
yol güzeli kadar kuzguni siyah 
ı:açh olmak istiyor. 

iptidai veya medeni bütün 
ııklarda kadın, kendisine tabia
<>tın verdiği şekli değiştirmek 

arzusundadır. 

Bazı kadınlar, böylece er -
keğe güzel görüneceklerini sa
nırlar. Bazılan ise, sadece hem 
cinslerini kıskandırmak için bu 
~eğişmeye baş vurur. 

Fakat, beşerin anası olan ka
rlının, tabiatı ihlal etmekten bu 

mü teakip müsa bakalarda bil· 
hassa tuvalet 
bakımından bi 
,, •• .:iliti kaza· 
nan~ ıüzel. 

' 

l:adar zevk alması garip değil 
midir! ı 

Kadınların tepeden tırnağa 

~adar kendilerine ne değişiklik 
ler getiridklerini öğrenmek me 
rak uyandıracak bir şeydir. 

Bir zamanlar kadınlar, ahn
fanm _kısa ve kapalı tutar1ardı4 
Bugünse en şık olan şey, kaş .. 
lan da yolup incelterek km • 
şıklarla dolu bir alnı teşhir et
mekt.ir. 

Kaş yolmak on beşinci asır. 
da da moda idi. 

Kadınlarda burun, en de • 
ğişmek bilmiycn uzuv olmuş .. 
1ur. Medeni kadınlar hoşa git
miyen bir burunu pudralıyarak 
kaybetmek istemiş, iptidailer 
ise halka to.kmıştır. 

Fakat bunlar, 'netice itibari
le pek müessir değişiklikler de
ğildir. Burun, asırlarca kadın .. 
Jara meydan okumuş ve oku -
maktadır. 

Dudakları, buı seaci kadın
lar, içerisine madeni daireler 
koyarak cenitlttmiş, büy\itmüt 
ttlr. 

öyle ki adeta bir ördeğin ca 
gaaım andırmaktAclırJar. 

Dıtlerl de, buı kadinlat, ~ 
yaba v.eya lamunya bonyor
lar .. 

Amerika~ "itlere o kadar 
ma.ı.l bir beyazlık ftrmyor . 
ki. sencilez:in kar .Pbl dJfJerl o
nan .yiaamda IP,I kahr. 

. Çeneler 1auo .çifte yapıl. 
mak tü'llacı. taammlm etmlt
t;L Baınla~ Hmlrlp bun.- iç kat 
setıeye kadar ~ ld, ba 
etıietıe. k8çak ı.1r 1neır_ ıerdam 

Jradar. ---- ı.ıı.auttır. 
. BpJmaa •eJlnce •. bclmJar S. 

:.ı.. ... . "olan 
~~ ........ ,111~·,r 
~'-":.(~ıı:.._~, . 
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W~LL~ 

70 Yaşında 

WELLES 

Meşhur İngiliz romancıst 

Wells'in bu hafta 70 inci yıl -
dönümü 'kutlanıyor. Bu müna
&ebetle biz de burada roman -
cının haytını ve eserlerini göz
den geçirmek istiyoruz: 

WELLS'JN ÇOCUKLUCU 

Wells (Ve1s) 1866 da in -
:gilterede Btomley şehrinde 

doğmuştur. Babası küçük bir 
ciükkan .işletirdi. Wells de, ilk 
mektebi bitirdikten sonra bir 
oükkanda tezgahtarlığa başla • 
dı. 

Fakat, onun bütün hevesi o
kumakla 'ri yeni bUgiler aı -
renmekte kaJmıttı. Bir ·,andan 
4tilkkAnda çahprken bir yan -
dan da kitap okumakta devam 
Mlj7orcla. ~ ·çıkan blr 
taualliila de ona, bot vakitle • 
rinde, ctm ·...mette fcli. 

. TaJaaUlni Mı ·ametJc ilerle • 
ten weu. n11aa,-_ ~ ... 
reiek. Keulngton enstltUdne 
pcti. .. 

, . l}ara~ *8k tabti7at Alimi 
Huxley (Habil) nhı talebeai 
eldti· .... llialn kıJ.ı...ttiii. Dim -
a ; 11r11t1a · DY.etiDı · oncta 
...,.._ ~:&&11 Pbl 
... ·"kati w,.-ıelitl ,a.et 
lt8k8mlere bir nefret. aYanmat..-

1....__ iibt.H ı.er · mm Ye ....... m ,. ·~ , ":.feJJ 
r ereev"lll ff.j~:.. ~. ua&f.M... 
.~ ' ·~;~; ;~~,-,r-~ . . ·.·. ~ı{--... 
IRl~'.Mm'lt.n .. ~ :~~--

JYELLS YENi BlR ŞEY 
Y AP.MAK iSTlYOR 

Bundan sonra \Vells'in .zih· 
nini jşga) eden şey tabiatı ell.:
rine geçiren ilim adamlarının 

usulünü ahlfik ve cemiyet me
selelerinde de tatbik etmek ol
du. Dünyayı bu görüşe göre 
deği§tİrmck düşüncesi de ona 
hayali eserle.r yaratmak arzu
sunu verdi. 

''.Zamanı kullanma makine -
si", "Doktor Moreau (Moro) 
nun adası'', "Uyuyan adam u
yanınca"', "Dünyalar harbi", 
"Görünmez ad~m''. "Devler 
meydanı" muharririn hu dev
resine ait eserleridir. 

Wells, bundan sonrakı dev -
resinde, ilim çerçevesi içinde 
hayaller kurmaktıın daha ileri 
giderrk, istikbali görmeğe b.:ş
Jadı. O eserleri, kırk sene son -
ra bugün okuyanlar, romancı
nın düşündüklerinin bugün ha
kikat olduğunu görür ve hay -
ı-et ederlcr. 

Romancı, ı 905 te yazdığı 

"Yeni bir Utopya" romanında, 
yalnız olabileceğini düşündüğü 

bir istikbali değil, ayni zaman
oa olmasını istediği bir hayatı 
çjzmektedir. Bu suretle de 
Wells fikir hayatının üçüncü 
devresine giriyor. 

Romancının bu eserjnde çiz
diği dünya Eflafun'un, Rcnan'ın 
veya Augustc Comte (Ogüst 
Kont) un cumuriyetlerine ben
ziyor. Burada fikir adamlan 
bq mevkii almaktadır. 

. WEİ.LS . MUHARRiR 

Wells"in ilimden ye fikir -
dm. Ja.arlç Olarak realist bir 1~ 
rlita de 'fU'dlft ·:.-utan man•lile 
ı.a,.tı yapmlf ...... ramucı, 
Dicbenı (Dildm) ·sİbl iyi ıö .. 
r0f18 •• 111 ta•ıncı bJr muJuir.. 
~ •. "llllter Lewlahaıa (Le
.tpm) . Ja .... •'KJppe'• •• 
~lllater PcıUy . (PoH) nin ldkt-
1m•. remuıcmm bu tarzdaki 
iıllederldli .ft. bilhal,I tnıtfte ~ 
nele, onun en 111 aerlerl • • 
,.m. . -··-· ·-·-
: WeJWln bMı eierıerWe de 
N.llit,.... ............ 
nm lkWnl Wftlen ........,._. "Y• 

~ 

Tanrım diledi ki 
Evet, her ıe;y bende bir giz!i dt{:üm, 
Ne J/üm terleri döktüm ... Nelf',.dcn ..• 
Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, 
Y eti#r çektiğim mesai el erden 

Uluk bir tilkidir kaçak ve ku•naz 
Yollar bir yı:maktır, uz.un, dolaıık. 
Her gece rüy::ımı yazan •İhirboz 
Tutuyor önümde bir mavi ışık. 

Bu nıu rüyalarda· içtiğim cennet 
Sırrını arar~cn pa:lıyan gülle. 
Yeşil cumaları kavuran ıehveı, 
Kar:nca .sarayı, yolunmıı~ kelle. 

T anrim bir isim ver, bana halir: der., 
Uerkcıin bildiği dilden bir İ• ·m. 
Eski esvaplorım. tulun elimden, 
Aynalor söyleyin bana, ben kimim. 

Ne yalanlarda var, ne hakil<alte 
Gözümü yumunca' gördüğüm nt kış. 
Bo§una gezmişı'm, yok tab:Otte 
içime/eki kadar iniş Vf! çıkış. 

(Aydabir) ucn~ 

NECiP FAZIL KISAKUREK 

Yeni Moskova 
stadı 

Moskova civarında ismay -
lovo'da yapılmakta olan büyük 
spor stadyomu tribünleri J 05 
bin seyirci alacaktır. ı 938 ilk
baharında bitecek olan bu stad, 
56 milyon rubleye mal olacak
tır. 

c:-= 

im bunlardandır. ı 

HARPTEN SONRA WELLS 

BG,itk Harpten aoiıra \\1 eUa. 
evelden haber v~kl~nin çık 
tılım ıarUnc:e, daha biiytik bir 
qkla ilme sanldı ve büyük bir 
"Umumi tarih .. ve ''tlim ve ha
yat'' ilminde bir biyoJoaa ki
tabı. De .. tı ve lftlanblJn .ten • 
ıinHll"' aclmda bir "Ekonomi 
~ kitabi. 7Udı. .. 

İılUtyi bu surede ilimle tea
bit ettikten sonra romancı yine 
aklerinl istikbale çevirdi ve 
•'f~e oı.c.k ıeyler .. iı •. 
mlndeld aerlle , 1fA ,Plnlerde. 
bundan iki .~ aeae . ıtonralllU. 
ıanDeıe_ çaı.lb,_ 'ianu:taidP ~
....... Dl:Wıer:~.n ~ ..... 
~.;.·•~ ~der~~,. bir. e • 

!'t. .. ,.. . . . ._, 
~"""·w)/ fJ".;~:~~ ,,·ır,. ı.~· 

...u. ~ ..a.b:·vndudııil' ._,.M.. 
, ,- 1 

Yeni bir t 'İyatro 
Tacikistan cumuriyetinin 

merkezi olan Stalinabtid'da bir 
devlct tiyatrosu inşa edilmek • 
tedir. Granit ve mermerden ya
pılacak ve şark stili tczyinatla 
güzelleştirilecek olan bu ti .. 
yatro binası. biiyük bir parkın 
ortasında bulunaca)-ctır. Bina 
dahilinde tiyatro salonundan 
bqka. seaJi sinetna ile · · , ..... 
ler içJn . de ayn bir uloft.· · . 
nacalrbr, llltMta 1>i1Gk 1b ·' 
rede. dnaıa ohlnmakta41ir. · 

- . . ·1 
tiyatl'Gmlll hl;aatt 5,5 ··.. · 
tab~e malolacaktır. 

YENi BiR OTOMOBiL aMm .. 
.. : 

0

TAJ.FABRIKASf·.~iJI 

c:ak. ve tllD .. nadır r , 
Pda et ..... ,. bnıılill 
... : Yeni· 'flbrlka· · ........ 
,.ı. .. m. oıat.kt· .... lllcUtr .. 
luk:ZO: bilr.,..OMr.
cetlrecelctlr • 

·dı. 
iiı. " 

-



Mustafa Reşidin ölümü bir 
küçük zabıta vak'ası kadar bile 
akis yapmadı (Metfun emel -
ler) in şairi asıl şimdi 4'hepsi 
bitti!,, diyebilir ve, şiir mec • 
muasınm kabına yazdığı gibi: 

Bivefahklannı ıengi mezara 
yazdım, 

Bu mezarı suluyor didelcrim 
leylü nchar 

Diye ağhyabilir. 

Mustafa Reıit, Kemal, Ha
mit, Ekrem devrinin şairidir. 

(Bir çiçek demeti), (Göz yaş -
ları), (Tezkiri mazi), (Tezadı 

bayat), (Hayali ıebap), (Cüz
danımdan bir kaç yaprak) ... 
Mustafa Reşidin mensur şiir • 
terini taıır ve her biri çıktığı 

zaman bir edebi hadise olarak 
karşılanmıştır. (Metfun emel • 
ler) de de hemen blitlin şiirleri 
ni ve daha çok tarkrlarmı bu • 
luyoruz. 

Metfun emeller çıktığı za • 
man, 30 ağustos 1918 de, Sil • 
leyman Nazif, kendisine ''Da· 
ima genç üstadı kadimimiz,, di
ye hitap ediyor ve ''Alfred dö 
Müse eğer bir aık piri ise za
tılliniz de muhakkak bir mu
atıka piriıiniz,, diyordu. 

Apğıya aynını aldığımız bu 
mektuba göre Mustafa Rqidin 
:(Hayatı aennedf) aJ baıJamrı 
olacaktı; fakat haftanın ıükQ
·tuna bakılırsa bu sermedi ha • 
yat yine baılamrştır, sermedi 
.UkQt teklinde ... 

Mustafa Reşidin neşriyatı 

yazdıklarımızdan ibaret de • 
ğildir. Gazetelerdeki parça ya· 
nlarmdan baıka 13 de romanı 
var: 

Bir lmın hatau, hdivaç-tm
. tlzaç, Yelı, Flora, Hayf, Ney • 
ylr, Defteri lmtUm, Remm, 
Borana, Pembe ferace, Teatri ter 
biye, KUfranı nimet, Son 1a • 

lon .•• 

(Bedıyi-ul-inp) at da o dev
rin iyi ıeçllmlt eserlerinden 
toplarumf gOzel bir (antoloji)' 
CUr. 

Garlililyor ki Mustafa Rqit 
yazı ilemJnde iyi çahımIJ bir 
attı. 

ÖlUmUnden dolayı birini ta
ziye 1brmaa o da :AbdWhak Hl 
mittir. deriz; çUnJril merhumu 
YaflYanlar içinde en iyi anlıyan 
ve sevenlerden biri de Ustatdr .• 

Hllıls&ld :ylra sirdim arz için 
ahvalm, 

Btr peri.- halini se;nlfm 
anUttum Wiml 

Reşit 

·!.1USTAFA REŞiT 

Haftanın 

akisleri 
(2 inciden dıuanı) 

- Aşk nedir? 
- Bir hastalıl:tır. 
- Nasıl hastalık? 

- Bazan çok uzun sürer, 
çok masraflı, hazan da tehlike
li ihtilattan olan ve oldukça .ız

tıraplı bir hastalık!. 
- Hiç a§ık oldunuz mu? 
- Bir defa oldum. Hali lrur 

tulamıyorum. 

- Vah vah ... geçmiJ olsun .• 
, - En fenası ~e§lıur Nazmi 

Acar farktna vardı; dünya Ale
me faşetti ı.. 

Akbabanın aşk nedir ve itılıc 
oldunuz mu sualine tbnülemin 
Mahmut Kemal de: 
şu cevabı vermiı: 

- Hayır, bu sin ve salden son 
ra ne fitneye niyetimiz, ne la-

. . . yama takatimiz varf.,, 
Şarkısı Mustafa Reşıdındır. , · 

Süleyman Nazif diyor ki: 
"Alfred dö Müse eğer bir aşk 

piri ise zatıaliniz de muhak • 
kak bir muaşıka ıairiıiniz. Or
manfarın kuytu, koyu gölgeli, 
esrarengiz köşeleri yazılarınız

da ne güzel irtisam ediyor 1 O 
kadar ki pür ihtizaz eller biri • 
birini sıkarken, kalplerin hele
canlı darabanlarını, kesik ke • 
sik çıkan nefesleri, qerin nef • 
hah buseleri sizin mısraları • 

. ruzda İJİtmek milmkündür. Ve 
bu itibarladır ki siz büyük, hem 
de pek bilyük bir muaııka ıa • 
irisiniz. 

Kırk sene evvel ilk intipr 
etmiı olan eserinizle (Metfun 
emeller) e kadar her kitabınız, 

muttarit,ahenktar, bir hayatı sev 
danın taakubu ıuhaıuhunu gHs 
teren elvahı zarileden terekküp 
etmiıtir. 

..... Emil Zola ıizin kadar 
tair değildir; fakat bir çok yer• 
lerde siz ondan realistainiz. 

Tarihi edebiyatımız tedvin 
olunurken - eminim ve bu em
niyetle likaydant muaıırinin 

küfranı hakıinasanelerine karp 
müteselliyim ki - ıu nokta ih· 
mal edilmiyecektir. Kıymetleri 

zamanında anlaıılmamıı olan 
eamm cdeb iklili takdiri lıtili· 

balin yed-1 ıutuanmdan alırlar 
ve 11.zin gibiler için bayatı ser· 
medt ıekli faninin iıtitarile hat
lar.,, 

IUMIDIN SöZLERI 

Abdillhak HAmit, Mustafa 
Reşit için ıunlan a8ylemiıtir: 

"Mecmuaf epnnızı olıcur • 
ken, - elimdeki neflıel Ati • 
kaneye o Unvanı yaJaıhrdığım· 
dan mıdır, bilmem - vaktlle 

Kadınlar 
(6 na aayıfadan de.un) 

boyunlar, dünyanın bazı yerle• 
rinde üst tlste halkalar takmak 
suretile bir zilrafe boynu halini 
alacak kadar uzatılmııtır. 

Tırnaldar, lmmuı, siyah, 
yqil ve altın sanama boyaru • 
yor. 

Bir devirde Meksikalı kadm 
lar tımaklannı sökerdi. Çin im
paratoriçeleri iae, alabildiğine 

uzatırlardı. 

Göğüs, Afrika kadınlarınca 

ne kadar düıük olursa o derece 
makbuldilr. On bqincl asırda 

Avrupa kadııilan, göğüslerini 
çenelerine kadar kaldırırlardı ... 

Kadınlar, b udevirlerde git
tikçe bilyüdüğil ve erkekler ise 
küçiildilğil için bu halden de 
memnun olmıyarak zayıflamağa 
başlanuf)ardır. 

Kadınlar, bu devirlerde git
Janıyor, küçük ayakkabı giyi
yor ... 

Tabiatın verdiğini beğenme

mezlik içinde asırlardanberi bo 
• calıyan kadın, acaba kendi ha • 

linde kalsaydı nasıl bir ıey o • 
Jacaktı 1? 

* )#.. 

baharistanı irfana ibda ettiği • 
niz "Bir çiçek demeti" namın • 
'daki eserinizi de yadetmedlm 
de}il ... Nasıl yadetmiyeyim 1d 
bu rebii mecmuanın hemen Jier 
yaprağmC:ta yine bfr çlçelC 'de • 
meti gCSrUnllr. Bir mUelllftn h'er 
~em &ze olmaıı nadfren vaki 
olur mazhıriyetlerdendlr.,. 

Tek adam 
Sağır bir salonun aynalarında 

Arama gözlerini .. 
Düşün ki ne duyacak kimse 

var sözlerini 
Ne gülecek bir hayal engin 

bakışlarına 

Bakışın alev dolu 
Sırı yok aynalann 
Ve sen ara yerinde 
Gibisin yokla, varın l 

I{.. I{.. "' 

Sararan ~üzünü döndür ba \ 
tıya 

Bfitıda bir boya 
Batıda akşam , 

Ne üşüyecek alnın 
N~ de eriyecek cam 

Tek adam, tek adam, 
Bırak tasalarının üstüne inslrı 

akşam 

Kemalettin Kami 

Caz delisi 
Amerika 
(1 nci sayfam dnam)' 

• 
matineler bilyük rağbet göril • 
yor. 

Bundan başka "Danı sara • 
yı., denilen yerlere binlerce ve 
binlerce zevk delisinin girip çıW 
tığını gördüm ki, bunlar, ora 4 

da saatlerce ve saatlerce, bel! 
defasında muayyen bir ücref 
vermek suretile boyuna danı ~ 
diyorlar. 

• • • 
Taksi lazlan, Amerikannı 

ücretle dans yapan kızlarıdır• 

Büyük dansinglere girerken q 
pıda alacağınız fiılerl içerid• 
lazlara vermek ıurctile danse
deniniz. Muharrir, Amerika 4 

nm bunlarla dolup taıtığma i 4 

pret ediyor. 
Şimdi bir mesele var: Ame

rikada bir çok kitiJer, buhrana 
uğradıktan için mi çileden çıJG. . 
tJlar, hoplayıp zıpbyorlar. YoW ' 
aa buhranın acwru gidermeli ~ 
için mi böyle hareket ediyor • 
Jarl?. 

1936 da demirl}olu 
ıle gidenler 

Sovyet Rusyada 1936 yılı 4 

nın ilk sekiz ayı zarfında biri • 
biri üstüne her gün 85,259 va- , 
gon yüldenmiıtir. 

Bu husustaki devlet planı~ 
nazaran her gün 78,500 vagoıl1 

yllklenmeıi lizmı geliyorC!u y·: 
ıradaki far1' Sovye

0

tler Blrliğirl4 ' 
'de bu alanda iÖsterllen gayre. 
ti ifade eylemektedir. 

.Vasati gtın.delik vagon yU~ 
leyfp, 1936 yılmm ilk Oç a • 
yın'da 80.302, ikinci itç ayın4' . 

8e$,824, UçUncU 09 aym Dk ikt 
•Y.JDct. ise 90ıSS7. 7' bu!mutfu/;' 

Caz Delisi Amerika 

dillere 
b ·ahçe

Anıerikada, şöhreti 

destan Babilin asma 
lerine taş çıkaracak güzeı

saraylar varnıış ı . .,il likte bahçeler ve 
Bir milyon dolarlık gerdan

lıklar, bin dolarlık ppkalar, 
görülmedik yükseklik ve zen • 
ginlikte apartımanlar... Gece 
tıabahlara. kadar süren revüler, 
çıplak bacaklı aktrialer, korsalı 
erkelder, cazbant, ihtiyar laz • 
lar ve genç jigololar .. Dünvanın 
en pahalı otomobilleri içinde gö 
rülen muganniyeler, gece ya • 
nsı toplanmaları ... 

tıte, Şov Dezmond isimli bir 
!ngiliz muharririnin Amerika • 
'dan döndükten sonra üzerinde 
hasıl olan intiba bu! .• 

Diyor ki: 

- Amerika alabildiğine caz 
fikirli olmuttu. Onu cazbandın 
lesirindcn hiç bir ıey kurtara • 
maz. 

Diğer taraf tan size bir Ame
rikalı zenginin evini tarif ede
yim: Kansı, zenginin kendlsl 
ve ben, birlikte bu evin hah • 
sesinde ·dotaıryorduk. Ama ne 
bahçe r Sıcak mrntakalara ~ 
·sus nebatlarm çammdan çlçe-

gıne kadar hepsi orada vardı. 
Bir bayat ormanından geçi • 

yor gibi .idik. Ağaçlardan a.ta • 
ğıya doğru bakınca turlruaa ma
visi bir havuz göze çarpıyor • 
du. 

Göz alıcı bir mavi... Yarım 
milyon dolara çıkmıı bu havuz. 
İçerisindeki yüzlerce mavi çini 
levıı.ılar, Çindcn sureti mahsu
sada getirilmiş. Havuzun ke • 
narında büyük porselen hey • 
keller duruyor; her biri bir ser
vet değer. 

Ve gölgeliklerde küçük bir 
h~metçi ordusu ... 

Ardımızdaki büyük saray 
havuza kadar akseden beyaz 
heybeti ve insan dehasının ta· 
hayyUl edebileceği bütün gU • 
zelliği, zenginliği ile göze çar
pıyor, 

O beyaz duvarlar ardında 
Amerikanın en mUkemınel a~ 
çılann'dan biri ftalyan biri Fran 
sız olmak llzere iki kiti dlinyı· 
nm en nefis yemeklerini hazır-

lamakla meşguldür. Erkek ve 
kadın için mütehassıs berber • 
Jer, dans, yüzme, ve türlü şpor 
muallimleri velhasıl herkes, her 
şey var .. 

Bin tane fakiyeıile kilomet· 
relerce bahçesi olan bu bina, 
belki dünya saraylarının en ef
saneleşmit olanlarile kıyas edi
lebilir, 

Bugün Amerikada iki dün
yevi ikiz kardeı hüküm .sürü • 
yor. Bunlardan biri maddenin, 
diğeri hayatın haımetidir. Ha
yabn ha§meti Amerikada mali 
buhran yilz gösterdikten sonra 
hayli aarııtmııtır. 

Bir adam tanıyorum ki, bun 
dan bir kaç sene evvel, bütün 
para piyasalarında, yalnız is • 
mini zikretmek herkesin titre • 
meıi için k!fiydi. 

Söylediklerine göre, bu a -
dam bir defa bir ziyafet ver -
mft ve bu zlyaf et eanasında e
min tavanlannı, duvar'lannr 
verdivenlerinl, tanesi bir dola· 

ra mal olan çiçeklerle süsle ·• 
miş. 

Bittabi bu, senelerce evvd . 
yani paranın kazanılması p d< 
"kolay" olduğu zamanlardayllı. 

Fakat timdi ... 
Bununla beraber Ameril::ı. 

ölesiye dans ediyor. Cazba::t 
çalıyor. 

Tiyatrolar, sinemalar hm • 
cahınç dolup tatıyor. Son def.1 
bir Nevyork tiyatrosuna gittim 
ki, en ucuz yer bir İngiliz lira
sı 4 ıilindi. (Bizim paramızla 
yedi buçuk liradan biru fazla) 
Beı İngiliz liralık mevkii olaıı 
tiyatrolara tesadüf etmek güç 
bir ıey değil. 

Nevyorkun meşhur Brocl • 
vey tiyatrosunda bet bin O. 
yedi bin arasındaki halk gece 
gündüz tiyatroya akın akm ı~ 
liyor. Gece ve gUndll• hiç klıt 

panmak bilmiyen Amerikan "' 
nemalan gördüm. GUndUz •: 
at on birden bire kadar old 

(Sonu 10 uncu ..,tada) 
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~ :Maryel uyandı. Saate bak -
p,: Beşti. tlçte yatmıştı. iki 
,aat uyumuş oluyordu. 

Pençereden içeri sabahın ha 
lif aydınlığı giriyordu. Sabah-

e
arı: erken kalkmasını severdi. 
akat, bu sabah her zaman -
inden erken kalkmıştı. 

L Çünkü o gün 6 marttı. 6 
rart evleneceği gündü ... 

Bir iki dakikada odanın içi 
i1aha fazla aydınlandı. Maryel, 
yatağından kalkmıyarak gözle -
:tini tavana dikti. 

Etrafta çıt yoktu. Yandaki 
odada yatan annesi de daha 
kalkmamıştı. 

Düşündü: Kaynanası ola -
tak Misters Benton da henüz 
'aıyuyordu. Nişanlısı Ceri için 
<le kendi kendine: 

- Belki daha yatmamıştır, 

Öedi. 
Ceri, ~afak sökene kadar ki

[tap okuduğunu söylerdi. 
Sonra, birdenbire: 

/ - Hayır, dedi. Bu gece ol • 
ıun erken yatmıştır, elbet. Şim 
'kti o da kalkmıştır ve hazırla -
~ 
11ıyordtır ... , 
\ Kalktı. Pencereyi açarak dc-
lrin derin nefes aldı. Güneş yük 
;elmişti. Bir müddet pencerenin 
t;nünde durdu. 
, Ceri'yi düşünüyordu. Ak -
~ından bir cümle geçti: "Ceri 
'ile Maryel evleniyorlar ... ,, 

1 · İşte, saat beşte başlıyan o 
ıünün bütün manası bundan 
ibaretti. 

8 - KURUNun .iLAVESi 

r 
Ceri ile Maryel o gün evle -

niyorlardı. 

İki genç, bundan üç .ay ev -
vel aileleri vasıtasile tanışmış.

sardı: 

Misters Van Horn, Nev 
York'un kibar muhitinde tanın
mış bir kadındı. Misters Benton 
da Omaha'dan geldiği zaman 
bir arkadaşı tarc;fından onunla 
tanıştırılmıştı. 

İki kadın arasında geçen ilk 
sözlerden biri şu cümleler ol -
muştu: 

- Benim bir kızım var. 

- Benim de bir oğlum var. 

Bu sözlerle ikisinin de ak
lından ayni düşünce geçmişti. 

Bu düşüncenin kelimelerle ifa
de edilmeğe esasen lüzumu 
yoktu. 

Bir gün Misters Horn kı -
zma: 

- Maryel, dedi. Bu akşam
ki baloya Misters Benton'un 
oğlu da gelecek. Dansa kaldı -
rırsa reddetme. 

Misters Horn bu ihtarda 
bulunuyordu, çünkü Maryel, 
sosyete hayatına hala alışama -
mış, bu hayattan sıkılan, çekin
gen bir kızdı. Bütün salonlar -
da kendisine çok iltifat edildiği 
halde gençler arasında fazla ar
kadaş da edinememişti. 

Şüphesiz, bir genç olmak 
hasebile, etrafında dolaşan ve 
kendisini sevdiğini söyliyen er
kekler olmuştu. Fakat, büti.in 
bu erkekler başkalarile evlen -
mişler ve Maryel, iki sen~ zar -
fında, bir tek izdivaç talebile 
karşılaşmamıştı. 

Bununla beraber, bu vaziy'et 
ten kendisi hiç müteessir değil
di. Çünkü, o esasen bu hayat -
tan uzaklaşmak ve iş hayatına 

atılmak istiyordu. Fakat anne
si ısrar ediyor: 

- Hayır, diyordu, ailemizin 
an'anesini bozmak olmaz: Bir 
tek kızım var. Muhakkak ev -
Ienmesi ve ismimizin kaybolma
ması lazımdır. 

• • • 
O akşam Maryel, Ceri ile 

tanıştınldığı zaman bir yaban
cılık duymadı. Halbuki, ondan 
evvel tanıdığı erkeklere bir tür
lü ısmamazdL 

Dansettikleri zaman bUs -
bütün kendini ona yakın hiı -
setti~ 

z 

Ceri, onn ara sıra iltifat e -

den sözler söylüyordu. Fak:ı.t, 

Maryel bunları çok samimi bu

luyor ve tebessümle karşılıyor

du. 
Ceri, onun tebessüm eksil -

miyen yüzüne uzun uzun ha -
karak: • 

- Ne kadar neş'elisiniz 1 de
di. 

Maryel yine gülümseyerek: 

- Bugün, dedi. 

O akşam mütemadiyen ve 
yalnız biribirile dansettiler. 

Ondan sonra da bütün gö -
rüşmeleri balolara inhisar et
mişti. Nihayet bir gün Ceri 
Maryel'e: 

ilk aile Slll'l 
.... -··-.. ······-·----··· ....... -.-...-.-....... _..._ 

endişeli . endişeli iki genç 
konuştular. sonra 
salona girdiler. 

gülüşerek 

Maryel'le Ceri'nin annesi 
orada idiler. Hayretle bakıyor
lardı: Evvelce ve şimdi ne o~
muştu? Bilmiyorlardı. 

Bunu :ne o zaman sorabil-. 

mişl~rdi, ne de ondano sonraki 
günlerde... Bu, 'Maryel'ie Ceri
nin arasında kalan ilk 
sırrı oldu. 

aiıe 

- Benimle evlenir misin? de
di. 

Maryel kabul etti. 
Bu karar verileli bugün iki 

ay olmuştu. Evlenme günleri 
iki ay evvelinden 6 mart ola .. 
rak tesbit edilmişti. 6 mart ni· 
hayet gelmişti. 

Maryel, tuvaletini yapmak 
için dışarı çıktı. Onun dışarı 

çıktığını görünce annesi de çık· 
tı ve: 

- Ne erken kalkmışsın 1 de
di. Fakat, erken kalktığına iyi 
ettin. On bire kadar yapılacak 
çok işler var. Çabuk kahvaltı
mızı edelim. Daha evvelden ter
zilcr·e haber verelim, gelsinler. 
On bire kadar ancak hazırla -

./ 

• 
BiR 

AMERiKAN 
HjKAYESi 

çeviren: 

v. g. 
nabilirsin.' On birde otomobiller 
gelecek, kiliseye gideceğiz. öğ
le yemeğini lokantada yeriz. 
Sonra da Ceri'nin evinde çay 
var ..• 

M.isters Horn düğün mera -
ıiminin programım böylece çi
ziyordu. Halbuki Marycl anne
sinin sözlerine ancak kulak mi
safiri oluyor ve tuvaletini yap -
makta devam ediyordu. 

Tuvaletini bitirdikten son -
ra salona gitti. Bu sırada tele
fon çaldr. Maryel telefona doğ
ru gitmek üzere ·iken içeri 
Mazmazel Meri girdi ve tele -
fona koştu: 

- Alo! Buyrun? Evet~ evet. 
Bekliyoruz1 

Meri telefonu kapatmadan 
evvel Maryel telaşla sordu: 

- Ceri mi? 
- Hayır. terzi. 
Kahvaltı ediyorlardı. Tele -

fon bir daha çaldı. Bu sefer 
Maryel hemen koştu. 

Telefon eden yine Ceri de -
ğildi. 

Halbu.ki son günlerde, sa -
hahları telefonu açıp, Maryel'e 
"Bonjur,, demeyi Met edinmiş
ti. Bunu, bilhassa bu sabah ni
çin ihmal etmişti 1 

• • • 
Saat on buçuk olmuştu. Ce

ri'den hala ·haber yoktu. 
Maryel, giyinmiş, salonda 

dolaşıp duruyordu, Bu aırada 

.. 

kapı çalındı. Maryel pencereye 
koşup baktı: Göremedi, gelen 
içeri girmişti. 

Biraz sonra Matmazel Meri, 
Mariyel'e haber verdi: 

- Mister Ceri geldi, hususi 
surette sizi görmek istiyor. 

- Beni görmek mi istiyor -
muş? Benim salona al, şimdi 
geliyorum. 

"Acaba ne söyliyeeck ha -
na?,, düşüncesi ile bir iki daki
ka salonda dolaştı. Sonra, kal -
bi çarparak, kİ.içük salona iter -
Jcdi. 

Ceri,. ayakta duruyordu. 
Maryel ilerledi. Ceri gUlUmse
miyordu. Maryel de glilllnıae • 
yecek halde de.ğildi, 

~ 

Ceri, nihayet söze başladı: 
- Aramızda halledilecek bir 

mesele var, dedi. Belki evlen
memiz geri kalacak... Çünkü, 
eğer hakikaten birisini seviyor
sanız sizinle tabii evlenemem. 

Maryel hayretle kekeledi: 
- Başkasını mı sev.iyorum? 

Kimi? ... 
Ceri elini ceketinin iç cebine 

soktu. Mavi bir kağıt çıkardı: 
- Bu sizin yazınız değil mi? 

dedi. 
Maryel baktı: 

- Evet, dedi, benim 'yazım. 

Bir yerde düşürmüş olacağım ... 
- Düşürmüş olabilirsiniz. 

Mesele o değil. Asıl mesele ka
ğıttaki yazılarda. Belki unut • 
muşsunuzdur, okuyayım. 

Bu bir şiirdi: "Sevgiliye" 
hitap eden bir şiir. 

Ceri şiiri okuduktan sonra: 
- Bu şiiri her halde bir ki -

taptan birisi jçin kopya ettiniz, 
dedi. 

- Kopya etmedim. Kendim 

yazdım. 

Demek şiir yazıyorsunuz 

siz? 

Evet. Ehemmiyetsiz bir 

şey ... Fakat, anlıyamadığım bir 

noktn var: Bunların başka biri

si için yazılmış olduğuna nere • 

den hükmediyorsunuz? 

Ccri. durdu. Cevap veremi -

yordu. 

Nihayet: 

- Hüküm verdiğim bir şey 

yok, dedi. Fakat... Benim için 

yazmadınız ya bunları? 

- Niçin sizin için olmasın?. 

Sustular. Nihayet Ceri: 

- Afledersin, dedi. Hiç dü
~ünmemiştim ... Evet, kıskanç -
lığım be:ıi böyle ahmakça dü -

§Ünmeğe sevketmişti... Affet 

beni, Maryel... Belki kalbini 

kırdım. Fakat o kadar pşkın 

bir vaziyette bulunuyordum ki 1 

Bütün •"düşüncemi kaybettim. 

Çünkü saadetten felakete bu 

kadar çabuk geçtiğimi bilmiyo

rum. Şimdi de felaketten tek -

rar aaadcte ayni ıekilde geçmi~ 

bulunuyorum. 

Bu ılir, çok hoşuma gitmiş.

ij. Fakat bunun ne senin tara

fından yazıldığını, ne de bu 

sözlerle bana hitap edildiğini 

bilmiyordum. Bunları şimdi öğ 
renmiş bulunuyorum. Onun i

çin, bu şiirin güzelliği, bir kat 

daha arttı. 

Yazdığın şiiri benim dudak

larımdan dinlemek istemez mi

sin? Dur okuyayım sana: 

Ufacık bir ku,un sesi 

Çın çın çınlar kulağım<lt 

Bu ya bir farkı best~i 

Ve yahut isminin ak!İ. 

Ben bu ıese uyar.m da 

Hisseder.im bir nefes 

Uykumda, rüyalarımda, 

Yüzümde ve yanağımda. 

Şiir yazılı mavi kağıdı göğ • 

süni.in üzerindeki cebine sokar

ken Maryel'in elini öpüyor<fo. 

Sonra ikisi dışarıya çıktılar, 

Büyük Ealona gittiler. 

Maryel"in ve Ceri'nin .:nne

si orada ic.lilcr. Hayretle bakı -

yorlardı: Evvelce ve şimdi ne 

olmuştu? Bilmiyorlardı. 

Bunu ne o zaman sorabilmi~

lerdi, ne de ondan sonraki gün

lerde... Bu, Maryel'le Ceri'nin 

~rasında kalan ilk aile sırn ol • 

du ... 
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