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Parasız muayene i 

kuponu j 
Bu kupondan yedisini birik· ı 

tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 1 

muayene ettirebilir. İ 
•••••mn••••-•••••••••••••--•••••••••••••••-•I 

Radikali erin meclisi feshettirerek ikinci bir intihapla Manevraları idare eden Orgeneral harekatı tefti§ ederken 

hükumet başına geçmeleri muhtemeldir lzmir Manevraları Muvaffakıyetle Bitti 

· iktidar k!ine gelm.68'i . muhtemel Mevkiinde sarsıntı olduğu anla§1Zan 
.-·~~ .. md.-ıııo:- ·n maruf şeflerinden Daladye Başvekil Leon Blum 

(Asım Us'un bu mühim siyasi vaziyeti anlatan 
h- h~cmakalesi dördüncü sayıfamızdadır.) .. 

Dost ~7ga11 Harbiye Veziri Altes . __ , ______________ ....;;. _______________ _ 
Şah Mahmut Han dün geldiler. 
--~-------------------.._.._..;._ _________ _ 

''Biz Türk milletini öz 
' ~ ~j tdeşimiz gibi severizf,, 

(Yazısı 6 ıncı Sayıfada) 

"Yüksek mi$afirimiz dün 'IJiM.yeti ~yareti. e.snasında: (ortada) elinde silindir 
~ap_ka ln<lu:nan zat) Harbiye Veziri Şah Mahmut, (sağında:) vali ve be
ledıye reisi Muhittin Ustündağ,, oo Afganistamn Ankara elçisi Sultan 
~hm.et Han. (solunda:) Vezirin mihmandarlarından General Eyüp Durukan 

Dışbakanı geldi 
Antakya Heyeti 1eşekkürlerini Bildirdi 

Dif Bakanımız Cenevre toplantısın dan aonra memleketimize döndi~ 
(Y~ 6 ıncı Sayı/ada), 

Yugoslavya 
ve Italya ile 
Yeni ticaret anlaşmala
rımız yakınd• imza 

edilecek 
Ankara, 16 (Telef onla.) - Türk -

Yugoslav ticaret anlaşması 15 gün 
daha uzatılmıştır. Müzakereleri çok 
samimi bir hava içinde cereyan etmek 
te olan yeni anlaşma önümüzdeki çar
şamba günü son şeklini alacaktır. 

Yeni anlaşma., Cumuriyet bayra
mında memleketimim gelecek olan 
Yugoslav başvekili tara.fmdan burada 

Ordumuzun 1zmir civarında üç gün 
devam eden manevraları muvaffaki
yetle sona ermiş, dün de manevrala
ra. iştirak eden askerlerimizin geçit 
resmi yapılmıştır. 

Başvekil lzmire gitti 
Ankara, 16 (Telefonla) - Başve

kil İsmet İnönü bugün (dün) saat 10 

da hususi trenle lzmire hareket et. 
miştir. Başvekile Ziraat veklleti 
mum müdürü B. Adil de refakat et
mektedir. 

BaşvekiHn lznıire hareketinin o 
da yapılan manevralarla ali.kadar 
duğuna. dair bir şayia çıkmışsa da 
yoktur. Çünkü manevralar bugün b 
miş bulunmaktadır. 

Trabzon • Tebriz transit yolunun lfle----tilmesi i~in ıranla mllzakereler olacak 

Cemal Hüsnü heqeti 
dün hareket etti 

imza edilecektir. Sabık 
7 ürk - lta(qan ticaret 

anlaşmalı 

Bern elçimizi rıhhmda 
Dışbakanımız uğurladı 

Ankara, 16 (Telefonla) - Müdde
ti bu aynı Yirmisinde bitecek olan 
Türk - İtalyan ticaret anl~ması on 
beş gUn daha uzatılacaktn. Roma.
da aktedilecek olan yeni anlaşmanın 
esasları her iki tarafça hazırlanmış 
bulunduğundan bu on beş günlük 
müddet zarfında yeni anla:ımanm im
zalanacağı ümit edilmektedir. 

Yeni anlaşma müzakereleri için 
Romaya gidecek olan heyetimiz çar
şamba günü buradan hareket edecek
tir. Heyette Türkofis ba:ı müşaviri 
B. Burhan Zihni ve Merkez bankasın
dan B. Adnan da bulunmaktadır. He
yete Roma sef irirn:iz B. Hüseyin Ra
gıp başkanlık edecektir. 

Fransa 
nota 

Belçika ya 
verecek 

(Yazısı ~ inci ~ahi/ede) 

Cj.üntedn peşüulen: 
Anlayamadığı
mız bir şey 
Ş~li semtinin 8-üprüntü çöpleri 

M eci.diye köyüne dökülüyor, burada 
çöp yığınları taaffün ederek sinek sü
rüleri 'IJÜCUt buluyor, oonra bu 8inek
ler Şişliye gel.erek halkı rahatsız edi
Y01'1rllU:J. Bu tilemde herkes ne ekerse 
onu biçer diye umumi bir kaide oor
dır. Mecidiye köyüne süprüntü döken 
Ş~li ahalisi de oradan gelen sineklere 
tahammül etmeli değil mi1 

Halbuki şairin: 
Sorsalar mağdurunu ga<Ulıır kendin 

gösterir 
Dediği gibi Mecidiye köyüne 8-üp

riintü dökenlerin sineklerden feryat
ları gazete sütunlarını dolduruyor! 

Biz bunu garip değil, · hatta biraz 
tabii buluyoruz. Yalnız bir noktayı 
anlıyam1yorıız. Herşeyden bir k"'lymet 
çıkarmağı bilen memleketlerde bir 
şehrin süprüntü çöpler bile bir gelir 
kaynağıdır. Bizim memleketimizde 
ise Badece bir sinek kaynağı oluy<Yr ! 

Hasan Kumc;ayı 

Sabık Bern elçimiz Cemal Hüs
nünün reisliği altında Irana gidecek 
heyetimiz dün Ankara vapurile 
saat on ikide Trabwna mütevecci
hen hareket etmişlerdir. 

Rrhtımda, müzakereleri idare e
decek olan Bay Cemal Hüsnü ve 
heyetimizi dış işleri bakanımız Tev
fik Rüştü Aras uğurlamış, teşyide 
lran elçisi Fahimt Han, valimiz Mu
hittin Üstündağ ve daha bir çok ze
vat bulunmuştur. 

HEYET BAŞKANININ 
SÖZLERi 

Hareketinden evvel heyet başk~.

(Sonu: Sa. 6 Sü. 3 ) 

···········-··· ... ·······-····-······-···-···· ······························-···-... ···----..... 
\'AKINDA 

Sermet Muhtar 
Şimdiye kadar qazdığı romanların en 
güzelini KURUN'J:a vermeğe başlıqor~ 

Anasını gör, Kızını 
lstanbul konaklartnın dedikodulu ha,atınlj 
harem ve selamhk Alemlerini bu romanda 
bUtUn a~ıkhklarile bulaca§ınız gibi hakiki v• 
yata makta olan tiplere de tesadüf edeceksiniz. 

Anasını gir, Kızıma 
Sermet Muhtar son eseri için şöyle aigor9 

''Yazdı§ım romanlartn en canhsı, en 
dedlkodulusu, ve en gUzelidlr .. ,, 

Bir iki güne kadar _ .. -KURUN 
Bugün 24 sayıta 

Renkli bir kapak içinde iUlve; bUtUn bir 
hafta okuyaca§ınız bir~•k gUzel yazllar ----·-
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SON HABERLER 
~· t , ~ - - - . .. - • ' • . . 

Fransa Belçika ya ! 

nota verecek 
Pariste ve lngilterede Bununla beraber 

Vaziyet biraz yumuşadı 
Parla, 16 (A.A.) - Öğrenildiğiııel 

göre, Fransa, Brüksele bir nota gön 
dererek Belçikanın takibe karar 
vermiş olduğu bitaraflık siyasetinin 
~ olarak tarif edılmesini talep e
decektir. 

Bay Blum, kral Leopoldun beya
nab ile bu beyanatın diplomasi ba
Jmnından tevlit etmesi muhtemel ne 
ticeler hakkında Bay Delbos ve Il. 
Da1adier ile görü§müştür. 

BELÇiKA TAAHHÜTLERiNi 
TUTACAK 

Brilkeel, 16 (A.A.) - Hans ajan 
• muhabirinin diplomasi mahnfilin
de öğrendiğine göre, Belçika millet
ler cemiyetini terketm-eği asla tasav 
'Y1l1' etmediği gibi beynelmiJel taah
Jdltlerini ihmal etmek tasavvurun
da. da değildir. 

Be1çika. bir garp misakına işti
rak etmeğe hazırdır. Ve kollektif 
emniyet prensiplerinin tcsbit edilme 
sini görmek arzusundadır. 

Eski harbiye nazırı Bay Deveze. 
Pransa ile Belçikanın müstakbel mü 
nuebetleri hakkıada havas ajansı 

muhabirine şu sözleri söylemi~tir: 
Kuvvetlerimizi arttırarak ve is

tthkamlarımızı tezyit etmek suretiyle 
memleketimizin müdafaasını daha 

tiessir bir hale getirmekten başka 
şey istediğimiz yoktur. Fransa 

hlyle bir karardan memnun olma
hdır. Çünkü bu karar~ hiç bir devleti 

:iftcendirecek oir hareket değildir. 

B..:rlin, 16 (A.A.) - Belçika kralı 
Leopoldun beyanatı hakkında müta
lealar yürüten Deutsche Allgemeiııe 
Zeitung, komünizme karşı mücadele 
hususunda müşterek bir hattı hare 
ket kabul etmlş olan Re:dstelerJe Fla 
man nasyonalistlerlnln bu son karar 
]arının ehemmiyetine işaret etmekte
dir. 

ESKi TESiR KALMADI 
Londra, 16 (A.A.) - Belçika kra · 

lının söylediği nutkun yaptığı nı, 

fena tesir zail olmuş ve şimdi vazı
yet biraz daha nikbinlikle gözükmi
ye başlanmıştır. 

Bütün gazeteler Belçihnın son 
hattı hareketinin tesir3e.-i bidayette 
korkulduğu kadar valıim olmıyacağ: 
mütaleasında bulunuyorlar. 

VAZIYET NiÇiN YUblUŞADI? 
Berlfn, 16 ( A.A.) - Alman ajan

sına Paristen bildiriliyor: 
Paris matbuatıtlın Ilclçikaya kar-

şı olan vaziyeti mah.~us suretti" 
yumuşam1ştır. 

Bunun sebebi, hiç şüphesiz, Bel
çika dış bakanlığına gönderilecek su 
allere bir cevap alıncaya kadar va 
kit kazanmak isti)'en dış bakanlığın 
bir direktifidir. 

Echo de Paris ga7.etesi, mane,·i 
zayiatın hudutsuz olduğunu kayde • 
derek: 

"Şimdi IJChfstan fle Romanyadn 
buıınn ,_Jria14'rf:nl m> ....... ı,.+ ... - ı. .... 1 •• 

lor" diyor. 

Bir salkastte 
Asi kumandanlarından biri 

kolundan yaralandı 
Blt•r•fhk komlteal Sovyet notasının mUzakere•lnl 
"IUzumlu bulmadı§ını,, bildiriyor. - Madrite taar· 
ruz batladı, bir ordu Madrlt ovasında. 

Paria, 16 (A..A.) - Madritten bil- SOVYETLERIN TALEBi MUZAKE· 
~ göre bir ka.ç gUn evvel nas RE EDiLECEK 

~general De Llano~ ~ ~U:I Londra, 16 (A.A.) - Ademi mü-
•1bst yapılmıştır. Bu sµikastm f~ılı da.hale komitesi sekreterliği, başkan 
CJian Marksist general Campm oglu- Lord Plym.ouUı'un Ka.gana yazdığı 

intihar ettiği söylenmektedir. Ge- cevap mektubunu neşretmektedir, 
de Llano kolundan hafif surette Lord Plymouth bu mektubunda ez. 

:ASI IIVKUMETIN SiY ASI 
TEŞEBBUSLERI 

Atina., 16 (Hususi) - lspanya.da
Burgos bükQmeti buraya bir mas
atgUzar tayin etmiştir. 

GENERAL MOLA MADRIT 
OV.ASINDA 

Burgoe, 16 (A.A.) - Havas a.jan
muhabirinden: 
Garp cephesindeki nasyonalist kuv 

tleri, Val de lglesias - Naval Carne
Madrit demiryolu boyunca yapmış 

dukları şiddetli harekattan sonra 
rite ancak kırk kilometre mesafe-

bulwıan bir noktaya gelmişlerdir. 
't etrafındaki bütün cephelerin 
andanı olan General Molanın cep

hattmdan ancak on üç kilometrede 
unan Naval Carneroyu işgal ettik-

n ve bütün kuvvetleri Madrit ovası
iUıal eyledikten sonra umumi ta

IUllTıııza geçmek üwre olduğu zannedil
ektedir. 

Bir çok rehinelerle birlikte Sigu
kilisesinde mahsur bulunan dört 

milis, yeni bir muharebe yapma
dün teslim olmuşlardır. Bunlar
yirmisi ağır surette yaralı idi. 

UMUMi TAARRUZ BAŞLADI 
Paris, 16 (A.A.) - Jcrez de la 

.._ .. _.. radyosu, Madrite karşı ya-
k umumi taarruzun pek yakm

lcra edileceğini haber vermektedir. 

cümle diyor ki: 

''M.ademki Portekizin cevabı henUz 
gelmemiş ve madem ki nota.nız anlaş
manın gerçekten çiğnenmiş olduğunu 
isbat eden hiç bir yeni delil ihtiva et
memektedir. Notanızın müzakeresi i
çin komitenin ~imdi toplanmasını lil
zumlu bulmamaktayun.,, 

B. ST ALIN'IN SELAMI 

Moskova, 16 (A.A.) - İspanyol ko 
münist partisi merkezi komite tara
fından gönderilen seüim telgrafına. 
cevaben B. Stalln bu komiteye aşağı· 
daki telgrafı yollamıştır: 

Sovyetler Birliği işçileri, lspanya
nm inkılapçı kütlelerine ellerinden ge 
len yardımı yapmakla vazifelerini ye
rine getirmiş bulunuyorlar. lspanya
run faşist miirtecilerinden kurtulma
sının yalnız İspanyollara ait hususi 
bir vazife değil, fakat biitün müteka
mil ve medeniyetçi beşeriyete ait bir 
davadır. 

Filistin'de tam sükun 

Londra, 16 (A.A.) - Dün Filistin
de neşredilen bir tebliğ, memlekette 
sükunun tamamen iade edilmiş olduğu
nu bildirmektedir. Burada sanıldığına 

göre, Lord Pell'in başkanlığındaki tah 1 
kikat heeyti teşrinsani bidayetinde Fi -·l 
listine hareket edecektir, 

Fransada 
Jardan 

nutuk-
sonra 

Rosemberg'in sözieri 
Berlin, 16 (A,A.) - Havas ajansı 

nıuha birinden: 
Nasyonal sosyalist partisi siyfu;İ 

ofis reisi Bay Alfred Rosemberg, 
sefirlerin ve ecnebi gazeteler müme.s 
s illerinin kabulü münasebetile bh 
nutuk söyliyerek ezcümle şöyle d'?· 
miştir: 

Burjuvazi ,·eya prol~tarya, bo:
şe\+1.m veya faşizm mevzuu bahs dı·· 
ğildir. Cihandaki bolşevizm ve Anu 
panın akil.eti mevzuu bahistir. st~r. 
!erin kini heynelmilel yahudiliklc 
hirleşt.'rek Anupanın bütün nizamı 
kar~ısına dikilmiştir. 

Bay Rosemberg bundan sonra 
tt>cezzi kabul etmiyen kollektif sulh 
teHikkisinin bolşevizmin bir yemle 
meı::i olduğunu beyan etmiş ve demi~ 
tir ki: 

Bay Thorezin nutku. Almanyada 
pek yerinde bir heyecan uyandırmı~
trr. Almanlar, bu komünistin gaye.si 
Fran. a ile Almanya ar~cunda ihlfl." 
kılrane bir mukarenet vücuda gel
mesine mani olmaktr. 

Komünizm, boyunduruğuna boy
nunu uzatmamrş olan Almanyarr 
imha etmek istemektedir. 

Roma konferansı 
• • 
ıçın 

ilk temaslar 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Avustur

ya dış bakanı Schmit önilmil7.deki haf 
ta Macar hUkfunetini resmen ziyaert 
etmek Uzere Peşteye gelecektir. Yine 
bu ziyaret esnasında Viyana.da topla
nacak olan Roma protokolu devletle-
ri li'nnf .. \,QnG .. \IY\ T\l"OQTAJ:n1 _ı. l.i> .... _ 
nacaktır. Bu J>rogramm . nazırl~ası 
ile bilhassa Avusturya hilltfunetı meş
gul olmaktadır. Hariçte çıkan bazı ha 
herler hilafına olarak başbakan Da
rany'nin ecnebi memleketlere yakın
da seyahatlerde bulunması derpiş edil 
miş değildir. 

=="====-===::=s~ 

Selanrkte 

Bir hastane yandı 
Atina. 16 (Hususi) - Dün akşam 

saat sekizde Selanik belediye has 
tanesinde çıkan bir yangın bütün 
hastaneyi yakıp kül etmiştir. 

Hastaların yangından kaçırılma
ları ~ok feci olmuş, ve bu arada dör 
dü yanarak ölmüş, dört hasta da YI\ 
ralanmıştır. HükQmet hastaların Se
lanik merkez hastahanesine yer • 
leştirilmeleri emrini vermiştir. 

Sosyal yardımlar vekili mahalhn 
de tetkikat yapmak üzere bugün tay 
yare ile Selaniğe gitti. 

YUNAN KRATJT SEL.t{NIGE 
GiDiYOR 

Atfna, 16 {Hususi) - Kral Sela
nik aha1fsinin davetini kabul ederek 
Ayadimitri rortusunda Selaniğe gi
decektir. 

Dün ba.,cn•ckil general Metaksas 
saraya giderek bu seyahatin progrn 
mınr tesbit etmiştir. Bu program:. 
göre, kral a),n 24 üncü cumartesi 
günü bir motörle hareket edip 26 
sabahı Seliınikte bulunacaktır. 

Başvekil MefAksas da kraldan bh 
gün eTI·eı ~eltinikte bulunmak üzer" 
trenle hareket edecektir. 

Kral S21finikte bir ı,.riin kalacak 
\'e trenle dönecektir. Başvekil i~" 

oradan ~ereze gidip mahalJine a:t 
bazı meseleleri bizzat tetkik edeı:ek
tir. 

INGILIZ AKDENiZ FiLOSU 
SELANIKTE 

Atina. 14 (Hususi) - lngilterenin 
Akdeniz donanmasına mensup bit 
filo Falır limanına gelmiştir. 

Filo kumandanı amiral Ravunc1 
karaya ~ıkarak saray defterine ya· 
zıldıktan sonra basvekil general 
Metakı:ıası ziyaret ,.e başvekil de iadu 
ziyaret etmiştir. 

Akşam h<ı§vekil amiral ve erkanı 

Cumuriyet 
bayramı 

Program hazır tanıyor 
lzmir'de elektrik 

fiyatları indi 
Ankara, 16 (Telefonla) -lç bakan 

lık v~kili \'e Kültür bakanı Bay Saf 
f et Arıkanın başkanlığında, dahili 
ye müsteşarı Bay Sabri, emniyet 
işleri genel direktörü Bay Şükrü, 

jandarma umum kumandanı genera1 
Naci, vali Nevzat, merkez kumanda· 
nı Bay Demir Ali ve emniyet dire~ 
törümüz Bay Sadriden mürekkep kc• 
misyon ilk toplantısını yapmış ve cu 
muriyet bayramını kutlulama ha-· 

Eski 
yazı 

harflerle 
yazmak 

Meşhut cürüm kanuna 
ha1 icınde katıyor 

Ankara, 16 (Telefonla) - Eski 
harflerle yazı yazmak filinin ceza teh
didi altında bulunduğu malumdur. Bu 
fili irtikap edenler hakkında meşhut 
cUrümler kanununun tatbik edilip e
dilmiyeceği üzerinde tereddüt hasıl 
olmuş ve bu husus Adliye vekaletinden 
sorulmuştur. Vekalet tarafından müd 
deiumurnilikJere gönderilen b~r ta
mimde bu filin mahiyeti itibarile, meş 
but cüıilmler kanunu hükümlerinin 
çerçevesi har:cinde kaldığı bildirilmiş 
tir. 

zırlıkları etrafında görü::müştür. Ergani istikrazının 7.nci 
IZMIRDE E/,EKTRIK FiYAT keşfrı~si qap11ct1 

LAR! iNDi 

... Kazanan numaralar Ankara, 16 (Kurun) - lzmir 
lektrik \'e tramvay şirketleri nafia 
vekiletıinin teşebbüsü üzerine elek 
trik v~ kilovat ücretini 19 kuruştan 
18,5 kuruşa indirmişler ve tarifelt'· 
rini tasdik edilmek üzere vekalete 
göndermişlerdir. 

Ankara s11orcuları 
arasında 

Günün meselesi 
Ankara, 16 (Telefonla) - Geçen 

pazar günü, Gençler Birliği ve Kırık -
kale Gücü arasında yapılan Çanakkale 
kupası maçı finali bittikten aonra vu
kua gelen müdahale hidiseai üzerine 
Türk Spor kurumu Ankara bölgesince 
bazı boykot kararlan verildiğini bil -
dirmiştim. Hadisede müşevvik sayıla
rak hakkında müebbet boykot karan 
verilen B. Hikmet gönderdiği bir mek
tupta bu karara itiraz ediyor ve: ''Maç 
esnasında bölge başkanının yanımla 

f.~!~~d~~uqu, haul oyqn ~l!E!1d~.: .1!~· 
}azımgeldiğine dair ba§kanın kendisilt 
istişare ettiğini, kupa verileceği esna -
da Kırıkkale umumi reisinin gelerek, 
galip takımda nizamsız oyuncular oldu 
ğundan mağinp takım tarafından bu ci
hete itiraz edileceği için kupanın tev -
diinin geçiktirilmesini istediğini anlat· 
tıktan sonra kendisile görüşmek fll'S8 • 
tını bile bulamamıı olduğu umumt re
isi bu suretle itiraza teşvik etmesinin 

Ankara, 16 (A.A.) - ikramiyeli 
yüzde be§ gelirli 1933 Ergani istikra -
zı tahvillerinin yedinci ikramiye keşi -
desi bugün Türkiye Cumuriyet Merkeı 
bankası idarei merkeziyesinde maliye 
vekaleti ile bankalar mümessilleri ve 
noter huzurunda yapılmı§tır. Netice -
de: 

93474 numaralı tahvile 30.000 lira 
1117 54 numaralı tahvile 15.000 lira 

105812, 111751, 139088 numaralı tııh -
villere üçer bin lira. 45339, 46499, 62109, 

76586, 105820, 141324 numaralı tah -
villere dokuz yüz dokuzar lira, ikrami
ye isabet eylemi§ ve bundan batka 289 
tahvil numarasına da ayrıca yüz yirmi
ıer lira çıkmııtır. 

İkramiyeler maliye vekiletile Tür -
kiye Cumuriyet Merkez Bankası tara -
fından tasdikli resmi keşide listeleri ü
zerinden b-.ı banka, merkez ve şubcle -
riyle Merkez Bankası bulunmıyan yer
lerde İ§ Bankası tubelerince ödenecek
tir. 

~ "'" ıarın·-~1<uıumunun 

kongrtsi 
Ankara, 16 (Telef onla) Türk 

tarih kurumunun önümüzdeki mayıs 

ayında Ankara.da bir toplantı yapaca
ğı haber alınmıştır. Türk tarih kuru
mu izalan, kongrede serdedilecek tez 
leri şimdiden hazırlamaktadırlar. Ku
rumda, kongre mUnasebetile, bazı mü
him eserler neşredecektir. 

maddeten imkansız olduğunu,, bildiri- -----------------

yor. 1 Kıea Harici Haberler :wJ 
Hadise Ankara· ıporculan arasında ıı.R=-----========--===--_.

günün meseleıi olmak mahiyetini hala 
muhafaza etmektedir. 

Yeni muhacirlere öküz 
dağıtılacak 

Ankara, 16 (Telefonla.) - Sıhhat 
ve içtimai muavenet veki.letl Orta 
Ana.doluya yeniden yerleştirilecek o
lan muhacirlere birer çift öküz dağıt
mayı kararlaştırmıştır. tık parti ola
rak dağıtılacak öküzlerin sayısı 4.000 
dir. 

}nf!İlterede kadınlar 

cephane labrikalarıncla 
çalışabrıecekltr 

1ngilterede 18 yaşından yukarı ka
dın ve kızların cephane fabrikaların
da çalışmalarına yeniden mUsaade e
dilmiştir. Büyük harptenberi on sekiz 
··~nedir kadınlardan çalışanlar yoktu. 

Bu kadınlar şimdiki halde bomba 
fabrikalarından birine alınmıştır. 

Bomba doldurmak, cephane işçili. 

ğinin en az tehlikeli olanlarından biri
dir. Harp esnasında da kadınlar bu 
işte çalışıyordu. 18 senedenberi de bir 
çok yeni ihtiyat tedbirleri alınmış bu
lunuyor. 

harbiye.si şerefine bir ziyafet ver
miş ve iki taraf tan da dostane nu
tuklar söylenmiştir. 

YUNAN ESHAMI 

Atina, 16 (Hususi) - Timeı ga 
zetesi Londra borsasında Yunanistan 
eshamı fiyatlarının sağlam ve muhacir 
istikrazları eshamırun yükselmekte ol 
duğunu yazıyor. 

• ARNAVUTLUK hükumeti Draç. 
limanının inşası ve modern bir şe
kilde techizi için Napoli bankasın· 

1
' dan üç milyon 735 bin altın franklık 

bir istikraz yapmıştır. 

•ATINA HAVA KLOBO Yuna
nistanın etrafını tayyare ile dola~ 
mak için bir müsabaka tertip etmiş
tir. Sivil ve askerl tayyarelerin işti 
rak ettikleri bu müsabakaya dün 
(bugUn) başlanmıştır. 

• BlR BUZ KIRAN GEMiSi, Si
beryanın şimali garhi Mhilinde Nor 
dens Cheld takım ı:tdaları boğazın

dan on dokuz ada keşfetmiştir. Bıı 

keşfin şimal denizinde münakalAtı 

kolay1aştıracağı zannedilmektedir. 

• BOMDAYDA Zabıta Byculla 
mahallesinde dövüşme!<te olan me
cusilerle müslümanlara ateş a~ma:L 
mecburiyetinde kalmıştır. 

On iki kişi ölmü~ 140 kişi .vara· 
lanmıştır. 

• BAY LlTV1NO:i1' l\losko\'a) a 
dönmüştür. 

lsviçrenin qenı ordu 
kanunu 

-
Bern, 16 (A.A.) - Federal parti 

mento, iaviçre ordusunun yeni te~kiJAtı 
hakkındaki kanun projesini ittifakla ta• 
vip etmiştir. Yeni kanuna göre, baleti 
altı fırkadan mürekkep İsviçre ordu•11 

dokuz fırkaya çıkarılacak, ayrıca hudut 
muhafazası hususi kıtalar ve motörlil 
hafif alaylarla Uç dağ livası te§ldl edi!' 
cek ve ordu en mdren silahlarla teehil 
olunacaktır. Ordunun bu yeni teskilA~ 

b'tl 1938 senesi başına kadar tamamen ı 

rilmi§ olacaktır• 



Dil ollal öğretmealerl 
Yeni müfredat programına göre ders 
planlarını nasıl lıazırlayacaklar? 

Bu yılki ders hazırlıkları her mıntakada 
ayni şekilde yapılacak 

tık tedrilat lıpekterleri yeni müf -
redat programına care ilk okul öğret
IDenlerinüı nud ıema ve pUıı yapa • 
Clklanm tesbit etmek ve kendilerine u
llUıml bir &mek huırtamak maksadile 
kiUtar direktarlilğünde bir kaç topım. 
tı Japmqlardı. tspekterler bu toplantı· 
!arda bir plln ve tema broıiiril vücu -
de cetizmitlerdir. Brotilr yalanda ta -
bediıerek aıretmenlere dağıtılacaktır. 

dilecek mevzuun adı ve hangi talebeler 
vazife alacağı temsil malzeme ve etYa· 
aı tesbit edilecektir. 

YAZI t 
Çocuklann yazılan ilzerinde tetkik· 

Jer yapılarak çocaldarm ne gibi hata -
lan olduiu teabit edilerek bunların 
da &ğretilmeai için ne yapılacağı. veri
lecek temrinler ve vazifeler kaydedile-
cektir. 

Bla bu brotilrll tetkik ederek öğret - HESAP HENDESE 
lllenleri alakadar edecek bir hillba ya~ Heaap dersi hayat bilgiıi v• diğer 
lnap uycun bulduk. Yeni hazırlanan bilgi derslerinden edinilecek rakamlar
bu rehber apğıdaki esaılan ihtiva et- ıa beraber temrinler yapılacak hattı 
lllekted.ir: misallerin nasıl balledlleceii, hesap tek-

PLAN LI ÇALIŞMAK LXZIM niklerinin naaıl öğretileceği de tilrHi mi 

Büaubğm viicuda getirdiği bet yıt. aaller1e ptana geçirilecektir. 

bk çalqmla pro~n bütün hedef - RESiM • ELIŞI 
lerini yapabilmek için ölretmenlerin Plinda evvelA resim ve elifi meY • 

bQ yıl her yıldan daha ziyade plinh di- zau yazıldıktan sonra bunda kuUaıu -
lfplinli çalrtmalarma fbtfyaç vardır. Bi- la:ak malzeme ve aletler için ne pi 
rind dene 8fretınenleri yıllık pllndan tertibat almdığı yaiııacaktır. 
bqb flnite pllnr, ikinci devre atret - JiMNASTiK 
inenleri de gilnlilk plh yapacaklardır. Jimnastik derlfnde hareketler ifade-

tıdnci devrede verilecek denlerden nin proıramı, taklidi hareketlerin bir 
batb yapılacak bUtiln ders müzakere- ıeması, oynatılacak oyun. nizam ha • 
lerintn " yoklamalann . aebeplerile te- reketleri ve bu hareketlerin takriben ne 
kUl,..ı, IOnllacak sual ve vazifelerin de kadar devam edeceği. kullanılacak va-
bu plhlarda göıterilmeai llzımdır. 11tatac ya.nlacaktır. 

Birinci devre öğretmenlerinin yapa- MUSiKi 
caiz Unite plinma ıellnce: her hafta - Öfretilecek ve tekrarlanacak pr • 
llUl son gilnU 8ğretmen bir plin buu- kılar, yapılacak temrinlerin cinsleri .as 
lıyacütır. 

1ü ve yanlı milzik nota imllsmda ne -
öiretmen ilnitenin ehemmiyetine ler ISfretilecefi ile dera kısmı plAna 

ıcsre ima veya uzun devam ettirebile - kaydedilecektir. 
cektir. Unite tatbllıc edilirken ortaya çı- Yukanda yuchpz eten pJlnlan 
kaeü mmwn meseleler bu yapılan Onite 6fretınttllerin phfmaemw yarduncr 0-

llİlı ~ ıeri bırakabilir. Her ilni- lacak, daha emniyetli aurette- it1 batu
\enta IOft\1Zla bir billlaa yapılacak ve •- maıını temin edecektir. 
='».,.netJs~!!.I' _!!t!tt!!!!C:~.:. , ~ ----· Ha.Un Bech-ettin utna 
· ~uıbMttlb tddirae HER MEMUR BELEDiYE birinci 1m1f. Udııd aımf ve;a diğer aı • 

llıf 6fretmenıert bir araya &eler~ m&f- MECMUASINA ABONE 
tereıı 9lhtmü ltn'etlle ttntteı pllnı ya- OLACAK 
Jlabillrler. Belecliye idaresi ~ura m&alh ve 

Bu çalqmıda ıeçen yıllarda yapılan 60 Ura tlcretll olan her memuıım be
P1Anlardan da istifade edilebilir. Yalnız lediye mecmuaama abone olmala.rmı 
Pl4ıııar yapılırken noktai hareJcetin ne bir tamimle kendilerinden istemift;ir. 
~ g6aterDmelidir. Bu baflangıç ------------
ıloktuı buan bir hidise bazan talebe 
QlOpbedeleri gibi ıeyler olabilir. Fa -
hq Çıkıt noktası mevzuun bünyesini ta
: edecektir. Diğer taraftan p!Anlar 

linci devrede topluluğu, ikinci dev -
'ede de denler arasındaki irtibatı açık
~ g6ıtermelidir. 
d BrotUrde bilgi veren dersler arasm
d • birtnct dewec!e bayat bilgisi: ildnci 

evtecte de tarih, coğrafya, yurt, tabi -
~t •e aile bilgisi kabul edilmi§tir. Ta
ıebe 6fretınenin bilgisi ile beraber ga
I ~elci Ahfbi saWliyet muharrir .. 
detin 7Uı, müphede ve tetkiklerinden 
e 1•1dalamıacaktır. 

lb Öiretmen eline aldığı herhangi bir 
td f!'f'zuu itlemek için nerelere müracaat 
...:;iinl tayin ettikten sonra derhal 
1-rda,bba bulunmak zanıretindedir.P!An 
tak 'fe)'a pJ!nlara DAveten huırlaha
letuıi, sarf ve dosyalarda, tetkik gezlnti
tdil Proeramıan, milracaat edilen ve 
bife teek kitapJann Wmleri, cilt ve sa-
lalar llUmualan, lfbuın rarwen hül4 -
tır. ' harita ve ırafilrler tle bulunacak-

KISA HABERLER 

• Belediye KecldlyekG)'11 dvaimd&1d çap_ 
lükleri kaldırmaya karar verlld§tlr. Uura • 
dakl çöpler öııtlmtızdeki hafta içbıde lta.l • 
dJrı1mlf olacaktır. 

• KUlklye mekteblnln latan~dıuı Anka.. 
raya nakli lflne 'bql&DDUftır. Nakil bu aynı 
80JlUD& kadar tan!)a!!nlanacakbr. 

• Tramva.:v &meelal murabh•tılan aula • 
rm lnUh&p mUddeU blltill için JUi murala. 
hıuılamu IMIÇDllflerdlr. 

• GeÇea1erde muameJA.t ve heaplarmm 
netloesl &1mmam11 olan mualllmler blrllll .. 
ıdn kcmgreıdne m11aMSe ec:Ulm.emlftl; be .. 
aplarm tet.Jdld bitmek Usaredlr. 

• 1ktıat ve maliye wklllett Ank&radaki 
tetldklerinl ikmal ederek bu abah Ankara 
ya dönmtlf olacakl&rdır. 

• Cerralıpap hutanesbıde yapı,l&c&k mut 
f&kıa çamaprhaneıdn btltiln kefft ve proje. 
lerl ikmal edilmiotlr. 

• Milli tuamıf ve lktıaat cemJyeU 12 
kAnunda b&flıYacak olan t.aamıf haftası 
tçtn lAmn gelen bam'tıklara ~diden bq_ 
laıDJftır. 

• Hıdrellez gUııll Balıklı kiU.eetdndıe fane 
toplamaktan BUÇIU mtıteveW heyetinin • -
ıe,tllDe açdan davaya balahnlf, ni&hkeme 
karara Jıalmıttır. 

• Be1edlJ9 tar&tmdaD kurutacak tnkdAp 
TAHRiR &bldeıllnln yer1 flmdluıt ~. 

'raı Abide Kaçkada Tatlık mevkUne kuruJacak.. 
fC!ll.l .. L ebenin yudıtı bir tahrir vazi • tır, 
ou:ı~ taahib itine geline; vazifeleri -------------
~-.u SUUfın ça1ıpna birliği talebe 

diıtlarıaa tevsi edilerek talebinin ken· Geçmiş Kuranlar 
ne luıİtaJan baldunılacaktır. ı 7 Teşrinlevvel 923 

O OKUMA M.AK DONALD tSTANBULDA 

rzn ~ dersinde okunacak parçala- lngUU: ~ /wkaaı rei8i M~ter 
\>e talebe nıubtaç kıaımlan anlatılacak JfaJc Don4ld ~ teMimizM 
lctt•ıy, hin ulu orta sual sormasına bulunuyor. Miater Jlak Donaıd'ıta §eh 

~ en nıeydan verilmiyecektir. rim&ıe geıı,&ttd6 Mç bir aiyasi mtJ1o8at 
ltılde ':: ~hancı. kelimelerin ne te • mevcut değiltUr: Tiirkiye#in, ebedi bir 
'l'aıeb • edileceği de kaydedilecektir. eaa,ret zinciri tçittde btdtıttarak, meu
tiff it:: C>irennıekte nıiifkülit çek • cııdiyeti m.UliyeliMı imhaaım 'MMf 
' ~•a~ler talebeye kum ._ınaeaam - ittilıa.z etmi~ ol.an aabık trıgau ~
ıel'iild • lfyah tahtada veya sıra ü- kili LoU C'Of'cı'n bu zalimmıe aiyaBetitte 
......... ~ . ne tekilde fSğretileceği de ya - m.ukavem6t etİm. bu zat eCMbi ktt1'-· ~. , 

"etlerinden tahUyeainden aonra, IBtan 
~ Tl'At.slL VE iNŞA T bulu, oleldd.6 bir TilTk doBtu 111/a.tflfJ 
~ Japrlacap zaman temail e - *#1JaNt etmek u~•· 

ilk okul Himaye ' Evliya Çelebi lHalde yeni 
• • 

heyetleri segalıatnamesindeki 
yanlışlar 

Bu. ııl daha /azla çocııfa 
ga,dım edecek. 

Okullarda kurulan himaye heyetle
ri yıllık toplantılarmı bu ay sonuna 
kadar ikmal ederek neticeyi kültür di
rektörlüğtlne bildireceklerdir. 

Geçen yıl bu heyetler tarafmdan 
iki bine yakın fakir çocuğa gıda ve el
biee temin edilmişti. Bu yıl yeni ya
pıaln tqkilltla bu miktarın ( 4000) e 
çıkacağı tlmlt edilmektedir. 

MOLKIYE OKULU MÜSABA-
KA iMTiHANINI 

KAZANANLAR 
Mlllklye okuluna bu yıl a1macak 

parasız talebenin imtihan neticeleri 
15 Tetıinievvelde bildirilecekti. Fa
kat bu işle meşgul olan komisyon he
nüz evrakın tetkikini bitiremediği 1-
çln netice ancak ayın 19 unda belli ~ 
Jacaktır. 

ÇiFTE TEDRiSAT DORT 
SAATE INtCEK MI? 

1Qft.e tedrfsat ders saatlerini Ba
kanlık tarafmdan hazırlanan talimat
namqe uydurmak maksMile 5 den 
-i de indirilecektir. Yeni ders cetvel
leri yalanda bir komisyon tarafmdan 
hazırlanarak okullara bildirilecektir. 

HUKUK FAKOLTE'SI 
iMTiHANLARI 

YUkaek tedrisat dlrektörll Bay o,. 
vat dllıı sabah Ankaradan §e1ırimbe 
gelmiftir. 

Bay Cevat öğleden aııce 'Oniveral
te,e pderek hukuk faJdllfe8infıı d&t 
)'!la Ç!Qıuı Userbıe s Unctl lllDJfta ya
pılacak imtihan hazırWdan etrafmda 
rneıunıl olmuş ve allkadarli.rdan Jza. 
nat aımıştır. 

fmtihanlar 20 teşrinfssmide yapı
lacaktır. İmtihana girip de kuanamı
Yanlar dört ~e iberine tedrisat g6-
reecklerd1r. 

Pella H•lterl•ri 

Paranın üstünü 
eksik mi verdi? 

ttaldldarda Rum! Mehmet Pap. 
mahallesinde oturan 30 yaemda Saa
~t, manevi evlidı olan dokuz yqmda 
Zelihaya on lir& vererek fırıncı Hak
kıya göııclermil olduğunu fakat Ha.k
kmm ~ bet }in. para elmik ver
diiiııl lfkAyet etmie, her ikisi mUdde
ium~e aevkedllmi§lerdir. 

BI<}AK <}BKTIQJ /ÇIN - BeyOf
lunda Emine ad1J bir kadmla elektrlk
çi Nuriye bıçak çekmek ve dövmekten 
IUÇ)u lokantam Kenan yaka.1anUak 
mUddelumumlllğe verilmiştir. 

•EBDIVBNDBN DtJŞTV - Ka
dirpda Pertev Paşada oturan Musta
fa, evinin merdiveninden düşerek ya
ralanmış, Cerrahpaşa. hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

OElCETINI ÇALMIŞLAR - Us
kildar Sultan tepede ıs numaralı evde 
oturan Hasan odasmda bulunmadığJ 
sırada ayni evde oturan Kizmı tara
fmdan bir pantalon, bir ceketinin ça· 
lmdJğmdan tlklyet etmiş, Kizmı mUd 
deiuıııum!Uğe gönderilmiştir. 

BVINI TAŞLAMIŞLAR - 'Osktl
darda Selman ağa mahallesinde Bül
btlldere caddesinde 106 numarada ~ 
turan 65 yaşlarmda Faik, polise mil
raeaat ederek komşusu Salihattin ta
rafmdan evin:!n taşlanarak, camlarm 
kmldıfmı ıtklyet etmiş, suçlu yaka
lanarak tahkikata baslanmı~. 

BIBLIK OLARAK DôVMVŞLER-
Fatihte oturan Mehmet polliıe müra
caat ederek bir alacak yUztinden Şeh
zadebqmda oturan Nuri ve kansı ta-j 
rafmdan dövU:ldUğünU şikayet etmiş,,. 
tahkikata bqlanmıştır. 

CAMLAR! SiLERKEN - Cakil
dard& tcadiyede oturan Selim km 
Il'atma evin camlarmı s.Jerken dört 
metre ytıkaeklikten dUşmUş, yaralan
mıştır .. Fatma, NUmune hastahanesi
ne kalmnlmJttlr. 

Kitap ve K•tapçıbk 
mecmuası bu yanlışları 
ortaya koyuyor 

Kitap ve kltapçıbiın son çıkar 
on sekizinci sayısı, kitap meraklıla '1 

ne milllkat, kitap sevenlerin resim
leri, J eni çıkan ve garp eserlerinin 
tetkikleri Ue beraber yeni basılan 
Evliya Çelebi seyyaha tnamesbün do
kuzuncu cildinde göze çarpan hata 
lara işaret etmektedir. 

BU,.k bir emek ve fedakirlıkla 
basılan bu kıymetlf eserde rastlanan 
hatalar, birer birer işaret edtlmekt~ 
ve dofruları psterilmektedir. 

Evliya Çelebi seyyahatnamesi gibi 
beynelmilel şöhreti haiz bir ldta
bln basılmasında gösterilen fhmal.n 
ne derece ehemmiyetli olduiu maka 
lede tebar8z ettfrflmf§tlr. 

iki talebe arasın
daki dava 

Arkadaşının güzüne 
çamıır topa attın Sait 
mahkfi.m otdıı; fakat •.• 

Jleohut suçlar davalarına bakan 
mahkemeler, dün de bazı davalara 
balq:ı11 ve bunlardan çoğunu esastan 
karar bağlamJl}ardır. 

Sultanahmet tlçtlııcll sulh ceza mah 
kemeeıfnfn g6rdtığil da.valardaıı biri, 
Fatih orta mektebi talebesinden ikisi 
a.rasmdaki bir da\fadır. Talebeden, 
w~u:.ı,.ıı.cıu ı:uuı.n.ı.ı.üa.u birinin m.ümee 
Bili olan SaliLhattin, gene talebeden 
Mehmet Saidi dava et.mitti. Darp ve 
hakaret iddiumda bulunuyordu. 

Sebebine gelince, anlatışa göre, 
fUytJıUf: Sımf mümessili Salihattin, 
mUmessili bulunduğu sınıf talebesin
den M'ehmet Sa.idin ismini, haşarılık 
ettiği kaydile, müdüre vermiş. Meh· 
met Sait de bundan öfkelenmiş, diin 
yol UstUnde durmuş ve SalA.hattfni 
k&l'fldan söktın edince, yerden alıp 
yuvarlak şekle koyduğu çamur par
çalarını, topla ştit çekip gol atar gib! 
ona atmtş! Üstelik söverek yumruk
lamış da... tldsinin göğüs göğüse gel
diklerini gören bir simitçi Saidi, bir 
kahveci de Salihattini tutup çekm:ş, 
ikisbli biribirlerinden ayırmış. 

Mahkemede talebeden lsmall, Zi
ya, Ahmet. Faruk, SUTI, Zeki ma ile 
lahit olarak dinlenildiler. Neticede 
Mehmet Saidin Salihattini yumrukla
dılı 1&.bit görüldü. 25 lira para cezası 
ödemesine karar verildi; ancak yaşı 
göz önilnde tutularak, paranın mikta
n, 16 liraya indirildi ve !Simdiye de
ğin suç işlemediği gibi bundan sonra 
lşlemiyeceğine kanaat geldiğinden, 
cezanın çektirilmemesi aynca karara 
aımaı. Mehmet Sait, sövınekten de 
beraet etti. 

tJztJM AŞIRMAKTAN SUÇLU RUS! 

İstanbul dördüncü ceza mahkeme
ainde duruşması yapılan tvan Zahar 
adlı Rusun da, Beyoğlunda Bursa ~ 
kağmda manav Necibin gece aralık 
dUkkin kepengi arasından elini soka
rak 2 kilo kadar ~ aşırmaktan 
beraet etti. 

EKMEKLER iÇiN BiR SENE
LiK ETiKET HAZIRLANDI 

Bir çok fırıncılar belediye matbaa
smı basmakta olduğu ekmek ve farn
caal etiketlerinin vaktinde yetiştiril
memesinden şikayet etmekte tidler. 

Bunun önünü almak üc;n belediye 
faaliyete geçmif ve bir yıllık francala 
ve ekmek etiketleri hazırlanmıştır. 

Bundan sonra etiketi olmadığını 
iddia eden fımıcılar belediye talimat
namesinin 81 inci maddesine göre ~ 
zalandınlaca.klardır. 

proıesı 

Yoğurt satışı için tle 
9er hazırlanıyor 

Hi.lde yapılacak yeni inşaat pro 
teri belediye mUhendisleri taraf 
hazırlanmıştır; alikadar ma.IYUJLüAOı 
tarafmdan gömen geçirilıiıektedir. 
projelerin de noksan görillen bazı 
ferrilatının da yeniden ilavesine 
zum görlllmtl§tür. Yeni illveler 
mevsiminin sonuna kadar ikmal 
miş bulunacaktır. 

Hilde yoğurt satışı da yap 
için daimi encümen yoğurt se1.0nu 
alr başlamaz faaliyete geçilmes;no 
dirmi§tir. 

Hilde yumurta satışı için b 
ayrılan yer klfi gelmektedir. Y 
ta satışı için yeni projeye bazı 
lar konacaktır. 

Kadın hekimleri 
teplantrsı 

Memleketimizdeki kadın he.kili~ 
tarafmdan on sene evvel kurulup 
yıl muntazaman aylık toplantıl 
yapan (Türk Ginekologi Kurumu) 
senenin ilk içtimamı dllıı akdet 
ve yeni idare heyetini seçml§tir. 
kanlığa profesör Kenan Tevfik, 
ci başkanlıklara Dr. Orhan~ 
Aziz Fikret, genel sekreterliğe 
tor Ahmet Asmı, celse sekreter. 
rfne doktor Kamil ve Şerif intihap 
lunmuştur. 

Yeni heyet gelecek sene Ank 
toplanacak (İkinci milli Tllrk G 
logi kurultayı) için pdiden 
1ara bqlamııtır. 

Kudm Uyelerl 1938 mayumıda 
landada toplanacak (Arsrulu8al 
kologl kongresi) ne d&v,t çy,ı.u.a. 
itil', Ami.st erdamda ya:{lılacak ~ 
yanın her tarafmd&ki kadm he 
rinin iştirak edeceği bu kurul 
memleketimi7.den de bir gok 
Joglar gidecek ve kongreye 
mek t1zere değerli travaylar 
ceklerdir. 

TURiZM ŞUBESiNE ALIM 
CAK MEMURLUaA YIRllb 

T ALIP ÇIK.Ti 
Turizm şube81nde açık bt, 

luğa 20 kişi talip olmuttur. tın 
evvelki giin yapılmış evrak tetJdk 
dilmek ilf.ere bir komisyona ha 
dilmiştir. 

ELEKTRiK ŞiRK.ETiNDE 
KAÇAKÇILIK 

Elektrik şirketinde yapılan 
çılık tahkikatına deftlll edilm 
Cürmü meşhut halinde mftsadere 
len eşyalarm hepsi gUmrilk an 
na almmıştır. Tahkikat biter 
ali.kadarlar derhal mahkemeye 
Ieceklerdir . 

ISTANBUL RIHTIMLA.RI 
TEMiZLENiYOR 

İstanbul cihetindeki nh 
temizlenmesine başlamıııştır. En& 
mir parçaları kaldınlarak mun 
ibr hale sokulmaktadır. 

ÇiNiLi RIHTIM HANI TA 
KARIŞTI 

tsa.tnbuı gilmrüklertn1n to 
Çinili Rıhtım hanının üzerindeki 
nlli Rıhtım han,, yazısı dündeıı 
ren kaldırılmış, yerine "G~n·, ml"fnr 

zısı yazılinıştır. Bu suretle -eski 
Rıhtım hant tarihe kanlDUf 
maktadır. Binada yapılmakta 
dlllta devam edilmektedir. 

BELEDiYE 931 BOTÇESI 
ZIRLIKLARINA BAŞLA 
Belediyenin 937 btltçesinm 

lıklarma başlanmıştır. Bütçe 
gul oaln komisyon bütün şu 
tamim göndererek geçen ~ 
vaziyeti g6z önilnde tutarak vı 
çelerini tanzim etmelerini b 
tir. Bundan başka her şube de 
nl aynca bir listeye kayded 
derecektir. 
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' l işaretler 1' Yalancı prensin yüzünden 
Yonca gibi yetişen h k·k~ . b } l 

devler · a ı ı prensın aşına ge en er 
Bu'f"l#an yetmi§ sene ev11el. Ga- ··===---·-- wwww...- ............................. - .. - ....... - ••••••••••••••••••• 

lQtaıarayda b.~r bcumacı dükka· i-p;~nsin Üzerine atılan kadın bir saniye büyük bir 
rtının genç, guzel endamlı çırağı j • 
olan Zaha~ol, Pariate~. ~tuz mü 1 tereddüt içerisinde durdu; Sonra yavaş yavaş gerıye 
;:a:,..":;;:J;;~0n;;::.;:!::nmı;,:;:: 1 çekilerek: - "Hayır, dedi, sen, sen değilsin!,, 
gıncle en mahir silô.h tGA:irinJen i......... •=• • • .............. ·--··· ... ·······----·---·, .. ·-··-··---
bahseden Sunday Relere gazetesi FraMıZCG Paris - Soir gazetesfn-

ıliyor ki· den: 
"B- :. d.. . d" kad 1ra.n Şahının yeğeni prens Ferit, 

.. .. ut un. u~ya f~m ıy~ .. ar geçen sabah; Paristcki otelinde uyur-
iorulmemı§ bır §ekılde silahlanır ken hizmetçi geliyor ve kendisini bi
ken, en biiyük silah satıcısı Bazil risinin görmek istediğini haber veri-
laharol ölüyor.,, yor. 

Zaharolun ölümü ile silah Prens: 

ıatıgının hararetlenme6i araıın· 

ki tezat gözden kaçmıyacak ka· 
rlcır barizdir. 

Et. kan, deri, oe bağıraaklardan 
mürekkep olan köhne bir iskelet 
kalıbını deği§tiriyor. 86 sene 
•ırtında bin bir macerayı tCJ§ımı§, 
kala tcuında Krup imalathanele· 
tinden daha büyük ölüm meka· 
nizmaaını beslemİ§ olan insan 
Yağı tükenmi§ bir kandil gibi sö· 
niiyor. 

Ölen, kaybolan gözleri ıöner: 
Zakoriyaı Baz.iloı Zaharoltur. 
O latanbul sokaklannda bir kaç 
crr§ın ipekli ~umQf çalıp Londru 
limanına bir hıraız olarak adım 
'Gttığı oe eline kelepçe geçirildi 
gün ölmii§tü. Onun yerini Si; 
Bazil Zaharol aldı. Sir Bazil Zer 
hcırol bir isim olmaktan ziyade 
dünyada bir rütbeyi, bir zeker 
Yı, bir sanatı, bir devri iıaret e
der. 

Ondoku- ·ı Yu 11ıuı1.;ı -nca a.rın aonu ı e 

- Kim? diye soruyor. 
- Bir kadın. 
- Söyleyin yukarı gelsin. 
Kadın geliyor. !çeri girer girmez 

prensin ilzerine atılıyor: , 
- Alçak adam! Yalancı! Nihayet 

elime geçirdim seni! .. 
Prens hayretle donakalmıştır. Ka

dın onun yüzüne dik dik bakıyor, son. 
ra, biraz gerileyerek: 

- Yoksa sen değjJ misin? diyor. 
Biraz daha yaklaşıyor: 
- Evet, diyor, sensin! Sen beni 

bıraktın da buraya kaçtın ha?! .. 
Kadın tekrar tereddüt geçiriyor: 
- Hayır, sen değilsin.. Sen, sen 

değilsin! 

Yeniden biraz daha yaklaşıyor, 

gözlemin içine bakıyor, sonra: \ 
- Sensin! diyor. Sensin! Seni ta

mamile tanıyorum .. 
Bunun üzerine, mantosunun altm

dan çıkardığı bir tabancayı çekiyor ve 
prensin ürerine ateş ediyor. 

Silah sesini duyan kapıcı içeri ko
§Uyor. Kadını tutuyor: Kurşun boşa 
gitmig ve prens kurtulmuştur. 

Ancak o zaman aklı bqma gelen 
prens Ferit: 

- Anladım, diyor: Gene o. 

Prens Ferit 

MAOERADANMAOERAYA 

İşte, ikinci macera burda başlıyor: 
Londra gu.etelerinden biri, prens 

Ferid'in Amerikalı bir Misle evlendi
ği pyiasınm çıkarıldığını, sonra bu 
hadisenin bir sahtekarlık olduğunun 
anl8§Ildığım hatırlıyor ve bu seferki 
bopmnanm da sahte prens tarafın

dan illn edildiğini zannediyor. 

Gazete, bu dedikodulu hadiselerin 
uzun bir hikayesini yapıyor ve "sah
te prensin şimdi de karısından bo§an

dığını ilan ettiğini,. yazıyor. 
BiRiNE BENZEMEK FEL.A.KETl 

Sahte prens, hakikaten, karısın

dan aynlmıı}tır. Amerikada kalan 
Mis kocasının kendisini böyle aldat
masına tahammül edemiyor ve inti

kam almağı dil§ilnüyor. 
Gazetede "sahte prensten,, bahse

dildiğini duyunca hemen kalkıyor; 

Avrupaya geliyor. Gazete sahte pren
sin Parlste bulunduğunu da gene bir 
yanlışlık eseri olarak, yazmıştır. 

Amerikalı Mis Pariste hakiki pren
si yalancı prens zannediyor ve onu öl

dürmek istiyor. 
Hadise bu suretle, iyi bir tesadUf 

eseri olarak, prensin hayatı tehlikeye 
girmeden, sana eriyor. 

Fakat şimdi düşiinülecek bir me· 
sele var: Kendisine bu kadar benziyen 
ve onun ismini taşıyan adam acaba 
daha b~ka maceralara da teşebbüs 

edecek mi? 
Fakat, prens bundan hiç endişe 

etınlyor ve işi alaya alarak §aka edl-
yor: 

YALANCI MI, YOKSA 
- Belki ben de hakild prens ol

duğumdan §Uphe edebilirim ama, e
imn olduğum bir gey var: Amerikaya 
hiç gitmedim.,, 

1'" U I ~~ VH ~""J' .,5, "'' ""'••• .. ,.. 
l ı adamlar Zaharolu h~p tamr 
ar. 

Prensin anlattığına göre kendisi
ne son derece benziyen bir adam var
dır ve on senedenberi bu yU.zden ba
§mdan bir çok maceralar geçmiştir: 

Kanguru dansı ç 1kt1 
.. Mavzer gibi, top gib:, mitral· 

Yoz gibi .. Dritnot gibi .•. Bir •ilah a· ıyc ..• 
Onun eserlerini kimi oüeudu-

1111n üstünde bir imza gibi ta§ır
lar K" • ""l"J•• A k · ımı o u ur. a asından a -
;a, baba, çocuk gözya§ı halinde 
ah-:ırolun adı sızar ..• 

BiT tarafta bir can çıkıyor. 
Bir kemik külçesi korku için· 

de "k•• ~o uyorıa korkmıyalım nesli 
111·· ' • 

tln/rariz bir hayvanın son nü-
~neai ortadan kalkmıyor. 

ihtirasla, kinle mlanan dünya 
toprakları beton binalar ve aslal.t. 
~cıcldeler arasında nele. alan Za
d rıror sülalesinden harikul&Ie. 

evleri hda atı ba~tntla boğa gibi 
•ernahatle yet~tiriyor. 

Sadri Ertem 

1 efrika No. 91 

1'a'i;. L1ltkn kapının eşiğine kadar çı • 
lır ıniyiz? .;enç kız yürüdü. 

§ık şikte durduğu zaman oraC1a duran 
ba ve Yepyeni otomobili gördü. Yam 
dı.ı §ında bir de şoför ayakta duruyor -
sciıı Onları görünce kasketini çıkarıp 

cıfllladı. 

Genç kız Remzi Beye sordu: 
- l:Iediyeniz bu mu? 
- l!:vct ... 
Güterin bak 1 d d · b" • okun ış ann a enn ır scvın~ 

tı.ı: ı.ıyordu. Kaynatasının ellerini tut-

~ Çok teşekkür ederim. 
~ağını uzattı. 

dere)r l'a Otomobilin yanına kadar gi -
tat r8zden geçirdi. f çlne oturdu. 

ili 'Vak~n'bulda iken dayısının otomobili
ıt 'Vakit kunannuıtı. Bu yeni mo. 

Prens !randa ~ken bir gün kendi
sine posta ile bir gazete geliyor. Açıp 
bakıyor: Bir 1ngili7.ee gazete ve me. 
rinde, bir kadınla beraber. Kendisinin 
resmi var. 

Hayret ediyor. Resmin altını oku- 1:1!1.i~~
yor, §unlar yazılı: 

"Prens Ferit Kanadada Mis Hildo 
Palmar ile evlenmiştir.,, 

Prens, bu sahtekarlığa son derece 
hiddetleniyor ve hemen gazeteye bir 
tekzip gönderiyor. 

Vak'a bu şekilde kapanıyor. Fakat h~:fJrf.q,ıiM't.J.ftıJ: 
muvakkaten.. Çünkü, oir müddet son
ra başka bir şekilde tekrar ortaya f.j,-~~~~tlt 
çıkacaktır: 

O hadiseden bir kaç sene sonra bir 
İngilizle evleniyor. Gene bir iki sene 
geçiyor, boşanıyor. Karısından aynl
dığıru ve eski karısının artık kendi is
mini taşımağa hakkı olmadığını il!n 
ediyor. 

del d,e kullanı§ cihetinden hiç farksız
dı. Yalnız hroserisi daha §ık, kullanı
şı ve döşemesi daha rahattı. 

Remzi Beye: 
- Buyurun sizi biraz gezdireyım. 

Dedi. 
Remzi Bey güvenemediğini hisset

tiren bir hareketle genç kızın bu arzu
sunu hemen yapmadı: 

- Arabanın başkalıkları vardır bel
ki... Şoför gezdirsc de gösterse 1 •• 

Güler Remzi Beyin elinden tuttu: 
- Merak etmeyin. Sizi kendimden 

daha çok düşünürüm. O kadar güç bir 
iş değil. Bir fayton kullanmaktan da
ha. kolaydır. 

Sonra onun elini avuçlarında sıka -
rak: 

- Tekrar teşekkür ederim. 
Dedt . 

Güler otomobili Bostanlı tarafına 

çevirirken: 
- Henüz ehliyetnamem yok ama bu

rılan ıuızdır. 

• Divordu. 
G;zinti bir saat kadar 'ı"ürCIU. Çiyli

den atelere kadar uranmııtardı. Gii1er 
vakit vakit gu:a baaıyor, birdenbire fren 
yapıyor, arabayı iyice tecrübe ediyor -
du. tlk dakikalarda heyecan çeken Rem 
zi Bey artık rahat etmeğe başlamııtı: 

- Şoföre bugilnden i§ kalmadı ... 
- Bir de ıoför masrafı mı yapa -

caktımz? 

- Hiç olmazsa bir iki ay için ... öğ
Teninceye kadar ... 

Dönüşte Azizi uyanmxı buldular. 
Remzi Bey gelininin §Ofôrlüğünü anlata 
anlata bitiremiyordu. Azize: 

- Şoförü timdiden aavuyonım. Sa
na da Güler hocalık edecek. 

Diyordu. 
GU1er her nmandan daha §endi: 

- Aziz bunu çok kolay ve çabuk 
öğrenecektir. Göreceksiniz! ... 

- Teşekkür ederim. Beni, oldu -
ğumdan daha becerikli göstermek is -
tiyorsunuz ! ... 

Azizin sesi kuru ve yüzU biraz sol
gundu. O gece iyice üzüldüğüne §Üp -

"Kanguro dansı,, 

~ adı verilen bu dans 

1 

söylemeğe lUzum 

yok, gene Ameri-

kada ortaya çıka

rılmıştır. Ameri -
kada daha şimdi· 

den büyük bir alA
ka ile karşılanan 

dansın yakında bU 
tün dünyaya yayıl 

masından korkul· 
maktadır. Daha 

doğrusu dansın 

her tarafa yayıl. 

ma.sı ''e herkesin 
bu şekilde danset
mesi bekleniyor!. 

he yoktu, Otl!rduğu koltuğa dayandı: 
- Vaktim yok ki.. .• 

Diye ilave etti. 
Guterin yüzü bir an kan§ır gibi ol

du, fakat kendisini toparladı. 
Remzi Bey oğlunun son sözlerini ce

vapsız bırakmadı: 

- Niçin vaktin olmasın? İşler ar -
tık düzene girdi. Gezin, eğlenin, gö -
rcnler sizi kırk yıllık evli sanıyor. Şim· 
di her dakika için hazır otomobil de 
var, dilediğiniz zaman dilediğiniz yere 
gidebilirsiniz. 

Güler merak içindeydi. 
Çünkü Aziz verilen söze rağmen 

gene cnunla "siz,, diye konuşmağa baş
lamıştı. Yoksa bu şen gününde bir boz
gunculuk mu yapacaktı? 

Aziz başını çevirince onu gördü. 
Güler kendini zorluyarak gülümse -

di. 
o gülilş ... o bakı§ ... 
Aziz içini çekti. 

- Öyle değil mi? Yanlı§ mı ıöylü -, 
yorum? · 

Diye soran babasına: 
- Evet ama, biltün yükü sana br -

rakmak istemiyordum da .. ., Doğru ol
maz bu .... Fakat mademki şikayet et -

• 1 

mı yorsun ... 

1 Gezintiler 

Hangisi daha 
merhametsiz? 
"Kendini bil!,, diyen filauı1' 

lar, zekanın röntgenini tel ~cı·e 
~evirmiıti. Sonrakiler, topluluk· 
ların ruhunu anlamağa çalqh!ar. 
Bu işin çok ilerilediğini sanr.:ıyo

rum. Fakat iyi biliyorum, ki tc 1: 

tek pek iyi insan olan varlıH 
bir araya gelince, rr.üştcrek rı •, 

bir kaplan yırtıcılığına bür1n : 
yor. 

Beni böyle - sözüm o:ı~ -
alimane dü~iindiiren şey, bir g:r l 

havadisidir. Pariste bir canbcız 
kumpanyasının !adırla;ı altmdc. 
hanlı bir i~ olmu1 .. "Prens,, aJlı 
bir kaplan, sahiplerini y.ara!a 
mıı. 

Bir sirk laciar:ır.ın, bir kalaba 
lık ruhiyatile ne alıp vereceği 
oar? Diyeceksiniz. A..::fotayım: 

Kapldn, kafesinden çıkan'ıp 

oynatılmıf. Sıra ile numaralarını 
yapml§, çekilip giderken, halk. 
çılgınca alkı§lamış. "Bis!,, tek
rar! Diye haykırmı~lar. 

Canbaz, bu iltifa.tı yeni bir 
numara ile kar§tlamah istcmif. 
Fakat kaplan, bağırı§malardarı ür· 
kaek sahibine atılmıf. Ağır pcrr 
çelerini kana bulamLJ. Arsla;ı ter 
biyecileri ko~§muılar, zcwal'r 
kadını ölüm halin:le kurtarmrr 
lar. 

Kurtarmıılar, amma, bu kere 
de halk kudurmu~: 

- Ya oyuna devam, ya para
ları! 

Diye bağırı§mağa bCJ§lamı,lar. 
Çarui~ kadının kocaar eline kır 
bacı alarak kafese yakla.rm~. 

"P.renı,, homurdanarak ~ı!~mı•. 
Taklalar atml§, sı~ramfi, oyna
mıı, ıirktekileri cğle:ıdirmif. O
yunun sonunda bir alkı~ tui anı 
daha kopmut. Bis! nô.rtiları ~i

tilmiş. Hayvan, tekrar iirkc.rdı 
adamcağıza saltlırmı§. Onu da 
yerlere sermiş. 

Dinsiz Romada aslanlar: dö· 
vüştürmekle doymıyan, inıar.lı:ın 

da birbirlerine boğazlatan "Ne
ron,, ruhunu •iz de be:ıimle bir 
likte bı: had·t:edc hortlamış b~l

muyor musunuz? .. 
lıpanyada boğa giircrç=lcri, 

eğer kendini delice tehlikeye at
ma#arsa, l~ala~ına. gazoz f~~leri 
lırlattrlar. ıslık çalarlar, :1u!1 '? ':~ 

kerlermiş. (Blasko lbanez) yurl 

S. Gez9in 
(Lü.tlcn say.tavı ,·eı• rin:1) 

Diye geçiştirdı. 
Güler bu sözlerc!en hoşlandığım l>el

li eden bir hareketle Azize yakhttı ve 
onun elinden tutarak kaldırdı: 

- Ne kadar mcraksızsın? Otomobi
li görmek bile istemiyorsun. Gel de bak 
ne güzel araba ... Hem çok rahat ... 

Aziz soğuk bir kanun hava.,xnda 
birdenbire bir temmuz havasır.a C"•kını

şa benziyordu. Büyülenmiş gibi yi.ırü • 
dü. 

Otomobil sahiden şıktı . 
Gil!cr devam ediyordu: 

- Kullanılması da görünüşü J·a,.•ar 
güzeldir. O kadar kolav ki ... Bu rnar -
kayı kullanmamış olduğum halde hiç 
güçliik çekmedim. Hem dayımın ara • 
bası ne kadar olsa dört sene evvclld 
modeldi. İnsan Karşıyakada oturıınca 
sahiden otomobil ihtiyacını duyuyor • 
muş. Benim şimdiye kadar bundan h3 • 
betim yoktu, fakat ona kavuıtuktan 
sonra pek iyi anlıyorum. Eğer ıt.b h • 
lıkla olmasaydın seni de gezdirirdim. 
Öğleedn sonra gidelim mi fzmire? .. Ha .. 
gördiln mil aksiliği, ehliyetname yok ... 
Yolda çevirirler. Yarın alabiliriz, delil 
mi? Bunc!an sonra istersen sabahlan ıe
ni İzmire kadar götürüp nr""rİm ben •• 
Nasıl, istemez misin?.... (Arkası VGT) 
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Dışbakan geldi Dost Afea11 Harbiye Veziri Altes 

Şah Mahmut Han dün f!etdıler. Antakya heyeti teşek-
Şark Ekspresindeki 

CiNAYET kür !erini bildirdi ''B. Türk milletini öı 
Hariciye ftkillmiz doktor Rüştü JZ 

1 ngilizceden çeviren: 
V. G. 
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YAZAN: 

Agatha Christıe 

Aras, beraberinde hususi kalem d.i- k d • • • b • • ' 
rektörü Bay Refik Amir olduğu hal- ar eşımız gı ) severız, ,, 
de, Afgan harbiye vezl rinin bulun-

Hergeceki gibi maktulün yanına işimi 
yapmak için gitmiştim: Yalınız 

biraz fazla sinirli gözüküyordu 

duğu ebpresle diin sabah şehrimize -------------

gel';~:U-Rüştü .Aru, istasyonda vali Altes Şah Mahmut şehrimizden 
Bay Muhittin Ustündağ, emniyet di- A k ' • d kt• 
rektörü Bay Salih Kılıç, şehrimizde n ara ya gJ ece Jr 
ki saylavlar ve ark.adaşlan ve bir 
çok diğer zevat tarafından karşı

lanmıştır. 
Dost ve kardeş Af ganistanın har· 

biye veziri Altes Şah Mahmut dün 
sabahki ekspresle şehrimize gelmiş-

lstanbuldaki Afgan zabitlerile t.alt
besini kabul etmiş, onların her birile 
ayn ayrı konuştuktan sonra farsça 
bir nutuk söylemiş ve Afganlı talebe 
birer nutukla mukabele etmiştir, 

- Yani .. demek ki aırlanru ortada 
bırakacak kadar ihtiyatsız davranmış 

ha ... 
- Bu bir bakıma göre böyledir, bir 

bakıma göre değil... 
Bu cevaptan biraz bozulan Mak 

Xuin, Puaro'yu sUzdil. Polis hafiyesi 
sözüne devam etti: 

- Vazifem icabı trende bUlunan 
herkesin hallerini, hareketlerini tesbit 
etmekle mükellefim. Onun için, rica e
derim, darılmayın. 
~ PekfilA, O halde masum olduğumu 

müjafaa etmek imkanını verin. 
- Evveli, kompartımarunızın numa

rasmı: sormağa lüzum yok. Sizinle bir 
gece geçirmiştik, değil mi ya? 6 ve 7 
numaralı ikinci mevki kompartımanda 

bulunuyorsunuz. 
.L. Evet. 
- Dün akpm, yemekten sonra, ne 

yaptığınızı bana söyliyebilir misiniz? 
....:. Hay hay. Doğruca geldim, kom -

partımanuna girdim. Biraz kitap oku -
dutn. Tren Belgratta durduğu zaman 
biraz istasyona indim. Baktım soğuk 

mühtiş: Döndüm geldim trene. Yanım
daki kompartımanda bulunan bir İn -
giliz kızı ile biraz konuıtum. Sonra da 
İngiliz miralayı ATbutnot geldi. Onun
la da konuştum biraz. Galiba siz ya -
nmidan geçtiğiniz zaman ben miralayla 
konuıuyordum. Sonra, dem.in de söyle
diğim gıöi, Raçet'in yanına gittim. Ba
na bazı §eyler söyledi, not ettim. Biraz 
sonra kompartımandan çıktım. Miralay 
Arbutnot hala koridord duruvordu.. 
KO'mpartmıam yatak haline konulduğu 
için "gel benim kompartımanda otura -
ıım;, dedim. Geldi. Bira getirttim. Bcra
bef oturduk, istik ve siyasetten bahset
tik. Adetim değildir: İngilizlerle pek sı
kı fıkı dost olmam. Fakat miralay A-r
butnot ho!Juma gcitmiıti. 

- Sizden ne zaman aynldı? 
- Çok geç ... Saat 2 ye vardı her hal-

de. 
- Trenin durmuş olduğunun farkın

da mıydınız? 
.._ Tabii. Hatta indik. Dışarı baktık 

ve karların yığılrnıı olduğunu gördük. 
- Miralay kompartımandan çıktık -

ba sonra ne yaptı? 
- O kendi kompartımanma gitti, 

beti de kondüktörü çağırdnn, yatağımı 
yaptırdım. 

.-. Kondüktör yatağı yaparken siz 
net&ye gittiniz? 

- Koridorda, kapının önünde dur -
dum, bir sigara içtim. 

- Sonra? 
- Sonra geldim yattım ve sabaha 

kadar uyudum. 
':'r Akşam herhangi bir istasyonda 

lr«f!den inmiş miydiniz? 
- Arbutnot'la beraber şeyde indik ... 

ney8i orası? ... Vinkoviçi'de. Bacakla -
rm\İzın uyuşukluğunu gidermek için 
biru dolaşmak istedik. Fakat öyle so
ğuk vardı ki, hemen hemen dışarıd- hiç 
duwıadan içeri girdik. 

- Dışarı hangi kapıdan çıkmıştı -
nız? 

- Benim kompartımana daha yakın 
olali sahanlık kapısından. 

-ır Hani ıu, yemek salonunun yanm
da}q kapıdan mı? 

- Evet oradan. 

- Bu kapı arkasından sürgülü idi, 
hatırlıyor musunuz acaba? 

-------·-• .... -.n...,.•tmwwzı_,.,,._ •• ..,.....,.,_ __ ._ 

laflarının bu vahıi zevklerini m• 
~el anlahr. 

Şimdi §U sirkteki "Prens,, ad-1 
lı 'lıaplan mı, yokıa dökülen kan ı 
ve yerlere serilen zavallılar kar·ı 
panda 

0

keyillerinclen bir damla 
lela edemiyen halk mı daha ca-j 
,,...,Jır! Diye ıorsalar, bilmemi 
ne cevap verebiliriz? .. 

S. Gezgin 

Mak Kuin cevap vermeden evvel bi
raz düşilndil. Sonra: 

- Sahi, dedi, hatulıyorum: Kapı
ya içeriden demir bir kol dayanmıştı. 
Onu açtık çıktık. 

- Girdikten sonra kolu arkasına da
yamadınız mı? 

- Hayır, dayamadık zannediyorum. 
Arbutnot önden girdi, ben arkasından. 
Demiri dayasam hatırlardım. 

Sonra birdenbire sordu: 
- Bu demirin dayanıp dayanmaması 

ehemmiyetli bir şey mi? 
- Ehemmiyeti olup olmadığım bil -

miyorum daha. Miralay Arbutnot'la be
raber sizin kompartımanda konuıur -
ken koridor kapısı açık mıydı? 

- Açıktı. 

- Vinkoviçi'den kalktıktan sonra ge-
ce miralaydan ayrılıncaya kadar kori -
dordan kimlerin geçtiğini gördünüz, ha 
tırlıyabiliyor mu sunu? 

Mak Kuin kaşlarını çatarak dü§ün -
dü: 

- Galiba bir kere kondüktör geçti. 
Yemek salonu tarafından geliyordu. 
Sonra da bir kadın öbür tarafa doğru 
gitti. 

- Kimdi bu kadın, biliyor musu -
nm? • 

- Vallahi bilmiyorum. Dikkatli bak
madım. O sırada çok hararetli bir mü
naka§aya dalmıştık. Yalnız, kapının 
önünden bir kımızı ipekli kumaşın ge
çip gittiğini farkettim. 

- Gecelik kıyafetile idi her halde? 
- öyle zannediyorum, 

- • ........... uunaugunu goraunuz mut 
- Dönmüş olacak tabii. Ama ben 

farlanda olmadım hiç. 
- Bir şey sorayım, Mister Mak 

Kuin: Siz pipo içer misiniz? 
- Hayır, hiç pipo içmem. 

Puaro biraz durdu. Sonra: 
- Şimdilik bu kadar kafi, dedi. Mis

ter Raçet'in hizmetçisi ile de görilımek 
istiyorum. Ha, bir §ey daha soracağım 
size, Mister Mak Kuin: ikiniz de her 
zaman hep ikinci mevki vagonda mı se
yahat edersiniz? 

- O her zaman ikinci mevkie biner
di. Yalnız, ben Raçet'in odasına yakın 
bir yer bulursam ekseriya biletimi bi -
rinci mevki ahrdrm. Raçet bagajları • 
nm büyük bir kısmım benim kompar
timana koydururdu, sonra istediklerini 
bana söyler, kendisine bulur, verirdim. 

- Teşekkür ederim, Mak Kuin. Gi
din rahatınıza bakın. 
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Bay Rüştil .Aras, dfln bir Antakya 
heyetini kabul etmiştir. Doktor Ab
dürrahman Beyin başkanlıfı altında 
bulunan bu heyet, Antakyalılara kar 
şı anavatan Türklerinin gösterdikle
ri allkadan dolayı hUkQmetf mfze ~ 
şekkürlerini bfldirmfştir. 

Cemal Hüsnü 
heyeti dün 
hareket etti 

(Üııyanı ı incide) 
nı Bay Cemal HflsnU, apğıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

"Dost lrana hareket ederken bfi· 
yük bir memnuniyet JıWıetmeldeyi.m . 
Orada muhtelif ve mühim mukave
leler müzaken! edecejh. Bu mtizake
relerle hayırlı neticelere varacafı

mızı tlmit etmekteyim. Ayni zaman
da bu neticele~ iki dost memleket 
arasındaki kardeşçe -ve derin mü
nasebetleri bir kat daha kunetlen 
direceğine kaniim.,, 

!RANDA YAPILACAK 
MÜZAKERELER 

Bilindiği üzere, heyetimizin Tah
randa müzakere ve intaç edeceği 
mühim bir çok meseleler vardır. 
Bilhassa Trabzon - Tebrlz transit 
yolunun işletilmesi üzerinde yapıla
cak konuşmalar birinci plbda sel-
&&l'Ca 'C\I.&&. 

Bu.nunla beraber bu konupı.alar 

ihzari mahiyette olacak ve bu ara
da ikamet mukavelesi, iadel milcri
min mukavelesi, baytarf mukavele. 
adli müzaheret mukavelesi, klering 
mukavelesi, gümrük mukavele.si, hu
dut emniyeti mukavelesi tesblt ve 
intaç edilecektir. 

Bunlann haricinde heyetimtz 
bir tabiiyet mubnlesi için de 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Dün giden Cemal Hilsnil heyeti
ne muhtelif vek~letlerden bir ~k 
mütehassıslar refakat etmekte idi
ler. Hariciyeden orta elçi payesini 
haiz hukuk müşaviri Kemal Köprülü, 
iktisat veklletinden Tiirkofiste me· 
mur Fuat ve Hayrettin, dahiliyeden 
emniyet mUdtir muavini Celil Tev
fik ve sabık Tebriz konsolosu idris 
bu mütehass1Slar arasındadır. 

Amerikalı katip gitti, tngiliz hiz - iki sene içinde bir milyon 
metçi geldi. Puaro bu adamı bir gün • • • 
evvel gördüğü zaman gözüne çarpmış- satır yazan bır sıyası 
tı. İngiliz parlamentoaunun babası 

Hizmetçi ayakta durmuş, bekliyor - eski Başvekil Loit Corç harp hatıra.ıa
du. Polis hafiyesi ona oturmasını işa - nnm altıncı ve son eildim de Yazdık-
ret etti. Sonra : tan sonra artık dinlenmeğe çekiliyor. 

- Siz Mister Raçet'in hizmetçisi - Son iki sene içinde yazdığı satır-
siniz. değil mi ? d iye sordu. ların yekunu bir milyonu bulmakta.-

- Evet, Bayım dır. Bu kada.r kelime, tam uzunlukta 
- İsminiz nedir ? on iki roman yapar. Ve tabi! hacimde 
- Edvard Henri Masterman. bir gazetenin sütunlarından bin tane-
- Kaç yaşındasınız? sini doldurur. 
- Otuz dokuz. 74 yaşmd& bulunan Loit Corç h!. 
- Adresiniz? la bedeni kuvvetini muhafaz.a etmek-
- Klerkenvel'de, F riar cadaesındc, tcdir. Boş vakitlerini çiftlikte geçiri-

21 numara. yor, patates, meyva yetiştiriyor, ta-
- Mister Raçet öldüriilmüş , habe • vuk besliyor. 

riniz var mı ? Loit Corç istirahat devresinin bir 
- Evet, haberım var. Müthiş bir ci- kısmını da harice seyahatle geçire-

nayet 1 cektir. 
- Mister Raçet'i siz en son ne za - ---------------

man gördünüz? söyler misiniz? Dr. Hafız Cemal 
Hizmetçi biraz düşündü. Sonra: 

- Saat dokuz vardı. 

- Yanına niçin gitmiştiniz? 
- Her get cki gibi, işimi yapmağa. 

- Ne yaptınız? 
- Elbiselerini aldım, çiviye astım. .. 

Takma dişini suya koydum, sonra bir 
şey istiyor mu diye baktım. 

- Halinde bir acayiplik görmediniz 
mi? 

( Arr..ası var) 

Dahiliye Mütehtıftqı 

PaıarCJan başka günlerde öfleden 
sonra sa.at (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Dtvanyolunda C104) numa 
ralı husus1 kabinesinde hastalannı 

kabul eder. ~ah, cumartesi gUnleri 
sabah 4f 1/2 . 12" 93atlert hakiki fı· 
karaya mah~ustur. Herkesin hallnt 
göre muamele olunur.Muayenehane Vf 

yazlık telefon: Kandilli 38 

tir. 
Dost memleket vezirinin ref a.ka· 

tinde Afgan erkanı harbiye reisi fe· 
rik general Om er Mehmet Han Vt! 1 
Afganistanın Bertin orta elçisi ek~e 
lans Allah Narns bulunuyordu. 

Harbiye ''ezırının mlhmandarlı· 
ğrna t.ayin edilen general Eyüp Du· 
rukan, Milli Müdafaa Vekaleti ya· 
veri Nejat Saner ve hariciye nka
leti husus! kalem direktör nkilı 

Hasan Rifat, yüksek mic;afiri hudut
ta karşılamışlardır. 

Afgan veziri Sirkeci istasyonun
da vali ve belediye rel'li Muhittil' 
Üstündağ, İstanbul kumandan vekiH 
Harp Akademisi kum3Jldanı general 
Ali Fcat, Merkez kumandanı gene
ral İbrahim, emniyet direktörü Sa· 
lih Kılıç. Afgan sefiri Ahmet Han 
ve şehrimizdeki Afganlı zabitler fa. 
rafından karşılanmıştır. 

Birer kıta asker ve polis resmı 

selAmı ifa etmişlerdir. 
Yüksek misafir trenden ınınce 

askeri milzika evvela Afgan mil
li marşını, sonra istiklal marşını çal 
mıştı!". Altes Şah Mahmut askerlerin 
önünden geçerken: 

- Nasılsınız? diye sormuş, a.~-
kerler de hep bir ağızdan "safoi., 
dem işlerdir. 

Do.5t memleketin veziri Afgan ve 

I!1!!"!>311~!!r!Js.JUijw~ H't 
tin Ustnndağa: 

- Beni karşılamak suretile göster 
diğiniz büyük nezaketten çok mti~
has.cıis oldum. Zahmet ettiniz diye -
rek teşekkür etmiştir. 

Misafirimiz ayni şekilde Istan
bul kumandan vekiline de teşekkür 

ettikten sonra demiştir ki: 
"-Ben bugün kardeş ve aziz bi! 

dost devletin t5>prağında bulunmakla 
kendimi mesut addediyorum. 

Temennim, aziz ve kardeş millt:
tin bu mukaddes toprağın, muhterem 
şefinizin sayesi aJtında en yükst>k 
terakkiyata nail olmasıdır. 

Türkiyenin terakkiyatrnı görert>k 
biz de ayni terakki yollarında iler 
Jiye:eğiz.,, 

Vali ve kumandan yüksek mi~R
fire Türkiyeye gelişinin büyük bu 
saadet olduğunu söyledikten ~nra 
Jstaiiyondan çıkılmış. vezir ot-0mobilf' 
blnerek Perapalas oteline gitmij· 
tir, 

Otomobili motosikletli inzibat Te 
zabıta· memurları takip etmiştir. 

Afgan veziri saat on bire kadar 
otelde istirahat etmÜ}. sonra mlh. 
mandarlarile birlikte vilayete gelm:ş 
vali}; ziyaret etmiştir. 

Vezir müteakiben Tophaneye ge
çip Jstanbul kumandanına ve mer
kez kumandanına birer kart bıra1<

mış, oteline dönmüştür. On iklyt> 
~ru da vali kendisine ziyaretini f
a e etmiştir. 

Saat 13,.10 da vali, Perapalas o· 
telinde yüksek mlqfir şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette har
biye veziri Altes Şah Mahmut Afga
nistanm Ankara elçisi Sultan Ah
met han, Afgan erkanı harbiye reisi 
general Ömer Mehmet, Afganistanın 
Berlin elçisi Navas Han, general 
Eyüp Duruk.an, general Ali Fuat, 
general İbrahim, vali muavini Hii
dai. yarbay Cemal, yaver Nejat 
Saner, Arif Han, emniyet direktörü 
Salih Kılıç, hariciye kalemi mahsu-ı 
direktör vekili Hasan Rifat, Beyo~· 
lu kaymakamı Daniş bulunmuşlar · 

dı~ 1 
Yemeği müteakip yüksek vezir, 

Kardeş Afgani~tanın harbi)' 
"'ezırı Altes Şah Mahmut bundaO 
sonra gazetecileri kabul ederek aş~· 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiyeyi ziyaretimin sebcb! 
açıktır. Çünkü Afganlılar ve hütüıl 
şark ahalis~ sizin bugünkü terakki· 
yatınızı, Atatürk hazretlerinin reh· 
bertiği altında tahakkuk ettirilmif 
bütün teceddüdatınm görmek içi" 
büyük emel beslemektedir . .l\lnIQmo· 
nuzdur ki, biz Türk milletini öz kaf 
deşimiz gibi severiz. 

Yeniliklerini adım adrm takip .e 
tecessüs ediyoruz. Sevincinizle sevi· 
niyor ve kederinizle mükedder olo· 
yoruz. Türkiyeye gelmeği, kardeş 

"e aziz bir milleti, onun mukadd~ 

toprağını, f ednkar, nur verici ve 
muhterem ricalini ziyaret etmeği dal 
ma arzuluyordum. Bu arzuma nai1 
olduğum i~in kendimi bahtiyar adde 
derim. 

Tü,.k - Afgan münasebatı kendi 
hissiyatıma ve hükQmetimizin l.i.c;s:· 
yatın'\ göre, o derecededir ki, ondall 
daha yüksek bir muhabbet ,.e müıut 
sebet taı:ıanur edllemer.. Bu müna· 
sebet kardeşlik, ve hakiki dostlu .. 
fa istinat etmektedir. 

Tfirkiye - Afgan - Irak - lran 

yorsur.uz? Bu sualinize asker old11· 
ğum için cevap vermeğc kendimde 
hak görmüyorum. Bununla beraber 
söylbebilirim ki, bi'ı Türklere, tra1' 
ve Irandaki difer kardeşlerimb.:e ya!< 
Jaşmağı can ve gönülden arzu ediyo
ruz. Bu yakınlaşma kendi refah 1"8 

terakkimize olduğu kadar umuıt1f 
sulha da yardım edecektir ... 

Yüksek ,·ezfr, bundan sonra, me!ll· 
Jeketimizde tahsil gören Afganlı ta· 
lehe ile temasına dair kendisine so· 
rulan bir suale karşılık 

ki: 
demiştir 

" - Afganlı talebemizle konuşu· 
şumdan çok memnun oldum. Türk 
kardeşlerimizin, Afganlılar üzerinde
ki me.~.ıisine fevkalade müteşekki· 
rim. Talcbemizden işittiğim s(lzlef 
beni pek mütehassis etti. Türk kar· 
deşlerinden büyük memnuniyet izhat' 
ettiler. Onların her birinin memle-

' ketimlzde birer tuakki Amili ola .. 
caklarına kuvvetle eminim • ., 

Kardeş memleketin harbiye vezirf 
Altes Şah Mahmut. .. Ankarayı !iy&• 
retinden sonra Bağdada, oradan Tah 
rana gideceğini,, söylemiştir. MUtea· 
kiben Afganistana Hirata dönecek· 
tir. 

Bu ziyaretleri esnasında her haJI• 
gi bir müzakerede bulunup bulun· 
mıyacafı yolundaki bir suale: "Bit 
müzakere i2in değil, sadece dot't 
ve kardeş memleketlerle selamlaş· 
mak Uzere gidiyorum., cembrnı ~et· 
miştir. 

Dost memleket ftZiri p.zetecner11 

vedalaşırken, sekiz aylık Avrupa ~ 
yahatJnde hiç bir gazeteci ile görü~· 
mediğini, ilk defa olarak kardtf 
Tiirkfyenln gazetecilerine zevkle be"' 
natta bulunduğunu söyliyerek iltifat 
ta bulunmuştur. 

Yübek mi8afirimiz öğleden sonrt 
harp akademisini ziyarete gitmiş vf 
orada akademi direktörü general fi· 
li Fuat , muallimler \•e talebe tarf· 
fından karşılanmıştır. 

Aziz miMfirimiz bugün şehri" 
müzelerini gezecektir. 

Dost devlet harbiye veziri dilıı ~ 
ce Şehir tiyatrosunu teşrif etın~~! 
ve gösterilmekte olan "Makbet., ~ • 
Din temsilinde bulunmuşlardır. 
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lstanbul Tram
vay Şirketi 

2ı lkiııcl klnun 1911 tarihli prtna-
11ıe.n.bı 14 ilncü maddesine göre 

İLAN 
1938 YJlııun 16 Birinci tepinden ve 
)eJU lllna kadar pazardan bqka gün-
1etde gidi§ - gelig kıı programı 

~o. 
ŞiŞLi ŞEBEKESi 

Yollar tık Son 

10 SişU - Tünel 
~Unel - Şişli 

kalkış kalkış 

6.15 23.40 
6.35 24.00 

lt Sişli - Beyaıit 
Beyazit - Şitli ......___ _______________ __ 

12 harbiye - Fatih 7.00 24.15 

7.15 23.00 
7.55 2.1.ts 

~atth - Harbiye 6.15 23.30 

.\ 12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 
Akearay - Harbiye 6.35 23.10 .....____ ______________________ _ 

lS Taksim - Sirkeci 7.30 19.05 
~irkeci - Taksim 7.50 19.25 

16 Maçka - Beyazit 6.25 23.20 
Beyazıt - Maçka 7.10 24.0S ....____ _________________ __ 

4ıs Şişli (depo) Emin- t,15 7.00 
önü 

Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
Maçka - Emininii 7.20 19.30 

l7 sı,u - Sirked 7.00 19.30 
Sirkeci - Sitil 7.30 20.os 

....____~--------------.\ 17 Meddiyeköy - E- 6.45 18.30 
mlnönfl 

Denizyolları 
IŞLETMESi 

Acenteleri: .KaraldSy - Köprilbaı: 
TeL 42362. Sirkeci MOlıllrdar Zade 

BU G ON 
OOLE NEŞRiYATI 

ı•-- Han telefon: 22740 •-• 

Saat ıı,so P!lkla TOrk mmdktst, 12,~ 
Bavadle, 13,015 Pllkla hafif mUzik, 13,25 
H lıluhtelif pllk neırtyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI 

Saat 18,30 Çay aaaU, dana muaikiaf, 
19 .Ambaaad~rden naklen varyete mUztkt, 
20 Vedia Rıza ve arkad&§lan tarafından 

Türk muaikı.I ve halk ıarkılan, 20,30 Türk 
musiklll heyeti tarafından klAslkeaerler, 
21,30 Orkutra. 

ı - Flottov: (.Aleandro • lstadella) 
Uvertürü, 2 - Gounod: (ÖlUm yıldönUmU), 
3 - Gounod: (Balım, Ave Marya) aı Uez.. 
nne, )(edfataayon, f - Drlgo: (SlhlrlJ or_ 
man) valsi, 15 - D . .Amhroalo acrcnad, 6-
Lehar: (San cek_,t operetinden parçalar). 

Saat 22,30 Ajanı haberleri. 
Saat 23 Son. 

<t A Rt N 

001..E NEŞRIYATI: 

Şa&t 12,30 Pllltla Türk musikisi. 12,50 
Hava<b. 13,05 Pllkla batlt müzik. 13,25 -
14,00 Kuhtell! pille nqrlyatJ. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

Saat 18,30 Çay aaatl, dana musikisi. 19,30 
kODferana, doktor Fahrettln Kerim tarafın. 
dan. 20,00 Müzeyyen ve arkada.,ıan tarafın. 
dan TUrk muaiklaJ ve halk §arkılan. 20,30 
Münir NuretUn ve arkadaştan tarafından 

Ttlrk muiklst ve halk prkılan. 21.00 Pllk.. 
la aololıır. 21,SO Orkestra. 

1 Suppe: (HayduUar) uvertür. 
2 - Vetz.el: (A§k her teYe galiptir). 
a - Gllnka (Rwı romanı ı. 
4 - Punl ( Konyok Gorbunok) m 3 cü per 

deııt. 

5 -Pogg f: (Melodi romanUk). 
6 - Lebar: (ll'redrike) operetinden parça 

lar . 
1 - Lehar: (Mavi Mazurka) operetinden 

parçalar. 
8 - L&coetella: (İspanyol dansı). 

Trabzon Postaları 
Pazar 16 da, Salı, çarpmbe, 
cuma 12 de 

Jzmir Sür'at Postası 
Cumarteıi 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın - Cumarteıi, 

Çarpmba 18 de. 

lzmit - Pazar, Salı, Per 
ıembe 9,30 da. 

Mudanya - Her gün 8,30 da. 

Bandırma - Pazarteıi , Salı 
Çarı&mba , Per
ıembe, Cumartesi, 
20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 d 

Ayvalık - Salı ve Cuma 1 
da. "cuma poıtaı 
lzmire kadar gi
der.,, Salı poata· 
ıı gidit ve dö
nüıte Lapseki ve 
lmroza da uğ-
rar. 

TRABZON ve MERSiN poata 
!arına kalkıt sünleri Jiik alın 
maz. (2252) 

Devlet Demıryo/iarı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları · 

Hayclarpqa dalıa kıranının takviyeıi için lüzumu olan ve Hr 
reke iıtaıyonu civannda 66+450 kilometrede bulunan taılann oca· 
ğından llğımla çıkarılarak kaldırmak suretile MJ. 8500 blok ~e 
bloklann ihzarı eanaıında hasıl olacak tatlardan M3. 4000 balaı· 
tın ihzan ve hat kenarında idarece göıterilecek yere nakli ve lf. 
gonlara kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçülmesi kabil hen
desi ıekillerde idare memurunun vereceii talimat dairesinde ker
don bllinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 24457,5 
lira tahmin bedeli üzerinden 26-10-936 pazartesi günü saat 15 
de Haydarpapda gar binası dahil indeki 1 inci iıletme komisyonu ta· 
l"afmdan kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin 1835 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği veaaikle ve ayrıca ehliyet vesika
lannı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü ıaat 14 de kadar 
komisyon reisliğine . vermeleri lizı mdır. . • 

Bu ite ait tartname ve genel ıartname ile mukavele proJeı*ı 

Haydarpqada komisyon kaleminden 62 kurut bedel mukabilinde ve-
rilmektedir. ( 1699) 

Muhammen bedeli 1316 lira o lan kurıun levha 2 - 11 - 936 
pazartesi ıünü saat 15,30 da kap ah zarf usulile Ankarada idare ~
numda satın alınacaktır • 

Bu ite ıirmek iat_iyenlerin 98, 70 liralık muvakkat teminat Ue ı... 
nunun tayin ettiği veaikalan resmi gazetenin 7 - 5 - 936 tarih 'h 
3297 No. lu nüabaamda intiıar et mit olan talimatname daireı:nae 
abnmıt vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar KomiSYpJl 
Reiılitine vermeleri lizmıdır. 

Şartnameler parasız olarak ~ nkarada malzeme daireıinden ft 

Haydarpqada teıellüm ve sevk ! efliğinden dağıblmaktadır. (2140) 

Maraş Şarbaylığındanı 
Santral hariç yalnız tehir elektrik ,ebekemizi idare edebilecek 

ikinci ıımf ehliyetnameyi hamil bir montöre ihtiyacımız varclao. 
Eminönü - Mecl- 7.20 19.00 

dfyeköy 
....____~~----

Saat 22,30 .Aj&u haberleri. 23,00 Son. , ........................ , Talip olacakların Maraı belediyesine müracaatları. (2205) 

19 K11rtula1 - Be-y-azı .... -t _6._1_5 __ 23.l_O_ 

............_Benz1t - Kartuluı 7.00 23.55 

.\ 19 Şiıll (depo) Emin- 6.05 7.0S 

BORSA 
••· to . 93e 

safi ··------------·----........ -------·· v .......... 7ddm....,... olaalu, ... 
Bmllllaa - Kurtu- 6.35 19.35 ,..... .. ......- ............... ..lrn-b· 

.... 1J ............ aıauu--. lat 
Kartal!IJ _ B-'• 

~l 3 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 
._ Bebek - Eminini 6.30 
4oCi E11ıtaiall - Bebek 6.40 

~bek - Beşiktaş 

P A R A L A R ..... -y--.. . .. ..... 
Dôl&r l~h rıo tui'y& 
1l'ranJr 118.- lılark ~-
Liret .tıO - Zloti •.-Belçfka 1"r "8.- Pengo l!4.-
Dra1unJ ıa:J.- •ı.e7 18.-
tmçrel"r b7t>,- Dinar bl-
Len ~~.- Yen IJf -
Florin 68.- •Kron ır.a -
KroDÇek. •AJtm 

- Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 
~ray - Ortaköy 7.15 21.15 

3- Beşiktaı- Fatih 7.00 20.20 11---------------1 
...,,._ Fatıb - Beşiktaş 7.40 21.05 

vo- 1026 -Pezeta us - •Banknot ~82 -

aa ISTANBUL ŞEBEKESi 
'l'opkapı - Sirkeci 8.20 23.20 
~ed - Topkapı 6.50 23.59 

3a ! edikule - Sirkeci 6.15 23.15 
~ -- Yedikule 6.45 23.45 

3'l :dirnekapı - Sirkeci 6.10 23.10 
Ilı ffked - Edirnekapr 6.40 23.40 

n saa.ırto:.ı..~~ 
--......___=---------------
Mektepler 

açıldı 

/(;ıabınızı 
ICotayhkla almak 

isterseniz 

"

A"k•r• c•dde•lnde 

AKIT kitap 
evinden alınız 
~ T•ıetan : 24370 

N KURUN Doktoru 
eeııeddin Atasaeun 
~r IOn 16,30 dalı 20 ye kadaı 
4-~ 1'ayYare apartunanlann
llı ktbuı 2 nunıara 3 de hutalan
Cltıı 20 eder· Cumartesi gUnlerf 1 ıı 
41.. Ye kadar muayen~ parutı· 

ÇEKLER 
• lAIDdra 11J9 • vı,.... .. 2294 

• N~ 0.7VJ6 • ır.drtO 7 BL "2 
• Plll'tıl t? U6 • Berlla l.96H 
• llUADo 1~02'2 • v....,.. •.iılVt 
• ..... t.8 ı'IU • lbla..... 'i 10 
• Atla I 88.~ • ama,.. 1118 2f!9') 

•Oennre il 41~ • Belg'l'U IU.f>718 

• 8aıt7a 114,62 • Yolrobame 2.7684: 
• A.luterdem U7 • lloelton 17 M!> 
• .,., n.itft •Btotııolm S.1882 

ESHAM 
it Bankası 10 00 

• Aaadola ı6.tll 

..., 10 

..... lla7J17 -ıxı 

• llertra Baelr '"' (1 o. Sigorta .m 
PonomODb •• 06 

l'ramT&J .,, •. 
• c;lmento 18.~ o.,.. Del o~ 1 

~lr Del )Ot 

llal)'a ·' () 
(brlr ra ecra ı ıu 
TeletOJ> .00 

Tahvllle.-
• 1911 T.Bar. t 118 6fl llektıQ u,u 
• • • • D 11 lJ fı l'ramn.J <il, 70 

• • • m ~.~b Rıbtim 4 Ol> 
lstOLDabUı w.ı o • Audolu 1 4~ 6b 

• t:r,..ı btlk l'l, ( • Anadolu D ~2 o 
1821' A U - ı ıı o\na.Jolu ID tb oı.ı 
il. llllw ı'8 7b • MtımeNO A 4b .ıf> 

• Cumartes' PA7.AR 
Takvım 11 B. Te,. ıa B. Te1. 
-=-=-====! iO Recep t Şaban 

614 tı 15 
17,27 17.25 
:; 36 5 38 

11 5') 1 1 59 
1 S,O.l 1 5,02 
17,2;" l725 
1900 1858 
4.35 436 
291 29:.! 
74 7J 

-Kaunca'arın Hayatı-

1 
Dün .,. Y ann K.itaplanndandır 1 

._ .... ________ ..J Fiyatı 7 5 kuru,tur t 

·ZAYİ 
1932 senesinde Bliytlkada ilk mek

tebinden aldığnn p.ha.detnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisbıbı 
hWmıU. ;yoktur. 

No. l,t Sa1lwe 
(V. No. 1881RS) 

ZA.Yl 
1932 senesinde BU:Vtibda llJ[ mek

tebinden aldığım phadetnameyi a.yi 
ettim. Yenisini alacağmıdan esJrilifntn 
hWmıil yoktur. 

No. _,_. 8aAwe 

(V. No. 18655) 

ZAYİ 

SeyrQaeterden almıt olduğum ~ 
n1 3056 l&yılJ çift yUk ara.bamın pll
kumı kaza.en zayi ettiğimden yenisi
ni çıkaracağımdan hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Katıaliaa8yotı firkeff ~ 

Karlo 

(V. No. 18675) 

lat<mbril Altıncı icra Memurluğt.m. 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa.
raya çevrilmesi mukarrer bulunan 
(8483) lira (20) kunll kıymetinde bir 
adet mübadil bonosu 27.10.936 lalı 
günü sa.at on dörtten itibaren İstan
bul Esham ve Tahvilat borsasında bi
rinci açık arttırması icra ve kıymetini 
bulmadığı takdirde 3.11.936 salı gllnil 
saat on dörtten itibaren ikinci a.rttır
mam icra 'kılınacağından isteklilerin 
mezkQr glln ve saatlerde yerinde ha
zır bulunacak memuruna mUracaatla
n 1lan olunur. 

(V. No. 18675) 

18f4ftbul Aali~ tJç;ınca Hukuk 
M Clhkemeabıden: 

Ester Terziyan tarafından Beyoğ
lunda Tepebaşında (Fara) Yeni Necip 
apartımanında mukim Edvart Terzi
yan aleyhine 93611514 numara ile a
çılan ihtar davasında: MUddaaleyhe 

lstanbul 4üncü icra memurluğundana 
Kt>ati tarafmdan Emniyet Sandıiına birinci derece ipot• 

edilip ölmeıi üzerine miraaçdan Oranya, EJeni, Atina ve Dimitri,e 
intikal ebneai li.zmı selen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tan· 
hnda4 (1890) lira kıymet takdir edilen Amavutköyünde Aya Nofri 
Yeni Dul kadın caddesinde eaki 46 yeni 44 No. lu olup sabim. 
na karar verilen ahıap evin evsafı apğıda yazılmııtır. Zemin lHr'; 
bnda kapmın önü demir parmaklıklı sahanlıktır. lçerde zemini 
mermer döıeli tqbk, birinin alb bodrum olan iki oda ve asma ... 
ier bir oda ve albnda kapısı yar tarafta bir oda vardır. Ve binama 
dıımda aynca zemini m~lta döteli maltız ocaklı mutfak ve helJ· 
dır. Birinci katında bir sofa üzerine bet oJla, bir bel& vardır. ~ 
11 uımımu 175 M2. olup bundan 18 M2. mutfak ve aralık ve kalan 
binadır. 

Hududu bir tarafı kayıkçı Koati bnıı Mqiko anaaı, bir ta· 
rafı kayıkçı Mihal arsası, bir taTafı çeıme ve ayazma ve tarafı rabii 
yol ile mahduttur. ltbu ev açık arttmnaya vazedilmiı olduğundan 
7-12-36 tarihine müaadif pazaı teıi günü saat 14 ten 16 ya lla· 
dar dairede birinci arttırmaıı icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde miifteriıi G· 
zerinde bırakılacaktır. Akıi takdirde en ıon artbranın taahhü4fl 
baki kalmak üzere artbmıa 15 gün müddetle temdit edi~er+ 
22-12-936 tarihine müsadif salı günü ıaat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikind açık arttırmasında arthrm" bed6'1 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde saf!I 
2280 No. lu kanun ahkimma tevHkan geri bırakılır. Sabt p91in&. 

Arttırmaya iıtirak etmek iıtiyenlerin kıymeti muhammene-
nin yüzde 7,5 niıbetinde pey akçeıi vey:ı milli bir bankanın temimft 
mektubunu hamil bulunmalan lizımc:!ır. Haklan tapu ıicilli il'e 
ıabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alikadananm ve irtif:k 
hakkı ıahiplerinin bu haklannı ve huıuıile faiz ve ma1&rife ~ 
olan iddialarını evrakı müıbiteler: ile birlikte ilin tarihinden iti
baren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri ı .. 
znndır. Akıi takdirde haklan tapu ıicilli ile sabit olmıyanlar ıati1 
bedelinin paylqmaıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvff1-
ye, tanzifiyec:len mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icareai ile @ 
senelik vakıf icaresi tavizi ve teltaliye resmi bedeli müzayededu 
tenzil olunur. Daha faz)a malumat almak iıtiyenler 2-11-936 tr 
rihinden itibaren herkeıin gör~bilmeıi için dairede açık bulunda
rulacak arttırma ıartnamesi ile 934 - 2268 No. lu dosyaya ..... 
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan ohr. 
nur. (2245) 

gönderilen arzuhal sureti ikametgilıı- -------------------------------------------~ .. 
nm meçhuliyetinden bahsile mMşir lstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünde 
ve polisçe §erh verilerek iade kılınmış 
olmakla hukuk usum muhakemeleri Bu mevsim halde 131 No. lu kavun, karpuz ıe!'giıinde icraW 
kanununun 141 ve 142 inci maddeleri ticaret eden Yuvan Çerikçi oğlu ile Grigor Topuz oğlu bura~ 
mucibince bir ay müddetle ilanen teb- muamelelerine nihayet verdiklc:r ini bildirdiklerinden hesaplan tar 
ligat icruına karar ver"lmiş olduğun-
dan ilan tarihinden itibaren bir ay fiye edilerek idarem izdeki temina b iad '! edilerek ilİ!İiİ keaildilbr, 
zarfında mUracaatile istida suretini den mezkiir ıergiden alacaklı bulunan müıtahıil varsa evrakı m6-
tebelliiğ etmediği surette tebligat ya- telerile birlikte nihayet 30-10- -936 tarihine kadar idaremize .. 
pılmı§ addo:unacağı i15.n olunur . 

. (V. No. 18679) racaatıarı lüzumu ilin olunur. ,(V. P. 455) 
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BANKA MECMUASI 
BANKA mecmuasmm ilk sayısı çıktı. MUvezzilerdeıı araymız qağıda

ki kuponla örnek nUsha iaterainiz: 

(Potlta tleretl : Açık u.rfta 30 paradır) 
Bana parasız bir adet örnek nüsha giSnderfnfz. 

Tarik: • • • • ı.mı: . • ·ı 

Adres: • • • • • • • , 

1 
Poe~uaı:~~i6 

• • • • • 1 • ' İstanbul 

Istıkıaı b sesı 
Direktörlüğünden: 

1-Bul aouflar lçiD yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - latiyenlere kayıt ve kabul prtlannı bildiren ~arifname 
ıihlderilir. 
Şebzadehqı polis karakolu arkaımda. Telefon 22534 

Türkiye Ziraat 
meclisinden: 

Bankası idare 

kurulu adi mrette olarak ikinci 
saat on bette Ankarada banka 
Delerelerin bu toplanbda hazır 

ve mürakip raporlarmm okunma-

2 - 1935 yılı bilinço kir ve zarar hesaplannm tudild, idare 
1111elil1 raponmun taavibi ile iza ımın ibrası. 

3 - Safi kimı arzedilen tekil de daiıtılmaaı. 
4 - idare Mecliıi bumdan müddetleri biten Bay Sabit Safir 

.ıııa ile Bay Cevdet Savranm yerlerine iza seçillllesi. 
S - Olen ba Bay İımail Hakkı Yüreiiroilunun yerine Sta· 

tlnün 5' ilncü maddesi mucibince muvakkat balığa seçilen Bay 
Saidin muvakkat balığının tasdi ki ve kendiıi müteveffa Bay lı· 
...U Hakkı Yüreiiroilunun bakiyei müddetini ele ikmal etmit ol· 
-'da yerine na seçilmesi. · 

8 - Mürakiplerin 1935 yılı ürcetlerinin tayini. 
7- 1937 yılı için iki mürakip ve iki yedek ,.,fü·akip seçilmesi. 

(2242) 

Pend;k Belediyesinden: 
Belediyemiz ıınırı içinde ke11Jik, boynuz ve paçavralarm 

14-11-936 rününden 14-11- 937 gününe kadar bir ıene müd
detle ve açık arttırma ıuretile satı lacakbr. Muhammen kıymet 150 
bradır. 3-10-936 gününden 24- 10-936 gününe kadar 21 rüıı 
tidddetle açık arttırmaya konmut tur. 

Arttırmaya girmek iıtiyenlcr yüz:le 7,5 muvakkat teminat ya
•rllll'P ve makbuz ıöıtermeğe mecburdurlar. Haddi layık garül

'"'"-·--·· takdirde 24-10-936 cumartesi günü saat 15 de ihale edile· 
Çektii'". ihale bedeli derhal peıinen tediye edilecektir. istekliler ihale 

saat 15 de Pendikte be•edi.t e dairesinde müteıekkil daimi en
ene ve fazla izahat iıtiyenler her i\in belediye rivıı.aetine mürl\· 
etmeleri ilin olunur. (2206) 

YAZI VE YONETlll YERi: 
laDbal. Aılbra W lYA&n JUl'dQJ 

'Jduoe: :Ml7G Telef on 1 
l'I' .. illeri& 11QJ 

hlpaf 9dnlıl: suamı ı.tan1ıu1 

PaMa ~ ilet. • 

"-----•an wr w·a-'lı rıu m wmwuoı""'"eırxızuoeı'""'"""'*'"'"""'""""......., 

ım----ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E v $ E K L 1 G 1 N E K A R $1 , 

HORMOBiN 
Her ecz.,....e ararımz 

r Bayanlar • ı...-- KIŞ YAKLAŞIYOR-~ 
Kıt mevsimi yaklaıtı, yakında kUrk , 

manto giyinmeğe baıhyacabmız: G A 1 A T A D A 
BEYKO ticarethanesi 12 ay vade J 

ile kefaletsiz olarak KURK MAN- • 

TOIARJ aamakud.r. EK s EL s y o R 

Anadoludan ayni ıeraitle kabul edilir 

BEVKO 
Mahmutpap Kürkçü han lçeriainde 

Telefon: 21685 

Güzelliğin sırrı 
yalnız ••• 

Necip Bey yalıız kremini kul 
(anmakla temin ediliyor. Çünkü 
Necip Bey kremi aüzelliiin ıım· 
dır. Cilde beyazlık •• ıüulliJc 
verdiji ıibi aivilce •e çilleri ka
tiyen riderir. Tüp Ye vazolan h!• 
kr.;...den ucuz •• emaaDerinden 
üıtündür. Her maiazada bulunur. 
Depoıu Eminönü Necip Bey ma· 
iazuı . 

KiRALIK APARTIMAN 

Büyük elbise 
mağazasında 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 
llatlarJa alablllrslnlz 

PardesOler lnglllz biçimi IS '/2 urad 
,, Empermeablize Gabardin ı 7 1/2 ., 

Muıambalar her renkte ıt '12 ,, 
KostDmler ,, ,, 15 1/2 .. 

Kadın Mantoları ıı '12 ,, 
Çoeuk Mupmbaları 5 '/2 ,, 
Kadın. ,, ıo 1/2 ,, 

Yalnız Ekselsyor Galatada 
SATILMAKTADIR 

20 
20 
20 
35 
40 
20 
50 
10 

100 
85 
25 

REKLAMLARI 
Ucuz ve taksitle 

NECiP ERSES 
Galata·: Sesli Han 

Siyah saç bora ıoha İçin onluk ıaçtan 
Siyah saç diraek 
Siyah saç deve boynu 
Galvaniz bonı Avrupa 
plftnia Avrupa dinek 
ıalvaniz Avrupa malı 
plftllis Avrupa malı 

San dökme anahtar 

" " ,, 
" 

" " " ,, 
fapka onluk aaçtan 
fmldak onluk saçtan 

Soba tablası 5SX7S boJunda kenarı çelik kaph 
Kömürlük sekizlik saçtan en 26 boy 46 
Soba matuı sekiz milimetrelik çelik telden 45 aantbD 'il 
JUDda 

B6§iktat VGkı/ Akarlar ldareafn. 18 
den: 1100 

Soba küreli No. 2 aiaç aph 
Halk marka aoba 1 N. 

Betiktqta tkincl Abdülhamit va- 1200 
" " " , 

laf akarlarmdan olup ahiren apartı- 1400 ,, ,, ,, 
man halin konulan 7111, 7112, 7V3, 1200 Kuleli aoha 

" 
,, 71/ 4, 71/ 5, '1116 numa,alı altı daire 1300 açık arttırma suretile kiraya verile-

1400 cektir. Bu altı daireden dördtı dörder " " 
ve ikiai üçer odalıdır. Her dairenin ha- 1800 Zonpldak soba 
mamı, mutbahı, elektrik, su ve hava· 2000 
gazı tesisatı vardır. Teferrllatı l&iresf 2200 

,, 
" 

" " tamamdır. Uçer odalı dairelerin ol- 150 Soba tamiri beheri 
dukça ff1llş bacası vardır. Mllzayed• 

2 N. 
3 N. 
1 N. 
2 N. 
3 N. 
t N. 
2 N. 
3 N. 

ve ihalesi 21.10.936 Ç&rp.mba gUnU 120 Soba lmnılmuı 

ııaat "" içten on altıya bdar Beelk· . Belecliye meıknile plıat Ye miieuesabna I~.;'~ 
taşta Akaretlerde M numaralı milte-. • ani b 
velli kaymakamlığında yapılacaktır. muhammen bedellerı yukarda 1 ı ulunan ıoba, ıoba rıl: 
Görmek ve eeraiti anlamak istfyenlt>r ve kurmaaı açık eksiltmeye konulmufbır. Şartnamesi levazma :,,;ı 
her gUn ~ dokuzdan 12 ye ve 14 dürlüğünde aörülebilir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı <'*' 
den on altıya kadar mtitevetU 'kayma- ka ve 315 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ~ 
kamlığma müracaat edebilir. tün evveline kadar ilk teminabn yabnlmaaı daha muvafık .,,ı~· 
Sahibi: ASIM us_ v AKrr Matbauı iı) 3-11--938 aab aUnü aaat 14 de daimi encümende bul_.......-
Neeriyat Dlrekt6rll: Refik A. Sevengil dırlar. (8.) (225.1) 



Lil Dagoverin ismi, uzun za

mandanberi işitilmez olmuştu. 

,Şimd; tekrar ortaya çıktı. 

Çünkü, yeni çevirdiği "genç 

kız lı ene,, ismindeki film çok 

ınuvaffak olmuı sayılıyor. 

Bu filmde Lil Dagovere arka

'datlık eden erkek artist Kari 

Schonbövektir. 

o 

Meşhur Fransız artisti Mar

cellc Chantal (Marsel Şantal ~ 

yeni bir film çevirmeğe başladı. 

Bu filme büyük bir ~hemmi• 

yet veriliyor. Çünkü, yıldız yeni 

filminde Victor F rancen (ViktOC'. 

Fransan) ile b~raber rol almıt • 
tır. 

Bu iki artistin her cihetteq 

birbirlerine uyan bir çift rolü 

oynıyacakları evveldenberi 5Öy ı 

leniyordu. Fakat şimdiye kadar 

ikisini bir filmde yanyana getir

menin imkanı bulunamamıştı. 

İki artistin ortaya çıkaracaJc.. 
ları yeni film merakla bek!eni • 
yor. 

{ PAfıAÇIZ 
VEf2İ LİR Ü~ 

-ill.·4 E ii 
Cumartesı, 17 llkteşrin 1936, No. 22 
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KURUN İLAVESİ 
Cumartesi 17 ilk Teşrin 1936 
Beş altı sene kadar evvel 

''Bir akşamdı .. ., ismile neşret
~iği bir romanda kübik yazının 
bizde ilk şeklini vermeğe cesa
ret 'eden ve kendi bir ifadesile 
biiy6k teyzesinin bhkaba ve 
hİİıc1lmlarma uğnyan Peyami 
Safa. kiibik moda.,.ta., Ye -
jıti Günün moa sahifesinde yaka 
ailkiyor: 

Bizde çetrefil, eciı 'bücüş, 
kargacık burgacık, bir kurşun 
kaleminin ucunu sivriltmek i -
sin mckte,p çocuğunun defter 
bpağıria karaladığı ·çizgilerden 
m.ha az manalı ·resmin adı ltü
biktir. Bizde ucuz harçla ya -
plan bodur, yassı, baStk tann
b. odaları dasdaracık, her ta -
rafına hesapsız ve nisbetaiz bir 
bollukla giren günC§in tahta 
kısımlarını kabartıp çatlattığı 
yamn yumru apartıman adı kü
biktir; bizde. ... ,, 

Peki her halde, bugün kü -
bile denilen bir mevcudiyet var. 
Bu nedir? Peyami Safa her da
• kestiktm aoara bunu da fU 
tekilde .. eiiJor': 

Harp IDllram nedemeleri ta
tİllN cUiP kalan. ilk iddiala -
lmdan çofuau feda e -
CJerek nazariyesine ya -
mna büyük tadilatın kurbanı 
oJmuı vilcudiindcn eser kaJma
DUf "olan harp sonrası beze -
~arma.. artrk teadül ede -
mezsinü:; dekor un"atmda, mo 
bOyada lilb eşyada kübik ye -
dni seyyal, baygın, toplu ·ve 
ant sansasyonlar vttici km-ak 

ve tatlı bir sadeliğe bırakmış -
tır. Acaip]iği makul ve idraki
mizle dosttur.. Aldın büyük ve 
<'zeli kanunlarını örselemez. Kı 
sa bir dikkatten sonra h~men 
idrake çnriJcn ·wMkbt ft 

giizcl bir laayret ftrir. Dik. q
Jrın, hoyrat. itiyat we ıa"ene ile 
bütün bağlanru bir çdifte ko -
paran azgın bir temayüller m.
tcmi <kğildir .. , . 

NE OKUYA.UM? 
Evet, ne okuyalım? •• 
Ve her ·şeyden 'evvel de kim 

okuyacak? .. 
Sadri Ertem bir makalesin

de takdim tehir yaparak evveli 
ne okuyacağımızı araıtınyor; 
ve §U kcıfi ortaya koyuyor: 

l - f t hayatında bize rch -
ber olacak eserleri okuyacağız. 

2 - tı hayatmnı •iicuda ge
tirdiği cemiyetin kültürünü 
temsil edecek eserleri okuyaca
ğız.. 

3 - Bize beyneJmild 11ein1n 
D1Üfterek bayatını l•Mlac:alr • 
.erleri okuyacafıs-

GUzeL yalma ha eserleri 
nerede hulac:atız? _ 

Sadri Ertem kıldı da ha • 
nrW...: 

·~a eserleri geride bula ·• 
mayız. diyor. teknik eserleri 
yer'~rinden alacaflz!,. 

Yani y ine tercüme .• 
Hayırlısı olsun .• 

OÇ DULUN MASAL! 
Bir hildye kitabı değil. Ha

lit Fahrinin Uyaruı haftalık 

ll~zacı - YaAx çoktandır giiriişemiyu 11ız, "4.!ıbmu baA:ıaJmır 
..,teri - VallaM pek -~"' birader, AepiM ~/ 
.. J KURUN'un lllftlll 

&q/rırıli.stan ~ -...-m ~oae11-. A.li,. 
dtiği oyunt:allla, mini nti.ıtilere oerilalteıı 

mecmuasında ncşrtctiği aoo p
irinin ismi : 

Uç dul gördüm bir cece bir 
haYUZUll bqmda 

Ay, :sulardan ıöbüzdij üçü -
nün gözyqmda 

. . ,. . . . . .. . 
Bu acıklı manzume ortala -

"'lnda şöyle .hıçkınyor: 

Dediler: "Dcrdimi?,i ayda 
ba§ka bilen yok.. 

Dedim ki: "Bu yaşlan ma -
ıdem ki hiç IÜen yok 

Mademki ağlamayı bir tad
li aa,..tma 

1fe olurdu pğsüme diiflp 
ağlauydmız" 

INIUUP 
tmwı Hakkı Baltaaoi)a 

6ç sene bdu evvel yazdrğı ft 

kendi mecmuası olan .. yeni A
dam,. da tefrika ettilrten 80IUa 

Şehir tiyatrom repertunnna 
'\"erdiği halde rep.öc ·tarafından 

iade edilen "Andnal Palaı .. 
isimli piyesi hak~nda nkit .a
kit olduğu gibi. bu aefer de bir 
izah neşrediyor. Hocamız An -
daval Palasın mevzuunu ye -
niden aalattıktan sonra diyoT 
ki: 

Andaval P21aa yukancla da 
anlattığım gibi bir fan c1eiiJ. 
h:r trajedidir. Tnjedidir, çtin
Jr.ü fert kendi iradesinin Bat be
~r denilebilecek bir ıeamete. 
kol!ektif zihniyetin pmetine 
çarptığmı görür, bütün cisma -
ni ve fikranr güçlerini kulla -
rıır ve tüketir : sonunda da ye
re sen1ir. Andanl Pala• bu 
karakteri ite anlamak Jçin ak -
törde eksik olmryan sahne m. 
lraniki ·değil, ebilr olan •e o • 
tuz yrllık yenilqme tarihimiz • 
de her gOn bir bt daha tid • 
detle eksı1diğini duyman " 
milliyetçe baf11D1%8 ftl'MI fi -
lozofik kliJttlr tamam olmak 
gerekti. 

AŞK VE EDEBiYAT 
"GilndUz,. C1e jedf Ballll 

•i).p ve Ecdebiyat'9 laaldrında 
yazıyor: 

Bir çok münckkidtt,.hattl 
bizzat an"at ft 'edebiyat .adam 
lan, sana"t için ezdi o'Jduia 
zannedilen menuun, 8f1rın ar • 
tık bayaidapnağa bqladığmı. 
aile facia .eya entriblarmm, fa 
nza .romanlar için bir nevi yaiJI 
lwynık haline gddiğiai hak • 
h olarak 9iiylemdrteılirler; ede
biyatın -n san"atm, yeai n ~ 
rine liyık bir Jaayata kanp • 
biJmeai içia de ,. )El'feni 1* 
mnzuma ... ,. •· , ,,.. 

yahut ....... - ... enerji ne tazd • ıe l6nm o1da • 
ğunu ileri •wkteclirıer. 

••• 
Ap .. ,.. yapdığums 

müddetçe. lıUıdc ... milcadeıt 
le halin4e oaln iki naiJalr» lıie 
ribirine sıt, fakat lıirillirioe ~ 
yabancı oJmıyaa llia •ardır: 
Kifayetsizlik, iatelrJerini •e ne 
su1amu yann ... dolpnlW.. 
la yapyacafmı kendi hndine 
zorla kabul ettirmek. Birine.isi. 
bizi kendimize karp, Mbebial 
ve manasını anDm;amıza clme 4 

riya imlr.iıı olmıyan ..... do 
Jere sürükler. M&• •rm 
benliğimizi hırpalana, ..... 
§Üphe içindeyizdir; buan bü • 
tün tabiat bnunlan iqanla • 
nmız ininde ~".'ak 
kadar lüzamaas &örihıiir. ba -
zan da tabiata hillmaedecek '* 
reeede hülyavf bir tip. bir DGll 
Kişot olurm. Bu hale rafmm. 
ihtiraalarmda çok egoist " 
mevzua - kadına - ballanaa
lar aıkı bir ncd olarak. de ~ 
vamlı surette ,aprlar. Yine .. 
goist, fakat menua halk Jraı.. 
mıyanlar Don Juan olmağa sa. 
ıOklenirlcr. 

Afkta yarma inanmak. ka • 
clmla erkek arasındaki. birin ~ 
cWnln qkta kemali .. taıMlı 
an,,.sma awbbU. lldndsfnln , ... ~_.,..,,., 

Boşanma Kraliçesi 
Meri Ast or 

Aşkta ve san 'atta m uvaf fak olmak 
ımkdnını acaba büsbütün ka9betti mi ? 

Meri Astor'a '"Boşanma kra
liçesi., adını veriyorlar. Bunun 
•ebebi çok evlenip boşanması 
değildir. Çünkü Meri ancak .iki 
kocadan ayrılmıttır. 

Bunun sebebi, son bopn -
masının bütün dünyaya yayı • 
Jacak kadar gürültülü olması • 
dır. Bu boşanmanın hikayesini 
biz de b'.1 sahifelerde yazmıştık: 

rar barıştılar. Lakin ikinci bir 
hadise boşanmalanna ıebep ol
du: 

Meri Astor'un Franklin 
Thorpe isminde biriaile gizli -
den gizliye evli olduğu meyda
na çıktı. Bu, ikinci bir ıkandal
dı. 

Hollywood'un meşhur yıl -
dızı, kocasından aynldıktan 

sonra çocuğunun kendisine ve
rilmesi .için tekrar mahkemeye 
müracaat etmiş, bu sırada eski 
kocası onun batıra defterindeki' • 
eırlan meydana çıkarnu' ve or-

işte, Meri Astor, ilk koca -
sından bu hldise ile aynldı ve 
ve bu skandala ıebep olan 
Franklin ile evlendi. 

Franklin Thorpe, Meri'nin 
ıon defa ayrıldığı kocamdır. 

Ondan ayı:ılırken de ortaya çı
lan ve yukanda iprct ettiği -
miz hadise de malum • . tada bir dedikodu kopmuştu ..• 

İşte, son boşanması bu Jca -
C!ar gürültülü patırtılı olan Me
ri Astor•un şimdi tekrar evle
neceğinden bahsolunuyor. 

Meri Astor'un bugünkü ha
yata geçmeden evvel çocukluk 
Te ilk aan'at gUnlerini anlata • 
lım: 

Meri, daha küçüklüğünden 
aan"ata beveı etmi,ti. Bunun 
4Sa ıebebi vardı: Babası bir mu
ıiki muallimi idi. Küçük Meri 
musikiyi çok seviyordu. 12-13 
yaıına geldiği zaman sahneye 
sılnnafa prkı "Sylemef~ baİ • 
ladı ve ı 4 yqmda da ilk defa 
olarak bir filmde rol aldr. 

San'ata erken baflıyan Meri 
P§k hayabna da erken atılımı 
oldu. Daha pek gençken, ana -
ıının babasının arzusu hilafına, 
bir sinemacıAle evlendi. 

Meri'nin bu ilk kocası Ken
neth Avb bir stüdyoda sahne 
\lizıı idi. Meri ona kendisine bir 
rol verilmesi için müracaat et
mişti, Adam derhal kabul etti 
ve Meri mukavele yapmadan j.. 

ıe ba§ladı. Biraz 10nra da ara
lannda it mukavelesi değil, ev
lenme mukaveleai yapılıyordu .. 

Bir müddet kan koca çok 
mes'ut bir hayat yapdılar. Fa
kat, birdenbire bu saadet bo • 
zuldu. 

Bir kazaya kurban giden bir 
tayyarecinin CSlümil Meri"yi ıon 
derece rnüteeuir etti •e ıinir -
Jeri bozularaJc, cfinlerce huta 
yattı. 

Su vaziyetten filphelcnen 
kocası Udiaeyi tahkik etti n 
Meri'nin 61en tayaredyl aev -
difi anlapldı. 

Bandın lonra aralan bosul
llu. Fakat, sok ıeçmeden tü-

Şimdi, Meri .Astor en büyük 
dedikodule evlenme ve bo§80 • 
malarla me§hur olmut bulunu
yor. 

Yıldız bopndıktan sonra 
Londraya geldi. Şimdi orada. 
Fakat, bu kadar dedikodu .on
n tlShreünin Uzerinde fena te
tir yaptı: Londraya 6ç aydan • 
beri bulunduğu halde kendisi -
ni film çevimıeğe davet eden 
hiç bir sinema ıirketi çıkma • 
dı. 

Bundın baıka. timdi o • 
nunla evlenmeği dütünenler de 
yok. Zavallı artiıt san'atta ve 
•tlrta muvaffak olpıak imkinr
nı artık tamamile kaybetti mi 
acaba? 

t1111ın11eı111ımııı1111ııııııııı111ıııııııı11 .,,,.ııııı11ııı11111"' 

Mar:ene Dietrich'in 
/ilmi yarım kaldı 
Marlene Dietrich"in Londra

da "Zrrhsız §Övalye"' isminde 

bir film çevirmeğe batladığnu 
yazmııtılr. Son gelen haberler 

bu filmin yanda kaldığını bil

diriyorlar. Sebep? Marlene'in 

rol arkadap olan Robert Donat 

birdenbire haıtalanmıttır. 

tıin fellketi, filmin yapıl -

masına uzun müddet fasıla ver

mek imklru yoktur. Çünlril 

Marlene Dietrich'in Amerika • 

daki mukaveleleri onu bir müd

det ıonra Londradan aynlma • 
la mecbur edecektir. 

Bunun için, Londradaki film 

firketl Robert Donat'm iyilet
meaf için ıece slncttb dua et • 
mektedirl 

Güzel Yıldız Eıeonora 

Sınema dünyasında 
bır saleın 

Sinema dünyasında bir sal
gın batgöstermiıtir: Ayrılma 
hastalığı. 

Bu aynlma hastalığı üç ma
naya da gelmektedir: Sevişen -
lerin ayrılması, Hollywood'dan 
aynlma, artistlerin bağlı bu -
lunduklan ıinema şirketlerin -
den aynlmalan. 

Bette Davis, uzun müddet -
tenberi beraber yaıadığı Var -
ner'dcn aynldı. Lcsli Hovard, 
.. Romco ile jülyetta,, da Romeo 
rolünü filmin ilk provasında oy
nadığı halde, filmin tekrar çe
kilmesinde bulunamıyacağını 
bildirdi. Robert Montgomery de 
ayni ıeyden bahsediyor. Mev
ıimin en muvaffak filmi oldu
fu ilAn edilen "Büyük Zieg -
feld,, de bat rotil oynıyan Louis 
Rainer dünyada yalnız bir ar -
zusu olduğunu söylüyor: 

Hemen sinema dünyasından 
bçıp memleketine, yani Viya
naya d8nmek. 

Bunlar da mı 
agrılıqor? 

Şarlo De Paulette Goddard'm 

da. ·~- babloJu .. 

En çok 
nişan.anan kız 
Hollywood'un çok çok nl -

şanlanan kızr ünvanını da Meri 
Brian taşıyor. Meri'nin eski ni
şanlıları arasında yalnız bir ka
çını saymak bunu göstermeğe 

kafidir: 

Buddy Rogers, Gene Ray -
mond, Rudy Vallee, Richard 
Dix, Dick Povr.t1, Jac!t Oakie, 
Cary Grant v.s. v.s. 

Kendi dediğine nazaran, 
Meri bunlarla nişanlanmış, fa
ka.t ne onların kendisini sev • 
diğine, .ne de kendisinin onlan 
sevdiğine tamamile emin ol -
rnadığı için evlenmemiştir. 

"""''""'"''"'•ııı111ıııııı1111uıııııı11111ıııııııı111uıııııı .. 

nuyor. Hatta, kavga ettiklerine 
şahit olduğunu söyliyen birisi 
artık iki artistin ğcçinememeğe 
başladıklarını, bunda da en bil
yük kabahatin Şarloda oldu • 
ğunu ilave ediyor. 

Acaba hakikaten Şar1o mu 
kabahatli, yoksa onunla geçi • 
nemiyen kadınlar mı? 

Belki de asıl kabahat bu ta
yialan alay olsun diye ortaya 
çıkarıp Şarlonun da, kansmm 
dı kalbine kuruntu ko,anlar • 



Sovı!ıafta!:t~ı- o ~iiı'1ıf eci · · 
Jer~eq ve fün enşıerı 

Va kıt - MODA 
Sa,oııu Seıu.sı 

Niçin 
Arkadaşınız 

Yok? 
Yazan : Hikımet Münir 

A.rkadapruz var mı? Yoksa, 

eJledniz ardınızda kenetlenmit 

olarak, başınız göklerde kendi 

kendinize dolaşıyor musunuz? 

böyle imiş, benim yüzüme ba -

kan yok.. diyerek yalnızlığın 

mecburi kibri içinde yaşamağa 

mahkum değiliz. 

Halbuki kendini yalnız far- ıılffl'llllltn1t111ıtflllllllJ1Wııtıllflllllilluıuıuı:mHi1111 

Bugünlerde pek başınız gök 

terde dolapmaz aınız ya .• Yal • 

nız da olsanız, eski zamanların 

o emin sokaktan, ağır hayatı 

geçti, gitti, Bir dakika bile da}. 

mağa gelmez. Uzerinizden bir 

otomobil tekerleği geçip yam -

yassı olduğunuz gUndür ... 

Ben size, hemcinsleriniz a

rasında nasıl mes'ut olabilece -

ğinizl soruyorum. Onlardan ar

kadaş seçtiniz mi? Ne kadar?., 

Ne müddet arkadaşlık ediyor -

lt!nuz? insanları sever misiniz: 

yoksa yalnız kendinizi mi dil • 

tiinürsünUz? Yüreğiniz nasıl 

rahat ediyor? Çünkü: "Talihim 

Arkadaşsız kalmış bazı kim 

seler, kendilerine bu yalnız -

l•ğı mukadder sanır. yeise de 

ôüşer. Onun hayata karşı bir 

r.evl kini vardır, Muhitinde ki

me rastlasa, şüphe ile bakar. 

Böylece hiç farkına varmadan 

hakikaten sevilmesi güç bir in

san olur ki, yalnızlığın kemen

di işte o zaman atılmıştır kolla

rı üzerine ... Ve bu kement sı

kıldıkça, içerisindeki zavallı, 

daha çok kalabalık arasından u-

2aklaşır, çekilir ve nihayet kim

pe tarafından seçilmiye::ek de -

recede içtimai cazibesini kay -

heder, 

ı:eden adam, içerisinde çalkan
dığı buhranın kısırlığından bir 

an için kurtulabilip insanlardan 

niçin uzak dUştüğünU araştır -

sa ... 

İnsanı can sıkıntısından çat

latır derecede yalnız bırakan 

Febepler çok basitir: Ya utan

f,açsınızdır; yahut kendinizden 

doğup. yine cezasını kendiniz 

çektiğiniz karışık bir vehme 

kapılmışsınızdır: Her nasılsa 

çekingen başladığ.ınız \•eya öy

le alıştırıldığımz hayatta, ger -

çekten kimsenin dikkat ve sev

gisini çckm:yecek bir adam o -

Jursıınuz. 

Bu yazıktır, insanların biri

birile tanışmasından muhtelif 

topluluklar için doğacak fayda

Jarr bir yana bırakalım, hayat 

nedir ki 1 •• Her başa düşen ya -

şayış payının uzunluğu ne ka -

dardır ki! ... Bunu da, ya bir ih

mal veya boş bir kuruntu yü

?Ünden, kapalı ve çekirdeksiz 

lir yavanlık içerisinde geçirir -

sek, yazık ki gafletimize bile 

ağlıyamayız. 

Yırtın utangaçlığınızı ! 

Ezin nefretinizi 1 

Karşınızdakinin yiizüne gii

lün, elini sıkın 1 Bugünkü ha -

vatın, herkesi biriblrine daha 

çok yaklaştıran içtimai servis

lerine girin, kaynaşın! Bir çok 

başkalarını düşünmek, yalnız 

kendini düşünmekten, emin o

lun ki daha renkti, ?.evkti ve te

nevvü1ü bir iştir. 

Ancak .... , seçmek kabiliye -

tinizi terbiye etmelisinie ki, bu 

da yine insanların arasına ka

tışmakla olabilir, 

Kerbela 
Hazreti Hüseynin Kerbelaıı, 
Kasvet günler, uykusuz geceler, 
YıUp.rdır uzatbğnn bu taıı 
Y dlardır boş döndüren çeşmeler:, 

BzJııetmcyin b:ır.a yolculuktıın, 

Elime ne geçti bu boıluktan. 
Tarlalar yanıyor susuzluktan; 
Çö!Jerden usandı pencere!er. 

V c sen, ey yıllardır çaldığım saz 
Sen bile oldun beni avubnaz. 
Öll'n""..k! olacnk o başka bir bazl 
_ Olnnk suda .açan o nilüferi 

Cahit Sıtkı TARANCI 

"G'föıdilz,, den 
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Demişler ki ..• 
Arkadaşrmla beraber oldu .. 

ğum zaman ne yalnızım, ne de 
iki kişi. 

Pitngov 
Halka kadın gibi muamele 

etmek ister: işitmek istediğini 

söylemeli. 
Cocthe 

Tabiatta biribirine zıt olan 
hiç bir şey yoktur. 

V nuvc::r.r~cs 
= ~ 

Ufacık bir balonun 
muvaff a~nyeli 
Sovyct tayynrccilcr:ndm 

Vasilicvski, çok küçiik ha
cimde bir balonla cnterernn 

ve muvnffakiyetli bir uçuş 

ynpmıştır. VnfİJ İt.\. it inin bindi 
ği balon, ancak 45 kilo siklc
tinde 150 metre mik'nbı hac
minde ufacık bir balondu. 

Şimdiye kadar bu kadar 
kiiçük bir balonla hnvada an
cak ve en fazla olarak 9 saat 
durulmuştu. Vasilievski ise ha 
vada 21 saat 1.0 dakika ktı.I· 
mış ve bu mUddet zarfında 

700 kilometre katetmiştir. 



lngilterede Yedi Meşaleciler ı 
' ~ 

Şiir kitaplarını satabilmek için 25 sene 
evvel düşünülen oriiinal bir usul .. 1 

Yirminci asnn ilk onuncu se-

, ;nelerinde, İngiliz edebiyat çev

'J'esinde tiir bir ticaret mataı o
larak kullanılıyor, bundan ötU

ı U de ''arz ve talep,, kaidesine 

uyularak, daha ziyade müıteri

nin beğendiği, beğeneceği tarz

Öa şiirler yazılıyor, bastmlıyor

Öu. Buna rağmen İngiliz oku - ' 

~ucusu, yeni şiire pek az rağ

bet gösteriyor, ve tabiler de ye

ni şairleri - bir kaçı müstesna 

- satıı temin eden, para geti

ren birer unsur olarak sayını -

yorlardı. Bittabi bu hal, bil -

bassa okurun alakasızhğmı, 

muasır §iir ve edebiyat için 

müthit bir kayıp, bir mani teş

kil ediyordu. Bu fikre bütün 

varlığile inanan, bağlanan 

Brooke, yeni ~iiri, yeni düşünüş 

tarzlarını halk arııs:nda yay -

mak, netice itibarile de, §iir 

kitabı satışını arttırmak için, 

çareler aramaya başladı. Hiç 

fÜphe yok ki, şiirle para ka -

zanmayı ummak, adeta iğne ile 

kuyu kumaya benziyordu. Hiç 

bir şair de böyle boş bir hayale 

ltapılml§ değildi, 

Yeni şiiri kavnyamıyan o -

kuyucu kütlesinin yam başın -

Aa, bu duygu vasıtasını "aklr 

ıelim,, terinin mihekkine vura

rak beğenenler de vardı. Bun

dan istifade etmeği düşünen 

Brooke, halkın alakasını tahrik 

tderek basılıp da, pek o kadar 

alıcısı bulunmıyan şiir kitapları-
~ 

na piyasa bulacak bir ptan ha-

zırladı: Bir şiir külliyatı hazır

lıyacak, ve bunu altısı erkek, 

altısı kadın, 12 muhtelif şairin 

kollektif eseri olarak edebiyat 

çevresine ilan edecekti. 

Rupert Brooke'un yakın dos 

~u ve ''bir hatıra., ismile, onun 

hakkında bir eser de neşreden 

:E. Marsh mukabil bir teklifte 

bulunarak, piyasayı etrafile tu

Jabilmek için "et ve kan .. ,, §a-

9rlerinin bir .antolojisini meyda

na getirmenin daha akıllıca bir 

S. 4 KURUNun 1T..AVESt 

Bununla beraber, bu nevi kitapların aqni 
zamanda kollektif birer de yumruk oldu

ğu görülÜIJOT 

Yazan: 

ibrahim hoyi 
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i Beyaz bir kanat üıtünde uıl baıı f 
ı Uyumu§; ay ı§ıklar.ına karp: 

5 Ne güzel rüyada gülmek •.• Uyumu§! .1 
= ( = = . 
E u B k k .k. § yumuş... u uy u, uy um ı ı:r: I! 
~ Aynalarda namütenahi ak•; ,-
j Etmiş bin neşesini terk •.• Uyumuı? ,. 

\ Uykunun bilinmiyen ülkesinde; 
1 

~ Denizlerin, göklerin öte.inde 5 
~ Ruhu, uçan bir kelebek ..• Uyumuı? 
::::: 
~ = ii 
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Bahtını yaşamakta bir masalın 
Yapyalnız kalmı~ üstünde bir 
Çekil, günah yazan melek ••• -

salın 

u111mufl 

iş olacağı ıöylcyincc; bu teli ~ 

lif, Brooke, John Drinkwater1 

Harold Monro, W. W. Gibson1 

~rundel del Re'nin hazırladığ~ 

bir toplantıda ve bu toplantı ·• 

ya gelenlere de "Corciyenlcr,, 

denmesi 20 eylill 1912 de ka .. 

bul edildi. 
Jngiliz şiirine yeni bir veçhe 

ve cephe vermesi itibarile, bu 

toplantının tarihi bir değeri ol .. 

duğuna işaret edeyim. 

Her ne kadar, edebiyat ta ~ 

rihi, 1912 den 1925 c kadar d~ 

virlerini yapan ne o Corciyen .. 

leri pek öyle ehemmiyetle m~ 

talca etmiyecekse de, bunlar 

biç olmazsa yep yeni bir buluı 

He hallet şiir okumaya ve satın 

almaya teşvik ve tahrik ettiği~ 

bu suretle büyük harp kopma• 

dan evvel, ancak ve ancak şiirle 

anlatılabilecek iptidai hisleri 

sazlarına mevzu yaptıkları için 

yine alkışlanmaya değer .. 

Bir bakımdan 'bizim tarihi 

uy edi meşalecilerimizin,, daha 

büyük çaptakileri olan Corciyen 

lerden Harold Monro, ''Corci • 

yenler şiirleri 1911-12,, isimli 

bir şiir külliyatı .neşretti. Bu ki· 
tap kahve rengi olmak gibi bir 

hususiyet taşıyordu. Eser, u • 

mulmadık bir rağbete mazhar 

oldu. Bir kaç kereler yeniden 

basıldı. Satış bilançosu pek ka

barıktı ve on beş bini gösteri • 

yordu. . 
1922 ye kadar, muhtelif fa-, 

sılalarla diğer "Corciyen şiir .. 

!eri,, külliyatı da çıktı. Ve be.. 

tinci ciltle bu hamleye nihayef 

verildi. Lakin artık şairelerde. 

1912 deki hararet, heyecan ve 
şevk kalmamıştı. En iyi şair • 
lerden bir ikisi hiç sebepsiz, §i• 
iri bırakmışlar; diğerlerinde ise 
ikinci bir adet hükmüne gir .. 

mişti. Bununla beraber Corci • 
yenlerin saltanatı nihayete er• 
miş ve §iir ateşi biraz da sön
mUJ olmakla beraber, başka o -
caktarda yeni baştan parlamalC 
tlaere şuraya buraya dağılmıt 
bulunuyordu. 

Hayat • 
ıçın ölümle • oynıyan bir 

Cenubi Afrika
nın meşhur 

yılanlar çiftliği 

Bütün dakikalarını kobra 
yılanları arasında geçiren 

zenci Y onannes bir 
d 1. ..d. ? e ı mı ır ••• 

YOKSA: 
Türlü hastalıkların keşfi 
için insanlığa yardım eden 

bir fedai mi ? 

adam! 

Zenci l'ohanes qılanlara karşı qalnız 
heqazlara güvendifini söqlüqor .. 

Cenubi Afrikada Port Eli -
nbct'te bir yılan çiftliğinde 

dünyanın en tehlikeli işini ya
pan bir adam bulunuyor. 

Yohancs isimli bu adam bir 
zencidir. Ve ıon on iki ıenedir, 
en tehlikeli yılanlar arasında 

;yaşadığı cihetle kendisini bütün 
ıcyyahlar tanır. 

Yılan çütliğine girmezden 
nvcl bu zenci botta geziyor -
du. Bir gün çiftliğin müdilrU
ııc gelip İJ istedi. 

Ona sordular: 
- Yılanlara bakabilir misin? 
- Hay hay.. Yohanes her 

ıeye bakar. 
İıte bugünden sonra yılan -

lan diri diri yakatamIJ, ve ll .. 
boratuvarda türlü hastalık ilaç
larının keıfi için çalıpn dok • 
lorlara yardım etmek onun va
•ifesi olmuıtur. 
YILANLARLA iLK KARŞI • 

LAŞMA 

İşe henüz başladığı zaman 
Zulular memleketinden henlh 
ge1miı kocaman bir Efl yılam
nı kızdırdı. Fakat bu yılanların 
iki ııra içeriye danmuı keskin 

di§leri olduğunu unutmamalı -
dır. Yohanes'in üzerine atıldığı 
vakit onun iki yanağını da bu 
dişler arasına kıstırarak ısırmış 

tı. 

Yılana keserle vurdular. Vü
cudu gevıedi. Fakat dişleri ha -
li, Yohanes'in yüzünde gömü
lü duruyordu. 

Böylece dakikalarla kendi -
5ini kurtarmağa çalştı. Nihayet 
bu dişleri birer birer gömüldü
ğü etten çıkadılar. Ve kanayan 
delikleri sterilize ettiler. 

Fakat bu yüzden Yohancs 
hastanede üç gün yatmııtr. Bu
nunla b~raber bu tecrübeden 
ders alınıp benzemiyordu. 
iKiNCi BiR HOCUM DAHA 

Bir miiddct sonra temizlik 
yaparken yine böyle bir yıla -
nm sırtına biitün ağırlığilc bas 
mıı bulundu. 

Yılan Yohanes'in ayaklarını 
di§leri arasına sıkııtırdıktan 
sonra derhal geri dönerek ba
caklarına dolandı. Ve bu ba -
caklan pelte haline getirmek 
ameliyesine baflach. 

Dört kisi Yohanca'i zor kur 

tanruşlardır: Zavallı ancak bir 
hafta sönra kendisine gelebil -
miştir. 

On beş muhtelif defa, kobra 
ve diğer zehirli yılanlar tarafın 
dan ısırılınıştır. Bunlann zehlri 
ölüm demektir. Bununla bera
ber Y ohan es mucizevi bir tarz
ca bu kadar tehlikeyi atlattı. 

MÜTHiŞ BiR SAHNE 
Yohanes .: 

- Beni beyazların ilacı iyi 
ediyor. Diyor. 

Bir kere gayet tuhaf bir vaka 
olmuştur, Bir sinemacı cenubi 
Afrlkanın bu me§lıur yılan çift 
!iğini filme almak istiyordu. 

Yohanes en mühim rolü oy
nıyacaktı. Derken bu meıhur 
%enci boynunda, kollarında ve 
belinde on beş yirmi kadar muh 
tem boyda yılan sanlı olduğu 
halde geldi, 

Film çekildi, bitti. Fakat Yo 
hanes yerinden kımıldamıyor -
dtı~ 

- Neden gitmiyorsun, iş fıit
ti? diye sordular. 

Yohanes başını kaldırarak: 

- Gidemem. diyordu. Yı -

lanlar gömleğimin içine girdi. 
Filhakika sıcak seven rı. -

laolardan bir kısmı onun göğ -
sür.ün üzerine, koltuğunun al -
tına, beline, hatt!i bir kısmı p<ın 
talonuna doğru uzanmıştı. Y o
h:mes nihayet büyük bir ihti
m~mla ve hemen saatte bir a • 
dım atarak çiftliğin bir daire -
sine girdi. Orada kendisini, her 
iki türlü elbisesinden 'de soy -
o ular. 

Kara krt'anın bu kahraman 
zencisi yalnız bir defa az daha 
gfü.ünü kaybediyordu. Her za
manki gibi gözlüklerini takma
dan kobra yılanlarmm arasına 
girmişti, Kobranın gayet in~ 
ve ·zehirli bir tükrük atmak a
dr,ti vardır. Gözlüksüz zamanın 
ela işte bu tiikrük, Yohanes'in 
gözüne geldi. Kansının büyük 
ihtimamı neticesinde iltihabı zor 
geçirdiler. Ve gözlerini kurtar -
d1Iar, 

Fakat günün birinde beyaz
ların iHicı, "kendisini fyt ede -
mez olacak . .,. Hayat için ölüm
le oynıyan bir adamın akıbeti 
ne olabilir ki!.. 
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Koca mı, 
eldiven mi? 

Bir bayan bir metre elli san 
timetrc boyunda olan kocasilc 
lokantaya gitmişti. Yemek ye
dikten sonra kalktılar; kapıdan 
sıkıyorlardı. Bayan bir eldive • 
nini masada bıraktığım anlıya • 
rak kocasına bir dakika bekle • 
mesini söyledi ve gidip eldive· 
nini aramaya başladı. Masada 
bulamadı, peçete içine baktı, 

yok. Masanın, sandalyanın al -
tına eğildi. Öteden bunu gören 
lokanta sahibinin çocuğu ka • 
dmın yanma gelerek dedi ki: 

- Kocanızı mı anyorsunuz? 
Orada, kapıdadır. 

Hakkı var 
Tilrkçe dersinde Bayan öğ

ıetmcn Gündüze soruyordu: 
- Söyle bakayım haylaz ço

cuk, i~ek fiilinin istikbal bi
rinci şahsı nedir? - .. ,. 

- Söylesene 1 
- Henüz susamadım Ba • 

yan! 

Yanlış mesele 
Hesap dersinde öğretmen 

Gündüzü derse kaldırdı: 
,- On iki cevizin var, bir ar· 

kada§ın bir iki tanesini aldı, 

sende yedi .tane kaldı. Arkada
flll kaç ceviz almıt oldu? 

- Hiç bir tane almadı. 
- Neden? 
- Neden olacak, ben verme-

liim de onlan. 

Ne bilsin! 
Gündüzü annesi dişçiye gö

türmüş, dişini çektirnıi Jti. Eve 
döndüğü zam.ın babası dedi ki: 

- Şimdi kurtuldun, artık o 
pis di§ ağrımıyor değil mi? 

- Ne bileyim ben? bende 
"değil dişçidedir. Ağnyıp ağn
madığmı ona sor. 

fında Komodo denilen bir ada 
vardır. Ada deyip te geçmeyin, 
Dünyada en korkunç bir yer 
belki burasıdır diyebilirim. O • 
rada gördüğüm şeyleri, rüya
da da göreceğim diye uzun za
manlar uyumak istemiyordum. 
ödüm kopuyordu. Şimdi bile 
aklıma geldikçe tüylerim diken 
diken oluyor. Ben bu adaya dilı:ı 
müı olmakla sanki tarihten çok 
,evvelki zamanlara gitmiş gibi 
oldum. Hani daha insanların ya 
ratılmadığı devirl~rde dilnya 
yüzünde çok mlithiş .hayvanlar 
varmı§, işte bu hayvanlan gör-
d .• um. 

Adaya ilk geldiğim z:ıman 

yerlilerin bir takım ejderlerden 
bahsettiklerini İ§itmi§tim. On • 
lar titreye titreye anlahrken 
korkak gS>zlerile uzak bir yere 
bakıyorlardı. Ejderlerin o ta. · 
raflarda bulunduğunu anladım. 
Bir glin bir iki yerliye oralarım 
göstererek beni götürmelerini 
söyledim. Yerlilerin reisi titre· 
meye ba§ladı, adamın çehresi 
Rapsarı oldu. Sonra kekeliyc • 
rek: 

- Ne! .. n:I .. oraya mı? Sa. 
kın ha, orada ölüm var, ce • 
ben.-ıem var. Olmaz gitmeyin. 
Ejderler memleketi ölüm mem 
lekctidir. 

Diyor, ellerime, ayaklarıma 
sarılıy~rdu. Reisin söylediği ya 
lan değildi. Ejderi görmekle öl 
mek birdi. Bu hayvan milthif 
büyüklükte bir kertenkcledir, 
Arka ayaklan üzerine kalkıp da 
insan, hayvan her ne üzerine 
saldırırsa bir anda yakalar ve 
çiğnemeden yutar. Hele aç ol
duğu zaman hücumundan kur• 
tutmaya imkan yoktur. Bir do
fa saldırdı mı, bitti. işte o ka .. 
dar. 

Bir gün reisi kandırdım, a • 
damlarile birlikte yola çıktık, 
Pek ihtiyatla gidiyo .. duk. Mü· 
kcmel bir surette silahlantıllf • 
tını. Mutlaka bir ejder 6ldllr • 
mek ve nümune olarak almali 
istiyordum. Fakat dilşilnmü .. 
yordum ki biz onu avlamak is
tiyorken, o bizi avlamayı çok • 
tan kestirmiş. Birdenbire ötede 
kocaman vahşi hayvanın arka 
ayakları üzerine kalkbğmı gör· 
dük, öyle korktuk, öyle kork • 
tuk ki bir saniye bile kaybet .. 
meden var kuvvetimizi bacak • 
larımıza vererek kaçmaya baş· 
ladık. Biraz gittikten sonra dur 
duk. Ben bu canavar kertenke· 
leyi adamakıllı görmek istiyor· 
dum .• arkama döndüm. Hayvan 
ikinci bir defa ayağa kalkmak 
üzere idi. Bir sıçrayışta on iki 

-Evi Nl:: 6iO(;R > 
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_I Küçük Bılgiıer] 
- Kolumbiya .Koajira yerli • 

!erinin kızlan güneş çarpma • 
sından korunmak için yüzlerini 
boyarlar. 

- Kolumbiyada tarihten ev .. 
vel yaşamış olan insanlar ölü • 
!erini yakarlar ve küllerini bir 
kap içinde muhafaza edcrlcrdL 

- Havay adalan ahalisi 
•'çalgı ile., manasında <Uku • 
lele> derler. (Ku) yahut (uku): 
eski türkçede "ses" demektir• 
(Uku+Ie+le) ses+li+le de .. 
mck olur. 

- Timsah yavruları yumur .. 
tadan çıkarken, uzak mesafe .. 
\lir sesle bağırırlar. 
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metre birden atlıyacktr. Bere .. 
ket versin ki aç değildi. Ag 
olsaydı daha ilk kalkışında ip. 
miz bitmiş olacaktı. 

Canavar bir müddet bld 
süzdü, süzdü. Galiba midesine 
pek de layık görmedi. Sanki 
1:Uim gibi miskinlere tenezziil 
etmiyormuıı gibi baımı yavaı .. 
sa öteye çevirdi, sonra birdcnoıı 
bire dönüp gitti. Bu bir kaç daoıı 
kika içinde onu tamamile gör .. 
müştüm. Uzun sivri ditlcrinl 
biribirine çarptırıyordu. Çatal .. 
h uzun dili aan bir fimtck gibi 
parlıyordu. Her zaman yan ka .. 
palı ve sönilk görünen gözleri 
birdenbire parlamıJ, kıvılcım .. 
lar saçmaya baılamıştı. 

Hayvan gittikten sonra artık 
orada durmaya lüzum kalma .. 
mıştı. Geriye döndük, Fakat a• 
dnn atmaya korkuyorduk. Heı: 
kovuktan bir ejder çıkacak sa .. 
nryorduk. Bitkin bir halde yeri• 
mizc gelince bir tat Uzerine °"" 
turdum. Tarihten önceki ecdaoıı 
dımm düşünüyordum. o' zava( 
lılar böyle, belki bundan ·daha: 
bUyük canavarlarla nasıl uğra• 
ııyor, nasıl başa çıkabiliyorlar .. 
dr. Kim bilir gUnde kaç tancı! 
böylelerinin midesine gidiyor· · 
du. 

Çocuğunuz Yaranıaz ve 

Huvsuz mudur? 
Eğer böyleyse iki sebebi var: 

Ta basta, ya lena lllyitlyorsnnaz 
Bundan bir kaç sene evvel 

bir Fransız doktoru (Gilbert 
Robin) ortaya bir tez atmıf -
tı: 

"Çocuğun yaradılışta fena 
huyu yoktur. Fena huyu versa 
ya hastadır, ya fena büyütül • • 
müştür. r .. 

Oç cümlede hulba edilen 
bu hüküm bazılarına yanlı§ gö· 
rilndU, bazılanna da mübala • 
'ğalı. 

BugUn, Dr. Robin yazdığı 
bir makalede tezini tekrar mü
:c!afaa ediyor. Bakın doktor ne 
diyor: 

\ Çocuk fena büyütülmüştUr. 
Sözünden ne' anlatılır? Fena 
:terbiye vermenin bin bir tür· 
lil şekli vardır. Bu itibarla, ço-,. 

,:Cuğun her fena huyunun scbe-
,hini fena terbiye edilmiı olma
aında aramak Uizımdır. 

Gelelim hastalık meselesine; 
bu hastalık kelimesi ile başlı -
,ea iki nokta kastediliyor: Ya 
,vücut hastalığı, ya ruh hastalı· 
gı. Vücutçe rahatsız olan ço • 
cuklann hastalıkları daha ko • 
Jayca kendini gösterir ve te • 
aavisine geçilir. Fakat ruhça 
hasta olan çocuğun hastalığım 
anlamak ne derttir? 

HASTA ÇOCUKLAR 
Ruh cihetinden hasta ola • 

rak ayırdığımız çocuklara bir 
bakalım, ne görUrilz? Bu ço
cuklar arasında evvela vara yo
ğa ağlıyanlar vardır. Bunlara 
bir likırdı söyleıı.mez, hemen 

ağlamağa başlarlar. 'Bir şey tut 
tururlar. "Vereceğim,, deseniz 
yine ağlarlar. Ağlamadan bir 
şey istemesini bilmezler. 

Böyle bir çocuğun annesi: 
"Uyku uyumadı da ondan., 

veya "uykusu var ... der ve ço -
cıığu yatırır. Fakat uyumaz, 
yme ağlamakta devam eder. 

(Sonu 10 uncu .sayfada) 
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V - Bir çiltlifin en YOflr, 
en e•ki •aki.ni. llerİ•i içiıı 
sulhu temin mak•adil+, 
timdi korkunç harp hak 
ralarını yazıyor .• 

Büyük Harbin bı:2ktı~ı 

izler, öyle kolay kolay 

kaybolmıyacak, yalnız. umumi 

olan rni;:etler boğuşmasından 

Eağ çıkanlar değil, onların ço -

cukları ve torunları da, büyük 

harbin a-:ısını çekecekler. O 

harbe k.:tılmış ol~n bfaiin dev-

.. ıııııı11:111ıı11:ıı111ııııııtı111111ıııııı1:1111ıııııa1111 ııııııııu 

KURUN 
Haftalık iıavesi 

Gelecek sayı ile altı aylık 

cildini tamamlamaktadır. 

KoJlekıiyonu eksik olan 

okuyucularımız eksik n 

yılan idaremizden tamam· 

lryabilirler. 

KURUN 
Haftalık iıô.vesini 

her hafta arayınız 
",, .. _.~,;.. G 
S. 8 KURtJNun fLAVF.~t 

Birlik mensupları, kendilerine ayrılan çiltlilılerden 
birinin bir lıöıe•indelıi 11 raya otarmuflar, harp 

hatıralarını konuşuyorlar. 

letler, timdi milyonlarca harp 

maJUlüne türlü ıekillerde ve 

nisbet dairesinde tazminat ve -

riyorlar ve sair suretlerle yar -

dımda bulunuyorlar; ancak, 

harp sonunun ilk devresi, harp 

ten dönenlere, ekmek, dam al

tı, iş tedariki güçlükleri itiba -

rile. bilha!;sa facialı bir dev -

reydi! 

1922 yılında, büyük harpte 

yüzlerinden yara alan üç Fran

f.IZ zabit, bir birlik kurmuşlardı; 

bu birlikte, Fransanın bütün bu 

suretle harbin kurbanları ara -

sına karışan tarı toplanmışlardı. 

Birlik, iki gaye ileri sürüyor: 

J - Çehreleri tagayyürlcre 

uğrıyanlardan hiç birinin asla 

yoksulluk çekmemesi. il - Bir 

<İaha harp olmasının kesenkes 

önüne geçilmesi 1 

Son 13 yıl içerisinde, Fran -

sadaki yek(inu 8,000 i bulan 

bütün "Gueules cassees" deni -

]enleri, bu birlik çerçevesinde 

toplamak imkanı hasıl olmuş -

tur. Birlik, aynca her yıl için 

2,000,000 frank yardım tahsi -

satı ayrrmı~trr: hükumet tah -

sisıtr. bu arada hesaba katılma 

mıttır. 

Fakat, asıl mesele, paraca 

yardımda değildir; bu yardım, 

"Gueule• casseeı" denilenler • 

den aile sahibi olanlar içindir. 

Bekarlara, dullara ve tamamile 

vı - Çiltlikladen birinin 
bekçi•i. O da bir harp ma· 
liilüdür. Şimdiki vaziyetin· 
den, çolr memnuniyetle 
bahsediyor. 

Frans 
leci 

Büyük harpte 
yaralananlar 
bir çiftlikte 
toplanarak 

kendi araların
da yaşamaya 
başladılar 

yoksullan mUmkün olduğu ka· 

dar UzUntUıUz ve aakin ~mUr 

tüketebilmeleri mabadile, birer 

aığmak olmak Uzere, bir kaç 

çiftlik aatm almmqtır. uıwı. 

bu çiftlikler birer darWiceae 

ıibidir ve oralara sığınanlar, •· 

lır ifler ıcsrmele sorlanıyor • 

lar, sanılmasın. Burası, hakiki 

bir ••norado", latlyenin çabp

bileceği ve iatemiyenin dinle • 

nebileceti rahat, ideal bir yer

dir ! 

Bununla beraber, herkes, 

vakit geçirmek maksadile, bir 

iş görmek arzusundadır. Tabii, 

kendi bilgisine ve temayülüne 

en uygun gelen bir it 1 Herbal· 

ôe, yapacağı iti seçmek hak ve 

salahiyeti, kendisinindir. Bu 

arada şunu da bahse katalım, 

ki böyle yapacağı işi re'sen seç 

mek, istediği sahada istediği gi 

bi çalışmak serbestisi, sağlam • 

lar için pek nadir olarak müm

kündür ! 

Çiftliklere sığınan harp ma

lfttlerinden kimi ev iti kabilin

den işlerle, kimi tarla iıterilı 

meıgul olur; kimi maharetli bir 

demirci veyahut da marangoz

dur, kimi fırıncı, kimi berber • 

dir. Çiftlikte. - eğer isterler • 

ıe - bu iıleri eörerek, biribir • 

en Sütunlar 

Müze memuru - Bu mum- 1-• aa·m m ,_. ........,.., .. ._.." 

,. kırk bin aenedenberi bayle = ;ade 
lerGtaıe muhafaza edilmiftlr. ~ 

Jayam hayret bir ıey delil mi? ~ 
- Evet, bilhana sizin alt • } 

1D1f ıencde bu kadar ihtiyarla- \ 
tbfınız göz önünde butunduru- i 
lurq... i ....... " .... ""'"""' ..................... ~ 
Aqni şeq mi? 

Mübaıaıacı iie 
Gneze 

O ita i'e arslan 
avlanır mı? 
Geveze anhıtmaia bafladı: 

- Birader, dedi. dOn arka • 
daflarla balık avma ıittik. Öy· 
le güzel balıklar avladık ki qi 
yok... · 

Müballğacı: \ 
- Denia arılanı avladınız 

mı? diye aordu. 
- Hayır. 
- Deniz arı~nı avlamadan 

anaana ne balık avcısı denir. ne 
de arslan avcısı. 

- Peki, nasıl avladın deniz 
arslanını? 

- Gayet basit: Oturdum de
niz kenanna. Uzattım oltamı 

denize. Bir müddet bekledim. 
Sonra, balrtnn olta titriyor. He
men çektim: Pan ! pan ! 

- Ne o öyle? 
- A tq ettim. 
- Nereye ateı ediyorsun? 
- Yahu. deniz arsla!'lı avlı -

Budalaca 
Kan koca bir meselede bir 

türlü anlapmıyorlardı: Kanii 
- Oğlumuzun evlenmemeel

ne bir aebep var, dedi: Bina 
budalacadır. 

- Nihayet aen de benim 
fikrime seldin ya : Ben de biru 
budalaca oldufu için nlenecelr
tir, demiyor muydum sana? 

yordum demedim mi ıana? 
- ? ? ? 
- Senin anlıyacağın. tlimde 

bir oltalı tüfek vardı, denizde 
bir deniz arslanı. Deniu tüfek 
salınmaz ya. Anlan da olta ile 
avlanır mı? Ben de, deniz ars
lanı avlamak için bir nevi til
fekli olta veya oltalı tüfek icat 
etmiştim!. 

Bizim 
memleketle ... 

Geve zenin çenesi durmaı, 
- Buranın manzarası ne ka

dar güzel 1 dedi. Şu karııya bak: 
Ta uzaktaki Uludağ bile göı:U
r.üyor. Doğrusu, böyle bir man
zara biç bir yerde bulunmaz. 

- Sen bizim memleketi gar
memişsin ! dedi. Bizim memle • 
lçette deniz kıyısına oturup kar 
şıya baktın mı yine bizim teb
ri görürsün ... 

- O nasıl olur öyle? 
- Anlamadın mı? Yani bi -

Yeni tanışmışlardı. Biri 
ba.ngerdi, öteki aktör. Arala
rındaki meslek farkının bU
yUklllğUnU ikisi de derhal an
ladılar. - N;ş;ımmız bozuldu. Mek -

tuplarrmı geri verdiniz. Şimdi 

beni yine kucaklamak istiyor -
ıunuz ha? 

.E ıı11111ııı••llıı11111ıı11ı ı 111111ıııt11ıııır11•11ıı11rııı ı••111ıı;:ıı' fl 

zim memleketten o kadar uzak 
yerler göriinür ki r,öz, bütün 
rfünyayı dolaşarak, yine bulun
öuğım '\'t''.'e r't'~ir 

Bankacı daha nazik dav
randı: 

- Bellti bir kabahattır a
ma. dedi, kusuruma bakmaz
sınız. Ben biç tiyatroya git-
mem. 

Aktör gülümsedi : 
- Müsterih olun. dedJ. 

Ben de bankanın kapısından 
Jçeri adııp atmış insan deği-
lim ... 

Günde sekiz 
saatten ••. 

- Bugün tam elli yatımda 
bulunuyorum. Hayatımın on 
altı ıenesi yatakta geçmiıtir .. 

Dinliyenlerden biri hayret -
le sordu: 

- On altı seneniz yatakta mı 
geçti? Felce mi uğramıttmız? 

- Hayır! günde sekiz eaat 
uyuyorum da ... 

- Tabii değil mi ya? Aldık
larımın hepsini iade etmeğe 

' f • 
f 

mecburum. 
5 
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işaret 
Kalla müşterinin çenesini 

kanatmıştı. Müşteri gittikten 
eonra usta danldı: 

- Bu ne beceriksizlik! 
- Beceriksizlik değil, mah 

sus yaptım. 
- ??? 
- Evet. Bu adam tanıdı-

fım, bir kwn babasıdır. ~
nesini keserek kıza haber ver
miş oluyorum: Bu, "yann bu
hışahm,. manasına gelen bir 
ip.rettir ..• 

Şen 

- B:ılııyı seyahatinde gözüne en çok ne çarptı? 
- Kanının yumrukları ... 



Sa. {(Jt ve Haik Çocugunuz yaranJaz 

ve huysuz mudur? 
(KWtür hareketleri) nin 

ıon .sayısında (Artistler ve 
.halk) adlı bir yazının tercüme
ıi var. imza: (Alexandre Cin
gria) 

Yazı .• resim san'atı üzerine
dir; fakat dokunduğu mevzu 
bütün güzel sana'tlar düşünü -
lerek mütalea edilebilir bir ge
nişlikte ... Muharrire göre "bir 
asırdilnberi aan'atla hayat, halk
la artistler arnsmda bir buhran 
'\"ardır ve bu ayrılıktan hem ar- :, 
tistler, hem halk mes'uldür. ~ 
Bir kere artistlerde disiplin kal 
mamıştır. Artistlerin çoğu, hat
ti en biiyükleri bile, yalnız halk 
ile değil hayatla da her türlü 
teması kaybettiler. Çocukların 

yahut delilerin resimlerinden 
ilham almaya kadar ileri git -
tiler. Artistler sana'tla realite 
arasmdaki bu ayrılığı ebedileı
tirmek için ellerinden geleni 
yapmışlarsa halk da bunu te -
yit için her şeyi yapmaktan ge
ri kalmamıştır. Halk yavaş ya
vaş tabiatı kendi maddi hatla -
rını, konforunu, hodgamlığını 

ve hasiliğini temine mahsus 
bir tezgah diye telakki etmeye 
başladı. Bu ruhla beslenen mil
dir sınıflar san'at kanunlarına 

bakim olan o menfaatten, ah • 
lik telakkisinden uzak icat sa
hasını anlıyamaz hale geldiler. 
1930 tarihine doğru hayretle 
görüldü ki boğaz dütkünlüğü -
nü teşvik için, spor için, oto -
mobil için, masraflı seyahatler 
için, tuvalet ve sarhoıluk için, 
keyif verici maddeler için, en 
ufak evlerde bile son konforu 
temin için, en fChvanl zevkleri 
tatmin için para bulunduğu hal 
de daiına yeni giizellilder pe • 
tinde kopn bir aana'tm inki -
14fmdan mütevellit heyecanla
n sevenlere temiz bir zevk ve 
neı'e tedarik etmek için para 
yok!., 

Yan bundan sonra acele ya

pılması llzım gelen ıey halk ile 

an•at arasında gittikçe derin - ,, 

leıen ayrılıktan mütevellit fe • 

liketlcre çare bulmak olduğu • 

nu söyliyerek diyor ki: "Ar • 

tistler elli aenedenberi ıırf gil -

zide zümre için ve aUppeler 

{Snob) için yapyorclu: Eko • 

nomik buhrtmn bil lllllfı orta • 

dan bldUdıiım fanedenek. a
caba orta IDllfJarda Ye halkta 

an'at..,erıer1 -.ki yok 11111 • 

d~.· 
+.. (Plhtlk an'at) abısmda 

ftlatl bir adamm bopna il • 
&ıc:ek iqler 1iakkmc1a dclcll bir '*" •=n r ........ . t .. ,~s:~ 

tetkik yapılacak olursa artist -

lere, araıtırmalarının neticeleri

ni büyük halk kütlesinin mem

nuniyeti ile telif edecek bir san 

at şeklinin mahiyetini şüphe -

siz ki gösterebilir; fakat artist

ler bu gibi tetkiklere al:lkadar 

olmak ve onlardan istifade ede

bilmek için yaşama ve çalışma 

dairelerinde mevcut o pek ca'Jt, 
pek gari insani şeylerden vazgeç 
mek lüzumunu teslim etmeleri 
lazımdır .• , 
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Gelecek 
hafla 

ilk okul müf re
dat proğramında 

neler var ? 
ilk mektep proğram

larına ait güzçl 
bir etüt 

Yazan: 

Mansur 1 ekin 
11ıuııtıınııııu111ıuı111uı1"'11111ı11111ıııı1tu1111ııııı11111ıın 

(5 inci sayı/adan devam) 

Ruhça hasta çocuk: tipleri a
rasında bir tanesi daha vardır 
ki, görünüşte sakindir. Bu, 
"durgun bir çocuktur. Boynu -
nu 'büker, saatlerce bir köıede 
oturur; insandan kaçar. 

Bu gibi çocukların ruhu ka
rarmıştır. Neş'e nedir ~itmez • 
ler. Uslu görünürler, fakat ,giz
liden gizliye fena işler yapar -
lar: Sinsidirler. 

Hasta çocuklar arasında bir 
de "yorgun çocuklar., vardır. 
Bunların yorgunluğu ne çok 
çalışmaktandır, ne de uykusuz -
luktan. Bilakis, uyuduktan son 
ta yorgun olarak kalkarlar. Ak 
pma kadar gezinirler, esner • 
'er. Yer1erinden kalkacak hal • 
leri yoktur. 

Bu "yorgunluk;, akıama ka
:~ar devam eder. Gece biraz a
çılırlar ve uykuya sakin bir ha) .. 
de yatarhır. 

Hayal?er kurmağı veya hay. 
vıtnlara eziyet etmeği seven. 
yahut da öteberiyi kırmaktan, 

cyuncaklarınr sokağa atmaktan 
. zevk alan çocuklar da ruhça 
hastadır. Fenalık yapmaktan 
yalan söylemekten hoşlanan ço 
cuklar da onlardandır. 

FENA TERBiYE GöRMOŞ 
ÇOCUKLAR 

Bu :•fena :huylar,, rn da kl>
kü kısmen teipiyede olsa bile, 

GEL HALKA 
GiDELiM GEL 

Haydi verelim el ele 
Gel luıl/ı.!ı 6ülelim gel; 
Naı/. bekliyor balı itele 
Gel halita P/elim •eli 

Kent/in yeme irin iP,.: 
Rahat tlefil İfle için: 
Sanat ti efil Mnal için; 
Gel laalka giJelim gel! 

BDTJa milli Janrı çalım; 
Gel çorak yet"Je tatalun; 
•eltmdrile ..... un, 
Gel lttılllıı ... ._ g•ll 

Kalaınucn: .wa onla; 
DllıenıııUin: .... ortla; 
Kdl.ı.....: ılilln arıla. 
Gel 6aU. Pl.U. ••ll 

11 
OrJa her can bir kahraman 
Her alınJa ayn Jaıan, 
OrJa VirjilJir her çoban, 
Gel halka giJelim gel/ 

Yok içinJe yalan dolap: 
Belıle boyna bülıiilı, hC1Tab, 
Bin ıeküpirlik iztırab 
Gel laallı.a giJelim gel/ 

Gerçek inMm görelim, 
Halkın 'laaberin alalım, 
;ipi Ymamr 6alalun, 
Gel ltallıa ~Jelim gel/ 

K.67 6alnmla 6annolun; 
Gı.t.n,ten annolım; 
Yeril 6ai aannalun; 
Gel Wlıa Pf.lim gel/ 

(elıçd Kemal Çalltır 

yine ruhidir. Hatta hazan, uz
vt de olabilir. 

Lakin, yukarda da bahse -
dildiği gibi, bir de doğrudan 

doğruya fena terbiyeden ileri 
gelen huylar vardır. 

Bunlan da kısaca gözden 
geçirelim: 

Çocuğun fena terbiye alma .. 
aındaki başlıca Amillerden bid 
muhittir. Çocuk, etrafındakile-ı 

rin huylarını gayet çabuk ka • 
par. Çocuğa fena terbiye veren 
ikinci bir imil de ihtiyaçlan ile 
muhitinm uyupmamasıdır. Tas 
yik altında kalan çocuk muha~ 
kak yaramaz olacaktır. ÇünkU. 
hürriyete ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyaçla tazyik daima çarpı .. 
fırlar ve çocuk fena huylar e .. 
dinir, 

Bütün bunlara bir de çoc~ 
ğa, farkında olunmadan veya 
iyi diye verilen fena huyları da 
il~ve etmelidir. Bu da doğru • 
dan doğruya ana babanın ka • 
babatidir. 

Onun için, ana babanın. ço • 
cuk terbiyesi hakkında, biras 
clsun iiimlik bilgileri bulunma
sı lazımdır. 

ÇOCUK FENA HUYLARIN. 
DAN VAZGEÇiRiLEBiLiR 

Çocuğun gerek r~undakl 
hastalıklardan ileri gelen huy • 
suzlukiaiı, gerek fena terbiye.-' 
nin mahsulil olan fena tabiatları 
çaresi olmıya'n bir şey değil • 
dir. 

Çocuktan bu huylanndan vas 
geçirmek için hazan çok ciddtt 
ve uzun ruh tedavileri llzım • 
dır. Buan da, bilhassa muhltiıı 
tesirile husule gelen fena hu~ 
larda, muhit değiıtfrmek kl • 
fidir. 

Çocuğun fena tabiatlarındaıa 
vazgeçirilmeei için de ana ha • 
banm il.zerine dilfen vazife, ço
cuklarını yine tazylk altında 

bulundurmamaktır. Aksi tak .. 
dirde alınan btitUn tedbirlet 
yine çocuğun fena buy kaplll&of 
erna sebep olur. 

Haftanın 
akisleri 

(1 Waciden devam) 

sevilmekle iktifa etmeaindell 
dolan büyük farla tetkll edere 
J(aamafih, kadnım uadeti a
ramuı ve bulmau, erkeibl 
ht'iyyen arzulanm söndUrme • 
meal ve binaenaleyh mes'ut ol• 
mafa lmkln bulamaaıuı da •1. 
nl 1ebepledı aWradar bir iJda. 
el farktır, . 

ız narp nıaıaı .. 
bir ligi 

Birliğin en büyük gayesi 

Harbin •• onune •• 

geçmek ... 
Yazan : 

Henri Vilton 

]erine yardmila, geçinip gider-
leri · 

il. - Framatlaki "Guenla 
Caueu,, birliğinin wmımi luitibi 
yalnız "alzı, burnu Jağılanlar,. 
ın menf cuıtlerini korumakla kal
maz; ayni zamanda, her türlü 
vaaıta ile mlh uğrunda çal11ır. 
Bu birlikte muhtelif malelı Nhi
bi inıanlar vardır; hemen her 
.meılekten insanfaT ••• 

Yukarıdaki izahat, oradaki 

yapyııın, sadece günü giln et• 

mekten ibaret olduğu zehabını 

uyandırmasın; meseli, bu çift 

liklcrde, orkestralar mc:vcut -

}ur; her '-Y bir kaç defa konser

ler verilir. 

Çalışmak istemiyen, merakı 

olan şeyle eğlenir •• , oyalanır, 

Kimi :posta pulu kolleksiyonu 

yapar, kimi serde ekzotik çiçek 

ler yetittirir, kimi balık avlar, 

kimi ptranç oynar, kimi de 

radyo aletinin baıma geçerek, 

Ciüğmeyi evirip çevirir, malWıı 

ya - ve bir bakıma da .meç • 

hull - istasyonlar araıtmr. 

ı-_ ......... N .. ., ....... v·a·r, · -n-e .. --.. ·,-o-.c-,-·; ....... -ı 
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İçeriden görünüş, iıte bu yol 

dadır. Dıprıdan görünüıe ge

lince, ''Gueules cassees", Fran

uda kudretli bir siyasi, orga -

ı:izasyondur; bu teıekkülUn, 

resmi mümessilleri vardır. Bun 

lar, kayda değer rol oynayıcı 

faaliyet gösterirler. Her fCY • 
Öen evvel, herhangi bir harbin 

çıkması ihtimalile mOcadeleye 

ciriflnltlerdlr. Harbe lttlrakle • 
ri, bunun aldbetlerini yümdan 
görmUı olmalan itibarle, bu 

yolclak nrarh, devanlb mtıca • 

C!ele faaliyetlerinin manau n 

l>ilaneti de, pek açık olarak, an
lafllabillr 1 ,,, 

Heari Y•tma 

Yeni Sovyet 
demiryolları 

Uralsk ile llietzk arasında
ki 263 kilometrelik demiryolu 
tu.erinde aon raylar konulmak 
tadır. 

Bu yeni demiryolu, Donets 
havzasını, ,Şimalt Kafkasyayı 

ve Aşağı Volga mmtakasmı, 

en kısa tarikle - Saratov köp
rilsil tarikiyle - Orta Asya 
cumuriyetlerine ve Kazakis
tan& bağlıyacak, ve ayni za
manda yukardaki demiryolu
nun yükünü hafifletecektir. 

Sovyet köylerinde . 
s1nema 

Sovyetler Birliif dahilin
deki köylerde l klnunusanl 
1936 tarihbıde, 3.000 l aes1l 
olmak tızere, 5.000 sinema var 
dır. 

Se)'Yl.I' aes1l ıslnemalarm 
adecll de gittikçe artmakta
dır. Bu yıl bqmda eeyyar 
lellll alnemalarm adedi yalnız 
29 iken, buıDn C500. t1 ıeçmtf. 

tir. 1937 yılı başında. Sovyet 
kolkhozlannı ve köylerini ge
zecek olM bu türlü sincmala
nn miktarı l.000 i geçecek
tir. 

Kadın otomobilciler 
sey abat laı ını 

bitirdiler 
30 Eylülde Moskovada ni

hayete eren Sovyetıer Birliği 
dahilindeki büyük otomobil 
seyahatine iştirak etmiş olan 
45 kadın §Oför, makinist, dok
tor, gueteci ve işçi 10 bin ki
lometreden fazla katetmişl~r

dir. 
Bu kadınlar, otomobillerini 

Kazakistan steplerindeki ker
van yollarından, Karakum çö
lünün tuzlu arazisinden ve U
ral dağl&rmm sarp ve gUç vi
rajlı 1nlt ve çılaelarmdan geç 
miller, ve bUttın bu gilçlükle
re rajmen, seyahat! hiç bir 
arızaya utaramadan bltirmlt
lerdlr. 

Bu eeyabat, ınrf kadınlar
dan mQrekkep bir heyetin ilk 
umı otomobil yolculufunu 

teşkil eylemektedir. Bu kadın 
ların en yaşlısı 31 yaşındadır, 
Ekseriyetini ise 25 ila 27 yaa 
arasında gençler teşkil etmek 
tedir. 

Bu uzun ve güç seyahat, 
kadının şoförlük, mühendislik 
ve makinistlik sahasında, fe
na .şeraitine ve iklim değifİ][· 
Iiklerine rağmeq. muvaffu 
olabileceğini tam surette l&
bat etmiştir. 

Bu seyahate iştirak etmle 
olan kadınların hepsi gayet 
zinde ve sıhhatli olarak dön
müşlerdir, hatta bazılan ~ 
yahat esnasında bir kaç kilo 
dahi almışlardır. 

Bu uzun seyahate iştim 
edenler, dönüşlerinde, Mosko
vada büyUk tezahüratla kar
şılanmışlardır. B:nlerce ~ 
nl iştirak ettiği kısa bir mi
tingden eonra, seyahati 1"" 
pan otomobnter, binlerce oto
mobilin ortasmda, bOtnn _. 

bir eokaklannda dolaşbnlmll 

ve bu nretle herkes 1nı eellll' 

ve sporcu genç kadmJan aJ. 
kqlamak fırsatım balmuetur. 
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. Ste11a, Gedeon'a: .. Peki,, de
~ği zaman otuzunu butnıuı bir 
mdı. o zamana kadar evlen • 
mekte acele etmemiıti. Biraz 
kibirli bir hali vardı. Onun için 
ne o erkeklere çok fazla yakla
prdı, ne de erkekler ona. 

Bund:n baıka, onda, diğer 
Mltün kadınh:rdaki teshir et · 
mek arzusu yoktu. Bu da, ken
disini tek bapna yaşamağa sev
keden sebeplerden biriydi. 

Bununla beraber, Stella gil
zel bir kızdı. Daha küçükken 
tehrin en güzel kızı sayılırdı. 
Fakat. büyüdükçe boyu posu 
artmıı. Adeta gilzelliğinin sihri 
bçmıttı. Gören: "- Güzel 
kız 1,, diyordu. Fakat, o kadar. 
Karpsında daha uzun dµrmak 
't'e daha uzun bakmak kabil de
lildi. Onda, etrafına teair et • 
nıiyen bir güzellik vardı. 

Gedeon da pek ıenç değildi. 
O da otuzuD1.ı bulmUf, hattt 
geçmifti bile. O da ıtuel bir 
Cielikanlı idi, Fa~at, o da o yap 
kadar evlenemcmiıtl. 

·• . ...;, KuaUKliii' IUVESI 

. .& 

Ukin, doğrusunu söylemek 
lazım gelirse, batka bir sebep • 
ten: 

Stella ne kadar soğuksa Ge
deon o kadar gliler yüzlü, .yu • 
muşak huylu, haauı ve iyi kalp 
li bir adamdı. 

Fakat, bu "iyi,, huylan ka
dınlar arasında muvaffakiyet 
kazanmasına yardun edemelllit
ti. Bilikiı, atk aabaaında mu -
vaffak olmaıma bu huyları ma
ni olmuttu: 

Kadınlar onu çok hissi çok 
ağırbaıtı çok can sıkıcı buluyor 
lardı. 

Stella ile Gcdeon'u biribiri
ne yaklaıtıran bu .. mağduriytt
leri,, oldu. Kartı karşıya gelin
ce biribirlerini gözden ceçirdi
ler: 

Onların yaılannda bulunan
Jann. hepsi evlenmiıti. Etrafla· 
nııdakilerin hepsi ikiter ikiıer 
kolkota girip uzaklatmıılardı. 
Yalnız ikisi tek batlarma kal • 
mııtı. 

Stella, Gedeon'a: "peki,, de
diii za_man ıöyle diltOnlnllıtu: 

ltalyan 

hikayesi 

Çeviren: 

V.G. 
- Gedeon iyi bir çocuk! 

Fakat, dütilndUğil yalnız bu 
mu olmuıtu? Kadınlann zih • 
ninden geçenler pek bilinmea 
ki 1 Fakat, "Gedeon iyi bir ço. 
cuk,, diltilncesinin arkasında 

gizli kalan bir diğer mUWıua 
ıu tekilde ifade olunabilir: 

"Evi var, arazisi var. Sun
tan benim evime, benim arazi
me ilive edersek iyi bir ıelir 

uhibi oluruz. Bundan bafka, 
onunla ben yine istediğimi ya
ranın. Benim için biçilmit kaf· 
tan bu.,, 

Gedeon, Stella'yı ilmindeki, 
tavrındaki, vücudundaki ihti • 
ıam için seviyordu. ( "Stella" 
yıldız demektir). O, muhte • 
!Cm kadınlardan Urken bir er
kek değildi. Bilakis kendisinin 
böyle bir kadına liyık olduğu· 
nu dilşilnilyordu ve Stella ~e 

evlenmeği talihin bir lQtfU o -
lari'k karşılıyordu. Sokakta onu 
gördilğll ıaman canlanınıı bir 
beyk~l . nnnediyorda. 

Onlann evlenecekleri .ma • 
halleye ya11ldılt zaman herkea 

Hislerini ve düşüncelerini içiride · saklamaya alışmış olan 
. . -

bu adam, kaılşısında . derdini aç~cak . birini bulduğu için 
1 -

şair kesilmiş, büyük bir : heyeca'11~ .. ·' coşuyordu •• Fakat ••• 

bu kadar sert tablatb bir b • 
dın1a b6yle ~Ufak huylu bir 
adam ııuıJ geçinebilir? 4'in hay 
ret etti. Evet, nud ıeslnecck • 
lerdi? 

• •• 
Evlilik hayatlannm Dk p 

,Jerinde Oedeon bntma . btltiln 
kalbini açtı • . Senelerdeİıberi, c>
nda ukb bulunan bildin biti • 
lerini, bltiln •ertıedni' da~ 
Her cGn ona . hayatın slzellik
lerinde'1, ıpklardan, ı~ıeler ,• 
den, ıOnefin dotmasmdan, ~f 
mumdan, yıldızlardan, aydaİı, 
ıflzel mabaralardan, Çiçekler • 
den, meyvalardan bahsediyor • 
du. 

Stella, kocaauım bUtUn bu 
pirane Mizlerlne: "Evet. Ta bit 
Dolru. Ştlpbeıiz. Anladım. Bi
liyorum. Gtızeı. iyi 1,, diye ce
np veriyordu. 

Hislerini ve dutllncele~ 

içinde aaklamala ahımıt olan 
bu adam, karıııında derdini a· 
çacak birisini bulduğu için, p· 
lr kesilmit. bUyUk bir heyecan
la coıuyordu: 

- Bak Stella 1 Anlıyor mu • 
ıun, Stella? Söyle bana, Stella,, 

Fakat, kadın, bu heyecanla· 
nn kartısında gayet sakin bir 
halde: 

- Evet, diye cevap veriyor
du. EYet. Anlıyorum. Dofru. 
Öyle. GUzel.,, 

Gilnler ve ay!ar ceçti. Ara
lannda bir yakmlaıma olacalz 
halde, bilAkia ikisinin de huyla

n daha fazla inkifaf etti: 
Stella daha ıert tabiatlı bir 

kadın oldu, Gedeon daha yu • 
nıutak huylu bir erkek. 

Ara ııra, kendi kendilerine, 
biribirlerini diitilnUyorJardı: 
Stclla batka bir erkele evlen • 

ıeydi, acaba ne olurdu? Sert 
tabiatlı v~ kansını kendiline e • 
lir etmek llti7en bir erkek, lı• 

balde, Stella~ ıeçinemezdl. 
O saman · kuvvet çarpıp

caktı. Erkek brfısmdald 

bnet Bnllnd kendililinden 
bapm efecek, 

tıbp mallOp • 

Ja evlenae ne 1 Yumupk 

lıuylu, hauaa, ~ ollk, ufak 
tefek bir ka 
Oedeon'u blla 
aecek, eritip 
cektf. 

Halbuki, De Gedcon 
blriblrleri ile cak iki kuy 
Yet defildi. B" ayıltı: öteki-

ni mağlQ~e e bllmıryor • 
C!u. Diferl çok. etli idi : ·o. 
Jeldle ça IOaum g8r • 
mil yordu • 

Mahallede, 

on'un nalll ıe 
ref edenler b' 
Japıa yalnız 

kuvvetler ara 
Fabf, onl 

olarak endife 
nrdr ve bunda 
aı: 

ıeceklerine hay 

dardı ki aıi • 
birine mUsavl 

Stella ile 'un evinden 

bir cOn bir ıesi ret • 

aertlikten, 8te 

'uttular. Fa

aıdi kendine 

ordu, Onlan 

halinde~ 

yilzllndeld 

tturıunluktan, f' de mM-
ut olmadılma vez:tyor • 
Jam Pabt, Jçlerlnden 

ma'uttular: 

Stella ile Gedeon tTJen_eU 
bet nne oJmuttıı. Bei ltne nı
lilik. hayatmda belld aadetin 
10nudur. Yirmi bq, otua ,...· 

lannda evlene.-)er lçhı bakib

len otu, . otuz bet Jq artık 
ıençllk baJllllerlnden Ulaklaı • 
ma deweainln ıellp çattitı .çat 
Chr. 

Bu devrede baharın IODu, . . -
ualan kut cmltdarlle, haf"ıflt •· 
)'en çiçek bkularile ken~ 
hlllettlrlr, Bahar yotcub.n bir 

denbire dururlar: Yolun IODU-

118 1eldilderln1 lıiuetmltJerdir, 
Hatta bunu buan çok IOllra 

hluettild.erlnl anlarlar: Hızla • 
nm ıeç almıtJardır .. ı RUzg&r 
&lurur, rUzclrm kulaklardald 

utuıtuu diner. O saman dil • , 
tUnce baflar: ı: 

. Bat ıeriye d6ner, ceçilen 
)'Ollara ·bakar: Neler &f&ilmtt

tir, oe yollar tep~tir! Bun. 
lann yorgunluğunu, akpm gilo

Def batarken lanimıya boya c 

nan bir tapn G.zerine ç6melen
ler bUtUn vllcutlannda hiase • 
derler: 

BUtUn vUcutlarmda, Adeta, 

uçan hınn rUzılrmı hiaıeder .. 
ler. 

Vllcuttan yilbelen bu yor• 

ıunluk hJui daner, d6ner, nl. 
hayet bJr korku olur: Öl Um kor 
kuıu ••• 

Gazler, geriye d8n:rek bak- -; 
bit yerlerde, bir gurubun akıl- '..:

nl c6rmUttUr: O ldlonıetre ta
pndan I011l'a yUrllnecek yolla • 

rm 10nundaki boflufun yine .. . ...-
ayle bir botJuta wran abi .• 
dlr bu. 

.yen lld yolcu ~.- Saadet kah • 
kabalan yoktu ki çok · gülme • 
den huıl olu yl&. ağnlanıu 
duJ'111D]ar... Bir · beh8r yolculu

lunun IODUD. delillerdi ki .bir 
kilometre tapıda g6nqin bat

tıltm. IODbüar clln0n IOD ko
kusunun da1p dalp usaklq • 
tıfuır rBraUDJer ... 

Hayır, onlar kabkahaau bir 
taadet yapmlflardr. Bu kahka

buu uadetten fellkete ge -
çlf farkını hisaetmiyecek olan 

hayatm ıtinleri birer takvim 

yapralt halinde diifdl. Fakat, 

ıeçcn uadet defildi ki haya -
tın ıeçtijini hinetsinler~ 


