
Bugün 
ili vem izle birlikte 

24 
SAYIFA 
3 kuruş 

YIL: 
20-2 

• SAY t 
67&0· 
&90 
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Avrupanın uzak ve yakı(! kısımlarında 
. ku'lJ'Vetii hır Faşist hareketi: 

ispanyada faşizm iktidarı ele alırken 

Fransada 
·harp 

ve Belçikada da dahili 
tehlikeleri var 

Bufqarisfanda Çankof'un 1ş b(lşına qeçmesi faşizm diktatörlüğünün 
oraaa da ~alebe etmesınden başka bir şey olmıyacaktır 

(Asım Ua'un batmakale•I alllncı aayıfamızdad1r) 

1 ~111---ll111m1tfntı1111ıtl .. lltNllll'lllı1t1t11111111111111'f Romanya Hariciye 
Nazırı J 

' 

! i Büyük Millet Meclisi \ 

• 
1 J Atatürk'ün 1 

.,, ... ,,"!'",,,,,,, .... ,,. l senelik nutkile İ Kanunusanide Ankarayı' 
zıyaret edecek 

Yugoalav Batveklll h;in de 
parlak bir latikbal mera· 

•imi hazırlandı 

Dost Romanyanın yeni hariciye 
Dazırı B. Antonesko kanunusanide 
Ankaraya gelecektir. Daha evvel Pa· 
Pis, Londra ve Val'§Ovaya gi~ecektir. 

Evvelce de yudrğmıız gıbi dosi·· 
llluz ~~"-1rclŞVekili B. Sto
)'adiııoriÇ ayın 27 sinde şehrimi.ze gel
ınesi beklenmektedir. 

B. Stoyadinoviç için parlak bir is- General A~ 

ti~~ merasimi hazır~ıgtır. Ken- Sovget sivil taqgarecilik 
~..:ı.~~ Anka.raya. gıderek cumu.: , 
riyet bamnafntımam~ Tiüfu- teıkıl8tı reiai 
liacaktır. 

ROMANYA ELÇILICIM/ZIN 
ZiYAFETi 

Bükreş, 23 (A.A.) - Anadolu A. 

G. Aydeman 
bugün geliyor· 

j \ 
~ 1 1 eırinisanide ; 
l açılacak j 
İ Ankara, 23 (Telefonla) - Bil-\ 
\ yük M!i.llet l4eclisi her sene ol-§ 
J duğu gibi, önilmtlzdeki teşrinisa-\ 
~ ninin linci pazar günü, Atatilr-l J kün aenelik nutkile açılacaktır. İ 
i lıleclia reisi ve riyaset div.f 

i
i nı seçimlerinden sonra, mutadi 
- oldufu libl, encllmen seçimleri 
J .. 5 gün aonra toplanmak Um
\ re dafr?acütır. 
1 Btlyllk l011et lılecllal ilk top. > Jantı rumamelll 1auırıumup. 

\ Vekiller lıegeti l 
( tOpiiniflj • 

I 

' ı ve seç vakte kadar mtlak~ 
i lerde bulunmuştur. = 
ia .......................... w ıs:zı 1--·~ Jansının hususi maiıabirinden: Sovyet sivil tayyarecilik teşkilAtı 

Bugünkü gazeteler, Ankaraya av. reisi B. Aydeman'ın riyasetindeki -~----------
det eden Romanya elçisi Fflotı ilf' Solyet heyeti bügUn Ruzudak vapuru 
~ikur şerefine elçimiz Hamdullah ile şehrimize gelmi§ hulunacaktır. 
Saphi Tanrröver tarafından verilen Sovyet heyeti, tayyare cem:yeti 
Zinf ~tten bahsetmektedir. Bu ziya. lstanbul başkanı B. Jsmail Hakhnın 
t riyasetinde bir heyet tarafından kar. 
ette Balkan ve Kiiçtik Antant devlet. 

ı şıJanacaktır. Cumartesi akpm· şe. 
e!'fnin elçileri ve refikalan ile mat. reflerine Perapalas otelinde bir zi. 

ltalgan - Alman 
anlaşmasına 

ilk imzalar 
dü·n atıldı buat m8d8rfl ve refikası ve elçilik yafet verilecektir. 

fl'kAnı hazır bulunmuşlardır. Sonu. Sa. 2 Sü. 4) (l'OIUI 1 Met Bayt/ada) ..........___ _____________________________________________________________ _ 
~umuriqet haqramındaki l{Üreş/erden sonra... ı ~ peşUu/eH,: 

bazı pehlivanlar amatör Bal ve sinek 
Amerika~ 1uıQJdiNU 

kald.tk1an mm.an Mdiae toat ettikle

ISTANBUL 

CUMARTESi 
Parasız maagene 

kupona 
. 24 Bu kupondan yedisini 

t.cl TEŞRiN 
t93& 

tiren okuyucumuz KUR 
doktoruna kendini paraus 

muayene ettirebilir. 

···········----·-----...... 

· Afgan Harb!ye Nazın Bq ve Milli Müdafaa wllİllerimale 

Afgan Harbiye Veziri 
Dün gece memleketimizden ayni 

Altes Mahmut Han diyor ki: 
Şark misakı şimdiden manen 

imzalanmış sayılabilir 
Ankara, 23 (Telefonla) - Bir haf. 

tadanberi şehrimizin misafiri buluna•' 
Afgan harbiye veziri Altes Şah Mah. 
mud Han bu akşam saat 22,40 da ha. 
rekel eden Toros ekspresine bağh 

hususi vagonla Ankaradan hareket 
etmiştir. 

lstasyonda Başvekil namına husu. 
al kalem mUdUrU B. Vedid, Milli 

Müdafaa Vekili ile HarİCİYi9 V 
miz, ordu müfettişi Orgeneral 
rettin Altay ve Milli Müdafaa " 
leti l iumum müsteşarı, lran 
Hariciye Vekaleti erklnı,.:merka 

mandanı ve emniyet müdürü tara 
dan !Jelıimlanmış ve bando m 
Afgan ve istiklal marşlarını çal 
tır. (Sonu Sa. 7 8ü. S ) 

Madrit 3 filo ile bo 
bardıman edildi 

llıtilalciler şehre 13 kilometre kaldığı 
bildiriyorlar, fakat Madrite göre 
Asiler geri püskürtüldü 

Madrid, 23 (A.A.) - Havas ajaDEıı 
muhabirinden: Cumhuriyetçi kav. 
vetler taarruza geçmişler ve Naval. 
carnero mıntakasında asileri ricah 
mecbur etmişlerdir. 

HükOmet tayyareleri, asilerin 
tayyareJerJnf kaçırmı§tır. Toledonun 
cenubunda asiler Maaridi Ciudad -
Real'e bağlıyan demiryolunu kesmeğe 
teşebbüs etmişler ise de taarruzlar' 
tardedilmiştir. 

Asiler dün işgal etmiş oldukları 
Nava1carneronun bir taarruza uğra. 
mumdan korktuklanndan bu mevk' 

önündeki mevzilerini tahkim e 
lerdir. Asiler, son zamanlarda htl 
metçiler tarafından yapılmış ol 
müdafaa tertibatından istifade etm 
lerdir. 

14 TAYY ARECI IDA..\! EDiLDi 
Se'f'illa, 23 (A.A.) - Valladoll 

ten aiınan bir radyo haberinde h 
metin H tayyarecisi, yanlışlıkla 
ledonun şimalinde Olias Del 
mıntakasındaki hükOmet kuvvetim 
ni bombardıman et~iş oldak.a.&".111111~ 
Madridde idam edilmişlerdir. 

sınıfına geçirilecek (Sonu: Sa. 7 S«. 1) 
rin.i biUnUk. 'll'aktıt §'imdiye 7cadar ga- ----------------------------------------! 

.kara Alinin, MüJtiqimin baş pelıJivanlığa 
gırmiyeceği haberlerı yalan/ 

b DUnkü akşam gazetelerindeıı bir 
~ll'lf .. 
ed· •onu Halkevi tarafından tertip 
.ı:.· 1!en rilreşlerin i>i tertip edilmedi. 
ısını T .. k. b hl İle ' .. ur ıye aş pe ivam Kara Ali 
Cefj ~uJA>imin bu güreşlere girmiye. 
~1 Yazıyordu. 

Saııı- al~evt spor şubesi başkanı Bay 
dedı 1 k~arayel ile giirü~tük Da~kan 

ııe;-Y.YazıJan yazılar doğru de~ildir. 
tlıtı ~ra Alinin köyüne kadar git. 
dij~ endiai ile mukavele yapıp dö·1. 

ltQ l~ta Kara Ali bu ayın 2 7 inci JtÜ. 

llat d~buJa ~eJecektfr. Kolu da sa. 
,.. I, fyıJesmiştir 
•YJ.iil ·. . 

fcfllt AYiın PehJıvan da Kadıkö;-ünde 
~ı:: Y:Pmakta. mUsabakaJara ha. 
da 01:~ ta~ır_. Tekirda~Jı Istar. bu' 
.\fronı: u gıbı baş pehlivanh1c iri,. 
411r Peh Yarım dUnva SüJe,mar 

Bara livanlar, Molla da vardır. 1 
tc1ıraec1 n Balgariatandan Kara Veli. 

en Molla, ve Hayrebolulu da 

Tekirdağlı i'le Mülayim 
Jstanbula geldi. Cumhuriyet hayra. 
mına kadar daha bir çok pehlivanlar 

(Sonu: Sa. 7 sa. 3) 

zeteciliğtn bu, tarlil tatbikamıı memle
ketimizde gönnlJ,f değil.cUk. Rimyet 
olunduğuna g6r6 ald1oalı dahler ban 
gazeteleri 1Jeya gazete f otcğmf çt'lan
nı Şi§Jide bir ~n yiiaüM bal ça
lamk Binek top'kltlıktan 80tSrG rumini 
alıp nqretmekle auçlu buluye>rrrıUf ! 

Bi:ı: 1 atanbvl ga.ı:etecüeritıden hiç 
birinin böyle bir ~taya müracaat 
edebileceklerine inanmtyona, dünya 
yi1zilnde o kadar Mdiae 901dur ki bun
lann kıar~naa bal ile .Mek topıa,.. 
ma.ğt dÜfi}.necek bir ga.ı:eteci olabile
ceğini talımiK edemiyonu:. 

Eğer gerçekten ÇOCUklann yW:üne 
bal çalamk sinek toplamış, bu BUretıe 
lstanbul beledf!!etrini Tcabahatli göster 
meğe çaltf11Mf olanl.t.ır uaraa beZediye
cilerimiz bundan dolayı §ikôyet et

memeli, bi1dkia aevinçlerinden gülüp oy 
namalıdır. Çünkü böyl.e bir 71.adiaenin 
vukuu 'be'lediyeden memnun olmıyan. 
lann auç bulmakta ciciz Toaldtklanm 
gösterir . 

Yokaa bu sefer de: "Bal bal ama 
bu Bifıek'ler nerden geliyor1,, diye mi 
dllfil,.,üyor, "/fte bu da ağs;,a btr par
mak 'bal.!,, mı diyoraunw:' 

il- Ku111~ 

Piyasada yerli şeker yok mu? Fiyatlar 

hiçbir yerde birbirini tutmuyor--

Şeker fiyatları kiloda 
beş kuruş inecek 
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Habeşistan tekrar 
Cenevreye baş vurdu 
Şimdi de yeni ltalyan hücumlarının 

önüne geçilmesi isteniyor 
Cenevre, 23 (A.A.) - Negus. MH. ğunu bildirmekte ve İtalyanın son ileri 

letler Cemiyeti genel sekreterliiinc yUrUyUşleri dolayısile meselenia der. 
telgrafla müracaat ederek, aza dev. hal tetkiki \'e Habeşistanın himaye.si 
Jetlere tevdi edilmesi rica.sile Game. ni talep etmektedir. 
atada bulunan hUkCimetinden aldığı DEMiR SANAY/iMiZ iÇiN 
bir telgrafı gönderml§tll'. TETKiKLER BAŞLADI 

Habeş imparatorluiunun idaresini Safronbolu, 23 (A.A.) - Slimer 
tevdi etmiş olduğu bu hUkOmet mez. Bank umum mUdUrü Nurullah Esat 
kQr telgrafta, imparatorluk hUkOme. kurulmak üzere bulunan demir &ana. 
tinin bUtUn garbi Habeşlstanda tam yll yerlerinin tesblti için bir heyetle 
ve mutfak bir hakimiyete sahip oldu beraber Karahüke gelmiştir. 

Italyan - Alman anlaşmasına 

ilk imzalar dün atıldı 
Almanya Italya ile anlaşırken 

Avusturya ile olan anlaşmasını bozmuş 
ALMANYA AVUSTURYA ANLA.ş. 

MASINI BOZDU MU1 

Met aksasın bir sözü: 

Yunanistanın 
hayati menfaati 

, 
Balkan ittifakında kalma

sını amirdir 
Belgratta çıkan Vreme gazetesinin 

Atinaya gönderdiği hususi muhabirine 
beyanatta bulunan başvekil Metaksas 
"Yunanistanın hayatı menfaatlerinin Bal 
kan ittifakında sadakaten kalmasını a
mir oldu~una dair kanaatim ciddidir. 
Şubatın beşinde burada toplanacak o -
lan Balkan konseyi bu ittifakın sarsıl -
maz v~ çözülmez bir ittifak olduğunu 

tekrar ilfin edecektir.,, demiştir. 

KRAL SELANICE GELiYOR 

Atina 23 (Hususi) - Ayın yirmi 
altısında Sctaniğe gelecek olan kral Se
ı~nik civarında yapılacak topçu manev
ralarında bulunmak üzere bir gUn faz
la orada kalacaktır. 

YABANCI ESHAM f/AMILTERI 
iLE AKTEDILEN MUKAVELE 

Atina. 23 (Husust) - Gelecek pa
zartesinden itibaren Yunaniıtanın ya -
bancı esham hamilleri ile aktettiği yeni 
mukavele tatbik mevkiine girecektir. 

MALTAYA GiDECEK 
DONANMAMIZ Rbma, 23 (A.A.) - Popolo di Ro -

ma, diyor ki: Bugiln İtalyan - Alman 
itiUlnum tes~il edCen bir çok vesikalar 
imzalanacaktır. Bu vesikalar, diplomasi 
yolu ile ihzar edilmiş ve kat'i metinle
ri B. Von N eurath ile B. Ciano ara -
amdalri görüşmeler esnasında tesbit 6-

lunmuııtur. 

Viyana, 23 (A.A.) - Havas bildi- Atina, 23 (Husust) - Yunan sula -

HtTLERLE GöROŞMELER DE 
BAŞLADI 

Berlin, 23 - İtalyan hariciye nazı
n, bu gece Berchtesgaden'e gidecek ve 
hemen B. Hitlerle görüşmelerine ba§ -

,....,-.: ... .1!-ktıır, B. Ciano. bundan sonra, MU. 

nilıe gidecek ve cumartesi günü öğle -
den sonTa gazetecileri kabul ve mütea
kı'ben Romaya hareket edecektir. 

riyor: nnı ziyaret edecek olan TUrk donanma 
Korespondans Politik gazetesi ta- sının ikinci te§rinin 28 inde Faler ll -

rafından neşredilen bir tebliğde, Al- manmda bulunacağı Yunan hükOmeti -
man - Avusturya anlaşmasının imza ne teblif edilmiştir. 
tarihindenberi ilk defa olarak, bu an- • 
Jaşmanm Almanya tarafından ihlal Hususi nıuhasebeler içın 
edildiğini.Viyana hükumeti mUşahede birprog"ram hazırlanacak 
etmektedır. 

Bu tebliğ, bazı Alman gazetelerini Ankara, 23 (Telefonla) - Dahili. 
Avusturya §eflerince çok münasebet. ye Vekft.leü köy ve belediyelerin 
siz bir şekilde taarruz etmiş olmakla olduğu gibi hususi muhasebelerin de 
ittlham etmekte ve bu ga.zeteler ta- çalışmalarını daha verimli bir ~kit: 
l'afmaa.n neştedllen nu ma.1üı.lelerin '80kmak tçın teııuKıere başlamıştır 

şiddetli bir protestoya sebebiyet vere- Vekalet bu mak.~tla bir anket açmış. 
cek eekilde anlaşmayı ihlal ettiğini tır. Bu anketin önii alındıktan son. 
yazmaktadır. ra hususi muhasebeler için bir çalı~. 

ma programı hazırlanacaktır. 

Piyasada yerli şeker yok mu? Fiyatlar 

h i çb i r :y er d e b i r b i r i n i t u t m u y o r 

Cumuriyet bayramında 
kahramanlar tribünü 
Ankara, 23 (Telefonla) - Bu sene 

Ankarada Cumuriyet bayramının kutla 
nacağı yerde, ilk defa olmak üzere, 
bir kahramanlar tribünü hazırlanmakta 
dır. Bu tribiln §ehit anaları ile malUiga 
zilerc tahsis edilecektir. 

Şeker fiyatları kiloda 
beş kuruş inecek 

Dahiliye Vekili geliyor 
Son gühlerde Şeker fiatırun ucuz

lıyacafı hakkında havadisler çıkıyor. 
Dün bir muharririmiz piyasayı dola. 
tarak §eker fiatları 1:trafında bir tel. 
kik yapmıştır: 

Piyasada yerli şeker kalmamış 

slbldir. Toptan ve perakende satış. 
lar arasında pek göze çarpacak farl< 
olmamakla beraber şekerin bira= da. 
ha ucuzlaması mümkün görülmekte. 
dir. Yerli şekerin i.4ie daha ucuz sa. 
tılmasının temin edilebileceği Söyle. 
ni:yor. 

Bir tekerci şunları söylemiştir: 
- Ben 100 kiloluk torbayı 26 lira. 

ya alıyorum. Kilosu 26 kuruşa geli. 
yor demektir ki yerli şeker daha pa. 
halıdır. Çuvalını 26.5 liraya alıyo. 
ram. Fakat Maalesef yerli şekerden 
istifade edemiyorum. Çünkii rcng: 
şeffaf değil, Bununla beraber yeri: 
şekerin kalitesi daha kuV\•etli olduğu 
muhakkak." 

Bu Şekerci, lstanbulun muhtelif 
semtlerinde şeker fiatlannın b;rbirL 
nl tutmamasını, nakliye masrafına 
hamletmekte ve şuıılal'ı söylemekte. 
dir: 

la kesme şekerin sandığından hiç ol. 
mazsa bir kaç kilo toz haline geh. 
yor. Bunu kendimiz ödüyoruz. Halk 
yerli şekeri tercih ediyor, fakat 
bulamıyor. Yerli şeker ecnebi şeker. 
lerden kat kat üstündür. Fakat fiat 
meselesi işi bozmaktadır. Toptancı. 

lar istedikleri fiatla satmaktadırlar. 
J 

Cenevrede Milletler Cemiyeti asam
ble toplantısında bulunduktan sonra 
Romanya ve Avusturyaya ııitmlıı olan 
Dahiliye Vekilimiz B. ŞilkrU Kaya Vi -
yanadan hareket etmiştir. B. Vekil bu 
sabah ıaat 7.35 de Sirkeci istasyonuna 
gelecek olan Scmplon ekspresilc bek -
lenmektedir. 

Vagonlarla gelen şelterlerin bekletil. ---------------

mesi ve saire onlara zarar veriyor. G Aydeman • 
muş .. 

Gıda maddelerinin en başında ge_ bugün geliyor 
len şeker mümkün olduiu kadar ucuz 
olmalıdır.,, 

Diğer taraftan öğrendiği mlze gör<' 
şeker vaziyetini tetkik eden mUteha -
sıslar beş kuruş kadar ucuzhyctbile: 
ceğinı bildirmişlerd~r. Verilen rapo. 
run tetkikinden sonra vaziyet belli o. 
lacaktır. 

Ankara - Konya telefon 
hattı açıldı 

( V.ı yaru l Ul('İdeJ 

Sovyet heyeti pazartesi akşamı 
Ankaraya gidecektir. 

Harbi umumt e.o;nasında asktri hiz. 
mete girmi~ olan General Aydeman. 
1918 den itibaren Kızıl orduda )'ük
sek makamlar işgal etmi~tir. S:ber_ 
yada n diğer cephelerdeki muhare. 
belere iştirak etmiştir. 192:5 de Kızıl 

ordu harp akademL-.i reisi tayin edi!. 
miş ve bu ''azifesini 1932 ye kadar ifa 
eylemiştir. 1932 de Osovyahim cemi. 
yeti reisi olmuştur. 

Rizede 300,000 den fazla 

köylüye çay fidanı dağıtıldı 

Rize· yakında bir çaycılık 
merkezi haline gelecek 
Ayrıca vilayet içersinde mandarin ve 

portakal ağaçları da yetışebiıecektır 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - Rize valisi B. Cevat vil~yete 
ait muhtelig işler hakkında alakadar 
vekaletlerle görüşmek Uzere buraya 
gelmiş, Ba§vekalet mUsteşarı B. Ke
mal, dahiliye müsteşarı B. Sabri ve 
vilayetler umum müdilrü B. Fadılı zi
yaret etmiştir. 

B. Cevdet vilayete ait muhtelif iş
ler hakkında bana şunları söyledi: 

- Rizede hususi bir ehemmiyetle 
takip edilen işlerin başında çaycılık 

gelmektedir. Son yapılan tetkikler bıı
rasının çay ziraatine en elver1şli bir 
yer olduğunu göstermiştir. Esasen, 
Bn.tumdan Trabzonun Yumra na.biye
sine kadar uzıyan geni§ saha memlP
ket için yeni ve mUhim bir gelir kay
nağı olacak olan çaycılığa fevkalA·Je 
mUsait görUlmilştilr. 

••Bu vaziyetten en kuıa bir zaman
da en verimli bir tekilde istifade edil
mesine ehemmiyet vermekte olan zi
rat veklletl, bu ısene halka 300 binden 
fazla çay' fidanı dağıtmıetır. 

Ziraat veklletine ait fidanlıktan 

bu sene 110-112 kilo kadar çay elde 
edileceği umuluyor. Halk elindeki fi
danlardan da birer ikfeer ve hattA on 
kiloya kadar mahsul alacaklar vardır. 
Pek yakın bir gelecekte Rize bir çay
cılık merkezi haline _.gelecektir. 

çaycıhfın Pa.za.rcıkta ('Eekl Atln&
da) da ti.ammUmUne çalııılmaktadır. 
Pazarcığı son defa ziyaret eden Alman 
mUtehusısları buranın elma ihracatı
na elveri§ll olduğunu tesbit etmişler
dir. Bunlardan başka Rize vilayeti da
hilfnd-.J1ndık. mend••l.a ~ ~rüılc.al 

ağaçları yetiştirilmesine büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

RİZE - ISP1R YOLU 
B. Cevdet vilayetin nafia işleri hak 

kında da ıu malümatı vermiştir: 
- Vilayetimizin Uzerinde ehemmi

yetle durduğu nafia işler~nin başında 
Rl7.e - tapir yolunun inşası işi bulun
maktadır. Her bakımdan bi.iyük bir 
ehemmiyeti olan bu yolun Rizcye ait 
olan kısmı 120 kilometredir. Ş mdi 
ameliyat kırkıncı kilometreye varmış
tır. Erzurum hududuna varmak içın 
daha seksen kilometrelik yol yapmak 
lhınıdrr. Nafia vekfıl!tinin de her 
sene yaptığı ya.rdI!l'ılıırla bu iein en 
kısa bir zamanda ba§arılmnsına çalı· 
şılmaktadır. 

Bu yol ikmal edildiği zaman mem
leket 150 kilometre uzunluğunda bir 
yol kazanmış olacaktrr. 

BEŞ SINIFLI MEKTEPLEa 
AÇILIYOR 

B. Cevdet kUltilr işleri hakkında. 

da 5unları söylemiştir: 
- Bu ııene umumi meclisimiz bil

hassa uzak köylerde beşer sınıflı mek· 
tepler açılma.Bına ehemmiyet vermiş

tir. Yapılan tecrilbeler Uç sınıflı mek· 
teplerin köylü çocuklarını isten ' len 
şekilde yetiştirmiye kafi gelmediğini 
göstermiştir. 

Bundan başka orta tahsil yapmak 
ietiyen lcöy cocukla.rına mahsus olmak 
üzere para.sız pa.nsiyon\a.r \:ÜC\ıda ge
tirilmesi de kararlaşmıı ve bunun için 
vilayet bUtçesine lüzumu kadar tah
sisat konulmuştur. 

B. Cevdet bir kaç gUn daha burada 
lral4ıktua eonra Riaaye dönece 

Yeni orman kanunu 
Mecliste ilk müzakere mevzuu olacak 

Ankara, 23 (Telefonla) - Büyüi\ 
Millet Meclisinin önümüzdeki devresi. 
nin ilk toplantısında müzakere edile. 
cek lliyihaların ilki yeni orman kanu. 
nu layihasıdır. 

Bu liyiha, Meclisin ge~en .~ene. 
sinde Hükumet tarafından "mU~tace. 
len,, kaydlle Meclise nrilmiş. Meclis 
de tetkik için layihayı muhtelit en. 
sümene havale etmişti. Muhtt!Et en. 
cümen tetkiklerini ancak meclisi?: 
kapatılacağı bir sırada bitirmesi üıe. 
rine IAyihanın müzakeresi bu devreyc
kalmıştı. 

Haber aldıfımııa göre yeni orman 
kanununun tatbik mevkiine girmes: 
ile vazifesi tok genişliyecek o1an Or. 
man Umum MüdUrh.iğUnde esaslı d~. 
ğişiklik yapılacaktır. Bu arada U. 
mum Müdürlüğün adt "Orman Umum 

Reisliği,, ne çevrilecei\tir. Umum l\IU· 
dürlü" Ziraat Vekı'ıietine bağlı bulu· 
nacak ve resmt şahsiyeti haiz olacak· 
tır. 

Orman Umum reisliği şu 10 teknf1' 
müdürlüie ayrılmaktadır: 

1 - Amenajman ''e harita. 2 -
Jşletrr.e. 3 - Koruma, mUcadcle 'fe 
avcılık. 4 - Ağaçlandırmıt ve imar. 
:>-Tedrisat, fenni Uıharriyat \'e pro· 
paganda. 6 - Kadastro. 7 - Tef. 
tlş. 8 - Lıtatistlk, 9 - Memuriıt· 
10 - ln~at ve levazım. 

Bundan başka Orman Umum R•· 
islitinde bir orman meclisi kul'uıa. 
caktır. Bu meclise teknik müdürler 
iştirak edecektir. Meclis orman işit• 
rini yürütecek, umum reislik tıütçt.• 

sini yapacaktır. Aynca istikraz akdi 
bakında da kararlar \'erebilecektir. 

AnaSını Gör, Kızın Al 
Sermet Muhtar Alus 

Bilhassa gazetemiz için hazırladığı 
bu yerli büyük romana bir iki 

güne kadar baş ıyoruz. 
"-Depolara yakın yerlerdeki bak. 

kallar daha nz hamaliye verdiklerin. 
den şekeri bir iki kurus aşağı ~iatl . 
verebiliyorlar. Uzak semtlere r.ötü. 
renler l.se daha fazlaya satıyorlar . ., 1 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ankar~ 

ile Konya arasındaki telefon hattı 

dündtın itibaren muhabereye açılmış 
\'e ilk kor.taşmayı Nafia Ve! ili R A:i 
Çetinkaya yapmıştır. 

193:) de, Mareşal Yoroşilofa tabl 
S. S. C. B. Müdafaa Komiserliı'{i harpı 
şurası teşekkiil ettiği zaman General 

Aycleman bu şuranın a.zası olm~ştu~. Eski lstanbulan içersinde aizli ve kapalı ka/mıl 
General Aydeman bır koç or<au nı.ı ~ 1

1 

Bir bakknl da şu'lları ı-öylcmiı:tir: 
- Şekerden kazanç pek azdır Ki 

loda bfr kuruş kazanılıyor. Fj:'knt 
bunun da hepsi kar kalmıyor. Mese. 

Hat Eskişehlre kadar uzatıt •. tak. 
tır. Bu hattın da Cumhuri) et bayra. 

mına kadar şehirler \'C mil1etler ara. 

sındr. konuşmalara 'çılacağı tabnin 
edilmektedir, 

şanile taltif edilmiş ,.e s. s. c. B. meşhur aıüfteıerin lıal}atını bu TOmonda büg6."' 
Merkezi idare komitesi azalarmdan. b. ,.k kl k · d k · 
d ır aıa a ve zev e ta ıp e ece sınız ır. 

Sovyet Sivil fayyarecllil!i ha1<kındn 
buı?iin 7 nci sa),famızda malUmat 
veriyoruz. 



KLEMANSO 
Fransada niçin Cumurreisi olmadı 

Efer Cumuıreisi olunam Briyanı ne naar 
ae de bafvekil yapacağım demiı 

bOHı+etlNI• anmada 4l11Eu -- ........ 
veJellafiı tatlıddDe alt lllttW!arl' mebaDlnde 
tetldk •ttlktea 80Dr& Berlble ~· 

• .A••tiır)s ~ ma.teprimD ıtıuett 
altmdald jQrl ..,.ti. .... ketlerlne d&a • ......,. 

• ""'"'9 almleak eDl klflaba latlluılu 
,..,.ımrıtır. NeUceler bir Ud sUDe kadar bel 
• olaeakbr. 

• Beledlıe ~ IDfUtı sftıi )'ol 

...-ıı - dil - 8IDClllk bir PftllNID ba • 

........ DllW tanıtaa ... ,,.,. ır..11 -
lllQm lllpatı Pl'Olnml Daıuı edllbloe19 
.._., lıltan aoılE .,..,an kepetı•Mr • 

• BleldrPc fb'kettıdn ~ OWIDde 
,.,.._ teUdklen ........... ~ ...... 
... ltadar 7bmlJ9,.... - ....... dlll.. ._ .. ..,,.x...,.ı.._ • .._._...,.. 
~ mnahqor. 

• Bur..-. lılldlrlldlttae ... llUltafa 
~ Jr•••d& 111!' ..... Gı1Jlwt, .... 
nlerln kapuma "dlalDlsl ua11tmaımm,. f8k. 
llDde el ,..... De ~ ıaftaluo ,.,. • 
~- Bu ..... 'bir dlU ~ "flL 
-~-• a ı ı z •• 1ılldlrlldlllDt ...... 
cak ·~ Halepte )'apdq ı.ro l8U .. 
........ IUltüla IP.Snk .... ... lranr 
...... dlr. 

• İIPIDN& l&aderllmeke. .. ~ 
.. b&1\'D maddeledaba ttlllll lllellldllm.lf -
ti. Boa,.................._._,. ba lllelB 

nuı,.t kal~ .,. ftllWt 'flrko&ID Ail 
kara lDeltrablclla allbdarlaTa 'lılldlrlhnlttk 

( Geçmiı Kvanlor 1 

Diin .akşam en son bakılan meşlıut suç davası 

Baolz lloaala• lollaatad 
Bayram hazırlıkları 

ilerledi 
250 ızcı tliJn akşam 

Ankara9a fitti 
CWnuriyet ba1"ftlJ hazırlıklarına 

haral'etle devam edilmekted r. Tak
sim, Beyazıt, SuJUınahmet meydanla
nnda atyadar sütunlar yapılmakt. 

dır. Bemnl ve hwnıd dalreelrin de p 
ce tenviratı hazırlıktan yapılıyor. 

29 tepinlevvel ıecesi vali konalm
da bllyilk bir balo verilecek: halk ha
tlpt..ı bayram gthlleriDde tehrlıı muh
telif ,vıertncle nutukl&r 16yllyecek· 
leıdlr. Baikevlerinde de mtlsamereler 
ft JrOmerler verilecektir. 

Camurlyt baırammd& Aüaradü1 
Pcit nımnbıe ieth'&k edecek olan 2:K> 
mı cli1n akp.m AnkaraJ& gltmlttb'. 
fltuıbUldakl ıeott reninde bula. 
cak lzCUer ve talebelerba miktarı da 
puarteal gODI beDl oıaoattri. 

Mecidiye öyü 
sinekl ri 

ISPPNY AYA iHRACAT 
YAPMIŞ TOCCl\RLARA 
PARALARI VEIUuYOR 
~ ~ ,UslllldeD 

bu memlekete ~t Y&P1Dll ~ 
lanıı paralan llerkea bank• tarafa:. 
dan vvilecütL 

Bu lnHnıltUI karar Çl}amf ft Jler
lres 'hulkuma bf~. Banka 
dUnden itibaren, ~ layandan 
ene1kl kur tbııerlnden tecllpta hqJa. 
llllfbr. 

Ro11M1JJa ritlecelc 
hetetılnia geldi 
ltaıya lW yapllt.cak :veni ticaret 

ve~ an'erumm ~mi 
alren. etmd .... A.nbndaıı hare. 
ket eden he,.,t - ..... ~ 
ıelmittlr. 
~ Tlrkofll ...... Barbu 

ZUml ve llariciJ9 ~ •llea~ 
den •8'übptir. -==--=---YUN All ATME lllLIJ'ERLERI 

Maliye tahsil memuru ile ahçı 
karısı arasında geçen vaka 

Dtııı akpm aaat on yediden sonra 
nöbetçi kalan mahkemelerden 'ı.tan 
bul Uçtınctı ceza mahkemeelnde. sa
at on dokuzda meehut suçlar kanuni 
le Ugıli davalardan birine baln1mqtır 

Bu da\"l.Dlll vak'ası, dün öğle vak
ti Karaafaçta mezbahanın karşısm
daki bir qçı dükklnmda olmqtur 
Davaya göre, Kaamıpap maliye ıu
beal tahail memurlanndan Hamdi, 
qçı Karanfilin patronu bulunduğu bu 
dDlrlrtna gitmif, yanmda da teblft 
memurlarmdaa, BijmeJiD V&l'IDlf. Ka 
rantilln çekmece9lndeld paraya haciz 
koymue ve g6ya. qçile kansı Dorotea 
haclme filen mlmuaat gö!termiller. 

1ldal de, pollaçe yakalanıp mtlddei
umwnlllie getlrilmlfler ve mllddelu
muml HUmıet Sonel tarafmdan malı· 
kemeye g&ıderilmlfJerdi. 

Davacı yerine seçen tahall memu
ru Hamdi, aöyle dedi: 

- Alçı Karanfilin, kazanç vergi
ldnden 71 lira u k1D'UI borcu tabak· 
kuk etmlfti. 'Hacıa milsekkereaini ala
rak, dUklrlna gittim. Hacadilecek bel-
li bqb bir malı yoktu. Çekm.eceainde 
Jrqıt ve lflmtle 01m4k tbere Uç lira· 
• llalmuıyordu. Bu para7e. haclz koy
--., fabt kendtai ve b.ım bir olup 
PilUl mrll. priJ8 almü 'IWHer. 
Q ....... ""' ~ doğru ltiller. 
A,.ı .,..anda fkf yumruk da J94lm. 
l'akat.. )'mlll'Ufu. kimüı ~· p ...... 

Karantll, memurun bu idc:Uumı 
reddederek §Öyle söyledi: 

- D\i'kkana. girdi, hi5; bir uey :/IÖY· 
,......_. .............. .,.. ... attı. 
~ lllD:dmı. DllldllD. Jralabe)ılrtz, 
mfllterller yemek )'IJOl'Jardı. Kendi
lllııl1' memur old~ bile qJenı~ 
den b8yle paraya el •hfmı kartı, eae
km1"1rd geçince, IUru ettim. Dllk
klmmda -. 1*emle, karavana, len 
pr, tencere v. e. euam. bundan bat:
ta da Odamda ıı-.ı Xzı eeyam bu
lundufunu IÖJu,.ek. ayni amanda 
bo~u ısaJJeCiiJml 4' Olve eWm. 
Halbald, memur, iti btb'attll. 'Ostelik, 
mllfterilerimden bh1ntn, bolldurmak 
bere uattJiı bir ~ glldp, ona da 
hacla koymap davrandı. Biz, bunun 
milıtterbda ,..,.. alclalmıu IJGyledlk
• de. ... ~ etmedi ve derken, 
)'MPlcJttt ttıllll memurunu g&ıdere
Jıek, pau. Clhttr. l'Uat, uıI bm 
keodtatnclea 1a,...,_. 2:5 yılbk qgı. 
yun. M41Je -- ..... ba7le bir 
eey ,._.tti mmatı~ ~ 
mabYOlclu buglbı 1M ;ytbdeaı o kadar 
ma,ta;Jerlmm ~! 

Kum t>orotea ek, valr'&)'I agmm 
8&derlDe lltlrak JO)lu IDlıttı: tıdat de 
çekau11ık ldt 9t f4Jl •, on bir JI. 
ra para ~a alSllerine kattı
lar. 

Şahit oJaıalE tebUI memuru Htıae

Bir çok komik /ilnalerW 
tiğimü ainmna aat1'cıtkb·.1ıı1nt..,_ 

tOtl datl §MritJHae geütMrffr. 
latatlbuJda bir Ud gUn ~ 
ya tClrilcile cUSuce1ctw. 

Ederini makine 
kapbrmııla 

yinle bir fabrib4a .llÇi lluan, mez. YUGOSLAV BAŞ K.ON~lf'lııt 
bahada lffl lllkJ'll ve vat'anm geçtiti DONDO 
Jo~ Je!Oek,Plllren Davut, cllıal~ iki a...._ nıemnen 
nlldller. BUae7fn, .... mDmanaat #UM. 

~ baJıJ8 actJ· Hwn, buluwı Yua-J&'v bat konılDlll 
mllftatip olclultinU, fakat bacJııe r.or. VukoUç diba otomobille MlıırtmılMr: 
la mani o1nnmü JRmfhnedllbıl, ten- mu.uır. 
dt.t.ın J81D8k becleJ1 olu Gll lrurq • ERf'UOIHJL llUllSI. 
lmdıktan ION'a dQbaD kural 8ltll ve- Şehir u,atriıml rejt9&il 
r1lmek here mattıiı bir Uranm, mt- tuiral Vv'beM Aabraya gl 
nmr 1u'afmduı ....,_ eHnclirı ~ AnJraıiwhlrl lnuaiki Glnlll'dl 
dJlbü w 1aa ..... •••ama~ sene.._. tl,atlo ır-nma 
JU an1atarü. ba Uiıt lll'a71...ıakeme 1ecelı tiJebelerln fmtihumda 
1le1ltlu ~ Parama 'Jll'bk ol- cakbr. 
.... ı6rllldlo e&kril, wanm bir DiDEN GBLIYO 
U'ahlr duvwa Jaala""rtnn, veda bir ~ ltialnde 
mlnü•11>......- benlleıı daha n.. gelmesl 'bekıemn Alman ~lıl 
ıVe Plll4ltlnl -~ Davut 1'e mJat Emden burada bir .._.. 
memura ka'1I gellndfll clOlna olma- caktır. 

dllm. 1'ilül8 Oll18l fbdH... ~ ---------.. fliWi 
llclcletll daVr&ncbfnu aid•ttıfar leri •Ntla• tültlerbda iilllfl 

ve tabakkuk..:Hf eeiw 
ce uauJen tebJll"~ ·-.-..·
ıun 



filli Reasürans Türk Anonim şirketinden: 
''Tür!<iye Milli,, ve "Fenikı rJö V•yen,, ~ıg:>rta ıirketieri nezdinde sigortalı o!upta hükUınetimiz ~arafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından ne~'" 
ve ilnn edilen esaslara tevfikan sigortasına devam l!Uretile 'Zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinci Te!rin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türl:i . 

ye hanında 12 numaralı daire-le hll maksatla MİLLi REASÜRANS tarafından teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupta müracaat etmeleri lüzumu ~·t 
TÜRKiYE MlLLI Şiı-ketinde si~ortalı olanların nihayet 2411011937 ve FENIKS DO YiYEN Şirl(etinde sigortaaı olanların da 12/6/ 1937 tarihine kadar miiracaat erl~ 
bilecekleri ilin olunur. 

Türkiyenin en büyük sigorta şirketi ....................................... ::::::::::::::::::::.: ::: :: ::::::::: ... ......................................... 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 

aa 
ez TCRK 

müessesesidir 

SERMAYEDARLARI: Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
lstaobul, Yenipostabane karşısında, Büyük Kınacıyan han - Telefon: 24293 

Köy maaıifin·n kalkınması için 

a!ınan tedbirler iyi netice verdi 

önümüzdeki yaz 
çavuş kursları 

her tarafta 
açılacak 

Şimdilik her köye gidecek yeni muallim namzetleri 
· iş prensipleri üzerinde ders verecekler 

• • 
Köy maarif kalkınması için alman ı 

M88lı tedbirlerin iyi neticeler verdiği 
görülmektedir. 

7-8 kişi gönderilecek ve bunlar köy
de i§ prensipleri üzerinde değişik denr 
ler vereceklerdir. 

şimdilik 

aynca<>
heyetleri 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~lYI al}(şam 

Tepebaşı Gardeni 
Temaşa meraklılarının hücumuna maruz kalacak !... Z i r a : 

Sinema ve müzikhol lerin en meşhuru 

"BOUBOUL,, ve "Bedavacılar Şahı,. 
ıakablarlle tanınmış 

Georges Milton 
Bu ak§alll müntahap programla numaralarına başlıyor 

Bu tema.es. ha clliıesi, ancak 
3 glln devam edecektir 

• Sofraların evvelden aldı nlması: Telefon: -t8690 
Eskişehirde köy muallimi yetiştir

mek üzere açılan çavuş kursu bu se
neki devre mezunlarını yakında ver
mek üzereair. Tedrisat on beş teşrini
sanide bitecek ve muvaffak olan tale
be Ankara merkez köylerinde çalı§tı
nlacaktır. 

Yeni köy muallimlerine 
ayda oiı beş lira verilecek, 
turmaları için köy ihtiyar 
taraf mdan birer oda tahsis 
ti:-. 

edilecek- •:•• Bu hafta· S A R A V 

Evvelce orduda çavuşluk edenler 
muallimlik mesleğinde muvaffak ol

rarr. 
Maarif vekaleti bu kurstan alacağı 

neticeye göre önümüzdeki yaz mevsi
minde Türkiyenin her taraf mda bi
rer çavuş kursu acacaktır. 

Eskişehir çavuş kursunu bitiren
lerden beşinin Tunceli vilayeti köyle
rinde çalıştınlmalan mevzuu bahis
tir. Şimdilik mukarrer şekle göre her 
köye yeni muallim namzetlerinden - Yeni Eserler: 

TIB DONYASI 
Tıb dünyasının dokuzuncu yıl 10 

uncu sayısı profesör Sani Yaver'in 
Akciğerde ecnebi cisimler, profesör 
Dassaver Ye Doç. Tevfiğin rontgen 
§Uat ile derin tedavi, muallim Nevzat 
Eyas'ın düşünce buhranı, Cemli Şerif 
Baydur'un kafa ta.st kırıkları, doçent 
Cevat Kerim'in süt çocuklarında ek-
7.ema, Fahrettin Kerim'in Balkan Tıb 

IV/ekteplerde talebe 
kaydı bitti 

-Resmi ve hususi btitün ortamek
teplerde ve liselerde talebe kaydı ni-
hayet bulmuştur. 

Ancak askeri mekteplerle muallim 
mektepleri ve meslek mektepleri im
tihanlarında muvaffak olamıyanlarm 
yaptıkları müracaatlar kabul edilmek
tedir. 

Bu gibi mazeretli talipler için ka
yıt işlerine on beş te§rinisaniye kadar 
devam olunacaktır. 

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDIYF.SJ 

Tiqatrosu 
T epebaıı Dram 

1111111111111111 
Kı&mı 

Bu akşam saat 
20 de 

Lll BiR KADININ 
HAYATI 

Fransız Tiyatroıı.ı 
111111111 Operet Kısmı 

haftası üzerinde yazılan ve zengin Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
tıbbi şuunu vardır. FATMACIK ve akşam saat 20,30 dn 

VARLIK DUDAKLARIN 
15 Birinci teşrin 1936 tarihli 79 ,. ____________ , 

uncu sayısı Yaşar Nabi, Behçet Ke
mal, Cemil Sena, Nurettin Şazi, Vasfi 
Mahir, Fuat Ömer, Baki Suha, Reşat 
Cemal'in makale ve hiknyeleriyle, 

Çiçeron 
Hitahetile bütUn eski Roma ta-

Krişnald Şridharani ve Henry Bidou- rihini parlatan Çiçeron'un bu ter· 
dan tercümeler çıkmıştır. Okurlarımı- cUmei hali o zamanların en yüksek 
za tavsiye ecdriz. tarihçisi Pliltark tarafından yazıl· 
UYANIŞ_ SERVETIFONUN mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di-. 

limize çevrilen bu eseri karilerimize 
Haftalık resimli "Uyanış - Serveti- tavsiye ed~riz. 

fünun,, mecmuasının 411 inci sayısı 
Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri~ 

Ahmet lhsan Tokgöz; Tevfik Ünsi, VAKIT kütüphanesi. 
Gavsi Halit Ozansoy, Muazzez Kapta-··------------•• 

"'\. , Programmm fevkaladeliği haseblle 
Tam seans vakitlerinde teşrif edilmesi rica olunur. 

SATILIK HAYALET ;2.BiiYiik. 
2100 metroluk komple 1 film birden 

OLiMPiYADLAR =---···-·-··-· ................... . 
Satılık hayalet: Saat 2120 - 4,50 - 7,15 - 10 
Olimpiyatlar: Sa.at 3,55 - 6,25 - 9,10 suvarede 2 film birden 

OLİMPİYATLAR filmi: Tamamen Berlin Olimpiyatlarında çe'\Tilmi§ hakiki 
Bir tema.aa ziyafeti • • • Bir harikuladelik •.. 

filmdir. 

...... ' " .. 

Bu akşam Ma.ksim salorilarında 
Büyük Türk ıanatki.n illüzyonist ve manyatizmacı 

Pr. Zati Sunqur 
Kıt temsillerine bir gali\ müsameresi ile başlıyor. 

GUrUlmemiş bir sürpriz 
Vereceğiniz parayı çok hoş bir hediye ile geri 

alacaksınız. Büyük ve fevkalade proğramı , 
görmiye koşunuz. 

Fiatlar: 40 - 60 - 100 kuruş Süvare: Saat 21 de 
cumartesi ve pazar günleri matine saat 1 7 de. 

r , 
Yakacıkta satılık 

arsalar 1 iPEK Sinemasında 
Yakacığın en güzel yeri olan Sa

natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Unutulmaz ES K 1 M O filminin 
lJnutulmaz Yıldızları 

Arzu edenler Şeref otel müste· noğlu ve M. Hulfısi Dosdoğru'nun 
yazılarile intişar etti. Ahmet !hsan 
Tokgöz'ün makalelerinden biri ''Sinek 
masalı,, ismini taşımakta, Mecidiye 

köyünü kaplıyan sineklerden bahsede- ~c~ir~in~e~m~li~ra~c~a~at~·~~~~~~~ 
rek bu mesele ile eski bir hatırayı -: 

MALA ve LOTUS tarafından yaratılan 
Mtil{tllııUş ve Muazzam 

canlandırmaktadır. DAVET 
Laik ' Türk Hıristiyankır Birliğin

den 

Ladi Hamilton ve Aşkı 
Bu tarihi romanı okumak için bu hafta çıkacak olan 

''Laik Türk Hıristiyanlar Birliği,, 
8 Sontcgrin 936 tarihine rastlıyan pa
zar günü saat 10 da Beyoğlu tstikl8.1 
caddesinde Fransız tiyatrosu binasın-

H ol i v ut - M a gazi n · da <senelik kongresi munasebetile) 
Mecmuasını alınız. 'I l vereceği mühim konferansa üyelerinin 

1 
hUtün azlık okullarının direktör 

Amiral Lord Nelsonun m~.tresi ve .Lord Ha~ilto?u~ karı~ı ! ve öğretmenlerinin ve kiliseler müte-
olan Emma, zamanında dunyada eşme tesaduf edılmıyen gu· !ı; velli heyetlerinin ve kalbi memleket 

-~!!!iii!i~~~~~!!!!!! zel bir kadındı... - -:dil sevgisile duygulanmış Türk hıristiyan 
vatanda.§ların onur vermelerini say-

iNSAN AVCILARI 
Görülmemiş derecede güzel - Duyulmamış derecede heyecanlı - Kel · 

melerin anlatamıyacağı kadar kuvvetli 
Filme !flve 1 - Paramount dUnya havadlslerigazetesi . 
olarak 2 - DEFİNE ARAYICILARI: Renkli3 kısımlık koıned1 

BUGÜN MATİNELERDE BAŞLAR -Gece için numaralı biletelr satılır· 

gılarla diler. 
• lzmir 1ÜJ6Sinde ycti§enlcr 

mund.a.n: 
25.10.936 pazar günü saat 

rıd1 
Şehzadebaşmda Eğe yurdu s::1on: ı·!· 
yıllık kongremiz vardır. Çagtfl ı::ıtı., 
ğıdı g8ndercmediğimiz arkadnŞ 
da gelmeleri., 



işaretler 
~ 

Beklenen adam 
Çok değerli bir arkadaş oldu

ğunu Siyasal Bilgiler mecmuasın· 
daki yazısından anladığım bir zat 
bir sene kadar önce Dün ve Yarın 
külliyatı arasında basılmf§ olan 
Politika F else/esi adlı kitabımı 

ciddi bir tahlil potasına koymuı. 
Bizde bir müellifin tecavüze ken· 
elini müdafaa etmesi gibi, iyi ten
kide kar§ı da te~ekkiir etmesi adet 
değildir. ltfaamalih ben münek
kide te§ekkür ederdim. Yalnız. bir 
nokta üzerinde, tek bir esasa da
ir de ben itiraz edeceğim. 

l§CZTet etmek istediğim nokta 
ne §ahsıma, ne de kitabıma dair
dir. Böyle olsaydı bu sütunlarda 
ona bir yer ayırmazdım. Anlat
mak istediğim nokta hepimize, 
herkese, bütün varı münevver 
ôleme ait bir iftir. 

Münekkit arkada§ benim kita 
bımı bir manüel sayıyor ve ~ı.cnu 
teh husur olarak ileri sürüyor. 

Bence kitabın tek muvaffak 
taralı budur. Ben bu noktaya te· 
cavüz edüir sanıyordum. 

Bir memlekette yaııyoruz ki 
lise talebesine sosyoloji için tav· 
siye edilecek üç kitap yoktur. Bir 
düzine felce! e kitabı bulamazsı

nız. F elsele tarihi İfİn neler ya
pıldığını hep bilir!z. 

Kütüphane lehristlerinde dai
ma birler hanenini cqmıyan felsefi 
eseri rin ~:'"Tle ma umClur. 
Bunları ıç bir yere tariz için de· 
ğil, bir hakikati, gençliğin nanl 
yetiştiğini anlatmak için bir kro· 
ki halinde siziY,orum. 

Bu kr.oki 1JÖ:iimün önünde ol
iluğu için en faydalı eserin bizde 
manüel olacağına inandım. 

• • • 
Dahiyane Felsefi eserler mey. 

el ana çıkarmayı, şüphesiz ker.dim 
için olmasa bile CZTkadC!§larım, 
mes!ekdaşlarım, daha evvelkiler, 
dah!l sonrakilerden. beklemek İs· 
terim Fakat gübreliği kütüpha
ne olmıyan ve manüel ve ciddi ça 
lışma §eklinde temelleri bulunmı· 
Yan bir tefekkür tarlasından elde 
edilecek mahsuller acaip dahi ola· 
~uyan gülünç mahsullerdir. Ba
ıit fizik kültürü almamıf bir mem
lekette bir Ayn~tayn'ın meyiana 
sıkmasına imkan yokt:ır. F el sele 
isin de aynı geyleri söyliyebiliriz. 

S•dri Ertem 
(Sonu: Sa. 7 Sü. 4 ı 

1 efrika No. 98 

S - KURUN 24 tLKTEŞRIN 1936 -

Bu sene Avrupa güzellik krali~esi müsabakaları Pmiste yapılac:ıktır. Avrupamn muhtelif mcMlc 

ketlerinden gelen güzellik kraliçelerinden burada gördüğünüz ü~·ü (soldan sağa sıra ile) Belçilayı, 
lsveçi ve MacCZTistar.ı temıil etmektedir. 

bir eniz kazası 
De • ze ökülenler için buğu ma: a 

b · r tehlike vardı a 
1 •• 

o •• u 
Köpek balıkları 

Dalrtoların aras1na ilk atılanlar canavarlara gem oldular. Fakat gemi 
battıktan sonra Köpek balıkları ınsanlara yaklaşmigo1 iardı. Niçin? 

''Bir Holanda vapuru içindeki 250 
yolcu ile beraber, Cava açıklarında 
batmış ve yolculardan 73 ü boğulmuıı 
tur.,, 

Bir iki gün evvel telgrafların ver
diği haber buydu: Kısa, fa.kat kor
h"lWÇiugu Dı.iytik bır oıum haberi. 

Deniz tarihinde eşine az rast geli
nen bu kaza nasıl olmuştu? Vapur na
sıl batmıştı? Bu kazayı ha.kikt bir ma
cera hikayesi olarak şu şekilde anla
tabllirlz: 

Saba.hm saat 2 si. ''Vandervik,, va
puru 12 mille Cava denizinde ilerliyor. 
Hava gü7.el, deniz sakindi. Yıldızlı bir 
gece içinde yolcular derin bir uykuya 
dalmışlardı, belki de içlerinden bir ço
ğu güvertede uykusuz ve tatlı bir ge
ce geçirmeği tercih etmişlerdi. Bilhas 
sa geceyi başbaşa geçirmek fırsatını 

bulanlar. 
Fakat, bu güzel yolculuk, hiç ümit 

edilmediği halde, kaza ile neticelene
cekti. 

Uzaktan Cava sahili koyu mavi de-
' nizle gene koyu mavi sema arasında 

siyah bir çizgi olarak beliriyordu. 

''HERKES CANINI KURTARSIN!,, 
Gi?cenin sessizliği içinde birdenbi

re bir ses işitildi: 
- Herkes canını kurtarsın! 
Ayni zamanda vapurun düdüğü 

acı bir çığlıkla havayı titretti. Kama
ralarda, bir gemi batınrş, ve kaza.nm 
kendilerini kamaralarından dı§arıya 
attılar. Güverte mahşer gibi kalaba
lıktı. Herkes biribirine soruyordu: 

- Ne var? ne oluyorr? 

Kimse bilmiyordu. Herkesin bildiği 
yalnız bir 5ey vardı: 

Gemi kazaya. uğramı§tı. Fakat na-
sıl bir kazaya: -.._. 

Bunu bilmiyorlardı. Yalnız, yolcu
lardan bazısının aklından, eimşek sü
ratile, bir düşünce g~ti: 

Bundan senelerce evvel, gene bu
ralarda, bir gemi batmış, ve kaazıun 
sebebi bir tUrlü anla.§ılamamıştı. 
KÖPEK BALIKLARI ARASINDA 

Gemi yana yatmıştı. Yolcular fi
likalara dolmuşlar, denize inmeğe ha
zrrlanıyorlardı. Fakat, vapurdaki kar
gaşalık arasında şaşıranlar oradan 
buraya koşuyorlar, bağrışıyorlar, çır
pınıyorlardı. 

Bu sırada, ilk filika denize indiril-
di. Fakat o sırada denizden bfr çığlık 
yükseldi: 

- İmdat! .. Canavarlar! Köpek ba
lıklan! 

Evet, denize inenler köpekbalıkla
rmın hücumuna uğramışlardı. Cana
varların hücumile filikalar devrilmiş. 
yolcular dalgaların arasına dökülmUş
tU. Kendilerini boğulmaktan kurta
rnnlar köpekbalıklarına yem olmuş, 

köpekbalıklanndan kurtulanlar dal
gaların arasına gömülmUştU. 

Denizdeki bu felaketi görenler şim
di gemiden inmeğe cesaret edemiyor
lardı. Fakat, gemi ya.vq yavaş alça
lıyordu. 

KÖPEKBALIKLARI YAKLAŞA
MIYOR! 

Vandervik vapuru bir yandan acı 
acı düdük çalıyor, bir yandan telsizle 
imdat işaretelri veriyordu. 

İ~tihası kesilmişti. 

Bu becerikli, nazik, terbiyeli ve her· 
kesin beğendiği genç adamı seviyordu. 

Acaba Aziz onu sevmiyor mu artık?. 
Ona gidip de: 

Nihayet gemi birdenbire büyük 
bir gUrUltü ile suların içine gömilldU. 
Bütiln yolcular gemi ile dalgaların 
arasında kayboldular, sonra birer iki
şer suyun yüzüne çıktılar. Fakat içle
rinden bir çoğu denizin dibinde kal
mıştı veyahut suların ylizünde cansız 
olarak yüzüyordu. 

Kurtulanlar, ellerine geçirdikleri 
tahta parçalarına veya devrilmiş fili
kalara tutunmuşlardı. Fakat, köpek
balıkları, geminin dehşet verici gü

rültüsünden ve suların girdabından 
korkarak kaçtıktan sonra, sular duru
lunca. tekrar gelmiş, hayatlarını bin 
müşkülatla kurtaranların etrafında 

yeni bir felaket şeklinde dolaşmağa 

başlamıştı. 

Lakin, insanlara yaklaşamıyorlar
dı. Denizdekiler, uzaktan uzağa. kö
pckbalıklarınm, büyük bir gürültü ile 
denizi yara yara geldiklerini duyuyor
lar, her an onların yemi olmak düşün
cesile titriyorlardı. Fakat köpekbalık
larını yakından gören kimse olmamış
tı. 

Köpekbahkları niçin yakla§8.Illl
yorlardı? Bunun da sebebini bilen 
yoktu. 

KURTARILDILAR 
Sabah oluyordu. Dalgalarla müca

dele edenlerin takatleri kesilmişti. Bu 
sırada. uzaktan bir gürültü işitildi: Bir 
motör gürültüsü. Sonra gözler bu gü
rültünün geldiği tarafa. çevrildi ve se
vinçle parıldadı: 

Gelenler deniz tayyarcleriydi. Va
purun düdüğilnü işiten ve telsizle ve

(Sonu: Sa. 7 Sü 5; 

den bir zarf çıkardı ve babasına baka -
rak: 

- Adolf'dan mektup var. Hepimize 
selam ediyor. Kurtner ve Pfayfer de 
selam ediyorlar. işlerin gidişini beğeni· 
yarlar. Mektubu okuyayım mı? 

( 
Gezintiler 

Bir " Papirus ,, 
·· ı _ .. i 
UKffiU ••• 

Talihini yencmemi§ bir der fi 
den, bir mektup alc!ım. Dun;: yt 

renk ve dil verebilen yaratıc. bi 
adam. Bir ıJanathar olma!~ içir 
hiç bir eksiği yok. Satırlcra siner 
geniş düşünce aydınlığından an 
lıyorum, ki kalası da bo§ değil 
Fakat kağıtlarda derdin hikaye 
sinden, alın yazısının karalıgın

dan baş.~a bir şey yok. H:ı., biı 

fikir danl§mıyor. Derman bekle 
miyar. Ecki çağların veliler; gi. 
bi, yaralarını sabrın abasil c; ört 
mÜ§. Feleğin önüne serdiği diken 
li ve keskin tCJ§lı yol üstünde, ta· 
banlarından kan sızarak yürüyor. 

Yukarda derdin hikayesi Je. 
dim. Ama o, vakayı büyük bir 
kıskançlıkla saklamı§. Macerayı 
gönlünün potasında eritip akıcı 
bir atq yaptıktan sonra sunuyor. 
Ôyle ki okurken, derdin tohu. 
munu, filizini, kanlı çiçeğini gör
müyorsunuz. Elinizde yalnı?. ya 
kan bir varlık kalıyor. 

Ben, böyleıini Jaha •everim. 
Çünkü önüme yığılan bu değerli 
harç, b!'na iıtediğim gibi bir bi
na kurmak tadını verir. 

lıte §İmdi bu dert mektubuna 
da alev çağlıyanlı bir sevginin kı 
zıllığını dökerek arQ§tırıyorum .• 
Adama bu kadar büyük bir iç çö
küntüsü, bQ§ka yollardan gelmez. 
llUia eden bir İf adamının da ye'ai 
büyüktür, lakat bunda ba§ka bir 
hal var. Ôyle bir hal, ki dahn 
ilk bakıgta bir gör..ül ehramile ka.r· 
§ılaşftğınızı fısıldıyor. Kim bilir 
belki bu olgun ruh, aıkından çok 
gururunu t:even bir kadına vur
gundu. Kim bilir, belki gü:el biı 
günün ak§amında kendinden kur
tulur gibi ayrılan bir ince varlığın 
karan1ıklarda eridiğini görüp tit
remişti. Bu keskin sancıdan bir 
sanatkarın doğmaması ne ya. 
zık! [~] 

Eski bir ''papiruı,, tercümcsin· 
de: "insani .... -· birbirinden ayıran 
elemdir. Sevi1'1çler hep birbirleri
ne benzer!,, Cümlesini okumuf· 
tum. Bu mektup o hükmü hatır
lattı. Bana yazan adam, kimdir, 

S. Qezgln 
(LU.tlen sayr/ayı ,·eoirini:.r;) 

[•] Bir gün belki anhyacağız. 
ki en büyük ırmaklar, topr&k al· 
tında aktığı gibi, en büyük eserler 
de basılmadan sönüp gidiyor. 

okuduklanna dalmıJlardı. Farkında ol
madılar. 

ıı: • • 
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- Ben pişman oldum. Aramızdaki 
sözle~meyi bozuyorum. Bu iki yilzlü 
yaşayı~ı bırakalım. Seni seviyorum. 

Diyemezdi. 

Remzi Bey: 
- İyi olur. 
Dedi. 

A7iz duş yoıparken Güler hayatın • 
da hiç yapmadığı ve yapamıyacağı bir 
işin üı:;tündeydi: Kocasının cebinden bir 
akşam önce okuduğu almanca mektu • 
bu ç;ılıyordu. 

k - Benim yUzUmden sen de uykusuz 
alına 1 ... istediğin zaman yatıver! ... 

l:>edi. 

1 
Güler onunla konuşmak, ona yakın 

~ lllak için bahaneler arıyordu. Hatta 
ahveyi kendisi yaptı ve getirdi. 

\1 Aziz teşekkür ediyor, lakin hiç yüz 
ermiyordu. 

lt l<:abvesini içer içrr.ez etajerdeki bir 
aç rnecmuayr aldı: 

lll - Ben odama çıkıyorum. Çok yorul-
uşurn ı 

l:>edi. 

Ve dediğini yapu. 
Güler: 

- _Ben de çıkıyorum! ... 
tü. Dıycrck onun arkasından yUrUmüş-

Aziz 0 her nu yatak odasının kapısında 
zaanınki gibi seHimladı: 

- Allah rahatlık versin! .• 
Divana oturdu. 
Balkona baktr. Gülefin odasından 

dışarıya ışık vuruyordu. 
Aradan bir çeyrek, yarım saat geçti. 

Işığı söndürdü. 
Gül erin odası gene aydınlıktı: 

- Beni bekliyor. Fakat gitmiyece -
ğim ... 

Dedi. 
Yatağına yattr. 
Gülerin odasındaki elektriğin Hım -

bası ancak bir buçuk saat kadar sonra 
sönmüştü. 

"' • * 
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Gülcr bütün gün şunu düşündü: 
- Ne yapmalı da arlık Azizle oyna -

dığımız bu ko:nediye son vermeli? 
Onu uyku tutmuyordu. 

Bu ona ağır geliyordu. 

Hatta bir de korkusu vardı: 
Aziz ona: 

- Ben bu hayata alt§tım. Şikayetim 
yok. 

Derse ne yapacaktı? 
Hayır, böyle düpe düz söyliyemcz -

di. Fakat herhangi lir ;eyi istemek için, 
yahut da: .. 

- Bu gece içimde bir korku var .. 
Diyerek onun yatak odasına gide -

bilirdi. 

İpekti pijamasile onun kar§ısına, 

hatta yanına oturunca sonu çorap sö -
küğli gibi giderdi. Aptalın biri değil ya, 
elbet manasinı anlıyacaktı. 

Kararını verdi. 

Hemen o akşam bu kararmı yapa -
caktı. 

Aziz gene saat onda geldi. Cebin -

Aziz Gü!erin yanı başmdııki koltu -
ğa oturdu. Almanca yazılan mektubu 
okuyor, ayni zamanda ·tUrkçeye çevi -
riyordu. 

Gülerin bak·şları rastgele mektub:ı 
doğru kaydı. 

Mektup bitiyordu. 
Fakat yalmş mı görüyordu: Mek -

tubun alt:nd;:ı sadece Pa .. ·la imzası var
dı. Hem imzanın iistünde şu iki kelime 
okunuyordu: "Sizi unutmıyan". 

Sarardı, kızardı. İncecik beyaz par
maklarile koltuğun kenarlarını sıkıyor, 
dişlerini sıkıyordu. 

Geçirdiği heyecanı gizlemek kabil 
olmadığını ankdı. 

Birdenbire kalktı. 
- Allah rahatlık versin size ... 

Diyerek odasına çıktı. 
Aziz için için gülüyordu. 1 
Remzi Beyle Fıtnat Hanım Azizin 

Çok üzülüyordu. 
Canı sıkılıyordu. 

- On'.l seviyor .. Bunun için artık ba
na al1mş etmiyor... Uç gün o hoppa 
kadınla gezdiği sıralarda kim bilir ne
ler yaptı? 

Diye için için söyleniyordu. 
- Acaba neler yaptı? Acaba Pavla 

neler yazıyor? 
Artık kavga edecekti. Mektubu ko· 

casının yüzüne fırlatmayı, hatta bunu 
herkesin önUnde yapmayı bile düşUni>
yordu. 

Fflkat kendisinin de suçu yok muy
du? 

Almancadan türkçeyc lugat kitabı· 
nı aldı. Odasın kapandı ve: 

- Rah~tsızım ... 
Diyerek akşama kadar çıkmadı. 

(.Arkası var). 
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YAZAN: lngilizccdeıı çeviren: 

Agatha Christ:ie V. G. 

Miralay ona 
-Ne demek 

dik dik bakarak: 
istiyorsunuz? d.edi 

Kont, yazdığı kağıdı Puaroya uzat· dedi: Açık sarı. Bunun ne lüzumu var 
tı ve ayağa kalktı: size? 

- Kanmın gelmesine lüzum yok, - Çok. 
zannederim, dedi. O da benim söyle - - Demek siz polis hafiyeıisiniz? 
diklerimi tekrar edecek. - Evet. 

Puaro'nun gözlerinde bir ııık parla- - Yugoslavyada iken, yani ttalyaya 
dı1 gelmeden evvel trende hiç bir polis yok· 

- Tabii, tabii, dedi. Hiç rahatsız ol- tu zannediyorum. 
ma~lar. Yalnız, Bayan Kontese bir şey - Ber. Yugoslav polisi değilim. Mil-
ıormak isterdim. lctlerarası bir polisim ben. 

Kont, kat'i bir lisanla: - Demek Milletler Cemiyetindensi-
- Emin olun size hiç bir cevap ve - niz? 

rcrııiyecek, dedi. - Bütün dünyanın polisiyim ben. 
Puaro, gayet nazik bir tavırla: İngilizce bılir misiniz? 

- Usul icabı kendisile de biraz gö - - Biraz. 
rüımck lazım. Tam bir rapor vermek Puaro tekrar selam vererek: 
mecburiyetindeyim. - Sizi daha fazla rahatsız etmiye • 

- Pek Ali, nasıl isterseniz. yim, dedi. Zateri, sorduklanm mühim 
Kont, canı sıkılmıı bir · halde dışa - bir şey değildi. 

n ~- Kadın gülümseyerek setam verdi ve 
Puaro, masanın üzerindeki evra - çıktı. 

km içinden Kontesin pasaportunu bul- Bnk: 
du çıkardı. Pasaporta Buk da bakh: - Ne güzel kadın! dedi. Fakat tah-

- Dikkat et, dostum, dedi, ikisinin kikatımıza bir faydası olmadı. 
de pasaportu resmi. Bir hata ctmiye • - Evet, ikisi de ne bir şey görmüş, 
ıin ..• , ne bir ıey işitmiş. 

- Sen hiç merak etme. · - Çağıralım İtalyan gelsin mi? 
Biraz sonra Kontes içeri girdL Ha- Puaro cevap vermedi. Bir Macar pa-

fifçc selim verdikten sonra, çekingen saportunun üzerindeki yağ damlaS1nı 

bir tavırla: gözden geçiriyordu. 
- Beni istemişsiniz, dedi. VllJ 

Puaro ayağa kalkarak Kontese yer Mira/aıı Arbutnot 
göiterdi ve: 

- Evet, Bayan, dedi. Adet olduğu ü- ne diyor? 
.sere aize bazı şeyler sormak mecburi - Puaro birdenbire kaşını kaldırdı ve 
yetindcyim. Dün geceki cinayeti ay • Buk'a: 

dmlata~ak .bir ıey. bil.iyor musunuz? _ Biliyor musun, dedi, ben gittik-
- H1ç hır şey bılmıyorum. Uyuyor - çe aristokratlaşıyorum: Bana birinci mev 

dum. ki yolculannın daha evvel sorgudan ge· 
- Yanınızdaki kompartımandan bir çirilı:ıiesi lhıriı r;il>l &eliyor. On~n itin. 

H9 :geldiğini duymadnu~ nut Amert - bırakalım İtalyan en sona kalsın. Şimdi 
kalı kadm zil çalmış ve korkudan az miralay Arbutnot gelsin daha iyi. 
Julsm bayılıyormuı. Buk sesini çıkarmadı. Yalnız, kon-

- Bir şey duymadım. Yatarken uyku düktöre: 
iller almıştım, sabaha kadar derin bir 
uyku ile uyudum. 

- Evet, bize fazla bir maliimat ve -
remiyeceğiniz anlaJılıyor. 

Bunun üzerine Kontes kalkmağa ha
zırlanıyordu. 

Puaro: 
- Bir dakika daha, dedi. isminizi, 

adresinizi pasaportunuzdan yazdım, de· 
dL Doğrudur değil mi? 

- Tabi doğrudur. 
..-. LQtfcn §U kağıdı imzalar mısınız? 
Kadın, güzel bir iğri yazı ile imza • 

unı attı: 

Elene Anclrenyi. 
- Amerikaya kocanızla beraber siz 

de gitmiJ miydiniz? 
- Hayır, gitmedim. 
Sonra gülümseyerek ilave etti: 

- Daha evlenmemiştik o zaman. Bir 
ıenedcnberl evliyiz. 

- Çok teıekkür ederim, Bayan. Ko· 
canız sigara içer mi? 

Kadm, bu birdenbire sorulan suale 
biri.z tatmış gibiydi, Puaro'nun yUzü -
ne baktı ve: 
~ İçer, dedi. 
~Pipo! 

- Pipo içmez. Bayağı sigara ile yap-
ra~ıigarası içer. 

- Teıekkür ederim, Bayan. 
Fakat kadın bu sefer kalkmadı: dur

du, gözlerini Puaro·nun yüzüne dike • 
rek: 

- Bunu neye sordunuz? dedi. 
Puaro elini havada sallıyarak: 

- Siz 'bana bakma}'ln, dedi, bir po -
liı hafiyesi manalı manasız her §eyi so· 
rar. Mesela, gecelik entarinizin ne renk 
olduğunu da merak ediyorum. 

Kadm bir kahkaha attı: 
- Madem soruyorsunuz, söyleyim, 

bilmiyorum. Fakat onu "Fuzuli,, 
ye benzetiyor ve kent/ime bir vic
tlan lıaTdqi kadar yakın buluyo. 
"""· Papirum karalıyan kahin 
ıni tloiru •Öylemedi, ben mi alda. 
lllJ'Orum. bümem. 

S. Gezgin 

- Git çağır, dedi. 
Biraz sonra miralay içeri 

du. 
giriyor • 

Puaro, fransızcası zayıftır diye ona 
ingilizce hitap etti. Evvela, hepsinde ol· 
duğu gibi, ismini, adresini sordu. Son· 
ra: 

- Demek ki, dedi, Hindistandan ge
liyorsunuz ve izin devrenizi İngiltere -
de geçireceksiniz. 

- Evet. 
- Niçin vapurla gitmediniz? 
- Tren seyahatini severim. 
- Doğrudan doğruya Hindistandan 

mı geliyorsunuz? 
- Bir gece Ur'da kaldım, üç gün de 

Bağdatta. 

- Yolcularımızdan Mis Debenham 
da Bağdatt:ın geliyor. İkiniz orada mı 
tanıştınız? 

- Hayır. Mis Debenham'ı ilk defa 
Nusaybin treninde gördüm. 

Puaro, samimi bir tavır ala:-ak. mi • 
ralaya doğru eğildi: 

- Trende Mis Debenham'la sizden 
başka İngiliz yok. Onun için Mis De
benham hakkında bana en iyi malümatı 
siz verebilirsiniz. Onun için, bunu siz
den rica ediyorum. 

- Ne münasebet! 
- Gayet basit: Cinayetin bir kadın 

tarafından yapılmı~ olması ihtimal da
hilinde gör~lüyor. Bu itibarla Mis De
benham hakkında bütün bildiklerinizi 
söylemeniz adalet namına bir borçtur. 
Evvela. Mis Debenham nasıl bir ka-· 
dındır? 

- Kibar bir kadın. 
- Yani böyle bir cinayet ondan 

§Üphe edilemez demek istiyorsunuz, de· 
ğil mi? 

- Tabii! Bu bir şüphe haddizatın
da çürük. Mis Dcbenham o adamı tanı
mıyor<lu, evvelce hiç görmemişti. 

- Kendisi böyle mi söyledi size? 
- Evet, cinayetten sonra duydu-

ğu nefreti b:ına anlattı. Katilin bir ka
dın olduğunu ileri sürseniz bile Mis 
Debenham'dan ~üphe edemezsiniz. 

- Ne güzel müdafaa ediyorsunuz o-
nu! 

(Ar1'Mı var) 

Lise ve orta okullarda 

Parasız. yatılı 
talebe 

imtihanlarında kazan~nlar 

Ankara, 23 (A.A.) - Kültür Ba. 
kanlığmdan ~bliğ olunmuştur: 

Bıjt~e kanunu ile 1000 olarak te.c:ı 

bit edilmiı:: bulunan lise Ye ortaokul . .. 
lar parasız yatı talebesinden bu yıl 
mezun olanlar yerine alınmak üzere 
915 numaralı kanun hükümlerine gö. 
re açılan müsabaka sınavlarına işti . 
rak ederek kazananların adları aşa. 
ğıda yazılıdır: 

Afyondan: Mehmet oğlu Emin, 
Agrıdan: Mirza oğlu Fuat, Amasya. 
dan: A. Hamdi o. A. Mekarim ve lh. 
san o Muzaffer, Ankaradan: Zeki 
kızı Hanife Süha, A. Ferit kızı Fir. 
devs, İbrahim o. İsmail, İsmail o. 
Izzet l\Iehmet o. Vehap, Emin o. 
Kirami, Reşit o. Necdet, Ali o. Ka. 
zım, İsmail o. l\fust.afa, Antalya dan: 
Abdülkadir o. Hilmi, Rüştli o. Ke. 
malettin ye Osman o. Rıza, Aydın. 

dan Osman~· Naim, Halil o. O. Şem . 

settin ve lbrahim Etem kızt Şivezat, 
Bilecikt.en: Abdürrahim o. Ali. ~ur~ 
o. :M. Kemal ve Ali o. Nusret, Bin. 
göl: lskender oğlu Ahmet. n:tlis: 
Rıfkı o. İrfan, Bolu: M. Kazım o. 
NRzım, Burdur: Hüseyin o. Etem. 
Bursa: Recep kızı Şehime, Bürha. 
nettin kızı Hadiye ve Yüzbaşı M. Ih. 
san oğlu Yusuf Kenan, Çanakkale: 
Seba ti oğlu ismet, Çankırı: Ali 
oğlu İsmail, Çoruh: Abdürrezzak 
o. Nihat, 1\1. Ali o. Bürhan. Ali o. 
Niyazi ve Riiştü o. Sabit Osman Ço. 
rum: Mehmet o. lsmail, Denizli~ 
Hüseyin o. Omer Faruk, Diyarbekir: 
Kemal oğlu Celal, Edirne: Hü. 
seyin kızı Veliye, Mehmet o. Ahmet, 
ve İbrahim o. Sami, Elıiziz: Veysel 
o. Tevfik, ve tsmail o. Enver, Erzin. 
can: Muharrem o. Mahmut, Erzu. 
rum: Halil i. Selahattin ve öğretmen 
Sakip o. Faruk. Eskişehir Salim o. 
Bekir. Gaziantep: Ali o. M. Cahit. 
Giro~'ln • Siik.ri' n f Ph-8'. Uida:r•• 
kızı Maide ve Yunas o. M. Zeki, Gü. 
müşane: Fehmi o. Cevdet, Hakfıri: 

Siret o. Şadi, l~elden: imam Sü. 
leymar o. Fehmi, A. lzzet o. Hüse. 
yin, Hamdi o. 1\1. Sami, Recep o. 
Kemal, Mü1azim o. Mustafa, Cumalı 
o. Kemal, Ahmet o. Ziya, Suphi o. 
Avni. Nui kızı Leman, Rauf o. 
Cavit ve Şefika o. İbrahim, Isparta: 
Mehmet o. Muammer, tstanbu1dan: 
Hayati o. Talat, l\lehmet o. Mustafa, 
A. Refik o. Kemal, Ali Rıza o. Mus. 
tafa, Ziya o. Te,·fik Galip o. Ziya, • 
Halit o. Fehmi, Mustafa o. Ziya, 
Mustafa o. Osman, "Ahmet kızı l\lü. 
zeyyen, Sabri kızı Sahavet, Meh. 
met Tevfik kızı Hayrünnisa, Mümin 
kızı Nigar, Ali kızı Emine, Mahmut 
kızı Perihan, ,.e M. Veli kızı Füru. 
zan. lzmirden: Ali o. Mehmet, Mur. 
taza o. Şükrü, Emin kızı Nevr.ihal, 
ve Halil o. Şerif. Ka.cıtamonudan: 

Mustafa o. Ali Haydar, Ali Ruhi o. 
Kurkut , M. Ali o. Talat. Kayseri. 
den: Mustafa o. Mehmet. M~lımet 
o. Hasan, Salih o. irfan, İbrahim o 
Yavuz, Refik o. Omer, Musa o. Cev. 
det, Osman o. Bekir, Kırklarelin. 
den: Nazım o. l\'amık. Naci o. Şakir, 
Kırşehirden: Yusuf o. Mehmet, Ko. 
caeliden: l\lurat o. Serafettin. Ala. 
ettin o. M. Ekrem, Mehmet o. K. Sel. 
çuk, Refet o. Ali Lütfi, l\lanisadan . 
Hasan o. Kadri. Mustafa o. Emin 
Demir o. Mustafa, l\laraştan: Ali 
o. l\I. Turan, Ali o. Muhittin, ?\far. 
dinden: Halil o. Abdülcebbar, l\!uğ. 
la dan: M. Şükrü o. Sadettin. Muş: 

Şahap kızı Sabiha, Niğde: Rıfkı 
o. Yusuf, Ordu: Musa o. Mehmet 
ve Osman o. Bilal, Rize: Rahmi o. 
Reı;it. Sam~un: Mehmet o. A. Aydı11. 
Seyhan: Abdullah o. Mehmet ve 
Ahmet o. 1\fchmet. Siirt: thr:ıhim 
o. Vahit, Sinop: .Ah.met kızı Melek, 
f'h·as: Osman oğlu !brahim, 1'ekir. 
dağ: Salim o. Selim, Tokat: Mu...:_ 
ta fa o. Sami. 'f'.rabzon Hüseyin o Ha. 
li1. Sa1ih o. Kibar ve Hamdi o. Bed. 
ri, Orfo: Mehmet Hakkı o. l\f f<'cY. 
zi. Yan: Muhittin o. Nihat. Yoz 
gnt: A7.iı o. Aziz. 7.ongulrlnk: lz., 
zet o. Cemal, Amıısya: Ihsan o. 
Muzaffer. 

ea,makale 
..__.., -

Dünqa siqasasına 
Haftada bir 

1 oplu bir bakış 
l'ffa.dritteıı Barselona: 

İspanya hadiseleri son yirmi dört 
saat içinde mühim bir inkişaf safha
sına girdi: General Franko'nun ordu
ları uzun hazırlıklardan sonra Madrit 
üzerine umumi taarruza geçti. Hüku
met kuvvetleri şehrin daha fazla mü
dafaasına imkan görmedikleri için i
dare merkezi (Madrit) ten {Barse
lon) a nakledildi. 

Vakıa Madrit hilkfunetinin Barse
lona gitmesi. ısyan ordularının hUkiı
met merkezini ele geçirmesi İspanyol 
dahili harbinin sona erme.c;i demek de
ğildir. (Barsclon) a giden hükümet, 
öyle görünUyor ki, bundan sonra da 
her vasıtaya baş vurarak mücadekye 
devam edecektir. Bununla beraber ha
diselerin bu inkişafı milletlerarasıl 
vaziyetinde mühim bir değieiklik hu
sule getirecek gibi görtinmoktedir. Zi-, 
ra bir kaç gündenberi Berlinde bulu
nan İtalyan hariciye nazırı Kont Ci
yano ile Alman hariciye nazın Nöy
rat İspanya karşısında alacakları va
ziyet hakkında mutabık kaldıkları, 
Madritin işgali tahakkuk eder etmez. 
Burgos hükumetini meşru kuvvet ola
rak tannnağa karar verdikleri anla
şılmaktadır. Fakat iş burada kalmı
yor. İtalya. ile Almanya bu tarzda bir 
müşterek karar verirlerken İspanya 
işlerine bitaraf kalmak mak~adile teş
kil edilmiş olan (ademi mUdahale ko
mitesi) nden Sovyct Rusyanın çekll
meğc karar verdiği, yani Sovyetlerin 
İtalya. Ue Alma.nyanın asilere yardım 
ettiklerini ileri sürerek Madrit hüktl
metine yardım kuvveti gönderecği 
bHdiriliyor. 

İspanya had selerinin böyle bir saf. 
haya girmesi Avrupa sulhu için ger
çekten büyük bir tehlike şekli alması 
deme~tir. Cü.nküJ:>undaıı. .J1011r1Lt.paa.. 

ya topraklarında. cereyan eden dahili 
harp harici bir harple ister istemez 
karışmış olacaktır. Bundan sonra yeni 
bir umumi harp bütün dünyayı kan 
ve atcııe boğabilir. 

Fransa11m va.."'iyeti: 

İspanya hadiseleri böyle umu.mi 
bir harp tehlikesi şekline girerken 
Leon Blum hükumeti şöyle blr karar 
veriyor: Madritin asiler tarafından 

işgali ve asilerin diğer de\•letler ta
rafından tanınması halinde Fransa 
dahi Burgos hilkümetini meşru bir 
devlet olarak tanıyacaktır. Bununla 
beraber (Barsclon) a giden cumuri
yetçileri de gene ayrı bir hükumet say 
makta devam edecektir. 

Frnnsanm bu kararı Leon Blum 
hükfımetinin bugünkU vaziy~t içindr 
ne derecelerde tereddüt geçirdiğini 
göstermeğe kafidir. Fakat Fransada 
en mühim olan vaziyet Leon Blum hü 
kO.metinin kendi vaziyetinden emin ol
mamasıdır. Zira sağ partiler son gUn
lcr 1.arfında Halk cephesini dağıtmak. 
komünistlerle soyalistler ve radikal
leri ayınnak için şiddetli hücumlnra 
geçmişlerdir. Bu hücumlara karşı Le
on Blum'un verdiği cevap şudur: 

- Ben komtin"stler yanımda ol
maksızın iş başında duramam. lster 1 
komünistler kendi kendilerine ekscri
seıten a)Tılsınl::ı.r, ister Halk cephe
sinden dışarıya çıkartılsmlar, böyle 
bir halde ben istüa ederim. Ondan 
sonra meclis feshedilir. Yeni bir in
tihabat yapılır. Bundan ba~ka çıkar 
yol yoktur ..• 

İşte Fransanm dahili Yazlyetindeki 
bu müphemiyet A vrtıpa işlerinin en 
karanlık bir noktasıdır. Ve eğer faşist 
kuvvetler tamamen İspanyaya hakim 
olurlarsa Fransada dahi bunun akis
lerini beklemek lazım gelecektir. 

EP7çiJ,"(ld,a 1Jaziyct: 

Tereddütler ve müphemiyeUer için· 
de olan Fransarun bir tarafında fa. , 
eist kuvvetler İspanya yarrmadasını 

Loon Blıım 

Görülüyor ki faşizm hareketi İs
panyada top ve lUf ekle bütün iktidarı 
eline almağa çalışırken ve alırken 

Fransada ve Belçikadaki fa.şistler bo3 
durmıyor. Onlar da icap ettiği zaman 
silaha bile sarılmaktan çekinmeksizin 
şimdiki siya.si hücumlarını silahlı hü
cum haline çevirecekleri anlaşılıyor. 

Daha doğrusu Fransa gibi Belçikada 
da gözle görülilr blr şekilde dahili 
harp tehlikeleri, dahili harpten sonra 
da harici harp tehditleri kendini gös
teriyor. 

Yugoslavya ve Tilrkiyc: 

Avrupanm garbinde Ye şarkında 

dolaşan bu karanlık bulutlar karşısın
da bizim iç!n bir teselli noktası var· 
dı:r. Bu nokta da Balkanlarda tam bir 
ahenk ile kurulmu.. olan sulh anlaş
masıdır. Bilh&SM Balkan atitiintı 1 'tı· 

de Yugoslavya ve Türkiye ittif akınm 
her vakitten faz.la bir sulh · teminatı 
olmasıdır. Yugoslavya başvekili Sto-
yadinoviç Avrupa işlerinin bu kadar'. 
~_bir,,_JM'IUt.nda Xllg0818.V t:;li· 
r.etecilerile meb'uslanndan mürekkep 
bir heyetle beraber Ankarayı ziyarete 
gelişi bu vaziyetin en kuvvetli bir de
lili sayılabilir. 

Bu"lgar kıabine.ri: 

Milletlerarası sulh bakımından bU
tün cihana örnek olan Balkanlarda 
Bulgaristarun vaziyeti Köse lvanof 
hUkümeti işba.şma geçtikten sonra 
yavaş ynvaş aydınlanmağa başlamış

tı. Bu hükfunet Balkan antantına gir
memekle beraber komşu memleketleri
le dostluk rabıtasını her gUn birat: 
daha kuvvetlendiriyordu. Son telgraf· 
larda ise Bulgar kabincs'nde iki isti
fa vuku bulduğu. Köse 1vanof hükO
metinin me\'kii sarsıldığı bildirlmekte
dir. Şayet bugünkü Bulı;ar kabinesi 
<;ekilmek mecburiyet:nde kalırsa yeri
ne Çanko! hilktlmeti geçeceği de riva" 
yet edilmektedir. Bu itibarla Bulga
ristandakl siyasi vaziyet de ehemmi
yetli bir manzara almaktadır. 

Zira Çan.kof Bulgaristanda faşl.zt1l 
hareketlerini temsil ed<'n cereyanlarıtl 
başıdır. Ça.nko!'un işhaş10a geçmeef 
faşizm diktatörlUğUnün Bulgaristan" 
da da galebe etmesinden başka bit 
~Y olmıyacaktır. 
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ellerine alırlarken öbür tarafında bu-1 
lunan Bc1çika eski ittifakını bozdu. 
Şimdi de (Reksist) adı verilen faşist-l 
lerin iki ytiz bin kişilik bir kuvvctelı~··········· 
Brliksel üzerine yürüyeceği haberleri Fiyab 100 Kunaıtur __ La.ol 

gelmektedir! V AKIT Kitlpbaneei - btaDU-
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Beklenen Kutup Büyük bir deniz 
kazası 

adam mıntakalarında Cumuriyet bayra
(5 inci aayıfadan devam) 

Hava nakliyatı nasıl temin ediliyor? mındaki 
den 

güreşler- 16 - 18 )'Clfları araıınela ba-• 

na küçük ,apta eleğil, koı koca· 

man çapta bir elahilik illeti :.ök

müıtü. 

(5 inci sayı/adan dcoom) 
rilen imdat işarctler.ni alan tahlis~ 

tayyareleri hemen yola çıkmışlar 'V 

bir iki saatte kaza yerine gelmişl~d· 
Sivil tal}yare".ıık en müstacel vaz ıyet/ere yardım 
edebilecek kııbiliqette bül}ük işler qörmiye başladı 

sonra 
(Usya1.,,, 1 n,cide) 

gelecektir. Müsabakalarrn tam bir 
intizam dahilinde yapılmuı için bü. 
yUk gayret sarfedilmektedir.,, 

LiH 11nıllarınela '' kainatt: yeni 

nizam,, vermek için elüıturlar. fİ· 

aTlar ararelım. Hatta bunun için 
11 yCJ§ında acaip bir tecrübeye 

girelim. Kitap yazelım, kenelimi 

muvallak olmuı uayıyorelum Fa· 
kat elime geçen baait bir lelıele 

tarihi kitabı, benim taz.e, inıanlık 
için yepyeni diye ileri ıürcl!iğün; 

fikirlerin kaç yüz aırın bit raz.a. 
nnela elden ele geçen ve her elde 
yıkanan, yamanan bir çamaıir lıa. 
linde oldufunu anlattı. 

Tayyareler denizin üzerindckil 
birer birer aldı ve Cavaya get.iı{ · 
Vapurun kaptanı da bunların aıasın 
da idi. Anlatıyordu: 

Sovyet aivil hava teıkiJi.b reiıi buıün 
ıı.e.nleketimize ıeliyor. Bu münaıebet
le Sovyetlerde aivil t.yyareeilik etra • 
fıncL. ıu malUınab veriyoruz: 

1923 te Sovyetler Birliğinin ıivil 

havacılık hatlarının uzunluğu 400 ki -
loınetre :iken 1936 da umum devlet hat
lirının 55.000 ve mevzir mahiyeti olan 
hatlann 30.000 olmak üzere cem'an 
8s.ooo kilometreye çıkmı§tır. DUnya • 
~ en uzun havacılık hattı olan Mos • 
kova - Vladivostok ana hattı, (8.190 
kilometre). Sovyet hava nakliyatı hak ~ 
kında bir fikir verebilir . 

Orta Asya üzerinden geçen bir çok 
lıava hatlan, orta Asya cumuriyetleri • 
nin geçilmesi güç çöl ve dağlık yerle -
tinde yeğanc bir nakil vasıtası teşkil et
llıektedir. 

Sovyet sivil havacılığın elde ettiği 
llıuvaffakiyetler meyanında gimali ku • 
tup mmtakalannda hava nakliyatı te -
ııisidir. Halihazırda mezkur mıntakalar
da umum uzunluğu 12.500 kilometreye 
Çıkan 11 hava hattı iıletilmektedir. Ve 
bu suretle umum hava hatları §ebeke · 
ııirıin uzunluğu (97.500 kilometre) S. S. 
C, B. ıu nakliyatı hatlarına hemen he
ltlen müsavi olup dcnıiryolu hatlarının 
Uzunluğunu (84.S73 kilometre) biraz 
tecavüz bile etmektedir. 

Tayyare ile nakliyat mikdan ıene· 
den seneye ziyadelegmektedir. 1935 de 
gs.ooo yolcu, 4300 ton posta hamulesi 
"e 9200 ton muhtelif mallar tagınmış -
tır. 1936 da taıınmıı olan yolcu mik • 
dtrı 167 .000 ve muhtelif yüklerin mik
darı ise 23.500 tona çıkmııtır. 

Sivil havacılığın ziraate bir çok hiz
l'llctleri d, rnaktaÇür u . afuı Tclman

da ahattiiliL...Jn r ve sağlık işlerigi gör 
'lbektedir. Ziraat tayyareleri birinci be§ 
•cnelik planın ilk üç aenesi :ıarfmda 

l ,34 7 .000 hektarlık araslyi murlr hay • 
17an1ardan temizlemiştir. Milyonlarca 
ttektar arazı ta}'Ya!eler a&Y.e,inde ma -
1, . . i ....,, ... 

rya nvn• nelı:lerinden ~rtar.ılnµ§tır. 

İialihazırda 'tayyare1er, köylerde mUau 
~1 yardıma muhtaç hastalara doktor, 
iıt . . . k d' o ç ve saıre yetıştırme te ır. rman -
11k arazide yangın tehlikesini ihbar e -
den hususi sür'at tayyareleri bekçilik 
ttntektedir. 

Madrit bombar
dıman edildi 

( U Btyanı l ıncideı ) 
Burgos, 23 (A.A,) - ilerllyen 

'-aronalist kuvvetler de Madridden 
''Uç kilometre mesafede bu1un:ın Ge. 
~fe mevkiine gelmişlerdir . .Madridir 
~eri tayyar~ meydanı burada bu. 
ıı.ıııaktadır. 

4'.t.OR/D BOMBARDIMAN EDiLDi 
fi) Biızat Madrld şehri de üç hava 
~.oau 1arafından bombardıman edil. 
l'i 

1
§ ve şimal istasyonu ile şehir ha. 

l'i~deki mahaJJelerde vücuda geti. 
~ 1§ olan tahkimat mühim ha.sara 
l'l' anırştır. 

4 LY A VE ALMANYA KOMiTEYE 
NOTA VERDi 

~ 1:ıondra, 23 (A.A.) - Almanya a
"~ llıı ınUdahale komitesine bir nota 

!'ltuıtir. 
lel'~u notada Sovyetlerin Almanya a-
1\\eın:dekf ittihamları red ve cerh edil
i>~. Ye Sovyetlerin ademi müdahale 
~lt 1bini ne gibi hareketlerle ihllU et 

olduklarını sayıp dökmektedir: 
ar l - Bir Sovyet gemisi, iki eylülde 

celone'a silah ve mühimmat çıkar
ır. 

~ 12 eylülde Sovyetıer, Madrite 
lbıgU e ~YYare topu, mitralyözler ve 

3 gonderm.işlerdir. • 
7 So- 8 Eylülde İspanyol limanlarına 

4 '-'Yet tayyaresi çıkarılmıştır. 
-~ Hakkı olmadığı halde İngiliz 
l>IUıa nı ~ıyan Branhili vapuru, 25 
llhı e Alıcanteye 150 ton s il tih ve 
~ ıtıınat çıkarmıştır. 

lltıt C Ruban ismindeki Sovyet va
ıı-. lo artegenaya elli tank çıkarmış. 

~a.:dradaki Sovyet mahafili, Al
run:n ilk .. uç ittihamm sa.rahatten 

aı.,l'Irıtı oldugunu ve son Uç tanesinin 
y ... _ a l'ed ve cerh edilebileceğini, 
~tnıektedirler • 

Ptanörcülük ve 
Par aşütçÜIÜk 

l 936 senesinin batlangıcında Sov · 
yetlcr Birliğindeki havacılık klüpleri 
mikdarı 150 yi bulmuştur. Bu klüpler
de tahsil gören pilotların mikdan ge -
çen senenın ayni nmanına niıbetle iki 
buçuk misl\. olmuıtur. Planör istasyon
lannın adedi 243 e çıkmıştır. 8 planör 
talimatçı okulu faaliyet halindedir. Pla
nörcü mahfelleri 1157 ye baliğ olmuş -
tur. Bununla beraber mevcut mektep 
ve istasyon mikdan havacılığa heves -
lenenlerin ihtiyacatına tekabül etme -
mcktedir. Bu sebeptendir ki halen müs· 
takil planörcü klübü tesis edilmektedir. 
Bunlar her yerden ziyade Kazakistan • 
da, Gürcistanda, Moskova mıntakasın -
da ve diğer bazı yerlerde teşekkül et -
mcktedir. Havacılık klilplerine merbut 
76 paraşüt istasyonu vardır. 323 pa -
ra§iit kulesi işletilmektedir. Ekserisi 
madenden olacak yeni 156 kule derdes
ti inşadır. 

3 teşrinievvel ı 935 te Koktebel'de 
tertip edilmiş olan umum Sovyet pla -
nör müsabakasında Kızıl Ordu pHinör
cUleri (Lisitsin ve Suhomlin) planörle 
uzun müddet uçuşta dünya rekorunu 
krrmrşlardır. Lisitsin havada 38 saat 40 
dakika, Suhomlin iıe 38 saat 10 dakika 
kıılabilmi§lcrdir. Her ikisi de Almanya
da planörle uzun müddet uçuıta elde 
edilen rekoru geride bırakmışlardır. 

9 mart 1936 da uçakçı Preman ve 
pllnörcU Stefanofıki taraflarından 
ıevkedilen hava utan 10.360 metre 
.YP~ii!e '1kDl1s ve bu suretle dünya 
rekorunu 2.000 metre fazlalıkla kırmı§-
lardır. 

Haber aldığımıza göre güre~ f ede. 
rasyonu Cumhuriy<i!t bayramındaki 
müsabakalarda kU\rvetleri ve teknik. 
!eri ile tefevvük kazanacak ol:ın bir 
kaç pehlivanı profesyonel sınıfından 
ayırıp amatör sınıfına geçirecektir .. 
nu pehlivanlara karrnlarınt doyura. 
bilecekleri şekilde birer vazife de bu 
lunacaktır. 

Amatör sınıfına geçecek pehlivan. 
Jar sikletlerine göre ayrılacak ve ge. 
Iecek olimpiyatlara hazırlanacal;lar. 
dır. ı-;minönü llalkevi müsabakalar. 
dan sonra federasyon ile bu hususta 
müzakerelere girişecektir. ' 

Spor salonu için 
15 bin lira geldi 

Eminönü Halke,·inin yanındaki 

arsaya yapılacak spor salonu f(ln be. 
lediye 45 bin lira ayırmıştı. Bu para 
on beşer bin lira olarak üç senede 
ödenecekti. 

936 senesine ait olan taksit Halke. 
vlne 'erllmiştir. Ancak bu par. ile 
inşaata başlandığı takdirde ikinci tak. 
sit zamanına kadar yapının yarım o. 
Iarak beklemesi icap edecektir. 

EmlnönU Halkevi belediyeye baş. 
vurarak geri kalan otuz bin liranın 
belediyenin kefaleti aıtrnda bir ban. 

Bir zaman ıonra kendimden 
iğrendim. Benim o zamanki ya 
tımelaki inıanlara ba.ait hakikatle· 
ri anlatmak elbette ki 11 yatında 
yaptığım hatada otuzundan ıonro 
ela ıırar etmekten çok hayulıelır. 

Ben henüz. yeni aiıtemler geti · 
recek, orijinal bir lelıele telak 
kisi ortaya atacak kahramandan 
uzak olelağumuza kaniim. 

V arıa çıkıan meydana! 
Kalem, kağıt, mürekkep, her 

fey hazır.. Rotatifler bu dahiyi 
belıliye belıliye uniyorlar. 

Sadri Ertem 

- Ka.zamn nasıl olduğunu bilmi 
yorum. Görünürde hiç bir sebep yok 
tu ve §imdi bile aklıma bir şey gelmi 
yor. Burnda başka bir vapurun d 
böyle esrarengiz bir surette battığı 
düşünürsek hadise büsbütün garip b 
mahiyet alıyor. 

"Denize dökülen yolcular için, 
ğulmaktan daha büyük bir tchlik 
vardı: Köpekbalıkları. Nitekim, il 
filika ile denize inenlerin hemen hep
si bu canavarlara yem oldular. Fakat 
gemi battıktan sonra köpekbalıklan
mn insanlara yaklaşmadıklarını gör 
dilk. Niçin? 

"Bunun sebebini biliyoruz: Çünkil, 
köpekbahkları mazot ve petrol kotCu
sundan kaçarlar. Gemi battığı zaman 
içinde bulunan mazotlar ve petroller 
denize dökülmüştü. Yolcuların buTBn
duğu kısımda denizin üzerini kaplıyan 
bu mawt ve petrol onları canavarlarm 
hUcumundan korumuştu.,. 

Dün ve Yarın 
1 ercüme K ülti qatı 

Dk be§ seri yani 50 kitabı ta
mamlanmıştır. 6 ıncı serinin 8 kita
bı çıkmı§tır. 

Alınız ve okuyunuz! 
Müracaat mahalli: V AKIT kitap evi 

kadanalınaraks~r~Ionununbir an~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
evvel yapılmasının teminini istemiş. 
tir. Halkevinin bu müracaatı Şehir 
MecJL-,ince tetki1' edilecektir. 

Küçük klüp 
murahhasları 

lstanbul Belediyesi' ~Ilinları · ·· ::: · ...·. ' ..;.... . . .. 

Ağustos 1936 da Moskova planör • 
ciilerinden Ofaannikof planörle 4.2 7 5 • 
metre yUksekliğe çıkmıştır. 

Şimdiye kadar hiç kimse tarafından 
km}amıyan paraşütü geç açma rekoru 
1935 de Sovyet praşütçU Yevdokimof 
tarafından kmlmıştrr. Mumaileyh 8.050 
metre yüksekliğe çıkan bir tayyareden 
atlamı§, paraJUtilnü yere 150 metre kala 
açmııtır. Bu ıuretle Yevdokimof lcapalı 
kalan bir paraşütle havada 7 .900 metre 
katetmiıtir. 

Ölçüler nizamnamesi ahkimma mugayir olupta kullanılmalarına 
mezkôr nizamnamenin 85 ine~ maddesine röre izin verilmekte olan 
tiıelerin mikdan 937 senesi :kinci kanun ayınm birinden itibaren 
muayyen bir niıbet dahilinde \.ahdit edilecektir. 

Dün gece Vef klübünde Buna nazaran: 

toplanarak bir rapor 1 - İspirtolu içki satan fabrika ve :malathanelerc~ !mllanıla~k 
hazırladılar ti,elerin en az % 40 ve 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşik. 2 - Diğer içkiler ıatanlarca kulandacaklann en az % 31) ni .. 
taş, Güne, klüplerinden başka diğer belindeki mikdarının her bakım dan ö!çüler nizamn.:Unesi hüL"iimle 
klüp murahhasları dün akşam Vefa rine muvafık olması lazımgelecektir. 
kl"'b.. .. n· · lundaki merkezin. · u unun ıvan> 0 ispirtolu içki salan müesseselerce kullanılacak şişnlerin geri ka-
de toplanmışlardır. I 01 60 d'.. · k'l l k il l ki <!" • • Ge vakte kadar süren bu toplan. an t.J ı ve ıger ıç ı er !'alan arca u anı aca arın 10 70 ının 
tıda ~lrmi sayıf aya yakın bir rapor de kullanılmasın& ancak ölçüler n1 zamnamesinin 74 ve 77 inci mad
Uzerinde hararetli görütmeler olmUf- delerine mugayir oldukları takdirde iktisat Vekaletince görülec~ 
tur. lüzum üzerine mezkur nizamnamenin 85 inci madde~:ne göre müıa

Afgan Harbiye 
Veziri Türk Spor Kromu Başkanlığına ade edilecektir. 

gönderilecek olan hu raporda Milli Gerek nizamname ahkamına muvafık şir1 er1n tedariki veya 
( Üstymıı Birincide) küme ~§kilindeki e.saslara itiraz e. I I ö .. . • ..... f k 1 • 

Afgan sefiri Sultan Ahmet Han d'l kted' mevcut o an ann s zu geçen nızf\mnameye muva ı şekle ıo ru.ma. 
ı me ır. • 

da aynı trenle harekd etmi§tir. Maddi ve manevf şekilde himaye ar, gerekse muiayir olanların kuılanılmasma zikrolunan nisbetle'" 
VEZiRiN IJEYANATI gören dör! k1Ubün milli küme teşkili dahilinde iktisat Vekaletind~n miisaade alma1~ için icabedcn tedbir. 

Dost Afgan hariciye veziri akşam sırasında diğer klilplerden ayn'ması lerin alınmaaı li.zımgeleceği ~imdi den bildirilir. (8.) (2489) 
kabul ettiği İstanbul gazetecilerine sporun memlekette yükselmesi için 
şu beyanatta bulunmuştur: sarfedilen emek ve gayretlt'"re Pnge! Metre Bir metresinin 

muhammen bedeH 
Eni 

"- Türkiye hükumetinden ve hal. olacak mahiyette görülmektedir M~. 
kında11 gördüğüm sevgiye teşekkür e. selen~n tetkiki için yüksek mah.m. 

aan~im Cinsi 

deri:n. Memleketinizde geçirdiğim k• lardan mUfettlş ıönderilmesl iflten. 575 24,SO kurut 
sa günler bende unutulmaz bir hatı. mektedir. 80 35 ,, 

75 Snmer hasası 
Bez 

ra bırakmıştır. :Memleketinizde ken. 
139

5 
dimi hiç bir şekilde yabancı hi."8t't. p•••a:.111mımwwwm:aı:m '™• 

125 
~: '' 

92 
85 
80 

<" r k r.naran 

Renkli bez medim. ~er gö~dii~üm ~eyi .k~ndı n Dr. Mehmet Ali 1 " 
memleketimde gorm•Jş glbı sevırıyo. ff • .. Düş-lcünlerevi için lazım olan yukarda mikdarı cinai yazılı 4 türıu 
rum .. Mem~~ketinizd~ bir _çok m~k. L lj!e~/ıye . ~'!iehaıısısı 1 bez açık eksiltmeye konulmuıtur. Bezin nümuneleri ve şartnamesi Je. 
teplerı ,.e muesseselerı gezdım ve gor. Koprilbaşı Emınonu han Tel: 2191) "d" l""" d .. "l bT 1 t kl'J 2490 N l k d 
düğüm intizam ve samimiyetU-n çoı< .. =::namı ııw:=::=rc ::aa: • vanm mu ur ug~n e goru e ı ır: s e • ı er . ı anun a ya~ı-
miltehassis kaldım. Kardeş memle. b vesıka ve 42 hra 50 kuruşluk ılk temmat makbuz veya mektubıle 
ketin böyle yükselmesinden çok bil. beraber (Bir gün evveline ka~ar ilkteminatın yatırılma!ı dah:ıı nnı. 
yük hazlar duydum. rak hükumetleri birbirleril.e aamımı vafık olacağı) 3 - 11 - 936 salı günü saat l 4 de dnimi encümende 

Türkiyenin daima terakki ve teali. münasebetler tesisinde ayni hisleri ta- bulunmalıdırlar. (2159) 
sini !stemek en büyük arzumdur... §ımaktadır'lar. Bu itibarl.a fMUlhede 

Ankarada yapılan askeri tatbikat. pek tabiidir ki ya.k"lniW im:ıalanacak- ---
tır oo şimdiden manen imzal.anm'ı1 sa-

larda n bahsedt>n Altes Şah Mahmut. 
Açık Eks itme ilanı 

d h d k • 'h yılabilir.,, Türkiye or usu akkın a ı ı tlsa$1a Buradan Bağdada, oradan Tahra-
t ını şöyle anlatmıştır: na, Tahrandan da Irak yoluyla Kabile 

• "- Ttirk ordusu bugünkü moderrı gideceğini söyliyen Şah Mahmut mem 
ordulıı.rın başında gelmek1erlir. Kar. lcketimizde gördüğü bUyUk umran 
deş memleketin şed a~k"r1eri ;;rerek terakki ve inki~af eserlerine karşı 
talim terbiye. gere!< f.-"hi1.at bakı. hayranhklannı ve karde§ Türk mille
mmdan çok mükemmeldir. tine saadet temennilerini tekrar ettik-

Afganistan. Türkiye, lran, Irak a- ten sonra beyanatını şu sözlerle bitir
rasmdaki misakm ne zaman imza cdi- mi§tir: 
leceği hakkındaki bir suale de Şah "Türk milletinin, ~arkın büyük 
Mahmut Han asker olması ve 8 ay- rehberi, kıymettar kumandanın idare
danberi mcml~ket dısında bulunması si altında daima terakki ve taalisini 
dolayısile, bu muahedenin imza tar'hi diler, kardeş millete selam ederim.,. 
hakkında bir şey söyliyemiyeceğini İstanbul gazetecileri Altcse kendi-
kayrlettikten sonra demiştir ki: !erine karşı gösterdiği htısnü kabulden 

"- Yalnız ~nu söyliyebilirim ki dolayı te.5(?kkilr etmi§ler ve iyi bir se
gerc'k Türk, gerek Afgan, lran oo /. yaha.t dilemişlerdir~ 

Edirne Kültür Direktörlüğünden; 
Edirne Karma orta okul binnsmın thata duvarlar: ile demir par· 

maklık inıaatı keşif ve tartnamelcrine göre on be~ gün müddetk açı"k 
eksiltmeye konulmuıtur. Ketif b::?deli yekunu (1256) lira 40 kcrµı
tur· Bu ite ait resim, keşifname, Bnyındırlık genel fartnarnesi, ıilıilei 

fiyat, fenni ve eksiltme tartnamesi ve mukavele proJesı Edirne 
Kültür ve Nafia direktörlüklerine mürauaatla okunabilir ve isti. 
yenl~re paraaız ıönderilir. Taliplerin resmi ceridenin 7 Mayıı/, 
936 tarih ve 3297 aayılı nüshaaınd ı yazılı talimatnameYe göre bu ite 

girebileceğine dair Edirne Nafia direktöı lüğünden alacakları veıi
kaları ve cari ıene ticaret odP.aın~ kayıtlı bulunduğunu gösteriı ki
ğıtlar, ve yü~de yedi buçuk nisbetinde "95,, liralık teminatlari!e iha
le ıünü olarak kararlaıtırılan 3'ikinci !eşrin/936 sah günü saat .14 
de Edirne Kültür direktörlüğündeki komisyona müracaatları. (2305) 
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HORMOBiN 
rabletler. Her eczaeden arayınız 

Devlet >Dt?mirgôlları ve Limanları, işletme 
.. ' & ı • • • 1, ' '. f • ·~ I • •• , 1 • r ' • ' : . ·~,h·< .. Umu,m · . .;dare.ii ilanlaii ·;; ,., .'it 

t< ~ • , • 

Muhammen bedeli 27500 lira olan 3 lngiliz (Muzaaf) ve 10 basit 
makas takımı 7 - 12 - 193t> pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 2062 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5--1936 
g. 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin· 
de alınmıt vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruta Ankara ve Haydarpafa veznelerinde sa. 
hlmaktadır. (2322) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı iki 
gı:up malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26 -10--
1936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilin· 
deki birinci işletme komisyonu taraf mdan açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. isteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi 
mucibince bu işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be· 
yanname vermeleri lazımdır. bu ite ait ıartnameler Haydarpapda 
birinci itletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 10000 Kg. vagon kurtunu muhammen bedeli 2600 lira ve 
muvakkat teminatı l 95 liradır. 

2 - 435 adet ve 13 M3. süt beyaz, yefil ve kırmızı duble adi 
bina camı muhammen bedeli 1597 lira 80 kuruş ve muvakkat temi-
natı 120 liradır. (2008) 

ine bolu Urbaylığından: 
Evsafı: 

Markası: A. E. G. 
Tipi: Dik ve iki silindirli. 
Sistemi: Supapsız iki zamanlı _- adedi devri ~ -:
Taka ti: 34/ 36 
Muhammen 
bedeli 
Lira - 200 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprfibaıı 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

.. __ Han telefon: 22740 --•111 

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

lzmir Sür'at Postası 
Cumı..rteıj 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmiı 

- Cumarteı;, 
Çarıamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
ıembe 9,30 da. 

Mudanya - Pazartesi, Sah , 
Çarpmba , Per
ıembe, Cumartesi , 
20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 d 

Ayvalık - Salı ve Cuma 1 
da "r.ın"• nn&ta• 
lzmire kadar gi-
der.,, Salı posta
sı gidiş ve dö
nüfte Lapseki ve 
lmroza da uğ-
rar. 

TRABZON ve MERSiN posta
larına kalkıt günleri yük alm 
maz. .(2461) 

Belediyemizde mevcut olup evsafı ve munammen bedeli yukarıa~ Bayanlar 
yazılı bir adet müstamel mazot motörü (yedek parçaları ile birlikte) ~-· 

Kıı mevsimi yaklaştı, yakında kürk 
21 - 10 - 1936 dan itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf manto giyinmeğe ba§lıyacaksmız: 
uıulile satılığa çıko.nlmıtbr. !halesi verilen bedel layık h'd görüldü- BEYKO ticarethanesi 12 ay vade 
ğü takdirde 19 - ] 1 - 1936 günü saat 16 da belediyede yapıla- ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN-
caktır. TOLARI satmaktadır. 

İsteklilerin, teklif mektuplarını ve % 7,5 muvakka! teminatlarını 
kanunun 32, 33 üncü maddeleri Dairesinde ihale saatinden evvel 
göndermeleri ve tartname ıureti is tiyenlerin otuz kuruşluk dı:tmP.a pu. 
)u ile evvelden müracaatları ilan olunur. (2453) 

Ankara sergileri için tenzilat 

Devlet Demiryollarından : 
Ankarada 1936 ı:enesi 29 R. Te ırin 936 da açılarak 15 gün devanı 

edecek olan el itleri ve küçük san 'atlar sergisile 1937 senesinin 16 
ikinci kanunundan itibaren bir ay müddetle açılacak Maden kömü,r 
istihlak eden alat, edevat ve dhaz ları sergisi münasebetile t~şhir 
için gönderilecek ve teşhirden sonra iade edilecek eşyaya yüzde yet
miı ve ziyaret için gidip dö:ıecek yolculara yüzde elli olmak üzere 
Umumi tarifeden tenzilat yarılaca ktır. 

Tafsilat için istasyonlara snüra caat edilmelidir. (1507) (2475) 
Anadoludan aynı şeraitle kabul edilir 

BEYKO 

IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

uc:~z ve taksDtDe 

NECiP ERSES 
Galata: sesli Han 

lstiklBl Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1- Bazı sınıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lıtiyenlere kayıt ve kabul §artlarını bildiren ~arifname 
gönderilir. 
Şehzadebafı polis karakolu arkasında. Telefon 22534 

P. T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m ve 10 ton 2 m/ m k1Jt 
runda galvanizli demir tel kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltme lS-11-1936 tarihinde saat 15 de Ankaradı> r· 
T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen beçlel (18000) liradır. 

4 - Talipler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idi' 
remiz veznesine teslim ederek alacakları makbuz veya kanunen tı'l~f 

, Jı)I 
teber teminat mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle te i' 
mktuplarmı ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarfları mezkur t•t 
he rastlıyan çartamba günü saat 14 de kadar sözü geçen kornisY0

" 

reisliğme vereceklerdir. 

5 - Talipler müteahhitHk ehliye~ varakası ibraz edecek)ef 
dir. 

Devlet Demiryolla:ı 
Müdürlüğünden: 

Umum 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisinde 6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. binalar ve levazım rııii: 

Telefon: 21685 1 
-------Z-A-Y--1------ı dürlüğünden ve latanbulda Beyoğlunda •Ayniyat muavinliğinden P 

Pertev Niyal lisesi 9 uncu sınıf 640 rasız olarak verilir. (1125) (1729~ 
sayı 25.2.1935 tarihli tasdiknamemi 
kaybettim hükmü yoktur. lst. Posta T. T. BaşmüdürlüğÜndeOS 

Ankara Elektrik «-irketi is.teri otefliı;i atelyesini idare edecek bi-
617 

Yusuf B y 1 k 1 · · · h t 1 k .. · ttirileıt -:r -:r ogaz ar mu ave eaının ımzası a ırası o ara &uraaJ e .. ,, 
rinci ıınıf bir elektrikçi ustas:ııa ihtiyaç vardır. 1 Göz Hekimi 100,000 seri posta pulu 29 - 10 - 1936 tarihinden itibaren biitiJ 

Bu it için sanayi mekteb mezunu olup uzun müddet müstakiler E poıta gİ§elerinde nhta çıkarılacaktır. ,. 
atelye idare etmiş bulunanlar tercih edilecek ve kendisine l<Y.J lira 1' Dr. Şükrü rtan Beher seri altı puldan mürekkep olup 95 kurut bedelle ınünhd":ıı 
nın muadili 42,70 Kr. saat gündelik verilecektir. Taliplerin de~eme Cağaloğlu Nuruoımaniyc cad. Nt. 11 

• h ı· d 1 S . h · d l l ku I k )ar "' 
(C ğ 1 ğl Ec 1 da> ran serı a ın e satı ır. erı arıcın e ya nız atı rut u pu -aa'ı 

leri yapılmak üıere, veıika!arile birlikte Ankarada cer daire~imj a a 0 u zanes yanın • ·1d· · k d 1 ·k 1 b·ı· S h Jk ·1 1 (2~ T 1 f 22566 ıstenı ığı a ar tet arı o una ı 1 r. ayın a a ı an o unur. , / 
latanbulda Haydarpa§a iıletme müdürlüğüne müracaatları (1419) e e on. ~ ~ 

. .{2294) ______ I ____ .. Sahibi: ASIM US-YAKlT lılatbaasi Ne§l'iY.at Direktöriı; Refik A.-Se'V~ 
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KURUN İLAVESİ 
Cumartesi 24 ilk Teşrin 1936 

Profesör Ahfe§ imzasile 
bir sabah gazetesinde selıka ve 
gramer yanlqlan anyan mil -
neklrit Nunıllah Aataç. böyle 
bir keçi imzası altında gay -
retinin pek güme gittiğini an -
lamı§ olacak ki. bu hafta içe -
risinde bütün gazete idareha -
nelerini •e dostla~ ·CYJerini 
kapı kapı dolaşarak ıu haberi 
vermiftir: 

- Ahfq benim, fakat hiç kim 
seye aöy.emiyorum f. 

BEN DE ONLARI BILIR!ı\I 

Romancı Mahmut Yesari bu 
liaftaki Yedigünde kendi ken -
disi ile yaptığı bir mülakatı 

neşretti. Yirmi sene evvelki bir 
gcn~lik resmi önünde bir nevi 
günah çıkaran üstat, gazete 
sekreterlerine karıı hazırladı -
ğı tap, bir aralık fÖylcce gedi
ğine koyuyor: 

- "Bizim Setami çocuk Ye
digünde gazetelerin sekreterleri 
ile konuıtu, sekreterlerin genci 
de ya11ı11 da ağız birliği ctmit
ler gibi benim ismimi anmamıı
lar. "Gazetelerin nabızlarını el
lerinde tutan., bu mühim zat -
Jann benden bahsetmemeleri fe 
likct .. Çünkü bu suretle okun
mıyan yazıcılar arasına giriyo -
rum. Gelgelelim, gazetelerin 
nabızlannı ellerinde tutan bu 
müteha11ıalann, ellerinde can 
veren gazeteleri de ben bili -

• 1 nm ... ,, 

'.ANARŞiDEN SONRA 

r 'Ustat Sadri Eıtem eski ve 
yeni edebiyatı tarif ediyor: 

Harpten evvelki edebiyat = 
romantizm + realizm + sen -
bolizm + empresyonizm. 

Harpten sonraki edebiyat 
1918 _ 1923 = dadaizm + sür -
realizm + kübizm. 

1923 ten sonraki edebiyat = 
Popülizm ..ı. neoklasizm. 

Sop san'atm hedefi = cons
tructivist edebiyat. 

SiNEK MU .. IA:REBESl: !DE 
BELEDJYENIN RESMi 

TEBLICLERI 

A kba I>adan: 

17 T <':o.rinievvel saat 7 ,5 ,_ 
Llra l!i~ cklcrin Mecidiyeköyiln 

den Şişli tramvay deposuna doğ 
ru akın etmeğe başladıkları 

çöpçü ketif kollarımız tarafın -
dan cörülmiiftür. Düpmnm 
llecidiycköyü çöplüklerinden 
mühim mikdarda takviye ku• -
.eti aldığı anlaplıyor. 

17 Tqrinie'l'vcl saat 14 -

Gayet kesif bir diipnan kolu 

yolda anzaya uğnyan Taksim 

- Büyükdcre otobüalerinden 

birini bilhücum zaptetti. Düt • 
man hukuku diiftl bidesi hi -

Wma Şifli EtfaJ Hastanesine 

taarruz etmektedir. 

18 TqrinicvveJ - Düpnan 

Şifli tramvay istasyonunu zap

tctti. 

19 Tqrinievvel - Muhit • 

tin Ustiindağ lstanbul beledi • 

yesi batkumandaru ufatile u • 

mum zabıtai belediye kuvvetle

rine hitaben bir beyanname 

neşretmiştir: 

Muharebe lehimize olarak 

devam ediyor. Gaz.etecilerin ko 

pardıklan yaygaralara kl!!ak as 

mayınız. Onlar pireyi deve ya

parlar ilah .... 

KARADENIZIN NERESi 
COZEL? 

Kendi kendimize bunu bir 
çok kereler sormu§uzdur. Ni -
tekim, Karadenize bir müdclct 
evvel yaptığı ilk seyahatin inti
balarını anlatmakta devam e -
den Hüseyin Cahit de kendi 
kt-ndine soruyor: 

- Karadenizin neresi gil -
zel? .. Karadenizdc gezenlerden 
hiç Göreleye dair bir söz işit • 
tiniz mi? .. Vapurumuz burada 
durduğu .zaman büyük bir se -
vinçli hayretle küpeşteden ay -
.rılamadım. Ne kadar güze)!.. 
diye tekrar etmek adeta bir ih
tiyaç teşkil ediyor. Ayni za 
manda bütün bu güzelliğin ha
zinelerinden habersiz yaşıyan, 
bunlara lakayt kalan, e11erinde 
imkan varken gelip görmiyen 
vatandaılara adeta bir acımak 
hissi de var. 

TAL-'T PAŞA HiKAYESi 

Yine Hüseyin Cahit TaJlt 

Başvekil ismet: - /,. ii'llii

mc ... (ithaf) 

(Karikatürden) 

Paşa hikayesini anlatmakta de

vam ediyor; ve bu vesile ile 

Hüseyin Cahidin harbi umumi 

içinde kabineye girmek istedi -

ğini öğreniyoruz : 

- ittihat ve Terakki artık 

son kozunu oynuyor. Bütün 

azim ve şiddetile harbe devam 

etmek istiyordu. Halbuki nihai 

zafer artık bir hülya gibi gö • 

rünmeğc başlamıştı ve bazıla -

nmızm zihninde münferit bir 

sulh yaparak işin içinden müm

kün olduğu kadar az zararla çe

kilmek fikri kuvV"et bulmuıtu. 

Bunu bildikleri için kabineye 

mutlaka girmemde ısrar ettik -

leri zaman istediğim hariciye 

nezaretini vcrmeğc razı olma -
dılar. 

Enver: - Almanlar bütün 

bütün kuşkulanır dedi; sonra 

dahiliye nezaretini kabul ede -
bileceğimi söyledim. 

·Hüseyin Cahidin Talat Paşa 
hakkında son sözil: 

Şimdi bu kadar sevdiği n -
tanının sellmeti uğrunda bir 

kurban ufatile kalplerde yatı • 
yor. 

1 LE 

Tedavi 
Moskova civarında PodoJalı: 

emrazı akliye hastanesine mer
but ~ bu1t1al ainema ateJyesi 
tesis olunmuttur. Bu atelyede 
sinematerapi, yani sinir ve akıl 
baı:tahklarmm sinema ile! te -
daTisi uauJü tatbik edilccektir4 

Tecrübe icJ fİIDdİYe bdar 
sa bit oJdufuna l6re. bir filmia 
muntazam ritmi ar"ahlar mo
rinde mftaelrlrin teair yapmak • 
tadır; IDCC&1lp deliler de. et • 
nografik tablolarla hafif kome
di filmlerinden · sonra tabiice 
vaziyete gelmektedirler. 

Sinema ile ipnotizma ıec • 
rübclcri iac biJhaua enteresan
dır. Alkolinnin ipnotizma ile 
tedavisi halrJmıda bir film gö • 
ren alkolikler çok çabuk ipnos 
haline gelmektedir; bu takdir • 
de telkin de kolayca yapılmak • 
tadır. 

Sinema ateJyeai, tedaviden 
batka. haatalarm mberleri ol • 
madan tetkik edilmelerine de 
yanyacaktn. Podolsk bmarba • 
nesinde bir sar"almm sinemur 
alınmış ve bu suretle aar'a nö
betinin en ince tderriiatma Jı:a. 
dar tesbiti milmkihı olmqtur, 
Bu atelye sayesinde. bir uate 
balh sine maldnesiyle hasta • 
nm, kendi haberi olmudn. mwı 
tuam saat faaılalariyJe YUiyetl 
teebit edilecektir. Bu esnada 
ayni zamanda sesler de zapto-
1\iıımaktadır. Bir hastanın üs • 
tematik bir surette sineması • 
ııın Ye fotoğrafmm aJmması. 

ha.atalık seyrinin sinema perde
si üzerinde tam olarak takibini 
kabil bir hale getirmiştir ki 
tcfhiste bunun büyük bir ehem
miyeti vardır. 

Sinema ate1yesi ayni z~ 
da psitiyatr doktorların ye b 
tabalacılann ilmi terbiyesi 
susunda da bilyük hizmetler 
edecektir. 

MUSiKi ALETLERi 
SERGiSi 

1937 yılında Moskovada 
Sovyct]er Birliği dahilinde ya• 
ııyan muhtelif milletlere aiE 
musiki aletlerini bir araya top
lıyan bir sergi açılacaktır. Bu 
sergide, en iptidaisinden en 
modemine kaadr, 900 kadar 
musiki aleti tqhir olunacak • 
br. Musiki aletlerinin Mosko • 
nya yollanmaıuna timdiden 
batJanmıfbi~ 

- ,_ ,,_., ... ~ ~ ,_, ,_ 5":L:s~ - ~ - - ,_, - ~ 

Kendileri 
anlatıqoriar 

" · f Elima Laneli - Bana "So
murtgan ve •iuk in derler, 
Ben de hiç Byle değilimdir ... As 
konUJ1U1UDo 'Onldl ağzımda da·· 
ima çiklet ftl'dır. Fakat ltild -
yoya giderken brpma çıkan 
n bana giilen her erkete se • 
lam veririm. .. 

Joan Crawford - Küçük· 
ken ağabeyim beni. karanlık bir 
odaya kapamqtı: O nkitten. 
beri karanlıktan çok korlranm. 
Karanlıkta yatamam, karanhk • 
ta sokağa çıkamam, karanlık 

bir yere giremem. ... 

Robert Taylor - Ses, gö.s. 
aaç: İşte bir erkeğin ka!Jllat • 
tığı bir kadında gözüne ilk 
~arpan ıeyJer bunlardır. Ben 
ince aeai ve san saçı aeverim. 
Göze gelince: Pek atqli olma
malıdır. Süzük ve durgun ol -
malıdır: Meseli, Marlenc'in 
gözleri gibi ... 

Lupe V elez - Kendimi mu 
hafaıa etmek için üzerimde her 
zaman beş tabanca vardır .. 

GJoria Svanaon - Haftada 
1500 dolar alıyorum, bili iki 
yakam bir araya gelmiyor. 

Mar1ene Dietrich - Ben 
fiimlerimdcn hiç birini para b
.ranmalr için çevirmedim. Filin 
çevirmekle ben yüksek bir ide
a le hizmet ettiğimi zannediyo
rum. 

John Boles - Derin bir afk 
ne :bir masaldı~, .ne de moda11 
ge.-rni'I bir ıey: İnsan için ro
ı:-ıar. tik olmak pek tabii bir ıey
dir. Meseli ben daima roman
tik hir insanım. 

l~ath1'rine Hcpbum - Be -
nim J. ~l·k·-.·'ı scylcnenlerin 
hepsi yalandır. Ben daima fa • 

MAE WEST 
insanlardan fazla 
HayVanları sevdi

söqlüqor ". . 
qını 

Sinema dünyasını 
heyecana veren 

bir hadise 
Amerika sinema dünyası IOD 

cibıJerde heyecana düttü: Mac 
Weat (Mey Veat) mCfhur "Ki 
pneaini,, bmtktı, batka yere 
gitti .... 

Mac W eat'in Beverley Hills 
deki muhtqcm evini bilenler 
için bu haber hakikaten heye
can vericidir. Çünkü, yıldızın 

evi dünyada bir eti olmamak -
la mCfhurdur: DuvarJan ki -
milen aynadır, koltuklan ka -
dile, perdeleri ipek, dötemesi 
ceviz tahtaamdandır .. 

Bir de artistin timdi gittiği 
yeri gözünü.sün önüne getirin: 

Amerika köylerinden birin -
de, Jrardqinin çiftliği. Mae 
W eat çocukluğunu burada, i -
nckJer, koyunlar, kazlar, tavuk 
Jar aruında geçirmiftir. 

Hollywood'un mcflıur yıl • 
dm kaf8Dninden niçin ayn) • 
DUf ve bu çiftliğe niçin git -
mittir? 

tıtc merak edilen ıey bu. 
Yıldız Amerikanın dediko

du seven gazrtecilerinc. dalh 
budaklı yalanlar uydurmama -
lan için, hakikati olduğu gibi 
anlatıyor: 

"Şehirden köye ayrılmamın 
ecbebi gayet ~asit:. Bu giirüJ -
tülü memleketten, ıtıklardan, 

ihtipmdan bıktım artık. Hele 
meşhur bir yıldızın etrafına n -

cia artisti olmak isterim: Hiç 
bir zaman komedi artisti ol -
mağı düıünmedim .. 

CJaudette CoJbert - tnaan 
artist olursa, bir adam da onu 
tevene bu adamı baldı görme
miz ve mcyuı etmememiz 11-
sımdır. 

!Üşen :ıısaıuar o kaciaı ~ ... uime 

dokunuyor ki f Caz, dans, prkı 

Ye eğlence gUriiltüleri, bardak 

ıalartıbn, kahkahala~ .. Her fCY 

utıJC gözümde kıymetini kay -

betti. Şimdi sessizlik· ve yaJruz

bJr istiyorum.., 

Yıldız daha ileri gitmiı ve 

batta hatır gönül kırmayı uhu
tarak, "Artık hayvanlan en aev 

diği insanlara bile tercih etti -

ğini .. söylemİftir ... 

Bu sözler, tiipbeaiz ki, onu 

sevenleri çok müteessir etm.İf

tir. Bilha11a yıldızı artık Holly 

wood'da göremiyec:eklerini dil -

ıünerek köye gitmeğe niyet e

denler timdi bu emellerinden 

de vazgeçmek mecburiyetinde

dirler. Çilnlril, Mac West bay· 

vanJan insanlara tercih ettiği -
ni sö~·lüyor. 

Buna mukabil sinema dün-

Bıtpazarı 

malları 

Pat O'Brien'in evi de en o
rijinal CYJcrden biridir: Oda -
lamıda hiçbir qya yoktur ki me 
saftan abmmt olmasın: Ne ki
tap, ne mobilya, ne limba, ne 
balı, ne perde, hatti kapı to • 
pu.ru bile-

Bu da HolJywood'da yeni bir 
moda haline gelirse bitpazan 
tüccarlannm Amerikaya alı:ıa 

etmeleri lazım gelecek ... 

Cürmemeşlıut 
Una Merkel'in koca11, Jra • 

nsından gizli olarak, bir gÜll. 
Joan Crawford'a misafir git • 
mitti 

Ertesi gün Joan, Una'dan biJ 
paket aldı. Açtı: içinden aiga• 
ra tabakası çıktı: Hayret! Ken
di sigara tabakau ... 

Onu bir gün evvel misafiri • 
ne kendisi hediye etmifti. 

Pakette bir de mektup var
dı. Una Merkcl töyJc yazıyor
du: 

"Bu tababyı kocamın ce • 
binde buldum. E•inde lraybo • 
Jan daha batkı feylcr vana ha
ber ver de kocamın ·Öteki tep. 
lerini de arayayım.,, 

yasında, yeni bir pyia çılrmıt

tır: 

Mae Weıt köyden dönüp yi 

ne tehre geJecelcmit-
Bu haber, tüphcsiz ki, her

kesi . memnun etmiştir. Fakat, 

yıldızın köyden de bu kadar 

çabuk bıkmasım garip ,gören • 

ltr de var. 

Ukin bu son §3yiaya pek 

fazla ihtimal verilir. Çünkü, 

meslek icabı Hollywood'da o -

turmağa mecbur olan yıldIZID 

bütün hayatını değil, bir se -
nesini bile köyde geçiremiye -

ceği pek tabiidir. 

Son haberi veren gazeteler, 

Mac West'in yine eski kaşa -

nesine dönmiyeceğini, bunun 

yerine gayet sade ve ufak bir 
evde oturacafmı da ilave edi • 
yorlar ... 

Demek ki ~rt:3tin aradığı 

ıey it!daldir. 



Solda: P.kscri11a trııc:::ülılrrdc 
ı~ı,llamlan lıc>rc şckl!nde kcr;c
den arl.;ası fiyanl:olu ·':'Clplm 

Soallabarıa 

Scığda: Her gü" solcaklarda 
giymek için gene kcç.cden ya

pılmış peçeli tpp'loa 

Keçeden yapılm~ yan giyil
mek ii.::ere şık bere USltlü 

tiUile 

Şık 

Gene lwçedcn yapılmış yük
sek ~ekilde fakat k-01 yerine 

§critli 

Şap kalan 

ve 

Kibar 

Gene keçeden yapılmış Napo. 
Zeonoori §ekild-6 ve tüy~ 

• fa'Pkıalar. 

• 

Güzeller ne 81emdefer? 

Talihini11 l;i>tiı /, ir <W.ld/:a.<;•1w. 
1curbmı giden A rjanlirı (lii.ze
li!c, gcııe talihinin iyi lıir da-

Hiç ümit etmiyorum ki gü
zellui merak etmiycsiniz. 

Güzeller~ yani güz~llik mü
ııabakalarmda kazananlar şim • 
diye kadar ne yapıyor, ve na • 
sıl yaşıyorlar?. 

Bugün, 932 yılında, o sene -
nin güzelleri Cezaire yaptlkla
rı bir seyahatte ken;lilerini kar 
şılıy<ln vali büyük bir kompli
man hareketi içinde şöyle söy
lemişti: 

- Memleketimizin parlak se 
mas:ndaki güneş bile, sizin gel-

Gil::c7lil~ miılsaba1ealanna gir
dikten sonra aahncdc gözii.

ken Bayan Htcran 

l:i1:asma tcsadiif cdcrc1; saa
det tacını yiyen Belçika 

güzeli 

miş olduğunuz bugün, ortaya 
çıkmaktan çekiniyor .. Kt>ndini
zi nazardan ve talihinizin kötü 
seyrinden sakınınız! .. 

Ne tuhaf.. Talihinizin kötü 
Ecyri ne demekti?. Bunu hiç bir 
\'akit düşünmeğe fırsat bula • 
mıyan güzeller Cczair valisini 
alkışlamışlar ve içlerinde en 
gözde olan Arjantin gilzeli, va
linin arabasına. kendini bir de
met çiçek gibi bırakıvermişti. . 
Aradım yıllar geçti; şimdi gi· 
zcller ne alemdeler?. Yani tali
hin kendi ellerinde olmıyan, fa
kat bir çok da kendi kendileri
nin hazırladıkları seyri içinde 
bugün nasıl yaşıyorlar?. 

ARJANTiN GUZELI KAÇl

RJLIYOR 

33 senesinin ~temmuz ayı içe
risinde bir gece .. Daha bir sene 
evvel Cezair valisinin a • 
rabasında çiçek demetle • 
rine karşı yüzünü si -
per alan Arjantin güzeli, kü -
çük bir sayfiyenin alt kat tara-
casında oturuyor ... Vahşi bir 
gece... Derinden derine hare • 
kete gelen bir rüzgarın, bir -
denbire küçük sayfiyeyi istila 
etmesi bekleniyor... Fakat her 
şey tabiatın içerisinde o kadar 
yavaş cereyan ediyor ki, bir 
radyo istasyonunun çılgın gi
bi hareketlerine kendilerini içe
ride terkcdenler hiç bir şey his 
sctmiyorlar. Arjantin güzeli, 
her gece yaptığı gibi, bahçeye 
inen merdivenleri yavaş yavaş 
iniyor... Düşündüğü bir şey 
var? Milyarder F. M. ile Ame -
rika züccaci fabrikaları direk -
törü. Her ikisi de kendisi ile ev· 
Jcnmek istiyor .. Biri 45 yaşla -
rında kadar; öteki henüz otuz 

Cezair . valisinin 
sözleri: 

"l\1emlek etimizin parlak 
sındaki güneş bile, sizin 

sema
geldi-

ğiniz gün ·ortaya çıkmaktaıı 
k. . ' çe. ını yor • ,, 

• 

Soıı müsabakada hakem 1ıc
y:.-~ i ara81iıda çıhan bir ilıti
ltif yi~=iiııcl.en birinciliği ilüıı 

cdılcmiycıı Dayan 'Na::irc .. 

lstaııbıtlda son o7ara7c 932 de 
yapilmı gii::ollik nıiiscr/Jillca.~ı
nın birinr:lcri11dr1ı nayan 

Ferilıu 

'Güzelıık müsabaka
larında kazananlara 
bugün en çok nere-

lerde tesadüf 
ediyoruz? 

üçünde ya var ya yok? .. Kimin .. 
le? .. 

Bunu kendi kendisine soru
yor; bahçe her gece olduğu 
kadar tenha .. 

Birdenbire nal scsled işiti i 

liyor; ve daha ayni dakikada.
bahçe kapısının açılarak, ne bir 
ses ve ne bir çığlık, dudaklann
C:an tek bir kelime bile çıkma • 
sına meydan verilmeden etrafı. 
nın sarıldığını hissediyor; er
tesi günil gazeteler birinci sa
hifelerinde şu havadisi veriyor. 
lar: Arjantin güzeli kaçrnldı ... 

Fakat bütün iş bununla kal
mıyordu. Haydutlar Milyarder
le fabrika direktörlerinden tam 
elli bin dolar istemişlerdi. J.!:ill 
bin dolar .. Belki hiç bir şey de. 
ğiJ. .. Eğer geri gelecek olursa.1 

Haydutlara, güzelle evlen • 
mek istiyen her iki talip de a • 
ralarında anlaşarak eJli bin do
lan verdiler ... Ertesi günü şch· 
rin en işlek caddelerinden birin 
deki bir pastahanede Arjantin 
güzeli bulunabilecekti. Bulun -
du da .. Yalnız bacaktan aldığı 
bir yaradan sarılıydı; ve yolda 
gözlerinin bağlı olmasına r<ığ -
men, kendisini kaçırmak isti -
yen ikinci bir çete ile hafif l~ir 
mübareze geçtiğini anlatıyordu. 
Bir aralık, atın üzerinden yere 
yıkıldığını duymuş, ve sonra 
hiç bir şey hatırlamıyormuş., 
Netice şu oldu: Oç gün sonra 
yaranın topraktan aldığı bir ınik 
ropla, Arjantin güzelinin 81clU· 
ğü haber verildi. 

(Sonu 10 uncu 



ı Dünya meselesi olan iısiz
lik, her t6rlü va81taya bat vu -
ı:utarak, halledilmek gerektir. 
Hiç ıüpbeaiz, itin en mühim 
ciheti, maddt cihettir; bu cihet 
de, her yerden önce hükUınet • 
lerin üzerine düşen vuifedir. 
Fakat, bundan baıka bir taraf 
•ardır, ki o da iısizliğin fikri, 
rvhl tarafına hal çaresi bulmak
tır. Ve bu zeminde de hususi 
te,ekktil yardımma ihtiyaç gö
rillür. 

Bayle hususi amette olarak 
fikir, ruh aahaamda ipizlere 
jardmu, Viyanadald bir "re • 
lim mektebi,, temin ediyor. Vi
yana civannm eski ve ilk be
kıtta göze çarpar bir evinde 
lnırulmuı olan bu ihtisas mek
tebini kuran, Frav Gerda Me
teyka Feldendir. Bir çok in • 
anın istidadı, içinde uyukla • 
)'il halindedir. Bu istidat, o in· 
sanlar muntazam ve akı ça • 
lıtmayı gereklendiren bir iK 

"Akadem;,, tle resim öfrenen işsizler, 
haftada bir dafa ileili gere gide7elt. 
oesikalarını kontrol ettiril}orlar fle hıı 
suretle lıükflmetçe IJapılon ciiz'i gardim-

dan f aqdalanıgorlar. 
Yandaki resimde "lısizlere mahsus qar
dım mektebi,, •ergi•ınden hir köşe .•. 

şsızıı 

artist 
·saysınoe 

olanlar 
Jliyanalı bir kadın 
işsizler için . mülıim 

bir illiç keşfetti 
bafh bulunmadlklan takdirde 
tezahür eder. Kendiaini munta
sam surette çalıtmal• zorh ~ 
yan her hangi bir ite bağlı bu
lunmadıktan takdirde, ve dola· 
yısile kendilerini boyuna itgal 
etmiyen herhangi bir ite bağh 
bulunmadıktan takdride, de • 

mek oluyor tabir. Evet, insan
ların bir çoğunda, hiç değilse 
bazısında mevcut olan, sakla • 

nan istidadın eser verit tek -
linde tezahürü için, iıte böyle 
bir vaziyet; kayıtsız, ıartsızlık, 

ıerbestlik, kesenkes rol oyna -
yan bir Amildir. Herhangi bir 
it. ekseriya öyle bir ittir, ki 
ekseriyetin ''bir takım hiivai -
yat,, diye anlattıktan "aan'at 
faaliyetleri., ne imkln bırak • 
maz. 

Halbuki, ipisin nımnr, bol 
bol zamanı vardır. Saa'at•ça "' 
btmalan için kencliafniıı ihtf • 

~ 

yaç duyduğu da, böyle zaman,, 
"bot zaman,. dır. Demek, 1d 
Bllll'at aahasmda verimli ola "' 
bilmek imkanma kawpuıtur.ı 
Ancak, yalnız ipi.z .oluıu yet
mez. Eeer ortaya koyabilmesi 

için, tahrike uğramalıdır. ffte~ 
manevi yardmmı, ruhi ve fikd 
cihetlerden harekete cetiriı i· . 
çin tahrikin tam uraaf Huıu .. 
si bir tetekkül, bu gibi haller .. 
de çok faydabdır; huaualle, bu 
yoldaki llltidach meydana çıka .. 
nıla ve dolayıalle eaer ortaya· 
koyt1t neticesine vardmfla, ... 
Jakadarm bir mealek edinebil~ 
ceğine, para kazanabilecefine 
göre, fayda, iki kattır. 

Az, çok istidadı olan itsiz • 
Itri bu suretle okpaİalda, blr 
nevi AD'at proletaıyumm ZD• 

hunma meydan vertleceli •• 
banan da çekirdekten artlatıı 
yllbek artist olanlann JÜUS 
~an'at, an'at için,, premlbilC!f 
mreket edenlerin aleJblne oıa.. 
cap mlU•hazaamr ortaJa atan· 

Çoca 
lıen111ıınıı11H11f111tıı1111ııt111llUllllll'llllln-...-

Hoş sözler ı 
- - ~ -1- ~ 

Müthiş hır si/alı 
Yüzünden korkak olcluiU 

anlaplan ıifman lıir bay fvtbo-
16 seyrediyor, hopu giden 
her bir harekettte zıplayıp koJ. 
larmı aalhyorda. Yamnda lise 
birinci sınıf öğrencilerinden bi
ri vardı, Baya dedi ld: 

- Beni boyuna clineklerinis 
Je rahatms ediJonunuz. Ben 
l>yle yapmam aiWıJa harekete
derim, 

- Ya, beni lldlrmek mi ia
~yorsun? Hangi .uahla 6ldü • 
rec:ekıin? 

· - Fizik Jdtabile 1 
1 

Beni rahat 
bırak 

KtlçWc Demir, yatafına yat
mııtı. BtıyUk annesi yanına ge
lip dedi ki: 
• - Yananı sana masal ~ • 
liyeyim mi? 

- Hayır, büyük anne. 
- Öyle ise güzel bir ninni 

.ay leyim. 
- İltemem, büyilk anne· 
- Peki, yavrum ne istersin? 
- Beni rahat bırak da, UJU-

pyım. 

Sınıf /ar nasıl 
olmalı 

OUndüz okul binalannm na-
111 yapılması 1Amn geldiğini 
anlatıyordu: 

- Anne, yeni okul binala -
hnda unıflan daire ıeklinde 
ppaalar çok iyi olur. 

- o da niçin? 

- Bani JUUDU, tenbel ço-
caldan llretmenha sktlnden 
hpnek için JdStelere IOlmJmaa 
lar m? SnnfJe• daire teklinde 
.Dhmca ilana ,.,...,.caldar. 

Kulak 
Orhan arkadatı Türk4nla 

birlikte okuldan çıkmıftı. Ay -
nJmazdan önce biraz konuıtu· 
lar. Kendilerile bir sınıfta bu -
lunan, fakat konupnlara dai • 
ma kulak. misafiri olan Demir 
yanlarından yavatça geçerek 
söylediklerini ifitmeye çalıp • 
yordu. Orhan bunu gördü ve 
yavatça gülümsedi. 

Erteli ailnü bayan öğret -
men pek MkeH idi. Demiri yal
nız bir odaya alarak sorguya 
çekti: 

- Sen akıam annene ne aöy 
ledin? 

- Ben mi? 
- Evet sen, inklr edeyim 

deme. Sabah annen &eldi. 
- Şey Bayan 8iretmen 1 Ben 

onu Orhandua ipttlm. D6n ak
f*m eve giderken Tlrkana e&y
Hlyordu. Annemle l1f KlıuttO
IOnh için eninecek diye llSy
ledün. 

- Seni pu ,alancı! Ben .... 
di Orham çalım wuma. ~ 
kalım beyle ..... fqlerl .... 

•••••• 1 

misafiri 
uydwııyormut. Böyle milna • 
aebetaidik y_apanm cezası pek .. 
bUytlktOr. Anhyor musun? Hay 
di çekil, cit. 

0rıı.n o sabah pek ncı'e • 
liycli. Hattl teneffüste Türü • 
nm yanına giderek dedi ki: 

- Bayan öğretmenin ne ka
dar _ 6fkeli olduğunu gördün 
mil? Demiri adamablh tuzağa 
dilflirdim. Her zaman 16z din
leyidlflinin •e tapJıcdığuim 
bu defa cenemı . g&recektir. 

- Ya 1e11? 
- Bana sorarlarsa doğrusu-

nu . a6ylerim. Ne mabatla yap-
tığımı anlatınm. Pena bir ni • 
yetim obnadıiı için bana bir 
teY ,.pmasJar. 

- Bana eanrlana1 
- ·Hiç ...... benden itlttl-

iinl llSyle. 
Bayan llremı. Demiri o

dadm ~.oma '.'lllr -
lrllİI Pindi w tatla bir ..te 
dedi ld: 

- Yavraar ,1en terbi,.U bir 
kızsın, yalan söylemezsin. DUn 

Haylazın tehllkell 

üpm okuldan çıktıfınız sa ıe 
man yamada kim vardı? 

- Orhan vardı, Bayan öğret.o 
men! 

- Orhan sana benim için lıir 
tet llyledi mi? 

Ttlrkin biraz kızardı, 
- Söyle kızım, bunda senin 

bir kabahatin yok ki .•• 
- Söyledi, Bayan öğret • 

meni 
Diyerek Orhanın aözlerlal 

oldup gibi anlattı. 
Biraz sonra Orhan oclaya 

&İrmİfti. Bayan tiğretmeniıı 
kqJan çatılm11tı. Gözlerinden 
lavtlcmı1ar saçılıyordu. Bir ild 
dak;ka Orbanı süzdükten son • 
ra dedi ki: 

- Yalan alSylemiye:ebln 
değil mi? 

- Hayır, bayan öğretmen r 
- Peki, dün akıam TürkSna 

neden söyledin? 
- Anlatayım, Bayan öğret• 

men 1 ŞtıJ. Demirin çok fena İllr 
huyu nr~. iki kitinin ko • 
nuştuğunu görünce hemen ~ 
lak misafiri olur. tpttilderini 
gider, 8teldne berikine aiSyler. 
Bıktık, usandık. · Dtln akpm da 
biz konufllrken yine dinliyor • 
du. Ben bunu görilnce a6ri de
ğiştirdim ve Tllrkha "Bu • • 
bah annem. teyzeme aiiyllyor • 
du. Bizim Bayan öiretmen ni • 
pnlanmq_ .. 

- Sus, ne 16ylediğini aorma
dmı. 

- Dofru aCSyltlyorum. Bay· 
le dcmiftlm. Bu llSrin de De • 
mirin •landa blmıyacatnu 
biliyordum. Kendi kendime .. ne 
güzel bir oyun ettim. Yann 
mutlak cenmn g8rtlr, bu k&tU 
llaydan ... geçer_ diyordum. 

- 8ayliJecek bqb bir teY 
bulamadın mı? 

- Sizi sevdiğimiz için en iyi 
bir havadis uydurdum. 

Demir hem Bayan öğretmen 
den, hem de annesinden ceza 
görmüı ve bir daha kimaeye 
kulak misafiri olmıyacafma 
yemin etmiıti. 



1 
Mübalağacı ile 

Geveze 

üç ,musluk 
Geveze övünüyordu: 

- Eve bir hamam yaptır • 
dnn, görme! Her kurnada iki 
musluk var. Birinden soğuk su 
akıyor, birinden sıcak su. 

Mübalağacı bir kahkaha sa
lıverdi: 

- O bir ıey mi! dedi. Benim 
evdeki hamamda her kumada 
Uç musluk vardır! 

- ? ? ? 
- Biri soğuk su için, biri sı-

cak su için, biri de ılık su için. 

Papağan 
Geveze ile miibalağacı pos -

ta güvercini yetiştiriyorlardı. 

Gevezenin güvercinleri gidip 
gelmiyor, fakat mübalağacırun 
güvercinlerinin hepsi gC'l'i geli
yordu. 

Geveze arkadaşına bunun 
sebebini sordu. 

O: 
- Bu bir sırdır! dedi. Her• 

kese söylemem. 
- Ben herkes değilimi 
- O halde söyliyeyim: GU. 

vercinlerin yanına birer tane de 
papağan katıyorum. Yollannı 

kaybedince papağanlar yolda 
rastladıklarına soruyorlar ... 

üstün çıktı/ 
Mübalağacının bir kızı var

dı, Gevezenin de bir oğlu. Bir 
gün Geveze zade kızın babasına 
müracaatla kızının "desti izdi
vacını,, talep etti. Mübaliğacı 

sordu.: 

\ ~// 

'\>;/fr. 

Salon kadım - Eweıa şansınız var gibi görünuyordu. ,Sonra 
partiyi kaybettiniz, paso dediniz. Şimdt 'başkasının eline geçti, o 
dmısediyor. 

Bporou genç - Evet, birinci hafta ymd4 iyi oynuyordum. 
Ha.fta.ymdan aonra rüzgar şimalden esmeğe başladı, bir etlbol 
yapnm, disk4lifye «lildim ... 

- Kızımı seviyor musunuz? 
- Sevmek de bir ıey mi? At-

kından ölüyorum. O glizel göz
lerile bana bir kerecik olsun 
bakbğıru görmek için Silleyma· 
niye camiinin en yüksek mina • 
resinden kendimi yere atabili • 

rim .... 
Mübalağacı kaşlarını çattı: 

- Y o 1 dedi, ben sana kızımı 
vermem. 

- Neden? 
- Bizim aileye bir mübala-

ğacı yetişir. Bir de sen gelme ... 

Kürdan ne 
yapılır? 

Eski devirde iki köylü istan 
bula gelmiş, Beyoğlunun en ki .. 
bar lokantasına giderek yemclc 
yemişti. Yemekten sonra gar • 
son bir tabağın içinde kürdan 
getirdi. 

Bir tanesi kürdanlardan iki .. 
cini ·üçünü birden aldı, ağızınat 
attı, çiğnemeğe başladı. 

Öteki: 
- Ne yapıyorsun! dedi. Yen 

mez onlar. Birer birer alıp ıe • 
ker kamıŞt gibi emeceksin ... I 

Neredeler? 
Bu da bir köylü hikayesi: 
Bir köylü başka bir köyden 

gelen arkadaşına tarlasını gez .. 
dirdi, bağını gezdirdi. Sıra ahrt 
lara geldi. İçerideki hayvanlart 
birer birer gösterdi. 

Ötelci köylü nihayet dayana 
madı: 

- Anladım, dedi, bunlar 
inek, şunlar ökUz, şunlar da ko.. 
çi. Ya karrnla kaynanan nere • 
de? ; 

Fark yok mu? 
HizmetÇisini çağırdı, sor ~ 

du: 
- Para ile tekme arasında 

ne fırrk vardır? 

- ? ? ? 
- Söylesene? 
- Bilmiyorum, 
- Bilmiyorsun ha? O halde 

seni blr yere para istemeğe gön 
deremem. Gittiğin yerde sana 
bir tekme vururlarsa para zan• 
nedeceksin demek!? .• 

.1 ..,,,, 
''-~ '--'_/ Lt 

"--~ 

- Bizim kadına öy'le h:dım ki! Süt vmın.iyorum d.iyo bana 
"ö~,, di.yor ... 

- Gemi batıyor .. Siz gazete mi ok!ı~ıot<;.;,;n:::.. 
- Tabii. Bana glYre hava haf: Benim bir otonwbil ka.2ıa.tında 

6leoem.M •lJv~i, .. 

Bu şifakar ila
cın terkibinde 

bilhassa şu var: 

Çalışmak 
lar da görülüyorsa da, bunla • 
rın bu mülfilıazalan varit de -
iildir. İşsizlerin böyle yetişti -
rilmesi, diğer san'atla meşgul 
olanların, mesela ressamlann 
karına kesat getirmez; çünkü, 
bugün yalnız sana'tla ekmek 
parası kazanılmıyor ki!. Şu hal 
de, diğer ressamlar, işsizlerin 
resim yapmağı öğrenmelerin -
den kuşkulanmamalıdırlar. Bu 
sahada onlarla aralarında reka
bet bahis mevzuu olamıyacağr
na inansınlar 1 

Kaldı, ki mesela bu Viyana
daki "işsizlere mahsus san'at 
akademisi., ni ziyaret edenle • 
rin bir haylisi, boş geçen gün -
lerin can sıkıcılığını gidermek 
maksadını güderler. Ve eğer, 
böyle san'atla oyalananların a
rasından büyük bir şöhret çı • 
kıp da dört bir tarafı kaplarsa, 
herkes, buna sevinmelidir. Bu 
sayede sadece bir işsiz eksilmiş 
sa}'ılamaz; hem bir işsiz ek -
silmiş ve hem, hakiki bir san'at 
kar artmıştır; hatta, asıl mü -
him olan şey de budur 1 

Viyanadaki bahsi geçen "A
kaclemi", gayet basit şekilde bir 
yerdir. Küçük bir oda, heykel
traşlıkla uğraşmak istiyenlerin 
atelyesi yerini tutar. Sonra kü
çük bir ders salonu ve rmıtg~le 
getirilebilen modellerin poz ve
rebilecekleri bir salon ... Orada 
çalışanlardan bir kaçı: Yıllar -

dır işsiz, güçsüz dolaşan bir 
banka memuru, kendi halinde 
bir örücü, genç mi genç, zinde 
mi zinde bir muhasip ... Onlar, 
içerisine hakiki san'atm ışığı 
sızmış, sızmamış denilebilecek 
bir muhitten geliyorlar. Onla • 
rın, keyiflerince resim yapma -
larını hoş görmemeli; şehirde, 
köyde, her yerde duvarlarda fi. 
lan rastlanan göz alıcr, alaca 
bulaca, cicili bit.ili resimleri göz 
önünde tutarak boyactlık yap
maktan vaz geçirmeli, gözleri
ni, sade ve kibar olan, hakiki 
san'at eserleri resim örnekle -
rine çevirmeli. 

Bu mektepte gesen .saatler, 
işsiz güçsüz .ziyaretçiler i~in, 

günün en güzel geçen saatleri
dir. Bir şey öğreniyorlar, göz -
leri güzel ıeylere açılıyor, el
leri, güzel şeylere alıştırılıyor; 
çok geçmeden çizgi çiziypr, re
sim yapryorlar, yahut da hey
kel yontuyorlar. Mevzular, da
r&ltılmamıştır: Natürmort., çi -
çek, portre, peyzaj, vak'a, şu 
ve bu tarz, karakter etüdü ..... 
güzel mevsimlerde, açık hava • 
da çalışılır; Şehir, büyüktür ve 
araştıran göz, her tarafta res • 
mini yapabileceği şeyler bulur. 
jşsizlikle avare geçen zamanı 
resim yaparak geçirmek üzere 
kalkıp da ta İtalyaya yollan • 
ınağa hiç de lüzum yoktur! 

Umumiyetle, bu yoldaki fa
aliyetin san'at kıymeti bakı -
mından neticesi, üzerinde du -
rulacak mahiyette olmamakla 
beraber, burada resim yapan -
!ardan bazılarının, hariçte dik
kat ve aliika uyandırdıkları, sı
k1 bir tetkikten sonra, asıl "san 
nt cıkademisi .. ne alındıkları da 
vakidir; ancak, bu, hesapta ol~ 

mryarı kar tarafıdır; yoksa, 
"işsizlere mahsus san'at aka -

Viyanada l<uı ulan · 

işsiz sanatkarlar 

mektebinde neler 

yapıldığını bu 

meraklı yazıda 

okuyunuz! 
---ı 

lliqana/1 ressam Frav Dr. Maiey.ka -
Felaen lşsi.zıeri resim res1m lJ~pmak/a 
ogaıandırmağı kendisine ış edın;n rş/ır. 

1atc:beleri oıan işsizle,. aıasında 

demisi", onlann ruhi ve fikri 
aranışlarını güzel şeylere çevir 
mekle, zaten maksadını yerin~ 

getirmiştir; kuruluş ma ksadı .. 
na göre, bu bile yeter ! 

Franta J.iynte 

işsiz .1e1 nıekiebinin lalehelerinden biri 

• 



Müfredat Pfograml8n · Etrafında 

Kısa :: Bir· bfiid 
Yaaan; ·Jstanbul ilk öfretim ispekteri Mansur TekJ 

935 •• H6 aeneleriDiD tatil 
1171annda ADbrada topJaDan 
Mr komlayon tarafından Jluir
Jamn ve ba komisyon aaJariD.. 
ian bir kıtmlle talim ve terblJ• 
mırlli reisi Bay IJlaan tarafm
[dan eon defa ıaScıeD ıeçlrDe -
·rek burJan ve 936 - 937 den 
1enellnclea itibaren tatbik 'edi
lecek olan Jeai propam hak· 
landa mea1ekt8l1an buı batır
• tHtulacak ...ıamat vermeli 
faydab buldmL 

Ankarada toplanan proe • 
ram komisyonu vekllet maka· 
mmdan: 

a) ~ir yandan parti proera • 
mnıd&ki etU1an ve ileri peda • 
ıojilı: teWddleri, 

b) öteyandan orta okul prog 
nmlanm, ıöz &ıUnde tutarak 
bir taa1ak hazırlamak vazifeaile 
tavzif edilmitti. 

Bu direktiflere uyarak ça • 
hpıağa bqlıyan komisyon, her 
feyden evvel mer'i milfredat 
programının yapıldıit zaman -
dan thndiye kadar geçen mlid· "et içinde . memleketin muhte -
Jü sahalanl)da ve meslek itle -
rinde vukua gelen değiıildik -
Jeri ve teklmülleri hesaba 
btmıı. aoayal hayatımızda ve 
alf81&l_ rejimimizde vuzuhla i
fade ediln,ıeie baflanan hedef 
ve prensipleri ilkokÜlun halka 
kuandıracap . ·yeni ~tler 
o1arak telikki etmiştir. 

Bundan ·batb on sene.tat -
bik edilen m~vcut pr°'ramm 
daha ileri merhaleye ıeçmek 
isin Wi bir huırbk teıkil et
tiği kanaati basıl olmut ve on 
eenedenberi metlekteki unsar
lann daha ziyade gençlqmlf 
ve meılekten yetiıen1erin bG • 
)'ilk bir · ekseriyet k'Bzanmrı ol
mur bu k:ınaati takviye etmft
tir. 

taatı· ... ~ .. lladarile, 
soma tefeıı .. tia olarak · ..... -. 

da isalı edecelis. 
1 - yeni propaıilC1a IJko • 

imi faaliyetlilln heclef ...... 
lipleri tnbit ediHrkea parti 
propamı ile ortaya keman .,.. 
yal Ye .,.... Jenİ kıymetler. 
dla71 peda&OJi llemindeJd ileri 
hareketler •e bilhaaa memle • 
ket realitesi ıas 6nlinde tutu • 

Jarak ite vuzuh veriJmittir. 
2 - bk okul talebesinin yaı· 

lanna ve okulda geçirdikleri yıl 
•yrama nasaran ve senelerin 
nrdili tecrübelerden istifade 
olunarak yeni programdan a -
in' bUı den maddeleri çıkanl· 
aq yerlerine daha hayati ve 1U 
zumlu den maddeleri konmut
tur. 

3 - 936 programının zayıf 
bir noktası tellkki edilen birin
ci ve ikinci devre arasındaki ir
tibatsızlrfrn izaleaine çabtd • 
ımıtır. Bir taraftan ikinci dev
renin tabiat ve etya dersleri bir 
lqtirilerek birinci devredeki 
topluluk prensibine uyulınuı. 
8te taraftan UçUncU sınıfm ba· 
yat bilgisi derai hem aaat, hem 
muhteviyat itibarile daha zen • 
gin bir bale · ıetirilerek ikinci 
devreriirl intiba üaandiran den 
lerine bir. hazirhk mahiyeti al. 
mJttıl'. 

4 - Yeni procram ihtiva et· 
tili usulU tedris malQmatr iti· 
barile yeni ve faydab nqriyatrn 
kiiç6k bir buJAm haline gel -
mfttir. Şurada burada muhtelif 
ılikadarların veya müfettitle -
rin pbat himmetile bapnlan 
yeni hareketler, fimdi ba proe
ramla b6tün devlet melrtepl• 
rine mal · edilmit bulunmak -
tadır. 

Y mi Pl'Olram, muallimleri 
daha serbest ve tabii irtibatlara 
eevketmek iPn irtibat cetvel .. 
~ ........ ::._ ... 
a:iıl••/ ·: .. :~ ~\ .. ; 

~-.~ . ~. ,... • . .... . ı... . • . ' ,.. 

·;~- l :_ . ..,EFL&ft 
f ., .•••. 

·- ,.., ı: .-... ' .... 
'~ .. Wefled Rklll 

....... ~ ............. pa.tak; .• 

., ....... ~ .. ;. · ·· ı:. ·-ı· : •.. 

·~··· ·ltJ,m; ·· ·.• .. -..~ 
~~--: .- . .. _,. ...... .... 

tntr tMTtft • 

~- ,....... ... pçkebile-
ceklerl ....... bmaJan tefer-
~·olarak s1receklen11r: 

~ .:... Bftlm,.sJill gidermek, 
sok ,urttet· .okutmak, 

2 ~ Altı okun ıa.terdlli 
putl prenafplerini her )'Urtt8ta 
bealmletmek ve TUrk uıuaunu. 
bmatayı, devleti •ym tuta • 
cak Ye tutturacak yurttaf ye • 
tiftirmek, 

3 - Fikri olduiu gibi be • 
deni geliflıne de önem vermek 
ve seciyeyi milli derin tarihi • 
mizin gösterdiği yiibek dere • 
edere çıkarmak, 

4 - Elitim ve öpetim itin
de takip edilen aıulUn bilgiyi 
yurttap maddt hayatta bapn 
elde ettiren bir cihaz haline 
cetirmek, 

5 - Terbiyenin her türlU 
hurafelerden ve yabancı fikir • 
lenten unk, UatUn, miUt Ye 

)'Ui'tÇU olmau, 
6 - Çocuklann tqebbiis ka

biliyetini kırmamakla beraber 
onlan bayatta kusurlu olmak • 
tan korumak için ciddt bir di • 
aipllne içten bir ab1Ak anlayrp
na ahftmnak, 

7 - Tarib bilgisi sayesinde 
Türkiln kapasite ve enerjisini. 
nefsine itimat duypsunu ve 
millt varbğa zarsr verecek bil· 
t6n cereyanlara mukavemnini 
arttmnak· ve beslemek, 

8 - Tikk dilinin tam ve mil
li bir dil haline gelmesi içhı ,._ 
bpn TUrk dil kurumunun var
drp ve varacatı neticeleri yurt 
tatlara mal etmek. 

2 - PRENSiPLER 

9 - Aynllik pıenaibl, 
10 - Çocaldatun " aynca 

socuıdar arumdaki ferdi hun. 
llyetlerln belaba .. ~. 

U - Yalml yurt " 71Jaa 
aman preallW, 

12 - Pratik wıp ve mahım 
ler prensibi, 

13 - llilll ekonoaıi pren • 
libi, . ~ 

14 - Toplu tedriı prenaı1n, 
ı 5 - ÇocuJdanıı muhtelif 

ifade kabiliyetlerini inkipf et• 
tirmck, 

16 - iyi ile kötüyi.i temyia 
edecek sağlam düsturlar tel .. 
kini, 

1 7 - Güzel teflere kartı sev 
gi ve balhhk UJUdmlmall, 

18 - tyi ve dofru çabtma 
yollanm Bğretmek. 

Bu preuip ve maddeler 
programda 18 ahife tafail ve 
isaJı edilmİftİr'. Eaki program 
banlan madde ve prensip ola ·• 
rak ihtiva etmiyordu. il Ufre • 
C!atm ıurasma burasına aerpiı
tlrilmlı dapk fUdr1er halinde 
leli. 

3 - DERS SAATLERi . 
Yeni program · nldaine na

aran den aaatlerinde ele ban 
ttetifikHkleri ihtiva etmekte • 
dlr. 

4 - BIRINCt SINIFIN 
HUSUSiYETi 

Yeni programda birinci 11 .. 

nıfm tedris ve terbiye itibarile 
billıula Dk •manlarda anetti
li hususiyete bir yer a,nlmıt
tır. 

6-TORKÇE 
Bu kwmda tUrkçenin diğer 

cleralerle olan mUnasebetf, ifa • 
de YMltla oJntu ve bu den • 
lerin bltllnllli daha euıh bir 
surette hah edilmiftlr. 
6 - OKUMA YE Y A7e'\fA Y il 

BAŞLAYIŞ 

-1' 

Milbet, tenuilp ihtisar, knn&
Ctiııin arı. n kWll faidn he • 
eaı. ba . ..,anda bulunuyor. 

Her llDlfm m~tı daha 
Dmt bit tasnif altında toplan -...... 

Heodae den mlfuıdatmda 
.. ..... •ilr .. ddeler çıkan1 • 
1D1f, dlrektlfler kıanun•n . daha 
ıenlt ,uılmauna 8nein veril -...... 

Bu ...... llODUDa rakam ... 
~. muhtelif ..., Ye 

- tteadeH ipretleri DAVie olun -
IDllftm. 

17 - RESiM \'E 1$ 

Bu. denin bilba... bir ifade 
~eni . oldulunu tebarüz ettir -
dili gı'bi çocufun inkitaf . dev -
relerine ılre nauJ bir istika • 
IDet takip edeceli ~e kaydedil
~. Resim ve· it nevileri ile 
.Wlıuu?acak malzemeye esash 
eurette temaı eclllmlf. 8jret -
inenleri muhitlerinin it nevile
rine alllralandırmafa ve mahal-
11 malzemeye mevki vemıeğe 
9nkeden lrayrtlar konrİıuıtur. 

18 - YAZI 

Türkçe denlerinden ayn bir 
teknik deni olarak alman bu 
•en1n 1111110 tedrill ba inamı -
iıta dedi topla bir bal ifade edil
IDit ve IODUD& yazı n&muneleri 
ltkleoınlttir. Eski programın ya 
• h1k1rmdaki ban hata veya 
nokaanlan . ortadan kaldmlmıı
tır. 

19-MUZIK 

tıkokulda müzik deraleri ve
recek öfretmealere ıayet e • 
Alb bİr rehber mahiyetini a • 
lan milzik knmı ayni zamanda 
arbdqlara bir takım yeni fCY· 
ler . öğretmektedir. Bu kısmın 
tatbiki için . öletmen arbdatla
rm bOyük bir ekseriyeti hazır
lanma ihtiyacını duyacaktır. 

20 ....: CIMNASTIK 

Cimnaıtik · deraleriniİı umu -
mi ınanzarau da bu denin da • 
ha ziyade bir ifade deni oldu -
Pııu ıöat~ktedir. Arbdaı
lar için yeni teUkldleri Hade 
etmeal · itibarile huırlanınalan
Dı icap ettirecektir. 

21 - MUHTELiF MESE
LELER 

Yeni propamda timdi7e b-., ... ~ ................. . 
• :... Jrılltim '" ......... . ........ .. · ı:~ _ö.ij ·~ .... 

Jeli ~ ~~~· 

' . -.. ... -- ... ,,. -. ··. 

3- ~~r:~~~·-~ 
~ ; '.,,.·,.,·;ıeel!" ~. -: ,•:'c·;;r··:, : • 

'1'1,atrocla 'Dk defa olarak 
role çı1nnJlb '" ..... pran,. 
• J&Pl)Jyordu. Ollma, lhtipm 
la J1lrilyen bir adam taftl al
mpRDJ fatemltJerdL 

Yeni Utar, koltukJarmı 

~ baeak1atmı dip.. 
n dojnİ bUkenk, merdlftllle.. 
rl Jmnete bafJach • 

O aamu re;Jilıilr: 
- Ne J&Pl10l'IUDdaf dedi. 

Ben me DıtipmJa yürllmmi-
zi 8Ö)'lemletlm, at berinde yll 
rU)'IİD demedim. inin attan p,. 

l8iı da, yerde yilrllylbı baka
)'llD ... 

Çaresi var 
Muaıun lberinde bir meJr • 

tup vardı. Otunnut dUtUnUyor
du . 

Arkadatı içeri girdi. 

- Ne o? dedi. Arpacı lnun
rusu gibi . dilfUniiyonun?. 

- Sorma birader. P'ma bir 
haber aldım. Canımı arktr. Bu 
mektubu nereden açtmı da oku 
dum. 

- Xa~at senin. 
- ? ., ? 

- Sen de benim gibi yap • 
sana: Bana fena haber attiren 
mektup ıelince okumadan yır
tar atarim. 

Tecrübe 
Evleneceklerdi. Kadın eor -

du: 

~ .Geceleri horlar mmrmz? 

- Hiç lıorlamım. 

- Nereden bilfyonunuı:? 

- Horlafıp borJamadığımr 
ben de merak ettim de bir ge? 
ce sabab ka~r uyanık yatmn. 

_...._.. ..................................... .............. 
meai, 

8 _. ilk okulu it bayatma uy 
ıun bir bale· ıetirmek. Ça1ıt -
ma Alet ve mabemeai, 

Gibi laarllarcb en lüzumlu 
maJOmat muhtasar bir sarette 
ve en yeni teJlkldJerdeıi ~ • 
hem olarak yanlmıftır. 

Hayli uzann bu yuı ile Y• 
ni programa kut bakıp bir na
zar atfetmit olayanu. Arbdq 
Jar proıramı ele geçirmeden 
nieaı.,...~ ... fi· 
... . -... ~ır~;:y ... 
pnpl !• .. .,. ......... 
....... ba ,.. . .,,... ............. ...... 
~ ................. ~;"' fWi 
~J=ewr.:: ·,-. ' -.... - , . ..ril 

a~~~, 

Bufü'"'ıı · ş, 
bln!ünkii şair 

)'azan: lbrabim HOJI 
1"ebiJM ÇCWH"lz4e bir a-

narii ftl'. SO. •inanlarda p • 
kan Prlerl. ~t ..... , •• 
lerini okuyor mamnu, ve ya
hut 11rtbilmek •""'!'•illilne 
katlamJor -~1.. · Dkt 
buçuk satıra. t6rl8 tlrlU renk
ler ve imajlar blllıacatun 4i,e, 
bin'birini tutmıyan kelimeler 
dolduran, ba suretle flirde en 
bUylk inkdltn yaptmı anan 
bacOn~ kiUtnr dalırcıtı kof, 
- bir kaçı müstesna - mide • 
si bot piri. zavallı ve garip bir 
acGbedir. öyle bir acObe ki eaki 
ve yabancının noataljillni bü -
tün varbğmcb ae_zerek, bucün 
de ayni taklitle oyunu oyna -
mak iıtiyor ... 

Ben öy1e sanıyorum ki, yük 
ıek hislere, bilinmiyen bfİ- Wke 
yj andırarak müphem renkJer
Je brpmızda bir çığ gibi bil • 
ytıyeii pur ~ ıezaı.nrıe -
rine Ye nihayet as varblı aöy
lemeJe daıuan tilr, kuvvetli 
bir klıtGriı. etraflı bilgiyi 9v · 
radığı aman kiltleyi manır, 
ve daima aranır. 

Yoksa · bfaaİnın içinde do • 
lapn, hayal sar'alanıu, nöbet • 
terini, anlaplmryaıl .Özler ha • 
linde okura ıuıian _pir, inanı • 
pmca Zt9;iyeainde pinekliyen 
derviıten farksrzdır. ÇUnlıü o • 
kuyucu,· anladığı ve. yahut an • 
ladtğını sandığı mataa · rajbet 
eder. Bu, ezeli huyudur. 8no -
biz~in tuh•N~ğı ~ ül
ke edebiyat ülkeuclir. Ymi çı
İır milbeıfirle~. bunu eezdikltri 
içindir ki. }'aYaf yavq aypn ve 
~.ahiri göriinüflerinden yi.izceri 
~erek hakiki hUviyetlerine dön 
mektedirler. 

• 

mili ...... , .,.,...~. kalle • 
laat ..... mi? .. 

ıddia aeseı ... bir.·~ .. 
matılddir. Yüm, buna -
de bir ·çift aöJ&ba var: 

Şiir telt~kim. eniyem na; • 
sı1 yi.ibeleceı.tir?.. Bu mı,an 
bana verecek kim ıösterecek1 .. , 
Eaulerile yine piileİ- delil 
mi? .. O halde, bunlar ilerinin 
piri ~na. bucUn~ 
töhretleri olmamalı.rmdırlaı? •• 
Mademki ben, bugünUn bitle • 
rine ayak uydurabilen; pirlerle 
ayni kültürü almıı bir _adamım; 
- mantrpn &iclitil• - onların 
terennüm ettiklerini anlamam, 
duymam icap etmu mi? 

Demek oluyor ki, "'biz ·ileri
nin pirleriyiz ... ., söri de eald· 
lerin tabirince: "kavli mGcer • 
ret,, de kalıyor .. Ve bizim ya
ni bütGn bir kütlenin - anh71-
cağıılm ,tadacağımız gib• -
yazmadıktan ve yahut tiir1erlnl 
dokuyamadıldan için e1bette ld 
kabahat onlardadır . 

Bayle olmakla beraber ben 
yine BzHl Ye lrilltUrle _bealenmif 
içinde bGtUn rilzellik motif • 
1erimi, bqeri hial~ cotturaD 
hiç bir yönden kulağıma nban
cı gelmiyen tatlı ahenci yara • 
tan ha1ri1d tiiri engin bir vecdle 
okuyacağım günü aabrrla belr • 
liyorum. 
~"' .............. .

YENi BiR SOVYET SP..QR 
TAYVARESI 

Tanmmıı SOvyet tayyarecl
lerinden Piontkovald, 540 kilo 
sikletinde ve "Air _ 12" tipinde 
laafif. bir ıpor tayyareaiyle ~ 
kon - SivaıtopoJ - Harkcw 
yolu üzerinde 2000 kilometrelik 
~ mesdeyi hiç yere inmeden 
10 saatte katetmittir. 

Ba yeni tip hafif spor .. ,, • 
yaral, mibendiı Yakovln D
rafıaıtan Yilcuda ıetirilmit 100 
henlr• bir .. il - 11 .. mot&-1-

... ~ Ud Jdtfl~: tek ~ı 
~TtJfii{ij • . . dnı'.. -.. ·. · . 4'. lwl .. ............... : . ~··· 
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Mü::~:t :.;:~;;;;~d etra- ,, Oruç Tutan Hayvanla .Er, geldık, yemek yedik. 
Soar11 ben l(it11p okudum, r Giireller ne 

alemde 

1191' --- ~ 

dinledi. Bir J·andMı da gömle· 
ğini dikiyordu. Anıda .,rada 
bapmın kaldırıp Japon tablosu 
na bakıyorduk. 

O akşam biribirimizle ne ko 
nuştuk hatırlamıyorum. Çok 
bir şey ko.nuşmadım herhalde. 
Ben mütemadiyen kitap oku • 
dum.~ 

Her sabah işimize gidiyor
öuk, akşamları da saat altıda 
gidip onu bankasın<fıin alıyor -
durtı. Aramızda şundan bundan 
konuşuyorduk. Hatta biraz es
kisinden fazla lakırdı ediyor -
duk. Artık aramızdaki sükut -
lar ağırlaşmıştı: Eskisi gibi tat 
1ı bir saadet sukOtu değ'ildi. 

İkimiz de sustuğumuz u -
man ona öyle bakıyordum: Kar 
·§ımda bambaşka ve iyice kavrı
yamadığım biri vardı. O sırada 
o ne düşiinüyor, ne his5ediyor, 
bunu bilmiyordum. 

Yalnız, karşımda bulunduğu 

için, dönüp geldiğine emindim. 
İşte yanağı, elimle dokunabili
rim. Şüphesiz ki bu onun yana
ğı (Hiç olmazsa bir yanak). 

O zaman onsuz geçen gün
leri hatırhyorum. Bu. benim 
kendisine hiç bir zaman hah -
ıedemiyeceğim bir şey. Çünkil 
biliyorum .ki, sustuğumuz o, 
biribirimizden ayrı geçen gün
leri düşünmüyor. Bugünler o -
nun için mevcut değil. 

Onun bir milddet ortadan 
kaybolduğunu bilen yalnız be • 
nim. Bu hidiseyi birisine anla
tarak içimi dökmek de artık 

bana memnu. Geç kaldım. Çiln
kil artık geldi. Anlatsam yilzU. 
me kal'fl glllerler. 

lıte: Benimle konuıuyor, 
bana elile temas ediyor. Ecki· 
den MSylediği MSzleri aöylilyor. 
'Gözleri yine o mavi gözler. 

Fakat bu gözler bana bak -
madan yanımdan geçip gidi • 
yor. Aramızda onun yıldönü •· 
milnde duyduğumuz o saadet 
yok artık. Onun karpsrnda bile 
kendimi yalnız hissediJ>4brum. 
Hem de o kadar yalnu ki! 

Bazan kendi kendime, §lSyJe 
diyorum: O akp.m bankanın 
karşısında beklediğim &aman 
da o ortadan kaybolmamııtI. 
Kabahat benim: içeride biraz 
g<ç kalmrJtI. Ben çok çabuk 
enditeye kapılmış ve çekilip 
gitmiştim. Onu çıkarken görme 
ğe cesaret edememiıtim. 

Şüphesiz ki yanımızda bi
riıini bulundurabiliyorsak bu .• 
her dakika onu yaratmağa ken
dimizde kuvvet bulduğumuz i
çindir. 

Madem ki yaırıyorum, kuv -
vetim olacak. Bu kunetf git • 
tikçe daha f a.zla devam ettire-

, .. -. ... . • l • 

8. 10 KURUNun U.AVESt 

(3 üncüden devam) 

MES'UT BiR GUZEL 

Fakat güzellerin içinde bu

gün herkesin gıpta ettiği birisi 

de yaşıyo~: Belçika ,güzeli.. 

Belki havası, yahut tabiatın

dan olacak .. Belçikada seçilen 
bütün güzellerin kötü bir talihe 
kurban gittikleri görülemedi. 
Hatta, içlerinde bir çoğu. erit
tiği mertebeyi saadeti için is
tihkar ederek büyük hayaller 
peJinde dolaşmadılar; meseli 
bir tanesi Brükselli bir bakkal 
ile evlendi. Kendisine hiç bir 
fabrikatörün talip çıkıp çıkma· 
dığı sorulduğu zaman omuzla
rını silkti: - Orta bir hayat 
fakat saadet! ... dedi. 

Bununla beraber yukarıda 

da söylediğimiz gibi içerlerinde 
bir anesi bütün güzellerin gıp
ta edeceği bir hayat içinde ya
şıyor .. Kocası. bir harp malze
me fabrikasının idare meclisi 
reisidir; ve ayni zamanda daha 
bir çok şirketlerde hissesi ol -
duğu gibi, yeni intihabatta si
yasi faaliyete de atıldığı söy • 
lenmektedir. Mis Belçikanın da 
iki çocuğu var. Hem biri ku 
biri erkek.. Yalnız, ileride kı • 
zının güzellik müsabakalann • 
dan birisine girmek istediği va· 
Jı:it müsaade edip etmiyeceği 10 

rulduğu zaman. tereddütsüz ıu 
cevabı verdiği görüldü: 

- Kat'iyyen .. 

Ve sebebini, belki bir dedi. 
koduya meydan açar diye izah· 
tan çekindi .. 

Fakat, ıüzellerin çoiu, mev· 
Iİm yapraklan gibi. kendilerini 
muhtelif uhnelere atmıflardır. 
Bu&Un hiç bir Avrupa sahne • 
sinde tesadüf edilmez Jı:i bapn
da herhangi bir senenin ıUzel
lik tacını taf1D1rı olmaım... Bu
nunla beraber bir çoJı:lanrun bu 
ırfatI kendi kendine verdikleri, 
yahut sahne direktörü tarafın • 
dan izafe edildiği de muhak • 
kaktır, sadece '' herkesin merak 
ederek sorduğu bir ıey var: 

- Güzeller, umumiyetle bu
gün mes'ut bir halde mi yap -
yorlar?., 

Buna pek o kadar, güzelle -
rin istedikleri cevap verilemi -
yor., 

--:_.:: twwwı ~ ~ -

ceğim. Zaman uzundur: Aczi
mjn hatırasını bile ıilebiHrim. 

Robert ViYier 
. ~ıvoc! ~:r"nı 

(6 na sa,.Uadaa devam) 

da çalışmakta olan hir çok ar -
kadaşlan tatmin ve takviye e • 
decek mahiyettedir. 

7-0KUMA 
Lr; 

Talim ve terl:>iy~ reiıi Bay 
ihsanın evvelce t~rbiye mec -
mualarında çıkan ''kıraat hak
kında tetkikler, sükOti kıraat, 

kıraat derslerinde alaka temi • 
ni,, gibi kıymetli makalelerinin 
hülasalarile kıraat hakkındaki 
bütün yeni telakkileri ihtiva e
den bu fasıl da arkadaşları tat
min edecek bir mahiyettedir. 

8 - T ALEBEYI IF AD EYE 
ALIŞTIRMAK 

Evvelce sadece tahrir ismini 
taşıyan bu ders şifahi ve tah~i· 
ri kısımları ifade etmek üzere 
bu nam altında toplanmrı ve e
saslı izahat ile öğretmenler için 
çok faydaJı bir rehber haline 
gelmiştir. 

9-IMU 

Mutat dikte metodunun im
layı öğretmek için bir usul ol
madığına işaret edilmekte ve 
buna mukabil takip olunacak 
yollar gösterilmektedir. 

10-TARIH 

Türkçede tarihin tedris u • 
ıulü için bu faaıldan ,daha te • 
ferrüatlı ya.ztlmıı yazı olmadı -
ğma temas etmek bu kısmın 
mahiyeti hakkında bir fikir e -
dinmeğe imkan verecektir. Ta· 
rih dersleri için milfredat ya • 
.zılmam11 bakanlığm ıon tadi -
Jitla baıtrrdığı Jı:itaplann eaaa 
olduğu kaydedilmittir. 

1 t - Co<lRAFY A 

Coğrafya dersi geçen ıene 
yapılan muvakkat tadillttan 
d~a farklı bir mahiyet atmıı -
tır. Denlere yalan yurttan baı 
layıp tedricen geniıliyen bir 
daire dahilinde baıka memle • 
kctlere uzanmak esaar hikim 
olmuıtur. Müfredatı eski prog· 
ramdan ve geçen seneki muvak 
kat tadil!ttan farklıdır. 

Bu dersin hedef, direktif ve 
vasıta kısmı da yol g8ıterecek 
kıymetli bir rehber halindedir. 

12 - YURT BiLGiSi 

Bu dersin hedef ve direktü
ler kısmı tafsil edilerek tedriı 
usulil tebarüz ettlrilmiı olmak· 
la beraber Bakanlığın neşretti
ği kitapların müfredat olarak 
kabulü .ile iktifa edilmiştir. 

13 - TABiAT BiLGiSi 

936 programındaki tabiat -
qya desleri tabiat bilgisi namı 

ır••n.:ı ı 1u• ~ · 

altında birleştirilmiştir. Bunun 
sebebi bir taraftan toplu tedris 
prensibi diğer taraftan ·orta o

ktil fen bilgisi tedrisatına bir 
uygunluk temini ar.zosudur. 

Eşya dersinin müfredatı 4 
Uncil ve 5 inci sınıfların tabiat 
mevzulan ile gayet ada :bir su
rette mezcedilmi§tir. Bunların 

müfredatını tetkik edecek olan 
arkaaaılar bu kaynaımadaki 
samimiliği farkedeceklerdir < 

Ayni zamanda eski eşya müf ~ 
redatı biraz hafifletilmiştir. 

14 - AiLE BiLGiSi 

936 programının kız talebe 
için 4 ve 5 inci sınıflarda birer 
saat ev idaresi birer saat nakıı 
• dikiı dersi vardı. Ancak bu 
saatler 26 saatlik muayy;en za• 
manın haricinde bırakıldığı vo 
yalnız kız mekteplerinde tatbilC 
edilebilecek ders değiıtirmele .. 
rini icap ettirdiği için okullar 
muhtelit bir hale geldikten aoıı 
ra tatbikatta bazı tcşevvilıled 
mucip oluyordu. Bundan başka 
ev idaresi ve nakış - dikiı der ... 
lerinin erkekler için de lüzumlu 
ve faydalı bazı mUfredatı ihti • 
va ettiği anlaşıldığından bu 
derslerin aile bilgisi namı al .. 
tında ve yeni bir tertip dahilin• 
de programda yer alması mu .. 
vafık görülmüştilr. Yalnız kı.ı; .. 

tara mahsus kısımlar ayrıca teı 
bit edildiği gibi bu esnada er • 
keklerin nasıl meşgul edileceği 
de ipret olunmuştur. Bu derı 
yeni programın orijinal tarafla• 
nndan birini teşkil eder . 

15 - HAYAT BiLGiSi 

Bu derste biribirile sıkı ir • 
tibat halinde bulunan üniteler 
birteıtirilerck bir Unite halinde 
göaterilmif bu suretle üniteler 
a.zalm.ııtır. UçUncii sınıf ünite• 
lerinin ikinci devre tedrisatına 
hazırlık teşkil edecek bir ma • 
hiyet almasına dikkat olunmuı 
tur. Her amıfta bu derse tahsis 
edilen saatler arttırılmıı hedef
direktiflt'r ve vasıtalar · kısmı 
daha vazıh ve tafsilatı olarak 
yazılmıştır. 

18 - HESAP - HENDESE 
Hesap dersleri ye_ni prog • 

ramda çocukların yaşlan, sevi• 
yeleri ve hayatta tesadüf ede • 
cekleri meseleler göz önünde hl 

tutarak tertip edilmiştir. Direli 
tifler kısmında bilhassa mesela 
halli bahsi esaslı surette izah 
olunmuştur. 

936 programının bazı ağır 

maddeleri çıkarılmakla beraber 
geçen sene tatbik edilen mu • 
vakkat milfredata bazı madde • 

100 
Yaşında bir timsah 

Londra hayvanaar 
ba:hçesi nde on ay
dan beri açlık gre-

vi yapıyor 

Siz veya ben iki gün yemek 
yemesek, gayet istisnai bir şey 
yaptığımızı sanırız. Bunda hak 
lıyız. Çünkü muntazam yemek 
yemeğe alışmışızdır. 

Fakat hayvanat bahçelerin -
de vaziyet baıka türlüdür. O -
ralarda beslenen hayvanların 

iıtihası daha elastiki! 
Hayvanlardan bazılarının 

haftalarca hatti aylarca yemek 
yemediği görülür. Ve tabiidir. 

Bunun sebebi kendilerine ye 
mele verilmemesi değildir, Ek • 
ıcriya muntazaman verilen bu 
yemekleri hayvanlar yemez. 

Londra .hayvanat bahçesinin 
en büyük ve ihtiyar timsahı 
- bu timsah 100 yaşındadır -
batlı baıına bir mesele teşkil e
diyor. Corc ismi verilen bu tim 
eah ıon aylarda bir "açlık gre
vi" ne baıtadı. Bu suretle tiın
aahlar arasında oruç tutmak re
korunu da ktmuı oldu. 

İki gün evveline kadar Corc 
tam on ay ağzına bir ıey 
koymadı. 

M uhafızlan her hafta mun
tazaman kendisine yemeğini ve 
riyorlardı. Ve timsah bu yeme
ği muntazaman reddediyordu. 

Timsahlar arasında bu ka -
dar uzun oruç görülmemişti. 
Corc isimli timsah, bütün ken
di cinsinden hayvanlar gibi kış 
.zamanında oruç tutardı. Mese
li teşrinievvel sularında yarım 
kova kadar çiy et yer, artık ge
lecek bahara kadar hiç bir şey 
yemezdi. Sonra, artık insanla -

Muayyen Mmanın 
dan daha uzun 
müddet yem.ek ye
miyen bir yılana 

zorla gıda tJeriyor
ıar. Fakat bu uaul 
fimdi mütehassıs

ıaroa mahzı!11ıı 

rm hayalleri hafifçe aşkla meş
gul olmağa başlayınca, timsah, 
- tabiri .mazur görün - mide
sile uğraşmağa girişir. Ve böy
le iştihası yeniden uyamrdı. 

Fakat dediğim gibi işte bu 
~ene, bu ihtiyar timsah tama -
men başka bir yoldan gidiyor -
du. Ta temmuz ayma k<>dar 
bir türlil uyanmadı. O za -
man ·içinde ağzına hiç bir şey 
koymadı. 

Şimdi her hafta gıdasını mun 
tazaman alıyor. Yeniden kış 

uykusuna yatıncaya kadar bu 
tarz beslenmekte devam ede -
cek. 

Bir çok yılanlar da uzun 
zaman yemek yemeden yaşa -
maktadır. Bu hususta rekor 
Paria hayvanat bahçesinde tam 
on sekiz ay bir şey yemiyen bir 
Efi yılamndadır. 

Londra hayvanat bahçesin
deki yılanlardan bir çoğu ye -
meklerini cuma günleri öğle • 
den sonra yerler. Fakat ara -
da bir bazı yılanlar, yemeği ke
ser, ve haftalarca ağzına bir şey 
sokamazsınız. 

Bundan kimse endişe et -
mez. Çünkü yılanın yemekten 
kesilmesi ona bir zarar ver -

mez, fakat bu oruç bir itiyat 
halini alır ,da, aylarca .sürerse, 
muhafızlar yılanı teşvik için 
her türlü çareye baş vururlar. 
Çünkü yılan yememezlik yü -
r.ünden ha}·atını kaybeder. 

Yemeğe teşvik gayretleri ba 
zan fayda verir. Fayda verme
diği takdirde - mecburi tegad
di usulü hayvanat mütehas
sıslarınca tasvip edilmediği için 
- yeniden iştihası uyanıncaya 
kadar beklemek ve o dakikada 
hemen gıda vermek rarureti ha 
sıl olur. 

Yılanın iştihası kapalı bu -
lunduğu zamanlar onu daima 
göz altında bulundurmak ta -
zımdır. Çünkü birden kendine 
geldiği zaman dehşetli acıkmış 
haldedir. Eğer gıdası hemen 
''erilmezse ölüverir. 

Balıklar da uzun zaman aç 
durabilirler ve bundan hiç za
rar görmezler. Hayvanat bahçe 
leri Akvaryum'larında bulunan 
balıklar muntazaman yemekle -
rini alırlar, fakat serbest ha -
yat yaşıyan balıklar nisbeten 
daha talihsizdir. Mesela Siber -
yanın büyük nehirleri ekseriya 
donar. Ve balıklar aylarca ora· 

da yiyecek bulamadan mahpus 
yaıarlar. ft 

Fakat yine tabiat onlan dü. 
şünüyor. Suyun harareti düş .. 
meğe başladığı zaman balığın 
hazim vazifeleri de muvakkat 
bir zaman için alıkonuyor, in • 
kıtaa uğruyor. Bu suretle ha • 
lık acıkmıyor. Ta ki onları ka
patan buz erisin ... 

Kaplumbağalardan b:ızıla • 
rı da mesela sonbaharda bot bir 
yemek yer ve kışlamağa gire • 
rek o yemeği gelecek senenin 
ilkbahanna kadar ancak hazme 
der. 

Hayvanat bahçesindeki haY, 
vanlardan bir kısmı da, kendi • 
terine yanyacak yemek bulun • 
madığı için oruca başlarlar. ~ 

Şimdi ne dersiniz? Şehrimiz 
deki sirkin hayvanları için aöy .. 
lenenleri hatırhyor.sunuz: "Y c
mleri verilmediği takdird~ 
şehre hücum ederler ... deniyor• 
du. 

Acaba o hayvanlar içinde 
böyle oruç tutabilecekler yoli 
ınu? 

Hem oruç tutsunlar, hem de 
sirk numaralannr yapsınlar? 

Bu şekilde müşteri çok gel. 
mese de yine idare ederler d~ 
ğil mi? Karlı iş ... 

••• • 1 
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Londrada t.ayvar.lar 
bahçesinde F ı ı ı e r 
için yapılan asri evler' 



Hadise onun yı1dönümün -
oen bir kaç gün sonra olmuş
tu. Onun için, tarihi hatırım -
dadır: Haziran ·ayı içinde idi. 

Bu yıldönümü ehemmiyeti 
yalnız bir yıldöniimü olmasın -
da değil: Biz iki kişiyiz. Be -
rabcr yaşıyoruz, bayramlarımı
zı da beraber yapıyoruz. Fa -
k.at, o sefer bayramımız her za
mankinden daha uzun sürdü: 
Belki bir hııfta. 

Saadete yaklaşma: uztıkla -
ıır derler. Yalan: Saadetin de
vam etmekten başka istediği bir 
ıey yoktur. 

O gün, her zamanki gibi, 
bizim o küçük memur lokanta
eında yemek yedik. Sonra al • 
aım onu çalıştığı bankanın ka
pısına kadar götürdiim. İkimi· 
zin de içinde bir ferahlık vardı. 

Ben de d/;ndüm, dairenin 

yolunu tuttum. O anda cadde 

bana o kadar sessiz geldi ki 1 

Kulaküınmda adeta, biraz ev • 

vel konuştuklarımızın aksi sa
'dasını duyuyordum. 

"' ,. * 
Her akşam onu gider ban -

kanın kapısından alırdım. Sa • 
at altıya doğru, altıya on kala 
falan. Fakat ben daha erken gi
Öerdim ekseriya: Beni bekle -
mesin diye. Bankanın karşısın
daki kaldırıma geçerdim. Ora· 
il en mükemmel yerdi. Daha 
merdivenleri inerken beni gCS -
~;r, yanında başkaları varsa 

- KURUN un iL..\ VESi 

onlardan ayrılır, hemen bana 
doğru gelirdi. 

Bazan düşüııi,lyordum: Ya 
bir akşam geç kalırsam, beni 
bulamayınca ne yapar? Tek 
başına caddeye çıkar. O kadar 
kalabalık arasında sokaklara 
dalar. 

Fakat bunda endişe ede -
cck ne var? Nasıl olsa evde bu
luşacak değil miyiz? 

O gün bilmem neden banka 
bana o kadar büyük geldi. Şüp
hesiz, orası büyük bir banka. 
Fakat o akşam bana bir dağ 
gibi yüksek göründü. Önünde 
bir sıra otomobil dizilmişti. 

Bu otorpobillerin getırıp 

bankaya bıraktıkları adamlar i
çeri girip ne yacıpcaklarını bi -
len adamlar. Onun için, banka 
onların gözlerinde benim kadar 
büyümüyordu tabii: l;liç dü -
şünmeden giriyorlardı içeri. 

İkimiz beraber yaşıyoruz, 

demiştim. Ac~ba yaşamak mı 

bu? Belki yakından bakılırsa 

yaşamak değil. Akşamları pen
cerenin önüne otururuz. Ben 
yüksek sesle bi~ kitap okurum. 
O hem dikiş diker, hem beni 
dinler. 

Evimizde güzel bir şey yok
tur, Mobilyalı olarak tuttuk. 
Yalnız duvarda benim astığım 
bir Japon tablosu var. Bir ka
dm başını çevi:miş, bir §emsi -
yenin alt•na saklanıyor. Şemsi
yenin üzeri de kar dolu. 

i ... 
1 

j O sefer bayram1mız çok 
1 uzun sürdii.: Belki bi1' 

hafta ... 

Bu tabloyu karım da sever, 
ben de severim. Bazan geçeriz 
karşısına, ikimiz beraber baka
rız. 

Bazan onu pencerenin önü • 
ne çağırırım, karşımızdaki a • 
partımanın penceresinde bir ka 
narya kafesi vardır. Beraber o
na bakanz. 

İşte bizim hayatımız böyle 
geçer. Bu hayatı değiştirebi -
lir miyiz? Hiç zannetmiyorum. 
Neysek oyuz biz. 

Yürüye yürüye gideceğiz. 

Bunu o gün yine düşünmüş • 
tüm. Çünkü, kanını gelip saat 
altıda aldığım o kaşam daha ilk 
değildi. 

* • * 
Saate baktım: Altıyı yirmi 

beş geçiyor. Altıyı yirmi geçi -
yor demektir. Çünkü ben saati
mi dört beş dakika ileri ahrım 
daima. 

Acaba bugün nasıldı? Bil • 
hassa yüzünü ne halde göre • 
cektim? Bunu merak ediyor -
dum. Sabahleyin benden aynl
dıktan sonra neler düşünmüş -
tü acaba? 

Altıyı yirmi beş geçiyor. Bu 
akşam yanm saat eksik yaşı • 
yacağım demek. sokakta yan • 
yana giden çiftler vardı. Ben de 
kendi kendime: "Ben de ka -
rımla beraber eve döneceğim,, 
diyordum. 

Kaldırımda bir aşağı, bir 
yukarı yü;ümcğe başladım. A
ra sır~da da dönüp arkama ba-

kıyordum: Çıkar da - görmem 
diye. 

Bankadan adamlar çıkıyor • 
du. Bankanın önündeki otomo
billerden en son kalan da gitti. 
Sonra bankadan, · koltuğunun 
altında bir paketle bir adam çık 
tı: Kapıcıya benziyordu. 

"Artık karım çıkar nere • 
deyse,, diyordum. 

Yediye çeyrek var. Çıksam 
mı acaba yukarı? Niçin çıka • 
yım: Nasıl olsa inecek. Acele 
bir işi vardır belki de onu bi • 
tirmeğe kalmıştır. 

Saate baktım: Yediye on 
var. Yani yine yediye çeyrek 
var. Hiç bu kadar geç kaldığı 

olmamıştı. içim bir tuhaf olma
ğa başlamıştı. Birisi geçsin de, 

istiyordum'' :Karımı bekliyorum,, 
diyeyim ona. "Ne oldu bilmem 
ki. Hiç böyle olmazdı.,. 

Baktım içerisini yıkıyorlar, 
silip süpürüyorlar. O zaman 
anladım: Bankada değildi ka • 
rım. Bu hizmetçilerle onun a
rasında bir münasebet bulamı
yordum. Burada olamazdı o: 

Biraz sonra kapıyı büabil • 
tün kapadılar. Ben sokak· orta· 
ıında kalakalmıştım. Birdenbi
re döndüm, ylirümeğe batla • 
dım: Her akşam beraber gitti
ğimiz yola saptım. 

Önüme bir gazeteci çıktı. 
Önce elimin tersile ittim. Son
ra döndüm, bir gazete aldım. 
Sokak o kadar kalabalıktı ki! 
O kadar çok otomobil, o kadar 
çok insan vardı ki! 

Artık içimde eve dönmek ar 
zusu kalmamıştr. Niçin döne -
cektim? Mademki evde artık 
bir şey kalmamıştı .... 

Sonra birdenbire koşmağa 

başladım: Eve doğru koıuyor
dum: Belki eve gitmiştir diye. 
Evet, muhakkak eve gitmi§tl. 
"Şimdi pencerenin önlinde be
ni bekliyor,, diye düşünüyor • 
dum. 

Onun sabırsızlığı beni ace
le ile koşturuyordu. 

II 

Tabii evde de yoktu. 

Bu hadisede bir mantık gö
rüyordum. Bu mantık beni hiç
liğe doğru sürüklüyor ve ben 
bu kuvvete sessizce boyun eği
yordum. 

Bir sandalyaya oturdum. O
nu beklemiyordum artık. San • 
dalyaya yan oturmuş, saman • 
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farkında olmıyan kadın 
III 

Bir akpm bankadan• çık& 
ve bana doğru ilerledi. Başın -
da aynı şapka vardı, gözleri _de 
yine o mavi gö'zlerdi. Hiç · bir 
ıeyi_ değişmemitti. 

lan koparıp koparıp didikli • •-ıı11ırrıııuı""""""""""''h11nıt"'"•111111ımı11111ıınııı11ın"'"""1111111ııı111111ııııııu1111ııııı1111111ıııııı1111ııııt~ gelmiyordum. 

yordum. J F H • k A • ~ ' İlk önceleri q_ıanasız sualle-
Zat~n ~~yordum. - i ransız 1 ayesı J rinden korkarak'. herkes~en ka~ 
Neyı bili,ordum? ! E tım. Sonra da kımse gelıp benı 
Masanın ~erinde renk renk i · . ! aramadı. Arkadaşlarım hikaye -

ylin vardı. Dlvarda da o mavi- j ç • ~ lerini anlatacak başka kulaklar 
li beyazlı Japon resmi. Ocağın = · eVJren : V d ! bulmuştu. 
üzerinde sig1ra tablası: O da .J • 6 • i Bu mli~det zarfında ki~~e 
mavi ve Çin işi. Bu tablayı al- i111ııııııı1111ııııııı1111111ııııı1uıı1ıııııı1uuıııı.ııı111111ıııııı11111ıııını111111ıııııı111Hlflll•1tıııııııııııtıenıtııııı111 ıtı•11•11ı11 ; bana karimdan bahsetmedi. 
madan evvel ~imiz beraber .ca· . . . . . Yalnız lokantacı bir gün sor • 
mekanda ona·kaç gere bakmış- ]abalık akıp duruyordu. Hıç hı- Sonra eve gelenlerın hırı • du: 
tık! Nihayet (eçen sene, benim rinin bizden haber~ yoktu. birlerine "bonsuvar,, demeden 
yıldönümümdt onu bana hedi- Acaba nerede ıdi? Nerede kapılarını anahtarla açtıkları 
ye olarak alJştı. olabilirdi bu saatte? Aklıma hiç saat geldi, 

Dikiş malıinesinin üzerinde bir ihtimal .gelmiyordu. Karım o gece gelmedi. Ne 
yarım kalnuı bir gömlek var • Kitap okuyayım dedim, ol- ertesi gün, ne de ondan sonra-' 
dı. Yanında ta. .yüksük duru • madı. Yemek de yemedim. O ki günler. 
yordu: Sanldlgelsin de işi bi ., kadar da sıcak vardı ki! Günler geçiyordu. 

tirsin diye ~liyorlardı. Yanımızdakiler evlerine dö - Mevcudiyetimden şüphe et-
Kalktım ııdayr ıilpUrdüm, nilyorlardı. Kapılar çalınıyor, meye başlamıştım. Ben hali 

halının üzeriıdeki iplikleri e • açılıp kapanıyordu. Biribirlerine dünyada var mıydım? Biz be
limle topladııt:. Bunlar da bana 11bonsuvar,, diyorlardı. Birisi rabcr ya§amış mıydık? 
onu hatırlattı. , bir pencere açıyordu. Arbk hiç bildiğe de rast -

Odayı düı:ltince gelecek 
zannediyrdum Onun için .o 
gelmeden her Jey bitsin diye a
cele ediyorduiı.. 

Karşıki ajartımanın pence
resine bir kahn geldi, kup 
yem verdi. Alt.am iyiden iyiye 
bastırmağa bııilamıştı. Karınun 

bulunduğu y• de de akşam o
luyordu tabii. Onun için, ge • 
çen her 'dakib beni daha fazla 
endişeye düşütiiyordu. 

Birdenbire kalbim çarptı: 
Aklıma ya~ odası gelmişti. 
Oraya hiç bakmamıştım. Sa • 
kın orada olmisın? Hemen koı 
tum, baktım: !Gmse yok. De • 
rin bir sessizlk. Yatağa el sü
rülmemiş. 

Kapıcı ile ;konuşmak iste • 
miyordum. Ko:ıuşup da ne ola
cak? Kanın gelince tabii kapı • 
yı çalacaktı. (ı zaman anlar • 
dım, karşılam~a çıkardım. 

Birdenbire kapı çalınır gibi 
geldi. Ayak sdllerini dinledim: 
Hayır: Gelen :iden yok. 

Yaz akşamarı sokaklardan 
ne kadar da ç>k ses işitiliyorl 
Kadın sesi, çot'uk sesi. Her da
kika kapıyı çatnak ihtimali var 
dı, Bu gürültü arasında işitmi
yebilirdim. Gitim pencerenin 
CSnü'1r:le bel:ic;:eğe haşladım. 

Sokakta yire eski:si gibi ka-

1 
j 

~I 

Birdenbire kapı çalmır r.ibi geldi. A · 
yak seslerini dinledim, hayır, gelen 
giden yoktu ... 

- Bayan hasta mı, Bayım? 
Beraber gelmiyorsunuz artık? 

- Hayır, hasta değil, dedim. 
Zaten o da bu meseleye da

ha fazla bir ehemmiyet vermi
yordu. 

Yine eskisi gibi her akşam 
o gazeteciden bir gazete ah -
yor, aynı yolları yürüyor ve ay
nı saatte ayni yere geliyordum. 
S:ıat altıda, altıyı beş geçe ban 
kanın önünden geçiyordum. 

• - A 1 Sen misin? dedi bana.
Yani, her zamanki gibi. Ben 

de, her ~amanki gibi: 
- Benim, sevgilim, dedim. 

Bu ',!sevgilim,, kelimesi uz~n 

zamandanberi içimde uyumuı 
kalmıştı. 

Ne hirib!rhıiz~ sı.ıal co:duk, 
ne haber verdik. Bende bit de
ğişiklik yoktu. Onda bir deği • 
şikJik olmadığını anladım. O • 
nun için: 

"Ne oldu?., derneği Jüzum
!luz gördlim. 

Yol üzerinde bir sucukçu .. 
ya girdik, biraz domuz ~u -:u • 
ğu aldık. Sonra karımın aklına 
mavi kurde!a allT'ak geldi. tu • 
hafiyeci aradık. Daha sonra .o, 
manava girdiği zaman hen cJe 
gittim Y.anııki fırından rkmck al 
dım: Y:ıni ht"r 7arn;v•ki f"İhL 

( Lilt fC'n şay ı fayı {'C1,irfoiz )" ' 
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