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Parası% muayene 
k.uponıı 

Bu lmpondan yediaiııi b~ 

tiren okuyucumus KUR 
doktoruna kendini parama 

muar.ene ettuebilir. 

Fransa Iskenderun ve Antakya 
bildirdi hakkında cevabını 

Haftada bir dünya sıyasaıına toplu bakış 

lngiltere Avrupa işlerini 
kendi eline almak istiqor 
Viyana konferansının efkirıumumiye

ye bildirilen gizli safhaları 
j (B~iz .J anca aayı/amwdaJ 

Viyana konferansı 
dün dağıldı 

Verllen kararlar ara•ında 

Avusturya da 
krallığın 

kurulmasından 
ve Macar hudutlannın 

B. H u 'v;r R1.thm• değİ§tİrJİmesİnden 

•• seyin Rahmi Bahis yok! 

r~ 13 (Telefonla) 
\ Fransa htlktmeU, Jakenderan T• 

j Antakya hakkındaki CHabl DO 

\ tasını Paris elçfmfs B. Saat Da. 
i vaz vasıtuile htlk6meUmbıe biL 
\ cllrmiftlr. 

f Notanın metni buailn Harf~!. 
J ye Veklletimlze gelmif bulunul 
: yordu. 

) Şimdiye kadar Ankarada 
j Fransız bfi;yflk elpm B. Po11110U 
i ile yapılan mtlzakereler 
İ mahiyette bulunuyor ve uıl mtl 
: ukereler için Fransanm nota. 
\ mıza verecell enap bekleniyor 
j du. 

) Bugün Hariciye Veklletim 

J 
verllmlf olan Frauanm ceYabl 
notasile Antakya ve 1*enderu 

: hakkındaki Ttlrk- Franaız mtl. J zakerelerl en euah salhuına 
\ girmiş bulunmaktadır. 

.............. ~ 

Bugün 
Müvezzilerinizden 

KUR UN ilavesini late-

Bu sayıda 
Alimin namuıu: Sadri 
Eatemin çok güzel bir 

hikayesi 

Ayrıca 

Alman lktısat Na'zırı 
Bugün tayyare ile şelıri
mıze gelmesi bekJenigor 

Yarın hemen Ankara'ya 
hareket edecek 

Bir müddettenberl memleketimize 
gelmeei beklenen Alman milli iktiaat 
na.an ve Rayiftağ genel direktörü 
doktor (Schacbt) bugün gehrimlze ge. 
lecekttr. 

Doktor Schacht bu sabah Berlln
den s&Jet atıratıl bir tayyare ne ha
reket etmit olacafma göre akşam tı. 
ileri au.t oa yedi aulannda Yeşllköy 
latuyoauna varacak ve hUkbıet mU
meuiIJerblılz tarafından kareılanacak· 
tır. 

Doktor Schacht bu geceyi Perapa.. 
lu ..... pç1rdltten llODl'a JU'll1 
dol• uca Anbn.J& glc1ecektiı'. 

Beraberinde RaJiltala meuup W 
mfthbn ..-.,. clüa 'balmuna1ttadlr. 
......... '1'Unbe c.ıı ...... 

(~-·-·) 

Kültür Bakanlığının lıazırladığı kar 
name ~ekilier Heyetine verildi 



Kral Edvard'ın DaJmaçya 
f!ezintilerinden sonra 

tal ya 1500 bombardıman 
tayyaresi daha yapıyor 

Ayrıca 140,000 Liret sarfıle yeni 
tayyare üsleri vücuda getirilecek 

"Nevyork Her<ild TTibune,, ga::ete
amin m uhab-iri yazıyor: 

140,000,000 liret sarfile on dört 
yeni tayyare sahasının in.5a edilmesi 
ve diğer dört sahanın da büyütülmesi 
faaliyetini artırmak için Mu.ssollni e
mir verm~tir. Bu cüzütamlar tamam. 
landıktan sonra İtalyan yarımadası ve 
Sicilya ile Sardunya adaları 130 muh
telif hava kampını ihtiva edecek, bu
na ilaveten 25 deniz tayyaresi liman. 
lan bulunacak ve netice itibarile vaki 
olması muhtemel hava hücumlarına 

karii İtalyayı tam himayeye mazhar 
kı1acaktır. 

Bilhassa Adiryatik sahilinde yeni 
ll&halar inşa edilmesi manidardır. Yu
goalavya esas itibarile 1talyaya tehli
ke t;eekil edecek derecede tayyareye 
aahtp değildi. Fakat İngiltere ile Yu
goelavyanm yakmlaşması işaretleri va 
sfyet1 değiştirmiştir. ltalyanlarm ka
naatine göre kral Edvardm Dalmaçya 
sahillerine seyahati, başlıca bir İngi
liz • İtalya harbi vukubulduğu takdir
de Yugoslavyanın Dalmaçya limanla
rından istifade derecesini teftiş için
di 

Son zamanlarda Fransa ile de ger. 
glnle§en mUnasebat, Mussoliniyi, bir 
gok yeni tayyare sabalan vUcuda ge
tlrmeğe ve bunların mühim bri kısmı

m sevkülce~ mıntakalarda hava fi. 
lolarını temerküz ettinneğe yarıyacak 
inme istasyonları şeklinde yapmağa 
aevJt etmist.ir 

Sardunyanın, Marsilya ve Tulona 
hrşı askeri harekatta bulunmak Uze. 
ı-e bir Us olmağa. yanyacağı da tah
min edilmektedir .•. 

Ayni zamanda İtalya bükü.metinin 
tayyare fabrikaları da gece gündüz 
tayyare ~ile meşguldür. Gayri res 
mt haberlerden anlaşıldığına göre ha
va nezareti 1500 yeni tayyare inşası
ni istihdaf eden bu senenin programı
nı bitirmiştir. Bu tayyarelerin bir ço
ğu ağır bombardıman tayyareleridir. 

INGILTERENIN VE AL!r1ANYANIN 

SiLAHLARI 

Londra, 13 (A.A.) - Avam Kama. 
rasr, liberallerin takririni 131 reye 
karşı 337 reyle redderek krala verile. 
cek cevabın metnini reye müracaat e. 
dilmeksizin kabul etmiştir. 

B. Baldvin müdafaa programının 
muhtelif noktalarını ve hava kuvvet. 
!erinin artması üzerine bu programın 
tazammun ettiği muhtelif vazifeleri 
izah etmiş ve demiştir ki: 

· Bu vazifeler, müdafaa planının in. 
kişafına zarar veren ve onu gecikti. 
ren bazı mühim engellere rağmen ta. 
kip edilmiştir. Engeller şunlardır: 

Akdenizdeki müşkül vaziyet, Renin 
tekrar işgali, Filistlndeki zorluklar 
ve İspanya karışıklıkları. 

B. Çorçil, Alman hava kuvvetleri. 
nin en az 1500 harp tayyaresini bul. 
muş olduğunu, lngiliz hava kuvveti. 
nin Almanyanınkine ü~te iki nisbetin. 
de faik bulunduğunu bildirmiş ve R. 
Baldvin de ou ceva!iı vermiştir: 

Elimizdeki '>i maHlmata gör~ B. 
Çorçilin Alman hava kuvvetleri hak. 
kındaki iddi~~ı çok mübalağahdır. 

Vaziyete Madrit Hcikim 
Hükumet kuvvetleri tanklarla 

büyük bir taarruza geçtiler 

.~irgüode 2 bin kişi öldü! 
Lohdra., 13 (A.A.) - Reuter ajan.. 

amm öğrendiğine göre, İspanya dış iş
leri bakam B. de Vayo akşam Uzeri 
Londraya telefon etmiş ve Madrit cep
hesinde hük6.metçllerin büyük muka
bil taarruzunu teyit ile hadiselerin al
aiğı vaziyetten memnuniyetini izhar 

lemi§tir, 
Sala.manka, 13 (A.A.) - Nasyona. 

:U.tler tarafından neşredilen bir teb-

go Caballero'ya bir rapor vermek üze
re Madrit müdafaa komitesi erkanı ile 
görüşmüşlerdir. 

~.000 Ki§/ ÔLDfJ 
Paris, 13 - A viladan bilidrildiği

ne göre Madrit cephesindeki muhare
bede dün 2.000 kişi ölmüştür. 

PARALAR DAMGALANACAK 
Paris, 13 (Hususi) - General Fran 

konun neşrettiği bir tamimde İspanya 

Meclisin dünkü toplantısında 

Berber erin hafta tatili 
J Troçki'nin vesi
kaları çahndı 

Kanun l~yihası kabul edildi 

Hollandalı bir filimin kurduğu ens
titünün Paristeki şubesinde 80 kilo a
ğırlığında bUyü.k bir vesika yığını ça
lınmıştır. Odada bulunan yazı maki
nesi ve saire gibi kıymetli eşya yeri
ne evrakın çalınması hadiseye esraren 
giz bir çehre vermiştir. 

Ziraat Bankasında çalışan mütekaitler 
meselesi - Ebelik meslek mıdir, sanat 
mı?-Aaskeri ve mütki tekaüt kanunları 

Hadisenin tahkikatı ile uğraşan 
Fransız polisi henüz bir şey söylemi. 
yorsa da gazetelerin yazdığına göre, 
çalman evrak Troçkiye ait vesikalar
dır. Troçki bu evrakı Pariste saklat
makta idi. 

Hollandalı filim Postlvimus ile Pa. 
risteki mümessili Nikolayevski, Troç
kinin adamı sayılmaktadır. 

Bu vesikaların çalmmasile Mosko
vada Troçki ve arkadaşları aleyhine 
yeni takibat açılması da muhtemel gö 
rülmektedir. 

Küçük bir macera 
Bir ~!acar mütehassısı 
casus zannile memnu 
mıntakoda tevkif edildi 

Şark şimendiferleri kumpanyası

nın hududa kadar olan yol dahilinde.. 
ki hattım kıymetini takdir etmek için 
seçilen heyet Bay Mileyyedin başkan
lığı altında tetkiklerine devam etmek
tedir. 

Dün öğrendiğimize göre bu heyet
le beraber tetkiklerde bulunmakta o
lan Macar tebaasından Bay Kres'in 
başından garip bir macera geçmiştir. 
Kres tstanbuldan çıkarken kendisine 
hüviyet verilmesi unutulmuş ve Mu
ratlı memnu mıntakasında tevkif edil. 
miştir. Kres, vazif eten bulunduğunu 
iddia etmişse de elinde bir vesika bu
lunmadığından serbest bırakılmamıB 
ve yanına bir asker terfik edilmiştir. 
T~tkikat bu vaziyette devam ederken 
Çatalca kaymakamlığı hadiseden ha
berdar olmuş ve derhal hakkmda tev. 
kif mti7.ekkeresi keserek B. Kres'i 
hapse sevketmiştir. 

Heyetin telgrafla Ankaraya müra
caatı üzerine icap eden emir evrilmiş 
ve Kres bir müddet mevkuf kaldıktan 
s_,nra, tetkikatına devam etmek ti7.ere 
serbest bırakılmıştır. 

Amerika Cıımur Reisi 

San Francisco'daki 

Ankara, 13 (Telefonla) - Büyük 
l\lillet l\leclisi bugün Rafet Canıteı 
(.Bur.sa) nın başkanlığında toplanmış. 
tır. Toplantıda evvela Çankırı mebu
su Rifatle Maraş mebusu Mithatin 
vefatlarına dair olan Baş,·ckalet tez. 
kereleri, Kütahya mebusu Lütfi ve 
Yozgat mebusu Avni doğanın istifa 
!arına dair olan takrirlcr kabul edil. 
di. 
ZiRAAT BANKASINDA ÇALIŞAN 

!tllJTEKAITLER 
Yozgat mebusu Emin Drama, Z! 

raat bankasında ücretle istihdam edi. 
len ve bir taraftan hazineden yetim 
maaş. alanların bu maaşları nısıf ve. 
rildiğı halde aynı bankada çalışan 

tekaütlerin tekaüt aylıklarının kesil. 
mesine dair olan şikayeti bildirmiş, 

ve tekaüt aylıklarının da yetim maaş. 
ları gibi verilmesini teklif etmiştir. 

Bu teklife arzuhal encümeninin 
verdiği mazbata okunmuştur. 

Arzuhal encümeni; yetim maaşı a. 
lıp ziraat bankasında ücretle istih. 
dam edilenlerin yetim maaşlarının 

yarı olarak verilmesini kanuna uygun 
bulmakta ve Ziraat bankasında ür. 
retle ~alışan tekaütlcre gelince bu bu. 
susta bu tekaütlerin almakta olduk. 
ları tekaütlük maa~la~ının yarı ola. 
rak \eritmesine dair olan 1746 numa. 
rah kanunda değişiklik olmamasrı.a 

ve 1932 fienesi müvazenei umumiye 
kanunun 24 üncü maddesi ise tediye> 
edilmiş sermayesinin en az nısfı dev. 
Jete ait olan müesseselerde vazife de. 
ruhte edenlerin dahi 1452 numaralı 
kanunun hükümlerine tabi olduklan 
yazılmasına göre Ziraat bankasında 
ücretle ~ahşan mütekaitler hakkında 
hükumetçe yapılan bu muamelede bir 
uygunsuzluk görülmediği bildirilmek. 
te idi. 

Mazbatadan sonra Emin Drama, 
bu meselenin daha evvel Mecli!'e arz 
edildiğini ve henüz bu hususta bir 
karar verilmediğini söylemiş, binaen. 
aleyh Mecliı:;in tetkikine arz olunma. 
sı tazım geldiğine karar verilmesini 
teklif etmh;tir. Ilu tek1if kabul edi. 
!erek meselenin Mecfü;in tetkikine arz 
olunmasına karar verilmiştir. 

EBELERiN VERGi ltlESELESI 
Bundan sonra ebeler hakkında ge. 

köprÜyÜ Nevyork- ne Yozgat mebusu Emin Dramanın 
takriri ve bu hususta arzıhal encü. 

dan açtı meninin mazbata.lir okundu. 

Amerikan Cumhur reisi R008evelt Emin Drama, söz alarak ebeler~~ 
San Francisco ile Okland arasrndaki sanatkar olmadıklarını ve ebeli~n 
yeni bir köprüyü bir elektrik düğm(:. ilmi bir me.slek fiayılamıyacağını, bi. 
sine basarak, modern tenvirat tesisa. naenaieyh kazanç vergisinin varidatı 
trru faaliyete koymak suretile Nev. gayri safiyeleri üzerinden ahnma.qı 
Yorktak. d · · d t r lazım geleceğini izah etti. 

ı aıresın en açmış ı . . 
K.. .. ·· 1 w l7 kı'l t Refık Şevket, meeelenin ebelerin oprunun uzun ugu ome re 

ve sarf edilen para 77 milyon dolar serbest veya seyyar meslek erbabından 
dır. · olup olmadıklarını tanımak bakımın. 

Mühendislik ve mimarlık kanund· 
na ek layiha.sile subay ve askeri rot'· 
murların tekaütlüklerinin rütbe -ve 
sınıflarına göre yaşlarını tayin eden 
kanunun değiştirilmesi hakkındaki 
layiha tetkik edilmek üzere encümen" 
hava le edildi. 

Birinci milzakeresi yapılan bu ka· 
nuna göre: 

İkinci madde: Tekaüde istihkak 
müddeti aşağıdaki fıkralarda gösteri· 
len tarihten başlar: 

Kara ve deniz harbiye mekteplerin• 
den çıkanlar için bu mekteplere duhul 
tarihinden, 

Harp senelerinde harbiye mektep
lerine bilfiil dahil olmıyarak açılall 

talimgft.hlardan yeti~en subaylar ta
limgahlara duhul tarihlerinden, 

Harita ahzU tersim mektebinden 
yetişenler yarsubayhğa nasıpları ts
rihinden, 

Askeri tıbbiye mektebi tahsilini bi· 
tiren tabiplerin subay nasbından dört 
sene evvelki tarihten, 

Asken eczacılar, kimyager, diş ta
bipleri ve baytarların subay nasbındaJl 
Uç sene evvelki tarihten, 

!{...tadan yahut mUlga sanayi m~ 
tebinden yetişmiş olan subaylatııl 
- 1455 numaralı kanunla asken :me
mur Unvanı almış olan mensubin ~ 
memurini askeriye dahiJdir • duhul ta· 
rihlerinden, 

Evvelce mevcut ikinci sınıf ihtiyat 
subaylariyle sonradan yetiştirilen IJI• 
tiyat subaylarının - askerlik haricinde 
geçirdikleri zaman nazarı itibara alıı>" 
mamak üzere - askerlik hizmetine u• 
girdikleri tarihten, 

Evvelce Harbiye mektebi n:ı.u~ 
olarak deniz talebesi ünvaniyle çııanıf 
bulunanlar için deniz talebeliğine teı" 
fi eyledikleri tarihten, 

Mülki ve askeri memurların maaf' 
geçtikleri tarihten, 

Subayların gerek kendi hesabına 1f 
gerek hUkUnıct hesabına olaark eCD" 
bt memleketlerde staj veya. taıısUcSe 
geçirdikleri müddet bilfiil hizmette" 
sayılır. 

Mülki memurların yalnız staj ıııtıd 
deti fili hizmet hesabına katılır. ..ı 

Krtadan ve yahut mülga san'-'' 
mektebinden yetişmiş olan zabitlel'Je 
mülki ve askeri memurların 20 yaŞıl'' 
vüsuldan evvel geçen hizmetleri ıeııl' 
üt müddetine mahsup edilmez. 

Mülga menşei küttabı bahriden ~ 
kanlar için • birik katibi, (mülaıffl' 
sani) asteğmen na.<ibedildikleri taril'' 
ten. I 
BERBERLERiN HAFTA TATiL ~ 

.1ı1.~- ... e haber verildiğine göre, Madrit 
'f.J~rp:heslnde htikmnet ku\"•etleri tank

larm yardmıile kuvvetli taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Nasyonalistler bu ta

f!!~~zıarı püskürterek bir tank zaptet

Milli bankasının çıkarmış olduğu 

banknotların nasyonalistler tarafın- v· 
dan damgalanacağı, damgalanmıyan 1 yana konferansı 

dağıldı 

dan ttkik edilmesinin doğru olmadı. 
ğını ve bu hususun bir tefsir mevzuu 
olamıyacağını; Slileyman Sırrı (Yoz. 
gat) Millet Mecliı:ıi kürsüsüne gelen 
her meselenin tetkik edilece~ini söy. 
ledi ve bir takrir verdi. Takrirind•! 
ebeliğin meslek mf, yoksa bir sanat 
mı olduğunun tefsirini istiyordu. Tal\ 
rir kabul edildi. 

Asım Us (Çoruh), Hakkı Tarık~) 
(Gireson) ve Hakkı Şinasi (lstanb11 

tarafından berberlerin hafta tatil1" 
rine dair verilen kanun lftyihası erıcfl· 
menin kabul ettiği şekilde ayneıt "'' 
bul edildi. f· 

Medis bundan sonra ?laz:artesf ~il 
nll toplanmak ü1.ere top1antrsına 80 

verdi. 

erdir. Nasyonalist kuvvetlerin ma
yatı çok yüksektir. 

Sevilla, 13 (A.A.) - Radyo ile neş 
· en bir tebliğde asken harekatın 

Un biraz batileşmiş olduğu bildiri}. 
eJttedir. HükUmet kuvvetlerinin Mad 
t cenubundaki bUtün taarruzlan püs

....... u ... ,.umilştür. , 

ŞEHiR TAHRiP EDiLiYOR 

Madrit cephesi, 13 (A.A.) - Cumu
ıyet~ilerin tahassun cttni§ oldukları şi

istasyonu, dün bütün gün bombar
ıman edilmiştir. İstasyon, kısmen ha
p olmuştur. Payitahtta büyük yan -

ar çıkmıştır. Gazhanede çıkan yan -
pı Qç gündür dt'vam ediyor. 

iKi NAZIR MADRITE DÔNDfJ 
Madrit, 13 (A.A.) - Havas ajansı 

uharibinden: 
Hariciye nazın B. Delvayo ve adliye 

zrrr B. Gracia Olivcr dün Valansiya
buraya gelmi§lcrdir . 

iki nazır, vaziyet baklanda B. Lar -

paraların geçmiyeceği bildirilmekte
dir. 

Fransız - Lübnan mua
hedesi imzalandı . 

Bcyrut, 13 (A.A.) - Fransrz -
Lübnan muahedesi mahalli manda o. 
toritelerinin huzurunda saat 9 da im. 
:zalanacaktır. Resmi binalar bayrak. 
Jarla donanmıştır. 

Ankarada qeni bir lise 
ve orta mektep yapılıqor 

Ankara, 12 (Telefonla) - Maarif 
Vekfdeti Yenişehirde Turgazda yeni 
bir l:se binası yaptıracaktır. 

Atatürk adını taşıyacak olan bu 
yeni bina önümüzdeki ders senesi için 
yapılmış bulunacaktrr. 

Bundan başka Ulus mathaa.'irnl!l 
arkasındaki arsada büyük ve icabın. 
da liseye çevrilebilecek bir ortamek. 
tep yapılacaktır! 

dün 
(fJstyanı 1 incide) 

len protokolün metni gizli tutulmak. 
tadır. Tebliğde zikredilmiyen nokta. 
lar şudur: 

Milletler Cemiyetinin evrensel ha. 
le konulması, doğrudan doğruya dip. 
lomasiye ait olan işlerin Cenevreden 
alınması, paktın banş muahedeJerin. 
den tefriki. 

Komünizmle mücadele, lqpanyol 
milliyetperver rejiminin ileride mu. 
ayyen olmıyan tarihte tanınması. 

Hnbsburg hanedanının iadesi me. 
selesinden hiç bahsedilmemiştir. 

VekHler Heyeti toplandı 
Ankara, 13 (Telefonla) - Vekiller 

heyeti bugün meclisin toplantısından 

sonra Başvekil İsmet İnönünün baş -
kanhğmda toplanarak muhtelif işler ü
zerinde görüşmU ve bu işlere dair ka -
rarlar venniıtir, 

MENEMENDE iSKAN EDiLENLER 
Bundan sonra Emin Drama Mene. 

menin Aliağa nahiyesinde iskan edil. 
miş olan Hüseyin ile 28 arkadaşına 
verilen evlerle samanlık ve arsaların. 
dan bir kL~mının borçlandırılmak su. 
retile bedellerinin hazinece istenil. 
mekte olduğundan ve bu vatandaşla 
rın bu hususta Meclise yaptıklan mU. 
racaattan bahis bir takrir verdi. Me. 
selenin srhhiye encümenine havale e. 
dilerek tetkiki muvafık görüldü. 

TEKAUTLUK KANUNLARI 
ÜZERiNDE 

Askeri ve mülkt tekaüt kanununun 
2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının de .. 
i!lştlrflme~fne dair olnn lfıyihanın bf. 
rinci müzakeresi yapıldı ve kabul e. 
dfldl 

MaUqe tahsilat 
kadrosunda 

11
, 

Ankara, 12 (Telefonla) - )1•~ 1j& teşkilat kanunu mucibince taf1Sl ,, 
kadrosunun yarısı idarei hususf>''d' 
devroluıımuş ve geri kalan kıBJll1 ctll
maliye tahsilatına esas ittihaz e el· 
mişti. Buna rağmen 260 tahBiIAt. ~fit 
rosu ile 200 tahsildar 936 senest 
mevkuf tutulmuştu. 

11
,11 

Tahsil işlerinin de verim1i bir 4' 
getirilmesi için teşkilat kanurıuıt _,ı 
şu şekilde bir değişiklik yapıl~~ 
muvafık görillmüş ve bu hUS~ ıaıit 
kanun layihası Meclise se,·ked•1 

tir. 
Y:ıpı1acak değişiklik şudur: t~' 
1936 maU yrh umumi ınii,·ııJıaı'' 

kanununa bağlı para cetvelinde 1111 
Uye ' 'ekaletl kısmındaki 200 ade~ııı' 
ve yaya tahsildarın 1936 sen (tf 
mevkuf kavdı ka1dm1mı~ ve b:ı:t' '"el· 
lerde 260 tahsildar katibi bu ce 
den çıkarılmıştır. 

o 
d 
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Yazan; Recep Peker 
Bu (Latin) kelimesinin delaletUıi 

bütün dün)a bilir. ltalyada bir ka 
'tiııı, kültürü ve bilhassa dili ile Av. 
tupaya yayılmış. llu kelime bir ka. 
tiın ve kabileye delalet edince ve on. 
da da bir esalct, bir zeka, bir kültür 
te bir kültür dili tanınınca o kavmi,ı 
Ortaasyadan çıkmış olduğuna şüphl· 
ttnıeyiz. 

Pakat bunu biz söylemiyelim d"" 
henuı Türkün ,.e Türkçenin gafili hu. 
lunan adamlar elinde sözleri daha ÇI)!<" 

?tıakuı olması lfi.zım gelen bir Avro. 
llalıya öyletelim. 

Bu avrupah "Michel Honnorat., dır. 
l9::ı:ı de yazdığı (Demonstration de la 
l>arante des Jangue.s in do . europenne ... 
et emitiques) adlı kitabında (Latinl 
110lüniin menşeini iı.ah ederken bunur• 
(Lituani • Lituanie) nin aynı olduğu 
tıu söylemektedir. Bu yakınlık biz,. 
hnu gösteriyor ki o da ~om Türk bil. 
di~İmiı J .. ituaniyenlerin Avrupanı:ı 
0ttasından Alp dağlarını geçerek ltnl 
l'aya gelmiş olan Lituanlar olduğu. 
dur. 

'1 Cl..atin) kelime_qj hakkında Fran 
~~ Pettt Larousse tııustre adlı luğat 
itabı şu izahatı veriyor: 

(Cl.ntin "e .. ) lat: I..atinus PersonnP 
:~ıtinaire du Lathım. Catholique 
l _O~cident. "ndj,, Qui appartient au 
-.atıuın. ou n se.q habitanüıı. 

~t:llc;;e chretienne d'Oksident, par 
0
1>Position a leglise grecque. 
~ot - Kelimeve Larou!"se'ta veriJen 

~anayı gGrdük .. Buna sadece gülün~ 
1. Çocukça mana ,·erme derler. KP. 
~~eyi bu yolda izah etmekten dahn 
(~Yük gaflet olamaz. Hakikatte bu 
b~tln . litu:ıni) kelimeleri Türk<;edk. 
~ ır l'ürk camiasının adıdır. Bunu 
~~elA'-Güneş. Dil teorisi ile. anlayan 
l~~lıır önUne koyalım: ondan sonra 
~ rıu Türk ltelimeleri ile karşılaşt~. 

J> te\id edelim. 

~n: ağ + al +at + inğ 

ağ: Anaköktür. :Manası varlık. 

egodur. 
al: Çok geniş bir saha ifade eder 

lşte bu geniş sahada varlığın, egonun 
mev~udiyetini gösterir. 

at: Kendinden evvelki mana}, ya. 
pan, bunun yapılmış olduğunu gös. 
teren bir Türk ekidir. 

in "inğ,,: Kelimenin manasını ta. 
mamlandırıp onu isimlendirir. 

Bu izahtan çıkan mana şudur: Bir 
varlığın çok geniş sahada oluşu •. Bu 
na hir kavim, bir camia diyebiliriz. 
birbirlerine bağlanmış in~anlar. ego. 
lar diyebiliriz. 

Hi<' tereddüt etmemek i~zımdır kı 
keli:nenin mana.c;ı budur. Bu kelim"' 
bir kavim \'e kab:'e ifade eder. 

t .. torik yolla anlıyoruz ki Latinl.-r 
Ortaa.. .. yadan Karadeniz şimalinde" 

garb:ı gö~en Türk muhacirleridir. Bir 
kı~mı şimdi bulundukları Lituvanya 
da kalmışlar, bir kısmı da Italyayıı 
gitmişlerdir. 

Not - Bizim burada üzerinde dur. 
duğumuz Latin, Lituan kelimelerin~ 
verdiğimiz manalar görüldü. Bu ke. 
limclı•rin ne kadar Türkçe olduklan. 
nı kavrryabilmek için bu söz ailesin. 
den ,ıaha bir kaç Türk kelimesini ha. 
tırlat:ılım. 

Jlitmek - Tecemmu etmek. 

lliştinnek - ilhak etmek, leffet. 
mek, raptetmek. 

llkitmek - lddihnr etmek, topla 
mak. 

llkmcm - Cem'etmek, iddihar et. 
mek, teraküm etmek. 

İlmek - Yasletmek, ukde. 
Jlmik- Rıpka. 

llti - Asude yer (yani ilin kona. 
bileceği yer). 

Bu sözler diHmlzde yaşamaktadır. 
cır hem kavim demektir, hem de t) 

nun yerleştiği yer demektir. 
"ULUS., 

Kim er kci pıcı olarak 
a ınabilecekler? 

Yeni hazırlanan talimatnameye müs-
tahdemler için dört madde l<ondu 

~ıc ~lediye bundan sonra alınacak ka
~1 \re sair hademeler için bazı şart
()~ı.ı.ı koYınuştur. Şimdiye kadar millet 
bıı IUıdan şahadetname almış olanlar 
ltı-. g~i :·az] elere tayin edilmekte idi
~Usta eru hazırlanan talimatnameye 
~~t;~ernıer için dört madde kon-

l. . 
2 - lıkokulu bitirmiş olmak 

tı?ınaıc- Şeııirli ve askerliğini yapmış 
a_'Y 
i aşı 30 dan yukan olmamak. '!'; Bedeni kabiliyeti tam olmak. 

~ll.1ch 1rnatnamede ayrıca konan bir 
~ler ~e göre bu gibi kapıcı \·e hade

' ~lannda yamak olarak hiç 
Ulundurmıyacaklardır. 

4,. Q • c:::::
Z l tahriri ıçın mas-

?:_F kali f!elmedi 
btYlik i tahrir işine son zamanlarda 

Chcznmıyet verilmektedir. Fa-

Yeşiıkög kozasında 

mes'ul kim? 
Ye§ilköyde çarpışan iki lokomitif 

dün Sirkeci garına getirilmişlerdir. 

Kaza yerinde rayların da yerinden o:·
nadıhları görUlmüş ve tamirine baş
la.nmı~tır. ÇarpıJmanın makinistin dik 
katsıziiği yüzünden olcluğu söylenmek
te olmasına rağmen hcniiz kat'i netice 
alınamamıştır. Kaza yerinde diğer bir 
lokomotifin manevra yapması mutad 
olmadığından evvelki gere manevra 
yapılırken gelen lckomotüin samafora 
dikkat etmediği, çünkü kapalı olaca
ğını tahmin etmediği de söylenmekte. 
dir. 

kat belediyenin bu işi tamamlamak i
çin ayırdığı ma.sra.f kafi gelmemiştir. 

ikkat l 

Sağdan yürüme
yenler için 

Mühim kararlar alındı 
Yolda yaya gidenlerin yolun daima 

sağ tarafını takip etmek mecburiyetin
de olduğu evvelce yazılmıştı. 

Bu şeklin tatbikine belediye me
murları tarafından büyük bir ehemm:. 
yetle devam edilmektedir. 

Kanun tatbik cdilmeğe ba.5lıyah 
bir aydan fazla olduğu halde henüz 
bir çok semtlerde halkın buna riayet 
etmediği yapılnn teftişler neticesinne 
anlaşılmıştır. Belediye bu hususta yeni 
ve pek mühim kararlar almıştır. 

Yarından itibaren halkın gidiş va
ziyeti sıkı sıkı kontrol edilecektir. Bi
lindiği ii?.Cre yolun sağından gitmiyen
lerden bir lira para cezası alınmakta
dır. 

KöDe/, mf.icadelesi 
devam ediyor 

Yeniden 800 kö
pek öldürüldü 
Sokak köpeklerinin öldürülmesine 

devam edilmektedir. Şimdiye kadar 
yeniden yedi sekiz bine yakın köpek 
öldürUlmilştür. 

Buna rağmen son günlerde Eren
köy, Göztepe, Çifte havuzlar, Kızıltop.. 
rak semtlerinde köpekler çoğalmış bu
lunmaktadır. Halk bunlarla mücadele 
için belediyenin dikkatini çekmek üzre 
bir dilekçe ile alakadarlara başvurmuş 
tur. 

Pusu kurarak 
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Küttür Bakanlı~ı çocukıar ıcın 

hil< aqe hazırlı uor 

Mevcut çocuk k"tap~arı 
kontroldan geçirilece < 

ilk okul 
• 

genış 

himaye heyetleri bu yıl daha 
surette çalışmaya başladı 

tık ve ortaokullarda okuyan çocuk
larımızın en büyük bir derdi de okulun 
dışında kendilerini eğlendirecek ve bil 
gi verecek hikaye seyahat ve sair ço
cuk kitaplarının bulunmamasıdır. Ba
kanlık bu durumu göz önüne almış ve 
mevcut çocuk kitaplarını tetkik ede
rek yeniden bazı eserler yazdırmağa 

kara vermiştir. 
Ayrıca toplanacak bir komisyon bu 

işle meşğul olacaktır. 

Bakanlık bir çocuk hikaye kitabı 
müsabakası da açacaktır. 

ORTA TEDRiSAT KADROLARI 

Kültilr Bakanlığı bütün vilayetler
den aldığı okul ve sınıf vaziyetlerint 
gösteren kadrolara nazaran öğretmen 
tayin işlerini bitirmiştir. 

Okul direktörleri, kadrolarında ka
çar sınıf açtıklarını ve bu sınıflarda 

okutulacak derslerin ders saatlerini 
sarih bir surette göstermişlerdir. 

Bakanlık yeniden bütün vilayetle
re 700 - 800 öğretmen tayin etmiş
tir. Bu tayin edilen öğretmenlerin hi!: 
bir okulda açık dersi kalmamıştır. 

Bu yıl yUksek öğretmen okulu me
zunlarından başka üniversiteyi ve yük 
sek okulu bitirmiş gençler de tayin e
dilmişlerdir. Ayni zamanda liseyi bi
tirmiş ve ihtisas sahibi olmu.5 gen~1er 
de öğretmen vekili olarak atanmışl:fr. 
dır. 

Muallim Mektebi 
mezunları 

Üniversiteye alınacak 
Kili tür Bakanlığı 6, 5 ve 2 senelik 

muallim mektebi mezunlarını üniver
siteye kabul ctmcğe karar vermiş ve 
bu hususta bir rapor hazırlamıştır. 

Rapor tasdik edilmek üzere Heye
ti Vekileye verilmiştir. Raporun tas
dikinden sonra muallim mektebi me
zunları girdikleri fakülte şubesine gö
re en çok, 2 sene niha vetinde bir ol
gunluk imtihanı vereceklerdir. 

Olgunluk imtihanlarından mezun 
olan muallimler orta tedrisat kadro
sunda çalıştırılacaktır. 

Bugün, Bakanlığın bu kararından 
istifade edecek olan ilkmektep mual
limlerinin adedi 12.000 dir. 

Adapazarın<t{ln kaçan 
kıga suçlusu, burada 

yakalandı 
Adapazarmda. Hasan adlı biri, Ha

tice isimli bir kadını öldürerek, !stan
bula kaçmıştır. Hasanm kaçışı, Ad~ 
pa7.a.r1 kaymakn.mlığmda.n ~ekilen bir 
telgrafla buraya bildirilmiş ve diln, 
suçlu, tstanbula gelmiş, derhal yaka
lanmıştır. 

Karıkoca iki kı.şiye KOY OöETMEN KURSU Müddeiumumilikçe Şultanahmet 
Eskişehirde açılan köy kursunda ikinci sulh ceza hakyerine verilen Ha-

k ı yanı arın duruşması tedrisat bitmiştır. Buradan mezun C'· san, hakim Salnhattin Demirelli ta-
• la.n raurn:•lar yarın okulda büyük bir rafından sorguya çekilmi.s, inkfır et-Çatnlcada bir kız meselesinden bug. "$ • ~ 

zederek Asımla karısı Nefiseyi, köy tören yaparak tayin edildikleri köy o- rnişHktir.im, surlu hakkında tevkif mU-
l d k' k'" .. b d kura kullarına gitmek Uzere kurstan ayrı· 1' 

yo un a 
1 

opru aşın a pusu - ?.Ckkeresi kesıni5tir. Hasan, tahkikat 
rak öldürmekten suçlu Ali ile bu suç- lacaktır. derinleştirilmek üzere Adapazarma 
ta fer'an alakadar olmaktan suçlu İf- ÇOCUKLARIN SIHHi MUAYENELE. 

gönderilecektir. mailin duruşmalarına, İstanbul ağır- RINE BAŞLANDI 
ceza hakyerinde dün akşam üzcri de- lstanbutda ne kadar 

Bakanlık bütün okullarda okuyan 
vam olunmuştur. • b' hl. ahşap b1'na var? çocukları urnumı ır sı u muayeneye 

Çatalca müddeiumumisi Kemal, tabi tutmıya karar vermiştir. Muaye- Yapılan bir istatistiğe göre bugün 
Çatalca jandarma karakol kumaııdanı neyi sıhhat ispekterleri yapacaklar ve lstanbulda ahşap ve kaq~ir olarak 
Abdullah onba.:::1 ve daha bir çok kişi ellerinde muayene fişlerini doldura- 146,379 bina vardır. 
şahit olarak dinlenilmişlerdir. caklardır. Bu bina miktarının 70 bini yalnız 

Müddeiumumi ve karakol kumar.- Şehrimizde bir haftadanberi talebe ahRap, 7193 ü hem ahşap hem knrgir, 
danı, Alinin, suçunu itiraf ettiğini an- muayenesine başlanmıştır. 69186 sı da tamam kargir binadır. 
latmışlardır. Duruşmanın devamı, da- ------------------------------
ha ba§ka bazı şahitlerin dinlenilmesi 
için kalmıştır. 

Bu davada, öldürülenlerin on yaşır.. 
daki kızı Naziye, davarı yerindedir. 
Hnkyerinde şöyle söyledi: 

- Bu adamlar. anama da, babama 
da kıydılar. Benim yeryüzünde başka 
kimseciğim yok, ki davanın peşine dilş 
sün! 

= -
BELEDİYEYE TEŞEKKÜR 

Festivale iştirak eden Çoruh milli 
gurupu namına Çoruh valisi belediye
ye bir teşekkür telgrafı göndermiştir. 

Diğer taraftan festival münasebt 
tile şehrimize gelen Yugoslavya milli 
gurupu da belediyeye teşekkür etmiş.
tir. 

Bir hesap 

Bu masraflara tekabül için beledi
ye maliyeden (5000) lira istemiştir. 

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

DiL 
~ 1-lalk da bekçilerden 

~~- fl.tihto 
şikayetçi 

~ n Sof ular caddesinde oturan okuyucuları • 
~~c7~~ C:nın yazıyor: 
~ iııe bı cruı hiç bir hontrola tabi olmıyara7-. 7~cndi 
~ !(,.'·· ]} rahılnıa?arı l>ilmcm ne derec01;0 1-.adar d-0ğ
~~lg1'1l(l~ bc7:çf1crln ayrıca bizim mahallede olduğu ni. 'Or. ~tıa, da tesadüf ederseniz i§ daha ziyade r.a

ilıılca hiç bir bekçi aldığı para wtkabilin -

de makbuz t'Crmcdiği için, bir ay evtıcll;i vaziyeti tmutup 
gcçctı bir aylığı da almıya Tcalkıyor; ve tabiatile bütfoı 
uuıhalle rnil§kül bir va..""iycttc knlıyor. Acaba bu oo:::iye. 
tin diizeltilmc.<Ji na.cııl kabil olabilir1,, 

KURUN - Bekçiler hakkında yeni bir talimatname 
yapılması düşilnülmekttedir. Bugünkü nUsham1zd.a bu 
meseleye dair bir tetkik yazısı sizi tenvir edebilir!. 

- Evleneli trun iki ıcne oldu. Yanı 730 gün 
- Hayır. 730 gece. 
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Başmakale 

Dünqa siqasasına 
Haftada bir 

1 oplu bir bakış 
VlY ANA KONFERANSI 
aftanrn en milhim hadise_-ıi 

Italyan hariciye nazırı Kotu 
Cianonun Viyanaya giderek 

burada Avusturya ve l\ladlristan bari. 
ciye vekilleri ile konu:;;ması olmuştur. 
Kont Ciano daha e·nel Berline gltm.ş 
orada Alman devlet adamlaTile an. 
laşmış olduğundan diğer taraftan ya. 
km bir uımanda Londraya da giderek 
İngi!!z hükö.metl ile de nnla,ma mil. 
zakereleri yapacağına dair haberlP.r 
geldiğinden Viyana konferan.qı tablt 
olarıık her tarafta alfıka uyandırmı~. 
tır. 

Kont Çumo 

ğu rivayeti çoğaldı. Bu rivayetler 
nereden çıkıyor?. Bu türlü şayiah . 

rın dayandığı hakikat nedir? 

Epice bir zaman evvel İngiltere 
hükumeti (Adfsababa) dakf elçl.5:fnt
mezuniyet vermişti. Fakat son za. 
mantara kadar el~ilik binası Ingiliı 
askerleri tarafından muhafaza edili. 
yordu. Bu defa İngiltere hükQmet: 
buradaki askerlerini de çekmiştir.. 

Fazla olarak elçilik binasının muha. 

Yeni pullar 

ÖLÜM 
Tophane müşiri Fethi Ahmet Paşa 

mahdumu, Mahmut Celalettin Pa~ 
oğlu Ahmet Fazılın zevcesi ve ölU 
Manyasi zade Bay Refikin baldızı Is. 
tan bul belediyesi sabık makine mü
hendisi Fethi ve Refiğin valdesi ba
yan Hayriye vefat etmiştir. Cenaz.esi 
bugünkü cumartesi günü saat 11,30 
da ErcnköyUnde Şenyo'da 38 ci ilk

il §1 o 

BUtUn lstanbul ve TUrklye halktntn göracejl bUyUk fil 

Antak1Ja ve lskenderun filmi 

SUMER Sinemasında 
Ana vatan hasretile yanan 280 bin Türkün ATATORK'üne ve 

şanlı bayrağına kavuşmak için her türlü müşkülata rağmen yaptıkları 

toplantıları, İstiklal marşını söyliyerek Türk şehitler abidesine çelenk 
koymaları fesleri nehre atıp şapka giymeleri merasim.ini ve güzel An
takya ve lskenderunun manzaralarını gösteren ve bUtUn zorluklara ve 
takiplere rağmen çekilen Türkçe sözlU bu filmi evvelki n.kşamdanbcrl 

binlerce kişi YAŞA seslerile alkıslamaktadırlar. Siz de mutlaka görünUz. 

Ta ra sinemacılarına 
Her yerde görtilmesi lAzlm olan bu filmi sinemalannda göstermek 

isti yenler . 

lstanbul Ee~· oğlu Yeş·ı sokak No. 23 Özel film 
adresine müracaat e f m eUd irler. 

~©ırlY!DmemDş 0 [Q')lUJylYIDmaımuş 
len ır M lYl~af'fFa 6(ove't 

•1 p E K Sinemasında 2 büyük 
film birden 

Mazurka ve çapkın genç 
P 1 N · Geceler• saat 8,20de o a egrı rki fılm birden 
DANIELLE DARRiEUX ve Henri Gart 

mek~p ka~IBındahl han~inden k~~~~~~~~~~~~~~~~~~SI~~~~~~~~~~~
nlarak namazı öğle vakti Ercnköy 
camisinde eda edildikten sonra Sah
rayıcedittcki aile mezarlığına defni 
haki rahmet kılınacaktır. 

Cenabı httk kederdide ailesine sabn 
cemil ihsan buyursun. 

Polis Haberleri 

Bir çocuk balık 
tavasına düştü 

ISTANBUL 

Şehir Tiqatrosu 
Tebebaşr Dram kısm ı 

Bu ak38lll saat 

Viyana konuşmnlarr hakkında ge. 
len ilk f.elgraflar Habsburg mesele.5:i. 
nin şimdilik mevzuu bahsolmadığınr 
gösterdi. Vakıa Al'Uôturyada anşlu!'l'l 
aleyhtar olan bugünkü hUkO.met Ar. 
şidük Ottonun Avu turya kralr olma. 
sını istiyor. Fakat Almanya. bu pro. 
jeye aleyhtar olduğu gibi diğer se. 
bepler dolayısile Yugoslavya da aynı 
'•aziyette bulunduğundan ~imdilik bu 
tasavvurun tehiri muvafık görülüyor.J 
Hatti bir gün Hahsburgların krallı. 
ğıru iade teşebbüsü olsa. bile bunun 
mutlaka plebisit yolile yapılacafı tek. 
rar tekrar ilan olunuyor. Bu mese. 
lede İtalyanın noktai nazarına ıelin. 
ce, Arşidük Ottoyu, kral olmasından 
sonra İtalyan hanedanına bir izdivaç 
ile bağlamak olduğu anlaşılıyor. 

!azasına dikkat edilmesini mahalli-------------- Gazlıçeşmede Nevzat adında bir 20,30 da 
lllllJl(llllfll 

llLll~ 
işte Viyana konferansuım Avus. 

turya ile Habsburglara ait olan cep. 
he:~i budur. Macaristarun mecburi 
askerlik usulünü kabul ettiği hakkın. 
da gelen haberler de bu memlekete 
taalluk eden kısmmı göstermiştir. Fa. 
kat iş bundan ibaret kalacak mı? Bu 
nokta belli dci!ildir.. Zira Ma-...tata. 

nm silahlanmaktan maksadı, heı 
hangi bir taarruzu defetmek için mU. 
dafaa tedbiri mahiyetinde olmadıtr 
malumdur. bugün dokuz milyon nü. 
fusu olan Macaristan hudutları har!. 
dnde bulunan dört milyon Ma.carı 

alarak on üç milyon nUfuslu bir dev. 
Jet haline gelmek arzusundadır. ltal. 
yan Başvekili Mu.c;solini de (MJ11\n) 
nutku ile Macaristanın bu f deallne 
müzaheret göstermfştfr. Onun için 
''iyana konferansının efk~n umumL 
yeye bildfrJJmfyen gizli safha1an da 
bulunduğu muhakkaktır. 

LONDRA KONUŞMALARI 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano 

Viyanada bulunduğu sırada Lehistan 
Başvekili Bek de Londrada bulunu. 
yordu ve orada İngiliz devlet adam. 
]arı ile büyük Avrupa meselelerini 
konuştu. Diğer taraftan Yuıoslavya 

saltanat naibi Prens Polün Londraya 
gitmek üzere bulunduğuna dair ha. 
herler geldi. Her halde Italyanın 
başkanlıft altında bir tarafta Viyana 
konuşmaları devam ederken öbür ta. 
rafta lngilte.renin idaresi altındl\ 
Londrad:ı bir takım !'liyast müzakere 
ler olması diploma tik bir tesadüf e. 
seri bile olsa gene dikkate değer bir 
man1ara teşkil eder. Bazı Avrupn 
gazeteleri, Londrada görülen bu fa. 
aliyetl lngilterenin artık Avrupa i~ 
]erine karşı yabancı durmak istemi". 
diği, doğrudan doğruya teşebbü.s\i 
kendi eline almak meylini göstcrdi~i 
manasına tefsir etmişlerdir. 

Rusya ile Almanya arasında müş. 
kül bir vaziyette olan Lehi..;;tan bun. 
dan bir mUddet evvel bitaraflığını 
ilan etmişti. Şimdi Lehi~tan Başve. 
kilinın J..ondraya giderek İngiliz ha. 
riciy<'si iJe sıkı surette tema.OJta bu 
lunmasr, evvelki bitaraflık IHlnrnın 
hedefini lıiraz daha aydınlatmıştır . 
Demek oluyor ki Lehistan Anupa iş.. 
lerinde Londranın direktrfi fte hare. 
ket etmek kararını muhafaza etme)( 
tedlr 

lr ALYA VE INCtt.. TERE 
Son günlerde İngiltere ile ltalyaı 

arasında bir anlaşmanın yakın oldu. 

Italyan memurlarından rica etmiştir. 
Bu tarzı hareket İtalyanın Habeşis. 
tandaki vaziyetini hukukan tasdik et. 
mek mahiyetinde olmamakla berabe .. 
fiili vaziyeti kabul etmek demek ol. 
doğundan Avrupanrn siyasf mahfel. 
lerinde alaka jle karşılanmıştır. Sorı . 
ra İtalya ile İngiltere arasında yapı. 
lan yeni bir ticaret mukavelesi sanksi. 
yonlardan mütevellit zararJı neticel~. 
-ri b.rtaraf ••-•• m\Uıtenit bir !'!• 
kilde olması da İngiliz - İtalya~ 
münasebetlerinde bir salah eseri ola. 
rak görülmü~tür .. 

İngiltere ile İtalya arasında bu 
tUrlU siyasi tezahürat olurken ttaı. 
yan gazetelerinin lngiltereyc karşı o. 
lan neşriyatında da bir deği~iklik 
vardır. Şimdiye kadar JngiJtereye 
şiddetle hücum eden bazı İtalyan ga. 
zeteleri bu hücumlarını kesmişler, 
mülAyim bir dil kullanmağa başla . 
mışlardır. 

- İşte bu vazi;et dol:ıyı ile İngi. 
liz - İtalyan anlnşmıısı rivayetler• 
meydan almıştır. Bilhassa İtalyan 
hariciye nazırı Kont Cianonun J.on. 
draya gid~e~i haberleri bu rivayet. 
lere kuvvet vermiştir. Eğer Kont Ci. 
anonun Londra ~eyahati tahakkuk e 
derse iki hükumet arasında bazı an. 
laşma esaslan bulunmuş olduğuna 
hükmolunabilir. 

Bununla beraber İtalyan Başvek! . 
1i 1\lussolininin Akdeniıc dair olan 
sözlerinde henüz dihknte değer bir 
değiş!klik yoktur. Halbukl 1 n.gilter~ 
ile Italya arasında bir anlaşma ola. 
bilmek için her şeyden en•el Akdeni7.. 
meseles ine bir hal şekli bulunmn<::ı 

lt\zımdır. Kaldı ki Akdeniz meselesi. 
nfn halli için hu denize sahil olan hü. 
tün djğer devletlerin de mii1 .. 1 kere~" 
iştirak etmiş olmaları iktiza eder. 

lTALYA VE YUGOSLAVYA 

Son haftanın siyast dalgaları ara. 
sınd:ı. Italya ile Yugoslavya arasında 
dahi yaklaşma başladığı şayiası var. 
dır. Bunun birinci sebebi İtalya il~ 
Yugoslavya arasında imzalanan tica . 
ret muahedesidir. ikinci sebebi dPI 
Mu!'lsolininin Yugos lavyaya el u7,a 1a~ 
(!\lilfin) nutkudur. : Bununla bera. 
ber Belgraddan gelen haberler hu ri. 
vnyetlerin tahakkuku iimidini o k ıı. 
dar kunetli göstermiyor. 

Zira Mus._qoJini, Milan nutku iIP 
Yugoslavyaya karşı gül<'r yüz göster. 
nıi~ Lc:e de Milletler Cemiyeti paktı. 
na, ~ulhun par~.atanm3z oldll'r u fik 
ı-int' hücum etmiştir. Iln nutka ~ör~ 
anc~ı·, sfMlt ile km·v,..•li olanlar !'lUlh'l 
r.ail olabilecektir. M·•""""olini Kücü•i ı 
Antant ile anlaşmak şöyle dursun, bu 

anta'\trn adını bile ağzına almak is. 
tememiştir. Diğer taraftan Mu,s.,oli. 
ni, İtalya ne anlaşmak istiyecek dev. 

Jetleri Italyan - Alman cephesin~ 
çağırmıştır. Onun için Mussolint 

Millin nutkunun esaslarında ısrar e. 
decek olursa Orta Avrupada sulh n 

anlaşma. faaliyetlerinin eskisinden zf. 
yade zorluklara uğnyacağt kanaati 
vardır. 

ISP ANY A HADiSELERi 
ispanya dahilt harbi en dehşetli 

bir safhaya girmi~tir. Cumhuriyet 
hükumeti Madridden (Valans) a çe. 

kilmiş, fakat şehri asilere terketm.e. 
mişt!r. llükQmetin çekllmeslne mu. 
kabil M.adridde bir harp komitesi 

teşkil edilmiş, bu komiteye bUtUn sol. 
cu partiler iştirak etmiştir. Harp 
komitesi Madridi müdafaa fçin icap 

eden her türlU vazifeleri üzerine al. 
mıştır. Bu arada her gün birbirini 
tutmıyan haberler geliyor. AsJ gf. 

neraller bir taraftan şehire girdikle. 
rini ilan ediyor, öbür taraftan şehri 
müdafaa eden harp komitt.Si bu tUrlU 
neşriyatı yalanlıyor. Muhakkak olan 
şudur ki dahili harbin fecaati bü. 

tün dchşetile her tarafta devam edip 
gidiyor. iki taraftan hangisinin katt 
muvaffakiyet neticesini alacatı henüı 
kestirilemiyor. Yalnız Almanya v~ 
l\la.caristandaki İspanya elçilikleri 
şimdiye kadar Madrid hükOıneti'l! 

temsil ettiği halde bu hafta içind~ 
asi generaller bayrağını çekmiştir. 

Bu hadise dahili harbin netice.si hak. 
kınd:-;. dikkate değer bir teuhür olft. 
rak telakki edilebilir. 

lNGIL TEREDE KISMI iNTiHAP 
Son hafta içinde lngilterede yapı. 

lan kısmt bir intihap tahminlerin hL 
lilfına olarak iŞÇi partisinin mağlu'M. 
yeti ile neticelenmiştir. Bu netice 
İspanya hadiselerinin İngiliz efkarı 
umumiyesi üzerinde yaptığı tesire 
miyar olarak gösterilmektedir. Ha. 

kikati halde İspanyada iktidar mev. 
kiine geçmiş olan sol partilerin müf. 

rit hareketlere girii'me.."i yUzilnden 
ordu generalleri isyan etmiş, bu is. 

çocuk yolda balık kızartılan tavanın 
içine düşerek yanmış, yarası tedavi 
altına almmıştır. 

RAKI ÇALMIŞ - Beyoğlunda Kul 
oğlu sokağında Mehmedin lokantasın
dan rakı çalıp kaçan tu.et yakalan
mıştır. 

BiR ôLVM SUÇLUSU YA.KALANDI 
Bundan bir müddet evel Adapaza. 

rmda umumi kııdınlardan Hatice a
dında birini öldürdükten sonra kaç
mağa. muvaffak olan Serezli Kel Ha
san dün KUçükpazarda ikinci şube 

memurları tarafından yakalanmıştır. 
Ha.-,an cinayeti itiraf etmiş, cumhuri
yet müddeiumumiliğine verilmiştir. 

VÇ OTOMOBiL KAZASI - Şoför 
Alinin idaresindeki 1999 numaralı O· 

tomobil köprüden geçerken Mustafa 
adında birine çarpmış, ba.5mdan yara
lamıştır. Şoför yakalanmıştır. 

lfo Şoför Y ah yanın i<laresindeki 
2872 numaralı otomobil de Aksaray
da üç yaşında Fethi adındaki bir ço-. 
cuğa çarparak sol bacağından yarala. 
ınış, suçlu yakalanmıştır. 

• Şct:ör Hırantin idaresindeki 2140 
numaralı otomobil Tarlabaşından ge-
çerken Ahmet adında birine çarparak 
yaralamıştır. 

KAVGADAN SONRA - Balatta 
SUleyma.n ile K.iryako kavga etmişler, 
Süleyman Kiryakoyu yaralamış ve ya
kalanmıştır. 

YED! K!Şl ARASINDA - Asma. 
altında. çuvalcılık yapan Hasan, diğer 
çuvalcı Cemil, Abdullah, Haydar, Ali 
Asgar, Mahmut, ve Ali tarafmdan so
pa ile dövülmüş, suçlular yakalanmış
lardır. 

Yeni Ese1/er: 

ARKlTEKT (~llmar) 

Bu aylık de~ 6S inci sa.yw bir çok 
zengin mUnderecat ile çık.mııtır. 

Şehircilik mQtehasBISI Dr. Wagncr'ln 1a 
tanbul 'pltuu, Mlmar Zeki S~arm bqk& mem 
leketlerde lı; kolonlzaayoo, mimar Kemal Al 
tanm Bizans eııc,rleri üzerinde Türk mimıı.rf 
eserleri ve mimar CelAl Reşadm Aııka.rada 

bir paıısiyon blna.sı, mimar Samih Kaynıı.gm 
BUyU'ka.dada bir vfiln.sI ile Berlin olimpiyat 
stadı ve daha bir ç6k mesleki yazılarla ve 
escrlc.rlo inU,ar etml§Ur, tavsiye ederi%. 

yan, son dahilt harhe kadar varm'~· --------------
tır. Bundan dolayı İngiliz intihapçı. 

larının gösterdikleri temayül iş~i 

partisine karşr biraz daha dikkatli 
dananmak lazım geldiği kanaati il~ 
ifade edilmektedir. Bu itibarla bu. 

günkü tngiliz kabinesinin vaziyeti 
biraz daha kuvvetlenmiş telf1kki olun. 
maktadır. 

ASIM US 

Moskovadaki tevkifleri 
Almanya protesto ed yor 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman hüku. 
mcti, Moskovada bazı Alman vatan. 
daşlarının te\"kif i münasebetile Sov. 
yet hük1lmeti nezdinde protestoda bu. 
lunmağa büyük el!;isini memur et. 
miştir. 

AYAK TAKIM/ 
ARASINDA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet Kısmı ııııuııil 

Bugün saat 14 de Çocuk Uj a L.fO~~ 
FATMACIK ve akşam saat 20,30 61 

MASKARA 

TAK3tMDE. MAKSİM 

T1Y ATROSUNDA 
HALK OPERETi 
16 ikincitcşrindcn 

itibaren 
Zozodıılnuıs ve Fom 

Keçi ayaklı bir 

" 
' ~~ I ~ 
r 

.U> ; 
tt 

R<><:er Çınni isimli bu tııgil~Atlıl' 
bacaklı olmasına I"aoömen en t:JtlV"" tf 
maz kayalara çıkmaktadır. !şte "e<' 
rada bu şayanı hayret dağcıyı ~~ 
re civarında Sabv dağının en te ol~ 
bir kenanna kuş gibi konmU§ 
görmekteyiz. ___/ 

Amur mansabında ali'~~ 
,e 

Jeologlardan mürekkep bir 11J' 
Amur nehri mansaplarında ıtıı ~.,.. 
altın madenleri keşfetmiştir. ~f 
şif, bizatihi ehemmiyetinden t'J 
Uzak Şark altın damarlannııt ~t l 
hakkında yeni malOmat ,·ert11cl' 1of 

·e0 
ması bakımından da a:rrıu J 
ehemmi)'._eti haiz bulunmaktndıf· 
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Cicianneciiim, avuç doluları para} 
lcazanacaiun. Kunıılar, ikilikler, çey • 
tekler önüme yağacak. Darphane gı"bi 
._,.. keseceğim! 

Bunun nereden sökün edeceğini de 
llnlabyor: 

- Hani liöprü yOk mu köprü, Gala -

rin, köprüye pullann alındığı yerleri 
öğrenmiş. Ba§vuruyor oralara: 

- Elin yahudiaini araya niçin soku -
yorsunuz 7 - Vereceğinizi bana teslim e
din. Ana para sizin, kan da benim ol -
sun! diyor. 

Evveli güvenemiyorlar. Lastikleri, 
pulları alıp bir daha görünmezse.. 

Azdanaza tecrübeye kalkışıyorlar. 

Eda be§ parayı bile içine oynatmıyor. 

Emniyeti kazanıyor. ' Aldıklann..-n hepsi
ni, her gün çabucl satıp savuyor. Yev· 
miye kcnclisine 15, 20 kunı§ da kalıyor. 

O zaman, bu para az para değil. Ay· 
da 450 ita 600 kunı§ eder. Ayda 500 
kuruş kazançlırun parmakla gösterildi • 
ği bir devir. 

Eda eline geçenin hepsini kör boğa
zına yiyor. Sabahtan akıama kadar ağ-

Eski lngiliz Baş
vekili hasta 

t. köprüsü? •• Orada ıemıiye li.atik; köp
riiye pul satnuyorlar mı?- Zengin ya • 

hu dinin biri bana dedi ki: (Sana ser • 
Qıaye vereyim de sen de köprüde §811· 

aiye lastik, köprüye pul aat. Kazandı • 
İııun yansı .enin olsun, yamı beenim!) 
.\ına hasbi geçme, beni iyi diı;ıle cici an
"'ıciiim.. Bu yahudi bildiğin anclalavi
ao Yahudilerden, eakiler alayuncılardan 
cleiil. GO'beğine kadar ak aakalı, sırbn
d. da yerlere kadar küricü var. tlzüm -
tiideıt tam altmıı paak üzüm alıp kese
•İQi bir çıkardı; içinde manda gözü gi
bi ınecidiyeler, pml pml liralar ••• O ka
cı_. paru ıçok ki hesabını bile '8fU'I • 
tor da sayıp sayıp liraları avurtlarma, 
Se1'relc liralan dilinin altma koyuyor. 

zı iılemede. Durmadan abur cubur: Ge- ,_ ____ ,__ 

t.!-:di e} • b• L 0 .-1.1 0 İki ....... y en ır ce11ıne, çe7n3Uerı, -
llcıen, kunıılan oôür cebine atı atıve
l'i Yor ... 

Eda köprii üstüne iştıe böyle düıü • 

~. ' 
. Eda o zamanlar on üç, on "dördün -
ele... Daha bir sene evvel, san kara, ke
~eri meydanda, çelimsiz yapılı ve 
~ halli iken birdenbire serpilmi§ ve 
a.iİflnit··· Öylesine ki o mu, bqkası mı 
~auazam. 

Hemen hemen anasına yalan bir t:· Kıvamnu bulmuı bir göğüs. Taş· --._laflan kalçalar- Hele biçimi, en -

Aaumm vücudu sekiz on .ene " -
~ cmmlığmda bile huf1ll"C8D8, bel • 
~ illetsiz, yam gövdenin üstü ve alh 
:""' hizada; eUerile ajaldart da, milliyeti 
~hadden fazla irice olduğu halde 
.... saksı gibi a§4liı doğru daralan 
ti....~; albnda incecik bir bel. Bir
~ yine geniıliysı alt lmımdan 

~ gayet muntazam iki bacak. Eller 
~Yaldar, kime çelmıiı b~ ufa -

tc1amn anasına hiç benzemiyen bir 
~·da üat bat hususundaki avare. 
lııİll ~ doğnmı lurpaniliği.. Hafize
ı.._ ~ce diyiıine nazaran Ayıe mem
~den ilk ııeldiği vakit bile, hatta 
.:.&llClıtı evde ahretli1cken, yemeniyi 
~ annaıkı çatıp, basma donu kol
~ altından bağlayıp tahta siler, 

' l'llrar, çeımeden su 'bltırlcıen de 
Pik ve derli toplu iımt-

çicilerden kuru yemİf, yaf yemiı; simit, 
kurabiye, pandispanya; limonata, şer

bet, dondum-. •• Arada bir Balıkpazan
na vurup pasbnna, sucuk, çiroz, ringa, 
tarama; koltuk meyhanelerinin önün -
den uskumru, palamut tavaıu. Fmmn 
yanındaki gözlemeciden gözleme; tur • 
ıuaıdan turıu suyu, Şamlıdan baklava, 
hunna tarlısı ••• 

Hava kararırken, Boğaziçi vapurla -
n son aeferlerine kalktıktan sonra Emi
nönünden atlı tramvaya atlıyor. Bilete 
milete para verir mi hiç? Biletçilerin 
hepsiyle ahbap, canciğer.-

Kimi akıam cici annes.İ Hafizenin e -
vinde, kimi ak§&m da babumm can çe
kiıtiği hak kuran kafesinde.. 

lıte bu sıralarda, Akrep Muharrem 
Edaya alıeyı yakıyor. tftiranm n gü -
naha girmenin lüzumu yok. Oğlanmki 

içten sevda çekmek, kızınki ele fmdJk -
çıhk. 

Muharrem gibi daha nice tutkunlar 
da var. Dilencilerden tut da suculara. 
ıerbetçilere, kuraıbi~lere, )Qtaryacı 
yahudilere, Balıkpazanndaki rum bek • 
kallann çıraklamıa, Eminönü meyda -
nmdaki amavut, bulgar sebzecilerin ya

naımalarma, Per~ pazarındaki de -
mircilerin ermeni dökmecilerine, Mdı -
metalipqa hanı yanındaki Laz kayıkçı
lara, Hellaçyan hanı önündeki ( 1) ro • 
morkörlerin adalı lostromolanna ve ateş 
çilerine kadar, Edaya çenesi titreyen 
titreyene .. 

Köprü tahaildarlarım, belediye ka • 
vaalannr, tanzifat onbaıılannı, tram • 
vaycılan, kira arabac:ılann1, beygir aü -
rücülerini de unutmıyalmı. 

Eski BaşveTcil Makdcrw.Ul 

"NC'IJYork Herald Tribttne,, de o.. 
lı.."ımmuştur: 

Eski İngiliz Başvekili Ra.msey Mak 
Dcnald Londra belediye reisinin sene
lik ziyafetinde Başvekil Baldvin nutuk 
söylerken birdenbire kendinden g~

miştir. 

Son mma.nla.rda sıhhatinden. şikA. 
yet eden :Mak Donald, sandalyesinde 
öne doğru yıkılmış ve yanıbaşmda bu
lunan kızı tşbil Mak Donald tarafın
dan kaldırılarak arkaya doğru yaslan 
dınlmıştır. 

M.ak Donald bir ara, '1yiym bir ge.. 
yim yok,, dem.iştir. 

Kralın ziyafette bulunan doktorla
rından Lord Dovson kendisini alarak 
dışan salona çıkarmışlar, on dakika 
kadar bir zaman içinde kendine iyice 
geldikten sonra kızı ve kralm doktoru 
refakatinde otomobille evine götürül
mUştUr. 

MoskofJada televizyon 
merkezi 

Moskovada 160 bin unsurdan mii. 
rekkep resimler gösterebilecek en kı. 
sa kalgalar üzerinde kuvvetli bir te. 
levizyon merkezi inşaatına başlanmış 
tır. 

Bu merkezden yapılacak televiz 
yon, seyredicilere, evlerde kuJlanı. 
lan dar şeritli sinema makinesi ekra. 
nında görUnenlere benzer, gayet net 
resimler gösterecektir. 

Kız Kaçırması aıı 7 
Çocuk Hırsızlığı mı? 

On yedi lJD~ındaki güzel 
Mariqa bir türlü bulunamıyor 

Meseleyi bir tehdit mektubu 
aydınla acak .. 

Fransanm, Avignon şehrinde çok 
garip bir "kız kaçınna,, hadisesi toJ
muştur. Eski devirlerde bir çok masal 
ve destanlara mevzu teşkil eden k~z 

kaçırmanın yirminci asırda ve mede
ni bir şehirde olan bu yeni nümunesi
nin hikft.yesini size kısaca anlatalım: 

M.aria Serviole 17 yaşında bir kız
dır. Avignon'un gUzel bir köşesinde 

y&ıJıyan Serviole ailesinin, Mariadan 
başka daha bir çok çocuğu vardır ve 
bu krz ailenin en kUçUk çocuğudur. 

Şehrin bu kısmında Araplardan, 
Ermenilerden, Rumlardan müteşek

kil ecnebiler yaşamaktadır. Serviole'le
rfn bulundukları apartımanın da her 
katında başka milletten birisi vardır. 
YanJ, bina hakiki bir Babil kulesidir. 

Apartmıanm bulunduğu Calvet so
kağı da şehrin en dar sokaklarmdan 
biridir. Yalnız, son zamanlarda harap 
evlerden bir çoğu yıkılmış ve yolun 
bir yanı geniş bir arsa halini alarak 
açılmıştır. Burası hem bir çöplilktür, 
hem de çocukların oyun yeri. 

/Ki ARAP VE BiR KADIN 

Serviole ailesinin bulunduğu evin 
yanıba.şma yeni Jdraciler taşmıyor. 

Bunlar iki erkek ve bir kadından iba
rettir. Erkekler Cezayirli iki Arap, ka
dın da onlar gibi emnerdir, fakat A
rap değildir, güzel İtalyanca konuş
maktadır. 

Çok geçmeden, bu genç kadınla kil
çtık Ma.ria araamda sıkı bir dostluk 
başlıyor. Daha sonra genç kadm bU
tUn Serviole aileeile sıkı temasa giri
yor ve onlarla canciğer ahbap oluyor. 
Hattı, mahallede onlan hısım akraba 
sanıyorlar. 

KIZI KAÇIRDILAR ... 

Bir gUn, iki Arap ve ve yanların
daki kadın, birdenbire ortadan kaybc. 
luyorlar. Her zaman evlerinin önünde 
duran otomobil de orda değildir. O 
zaman, otomobillerine binerek gittik
leri anlaşılıyor. 

Fakat, Arapların gittiği haberi ma
hallede yayılırken herkesi meraka dü
ıüren bir haber daha geliyor: 

Maria da ortada yoktur ... 

Maria'nm Araplarla bir anda orta
dan kaybolması onlarla beraber git
tiğine hUkmettiriyor. Fakat, genç kız 
kaçmış mıdır, kaçınlmış mı? 

İşte, işin esrarengiz tarafı burasr
dır. Ma.ria 17 y~mda olmasına rağ
men, çok gelişmen, biraz da serbest 
tavırlı bir kızdır. 

Marfıeı ser~t tauırl• bir 7cudt 

ÇOCUK HIRSIZLIGI M/1 

Kızın, o genç kadın vasrtasile kan
dırılarak kaçırılmış olması muhtenıeı. 

dri. Fakat, akla gelen bir ihtimal a.. 
ha var: 

Kız zorla kaçırılmıştır, yani tıpla 
çocuk kaçınr gibi. 

Buna ihtimal verdiren sebeplerlen 
biri Serviole ailesinin r.engin olmul
dır. Bu suretle, Arapların kızı kaçır. 
dıklan ve ailesinden para istiyecekle
ri dUşUnUlmcktedir. 

Esasen, şehirde Arapların ne ieJe 
meşgul olduklan meşkUktil ve o 
mı yalnız, otomobillerine binerek, u. 
zak bir yere gidip geldikleri görlUtr
dü. 

Henilz ne kızı kaçıranlar btllan. 
muş, ne de kızın ailesine tehdit melr
tubu gelmiştir. Onun için, kızın kendi 
arzusile kaçtığını düşünenler daha fas 
ladır. 

lfülasa, bu hadise, bir kız kaçırma 
hadisesi mi, yoksa bir çocuk hırsım. 
ğı mı henüz belli değildir ve esrar:yn
giiliğini muhafaza. etmektedir. 

Zenci boksör 
Zenci boksör Henri Levls yarı a. 

ğır siklet dünya boks pmpiyona6r. 
Yakında İngiliz boksörü Len Harre1 
ile bir maç yapacaktır. Eğer mat. 
lup olursa dünya şampiyonluğu e. 
linden gidecek. 

Bu maçı şimdi herkes me~la 
bekliyor. 

"-..~İle pasaklı, müseyyep, kirli kuk· 
~ YGziinün gözünün hiç su gördüğü 
~ ~ yalasm, karm doysun.- Ba
-- lcirli, pis bir ba§ÖrtÜsÜ. Arbam • 
~ baaak bir entari. Ayaklan 
~ ~brlan yırbk pırtık.. Gel -
~ t.a •enen halile bile gibel mi 

Dört kaıJı, bunibar gibi redingotlu, 
kaleme mülizimeten devam eden tüy -
süz tozauz gençler, boynu kolalı yaka· 
lddı, eli butonlu, koiu parclesülü devaiı
katipleri, sabahtan akıama bdar fayto
nile lstanbal içini çarkçevirea, bryıkla
n bile terlemeımiı, cepleri tıkır pim- li
ra dolu mirasyedi beyler de cabası-

Bu yeni televizyon istasyonunun 
anteni lilO metre olaeak ve bu suretle 
hareketli resimlerin alınma sah881 50 
ita 60 kilometre içinde garanti edile. 
bilecektir. istasyon o suretle yapıl. 
mdtadır ki hllibr~ bu ~ıta i~~---------~-----------------~-
sokak ve meydanlardan da tetniı. G ez 1 n t 11 e r: 

-
- '''- .... Jdrilde, bu kılık kıyafette 
~ '-tiinde kanarya gibi takramağa, 

I illi dem çekmeğe 'be.§lıyor. 
Lt ~ çak --- '----dı~ .. .• bu -,... .. ,.... .. Ka:E8J1 gnu gorunce 
"-~tini aklı kesiyor. Semaye ve
-ı& ~ ~ı yahudiyi atlatıyor ... Cö -
~can gibi kız. Şcmıaiye lastikle. 

~ 
~ 
~eka ile güzellik· 

b. l . 
ır eşınce ... 

~ ~ mWtabaka.sında birincili. 
~ ~. genç bayan_. lngüizlerin S: ~ti ihtiyar Bemard Şoo'lll 
"-~ket& MkA-ındaki takdir"lerini 

...... 8 . ~ek ffiylece §1.lkakı§tı: 
~ §o,, ~le. evlenmek isterdim, Mis-
~ ~ ~m güzelliğim il.e si:in te

' ... ~ ooğacak çocuk da kim 
la..~'- 10fJlMe bir ~ olur! 
~. ~ Şoo evlenme Uifınd<in hoş. 
-..,:~ ~kaya 'h"ızdı; biraz kaba 
~ ~ ~ suretle cevap ver-

~, ..... ' alamadı: 
~ ~ "'- 41;ai d~ o'la'bilir, M<ıtma-
•"" ~ Cloak ÇOcu.k ya oomm güzelli. 

af.?fn zekanızı alaoak olur8tl!-

yon röportajı icra olunabilecektir. 
Aradan bir sene kadar geçiyor. Bu yeni televizyon istasyonu 1937 
Edanın köprü &tünde Akrep >'YW - yazında işlemeğe başhyaeaktır. 

harrem tarafmdan vunılduğu ve Gure • --------------
bayı Müslimin hastanesinesini boyla -
dığı gün. 

O gün Hüsmen ağacığa kaç yaıtan 
yana uğursuz bir gün olmuıtur. 

Bir akşam evvel, yatsı okunurken, 
çat çat kapı, Ay§e, Hafizeye düşüyor ••• 
Kaç gündür yine kayıplardaynµ!f. 1'aı • 
lığa bile girmeden: 

- Aman, vaktim yok teyzeciğim, 

geç kaldan! diyor ve acelesinin sebe'bi • 
ni de söylüyor: 

- Y:ann ahbaplardan b:rinin sünnet 
cemiyeti var. Beni de davet ettiler. Bak
sana kirden, pastan ne haldeyim? inan 
olsun koktum. .Alemin iıinden gücün -
den hamama gitmeği brrak, liğcne çö -
melip iki tas t.U dökünemiyorum. .• Şiın
di gidince, tenekeyi ocağa lroyacağım, 
Ylkanacağmı. .. 

BİT müddettir Hafizeye ka.r§ı da ka
palı kutu; sımnı ondan da sa1dama -
da... 

Haf'ıze, gözünün alt kapağını par -
:mağilc aıağı doğru çekerek, 

(Arkası 'VllT) 

(1) Şimdiki Ziraat banJm.mnn 01. 
~" yf:T'. O .ooma" Galııta nhtım1 da
ha ortada yok. 

Eğlenceli Köşe 

Zekanıza 

Güveniyor musunuz? 
MESELE! 

Bir çocuklu kadın bir çocuklu er
kek evleniyorlar. İkisinin de ayni a
dette bir kaç .çocuğu var. 

Evlendiklerinden on sene sonra 
bahçede on iki çocuk bir arada. oyna
maktadır. Kadın kocasına dönerek: 

- Senin dokuz çocuğun benim de. 
kuz çocuğumla oynuyor, diyor. 

SUAL: Kadın, kaç çocuğu olduğu
nu unutmu5 mudur? !kisinin de çocuk 
ları ne kadardır? 

CEVAPNo.1 

Dünkü l numaralı meselenin ceva
bı: 

Gürsoy ailesinde 4kız, 3 erkek ço
cuk vardır. Bu suretle her kmn ne 
kadar kız'kardC§i varsa (3) o .kadar 
erkek kardeşi oluyor. Erkek ~ocnkla
rm da ne kadar erkek kardeşi varsa 
(2) onun iki misli ( 4) kızkardeşi var. 

Boks eldivenli kadınlar 
iki Macar yıldızı, biribirlcrini kıs

kanarak düelloya kalkışmışlnr. Kim· 
seye benzememek, sonunda çok za
rarlı çıkmamak için de, silah olarak 
eldiven kullanmışlar, boks yapmış • 
lar. 

S. Qezgln 

pışırlar. Böyle ilk hızda biribir.lerini 

yumruklamağa k.alkışanlara bu ad. 
yakışmıyor doğrusu. 

Sonra, bunlar, ringde dövÜ§Ür • 

!erken, burunları kanayınca, halkın 

araya girişini de hiç beğenmedim. Bu 
Maçın çok para getirdiğine bakı - ne yersiz bir yufka yürekliliktir) 

lırsa. itin içinde bir kazanç dalavere- Bence onları, kendi hallerine bırak • 
si döndüiünden de şüphe edilebilir. malı, burunlan kırılıncaya, gözleri • 
fakat neme lazım, beni bu meseleye ne, simsiyah monok.llar takılmaıya 

yaklaştıran nokta, bu değildir. Ben, kadar dövüşmelerine ses çıkannanııa
erkek elinde bile, boks eldivenini bi- lr idi. Kim bilir, bd.ki de böylesi o • 
raz nala benzetirim. Jnce kadın bi - nun için daha hayırlı da olurdu. 
leklerinde ise böyle bir meşin torba, Çünkü hemen hepsi, güzcllilderle 
bir hamal semeri kadar çirkin du - ni parça parça sigorta ett:imıi§lerdir. 
rur. Yüzlerinde çıkan bir tek sivilce için 

Diyorlar, ki bu kadınların ikisi de bile, yüzlerce lira tazminat ahrlar. 
bir ipte oymyanlardan~. Çekeme· l~n şaka ve sitem tarafı bu. (c• 
mezlik de bu yüzden ileri geliyor • kat vakit vakit §tırada burada be'ft • 
mu§. Ga7etCler, büyük bir cömert • Ten bazı vak'alar, var. ki kadınlığın. 
likle bunlara san'atkar sıfatını veri - öz vazifesinden ve gerçek değerle. 
yor. Benim bildiğime göre, san'at • rinden gittikçe uzaklqbğmı göateri
karlar, yaratışb'l bin"birlerini geçme - yor. Bu görünüş bütün inaanlıina 

ğe salqırlar. Zeka §İmleklerile çar - Y.füeğini sızlatsa ~eridir. 



ekçiler maaşa geçme
lerini istiyorlar 
(U8tyanı ı incide) l 

çilerle görüşmüştür. Muharriri. 
mizin ald ığı intiba, bir kısım bekçiler 
yeni karardan memnun, bir kısmı da 
gayri memnundur. 

Balıkpazarında gece bekçiliği eden 
bit bekçi şunları öylemiştir: 

"- Dört arkadaşımla bu ch·arda 
bekçilik ederim. Ayda kazancım el li 
lirayı bulur. Akşam üzeri dükkfınlar 

kapanınca vazife alır, ertesi gün sa. 
hah Pekize kadar dolaşırım. 

"Bu semetteki bekçilik çok yorucu 
ve ezicidir. Karda yağmurda, soğukhı. 
011 dört saati bulan vazifeye mukabil 
aİ-4ığımız para çok görülmemelidir 
G~çü bulunduğumuz muhit zengi.1 
bio yerdir. Her hangi bir vaka ve bir 
Juı1Sızlığa meydan vermemek için mü. 
temadi surette müteyakkız bulunmak 

1:
buriyetindeyiz. 
Gündüzleri \•aktimiz uyumakla 
yar. Başka iş yapmaktan memn ..ı 

o ugumuz gibi yapmamıza da yor. 
smıluk mani olduğundan her hangi 
bir mahalle bekçisi gibi de su taşı. 

•· kömürcü dükkanı açmak d'.ı 
mümkün olmuyor. 

"'Teşkilata bağlanmamız faydalı . 

clır. Ancak maaş, söylendiği gibi •>. 
tuz hra olursa bu işi yürütemeyiz doğ. 

rusu ... ,, 
Cağ'a1oğ1u bekçileri de şöyle diyor 

Jar: 

tarı çok iy. olacaktır. üstümüz başı. 
mız bugünkü bejmürdeliğinden kur. 
tulur. Hariçte başka iş görüp para 
kazanmak peşinde koşmayız. Bundan 
başk:ı bizi en ziyade sıkan şey, ay ba. 
şı gelince kapı kapı dola~ıp dilenci 
gibi para toplamamızdır. Ayın oto 
zunda gidersin, üç gün sonra gel, 
derler. Üç gün sonra gidersin, bo. 
zı& .) ok, akşama uğra, derler. Ala. 
cağımız nihayet o evden on kuruş. 
tur. 

Bekçiler maaşa geçirilirse bu di. 
lençilikten kurtulur, işimizi gücü. 
muzu bilir, temiz elbiselerimizi\! 
gündtiz zabıta memurlarına da yar. 
dım ederiz. Ancak verilecek para. 
bekçilerin gece yorgunlukları göz ö. 
nüne alınarak tayin edilmelidir. 

Mesela bekçilere bekledikleri yer. 
tere göre asgari ve azami maaş veril. 
mlidir. Bir bekçi vazifeye alınınca 
hemen Yemiş, Beyoğlu, Bahkpaza'"r 
gibi mühim yerlere tayin edilmeme. 
Jidir. Yeni bekçi kenar mahallelerde 
bir kaç sene çalışmalı, bekçiliği iyi. 
ce öğrenmeli, sonra terfi ede ede bi. 
rinci sınıf bekçi olmahdrr.,, 

Alman iktisat 
Nazırı 

(U styanı 1 incide) 

öGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 plüla türk mustkfat. 12,50 ha 
vadla. 13,05 plAkla ha!lt mUztk. 13,25-14,00 
muhtelif plA.k ne§liyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pla.kla dana muailrud. 19,30 
konterana: Çocuk Esirgeme kurumu namına 
20,00 Saz heyeti. 20,30 Müzeyyen ve arka 
da§lan taratmdan tUrk musikisi ve halk şar 
kılan. 21,:0 orkestra. 

l - Roas1n1ı (Vilhelm Tell). 
2 - Borodln: (Prens lgor) operamım ko 

rosu 
a - Borodln: (Slav eerenadı). 
• - Verdi: (Ayda) opera.mıdan p!U'Ç&lar. 
rs - Chopin: (Şanson Trtst) 
8 - Granadoa: (lapanyol dansı). 
7 - Grosamann: (Le Spectre du Guerrler) 
• - Schubert: (Asker1 marş). 
Saat 22,00 plA.kla sololar. 22,30 ajana ve 

borsa haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
OOLE NEŞRlT ATI: 
Saat 12,30 PIA.kla tUrk musikisi. 12,150 ha 

vadla. 18.05 plAkla hafif müzik. 13,25-14 
muhtelll plA.k neşrlyat:r. 

AKŞAM NEŞRİYAT: 

Saat 18,30 plA.kla dans musikisi. 19,30 
konterana: Suat Dervl§ taratmdan. 20 Bel 
ma vearkada§tan tarafmdan tUrk mwılklsl. 

ve halk p.rkılan. 20,SO Münir Nurettin ve 
arkadaşlan tara!mdan Tllrk musikllli ve halk 
p.rkılan. 21 orkestra. 

ı - Gllnka (Ruıılan und lutmlla) uvertllr. 
2 - Lanner (Dle Verber) vaJa. 3 - Tcbai 
kovakt (Ojen oneğln) operaamdan Len.ski 
A.ryaa. • - Ottenbach (Gllzel elen) opere 
Unden parçalar. '5 - Meyer Helmund (Tallı 
rüya). 6 - Gllnka (Triyo, şen romans). 

Saat 22 plAkla sololar. 22,30 Havadis. 28 
Son. 

Ctımane.t PAZAR "- B4ıkçilerin maaşa geçirilmesi 
faydalıdır. Ancak 25 - 30 lira maa" 
bize yetişmez. Herkes yatağında ya. 
haı.t rahat uyurken biz sokak sokal; 
sü'rt:lyoruz. Gündüz dolaşan bir in. 

Takvim ı.ı ıı. Tcş. ı:; n. Tet. 
M'erliez bankası genel direktörUnUn ======128 Şaban 29 Şaban 
Berline ziyaretinin iadesi mahiyetinde GUD dot'lfD 6 46 6 47 

olan bu ziyaret esnasında Alman ikti- GOD tıatlfl 16.52 lt'.Sf 

\ 
aandan daha çok gece masrafımız o. 

sat mümessilleri Ankarada mUtehas- Sabab aamuı 6.00 6 00 

luyor. insan yalnız başına kalınca 
daha çok sigara içiyor, mütemadiyer 
gezdiğimiz için sık sık acıkıyor, çn \ 
kahve içiyoruz. Üstelik kazancımızır: 
mülıim bir kısmını köyümüzdeki çoıuı. 

ço~ğumuza gönderiyoruz. 

sıs bir heyetle müzakerelerde buluna. ogıe oamuı 1 l 59 1 1 59 
cak ve bu milzakerelere Türk_ Alınan lklndJ ııaıouı 14, ·6 14.::tS 

A.qam aamuı 16.52 l 6 5 f 
ticari münasebatmın inkişafına ait o- Y•taJ aamuı ı 8 26 J 8 26 
lacaktır. lm8alr 5 ~ 5 05 

Dokötor Schacht 1877 de doğmuş. 'film g~n g11Dlert 319 320 
tur. Hamburg üniversitesi iktisat ki&- ~Y•ll•m•kal-an-J11n.1-•e•r1.._ __ 4_6_.._ __ 45-• 
mmdan mezun olduktan sonra Dresden 

"25 - 30 lira maaş Istanbulun ke 
nDf ımıtıamertncıe=Deliçilili e en ere 
k\[i gelebilir. Çünkü onların vazif z 
]eri b!zim kadar ağır değil dir. Do. 
k:1fzda, onda vazife alırlar, sabaha 
Jafttar şurada burada oturarak nöh~f 

bankası direktör muavinliğine ~etiru- 1,,.-6---0---R---5--A·---.,
1 

miş ve müteakiben Milli banka hisse. 
darlan arasına girmiştir. Daha sonra 13 10 . 936 
da Rayiştağlar idaresini ele almış ve •-----------------• 
Hitler rejiminin teessüsü ile iktisat 
nazırlığı vazifesini deruhte etmişti. 

bekl~rler. Gündüz de işleri tıkırın . ----------------
11Cdır. Ya evlere su taşırlar, ya ara. 
bacılık, yahut mahallede kömiircü _ 

itik raparak kazanç temin ederler.., 1 ilmi Felsefe _ 

1 
Dün ve Yann Kitaplanndandır 

Kumkapı nişancasındai bekçiler 
elen biri de şöyle d~mektedir: Fiyatı 40 kuruştur 

"- Bekcilerin teskilata bağlanma ----
, .,.ı • ~ • :. •• •• ,,, 

~-:~,.fsta.nbul .. Belediyesi ilanları .. 
• • • • .1 .. • .; ~ 

Yeni açılan itfaiye mektebinde evvela itfaiyede müstahdem olan -
lar okutulacaktır. Hariçten beyhude müracaatta bulunulmaması ilin olu • 
.... (B.) (2964) 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
1 - Zincirlikuyu ilk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit başı 

.,._ Birinci kanundan itibaren de talebe almacaktır. 
2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyük 

tatiİde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira almrr. 
3 - Yazılmak ve fazla malum at almak istiyenlerin Okul Direktör · 

j,lüiüne baıvunnalan lazımdır. ( 2813 ) 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinli ve evsafı Mikdan Tahmin T eminab Tarihi 

metre mr. 
2,2 

ayar ve evsafında (Li- 827,50 
leum) olacakbr. 40 lık mu-
f\ra ile mukavvalanarak dö. 

~ektir. Linoleumun ek 
eri soğuk tutkalla tutkal

.!cak, ve faslı müşterekler. 

hiç aralık kalmıyacaktır. 

tutan 

2000 Lr. 

Liva 

150 Lr. 
C27/11/~3~ , 

uma gunu 
saat 14 de 
Kültür direk 
törlüğünde. 

Linoleum açık düz renkte ve okuldaki nümunesinin ayJlr ve evsa -
fmda olacaktır. Döşenen sathın bütün kenarların 25x25 maktamda ve biri 
utafı yuvarlak çıta ile çevrilecektir. 

Nümune ve §artnameleri okuldadrr. 
.b Edime san'at Okulu için almacak olan cins evsaf ve mikdan yukarı 

da yazdı olan (Linoleum) 11-11-1936 tarihinden itibaren açık eksilt -
....,. konulmu~tur. 27-11-1936 tarihlnde ihalesi yapılacağından istek

!lti1Wi0in dipozit a!<çalannı yatırdıktan sonra Kültür Direktörlüğünde Orta o
~Ulhll' alım komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (2967)~ 

llbalanııda flldn lf&n'tll olanlıtr. ilse 
ftade OIUAU""l' !(01""11.-rcllı. Klikamlaı 
.. , U ele tuıpanıt !Ulllf ftyaUıtrı ıu 

p ARAL AR 
•Sterlin 616 •Şilin Avua 

ı!2-•Dolar 11!6- turya 
• Frank 117- • Mark 26.-
• Uret 18ü,- •Zloti ııı.rıo 

• Belçika ırr. ti6 .- • Pengo 1!8-
• Drahmi ~6 • Ley ı• -
• lavtc;re 1"r. fl76.- •Dinar 61J. -
•Leva ~H,- Yen ll2 -
•Florin 66.- •Kron tsveo il~ -
•Kron Çek. 78- •Altın 992-

Pezeta ltl - •Banknot \!42 

ÇEKLER 
• LOadra 618 • Viyana •2610 
• Nevyork 0,7llb2 • llııladrtd 7 !S 
•PaN 17 6 • BerllD 1.11780 
• Mflll.DO lfl.12 ıll • va,.,.a ~ 2.i 

• BrUkael 47U~ •Buda~ {.!j2< 

•Atuıa 5S 98ıl> • Btlkref HJS 717rı 
• CeneTre 1$ '41::ı • Belırrad 1!4 66i:ı 

• 8otya t>t> 2 !'12/1 • Yokohama 2 79 

• Amııterdam 1 t17 • Moııkon t•7') 

• Pnt 22 l> 1 • ~tokbolm ıı.ıı ııo 

ESHAM 
• lş Bankası 10 <o rramva1 14,Ul ı 

Aıısdolu rill. tıl • Çtmento ısı~ 

Reji 20 Onyon Del OOJ 
Şlr Rayrty -lXI eıı.rk Del J.Oı 

• Merke2 Bo.nlr &~.IHI Balya .(XJ 
U . SljtOrta ,()' • Şark m. ecm ı 00 
Poaomoob -- (Jb reıeton .00 

ı atıkrazlar Tahvlllaır 

• 1933 T..Hor. 1 ~8" l!:lektrllr W ,lA, 

• • • • a t~ı :ı rramva1 lll,W . . . m :t2• KıhUID •.Ob 
lsttk.OllhlD 9•.10 Ansdotu J 4l!&ı 

Ergeni tııUk. 1111.U A.ııadolu D l 2-l ı 

19211 A M - 111 .1\ Ollı.lOIU ID , , lU 

8. Enurum 10 21ı * MCaıcıoslJ A 4b 7o 

1 ekirdağın kurtuluş 
bayramı 

Tekirdağ, 1 3(Kurun) - Bugün 
Tektrdağ kurtuluşunun 14 üncü yıldö
nümünü kutladı. Şehir büyük bir bay
ram günü yaşadı. Yapılan merasimde 
ordu Muratlı yolu ile şehre girdi ve 
halk, büyiik bir tezahüratla askerlerimi
zi karşıladı. 

Gece eğlence ve fener alayları ile ge
çirildi. 

·-ş;~Eks/;r~ind;kT'f 
CiNAYET 1 

................ _.............................. 40 --.... ·········-············ .. ı ·················································- - ............................... , ................. . ................................................. ·················-························-···· ···············································- -·-.. ---·····-······· .. ·········· .. ····· ... 
YAZAN: 

Agatha Christıe 

"Bayanlar, Baylar; } 
"Sözlerimi ingilizce söyliyeceğim. J 

Çünkü hepiniz az çok ingilizce biliyor
sunuz. Aradığımız, Samyuel Edvard 
Raçet'in, diğer ismile Kasetti'nin katili
dir. 

"Aklımıza iki çarei hal geliyor: Size 
şimdi bunları anlatacağım. Sonra Mös
yö Bıık'la doktor Konstantin'e fikirle -
rini soracağım. 

"Hadiseyi hepiniz biliyorsunuz. Ra
çet bu sabah odasında bıçakla vurula -
rak öldürülmüş bulundu. Diğer taraf -
tan, kendisinin gec:e saat 12 yi 37 ge
çe yaşadığını da biliyoruz. Cebinde kı · 
rılıp duran bir saat biri çeyrek göste -
riyor. Cesedi muayene eden doktor ha
disenin 12 ile 2 arasında olduğunu tes· 
bit ediyor. Gece saat yarımda, siz de 
biliyorsunuz. Tren karların arasına sap
lanıp kalmıştı. O halde, o saatten son· 
ra trenden kimse dışarı çıkmamıştır. 

"Nevyork gizli polis teşkilatından 

olan Mister Hardman (Puaro bunları 

söylediği zaman bir çok baş ona dön -
dü, baktı) gece, dışan çıkmak için, 
komp;!rtımanm önünden kimsenin geç
mediğini söylilyor. Başka yerden de dı
tarı çıkmanın L'1lkaru yoktur. O halde. 
katilin bu İstanbul - Calais vagonun -
da olduğuna hükmetmek mecburiyetin
deyiz. 

"işte, faraziyemiz böyle . ., 
Buk: 

- Nasıl? diye hayret etti. 
Puaro onun sözünü kesti ve yine 

halka hitaben: 
- !kincisi daha basit: 

"Mister Raçet kendisinin birisi ta -
rafından tehdit edildiğini biliyor ve ken
dsini tehdit eden adamın nasıl birisi ol
duğunu Mister Hardman'a söylüyor, ve 
''cinayete seyahatin ikinci gecesi te -
tebbüs edilmek ihtimali fazla., diyor. 

"Bayanlar, Baylar; size tunu da ar
zetmek isterim ki Mister Raçet batına 
gelecekler hakkında belki daha fazla 
şeyler biliyordu, fakat söylememişti. 

Kendisinin ''ikinci gece.. dediğine na -
zaran, katil trene, ya Belgrattan bin -
miştir, ya Vinkovçi'den. Girdiği kapı da 
miralay Arbutnot'la Mak Kuin'in tren 
durdnğu zaman bir aralık aşağı inerek 
açık bırakuklan kapı olacak. 

"Bu adam kondiiktör kıyafetindedir 
ve bu elbiseyi sivil elbisesinin üzerine 
giymiştir. Elinde bir maymuncuk var -
dır. Mister Raçet'in kompartımanıru a
çıp içeri giriyor. Mister Raçet, uyku 
ilacı alarak derin bir uykuya dalmı!J · 
tır. 

"Katil elindeki kamayı bir kaç kere 
ve büyük bir şiıidetle indiriyor, sonra 
Misters Hubbard'ın kompartımanından 
çıkıyor. 

Burada ihtiyar Amerikalı kadın: 

- Tamam 1 öyle itte, dedi. _ 

Puaro EÖzlerine devam ediyordu: 

- Bir kompartımandan ötekine ge -
çerken katil elindeki kanlı bıçağı Mis
ters Hubbard'm sünger torbasına atı -
yor. Bu sırada , kendisi farkında olma
dan, ceketinin bir düğmesi kopup dütü
yor. 

"Katil, kendini dışan atarak kori • 
dora çıkıyor. Hemen arkasından kon -
düktör elbisesini çıkarıyor ve kapısını 
açık bulduğu bir kompartımana girerek 
oradaki bavullardan birinin üçne atı -
yor ... 

Bir iki dakika sonra, tren kalkma -
dan, hemen iniyor. 

Puaro'nun bu sözleri herkeste bil • 
yük bir hayret uyandırdı. 

- Ne diyorsur.uz 1 dedi. Tren istas
yonda durduğu zaman saat bir yoktu. 
· - Ben de biliyorum bir yoktu. Fa -
kat, Raçet'in saati bir saat ileri idi. 
Çünkü, buradaki saatler garp saatidir. 
Raçet saatinin ayanru değiştirmemitti. 
Yani, Raçet biri çeyrek geçe değil, on 
ikiyi çeyrek geçe öldürülmilştür. 

Buk bu srrada dayanamadı, bağırdı: 
- Nasıl olur! Saat bire yirmi üç ka

la Raçct'in kompartımanından birisinin 
sesi duyulmu;,tu. Öldürüldüyse o de -
ğildi. katili idi. Halbuki katili de kaç -
mıştı diyorsun ... 

- 'Oçün: ü birisi olamaz mı? İçeri 

girmiştir. Raçct'i ölü görünce haber 

lngilizceden çeviren: 
V. G. 

vermek için zile basmrtbr. Fakat kcn -
disinin katil zannedilmesini düşünerek 
haber vermekten vaz geçmiş ve hiç bO" 
zuntuya vermeden, kendisini Raçet gi
bi göstererek, kondüktörü savmıştır. 

Bı:k birdenbire yelkenleri suya in " 
dirdi: 

- Olabilir, dedL 
Bu sırada Misters Hubbard bir §e1 

söyliyecek gibi oldu, durdu. 
Puaro sordu : 

- Bir şey mi söyliyecektiniz, Bayan; 
- Evet. Ben katili odamda hisset ' 

tiğim zaman saat biri geçiyordu. Aca ' 
ba ben de mi saati.mi geri almamışım?-' 

- Onun başka bir sebebi var. Siz ka" 
tili, uyku arasında daha evvel hisset .. 
mişsinizdir ama. ancak uykunuz hafif• 
ledi~i zaman farkına varmışsınız ve içe
ride biri olduğunu ancak o zaman du)"' 
muşsunuz. Uykuda öyle olur daima ... 

Misterıı Hubbard: 
- Olabilir, dedi ve sustu. O zamaO 

Prenses Dragomirof Puaroya: 
- Peki, dedi, benim hizmetçinin a!l" 

}attıklarına ne dersiniz? 
- O da katili daha önce görmilş olr 

cak. Ya!nız, şiirhc uyandaırmamak, içillf 
daha sonra gördüğünü söylüyor. Men .. 
dilinizi de tanıdığı halde, sizi şüphedefl 
ktırtarmak için, inkar ctmemit miydi7 

O da: 

- Olabilir, dedi ve sustu. 

Şimdi herkes susmuştu. Yemek .,. 
lonunda tıs yoktu. Doktor Konstanti' 
birdenbire yumruğunu masanın üzeriıı1 

vurunca herkes yerinden sıçradı. 

Doktor : 

- Hayır 1 hayır 1 hayır 1 diye bağıt" 
yordu. Ne derseniz inanmıyacağım. CI' 
sette on iki bıçak yarası saymadık ıdt 
B. Puaro? Siz de gördünüz. Bunu na" 
sıl izah edeceksiniz? 

Puaro sakin bir çehre ile, doktor' 
baktı ve: ...,, 

- O halde, dedi, birinci faraziyeııs' 
dönerim. Fakat, bunu da öyle çabu~ 
terkedemeyiz. Biraz durun, belki siz dl 
kabul edeceksiniz . 

Sonra, salondakilere dönerek: 

' - Cinayeti b3şka şekilde de izah e 
' dehiliriz, dedi. Bakın bunda düşünce 

lerimi nasıl yürüttüm: Evvela gözü~ 
çarpan şey bir pasaporttaki yağ tele 
oldu. Sonra, bu salonda toplananları' 
hepsinin ayrı ayn milletten ve ayn a~ 
sınıfta nolması gözüme çarptı. o za 
man 'Öyle düsündüm: 

r • " 
Bu kadar muhtelif milletten ve " .7 

nıftan insan bir ailede bulunabilir 1'1'..ıl 
Bu suale evet cevabını verdim ve keııt' 
kendime ilave ettim: __ ,, 

"Evet ama, yalnız Amerikada bu> 

nur . ., ~ 

H akikaten, Amerikada. bir ~-~-.A~ 
toförü İtalyandır, katibesi tng~' 
müreyyiyesi İsveçlidir, ~izmetçisi P 
sızdır v.s... , 

Bunun üzerine, burada bulunanW',ol 
dan hepsine Armstron ailesinde birer _w 

k • tP 
vermeğe başladım. Ondan sonra ı , 
kikatımda da çok garip teylerle karf 
lattım. , 

Mesela, evvel! ele Mak Kuin'i ali 

lım. ' 
tık sorguda pek fazla bir teY ö~tııf 

medim, ikinci seferinde baktım k~ tJI 
çet'e ve Armstrong meselesine dair p 
çok şeyler biliyor. Raçet'in odaeıJ' jd 
bulduğumuz yanık kağıdı biliyor· 
bir. ,_ 

ikinci bir misal: Raçet'in hizıne .,f 
O dedi ki Raçet her gece, yatarken. ( 
ku ilacı alırmıt. Olabilir. Fakat dil11 il", 
ce almıt olması pek akla gelmez. Ç ff 
kü ö!dürüleceğindcn korkuyordu .,,e rt' 
!:>ancasını başmın altına alarak yattı'~ 
tr... Demek oluyor ki ona uy~ oj 
başkası tarafından verilmit· Bu kidl 
lir? Ya Mak Kuin, ya hizmetçisi. 

(ArkMı ~ 

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi ~ 

mlitehassısı muayenehanesi: rf 
Lfttuf apartıma.nı. Saat 4-7 ye 
dar. 



Denizyolları 
iŞLETMESi 

Muhammen bedelleri ile mikda rlan aşağıda yazılı elbise, palto, ser - Acenteleri: Karaköy - Köprilba1: 
PUt, denizci elbiseleri 1 kanunuevvel 936 tarihinde sah günü saat 15,30 TeL 42362. Sirkeci Mühilrdar Zade 

da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda sabıı almacaktır. I•-- Han telefon: 22740 ••C9-llii 

Bu işe girmek istiyenlerin 957 4,39 liralık muvakkat teminat ile ka
ttuııun tayin ettiği vesikaları, resmi gagezetenin 7-5-936 G. 3297 No. 
hı tıüsbmmıda intişar ebniş olan talimatname dairesinde alııunı~ vesika ve 

· " ~kliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la-
ek 
O* tlındır. 
ri.. Şartnameler 932 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl -, 

tnaktadır. (2901) 
1 -

Elbi.enin ismi 
lacivert serj elbise açd( veya ka • 

er l>alı yakalı. . .. 

lacivert serj caket 
,, ,, pantalon 

. , ,, ,, yelek 
l - Lacivert şayak elbise açık veya ka
? .ı l>alı yakalı. 
;a• 
t • 

'if• 

,, ,, caket 
,. ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Gri şayak elbise açık veya ka-
l>~ yakalı. 

,, caket 
,, ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Denizciler için siyah serj elbise 
Siyah serj caket 

,, ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Denizciler için koyu lacivet şayalC 
tÖınJ.ek 

Senede 
takriben 

2600 
260 
350 
200 

1000 
200 
200 
100 

1200 
10 
10 
10 

9 
5 
5 
3 

7 

YekUn 
Lira 

takını 53300.-
adet 2766.40 

" 
2408.-

" 
596.-

takım 13000.-
adet 1386.-

,, 820.-
,, 107.-

takını 17940.-
adet 76.-

,, 51.70 
,, 21.80 

takım 184.50 
adet 53.20 

" 
34.40 

,, 8.94 

talmn 91.-

Trabzon Postaları 

Pazar 16 da, Salı, çarşamba, 

cuma 12 de 

lzmir Sür' at Poslas ı 
Cumartesj 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, 
Çarşamba 18 de. 

- Pazar, Sah, Per

ıembe 9,30 da. 

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

Bandırma- Pazartesi , Salı , 
Çarşamba , Per· 

şembe. Cumartesi, 

20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 

da, Salı posta • 
sı gidiş ve dö· 

nüşte Lapseki ve 

lmroza da uğ-

rar. 

Muhammen 
Semtimeşhur ve mahallesi Cadde ve Nr. sı Cinsi Kiras11 

sokağı Lira K. 
Şişli, Meşrutiyet. Ebelaz. 26-28 V alde apa.-tunanmm 22U 

1 - ci dairesi. 
Unkapam Deınirhun. Tekke 3 Tekke, samahane ve 

"1 
ıo !t 

meşrutahanesi. 

T avşantaşı. Kalaya 8 Dükkan. 3 
Hacıkadm. Ayazmahbostan. 25 Hanenin nısıf hissesi 5 -ı 

Çakmakçılarda. , Valde hanmm Odabaşıhğmm diğer 20 

" n " " " 
,, ,, ,, ,, pantalon 

TRABZON ve MERSiN posta· nısıf hisseai. { 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 937 senesi mayıs nihayetine kadar. ..,. 

.. 5 adet 34.65 
5 20.50 şı.1' 

.tİJl 'Yazlık bej keten elbise 90 
larına kalkı§ günleri yük alın· ı ~ 
maz. (2938) Seneliği 

" talmn 622.80 
caket ,, ,, " ·-------~----.. Yenibahçe, Arpaemini. Tatlıkuyu. 480 - Metre murabbaı arsa. 6rı 

y lstanbul Dlird:üncü lura Memurlu. Topkapı haricinde Davutpap caddesinde 28 arsa. 12 
30 adet 83.70 

,, ~' ,, pantalon 30 ,, 78.-
,, " ,, yelek 

"l)enizciler için yazlık beyaz lieten 
~~olu ara a evrilmesine Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs nihayetine kadar. 

P P y ç Bakrrk"' k d h'lind B . k'" .. d ·· mil" • s• 

15 ,, 22.95 

c;e- ~41). 
ıJl1ı l&e 16 takını 110.72 

karar verilen bir dolap ild karyola oy azası a ı e osnavıra n oyun e maa muşte at yenı 
ve saire eşyalar peşin para ve açık Bosna çiftliği. 400 
arttırma ile satılacağından birinci art. Edimekapı haricinde Otlakçıbqı Hüseyin ağa vakfından 4-Nr. lı tar)a 12 
tırma 16.11.936 tarihine müsadif pa.- Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 ~senesi Ağustos nihayetine kadar. 
zartesi saat 10 dan itibaren satılaca-

ıa • " 
~ket " ,., 

10 adet 27.90 

o~ ~~on ;, n 
.. 

10 26.-
ğı satılmadığı takdirde ikinci arttir. Yukarda yazıb mahaller kiraya verilmek üzere açık artbnnaya çl • 
ma tarihi olan 26.11.936 tarihine mü- kanlmışhr. istekliler senelik muhammen kirasmm yüzde yedibuçuğu nİs· 
sadif pazartesi günü saat ondan iti- betinde temİnab muvakkate akçeleril e birlikte ihale günü olan 16 - T. ~a
baren Kadıköyünde Hale sineması ci .. ni • 936 Pazartesi günü saat 15 e kadar Çemberlitaş'ta fstanbul Vakı&r 

,, 
1800 adet 48150.-
1400 ,, 18550.-

tı'e Sinh kastor palto 
cıı~ 't Gri §ayak palto 

de ~Yfalar için koyu lacivert pyak la-
~ Ptllto. 7 92.75 

varında Hacı Şükrü sokak 4 numaralı B "d"' 1 ....... d Ak t kal • im ı · (2709) 
h d k rtt il t 1 w aşmu ur ugun e ara emme ge e en. 

ane e açı a ırma e sa ı acagm- ----------~----------------..-,, 
laciYert çuha şapka 
C.ı; §aYak ppka 

1500 
1000 " 

dan talip oıanıarın hazır bulunacak Açık eksiltme ilanı il 

memurumuza müracaatları ilan olu-
2925.-
1600.-

~civert şayak taPlm. 
~"lllUzı: çuha ppka 
l>enizciler için siyah serj faplia 

(ll l(OYU lacivert pyak tayfa ppkası 
ere) 

~eyaz keten pplCa 
~j keten ppka 

800 
100 

10 
7 

16 
90 

,, nur. 
,, 960.- (V. No. 19176) 

" 
185.-

" 
19.50 

" 
11.20 

» 18.40 

" 103.50 

1 V AKIT Propaganda servisin-
~ıl' ~ 166487.51 ~ den: 

lstanbulda Galatada rıhtım üzerinde yapı-· 1 1 - Türk evHitlannxn işsiz kal· 
!lııs '§! mamasınr arzu eden KURUN ve 
~difı )&C8k yolCO 88}000 proJeSf De Bit i HABER gazetelerimiz iş anyan 

rgı>' l açılan milsabaka ~ kimsesiz ve bikeslerin ilanlarım 
~ meccanen kabul eder. 

.s~o; stanbul liman işletme idaresinden: f_-_~ İ§siz kalmamak için bundan i!:ı· 
, _ tifade ediniz. 

tı~ ~~~ata Rıhtmımda Merkez ve Çinili Rıhtım hanlan arasmdaki ida- ~ 
~şı l~d\t" '-lt ydolacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlarmm mebni bu- ~ 
J~ ; ~~ ~ arsa üzerine yeniden inp ettirilecek yolcu Salonu projesi için s 
~ te Ecnebi mimar ve inpat mühendisleri arasında bir müsabaka a - J 

ttır. ~ 
~ ~ 
l(ı' ~Üsahaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam bulacaktır. ~ 
ııi< ik ·" tofoier bir jüri heyeti tarafmdan incelenerek birinciye ( 2500), ~--

111ô' ~.,.e ( 
a~ '9~..:·~ 1000) ve beğenilen diğer iki projeye (500) zer lira mükafat ~ 
v ·~~~elttir ~ 

~llttci} • Taliplerin proje müsabakasma ait izahnameyİ Galatada Fer • €€ 

~~~ l':r~ l:Iaydar Hanında Fen servisi şefliğimize müracaatla almalan ~ 
g" ~lunur. (2754) § 

2 - Memur,k§.tip,muhasip. artist 
kavas, odacı aşçr, hizmetçi. evlat
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlanndan istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman. ev, otel, ha
mam. irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak. kiralamak istiyenler bu 
i~lerini gayet kolaq ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
far'~ etmelidirler. "'; ... ·~~nbul Nafia Mfldürlilğilnden: \ 

ıı~' ~de 1" 11-936 pazartesi günü saat 16 da İstanbul Nafia Müdürlü • ~ 4 _ Otomobil, araba, :>iyano, 
µ~I' ~ttl.tl..... 0Pkapı Sarayı Mimar Sinan mutbaklan tamirab açık eksiltmeye \ mobilya, radyo, gramofon ve her 

v ~~-- = 
~ ı. -~\ll'. = nevi ev eşyası ve saire almak ve 

~ ·~ 1 = •. ~elerjl?!ta'\r~le: Eksiltme, Baymdırl ık işleri genel, hususi ve fenni şart • ~ satmak arzu edenler HABER ve 
\il~c~ı ~.' ProJe, keşif hülasasile buna mütefeni diğer evrak dairesinde gö- =_s KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 

tt,lt', ::::: sütunundan istifade etmelidirler. 

i ~\l\1akkat teminat "675" liradı r. 1 ·~ ( Bütün bu arzularınızın temini 
\ )1\,.. t~kJ.ileıin t kl"f kt l "SOOO" liralık b • b 21 için müracaat edecek mahal yal-
ı.. .. tı" e ı me up arım ve en az u ışe enzer s . . 
··ııl !?lıta da" .. • . .. • . .. .. ..v.. s nrz VAKIT Propaganda servısı-
~,)dll'" _ır gostereceklen vesıka uzerıne Nafıa Mudurlugunden al - ~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA-

Çanakk al e sahil sıhhiye 
başkitipliğinden: 

k • .t 
mer ezı 

1 - Eksilbneye konulan iş: Ça nakkale Sahil Sıhhiye Merkezi na.kil 
vasıtalarma lazım olan en az 500 en çok 600 teneke Benzindir. 

Tahmin edilen bedeli iki bin dö rt yüz liradır. 
2 - Bu İ§e ait '8fhıameler ve e vrak şunlardır: 
A. - Eksiltme ~amesi. 
İsteyenler bu evrakı lstanbulda Galata sahil Sıhhiye Merkezinde Ça-

nakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye M crkezinde görebilirler. 1 

3 - Eksiltme 26 ikinci teşrin 1 936 perşembe günü saat on beşte ~
nakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binası nda toplanan satmalma komisyonwı 
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksilhne sur etile yapdacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin yüz seksen lira muvakk~t 

teminab vermesi bundan başka 1936 senesi Ticaret odası vesikası göst;r· 
mesi lazmıdrr. ( 2829) 

inhisarlar 
lüğünden: 

lstanbul Başmüdür-J 

1 

Hükmü İkinciteşrin 936 sonunda bitecek olan içki sahcılığı tezke • 
relerinin yenileme muamelesi Beyoğlu mmtakalarmdaki satıcılar için 936 
lkinciteşrin on beşinden yirmi ikisine, İstanbul ve diğer mıntakalanlaki 
satıcılar için de ayru ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar yapılacaktır. 

936 Birincikinunun birinci gününe kadar tezkerelerini yenilemeye
rek içki satanlar hakkında kanuni İcaplar tatbik edileceğinden muayy~n 
günlerde satıcıların konturatlan, eski tezkereleri ve birer fotoğraflariJ.e 

müracaat ederek yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. (2552) 

Sarıyer kazası idare heyetinden: 
rr 

Emirganda tolanak bumunda Emirgan caddesinde "14" No. lu bjr 
köşk bir ahır, "356461" zıramda muhtelif ağaçlan havi emlik, tamamı ve 
17,5 masura ve iki lüle taksim suyunun 1/ 3 hissesi vergi borcundan do
layı tahsili emval kanunu hükÜmleri ne göre ipoteksiz olarak bilmüzayede 
sattlacaktır. 

&i t~ulllüteahhitli~ ve ticar:et o ~a~~ ~~~~alan ile lf>:-11-936 Pa • ı KIT Yurdu. Telefon: 24370 
sa.at 16 a kadar Nafıa M udurlugune gelmelen. (25571 }EiiJıııııııuıuıuuıııııınııuııııııııttııııuumııuıııımnııuuıııııııııııruul 

İsteklilerin 23-11-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat "1~' 
de Sarıyer Kaymakamlığında müteşekkil idare Heyetine ba~ vurmalatı. 

- 1 ,.(2936), l 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık IS aylJll B aylılr AyWr 

Memleketımızc:ıt 700 ~ 236 110 
Yabo.ncı yerlere 1860 72:1 t-00 UMl 

Poat& birliğine { 1..80 9CIO l80 
gtrmlyen yerlere( 000 

1'0rk1yenln her po8ta merkezlnde llUHUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERl: 

ı..tanbul. Aııkara Caddeal. l\'A.IU1 yurdu) 

ıtdare: 242170 
Telefon lYazı lflert: ııua 

Telgrat adreid: KÇBUN l.et&nbul 

POllt& kutusu No. ~ 
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Musikiye Hevesiniz Var Mı? 
O HA.LDE HiÇ DVŞVNMEYINIZ 
ESK!ŞEH1R: AHENK musiki ti
carethanesinde yeni mandolinler 4, 
5, ahenkler 10 liradır. Toptan ve 

Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Çünkü her mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 

maddeyi haiz yalnız: · 

perakende satış yapar 

Herkesin alabilmesine elverişli olan 
bu fiyatlardan istifade ederek he
men bir tane alıp hayatta bir çalgı 

~'1 n1 
~~~~,~~'8~~ 

kullanmak bahtiyarlığına siz de 
kavu.Şunuz Diş macunudur. Fiyatı her yerde S kuruştur. , ........................... . 

IŞIKLI 

IV!eraklılarına Müjde •••1t1ı\ 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

T A 
OLDENKOTT PiPOLARI 

En miiQ~~t. mügtcrllcrlnt- memnun eOecek derecooe çeştdl mev
cuttur. Bir tecrübe kafidir. 

lstanbul, Sultanhamam Kebapçı Kar§ısmda 

" z 
·--- Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. ____ ., 

Posla T. T. Levazım memurluğundan: 
1 - İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve miktarda 

kablo tevzi kutusu kapalı zar~ usulile münakasaya konmuştur. · 
2 - Bu malzemenin muh'.lmmen bedeli on be§ bin üç yüz altmı~ 

bir (15361) ve muvakkat teminatı bin yüz elli üç (1153) lirad~ı. 
3 - Eksiltme 9 - 12 - ] 936 tarihinde saat (15) de Ank:ırada 

P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak ahın satım komisyonun. 
da yapılacaktır. 

4 - istekliler teminatlarını ldaremİ:L veznesine teslim ederek 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını 2490 say•h ka. 
nunda yazılı belgelerle beraber 7 - 5 - 1936 tarih ve 3297 sayıh 
resmi gazetede ilan olunan b1ima~nameye tevfikan malik olmalar! 
icabe.:ien müteahhitlik vesikalarilE" teklif mektuplarını mezkur kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyarak söz;j geçen tarihe müsadif çar· 
ıamba günü eksiltme saatindeı. bir saat evveline kadar o kom;svon.ı 
vereceklerdir. 

S - Şartnamelc,. Ankarac!a P. T. T. Levazım Miidürlüğünden Is -
tanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat ~ub"'sinden :>arasız ohrak 
verilir. (1462) (2383) 

ADEMi iKTiDAR 
ve 6 E L G E v ş E K L i G i N E KAR Ş 1 

'~~~~~__,.T_a_b_ıe_ı_ıe __ r_•__,.~__,.~__,.__,.-H_e_r~-ec_z_a_n_e_d_e~a-r_a_y_ın_ı_z~~~~~~~~~~--~ 

REF AEL 11 GRAZiELLA 
Lamartin 'in ölmez iki şaheseri 
• 
1 A İ 0 -ZA SO 

tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde güzel bir üslubda dilimize 
çevrihniştir. 

Kapaklar1 birer tablo kadar canh renkli resimleri ihtiva eder. 

Rafael 100, Graziella 75 kuruştur. 

1 tanbul: Kanaat Kita 

Beyoğlu Tapu Sicil Mu'lw.fızlığın. 
dan: 

Beyoğlund a Feruzağa mahallesi 
Sakabaşı sokağında Yanmış Sakabaşı 
camii arsası Beyoğlu Evkaf müdür
lüğünden bilmüzayecle Hikmet Naileye 
satılmış ise de yapılan araştırmada 

burasının kaydı bulunamadığı anla
şıldığından sureti tasarrufun mahal
len tayin ve tesbiti için 24.11.936 ta
rihinde ve saat 11 de mahalline me
mur gönderileceğinden bu arsaya ha.o 
riçten tasarruf iddiasında kimse bu
lunduğu takdirde ilfın tarihinden ev
vel ellerindeki vesaik ile Tapu sicil 
muhafızlığına vcyah ut mahallinde bu. 
lunacak memura göstermeleri ilan o
lunur. 

ZAYİ 

İstanbul Evrakı matbua anbannm 
kanaviçe münakasası için İstanbul 
defterdarhğma. verilen 120 lira depo
zitoya ait 88211 numara 14.8.936 ta
rihli evvel tem.inat makbuzunu zayi 
ettim. Yenisini QJacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Jilt~ 
(V. No. 19175) 

!LAN 
ŞARK DEılf/RYOLLARI 

il 

~SPİRiN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

"' vı 

Ramazan münasebetile 46 ve 49 
numaralı katarlar 16117 İkinci teşrin 1 
1936 gecesinden Bayrnmm üçüncü gü
nüne kadar (dahil) her gün Yeşil - ı 
köy - İstanbul arasında ve mütckabi- ---------------------
len seyrüsefer edeceklerdir. 

İstanbul, 13 İkinciteşrin 1936 
DIREKTôRLVK 

Neşriyat Dircktöril: Refik A. Seveng-il 
Sahibi: ASIM US- VA.KIT Matbaası 

1 
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Büyük adada 

Gençıerl'n 
Bir Temsi.i 
Fikret isitnli genç, 
bilhassa muvaf fa-

kiyet gösterdi 

-

"llüyükada 
Halk Spor l{lü . 
bü,, gençleri ta. 
ra~ından ge. 
,çen hafta içeri. 
sinde "Büyük. 
ada ISkele gazi. 
nosu,, nda bir 
temsil ye.rıildi. 

Tcmsüdc ba. Yalwz davet. 
riz .nwvalfa. lilere mahsu~ 

kiyet göste. olan bu temsil. 
11en Fikret. de Yaşar Nabi. 
nin "Mete,, adlı piyesi ıoynan. 

;dı. 

Mete ve büyücü rollerini 
!Fikret; Metenin kau~ı Bey. 
han ve Teomanın kar1sı Beya 
rollerini Fahamet; Metenin 
i>irinci yaveri Tuğrul rolünü 
!Fethi; ikinci yaveri Oktar ro. 
lünü l\luzaff er isimli gençler 
yapmışlardır. Öteki roller de 
şöyle taksim edilmişti: Yue~i 
nliahti - Orhan; Siyenpi 
elçi.si - Sadık; Yueçi elçisi -
Ohan es; birinci asker - Sa. 
lbalınttin ; .ildnci asker - Bu. 
lcef; üçüncü asker - Rıdvan; 

.mücrim - K Muzaffer; za. 
bit - Hasan. Dekorları :ha. 
zırlıyanlar: Mığır, Emin, 
Orhan. 

Gençlerin bu gibi temsille. 
ri, sadece ilk hevesin ifade.. 
leri sayılır ve temsildeki ak. 
sayışlar, hoşg~rü1ür. Bunun. 
Ja beraber, Büyükada genç. 
Jerinin ortaya koydukları tem 
6il, bu tarzdaki muhtelif tem. 
· illere nisbctle, haylı mm'af. 
!faktı. Hoşgörülebilecek ku. 
surlar pek azdı. Temsi1, top. 
hen ahenkli olduğu gibi, genç 
lerden bazılannın şahst!a gös. 

terdikleri kabiliyet de ibu arn. 
da göze çnrpryordu. 

En büyük roldeki Fikret, 
bilhassa ıdikkat uyandıran pek 
istidatlı bir gençtir. Mete ro. 
lünde gerek sesinin ·t .. - unu 
idare edişi, gerek yerin<!<> 
]est yapışı ve umumiyetle sn~ 
neye hakim o:-nayış1, ileric;: 
için ondan çok şey heklenebi. 
leceği kanaatini ve.ren te.za. 
hürlerdir. Duydu!nımuZ3 gö. 
ırc. kendisi sa.hne artisti ol. 
mak yolunda !kuvvetli bir is. 
tclde adım abyormus ,.e üs. 

ı 2 KURUN'tm ilavesi 

WJJ a ıl>:lŞJadı. 

lsmail Müş. 
ak Mayakon, 
Ayda lıir,, me~ 

1uasmın bu 
.arta çıkan l<'a. 
)'ısında Yıldr.ı 

sarayına ait ha. 
tıralannı aalat 

"Yıldız sarayında nasıl 

mabeyn katibi oldum?., başiı. 
ğını taşıyan bu yazı, bir dev. 
rin karakterini, aynı zamanda 
bir edip dilinde.o göstermek 
itibarile lulkikaten dikkate de. 
ğer bir mahiyettedir. lsmail 
Müştak, dahiliye nezareti 
mektubi kalemi müsevritle. 
rinden bulunduğu sıralarda 

bir ramazan rünü mektehi 
mülkiye müdürü Recai efen. 
di ·vasıtasiJe Yıldız sarayına 

arkadaşı Esat elendi ile nasıl 
davet edildiğini kısaca anlat. 
tıktan sonra hatıralarına, YıL 
dız sarayına ait şu notlarla 
devam ediyor: 

Jşte, zindan, maktel, zuL 
mün ocağı, istipdadm kayna. 
ğı, insanları süren, fikirleri 
söndüre.n tanıdığımız ve adı. 
nr bir fısıltı ile yalnz 'icdan. 
larmız.a söylediğimiz Yıld~ 

sarayı:lm içindeyiz. 
Nereye gidiyoruz? Bu yo. 

lun sonu her şey olabilirdi. 
Hızlr adımlarla 1Önümdeki a. 
damı takip ediyordum. 

Kırk, elli adım giderek ah. 
şap bir binaya daldık ve kö. 
tü, karanlık ·bir merdiven\ 

~!!!!~::::::::::::::::::::::::::::..--=::ı 

telik, sesi de taganniye uy. 
gun, yükselişli bir sesmiş. 

Her iki cepheden inkişafmın 
temini, mü.stakbe.l sanat ha. 
yaumız için kayde değer bi.
kazanç temin edebilir. 

Temsilde Fahamet, tattı 

sesile temiz, berrak söyleyişi: 
Fethi, ölçülü ve canlı hareke. 
ti; K . Muzaffer, gücünü tek. 
sifle rolünü benimse)işi nok. 
taianndan, takdir uynndır. 

dılar. Ötekilerin de daha !:ü. 
çük rollerinde topluca ahengi 
korumağa yardımları dokun. 
du. 

Büyükada gençlerinin ken. 
di emekl e':"i1e hazırladık lan 
dekor lar. itina izleri heUrti. 
yordu. Piy es i sahneye koynş 

:!..'umınd:ı'" da, gösterilen iti. 
na, barizdi ... 

ie?J, 
' -;;--'-" 

~ 
\ ~tJ 

·;~ ~~~Q 
~~ .• 'C~I Q.. f"I-:-~1 
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Askerıik hazlTllK 

tır.mamı.rak dar bir koridorun 
sonunda, bir kapı 1Önünd~ 

durduk. Bnrası "YUi.tibi saaii 
hazreti şehriyari lznt paşa 
hauetleri,, nin odası idi. Yus 
yuvarlak adam bize bu cüm. 
leyi .söyliyerek kapıyı açtı, 

içeriye girdik. izzet paşantn 
önünde bulunuyorduk. 

Yıldız saraymm en mühim 
simalarından, Yıldız sahnele. 
rinin en kuvvetli aktıirlerin. 

den, A bdülhamidin en yakın 
adamlanndan ve istipdat dev. 
rinin seyyiatına en çok karış . 

mrş ve ellerini bu işlere en 
fazla bula.~tırmış tiplerden hi. 
ri olan hzet p.'lşa o devrin 
tnbirile Arap izzet, bir yazı 
masası önünde, mi1'veri ~tra. 

fında dönen bir yazı iskemle. 
sine bağdaş kurmuş, kuran o. 
kuyordo. Biz odaya girince 
gözlüğünün üstünden yüzü. 
müze baktı, eme kısa bir te. 
menna ederek oturacak yer 
gösterdi. Bir müddet sonrn 
kuranı bıraktı. Yanımıza gcL 
di. Aşikar bir Arap şivesile: 

- Akbabadan -

- Merhaba! 
Dedi. 
Olgun ve ahenkli bir sesl 

vardı. Gözlerinin içinde şey,. 

tani bir ziya parlıyordu. Ha.,. 
fif bir çift omuzun taşıdığt 

başı genç bir tilki kafasını 

andırıyordu. İsimlerimiz~ 
memleketlerimizi, ailelerimizi, 
mektep vaziyetimizi sordu.1 

O aralık iftar topu atılmıştı, · 

Yanındaki yemek odasına geç 
tik.. Birimiz sağına, birimiz 
soluna oturduk. Bizden baş. 
ka dört beş misafir daha var., 
dr. Bunların biri büyük oğlu 
ve şimdiki Suriye hükumeti 
reisi Mehmet Ali Bey idi. Sofoı 
raya Şam yemekleri geliyo?'. 
du. Ben çocılkluğomun bit. 
yük bir .kısmmı l falcpte ge .. 
çirmiş olduğum için Arapların 
dilini, ddetini, yemeklerini 
bilirdim. izzet paşa bunu ,öğ"' 
reııince çok sevindi. Artı 

bütün yemek müddetince he 
benimle konuştu. fltifat ve 
ikramın merkezi sikleti ban 
teveccüh etmişti. 

... - --- __ ..,,, ~ ~ ,_.,=-=.... ~ ............... --.......--. ~ _.-. ,_, ~,,,., .-.z::w:a~ ,._, ,... _ -- ---. 

Siyasi bir 
1 

sınema 

z 
esirleri adındaki 
,~ımanyada bü

yük bir muvaffakıyet 
kazanan Leni ile Hit
ıeı- arasında bir aşk 

rabıtası var mı? 

-Dag 
filmi 

'.Almanyada siyasi adamlar 

1 
•rasında büyük bir mevki iş. 

. , sal eden bir kadın vardır. 

Leni Riff ensthal adını taşı. 

.7an bu kadın, Bitlerin muhi. 
tinde görülen tek kadındır. 

Hatta geçenlerde bir Fran. 
ısız gazetesi Bitler ve Leni 
isimleri arasına ''aşk,, kelime. 
9'ini koymuş ve bu yüzden Al. 
JDanyaya sokulmamıştı. 

Bu, beş senedenberi devam 
e(fen bir sırdır. 1929 da Leni 
Rüfensthal Almanyanın en 
nıeşhur dansözü idi. Sahne. 
:aen sonra sinemaya geçen 
Leni, Palu dağının tepesinde 

'lafırdan aşağı 26 derece so. 
takta "Dağ esirleri,, filmi il.-

·Betti Daviı 

büyiik b\r mu\·affakiyet ka. 
zanmıştı. Bu, Leni,nin çevir. 
diği üçüncü filmdi • 

Bu film gösterildiği gece, 
sinemayı dolduranJar arasın. 
da Hitler de vardı. Hitler o 
zaman nazi hareketinin başın. 
da bulunuyordu. 

Sıfırdan aşağı 26 derrce 
soğukta film çc,irm,ği göze 
alan bir kadınla, büyük bir 
siyasi hareketin başına geçen 
adam ar.~ısında bir benzerlik 
vardı: 

Macera sevgisi. 

Bu müştuek nokta ile iki. 

.... . _ .... ··----

Yeni bir film çevirdiğini geçen sayılarımızda haber verdiğimiz • 
Elenora başka bir pozunda 

si pek çabuk anlaştılar \'e a. 
ralarında büyük bir dostluk 
başladı. 

1934 senesinde, Leni, Al~ 

manyanın siyasi hayatına is. 
mi karışmış bir kadındır: Bir 
iki senedenberi bu artistin en 
güzel filmi olan "l\fuvi ışık" 
Bitlerin emrile bütün mektep. 
lerde gösterilmektedir. 

1934 de Nüremberg kon. 
gresi hazırlanırken, bu müna. 
sebetle yapılacak olan büyü1; 
nümayişin filmi alınmak iste. 
niyor. Fakat, propaganda na. 

zırhğının .sinema servisine ge. 
len bir tamiminde bu hususta 
hazırlık yapılmaması. T.ıeni 

Riefrensthalin bu işi üzerine 
aldığı hildirilmekt<?dir. 

Kongre esnasında, IJeni, 

Hitlerln bulunduğu binaya 

yerleşmiş ve merns imin ynpt. 

l:ıcağı büyük meydanın etrn. 

... . . ....._ .. ~ 

f ına 25 sinema opera törü diı.. 
miştir. 

Bu suretle Leni, "lrndenin 
zaferi,, filmini vücuda getir. 
di ve bu eser ona 400 bin es. 
mcr gömlekli önünde Bitler 
tarafından: 

"- Leni, senden memnu. 
num.,, 

Sözünün söylenmesine a. 
mil oldu. 

1935 kış oJimpiyatlnrının 

filmi de Alman propaganda 
nazırlığının sinema sen·isin. 
den alınını~. Leniye verilmiş. 
tir. Alman artisti hu film 
iizerindc çok uğraştı ve ancak 
hu s enenin ey liilünde l>itirdf. 

Leni Riffensthnl bugün 
Alman siyas i hayatında llü. 
yük bir mevki işgal etmekte. 
dir. Diğer taraftan, Hitlcr 
iJe olan dostluklarına gizli 
manalar veri lmekte de devam 
cdilivnr . (Paila'clan) 

l{i - KURUN'un llavest 



TIRNAKLAR 

Hiç şüphe yok ki bir kadın için kir
piklere ve çehreye gösterilen itina çe -
nenin masajı, tırnakların kırmızısı o 
kadının hüsnüt:ıbiat sahibi olma -
sı için tazım büyük delillerden biridir. 
Ayrıca buna güzel giyimi de ilcive e • 
derseniz, bir k:ıdın için teshir edilemi
yecek bir şey yoktur. 

Resimlcrimizcle Avrupanın beygir 
yarışlarında tesadiif edilen mantoların 

- alttaki resim - son modellerini gö
rüyorsunuz. Kezalik bu resimde ma:ı • 
tolara yakışan şapkaları da görüyor • 
sunuz. Fakat kibar bir Bayan için bu 
elbiselere uyan el çantalarını da sağ ta
Taftaki resimde bulacaksınız. Aşağıdaki 
mantoların hepsi de yün kumaştandır· 
lar. Yalnız birisi kürklüdür. Bu manto
lar için kullanılan madeni ve galalit 
kopç:ıların da aşağıda iki ve çantaların 
orta-smda da daha iki modelini takdim 

l ediyoruz. 
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1 Bir patiseride oturuyor. 

Clum. Ağzının kenarları aşa. 

gıya doğru çekik, yüzü limon 

sarılığında, ve gözlerinin altı, 

ııenelerce intizamsız uykudan 
siyah lekeler peyda etmiş bil' 

kadın ne istediğimi sordu. 

Biraz dikkatle bakınca, bu. 

nun· eskiden barda çalışmış 

.bir kadın olduğunu hatırla. 

~lım. 

Kısaca anlattı: 

- Artık içemiyorum. Ha. 

zım cihazım tamamen bozul. 

muş. her akşam şarap, şarap, 

prap.. Kokteyl, cin, viski, 

gene şarap ..• Sonra hatrr için 

bir de rakı ziyafetine iştirak 

etmeğe mecbur kalınca, haya. 

,tım dayanılamryacak bir hale 

geliyordu Nihayet bırakıp 

~ıktım. ,Şimdi burada hizmet 

ediyorum. Hiç olnıa1.sa beni 

lçmeğe mecbur eden yok. 

• • • 
Vaziyeti bu kadınınkine 

benziyen bir genç, hem pek 

Yazan: 

HM 
• 1 •• 

K U 
MN 

• 
1 E 

TR 
genç bir .kadın daha hatırla. 

rım ki, henüz tekemmül ha. 

linde bulunan vücudunu bir 

barda her gece içki denizi içi. 

ne atıyor, yahut içki denizini 

kendi içine döküyor. Bilme. 

den, anlamadan, İ\afasına çe. 

kiçle vurulmuş gibi, bir kar 

yığını içinde donmuş gibi hul. 

yah bir sersemlik içinde ya. 

şıyordu. Vaktaki midesi, bu 

mübalağalı hayatın çeşit ~eşit 

yüklerine isyan etti. Genç kız. 

kendini ilk uzanan ele terke. 

derek hayatının ilk safhasını 
zorla kapadı. 

••• 
Barlarda çalışan genç ka. 

·dmları müşterilerle baş başa 

içki içtikleri anda hiç gözden 

geçirmek fırsatını buldunuz 

mu? Genç .kadının yüzü her 

dolu bardağın sonunda acı bir 

hoşnutsuzluk içinde buruşu. 

yor, ekşiyor. Sonra bu yüz, 

zoraki bir gülümseyişle biraz 

a:r,dınlnnınca, karşıdakilerin 

.A 

l 

Kadınla-
rının 

Sıhhat
lerini 

Düşünelinı 
ze\·ki - hiç inkıtnn uğrama. 
mış olUuğu için - daha artı. 

yor, gülmek, "eğlenmek,, de. 

vam ediyor. 

• 1(. • 

narda çalışan bir genç ka. 

dınrn ehliyeti, içki içmek ka. 

biliyeti ile ölçülü) or gibi... lç. 

ki içebildiği müddetçe barın 

en gözde siması olacağı mu. 

hakkak. Hem ne kadar çok 

içerse itibarı da sanki o nk 

bette artıyor. Çünkü kadın, 

kendi başına içmiyor.. Ncrde 

o hovardalık? Birisile birlik. 

te içecek ve belki bir iki saat 

içinde ö~üne gelen içkilerden 

beş on bardak veya bir kaç 

şişe birden devirecek.. Sonra 

bunların parasından ihtimal 

kendisine, bir miktar komis. 
yon ayrılıyor. 

... ... . 
içki üzerinden komisyon~ 

Vaziyeti düşününüz: .Mesela 

on lira üzerinden yüzde bil. 

mem kaç bir kazanç temin et. 

mek için, on liralık her hangi 

derecede bir içkiyi olduğu gi. 

bi mideye yuvarlamak!. Son. 

ra bunun arkasını getirmek 

için biraz da çabuk hareket 

etmek, daha çok içmek, daha 

çabuk içmek ..• Ye bütün bun. 

]arı 87. çok bir mecburiyet ha. 

lini almış bir taamül dolayı, 

sile r.ap.mak!•A 

narlarda keyfimiz için, 
bir kazancın daha dallanıp 

budaklanması için bir ~ok ka. 

dının .sıhhatini tehlikeye ko. 

yuyoruz. :i\tüşteriler bara git. 

tiği zaman hareketlerinde ser. 

besttir diyelim. Fakat ı.smar. 

]anan içkilerin her gece dai. 

ma aynı kadınların mideleri. 

ne boşaltılması ne derece in. 

saflı bir muameledir'! Bu ka. 

dınlar ne zaman mezuniyet 
yaparıa·r? Ye kafi derecede 

dinlenirler mi? :Nihayet içir. 

mek, içirmek ve içirmek ne 

gibi bir zevk!. üstelik paha. 

lı da... Birinci ,·cya ikinci ·sı .. 
nıf barda iki dcinüm içki ge. 
tirten bir adam, hir yığın pa • 

ra vermek mecburiyetinde ka. 

lıyor. Velhasıl bu iş, haşfau 

başa ağır, külfetli Ye hrr ba. 

kımdan muhak<.'me, kontrol 

istiyen bir i ştir. 

Daha açık bir ifttde ile şu. 

nu diyelim ki, eğlencelerimiz 

hiç kim~nln zararına olma. 

malı; nesil, manen old uğu 

gibi, maddeten dah i bir sii rü 

mecburiyetler, he\'csler için. 

de yıpranıp gitmemelidir. 

Barların iicrctli genç işçi. 

sinin de, genç mi.işterfleriııin 

de dikka tini BiR HAŞJ{A ıs. 

TlKAl\tETE ÇEVlRl\JEI{ şüP. 

hesiz hepsinden iyidir . 
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Bir bakımdan: 
.... ~ -----~ 

B ki d•w• • ş•• 
~e e ıgımız ıır 

.Yazan: İbrahim Hoyi 
ömrümde sükut ~iri, ve 

aynı zamanda fikir, sanat, 
aksiyon mecmuası olan, ~im. 
di de kurumuş bulunan "A. 
ğaç., ın akademik kadrosun. 
da epice sanat eserleri neşre. 
den Cahit Sıtkı Tarancı, be. 
nim bundan on beş glin evvel 
şiir \'e şairlere dair yazdığım 
müsahahemi okumuş. Ben! 
haksız bulduğunu söyledi. 

lddiası şu: Her şairin ta. 
mamile ayrı, ferdi mevcudiye. 
tini kabul ederek mensup ol. 
duğu şair nesli, bugünü de. 
ğil, istikbali söylüyor. Ve ne 
söyliyeceğine bakmıyor da, 
nasıl eda edildiğini nazarı iti. 
hare alıyor. Binaenaleyh bu. 
günkü okur, şairi anlamıyorsa. 
bu, okurun kabahatidir. Yok. 
sa şair ve şiiri anlaşılmıyacal< 
kadar muğlak değildir. Ve şa. 
ir bugünkü okura hitap etmek 
gibi bir mecburiyete katlan. 
dığı için de kelimelerinde fe. 
daklirlık yapmaktadır. 

Dolııyısile milyarlara v~ 
ileriye haykırdıkları için, leh 
ve aleyhlerinde söylenecel< 
her hangi bir söze kulak as. 
maz, methi de zemmi de ay . 

ıı lakaydi ile karşılarlar. 
Ömrümde ~üküt şairinin fi. 

kirlerine saygı beslerim. Bu. 
nunla beraber, şunu dn kat. 
ınnkfan kendimi alamam ki. 
derin bir hulya aleminde bo. 
calıyan, yapma, dar ,.e mu. 
kassi hilviyctlel'ini yatatmıya 
~alışan ve adeta 1'"'enaCil IJod. 
]erlik tuslıyan genç şairleri. 
miz maalesef rnuğlnktırlor v~ 
o yazımda da iddia ettiğim 
gibi, , ne yazık ki kendileri. 
ni bize anlatacak, apaçık gföı. 
terecek vasıtaları daha henÜT 
bulamamışlardır. 

Evet, kuvvetli bir snnnt 
hummasile yanarak bize mı<J. 

ralar dokuyor, ahenkli şekil. 
ler bulmaya çalışıyorlar. LA. 
kin ne söylüyorlar?. lşte bu 
karışık, bu ha lledilmeı mu. 
ammal... 

Büyük bir şair, o nisbette fu. 
zilet, inan sembolü Fikrctin 
manevi rnrlığının eteğine ya. 
pışarak şiir zevkini elde etmiş 
buluhan bu şairlerimiz, bu. 
gün onun tarihleri aşan hü\·i. 
yeti karşısında gayet septik 
bir gülüşle, "Fikret neıfir ... 
Hiç? .. *' der, nevimn putlnrı 
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kırına siyasetini takip ed~t. 
ken, kitap piyaaa.sının camc.>. 
kanlarında sararan solan ki. 

taplarını bilmem düşünüyor. 

lar mı?; 
Hakikaten, kaç kişi, amR 

kaç kişi gö.!Jtcrebillrslniz kt. 
bugünün şarlerinin bir mısra. 
ını kana kana dudaklarında 
gezdirsin. 

}'lkret daha verhnlnl ynp. 
mamışken bUtiln lstanbulun, 
lzmirin ve dahıı başka şehir. 
lerin manevi mürşidi idi. Her 
mısraı, ince bh zevkln, ımna. 
tın nümunesi olarak ağızdan 

ağıza dolaşıyordu. 
Ve size sorarım.. Bugün. 

kil. şairlerden hangilerinin e. 
serleri aklınızdadır?. 

Daha ileri gideyim; öm. 
rümde sükut'u hatırlıyor mu. 
sun uz?. 

"Aynalar,, uzun bir emek 

mahsulü olan "Gece bir neti. 

cedir,, kimin eseridir?. 

Okurun seviyesine inm:.:i 

bir fednklirlık sayan ve adetıı. 

sanat hodbinllğlnin garip tc. 

zahürletile, bugün beni oku. 

muyorhırsa, varsın okuma. 

sınlar, deyen bugiinkU genç 

şair, yeni bir çember aradı. 

ğı ve bu yolda didindiği için 

elbette ki ilgimizi çekecek, 

takdirlerimizi kazanacak. Lft. 

kin, hepsinden ba~ka, Ustun 

ve duyulnıamış b!t şey yarn. 
acağım diye diye de, yalnız "de 

runundan,, söylenmeğe, ken. 

dlslrıt zorlamıya, hele edebi. 

yatı seven, sanata hayran 

okura, "Acaba neler s5y:~. 
miş?,, dedirterek muamma 

halJettirmcğc hiç de lUzum 

yok ... 
Denim innni,ıntla elektrik, 

makine devtinin, yani bug'L 

nün şiiri ''remil,, cillğin ma. 

kesi olamnz. Blı, bUtUn gU. 
Y.elliği, sanatı, oyaları ve e. 

dnlnrllc birlikte, duyaca~ı. 

mız, anlıyatağımıı ve kana. 

c:ığımıt "şiir., i bekliyoruz. 

Mllyarlnra ve istikbale hay 

kıranlar, bunu en kUçtik çap. 

ta bile olsn, bize versinler, 

onu istiyoruz. 

Haqvanlar ô.leminde \ 
, - --~ - -.-. ---JFn -- trzWiı;:Jrif:iııit::._. --. -_ --tP-n ne 

Papağan nasıl bir 
HAYVANDIR? 

Dünyanın en güıel ve zari/ 
mah/ukla1ıtıdan biri olan 

Papataa 
Nasıl tutulur, nasıl 
büyütülür ve nasıl 
YAŞAR? 

' 
Birçok kimseler, papağan 

be.sler. l-'akat bu hayvanlann 
nereden geldiğini bilmezler. 
Papağanlar aşağı yukarı hep 
"Avusturalyadan gelir. Orada 
yanm metreye yakın boydan 
tutunuz da, on santim boya 
kadar türlü cesamette papa
ğan bulunur. 

Hemen hepsinin tuhaf da 

Isimleri vardır: Me.~elll küçü

cük bir papa~an vardır ki 
adı "Ma,·i dağ,, dır. Ondan 

biraz büyük blr diğer papa· 

ğanın da adr, "Kırmızı kcnat· 
lı,. dır. Halbuki "Kırmızı ke

narlı,, adını taşıyan papağa

nın erkeği parlak yeşil renk· 
tedir. Dişi.si al ve açık mavi· 
dir, 
Avu.sturalynnın kendinde en 

sevilen papağanlar RizelJa V.? 

l\falle isimli çok zarit mahliık
lardır. 

Bütün Avusturalya papağın· 
Hırı, kafes kuşlarıdır. tnsan 
ltinasından . ve arkadaşliğın
dan zevk alırlar. Birçok cins
leri, esaret halindeyken o ka· 
dar çabuk ürerler ki, hüku
met kanun çıkararak ancak 
huauslyeti bulunan titıslcrin 

yavrularını himaye etmtik 
mecburiyetinde kalmıştır. Di
ğer cins papağanların yavru· 
ları kısmen başka memleket
lere lhtaç edilir. Bu suretle, 
fakir birçok kimseler bir ek
mek parası çıkartmaktadırlar. 

Konuşan bir cins papağan 
Afrika sahillerinden gelir. 
Bu ha)"1anm rengi kurşuntdir. 
Sadık, eğlenceli ve sevimli bir 
kuştur. 

Papağanların yuvaları ağaç 
içerisinde blr delikten ibaret
tir. Ahalinin .. Pamuk odu-

nu,. adı verdiği blr ağacı ıe· 
çer ' 'o beşiğini ·orada yapar. 
Bu ağaç biraz yumu&aktır, 

Dlnnetice papabn kuvvetli 
gagasıhı bu ağacın mokan· 
me~iz gövdesine &apladımr, 
yuvıı.sını kolayca açınağa bfit· 
lar. 

Yuva yapıldiktan sönta dıı 
şayanı dikkattir. Ve kUçük fç 
tarafı büyük bir oyuk haline 
getlrllınlşttr. Fakat gltece!c 
yeri o kadar da" bırakılmış· 
tır ki, papağan kendisi biIB 
girerken tüylerini kısıp kendi· 
sine bir ~ekidüzen Yermeğe 
mecburdur. 

Böylece hariçten ııelecek ha· 
zı tecavüzlere karşı ynYrulan· 
nı emin bulundurmaktadır. 
Çünkü bu delikten her hayvan 
giremez. 

Bununla beraber iki ayaklı 
"dtişmanlardan,, kurtulmani"n 
imkanı da yoktur. Size papa
~!"ın lt! tlh nası telde ~rllHliğini 
de afilafayım. Papa~anın yu. 
vMının bulunduğu nğaca tel· 
graf direklerine çıkmak için 
kullanılan ayak kancalarile 
çıkılır. Elde küçük bir balta. 
belde ip> ve omuzda hir torba 
bulunmaktadır . 

Yuvahın yanına geldin!~ 

mi, baltanın çekiç taraflle 

afaca dı~ndan bir iki vurur:. 

aunut. Jçerdekt yavrular d~ 

hiddetle konuprnk, gllrUltU· 

ler ederek ıeHr Ye aft\ca ga .. 
galanle lçerdefi vururlar. 

Bu sırada yuvanın ağzı btt 

el girecek kadar geniş ise, ne 

AlA •• Yoksa baltanın k~kln 

tarafile bu methali büyütU!', 

ve elinizi sokarak yavru pa• 
paganı :şdkatla alır ve sırtt• 
nızdakl torbaya atarsınız. 

çocull 
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Hoş sözler: 
............__ ._. ,,_. .--.... 

7 ahta kııruidrı 
Gündüz mahalJelerindeki 

eczahaneye giderek eczacı ya 
dedi ki: 

- Lütfen b:ına tahta ku. 
rusu tozu verir misiniz? 

- Ne kadar ;istiyorsun? 

Atıl ... Ne btıeyitn. Ne ktı. 
dıır olduğunu saymadım ki .. 

Zıyan oJmasın I 
· KilçUk Fatuo ·•Yavru TUt.k,, 
•• "Gelincik . .- ıueteh!tfttln 
·cıevamlı okuyucU8Udur. Her 
nasılsa bunlardan b\ter tane. 
•lnl kııybetmlf. llabulnll l'lta 
ediyordu: 

- Ne bltır bona bunları 
:bır daha altver. Çok delil, 
bet kuruş veHceksin. 

O ıun &kşaırıa dof ru 1ba. 
bUına evden ıeldon edlyur: 

- Baba, ıu.et~lnl bul. 
aum. Sakın alına; bet ku. 
ruı siyan olmastn ı. 

. KUçük Fatut telefon mU. 
kllırnealnln yedi buçuk ku. 
tut olduğunu 'hiç dUıUnmt. 

mlştt. 

Matem lıavası 
KUçUk Bayan Yıldrı ıMra. 

no ,~alıyordu. Annesi geldi, 
4ledl kit 

..... Kızım, bugUn ,plyanoy'1 
bırak. Halanın öldUIUnU u. 
nuttun mu? 

- Hnyır anne, unuUnadrm. 
'Bunun için hep siyah taşlata 
wıyorum, onların sesini ~ı. 
tartıyorum. 

Ortaasyanın 

dili 
nır orta okulun ,lktncı ar. 

nıfında Öğretmen tarlh d~nl 
İnüzakere ediyordu. Bir ta. 
!ebeye sordu: 
' - Franklar Anupaya en.. 
reden gelmişlerdi?. 

- Orta Asyadan. 

· - Pek gUzel, en son nere. 
terde yerleştiler. 

- Fransada. 

- Orta Asyadan gelen bu 
halk ne dil konuşuy_ordu?. 

- Fransızca! 

}' aramazların ,. 

hikayesi 
Bayan mUrebblye hiddetle 

dışanya çıkınca haylnalar he. 
men kaçmaya batladıhır • .Ba. 
y:ın, kU~Uk filin tiıer'lne at. 
Jayarak kovalamıya koyuldu. 
'Dürsin Ue Oğuz biltün kuv. 
wtıerlle ko§UY<>~. birbirleri. 
,ne: 

- Aman, kaç!. 
- Sakın arkana bakma l 
Diyorlardı. 
KUçük ffl ydişmfşU. Hor. 

tumunu uzatıp rotuklıırı ya. 
bh1ııcatı sırada çocuklar Öft. 

lulnde bir dere gördüler. De. 
:renin blr kty1Sından öteki kt. 
1181ha kalın tahtadan yapıt. 

,lln~ bir kiiprU uzanıyordu. 
Bllnln ve Ofl:ıt. son 'bir 

lnıvvetle köprUye atıldılar. 
Fil de bUtün htt.lle koştu. Fa. 
:kat tahta bu hayvıuun ağırlı. 
fına dayıuuıma'dı. Ortasın. 
dan kırıldı. FU "GUrn L.. dl. 
ye suya dllşUverdl. 

Çocuklar karşı ya'knya geç. 
mtŞltt, 'bayana dillerini çıka. 
rı)'orlardı. 1~vaHı -yavru tll 
.suya dtiştlnte ayak'hırı ~ba'lçık. 

lı bir çamura gömUldU. Ken. 
dis'lni bit tUrlU çtkl\tamı)'Or. 

du. Nihayet Atla 'kahnta a. 
'1ltt çıktılı kndar baıl'ırmaya, 
annealnt ~.aftr,ma.ya başladı. 

Ana fil, bunu uzaklardan 
ltltince, sesin geldljt tarAfsı 
var 1kuvveUle 'koŞt•. Dere kt. 

narına gelince işi anladı. Bir 
aa daha geç kalsaydi, yav. 
rusu çamura bata bata boğu. 
lup gidecekti. Hiç dakika 
kaybetmeden hortumunu u:ıa. 
tıp küçük fili kuyruğundan 

yakaladı ve bütün kuvvetile 
yavrusunu çekmeye başladı. 

çeke çeke kıyıya getirip kur. 
tardrktari" sonra, ihtiya t.-;ızl ık 
ettifJ isin hortumile güzel bir 
daynk attı. 

Do defa bayan büyiik fi. 
lin aırtına binmişti. Giderler. 
ken 'kalın bir ağacın yanından 
geçiyorlardı. Meğer iki hay. 
lal llfaçta bulunan bir kovu. 
iun içine saklanmışlar. Bü .. 
yU.k fil geçti. Küçüğü geçe. 
etil sırada Oğuz elinde h:ttu. 
ğu bir maytabı yavaşça onun 
kuyruğuna bağlayıp nteş ver. 
di. Dir iki dakika :içinde kU. 
çük :tn tepinip batırmaya ba~ 
ladı. Kuy,rulundan ateşler 
:fışkırıyordu. Bir su kenarnı. 
da bulundukları için ann m 
hortumuna ,su a'larak, ateşi 

söndUrdU. Ama 'bu sefer o da 
f cna hnlde kıımtşb. KUçUk 
haylaıluı bulup ceıalarıın 

vermek btlyordu. 
~erletl kOklay:ı ko'klaj•a o 

taraflarda dolaşırken kalın 
atacın yanına Rtldl. Hayvan 
aekblle çocukların yerini keş. 
tetU. Hortumuna ,kovuta so. 

•• .,,, .. "' 
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1 Küçük Bilg.iler J 
- llk defa olarak 1908 d_, 

Şerş Peltiye adında bir kadın 
tayyare pilotluğu yapmıştır. 

- Uir balina bahiının Çfl. 

ne kemikleri beş metre uzun, 
lufundadır. Bu hayvanın bU. 
yUklUitü bundan anlaşılabili.t"~ 

- Somalı adasındaki ka. 
rmc.aların yaptıkları yuva 
yüksek bir ağaç kütüğüne ben 
zer. Çobanlar çok defa bunun 
illerine binerek sürülerini gö. 
zetlerler. 

- Bir maniadan bütün hı. 
zı ile athyan bir atı seyreden. 
Jer, hayvanın ön ayaklarım 
bükerek düşeceğini zanneder. 
]er. Halbuki böyle olmuyo<'• 
athyan bir at, ilkin ön ayak. 
)arından birini, sonra öteki. 
ni >·ere koyar. 

- Fransız Sudunında yer. 
Jiler, büyUk bir ağacın gö,·d~. 
sini oyarak" su deposu yapar. 
lar. Bu dePol:ırın baııı:.ı dört 
beş bin litre su alır. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 
karak ikisini de gömleklerin. 
den yakalayıp çıkardı ve ora. 
daki suyun içine bir iki defa 
güzelce soktuktan sonra ha. 
yana teslim etti. 

Dayan yaramazları eve ge. 
tJrdl. bahçede karşılıklı iki 
afaca bağlanmış kalın bir ip 
vardı. Sırsıklam olan Ç'OCU\. 

lan gUmleklerlnden bu ipe 
nstı. Ellerine birer :kitap v~. 
rcrck knTŞJlarınn geç.ip otur. 
du. 

-- Haydi 'baknlım, kitahı. 
nm açın da Türk Hunlnr.ınrn 

bUyUk hakanı Attll!lnın, kü. 
çük lk~n nasıl çalıştığını, ve 
sonra nasıl bUyUk bir adam 
olduğunu okuyun. 

Dedl. 

A'fecanın bl ır marifeti 

·~ ır!"'"'i ... 
' 

"' 
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h..ı .c:ım - .Kaç yaşındasınız, Baycın' 

- Yaşın lüzumu var mı? Hiç yazmasanız.? 
- Yazmak lazım. Otuz diyeyim mi? 
- Hayır. On yaş yanılıyor· sunuz. 

- O halde kırk. 
- Hayır, yirmi yaşındayım. 
- Hah şöyle, nihayet söylet tim yar 

'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::: :::::::::::: 
ne çıkan bir adam olduğunu 
nasıl kabul edebilirim?. ' 

Eğer bu .kamil bir adamsa 
ben bu kfımil adamı neden 
anlıyamndım? O halde benim 
ilmim hatalıdır. 

Eğer kamil adam değilse 
bu adamın yaptığı ne.dir? O 
halde gene ben hata diyeyi111. 
Miişahedelerimde aldanmışım. 

Kanunları ters kurmuşum. 
- Bütün bir ömrü bir ya. 

lan için harcamak olur buda. 
lalık değil!. Diyordu. 

Elini heğbeye doğru uzat. 
tı. Tombul adam bunu gö. 
rünce seslendi: 

- Birader düşersin, iğil. 
me!. 

İbrahim Hakkı bir şeyler 
mmldandr. 

Bu mmltıyı ne kendi~i, ne 
'de yamndnki anladı, bu mı. 
rıldanrş bir acaip yrsin sesi 
idi. 

Bu mırıldanma ynrırn kat. 
"dr. 

Çünkü, bir döneml.'Çt<'n a. 
şarkcn bir adam kaynnın ü:;. 
tünden bağırıyordu: 

- Eller yukarı!. 

Hacım, hocam haydin ba. 
kalım sökiilün ... 

Tombul adam şaşaladı, U. 
şak durnkladı. lbrahim Hak. 
kıya. bir gayr~t geldi. Yiizü 
güldü, eşeğini adamın oldtt. 
ğu yere doğru ı:;Urdü. Karşı. 
~undaki adam k<i$e idi. 

Sevincinden gülmeğe baş. 
Iadr: 

- Vaha dedt, ne f~tfyor. 
sun? Demin sana istedikleri. 

1. U KURUNun tLAVJtSI 

ni biz vermiyecek miydik?. 
- Demin siz istediğiniz ka. 

dar verecektiniz, şimdi ben 
istediğim kadar.mı alacağım. 

- AI, istediğin kadarını, 

her şey sana hnlal olsun, hat. 
ta kanım. 

- Ben senin kanını ne ya. 
payım?. insan eti yenme~ 
satılmaz. 

' Bu söz lbrahim Jfakkım:n 
sevincini biraz daha arttırdr. 

- Aferin be, dedi, ne is. 
tersen yap ... 

- Yalnız ben değil, şu a. 
damlar ne isterlerse onu ya. 
pacağız. 

On adam gizlenmişlerdi.. 

Başlarınr kaldırdılar. 

İbrahim Hakkı geriye dön. 
düğü zam~n güle güle vaziye. 
ti anlattr. 

İbrahim Hakkı konuşurken 
haydutları UŞ.'\ğın e1inl ayağı. 
nı bağlamı~lar, tombul ada. 
mı sık boğaz etmişlerdi. 

Tomhul adam bir don bir 
gömlekle, Jbrahim Hakkı sa. 
de bir şalvarla yola düştüler .. \ 
Uşaf.ın iistünden alınacak bir 
şey knlmamıştr. 

Tombul adam gülümslye!'I 
İbrnhim Hakkıya sordu: 

- Sen kaçırdın mı? Geçir. 
diğimlz facia karşısında ne gü · 
lüp duruyorsun? 

- Nasıl gülmeyeyim, kita. 
hım yanmaktan kurtuldur 

Hakikaten efer köse adam 
karşısına bf raz daha çıkmasa 
idi, kit.-ıbınr yakacak, ve yo. 
Iunu değf~tfrecek, ebedf bir 
serseriliğe ba'Iıyncaktı. 

Sadri Erl4ma 

r_; -._. .. _ .. ·~- . . . . ·~ 
~;;·, ~· .... . ı 

zı,'\.,,,..ıı. "'· "··· . . ) 1il•~"jJ,.~:ı".'., .. , ••. ~,,. o 

KURUN 
~.~ ~ 

Okuqoruz 
Çünkü 

... 
En müstacel haberleri KURUN derhal ) 

verdiği gibi ayni zamanda 

En ucuz gazetedir 
AY R 1 C A : Haf tada bir defa verdiği 

ilave içer sinde : 

En güzel hikayeler • • En alakalı dünya-; 
yazıları • • Röportajlar. • Sinema . • 

Edebi makaleler. . Çocuk · ve moda. ~1 

Yazıları B U L U Y O R U Z 
/ 

KURUN: 
Gazetesini okumak menfaatimize en 

uygun geliyor. 

Siz de 

KURUN 
Oku_yun 

ektebi 
ektebin 300,000 talebesine 
sorulan 40 sual nelerdir? 

e hır • 
anesı: 

• 
l 

Hayatınızın en mesut anı hangisidir? 

CEVAP: 
Sevdiğim adam bana seni seviyorum 

dediği zaman l 
Amerikada her şey oldujn 

gibi güzellik mektebi de var. 
dır. Olmasa ayıp, değil mi 
ya!. Çünkü, bütün güzellik 

'mo<tnlnrı Amerikadan gelmek 
te. Hnttn denebilir ki, Ame. 

0

rikan kadınlan yalnız giizel 
olmnk için doğarlnr Ye güzel .. 
lcşmek için ya§arlar. 

Bu, güzellik için çalışan 

lmdmlann arasından bir gün 
bir tanesi çıktı: 

''Kadınlar güzel olmasını 
Jayıkile bilmiyorlar!.,, dedi, 
Sonra ders vermeğe kalldı ve 
'bir mektep astr. 

Bu kadının adı Mis Alma 
!Archer'dir. 

Mis Almanın Nevyorktaki 
mektebine git.ıtek neler görü. 
'rüz ! Anla ta hm: 

~vvelA genç ihtiyar l>h' a.. 
]ay kadın. Buıılar ders aJmak 
f&tiyen kadınlar veya genç 
kızlardır. · 

Uunfarin hepsi birer birer 
Mis Alıttnnın önüne çıkar ve 
"ders alır. Mektepte Mis Al. 
madan ba~ka °'uaHimler de 
vardır. fl\Jcat onlar ikinci 
'CJerecede işleri görürler. Bft. 
yilk mesel~lerle Mis .ı\lma biz. 
zat meşg-ul olur. 

Mis Almanın mektebi bil. 
yiiktlir ama, bUtUn Amerika. 
yr, hattı\ bUtün diinyl\yı içine 
alaçak kadar değildir. Hal. 
baki bütün Amerikadaki, ve 
bütiln dilnyadaki kadınlar gü~ 
zellik mevzufle nllikad&rdır. O 
lıaldc ne yapmalı1. 
. Ncvyorkn gelemiyen .Ame. 
rika1ılar, 4\me.rikaya bile ge. 
Jcmlyenlcr, diğer memleket. 
Jerd~ki kadınlar, Nezyorkta 
,bile olş3 sıra bc:klemesine ta. 
Jıarnmül edemiyenler n4= yapa. 
caklnr?. 

Mis Alma bunun da 'kota. 
yını bul mu~: 

Mektu.PJa ,.dera yeri,>:or .. Bu 

gün, güzellik mektebinden 
ders alan fam 300.000 talebe 
lrardır. 

Güzellik dersleri, Mi9 
Alma'nm Jmrşısına çıkan. 
Jar da, onunla uzaktan 
müşerref olnnlnr da aynı şe. 
kilde ders alırlar: 

Mis onlara bir alay sual. 
ler SQrnr. Onlar bu suallere 
cevap verirler. O zaman Mic; 
talebesine türlü tavsiyelerde 
bulunur, nasihat verir .•. 

Dersler de\•am eder. Ne. 
ticesi: Muallim için para, ta. 
lehe için güzelliktir. 

1'~vet, hakikaten, Mis Al. 
manın derslerinden iıttif ade 
ederek güzelleşen bir çok ka. 
drnlar vardır. Çünkü o onla. 
ra hem beden, bem YÜ7.. hem 
ruh, hem tabiat güzelliğini, 
erkeklere nasıl güzel görüne. 
ceklerini hep birer birer an. 
latır. 

Mis Almanın sorduğu şual. 
leri ve umumiyetle l:lldığı ce. 
vapları bumda \'eriyoruz. nu 
suretle ona müracaat eden 
kadınların zihniyetleri, nasıl 
kadın oldukları hep meydana 
çıkıyor 

Ynşııvz? - 32. 
Mesleğiniz? - lş kadını. 
Evli mt<ıinii? - Evet. 
Seviyor musunuz? - EYet. 
Ne znmnndanberi evlisi. 

niz? - 10 sencdenberi! 
Çocuğunuz var mı? - Var. 
AUe hayntınız<tan rnemrrun 

musunuz? - Hem memnumun 
hem m_eıttnun de~lim. 

Bilmediğiniz ban şeyleri 
arzu ediyor musunuz? - E. 
vet. 

Kocanız ne i~te? - J~ ada. 
mı. 

Enfazl~ ne sever? - Spor. 
Vaktinizi en fazla nerede 

geçiriyorsunuz? - Yıaııhane. 
de ve evdt. 

Ilaşkn türJü bir hayat ya. 
şamak ister misiniz? - lste . 
rim. 

Nasıl bir hayat? - S(>ya. 
hat hayatr. 

Çabuk mütees..<ıir olur mu. 
sunur.? - Hayır. 

F:;n fazla neye alak<ı duyu. 
yorsunu? -- Btrafımdakilere, 

İhtiras hmışız, soğuk mu. 
sunuz? - Soğuk, 

Arkanııdan ~kiştirilir mi. 
siniz? - Bilmiyorum ama, çe. 
kiştirildiğimi 1.annetmiyorum. 

En çok hangi sporu sever. 
siniz - Golfü, ata binmesini, 
yürümeyi. 

Tecrübe görmüş olduğ-.ınuz 
yüzünüzden okunur mu? ..... 
Okunur. 

Teniniz ne :renktir? - Bt>. 
yaz. 

Gözleriniz? - Siyah. 
Uoyunuz? - 1,68. 
Ağırlrfınız? - 60 - 65 ld. 

lo. 
Sokakta giydiğiniz elbiseler 

en çok ne renktir? - Koyu ma 
vi, ı:;iyab, beyaz. 

Ev içinde? - Yeşil. 

Tnhsiliniz? - iki sene yük 
sek tahsil. 

Hnyntrnızm en mesut nnı? 
- Scydiğim adllm hana, "Se. 
ni ı:ıevirorımı,. dediği zamnn. 

En hüyijk teeS.Şüriinüz? -
SevdiiFın adamın inandu?ım 
gibi çıkmadığını gördüğüm 

zaman, 

Etrafınızdakiler arasında 

göze çarpıyor musunuz aca. 
ba? - Öyle zannediyorum 
ama pek bilmem. 

Kendinize itimadınız var 
mıdır'? - Yoktur . 

Ne den acaba'! - l<<'ndimi 
aşağı gördUğiimden. 

llayYan SC\'er misiniz? -
Severim. 

J<~n ~ok hangis ini? - Jfö~ 
peği. 

Arkadaşlarınız arasında en 
~ok neden bahseders iniz! -
Modadan, sinemadan, i<;fmiz. 
deki hislerden. 

Jyi söz söylemes ini bilir 
misiniz? Kendinize inandır. 

dığınız olur mu? - Baz.an. 
Tchiike lmrşısındn aldığı. 

nız vııziyet nedir? - O nnd=ı. 
soğul< knnlıhihmı muha faza 
ederim, t~hlike geçtikten son. 
ra sinirler.im boşanır. 

Muhtelif ceva p alır.a n dört 
sual da ha ntr: 

};n sevdiğiniz romun, en 
se\·diğiniz mecmun, en s ev. 
diğiniz film. l~n ft'vdiı: iniz 
tiyn tro eseri? 

Güzellik hocası . l:u sua ll<'re 
aldığı ce\'aplaı·n gere tnlelıı:. 

lerine tavsiyede buhmuyor. 
Çii11kii b~ızı huyların ~ıınmda 

hazılarmı clc~i~tirmck. giy(. 
mi, kuşamı boyuna posuna. 
uydurmak, İIJİtH', m~lcfiin' 
göre kocı:tsıım IJaşk"\ lı•ı~Jrn ha. 
reket etmek lazımdır. 



A 
Bir yanı iğde dallan arnsın

Cian uzayan dağ yamacı, öbür 
yanı bulut.lar:ı, sabah sisleri
ne ynslanan bir yol. 

Boz bir eşek sırtında yava~ 
yavaş ilerliyen adam bulutla 
ra yas1anan yamaçta.. aks 
eden çıngırak seslerine dal· 
ınış gibi idi. Boz eşeğin kenn· 
rından geçtiği ·yolun uçurum· 
Jn kucak kucağa geldiği yer 
bir denizin ~isle kaplanmıi 

sathına benziyordu. Bu bcya~ 
duman örtünün altında dilt
kat edilirse suda .• akis bırakan 
ağaç gölgelerine benzer haya. 
Jetler vardı. Çıngırak sesleri 
oradan geliyordu. Yamacın 

kenarında, ağaçların son yap
rakları hizasından yürüyerek 
geçen .insan Yecde benzer bir 
Ze\·k içinde idi. Kulağından 

aldığı sesleri gözünüTI sinema
silc tamamlıyordu • 

Yanından geçen adamın sol 
kulağında çınlayan '°\·e öksü
rüğe karışan "merhaba,, sesile 
kafasını karlı dağ sırtına çe
yirdi. 

SelUm aldı. Bu adamın ağ
zında koslrncaman bir çulıuk 
vardı. Kara çember sakalı 

yüzünün etrafına bir kirpi 
derisi gerilmiş hissini \'eriyor
du. Gözleri ktiçük, küçük oyuk 
Jarn benziyordu. J{ocaman gö
beği bindiği katırın sırtında 

bir hayvan üstüne yüklenmiş 
çm·al gibi ileri fırlamıştı. Yü
~ine bir bakışfa insan kat, kat 
~atmer yağlı, karışık ensesini 
g(;rur gibi olurdu. nu adamın 
katırın kuyruğu hizasından 
tiç nclım geriden gelen yaya 
bir hizmetçisi de \'ardı. 

Selam ,·eren adam çubuğu
nu ağzından <:ıkarmadan ko
nuşmaya başladı. 

- Hocam böyle nereye? 

Uoz eşek sırtındaki ndanı 

dalgındı. Sözleri iyice anlaya
madı, daha do;!rusu yarım ya. 
malak nnlndıi!ı sözlere ce\·ap 
\'ermek istemiyordu. 

Düşünüyordu: 

J{onuşmak, cevap vermek 
\•erme!i smrnzl uğu gidermek 
iç.in bir çeşme başına koş

maktan başka bir şey dei!"il
dir 

Hir tarafta susayan, yanan. 
.afe<;;ten dudakları çatlayan in· 
san vardır. Il<'ri yanda serin 
insanı kandıran su. 

Adam ccmp vermeden yii· 
?.ilr.e bir dnhn haktı, bu adarr. 
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Hele kendisini her gün f alakaqa qalıran hocanın nasıl tırtır 
tiiredığini kahkahalarla anlatırdı •• 

* ................................ . :·····························-· * ! Yazan: Sadri Ertem ! 
, ................................. .. 
da bir insanın susuzluğunu 

dindirecek l>içbir şey yoktu. 
Hatta o bir serap bile değildi. 
Öyle insanlar ,·ardır ki, insa· 
na mitlerde bulunurlar. Hu 
adam hiç de bunlardan biri de· 
ğildi. 

Çubuğunun dumanı gibi 
ayare bir ömürdü, katırın pa
lanı üstünde öylesine bir otu· 
ruşu Yardı. 

- Cevap Yermemek, dah:ı 

iyi dedi. 
Boz eşeğin sırtındald ada

mın hulyası genişti. 

Uzun saçlı Çin, esmer yüzlü 
Hint kervanlarının ipek \•e 

baharat taşıclıli:ları bu yolda, 
o, bambaşka bir heyccanrıı 

cennetinde yaşıyordu. lçinde 
kendini bulmus bir sevinç vn"· 
dt Bir şey ~ npm:ının hir şe} 1 
istediı1i ribi bitirmiş olmanın 
hazzı içinde kaynıyordu. 

Boz <'Şei°tin sırtındaki adam 
ne yol ba~larını basan harn
milerin havnleti ile titrivor, 
ne de kervanları yiirlitrne~ 

için nrz ve tul dairelerini elit~· 
rincl<' bir kamçı 1·..,linrli' i<ulla 
n"ln filrr'lrlnr gibi lws:ıplrır 

kuruyordu. 

~·················-········· .. -····· 
O bir kuyunun dibinden ışı

ğa, karanlıktan ve nasipsizlik· 
ten hayata çıkmağa çalışan in· 
sanın dertlerini duymuştu. 

Henüz küçük bir kasabada 
belirsiz ve anlaşılmaz bir 
adamdı. Elli yıllık bir~ hayat 
bugiin boz eşeğin sırtındaki 

heybede bir kitap haline gir
mişti. Onun elli yıllık hayatın· 
dan bir inbikten çekilir gibi 
takdir edilmiş satırlar bir ru
hun, kağıt üstüne dökülmüş, 

harfler ,.e mürekkep yığınları 
halini almış bir timsal idi. 

Elli senelik uğraşmadan. 

didişmeden sonra ,·ardığı ne
tice ona son eserini bitirmek 
cesaretini vermişti. nu cesa
retti onu sevindiren, bu cesn
rctle Erzurumdnn Jstanbuh 
gidiyordu. lstnnhulda davası
nı kalbur iistii fikir adamları 
önüncle heykelleştirecekti höy. 
lece boz eşek Er7.urum • Trab
zon yolunda sırtmda konuşan 
bir sif enksi sessiz sedasız tn
şıyordu. Onun için konuşmak 
susuzluğunu h<'nüz duymuyor
du. Adam tckmr seslendi. 

- Hocnm nereye? 
lstcmiye, istemiy,(! ce"ap 

verdi: 
- lstanbula ! 
Bu söz ağzından çıkarke"l 

heğbeyde sallana sallana gi .. 
den el yazması kitap önüne 
açılmış gibi okuyordu 

(Siz dersiniz ki gece uyku· 
su sıhhattır, ben derim ki va .. 
kit öldürmektir Siz dersiniz 
ki söyle ben der.im ki sus, siı; 
dersiniz ki iste, ben derim ıd 
bırak! Siz dersiniz ki bil br.n 
derim ki unut, sizin haliniz 
sizin olsun benim halim be
nim.) 

lstanbula sözünü bu cümle· 
leri hatırlayarak söykdi. De. 
ğirmi çenber sakallı, koca gö .. 
bekli, küçümencik gözlü ada.o 
mı ta çocukluğundan tann;dı, 
Hasan kalede beraberce ma .. 
halle mektebinde ok,µmuşlar• 
dı. Şimdi karşısında Iıir hü .. 
yük çuval, \'e yahut yağ tulu· 
mu hissini \'eren adam o za. 
man teneşirle. tabut nra.sında 
cami avlusunda yerleşen ma· 
hnUc mektebinin en komik ço .. 
cuğu idi. Bir gün erkenden ca .. 
mi avlusundaki tabutlardau 
birinin içine saklanarak cami 
avlusundan geçip gidenleri: 

- Dur 1 •• sesi ile yolların .. 
dan ala koymuş, sonra: 

- Sökül diye bağırri11ş ı;:e

çmler ceplerinde ne \'arsıı. 

heı>sini tabutun önüne bırak-

'\'\\tt~'r •. 7~'m'l'l.'t\U't\VL \'\ı.'\~'t\\'t\\'t\ 

yü1.ü suyu hünnet\ne duTu. 
yor 

Tombul adam katırından 

lnmiye hn1.ırlanıyordu. lbra . 
him Hakkının içinde bir mt 
için hir hoplama oldu. Tanı. 

madığı bir adamın böyle ke!l. 
disine kalpten geldiğini his 
aettiren konuşmaları onu mcnı 
mın ediyor gibiydi. lnsan se. 
vilmek için sırtını kaldıran 

kedi gibidir. Hele uzun yor 
gunluklardan sonra şefkat ve 
se\'gi bekliyen insanlar· için 
bu bir nevi toy haline girmiş. 
tir. Bu hi.q_cıin ,·erdiği mem. 
nunlukla İbrahim Hakkı ada. 
mın yüzüne dikkatle baktı. 

Bu, kısa boylu, topakn, 
alnı yumruk gibi ileri fırln. 

mış köse bir adamdı. Kü~ü. 

cük kulakları vardı. Gözleri 
çipildi. Burnu çenesine ya. 

· pışmış idi. Konu~urken ağLı 

bir yana dönüyordu. Omuz. 
ları ağzı gibi çarpıktı . Göğ. 

sü i1eri doğru fırlnmıştı. 
I~şeğinin sırtından inmeğe 

hazırlanırken birdenbire du. 
rakladı. 'J'ombul adam katı. 

rından inmişti bile. 
Ibrahim Hakkı: 
- Dostum, dedi, biz ba 

hana inmlyelim~ Bu herif u. 
ğurlu bir adama benzemiyor. 

Tombul adam gülümsedi: 
- işte gene ukalalik baş. 

JAdı.. İnsanın mürekkep ya. 
laması fena şey değil, ama 
,biraz mürekkep yaladı mı a. 
Clamların huyları değişiyor. 

~damcağız bizi ta yolun ba. 
ffndan yakaladı. Yalvardı, 

yakardı bir kah·re içelim, bir 
7emek yeriz, şu ağacın altın. 

tia bir tavla oynarız. 
Hancının adamlan, çoluğu 

~ocuğu misafirlerin etrafındıı 
toplandılar. 

Uşaklar başlarında tepisi. 
Jer, kuzu dolmaları, ayran. 
Jarla sökün ettiler. Hancı, 

gözlerinin yaşlannı siler gibi 
seslendi: 

- Sizin geleceğinizi dahn 
evvelden haber aldık. Bu ku. 
zuları onun için doldurttuk. 

İtırahim Hnkkıya döndü: 
- Ah efendi ah, benim 

))abam, büyük babanızın kn. 
pısında büyümüştür. Murat 
ağa ne znman Erzurumdnn 
,Trabzona gitse hep bize uğ. 
rnrdı. Onun misafir olduğu 
oda, hanimızın başka oda la. 
rına benzemez. Biz onun so. 
yuna sopuna kul, köleyiz. 

lbrahim Hakkı eşeğinin 
yulnrını sıkt !'ıkı tuttu: 

- Gidelim, şerden uzak 
ola hm. 

°D\"S~ '\.~'m"-'1."'\. a~aU\.'L'I. U.'t"l'l.'t -
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'l'ombul adam )'\ne gülUın. 
sedi: 

- J>ostum, sen filozofsun . 
filozof dediğin bir gö1.ü açık 
rüya gören adamdır. Ji'elscf~ 

bir taraftan hem dünyanın 

içinde olmak, hem de dünya. 
nın dışında yaşamaktır. Dün. 
ya nimetlerinin fani olduğu. 
nu bilerek ondan istifade et. 
mek filozofluğun şanından. 

dır. 

lbrahim Hakkıyı ko11arın. 
dan tuttular, yere indirdiler. 
Kahveler içildi, yemekler 
yendi. 

lbrahim Hakkı uçkuruna 
bağladığı bir altını çıkardı. 

Tombul adam da iyi bir bah. 
şiş verdi. Fakat köse, gözle_ 
rini silerek kar~ılarına dikil. 
di .: 

- Biz, bu hakareti kn bul 
etmeyiz, efendilerimizden na_ 
sıl para alırız. EfendilerimL 
ze canımız kurban .• 

Yolcular hay,·anlarına bin. 
diler. 

Tombul adam: 
- Dostum, dedi. Şimdi 

rahat rahat yolumuza dC\ıım 
edebiliriz. 

Bir kafile yolcuları uzun 
bir mesafeye kadar teşyi etti. 

'l'ombul adam memnundu .. 
Ağzı kulaklarına \•anyordu. 
Uşak, şanlı, şerefli bir efen_ 
diye uşaklık ettiğinden dolayı 
şükürler ediyordu. 

Tombul adam gururu ok. 
şanmış bir insnn hissile rahat. 
laşmrştr. Yalın ayak .efendi. 
. sinin ardından dağ, bayır a. 
şan uşak da kalabalığı gör. 
dükçe bundan ef cndisine, P.. 

fendinden kendisine hisseler 
~ıkar.ıyordu. 

Emirberlerde, uşnklarda, 

daire hademelerinde görülen 
bu hal ile ,lıu adam da bir 
şeref hissesile yüreğinin ka_ 
bardığını hissediyordu. Yol. 
culnrdan yalnız lbrahim Hak. 
kının ağzını bıçak açmnz bir 
hale gclmitıti. nengi solmus, 
gözleri kararmş. adeta ağl:. 
yacak gibi idi. Tombul adam 
katırın sırtında birnz dnhıı 

dikleşmişti. Uşak bir ok gL 
bi dimdik ,;c heyhctıi heybetli 
yü:-iiy<'rdu. 

İbrahim Hakkı eseğin sır. 
tında adeta içindeki ayranı 
boc:"'tılmış bir tulum halini 
almıştı. Bacakları bir tulıı. 
mun t1<~1an gibi snllnnıyordu. 
Sırtı çtikmiiştii>Yiiziiniin hat. 
Jnn karma karışıktı. Du e. 
•şeğe de sirayet dmişti, kı•l:ık 
1nrını indirmişti. O da sen. 

~~~1 e"' e'\mC\u-o.~ ·~y~~~ ,~a'\~ 
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Çeyreği SAG elinizin b:rin
ci ve ikinci parmakları arasına 
koyarsınız. Sonra bu çeyreği 

elinize GEÇIRiYOl~MUŞ Gi -
Bt yaparsınız. Nihayet hfila 
sağ elinizde bulunan çeyreği 

kucağınıza düşürür ve iki eli
nizi de boş olarak gösterirsi -
niz. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
deler gibi yalpalar yapara·( 
ilerliyordu. 

İbrahim Hakkının 17.tı.rabı 

büyül<tü. Kendi kendinden 
utanıyordu. Senelerce hakikat 
nrıyan adam, oğluna bir tek 
hakikat bırakmayı düşünmüş. 
tü, bu hakikat da eşeğin sır. 
tındaki hcğbede ya tmaltta (). 
lan marifetname idi. 

Marifetname onun hayatı. 
onun giinleri, geceleri, yazla 
rı, kışları, ~ene] eri ;İdi. o_ 
rada onun hakikat diye bul. 
duğu her şeyden bir parça 
vardı. Parası yoktu, pulu yok. 
tu, ~vi yoktu, barkı yoktu. 

Ne para kazanmak için, 
ne pul toplamak için, ne ev 
yapmak için, ne de bark kur. 
mak için ömründe bir gününti 
sarfetmemişti, bütün bir ö 
mür hakikatin ruhtan ve ta. 
biatfan toplanması için har. 
canmıştı . 

1\l :;•resenin kurşun kubbesi 
altında bir}'ıirine ber.ziyen gün 

lerin acısını duymuş Ye med. 
r~ede eski ~.amaşır gibi yıka. 
nıp yıkanıp başkalarının sırtı. 

na ~eçirilcn ~ahsiyetsiz, ku 
Jaktan dolma fikircicn nefret 
etmişti. Sırhndnki bnşkaları. 

nın çama~ırlarını bir deli kU\·. 
vetile yırtıp attıf:., zaman ken. 
dini ~ırıl ~ıplak his.seti. 

Neye inanacaktı, hnldknt 
ne idi?. Ne insanların tecrli. 
belerin dışında halkettikleri 
Allahı aklı alıyor, ne de ta. 
biatın bir su gibi akan "arlığı. 
nı bir nizama, bir kaideyı> 

bağlnmak imldinını bulubifi 
yordu. 

Şiiphe ediyor, her şeyden 
şüphe ediyor, kendisinden hi 
Je şüphe ediyordu. 

Minare ile kuyu ayrı şeydir 
diyebiliyordu. 13üyük iman 
Jnrdan sonra gelen şiiphe sat!. 
nakları hep böyledir. Sn~nn1'.. 
tan sonra açan güneş gibi ln r 

Elmanın içinde çıkan çeyrek 
ise, evvelce -;- sapına yakın ol
mak üzere - bıçağa tereyağı 

yahut sabunla yapıştırılmıştır. 

Çeyreğin yapıştırıldığı ıc::raf bit 
tabi kendinize doğru olacak ve 
kar~mzdakiler tarafından gö -
rülmiyccel:tir. Elmayı yarıya 

kadar gestikten sonra. b:çağı 

tamamen elmanın içerisine so -
karak elmayı sıkınız. Çeyrek 
elmaya yapışıp kalacaktır. Son 
ra bıçağı çeker, elmayı açarsı -
ruz. 

::~ :::: :::::: ::: :::: &::"': ~:x:: ::: : ı :: :::::ı 
ruh ya\'aŞ yavaş, onun içini 
sardı. Hakikatin mikyası in. 
sanlardı, insan dünya lcadar 
daı:~nıktı. nu dağır.ıklıl< iç.in. 
de hüyül\ seyahatler yaptı. 

Bu ~'.eyahatları, ruh iklim. 
leriııin gizli n ol<talarını kcşf 

için yapıyordu. 1 nsanı tanı. 

mak, insanı anlamak gerekti. 
Akıcı, hain, mütemadi ren. 

gini, kokusunu değiştiren Yar. 
lık önünde durmak istemiyor. 
du. 

Artık ruhunun katılnştTğı. 
nı hissediyordu. Tabiat önün. 
de bir iskelet oldu. Bu iske. 
Jetin kanunu vardı, nizamı 

,·ardr. 
Artık aradığını bulmuştu. 

Nihayet ins:ın ruhunu anla. 
mak için bedenle ruhun mil. 
nasebctlcr.i üstiindc Jaboratu. 
Yarda ui:rraşır gibi çahşmışh •. 
insanın lmkfınl:ırını, zaruret. 
!erini bir nrının l:ovanın<la pc. 
tek yapması ~ibi b:endiilde 
ccmetnıişti. Elli senelik ko. 
vanda süzme lınldlrnt hah var. 
dı. 

Düşüniiyordu. Hu l•ö.se, 
bu topal, bu sa<:ları yumtış•ık 
gözleri .fırlak çipil adam ker.. 
dini nasıl aldatmıştı? BülUn 
görünücı hunu isbat ediyordu. 

- Nefsine hfıkim olan in. 
san diyordu, gerçi her ,·a. 
s1ftan ayrı bir hnlde yn~ar. 
Onu bir \':tcııfl:ı nrnmıyn, bul. 
mıya lüzum ) oktur. Fakat 
katırlar gibi, kc>kl>cklcr gibi 
anc:ık dıc; vafı~larile tanınan 

hayvanlnr \'e bu hnyvanl:ırıı 
lıenziyen int:an1ar kin dı5 ,.n. 
sıflnrdan b:ıc;Jm hakitrnt ölc-ü 
sü yoktur. Bu cipil. bu l<ö 
sc hancının hayvanlı~m fü:ıtli. 

CL~tf<'n . F.~(~,~i )}t.~fWiz} 
S. 11 KURUNun tT.AVESt 
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(7.0 .. ?fatlalltJ. .... J 
pn balduı, balı dok•trıro. 

nrm, ı......,.rollar, Portelds. 
Jer Irana sil4h v~rdikte çarp 
devam ediyor. Bunda onla. 
rm menfaati var. Hint, Çin 
7olu kapanıyor. Hint ve Çin 
tilccarlan mallannı deniz yo. 
layla götürüyorlar. Ben de 
bu zamanda halı ticareti-ya. 
pıyoram. Erkekler harp e. 
derken ökstiz kızlara, dulla. 
ra iş buluyorum. Haç dönüşü 
de, Afrikanın Musavva is. 
kelesine ağnyacağım, Onlar. 
tlan bir kaç yüz Habeşli alıp 
geleceğim. Tarlada, konak. 
ta, ötede beride Habeş kölP. 
'çok iyi işe yarar. Maksadım 

ehli islama hizmet ... 
Eşek sırtındaki adam bu 

sonu gelmiyen, tükenmiyen 
sözleri dinlerken bir kaç kere 
etmedi. Eşeğini sürüp gitme. 
7İ de düşUnmedi değil, fakat 
·bu hareket tuhaf olacaktı. 

Yolculukta soysuzluk gös. 
termeyi hiç sevmezdi. Bu ka. 
41ar yıl şehir şehir dolaşmış, 
Clilnya'lın bir çok insanlarını 
görmüştU. Hiddetin insanı 

kBçülttfiğünü ve onu bir soy. 
tarı haline soktuğunu kaç de. 
fa görmüştü. ' e bir işe 
girişmek istemedi. Fakat için. 
Clen mukavamet edilmez bir 
his kendini ce\·ap vermek için 
zorluyordu. Nasıl fil dişi bir 
yuvarlak mermer satha çar. 
pınca yukarı doğru fır1arsa 

tombul adamın sözlerinin ça. 
mora saplanmış bir kaya gibi 
kalmasını istemiyor, karşı. 
8ındakinin fikirlerini zıpzıp 
gibi hoplatmasını istiyordu. 

Ona bir mermer mokan•. 
meti göstermek gerekti. 

Gülümsiyerek cevap verdi: 
- insanı küçük gören ger. 

çekten küçük o1andrr. Her 
insanda bir aristo vardır. Her 
insin bütün \1lrhğrn ışrğr olan 
11khn, zekanın ta kendisidir. 
Güneşi zerrelerinden nasıl a. 
yırmak mHmkün değilse, in. 
sanı da kül olan akıldan öy. 
lece ayırmağa imkln yoktur. 
Biz yoksak hiç bir şey yok." 
Mumlar söndüğü, güneş çrk. 
madığr, yıldızlar kaybolduğu 
zaman her yer karanhktrr. 
Her adam bir güneş, bir yıl. 
drzdrr. Bir ışrkhr. Kainat 
bende, ben varsam kainat 
vardrr. Ben varsam Allah 
vardrr. Allah bizim kalhfmi7.. 
"de yaşıyan hf r Umittlr. iimft 
fse insan .kadar holdur. Tnsan 
kadar sonsuz olan arzular, 
fakat onlar kadar bol olmıya~ 

8. ıo KURUNun tLAVESI 
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d611µµ pld/KI g6a prlr ne • 

11181 /~iade ~r. 
&11 de bu lmUnla ura. 

ret arasındaki bMabı buldum. 
Kavgayı kazanan müsterih bir 
adamım".. Siz düşünmiyere~ 
sükftna ermeyi istersiniz, ben 
düşünerek sükuna varmış in. 
sanım. Siz dUnyada bir sair. 
filmenam g1bi dolaşırsınız, 

dünya nimetlerini rüyada gt 
bi yersiniz. Ben düşüne düşO. 
ne, zaruretleri bula bula ya. 
şarım. 

Tombul adam güldü 
- Hocam atma, dünya im. 

kan alemidir. Allah dilerse 
taşı insan eder. 

- Doğrudur. insanlarken. 
dilerini dilerlerse eşek eder. 
ler. Farabi bile Allah tefer. 
ruatı tanımaz der .• 

- Tanır hocam tanır, ka. 
ra taş üstünde kara kannca 
onun emrile hareket eder. 

- rniklerin üstünde ha 
Keykavus gibi astığı aatı~ 
kestiği kestik bir zalim ve nef. 
sine düşkün, aklına eseni ya. 
pan bir Allah yoktur. Bunu 
siz icat ediyorsunuz. Siz böy 
lesiniz, böyle olmak istiyor. 
sunuz. Gölgelerinize şuhsiye. 
tinizi veriyorsunuz. Hiç yrl. 
dırım düşen ağaçları gördü. 
nüz mü?. Yıldırımdan ölen 
babaların ardında sem kalan 
çocuklar, açlrktan sürünme. 
ğe mahkOm yavruları hatır. 
Jar mısınız? 

Fırtınadan batan gemileri 
hiç düşündünüz mü?. Yağ. 
murlardan çöken tavanları, 

doludan harap olan tarlatan, 
lav altında kalan şehirleri hfç 
gözünüzün önüne getirdiniz . ., 
mı .. 

Bunları yapan hep Allah 
mı? 

- AIJah... Şüphesiz .. 
- Allah adil ,.e ·şefik de. 

ğil midir? 
- Adil ve şeriktir. 
- Bu saydrklarımın hepsi 

birer zulümdür. O halde CJİ. 
zin Allahınız Zalimdir. Zalim 
Allah olamaz. 

Yahut şefkat, merhamet, 
muhabbet istediği halde buna 
muvaffak o1amamıştrr. O hal. 
de o, hiç bir şeye hükmünü 
geçiremiyen bir mankafadır. 

Kadir olmıyan bence insan 
bile değildir. Siz olanı oldu. 
ğu gibi görmüyorsunuz. Ola. 
nın bizim ne ~öz yaşlarımızı, 
ne neşelerimizi, ne sevgimizi, 
ne de kinimizi a.ıda düşündüğü 
hesaba kattfğr yoktur. 

Yı1drzlar mahreklerini kaç 
kere değiştirdiler. Dünyanın 

şesinden yolunu mu şaŞJrdı?. 
Ebediyet onlnn bir bostan 
dolabını çeviren gözü kaphlr 
hayvan gibi işlerine koşmuş. 

tur. Bütün varlığın vazifesi 
bir bostan kuyusundan suları 
çekip mazinin tarlalarını su. 
lamaktadır. 

Bizim ömrümiiz de gele. 
cek ile geçmiş arasında hay. 
retimizi uzatmak için zama. 
na: "Dur l,, diyen bot bir yal. 
vanş ve hal denilen hayali 
icada çalışmaktan başka bir 
şey değildir. 

Boş bir yalvarış, kof bir 
teselU. içinizi açsam ruhu. 
nazda çömelmiş Allah denen 
korkuyu böylece size göstere. 
bilirim. 

Hayat akıyor. Durmadan, 
dinlenmeden, değişe değişe 

zıtlann ahengi, zıtların kanu. 
na içinde yürüyor. 

Hissiz madenden, hisli çl. 
çeğe, his]f çiçekten kımılda. 
nan maymuna, maymundan 
insana doğru bir akış gibi oluş 
seli geliyor. 

Bu selin içindeki zaruret. 
)erini anlatıyorum. 

Tombul adam gülümsiye. 
rek: 

- Sen, dedi. Tefekkiird" 
nemrudsun, elbet senin de 
burnuna bir sinek kaçar. 

Tombul adamla Jbrahirn 
Hakkının konuşmalannı din. 
liyen hizmetçi bunlardan hiç 
bir şey anlamıyordu. 

- Bu bir acaip hayvan üs. 
tünde karşılıklı vaiz ve yahut 
dua olsa gerek, diyordu ... , 

Uzun zaman avuçları açık 
olduğu halde iki adamı takip 
etti. Söz bitince bir fatiha o. 
koyup elJerini yüzline sürdü. 
elini yüzline sürerken parmak 
ları onun gözlerine harikula. 
de bir senaryo çevirdi, ve bir 
ses içinde bir vahi gibi ~ınla. 
dı: Allah sesini duyar gibi. 
idi. Muti kullarr için hazrr. 
lanan sekiz cenneti görürdü .. 
Bu sekiz cennetin sekiz kapr. 
sr vardı. Her birinde safran. 
dan yetmiş bin bahçe, her hah 
çede inci ve mercandan yet. 
miş bin belde, her belde için. 
de kırmrzı yakuttan yetmi~ 
bin köşk, her köşkte altından 
yetmiş bin oda, her odada 
sarı yakuttan üstü ipekle kap 
lanmrş yetmiş bin yatak, her 
yatağrn fü~tünde bir huri var. · 
dl. 

Her köşkün altından dört 
nehir akıyor, her nehirin ke. 
narrnda yetmiş bin ağaç. her 
ağacrn yetmiş bin meyvesi ve 

~'-4' J>u. "TrfU y.aprqr, ,,,__ 
alda yetmiş bliı kuş. yetnıı. 

bin türlü sesler çıkarmak~ 
dır. 

Huzurla, sükunla etrafı 

süzdü. Giizleri çıplak ayağı. 
na süründüğü zaman, içinde 
yine Allah sesi gümbürdedi: 

(Muti kullarım cennette 
mesut olacaklar?) 

Ey kulum sıtkını bütün 
tut!. 

lJerlerken ses bağırıyor gl. 
bi idi: 

- Sen kendini bu dünyada 
garip bir misafir bil, kaderi.. 
ne tabi ol!. 

Tombul adam, lbrahim 
Hakkının sözlerini pek ciddiye 
almıyordu. Ona göre bu bit: 
töydu.. Kitap ve nazariyeler 
içinde boğulmut bir zavallı 

idi. Ona sadece acıyor, içf4 
için güJayordu. Uşağına ses., 
lendi: · 

- Bize tar.e birer çub~ 
doldur. 

İbrahim Hakkıya döndü:. '. 
- Daha pişmemişsin kar~ 

deşim ... Bfitün konuştuğumu 
şeylerin bir çubukluk ttitila 
kadar Jezzetf yoktur. 

lbrahim Hakkı hiddetini 
yenemedi: 

- Ama sen de ateşte yan. 
mış .soğan gibi pişkinsin. Ben 
bu pişkinlikten ırak olayrm. , 

- Buyurun efendim, bu.. 
yurun.. Ağaç gölgesinde bi' 
kahvemizi için.. Ef endilerim"4 
ze ikram etmeden salıvere. 
mem. 

Tombul adam kahve sözü,. 
nü işitince yumuşadı. Bir 
fincan kahve .•.. Köpüklü, yor. 
gunluğu bir siyah tahta üs .. 
tünden tebeşir çizgilerini siler: 
gibi ruhtan silip süpüren, in,. 
sana taptaze km-vetler ' 'eren 
sihirli bir şeydi. 

- Hocam dedi, hani ş~ 
rada bir kahve içsek, biraa 
kahvaltı etsek ... 

lbrahim Hakkı, cevap ver .. 
meden ses tekrarlandı: 

- Kahvemiz gayet meş.. 
burdur. Hanımrzda envai tür,. 
ili yemeklerimiz de vardır, 

Sizleri hanımda misafir etme,. 
den salrvermem. 

Adam İbrahim Hakkının 
merkebini ve tombul adamın 
katırının yulanru tuttu 

- Beni çiğnerseniz gidi. 
niz.. Efendilerimin hılstıjft 

toprak olmak ne şeref.. Bize 
bu şeref kırk yılda bir gelmez. 
Güneşle ayı bir yerde misaflıı 
etmek Allahın bize en büyült 
nimeti. 

Bir büyük Alim, bir bil~ 

1111ş/arsonra arka arka çekilip 

gitmişlerdi. 

Jnsanlann nasıl korktukla· 
rrnı, hele kendisini her gün 
falakaya yatıran hocanın na· 
sıl tir tir titrediğini kahka· 
halarla anlatmıştı. 

Vaka halk arasında yapılıp 
da kendi mektepten kovuldu· 
ğu zaman herkes onun için: 

- Yaman bir harami ola
cak demişlerdi. 

Buna inanmıyan tek insan 
şimdi boz eşeğin sırtındaki 

adamdr, o diyordu ki: 
- Hayrr bu adam 'harami 

,olmayacak tüccar olacak. iti
raz edenlere şöyle cevap veri
yordu .: 

- Harami çalar söylemez. 
Halbuki bu adam yaptığını 

gururla, ze\·kle anlatıyor. 
Aradan yıllar geçti, tabutun 

i~ine girip ötekini, berikini 
korkutan çocuğun sonra mü
him işler yaptığını işitmişti. 

Fakat esaslı surette ne cins 
•şlerle uğraştığını bilmiyordu. 

.Katır sırtındaki adam eşek 
iistündeki adamın suratında

ki çizgilere n memnuniyet
sizlik alametlerine bakmadan 
söze başladı: 

- Be.n Kabeye gidiyorum 
Hacı olmaya .. Sen Jstanbulda. 
ne yapacaksın? 

- Ben kitap yazdım lstan
bul u1amasile mübahase ede
ceğim. 

Tombul adamın gözleri 
içinde yine ~ocuk neşesi gül· 
'dü: 

- Kitap, okumasından fay
Cla olmayan bir şey, onu yaz.. 
mak beyhude bir emek, bu 
beyhude emek için yollar.ı 
'düşmek boşuna ömür törpü
Jemek .. 
Eşek sırtındaki adam bid

'detle adamın suratına baktr, 
ıJ&kah titredi cevap vermedJ. 
fakat hizmetçisinin tazelediği 
çubuğu sağ eline alan tombul 
adam sözü bırakmadı: 

- Kızma azizim .• Oyle su
ratıma bet, bet bakma dava
mı sana birer birer isbat ede· 
ceğim. 

Kitap dediğin şey insanla· 
ra yeni bir şey getiren nesne-
41ir. 

İnsanlara yeni bir şeyi 
)ine bir insan veremeı:. Onu 
7erJerin, göklerin, denizlerin, 
ayların, yıldızların sahibi ya
ra tabllir. Bizler hakikaten, 
iki ayaklı tilysüz bir mahltl· 
kuz yani tUyleri yolunmuı 
bir tavuktan hiç farkımız yok. 

Ilir tavuk ne kadar yeni 
feyler yeni fikirler, yenilikler 
retfrebllirse biz de o kadar 

.reni şeyler yaratabiliriz. Al
/alı kit.o'lplnrını, mürekkep ve 
ka<:rt harcamak ve yallut me· 
rakh bir delikanlı gibi iç sı· 
kıntı1arını dökmek için dün· 
yaya göndermemiştir. O halis 
akıldır. 

Güneş nasıl arzı kaplarsa 
akıl da kfünatr ' 'e bizleri ÖY· 

le kaplar ne varsa ondadır. 
O, akıldan kıymetten zere

Jeri ilhama mazhar olan in· 
sanlara bildirir. Onlar da ki· 
taplannı yazarlar. Bizler gibi J 

etten kandan mürekkep olan 
ve bedenimiz içinde soluk bir 
kandil gibi parıldayan ruh bü
yük hakikatıarı aydınlatmaya 
kafi gelmez. 

Biz, her şeyi görürüz, fa
kat hiçbir şey görmeyiz. Çün
kü hakikatlar karşısrnda gö.ı· 
]erimiz birer burgu değildir. 

Gören gözlerimiz değildir. 

Gözlerimizin içinde bütün dün 
yayı kaplayan ezeli varlık· 
tır. 

Biz ancak ilhama mazhar 
olanların eserlerini okuyarak 
kendimizi dünyayı tanıyabilf. 
riz .. Bizim topumuzun hakikat 
önünde aldanmamız müm. 
kündür. Bin kişi olsa, suya 
batmış bir değnegi kırık gö
rür. Bizim şu çatlak aklımız 
dünyayı hep böyle krrrk değ; 
nek gibi seyretmiyor mu acap? 

Bize, bizim bilgilerimize gö. 
re bir şey yapmaya imkan ol
mayrnca en ke.stirme makul 
yol üstatların yolunu takip 
etmektir. 

Aristodan naklen muallimi 
sani Farabinin kiabında ars. 
lanın tasvirini okuyorduk. Bi· 
zim gördüğümüz arslan kitap. 
da yazılı olana pek benzemi· 
yordu. Fakat biz kitaba inan
dık .. olabilir .; yalnış görmü
şüzdür. Biz iki üstattan daha. 
mı iyisini göreceğiz. 

Onun için ben kitaptan bir 
yana koydum, okuyacağım 
kadar okudum. Elimi divite, 
kAğıda, kaleme bile sürmü. 
yorum. 

Şöyle böyle bir hayat sn. 
rüyorum. Çinden kumaş ge. 
tirdim. Hindistandan baha. 
rat ve günlük, bunlarla da 
bir kitap yazmış kadar insan. 
Jara yardım ederim. Fakat 
lran1a sık sık harp oluyor. Bu 
yüzden Rint, Çin kervanları 
mcak yaz günlerinde çölde 
bir bulut gibi görünmez olu. 
yor. O zaman yollarda otlar 
bitiyor, kervansaraylarda 
baykuş trampet çalıyor. Ilöy. 
le zamanlarda ehli fslAm aı. 
luntrya düşmesinler diye bir 

(8onv 10 uncu sayı/ada). 

.. -- -
Kolay Bir 

Hokkabazlık 
Avucunuzdaki para nasıl 

oluyor da elmanın 
içine giriyo? 

Şimdi çeyreği sol eline ko -
yuyor. 

Çeyrek gitti. Ve şimdi hok
k:::..ıı: elini açıyor. 

Hokkabaz bir 
elma, bir bıçak, 
bir de nikel bir 
çeYrek gösteri .. 
yor. _.,/ 

Ne sihirdir, ne keramet ... ·· 

Çeyrc-ğin elinden gittiğini 

hlı~ t i;" ı elmayı ikiye bölü • 

il . 
" ıl, ı,. 

J J)}}), ' IJIJ. 
fi,- ' · '.', 

':'.\\ ,,;:'j 
w 

Olur şey de
ği !l Çeyrek cı. 

manın içinden 
çıktı. 

Eunun nasll yapı idığını 
anlamak isterseniz 11 inci 

sayıfaya bakınız 



1900 seneshıde kibar bir Türk kadım. 
O zam.cm Türk kadrnı 1mıttm.4yetle er. 
keğin hiç bir hak ve salahiyeti olmı
yan hizmetçisi veyahut da işçisi idi. 
Zenginhı hareminde ek hemen hemen 
bir füks eşyadan farklı bir §BY <kğildi 
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ar 

Bir fabrikanın dol~uma tczgahm
da genç Türk kadım. Serbesti. 
sine kavıışan Türk kadmımn el 
atmadığı bir i§ sahası, yok gibi,. 
dir. Türk kadmı, modern m.aki
tıcleri kavrayış, bunlarla sebatla 
'Ve nıcharetle uğraşmak gayret. 

Zerini gösteriyor 

--
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"Berliner lllustrirte TsaY. .. 

tung,, adlı haftalık Alman 

mecmuasında "Bugünün Türk. 

leri,, serlevhalı bir yazı ile 

beraber, Türkiyeye dair bazı 

resimler çıkmıştır. Resimleri, 

mecmuada çıkan tariflerile be 

raber bu sayıfada görüyorsu~ 

nuz. yazıda da şöyle denilfs 

yor: Kamil Atatürk, - bil. 

tün Türklerin babası - bir 

çok cihetten kurunu vustaY.I 

hatırlatan bir hükumeti, la.. 

sa bir müddet içerisinde mo. 
dern, A nupai Türkiye hali. . 
ne getirdi. Şimdi Efendi ve 

Bugilniln Türk kadınlarından: 

Boğaziçindc bir çift tıeş'eli ve 
!(akik sukıı.Jtd 

Anacloluda, Bursa.da bir çiftçi Tiirk ka<lınt. Ziraf aencme milcsseMle
r indc açıJan pratik l-.,"Urslarda, nuxlcrn Tilrk kadını, bahçecilik tekniğinin 

strlanm öğrenebiliyor! · 

D 

Paşa yok, her vatandaş, ismi 

ile birlikte tescil edilmiş bir 

de soyadı taşımağa mecbur,. 

dur ve fes, sarık, şalvar, mü_ 

zelik şeyler mesapesindedir. 

Asırlarca baremin kaf cslerl 

ve peçe arkasında kapatılan 

ve hakkı tarunmıyan Türk ka. 

dını, bütün hakkını edinmiş 
I · 

vatandaş oldu. Bir zamanın 

kadıncığı, yahut da esire.si, 
1 

pşılacak derecede süratle, 

modern meslek arkadaşı, aile 
1 

kadım ve anne olarak tam 

Avrupai bir kadınışeklini al. 
dı.,. 

: 

il 

z 

K1zkıra bir ınıuallime! Türk ~ 
dını, fikri sahalarda da temayüz 
etmi§tir. Çocuk lxıhçesi idare e.. 
acr, muallinıclik, heTdmlik ve 

kimyagerlik yaı>ar, erkeğin yanın 
da bu sahalarda da farksız değer 

m-taya koyar 

Nevı.Jor'/..,"fa ooya ToJ..."1JOda olduğu gibi: 

Türk dil kongresini idare eden lbrahim 'Ner::mi Dilmen'in kızı Zerrin Dilmen. 
Baba.sile birlikte, Tiirk dilin i modernize etmek ve temizlemek yolunda çalı§ı
yor. Ba§arılabilmesi içhı derfa ve geniş bilgilere ihtiyaç olan bir vazife • 

• 

Tiırk Btcnotipisti,, ~ı§ırkon.. Türk ka.. 
dım. modern 'l'ürkiycmin lcurulttşımda 

hür insan olaraJc yardım etmek için 
Yiiksek tahsil görcnlcrdcm iiçil. Genç Tür k 1.:adınları, şimdi ça. 
lı§kan talebeler mfatile, liscZcrin ders sıralarında ve füıiver8'

tclcrin kon/ erans salo_nlarında oturuyorlar !t'ilı§mfl sa1ıa.nnı elde etmi§tir. 


