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Başvekilimizin bir 
Yugoslav muhar

ririne beyanatı 
"TUrkiye Milletler Cemiyeti 
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merbut kalacaktar,, 
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lskender~n-An!aky.a vaz~yeti Donanmamız Maltada 
Ehemmıyetlı hır dıplo-
1tıatik mesele şeklini aldı Büqük Merasimle Karşılandı 

d liaıbuhi Suriye ile Fransa arasın-
a lınzalannn muahedenin metni or

taya çıkınca anlaşıldı ki Türk efkin 
:ıu.ı::niyesinin tahmini yanlıştrr. Fran. 
l!'~ar İskenderun ve Antakya havali. intihabatın son ve 

kati neticesi 
1lli nıüstakil bir Lübnan ve Suriye 
tr~evesi içinde sadece idari bir muh
,, r~yet şeklinde muhafaza etmek ni. 

,,,etındedir. 
Antakya, 20 (Hususi) - Sancakta 

lt F'ransanın İskenderun sancağı hak· intih:ıbatın son ve kart nziyeti şu. 
~lldaki niyetinin bundan ibaret oldu-
y ~örUJünce memleket efkan umumi. dur: 
.\esı. bUyük bir heyecana düşmüştür. Antakya merkezinde 5800 münte. 
tı Ynı zamanda hükumet Fransaya bir hipten ancak 319, lskenderunda 22411 0ta vererek bu mesele üzerinde mü-
ftkd:re açılmasını istemiştir. Zannedi- müntehipten 630, Belanda 1600 mün. 
d r hı ki Fransa Türkiyenin bu talebini tehipten 203, Reyhan iyede 2300 mün
~.a ilk günde anhyacaktTr. Ve Türk tehipten 230 kişi seçime iştirak et. 
Ce at'! umumivesini tatmin edici bir miştir. iştirak nisbetleri şöyledir: 

\'ap verecektir. 
ll (Sonu: Sa. 7 Sil. -'> 
b albuki bu Fransa hakkında beslenen -------------
~teveccühün yerinde olmadığı gelen 
aa \'~la sabit olmuştur: Meğer Fran
llı ... urkiyeye karşı Franklen Buyyo· 
d:,:edesile bağlı olduğu halde tske:c 
jiın· ve Antakyanrn tnbi olacağı re
~1 kendi kendine değiştirmişmi~ 
d~ağy Suriye c:errevesi dahilinde sa. 
lta""'_!daıi muhtarivete tabi tutmat 
b:~r vermiş imiş. Bu hakikat Fra.n 
·~~. hükOmete verdi~i son cevabı "'h .ı\,ı ............. ~··""··~-- ..... """•·- n - ... "' ............... 
~ -'Cevfif1'"'\l'et1t!ııfM1"t. Ftan.cmnm bu 
~ltt .. hareketindeki hata o kadar bU
&litı ur ki ne gibi akıbetlere varaca<71 
hata enıez. Onun için bu memleketin 
t~ I1ı yol Uzerinde ısrar etmesine ih-

a verilemez. 

~~le sanıyoruz ki Fransanm cevabi 
\>~b ı~a .karşı hükUmetin verdiği ce

ın ıstıkameti budur. 

ASIM US 

clii.)l.(Af al«ilcnin tamamı "Haf tada bir 
rlq f~. 8iyasMtn.tı toplu baJ • ..,ş,, yaz&sln. 
~cU sayı/amtzdadır.) J 

1\ vusturyada 
ArfldUk Otto 

50000 kişi 
~ Arşidük Otto şeref ine 

iiyük bir nümayiş yaptı 
~ 
Q/fanat taraftarları ile Naziler arasında 
Gizu BiR ANLAŞMAMI VAR? 

Viya 
llıllhab· ~a, 20 (A.A.) - Havas ajansı 

() .. •rınden: 
~n 

lııllllıı • ?tto de Habsburgun doğu. 
lııu4~ 11 Yırıni dördüncü yıl dönümü 
~tı "l~·be~ile saltanat taraftarlann. 
l'l11! el 1 hın kişi, Habsburg bayrakhı. 
~lınış olan Konzertraustn 

toplanmıştır. Bu nümayiş, Viyana. 
nın şimdiye kadar görmediği muaz. 
zam bir tezahür olmuştur. 

Saltanat taraftarları şöyle bağın. 
yorlardı: 

"- lmpara torum uzu isteriz!., 
( Sonu: Sa. 7 Sil. !j 

iç Erenköyünde f~ci 

lJ 
bir cinayet oldu 

Ç çocuklu genç bir 
kadını başından 

}'aralayarak öldürdüler 
"1 . 

~hcı,. . . . . k . d .. b . 
,.,,.1m1zın va a qerın e 11aptıgı ır 

Qtcıştzrma $Onunda elde edtlen meraklı 
ta/$itatı 4 üncü say_ıfada okuyunuz 

1 Yavuz Malta limanına top ve düdük sesleri 
arasında bayrağımızı 

dalgalandırarak heybetle girdi 
Şehirde halk 
ve şahsında 

birCjok yerde amirahn otomoltilini durdurdu 
mensup olduğu milleti ~ılgınca alkışladı 

Valetta (Malta), 20 (A.A.) - A-ı 
na.dolu ajansının sureti mahsusada 
gönderdiği muhabirinden: 

Zotıgu1ila7c köm!iir hav.:::asını iç An.adoZuya bağlıyan 1w.ttm Filyos - ÇataMığa 
kısmı evvelki gün merasimle i§letneğe açıldı. Burada resim.Zerde (~lda) 

Unguldak t>al·isi B. Hamit Aksoy Nafi.a vekilmıAzc trenin ilk getirdiıiği kömii:rii 
takdim ederken ve (sağilı:l) kömiJ.r oogonları. göriiJ:ü.yor 

Yavuz ve filotilla, tayin edilen nok
tada denizaltı filosuna iltihak ettikten 
sonra donanmamız tam bir intizam 
altında yol!.llla devam etmiş ve bu sa
bah saat 8 de Maltanın merkezi olan 
Valetta açıklarında ziyaretine gitmek
te olduğu dost memleket filosuna men 
sup beş muhrip tarafından karşılan
mıştır. İngiliz muhripleri Yavuzun 
her iki i.>aş omuzluğuna yer aldılar. 
Böylece yoluna devam eden donanma
mız Valetta limanından iki mH mesa
fede bir an durarak refakatindeki İn
giliz muhriplerinden klavuz ve irtibat 
subaylannı almış ve bayrağımızı da\. 
galandırarak heybetle ve ağır ağır 
Valetta limanına girmiştir. Limana -----------------------------
yaklaşırken hava kuvvetleri de do
nanmamızı karşılamıştır. Yavuz Men
dereği geçerken 21 aprça topla dost 
memleket topraklarını ve sahil batar
yalarının ayni suretle mukabelesi a
kabinde de 17 topla !ngiliz amiralini 
seli'tmlamış ve 17 topla kendisine mu

Sovııetler Birliğinde 

Yüksek Divanıharp 
kabele edilmiştir. 

LiMANDA 
T roçkistler meselesini tetkika başladı 

euwı.u1yc:~ TUcl..iyeal '1unanınaaınuı Suçlular, madenlerde külliyetli mikdarda grizu bwun<fulü 
Valetta lirnaruna giriıi cidden görülme- ~de ameleleri Wııbnnakta ve bu suretle müteftli infiWdaıi 
ye değer bir manzara arzediyordu. Baş- ve İfÇİlerin zehirlenmesine sebebiyet vermekte idiler. 
ta amiral Şükür Okan olduğu halde, bil- Moskova, 20 (A.A.) _ Novosibrsk- iddianamenin tasrih ettiğine göre. 
tün denizcilerimizin göğüsleri, donan - de Sovyetler Birliği yüksek divanı har- bu vaziyet 1936 da Troçkist mukabil ih· 
mamıza dost İngiltere tarafından yapı- bi B. Ultrih'in başkanlığı altında top - tilal grupunun Memerov madeninde ha
J~n ~uazzam bahri merasim ve göste - }anarak, Doğu Siberyada Sabotaj ve Troç rekete geçen faal azası bulunmuşlardır. 
nlen ıhtiram karşısında Türke bu şeref- kist mukabil ihtilal meselesini tetkike Bu grup, muhtelif ihtilfil ve Sabotaj ha
li mevkii veren Ulu Önder Atatürk'e 

başlamıştır. Andrev Kovalenko, Lco - reketlyerinde bulunarak Sovyetler Bir • 
minnet ve şükranla kabarıyordu. nenko Şenkonov ve Alman Stiekling bu liği devleti aleyhine mücadele açmış bu-

(Sonu: Sa. 7 Sil. ·') meselede suçlu bulunmaktadırlar. lunmakta idiler. 

Nasyorıalisfler G1ıarrama dağının karlı tepelerinde 

Harp denizde da 
şiddetlendi ... 

Şimal sularında bir muharebe başladı. Asiler 
Barselon'u, hükumet Fas limanlarını 

bombardımana haz1rlanıqor 

Madrit tamamile tahrip edilmek 
tehlikesinde .. 

Madricf, 20 (A.A.) - Havas ajan. 
sı muhabirinden: 

A:;ilerin on üç tayyaresi dün saa! 
16 da ~fadridin merkezini bombardı. 

man etmiş , .e payitahtta yeniden bir 
sok yerlerin harap olmasına s~bebi. 
yet \'ermiştir. Bir ~ok e\'ler yerlE' 
yeksan olmuştur. Ankaz ortasında 
bir çcık cesetler yanmaktadır. 

Hususi bir melcee sığınmış olan 
Antonio Marti cadde.;i sakinleri, 
diri diri yanarak Ölmüşlerdir. Ki!Sif 
duman tabakaları havayı kaplamak. 
tadır. 

Merkez postahanesine bir bomb:ı 
düştüğü gibi, dahiliye nezareti önü. 
ne de bir bomba düşmüştür. 

(Sonu: Sa. 1 Sü. 1) 

1935 ve 1936 da bu zevat, madenin 
işletilmesine sekte vermek, kömür istih 
salatını sabote etmek, münakalat va.sı -
talamu tahrip etmek. iş emniyetini ft 
teknik tedbirleri ihlfil eylemek maksa -
diyle müteaddit hareketlerde bulunmut
lardr!". Suçlular, madenlerde külliyetli 
miktarda grizu bulunduğu halde ame • 
leleri çalıştırmakta ve bu suretle müte
vall infilliklara ve işçilerin zeh'iremne .. 
sine sebebiyet vermekte idiler. 

Troçkist mukabil ihtiW ve sabotaj 
gnıpu 1935 de Kemerov madeninde te • 
şekkül etmişti. Bu grup, madende çah
şan ve Sovyet rejimine düşman mühenoo 
dis ve teknisitenlerden mürekkepti. Ea
ki sabotaj auçlu1arr da bu madende ça .. 
lışan faşist Alman mütmndislerinin te .. 
riki idiler. 

Bir ecnebi devletin casusluk tcşkila -
trna bağlı bulunan mühendis Stickling 
suçlulara bilfiil yardrm etmekte idi. Suç
lular, Novosibirsk hukuk kurulu azalan 
tarafından müdafaa edilmektedir. Stick
ling'in avukatı Krottov'dur. 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 3 ) 

~" . '- . " . ,.. ... . 

• 

Bugün 
ilavemiz le beraber 

24sayıfa 
• • • 

Üçüncü sayrlada. 

Fikir Ve Edebigat 
Yazan: 

Sadri Ertem 
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Babeş 
bal 

C! .. eselesi ı 
mek için 

Cenevrede bir toplantı yapılacak 

ltalya Milletler Cemiyetinden çekilip 
çekilmemek arasında mütereddit 
Cenevre, 20 (A...A..) - Havas ajan

smm muhabiri, İtalya hükfımetinin 
M'ılletler cemiyetinin Habeş heyetinin 
Cenevre müessesesindeki mevcudiye
tinin ı.neşruiyeti hakkında bir karar 
almasını istiyeceğini iyi malfımat aı. 
makta.. olan mahaiilden öğrenmiş ol
duğunu bildirmektedir. 

Öğrenildiğine göre İtalya, Milletler 
cemiyetinin önümüzdeki kfı.nunusani 
ayında; Mısmn cemiyete girmesi mli
nasebatile, Habeş meselesinin tasf iyc. 
si için, fevkalade içtimaa davet edil
mesi hakkında İngiltere ile noktai na
zar teatilerinde bulunmuştur. 

İtalyanın Milletler cemiyetinin me. 
sa.isine iştiraki veya Cenevre müesse
sesinden çekilmesi, o zaman alınacak 
olan karara bağlı bulunmaktadır. 

Zannohmduğuna göre İtalya tara-

fmdan alınmış olan vaziyet, İtalya ile 
İngiltere arasında bir mukarenet vü
cuda getirmek ve İtalyanın cemiyetten 
çekilmesine mani olmak için pek bli· 
yük gayretler sarfetmiş olan M. Gran
dinin eseridir. 

M. Çiano'nun büyük fişisct meclisi
nin içtimaında M. Grandi'nin noktai 
nazarlarına muhalefet etmiş olduğu 
söylenilmektedir. M. Çiano, Berline 
yepmış olduğu seyyahatten sonra Ce
nevre ile alakayı tamamile katetmek 
tasavvurunda idi. 

Büyük fruıist meclisinin mesaisinin 
hitamından sonra neşredilen tebliğde, 
M. Çiano ile M. Grandi arasındaki nok 
tai nazar ihtilatı dolayısile, Milletler 
cemiyetine müteallik meselelerden as
la bahsedilmemiştir. 

Başvekilimizin bir Yugoslav 
muharririne beyanatı 
"1 ürkige Milletler Cemiyetinin 
sıgasasına sadık bir surette 
merbuttµr ve merbut kalacaktır,, 

.Belgrad, 20 .(Hususi) - Vreme 
~tesinin siyasi muharriri B. Sve. 
tovski, gazetesinde "Türkiye Başve. 
kilinin nezainde,, başlrb'l altında yaz.\ 
dığı makalede, Türkiye Başvekilinin 
yalnız Türkiyede değil, bütün Avru. 
pada da bir rekor vücuda getirdiğini 
bildiıfyoı~;.te diyor ki: 

... t!FilhakJ]ai 1smet lnUntı, on uç se. 
nedir Kamal Atatürkün en yalan 
mesai arkadaşı olarak hükOmetin ba. 
şmda bulunmaktadır.,, 

Muharrir, bundan Ronra Ismet in. 
anilnün kendisine verdiği beyanatı 

naklediyor. Başvekil bu beyanatındı: 
Türk - Yugoslav dostluğundan bah. 
settikten sonra şöyle demiştir: 

-ı:'ürldycnin barışa ihtiyacı vardır 

ve hiç bir arazi hedefi yoktur. Bu. 
nunla beraber milli emniyet mesele. 
sinde çok hassastır ve küçük veya bu. 
yük her ulusa büyük dünya camiasın. 
da aza olarak hürmet edilmesini is. 
temektedir. Bunun içindir ki Türki. 
ye, sadık azasından bulunduğu mil. 
Jetler cemiyetinin kollektlf emniyet 
sıy ına ~ık für surette merhut: 
tur ve gelecekte de merbut kalaca!c. 
tır.,, 

Makalenin muharriri, tqmet lnö 

nüniin Türkiyede pek çok sevildiğini 

kaydettikten sonra makalesini: "ls. 

met )nönü artık bir Başvekil değil. 

yeni Kamalizm dininin ilk idarecisi. 

dir.,, Sözlerile bitirmektedir. 

Büyük Millet Meclisinde 
Dün müzakere ve kabul 
. edilen kanun layıhaları 

Ankara, io (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplantısın
da askeri .ve mülki tekaüt kanununun 2 

d maddesinin 1 inci fıkrasının değişti

rilmesine dair olan kanun layihası ile 

Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç 
ve Erdils ırmağının her iki kıyısında 

hidrolik tesisatın tanzimine ait itilafın 

tasdikine dair olan kanuna ek layihası 

ve harbin önünü almağa mahsus cenu -
bi Amerika muahedesine iltihakırruzm 

tasdikine dair olan layihanın müzakere
leri yapılarak kabul edilmiştir. 

Alman - Japon 
Anlaşması 

Yalnız Komünizme 

karŞ,ı imiş .. 
Tokyo, 20 (A.A.) - Gazetecilerin 

Alman. Japon müzakereleri hakkın
da.ki sualle:ine cevap veren dış işleri 
bakanlığının salahiyettar bir rüknü, 
Japony ın komünizme karşı müşte
rek bir m1icade1e hususunda bütün 
diğer devletleri~ milzakereye hazır bu
lunduğunu söylemiştir. Çoktanberi 
devam etmekte olan Çin - Japon mü~ 
zakereleri de bunu isb:ıt etmektedir. 

Japonyanın bu hususta diğer dev
letlerle giriştiği ve girişeceği müzake
reler hiç kimseye karşı olmayıp sade .. 
ce komünizmle mücadeleye matuftur. 

ESHAM KAÇAKÇILICI HAK.KINDA 
Mecliste bundan sonra, kambiyo 

esham ve tahvilat kaçakçılığının taki -
bi hakkındaki kanun layihasının birinci 
müzakereleri yapılmıştır. Bu layihaya 
göre Türk parası kıymetinin korunma
sı için icra vekilleri heyetince ittihaz 
edilen kararlara aykın hareket eden ve
ya ettiren banka müesseselerinin mü -
dürleri ile alakadar memurların 3 ay -
dan bir seneye kadar hapis cezası ile ce
zalandmlmaları bildirilmektedir. 

Kanun layihası müzakerelerden son
ra kabul edilmiştir. 

1 rakyada petrol 
araştırılacak 

Ankara, 20 (Telefonla) - Adanada 
yapılmakta olan jeofizik araştırmalar 

bitmiştir. Bu araştırmaları yapan heyet 
iki gilne kadar Ankaraya dönecektir. 
Heyet tetkikatını bildiren raporunu iki 
ay içinde fktısat Vekaletine verecektir. 

Haber aldığımıza göre iktısat vek!
!eti Trakyada geniş mikyasta petrol a
Taştırmaya karar vermiştir. Bunun icin 
Paristen Paul Dini isminde bir jeofizik 
mütcharsrsı ı:etirilmiştir. 

Bu müteh.,,ssıs, petrol arastırma i~

leri müdürü Cevat Eyüp1e b:r1ikte ya -
nn Trnkyava hareltet edecektir. Trak
yad'I. jeofizik tetkikat yapılacak yerler 
tesbit edilecektir. 

Diğer taraftan, Müreftede açılan dör 

Atatürk'le 
Amerikan Devlet Baş
kanı arasında tebrik fJe 
teşekkür telgrafları 

Ankara, 20 (A.A.) - B. Roose
veltin tekrar Amerika Birleşmiş dev
letleri başkanı intiha.hı münasebetile 
Atatürk tarafından çekilen tebrik tel
grafı ile gelen teşekkür cevabıdır: 

Ekselans Franklin Roosevelt, Birleşmiş 
Amerika devletleri Başkanı 

Ekselanslarının Amerika cumhur 
Bruıkanhğına parlak bir surette tek
rar intihapları dolayısile, kendilerine 
şahsi saadetleri ve büyük memleketi
nin refahı için beslediğim samimi te
mennilerimi tekrar ederim. 

K.ATATVRK 

Ekselans Kamal Atatürk, Türkiye 
Reisicumhuru 

Riyasete tekrar intihap edilişim 
vesilesile gönderdiğiniz cemilekar teb
rik telgraflanndan dolayı samimi su. 
rette teşekkür ederim. Türk ve Ame
rikan milletlerini mes'ut bir surette 
bağlıyan dostluk ve sempati rabrtala
nnın gelecek devrei riya.setimde daha. 
fazla tarsin edileceğine itimadım var
dır. 

FRANKLIN ROOSEVELT 

lngiliz silahları 
Ne gayeqe hizmet 

edecek? 
Londra, 20 (A.A.) - B. :Eclen, bu

gün öğleden sonra Limington'da söy
lediği nutukta, İngiliz teslihatının ne 
bir taamız harbi, ne de Cenevre pak
tına veyahut Paris paktına muhalif 
bir maksat için kullanılmıyacağmı bir 
defa daha söyledikten sonra demiştir 
ki: 

Bu teslilu.ıt, mevcut taahhütler mu
~noe, FraMaya veya Belçika.ya tah. 
rı.k vaki olmadan yapıUu>ak bir taar-
1":u.z.a karşı kullanilabilecek ver.;a, icap 
6derse, krillanılacaktır. 

Ke::ıa bu teslihat Almanyayı da 
tahrik vald. olmadan kendisine yapı
lacak bir taarruza karşı müdafaa ede. 
bilecek veyahut, yeni Batı ']>aktı viicıd 
bulduğu takdirde, mildafaa edecektir. 

işte siyasamızın ve yeni Lokarno 
paktı projesinin esa.<1ları bmılardır. 
Dün pakta bizimle mii.şterelcen imza,'11 
bulunan hükiimetlcre, kendilerinden 
gelen cevaplara göre mantıki miUclw.
bilen kabule şayan addettiğimiz bu 
şartları bildirdik. 

ita/ya ile qeni ticaret 
anlaşmamız 

Ankara, 20 (Telefonla) - İtalya ile 
aktedeceğimiz yeni ticaret anlaşması et
rafında Romada bir heyetimizle İtalyan 
mümessilleri arasında cereyan etmekte 
olan müzakereler çok dostane bir şe -
kilde ilerlemektedir. Anlaşmanın bu ya
krnlarda imza edilmesi beklenilmekte -
dir. 

düncü kuyuda petrol emaresine tesadüf 
edilmişse de bunun ekonomik bir kıy -
meti haiz olmadığı anlaşıldığından be
şinci bir kuyu açılması kararla§tmlnuş -
tır, 

Elişleri ve Küçük 
Sanatlar Sergisinde 

Yüzer lira mükafatla takdir edilenler 
Ankara, 20 (A.A.) - İktisat ve

kaleti birinci elişleri ve Küçük san'at
lar sergisi komitesi reisliğinden: 

Elişleri ve Küçük san'atlar sergisi 
nizamnamesi mucibince teşkil edilen 
Jüri heyetince sergiye iştirak edenler. 

den aşağıda işi, san'at ve memleketiyle 
beğenilen eserlerinin sergideki teşhir 
numaraları yazılı küçük san'atkfırJa· 

rm yüzer lira nakdi mükafatla takdir 
edilmelerine karar verilmiştir. 

Cevdet örnek 2;;0 
" " 

lh.qan Ozbaylar 250 " " 
Beyoğlu K. sanat 
mek. Halil usta 250 " 

,, 

Vekiller heqeti 
toplantısı , 

.;e 
Ankara, 20 (Telefonla) - tcra j, 

killeri heyeti bugün Başvekil fsmc:t tf~ 
nönünün ba~kanlığı altında toplatıll rd' 
muhtelif işler üzerinde görüşınc:Ie <' 
bulunmuş ve bu işlere ait kararlar .,e 

miştir. ~ 

Kısa Harici Haberler ) 
l!..::==s==--=======--'"'~_.. ıı!( 

• P ARİS - Hindi Çini arası~~:ıı$11 
sefer yapacak olan meşhur 1' il~ 
tayyarecisi Kost benzin aıma~ tııfifO' 
Yunanistanda Takoli tayyare ıs 
nuna uğrıyacaktır. 4'~ 

• HANOt seferini icra ett.ik~~ ;·~ 
ra Hanoi - Tokyo seferini hıç cŞet>'o~ 
re uğramaksızın yapmağa j p)''tı.J; 
etmiş olan tayyareci Andre ~5$ed1 

akıbeti hakkında endiııelcr hı 

iplik /erin f!Ümr ük resmi mektedir. . cite~ 
• AI..1!ANY ADA 18 ikııı b ı;--1 

indir ili yor tarihli Times ve Dailv Telegl"11~tt5 

zetelerile 19 tarihli Temps ~. ., 
Ankara, 20 (Telefonla) - Memle - polis tarafından toplattırılmışt ııJı~' 

ket dahilinde imal edilmekte olan iplik- • AMERİKAN harbiye b~ıc~ııtl" 
lerin ihtiyaca kafi gelmedğ anlaşıldı - yeniden 120 keşif tayyarc5İ 15 lf 
ğından bu yüzden meydana gelen iplik mıştır. •ete. ~~ 
buhranını önlemek için ipliklerin 10 • JAPONYADA OsenruZ0;50 1'1 

numaraya kadar olanlarına (10 dahil) bendin yıkılmasından dolayJ 
mevzu gümrük resminin % 60, 10 nu - ölmüştür. • bit' ~11.~ 

• ALMAN topraklarında sı 1'~~ 
maradan 20 numnraya kadar olanlarına zarfında 263.000 seyrlscfer k~oO ı-ı. 
(20 dahil) gümri.ik resminin % 25, ve dedilıniştir. Bu kazalarda.al:ıJllll~'ı.,,ştJ / 1" 

20 numaradan yukarı olanlara mevzu ölmüş ve ı 71.000 kişi yar~_. , 
gümrük resminiıı % 20 nisbetinde ten- ----------- t ~e . . 'ktıS8 )lt 
z!line vekiller heyetince karar verilmi~-,· ithalatta bulunabilmek ıçın 1 .,e1'il 
tır. k6letine salahiyet verilmesi de. ştıt'• 

Pamuk ipliğine olan ihtiyaca göre heyeti tarafından kararlaştırılını 



[Fıkir t1e edebi11at 1 

Muharrir = Ruh mühendisi 
Yar.an: 

Sadri Ertem 

Muharririn ruh mühendialiği sı ·f ---------. 
ı_bııı alması yenidir. Fakat bir san'- 1 KUltUr ı,ıerl 
'tnı Yeni ketfedilmeai, bir vazifenin ._ __ _ 

'iok eski zamandanberi yapılmaama y •• k k t d • t 
~ili değildir. Mühendisler yokken U Se e fJSa 
>iııe köprüler kuruluyordu. O za • 
~ ınühendis adını almıyan insa. direktörü geldi 
~. trıühendislik etmediğini kimse 
-~ edemez. Muharririn de zaman 
~ böyle bir misyon aldığı tari
~ Yabana olmadığı hakikatlerden-

L Muharrir vardır ki, gerçekten ru
.. 1111 ıniihendisidir. Bu sözü sanıyo • 
~ biraz müphem ve biraz da ede
~t çqnisi ta~ıyan bir tarif diye 
L"ıfaclmız. Halbuki ben ne müp • 
~ konuşmak, ne de edebiyat yap
,"'llt arzusundavrm. Sarih, keskin 
~h~li bir hakikatten baheediyo • 
-'"'il. İ abiatteki malzemeyi bir am • 
t_~tirerek ona istenen §ekli veren 
~~ mühendis diyoruz. Edebiyat.. 
l'llhda böyle insanlar vardır. Dağnük 
l.i.Jen toplar, ruhlann ayn, ayn "sa· 

~dökülmüş parçalarını bir ara
L letirir; ve ona yeni tekil, yeni 
"""ht ve yeni bir varlık verir. 
!>it lip halkeden muharririn bir kBşif 
~ mühendisten ne farkı vardır? 
~~~an kalıptan kalıba dökü~o~; ve 
ıı.:; ı~sanm yanında yepyenı ınsan 
-""ltediyor. . 

• • • 

Bazı mühım meseiele1le 

. meıf ul olacak 
Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce

vat diln Ankaradan eehrimir.e gel.mie
tir. Burada bir kaç gün kalacak olan 
direktör Güzel San'atlar akademisi 
işi ve diğer ba.zı mühim meselelerle 
meşgul olacaktır. 

Akademinin heykeltraşlık ıubesine 
getirilen profesör Burintaut ile Bay 
Cevat görüşmüt ve beykeltraşlık eu· 
besinin ıslahı etrafında alınacak ted
birleri anlatmıştır. 

Bundan başka akademinin resim 
profesörlUğilne tayin edilen Leopalli
lui ile profesör Belling yakmda şehri· 
mize geleceklerdir. 

Yeni tayinler 
Haydarpaşa llaesi tarih, coğrafya 

öğretmenliğine Aziz, Ankara Ticaret 
lisesi coğrafya öğretmenliğine Nihat 
SaWıattin. Kadıköy birinci ortaokulu 
Almanca öğretmenliğine Edirne lisesi 
öğretmeni Osman Nuri tayin edilmiş 
lerdir. 

Mergemana kandilinden l 
çıkan yangın 

DAVA 
dün neticelendi 
Bir müddet evvel Orta.köyde çıkan 

ve dokuz evin kUl olmasile bastırılan 
bir yangının davası, diln akşam ii7.eri 
İstanbul üçüncü ceza mahkemesinde 
neticelenmiştir. 

Mahkeme, dava edilen Aııdonla k~
nsı lzmaro'nun, tedbirsizlik ve dik
katsizlikle yangın çıkmasına sebep ol
duklarını sabit görmüş ve çıkan yan. 
gınm neticesini de göz önünde tuta
rak, şiddet sebebi bulunduğu kaydile, 
ikisini de birer ay hapse, otuzar lira 
para cezasına ve 1200 kuruş muhakc 
me masrafını ödemeğe mahküm etmif:
tir. Ancak, cezalandırılanların sabıka
ları olmadığından ve bir daha suç iş· 
lemiyeceklerine kanaat geldiğinden, 
hapis ve para cezalarının cektirilmr
mesini kararlaştırmıştır. Yalnız mu-· 
hakeme masrafını ödiyeceklerdir. 

tıı E'..ki ile yeninin, yani daha doğ • 
~~irile bir cemiyetin tasfiye edi • 
ı.:_ ~fftkterini değiştinneğe hazır • 
;:: ve bunu fiil haline koyduğu 
~ larda muharririn misyonu taa
~e edilmit cemiyetin yeni insanı • 

Kararın eBbabı mucibescinde anla
tildığma göre, cezalandınlanlann, bir 
gece ahşan evlerinde mangal yakarak 
ertesi sabah ArnavutköyU kilisesinde 
yapılacak törene, yemeklerile birlikte 
gitmek ÜZ31'e hazırlık yaptıkları ve gi. 
derken mangalı içinde ateşle bıraktık
ları gibi, ~ceden yaktiklan Meryem 
ana kandil!ni de söndürmeden gittikle
ri anlaşılmış, dolayısile yangının man 
galdan, ya Meryem ana ka,..-tilinden. 

Unlversltede bir toplantı herhalde ikisinden birinden çıktığı ka. 
Üniversitenin yen,ı yıl bütçesini ko- naatı hasıl olmuştur. Ve kapalı bulu

nUfl'll8.k tlzere diln rektör Cemil Bilııe- nan ahışap evden çıkan ateş. pek ça
liıı başkanlığı altmda fakülte dekan- buk etrafa siravctle, dokuz evi kill et. 
lan ve ba.zı profesör ve doçentlerden ti.kte~ sonra, itfaiye gilcile söndürflle-
milrekkep bir komi8yon toplanmıştır. bilmıştlr=.======= 

Komisyonda her fakWtenin ihtiyar. 
ruhunu halketmektir. 
~eni insan yeni bir takım kıymet 
Urnlerinin mecmuu olacaktır. Ea-

ları de~an ve profesörler tarafından Edirnenin kurtuluşu 
izah edılnıiş, ayni umanda alınması 
llzım gelen tedbirler söylenmi§tir. Edirne kurtuluş günU olan ~ ikin-

' Riizel denen teYe yeni ada • 
~ , estetiği mutlaka güzel demiye- Bulgarlstanda bu •ene 

UzUm az tir. Hak dütüncesi baıka türlü 
• tır. Ahlakı anlayış yeni pren-

~~J"""••v. __ , ........ 11 .._.._ __ :J---' 

citeşrinde IJdirnede yapılacak kutlula
ma töreninde bulunmak istiyen İstan
bul halkına bir kolaylık olmak üzere 
Şark demiryolları tenzilatlı bir seya-

Son haberlere nazaran Bulgaristan. hat tertin etmiştir . 
,,,._ ....... ""-U ......... ,, ...., "-''- n.-~ 4~~. a" 21 lkincileftrin salı 1rüııü sa.at 8,50 

) bu köhne dünyaya bakan 
V, i bir görüt tarzı olacaktır. 
~ ~ıa bütiin bu kıymet hüküm -
~ felsefi görüt insanlann ar -
,._ .L haricinde doğar. Fakat insa -
~ ·~ndaki bu kıymetler insana 
~ ~n.ise giydirir gibi ~iydiren, ya • 
'-~ onunla insanlar arasında 
lıt~ t karabeti vücuda getiren ya-

çen senenin 6.600 vagonuna karşı an- cıe kalkacak olan hususi trene ilave e
cak 4.300 •ragnnu bulmuetur. dilecek yolcu vagonlannda ı inci mev 

Diğer taraftan şarap istihsalinin kiden 8, ikin~i mevkiden 6, üçilncU 
dahi 80 milyon litreyi geçmediğine ve mevkiden 4 hra alınacaktır. 
dahilde 120 milyon litreye ihtiyaç 01. 

duğuna nazaran Bulgaristanm bu se- ; ş 
ne zarfında. şarap ihraç etmesine im
kin yoktur. 

idaresi talimatnamesi 
bildirildi 

'· ltluharrirden bqka ıey değil • 

Bulgaristanın bu seneki sofra üzü-
mü ve ~aplık üzUm rekoltesi geçer. 
seneki istihsal miktarından % 50 da-

* • • Emllk mUdUrlUAUnde 
~ ~ hayat her saniye Cioğmak - EmlAk mUdilrlüğU mümeyyizlerin-
~)...: bır günet gibi bizi mütema • den Hilsnil açık bulunan emlak müra· 
~ ~., ,___ kipliğine, ondan açılan miimeyyizliı'7, 
tı~ - .. maktadır. Fakat onu ıuur • de istimlak kalemi memurlarından ö
~lt. cak. yani ideal insana mal e- mer tayin edilmi§tir. 
~~ "'1!oPrak üstünde ya~ıyan mah- Bütçede 70 lira olan tahakkuk mü· 
~~L !ile sokacaktır. Bu yaradış dih"lüğilı\iln maaşı 80 liraya çıkarıl· 
~bb..~n~e ruhu ıekillencliren adam mıştır. 
''~~r. Kütle ruhunu böylece Bundan başka Şirketler komiseri 
lıı~t t?tı!ı İnsanlara vereceğimiz ruh İsmail Hakkının kıdem müddeti do!
tit...~~diai muş olduğundan asli maqı 45 liradan "<ii L 11fatı hiç de bir edebiyat 55 liraya çıkarılmıştır. 

• ~~111\'Yftcaktır. -------------
~~ t'ltikatin, bir geçit merhale· Yeni 1 ahran elçilık 
~it hi lunan cemiyetin istediği, binamız 

Jtlıhl-~ san'atm ta kendisidir. 
~ il, &GO?nrz ıekilsiz, kültürümüz 
~.~ etıkinin hududu üstünde 
~ ~ ~ ~nzarası gösteriyo~ ~u 
~ .~' nıhlar malzertıesinı ışle
~endislerin henüz mevcut 

~-~-·-----
ille" Ve lnglllz bUyUk 

Ankara, 20 (Telefonla) - Tahranda 
yapılacak yeni sefarethane binamızın 

projeleri nafia vekaleti tarafından tet • 
kik edilmektedir. Bu tetkikatın önümliz
deki hafta içinde biteceği anlaplınak • 
tadır. 

Sefarethane binasmıft inta iti burada 
ihaleye çıkanlacaktır. 

b. il-.._ eltail eri 
~;:~ Ankara eıçmği mat- Berberlerin hafta tatili 

l~ ~~.e llgıne tayin edilen B. Dragu kanunu 
Bi~lerek dün akşam Ankara· 

l' lıııttıt • 
~ ~er.1ereb.iıı Ankara bUyUk elçisi 
~~ 1:n de refika.sile birlikte 
"'""~,,_ Ddrada.n gelerek doğru

.,.., gitmiştir. 

Ankara, 20 (Telefonla)- Berberlerin 
hafta tatiline dair olan kanun liyihası 
bugünkü Resmi Gazete'de neırcdilmit
tir . 

İktisat vek!leti yeni iş dairelerine 
aft hazırlıklarla esaslı surette me~gul ı 
ol~ya devam etmektedir. 1sl3.nbul iş 
daıresi baş milfettişlerinin bugtlnler. · 
de şehrimize gelecekleri umulmakta-j 
dır .. Vekalet yeni teşkilatın çalışma 
§ekıllerine ait talimatnameyi hazırla
mış ve alakalılara da bildirmiştir. 

Kufdillnde konser 
Kadıki>y Halke!Jindcn: 
22 İkinciteşrin 936 Pazar gUnU sı;

at 11 de KU§dili tiyatrosunda Evimiz 
orkestrası tarafından bir konser veri
lecektir. 

Akay kıt tarlfe•·nı 
tatb'ka b•tladı 

Akay tarif esi dUnden itibaren de· 
ğişmi§tir. Yeni tatbik edilen kış tarife
si işletme gişelerinde satılma.l::tadır. 

Bayat bahk •atanlar 
ceza görecek 

Şehrimiz.de son günlerde balık yol
lanmağa başlamıştir. Mevsim icabı o
larak bilhassa palamut, kefal gibi be
lıklar oldukça fazla tutulmaktadır. 

Fakat ba.zı semtlerde belediyenin 
zabıta memurları tarafından yapılan 
araştırmalarda bilhassa seyyar satıcı 
balıkçılarm sattıklan balıkların bayat 
olduğu, ve bu yüzden de bazı zehirlen
me vak'alanna rastlandığı görülmüş 
tür. Belediye zabıta meurıa.n bahkr;. 
lann balıklarmı sıkı sıkı kontrol ede
ceklerdir. Bayat görülen bahklar de 
nize dökillecek ve sahipleri tecziye e. 
dilecektir. 

lf ALKIW DILEKl.ERt 
-. 'ropıa beraber düdük te 

' .,.,~ 0 turan bir okuyucumuz yazıyor: 
çalınamaz mı? 

~~~.!~.!inde bek.diye hakikaten ço'k 1ıayır
~~ Undüz saat tam on ik"ide, msa.thaneden 
-~ le G-a.la.ta di<düiffi l stanbul halkına öğ'UJ 

or, Bu auretl.e yQzn~ aaat kullanmtyan. 

lar değU, ayni mm.anda Mat kull.ananl.ar da Matlerini 
a,ya.r edebilmek içita iyi bir /ır84t bulmUf oluyorW.r. Fa. 
l:at, acaba, gündüz tatbik edilen bu usul akşam 8aatle
rinde de iM.a8 edüemez mit. Bilhaaaa senenin oruç a1nn
d.tı tatbik edilse, top aeaini tfit~ olanlara 'büyük bir 
/ayda ten&ift edeoeğt mullakloaktır ... 
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Muharrir Suad Derviş 
Meşhut Suçlar Mahkemesinde 

~"Sen!,, hitabı bir suç l 
olabilir mi?. 1 

16---------====---...... =-

Şah'tlerden b"ri diyor ki: 

"Birkaç kişi olunca "Siz,,, bir kişi 
o: unca da elbette "Sen!,, diyeceğiz,, 

Muharrir Suat Derviş aleyhine, 
dün Eabah bir işi takip için gittiği 

Şişli nahiye müdürlüğü binasında Ç4. 

lışar. memurlardan Yaşar adlı birine. 
bu 401rada hakaret ettiği iddiasile meş 
but bUÇlar kanununa göre takibat.ı 

girlşilml§tlr. 

Duruşma, dün akşam üzeri lstan. 
bul tlördtincü ceza hakyerinde yapıl. 
mış, davacı memur, Suat Dervişin, 
evrakının muamelesini yaptırırken, 

resmi klğıdın kendisi tarafından dol. 
durulması llzım geldiğini söyleyin 
ce, kızdığı ve sövdüğü iddiasını orta. 
ya atmıştır. 

Buna karş Suat Derviş. evrakının 
muamelesini yaptırmak için uğraşır. 
ken güçllikle karşılaştığını ve üstelli\ 
memur Yaprın kendisine sesinin per. 
desf:ıl yükselterek: "Banu sen doldn. 
ruaksın !" Demesi tizerine, "sen,. di. 
ye hitap etmesinin yerinde olmadığr . 

nı izah ettiğini, fakat bu arada aslıl 
kötd bir sözle mukabelede bulunma. 
dıtnn sCSylemlştlr. 

Ethem, Mustafa ve Muharreır. 

adlannda Uç şahit dinlenilmif, '>"ln. 
lar, arada münakaşalı bir \rnnuşma 
geçtiffnl anlatmışlar. memur Yap 
nn, Suat Dervişe "sen,, diye hitap 
ettiflni teyit etmişler, onun muka. 
beleslnde sarf cttlğf kelimenin ne ol. 
duğu ve nasıl kullanıldığı araştır.. 

hrken, şahitlerden Ethemin verdiği 
cev~pla Mustafa ve Muharremin ver. 
dikl~ri revaplar arasında fark görül. 
müş, hakyerinde mUddelumumillii 
tem • :ı eden Ferhat Dömeke, bu te. 
nakuz.a işaretle, şahitlerin yüzleşti. 

rilmeleri isteğinde bulunmuştur. 

YUzleştfrme yapılmış. reis Fazıl. 
muhtelif sualler sormuş ve Ethem 
kendi ifadft!llnde ısrar ettiği gibt 
M'tstnfa ile Muharrem de bndf ifa. 
delerinde durmuşlardır. 

Hunlardan 91 tevellüdlü ve Bos. 
nah bir mütekait olduğunu söyliyen 
ake1I sakallı Muharrem. şahitlik f'. 

derken, şöyle demiştir: 

- OIUJemre lta#lt vaciptir bence! 
Bunn söyledim Hanım kızıma ve 
"~"·· demiş.CJe demi'9 ses ç1karma: 
nohır Der a !. D:yerek kendlc;ini 
te!ll~fne ca)Tcı•,m~ da kir etmedi. Ha. 
nım kızım, "Sen,. deyişten ahndr. Hal. 

buki, bir kaç kişi değildi ya kendi."i; 
bir kişi idi. Eh, bir kişi olunca "sen. 
bir kaç kişi olunca da "siz,, oluruz, 
elbette!. Ne var bunda kızacak, ca. 
nım?. Bak, ben hiç aldınş etmem, 
bana birisi "Sen,. derse! 

Bu söyleyiş esnasAda , salonda 
gülüşmeler duyuldu. Muharrem, kea. 
dislnin evrak takibindeki yerini Suat 
Dervişe bırakmak, sırada bir yer ge. 
riye çekilmek nezaketini gösterdiğini 
de anlatarak, şahitliğini bitirdi, 'H 

geri ~ekilirken, birdenbire döndü: 

- Mf edersiniz, dedi, milMade 
ederseniz, bir çift sözüm daha var: 
Her ne olmupa, olmuş. Ben, işi 

uzatmamak tarafbsıyım; en iyisi, 
ikisi de barışsınlar, tatlıya batlansm 
bu ıa tsız iş!. 

Gene gUlUşmeler.. Reis Fazıl, 

Muharreme şahitıiğinin kAfl oldub. 
na 1>Udlrdi. 

Suat Dervfş, bu phitlerden ilk 
ikwnin vazlf elerl ve çah§tıklan y~r 
dolayı.sile, davacı memurla tanıpk. 

lıkları bulunma~n pek tabii oldafuna 
ileri .silrdU. bu noktadan plaltUklL 
rine dokundu. Bu ihtiratl kant da zaJ 
ta geçirtildi. 

Ayşe ismindeki plıit, koridorda 
yoktu. Suat Derviş, şimdi koridor. 
da bulunduğunu söylediği Mutena 
isimli bir zatle, başkaca Son Posta 
gazete8i muharrirlerinden Kemal Ta. 
birin mUd.af aa şahidi olarak dinlenil. 
meler ini lstiyerek şöyle dedi: 

- Bu iki zat de hadise sırasında 
orada idiler. Bunlardan bafka ya. 
nımda bizim evdeki hizmetçi kadın 
da vardı; fakat, yanımda ~lı~or, 
diye bunun şahitlifini kabul etmez. 
siniı belki! 

Müddeiumumi muavini Ferhat Dö. 
meke, Suat Dervişin sabıkası olup 
olmadıf!nın hapishane direktörlti. 
ğünden usulen sorulmasını, şimdi 

hakyerinde hazır bulunmıyan Amme 
şahidi Ayşenln polisle getirtflm.esinl, 
dava edilenin gösterdili iki mtidafaa 
şahf ~!erinin de dinlenilmesini i!ıted. 

Res Fazıl, aza Suud ve Atıf, kıa 
bir müzakereyi müteakip. bu istek. 
lerin yerine getirilmesi kararile, da. 
ruşmanın devamın1 bugün saat ona 
bıraktılar. 

Sen de güıersln 

- Ira.mm camlan kırdım diye, sob.ıktms g~'kt!m durmu§ giüügorau" 
1ıa!1 .. 

- Benim yerimde aen de ol.sGn acm dı6 gülerait1: 
-Nedmı.1 

- Ben 011n101 -w.a• ayol.Joıı 
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Haftada bir 

Dünya sıyasasına toplu bir bakış 
iç Erenköyünde feci bir cinayet oldu? 

Sancak meselesinde 
Fransadan hatasını anlayarak, 

efkarıumumiyesini tatmin 
etmesi bekleniyor 

Üç Çocuklu Genç Bir Kadını 
Başından Yaralayarak Öldürdüler 

Türk 

~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~--' 

Bütün A .vrupada yeni hadiseler 
cereyan etmekte .• 

Madrlt teslime, Asiler Baraelon'u ablukaya ha. 
zırlanıyor - Macar Kral rtaibi Romaya gider~k 
ltalyan rtabef imparatorlu!Junu tanıyacak - ltal• 
yanın lnglltere ile Akdeniz meselesinde anlaş• 
mak tetebbUsU Franaada Salengro meselesi. 

Sancak Meselesi: 

İskenderun ve .Antakya vaziyeti 
Fransa ile Türkiye arasında. artık bü
tün mana.sile ehemmiyetli bir diplo
matik mesele §eklini almıştır. Mesele
nin bugünkü şekli şu suretle hülAsa. 
edilebilir: Fransa 1921 tarihli Fra.nk
lcn Buyyon muahedesile İskendenm 
ve .A.ntakyanm hususi bir idareye tabi 
tutulmasını ve bu ha.valideki Türk a
halinin milli karakterinin muhafaza 
olunmasını kabul etmişti. Bu nokta
dan İskenderun ve .A.ntakya.nın istik
balde te.m. bir istiklfı.le mazhar olma.. 
sı mutlak surette Fransız manda.sına 
verilen Lübnan ve Suriyeden ziyade 
tabii l>ir hakdı. Onun için Suriye ve 
Lübnana. istiklA.l vermek için Fraıısıı 
tarafından hazırlıklar başladığı za
man blltün Türkiye efkln umumiyesi 
memnun olm~lardı. Fakat Türklerin 
bu memnuniyeti Suriye ve Lübnanm 
istiklale kn vuşmnsından olduğu ka
aar İskenderun ve Antakyanm da is. 
tiklale nail olacağı düşünülmesinden 
ileri geliyordu. 

İngiliz ticaret gemilerinin abloka ne
ticesinde uarr görmeleri ihtimalin
den ziya.de arsıulusal bir takını diplo
matik karışıklıkların çıkması endişe
sidir. Bununla beraber İngiltere hükO.
meti henüz bu hususta. bir karar al
mamıştlr. Fransa htikQmeti de ayni 
durumda bulunmaktadır. 

General Franko bir taraftan da 
Barselon limanında bulunan gemilere 
tebligat yapmı§, abloka hakkındaki 
kararını bildirmiştir. Lima.nm bombar 
dmıa.n edilmesi ihtimali dola.yısile bu
radaki Alman ve İtalyan tebaası çe
kil.meğe başlamıştır. 

ltalya, A 'Vtl.-'turya, Maoc.ıri8tan: 

İtalya hariciye DAZil'I Kont Çiano 
Viya.na. konferansından sonra. Peşteye 
gitmiş, orada. büyük nüma3Z}şlerle kar .. 
şılanmıştır. Bu nUmayişlerin sebebi 
Mussolinlnln en son (Milano) nutkile 
~a.caristan hakkında revizyon isteme
sıdır. İtalyanın Macariırta.ru bu suret
le tutmaın~ıda. belli ~lı iki maksat 
vardır: Bır kere Macaristanda. olan 
Alman nllfuzu Yerine İtalyan nüfllZl:
nu ikame etmek, BOnra şimdjye kadar 
gizli gizli sillhlanan ve bundan sonra 
açıkça mecburi askerlik sistemine dö!l 
mek üzere bulunan Macaristandan İ

KISA HABE_R_L_E_R __ , 

Berliner Tagbelat gazetesi muharriri ile 

.Magdeburg Zeitung muharriri motosikletle 

Almanyada.n oehrlmize gelml§lerdir. 

• Efyuı Ankaray& nakledilDıl§ olan t1ca 

ret ve sanayi milzeai U~t mektebine dev 

redilmlıtır. 

• Yllkaek lkba&t ve Ucaret mektebinin ö 
nUmtızdekl sene zarfında Anka.raya nakledlle 

ceğine dair çıkan §&yialan mektep mUdUrU 

tekzip etmektedir • 

• Kadaatro fen mllfavirl Halit Zlya Dehri 
mizde darphane ve damga matbaasmı gez; 

dikten eonra Ankara yolu Ue Adanaya hare 

ket etmiştir. 

• u~ dört gUn evvel batı lodOC!JU !ı:rtmaam 

dan Zonguldak Umanı çok mUteeaslr olmuş 

tur. Muhtelli kömUr kayıkları karaya otur 

muş ve ıektz bin liralık bir tak!- harap ol 

muştur. 

• Ticaret odası esnaf cemlyeUerln.lD yeni 

bUtçeslnl g!izden pçirmektedir. Bu arada 

yardıma muhtaç eanat için varidatın yüzde 

yirmi bef1 ve tbUyaç için de yüzde onunun 

aynlrp ayrılmadığı t&hklk ediltyor. 

• İplik buhra.nmı önlemek lçln hariçten ip 

ilk iUıallne k&.rar verllm!ı ve ıdp&rtf yapıl 

ml§trr. tpllk gelir reımes dokumacılara ucuz 

bir tlyatıa satılacaktır. 

• Şehir huduttan içinde un değirmeni aça 

bilmek fçln dahfllye vek!Jetlııden mtlaaade 

almması icap etmektedir. Kurulmuş olan 

dettrmenlere yapılacak ll&veler lçln de ayni 

mUsaadenlıı &lınnuw takarrür el:mJJUr. 

• İlpanya btlkQmett fhracatçıl&n. yan ree 
mı mahiyette yaptığı bir mllr&c&&U& )'UD!.\lr 

ta i.ltemJ~Ur • 

• tatanbul berberler cemiyeti İatal)bulda 

atılan ve kadm 1111.çlarmı ondWe etmekte 
kullanılan bir aa.c; euyunun muzlr olduğundan 

Halbuki Suriye ile Fransa arasm
Cia imzalanan muahedenin metni or
taya çıkınca anlaşıldı ki Türk efkarı 
umumiyesinin tahmini yanlıştır. Fran. 
sızlar Iskenderun ve Antakya ha.vali
sini mUstaldl bir Lübnan ve Suriye 
çerçeve!i içinde sadece idari bir muh
tariyet şeklinde muhafaza etmek nJ. 
yetin dedir. 

talyan fabrikalan için siparişler al· bahslle eıhhlye veklletsne ıtllyet et.mlfler 
ma.ktır. di 

Fransanın İskenderun sancağı hak
kındaki niyetinin bundan ibaret oldu
ğu görülUnce memleket efk!n umumi. 
yesi büyilk bir heyecana. düşmüştür. 
Ayni .za.ınanda hUkfunet Fransaya. bir 
nota vererek bu mesele üzerinde mu
za.kere açılınasmı istem.i§tjr. Zannedi
lirdi ki Fransa. Tilrkiyenin bu talebinl 
oaha ilk günde anlrya.caktır. Ve TUrk 
efkarı umumiyesini tatmin edici bir 
cevap verecektir. 
Halbuki bu Fransa hakkında. beslenen 
bu tel'eccUhün yerinde olmadığı gelen 
cevapla. sabit olmuştur: Meğer Fran
sa Türkiyey.e karşİ Franklen Buyyon 
muahedcsile bağlı olduğu halde İsken
<lcrun ve Antakyanm tabi olacağı r&
jimi kendi kendine değiştirmişmiş. 
Sancağı Suriye çerçevesi dahilinde sa.. 
dece idari muhtariyete tabi tutmak 
kararını vermiş imiş. Bu hakikat Fran 
sanın hUklimete verdiği son cevabı 
nota ile anlaşılmıştır. Ona. göre Fran
saya cevap verilmiştir. Fransanm bu 
tarzı hareketindeki hata o kadar bü
yiiktilr ki ne gibi akıbetlere varacağı 
bilinemez. Onun için bu memleketin 
hatalı yol üzerinde ısrar etmesine ih
timal verilemez. 

Öyle sanıyoruz ki Fransanm cevabi 
notasına karşı hükfımetin verdiği ce
vabın istikameti budur. 

/şpanyada durum: 

İspanyada hUkiimetçilerle asiler 
arasında harp son şiddetini bul.muş.. 
tur. İki taraf Madrit sokaklarında 
göğüs göğüse çarpışmaktadır. HükQ. 
metçilcr büyük fedakarlıklarile bera
ber yav~ yav~ geri çekiliyorlar. Fa
kat harp durumu bundan sonra. daha 
ziyade süratle değişebilir. Zira. Gene. 
ral Franko hükfımetçilcrin son muka
vemetlerini kırmak için (Barselon) li
manım abloka etıne~e karar vermiştir. 
Bu kararmr da alfi.kalı devletlere bil .. 
d!rmiştir. Bundan dolayı Londrada 
bır heyecan vardır. Heyecanın sebebi 

Faka.t buna. mukabil Macaristan da 
İtalyanın Habeoieıt.Ando.ki -ıs~ i95G
Jin1 tanıyacaktır. :Yakında. Macar kraJ 
naibi Amiral Horti Roma.ya gidecek. 
bu ziya.ret esnlU!lmda İtalyanın Habe
ıistan fütuhatını tasdik edecektir. Bu 
suretle Viyana konferansında Avus
turyanın L,Urakile ver!lmiş olan karaı 
tatbik edilmiş olacaktır. 

MalO.mdur ki da.ha evvel Almanya 
ttaıyanm Ha.beş fütuhe.tmı tasdik et .. 
mişti. Fakat Almanya Milletler cemi
yetine dahil olmadığı için bu tanıma
nın diplomatik tesiri o 'kadar 
mUhlnı olmamıştı. Halbuki A .. 
vusturya. ile Macaristan Millet

r. 

• Eşhutan herhangi blrlll tklncl bir A 
hıa aleyhine Devlet ~ruma dava ikame et 

tllf zaman kendfsfnden mahkeme barcI ol 

mak üzere tarife muclblnce bir mikdar para 

almdıfı gibi dava ~dilen ada.mm bu dava bak 

kında tahriren verdiği cevap için de ayni mlk 

darda b&rç ıatentımekte tdi. MUddeaaleyhler 

den ba.z:ılar ıtaratmdan vaki olan itiraz Uze 

rlne Devlet ~raaı keyfiyeti tetkik ederek bu 

kabil davalarda harcı yalıım d&vacmm ver 
mest 1Azım gelecettne ve tıııtennen cevap içln 
kendtaüıden dava edilen adamm harç vermek 

mecburlyetlnde olmadtğma karar verml§tlr. 

~e~ cemiyeti A.zasmda.n oldukları--------------
ıçın bu iki devletin henüz cemiyetçe c;ağırtlması ihtimali kuvvetlenıni§ o
bir karar verilmeksizin ttalyanm Ha- lacaktir. 
beşistandakl durumu tasdik edilecek 
olursa Cenevre muhitinde bUyük a.kiııı.- lngilterenin .!il.dhl.anma.n: 
ler yapacaktır. 

Macaristanm sili.hlanmasma gelin .. 
ce, bu meselede en ziyade alakalı olan
lar KUc;Uk antant devletleridir. Vakıa 
Yugoslavya., Çekoslovakya ve Roman
ya devletleri esas itibarile M.acarista.. 
nın silahlanın.asma muhalü de~iller
dir. Ancak bunun bir taraflı bir karar 
ile değil, mflzakere neticesinde anlaşa
rak yapılmasmr istiyorlar. Şayet M:ı .. 
caristan Kçük antant devletlerile mU
zakere ile anın.cımaksıZln silahlanacak 
olursa. onlar da mukabil tedbir olarak 
Triyanon mua.hedesindekl akalliyette. 
re mahsus taahhütlerini tanımryacak .. 
alnnı söylüyorlar. 

ltalya ve lngiltere: 

Bir talaf ta Kont Çiano Peştede 
bulunurken ööUr tarafta İtalyan nazı
rının Londraya gideceğine dair haber
ler geliyor. Son günlerde İtalyanın 
Londra elçisi Grandi İngiliz hariciye 
nazırı F.den ile konU§ mu.,tur. ·Bu kC'
nuşmada İngiltere ile İtalyanın Akde
niz meselesi Uurindeki nasıl anlaşa
bilecekleri mevzuu tetkik olunmuştur. 
Eğer be mUzakereler müıbet bir neti .. 
ce verine Kont Çianonun Londraya 

Son gilnlerde lngllterede Ba.ldvin 
kabinesi sillhla.nmak meselesi üzerin
de hayli tenkitlere uira<h- Bilha.ııısı 
hükfımet partisinin nüfuzlu 8.zasmdan 
olan Çörçil hüldllneti vaktinde hare
ket ederek aui.hlanmama.kla, bu hu
sustaki te§ebbüsU !talyaya. brrakmak
la. itham ettl. Baldvin bu tenkitlere 
şu cevabı verdi: "Eğer da.ha evvel ter~ 
liba.ta bB.§laınt§ olsaydım. intihabatta 
kaybedecektim.,, dedi. Bu suretle mem 
leket efk~n umumiyesinln daha evvel 
silah için para l!!arfetmeğe müsait ol
madığnu anlatmak istedi. 

Hakikat halde !ngiliz efk!rı wnu
mlyeısi on Uç yıl ınUtemadlyen Millet. 
ler cemiyeti vasıtuile Avnıpada l!!Ul
hun tesisi kabil ola.cağma inanmı§tır. 
Nihayet Ha.beş meselesi çıktıktan aon
ra Akden17Ae lngilterenin doğrudan 
doğruya. tehlike~e nıanız olduğunu 
Milletler cemiyetinin müessir olmadı .. 
ğınr, İngiliz harp f ilolıı.rınm da müda
faaya Wi bulunmadığını anlamı§, on
dan eonra gözlerini açmı§tır. 

Fakat bu defa yapılan tenkitler e~
nuında hUk!lmetin verdiği iztıha.ta gö 
re İngilterenin halihazırdaki teslihat 
derecesi de gene maksadı temine k!fi 

Evvelki gece lçerenköyüne yarım 
saat mesafede mübadillerin oturduk_ 
ları Bakkal başı köyünde feci bir ci. 
nayet işlenmiş, genç bir kadın öldü. 
rülmüştür. 

Bir arkadaşımızın vaka yerinde 
yaptığı tahkikata göre cin.ayet şöyle 
olmuştur: 

Bakkalbaşı köyünün muhtarı HU. 
seyinin kızı Hüsniye, on iki sene e"·· 
vel ~yf ettin isminde bir çavuşla ev 
lenmiştir. Seyfittin son zamanlarda 
l\.f.altepe topçu atış mektebinde baı 
çavuşluk yapmaktadır. Hüsniye 2'1 
yaşın~ kocası Seyfittin de 36 ya. 
şındadır. En büyüğü altı yaşında ol. 
mak üzere Uç çocuktan vardır. Sey. 
fittb haftanın iki gecesini evinde ge. 
çirmekte, diğer geceler de kışlada 

nöbetçi kalmaktadır .. 

Yalnız bir cüzdan içindeki elli l~ 
lığın cüzdanla beraber yerinde olJ"/ 
dığı görülmüştür. ~ 

Kndıntn vaziyeti tetkik edilmiş, 
ral3.11 muayene olunmuştur. H' 
yenin yaralarından b!ri çenesinin 'j 
tarafır dadır. Buraya kamaya ~ 
zer bir alet sokulmuş, çene bu su 
le da~ılmıştır. İkinci yara sol Ş' 
ğmda, üçi!ncüsü de ensesinin · 
tarafındadır. Yaraların genişliği 
buçu'< s:::ntim kadardır. 

Ma~tu1 ne vaziyette 
c ulundu? 

Hilsniye sofada arkası üstü 
vaziyette ıörülmüştür. Sağ taraf 
da sönmüş bir lamba, sol tarafıll 
da yerlere dökülmüş patateslerle 
tabak duruyordu. Ayakları çıP 

olmasına rağ·men birinde lastik Ilı .1 

kabı vardı. Ustü başı giyinmiş (J'; 
yette idi. Kadının boynundaki al~ 
Iara el sürülmemişti. ~ 

Katillerin girdikleri yer o~ 
vardır. Fatma da. uyanmış, sofaya ahır tesbit edilmiştir. Ahırın k!l":ı 
çıkınca Hiisniyenin yerde kanlar için. kırık bulunduğu gibi ahırdan ef't lfl 
de yattığını görmil§, bağırmaya baş. kan pencere de kınk bulunmuştur· 
lamıştır. Akıt miivazenesf pek yerinde olıll 

Dün sabah altıda uyanan küçtik 
çocuklar annelerini yanlarında bula. 
rqayınca ağlamağa başlamışlardır .. 
Evde Fatma isminde bir de evlathk 

Bu feryatlara köylü kadınlan ve yan evlatlık Fatma sorguya çeki11" 
muhtar yetişmiş, cinayetten Kadıköy Fatma evvela. bir şey söylemeırıl, 
merkezi, UskUdar müddeinmumili~i de sıkıştırılınca şöyle demiştir: 
haberdar edilmiştir. Saat sekize doğ. H I bl IA .,,,f 
ru üskUda.r mUddeiumumt muavinle. •~ır aHnmı, hr Pk lkn mı nu ~ 
rinden Bay Orhanla Üskildar tabibi - anı.?' ~ ~ra a t~. » tıJ 
adlisi Bay Hikmet Tümen ve Kadıköy nda Paşakoylu Suleyman ıle art,S' 
merkez memuru Bay Hulusi bir oto. et Mehmet geldi. B~nlar on. beŞ 0t•ı 
m b·ı b. --'· k.. gltnıf 1 h evvel bir daha gelmışler, bırnı ııc o l e ıneılÇJ\ oye ş er, emen 11 

tahkik ta b 1 1 d 
rup hanımdan para istemişlerdi. ti 

. ·a aş amış ar ır. pi 
Hfuınlyenln kocam Seyfettin l'tlek. gece gene geldiler. Hanımdan ~ 

. . istedfler. Yok cevabını alınca b 
tepteıt çağırılmış, Seyfettm eve girın. 1 d Sili k ktf )' 

1 
· h b d ar an eyman amasını çc • .ıı 

ce cınayetten a er ar olmuş, ken. ba d B 
1 

.. tii'lll' 
disinin geceleyin mektepte olduğu nımr~ şına vur u. ~n ° 
· · b · t• k 1 i 1 d'""' . tehd!t ettiler. Kaçıp gfttıler.,. 
ıçın u cınaye ın o ayca ş en •.~nı F t b .. 1 . k ~ (ı 
anvlA ... ;•+I• Q,. .. ,ı-u- • -·-- .. 8 manın U SOZKerı0oe O ft 

~ Kın ~orunmemeue,. en ıs1ne J 
paraya tamah edilerek yaptldr&.n', miş bir pl!n olarak teUıkki edi\nıe 
kansının ahlAkından ,şüphesi olmadı. tedir. 

ğn söylemiştir. Süleyman ile Mehmet isminde ti 
K1rmızı bir ~ıkın kişinin mevcut olup olmadıklar~ et~ 

Yastıklardan birini yırtmış, için. fınd;ı tahkikata girişilmiştir. Cınll t 
den kırmızı bir çıkın ÇJkarmştr. Bun. esrarengiz mahiyetini muhafa1' , 
daki beş sar altn ile bir dizi altnıı mektedir. Cinayetin bugün aydı:tl 
el sürülmediği görülmüttür. Rafla nabileceği kuvvetle ümit edilınt 
çocuklnrdnn birinin oyuncak kutu. dir. Müddeiumumi muavini He ınt 1 
sondaki 20 kfığıt lira ile zinet altın. memuru dün geç vakte kadar ~ 
ları da yerli yerinde bulunmu!}tur.. yerinde tahkikatla uğraşıyorıardl· 

g6rUiınemf§l1r. Onun i~in ln~iltere ha
va. ve deniz silft.hlanm bundan BQnra 
kuvvetlendirmek için yeni hamleler 
yapmak mecburiyetindedir. 

.Almanyo ve V eratıy nwa.hM.eli: 

Almanya Cumhurreiıııi ve hUk1lmet 
b&.§karu Hltler, al!kalı devletlere tebliğ 
ettiği yeni gibi bir kararla Versay mu
ahedesinin nehirlerde seyrüsefer hak· 
kmdakl ahkA.mmı ilga etmi~ir. Mua· 
bedenin bir taraflı bir lcararl& açıkça 
ilgası mahiyetinde olan bu hareket 
yeniden arsıulusal bir mesele şeklin~ 
almıştıar. Bazı gazeteler Almanyanın 
bu tarzdald hareketini Türkiyenin 
Montreux konf eransmda takip ettiği 
siyasetten mülhem gibi görUyorlar. 
Vakıa. Alm.anva. (Elbe) nehri ti.zerinde 
seyrüseyahat ·hakkındaki muahede ah· 
k!mmı Ilga ederken bUtUn imza 1!!8· 
)tiplerine değil, ancak bu nehirde sey
rüseya.hat hakkmda.n istifade edecek 
devletlere tebligat yapmı§trr. Fakat 
tebligatın şekli alakalı dovletleri mti .. 
zakereye çağırmak için değil, sadece 
Almanyarun kararını tebliğ etmek i
~indir. Bu itibarla arada mühim bir 
fark vardır. Alınanyanm pehirler hak 
kmdaki kararını tebliğ ettiği devletler 
sunlardır: İngiltere, Fransız, İtalya, 
Belçika, Çckoslovakla, Hollanda, Ro
manya, Yugoslavya, Felemenk, Mace .. 

j Yeni Eserler 1 

Türkiye Genel Kimyagerle' 
Kurumu Dergisi ,j 

Tnrkçedcn ba§k& almana, f~ ,1. 
ll%oe yazıları ne beynelmilel bir nıııı ıJ .pi 
hitap eden ve TUrkiyemizde yapılalı ~ 
çalt§maiarmm dUnyaya yaymaya ~ 
edep bu Derginin ikinci cildinin ıldJlcl ~ı 
klmyageıierdcn ~ka. ldmya n:nlJllıl tl-1 
sahalarmdan olan bekimllk, eezacılJ\C u;/ 
Jık, ziraatçfllğt alO.ka.da.r edecek bJr 

llkt$ Çlltmı~tır; tavsiye ederi%. _,/ 

ristan. 

Fr4n.Mfitı dahilt durum: ıır d~ 

Fransa.da BOn günlerde daı;. ~I 
rum buhranlı bir şekil a.JnU'1~$JllC:r; 
ranın menşei dahiliye nazırı ş,ıı l> 
ro) nun sa.ğ partiler tara.fın~at'. ıı'oı 
kında. yanılan şiddetli hUcunı et.ıı1ı; ~ 
kavemet edemiycrek _fnti~~! r.iJle "tr 
masıdır. İntihar hadısesı u;e ~~ 
mUnistler (Salengro) aleyh tılıı'ır:='..,,J 
yat yapan gazetelerin kaP~ ... ıı el~, 
bu hususta mUhim rol oynır-eıct 
§ahsiyetler·in tevkifini i~~ıert · 
Buhranlı vaziyetin yeni ha 
bep olması ihtimali va.:.t:irA &J~ 

--- ismine • Şerefine • ŞUhret - Azamet ve GUzelliğlne l ... Ayık Bir Muvaffaklyetle Gösterlleo 
Şaheserler Şaheseri 

KORKUSUZ KAPTAN 
Bugün i P E K M E L E K Sinemalarmda birderı ~atinelerden itibaren ve tfr1"t1' 

Dıkkat: Halkımızdan gördüğü daimi rağbete bir şükran karşılığı olmak üzere bundan böyle M E L E K ve 1 p E K sinema programlarını zenginleş 
gaye.sile seanslarını 15 dakika uzatmağa karar vermiştir. Bugünden itibaren seanslar Saat 24, 15-6,30 ve geceleri 9 dadır. 

'--------~~~-.;......~-~~~~~~~~-~~~Iİlllİll----.,,, 



Anasını Gör 
Kızını Al 

ır 2*ailll"linııın•nııınrıınııı1ııulfllıı......,...1111ıullllllll11nııtııı11bnıtllllll11111ııııııı111111ııııı1111111ıııı1111111ııınıı11111ıınıııı1111ılllll1111 

Roman Yazan: Sermet Muhtar Alus No.24 

Burma 'bıyıldtlarm Edayı 
J\imuplea da usulc:aak, manalı ma

lllllr p bpua; bıyık altmdan ifadei 

Şaplecwk, bir yap daha girilecek 
leJ'e bak- Edada, em aululuktan, zir. 
llapluJr:tıan eler ,-... Smm o anız, yüz
.., deli 6ıek laz gİtrıııİ!, yerine aklı .... 
~ tedbiri yolunda, n:eıhat bir kız 

~ 
Bu ite Hafize bile !8PYW· önceleri 
~ dairelere, bir bç kere kendi gö
t&riiyor; yalma yolJamağa göftnemi • 
Yor. 

Öyle ya, belki pot mot kırar, çmn 
-.n dıeririr. Bir defa dertice topluca 
\ir 8'İdİfat alnmğa lıatleısm, m'bk alt ta
l"afı gider; bndini idare ebneğe ah -
tar. 

Hafiz.enin avucu çıeneainde lmıhyor ••• 
Otur §ey deiil yahu, kız enikunu yola 
Ö• .,/&.:. 'I • • • • • ~ .. • .. 

Hafize yine eırmiyet edenliyor; ~i 
~ cJeğiL Kızı twden aaldıktmı ..... 
fı6.. kaç kae de gizlice ı>e§İne dü1üyor. 
~ğm dibinde ka1nq köhne yeldir -
~dem birini giyerek, hqmı ft yii
~ görinü de eski bir atkı ile arnsıkı 
~ıyank, tebdili kıyafet arkanndan 
~. 

Ha.ekinin dolamblçh "*Ndarmdan 
llısılp Eelimpap yoku§Undan ~ 
,..... lllahalle aralarından, On.ekiz Sey -

~ Şehzadobatmı bo:rlayıp, Boz
·~ lmıainin yanından '"' Maliye -
"" arbamdan dolanarak, uzaktan Eda
)ı ~-

l'va tını, mapDahkin! .. Haline, nmı 
~ diyecek yok 11111 yolc ... O ne 1.§ı 
a.atiaade; eclep]j edepli, nazlı nazlı bir 
.__ l'İÖlf- Zen-enin zerresi ınikdar et

::: h.ıianayıı; '-!mı arkaya bir defa 
tetiımeyit-

lı-.. ~ tabçb genç genç zabitler, eli 
~ ciTan civan katipler, durup 
~ ~ gibi baktıkları, gözler 
....._~~ bryrldar bükerek sözlerin en -
~ llttJldan halde o ıhiç c:ınıh: değil; 
~ umanama, lakadarhk (yani 

lıJr) yolı:._ 

·~-nze bir nkitler Çalar Aneye de 
......._. ~dana!) demiti ya. .. Kendi za • 
~ o!azı kağıt ka'\'Bflığmr ilk önce ona 
~ çclani ..._,, li !, 

' alı hah bay!. AYol ben o haraza
~ atasına girebilir miyim? c:ıevahuu 

tbn.... 

"<wo o •lt'alarda, allan edip bHem edip, 
~~kadar bir çıbhm!) di-

görünceki 1willerL. 
yerek Çalqn Maliyenin kapısına kadar 
&'ötiinniİ!J 

- Bet d..ı.w..cık ·qim var. Filanca 
Beyd~ bir evrakım kaldıydı. Onu e.bp 
döneriz! diyerek daireleri m boylat -
mııtı. 

o gün müdür, mümeyiz, katip oda
Jamun hepsini birbir detıetmif, kendi 
önden seiirterek ak eelg.Jldann, kara 
sakallıJann, kaytan hryddılarm kulakJa
nna yan•pnrtb: 

- Nan), tcmbaliaa kımm beğendi -
Diz mi? •• Bu yezit, inadı blraJap ıu f>e. 
nim zanaab bir hıba sevincimden atrte 
üstü yataca.ğun. Yattığım yerde de fi -
kır tdar oynr,acafım! 

Ak -.kıııllnmdan ycılc tıra!lnma ka
dar hepsinin de göz)eri evlerinden uğ -
nmDf, dudaklan •talı aarianıfb. 

Ayıe, HWizenin malaadnu ~ 
çaianırı, eıkabmda aurab ektitmitı batta 
---·· - 1 • ..._._ "' • L- ....ı......""" .... -
llmmınu fena halde hqlamrftt: 

- A§kolsun sana Hafizıaımm! .. Beni. 
buralara ne sebebe aürüklediğini timdi 
anladnn. Hain o imlada gidiyorsun_. 

Benim aiumdan laf bir kere çıkar. Ben 
ba qi y•pamam dedim ve yaµıuam da .. 

Cevrelc bir kahkaha koyuvermiıti: 
- Bu tene§İr horozlari.le, avanak 

rniakinlerle, cebi delik krbpiyoalarla be
nim itim yok!. •• 

Lô.klrdının alt tarnft dilinin ucuna 
gelmifken, tuh tuh gözlerini süzmü~ 
eanki (bende ne beyler, ne gençler var!) 
diyecekken aı.mu,ru. 

Çalar Aytenin göze çok çarpan ah
mr, çalımı daİredelo1eri o kadar meatıet· 
miı, alddattımuıtı ki onu hali unuta • 
nnmıılardı. 

Fakat Eda, anasını yeman babrdı. 
Odalara ayak atar abna:z fm)blar gu' • 

laydı ... 

Yazıhanesinin ı..ında koltuğuna 
kunılmuı, yanında •YDi lı::rratta bir iki 
misafiri, hepsinin ~larmda sipra, 
önlerinde kahve, çene veriıtirip duran 
kudeması müdürler, inip kalkan göğüs
le ve titrek ~le hemen Yanlardaki ku
laklara ablıyorlardı: 

- Allahüdd>er lzamkebirat .. Mıskal 
mikdan ayıp ve kubuhdııın iri, ahaeni 
takvim üzere mahluk bir nevnihaU yek
ta. .. MalUınu ihsanuuz 'buralara cinai 
litif"ın envaı adides.i gelir gider. Hafi. 
zannn isminde dairemizin emekdarı bir 
hatune vardır ki fi tarihinde )'İne böyle 
bir dilberi J>e§İne takıp getinniıti ... 

(Arkası var) 

r-----------------------~ Holivut - lstanbul Mağazin 
Senebaşı fevkalade nüshası 

tll ı .. Kanunusani 937 tarihinde Holivut, İstanbul Magazin mec-. 
tıi~. u~ renkli bir kapak içinde bol sahife ve bol resimli olarak bir 
-ıaı fevkalade çıkaracaktır. 
~ •. B~ nıevaim sinemalarda gösterilecek olan filmlerin mevzulan 
-~'lideri ~ resimlerile nqrolmıacaktır. 
I\~ Sinenıa merakhlarma ve Anado)uda sinema iti yapanlara bu 

1t taVsiye ederiz. 
lr-. B.yilerin bu nüsha için timdiden Iİparİf vermelerini ve ilin 
..... ~·· l'll.....t) ıatiyen ticarethanelerin de V AKIT Propapnda servisine mü 
· ~ arnu bildiririz. 

CEBİNİZDEKİ 
SAATLAR 

Eyfel kulesi vasıtasile 
ve 28 metre yer altın
daki bir aletle nasıl 

ayar ediliyor? 
Farzedelim ki bir adam, her akşam, 

gök bo§luğundan geçen bir yıldızla Pa
ris rasathanesinin bodrum katında, ze
minden 28 metre derinliğindeki küçük 

Roosevelt'in oğ
lu Franklin ve 
evleneceği Mis 

Ethel 
bir alet arasına bir ip geriyor. Yıldız • --------------
lann geçtiği anla, yer altındaki o küçük 
aletin gösterdiği saat arumda yapıla -1 
cak bir hesap, telsizlerle, bütün dünya 

Gül gibi iş .. 

rasathanelerine o dakikada bildirilecek- 1930 senesinden evvel ingiltercdeki 
tir. Bu rasathaneler, saati öğrenince, gül yetittirrne sanayii 500 kişi kullanı
ken<ii aletlerindeki saati ona göre dil - yordu. Ve senede 8,000,000 gül satışa 
zeltecekler, yahut da alimler kendi a - çıkarıyordu. Şimdi gül yetiştirme itinde 
letlerindeki saat niçin ötekine uymuyor 3000 kadın ve erkek çalışmaktadır. Yüz 
diye hesap yapacaklar. lerce müesaeıeler 20,000,000 dan fazla 

Dünya saatlerini ayar eden bir yer &ill satacaklardır. 

Amerika Cumur 
Reisinin oğlu 

Babasına aleyhtar 
ailenin kızı ıte 
evlenıyor! 

bir 

tngilterenin gill ihracatı son seneler 
olarak aldığımız bu Faris rasathanesi Amerikan Cumurreisi Roosevelt'iıl i~inde hayli artmııtır. 
bugün, "Milletlerarası saat bürMu" nun --------------- oğlu Franklin Rt>osevelt'in Miu Ethel 
umumi merkezidir. Dupont de Hemours'la nişanlanmak Ü • 

demir bir mahfaza içindedir. Böyle ol-
Rasathanede, sabit bir noktadaki te- zere olduğu haber veriliyor. Bunun ma-duğu halde yine yanma yaklaşacak bir 

leskopa gözünU uydurarak yıldığı an - insanın hareketinden hasıl olacak en u- nasmı anlamak için yalnız Franklin'in 
yan filim, onu görünce, hemen bir dliğ- fak bir ihtizaz saati müteessir edecek Amerikan Cumurreisiin oğlu olduğuna 
meye basar ve bir makine i .. lemeg~e ba•- bilmek kafi gelmez. Ayni .zamanda, 

ır ır ve saniyenin binde biri derecesinde bile 
lar. Bu makinenin üzerindeki ibre, ha- Miss'in de kim olduğunu bilmek lizım~ olsa bir ilerleme veya gerileme doğura-
rekette olan siyah bir kağıt ıerit üzeri- ktı dır. ca r. 
ne grafikler çizmeğe ba§lar. Bunlar, sa- İşte o zaman, romanlara mevzu olan 

Paria raaathanesindeki bir dairede niyelerdir ve bu suretle, zanıanm yıldı- bir aşk macerası karşısında bulundutu• 
za göre gidişi yer yüzünde teabit olun- bütün dünya saatleri kaydolunur. Mu- muzu anlarız: 

ld kt ,, ld ayyen saatler de dünyanın her tarafın -
mu§tur. E e edilen va e yı ız sa· Mı·ss Dupont de Hemoun'un babası dak.i rasathaneler kendi saatlerini tel -
ati,, adı verilir. Amen·1-da Roosev•lt aleyhtarı olan ve sizle buraya bildirirler ve burada, bir ıw .. 

Bir de ''vasatt saat" denilen bir !CY elektrik makinesi ile, kendi kendine siyaset sahasında onunla mUcadcle e -
vardır. İ§te o yer ı:'bndaki alet bu sa· kaydolunur. den büyük bir idare adamxdır. Amen 
ati gösterir. Alim, önündeki aletle yer kan cumhurreisi, iktısadi kalkınma p 

d Bu cetvelde bu suretle saatler arasm-altrndaki saati kontrol eder ve Uzel • nını ortaya attığı zaman buna ilk itira 
k b il · rl dalti ayntıklar meydana çılanı• olur. Bu tir. Fa at, u "dilzeltme en veya ge ır eden ve hu plinfn tatbiki için çıkarıl 

inin. be ·· d aynlıklann sebepleri muhteliftir: Bun -alman vakit aaniyes· ! yuz e, en kanunları dinlemiyenlerden biri Miate 
lar llimler arasında ara,tırmalara mev-

aıağı yüzde biridir. zu tegkil ~er. (Lutlen aayılayı ;edrinilr) 
Tam ayar bu suretle elde edilince -.-------...,....----------------------

,.. r#ı..t 1'1111>41 ,.1~;.,.;,;(1,.n hHtiin tlünyl'y;t 

t>Udirilir ve b'titün rasatlianeler saatleri
ni ona göre dilzeltitler. 

Dünya saatlerini ayara koyan ve yer 
:tltinda 28 metre derinliğinde bulunan 
"ana saat,, yanına yakla,!tlamaz bir ıey 
dir: Yerin dibinde bulunması havanın 

titremelerinden ve binanın titremesin -
den 'müteessir olmaması içindir. Bun -
dan başka, ana saat havası boşaltılmıı 

Tayyare ile oto
mobil yarıtı 

Geçen gün Frankfurt'da hiç görillme-
miş bir yanı yapıldı: 

Bir tayyare ile bir otomobil, biri ha
vada, biri yerde, sür'at yanıına çJktı -
tar ... 

Yarış otomobili, 10 millik bir mesa -
fe üzerinde düz ve üzerinde kimse bu -
lunmıya bir yola hütün sür'atile, bir 
mermi gibi atıldı. A:;'lli dakikada tay -
yare de hava kanat açtı ... 

İlk sefer yanıı otomobil kazandı: 
Saatte 337 kilometre sür'ate kadar çık. 
m.ııtr. Fakat, tecrübe tekrar edilince bu 
sefer tayyare kaazndr ... 

Buradaki r~iınlerdc birlbiri ile yanıl 
eden tayyare ile otomobil görünmekte -
dir ~ J 

Meri Pikf ord Ev eniyor 
42 yaşındaki yıldız kendisinden 11 yaş küçük 

olan bir cazbant şefini sevdi 

Sessiz film dünyasınm en tanınmı~ 
artisti ve Duglas Fairbanks'm eski ka
nsı milyarder kadın Mary Pickford, ken 
diainden on bir yag küçilk olan sinema 
yıldı~ ve cazbant tefi Çarls Rocera ile 
evlenmeğe hrar vermiıtir. 

Mary Pickford 42 ya§mdadır. Ko -
caar olacak yıldız ise 31 yaşındadır. 

İngilizce Dally Express gazetesi bu 
havadisi alır almaz derhal Transatlan -
tik telefonuna sarılarak Mary Pickford' 
un Los AngP.los'daki evine telefon et -
mi§tir. 

Mary Pickford, iki defa evlenmiş ol
duğu için (Duglas Fairbanks'dan evvel 
yine bir sinema aktörU olan Oven Mur 
ile evli idi.) tecrübe sahibi bir iruıan sı
fatile evlilik hayattnm saadetinden İn
giliz gazetesine §Öyle bahsetmiştir: 

"Bu hayatta tabit insanlar .için ye -
gine saadet yolu, evlilik hayatıdır, ma
ı:iye bekryorum da, bu kanaate geliyo -
rum. Evet. Her şeye rağmen evlilik her 
ıeyden iY.idir~ İşte onun isin Y.eniden 

evleniyorum. Mister Rocers ve ben, ni
~anlandığımızı resmen ilin edeceğiz, ba 
hara da nikahımız yapılacak. 

Aramızdaki yaş farkını milıtereken 
konuştuk. Yaş farkının bir mesele olup 
olmaması evlenecek kimselere bağlı bir 
ıeydir. Biz, tam manasile mes'ut ola • 
cağımıza kaniiz. Aramızda bir kaç ac • 
nelik yaı farkt olsa dahi, Mister Ro • 
cers de ayni fikirdedir. 

İki insanın beraberce mes'ut olınaa 
için en ideal yol - daha doğruşu yegl
nc yol - menfaatlerinin müşterek ol • 
masıdrr. Bu vaziyette yaşm ehemmiyed 
yoktur. işte bizim vaziyetimiz böyledir. 
Alakalanrmz, menfaatlerimiz birdir. Biı:. 
saadeti bu birlikte bulacağız. Mister 
Ro::crs Hollywood'a gelecek ve orada 
filmler yapacak. Ben de kendi kumpan
yamda filmler çevirmekle m~gul oJa • 
cağrm. Görllyorsunuz ya vaziyeti? Hu 
ikimiz de al!kadar olduğu bi-r işte be
raherce çalışacağz. Bu insana saadet ver 
mcz mi?,1 • 





• 
1 - ı;r;r.:n~ 21 11. TEŞRrN ı~~~ --

(Vstyanı l incide) Muhammen bedeli 1515 lira 25 kurut olan muhtelif eh'atta 4780 kf. 
Yavuza ilk z~yare~. -ı:~k konsolosu Jo cıvata ve perçin çivisi 23. XI. 36 pazartesi gü.,ü saat 10 da Baycl.ı:paıo 

yaptı. Sonra amıral Şukur Okan, ya - G b' d hil' d ki l • · · l k · t f d tın 1 . . şa ar ınası a ın e mcı ış etme omısyonu ara m ;ın sa aı.ma· 
runda harp ve denızaltı filolan kuman -
danlan, kurmay başkanı ve yaveri ol - caktır. 
duğu halde ve büyük üniformalarla tn- Bu iıe girmek isteyenlerin 113 lira 64 kun:.şluk mm•akkat teıcinat 
giliz amirali Sir Dudlet'yi Queen Eli - ile kanunun tayin ettiği vesaikle biri ilde pazarlık crünü sa.ıtjne kadar ko 1 
zabeth'te ziyaret etti. Fevkalade mera- misyona müracaattan ve pazarlığa İş tırak etmebri IV.Znnd!r. Bu işe ait 
simle karşılandı ve bir müfrezeyi teftiş şarbıameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3107) 
etti. Ayrılırken 15 topla selamlandı. 

İngiliz amirali ayni suretle bu ziya- p T T L U •• d - t - "' - d 
reti iade etti ve büyük merasimle istik - osta • • evaz1m ın.U Ur. ugun en: 
bal ve tesyi edilerek topla selamlandı. 

AlJllRAT .. KARAYA AYAK 
BASARKEN 

1 - idare ihtiyacı içm satın a.ınacak (75,000) yetmiş beş bin ta

ne (2) numaralı demirsiz porsölen fincan kapalı zarfla eksiltmeyi! 
) 

Bundan sonra Amiralimiz, liman. konmuştur. " 
ı 

Sanayi Birliği toplantı halinde daki bütün gemilerin selam boruları 2 - Muhammen bedel (6750) ve muvakkat teminat da (507) li-

~lillt sanayi birliği umumi heyeti miştir. Aynı zamanda birliğin 19:s7 
dUn toplanmış ve yeni umumi katip sene3i için hazırladığı faaliyet prog 
0Iarak sanayi müfettişi Halidi seç. ramı da okunulmuştur. 

ve havaları arasında Malta vali ve radır. 
n 

3 - Eksiltme 16 - 12 - 936 tarihinde saat (15) de Ankara~ 

1-farp denizde de 
şiddetlendi 

( U styanı ı ıncide ) 

ll:was ajansı binasının kain bulun. 
~~~ mahalle, bombardımandan bil. 
-asa müteessır olmuştur. Bu bina. 
llın Yiiz metre çevresi içinde yıkılma. 
4'k ev kalmamıştır. 

Bombardıman bu suretle devam 
~ttiği takdirde Madridin ne hale ge. 
'ceği herkesi düşündürmektedir. 

l\tadrld, 20 (A.A.) - Dün akşam 
""cır"diJen resmi bir tebliğde hük6.. 
~et kuvvetlerinin hastahane, Casa 

1 
aıeskez, felsefe ve ziraat fakülte. 
'ti dahil olduğu halde üniversite ma. 

hanesinin bir kısmını istirdat etmis 
01duğu bildirilmektedir. 
"ta Muvaffakiyetli taarruzlarına de. 
'i 111 ~den hük6.met kuvvetlerini tak. 

1 Ye ıçin mütemadiyen topçu kuvvet. 
'~ " gelmektedir. 

Avusturya da 
(Vstyam 1 incide) 

Arşidük Augene ve Arşidük OttcJ. 
nun kız kardeşi Arşidüşes Adelaide, 
bu nümayişte hazır bulunmuşlardır 

Saltanat taraftarları partisi lid~. 
ri B. von Viesner, saltanat taraftar. 
lan propagandasının Avusturyada 
serbestçe icrasına müsaade etmiş ol. 
masından dolayı Avusturya hükume. 
tine teşekkür etmiştir. 11 temmuz 
tarihli Avusturya - Almanya itila. 
tından bahseden hatip, bu itilafın 
Habsburg saltanatının idaresi aley. 
hind-e gizli hiç bir maddeyi ihtiva et. 
memekte olduğunu söylemiştir. 

B. Mussolini, Avnsturyanın istik. 
lafüti teminat altına almış olup 
Schuschnlgg hükftmeti de Avusturya 
nazilerini temmuz itilafnamesi ahka. 
mma riayete mecbur etmektedir. 

Hatip, netice olarak, saltanat ta. 
raftarlarile naziler arasında gizli bir 
misak olmadrğınr beyan etmiştir. 

komutanı Amiral Franchi ziyaret et. 
mek üzere karaya indi. 

Bütün güzergahı ke...,if bir halk 
kütlesi kaplamıştı. Halkın heyecan 
ve tezahüratını tasvir imkansızdır 

Otomobiller, mütemadiyen el çırpan 
ve şapkalarını "hurra., avazelerile 
havaya atan binlerce kişinin arasın. 
dan ağır ağır yürüdü. Halk, bir çok 
defalar Amiralin otomobilini durdur. 
du ve onun şahsında mensup olduğu 
milleti çılgınca alkışladı .. 

Malta valisi Amiralimizl, beş yüz 
seneUk eski Malta şövalyelerinin mer. 
mer sarayının dış kapısında ve çok 
samimi ve dostane bir tarzda karşı. 
ladr. 

Amiralimiz bir müddet istirahat. 
ten sonra, aynı merasim ve tezahü. 
ratla Yavuza avdet etıt ve valinin 
iadei ziyaretini kabul etti. 

Amiral, daha bu ilk temaslarında 
resmi mahafilde ve halk üzerinde de. 
rin bir sempati uyandırmış ve hür. 
met telkin eylemiştir. 

Amiral öğle yemeğini Yavuzda ye. 
miş ve ~falfa fahri Tiirk konsolosunu 
yemeğe alıkoymuştur. 

i Asiler, Madridin tahribi planının 
t~l'asına devam etmektedirler. Asile. 
dl'Q hombardımanı bir kaç gün daha firi H. Chiltonun General Frankoya 

... ~~tn edecek olursa payitaht büsbü . göndermekte olduğu bir mektubu gö. 
• ·~-r -·-·-···· 

SANCAKTA 
(Vsttarafı 1 ncide) 

~1;1'an~ _20 (~.A.) -:.Radyo_ ~e?e. 
e, aşa&rıdakı tebh~ı ne~-retmıştir: 

ta~opçu ve tayyare kuvvetlerile 
" Ye edilen kıtaatımız, Madrid 
tt llhesindeki ileri hareketine devam 
lılektedir. 

'toı't.:rgo Caballeronun oğlu, Ispan. 
lat 1~ist teşkilfitı olan falanjistler 
~G llfından esir edih!rek idama mah 
ler'l?t edilmiştir. Madriddeki anarşist. 
let~ayftahtı terketıneğe karar vermiş 
~I t, Anarşistler, bütün umumi b:. 
te~rı dinamitle berhava etmek üze. 

tler. 

lth~driddekf sivil muhafızların si. 
ollla tı ellerinden alınmıştır. Çünkü 
ttt,1,l'l_n bizim saflanmıza iltihak et. 

tinden korkulm3ktadır. 
it()1'0N GEJllLERE SiLAH 
1' KONUYOR 

tttaıaanca, 20 (A.A.) - Burada alınan 
:t'tııd llıata göre, İspanyol limanla. 
te'l?t~ b.ulunan bütün İspanyol teci.n 
llit \' crı, boğazda seyrisefaini teh. 
lıaltıb~ Pastaki lspanyol limanlarını 
~e~ .~rdırnan etmek için teslih edil. 

ll lıteredir, 
lqf~r kaç harp gemisinin gelecek 
~'~t df~Jiyete geçeceği ilftve edil. 

e ır !J • 
lbfA.L SAHiLLERiNDE DE 

liı MUHAREBE VAR 

6u. ......... "·---e 'L:_ ""a""n1": lrnnd~n hs:ı. .. 
rekeı etmiştir. 

B. Chilton, Generalden, Barselon 
limanının abloka edilmemesini iste. 
mektedir. 

KRALIN YEGENI KURŞUNA 
DiZiLDi 

llendaye, 20 (A.A.) - Oğrenild~. 

ğine göre, 1\lndrid hapishanesinde 
meYkuf bulunan ispanya kral hane. 
danı azasından 13 üncü Alfonsun ye: 
ğeni Prenı:-ı Alfons de Bourbon kur. 
şuna dizilmiştir. 

A ...... ı:..,,,.tf .. Vfi7ilP. i1nrth11cnk. RPy 

haniyede yüzde 9, Belanda yüzde 12, 
Kırıkhanda yüzde 21, 

İştirak edenlerin hemen hepsi ya 
memur, ya Taşnak, yahut da Tür. 
kiye firarisidir. 

Son seçimde müntehlbi sani gös. 
terilen zatlardan bazılarının istifaya 
başhdıkları haber alınmıştır. 

HERKES ŞAPKA GiYDi 
İskenderun, 20 (A.A.) - Adalı af. 

le.si efradı hemen ki\milen şapka gi}. 
mişler, halkla beraber harekete geç. 
mişlerdir. BAŞVEKiLE SUiKAST MI 

YAPILjl/Ş? 

Barselon, 20 (A.A.) _ B. Largo S Q V y E T L E R 
Cab~lleroya suikast yapılmış olduğn 

haberi tekzip edilmektedir. BirJig" İnde 
GENERAL FRANKONUN KARDE 

ŞI ROJIAYA NiÇiN GITIJJIŞ? (Ustyanı birincine) 
Roma, 20 (A.A.) - İyi maliimat 

almakta olan mnhafil, Burgos hükiL Başkarun sorgularına cevap veren 
metinin ltalya ve Almanya tarafın. maznunlar kendilerine tevcih edilen suç 
dan tanınması hususunun B. Ciano. lannı tamamile itiraf etmişlerdir, 
nun Berlindekf görüşmeleri esnasın . FEVKALADE KONGRE 

TOPLANIYOR da kararlaştırılmış olduğunu beya:; 
etmt!ktedir. Tarihi bilahare tesbit Moskova, 20 (A.A.) - Sekizinci 
edilmiştir. fevkalade Sovyet kongresi bu ayın 25 

Bu tanınma, katiyen B. Ramon inde Kremlin sarayında açdacaktrr. Sov 
Frankonun Ttalya seyahatinin bir nt'. yetler Birliği temel yasası meselesi ruz
ticesi değildir. General Frankonun nameye dahildir. B. Stalin bir nutuk ve-

recektir. 
kardeşi olan B. Ramon Franko, Tta L ---------------
yaya. ispanyanın hakiki vaziyeti hak 
kındı.. Roma hüktimetine ma16.mat 'S•kıa bon, 20 (A.A.) - San Sebastien 

t'\\ta .. llnda bir deniz muharebesi ce. 
1 ·• etrn k vermek üzere gelmiştir. LOKMAN HEK .... 1 Ncı e tedir. - ...,. 

Dr. Hafız Cemal 

IJ-4.~'l'Ene BARSELONUN BOJJ. PAR A. Dahiliye Mütehauısı 
DliJ!AN EDILME!ttESINI ıı·--- t1 1 Pazardan başka günlerde (2 den 6) 

t' lotıd iSTEDi Dün ve Yarın Kitaplanndandır ya kadar İstanbul Divanyolu (104) ye· 

Posta T. T. Umum Müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. 6 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecekl~ 

ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını 
şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 

kapa!t ve mühürlü zarfları mezkilr tarihe müsadif çarşamba günü Mi'• 
at on dörde kadar sözü geçarı komisyona teslim edeceklerdir. 1 

5 - Talipler resmi ,azetel.erin 7 - S - 936 tarih ve 3297 sa

yılı nüshasında çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyeti vea1-

kasını haiz olacaklardır. J 

6 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdüriyetinden, İstanbul"! 
da Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. r 

(1563) (2566) 1 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: ı 
Cinai Azı Çoğu Fıab tik teminab Tarihi saat §ekil' 
Elbise 210 225 15 253.12 23/ 11/ 936 15 Açıkt 
Kundura 210 225 5 84.37 ,, ,, ,, ,, ,, 1 

1 - Edime Erkek Lisesi ile Erkek Öğretmen okulu için yukanda ya• 
zıh ilci kalem giyecek etyayı 6/ 11/ 936 tarihinden itibaren ayn ayn açık 
eksiltmeye konulmuttur. r 

2 - ihaleleri 23/ 11/936 Pazartesi günü saat 15 de Edime llbaybk 
Konağında Kültür Direktörlüğü odas mda toplanacak Komisyon 
yapdacaktır. 

3 - lateklilerin 2490 numarab ekailbne ve artbmıa kanununda ya;,. 
zıh belgeler ve daha evvelden mal sa ndığma yatıracaklan teminatlami 

makbuzu ile beraber yukanda yazılı günlerde komisyona gehlıeleri ge ~ 
rektir. 

4 - Eksiltme fal'lnameleri ve nüınuneleri Edime Kültür Direktör 

lüğüne bat vunılarak görülebilir (2885) rt 

ISTANBUL BELEDIYE.51 

Şehir Ti1}atrosu 
T epebqı Dram kısmı 
Bu akşam saat 

20,30 da 
AYAK TAKiMi 

ARASINDA 
Fransız Tiyatrosu 

Operet Kısmı 

mnımmm 

111...11~ 
11111111il 

Bugün saat 14 de Çocuk 'l'ıyatrosu 
FATMACIK ve akşam saat 20,30 da 

MASKARA 

TAKSIMDE - MAKSlM VARYETE 
TİYATROSUNDA 

Bu Pazar matine 16 
ve akşam 21 de 

ZOZO DALJfAS t 'l 

TOMAKOS'LA 
PIPIÇA 

Büyük operet 
Biletler: 40, 60. 
Husust: 100 

Yerlerinizi telefonla ayırtmız. 
Telefon: 42633 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Kadıköyünde Yeldeğirmeninde Ka
rakol sokağında 144 sayılı evde mu
kim Salim kızı Ayşe Mürüvvete akıl 
hastalığı dolayısile ayni evde oturan 
anası Sabire vasi tayin edildiği ilan 
olunur. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

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

Han telefon: 22740 •••I 
1 rabzon Postaları t 

Pazar 16 da, Salı, 
cuma 12 de 

l2mir Sür'at Postası 1 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarla 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmiı 

- Cumartesi, 
Çarşamba 18 de.~ 

- Pazar, Salı, Per

§embe 9,30 da. 

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

Bandırma- Pazartesi , Sah ) 

Çarı.ımba . Per~ 

ıembe. Cumartesi, 

20 de ~di~itı~· .~o -
1 

Daily Expressin ö~. ----F·i·y-atı_ı_s_k•u•ru-şt•u•r____ ni numaralı hususi kabinesinde hasta-

r go.re ngilterenin :Madrid se lara bakar. --,---V---1-------
staalml çil-ncil cra Memurluğun-

ahı Kabine ve ev telefonu: 22398 Kışlık dan: 
.'t ısiye Umum Miidürlüğünden: telefon: 21044 Bir borcun temini istifası için sa-

Karabi'{a 

Ayvalık 

- Salı, Cuma 19 d 

- Sah, Cuma 19 

~ ı &.hli • Salı, cumartesi sabah <9 l/2 - 12> tılmasma karar verilen kanape, kol-
tt&.ı:>a.t sıye ınüstahdemini için azı 240 ve çoğu 260 takını laşlık elbi- saatleri hakiki fukaraya mahsustur. 

da, Salı posta • 

ve dö· 
il larf tuk ve saire gibi ev eşyasının birinci 

~ ~a_ usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. Herkesin haline göre muamele olunur artırması 24.11.936 salı günü saat 15 nütte Lapseki ve 
~t4. ~e 11-1936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on be§te Ga • de icra edileceği muhammen kıymeti lmroz:ı da uğ 

aı gidi~ 

.ı:~Yo rkez Rıhtun hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satmalma DOKTOR nin % 75 verilmediği taltdirde ikinci 

'Qif '1e ın kk · bed ı ı 5 lru 1 · atte Beyoğlunda KameJ"hatun mahal- TRABZON ve MERSiN poıta· 
~~? t:unda ihalesi yapdacak olan bu elbiselerin muhammen bedeli Hüseyin Usman artırması 1.12.936 salı günü ayni sa-ı rar. 

' tlıe~l uva at temınat e i 
360 

ira 
7 ru~tur. steklilerın Sabık Haseki hastahanesi dahiliye lesi Mangasar caddesinde 152/lM nu- !arına kalkıt günleri yük alm-

~~<>tt ~e·ı ..... ~rnıı yu~ncla bil~i~len vakitten bir saat evve.line kadar ko: mütehassısı muayenehanesi: Laleli 1 · .... d i ed.l ~. 'la 
li b&. .,Iıgıne tevdı etmelen lazımdır. Şartnrune ve elbıse nüınunesı marn 1 cvm onun e cra ı ecegı 1 n maz. (3125) 
~-~~ !( Lutuf apartımanı. Saat 4-7 ye ka- olunur 

oınisyonda görülebilir. (2702) dar. ,(V. No. 19298) d 
'S. 



ABONE ŞARTLAR/ 

Memleketimlzde 
Y&bn.DCJ yerlere 
Posta blrllgtne l 
gtrmlyen yerlere i 

YUJıll 

180 

8 &yll.11 

&.30 

a ayll.11 

23l> 
600 

A.yllll 

110 
104.l 

ıı:ıc 

1'QrJdyen1D ber posta merkez:tııde KUKUN'e abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.tanbul. Ankara Caddeat, ( \' A.Kh yurdu) 

ıtd&re: 2~70 
}Yazı işleri: 2J.Ull Telefon 

1'elgr&ı adresi: KURUN Llt&Dbu.I 

Poeta lrutu.ııu No. fe 
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"-·-·---· ADEMi iKTiDAR -ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K ARŞ 1 

HORMOBiN 
Tabletler. Her eczanede araymız 

o 

KUM.BARA BIRE, 
.1000 . VEREN. 

TARLADJR ~ 

IŞIKLI 

NEON 
REKLAMLARI 

U<elYlz ve 'talksD'tOe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

lstanbul Belediyesi llinları · · · 
,_, 

Doktor Kırimi 
Kasımpa.şa Bahriye cadde8i 

Traylro apartımanı 
Pazar günleri 14 den 18 e kadar. 
Muayene kuponlarile KURUN ka.. 

rilerini meccanen tedavi eder 

KİRALIK KARG!R EV VE DÜKKAN 

Beş~ta Akaretlerde 2, 5, 11, 13 
29, 30, 37, 45, 46, 60 numaralr evlerle 
15, 19, 20, 24, 43 numaralı dükkan· 
lar açık artırma suretile kiraya veri· 
lccektir. İsteklilerin 28 teşrinisani p~ 
zartesi günü saat 15 e kadar Akaret. 
lerde 54 numarada mütevelli kayma. 
kam.lığına gelmeleri. 

(V. No. 19213) 

Senelik muhammen kirası 24 1 ira olan Y edikulede kale dışı sokağın

da S N. lı dükkan teslim tarihinden i liharen 937 veya 938-939 seneleri 

Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konulnıuttur. 

Şartnamesi levamn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 180 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ı-12-936 sah gün4 saat r K U R U N 
14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (8.) (3014) Guetemıze göodertleo yazılar, gazete-

F1oryada Kalitarya mahallesinin 
Florya sokağmcb 24 N. h dükkan 

F1oryada Kalitarya mahallesinin 
F1orya sokağında 25 N. lı üstünde iki 
odalı dükkan 

Senelik muhammen: ilk teminat: 
kirası 

60 4,50 

160 12 

ye girmek için Lee, zartmm k~e ( ga. 
zete) kellmeıd yazılmalıdır. 

K&r§ılılr lsUyeo okurlar, mektupıarma 
LO kuruşluk pul koymalıdırlar. 

Butlmryao yazılan geri göndermekten, 
ilıy.ııetıu yotlanm.ıe mektupların tçtne 
konulan paralL"tD kaybolnıaamdan, 11Aıı 

olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör • 
IUk, U.tUne 10ru eorgu almas. 

Giinü geçmif aayılar 5 kuruştur 

Adre.. ·nı dcgtştıreıı aboneler 2r> kuruş 

Merler. 

Yukarıda senelik muhammen k iralarile teminatlan yazılı bulunan 
Floryada iki dükkan teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 seneleri birin- ! 

ci kanun sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayn ayn açık arbrmaya ko-
1 

auhnuılarclır. Şartnameleri levaznn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

1 

087.eternlute çıkan yu:ılarıa reıııımıerıo 
__ '- h"r hıtkkı •it kPndlıııl içindir. ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8--12- 936 MU günü saat lliiıiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiii __ __. .... _.. .... ....,. .... --..iiill 

14 de daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.)_ (3123~ 

~SPİRİN 
~ 

2 _ve. 20 _ komprimelik ambalajlarda 

bulunul) 

Ambalaj ve komprimererin 
1 ' 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
~ ~~~ 

---•Pipo Merakhlarına Müjde __ ., 
Dünyanın her tarafında rağbet gören 

STANDART 
OLDENKOTT PIPOLARI 

ed k d ed """";di .,,,,ev· En mü~külpesent müşterilerini memnun ece erec e ~ -
' ', •

07
1' cuttur. Bir tecrübe kafidir. 

lstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 

Pi PO PAZARI 
~IH••••• Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. ••••': 

---------~~-----------------------------'.'.'.:'/' 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra dişlerinizi 

ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zira bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

iyi diş macunu vardır, 

·-·-· ~~c.t ~ ~~. /'~. ~ "'"t'~- .,r4J< ,',{fi. : 
/llUL "1~ ,,... .... 4u oU.C.. i,Jd,.~c.c-.~ ia.~ -.;ı~ .. 

1 
- - ---- . fje\'eP 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Rcfık}... 





Muharrir (\ .ı . l \ÜJ önü. 
~nüzdeki hafta içinde Ünyeye 
hicret ediyor. Bu göçün se. 
bebini, muharririn kendi ka. 
leminden dinliyelim: 

lki üç gün içinde, rnziyetl! 
göre, ya kasabada, yahut 
da "N.,, un kardeşlerinin o. 
turduğu ve atla bir buçuk sa. 
at ötedeki Tepeköy'de bir ev 
tutacağız. 

Bayanlarımızın ev döşemek 
ve kendi muhitlerini güzelleş. 
tirmek hususundaki fevkalfL 
de zevklerine güveniyorum. 
Kafi derecede eşyamız ve 
malzememiz de vardır.. Bir. 
Jikte götürdüğümüz ahçımızla 
hizmetçimizin elinden mükem 
mel iş gelir. lstanbulda ka. 
7.anan insanlar için, oralan 
her cihetçe f evkalfide ucuz .• 
işte bütün bu anasır sayesin. 
de mevcut şeraitin en iyisilt 
murnkkat ikametgahımı7.a .yer 
leşebileceğimize n konfor na. 
mına elektrikten boşka hi~ 

hir arıyacağımız olmıyacağı. 

na f minim. Su teşkilatımızı 

banyosuna kadar yapacağız. 
Ilir1'de akümültıtörJü radyo. 
muz olacak. 

Derken, en mühim amelive 

başlıyacak; · denız kıyısında 

ve akar su yakınında boş bi~ 
toprağın etrafını yaban do. 
muzlarının hücumuna karşı 

dikenli tellerle kuşatmak .. Bu. 
raya, mahsulünü yıllarca son. 
ra alacağımız fidanlar ek. 
mek.. üçer: be~er alıp çoğa!. 
tacağımız hay,·anlarımız için 
ahır ve kümesler.. Kendimiz 
için de bir ev yaptırmak .. Bu 
ev, yerli evlerin tekemmül 
~ttirilmiş üslubile olacaktır .. 
Dostumuz mühendis ve mi. 
marlar bize yardım edecek .. 
Bizimle birlikte gelen ve daha 
da gelecek olan aileler, o ci. 
varda aynı tarzda yerleşecek. 
ler.. Esasen, tasarladığımız 

.yere Türkiyeye yeni gelen gö~ 
menler yerleştiriliyormuş .. 

Görüyorsunuz ki, edebiyatı 
cedidenin "Hayatı muhayyel., 
ine benziyen bir şey.. Elbette 
işitmişsinizdir ki, eski devrin 
edebyatçıları da aralarında 

böyle .şeyler konuşmuşlar. Fa. 
kat ilk adımı bile atamam1ş. 
lar. Bu, ancak onların bu 
isimdeki bir romanına mevzu 
teşkil etmiş .• 

Bizse, ilk ad1m1 atıyoruz. 
Yola ~ıkmakla, seleflerimizi 

~ Oün akşam kocanı gördüm ... 
- Eve ini geliyordu? ... 
- Zannet~em, yüzü p ek gülüyoı dul... 

" 2 KURUN'un llftvesl 
'ı. • 

Bu hafta içerisinde Maltaya hareket eden Yavuz diritnitumu2'! 
son hareket dakikalarında. 

geçtik .. Eğer hedefe varamaz. 
sak, bizden sonrakiler vara. 
caktır. Şehirlinin köye göç. 
mesi "Köyle şehir arasında 

bir insan mübadelesi husule 
gelmesi" bir farzı kifayedirl~ 

Beşinci Mehmet 
Bir iki haftadır hatıraları. 

nı anlatan Ercüment Ekrem, 
Beşinci Mehmedin bir kroki. 
sini neşretti: 

Onu şehzadeliğinden, ve 
veliahtlığı zamanından taRT. 
yanlar, şaribülleyli vennehar 
olduğunu söylerlerdi. Donuk 
bakışlı, patlak gözleri de in. 
sana bu hio;si vennez değildi
Fakat herhalde tahta çıktık. 
tan sonra, içki kullandığım 
pek zannetmiyorum. O, kud. 
retten sarhoştu . 

Vücudü enine, boyuna git. 
miş, fakat zekfun, idraki neş. 
vünüma bulmamış, çocuk kal. 
mıştı. Ve çocukça da hareket. 
leri vardı. Sarayda, neşeli 

olduğu zamanlar, en büyük 
eğlencelerinden biri odasında 
bir yere beş lira saklayıp son. 
ra bunu maiyetine aratmak \'e 
bulana bağışlamaktı. 

Parayı iyi saklamasını be. 
ceremez, ucu görünürdü. Fa. 
kat oyuna iştirak edenler, bu. 
nu görmüyorlarmış gibi dav. 
rnnrrla r, oradan oraya snldr. 
rarak kan ter içinde .kalırlar, 

Beşi nci Mehmet de katıl~ ka. 
tıla gülerdi. 

Harbi umumiye iştirak et. 
tiğimiz g ün, Yavuz zırhlısi. 
nın Rus limanlarına karşı 
mürettep hücumları üzerine 
Karadenizde r\'llkU bulan ufnlc 
muharebeyi kendis ine sarayın 
binek taşında haber vermiş. 

lerdi. 

O esnadaki halini hiç unu .. 
tamam. Böyle bir maceraya 
atılmanın muhtemel her tür .. 
lü akibetlerinden gafil, mo .. 
dern vesaitle harbctmenin ne 
demek olduğundan külliyen 
bihaber, sadece eslafından 

bazıları gibi, hiç yoktan 
Ebülfetih vemegazi olmalC 
sevdasında bulunan ve mfrneıı 
ve maddeten malül insan ka,. 
rikatürü, çocuk gibi sevinmi~ ' 
ellerini çırparak, aldığı müj .. 
deyi yanında bulunanlara ci. 

ro etmişti. 

Kudretten yayvan yaratıt. 
mış ağzını büsbütün yayara~ 
tan, ötuz iki dişini meydana 
koyan geniş bir tebessümle: . 

- Bizim Goben, onlar Go .. 

beni ( 1) kıstırıp Goben Gobe,. 

ne çarpışmışlar.. Bizim Go,. 
ben, onların Gobcnini batır,. 

mış?. 

Diyordu. 

Günler 

Gele gele sonbahar 
Bize varmaz mı dersin? 
Ne sevgili, ne de yar 
Biri kalmaz mı dersin?, 

Görünmez oldu bir yer 
Elini elime \'er 
Bu gelip giden günJer 
Bizi almaz mı dersin? 

Şevkl Hıf ;ı RADO 

"Gündüt,, den 

~\\'~'~"
Zırhsız Şovalye fil-
minde bir kaza atlattı 

Henüz hatırlardadır: Bun.. 
dan dört beş ay evvel Marlene 
Dietrich, büyük bir kazada'l 
tesadüf eseri olarak kurtul. 
muştu. 

Meşhur Alman artisti o za. 
man daha Amerikada idi .. 
Stüdyoda bir film çe,;rirken 
rol icabı, bir trene atlamak 
lazım geliyordu. Marlene Di. 
etrich, bu hareket esnasında 
vagonun kapısı arasına sıkış. 
mr~ kaJmrş ve bir bacağındaıı 
yaralanarak kurtulmuştu. 

Meşhur yıldız şimdi Lon. 
drada bulunuyor ve "Zırhsız 
§Övalye,, isminde bir film çe. 
viriyor. işte, başından geçen 
ikinci kaza bu sefer Londrada 
oldu. 

' Vaka şu: 
"Zırhsız şövalye,, filminde 

.MarJene Dietrich bir Rus 
prensesi rolündedir. Bir sah. 
nede, Rusyadan kaçan beyaz 
Ruslar arasında bir vagonda 
bulunmaktadır. 

.Pilm çevrilirken vagon, 
içinde bulunan bir çok figüra. 
nı çekemiyerek, çöküyor. Ar. 
tistler vagonun çöküntüleri 
altında ve tehlikeli bir vazi. 
yette kalıyorlar. Yalnız Mar. 
lene Dietrich hiç bir yerinden 
yaralanmıyarak kurtuluyor, 

ve yaralananların imdadına 

koşuyor. 

llu vakada gÖ7,e çarpan ikt 
meraklı nokta var: 

Biri, artlı.tin uğradığı ka. 
zaların ikisinin de tren ka7.a. -
sı olması. lnsan biraz boş 
şeylere inanır olsa, "trende 
film ~virmek Marlene'e ya. 
ramıyor !,, ·Diyecek!. 

Boş şeylere biz inanmayız 
ama, A vrupada inananlar 
pek ~oktur. Kazanın ikinci 
meraklı nokta..•unı da esasen 
bu teşkil etmektedir: 

Avrupalılarca 13 rakamı 
uğursuzdur. Hele bir ayın 

13 ü cuma gününe gelirse bil<~. 
bütün uğursuz sayılır. 

Halbuki 1\farlene Dietrichin 
kazaya uğradığı gün, bu ayın 
13 U olan cuma günü idi.. 

Vagonun çökmesi He filmin 
yarı k:ıJan sahnesi tekrar çev. 
rilccek. Fakat .• Bu sahnede de 
ka7.anın tekerrür etmek ihtt. 
maline karşı her türlü tedbir 
almağa çalışıyorlar . 

Bunun .için, sahneye daha 
sağlam bir vagon çıkarılacak. 
Fakat filmde küçük bir vago. 
na Rusların o kadar çok dol. 
durulması lazım ki bütün bu 
ağırlığı çekecek vagon roz bu. 
lunacak gibi ... 

MeY. W est LondraY.a yaptığı bir ziyarette 

ieni 

filmlere 

baştı yan 

dört 

' ..,:;.:}·. .,.._._- yıldız: 

T oan Gardener 

Şarfo Rusyada yeni 

bir film çeyirecek 
Moskova menbalarından şa. 

yi olduğuna göre sinema sa. 
natkarı ŞmıJo gelecek sene 
So\•yetlere bir film yapmak 
üzere Rusya)41 gidecektir. 
~çen sene Sovyet sinema 

mütehassısları Holivuda git- , 
tikleri zaman Şar1o kendileri. 
le pek dost olmuştu. 

O zamandanberi Şarlo Sov. 
yet sinemacılarite muntaza
man muhabere etmektedir -ve 
şimdi Karadeniz sahillerinde 
inşa edilmekte olan "SoYyet 
Holi\'udu,, tnmnmlandıktan 
sonra Rusyaya gidecektir. 

Dita Parlo'nun 
geni filmi 

Meşhur casus Madmazcl 
Doktor'un sergüzeştine ait bi.r 
film çevirec<?k olan sinema 
yıldızlarından Dita Parlo 'ile 
Pier Dlnnsnr bugünlerde Se. 
l.Aniğe geleceklerdir. 

Lyne Clever 

Frances Day 

Lilyan Bond 

• Yves Mirand'e ''ikimiz baş 
l?aşa" ve <Bayan hayat> ismin -
de iki senaryo yazmıştır. Şim -
diki halde bira~ rahatsızdır. Ra
hatsızlığı geçer geçmez sahneye 
koyma işini pizzat idare ede -
cektir. 
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Sinema yıldız. ıı Con Kro
ford bu s :ırrı anla!ıyor 
Kaclı:ılar kentlilerine gü. 

zellik modeli olarak ekseriya 
artistleri alırlar: l{endikri. 
ni onlara benzetmek isterler. 
Fakıit artistler acaba tüva. 
Jetlerini nasıl yapıyorlar?. 

Bunu her kadın biliyor mu?. 
Şüphesiz ki hayır.. Hatta, 
her kadtn değil, hiç bir kadın 
bilme7.. 

Onun için, burada bir ar. 
tistin (Con Kra\·ford) tüva. 

~ 1. 14 KVRVNwa ILA VESi 

leli hakkında söyledikler.ini 
alma~ı. bir misai olur diye, 
faydalı bulduk. 

Bakın, bu güzel sinema yıl. 
d:7;1 ;:;üzelliğinin sırrını nasıl 

anlatıyor: 

..Sır mı? Hayır. Denden 
güzelliğin sırrını öğreneceği. 

nizi 1.armediyorsanız aldanı. 

yorsunuz. Benim size söyli. 
yeceklerim gayet basit şeyler, 

Evvela size şunu söyliye. 

Kirpiklerinize 
kendi rengini 
vermelisiniz. 

Dudağınız açık 
renkse sakın ko 
yulattırmaym. 

Ymnuşak bir 
fırça ile tarasa· 
nız saçlarınız 
parlar ve yu .. 
musar. 

-- .,. 

yim ki, tüvaletinizi, gidece. 
ğiniz yere gitmeaen ~ok evvel 
yapmayın. l\lcsclfı, baloya mı 
gideceksiniz? na lo tü\•aletinı 
gitmeden blr iki saat evvel 
yaparsanız yandınız!. Evet, 
.. yandınız,. tabir.ini kullanıyo. 
rum, hem de tam mana.'iilc .: 

mı· kere, yanan sizsiniz: 
Balo tu,·aletile evde oturunca 
gl!rek üzerinizdeki elbise, ge. 
rek yüzünüz, saçlarınız bo. 
zulur. Çünkü, balo kıyafeti 

; 

ve tüvaleti balo ıçindir. Ev. 
de veya başka bir salo~a ba. 
lodaki şerait altında buluna. 
mıyacağınız için, tüvaletiniz 
muhakkak bozulacaktır. 

Sonra, yanan - ve sizden 
daha fazla yanan - deriniz. 
dir. Çünkü, teninizin üze. 
rinde duran rujun, pudranın 

ve kremin mutlak bir tesiri 
vardır. Onun için, "boya,, al. 
tında ne kadar durursanız .sl. 
zin zararınızadır. 

Ben balo tüvaletimi, git. 
meden on beş dakika evvel 
yaparım. Sonra, hemen oto. 
mobile atlar ve son süratle gi. 
derim. 

Stüdyoya da öyle: 
Sabahleyin kalkar kalkmaz 

yalnız banyomu yaparım ve 
yüzümü gözümü },karım. 

Ondan sonra kahvaltı ederim 
ve tüvaletimi ancak bir iki sa. 
at sonra yaparım: Yani tam 
stüdyoya gideceğim zaman. 

Burada size şunu da hatır. 
la tayım: Balo tüvnletl ile 
stüdyo tüvaletl ayn ayrı şer. 
lerdlr. Fakat bunu ayırd ede 
miyen bir .Çok kadınlar ekse. 

ı . 

riya gülünç oluyorlar: \ 
Artistlerin stüdyo tüvale~ 

lerini taklit ederek baloya gi. 
diyorlar!. Onların yüzüne 
bakar bakmaz: 

"Stüdyo kokuyor!,, Diyebt. 
lirsiniz! 

Tüvaletimde esas itibari!<} 
göz önüne aldığım şey yüzü .. 
mün çizgilerini,. şeklini ve ka .. 
rakteristik vasıflarını kaybet.. 
memeğe çalışmaktır. 

Size dJ tavsiye ederim, öy. 
le yapın. MeseH\, dudakları. 
nız ıı~ıkkırmııı mı? sakın ko .. 
yulatmağa çalışmayın. Çünk.i 
koyulatırsanız belkJ yaktş.. 

maz. Yalnız, bu açıkhğ! d~-4 
ha göze çarpar şekle sokma 1C 
lazımdır. Onun için de açık 
pembe ruj kullanı~ınız. 

Ten rengi de öyle: Esme1' 
iseniz esmer pudra sürün. Be,. 
yaz sürerseniz derinizin şet,. 

fafhğı kaybolur. 

Kirpiklerinize -de asıl renle.. 
Jerini vermek lazım: Ya sa,. 
rı, ya yeşil, ya koyu kum .. 
ral, yahut da siyah. FakaC 
her halde saçlarınızın rengini 
tutmasına dikkat edin. 

Saçlarınıza her şeyden da. 
ha ziyade dikkat etmeniz l&.. 
zrm. Saçın parlaklığı ve Yll.t 
muşakhğı onun en büyük gll,. 
zelliğini teşkil eden şeydir., 
Bunun için de, türlü türltl 
şampuvanlara lüzum yok. Da .. 
ima yumuşak bir fırça flf' ta .. 
rarsanrz saçlannız gayet yu,. 
mu.şak ve parla\ bfr hal altT. 

işte benim eüullik 11r1A .. 
nmf •. .,. -

s 
• 
ıs nye 

Yoznn: 

Niyazı hm et 

~ 

Yunanistandan Karadeniz seferine çıkan argonotlar en büyük 
güçlüğe lstinye önlerinde tesadüf etmişlerdi. Bu güçlükten onlar 
ancak insan şekline girdiği iddia edilen bir kuş kurtarabilmişti 

lstinye, Boğazın en şirin 
semtlerınden biridir. Yüz Si!. 

ne en-el I.stiınbulan en güzel 
yerlerini gezen l\lis Pardo, bu. 
rayı çok meteder. Yaz ay. 
larında sahillerinde kayıklar 
dapsederken yeşil bağlarında 
genç kadınların şarkıları yük. 
selir, diye anlatır. 

lstinyenin ı Ilizans zama. 
nındaki adı Stenos veya Sos. 
tenyos idi. lstanye hakkında 
bir ı;ok efsaneler söylenir. 

Argonotlar Yunanistandarı 
KaradeTtiz seferine çıktıkları 
vakit, en ~etin güçlüğü istin. 
yede gördüler. Burada vahşi 
insanlar, karşılarına çıktı ve 
onlarla mücadeleye giriştiler. 
Fakat insan şekline giren bü. 
yük bir kuş sayesinde kurtu. 
labildiler. 

Hu hadise hir de .şöyle an. 
Jatılır: 

Bebriker kralı Anikos, bil. 
yük kuvvetlerle Argonotların . 
önüne çıktı: 

- Buradan size bir adım 
attırmam .. 

Diye haber gönderdi. Ar. 
gonotlar karşı duramıyacak. 

]arını anlıyorlardı. Geri dö. 
Demezlerdi. Bir çaresini bul. 
mak lftzımdr. Bir giln Kanat. 
Jarını istinyenin üzerine ger. 
miş bir peri imdatlanna ye. 
tişti ve onları kurtardı. Pe. 
rfnin imdaaa geldiği yere bil. 
yük bir kilL~ yapılarak adına 
Sostenyos dendi. 

Bizim tarihler bu semte 

lstinye denmesinin sebebini 
böyle kaydetmiyor~ar. Mirati 
İstanbul adlı kitapta şunlar 
yazılmnktadır: 

"Fethi elif He lstinye bir 
dir (kilise) in ismidir ki, ba. 
nisi olan rahibin ismile te . .;. 
miye olunmuştur.,, 

Evliya Çelebi de şöyle an. 
latır: 

"Burası kablelfeth diristan 
imiş. Hala servi buhnu cilt~. 
tlerinde, eski kiliselerin te. 
mel \'e t>Sasları görülür. Amma 

hepsi Estinye nam rnhibin 
idaresinde imiş. Sonralan Ce. 
ncviz keferesi Galat.ayı istila 
ettiği zaman Estinye dir,ini 
bırakıp Girite kaçmış, anda 
bir dir yaptırıp sakin olmuş. 
tur ki, Anda da F..stin}·e kale. 
si derler.,, 

ls~anbulun fet.lıinden sonu 
lstinyenin kilise !:arabeleri 
üstünde camiler yi;kseldi. Sa. 
hillerini müftü Yahya efendi, 
yeniçeri cfenrtisi, Koyun 1.a. 
de, Hadım a~a. Boşnak [~. 

ODA 
İndir perdelerini şu biten günümüzün,· 
Kapımı sen kilitle, sen yanı ba~ımda kal.. 
Eşikte can veriyor dinle kalbim, o kartal, 
Dinle ey kalbim dinle sustuğunu gündüzün. 

Akşam saçaklarında kuşlardan gelen hüzün. 
Oluklarda yağmurun mırıldandığı masal. 
Odanın loşluğunda sessiz açılan mangal, 
Doğan bir mehtap gibi ılık ve pembeyüzün ... 

Perdeler .. O teselli uzak göklerden inen. 
Son gürültüler artık, son tramvay son tiren. 
Odamıza sığındı, sus, ruhu bir öksüzün. 

Şeliir, kayboldu şehir .. Perdeler ve dört duvar. 
Bir su sesi, bir saat, çinkoda tıkırtılar,. 
Kalbim, saçaklardaki kuşlardan gelen hilzün ... 

ZIYA OSMA" 

mail efendinin hüyük yalıları 
süsledi. On atımcı asırda L;. 
tinyedc üç cami, yedi mescit, 
hir hamam, yirmi dükkaı.1 
sayılıyordu. 

Semtin Bizans zamanında , 
geçirdiği bir çok değişiklik. 

Ier, Osmanlı imparntorluğu ıı. 

da da görüldü. Bizans impa. 
ratoru Kostantinin yaptırdığı 
kilise, sonradan Makedonya:ı 
Bazit tarafından tamir 
mi~ti. Ayrıca Aya Foka.~rıı 
büyük bir manastrı bulunu. 
yordu. 

lstinye, yalnız kiliseleri ile 
değil, büyük sarayları ile de 
me~hurdur. Rizans impara. 
torlannın bu sarayları 921 de 
Bulgarlar tarafından tahrip 
eodildi. Daha sonrn Ruslar kL 
liseleri temc11erine kadar yılc. 
tılar. 

Jstanbulun fethinden son. 
ra cami!er yapılırken, ·ralıl:ır 
kurulurken bir <:ok paşalar rla 
kö~kler yük-;eltiyor1ar, iç ta. 
raflarda <;iftlik lcr ya ptır:ro-. 
lardr. Den·iş Ali reis, hur·t. 
da hir cami yaptırdıktan ı:ıot•. 
ra etrafında evler çoğaldı \'4' 

mahalle de aynı nd· aldı. 

1\lihrişah valide yol ii1erin. 
de hir c:eşme kurdttrdn. nirin. 
ci Sülevmnnın kürke& haşı~ı 
Ahmet Hey, Hayazrds damat 
olan l\fehmC?t Reyin kızı Ne.~. 
li~ah da birer mesrit ynntır. 
dılar. Hu mesritlr.rin etrafrn. 
da kurulan mahalleler de son 
radan aynı adı aldılar. 
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Muharriri küça-.c: gö
ren ve yazdığı kltap
lara karşı yClz.Clnü 
buruşturan kClçük 
entellektOele tavsiye 

lnriti2ceden topiıgan: 

i brahim Hoyi 
Bir JUICI, lıner p.lr, Jaer 

n ... cı, fduaa olAa, dit• 
•.tek erbabl ile •11ka1 .. 
Mlllace prip bir rlclaaa Mk. 
tasına malik oldafa ılr818r. 

Çalıpaadaa ......... p. 
lışma71 bırakamaz. · 

Y uıcı Jaer .. Ji çal11ma bL 
kııaıadan ıörUr, yapar. Hat. 
ti 7amw bile n ..... p. 
ur. BlnaeuleyJa. bir yazıcı 
ula bot dvmu •• ide bir 
..... da .. , •• dlr1 ...... 
•u Wr istirahati 1oktar .. 
•Artık '8lışmınatım.,, deJi. 
"9 aut bafka ltlr 'fUlta ~ 
bqka lftilde ~llf1D&k lpn. 
4.ir .. 

Mubarrfr.e prfp, prlp 
o1d.,_ kadar Jaem Mnaat. 
hem de anormal bir ı .. adır, 
direWUrfs. O •·-Mır. Mad. 
dteidtr. Baadaa ltlrtl de, bir 
dl~afa kolt.hada otanır. 
kn ..,. pceleyla yatarkea 
daydafa bir tıkırtıyı da ince. 
lemek ister. Böylelikle de 
kendi hassaslık kablli1etlnl 
ba yolda kullanacağı zekA ve 
hile oyunlarını kontrol eder. 

itte bir muurlrin böyle 
kendine has görilf tarzlan, ha. 
yatı anla111 kıatulan olduğu 
gibi, okurun da, maharrlrl na. 
aıl karşıladıfını gösteren ken. 
dine göre telilkl miyarlan 
varm. Buit Mr adamm, ki 
-..ada klçlk ntellekttiel 
4b•r:u bulara, - ti ... te. 
miri, ......... ft mahar. 
rire karşı onulmaz kabalık 
etmek isteği, lftiyakıdır. 

Ciiakti, okv, kendisinden 
"daha akıllı,, oldülan için, 
onlara §Ophe ile bakar. Ve 
Alicenap ktiçlik .entellektüel, 
kendisinden daha blyiliflnfln 
srrtnu yere getirmek istet'. 
S-ra -tltap,, a ~rek, ma. 
cera kahramanı olmakta• tir. 
ker. 

Halbuki muharrir 4e ban. 

daa irker. Ve klta ..... -. 
secett bllra...., ... bir ... 
nal De arar l..ıv. Zira. 
"laat. pbl IU ~tu aP1 
pek yanmııtır. Y oturdu• 
lfle1e ifle1e 1er. 

Okara.n gldade mulıarrlr. 
ıuaı bir., ..... dfr. O.• 
o hisle, seyreder, o hisle o,. 
ku. Ka•hat .-. •üarrlr. 
dedir. Zira yuıa erbabı, o~ 
•ukça aysal, pveudlr. He~ 
tefle, herkesle alüadar olar. 
Bua biru da .. ıet qkı 
deyebillriL · 

••• 
Mllharrlrl klpak ılnllt 

JUdıtı .ldtaplaıa kufi ,.... 
•I Hnfharu k"8k eatellek. 
tliele, fUll• ta'f'811e etlecetial t 

Yamcuua ,.171 veya feu -
7Ssdıtl ldta.. lllr lrere .... . 
...... aflliı .... ,. ... ... 
.... lhd• pPrlaek taham. 
•llbe adam .. 

Mahanire, itte \a kadan 
yeter! .. 

llltaaıtıınıtltnnP'"llıı..-.n1111ıııııııı.11ınıı111-

P er İ masallarındaki 
1ahsi9etler 

Bir İDgiliz gueteehMie o. 
kunduğwıa göre, peri masaı. 
lan fim,diye kadar Sovyet htı' 
ktmeti tarafmdaD menedU. 
mipen, fimd1 buna mUaaade 
edilmlştir. Malkovada pel( 
mWremmel ve ,_ı bir ·-ço. 
cuk eri,, Dl d8Uyen eeyler .. 

. rasmda peri muallannda, .. 
4ı geçen "p.baiyetler,, in hey. 
kelleri vanbr. Ve d1IV&l'lardlıı 
eskl Rua peri maaallarmı ~ 
rar anlatan kabartma remm;. 
ler g6rtlbnelrtedlr. 

Jngntere Ruayanm en iyi 
mtltterlafdlr. Bu eenenfn mc 
yarnmıda İngiltere tam ıs mıı. 
,.an steriliı1Jk Sovyet efYUI 
atm almJlf;lr ki bu Amerl
tanm aldığmdan takr!ben ftd 

. m.11 lllpdedir. 

gcc~cn \.~'\u · c~cuc~c"t 

0.U.lsdeld 1IZ1lll kıt pee
Jerlade, ,..,.. ..... - " llatta 
.. iki de brbl ·" ..,_ ıe
eelerde, d)ratre ve alnema;ya 

sltmedlflals üpmlar, eTleri
alzde naaıl etleneceblniz? 
ihtimal, ptlldell ıarıu etı.a
•ler tuarlaclnus; Wdn, bl

.... buada alae tawd1e edece
ilam etıaeeletl ele, pek IJle 

Glzel bir 
Makas ., ••• 

Ne derece hassas 
olup olmadığınızı 
bir de siz kontrol 

edebilirsiniz! 

~-·· -~,.... 

yabana atmaJlllıs; bunlar da 
l§lnize yara1abfHr r 

811 etleneeler. bir takım al· 
daalflar IUM1etiadedir. Bir 
tüm alrprialerden ibarettir. 

Uzun bo1J11 •ııaqı, J•P· 
makta-, alse dofndaa dol· 

~ 

raya. anlatalna: 

1 - ..... pplak .mtı lse

rine bir mak1&1n aeu 'ftJa ·~· 
ları dek1111d11nlntw baman 
~k defa bir aldanlflD tesirine 
kapılır. Bir makas alınız, pp
.lak bir sırt flıerine, bunu, in
ce üd acu bitifik olarak do· 
lnmduunm, eoara yayq ya
ftf apıus Ye ber yeni aıdyet

te, 81111 kerln11e makas dolum 
41ardafunu ~1• sorunuz: 
..,.kuı, .. 11eDe birden mi 

dekadU117.0n&m, zoka tek 

udle mi?,, Alacağınıa ceap. 
lar hemen umumiyetle 1uh' 
çıkacaktır; iki uç birde• dok11 
nurken, tek uca dekud11j'w 

ve tek uç dokuma, ptt 
......... ..,. ....... ce
yaplar ı TaWt, 8U1ı berfDde 
.. t.erlM yapdu kt.ae, 
makaeı görmlyec:ek; bir de, 

uçlan gayet hafif dak-•u
mak gerek; O)'Ull yapalm, 

derken, deriyi çizmekten, •it 
fÜpheai& aakın11'811US 1 
il - Gözler batlı olqp 

halde, kahve, tiltiln ve aola• 
kokhyan, bunlana kek.ıarm: 
ayırdedemez ! Koklatbiı bla

ve midir, tütün •ldlr, aotan 

mıdır? Bir aıra yanllf ce-.. 
lar verir! Sonra, ,..... lılr 
yemek, burun tıkah eld11f s 
halde yenirse, boan ,anmış 
olduğunun farkıu anlmu: 
zira, yanmıı yem~lerin Ja•· 
mıı oldukları, dildeki" saika 
afnlrlerl ile değil, 1t1111111daki 
pmme sinirleri ile fark edi
lir! 
nı - Ghler kapalı oldwta 

halde, '8Praz olarak bir ara-
1-8 ptirflen ild elin iki par-

mak •n, lılr topa herine 
..._udanld• •-. insana 
panaak -sJanam altında Ud 
.., hludalw hissi geliri 

VI - Gkler kapalı ve ba
na tıbb; ıüler bir mendil 

ftJ& 'bo111• afıkmı ile kapahla
WJk; ...,.. ıp. H, Mr çama .. 

fU' ........ lmb~ 't'Uifesinl 
slnlllllr. lfle .. TUiyette 
ika, alma lllftlrea lllr cıga-
1'&11111 ,.aıp ,.. .. ...., kesti· 
rllemes. B• de__,., lrlr çift 
apra De •Jlll ....... yap. 

mat .. ·••••dlr; •iri ya. 
tıı.ı,, lllrf de ,.tımamış Od 
crpr&JI blrcln alna almak 
•retlle! 

ipe. mn kış gecelerinde 
aıeak aalea veya odalarınızın, 
prelemlr 7.ati Sugar olma
da ...... dl kadlalze yapıp 
yapmakla •ot ..... geçire

blleeellm ell•dlıfd ffyler
tlen, h8Hrlerclea blrbp 1 Dua 
lar da bir nevi laokkabubkl 

.., 

- Tlrk alfabeshule 1irml 
lllr -ıs, aekls .. u harf 
vardır. · Hepsi Jlnal llokuz e.. 
der. PabtdtaJUlllenkıaa 
alta1-l Plalaa•lya1ılannkl .. 
..... . Oalu* yirmi btr harf 
vardır. 
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Hoş sözler: 
-. ~2-,_,,'-2,_.__..._,. 

öğretmen 

yapa!'laz 
'l'abiati tetkik dersinde ba. 

yan öğretmen, öğrencilere di. 
yordu ki: 

- Hepiniz kanaryanın ne 
olduğuna bilirsiniz, değil mi? 
Şimdi iyi düşününüz, size blr 
şey soracağım. Bana öyle bir 
şey söyliyeceksiniz ki bir ka. 
narya yapabilir, mesela ben 
yapamam. 

Gündüz' hemen elini kal. 
4hrdı. 

- Sen mi? Peki söyle ba. 
liayım. 

- Bir fincan su içinde ban. 
10 yapmak. 

·Kahveyi 
dökmemenin 

• 
çaresı 

\ Gündüze annesi dedi ki: 
- Yaramaz çocuk, taba. 

ğma bir damla bile dökmedeu 
bana bir fincan kahve getire~ 
bilirsen sana on kuruş vere. 
eeğim. 

Gündüz yerinden kalkarak 
mutbağa gittL Biraz sonra 
fincan bir elinde, tabak öte. 
ki elinde olduğu halde gele. 
rek bağırdı: 
\ - Çıkar on kuruşu!. 

Süt kabında 
fare 

f Gündüzün amcası fiftçi idi. 
yaz tatilinde yeğenini çif tll .. 
gine aldı. Bir gün Giindüz ko, 
p koşa amcasının yanınıt. 

geldi. 
- Amca, süt kabının içine 

bir fare düşmüş. 
- Çıkarmadın mı? 
- Hayır, daha iyisini yap • 

. lım. Kediyi yakalayıp kaP. 
içine attım. 

Çamın megvas1;_ 
Bayan öğretmen dersi mıf. 

zakere ediyordu: 
- Hanginiz bana çam ağa. 

ernın meyvesini söylfyebile .. 
cek? 

! Kimse cevap vermedJ. Of. 
retmen naU ba!1ka· yolda tek. 
rar ettir 

- Bir ~m afaeınız var. 
L 

1.11 K11RUNun iLAVESi 
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'sayılası 

, 
Yaramazlar 

hikô.qesi 
Şu Btirsin ile Oğuzun yap. 

mıyacakları yaramazlık yok. 
tur. Hele zavalh ihtiyar Ba. 
yan öğretmene karşı yaptık. 
lan bini aşmıştır. OyJe fena. 
bkJar düşünürler ki şeytanın 
bile parmağı ağzında kalır. 

Bayan öğretmen, aklınca 

bunları yola getirmek için iyi 
bir ç.are buldu. Onlarla bir. 
likte okuyan küçük kızı filin 
ii.stüne bindirdi. Eline de bir 
kitap verdi. tk.i yaramaz ço., 
euğu da file emanet etti4 
Bunların ellerinde kitap var. 
·dı. Fil hortumile çoctlklanı 
eteklerinden yakalamış ağır 

ağır gidiyorlar, kitaplanru 
okuyorlardr. Böylece hem 
bfr kır gezintisi yapacaklar, 
hem de derslerini 6ğrenecek. 
lerdi. 

· BJraz sonra Od haylazm 
canı sıJnldr. Kur.tulmak için 
ne yapalım, diye dUşUnüyor. 
lardr. Bu sırada bir elma a:. 
lacırun altına gelmişlerdi-. 
Yerde bUytik kırmrzı bir elma 
vardr. 

Bunun ti.zerinde yapraktaa 
başka ne görtiyorsunuz?, 

Gündüz hemen atıldı: 
- Kuş yuvalan Bayan öğ. 

retmen .. ~ · 

Bürsin, yavaşça: 
- Kurtulduk! 
De)1p yerden elmayı aJdı 

ve File gösterdi. }'il elmayı 

çok sever. Hemen çocukların 
eteğini bırakarak bu güzel 
elmayı almak için hortumunu 
uzattı.. Fırsat bu fırsattır 

diyerek. iki yaramaz, taban. 
ları kaldırdılar. Bir yanda11 
da file elmayı gösteri.rorJar. 
dı. Kocaman hayvan horta. 
munu uzatmıf arkalanndan 
ko§Uyordu. 

Vara vara gö•desi bir yan. 
dan öbür yana kadar delinm!f 
bir ağacın yanrna geldiler., 

Biirsin ·ağacın arkasına sak. 
landı. Kolunu delikten so
karak file elmayı gösterdi. 
Fil hortumuna. delife ~çirin. 
ee Bürsin elmayı ağacın dibi. 
ne bıraktı. Fil onu almağa 

uğraşırken Oğuz öteden çatal. 
lı bir değnek yakaladı. Şey. 

tanca bir düşfincesi vardı. Ya. 
vaş yavat geldi. Değneğin 

çatalını ağacın deliffnden sar 
kan fiJin hortumu altına sok. 
tu. Bürsfn de kocaman bir ta. 
fi yuvarhyarak oraya kadar 
getirmişti. 

Oğuz değneği birdenbire 
kaldırdı. BUrsin de taşı değ. 

ıııu111ııııııı11111ııınıı11111ııııııı111111ımıı111111ınııı11111ıın 

J Küçük Bilgiler [ 
- Eski Romalılarda HantsiL; 

lik eden, derslerine çalışmı,. 
yan öğrencilerin çıplak sır,. 

tına kırbaçla vururlardı. Oğ .. 
retmen pek şiddetli vurmaz.. 
dı. Fakat vuru~ların sayısı o 
kadar çoktu ki hazan ~ocuğwı 
ölümüne sebep olurdu. 

- Yemeklerin üzerini ka:4 

pamak orta zamanda adet o~ 
muştu. Bunun sebebi, yemeli 
mutbaktan yemek odasına gi,. 
dinceye kadar bir.isi tarafın. 
dan içine zehir atılmama.si 

idi. O zaman dercbeyleriniu 
düşmanları.soktu. Beyler ze.. 
hirlenmekten korkarlardı. ı 

- Puslanın üzerindeki mi~ 
natis ibrenin daima ~imaU 

gösterdiğini biliyorsunuz. Fa:,. ı 
kat ÇlnliJerde bunun aksi idf,'ı 
OnJann pu.cılası dalma cenubG 
g&teriyordu. 

negtn ucuna dayadr. FiHJI 
hortumu çatal ile ağacın de.-1 

lifi arasında sıkışmış kalmış.1 

tr. Çekip ~kip bir türlQ çı,. 

karamıyor, yalnız can acısı11 
dan ''Pfou • ou,, diye inUyÔt, 
da. 

Hayvanın Uurindekl kUçUX 
kız, fena halde korkmuş, "im~ 
"dat, yetişin l,, diyerek avazcl 
~ktıfl kadar bafmyordu. iki 
haylaz ka~rken kahkaha1arls 
gülerek: 

- Koca hayvan, bu kadatı 
zamandanberi taşıdığın bu a:_ 
ğır hortumun mutlaka seni 
yormuş olacaktır. Biraz din~ 
Jenmen için güzel bir desteli 
koyduk. Fena mı oldu7 Bize 
teşekkür etmelisin l 

Diyorlardı. Tablt onların • 
bu kötU hareketi cezasız kat .. 
madı. Biraz sabredin onu da 
an la ta cağım. 

Yaramazın bir şakası 

ırmızı 

Aşk 

kolye cinaye 
Yüzünden 

• 

Yüz yaşında ihtiyar bir kadın öldürüldü 

Jüri, katil kadının bir ô.şık değil, bir 
deli olduğuna hükmediy.or 

Cinayetlerin muhtelif garip 
l3ebeplerle işlendiği görülmüş. 
tür. Fakat bu kadar garibine 
ae nadir rastlanır. 

Amerikamn Pansilvanya 
eyaletinde Mini Dili isimli 
ihtiyar bir kadın yaşıyordu k1 
hayatında hiç evlenmemişti. 
'Kimseye de zararı do
irnnmamakla tanınmıştı; zen. 

. gindir. Fakat ttirlil me~ 

-~kkatlar çekerek ve tamamen 
kendi emeğile bu serveti vU. 
~uda getirmişti. Bununla J>e. 
'!':lber, bayan Tomson isimli 
:bir diğer kadın, MJnl Dilfye 
~iş blllyordu. GQya Mini Dili, 
lbu bayanın kocasını ayart.. 
ımak istiyormuş, Birbirlerlnl 

!~e yakından tanısalar . barl.c 
~lr veya iki defa ~•z yfize ya' ı J"~ 
relmfş, yahut gelmemişlerdir~ 

t!Bayan Tonıson yemez fçmez, 
1 tam 350 kilometre uzak olan 
:evin.ftn kalkıp yaya olarak'. 
·Mininin bulunduğu .şerhe, za.:. 
~alJı ihtiyar kadıneafrzı öldllr 

: meğe gelir. 
İhtiyar Mininin cesedi evi· 

11.ln mutbak kapısı önllnde bu. 

lununca ele geçirilen bazı ip 
uçlan bu ihtiyarın evvelce ba. 
zı tehditler karşısında bulun· 
duğunu anlatıyordu. Daha 
·doğrusu, kadın baŞına bir f e. 
la.ketin geldiğinden haberdar. 
dı. Mesel! ihtiyar Miniye ait 
bir hatıra defteri bulunda ki, 
bir sayfasında şöyle yazıyol"" 
du: 

"Bugün yine tehdide uğra.. 
dun. O korkunç kadından ge. 
len bir mektup benim yakında 
orlatlan yok edileceğimi bildi
riyor.,. 

Bundan başka ihtiyar ML 
nJnfn komşularından biri de 
vaziyetin aydınlanmasına yar 
'dım edecek bazı ma14mat ver. 
dL ihtiyar Mini atdfiril1meden 
evvel bir gftn bu komşusunu 
çağırarak demişti kf: 

"Bak komıucuğum. Eğer 

6enim bafıma bir fel8/det ge.
lecek olu'l4Mı, ıu dolabı açartiL 
mz. Orada bir Jeli bulacakn.. 
nız. Size gi1zel bir veftl«ı olur,. 

PoUs bu komşunun işareti 
üzerine derhal dolabını ara,
tırdı. lçerde bir deste mektuo 

buldular. Bu mektuplar itin& 
ile sıkı sıkıya bağlanmışt,, 
Hepsi de ihtiyar Miniye hitap 
ediyordu. İhtiyar Mininin bu 
mektuplan niçin sakladığı ilk 
bakışta anlaşıldı. 

Çünkü hepsi de tehdit mek. 
tuplan idi. Hırçın bir sinir 
buhranı içinde yazılmıştt. Ba. 
yan Tomsonun imzasını taşı· 
yordu. Ve hulasaten şöyle 

'diyordu: 
"Kocamı yalnız bırak. Yok. 

Ba canuı cehenneme gider.,. 
Bir dlfer ip ucu daha .. Mak. 

tul ihtiyar Mininin ceMdi ya· 
nında kırmızı bir kolye de ba.. 
lunmuştu. Bu kolyenin ihtiyar 
Miniye alt olmadıfı ta. 
bit edildikten sonra hemen. 
katilin aranmasına geçildi. 

ihtiyar Mini 80 T8flDI ge~ 
miş bir kadındı. Ger~ bayan 
Tomsonun gen~ ve yakışıklı 
bir kocası varsa da, yilze mer. 
diven dayamış bezgin bir ka. 
dının· aşk macerasına atılaca· 

ğını kim ümit eder? Ba iti. 
barla katil bayan T'omsonuıı 
Bir "Fikri sabit,, e kapılınlf 

yarı mecnun olmasından şüp.. 
he ediliyordu. 

Polis hafiyeleri na.. 
yan 1'omsonun evini buld'li 
lar. Bayan Tomson ev işle,. 

rile meşgul görünüyor ve hi~ 
bir geye alaka göstermiyordu, 

Sordular: 
- Mini DiUyi tanıyor ma. 

suıı? 

- Evet, eskiden görüşmDr 
tfik.- ı 

- Son zamanlarda onun ya.. 
ıuna gittiniz .mi! 

- Hayır, asla .. Kocam bw 
günlerinde o kadar sıkıntı d• 
ki, öyle bir seyahate çıkmu 
için paramız yoktur. lşlerimll 
iyJe kötü gidiyor ki ben bile 
falıpcalc yer arıyorum. Dan 
geçen gtin bir iş bulmak üze.. 
re oraya buraya baş vurduk· 
tan sonra eve gecikmiş!-. 

YOfl'UD da düşmftştfim. Geee.. 
yt bir demlryolu istasyonu. 
ela bir kanape ü1.erlnde g~ 
elim. 

PoUa hafiyesi bayan Tom, 
sonun bu cevabından sonra cıe 

(Sona 10 uncu sayfada). J 

Katil kibar 
aoıyeteye men 
aup tik ve gü. 
zel bir kadmdL 
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Sporda biraz da 
. 

istirahat 
}' orulan vücudumuzu dinlendirmek için 

en çok nelere dikkat etmeliyiz ? 

HergUn yapbklar1 muntazam idmandan 
•onra dlnl•nmeslnl de blllp vUcutlar1nı da· 
ha gUzellettiren iki •porcu • Me9hur lnglllz 
tenls~I kadın Mla Junel ve sinema yıldızı • 

France DEE 
tP.•v w ıt .,~,.w "ÇJT""T"T ..,. 

Ge~en olimpiyad oyunla. 
nnda Berlinde koşan, yüzen, 
disk atan, atlıyan bir çoll 
kadınlar görüldü. Bu mü.sn. 
bakalarda bu kadınların fikir 
ve arzuları hiç bir tarafı gör. 
miyerek birinci olmaktan iba. 
retti. 

Hakikaten kadınlarda gıp. 
ta edilecek bir nokta.. Bütün 
kuvvet ve becerikliliği bir a. 
raya toplayarak icabettlği an. 
da hemen sarf ederek merama 
ermek?. Fakat bunun sinir. 
lere olan büyük tesirini de 11. 

nutmıyalım !. Çünkü bütün 
bu kadınların kuvvetsiz ve 
dermansız düştüklerini de gör 
dük. Bu suretle kuvvet ve si. 
nirlerin olanca enerjisini sar. 
federek elde edilen "blrind. 
lik,, acaba .vücuda faydalı mı. 
dır?. Katiyyen !. 

Bununla beraber, büytik 
yorgunluklanİI sonunda soğut 
kanhhklannı muhafaza eden 
kadınların bize ~iller ytlz g~. 

terdiklerini de itiraf etmelL 
Bu da doğru değildir. \ ' e Şii 
muhakkaktır ki idman ile yo~ 
rulan uzuvlan, sinirleri bira& 
da istirahat ve masaj yaparak 
dinlendirmek lazımdır. (ün. 
kü sinirleri, uzuvları \"t- vü~ 

cudu sarsan bir yorgunluğu 
kuş tüyünden yastık ve ya~ 
lar bile öyle kolay kolay tes.. 
kin edemez. Onun içindir kl 
her idman zamanı arasında 

bir istirahat dakikası koymaf( 
llzımdır. Bu dakika içinde 
bir kaç dilim limon emmek;. 
bf r portakal yemek, çok so,. 
ğuk olmıyan ve mevsimin ~ 
ze meyvelerinden yapılmış hir. 
bardak şerbet, yahut bf r fln. 
ean stit içmek vücudu beslediğl 
gibi uzuvları ve sinirleri de 
takviye eder. 

Böyle yaşı yan bf r sporcu 
Tflcudunu iyi idare etmiş olur~ 
Dalma kuvvetli, taze, gen( ,.e 
neşeli kalır; aynı zamanda 
~k da ya~r. 

Antakya - lskenderun 
Bir el çabukluğuyla Yanht çekilmİf duvar~ 
Bağnmızdan dqarda iki ajacmm var l 

Bizim baidan o iki aiaa bize verin, 
Kökleri bunla zaten, mayan dal burada! 
Sabrı laılnwlr artık gelifen gavdelerin, 
En alçak, en nazari, en (muhtar) duvara dal 

Türkün Şarkla, Cenapla tek balı yok arada: 
Güneti Anbra'da, Wt,.; Ankara'da! 

BEHÇET lCEMAL 

Krislof Kolombun 
asıl ismi ne 

Meşhur gemici Kristof Ko
Jombun ismini yanhş belle
mişizdir. Tarihçiler kat'i su
rette tesbit etmişlerdir ki A
merika kaşifinin hakiki ismi 
"Kolomb,, yahut, asıl talatfu-• 
zile "Kolombus,, değildir. 

Bu onun takma adıydı. Ya
pdığı zamanın denizcileri &· 

rasında şöhret kazanmak için 
bu namı almıştı. Kolomb ~s
minl bilhassa en kuvvetli de
niz korsanlarile alakası ol
'duğu intibaını bırakmak fçiıı 

almıştı. O zamanın meşhur 

korsanları gemilerine öyle bir 
bayrak çekiyorlardı ki, bu 
bayrağın üzerinde bir gtiver· 
ein resmi vardı. Adına "Ko
Jombo,, deniyordu. Utinee 
"Kolomba,, kelimesinden ge
lir: Güvercin demektir. Denf&
ierde bu ismi kullanmak ade
a teminat parolası gibi ldf. 

Bununla beraber Kristof 
Kolombun kendisi im ismi nl- . 
~in aldığını şahsen izah etmf§ 
değildir. 

Soğanın kokusu 
nereden gelir 7 
Sovan kokusunun nereden 

~ldiğini doktorlar araştırıp 
• tesbit ettiler. Sovan yeyince 

neden ağzımız kokuyor? Ame
rikalı doktorlar bunu fiyle 
tecrübe etmişlerdir. Bir ada • 
ına solan çiğnetmişler, yu~ 

hrmuşlardır. Sonra ~ttneme· 
4ten yutturmuşlardır. Bunu?L 
tıeticesinde anlamışlardır ki, 
llOğan, çitnendiği zaman atıs
ü kalan kmnblardan dolayı 
•okar. Yoksa mideden merl 
nsıtaslle yakan çıkan bir ko
•u değildir. 

Bununla beraber bu na
•riyenla aksini iddia eden 
'doktorlar da nrdır. 

Nebatatı beş mi•li 
hüQüten su 

Macaristan de.Jet demir 

--,_.-.. .......,.-,.:;;::,..'""~~~----

yolları başdoktoru nebatatı 

beŞ misli birden büyüten bi:' 
besleyici su icat etmiştir. 

Bu suyu tohum ektiğiniı 

zaman üzerine döküyor, top
rağı üzerine kapatıyorsunuz. 

Bu suyun sayesinde Maca · 
ristanda bazı kabakları ara· 
ba ile taşımak mecburiyeti 
hasıl olmuştur. 

Kuşlara qardım 
Son zamanlarda sürülerle 

kırlangıç ltalyadan Avustur. 
yaya tayyare ile gönderilmi~. 
Ur Bu kuşlar, soğuklar do. 
layısile Alpları geçemiyorlar. 
dı. 

Almanya, Yugoslavya, A. 
vusturya ve ltalyada kuşlara 
pek ehemmiyet vermektedirler 
Bazaıı soğuklar birdenbire 
bastıtı için kuşlar hicret ede. 
miyorlar. Eğer insani? yar. 
dım da olmasa, kuşlar kolay. 
nmunkariz olurlar. 

Odandan iç 
çamaşırı 

Almanyada son defa çıkan 
bir emirnameye göre, herkes 

kısmen odundan iç çamaşırı 
giymeğe mecburdur. Gi.>ile•ı 

iç çamaşırları yüzde on altı 

ni.sbetinde odun elyafında;\ 
dokunmuştur. Bu, yeni bir 
Alman metaıdır. On kad~• 

fabrika bu çeşit iplik çıkar. 
maktadır. Almanyaya hariç_ 
ten malzeme sokmamak içi11 
bu tedbire baş vurmuşlardar. 

Kızları çok, 
deıikanlıları oz 
bir şehir 
Yunanistanın Edessa isim. 

lf küçük bir şehrinde pek çok 
genç kız görülmektedir. Bu. 
rada izdivaç ihtimalleri pek 
seyrektir. Çünkü delikanlılar 
azdır. 

Geçenlerle Yunan kralı 

Joj bu şehirden geçiyordu .. 
Her tarafı kızlarla dolu gö. 
rünce, "Bu şehrin genç erkek. 
leri nerededir?,, Diye sordu. 

Erkeklerin o şehirde pek 
az olduğu kendisine söylenin. 
ee, kral: "Öyle ise bunun hak. 
kında bir tedbir almak lazım. 
dır.,, Dedi. 

Bir hafta sonra harbiye 

Tembellik yüzünden • 
ıcat 

lngilterede &0tuk havalu. 

Cla merdivenleri inip &0kağa 
' ~rak gazete almak kilfe. 

tl11dea ~mak lpn yeni 

bir unl pb.nlmıftır. Pence. . 
re11izden aokala yakın bir ye. 

re ..ura . ile ip aeslri1oma. 

nuz .. Sabahleyin gazeteci geL 
di mi, gazeteyi mandalla ipin 
bir yanına iliştiriyor. ipi ma. 
karanın tlzerinde çevirdikve 
gazete elinize geliyor.. Bu 
zaman zarfında açık kalan 
pencereden tişüyüp ü~ümeyor. 
Jar mı7 orasını bilmeyiz. 

nezar~tinin bir emirnamesile 
biı' ala.) piyade oraya gönde,. 
rildi. 

Her halde şimdi nikah da~ 
irelerl haylı meşguldür. 

Sokak köpeği aslan 
Holivudda her ~Y olabilir. 

Mesela arslanın üzerine bey. 
gire biner gibi binip dolaşan. 
lar görülebileceği gibi bu vah .. 
şi hayvanları ehli köpek gıbl 
alıp yanında dolaştıranlar da 
vardır. 

Mesela Cin Rocers isimli 
film artisti parkta bir arsları 
ile dolaşmaktadır. 

Holivudlu sinema yıldıo 

Cin Rocers, Avrupalıları kim 
bilir ne kadar eski kaf ah zan. 
netmektedfr. Çünkü Avrupa .. 
da arslanları kafeste tutuyor. 
lar. 

--------···· .. -·-----·----
Bugüne kadar bil
mediğı miz şel}ıer 

Dinamit aşağıya doğra 

patlar. 

••• 
Yabani köpekler havlama&. 

Yalnız ehli köpekler havlar. 

• • • 
Beyaz kedilerin gözleri de 

mavi olduğu, ekseriyetle g. 

ğır oldukları anlaşılıyor. 

• •• 
Bumunnzun kanam&BR1 

durdurmak için en iyi asal, 
çeneleri~izi yemek yiyormuş 
gibi oynatmaktır. 

••• 
Gözlük 1285 senesinde A· 

leksandro dö Spina isminde 
biri tarafından icat edilmiş

tir. 

••• 
Bir Fransız olan Baronet 

d.ö la Roş tayyare ile u~ 
ilk kadındır. 1900 da .uçmuı· 

tur. 

• • • 
Dir yarış beygiri saatte 38 

mil koşar. Bir tazı k8peli sa
atte 35 mil kateder . 



yordu. 
Açıkta, denizde bulunan. 

!ar da uyumuyorlardı. Büyük 
kuvvetli ve muazzam gemiler 
de sahnede görünmüş ve Or. 
lofu abloka etmişlerdi. 

Orlof harekete hazırlan. 

mışh. Cam gihi parlıyan top. 
]arı, dev gibi esneye esneye 
bir yukarı, bir aşağı inip kal. 
kıyordu. Işıldak, türlü türlü 
oyunlarla etrafı arıyordu En 
küçük tef errüatına varıncay:ı 
kadar techiz ve tertip edilmiş 
olan muazza,,nı. demirden tah. 
rip makineleri ayın müphem 
ışığında yol alıyordu. 

Orlof bunlara doğru sü. 
züldü. Karşısında, sekiz on 
tane kendi sınıfından gemi 
vardı. Bun Jarı yarıp geçm~. 
nin imkanı yoktu. Sonra top. 
]arı da düşmanlarınınkindt-n 

pek de öyle farklı değildi. Za. 
fer mevzuu bahsolamazdı. An. 
cak, ve ancak sonuna kadar 
çarpıştıktan, onlara pek paha. 
lıya mal olduktan sonra mah. 
volmayı göze alabilirdi. 

Diğer biiyük gemiler Ol'lo. 
fu sıkıştırınca, perdede, ve 
karşısında bulunanlarda müt. 
hiş bir heyecan, bir bekleme 
yarattı. 

Orlof işaret vermeğe baş. 
ladı. Parlak renkli bayrak. 
cıklar, aşağı yukarı indirili!) 
kaldmlarak, "Kardeşler afo;j 
açmayınız.,, işaretini veriyor. 
'du. Orlof, ağır ağır muakkip. 
)erine doğru ilerlerken, at~ş 
açmayını7-. diye sinyal veı1. 
yordu. Heyecan dayanı1m1. 
yacak kacl'ar arttı.. Klenk, 
çevresinde bulunanların hep. 
sinin sık sık nefes aldıklarını 
duydu. 

"Ate~ açmayınız! . .,, Jşare, 
ti, işte bu Berlin sinemasın. 
da bulunan sekiz yüz kişinin 
ka iplerini b:ığladığı, arzu, ü. 
mit ve düa sembolüydü. 

Klenke, pek öyle sükftnet 
sever, yufka yürekli bir a. 
damdır, denemezdi. Birisinin, 
hakkında böyle düşündüğünü 

S. 10 KURUNun tLAVESl 

- Senden pa
ra istemesi seni 
:.evdiğinc delil -
J ır. Seni sevme· 
mış olsaydı para 
başka bir sevdi • 
gindcn isterdi.. 

işitse, açıklan açığa alay ede. 
cek, kahkahalarla gülerekti. 
O. "hiss., e ihtiyacı olmıyan, 

kaba ve daima "horozlanan., 
bir adamdı. 

Böyle olmakla beraber, 
dostlar, Orlof kruvazörü, do. 
lu toplara doğru giderken ak 
lından neler geçti, kahrama. 
nımızın?. 

O da, bütün varlığı ile. 
ateş açmayınız, diye düa t-tti. 
Orlof, etra.f ını çevrcliyen ge. 
milerin arasından sıyrılıp ge. 
çince ,.e hiç bir tecavüze, ha. 
sare uğramadan bitaraf bi:
limana ulaşınca, bütün sekiz 
yüz kişinin kalplerini sıkan 
yük kalktı sanki, ve sekiz yüz 
ağızdan bir Oooh !.. çıktı. 

Ağır paltosunu omzuna a. 
tıp, yumuşak şapkasını o~. 
kalı kafasına yerleştirerek si. 
nemanın bu, mahzen gibi mu. 
kassi ha va.•un dan, sokağın ışıl 
ışıl yanan ışığına kavuştuğu 
zaman, o ana kadar döneme. 
diği bir ruhi halet içinde bu. 
lunduğunu anladı. 

Büttin bunlar ne demekti, 
yani?. Kendisi onlann yerin. 
de bulunmuş olsaydı, asilere 
ateş açmıyacak mıydı sanki7 
Onun gibi bir adam na.qıl ol. 
du da, ateş açmayınız!. Di)·e 
sızlanmıştı. 

işte a.cnl mesele burada idi. 
Bu gibi filmler menedilebilir 
lakin şu hakikati ortadan kal. 
dıramazdı ki, buna benzer 
vakalar her zaman olabilir, v0 

'hakikat., e karşı da göz yum 
makta mana yoktu 

Bir mağaza vitrinine akse. 
den yüzünü gördü Sanki tu. 
zağa tutulmuş bir hayvanın 
teslimiyeti vardı yüzünde .. Bu 
da ne demekti?. Hiç de ken. 
di suratına benzemiyordu. 

Varlığına inanan bir adam 
eda . .;ile bir taksi çağırdı. içine 
atladı. Cebinden piposuna 
çıkardı ve.. Ateşledi .. 

Bu arada da, Yuzü düzeL 
miş, eski kibar ve asil şeklL 
ni almış bulunuy_ordu 

.K";rnu.r' ko~e 

cınayElı 

(5 inci sayfadan devam) 

binden kırm ızı bı r kolye çıkn. 
rarak ona gösterd i : 

- llu senin midir"! llirisı 

yolda bulmuş, karakola getir· 
di. iade etmek isteriz. 

Bayan Tomson hiç heyeca :ı 
eseri göstermeden kırmııı 

kolyeyi aldı. Ve polislere te. 
şekkür etti, 

Karileri mizin 1.aten hatır. 

Jarındadır ki bu kırmızı kolye 
ihtiyar Mininin cesedi yanın
da düşürülmüş ve polisler ta. 
rafından orada bulunmuştu. 

Polis hafiyeleri bundan son 
ra süratle demiryolu istasyo. 
nunda tahkikata geçtiler. ()o 

ranın gece bekçilerinin anlat. 
tığına göre, geceleri istasyon. 
da kimse bırakılmazdı. Ve son 
günlerde hiçbir kimsenin ge
celeyin kanapelercle uyuduğu 
da görülmemişti. Bu hakikat. 
lar kendisine söylenince, ha. 
yan Tomson daha fazla ke. 
tum davranmaya tahammül 
edemedi. Ve her şeyi itiraf et. 
ti. 

ihtiyar Mininin evinin bu
lunduğu yere kadar , trenle 
gitmeğe parası olmadığı için 
ve hırsını da yenemediğinden 
350 kilometre yolu yayan ola. 
rak yürümüş, l\finiyi öldür. 
müş ve yine yaya yürüyerek 
bitap bir halde geri dönmüş
tü. 

Bayan Tomson daha fazla 
sorguya çekildiği zaman, ihti. 
yar Mininin kendisine bir iha.. 
nette bulunduğuna kocası'lı 

ele geçirdiğine dair müsbet 
bir delil gösteremiyeceğini iti· 
raf etti. Fakat "Kalben emi. 
nim, diyordu. O kadın benim 
kocamı elimden alıyordu. 

G/z/r· o~r /eşekkü/ 

(7 nci •ayladan dewun) 

sıkıya takiple uğraşır, diye, 
Bunun sebebi: basittir; kolay· 
cu izahı kabil bir selıeplc : H ır 

lrn~ uerli topius u mi;sh'!)ı · u , 

bunlar, çok zararlıdır. şunun 

için ki, kolayca tes ir altında. 
){alan kimselere, din md hu
munu yanlış anlatır, onla rı 

ayl..ın yola saptırırlar. Bu gi· 
bi teşekküllerin başına geçen 
kimseler, çok defa şahsi men
faat düşüncesile hareket eden 
kimselerdir. B...ı.7.an, ruhani 
silkten kelime sabık ruhaniler 
dir. Fakat, çok defa da iman· 
1ı insanların safiyetinden ge
lişi güzel faydalanan kimse
ler ! Eskiden birçok rahibin, 
herhangi bir mabuda verilen 
kurbandan kendileri istifade 
ettikleri gibi, onların bu asri
leri de, hatta en fakir imaıı 

sahiplerinin, daha doğrusu 

fanatik kimselerin bu taassup.. 
tarından istifadeyi • gözetir• 
onlara kendilerini besletirler4 

Hatıra gelebilen ve gelmiye
bilen türlü sofuluk imaları ile 
saf mutaa.<;sıpları tahrik ede
rek, onlardan para çekerler! 

Bu teşekkü11erin kökünil 
büsbütün kazrmak kabil ola .. 
cak mı? Buna cevap vermek! 
zordur; evvel emirde şu se• 
beple, ki tekrar tekrar açık ve 
kati ikazlara rağmen, muhak .. 
kak kökü kazınamıyan bir t~ 
şekküle mensup kimseler dai .. 
ma mevcuttur: Nesli bir türHf 
tükenmiyen budalalar!,. 

m::-.::::::::rn:::::::m.ıausıım~ 

lçimdekl his bana böyle söy .. 
liyor, eminim... Mini bana 
ihanet ediyordu . .,, 

Jüri heyeti kendisinin suçlu 
olduğuna hükmetti. Fakat 
aynı zamanda deli olduğu an
laşılmıştı. 

Senin 
gibi ••• 

- Kızman.. 
bahat bulup dur 
mal Daha ol• 
mazsa benim gi
bi yapar: Apta .. 
lın birini bulur. 
vanr. 

• 

Avusturyada g 
Bu<!Ünkü medeniqetin olanca 

ıhtışamına rağmen insan 
rulıları batıl ıtikatlardan 
kurlulamıqacakıar mı ? 

ne tabal 
Kızgın bir soba ha
line getirilen hey
kel içine çocukıa
rını kurban eder1 
vahşi Kartacalıla
rın ruhu hala da-
marfarımızda 
yaşıyormuş 

Yandaki resimler~ Gizli tarikatın 
genç rahibi bir kadını vaftiz edi
yor, sağda, yaşlı bir kaaın ayında 

Herbet 'früding adlı bir 
muharrir, bir Viyana mecmua· 
smda, Avusturyada gizli gizil 
ayin yapan bir tarikat men· 
suplarından bahsediyor. Bu 
·tarikat mensuplarının gizli 
ayinlerine bir arkadaşile be
raber şahit olduklarını yazan 
muharrir, arkadaşı Şostalin 

çektiği resimlerle birlikte neş-
t rettiği yazısında., bu yolda 
·bir hayli faaliyetin, tarihin 
muhtelif zamanlarında çok 
müthiş tezahürler ortaya koy· 
:ciuğunu, mesela Kartacalılar
la Finikelilertn, Bal adlı ma
butları için yaptıkları, ayinde, 
bu mabut heykelinin içine ateş 
yerleştirildiğini, heykel, kız

gın bir soba haline getirildik
ten sonra, kurban edilen çocu
ğun diri diri bırakıldığını; 

Kurunu vustada ispanyada 
,türeyen Flageliantizmin tesi· 
rile kara ölüm denilen veba· 
Alan korunmak için binlerce 
kişinin kendi vücutlarına tüy· 

' ler ürpertici eziyetler verdik· 
}erini; garpte olduğu gibi şark 
·ıaki bazı iyinlerin de böyle 
olduğunu kaydediyor. Ve ya· 
zısına şöyle devam ediyor: 

ı "Bu yolda acaip töre~lere, 

yalnız medenileşmiyen milletr 
arasında mı rastlanır? Eğer 

bizde boynuna böyle teşek• 

küllerin faaliyetinden bahsedl 
]erek, herkes ikaz edilmesey
~i, yalnız medenileşmiyen mil 
Jetler arasında rastlanır, de-

nilebilirdi. Halbuki, bizde de 
böyle şeyler vaki oluyor ve po· 
lis, bunlara karşı amansız bir 
mücadele açmış bulunuyor. 
Polisin bu şiddetli takibindn 

' dolayıdır ki, böyle teşekkülle-
re girenler, pek öyle göze ç~rp 
mıyan, eski, harap binalardı\ 
toplanıyorlar. Bazan hiçbir 
kimsenin gözünü üzerine çek
miyen yıkık bir evin bir köŞ4'· 
si, bunların toplantı yeridir. 
Böyle bir yer, polisin de kolay 
kolay şüphesini uyandıramaz. 
Toplananlar, kurnazca hare· 
ket eder, ayine topluca gitmi
yecek kadar ihtiyatlı davra
nırlar. Teker teker, en fazla 
da çifter çifter giderler. Tabii 
bütün yabancılara karşı, ka
pılar kapalıdır. Benim ve ar
kadaşım foto muhabirinin bu 
ayinlerden birinde hazır bu
lunuşu, tama.mile rastgele ol· 
muş, istisnai bir vaziyettir. 

Ayin yerinde neler gördük? 
Aşağı yukarı 100 kişi! Topla
nanlar tarafından seçilen va
fz, salona - salon denilecek 
kadar geniş bir yerde değil, 

ya; ne ise işte - salona girin
ce, ses, seda kesildi. Tam bir 
sük6n ! Vaiz, evvell Incildc!l' 
bir parça okudu. Karşısmda
kiler, dinlemekle kalmryorlaT, 
kelime kelime onun okkuyuşu• 
na kendi okuyuşlarile katılı-

• bir teşe kül 

yorlardı. Önceleri, gayet ya· 
vaş, pek hafif se.<Jle okuyuş ve 
gitgide hem tempo artıyor, 

hem de ses yükseliyor. Ve der
ken okuy1:1şlar, uluyuş halini 
alıyor! 

Ansızın, okuyanlardan biri 
ekstaza kapılıyor, birkaç keli
meyi adeta bağınrcasına söy
liyor. O sırada çehresi de. çıl· 
dırıuış bir adamın çehresi na
sı ısa, o hale gelerek, kendisin 
de teşennüç alametleri fark 
ediliyor; gözlerinden yaşlar 

akıyor ve sanki f evkallde bit" 
sevinç duyuyormuş gibi çar· 
pınıp duruyor. Sevinçle ızh· 

rap karışık bir hal! Onun b•ı 
hali, diğerleri üze.rinde tesir
siz kalmıyor. Bilakis! Derhal 
ötekiler de bu isteriye tutalu
yor1ar. Bu nöbet hali, ki şü
mulleniyor, umumileşiyor. Ar
tık, dua ediyorlar, demek ye
rinde bir anlatış sayılamaz: 

çünkü, iş çığnndan çıkmıştır. 

Sözler, anlaşılmaz, kelimeler 
belli tonlarını kaybetmiş hal · 
dedir. Mühim hadiseler sıra

sında olduğu gibi, kadın, er
kek, yerlerinden fırlayıp biri 
birlerine sarılıyor, kur.ı.klaşı

yorlar. Sanki o tarafa mensup 
ordular, büyük bir 1.afer elde 
etmişelr de, o an, o z . .ıf er miij
de.sinin ulaştığı an! (lyle mü t· 
hiş bir teheyyüç öyle dehşetli 

bir heyecan! işte, kolla rınr 

göğe doğru kaldırıyorlar; 

vecdlerinin son merhalesi! En 
üstün, en şidcletli ,·ecd derc
cesindeler; çehreleri:lde. gii· 
lümseyiş ifadesi! Mukm·emet 
edilemez bir çılgınlığa kapıb
rak, sürükleni?> ghfi)·orlar gi
bi; hepsi öyle! 
Yavaş yavaş, sakinleşiyor

lar. Normal bir hale dönüşler, 

göz yaşlarını kurutuyorla r. 
Bir veda mırıldanarak, geldii(
leri gibi - gene teker kker, en 
fazla çifter, çifter, salonda n 
çıkıp u7..aklaşıyorla.r; onlara. 
göre, bir kilise mana~ında ve 
mahiyetinde olan salondan! 

Belki soran olur, aenba, res
mi makamlar, neden !ıunlnrın 
peşini bırakmaz, bunlan sıkı 

(Sonu 10 uncu •ylilda) 
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Kruvazörde isyan çıkarmak istiyen elebaşılar ;ipler 
ile bağlandıktan sonra, sonsuz gözüken deniz'1 or
tasında, bir emir, dalgaların arasında keskiiı bir 

ı 
t 

Ilerlinde, böyle erken rn. 
kitte bütün diğer sinemaların 
kapılan kapalı olduğu yeya 
pek a:r. müşteri ile film çevir. 
dikleri halde, bu sinemaya 
ise değil girmek, kapısına bL 
Je yaklaşmak mümkün olamr. 
yordu. Zira otomobiller, po. 
]isler ve bir çok işi gücü ol. 
mıyan insanlarla tıklım tık. 

lım dolu idi önü ... 

"Orlof kruvazörü,, filmi, 
günde dört defa olmak üzere, 
şimdiye kadar 36 kerre göste. 
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rilmiş ve 36 bin Berlinli de 
.seyretmişti. Bununla lıeraber, 
ahali, daha hala dün-}'anırı 

bu ana kadar beklediği, işti. 

yakını beslediği bir şeyi ilk 
defa görüyormuş gibi derin 
bir heyecan içinde idi. 

Etrafında oturanlardan 
yüksek omuzları ve başı ile 
teferrüt eden, heybetleşen 

kabine azasından Klenk, çev. 
resinde koparılan heyecan ka. 
sırgasına hiç de bulaşmak nl. 
yetinde değildi. Bu filmin, 

ıslık gibi işitildi : 

E . "" 
Orlof bu sırada abloka edilmiş buluquyordu 

············ Yazan ........... 1 
i 

Lion İ 
1 euchtwonger 1 

················································ 
mevzuu olmadıgını, içinde 
aşk dalavereleri bulunmadığı~ 
nı, hatt:i sanat endişesi gö. 
zetilerek yapılmadığını, yaka. 
nın olduğu gibi .anlatıldığını 
okumuştu. 

Film başlamıştı. ilk önce, 
garip ve adeta insanın içini 
ürperten, gıcıkhyan tuhaf bir 
musiki salonu doldurdu ... 
Derken amirallık dairesinde, 
gizli ,.e . .;ikaları karıştıran b!r 
takım hayaletler belirdi, per. 
dede ... Bu pHinlardan da, Or. 
lof zırhlısının, tayınlarının az. 
lığından dolayı isyan edip 
Ode.<:aya doğru engin denize 
açldıkları anlaşılıyordu. 

Klenk - Ata... isyan et. 
tilerse ne yapalım, diye sırıt . 

tı ve şöyle düşündü: 
Daha çocukken, buna ben. 

zer bir çok hikayeleri yutar. 
casına okumuştu. Eh ... Şöyle 
delikanlılığın ilk çağlarında 
da hoşa gitmiyor değildi.,, 

* • • 
Tayfaların yattıkları kö. 

şe. Ran7.alar birbirlerinin ü. 
zerine istif edilmiş sanki .. Bir 
zabit, hiç de sakin uyumıyan 
gemicilerin arasında gürültü, 
patırtı ede ede dolaşıyordu ... 
Doğrusunu isterseniz, filmin 
bu yeri pek güzel taklit edil. 
mişti. O kndar ki, nerede ise, 
Y.atak odasındaki P.is havanın 

bile burnunuza çarptığını du. 
yacaktmız. 

Derken, yeni baştan o, 
ağır, insanı şaşırtan musiki 
gene yükseldi. 

Şimdi sabah olmuştu. Tay. 
falar, asılı duran bir but'uıı 

etrafına toplanmışlar ve ti~. 

sinerek buna bakıyorlardı. 

Tayfalar çoğalmıştı. Bu etin 
iyi kokmadığını anlamak için, 
yalnız kokulu filmlerin icat 
edilmesi lazımdı. Butun ya. 
kından çekil İniş ·manzarası il" 
karşı karşıyayız. içinde kurt. 
lar fıkır fıkır kaynıyor. 

Tayfanın bu çeşit et yemek 
ten bıktı.ğı anlaşılıyordu. Bit. 
tabi küfürü basıyorlar.. Ge. 
minin doktoru geldi. Gözlü. 
ğünü, burnunun üstünde oturt ..., 
tu; cakalı bir tavırla eti mu. 
ayene etti ,.e - bittabi - iti. 
raz olunacak bir kusur bula. 
madı. 

. Et pişmi~ti. Tayfa yeme. 
ğe el sürmeyi reddetti. Ve kü. 
fürlerin bini bir paraya ... 

Bundan sonra fena çekil. 
miş bazı Hişey kabilinden .sah. 
neler birbirini takip etti. Or. 
tada kokmuş et ,·ardı. Tayfa. 
Jar, zabitler vardı. Zabitler 
pek de öyle ehliyetli insanla. 
ra benzemiyordu. Fakat pek 
de o kadar fena değildiler. 

Klenk, kendi kendine, Bav. 
yerada her uıman gördüğü. 
müz şeyler.. Alelade insan. 
lar.. Diye düşündü. Bunun. 
la beraber, kendisinin de 
böyle alelade ins.ınları, aleHl. 
de vnkaları seyrederken he. 
yecanlandığını hissedince bir 
tuhafla~tı • 

······- Çeviren ...... .. 
1 bra1h im 

H 1 • 
oyı 

~ ·················-·---'-············-······· 
Zırhlıdaki 1ena hava faz. 

lalaştı. Bunuri nasıl ve niçin 
olduğunu pek 7.~rlukla kestire 
bilirdiniz. Nit.lkim kestiriyor 
dunuz işte, v~ seyircilerden 
her biri de yeni')·eni vakalar. 

1 

la karşılaşacağını sezmiş bu. 
lunuyordu. 

Perdedeki ·71bitler işi, hiç 
de o kadar cidaiye almıyor. 
)ardı. Bir şey yapmaları, bu 

' . 
kopacak olan ifirtınayı önce. 
den bastırmalab ltlzımdı. Kör 
müydüler?. "Ukin bizler de 
harbin son se.rielerinde aynı 

( 

hale şahit olm1uş. n iş işten 

geçtikten sonra ancak kımıl. 
dana bilmiştik~1 Doğru, o 7..'\. 

man, bu ke~in, uğultulu 
musiki yoktu.) , Bu musiki, 
hakikaten insanın ruhunu ür. 

1 

pertiyordu.; ama i~itmeme~ 

ne mümkün?. 
1 

Şurası da apaçık olarak 
meydanda idi ~f, böyle bir 
film sansürün en şiddetli ta. 
kibine uğramalı, ve menedil. 
meliydi. Utandırıcı bir pro. 
paganda mahsulü idi bu film. 

Kurtlanmış bir parçacık 

etin, bütün disiplini bo1.acak, 
üfiirecek kadar kafi bir sebeı> 
teşkil etmiyeceği muhakkak. 
tı. "Harpte bundan daha bet. 
terini gördük - arkadaşlar ... ., 
Klenk, daha ziyade tayfaların 
tarafını tutuyor, zabitlere 
pek o kadar hak 'Veremiyordu. 

·Tehdit edici, uğuldıya '.\ 
musiki salonu kapladıkça kap 
ladı. Heyecan gittikçe arttı.. 
Kruvazörün kaptanı bütün 
tayfayı güvertede toplıyarak, 
verilen tayın için bir şikayet. 
)eri, diyecekleri olup olmadı. 
ğını sordu. 

* • • 
Bir müddet sonra bir ilu 

kişi öne çıktı. Anide, daha 
siz, ne oluyor, diye düşünür. 
ken, g~\yn memnunlar, eleba. 
şıl~rı, ve tayfaların gözde. 
Ieri arkadaşlarından ayrıldt. 
lar. Bunlarla geride kalan. 
lar arasında geniş ve mua7:. 
zam bir bo~luk hasıl olmu-;. 
tu ... 

Perdedeki zabitler, ne der. 
.seniz deyiniz, atik adamlardı 
''esselfım. . . Bir göz aı;ıp ka. 
pamasından daha kısa bir uı. 
manda, isyan:n müşev,·ikler:. 
ni ele geçirmişlerdi. Geri k,1 
lan tayfa, adeta birbirlerine 
yapışmışlar gibi, bu man7.arn. 
yı ibretle seyrediyorlardı. 

Bir güzel iple bağlanan ele 
başılar bir köşeye dikildikten 
sonra, üz.erlerine bir yelken a . 
tıldı. Bu yelken bezinin a1. 
tında hoş gayretlerle kımıl. 

danan adamların hareketleri 
ile kalkıp indiğini görebiliyor. 
dU)luz. Ilir ı;ok silah namlu 
lar.ı da bu ),ğına çevrilmi~ 

bulunuyordu. '.fayfalardan bf. 
rinin ağzından bir ses çıkt~ 

ve arkasından: 

- Ateş!... 

Emri yük.~eldi ... 

Lakin hiç bir nefer ateş et. 
mcdi. l\tavzer1er susuyordu. 

A.\ 
Perdenin i~inde ve karşı. 

sında çılgınlık derecesinde he. 
yecan... Neden bu kadar za. 
man beklediler?.. işte, işte 

bakınız.. Hepsi ellerinde si. 
Jiihlar ayağa kalktılar ,.e ha. 
rekete geçtiler. 

Salonda bulunan halk, ne. 
şelenmiş, coşmuş, perdedeki 
adamları alkışlıyorlardı. Ve 
bu aikış, asilerin 7.a bitle.ri kir. 
li sığınaklarından tutup çıka. 
rarak ya Y<'re yıkıp, ,·eya bi. 
rer birer, güYerteden keyfli 
keyfli dalgalanan denize fı;. 

Jattıkları zaman, o müthış, 
uğuldıyan musikiye tempo tu. 
tuyordu. 

* • • 
I\:lcnk, kımıldamaksızın o. 

turuyordu. Nefesi adeta dur. 
muştu. Kereste yapılı cismi, 
put kesilmişti. Müdahale t!. 

decek, harekete geçecek ha U 
yoktu. 
vazör, direğinde kırmızı b:ıy • 

Nefes alması kadar em:o 
olduğu bir hakikat ortada idi. 
Kendi dünyasının bir hakikati 
idi bu... Jnkfır da delilikten 
başka bir şey sayılmazdı. iş. 

te bu gözlerinden otuz kırk 
metre ileride oynanan bu ha. 
kikate bakacak, musikisini de 
dinliyecekti. Artık durdurma. 
nın da imkfmı yoktu .. 

Bayrak aşağıya indirilmiş, 
grandi direğine de, göke ula. 
şan heyecan Çlğlıkları, bağrış. 
maları arasında kırmızı bir 
bayrak çekilmişti. 

Tayfalar, 7.ahitlerin yerin~ 
geçmişler. Gemi hiç de f en:ı 
idare edilmiyordu, hani.. J{ru. 
rağı dalgalanarak Odesnya 

doğru yol almıştı. 
Şehir, kırmızı bayrağı gii. 

rünce, enela şaşırdı. Sonra 
neşeli avazelerle seliimladr. 
Herkes daha kolaylıkla nef<:.s 

kışlıyor. Lakin, lıu uzun sür. 
miyecektir. Zira ötekiler de 
merdiven başında görünmüş. 

!erdir. 
Kazaklar, ellerinde kanı. 

alıyor; herk<'s neşeli. Ağır binyeler, avcı hattında olaraK, 
bir yük ortadan kalkmıştı. ağır ağır, tehdit ede ede. ye 

Ahali ilk önce, kırmızı bay~ bütün merdiven basamakları. 
raklı gemiye teker teker, son. 
ra kafile kafile gelmeğe baş. 
ladı Halk, isyan e!'nasında 

ölen bir ta.>fanın cesedini hu. 
şula ziyaret etti, Önünde diı 
çökerek istavroL ~ıl .. ardı .. . Ka. 
yıklar, motörler kırmızı b.ıy. 
rakh geminin etrafını tanıf 
etti ve ahali, tayfaların yiye. 
ceklerini, giyeceklerini, pt>I< 
de o kadar dolu Ölmıyan ôt 
keselerinden tl!min ettiler. 

Klenk, yavaş ya,·aş sinir. 
lenmeğe başladı.. Diğerlt'ri. 

huna tahammül edehilecekh•ı· 
miydi?. Onlar da bir şeyle;· 
yapmıyacaklar mıydı?. E,·et 
onların parti1.anlığını ediyor. 
denemezdi ona... Ama, bu gi. 
bi insanı tahrik eden ,·akala. 
rın karşısında lf•kayt kalamı. 
yacak kadar deli miza~lı bi:
adamdı. Şimdiye kadar hari. 
kulftde bir surette tatbik edi. 

nı kaplıynrak karşılarında du. 
rulmaz bir halde aşağıya iİıi. 
yorlar. 

Halk kütlesi, bir dalga lan. 
dr, adımlarını sıklaştırdı, der. 
ken dağıldı ve nihayet ka~. 
mıyn koyuldu. Bununla h·~

raber, bazıları hiç bir şe~:in 
farkında olmadılar, hiç b:ı· 

şey göremediler. Ve şaşkın 
şaşkın ne yapacaklarını bilc. 
mediler. 

Uu arada l\azaldarın clrit. 
notu andıran ayakları, ha. 
samakları birer lıin•r aşıyor 
ve mavzerlerin namlusundan 
dumnnhırın ~ıl\tı:b görüliiyor. 
du. 

l\lerdivcndcn kaçışan haL 
kın bu Jrnrcketine koşuşma 

denemezdi. Ilu lıacakların a. . . 
zamı derecede açıhı> kapan. 
ması, ciı~erlcrin haddinden 
fazla şişmesi demekti. 

len işin realitesi idi ki, kendı. Hazıları, sadece, lıasamn!~. 
sini kızdırıyor, sinirlendiriyor larda- yuvarlanıyordu . Bunh. 
ve bu' realitenin devam ettiril. rın böyle ym·arlanmasınn sebı•ı• 
meyeceğinden ıztırnp duyu. olan, arzularının, bncnklarr. 
yordu... nın veya ciğerlerinin zoru dr.. 

Fakat, bakınız... Bakınız.. ğildi. Ağırlıkları idi. Çünkii 
.işler, gene doğruldu işte şim. bunlar, artık soğumuş, don. 
di ötekiler sahnede.' Sanki muş cesetlerdi... 
bitmiyecekmiş gibi, 'ira krv. Kazakların postalları iln. 
rıJan geniş, göz alabildiğini! ledikçe ilerliyor, bastıkça ha. 
geniş bir merdivenin basamak sıyor \'e yere bir çok kişiler, 
lnrında halk devamlı bir ge. yuvnrlana yuvarhna yıkıh. 

çit resmi halinde asileri al. (lAl!f<'tı ~m11faı11 çeviriniz) 
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