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Japonya anlaşmayi 
Neşredilen bir beyanname ile 

Nasıl izah ediyor? 

ŞaY_!~ı Her Yerde s ·Kuruş_ 
11Jli111UlilDlliliii111aıııııı w11m:mı••uıımııııııınım Antakyada tazyik 

intihabata az iştirak eden 

Bazı yerlerde arttı 

- ikinci sayıfada -
20-3UncUYıl •Sayı 8785-725 • CUMARTESi 28 lklnclte.rln t936 

lskenderun meselesi hakkında 

Hariciye Vekilimiz 
Tevfik ~üştü Aras'ın sözlerinden: 
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~ ••• Bir arazi "Revizyon,,u mesele•i de!iildir. Haklar1n fllt ve amell teminatını 
; korumak ve TUrk mıntakasının haklarının muahedelerle temin 
i edilmiş olan inkişafını görmektir. 
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1921 Ankara Anlaşmasına imza koyan Yusuf Kemal diyor ki: 
Ben Franklen Buyyon'a "Bu topraklar TUrk'tUr, 
burasını Türkler gene bir gUn alacaktır,, dedim 

Ankara, 27 (Telefonla) - Büyük 
~illet Meclisinin bugiinkü toplantısın
da biriciye vekili doktor Tevfik Rüştü 
l\ras Antakya ve İskenderun üzerin -
deki Türk noktai nazarına ve bu me -
~eye dair hükümetimizle Fransa hü -
"''Uneti arasında teati edilen notalara 
dair izahat verdi. Bundan sonra bazı 
~eb'uslamnız da bu mesele hakkında 
'<>:t söylediler. 

liarlciye vekilimiz sözlerine bu me
~l~ üzerinde herkesin uzun zamandan
b t'ı izahat beklediğini, "Büyük Şefin, 
~il: trıeseleye dair s.arih beyanatını duy
b ll:~an ııonra Cumuriyet htikmetinin 

il: ışle, nasıl can ve başla i§tigal etmek-

, S6z aByliyen meb'uslanmızdan 
~iiz Yusuf Kemal 

~- Rn:riüİllJB ~ıe.Joilimb Dr. 
T. Rüştü A.ras 

tc olduğunu söylemeye Uizum olmadr -
ğınr, bu mesele ile hükfunetin 1921 den
beri mütemadiyen meşgul olduğunu 

söyliyerck başlam.tş ve şöyle demiştir : 

İskenderun Ye Antakya meselesi hak 
1 

km<la Paris büyiik elçimiz ma.rifctilc 
Fransa hükO.metine verilen 9 tefrin:i -
evvel 1936 tarihli notada: Milletler Ce
miyeti konseyinde tarafımdan ve Fran
aa hariciye mUsteşan M. Vienot tara -
fmdan yapılan beyanata işaret edile -
rck Framıa bükilmetinin Suriye ve Lülr 
nanla yapmakta olduğu muahedelere 
milmasil bir muahedenin bkenderun ve 
Antakya mnıtakalan Türk ahalisi ile de 
müzakereye Fransamn ~de olup ol -
madığx hakkında ne karar ittihaz edece
ği sorulmuş ve bu sualin ir.ldma lmD. 
olan esasatı hukukiye milcmelen ifade 
edilmişti. Bu notamıza Fransa hllkOme-

(&mu: Sa. 7 Sii. 1) 

Söz s6yliyen meb'uslanım%dan 
Rasih Kaplan . Bere Türkmen 

Sovyet kanana esasislndekl 
detlşlkllkler 

Hakkında Stalin uzun bir rapor okudu 
1924 tenberi Sovyetler Birliğindeki lıagat şeraitinde 

ne gibi tahavvüller vukua gelmiştir? 
\o ?tt0$kova, Z1 - Stalin, Sovyetler kabul edilmış olan, halen tatbik mev. r------------
l~ ~l'tsinde okuduğu raporunda şöy. kiinde bulunan kanunu esaside ba:r.t 
t:ektedır: değişikllklel" vücuda getirecekti. Asiler ~tıUnu esasi komisyonu, 1924 den 1924 den 1936 ya kadar Sovyetler 

~ S ~ kadar sosyalizm bah.smda Birliğindeki hayat şeraitinde ne gibi M d •d'i k · • 
ı l~~tle:r Biıliğinde hayat tahavvm. tahavvüller vukua gelmiştir? Q T l e l mevzı-
~zan dikkate alarak, 1924 de (Sonu: Sa.! Sa. 1) ferini ferkedigor/ar 

' ~· ~ükrü Naili dün toprağa bırakıldı Universite mahallesinde 

Generaı ~ükrü NaUi'nüı ceruızesi medfenine naklolunur1c&ıı 
(Yazısı 2 inci sayı/ amızda). 

muhasara ediJdiler 

izahat verdi 
Donanmamız bugün dost 

,yunan sularında 
Filomuzun ziyareti için büyük bir proğram 
hazırlandı. Yunanistan denizcile'r.imizi 

sevinçle karşılıyor 
(Ya:Mı ~inci Saysfcida.) 
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~ 
ljikinci bir ilave daha 
lıvermeğe başı ıyoruz .ı 
fi Her cumartesi munta.za.man vermekte devam ettiğimiz KURUN ila- Si 
'
1 

vesine karııı okuyucularımızın gösterdiklerl büyük allkaya ,.,ruıde ~ 
bir mukabele olmak ilure 1 

K ı ~ 
Haftahk Cumartesi ilavesinden 

.m 
B 

başka ayrıca 

Sal ünleri 



DONANMAMIZ 
Bugün Dost Yunan sularında 

~ 

Yavuzdan bildiriliyor: l 
.Amiralimiz Şükrü Okan dün ge. 

ce Yavuzda verdiği bir ziyafette in 
giliz Amiraline veda ederek bir nutuı 
söyledi. Amiral Pound da bu nutka 
çok: samimi bir şekilde cevap verm~ 
tir. 

Donanmamız 6 günlük bir ınis3.. 
firlikten sonra bu saoa.h ( dfin sabah) 
saat 9 da Valetta limanından hareket 
etti. Ayrılışımız, dost lngiliz asker. 
leifnin ''Hurra?,, sesleri ve selAnı 

topları arasında çok heyecanlı bir şe. 
kilde oldu. 

FiLOMUZUN KARŞILANMA 
PROGRAMI 

Yarınki mt.rasime iştiral:imiz hu. 
$usunda Atina polis müdürü B. Papu 
Us bize fevkalade kolaylık göstermiş, 
hepim~ze vesika vermiş ve bu hns~. 
ta bize yardım etmek için memurla. 
ra emirlerini bildirmiştir. 

. Dost hukumE:tten gördüğümüz bu 
teveccühe çok müteşekkiriz. Ttirk -
Yunan dostluğıınun .kuvveti, bu fır. 
sathı bir kerre daha tebarüz etmek. 
tedir. 

Şehir, de~cilerimizi karşılamak 
için çok büyük hazırlık yapmrş, he· 
taraf süslenmiştir. · 

SPORCULAR/MiZA KUPA 
VERiLDi 

~ Balett.a, 26 (A.A.) - Dün iki do. 
nanma futbol taktm1arı arasında bir 

1 ~ Atatürk 
/!)ün lngilız ve lran bü9ük 
· .~lçilerın~ kabul ettiıer 
~umıııı•uıııııını ıı1ıtt.-1ıı11111ııs =. 3 
~ An.kara, 27 (A.A.) - Reisi-~ 
~ ,cµmlıur neZtıerinde Hariciye ve- ~ 
~ kili doktor · Tevfik Rüştü .Aras % 
~ b~uİıdnğu halde bugün İngilterel 
~ büyük elçisi Sir Persi Loren'i ~ 
~ kabul buyurmuşlardır. € 
g An.kara, 27 (A.A.) - Reisi.~ 
~ cµmhur Atatürk bugün İran bU- fi 
~ yük elçisini kabul buyurmuşlar-~ 
~ dır. Büyük elçi Şahin§alı Haz.ret-i 
~ !erinin bir mektubunu Atatürk'e i 
i takdim etmiştir. ~ 
~11ıııı111uıı111ıı1uuııııııı11uıııııırı11111ııııııı11uııııııır1uuı111111~ 

Antakyada tazyik 

Değerli kumandan 

Oeaera Şlkr. N~ 
Dün göz yaşları ara-
sında toprağa bırakıldı 

Acr iilüm haberini evvelki gün bü. tan sonra saat ll,15 de hareket e~11 

yük bir teessürle verdiğimiz değerli di. Cenaze alayının önün& me.ı.ası 1 

genera11erimizden Şükrü Nailinin ce. kumandanı, arka.da bir böliik suvı' 
nazesi dün sabah saat 10,20 de Edir. bir bölük piyade, bir bölük de ınıı~ 
neden şehrimize gelmiştir. neli kıta, bando, yüze yakın çeteıı 

Saat tam onu yirmi geçe posta top arabası üzerinde cenaze, d.<t~ C 
treni ağır ağır Sirkeci garına girdiği arkada binlerce halk bulunuyordtı· lta 

zamaı: Şükrü Nailinin büyük bir bay. \ Gülhaneden Beyazıt camiine ~ 1 
c 

rağa sarılmış tabutunu taşıyan vagon tindi. Cenaze namazr burada kılı ~~n. 
baştan başa çelenkle süslenmiş gö.

1 
dlktan sonra Edirnckapı şehitliğiıtd ~rı 

züküyordu. Dört süngülü nefer kı. hazırJanan kahire gidildi. Ornd ' 
mıldamadan dimdik vagonda mevi{i Cevdet Kedm lncedayı mezarı başı~ ~lJ 
almışlardı. da şunlan söyledi: .. ·tl .. t: 

Sirkeci garı. görillmemiş bir kala. Türkün asırlarca A vrupadaki yıı~ · ." 
balıkla. taşıyor~u. Merhumu sevenler, sek ha.tırasmm son bir abidesi olıı' ;! 

. d ~ s 
dostları, şehrimizde bulunan saylav. Edirnenin kurtuluş bayramın a . ~il 
lar yer almışlardı. Polis ve askeri yecandan göz yaşr döken Şükrü !'-" .,ı> 
kıtaat iki tarafa dizilmişlerdi. ili, sen bizi arkandan ağlatıyor~1l11 ·, 9 

Tabut, askerin e1leri üsünde ta. Sen mütazimliğinilen itibaren ad'- tı 
şrnarak cenaze otomobiline getirildi. -ıdım ilerledir.. Rütben ilerlerken !g- . Atina, Z'/ (Donanmamızı karşıla. 

mağa giden arkadaş:mızdan telefon 
la) - Donanmamız yarın sabah (b11 
sabah) saat 8,30 da Faler limanına 
gfimlş bulunacaktır. Filomuzu baş. 
ta1Averof olmak tiı;ere dost Yunan 
donanması karşılıyacaktır. 

~aç yapdrnış ve takımımız çok !üze' intihaba flZ 
bır cyun çıkarmış olmasına ragmen 
yenilmiştir. Bununla beraber, maçfa. yerıerde 

ışlirak eden 
fazlalaştı 

Bir paket, bJr cüzdan, bir şapka, bfr ziletin, hizmetlerin de arttı. Istı~ ~ 
de saat merhum Generalin metrukatı lal harbinde Başkumandan yur.~~~o' i\l 
olarak getirilmişti. Binlerce kişi ce. düşmandan temizlenmesi için butil. ~~rı 
gaze otome>bilinfn arkasından Gülha. kurtarıcı tedbirleri alırken seni r~ .:~t\ 
ne hast.ahanesine doğru yü..-Ulüler. maide müstakil bırakmrştı Sen ~ ~tt; 

hazır bulunan İngiliz amirali takrmı 
mızın güz.el ve centilmence oyunun 
dan dolayı tebrik etmiştir. 

Maçtan sonra Amiral, Queen Eliza 
bethte evve1isi günkü kürek yarışla 
rım kazanan takımımıza galibiyet ve 
futbol takımımıza da bir hatrra ku 

Antakya, '2:l (Hususi) - Alevilerle 
Türkler arasınea iş birliği gittikçe 
kuvvetlenmektedir. Suriye meclisine ış 
tirak edecek olan mebus namzetleri 
tarafından arapça bir beyanname 
neşredilmiştir. 

Bu bey3nname Alevller arasında 

Tabut, hastahane avlusunda hazır. itimada layık olduğunu isbat ~t~~; ~( 
lanmış olan top arabasına konc]u. Is. Sen ahlfıkın, faziletin ve mertliği ~Sa 
tan bul say lavları, ordu müfettişleri bir kahramanı idin. , · ttr 
Orgeneral Cevad, Ali Sa.it, Fahret. &lna acırken bir teselli noktıı:, ,, .. 
tf1tt kolordu kumandan vekili ve buluyoruz: Türk var olsun. Set1 I 

Saat 9 da Türk konsolosu Yavuzt:. 
gel.ece!., 9,30 da sila.bendaz n:tifreze. 
mlz ilk olarak karaya çıkacak, 10 da 
YunaD ftlo kumandanı Amiralimizi 
ziyarete gelecektir. Bundan sonra ka.. 
raya çıkacak olan filo kumandamm11. 
saat 12 de meçhul asker abidesine çe 
leı:lk koyacak, 12,.10 da sarayı ziyaut 
ederek defteri imzalıyacak, 15,30 d~ 
Amiralimiz fHo kumandanına iade~ 

ziyaret edecektir. 

pası vermiş ve tebrik etmiştir. 
GAZETELERiN NEŞRiYATI 

' tlmiddin namında biri tarafından 
dağıtılmak istenmiş ise de Aleviler 
bu adamı dayakla arala.nndan kov. 
muşlardır. 

Gazeteler, cumartesi günü Faler 1i -
nıamna gelecek olan Türk filosunun 
Yunanistanı ziyareti mUnasebetile ha -
raretli yazılar neşretmektedirler. 

Harp Akadembıi direktörü Ali Fuat, gibi kahramanlaJ:" yetiştirere!~ yeri01 
merkez kumandanı General Fehmi, l boş bırak.ınıyacaktır. Sana. . rahJJle ı 
General Hasan HUsnil, eski merke?: r olsun.,, ı l· 1:\ 
kumandanı. General Emin ve daha biri Büyük harplerde yararlı bir <°f ;ıı>.e 
çok general?er, aske.rt erkl\n, polis mu,raffakiyetleri kaydedilmiş olB~ ~r~ı 
müdürü Salih Kılrç ve mülki erkan kıyJnetli General, burada göz vacı1ıı ·~ ~ 

Gece saat 21 de de denizci1criml1' 
şerefi!"e Gr"'., Tiritanya otelinde ziya_ 
fft verDecektir. 

Türk gaze~ecileri bnradı bftyfik 
bir, lıüsnü l:abul görmekteyiz. 

' Gazeteler, öteki mütettif Balkan do
nanmalan ile birlikte Tiirk ve Yunan 
filolarının şarki Avrupada hakiki birer 
sulh unsuru olduklarmr yazmaktadır. 

Türk filosunun ziyareti bu bakımdan 

da bilyük bir dostlukla k~rşılanacaktn. 

Sovyet kanunuesasisindeki ... 
değişik 1 i k ·ı er· - · ·~·· ~ 

(Vstyanı ı incide ) beraber, hakikatte büyük mal sahip. 
J.004 senesi N. E. P. nin yani yeni lerine ve kapitalistlere ' hizmet eden 

etonoml iiminin ilk devresi idi Bu eski ihtiyar entellektüeller sınıfı de. 
ğildir, Yepyeni bir mahiyet göster 
mekte olan biı.im entellektüellerimiz 
bUtün mevcudiyetlerile amele VE: köy. 

intihabata iştirak etmiyenlere ya. 
pılan tazyik, Ant~kya mrntakasrnda 
bilhassa Ka.ramart, Rebiye, Aşağı, 

Yukarı, Oı:ta Kuseyr ve Ordu nahi. 
yelerine tabi köylerde tekbiif etmek. 
tedir. Bu tazyikin sebebi de basittir. 
Çilnkü, bu yerlerde intihabata iştirak 
yüzde, iki yüzde nisbetindedir. Ka. 
ramurt mıntakasındaki Türk köyleri 
ise io.ti_haba-~katiyen iştirak etme. 
pıişlerdir. 

1-.ı hken-denın. 'Z1 (Husust) - Ba-zı 
TO:r:kler tahrikat yapmakla tttfham 
edilerek tevkif olunmakta.dırlal'. Ka. 
raksı ve Kiseclk köylerinin muhtar1a. 
l't, bazı köyleri tahrik ettikleri iddia. 
sile hapse atılmışlardır. 

Müntehibi sanilerin istifalan de 
vam etmektedir. 

burada beklemekte idiler. arasında ebedi medfenine bırakıldı "'-l!i 
Alay imamı Naci bir dua okuduk. ~!~ 

~t 
..ğ t 1 • . ~ o re men er ıç:n I~ 

Mesleki kur&lar açılıyot.: ~ 
, % 

e·u~"ı<urslarda öğretmenlere yeni terb;ye ~ 
ve tedris sistemleri · gösterilecek ~ 

1 "'' Kurşlar hayat, bilgi.si, tilrkçe, "i ~ devrede So-vyet ına.kamları, sosyaliz. 
ınin inkişafı için azami gayret sarf . 
etmekle beraber kapitalizm için de 
bazı harekete miisait davranmakta 
i4l 

lil sınıfına merbut bulunmaktadırlar. __ __;, ___________ _ 

Kültür bakanlığı öğretmenlerin mes
leki bilgilerini gilnden güne çoğaltmak 
mak~adile bir çok yeni tedbirler almak
tadır. öğretmenler için türlü milletlerin 
pedagojik eserleri tittkçeye çevrilecek -
tir. Bundan ba§ka her vilayette kültür 
bakanlığı öğretmenlere meslcld kurslar 
ve konferanslar serisi de tertip edecek
tir. Bu kurslarda öğretmenlere son ye
ni müfredat programına göre terbiye 
ve tedris usulleri gösterilecek ve bu -
nun talebeye tatbik şekilleri etrafında 
da kendilerine izahat verilecektir. 

sap, hendese, resim, musiki .,e ~~' ~' 
bilgisi derslerine ait olacaktır. ııe~ıV ~ ~ 
retmenin Pu kurslara kolayca de\1 o~ ~{' 
temin için okulların tatil zamanfll o• cl 
istifa1eye çah§ılacaktrr. Tatil a)11;., ı. 
seyahate çıkan öğretmenler diğet eôe' ~~t· 
yette açılan bu kurslara da devalll / ~ ~ 

Bugün N. E. P. son devresinde, 
N. E. P. nin sonunda ve milli ekono. 
minin bütün sahalarında kapitalizmin 
tam bir surette tasfiyesi devresinde 
bulunuyoruz 

Ba milddet zarfında endüstrimb: 
mDthiş surette inkişaf etmiştir. 

Sovyet entellektüellerinin. yüzde 
seksen veya doksanı .köylü, amele ve 
diğer işçi sınıfları çocuklandır. 

( Devanu var) 
(Ana.dol'! Ajansmm bültenlerinden 

telhis edilmiştir.) 
Ajansın notu: 
Tass ajansı, B. Stallnin ra.porun"O 

dokuz bin kelimelik 35 den fazla üıl. 
Asıl mühim olan, bugün endüstri. grafla nakletmiştir. Bültenlerimizi.n ' 

nilz ~basından kapitalizmin tama. hacmi, ehemmiyeti bUyllk olan b11 
men koğulmuş olması ve sosyalist i.s. vesikayı olduğu gibi ve bir defad:t 
$saı şeklinin bugün endüstrimizde neşretmeğe maalesef müsalt değildir 
iftkisamsız ~ir surette hakim sistent · Maamafih gerek gazetelerin, ve ge~k 
~Une gelmış bulunmasıdır. "bonelerin bu rapor metnini tama 

SINIFLARIN YAPISI DA mile okuyabihr.eleri l~in onu bir ka~ 
DEGIŞTl kerede neşretmeğe karar verdik. 

" Ekonomi sahasındaki bu değişik. 
Dllerin yaıunda ve onlarla allkadar 
olarak, Sovyetler Birliği sosyetesi St. 

nJflarımn yapısı' da değişmiştir. Ma. 
ldm olduğU veçhile, muzaffer dahilt 
harp neticesinde büyük mal sahipleri 
smrfı da.fıtılmışt.Jr Vasıta ve Alet. 
l~ kapitalistlerin elinden abnara~ 
i4are kuvveti amele sınıfında devlete 
nrilmiştir. 

Bu sınıfın istismarı imkanları ta. 
marn.ile bertaraf edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında amele srnı. 
fımıza pNleterya demek mümkün 

. mJidür? Pek tabü kl hayır .. 
Köylü sınıfımız mesaisini ve mül

kiyetini ferdi çalışma ve geri tekniğe 
değil, fa!rat kollektif mesaiye ve 
modern tekniğe istinat ettirmektedir 
K'oylü dünyamızın ekonomisi hususi 
nrlilkiyet esası üzerine değil, fakat 

Asiler 
Madritteki mevzilerini 

ter kediqor lar 
(Ottyant, 1 Wıcide) 

kesilmiyen .>İr ateş altında nevmida.ne 
mukavemet Ptmektedirler. 

ITALY ANLAR ADAYI iŞGAL 
ETMEMiŞLER Mlf 

Lond:ra., 27 (A.A.) - Lord Cran
born.e, Avam kamarasmda !taıyanla,. 
rm Majorka adasmı işgal etmiş ol .. 
dukları haberini tekzip etmiştir . 

YENi BiR HUKVMET KURULAOAK 
Valancla, 27 (A.A.) - Kortezlerin 

1 kinunuevvelde yapacakları ilk top
lantıda Valanclada mmtakavi bir hU
kO.met tesisine esas itibarile karar ve~ 
recekleri söylenilmektedir. 

kollek:tif mülkiyet esası üzerine te. ---------------
şekkül etmiştir. , Gore işgal edildi 

]•ponlar anlaşmayı 
nasıl izah edıyortar? 
Japonya ile Almanya. arasmda ko -

münizm aleyhinde yapılan anla§maya 
dair Japon hariciye neı.a.retinden neşre 
dilen beyanat, bu anlaşmaıun Sovyet • 
ler Birliği veya diğer muayyen. bir dev
let aleyhine tevcih edilmiş olınadığt yo
lundadır. 

Japon hariciy~inln tezine göre dün- Paris'te gene 
ya ihtilalini istihdaf eden Konıintem 
faaliyetinin 1'dilnya sulhunu tehdit e - karışıklık oldu 
der,. bir hal alması dolayısile bu anla§- Paris, 27 (A.A.) _ Patronlarla 
ma yapılmıştır. marksist sendikaları arasındaki ihtilAf 

Bu anlaşma ile müna.sebetta.r ve- -ıı·Unden per.,embe günü yeni karga -
b ı erisinde h A ~..... ~ 

~ u an aşın~ g w dir usu~ı şalıklar olmuıtur. 200 marksist amele 
bir iW8.f aktedi.ltniş ~eğil. • Paristeki patronlar federasyonu bina -

Bundan başka bugünkü anlaşman.m sına hücum ederek oradaki tertibatı talı 
ne Y_Olda. işlly~ esaslı şartlarla rip etmiş ve binada bulunan dört elek
ta.nzım eden bır de ınunzam protokol trlkçiyi yaralamışlardır. Bazı mahafil ' 
mevcuttur. bu hadiselerin Fransada bir grev uyan 1 

ALMANYA ANLAŞJ-JAYA dırmasından korkuyorlar. 
LEHIST ANIN DA GiRMESiNi 

iSTEDi 
Paris 27 (A.A.) - Havas ajansı. 

nın Varşova muhabırlnden: 

Almanyanın Varşova sefiri M. de 
Mo1teke, dün Mareşal Smigly . Ryclı 
ile görüşmüştür. 

iyi malO.mat almakta olan mahafil 
sefirin, Lehistamn Alman - Japon 
itiH'tfrna iştirak etmt>sine ve aynı za. 
manda Burgos hültOmetini tanımaS3. 
nı istemiş olduğunu beyan etmekte 
dir. 

Bu mahafil, Mareşalin bu ilci ta. 
lebi açıkça reddetmi~ olduğunu ilave 
etmektedir. 

ITALY A iŞTiRAK ETSIYOR 
Londra, 27 (A.A.) - lyi maltlmat 

itilata iştirak etmiyeceğini s6ylemiş 
olduğunu beyan etmektedirler. 

lNGILTERENIN MUKABiL 
TAARRUZU 

Paris, 27 (A.A.) - Paris gazetele. 
rl, bir çok devletlerin ve bilha.SBa 
lni!lterenin Alman - Japon itilaf!. 
nın imzasını gayri müsait surette ka ·· 
şılamış olduklarını yazmaktadır. 

Le Journal djyor ki: 
lngilterenin Japonyaya karşı mu. 

kabil taaarruz1 1 artik gecikemez. 

EDEN BAYANATrA BULUNACAK 

ı:. Entel1ektüeller ve teknisyenler sr 
wtfmda da bii:vuR: değişiklikler ol. 
muştur. Artık bu sınıf, öteki sınıf. 
J.anıı üzerlııde yer almıya çalışmakla 

Roma, 27 (A.A.) - Salahiyettat· almakta olan mahafil, B. Grandlni-ı 

bir membadan bildirildiğine göre Gt&. B. Eden ile gÖT'ü~tiiğU esnada İtalya . 
neral Malta kumandasındaki ltalyan nrn komünizme knrşr Japorıva ile 
kolu, Goreyi işgal etmiştir.' ' Al~anya a.ra.Sında aktedilmi şolan 

~..-

Londra, 27 (A.A.) - Dilomatik 
mahafilde öğrenildiğine göre, B. Eden 
önUmUzdeki pan.rtesi gUnU, işçi parti
sinden meb'us Noel'in i!!tin.h takririne 
cevap olarak avam kamarasında Alman 
ya - Japonya mukavelenamcsi hakkın
da beyanatta bulunacaktır. 

bilmek imkanlannı bulacaklardır. ı:· 
lt-

l sla n bul da nekadaf ~. 
hususi oku , var? ., ~ 

Yapılan bir istatistiğe göre şebı1ff ~l 
mizde hususi olarak açılan yaball~~~'' ,ı ~ 

dilı:rı1~ ~·-azhk okullarının sayısı tesbit e 0~ ~t' 
Şehrimizde Türk hususi 4 ilk, ı ıl ı : 

7 lise vardır. Bunlarda 34 71 talebe "et' ~ 
lunmakta ve 297 öğretmen de ders ~ 1 

kt d' ' ~ me e ır. iJlt· ~'b 

Azlık okullanna gelince; 87 ı.ııııı(<I' l~I 
orta ve 8 lise vardır. Bu ol< "'" ~ 
16322 talebe ile 1649 da öğretınefl ~.' 

I •t 
drr. 11 ~ • 

Bundan başka yabancı okuUa~3 ill'ı \ 
ym da yeni istatistik cetvelinden cflt11if 
8 orta ve 12 lise olarak tesbit e 

1 
cııı'~ ~. 

tir. Bunlarda 8219 talebe 773 öğrc 
vardır. ~ 

~ 

ı· 

Açık yerlere taq.i~ ys1' :; 
Kumkapı orta okulu riyaıı~;ıtl'3~ ~ 

dımcı öğretmenliğine Ali, flaY 11ıiğ1 

lisesi feri" bilgisi yardımcı öğrettl'l~;re~: ·~ 
ne Fikret, İstanbul kız lisesi .Y~aıcb.~, 
törlilğiine edebiyat öğretınenı ;ıfİ ı;ı, 
le, Trabzon orta okulu dakti1°ırr0,ııı 0 , 

retmenliğine Vedat, Davutpa~ aıi çetl' 
kulu doktorluğuna doktor NıY tctJıı.ı . , 
tinkaya, Gaziosman paşa orta 

0 rıı~ 1 

. dı .. ~ tın enli erine ,ıJı 
yazıye yar mcı ogre t> yı• ô' t. 
de, Gaziosman paşa orta ok~.ıı.ı 0rt~ , ~, 
rektörlüğüne Ramiz, Ba~~o~ 19t ı.ıl~ ~ 
kulu fransızca öğretıneru .,.u 01' e ~ 
rektörHiğe, Süleymaniye ~r:;ı11ııf'lı::ıl \ 
türkçe öğretmeni Nurlye suı tst1111 

, t1 

orta okulu yardirektörlUğiine, r.(ıl1t1 , 
·ndefl e 44 Uncil okul öğretmenlerı 0ğ! 

. . ilk kısrtl'l sin Galatasaray lı!!csı . 
menliğine tayin edilmişlerdır· 



rF'ikir v~ Edebt:vat ' 
--~~~~-· ··~~~~~--'-

a at ve kültür sef alef 
Sanatı sefa• etten 
herşeyden evvel 

kuıtarmak için 
milletleri kü~tür 

etmek lazım 

Yuba~ı 

Tayyare biletleri 
Emnıqet Müdürlüğü a11enc11e1ıe 
şidd~ı,; bir mücad~leqe baş 1adt 

sefaletinden ha!as 
Yazan: Sadri Ertem 

t.: Cenç ve pir arkadat Cahit Sıtkı 
~ancı'nın Gündüzde çıkan bir yazı 

W' l 1 okudum. Bu yazı suiistimal e -
en san 'at hakkında bir ah vah, ve 

muhitlerde san'atm kötü1~mesi, soy 
suzlaşması tabiidir. San'atı pazara 
çıkarmak nazariye halinde hiç de 
kötü değildir. Fakat bunu düşünen
lerin bir yandan da pazarın k.alite • 
tıini yükeeltmeğe, fikir ve san' at se • 
viyesini dile getirmeğe mecbur ol -

Satışa çı~a1ıldı 
1937 senesi yılbaşı piyangosunun 

plaru huırlanm.ı§, biletler satışa çı. 

karılmıştır. Yılbaşı piyangosunun en 
bil}'ilk ikramiyesi 500,000 lira.dır. Bun
dan başka 200,000, 150,000 yüz bin, 
yetmiş bin, altını§ bin, elli bin, otuz 
bin., yirmi bin, on beş bin gibi büyük 
ıkramiyelerle 400,000 liralık ve 100,000 
liralık iki mUkAfat da vardır. 

On gün zarfında 150 
dilenci toplandı 

d ~İnde bir şikayettir. Sahte san'at· 
• kalp fikir ve kalp edebiyattaıı 

Fakir ve muhtaç o ıanıar Düşkün erev.'ne, sağlar.ı 
o.anıar da memleket.er ine gönde1 idt.;01 ıar 

Emniyet müdürlüğü, iş güç sahir
lerini ve halkı her zaman ve her yer

;y\llan nefreti anlatmak için zama· 
• ııda yalnrz bir makale değil cilt

~ :rle kitaplar yazılsa ve kapı kapı do-ı 
~ 'lın herkesin kulağına bu facia an· 
Jı~ ·~ı . .,a bile duyulacağına pek kani 
't ~ılim. Hava o kadar bulanmış. 
ıı .~ o kadar kalitesini kaybcbniştir 

dukl""nnı asla unutmamalıdır. 
San'atm geniş kütleye hitap et

mesi onun öniinden giden bu este -
tik meş'alcsi olmak itibarile manası 
vardır. Yani ileri bir hareket olarak 
san'dt halkçı olabilir. San'atı mutla -
ka halkı eğlendiren nevinden bir ma· ı 
ta saymak onu hokkabazlar, dalka • 
vuklar. perendebazlar nevinden biri 
şey s;tyrmık 9lur. Ne halk böyle pa
sif bir kütledir: ne de halkın san'atı 1 

Bu sene yılbaşında 2.715.000 lira 
dağıtılacaktır. 

Krrk bin numaradan mürekkep o
lan yılbaşı piyangosunun biletleri on• 
da bir ve yirmide birdir. Onda bir b!. 
leUerin fiyatı on., yirmide bir biletle
rin fiyatı beş liradır . 

de rahatsız eden dilencilerle çok şid· • 
detli bir mücadeleye girişmiştir. Zabı

• - • !an' at sahasında tozdan duman
(1: rı ferman okumaya imk.8.n bulu • 
il ıyor. 

, San 'atı hakiki ve olgun manasi
U' • ıılnıayıp ta sade SBn' atm politi -
ıd! ~~nı yapanlar gitgide hakiki san'· 
~ \ı"\rın yerini o kadar almışlardır ki 
i~ ~tfı bazı yerlerde onu kapı dışarı 

e~ bile muvaffak olmu~lardır. 
nın bu manzara karşısında rz • 

, !'>tan sonra kendisine sorması la
'• gelen sual şudur: 

- Niçin böyle oluyor) 

böyle bir oyuncaktır. 
San'atm geniş halk kütlesi ile o

lan tcma~ı bugünkü dünyada ger -
çekten ic; bulandıracak bir mahiyet • 
tedir. Hem aan'att halka ma1 ediyo
ruz hem de halkı kültüre muhtaç ol
mryan bir unsur sayıyoruz. 

Bugünkü dünyanın san'at bakı· 

tkrarniyclerin hepsi dolaptan çekil. 
dikten sonra dolabın içine y<'niden ko
nulacak (9-0) numaraya kadar olan 
sayılardan çekilecek iki fişin fuerinde
ki sayılar ne ise bu sayı ile nibayetle. 
nen btltUn numaralar a.mort.1 alacak-
lardır. 

Amorti onda bir biletler için beş, 
yirmide bir biletler için iki buçuk li
radır. 

Nizamettin Ati 
• • • mmdıt.n dü,tiiğü tezadm. hakiki se- Ölçüler umtırn müdürlü-

E:vet niçin böyle oluyor>. bcbi budur. Mun.sırlamnrzm millet· 
. ~ir kere halis san'at diye bunların lerin kiiltür seviyesini yükseltmek ğüne ~eilT ildi 

j1 e anlatmak istedikleri şeyleri din· için sarfettikleri rakamlar gülünç de· Türkofiste yeniden bazı tayin ve 
(. ıcti .. nı. Onların çogu~ bize halis gı'- necck derecededir. San'atı sefaletten tebeddUller olmu~tur. Bay Mt!mta.z 

~02:.üken mag"şuş •eylerden h3h kurtarmak icin milletleri kültür ... . 

ta memurlan §ehrin her tarafında rast 
geldikleri dilencileri toplıyarak Emni 
yet mUdUrlUğU.ne sevketmektedirler. 
Son on gün zarfında 150 den fa?.la di
lenci toplanmı~ır. Bunlardan lıakika. 
ten fakir ve ihtiyar olanlar Düşkiinler 

Evine gönderilmiş, sağlam olup da 
münhasıran !stanbula dilenmek için 
gelenler de memleketlerine gönderil
miştir. Düşkünler Evi mildlirlüğil de 
bu toplanma işine yardım etmektedir. 

Emniyet müdürlüğü bundan sonra 
bir plAn dahilinde dilenclleri toplıya. 
cak, seyyahla.rm nazarında çok fena 
bir manzara te.'3kll eden ve balkı ra,. 
hatsız eden sağlam adamlan ve ço
cuklu kadrnla.n, çingeneleri ortadan 
tamamen kaldıracaktır. Toplanma işi. 
ne hiç ara verilmiyecektir. 

Emniyet mUdllrlilğil.nUn bu mesai
sini §Ükranla karşılarız. . . 

~· • -s • • ...... Ofis lstanbul raportörlüğüne, İstanbul 
._ 1}'orlar Çok defa ka~nnıza bı"r faletinden halôs r.tmek aerektir. - Ba F D 
.,.. • • • .,.. 

0 raportorü y aik Ankara mUşa\'İr• • A s • s • • 
~Ctı~n ruhu değil, kitaplara Si· liğine, İstanbul mUşavirl~rinden ~y aımı anayı ergısı 

1ı..ll'ı 1ş müstehaseteşmiş ve bir ke - Bahkçı'ar kongresi Turhan Bombayda yeni ihdas edilen ,,, 

I
~ -~ leşi haline girmiş olan kaide • kon.seyeliğe, Türkofis İstanbul §Ube-1 
~ l'\!h, ve san·atm asıl yapısı yerint- si müdürü Bay Mahmut Londra kon- 7 • i O J S . . . 
i sürülüyor. Bu halis san'atkann /stanbu/aan gidecek seyellğine, Londra Ticaret konseyi B.ı lCQTe aQSl anayı ŞUbeSlnln yapfığz f;u 

• ~~ğildir. Arada kalan, ileriye ge-- Nizamettin AH ölçUler ve ayarlar u. l bb .. /ı 
~, Y n san'at da mürit halind~ kal· aza/ar seçitdi/er mum mUdilrlüğünc. Roma Ticaret eşe USe eT SQnQf ŞU besi İŞf İrak ediyor 
t'tıl~·!an insanların bir nevi ruh dii§- konsey,! B&y SuphJ Ziya İstanbul Ofis . e \~ uklerinin ifadesidir. San'at 8 • Balıkçılık kongresi salı saba.hı on mUdürlUğilne Stokh l k Vi Ba Bir kaç ay ance ticaret odası urbu-
~ 1 nıürit değil daima tefti1'. Scf buçukta. Anka.rada Iktisat vekili Bay Necmi Ttlrk~fi~ ts~ı:ı ~ğlne :. mi ka~bi. Cevat Nizaminin lüzum gös -
ııı, ~rırn Mn 'attaki yeri hiç bir za - = CeW Sa.yar tnrafmda.n açılacaktır. . ed'l 1 1 d" termesı Uzerine açılmıı olan ticaret 0 • 
~'<ıl\ b' k K lsta.nb yın ı m ş er ır. da • • '\ , ır esteti mevzuu olamaz. ongreyo uldan Balıkçılar ce- ııı sanayı ıubesı, az zamanda büyük 
~ ltt adamı yaratan, halkeden in· miyetinden reis Bay Ahmet ile Uadan Y h ... . muvaffakiyetler göstermiştir. Sanayi 

P.ı:r. • • Bay Yusuf. Yarar, B~y Mehmet Şefik. ılan ıkaqesı ıubcsi, günlük milhim i~lerindcn ba§ka 
~~ ;a~kalarmm halkettiklen ile ge- Bay Remzı I<aradenız balıkçıları ns. H ı• l • J 1 bir de gcnis mikyasta daimi İstanbul 

'1t·n ınsanla san'at adamı arasın • nuna Hoca.zade Bay Yakup, İstanbul· a iÇ effilZ en ecen sanayi tıtrgisi açmağa teşebbUs etmiş. 
"tı: fark, baba ile bebek yapan a • da.D dalyancı Bay Refik Hıfzı, Trab- _ tir. lsta.nbul gehri için büyük bir boşluk 
~4•1 1'1 arasmdaki farktan ba§ka de- zondan Bay Veygel Çakıroğlu, Erdek· 

1 
~~ ~erde yağan yagmurlar do- olan bu sergi, Jube mUdürü Hakkı Ne· 

"~· ten Bay Hamdi, İ.zrnlrtlen Bay SUley· ~~; e alicin. bilhassa K:lğrthane rihinin gayreti ile kurulmak üzeredir. 
J' ~· <ırnnmmrzda halis san• atm de • man l§tinık edeceklerdir. ~ e Zeri fazluile dolm:ığa. baş lamı~ Bir çok aanayi fabrikalan, şimdiden 
( ._ 1de!'lmcsine •ebe l h"di ır. aten senelerdcnberl dolmakta o. tl .. U 1 ~d~tı b" . h bao p .o an .a se • Bundan başka İzmir balıkçılar ce- lan Halicin bir müddet ımnra tehlikeli sana anm gostercn n mune er gön • 

:-, l ın, a sı yerme pıyasada miy ti mma kon d ı · b' ' denneğe başlamışlardır. Bir ay kadar 
~Lkl · · ki . e mı. gt'e e zmır me u. bir hal alması göz önUnde tutularak ~ ve erı ansan çocu an yerme B H d' Os .3 t önce teşebbils edilen bu i~. ticaret ma -

.ı. ·bı:?k isf l . bol! - dan su ay am ı rnanzı:..ı.e, stanbul belediye Halici temizletmek için yeni-~. ıyen enn ugun - Balıkçıl~ cemiyeti fahri reisi Küt.ah- den teşebbüslere geçmiş, bu arada hafilinde umulmıyan bir ataka uyandır-
l ~\J bi b d dah 1..-- ya meb U!!U Mehmet de bulunacak- bazı finnalnrla da temasa başlamıştrr. mıştır. inhisar idaresi de bu daimi ser-

., ~ 'cb r, un an sonra a ucıı;ı - tardır y 1 . . . _ . giye genit mikyasta iştirak etmeğe ve 
" ~~ eplcr de san• atın kalitesini ~ 

1 
mI 1~ nız ;öylendığin~ gore bu fır- istihsal maddelerinden güzel nUmune • 

~· trnesine yol açryorlar: Bugün . Balıkçı ar ce yetinde yeni t. ma an a~la~ H~ çten çıkacak ler huırlamağa ba§lanuJtır. Yerli fab-
"':{~t da, g'!rcekten bir istihale için· dare heyeti seçimi yapılmış. aslf aza- e~yanm kendılerıne aıt olmasını ileri rika ve imalAthan-elerin hepsi kendi et-
~ İi~· ~evrin bütün buhranlan san- Iı~a Bav Mehmet Rem:t:i, Bay Yusuf sürm~ktedirler. ya nümunelerlni göndermektedirler. 
'ıi Ctındc de tesirlerini göstermek- Yarar, Bay Hüc:eyin Ali. Bav Sf.fik Bır ~t Halicin temizlenmesi işi j. Öğrendiğimize g<Sre sergi için gelen 

eşyalar tamamlandıktan sonra büyük 
bir aalon tahsis edilecek ve eşyalar bu
rada te§hir edilecektir. Sanayi sergisi 
bundan ııonra bu kadarla kalnuyacak, 
fabrika ve imal!thanelerin işçi mıltda -
n, ııernıayesi, istlhsal!tı da gırafikle~ 
halinde c~yalarla birlikte bulunacak, bu 

ı:).. Bay H~an Yavaş, yedek balıklara çln demıştir ki: 
11tıiin hayatına uygun bir san'at da Bay Arif, Bav San Mehmet, Bay «_ Bu ~ele yillardanbcri met'· 

%i bııı vücuduna uygun bir elbis~ Zekeriya, Bay Mahmut, Bay Yakup zuu bah:JOlan bir meseledir. Halicin tc-
~ t~liı:c edilmişti. Röncsansm seçilmişlerdir. miz1enmesi 1rolay l>ir ~ değildir. An. 

~~ "b~ıği aan'at uzun bir devrin • caJc geni§ mikyasta bir tesi.satlıı milm.. 

l~di ı~ teraküm ün neticesi oıa'r~ Afgan /-ları'cı·ı.'"e T re .. ,·,,· kiln ola.bilir. Evvelco KağıtTıatte taraf-
~ · l\ı ··aan'at ··-· t · · f ·· - v 4 

' 1.crıf!da tuğla yapılmakta ve bu tuXJ,. ' •ci , ....... a ıçın onnu- U""'• 
'v c ne hapsetti. A 11 ka7 a ı na aitti ~nn topraklıırı Haliçten çıkarılmakta 
~ .. kemalini or;,da buldu. ' ., idi. Fakat bunun bile oraların <lolma-
~!>~tıesans ruhu bir ipekböccği gi- Uç gündür şehrimizde bulunan Af- ma.~ ~fn tesiri oluyordu. Şimdi bu 
~i:S1tıı Y&ptı. gan hariciye veziri ekselans Feyz Mu- tt.tğl.a tmal.dtı da cızalmt~ttr. Vakit ge-
~ \'~ni devir, bir yeni hayat için- hammed Han Afganistarun Ankara cJ- çırilmcd.cn temizlemek Uizım. Çilnkü 

, ~ ~~ö.kat Yeni bir ".stetik bulama- çisi EkseHins Sultan Ahmet Hanla hır· her gcçtnı sene .zarıırı arftırnıaktanır.,, 
~tr~hla ~ki san'atm irtibatını likte dün sabah Toros ekspresile An • ~ ovyet Ba,konso'os Vekili 

~ı~ ... 1..{lh· Yet.le sahtekarlar, ~rla _ karaya gitmiştir. So b l • vyet aşkonsolos vekili Day Varte 
k ,.. 1 el:ar gözbag" acı gayre • Afrr11n veziri iki ilç gün sonra o:chri- m M k · · · h "'Ştnu c.- :ı ezunen o:ı ovaya gıtm.ıştır. Gelin • 
(lll i . ı:a rıkıyorlar. mize dönerek yeniden bir Avrupa se - ceye kadar işlerine konsolos muavini 

, \ (~fllp)tıba~srz.lı~ yüzünden halis yahatine çıkac:ıktır. Bay Kemal Kitabof bakacaktır. 
~J· 've k 1 bıribmndcn ayıramıyo -
·~tı s\• .~ip eser halis ese ri piya • 
~<\tn t''liYor. Sanki san'atta da 

~. tc\nunu hükmünü sürmek • 

~li8 

Aya!of~ada tetk kat yapan 
iki Amerikah 

"Amerikan Bizans Enstitüsü" ne 
yarc!un etienl,rden Amerikalı milyoner 
Bayan Mur, dün tayyare ile memleke
timizden ayrılmıştır. Ayasofya moza -
yıklanru açmakta olan Amerikalı mo -
zayık mütehassısı profesör Vitmor da 
ayni tayyare ile gitmiştir. 

... san 'atrn • • k t ... ' -.ırı·~ta ycnnı a p ve mag-
~~ a0 y-

8 
tcrkctmesi, hatta edebi • 

• 1 ~}'(\tlll ~lasmasımn bir gebcbi de 
l' ttn"k f alkın malı oldui!unu ka
\ ~hılııt a~at s n 'atı, kiiltüri1 sa-

Haliç vapurlarında tarife bozukluğu var 

' l?'l\ktı ~umrelerin malı halinde 
\t~lqJ~ t. 
~ .. rrı ~ • • . •. • 

u~r c':Yesını soyletmıyen. 1 
Ut\ bir · · 6cvıye vercmıyen 

Haliç civarı mekteplerine giden talebe ve muallim· 
ler söylüyor: 

"Sabahları saat sel;::: buçukta Tdiprıidcn 7:a11: p F'11U
bo gi tmesi ldzı nı gc!c>ı posta bir çok günlerden beri Tıcp 
8aat dolrum otı loola kalkıyor. Bu yÜllCüm bir ~ok mua.ı. 

Zfm ve tal~beler do mekteplerine geç kalarak birinci det 
sc yct~cmi!Jorlıır. Kabahat ta.rifcd.e mi, memurZarda mt, 
yok.."' vnpurlarda mı!,, 

Bunu gazetemıze b:ldircn muallim ve tnlebeler Ha
liç vapurlarmm rr.uayyen tarüclere rıayet ettirilmeleri • 
ni dilemektedirler, 

Scrgiyo gelen tıümuııclcrclmı bir 7."1SrJU 

suret!e u.nayi sergisini gezenler, iı:t• 

dikleri malUmatı kolayca alabileeek:.!fl" 
dfr. 

Antakya hakı"nda b .r 
konferans 

Eminön1 H<ilkevh deıı: 

Evimizin Cağaloğlundakl r. ,.-,.cz 
salonunda 29.11.93() Pazn.r güniı t<ıat 

(14) de Maltepe Askeri lise5i felrcfe 
muallimi Bıı.y Faik tara.f ından (Ar:. 
takya \'e İ15kendenınun coğraft, i l"ti· 
mal ve tariht vaziyl"ti) üzerinde lıir 
konferans verocektir. 

Bu konferans bütün yurttaşlara 

a~ıktır. 

P.vukathğa yeni bir nam"Z .t 
Hukuk mezunlarında Orhan Nı.:r~ 

lah Arsal, avukat olmak isteğile İstan

bul b:ırosuna kaydı için m!i:-ncaııtttı bu
lunmu~tur. Jtendiı:d, baroyıt avuk:ıt A· 
li Kemal Elber 2!5 •e Mustıifa R"sit 
3n tarl\flarmdan takdim e!ttnmu . t~·. 
dikname U!ulen ad' iye da:re!İnd .. l:i 
ro ca::n-ckAnına as•l:nr hT. Mn~V'·ea 

müddet r;ccinee, •kelim olnnanm kay.. 
dı yapılacaktır!> 
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Doinmı lbrmsa, C'.emaziyülenelin
den elini ll)'ağmı çekrnif, dunılma9, e
vine bariana yar gibi görünen bir IDıın
aecik olmuıtu... Bazı akf81Dl.ar, öteberi 
DeYale almak bahane.ile Atmaalbna i . 
ner, Balıkpazanna uğrayıp ayak üıtü 
dört bet tek çakııtırrr, U11DNdıjı za • 
ınanlarda Tavukpazannıa .....,.., orada 
da bir kaç parlattıktan sonra Süley • 
lbaniyede, Kayaerili Ahrneıtpap aoka • 
imdeki erine dönerdi. 

Viliyet defterdarlddanndıa DCtl• • 
ce pzmİft bir iki yıldır IDlllllll'İ791İa • 
den mazu1, her Pıı Maliye iWetioe 
uğnunakla ve vazife kon.nida mıetsul, 
Ula saniıi rütbeli, baccülbaremeyn bir 

eerifjn damadıvdı. 
Hw gün, balık yafı içen fMID adde

._ müpteli kanıı bapnda ekıimiıti. 7 
•e dört yqmdi iki aıeka çoeağnm. da 
(Km. Larc,.) yetİftİnİn dunun... 

Şal.., Beye 1riğrt kavaflarmm qi 
laiç -dü.-nez gi>iycfi._ 

Eda, onunla ilk kaJ-ıdaıbğı gün, 
l..;fcağızm benzinin atbğtm, eDerinin 
titrediğini, vücudunun lendelediğini, 
... yan gönnüıtü.. 

Ve o günden sonra, lüzmnlu lüZ'llm
-.Z, onun kalem odıuma damJamaia 
'-tlanwfb. 

Şahap Bey, Edaya lif IÖyliyecelken 
~kın ppelaldafıyor, nefesi kesiliyor, 
-.rnunclan &Oluyordu. Hemencecik, o • 
~ Mlllleniyorda: 

- An-. idris aiacrJnD, ı.ı. bir 
~ ta! 

Sa getirilir getirilmez, hir yudumu 
lllıot-zonana içiyor, aolufu tutu.lmaıcaaı· 
'- elini kalbinin üıtüne koyup bluum 
dai oluyor, bardağı koyacak ywi Pfl• 
~a. 
1ıi.. H_. nedenee Eda, bu adama müthq 

zaaf duyuyordu. Pek renç laz:lann 
~ kadınlann, ter bıyık civanlardan 
~dığı da aıikirchr. 
L. Bilmem hanci A vnıpab fQ formülü 
~,: 

h..._ıs yqmdalri 1az ftJ'1l delilranh, 46 
-;'""ndaki erkekten veya baıt.unclan, 20 ::de olanlar, 40 mdakilenlen, 30 un • 
h.l. llı.ılunanlar da; atbap Ye :rat bap be
-... olanlardan boılanll'DWJ- yani lô 
~ J1ltlan meauau 60 oJecak , 
..._:c1a, ~ müddetlerdir ı\Wiyeye her 
~l"llJnıda, Şahap Beyin Bedelat ble · 
~ betYUrUyor, ya bir evrak, ya da 
'ınara IOl'Uyor, biçareyi çileden çı-

ordu. 
I{ 
~ ernankafm da batma gelecek gel • 
' E.daya qrk olup çılanııtı ... Ya • 
~ bıtutuyordu_, Kahbeyi ilk gördüğü 
~rıberi, kaç yıllık evini barkmı, ço. 

' ÇOcuğunu gözü görmez olnmt. 

. 
ı.a,~I:~ o ~tün~ ~. ~ ;o
~ ifkembeci dükkanından çr. 
~~ Beyazıt meydammı geleli. .. 

rta. saat bir. 
'-'t t.t.,:dan kalabalık ama göze görüne

~ M.liye memurlan, falanlar, fet
'~ ortada yok._ LaakaJ bir, bir 

-.ı •akit geciktirmek liznn. 

Kağıtçılar ve mürekkepçiler önün • 
den V eznec:ilere doiru yÜridÜ. O za • 
manlar, Mımiı Zeynep Ha.mm koma • 
imm yanları, kartılan bütün leıuwww
ciler; esnafa, bilbaMa Rumeli1-e cmıııa
dan, potur diken teniler-

Eda, b.Jralan geçti; Dinkleraruma 
yollandı. Şehzade c:amUi munıldatha • 
winin saatine baktı: 

Vakit seçmiyor da geçmiyor. Bir 
buçuia bet var. 

Osman baba türbesinin karpsmdan 
kar!ıya saptı. Vefaya doğru yürüdü .. 
ı!defbur bozıacıda bir salep içti... Med • 
resenin yanmdaki üatü kemerli dap da
racık yoldan Şehzade cwniıinin meyda~ 
mm çrktr-

Günlerden sah olduiu için pazar lm
rulmuf. Ortalık bin bir ayak Eda dola
flYOI' mıa .&dm.da hep telızadeler, hün
kar damadan, paplar.. F almt, en ziya. 
de Kemankaı Şahap Bey. 

Nihayet vakit se1mifti, Beyazrta 
koıtu. Maliyeye dıaldı. Doiru K.em.ı • 
kaşm odaır.. 

Ne denir buna? .. Taeciiin bibi o
na karşı zayıf. Ba hesap gönıiil be.. • 
bsdrr. Arbk liım cunı yoktur bu iba -
renuı-

O güne kadar, Şahap Beyle ba b • 
dar güler yü.zlü ve mıüınetkir bulun • 
mıamı,b_ Oda11nda olduğunu anlar an
lamaz, içeri girdi; kencliaini, .... lerpe 

bir aandalya üıtüne ath.-

Btreket venin, odadıa banak bir ma
kayyitt.. bqka kİlme ,-. 

Edamn karan lıranrı 

Şeh-del•, ftZirl•, .,...ıar, mi -
....,..mı., ziyade oban... Ayıp değil a, 
Kamanbttan hoılamyor... Bu bengi -
meler-de anmek de prt... O, leYebiline 
8lıcak Kemankatı ıevebillr. 

Gözleri süzülerek, dapdaracik fera • 
c:ıesiıdn göfd inip ~ ~ Wr 
~ sandalyaya geçti ... Ha bayıl • 
eh. ha bayılacak ... 

Şalıap Bey, dedik a, blbisihmdan 
vurgun. Edanın böyle bi1ıap ve bimec:al 
halde, sandalya üıtünekendiıaini aıl:ıflt 
çantasından boyuna kral suyu ç:r:kanp 
koklayııa, ıakaL:lanna, göğsüne, bilekle
rine ıürüıü, Şahab. çılgma döndünnüt
tü. 

Kalem odaamda hir o, bir de banak 
mukayyit var ... Sakallı, hilerS, ihti • 
mal iri de farkında olmıyarak, honıltu
da. 

Ksnanlmt, helecaala aordu: 

- Pek telitlmn eln.ann, ne ftl"? .. 
Şahap Bey, malın sazlerinden n _.. 

iri çaplanJardan- içi O)'Damada Ye fır. 
sat koıı-.da... iti takaya boğuyor ve 
yaYaff8Clk ımbut ıariayı tutturuyor • 
ela: 

Serta bdem. ey pembe ten. 
Mıecburun oldum, itte ben. 
LQtf eyle gel, ey gül beden 

Virlne gönlüm, eyle ten. 

Eda, kızdı: 
- Rica ederim kili; •aın aJlalu -• 

nızı aeveneniz ... Ben lam kusuyonuıı, 
ıiz tarla .öylüyoraunuz.. 

Bqnu, oturduiu ...W:ranın üs • 
tünde, arbva aarkıtb. Göğıünü ,,.._ 
n çıkara çıkara, ricuc:lwm arkaya ge
re gere, gözlerini araladı... Siiziik bir 
göz lorpb: 

- D~ıan pi!_ der Pi bir .._ 
Şahap, o kadar alıklapnq ld biJa 

ipreti anlıyamamada... Eda: 

- Odadan çıkar mrana?- decli. 
Şahap, bunak mubyyidi iıaret edi.. 

yordu: 

- Bela yok, söyle cieim. Herif uy • 
kuda-. 

Eda, ka,lanm kaldırdı: 
- Olmaz. Dııanda bir kenara gide

lim._ Size pek mühim bir lifım var! .. 
Kalem odumclan çıktılar... Etraf 

tenhaydı. Koridorun kuytu bir tarafma 
doğru yürüdüler_ 

Eda, arbk kendini tutamayıp, Şaha· 
bm koluna aıılarak, birdenbire: 

- Ben ıizi ıniyoram... Hem de na • 
al, salcbruıya... demez mi? .. 

C ArJ.o..aaı var) 
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En zeki 10 hayvan 
Birinci 
kediler 

derecede Şampanze 
de sondan \ birinci 

geliyor; 
oldular .• 

Hayatının 32 senesini hayvanlar 
arasında ıeçiren Nevyork hayvanat 
bahçesi müdürü Dr. Brair: 

- Ben bUtttn hayvanların düşün. 
dilklerine hükmediyorum. Diyor. 

Doktora göre, hayvanların düşün. 

ce kuvvetleri hazan çok büyüktür. 
Bundan başka. diğer hassaları bi. 
zimkinden kuvvetlidir. MeselA arı, 

insan gözünün göremediği ultra violet 
ışık1arı görür; köpek bizim duyma. 
dığınuz kokulan duyar. 

Hayvanların sevgi, memnuniyet, 
kıskançlık, hiddet hisleri gösterdik. 
lerini hepimiz biliriz. Bu hallerde 
hayranlanıı da aklınun insanların 

düşünceleri gibi düşilnceler gettiğin. 
den şüphe edebilir miyiz? 

Gene Dr. Brair'e göre, dilnyanm 
dilşilnce, hatıra ve taklit kabiliyeti 
itibarile en zekJ on hayvanı derece sı. 
rasile şunlardır: 

1 - Şampanze. 2 - Orangotan. 
3 - Fil. 4 - Goril. 5 - Köpek. 6 -
Kunduz. 7 - At. 8 - Deniz arsla. 
nı. 9 - Ayı. 10 - Kedt 

Doktorun şampanıe maymununu 
btrlnd deret!ede zeki bir llayYan 8Şy .. 
makta hakkı vardır. Çünkii şampan. 
ze, eğer köpek gibi binlerce seneden 
beri insanla beraber bUyUmüş olsay. 
dı bugün daha fazla zeki bir hayvan 
olurdu. Köpekte öğrenmek kabiltyeti 
vardn. Şamp:tnzede de aynı derec~. 
dedir. l\laı:ıaya oturup çatalla bıçak. 
la, 8 yaşındaki bir çocuk gibi yemek 
yiyen pmpanzeler az d~ğildir. Hat. 
ta bir şampanze m:ıkinede dikiş dik. 

vaka. şampanzenin ne ka.dar zeki o!. 
duğunu gösterir: 

Elinin uzannmıyacağı bir yerde 
muı ıören hayvan yerden bir değne.ı.. 
alıyor, muzu onunla düşürmek isti. 
yor. Fakat değnek elinden düşüyo-r 

n çok uzağa gidiyor. O zaman baş. 
ka i.>ir değnek alıyor. Onunla meyva. 
yı düşürüyor. 

Başka bir gün, gene yüksekte bir 
muz görünce onu elile tutmağa çaba. 
lamıyor, değnek arıyor. Değnek te 
bulamayınca yerine dönü·p oturuyor. 
Düşünceli düşünceli duruyor. Sonra 
birdenbire kalkıyor, kafesinin bir kö 
şesine gidiyor. Bir tahta sandık ah. 
yor. Onun üzerine çıkıyor ve muzu 
koparıyor. 

Tecrübeyi ilerletmek için muzu 
daha yükseğe asıyorlar O zaman 
pmpanze sandıfın üstüne bir sandık 
daha koyuyor. Muz biraz daha yük. 
seğe kaldınlmca bir sandık daha ko. 
yuyor. Bu suretle bir kule yapıyor, 
nihayet muzu koparıyor. 

Dr. Braire bu misa1den sonra, 
llet kullanmak ve vasıta yaratmak 
kabiliyetinin l.neana benzf~ea may . 
munlarda görüldüğünü ilave etmeK. 
tedir. 

BiR HiKAYE DAHA 

Hayvanat bahçesinden bir başka 
hikaye: 

Zekisı ile akıllara hayret veren 
meşhur orangotan Dohong bir gün 
hava aJmak için dışarı çıkım~tı. Bek. 
çiler, o yokken, kafesine, i~inde bh 

muz bulunan bir metre kadar uzu 
luğur.da bir demir boru koyuyorlar 
Dohong kalesine dönünce muzun k 
kvsunu alıyor. Meyvayı boradaa eJ4 
ile tutup çıkarmak istiyor, çıkaramı~ 
yor. O zaman kafesin içinde do'lqc 
yor. Nihayet bir köşede bir yığın 
buluyor. Biraz daha uzakta da uca 
da· bıçak gibi keskin ağızlı bir d 
o1an bir sopa görüyor. Sopanın dil 
ucu çek kalındır, boruya girmez. Slv 
ri ucu da me~ayı delecek. Ne yap 
sın? Düşünüyor ve buluyor: 

Sazları bıçağın üzerine sanyor 
bonya sokuyor. Me~ayı ~tkuıyoı 

bıçakla soyuyor, yiyor! 
Bütün bunlar 20 c!akika içinde ol.i 

muştur. Fakat bu tecrübeyi tekra~ 
ettirdikleri zaman bunu bir iki dK11 
ka i~inde yapmağa başlıyor. 

GORiLi DAHA YAKINDAN 
TANISAYDIK 

Dr. Birair, orangotanı ikinci yap 
tık tan sonra şöyle diyor: 

"Eğer gorili daha yakından ta 
mış olsaydık be1ki oda üçüncü olur. 
du. Fakat bu hayvan e.saret bayatı.j 
na çok dayanamıyor, ölüyor. EJimis·t 
de kaldığı kısa müddet içinde yaptı~ 

ğımız tecrübeler iyi netice vermi§tir 
Onda da, öğrenme kabiliyetinin kn. 
vetli olduğu görülmiiştür.,. 

Alınan neticelerin kifayetaizlili! 
yüzünden gorili dördüncü ya~ 
Doktor, zeka imtihanında fiçiindfltl. i 
i:rfi fiJe HıriJ or. 

(fonu : Sa. 7 ~·ı 4 
meğe bile ahştınlmrştır. ------------------------------

HAYVANLAR nAuçEslNDE Gezintiler: 
BiR VAKA - ~ - ---.-. ,_,, -

Acaba ikizler mi? 
Kar yağarken Hayvanat bahçesinde geçen şo 

Birbirlerine bu kadar benziyen \·e 
bu kadar eş giyinen iki krza nadır 
rastlanır. Bir tanesinin etekliğine, 
saÇJnrn dalga.sına bakınız.. Otc.-ki 1o. 
zınkilere ne kadar benziyor. Fakat 
iyice bakalım; sakın bir ayna olma. 
sın? Evet. hem de öyle_ 

Bir kaç eski dostla, uzun bir 
dertleşmeden dönüyordum. Gençli -
ğimizin en canlı, en kaynak çağını 
beraber gcçirdi!!imiz için, biribirimi· 
ze pek yakınız. Yıllar devrildi! ... çe, 
gönüllerimizin bağı, bir kat d~a 
kuvvetlenir. Vakit vakit böyle top
lanır, konuşuruz. O _ğün, ben çok 
yorgundum. Başka başka işlerle uğ
raşmış, diclinmiştim. Bütün vücu • 
dumda bir halsizlik duyuyordum. 
lıte bu sebeplerle, toplantıda acı ko
nU§muş, talihimi yenniıtim. 

Geç vakit sokağa çıkınca, orta -
lığı kar kaplamış buldum. Keskin bir 
karayel esiyordu. Baltomun yakala
nnı kaldırdım. Ensemi büzdüm. Rüz
gan göğüsliyerek yollandım. Bizim 
eokağıp derdi hiç bitmez. Yaralan 
ıık ınk açılan tekerliler gibi, her gün 
bir başka tarafı deşiJir. Bugün de ter
kos borularını değiştirmek için boy
dan boya açmışlar. Kaldmm ta~'\an, 
kum tepeleri, su birikintileri ve ça • 
murlar arasında bir cambaz dikka • 
tile yürüyorum. 

Karanlık bir köşede büyük bir a
teş kmllığı göze çarpıyor. ilkin san
chm, ki arabalarla yolculara işaret 
olsun diye bir fenere kırmızı kağıt 
sararı:tk asml§lar. Fakat yaklatmca, 

yanıldığımı anladun. Hayır, bu ger· 

S. Gezgin 
çekten ateşti. Büyük ajurlu bir 
tız, demir bir sehpanın ortasındaki 

çengele asılmıştı. Yaruha§mda palt 
suz. kürksüz hatta pard~üsüz 
adam vardı. Kirli bir paçavra ile s 
nlr ba~ı göğsüne düşmÜ§. ellerim 
koltuklnnnm eldivenlerine geçi~ 
ti. Kar yağıyor, dizlerinde, omuzla -
nnda, tepesinde birikiyor ve aon 
mangalın sıcağile eriyerek, vücude 
için kardan daha tehlikeli bir ~y 
luyordu. 

Durduğumu sezince kafasını kal
dırdı. Uyuşan kollarını oğu§turdu .. 

- Burada ne bekliyorsun~ 
Dedim. Karanlıkta bir yığını g<>.-

tererek: · 

- Bunlarır 

Dedi. Dikkat edince, gördüm. Bir 
kazma k\irek tepesi. 

Benim de ömrümde daha doğru-' 
su hepimizin hayatında böyle gece. 
ler vardır. Fakat ya bir av deliliği. ya 
bir cephe vazifesi olarak. Knk yılı 
mızda ancak bir kaç gün, bir i 
gece tutan bu zorlukları zaman za ~ 

man anar, "'Nasıl bir zatünie" ye 

uğrayıp ölmedik diye ~. lıtc; ""' 
zavallmm ömrü hep cephe 
geçiyor. Buna inandıktan 80nra, bir 
saıst önce sıcak bir salonda, güzel kq.; 
kulu cay bardaklannm arasında et • 

tiğim ıikiyctlcri diifünüp utandım. 
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[ 1,Jeni Aitap~ 1 

Muhteşem SÜ le lJ man ve liiiiiiıiiiiiiiiii_ıllıiıilıııılıl 
öCI.E NEŞRİYATI: 

JI A }t h But 12,80 Pllkla Türk mwılld3l. 12.M 

l V.l. Q l Q m U Q S Q r QSl ~::d~au~!·,nı; ;.~~k1:e0~;!'!_ mllzJk. 18•2~1 
Yazan lbrahim Haldun AKŞAM NEŞR!YATI: 

Saat 18,30 PIA.kla dana uıu8fkht 19.3C 

Şimdi. vaki gecikmelerden ve bu hı-ı Gece yansı, 22 ha.ziran 1565. Saint. Diyalog: Bedla ~e vun Rıza taratında.n 
kit kalenin mucip olduğu zayiattan hid· Elme'in baaara uğra.mış kilisesinde 20,00 Saz heyeti. 20.30 Cemal KAmil ve ar 

kadqlan ta.ratınd&n TU.rk mwıilda1 ve b&lk 
detlenen ve aabın.ıı:lanan Mustafa Pa- şövalyelerle askerleri toplanmışlar: aarkılan. 21,00 Orkestra: 

p, umumi bir hücum emretti. Yeniçeri Haleti nez.ide ola.n.lara yapılması mu. ı _ Mendelaohn: <Yurda d~ll§l uvertnr. 
ve sipahi .. orta" lan, burnun münteha· tad olan dint merasimi yekdiğerine 2 - TchaJkovak'y: ınaıet Donıroııchen). 

aında bulunan kaleye, bir çığ gibi bü - yapıyorlar, ve, "ruhlarını Allaha e- 3 - Jean stbeUus: (Flnlandiya) fantezi 

cum için. sipcrlcrının arkasında toplan- manet ederek, cisimlerini Isa yoluna -:r~~bttzky: CÇtttçt kmn rOyutl. 
dıw; birdenbire, uzakta, Türk kadır - feda etmeğe hazırlanıyorlar.,. Mihrap IS _ Bortktevtcz: (Gavotte-Caprleel. 
glarmın alevler saç.an toplan, bir ana • ta yanan mumların titrek ışıklan ha- e _ Lecoque: (Glrot-Glrofla) dan parça 

for. gibi Malta kıyılarını yalamata bat· zin bir manzarayı aydınlatıyor: Bun. ıar. 
!adılar; ~cpsi de mncerrep atıcı olan lar artık birer muharip değil; belki Sa.at 22,00 PIA.kta eolotar. 22,30 Ajanı ve 

4.000 silahşör Türk istihk.imlannın ai - ayakta duramıyacak hale gelmiş bi- borea haberleri. 23.00 Son.. 

perled boyunca dizildiler, her atı~ları rer l8kelet. soluk birer tayftırlar; de- ~--------------.i 
bir. kısi öldürüyordu; §imdi bu batarya- nilebilir ki kendi ruhlarL"llll istirahati B Q R SA 
lar Marsa - Milscet geçidini büyük Mar iç.in son kıddM ayinini yerine getir. 
sa i1imanına bağlıyan dili boydan boya mek tizere ölüler bir araya toplanmış. 
kaplıyordu: L Valette, artık imdat kuv- lar. Bir kılıç §akırlı!!lı arasıra bu ulvi 
TeÜ g~ndermek Umfdini bcsliyemcı:di, dua sözlerini takti ediyor; hazan, sü-
5\IDkil ilk hotıralannı gören Osmanlı - kut anlarında, açık bir yaranın kanı 
lar 9imdi Marsc limanını toplanrun a • ses!!lizce !!ltzıyor ve mutekitlerden biri
te§i altında tutuyorlardı: ilkin Türkler nin ayaklan altında kırmızı bir leke 
acı bir fclAkete uğradılar: Bir top mer· teşkil ediyor. Ayin bittikten sonra 
miıi, istihkam aSkerlerine talimat ver • Saint • Elme'in son müdafileri, ruh
mektc olan Turgut reisin bulunduğu ye- lan tam bir huzur ve sükun içinde ol. 
riıı: vakınındaki bir kayaya isabet etti duğu halde, kiliseden sürüklenip çı
Te bir taş parçası Turgudu başından karak herkes nöbet yerine kavuştu. 
yaraladı. Turgut Reis kanlar içinde kal· Türkler fecirle beraber hUeuma 
dı. Cerrahlar yere düşen Turgutun U- ba_,ladıla.r: Korkunç bir hücum. He
zerine koştular ve, heyhat, şehit oldu- men hepsi de yaralı olan altmış kiş1 
tunu söylediler. Mustafa Pa~. eesedj Türkleri geri &tıyorlar; ancak müda. 
kaputu ile örttü, Saint • Ange istihkl- tiler toplannm gürlediği tepeyi terke
nunm toplanna hedef olan askerlerini diyorlar; Mustafa Paşa da Yeniçeri
tqci etti ve hllcum emrini verdi. terle hemen işgal ediveriyor; artık 
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ÇEK L E R 

Saint • Ange'in harabeleri içinde, bu, son hücumdur. 
herşeyi gör.e almış olan şövalyeleriD 
her biri üç nc!eri idare ediyordu; hi
len ayakta durabilen yaralılar zayıf 

mUda!aa hatlarına kadar sokularak, 
su ve mühimmat taşıyorlardı. Muha
sırların üzerine bir humbara ve çanak 
çömlek yağmuru yağamağa başladı 

Hwnbaralar bir yıldırım tarak~ile 

parlıyor, parçalan kükürde batınlmış 
iplerden. muhteriyatlan nişadından, 

ldlkUrtten, katurdan, reçineden ve zift 
ten mürekkep. Bunların hepsi yarala
ra yapı~ ve eti kemiğe kadar kemi· 
reıı maddelerdir. Şövalyeler muhasır
lann yüzüne krzgm mızraklar, içi ko
lay tutuşur maddelerle dolu üstlivane
ler atıyorlar; zifte batmlıp aykılmış 
ipler sanlı çe.nbcrler de Türkler ilzb 
ıine fırlatılıyor, bunlarm her isabeti 
iki Uç kurban vermekten hali kalını· 
yor. 

Hücum krt.alarmm ktYm.eti havsa
laya sığmaz, Osmanlılar hiç bıkıp u. 
sanmadan muttasıl hllcum ediyorlar 
ve kalenin iki yanından birden tır

ma.nmağa savaşıyorlar. lnsa.n salkmı
la.rınm sarktığı merdivenleri "Hospf. 

taliye., ler duvarlardan uzağa itiyor
lar: bo§luk içinde bir an müvazene ilf' 
sallanan bu aalkımlar sonra kayalar 
tlzeri.ne yıkılarak burdchaş oluyorlar. 

"Deli,. !erden bir müfreze, fırsat bu
larak, tabyaların zirvesine kadar var. 
mıştı kl Saint • Ange kalesi bu müf· 
reuyi yanlardan top ateşi altma aldı. 

Harp gailesi dört gündenberi devam 
ediyordu. O sırada bir yüzücü kaleden 
~karak, körfezi yüze yüze geçti ve 

La Valette'e vararak erzak ve mü. 
hlmrnatın tükenmek Ü7.ere olduğunu. 
Saint - Elme'ln de artık takatı kalma
dığını haber verdi: Granmetr, gecenin 
karanlığından istifade ederek, erzak 
Ye mühimmat ile dolu bir takım ge

nıileri limandan ge<;irmeğe muvaffak 
«)ldu ve nihayet garnizona kaleyi tE'r
ketmek müsaadesini verdi; fakat va-
kit çoktan geçmişti; Türk bataryala. 
rı kalenin etraf ve civannı nıüdafaa 
ediyorlardı, 

Muhafızl:ırdan hayatta kalan pek az 
kimsenin Hali çok fenadır; Türklerin za 
yiatJ daha ziyadedir: lakin saflarında
ki boşluklar doldurulmuştu; yann 
hUeum edecek kıtalar taptaze olacak
tır. 

ı 

Kf. P. Kt p, 

Nn"lı 1Cıı .. ICD ~ 

Bufday (yumıupk) 5.27 6 

.. (sert) 5,20 5,30 

Arpa Anadol 4,2,5 4,9 
Kuıyemi 11,20 12 
Keten tohuma 8,27,S 
Susam 15,5 
iç ceviz 41 46 
Yapak Ana dol 50 52 

" 
Trakya 69 

Halk Bllglsl haberleri 

Sultan Süleyman, !stanbulda, s~ mıştır. 
bmnzlanryor, fakat pek kuvvetli ener- Bütün tarihçilere, ve edcbiyatc;ılar-
ji!!li zayıflamıyor ve hatt.A denizlerin la dilcllere bilhassa tavsiye ederiz. 
nıavera11rndan, kıtaatı te.~ci bile edi- K O rt 5 E R 
yordu. Bu uzak, fakat mil~~ir teşvik Kadlköy Balkevinden.: 
üzerine ~kerlerdekl galebe arzuau 1 Birinci ktınun 936 salı akşamı 
yeniden canlanıyor ve Mruıtafa Paşa saat 21 de EvimizJ<oral heyeti tara
ne pahasına olunıa olsun muvaffak fından Ku§dili sinemasında bir konser 
olmak karannı veriyordu. La Valette verilecektir. Davetiyeler idareden da. 
Türkler tarn.!mdan teklif olunan t~- ğıtılmaktadır. 
lim enrtlannt bıtihfafla reddedince 
Osmanlı ordu!!lu kumandanı batarya---------------
lanın Maltanm muhtelif tepelerine, 

çoktanberi kullanılmamr~ olan bu el
verişli yerlere yerlc~tirdi: şimdi dil~ 
man topçulan - muhafızlan yukan

DOKTOR 

Hüseyin Usman 
dan ya.~an P.t~ vacrmunından ka,.m:ık Sabık Haseki hastahsnesi dahiıt~ 
i~ i · n :-e ru il"in ·er',.re "okulL't • n1lltchas5ısı mu: ·en a~e~i: t...:'l!" lı 

1 

Tefrika . • 3 

1 E L 1 s o 
Aleksandr Kazbek'ten 

Türkçeye 

n 1YAZ1 

- Bllyük Allahmı diye .. ellerini aç. 
tı. Sa.na ırunnettanm.. son hediyeni 
benden esirgemıyorsun. .. 

Bu esna.da baba kızın arkalarında 
bir çıtırdı oldu. İkisi birden d.kn.dü
ler. Gelen, Dağlı elbiseli ve omuzun
da tüfeği olan bir gençti. İhtiyarı !!le

limlad.ı ve sili.hını omuzundan indir
di. 

Eliso'nun yüzü kıpkızıl kesilmişti. 
lhtiy-.ır, yabancı olduğunu anladığı 
misafirine ~.adınnı göstererek: 

- Buyurun, ded.ı. Sizi pek iyi ağır. 
lıyamıyacağım. Fakat ne varsa .. 

Genç: 
- Çeçenlerin çok misafir sever ol· 

duklan her yerde söylenir. Teşekkür 
ederim.. Yemeğe ihtiyacım yok .. 

- Yolcu yemeğini hazır bulundur
malıdır. Şimdi toksan acıkırsın.. Ek. 
mek vereyim .. 

- Ben Anzora Çeribaşmru anyo· 
rum. Bana onu gösterin kafidir. 

İhtiyar, hayretle: 
- Anzora mı?. Anzora benim, fa

kat seni tannnıyonım.. 
Genç: 
- Anzora... diye haykırarak yak. 

laştı. Allahım EEso nerede, burada 
mı?. diye haykırdı, sonra ilave etti: 

- Ne var, ne oluyor?. Hazırlan-
mışsınız? •• 

- Gidiyoruz!. 
- Nereye?. 
- tstanbula 

çeviren: 

AHMET 

na bak.. ben ihtiyarladım.. Hiç bir §e

yim kalmadı. Kız.ııru da elımden al· 
dıktan sonra bana kollarını açacak an
cak ölüm olacaktır .. Halbuki ben 80D 

neef!!limi kızımın kollan arasında ver• 
mek isterim.. bu hakkı kazanmak için 
hayatımı verdim •. 

Anzora smıtu.. bu sözler, onu çok 
yormuştu. Boğazı kurumuş, yutkuna
mıyordu. Şimdi ellerile ızt.ırabını an· 
latıyordu. 

Eliso, babasının bu sözlerini dinler
ken fenalıklar geçiriyordu. BabMı bit 
kin bir halde yere çömelirken o da 
başını iki elleri arasına almış, kE>ndini 
toparlamağa çalışıyordu. Biraz sonra 
gözlerini açtı. Sevgilisine döndü: 

- Delikanlı, dedi.. Ellso senden 
başka kimseyi sevmiyecek.. sevemeı: 

de .. fakat.. fakat Eliso, babasından 

vazge~emez.. onu bırakıp gidemez.. 
Gencin yiizü sapsarı olnıu~tu. Bu 

cevap, beynini durduracak kadar t".1-
sirli idi. Hiç beklemediği bir cevaptı. 

İhtiyar An.zora, kızının büyük aşkı· 
nı biliyordu. Böyle olduğu halde ver· 
dlğl cevap. kendi eözlerinin kızını 

merhamete getirmesinden ba~kıı bir 
şey değildi. Konuşmayı fazla uzatmak 
kendi aleyhinde olabilirdj. Onun için 
hemen ayağa kalktı. Kızının kolundan 
tuttu. Sonra gence dönerek~ 

- Allaha ısmarladık delikanlı! .• 
dedi. Allah kolaylık versin.. iyi gü~ 
ler gör .. 

YUrüdliler. 
Delikanlı arkalarından koştu: 

- Gitme Anzora .. dur .. sen diyor
sun ki kızımı seviyorum .. fakat görU
yorsun ki ben daha çok seviyorum ... 
Elisosuz ben de yaşıyamıyacağım .. sit 
burada gözümün önünde kaybolcluğuıt 
nuz vakit ben burada hayatımı, gen9" 
liğimi tüketeceğim ... 

Baba. gene kızına döndü: 
- Eliso .. istiyorsan ırit.. dedL 
~nç kız, artık bir ~ey düşiiu.eıpi-

yordu. Dimağı dunnu,, her seri titri
yordu. Gn-,.10..ınclen durmadan yaşla! 
akıy9r, sanki bir el boğazını sıkıyor, 
sıkıyor, onu boğmak istiyordu. 

Babasının yüzüne baktı. Onun d• 
gözleri ya.,lı idi: 

- Baba, ben söyledim .. seni btra .. 
kamam ••• 

All%0ra, tekrar delikanlıya d5ndü ! 
- Gl>rdün ya,.. kızı~ benimle kal· 

m.ak istiyor .• 
- Fakat beni sevdiğini de söyledi. 

Bunu siz de duydunuz.. beni seviyor·· 
fakat sizi de bırakamıyor .• duydunlJ$ 
ki benden başka bir koc-"1ya varmtYB" 
cak .. niçin hayatını ~ehirliyorsunuı! 

An.zora için bu söz çok ağırdı. (), 
f?U dakikada kızma ne kadar ihtiY3~ 
hissediyorsa, o kadar da. kızının sıııı.
detinl dilşüriüyordu: 

- Ona ben kenrli Madetim jçi1' 
a.z:ıp çektirm~k iste'mem .. Allnh•mn ,·e
min ediyorum, ki buna vicdanım rsfJ 
olmaz. 

Genç. ~imdi Elisoya. döndil: 
- O halde beni sevmiyorsun Eti!U"' 
- Seviyorum.. fakat babamı btrY 

kamam .. 
Artık s5ylenecek söz kalma.Jlllştı· 

~nç delikanlı, §imşek hızile tUfcngi ~ 
line aldı ve: 

rŞ-

- O halde ben de ~ensiz yn'.:~-slf 
mam.. diye bağırdı. Göğsüne daY d•· 
tUfeğin tetiğini çckmeğe hazırJ:ıll t~ 

Anzora vaziyeti kavramıştı. ~rı~ 
yar, bir saniye, içinde gencin uzcrı tre 
atıldı ve kolunu biltün hıziyle tur:,,. 
vurdu, tilfenk boşlukta akisler bı1 

rak gürledi : 
Kur~un bo~a gitmişti. 

İhtiyar bağırdı: ., 
- Delirdin mi .. ne yapıyorsun ·~fY 
- Nic;in beni tutuyorsun .. bCil 

ıruz ya~ıyamam ?.. ~ 

Eliso. bayılmış, p:.tika.nm kell 
upuzun uzanmıştı. ıcor" 

Baba fle sevgili kızın başına c;eJlç 
tutar. Onu ayıltm.ağa. başladıls.f·· 
bu arada: tıt'e-

- Anzora... dedi.. ~bula gl d'ıı . on 
yinfz.. ben Elı!!!oyu seviyoruıtı·· 

0 
d• 

Şövalyelerin o zamana kadar mu. 
kavemet edebilmeleri, tabyalarının 

btnen oyulmuş kayalar içinde bulun 
alMından ve bu suretle Türk lğımla
rmm onlan tahrip edemerne~tndend!r· 
Mat bfltyortu ki yukmda ya· 
pılacak hllcum Sa.int • Elme'lıı. ölü
•Unll ıörecektlr~ 

ka1el~ri 15at'IY.Ol' ve sar.ııyordu. Lfktu! apartımanı. Sa.at 4--1 Y,e ka-
( .Arka.3ı var) dar, ~ 

ayn ya:jıyamam .. ı;-örüyorsun 1! .. ~ 
beni 8evh-or .. een de thtiynrla.dı181ı:tl"' 
nim evim.e gelin.. beraber Y~vot') 

(ArkM' 
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meseleşi hak kında 

verdi 
lskenderun 

Vekil.miz izahat Hariciye 
En zeki on hayvan 

_:__~~~~~~~--------~~~~~~~-

ti 10 tqrinisani 1936 da cevap 'l'ermi1 -
tir. Bu cevabın ihtiva ettiği ba~lıca nok
talan hülaaatan arzedeceğim. 

FRANSANIN CEVABI NOTASI 
1 - Fransa hükumeti 1921 itilafna

nıesi çerçevesi dahilinde müzakereye a
rnadt'dir. 

2 - ttillfname ahkimı, Fransa İsken 
derun Sancağına Suriye devloti çerçe -
vesi içinde bir hususi idare bahşetmek 
suretile tatbik etmiştir. 

3 - Fransa, 1921 tarihli Ankara iti
llf namesini, 25 nisan 1920 tarihinde 
kendisine Suriye için verilen mandaya 
istinaden yaprruıtır. 

4 - 1922 tarihli manda yasası Suri -
Ye ve Lübnan namı ile andığı iki dev -
lete kartı Franaanm, bunları istiklA • 
le doğru götürmesi ve bu memleketle
rin hergangi bir suretle parçalanmasın 
dan ye kiralanmasından vikayesi gibi 
Vecibelerini tesbit etmiştir. 

5 - Fransa hükumetinin, Ankara iti· 
llf namesinin İskenderun Sancağına mü
tedair hlikilmlerini tatbik için aldığı ted 
birler bu manda yasası esaslan dahi • 
lindedir. 

6 ,,..... Mandater sıfatı ile §İmdiye ka -
dar deruhte ettiği taabhlitleri Suriye 
)'e denedcrkcn Fransa hükUmeti ge -
tek Suriye ile yaptığı bir anlaşma sıra • 
atnda Ye gerek bu mUnasebctle Jıerhan
ri bir ahar devletle yapacağı mlizakerc
ler esasında manda yasası ahkamından 

niyet bir uyuımaya atideki iki usul -
den birinin kabulü suretile vanlabile · 
ceğine fÜphe etmez: 

ı - Türkiye hükfuneti, mandanın 
iptidaamdanberi tatbik edilmiş olan San 
cağın aiyaseten Suriye t.cbaiyeti mese -
lesini ortaya atmadığı takdirde Fran -
sa hUkQmeti, i~bu nuntaka Türk unsur
lannın lehine olarak 1921 itiliflan çer
çevesi içinde Türkiye hükQmetince ser 
dolurunası şayanı arzu telakki edilen te
minatm tetkikine derhal batlamağa ha
zırdrr. 

2 - TUrkiye hlilrumeti Sancak için me 

Söz söyliyen meb'uslanmızdan 
Haklcl KtZıcoğlu Rema Göre.1 

seli Suriyeye karıı istiklaliyeti ihtiva 
eden yeni bir yasa talebinde ısrar ettiği 
takdirde mesele mandater hük'Umet sı
fatile Fransa hUkQmetinin salahiyetini 
tecavüz eder. Böyle bir halde manda 
yaııasım tefsir etmek ve salahiyetle rey 
vermek hakkı Milletler Cemiyeti kon -

dostluğunu gördüğüm.Uz devlet de o
dur. Bu Fransadır. Fransa Türkün 
dostluğuna her zaman muhtaçtır. Bi .. 
zim, en hayati ve mi.lll bir meselemiz 
mevzuu bahsolduğu zıuııan Fransa bi
ze dostluğunu göstermezse başka bir 
zamanda da başka bir meselede konp
liınana ihtiyacımız yoktur. İstikbalini 
dUşUnınesi llzmı gelen Suriye de 
çok temenni edelim ki bu işte Türkün 
kalbini krrma..sm ve Suriyenin Türk 
toprağına göz diktiği 7.3.llllllU uyan.d.J,,. 
racak vaziyet almasın. Şimdi bu me
selede en mühim vazife Milletler ce
miyetine teveccüh ediyor. Bu cemiyet 
yeni bir imtihana çekiliyor. Milletler oe 
miyetinin dUnya üzerindeki inevkiini 
Ytikseltmesi bu işte Türkün hakkını 

vermesile olacaktır.,, 
Sonra kürsüye gelen Hakkı Kılıç 

dedi ki: 
"- Eğer bu iş bir Beyaz Kitapla 

halledilemezse TUrk milleti istenildiği 
kadar Kızıl Kitap çıkaracaktır. 

"AKALLIYET,, soztJ DOGRU 
DEGILDIR 

Remzi GUree (Gaziantep) de söı, 
!erinde şöyle dedi: 

- Fransızlar bir "a.ka.lliyet,, sözü 
sarfediyorlar. Bu doğru değildir. 
Sancakta ekseriyet şöyle dursun tam 
bir TUrk kütl~i vardır. Bu kütle mut 
laka. i.stiklllini alacaktır. Türkler sab
retmesini bildikleri kadar haklarını 

müdafaa. etmesinJ de bilirler. 
dı§arı çıkamaz. 

Bu itibarla Suriycnin istikbali üıcv- seyine aittir. FRANSA.DAN TEMiN AT 
auu bahsolduğu sırada Fransa hükQ - iKiNCi TEKLiFi KABUL ETTiK ALMALIYIZ 

illeti, Suriye hlikfımeti namını aldığı Hariciye vekfümiz sözlerini §U su. Bundan sonra Bere Türker (Afyon) 
192 ı deki taabhlitlerinin fevkinde ta - retle bitirdi: §U sözleri söyledi: 

(5 inciden devam) 
GELGELELJM FlL'E 

Doktor, fil hakkında diyor ki: 
•

11<'il, hayvanlar dünyasının filpzo. 
fudw. Hiç bil' haylan onun kadar 
ku·netli değildir ve hiç bir .nayvan. 
tutmakta da onun kadar gü~liık çe. 
kilme~ Fakat insanın eline geçinct· 
en muti ve yumuşak başlı olan ha}. 
van da fildir. Çünkü o, insanın. kuv. 
vetç.! değilse bile, akıl itibarile ve ik. 
tidarca kendisinden üstün olduğun.1 
bilir. 

"Bir file bir ay zarfında 16 muh. 
telif iş öğretilebilir. Kedi ve köpek 
gibi hayvan~arın ancak yavrularında 
zekAmn fazlalığı görüldüğü hal•le 
filde yaş kaydı hiç yoktur.,, 

Fillerin ayakta uyudukları malum. 
dur. Fakat, uyurken, ha"a biraz se 
rlnse, bulundukları yerin kapısını 
kapanıağı ihmal etmezler. 

Filin hatırası son derece kuvnl. 
lldiı. Bir fil, haY'·anat bah~f'sinde 

kendisini kızdıran bir çocuğu üç sene 
sonra tanımıştır ve hortnmu!l.u kaldr. 
rarak öfkesini göstermiştir. 

SIRA KÖPEKTE 
Köpeğin zekasından ~ok bah~edil. 

mfş, bunu herkes tasdik etmiştir. 

Bilha...~cıa av köpekleri son derece ze. 
kidir. 

Almanyada Han~ isminde bir at 
da hesap işlerinde şayanı havret bir 
zek! göstermiştir. Bu at kendisine 

llıhUtlere giriıcmez. Bunun üzerine BUyilk §elimizin ve - iş uza.yor, milr.a.kerelerle vakit 
7 - Suriye cezasından olan Sancak Başvekilimizin ve icra vekilleri heye- geçecek gibi görünüyor. Halbuki hu. \ VAKIT Propaganda servisin-

ile ayn bir ittifak muahedesi aktetmek, tinin, milletimizin arzularına uygun dudum.uzun ötesinde 300.000 Türk ız. den: 
'!J~n n bukukan. 3 ~cii bir devlet te- olarak hariciyenlı:e v~iği direktifi te tırap içindedir. 
•ısı ıuretiyle ~unyenın parçalanması llkki etmiş bulunduğum için birinci tek Bunlara sıla tazyikler yapılıyor. 
dernek olur ki bu da manda yaaasma lifi ka.bul edemiyeoeğimizi derhal söy- Bu kadar Türk mUr.a.kereler müdd~ 
llıugayirdlr. . . led1m. .Milletler cemiyeti konseyine tinoe ıztırap içinde mi ya.şıyacaktır?. 

8 - 1921 ıtilUnamesı, Sancağa, Su- üra.caata muvafakatimizi keyfiyeti Hilktmıet mandater devletWı bu hu. 
:iye 1haricirıde ıiyast bir varlık imld.nm.ı ~ırkamız içtima.roda bahse' koyduktan susta teminat al.oııt mıdır? 
,g.: -;;:n-~~~kfuneti bU hususta eonra Fransa büyUk elçisine ifade et- HATAY TtlRKLERINE TBJllNA.T ı 

l'urLl il - . . ~ Şimdi İskenderun, Ant.akya ve VERMELiYiZ 
AJYC e gorilt teatisıne memnuni - ukadd tı mesel · Mil 

>'etle amadedir. Ve bu muzakerdcrc Eu ha valisinin m era esı • A.ka.g{indUz (Ankara) sözlerinde ,-
riy bllkQ 'nin l4h. Um letler cemıyetlnln tetkık ve mUtaleası- &lSyle demiştir: e meti sa ıyettar m ~ - 1 tecil edilmi. 1 yor 
tiiı · · · · k · k h-1- 1-- F nm a.mmrusma. ş 0 u · Hatay meselesini Atattlrk ko- = ennı ı~tira ettirme 41.A.&uu ran- B uretl Mill ti · t• bizim i - = 
la rnuhafaza eder. .u 

8mllıt e bilyük~' erb_oemıyelıemizl . - n~u, hükUınet konuştu, Millet Mecli- ,-
F • . çın ve ır mese e ı~- · k uşt imdi . ....-111 tl · 

ransa bUklhnetinın bu not.asma Pa- ti al tm ğe h 1 Ih ikt.sadi b • sı on u, § ış .w.uıe er oemıye-
tiı büy{ik elçimiz vasrtasile 17 tt-§rini- kg de ~ al' t ~~~ ve 

1 kı a tine gidiyor. Fakat bence bu meeele J 
~· 19 ·h· d ··d ll b' mı an §lm .ı.raw.n cenup smm- artık ,. .. .,'--..ı- kekliktir '1:t1 -tı • ı 36 tarı ın e mu e el ır cevap d l...aı.-. ... -ır tNı-ki enin V .. 1.. ~wı.ua • ~ er oe-, 
°"eriJd· an uo.<.J4•.r- - .a. l.lL Y an go u. miyetinin muvafık bir karara v~ 

T ırli1ı: A nün ve Diyarbekirin cenup mm.taka- sı da bir zaman meselesidir. Bu 7.lllD.all 
~hı e dRilıtUdığı rabas lıbu ce - smı teşkil" eden büyu .. k bir kıta.siyle 1-
·• ınıznı ayan " ca e- da Hatay TUrklerini.ıı muhafazası 
•·aıa ,. rakm rı.imalinJ ve Suriyenin cıhrıalinde 
"" n da buUlsatan anlattı. (Cevabımı- kü llk~b. tak ihti ~~tm k U için hUklhnet 18.zmı olan tedbirleri a- _ 
~ h l• 'k' • · da ç ır mm ayı va e e • lacaktır. Biz de buradan bu Tür' klere ~ u dlaa 25 ı ıncı teıırın sayımız km ş k k bir sah 3 

siyle Ak enız ve vrupa arasında ri -ı- kurtul __ ı.. K 

1 - Türk evlltlannın işsiz kal
mamaamı ar.zu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilinlannı 

meccanen kabul eder. 
lıslz kalmamak için bundan itr

tifade ediniz. 

2 - Memur ,kltip,muhasip. artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlSt
hk ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, lizülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilAnlanndan istifade etmelidirler. 

S - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, tıJağaza almak 
ve eatmak. kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kol~ ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sUtunundan isti-

"tırotunmuıtur. 7.ere ya d . aı- mA ocaman aki: teminat vermeliyiz. Ey Hatay Türkle- IE 
DAVAMIZ- mübadelelerin tek eBaslı bir limanı o- ' ~ a~mız. urtuluncaya. 

1- 1-tariciye vekilimiz sözlerine ckvam- lan bu TUrk mmtakasmm emniyet kadar kılınıza hata gelıniyecektir. Şa..- j fa-'! etmelidirler. 

IÖyle dedi: ve ikbali hakkında mütaıeasmı bildir. yet gel.irse Atatürk Türklyesi icabını 1 4 - Otomobil, araba, 'iyano, 
Ş . yapacaktır. \ 1- ıındi hulasasını söylediğim nota - meğe davet edilmiş oluyor. Hariciyeni- Akagündüz bundan sonra "Hatay _ mobilya, radyo, gramofon ve her 

Zlrnızda görülliyor ki davamız bir a • zin bu safhayı da dikkat ve itina ile E nevi ev eıyası ve ıaire almak ve ~ " · · " t Türklerine selAm!,, diye sözlerini bi. • t revızıyon u meselesi değildir. • takip edeceğini temin ederim. Şimd! tirdi. i satmak arzu edenler HABER ve 
ı.~~iğinıi% muahedelerle bizim ve Türk bu BUretle harekete müsaade ve iti· '- KURUN gazeteleri ucuz il~nlar 
~kın k dı A.kagilndUzden !Onra kUrsUye ge- = 
h .m azan ğı hakların fill ve ame- mat buyurmanızı rica ederim. Huzu. ( sütunundan istifade etmelidirler . .. tetrı len Mehmet Somer (Kütahya) şu sö-
L ınatıru korumak ve Türk mmta - nınuzda vaziyeti da.ima a.dmı adım ol-
~•ın h !eri söyledi: Büttin bu arzulannızm temini tı.ı,1 ?' aklannm muıhedelerle temin duğu gibi arzedeceğim. lcabmda kap _ Şimdı·ki hudut tabı.t bir hudut 

1 
d k h 1 ı 

""'--ı ,_ · k. f ·· kt • için müracaat e ece ma a ya · ..... 1 Ol.On ın ııa ını gorme eır. eden karan almak her vakit sizindir. 
1-t · · · iz değildir. Bunu Frarunzlar da görüyor nız v AKIT Propaganda servisi· 1,. ancıye vekılim bundan sonra Hariciye vekilinden sonra meb'us-

72ı ve biliyorlar. Bu nokta halledilme!:. ~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA-•lt tnuahedesi ile, manda prtlannı Iardan B. Rasih (Antalya) söz aldı ve -
"

11
Ster ah d d ki b k 1 k dir. E KIT Yurdu. Telefon: 24370 ı_ en mu e e arasın a aş a ı - Fransa ile aramıroa aktedilen Frank. 
tı .... : 11 •ifUAHEDEYE iMZA KOY'~ YU- -.~ınıı111ııı111ınıııtlllıt11111•.mıtttlllllltı111111ıınııııtnıırııııııııııııı111111 de • ~ .. sa erle anlattı, ve son muahede- len Buyyon muahedesindenberi 15 se- u. n.N _,, 

't iancağm ı:ikredilmemesinden malt - ne geçtiği halde Antakya ve İskend&- SUF KEMAL KtlRSVDE 
~ 1~21 muahedesi ile istiklale kavuıt- nın vaziyetinde muahede ahkamının Bundan sonra Yusuf Kemal (Si-

f sorulan hesap me.seıelerine n} ağım 
yere vurarak cevap vermektedir Sağ 
ayağı ile vurdukları bir sayıdır. Sol 
ayağHe vurdukları da on sayıya mu. 
kabildir. 

Bu, ~üphesiz ki, terbiye edilerek 
yefiştir[Jmiş bir hay·rnndı. Sahibi, 
hayvana bir sual sorduğu zaman at 
ayağını müten·.adiye.ı yere \'Urmasını 
öğrer:mişti. At lazım geldiği kadar 
yere vurunca başile bir işaret )apı. 
yor, hay\'an duruyor. 

KUNDUZ DA ZEKiDiR 
At.n bu zekilc;ma rağmen Dr. Ilrair 

kunduzu onda:ı daha öne ah,·or. Ne. 
hir kenarlarında ynşıyan bu han'llıun 
yuvııs:nı yapmakta gösterdiği büy:ijk 
bir ?nşa mahareti ve düşüniiş ku\'Yeti 
çok !azladır. 

Denizarslanında da fil kadar batı. 
ra kuYveti ve öğrenmek kabiliyeti 
vardır. 

Ayrnın da kulağı son derece delilt. 
tir. Şimal buz denizleri kenarıKda 

yaşıyım beyaz ayılar, buzun altımla 
bal=klann dolaştığını duyar duymaz, 
hemen buzu kırar ve balıkları avlar. 
lar. 

ZAı'ALI.,I KEDiLER 
Kediye, geJince imtihanda en son 

dereceyi kazanan bu zavallı hayva mı 
zekasını hepimiz tecrübe ne biliriz.. 
Hatta şimdi onun sondan birinci ol. 
duğunu öğrenince biraz canımız sıkı. 
hyor. 

Denizyolları ·.r 
l 

IŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - KöprOba' 
Tel 42362. Sirkeci Mühllrdar Zade 

Han telefon: 22740 

Trabzon Postaları 
. 

Pazar 16 da, Salı, 

cuma 12 de 
çarıamb~ 

lzmir Sür' at Postası 
Cumartcsj 15 de .t. it 

r: 
Mersin Postaları 

Sah, Perıembe 10 da Kalkarlaf 

Diğer Postalar 
Bartın 

bmit 

- Cumartes;, 
Çarıamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
şembe 9,30 da. -"' 

Mudanya - Pazar, Sah, Perşem 
be, Cuma 8.30 d". 

Bandırma- Pazartesi , Sah . 

Karabiga 

Ayvalık 

Çarı•mba , Pet· 
tembe. Cumartesi, 

20 de 
- Salı, Cuma 19 da 

- Sah, Cuma 19 
da, Salı posta -

sı gidi§ ve dö· 

nüşte Lapseki vl

lmroza da uğ· 
rar. .. 

TRABZON ve MERSiN posta· 
!arına kalkıt günleri yük alın" 

maz. (3267) , 
b~ . Üzeer otonomiye tabi olduğunu ka bir türlü tatbik edilmediğini anlattı. nop) söz aldı. Fransızlarla aktedilen 
bı.ı ıae ınesele olmadığını, aksi takdirde Bu arada bilhassa cenup hududumuz. 1921 muahedesine imza koyan kendisi 
~ '11Uteanz hUkümlerin biribirini üna daki iktisa.dt emniyetsizlikle siya.si olduğu için bilhassa sözleri nazarı dik 
~ s!Syledi 

f:'R_ANSANJN SON iKi TEKLiFi emniyetsizliğe işaret etti. Bu emniyet- kati celbetti. Yusuf Kemal şöyle dedi: 

tutmasın, 19 uncu maddeyi okusun 
Bir gUn bu madde hükmünü mevkii 
file koymak 18.zrm gelirse kalpleriıni- iilı••••••••-=•--•• 
zin Fransaya miiteveccih olması ıa .. --------------.,.
zım gelmez mi?. Türk milleti bir Türk 

sizlik artık aşırı bir dereceye geldi- - Ankara itiIA!nameşile Fransız 
llles 1-lariciye vekilimiz bundan sonra, ğinden cenup vilAyetlerimizde halkın askeri Adana.dan çıktı. Fakat bu va .. 
itti ele hakkında Fransanm son iki tcık- heyecanlı olduğunu söyledi ve şöyle kitki zaruretlerle İskenderun ve An-
~cn bahsetti ve föyle dedi: dedi: takya mtllf hudut haricinde kaldı. Bu, 

tctc·h~~sa büyük elçisi iki giln evvel - Halk bize: "Bu hudutta niçin o gUndenberi , benim içimde bir dert-
\n~ 1~1 bize bırakmak suretile, hli • her giln bir öltim ve ~bit vak'ası olu- tir. Ben ölmeden bu hududun kalkma
~ .ctınin iki teklifini ifade etti. Bun- yor?., diye soruyor. "Niçin bu sahada smı isterim. Fraklen Buyyon ile mü-

11'te ayniyle arzcdiyorum. iktisadi emniyet, ve s iyasi emniyet te- zakeremlz devam ettiği müddetçe he-
~ h~ teşrinisani tarihli notasiyle Fran- sis edilemiyor?,, diyorlar. men herglln kendisine tekrarladım: ''Bu 

~ l:uıc~ttrneti bkenderun meselesindeki "DOSTLUÖUNDAN EN OOK BAH- topraklar Türktür, burasını Türkler 
~ ba~ı Yaziyetiru. gerek manda yasasi- gene bir gün alacaktır . ., dedim. 
~t it lı bulunduğu Milletler Cemiyeti- SEDEN DEVLET" "Şimdi mesele Milletler cemiyetine 
tihıtı~t§ı gerek Ankara itilafnamesi mu- B. Rasihtcn sonra B. Refik İnce kür gidiyor, burada Türkün hakkı mutla. 
~~ .. "e deruhte ettiği hususi mecburi - silye gelerek bcyecanJı bir ifade ile ka verilmelidir. Fra.nsada Türk dost
t~.~ti İtibarile Türkiyeye karşı tcsbit sancak vaziyetini tasvir etti ve Fran. luğunun kendisi için olan k:rymctini 

l:! r, sanın bu işteki vaziyetine temasla takdir eder. 
'iııdc ~clce veri1mi~ olan izahat saye - şöylP. dedi: Bu dostluğa kendisi de yardrm et-
ttı%t ll'ransa hükumeti mevzuu bahis - Bir devlet vardır ki bize dostlu- melidir. Fransa Montreux'de aktedilen 

cur ta fl . . 'b. - d k b h ed f k t uk 1 h ·ı Un. ··-..ı k ra ar ıçın mucı ı memnu • gun an en ço :ı s er, a a en az m ave e U an ti goz.uen uza 1 

krt'atrnı istiyerek yabancı bir devlet :w.~ K u R u N __,__ 
mandası altına hiç bir vakit verme- li === 
miştir. Ortada. böyle bir muahede bük 1 Jautcmızcı t;omJertıeo yazılar , ga.zet&-
mü yoktur. ı ye gtrmek tçtıı ıse. uı.rtının köşesine iP· 

1922 senesinde Fransız hariciye na- 1.eteı keıtmesı yıu:ıımaııctır 
1 

zm Briyanla konuşmuştum. Bnna I ı<.arşııııı ııllyeo okurlar mektupıa.nna 
"Şarkta en btiyiik kuvvet Türkiye· 10 kuruşluk pul koymalıdırla.ı l 

dir,, demişti. Bu sözlerin söylendiği ı da~ıııuıyao yazılan gen gOD'.lerruekten, 
zaman Türkiye henUz harpten ç:ıkma- ıuy,nettdz yollanmıe mektupların t<;tne 
mıştı. Bugünkü Türkiye o günkü Tür· Konulan pttraıa:-m Ka~· tıoınıa,.mdan uaıı 
kiye değildir. Bundan çok yüksek bir oıarnk çıkan .razııardan doıııy1 direktör 
kuvvet ve mevkii vardır. Türkiyenin •Uk, llstllne soru sorgu aımu.. 

15 sene evvel istediğini "aalcağmı., de- 1
1 

•·Giinü geçm4 ıayılar 5 kuruştur 
diğini Fransanın dolambaçlı ifadelerle ı 
vcrmemcğe çalıeması akıl alır şey de-! Adre .-ıı dctfşUren aboneler 2:ı kun11, 

ğildir. 1 Mcrıer. 
Türkiye ile Suriyenin tabii hududu 1 

Asi ve Frat nehirleri arasıdır. Fazla Ouetf'mlzde cıkon yıızılsrla re11lmlertli 
n .. , hnkkı ,ı.ır kc>ndl!ll içindir 

bir şey istemiyoruz. "Benimkileri b .J ı; __ __ 
na versinler, bu kafi,, diyoruz. 



' 
ABONE ŞARTLARl 

llemlebt.1mlz4e 
Yaba.Del yerlere 

Posta blrUğtne l 
ıtrmıYen 1erıeres 

110 
ıcıo 

180 

t'Orktyenln her pocta merıı:eztııcı. llt1BUN'a abone yazıla 

YAZI VE YONETIM YERl: 

ı.taııbul. Ankara C&dc1etıl, l w AA.l'I JUJ'Chll 

Telef on Jldare: 2~70 

)Yazı lflert: nın 

Telgrat ad.rul: &URUN ı.ta.Dbu> 

Poeta Jrutu..u No. &O 
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~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~m~~~~==~m•nııurısm~:~ 

BOZKURT 1 Ali Muhiddin~! 
TR Aş eıçAGı iH, AQ'T BEKlr-n!S 

B I Ç A K L A R 1 N ASiDiR fi L1 1 1 l ~~ 
1 nmnarah SERT 2 numaralı yu - H Şeker, Şekerleme ~~ 
mtqak aakallar için yapılmq ve trq i J k 1 :: 
olacağınız günleri bıçaklar kena· ve o um arının ii 
rmda gün isim.Jerile gösterilmiştir. H nefaseti dünyaya H 
Türkiyede : g nam vermiştir i~ 

Ö Z T O R K 1SIMU VE ı Akide 60 Kı. H 
ÖZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL- fraş brraMarı Sade lokum 60 Kr. H 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 1. Güllü lokum 70 Kr. =1:: bülim bır.oklrırdllniisliiıdir 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR Fındıklı lokum 90 Kr. d 
HER TORKON BIÇA~I OLMA· flnNOi !I Elvan tekeri 80 Kr. 5i 

u .4Q r... ı ! Sakızlı lokum 70 Kr. !~ 
LIDIR. - - ... - Fıstıklı lokum 120 Kr. :: 

~----------------------1 K~l~lW~~ ·r Bayram için taşradan sipariş ka- !! 
Istanbul Sinci icra memurlug"' undan· 'I bul _olunur. Si~arisler Ticiretha· ii 

• : nenın merkezı olan İstanbul, :: 
Ali Omwun taaamıfunda olup Em.niyet Sandığına birinci darecede i Bahçekapı, Hamidiye caddesinde ii 

i Kadim ES 
ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına (2750) lira :: :· 

laymet takdir olunan Erenköyünde Sahrayı cedit mahallesinde eski Kayış !i Hac 1 Be k i r~ 
dağı caddesinde yeni lmamefendi sokağında eski 1811 ve yeni 19 No. lu li ş E K ~ ~ en ~ 
prkan yeni kütat olunan tarik garbeo Hamit ve hoca Ali bahçesi !İma • !! ~ :: 
Jen ve c:enuben sahibi ferağlarm diğer tarlası ile mahdut mezkUr ev Hafız ii ma~azaso ını~a li 
f___ 11 k b 1 1 r. .umun sokağında No. taj 1 7 No. dır. Kapıdan içeri girildikte bir koridor :i a U O Un Ur E u-m#t' :.: ..... .:... . wm::! 
üzerinde dört oda bir musluk, bir hela, merdiven altı zemini çimento mut-
fak. Birinci kat, dar bir sofa üzerinde dört oda bir hela odanın ilriaincle ta· 

vanlar MU§&JDba yağlı boyadır. Sofada çimento taru. ikinci kat iki çab K 1 ş G e 1 d i ! ! 
aralığı ile bir çab odaamdan ibarettir. Binanın zemin kat altı bodnmıdur. 
Elektrik vardır. Bahçede muhtelif meyva ağaçlan tulumbalı kuyu kagir 

bir ahU' mevcuttur. Bina ahtapbr. Umum mesahuı 918 m2 dır, bundan 
88 m2 bina 29 m2 mutfak 23 m2 ahırdır. Yukanda müıtemilab yazılı ev 
a~ arttmnaya vazedilmiıtir. Artbrma peıindir. ArttD'Dlaya iştirak edecek 

mil§terilerin kıymeti muhammenenin o/0 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil 
li bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve valaf borçlan borçluya ait . 
tir. Arttırma §artmanesi 1-1-937 tarihine müsadif Cuma gÜnü Dairede 
m:ıhalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttmnası 21-1-937 tarihi· 
ne müsadif Perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi • 

lecek, hirinci arttırmada bedel, laymeti muhammenenin o/o 75 ini bulduğu 
takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arthnnanm taahhüdü baki kal • 

PALTOLARINIZI 
MUŞAMBA 

PARDF.SO 
MANTO ve 

KOST0MLER1Ntzl 
Teminatlı ve her yerden ucuz 

yalnız Galata' da 

EKSELSYOR 
Elbise 

mllesseseslndeo 
Tedarik ediniz ! 

Musikiye Hevesiniz Var Mı? 
O HALDE HiÇ DVŞVNMEYINIZ 
ESK1ŞEH!R: AHENK mu.siki ti. 
carethanesinde yeni mandolinler 4, 
5, ahenkler 10 liradır. Toptan ve 

perakende satış yapar 

IŞIKLı 

NEON 
REKLAMLARI 

UCtUJ;ğ ~e '\talksD'\tO<e 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

2 ve 20 lcomprlmelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB ,,;arka~ını ara-;7nız. 

1 t.ınbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Akliye ve asabiye hastanesir.e lazım olan 2000 adet nevresiııı ~ 
4000 adet yatak çarıafı kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konulnıııf 
tur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet ıııiİ' 
dürlüğü binasında kurulu komisyon da 2-12-1936 çar~amba günü tl 
at 16 da yapılacaktır. 

2 - Nevresime 210 yatak çarıafına 110 kurut fiyat tahnıiıı ( 
dilmiıtir. · 

mak üzere arttırma on bet gün daha temdit edilerek 5--2-937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en sok artbranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
İcra ve iflas kanunwıun 126 mcı maddsine tevfikan haklan tapu sicille • 
rile sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialannr 
ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Da • 
jremize bildirmeleri lizmıdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit ol· 
nuyanlar aabf bedelinin paylatmumdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, 

tenviriye ve tanzifiyeden ve delliliyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve 
Valaf İcaresi bedeli müzayededen tenzil olwıur. Ve 20 senelik Valaf icare
•İ tavizi de mütteriye aittir. Daha fazla malUınat almak istiyen1erin 936/ 
699 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri laymet 

raporunu görüp anlıyacaldan ilin olu nur. (3279) 

3 - Muvakkat garanti: 645 liradır· 
6
• 

Herkesin alabilmesine elverişli olan 4 - İstekliler ıartname ve nümuneyi her gün komısyondan g 
bu fiyatlardan istifade ederek he- rebilirler. 
men bir tane alıp hayatta bir çalgı 5 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

kullanmak bahtiyarlığına. siz de yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti maki> ., 

======k=a=vuş==un==uz======== veya banka mektubu ile birlikte tek lif mektuplannı ihale saatinden bt 
saat evvel komisyona vermeleri. (2978) ./. 

HllDPrn&Pl~ttrut.Dtfl!Ed Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 
....... ..- .... 4 ..._..... .._ ,. ,fi' 

Bursa inhisarlar Başmüdürlüğü anbarlarmdan fstanbulda lnhitıl ,rt" 
idaresinin göstereceği anbarlarin iskelelerine kadar naldedilecek o~arı ô~ 
ve eksilir bir milyon kilo idare malı yaprak tütünlerin şartnamesıne ~ııt· 
25-11-1936 gününden 15 gün müddetle kısa eksiltmeye konuirııU~iİ' 

Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
istekliler şartnameyi her iş günü lstanbulda inhisarlar Unıul'11 el'' 

dürlüğü imalat Stok ıubesinde, Bursa da Baımüdürlükte görebilirler. SİıJı~ 
silbne iğreti ihalesi 10-12-1936 Per§embe günü saat 14 de Burta.ıetİJ' 

V akiüJar H'likuk H Wci.mliğinden: ( 
üsküdarda Selamsıma 4 numaralı 

hanede Haçik kızı Ma.riçe vekili avu
kat lstepa.n Barın tarafından Ferikö-

yünde Avranozznde sokağında 19 numa 
ralı apa.rtmıanda sakin iken elyevm 
ikametg".ıllı meçhul Agobun aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine vekilin 
talebile ilanen tebligata karar verilip 
bu baptaki arzuhal suretile davetiye 
varakası mahkeme divanhanesine asıl
~ oiciuğu gioi yevmi muiıakeme o
lan 29.12.936 salı saat 11,30 da Üskü. 
~r Hukuk mahkemesine gelmesi JU. 
zumu gazete ile nan olunur. 

,(V., N~ 19393). 

V:iküdar Huk-uk Htil'i.mliğinden: Mrlar Başmüdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacağından iste~~ İ' 
tayı"n edilen gün ve saatte 01

0 7,5 igr" eti teminat akçaJariyle müracaa 
Mürüvvet tarafından Kadlköyün. ıc -

de Pazar yolunda Halit ağa. sokağın. lan olunur. (3255) ___/ 

da 7 numaralı hanede sakin Sacit a- Jft\ 
~::.:ı:~:;ı:=:.~='~'!"u~ UT 1'lafia Bakanlığından: b' 
liyeti hasebile ilanen tebligat icrasına ı p 
karar verilmekle dava arzuhaline kar.. Yüksek Mühendis Okulunun 934--935 mezunlanndan ° ~"' ~ 
şı tarihi ilandan itibaren 20 gün zar- -------------''----- kere askerlik hizmetlerini bitinni§ ol duldan anlaşılan 639 diploıııa ffet'iJı 
fında cevap verilmek ve tnyin olunan Ahenk ve mandolinler M. Ali, ile 643 Emin, 647 Tevfik, 6 50 Refik, 651Nezih,657 Mu~,.~ 
12.1.937 salı saat 10 da mahk meye Bir çok kimselerin seve seve kul- mecburi hizmetlerini ifa cbnek üzere hemen Bakanlığonı.za nıüracıt 
gelmek üzere yazılan davetiye mahke- landıkla.n bu iki çalgı ile diğer musiki ilan olunur. (1850) (3128) 
.me divanhanesine asıldığı gibi keyfi. ihtiyn.çlarınız için ESKlŞEH!R: A. ~ 
yet ayrıca gazete ile de ilan olunur. H&"'a{ musiki ticarethane.ı;Jinden ka- ------------------------ , ~~ 

,(V. No, 19386). toloğ isteJ.iniz Sahibi: ASIM US - YAKIT Matbaası N~riY.at Direktörü: Refik A.- se 
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Cumartesi günleri 
·'Dermiş olduğu ilô.

'lleden başka 

ikinci bir ilave 
Daha· hazırlamıya 

başlamıştır 

• er 
Vereceğimiz ikinci ilavede de tıpkı Cumartesi ilavemiz gibi giizel 11e ren/eli 

bir kapak içer:isinde bütün dakikalarınızı büyük hir zevkle işgal . -

edecek bir çok yazılar vardır. 

Cumartesi ve Salı ilavelerimizde 
·Daima en güzel gerli ve ecnebi hikaqeler, yerli ve ecnebi röportailar, malcaltt; 
şiir ve edebi yazılarla birçok resimli ve eğlenceli sa11ıfalar bulaca1'&ınısl • 

•• 
Onümüzdeki SALI ilô.vesinde 

Denizde bir kayık 
Bugünkü Rus edebiyatının en güzel hikayelerinden biri 

KURUN ilavelerini 
"\ ....... 

Her Cumartesi 'lle Salı günleri' 
müvezzi/erden almayı unutmaqınız 

PAaA~-ız: 

VEt2İLİI< l\N 
il. 4"Eli 

(;uınurtesı, 28 lkincıteşrin 19~6, No. 28 
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"Ult11,, başmuharnrı l•'altn 

Rıfkı Atay, şimdiye kada: 

bir çok müelliflerin dokunup 

dinlemeğe çalıştıkları, fak:ıt 

tedavisi gayri kabil bir basta. 
tık şeklinde rörerek ger.e ken. 

di haline bıraktıkları yıllan. 

mış bir sualin ce,·abını bir de 

şu cephe~n mUtali.a etti: 

Niçin 

Okumuyoruz ? 
· Bu. lstaı:bul gatelerin. 

den biri.niıı açtığı anketin baş. 

lığıdır. •Fakat, bilir misiniz~ 

taksitle AJma.ab kitap aata!l 

biri yalnıs lstanba! şehrine 
' . 

25. bin liralık, A.Ak.arada yal. 

nı.ı bir Bakanlıkta "ff bir pu.. 
de 1000 liralık kitap satmış. 

tıi'. Da.hası nr: Gidip fi. 
• 

renkçe kitap, mecmua, ve ga. 

~:ıe satan dükklnlardaıı Türk 
V! . 

o~uyuculann.ın sayısını soru. ... 
nuz , ,. 

Bir çok noksanlarımız var. 

Evvelil., gerçi bir çok eser ya. 

zıyor veya tercüme ediyoruz. 

F.~kat bunlar tam değlJdir~ 
c 

ler: Yani henüz bir mesleki .. . . .. . 
inkişafı Türkçeden takip eL 

ınek imkinsa gibidir. Dil ~

lenler, ecnebi eserleri okuma. 

ğı tercih etmektedirler. 

D~;l~t matbaasının bastığı 
eserler arasında her hangi bir 

meslekten olanları tatmin e. 

decek takımlar da var. Bua. 

l:ınn bedelinı blrdeQ ödemeğa 

de muallimlerin ve mektep 

gençler.inin kesesi elverişli de. 
ğildir. 

Ut.in harfi ile kitap oku. 
yanların bilytik bir kısmı, 

bütçeleri pek dar olan genç. 

Jcrimizdir. Kitap ve mecmua 

fiatlarını onların imklnlanna 

uydurmağa mecburuz. Şüp. 

hesiz claha başka ~ebepler de 
ı:;ayılabllir: Ekonomi hayah 

şi:ldetlenmeyen bölgelerde her 

kesin yalnız bir kitap değil, 

bir gündelik gazeteyi bile pa. 

rasrz okumak için bir iki gUn 

beklemeğe ftktl vardır. Ba. 

ı 2 KURUN'un lllveal 

.raJarda okuma mcniaalı, saj 

ve kazanç menfaatine henüz 

cevap \'ermiyor. Siz, eğer bir 

alış verişiniz yoksa, gazete. 

lerin borsa c:etvellerini okut' 

musunuz?. 
'Zamanla, hükumetin n mu. 

haırirkrin gayretleri ile te. 

lafi edilecek noksanlardan 

başk~ bir de, bütün neşir 

vasıtaları hep birlikte umumi 

bir okuma alakası, teı-biye v-t 

ahlikı uyandırmağa c;ahşmalt 

için elbirliği etmek bir tedbir 

addolunabilir. Bir evde bir 

küçü!< kitap ı·af ı olmaması, o 
ev için ayıp telikki ettirilmek 

lizımdır. Bu memlekette va

tandaşlar: - Gazete okuma. 

yorum, 

Yahad: 
-Kitap açtığım yok. 
Deıaekten ahlW bir ku. 

surda bulunuyorlar, gibi atan 

mağa alıştınlmalıdırlar. 

lngiliz kadın 
hapisanesinde 

Şimdi Pa,ristc oturan ve 
geçenle.rde LOndtada küçlik 

bir yaz tatili 'geçiren Kadın 

romancılarımızdan Halid~ 

Edip, 'bu kısa yaz 'seyahati 

müddetinc:e lngilterede gör. 

düklerini Yedi Gün'de anlat. 

makta de,·am ediyor. 

Halide Edip, seyabati!'in 

bu haftaki parçasını bir lngi. 
liz kad!n hapishanesine tahsili 

etmiştir .. 
Halide Edip diyor ki: 

Hallovay Jngilterenin eıa 

büyük kadın hapishanesidir. 

Bunu, iki gü •• son~ ziyaret 

edeceğim ve içind~n uz.un ma. 

dıya tetkik edeceğim. Bu, ba. 

na kadın hapishanelerine kar. 

şr, bende llk merakın na.~ll 

uyandığını hatırlattı. Fayda. 
lı clduğv için size anlataca. 
ğım: 

Dokuz sene evvel Buc:kin. 

gham vilAyetinin ktiçUk bir 

köyün~e ve küçük bir evinde 

yaşıyorduk. Bu evin sahibi, 

A, ı<!.sl.ıur}' şcıırırım sulh h".1. 

kimi v" Borstol mües.c;esesL 

nin , ,. > ,müdiırü Mis Baı ker· 

dir. Bu kadın bugün 1ngilte. 

re hapishaneleri müfettişle. 

rinuendir. 
lngiıterede Sekiz erkek v; 

bir tane de kadın Borstol'u 

vardır. Borstollar lngil~re. 
de 1309 da ~is edilmiştir. 

Bunu vücuda getiren "Cina. 
yete mani olmak,, adını ta;;ı. 

yan kanundur. Buraya yirmi 

yaşınd:ın aşağı ve ilk cürüm 

işlemişler gelir. Hapio;;hane. 

den zivade mektebe benzer. 

Genç mahptlB!ar tahsil ile, sa. 

nat öğrenmekle kalmaz. Sıkı 

bir inzibat altında ve uzun .sa. 
atler (alışırlar. 

Kadın hapishanesini bu. 

günkü haline - yani bütün 

dünyadan tetkik ' için müte. 

hassıs getiren model müessese 

haline - sokan Mis Barker. 
dir. Bu bir tek kadın hapis. 

ı ..... ..!3inin başka bir hususiye. 

ti de vardır. idama mahkum 

olup da cezaları müebbet hap, 

se ~ndirilen kadınlar da Ay., 

leysbury Borstoluriun bir ay. 

rı kısmındadırlar. 

lnzibat meselesinde hiç şa. 

kaya gelmiyen bu kadm mah. 

kadın mahpw;lara kendini ~ol( 

sevılirmişti. Bunları yalnız 

çalıştırmak değil, eğlendir. 

mek ve bir şeyler öğretmek 

için elmden geleni yapmış~ıc 
Akşam sınıflarına ve konfe., 

ranslara ait salonları, kütüp,. 

hanesi, hatta konser yeri b.f.. 
le vardı. Hatü, yava!i yavaı 

iyi hareketlerinden dolayı enı 

Diyet edilen, mesulivet his. 
leri uyanmış olanlar, bir me. 

mur~ gezmeğe çıkanhrmış. 

Bunların ekseriyeti komşu.. 

nun kümesinden bir iki yum~ 

ta &§UIDIŞ, yahut dükkinlar,. 
dan bir çorap çalmış çocu~ 
!ardır 

Bayan! -:- ~~m Jlari1otı (fikkaf .ı Q.a~nde ~ Tcıalmo-
ewı,· belki birinin kucoğwJ batar, "Karikatür,. dea. ' 

Bir çok ha· 
Fif filmlerini 

yorulmadan 
seyrettiğimiz 

Lupe V elez'in 
''Aşk mı! tö • 
beler olaun !,, 
isimli yeni bir 
filme bqla. 
dığı haber ve
riliyor. 

Çocuk artistler ı:ıe 
olmak isterler ? 

, Çocuklar arasında aıtist 

olmak istlyenler çoktur. Fa.. 
kat artist olmuş çocuklar a. 
caba ne olmak is~rler7. Der 

socuğun daima oldutu~dan .... 
başka bir şey olmak ıs·tediği. 

nl düşünürsek, artist çocıtk. 

ların da elbette artistlikre kal 
ınak istemediklerine hükreede 

blliıi7~ 

Çocuk artistler ara<ıında 

ıapılan bir anket de bu hük. 

'ine hak vermektedir. 

Baby'de· O~>I; kendisine so. 
rulaiı : ı "Büyüyünce ne olmak 

lstiy~rsun?,, sualine hfç O.ti. 
,u~~eden şu cevabı veriyor: 

"-:- Bir çiftli~ sahibi.,, 

David Holtun arzusu daha 

ba~ka": "Kavboy,; ·oımak" isti. 

rormuş. 

BTr filmde daktilo rolii . - ~ ' . 
,.erilen. küsük Betı, de btiyü .• 
ttüğij ıaman bir yazrhaned~ 

Claktjloluk etmek istedifini. 

.Uyltiyor. 
Lots Kent de şu cevaht ve. 

riyor: 
u...:_ BüyiidUğÜin zain:ın it.. 

111erikanın en büyük dan-; ınu. 

allimi olmak istiyorum.,, 

LoLc~, bu me.qeJeğe şimdiden 

alışmaktadır. Mükemm~l pi. 

_.ıııııtıııımıı11111ıınııı111uıııuıı111ıı1ııınıı11111ıı•nıtıı 

yaon çalıyor, şarkı söylüyor. 
Virginia Vaidler, küçük dos 

tu Baby Le Roi'ya Aşık ola. 
eak: Çünkü o el& ~ onun ıçiıı 

çiftlik sahibi olmak istiyor. 
Çocuk artistler içindt: Di . 

e~y Lee bir sporcu Bonny 

barlott da bir musikişinas ol. 

mak ~ istiyorlarmış!. 

Söylendiği • 
ne göre bu 
fılınin senar • 
yosu yazılır -
ken Lu!)e Ve· 
lez'in de epey 
yardımı do• 
lrunmuş .•• 

Meşhur olmanın 
10011Jolu 

Her yiğitin bir yoğurt ye. 

yişi olduğu gibi, her articıt~u 

de meşhur oluak ve sinemada 

muwffakbet kaunmak i~n 

tutulmasını zaruri gördüğü 

yollar vardır. , 

Benny Baker, bunlardan 

başlıcasının "nükte parda71ık" 

olduğ·unu söylüyor ve İ7.ah e. 
diyor: 

"Sinemaya yeni bir artist 

alacağı zaman, müdür; kar;;ı. 

sındaki gence bir takım suaı. 

ler sorar. Bunlara zeki ve 
nukteli cevap verenler onun 

üzerinde büyi\k bir tesir hıra. 

kır, \'e esasen o, bu suaJleria. 

çoğunu kntşısıitdakilıin zeka. 

sını denemek -için sormuştur 
• ' • it • .. • -·' 

Garr Cooper teklif, edilen 

veya alm:ık istenilen rolleri, 

bir İ;' adamı gibi pazarlık et. 
meği, ve gene bir iş adamı 

gibi planlı ·~alışmağı mu\iaf. 

fakiyetin sırrı oltu'ak gösteri. 

yor. 

Eleanor· Povcl, ~Fred -As. 

taire, George najt; başlıcıt 

muvaffakiyet sırrının iyi dans 

etm~k!e· öl,duğunu iddia edi. 

yorll!.,r. 
J{ent 'l'aylor; her şe.r d•m 

en-el insana ne muvaffat(i~· ı=t. 

ten gurur, ne de muvafl'a':d 

yel-.izlikten fütür duymamak 

lazım geldffinİ söylüyor. 

• N ocl Noel bir müddet filin · 
sevirmcktcn va.ıgcçmi~tir. S3y 
lediğine nazara!) biraz "hakild 
s~hrcaile,~ yqamak iatcmcktc
Cilr. 

Marika Rök Ufa hesabına son defa çevirdiği 
fllmlerlnden blrlalnde dana ediyor 

Marlene Dietrich ise en 

kestirme cevabı ,·ermiştir: 

"- Kemancı olmak!., 
Hakikaten Marlene, ,,,,·ela 

konserlerae keman ('.ala-:ıh. 

Ellerindeki hir ha~tahk .)"Ü. 

zünden bu işe mJwakkat bir 

zaman için veda etti. Bu ır.tid. 

det zar!ında aktristliğc başla. 

dı. Oradan da sinemayı lıoy. 

ladı. . " 
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Genç görünme
nin çareleri 
neierdir? 

Kadın için en büyük feliı. 
ket saçında ak gördüğü güıı 
başlar, derler. Uu düşüoc.-e 
ile, kırkına yaklaşan bir ka. 
dın, her sabah aynaya; felii. 
ketle karşılaşmak endişc.-;il~ 
bakar: 

"Hele şükür! Bugün gen'9 
ak yok saçrmda r .. 

"Eyvah ı Felaket! Saçım. 
da beyaz bir tel buldum.,. 

na felfrket çığlığını ko. 
parmakta her kadın haklıdır. 
Fakat, kırk yaşına geldi~l 

l!?in bndini thtfyar sayma.:i 
a rredilir hl r ha ta değildir .• 
Çünkil, asıl ihtlyRrhk, yaıta 
de~il. ruhla başlar. Ruhun 
"lhtiyarladrm l,. düşüncesi sa:» 
);ınan bir kadın, hakikaten ih. 
tiv:ırlamaia başlamıştır. Sa. 
~ındaki aklan boya.qa da. yii. 
zilndekf kmşıklıklan kremli.", 
Jl•1tfra fle dol dursl\ da gene 
ihti•·1'rdrr, S?l"ne ihtlvar. 

Onun i~ln 40 yaşında eJda 
e-'He<"ek .nizellfk maddf va.<n. 
t:l 1:1 rla df'ı'rit ancak mımed 
~q!hfarl:t kft7.:ınr1rT. Yani ru. 
han l!t'n~ klllmıt1<1R. 

Rllno hfTa11 i7 .. 'lh edelfm: 

IHTIY A 1?LIT\ VEYA GEN<;. 
IİITC RUHTAT>IR 

Halk lisanındaki "Koca ka. 
rı suratlı kız ... ve '"Üç otuzun. 
da ama sanırsın 15 günlü!( 
gel in.,, cibi söderl bilin;lnlz. 

Uuh gençliğinin kıymetini 

bu söder kadar hiç bir şev 
~aha iyi anlatamaz. Şüphesiz 
•iz de görmüşsünU:zdUr: Ba. 
Eı ihtiyar kadınlar nrdrr, fa. 
lat yilzlerfndn genc;lfk. !fn. 
4etik ve neşe nkar. Bazı genç 
kızlar da nrdır, dün7alarr. 
aa kU!!!miişlerdir. 

lşt.-.,. demek e1w7or ki, a.c;ıl 
cnr.ellik T9 ~nt:lik yOzUn ta. 
fıya<'tu:'J mnnııı lıudadı.r. 

"Bn dünya da raı;;amaj?a 

ie1'er mi!,. tf iyen bfr ~en~ kı7. 
ltf' hdar ~'7.el de ol~. yii. 
siJ n ıfekf clJtfml keder perd.-~i. 
':ıı;ı .. !!Hze!tiJ·inf CSrttr. TTn. 

y:-•·~-'~" '"f"'"'"O!t Vf' ÖHIP'if 
'-"t!'~i"1"n \fr ttıtı,.,.,. l"" dı~ ı':ı 

a. it &USUM• &l..AYEst 

her zaman l~fn, yil%tlnde can. 
lılık ve gençlik taşır. 

Bunun gjhl, kırkına gelen 
bir kadın da eğer birinci geııç 
kızın dUşiln~ile kendini O. 
1'1i•--'·1iğe kaptmrsa çokta•t 
ihtiyarlnmışhr. 

ikinci mL•mllmfz olan ha. 
yan gibf henüz hayattan elinf 
eteğini çekme*e niyet etmeıfl 
ise, henüz kırkına gelmemiş. 
tir. 

ÇARESi? 
Evet, hayattan bezmerp 

de dalma yaşamak arzusile, 
kendiul daima genç gör~nin 
çar~I nedir? Bunu da ha. 
yattaki misallerden öğren.iyo. 
ruz: 

Kendini ihtiyar sayan n 
gençlik ateşini kaybetmiş bu. 
lunan krza bakın: Hayabnr 
yimdiye kadar hiç bir şeye 
bağlamıyarak · yaşnmıştu. Y '-' 
evde oturup koca ht:klemişfü·. 
Yahut dft ha}'ahnı m:ırPrnlar 
peşinde harc.-amıştrr. On, on 
~ sene sUren aynı hıııynt: 

insanı ihtiyarlatm:ısa, 71put. 

masa bile u.qı..ndırmağa karı. 
dir. işle, ruh ihtiyarlığının 
sebebL 

Bir de t'llislnl geçtiği hal. 
de genç görünen kadını ele 
alın: O. bütün hayatını. bir 
çalışmaya., bir işe, bir eme. 
le mağl:ımıştır. İlayat. on.un 
için, birçok tl"crüheden son. , 
r~ ancak krrkında başlamış.. 
tır. Kırkına geldiA'f zaman o 
kendini ihtiyar s.-ıymryordu .. 
Bilakis, hayata yeni başlıyor 
gibiydi. 

On sene dı..ha, gene aynı 
gençlik i'lteşi ile, bir i~ bağ1! 
olarak ~ah~tı. işte, bu d:ı 
gen~ kalmanrn sırrd. 

Sehep?erf öğrendikten son. 
ra netfcelerinl elde etmek ko. 
Jaydır: Donan i,.in, onlan 
bthik etmt"k kftff dfr. 

YENi BiR ŞA HSIYET KA. 
ZANMAK NE DEMRK'l'lR!. 

Kırkında gilze111ğfni ve 
~t:ndlğinl mnha(aY.:ı etmenin 
ba~hca çarelerinden biri de 
r.ıhsiyd AAhfl>i olmak ' 'e)'ll 
reni Wr §ahsi~·et bzıınmnk. 

e 

trr. Uzun müddet görmedt. 
ğiniz ve sonra görüştüğünü~ 
zaman: 

'"- Ne kadar değişmi§sln !., 
Dediğiniz arkadaşınız, işte 

bu, yeni bir şahsiyet kaz.anan 
insandır. 

"- Hiç ihtiyarlamamı1-

sm f" , 
. Diye iltifıibmza nafi 01110 

dostunuz da gen~li!?ini. yeni 
bir şahsiyt>t elde ederek m~. 
hllfaza etmiş olandır. Çünkil 
her yeni bir !'lahslyet kazanan 
ins.'\n, yel'f Mr hayata haşla . 

mış demek.tir. 

M~e1A, krrltma kadar f'Y 

hflyntı ya~mrş bir ka<tın, ktr. 
kmdım sonrn~ hu hnngi fılr 

f,.tfmRi ıo:eheple. ('n lışm:t~:ı 
Jmc;l!'r. hir Tit7İfe alrr, :'\'Rnl 

ırn .~1 nlnr~.'\ ol~nn hfr f:1:tl'. 
yet ""f;<ıtt-riTse. •en; fıir ı:ı:l tı cıf. 

yet k::> 7:t1Hr. R,, <f:t onft . hsı. 
ya+:, k:\ r c;T ypnf 1'h· ff'1ftn f'Mo 

etti;;.; Hn. JrPl1"1!'c "'"" ,-prfr. 
nrıtifn bttnlnr bf7.f' ıf(t nı 

yııq il7<'r; .. rf t" rl rğil. içte baş. 
ladrfını ~östcrlr. 

Yazan : Hakkı Süha Gezgin 
lfpm kl'derli, htm yorgu .ı. 

dum. içime, insana yüzü 
kuyun kapanı., ağlamak astek. 
lerlnl veren arı bir tortu çök. 
müştü . Yı ldı z.sız gecelerde u. 
lu ormanlarJa gömülüp yol 
ş:ışmış bir d~rtli tel!i.şile et. 
rafımı dinliyor, bir şeyler 

bekli)'ordum. 
Höyle gamlı saatltrde i~f. 

me bakmaktan korkanın. O. 
rada, dibinde karanlık sular 
köpüren uçurumlar seslenir; 
derinliklerinde yırtıcı hayva11 
lar kükriyen ormanlar orada. 
dır. İçimin dünya.qı bu dem. 
lerde korkunç zelzelelerle sar 
sılır. Yanar dağlarla tufan. 
)ar orada boğuşur. Krvılcım 

ya6"11lurları oraya dökülür. 
Az~rn bir ka..,.ırga, telgraf 

direklerini nasıl yerlere se. 
rer. telleri birbirine katar~a. 
bu gönül luyaıneti de benim 
sinirlerimi öyle koparır. 

işte gam enginlerine düş. 
1 

tilğ-üm böyle hlr 7.amanda~ fe. 
na bir nöbeti(' yatağımda kıv. 
ranıvorum. ITykudan medet 
ummak da nafile. Bilirim. ki 

. rüya alemi, uyamkhk dU!t. 
yasından daha better bir de. 
korla kenl bekliyor. Yüzüm. 
de e.iderhalann alev nef~le. 
rf totuşaCllk, boynumda en. 
gerekler halkalanacak. Fa .. 
kat ne olursa olsun, uyumak, 
bu kalp dörtr•alından k:uı tul. 
mak l<Jtiyorum. 

Kirpiklerim titremesin d~. 
ye, gözlerimi srm sıla yumu. 
yorunt. 1'erU alnımda bayıl. 
tıcı bir ilaç Sf'rinliitf başlıyor( 
8fnfrlerim. kopan zembereac .. 
)" ırllM boşandılar. Artık 
gövdemde kımrldamş yo~ 

Talnrr. MŞf• hail cantr. Dil .. 
fÜnceden d~ünceye sr(nynr. 
Ama. htor yeni atıh~ bir eY. 
Vf'lkindn daha az kısa. Röy., 

Je böyle !iıonsuz bir u~uruma 
dü,üyorum. 

Rtt düşüş. ne kadar sürd!l 
1>flmerw. Birdenbire rilynda 
uyandım. Karşımda nur yü11. 
)ti. J!Ö~...,nt" kıt dar hf'mht'Yu; 

sıııka1h hfr fMfyar. cfnruyw. 

•u. TOk~~k •t'" albndıtn "'r 
J'"1ıt"q rl~~ıııe"'""'q ~rN n ~·~•n. 

1ik almada. ı~~ blr lulıQ ra. 

rası vardı. Şakağında ak saç. 
larını kmlla~t ır an kurşun de. 
JikJ('rİ görü itiyordu. Gö~U. 

sayılnmıyac.-.ak kadar çok ye. 
rtnden bıçaklıt n mıştı. Uil~k. 

IPrinde ağır ziııcirler, boynun 
da paslı laleler taşıyordu .. 
dünyanın bütün zindanların. 
dakl işkl'nceler, snnki bu ih. 
tlynrcığın vücudunda birleş. 

miştf. 

tikin çok korkunç bir hay, 
dut olma.'JJ ihtimalini düşün. 
düm. Iı'akat daha ilk bakışta 
bu zannın, ne kötü bir günalt 
olduğı\nu görüp şüphemdto11 

utandım. Ta ruha kndar gl. 
df'n gÖ'llerindekl leke<.ıi7.lik, 

ağzını melekleştirea gülü~ 

duruşunun bilyüklüğU iııs:ın. 

lara nasip oJur şeylerden de. 
ğild i. 

Sihirli Oda 
Gece: odamda iyi bir sihirbaz gibidir. 
içi pembe astarlı simsiyah İnantosite. 
Gece, saatin onu gösteren akrebidir. 
T op oynar lambaların billurdan fanusile. 

T enbel bir ispanyalı kadın gibi duvarlar 
Sürüyünce kırmızı gül dolu tallarınr, 
San bir abajunm gölgesinde ararlar 

Limon bahçderinde geçen masallannr. 

Ouyulmryan bir şarkı üstlerinden yükselir 
Gölgede gondol gibi yüzen kanapelerin; 
Döne, .döne mermerden basamaklara gelir 
Bir balkondan ablan bem~yaz bir pelerin 

Derisi ışıldıyan dört esir taşrr gider 
Bir tahttTCvan gibi kadife koltuklan. 
Ayna, el pençe divan, ebediyen seyreder 
Altın asa.Iarile hükmeden muıluklan. 

Piza kulesi gibi eğri durur komodin, 
Büyük bir katedrala benzer~ aynalı dolap. 
Sürahi, suda hir çan gibi çınlar: din, din, din' 
C~geden bir kardinal okur meşin bir kitap. 

Mısmn F..hram1andır donuk yiizlü kapılar, 
Vu.onun yapraklan htinna ağaçbtndır. 
Başba~a fotoğraflar, kimi }'ftBSı, kimi dar 
Fravun mumyaları halinde aapsandır. 

Gece sa~tin onu ~asteren akrebidir: 
Ne zarar, yalmz bana göriinürse bu alem. 
Ctte, odamda ivi bir sihirbaz ~bidir 
Beni avutur böyle içimin yandığı dem. 

Lyon - 1931 
SABRI FSAT 

1 

"'ı- Karşı karŞtf& uzun vzuc 
bakıştık. Sonra, hala ka ••I 
dinmiyen yaralarına gözüm 
gidince, gömleğimi yırttım,.. 

Ne yapacağımı anladı. MeMC 
giıtüşil, mel~leri imrendhe. 
cek bir hal aldı. Yarasına a. 
zanan elimi tuttu: 

- Çocuk l. Dedi, boşuna 
uğraşma. Bu yaralar bir te!C 
elle sarrtmaz. 

Sesi de başka f dL Titre. 
dim ve: 

- Benim iki elim var t 
Diyemedim. 
Zaten o, konuştuktan f:ln~ 

ra bir şey yapamıyacağımı 

ben de anlamıştım. Yaıiuı 
korka korka sordum: 

- Kimsin?. Niçin bu lca. 
dar ~ok yaran var Nede~ 
yardımımı istemiyorsun?. 

ihtiyar, ağır ağ'tr liono~ 
tu. Gözlerindeki M•gf ışıifr 
sönmemiş. dudaklarındaki baf4 

kıyan gillUmseyiş silinmemiş,. 

ti: 
- Yaşım, yaratılışla ba'4 

]ar. ilk yaramı, doı'tdojtum 
gün aldım. Şu kubbenin at. 
tmd~ elini kanıma bulaştır .. 
nıamış bir tek ld•ın otl• 
yoktur. Çırağım geçlnea. 
]er bil~ bana nırmaktan ('9-

kinmedilu. Etrafım pusu da. 
Jn. Sopa. taş. balta. o'f. 
pek eskilerin ,qlJAJıları idi. · A... 
srr-larla birlikte lletlerin de 
sayısr v~ da'J çoialdı. Ac-ık 

ryruşlar bdar, kıuanhktakl 
sinsi zehirler de canevfml a. ' 
rid~ ~ 

Ona: 
- RP.n de IManrm, sm• 

'df'dlm: 8'111 tnmmryorum ... 
Hanf şu kuhhenln altındıt ıııa.. 

•" el kaldrnumıı kJmse yolc.ı 
ta!. 

tbtfyar. ,-111Clntfe hf( hfr 
!f7.gi oynamadall cenp ver. 
'41: ' 

- Tm~anlıu·, J!f• Y:tkifff'tt.. 
lJl"ri 1nub:ı nlımnr tanımaz ct'4 
iluhır!. r 

~nn lrufaP.ıma lfllf'rf'ti 
Mr ~eJlt"l" fımldıı ıh. (;()7l f'rlnı 

'"" "'" dn .. ttı . Tii-,nm tn?.n,.. 
lr. tT,,nttn~ı"" t!'\fnııhla nmı 
han:t Mr hf r •lh·Unnf' t 

fS,.m1 1ft "'.._ """'"da)' ' 

l.J KURVıt .. tu.V&U 
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Beşizler büyüyorlar ! 
Kaaadada Ontario tehrinin 

pek yakınında Madam ve ~lös 
yö Dlunne'nln dünyaya ıetir. 
dikleri bet hemşirelu. bütün 
dünyayı ayala kaldırmakta 

devam ediyorlar. 

Bu beflzler, bir teblrde de. 
iti, yukarda da. yazdığımız 

slbi Ontario şehrinin kena. 
rında ve dnlerin cirit oyna. 
dığı bir yerde dilnyaya R't>ldi. 
ler. Kendilerine Emili, Ma. 
ry, Yvonne, Cecile ve en kü. 
~üğüne de, yani son dofana da 
Annette isimleri veritdL l'a. 
knt mesele bu doğuşla kal. 
madı. BUttln dünyanın göz. 
leri birdenbf rtı '"bu mıntakaya 
,evrilmişti. ÇUnkU, böyle bir 
rP.kor Avrupada değil, battl 
Ameorikada bile görUlmemlşti. 

Evet, beşizlerin doğduk. 

ları yer, atleta altın madeni 
bulunmuş gibt bir kaç haf b 
içerisinde birdenbire bir köy 
halini aldı. Çok sürmedi, bu. 
rası bir turist kAbesf oldu. 
Öyle ki, hUkQmet derhal 200 
kllometrelik gOzel hlr asfalt 
otomobil yolu ile Kanadanrn 
bu mOnzevf noktuını dlfer 
btıytik şehirlere bağlayıverdl. 

Amerikanın bazı eksantrik 
milyonerleri de bu kUçUklerin 
her birisine birer otomobfl 
hediye ettiler. Bu otomobil. 
)ere tabii garaj da H\:r.ım. ga. 
ra:Uar da az zaman içinde 
yapıldı. 

Bundnn başka bakınız bu 
kUçtikleria ·ebeleri Madam 
Regros ve Madam Rehe1 d.
ba konjuktorden 'stifadeıtin 

8. 4 IWRUNun tt.A VESi 

Küçük bir kulübenin etrafın
da birkaç sene içinde canlı bir 

kasaba meydana geliverdi 

Beşizler yalnız ken
dileri değil hatt.a ebe
leri bile milyoner oa-
mıya başladılar 

Bef(:'leri11 om. 
008I diı baı İ§· 
ten k&'au ktJl.. 

~·~-i»,--. -a;;: .. mamak 19in der ~ s&~..-,~-'~:J~\:~,.'?.t~ hal w ben.ıi1I 

Ameril«ınm 
GangBterler i -
nin ~Zeri çal 
mak rivayeti Çt. 

'lcınoıa hemen 
civann h4lkı 

toplmtm'ak bir 
karakol tqkıil 

ettU«. 

sattf yerile bir 
~ otonwbil ga. 

rajt ·""" ettir
mı,ttr. 

~ 

yolunu bularak derhal bir 
pyhane açtılar. Şimdi ~len 
turistlere isteelikleri ma:ima.. 
tı, içecekleri ve yiyecekleri, 
yani sarfedec~kleri eşya ma.. 
kabilinde veriyorlar. Hattl 
küçüklerin bitmek tükenmek 
bilmiyen bezlesri bile birer do. 
lara bir "hatıra,. ohr.ak tizere 
el altından satılmaya başlan4 
dı. Küçükleri görmek de sa,. 
ten bir dolardır. Bu are\le 
bugün beşizler iyi bir senet 
sahibi oldular. 

Fakat buraya gelen yUz. 
]erce turiste yatmak, ye,. 
mek içmek için de otel ve lo .. 
kanta lflzımdı. Bunlara re.. 
Jlnce bir kaç hafta zarfınd-" 
mantar gibi yerden fırtayıver. 
mlştiler. 

Bu meseleden Psel bir ka.c 
zanç ümit eden Amerikanın 
GaRgSterleri l8e ba beşizleri 
kaçırmağa karar vermişti. D'1 
duyulur duyulmaz hemen bü .. 

ttln halk toplanarak mUae~ .. 
IAh bir muhafaza alayı teşkil 

ettiler. Ba •uhafıslar kil .. 
çilkleri ,alam Ganpterlere 
kaJ'fl m8dafaa delil. hatta. 
civardaki btltla vahtl bayna: 
Jara kal'fl bile mttdafaa yolu~ 
nu arayarak bir ka~ hafta 
içinde bulunduktan anntab. 
da hl~ bir tehlike bırakma.. 

dılar. 

Bu k3yUn Uımi şimdi Dion.. 

ne klytidllr. Borada kU~ 

]erin çamapr " bnlertle do.. 
Ja bir de mtlze ~rdır. Mtı.. 

•1• girmek )'U'I• dolardır. 

Amerıka Re;sl vum
nur unun saraqına 

neaen ~ırilemez? 
Amerikanın Vaşlnıto• ,eh. 

rindeki reisi t'umbur arayıaa 
fimdi yabancılar ula «ln•n. 
ler. 

Eskiden pek aerbest daY-. 
ranıyorlardı. Meseli reW 
cumhur Heys zamanında in. 
diyanapolis şehrinden MI• 
Emlin isminde bir bayaa kart 
l'i~itini göndermiş Te r.W 
cumhur tarafından kabal eclll 
meğf rica etmlftl. 

Kendisini içeri aldılar. 
Mis Emlta l~erl ıtrlaNJ 
- Siz reW euallar HeJS 

mi~infz? 

Diye sordu: 
- Evet. Madam. 
Amerika reisi tamhmıl h 

dzil E'iiylemiş eiylememifti ki 
· Mis Emlin hemen onaa IHJ7. 
nuna atılarak y11zlnden ip. 
meite başladı ve kendisile eY. 
lenmek istediğini söyledi: 
11Amerikayı seninle birlikte 
kurtaracağız. diyordu. Hemen 
bir papaz getirt!,, 

- Fakat ben evliyim. 
- İnanmam. Beni reddet. 

a1ek için bir bahane arıyorsa. 
nuz. Ben seninle evlenece. 

fi•· 
Helal cumhur Heys, bir 

mesele çıkmaması için kadım 
lçerfkf odaya aldı ve az son. 
ra nlkihı yapmak tizere )Nl. 

pazJar geleceğini bildirdi. 
Filhakika, az sonra dıf8r. 

aa ayak salerl duyuldu. Fa. 
kat gelen papaz değildi, bir 
timarbanenln iki iri prdlya. 
.. fdf. 

Kadını alıp götlrdller. 

E11 kola11 hoıanma 
şehri 

Amstrdam şehri, Mr bo. 
. tanma •erkni hallDe ıeL 
mittir. Geçn ... 181 çift 
bofaa1111pea, bu _.. ba -. 
7J birden 500 e fırlamı9tır. 

Bazı Belçikalılar da AmL 
trdam ,ellrlne gelerek oranıa 
malakemelerinde bopnıyor. 

lar. 

Saklanan gaı 
Şimdiye kadar bllJHdlflniz 

bir haaptan bahsedecefisı 

Yarıt , beyslrlerillill laakikl 

yöl§tanm billr mfalnlzT 8't 
yapndakl yanı beyrirl. lrir 
)'B!)IDI l~mlt reçmemiştr. l lç 
7af1ndalder d• iki tnaç1lk ya. 
11adatlır. 

~Jle ·f11 olar maf Diye. 
eeUlats. Baknus aalatallm ı 

Bir 1•nt beycfrlala yqc 
dalma klaaauanlnia bfrtft. 
den bqlayarak laesap eclnlr .. 
Temmuzda dnta• btr beygir. 
o Hnenln klnanasaol!in"49 
bir ya91na rtrmtı sayılır. l'a. 
kat hakikatte yalnıs altı •1· 
hktır. 

Bir fOk yant bey.ıfrlert de 
bahar memmtnae. rahat Y"'
... dolarlar. Onan t(in bu 
bey~rl•rln ya,ıan nadiren 
fllylndftf luıdar btlylktftr. 

Bııtlinltli lnf iliz 
ıaırle1i 

, ..... yıfadu ..... ) 

pJr, eMI 1urlanaı ilzam. 
na bala1or, bopna bir 
11emek,, diye tellldd ediyor .. 

Salrln, baflaldl ahlW ya.. 
.. ,..,ıu bir Htiee çıkarmak 
sfbl muazzam bir varl(esi var. 
dır. V ~ ba ah 1Akl yaşayış ta 
baglaln siyasi hayatında gö. 
rUlmektedir. 

• • • 
Saf r, artık eski "mücerret., 

pir değildir. o da sınıf mu. 
cadelelerinln manasını anla. 
maya, kavramaya çalıııyor. 

Meseli, ispanyadaki tarP••· 
manın iki partinin arasında 
defli de, iki sınıf arasında ol. 
dutunu açıkça sirtiyor ve aa. 
Jıyor. 

Bu anlamanın bir propa. 
pncla neticesi oldafuna dı 
lll1ll1ebilinfais. Ukln ba 
propaganda bugllnOn nesri•• 
"heyecan,, için lhım olan, do. 
kunulmMı zevk11 bir "'kamq,. 
tır. Llkln, tflrlD esas melt&. 
nlzmasını tefkll edea bir pro. 
papnda vardır. Buna da 
"lna~ diyoruz.. 

• • • 
Şimdi de bizim gen~ şair. 

Jertmfze B01'11yoram: Boraya 
kadar anlatmaya çah~ıfım 
maazr.am laadlaeyi takip edl. 
yorlar, varlrklannda .akl~lert. 

nl dn111yorlar mıf. Yom 
daha hAll, ne c1etl1 de nuıl 
al7JemeJi .mi dtlfblyorlar7 .. 

'->ar ı p Dar tesaaut 
Tesadüf bu.an tolll prip 

nller oynar. Paris zabıtasına 
•ensup sivil polis lirGliliaı d 
beklenmedik bir teadül aed
etslade ölmüştür. Sivil potls 
Broelard bir sokakta tama· 
me• •fka bir otomobil anr· 
kea, ~l haydut dofu bir 
otomobille karşılaşmış ve hJly 

dutlar. ba polisin kendileri 
l(ln pldltfnl zannederek der· 
hal- slllhlanaı ~ekmişler ve 
avallı71 lldBrmftşlerdir. 

Potta BrOMBrd boş bir evin 
lnlntle 81k "1k durmakta olan 
bir otoınoMUw ştiphell vaziye · 
tini tetldke memur edilmişti. 
Ba otoMolııllin bir hırsız ~eti!· 
81ne al& oldaıhı zannediliyor· •a. Çtlnkl o civarda hı"'ızhk 
(Olal•ı•tl. Brns..qard mevzu 
•118 sokata steldi. 

Fakat yapılan tahkikat ne· 
tlft91ade. Jiiphe altında bolo
aa otomoblHn tamamen m-:· 
kal •bepler dolayısile orada 
•ardala anlaşıldı. 
Hl~blr kabahati yoktu. Ve 

polis BrOMard tekrar merb
• dhmek Uzere oradan ayn
lırken bir b:ışka otomobil ge· 
lerek evvelki otomobilin arka· 
sına yanaşh. 

Bu geç saatte bu otomobili!! 
hali hoşuna gitmediğinden 

poUa BroMard ıpoföre yak 1a
şarak ehliy~tnamemni gör
mek istedi. Fakat aldıtr ce
.ap, ehlly~tname deifl d-.. 
giğ&Une bir kar,un yemek ol. 
da. Ve yere yıfıldıft vakit 
otomobil de baBıp ıttti. 

Bromardı IHlra halinde ha" 
tahaneye A'lttlrd81er. Fakıtt 
~re potta llmeden evvel 
otomobilin f'1lA1lnl n i(f'rl· 
sinde bulunanları tarif ede
bilmişti. Nlllayet Hl"ffler ya· 
kalandılar. Ve ne rlbl bir ha
kikat meydana flkh bilir mf· 
alnls: 

Ba lklnd otomobil l~ndekt 
adamlar; mahut mahallfodt 
hırınıhıl'r yapan ve polisin 
aradıtı kimselerdi. Otomobf!. 
Jerlnl yanaftırdıklan zaman 
polbt Broaardı girmemitler· 
dl. 

Soka'1n k~lnde bir n 
soym1tia hUJrlanan iki arka
da~lannı bekYfyorlutfı. Ve pn-
118 B~arcl, kendbdnfn haya. 
tnılft mal ctlan bir ~kfhle. oa
lan teaadUfea 1akalamı§tl. 

1-\yaK 1z..eı, 

Polisler birçok dnayetler4e 
failleri ayak .zıerinden bulur· 

\ 

lar. Fakat taanar ediniz ıd 
Amerikaaın kızıl derilileri 
arasında bir cinayet vukubul· 
•11. Arada ~u derili bir ta
kım sabıka'hlar da var. EMe 
edilen bazı çıplak ayak lzle
rhtclen hangbdnfn kmnızı de
rtliye. ltanrbtfnln bfıyu adata 
tara alt oldu~unu nas1I ketf· 
etfehllfrler? 

Her ,,eyla kolayı Yar. r .. 
kat ba. bir lltti.ıııaııı lltftl'f!leJl9idf "· 
Kırmızı derili ln..anların ,., •• 
P1trmıtklın heyaılannktndea 
daha arahklrdrr. A~k baN!. 

~nr.lannkl ayakkaln ~Y
mf'1'ten. daha topla bir ~kfl· 
deotflr. 

Bundan bft"8ra kırmızı deTI· 
linin avak fzlm, f,.erf n dot· 
nr balnnış ~ntll l'lrtflltr. B• 
rrkf bir hf'ı-1r'fTetttf'1' • 

-·· 1 3 1 

- SevgiUml TTG§ oı da gel 
beni öyle iYp ı .. .............. ._. .................... .-.... .... 

Eaas itibarile para, sal el • 
den sol ele geçirilmemitti. Sol 
el, sağ eli kavradıiı samanda, 
para ustalıkla sal elin şahadet 
ve orta parmatı arasına sıkıt -
tmlmııtı. Hokkabaz, .eyireiyi 
elile biraz kendisinden açtığı za. 
man zaten sağ elinde muhafa • 
za etmekte olduğu parayı se • 
yircinin sol tarafmdalcl, fakat 
hokkabazın sağma dUıen men • 
dil cebine atıverdi. 

N~ sihirdir ne keramet, el 
çabukluğu marifet! 

S. 1S KURUNun iLAVESi 
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Hoş sözler: 
-. ,_--,_.,, 2-' ---... 

KırıJan 
parçalar 

Gündüz'Un babası otomo
bilden düşmüştü. Yaramaz ı,ıo
cuk otomobili satml§ olan 
garaj sahibine giderek dedi 
~- . 
. • - Bir :ha!t& .önce babama. 1 
bir otomobil sa.tark~ şayet 
1anla.tı kısımlar olursa, yeri
ne yenisini koyacağınızl vA.
detmediniz .mi? 

- Ettim yavrum. Ne km]. 

lllJI söyle de icabına bakayını. 
- Dört diş ve bir ·kot 

Başı dönmüş l 
Okula yeni ,gelmlf olan öğ. 

ret.men çocuklara clmnastik 
yaptmyordu: 

- HazırOl! Sola çark! bir., 
ikL sola çark! bir .. lld.. sağa 
çark! sol . . sağ .. 

Gündüz sıradan ,çıkarak 
,duvar kenanna dayandı. öğ
retmen yanma ,gelip sordu: 

- Ne ,diye sıradan çıktm t 
- Aman, bay öğretmen, 

başım döndU. !çim bulanıyor, 
Siz çarktan başka bir §eY bil
mez misiniz? 

Hangi arı idi? 
Gündüz yaz tatilini amca,. 

sının çiftliğinde geçiriyordu. 
Bir gün oralarda dolaşan bir 
seyyah büyük bir hiddetle 
Gündüz'ün yanına. gelerek de. 
diki: 

- Bana baksana! Bu çok 
ayıptır. İnsan misafirlere böy 
le muamele etmez. 

_::_ Peki, ne olmuş? 
- Dahn. ne olacak, kovan

larmızdan çıkan bir arı elimi 
soktu. 

- Vay terbiyesiz vay! Siz 
bana saygısızlığı yapan arıyı 
gösterin, ben ona ne yapaca
ğınu bilirim. 

Yaramaz/arın 
hikiıyesi 

Bürain ile Oğuz fili hortu
mundan ,ağaca mıhlamışlard.L 

Uzaktan bunu gören Bayan 
öğretmen hemen koşup geld.L 
Yaramazlar kaçmışlardı. öğ. 
retmen :fili kurtararak Uzerl
ne a.Uadı ve çocukları aram.ar 
ğa başladı. Filin de büyük bir 
hıncı vardı. Yerde ayak izleri. 
.ni kokluyor. onların peşini bı
rakmamıya çalışıyordu. 

Fakat Oğuz tek durur mu? 
Ayak UJerinin kendilerini ya.
kalatacağmı anladı. Bütün iz. 
lerin üzerine biber döktü. Fil 
bun1an .kokladıkça bumu ya.
myordu. Nihayet bütün kuv
vetile hapşırmıya ba&ladı. Ba. 
yan ,öğretmen düşecek diye 
çok korkuyor, bu hapgırmu.
nın sebebini bir türltl anlıya.. 
mıyor, koca hayvanın nezleye 
tutulduğunu zannediyordu. 

Fil uzakta bir göl gördU. 
büyük bir luzla oraya doğru 
ko§ttL ,Suya a.trldı, hortumunu 

.ağzma kadar su içine soktu. 
Fakat. Bayan öğretmen ile kil. 
çük kızı dn. suya attı. O taraf
larda bulunan köylüler hemen 
koşup on.lan .kurtardılar. Ve 
hep birlikte ·ya.ramazlan ara. 
mıya koyuldular. 

Yumurcaklar :bir kaplan 
y;ıvrusunun bulunduğu ke.f&o 
sin önüne gelm~er, ucunda 
emzik bulunan bir But ~pi
ni yavrunun ağmıa vererek 
onu .kafesten ,çıkamu.!J, kend!· 
lerl oraya gimıŞerdi. Küçük 
kaplan kafesin önünde otur
IDUJ stlt içlyordu. 

Bayan öğretmen He birllk-

te gelmiş olanlar, olduktan 
yerde dona kalmı~lar, bir tür. 
lü ilerlemiye cesaret edemi
yor, ne yapacaklarım dUşUnU
yorlard.L Ben de onlarla be. 
raberdim. Henüz bir karar ve>
remedik. Verince gene size bll
direoeğim. 

- Bir tehlikenin yakın ol
duğwıu hisseden bir geyik 

kuyruğunu sallıyarak arkadq 

Janna haber verir. Geyiğin 

bu duygusunda aldandığı hiç 
bir vakit görülmemiştir. 

- Birleşik Amerika.da a. 
ğo.çlara. kuyruğundan ssıla.

:rnk rahatça. uyuyan biricik 

hayvan resmini gördilğünUz 

sanğdır. 

1111111ıtrımı~ı11111111mılf11"'-ttllfmı..,,,ıı._ 

sayılası 
ıı11uuıınııı1111uınııı111111ııııı1111111ııııı111ı:ııı111ıı1u111ıu 

l _t<._~çük B11gı1er ,-
- Halbnıkta tamamile çU. 

rümüş bir harde bulunan müt 
hi,g büyükllikte bir ağacı tct-
1\ik eden ilimler bunun yüz 
yahut lld yüz milyon yaeınd& 
olduğunu anlanuı;ılardı. 

...... Dünya yüzünde konuşu. 
lan btitün diller ve lehçeler 
dört bin kadardır. Amerikad& 
Kalevelandda bulunan Fran. 
ela Sommer adında biri bu· 
gün kon~ulan bu dillerdeıı 
tıç bin iki yüz ellisini tama.
mile biliyormuş. 

- Fil satmakla geçinen 
bazı Hintliler bu ticarette pek 
usta ve pek kurnazdıralr. Bun 
lar filin kusurlu yerlerini bir 
nevi makyajla kapat.makta ve 
.anlaşılmaz bir wrette boya. 
maktadırlar. Mil§terl, bunun 
farkına varmıyarak fili, geno 
ve sıhhatli ?.8.I1 ile iyi bir pa.. 
ra vererek satm alma.ktadrr. 

Kardeş 

Muhabbeti/ 
Gündüz'ü annesi paylıy<>l\I 

du: 
- Her gün kızkardeşinle 

kavga. etmekt.en utanmıyor. 
musun? Ben öyle bir çoculC 
tanırmı ki kızkardeşi hasta 
olduğu zaman doktoru bulup 
getirmek için on kilometre yol 
yürüdü. Kızkardeşin hasta o
lursa sen de böyle yapar mr.. 
.sm? 

- Dokt.onı aramıya git.. 
mem. ama, dişini aöktürmeJC 
için bir dişçi getirmeye gider, 
on beş kilometroluk yol olsa 
gene yilrfünekten çekinme~ i 

} arım sadaka 
Gündüz anneslle gidiyor. 

du. Yolda bir dflendye rast 
geldUer. Bu fakirin .ild göıtl 

;kapalı JdJ. Elini uzatmış, af. 

]ayıcı bir sesle bafmyorduı 

- Amayı:m, aUlfm, ıh. 
Jerfm görmüyor ... 

Bayan çantuıııı açtı, W. 
kurut çıkardı. GflndUz, df. 
Jencfnfn bir gözUn8 pek az .. 

çarak haktıfını g6rtlnee d .. 
Ali kf r 

- ~nne yirmi para ., .. , 
bfr gkU g8rllyor; 

IUVESI 1. 1Z B;llBUNµn. _ _ ··-- _ 

Otomobilde 
öldürülen adanı .. 

Meşhur bir detektifin hatıralarından 
Meşhur bir film yıldızının 

geleceği ilAn olunmuştu. Ben 
ı.Budapeştenin şark istasyonun 
aa bekliyor ve sevdikleri yıl. 
dızı karşılamak için toplan. 
ınış olan bir çok kişiyi göz.. 
tiengeçiriyordum. .Ansızın, az 
lJzağımda duran camlan sım 
iukı perdelenmiş bir taksi oto. 
lboblll gözüme ilişti. Şoför, 

arabanm içinde dönmüş, he. 
~ecanlı bir halde bir şeyler 
it8y1Uyordu. Yaklaştım, mil .. 
nakaşanın sebebini sordum .• 

Şofür, §Öyle anlattı: 

- Bir saattenberl şehrin 
l6rt bir tarafını dolaşhm; 
fakat. :takat ı>.&raaı ijdenme. 

dikçe, artık şuradan şuraya 

kımıldamam. Halbuki, mü~. 
terl, bu hususta ağız bile 
açmıyor; o taraf tan yana 
yanaşmıyor hiç! 

lşi yoluna koymak mak
sadlle, arabanın perdesini 
kaldırdım. Esasen, bu bunal. 
tıcı sıcakta: inik perdeler a. 
rasında saklanan kimsenin 
kim olduğunu da merak edL 
yordum. içeride, vflAyet aha. 
Jlr;inden olduğu anlaşılan bl. 
rlnin gözleri 'kapalı ve arka. 
srna dayanmr~ olarak oturdu. 
ğunu gördiim. Se.qlendfm, 
sarstım, fakat harekete gel
medi bir tilrlilt içeriden, a. 

ğır, nefes tıkayıcı bir kokn. 
geldi burnuma .•. 

- Hay şeytan, burada 
kloroform rol oynamış! .. 

Uyuyan adama daha ya. 
kından baktım ve sağ şakafın. 
da, ufacık bf r kan lekesi .seç. 
tim. Kan lekesinin tam orta 
yerinde de, ancak görUlebiHr 
şekilde ve dikkatle bakınca 

bir iğne ile açılmı~ oldufa 
anlaşılan bir çizik bulundu. 
ğunu farkettfm. 

Şoför, şöyle dedf: 

- Uyumuyor, mah.CJustnn 
öyle uyur gibi ynpryorl 

- Yok, öyle değil; mUşte. 
ri öldürülmllşli 

- Öldürülmüş mü?! .. Hey 
Altnhım !.. Onu ldm öldürmüş 
olabilir? 

- lşte l;en de bunu sizden 
öğrenmek is terdim; çünl<ii, 
bu betbah~ hiç şüııhesiz ildn. 
Cf bir miiştcri ile beraber bin. 
miş olacak arabaya? 

- Ah, hele de bak l Şimcfl 
farkına varıyorum! Oteki or. 
tadan kaybolmuş.!.. Yanında 
kızıl saçlr, genç bir adam var. 
dr. Herif, yolda rahatça işt. 
ni bitirmiş ve hiç şüphe.c:ıig 
bana çaktırmadan arabadan 
sıvışmış olacak I 

Şoförün yanına oturdum, 
doğruca palis direktörlüğüne 
gittik. Orada meydıına çıkan 
cinayeti haber verdim. Tstin. 
tak hakimi şoförü sorguya çe.. 
kerken ben arabanın içini tek. 
rar ve e~aslı surette tetkik 
ettim. Kurbanın ayakları al. 
tında yepyeni olan kızıl bf r 
peruka buldum.. Perukanın 

iç tarafrndakl balmumundan 
losmı, hiç üzerine dokunuL 
mamrş haldeydi; yapıştırıcı 

bir maddenin zerresini bile 
bulmak, imkfinsızdı. Bu va. 
ziyetten katilin perukayr me. 
sela saçlarının çok sık olu. 
şundan dolayı haşınn yapıştı. 

ramadığını fstidlfil ettim; hat. 
t!, bunun cinayeti işlediği 
sırada, hareketle başından 

kaydığının da farkına varma. 
mış ol<la gerekti! 

Yakada en sinire dokunan 
cihet, öldfirülenin hüyfyetinl 
bile teshlt edemeyişimizdi .. 
Bir taraftan da gazetelerin 
bu sır dolu cinayet~ dair sn. 
tun slitun malUmat ve kurba. 
nın görünüşü hakkında izahat 
vermelerine rağmen. Ben, bil. 
tün otelleri, bilhassa Of en. 
deki misafirhanelerle meyha. 
neleri araştırdım. Şoförün 

deyişine bakılırsa, kızıl saç. 
Jı adam, kuroanile beraber 
otomobile oradan binmiştf.4 
Fakat. bütün üzerine düşil. 
len izler, y:mlış yola saptır. 
dr. 

O aralık, öldürülenin gö. 
mtilme işinin öğleden sonra 
saat üçte yapılacağını ve ce 
sedin Ştal sokağındaki ölil. 
ler teşhirine mahsus yerden 
kaldırılacağını ha trrla drm .• 
Her hangi bir Se\'kitahii fes!. 
rile, cenaze törenine gittim, 
Şt.al sokağile Perihan sokağ(_. 
nrn birleştiği köşe başında, 

ölüler teşhirhaneslndeit tah.. 
minen seksen, yüz adım ka.. 
dar uzakta, kapalı bir otomo. 
bilin durduğu gÖ7Üme çarptı, 
Açık göz bir detektif, srcak' 

(Sonu 10 uncu sayı/ada) 
l. • u2.ınr1 ... ~- 6T . ._ •-~ 
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Yuvarlak gözlü ve yassı burunlu acaip birer hayvana i 
benziyen baş döndürücü ekspreslerde, insanlar en 

rahat seyahat:erden birine kavuştular = 
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Twentieth Century = Yir· 

minci Asır 1 Bir umacı için ne 
dt: acaip -bir isim l Fakat, bu 
umacıyı, masallarda bahsi ge· 
çen yeri, yurdu belirsiz uma
f"t'lardan sanmayınıL. Yukar1-
·da yazdığımız asri ismi taşı
yan umacı, Amerikadadır. 

.. Hudutsuz imkanlar,, memle· 
kl•ti denilen )-erde l 

Bu, en modern bir nakil va
fllla.<iıdır. Şeklen kablettariht 
mahlôklan hatırlatan ekspre
e;ln, 100 mlJlik hızı, baş dbn
dilrücil bir hızdır. Bu yeni 
l<'a t ekspresler, Amerikada, 
topluca, başlangı~ta işaret et
tiğimiz Lc;imle anıldıktan baş-
ı .,, lıt-rbirinin teker teker de 
lqimleri vardır. "U~an Taksi,., 
.. l\tavi Yıldız., v. s. gibL Bun
lar, lük.q, lı:onfor ve lüks ~ 

:ıumlanndan, adeta blribirle
rile yarışa girmiş haldedir .. 
lu. Çayırlardaki otlar, tabi-
at muhiti içerisinde yadn·ga-
1rn n bu teknik eserleri mah· 
hiklar yanlarından varluzla 
gt•ı:erlerken tltreşirler; "Ne 
araip mahluklar bunlar!,, di
Y"· Muhtelif şirketlere men-
sn p olan bu nakil vasıtaları
nın dıştan görünüşleri, hay~l 

al'aiptir. doğr1L'iU: "Union Eıc
preı:ı.s .... Santa - I<'e - Railroad" ' 1 

n "Havanna - Special,, v. :'il 

mf'nsuplarınınH Dıştan görü-
1 

niicderl: Nikel panltıh, elek. i 
trikle göz kamaştıran yuvar
lak gözlü, yamyas."Jı burunlq 
hlrer hayvana benzerler! içer 
lerine gelince .. 

llerblrl ayrıca şairane isim
)f'r!e anılan va~onlar. üçüncü, 
lld!IC'f ve birinci srntflara RY· 
rıtmışlnrdır. Uçüncil mev!d 
·yn~onların İ(t'risf. darrad:r. 
Tiıın11nla beraher. hasndan i't
krmtelerindt rnhatc;a oturahi
Jlrler: mnım. Javaho v. q. f!'i1ıl 

c-cı,·a da e.ksik d('fildir. Yüru-

S. 6 - KURUNun 1L.J. VESi 
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1 - Amerikadaki .3on ristem bir eh.'f'TU katanmn kata.

nnın aerodinamik çehruil 

2 - Amerikadaki ~on aistem ek.~re3 1'090tılanndan bfrfnln 

tçcrisi! Koltuklarda rahat rahat 1..-it1Jp ve mecmua okuyan1ar, 

bir yandan da radyodan etı son Jtaberlcri öğrenebiliyorJarl 

mekten yorgun olan, ayakla· 
rını dayamak için, buna mah· 
sus b.ir şey de bulur. lske.n· 
lenin arka kısmı, yaslanrnı)·a; 

müsaittir; enine boyuna yas
lanılabilecek dererede hare.. 
kete getirmek mümkündür, 
}ı~akat, dört gece ve dört güıı 
süren bir seyahatta, ırıesel:\ 
Lo::ı Anjelos - Nevyork arası4 
daki hatta yapılan bir seyn,.. 
hatta, ikinci me,·kie tırman• 

mağı tercih etmek, dalıa ye
rindedir. Evet, ıırmanmal<.m 

Çünkü. bunların haı:mmaklarr 
çok yüksektir -ve ancak zeud 
memurun yardımile, - olduk .. 
ça da gü~lükle trrmanmı:ık f"U• 

retile vagona çıkılır: o sırarla: 
da, gergin, bir an için bir si· 
neği andırır; koskoca ,·ag°'"' 
nun bir kenarındayken! l ... 'l• 
kin, bu süreksiz cimnasti~i 

hesaba katmamak şartih:. 

ikinci mevkiin ~ok rahat oldu .. 
J{u muhakkaktır. Yumuşacrti 

koltuklar, tam bir rahatlık 
verir. Pencereler, nçıhp kapa• 
nırken, hiçbir ~cırtı aksettir· 
me-z. Her tiirlü 11tnr~rnti. aku-. .. 
tik olarak n motörle, ~ideril .. 
miştir. Bu Amerikan tük~ v-.ı.

gonlarında, münferit hölm ... 

)er yoktur. Upuzun yüriivü' 
yerinin sağın«3a ve ı:ıolundakl 
koma~ kapakh koltuklar, h~p 
ikişer ikişer karşılıklı n bfc 
ıurayadır. Birinci mevkHn r&

lıathğı ve aynı zamanda deb
debesi lc;e bilhas._qa tlenemeye 
n görmefe değer J 

Hulasa Amerikadakl hu c;:o't 
bızh ve rahatlık bahŞt-did ıuı• 
kll vasıtalarile seyııhnt, tıir 

angarye olmaktan pek uı.a!ı
tır; bil.Akis; t;OMUZ bir .ze,·k.
tirt 

Gerçt. .anlan 1.-§tasyon. hfı 
bakıma ırıonsa d"· znrarı yok., 
Gene soasaz sevk, cliyelıiliri.d 

Kürei mücesseme nas-i\ ~a\)lll.Y 1 
Bu saqıfada bunu öğrenebilirsiniz/ 

• 
1 - Çizgili bir dlinya 'haritası, Öl· 

çüye uygun bri tarzda makas vurula

rak, itina ile kesilir. 

2 - Bu çizgili dünya haritasından bir dUzine kruvazör şekli ortaya çık. 

mıştır; bir kruvazör, tepeden bakınca nasıl görünüyorsa, tıpkı o şekilde! 

Şimdi, bunlar tahtadan yuvarlak üzerine ustuplu olarak yapıştmlacakt 

3 - Çizgili dUnya haritasından or-

taya çıkardan kruvawr eeklindeld 
parçalar, tahtadan yuvarlak il7.crir.e 

birer birer yapıştırılarak, yuvarlak, 

"Kilrrei Mücesseme,, haline getirili

yor; bu işte, dikkatli davranış, ölçü 

ölçilyc uygw1Jukla yapıştırış ister! 

4 - İnsan, ancak blnlel"tıı 

ce sene çalı§ıp uğrru,tıktan 

sonrn, üzerinde yaşadığı yerin 
topluca biçimi hakkında se
lim bir fikir edinebilmiş ve 

bunu ~killendirmiutir. Tahta. 

dan bir yuvarlak, genişçe bir 

tabaka kağıt ve biraz da tut

kalla, d~yayı göz önUne ~ 

tirmek mUmkUndür: Bir "Kül\a 

rei ı.tüccsseme,, vUcuda getir

mek suretile; bakın~ işte! 

S. 11 KORUN un tl.A VESi 



Otonıoh.i'/de öldürülen adam 
(5 .inci sayı/adan devam) 

ynz günlerinde knpah otomo. 
biJle giden müşterilere daima 
ilgilenir; benim tecessüsüm, 
her iki yandaki perdelerin ta. 
mamile inik ve şoförün bu. 
lunduğu ön taraftaki perde. 
nin de ancak yar.ıya kadar a. 
çık olduğunu görünce, bir kat 
daha arttı. 

Miişteri, "bir şey,, görmek 
istiyordu, demek; ihtiyata 
riayet etmiş olmak için, önce 
teşhirhanenin avlusuna gide. 
rek. şüphe uyandırarak bir 
ş:ıhsm cenaze merasiminde 
hazır bulunup bulunmadığını 
kontrol ettim. Pnpazla mile~. 
sesıenin adamlarından başka 

kimse, yoktu . Şt!H sokağı da, 
her zamanki gibi, bomboştu. 

Şu hal~ göre, büsbütün indi. 
rilmemi<? olan perdenin aralı. 
ğından · i~eriye şöyle bir göz 
atıvermek endişe..•dle, takc:f. 
nin yanına döndüm: Araba. 
nın sni? tanlf köşesinde siyah. 
peC'e ile örtülmüş hir kaıfrtı 
keşfettim. Siyah elbiseli ka. 
dın, yalntzdı. 

Kendimi göstermeksl7.in, 
otomobilin arkasına ROkuldum 
ve bekledim. Bir kaç dakika' 
sonra, kara araba, öltller 
teşhirhanesinin avlusunu terk 
etti ve mezarlık istikametine 
7ollandr. Ayaklarımın · ben: 
götürebileceği kadar süratle, 
arabanın arkası sıra koştum. 

En •yakm sokağın köşesinde 

bir otomobil bekleme yerf bu. 
Junuyordu. En yakınımda 

daran arabaya atladım. Şo. 
före iki kat taksi ücreti vaad 
ettim ve takip olunan otomo. 
bilin mutlaka izi üzerindP. 
sUrme.qf ve bu izi katiyyen 
kaybetmemesi lazım geldiğini 
anlatbm. Takip oluna·n oto. 
mobil, Ring sokai:rına saptı, 

sonra Margareten köprü.~ü füı. 
tUnden geçti ve Ofen yolunıı 
tuttu. Of ene, haf. 

Taksi, bi-r otelin önünde 
durdu. Kapıcı, seğirtti, oto. 
mobilin kapısını açb ve siyah 
elhise11 kadının inmesine, va. 
zifeşinas bir tavırla, yardım 

etti . 

Aradan pek kısa 
0

bir 1~man 
ge~mişti, ki kapıcının bölme. 
sine girdim. J{endimi tanıt!\. 

rak, her şeyden evvel, s iyah 
elbisen k:ıdrmn ot~Je doldu. 
rup vcrdiifi hü,·iyet beya nna. 
~sini is tedim Ilnndan an. 
la dtm, ki ktndi!öli F'rav Dvn. 
rakdır, vita vet ahati.c:fndtn 
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bir riftlik sahibinin karısıdır. 
Bir kaç gün evvel, .kocasının 

refakatinde olarak, Budapeş. 
teye ayak basmış. 

Kapıcıya sordum: 
- Kocası da .henüz Buda. 

peştede midir! 
- Hayır, o gitti. 
- Ne zaman?. 
- Pazar günü öğle zama. 

nı. 

- Onun şeyahate çıkttğın. 
dan emin misiniz? 

- Frav Cenapları, bana 
böyle söy~edi .. 

- Ha 11... Seyahate çıkh. 
ğını karısından öğrendiniz, 

demek?. Bakın şuraya?. 

Kapıcıya, öldürülen ada. 
mrn polisçe çektirilen fotoğ. 

raf mı uzattım. Resmi gözle. 
rlne doğru tutarak: 

- Tanıyor musunuz bu 
adamı? 

Dedim. Kapıcı şaşaladı: 

- Aman yarabbi!. Odurt. 
Her Otto Dvorak. 

- O, pazar günü öğlede'l 
sonra saat iki ile üç arasında 
öldürül dil. 

- Oldürüldil müT Zavallr 
Frav Cenapları! Halbuki o, 
daha hiç bir şey bilmiyor .. 

- Bu karı, kocayı uzun u. 
mandanberl tanıyor musunuz 
siz? 

- Her Otto Dvorak, ilk 
defadır, ki bu sefer bizim ö. 
tf>le indi. Ukfn, karısınHı 

çok defa inmişliil var bizim 
otele. Aşağı yukan alh ay. 
danberi hemen her ay bir gün 
kalmak üzere otelimizde misa. 
flr olmuştur. 

- Daima yalnız olarak mı 
geldi? 

- Rvet. Yakın akraba.sın. 
dan bilmem kim ha.ı:;ta yatı. 

yor, bir haştahanede. Onu 
ziyarete geliyordu Frav Ce. 
naptan. 

- Hiç kimse ile buluşma. 
dı mı .burada bulunduğu sıra. 
da?. · 

- Hayır. O, p~k afif bfr 
kadındır. Ekseriya otelimi.z. 
de yalnı:ı bir .gün kaldı ye bu 
sırada erk<'k ~arde~inden. haş. 

ka kimsenin ziyaretini kabul 
etmedi. 

- Bak, ~ördün mü?. Ge. 
ne birisile buluşmuş, işte! Bir 
ziyaret kabul etmiş. Er.kek 
kardeşinin ıiyaretinl f Bana 
bu adamı tarif edebilir misi. 
niz? 

- rek yakışıklı, genç bir 
adam. Tnhmincn yirmi sekiz 

yaşında. Sinekkaydı perdah 
yaptırıyor .. 

- İşi, gücü ..• 
- Eğer yanılmıyorsam, tıp 

tahsil ediyor 1. 
- Een son ne zaman bura. 

daydi? 
- Dün akşam. Eniştf"Sl 

ile arası pek iyi değil galiba; 
zira, Her Dvorak otelde ika. 
met ettiği müddetçe, o, görün. 
medi hiç!. 

- Bu delikanlının, Het' 
Dvorakın kayın biraderi oldu. 
ğunu nereden biliyorsunuz? 

- Frav Cenaplarından duy 
muştum .. Pst !.. Bakınız, lüt. 
fen!. lşte, merdivenden çıkı. 
yor.. Muhakkak, 17 numaralı 
odaya, kız kardeşinin yanına. 

gidiyordur. 
Ben, delikanlının peşinden 

koştum ve 17 numaraya gir. 
diğini gördüm. Kulağımı bu 
odanın kapısına verdim, içe. 
rlyi dinledim.. ·once, derin 
siikOn hüküm sUrdU, sonra 
kadının boğulurcasına hıçkır. 

dığmı işittim. DeJikanh, onu 
teskin yollu sözler söylemekle 
beraber, arada sitem dolu 
sözler de harcıyordu: 
.. - netbaht t. Sanki ne dl. 
ye kalkıp da gittin?!. Yoksa, 
beni feda etmek mi istiyor. 
sun? 

Artık, tereddüt caiz değildi. 
Tahminimde isabet etmiştim. 

Kapıyı . vurmaksızın girdim o. 
daya. ikisi de- hayretle gözle. 
rini bana çevirdiler. 'l'Jb tale • 
besi, kaba bir tavırla Uzerime 
yürüdü: 

- Ne istiyorsunuz? Ne Arı. 
yorsun uz burada 1 

- Afeder siniz 1 ihtimal za. 
mansız geldim ... 7 Sizi arıyo • 
rum. 

-Beni mi? 
- Üç gün evvel bir şey ka. 

yıp etmiş.qiniz. Buldum ve bu. 
Junan şeyi saklamak suçunu 
işlemiş olmak istemediğimden. 

- Hay, şeytan götürsün sL 
zil Defolun buradan! Ben, hiç 
bir şey kayip etmedim. Mut • 
laka yanlış kapı çaldınızl . 

Ceketimin cebinde \k~ğicb 

s.urh küçük bir paket ve bu . 
nun içinden de .. Kııtl Peruka. 
yı çıkardım. 

Delikanlı, ağzı açık ve gö7.
leri büyümüş bir halde baka • 
kaldı bana. Beti, benzi kül gibi 
oldu. 

- F.rav Cenaplan, lQtren 
bakinız, hoo hu kT7.1l pervka. 
yı 'bir otomobilde buldum .. , l.ı 

Hüpomdo rördD

jüm adam 
ca üncüden devam)' 

f • 

- Sen kahin .misin? 

Diye sordum. Güldü: 

- Hayır 1. Dedi, değilim. 

- O halde kimsin? 

- ömrün h; r dönemecinde 
bir yara alan, dünyanın htr 
köşesinde başka belalara uğ4 
rıyan bir zavallıyım. Nöbetle 
dokuz köye gidiyor ve tekrar 
tekrar koğuluyorum. 

- Adın ne? 

- Doğruluk!. 

- Peki, madem doku:& 
köyden koğuldnn, niçin gen• 
hep onlara gidiyor, bir "04 
nuncu,, sunun kapısını ç.alm14 
yorsun?. 

lhtiyann bembeyaz sakalı 
ürperdi. Acıyan bakışları U4 
zun uzun bende kaldı. Hif 
unutamıyacağım bir sesle: 

- Dünya, zaten dokuz 
k6yUik bir toprak parçası & 

çocukt. 
Dedi ve çamurlar içinde 

zincirlerini sürükliyerek uzak 
taştı . --.... ---··-----···----··-
çinde bir adam öldürülmüş hi.1'. 
otomobilde •. Kocantzın öldü ,. 
rüldüğü otomobildef 

Kadın, dehşete uğramış bir 
halde haykırdı; sonra birden4 
bire kendini toparlayarak, g~ 
lünısemeği denedi. ,. 

- Siz yanılıyorsunuz, 'Efen.. 
dim 1 Benim kocam, pa~r glLı 
nü öğlen zamanı Budapeşte • 
den gitti. 

- Bittabi! Fakat, bir daha 
asli geri dönmiyeceği bir yere4 

Ben ve siz, yarım sa~t önr~ 
Ştal sokağının köşesinden, he~ 
raher. Cenaze merasimini sey~ 
rettik ..• 

Frav cenaplar.ı, ben her şey! 
biliyorum .•. Siz, ikini7; uımt 

zamandanberi biri birinizi · ~e .. 
viyorsunuz ve kocanı.ıın, arada 
bir engel olduğu için, ğayet 
basit olarak, o şöylece- aradan 
kaldmhverlp, yol açıldı ... 

Gilzel kadın, bayğın bir 
halde yere dUştil. DostU. kor. 
kusunn biraz giderip kendine 
gelmiş vaziyette, rovelverihhı 
bu'lunduğu cebine el attt. Fa • 

kat, ben hunu bekliyordum ·~ 

ten. Derhal atılarak iki kolu. 
nu birden yalrnladım ve kı• 
kıvrak edip, şıktım . Daha fa~ 

Ja mukavemet etmedi, hilak~ 
talilne borun iidl ~ 

S, Guthl .. 

Bagflall 
ıingiliz şairleri 

Nasıl duyuyor, nasıl yazıyorl~r 
Yazan: İbrahim Hoıi 

Siyasal, ekonomik, hatta 
ilim şartları türlü türlü ve 
garip veçheler arzeden muaı. 
zam. muazzam olduğu kadar 
da baş döndürücü bir devirde 
yaşıyoruz. insan oğlunun e. 
lini atmadığı, atını oynatms.. 
dığı saha kalmadı. Aşırı me. 
deniyet hiç şüphe yok ki a. 
normalliklere gebedir. Bun. 
dan ötürü de "yeni,, ve görül. 
memiş karşısında, eski çağlac. 
da olduğu gibi hayret etmiyo. 
ruz. 
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Dünya şiirini tetkik süzge. 
~inden ge~irenler de yepyeni 
bir hamle ve görüş mantığı 

karşısında bulunduklarını an. 
Jryorhr. Hele bugünkü Jn~I. 
liz şiir ve şair dünyası; bey. 
.nelmilel cereyanlarla at başı 
gidiyor, ve öz mücerret çH. 
resinden çıkarak dev adımlar. 
la hakikat alemine giriyor. 

Bugünkü İngiliz şairi ga. 
yet ciddi ve kararını çoktan 
vermiş bir ırktır, derken, bo'j 
kuru ve indi bir mütalaa yli. 
rütmilyoruz. Evet, bugünkü 
İngiliz . şairi, istisnas17., ih. 
,tflfılc~ daha mülayim bir ifa. 
de ile isyancı unsurlardır. E. 
serlerine bakınız, gazeteler. 
de. mecmua !arda çıkan şiir. 

ler~ne göz gezdiriniz. Sizin 
de, benim gibi, aym fikriııı 

bayraktarlığını yapacağınıza 

k athet le inanıyorum!. 
Bir zamanla:r Homer devri 

"diye bir çağ nrdı, ki edehL 
yat ile şiir, aynı manayı ifa. 
de. ede.rdi. Sonral · .rı, lirik il. 
hamın yanı başında fen H.e 
felsefe aym şiir yolunun şe. 

refli yolcu.su gibi göründüler. 
I.ilkin, son yarım asır için. 

öe, herşey değiştiği gibi şiirler 
de, sanat ülk~inin "üvey n. 
Jadı" oldu. ihmal edildi, bir 
kenara atıldı. Son yirmi, o. 
·tuz sene içinde ise, iş büsbO. 
tün çığırtndan çıktı. Ve ha. 
kikt "şiir" hasreti, iştiyakı, 

frişilmiyecek bir serap halini 
aldı. 

Dolayısile, şiir ülkesinin 
*üvey evlAdı,, olduğu sonuna 
•aran .şair, en~in bir açhk 
ve insaniyetsizlikle "@zel,. f, 
~şiir,, i baltalıyan, yıkan has~ 

ta hir cemiyet karşısında bu. 
lm.duğuna inanıyordu. Şni. 

rin kopardığı isyan, ihtilal 
çıbanının başı işte buradadır. 

Onun için de kendi adalet, ve 
tazyika, istibdada karşı be.J. 
}ediği nefret hislerile hareket 
ediyor, heyecana geliyor. B•ı 
buhranlı demlerdeki ses, bir 
:ümitsizlik, yeis sesi değildir. 

Haykırışında bütün bir ümit. 
ve ihtilalci, isyan dolu yük. 

selişler çağlar. 

Bn korkusuz avukatlığını 
pek de ucuz ödemiyen şair ve 
sanatkar, ilk çağların evh. 
yaları gibi sıkıştırılıyor, ta. 
ciz ediliyor. Lakin o. ne7.a. 
ket, usluluk çağt çoktan geç. 
miştir. Bugün meydana atı . 

lan İngiliz şairi; varlığı, ya. 
şaması, kurtuluşu için savaş. 
maktadır. 

• • • 
J,Jogünkü İngiliz şairler! 

eskileri taklit, muhakkak on. 
ların yolunu meşkederek yaz. 
mıyorlar. Aksine ehemmt. 
yelli buldukları, inandıkları 

şeyi anlayarak, anlatarak, ve 
olgun bir "şür,, motifi içinde 
bize veriyorlar. Halbuki me. 
se13., bugün lngiliz şairleri. 
nin ustası, ve hiç şüphe yok 
ki f ngilizcede en iyi şiir doka. 
yanlardan biri olan, Yeats, 
bile bile, istiye istiye Yu. 
nan antolojisini taklit eder<"k 
şiire başlamıştı. .... 

Bugünün şairine göre, gll. 
nün en göz önünde tutulacai 
mühim meselesi siya.~l olanı. 
dır. Siya.~et günün en derln 
ve en ihtira.ı:ılı yaşama tarzr. 
drr. Ve herkes gibi şair de, 
acaba, ·medeniyet krsta.qlarlle 
birlikte; şu bir kaç sene için. 
de yıkılacak, mahvolup gide. 
ttk mi, diye dUşUnmekte, ve 
acaba, bütUn Avrupanrn Y<'JJ 
yeni bir diktatörlüğün lstil•. 
sı altında ·kalması ihtimali yü. 
zilnclen istedij?i, diledi~i gibi 
"serbestçe,, f .ikfr Y.ürütmek, 
şiir yaratabilmek imkAnmdan 
mahrum mu kalacak, diye kf'n 
di kendine sormaktadrr. c 

Bu_ hayati soruların ehem. 
miyetl ve a1.ametf karşısındll 

(Sonu: 1l Uncild6) 

Kolay bir 
hokkabazlık 
On kuruşluk para, 

mendil ceb ı nize 

nasll girer 

İşte size on kuruş.. . İyice 

muayene ettiniz mi? Sizi aldat
madığımı görüyorsunuz. 

Şimcti hokkabaz 
parayı sağ elin· 
den sol eline ge
çirir. 

Bu şekilde .. 

Şimdi biraz a
çılır mısınız ba
ytın? Evet. İşte 
oradan seyredi • 
niz. 

Hokkabaz iH 
elini de birden 
açar. Ve içeri -
sinde bir ~ey ol
madığmı görür -
silnliz. Fakat pa 
ra nerede? 

İşte nasılsa, gi 
dip seyircirun 
m endil cebine gir 
miştir? Acaba na 
srl oldu da ora
ya geçti? 

Bunu anlamak için 73 üncü $a1Jıfaqa 
bakın1:z. 
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Bugünkü medeniyete hangi basamaklardan çıktık? 
Bütün tarihi hep birden 

ıözümüzün önüne getirirsek 
onda mütemadiyen alçalış ve 
fiikseJiş halleri görürüz: 

Tarih, adeta, milletlerin ve 
ınedenlyeÜerin doğuş ve ölüş. 
)erini gösteren büyük bir fiJm. 
dir. 

Fakat, memleketlerin ve 
insanların birbirlerine karış. 
tığı bu hercümerç arasında 

yükselip duran ve hiç kıyme. 
tini kaybetmiyen anlar var. 
'dır. insan, vahşet hayatın. 
dan bu merdivenlerle yüksel. 
ıniştir. 

Bu basamaklar nelerdir? 
Birincisi: LlSAN. Eunu bir. 

'denbire olmuş bir §eY olarak 
alamayız. Ses, manasız hay. 
n.n sadasından Urlk şiir lisa. 
nına kadar gelmek için asır. 

larca ~balamıştır. Söz olma. 
saydı her şey ilk yaratıldığı 
gibi kalırdı. Çiinkü fikri iş 
haline koyan, onu başkala. 
rına da anlatarak yardım bn. 
lan tek vasıta, lisandır. 

ikincisi: ATEŞ. Çünkü 
ateş insanı iklim esaretinden 
kurtarmış, Aletlerini yapma. 
ıma ve pişmeden yenmesi ka. 
MI olmıyan binlerce şeyi gıda 
llarak almasına yaramıştır. 

Bundan başka - belki hep. 
•inden daha mühimmi - in. 
sanı gecenin elinde esir ol. 
ınaktan kurtarmıştır. lnsa. 
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nın ışığı ve ateşi bulmadan ev. 
vel karanhkta nasıl yaşadığı. 
nı düşünün. Bu korkuyu hl. 
il b~z bile içimizde taşıyoruz. 
O zaman insan, geceleri ma. 
ğarasına kapanır, korku için. 
de buhranlar geçirirdi. Şim. 
di dünya, geceleri, insanla. 
rı'n kendi ellerile yaptıkları 
binlerce yıldızla aydınlanı. 

yor. Bu farkı dlişlin'lirsek ışı. 
ğın ehemmiyetini pek iyi an. 
Jarız. 

Uçüncüsü: HAYVANLA 
RA HAKiM OLMAK. Hay. 
van1ar bizim hem eğlencemi. 
ze, .hem de gıdamıza yarar. 
lar ve bugün biz hayvanın 

başka manası olacağını düşü. 
nemeyiz. Fakat bir zamanlar 
mağaradan dışa~ atılacak her 
adım, bu hayvan korkusu ile 
büyük bir macerayı göze al. 
mak kadar cesaretli bir işti .• 
Nihayet insan, hayvanlarr, 
silah mahiyetini alan aletle. 
rile, kendisine rlm etmeğe 
muvaffak oldu. Avcıhk, ne. 
silden nesile daha büyük bir 
terakki ile geçti. Bugün biz 
hayvanlardan. değtı, hayvan. 
1ar bizden korkuyorlar. 

Dördüncüsü: ZiRAAT. Me. 
deniyet yalnız av ile de tamam 
olamazdı. Çünkli herkes evin. 
den, yurdundan ayrılıp hay. 
vanm peşinden koşamazdı. Bu 
lunduğu yerde kalarak da ha. 
yatını kurtarmak lAzımdı. 

Bizi gecenin elinde esir olmaktan kurtaran ve ilk ateşi yakan insan .elile ilk 

sonra, bugün allahlar gibi 
uçabiliyoruz •• 

sözü telaffuz eden ve ilk aleti kullanan ~insandan 
yerden yükselip göklerde 

insanlar on 
Da S 11 

dört .milyon senedenberi kô.inata 
b 1 k m :e d-1 1 o r ı a r 'I 

Bundan başka, kadın ava gL 
demiyordu. Erkeğin onu yal. 
ruz bırakması, kadını erkek. 
ten ayrı bir hayat yaşamata 
mecbur ediyordu. Bunun için 
bir yerde hep beraber çalış. 

mak lizım geliyordu. 
Bu cihetle, diyebiliriz ki, 

ziraatle uğraşmağa başlamak 
medeniyetin ilk adımı olmuş. 
tur. Çünkü, ancak ~u suret. 
ledlr ki, kadınla erkeğin bir 
arada çalışmaları temin edil. 
miştir. Şüphesiz bunun için 
asırlar geçmiştir ve nihayet 
insan toprağı ekip blçmeğe 

başlamıştır. 

Meredith: "Kadın, erkeğin 
medenileştireceği en soır hay. 
vandır.,, Demiştir. Bu sii. 
zünde tamamlle haksrıdır .. 
Erkeğe evinden ayrılmayıp zira 
atle uğraşmasını kadın öğret. 
19lı}tir. Kadın erkeği, koynnn 
Ye domuzu ehlil~tlrdlji glbf, 

eve alıştırmıştır. Onun için 
deyebiliriz ki, erkek, kadının 
eh1i1eştirdiği en son hayvan. 
dır. 

Beşincisi: CEMiYET TEŞ. 
KILATI. iki adam kavga e~ 
diyor. Biri ötekini yere ya. 
tmyor, öldilrüyJr ve kuvvet. 
U olduğu için kendisini hakh 
sayıyor. 

iki adam daha var. Biri 
ötekine diyor ki: "Kavga et. 
mekte mana yok; ikimiz de 
ölürüz belki. Daha iyisi, gl. 
delim, aşiretimizin büyükle. 
rinden birine danışalım.,, işte 
bu da tarihin en büyUk dö. 
nüm noktalarından blrl ol. 
müştür. " 

Hakikaten, bu adam bu 
teklifi yaptığı zaman karşr. 
mndaki "hayır,, demiş olsaydı 
vahtıet deva'!" edecekti. "Peki., 
dediği için medeniyette bir a. 
dım daha atıldı, 

Altıncısı: AH4AK, Bu. 
rada meselenin jea can alıcı 
noktasına dokuauyoruz: ln~ 
sanlar bugün, rahllt cihetin. 
den dtlnkUne ,;nfsbetle daha 
mı ileri bulunuyorlar?. Şüp. 

hesiz ki buna verilecek cevap 
müsbettir. Bir ·kere, insan 
hurafata olan inanışını kay. 
bederek tabiattea duyduğu 

korkudan kısmen kurtulmuş. 
tur. Sonra, Uk insan hemcln. 
sini diğer hayvanlardan pek 
farkedeme:ıken bizde bir in. 
sanlyet duygusu teşekkül et.' 
mlştlr. Bu d~ cemiyetin esas 
temeUeri olan 'içtimai yardım, 
mülkiyet hakkı, şahsi emni. 
yet gibi umdeleri doğurmu,. 

tur. 
Bundan ba§ka, gene bu 

ahlak umdelerl iledir ki, cin. 
siyet hayatı insanhk cemlye. 
tine uygun bir hale konulmuş. 
tur. Cinsiyet hissi, ilk lnsa. 

nın tanımadığı bir şey olan 
aşk haline girerek cemiyetle~. 
mlş ve ahlikıleşmiştir. 

Yedincisi: ALET. Dene. 
bilir k.1, Alet, medeniyetin çok 
~buk ilerlemesine yaramı~. 

tır. Eskiden milyonlarca iş. 
çinin senelerce çalışarak yap. 
tıkları ehramlar büyüklüğün. 
de - belki daha büyük - bi. 
naları bugün bir ay içinde 
yapabiliyoruz. Bu ne büyük 
farktır. Bugün insanların e. 
linde çok büyük oldukları 

halde çok uzakta bulundukla. 
n için göriilmfyen yıldızlarla, 
çok yakında bulunan, fakat 
çok küçük ol~ukları için gö. 
rUlmlyen mikroplan görebile. 
cek sunl gözler var. Sesimizi 
denizlerden öteye işittirebili. 
yoruz. Yerden yülu~elip i1Ah. 
lar gibi, göklerde uçabiliyo. 
ruz. 

Bütün bu misaller, bu. 

günkü medeniyetin tamamile 
ilete dayandığını göstuir. 
Bunun için alet, insanı adeta 
bir kaç misli büyülten, yüzler 
ce defa daha kunetli yapan 
sihirli bir şeydir. 

Bugün aletin - insanın 

kendi elinden çıkan makinele. 
rin - onu kendisine esir et. 
tiğini söylüyorlar. Şüphesiz 

ki bu bir buhrandır. F.akat, 
bir netice değil, bir başlan. 
gıçtır. Bugün makine, insa. 
nm omuzlarında bulunan yü. 
kU, kendi yorulmak bilmez çe. 
lik kollarına alıyor. Geçirdi. 
ğimiz şey bundan ileri gelen 
bir sarsıntıdan ibarettir. 

Sekizincisi: iLiM. Buckle. 
in çok hakkı vardır. O der 
ki: "Biz, yalnız bilgide ilerlL 
yoruz. Bütün diğer terakkt 
Jer bu bilgi genişlemesinden 
çıkıyor.,, Hakikateıı, ilmin bu. 
gün, insanın diğer kuvvetlf'. 

rine nazaran ne kadar ileri .. 
olduğu kolayca teslim edllehJ. 
lir. Masasının başına otur. 
muş olan bir adam gözüyle 
göremediği ve en süratli va. 
sıtalarla binlerce senede gi. 
dilemiyecek bir uzaklıkta bu. 
Junan yıldızların enini, boyu. 
na ölçüyor, ağırlığını bulu. 
yor!. Güneşle a),n ve dün. 
yanın nerelerden geçip nere. 
]ere gideceğini en·elden · ha. 
ber veriyor 1 

Başka tai·afta bir köprü 
var: yüzlerce ton ağırlığın. 
daki demirler dört çubuğun 
üzerine tutturulmuş ve üze. 
rlnden yüzlerce insanlar ge. 
çiyor .. 

Başka adamlar; bir iğne. 

nin ucunda bir saniyede mil. 
yonlarca küçük varhğın doğ. 
duğunu hesap ederek tetkikte 
bulunuyorlar. 

Başka bir yerde; bir kay'l. 
nın üzerinde binlerce sene ev. 
vel neler olmuş, neler bitmiş, 
onları öğreniyorlar. 

HülAsa, nim de, makine 
gibi, insanın kendi nrlığın. 
dan daha yukarılara ve daha 
aşağılara inmesini, yerinden 
kıpırdamaksızın dünyaları d,, 
)aşmasını temin ediyor. Bir.i 
elin zaferi, öteki aklın zaf e. 
rf. 

Dokuzuncu: TERBiYE. 
Medeniyetin ilerlemesinde 
şüphe.iİZ en büyük amillerden 

\ 

biri de mevcut terakkinin es •. 
ki nesil tarafından yeni nes 
le d~vridir. llu da terbiye n 
elde edilmi~tir. Yeni nesi 
terbiye ile bulunduğu zaman 
uymak ve babasının işini elin 
alarak devam ettirmek gaye 
sile yetiştiriJmemiş olsaydı 

her nesil, eskiden yapılmış o 
lan1arın arasına, dünyaya ye 
ni gelmiş bir adam gibi dü 
şecek ve bu mevcut şeyle 

kuUanmayı, dünyayı işler ·g1 
bl, yavaş yavaş öğrenecekti. 

Bu da, hiç şüphesiz, dünya 
da medeniyetin adeta her ne 
sille yeniden kurulmağa ha 
laması, pek az iler1iyere 
devam etmesi olacaktı. 

Onuncusu ve sonuncusu 
YAZI YE MATBAA. Terbi,. 
ye nasıl bilgiyi nesilden nes 
devretmeğe yarıyorsa yazı v 
yazının neşri de bilginin la 
sandan insana geçmesine ya. 
rıyor. Terbiye olmasa her 
nesil, dünyayı işlemeğe, bil. 
gileri kendisi keşfe mecbur o 
1acaktr. Yazı ve okuma 
olmasaydl her nesil içfncle he. 
insanın kendi başına bir ço' 
şeyler yaratması beklenec 
ti. 

Yazlnın medeniyet tarihini 
deki bliyük rolünü, yazı fea 
edilmeden evvelki dmrl 
hflla ne kadar karanlık .bui 
lunduklarını dü'6nürsek d 
ha iyi anlanz. 

1-KURUNun ILAYESt 


