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l talqaqa karşı askeri 
zecri tedbir mi? 

l'oksa f ransız sullı planı mı kabul edümeli 

~lyan elçisi Londrada görÜştü 
:=,attada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Franaada geni lıüktimet: 
h ~ yeni seçilen meb'uslar 
nı::O ıptıdaısmda toplanacak. Yeni 
btn. hı çokluğuna göre yeni bir k:a
hıaaı kurulacak. Bundan dolayı araıu
lirt itler Uı.erine mühim nisbette te· 
l'Uın olan bu memleketin yarınki du
'lrluı:;ıu ~lamak için cihan efkln u
Obun Yel~ Yeni Fransız kabineaile 
Yaısa. takıp edeceği dahili ve harici ai-

ŞYI Yakından takip ediyor. 
lan ~diki halde Fransada hikim o
'--

11Yaai tahsiyet 
""11""etıt re· · 8ol ıaı olan Leon Blum'dur. 
de._ 1;1"1lerin umumi ceçlmde tahmin· 
et. bir IZ1a kazanmalan iptida Frazıaa. 

le)deQ . Panik havası uyandırdı. Ber-
1ll&t.,:;.ce para adamlan bu p~n 
1-dı oldu. Bankalara htlcum .,_... 
~Bir ~k kimeelerin bankalardan 
~ ı.~ Çekerek altm kWçe aldık
~~ .kOJQllJcri ~~ 
gi'Jrnıcı banka kasalarına Akladıkları 
kıYnt U. ~raada bir çok eshamm 
Pa~~rı. düştü. Jş başma g~n sol 
rekete_ruı ıhtilalci bir program ile ha
~ilere ~~klerlnden korkuldu. Sağ 
tbı lo bağlı olan gazeteler bu gidi
iunu nu ~nsada dahiıt harp oldu
haıicİ dahıu harbin sonu da mutlaka 
lardt. harbe varacağını iddia ediyor-

k~t bugün bu panik bütiln bütün 
f~ defilae de büyük niabette ha
lıinıa r. Yarınki hilldllnet bqkan
~ n~t olan Leon Blum ile si-
111tıuı:kacıq1armm Franmz efkar 
blbı ~e kartı söyledikleri tat
~ llÖzler bu hususta tesir 
lflik<un · Bu aözlerin esası 111dur: 
~ PÇecek olan sol partiler 
ii1 bir bir Bolyalist programı de
~ halk cephesi programı tatbik 
bir 'Frana etftlir. Bu programda herhangi 
"tleruad ız V&tandaşmm meşru menfa 
~ ~ ~ hiç birine en küçük bir za. 
ftuJa e~•Yecektir. Kimsenin tasarru
~ e UZatılmıyacaktır. Çalışan her 
de e: errıeğinin mahsulUnden lstifa-

cektir. ASIM US 
'Bcmu Ba. 6 Sfl. 1) 

B. Grandi 

Londra, 22 (A.A.) - Avam kama .. 
ruında milli müdafu hakkındaki mü . 
aakere eaoalPlda, bakan Bay takip, 
mUafaa ptlmnm. lıaer ..,..Sen evvel tes· 
hizat ihtiptmm tamamlanmamı der • 
plf eUDekte ~~u. ~ ~ 
~Kl,Slna ~ ~1' mfdiel...._. 
v~ ~ llnm &elecetmf. 
400 mOesaffenin harp mabemeai latih. 
salindelri imkinlarmm tetkik edildiğini 
ve dijer 500 mUeueaenin de muvalı:ka· 
ten kontrol altına almcbfmı aöylemit 
ve müteakiben hava müdafaaaından bah 
•ederek, bu müdafaanın üç misli kuv • 
vetle:ıdirileceğini, biT sene içinde 500 
pilot alınacağını, tayyareci mektepleri. 
nin ve tayyare adedinin çoğaltılacağını, 
motiSr fabrilralan adedinin teabit edile • 
ceilni, teaiutlannı hillı:\Unet hesabına 

genif1etmeleri için fabrikalara tebligat 
yıpdcbiını ve bu it için limn olacak 
mlltebaurı amele meaeleıi:ıin de tetkik 
edilmit oldutunu bUdirmittir .. 

Bay Winaton Churchil, derhal bir 
techizat bakanlığı ihdasını ve muhalif 
liberal Mander de hük\Unetin ttalyaya 
kartı ıüel zecri tedbirler almaaını iıte -
mittir. 

ITAL YAN ELÇiSi GöROŞTU 

Londra, 22 ( A.A.) - ttalyanm Lon. 
dra bllyük elçisi Bay Grandi dün tn -
giltere drt bakanlrğı:ır ziyaret ederek 
daimi müıtepr Bay Vanıittart ile gö
rütmüıtUr. 

Bugünkü sayımız 

24 
Sayıta dır 

Kuruşa bir gazete 
ve mükemmel bir 

mecm.,a 
KURUN bqtln 1' sayıfa çıkı. 

yor ve okuyuealanna her hafta 
verdiği ilaveyi bu Miler kolaylıkla 
biriktirilebilecek yepyeni bir teldl
de, 18 sayıfabk •lk•mel bir ınec. 

mu halinde takdim edt101;o 

Gautenhf ahnen ba meemu
nın gaıetenin içinde lnlluap ba. 
lanmadıtma dtkqt ehieaisi dile
riz. 

Tavlada 

lstanbul 
• 

şamP.ıyonu 

Alkahak~a biffi, 
Şampigonlar se9iidi 

Tavla mftsabakamız bftmlt ve ls
tanbul 936 Tavla pmpiyonluğunu yu
kanda resmini gördUğihıUz B. Htıae
yin Hakkı kazanmıftır. Bu şampiyo
nun en dikkate çarpan tarafı bu mil· 
sabakayı sağır ve dilsiz olmasına rağ
men kazanmıı bulunma.ısıdır. Bu mU
sabakamıza ait bütün taflilitı yann
kl sayımızda vereceğiz. 

18TAN8UL 

CUMARTESi 

28 
MAYIS 
t938 

** 

. - ,; fPara·s.z ıl 
i /lfuagene kuponu 
1 
İ Bu kupondan yedilinl bldk-
ı tiren okuyucumua KURUN c1o1r 

1 toruna kendini parasız maa)'f 1 
• qe ettirebilir. 

l ..... ~~:!...~.?~:~ .. ":!!':'14~ ... 

Rumeilhisarı cf na yeti 

Bir koca karısını kale 
duvarından aşağı 
iterek öldürdü/ 

Karısının cesedi yanında cıgara 
içen kocanın anlattıkları 

şehrlmiıde misli
ne hemen hi~ rast. 
lanmıyacak 4ere. 
ttdf' tü} ler l~r. 
tiri bir dnayet it
lenmiş, bir kadı• 
Rumeli hisanntla 
kale davanndan a. 
ptı itilerek beyla 
flstti dti,Url1mek 
suretile ildtlrll· 
mUştffr 

Bu f t'd dna~ e. 
ti npmakla mas
nun nlan da kadı. 
n:n k:K"U1d11 

M uha rrlrimlda 
yaptıfl tahkikata 
vP din lediklerl• 
gön- hadisenin lı 
yüzü şudur: 

A.4111en Erzurum
lu olup Yoqatla 
manifaturaet'* 
paa Motafa iL 
minde bir adam 
kar181 7..eınln• ne 
Ü( çocuiundaa 1-
kW.f ,.._ .... 
rak beş •1 enel 
tataallula ~ ...... 
tir. 

ZemlwelleM .. 
Karnını öldürmekle maznun Matof a ~murlan feci tafa ylnal HneHt 
hadilenln cereyan ettili yeri gÖster mek için hiaara evlidirler. M•ta-

doğru çılcanyor. (Soao Sa. 4 Sil. 1) 

ı, llaaaaaaa eıu 
maddeleri 

iş ve işçi bulmak hükumetin 
vazifeleri arasındadır 

Ankara, 22 (Telefonla) Tamamen 
yeni hükilınleri ihtiva eden iş kanunu 
llylhasmm gelecek hafta Kamutayın 
müzakeresine konulması muhtemeldir. 

U.yihaya göre bir iş akdi dolayı-
11ile başka bir §aham işlerinde bedeni 
veya fikri veya hem bedeni hem fikri 
surette çalııan kimaeye işçi denir. 

Kanun gilııde en az 10 igi Ç1)Jlf> 

nlmuı icap eden it yerlerinde wya 
buralarda çalıpn ifçilere tatbik edi
lecektir. Mahiyetleri itibarile .30 il 
gUnil devam eden itlere "drelads., , 
f&Zluma "sürekli i§., denecek, allıek· 
11iz i§lerde borçlar kanununun htlklm· 
leri tatbik edilecektir. 

lş müddetinin haftada '8 saat ol
ması esastır. Bu müddet cumartesi 
günleri saat 13 de kapanması mecbu
ri olan it yerlerinde günde en got 1 
saat, cumarteai 13 den sonra da itlen
meai caiz it yerlerinde ise gönde • 
çok sekiz saattir. 

İlçilere it ve iae ifçi bulmak iınm• 
hizmeti ·olarak devlet tarafından ya
pılacaktır. Bunun için İktisat VeWe
tine bağlı bir teşekkül vilcuda ptlri-
lecektir. (Sonv: Sa. 6 Si. 4) 

il .. 
hfrue ~~:r ltmtet lnönü, Btlf/flll ln6nİJ w oğullan BB. Omn w Ertlafla beraber eımelki ıiin; l1111Uteretlen geni 11elen yolcu ia11garelerlnden 
cUrektlra ;ravıu~rinde 45 dakika dren bir gezinti 11apmlflardır. Bu gezintide Bt111ındırlık Bakanunu B. Çfllııkaga ile Baıbakanlık hıu11&f kalem 
~ hakedid d~ bulunnwılar ce ta1111are pUot B. Tahir taralıntlan idan edümiııır. tJaştxıkflmmız bll gezüin fOk 111m111u1ı uln1111 ve yeıü 11oicu 
)'..-.., ,..,,,::nda ızahat al17Uftır. KendUerinin B. Çelinkaga Ue birlikte, bugünlerde bu taggar"l'rdf'n biriaile ş8rimlzr. 11elmt'lerl Uaümali vardır .. 

ae 
arasında açtığı
mız şerefli 

müsabaka 
--... rde BaıbakflllUllUI llilnl oe B. Çet""""'8 ile lliı'lilcle ""111an• görügor v. Ankarammn lııwadan aluun'f bir panoramGlllU 1er,,,.etU.. 

(Tafsi'ldt S iincii ıayı/GfMfltJG) 
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ltalya laglltere ile siyasi bir 
mlbadele mi yapacak '1 

ita/ya ıle müzakerelere girişmek için .. 
Milletler Cemiyeti içtimaının geri bırakılması düşünülüyor 

Haziran toplantısı için Paris'te görüşüldü 
Rı&ma, 22 (A.A.) İtalyanın 

Londra büyük elçisi Grandi ile lngi. 
liz dış bakanlık genel sekreteri Van 
Sittart arasındaki konuşma etrafında 
bazı ecnebi gazetelerin yaptığı neşri
yat salahiyettar mahafilce tekzip o. 
lunmaktadır. 

MussoJininin İngiltere ile bir nevi 
siyasi mübadeleye girişmek fikrinde 
oldutuna dair çıkan haberler tama
mile uydurmadır. Diğer taraftan 
•Adisababadaki elçfUklerfn müdafaası 
için vaktile gönderilmiş olan kıtaatın 
geri çekilmesi hakkında İtalya, ne In. 
ıHtere, ne de Fransa nezdinde hiç 
bir teşebbüste bulunmamıştır. Bu-! 
nunla beraber, bu kıta.atın geri alın-

.mast çok mantlkidir. Çünkü Adisa. 
babadaki İtalyan kıtaatı elçilikleri 
kati derecede himaye e)•lemcktedfr. 

FRANSA VE INGlıTERE 
ASKERLERiNi GERi 

ÇEKMiYOR 

l:ıaldra, 22 {A.A.) - İngiliz dış 
bakanlığmrn ltalyan elçisine Londra 
hüktlmetinin Adisababadaki İngiliz 
kıtaa tını geri çekmek hususunda he
nüz hiç bir karar vermemiş olduğunu 
tebliğ ettiği teyit olunmaktadır. 

Fransa da Direduadaki kıtaat hak. 
kında aynı hattı hareketi takip ede
cektir. 

GENE MI GERi ATILACAK? 
Londra, 22 (A.A.) - Morning Post 

gaz~tesi diplomatik muhabirinin bil. 
dirdiğine göre Londra ve Paris, Ital
ya ile Milletler Cemiyeti arasında 

bf r uzlaşma zemini bulmak üzere fi. 
kir teatisi niyetindedirler. 

Bu gazetenin sandığına göre, Mil. 
Jetler Cemiyeti konseyi, İtalya ile 
milzakerelere zaman bınkmak üzere, 
önümüzdeki toplantısında yeniden 
son bahara kadar talik kararı vere. 
cektlr. 

BLU.HLE PARISTE YAP/LAN 
GôRUŞMELER 

Paris, 22 (A.A.) - Siyasi mahaffl, 
bugün B. Leon Blum, B. Paul Bon-1 
cour, B. Titiilesko arasında ve gene 
B. Paul Boncour ile Sovyet maslahat. 
güzarı B. Hiescbfald arasında yapı
lan görüşmelerin MiJletler Cemiyeti. 
nin 16 haziran içtimaına ait hazırlık
lan istihdaf etmiş olduğunu beyan 
etmektedir. 

B. Paul Boncourun yeni Fransız 
hükOmetinin icraat ,.e faaliyetine yol 

Habeşistandan sonra ltalyada 
Mareşal Badoglio askerlik iş/erile 

meşgul olacak 
R~ma, 22 (A.A.) - Havas ajansın

dan: Salahiy.!ttar mahafil, Marepl Ba. 
dogliyonun Romaya bir Avrupa harbi 
zuhuru takdirinde İtalyanın müdafaa • 
sına ait teşkilatı yapmak üzere çağı -
rılmı§ olduğuna dair olan haberi tek -
zip "'mekte ve bunun tamam.ile hayal 
mahsulü olduğunu bcya!l eylemekte • 
dir. 

Resmi surette yapılan beyanatlara 

rağmen ita.y ... ı erklru harbiyesi reisi 
olan Mare§al Badoglio'nun milli mü • 
dafaa meselelerini tetkik edeceği öğ -
rcniJmiştir. 

MAREŞAL ASMARADA 
Asmara, 22 (A.A.) - Mareşal Ba • 

doglio tayyare ile Adisababadan bura • 
ya gelmiştir. Pek yakında, yeni Adisa• 
baba valisi Bay Bottai ile birlikte, İtal
yaya hareket edecektir. 

Habeşistanda askeri harekat bitmiş! 

Ras lmru kırlarda dolaşıyormuş/ 
Roma, 22 (A.A.) - Adisababadanf 

Stcfani ajansına bildiriliyor: y • b• L f 
As.keri harek~ta ikmal edilmi§ naza. eOJ )f a Vrence, 

rile bakılabilir. Arazinin ifgali olbap -
taki plln mucibi:ıce icra edilmektedir. 
· Uçilnctı kolordu kıtaatı, Dessie mm 
takasında yayılmakta, dördüncü kolor
dunun kuvvetleri iıe Gondar mıntaka • 
sında harekat icra etmektedir. İkinci 

Dumdum kurşunlarını 
niçin almış? 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajan-

kolordu, bulunmakta olduğu mevzileri smdan: Bu sabahki gazeteler, Mu. 
muhafaza etmektedir. sic - Hail aktörlerinden Henry Lav. 

Gondar mıntakası ile Tana gölü mır.· 
takasında ve Sudan hududunda sükun 
hüküm ıUrmektedir. Askeri faaliyet, 
iııgal ile birlikte sarfedilmekte olan si -
yasi faaliyete müzaherete ve yağmacı. 
lrğı ortadan kaldırmağa inhisar etmek • 
tedir. 

Habc§ askeri rüesasının ekserisi kaç• 
mı~trr. Ras tmru, kırlarda serseriyane 
dolaşmaktadır. Tayyareler, Asmara ile 
Adisababa arasında posta servisi yap -
naktadır. Adisababaya günde takriben o 
tuz tayyare gelmektedir. 

rence'in dumdum kurşunları işine is. 

mi karışmış olan esrarengiz albay 
Lopez olduğunu ve Londrada ikamet 

etmekte bulunduğunu haber vermek

tedirler. 

Mumai1eyh demiştir ki: 

"Hareketimin saiki, münhasıran 

vatanperverliğimdir. Dumdum kur. 

şunlan almak istedim. Çünkü bun
Jarı, evvelce alınmış olan dumdum 
kurşunları ile mukayese ederek Habe. 
şfstanda görülmiiş olan dumdumla

hazırlamak maksadile Küçük ltilA.f, 
Sovyet Rusya ve İngiltere ile müza. 
kerelere devam etmek niyetinde oldu
ğu öğrenilmiştir. 

B. Blumün Fransaya dostluk -.e 
karşıbklı yardım muahedelerile bağ. 
h bulunan devletlerle daha sıkr bir 

mesai birliği yapmak ve aynı zaman
da bütün esaslı meselelerde Büyük 

Britanya ile daha samimi surette teş. 
riki mesai etmek suretile Fransanm 

Milletler Cemiyeti mukavelenamesine 
ve karşılıklı yardım prensiplerine isti
nat eden ananevt siyasetine devam 

etmek arzusunu izhar etmiş olduğu 
hatırlatılmaktadır. 

B. Titülesko ile B. Paul Boncour, 
Milletler Cemiyetinde icabında bir 
reform yapılması meselesini de gö. 
rüşmüşlerdir. 

Fransa ile dostlarının mütearrıza 
karşı beynelmilel icraatı takviyeye 

matuf bütün teşebbüslere müzaharet 
etmeğe hazır olduklan ve Milletrler 
Cemiyeti azasının beynelmilel teah-

hütlerinl eksiJtm~yi istihdaf eden her 
teklife şiddetle muhalefet edecekleri 
öğrenilmiştir. 

Habeşistan dan 
koğulan papaz 
Harardan ayr.ıldı 

Parls, 22 (A.A.) - B. Paul Bon
cour, dUn Fransanın papalık nezdin
deki büyük elçisi ile uzun bir konuş

mada bulunmuş ve bu esnada İtalyan
lar tarafından Harrardaki Fransu 
başpapazı Jarousseau'nun hudut ha
rici çıkarılması meselesi mevzuu balı 
solmuştur. 

Excelsior gazetesinin sandığına gö 
re, bu mesele üzerinde Fransa, evvela 
Romadaki büyük elçisi vasıtasiyle İ
talya hilkflmetinden tafsilatlı malı1-

mat istiyecek ve ancak İtalyanın men 
fi bir cevabı takdirinde, meseleyi baş
ka noktai nazardan tetkik eyliyecek
tir. 

PAPAZ HAKKINDAKt KARAR 
GERt ALINMADI 

Roma, 22 (A.A.) - Bakanlık müs
teşarı Suvich bugün tekrar Fransanm 
Roma büyük elçisini kabul etmiştir. 
Fransız elçisinin haf ta içinde bu ikin
ci kabul edilmesidir. 

Pari!, 22 (KURUN)- Bakanlık müs 
Diğer taraftan bildirildiğine göre 

başpapaz Jaraussau bugün Harrardan 
çıkarılmıştır. 

Belçika Kralı 

1ngilterede başka isim 
altında yaşıyor 

Londra, 22 (A.A.) - Belçika sefa. 
reti, kral Leopold'un İngiltereyi ziya • 
retinin tamamile hususi bir mahiyette 
olduğunu beyan etmektedir. Kral, bu • 
rada kont Rhety ismi altında oturmak
ta olup pazartesi günü Brüksele döne
cektir. 

.............. ................ ................ ANKARADAN ................ 
mmm:mm ~ . .......... t:ı:•ı .. :::::::::!ii::b ··············· 

Sanayi mamulitımızı 
maliyet fiyatları 

Dünyanın en müsait fiyatları olmalı 
Ankara, 22 (Telefonla) - Bugün 

Kamutayda, sanayi mamulatmın ma
liyet ve satış fiyatlarının kontrolü hak 
kmdaki kanun layihasının müzakeresi 
münasebetile söz alan Hüsnü Kitapçı 
(Muğla) şöyle demiştir: 

"- ~üphesiz ki samıyiimizin inki
şafı için yapılan f edaklirlık bazı sa
tıcıların ceplerinin dolması için değil
dir. Bu itibarla bu kanunun lüzum ve 
faydasını takdir etmemek kabil değil
dir. Ancak, kanun ahkamının tatbik 
edilebilme.si için hem sanayi sahipleri
nin hem de fiyatla.rı tetkik eden zeva
tın büyük bir hüsnü niyet göstermele
ri klifi değildir. Asıl hedefimiz Türki
ye sanayi mamulatının maliyet fiyat
larının dünyanın en müsait maliyet fi
yatı seviye8ine çıkarmaktır. Bu kanun 
yalnız başına bu hedefi tahakkuk et
tiremez.,, 

Hlisnü Kitapçı trikotaj, çikolata, 
şekerleme, bisktivi gibi bazı sanayide
ki ihracatı.mum muvaffakiyetle iler
lediğini ve bu mütahsilittan hiç bir 
resim almmamasmm doğru olacağı

m beyan etmiştir. 
Adliye encümeni namına. söz alan 

Salah Yargı (Kocaeli} tetkik edilmek 
te olan layihanın maksatlarını izah 
etmiş ve şöyle demiştir: 

"Maksat endüstri mamuldtının in
ki§afidir. Bu i§te çalı§anların damping 
gibi U8Ullere .sokulmıyacaklan anla
şılmıştır.,, 

Bundan sonra hükUnıetin eko 
seyahatindeki devletçiliğine iş 
den Salah Yargı sözlerine şöyl 
vam etmiıtir: 

"Zahiren zait gibi görünen ve 
cede liberalizmin tezatlanna da'!J 
münaktı§alara yoZ açmağaı Zilzıını 
tur.,, 

Salah Yargı'dan sonra da.b 
çok meb'uslar söz almışlar ve n · 
İktisat vekili Celil Bayar 
vererek şöyle demiştir: 

''Fiyatın dzamı, asgari had 
bizden evvel başka memleketler t 
etmi§lerdir. 

Amerika, fiyat kontrolil me8 
de üç e8ası birden veya ayrı ayrı 
talea ediyor ve o suretle hare~t 
yor. Yani azami ve asgari 1uıd 
etmek hakkına malikttr. Bizim 
tediğimiz budur.,, 

Cel!l Bayar sözlerine devam 
rek İzmir, Adana, Kayseri gibi 
ayn fiyat konmasının imkansız! 
dan bahsederek ancak kalite Uzer' 
ki bütün farklar ve hususiyetler' 
zarı itibare alınarak üzerinde b 
bir hassasiyetle durulmak suretil 
tarife tatbik edileceğini kaydeyle 
tir. 

Neticede ihracat mamul!tının 
trole tabi tuttulmaması hakkında 
dettin Uraz (İstanbul) un verdiği 
rir kabul edilerek layiha encü 

havale edilmiştir. 

Kadastro işlerimizdeki intiza 
Bütün dünyaya nümune olan lsviçr 

/ileri bile hayran bırakmıştır 
Ankara, 22 (Telefonla.) - Tapu ev 

kadastro umum mildilrlüğile merkez 
fen heyetleri müstalidemleri hakkın
daki kanun layihası bugün Kamutay
da müzakere edilmi§ti. 

Müzakere esnasında söz alan Bere 
Türker (Afyon) kadastro fen heyeti
nin yüksek kabiliyetini takdir ve kay
dettikten sonra şöyle demiştir: 

"Bilhassa şumı tebarüz ettirmek 
isterim ki kadastro i§lerimiz, bu hu
susta bütün dünyaya. nümune olan 
/smçrelilerhı bile takdir ve hayretle 
rini mucip oTmU§tıtr. Memlekete bu 
eseri 1cazandıran hükıim.ete §ükran 
borçluyuz.,, 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) kadastro 
heyetinin 11 sene gibi kısa bir zaman 
içinde meydana koyduğu eserlerin ec-

savi nisbette it.110. • ..ı.t yapılın.ası Vı 

ler heyetince kabul edilmiştir. 
tıfracattan evvei ithalat yapıl 

istenildiği takdirde ithal edilecek 
larm bedellerine karşı banka ke 
mektubu verilebilecektir. 

Umumi muvazene 
layihası 

Ankara, 22 (Telefonla) - Bazt 
esseselerin umumi müvazeneye alı 
sı hakkındaki kanun layihası müz 
resinde imar miidti.rlüğiinün de u 
mi müvazeneye alınması kabul 
miştir. 

Bankalar hakkındaki kanun lA 
sı Kamutayın gelecek toplantı 
kalmıştır. 

~~~~~~~~~~~~----, 

nebi elemanlara ihtiyaç göstermeksi- D d 
zin başarılmasını, bilhassa hazine le- um um kurşu 
hine bir milyon liradan fazla bir men-
faat temin edilmiş olmasını işaret et- ltalyan notası neşrolu• 
miş ve kadastro işlerinin daha kısa C 22 (A A ) _ M"ll 1 r 
b. · · d b't' ·ı · t h . enevre, . . ı et e 
ır zaman ıçın e ı ·ırı mesı ve a sı- . . k ı·w• H b 

1
.
1 

f 
t lt 1 t · · d b 1 mıyetı se reter ıgı, a eş ı er tara sa m aza ı ması emennısın e u un-

dan dumdum kurşunlan kulla:ul 
muştur. 

Maliye Vekili Fuat Ağralı söz alan 
lara cevap vererek şöyle demiştir: 

"Kadastro işlerinin bir an evvol 
ilerlemesi için bilhassa Hüsnü Kitap
çı arkada§ımız tahsisatın i1ıtaç edil
mesini işaret buyurdu. Halbuki ele
mansızlık yüzünden 1 milyonu 100 mil 
yona çıkarmak icap ediyordu. Bunun 
için lazım gelen mektepleri açtı1c. Bu
radan her sone 50-60 mezıın alınmak 
tadır. Bunu senede 100-120 ye çıkar
mak için talebe teşkilô,tını genişlet
mek ldzım.dır. Bu suretle kadastro i§
lerimiz daha ziyade inkişaf etmiş o
lur.,, 

Müzakerelerden sonra kanun ay
nen kabul edilmiştir. 

meselesine müteallik bir İtalyan n° 
sı neşretmiştir. Bu nota, fotoğrafil 
ve vesikalarla tevsik edilmiş on 
vak'a saymaktadır. Bu nota, kutlan 
dumdum kurşunlarından bazılarını 
zerhıde Londradaki Ely Bros ve S 
mingham'daki Kyonch fabrikalı 
markaları görülmüş olduğunu kayd 
mektedir. 

Hatırlardadır ki İtalya, 

kurşunları satılmasına müteallik 
ve İngiltereye kar§t ağır itbarnlarl 
tiva eden diğer bir notasını da ee' 
terde geri almıştı. 

HABEŞiSTAN ADLiYESi HAZIR. 
LANIYOR 

rın lngiliz mamulA.tmdan olmadığını e!!!!!!'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!~~~~~ Paramızı koruma kanu-
isbat etmek lc;;tedfm.,, rence Bernstein imiş. 

Numan Menenıe 
ci oğlu Eden'le 

görüştü Roma, 22 (A.A.) - Hükumet ma· 
repl Badoglio tarafından Habeıistan 

adliyesi hakkında verilen programı tet
kik etmektedir. Programda hıristiyan 

ve müılilmanlar i~in ayn mahkeme, be· 
yazlarla yerliler arasındaki davalar için 
muhtellr mahkemeler ve beyazlar için 
de adt mahkemeler teıkilini derpif et • 
mektedlr. 

Mumaileyh, hariciye nezaretine KAÇTI MI? nunda değişiklik 
gitmiş ve orada tam itiraflarda bu. Londra, 2ı (A.A.) - Albay Lopez Ankar:ı, 22 (Telefonla) - ıı sa-
lunmuş olduğu söylenmektedir. Ken- namı diğer Lavrence Bernsteinin av- yılı paramızı koruma kanununun mu
di~i: deti tarihini tesbit etmeksizin, Lon. addel 32 inci maddesi tadil edilerek 

- Mesele kapanmıştır, demiştir. dradan hareket etmiş olduğllllU bu bize, aldıklarından fazla mal satan 
Daily Herald, Lanencein 1872 ta. ı:ıabah kendisinin projeleri hakkında devletlerle aramızda hiç bir anlnşma 

rihindc Melbourne'da doğmuş ve harp malumat almak üzere evine gitmiş o- olmıyan memleketlere yapılacak ihra
esnasında ismini değiştirmiş olduğu- lan gazetecilere zevcesinin vaki olanl1 catla ayni memleketten F. O. B. kıy
nu yazmaktadır. Hakiki ismi Lav. beyanatından anlaşılmıştır. meti ihracatın F. O. B. kıymetine mü-

Londra, 22 - Rusyadaki ve f 
sadaki seyahatinden sonra ıond. 
gelen Türkiye Hariciye VektileU 
nel sekreteri Numan Rifat MerıeJll 
cioğlu, Edenle görüşmüştür. ıoi 

Görüşmeden sonra MeneınettC j 
lu şerefine bir ziyafet verilıniŞ fi~ 
ziyafette Eden de hazır buluıuıtUf 
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Boğaziçi 
e·niden canlanacak mı? Şark demiryolları

irketi Hayriye halkm alAkasmı 01:,ks:~:!11.:!!0:!!!. azanmak için bu··ıu·· n tarı·ıeıe- satın alınması için hissedarların işti-

Basın 
4 • 

bır 

aleminde 
hadise 

Vilayetimizde 
arazi tahriri 

İstanbul vilayetinde arazi tahr;r 
otuz üç komisyonun uğraşacağını 
velce yazmıştık. Yapılan tetkikat 
ticesinde bu işi on iki komisyonun 
şaracağı anlaşılmı§trr. •Bu komisy 
lar ay sonuna kadar kurulmuş olac 
tır. Komisyonlarda çalışmak üzere 
beş memur alınacaktır. Şimdiye ka 
bu memuriyetler için 000 kişi bele 
yeye baş vurmuştur. 

rakile yapılacak olan umumi toplantı 
rı• n d t • ı • t t günü yaklaşmaktadır. Toplantı ruzna-e en z 1 a yap 1 mesi merkezce te~bit edilmiş, fakat 

Mahmut )' esari Semih 
Lüt/ügü şikayet etti 
Romancı Malnnut Yesari İstanbul 

Basın Kurumu reisliğine baş vurarak 
kitapçı Semih Lutfi hakkında haysi
yet divanının bir karar almasını iste
miştir. Mahmut Yesari bu müracaati
ne Resimli Perşembe mecmuasında 

Naci Sadullah imzasiJe yazılan ve 
''Bir hiciv denemesi,, ba§lığını taşıyan 
yazıyı sebep göstermektedir. İki haf
ta kadar evvel neşredilmiş olan bu ya
zıyı romancı Mahıput Yesari müsteh
cen ve hakaret imiz bularak yazı ile 
doğrudan doğruya. kendisinin kasto-
1 unduğunu ileri sürmektedir. 

ebeh "d• . - henilz İstanbul::ı. gönderilmemiştir. 
~'" gı lŞ gelış tramvay ücıeııı.den de daha ucuz Toplantıdan bir kaç gün önce nızna

~ ~n en güze7 §ehirleriıtden 
9~ı Yeri ;tanbt~~~ şiiphesiz 1,i en 
dibJyq gü 0~<ı:<:ıçidır. Boğaziçi bütün 
lcmıt bir ~ellt~lerini kendisinde top
d4)o fOktu Yer~ır. Bıı giizellikler o ka
.t~Pa r kı anlatmak için sayısız 
bir ~k:~harrirlerini bile çe1.:nıi-§ 1:e 

~ ue lat:~b en güzel C8crlerini Boğa
,.,~c v ula dair yaz<.lıkları cserle-

ernı.i§lerd. Son ır. 

f/~'llik Y'.llar içinde Boğaziçinin esld 
~öbıekt ve elıemmiyefüıi kaybederek 
Jıaze. Şir~~uğu ileri sürülüyor. Bu 
r0~u tarif ı h~yriyenin tatbik ettiği 
erlııi11 a e.!bun ağırlığı, vapur sefer
lı -'ebepıeyr.er ekliği gösterilen belli ba.,-
l.· • lJ ar 
•1 f!§ikt <tawda sayılıyor. Halbu-
ıc~ı"«ı. aştan tutunuz da Anadolu. 
her y-.: 1eGdar ıızmtan Bo!}a.."'içinin 
r v• ı a!n'ı B. iZZET 6 Yerleriz; ayı ı giizellikler 1•e mesi-

lloğaı· . ~ludur. ha sonra eski saray erkanı gitmiş 
keti hay,.~nı güzelleştirmek için Şir· sultan ve dam<tt paşaların yalıları kal· 
>-cır l>erd· ~~e>ıin halka göstermiye ka- mamıtşır. Mübadele işleri de Boğaz 
4Qdile ş~gı kolayZıkları anlamak mak sekenesinin miktarını azalttı. 
~7>c111 ~keti hayriye teftiş kurumıı Memur olarak Boğaziçinde bulu· 
gıt11 bu}d ay hzet'le konıt§mayı uy- nanların bır kısmı merkezi hilkfıınet 
ta : um. Bay izzet ~unları a-nlat- olan Ankaraya nakletmiştir. Boğazda 

··- ı,.,· kalan yalıların dunımuna gelince bu 
»-iı-d ';iJtrkeu h · · Bo~ · · · aııı b gU kil · ti ı h ta ·· İ"lll en lun .. ~:vrıyenın ~azıç~nı y ar u n ıç ma aya gore 
~Yor ~· e 0 Idurmekte oldugu soy· ev olmaktan uzak ve tatmin edici ma· 
ıt._ • ';iJtrk t · ~ biri hn e ın başında bulunanlar- hiyette değildirler. 
bit Z&ın.: aklığmı itibarile bunu hiç Boğazda son zamanlarda yalı ya
~ ka~ul edemiyeceğim. Bo- pılmamasının sebebi de belediyenin 
lta~_eakı rağbeti yüzde yirmi yeni neşrettiği yapı ve bina kanununun 
!?:r aıııa.:.de~i sebepleri size birer kat'i surette ortaya çıkardığı mania
~ ~cagım_ Yalnız bu kaybe- ]ardır. Bugün Boğazın yukarı kısmın
~ fÇin • ve. daha fazlasını kazan- da kimse yalr yapamıyor. Çünkü sa
'~ :ketın yaptığı bütün ko- hilden on metre uzakta olması kayıt 

8-klllJ SÖ!lemek isterim. konmuştur. Bu on metre ileride yapı-
lttl'betın~gazm eski rağbetini lacak yalı da beş metre irtifamda ola
\telt ~ sebepleri nelerdir? Ev- caktır. Halbuki beş metre irtif aındaki 
1'111r Biki 

1 
tUrıu harplerle eski kala- evin Boğazda yalı olarak nasrl mev

-._ n erinden mahrum kaldı Da- cudiyet göstereceği ayrıca düşilnille-

~~~~~~~~~~~~~ 

Talebemiz için 
Büyük ve şerefli bir mü

sabaka açıyoruz: 
r~tatürk ve 19 Mayıs 

tOP11.. k ilen ı· ·· lidt-..ı oihuin ç ;gı l9 may~~' .. spor ııe hareket canlılığı ile kutluladı ve bu 
it kalbinde cıtırasını bu~n lıeyecani.le yaşattı. 19 magıa hakikaten. genç. 

~lıc ~l/e llaşıyacak bır tarihtir. Biz, bütün gençliğin bu büyük ve 
rı11orıcı: Ctzrunı anlatmasını iıtiyoruz ve talebemiz aı·mıında bir miiaabaka 

7'Q,.k i 
lıı~ 0 nkUabı t ih · · 

11derinı· ar ının başladığı 19 mayıs günü size M hatırlatıyor?. 
~"apJa ız Atatürk size ne ilham ediyor? 

b:;un~ ka~r IOO keli~eyi geçmemelidir. Daktilo ile yazılmalı ve ha.ziran 
le tnııenıer 

8 
ra7etemız yazı müdürlüğüne gönderilmelidir. Cevaplardan 

it". tayin edil;r; 1!e ne~rolunacak ,.e gene okuyucularımızın reyi ile derece. 
.,.::ırıe &"Öre he~~ tır. Kazananlardan, birinciden onuncuya kadar, derece
~k lllleriıe ber:~ler verilece~, . birinciden ellinciye kadar kazananların da 

tır, r YaZlları hır ımap, şerefii bir kitap halinde neşroluna. 
't·· 

=·~de ~:a~:ıza kız \'e erkek bütün talebe iştirak edebilir. Yalnız gazete
e -ve b11ntarı neşredilen devamlr okuyucu kuponlanndan 20 tane biriktir. 

cevapJarJa beraber göndermek 11.zımdır. 

menin gelmesi muhtemeldir. Öğrendi-
ğimize göre bütün idare meclisi aza
larının iştirakile tstanbulda 31 mayıs 
günü yapılacak toplantıda· şirketin 

satılma karan verilecek ve hükumet· 
le temasta bulunmak şekli etrafında 
müzakerelere girişmek üzere bir he
yet seçilerek Ankaraya gönderilecek
tir. Müzakerelerin çok uzamıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Şark demir yolunun alınmasından 
sonra Türk topraklarındaki bütün 
demir ağlar, Türk malı olmuş olacak
t.ır. 350 kilometre kadar tutan bu yol, 
bundan sonra devlet demiryolları ida· 
resine bağlanacak, onuncu müfettiş- il 
lik ihdas edilecektir. 

Muhtelit mahkeme binası 
Belediye tarafından satın alınan 

Yazının muharriri Basın kurumu
na aza olmadığı i~in Mahmut Yesari 
tarafından haysiyet divanına yapılan 
müracaat gazetenin sahibi hakkında
dır. 

Basın kurumu haysiyet divanı bu
günlerde toplanarak meseleyi tetkil 
edecektir. 

YENi MEKTEP BINAS/ 
YAPILAMIYOR 

Bu yıl şehrimizde bütçe darlığı 
layısile yeni ilk okul binası yapı 

yacaktır. Yalnız mevcut ilk okullard 
Beyoğlu 35 inci İstanbul 11 inci 
ktidar 23 üncü okullar tamir ediler 
yeni okullar haline konacaklardır. 

ZEHiRLi GAZ KONFERANS 

Vefa lisesi kimya öğretmer.i kim 
ger bay Mazhar dün akşam rady 
''Zehirligaz,, mevzuu etrafında bir 
f erans vermiş, tayyare gözcüleri 
can kurtaran t.eşkilitile de7.enf eksi 
ameliyesinden bahsetmiştir. 

BiR iHTiLAF HALLEDILD muh~.lit h~~em m_a?kemesı binasının Hindistan - Londra 
tamırıne dunden ıtıbaren başlanmış- Bir müddet evvel Tekirdağmda 
tır. lki ay içinde binanın tamiri bite- • • • . re.ya. oturan Denizyolları idares· 
cek, ondan sonra belediyenin bazı şu· Bır lneılız bınbaşı tay- Güneysu vapurunun yüriltfilmeı!li 
beteri taşınacaktır. gaTe ile şehrimize geldi reti için Deniz yolları idare 

K " .. d J gemi kurtarma şirketi arasında bir 
omur epo arJ Hindistandaki Haydarabat İngiliz tilif çıkmıştı. Hakeme havale edi 

kıtaları kumandanlarmdan binbaşı bu ihtilaf neticelenmiş gemi kurt 
G. A. B. Stefel180n, tayyare ile Hin- şirketinin bu iş için beş bin liraal 

Belediye iktisat şubesi müdürü 
bay Asım Süreyya ile bazı belediye 
nıUhendisleri dün Kuruçeşmeye gide· 
rek depoların vaziyetini gözden geçir
mişlerdir. Bu arada Boğazda depola
rın nakledilebileceği diğer bazı yerler 
de tetkik edilmiştir. 

distandan şehrimize gelmiş ve Yeşil- sı kararlaştırılmıştır. 
köy istasyonuna inmiştir. Londraya --------------ı 

1 Gelenler, Oldenler 

BAY PONSO 
1 

Yeni Fransız büyük '1çi.si Bay Pon 
so diln sabahki ekspresle Ankaradan 
lstanbula dönmüştür. 

Elçi yarın akşamki ekspresle • kı
sa bir müddet kalmak üzere - mezunen 
Parise gidecektir. 

AZERi GECESi 
Eminönü BaJkevindetı: 
.25151936 pazartesi akşa.nu saat 

(20,30) da. Evimiz Cağaloğlu merkez 
salonunda bir (A.%eri gecesi) hazır
lanml§tır. Azeri muharrirlerden Meh
met Sadık (Azeri Türk §airleri) hak
kında önemli bir konferans verecek 
ve bu konferansı .Azeri çalgı ve oyun
ları ile plaklar takip edeeektir. 

BütUn yurttaşlar bu toplantıya ge
lebilirler. Davetiye yoktur. 

hareket etmeden evvel bir müddet geh 
re inen İngiliz kumandanı kendislle 
görüşen gazetecilere demiştir ki: 

- Haydara'batta tabur kumandanı 
vazif C3i görmekteyim. B2' ayın on dör
dünde tayyare ilo oradan kalkarak 
Kara.,i, Bu._.'fir, BMra, Bağdat, Ha"lep, 
Adana, Konya, Eski§ehir 11ol1mdan 
lstanbıila geldim. 

Yolculuğum Bağdatla Halep ara
sında çok zevkli geçmi§ olmakla bera
ber Toroslar üzerinde mukabil rüzgar 
ların anaforu içinde bir ara tayyarem 
bir 1;6ğıt tabakası gibi bıtcaladı. Fa· 
Tcat daha yükseklere çı.karak bu. teh
likeyi atlattım. Ondan sonra da yolu
ma rahatça ve ayni zevkle devam et
tim. 

Bugün gene yola çıkarak ayın yir
mi boşinda Londrada bulunacağını. 

Bu suret"le on günde Bindi.sta>ı - Lon 
dra yolıauı almı~ olacağım. Ancak bu 
on günlük müddetin bir kısmı da 
toprak iizcrinde geçmiştir. Burada ba
na kar~ gösterilen kolaylıklardan 

memnuniyet ve ~kranla baksetmeği 
unutmak istemem .•. ,, 

[KISA HABERLeR 

ALMANYADA AMELE AR 
YOR - Alman konjonktür enstit 
nün bir raporuna göre 1935 yılı so 
da 15,6 milyon olan amele mikt 
mart sommda 16,5 milyona yük 
mi§tir. Alman ihracatı 1935 in ilk 
ayma nisbetle %17, perakende sa 
lar %12 artmıştır. 

PAMUK SATIŞI - Mısır pa 
satışları bu yıl geçen yıJiara naza 
çok artmıştır. 935 eylülu başlangı 
dan nisan on· beşine kadar tohum 
tışlarilc birlikte yekfin 23,63 mil 
~fısır lirasını bulmuştur. 

TüRK - lTALYAN TlC 
MüNASEBETİ - Türkiye - tta 
ticaret ve kliring anlaşmalarının 
bir kararname ile Uç ay daha u 
dığı bildirilmiştir. 

DEMIRYOLLARINDA YENİ 
R!FE - Devlet demiryolları ta 
dan tertip edilen yaş sebze ve me 
tarif esi kabul edilmiş dilnden itiba 
alakadar makamlara bildirilmişti 

cek bir meseledir. Beş metre irtifaın-f 14 hazirandan itibaren Boğazd&( gündelik bilet 30 kuruştur. Fakat 
dan fazla. irtifada yalı yapmak isti- seyahat edecekler için bir takım hu- karnelerle 19 kuruş 69 santim. v 
yenler sahilden ancak otuz metre ge- susi abonman kartları da hazırlan- ceklerdir. Arasındaki fark da 10 
riye çekilmek zorundadırlar. Fakat mıştır. ruş 31 santimdir. Kabataştan 
düşününüz; otuz metre geride yapıla- Ana.dolu kıyısından Vani köye ka- ğe kadar iskeleler için de hususi ta 
cak bir binaya yalı demek biraz da dar ve Rumeli kıyısından Rumeli hi- ler kabul edilmiştir. Bu tarifeler 
tuhaf olmıyacak mıdır? sarma kadar birinci mmtaka, Kandil- vay ücretinden de ucuzdur. Gidi 

Eskiden yalı yapacak herhangi bir liden Anadolu kavağına ve Emirgin- geliş birinci mevki 15 ikinci mcvk 
kimse yaptığı yalıya. yalı diyebilmek dan Altınkuma kadar olan kısım da kuruştur. 
için, tam sahilin kenarında yaptırır- ikinci mıntaka hesap edilmiştir. Bu Okullular için yapılan kolaylı 
eh. Ve yalının penceresinde meseli içe kısımlarda seyahat edecekler birinci ra gelince, bugün bütün okul tale 
ceği bir sigaranın bile denize düşmesi mmtakada 80 günlük ücret mukabilin rine Şirket paso vermektedir. Bu 
lazımdı. de 122 gün gidip gelebileceklerdir. Bu so bütün iskeleler arasında geçi 

Sonra ikinci mesele; otuz metre kartlar dört ay için muteber olacak ve Memurlara gelince; şimdiye ka 
geride yalı yapmak lazım gelse bu· verilecek zatın fotoğrafı kart üzeri:ıc tekaüt hakkı olan memurlarm m 
günkü Boğa.ziçinin sahilden otuz met- yapıştırılacaktır. Burada birinci mev· lan dikkate alınarak aldıkları 
re gerileri yalı yapılacak şekilde tes- ki olarak Bo~~ziçine gidiş geliş ücre miktarına göre abonman karneleri 
viye edilmiş değildir. ti 16 kuruş 23 santim tutmaktadır. riliyordu. 

İşte Boğaziçinde yeni ve modern Gündelik bilet alanlar böyle karne a1· ücretli' olan daha fazla maaş 
yalıların yapılmamasının en mühim d1klan takdirde günde 4 kuruş 19 san· memurlara tenzilat yapılmıyarak 
sebepleri!.. tim ikinci'bir tenzilattan da istifade cu tarifesi tatbik edilmekte idi. Bu 

, Buna rağmen Şirketi hayriye Bo- edeceklerdir. İkinci mıntakaya gelin bu kayıt tamamile değiştirilmiş ve 
ğaziçini canlandırmak için elinden ge- ce Anadolu kıyısından Kandilli, Ru- memurun bundan istifade edebil 
len bUtUn fedakarlıkları yapmaktan meli kryısından Emirgin. gündelik temin edilmiştir. 
çel!hımemiş ve çekinmiyecektir. Bun- gidiş geliş tenzilatlı biletten alanlar 1 
lan şimdi size birer birer söyliyece- bu karnelerden aldıkları takdirde 22 

şte görüyorsunuz ki Ş\fketi 

riye Boğazic;ine halkın rağbetini 
ğim: kuruş yerine 14,43 santim ile gidip ge- mek için bilet ücretlerinde icap c 

Cumartesi akşamları son postalar- lebileceklerdir. Aradaki fark 7 kuruş kadar tenzilatlı bir tarife tatbik e 
Ja pazar sabahının ilk postalarile Bo- 57 santimdir. Gene köprüden Çubuk- ğe başladı. Bu yıl Şirketi hayriye 
ğaza gidenlerden gidiş ve dönüş bilet- lu ve lstinyeye gidecekler gündelik tığı bu kolavlıklarla iktifa ede<'ek 
}erinde yüzde elli tenzilat yapılmış- bilet aldıkları takdirde 27,5 kuruş ve-

yeni başka birşey ya.pmıyacaktır. 
tır. Bu biletlerin dönilş kısmı pazarte- receklerken karne aldıkları takdirde 

lecek yıl için yönetim kurul topl 
si günü öğleye kadar işliyecek bütün 18 kuruş 3 santim verecekler ve netice rak Boğazi<:lnl güzelleştirmek için 
postalarda muteber olacaktır. Bu su- 9 kuruş 4 7 santim kar edeceklerdir. 

ha esaslı bir program hazırlıyac retle istiyen yolcu aldığı bir biletle Bu iskelelerden maada diğer yukarı 

bfr akşam Boğaziçinde kalabilecektir. iskelelere gitmek fstiyenler için de H(J8(Jn Bedrettiıı 
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Rumeilhisarı c?nay.eti 

Bir koca karısını kale 
duvarından aşağı 
ilerelc öldüı,dü ! 

Cinagrlfn i.fendiği Rımu•lilıisarına 

bir baktf. 
(;(izleri kurt/aı larnluulmı oyulan 

kadu1111 aı><'ılİ ıliişliiğii h ade. 

.ıru.~lrıfa, knn~ının nasıl öldOHflnü müddelunwmi nıuarini il. J.'erlıada 
anlatıyor 

(Üslyanı 1 incide) ı ken evvelki gün Hisar me,kiine bir 
f.ı gözü dışardaki kadınlarda olan ba~ çavuş girmiş : 
ı ·r erkektir. Senelerdenberi bu yüz· "- Ben Rumclihisarında kaleleri 
dP ıı aralarında geçimsizlik vardır. gezmb·e gitmi ştim. Oradn taşlar ii. 

Mustafa nıidesinden hastalanınca zerinde bir ceset ~ördüm. 8ize haber 
l t ·ınbula tedaviye gelmiş, peşini bı. Yermeğe geldim . ., Demiştir. 
ıakmıyan karısını \'e iki çocuğunu da nu ihbar üzerine zabıta memurla. 
lıeraber getirmek mecburiyetinde kal- rı b3Ş çavuş Esatla hirlikte lfomra 
mıştrr. Karı koca, evnli Beşiktaşta gitmişler Zemineyi beyni parçalan
akrabalarından birinin evinde misa. mış, sağ kolu ile ayağı kırılmış bir 
fir kalmışlar, sonra Fatihte bir ev halde bulmuşlardır. lki giin içinde 

' kirntamışlardır. kurtlar kadının gözlerini de oymuş. 

Havalar J.Sınınca Mustafa deniz lardır. 
kenuında bir ev tutmaya karar yer- Keyfiyetten emniyet ikinci ube 
mi§, Aksarayda Yekta efendi soka. müdürlüğü haberdar edilmiş. c~e
ğıncJ" 23 numaralı e,·de oturan ~oför din eşka 1ı Mustafanın ,·erdiği e kille 
SallhaUinin kansı Nazike ile sah uyunca Mu.,.tafa ile şofÖr • al:ihat. 
günü Bebekte ev aramıya gitmişler- tin \'e karısı Nazike de yakalanmış. 
dir. Bebekte kaymakam mütekaitle. tır. 
rinden llamdinin evi ile diğer bazı Mustafa ile şoför Ye karısı dün 
evleTe bakılmış, bundan sonra bir sabah Hicıara götüriilmü~lerdir. Mus
yofurtçu dükklnında öğle yemeği 0 • lafa sorguya ~ekilmiş, karısının 
tarak yoğurt yenilmiştir. kendi yanından ayrıldıktan sonra a. 

kibetinden haberi olmadığı cevabını 
Bu sırada Mustafa, karısına Ru. 

meli hisarlarınt gezmek n oradaki 
niyet toprağından almak teklifinde 
bulunmutt Zemine bu teklifi kabul 
etmiş, Naıike, yorulduğunu söy1iye
rek dükklnda kalmıştır. 

Karı koca hisara gitmişler, tepe. 
deki kalenin merdivenlerinden çık

mıolardır. Karısını öldürmeyi aklı. 
na koyduğu anlaşılan Mustafa, kale 
merdivenlerinden 42 inci basamağa 
gelince karısını ansızın boşluğa itmiş, 
be1ni üstü kalenin içindeki taşlar 

üzerine düşen kadın derhal ölmüştür. 
Bu cinayeti )apan koca hemen merdi
,·enlt'rden inip kaçmıştır. 

Nazike dükkanda bir haylı müd. 
dr1 ;\lustafa ile karı..qını bekledikten 
.;oıun bunlann başka yoldan döndük
lerini zann('derek evine gitmi~t!r. 

Muqtafa, çarşamba günü Fatih 
nıe•·kezine ba \'Urmuş, karısı ile Re. 
lıeğe e,• aramıya gittiğini. yoğurt 

'erken karısının kendisine kızıp meç
hul bir semte gittiğini, arnnma.c;ını 

bildirmiştir. 

Zabıta Mustafanın karısını arar. 

,·ermiştir. 

Saat bire doğru müddeiumumi mu
avinlerinden Rny Perhat. Mustafanın 
bulundurulduğu m~ar merkiine git. 
miş, kendisini sorguya çekmiştir. 

Mustafa Hisara karısı ilr beraber 
çıkmadığn~ı ısrarla "öylemj,.tir '1üd
deiumumi muavini, cina} etin nasıl 

olsa meydana cıkacağını. itirnf eder. 
se kendisi için ,Jaha iyi olacağını 1 

söyle}·ince Mustafa karısı ih• gittiği 
yeri göstereceğini bild11·~iştir. 1 

Hundan sonrasını muharririmiz 
şöyle anlatıyor: 

"- Mustafa karakoldan ı• ıkınca 

hızlı hızlı yiirümeye ba tadı. Hisar 
me\'kiinden kalelerin ;ılduğu )ere ka
dar aynı süıatle ) Ül'Ü}ordu . Hisar. 
ların lıulunduğu alt kapıdan girince 
önline çıkan yollardan 
bir az durakladı: 

birine ı;:aptı, 

- Buradan geldik galihıı. eledi. 
Yiirüdii . Tereddütle ndrm atı) ordu. 

- Rir yanlışlık olacak. hizim ırit
tiğimiz \'Ol höv le t:ıcılık deff ilıli Top. 
raktr, dedi. 

KendMne ı101dakl toprak )Okut! 

Yeni iaqılıalar Habeş harbinden sonra 
....... 1 .................. .. -Dahiliye vekaletin-

de yeni teşkilat 
Milletler Cenıiqeti vt 

Haz11ıanan .ô.gıha 

meclıse verildr 

Milii Müdafaa 
Hazulandığını evvelce bildir

diğimiz Dahiliye Vekaleti merkez 

te~'.til5.tı layiha31 Meclise veı '!miş· 

tir La ~ :haya g :>re vila}' et idare

si umuru müdür!üğü iki şubeden 
mürekkep olacaktır Birinci şu

be merkez ve merkezden mansup 

vilayetle, memurlnrile nahiye mü

dürlerinin sici!lerini tanzim ta· 

y :n !eri nıah ... Her~ ne a:t tal i me

murların ahvali umurnİyesicı: tel· 

kik mürnLaka, imtihan me

zuniyet te'rn.i.it, tec7İyP. . terfi , 

tahvil. becayİ§, eytam ve eramil 

nıa~§l tahsisi. as1;erlik gibi me· 

mur:arı ı zati iste rin : ve tahakkuk 

muame!c er ini · evazır.-ı ve mute

metlik i.ş•erini, ayniyat muhase· 

b es :ni ifa ile mi.ikel!ef olmak üze

re d ~ı·t '1Ürodan mürekkeptir Bi· 
rinci şube müdürlüğü, umum mü

dür mua~inliği tarafından idare 

edilecektir. 

Muuolininin, 9 mayısta Ha
beşistanı ilhak ve İtalyan lac111a 1 

bağlı Habeş imparatorluğu ihda-
1 

sınc1an sonra da, • • ..ıbeş meselesi 

bitmiş değildir . ı 

11 muyısta toplanan Milletler 

Cemiyeti konseyi, ltal}an - · Ha· 

beş ihtiliifmın müzakeresini 15 
haztrana bıraktı. Bu "talik. po

litikası. mühim işlerde cemiyetin 

imdadın? vetişen. malum bir va · 
kit kazanma usulüdür Bunur.la 

beraber ltalyan murahhasının 

prolestos•nıa . ıniizaJ<e .. eyi terke· 

dip gitmes·ne rı\ğmen Habeş de · 

legesinin huzurunu tanıması ve 

müdafaMını djnfemesi Mil!rtler 

Cemiyetmin, Habesislanın tama· 

men ltalya tarafından ilhl\kınn 
karşı hareketsiz ka ! m ıyacağmı 

güsıeren mühim bir itarettir 

lmpaı ator kaçmış olmakla bf'· 

raher Adisababanın 35ü kilomet

re cenubu garbisinde Gorede va · 

zife görmeğe çalııan bir Habes 

hükumeti vardır ve mavi Nil ile 

göller arasında oldukça genit bir 

sahaya da elan hakim bulunmak

tadır. Önümüzdeki 15 haziran 

toplantısında Milletler Cemiyeti 

nin, ülkenin cenubu garbisinde· 

merkezi Gore olmak üzere, küçük 

de olsa, müstakil bir Hahet kral· 

lığı muhafaza etmekte ıarar ede-

ceğini d,işünmek pek aylı•' 
mfüalea !layılmamahdn. 

Mussolini, Milletler Cell'Jı 
nin karaı ını dinlemed~ği tak 
hu hükmü, ftalyaya. kiıtl ~ 
sıl kabu 1 ettirecektir? ft4 
nin en u.tzik ciheti buradad

11 

!ahları a1.altma te,ebbüsünli" _ı 
bütün zıd bir neticeye va,ıot'i 
dan aonra. Habea işinde de 
!ak surette mağlubtveti Mil 

·ı • Cemiyetı denilPn l:eynehnı e. 
.. d· ' h 1· . old mııessf'aes1n1, ıı ı• 1yes1 

pahalı blr "d:p\omatler ki~ 
ha 1 ;" .. aokl\caktrr. 

Cihanın büyük bir kıır!l' 
"'nde "Rorr. a sulhu •• nun 

''Cengiz aulhu, nun hükürıı''' 
duğu zamanlardan pek uzakt' 

lunuvonız. Bugün aynı de 
medeni ve ya~ama hakkın• fi 
milletler karşısında bulund 

o·~er muzu unutm;ımtllıyız. ıg b 
hetten silahtarı azaltma tet". 
sunun ve Milletler Cemiyet 

temin ed~bileccği müıterek ti 
yet sisteminin iflasından •0~ 
hP.r millet için azami dereeed' 

li.hlanmakta.n başkııı bir çare 
ma 'T' ıstır Milli müdaf aalarıİ 
s::ıslı bir surette h~zırlamıvtl" 
letlerin" akibeti ;çin bugünk~ 
be§ f eli.ketinde.n daha bari~ 
ibret mi aranıyor? B· 

ikinci şube; vilayetlerin umu

mi idare, te~~ilat ve intihap neş
riyat, kütüphane i~lerine ait va

zifelerle mükellef olacak. vila

yetlerin umumi ve hususi ahvaline 

ait raporların, umum müfettişlik 
raporlarının tatkiki ve bu raporla· 

ra ait muamelelerle milli bayram

lar ve merasim işleri ve Vekalet· 

ten tevdi edilen diğer müteferrik 

iıler bu şube tarafından yapıla
caktır. Bu şube de iki bürodan 

mürekkep olacaktır. 
Diğer taraftan yeni layiha ile 

Vekalete merbut umumi evrak ve 

dosyalarla metgul olmak üzere bir 

evra.k müdürlüğü teşl<il olunmak

ta, bir de müsteıar muavinliği 
ihdas edilmektedir. Müsteıar mu· 

avinliğini munzam vazife olarak 

hukuk müıaviri yapacaktır. Nü
fus itleri umum müdürlüğü de 

dört şubeden ibaret olacak ve bu 

işle ikinci ıube meşgul olacaktır. 
Üçüncü şube de vatandaşlık ka • 

nununun tatbiki ve tabiiyet işlerile 
uğra§acaktır. Layihada bazı ki.ld· 

rolar genitletilmit ve yeni memur

luklar ilave edilmiıtir. 

lnglltere sllAbını O' 
misli arttırıyor 1 

(Usı yam ı incıde) 

Bu görüşme hakkında sarih bir ma
lılmat olmamasına rağmen Reutcr'in 
sandığına göre, Romadan gelen yeni ta· 
limat üzerine yapıldığı muhtemel olmı· I 
yan bu ziyaret esnasında .muhakkak su
rette Habeşista:-ıdaki umumi vaziyet 
mevzuu bahsedilmittir. 

Reutcr'in öğrendiğine göre. lngilte· 
re hükfımeti Adisababadaki elçiliğini 

muhafaza ttmckte olan Hintli bölüğün 
şimdilik geri alınmasına muhalif bu -
lunmaktadır. Bu hususta Pariste ln • 
giltere ve Fransa arasında bazı konu~
malar olmuştur. Sanıldığına göre Fran-

1 
gösterildi: sız hükumeti de 150 kişilik kuvvetini 

_Ha evet! lşte oradan, dedi. şimdilik muhafazaya karar verecektir. 
Mustafa en önde, kollarını tutan FRANSIZ SULH PLANININ KA. 

mt'murlar ar:ısında rk ~ık nt'fe~ ala- BULU iSTENiYOR 
rak yokuşu tırmandı. Yukard:t kale Londra. 22 (A.A.) - Dün akpm 
kapı~rnı görünce: Lord)ar kamarasında liberal Lord Da • 

- l~te burası. dedi. vies, Milletler Cemiyetinin muvaffaki -
I~eri girince kendisini ce ed:ıt bu. yetsizliği karşısında, Fransız sulh pli • 

luncluğu tarafa götürmek istedilu: nının kabul edilmesini ve tngilterenin 
_ Ben o tarafa gitmedim. Rura· ona göre hareket etmesİ:li istemiştir. 

dan ) ukarı çıktım, diye CC\";lp ver· işçi partisinden Lord Arnould. Da· 
di ye birdenbire ileri atılarak şöyle vies'in Fransız sulh planını Avrupa sul· 
bağırdı: hu için devamlı bir esas telakki eden 

- Bırakın beni!. ~i:t.e karımın tek lngiliz olduğunu söyledikten sonra 
nereden diic:tüğünü göstereyim! İngiliz milleti:ıin büyük bir eksrriye · 

Memurlar. elleri zıngır zıngır tit- tinin uzlasma istiyen nokttıi nazarına 
remeye haşJıyan Mustafayı daha tamamen muhalif olan Fransız planını 
sıkı tuttular H kcndL<ıini i<; tarafa şiddetli ~urcttc tenkit ,.tm:s ve tn~iltr. 
doğru c;ekf'rek bir t..'\Ş fü.ıtiine oturt. renin. Fre. :ısanın ~arki Avrup-;ıd.,ki it · 
tutar. Mustafa bu sırada bir ı;;igara tifaklan icin harbetm ivcceğini f;:ık;ıt 
istedi, EtraftakirlHdt>n biri sigara- valnız hir d,. f'l"'Uhtrmel olnııvarı hir tt" 
yı \'erdi. Derin <'t'kişlcrle ellt'ri tit. t'avÜi" t P.k r'ir.nde Fransavıı 1•ardım ey • 
ri) erek karısının ce edinin hir kaç lh•t"h'lereğini tasrih etmiş•ir. 1 

adım ilerisinde sigarasını içti. Hlikfı:net namınıı c:ö r. ııhn Lorc1 ' 
Bu müddet zarfında yukarı c;ık- _ _ ....... ·-·-"·-·- ·--·-- ·- -·~ 

mak i~in hir kaç hamle claha yaptı. _ J\anmla buraya ,.,ı,t1k R"n 
~igara hitince !\lustafa) ı ayağa 7.ayıf oldufum icin merdivenlerin ~t' · 

kRldırdılar. Karn•ının üzerindeki si. ri ini c.;ıkamadım. Hıır:ı<fa kaldım 
rah mantoyu açtılar n '\ru~tafa:rn: o ıf· hıt vnknr11:tra ç·ktı . F.tnıfı c::ev • 

- Hak, karın bu mu? retti. hıerk<'" b\ırıHhl ar11mctdn mil-
Jlediler. l\lu~tnfa apsarı. her 1 ııakmm ba,.la-!•. Gö"fü; J?Öifiic;e iti._. 

tarafı titrİHrek gİ;lÜnÜn UCUYia ka- tik nu c:ırarla ayaı!ı kl\\'1'TRk nşai°r 
rısına Mn .hir defa haktıkt;ın. <ıoııra 1 

dlic;fii . n .. n (! r korktllm . Kactrm ! 
!'\endl'ledi ,.e gcnP mcrdh·cnlere clofr. 
ru saldırdı . (; (i riilnıt'Tli" hir he ı>ran 

icind" T11"1'tlj, P" 10ri , .. •<fı I'' irıci ha
c;am ·ı~~· rrrthıce müddeiumumi)e şun. ! 
in n "öy ledl: [ 

'hı~hı r,., nm hu itirdı ii7erint> ken
·•ic;i ,.,ı, tı"'• \ ,. .. ~ .... i .. ıfiril<li nt\;;.ru. 
ra Hlc::ır 'n ••·"' "''··-!l ,.ö+ii .. ilf4ii l\;-. 

1'·nın "" edi de bir az sonra morga 
kaldırıldı .• 

Stanhope ezcümle demiştir ki: 
"Bu huıuıta bir ıey ıöyle~ 

müıtakbel Franıız hükümetinin lı' 
natını beklemek lazımdır. lnıilte~ 
kümeli Franıanın bazı teklifleri"'.) 
raretle müdafaa edecektir. Beyn' 
bir inzibat kuvveti teklifine geliıtcf 
hakika bu vücuda gefrilrr:eıi g•~ 
bil bir keyfiyettir. Lord ArrtO" 
Fransayı •iddetle tenkit etmesin~ 
layı mütee11ifim. Liızım olan fr I 
yı tenkit etmek deiil fakat arad• 
terek bir hattı hareket arayıp ~ 
hr. Eğer baıka büyük bir dev1•1,I: 
Milletler Cemiyetini terkedertet 
ler Cemiyetine mensup devletler ~ 
Jetler Cemiyeti haricindeki dev~e J 
rasında mevcut müvazene tehlı" f 
hal alacaktır. Habeıistanın ydı'ı.ll 
pek çok klmte için bir sürpriz tefY' 
mi,tir. Fakat Habe, meselesi d.JI' 
mamen bitmİ! değildir." __.,/ 

Kars'ı su bastı 
Kars. 22 (A.A.) - Şiddetli "~ 

yağmurlardan Kars çayı yükselı1'1ıı 
etrafındaki bir kısım evlerin alt 
rını su basmıştır. Tehlikede ola~ 

evler urayca boşaltılmıştır. su . 
\•I 

nma uğrıyan aileler kışlaların r• 
larına yerleştirilmiştir. Etraf tep:I; 
gelen sular ıehrin poyrazına t 

d "l Ml', hayvan pazarı mey anını go 
. arıfl 

tirm iş ve bu sular meyd:ın cı~ l~ 

ki elli kadar rlükkan•n alt lc•5'
111 

. k kaı"ıı bastırmıstır. F,vsız v~ acı ta d 
liiketzcdclere urayca greekcn yrır 

1 b'I lar yapılmaktadır. Kn•:ılaydan 

ler için o:t bin liralık yardım iste 
tir Nüfusça zayiat yoktur. b 
Edirneye sey''' 
getirm~k iç fi ,_ 

Edirne, 22 (A.A.) - Edirne 'fllU 
klübü bugün halkevindc umunıf ~t 
tiı Kizım Dirik'in baıka:ıhğt ~rt'' 
büyük bir toplantı yaparak Jto ., 
seyyah getirme hususunda gerelc~ f 
bi:lerin alınmasını kartırl -:ı ştı ·(tf' 
Klübün daha faal hit va~iyete ~e 

için yeni bir yönetim kurulu 
6 

dağılmı~tır. 
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Bir kadın a§kı ... Bin bir fakirin, yoksulun, ınuz • 

tarihin sevgisini, onlara hizmet etmek ahdini, onla • 
rın olmak, onları düşünmek, onlar için çalışmak ah • 
dini bırakacak, kendisini bir kadına, tek bir kişiye, 

iki güzel göze, iki gür kaJa, bir tebessüme feda mı 
edecekti? 

Bunu kabul etmek istemiyordu; aözünden dön • 
rnüş olmanın acısı, kendi kendisine verdiği sözden 
caymış gibi olmanın azabı yüreğini yakıyordu; ken. 
diaini satrruı, idealine ihanet ebniş gibi, bir casus 
gibi, mürtet gibi, izzeti nefis yarası depreşmıiş bir 
adam gibi idi; kendisinden iğreniyordu. 

Heyhat, timdi ta içinde, ta içince, ruhunda, 
varlığında, dimağında iki alev tebessüm gibi uzanan 
güze) ıözler ne kuvvetli idi, ne kuvvetli idi! 

Farkına vardı ki derisinin üstüne alevden bir 
deri gİymiftİr, hüviyetini kapbyan bir ikinci hüvi • 
yet giyinmiştir; bu ikinci hüviyet coşkun vir hassa • 
siyetle, deli bir beyecanhı, ~emi azıya almış bir var • 
hktır; düşünce onun önünde siniyor, düşünce on • 
dan ürküvor. Hakim Paskal'ın dediği g'bi "Sus, be · 
aptal akıl!,, 

rklnci kısım 

EY KALBiM PARÇALAN: -~ 

ÇONKÜ DiLiMi TUTMACA 
&fECBURUM! 

ŞEKSPln 

1 

Yaz bitmif, Ada ıönmüş, Beyoğlu mevsimi baş
laınıftr. Sabahları Şi§li ve Kahtane tepelerinde atla 
gezinti yapan, öğleye doğru daireye gidip on ikide 

yemeğe çıkan. onbeşten sonra iş batma dönen yerli ec· 
nebi kibar kimseler, saat onyediden sonra biribir1erile 
buluşmak isterlerse htanbulda monden hayatın kay
na ~ı sayılan Vural Gündoğdu ailesinin salonuna ko-

ıuyorlar. Bu yüzdendir ki Nişantaşındaki mükcJlef 
apartımanın önünde gece yarılarından sonraki ıaat -
lere kadar parlak renkli, tık otomobillerin aıralanıp 
beklediği görülüyor. 

Avrupalıltkta ve zenginlikte Vural Gündoğdu. 
!ardan geri kalmak iıtemiyen başka k'.bar hanımefen
dilerin salonları da yok değildir; fakat Muharrem 
Paşanın kızının evinde karşılatılan sıcak, samimi ce-. 
na yakın ve biraz fazlaca hususi havayı başka yerde 
kolay ko)ay bulmak da mümkün değildir. 

Vural Gündoğdunun hala genç ve güzel olan karı
sı haylayfin yıldızı ıayılmağa o kadar alıtnuttrr ki 
ne mevkiinin şa'şaasından, ne de zevklerinden bir kü
çük parçasım fedaya hiç bir zaman razı olaınaz; onun 
için bu yolda geniş bir erkanı harbiye planı takip e'. 
ınektedir. Sözün kısası, yerli ve ecnebi en güzel ka • 
dınları görmek istiyenJer buraya gelirler; henüz to
m-.ırcuklanmış çiçeklerin kokusu ile baf dönmesine tr. 
tulmaktan hoşlananlar oradadır; yakıtıkh genç er • 
keklerle para ve içt:mai mevki sahibi kimseler de bu 
salona devam ederler; parası, mevkii, adı, töbreti 
olan kimselerle tanışmak ve yükselmek iıtiyen genç 
kızlar bir kolayını bulup bu salona kabul edilmek için 
can atarlar. Sevimin arkadaşları ve arkadaşlannın 

ar[nda~hrı böylece monden bayata ginn.it ve yüksel. 
me yolunu tutmu9 savılm1:1k iç'n onunla tanıtıklrk1a
rını hz)I\ ehem-niyetli sayarlar. 

Sevimin arkıı.·'a~ının arkadaşı Ulker, seyrek de 
olsa bu salonda görünüyor ve doktor Çetiner, İşte 
belki onun geleceği gündür, belki bugün uğrar diye 
her gün muntazaman burıw~ devam ediyor. 

2 
Doktor Çetiner hiç bir iş yapmıyordu; Zonguı. 

dağa, memuriyetine gitmiyor, latanbulda devlet da
irelerindeki işlerini takip etmiyordu; her şeyi yüz Ü!". 

tü bırakmışb; Beyoğlunda ,bir otelde oturuyordu ve 
her gün vazifeye gider gı°bi Vural Gündoğdu ailesi
nin oturduğu apartımana gidip geliyordu. 

Bay Vural Gündoğdu, bu ziyaretlerden 
nundu; ancak günler geçtiği halde doktorun h 
vimin evlenmek teklifinde bulunmamıt olma 
türlü izah edemiyordu. Ailenin ahbapları a 
onun genç kıza tutkun olduğunu, fakat Sev' 
handan bıkmasını beklediğini zannet!enler var 
aral:k Vural Gündoğdunun kansı bile bu his 
şer gibi oldu -ve canı sıkıldı. Eıkiden Sevimin 
sine uygun bulduğu erkekleri Bedia kızının 
alırdı; şimdi de onun kendisine uygun gördü 
kekleri kızı mı kapacaktı? 

Vural Gündoğdunun karısı, kendisine y 
mağa ve ehem.mi yetini kaybetmeğe başladı w 

acı bir şekilde hatll'latan bu vaziyet karşısın 

halde kızarak Sevimden intikam almağı düt .. 
başJam·ştı; tam bu snada bir vak'a ortalığı ka 
rışık etti. 

ilhan, bir ~amandır Bediadan eskisi 
görmeıneğe başlamış olduğu için Vural Gü 
ailesinin salonuna gelip gitmeği çok seyrekle 
ti; bir gün ilhanın çalıştığı operet tiyatroıun 
giderek genç adamı bulan ve ondan hesap isti 
vime cevap olarak ela: 

- Annen beni istiskal ediyor; artık o e 
gidebilirim? 

Dedi. Sevim, o ak~am eve yanakları al 
detten deJinniş ı;ibi geldi ve hayatının ilk is 
o zamana kadııı·ki en mühim hadisesi olarak 
yüz yüze, bir temiz k:1vga etti. 

Sevim, annesini yaşına ve namuılu bir e 
nma uygun şekilde hareket ebnemekle it 

yordu; bu kadın, kızının saadetine engel ol 
Sevime koca nlması m'.ıhtemel bir çok erkekl 
zının elinden almıştı, şimdi de Uhanı: bıkıp u 
tan sonra evden uzaklattırnu§ ve böylece ke 
den arta kahin bir erkeğin bile kızını mes'ut 
ne imkan vermemek istemişti! 

(Arkat11 
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Haftada bir : 

Dünya • 
sıyasasına 

(Ustyam 1 incide) 1 
Leon Blum Amerikan klüpte ver

ıgı nutukta J•'ransanın arsıulusal va
z yetini izah ederken "Biz bütün dün
va ile sulh istıyonız. Ne propaganda 
arbi, ne de sili•hlı harp bizim prog

ramımızdan uzaktır. Bizim memlekc
t ı ıntikanı hislerile, yahut hcrhangı 
bır rejimi düşürmek maksadile harbe 
uriıklıyel'cğimizi zannedenler yam. 

hyorlar . ., demiştir. Hatta her sahada 
arsıulusal mukavelelerin tanmacağmı 
açıkça söyliyerck şimdiye kadar iş ba-
ma gelen Fransız hUkümetlerinin ta
nrmadığı harp borçlan meselesini bile 
Amerika ile konuşmağa hazırlandığı
nı anlatmışbr. 

Şuşnig • Starhemberg 
ilıtUtilı: 

Son hafta içinde Avusturyada olan 
bır kabine değişikliği arsıulusal siya
sa aleminde büyük akisler uyandırdı. 
Zıra bu değişiklik neticesinde Avus
turyada faşizm sistemi üezrine teşek
rul etmiş olan silahlı kuvvetlerin bas 
kumandanı ve başvekil Şuşnig'in rnu
a\·ini prens Starhembcrg açıkta kaldı. 

Başvekil Şuşnig ile prens Stahem
berg'in her ikisi de iki yıl evvel öldü
rülen başvekil Dolfus'un fikir ve ide
al arkadaşlarındandır; bu itibarla A
vusturyanm Almanyaya iltihakı aley
hinde olmakta müttefiktirler; yalnız 
aralarında istinat ettikleri kuvvetler 
bakımından fark vardır. Başvekil Şuş 
nig katoliktir, Avusturyada mühim 
bir mevkii olan katolik partisine da
yanır; gene katolik partisine bağlı 

olan silahlı kuvvetlerle alakalıdır. Ge
ne bundan dolayı başvekil Şuşııig ya
hudilcr hasımdır. Halbuki prens Star
hemberg resmen başvekil muavini ol
duğu halde ayni zamanda (Haymver) 

• imnlndeki askeri teşekkülün başku
mandanı idi. Bu itibarla başvekili de 
kendı emri aJtmda tutar bir mevkide 
bulunuyordu. (Hayrnver} kuvvetleri 
doğrudan doğruya İtalyan faşist kuv-
' et lcri tarzında vücuda gelmiş bir te; 

· dli ve prene Starhemberg ltal
} ı fa izm sistemini kendisine nü.mu
n Y pmıştı. Avusturyanm istiklalini 
u yulda görüyordu. Bundan başka 
h dilcrden paraca yardım görüyor 
b3 vekil Şuşnig'in mesleğine muha

lıf ol rak yahudilerle sıkı bağlılığı 
r r Hatta Avusturyada bir kaç ay 

\ • l ıflas etmi§ olan Föniks sigorta 
kumpany88Dldan pek ~k paralar aldı 
fi ifşa edildi. 

Avusturya başvekili Şuşnig gayri 
tabii gördUğil bu vaziyeti ıslah etmek 
ıçin askeri üniformalı teşekkUlleri da
ğıtmak karannı vermişti; esasen A
vusturyada mecburi askerlik usulü ih
das edildikten sonra bu türlü teşck
kUlleri muhafaza ctmeğe de mahal 
kalmıyordu; fakat Şuşnig bu fikrini 
aöyleyince muavini olan prens Star
hemberğ kendisine muhalefet etti. Bu 
dakikadan itibaren başvekil ile mua
vini arasında ötedenberi mevcut olan 
gizli flıtiUif hali açığa çıkmış oldu. 
Bundan sonra Şu§Ilig istifasını verdi 
e yeniden kabineyı teşkil etti. Fakat 

yeni te§kil ettiği kabineye prens Star
hemberg'i nlmadı. 

Bu hadisenin ehemmiyeti prens 
Starhemberg'in başvekil Şuşnig'den 
zıyadc faşist ltalyaya yakın olması
dır. Ayni zamanda Avusturyada si
lahlı vatanperver kuvvetlerin başku
mandanı bulunmasıdır. Bu itibarla 

rena Starhembcrg'in hükumetten cc
ılmeğe mecbur edilişi A vusturyadn 

lanlar, vicdanlarında kan leke· 
ıile birlikte, yüreklerinde Türk 
llütmanlrğınr ta§ıyorlar. Filibede 
"S I · amıun,, acıaıını oynarlarken 
kendilerinden geçiyorlar ve kar-

toplu bir bakış 

ASIM US 
ırandakileri Türk •anarak gerçek· 
ten bıçaklıyorlar. Sahneyi kızıla 
boyryan bu hadisenin iılenmeıi --------------

gerektir. Türk düşmanlığım bir 1 K o N G R E L E R 
«n'a gibi tafıyanlarclan utanç ve------·----------
insal bekliyemeyiz. Onlar için en 1 tanbl P. T. T. Memurları Teavün 
1..-•kı· b k k d' .. ki . d cemiyeti B' ı,., Jı .. rndan: 
Re n ıça en ı yure errn e-
Jıi ba ltr~ testerni.Jir. Temenni Ccmiy t e lık ongrcsı -ge-
-~-- il a...a.... T k d ce:ı defa ) et tem n cdilemedigi ısv--, ıaıanın iir üımanları bö·.J bir cıhetlc- 7-6-936 pazar güniı 15 de 

·· ,... birlerini yeyip bitİr•inler. istanbııl Halkevinde yapılac;ıeından sa 

S. Gezgin yın üyelerin gelmeleri rica olunur. J 

•Londra r.27.7~ 
•Nevyork U.791b 
•Pan. 12.06 
•lıW&no lOOS&ı 
•BrükHı us.o 
• At1Da "'1626 

Dahiliye Mütehanun 

Pıtzardan ba~ka günlerde öğleden 

onra saat (2 112 tan il )3) kadar ts 
tanbulda Uimn) olunda (10.S) numa 
rafı husuı-ıf kahint'.:-lndl' hastalarını 

k:ıhul eder. ~alı. cumartui ~ünlerı 

oQI ba h ·9 I /:! I:!' -aatleri hakiki fı 

kn r:I\ a mnh~u"tl!r flerkPı..<ı"İn h;ı lin., 

l!Örl' mıııımele olunur.'.\luayenehane , ... 

•• telef on: 22.198. Kı~hk telefon :21044 

Muharriri: Volter 

KLAKSON YASAK 
\'ali ve belediye reisi Üstündağ 

tarafından emniyet müdürlüğü altıncı 
şubesine verilen emre göre şehrimiz
de işliyen bütün hususi ve taksi oto
mobillerinin klakson ve elektrikli dü
dük çalmaları "yasak edilmiştir. 25 ma
yıstan sonra bu emre muhalif hareket 
edenler ceza göreceklerdir. 

4 

-
•• 

Çeviren: A. US 
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l•·------------·ı . ==n:::ıa -- ·-·-·-·--·-·--~':!~1:üc:~~!~de ..--A--G-A--Ç--. Denizyolları r·.,p;r aSJz-·o·oJkifÖ.r 
1935 Yiiında Sovyetler Birliğinde i Ş L E T M E S i ff 

ısıtnı 1 Mecmuasının 8 inci sayısı çıktı. U N h k 1 
a musa.plarının adedi, 1934 yılı- Necip al<'zıl, Mustafa Şekip, !. Ga- Acenteleri: Karaköy - Köprübaş· h,= KURU ekimleri rne tup a soru-

n.a nlsbttle 1 milyon kadar eksilmış- Tel. 42362, Sirkeci Mühürdar Zade 1 
tır. Bu yıl . . d . ı· 1 lip, Abdülhak Şinasi, Cahit Sıtkı, • 1 J d k 1 d • 
Sovyet mUs~~"ı.a:ıye~~ı:~~:s~darJ~: Nurettin f)azi, Selmin Tevfik, Fik- Han telefon: 22740 li:i: 3D ara 3 Cevap Verece er .]f 
ge · " ret Adil, Cevdet Kudret, Fuat ö- 1 b p t nış surette istimal edilmiş olması, r a zon os a. ar l 1 
ısıt- \ mer, Salt Faik, Miraç'ın yazıları, ı ı== ""URUN k 1 · b . ... a mücadelesinin ,·erdiği bu mu- p 12 d S i ~ o uyucu 11nna yem ır 
vaff ~ · kronikler, tercümeler, yazılar re- azar e, ah, • b 1 p a.uyetli neticenin en büyüle amil. 1 hizmette u unuyor: arasız mua 
ler. d j sı'mler v. s. Perşembe 15 de 

ın en birisidir I yene .• 
Aynı z.amand~ 193:> yılında mem- A G- A Ç iz.mir Sür' at Postaları : KURUN hekimleri lstanbul ve u .. 

lekette ısıtmaya kar:;;ı daha bir rok 16 d i küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
nıüh' ~ .., Cumartesi ıs de pazartesi a. ı 

ım tedbirler de alınmıştır. Tay. Bu sayısile yazı, tertip, baskı ve f! da birer gün KURUN okuyucularım 
Yare muavenetile, 800 bin hektar a- resim kıymetleri bakımından bir Mersin Post aiarı =i parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
razide ısıtma sini sineği yumurtala- eşine rastgelinmemiş mahiyettedir. K lk I ij Bundan istifade etmek için sadece 
11 imha olunmu tur. 47 bin hektar Salı, Perşembe lO da a ar ar !ii. KURUN okuyucusu olmak ve ne~· 
~~khk üzerine petrol dökülmüş. ye 1S kuru• Diğer Postalar :: rettiğimiz kuponlan kesip biriktir-

bın hektar bataklık ela kurutulmm::. ii mck kafidir. Yedi kupon bir defa mu· 
tur. . " 1 DYO Bartın ·- Cumartesi, U RA d :ı aycnc için yetecektir. 

Bugün Siovyetl B' r· · d 660 Radvo "'irketinin imtiyaz müddeti Çarıamba lS e. "ıl MUAYENE YERLERi 
t 

.. er ır ıgın e .; ':>' S l p •• 
ısı ma .. d ı · ı · • p a ı er 
1 

muca ele esas istas~·onu ,.e onUmUzdeld eylul ayında bitecektır. .zmh azar, • ii lstanbul için muayene yeri Kurun 
220 tali istasyonu mevcuttur. 1!-l:l6 Kuvvetli bir ihtimale göre şirketi hü· ıembe Cuma 9 ii idarehancsidir.Okuyuculanmız, Anlrıı 
~;~nda ısıtmn mücadelesi işlerine ve. k(ımet işletecek fakat yeni tesisatın 30 da il ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 

en 140 milyon kadar ruble -:arfo. hazırlanması işini ecnebi bir müesse· Mudanya _ Cumartesi 14 de U nmda "VAKIT" kütüphanesine mü· 
funacaktır. soyc verecektir. ·ı=ı· b. 'k · d'k diğer günler S 30 racaatla ırı tır ı !eri kuponlardan 

Y · y E / d ı. yedi~ni gösterdikleri takdirde ken• 
e,,,z vatınaı· au""nqa enı se1 er a. !.=: dilcrine bir vesika verilecek ve bu ve-

re kor ıarı "UYANJŞ - SERVET!FONUN,,- Bandırma - Pazartesi · Salı i~ sikayı alanlar pazartesi günleri öğ-
Maria lsakova, Krov ·ehrinde Tilrkiyenin kırk altı senedenberi çı- Çarıamba · Per· :ıi. leden sonra saat 14 den yirmiye ka-

~ı>rlan bir müsabakada patinajla kan en eski mecmuası olan haftalık tembe. Cumartesi, i: dar kütüphanenin üstünde KURUN 
~,000 metreyi 10 dakika ı,.ı saniyede "Uyanış - ServetifUnun,, mecmuası- 21 de. H idarehanesinde doktorumuza kendi 
Katederek 19,S saniye farkla kadınlar nm bu haftaki sayı~ı, zengin yazı ve Karabiga - Salı, Cuma 19 da H terini muayene ettirebileceklerdir. 
dQn ... ·a re'·orun k • 1. resimlerle dolgun bır tarzda çıkmış- /mro.z p 15 d ı.! DlCER YERLER ~ ;\ u ırmış ,.e :renı )lr - azar, e 
rekor tesis etmiştir Bundan evvelld lır. Ayı>alık - Salı 19 da, Cuma il • Üsküdar için muayene yeri Us · 
~~or, gene Sovyet kadın sporcuların- lıuıı&ul Btltd-İ Tcpebaşında Anfi 17 de. :

1
·f:• küdarda Ahmediycdc cenaze yanın -

n Kuznestovaya ait bulnuyordu. t h" ~· f Tiyatrosunda daki :.lO numaralı evdir. Muayene gü· 
Maria J.sako,·a Kirov sehrinde -.ı2 Jr ı ıya rosu TRABZON ve MERSiN posta· !! nü ve saati cumartesi günleri ög"tc· 

ı ·oo • ,. '3u akşam saat .. 

~:Y~ll a,:~:~~~d::~r;,:,•;:~:~~::] ııuııııııı1111 M~!'ıô~ DV .·.~.ra.·:.~_k•a•l•k•ış•gflü•n11l•er•~•2•~•u• .. ;•)•a•l•ın•· i'~ de~ :ı;;k:;u:;: ~~:;;.: ~:~;~~: 
::·::~ d::,:·:~::i~u·,~:::::::ı 111111 ~~i ---------- ----~~ .~;. ::r~:~~~~~:~:;d~~~~üd~~~:=:~:~ 
s:-d~r ve komsomol te~kil!tına men_ l 111 MUsahipzade :: • Bcyoğlunda muayene yeri Par -

1 
p ur. Kendi!iıl Kirovda telefoncu 111111111 CELAL :: makkapıda tramvay durağında 133 

0 
arak çalışmaktadır. Genç kız spor- --------------- ii numaralı Hıısanbey apartımanmda 2 
~ Patinaj yapmağa iki yıl evvel ŞARK DEMIRYOI.LARI i! inci katta rontgen mütehassısı ALt 
~§hr. ı L A N n MAH1Rin muayenehanesidir. Bu • 

.. .._-, --.m--------~--- 25 Mayıs pazartesi gününden =i rada muayene günü pazar, saati 14-18 

1 "rll.ieMmem:hmnnnm:eıml.::::::A::u __ l_ı_·_ ..... H i:;İ::: arasıdır . U itibaren 41 No. lı tren Zeytinbur- • Kasımpaşada Postahane kar§ı · 
8 l h •• nunda 30 saniye duracaktır sında Trakya apartımanında doktor 

«-11' .. ev ige müte assısı !! lstanbul 21 Mayıs 1936 i::I W. ~ · •• Kirimi muaycnehancsidir. Muayene 

~~~~~~ra DIREKTORLOK Giresun 1 ::;:.s~~~::~~;;;n;~;.:~:~ 
m -'murlugv undan •. Şarbayhg"' tndan: E,.:: ponu ile mUracaat edecek okurlarımız e KURUN doktorlan tarafından para· 

Al' M 1 - Giresun belediyesi tara- if sız muayene edileceklerdir. 
d ı ahirin uhdei tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci .. RÖNTGEN iŞLERi 

e-recede ipotek bulunan ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tama- fından teıiı edilecek olan tehir H 

gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azami 
tenziHit yapacak ve her türlü kolay
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJtK VE OPERA TIK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay • 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelcre ihtiyaç hasıl olduğu görW
mil§ ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanında Röntkcn mil. 
tchassısı Bayan Saadet Kamilin mua 
yenehancsinc müracaat edeceklere a
zami tenzilat ve tcshilat gösterilmesi 
kıırarlaştırılmrştır: ancak bunun i. 
çin önce idarchanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak lazımdır. 

Doktorlarımız istiycnlerin tansi • 
yonuna da bakacakları gibi Belso . 
ğukluğundan. kulak hııstalıklanndan 
şikayetleri olanlann da temin cdi • 
len mütehassıslar tarafından, sağhk 

servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştrrılmt§ttr. 

MEKTUPLA DA SORABtLtR
StNtZ 

Gerek İstanbulda gerek diğer 
ıchirlcrlmizde bulunan KURUN o
kuyurulan, yedi kupon göndererek, 
:rağhk bahisleri üzerinde istedikleri
ni mektupla da sorabilirler. Yalnız 

sorulacak şeylerin açık olması, has • 
talık anlatılına duyulan ve görillcn 
drazın geniş bir §ckilde anlatılması. 
şimdiye kadar gördüğü tedavi şe . 
killerinin de İzah edilmesi lazımdır. 
KURUN hekimi bu sorgulara KU • 
RUN gazetesinde hususi bir sütun . 
da cevap verecektir. 

KUPONLAR 

Kuponların neıri devam edecek . 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 
rasına riayet etmeye zaruret yoktut 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 

DİKKAT - Kuponlanmız her hlın ( ·· . lA I :: Yedi kupon kargılığında KURUN 

d 
a 1770) bin yedi yu"z yetmie. lira kıymet takdir edilen Uskü- bandosu içın azım o an 20 parça i ... = d 'ı' sağlık servisinden almacak bir kart- giln birinci sayfamızda, gazetemizin 

ar a İhsaniye mahallesinde Sultaniye sokağında eski 25 mükerrer bando ali.tı 26 - S - 936 salı ii \a müracaat edildiği takdirde rc.ınt· başlılı yanındadır. 
Yeni 41 ve Sultaniye sokağında 41, 43 Ethempaıa sokağında 2 nu- günü saat ıs de ihale edilmek ü- ib:::::::::=:m::::::::::::::::::::::•••-~ıı:::.::1w::ı111•1CE•ıaı nsnım=:.:11. ••==t-::m:=:=•="•=uc 
hl~"~N~lıblı~rdıSa~y~inh~en~~uiblı~~hH~me zuelSg~m~~tlea~k~~ı~---------------------------~ 
;.-r•~•ı bir ~rafı Sultanıye üçüncü yeni, namı .diğer Ethempafa so-

meye çıkarılmı~tır. 

2 - Muhammen bedel 900 li-
ı.a.gı tarafı rabii Sultaniye sokağı ile mahdut zemin katta kısmen 
ın;rıner kınnen karasimen bir ta§lık ve bir musluk, bir koridor. iki 
:. a. bir apdeahane ve mutfak Birinci kat bir sofa üzerinde bir oda, radır. ihale Giresun belediye da-

l ır 8.l>deshane camekanla bölünmüt diğer bir sofa üzerinde bir d~ iresinde toplanacak Belediye En-

aplı Üç oda bir heli ve buradan aıağı kah merdiven ve tavan ara- cümeninde yapılacaktır. 
~·.~da bir oda ve bir balkon, ikinci kattan inildikte zemini malta 3 _ Taliplerin ihaleye iştirak-

Ofeli bir avlu iki oda bir apdeshane ve bahçede ayrıca bir mutfak leri için % 7
1
5 nisbetinde depozi-

l
"e .altında bodrum ve bahçede üç dut ağacım havi alt kat pencere-
ey d to yatırmaları lazımdır. lstanbul-

1 emil' parmaklıklı ve kafesli ve her iki sokaia ayrıca bahçe ka-
Pıaı ola 1 b da çıkacak taliplerin diğer şart-
111 n ve umum mesahası ı 78 metre murabbaı o up unun 87 
ra etre murabbaı bina zemini ve kalanı bahçe olan ahtap bir evin ta- larmı lıtanbulda Asma altı numa-... -:1 açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 29/61936 tarihine mü- ra 44 Azmi Gürsoydan öğrenebi-
rrıa f .Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttır- lirler. (2798) 
% ;~ ıc~ edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
takd• nı buldugu takdirde müıteri üzerinde bırakılacaktır. Aksi lstanbuZ Asliye Mahkemesi Altuı-
&" ırde en son arthranın teahhüd~ baki kalmak üzere arttırma 15 cı Hukuk Dairesinden: 

~n· müddetle temdit edilerek 14 - 7 - 936 tarihine müsadif Salı Ahmet tarafından Sultanahmet 

çıkrıü •aat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci a- Kurubahk hamam sokak 9 numaralı 
bul arttınnaaında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni hanede iken hfilen ikametgahı meçhul 
Se.tllladı~ı t~kdirde satı§ 2280 No. lu kanuna tevfikan geri bırakılır. olan karısı Hayriye aleyhine açılan 
ha 11 Petır.dır. Arttırmaya i!tirak etmek istiyenlerjn kıymeti mu- boşanma davasının tahkikatmda teb
tnilllrrıenenin % 7,5 nisbetinde. pey akçesi veya milli bir bankanın te- ligata rağmen mnhkcmeye gelmcdi
ile natb~ektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ğinizdcn hakkınızda gıyap kararı it

hak~a ıt ~lrnıyan İpotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak tihaziyle beş glin içinde ve on beı:
olan ~ daa~ıplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair giln mtlddetle ilanen tebliğine ve t~h
ren 1.hdıalarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin tarihinden itiba- kikatın 141711936 salı günü saat 9,3C 

dır, n~~Y~t 20 .gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım- za talikine karar verilmiş ve gıyaı 
bed l' . 81 takdırde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış kararının bir nüshası da mahkeme di
Ye te ını~, paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi tenviri- ı vanhanesine asılmış bulunduğundar 

• anzıfıy d ·· 11• • .. . •• rıel'k e en muteve ıt beledıve rusumu ve vakıf ıcaresı ıle 20 se-ı muayyen giln ve saatte lstanbul As-
ı vakıf ica · · · b d ı· ı· hk · ı h k d · faıl resı tavızı e e 1 müzayededen tenzil olunur. Duha ıye mn emesı alıncı ulm aııe· 

he ka ~althnat almak istiyenler 5 _ 6 _ 936 tarihinden itibareni sinde bulunmanız ,.e aksi takdirde 
r eıın görebilmes· . · d . d k b l ] 1 k ı müteakip kanuni muamelenin yapıla-

rıa111eai ile 934 ı ıçın aıre e açı u urcun• ~ca arttırma şart- cağı teblığ yerinde olmak üzere ilar 
mevcut . - 955 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada ı olunur 

veıaıki görebilecekleri ilan olunur. (2825) • (V. No. l6l!l~l 

ZAYİ 

3602, 2208..55 sayılı ve 10112128 vı• 

25 '8131 günlü ihracat gümrüğüne ait 
depozito makbuzlarını lmybettim zu
hurunda hükmü olmadı;ını iliın ede
rim. 

Y cmi~. 25 numara 
M. Let•i 

(V. No. 16207> 

l stanl>ul 11'ri1ıci /fl(ıs memurluğun 

da.1 : 

Gal'ltada Tüne' CR.ddesinde 74; n!l 
marada Bagdı.:-;ar Kazancıyan hak· 
kındaki iflasın kaldırılmasına mahke
mece karar verilmış olduğu ilan olu
nur. 

~· ... -......... ___ ........... 
J.nieur·Akademi 
Wasmar ostsu 

Tayyarecilik, makine, elektrik, 

otomobil, mimarlık. intaat mü

hendisleri. Kiremilçilik kısmı. 
Alman hükUınetince tasdik edil
miş ve kabul edilmit mühendis 
mektebi. 

Almanya' da r l 1 MÜHENDiS MEKTEPLERi 

Jngenieur- M·ıtfwe·ıd 
Schule (HTL) a 
Malnntıerı eJetcttik mühendistikleri/ış· 
ktme bilgileri/otomobil ve tayyarecilik 

........... -Pıoıram per&ııı. ____ .. 

Beyoğlu Dördiiııcü Sulh H1t1.-u1t 
Mahkemesinden: 

Penik kızı Herminenin Beyoğl• 

Halaskir Gazi caddesinde 1 sayılı ev• 
de oturan Haçik oğlu Yervant nama 
diğer Yetvar aleyhine açtı~ı sulh te
şebbüsU davasında dava edilen Yevar
tm ikametgahı meçhul olduğu milba· 
§ir tarafından verilen meşrubattan 

a..~a.'1lm&kla lltuıen tebligat icruma 
karar verildiğinden muhakeme güntl 
olaJ 2716 '936 saat 10 da mahkemede 
bulunması ilan olunur. 

(V. No. 16189), 



ABONE ŞARTLAR/ YAZ/ VE YONETIM YERi: 
Yıllık 6 aylık ıs aylık Aylık 

latan bul. Ankara Caddcal, \ \AKl'l yurdu) 

ı 
AJeıufet;eUııllzde 700 l20 23!> 110 

YaOOm:ı yerlere 1!50 72!> •OO l!>O Telefon pctaro• 
Posta hlrllğlne l /Yazı lşlerf: 

:l4870 
2H18 

İ glrmlyen yerlere\ ıso 1150 ~ lliO J ıetgraı adresi KURUN tı>tanbul 
~ rUrktyenln ber posta merkezinde K UltUN'a abone yazılır Poslll ktıttı!ltı No 48 
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• • n yu u 
·ro·pag nda 

her 

• • 
servıs ne 
kolay ığı 

müracaat ediniz; size 
gösterecektir. 

1 Propaganda servisi Tür" iyenin en iyi ve muh
telif ı ekh\m vesaitine m ilk ilan n1üessesesidir. 

T 
s 

ıefon: 

• • Vakıt yurdu, lstanbul Ankara caddesi 
24370 Telgraf : Vakıt, Istanbul. 

GB adet kurşun pensi ile 33 ad et lokma ve 28 takım pens rakam· ı 
ı ·~.rı 688 lira 10 kuruş bedelle müteahhidi l.lam ve hesabına açık ek- , 
] ıltmeye .ı<onmuş ise de a.lınan bedel h:ıddi layikinda bulunmadığın· 
c d-n eksiltme 10 gün uzatılmı§hr. 2 inci açık eksiltme 25 - 5 - 936 
• nazartcsi t.;ünü . aat O da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 in
J ci işletme komisyonu tarafından yapılııcaktır. Bu i~e girmek irıti· 1 
E clllerin 6160 kuruşluk teminat vermesi ve kanunun tayin ettiği vesi
ı ; kı.rla l:il'likte eksiltme günü saatine kada1· komisyona miirnrn."tle.rı 
• 1 azııı. dır. Bu İ§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak adğı· 
tılmaktadır. (2835) 

Ademi 

TafGiJat: Galata P . K. ızss Hormobin 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 

' • • • 
• 
1 
A 

• 

• 

.,,., 

EL 
saatlerini f!Örmeden saat 

• almayınız • 
Markaları dünyaca tanınmış saat· 

lerdir. Sağlamlık ve güzellik itibarile 
bu eşsiz saatleri emniyetle ta\·siye 
edeblliriz. Geliniz ve bu güzel saatleri 
görünüz. 

Adres:Z.SAA1MAN 
lstanbul1 Sultanhamam, Cam· 

cıba~ı han birinci kat 

-

SAi~ ... 
aöızı yıkamak artık bir kOlfet deöildlr. 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
DENT diş macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmı~dır. 

PERLODENT çok zevkli olduöu gibi, 
soluöunuzu da serinletir. 

ı-- 1 
--~-- ...._,.......__ 

.. ·.· .r-

· ıst 
·.. ' 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Çarşambada Derviş Ali 
mahallesinde Kurt ağa sokağında Defterdar İbrahim efendi medre
sesi (1 ve 2 numaralı od:ıları hariçtir) teslim tarihinden itibaren 
937 veya 938 - 939 yılı mayısı !onuna kadar kiraya verilmek ü
z.ere açık arttırmaya konulmu§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. İstekliler 22 lira 50 kuru§luk muvakkat teminat mak
buz veya mektuhile beraber 2 haziran 936 salı günü saat 15 de da· 
!mi encümende bulunmalıdır. (1 ) (2735) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şi mdiye kadar bin'erce kişiyi zengin etmiştir 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük lkra~iye 30.000 Liradır 
Ay uca: 15.C 00, 12.000, 10.0CO Hra'ık iluamiyelerle 

(20.000J liralık bir mükafat vardır. 
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ugünkü Baba 
ile 

Oğul 
Yazan : Hikmet Münir 

BqGnldl baba De opl ara
emda bir ayrılık var mıdır? 

oıaı babayı tads ediyor 
mu? Baba oğluna llkıcı geliyor 
-1 Otuı babuma amuz ailk • 
mek YUiyednde midir? Bu 
llüb kendisinde ı&mekteD ae 
atar fayda buluJOI'? Oful ile
n sitmit de baba prlde kaim. 
lı için aradaki meufeyi bir a. 
lam yolsuzluklarla tatuzhlrlar 

mı dolduruyor? Dlsen buzulu • 
Jıor ve neticede acıı ahnelerle 
ml karplapnak vulyetlnde ka • 
llJorm? 

Hiç f(lpbe yok Jd cenç ne • 
.O, bir evvelkine gCSre çok daha 
1-tb tUrHl yetlpüftir. yeni 
aeail. nkinin Wr Sok ltlyatlan
m. unn mevllwlne ı~re bir el· 
bile gibi çıkanp icap eden la • 
hp per. Son denin imanı da. 
lla pratiktir. Düa abınacllr. 
Çok .W.. fula . kazanmak ft 
lııanu en kısa yollardan temin 
etmek ister. Yolunu kısaltmak 
için kabiliyetine gare en kısalts
a metotlan, nstıalan ,a ba • 
im, yahut benimser... lnamp 
bqka, görütU bapadır. 0mm 
eaki ile tıpatıp uyuımuı bir ı.
bna kabil defildir. 

Bu itibarla otu1 De baba .. 
nauıda bir gSrilf ibtDlfı oJmak 
tabii gibi göriinilr. Bunwı ne• 

· ticesi olarak aradaki dtızenln 
~e bozulinağa dofru ptipal 

• "hakatz görmemek" 1hımclır 1-• .. 
Yalnız ıunu unutmamak ce

nktir ki. aann icaplanna eke 
bir çok ıeyler defiımit ve bu • 
sln6n insanı bambatka bir 
taJWyct halinde meydana çık • 
-. olm.e•m1 rağmen daha bir 
Sok ..,ıerde deiifmemiftir. Aı
De ballannm esldai cibl Ai • 
Jam kalınası ve battl daha al· 
lamlarau, kuhtlqmesl ıereır.. 
tir. FulJet, eakisi kadar aziz tu
talacaktır. Toprafı tanıyacak, 
mlDI an'aneye tapmacap, ıu 
ldbarla baba ile otul aramda 
bul farklarm bulunabDecelini 
blat+aıt enek bile, banan bir 

bosamluk eebebl olma ... -
lala teremeJ~; bunu biç ma • .. ~. 

• • • 
...... ld baclnk'l '-'9· c+ 

1. 2 KURUNun tLAVBll 

!undan bir çok noktalarda qa •· 
it kalmamak için tabiatiyle ça
lifmaktadır. Yapdıkça, ceç • 
mekte oldulu devrin zaruretle • 
rini taıumala mecburdur. O da 
otlu kadar pratik olmak, OllWI 

bdar çevik çahfmak ye katan. 
anı en url yollara tutunarak 
ftldt kaybetmeden ele ceçir • 
mek sorundadır. BucOne erif • 
mit bir baba, ofluna, maddi o
hqu, hızh gldifi, fazla kazan• 
mak ve yannmı emniyet altına 
almak için en elverifli ve pra • 
tik kanallardan JGrtlyiltfl bala
mmdan çılnpmas. Pabt olla
nun serbestliği milatima1 ede • 
erk, hayatım,_ aile onurunu ~ 
likqe ·• Jmyacak bdar pyri 
mepu "bir yola .. ,.... .. tfd • 
tletle protestoya hakla \.ardır. 

Kma yoldan lrazanchlı ,. -
,...., kendi ~ ft içe. 
ilden hlribiriJie da,.un aile 
mllnuebetlerini urulıyacak 
derecede bar vurup Jıarman ... 
YUl'lllUma aUcenebillr. İfte ba 
•••eplmlen anJannda bir ihti. 
İlf ~ ftlphnis Jd otaı ...... • • • 

Baba De otuJ, bugün bir im
tihan vuiyctindedtrler. BDhu • 
la opl. babau:u bir çok meH

lelcrde imtihan edebilmek be • 
ftline ~lltlYor. Ban Yak'alarda 
..._ m' ı •z11a, finr deilt
li.. nmnden pek yukan perde. 
elen iahlarda bulunması, unn 
llayatile lı:endiıinl daha ilifikU 
ve etaba ihtiaaı talıibi ıanttı • 
lladendir. Fakat mademki ea1ı:i 
tuyikler kallanlf ve oğul. ba • 
buile batbap, gtiz göze her • 
ba:ııi meteleyi ıpOnakap ede• 
bilecek bir bale ıelmiftir. Buna 
neden elbirliliJe mDtterelı: men
faaderi için lnallanmaunlar-

• • • 
Eüiden ya1na oful babam• 

na damprken. baıtln vaziyetin 
açıkbfmclan, aamlml1etin per • 
delisliflnden lltlfade ederek ı.. 
be ve otu! blrllkte mllpvere 
edebilmek .mdnl tatmalmdır. 
Aradaki eski remüyetln kalk • 
wı Jlhpnak. an'annt ııue • 
..... •Jaldara.fft0rl1metl .... 
............. alalan? 

Ale 1-llara. ......... 

(EDEBi) 

Akisleri 
Genç pir, nlair ve temaıa 

muharriri Cevdet Kudretin 
.. Varlık" mecmuaunda bu de • 
fa gayet arif bir fıkrası ıörü • 
itiyor. 

•'Kırlarda-,. bafbiile bat • 
lıyan bu JUDUD bir parpu 
tiJWJr: 

Hu.ırr•a ,...._ INr ~ 

........ __ .......... cleiiJ.. 
ıcn... tadan! 

Tapnil,.,_.,~ .. .................... 
tupı ı ........... 111111 ...... 
mit. ıa • hrn'hifli. ~ .... !ÖJle...,.., 1 1 ....... ........... ,.,,,,., ... 

Cevdet KUdredsa ba saktrlı 
kırda toprafa .......... . · ..... 
plrce, tam ..... llaJmJ:lm • 

tu gibi uçarak ~·-
sibi olurken, aı'i!*&lan ·p1en 
cOmle buıana bir...,...,.. W.. 
ee,. tellri ,.,.,.: 

................ w ................... .,... 
blaa .. tlılllat ......... . 
....... o.. ......... .., .. 
IQD lw 11 ıQW.-' • ....................... 
lll'a\Ab 

Ve ba lbnt in.._ f6y1e ta-
mamlanmaktadır: 

Katan ............... ...................... 
... ...,..., h ıl.... .... .. 

... ..,... ..... •···•· .... •• e1---... . ._w. a. 
Piti! 

• • • 
Tenkidi, .akaleleri w llllrl

,elerile tamnmq Nahit 8lm, 

uğlamlıtmı. mDJI ..... aa.-
Janm .... _,,..,.. --'1lı:taa 

IMIDn, ..... De oltd ......... 
Jmrıahklı bir mtmaffaldJet te • 
mennWnden bqb • bhJw? 

Ha,.r, olulua ""-"" taJ • 
muı. ona bir Glttlnlllk cfereCetl 

1 

vermeai, elde ettill Mltllıı Mr • 

beatllfe •e ba,ata yalan lntllıakl 
na ntmen hattl onun Qltle • 
rinl blribld ardınca •'=± 
lnc:eHlfni 
-.... lcaplaima., Uf-.• .......... ..... ,.. .. ,... ..... _. __ ......... , . ...... . 

geçenlerde ölen Sami Pap Za. 
de Suat hakkında .aylenebi • 
leceklerin bir kaç satıra sığdın· 
laımyacağmı ima bir yansında 
anlattıktan 8Glll'a diyor ki: 

F.at ..- da laabrlamalı 
ki, atea - ,.. ., olan ... edi-
Wa Wr p,.... ........ ... 
n ......._,.~ mi aueteleria 
..mfeleriMe a,.....atadJr. Baii 
............... ~ za. 
- topla,. cilt halilMle ..... ........ , 

Nahit Smmm ipret ettiil 
nzife, çok miihimmr. Ve bizde 
ben en siyade lııivenitedeki e
debiyat menauplarmdan bu gl • 
bi itleri beldemftimdir. 

Dıpndald c8n6ll61erin Ça • 

hpnaa da, edeblyatmı11m ta • , 
rilüne Ye cevherine ,ardan e • 
4ebilir. Fakat bu it~ ıuur1u 
bir . maleld teferberlik IAmm • ..... 

••• 
Nahit Sırrı Varlık mecmu • 

.-m mileais Ye blmQerinden 
oldalU halele timdi febrimizde 
Nfıdp Jl'udm çıbrdıfı "Ataç,. 
mecmmımmıı muharrir lllteaba • 
de ·de 1arUJBJor... < •. ~ 

Zencin bir kadro De çıkmak- • 
ta Olan fakat tabiatile her de • 
r..mda da bu nadeclilen iaim • 
1ere raat]anamıyan .. Ataç,. mec ' 
aı•MD•n en kanetll pb.ı,et • 
lei'Wen Necip Faal -ılanza • -
n,. adı altında netrettili tetldJi 
ft tm1IJll yaaılarmdan bu ıefer 
11ntaaCWnl vermif bulunu • ,.. 

BaJdbten bir .. llaıwtra,, 
tfelerl ""1111 ... ·,.manndaa 
•dlncW "l>llaJa harbine. 
&elnce7e kadar TUshmt ton. 
... Tlrk -·atWr ... entellek

tlelne Wr~-· 
BfDrı- pau malatıyor: 
o ............... . .... 

........ ,.., .• i' .... 1'111·---

....... A ....... ~ 

.,_, ............ Wr ak • 

... 1 , ... ~ ....... . .... ,.... ......... ..... 

.. ... .~ ft-...L.. ... 1 -Ji ... ,.~.- 1 .................... 
ı,u 111,~__. _lst11l w • .. •ı ıl :ı.. ..... .,,,... .. ,._. __ ..,,.,.., 

' .. 

.. ,. 

. .. 
- - - ~ ry -· -- - -~- ~ --- - ..... 

Amerikada yeni bir yıldız daha 
parla.~aya ~aşladı 

' 

•-,~--
l>eQa . K'arNI 
.... baJılla~ 
n · tmlmıiaadaa, 
J6lqet ..... 

iiiliclln-nc'
pipmadan ıe • 
ç1rdi. Geçenlu. 
de cenubi~ 
ribya ,aptılı 

bır seyahat onun birdenbire par 
lamamna hlmlet etti. Sebebi 
JOlculuk ......... cePnllll bir 
· .P maceruıdır. 

Della'nm seyahat etdfi ce • 
mide mqhur artiat Cladı: Gable 
de bulunuyor& De~ Ga~'bı 
Sarine ilifmll, ft .ldli aram • 
ti& umhnl bir doıt... bq1a • 

IDlftL Sqabat • . HJdz ıtm 
devam etti ft .e· · donluiun 
llabed derhal p..-nedn im. 
............. ,. dıdla1 psete
:lae 1'9"114' Ylllr-. ....... 
blan artl8t ...... . "'-' lıil • 
'8n psetelerde çdqJcır. ft bl
dn Amerlb, Jeüf. ~ ,.tdda 

~vuıuyordu. Geri ~nerken 
liftyorka utramıf. w Mtla 
ifriyorkun kaMlbiı .......... 
W · aradıitm · ,arerek hayret et-
mlftl. . 

Tam bu mnda Della'nm pp 
Jak bir dana içkı vuım ....... tek 
u8 kabul etmat .e:ı.ıeıım ..... 
• J&pmuı töhretinl kat kat ut 
tlrdı. .. 

. . --~ . dı· 
I 

~ ..... ~yayıl. 
8eUa1* ......... aıDeev• 

JemDil~ ~ ftnDitti. B6 • 
tiha ....... ,apdmıf, fotol •• 
faf.r,: ·· ....-Uer evlenme 

·~~erdı. 
· . ileler .. evlenme mera. 
ehninin yaprlmaun4an on bet 
. ilüib enel musiki artilti ile 
"1enmekten vu geçmiı ve o • 
mm yerine bir Fransız kontunu 
tercih etmlıt 

Şlbret bulan artiatlerden bu 
&IW tuhaflıklar ilk ilk aadır oı
Claltİ için Della'm:ı verdill 
... lrlrar da ODWl hakikaten ..r. W4ufwıa kanaat ver • 

...it*: .. d~llÜM 
..:.. 

•• Teshir eden ses .. ,, i 
Yeni bir film: .Teehir eden 

... Bu WmdeJd bir filmle .. 
roHl kfmlD alacap 111J1eme • 
eeJı: de t\lplaeeis ld tahnrin e • 
-..U: Marta Bcprtht 

Haldkatea. bu sac ,..., 
eı.rae blltllD dlnJ&JI ı.a,ı• 
1llralanqtır. Sem ptkdlll 1111 
lllm4e de o 1radar ma'llffak ot
.....- w aa1mda bqb bir 
'-thk taflJUl Sime •ı&n ~ .... 
tapada .., ... -- ., adı 
ftrilmtttir. 

tls lradm daha ve -ı'ahir ec1esı 
.... lfarta'nm Halt 

Erkelcl• ne lcadar 
Y aşlanNI,,,. ••• 

Kari Prevoet 
H~'un m 
ten. .. .mmu 

~. artlntleaWm • 
dlr. Geçenlerde 
bir ...... betle 
f&I ı&deri .a,ıe • 

• mftti: 

An ita P a j Mu c .. i t ! ..... ,.... 
liaümda o. 
J.iL aWa Pace 
,e.ı ·illi moda \i• .etti. Herke 

. .. · .. ·, ···:··... . 
.1Jlti ...... )Db11 

~;~ .. 

* cinlerde ... ,..,.... ~ 
llDcla 1m1Jam ,;, 
IÜUecek bir 
k09tlm vilcu • 
da ptirdl. A. 

aka'ya yaJapn ita mendWeri."1 
Jlera. ,...P ,ala~cağı 
maJ6m olmmmlda beraber mo • 

dama ı. tarafa ,apdacalr tala-.. , 
min olUDUJOI'. Yddm yeni - • 
tOmlle arka •Jlfamızda ıCSrebi-
lininia. 

Biıri BIJtiin 
t'l2iinil2ii •••. 

·-~uibı 8u1 • 
1iVID De Unden .• 
Bil karı koca ar

tistler zarif nOk 
telerile mqhur 

durlar: Geçen • 
Jerde bayan, le • 
·:e yapmıyan l>İ'" 

•Jdak boyası aı. 

IDlf ve bunu kocaSJna baber 
ftl'IPlt, 'kocası da ıu tümle ile 
cevap mmiş: 

- Bari bütün yü z:iiriilzil bu• 
nunla boyayın ! 

Emil Jannings tac giydi •• 
Almanyacla her aene en iyi rildi ve bu ••Taç ciyme .. mera-

m.de · verilen bir ainema mükA- ilmi çok parlak oldu • 
fatı vardır. Milkifat denince ha
tmnıza hemen ''kaç lira?,, cilııl 

bir ıual gelir. Fakat, burada ~ 
ıuale cevap veremiyeceğiz. Çin 
kil Almanyada birinciliği kaza • 
nan fılme müklfat olarak veri. 
len ıeY para delil, aan'at lay • 
meti olan bir elmaa. inci vqa 

altın sibi bir aiynet qya11~. 

Ba mGklfat Dlı: defa oıaak 

"D~ bir UCUnda,. isimli 

filme ftrDdi. Geçen une '"Ar • 
.~ - . 

nnua •eıt.. IDmi lruandl. Bu 
Mile de -ı-raumuıua" isimli film 

Wriacillli aldı. Bu filmdeki bq 

roNe ır.mJ )UUIİDp bulwı • ........... 
lili:İfatm lı:endllİae Yerilme 

•. ıhma• eden ~~ vlm bat
.. yerde oıauıu .sem ıa,met11 

Negrin~ıı. ~esi 
Pola ~ ..,,...,,.,, 

Jaimll tDmindea evvelel ... 
Mttlt. ~ ~ ~· ,ek· 
Bek artt.t, o tilnıdetd rol 1g1n 
bilh•- U)'IUD görülmüt, Al· 
mu1ac1Ua ·uvet edilnrie, 
Fransad& 'bulunan yıldıs da· 
veti kabul ederek, o filmde 
rol alnuşb~ ilerisi için çolı n
mit verici •:nlan lngeborg 
Teyk isimli yeni bir Alman 
yıldızla birlikte oyıııyan Po
lonyalı YJldız, .. Mazurka,, fil· 
mlnde prkı da. llGylemekte

dlr. Evvelce ••Kurpma dtsllen 
~. filminde de. şarki 8ÖJ u,_ Pola Negri'nh~ BeSi, çok 

man&lı, çok huausiyetllclir. 

Selli pllklara da aımm .... 

-~ ~-1-1- ~ 

a. _,-7.11.ıalıi -11 •eren 
~- 6U-........ 
Wi ,.,.,,.,,,, .. ,. ..... 

... ,.,,.. ..,.1.,. · ıııü+ 

a. u ·1t111tn•· n.a.m 
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Parmak 
izlerinden sonra 

Canileri kovalamak ve ayırmak 
'yolunda zabitanın kazandığı 

yeni bir kuvvet 

Canilerin bu:ıdan sonra ken
'dilcrinin kim olduğunu belli 
etmemek için gözlerini çıkar • 
mak mecburiyetinde kalacak -
ları ve cam göde gezecekleri 
tahakkuk ediyor. 

Fakat bu da nihayet hilviye
tini t esbite yanyacak bir işaret 

değil midir? 
Her ne halse •. Şimdiye ka • 

dar parmak izlerile hüviyet tes 
bit etmekte olan zabıta:ıın şiır.· 
di de "göz izi,, almak kabiliye
tini kazandığını evvelce kısaca 
ipret etmiştik. Son haberler 
nbtıanın bu yolda muvaffakı -

yctle yUrüdüğünil anlatmakta • 
drr. Bu yeni usul parmak izi 
bulmak ve tatbik etmek sure • 
tile hüviyet tcsbiti usulünü lü
zumsuz kılacak değildir. Fa -
kat onunla yanyana gidecek, c
nun kadar faydası dokunacak 
bir "suçlu yakalama .. usulü o1· 
maktadır. 

Bu yeni usum bulan Ameri
kalı bir alim: Dr. Kar1ton Si • 
mon'dur. ''Gözün damarlarının 
ve asabının çizdiği ağ. bir ad~
mm hüviyetini tesbite parmnk 

bl kadar yarar .. dedi. 

Amerikalı Alim. hu saha il • 
zerinde bir dl!er Alimle teşriki 
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mesai edeerk "göz izi" diye ye
ni bir hüviyet tesbiti usulü or -
taya koydu. 

Suçlunun gözünü değiştirc
miyeceği veya tahrif edemiye • 
ceği muhakkaktır. 

Dr. Simon şöyle anlatı:rer: 

" Güzellik operatörleri yü -
zün şeklini tamamile değiştir • 
meğe kadirdirler. Operasyonla 
parmak derisinin girintilerin • 
deki şeklin değiştirilebileceği 

iddia olunamazsa da bir çok ca
niler çok şedit usullerle mesela 
yakmakla bunları tahrif edebil
dikleri kanaatindedirler. 

Amerikanın (Bir numaralı 

halk düşmanı) diye anılmış kor 
kunç haydutlarından Con Dil -
linger, Con Klutas, Homer Van 
Meter - ki bugün bu:ıların ü • 

' çü de öldürülmüşlerdir - yüz-
lerinin şeklini operasyonla de • 
ğiştirmeğe teşebbüs etmişler ve 
parmak derisinin çizgilerini de 
kimyevi maddelerle, yakmak C • 

sulile ve diğer metotlarla de~; ... 
tirmeğe çabalamışlardı. 

Kendilerine zulüm ederek 
aldıklan bu ''tedbirlere,. rağ -
men. yine parmak i7.1CTile tanın 
mı:ılnrd•r 

Haydutların parmak derisi 

G öz 
o I· .• , 
ız erı ... 

çızgilerini tamamen harap c • 
dip zabıta e!iııcleki parmak iz • 
!erile irtibatlarını kesmek su -
ıetile kendilerini - bir müd • 
det için- sakhyabilecekleri far 

edilse bile, yeni usullerle hüvi 
yetlerinin mc}·t!.ma çıkması pek 
kolay olacaktır. 

Muhtelif göz hastalıklarının 
fotoğrafını almakta kulta:ıılan 

bir (tabakai şebekiye) fotoğ • 
raf makinesile basari sinirlerin 
ve kan damarlan ağının gözün 
bebeği içericinden resmi alınır. 

Bunun için tıbbi bir maha -
ıetc ihtiyaç yoktur. ÇünkU ko • 
lay bir mihaniki hidiscdir. Bu 
iş Uzerbde çalışarak bir takım 
ölçüler ve kıymet rakamlan ih
das ettik. Bunlar vasıtasile hU
viyet tesbiti kolaylaııyor. 

Parmak izi nasıl bir şeyse, 

göz izi de ayni şeydir. Yani iki 
kişinin göz izi biribirinden fark
lıdır. Kan damarlarının t~ek· 

külü o kadar mütencvvidlr kt 
hiç bir şebeki tabakanın bir di
ğerine be:ızcmemesi riyazi bir 
muayyeniyet halindedir. 

Binlerce göz fotoğraflarr a • 
rasrnda hiç birinin diğerine ben 
zemedij?.ini gördilk. Hastalık 

veya yaşın kan damarlarına 

bazı noktalarda tesiri olmuyor 
değil .. Fakat damarlann VdZİ .. 

yeti ve biribirlerile ola:-ı müşte· 
rck münasecbti hiç değişme ~ 
mi§ surette kalıyor. Ve bu bü. 
tün hayat müddetince devam e
diyor. En mühim olan tarafını 
değiştirilemiyor veya tahrif e • 
dilemiyor. 

işte bu usul, cinayetlerin 
faillerini meydana koymak hu • 
susunda parmak izi metodu .. 
na bUyük bir yardımcr olacak • 
tır. Her cani, yüzünde kendisi 
:ıi tanıtmağa yarıyacak bazı i .. 
şaretler olduğunu bilir. Ve bun 
ları silmeğe çalışır. 

Vücudunda dövme varsa. 
bir baı1ka dövme ile eskisinin 
iı:ini kaybetmeğe kalkışır. Tak .. 
ma bir sıra dişle, yüzünün hat• 
ları:u değiştirir. 

Fakat bunların hepsi bir milel 
det için hüviyetlerini saklasa 
da nihayet meydana çıkıyor • 
lar. Çünkü öyle bariz hususi • 
yetler var ki (göz izi) gibi kat• 
iyye:ı değişemez. Mesela kafa• 
tasının teşekkülU .• Bir adamın 

kafatasının arkasının şelcli ekseri 
yetle tanınmağa sebep olan hu· 
susiyetlerindedir. Bunlar kat' • 
iyycn değiJtirilemez .. ,. 

s 
IE: 
v 
A 
H 
A 
~~ 

u 
Bugünlerde. adı sık aık anı -

lan ve İtalyanın ingiltercye 
karşı harketi takdirinde ital • 
yan tayyareleri i~in ilk hedefi 

,teşkil eden Malta tarihte bil • 
yük bir rol oynamış bir adadır. 
Daha doğrusµ Malta bir değil, 
'bir kaç adadan müteşekkildir. 
·Eski ve yeni tarihte mühim bir 
rol alan bu adacıkların bütUn 

:hemmiyetleri, sevkülcey§ mevki 
terinde, Sicilya ile şimali Afri • 
ka arası:ıda bulunmasında ve 
dünyanın en güzel limanların • 
dan bir kaçına sahip olmasın ·• 
dadır. 

Maltalıların topu 258,400 
nüfustan ibarettir. Fakat bu 
bir milyonun dörtte birinden 
ibaret ola:ı nüfus bir millettir. 

Dili, an'anesi, hususiyetleri 
ve uzunca bir tarihi vardır. 

Maltada ta! devrinden baı11ıya· 
.rak bir çok mimari eserlerilc 
'dolu olduğu için eski bir mede
niyet merkezidir. 

Finikeli1C1', Kartacalılar, Re· 
malılar, Araplar, Normanlar, 
'.Argon'lar, Kastilyalılar, Rados 
§Övalyeleri, nihayet İngilizler 
Maltada hüküm sürdüler. M.aı. 
ia biribirinden farklı bir ıUrU 

işgaller altında kaldığı, bir ıU· 
'rü istilalara uğradığı halde Fi· 
nikelilerden kalma sami bir dil 
olduğu anlaşılan dilini kaybet • 
memiştir. Anlatışa g8re meş. 

bur Hanibal ile Dido bu dil ile 
konuşurlardı 

Bal Ve Gül Yurdunda ... 
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J lngilterenin ita/gaga kaplır-l 
( mamak için uqraştığı Malta .• j 
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Selam .at~ları yapan top bataryaıı l ngilterenin Akdeniz üsıü'nün 
Büyük limanına müteveccihtir. 

Maltayı ziyaret eden her 
seyyah, burada tarihin her dev
ri ile karşılaşır. 

Tarihten önceki devirlerle 
alakadar olan seyyah, Dalam 
mağarasında, dünyanın çocuk • 
luğu devri:ıde-tt kalma fil \'e 

Hipopotam kemiklerile, daha 
başka yerlerde iptidai insanla • 
rın izlerilc, daha sonra taş dev
rinin aruklarilc karşılaşır. 

Malta adalan grupunun Fil
fa adlı bir adacığında kırmızı 

benekli koyu yeşil kertenkele
ler vardır ki dünyanın başka 
bir yerinde görülmez. 

Valetta müzesinde taş ve 
tu:ıç devirlerine ait bir ~ok san' 
at eserleri görülür. 

Taş devrinden sonra Malt;:. -
da kayda değer eserler bıra • 
kanlar, şövalyelerdir. Bunların 

bıraktıkları kaleler, istihkamlar, 
muhteşem daireler, saraylar. 
mabetler hala duruyor. 

Sen Jan şövalyeleri, KudUs -
te, 1099 da hiristiyanlrğın mu
kaddes makamatını ziyaret için 
gelen fakir ve hasta hacılara 

bakmak için, bir tarikat vücude 
getirmişlerdi. O zama:ı Kııdüs. 
haçlıların elinde !İdi, 1291 de 

haçlılar Filistinde ele geçirdik. 
lcri bütün topraklan zayi ettik
ten sonra, şövalyelerin asker -
leşen tarikati, Kudüsten Radc
sa göçtü ve Radosun Osmanlı
lara geçmesine kadar bıı adada 
hüküm sürdü. 1522 de Rados, 
Osmanlı ordusu tarafından iş -
gal olu:ıduktan sonra yersi 
yurtsuz kalan şövalyeler, bir 
kaç yıl serseri dolaştıktan son
ra Maltada yerleştiler. 1mpar;_. 

tor beşinci Şart, bunlara hem Mal 
tayı, hem şimali Afrikayı ver -
miş, fakat şüvalyeler l 550 de 
Trablusgarbi Türklere bırak -
mağa ve yalnız Malta adalarile 
iktifaya mecbur olmuşlardr. 

Şövalyeler, Malta adalarını 

inıaf' etmişler ve bonalarla dol
durmuşlardır. Musta köyünde -
ki bir mabet, dünyanın c:ı bil -
yiik kubbelerinden oirini taşı -
maktadır. Ve bu kubbe anı:ak 
Ayaso(ya ve .Romadaki Sen p·. 
yer kubbelerile ölçülebilir. 

Maltalılar, katolikdirler ve 
katoliklerin Papaya en çok b..,;t. 

lı ohnlarıdır. Onu:ı için mabet
lerini süslemek için hie bir fc. 
dak:\rJ,ktan çckinmezl"r. 

Malta saraylar ve kiliseler 

adasıdır. Eski şövalyelerin üs • 
tadı azamların:ı mahsus olan sa. 
ray bugün İngiliz valisini:ı ika
metgahıdır. Sarayın bütün dai
releri muhteşem ve duvarlar; 
tezyin eden silahlar kolleksiyo
nu, dü:ıyoını:ı en zengin kollek
siyonudur. 

Duvarları kaplıyan örtüler. 
on yedinci asırın büyük üstadı 
Pcrellos tarafından yaptml • 
mış olduğu halde daha bugün 
yapılmış kadar güzeldir. 

Sarayın bir tarafında olan 
kütüphane şövalyelerin yaptır • 
dıklan bi:ıalann en sonuncula
rından biridir. Ve bir çok yaz
malar, kitaplar, haritalar ve ve· 
sikalarla cLJludur. Şövalyelerin 
Rauosta bulundukları sıradan 

kalma arşivleri, ayrı bir daire
de bulunuyor. 

İngiliz valilerin oturduklan 
sayfiye de onaltıncı asırdan kal· 
ma b;r binadır, Bunu yaptıran 
da biiyük bir üstattı. Ve ismi 
Verdala idi. 

Şövalyelerin tarikati yedi 
kı~ma ayrılıyor ve her kısım ay .. 
rı l>lr miıtcte mensup bulunu -
yordu. Bunlar ayrı ayrı dillerle 

(,t;oım .10 uncıı tta.111/ada) 
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Co\ette (Kolet) Fransanrn 
tanmmıt kadın romancıların · 
dandır. Kendisine en yüksek 
payelerden biri olan Ugion 
d'bo:meur Unvanı verilmiştir. 

Son zamanlarda da Belçika A-
kademisine seçildi. Colette'in 

eserler_i arasında "Cheri'' :"Clau 
dine'in evi": son yazdığı "D'• 
şi kedi,, en güzelleridir. 

"Cheri'' romanının müsved • 
desi Marsilya suikastında ölen 
Fransız Başvekili Barthou'nu:ı 

kütüphanesinde bulunuyordu. 
Eski ba~vekilin bir çok değerli 
eesrleri arasında arttırılmaya 

çıkanlan bu el yazısı bizim pa -
ramızla ta:n üç bin liraya satıl

mıştır. 

Colette Fransız edebiyatı • 
nın tanınmış bir şahsiyeti ol • 
duğu kadar Parisin de meşhur 
salon kadı:1lanndandır, yahut 
bir aalon kadmı idi. 
Çünkü Colette bugün 
hayli yaşlanmış bulunmak • 
tadır. Fakat kadınların yaşını 

söylemek adet olmadığı için hl-• 
gün Colette ancak salonu, eş • 
yalan ve ... esrarengiz kedisi ile 
meşhurdur ve ziyaretçileri o:lU 
salonunun lüks eşyaları arasın
da, mükellef divanları iizerine 
uzannuı. kolları arasında kedi!;i 
olduğu halde bulurlar. 

Coldte'i ziyaret eden bir 
Fransız gazetecisi anlat!yor: 

COLETI'E öLUM KAR· 
ŞISINDA 

"Konuşm'!lıl1llZ ölüm mevzuu
na wclm&,ti. Co1ett~ cnvPc1 ve 
c'e+1 bakı~lı r,ö :?:lerİr\İ !tiz·--ek, 
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darına <'ağın saçlannı arkaya 
doğru düzeltti: 

.. _ ölüm beni hiç alakadar 
etmiyor, dedi; kendi ölümüm 
bile. Ne ölüm ne de haıtal•k 

değer verilecek bir şey değildir 
benim için.,. 

"Çünkü Coktte ıztırap çel·. 
miş. ıztıraba dayanmasını bil • 
miı bir kadındır. Fakat hiç bir 
zaman ağlamıumştır.,. 

AŞKTAN BIKMIYAN 
KADIN 

Colette bir aşk romancısı • 
dır. Konuşma bu mevzu üze -
rine gelbce şöyle diyor: 

"- Ben her J'Ol'l"lllntmda a~'. 
tan bahsettim, fak~t hiıla bık • 

mıaılım.,. 

Kolette hayatında da a!"kı 
yaşamış ve hayatında da ack • 

tan h!k'l'1amıştır. tlk aşkım 
ressam Willv'nin karısı olar:ı k 

gecircl\C!i on üc sene ic:inde va -
samıştrr. Willv za:T1?n1'1ın e'1 
mec.hur arln'llıvd• ve kanı:ın•rt 
l""leşhnr oll""':ıo!''nd:ı d-ı ' büyük 
bir v;t .. r1 •,.,.,, n" 'knn.-nr:4.11r. 

SAADET NE DE!',.r;o'<! 

Ölüm ve aı;ktan sonra C" • 
lettc'in fikrini ö;•,.enmrk ist; • 
~ecev; ..... :"= ı,; ~ i1 r iind i IT'ev ":ıı 

da saauctti. öliiınu ı:n korkmı • 

yan fakat aşktan hala bıkma • 
mış ola:-ı 'kadın saadet hakkın. • 

da acaba ne düşünüyordu? Hiç 
de bekl~d'~imiz gilıi değilmiş: 

T<r'~f 

esr UI t;nf!IZ 

kedisiıe 

le1aber 

m ' • 

''- Saadeti pek istenecek lıir 
§ey oiarak görmiiyorum. Bir 
insandan bize yalnız saadet ver 
mesini istemek n.e ifade eder? •• 

Bu cevap karşrsında gaz<'tl"• 
ci de bizim kadar hayrette kalı· 
yor ve soruyor: 
"- Aşktan bıkmadıl!'ın • zı 

~öylemiştiniz:. Karf!rlıkh aşk da 
hir nevi saadet değil midir? .. 

"- Bilmem. Bu bence valnız 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

f. 

ıç1n 

.... .. c:uıacı, bir elçi katibi oıan gcnt; 
bayanın bir yerde unuttuğu <;antayı 
veriyor. Bu çantada pek mühim ka
ğıtlar var. Kaybolsaydı fena olacaktı. 
Bayan, sinemacıyı, o ak!jam elçilikte 
verilece'}{ olan balonun filmini almak 
i"in el"iJi<T;n b11 :v•f'Q;..,,. p;;u; .. n;ı 

.;.ma ıçt:rıyt: gırmemesinı soy
ledi. Sinl'macı pen<.ereden fılm «;e
kecekti. Elçinin odasına bir adam 
girmiş kağıtları karıştırıyor Bunu 
g'>ren sfacmacı hemen filmini <:ek
ti. Ada!l1 farkına vnraralc dı~:!n,v:ı 

<'Iktı. Arkncla<;larını buldn 

Sinemacıyı yaka paça ettiler. 
Meğer o adam bir hırsımıış. Elçi-

' nin mühim kağıtlannı c;almış. Elçi 
bayan kı1t'.pten şüphe ederek onu 
koğdu ve hap~e gönderdi. Hırs!:zlur 
da sinemacıyı kaçırdılar. 

... ır çocuk orman kenarında bir film 
bulup üstündeki markanm bildirdiği 

adrese götürdü. Filmde hırsızm resmi 
vardı. Bu adam elçinin önee koğduğu 

eski katibi imiş. Polise haber Yerildi. 

Herif yakay! e le verdi. Sinema
cı sakladığı yerde bulundu. Burası 
yakın bir ormanın iı:inde bir eski 
kulube imiş. Polisler giderek ken
disini kurtardılar. 

Hırsızın bulwımasıııa yarcıım 

ettiği için elçi sinemacıyı iyi bi;o 
maaşla yanına aldı. Bayan katip de 
hapisten çıkarak iyi bir mükafat 
gördii. 

Bilmece -4 
BQfımda büyüklüğün kutlu ba~ı yükselir; 
İkim. üçüm göğsüme gökten bir nur getirdi. 
O nurun temiz. rengi iki -ion harlimdcdir, 
Bu §an dolu parlaklık karanlığı bitirdi. 

* 
Ben tanın yücelerd~ görülen ışığıyım; 
Birim, ikim ve üçüm buyuran ıanlı beydir. 
Bin!erce yıldanberi gökten inmİf tanrıyım. 

Ea.lezısım bıı ülkeye kutlulaıklar getirir. 

* * * 
Sana sığınak o!sun bir: iki. dört ve altım. 
Son harlim Jeiiıirae ülkeye fenlik dolar, 
Gene beni görürsün o gün açık kanadım, 
Beni severek kı~tlulayın yavrular. 

·ikinci bilmecenin çözümü 
Birinci ve ikinci harf şaş • 

mak demek olan ••ya" dır. Bun 
Ca bir "ay" bulnduğu ters Çe\• 
)irince anlaşılır. ikinci ve üçün
~ü harfin taşıdığı çok olmıyan 
he:e "az" dır. Birinci, ikinci 
birleşirse ''yaz,, olur ki artık ne 
kıij. ne de kar kalmııtır. 

Buraya kadar bilmecenin üç 
harfi anl:ışılmış, dördüncü ve 
bütün söz kalmıştır. O:ıu bul • 
mak için iki yol gösteriliyor. 
Biri, kalem ucundan çıkmak: 

öteki. bilmeceyi gazeteye gön
dermek için vasıta olmak. Ga • 
zeteye ne ile gönderilir? ••ya • 

tco, sözler: 

Böqle de olur muş! 
- Anneciğim, pantalona ü • 

tü vurdurur muslin? 
- Yavrum, işte pek ala ütü

lü; hizmet~inin şimdi i~i var. 
Yapamaz. 

- Ziyanı yok anne, yalnız 

bir bacağını ütülesin. Resim al· 
dıracağız, ben makine karşısı:-
da yan dururum; öteki bacak 
görü1mez. 

Ne de uqsal ! 
- Dünyanın şekli nasıldır? 

- Bir portakal gibi yuvar • 
taktı r. 

- Neden biliyorsun yuvar -
lak olduğunu? 

- Peki. kızmayın bay öğ • 
retmen. Vınsın yuvarlak olrr ~ 

stn. Size karşı iddia edecek c· • 
ğilim. 

-- ""="~ 
zı.. ile. Kalem ucundan çık? ·ı 

§ey de yazıdır. O halde soru -
)arı hilmccenin "yazı'' olması t:;e 
rektir. 

Çocuk 
Oyunları 

Keçi - Bu oyun için Uç ço· 
cuk Hizımdır. Bunlardan biri 
keçi, biri kurbağa ve üçüncüsü 
de hakimdir. Keçi eğilecek ve: 
kurbağa keçinin üstüne bine • 
cck ve: "Keçi, keçi benim kaç 
tane boynuzum var?,, diye •o • 
ıacak. Keçi doğru cevap •e • 
rirse kurbağa keçi olacaktır. 

Hakim de keçinin doğru söyle· 
diğini kontrol edecektir. 

Kör - Çocuklar arka •rka 
sıraya dizilirler. En öndekinin 
gözleri bağlanır. Şimdi uka • 
sındaki sıradan b:r çocuk,, gele-, 
rek gözleri bağlı olanın kula~• 
nr çeker ve hemen yerine gelir. 
Gözleri bağlı olin bunların içb
den kulağını çekeni arar. bu • 
hırsa onun yerine bulduğu çocu 
ğun gözleri b<1ğlanır. Bulamaz· 
sa kendisini yine lSne tt3tttriir • 
ter ve oyun lrulalınr çekeni bu
luncaya kadar devam eder. 
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Çocuklar bu sayıfalar 

- Kırmızı derilüerin Hikayelerinden 

O yıl kış çok şiddetli idi. 
Kar her tarafı örtmüştü. Krr -
mrzı derililerden İrokua uruğu. 
nu azgın bir sıtma salgını ka • 
sıp kavuruyordu. Çocuklar, kar 
deşler, anneler, babalar, amc<:• 
lar, dayılar, halalar, teyzeler 
biribiri ardı sıra ölüp gidiyorlar 
dı. Uruk büsbütün ortadan kal. 
kacaktı. Herkeste bir telaş, bir 
korku!.. Çünkü bu kötü hastalı
ğa hiç bir ilaç tesir etmiyordu. 

Uruğun en iyi adamlarrnda:ı 
biri olan Nekümonta'nın da çc• 
cukları birer birer ölümün ku -
cağına atrlrnışlardı. Şimdi de ka 
nsı yatmıştı. Büyük bir ateşle 
kıvranıp duruyordu. N ekümon • 
ta çok sevdiği karısının da kur
tulamıyacağmı, elinden giclec· 
ği:ı.i düşündükçe çıldıracak bir 

hale geliyordu. O kadar ki ö -
lümle çarpışmaya azmetti. Ken

di kendine: 
- Hayu, hayır! diyordu; ka 

nrru kaybetmek istemem; uğ -
raşacağım. Elbette büyük Tar• 
rımız Manitu bu bastahğa da 
deva olacak bir ot yaratmış, bu
nu bir tarafa dikmiştir. Her ta
rafı altüst ederek onu arıya • 
cağın. Karımı mutlaka kurtar• 

mak la:znn !. 
Yerinden kalktı. Karısını ih 

tiyar ve çok şefkatli bir kadınla 
bırakarak kulübesinden çıktı. 

Kırın yolunu tutmuştu. Her ta
raf karlarla örtülü idi. Bir tek 
saman çöpü bile görti:ımüyor • 
du. Nekümonta ovalarda koşu -
yor, bayırları tırmanıyor, or • 
mantara dalıyor, fakat hiç bir 
şey bulamıyordu. Belki de ka -
rısı bu dakikada Ölmek üzere • 
idi. Ne yürekler parçalayıcı 

şey! 

Gözü önünden bir beyaz tav 
şan geçti. Ona seslen~di. Bu has 
talığt geçirecek otun nerede ol
duğunu ııordu. Tav~an cevap 
vermedi. Krrmızı adamı süze • 

rek: ' 
- Vah zavallı saf adam, de -

'di, her tanıfrn karla örtülü ol • 
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duğunu bilmiyor musun? Ot • 
larrn görünmesi için daha bir 
iki ay geçmelidir. 

Tavşan böyle söyledi, ve u
zaklaştı. Nekümonta deli gibi 
ormana daldL Kocaman bir ayı 
ile kar;?ı karşıya geldi. Ona da 
yalvardı; iyi edici otu sordu. O 
da bilmiyordu. Artık önüne ge• 
len bütün hayva:ılara soruyor, 
istediği cevabı alamıyordu. 

İki gün hep böyle dolaştı. Aç 
tı; yorgundu; soğuktan artlk 
yürüyemiyecek bir hale gelmiş
ti. Bir ağacın dibine düştü . "-" • 
vaş yavaş uyudu. kaldı. Kuş • 
lar ve hayvanlar bu iyi adama 
bakıyorlar ve acıyorlardı. Kır • 
mızı adam onlara hiç bir fena -
lık yapmamış. her zaman eli r -
den gelen iyilikte bul unmuş, 
sebepsiz hiç bir hayvanı öldür
memişti. Şimdi onlar <la büyük 
T::mrı Manitu'ya yalvarmaya 
başladılar Karısının iyi olması 
için dualar ettiler. Tanrı bu du· 
2ları kabul etti ve Nekümonta

ya bir rüya gösterdi. 
Kırmızı adam uyku arasın • 

da hafif bir ses işitiyordu. Bu 
ses ona diyordu ki: 

- Ben yer altında akan bir 
suyum. Senden çok uzakta deği 
lim. Karının hastahğı:u ben ge 
çireceğim. Kötii ruhlar beni 

MERAKLl ŞEYLER ------·· .... ·-······················· ..................... ... 
Denizaltı 

Bizim görmediğimiz derin 
denizlerin dibinde ne güzellik· 
ler vardır! Orada renk renk yo
sunlarla örtülmüş kayaların Ü· 

zerinde kırmızı dallarla yük -
selen mercanları:ı ucunda ne 
güzel çiçekler bulu,;ur. Bu 

mercanlar sık ormanlara ben • 
zer. Onların etrafında deniz ot
lan, arpa, buğday. yulaf tarla• 
lan gibi görünür. Yine kayala
rın ötesine berisine serpilmiş 

gibi görüne:ı. deniz kestanele • 
ri, deniz yıldızları, top top, renk 

toprakla örttüler. Meydana çı -
kartmıyorlar. Sen beni çıkar. 

r 
Hemen uyandı; etrafı din • 

ledi sesi yine işitiyordu. Her ye 
re baktı. Sonunda sesin yerden 

geldiğini duydu. Bir ağaç da • 
lı kopardı, o:ıunla karlan açtı. 

Sivri taşlarla, tırnaklarile toı:• 

rağı kazmaya başladı. Birden • 
bire parmakları arasmdan bir 
su fışktrmrştı. Temiz, berrak 
bir su. Bunu matrasma doldt~
rarak köye koştu. Artık kuş 

gibi uçuyordu. Eve girince ka
rısının can çekişmekte olduğu • 
nu gördü. Suyu ağzına akıttı. 

Zorla içirdi. Kadın uyııdu. Ne 
saadet!.. Uyandığı zama:ı artık 

hastalığı geçmişti. 

Nekümonta bütün köylüleri 

oraya gönderdi. Urukta hasta • 
hk kalmadı. Artık herkes onu 
büyük bir adam gibi sayıyordu. 
Suyun bulunduğu yere güzel 
renkli taşlar koydular. Büyük 
tanrı Manitu'ya dua ettiler. 

Kırmızı adamrn adına da 

büyük bak1cı dediler. 

bahçeleri 
renk süngerler, deniz şakayık • 
lan, deniz !fileleri o kadar gi.:.• 

zeldir ki insan bakmakla doya· 
maz, 

Mat beyaz yahut kan kırmızı 
mercan dallanna ve gövdelerine 
sanlmış olan deniz sarmaşık • 
tarı da bu güzelliği e:ı yüksek 
derecelere çıkanr. Bunların a· 
rasrnda dolaşan medüzalar pa • 
raşütle gökte gezen tayyare • 
cilere benzerler. 

Bir de bunlann arasında çır. 

zinen renk renk biçim biçim 

görecek olursamz. 
Hem şaşmaktan hem de be • 
ğenmekte:ı kendinizi alamaz • 
sınız. ''Biz buralarını göreme • 
yiz.,. demeyiniz. Biliyorsunuz 
artık insanlar için dünyada gC:• 
rülmiyecek, gezilmiyecek bir 
yer kalmamıştır. Denizaltı ge -
mileri içinde bulunanlar bu l!i:. 
z~l manzaraları pek iyi görü -
yorlar. Burada gördüğünüz r ' • 

sim de bir denizaltı gemisinde
ki fotoğrafçı tarah:ıdan alınmış 
tır. Pek yakın bfr zamanda tren. 
le, otomobille, tayyare ile ol -
duğu gibi denizaltı gelimeleri • 
le de seyahat etmek kabil ola • 
cak ı 

Nasıl kazanmış? 
- Ya, ne sanıyorsun? Benim 

de köpeğim hayvan sergisinde 

birinci mükafatı aldı. 
- Yok canım, atma! Böyle 

köpek de mükafat alır mı biç? 

- Alır ya! 
- Nasıl alır? 

- Birinci mükafatı kazanmıt 
oian kediyi yakahyaratc. 

Atlı 
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Sipahi ocağı mü
kemmel bir prog
'Tam hazırlamış 

ve bunu tatbik 
etmiye başlamış 

bulunuyor 
ıı1111111ııııtıu1111ııı11ı1111ııllt111tıı1111nııı11111ııııııı111111ıH 
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Başbakan İsmet !nönünün 
himaye ve teşvikleri ile mem • 
lekette atçılık ve biniciliğin te
.rakki ve inkişafına çalışan Si .. 
pahi Ocağı ilkbahar mevsimi 
içi:ı büyük müsabakalar ha • 
z:ırlanuştır. Ocak müsabakala • 
rın programını memleketin her 
tarafına dağıtnuş, istanbulda 
yapılacak bu atlı müsabakalara 

.memleketin her yanından atla• 
rile birlikte biniciler de çağır • 
,mıştrr. Anadoludan gelecek bi
niciler ocak tarafından misafir 
• edileceklerdir. Sipahi Ocağının 
gelecek mJsabıkları misafir 

· edişi, atlarına bakması atçılı • 
'ğrn ve biniciliğin himayesi nok 

1 tasından atılmış yeni ve pek e• 
· uslr bir adımdır. Şimdiye ka • 
dar İstanbulda yapılan Velie • 
fendideki koşularla Sipahi O • 
cağı tarafından tertip edilen 
müsabakalarda vakıa muayyen 
bi:ıiciler ve atları görülüyordu. 
Nitekim Veliefendi çayırındaki 
koşularda birinci, ikinci ve Ü • 

çüncü geleceklere yekunları 
hayli yüksek ikramiye verilme• 
sine rağmen müsabakalara ba • 
zan üç, dört at iştirak ediyor, 
hazan müsabakaya iki at girdi
ği için üçüncü olacak at bile bu
lunamıyordu. Bunun başlıca se
beplerinde:ı biri civar vilayet -
terden, kazalar~an gelecek at 
sahibinin ve abnın barınacak 
bir yer bulamamaları, kazandık 
ları takdirde alacakları ikrami• 
yenin mühim bir kısmının bini
ci ile atın bir kaç günlük ika -
met masrafları:ıa gitmesi idi. 
Bu itibarla Sipahi Ocağında bi .. 
ni-:i ile atın müsabakalardan ev 
\rel ve so:ıra muayyen gün
ler zarfında yer bulmala -
n. bakılmaları milli ve çok es
ki bir spor olan atçılığın yük • 

üsabakalar,, 

selmesi yolunda takdir ve mem 
nuniyetle kaydedilecek bir ha -
rekettir. 

' 
Yarış ve ıslahı hayvanat en-

cüme!:li her sene memleketin 
muhtelif köşelerinde yarışlar 

tertip ederek yüz binlerce lira 
mükafat dağıtmaktadır. Bir 
yandan da hariçten damızlık at 
lar getirilmekte, haralarda yer
li yarım kan İngiliz ve arap at• 
lan yetiştirilmektedir. Bütün 
bu çalışmalar Türklerin en eski 
bir sporu olan biniciliğin yük -
selmesi için yapılmaktadır. Yal
nız, ata.kadarlar yüz bi:ılerce l ;· 
ra masraf yapılmasına muka -
bil bu güzel ve şerefli sporun 
bazı yerleı:de, ezcümle İstan -
bulda hiç de istenildiği kadar 
rağbetle karşıfaıımadığından ~=· 

kayet etmekt .. rHrler. 

Veliefendidc altı hafta süren 

her seneki yarışların rağbet gör 
memesine: yarış sahasına girme 
ve tren ücretleri:ıin fazlalığı 

sebep gösteriliyordu. Geçen se
ne tren ve duhuliye ücretleri 
fevkalade indirildi. Buna rağ -
men yarışlan görmeye gelen . 
ler at sahipleri ile bunl:mn ak
rabalarından ve Avrupada at 
yarışlarına gitmeyi itiyat edir
miş İstanbulda bulu:ıan bazı ec
nebilerle süvari zabitlerimizden 
ibaret kaldı. 

Bu son misal gösterdi ki a'• 
lr müsabakalara halkımız he -
nüz büyük bir alaka gösterme
mektedir. Geçen sene Sirkeci • 
den tıklım, tıklrm dolu bir hr '· 
de kalkan tren Bakırköye var -
m<ıdan yarış sahası önünde d ı·

runca trenden ine:ı.ler <'lncak 40 
- .'iO kişi olııvordn . Geri k,. -

lan binlerce im;an deniz banyc• 

lanna gidiyordu. 
Dedelerimizin dü:ıyanm 

dört tarafında meydan okuma -
larnıda yegane vasıta olan at • 
çıhğın pek zevkli ve verimli bir 
spor olma<;rna rağmen b tı de -
reı::e az rağbet görmesinin se -
b'!bi nedir? 

Bu sorgu üzerinde ehemm'.
yetle durmak. halkı teşvik yo -
tunda bütün tedbirlerin alm • 
mış olup olmadığını dikkat ve 
itina ile araştırmak gerektir. 
Çünkü bütün tedbirlerin alm .. 
mış olduğu iddia edilemez. 

İsta nbul Sipahi Ocağı tara
fından tertip edilen ve dün 
h::ı~hyarı mfö;abakalar herke -
sin takip edebilmesi fçb tatil 
günlerine tesadüf ettirilmiştir • 

Yekta Ragıp Önem 

(Sonu 10 uncu r.ayfadaJ 
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1897 mayısının açık havalı 

bir gününde, İngiliz hapisane • 

Jerinde ağır ceza müddetini dol 

f.turmuı bir kürek mahkumu • 

nun, Fransanrn Dieppe yakın • 

Janndaki küçük bir köy pansi • 

7onuna, hiç kimseye tanınmak 

istemeksizin, bir gölgeden daha 

cesaretsiz girdiğini söylerler. 

iki senelik bir zbdan ve ka • 

ranlık aleminden birdenbire a -

çık havaya çıkan bu adamın ü

zerinde bu küçük köY. pansiyc

nuna geldiği günler, nasıl bir 

. elbisenin bulu:ıduğunu araştır • 

mıyacağımzı ümit ederim: 

Çünkü onun iizerindc elleri -

nize dokunacak maddi bir ku • 

maştan daha 'ziyade, parmak • 

lannızın hassasım size kaybet• 

tirecek manev.i bir felaketin, bir 

kürek mahkumluğunun damga

sından başka bir şey bulamıya-

"\caktınız. 

Zaten, bunu kendisi de böyle 

ıöylememiş miydi: "Halk, in • 

sanı daima en son yaptığı işle ta 

nır !,, Tıpkı kendisinin söyledi • 

ği gibi bir kürek mahkumu ola

rak silinmez bir damgayı her 

ıeye rağmen taşıyacağa benzi • 

yen Fransız topraklarındaki bu 

lngiliz misafiri., hapisane num::• 

rasile "C. 331", Berneval pan -

Biyonundaki defterlere göre 

......uu.&.ı-ı- ,1<ıtaplcua 93ic' 93aAış 
-- ,_ "-' - ,_, .. . ,_,, ...... ~ . ~ ._., _,_,~ 

De Profundis 
Dün ve yarın terceme külliyatından. Oskar V alyd'in mek
tupları. Andre Jid'in bir mukaddemesile beraber. 
Sahile 160. Kr. 50. Türkçeye çeviren: Burhan Toprak. 1' 

"Mösyö Sebastian Melmoth'',. 

edebiyat tarihlerine yazrJdığı 

isimle de "Doryan Greyin por

tresi" müellifi " Oscar W ilde" 
d i r. 

Hiç bir insan hayatında o -: 

nun kadar iki derece gösterme. ' 

miştir: O ksford'a yazıldığı 

gün, yanına yaklaşılamryacak 

kadar parlaktı. 13 ikinci teş -

rin l 895 de de Londradan 

W ands Worth hapisanesine ge

tirilirken, bir tren istasyonun • 

da, mahpus kılığı ile ve çiseli • 

yen hazin bir yağmur altında 

bileklerinde kelepçe vardı. Fa • 

kat yine kendisi, bu dakikala • 

nn hakiki manasını ortaya koy

muştur : Şerefle şerefsizlik a -

rasr:ıdaki. mesafenin bir adım, 

en fazla bir adım olduğunu Os

car Wilde ile Mösyö Melmoth 

dan daha açık bir alınla kim is

bat edebilmiştir: İyi bir isbat, 

fakat hazindi. 

Burada Oscar Wilde'ın te -

zatçı ve paradoksal ruhunun 

böyle bir uçuruma nasıl düştü. 

ğünü merak edenl~r olabilir. 

1895 den evvel, ölüm onu yok 

etmek için karşısına gelmiş ol

saydı, elleri cebinde ve dudcık -

Jarı:1da kül tutmuş bir sigara 

ile onu karşılamaktan ba!?ka bir 

şey yapmıyacaktı. Hatt5, ölü -

mü, kendi odasina kabul etmek 

için kapıda bekktcceğini bi -

le düşünebiliriz. Onu içeriye 

aldığı zamansa. sigarasının du

manlarını yüzi.ine üfleyerek. tıp 

kı Lady Windcrmere's :Fa:ı'ın 

ilk oynanışında olduğu gibi pa

radoksal bir nutukla alay ede

cekti. Fakat, ölüm buna darıl -

mıyacaktı. Çünkü, onun bütün 

nükte ve küstahça alayları bi • 

le, insanı tahrik etmekten daha 

ziyade teshir ederdi 

Sadece 1895 sonlarına dog-

Burhan Umit Toprak 

ru, Oscar Wilde böyle bir u • 

çuruma düşmüştür. Bu uçuru • 

mu:ı müthiş cazibesi, çok ke • 

reler W ilde'i avlamak için bize 

anlattığı masallarından daha zi

yade ona hoş gözükmüştü. Fran 

sız edebiyatçısı ve dostu Andre 

Jide açık bir Cezair havası al

tında söylediği şeyler, Wilde'in 

hayatında daima büyük bir ha. 

kikat olarak yaşıyacaktı : •'Bir 

son! .. Fakat bu başka türlü ol

malıdır.,, Çünkü Wilde, saa~e • 

te artık kanıksamıştı. 

Nitekim tevkifinden daha • 
bir dakika evvel, en yakı:ı dost-

larından Urisi, bir yatın istim 

iiz~rinde beklediğini kulakları • 

na fısıldadığı zaman, buna ya'• 

nız omuz silkti. Dik başlı ve e

ğilmez Wilde, böyle bir facia -

da, kenc:isini yapan ve ort<:ya 

koyan ha~)at ve hakikat ile, ar. 

tık yapılmış olan kendisi:ıi. a • 

dalet dediği hassas bir terazi • 

nin kefelerinde ölçmek ve hayL.• 

tın meydana getirdiği bir ese • 

rin, yani kendisinin, ondan ye:• 

ni hayattan çok daha üstü:ı ol

duğunu isbat etmek istiyordu : 

Wilde'i mağlUp çıkardılar. 

* • • 
Bugün Bqrhan Toprak tara -

fından türkçemize çevrilmiş C• 

lan De profundis, hayatında iki 

çeşit renk göstermiş böyle bir a• 

damın eseridir. İki çqit renk •• 

Fakat ikisi de hiç bir vakit biri. 

birinin mesamclerinde erimi • 

yerek, ak ve kara gibi daha ilk 

bakışta biribiri:ıden aynlan iki 

renk. O kadar ki yakın tarihin 

isbatı olmasa. onu iki ayrı şa • 

hıs gibi mütalea edebilirsiniz. 

Fakat hiç bir vakit, De profur• 

dis, Oscar Wilde'm, bildiğimiz 

alaycı ve küstah Oscar Wilde'ın 

eseri de değildir. Çünkü bütün 

hakikatlere rağmen Wilde, bir 

hapisancye değil, sadece bir ha• 

yat hastanesine, daha doğru bir 

tabirle bir terbiyehaneyc, ya • 

but bir zindan sanator • 

yomuna atılmış bulunuyordu. 

V c burada hiç şüphesiz Wilde, 

dudaklarındaki bir sigara kiili'• 

nü halkın üzerine küçük bir işa

retle silktiği günlerin fantezi • 

sinden sıyrılacak, ve bulunduğu 
yerde dokunarak üzerine geçi • 
rilmiş bulunan yeni bir kumaş • 
la içimize dönecekti; bu Wilde'. 
ın hayatında olmuştur. Onun 
içindir ki De profundis, Oscar 
Wilde'den daha ziyade Oscar 
Wilde'ı elinden tutarak şeref -
ten şerefsizliğe atlatan bir adcı· 
mın Mösyö Melmoth'un es<'ri • 
dir diyebiliriz. De profundis'de 
.. hayatın şahı ile ağır ceza mah 
kumunun karşı karşıya geldiği
ni göreceksiniz. Wilde bu ki • 
tapta, acıların acısını çekmiş 

Mösyö Melmoth'u karşısına a·· 
mış ve ona, hayatında ilk defa 
ve son olarak yaptığı bir takım 
gizli itiraflarla 'beraber, onun 
gözünde yeni görmeğe başladı· 
ğı acı bir dünyann hikjye ve 
felsefesini anlatmaya çalışm:ş • 
tır. Yahut Wilde, De profundi!I 
ile tek bir şey yapmış. kendi 
kendisini boşaltmıştır. 

"' 
Burhan Toprağın tercüme • 

:ı;inde yeni bir ıztırap bulmuı 

olan bu kitap, bizim i~in haki • 
ld bir kaunç oldu. (K. H.) 

ıendim. Ve yaşadığını her p1 
içinde !'!ldan •. daha Çok şeyler 

öğreniyorum. Hayatı onun göz

lerile görüyor. onun anlayışile 

anlamağa çalışıyorum. 

Eğer bir ana olmasaydım, 
' 

bugünkü kadar öğrenemez, bu· 

günkü kadar ileri g(d~mez. bu. 

günkü derecede hayatta muvaf 

'-fak olamazdım. 

Çocuklar, anne ve babalarma,an 

ne ve babalarının kendilerine öğ 

lretebilcccğinden daha çok şey 
)er öğretebilirler. Biz onlara 

borçlu olmak vaziyetindeyiz, on 

]ar bize *ğil ... 

Be:ı çocuğuma yürümeği öğ~ 

rettim. Fakat o bana koşmağı 

öğretti. Ben ona konuşmağı öğ

rettim. O bana söz söylemesini 

öğretti. 

Bu sözler delice gibi görü • 
1 

nür. Fakat bir hakikate istinat 

etmektedir. 

Beni muharrir eden oğlum -

c1ur. Ben onun yüzünden ve o

f un için, elimde kalemle mu • 

-.affak olmağa çıktım ki bil' scı• 

hada evvelce bir çok çalışmaJa

rmı hezimetle neticelenmişti. 

Senelerce halk önüne çıkıp 

•öz söylemekten kaçınmıştım. 

Yapamam sanıyordum. Beni söz 

sövlerken ipten oğlum ısrar et.o 

Bir 
Ders 

URSU LA BLOOM ve oğlu 

Oğlundan · ders alan anne .•• 
........ -.. ·-···········-····--········---···············-··· .. ·--·· .. ·················-

l ngilterenin tanınmq kadın romancaldarından UR
SULA BLOOM 1924 Jenberi •enede va.ati· iki roman 
nqretmi, muvallakiyetli bir müelliltir. Ebeveynin 
lreftdi · çoculrlannclan neler öğrenebileceğini bu çok 
orijinal makalede, kendi oğlunu misal getirerek sade 
bir dille anlatmaktadır. 

.......................... -........... ·--···-················-································· 
ti : "Elbette, dedi. Sen bu iti 

yapabilirsin. Senin halk içi:ıde 

hitabe vermeni istiyorum. Hay

di .. ,,. 

Yine oğlurvdan, basit giyir::

meği, ve sade güzelliği öğren -

dim. Bir çok kimselerin tanımak 

istemediği küçük ve basit zevk

leri öğrendim. Ben en iyi tiyat

roları, en eğlenceli kitapları en 

heyecan verici eğle:ıceleri se • 

verdim. Oğlum bana oynamağr 

öğretti. Eski neş"eli oyunl~rı oy 

nadık. Oğlum bana ilk gençli -

ğimi iade etti. Yeniden yaşa • 
dım. 

Her. çocuk annesine gençli -
ğinin avdetbi temin eder. 

Çok şükür ki, eski tahsil 

günleri ve usulleri şimdi orta • 

dan kalkmış bulunuyor. Eski -

den anne ve baba çocuğuna her 

şeyi öğretmek mecburiyetini 

hissediyor ve çocuk da her şeyi 
öğrenmek vaziyetinde bulunu • 
yordu. Çocuğun hususiyetleri 
hiç göze alınmıyordu. Sadece 
öğrenmekle mükelJeftiler. 

Ebevey:ıin çocuğundan öğ -

renmesi ise imkansızdı. Fakat 

benim kanaatime göre, çocu • 

ğun ebeveynine öğretebileceği 

şeyler, öyle kayıtsızca bir kena

ra bırakılacak kadar ehemmi • 

yetsiz değildir. Ben onları hiç 

hir şeye değişmem .... 

Her ne kadar biz çok bildi -

gimizi iddia ediyorsak. usulle • 

rimize ekseriyetle itimadımız 

y9k ... Çocukların hayata öyle 
g~el bir inançları var ki, ben 

kıskanıyorum. Dü:ıyanm en kö

tü haline değil, en iyi tarafına 

inanıyorlar. Onların bu hararet

li nikbinliğini bcsliyebilsek çok 

iyi yaparız. Nikbinlik zarar ver. 

mez, insanın hayatına biiyük 

yardımı dokunur. 

Çocuk yarınla alakadar de • 

ğildir. Yalnız bugünün mese -

Jelerinin düğümlerile uğraşır. 

Annesi ise yarınla o kadar faz. 
la alakadardır ki... Çocuk yal
nız kendi etrafındaki küçük hr
yatın tcferrüatile doyacak kadar 
mutmaindir. Daha ileri gitmek 

zahmetine katlanmaz, ve bu ha
reketi sa:ıınm ki pok akıllıca • 
dır. 

Biz bir çok filozoflar oku • 
duk, dehşetli tahlilci olduk. Fa• 
kat bütün bunlar bizi sok u -
?aklara götürdü. Bizim öğren • 
memiz lazım gelen şeyler hep 
~ocuklarımızdadır. Bu hakikat i 
ben her fırsatla bir kere daha 
anlıyorum. 

Çocukluk basit bir devre -
dir. Ayni besatat, sadelikle ona 
yaklaştığımız vakit, onda ken • 
din~ has derin bir hikmetin mev 
cut olduğunu göreceksiniz. Bu 
hikmeti daha az derin hikıneti
mizle değiştirmeğe kalkmada:-ı 

ondan bir şeykr öğrenmekle 

çok iyi ederiz. 

Bizim tecrübemizin fazla oJ.. 
ması, hayatı anladığımız mana -
sına gelmez. Annemin tecrübe • 
si bana yaramaz. Benimki oğ
lum yaramaz. Tecrübe öyle bir 
metadır ki, her nesil bilmec • 
huriye satın alır, dolgun fiya
tını verir ve vermekte de de • 
vam eder. Başka yol yoktur. 
Hayat böyled~. Ve o:ıa karşı 
gelmek olamaz. 

Bırakın çocuklarımız bize 
derslerini versirl~r. Onların ve
recek fikirleri vardır. Ekseriyet.. 
le bu fikirl~r. işlenmeğe layık 
şeylerdir. Cok şükür ki eski ne
sillerin terbiye. öğ:etiş tarzları 
maziye karıştı. O zaman çocuk 
lar ç6cuk oldukları icin söz say 
lemeğe mezun d:-ğildiler. 



Dönen 
Haftanın edebi 

akisıerı 
(2 ncı aayfadan devam) 

herhangi bir ıztırap ve tahıiye
ti olacağına yalnız macera ve a. 
çık gözlüJüğü olan, kendi cir. 
sinden kadınlar seveceğine, Is -
tanbul çalgılı kahvelerindeki 
frenk kanlann.a bayılan ve Is -
viçre dağlannda macera notla • 
n tutan. hac:msiz, biçimsiz, 
ruhsuz, ve beyinsiz, kağıttan 
tahıslann miskin ve gündelik 
'dert ve hareketlerini çerçeveler. 
Bu romanın yarattığı züppe 
Şişli muhitleri ve htanbul sor. 
yetesine hediye ettiği nih ha • 
Jetleri ve gülünç insan isimleri 
onun bütün mana ve cevheri 
üzerinde en doğru kıstasdir. 

Görüyorsunuz ya manzara -
yı... öyle ise imzaya gelmeden 
evvel son fırça vuruşlarını da. 
ha görelim: 

ı Dünya harbine gelinceye k.-. 
"dar Tanzimat sonrası aan'at • 
kar ve entellektüeli, satıh üze -
ri idrakile Avrupalılaşma fikri • 
nin, artrk züppelik ve tereddi • 
sini vermeye ve Tanzimatın öz 
karakterini daha iyi ifıaya ya • 

rar. 
:(.. .. '{. 

Necip Fazılın "Ağa~" da 
neşrettiği "Bendedir,. başlıkh 

ve: 

Saçları karışmış. yüzü kırı§mış, 
bütün cazibesini kaybetmişti. 

Cim onun haline bakarak: 
- Bayan! dedi, evbize gide

bilirsi::ıiz 1 
- Beni bırakıyor musun? 
- Sizi almamı§tım ki .• Siz va• 

kit geçirmeden gidiniz! .. 
- Beni kovuyor musunuz? 
- Gitmenizi rica ediyorum. 
Elenor mantosunu omuzuna 

attı, ve arkasına bakmadan çı -
kıp gitti. 

Kan koca karşı karşıya kal • 
mışlardı. Cim tereddiit etmedi 
ve: 

- Karıcığım! beni affet! de -
di. 

Scsbin yumuşaklığı, tatlılı. 
ğı ve samimiyeti, karısının bil -
tün hiddetini eritti. Kan koca 
biribirlerine sarıldılar. 

Aralarından müthiş bir fır. 
tına geçmi~. fakat bu fırtına on
ları ayınnamış belki bir daha a
yırmamak üzere birleştirmişti. 

Genç kadın bunu iyice duyuyor 
ve bunun içindir ki affediyor -

du. 
• B. R. 

S. 10KURUNun1LAVESt 

yazılar: 
Ne çı'kar aıılmaz duvar bended:r. 

·Ne çıkar bir yola clüfmel1l'İı ıö!. 
genı 

Yollar ki AJlaha çıkar,_ bendedir. 
Mısrnlarmı ihtiva eden şii • 

rine dair ''HABER" de bir ya
zı yazan (Va - Nu) şöyle dedi: 

Eski bir şair "Arı biziz, bal 
bizdedir!,, sözüyle, onun söy • 
leır..ek iıtediği mazmunu söy • 
leyip bitinniş değil midir? 

Necip Fazıl bunun cevabını 

elbet verecek ve bu mazmunla 
kendi abidesi arasındaki ilişi • 
ği, mevzulardaki esas vahde • 
tin san'atkara kendini izahta ne 
derece kusur teşkil edece~ini 

ve nihayet sankta'arın kendi te
mayülii:'ıdeki samimiyeti ve bu 
samimiyetin orijinal belirişlerini 
anlatacaktır. 

• • • 

.. ~eqahat 
(3 üncü uyfadan devam) 

konuştukları için her birinin 
kendine mahsus dairesi vardı. 
Bugün bu daireler, hükmet bi -
nası olarak kullanılmaktadır. 

Malta yerlileri ziraatle meş
guldürler. Tentene örmek hal • 
kın an'anevi san'atıdır. 

Eski Romanı!l meşhur ha -
tibi Cicero Maltadan bahseder
den "Malta bal ve gül yurdu • 
dur,. demişti. Maltalılann ken • 
dileri ise memleketlerine "dün
ya çiçeği .. derler. 

Eski Romalı hatibin "bal ve 
gül., yurdu diye tarif ettiği 
Malta, Romanın halefleri olduk• 
ları söyliyenlcrin iştahasını tah· 
rik ediyor ve bu yüzden bir a
ralık İngiltere ile İtalyanın a • 
rası açılıyordu. 

Hala İngilizler bu adalan 
kat kat tahkim ile, deniz ve ha
va üslerini takviye ile me§gul • 
dür. Çünkü iki taraf arasında 
bir hadise çıkarsa, Maltanın her 
sadcmeye mukavemet etmesi • 

ni istiyorlar. 
B. R. 

Aşkf an bıkmıyan 
kadın! 

( 4 üncü sayfadan devam) 
bir arzunun tahakkukudur. Ba
na göre mes'ut olmak daima he• 
yecan içinde bulunmaktır.,, 

ERKEK KAR ŞISIND.A 

Colette'in erkek hakkında da 
tuhaf fikirleri var: 

''- Bir erkeği seviyorsanı•~ 
diyor, üzerine pek fula dUf • 

KUNlJN ıozefesinin 2.3 Moqıs 19.36 
taT ı.lıli sagısına ıltfvedır 

meyin. Hele uzun uzun sualler 
sormaktan muhakkak çekinin. 
Çünkü erkekler, ancak, cevap -
larını evvelden hazırladıktan 

suallere karşılık verirler. Bun
dan gayri sualler canlannı s:. 
kar, o zaman siz onlar için sı
kıcı bir şey olursunuz.,. 

Colette erkekler hakkındaki 
fikirlerini, kendi ifadcsile, "u -
zun senelerin tecrübelerinden 
sonra,, edinmiştir. Fakat. genç• 
lik hatıralannı anarken anla.ttr
,ğı gibi. ona ilk dersi veren. u
manmda Colette kadar mtjhur 
olan bayan Otero'dur. Colette 
şöyle anlatıyor: 

"-Bayan Otero bana: "Ha 
sis bir adamın hayatında bile 
avucunu ac;tığı bir zam.an nr • 
dır. - Bizi sevdiği .zmııan 

mı? - Hayır. kolunu tutup 
büktüğün zamanı.. 

Colette bu sözdeki büyük 
hakikati erkeklerin ·ancak can • 
acısı ile yola gelecekleri haki -
katini tasdik ediyor ve acı acı 
gülümsiyor. Gözlerinde bil! 
aşk alevlerinin parladığı görü • 
lüyor. Bunan ifadesini de biraz 
sonra söyledii!i bir sözde bu • 
luyoruz: 

'~l'hlamılc kadma yakıpr bii
me7.İTet dejildir.., 

Atlı ,müsabakalar 
(5 inci sayfadan ıdeTam) 

Dünkü müsabaka :muayyen 

§artlar dahilihde arazi biniti 
idi. Maslak civannda yapılan 
bu Red müsabakasına ,onu .za • 
bıta, ikisi sivil olmak üzere 12 
müsabık girmŞtir. Saatte on 
iki kilometre alınmak suretile 
otuz kilometre gidilmiştir. Ay· 
ni biniciler bugün kırk bet ki • 
lometre btedcceklerdir. ilk on 
beş kilometre saatte on iki ki • 
lometre üzerinden a1macak. 
bundan :sonra on bq kilometre 
serbest kofUlacak, bu esnada en 
çabuk ıelen fazla puvan kaza -
nacaktrr. Bundan sonraki on 
beş kilometre de saatte on iki 
kilometre besabile alınacaktır. 

A}'ni binit müsabakası ya • 
nn da devam edecek, saatte on 
kilometre hesabile yirmi bet 
kilometre katedilecek, geliı so
nunda atlar bir heyet tarafın • 
dan muayene edilerek tasnif ya 
pılacaktır. Birinciye 125, ikin • 
ciye 80, fiçflneOye 45, dardtın. 
cilye 20 lira mfik!rat verilecek

tir. 
Ocak, ıimdiyc kadar 1üç bir 

müsabak.ıya gırmemış Sipahi 
Ocağı tal~beleri için de konkur 
hipikler tertip etmiştir. İlk mü
sabaka 31 mayıs pazar günü c
cağm Harbiyedeki sahasında 

yapılacaktır. Birinciden dördün 
cüye kadar derece alanlara ku
pa vcrilece'ktir. Bu müsabalara 
ocağın kadın ve erkek sivil ta • 
]ebeleri ·girecektir. 

Bunlardan sonra yarsubay • 
lar için de_ müsabakalar yapı • 
lacaktır. Her yarsubay ayni 
parkuru iki atla yapacak ve iki· 
sinden aldığı netice ile tasnife 
girecektir. Birinciden dördün • 
cüye kadar derece alanlara ku• 
pa verilecektir . 

Bir mayıs 936 tarihine kadar 
hiç müsabakaya girmemiı olan 
siviller için de yedi haziranda 
bir müsabaka yapılacaktır. Bu 
müsabakaya her nevi atla giri• 
lebilecek, birinciden yedinciye 
kadar derece alanlara kupa ve• 
rilecektir. 

Ayni gün her nen .ata bin• 
mi1 bütün biniciler için ''düşür 
~ık" müsabakatı ·ye ekip müsa• 
bakası da yapılacaktır. 

Pek heyecanlı geçecek ·olan 
bu müsabakalara htanbullula. 
nn bekle.'len rağbeti gösterme
leri temennisi ile yazımı biti • 

.riyorum. 

yek ta Ragıp önea 

Ne can sıkıcı 
(7 nci sayfadan denm)' 

Bir milletin diğerinden .ay • 
dfikları her birinin taııdıkla • 
n itiyatlarla daha çok kendini 
ıösterir. Fakat her hususi ede • 
biyatta birinin kapalı geçmeyi 
ldet ettiği yahut da tabii ola • 
rak takdim dmediği ciheti bit 
diğeri şahıslarının aıikar bir 
mqberi olirak .açıverir. Tıp • 
la elbiselerde olduğu gibi, na • 
sıl böylece elbiseletle hicabın 
yer değittiriliıleri müırikUn o .. 
tursa itiyat ve ihtiyaç eski Yı.:• 
nanlılarda çınl çıplak gözük • 
meyi, kendini (tabit ıekilde~ 
gözükmeyi emrediyordu. Bu • 
gün bundan daha az tabii bit 
ıey bize gösterilemez. Achille 
göz yatlarını göstermekte:ı eza 
duymuyordu. Her edebiyatta 
insanın kendi kendisine sora • 
cağı ilk sual şu olmalıdır: İn • 
sandan ne saklanıyor? 1kincid 
nisbeten daha ehemmiyetsiz ol• -
makta beraber şudur: lnsandaa 
ne gösteriliyor? 

Ne can sıkıcı insan şu Freud J 
Onun Amerikasını onsuz keşfetmek 

pekiilô. mümkün olacaktı 
Bir çok edip münekkit ve 

f&İrlerimİz mütemadiyen san • 
abu kolay ve pç tarafından; 

müvazencden, ıekilden, bir lü. 
tapta aranılması lazım gelen ~Y 
lerden ·bahsediyorlar. Faluıt hiç 
bir zaman temas ettikleri nok
ta1-a tam bir ceTap venniyor. 
lar. Daima kalaımzda bir sürü 
;İatİfbam ifUetİ canlaıuyor. Bü
~a bu makalelerin sonunda '• 
lacaiı1111zı almıı ve doymuı o • 
~ çılıanuyonız. Ve mlıayet 
keatinnedea bir karar veriyor. 
iar. Kültür lizımdır. Farzeclin 
ki 1lizde m kültür mevcuttur. 
O anma ediplerimizin •e mü • 
:aekkitka imizin mıableleri hizi 
ıtatmin etmez. Nitekim hiç bir 
DIDMI kendilerini de tabnin et. 
lllİyor. Saa'atta kültür eaaa ol • 
bf1ma söre ondan sonra yine 
....ı.cak binlerce ıual, binler • 
ce menu "Ye ba meYZU ve au • 
aileri Wr müte ediı bardır. v;. 
De içimWlen bir çoklan kari -
lerine berlaangi bir vesile ile 
bvsiyelerde bulunuyorlar. Ka. 
n"lenne demiyelim de mü.bık· 
lael ... 'atliarlara bu tavsiyelere 
'l'İayet ediline nihayet Ye en n!. 
'hayet kendi seviyesine eriıece
~ luıpab cümlelerle anlat • 
maya ça}JJiyorlar. Ben de ıu • 
racıkta .öyliyeyim ki, hiç bir 
artist.başka birisini örnek ola. 
rak almaz ve almamalıdır. On· 
Chn apğı veyahut yukan fakat 
l>aşka bir fCY olmayı arzu etme. 
lidir. Hatta yürünen yollar ay • 
ni yol bile olsa birisini gaye <"• 

larak, değil gaye örnek olarak, 
bile almak san'atkirı mahvede
bilir. San'atkar hiç bir teyle 
bağdaşanuyan bir tek insandır. 

Şimdilik edebiyatçılammzm 

cevap vermedikleri, yalnız or • 
taya sürdükleri meselelere te • 
mas eden bir Fransa maham. 
l'İnİn kitabından şunlan alma • 
yı münasip gÖrüyorum: 

Sanatta müvazene: 
Kolaylık Ôe zorluk 

Bir artistin kabiliyeti ne ka
Ciar çok ve ne kadar mıihte -
lif olursa halkın dikkatini cel• 
betmesi o nisbette zor olur. 
ÇünkU bu muhtelif kabiliyet -
Ier biribirlerini tahdit e'derler: 
ve yüıe bfribirlerini karıılıklı 

. ·- . 
Artist, san'at 
hakkında 

ve kitap 
te;ekkiler 

Yazan: Sait Faik 
• • 

tadil ederler. Elbette ki tadil c
dilmi1 biribirinin içinde erimi1 
kabiliyetler, öteki mübalağacı 

ve müfrit kabiliyetten daha az 
kendini gösterir. Kendini şura
da fevkalade zengin gösteren 
sahife ba1ka bir taraftan el a • 
tılınca çok fakirdir, 

Böylece söyliyecek sözümüz 
az olduğu zaman onu bağıra 

çağıra anlatmak hiç de güç bir 
şey değildir. İfrat daima bir 
kıtlığı işaret eder. Asıl varlık, 
asıl bolluk bir nevi müvaze:ıe -
yi de beraberinde sürükliyen e
serdedir. 

Edebiyatta form: 

~bopin nasıl kendini idareyi 
sadalara bırakıyorsa edebiyatçı 

da kendini kelimelere bırakma • 
lrdır. Lisan!n kısırlığından şi • 
kayet eden san'atkar, hakiki bir 
san'atkir değildir. Asıl artist 
kısır ola:ı şeyin heyecan oldu -
ğunu bilir ve onun sevketme • 
sine kendini bırakmaz. Ve ar • 
tist kendini kelimelere, satıra 

bırakır. Çünkü heyecan satı • 
n kötüler, çarpıklaştmr. Fakat 
hiç bir zaman satır, heyecanın 
yanlışını çıkarmaz. 

Şahsi heyecaru:u tercih eden 
ve bu tercihe şekli feda eden 
her sana'tkar kendini kolaya ve 
alaya bırakır ve sana'tın malı -
vına ,çalı§ır. 

Edebiyatta tesir: 

Kendilerinden hiç bahsedil • 
miyen tesirlerin en kuvvetlile
ri muhakkak ki gizli kalanlar • 
dır. Kadınların tesiri, halkın ve 
başlıca bizden küçük olanların 
tesiri gibi. Bunların birinden 
veya diğerinden kaçılabilir. Fa
kat her üçünden kaçabilmek 
nadir bir §eydir. insan şunun 

hürmetini ve riayetini kazana • 
bilmek, ötekinin hoşuna gitmek 
için kendini tcsirlert bırakabi
lir, 

Muvaffakiyet arıyan san • 
atkar, daima halk tarafında.'l 

kendini tesir edilmeye hıra • 
kandır. Fakat bu san'atkar, çok 
defa, hiç bir yenilik getirmi • 
yendir. Çünkü halk yalnız o za· 
mana kadar bildiği §eyleri al • 
kışlar. Ve bu bildiğini o san'
atkarda bulduğu ve tanıdığı 

için ellerini çırpar. 

Bir kitabın kıymeti: 

Bir kitab!n kıymetbi yapan, 
hiç bir .zaman, o kitabın içinde 
söylenen sözler değildir. Bun • 
ların ehemmiyeti hiç yoktur. 
Fakat söylenmek istenip de söy 
lenememiş şeyler, işte bunlar o 
kitabın kıymetini yaparlar ve o 
nevi kitapları sessiz, sadasız bes 
lcrler. 

Roman ve yaratmak: 

Bana öyle geliyor ki bugü -
.nün genç Tomancılarr için, ro • 
man yazmak ihtiyacı daima pek 
spontane ihtiyari, binefsihi bir 
şekilde husule gelmiyor. Bura -
da talebi takip eden bir vazi • 
yet, bir takdim vardır. 

Ve yine tesadüf edilmiş şa
hısları tabiattan çekip alarak 
resmetmek arzusu, zannediyo • 
rum, fazlaca tesadüf edilen bir 
hal olmu§tur. Elbette ki bunun 
için de bir hususi göz ve ka -
lem kabiliyeti şarttır. Fakat, ye 
ni 1ahıslar y:ıratmak işi yine 
deruni, girift hadiselerle içleri 
kemirilenlere ve kendi hususi 
jestleri tükenmiyen ıztırap çe• 
kenlere has bir tabii ihtiyaç ha
linde kalanlarda mümkün o • 
luyor. 

Edip ve Freud: 

Ne can sıkıcı insan şu Freud 1 
Onun Amerikasmı onsuz ke§ • 
fetmek pek ala mümkü!t ola • 
caktr. Bana öyle geliyor ki 
Freud'e borçlu ve müteşekkir 

otduğum şey yalnız şudur: 

Bazı mevz.ulara utanıp la • 

zarmadan, itiraz edilip bağm • 
şrlmadan karileri alıştırabilmek. 
İşte Freud'ün bize getirdiği 
bilhassa cür'etkarlrktrr. Yahut 
da öyle demi yelim de bazı yanlı§ 
ve azap verici hicabı ortadan 
silip süpürmesidir, diyelim. Fa
kat buna bukabil ne kadar bot 
ve manasız fikirler var bu mis
kin dahide. 

BQ§ka edebiyatları o
kurken ıorulman la
zım gelen en mühim 
sual: 

O , Çekofu (Tchekov) oku • 
yordu: 
-" Bu Ruslar bizden ne ka • 

dar uzak!,, 
Dedi. 
Dü:ıyada bu laftan daha çok 

4o 

hic h;r şey beni kızdm:maz. 

Bütün milliyetçiler (ve hattt 
diğerleri) bir başka mil!eti an • 
lamaktan o kadar acizdirler iri .. 
diğer milletlerde bütün ayn • 
lrk!ara rağmen. sempatize ola • 
cağımız insan kalan tarafı ara • 
mayız da daima farkları görür 
ve onları ortaya süreriz. 

(Sonu 1 O uncu sayfada) 



Yuvasını l'ıkılmaktan 
Kocası başka bir kadına derin 
sevgisinden sarsılmaz aşkın

dan bahsediyordu! 
Lusi'ntn o gün treni ka

çı!ıp evine dönmesi, mukaddc· 
ratrnı büyük bir tehlikeden kur
tardı. Apartımamn girdiği za
man, yatak odasının aralığın • 
dan kocasının telefon başında 

konuştuğunu işitti. Fakat bu 
konuşma çok tuhaftı. Kocası baş 
ka bir kadına derin sevgisin • 
den, sarsılmaz aşkı:ıdan bahse -
diyordu. 

Yuvasının bir buhran geçir. 
Öiğine derahal hükmetti ve bu 
buhranı bütün kuvvetile, bü • 
tün zekasile karşılıyarak savuş
turmağa, beş yıllık evlilik haya
tını tehlikeden korumağa ka • 
rar verdi. 

Lusi iyi tahsil görmüş, ün:. 
• versiteyi bitirdikten sonra ha -
yata atılmış, hayat tekniğini öğ 
renmiş, kusursuz, güzel bir ka
dı:ıdı. 

Kocasının telefonla konuş • 
masmı dinlerken gözlerinin mc;
viliği biraz daha c.lerinleşti ve 
derhal kararını verdi: 

Müdafaa vaziyeti al mı ya -
cak, taarruza geçecekti! 

Yatak odasının kapısını aya
ğile teperek içeri girdi. Cim, 
ayağında pantalo:lU, sırtında 

gömleği ile, her zamankinden 
daha yakışıklı bir halde duru • 
yor, ve eşyasını topluyordu. 0· 
nu görür görmez, telefonu ka -
padı ve karısına dönerek: 

- Hayrola! dadi, galiba tre
ni kaçırdın! 

Kocasının ''meşhur cürüm,. 
vaziyetinde olduğu besbelli idi. 

- Evet, dedi, treni kaçırdım. 
Fakat daha mühim bir hadiseyi 
yakaladım. Kimdi, o ko:ıuştu

'ğun kadın? Sonra bunlar ne? 
Lusi'nin gözleri kocasının 

eşyası üzerinde dolaşıyordu. 

Cim kendini toplayarak ce • 
vap verdi: 

- Eskilerimi tophyarak bir 
fakire verecektim .. 

-·Demek en yeni elbiseleri
ni bile glSzden çıkarmağa ka -
rar verdin? .. 

- Canım, insan kendi elbi • 
aelerfne de Mklm olamıyaı:ak 
mı? 
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Lusi sözü fazla uzatmak if. 
terniyerek asıl mevzua dön -
dü: 

- Şunun doğrusunu söyle -
sen daha iyi" olmaz mı? Demin 
telefonda saat dörtte 4.30 da 
Vikotorya istasyonunda buluş
mak için söz veriyordun. Ki • 
mi:ıle buluşacağını söyliyebilir 
misin? 

Cim işi ört bas etmek için 
bir kere daha uğraştı: 

- Yanlışın var. 
- Yanlışım falan yok. Raki-

biimn kim olduğunu öğrenmek 
istiyorum. 

- Vallahi yanılıyorsun ! 
- Beni aldatma Cim! Doğru-

sunu itiraf et ... 
Lusi'nin sesi titriyor, Cim 

fırtına:ıın kopmak üzere oldu • 
ğunu anlıyordu. Doğruyu söy • 
lemeşe karar verdi ve: 

- Lusi, dedi, san her şeyi 
yazacaktım. Senin ansı~ın dö
nüşün her şeyi bozdu. 

- O halde bu kadın kim? 
Cim durakladı. Fakat bir lah 

za sonra itil'.af etti: 
- Elenor'la birlikte gidiyo-

rum. 
Lusi, gözlerini kocasına dik

ti ve bir çok §eyler hatırladı. 

Demek o karşılıklı gülümseme• 
ler, el sıkmalar, davetler, arada 
bir kaybolmalar, hep bu yüz -
dendi. O dul, ge:ıç ve güzel ka
dın yüzündendi. Lusi yatağının 
kenarına ilişti. Sinirlerinin ger. 
ginliği gevşemişti. Rakibi Ele • 
nor'du. O halde cephe almak 
gerekti. Kocası:ıa dönerek: 

- Elenor, dedi, semavi bir 
kadın sayılsa gerek! Ben de er
kek olsaydım, onu seçerdim. 
Çok cazip, çok sıcak, çok zeki 
bir kadın!. 

Cim bozulmuştu. Fakat karı -
sına mukabele etmek lazımdı: 

- Ben, dedi, kararımı ver • 
diın. Gideceğim 1 

- Hay hay. Ben de elimden 
gelen yardımı esirgemem! 

- Yardım mı? 

- Evet ... ""! -

1.Atsi ayağa kalkarak: 
- Haydi, dedi, sen bir taraf· 

tan giyin. Be:ı de senin paketle
rini hazırlıyayım. Elenor'u faz
la bekletmek günahtır. Yoksa 
seni kat'iyyen affetmez. 

Cim fena bir mevkide idi: 
- Bırak, allah aşkına, dedi. 
Fakat Lusi, kocasının bavu • 

lunu açıp doldurmağa başladı 
• 

ve: 
- Bir kadın, dedi, kocası:ıa 

yardım etmel~dir. Kocası için 
fedakarlığa katlanmalıdır. 

Cim isyan etti: 
- Bırak, bu eşyayı! 
- Ne diye bırakayım. Senin 

ergeç benden usanacağın belli 
idi. Be:ı de bunu hesaplıyarak 

buhranı cesaretle karşılamağa 

hazırla.'lmıştım. 

Cim bir sigara yakarak dil • 
şünmeğe başladı: 

- Lusi kendisini se\•miyor 
muydu.? Sevse, bu vaziyet kar
şısında her kadın gibi ağlar, 
sızlardı. Halbuki Lusi kendisini 
başından atmak istiyormuş gi -
bi hareket ediyordu. Yoksa bil· 
tün bunlar, sahte bir nümayiş 

mi idi? 

Lusi bavulu yerleştiriyor ve 
kendi ke:ıdine ·söyleniyordu: 

- Sana hiç olmazsa bir det• 
te mendil lazımdır. Yoksa Ele
ııor bana da, sana da güler .. 
Sonra sana hiç olmazsa iki pi• 
jama koymalı.. . 

Fakat Lusi'nin sesi titriyor 
ve arada bir hıçkırık gibi aksc
dyiordu. 

-Bir ingili'z hikayesi 

Cim bağırdı: 
- Şu Elenor'un lafını artık 

bırak 1 

- Ne diye bırakayım? iki • 
miz de ondan başka kimi düşü
:ıebiliriz •. ? 

Telefonun çıngırağı çalmıştı. 
Lusi kocasına bakarak: 

- Elenor olacak, dedi, ben bu
rada yokmuşum gibi cevap 
ver! 

Cim telefonu açtı ve ko • 
nuştu. 

- İstasyonda, saatin. altın • 
da .• Evet büyük saatin altında. 

Lusi kocasının kulağına fı -
sıldadt: 

Çeviren : B. R. 
•====================• 

- istasyondaki kitapçının ya 
nıbaşmda .. 

V c Cim bu sözleri ilave ede
rek tc_lefonu kapadı. 

Lusi hemen sordu: 
- Pasaportlarımz hazır mı? 

Fakat Cim'in sinirleri iyi• 
ce gerginleşmişti: 

- Bayan, dedi, seni:ı bu ha. 
lin çok gaY.ri tabii! .. 

- Sen yanılıyorsun. Ben bu 
buhranı karşılamağa hazırlan -
Iru§tım. 

- Ne demek, hala seni bıra
kıp gideceğimi, başka bir ka • 
dutla yaşıyacağımı, birle~ik ha• 

yatıauzm nihayet bulduğunu 

anlamıyor musu..°1? 

Lusi bu sözleri derin bir u; • 

tırap içinde dinledi. Fakat dile· 
kat etmişti. Kocası, gideceğini, 
başka bir kadınla yaşıyacağmı 
söylediği halde, o başka kadına 
karşı aşkından bahsetmemişti.-

Bunu yıldırım sür'atile kavradı, 
kocasını rakibinin kucağına ata. 
rak ruhu:ıun aksülamellerini 
beklemek lizım geldiğine ka • 
rar verdi ve cevap verdi: 

- Her şeyi anlıyorum. Senin 
bir değişikliğe ihtiyacın var. E
lenor bunu temin edecek. 

Koruvan Kadın! 

Fırtına geçtikten sonra 

Genç kadın derhal kara
rını verdi. Müdafaa vazi
yeti aım·ıyacak, taarruza 

geçecekti ... 
Cim, hayret içindeydi. Karı -

sı, her kadın gibi hareket etmi. 
yordu. Ona sarılmıyor, onun a • 
yaklarma kapanmıyor, o:ıu el -
den kaçırmamak için gözyaşı 
dökmüyordu. 

Telefon tekrar çaldı ve Cim 
kollarını sallıyarak telefonun ha 
şına gitti ve biraz dinledikten 
sonra: 

- Tren, vapurdan vazgeçer, 
tayyareyle gideriz ... olmaz mı .. ? 
O halde trene yetişirim ... 

Dedi ve telefo:ıu kapadı. 
Lusi'nin içi bir kere' daha 

burkuldu. Fakat kendisine ha -
~im oldu ve : 

- Tayyare ile gideceğinize 

göre, dedi, şu kuştüyü yastığı 
da koyayım! 

Fakat sesinde isterik bir eda 
vardı. 

Cim fırtına yerine bir kasır. 
ganın kopmak üzere' olduğunu 
anladı ve her şeyi bırakarak ce• 
ketini kaptı, kapıya koştu ve 
geriye bakarak: 

- Bavulumu, bir taksi ile is
tasyona gönderb ! 

Diyerek bavulun anahtarları. 
nı cebinden çıkanp attı ve: 

- Allaha ısmarladık! 
Diyerek kapıyı kapadı. 

Cim gitmişti J Lusi yıldırım
la vurulmuş. :felce uğramış gibi 
idi. Fakat kendini çarnaçar top 
tadı ve hizmetçisini çağırarak 

emretti: 
- Derhal telefonu aç Ele -

nor'Ja konuş, kim olduğunu a:ı
lat. Ve kocamın kendisini der -
hal buraya çağırdığını. Hemen 
buraya gelmesi llizım geldiği -
ııi, ikisinin buradan birlikte çı. 
kacaklarını söyle! 

Hizmetçi, bayanın emri:ıi ye 
rine getirdi ve Elenor derhal 
geleceğini söyledi. 

Lusi, hizmetçisine tekrar em
retti: 

- Mcçlerimi getiri Elenor'
Ja pratik yapacağız. 

Hizmetçi meç takımlarını ge
tirdi. 

Beş dakika geçmeden Ele -
nor geldi. Cim'le karşılaşacağı
ıiı sanarke:ı kansile kaqılaş. • 

mak bir facia idi. Fakat Ele • 
nor işin anlaşıldığını ve bir tu
zağa düştüğünü derhal farket. 
ti: 

Lusi sordu; 
::- Demek ki sen kocamı kaç

mağa ayartıyorsun? 

- Evet. 

- Fakat ben kocasını kolay 
kolay teslim eden kadınlardan 
değilim. Eskiden erkekler ka -
dı:ılar için dövüşürlerdi. Bu se
fer aksi olacak. Ben kocam 
için dövüşeceğim. Meç hazır • 
dır. Alınız ve karşıma geçiniz! 

Elenor'un gözleri dört açıldı. 
Fakat Lusi meçini almış, ve sa
vaşa hazırlanmı~tı. Elenor ke• 
keledi: 

- Meç kullanmasını pek iyi 
bilmem! 

- Pek fü5 bilirsin. Mektep
te beraber öğrendik. 

- Reddediyorum. 
- O halde kocamdan da va:ıo: 

geçersin .• 
- Hayır .. 
E1e:ıor meçi aldı ve iki rakip 

kadın karşı karşıya geldiler. 
Mecler sakırdıyor ve iki kn • 

dın dövüşüyordu .. 
Jf. • * 

Cim istasyonda bir hayli do-
laştı, bekledi. fakat ne gelen 
var, ne giden vardı. 

Tren hareket ettiği için Cim, 
sinir buhranı içindeydi. Niha • 
yet Elenor'un vefasızlığına, ya
vaş yavaş bu kadı:un evine bar. 
kına suikast yaptığına hükmet 
meğe paşlamış, sonra kadının e
vine telefon ederek hakikati an
lamak istemiş, telefon ettikten 
sonra kendi evine dönmüş, kC?· 
pıyı çalmış, içeri girdiği zaman, 
iki kadı:ıın karşı karşıya geçip 
dövüştüklerini görünce şaşırmış 
kalmış, güç bela: 

- Ne yapıyorsunuz! diye ba
ğırahilmişti. 

- :Karısı, bir dişi kaplandan 
fark!=:tZ bir halde idi. 

Elenor: 
- Aman. dedi, beni 1İrurtar ve 

evime bırak 1 
E1enor berbat bir halde idi. 

(I~ittfcn sayıfayı rn,friniz) 
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