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(İkincide- Son haberlerimizde) 

Belgrat müzakerelerinden sonra 

Balkan Antantı görül
• bir kuvvette Baldvin'i düşürecek, Eden'i kabine memış 
-

"Bulgaristanın muahedeyi boz-dışında bırakacak .• 
ması hasmane olur,, 

Frcın:.;ızlarııı 

Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Belgrad toplantı:.. 
Bclgratta toplanan Balkan Antantı j 

müzakerelerini bitirdi. Toplantr sonun
daimi konsey bir tebliğ neşretti. Bal-

ka ntantının bu dcfaki toplantısı 

· "n AvQtpada alaka uyandırmıştır. 

bebi boğazlar meselesi dok· 
' eı ur ıle Romanya ve Balkan 

tmm h i bakımından Yunanis-) 
· ~ üç müttefik memleket ara

f değilse bile görüş farkı bu
l nd dair bir takım şayia çıkmış 
olmasıdır. Fakat d imi konseyin neş • 
~ettiği teblig bazı gazetc1erin §Üpheli 
ıfadelerle neşrettikleri gibi Balkan an. 
antını.~ ikiy yn masr, yahut dağıl -
ması şoyle dursun tamtcrsi Belgrat mU
zakerelerinden sonra en kuvvetli bir 
vazi~et aldıgını göstermiştir. Dört Dış 
İşlen Bakanının görüşmelerine mevzu 
teşkil eden bütün meseleler üzerinde 
aralarında tam bir anlaşma bulunduğu 
kaydolunmuştur. 

Yunanistan daimi konsey azalarının 
müttefikan memnuniyetini mucip ola • 
cak surette Balkan paktı karşısındaki 
~·aziyetini bu paktı imzalıyan devletler 
ıle olan yardım bağlılığının fazlalaştı • 
rılması istikametine doğru tasrih etmiş
tir. 

Balkan antantının bugünkü siyaseti 
bugünkü hudutların dokunulmaz ma • 
hiyetinc ve emniyetine hürmet edilme• 
sine dayanmakta olduğundan daimi 
konsey Balkan devletlerinin bulunduk. 
lan Avrupa mıntakalarında bunların 
tatbikini temin için en müessir tedbir
leri dikkate a1mıştır. 

Daimt konsey Ba1kan antantının 
bahse mevzu milletlerarası büyük me -
ıseleler lı:a d k' .. .. .. ·· d t . rşısın a ı goruşunu e as • 

Mevkii tehlikede o!an lngili:ı 
Baıvekili Baldvin 

Yeni kabineyi kuracağı tahmin 
olunan N. Chamberlain 

Londra, 8 (A.A.) - News 
Chronicle gazetesine göre, muha
f azaki.rlu partisi içinde hükume· 
le aleyhtar kuvvetli bir cereyan 
hasıl olmuıtur. 

• • 
taOSl)l'esı 

Fransızlarla ltalyanlar 
arasında 

Büyük bir ihtilaf 
çıktı!. 

Londra, 8 (A.A.) - Cibutiden 
gelen bir telgrafa göre, Cibuti -
Adiaababa demiryolu üzerinde 
asker ve harp levazımı nakli me
selesinden dolayı ltalyanlar ile 
Fransız !irketi arasında vahim bir 
ihtilaf çıkmıttır. 

Bu bapta ne Romada, ne de 

Hariciye Vekilimiz Joıt Yunan hükllmcti BaırJekilile Belgracl 
müzakerelerintl e 2 Dci sayfamızda) 

Pui~nn~im~affii~ehiç~---------------------------

malUmat yoktur. lngiltere Almanqanın 
Fransada kabine de/illerini reddet/iqor 
Gene radikal sosyalistler 
tarafından mı kurulacak? 

Paris, 8 (A.A.) - Gazetelcrir. ek
esrisi, yeni kabinenin radikal sosya
listlerden teşekkül edeceğini tahmin 
etmektedirler. 

Paris, 8 (A.A.) - B. Leon Blum, 
Populaire gazetesinde yazıyor: 

Almanya Sovyetlerle de 
anlaşma yapar mı? 

bir 

lngiliz hükumeti hazırladığı mulıiırayı 
Almanyaya verdi 

Londra, 8 (A.A.) - tngiltfil"enln 
Alrnanyaya vermiş olduğu muhtıra, 

mutedilane ve sulhcuyane bir lisanla 
kaleıne alınmıştır. 

Muhtıra, başlıca sekiz noktayı ili .. 
ti va etmektedir: 

1 - İngiltere hükumeti, Almanya .. 

(Lut/en sayı/ayı çeviriniz) 

Milli sosyalist konseyi pazar gün
kü içtimaını tatil etmeden evvel her 
halde komünist yoldaşlara hararetli 
bir müracaatta bulunacağını tahmin 
etmekte olduğumu söylersem, zanne
dersem. aldanmamış olurum. Hıılkçı

~ ~~in k~~~~~~---A-k------------------~-----
vaffakiyet, elde edilmiş olan hakimi- sara v da ki soyguncu 1 u k 
yeti icraya komünistlerin i~tirak et
memeleri takdirinde, tam sayılmaz. 
l{omünistler, hükumete iştirakten im
tina edecek olurlarsa bizim safları
mızda \'e hiç şüphesiz bizim safları
mız haricinde hasıl olacak h::val jnk!-
san çok büyük olacaktır. · 

Meçhul hırsızlar 76 beşibirlikle muhtelif 
altın ve elmas küpe götürmüşler 
~· .. - ı ırı 

rıh etmi§tir. ASIM US (Sonu Sa. 2 Sil. 1) f" 
Bugünkü sayımız 

imparator ve ailesi Kudüse gitti 

kruvazörü Hayfaya gelmıcı ,.e fmpara 
tor hususi trenle Kudüse hareket et-

16 
SAYIFA 

Kadın - Sinema - Çocuk 
ıayılaları. Meraklı yazılar. 

BakırkÖl}tÜler su ve 
mektep isti9orlar 

15 inci ııayıfada 

* Kurun hekimleri 
MektuTJla sor ulanlara 
da cevap ve,ecekler 

6 net sayıfada 

* Aşkın qarattığı en 
büyük mucize! 

13 Uncu aayıfada 

.aparator bütün 
Itudil's, 8 (.A.A.) - Habeş impara

toru ile a 'lesJni ve elli kişilik maiye
tini hiim.il olan ''Entrcpriee,, İngiliz 

mi§tir. \.-------·-----~ 

Aksarayda VaJide camii karşı
sında 122 numaralı eve iki kişi
nin kendilerine elektrik memuru 
süsü vererek girdiklerini ve elli 
yatında olan Bayan Nadirenin 
kolları ile ayaklarını bağlıyarak 
paralarını çaldıklarnı dün yaz
mıştık. 

Hırsızlar evden 16 beşibirlik, 
iki iane iki buçukluk, 14 adet 
sarı lira, bir çift elmas küpe, al
tın yüzük, ıaat ve kordon çalmı§
lardır. 

-
Bayan Nadirenin verdiği eşka

le göre, bunlardan biti orta boylu,. 
zayıf, kurşuni elbiselidir. Diğeri 

de aynı boyda açık elbiselidir. 
Bayan Nadire bu evde 12 ya• 

şındaki evlatlığı Şükrü ile olur. 
maktadır. Hırsızlar Şükrü mek
tebe gittikten sonra eve girmişler
dir. Bunların bir kaç gündenberi 
evin etrafında dolafıp tetkikat 
yaptıkları, kadının hususi halleri 
hakkında malUm~t sahibi bulun· 

(Lut/en sayıfaY.ı çeviriniz) 



~~ 2 - KURUN 9 MAYIS 1936 

1 

............... . 
:::;::::==== :::; ::::::::==!i!!ii ........ s ...... . 
:::::=:::=-=ı:ıı· . ı .. ;.,..m ••• ! ............. . 

ANKARADAN 
::::::::::::: ... .:::::::::::::: ·---···-.... ·-· .... ··-·· .. ::::::.:~::::: ····-·········· . .............. . ................ ··············· ( 

Yağma sırası Bar ar' dal 
Bütün liselerde planörcülük 
öğretilmesi düşünülüyor 

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

ltalyanlar ecnebi elçilere yol veriyorlar . Ankara, 8 (Telefonla) - Ga- 1 

zi Terbiye Enstitüsü beden !er bi
yesi kısmında okutulan dersler a
rasına planörcülük de konulmuş
tur. Bu dersten iyi derece alamı
yacak talebeler sınıf geçemiyecek-

tanbul ve İzmir limanlarının ili·· 
tisat Vekaletine bağlanması hak• 
kındaki kanun layihasının kanu
niyet kesbetmesinden sonra bura· 
daki gümrük ambar ve antrepolan 
da limanlar umum müdürlüğüne 
devrolunacaktır. 

Cibuti demiryolu Italyanların elinde 
Londra., 8 (A.A.) - lngilterenin 

Adisababa erçisinin lngiltere dış işle· 
ri bakanlığına. çektiği bir telgrafa 
göre btıından bir kaç gün evel Adisa
babada vukua gelen haller bugün Har 
rarda wkua gelmektedir. Harrarda 
silahlar atılmakta, evler ve mağaza
lar yakılınaktadır. İngiliz konsoloslu
ğu 40 icişilik bir İngiliz Somalisi pc
lis müfrezesi tarafından muhafaz3 
edilmektedir. Bir çok kişi İngiliz kon· 
solosluğunda himaye aramaktadır. 

Ne İngiliz konsolosluğu ne de o civar 
lardaki İsveç hastahanesi şimdiye ka
dar hiç bir taarruza uğramamıştır. 

lsveç hastahanesinde bir çok yaralı 

tedavi olunmaktadır. 
C!BUT1 HATTI 1TALYANLARTN 

ELİNDE 
Londra, 8 (A.A.) - Adisababadau 

bildirildiğine göre, bugün Cibutiy~ 
hareket eden trene muhafız kıta ola.
rak bir İtalyan askeri müfrezesi de 
binmiştir. Bu keyfiyet 1talyan1arır. 
demiryolu askeri kontrolünü ellerin<: 
aldıklarına delalet etmektedir. Bugün 
kü trenle Fransız elçiliği muhafızla
rının ekserisi Cibutiye dönmüşlerdir. 

İtalyanlar seri bir surette idareyi 
ellerine almışlar ve Adisababada ni-

zamı tesis etmişlerdir. Adisababaya 
acele erzak gönderilecektir. Sanıldı

ğına göre, Cibuti demiryolu en so'l 
kudretile çalıştırılacaktır. 

Roma, 8 (A.A.) - Salahiyettar İ
talyan menbalarından öğrenild1ğine 

göre, Mareşal Badoglio, yabancı dev
letler diplomatik mümessilkrine, ne7-
dine tayin edilmiş oldukları hükumet 
artık mevcut bulunmadığından, vazi
felerinin nihayet bulmuş olduğun•ı 

bildirmiştir. Fakat nezaket ıcabı ola
rak Mareşal, diplomatlara kendi meM 
leketleri tebaalarının sıyaneti işlerine 
b"akmalarına müsaade etn1i'?tir. 

lerdir. · ı 
Planörcülük derslerinin bütün 

liselere tetmili etrafında incele
meler yapılmaktadır. 

Diğer taraftan tayare cemiyeti 
elindeki kırk p)anöriln sayısını 

yüze çıkara~ktır. 
Sovyet Cumuriyetleri Birliğin

de planörcülük tahsil eden genç
lerimiz temmuz nihayetinde mem
leketimize döneceklerdir. 

Bu suretle gümrüklerin vazife· 
leri azalmıt olacağı dütünülerek 
İstanbul ve Galata gümrüklerinin 
biri ettirilmesi muvafık görülmüt
tür. İstanbul gümrüklerinde ya .. 
pılacak islahatta bu esas göz ö
nünde bulundurulacaktır. 

Memurların izinleri 
esnasında 

lngilterede Zecri tedbirle aleyhtarlığı 
iş kanunu Hazirana 

kadar çıkacak 
Ankara, 8 (Telefonla) - Muh

telit encümen iş kanununun son 
faslını tasdik ederek ceza müey
yidelerini tetkika başlamıştır. Bu 
fas!ın tetkiki bir iki toplantıda 
bitirilerek layiha umumi heyete 
sevk !>lunacaktır. 

Ankara, 8 (Telefonla) - Sın· 
hi ve senelik izinlerini kullanmak 
için mezuniyet alacak memurlar 
mezuniyetlerini nerede geçirecek
lerini bildireceklerdir. Bu suretle 

(tJstyanı 1 incide) 1 
Bu Hareket Baldvin kabinesi 

yerine bir N. Chamberlain kabinesi 
getirmeği istihdaf etmektedir •. 
T etkili tasavvur edilen kabine, 
sağ cenah muhafazakarlarından 
ve bilhassa Sir Robert Horne ve 
Sir Samuel Hoare gibi zevattan 
teıekkül edecek ve B. Baldvin ile 
B. Eden açıkta bırakılacaklardır. 

Müfrit mubafazakarlann bu 
manevraları B. Balvinin kabineye 
girmesi için Sir Samuel Hoare'u 
davet etmek kararını tenvir ve 
izah etmektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Neva 
Chronide yazıyor: Muhafazakar
ların zecri tedbirlere taraftar ve 
aleyhtar olmak üzere ikiye ayrıl
mış olmaları Batbakan Baldvinin 
takip etmekte olduğu siyasete kar
şı bir isyan başlangıcı olarak te
lakki edilebilir. Bütün bu noktai 
nazar ihtilafları yalnız Baldvinin 
değil, fakat Milletler Cemiyeti si
yasetini istilzam eden bütün ba
kanların da istifasını intaç ede
cektir. 

Pari$, 8 (A.A.) - Habeşistan

da vaziyetin gösterdiği son inkişaf 

Küçük anlaşma devletleri 
Müşterek bir siyasete karar vererek 

müzakerelerini bitirdiler 
Belgrat, 8 (KURUN) Küçük An

tan kdnseyi müzakerelerini bitirmiş
tir. Matbuat mümessillerinE' verilen 
tebliğ gcsterilen konseyin mesaisi 
şöyle hülasa edilebilir: 

1 - Küçük anlaşma devletleri :Jil 
!etler cemiyeti çerçevesi içinde ban~ı 
muhafazaya çalışmaktooır. 

2 - Orta Avrupadaki bugünkü hu
lf bozaoilecek herşeye Küçük anlaşnı ~. 
devletleri bü;1ıük bir enerji ile karı;ı 
koyace.kl~rdlr. 

3 - Siyasetlerinde hiç bir değişik
lik yapniamışlardır. Ve aralrrmd~ heı 
nususta büyük bir birleşiklık vardır. 

4 - Üç dev.Jet, 1flillefü~r cemiyeti 
siyasetine daima inanır ve kollc~:tif 
emniyet siyasetine taraftardırlar. 

nın halihazırda samimi rouahedeleı· ı 
aktedecek halde olup olmadığını sor
maktadır. 

2 - İngiltere hükfuneti, VersaiJ
les muahedenamesinin tamamının ve 
bu muahededen doğmuş olan muahc
delerin hükümsüzlüğü hakkında Al
manyanm ileri sürmekte olduğu de
lilleri reddetmektedir. 

3 - 31 mart tarihli Alman muhtı
rasında "Reich,, tabirile "Alınan mil
leti,, tabiri arasında fark gözetilmiş 
olduğundan İngiltere hü~)meti, Al
manyanm halihazırda emellerini ta·· 
hakkuk ettirip ettirmemiş olduğunu 
ve A vrupanm halihazırdaki siyasi ve 
arzi statüsünü tanıdığını ve bil8.bare 
yapılacak müzakere ve serbestçe mu
vafakat edilmiş itilaflarla tadil edil
medikçe bu statuya riayet edeceğini 
beyan ve ilan edip etmiyeccğini sor
maktadrr. 

4: - Sualname, bundan sonra B. 
Hitler tata.fmdan 21 mayıs 1935 de 
Reichsta.gda "Garpte bir hava misa-

dukları anlaşılmaktadır. 

Koyduğumuz resim Pertevniyal 
lisesi talebesinden biri taraf mdan 
vakadan sonra çekilmi~tir. Kadı
nın istimdadma kotanları göster
mektedir. 

5 - Lokarno müzakerel('ri Küçük 
Antant devletlerini doğrudan doğru
ya değilse de muhtemel neticeleri iti
barile alakadar eder. 

6 - Küçük anlaşma devJetleri St. 
Germain, Trianon ve Neuilly muahc
aelerine hayati bir ehem!lıiyet verir
ler ve istikbal için hareketlerinde tam 
blr serbesti muhafaza etmPlerini ka
bul ederlH. 

7 - Tuna havzası milletlerile ikti
sadi çalışma birlikleri temini mevcut 
muahedelerine mugayir değildir. 

8 - Gerek Cenevrede g~rek diğer 
diplomatik yollarla yapılacak ı:nüza'k<! 
relere üç devlet daima irtibat halinde 
olarak iştirak edeceklerdir. 

kr,, akdini teklif sadedinde ya~ılnuş 
olan beyanata geçmektedir. 

5 - İngiltere hükumeti, Alman
yanm Fransa ve Belçika ile ademi te
cavüz misakları akdi teklifinde bulun
muş olmasını memnuniyJtle kayde
der. İngiltere hükfuneti, Alman hüku
metinin bu misaklarla müterafik ola
rak zıman muahedenameleri aktedil
mesine mütemayil olduğundan da kay 
dı malumat eder. 

6 - İngiltere hüklımcti, Almanya
nm cenubi Şarki ve Şimali Şarki hu
dutlarındaki devletlerle ademi tecavüz 
misakı teklifinde bulunmuş olması 

keyfiyetini de kaydeder. Ancak b;ı 
gibi misakların mütekabil yardım iti
lfunamelcri ile zmıan altına alınıp a.
lınmıyacağını öğrenmek ister. 

7 - Almanyanm Milletler cemiye
tine girmeğe mütemayil olduğuna da
ir olan haber, mevzuu baha miı:ıakla
rm mezkfır cemiyet mukave1enamesi
nin çerçevesi dahilinde icrayı hüküm 
edeceğini ümit etmeğe müs'.littir. 

8 - Almanya, "Almanyanın cenu~ 
bu Şarki ve Şimali Şarki hudutları ü
zerindeki devletler., tabiri dahilim) 
Sovyet Rusya ile Letonyayı da ithal 
cdec.ek ol.ırsa umumi bir itilafname 
akdi geniş mikyasta kolaylaştırılmış 
olur, 

üzerine Fransız matbuatı zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını artan 
bir hararetle istemekte ve hususile 
Mussolininin cumartesi akşamı 

Habeşistanın ilhakını ilan etmesi 
muhtemel olduğunu yazmakta
dır. Journal gazetesi, zecri tedbir 
lerin kaldırılmasına Cenevrede 
te§ebbüs etmesini hükumetten is· 
tem ektedir. 

Matin gazetesi, Fransanın bek
liyecek yerde İngiltere ile İtalya 1 

barışmadan evvel fırsattan istifa
de etmesini ihtar etmektedir. 
BU HUSUSTA INGILTEREYE 
T AVSIYEDE BULUNULUYOR. 

Londra, 8 (A.A) - Hariciye 
nezaretinde hakim olan düşünce 
ıudur: 

Pazartesi günü toplanacak olan 
Milletler Cemiyeti konseyi, :zecri 
tedbirler meselesi hakkında alaca-

Kanunun mali sene başında 
Kamutaydan çıkması çok muhte
meldir. 

1ekaüt kanununa 
eklenen fık7a 

Ankara, 8 (Telefonla) - Hü
kumet tekaüt kanununun 45 inci 
maddesine şu fıkranın eklenmesi
ni Kamutaya teklif etmiştir: 

"Şehit olarak öldüğü iddia olu
nan kimselerin mirasçılarının 
mahkemelerden aldıkları veraset 
vesikaları ile hazine müvacehesin

-fevkalade ahval zuhurunda me
murların vazifeleri başına hemen 
dönmeleri kolaylattırılmıt olacak· 
tır. 

Ecnebi memleketler :l.en 
ithalat için 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ti· 
caret mukavelesi ve "modus vi· 
vendi,, akdetmiyen devletlerin 
memleketinden yapacağımız itha
lat hakkındaki kanunun hükümle-
rinin bir sene daha uzatılması la· 
yihası Kamulaya sevk edilmiştir. 

1ürkige - lspanga 
ticaret anlaşma&l 

de yapılmıyan muhakeme netice- Ankara, 8 (Telefonla) - Tür• 
sinde aldıkları ilamlarda gösteri- kiye - İspanya ticaret ve klering 
len şehitlik keyfiyeti resmi kayıd- anlaşmalarının lspanyol hükume
lara uygun c.leğHse hazine, mahke- tince geçen kanunusaninin 25 in-

h .. k .. k ı" t lı"nı· de tasdı"k edı"lmesı"nden dolayı bu ğı kararı yeni Fransız kabinesi te- me u um ve ararının P a 
şekkül edinciye kadar tehir ede- davaya salahiyettardır.,, tarihe kadar lspayadan sevk edi-
cektir. /stanbul ve /zmir liman- len mallar için eski formüle göre 

f ı tanzim edilmiş menşe ,ehadetna-
F ransızlarla ngiliz er arasın- [arının geni nizamnamesi melerinin kabul edileceği güm-

da bu hafta sonunda yapılacak o- A k 8 (T l f l ) 1 ru··klere tamim edilmiştir. 
lan görüşmelerin Fransız - lngi- n ara, e e ona - s-
l~ nok~i nau~~ını tdif etme~i 1~~~~~1~1~t~~~~~~~1~1~~~~~~~~~~~~~~~~ 
::~~.~af edeceği tahmin edilmek- ag ere e uapoaya 

Londra, 8 (A.A.) - Liberal aaıa,ıror 
partisi, Avam Kamarasına "Mil-
letler Cemiyeti prensibine uygun 
bir tarzı hal bulununcıya kadar 
zecri tedbirlerin idamesi ve şid
detlendirilmesinin Cenevrede mü
dafasını,, hükumetten istiyen bir 
takrir vermeyi kararlaştırmıştır. 

Balkan Antantı 
görülmemiş bir 

kuvvette 
Atina, 8 ( A.A.) - Başbakan 

Metaksas Belgraddan saat 20,30 
da Atinaya dönmüş ve istasyonda 
Romanya, Türkiye ve Yugoslav
ya elçilerile kendisini hararetle 
karşılıyan kalabalık bir halk kit
lesi tarafından selamlanmıştır. 

Metaksas, gazetecilere beyana
tında, Belgradı ziyaretinden çok 
güzel intibalar getirdiğini söyle -
miş ve orada yapılan müzakerele· 
rin samimi bir itimad içinde cere
yan eylediğini ehemmiyetle kayd 
etmiıtir. 

Metaksas, Balkan antantı el
çilerile istasyon salonunda yap

tığı kısa bir görüşme sırasında\ 
Balkan antantının Belgrad konf e
ran3mdan çok kuvvetlenmiş ola
rak çıktığım ve şimdiye kadar as-

Paris, 8 (A.A.) - Bayan Tabouis, 
l'Oeuvrc gazetesinde yazıyor: 

Londranın nmhafazak<ir mahafi
linderı bir çoğu, lngiltere ile Japonya 
arasında bir muka1 enet viicuda geti-

rilmesine taraftar bulımmaTdcidırlar. 
Bayan Tabouis'nin istihbaratın& 

göre bu husus hakkında şimdiden 

Londra ilE: Tokyo arasında müzaker& 
lerc girişilmiştir. 

• • 
Habeşistan nıçın yenildi? 

imparator kaçmasaydı öldüreceklermiş! 
Hükumetimiz nezdindeki Habeş) 

maslahatgüzarı Bay Markos verdiği bir 
beyanatta şunları söylemiştir: 

"İmparator yalnız hariciye nazırı ve 
bütün ailesi ile birlikte ayrılmıştır. Hi:
kumet ise bütün evrak ve dosyalarile 
birlikte Sudana geçmiştir. Binaenaleyh 
İtalyanların Adisababayı almalarile hü
kCimeti ellerine geçirmiş oldukları ve or
tada Habeş devletinin kalmadığı şek -
lindeki iddiaları vahidir. 

''Harp resmen ve bilfiil devam et • 
mektcdir. İmparator tarafından resmi 

la bu kadar kuvvetli olmamış bu
lunduğunu söylemiştir. 

Atina, 8 - Başvekil Metaksas, 
beyanatında Bulgaristanın Neuil
ly muahedesini bozmasının hns
mane bir bard{et oiacağmı ;~arei: 
etmiştir. 

Belgrad konferansı hali içtima
da bulunduğu sırada gazete mu-

bir sulh imzalanmamış olduğundan har• 
bin bittiği kabul edilemez.,, 

Paris, 7 - Cibutiyc gelen Vehip 
Paşa gazetecilere verdiği bir beyanatta 
şöyle demiştir: 

"Habcşistanın mağlCıbiyeti asri si • 
lahlarr olmamasından ve memleketin 
içinde çıkan ihtilaflardan ileri gelmiş • 
tir. İmparatorun Habeşistanı bırakıp 

gitmesi de bu ihtilafların neticesidir.,, 
Cibutide bulunan Ras Destanın kar

deşi de: "imparator bir kaç gün daha 
kalsaydı öldürülecekti.,, demiştir. 

bahirleri tarafından, askeri bir jt. 
tif ak mahiyetini haiz üç taraflı bir 
protokolün Türkiye Romanya ve 
Yugoslavya arasında imzalandığı 
bildirilmişti. 

Yunan Ba,vekili bu haberi kat
iyetle tekzip etmiş ve böyle bir 
protokol tanzim edilmediğini söy
lemİ§tir. 



Sigorta şirketleri hakkın-i 
da yapılan tetkikler 

Pol is haberler i 

Otobüsler Belediye 
tarafından işletilecek 

12hatta aÇı;dığı Jstanbul için, Belediye 
yüz otobüs satın alıyor 

u müesseselere 
yetimizi temin 

karşı emni- Samatya açıkların-
edecektir da korsanlık 

S\gorra şirketleri hakkında lktl-j \'C tahviı:'tt d:ı Föniks'c ait olduğun
fat Vekaleti mi.ifettişlerı tarafından 1 dan para ctmiyen aksiyon halinde kal 
yapılan tetkikler Vekaletin her za-, mıştır. 
man icra ettiği tefti§ler ciimlcsiıı- Diğer taraftan Reasıirorler nez·/ 
dendir. DUn de Ahcn ve Munih dinde ıhtiyat depozitosu di\ c rost •ı ilen 
"irketinde tetkikat yapılmıetır. Bun- 66,890 lira da Foniks'dc depo oldu
dnn sonrakı teftişleri de rni.ifettişler- ğundan i mı nır. ci,mi y..>k bir hald~ 
den Bay HulUsi, Adnan. Mı1hip, Ka· bulunmal,tadır. Diğer duyc1ııklarımı
müran, Nnhit, Tahsin idarc edc>cckler zı da sıra ile yazalım: 

Korsan izzet a7kadaş
ların ı ele v ermiqor 
Küçükpazarda tahsildar sokağında 

1 O numaralı evde oturan İnebolulu 29 

yaşında deniz korsanlarından İzzet c\·- ı 
vcJki gece s baha karşı yanına aldıgı 

\'<' hazır!ıyacakları raporlan baş mü- Tahsil cıhınacak pr ım nıakbuzlan 
fettıs Bay Hüsnü'ye \'eıv.ccklerdir. diy(' gôsteı ılen 81.665 lira Hrkct fa.-
Türkiye Milli sigorta sirketinin \'azı- aliyetıni tntil <'ttiğinclen tc.lrnili güç
)cti henüz kit'i olarak tesbit edile- lcı:ımiı; bir haldcdır. lld kaleMclc 
tnemıştir. Bu sigortanın lt.ımluşundan 1,201,!187 lira alacak gosh.,rilmiştir. 

bc-ri gecırdiğı safhalar hakkında :j • Bu miktaı m ela tnhsil r·dil!.'miycccği 
nıalumat \ crilmcklcdir: 1 ilen stıriumcktcdir. Bin~nm lnymett 

Türkıye Mılli sigortası ilk önce Fo• 125 bin lira olarak gösh'rilmişti . 
nıks•in dıf(ktorü Baver t::.rafmdan 1 Muş~cri!eı in alması 1iı1Jm relen p::ıra 
kurulmu tur. Şirketin itib::-ri scrma- mıktarı 470.003 lira kad1r tahmin "· 
Yi'Sl 176,000 liradır. Bu miktarın tah· dilmcktc olmasına görc mr\'C'Ut pan 
fiil C'dilınış kısmı 106.000 lirıdır. l\lc·.. hu mikl'lı m ancak durtt<' r.iriııi hu1• 

cut s rın. )<' bchcri yirmı lue kıymt>- maktadır. 
tınd"' 8 ~O J hisseden ınür ·kkE>ptır. Şir ~iGORTA DlHEI<TôRO NE DİYOR 1 

k<'tın 1lk kuruluşunda nissr>lcri:ı D"m b r muharrirımh: Tliı·kiye Mil· 
Gsoo ü to~onıks'<', 2200 ii dt· Türk le..... li s gc '"tası dircktörii Bıy Mcnahcm 
aıtt ı. Söylendiğınc göre ilk zam.ınlar· !Jarse h ıl<' görii mÜ'"jttir. Bo.y \1en:ı
da bazı kımselerc miicssls ı~ısse.:;ı ol-:-l hem 8Uııları söylemiştir: 

Şehir ;lahılınde otobüs u::lctmc hak } 
la doğrudan doğruya beleni yeye ,·eı ;;. 
diği halde, belediye şimdıye kad1r h ı 
hakkından istifade> etmemekte \'t> otc.ı 
büs işıni nmhtelif sermayelere terk 
etmekte idi. Falt::ıt son vndiai bı: 

~. 1 

kararla bundan \'azgeçmiş, şehir da· 
hilinde kendinin ot ubüs ıslt?tmc sala
hiyetini <ırt ık kullanacağın: aJrıkalı 
larn bildirmiştır. 

Aldığımız bir habere rröre beled.
yenin iş l eteceği otobüs seyri•sefrri l.:? 
hatta ayrılmaktadır. Bu hafü.rdı>ıı 
birmin b:ışlangıcı Eminönü olmak iJ. 
ZHe Toplrnpı, lö",dirnckapı, Y C'diktıl('. 
Rami, EyUp, l<ocamustafara<:a, Y · 
s.lkôy ve :Floryaclır. lkin<'i h~ttın bac:
langıcı da Galata olarak tcc;bit edil
mıştıı'. Bu hat Şişhane yokuşile &-
yoğluna çıkacaktır; aksi i'it ilmrnctt.• 
olmak iızcı c diğer bir hat daha \'ar· I 

dır. Bundan ba ka l.aı akoy - Şıı::li-
1ccidiyc twy, Karakoy - Kurt.ulu~ 
halları ja bu1unmaktn.cln. Bel dı\ • 
~ alnrz B .. bcğe, yolun pek dar olm.1sı 
sebr.bile otobüs işlC'tmıyc ·ektir. 

Bütiın bu hatlnr il iıı yfü otobüse 
ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Belediy' 
her ne kadar büyük ~ennaytye nhtı
ynç görüyorsa da gimdihl: ~üz otobiis 
alabil<'cck parayı aramaktadır. 

Diğer taraftan İktisat Balc:mhğı ... 
rıu da baş \ urarak getircce?-i ot. bıia
lcrden gümrük resmi aııııınamnsııı ı 
ıltimas etmiştir. OtobUs sen i.;Jerı b:ı<j 
ladığı takdirde bclediyenın ser chk: 
100.000 lira kazann<'.afrı ümit cdılmck
t dir. ı 

Yapılan bir proJeyc> gorP otobil8 
ı ıyatıarı ikinci ııe\•i tı um\ &y iicretin ... 
den yüksek birinciden az ol caktır. 

r~!{ i.kişer tane de ııaras·z hissı' w-ı - .~M.cfinıi::in ııou lıayuf .~İ!fOt·ı 
rılımıştır. Gene söylcndiğm0 gör :}i.11 ta.sı poliçe.si vaı dır. llcıı iJ: ~iqorlrı• ı 

iki arkadaşı ıle Samatyada bir sandala j 
binmiş. hırsızlık yapmaya karar vermiş 
tir. Bu iıç d~niz hırsızı Sama'\ya iskc • 
lesine bagh Bostancılı Hakkı reisin rno
töründen ve dieı;r bazı sandallardan kii
rek. yelken. direk çalmı lar. Yenikapı • 
ya gitmişlcrdır. Burada Murat Reisin 
motöriine giren denız hırsızları başa! -
tındaki kapının kilidini kırmıslar. bir 
kat elbise calmıslardır. Bu sırada motö
rün baska tarafında yatan tayfa Şevki 
ile iki arkttdaşı uyanmışlardır. Hırsızlar 
tayfaları göri.ınce hemen sandallarına 

atlıyarak Ahırkapıya dogru savuşmuş -
]ardır. Uykudan uvanan Şevki ile diger 
iki tayfo d:ı kendi srndallarma bınerek 
kors;ınları takibe başlamışlardır. Tayfr
lann s:ındalı Ahırkapı açıklarıııda kor
sanların sandahna yeti!i:ııiş. rampa e -
dince iki taraf arasınd::ı kiirek. küreğe 
ııidedtJi bir mücadele olmuş. neticede 
korsanların sandalı clevrilmis. denize 
düşmiişlerdir. Korsanlar denizde yüze, 
yüze sahile çıkmışlarsa da tayfalar da 
sandalla peı:.lcrinden gitmişler ve yalnız 
İzzeti yakahyabıJmışlcrdir. Çahnan eş -
yahır deniz iizcrinden toplanmıştır. İz· 
zct arkaduşlarını ele vermemektedir. 
Zabıta tahkıkatı ehemmiyetle devam 
ediyor. 

Antrepolar aki eşyalar di bu hisselerin nncak iki Uc. Yiİ7UI da 90 bi11 lira fut711aklad•r .. 17acr:/,/cı. 
'fürklcrin elinde bulunmaktadır nmr.: ı'al'dtr. Bu lıııs11sl11 ~imdilik iJ,: 

Umumi harpten sonra ıstikrazı d.ı- :JC!J söyli~ırıw•nı. l"apılm ak ıınııu.: 
hıli 8,25 e kadar düştiiğü vakit Tür- l foplaı•fula11 'iOııra 1•a:iyrı aıılcup!Cll a ': 
kiye Millinin elinde 60 000 hın' tır ., 
lık lmdar bulunduğundan si•·ket bü
:Vük zararlara uğramıfjtır. Bundan 
~onıa evvelce Enter l{ontinantalı!"' 
bulunan Fermendcz buraya m:idi;;· 
olmu§ V..! nakliyat işlcrind<>kı ı::igor

nru ŞiRKET DAII.ı 1111!! 

talarn ba.5lnnmıtRır. 
Bundan başka 21.580 Jiralrk esham j 

öte yandan diğer bir ~irkelııı d' 
72.500 lira zararı olduğu si)ylenmek
tcdir. BUtün bunların sıhhati ancak 
lktisat Vckıiktinin her zaman yaptı
ğı teftişler ciimlcsindcn olan trıhk:. 

ko.tlarm rcticcsinde anlnşılaraktır. 
---------- - - - --

a J 1 Oe le n ler, Oldenler 
1 l E · · ta lyan lç ı sı mczunen 

1 

a piyon bu 
ha ta i ~inde belli 
olacak 

BliYWt tavla rni.ı~n.bakan-ızm scn•I 
d ampıyonırırr karsılaşmasımıı ıkinci~l 
h:ndü? şcce Sil'keci de Mc>k:k Jnrarıf·ı 
d"" esınae yapılmrntır. Uirn g-.-.cc on 

ort tavlada yirmi sekiz o_y ıı~ıeu oy., 
~amıııtır. Bir yedi olan oyunda kaybc

en on dôrt oyuncu müsabakadan çık 
~~!ar, Nazmi, Ali Sırrı. Yuı:uf 'Uçak 

U!lC"Yin Hakkı (dilsiz \'e ~mğır) Meh
m"w -'alt, ~aci, Konyalı, Hiir;evin Rah 
rt" 1 1 • • 

· >erber Hasan Hafız C'r-mil. Ah
ın t n · 
d 

ncı, CPmil, Nurı 1 az:mmıı:lar-
ır. 

Gar ıp oyuncuların kaViıla~m:;.sın:ı. 
:rıa:art si "' .. ·· bunu gecesi saat sekız b:ı-

roınaya gitti 
İtalyanın Ankara büyük elçisi. Bay 

Karlo Galli mezuncn Romaya gitmiştir. 
Bir tahmine göre. B. Karlo Galli 

Romada yapılacak olan büyük faşist 

toplantılarına iştirak edecektir. 
Di•-;.er taraftan Avrupanın diğer mtr 

kezlerincleki İtalyan elçilerinin de Re-, 
matla toplannrak Avrupanııı son vaziye
ti hakkınd:ı Mussoliniye yakından mn· 1 
liım:ıt vere:cklcrine dair bir rivayet 
lr.ıhınmaktadır. 

YENt GöÇMENtER GELiYOR 

Bıılgaristan ve Romanyadan göç çde
cek muhacirler için "Nazım" ve " Ha • 
zar'' vapurları dün akşam limanımız -
dan Varna ve Köstenccyc doğru hare
ket etmışlcrdir. 

Her iki vapur bir hafta sonra aldık . 
ları 4000 kadar muhaciri İstanbul yoli) 
lc Tuzlaya götürecekt ir. 

çukta gene Melek kıraatl::mı.:Einde de-
va . 
. ın cdılecektır. Elli dor~ ı::Lmt şam-

DA NiMARKA E LÇiSt VE iŞGüDER I 

P•Yoxıunun jştirak ettiği bUyük karşı
laRnıadan ·· "l ' suzu erek kalan oyuncula-
:rın son kON'rlaşmalaı rnın cük cnterc.•-
san ol w 

acagı muhakkaktır. Müsabaka-
nıızın !sta b 1 

n u tavla "nmpiyonun.1 
haklttıc ·t . 
w 

1 rı) n c:ıkaracak mahiyet vp 
g'(rde old w • • • 

f ugu en ıyı oyuncular t.ar .. -
ınctan kabul edılmi'itir. 

So 

Bir müddettir mczuncn memleketin
de bulunan Danimarkanın Ankara el 
çisi Bay No rgaarcl dün şehrimize gel • 

mişti~ ı 
Ankarada bulunan Danimarka işgü -

deri Bay Fitzmeyker de ~ehrimizc gel
miştir. Yakınc1a mezunen memleketine 
gidecektir. 

SEYYAH VAPURU MUDANY ADA 

iki gün evvel şehrimize gelen " Ge-

Değerleri yirmi 
eşyalar nasıl 

milyon lirayı bulan 
devredilecek? 

Eqüp Sabrin ;n qafırdığı 

mücevlıeı /er 

Gümı~klcr müdürü Bay Mustaf•t lerine ver•lccklcrdir. Dünkü gazctl'
Nuri'nin başkanlığında yapılacağır.ı lerdcn bil inde gümrUk işelrınm bır
yazdığım1z toplantı dün gtlmrtlklt'r leşmcsını'! bazı zorluklar dcığuı du )ı 
binasındn yapılmıştır. Tuplantıya li- yazılmakta ıdi. Bu hususta yaptığı
man dir:~ktörU Bay Raufi Manyas, ınız tahkikata göre hiç bir zorluk ınC'y; 
boşaltma ve yükleme şefi Bay Ziht.i dana c:ıkmasına imkan yoktur. Bil.t-

1stanbulun muhtelif ycı !erinde hır • antrepolar ~cfi Bay Ilüsanwttin, a~.· kis bütün komisyoncular ı son şckıld<>n 
sızlık yapan Eyüp S:ıbri çetesi hakkın· barlar şefi Bay Nuri i5tir~k etmiR!e.. fc\•kaliıd memnun t., • m ktedırkr, 
daki tahkikata dcvcım edilmektedir. E - dir. Topl. ntıda ant.repoların limnn lşlerin bu suretle daha muntn~ \e 
yüp Sabrinin dördüncu noterlik vasıta • idnresine de\'fi meselesi ('trafilc ko daha scrı yapılacağı kanaati vardır. 
sile Emniyet Sandıgma kendi namına nuc:ulmıı~ bazı esaslar u"zrrı"ndc rn 

~ .... · - · DUnkli toplantıda ana r:ıtları gC-
altı parc;a mücevher yatırdığı dun mey porların hazırlanmasına knrar ve1 il- ı lışülen de\'ir mest"'lcsı etrafında güın-
dana çıkmış, mücevherlerin fotoğraflc:- mi8tir. rük , c liman idaresi daıma tem:ı~lar
rı alınmıştır. Eyüp Sabrinin başka nam Öğrcndiğimızc gbre antı epohrcla · da bulunacaktır. }{finun cıkar çıkm.,.z 
larla sandıga ve cligcr yerlere mücevher ki ('Şyların nasıl teeı~m eclıleceği, an· dn de\·ir :~ine ba5].anacaktır 
yatırıp yatırmadıgı tetkik edilmekte - barların içindekı basküllerııı ne ya 
dir. pılncağı, ıtfaiye teşkilatının nasıl id:ı-

Eyüp Sabrinin kardeşi 1smailin de re C'dilec~ği, aııbarlar nrasn•daki bol
çete ile alakası oldugu anlaşılmış. hu melcrin ~.aldırılnrnk nntrepolarm gl'.!· 
da dün tevkif olunmuştur. niş ve aydınlık bir hale getirilmesi 1 

BARIŞMAZSA öLDORECEKMiŞ hakkında. almucnk tcdbirkr tesbit ı>· 
dilmiştir. Dünkü konuşma csnasmd& - Süleymaniyecle Dökmecilerde oturan 
antrepo hamallarının vaziyetleri 1" 38 yaı:ında Aliye evine giderken önüne 

~ bahse mevzu olmu3tur. Bununla bcra-
dargın bulunduğu dostu Kürt Hüseyin her (200) zc yakın hamalın hakları
çıkmış, kendisilc barışmazsa öldürece -

nın ne şekilde verileceğine dair bir ka 
gMini söylemiştir. Hüseyin yakalanmış • · 

rar verılememiştir. Hamallar, :ıntre-
tır. poya yerleştirdikleri mal tekrar çık-

TEHDiT - Galatada Büyük Mil • tıklan sonra para aldıklar:ııdan hak-
let hanında terzi Todorinin dükkanına · 

larmnı znyı olmaması içın ıcap cdPıı 
eski müsterilerinden İbrahim gitmiş; tedbirler alınacaktır. 

- "Bu sefer elbise yaptırmaya de • 
gwil. senden para almaya geldim. Eğer 

Liman idaresine geçecek antrepo· 
nun dokuzu Saray burnunrla. dördii 

vermezsen başına geleceğini düşiin., Sirkecide:, iiçü de Galatadadır. Bunl:ı-
diye tehditte bulunmuştur. 1hrahim ya- rm içlerinde üç bin parça c5ya \'ar-1 
kalanmıstrr. dır. Ve J;ıymetlcri yirmi milyon lir;!. 

DUVARDAN DUŞTU - Kasım - dC'ğerindo bulunmaktadır. 
paşada Camiikebir mc1ha1Jesinde Aşha • Antrepolarda cahşan otu:> gUmrii'r 
ne sokağında oturan 12 yaşında J\b - memuru gümrük idaresinin başka i ,-

dullrıh duvardan düşmüş, muhtelif ye:-- ---------------• 
terinden yaralanarak hastaneye kal • 
dırılmıştır. 

ORTAKöYDE YANGJN - ı:vvel· 
ki gece Ortaköyde Ncsetaga sokağında 
demirci Rifatın evinin alt odasından 

yangın çıkmış. Muhsin ve gümrük me -
muru ihsanın evlerine sirayet etmiş, her 
üç ev tamamen yanmıştır. Yangının 

devrilen mangaldan çıktığı tahmin edil
mektedir. 

Mudanya için yaz seferleri 
tertip ediliyor 

Yaz mevsımi geldiği için haftn ta
tilini Bursada geçirmek istiycmlere 
bir kolaylık olmak üzere '"Deniz yol
ları idaresi,, 10 mayıstan itibaren Mu
danyaya ycni bir tarife tatbik C'de
cektir. 

Bu Uırıfo ile lstanbuldan cumarte
si günleri saat on dörtte. diğer gün
lerde saat sekiz buçukta ve Mudan:rn
dan pa~rtesi günleri on sekiz bu~uk
ta diğer günlerde on birde bit· vapur 
kalkacaktır. 

lsta.nbuldan cuma, sal!, pcrşemb 
günleri h:ıreket eden vapurl:ır Armut 
hı, ve Mudanyaya uğrıyarak Gemliğe 
kadar gidecekler ve Cı€mlikt-cn erte.,i 
günü kalkarak ayni iskelelere uğrıya
rnk lstanbuJa döneceklerdir. 

Pazar günleri lstanbuldan seln?. 
buçukta knlkacnk \'apur Mudanyaya 
12,15 de ve Mudanyadan or. sekiz b•ı
çukta hareket edecek vapur da kôp
rUyc 22,30 da varacaktır. Böylrliltlc 
bir günde Bursayı gezmek kabil ol.ııyı b. n karııılaı:;mo, t.nvlayı hesap \'e 

d k 
ır ta'biye ile oynryar.ık yüzcl--

1) ~an n • ff · · " Uı • 1U\ a ak olan oyı.r.cuyu or-t": a çıkaracaktır. Önümii?dcki hafta 

ne r a ı Fon Ş toy ben'' isiml i seyyah va - li!i!iji~iiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİ-i;iiiliimm;;;;~iiimiiiiiiiiiiİ;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİiii.!iiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiii.~~~-iİİr;~ 
puru içerisinde 350 Alman seyyahının ı ı 

caktır. 

ı;.anbulun bu oyuncusunu okurlan
nuza lanıtacnğız. 

Bursayı da gezmesini temin için Mu -
danyaya gitmiştir. 

Romenlerin milli bayramı Yolcu tayyareleri bugün 
gelecek Mayısın on birinci pazaı te~i güni: 

1 dostumuz Romanyanm nıilli bayran•
d liava yotl- "l işletme idaresi tarafır.- ları olduğu için ~ehrimizdeki Roınan ' 

an Londrndan satın alınan üç yolcu ı ya konsolosluğunda bir tören yapıl:ı-
tayya.res: evvelki gün Londradan ha • cak \'e ba!} konsolos Bay Go:-eçyo Ro 
r k~t ~tti~lerindcn tayyarelerin diinl men kolonisinin kbriklerini knbul , 
y cş.l!:oye ınmekri bekleniyordu. Dün dccektir. 

d°bah tayyarcelrin Peşteden kalktıkla - ---------------· 
rına dair hah ı · er gc mışse de akşama ka-
dar beklcnmis, tayyareler gelmcmisti r. 
Gc.- k' 1 -

'f va ıt a ınan bir haberle Balkanlaı • 

da yağan siddet li yağmurlar yüzünden 
tayarelerin Sofyada kaldıkları anlaşıl • 
mıştı r. T ayyareler bugün geleceklcrrlir. 

- Hele §U bayana bah, ne ka· ı 
dar da asri! Karıncalara kolonya . 
serpıyor. . 1 

- Havuzumuz tamam. Şimdi 
de bir kotra tedarik etsek/ 

- Bak, &lzi terbiye etmell i .. 
teclikleri sopa ile ağaçlCCTı da ter .. 
biyeye r.alı§ıyorlCCT ! ~ 
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G
Belgrada giden muhabirimizden: 3 ı~_! _S __ P_O __ R_l~l 

üzel, . teıniz_, qeni, ucuzı Ali Baba 

b • h • B / J j Amerikaaa dÜn:Ja 
ır şe ır •' e 'g r a şampiyonu olan 1 ürk 

Bufgar hududundan Yugoslav hudu
duna geçiç çok enteressan oldu 

1 

~ 

pehlivanı kımdir? 

. 1 

Amerikada ''Ali baba, adı verilen 
bir Türk güreş<;isinin Amerikalı ser
best güreş şampiyonunu yenerek dün
ya şampiyonluğunu kazandığı yazı\

mıştı. !zınirden gelen haberlere göre 
"Ali baba,. adı verilen bu Türk peh
liYan Elazizli Ali Hasnn'dır. Amcrik-ı
ıla uzun müddet bulunan Dinarlı Meh-
m.'!t Pehli~an kend.sini çok iyi tanı

dığını ve çok iyi güreşçi oları bu Tür.r 
çocuğunun uzun müddet Amerıkach 

Belgraddan bir görünüı. 

Belgrad, 4 - Belgrada dün ge- mak üzere Habeşistana da hususi 
ce saat 9,30 da vardık. Doğruca bir muhabir göndermişler. 
bizim için ayrılan otel Ekselsiyora Gazetelerin çoğu sabah çıkı-
indik. yor. Öğleden sonra çıkan bir tek 

Bulgar hududundan Yugoslav Pravda gazetesi var. O da saat 
hududuna geçiş çok enteressan ol- 13 de çıkıyor. 
du. Hududu bir takım iri taşlar- Burada dikkati ~elbeden nok-
dan mürekkep işaretler ayırıyor- talardan biri de ahalinin bizden 
du. Hudut geçilir geçilmez de daha ziyade, daha iyi ve daha u
derhal göze çarpan bir fark beliri- cuza eğlenebilmesidir. Mesela 
yordu. Burada ahalinin elbiıeleri dün gece hep birlikte Belgradm 
Bulgarlara nisbetle çok daha iyi en pahalı barına gittik. Varyete 
ve temiz. Tarlalar daha munta· seyrettik ve müzik dinledik. 
zam bir ıekilde kazılmıf, evler Birer viski içmiftik. Buna mu
nisbeten daha büyük ve daha gü- kabil bizden ancak 20 dinar (55 
zel. kuruş kadar) bir para aldılar .. 

Yalnız müşterek ve birbirine Halbuki bu fiat bizde en az üç 

benziyen iki nokta var: misli fazladır. 
Bil'hıcisi şoıeler, Bulgariıtanda Bu münaıebetle barlarda çalı-

o!duğu gibi gayri muntazam. şan konsomatris kızlardan da 
İkincisi köy evlerinin badana bahsetmek isterim. lstiyenlerle 

edilmi,, bembeyaz manzaraları. danseden bu kızların hepsi yirmi 
Diyorlar ki esas toseler Peıte- beşle otuz yaş arasında idiler. 

ye kadar bu şekilde imiş. Buda- Halbuki bizde on üç yaşından iti
pcşteden sonra bunların yerini as- haren barlara düşen kız!ar sayısız 
falt şoseler ahyonnuş. derecede fazladır. Ve bir kadın 

Belgrad, güzel ve yeni bir şe- yirmi, yirmi beş yaşmi geçti mi, 
hir. Caddelerinin çoğu asfalt ve her hangi bir barda bir iş bulabil
çok muntazam bir şekilde. Toz, mesi çok güçleşir. 
çamur namına hiç bir şey mevcut Bu meseleyi birine sordum. 
de~il. Meğer Yugoıslavyada 22 yaşını 

Bugün 250,000 nüfusu olan bu geçmiyen kadınların barlarda ça
~ehir vaktile, yani umumi harp lısması memnu imi,. Bu mesele 
znmanında ancak 30,000 nüfuslu ç~k mühimdir. Ve bizde derin bir 
ve bugünkü halile katiyen muka- içtimai yaraya dokunur. 
yese edilemiyecek derecede geri Yugoslavların dral?l ve kome
bir şehirmiı. Umumi harpten son- di tiyatroları, operetleri ve ope
raki muntazam ve planlı çalışma- raları var. Mevsim nisbcten geç
Jar, şehri bugünkü haline getir- miş sayılm::ı.kla beraber. buralar 
mış. gene ağız ağıza doluyormuş Gi-

Yugoslavlar Türkleri çok sevi- dip görmek henüz mümkün ola
yorlar ve bize hakikaten candan madr. Görünce buraları hakkında 
bağlı bir millet olduklarını her ve- daha etraflı yazılnr yazrrıak müm
t>İle ile göıteriyorlar. Konuturken kün o)acuktır. 
Yugoslavların asırlarca Türklerle Sinemaları da çok. Ve yeni 
birlikte ya,amış, bunun netice- filmler gösteriyorlar. Mesela ~ar
sinde kanlarımızın karıtmış oldu- lonun "Modern zamanlar,, ad1n -
ğunu söylüyorlar. Esasen Türk daki meşhur filmi burada on beş 
kültürünün Yugoslavlar üzerinde gün evvel gösterilmiş. Hem yal
ki tesirl~ri gayet bariz. nız burada değil, Sofyada bile 

Yugoslav lisanında 900 tane gösterilmiş. 

Türkçe kelime varmıt. Ve "Köp- Sinema ücretleri de bizimkiler· 
rü,, "Kale,, ''Dere,, gibi Türkçe yer le rakabet kabul etmez derecede 
isimleri sayısız derecede çok ucuz. En iyi koltuklar bizim pa-

Yugoslavların gazetecilikleri ra ile otuz kuruşu geçmiyor. Bi
clc çok ileri. Politika admdaki zim sinemacıların kulakları çmla-
gazetelerinin trajı 125,000, Vre- M. S. 

sın ... 
me·nin 60,000 Pravda'nın 30.000 ---
imiş. Ve daha da bir çok yüksek 
trajlı gazeteleri var. Bunlardan 
biri olan ve Zagrepte çıkan No
vosti'nin trajı da 30,000 imiş. 

Politika gazetesinin Londra, 
Pnria) Viyana, Berlin ve sair 
bütün büyük tehirlerde hususi 
muhabirleri vardır. Hatta ıon 
Habeş - İtalyan harbinde bulun-

1 
1 

1 bulunduğunu söylemiştir. 
1 Dınarlı ~lehmet lzmirde 

Müla9imte karşııaşıgor 
lzmirden gelen habcrıcrı> gör.:. bn· 

müddet evvel lstanbulda yapılar; Dı
narlı :\Icbmet - M:ülityim maçının rt!
vanşı 17 mayıs pazar güııh İz!Toird~ 

yapılacaktır. tstanbulda yarılan mae
ta, güreşi bariz bir UstLiıılük güstı•· 

ren Mül<i.yim pehlivan kazanmıştı. Bu 
itibarla bu intikam maçı !zmirdn bli
yük bir alaka uyandırmışttr. 

Fenlandiqa güreşçileri 
lstanbuta geliyorlar 
Çok kuvvetli bir Finlanrliya güres 

takmunm Berlin olimpiyadına gidC'
cek Türk takımı namzetlcri;E: İ:.;tan

bulda karşılaşmalar yapma~ ı karar
laştırılmıştır. Finlandiyalılar gürelite 
birinci planda gelecekleri için bu te
masın güreşçilerimizi denerr.e nokta
sından çok faydalı olacağı reuhakk~k 
tır. Finlandiyalılar 21 mayısta tstan
bula gelecekler, 23 Ye 24 mayıstu. gii
reşçilerimizle karşılaşacal:lardır. 

Güneş - Fenerbahçe 
maçı yarın 

Lik maçlarına bugün ve yarm d~'

vam edilecekti!". Yalnız fr-dcre olmı 

yan klliplerin bayramı mfüıasebctiit' 

Beşikta~ :-;ahasmdaki ma~lar tehir e
dilmiştir. 

Bugün yapılacak maçlar şunlardır: 
Fener stadı: 
Anado1u - Hilal B. takımları sacı.t 

15 Hakem Samim TalU, tstanbulı:;ıor 
- Süleymaniye B takımları saat 16.30 
hakem Rıfkı. 

Taksim stadı: 
Galata.3aray - Beykoz B takımları 

saat 15,00 hakem: Feridun Kılıç, Fc· 
nerbahçe - Güneş B takımları saat 
16,30 hakem Şazi Tezcan, 

YARINI<! MAÇLAR 
Fener stadı: Alan gözcüsü: • AE 

Rıdvan. 

Anadolu - Hilal A takımları saat 
14,45 hakEcm Suphi Batur. Yan h;ı
kemleri: Tarık, Rıfkı. 

!stanbulspor - Süleyntaniye A ta
kımları saat 16,30 hakem: Ahmet A
dem. Yan hakemleri: Hayri. Esat. 

Taksim stadı: 
Alan gözcUsü: Muhtar Oygur. 
AltınoI'du - Feneryılmaz A takım 

ları saat l3 hakem: Şazi Tc•zcan. Ga
latasaray - Beykoz A tak·mları s t
at 14.45 hakem: Cafer. Y~n ha.ı<em
lcri: Halit Özbaykal, Tah~i.1. 

Fenerbahçe - Güne~ A talnmlal'ı 
saat 16,:10 hakem: Sadi Karsan. Y;•n 
hakemleri: Samim Talfı, Feridun K!
lıç. 

Vefayı kuranlardan Dr. 
Sudi Cavit Öldü 

Vcfrı idman yurdu ge11el sekreter
liğinden: 

Vefayı kuranlardan doktor Sudi 
Cavit Sa:m Cavid'in bah,tsr. bab:ımrz 
Cavit Ural dün vefat etrriştir. 

Cenazesi bugün Bey1erbeyinde1'i 
evinden kaldırılacaktır. 

Bcy!crheyi iskelesinde be]diyf'n ar
kadaşınızı bularak, bu biiyUk ::ata so:· 
vazifemizi yapmıya gelmenizi dilerim. 

Düşenin dostu 
olur mu? 

(Beşincidcn devam) 

du, kalt!mler durdu. Neretie ise 
mersiyeler yerine zafer hasicleleri, 
alkı!lar da iıiteceğiz. 

Büyük kurbanın kanı Roma 

: 

Haftada bir: 

• Dünya sıyasasına toplu bir bakış 
Daimi konsey evvela assamblenin j 

1936 eylUl toplantısı sırasında Cenev -
rede ve daha sonra Atinada yeniden 
toplanmağı kararlaştırmıştır. 

lngilterenin Almanyadan 
sordukları: 

İngiltere Fransız - Alman ihtilafı 

ile alakalı olarak Alman hükumetine 
gönderilmek üzere bir takım sualler 
hazırladı. Almanyamn Sovyet Rusyaya 
karşr gelecekte vaziyeti ve Anşlos me -
selesinde, ve müstemleke hususunda si
yaseti ne olacaktır? Bu suallere gele -
cek cevaplardan belli olacaktır. Muhtı
ranm ihtiva ettiği esasları bugün ga -
zctcmizde çıkan telgraflarda bulacak -
sınız. 

Bir aydan fazla bir zamandanberi 
İngiltere bu sualleri bir türlü hazırla -
yıp Berline göndermemişti. Fransızlar 

İngilterenin bu işte bu kadar ağır git -
mesinden şikayet ediyorlardı. Diğer ta
raftan suaJler evvelce bir nota ile soru -
lacakken bundan vazgeçilip, Berline bir 
İngiliz diplomatt gönderilmesine karar J 

verildiğini de söylüyordu. Almanlar İı -
gilterenin bu tarzı hareketinden mem -
nun olmuşlardı. Bu suretle İngilterenin 
Almanyaya karsı şiddetli hareket et -
miyeceai ve bir anlaşma yolu tutacağ1 
manasını çıkarıyorlardı. Herhalde in -
gilterenin Almanyaya karşı Ren işinde 
takip ettiği siyaset ile Habeş meselesir
de Fransanın taklp ettiği hareket ara • 
srnda bir münasebet vardır. Bu mü -
nasebet bugünlerde daha ziyade inki§af 
edecek gibi görünüyor. 

Fransız seçiminden sonra: 
Son Fransız seçiminde soi partile -

rin sağlara nisbetle fazla kazanmasın • 
dan çıkabilecek neticeler cihan matbu -
atım meşgul ediyor. Solların iktidar 
mevkiine geçmesi şüphesiz Fransamn 
dahili i§lerinde bir hayli deği~iklikler 

yapacaktır. Nitekim daha şimdiden 

frangın düşürüleceği mevzuubahsedil -
meğe başlanmrstır. Ancak frangın bir -
denbire clüsürülmiyeccği, memlekette 

bir panik vukuunu önlemek için bir tr
kım tedbirler alınacağı da anlaşılmak -
tadır. Eğer frank da düşürülecek olur
sa altma bağlı en sağlam arsmlusal pa· 
ra olarak görülen frank da bu vaziyet1-
ni kaybetmis. o da dolar ile sterlingi'n 

yoluna girmiş olacaktır. 

Fransı~ sosyalist partisi kon~resi 

bir ay sonra, yani mayısın otuzunda 
toplanacağına ve yeni hi.ikumette en 
mühim mevkii ve belki de bütün kuv -
veti eline alacak olan bu partinin bu 
kongredeki kararları ile Fransanın da · 
hiü ve harici i~lcri üzer;nde büyük te • 
sir olacağına göre vaziyetin tamamen 
aydınlanması kin o zamana kadar bek

lem~k H\~ımdır. 
Fakat radikallerin organı olan 

(Oeuvre) gazetesi şöyle diyor: "Halk
çılar cephesi iktidar mevkiine gelir ge·
mez yapıla:ak ilk işleri tesbit etmek 1 
için sosyalist kongresinin toplanr~asını ı 
beklcmiyecektir. Komünistler: sıyaset 

adamlarının, gazetelerin varidat mem • 
baları ne oldı:ğtt hakkında bir anket ya
pılması, birliklerin ilga edilmesi, büyük 
sen•etlere husı.ısi resimler konması, 

frano-ın miichıfaası ve Fransa bankası -
nın ı~lahı gibi bazı sembolik hareketler
de bulunulmasını istemektedir ... 

Katolik Figaro gazetesi de şöyle di
vor: "Ilalk~ı cephesinin muvaffakiycti ge 
, lccek kabine ile anlaşmazlık haline gir
diği takdirde tehlikeye düşecektir O za
man kanunu cs~siye uygun olmryan 
bir devre acsılmı~ olacak ve Fransada 
mesrutiyet ile idare usulü kalkacaktır.,, 

Fransanın dahili vaziyetinde görü • 
len bu türlü deli iıil.klik ihtimalleri pek 
iyi izah eder ki bu memleket harici si • 
yasctinde bugün Alm;ınycıya karşı hir 
harp açamaz. Orııın için (Ren) in is -
gali ile ba!'.lıyan Fransız - Alman ih • 
tilafının nihay:ct bir anlaşma müzakere-

mabetleri için ahttrldı. Acaba eti 
ne olacak?. Dağılacak pay pay 
edilecek mi? ltalya kılıcının ha!l
kını i:;tiyor) diyelim.. Ya öteki
ler?.. üntar cta guiivu aöiıcükk
ri göz ya:!lannın değerini!. Ne 
iğren~ bir dünyadayız! 

S. Gezgin 

sine varacağı tahmin edilebılir. 

Negüsün lıaçışından 
•onra: 

İtalya imparatorun kaçışından sonra 
Habeşistan istila1ımr tamamlamakla 
meşguldür. Mussolini bir taraftan söy
lediği nutuklar ile İtalyan zaferini övU. 
yor, öbür taraftan da Avrupa devletle • 
rine Habeşistan meselesi üzerinde an • 
laşma teklifleri yapıyor. "Habeşistan 

tamamile İtalyan işgali altına geçecek• 
tir. Sulh ancak bu esas üzerinde kuru • 
labilir. Bununla baraber İtalya Fransa 
ile İngilterenin Habeşistandaki men -
faatlerini muhafaza edecektir.,. diyor. 

Fransada şimdiden gazeteler zecri 
tedbirlerin derhal kaldırılması için ne;• 
riyata başlamıştır. Fakat ingiltercnin 
vaziyeti henüz aydınlanmış değildir. 

Şu kadar var ki İngilterenin İtalya ile 

arasmdaki gerginliği izale etmek için 
tedbirler almağa ba~ladrğrnr ve Akde • 
nizdcki harp gemilerinden bir kısmı ~ 

nrn Anavatana çekilmesi için emir ve • 
rildiğini Londradaki İtalyan mahafil 
işaa etmiştir. 

Negüs'ün kaçışından sonra (Adisa • 
baba) da kalmrş olan dört İngiliz ga .. 
zete;:isi Londraya çektikleri bir telgraf• 
ta §Öyle demişlerdir: "Habeş imparato
ru bundan sonra memleketinin istiklali
ni muhafaza i~in diplomatik yoldan mü
cadelesine devam edecektir.,, 

Mussolini İtalya işgalindeki Habc • 
şistan ile Trablusgarp arasında vaziye
ti tehlikeye dü§en (Sudan) ve (Mrsır) 
hakkında İngiltereye teminat vermiş ol
mak için nutuklarınd:ı şöyle diyor ı 

"Habeşistanın i~gali ile İtalyanın sö
mürge arzuları tamamen tatmin edil • 
miştir.,, 

Yine Mussolini son günlerde Roma. 
da yapılan bir törende Habeşistana gi· 
den yarım milyon İtalyan auerinden 
dört yüz bininin köylü olduğunu, bu as
kerlerin orada yerleşerek ailelerini gö• 
türeceklerini ve Habeşistam bir İtal • 
yan sömürgesi yapacaklarını. Habe..lı: -

tan topraklarından İtalyan milletinin 
istifadesi için çahşacaklarım söylemiş -
tir. 

Kiiçül:ı Antantın 

toplantısı: 

Küçlik Antant devletleri de bir tor• 
lantr yapmaktadırlar. Balkan Antantı. 
nın toplantısını takip eden bu toplan -
tının da hususi bir ehemmiyeti vardır. 
Çünkü Avusturyanın Sen - Jermen mt:• 
ahedesi hilafına mecburi askerlik usu -
!ünü ihdas etmesi burada konuşulacak
tır. Bundan başka Küçük Antant dev • 
Jetleri (Çekoslovakya, Yugoslavya, Ro-

manya) devletleri ile Romada yapılan 
üçlü anlaşmaya giren devletler (İtal .. 
ya. Macaristan, Avusturya) arasında 

bir yaklaşma rivayetleri vardır. Hattl 
Çekoslovakyanm bir müddet evvel bu 

yolda mühim bir adım atmış oldu~u ve 
hali hazırda Budapeşte ile Viyanada 
mevcut siyasi temayüllere göre üç An
tant devletinin bu meseleyi birlikte kc• 
nu~acaklan söylenme-ktedir. 

• Almanya ne yapıyc;r? 

Almanya bir taraftan Fransat1a ııi -
yasi vaziyetin aydınhmmasını bekler • 
ken bir tanı.ftan da harp hazırlıklarına 
devam ediyor. Son zamanlarda general 
Göring'in doktor (Şaht) yerine Alman
ya ekonomi diktatörü tayin edilmesi bu 

hazırlıkla alakadar gö:ülüyor. Rivaye • 
te göre geçen iki yıl isinde haı;biye büt
çesine ( 140) milyar franklık para veril
miştir. Bundan sonra ayni yolda ele • 

vam edilecektir. Bu kadar büyük mas .. 
raflan mucip olan teslih:t isinde irti • 
dai maddelerin tedarik ve tevzii r.ühim 
bir mesele teşkil eder. İşte gener;:ıl Gc• 

ring'in Alman ekonomi diktatörlüğüne 
geçmesi bilhas .. 1 bu bakımdan ehr-mmf~ 
yeti haizdir. Zira harp malzemelerine 
ait iptidai maddekrin teda;iki ne gibi 

fedakarlıklara mal olursa olsun mutl<'• 
ka temin edilecek demektir. Daıı Fran· 
sız gazeteleı:i Almanyanın bu kararın .. 
dan bahıı;ederlerken "Bunun sonu bu 

l!lemleket isin ya harp. vahtıt mas ola· 
caktrr .. , diyorlar. Ve Hit'erin daha ev • 
velden harbi ihtiyar etmls olmasından 
korktuklarını ilave ediyorlar. 

ASIM US 



1 i'aretler I 
Faşist enternas

yonali 
Sözde kızıl enternasyonale kar· 

§1 bir cephe kurmak üzere kara 
bir enternasyonal karargahı teıek
kül etmiş! 

Elli muralıhastan . ·ürekkttp bu 
heyet bir "anti ·- komnifern,, erkiı· 
nı harbiye mahiyetindedir. 

Kara enternasyonali harekete 
getiren sebepler tetkike layıkttr .. 
F aıist hareketleri, hangi şekilde 
olursa olsun rr:hayets tatmin edil
memiş, yarı kalmı§, uzviyeti sa· 
katlanmı§ emperyalizmin hamlesi
dir. Dünya üzerinde cephe birli
ği kurmak istemes; gerçi acaip 
gösterebilir Empervalizmin da
vası tek olmak, ve baıkalarını 
r.iifuz.cı altına almakttr. Fakat 
kencli:tini tehlikede gördüğü za· 
man kendisine benziyenlerle el 
birliği etrr.eğe razı olacaktır. 

Bugünkü dünyada kendisini 
tch!i"ede hisse:len emperyalizm, 
bir hayat rartına ııe bir yaşayış 
şekline göre bir haylı taraftar 
pcy:la etmiştir. ltalyacla, Alman· 
yada. muhtelif sınıflara mensup 
ir.san!cırın IC!§izme ıarılmıı olma• 
ları bunun niimunesidir. 

Emperyalizm kendisini tehlike
de gördüğü için bütün emperya
listleri şimdilil bir fikir bir!iği ha· 
lind~ tap!amağa çalı"ıyor. Gerçi 
bu birliğin hedelleri çok zaman
danberi meydandadır. 

Emperyalist cephenin karşrsı
na rı 'zmakta olduğu cepheler §un· 
lc:rc!ır: 

l - Sosyalist alem. 

il - Nasyonal hüviyetle orta
a tıhfln emperyalizme yem olmak 

iskmiycn milli bünyeler. 

/il - Davalarını halletmi§ rıe 
emperyalist emellerini tatmin et
n.iş eski te~e.~küller. 

Bı,gün hücum mevzuu olan 
miics:reseler sosyalist ôlem ile, 
emperyalist temayüllere karfı bir 
kı1ıç gibi lzarşı koyan yeni doğan 

/ lspanyollar 
Davetlere vaktinde 
gelmezler, fakat .. 

Bundan bir kaç gün onı:e Pariste 
bir çok ediplere bir ziyafet veriliyor. 
du. Davetliler arasında ilk gelen bir 
lspanyol edibi olmu ttı. l'\ in .. :tl "lJ' 
olan bayan tatlı bir gult:mseme il\? 
İspanyolu karşıhyarak dedi ki: 

- Sizin herkesten önce geldığin\
ze hem şaşıyorum, hem de seviniyo 
rum.Sebebi şu ki lspanyoHann davei:c 
vaktinde gelmediklerini i!litiyordum. 
Siz bunu yalana çıkardınız. 

Edip cevap verdi: 
- Evet sayın bayan, lspanyor "'1:. 

böyle bir tabiati yok değildir. Fakat 
bu tabiat gene mühim iı::lerde herkes
ten önce bulunmıya mani oln.maz. Ni· 
tekim Amerikaya da herkesten 
İspanyollar gitmi~Ierdi. 

Bül}ük Fransız şaırının 
ö üm yıl dönümü 

Mayısın beşinci s-Unü Parista bi:
yük şair Alfred dö Müse'nin ölümii
nün sekseninci yıldönümü yapıluı. 

Alfred dö Müse cemiyeti ~:ı;rin Per -
Laşezde>ki kabri üzerin'3e toplandt. 

Genç bayan Rohiyan ''Geceler., şaırinin 
şiirlerini olrndu. Mezara büyiik bir de
met inC'i çiçeği kondu. Şair bu <;içeği 
çok severdi. l!k yakasına b11nu takaıı 
\'e zamanının modası halıne getiren 
o idi. 

h!.>nbur 8fltdİql'Sİ Tepebaşında Anfi 

.$ehir'fı'yaf rosu Tiyatrosunda 

111 il l ///111111 Bu ;;,şlaOôı d:aa t 

f l!!,1,1,1,•,•lıll,!!lil v .::~i~~~:~. .ıı B"teliycn: Cemal 

Reşit. Her yer elli kuruş. 
•'"'""''IJlııııvıııMttt"ııını11t11t1ıımamnıRWIMlıt"""""'ım1tunt1ntuı•ı ... 1_....,,.., 

göreceğiz kısa bir zaman sonra 
karşımıza dünya)ll yeniden tak· 
sim plô.nlarile çıkmak istiyecektir. 

Bugün sade kitap neşreden bü
roların arkasında sulha nifan al
mış namluları seziyoruz. 

~ arlri E'rtem 

Siz de beğenir 
misiniz? 

Londranın moda mağazalarındarı 

biri kadınlar için resimde göıiildUğii 

gibi yeni bir tuvalet yapmıştır. B•.• 
tuvalet Londrada çok beğenilmiştir. 

--------~~-------·~~~....,_~-

Hapisaneye nereden 
gidilir? 

Köyden yeni gelmifti. Hapislıane 
gardiyanı akraba.~mdan idi. Onu gö_ 
recckti. Fakat yolu bilmiyordu. Rast 
geldiği birine sordu: 

- /Jana lıapislıanenin yolunu gös. 
terir misiniz? 

- Çok kolay! Şuradan doğru 

gidersin, sağ tarafta beşinci kö~cyi 

sap, bir a~ dalıa git, büyiik cer1alıir

ci mağazası göreceksin. /çeri11e gir • 
Camekanda asılı duran bir bileziği 

alıp lıemen dışarıy(J çılı:. A rkondan 
gelip seni tutarlar ı·e doğru aradığın 

yere götüriirlc1r!. 

işte böyle .• 
Eı-lcndikleri gece sabahı erkek 

şafak sökerken uyandı. Semavere 
ateş koydu. Suyu ısıttı, rayı deınlen
dirdi. Sonra büyiik bir itina ile ka-
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Eden 
Mukaddes impara
torluk kontudurl 

Ingiliz Dış bakanı Eden'in isminın 
başında bir asalet Unvanı olmum3s1 
onun avamdan olduğu zannını ver.i 
yor. Halbuki hakikat ö~le d~ğiı. 

Eden Sent - Ampir (Mukaddes impa
ratorluk) kontudur. Bu asalet ünvarı1 
1595 yılına kadar yükseliyor. O Zc\· 

man ceddi bulunan Arundelof Vardur 
bir muharebede pek çok y:ırarlıkbr 
gösterdiği için kral ikind Rodolf 'tan 
Lortluk Unvanının almıştı. 

Eden'e neden bu Unvanı bıra' 'ırrı 
sorulunca şu cevabı verdi: 

- Aman, bunu kimseye söyleme 
yin. Kont diye meydana çıkarsar.ı 

mukaddes imparatorluğu ycnideıı kur 
mak istiyorum diye Cenevrede beni 
suçlandırırlar! 

icra ~HUBSI 
Yapılan suiistimal 
işinde bir makbuz! 
Bu 250 Liralık makbuz, 
bu unup gönderilecek 

İcra suiistimali davasına ait duruş
maya, İstanbul ağır ceza hakyeri dün 
öğleden sonra devam etmiştir. 

İstanbul terası katiplerinden Kac'
ri ile Herant, Viçen, 1stavri, Salahad • 
din ve Refet aleyhlerindeki bu davada, 
hakyeri, sahte 934 - 9228 numaralı 

dosy.ıda bulunması lazım ~elen 250 li
ralık makbuzun buldurulmasr için müd 
deiumumiliğc müzekkere yazılmasına 

karar vermiş, müzekkere yazılmıştı. 

Dünkü duruşma, bu husustaki mü -
zekkerenin tekidi kararile, ba~ka güne 
bırakdmı~trr. 

rısına çay takdim etti. 
Genç kadın, böyle bir koca buldu. 

ğu için çok memnun oldu ve teşek
kür etti: 

- Sen ne iyi bir koca imişsin! 
- Şüphesiz. yapacağın i~lerl gns. 

teriyorum. işte böyle lıer sabrıh flG

tağıma çayımı ,,~tircrel: ·in! 

~G .-t·ı --- ez ı n ı er -
• Dü enın dostu 

u? o r 
Atalar. "Dü~enin dostu olmaz!,, 

dcmiglcl'. Hem galiba düşmenin 
bütün şekillerini dü;ünüp tarttılı
tan sonra bu hükmü vermigler .• 
Etekleri öpülen vez.frler gözde!cr, 
gözden dü;ünce etraflarını .s::ı-:· 

lık narç:ırdı. Vaktile arı kcl'anı 

gibi İfliYf!n uğµltulu scfalarda ıes 
ö!iir, kımıldanır ö!i'r:lü Biı g n 
yeni bir hava esse caraydan bir 
atlı gelse, merdivenlerde bir 
yaverin kordonları, mahmuz.farı 

şıkırdaca ertesi gün bahçe dcst
lar, kap' lru/Uskarlcr, selô.-:i.lık 
dalkavuhlarla dolardı. 

Dedelerimiz, bunlara dilzLat 
ettikleri için yukarıki hükmü ver
mi! olacaklar. Devlet düşküniine 
kar§ı halkın ruhunda asil bir mer
hamet, temiz bir acıma duygusu 
varken, bu, nasıl oluyor? deme
yin. Çünkü etek öpenler, haf hın 
arasından çok seyrek çıkar. Bu 
kötülüğün günahı daha çok uya
nık dediffmiz, yüksek saydığımız 
sınıfın boynundadır. 

Şu son günlerde bu ata sözü, yal
nız bizim olmaktan t;ıkarak bütün 
dünyanın benimsediği bir düstur 
hcıline girdi. Bozgundan önce. /tal. 
yaclan b~3ka her millet ve herke• 
fu zavallı Habe1Jlcre acıyordu •• 
Gazetelerde acıklı nesirler, küraü
lerde insaniyetfi nutuklar, kon -
feranslarda co§kun mersiyeler 
vardı. Korkunç yara lotoğrnf'le
ri,, aargıyıı aığmaz bomba prırcr 
lanı§ları, bütün gövdeyi a'·ıp 

eriten gaz tahripleri mecmucr1crın 

en sürümlü malları arasında :a;. 

Bozgun başlayıp Habcs r yi
tahtını afovler yutunca, ayakta ııa
tanı için döğü§en kimse kalmoyın
ca ağızlar deği~ti. Reı:imlcı sol-

S. Gezgin 

(Sonu Sa. 4 Sti ) 

·- AA1 W 
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milletlerdir. ı 
Nitc İm bundan bir kaç sene 

önceki bir Londra ikti•at kongre· 
t;ind e bir laşişt murahhaıı §unları -----:... r 1 r 1 k a : 22 :::;:~======================:=::-::=:=:::;::;;:;::==::::;::=::;:;:::;:=:::;::;;::;::;::::=:;:;:::::::;:;::::::::::::=:;:~::;;;:=:::===========;:::;:;:::::::::::::::~===:;:::=:: 

cöylemi1ti: Kara elmas memleketinde yaşıyanlann kazans 

"Eskiden sanayileşmemiş olan ve geçim scvıyesi ise b:ribirinden pek farklı idi. Ka -
buzı milletler şimdi ınakineleşi- sabanın yarı ahalisi ve civar köylüler halkı maden 
Yorlar. Bunların makineleşmesine ocaklarında amelelik ediyorlardı. Doktor Çetiner bun. 

!arın halini pek beğenmedi. Günde oa saat çalışan 
şanayile~mc:sine mani olmalıdır.,, ve karnını zor doyuran yoksullarla karıılaşh. Deni:ıi 
lllani olmalıdır " aıağıda bırakarak kıvrıla kıvrıla yükselen tirbuıon 

B~ sözü söyliyen resmi bir mu- gibi yollarda hususi otomobilJer maden sahiplerini ve 

rcıh İtıstı. Gerçi reımi hükumeti maden ıirketlerinin yüksek meTDUrlarını ağaçlar ara • 
Qnu;ı :;özi.inü 

0 
zaman için geri al- sına. cennet gibi yerlere kurulmuş, şık ve sevimli 

mıgtı. Fakat bu köklü bir tema- villalara çıkarıyordu. Anadolunun en güzel kıymnda 
"[ yem yeşil ağaçlarla örtülü bir daim SQ'tında Kara • 

.Vtı Ün ifodesi idi. V c bugün fa· denizin uçıuz bucakıız dalgalarındaki muhteıcm ııü • 
aliyete gc-çtiği ilôn edilen enter· zeJliği ııeyrec!en ıüılu \'e konforlu evlerin içinde ka • 

r.asyonal Faşizm bürosunun gaye- dınh erkekli içki, kumar ve eğlence ile yaııyanlann 
lcrinden biri de emperyalizme pek çoğu da Türkiyeli değildi. 
Yem olmak istemiyen milli bünye- Doktor Çetiner, Zonguldağa memleket hasbnesi 
fere de nişan almaktır. hekimi olara" gelmişti; fal~at hıfzıssıhha kanunu çık· 

Çünkü emperyalizm yabancı tıktan ıonra iıçileri ıu kadardan fada olan müesse • 
l'tiİ/letleri bir hap gibi yutarak ta· seler hususi hekim tutmağa mecbur olunca Çetiner de 
ayyii.§ eder. kömür şirketlerinden birinin ricası üzerine hastan<'• 

deki işinden b;aşka şiı·ketin doktorluğunu da üstüne; 
aldı. Bu yüzden de iki ayrı hava ve hayat içinde yaş'• 
mağa baıll\dı: Bir yandl\n hastanedeki ıerviıi \'e bu· 
na eklenen fakir işçilerin dertlerine ortak olma, çare 
grama vaziyeti kendisini meu~ul ediyordu. Bir yar.I 
dan da şirket müdürlerile, yükse..'< memurlarite ba~
hyan tan:ş·kl·k, pek kın b'.r 7.am1:t..!a Cetinerin " • 
ğaçlar arasına Jı"ÖmiilmÜ§ süılü ,.jl)P.]ard;\ki mtınden 

nleıne c'avct odilmeşi11e st;!le:> olmuştu. Arka<la~tarı, 

:(. ~ "' 
Emperyalist cepheler birbirle

rini diisman tanırlar. Fakat reali
teler bunun tam zıddıdır. 

Fransada sağ cenah. Alman la· 
§İzminin can düşmanıdır. Fakat 
Hitlcrin Ren boyurıa yığdığı top
ları dökmesini temin eden çelik 
taciri Franscılıclır. 

Büyük harpte Alman silah ta· 
ciri Felemenk vasıtasile İngiltere· 
ye, lngiliz sUah taciri gene Fele
menk vaaıtaaile Almanyaya mal 
satmı§tr. Büyük harbin bile bir· 
birinden ayıramadığı bu vahdet, 

Çefüıeri: 

- Ayıp olur, gitmelisin! 

Diye r;orlamıtlar1 bijylece devama bı\ılad ğı briç 
partilcri.ıdc, çay toplantılarında az ıamanda ytrli ec• 
nebi yüksek l!"CTl.!l') nn k~dtrılzırı taraf,nda'fl encm " 
miyetle aranılan bir arh~aı sayılmağa ba~fanıruştı; 
çünkü doktor Çct;ner gençti, yruuşıklı idi, lstanbulun 

İfgal altında bulunduiİ\I vt kend;ıinin fPkiilte bina • 
sına kapandığı yıllarda kendi kendisine inatla çalış<-

rak iki ecnebi dilini birden öğremniıti. 
Doktor Çetiner, Anadoluııun milyonlann inıan 

gibi yaşıyabileceji bir yer olarak yeniden ve ba!t&n• 
başa yanıl'™1ıı davasına gönül verdi vereli hanın 
havvarilerinden dıU\aı dalgın ve daha heyecanlıdır. A. 
nadolunun manevi varlıiını yülueltme ve yaıayııını 
kolaylaıtınna imkanlarını, laboratuvarında yeni bir 
aıı arar g•bi, an yor. 

Yarım saat ötedeki amele evlerinin sefaleti, m11 • 

den ocaklarında zehirlenenlerin, ezilenlerin dul ka • 
dınlarr, yetim çocukları dimağının İçini burgu gibi de. 
tip oyar ve kendisini düıündürürken doktor Çetinerin 
aşka vakit bulabilmesine mglesef. İm.kin yoktu. 

Şunu da ıöylemeli ki . küçük yatında harp cep. 
helerirıdcki babasınt!an uzak, anasız ve aevgiden mal-. 
rum olarak büyüyen, ilk gençliğini yatı mektebinin 
soğuk duvarları arasına gömen Çetiner, gitgide Ana
dolunun mahnırrıiyetlerini yakından &Örüp hiuettikçe 
acı içinde yetişip piten, buruk, çıplak ruhlu ve mi'. 
toryalist bir adam oluyordu. Oıtelik hekimlik bilgi -
lerini de buna eklerseniz ienç dok~onm kadın ihtiya • 
cını sadece bir fiziyoloji moııeleıi olarak tel~kki et • 
mekte olduğunu kolaylıkla anlarsınız. 

Halbuki ecndti kömür ıirketi müdürlerinin Ka • 
radeni?; kıyılarındaki cennet gibi ormanın süslü vil
lalarında. Avrupa hasreti içinde yaııyan evlenmemiş 
genç kızfarı bövle düşünmüyorlardı; onlar 
güzel Şarklı dcktorla danteJlere boğul • 
muş ktıştüyü ;va$hklı bir kanolanın ba~ında sadece 
bir hasta ve hekim münasebeti gibi başlıynn bir ıoh
b~ti türlü fanteıilcrle bin bir ıihirli ve cazibeli hal ah•. 
r k uzayıp !!'İden bir fJört şekline sokmak ve bir ro -
rn~m Yaomak İstiyorlardı. 

• Evli kadmlarsa onun ke~dilt:rine aldırt!\ etmerr-e • ı 
1un;- f~ .. a h--lde k-::;.ı 1orTar, l!ı-r; i-~rı1<. t .. ~"k v;; ill-.:
h<ts~rl rını ,.it'İkre arUrnvorh~d·. Kilirııli rılAihnn • 
dl\ k ,•,,.,1, rı !<t '•Ti rfeııiz,. r: rme illdşt;nin fİrklltİn u -
m':rni ~:ı• ... tti,i ~~sy8 Curion'un kımaı tr.rafrn,,21n 
\'e sırf doktor Çetinerin önünde soyunma ve kuma 

yatıp vücudunun her tarafını göstenne maksadile icat 
edildiğini bir çok kimseler bilmezler. Sehebi Madnm 
Gurjon'dan ba§ka herkes için meçhul olan bu adet 
orada az z::ınuında lcökleıtmiş ve dünyanın en güzel 
kumısallllll'Jndnn biri yazın Türk ve ecnebi bir çok gü • 
zel ~.\icutların §ık mayolar içinde dolaımalarına o za • 
mandanberi aahne olmnğa ba~lanu§hr. ~ 

a 
Doktor Çetiner, Anadoluyu türlü muhitleri, ayn 

iklim şl\l'tbrı ve tobi t f plerile ve inşanlRrile t nı -
maktan ho~landığı için fırsat buldukça sel abat eder, 
yakın uznl, kasabaları dolnRır, ikide bir An! •raya 
gider, konjcsini Anadolu :yollannda geçirir. 

Bir tatil başımla. filyos - Irmak yolundan hü • 
kumet mer':ı:c;ıinc g ı;mi1, omdan AfyQnkıı.rahisı:mna 
inmiı, s-arbi Anadoluyu dQln11p ccmubn uk1mah i tc. 
miıti ki yarı yolda htımbuldnn bir telgraf a.ld ; An -
talyaya !<adar uzayıu:;~ ohm tren yQlculuğunu ' · lt
tı., lzmirc gelip vapura bindi. lhti) r teyze:ıi agU' n • 
ta idi, yeğenini öln:c:dcn önce ııon bir defa gör:.r. !. ,; e 
bağrına baı;mak için ısrarla çağırıyordu. Çetiner, nr. • 
sının ölümünden şonra kçndisine ana olan h':l kadını 
p(;k çok ihm:ıl ctmi~ olduğunu acı ncı hatırlqdı. lstan
bula geldiği zaman c!n kndır.ın ölmüş ve gön-.ül::r:üş ol
duğunu öğrcn\!i. 

Bir zaman m"ras ve intikal işlerini bi.irm.ck 
ıçin htanbulda. kalmak mecburiyetiyle karıılaştı. Mev. 
sim yazdı; devlet dai~ler:inde iıler aftır yijrüyordu, 
m~murlnrın kimi tRtildc, kimi izinli idi; kimisi geç 
gelip erhcn gi~iyor~u. Hulasa işi uzadıkça uzadı. 
Zonguldakt~l-i hastanede servisine arklldaılan bakı • 
:rordu; könli.ir §İrketindQn ııldı~ı iznin uzatılınım için 
telgraf çcknece mecbur oldu ve bir 2'!~n lstanbul· 

"" ivfı.r lı:r b 'd ... dolnştı. Bir gün, bahNnun uzak • 
tan akrabası olan Vural Gündoğduya raıt geldi. U 
iibali ııengin c ki ı:Unleri hatırladı, \\zun yıllarda berl 
gönnediği genç akrabatım zorla alıp evino götürdü. 

(Arkası var) 
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1 
Binbir gece masallarından 1 

------ 2 ~-

' . 
' < . , -~ı"ı _____ _ 

ı Şirketi Hayriyeden : 
~llll••iiii••I 1 Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino hu kerre yeni denecek 
~ ı bir derecede tamir ve tadil edildiği gibi bir kısmı da aile ika-

il 

1.STANBUL - 18 dans musikisi 1 K. ·ı k l h 
met edecek şekle ifrağ o unmuştur. ıraya ven ece o an er 

(plak) 19 haberler. 19.15 muhtelif k ı· r l 
ı iki kısma da gerek birden ve gere ayrı ayrı ta ıp o an arın 

3 Kızın Sırrı 
Kız a1ağile vurdu. Bir kapı açıldı. 

'i"ahn kıhç yedi Arap çıktı ' 

plaklar. 19,30 Çocuk saati. Hikayeler. j 
Cumartesi günlerinden maada Teftiş Heyeti Riyasetine müra-20 Şan: Bayan Olga de Sançes tara -

fından. 20,30 stüdyo orkestraları. 21,30 ı caatlarr. 
Son haberler Saat 22 den sonra Ana • \1' 
dolu ajansmm gazeteleı e mahsus ha -
vadis servisi verilecektir. J star l: ul Gürnı ülderi Satış işleri Müdüı liiğünden: 

, 
I-1 · .. ' • n Reşid in bu ıarip vaziyetten 

ca.11 s .' ::ldı. Yanındaki veziri Cafere: 
- Acaba bu kız bu köpekleri niçin 

böyl~ dövüyor? Bunu sor, anla, baka -
lım !., 

Diye sordu. 
Vezir Cafer: 

... , 

- Ef".!ndim, biz buraya hiç bir şey 
sormzmak şartile girmi§tik. Bu köpek
ler meselesi bize taalltik eden bir iş dt
gildir. Şayet soracak olursak belki na
hoş bir muameleye maruz kalmz. Hu • 
susile zatı devletiniz tebdil halinde bu -
lunuyorsunuz. Bundan vaz geçelim.,. 

Diye cevap verdi. Bunun üzerine 
Harun Reşit sual sormaktan vaz geç
ti. Bundan sonu evdeki büyük kız 

hemşirelerine: 

- Kalkımz, başka işlerinizi görü -
nüz.,. 

Emrini verdi. r 

Kızlardan biri kalktı, bir tanbura ge
tirdi. Büyük kızm karırsına geçerek 
sazı akord etti. Sazı çalarak aık ve fi
raka dair bir gazel okudu. Bunu din -
liyen büyük kız il.zerindeki esvapları 

parçaltyarak kendini yere attı ve bayıl
dı. Bu arrada kısmen e1biıc$İ açıldığı 

için Harun Reşit kızın vücudunda da -
yaktan bereler bulunduğunu ~ördü. 

Büyük kız böylece bayılınca saz çalan 
hemşiresi koştu, öbür odadan gülauyu 
getirdi. kızın yüzüne gözüne serpti, bi
raz .:;aıra bayılan kız ayıldı. Üstüne 
yeni •'~vaplar giydi Sonra kendine mah
sus olan yere geçip oturdu. Bundan 
:<o;1ra saz ~alan kız ikinci kıza dönerek. 

hir takım şiirler ve gazeller okudu. O 1 
cJ::ı. büyük kız gibi kendinden geçti. Tek
rar lnıııuıı yüıüne gülsuyu serperek a
yıl~ tr. Onun da csvaplarım defiştirdi. 

N:Jı;ıyet saz ~alan krz: 

- Şimdi benim hakkım kaldr.,, 
D~di ve sazınt hemşiresine verdi. Bu 

clda o im.: saz çalarak· gazel okuyunca 
J;c-riir.i de esvapl3rınt yırtarak bayıl • 
dı ,.e sonra ötekiler gibi ayıltıldı: es -
v:ı;ıbrı de!;istirildi. Fakat Harun Reşit 
sonr:::dan bayılan ve ayılan kızların vü
cutlarında da dövülmekten mütevellit 
bereler ~ördüğü İ!:in hayretten hayrete 
cHic:tü. Cafere hitap ederek: 

- Ey vezir. artık bu gördüğümüı 

~eyleri sormamak olam~. Her halde bu 
işin sırnm öğrenmeliyiz.,. 

Dedi. Vezir Cafer: 
- Aman efendim, bizi. buraya bu 

türlü ~eylerin sebeplerini sormamak 
c::ıırtile koydular. Eğer soracak olursak 
k~r!;artm ki fena bir muamele görürüz. 
Bıı sualleri başka vakte brrakalım ... 

Dem ise de faydası olmadı. Gittikçe 
merakı daha ziyade artan Harun Reşit: 

- Rica ederim, bunlar üç kızdır. Biz 
burada yedi kişiyiz. Ellerinden ne ge - , 
lir ve bize ne yapabilirler? Eğer bizi!'' 

karşr geteeek oJurlarsa haklar:zn<!a.n. ge
liriz . ., 

Diye ısrar göı.terdi. 

Bunun üzerine vezir Cafer: 

- Ferman efendimizindir.,, 

Demekten başka çare bulamadı. Bu 
sırada bu kızlara suali kim sorsun di -

ye düJUnülürken kızlardan biri bunla -
rııı hareketlerini, aralarında geçen söz
leri anladığı için: 

- Ey misafirler, siz burada ne mü -
z::ıkere ediyorsunuz?., 

Deyince hamal öteki1erdcn evvel sö
ze b:ış\l'ıyarak: 

- Efendim, bu misafirler gördükleri 
~arip halterin sırrını öğrenmek mera • 
kın::t düsmüşlerdir. Bu köpeklerin dö • 
vülmesi sebebini sormak iıtiyorlar.,. 

Dedi. Bunun iizerine büyük krz mi
safirlere dönerek: 

Şimdi nahoş haletlere diiçar olmağa .----------------= 
müstahak oldunuz . ., • 

BORSA 
8 4 936 

Diyerek yeri ayağile üç defa vurdu., 
O zaman odanın bir köşesinden bir ka-

1 PI açrldt. İçeriye yüksek boylu, adeta ----------------
Hb.alarında nlt111 ı,ııtı•tli ulanlar, il~~ 

file benzer yedi siyah arap çıktı ki her 1 rfndt' nıııanwl~ ıtnrı•nlf·rdir. Kaluunlıu 
birinin ellerinde birer yalın kılmç vardı. __ ,._ıı._at_ı_·!_<J_t>_..ı_.a_p_ıı~ı~ ıııntl' nsııtıan ıu. 

M. K.N. 

545 
3991 59 
5338 387 

Ağırlığı 

K. G. 
6392.00 
5046.00 

1162. 

Değeri 

L. K. 
479.40 
252.30 
156.87 

Eşyanın cinsi 

Ağaç boş fıçı. 

Gaz sandığr çam 
Demir karyola. 

talıta!arr. 

Bu araplar büyük krzm huzuruna gele.

1 rek: 
PARALAR 

• Londra •:.!4 "\'lr11na 
- Fermanınız ı1edir? Buyurunuz!.. • Nevyork J:!ti- • Mllflrld 

Dediler. Bu kız: • Pnrı~ ıti7 - • Bı>rHn 

Yukarıda yazrh eşyanın 11 - 5 - 925 G. saat 14 de satış salo
nunda açık artt,rmalan yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelcrini yatırarak makbuz ve sair evrakile kanunen muayyen 

- Haydi, gidiniz. her biriniz bir mi- • Mila ne : 1n - • Vtireova '!4 - saatte satış müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. (2508) 
· · • Urlll<ı;eı •4 - • llur!npeştr !·J -

:~!~=;~:~~~, ~::d~~"' " •mnme m- ı : ~:~~" -~,; = : ;~~i::m. ;~ = ( ....... A.K·r:r·p .......... ~I " O en iz y o 11 a rı 
Araplardan her biri kızın bu sözü i.:- • Amsterd:ur• -:ı -- •Altın .ıtı!l - 1 PROPAGANDA SERVlSf 

:ıerine birer birer misafirlerin başlan 11 * Pr11~ ~:! - *Banknot '!4l - ~ , ................ i.-..,,. i Ş L E T M E S i 

- Acenteleri: Karaköy - Köprübaş: 
ucuna durdular. Harun Reşit bu hali * Sto~holm ":! - 1:. ··: v· 
görünce Cafere döndü: C E K l E R ı. ::. 1 Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

- Ey vezir. var bizim kim old~ğu - • Londra t:!i, ı' •Viyana -ı :!4 ifı rlt!••m Han telefon: 22740 •••ıl 
muzu bunlara anlat ki bir takrm hatıra * Nevyork ı 7!1. ı • Madrld n S:l:W : 1 

gelmez fenalıklara meydan kalmasın. * Parl9 Lı.nı • Bnlln ı.~niO : ç k •• h • : ı 
Be1ki bu Araplar bizi öldürmeğe kal - * Mlla.no W.t -,5ıı • Varşovıı ~ :! ilu ~ o m u 1 m : 
k 1 *Brüksel 4.fiöHi • Budaprşte ~ 41lil3 : 

ar ar . ., • Atlnı.ı <;:ı 641?1 • BUkrcş ıus oı:ıı-ı:~ • v A K 1 T : 
Derken hamal sabretmcğe mecal bul- *Cenevre ~ !4.:.ı4 • Belgraa ~4 ı J;ı;:ı ! i 

m:ryarak hemen kızların yanına vardr • Sotya f'i·t0!7(J • Yokoha.ma ~.74~0 ! : 
ve yalvarmağa başladı: • Amsterdam 1.11u1' • Moskova 2~ 872 1 i Propaganda ~:: l 

1,., 1740 ır: Stokbolm H ıu:·ıı • - Benim bu işte günahım yoktur. z:. • _*_P_ra_g ____ ;•,_________ ~ 

ra sual iptida bu misafirlerden çıkmış·, 5 H A M tı: bu""rOSllndan 
tır. Kulunuz fuzuli olarak onlara te; •

1 
E !::i: ~l 

ı, B.ınknsı lO tiO rram\·ay ll.IJIJ ı _ l'ı opa::!anda servisimizin İs• : ı cümanlık ettim. Lutfcdiniz. Beni af - Anadolu ~'1.il * Çfm!.'nto torı:ı tanbıılıla ve 1:"üıkiyenin her yönün- ~ I 
fediniz.,, Kejl i 1~.~ Onyon Del J(.'l l! de olchq~ıı gibi Avnıpanın belli baş- =.:ı' 

Dedi. Hamalın bu türlü yalvanp yc-- ŞJr. Hayrly I~ l~Mı Şıtrk Del ı uo lı meı kezlcrinrle de iyi tutulmu~ : , 
kanşları kızın hiddetini biraz teskin et- * Merl<cı Bank fiil~ 1 Balya ıtwı , gi.indclik, haftalık, on beş günliik. :ı 

U. sı ... orUı t.ııı Şıtrk m ecza ı ı~ı 1 ·1 b - ı :• ti ve tekrar misafirlere dönerek: ., avlık ncsır vasıta arı e ag anışı var- :.:1 
Ponomontı ":,rı Telefon 1 ıxı d-ır. İstiyen!cre reklam şeklini büro• - Siziıı her birinize ceza tayin et -

k Tahvlller muz hazırlar ve bunların uygun ~ j mek için suçlarmrzm derecesini bilme tstlkr~zlar şartlarla neşrini temin eder. ! 
icap ediyor. Şu halde her biriniz kendi 1 * ıo:ı:ı T.Dnr ı l Lı:.!.ı ~lcktrlk xn~ı 2 _ İstanbul belediyesi sınırı i . : 
halinizi anlatmız. Sonra bakalım bir k; • * .. .. .. rı :.!:.! ııı rramvııy tH,7ıı 1 cinde her türlii afiş, tabela ve her : 

· · 1 .. .. " 1 n :.!::! :,~ t<.ıhtım I-! o;J ti.irlü clektriklı ve elektriksiz ı ek· :.· rar verırız . ., 
Istık.Dahli! !IH iMI *Anadolu l ~:ı \1 

1
• tfım v.1sıtaları büromuzun eHndedir i Dedi ve Acemlere döndü: " 

*' F~rgcıı! İı;lfl; !l.ı • Ana 10111 lr ı!J ,) ! • .. l U k J t 
-Acaba cıi.z böyle tek gözlü mü dJf• ııııııı ~ Anadolı. ın ıi.J..; 1 'Jiitiın mucssesc er. an ·a ar ve ı· 

ı l9'.!" "' M caret evleri bu gibi yayım ve rek · dunuz? Yoksa bu haliniz sonradan mı ı' s. Erzurum ~··'> 7.'ı * Mllm,.?<s'I A .ıtl NJ 1 

ı ı lam vasıtalaı ın<lan faydalanmak is· olmuştur?.. ._ ______________ _. tedikleri halde bize haber vermeE- ı 
Deyince Acemlerden biri ortaya çık- <lirler. Hic bir kcırşılık aranmadan ı 

tı ve söze başlıyarak kendi macerasını -----------------= her tiirlii izc"lhat verilir: istenirse ı 
şöylece anıattı: Zahire sallşz muteııassıs memurıarımız verıerine 

- Efendim, bendeniz doğduğum 

vakit gözlerimin ikisi de sapasağlamdı. 
Böyle tek gözlü oluşumun gayet garip 
bir hikayesi vardır: Ben esasen bir pa
dişah olğu idim. İzzet ve saltanat içir
de büyüdüm.Amcam da başka bir ülkede J 

padişah idi. Her vakit ziyaretine gider. 
dim. Bir kaç gi.in yanında kalır, eğlenir
dim. Bir defa alelade yanma vardığır. -
da kendisini ava gitmiş buldum. Arr-
camın oğlunun yanında kaldım. Avdan 
dönmesini bekledim. Amcamın oğlu ile 
aramızda yaş farkı yoktu. Çocukluk ha
li birlikte iyi geçinirdik. Aramızda tek
lif ve tekellüf yoktu. Günlerden bir gün 

bana dedi ki: 1 
- Ey amcamın oğlu, benim senden 

kadar gelir. 
btarıbul llc.:arct ~e :ıatılre t>orM:uunda dwı 3 - Propaganda büromuz ken-
mııaıııclc .:-ören (kJJo) mııddcl~r: di posta kutuları vasıtasile CC'vd.plı 

K~. P. 
Ncv'l: En a2 

Buğday (yumuşAk) 6,35 

" (scl"t) 6 

.. 
Arpa 

(kızılca) 6,10 
4 

Mısır (sarr) 5,25 
Ku~yerni 9,5 
Tiftik 81,30 

Yapak (Anadol) 55 
Keçi kılı 50 

Peynir (beyaz) 19,28 
,, (kaşar) 37 

Tavşan derisi adedi 18,30 

Kş. P. 
Eo çok 

7,12,5 
6,7,S 
6,30 

5,27,5 

[;8,30 

60 

23,21 
40 

20,5 

1 ilanlar kabul eder. 
4 - Propag:ında servisimiz Av 

nıpanı.ı her tarafından mernlerl:etı
mizc ve memleketimizden Avrupa
nııı her yanına karşılıklı çalışır, ~a. 
bcr alma tcskiliitı kurmııştur. Tı • 
carct isleri Üzerine her türlü istih. 
barcıtı ~hven ücret karşılığı temin 
eder.· 

,5 Propaganrla seı visimiz her tür· 

li\ klişe, afiş, talx:la resimlerini t~r-. 

tip ve t~nzim cttirmeği en elverışlı 

fi:ıtlarla üzerine alır. 
6 - Propag:ıml;ı servisimiıin elin:. 

d:-ki nesir vasıtalarında açtığı ku
ctik ılan siitunlarıııdan istifade cdi· 
niz Rıı i\.ln!ar yok bahasına yapı• 

: ı 

bir istediğim var. Lakin bunu sana söy-ı:...----------------
liyemem. Ne vakit bana tlarılmıyaca~ ~ 
na söz verir ve yemin edersen o vakit 

1 

.ıacak ve i"'çi arayanlarla işçi il;inları 
mccranen ncsredilccektir. 

söylerim.,, 

Bunun üzerine ben halisane yemin 

ettim. Ve istediğini yapacağıma söL 
verdim. Amcamın oğlu kalktı. Hareme 
gitti. Bir saat sonra yanında gayet gü
zel bir kızla beraber geldi ve bnna: 

- Sen bu kızı al da filan mezarlığa 
götür. Orada beni bekle ... 

1 

1 
l 

1 

1 
Dedi. Ben verdiğim sözü yerine r. -

tircrek kızı aldım. Tarif ettiği mezar • 
lığa götürdüm. Orada amcamın oğlu 

elinde bir capa olduğu halde yanımıza 1 

~eldi. Me7ıırlardan birini kı.ıdı ve açtı. 
.Burada bir kam mryd:ına cıktı. Bl'ra -
dan merdivenlerle m;~ ·~rya doğru iııdi. 

Sonra kıza hitap ederek: 
- Ne dersin?. 

Diye sordu; sen de buraya iner rr i -

. 1 

Takvim 
Cum?T"tesi PA7.AR 

1 9 Mayıs 10 Mayıs 

17 Sefer l 8 Sefer l 
4 :i~ GUn doğuşu 4 ~2 

1 
c;nn hatı~ı 1 CJ.1 () 19,J 1 
Sııhah namazı 40() ..J.Q;) 
,)~le nıunazı 12 1 ı I~ 11 1 
1 kın·h namazı 1 lı()..j. fh.Ot 

il Akşarn nam:ızı 19.llJ :Q il 
\"ııtııı nRmazı '.!O ;:.ı ~O Slı 
lnıııak ';! :i+ ~ .... + : ı 

Yılın ~"1.;cıı gtınlerı 128 12rı i l 
Yılın rıa'an 1:1ln1Pr1 217 2 il) 

lskô.n Umu11ı Müdiirü ı. 
. 1 

İzmit, (Özel) - iskan umum 
1 

müdürü Bay Cevdet şehrimize 1 

gelmiş, g3çmen işlerile meşgul ol-

muştur. 

Ev, apar tıınan, mağaza, dükk~n 
alım ve satımları veya bunların kı· 
ralanması gibi ihtiyaçlara ait. fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanlarla 
işçi arayanların. iş i!>tiyenlc.-in, oto· 
mobil. radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlerin ilanları küçük i· 1 

lanlar kısmına girebilir. 
7 - Evinin ön veya caddeden gö - ~ I 

ri.:nür yan duvarıııa. dükkanının ü
zerine muayyen mü::1det1c:rle iük
kanlarının vitrnlcrine, ~azinoldrın, 
berber dükkanlarının iç veya dı:ş 
<lııvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyeııkr veya böyle yerlerde 
ilan yapmak istiyenlere propa~anda 
servisimiz delalette bulunur. 

8 - Propaganda servisimiz dün
yanın her dilinde. her mesleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla
rım sizlere temin eder ve gönr.lerir. 

VAKiT Propaganda servisinin 
yapmak istediği bu hizmetJerden is· 

i J 
: l 

~ 1 . . . . 

I! 

' 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 
Perşembe 15 de 1 

lzmir Siir'at Postaları 
Cumartesi 15 de pazartesi 16 da. 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

iz.mit 

,_Cumartesi, 

Çarşamba 18 de. 
- Pazar, Salı, Per

şembe, Cuma 9 

30 da 
Bandırma - Pazartesi , Salı , 

Karabiga 
lmroz 
Ayvalı iz 

Çarşamba, P.~ lP

şembe. CurnartesL ı · 
21 de. 

- Salı, Cuma 19 dn 
- Pazar, 15 de 
- Salı 19 da, Cuma 

17 de. 

TRABZON ve MERSiN posta. 
!arma kalkış günler: 
maz. 

yük alrn
(2524) 

Mudanya Hattı 
1 O mayıstan iti bar en yaz ta

rif el eri başlıyacaktır. 

Vapurlar lstanbuldan Cu
martesi günleri 14 de, diğer 

günler 8130 da, Mudanyadan 

pazardan maada günler 11 de, 
pazar giinleri 18.30 da kalka
cakt1r. 

lstanbuldan cuma, salı, per· 
şembe günleri kalkan postalar 
Armutlu ve Mudanyaya uğrıya-

rak Gemliğe kadar gidec~kler 

ve Gemlikten ertesi günleri kal
kıp aynı iskelelere uğrıyarak 

İstanbuh döneceklerdir. 

Vapurların yaz sef erleinde 
sürat!cri arttrrrlmıştlr. 

Pazar günleri İstanhuldan 

8,30 da l<alkan vapur Mudanya
ya 12, 15 de varacak ve M·.ıdan
yadıın 18,30 ela kalkarak Istan
bula 22,30 da varacağından 
Bursayı gezerek aynı gün dön
mek istiyenler bu postadan isti
fade edebileceklerdir. (2486) 

- Sizler ne dersiniz? Hamalın sö- (Aıl;açı 1·ar) 1 
zii doğru mu?,, 

Diye sorunca onlar hep bir ağızdan: .. ıu::::::::::::::::::····:::~::·:::::··::····:::::::-,, ı 

. ' sın . ., 

Yeni bir f!Oteie 
tifade ediniz. Bir telefon. bir kart, 
bir mektup. bir haber: bir ziyare
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol
mak sizleri bekliyor. 

Diyarıbekircle ''Yeni Yudt , adi- Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu-

Doktor 

Hüseyin Usman 
-: Evet. doğrud~r... . !! Dr. ",. elım et AH .. 
Dıye cevap verdıler. O vakıt bu :: ;; 

kız: ıft Revliue mülehasr;;l'u ;: 
- Evvelce size ~art etmedik mi kijil 1iöprüba51 Emiftönii han Tt>I · :!l!n:: ·: 

üzerinize att olmıyan ıeylerin sebepl<·l~::::::::::::.-:::::::::::::::::!:::::~::::::d 
rini sonnıyaamıı:? Mademki sordunuz. ' 

le gündelik bir gazete çıkmağa 1 lu konulmalıdır. 

b 1 Y · y l ~ T , Adres: İsta:ıbul Ankara cac!desi 
a!} axrştır. enı urt c ogu 1 1·1 VAKIT Yurdu Propaganda servisı 

mizin ilk gündelik ga::ctcsidir. Telefon: 24370 

Kutlular> devamını dileriz. 1 : .. :~.:~~~?.!; .. ~.~!.S!2: .. ~~!.~~~-~}: ................ . 

Sabık Haseki hastanesi dahiliye 
mütehııu:::ı 

L.il!li Lfıtüf apartımam saat 4 - 7 e 
kadar telefon: 224 59 



~~!!!!!!!!'~~~~'!!!!'!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~==::::::=::====:;::;~;::::;::~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 7 - . KU ~UN _ 9 MA \' ı::; 1~36 ~ 

1 
D~vkt Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları ______ _.. 

Muhammen bedt:li 780 lira olan bir adet en az 25 S/m lik silin
dirli komple son model bir adet otomobil motörü 14 - 5 - 936 
perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1 
inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 58,5 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine kadar 

Komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait §artnameler Komisyon· 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2261) 

T aahıhüdünü kısmen ifa edememesi hasebile mukavelesi feshedi
len hak•ye m!kdar 101 adet kurşun pens ve tarih rakamının kıymeti 
sabıkı ofan 810 lira bed~lle müteahhit nam ve hesabına 15/ $ /936 
cuma günü saat 10 da açık eksiltmeye konulacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin 51 lira 60 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği ves;kalarla birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 

nıürac~tları lazımdır. Bu İşe ait şartnameler komisyondan parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (2285) 

n:::-.:::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::.-:::::::-.::::.-==.-=:.::~.:=:::r-=::::::::::::::r.:::::::::::::59 

l! Parasız Doktor ~ .. .. 
~ c .. .. .. .. 
~~ KURUN hekimleri mektupla soru- i~ 
~~ )anlara da cevap vereceklerdir İ~ .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: KURUN okuyucularına yeni bir gen mütehassısı Bay Ali Mahir film !! .. .. 
g hizmette bulunuyor: Parası.z mua · almak hususunda da hastaya azami !$ 

KAYIP - Çankırı Kayseri mahal - İS yene.. tenzilat yapacak ve her türlü kolay- H 
lesinden Ahmet oğlu Ziver Mehmet. ıi KURUN hekimleri İstanbul ve Us- lığı gösterecektir. fi 

Arıyan: I<cyfli oğlu Kadir kerimesi !~ küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· RADYOLOJIK VE OPERA TIK U 
Emine H. P da birer gün KURUN okuyucularım MUAYENELER ii 

Adres: Ankarada Hukuk fakültesin- :~ parasız muayene etmeye hazırdırlar. ii 
,. Doktorlanmız tarafından muay· .; 

de yatakhane kapıcısı Nuh çavuş ya • !i Bundan istifade etmek için sadece :; .. yen günlerde yapılan muayenelerde •; 
mnda. H KURUN okuyucusu olmak ve neş- i= 

;: bazı radyolojik ve operatik mua. :•i ---------------- :: rettiğimiz kuponları kesip biriktir- : 
ı: yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· :. 

Ademi 
iktidara 

i= mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- :: 
!! ayene için yetecektir. müş ve bu gibi hastalardan !i 
i: Şişlideki Şifa Yurduna ve • :: 
"ı"ı MUAYENE YERLERi :.: :: ya Kadıköyüride Moda caddesinde :: 
•• İstanbul için muayene yeri Kurun k d R" •• i: Rönt en apartımamn a öntken mü. H 
:: idarehanesidir.Okuyuculanmız, Anka tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua :: 

Aıi'.kara Elektr :k santralı için iki bohinciye ihtiyaç vardır. Taliple- ii ra caddesinde Kurun idarehanesi ya- yenehanesine müracaat edeceklere a- ~S 
rin hüsnühal va?"akası, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile Mil~et U nında ''VAKIT" kütüphanesine mü- zam1 t~nzilat ve teshiHit gösterilmesi ~i 
ınektebi şahadetnamelerini ve sonçalışdıkları yerlere a!t bonservisle- !i racaatla biriktirdikleri kuponlardan kararlaştrrılmıştir; ancak bunun, i. :: 
rini alarak Ankarada Cer Dairesi Müdür~üğüne, lstanbulda Haydar- , ;! yedisini gösterdikleri takdirde ken• çin önce idarehanemize yedi kupon si 

• •• dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. •• 
Paşa İşletr:ıe Müfettiş. ]igw ine mü raca :ltları. ~ :S getirmek ve sağlık servisimizden :: 

iHT iYARLlal g sikayı alanlar pazartesi günleri öğ- bu müesseselere hitaben bir tezkere g 
Haydarpa~ada imtihan olanların gündelikleri, Ankaraya geldik- YOK.EDER ji leden sonra saat 14 den yirmiye ka- almak lazımdır. U 

lerj rnman ik:nci bir defa yapılacak imtihandan sonra takdir oluna- Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin .= •• 'ı dar kütüphanenin üstünde KURUN D k 1 i . 1 . t i •• i
5

E o tor arrmız stıyen erın ans • • 
<:aktır. (965) (2401). -------------- !': idarehanesinde doktorumuza kendi :.' yonuna da bakacakları gibi Belso - ; 

,ıı=--ııcz:ı:a:ı::a:ı:a:::aıı== ______ , •• !erini muayene ettirebileceklerdir. •• 
llk eksilt:r.esi bozulmuş olan, muhammen bedelleri 57 500 lira fi DICER YERLER ğukluğundan, kulak hastalıklarından H 

- - - ii §ikayetleri olanların da temin edi • Ei 
bir Ml\Za.af tesirli ve yirmi dokuz basit makas takımı 23 haziran Jnoenieur-Akademi H • tlsküdar için muayene yeri Us • wl k :: 

936 s~lı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile A"lkarada idare bi- WlsmarosTSEE 'if küdarda Ahmediyede ecnaze yanın· ~:~v:~~~~ss;:~:e~~raf~~:i~ ~augk·~. f~ 
nasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 4.125 liralık !i daki 20 numaralı evdir. Muayene gü- bilinde muayyen günlerde parasrz ii 
nıuvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ~j nü ve saati cumartesi günleri öğle- muayeneleri de kararlaştmlmxştır. il 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la- :: den sonra 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA DA SORABiLiR- ıl 
zımdır. H • Kadıköyünde muayene yeri Mü- SiNİZ il 

Tayyarecilik, makine, elektrik, :: hürdarda 30 numaralı dokt.:>r Leon'un •• 
Şartnameler 285 !ruruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez- otomobil, mimarlık, inşaat mü- g evidir. Muayene günü çarşamba, sa- Gerek istanbulda gerek diğer !I 

nelerinde satılmaktadır. (2378) h d l l k Si ati 14 • 20 arasıdır. şehirlerimizde b!.llunan KURUN C• i 
en is eri. Kiremitçi ik ısmı. :: kuyucuları, yedi kupon göndererek, :5 

İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 18--6-936 
Perşell'be günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bi
nasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu iş
lere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün 
lastik ~alzeme için (saat 14 e)ı dinamo kayışları için (saat 14,30 a) 
kap;ı!~ı ebonit kutular içinde (saat 15 e) kadar Komisyon Reisliğine 
,,e:-rneleri lazımd B · ı · H d T '1 .. ır. u ış ere aıt şartname aydarpaşa a ese -
\um ve Sevk M .. d .. l"'" ·· d A-'-d .., u ur ugun e, lıKarada Malzeme Dairesinde parasız 
a~ı ~ı maktadır. (2526) 

İsmi Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Muht~lifülcins lustik 
malzeme. 

bedeli 
) 22765 lira 

teminat 

1707 ,38 Lira 
saatı 

15 

Muhtelif eb'atta 431(, 
nıetre bezli kauçuktan 

nıaınuı vagon dinamo.su 
kayışı. 
800 adet kapaklı ebo
nit akkümlatör kutusu. 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

13116 ,, 

4800 ,, 

983,70 ,, 15,30 

360 ,, 16 

rstanbul Vakıflar DlrektörllliU il Anları 

d·· 1 :- Bahçekapı, Hobyar, yenip ostahane caddesinde 56/ 68 saydı 
ukkan ve üstünde odalar. 

.. .~ - Bahçekapt, Hobyar Hami diy~ sokağında 21 sayılı dükkan ve 
ustunde odalar. 

sokağında 
2 

3 - Bahçekapı Şeyh Mehmet Geylani, Sebzehane 
-4, 6, 8 sayılı dükkan ve üstün de odalar. 

... 4 - Bahçekapıda Dördüncü va kıf hanın alt katında 5 sayılı ma· 
gaza. 

s_ ,, 
" 

,, .. ,,8 - 1 sayılı 
" 

,, 
lllağaza. 

6 - Bahçekapı Seyh Mehmet Geylani, Hidayet camii altında 1 
•ayılı ardiye. ~ 

d 
7 - Balıkpazarı, Ahıçelebi Nevfidan camii altında 25-69 sayılı 

ükkan. , 
8- Odun kapısı 3-1 sayılı damlalık mahalli 

1 
,, ,. 

0 an aralık. 

k" 9 - Mahmutpaşa, Hacı küçük, cami altında 42-13 sayılı dük
an "e Üstünde oda. 

1 
lO - Çakmakçılarda büyük yeni hanın birinci katında 64-58~ 

21 13, 52, 57, 59 sayılı dükkan ve barakalar ve odabaşrlık. 
l 1 - Çakmakçdarda Büyük yeni handa 1 sayılı oda: 

: ukarda yazılı mahaller 937 senesi mayis nihayetine kadar kiraya 
\1erılmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler 12 1 Mayis/ 

~~6 sah günü saat on beşe ka c!ar İstanbul Vakıflar Baş Müdürlü
gunde Akarat kalem~ne gelmeleri. (2355). 

İstanbul asliye birinci hukuk mab • 
kemesi ba~katipliğinden: 

Fazd tarafından Beyoğlunda Ayn2-
h . Çe§lnede Aşıklar meydanı sokağında 
Gıga apartıınanının üç No. Ju dairesin
de kazancı uıtası Remzi aleyhine a~ -
lan rahş .. . 

:s ma ucretınden mütevellit ala • 

cak davasının yapılan muhakemesin -
de: Davacının müddaaleyh nezdinde 
bir sene müddet ve altmış lira ücretle 
çalıştığı sabit olmasına binaen me.z: -
kur ücretten ezgayri tesviye dört yüz 
yirmi yedi liranın dava tarihi olan 13-
5-934 tarihinden itibaren yüzde beş 

Al h"k'"' · d'k d"I •• • Beyoğlunda muayene yeri Par - f• man u umetınce tas t e ı - 1 fi sağlık bahisleri üzerinde istedikleri. ıj 
mı·, ve kabul edı"lm"ı• mu''hendı's 1•,·.··.· makkapıda tramvay durağında 133 :·.·: l' :s ni mektupla da sorabilirler. Yalnız 

. ~:; numara it Hasan bey apartımanmda 2 =~ 
mektebı. :: inci katta röntgen mütehassrst ALt sorulacak şeylerin açık olmasr, has • iS 

~i MAH1Rin muayenehanesidir. Bu - talık anlatılırsa duyulan ve görülen U 
i: arazın geniş bir şekilde anlatılması, :1 :: rada muayene günil pazar, saati 14·18 :ı 
:: d şimdiye kadar gördüğü tedavi şe - :5 
:: arasr ır. =ı 
•• killerinin de izah edilmesi lazımdır. 1 U • Kasımpaşada Postahane karşı - •J 
:: sında Trakya apartımanında doktor KURUN hekimi bu sorgulara KU • i 
H Kirimi muayenehanesidir. Muayene RUN gazetesinde hususi bir sütun • ll 
E günü pazartesi, muayene saati 14-20 da ce\l'ap verecektir. ~ li ı ı: 

f.ı\akineıerı cJeTdrik müh~nt!is!iklcri/tş
J;eU:C.e bilgileri/otomobil ve tayyarecilik. 

... ____ p, oıum ""rauı asz:::-:ıı::::~ 

i~ arasıdır. KUPONLAR ~f..,. I ~! .. .. 
:i Yukarıda işaret edilen yerlere ya· Kuponların neşri deva..'n edecek - ;: 
~i zıh saatlerde KURUNun yedi ku • tir. Kupon °biri'ktirmek için tarih sı• ii 
:: H .. :: ponu ile müracaat edecek okurlarımız rasma riayet etmeye zaruret yoktur. Ü .. 

SATILIK ARSALAR H KURUN cloktorlan tarafından para· Yedi kupon gösteren her okuyucu : 
Eyüpsultan, İslam Bey mahallesi, ~~ sız muayene edilecek]erdir. bir kere muayene edilmek hakkını jj 

Fındıklı No. 19 8 arsa beheri 750 ar. :: RÖNTGEN tŞLERt kazanmıs demektir. ;: 
:: .. 4 .: 

şın murabbar. !: Yedi kupon kar§ıhğmda KURUN DtKKAT - Kuponlanmrz her ;j 
Müracaat: NiKOLi, Koska, Hasan ii sağlık servisinden alınacak bir kart- gün bidnci sayfamızda, gazetemizin H 

paşa karakolu karşısında aktar.(P.S.142) H la müracaat edildiği takdirde ront- ba§hğı yamndadır. Ü 
::........................................ ====-=t.......... ı:.-== ı:r:m lstanbul asliye üçüncü hukuk mah _ ......................................... . 

kemcsine: 

- Fevzi yenin kocası Trabzon vilayeti 
İsmetpaşa karakolu yanında Akıskalı 
oğlu Mahmut aleyhine hakkı zevciyete 
riayetsizlik ve bakmamazlık ve saire 

Jstanbul varidat tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

sebeplerle mukaddema açxlıp mumailey-
Şubesi hin yazılr adreste bulunamamaktan do-

layı ilanen tebliğ edilen boşanma da • --- • 
va arzuhalinin ilan müddeti geçtiği 1 

Y enicamı 
halde mumaileyh mahkemeye müraca-
atla dava arzuhalini tebellüğ ve müd -
de!i içinde cevap vermemiş olmasından 
dolayı davacının talebi üzerine 5-5-
936 saat 14 tahkikat gtinü olarak ta • 
yin edilmişti. Mumaileyh mezkur gün· 
de mahkemeye gelmiyecek olursa hak-

" ,, 

" 

" 
" 
" 
" 

kmda gıyap karan ittihaz olunacağı 
iiannamede zikredilmiş ise de mezkur 
celsede Clavasrnı ihtara hasretmek su -
retile verdiği ıslah arzuhali ile tahki -
kat için tayin olunan 16 haziran 936 

saat 10 un tekrar ilanına ve mumailey
hin mezkur günde mahkemeye gelme -
diği takdirde hakkında gıyap kararı it-

Eminönü tihaz olunacağına karar verilmiş oldu • 
ğundan keyfiyet tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilfın olunur. (V. No. 
15818) 

Adı 

Salamon N. 
Krespi 

Ahmet 

fşi 

Komis
yoncu 

Kasap 

Konsolos Z. Ha. Komis

cı Mehmet Bedri yoncu 

Abdullah Z. ,, 
Eler em 

Aleksandros " 
Yuvanidis 

Hasan Şemsi " 
Levi Kondoyani 

" Abdurrahman ,, 
Hazinedar zade " 1. Hakkı 
Akça oğlu Muzaf-

" 
fer Tevfik 

Adresi 

Menaşe han 3 No. 

Tahmisönü C. 3 No. 
lrfaniye çarşı 107 No. 

Camlı han 14 No. 

Hasırcılar 30 No. 
1 

Kefeli han 27 No. 

Asma altı C. 24 No. 

Senesi 

931 tak-
vım 

,, ,, 
,, 

,, ,, 

,, 
" 

" 
,, 

,, ,, 
Kuru k:ıhveci han 15 No. ,, 

Çavuşbaşı han 16 No. ,, 

,, 

Yalıköşkü Cad. 33 No. 1/ 1 /341 
ila 31112 341 
temyiz kararı 

mucibince. 

faiz ve yüzde beş ücreti vekaletle bir- Y enicami ve Eminönü şubesi mükelleflerinden yukarıda adı ve 
likte müddııaleyhten ,tahsilile müddeiye ünvanı ticaretlerile ticaret yerleri yazılı mükelleflerin ticaret ve ika
verilmesine 27-~-35 tarihinde karar met yerlerini terketmeleri ve yeni ikamet ve ticaret yerleri de meçhul 
verilmiş ve mezkur kararı mumaileyhc . . . ~· . A 

H U M K nun 407 ·ın . 'd . bulunması hasebıle bızzat teblıgme ımkan bulunamadığından adlan . . . . cı macı esı mu-
cibince iHinen ihb:ırı tem:ip kılınmış ol- hizalarında yazılı ticari senelerine ait def atir ve ves:kalarını tarihi ilan 
duğundan müddaa1eyh Remzinin işbu dan itibaren on beş gün zarfında Galatada Hüdavendigar hanında Mali-
ilanm ferdasınclan itibaren müddeti f 1 - !'t·'- l L Ll "k B'" b 0 tk'l 'b . . f d . ye ue<>"P mu cuassrs an .. ::. ~ı urosuna crayı te ı : ı raz etmeleri 
kanunıyesı zar ın a Turuku kanunıye- .. . 
ye tevesstil etmediği takdirde mezkur Hukuk Usulu muhakemelerı kanununun 141 - 142 inci maddeleri 
itfımm kesbi katiyet cvliyeceğini ihbar hükümlerine tevfikan ilanen tebliğ olunur. (2528) 
olunur. (V. No. 15822) 
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Bütün elişlerinde C. B. .. Cartier - 81esson ,, markasını taşıyan kolon ve 
malzemeqi tercih ediniz! 

Renkleri yıkama kla ve güneşin tesirile solmaz, gerilmez ve gevşemez. 

PARIS Toptan ve perakende satış: NiKOLAIDi EFTiS 
markaya dikkat edin İstanbul· Beyoğlu, istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

• o . ~ " ' ' • ' "' . . ' 'i . . .. ~ . .._ _... - . . ~ .. -~ 
& 

• • • 
• 
• 

.. . ~ . -

SİMA 
•• 

ARLON 
EBEL -----saatlerini r[Örmeden saat 

• almayınız • 
Markaları dünyaca tanınmış saat

lerdir. Sağlamlık ve güzellik itibarile 
bu eşsiz saatleri emniyetle tavsiye 
edebiliriz. Geliniz ve bu güzel saatleri 
görünüz. 

Adres: Z. SAA 1 M AN 
İstanbul: Sultanhamam, Cam

cıbaşı han birinci kat.. 

Bir miitebassıs diyor ki: 

Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdır. 

Yapılma~t Laıtmgelen 

Fen, ı:~elerle sık ~Ik yapı
lan mabyajdan yüzde yaşın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
bir genç l'ı:ız teninin güzelliği 
için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
bi hallerde cilt Biocel tabir 
edilen gençleştirici ve ihya 
edici unsurlarla beslendiği 

takdirde derhal tazeliği, gü· 
zelliği ve· yumuşakhğı iktisap 
eder. 

siz uyurken cildin zayıfla -
mzş ve solmuş adalelerini 
szklaştmr ve beşereyi bes -

ler ve gençleştirir. Sabahleyin be -

yaz rengindeki (yağsız) Tokalan 

Bu kıymetli cevher, Viyana t.t -
niversit~i profesörü doktor K. Ste 
jskal tarafından hususi bir usul da -
iresinde genç hayvanlardan istihsa
le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
pembe rengindeki Tokalan kremi 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz - ---==-----===---------------------------------

~erkibinde mevcuttur. Akşamları 

yatmaz dan evvel kullamlmakla, 

}atıcı ve mukavvidir. İşte bu suret -

le makiyajlı ve solmuş bir ten ye -

ni ve cazip bir güzellik tabakasile 

kuşanır. 

Jstanbul Belediyesi ilanları 
BeJediye ve Hususi idare tekaüt ve öksüzlerinin 936 senesi birin

ci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. Aylık sahiplerinin yaptıra· 
caklan yoklama ilmühaberleri~ nü fus cüzdanı: resmi senet ve aylık 
cüzdanlarile birlikte Zat işleri sicil kalemine müracaat eylemeleri. 

(B) (2531) 

Türk Hava urumu 
Büyük Piyangosu 

ş·mdiye kadar bin'erce kişiyi zengin etm'şf r 

Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 Magıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 Liradır 
Aynca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hra:ık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vard•r. 

ABONE ŞARTLARI YAZI VE YôNETIM YERi: 

.Memleketimizde 
Yabancı yerlere 
Posta. birliğine (, 
girmlyen yerlere~ 

Yllhk 

750 
13150 

180 

6 aylık 

,20 
725 

9:10 

S aylık 

235 
4.00 

500 

Aylık 

110 
150 

180 

tstanbul, Ankara Caddesi. t \ ' AKl'J yurdu) 

(İdare : 

j Ya.zı 1.§lert: Telefon 24370 
21413 

Telgraf adresi : KURUN lstaobUI 
TUrkiyenlo her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Posta kutusu No 46 

~~-~~-~-~~------:-~~~~-~---~~-~----~-------~ 

'. ~ ...... ~ '":::::::::·····················-···-::J-::::::······~·,. ..... ···-··············································· 

PE,.ALQQ .. EMT. 
.~ - -~---· --

:::······=::::::::::=::::::;:::~:~==--·:.. ..... ::::::::::::2'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ............................ -···---···· ..................................................... --. 

:1111 Şirketi Hayriyeden: 
m! Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli 
m~ cihetlerinde sayfiye tedarik et
m~ mek isteyen muhterem halkımı-

ı lill zın nazarı dikkatine: 
1
•••• , .. .... . .. 

ı m~ Şirketçe bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rume· il 
m~ li cihetlerindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köşk ve evle hi 
:::: :ı 
m~ rin büyüklüğünü ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarım gösterir i• 
~m muntazam bir broşür bastırılmıştır. Her iskeledeki şirket memur- il 
m~ ları arzu edenlere bunlardan meccanen takd:m edecek ve talep i .... . 
m~ edilen teshilah da göstereceklerdir. h 

- ı;ia~bul u··ç.. .. icra m l .... --~::::::::::::::ı:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:::::::::::::::::::: .. uncu emur ugun • .. •• ~·······················-··········••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• •••••••••••••••••••• dan: •• ·•-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••-•••••••••••••• 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen işlemeli perde bir top vaı. 

Sahibi: kSIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktöril: Refik A. Sevengil de şalı ve kadife perde a!jık arttırma 

suretile 19-5-36 tarihine müsadif sa-ı ğından istiyenlerin mahallinde hazıf 
1I günü saat 17 de Büyükçarşı Zenne • bulunacak memuruna müracaattan ila'1 
ciler 35 No. dükkan önünde satılaca - olunur. (V. No. 15835) 



nasıl koru..nu.r? 
( 

Soldan: Sı:fc:na.kta hava hücumunun sonunu behliyen bir aile -- Kiler pencerelerinin kapatılı.§ ıekli - 2500 kilogram bomba lC!§ıyan son aistem bir bombardıman tayaresi. 

T a;>•yarfıl ltücumlarını del' e mahsus 
topla. 

Tayyaı-ceiliğin fevkalade iler
lemesi, ordu ve donanma cephe· 

~e~i -~~~' memleket içerilerini do 
. ı~cu cephe,, haline sokmuştur. 

.l\Iıllı hava kuvvetlerinin çokluğn 
da memleketi a:üşn:ı.an hava hü
cumlarındnn taınamile kurtara. 
maz. Bir harp halinde hava hüc11· 
cumlrma uğrryacl'ğınuz ve mu
~aıip olmıyan vatanila~lar arasın
ı a, ordu ve donanma. saflarmd:ı 
oldni'n1 mbı' . t ~· . ı:ı• ı-.· , zayıa verecegınıı.?. 

k.ahul olunmalıdır. Bu hakikate 
§ll1Hliden alışmalıyız. ' 

h. Şurası irice bilinmelidir ki şe
h ırlere ve sivil h:ılka tayyarelerle 

omba atrlınasrm J·aı~ak eden kat'i 
beynelmilel muahecclcr yoktur. 
~u. mesele lrnkkmda hukuk alim-
1 er~nin ve sa]fihiyet sahibi asker. 
eıı~ ne düşündüklerini gözden 
geçırclim: 

igl !tnd~iliz hukuk a.limi 1. "\V. Spa· 
1 ıyor ki: 
''M 

k 
uharip devletlerin, yalnız 

as eri k .. ma satlar ıçın bomba hü. 

cumlarile iktifa edecekleri kahu 1 

olunmamalıdır. Mi!stakbel harpler 

]de, tayyarelerin, askeri maksat· 
ardan başka sair hedeflere kar"'ı 
kul1amlmaları pek muhtemeld'1' Bu h.. 1 ır. 

" ucum ar manevi, ruhi ve si-
~aıı gayeler elde etmek icin de;· 
yapılacakt n·· ~ ll rr. uşman memleketi, 

arbe devam edenıiyecek bir hllw 
ll!ı 'getinniye veJ bütün halkr ümit· 

sizliğe düşürüp harpten bıktırma· 
ğa çalışılacaktır.,, 

Cephe gerisinin haran olması. 
muzaffer bir ordu üzerine bile 
fena tesirler yapabilir. Meşhur 
kumandanlarm bu husnstaki mü
talcalarr daha kat'idir. 

l\fare~al Foş (Foch) nn fikri 
şudur: 

Zehirli gaz temizleme müfrezesi. 

"Büyük mikyasta hava taar· 
ruzları, halkın maneviyatını kırar 

ve hükumetin tamamen çaresiz 
kaldığı karn.atini verir. İşte bunun 
için, hava silahı, harbi neticelen· 
direbilecek bir ailah olmuştur.,, 

İtalyan Generalı Douhet'in fik 
ri de Rudur: . 

"Taarruz için büyük hava lruv-
vetleri olan bir millet, bunları düş 
manın en haSS>as noktalarınıa. kar. 
şı kullanacaktrr. Bu hedefler de 
muvasala, muhabere, istihtal ve ia 
te merkezlerile siyasi ve kalaba
lık• şehirlerdir.,, 

Bu mütalealar, müstakbel bit 
harpte, açık şehirlerin de hava 
hücumlarına uğrıyacağım, hiç bir 
şiiphe ve tereddüde mahal kalını· 
yacı}k surette, göstermektedir. 
BÜYÜK ŞEHiRLER AHALİSi 

HAVA HÜCUM~ARINDAN 
NASIL KORUNUR? 

Görülüyor ki bir harpte, mem• 
leket dahilindeki bütün şehiı·lerin 

İngiliz Mareşalı Sir Robertson 
da: Sığınakta oturan bir aile. 

"Harbin yalnız ordu ve donan· ve hayat merkezlerinin (fabrik:ı
ınaya karşı yapılması lazım geld; lar, şimendifer istasyonları, mu· 
ği kaidesi artık bir tarafa bırakıl- habere merkezleri ve saire) hava 
malıdır.,, hücumlarına uğrryacağI muhak· 

Hükmünü veriyor. kaktır. Buna göre, ordu ve donan 
tngiliz Harp akademisi direk· manm temeli olan sivil halkrn 

törü General !ronsi deı korunması için icap eden tedbir-
u.Müstakbel harpleı·de, hava leri hazar vaktinde almak zar:t

kuvvetleri, panik husule getirmek reti vardır. Bütün işler, tehlike a• 
umumi hayatı felce uğratmak ve nma bırakılırsa, geç kalınır, ve 
düşmanın azmilli ve kuvvetini herşey ancak yarını yapllabilir. 
menbaında kırmak i~in, ~ehirtere, KURUN Başmuharriri, birçok 
ahaliye ve fabrikalara da hücum defalar, haya tehlikesine herke-
edeceklerdir.,, sin dikkatini çekmiş ve · ilk deh 

Diyor. olarak Bizans sarmçlarmdar sı· 
İngiliz hava kumand:rnlarm- ğmak olarak istifade olunması 

dan Edmons daha ileri gidiyor ve fikrini ileri sürmüştü. ınesele. vn· 
"Hava taarruzlarımız, hakikaten tandaşlarm ve vatanrn müdafaa. 
büyük mikyasta yapılabilirse düş. srna dokunduğu için ne kadar R 

man halkını sulh istiyecek kadar · raştırıls.'.l yeridti.r. 
sarsabilir.,, hükmünü veriyor. Şehirlerin ve sivil ahalin~u 

hava hücumlarına karşı korun· rinden uzak bulunanlar derhal 
ması için geniş tedbirler alınına~ bu umumi sığınaklara sevkohınur 
lr ve bütün bu işler bir elden ida- lar. Taarruzun sonuna k;:ıclar g-i• 
re olunmalrdn·. Bu tedbirlerin ga· d~ş geli~ durdurulur, nakliye va
yesi, halkın hayatını korumak. srtaları da işletilmez. 
umumi hayatm pek fazla duı1na- e) Evlerinde bulunanlar, de!'
masmr temin etmek ve hava taar- hal alt katlardaki kiler ve sığınak 
nızu neticesinde husule gelecek lara gir~rler. 
zararları süratle bertaraf etmek· f) Hava hücumu esnasında, 
tir. umumi asayiş ve emniyetin en çol~ 

Hava hücumlarına kar~r sivil tehlikeye dü~tüğü yerlere hususi 
halkı koruma işleri, aşağı yukarı, müfrezelerle yardım e~melidir. 
şu suretle cereyan eder: HUcıım bitince, şehrin her ta• 

a) Taarruza uğrıyabilecek şe- rafı Hususi yardım ve sıhhiye kol
hirleri ve hedefleri, mümkün ol larile araştınnalıdrr. Yıkılan 
duğu kadar erken ikaz için düs· evlerde ankaz açılmalı ve sığınak 
man tayyarelerinin yaklaştığı, U· lardan çıkamıyanlara ve yaralıla
zakiardan mümkünse huduttan ra aüratle yardım edilı:ıeli<lir. Ze
kendilerine haber verilmelidir. hirligaz taarruzunda, yar<lnn kol-

b) Bu haberler, şehrin her ta. larma düşen vazife daha hiiyiik-
rafma derhal yayılmalrdır. ti.ir. Sokakların, yiyecek ve içece-

c) Fabrika, depo gibi hedef· ğin fenni bir ı:ıurette tcmizl~nıne 
ler, bir çok vasıtalarla gizlenme- si lazrmdır. Tahrip edilen tel.C?:rnf, 
lidir. Bu suretle, tayyarelerin he. telefon hat ve merkezlerinin su 
cleflerini görerek isabetli hÜ·."!UUı· yollarının Ye depolarının, e'ek. 
larda hulunmalarr güçlP.ştirilmiş trik ve havagazı tes:~atmm ... \.ırat
olur. Bu gibi yerlerin, hazar za. le tamiri de esa~lı bir :-ıırcttc· r:ii· 
mamnda ağaclamnası ve taarruz· ~ünülccek ve hazırlanacak i~lcr

dendir. Su yollarının tamiri uzc-

T ayare hücumlarını def' e mahsus 
makineli tüf ek. 

dan evvel sun'i si~lcrle fo'ti.ilmcsi 
faydalıdır. Gece hücnmlarmda, 
ışıklar ~0ndürülür. 

d) Rtısmi daireler, rar~r mek-. ~ ' 
tep, tiyatro, sinema, caıııj, mey. 
danlar gibi bir çok insanların : >p 
lu bulunduğu yerler yakmmcla 
umumi sığınaklar hazırlan:nalr
dır. Bir hava hücumu'l<la, evle-

yabilir. Bu gibi hallerde kullanıl· 
rnak üzere, şehrin muhtelif yerle
rinde su sarnıçları da evYclrlen 
hazırlar.malıdır. 

Büyi.ık şehirler halkım hava 
hücumlarından koruma}~ için ha
zarda yapılacak işleri, burada bü-

'(L1Ufen sayı/ayı çeviriııiz) 

Tayyare gövdesine aaılan 

bombalar. 

~- 'llti1ı'a. _taaruzun'cla çalqan bir aıhhiye kolu - Hava hücumunda yardım edecek bir itfaiye müfrezesi - Bir yardım kolu. 



~notlatı -,_ - - --7 01Jluluk Edebiyatı Romancıları -
iL rereac Klrmeadl Ll.J. ,, • ~ ,, 

Yazan: Vahdet Giiitekin rııes uzerınue vu 
nn::~d~;;-;::: ru''»v~ en kadınla' r.' Körmendi'nin ismi btitün dünya· 
da "Babapeıtede hir macera., ile 
duyuldu. Bu roman milletler ara
sı edebiyat müsabakasında birin
ci ıelmitti. 

Ba birincilik Kmmendiyi ede
biyat hayatına çık.ardılı gibi asıl 
hayata da çıkanmftı. Karmendi 
otuz yqmda bulunuyordu ve it
sider onluswıun bir ferdinden 
batb bir teJ delildi. S-.lerden
beri botta idi. Son derece müt
kül bir hayat sürmüftü. Bir çok 
acılarla, f etiketlerle karıılqmıflıL 
Hayatı her manasile yapmııb ve 
itte ortaya bir hayat romancısı 
olarak çıkıyordu. 

"Budapeıtede bir macera,, bu
gü:ıkü asrın bir tarihçe.ive zama
nımızın ruh kıymetlerini göıterir 
b · r eserdir. Orada muharririn bü
t ·· n gördüjü, yakından temasta 
b ·1unduiu vakalar, imanlar ve 
h'1yat vardır. Romanda haklın o-
1 ... n ;ey muharririn üsUibu ve sanat 
c- d _ ~i dejil, duygulann, olgula
r n sıralanııı, hayatın aynep akset
r ~ :!r:ıc:ıidir. 

K~rmendi bu eserinde, bütün 
~ ha)·e.tının görgülerini topla

,· w ı Jı .. Jde ferdi olmamıı, cemi
~· k bir hayatı aksettirmiftir. 
-:-..'.'.'lcının buna muvaffak olma

ba .. hc:ı sebep de ıon derece 
· · f f \"e "document,, cı olmuı

"Budapeştede bir macera,, 
· •· .. cu, Körmendinin hayatı· 

ı ı..hn geçenleri, duyduğu
" d .. ~"Jndüiünü - yani fer
, il, bütün dünyaca ma
. tarihte, malGm bir mem

.... olanları, o vakaların ruh
~" "yetli:k akislerini - ya· 
· .!ti - bulmaktadır. 

· · "'ndinin "Budapeıtede bir 
:a , dan sonraki eseri "Bo

. ~eh caddesi,, en ıon romanı 
"M~&ut nesil,, dir. Muharrir, 

yukarda anlattığım vasıflarını 
i!<inci eserinde daha fazla inkipf 
ettinnif, "Mesut nesil,, ile de da
ha büyük ve daha kuvvetli bir eser 

F erene IC.iJrmenJi 
"Mesut ne.il,, Körmendiye gö

re, bu asır batlarken doğan ve 
buıün 36 yqında bulunan nesil
dir. Bu nesil meıuttur, çünkü 
dünyaya ıeldiği zaman terakki, 
medeniyet, ıulh gibi saadet un
aurlarmın onu beklediğini söylü
yorlardı. "Bu aınn çocultlan,, 
kendilerine vaadedil~n saadeti on 
dört yaılarına kadar buldular, fa· 
kat ondan sonra bütün ümitleri 
söndü. 

1914 den ıonra "Mesut nesil,, 
bugüne kadar 20 sene daha yaıa· 
dı. Bu yirmi ıene de türlü heye
canlar, türlü acılarla ve türlü en
diıelerle ıeçti. Harpten dönen 
neıil hayat harbine giriıti. 

Körmendi, bize bunları roma· 
nında daha yeni yürümeie batlı
yan küçük Hegedüs'ün hayatı ola
rak gösteriyor. Romancmm ade
ta "objet,, leıerek anlattığı vaka
larda ıon derece canlı "kendilik,, 
(zatilik) vardır. Bu ıuretle, ro
manı okuyan bütün vakalarla, 
bütün etya ile ırkı bir temasta, 
hayatlık bir bağlantıda bulunmak
tadır. Bu cihetten bile Körmendi 
kuvvetli bit" anlatıcıdır. 

("') ValaJet Gültelıin'in ba 11ra 
makaleleri. 4 ve 18 Nüan "'ydan
muda pkmııtır. 

Dl kem izde 

Bulıariatanın Vulgari köy:inde 
her yd Sen Kostanten bayramında 
bet kadm çok tuhaf bir merasime 
iıtirak ederler ve çiplak ayaklar la 
alet üzerinde yürürler. 

kadınların ayaklannm çıplak, 
yerd~ yanan k&mürlerin de kız· 
gın alet olduiunda ıüphe yoktur. 
Bu kadınlann yaptıiını iıtiyen 
tecrübe edehilir ve tecrübe ettiii 
takdirde ayaklannın yandıiını 
ıörmekten bqka bir netice elde 
edemez. 

Bu kadınlar, Neıtinari adını 
taııyan ve bugün ancak bir kaç 
mensubu kalan bir tarikate men
supturlar. Reisleri Baba Nuna 
adlı yetmitlik bir çiftçi knd:ndır. 

Bu kadının anlattığına göre, 
bugün atet üzerinde yürümek 
kudretini haiz olan ancak bet ka
dın kalmıttır. Yirmi yıl önce bun
ların aayııı daha çok fazla idi .• 
Bugün iıe hiç bir kimse atet üze
rinde yürümeğe cesaret edemedi
ği için bu beı kadının ölümile bu 
tarikat da ortadan kalkacaktır. 

Vulıari köyü 100 kulübeli bir 
yerClir. Budapeıteli bir seyyah 
son ıünlerde buraya uğramıı. bu 
merasimi görmüt ve ıu ıekild~ an· 
latmııtır: 

Atet üzerinde yürümek r.ıera· 
simini görmek için gece yarısı
na kadar beklemek lazım ıeliyor. 
Fakat köylüler günd6%den yarım 
metre derinliğinde, bir buçuk met
re geniılijinde ve üç metre uzun
luğunda bir çukur kazarak c.dun
la dolduruyorlar. Günet batuken 
bu çukurdaki odunlar yakuıyor 

ve yanan odunlar mütemadiyen 
besleniyor. 

Gece yarııma bir çeyrek kala, 
odunlann korlannı düzlemekle 
meıgul olunuyor. Ateı bu sırada 
bütün kuvvetile yanmakta ve ıw 
caklık üç metre uzaktan hiıaohın
maktadır. 

Atetin korlan düzlenirken kö
yün kiliıeainde lyin yapılıyor ve 
alet üzerinde yürüyecek kadınlar 

Caba lluna. 

tün tefemıatile sayıp dökmek 
mümkün değildir. Biz, sadece teh 
rkcyi bir daha tebarüz ettirmek ::::;;;!;;:=
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ve alınacak tedbirler hakkında enç a ın arı 

burada dua ve ibadetle meıgul o·! Fij:li b:r ve, •• •• J 
luyorlar. Gece yarısına bir çeyrek çölc .. yor ve birdcr.bıre lı:alkarakı 

bü k·1· d ' k k' , . .. • d 1 

umumi bir fikir vennek istedik. k k • • 
Sivil halkın hava hücumlarına oruma ıçın 

kala "'tün cemaat ı ııe en ayn· çp.a aj a ·.a .. il atcşnı uzerın el 
larak alet üzerinde yürüyecek ka- yürüyorlar ve çu!"1run bir tara
dınlarla birlikte ateşin yandığı fından bn1lıy r::.!< cbür tar~fına karşı konınınası işi, yukanda bir 

nebze anlatıldığı gibi, yalnız şe. 
h · rlerh\ kendi vasrtalarile başara 
bilecekleri basit bir vazüe değil· 
dir. Belediye ve devlet teşkilatın. 
dan başka yarCimıcı halle kuvvet
lerinin de elbirliğile çahşbrdma· 
smı icap ettiren pek ağır bir iştir. 

Büyük şehirlerde, itfaiye, jan. 
darına, polis ve belediye teşkilatı 
hu iş için hazardruı teçhiz ve ta
lim olunmahdrr. Fakat bu da kafi 
değildir. Kızılay, Çocuk F.&rgeme 
kurumu gibi şefkat ce.ıniyetlerin· 
den başka halkm bir kısmı da yar 
cJmıcı olarak bu iş için yetiştiril. 
melidir. 

Bizzat halkın da, hava hücum
larına karşı şahıslannı Ye ailelc· 

Jzmirde bir toplantı yere geliyorlar. Kadınlar çukurun kadar gidiyorlar. 
kenarmda oturarak diz çöküyor Ateş i:ı kor'arı bütün kr·,.,ınh-

lzmirde vilayet sıhhat mecliıi, ve gene dua ediyorlar Tam ge· ğını muh;,/&?.:'!a e:.iyorlu Yalnız 
vali Fazlı Güleçin baıkanlığında ce yarısı Baba Nuna, bir nöb~t ge- çu!.u:un içi c!::~il. ctrt.fı da kız· 
toplanmıttır. Toplantıda beledi- çiriyormuı gibi titriyor, yürünün mı§tı. 
ye reisi doktor Behçet Uz, doktir renıi uçuyor ve ıözleri etrafta BeJ kn~ın atzşi bir kere ge~tik
Cevdet Saracoğlu, Emniyet müdür dolaııyor. Çok geçmeden kadmın ten sonra "td.rar döndüler ve bu 
muavini lsmail Küntay, K~zılay yüzüne bir vecid ve iıtiirak hali h~rel·eti üç dda tekrarladdar ve 
kurumu reiti doktor Cevdet Fuat, ------------- merasim bu ,ckilde nihayet bul
Verem mücadele cemiyeti reisi sebepler üzerinde durulmuıtur. du. Yalnız kadınların biri bayıl-
doktor Mitat, Çocuk eairkeme ka- Bu metele üzer·nde alınacak ted· mıf ve baygınlık nncak bir ka~ da
rumu reisi doktor Fikret Tahsin, birler ve genç, fakir kadınlara it kikat devam etmi~ti. 
vilayet andarjma kumandam Bin· bulma iti için ikinci bir toplantı•' Ateşten çıkmrısından yirmi sa· 
bqı Fikri Baykara esnaf ve iıçi yapılmksı mulafrk garülmü;tür. niye sonra hu kadının t•hanları· 
birlikleri umumi katibi Tahsin ha- Bu toplantının tarihipi vali tcıbit na dokundum ve tahanlannın yal· 
zır bulunmuılardır. edecektir. nız sıcak olduğunu hi11ettim Yan· 

Toplantıda dütmüt kadınların Vilayet sıhh:ıt mecliıinin bu ma izleri yoktu. Sonra kadmın-
vaziyetleri ıöriifülmüt ve ıenç mühim mesele ile meıaul olması, ayakları ateıi hi11etmiyecek dere
kadınlann dütmelerinde imil olan vali Fazlı Gülrçin ıöaterdiii lü· cede naaırlqm:ımııtır. 

rini koruma usulleri hakkında ten -----------· 
Yiri ihmal olunmaması la~ım ge- limleıi, yul_<anda temas olunan 
Jen bir ııoktadll'. bütün hizmet ve faaliyetler ta~· 

zum üzerine temin edilmiıtir Alı- Aaıl ateı, hlli yanıyor ve ÇU· 

nacak tedbirlerle ıenç Ye kimıe- kura yaklqmak bile inıanı rıthat
siz kadınlann himayeleri gibi çok ıız ediyordu. Cebimden bir kaç 
mühim bir it yapılacaktır. Bu gi- ki.iıt parçuı çıkararak atete at
bi kadınlara it bulunacak ve na· tım. Kağıtlar derhal kıvrıldı ve 
c:.:ı dairesinde çalıımaları temin I tutuıtu. 

bik olunarak gece ve gündüz ya. 
Bazı şehlrlerde yapılan =tık pılmahdır. Bu tal"nılere, hava f 

alndtırme tecrilbeleri, gece hava lolanmız ve halk da iştirak ett:
hücumlarma karşı korunma ta,. rilmelidir \ edilecektir. t Aletin yandığı muhakkaktı .. 

O halde bu kadmların çıplak a-' 
yakları aeden vanmadı?. 

Kadınlar ateı üzerinde )Ürür' 

ken dikkat etmiıtim. iki kolları
nı uzatıyor ve adeta 'fakaeder p 
bi yürüyorlardı. Kendi kendim• 
dütündüm. Ataba bu yürüyiifte 
bir marifet mi vardı? 

Baba Nunaya yaklqarak ıor-
dum: 

- Atet çukurunun yalnız Üf'. 
metre uzunluğunda olmaıının , .. 
bebine? 

Cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Ötedenberi 

id:!t böyledir. 
- Daha ıenit ve daha uzua 

bir çukur kazılır ve içine alet dol• 
durulursa üzerindf' yürür miiaü
nüz? 

- Elbette. Çukur bir kaç kilo
metre uzunluğunda olaa da derhal 
yürarüm! 

• • • 
Ate, üz!rinde yürüyenler yal

nız Vu:g,.ri köyünde bulunmar 
far Japonya.la, Fiji adalarında 
ve Hindiıtanda da bulunurlar. Fa• 
kat hepsinin bunu Hindlilndea 
öğrendikleri anla1ılıyor. Hindli• 
ler ötedenberi bn çeıit marifet" 
l::ri ic:ıl etmekte hüner ıöıteri-

r·rlcr. 
Avn·pa milletleri zekalarını 

bubv, elekırik •• bunlar'- )eni 
yen faydalı ~eyler üzerinıle ~u 
landıklan halde Hindli umuma bir 
f aydaıı olmıyan fakat insana bay• 
ret veren feyler üzerinde çab.ıır-
1 ı.r ve neticede ateı üzerind~ yll
r ümc~, keıkin çiviler üzerinde 
yatmak, basamaldan usturadan 
yapılma merd:venleri çıkmak di· 
ri diri ıömülüp me2ardan çıkmak 
cibi marifetlerde hüner ka&anır
lar. 

Kı5a bir zaman önce Kuda a• 
dını taııyan Hindli bir ıenç lnail
terede bir çok ilim adamları kar- < 

~ısında, atef üzerinde yürüdü. 
ilim adamları atetin harareti

ni ölçmüşler ve SOO derece oldu
ğu~u te3bit etmiılerdi. Hindlinill 
ayakları ateş~ eirmeden önce mu
aytme olundu. Ve onun, ayaklr 
rını koruma!t içın kimyevi bir 
mııdde ku1lıınmsdalı görüldü. 

Daha ıonra yapılan muayene 
neticesinde ~l akların ateıten zer
re kadtır pıütce~sir olmadıiı ıöz• 
ç:ı.rptı. 

Bunun üzerine iki lnıiliz de 
Hindliyi takip etmek iıtemiıler, 
fa.ko.t derhal ceri dönmeie mec• 
bur olmu9lardı. 

ilim adamlan henüz bu hadi ... 
seyi izah edemeaıitlerdir. 

Büyak Okyanutaki Kuk aw 
larında da alet üzerinde yüriiye• 
yerliler vardır. Fakat buradaki 
kahinler iıtedikleri adamı da a• 
teıte yürütüyorlar. 

ilim adamlan atefte yüriiJd' 
lerin, hüneri adım atmakta 
terdiklerini, adımlarmı kaldırıp 
indirmekle atetin temasım ualtı
tddarmı taylüyorlar. 

Fakat atef üzerinde JOriiyd' 
lerin kendileri, bu itin bir im 
iti olduiumı, hüner "' • 
iti olınadıiını taylemekte 1rirl 
yorlar. 



l 

ı. 
i 

Kuv~r.til'iya, Berlinde "Vintergarten,, ele akrobatik h:incrler gösteren bir san'atkardır. Bu haclın, 
tel Üstünde durarak, yukarıda gördüğünüz fekilcle~ ba.ca.t...larıra ayırıp oturuyor ve... düfmÜyor. Çok 
takdir edilen bu artist, bazı Alman filmleri için angaje edilmfr;fir. 

Tonu 
Se"'li 'e sbzlü filmde, konuk rollP· l 

1 _ıkac.ll~ artistin görün:is cephesin· 
el n komık olması yetmez. Ayn! za
ınunda sı..sinin tonu da komik olm:ık 
gcre!•tiı'. MeseHi. Alınan!Jrın en s-~ 
\'İmli komiklcrinden biri olr.n, hemen 
her komedi filminde görünen Teo 
L.:ıgc'nin ses tonunu hatırlayınız. Soy 
l eliği SC'yin manasını. jes~i v. s. yi bir 
t3.rafa b ı akınız. daha sesinin tonu 
kulağa dt~er değmez, gülmeğc zemin 
hazu lanmış, demektir! , 

Komik Ses l 
şımızda konuşurken, sesleri hiç değil-I 
se aradığımıza yakın olduğu intibamı 
uyandırır. Fakat, bir de mikrofonun I 
karşısına geçince görsünl>?r! O zaman l 
iş değişiyor. daha evvel konuşmalan 

1 müsait intiba uyandıran bu ad:ımla
rın sesleri, mikrofonda gayet banal ı 
olarak akis brrakl\'eriyor! Bunların 

uygun gelip gclmC'diğini, tnbii mikro·! 
foncu, ton ustası kestirir. Bunlardan 
biri, günün birinde bir niıkte yap·ıu~
tı. Sesleri muaye:w edil.-nıerdc,, ço· 

ğunun sesi tonları konıık olm::ı\Tilll' 
dokunurken. şöyle dt>mi~tı: 

- Bu pruvalarda komik bulahild~· 
ğimiz ll'k şey, bir c:ok l<i~inin kc·ndi· 
!erini komik olınnğ:ı L'l\" ~rişE sanmıı 
lnrıclır! 

Vaziyet böyle olduğu halde, komik=============== 

r?Herc cıkan artistlerden çoğunun se- Eskiyen Film/er/ 

Komik tonlu sesleı in ·1z.1ığmı kar 
:,ılamak için, ckse>riy:-ı. sı..•slt~ri h~) le 
olmtyan nıtistlcr he'iabn' 1 bo.~'<n~·nıC' 
konuşması, duble edilmesi çarı·~inc 

başvıırulu:,·orra da. mütelıassıslnr, bJ 
yeni i~in knbiliye>tlilcrine de pek :::ey
rck ı ast~e'indi~ı nıütalcJ.SH da<"ırlaı. 

Komik seri olduğ'unu iddia eden, o 
sese sahıp olınıyan '. :Mulu·kkak. ki 
biiyle! Mütehassısı. bunu hir tecriibc· 
de kestirip atıyor! 

sınde tam komik ton yoktur. B22ıla-
rında ise. komik tona bir parçacık bi· 
le rastgelinmez. Meselıi şu Çarli Çap
lin diğer adıyla Şarlo, sesinde bu ten 
mevcut olmıyanlardan hirirlir. Ken
disinin sözlii film aleyhtarı ('J'ecinme-

... ,_1,, b-

~ınuı seue::ıi de budur. Bütün inadma 
on çevirdiği "Modern za

ınnıılar.. filminde ağzını açtı; fakat 
~esı, gül :iürmek ı>ôylc dursun, kulağı 
harap edıci bir ses oldu. Bu filmdl 
ond:ın bahsederken, böyle yazıldı! 

"M. G. M . fı1m şirketi ses ush
larından bu ı, komik sesi bahsinde söz 
· ~Ylerke11, hunu bulmakta rnstlamla, 
r.-uçru·ı-ıcr. k l . .. ~· <..en ynna ya ·ı a br hrıcdıyor. 
S'>Ylc dıyor 

lı' - Komik i.nnlu sese, anrak bind.· 

l ır 
1 ast gelinir. Bu binde bir rastgP· 

ınen ı·o 'k , • ' mı tonlu sesin oahibi artist 
Lı" C"n • 

~'. 1 zıJ adt; kadındır. Erkek, nisbet 
Cuı rsc d ı . 
1 ' a 1a azdır. Erkek seslerı, 
c.ogııısunu ··ı·-· d 

1 arn rsanrz, kenaı ıgın en 
pe.{ az k0 mik ton ifade eder. Ekseri- · 
Veli l .. · 
• c )0~ kdır. Erkek sesinin tonu ::ın-
cl:allift ınuayyen biı· usul daiıe!.'!nde, tnu!1 
e te "b k .. cru e!erle. uğraşıln uğraşılı 

r~:.ı~\ n.1~settirilebilir. !stisnala ıı he
.. atmazsak, vaziyet, bundan b~:· 

ka t urlü defP11 1. , . o• cır. 
Seyı rci d · . . . 

k .. ınlevıc;ı, umumı\·etıc om k ,.. " · 
diğ' · . ro tınc çıkan bir artıstin sôyle-

1 sozd"n ziyade onun süvl<wif, tar. 
zına "! · · · ~-' 
l < gu "r Söylcyjfl tarzı benim an 
R lHjını] t . ' 

her . ~· 0.ndur Ifile! Bir cümlcde!,i 
rind l\clımanın ayrı bir tanin. birihi
, eıı farklı bir tonla sovlt?niliı.::i o!a 

1 ak tar·r· ·· k" ~ · 
t ,., • • 4 mum un olan bı• vaziyet.; 
~mın ~· b. · 
•• CuC' ılen artistler parma1• 1 ... 

gusteril , 1 ı. d • • "·, 
b h 'c' l\a ar az yetişi!'. Sunu .-ı. 

a sc katavı k" b" keJı . '.ı m, ı ır cümlenin he:--
l'ek r:csın, ayrı bir tonla tel:"ıffuz ede· 

. u nrrıda gene uınun•i ahenoi be·; 
ınam1 ı· ı o 
y, l· '• a •sam-ımak, sakil bir ifade· 
de ' ~ın::ınıak, öyle her yi~itin karı 
eg,Idır :.:ı ~ 1 • 0 

C' , ogrusu. Bu ıste kadınlarm 
r ~ckı rde .. t·· 1 . ~ 

b:ıı ı n UR un o ongunu. hilhası::.• 
Zle> lır1yorum !. 

.. 1 !~0n1 ik tonlu ses sahibi artistlerir 
' '"!:;•\ ]'~· . .. 
l) ' . ı ıgı•ıı gidermek için. study-c' ·r 

ovuna ı · . . 
sc~ı 1 anlar \"erir. komik ~esli k"nı-
' "~ı r ar;ı ·tırıı !ar. Hemen lıe~· giin d·. 
,,u ... ere~ k · 
icta· . ışı, :ıramlan adam old·.ığu 
. 

1 
ı:ısı!e rnliracat <"der. Bu•ıl~rın coğıı 

oy C Zannederler \"e ovl<• cılmakta~ 
Pı..:k tızaı·t l . 
to · ' ır ar. Hatt:i. kirr. sc::: nı:ı 

1 n1u komik olduğunu saıııvors::ı. mt'-
uı {kal· ı · · · 
1 ' '• n ı>f' ıni•ı tonu aksinedir 
ı. tne'< <'Ok • • ' • .. . .. ' 
\.._1 . . · ~ erınccdır. ~tıre>klı tecru
~· erın117 b" · . .. ızını bu lrnnaati edinme 
nıızc Yaramıştır. 

Miiracant ı . ' ' !:I aı dun b::ı.zrlarmm kar· 

Almanyada, bir çok kişinin gösteril
miş ve nihayet ortadan kaldırılmış o • 
lan bazı filmleri yeniden görmek iste -
dikleri göz önünde tutularak bcrlinclc- j 

ki "Kamera" sincmasmda mayrs ayı 
i~erisbdc böyle filmler gösterilmesi kıı 
rarlaş ırıfmr§tr. Şimdi bu filmler gös - 1 

tcriliyor \'C sinema salonu her seanst.ı: 
hmcahmç doluyormus ! 1 

Göstcrikn filmler. ı;unlardır: .. T."
bu", ''Operada yangın", "Onun biiylık 1 
hatası", "Madam Batcrflay", ''Cuma 
akşamı saat sekizde". ''Kavalkad". I 
"Şanghay ckspre~i'', "Haşmetmeab;n 

yaveri'', ''Parisiıı seyyahlar tcrcümanı", j 

~unu da ilfı \"(" PdC'yim. lrı Aııwri· 

kaya diinynnm beş krta~md'lll. hl'!C 
ıhrup~·d:rn. komik sc.,Ji ıldııkları id· 
JiasmrJa bulıın9-Jıl~r boyuna meltl up 
yağ'dırırl;:r. Aınoriln n lmmpanyala
rnuıı böylt kimsckr aradıklarma dair 
bir il5n çıkmıya görsün! Lakin. 
""İmclivl' ıwdarki tccriıbcle>ı ioıi;.: n k:l 

dar menfi neticeler vereli. ki aranılan .. 

!ar kcndılPri oklugu zcha!mıa kapıla:ı· 
ıur. boşuna geliyor, ycırulı.yor, üstc•· ı 
lik bil' de posla parası \ criyc•rlar. 
Yazık! 

Elizabet Venclt, Almanyada olclukça yeni ortaya atılan bir yıldız 
lir,, ve "Operacla akfam" isimli iki lilmcle oynamt}. beyenilmiştir. 
sıncla sayılıyor ve huauıiyetli bir tip olcluğundan bahsediliyor!. 

Jenni Jugo, lstanbulda ela bir hayli filmi gösterilmiş bir Alman 
yıldızıdır Yul·arıdaki. Villi Forstun rejisörlüğünü yaptığı "Allotri
ya,, filminde gabi rolünde bir pozudur. Giyinişinin orijinal, yahuı
da eksantrik olduğu söylenilebilir! 

Sa rh o ş 
Biı çok taı ihi filmin reji .. örlügi.inü 

yapan Sesi! B. dö Mil, film cahasında 
ugra§mıya girit!eli tam otuz yıl oldu, 
Bu .. ·esile ile im rejisöre dair anlatılan
lar arasında. h<ızı fıkralar da bulunu • 
yor. Bunlardan birini notedclim. 

Bir gün, hu rejisöre bir adam baş • 
vurmuş, yanma bir hayli güçlük çek -
tikten ~onra gırebilcn ıJ~t adamla reji · 
ı;ör arasr:ıcla şöyle l.ıir konuşma geçmiş: -

oidui'jıı l1alde, "A.caip bir m:sa· 
Şimdi göze çarpan yıldızlar ara-

R l •• u ' • o 
- Benden ne istiyorsunuz? 
- İşittim, ki siz bir tip arıyormuş • 

sunuzl 
- Ben bir tip aramam, bir çok tip ara 

rım. Nasıl bir tip için kendinizi uygun 
sanıyorsunuz? 

- Ben o kanaatteyim, ki sizin aradı
ğınız bir tipe tastamam uygunum. Bu • 
mı nereden anladığıma gelince .. 

- Çok meşgulüm. Sözü kısa kesi • 
niz. Fikrinizce nasıl bir tipin adamı ve 
yahut da nasıl bir adamın tipisiniz? 
Çabuk onu söyleyiniz! 

- Müsaade ediniz. önce ... 
- Öncesine lüzum yok, sonrasına ge-

liniz. Çabuk. çabuk! 
- O halde, ben nasıl bir tipe uygun 

oldugumu layıkile anlatacak vaziyette 
lm·akılmıyorum, demektir! 

- Öyle o1sun. Zaten herhangi bir 
kimsenin kanaati benim fikrimi değiş • 
ti:emez. Eger ben sizde şu veya bu ti
pe uygunluk görürsem, is yolundaf 
Yok. aksi fikirde blllunursam. geldiği • 
niz yere gidersiniz. Söyleyin bakalım, 
ne is vaparsımz? 

- Ben bir artistim, esas itibarile! An· 
cak .. buna rağme:ı. türlü işlere de gi
rip çıktım! 

- Daha ivi ! ... Siz, sarhosluk yapa • 
bilir misiniz? 

- Tabii. içer icmcz adamakıUı sarhoş 
olurum! 

- Sarhos olrnıık haska, sarhoş rolü 

y:rnmak ba rn ! Bu rolü becerebilir m=· 
siniz? 

- Hem de nac;ıl 1 Zaten benim en 
fazla muvaffak oldugıım rol de. sar • 
hos rolüdiir ! Söylemeğe bırakmadınız 
ki! 

- Ha rli. hunu isb~t <'cliıı ! 
- Get:rİ•l bir ı;İ<'P irki. r'ikf'vhı. 1 ü-

krtc\•i.-ı ic:nd<'kiııi dibine kadar~ Gö .. 
rürciirii.,. f) z1:ıı:ı11 ! 

Fei: 0 ö·· ,.ü1cr. elilc bir is;ıret ra!'.'ar, 
sise hazır! 

- fste iı-l·i' Alınız ve zil zurna sar • 
hos b:r g ,,.:ci bir tavfa rclüPti vapa • 
r·a ~tnl"I !'ÖZ ö~üııde t11h•'1'l7.. B"''tma 
·<'1"~ V"rı· 1•s•nrz. T~av<l'. rn:trs ! 

K"nalı ''" ,.·., tn'ı. ,mı acm:ık hiraz 
ll7il"ınca. ""'•he~ ro!ü yarı<ıc<>k ~dını , 
drrh l rli'ıi 11 "t'ı. ~·.,~yi k-.-.t• 1 ~;bf 

oradaki Hr d"re~c vurarak. boynunu 

(Lıitfcn sayıfayı reviriniz) 
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DiL YAZILARI Macaristanda ~ ran dinine dönenler 

Türltçede menfi anlamlar "Ata anınızı dinini yenide 
~-.. , mak istiyoruz,, 

-Oün~ , Dil,, t.eorisi, 'l'ürk dıli J 
nın _ brltün J,üJtür dillerinin ana 
ltayıtağı tt1Mak lıelu11nnda• - "'anali 
fiil graıner,. ifti de karmaktattir T'o
rnthl Tirit diri kefüne karohişlarına 
•e "nwwfem., leriWe (1) fıwtltiki, bu 
"'ttl'ta1ltık gramer .. ilt esashwtmı orta-
1a toya(akbr. 

Tiftk(etle "mıwtt,, ctewtlfw şahıs 
te işaret ~feTlef ~le1 üzerine 
hıtd ır infe neşre1tit,_ ımalrz
Jer. btt y«rldalti (&~'8'rtıf hiTet 
Mfh~ l(~JWi'$ftt. ,...-/.ewffler , 
tihtAıe eftt1t h dNPe'ri "Tiirk~ede 
6 • ~..«Mirler,. iıfllf hzrrhlmakta oJ.. 
thf!#ıW#L ye#i lrir ##altı faınamhya. 
,. fW. 

Tirk deskrr,tif ıra•rMht baf}H 
~ Jlf?f ttu;tll• th, sn'aSl' reJdi~ .. 
##fliffzfn ya~ aıtalitik pa•er 
tutMtlfk.i ça.,._brtMm Heri g.i
dteUll bit t,ttt. 

1şte 'tnt araştrrmahltttlaw biri ola. 
nft. Tlr~etk Meıtft dlıfMlanw na. 
Mf Jnıtt111tf9fnu ve b'l'tilM "Göıwş • 
Ml.., __.,le ıt381l izah e-MleMlftefi. 
ıd 1lw :t•ônıwala ara,cu .. • iıt~ 
j'tlfft. 

"MfJ6n1',, EKLERi 

Dilde "JIMllfl,, .. MmellttrT 0we 
hna arntırahm. 

"Mnfi : lllsatif,, .._ek, ..... 
pet : PMittf,., ıRflııWMwwn zrct• tle. 
-.ektir. Bi-r Mljede her haqi Mr •a.. 
iM, bir halin, bir işi•, Mr 91je •e· 
Ja obje ib.erinde teceTii'shli, yuwt 
tftarrir'ti11U, yahut rnu'anu sia. 
melidir. 

"Güneş _ Dil,, teorisinin "Ekler,, 
lıakknıdald görü~lerlne gere Jnmlan 
g~terea basit ekler şu kell80n1arla 
yapllır: 

1 - Bir ''asfın, bir halin, bir işin 
bir süje n obje üzerinde teeelli'sini 

österen ekler: (ğ) .e (m) Jı:onson

ları veya bunlarm kategorilerindeki 
haşka kon.Cj()nJar ile kurulur. (f) ka. 
tl'gorb·indeki konsonlar "y, k, g, h,, 
konsonJ.ırı, "m., kategorisindeki kon. 
sonlar da "b, "• p, f., konsonlandır. 

2 - Her hangi bir saha Uzerinde 
te!cn!"rür le tl'merküz gösteren ekler 
"r,, konsonu ile kurulur. 

3 - Her hangi bir şeyin milspet 
olarak vaku'unu, yapılmış olduğunu 
anlatan eklerin distinctif konsonu da 
"t, d,, dir. 

Gorif Jüyor ki bu üç grup konson-

( 1) "Morfem,, demek, her hangi 
Mr kelimethkl te,ldl unaurlannın her 
biri demektir. 

Jropanrf 

- Bu hareketiniz, bu lıususta ihti
uıınız olduğunu gösterdi. Sizin tam 
bir ayya~ olduğunuzu f Haydi, §imdi 
pruvaya! 

Pruva da muvaffakiyetle neticelenir. 
:4.dam, sarho! rolünün ehli olduğunu, 
kısacık bir pruvada ortaya koyar. Re -
jisör, o kadar beğenir, ki takdirini sak
lamak itiyadını unutur, şöyle bağırır! 

- Mtikennnel doğrusu! Sizi hemen an 
gaje ediyorum. Yann değil, öbür gün 
atelyeye gelerek film çevrilirken size 
aynlan sahnede oynayrnız 1 

Bu s8ze karşı, sarhoş rolünü ba§a -
ran ac.f.&nt, hayretle şöyle der: 

- Ne? Bana bunu siz söylüyorsunuz, 
ha? 

- Bunda şaı:acak ne var sanki? 
- Siz, her sahneyi yirmi defa pru • 

va ettirmeden memnun kalmıyan Se • 
sil B. dö Mit değil misiniz yoksa? 

- Ben. o dediğiniz rejisörüm. Fakat, 
sizde bİT istisna yapıyorum işte! 

Adam, içini çeker: 

- Tam istisna yapacak adamı bul -
dunuz. Ben, ne talihsizmişim 1 

Rejisör, gözlerini dört açar: 

- Bir şey anlıyamıyorum. Bundan 
memnun olacak yerde? 

- Ben bu rol için size baş vururken. 
bana yirmi defa sarhoşlLlk pruvan yar· 
tıraca~mızı ve bu suretle yirmi defa bol I 
bol içki içmek imkanını bulacağımı sr
narak, sevinç içindeydim. Ne yazık, ki 1 
benden bu fırsatı esirgediniz 1 

htr, ~p 
eder. 

ntü pet manalara 

ME'!\/FI ANLA 'fil 

delalet 

'"Menfi,, demek, bir vasfın, bir ha. 
lin, bir hııin bir st je 'eya ohje en 
çek uzak bulunması d mektir. Bu 
halde ••ego .. ) u tem il eden süje ve. 
ya obje.den <'ok uz·ık biT sahada bir 
vasim, bir halin, b'ir i in ifadesi, o 

ca a 
''1uran 

··te •eya o6'eden o vasfın. o halin, Ka 
~ i İ'A U7.tlk b11l'unduğon11 jl'ÖSterert•k e e 
"nte"'fi .. anJamrn ııaratm l'4 olur. y-r·· u··. Çocug-

"'GüMS • Dil,, tettr.ıs·nin .. ,.kler,, -·-, 
bRMiltde ide ve a objeden u7.akhl 
ifade tıden ekler, derece derece şu 
hlfMR14N'ta te kil edilmektedir: 

ı - ~ .. konsonu süje veya obje. 
ıMn en yalffft. muhitini, ona bifüdk 
saıh1' gisteTir. "Ego,, la hemen 
muttasfl ola• hu sahada "nefi, anla. 
mı a-rullt3Z. 

2 - Siije nya objeden oldukça 
uzak salta ıitııtM"en eklerin distinctif 
k~lan, tlena tiffeee uzakla~mak 
üzen, "ş, s, z~ kMtaalandır ki "~. c. 
j.. •Ml8eıafarı tla bunlaTlll kategorile
m•'Mir. 

.._1al'dıan e• mak sahayı güte. 
na ·~ kowlonu. nefi awlandannı 
"--akta en başlı rel ifa etmekte
Mr. Gae elllakça mak saha giiste
rn "Ilı,. komowsau da 1"ı Tazifttyi 
yal'biı bundan ÖMe "sus!., kelime. 
lliahl anaHzhule siriJmiiştiir. 

ı.- "Giweş _ Di~ aaa1izlerinde 
...n a•la•ların k•nlaşu, böyle 
meB .. 11• &ijeden oldukça uzak ve
ya pek nak bir sahaya atılma! ile ifa
de ohrnur ki bunun dmindif konson
ları da - başlıca olarak "s,. ve ":r.,. 
konsonlandrr. 

DiLiMiZDE MENFi EKLERi 

Diskriptif gramer. Türk dilinde 
"menfi ekleri,, adı altında bir takım 
"mürekkep ekler,, göstermektedir. 
Bunları, bir kerre "deskripti( gra. 
mer,. esaslan tizerlne irade ettikten 
sonra "analitik gramer,. bakımından 
mahiyetlerini izaha çahşac:tğız. 

Deskriptir gramerde "menf:,. an. 
lamını ''eren "mürekkep ekler,, şun
lardır: 

1 - İsimlere ve bazı kere sıfatla. 
ra gelen "siz,, eki ki, ahenk kaide5'inc 
göre "siz, süz, suz,. ~ekillerini de a. 
lrr: "Evsiz, parasız, gönül~iiz, uygun
suz . .,, gibi. 

2 - Fiil sigalannda fiil rndika. 
linin sonuna )apışan "ma - m~ .• eki: 
''olmak - olmamak,, "gelmek _ gelme. 
mek,, gibi. 

Bu "ma _ me., eki, fiil radikalinin 
sonunda iki rol ifa eder: 

(1) Fiilin adını g~terir: "gelme. 
sile gitmesi bir oldu,, sözündeki gel
me l'e gitme gibi. 

(2) Fiilin yapılmaması buyruğu. 
nu gösterir: "Yarın ora)a gitme!,, 
sözündeki "gitme,, gibi. 

Aynı ekin bu hiribirine tamami'l' 
zıt iki ekin fonksiyonu nasıl " ne. 
den yaptığım diskriptif gramer nsla 
iı.ah etmez. Yalnız bu iİ<i Rekilde lılr 
"aksan,. farkı olduğunu kaydetmekle 
iktifa eder. 

Fiil sıgalarrnda bu menfi "ma, me,, 
eki sığa eklerinden önce gelir: ''Gel
medi. gelmiyor, gelmi)ecek. ıttılme. 

se, gelmemiş, gelmemeli,, gibi 

Yalnız müzari siğasmdn müstesna 
olarak fiil radikaline "mez ilıh'e olu. 
nur: "Olmaz ge1me7,,, gibi. Runun 
tasriflnd\? de birinci sahı lnrrla "z,. 
düşer: "Gelmezim., yerine "gelmem,. 
"Gelmeziz,, yerine "gelmeyiz. de. 
nir (1 }. 

Müzari sigalarındaki bu i ti nanın 
neden ileri geldiğini <1 de~kl'iptif 

gramer izah edeme... Y ln•z 'akrayı 
ifade ile iktifa eder. 

( A rka.~ı uar) 

(1) Elfkl metinlerde "gelmezim,, 
re "gelmrziz, şelı.'illeri de ı·ardır: 
Bilmezim bu hilkati fılemde mi insaf 

yokı 
Olmadım mı ) oksn ben hat:ı o:nayıj 

merhamet 
beytinde olduğu gibi. 

Macaristanda, hıristiyanl -ı 
bırakarak eski Turan d · nıne dön .. 
mek için bir cereyan ba Jadığmı 
geçenlerde yazmıştık. ...on gelen 
bir Fmnaız mecmuasmcta buna 
dair uzun bir yazı gördük .. Mec 
muaınn bir muhaniri bu dinin ~ 1. 

liklerile görüşmüş, işittiklerini ve 
gördi.iklcr:ni yazmıştır. Diyor ki. 

Artık tamamile unut:1lmuş ve 
ruhlardan silinmiş olduğu sanıla:ı 
eski bir din yeniden dirilsin ve 
bu 193'6 yılında, hem de hıristi 
yan Avrupanın göbeğinde görül· 
sün! Yaı·abbi, bu ne hikmettir? 

Hunların ahfadının memleke
ti olan l\facaristanın kiiçük bi:
şehrindc piitperesttik dinine ta hi 
olan bir ailenin yeni doğınu~ il < 
çocuğu, eene ayni dinden ~t lu 
nan bü} ük bir kalabalık önünf1n 
o dinin reisleri tarafından takC:i·· 
edildi. 

Almanyada yeni nfüperestlik 
başladığı oföi, 1\facaristanm Put 
zada Hunların eski dini meydan·ı 
çıkıyor. Eski Ceı111enlPıin tnnrı~ı 
\Votan'a. Macarlar Hadur diyor
lar. Bir çok bakımdan bu iki dnn 
birleşik noktalar gösterivor. Bu
giin l)u iki tanrıya tapanlar <Tarp 
ve hıriqtiyanhk m rlem. 
mek istemiyorlar. Her ikLi de snv 
lanmn :mezhebinden ilham alr. 
yor. Almanya<la ari soyunun ii ·M 

tünlüğünden bahsolunuynr, 1\laca· 
ristanda Turan kanı üzerine ye
min ediliyor. 

BiR T AKDIS TÖRENi 
Pntzanm tam ortasında Oros 

hazada bulunuyordum. Sabah, ta 
nm ilk ışıkları yayılımy:.:. bt~ l· -
mıştı. AHesi içinde hiç hir htris. 
tiyan bulunmamasile Htihar ede,, 
Andreas Janko'nun evinin etrafı 
bi.iyiik bir kalabalıkla ~rılrnı~tl. 
Bu kalabalığı t~kil eden ktiylil 
ler bayramlık elbiselerini genç 
kızla!' beyaz esvaplarını giymiş
lerdi. 

Evin içinac, bir takım garip 
i~aretlcr taşıyan din reisleri gidip 
geliyorlardı. Simdi önümde hır 
tören yapılacaktı. Yatak odasm· 
da bir v~vrucuk annesinin yannı· 
da ağlıyordu. Birdenhire bir 
"Kam,, kollarını doğuya d1ğru 
kaldrırdı. Evi sarmış obın g-en" 
kızlar bir dua okumıya brudnd·
Jar. Din reisleri evin damı üzerine 
Macar renklerile sanlnııs bir kı,·-
nırzı bayrak cektilcr. Bayra~ın 
ortasmda altın yaldızla yapıl 
nuş bir güne~ vardı. Bir "Kam,. 
bir av h1çağı aldı. Kövliiler mc~· 
:lleleıini ıröğc doğru knlclırdıhl:-. 
Artık isaret verilmiş oldu. Takdis 
töreni bac::Jıyacaktı. 

Kam elincı-ıki. bic:akla çocuğun 
heşiğ'nr. doö-m hir arlını atme~ 

diğer kamlarla çocuğun anne~i 
ve babası ellerinde mc~'nlcler ol· 
duğu hı:ılde etrafını sardılar. 

BıcaQ:r gördüğünden mi, hr-r 
neden e rocuğun ağlama~ı şiddet. 
lendıi. Bahasr, annrc:i titriyorlar 
dı. Kam be~iğe eğildi ve çocuğun 
vanağmdan kan cıktığt y.öriilcfü. 
Kam kiicüiH.in yanağım ::ıv ~d<lir. 
de çizm:şti. Bir iki dakika sonrn 

1anrı soqudur,, 
kla çocuğun beşiğine doğ 
anağından kan akmıya başla 

öteki yanağından kan ak1~·ordu. 
Ayni ameliyat oıaya da yapılmıştı. 

Bu s ı ada bir k, ınm ~esi işitil
di: 

- Ey Macarların tannsı ! Rü-;. 
g;arları narekele getiı en güne~ 

tanrı ... 
Bir h..-ı l·a kam halka hitap P 

diyordu: 
- Ey Attila'n•n ve Arpad'm 

torunbrı !. t le Gaı hin ı1nc·u lcr· 
kırılıyor ... G;inc .imiz ı•shi yur in· 
muz olan Turandan dı P.11yor. ~
mm imparatorlu6rumu i<;indf' h:ıt 
tığını dü,.i.'nünüz !.. 

Kam <'ocu-un ·ılnmchrn öperel, 
<ına ''Tu;. n dini crına•ıtinin aza. 
sı,, ı;;1fatm1 vr.rdi BüyiJk kam y~# 
ni b'r dua okuJt ktan ·on ·a çocu 
ğun ailesine dedi ki: 

- Bu rocuk l i'tiin °ünfıhla1 

r,rın heri ~ı. rak rli:'n~·rı ·a (J'eım· ... 
tir. Vücudü de, nıhu da ~~,ft1r. Si7 
ki güne# ·n akrabası ınız onun ru 
hunu Garbin pis ve kokmuş telkin 
leıinden 'e ··abancı dinlerden kC'
ruımya mecbursunuz. Onu hu ık· 
madığmız takdirde '!\-lacarlann 
tanı ısı size yardım edecektir. 

Tiir din reisi büyük bir <!ıeftere 
çocuğu cu ı:ınretle kaydetti: "A ... 
pnd Janko Attila'nın tahta 1;ec;ti 
ğ'i günün 1502 inci yılı rüzgar1ar1 
ayının ·ın beşinde do~du.,, Mu· 
minler g-iinc!ı tanrı Hadnr'un şe. 
refine bir il~ hi okudular. Tören 
bitti ve davetliler büvük bir şölen 
için hazırlanmı!ı olan masaların 
başına IJ'ectıler. 

HAOUR'UN YEDi BUYRUCU 
Bu dinin hütün reiı:lc!i Mac~r 

mütcfekk'rlcrindendjr. Bir hukuk 

doktoru olan Kam'ın vanın:l g 
tim. Bu ynpılan takdis töreni h 
kında iwhat istedim. Bnna de 
ki: 

- Macarlar Morrol yahut T 
ran soynnd~ndırlar. En büyük f 
z·lctleri sil;,_hlarıdır. Bununla b 
rabcr bu fazilet eski yurdumuz 
lan Orta Asyııda en vilksek 
kültill'ün tel\iuniil etmi~ ,..Jmaı,;1 
mani olma::ıı~tır. Daha Cen. 
han zamanın 1a merkezi ısıtn 

us:ulü malUmrE.i. 1241 de .Mogoll 
Liııg11:tzde hirleşmiş olan Leh 
Ahnan ornularını hoğuru gazlar 
mahvetmişlerdi. T:mrının sec:ti 
hir millet olduğrmuzu i!Rn etm 
hakkımızdır. Dl'.nynda en üsti 
. ov Turan soyudur. Bir tek tan . . 
ya tamvomz. Güneş tann ol 
Ifadur 1 acarl::ırm Ye Turanlılar 
tanrısıdır. Ün"Un yedi buyruğu şu 
!ardır: 

1 - ·ranrının kadir V<' Tura 
hlarının eevheri olduğunu bil. 

2 - Turan soyunun ~ann t.! 

rafından seçilmiş· olduğunu d' 
şün, 

3 -- Turanlı atalarını say 
il(\ kutla. 

4 - Turan soy Iarmm ve ırıi 
Jetlerinin kardeşlerin olduğunu 
nutma 

5 - İnsanlarla yanbğı andl 
malar kanla yazılmahdn·. 

6 - BirliktP. elde edilen ma 
cemiyete aittir. 

7 - Tanrının buynıklnr 

lıuzacak L•lan kimc:e uıe1'nn rıl:tı 
Biz yeni bir din çıkannıyoru 

yalmz atalanmızm dinini ycnid~ 
canlnndırmak istiyoruz. 



Aşkın Yarattığı Büyiik Mucize ••• 

Senahrip zamamncla yapılart 
au yolunun enkazı 

''Bu işi 
başaran 
kimseye 
saydıkla
rımdan 
başka 

• • r m .. ,, 

.. 

meril·anın Şikagu şehrin· 
deki Şaık enstitüsü namı
na bir heyet Irakta hafrl-

yat ya! a ak üç kilometre uzunluğur 
r1'a h · r köprüye benzi yen ankazı 
meydana çıkardı. Heyet bu ınuaz 
nm ec:erin kime ait olduğunu, hu 
_e~in ne için kurulduğunu düşü· 
·r\en frak Araplarından cahil 
· çocuk anlattı: 
- Bu hir köprü değil, su yolu. 

..ı • Ninova &ehrine su getirilmesi 
için }"\ pılmıştı. 

Alim!erin vardıkları netice bu 
cahil yerlinin dediklerini d~ğru 
çıkardı. Burc:ısı yim1i altı asır önce 
kral Senahrib tarafından yaptırı
lan muazzam su yolu idi. 

J 
İlim adamları yerlilerin vurt· 

aıı · • nt tanıdıklarım anladıktan 
sonra hunların hic bir tarih kib
bı ,görmedikleri h~lde nesilden 
~e~il? ~e~en hikfıyclcrle bnranm 
arıhını de öğrendiklerine inana

rak bunhrın biitiin bil"'ilerini kay 
d t k ı·· ~ . e me • nzuınunu hissettiler. 

Hakikatte bu su yolu, Mısmn 
e~ramları derecesinde muazzam 
hır mimarlık abidesi idi. Gere' 
tarih bu eserin kurulmasında s~
nahrib'in kızı tarafından oynanan 
rol'" ı · . u an atmıyor, fak:ıt; ayni mu-
~ıtte yaRıyan insanların anlattık
.arl hik:ıye tarihi vak'alara 0 ka· 
?~r uygun ve o kadar gilzc l ki 
ı~nn adamları da hu hikayeye ta
ı·ı lı" b" k 71 .r ıymet vermekten çekin-
mıyorlar. 

O zaman Senahrib'in muhte
~em payıtahtı yüksek r.uvarlan 
gözü kamaştıran saraylaı1 ve cen: 
n.et ~ibi bahçelerile dünyanın cş
s;z bll' şehri idi. Fakat bir eksik· 
lık bütün bu ihti~am Ye güzelliği 
bozuyordu. Şehrin suyu kıttı. Ku
yulardaki snlar, ancak içmeğe ve 

Nlnovalılar sevlaç 
içinde baykırdılar 

Su Su"" 

Senahrib'in torunu Sardanabal öleceği zaman karılarını J a öltlürtmüıtil. 

yemek pjşirmeğe yetiyordu. Rüz- a r i hi 
!!ar estil:çe, bahçelerde tozlar knl· 
:,ıyor, in anlar yıkanrr.ak için ye- Bir 
ı ecek su bulamıyorlardJ. Kısa bir 

muhasara ~ehri aüşüııııeğe kafi ··-·I i kay e 
2:Clirdi. 

Şehrin her tarafını çöller sar- Çeviren: B. R. 
ınakia idi. Gerçi kumlar i~inde :==::::::=::==:=:==:::::=::::::=:=:::::= 
kanallar açarak su getirmek müır. 
kündü fakat arada en dar nokta-

' sr 3 kilometre uzanan deriıı biJ' 
uçumm buna engel oluyordu. 

Sena1•rib memleketinin en zen 
gin, en akıllı, en ihtiraşh adam
larını toplıyarak şehre su ~etir
mek i~ini konuştu. Kendisi bu işi 
ıizeı·ine alacak olana dilediği ka
ear köle, para ve yiyecek verecek, 
iş bittikten sonra yapılan masraf. 
larm bes mislini mükafat olarak 
ihsan edecekti. Fakat kimse bu 
işi üzerine nlmak istemedi. Çür.
kii muv:.ıffakiyetsizlik takdirin
de kellenin uçması da vardı. 

Nihayet kral memleketinin her 
tarafına münadiler çıkardı. Ve bu 
i~i ba~aracak kimseye bütün sav
dıklarımızdan başka kızını da ve
receğini ilan etti. 

Buna rağmen bu işe ancak iki 
talip çılctr. lkisi de kralın kızını 
~even gene; ve asilzadP çocuklar· 
dıı. !ki srenç müracaat ettiler ve 
hükümdaı hı konuştular. İçlerinden 
biri iş bilir, iş ba~anr, ıniımırhk
lan anlaı, in::anları idareye aklı 
erer adaındr. ötekisi vukışıklı. gü 
7.el seı;ıli. bir delikanlı jdi. Hıined 
~az calmak ve kadın gı:nfünil aY
lam~ktı. Fakat ortada bir mii$3· 
baka vardı. 1\'.Hisahakay! kim k -
7ann'Sa mükafat onundu. 

Hükümdarın kendisi adamla
rmı çalıştırdı ve suları uçurumun 
ucuna kRdAr getirdi. 

!ki genç de suların bu uçurumu 

aşmasını temin edeceklerdi. tkisi 
de yanyana, fakat ba15ka yçllar· 
dan çalı~mağa haşladılar. Yakı· 
:şıklı gen-:: bir tünel açnıayı ve kur 
mayı diL~ünınüştü. Ot~kisi taştan 
... ütunlar dikerek bunlarm üzerine 
ta~taıı örülme bil' su yı.:lu kuıına
ğa başlamı.,tı. 

İkisi de calışıyor, fakat ne ka· 
dar ilcri!ediklerini bilmiyorlardı. 

Ti.mel kazdıran geııı;, rak;bini 
muthka yeneceğini ~öylüyor ve 
her gün prensesi görerek muzaf
tcl' olacağmı anlatıyordu. Halhtt· 
ki yaptığı iş ilcrilemiyor, YC adanı 
Jarı hu~ılaştıkları gı-aııit kitleleri 
yeı inden oynataınıyoı'laı dı 

Bun·1 mukabil öteki ~encin 
kur<luihı su ~ıolu r:ünden güne iler 
liyordu. tki tarafın biti~ip sulatıı) 
akmcı~ına pek az kalmış göriinü
yorclu. Becerikli genç hir kaç gfr:ı 
l<'indc maksadına var;H•ak mü-

' kftfotını kazanacak1:ı. Tilnel ka-
zan gen". hu sırada. prt>m;ese iti· 
raf etti. Onun girişti/!i iş, ~&rpa 
şarnırc:tı. Pr('nc:;C'sin ·iirerrj c:ızla<lı 

ÇünkG o da ı~alb"ni 
0

lm R
0

~n~~ knn. 
tırmış ve omm bu işi l'aşarac:ığı
na inanmıştı. 

Fakat Hine] i~'ne r;riric-en ~ene: 
hasmını yere vurmak icin h~~lrn 

"Jir carc ılii~iiıımekle ıııC'so1l1r1ü . 
Biribir"ni ccyen çift ka~ı karc:;ıya 
geçmiş; ne yapac:ıklannı lrnnr 't· 

yorlardı Nihayet prenses are dık
ları çareyi buldu ve sevgilisine 

ümidi kesmemesini tavsiye etti. 
Ertesi gün herkes tünelin ta

mamlanmak üzere old'l.lğundan 

ve sulann hemen akacağından 
'bahsediyordu. Hatta bir çokları 1 
geceleyin, herkesin parıl panl a· 
kan ve dalgalanan suları göı ece
ğini söylüyor ve bu suretle tüneli 
kazan Ye yapan gencin muvaffak 
olacağını ve mükafatı kazanaca
ğını anlatıyordu. 

Su yolunu kuran genç, ilk ön· 
ce bu iddialara güldü. Fakat ra. 
ldbinin lehinde söylenen sözlC'rjn 

·ı:rarla ortalıkta çalkalanması onu 
da düşüııdürmeğe başladı. 

O da herkes gibi ak~amleyin 
evine cliındü. Fakat sinirleri ho-
7uktu. Herkesin anlatışına ~öre 
•> gece Rular akacak, heı kes çölü 
su kinde görecekti. 

O da bekledi. 
Çok ge~meden şehrin icinrl<' 

ı::cvinç s~yhaları koptu. Herkes: 
- Sn geliyor. Su geliyor! J)". 

vordu. 
O da ı:rözlerini oğarak hakt 

Gecenin krranlığmda kah ı Hn 
.lalı?alanan bir hcyazltk göriini: 
yordu. Demek ki rak"hi kazanı.ı• 
tr. Demek prensesi o P laca1' 'r 
hunca cah~malar bo~a o-iC'lrcrk•i 

A11ık onun hu ~ehirde 1 aş:-· 
.nası haı aındı. Hemen kı:ılktı vr 
c::ehirrlen çıkıp g·itt:. Bir kinı~p r1<' 

bir dalın nrıun rl<Il"eti hakkınrlr 
hir h;:ı.l Pr rı lamadt. 

Erte~i !=!•thah i~11iler o-enP 'pp 

lıo~tulnr. f~knt iı::e 1,aknn gcnçt<'rı 
<'Ser yol\tu Bunun ~nhcbin1 :ml · 
ıııak ıriic: olnrnmı•::tı. Çiınkü o ca 
~nl1rin yt;7.1C'r<'P hnll 1 rr"hi ~u n•·n 
aktığını VP. Ninova~·a Yarnığ nı 

görmüc:, rRkibin"n k:>zandığını c-ö 
rerek meyüs olmuştu. 

Halbuki ortada bir damla su 

Büyük su yolunun ta,lan J 

iki genç• 
ten biri 
tünel aç
mayı biri 
örülme 
suyolu 
yapmayı 

düşün Ü 
yoktu. Görünen şey bir vehimden 
ba.~ka bil' şey değildi. 

Pı enses vaziyetten istifade e
rlerek babasına koştu: 

- Tünelin tamamlanmasına 

bir kaç haftalık bir it kaldı. Hal
buki su yolurvu daha çabuk bitir
mek mümkün! Rakibin biri orta. 
den kaybolduğuna ve eserini bı
rakıp gittiğine göre işi olduğu gi
bi seride kalana havale etmek, is
~ediğini bitirmek hususunda ser
best bırakmak gerekmez mi? 

Senahrib düşündü ye krzmı 

hakh buldu, Çünkü lnzmı ortadan 
yok olmuş bir adama v~nneğe im
kan yoktu. 

Y akışıkh genç rakibinin ese
rini tamamlryarak Semıhrib'in k> 
zile evlendi. 

Fakat o mahut gecede herkese 
suyun ahiığr hissini veren ve ra. 
kihin ortadan yok olmasına ı::ebep 
olan hadise neydi? 

Senahrib'in kızı ~ıra ·ırnald 
\.ıütün l 0 vaz çarşafları toplnımş 
hunları '1iıibirinc ekletmi~ ,.n P

.ı l l ara~mrlald c:ahava \ ·ıy 
rhrnı tr. C'aı-qaflar, a\ rnıi'TJıı -ı, 

c>sen rÜ70',. r1?t·fa k!'l ha ·1 ror, ' I· 
,.,.aJ"nıVOl', •e JY

0

İ 1·en}erf' m :1 kt ~ 
ı·c: "pi \'<'t iv0rrlu . 

ru hiiC' l .1' rnk"hi n 1af{!n '1 k 
r mi!-; VP il i c:evgilivi Lirihiı·:re 

knvu.'u· ıu tli 

'-e
"1'lJt1ll . aı·il ı ı · .. n 

(' 1111 ll ? 1 I • ne• l '. L 

\t:! ·t" · •n'.'İim \e ı ··rıı · 1 ıı ;,ı
rli" ·ı Üc; (>, ·ın1rır1· l "··~h r 1 e-
zarm otc.5.1 ·~i ah:ıııı w .. <Uıl ~tı. 

B. R. 



Yazlık Hafif Manto ar ır Tarihte 1 
tVleşhur kadınlaı 

-. 

-

Truvakar namı verilen yani vüçu -
dun dörtte üsünü örten mantolar buse
ne tercihan giyilmektedir. Zaten bu ıe
rı.cki moda kısmen iki cins ve iki renk-

1~ki kuma,ıardan vücuda retirildiğinden 
0

böyle bir manto her clbis~ ile giyilebi
lir. 

M. 2.3809 hafif yün kumaıtan yahut 
N cıppe keten kumaıtan yapılmıı bol man 
t . 140 santim geniıliğinde 3 metre 50 
'sa::tim kumaıla yapılır. 

M. 28578 açık sarımtırak renklerden 

-~ 

genç kızlar için bu mantoya 130 santim 

geni~liğinde 2 metre 55 santim kumaş 
l~nmdır. 

M. 37437 Noppen namındaki yün ku
maştan vücudu dolduran spor mantosu 
için 140 santim geni§liğinde üç buçuk 

metre kumaş kafidir. 
M. 28577 günün her saatinde giyi

lebilecek ince yün kumaşt.3n yapılmrn 
zarif bir manto. (130) ı:;antim genişli. 

ğinde 2 metre 75 santim kumaşla ya
ınlabilir. 

M l8574 

M. 28576 öğlenden sonra giyilmek 
üzere açık Ye koyu iki renk yün ve 
taft kumaştan yapılmıştır. 85 san. 
tim genişliğinde 2 metre 75 santim 
kumaş lazımdır. 

M. 4099 Bu taft kumaştan yapıl 

nuş mantonun ön tarafr çok güzeldir. 
96 santim genişliğinde 4. metre 25 
santim kumaşa ilıtiyaG vardır. 

M. 28561 Her elbiseye uyar hafif 
yün kumaştan yapılmış bir şık kom. 

1 
ple ınantosıı. (1J0) santim genişliğin-

11 28361 

de 2 metre kumaş kafidiı:. 

TS\.l•jÇ 1\fü\LİÇESt KH1ST1N 

Clıristiııc 1626 d,ı doğdu 't 
t GSD da ölclii. Prol~stanlrk için o
tuz stıne miitcmadiycın katoliklcr~ 
harbeden Ye harp mı.::ydanmda ü 
len İsveç Kralı mcı:;huı Gustaf A 
dolf'ıın kızıdır. Yirmi sekiz sene 1. 
\'L'G Kraliçeliği yapan Kraliçe Km; 
tin ispanyanın IsvC'Çl"' göndetdiğ 

.-evkal:"ıde sefiri ile ~evişmic; ' 
babasının otuz :-:ene harbcltiği pro 
testan dinini bu SC'firlc evlenmek 
ic:in trrkctmiııtir. FaJnt katolik o 
hıı· olmaz taç Vl' tahtıııı bırakntıt. 

ayni z~manda memlekdini de L<>r

kederck kocasilc .A vrtıpaya ka<: 
mıştır. Kraliçe Krir.tin pek sevir 
ve pf"k rcsur bir kadın olarak la 
nrnmrştrr. 

İMPARATORİÇE THERESIA 
Avusturya inıparatıJıiçesi Marıa 

Thercsia 1717 de doğdu ve 1780 de 
üldii. Dünyaya on bes çocuk ge -
tirmiştir. Macaristan •:c Bohemya. 
nrn Kra lic:esi idi. İmparatoriçe 'e 
Kraliçe olduğu halde sade bil' ailr 
hnyatr siirmi.iştür. PC'k müteassıp 

olduğu haldl! oğlu -veliaht Josı:f: 
lamamilc hür fikirli bir insan ola 
rak yetişlirmiştir. 

Prusya kralı Büyük Frcclrich'ı 
hiç sevmezdi ve buııuıılcı yedi senı 
harbetm iştir. 

Kızlarından birisi Napoli Krali 
çcsi olmuş. diğeri de Fransa 
Kralı On Altıncı Louis ile evlenmi 
\"e 179:1 de Paristc idrım olunmu. 
tur. 

Maria Thl"rı>sin deninde ht:'r ne-
vi felsefe eserleri yazmak, satmak 
ve okumak ycısaktr. Bir nizamnanıe 
ile kadmlarm lıaric:tcki hareketle 
ri, clbisell'ri tcsbit cdilmış; Pl\.Ill· 
zırn namenin tatbiki ic;i::ı e giz ·::ıh·· 
polis tc~kihltı yapılım tr. ... ... ._ ..... ._._. ...... ,._..., ........... 

Aıu:urıa J<adutlm:ı : B A Y A N L A ! 
- Gaison iki bira daha. 7 abii parası l; • 11A J 1111 l 

• J ç·· k .. t 1.""'. b ·ı k 1 1. enı ıv.1oua ıvıecmua arı 
sız~en. un u me e ıqım ı e yo · . . . G E L 0 1 ... 
" Kendisine beş şiling verdim, bu bedbaht kadının 

gözyaşlarını hala unutanııyorum ! ,, 
ne olduğunu bildiğine kaniim. Onun 
için sizin müsaadenizi almazdan evvel 
garsona da bir bira rsmarladım. 

- Siz burada ne ile meşgulsünüz? 

- Buraya bak benimle neş'eli neş'eli 
bir bardak bira içmek istersen iç biraz 
Jseyiflenelim ! Benim ne olduğum sana 
ne, beni satın almak niyetinde misin? 

- Ben İngiltcredc insan satıldığını 

l>ilmiyorum 1 

- Nizamen satılmaz fakat parası c• 
1 m her §eyi satın ahr. Beni bile! Gel 

Alman yadaki Be yer müessesesinin ilkbahara ve 
yaza aid MODA mecmuaları ve patronları her 

Bayanı alakadar edecek güzelliktedir. 

SALONUMUZDA 
geçerken bu mecmuaları görünüz _çok beğenecek. 
siniz! Salon memuremiz size izahat verecektir. 

Saat 1 den 6 ya kadar 
Ankara caddesi - VAKiT kütüphanesi. İstanbul. Telefon: 24370 

Bu ıü&nla.rda her halta okuduğunuz 
"Avrupa kadınları., tefrikaımzda !İm -
diye k,adar Avrupada ev ve İf kadınla
rının ~ayatlarından baluıetmiıtik. Fa • 
kat bu arada Avrupa kadınlan arasın • 
da üçüncü bir sınıf kadın daha vardır 
ki bilhaısa idealleri itibarile hayale yak.
laşacak det-ecede yüklek düıünceler 

taşıyorlar ve çok keNıler bu ideallerine 
ka \·u,~dan en feci hayat p.rtlan aJ. 
tında ölüp gidiyorlardı. Bu laıımda da
ha ziyade film yıldızı olmak iıtiyen ka
dın lann bulunduğunu reçen telrika .. 
mızda anlahnıı, bu zavallılardan hir kaç 

tanesinin hayatmı, hakiki hayat vesi • 
kıllan üzerine dayanarak okuyuculan
mıza vereceğimizi aöylemittik. Bu tef
ı·ikada film yıldızı olmak iıtiyen Hol • 
landalr genç bir kmn hayatını bulacak.. 
sınız: 

iç g oo d he alt h kuzum ! ;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;.;.;;;;.;;;;;;;;;;;;;.;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

L011dra - Piccadilly, Alhambra b: .. 
ra lokantası akşam saat sekiz. Burada{ 
:yi ,.e hakiki Alman bira.sı vardır. Ara 
ıma gider bir kaç bardakla hararetimi 

Avrupa studyolarnıtıa talihlerini tcc-( 
rübe etrneğc çıkan sayısız kadınlar

dan biri 

teskiıı ederdim. Bu akşam da yine bura- Birdenbire gülmeğe başladım ve tek 
ya geldim; bir bira ısmarladım. Bir yu- rar yeni bir bardak ısmarlarken onun 
dum içtim ve telefon etmek için ma - ayni şakacı sesini işittim: 

~rı.:ndan ayrıldım. Fakat döner dönmez - Garson iki tane daha .. Bayın ce -
bira b::ırdağmı bos buldum. Alık alık binde her halde iki b:ırdak biranın bede
ctraf ıma bakıyordum ki yanımdaki m2- lini ödiyccek parasr olacaktır. Bende 1 

srı.cla oturan yirmi be' yaşlarında bir kız bugün yarım Penny bile yok! 

ı::ürültülü bir kahkaha salıverdi: _ İyi hoş ama, sen benim cüzdanı -

- M~syö, dedi, benim hararetim her mın hakimi misin yavrum? 

halde tiı:den daha fazla olacak! Bira• - O pardon, ben sizin Avrupadan 
nm i~erken midem adeta bir ate~ gibi gelmiş bir ~övalye olduğunuzu ta uza!-. 
Cıı: CIZ diye haykırıyordu f tan gördüm,sizin gibi bir adamın Boheme J 

- Siz zannedersem benim gibi ya -
hancısınız? 

- Evet ben İngiliz değilim. Hollan

dalıyım! 

Kadın bir yudumda koca bardak bi
rayı içmişti. Bir bardak daha ısmar • 
ladı ve bana: 

- Bunun parasını da vereceksin! di
ye emretti. 

- Çok çabuk içmeyiniz sarhoş olur
ı;ıunuz ! dedim. 

- İyi ama, karnımı ne ile doyura -
yrm? 

- Yemek yemediniz mi? 

- Nere de yemek, nerede ben ... ? 
Böylece senli benli bir kaç kadeh bi

ra daha içtikten sonra dilini gevşetti: 
bana halini anlattı. Amsterdamdan bir 
İngiliz film şirketi tarafından dansöz C• 

larak angaje edilmiş. Babasının orada 
bir kitapçı dükkanr varmış. Ebeveyni 
Londraya gitmesine müsaade etmemi~-

lcr. Bunun üzerine kaçmış. Kendisi 
dansöz de değilmi§. İngiliz §irketi fil
mi çevirdikten sonra ken~isine yol ver
mi~; bir daha ela ikinci bir angajman 
bulamamış, iki senedir Londra sokak • 
larıncia siiriin üyormuş; şimdiki sana'tı 

da çok bir şey getirmiyormuş; çünkü 
Londrada Parise uzak olmadığından 

pek çok Fransız kadınları geliyor ve İn 
gilizlerin paralarını alrp gidiyorlarmış. 

Saat on ikiye gelmiş; fakat kız hala an 
]atıyordu. Garson birahanenin kapana
cağını söyleyince: 

- Kapa. kuzum, kapa biz benim evi
me gider orada konu~uruz ! dedi. 

- Nerede oturuyorsunuz? diye sor -
clum. 

- Nerede olacak Hyde Pa::k (~') ta! 

Yün k umaslar· 
~ 

Yün fanilalar, yün çoraplar ve kumaş
lar yıkanınca kısalıyor. darlaşıyor de • 
gil mi? Hic de hoş olmıyan bu hal, bun. 
lan yıkadıktan sonra sularını cıkarmak 
için sıkıp büzmekten oluyor. Bunu bi .. 
lince çaresini lmlmak kalıyor. B:r çok 
tecrübeler bize bıı çart:yi de övetti. 
Yünlii kumaşları yık ıdıktan sonra sık
maya lüzum yoktur. Bir kaç defa sudan 
geçirip sabunları sıkaı ılınca berrak ve 
temiz su iciıı<le bırakmalrclır. Suyun a -
ğırlığı kısalmalarına mani olur. Bir 
müddet böyle bıraktıktan sonra çıka .. 
rılıp asılır ve su1an siizülerck J,urur. 
Yumu~:>klığını ve yeniliğini muhafaza 
cdeı·. 

Ayrılırken kendisine l;es Şiling ver- ----mcıım::ıı ____ ..: __ ı:a:ıtD'l-
dim. Parayı eline alı:-ıca ve kendisinden 
hiç bir şey istemediğimi görünce göz -
!erinden iri iri gözyaşları yuvarlanma • 
ğa 1.rn~larlı ... BLL bedbaht ve sefil kadı -

mn gözya~ları bugün de 
nUncledir. 

gözümün ö. 

(:,.) Londranm en büyük parkı. 
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''Su ve orta mektep isi iv o ruz!,, 
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I Tulumbatamircileri- \ 
: -
l ne "Doktor,, adını } 
i veren bir sayfiye- ) 
( mizde bir saatlik 1 
\ bir gezinti İ 
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Şehir Meclisinin her devre toplantı&ında mu
ayyen meseleler hakkında bir kaç takrir veHlir. 
Bunlardan başlıcasını Bakırköy azasından tlalip 
Bahtiyar verir. Bu takrirlerdeki iltek Ht!bıen 
bütün azanın bildiği bir şeydir. Galip ~ahUyar 
gene Bakırköyüne su, iskele isteniekteJir. Tak-
rir okunur, makama havale edilir ve takrir 
sahibi tatmin edilmiş bir halde aalondan çı
kar, gider. 

İstanbula yakın ~azı yerleri yazarken, Pen
dikten sonra Rumeli yakasındaki BakırköyU se
zip görmek, yazmak istedim. 

Bakırköyü tabii bilenler çoktur. Fakat ben 
bilmiyenlere bu yerleri tanıtmak ve bu vesile ile 
buralarda oturanların di!ek ve istekleribi allka
dar makamlara iblağa vasıta olmak için 7azıyo
rum. 

Sirkecide Sanasaryan hanının önünde duran 
otobüslerden birine bindi. Otobüsçü, Foto AHttln 
makinesini görünce gazeteci old.:ğumuzu anladı 
ve hemen dertlerini söylemeğe baılach: 

'~ s· l - ıze sene erdenberi süren iıteklerimid an-
latacak değilim. Hallini bir an evvel iıt~clifiniiz 
mesele ıudur: 

Bakır köyü 
Evlerinde kuqu olmasa 
Kerbelô.qı f eçecek ! 

Ba'lıırköyüne varan tren. 

. Evvelce otobüsler Bakırköyde köprü yanında 
bır •ıra üzerinde dururlardı. Bir gün bir zatın 
otomobili buradan geçemeyince burada ancak iki 
~tobüa durmaııına müsaade ettiler. Geri kalan
ları haylı u~akta bulunan meydanlıkta beklemeğe , 
~ecbbur ett~~r. Şimdi m-iifteriyi bOfalttıktan •on-
' .:ı Of otobu• meyd 'd• b .., f .. .. ana gı ıp eklemekte, sırtı6ı 
.,c ınce kopru başına gelmektedir. 

811. suretle günde bir otob.. bi • 6 • 
}'akıyor. Bi . b . . u• r flfe ennn 
k.. r §ı§e enzın ıse 120 kuruıtur. Bakır 
~Y - Sirkeci hattında 24 otobüs iılediğine göre 

gunde otuz lira fuzuli olarak benzincüere veriyo
:"z. Bu servet de tabiatüe memleket dlfına çı· 
'"-Yor.,, 

Şoför daha anlatacaktı. Otobüs tam3men 
dolduğundan süratle gitmek icabetti. Yarım sa
at ıo~ra B~kırköyde idik. Otobüsçüler Şark ıi
nıendıferlcrıne rakabet için belediyenin k~yduğu 
azanıi fiatı kırmıılardır. Bakırköyüne yalnız git
nı~k o? beş kuruıtur. Sabah akıam gidip gelen 
nıu~terıler İçin ise karneler ibdaı edilmiıtir. Bu 
fekılde Bakırköylüler İstanbula daha ucuz gidip 
gelınektedirler. 

ka Öğrendiğim: g~re: ~~~~k timendiferleri d~ bir 
• ç. sene evvel ındırdıgı ucretleri bu yaz yenıden 
ındırec k . B akd' d b . e mıı. u t ır e oto üslerle timendıfer 
arasında öldürücü bir mücadele baılıyacaktır . 

~akırköyü ba,tan aşağıya gezdim. Rengarenk 
!~~12 boyalı evlerin, kötklerin hemen hepsinde 

ıralık,, levhaları asılı idi. Her evin önünde ve 
:rkasındaki bol ağaçlı ve çiçekli bahçeler yağlı 
0Yalı bu güzel evleri, köşkleri süslüyordu. 

I Sokaklar tertemizdi. Muhakkak ki, Balurköy 
•~nbulun en temiz bir sayfiye yeridir. Mahdut 
~~ktarda olan dükkanlarında da aynı temizlik 
aoze çarpıyordu. 

Bakırköyün otuz senelik sakinlerinden bir 
bakkal ile görüştüm. Dertleriniz, istedikleriniz 
nedir, dedim. Şu cevabı verdi: 

1) "- ~unla_r. için mazbata yaptık. Seneletden
erl takıp edılıyor. Siz buranın benden daha e.

kİai olan eski muhtar Bay Nuri üe gÖTÜ§•eniz da
ha eseslı malumat alırsınız.,, 

Dedi. Bir az sonra Bay Nuriyi buldum. Ba
kırköylülerin isteklerini f()yle anlattı: 

"- Biz Bakırköylüler b<I§lıca fU iki ıeyi iıti· 
Yorıız: 

Su ve orlamektep •• 

Bakırköyde m yoktur. Evlerdeki kuyular da 
olma.sa Kerbeliiyı da geçecek burcuı.. Sık, sık 
bozulan bu kuyulardan çekilen sulardan çama§ır 
Ytkanmakta, tahta silinmektedir. Daha doğrusu 
bu hya auları günlük ihtiyacı de/etmektedir .. 
Balmköyün tek bir çe§meBİ vardır. Buradan Ak 
su iami verüen, içümeye yaramiyan bir su akar •• 

Bal~ırköyiinden bir görünüf. 

Bakırhöyiimle bir çarşı 

Muhtar Bay Nuri mulıarririmize anlatıyor. 

O da yolu bozuk olduğundan ba· 
zı gün hiç akmaz bile. Eğer yola 
tamir edilip yapılırsa bir az arta
cağını zannediyoruz. 

içecek su ise lstanbuldan gc· 
lir.. Su ihtiyacı yazm Bakırköy· 
lüleri çok üzüyor. Bir teneke su
yun beş kuru§a satıldığı giinleı 
oluyor. Belediyeye müteaddit de
falar baı vurduk. Su iıtedik. 

"Kaç kişi su alacak, onu tesbit 
edin. Ondan sonra su verip vcre
miyeceğimizi söyleriz.,, dediler. 

Dokuz yüz abone temin ettik. 
"Verebiliriz.,, dediler. 

Aradan iki ıene geçti. l/ô.lô. 
su gelmedi. Son aldığımız cevap, 
eğer hariçten boru getirilirse su 
bir kaç ayda verilebilecekmiı .. 

ikinci isteğimiz: Bakırköyde 

• 
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f Susuzluktan o kadar } 
i bunalmışlar ki suya ~ 
1 kavuşurlarsa şen- j 
~ lik yapmıya ahd e- 1 
( diyorlar 1 
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bir ortamektep açılmasıdır. Burada dört ilkmek
tep olmasına rağmen bir ortamektep yoktur. iki 
yüzü Y eıilköyden olmak üz.ere buradan lıtC111bala 
günde 700 - 800 çocuk ortamekteptere gidiyor •• 

Bunun için de ala~adar maka11}lara &af vur
duk. Henüz IJir cevap çıkmaaı. Evvelce Bakır· 
köyde idadi, rü§di mektepleri ~ardı. Şimdi de 
bir ortamektep pek ala açılabilir •• · llkniektep bi
nalarından biri b~na tahsis edilirı~ Bakırköylüler 
büyük bir dertten kurtulacaktır. Çünkü her giln 
lıtanbula bir talebenın gidip gelme §İmeıiililer 
ücreti, ailenin bütçesinde büyük bir sarsınt: :Ya
pıyor. 

Bakırköycle su.ve ortameklep· Olmaması ls~aır 
bulun en ıirin ve havadar bir sayfiyesi olan bu
raya rafbeti. sılıra indirme"lite olil;'ığu gibi Bakır
köyün yerlüerini de kctçırmaktadı;. 

Tren veya otobüs ücreti, su 'paraaı, mektep
sizlik karıı•ında köyümüz günden gÜne sönmek-
tedir. · · 

Eskiden Bakırköyde· bir Je iskele vardı. Mü
tareke zamanında bu iskele harap oldu. İstanbul 
ile bütün münakalat karadan yapılmaktadır. Kı· 
ıın bir ka•ırga fırtınasında kara yolu kapanacak 
olsa Bakırköylüler aç ve susuz kalacaklardır. 1.
kelenin yapılmasını da İstedik ise de belediyenin 
bütçesinde tahıiıat olmadığı noktasından bu ela 
yerine getirilemedi.,, 

Bay Nuriden sonra diğer Bakırköylülerle de 
görüştiı"m. Hepsi Bay Nurinin bahsettiği dilekle
rin bir an evvel ye~ine getirilmesini ümit ettikle-

' rini söylediler. Hepsh . . · 
"- Surötiyonız. Suruzluktan ya~ın lıaıJıru,..,1 

luyoruz.,. 

Diye dert yanıyorlardı. 

Beni gezdiren bir BakrrlF(;)ylü, üzerinde k1ralık 
levhaları asılı bulunan köşkleri göstererek şöyle 
diyordu: 

"- Senelerce eıJvel buralarda kiralık köfk 
aranırdı da bulunamazdı. Bakırköy kibar yata
ğıdır. Bir çok zenginler buralarda otururdu. Ha
yat pahalılığı, ta§ıma ücretlerinin çokluğu kar
§tsmcl a her kes Bakırköyden kaçh. Susuzluk ve 
mektepsizlik ise tüy· dikti. Bakırköye gelip yer
leşen kimse görmüyoruz. Ev kiralmı seneden se
neye düşmesine rağmen, i§te kiralık levhaları gö
rüyorsunuz. Bunların çokluğu sözlerimin bir i.
batıdır. 

Eğer kısa bir zaman içinde Bakırköye terkoa 
gelirse Bakırköy eski şenliğini bulacak, canlanır 
caktır. Su geldiği gün Bakırköyde büyük bir §en
lik yapmıya ahdettik. Medeni bir insanın susuz
luk ıztırabını, burada oturursanız, siz de pek iyi .. 
ani ıyabilirıini%.,, 

Beni gezdiren zatin söylediği gibi Bakırköy 
hakikaten kibarların oturduğu bir yerdir. Boşal· 
maaına rağmen gene, tanınmış bir çok kimseler 
havasının güzelliği ~arşısında buradan ayrılma· 
mışlardır. Bir kısım sakinleri de tulumba tamir• 
cileri ile Bakırköy bez fabrikasında, çimento fab
rikasında çalıtan işçilerdir. 

Tulumba tamircileri Bakırköyde bir yekun teş
kil etmektedir. Bunlar sık sık bozulan tulumba
ları tamir ederek, kışın soba kur~rak geçinmek• 
tedirler. Tulum bası olan bakırköylü senede 
8 - 10 lira tamir parası vermektedir. Tulumbacı
lara "doktor,, ismi verilmiştir. Vizite ücretleri 
pazarlık esasına göre verilmektedir. 

Bakırköyde eski emniyet müdürü B. Fehmi DU" 
ralm evinden ve bir de Himayeietfal tarafından 
yapılan doğum evinden başka yeni bir bina gör
medim. 

Bu da Bakırköyün imar hamlelerinden geri 
kalmış bir yer olduğunu, rağbet görmediğini isb~• 
etmektedir. 

Yekta Ragıp. Önen 
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ocuklar bu sayıf a 
r HoşSözıer) Canbaz 
'------~~~~--~~~- t·------!"'""""~~----~ 

Müthiş zeki 
- Bu meıele de ne kadar ka: 

lay!. Bir cfuvarcı on iki günde 
bir d:warı yapıp bitirirse, iki du· 
varcı altı günde yapar. 

- Çok doğru! On iki duvarcı 

Yavrusunun . . 

• • 
sızın 
Ruyası 

• • 
ıçın •• 

1 Faydalı t:Sil~iıer 1 
Yapıştırıcı madde 

birgünde bitirir. iki yüz dokıan -~==~~~~:5ii~==:~:;;;;;;::~=========~~~~~~~~~' sekiz duvarcı bir ıaatte, bir mil- ~ 

Kağıtlarınızı yapıştırmak için 
size en güzel ve en mükemmel 
bir yol göstereceğiz. Kola il• 
yapıftırılan kağıtlar, yahut mlY 

kavvalar hazan tutmaz, gün ge" 
çince yerinden çıkar. Bazı çocuk• 
lar un bulamacı yaparlar. Bu d• 
iyi bir şey değil. 

yon otuz altı bin ıekiz yüz duvar
cı bir ıaniyede değil mi? 

Bir bahtiyarlık sebebi 
Şimdi lngiltere Kralı olan ıeki

zinCi Edvar okulda öğrenci iken 
bir arkadtı§ı kendiıine dedi ki: 

- Sen bir kralın büyük oğlu 
o!duğun için çok bahtiyarıın. 

O zaman Prenı dö Gal denilen 
küçük Edvar gülerek cevap verdi: 

- Tabii bahtiyarım. Benden 
büyük bir kardqim olsaydı, onun 
eaki elbiaelerini bana giydirecek· 
lerdi. 

Zavallı adam ! 
- Sen uğur.uz ıayılara İnanır 

mııın? 
- Ama yaptın! Hiç ıayının 

uğurluscı, uğursuzu olur mu? 
- Olur ya! 
- Peki söyle bakalım, hangi 

sayı cğursuzmuı? 
- Q:ı üç!. 
- Ayol bunu eskiden /renkler 

r y:lurmu§, şimdi onların da ço

:u inanmıyor. 
- Ben inanırım. Bak sana an

~. ''lYt97l. Seksen yedi yaıında olan 
" mcam, bir ziyafete çağrılmıf tı. 
Sofrada on iki kiıi vardı, bir de 
k::!ndisi, oldu on üç. Zavalli 
amcam tam on üç yıl ıonra ölme· 
sin mi?!. 

Dev hindi 
Geçen birinci kanunun ortala

rında Neuyorkta herkeıi ftı§ırtan 
bir vdka oldu. Şehrin aokakların
d a, büyük binaların yukarılarına 
kadat boy salan dev gibi baba hin· 
diler göründü. Hem nasıl görünü§? 
Bu korkunç ku§lar sanki yerden 
~ıkmq gibi bulundukları yerlerde 
birdenbire peyda oldular. 

Sokaklar halkla doldu. Bu za· 
rarsız devlere herkes fQfa §Qfa 
bakıyor ve nenin neıi olduğunu 
birbirletine soruyorlardı. 

Sonunda if anla§ıldı. Hani bi· 
:im sokc:klarımızda türlü biçim

1 
Cambaz Baıgüç'ün bir kamı bir de 

oğlu vardı. Bunlar şehir ıehir dolaıa • ı 
rak halka vahşi hayvanlarını göste • 
rip geçinmeye çalıııyorJardı. Kulübele
ri içindeki kafeslerde bir maymun, bir 
çift arslan, bir de kaplan bulunuyordu. 
Fakat çok seyirci gelmediği için para 
sıkmtm çekiyorlardı. Bir akşam Baş -
güç oğluna dedi ki: "Biz annenle biraz 
çıkacağız, belki de geç geliriz; sen hay 
vanlara iyi bak.,, Küçük Taşbudak mem 
nun oldu. Kafeslerin önündeki otlar ü • 
zerine yattı. Hayvanlar uyumuşa ben • 
ziyorlardı. Yavaş yavaş onun da göz • 
leri kapandı. Uykusu arasında, n"av -

munun öteki hayvanların kafeslerini <'• 

çarak onlara şu sözleri söylediğini if· 
tir gibj oldu. "Dinleyin, sahiplerimiz 
burada yok, çocuk da uyuyor. Eski sa. 
hibimin motörle giden bir yatı var. Şu
nda: limandadır. Ben motörü idare edc
bilir'im. Buradan yavaş yavaş c: karız . 

Sizi Afrika kıyılarına götiirürünı. Or

2 

Maymun yıldızlara bakarak yolu 
bulmuştu. Az zaman içinde Afrika sa
hillerine geldiler. Oradan yakın bir or
mana yollandılar. Bambo ağaçlarından 
büyük bir kafes yapıp içine Taşbudağı 
koymuşlardı. Ormandaki vahşi hayvan· 
lar koşarak geldiler. Bunlardan bir ta
ne!i bağırdı: "Ey yabancılar, burada 
işiniz yok. Bu orman ancak bize ye • 
ter.,, Maymun dedi ki: "Bayanlar, bay· 
lar ! Size garip bir mahluk getirdik. Şu 
kafes içindekine bakın, size benziyor 
mu?,, Bütün orman hayvanları bu tu • 
haf mahllıku görmek için akın akın ge
E?orl:ırdı. 

3 

Taşbudak biçim biçim hayvanları 

görerek eğleniyordu. Fakat annesi ba -
bası aklına geldikçe çok üzülüyor, bu
radan kaçıp kurtulmak istiyordu. Fa • 
kat ona kim yol gösterecekti. Bir gtin 
derisi cizgili iki hayvan geldi. "Kork-

dan sonra serbest kalırız . ., Arslan de • ---'--••----------
diki: ''iyi ama orada bir iş yapmak Küçü/ur, bÜIJÜr 
laznn ... Kaplan cevap verdi: "Hayvan- Ôğretmen - Maddeler ıoğu· 
lara insan gösterir kazanırız!., Karar fun tesirile küçülür, ııcakla bü· 
verildi. Dişi arslan sessizce kafesten yür. 
çıktı. Taşbudağın yanına gelerek pen • Ôğrenci - Bay öğretmen! Ba
çesilc a~zmı kapadı. "Sana fenalık yar- zı ıeyler vardır ki soğuğun te,iri 
mıyacağız. Yalnız sesini çıkarma ... de- altında küçülecek yerde büyüyor. 
ai. Çocuğun kollarını bağladılar. Ge • Öğretmen - Öyle fey olmaz. 
cenin karanlığında bir gölge gibi ev • Bir örnek ıöyle bakayım. 
terin arasından geçerek limana geldiler. Öğrenci - Oduncu ile kömür-
Yat orada idi. Maymun motörü işletti. cüye olan borçlar! 

ma biz zebr denilen hayvanlarız, aana 
zararımız olmaz. Bizimle gel sana yel 
gösteririz.,. dediler. Bu sırada arslanın 
müthiş sesi işitildi. Bunlar kaçtılar. Ars 
lan çocuğa dedi ki: "Budala, onlar sırt
landır. Seni parçalamak, yemek istiyor
lardı .. Bir batka gün de uzun kulaklı 

bir hayvan geldi. "Ben köpeğim, ar • 
kamdan gel, seni kurtarayım,, dedi. 
Taşbudak onun arkasından gidecek ol
du. Kaplan hemen yetişti. Kaçan hay • 
vana bakarak çocuğa dedi ki: ''Geriye 
dön, tecrübesiz ço: uk, o gördüğün seni 
yemek istiyen bir çakaldı.,, 

Nihayet bir gün kafile bir fil mezar· 
Jrğma geldi. Burada sayısız fildişleri 

vardı. Taşbudak bağırdı: "Aman, ne 
zenginlik!,, Bu sırada arsla"'1ar ile kar· 
lan ve maymun konutuyorlardı: ••Ar • 
tık zavallı çocuğu bırakalım. Annesi -
ni. babasını çok özledi... Her biri ço • 
cukla sanşarak öpüştüler. Dişi arılan 
ondan bir türlü ayrılamıyor. hüngür 
hiinr,ür ağlıyorken ... Taşbudak uyan • 
dı . Annesi kendisini kucaklayıp .öpüyor 
babası sevinçle bağırıyordu: "Zengin 
olduk. yavrum. ıengin olduk. Yıl 'başı 
piyangosn"ldan beş yüz bin lira kazan. 
dım ... Cocuk h<ıyretle bakarak dedi ki: 
''Ben rüyada bu zenginliği filler rt)e.tar
hğında gördüm. Bana çok i} ilik yapan 

bu hayvanları c:.i-ndi ne yapacağız? .. An 

nesi cevap verdi. Baban Afrikada btiyük 

bir çiftlik satın alacak. Onlara serbest ya 

şıyabilmeleri için büyük bir yer vere • 

ceğiz ... Taşbudak rüya ile hakikat ara. 

srnda şaşırmış kalmıştı. 

lerde dolQftırılan balonlar yok -------------------- -------- - - - --- --- - ---
mu? Meğer bunlar da hindi biçi· 
minde yapılmıf balonlarmıf. Her 
ıokafın bir köıesinde duran bir 
otomob~lden, önce hiç kimse gör
meden bir lastik çıkarılıp yere a
tılmıf, •onra otomobil içinde bu· 
lunan bir depodan bu lastiğe uza
nan bir boru ile hava gazı verile
rek fiıfrile fiıirile kocaman bir 
hindi ıekli verilmif. 

Bunu niçin yapmıf lar biliyor 
muıunuz?. Kümes hayvanları sa· 
tan büyük bir tüccara reklam yap-1 
mak için. 

Amerika bu! Orada bizim tu
haf gördüğümüz neler oluyor. 
Yalnız bu hindilercle:ı birine faz· j 
laca gaz verildiği için uçacak ol- 1 

muf. Bunu da iplerle bağlamıı- ı 

'"'· 
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Şimdi bizim söyliyeceğimiıı 

hem renksizdir, hem de onunla 
yapı§hrdığınız her hangi bir §eY 
bir daha yerinden çıkmaz. Siı 

çıkarmak için zorlasanız parçala
nır. Bu kuvvetli yapıştırıcı ıuy11 
yapmak çok kolaydır: 

Büyük bir bardak suyu bir kap 
içine döktükten sonra suyun için• 
iki kahve katığı ince birinç und 
koyarsınız. Bunu hafif bir ateıte 
karıştıra karıştıra ısıtırsınız. Su 
hafifçe koyula,ınca çıkarır soğu .. 
tursunuz. Sonra bir yere saklar, 
lazım oldukça kullanırsınız. 

Çocuk oyunları 
Şerit - Bu oyunu oynıyacak 

bütün çocuklar el ele vererek bir 
zincir teşkil ederler Zincirin bit 
ucu 'eritin ba§ı, diğer ucu da ıe· 
ritin kuyruğudur. 

Şimdi ıeritin ba§ı kuyruğunu 
tutmağa ç.alı,ır. Fakat kuyruktu• 
tulmamak için kaçar. 

Bahçe ue kuyu - Bu oyuna bit 
çok çocuklar iştirak edebilir!er .• 
Çocukların her birisi biı renk i .. 
mini alır ve bu isimleri saklarlar. 

Çocuklardan birisi bahçe di
ğeri de kuyu olur. Evela bahçe 
gelir ve çocukların "Ne istiyor· 
sun?,, su:ıline "Renk arıyorum!,, 
cevabını verir. Sonra "Benim ren• 
gim nedir?,, sualine doğru cevap 
verirse bu renk ismini ta§ıyan ço· 
cuk onundur. 

Bütün çocuklar bahçeye bu suali 
sorduktan sonra bahçe koız<lnclığı 
çocukları alır. Sonra kuyu gelir. 
Bu da böylece bir kaç çocuk kaza• 
nır. Çocuklar iki kısma ayrılır. 
Ara yere bir hudut cekilir, bir ta

rafı bahçe ve bir tarafı da kuyu 
olur. 

Kuyuda ve bahçede olan ço
cuklar el ele birbirlerini tutar!ar 
ve çekmeğe başlarlar. Hangi ta• 

raf kuvvetli ise kazanır ve böyle• 
ce ya hepsi bahçeye, yahut hepsi 
de kuyuya girerler. 

Bilmece: 2 
Birle ikim ıaııyor 
Kendinde ay görünce; 
I kim, üçüm taııyor 
Çok olmıyan bir hece. 

••• 
Birleıip diyor üçü: 
Ne ıofuk kaldı, ne kar; 
Dördünün birden gücü 
/'alem ucundan çıkar. 

••• 
Çalıı, yavrum, ermeye. 
Beni bulduğun zaman. 
Gazeteye vermeye 
Gene benim vasıtan. 

Bu bilmecemizi doğru halle" . 
denlere hediyeler verilecektir. 


