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lngiltere Ve Sovyetler Notamıza Cevap Verdi 
lngiltere hakkunızı tanılJor. Sov

lJeiler de müiakerelJe hazır 
ilk konuşmalar 11 Mayısta başhyacak 

"1 irrkiyenin emniyeti l' unanistanın emniyeti demektir.,, 
ttattada b ir: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Boğazlar rejiminin 
el eği1tirilmeıi: 

n 

Yukarıda Çanakkale ıehrinren bir görünüı. Aıaiıcla SeJclilbahir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Hari- İngiltere ve Sovyet Ruıya bü-
ciye komiserliği, Sovyet hükume- kUnıetleri mü.bet cevaplar •er
tinin Boğazlar hakkındaki ceva· miılerdir. Bu notalar Ankaraya 
bını hügün Türkiye büyük elçili- ıeldikçe muht~viyatmın netredi-
ğine tevdi et.mit tir. leceği haber ar-.nmıtbr. 

Bu cevabi notada, Boğazla- EGEDEKi ADALARIMIZI DA 
rm Türkiye hakimiyeti mutlaka- T AHKIM EDECEGIZ 
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dördüncü ve beşinci 
sayıfalarımızda 

Anmılusal hayatta haftanın en ö
nemli hadisesi Türkiycnin (Lozan ı 
muahedesini imza eden devletlere ver
diği nota oldu. Bütün cihan Msmı 
'l'ürk1yenin bu meselede takip ettiği 
hareketi tasvip etmekle kalmadı, tak· 
dir de etti. İngiltere, Sovyet Rusya 
gibi Boğazlar meselesinde en çok ala
kası olan memleketlerin gazeteleri da
ha ileri giderek Boğazlar rejiminin 
bugünkü ahval ve şerait içinde ger
çekten değiştirilmesi lfızım geldiğini 
!>ek açık belirtebilir. Yalnız İtalyanlar 
bunu Habeş meselesi dolayısile hakla
rında tatbik edilen zecri tedbirlerin 
kaldırılması arzusunu bir kere daha 
göstermek için bir fırsat olarak kul
landı. Yunan gaz.cteleri Boğazların 
tahkimi lüzumunu kabul ve takdir e
derken Yunanistanın da gene böyle 
tahkime ihtiyaç gösteren adalarını 
hatırlattı. Bulgar gaz.ctcleri §ayet Bo
ğazlar tahkim edilecek olursa Bulga
ristanın deniz ticaret yolu kapanaca
ğını ileri süretek kendilerinin her va· 
kitki iddiaları olan Adalar denizine 
Çıkmak isteklerini bir kere daha tek
rar ettiler. 

sı ahında bulu~aıına her za- ~gelenDailyHerald~nla·ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
manki gibi taraftar olduğunu bil- rı yazmaktadır: 
diren Sovyet bükilmeti, Boğaz- "Anlatıldığına göre, Çanakllale. 
lar rejiminin yeni eıaslar daire- nin tekrar tahkiminden bqka 
sinde tanzimi için müzakereye a- .Türkler aynı zamanda Boğazın 

Narallab. Ata •• 
Fakat henüz Boğazlar meselesinde 

'l'ürkiyenin istediği müzakerenin ne I 
Vakit ve nerede olacağı, buna dair dev
letıer arasında bir karar yoktur. Bu 
cihet Türk notasına verilecek cevapla· 
tın neticesinde kararlnşacaktır .. 

ma de olduğunu tebliğ etmekte- ağzında bulunan kendi~e ait~~- "Bence derhal tedaviye başlan-
dir. ça ve lmroz adalarmı da tahkim 

INGILTERE DE CEVAP e~e~ ~üaa~d~sini. isti!ecekti~. maSI lazım gelen bir hastadır! 
VERDi Turkıyenın bu ıateğı yerıne geti- H 

Ankara, 17 (A.A.) - Boğaz· rildiği takdirde Yunanistan da E- "Cevdet Kudrete gelince onu Ertuğrul Muhsin'le 
lar hakkındaki Türk notasına ge denizinde kendine ait adaları •• •• 

1 k A ltalya - Habeı 
meıeleıi : 

devletlerin cevapları gelmeğe baı- tahkim etmek meselesini ileri ıü- tanıştıran tesadufu taşlama lazımdı':"n 
la.mııtır. recektir. Sonu: sa. ! s;z. ! ) Nizamettin Nazif'in bugünkü eaiplerimiz hakkında görüş ve c1u-

~~ ~ A~k~n~~~~--------------------------- ~la~12~~~fumra~~~a~rnın. 1 
!on askeri muvaffakiyetlerile sarhoş 
Obnuıs gibidir. Hafta içinde Cenevre :3 /erin SUih teşebbüsleri SUYQ · düştü 
de Baron Aloizi ile Flanden arasında · • . 

cereyan eden bir konu3manın neticesi H b ı it ı 
"bunu göstermiştir. Baron Aloizi Fran- a eş er a yanııi son 
Bız Dı.§ işleri Bakanına Mussolini'nin 

a.rzuıarın,ı anlatırken Milletler Cemi- ki •f ı • • d dd •ı ~eti izasınd~n birinin iştirakil: ttaı- te l erı n 1 e re ettı er 
Ya ve Habcşıstan arasında dog-rudan 
doğruya konuşmıya Mussolini'nin a-

leyhtar olmadığım, Iwlyanın bütün Fransızlara go·· re henu·· z u·· mı•t var 
liabeşistanı felhe:!ccck bir vaziyette 
bulunduğunu izah ettikten sonra mü· • 
lareke şartlarınıin kararlaştırılabile- lngilizler: fi ayır, ümıt kalmadı; yeni zecri 
teğini söylemi~, ancak bugün İtalya- . . · 
tı.rn artık Laval - Hor tcklifilc iktifa f edbtr /er alınsın/ dıgOT Jar 

Cenevre, 17 (A.A.) - Hahe-

tiıtan bu sabah B. De Madriaga ~·-----... -----•-.. 
tarafından teklif edilmit olan uz· 
la~ma usulünü kabul etmekten im
tina eylemiştir. 8. Aloiıi B. Pol 
Bonkurun bir mütueke yapılması 
hakındak; teklifine cevap verme· 
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Romanyah Pren~ .. Bibesko 
Beynelmilel. Tayyarecilik Federasyonu Ba.1lcanı 

tayyar esile şehr.imize· geldi 

Prenı Bibeıko (iıaretli) Y eıilköyde. 
(Yazıaı 12 inc i sayıfada) · 

• edcıniycceğin.i, bu cihetin daha evvel· 
den açık ve kat'i tcsbit edilmesi icap 
ettiğini ilave ctmiFtir. Bnron Aloizi 
bu mtilıilrnttan sonra On üçlC'r komite· 
~i reisi olan Madariaga ile de görUş
lllüştUr. Kendisinin Ccncvrcye gelişi 
ltaıyan - Habeş meselesini konuşmak 
için olmadığım, bu hususta daha ev
\·cı Madariaga'ya Mussolini tarafın· 
~an gönderilmiş bir mektup bulundu
i;Unu, On üçler komitesi reisini Ro
tnaya davet eden bu mektuba cevap 
Verılmemiş olmasından dolayı hnyrct ı 
Cltiğini üadc ederek şöyle demiştir: ı 

Şu hale göre, saat 16 da lop· ayı a uruşa 
lanacak olan 13 ler komitesi, uz- 'I'cvariklcı· a rctsmda bir letkik, yun an gazeteleri diyorlar ki : 
la§h rma le§ebbüsünün suya düş- Güzel san'atlar, bir sayıfalık ' 

-Eğer Jtalya ile llabcşi.stan ara· 
8•>ıda sulh müzakeresinin bir giin cıı
~z ba§Zamasmı istiyorsanız bıoııın 
~ miracaat edilecek cıı 7.:ıM yolu 

ASIM US 

.( Sonu sa. 4 . Sü 3 ) 

mü, olduğunu müşahede ve kay-
1 

polis hikayesi. kadın . moda , .Bulgarı·stanın muahede-
detmek mecburiyetinde kalacak· seyahat notları. Kızıl Sultan, 

lıro~:~~~11 ~:.:~ıo_ı~~~: ... it~:~~f;J:;·;ı:;~da 1 yi bozmaya hakkı yok! 
( Sonu: Sa. ,ı Sü. 1) ~--"""111111!1111111!11!11!111!11!11~11!!!11!-...-.9' 1 u.{Yazısı 2 inci saY.Ifada)~ 
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Bütün gayretler boşa gitti! 
·~3 ~er dağılıyor. lngıltere şimdi ne vapacak? 

"fiegüsü sulhu kabule zorlamalı!,, 
Ccne\Te,.17 (AA.) - 13 ler komi-/ 

tesı İtalyan - F...a~ i§inde uzlaştırma 
gayretlerinin netice vermediğini tesbit 
ctmcğe karar vermiştir. Mesele, Mil
letler cemiyeti konsC!yinc havrue olu
nacaktır. i3 lcr komitssi yann bir ke
l'(' dalın. toplanarak başkan B. Mada
ria.ga 'nın kdn eye vereceği rapor hak
kında bir krı.rar alacaktır. B. Madari-

beşistanın bu şartları kabul etmemesir 
keyfiyetinin 13 ler komitesinin bugün 
uzlaşma gayretlerini manasız bir ha
le getirdibrini bildirecektir. 13 ler ko
mitesi, bu suretle, Milletler cemiyeti 
konseyi tarafından kendisine verilen 
vazif cy1 geriye iade etmektedir. 
lMPARATORA TAZYİK YAPILMALI 

Lôndra, 17 (A.'A.) - 13 ler komi-

mumiyesi üzerinde büyük tesir icra 
etmiştir. Evening Standard'ta Vinston 
Churchil, 'Bay Baidvin kabinesini zecri 
tedbir siyasetinden dolayı tenkit ede
rek diyor ki: 

n<Ja. rrı orunda, sulh yapılması için tcsinin uzlaşma gayretlerinin muvaf-
1tnlyarun ılcri siirdilğü sıı.rtlar ile Ha: fak olamadığı haberi İngiliz efldrı u-

''İngiliz hükumeti, sulh şartlan ln
giliz milletinin hissiyatını renciqe et
se dahi, daha fazla. müddet sulhün im 
zasına ttnani olamaz. Lazım ise, sulh 
imza etmek iç1n Habeş 1mparatoru 
üzerinde tazyik yapılmalıdır.,, 

Yunan gazeteleri diyorlar ki : 

Bulgaristanın muahedeyi 
bozmayıı hakkı yok! 

"Böyle bir istek daima karşısında Türkiye 
ile V.unanistanı bulacakbr.,, 

Attnn 18 (A.A.) - Atına ajansı! 
bili t~'yor: 

ı Bal ar gazetelerinin, bilhassa 
ı r ın Neu lly muahedesinin tadili ve 

ut rl ra E e denizinde bir mahr.eç 
lmc i haltkındaki tef sirelre sebe-

Proia dıyor ki: 

"&Ik nlo.rın arazi statUsü Balkan 
':ıtanh tarafından garanti edilmiş 

l ınf'la. ""' dır. Bulgarlara vadedilen 
1 tamam ekonomik malıi~t-

13 lerin sulh 
teşe büsleri 

( Osıyanı 1 inciflej 

clelc:ıa:syonunun söz SÖ) !emeğe sa
J;.h~yetli bir rüknü, dünkü müna
ka~alard n sonra, bir halyan -
Habe~ uzle..~ması yapmak husu
sundaki bütün ümitlerin henüz 
kaybolmadığını söylemiştir. 

:Bu ımahfeller, 13 lerin uzhıştır
ma tcşeb,büslerinin akim kalıp kal
madığını bugün bildireceklerini 
söy1emektedirler. 
HABEŞ SON TEKLiFLERi DE 

BECENMEDI 
Cenevre, 17 (A.A.) - Röyter 

ajansı haber veriyor: Habeş de
leg~onu bu sabah, ''Jtalyamn 
muaddel tekliflerinde, bizi, noktai 
nazarımızı değiştirmeğe sevkede
cek hiç b!r §ey yoktur.,, de· 
miştir. 

= 

Bir Şayia! 
Askerlerimiz 
Boğazlara girdi mi? 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Ankaradan alınan gayri resmi bir 
habere löce, Türk askerlerinin dün bo
ğazlann gayri askeri mmtakalarına gir 
miş oldukları teeyyüt etmektedir. 

Anadolu ıajansının notu: 
Tahkikrtımrza göre bu haberin aslr 

yc>ktur. 
HABER TEEYYUT ETMEDi 

Londra, 17 (A.A.) - Reutcr bildiri· 
yor: 

Türk askerlerinin boğazların gayri 
askeri mmtakasınr işgale §İmdiden baş
lamış olduktan hakkında Paristen :ve • 
rilen haber lıakkında Londraya hiç bir 
t~yit gelmemiştir. 

tcdir. ÇUnkü eğer bir arazi mahreci 
mevzuu bahsolmuş bulunsa idi bu Ne
uilly muahede.si ile Bulgaristana ve
l'illiıiş olurdu. Binaenaleyh tamamen 
ticari bir miıhreç mevzuu bahistir ki 
bunu Sclanik limanı vasıtasiyle Bul
garistana vcrıneği Yunanistan hiç bir 
zaman reddetmemiştir. Hal~ki Bul
garlar, Garbi Trakyada Bulgaristana 
bir ulgar ..Jcoridoru ile bqğlr tama
men bir Bulgar limanı almak fıkrini 
gütmcklcdirl(!r ki bu Y\lnanistah ·çin 
tamam~ ,gcyri kabildir. !Bu gibi Bul-

gar talepleri, ne Bulgarlarm Cenup 
komşularile olan münasebetlerini iyi 
leŞtjrmeğe, ne de Balkanlarda sulbü 
tanine yan.r şeylerdir.,, 

Atinaika Nea ise şöyle diyor: 

Bulgarlar bilmelidirler ki Ege de
nizinde bir arazi mahreci hakkındaki 
iSteklcri, daima Yunanistan ve Tür-

iyetin lkat'i muhalefetine uğrıyacak 

tır. Ve ıAyr,ıca Balkanlarda her türlü 

;arazi dcğişi~ini meneden bir 1Pakt 
mevcuttur.,, 

lngiltere ve Sovy.etler 
notamıza cevap verdi 

(Üst yanı 1 in&ZerJ~ 

fNGILTERE llAKKIMIZ/ 
TANIYOR 

Oiğer taraftan, Londradan 
bildirildiğine göre, lngiltere. hü
kUmetimize verdiği notada Türki
yeye, bu meaeleyj Milletler Cemi· 
yetine arzetmek hakkını 'Veriyor 
ve ala.kadar devletlerle birlikte 
müzakereye hazır olduğunu bildi-. 
rıyor. 

iLK KONUŞMALAR ıMAt'ISTA 
YAPILACAK 

Londra, '17 (A.A.) - Jngiliz 
hükumeti, Boğazlar hakkındaki 
Türk notasına dün cevap vermi§· 
tir. 

New Chronicle gazeteai, bu 
baptaki ilk tqebbüsün Milletler 
Cemiyeti konaeyinin l 1 mayısta 
ba§hyacak olan toplanbıında ya· 
pılacağını haber almaktadır. 
TÜRK - YUNAN EMNiYETi 

MÜŞTEREKTiR 
Atina, 17 (A.A.) - Elefteron 

Vima gazetesi, diplomatik yan
cııı Atina mebuıu B. Meli.sın Bo-

e = 

ğazlarm tahkimi muelesi hakkın· 
daki bir makalesini neşretmekte
dir. Makalede deniliyor ki: 

"Doğu komtumuzun menfaat 
kaygusundan uzak dostları ve 
partöneri ve ona 1930 dostluk mu
ahedesinden başka 1933 tarihli 
antant kordiyalı ve Balkan paktı 
ile bağlı olan bizler, Türkiye em· 
niyetinin her kuvvetlenmesine an
cak i§tirak edebiliriz. Bu kuvvet· 
lenme bizzat bizim emniyetimizin 
kuvvetlenmesi deınddir. Bu nıe· 
ıelede tamamen Türk - 1f unan 
münaaebatr mevzuu bahisdir. Bu
na binaen, Bulgaristanın hundan 
Nöyyi muahedesinin süel hüküm
lerini iptale teşebbiis için bir aelil 
çıkarmasına h·ç bir suretle cevaz 
yoktur. 

Bu büyük meseleyi müshet bir 
surette t~tkik za.:nam gelince, iiç 
sene evvel Cenevrede takındığı
mız ve Türk dostlarımızın pek 
ziyade memnun olduğu hattı ha
reketi tekrar ittihaz elaıemekliği
miz için sebep yoktur.,, 

Adisababa üzerinde 
ltalyan renkleri 

Adisababa, ı 7 (A.A.) - Reuter a -
jansr bildiriyor: Bu sabah A~isababa µ
zerinde İtalyan renkleri görülmüştür. 

Tayyare::iler payıtaht üzerinde uçtuk -

lan sırada, kaba bezden paraşütlere bağ 
it Ustlivancler atmışlardır. Bu üstilva • 
neler pathyarak krrmızı yeşil, sarı bu -

lutlar hasrl olmuştur. 
HALK BUYUK BiR KORKU 

GEÇiRDi 
Adisababa, 17 (A.A.) - Reutcr a • 

jansı bildiriyor: 

Bu sabah, iki İtalyan bombardıman 
tayyaresi, payıtahtm üzerinde alçaktan~ 

rr 
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ihtiyat subaylar -ve askeri me1nuriar 
1 alimlerini tatil aylarinda yapacaklar 

Ankan, 17 ('ı11elefon1a) - 1076 
sayılı ihtiyat subaylar ve asken me.. 
murJar kanununun 17 inci maddl'Sİ
nin "'~eTerde hizmete \e hazerde umu
mi nmnenalara ~ağrılan ihtiyat .-;ubay 
ve ..a._r,;kcri memurları celp \'e terhisle.. 
rinde muvazzaf ~uhaylar misim har. 
cirah verilir. Hazarda •tlim için çag. 
nlanlara ya1nı7. ·yol 'ftlaımıflan ,·eıi. 
tip yevmiye yeri!mez ... şeklinde tadi. 
line ~air kanun iayiha ı -'Kamutay 11-

'1tlumi heyetine evk<dlilmi~'tir. 
lfanunun e.-;babı mucibe lfıyiha. 

sın da bilha . ..: a şöyle den? imek edir: 
"Talime ç:l'~nlacal\ ihtirat .-;uhay. 

Jarm hepsinin birden ('ağrıl nıası 

mümkün o)amıyacağı ~in • nıf rüt
be ve doğıımlarına göre ordunun mu. 

ıayyen taHm afıhalannda oher ) ıl bit 
kı:smt ~ağrılacağından ve hü,riik bi1' 
kısmı pi.r.adc srmfın<fa yeti:. tirilmİŞ 
olan maa•rif. adliye mensuplanntn 
talime çağrılaca'kları aylar okullarııt 
\e mahkemelerin tatil aylarına ra:5t• 
lattmlacağından kul Ye dairelerin 
,·azif cleri <le ak amıyaeaktır.,, 

Layihfrnrn diğer bir )~erinde de 
"lhtiyat subayJarrr:.ın bulundukları 

garni7.oniardnki kitalaTda talim gör· 
melcri esas oldu~on~an bulunduk
ları yerdt. kıta \'('ya -"lnıfı kıtm r ol· 
mıyan ihtiyat subayların çağrılmala· 
rıntla "harcırnh,, adı altında para ,-e. 
rilnıiycre1,; yalnız zaruri yol paralar•· 
mn \'erilmesi uygun görülmu§tür.,. 
denilmekt.?dir. 

Yeni Vakıflar idaresi bütçesi 
Bo~çiaTı beş sene<le ödemek için istikraz lJapılacak 

Ankara, 17 (Telefen1a) - Vakıf
br umum müdüı1üğintin 936 bütçesi 
Kamutay umumi heyetine sevk edil. 
miştir. 

Hiikfımetin istediği ve btit~c en. 
cümcninin de kabul ~ttiği tahsisat 
geçen senekinden 22343 Ura faılasile 
2,469,424 ~iradır. Rütçe kan.ununun 
bir maddesine göre umum mfülürJük 
eşhasa ait olarak esk~ ytl büttelerin
clen 1fahtt~kuk ıedip veJ'lilmiyen bütçe 
ıemaneti hesabında 1936 mali yıhna 
de' rilecek borçların tes,iyesi için 
1937 ımali ~,h asından "tibaren be~ 

ma1i yıl bütçelerine konutacak tahsi. 
.;;atla ödenmek lizcre baş\'ckaletin 

tenSibile 7.Q 000 liraya kadar istikraz 
addine salühi)cttar olacaktır. 

Hükiimt>tin gö ·terdiği es ha hı mu-

Sporcu )arın 

cibcde, iktisadi buhranın vakıflar 

geliri üzerinde yaptığı düşkünlük bO 
sene <le geçmemiş, bilakis bazı kıs• 
mında bir az daha fazlalaşmıl' bu]uıt• 
duğuna i 'aret edilerek bu yüzden her 
sene denc>dilcn bor~ların miihim bit 
kısmının ödenemi.rerek diğer senelere 
de.\'rilmesinin de tesirile bütse mfö·a· 
zene.sinin bozulduğu kaydolunmakta
drr. 

Layihaya eklenen diğer bir :kıı • 
nun Iayihasına göre de 2762 sayılı 
Yakıflar kanunun 10 ,.e 12 inci mad· 
dclerinde yazılı hayrat mkıflnr, maz
but ,.e mülhak vakülara ait akar "'' 
fopraklarclan kıymetleri 2000 lirada" 
fazla olanlar bcde1i en çok lbe sene• 
-de alınmak üzere taksitle de satılabi• 
lecektir. 

affedildi 
Kongrenin buf!ünkü toplantısında 

nizamname hazı1'1anacak 

• 
yenı 

.Ankaıa. ıı17 ('fe.lefonla~ - Spor ı 
kongn'sinin bugünkü toplantısında 

umumi merl<ezin çalı~mal:ı.rına ait 
encümen raporu okundu. Raporda 
cncUnıen, umumı merkezin ~lr~ması. 
nr takdir \'C likrnnla anmakta, -.-a)ısı 
10,0-00 i ge~miycn ~poı cularrmızın ~·e
kununu kısa bir a11tanda 23 000 e klüp
Jcrimizin sayısını da 128 den 2:17 )t' 

c;ıkarrnağa mu,·affak olduğu kaydo. 
lunmal,;tadır. 

SPORCUf,JtRIN CEZ.HJJ1RI Af. 
f;ntU~fJR. 

Rapordan sonra saha ml'Selesi et. 
r.afında bir haylı mür.aka~ yapılmı , 
bugüne kadar ceza gören \'e göre<:t.'k 
olan porcuların affına dair Burhan 
Felek \'e arkada~ları tarafından ,·eri
len takrir okunmu...;tur. Bir ~ok mü. 
;naka şalardan sonra, ıkannni takiba. 
tı istilr.:ım edecek hareketlerde hulu
nan!:ır mitstcsna tutulınak kaydi ile 
takrir kabul ~dilmh~tir. 
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uçarak kırmızı ve sarı kağıtlar atmış -
tır. Ahali bu kağıtları önce zehirli gaz 
sanmış olmakla beraber geçen seferki • 
lcrden daha az korku göstermiştir. 

HARRAR ALINDI MI? 
Roma, l 7 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Salahiyetli membalardan haber ve • 

rildiğinc gör~. İtalyanlar Harrarr i gal 
ctmi lerdir. Bu haber resmen teyit c • 
dilmemi§tİr. 

ADtSABABA YA DOCRU 

Londra, i7 (A.A.) - Reutcr: ital • 
yan piyadesi Dcssic'ye vasıl olduğun
dan motörlü kuvvetler büyük yolu ta· 
kil>en Adisababa üzerine kat'i bir yürü
yüş yapmaya hazırlanmaktadırlar. Bu 
yol boyunca İtalyan tayareleri mütcma· 
di kc iflerdc bulunmaktadır. 

Bir ka_s günlük bir sükuttan sonra 
imparator ile Adisababa arasında tek -
rar muhabere bcışlamıştır. İmparatorun 
nerede olduğu bilinmiyor. Fakat öyle 
zannediliyor ki, imparator, Aşangi mu • 
harebcstndcn tıonra cenubi garbiye doğ
ru ı;ekilmiıtir . 

GENERA'L Al,f HiKMET BAŞKA1"I 
OLACAK 

Mümessilter öğleden ~onra '"J'iirle 
Kuşu., alanını ziyaret ettiler. Ya~~· 
ki (bugünkü) toplantda kongrentt1 
'Cn mühim i lerinden sayılan niznnt• 
name projesi grü iilecektir. iza111' 
name "ncümcni nizamnamenin ~,.~ 
larını n:rnen kıtlbul etmiş, yalnız yUIC• 
sek bir disiplin heyeti teşkili (çiıt 
proje~ yeni hir madile konmuştur. 

K unetJe devran tden bir şayiııf' 
gön'. umumi merkez başkanı Aziz _t\I<' 
yiirek yeni eçimde namzetliğini kof' 
mıyaeakt:r. Bu tnktiı·de başkanlı8'1 

Ge~ern! AH Hikmetin . e-cilmesi (01' 
muhteldir. lMnci rel~iliğe B. Adnaıt111 

f edernsyon rei.-;liklerinden ildc:ine d• 
'Beyazıt nıeb'usu Ha\it ile Şukrii ı;ı 
~ağın seçilmeleri ihtimnti fazladır. 

23 Nisan bayramı tatili 
Anka~n, 17 (Telefonla) - 2!l 11~ 

S..'\n mim bayramı müna. ebetll• ıı 
mekteplerin çarşamba günü ötıedt1' 
itibaren pazaı1c.si .,;ahn.hına kadllr ti'• 
til edilme.si Maarif Vekaletinden u• 
mim edilmiştir. 

"Anıtları Koruma He"' 
_qeti,, teşkil olundu ! 
Ankara, 17 (Telefonla) - Mn~ 

"ro' Vckfiletine l>ağh olmak üzere bir ., 
nıtları koruma" heyeti teşkil edilrrıiştı İ 
Heyet ikisi mimari, biri fotoğraf, diğe:. 
sicil mütehassısı olmak üzere dört 3~ • 

dnn müteşekkil olacaktır. Heyet ba.ıı t 
randan itibaren faaJiyetc başlıyacaıctı ' 

1 üne/den bina ver~isi 
ahnacak mı? ~ 

Ankara, 17 (Telefonla) - l~~ 
1

, 

bul tüne şir:ketinden bina ,·crgı5t .,e 
lınıp alınmıracağı hakkında M•1;,ıı 
Vekflleti tarafından yapılmakta 0 ır• 
tetkikler bitmi:ıotir. Hukuk muşa:.,ı' 
liğinin reyi alındıktan sonra · k• 

verilecektir. .• ~ıı· 
• lş Bankası umum müdürU ı.. 

ammer Eriş lstanbula hareket e 
mfştlr. 



Her gün bir röportaj 

amallık .. 
hamallığı tarihe karışır
, görüşler, dinleyişler 

r 
_;( 

.tstanbuJun sut hamallığı artık 
larihe kaııBıyor. Üç yüz bu kadar 
~'rldanbeıi tam bir kurum halinde 
devam eden hamallığın ortadan 
kalkması, muhakkak ki İstanbul 
~kaklaı mdaki göriinii~leri hir 
havli dq{i.,tirecek.. 

Dun, şehrin en bol ham'aJı 
~Ulunan taraflarını alıcı bir göz
le nolaşm:ık istedim. Evvela kar· 
ılaı.h!:"Im hamal bolluğu beni bir 
·~Yli şn.cıırttı. Sonra hamallara ay
avıı dikkat ettim. Bu dikkatim 
ııi t utan ikinci bir mevzu ol
'· Paınallaım zuJiim çeken in-
1"1 lnn zerre kadar farklan yok· 

ı. 

Rd kpa "'arımn dar :sokaklann-
. dolaşıyor, kilosunu tahm~n e. 

~ flll diğim ba1ya1ar taşımakta o
l ll l a allarla kar:.ılaşryordum. 
ı· t • u. han~e:elerden inler gi-

., ('Ik. l1: 

D .. ~~r .. sesleri tüylerimi 
ı. • · · ı: · .1. Bu adamlar hayat

i· • • , · n memnun mudurlar? 
B'r hamala sordum= 
-- Çok ağır iş .. dedi. Akşam 

~·ata:n döndüğiim vakit krmtldı .. 
~ar:ı:yorum. Snbahlcyin yorgun 
argın kalkıyorum. Kazanç çok az, 
i~ vermek istiyenler işin ağırlığın
~<l.n anlamıyorlar. Yahut anlamak 
1Stemiyorlat: 

- Galatadan Bcyazıla bu yü
ku pötüreceksin, 30 kuruş var .. di
torkr. 

Dir tüccar, seksen balya eşya
~ı i'"in: 

- Bunları taşıyacaksın sana 
b~: lira var ... diyor. Biz bu para· 
! ı al:nak için işe atılıyor ve her 
il 'l:\hasıno. olursa olsun yapıyc· 
·' . Hnmnllık cok ağır is .• Parası tl ~ ~ 

n z.,, . ... 

Demirin taJıammül edemiyeceği 
ağırlıkları niçin bir in.tıan eti Ye 
ve kemiği çekmeli .. 

Hele hamal kıyafetleri .. Evliya 
Çelebi kendi asrındaki hamallaıı 
şöyle tarif ed~yordu: '"Arkaların· 
da yaslama semerleri bedestan 
sandıklarım götürel'ek bir hay 
huy ile ubur ederler.,, Hala o kı· 
yaf eti de,ram ettiren hamaUarm 
A vıupada olduğu gibi bir nizama 
bağlanması şehrin biiyük eksik
lerinden birini tamamlamıştır. Bu 
işten memnun o1ınıyacak bir tek 
kimse tasavvm· Pdcmiyonım. Me· 
deni şehrin elbette bedevi h~rnal 
Jarı olamazdı. 

Sırt hamallı[,ıınm tarihe l<arrş. 
masr, ta.~ıma işinin medeni v!lsıfa. 
larla yapılması da şehrin muhak
kak diğer büyük bir eksikliği ta
mamhyacak veya fazlalığım gide 
recektir. 

YENi NEŞRIY AT: 

Tam Bir Hafta 
Bu sab:ıhtan itilı:ıren ne§riyat haya . 

tına yeni bir arkadaı daha karışıyor. Bu 
arkada§ "Tam Bir Hafta" adını ta~ıyaıı 
ve yepyeni bir şekilde hazırlanmış o • 
lan bir mecmuadır. Bir gazete büyük • 
lüğünde 16 sahifo olarak çıkan bu met· 
muanrn en güzel hususiyetlerinden biri· 
si için, dışının dörder renkli ve tanın • 
nuş bir san'atkar elinden çıkmış büyük 
resimlerle süslenmiş, en meraklı yazı • 
larla, en tanınmış imzalarla değerlen • 
nüş olmasıdır. 

3 - KURUN 18 NiSAN 1936 

Müşteri yüzünden 1 Universitede 
dil dersleri iki kuyumcu biribirine r 

girdi . 
Kapalı Çarşıda Kuyumcular cadde. Yeni karara göre 

sinde kuyumcu Frenkçiyanın yanında 'k / k j b • J k 
çalışan 22 yaşında Avram ile kuyum - 1 ma 6 Q lnQ lıeCe 
cu Kozmanın sırağı Artaki müşteri ça· 
!:rırmak yüzünden kavga etmişlerdir. Rektör verHen 
Artaki elindeki makası Avramın sırtı • 
na saplamış, yaralamıştır. Artaki kaç· kararları anlatıyor 
mış, yaralı tedavi altına alınmıştır. Ar Dil dcrskrinin duı umuıuı tet-I 
taki aranmaktadır. k' .. l" e . . d 

ÇEKMECEYi KiM AÇMIŞ - Ga· •ik ~tm~k t~zeı~: ( u~ nI\'ersıte ~(: l 
Iatada Şarap iskelesinde Kutu Hanın • rektor Cenul. Bılsc] ıı~. b~ı;kanlıg: 
da inkılap vapur acentasının memurla• altmda edebıyat fakulte~ı dekanı 
ırndan birinin çekmecesi öğle paydo - vekili İbrahim Hakkı, 

0

dil okulu. 
sunda açılmak istenmiş, anahtar kırıla· direktörü Sipiçcr, dil öğretıı.eni 
rak içinde kalmıştır. Çekmece.Yi açan • profesör Onıcr Celal. hukuk fa· 
lann ayni müessese memurlarından ld.illesin<len profesör Şuvart 1 ı·o 
Leon ile Hayimin oldug·u anlaşılmış, iki f .. N" k 11 J • 1\1, c e . esor oymaı· · ve )1'3 um n · si hakkında tahkıkata başlanmıştır. • .. . .. 

MOTOSiKLET ÇARPTI - Bey - m~ncı, tıb fakultesı.ndcn p~·ofe::ıuı 
Hırş ve dıoktor Nebıl, edebıyat fa· lerbeyinde Fı tık1ı caddesinde oturan 

bayan ,Ranaya Beşiktaşta Yakonun bin· 
diği motosiklet çarpmı • vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

GAZOZ ŞIŞESt iLE - Anadoluhi· 
sannda Çar§ı başında oturan balıkçı 
Fahri vapur iskelesinde Muammerin 
kahvesinde gazete okurken Hasan ir · 
fan isminde birisi kendisinden bC:1 ku • 
ruş kahve parası istemiş, alamayınca 

kavgaya tutuşmuştur. Hasan irfan eli • 
ne geçirdiği bir gazoz §işesini Fahrinin 
başına \"Urmuş, ağırca yaralamıştır. 

YUMRUK VURDU - Kaııımpaşa • 
da Camiikebir mahallesinde arabacılar 
ı;okağrnda oturan seyyar börekçi isma· 
il evinden çıkarken Nihat isminde bir 
genç göziıni.ın üzerine <>iddctli bir yum· 
ruk vurmuş. yaralamıştır. 

iKi KöPEK - Uski.ldarda SeHi.mi 
Ali mahallesinde oturan Siirpikin köpt·I 
ğini Vahanın biıyük köpeği ısırmış, heı 

iki köpek kuduz tedavihancsine gönde-1 
rilmiştir. 

23 NiSAN BAYRAMI 

23 nisan çocuk bayramına ait prog· 
ıam halkcvi tarafmdan hazırlanmıştır. 

O ğün snat tam onda çocuklar Fatih 
parkında toplan:ıcaklar ve kendilerine 
ayrılmış hususi otomobillerle Taksime 
giderek ~bideyc çelenkler koyacaklar • 
dır. 

Yine o gün §ehrin türlü okullaunc1a 

ki.iltesinden Rayhen b:ıch bir top 
Jantı yapımşlardır. Toplantı hak
kında Üniversite rektörü kendi. j
le görüşen bir yazıcunıza ~u hr·. 
yanatta bul unnıuştm·: 

"- Üniversitenin her fakülte. 
sine ait çalışmaları tetkik ettiğ ·• 
miz sırada bütün üniversiteyi ala
kadar eden dil okulları işini de İn· 
celememiz tnbii idi. Eahusus ki 
dil işinden dolayı imi,·ersite için· 
de ve dışındn dedikodular vard!r. 

Bunları bilmek ve çal ı~maları· 
mızı ona göre t<'sbit etmek için bir 
toplantı yaptık. 

Toplantıda dil okulları talebe
sinin imtihan şcl:illeri, okulun Or
ganizasyonunu, tlers saatlerinin 
zamanını, öğretme sistemini ve 

hunun meslekleştirilmesinin ki
tap program ve sınıfların kalaba
lığı meselelerini görüştük. Bu i~

lerden bazılnrmı Bakanlığa aızet 
mek üzere prensip kararları aldık. 
Bazılarını da tetkik etmek üzere 
iki komite seçtik. Komite tetkik 
lerini yaptıktan sonra durumu bi· 
ze bir raporla on beş gün sonra 
bildirmiş olacaktır.,, 

Alman prensip karadan hak
krnda da rektöı· nnıharıiniıni7C 

~u izahatı Yermiştir: 

Zeytin yağı 
Fiyatlaraakz aı lqun 

sebeplerı nedır? 
Zeytınyagı fiyatları günd~n güne ytik 

seliyor. Dün erkan bekdiyc ekonomik 
istatistikler biılteninJC' bu } iıkseliş hak
kında su mütclccı yuı utuluyoı : 

Geçen yıl zeytin mahsulü için feyz ve 
bereket senesi idi. Bu i}vıl ık yılında tüc 
car ve miıslah"illcr l.isi gibi stok vü· 
cude getirmislcrdı. Bo\ lece kısır ve ve
ı imsiz sayılan icırdt: bulunduğumuz 

yılı kalp r:'!lıatı ıle k.ırşılamak kabil o
lacaktı. F k t )abancı memleketlcrdc.n 
\•;ıki t<!kph:rin c;oklu,;u ve fiyatlarda 
tw:c~r ve mii tahsıl khin!' görülen kir 
cük f, rklar mevcut stok zeytinyağların· 
dan epeyce 'nin hı•tlutlarımızın dışına. 

hususile Almanynya önqerilmesini in· 
lac etmi._, geçen yıhn slol:u bu suretle 
, zalmı . bu yıl için eldı> tutul. n ihtiyat 
mal mikdarı oldukça <li.işmii!;ti..ır işte 

zcytinyaı;ı fiy, tlarrndaki .} uk_elisiıı da· 
yandığı ili: nokt., 1 udur. 

Bununla beraber, \'erimi çok olan gC"' 
ccn },la nisbetle l.ıu sene- :ılınması bek· 
l nen beşte bir mahsul de havaların fe

na gitmesi dolayısilc tamamile idrak o· 
lunmadıktan ba§ka idrak olunan kıaım 
kalite itıbarilc çol: dun olmuştur Bu 
seneki yagların kalitesini vükseltmek i
çin bunları filitreden Ecçirmck ve bu 
l·adarfo da kalmıyarak geçen seneden 
kalan iyi malla kanstırm:ık ve ondan 
sonra piyasaya c;ıkarmilk larım gclmis. 
bu da fiyatların artmasında ikinci bir 
amil olmuştur. '135 senesinin ni~:.m a • 
yında en 515 zcytinyagm fıyatı 35 kUruJ 
iken cyllılden itibaren riıkselmeyc baş • 
lamış. birınci karmnd r1li 936 senesi· 
nin ikinci k:m•nuııcl:ı .'\" c;ııhatında ise 
57 kurusa, martta ise 63 kuru a cık • 
mıştır. 

En .il<! zeytin yagı fiyatlarındaki yük 
ı;cliş 28. al.ı cinste 24, yemeklik zeytin 
yağlarında 21 kuruşu bulmustur. Şu ha· 
Je göre yedi ay önceye nazaran bugun 
zeytinyagı fiyatlarında vasati 24 kunıs 

artmrstır. 

talebeye 23 nisan Hakimiyeti M~~liyt: 
1 

bayramı ve çocuk ho.ftası mevzuu uı:e ·ı 
rinde seviyeleri ile uygun ko~fera~slar 
verilecek \•t mu amercler tcrtıp edıle • 
cc.ktir. 

te ı~lahatı arasında doğrudan doğ
ruya Vekaletçe yapılan bir taJj. 
malname ile konmuş ve Vekaletin 
bu düşüncesi değişmemiftİr. Oni· 
versite mezunu olmak istiyen bu
günkü talebemizin ve daha iki yıl 
gelecek talebenin dil eksikliğini 
üniversitede tamamlamak için 
fazla çalışarak bir Garp dilini ana 

1 - Rey birliğiyle şu inana dil kadar öğrenmeleri lazımdır. 
vardık ki dil öğretme işi üniversi-

3 - Dil derslerinde muvaffak le işi değil, lise i~idir. Üniversite-
1ürk - Fransız hakem 

mahkemesinde 
Tiırk - Fransız muhtelit hakem 

mahkemesi dün sabah bir celse yapm:ş, 
Suriyedeki enllakin iadesi i~in Abdül
hamit veresesi tarafından· Fransız hü • 
kumcti aleyhine açılan dava ile İzmir • 
de :ıaptolunan emlakinin iadesini isti • 
yen Matilt Dandiı1'·a ve diğer bir kaç 
davanın mUdafaasını yapmıştır. Mah • 
keme bugün iranosyan biraderler aley
hine Bcrtran isminde bir Fransız kadı 
nı tarafından açılan dava ile diğer bir 
kaç ufak davaya bakacaktır. Pazartesi 
günü de Baver l\la~l davasının mii
dafaası yapılacaktır. 

olmak ve fakiilte dersleri gibi sıde talebeni dil öğrenmcğe mec-
bur edilmesi ilim elde etmeğe ay- nıf geçmek şarttır. Dil imtihanını 
rılan zamanı darlatmaktadır. Bu başaramıyanlar bir yıl kaybcder
sebeple iki yıl sonra yani 939 yı- ler. Fakat bu netice ancak cyrul 
landan itibaren üniversitede ancak imtihanında kat'ile§İr. Yaz imti
birinci sınıfa r.ıahsu$ olmak üze· hanında muvaffak olar.uyan lale
re, •'C,, kurları kalacaktır. (C) ku- be yaz dil kurl~rma d~va~ etmek 
runu takip edecek kadar dB öğ-1 üzere fakült~mn y~z ımtıhanları· 
renmemiş olanlara eksiklikleri ta·, na kabul edılecektır. 
marnlamak için ihtiyari kurlar bu- 4 - Dil i§leri dil okulu direk
lunabilir. Lakin hunlara yazılacak 1 törü ve muavini ile her f akü]ted~n 
olanlar üniversiteye talebe olarak I · b~rer pro~esörün işt~~~~~~e kurulan 
devam edemezler. Bu suretle lise· hır komısyonda goruşulecektır. 
den üniversiteye gelecek olanla· TEDRiS SiSTEMi 

H · J ıl kadar once fatanbul li
ı .una bir kruvazör g !ıni~ti. Kru 
•lZiirc ,a~cteciler de dan:!t cdil
i Ji. "alonlm ı geziyorduk. Sa1o-

Enver Paşanın sevgilisi, Holivut 
Mektubu, Koca bulmak ve kocaları so· 
ğutmamak yolu, .Roma'mn işkence şa • 
tosu, Faris batakhanelerinde, Görmiyen 
gözler, kadın boksörlerimiz, güzel 'ol -
mak için ... Ba§lıklı yazılar bliyük bir e• 
mekle hazırlandıklarını derhal belli e -
diyorlar. Mecmuada aynca Kadircan 
Kaflı'mn bir deniz rof!lanı da başlıya • 
caktır. -T-----,.----

rm şimdiden bunu göz önünde bu
lundurmaları ve ona göre hazır
lanmaları la::ımdır. 

Kitap, ders saatleri, sınıfların 
mevcudü gibi meseleler komite
ler tarafından verilecek raporlar 
üzerine müzakere edilerek ve o 
,·akit kararlar -alınacaktır. Prensip 
kararları Baknnlığın tensibine u
laştırılacaktır.,, 

1t1n ıJ·r köşesinde bir kompozis
.,>n dikkatimi rekti. nu muhtelif 

•
1
• nıal şehrinde~, yan yana getiri-

1(;1 ek, yapılnu~, bir tablo idi. Al· 
n 1-.i yazı Türk hamalları ol· 

11tıklaı ım ı aret ediyordu. Adam 
C>yunda bal~ alar.r iki bükliim bir 
ldr ta~cyan hamall: ı .. 
Rit arkada~ şunlan söylemişti: 
- Alt>V'"hiınizde pıopaganda 

aııtınnnk i,.in hir Yc~ik .. 

• • 
Dün gördüğüm hamal manza

'alan beni iç:tcn ıniiteessir etti, 

Şekilde, renkte, münderecatta yap • 
tığı yeniliklere mukabil mecmuanın tlc • 
ğeri 10 kuruştur. 

YENi ADAM - 120 inci sayısı bir 
çok mühim yazılarla çıktı. İsmail Hak· 
kının "Teşkilatsız Tiyatro'', "Ust • in· 
san mı'' ve "Gençler için en büyük teh· 
likclcır" yazıları. Dr. izzettin Şadanın 
Freud'dan tercüme ettiği iztirari hare • 
ketler ve dini ibadetler yazısı, diğer bir 
çok yazılar ve tetkikler vardrr. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
BAY VANÇEF - Bulgaristan dış 

bakanlığı §ubc direktörlüğüne terfi 
etmiş olan eski Bulgar başkonsolosu B. 
~an~ef. dün akşamki ekspresle Sof yaya J 
gıtmıştır. 

BiR AYDA KESiLENLER - Mart
1 

ayında mezbahada 14888 Karaman, 
2665 dağlıç, ggo kıvırcık, 259 keçi. 
28175 kuzu, 4 oglak. 1216 öküz, 159 
inek, 239 manda. i7 dana: 177 malak, 
fi boğa kesilmiştir. 

2 - Ancak dil bilme ünivers!· 
te tahsilini iyi yapmanın ayrılmaz 
şartıdır. Dil dersleri bu &ebeple 
üniversitenin açıldığı yıl üniversi. 

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

)' azısiz lııkô.9e : 
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Güzel bir karar Haftada bir "lstanbul agazin,,de çıkan 

Fakir yavrular için 
kamplar hazırlanıyor 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

•• 
ıır e o 1 ç a 

<Ust yam 1 incide) Neş7İyat direktörü, "Celis,,in "Alınız,, adlı şiirın 
bu mektup göstcrmi§tir. Yani Roma- •• ,; d 2 
dan gelen mektuba cevap vererek pas- mustehcen olmadıgını ve bun an O yıl evv 

~ -

İstanbul Kültiir direktörlüğii J 
taı·afmdan okullarda okuyan f~
kir talebenin iaşesini temin için 
her okulda talebe velilerinden 
ıniirekkep himaye heyetleri kurul
duğunu yazmrştık Bu kurulan hi
maye heyetleri sayesinde yüzlerce 
fakir ve zayıf ilk okul çocuğuna 
11ergiin yiyecek temin edilmekte· 
aıır. 

Bugiin alman neticelere göre 
himaye heyetlerince yedi bine ya
kın çocuğa bakılmaktadır. 

Kültür sıhhat işleri ispekterle
ri tar;o1fmdan da çocukların sıhhi 
durumu muayene edilmiş zayıf Ye 
fakir olan çocukların gürbiizleş· 
me-ini temin için bazr tedbirler 
alınmasına karar verilm115tir. 

Bu tedbirler gene okul himaye 
heyetleri tarafından tesbit edil
miş, işin bu heyetlerce idare edril
ıncsine karar verilmiştir. 

Doktor raporile zayıf görülen 
ilk okul talebelerine bu yaz tatili 
meYsiminde biri Erenköyünde di· 
ğeri de Göztepedc olmak üzere 
iki çocuk Kampı vücuda getirile
cektir. 

Kampta 500 e yakın çocuk ba-
11ndrnlacaktır. Kampa hangi ço· 
cukalrm ve ne şekilde alnmaca
ğını tcsbit etmek için Kültür di
ı·ektörlliğünde bir komisyon top· 
lannırştır. Komisyon hu çocnuklar 
· r;in bir talimatname vücuda gc. 
tirecektir. 

kaıyaıardaıı sonra bir ıtaıyaıı delege- "Piqano,, mecmuasında bas1'c! 1ı söyıügor! 
si ile Ccncvredc konuşmak husnswı-
dcıki arzunuzu teyit etmeniz lazımdır. 
Bu cevap rnrilmedikçe ltalya Oenev
r<nJe bir delege göndermiyeccktir.,, 

İstanbul üçüncü ic. • . .tlt.> eri, "istan· 
bul Magazin" aleyhine açılan bir müı.· 
tehcen neşriyat davasının ilk duruşma· 
sını dün akşam üzeri yapmıştır. 

Dava, mecmuanın üç numaralı sa • 
yısında çıkan "Alınız" serlevhalı bir 
manzumeden dolayı açılmıştır. Şiirdeki 
bazı mısralar, genel savamanlıkça müs· 
tehcen mahiyette görülmüştür. 

Dava edilen mecmuar.ın genel neş • 
riyat direktörü Muammer Cahit Kent· 
men, hakyeri başkanı Necip Nadir'in 
sorgusuna karşı, şöyle dedi: 

- Bu bir kadma, da,ir yazılmış bir ş:· 
irdir. San'at eseridir. San'at eserlerin • 

Mussolini'nin portparolü olan Baron 
Aloizi'nin Cenevrede söylediği sözler 
kfıfi dere<!cde vazıhtır. Bu sözlere ba
l. lınca İtalyan - Habeş meselesinde 
bir anl~mn. zemini bulmağa memur 
olan On üçler komitesinin bu vazife
sinde muvaffak olamıyacnğı şimdi

den söylenebilir. Nitekim Londradan 
gelen son haberler ümitsiz görünmek
tedir. Bir takım lngiliz gf zetcleri ltal
yaya kur§t ekonomik mahiyetteki 1.cc· 
ri tedbirlerin faydası olmadığını ileri 
si.irerek ya bunlardan vazgeçmek, ya
hut askeri zecri tedbirlere müracaat de müstehcenlik mevzuu bahsolamaz. 
etmek zamanı geldiğini yazmaktadır Esasen kanunda da bu cihete bilhassa 
Halbuki askeri zecri tedbirleri tatbik işaret vardır. Kaldı, ki şiirin dokunu • 
işinde Milletler Cemiyeti müsbet bir lan mısralarındaki şeyler, bu bir san'at 
karar verebilecek vaziyette değildir. eseri sayılmasa bile, müstehcen yazı 
İtalyan askerlerinin Dossiyc'yi İ§gal mahiyetinde olmaktan çok uzaktır. Hele 
ettiği, (21) nisan tarihinde (Adisaba· san'at eseri olduğuna göre, bu bir ih -
ba) ya gireceği Romadan bildirildiği· timal halinde de mevzuu bahis değil • 
ne göre Habeşis!an Aft ıka harit:ı.sın- dir, kanaatindeyim. 
dan fili olarak silindikten sonra 1tnl 
yaya karşı nasıl bir askeri zecri tcd· 
bir tntbik edileceği de belli değildir. 

Hcrfıafde Milletler Cemiyeti pek a
ğır işliycn mekanizması ile 1talyan
Habcş meselesi çok karışık bir safha
ya girmiştir. 

:--- O mecm"··-. gös•crebiilr misini 

- Eveti Yanımda getirmedim. Fa 
kat, gelecek celsede gösterebilirim.! 

Genel savamanyar Kamilin müta 
ası alınarak, Necip Nadirin ba§kan1ı 

altında üyelerden Burhanettin ve H 
seyinle teşekkül eden hakyeri kuru 
duruşmayı, Muammer Cahit Kenune 

nin "Piyano" mecmuasmın o nüshas 
nı getirip göstermesi için, nisanfn 
üncü gününe blraktı. 

Katil suç usu hak 
k nda ki sıfat! 

"Köroğ• u,, a !eyhine dav 
açılmasının sebebi 

"Köroğlu" mizah gazetesinde An• 
dolunun bir yerinde bir katilin yakala 
dığından bahsedilmiş. Bu haber ynıı 
lırken, adam öldüren bu adam hakkın 
bir sıfat kullanılmış. Bunun üzerirı 
genel savamanlığın. haberde adı geçe 
halkın husumetine maruz bırakıcı ne 
riyat yapıldığı noktasından açtığı da 
vaya, İstanbul üçüncü ceza hakyerin 
de dün akşam üzeri ilk defa bakıldı. 

Tavla f İllıııbuf Btltdhfelf 

.$2hir1i·yatrosu 

lngilizce (News Chronicle) gazctP.· 
sinin şu mUtalcasını kaydetmek hlıı:ım
dır: "Ancak zecri tedbirlerin derhal 
ağırlaştırılması Milletler Cemiyetinin 
haysiyetini ve şerefini koruyabilir. 
Herhangi yeni bir ihmal (1925) e ka
dar dünya üzerinde faik bir rol oyna
mış olan İngiltereyi umumun ma~ka

Diğer taraftan, bu cihetin uzun uza· 
dıya gözden geçirilmesinden önce bir 
ciheti aydmlatmak isterim. Bu şiiri, 
Balkan harbinde şehit düşen yüzbaşı 

Rahmi yazmıştır. "Celis" imzasile bun· 
dan yirmi yıl önce çıkan "Piyano" isin-.· 
li bir mecmuada bastırmıştır. Baha Tev 
vik merhumun "Şair Celis ve felsefei 
sana't" adlı bir eserinde değerini an • 
lattığı şairin hu şiiri hakkında o zaman 
hiç bir takibata girişilmemiş ve aradan 
tam yirmi yıl geçmiştir. Aradan yirmi I 
yıl geçmiş olmasına göre, evvelfi bu d·ı 
hctin göz önünde tutulması isteğinde 

bulunuyorum 1 

Gazetenin sahibi ve ı;enel neşri.Y 

direktörü B:ırhan Cah"t Köroğlu. a\I' 

katı irfan Emin Kösem=haloğlu ile b 
rabcr eelmişti. Bu hususta cevap ver 
bilmek için, dava mevzuu teşkil ede 
yazıyı gözden geçirmek için mühlet i 
tedi. Duruş!Tla, nisanın 24 üncü günii11 
kaldı. 

1 aksim şanıpigonları 
seçildi 

Büyük lavla müsahakamızın 
.. ıdzincisi dün gece Taksimde 
·amlı köşMe biti:ilmi~, buraya 
)İrak eden oyuncular arasından 

<1okuz ~ampiyon seçilmi~tir. 
Şampiyonlar: B. Faik, 249 ku

pon numaralı Cemiİ, Kasımpaıa

dan Süleyman, Münür, Şevki, 
Kozmos Kuyumcuoğlu, Ali Uçak, 
Mehmet Nuridir. 

Taksim ~ampiyonlarının birer 
resimlerini matbaamıza gönder
melerini rica ederiz. 

DICER MINT AKALAR 
Diğer mıntakalarda yapılacak 

kar~ılaşmalara bu hafta devam e
dilecektir. Yarınki nüshamızda 

dokuzuncu müsabakanın yapıla· 
cağı yeri Tlan edeceğiz. 

Müsabaka yerleri Eyüp, Top
h"ne, Beşiktaş, Kadıköy, Üskü

dar ve Sirkecide Melek kıraetha· 
nesidir. 

[KISA 

BAY FABRIÇYUS - Almanyanın 
Bükreş elçiliğine tayin edilen baş kon· 
ııolos Bay Fal.niçyus bu akşam Toton · 
ya klübünde Alman kolonisile vedala · 
şacaktır. 

HITLERIN YIL DöNOMO - Hit· 
!erin yıldönüınü olması dolayısile ayın 
on dokuzunda "Totonya klübü., nde 
şehrimizdeki Almanlar bir toplantı ya· 
pacak ve bu hadiseyi kutlulayacaktır. 

YENi BiNALAR - Şubat aymda 
biri Beşiktaş. beşi Beyoğlu, dördü E • 
minönündc olmak üzere on apartıman, 
60 ev yapılmış. 297 bina tamir edilmiş
tir. 

FLORY A - Belediye fen heyeti mü 
dürü Bay Hüsnü dün Floryaya giderek 
bir kaç güne kadar başlıyacak olan yeni 
in§aat etrafmda tetkikte bulunmuştur. 

BELÇiKALI SEYYAHLAR - Şeh• 

rimiz:c gelen Belçikalı seyyahlar dün 
Bursaya gitmişler ve akşam geç vakit 
clönmU~terdir. 

111111111111111 

!!/;;;!/!ili 

Bu akgam saat 
20 de 

TOSUN 
Komedi 3 perde 

f'iirkçeyc çeviren 
S. l\loray 

Fransız tiyatrosu 
H Af,K OPERETi 

Bugün ve yarın 
son temsiller 

Bugün matine 16 t! 
ÇARDAŞ 

akşam 20.45 de 
FLORYA 

Yarın matine 16 da 
HALiME 

Akşam veda gecesi. 1 - Florya, ı -
Bayan Safiye konseri. 3 - Muhtelif var 
yete numaralan. SON. 

Tefrika 1 

rası yapacaktır.,, 

Suri!Jcdcki Hoybonculrır: kalliyelleri meselesinden sonra baeı· 
(Halep) te çıkan (Vahdet) gazete· mızn bir de kürtlük davası çıkarılıyor. 

Bunlar ne Tilrkiyccle, ne de SuriyedP. 
bir J{ilrdistan kurulamıyacağmı pek· 
flla bildikleri halde sırf bir yandan 
ayni vatan çocuklnrı arasında. uif ak 

uyandırmak, öbür taraftan da komşu 
bir dc ... ıeti aleyhimize kı<:kırtarak bey· 
nelmilel vaziyetimizi zorluklara uğrn.t-

mak suretile Suriycnin bilrik ve istik
fftl davasını çürütmeğe çal:§ıyorlar. 

hlemlek<.'ti normal bir hn.ynta. knvu~-

si son sayısında müstakH Kürdistan 
perdesi altında bir talnm fesat dolap
ları çeviren ve uzun bir zamandanberi 
isimleri unutulmuş olan Boybonculn
ra dair bir başmakale yazmıştır. Bu 
makale bu fesat cemiyeti mcJ!supları
nm Şamda içtimalar yaptiklarnu, kürt 
lük davası lehinde nutuklar söyledik
lerini, Türkiye aleyhinde oir kitap bas
tırarak bunu Suriycde ve bilhassa hu
dutlarda parasız dağıttıklarını yaz. 
dıktan sonra şöyle diyor: "Suriycnin turarak hürriyet ve istikl'·line götür-

=ıiyasi mukadderatı mevzuu bahsolduğu mek programi!c iş başına gelen ( Atnl
bu nazik günlerde Şamda tıluorta bal? eyyubi) kabinesine düşcıı vnzifc CHoy
gösteren bu kürtllik hareketi çok ma- bon) cemiyeti gibi yabancı teşekkül· 
nahdır. Demek oluyor ki Suriyenin Ierin faaliyetlerine nihayet vermek 
bir kitle halinde hareket ederek hür- tir.,, 
riyet ve istiklaline kavu.5ınasım ~ahsi 
menfaatlerine mugayir gören muay
yen bir zümrenin tcşrifile mczh::p a-

Türl.iyl' re lrnrı: 

Bazı Amerikan sıızctelerinin Iran 
şchinşnhı Alihazret" hümayon haklun-

da hiinnetsizcc neşriyatta bulunrnolll 
n üzerine komşu ve kardeş memlcltC 

Amerikadaki elçiliğini kaldırmıcı ortı 
daki lran mcnafiini Türk el"irği11• 
bırakmıştır. lranın Amerika ile JI1 

ııascbcti bu şekilde kesmesi bizim i<:1 

hiç de arzu edilmiş bir lıfı.dise olın~ . 
makla beraber dost memleket Amcr1 

kada milli menfaatlerini Türkiye)' 

havale etmek suretile Türkiyeye kil 
şı beslediği dostluk ve itimadlaruı Y 
ni bir delilini göstermiştir. Diğer t1' 

raftan İran gazeteleri Boğazların ı.ıS 
kcrileştirilmesi için Türkiye tarafı~ 
dan yapılan teşebbüs dolayısile bu nı 

him davamıza ııeşriyallarile miizııl~C 
ret etmektedir. Bu türlü hadiseler ı!C 
kardeş millet arasındaki sevgi \"C sn'/" 
gı bağlarını bir kat daha arttırmı"tıl 

ASIM US 

~~~~~j 
s - ;&-
İnsan güzelliğine kadar yükselen esenlik ve estet 

j)ı 

Birinci kısım 

BiR MUŞ GEZiN1151" 

lcalnbalıktı; konuıuyorlardı. Sözü aç n bir gen~ k1z. 
clı, tanınmış sinema şarkıcısının jestini bir espri mev· 
zuu yapan güzel b;r kadındı; herkes gülerken an • 
dece bu güzel i<adına bakıp manalı manalı iç çeke
rek "nerede o günler! .. ,, diyen de genç bir erkek . 
ti: Çıplaklar birliğinden ilhan. 

düşüncelerini anlatıyordu. tJıl 

ilhanın ağzının içinde kımuzı b!r dili vardı .. J;İ 
dil ne pek küçüktü, ne de kürek gibi idi; herkC51~jt 
cibi alel&tlc bir dildi; sanırnn ki alelade cinsten ıı· 

dil olduğu için de öyle pek göz kaımştıncı, kul""' , 
yuştunıcu, parlak ve dokunaklı sözler söyli)·ebilt 1 2 

- "Bir Gönül Böyle Avlandı!,, filmini oyntyan Key 
Franıiı Nise gitmiş, Moı·is Şövalye onu istasyonda 
karşılamış; iki yıldız bir~birini görünce ne yaptılar der
siniz, bilin bakalım! 

ilhan Çıplaklar birliğine kendisi istek bildi~ • 
den, denilebilir ki hemen hemen zorla yazıldı ve az 
çok kulağı deliklerden geçinirdi le yine o güne ka • 
dar lstnnbulda böyle bir birlik olduğunu duyma.ınıştr. 1 

ceği umulamaz. ol• 
Böyle iken yine de ilhan, kendiııini her verde Jıl• 

dukça kalabalık bir dinleyici çevresi içinde bulı.ıl' 
Çünkü bu genç erkeğin vücudü çok cüzeldi. . c!İl'I' 

ilhanın ağzından ç-kncnk tözleri can kulcığ.lc bİı 
- Ne yapmışlar? 
- Moris Şövalye, herkesin ortasında, güzel kadı • 

na sanlıp şappadak... · 
- Ah, !U Moriı Şövalye! .. 
- Dcm~k ki evlenecekler! 
- Evet, herkes öyle diyor; şimdi bütün dünya bu 

dedikoduyu konuşuyor. 
- Ben Moris Şövalyenin Rrtık bir kere daha ev

leneceğini umrr..am. 
- Öyle ise bu soltnk ortnıındaki öpüşmenin ma . 

nası ne? , 
- Hiç .. , Mıtksataız! Belki de ŞövAlye kadın eı·kek 

arkadaılsr araıınd:s yeni bir moda lanıe etmek iste 
m1ştir. 

- Nerede o aünlcr! .•. 

Çıplaklar birliği kurmak yasaktır; adını duyunca 
bilenin bilmiyenin türlü dedikodular ynpnbileccği 
ooyle gizli birliklere şöyle bö)·le kimselerin bir kesim 
de almamıyac.ağını bilirsiniz; demek ki tlhanın bu 
birliği kuranlara bütün çckinsenliklerini unutturan 
çok büyük bir değeri olmak gerektir. 

Bu değer onda bol bol vardı: Bu ıenç erkeğin vü 
cudü ;ok ı:üze%di. 

ler gözüken bu topluluğun kadınlardan olduğunu 
söylemesek de siz anb.rnı~sınızdır. 

3 
M · t k l ·· .. d k k"" '"k]cr 1ı" Uf, mavım ıra su :ırm uıtun c n opu ıı• 

• -c & 
ı·ak~ak ilerledikçe yele kapılmış tente, scvgı) ·ı· 

ı;amı9 genç bir kalp gibi çırpınıyordu. Soluk a,eıı;;~ 
li ıenç bir tayfa, gelT'.inin kenarın:. baımıf, in~ee ,r 
pirinç parmaklıklara tutunmuı, rüzgar tentele1'1 pç'' 
~.alayıp alır.asın diye onları toplayıp bağlarntıi11 ırtı· 
!ışıyordu. Yüzünün yansı aydınlıkta, yansı kart'~gııtl 
tı ve bu belli belirsiz yiiz, çökmüt gözlerile, 5~ i~\ 
dudaklarile açlığın boşluğa çizilmiş portresi gibi . , 

M .. • .J b" emek re\'11 
uşun cuvertesınt;e ır y masasının :r \J -

Bir yemek masasının çevresinde blrle§nüılerdi; 

Çıpl:ıklar birliğine önceden dü§ÜllıÜp, birliğin di . 
ıe~ini beğenip l<endi11ine dilek edinerek cirmemi§ti 
eımma buraya girdi Q'İreli gönlünün kanatlarını ideal 
göl<ünün drk havası içinde tad duyar~ dola§tJran 
yan ıarhoı bir kuı gibi idi; sanki kendisinden geç· 
miıti ve topraktan uz:tık yerlerde yaııyanlarrn duy • 
duklan aöylenilen tatlnrın doyum olmazlığile çarpı • 
nıp çırpınan mistik bir adam olmuıtu. Ge.zip tozdu 
ğu yerlerde ırığlrk .ağlamlık sözlerinden baılayıp 

mine toplanmış ve dnğılmıt kadınlar, crkeklcr, lı~sıf 
rasına burasına kuıtüyü yastıklar baf lannll! alı ,-i• 
koltuklara gömülnrjılcrdi. Bu öğle sıca&mda ç 



Sosyal ahla 
meselesi 

Bu ihi hadiseyi sacl ece basit 
kanun 1ar bakımından tetkik et
mekte:ı V:? yahut bu facialar kar
gısıncf a diz döğmckten, iyi kalpli 
bir adam heyecanile göz yaşı dök· 
mekten ne çıkar? Hadiseyi kö
künden, derinden tanımak, ona 
göre çare aramak gerektir. 

4 .y. :f. 

Gazetelerin bahsettikleri bu 

• • • Uzaktan 
Rokfeller 

Aımanqada bir "Lenin,, 
doğamaz mı? 

Bundan altı ay kadar evvel, Ame -
rikada ve Rusyada Hitler adını taşı -
yan iki adamın mevcut olduğu görül • 
müş alakadar hı.i.kiımetlcrce bu adam -
ların ellerindeki hüviyet cüzdanları alı· 

• • 
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Yeni kıtaplar 

Yakından • • • 
,.. .... f ..... ~~,......,,.,..._,. ' ·• •. .. - -. . 

Gözcü .• 

................... ·-····"--
Kırk Yıl 

Halit Ziya Uşaklıgil'i 
hatıraları. Cilt 1. 
İstanbul, 1936. 

Jngi/ierede f' ransagı gÖ- Kıymetleri zamanlanna_, sarı 
zetıigen bir memur var! lı bulndukları içtimai §artlara v 

İngilizlerin eski an'nelerine pek sa -
dık olduklarını biliyoruz. Bu sadakat 
çok defa garabet halini alıyor. Mesela: 
'Bundan beş yüz yıl önce Manş aenizini 
tarassut etmek ve Fransız gemılerinin, 
İngiltereyi istila için asker gönderip 
göndermediklerini anlamak maksadile 
bir "Gözcülük" memuriyeti ihdas edil
mişti. 

Bugün böyle bir şey olamıyacağı 

halde yine memuriyet bakidir. Şummi 
Baden isminde birisi bu gözcülüğü yap
mankadır. Tabiidir ki bu adamın va • 
zifcsi fili olmaktan ziyade fahridir ve 
bunun için kendisine ayda bir lira, on 
iki şilin, altı peni veriliyor. Bu paraya 
mukabil bu adamın Fransız istilacıları
nın gelmekte olduğunu vatandaşlarına 

haber vermesi bekleniyor. 

General Fon Sandersin 

gömdüğü define 

tesirlerine göre ölçmek laz.ımclır. 
~'Edebiyatı cedide,, teşekklü b 
bakımdan biz.im edebiyat tarihi 
miz için hizmet ve ehemmiyeti 
kalın kara kalem çiz.gilerile bP.lir
tilmesi lazım gelen bir varlıktır. 

Düşünce ve duygu sahasında köh
ne Şarklı havasını ailip "Garplı, biJ 
cı:tetik getirmek davasını güden 
Tanzimat eclebiyata, dağınık bir 
falı§ma ve çırpınma idi; bu yol· 
da toplu bir muvaflakiyet man • 

zarasını ancak "Edebiyatı cediw 
de,. de görebiliriz.. Avrupa kafa 
sile dü§ÜnÜ§, Avrupa kültürü ilf 
gÖrÜf edebiyatımızda bu ecol"ü 
kuran ediplerin kalemile kök
le1ti, derinle§ti. Belki aykırı e> 

lorak bir az da Avrupa ruhilc 
duydular; fakat bu noktadar 
yap!lcağımız hücumlara, Şark kül 

Umumi harpte Osmanlı ordusile be-
raber Filistinden ric'at eden Alman türünden Garp kültürüne gefer 
kıt'alan kumandanı general Fon San • ken intikal devrini yapmı§ olmal 
ders beraberindeki bir milyon İngiliz li· gibi bir mazeretin ~iperi arkasınt 
ralık serveti oradaki mağaralardan bi • haklı olarak •ığınabilirler. 
risine gömmüştü. Şimdi İngiliz manda· GarplılCJ§ma cereyanı tanzima 

hadiselerin, modern hayat şart· 
larının doğurduğu içtimai dilekle
rin h:ç birilc a!ahas• yoktur. Bun
ları makinenin. doğurduğu bir ta· 
kım sosyal hadiseler larzederek 
manalar çılzarmah istiyenler de 
h~taya dü§erlcr. Mesele sade, 
basit geklinc!e ba§lla memleketler· 
de en geri nizamlar içinde clahi 
bundan yüzlerce sene önce halle
dilmiş işlerdendir. 

narak iizerlerinden bu isimler çıkarıl -
mıştı. Dünyada daha iki tane Hitler o!· 
ması istenilmiyordu. 

BI altında bulunan Filistinde bu defi • J b l b l l kl b 
Sevimli artut Jün Lang deniz ecıe İyati e af aml§ oma a e nenin aranması i~in Alman hükumeti el 

l raber, Şinasid e, Ziya paf a a 
banyo arı ifin yeni ve güzel bir ingiltereyc müracaat etmiş ve define 

Namık Kemalde, hatta büyük v 
mayo icacl etmiştir. Yirminci as- müıtereken aranmaya başlanmıştır. 

Lur.ca n:zamıncla ve yahut ~ 
nun kadar ged sos)•al te~ekhiiller 
zamanır.da bile bir nevi ahlak ve 
içtimai yardım miiesseseleri ku· 
rulmu§tu. Bizde de vaktile ima· 
retler gibi, esnaf teşekkülleri gi
bi devirlerine göre manalı ve bu· 
r:ünc nazaran rrcri bir takım mü
sesı;eseler vardı. 

Son zamanlarda Almanyada da bu -
na benzer bir hadise olmuştur. Darmş-

ımmıımmmıııuıııaınııııaıı111111111111ımıııııınımıaınııumı11111ııımııımıının .... ım... ebedi Hamitte ru/,ta ve ilacledı 
rın bu en güz.el deniz kıyaletile . d 1 Şarklı olan taraf.. Garpli olan ta rın en yaraıanmıştır. , 
Lang daha sevimli ve cazibeli gö· raf tan üGtün değilse bile ona mü tad şehrinde yeni doğan bir çocuğa ba

bası Lenin adını vermiş. Fakat nüfus 

memuru, komünizme bu kadar düşman 

Vak'adan sonra kaçan muhtar 
rünüyormuş. savidir. Abidin'i yakalamak için vilayet 

olan bir memlekette Leninin doğmuş :-:-====~-==:-====-====-=-=-~ jandarma kumandanı binbaşı Lut Edebiyatımıza teknik ve in§c 
da Garpliiik Edebiyatı cedide il• fi Baykara. bizzat müfreze ba.~m
girmiftir. Ol kem izde olmasını muvafık bulamamıs, bu ismi 

kaydetmiyerek değiştirilmesini iste • .:.:..:===;;;;:;.;:;:=.==========-~ da takibe çıkmış, o akşam suçluyu 
Halit Ziya, bütün öteki yülı. 

miştir. 

ln(filiz kralının taç 
giymesine kazırlık 

Köy muhtarı 
köy civannda bir orman içinde 

sek meziyetlerinden ve değeri 
saklandığı yerde bulmuştur. Ha-
disede kullandığı tabancası da rinden başka, hatta yalnız bı 

:ı. 

Tanzimat a' ~vri eski nizamı 

bo:arkcn esf.i tesanüt vası

talanı:ı~ da harap etmişti. T anzi· 
matın destek olduğu liberal nizam 
i::e bizde bütün teşekküllerin içti
mai vazıflarlm eoyup onları çırıl 

İngiltere kralı sekizinci Edvardm 
taçlanma töreni 1937 mayısı içinde ya· 
prlacaktır. Daha bir yıldan fazla bir za
man olduğu halde şimdiden büyük im
paratorluğun her yerinden Londra otel· 
lerine binlerce telgraf gelmekte ve oda 
lar kiralanmaktadır. Edvard bilhassa 
müstemlekeler ahalisi tarafından pek 
çok sevilen bir hükümdardır. Prens dö 
Gal iken oralarda kendisini sevdirmiı -
tir. Bunun için binlerce kilometrelik yo• 
lu katederek onun taçlanmasında bu -
lunmak istiyenler pek çoktur. 

Jandarma karakol 
kumandanını vurmuş 

sahada bile Edebiyatı ceclideni 
yanında bulunmuş, alınmıştır. 

en kuvvetli imzası değil midir? 
Vak'anm faili adliyeye Yerilıniş

Ostadın daimi bir §eref haleı 
tir. !stic,·a bmda demiştir ki: 

çıplall bırakmıştır. • 
T anzimafın mütereddi ahlakı 

"iki el bfr baŞ, için,, düsturunu 
hayat ideali haline hoymuş, ve 
"altta kalanın canı çıksın,, sözü
nii bir parola yapmııtır. 

ile sarılı beyaz ve sevimli bafın 
- Benim jandarma karakol 

edebiyat tarihimizin üıtünde 
k'Umandanile hiç bir alış ver~in1 

devri kuvvetle aydınlatan bir prc yoktw·, aram çok iyidir. Kainbi-
raderiın Mehmed'e kızdım, taban- jöktöre benzetirim. 

Bu inkiraz devrinin şiarı §U 

cümle üc hulasa edilebilir: 
Sa,rl Ert m 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Bundan başka terziler, cevahircilerde 
mühim sipari§' .:r almaktadır. Bu sipa • 
rişlcrin tutarı şimdiden kat'i olarak bi • 
lincmiyorsa da asgari yedi yüz elli mil• 
yon frangı bulacağı tahmin ediliyor. 

Tirenin Subaşr köyünde bir 
vak'a olmuştw·. Köy muhtarı A
bidin, bil' ıneseledlen dolayı ara· 
larmda çıkan kavga üzerine ta
bancasını çekerek öldürmek ka&.
tile kainbiraderi l\Ichmcd'e ateş 
etmiş, fakat ayni yerde bulunan 
köy janclarma karakol kumanda
m Mehmet oııb:ışı; Yak'anm önü
nü almak istemiş, orataya atılmış.. 
tır. O sırada muhtar Abidin'in 
attığı dört kurşun Mehmet onba
~ınm iki kolu ile kasığına saplan
mış, jandarma onbaşrsr dört ye-

cayı ateş ettim kaçtı, onun vuıul- Bizim edebiyatrılarımızın bi 
ınasına mani olmak icin ortava yük bir betbahtlığ_ vardır: Tür 
atılan jantlaıınn karakol kum~n- dili dün olduğu kadar bugün d 
dam :W1ehmed'c kuı~ımlar isabet henüz tamamile berrak b!r isti~ 
etti ve Mehmet onbaşı yaralandı rara kavuıamadığı için kolay kc.; 
ben de Jmçtım. lay ukimiyecek olan en büyük • 

Yaralr İzmir Memleket hasta scrler, dilin mütemadi değifikl 
hanesine kaldırılmıştır; yaraları ği kar§ısında ve kısa bir z.amanJ 
hafiftir. Muhtar Abidin hakkında o hain "eski,, damgcuile pek a• 
takibata devam ediliyor. ·bir §eki!de dağlanıyor. 

Halit Ziyanın bugün eski el 
diğimiz. ve ifacleainin Arap 
Fars sözlerini ve bazı gramer k 
ide/erini bilmiyenler için anl 

yip içmekten ağırlnşııuş gibi idiler. Rüzgar kadınla
rın snçlnnnı, crlu:k!erin boyunbağlannı dalgalandı • 
rıırak uçuruyordu. 

iskemlesini Bcd~a ile Rcfiarun oturdukları hasır 
!koltuklar ar<ısınn srluşbnnıı olan tlhan, bir sağına 
bir soluna dönüyor; nğzını yanındakilerin saçları a
nısına soknr~k, dudak!nnm hemen hemen onların 
yüzlerine değdirircesine yaklaştırarak kulaklanna 
gizli sözler fısıldıyordu. Bu sözlerin birisini bile ka
çırmadnn işitt?bilmck için kendilerini Uharun geniş, 
enli omuz!nrına doğru iyice yaslıyan kadınlar, katıla 
hatıla gülüyorlardı. 

Sofranın öte yanındn ceketsiz, yeleksiz, göğsü bağ
rı açık, saçlnn dökülmüş olduğu için baıı pınl pırıl 
açık, yuvarlak yüzlü, katmer katmer gerdanlı bir 
§İŞ<m!ln adam v rdı; tehr.ğımn içinde bir imle gibi 
yükı;elen yem.iş ltabuklnnnın üstünde hüyük bir el· 
m3yı bıçıağile ikiye bölüyor, bir ltuyumcu üzencilc 
soyuyor, diliml"re ayınyor, tek ba~ına ycmıiş meze . 
sile ralt içiyordu. 

Bakanlı!tlnnn &lı§ veriş i;lcrinde k<Jm.is onculuk 
ynpnn tanınmış zengin Vurnl Gündoğdu, Bedinnın 

l:ocnsıdır. 

Bedia, Onmanlı imparatorluğunun adı banknot Rİ· 
bi saygı ile nruhr eski vezirlerinden ve Abdülhnmidin 
birinci boy kölelerinden olan merhum Muhnrrem p, • 
,;anın en l·üçük kızıdrr; bueün artık kırk ~·a!!ındndırj 
da henüz otnzunLn cibi görüıur.enin yolunu bulmuş, 
hele yirmi beş yııljmdn r:ibi yapmanın tnd•na erm:!'l ı 
bir k c!ı:ıdır; içine ckkt ik dir.nmoıu konulmuş g'bi 
dunn."\dan ltıpırdnyıp kıyrı"~"n, besili bir lta-'ann p,İbi 
durdultu ycrd:ı nyağ·m tı:ıı1~a vurup eşelemek iste 
ğile lrı:vrentm., H için., ıı·ğrr.ıyan b!r hndın. 

Rcfin ise tanınmış bir şrur olnn kocasını yeni kny -

betmiı, orta yaılı bir duldur; bütün yurt, belki de 
bu kadının c!ensizBdcrine dnyanrumyaruk utancın· 

dan öldüğü sanılabilecek olan, kocasının ynsını tutar 
kcn' o, böyle yakın arkadaşlarının toplantılanna geli· 
yor ve buralarda acıyı güzeileıtirip gönül çeken bir 
kılığa sokarak görünüyor. Hem şunu söylemesek de 
bilirsiniz ki büyük ruhlar için yas ne flörte, ne de da
ha büyük sevgiye engel sayılamaz. Refia bir biyog 
rafi kitabında okumuıtu: Abdülhak Hamit, ilk ka -
nsı ve ıevgiliıi Fatma Hannn öldükten sonra Çam -
lıca korularında bir yandan büyük acı ve sevgi hay • 
kınşlarile dolu "Makb~r" i yazarken bir ynndan da 
oralarda.ki köşklerden birine girip çıknn ve çamlar 
altında ıairin ilham perisi gibi dolnıan ak yeldirmeli 
bir genç kadınla amurlaşmayı ihm.:ıl elmcmi§tir! 

tlhım, iki omuzunun iki yanından iki )'Uln'.ış:~k ve 
yuvarlak omuz arasında ezilip ör:ıelendiğini duyduk
ça kötülük düıünmüyordu da orada olnnlara karşı gÖ· 
rünüıü olsun kurtamunın yolunu anyordu; orada o· 
lanlara ve hele B~d:anın - ön!erincle ceketsiz yelek
ıiz oturup. göhelfini batı vcline verip yemiş mc-zc -
aile sürekli rakı i~mdkte olan - 1mcasına knrşı ..• 

Bu düşün<'e iledir ki kadınlann lrolaklal'ına gül -
dürücü sözler söylemece aralık verdi; şiıman ada • 
rna. herkese duyurmağa çnlııarak, se5lendi: 

- Beyefendidüim. oturup kıtll'1smız, so'Tad.'l yiyjp 
içi~iniz hile yurda hi7.ınet sayılmBlı •. B·,,...ün içimiz::!e 
devletin H-:İ İ""hisarına yardım etmek iç:n sizin kadar 
ça1ıtrn!. olmndı! 

llhnnın sözlerini bc:ki C.e şu tentcleri kopant\ağa 
uğraıan çılgın yel nlıp gidecekti, belki de hiç kimse 
dönüp bakmıyacaktı; anc::k Vurnl Gündcğdu, önce 
"Beyefendi yok, Bay var!,, diye 11hnnın sözünü kes 
ti, sonı·a da öyle gürültülü aşırı knhkııhnlar attı ki 

kendisinden elli santim ileride duran göbeği bu yüz
den üst üste sofraya çarptı, tabaklan, bardak.lan, ka
dehleri yerlerinden sıçratıp şıngn-dattı. Şitman ada· 
ının gönül bO§luğu arttıkça artıyordu: 

- Hah, hah, hah... Hah, hah, hah... Yaman ço • 
cuktur şu llhan ... Tevekkeli hanımlar böyle onunla 
bunın buruna verip ıülüıüp durmuyorlar ya; kimbi • 
lir onlara ne komiklikler söylüyorsundur, yahu! 

Vural Gündoğdu ağzını yumruğunun içinde top · 
ladığı peçeteye silerek ve hasır koltuğun kenarına tu
tunarak yerinden kalktı, ayakta düşmeden durabil
mek için kendisini teraziledi. inhisar idaresine bir 
ban<lrol parası daha kazandırmak ve böylece bir kaç 
saattir başladığı yurt hizmetini biraz daha arttırmak 
için olmalı, cebinden çıkardığı Viyana iti metin ibir 
tabakadan kocaman br sigar aldı, yaktı; &onra ağız 
dolu&u savurduğu dumanları ilhanın yÜzÜne doğru üf
ledi, bunu pek iyi dÜ§Ünülüp bulunmu; tatlı; sevimli 
bir §aka sayara!k, kahkahl'lar atarak ve biraz da yal· 
palryarak ora.:ı n u7.aklaştı. 

Uhan şalkınlığındnn dons kalmı§b. One: "Senin 
yanında kannla daha sıkı fıkı olamıyonım; be adam, 
buraclnn çekil git!,, mi demiıtim diye düşünmcğe 

daldı. 

Tentelerin bağlanme.ıını bitiren nn benizli gen~ 
tayfa dönüyordu; bu yandaki üçüzlü seviıme ve di • 
ditme gözüne çarpmadı c!eğil amma çevresinde bir 
çok kimseler yiyip içtikten ve kalkıp dağıldrutan son
ra da üstü yir:e onun evinin en az yedi günlük ko
manyasına yetecek kadar dolu görünen boş sofra da · 
hR çek sevimli geldi; kendisi ilerleyip geçti, gözleri 
tabakların arasında kaldı, 

(Arkası var) 

lamıyacak halde olma11ndan dola: 
genç neslin eline 1Jeremediğimı 
romanları bana birer inaan atö 
yeai gibi gelir: 1908 meırutiy 
tinden önceki ve aonraki ıenele 
de cemiyetin içinde bir kaç ne. 
standardiz.e tipler halinde karıfQ 
ve aramızda belki de hala yaş 
yan "Ahmet Cemil, ler, ''Nihal 
ler, "Behlül,, ler, "Bihter0 le 
yalnız isimleri ile değil, §Oh 
yetlerini yapan taha$SÜ& ve tele 
kür kaynaklarile birlikte o roma 
lardan çıkmı1lardır. 

Bazı sanatkarlar hayatta vt 
olan tipleri sokaktaki canlılıkla 
ile eserlerine alıp onlara sayılalc 
arasında sürekli bir hayat temi 
ederler; Halit Ziya ise muhayy 
lesinden veya Avrupa sosyetesi 
der: aldığı tipleri romanlarile h 
yatımıza !okmuş ve Türkiye • 
nırları içinde onlara Ya§anta, el 
İaşma, çalı~mo sevme, ue ar: 

ReUk Ahm~r Sev-nail 

(Lütfen sayfayı çevirini2 
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Sosyal ahlak 
meselesi 

Bu lıitapı okurken ü.ıandın lıtan
bultla Eyüpte Balc:J,,,. 10lnqunJa 

w tluğıı harap lronaja a)'Gilanmın 
landa çıhrtlayan edıi talalaların 

ıe•ini duyarak gezJim, F atila a•-

rn. Çocuk eaau. Hlklyeler, 19.30: Çocuklar 

irin musiki (plfık). 20: Vlyolomel solo ve 

pıyano. (Mes'ut Cemil \'O Lqemkl) 20,30 

StUdyo orkestralan. 21,30 Son haberler. Saat 

22 den sonra Anadolu aJaJUımm gazetelere 

mah!Us ha\'adls scn1si vcrflecektlr. 

.stlkrazlar Tahviller 
• 1933 T.Bor. ı :t .... o;:ı Ele1'trik JJ.W 

• • • n :?a,:ı:> 1'ramny ısı. iO 
" .. •. m 2u2 Rıhtım 11-00 

ıstık.Dahfll lliW •Anadolu & ca s:, 
Erı:enl lsUk. nWI • Alıadolıa .U ta• 

lln'l A l\J l )1,l Anadolu m 4600 
• S. Erzurum ıı~ • ~.um~stı A :ıoso 

hri rüşdiyeıine gitm~lr için yolıu· .._ __ , __________ ._. 

lırmanan ~ocaltla arlıaJcqlık 
• , itele önde fener çeken u
, yanında bir an evvel eğlen

eye kavaımak İfin sabır•ızlanan 
!-küç;ik .}'arama:, trt'lıaJa babtuı 
-ııaa Halil Jentli olduğu lıaltle 

eceleri GedilıpafG tiyatrosuna gi· 
•~vimli M evlıiple hulilıte l s-

bulun yarım ıuırdan fazla bir 
n euoele ait sahne hayatını 

· it bir 1laz ve alalra ile talıip 

Takvim 
Ollo d<>ğuşı:ı 
CUn batıl\'ı 
Sabnb namazı 
Oğle namazı 

ı kindi oamUJ 
Ak§am aama.zı 
YatSI namazı 
tmsak 

Yılın ge~cu gtınlcn 

Yılm kalan &11Dlerl 

Cuımrleli PA7.AR 
18 Niaan 19 Nisan 
wSMuharem Kuharcm 

531 ş 211 
18,39 18,39 

5,26 526 
1217 12 17 
15,45 15,55 
18,38 18.39 
2011 20,12 
.l .. 'i J 3.52 
107 108 
258 '!~7 

/mainlelri zengin ve ihtiyar bü- 1 Zahire satışı 
babanın ~bulunu tatlı bir 1-------.---------11 

t.lttlitle ıallıyara/r zelri torunun'a: 
- Papagan Halit!. 
Diye •nlerıifini duyar ıibi ol· 
• lzmir papa melrtebinin 

l'GllnXa o/nıyan tele T ürlr çocu- ' 
n 1%1nİre gelen ecnebi operet ; 
panyallll'ına ait intibaları ile f 
lw,a ltaltlım. lzmirtle genç 
it Ziyanın çılıartlığı ve bu reh- 1 

• iUr laaltalJr mecnuıcuı olan 
9IWllZ nualaalannı, timdi onltıTa f 

ayrı göz afrmf gibi biliyo· 

VıtaJın eclebiyat meralrı )'Ü· 

btanbul ticaret 'rC eablre boraumda 
muamele c-ören (kilo) mad4elers 

Nev'i: 

Buğday ( yuıdlpk) 

.. (HTt) 

Çavdar 
Kum (dan) 

Mısır (san) 
Tiftik 
Yapak ( Anadol) 
Güz yünü 
Yapak (Trakya) 
V artak derisi çifti 
Porsuk deriai çifti 
Çakal derisi çifti 

Ki· P. 
En az 

7 
6,6 
5,15 
4,25 
5,14 
78 
52 
82,5 
65 

1600 
660 
180 

18 

KJ. 1'. 
~<:ok 

7,22 

6,10 
5,18 

5,15 
83,18 

55 
S5 

665 
200 

19 ' atim lzmirJe/ft HU.eyin Hilmi Tavtan derisi çifti 
;... ________________________ __ 

an •ördiiğii ilk talrtlir, lı· 
r.ıt6a1Jalıi Maallim Nacitlen ye· 
• i ilk azar tatlı ve acı, biribiri

•irmif lıarqılı İntibalar halinde 
lalılarımJa aluediyor. 
lzmir tictrtet Glemintle •eneler
elaemmiyetli bir yer tutan cıiie· 

• alıf uerif ve ka.zanç iflerine 
alak telek ıalnlat araaında 

-.ıin içindeki cqlılar 11cak, sa-
• i, laiizünlü birer hatıra ola

vc •anki bugün olmUf valıa· 
Bihi taze bir halde göziinıün 

•eliyor. 
Deınelı lıi bu birinci cild, zevk
ahnaıca' bir "roman,, mahiyet 

va kıymetini taııyor. Şu halde 
a11l eJebi mücaJeleleri, edebiyat 
hayatında tanıJı;ı, beraber ya.· 
ıaJığı ve çalııtığı adamlara o.it 
hatıraları l)e "Edebiyah ceJide,,· 
nin doğuf, ilerleyİf ve büyü)'Üf 
tarihi olması lôzımgelen "dokü
man,, e•eri KIRK YIL'ın iltinci 
ciltli tqlril edecektir. 

Edebiyat tarihimiz.i aydınlaıa

cak olan bu eıeri belıliyenler ıa· 
bırsızlanmalıta haklıtlırlar. 

Refik Ahmet Sevengll 

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan 

Bak•rlcöy sulh hdrutc hikimliiin • 
den: 

Balaiya ve Ambrosyoı ile Süleyman, 
Ayte, Fatma, Mehmet Abdurrahman, 
Koço Vasilin ıayian mutaaarnf olduk • 
lan Ye1ilköy Halkalı caddeıinde 

30 numaralı taflık ve sofa ve 
mutfak ve kuyu ve bet oda • 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucularına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene .. 

KURUN hekimleri Istanbul ve Üs
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neş· 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarchanesidir.Okuyucularımız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında "VAKIT" kütüphanesine mü 
racaatla biriktirdikleri kuponlardar 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ· 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi · 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDJ\ 

Üsküdar için muayene yerimiz Us
küdarda Ahmediyede eczane yanın . 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 

okuyuculanmız da cumartesi günle . 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka • 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

KADIKöYONDE 

Kadıköyünde muayene yeri Mü
hürdarda. numaralı doktor Leon'un 
evidir; o civardaki okuyucularımız 

çarşamba günleri saat 14 den 20 ye 
kadar yedi kuponla birlikte bu aclre· 
se giderlerse KURUN hekimi kendi· 
lcrini parasız muayene edecektir. 

BEYOCLUNDA 

B~oğlunda da ParmakkapıQil 

tramvay durağında 133 numaralı Ha
sanbey ap:ırtımanın<la 2 ../ıci katta 
RÖNTGEN MUTEHASSISI ALI 
MAIIİRin muayenehanesinde KU • 
RUN doktoru tarafından pazar gün
leri 14 den 18 e kadar yedi kupon 
mukabilinde muayene edilecektir. 

RADYOJ~OJIK VE OPERATJK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay
yen günlerde yapılan muayenelerde 
lıazı radyolojik ve operatik mua. 
yenclere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
müş ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ra Kadıkıiyünde Moda caddesinde 
Röntkcn apartımanında Röntken mü. 

teh::ıssısı Bay Kamilin muayeneha· ı 
nesine müracaat edeceklere azami 
t enzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun. i. 
çin önce idarehancmize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
::ılmak lazımdır. 

Doktorlarımız istiyenlcrin tansi . 
yomına da bakacakları gibi Bclso • 
ğukluğundan, kulak hastalıklanndan 
şikayetleri olanların da temin cdi • 
ten mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaş!mlmıştır. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek • 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 
rasına riayet etmeye ıaruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene cdılmck hııkkını 

kazanmış demektir. 

DİKKAT - Kuponlarımız her 
gün birinci sayfamızda. gazetemizin 
başlığı yanındadır. 

Denizyol arı 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karakoy - Koprübaş· 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 22740 

Trabzon Posatları 
Pazar 12 de, Salı 
Perşembe 15 de 

lzmir Sür'"at Postaları 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perşembe 1 O da Kalkarlar 

/Jiğer F'osialar 

~ 

1 

Bartın 

iz.mit 

,_ Cumartesi, 
Çarşamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
şembe , Cuma 9 
30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per
şembe, Cuma 9 da 

Bandırma - Pazartesi , Salı 

Çarşamba , Per
ıemhc. Cumartesi, 
21 de. 

Karabiga - Snlı, Cuma 19 da 
lmroz - Pazar, 15 de 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 

TRABZON ve MERSİN posta
larına kalkış günleri yük alın· 
maz. (2078) 

Jdarcmizcc 120 - 130 met· 
re mikabı kadar muhtelif cins 
ve cb,atta pazarlıkla kereste 
mübay~ıı edilecektir. Talip o-
lanlaı m icap eden malumatı al
mak üzere lıcr gün ve pazarlı· 

1 
ğa iştirak etmek üzere de 27 -
4 - 936 pazartesi günü saat 
on beşte idare !cvazım şefliği-
ne müracaatları. (2080) 

.......................... 

Amcrikada Nevyorkta ]astık fahri • 
kalanmn çok kullandıkları - her nevi 
isler - kimyevi maddeyi imal eden biı
}'Ük lıir fabrika lıiıtim Tiırkiyc i~in na• 
ınuslu ve gayyur bir vekil arıyor. Mu • 
habere: ingili.ı:ce, fran ızca rahut al -
1~1ancadır. Alakadar olanların mektupla 
··v AKIT" pı opagand.ı servi ınf.' "las • 
tik" rümuzile bildirmeleri rica cciilir. 

(P. 122) 

Y J\Zl GOZEL GEÇiRMEK 
Çamhcanın en güzel yerinde cihan -

~limCıl istanbuJun panoramasilc bütün 
bir yazı başbasa \ 'C akin geçirmek, su 
ve havasından istifade etmek isterseniz 
mükemmel kiralık bir kösk vardır. Tut
mak • rzu edenlerin VA KIT propagan
da servisine "köşk" isarctile müracaat 
etmeleri. (P. 121) 

Kimyevi l>ir mahluHın Tiırkiycde 

i:r:alini deruhte ederek. 

POSTA PULU MERAKLILARINA 

Almanyada l>ir pul kollcksiyoncusu 
iJe posta pulları mübadele etmek isti • 
yenlerin mcktupl.ı adreslerim "YA • 
KIT" evi propaganda servisine "Pos .. 
tıı pulu" rümuzu ılc bıldirmclcri rica 
olunur. (P. l 19) 

iTHALAT VE iHRACAT 
işlcrile mesgul Bcrlinde b:r firma 

Türkiye ile iş yapmak arzusundadır. is-
tiyenlerin "ihracat., ı nretil ''YAKIT'" 
propaganda ervisine lütfen mektup -
la müracııatlan. Muh b re: rr nsızca, 
yahut almancadır. (P. 123) 

FOTOCRAF ALETJ 

dan ibaret ve bahçe ile evin altında 
bir dükkinı havi 1400 lira kıymeti mu· 
bammeneli bir bap hanenin izalei ıüyuu 
zımnmda paraya çevrilmesine karar ve
rilmit ve birinci arttırma 21 mayıı 936 
tarihine rasthyan perıembe günü saat 
15 den 16 ya kadar müzayedesi icra 
ve kıymeti muhammenenin yüzde ye~ ._ ____ ,..._.._._. __ _. __ ~ 

Mumkünse Leica kullanılmı ı derhal 
aranıyor. Fiyatla satmak istiycn adrc • 
sini .. Lcica" i areti altınd:ı "YAKIT'• 
propaganda serYisinc yazmıı ı dilcnır. 

mlı betini buldufu takdirde ihale ya • 
pılacait akai halde son pey arttıranın 
uhdeainde kalmak §artile ikinci arttır· 
maaı 8 t~muz 936 pazartesi günU aa • 
at 15 ten 16 ya kadar devam edeceğin· 
den talip olanların kıymeti muhammc· 
nesinin yüzde yedi buçuğu niabctindc 
pey akçesi ve fazla malQmat almak ir 
tfyen1erin 936/ I 18 dosya numarasile 

müracaat eylemeleri ve dairede açık (P. 124) 

bulundurulan sartnameyı her zaman o· ---------------
kuyabileceklerini ve mutasarrıflardan RADYO Al.ETLERi 
mahalli ikameti meçhul olan Koço ile Avusturya Viyanada tanınmış bil' 
Vasilin dahi ycvmü mezkurda ya biz • :radyo aletleri fabrika ı Türkiyede vekil 
zat ve yahut vekili kanunilerinin mü • aramaktadır. Bu gibi i 1 rie mc gul o 
rncaatları aksi halde gıyaplarındıı sa • !anlar tercıh edilirler. ısteklilerin 

tifa devam olunacağı ilan olunur. "Radio" işaretılc "YAKIT" propagan ~ 
.(V. No. 15308) da servisine murac.aatları. (P. 125) 
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G enç Kızları 
~ugiln MUvezztler 
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Tam Bir Hafta 
yı bağırarak sokakla

0

rınızdan geçecektir. Pencerenize ko§unuz 1 

TAM BiR HAFTA 
Size hayat arkadaşı olacak erkekler hak kında maliımat vermektedir. 
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Türkiyenin her tarafında 

• 187t a vecı 
met Efendi 

a durnlarının 
a1. s v e Nefis kah vesi içiliyor 

Mü~üı~[ü Paket Kahvelerimiz 

Ank ara 

Adana 

Aydın 

Ayvalık 

Acentelik/eri, 

ye· ı 
Balıkesir 

Bursa 

Eskişehir 

El&ziz 

Diyarıbekir 

Zonguldak 

izmit 
Gene Kadınları 

Bugün 
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yı bağıurak kapınızın önünden geçecek tir. Pencerenize koşup_ ~-üvezz~ni:e ses· 
!eniniz: ~. 

Size kotalarınızı nası;ib ed A Wizin~ cektir ... 

Tam Bir Halta ıizin gazeteniz dir. Evinizde ııkılmıyacakıınız .. 
O, ıizin ıaatlerinizi bol bol dolduracaktır. 

Her yerde 10 kuruştur. 

Birinci nüshasından nümune görmek is tiyenler bir zarfın içine 6 kuruşluk pul 
koyarak ve zarfın arkasına da adreslerini okunur bir ~ekildc yazıp l 
Ankara caddesinde VAKIT y~rdunda Tam Bir Hafta adresine veya İstanbul 

=t~~~RCS·İ·:.:::~= 214 de gönde=~id~::..... OVWH$Z :şs uıoo -1 

D 
SA.GL'\M 

----...-...~(~ 

İ.SVİÇRE 

MAMULATI 
,J./ı11 J'Enot APArıNız 

FİATI ucuz 

ır 

-r-r= 
I' 

Satışınıız veresiyedir 
Dikkat: 

Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir kar~ı!ında Türk elbise deposunda arcıdıgınız 
Y""h ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısmarlama elbiseler, palto, pardesüler. çocuk 
elbiseleri llCIJ.S fiyatla bulursunuz. Yeni çeşitler gelmiştir. 

Şubem iz Sirkeci tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan istifade ediniz. 

,( 14396) 

ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERİ: 
Yıllık 

MenılekeUmlzde 

Yabancı ycrlcro 
Poata birliğine ı 

~lrmlyen yerlere f 

750 
6 aylık 3 aylık 

285 
4.00 

tata.nbul, Ankara Caddesl, (VAKl'r yurdu) 
Aylık 

110 
1350 725 150 Telefon Stdare: 24370 

180 
lYazı işleri: 2H13 

Telgrat adresi: KUR~ lata.nbul 950 180 .. 500 

Türklycntn her posta mcrkczlnde KURUN'a abone yazılır. Poata kutusu No. 46 

Bir mütehassıs dl yor ki: 

Fazla Makiyaj 

Yapılmasl lôıtmgelen 

Fen, senelerle sık sık yapı
lan makiyajdan yüzde yaşın 
ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
bir genç kız teninin güzelliği 
için tehlikelidir. Fakat bu gi-

A bi hallerde. cilt Biocel tabir 
edilen gençlcştiı ici ve ihya' ar edici unsurlarla beslendiği 
takdirde derhal tazeliği, gü-

ve zelliği ve yumuşaklığı iktisap 

Bel gcv§ekliğini giderir. Her eder. 
eczaneden arayınız. Bu kıymetli ce~hcr, Viyana tJ -

T afsi!at : Galata P . K. 1255 Ilormobin niversitesi profesörü doktor K . Ste 
------ ------ jskal tarafından hususi bir usul da -

S "" 1 B ı · t iresinde genç hayvanlardan istihsa-ag am ve ucuz er ıe le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
marka kamyonet pembe rengindeki Tokalon kremi 

lstiyenlcrin Mercan Yokuşu Fuat terkibinde mevcuttur. Akşamları 

Paşa cad. No. 71 de Behçctc müra- yatma7.dan evvel kullanılmakla, 

• 

siz uyurken cildin zayırı~_: 
mış ve solmuş adateleı1P" 

sıklaştırır ve beşcrcyi bet -

lcr ve gençleştirir. Sabahleyin be -

yaz rengindeki (yağsız) 1'oka1°" 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaı • 
latıcı ve mukavvidir. işte bu suret• 

' ,, 
le makiyajh ve solmuş bir ten ye 

ni ve cazip bir güzellik tabaka.O' 

kuşanır. 

Sahibi : ASIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Seveıı,0 
caatları. Mektuplara cevap verilir. 

V. No. 15225 



r~!::::-:-ıd~-: bir T evarik kızı - aşağıda T evariklerclen bir görünü§ 

l'c\·ariklc ı ·u asında uzun nıüd · 
det bulunnın~ olan Fram; ız Ham· 
Lote, Vualft ınecmunsmchı g-örfü · 
}erini yazmıştır. Hazar berl ıerlP 
rine mensup olan bu eski 1'ül'k 
kabilesi hakkında Ji'rnn~ız "eya 1 

1111mı yazdıklarını almazdan önce 
' · Kamuı;Ulalam,, m i.içüncü cildi· 
lin 1677 inci sa~:ı f a~ıncla gördü. 
·~:iiıni.iz ınalüınatı gözden geçirc
im 

"T evarik, Şimali Afrikada. 

Tevarik'ler arasında 
Şimali Af rikadaki 1 ürk/er lıiç bir 

zamam Araplaşmamışlardır 
"Issız çöllerden gelen seyyah rashyacağı Tevarikleri gü~er 
yüzlü, şen görmekle büyük bir saadet duyar. orada 
bulacağı samimi misafirperverliği hiç bir yerde bulamaz,, 

Büyük ıahranın orta kısmında 
bulunan bir büyük kavimdir ki 
Berberilere mensuptur. Bir çok 
kabilelere ayrılmıt olan bu kavim 
Trablusugarbin Garbi cenuhi hu· 
dudundan yani Gıdams ve Flzan 
cihetlerinden başlıyarak Tombok 
to şehrine ve Orta Sudana. Borno 
memleketlerine kadar olan çöller· 
de dolaf ırJar ve bu çöllerin arala· 
rında bulunan vahada otururlar 
Böylece mütemekkin ve göçebe 
olarak ikiye ayrılırlar. Mütemek. 
kin olanlar Araplarla ve Sudan
dan getirdikleri zencilerle bir de
receye kadar karışmışlarsa da, 
göç.ebe halinde yafıyanlar Berht"· 
rilcre mahsus olan sima, ahlak Vt" 
adetleri muhafaza etmişlerdir 

Her kabile kendine mahsus bir 
lehçe ile konuşt;yorsa da bu lehçe
lerin hepsi Berber dilinden çık· 
mıştır. Tevarik ismi bunlara A
raplar tarafından verilmiştir Ken 
dilerinc "lnutar,, diyorlar. Arap. 
larla aralarında münaferet vardır. 

Kendileri Türk neslinden olduk· 
larım, hatta T evarik kelimes\nin 
"Türk,, ün Arapça cemi olduğunu 
söyHyorlar. Zaten Hazer Berbe
rilerinden olduklarına şüphe yok
tur. Hepsi müslümandır. Uzun 
b:>ylu, beyaz çehreli, cesur, ten· 
dürüst adamlardır.,, 

Şimdi de Vuala mermua~mda 
çıkan yazının mühim taraflarım 
alalım: 

"Tevarik kadınının cemiyet 
içinde Ustün bir mevkii ver<lır. 
Afrika ahalisinin adıetlerini bilen
ler bunların orta!'mda yaşıyan bir 
kavmin, onlardan bamhaşka ah
ltık sahihi olmalarına hayret eder-

lcr. Hele Araplarla taban tabana 
zıttırlar. Arap kadmlarmm çok 
geri bir Yaziyette olduklarım her. 
kes hilir. Burunlarına kadar yüz 
lerini kapıyan erkeklerden kaçan 
!m za v:.tliıları gü2 önüııe getirin. 
Bir de şunu düşünün ki Tevarik
lerin bulunduğu yere giden her 
seyyah kadımlar tarafından kabul 
edilir. Ve kadınların büyük bir 
serbesti ile çadırdan çadıra gitti. 
ğini ve erkeklerin sözlerine ka11-
~arak ıni.italea heyan ettiğini gö· 
rür. Uzun ve ıssız çöllerden gelen 
hu seY~1ah ilk tesarliif erleceği Te 
varikleri güler yüzfü. ~en görmek
le büyük bir saadet his.5eder, O· 
rnda bulacağı samimi misafirper. 
verliği hiç bir yerde bulamaz. 

Tevai·ik kadınının uzun siyah 
saçları, büyük kestane renginrlc 
sürmeli gözleri vardır. Burunları 
gaga şeklinde ise de zencilerle ka
rışmış olanlarınki biraz kabadır. 
Elmacıkları çıkık, yanakları dol
gun, yüzleri beyzi, rcnkleıi buğ 

daydır. 

Tevarik kadınının esas vazi
fesi çadır içinde değil dışındadrr. 
Sürüleri gütmek işi kendisine ait
tir. Bununla beraher büyük hir SC· 

vinçle yemekleri hazırlar. Teva
riklerin e._~ gıdası süttür. Bu gıda 
kadınların fazla ~işmanlamasm:ı 
yardım eder. Fakat Tevarfü erkek 
leri bundan zevk alırlar. Çünki.i 
böyle olan kadmlann kızlan da
ha pek gençken kuvvetli oluyor
lar. ? 

Zengin bir Tevarikin karısındn 
en nadfr kürklerle pırlantalar hu
lunur. :Miisliimanlık buralara çok 
yayılnrn;tır. Hftla da yayılm:ı.kt~ 

devam ediyor. Fakat buna rağ• 
men bu kavim kendi adet ve ah
lakını muhafaza etmektedir. Kız
lar tamamile serbesttir. Cemiyet 
içinde maderşahı bir yaşayı~ v~r
dır. l\liislüman Arapların adetle
rini kabul etmek kendilerini za. 
yıflatır fikrindıe bulunuyorlar. 

Çölün ortasında ya::;ıyarı bu 
ka\·min kendisine mahsus yazısı 
vardır. Bu yazı eski zaınanhırda 
bütün Akdeniz havalisinde kulla· 
nılmış olan yazıya benzer. Bun
ların medeniyetsiz bir kıta içinde 
hala vazılarmr muhafaza etıniı:: ol-

~ . 
masr hayrete değer bir şeydiı. 

Tevarik kadını serbest olduğu 
kadar zekidir. lçlerinrle tarihte 
mühim rol oynamış olanları nu ... 
dır. Mesela 1917 isyanında bir 
Tevarik kadını kendisine tabi o
lanların başına geçmiş ve Fransız 
karargfıhına doğıı.ı yollanmıştı. 

Bunu gören bir çokları arkasın

dan gitmiye mecbur kalmışlardı. 
Bu kafile Fransız karargahı önü
ne gelince bu baş olan kadın he
men sulh müzakeresini teklif et
miş Ye bir diplomat gibi ıniizakc
reyi idare etmiştir. 

Aile hayatındn erkek kendi 
servetine mutasarrıf olduğu v.ihi 
kadım da kendisininkini rlilcdiği 
gibi idare etmek hakkına malik
tir. Ve bunda pek gi.izel mu\·affak 
olur. Erkeğin olduğu gibi kadının 
boşanmayı istemek hakkıdır. 

Kadınlann çocukla11na karşı 
büyük şefkat \'e itinaları vard& 
Onlar için son rlerecede fcclakal'
lrk ·gösterirler. Bir çok sempatik 
hareketlerile Araplardan ziyad~ 
A vrupn.lı lara hen zerler.,, 
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iki ahşam <'~ıcl Ankarcrrlo Gazi EğitimEnstitüıü beden eğitimi kolu talebeleri taralt.ndan faaliyetlerini flÖster:r mem'f'~clim:zcle ~imdiye kadar e~i görülmemiş bir müsamere 
::.rilmi§tİr. Miisamerede C. H. Partisi Genel Sekreteri Recep Peker, Gümrük ve lnhi•arlar Bakanı Rana. Genel kurma} i/:inci baş hanı Asım, Maarif erkôm ve ~pr>r 
>ngresi delegeleri ve daha bir çok zevat hazır bulunmu4tur. 20,30 da Bcqlıyan müsamere gençlerimizin ~nlonu dCllduran ~üı sesli ~a rkıları, müzikli hare.ketlerde çelik 

JÜcutlarının kıuraklığı, bir yay gibi kasalardan sıçramaları. gözleri ham~tıracak bir ıürat ve malı arC'tlc başardıkları muhtelif stnlct yarııları halkın kcıilmek bil mi· 
.:Ven coıkun alkııları içerisinde iki ıaatten fazla dc~am etmiştir. 

Memleketimizde ilk olarak verilen bu müıamereyi halka büyük bir _heyecan ve z.e1Jkle ıeyrettiren gençlerimizin muhtelif vesilelerle bu gibi faaliyetl!'!!ni . her zaman 
bekleriz. Yukarıki reıimler bu müıamerede alrnml§tır. 
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JanKokto 
Bugünkü Fransı"2 sanatının en dikkate 

değer şahsiyetlerinden hir.i - - ' 

lan Kokto ve ~flel 

Jean Cocteau (Jan Kokto) bu-{ aııasmda monoloğunu ~öylüyordu. 
günltü Fransız sanatının en dikka- S:ırah Bernardt yerinden kalkiı: 
te değer p.hıiyetlerinden biridir. genç san'atkarın yanına gelerek 
Son devrin ileri ~emayüllii ve hafif bir sesle: 
"Kübik,, denilen şiir sahasında _ Çok ok guz·· el kütri1k fi k 
b• ol ı •ı 1 b 0 I ç I :ı-~ I :ı'Q 
ır ç c eser erı e yer a an u faır çok ~ze1 ! <ledi. Jean CocYeau 

resimde de ~eni cereyanlı bir res· G th (G""t ) · ·· ·· 1 · : ' oe e o e nın şıır cum esım 
aamd~r .. B~~an başka .Jean Coc- ekrar etme'k~en haz duyardı. "Dii 
t-eau ıyı bır tıyatroou ve son za- · d 

. ~n <Zarların ve satra'nçtıa pıya e-
manlarda da smeraa tıahnrı·•~a da 1 • •• • :ı.~ı·h'i ;.;,,-,..'! d .. .. . .. erı urmenın "'" l vc:ı • ıı:r.,, buyuk muvaffkiy.et .gösteren bn 
scnaryocudur da. 

Jean Coct:eau hakkında (Vu
ala) Voila 1mecı aSlnda San Frey 
se imzalı §Öyfo bir ~·azı gördük: 

Efsanelerile örtünmüş olnn 
Jean Cocteau, şa.il, romancı, tiyat· 
ro adamı olmak "biba:ıile asrın 
ceı·eFanlanna uynuyan esrarengiz 
şahsiyetlerden 'biridir. 

Şehrin barları, bu Parisıinin 
eser1erinin isimleri olan Beu1' sur 
le Toit, Gl·an d'Ecat, Enfa'ilt Ter
rible isimlerini almıştır. Anare 
Gide (Andre :fi-el bir gün tu 'Cap 
de Bonne , e ance (Umjt bur· 
mı) m\lharı 'rine şunları söylemiş
ti: 

- izin1~ ikon'uştuğum zaman· 
lar a3 r ne s"nca.p arasında geçen 
konuşmayı rdm ··niil-üm. Ben eü
'riiklendikçe siz Xizeiime satdlt"cyor 
ısunm. 

'Ru dP.n ~rm i 1 önce Sarah . 
13<' • at ( <a &111a ·~ dosdarr· 
'hr t a :rstı. Bunlsrm a·rasmda 
o za n '.n pek ~enç olan !J ean Ooc
teau da 1*a'rdr. {ıendisine ibir şiir 
okumaS'ı · ç'in ~'i<!a -edildi. Ooeteau 
ba§ladı. 'Fak«t ke'ke1eyip duruyo1~ 
du. Durd~ yeniden başladır, ~ce
remcdi, 'ka l<ah::.1ar-arasında 'SUS· 

tu. Pek ırrıüte~r olmüStu. iBil' iiki 
ganiye içinde yeniden canlandı, 
~esi kuvvetlendi. ':Bu defa. 'Zaferi 
temin etmi~ti. Dedi ki: 

- nayanlar, baylar, size ''Le 
traC'., isimli bir ınonoloğ söyliye
C'Cğ"im. 

Hemen başladtı:. Takdirli hay# [ 
retlerle karışık alkış güi·ültüleri 

Jean Coctcau seyahate çıkmak 
iiere idi. Hareketinden üç saat 
önce kendisine bir otelin holiinde 
tcsa<li.if ettim. Jules Verne (Jul 

N,s.JSlQ;;ij 1 ! UM ... . . . -- • ·t:..: . ..,4." .,_. • .. ... . . ~~ 

HABERLER 

iki l{:adtn ve iki 
mevki 

Fransız edcb~yatınm süksek 
lradm simalarnda'n bir" olan An 
na de NoailJes (Ana dö N'oay) ı 
iki ~ ne -ev:vel 5 mavı ·ta ölmü~tü . . 

il',..,'n8'ızlarm 'Illetn.e ketleri ndC' 
büyük mevki kazanan edebiyat a· 
damlarını en son ofarak mkaıdık
laıi bir "f'ran5ız Akad~ıniyasr .. 
c!ı:rr. Ya1mz, kadml:-:ra intihap ı:ıak 
kını bile vcrıniyen Fransrzbr h1 
JmBt!miıra~a tıl·rııwk ha1dcrnt ·:ı

dmlar<lan cgirgrrler. Euna mıık.:ı
bil l3e1çika cı.karlemiym;ı çatısı al. 
tmc'.ıa lmdınlara 'yer veı ınektcdir 
0'.nun icin, Anna ctP ı''o~,11lrs clcı 
'.Be)cika akadenıiyasının fızasın
dand1. 

Karlın romancı i(;olettc bu ayın 
4 ün•lc A nna de 3 oail1cs'in Bel
.çika A kademiyasındaki sandalye 
. rn intihap edildi. 

Va1ery 'nin yeni 
ese·t/eri 

tsmi lıô. seneki :t\to'bel edebiyat 
mükafatına natıızet olarak göste
rilecek kadar cihana yayılan Fran 
sız şaiı-i l'aul Vale11· son günerdıe 
iki -yeni eser birden verdi. Bunlar
dan Hiri "San'a.t üzerinde parça. 
lar,, adını taşıyor; öteki de ~ inci· 
sini ve l2 incisini evvelce verdiği 
Variete'lerin 3 üncüsü. 

Paul Valery "~aranhk şiir,, ai 
ye isimlendirebilecegiz. ''Symbo 
lique,, şiirin hocası Stephane Mal· 
~arme'nin en 'kuvve'tli ta1ebesi'dir. 
Şiirde başlı 'başına bir varlrk o1an 
Valery ayni zamanda büyük biı 
<Jüşünce adamıdır. 

'I opluluk edebiyatı tomancıları ........................................................................................................ . 
oba s 

<azan. 
J ohn Dos Passos 
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Korkunç Cinayet 
Genç hızın boğazına bir bıçak 

saplanmış alnına bir salip çizilmişti 

A.aerlkaa zabıtasm1 
aylarca ağraıtıraa 
karanlık mesele 

. Vak'anm sahnesi Bost-On şehıi 
1di. Vakit: Gece saat ondu. 15 ya· 
§Indaki Besi evine pek yakın olan 
flrından bir ekmek almağa çık
llııştı. Koşa koşa gitti, kapısı ka
palı olan f ırnun kapısını açtı Ye 
Çeri girerek bakındı. Ortada kim· 
~ler yoktu. Fırıncıda çalışan Etel 
iihbabı idi. Onu çağırdı. Fakat ce
~ap veren bulunmadı. Dikkat etti. 
qrında bir kimse bulunmadığı 
halde masalann üzeri türlü türlü 
Yiyecek ve içeceklerle dıolduıı.ıl
~lt§tu. Arkadaşmm adını bir kaç 
eı·e dalıa çağırdı. Fakat gene ce· 
~ap alamadı. Tekrar etrafına ba
'lndı ve bir kenarda bir tek ka
h iskarpinini yere yuvarlanmış bir 
. <ı1de g;ôrdü. Manzara nedense 
!foıe korku ~aldığr için geriledi. 
I ' dı cıkıp gitmekti. Fakat ka
y vardığı zaman on altı yaşın

, l iı tanıdık erkek çocukla kar
. • r. O da bir miktar gevrek al· 
1 'c ;n P"elmh:;ti. Besi derhal an-

~ - ir ekmek almak için gel
"~ ' c · ! Fakat kimseler yok. 

' 
1·i · kö~edeki ayakkabı E-

: 'n n Ah1nıbuıına benziyor. 

1 · i ele bağırıp çağırdılar, fa
.. ' alamadıkları için içeri

. ı ilerilediler o vakit tez· 
ıı birinin ardında bir in

i ile karşılaştılar. lkisi 
hıdan donmuş gibiydiler 

.~i.n on sekiz yaşında bir kız 
• 

1 u•111 olan Etel yere serilmiş ya-
, r \: e boğazına saplanan bir bı· , 

fl'oze çarpıyordu. 
fki çocuk derhal kapıya doğru 

o tular ve finndıan çıktılar. 
Alek ilk rastgeldiği açık yer

;en zabıtava telefon etti ve zabr. 
'l nıemm·ları derhal koştular. 
ili !{, rh.-unç bir cinayet iıiik:1p e
lnıişti. Bıçak kızcağızın boğazı-

na saplanmış ve ensesinden çık
mrştı. lkinci bir bıç:akla kızın al· 
nma bir salip çizilmiş bulunuyor
du. 

Besi derhal Etel'in evine koş
muş ve ana babasına vaziyeti bil· 
dinnişti. Ana baba fınna koştu
lar. Böylece Etel hüviyeti kolay
lıkla tesbit edilmiş oldu . Daha 
sonra Besi ile Alek isticvap edil· 
diler. Fakat iki çocuğun i fodıesi 
ancak cinayeti keşfe yardım ct-
't' ? mış ı. . 

Bunun üzerine fınnm sahibi 
Bikopki evinden çağırıldr ve ha
diseden lıaberdar edildi. Fımı sa· 
hibi evine erkence döndüğünü, 
Etel'in saat onda kenclisjne tele
fon ederek bir müşterinin bayat 
ekmek istediğinden, bulunmadığı 
için gürültü çıkardığmdan malU
ınat verdiğini, müşteriye bayat 
fiyatile taze elmıek yeıınesi için 
talimat verdiğini anlattı Hamuı-
cualrdan biri bu adamı gönnüş ve 
bir arabacı olduğunu söylemişti. 

Arabacryr bulmak Jfiznn geli-
yordu. .. 

Etel'in cesed~ tıbbı adliye gö 
türülmüştü. Muayene, kızın nanm· 
suna karşr bir taarruz, vuku bul
madığını gösteriyordu. Fakat ci
nayet vahşiyane bir ~ekilde irti· 
kap olunmuştu. Kızın çene kemi
ği kırılmış, ve yüzünün daha baş 
ka kemikleri hurdahaş olmuştu. 

Kasa kırılınadığr, kızın cebindeki 
paralar aşınlmadığr için cina ·etin 
hırsızlık için yapılmadığı anfo~ıh· 
yordu. 

Araştırma başladı. Ana baba 
kızlarının aşk macerala11 geçir· 
ınediğini, erkek arkadaşları bulun 
madığm, kızm tahsilini ilerletmek 
için çalışıp kazancım birikiirdiği-
11i, tiyatro, sinema YC dansa mem· 
kı olmadığım anlatm~lardr. Ete1 

a _kik 
BiR POLiS 
Vak'ası 

Yazan: James Klaf fin 

Boston şehri cinai tetkikleı 
bürosu şefi 

yalnız ar3Sm1 Diki adlı birinden 
bahsediyordu. Ana babanın bu 
bahiste bütün bildikleri, kızlan
mn bununla da alakadar olmadığı 
idi. Hatta bir aralık ailelerinin 
\\Test End tarafına nakletmek is· 
tcdiğini, fakat ktzlannm itiraz e· 
dip "Diki o tarafta ikamet ediyor. 
O tarafa taşınmamak daha iyi o
lur.,, dediğini söylediler. Cinayetin kurbanı Etel. 

Zabıta bu Diki'yi de aramak 
mecburiyetinde kaldı. Bunun için 
~tel'in bütün kız arkada.~larr birer 
birer sorguya cçkildiler. Ote ta· 
raftan fııında çalışanların hepsi 
de isticvap edildiler. Bunlarm biri 
Etel'in saat onn doğru orta yaşlı 
bir adamla konuştui!l.mu, bu ada-

katle baktığrm söyledi. Ji.,akat 
1\Iaks'ın tarifleri arabacıya uygun 
dei:ıildi. 

O haldıe Dik'i bulmak jçin sar· 
folunan gayreti arttırmak lazım 
geliyordu. Cinayetin irtikap olun
dP"1ı ~:ıh:ıhrnrl::l f.•tol'in n;no hir 

Solda hadiıeyi kqleJen ve komiser James Klallin, sağda 
katil I renfi. 

ııun yabancıya benzediğini anlat.ı paskalya tebriki kartı gc1di. Eaı't 
tı. Diki'dcncli. l\aı'tm nereden post:ı 1 

sahiı)leri kanaat verici malumat 
vermi5 ve bunlardan birinin de 
cinayetl~bir alukası bulunmadığı 
anlaşılmrştr. ~ ... 

Bu tedbir ·ae 15oşa gitti ve "Kan• 
Ir elbiseleri ele geçen adamların 
hepsi de tahliye edildi. O halde 
bu kızı, adam öldıünnekten. kan 
dökmehien ze\·k alan mütereddi 
bir katil mi öldürmüştü? · 

Günler, haftalar, aylar geçiycr 
Ye Etel'in katili bulunamıyordu. 

Zabıtnnm şüphelelldiği adam
lar ara. ıncla Frençi namında biri 
vai-dr .. Evi, fırmdan bir kaç adını· 
lık mesafede idi. llu adamın ~öh· 

reti fena idi. lşi gücü kadmlm·la 
do t olmak, ve her birile bir kaç 
ay geçirdihicn sonra bir başkası
mn peşine talnlmaktı. Zabıta bu 
adamı takip etmekle beraber O· 

mm Etel'in katlile alakadar cldu· 
ğuna dair bir ip ucu bulamarnışt'. 
Fakat 1D34 senesinin birinci ka
nun . onbrrna doğru hu adamın 
eYlenınekle iğfal ettiği kadınlar

dan biıi olan madam ~Iolli zabı· 
taya müracat ederek Frençi'nin 
Etel'i öldürdi.iğünii ve bunu ken
disine itiraf ettiğ·ini söyledi. Da
ha ha~kalal'J, bu adanını fııına sıl{ 
·ık g-ittiğine şehadet etmislerdi. 

Ayni gece saat ikiye doğru ya verildiğine bakılarak ta lıaıı·i-1 
gencin biri, cinayet sahnesine ya· yata ehemırıiyet ,·erildi. 
k b. h t h w k Zabıta bunun üzerine Frençi'yi ın ır asa aneye ugrıyara :ra- Zabıta bütün Baston ... ehrini 
ralı elini sarduımştı. Hastalıane bir ağ içine almış gibiydi. .N'ihayet istic,·ap etti. Fı ençi ilk önce inkar 
memurları hu gençten şüphelen. Diki bulundu. Fakat Diki de Ete etti. Fakat biraz sıl,ıştırılınca iti· 
dikleri için zabıtaya göndermiş. l'in çok samimi bir arkackışı oldu. rafa medmr rıl<lu. 
zabıta hu adamı aramı~, fakat ğunu, kenclisini bil' sencdenheri \ re nık'avı c.:n ~t kilde anlf.lttı~ 
cinayetle bir alftkası olmadığmr tanıdıgl-mı ve lıir a."danberı· g-örınn. 

· k · ·' ..: "Fırına gidip biraz bi!küvi al-g·orere . salıvcrmic: .. tı. l a· < iğini söyle ı. 
Zabıta arabacıyı, ve Diki'yi ı dım. Etel parayı nlarak çekmece-

. . ~ isticvap beş Saat ~iirdüği1 hal- ye doöru ilerledi. O zaman sırh arıyor, emay et g-ecesı f ırma ugrı· :. 1ıt 
yanlaıın hep$İni birer bir~r tesbit de Diki"niıı cina\ etle bir aHlk'lsm· bana dönmütlü. ArJ.-a .. m~:lap i 1er-

cdiyordu. Bu sayede bayat ekmek ke~fe imkan hasıl olmadı. liyerek kafa~ına l-ir yumrul; indir

arıyan arabacıyı bulmağa imkan Nihayet o da arabacı Veldon dim. Derhal telefe-na koşm~k ıs. 
hasıl oldu. Bu adam Veldon adını gibi salı\'t)rildi. tedi. Kendi .. irı" yo.l.ı:rladım ve 

taşıyordu. Arabacı isticYap edil· Zabıtanın elinde ~i.i11ht:!li biı - Bana vnrır mısın? 
di YC her akşam ba.:vat ekmek ala-
rak tavuk1arma ve civcivlerine ver tek ş..1hı. kalmamı"tI. Bütün ip uc. Dedinı. 
diğini söyledi fakat cinayetle hiç Jarı kaybcılınuştu. - Ha un! eledi Ka reı;mn bir 

bir :ılnkasr olmadığı üzerinde ıs-, Yeni den cephe almak ve lıiı· is· darbe daha indirdim. Ve yere ,·u· 
raı· etti. Veldon'un üstii başı ?1ıua- tikamet tutmak lazım geli~·ordu varladı:n. tk; bıç:ır-ı:n varcll Ih
yenı') olunmuş, fakat iizcrinde bir Zabıta büti.in çanm .. ırhanclere, le- çağı l:o ~azma saphdun. Ve iıin· 
tek kan leke,j bulunmamıştı. Ara- kc temizliyen ıniles::-esC'll'r<.>, hoyacr ci ı:" ı.lda aln na rnlip i~aw·t:ni 
bacı, !~tefi fırında sağ bıraktığım lara, terzılerc tamimler ~önrlere. 
ı , d k l l çizdim.,, mt iyetle anlttı~·or u. re \an eke:i tasıyaıı her elbi::;p 1 

Bu ifı..de iiz.:rİIH:• tal1k:kı• idhakkında df'rhal hnbt~ı 'eı mele-Zabıta bu suretle bir ip uc:unu 
kaybetmekte idi. Fakat bu sırada 
fn"Ina yakın bir yerde ikamet etlen 
l\faks'm ifadesi alındı. Bu adam. 
ayni ~ecede fırmm efrafmda biri
nin piyasa etti<!ini, hayaımı soO-nk 
olması yüzünden Lu adama dik- 1 

rini i.tcc1i. Zalııta!lın kc-ndi·• de' den iviyc> r1 eıinleı:;tiıildi ve d:ıvn 
sefcl'hc>r olınu··tu. ·ırllin·yl' ,·erildi 

Fakat bi.itün bu tcdhirleı bm~:ı 
gidiyor \'C zahrtn Um'('ini kc::1yı1r 
du. Gerci araca biı "ürn kanlı el 
biselcr ele ge<.:lllİB fakat bunhmıı 

:U uhakPnıNk n nnra Freııçi i
dama mahki\111 olmu~ ,.c 1936 . (·· 
ncsin"n 11 ikinci kf1 mm giinil elel\· 

frikli ::-andalyej:e oturmtı;.cı.tu. 
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Saqlzk servisının etütlerinden: ~ Nizamettin Nazif söylüyor 
........................... ınr.-............................................................................... . 

Nurullah Ata Bence Derhal Tedaviye 
Başlanması Lizım Gelen Bir Hastadır~ 

Nüfus . artımında 
Sağlık yolundan görülen engeller 

Cumm·iyet hükumetinin nüfus f 
artnnına nasıl değer verdiği ve 
bu yolda ne kadar çalrştrğ1 mey 
dandadır. Son nüfus sayımmIP 

verdiği rakamları bir kat daha 
arttırmak ve ülkemizin her köşesi 
ni doldurmak için çalışmak hepi· 
mizin ulusal borcudur. Türk ülke 

1 

1 

sindeki nüfus artımr için her Tü?'k 
uğraşır ve uğraşmak zorundadrr. j 
Bu işte çalışan ve çalL:,ı:;acak kolla- 1 
nn en Ç)nemlisi sağlık yoludur. Bu 
yolda görülen ihi engelin nüfu~ 

artrmma ne kadar kötülükler yap
trğım ve bu kötülüklerin iinüne ! 
geçmenin çok iyi olacağını düşü
nerek hepimizin elbirliğile çalışa
bilmeniz için şimd~ye karlar gördü 
ğ'üm f enalrklan sırasile sayaca
ğım: 

1 - Çocuk düşürmek: Göıii
len tıbbi lüzum üzerine yaprlac[lk 
avortmanlan bundan ayırmak ulu 
orta yapılanlan göz önünde bu-

. lunduıınak gerektir. 
A - Ne olduğunu bilmiyerek 

ve ağrz yoliyle kullanılan ilaçlar
la yapılan düşürmelerdir. Böylece 
çekird'~k halinde ve ilerde ülkeye 
bir çok faydalan dokunacak bir 
ferdi oıtadan kaldn·arak Türk u
ll.lliLına büyük f enalrklar yapıldığı 
gibi hazan de ilac kullanan kadı· 
L -

nm da zehirlenerek ölmesile iki 
nüfusun eksilmesine sebebiyet ve
rilmi5 oluyor. 

B - Bir takım fenne uygun 
olmryan ve mua.licutla y~prlar. dü-

1 
~ürmeJerdıfr. Bu düşürmeler de ge
ne ayni fenalrklan yapryor. Yani 
hazan ulustan iki ferdi eksilttiği , 

gibi ilerde bazı yuvalara da ailevi 
fenalıklar yapıyor. 

Afesela: Kadın çocuğu clü.süre-
1 rek ölmeden kurtulursa· ten:ısiil I 

yoluna yaptığı fenalıklar dolayı -, 

sile ondan ~mnra çocul\ ya paım- 1 

yor. Çocuk isti~·en koca ile geçim. 
sizlik ba~lıyor. Belki de o yuYa 
yıkrlryor, ikinci bir içitmai acılı1fo 
sebebiyet veriliyor. Bu da olmasa 

1 

kadrnm hayatı her gün hastalrkl:ı' 
geçiyor. Tenasül cihazı iizeı1ndP, . 
yaptığı bu fena tc~ir<lıen husule 
gelen hastalıklarm birçok fcnahk·ı· 
ları yürüyor. 

2 - Zührevi hastalıklarm dP 
nüfus artımında kötü rolleri var-! 

dır. Belsoğukluğu \re frengi gibi l 
hastalıklarla nıalltl bulunan ka. 

dm ve erkekler de nesı1:: büyük kö- Cevdet Kudrete gelince, onu Ertuğrul Muhsin'le 
taşlamak iazımdır! tülük ya1m11ş oluyorlar. Mal~l ba· lanıştıran tesadüfü 

-;:ı kadınların çocuklan kendı ken-
,line düştüğü gibi, hiç çocuk yap
madıkları g-örülınekte ve bu .vüz 
den aile yu\o·ası yıkrlarak nüfus 
artımına yardım yapılamamakta
dır. Malül erkekler doe ayni akı· 
betle karşılaşmaktadTl'lar. Böyle
lerin çocukları da olsa bu çocuk
lar muhakkak aklen malfıl nbcak
lar, ulusuna nafi bir uzuv olım
yacaklar, varlık veya yoklukları 
biribirine müsavi olacaktır. 

3 - Alkolizm de ayni ı;artr ha
izdir. Böyle baba ve ananm ço· 
cuklarr da muhakkak malülrlfü. 
Binaenaleyh böyle çocuklardan 
da istifade edilemez. 

4 - Genrlerin suiistimal hadise 
leri de ayni.fenalıklar. yapar, nü
fus artımına engel olur. 

5- Çocuk bakımı: Sadece ço
cuk doğurmak değil, çocuk hak
mak da bir iştir. Doğan ve doğu. 
mlan çocukları yaşatamaınak dü· 
şürmek kadar kötü bir hadisedir. 
Çocuk doğurmadan evvel çocuğ:.ı 
bakılmasını öğrenmek bir aile yu
vasmm en önemli işidir. 

Çok cocuk dıoğurarak azme ye
tiştirmektense az doğurup az ye· 
tiştirmek ve ulusa değerli bir döl 
vermek daha iyidir. Yurdumuzun 
bazı köşelerinde çocuk bakımında 
görülen eksiklikler nüfus artrmrn
rlaki en önemli sağlrk enge Herin. 
dendir. Ulkemizin her bucağında 
bu dıeğerli bilginin dağılması için 
\alı~malı, her yuva bu iş için uğraş 
malıdır. 

6 - Salgın ve bulaşır hastalık
larla mücadeledir. Ülkemizde nü
fus çok gereklidir. Bu geregi kök
leştinnek ve altı sayı içinde ksa· 
ca yazdan engelleri mtadan kal
dırmağa çalışmak için bazr kurum 
hu· gereklidir. 

Bunlan her gün göz önünde 
bulundurulan ve ülkemizin ~ene} 
:-;ağlığ1 için canlı başlı çalr~an vük
sek Sağhk Bakanlığımızın göste
rilen engellerle mücadele etmcği 
t:ü~iinmekte olduğuna hiç şüphe 
yoktur. 

Bu eksiklere dair.kurulan mü
cadele te~kil<ilına önem verilmek
le nüfus aıiumna büyük yardım
lar yapılmış ol:lCaktır. 

"KURUN,. Doktoru 

Nizamettin Nazi/in edebiyat 
anketimize verdiği cevapların ilk 
kısımları dünkü ve evvelki günkü 
sayılarımızda çıkmt§tt. Ni:zamet
tinin sözlerine bugün de devam 
ediyoruz. 

Muharrir bıı hısımda bııgiinkü 
genç ediplerimiz hakkında umu
mi düşüncelerini anlatmaktadrr: 

Daima orta yaşlı muharrirler
den bahseden Nizamettin Nazifin 
bir de. henüz otuı.una varmamış 
gen~ler hakkmclal<i fikirlerini 
yoklamnk istedim ve ilk olarak 
dostum Sabahattin Aliy~ sordum: 

- Sabahattin Ali mi? Dedi. 
T anmuyonım. 

- Aman üstad. bir çok ker-
reler Meserrette konuştuğunuzu 

b;le görmü~mdür. Kısa boylu, 
gözlüklü ... 

- Ha... Sabahattin Ali. Fa-
kat o yazı yazar mı?. Konuştu
ğum ve konuşmasından zevk duy· 
duğum bir arkadaşımdır; fakat 
ben onun yazı yazdığını bilmem. 
Dediğiniz gibi yeni bir muvaff a
kiyet olması, hem de benim sev
diğim bir arkadaş olma~ı alakamı 
tahrik ediyor. Kendis:ni en ya -
kın zamanda okumıya ve edebi 
hüviyeti hakkında bir kanaate u
laşmrya çalışacağım. 

YA BEKiR SITK.I? 

- Şu ha.ide isimleri henüz dö;
dü geçmiyen genç hikayecilerden 
Bekir SıLlcı hakkındaki fikirlerini-
zi söyleyiniz. 

- Maalesef bi>y le bir isim de 
tanımıyorum. 

- Nasıl Bekir Sıtıkıyı tanımı-
yor musunuz?. 

- Hayır. Bu isimde ne bir 
arkadaş, ne bir yazıcı hatırlıya-
miyorom. 

- Canım, bizim Bekir Sıtkr .. 
Hani siz e&ki VAKIT'de Kara Da-
vudu yazarken o da memleket hi
kayelerini yazıyordu. 

- Ay, ay ay. Azizim bu a
dam bizim memleketin yegane, 
biricik, Ömer Seyfettinin, Refik 
HaHdin hatıralarını dahi incit· 
mekten çekinmiyerek derim ki 
yerli sezişi en güzel, muhayyilesi 
harikulade, anfatışı son derece 

Nizamcttin Naz.il 
samımı biricik hiknyecimizdir .. 
Neye kendisini derhal hatırlıya
madığı:mı da söyliyeyim: Bekiı· 

Sıtkmm ismine, yani f rma ola
rak kullandığı nüfus tezkeresi 
adına ben düşman olanlardanım. 
Dostum eğer kendisine çıngıraklı 
bir ad seçmiş olsaydı, şüph'!siz 

böyle bir gaflete düşmiyeccktim. 
- Cahit Sıtkı? 1 

- Hiç bir yazısını ok-umad1rn 

- Şair İlhami Bekiı? • 
- Uhami Bekirin hiç bir ncs 

rini okumadım. 
CEVDET KUD.~ET 

Son defa gördüğüm zaman Ya 
şar Nabinin de po\itika gazeteci 
liğine kanat alıştırmak tarafını 

saptığım kendi ağzından işittirıl· 

Bütün bu arkadaşlar cidden iY 
eleman ve istidatlardır. Sadece 
böyle bir kelime kuJlamyorsarı 

fikrimi ifade iç:n başka bir keli 
me bulC'.mamaklıihrndan Heri geli 
yor. Yoksa kendimde insanlar 
kefelere koyarak tarta.cC\İ< bir hii 
viyeti edebiye vehmcttiğinıdeı 

defl. 
Yalmz ~un'..l il~vc ede · ~m '('i ede 

biyat anketinizi kanm 5;.!:".c'n yrP 
mış olan A. Sırrınm bugün ben:ııı 

le konuşmamış olduğuna ço~ 
memnunum. Çünkü benimle kO' 
nuşrouş .:ılsaydı b1r c;ok ve!'i1('le1' 
le lckrn.rlad,ğım gibi "Ral~k-.eeı 

adlı ki.içük bir nr ;rini µek be~ eJl 
diğimi beJk: yi' .. : i n~ lrnrş1 sc, •;ve 
miyecektim. Bu }~zıyı b<\~hı''ı\· 
rma dn göstertlim. Onhr d::ı he 
ğendiler . Ve hiç h ir va.kit unut~· 

mıyacağım bir yazıdır. 

SADRİ ERTEME GELiNCE 

- Bugiinkii yazıcılann en di· 

nam1kle;r:nd ~n bi!"i elan Sadri f:r 

tem h"'.kkmdn siz ne di1şünüY0" 
sunuz?. 

- Sad··L y<>Jnu ~,,..~ · k de\·re5İ' 
ni bilmed" ?!i'll bir r.rkadaşımdıı'·' 
Kari in muhnrriri Ş"' hsen tamına:1 

1 LJ• ela, tammamar.1 da ber.cc a.eyı• 
nedir. Eğer k~ci, muharriri g~· 
rüş duyus, !iezi~ ; i!e nasıl b ~ • ~ • 1 

içtimai eve]üsyon ~akip ettiğ 1 '' 
b··tiil'I anlamak için olrnrsa, oııun u . , 

geçirdiği hayat mcrha!clerİ!lİ bı. 
lirse elbette daha iyi bir netiC~ 
ye ulaşır. Fakat böyle bjr kı:ı''' 
her muharrirden f1'3kıran ro;11cıl'l: 

. "' tjk tarafları kay heder de.. Y ı 
1 . ue 

Sadr; Ertemin benim üzerı1tJ 

telkini bir tarafı ol<\maz. Y ı1°1~ 
onun hakkında sü2 •öyliyccdt }ı; 
hangi birinden <lah:-ı kuvvetle ~ 
yebilir'm ki, Sadri Ertem deıı.İ1 ~" 
hüviyP-t, geçen her yaşı kendis ıt•e 
irtifaım yi.i!~ae!tcn bir mimatıYıi· 
malzeme gibi kullanarak yiik5e 

yor. 

NURU Ll~AH AT AÇ 

1 ayyaıecilik ve sulh 

Cevdet Kudrete gelince, onı• 

Ertuğrul Muhsinle tanıştıran tesn· 
1 

düfü taşlamak lazımdır. Cevdet 
Kudretin sahne üzerine eser ko
yacak yaşı henüz gelmemiştir .. 
Akıl yaşta değil baştüdrr, derler. 
ama, yaşın tekevvünü için de ba
şın bir vahit olmadığı iddia edile
mez.. Cevdet Kudreti "Yedi meş
ale., c;Ierin ilk çıkardığt kitapta 
diğer arkada.lları kadar ve onlar 
içinde başka bir bakımdan dahn 
çok alakalı bulmuştum. Fakat bir 
az sonra Cevdet Kudreti lcaybet
tim. Hatta bir çok defalar ara
dım da. Bir gün Darülbedayi 
mecmuasıncla birdenbire ilanrn• 
rast geldim. Bir eseri oynanacak
tı. Adapte miydi; tercüme miydi. 
orijinal bir eser miydi, hatırlı

yamıyorum. Yalmz, bu dostu da
ha büyük bir muvaffakiyetle dön 

mek üzere şimdilik sahneyi bı-ı 
ra·kmasını tavsiye ederim. Kend 
öz istidatlarını istismar etmeden 
kendi kendimize bir ba,ka istidat 
halketmek sevdasına kapılmama -

- Muharrirlerimiz hakkıııd~: 
ki dü!Üncelerin :zi, mü.saa.de e~e ( 
seniz. münekkitlerimizle bitıf 
lim. Mesela NuruP<\h Ataç? f' 

- NuruJlah Ataç, bence cfe..d 
rı•"' hal tedaviye ba~lnnmas1 ° j 

Romanyah 
Beynelmilel tayyareciHk f ede- ı 

ruyonu başkanı Romanyalı Prensi 
Bibesko, beraberinde yeğeni es
ki Bizans imparatoru Kantaküzen 
ailesinden Prens Kantaküzen ol
duğu halde tayyaresile şehrimize 
gelm:ştİI". 

MiSAFiRLER YEŞiLKôYDE 
MisafiTler Yeş!lköyde lııtanbul 

Hava Kurumu ba~kanı Bay İsma
il Hakkı, BeJediy,e reisi namma' 
Y eşiLköy nahiye müdürü Roman
ya konsolos muavini B Georges 
Ghica ve konsül general Kostan
tin Cretzu tarafından karşdan:n1f 
ve hususi bir otomobille Perap:ı-ı 
las oteline P,etir:lmi~lerdir. 

Bi;r m+iiddeUir, 937 de ye.p1lma.-
11 düşünülen dünya tayyare turu
nun teşkilatı işile metgul olan 

prens Bibesko şetJrimizde ıarm• bütün yenj yazıcı nesil ve 
arkadaılarımdan temenni etmell 

tirde bütün medeniyet gene tay· isterim. Prens Bibesko, memlel(etimize 
gelmeden evvel ve Paristen hare
ket ettikten sonra Marsilyaya. Tu
nusa, Trabhıs Garbe, Kahircye 
gitmiş ve oradan Gazze. Rayak, 
Konya, Esk1şehir tar'kile ~ehri

mize gelmiştir. 
Kahireden Atinaya gidecckkf"n 

Türkiyeyi ve htnnbuldnki dostla
rım görmeden geçememiş. İste.n-

bula da t.a?,ramıştı:r. 
Dost Romanyamn bu tanınmış 

Prensi, gazetecilerle yaptığı huıu
d bir görü~mc esnasında demiştir 
ki: 

"- 27 senedir bütün gayem. 
tayyareciliği sulh uifrı•nda ink~af 
ettirmek olmuştur. Çünkii ancak 
tayyareciliklc sulh temin olunabi
lir. Bu gaye elde edilemediği tak-

yarccilik vasıtasile tahrip oluna- E d Sa.bri sat oçenet olduğu için 
caktır. yani başkalarının konuşmasına 

Uçu§larım esnaaında bana da- vesile verecek yazıyı yazmaktan 
ima huciııttan bnhscdcrler. Hal- ise batkalarmın texte'leri üzerin-
buki tayyare ile yükseldiğimiz za- de ö!çülerini mizan olarak kulla· 
man, bu bahıedilen hudutları nacaklarm sınıf ma geçtiği için 
hemen hiç görmüyor gibiyiz, tay- üzerinde fikir söylemiyeceğim. 
yarecilik o katlar muazzam bir ~------------
~eydir 1z;, bir memleket, bir lıu· 
dut ona pek dar gelecehtir. işte 
onun için, tayyarec:liği beynel
mi' ellcştirmeh cmclile yılmadan 
ço!nt}'orum. Beynelmilel tayya~ 

reci.1ihten maksadım, sivil tayya
recilik. hatta doğrudan doğru-

eliğim Türkiyede gördüğüm mis-0· 

firperverlik ve teveccüh her za· 
manki gibi beni müteha11is etmi§· 
tir.. Konyada inmeği tasavvur 
etmemi§ olduğum halde, benzin 
almalı :zarı.:retile, orada indiğim 
:zaman ümidin fevkinde bir yar-
.J. __ -·- J!---··--'!'-1- L--',...A'·"''''' vıL c.c:a,,~c..t..kı& 'K;. ...... ~--·~··•.-••n 

tir. Prens Bibesko, bugün öğleden 
Sö:zümii bitirmeden evvel şu· sonra saat üçte tayyareıile Bükreıc 

nu söylemek isterim ki, çok ıev- gidecektir. 

gelen bir h<'l.stadır. Ve bu ted~veı ,, 
ancak, bu nrk:ıda.~la belirefl ııet 
ecnebi dillerde yazılmı' rrıı•h:1 ·ı· 

· et 1 
!!serlere karşı olan meftv-ntY ··ı11' 
t'etin:n kökünclcn tedavisilc ırı~,, 
kün olnbilir. Nurultnh Ataçıtı fi• 
fasm-:laki miinekkidm amuc!tı el' 
karisi Türkiyeli det:ilrlir. BeY;

1
, •• 

milel de değildir Frn11sı:t 1 1ıı 
·1c as " Binaenaleyh ne yeri· m1 Y Jııı'1" 

göre, ne bey11elrn ilel mikY~.s el'' 
göre Nurullah Ataçtan bir f11U.11 &l' 
kit yetişemez. Fakat belki Nıı o' 
lah Ataç, bir a.z daha ç.aiış•~· 11,. 

kur ve bir az daha ihtiy~r "eıt' 
Fransada Sarscydcn Jül ı.,öJll bİ' 
den boş kalan tenkidi dold~1'~f1' 

bıt 1 Ur. Bu arkadaş kafasını eC., 
ı al . . f . e ettı' san o m : ıçm ·ornı di.iPO' 

çalışırken, biç anlamadaJ1 
düz bir Pariıiyen olmuştur· eı~) 

.(Yarın devam edeC 
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u a r o stoy'un yurdunda 
K r r ·çinde çelik ve 

beton qığınları 
Petrol kemerinin • • 

ıçıne 

taııl( ar 

giren bütün 
oldular tutuşup ha~ap 

Sovye~ harbiye homiseri Voroıilol yolda§. 

Uzak ~nrkta Sovyet Ruıya ile fışkırdı. Ve tanhlor mahvedildi. 

Japony<mın miinasebetle:i sörekli Daha sonra daha bafka bir §ey 

gerginlikler geçirmektedir. Lon- yapıldı. Bir petrol kemeri vücıı· 

dra gazetelerinin verdiği maluma- da getirildi ve buna ate§ verildi. 

ta göre, Sovyet Rusya, Uzak şark· Bu kemerin içine giren bütün 
taki hududuna 300,000 asker ve tanklar tutıı§muş ve harap olmu§· 

l 000 tayyare göndermiş bulunu- tu.,, 
yor. Vladivostok ile Baykal gö- Rusyanın bugünkü seferi kuv

)ü arasında uzanan 1500 millik veti 1,300,000 dir. Bunun ihtiyat 

Sovyet ce:>hesine her gün 35 tren kuvveti 3,500,000 dir. Jhtiyat 

gitmektedir. Sovyet muharriri kuvvetlerinin hepsi de talim gör

Kirçon, bu hat üzcr:nde yapılan mü§ ve derhal cepheye gönderile

tank manevrnlarmı gördiiktcn cek hale getirilmi§tir. İcabında 

sonra vaziyeti şu ~ekilde anlat- bunlara 1,500,000 lik bir kuvvet 

mıştır: daha yardım edebilir.. Sovyet 

ulıfüslalı~em mcvflilcrin birin- Rusya seferberlik yaptığı takdi't

dc idik. !ticııki dıftan karla ör- de 13,500,000 askeri silahlar. 
tülmüı bir tepecik c:ibi gorunu· Sivil halkın ekserisine de as
yordu. Buna benzer yüzlerce te- keri talimler yaptırılmış bulunu -
pe vardı. Bunların içinde çelik yor. 
ve betondan yapılmı-:, mitrafyöz-

adını taşıyan Ossoviakhim 
lcrle, hü~üh topfarla, gazların 

kimyrvi harp ve hava müdafr.nsı buraya airmcs:nc mani olacak te-
sisat ile tcçh:z eclilmif geni§ o· 
dalar var.. Duvarlar. tc.ııanlar 

bombc:laroı i~lemiycccği bir hal
dedir. 

- 1-1 azır ol! .. 

teşkilatına mensı•p olnnlnrm S' •• 

:;ı 13,0D0,000 a varmaktadır. Bun
ların bir milyonu g~cn sene tay
yarelere kar§ı ge!mek ve kimyevi 
harbe karşı müdafaa vaziyeti al
mak için talim görmüşlerdir. 

Yasnoya Polyana'yı 

"Sefahetle çevrilmiş bir halde yaşamak 
istemiyorum. 1 am bir yalnızlık ıçinde 

yaşamak istiyorum,, 

700 ahmaqın biri tara
fından işlenmiş qastık ! 

Büyük mütefekkir ve muharrir Tols· 
toy'un 1910 yılının 20 sonteşrin gü
nü Astopova istasyonunda ansızın ölü
mündenberi nice taçlar tepelerden yu · 
varlanıp toprak oldu ve nice nice şöh -
ret kılıçları yeniden bilenip kabzaları 

parlak ta§larla süslendi. Fakat Tols -
toy'un hayatında kopan fırtınalar ölü · 
mündcn sonra da durmadı ve savaş ha· 
la devam ediyor. Gerçi bugünün Mark
sist'leri Tolstoy'un felsefesini jflas et 
miş sayıyor ve tarihin bu ittası kat'ileş
tirerek sulhçu mukavemetin· hayatta 
yeri olmadığını isbat ettiğini söylüyor 
yor. Bununla beraber onlarda bu ada • 
mm ateşli samimiyeti, bir alev parlaklr 
ğı ile yanan adalet hissi ve sarayın te· 
reddilerinc, krallığın insafsızlığına kar 
şı köpüren kudreti, insanlığı kurtarma· 

malan için elinden gelen her gayreti 
sarfediyor. 

insan, buraya, bu beyaz, iki katlı 
eve, derin bir hürmet hissi içinde yak• 
laşıyor. Sovyct Rusya hükumeti na • 
mına eve giden yolları yapan amele, 
çalışmalarına devam ediyorlar. Kalfa • 
lar, marangozlar, evin harap olan taraf· 
larını yeniliyorlar ve her şeyin eskisi 
gibi yaşamasını temin için hiç bir fe -
dakarlıktan geri kalmıyorlar. 

Evin etrafında geniş, güzel, sakin 
kırlar uzanıyor. Sıra sıra ağaçlar göz • 
leri okşayor. 

Hele Tolstoy'un son günlerine ait 
hatıralar, bütün muhite sinmiş gibi • 
dir. Kendisi ailesilc birlikte yaşayamı
yacak hale gelmişti. Yazılarına para 
almama1ıı k.iA kava.. ediırordu. Dini dil-

Tolstoy "Anna Karenin,, :,. "Harp tJe Sulh,, adlı uerlerini 
burada yazmııtır. 

ğa saik olacak her harekete taraftarlığı 
karşısında hürmetle eğiliyorlar. 

Sovyet Rusya Tolstoyun öğrettiği fel
sefeyi tanımamakla beraber onun yurdu 
olan Yasnaya Polyana'yı bir mabet gi· 
bi koruyor, onun sevgi ve çalışma yur
dunu harap olmaktan siyanet ediyor ve 
ziyaretçilerin burasmr eski halile bul -

şUnceleri ile aile hayatının her günkü 
itiyatlan arasında bir uçurum açılmıı -
tı. Malikanesinin idaresi ile alakadar 
olmuyor, bu yüzden mali vaziyeti ile 
beraber topraklarının verimi düşüyor· 
du. Yollar bakıma muhtaçtı, fakat ba -
kan yoktu. Kontes (Tolstoy'un karısı) 
bu işleri başarmak için uğra~ırken kont 

ziyaret 

T Olatoy son günlerinde bir 
köylüden larluu. YQftyprda. 

mütevazı odasına ve kitaplarının ara 
sına çekilmiş etrafındaki köylüler giJıj 

yaşıyor ve onlar gibi yiyip içiyordu. 
Nihayet birincitcşrinin 28 inci gün 

Tolstoy hayatının son günlerini yap 
yalnız geçirmtğe karar vererek Yas 
naya Polyana '<lan ayrıldı. Ve harek 
etmeden evvel kanısına yazdığı m•k 
tupta "sefahet ile çevrilmiş bir hald 
yaşamak istemiyorum. Bir çok yaşlar 
mış adamlar gibi ben de dünyadan ç 

kilerek tam bir yalnı:z~k içinde yaşa 
mak istiyorum ... demiŞ\i. 

O gün üstada refakat eden araba 
Y clesyev anlatıyor: 

-" Sabah saat dörttü. PencereleTi 
birinde ışık yanıyordu. Burası kontu 
en küçiik ve en sevgili kızının oduı icl 
Kont, dü~ünceJerini bu kı:ı:tndan .akl 
mamııtJ. Kızı yanıma gelerek atlan ha 
zır1amamı ıöyledi. Ben, ya dOktonın ve 
ya bir misafirin ıitmek üzere olduğu 
nu sandım. Çok geçmeden kontun kea 
diıi, doktoru ve lctZı Ald<aandra görün 
düler. Fm1daıarak konuıuyorlardt 

Kont ile doktor arabaya bindik ve w 
nrab3yı sürdüm. Yolda kont ile arkadaı 
~ı fransı7cn konufuyorlardı. lıtaıy 

vardık. Hllngi trene bindiklerini farke 
demedim. Yalmz doktor, bana bira: 
beklemeyi tenbih etmiıti. Biraz bek 
)edikten ıonra geri döndüm. Kontes aıı 
cc\k sabahleyin aeki:ıde kontun giclipn 
den haber aJdı.,, 

Kont bi~ daha dönmemek üzere y 
la çıkmıştı. Trenin üçüncü mevki va 
gonlarmın birinde, bir aralık duman 
dan bunalmış hava almak için sahan! 
ğa çıkmış, orada üşümüş, ve dokto 
kendisini Astopova istasyonuna indir 
mitşi. Fakat istasyonda hastane yok 

(Lfıtfen sayfayı çeviriniz 

Eınri verilir vcriln:cz, çelikten 
kapı1ar derha: kapandı. Piyade 
ile takviy"' el ıncn tan ılar orman· 
ların içinden göründü. Tanklar, 
bu tepelere hücum ediyorlardı. 

Birclenbire bu tepelerden atefler 

Rusya hali hazırda :a:iidafoa 
kuvvetler:ne her yıl 600.000 000 
lngiliz lirası sarf ~diyor Japonya 
tarafından vultubulacak her hare
kete kar,ı tedbir alınmıştır. Tolstoyun kom§uları toplanır ve eserlerini dinlerlerdi. 

• 
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az elbiselerinde 
Küc;ük moda itlemeleri yaz el• 

biselerinde yine karıımıza çıktyor. 
Bunlar ~eseli kemerlerde bir kaç 
motif !eklinde konulur. Ceketin 
kol kısımlarında ve ceplerin üze • 
rinde yer tutar. Elbiseye büyük bir 

işlemeli bluzlar 
ve ceketler 

Bayanlar! 

.. 

f 

husuaiyet verir. 
K 38522 - Ketenden bir elbise. 

Dar köıe üç renkli haç teklinde i§· 
lemeler bu sade keten elbiseyi te· 
barilz ettiren süslerdir. 80 santi . 
metre eninde 3,65 metre kuma!la 
yapılır. 

K 28435 - Ögleden sonra ıiyil" 
meğe mahsus açık renk mat krep· 
ten elbise. EliJi renkli motiflerle 
süslüdür. 90 santimetre eninde 3 
metre kumaştan yapılır. 

B 38552 - Yelek blüzu. Tabii 
renklerde keten kuma§tan muhtc -
lif şekillerde işlemelerle süslene . 
bilir. 

V 38551 - Bilhassa genç kızla• 
rın giymesine mahsus sertçe kc · 
tenden, işlemeleri sik, önünde renk 
li bir kordelcden çarprast bailar. 
80 santimetre eninde 60 santim ku 
maş lazımdır. 

V 38504 - Açık renk bir yaz el· 
bisesi üzerinde tülsüz olan bu ce · 
ket çok iyi durur. Y eıil yünlilden 
ve üzerinde, ceplerin kapaklarında 
işlemeler vardır. 9 5 santimetre e · 
ninde 65 santimetre kumaıtan çı· 

kar. • 
B 28531 - Orijinal bir ceket . .A· 

çık renk kurnaıtan. Muhtelif yap • 
rak ıeklinde süslü. Sırt tarafmda et 
İ§lcmesi motif, 130 santimetre e • 
ninde 1,20 metre kuma!la çıkarı· 

lır. 

ı ıa sı 

Bilir misiniz? 

• 
Yeni 

Moda · 
Mecmuaları 

• 
GELDil • • 

• 
Almanyaclaki Beyer müeısesPsinin 

ilkbahara ve yaza aid olan moda 

mecmuaları ve patronları her Ba· 
yanı alakadar edecek güzelliktedir. 

• 
Sal o 

o um uz 
dan 

Geçerken 
Bu mecmuaları görünüz çok geğe. 
'1eceksiniz ! Salon memuremiz s1ze 

istediğiniz izahah verecektir. 

Saat - 1 - 6 ya kadar. 

\nkara caddesi - V AKIT kütüp
hanesi. 

lslanbul. Telef. 24370 

Bltiin eliılerintle "Cartier - B1esson,, C. 8. markasını taşıyan koton ve 
malzemegi iercih ediniz! 

Renkleri yıkamakla ve güneşin tesirilc solm:ız, gerilmez ve gevşemez. 

PARiS Toptan ve perakende ıoattş: NIKOLAiDi EFTiS 

Bu markaya dikkat edin latanbul • Beyoilu, istiklal caddesi 204. Telefon: 4186~ 

yon şefi, kontun evine götürülüp J 
vi olunmasını istemi§. kont götü -

·ş, orada son hayat müradelesini 1 
k mağlüp olmu~, ve orada öl -

tü. 
Tolıtoy'un cesedi bu istasyondan 1 

Yaanaya Polyana'ya ıötürüldü.1 
t Çar hükümcti, köylülerin burada 
k bir nümayi§ yapmalanndan ürk-

- için o ıün trenleri iıJetmedi. Bu • 
a beraber binlerce talebe ve köylü 

a olarak geldiler ve cenaze mcraııi
de bulundular. 
Yasnaya Polyana, mazinin bu hatı • 
ile doludur. Kontun evinin yanı ba· 

da muazzam bir çınar var ki adı "Fa
ler afacı" dır. Çünkü Tolstoy bura
oturur. kendisinden yardım dile • 

k için gelen 'köylülerin ve dilencile -
dertlerini dinlerdi. 
Evin içi de dıp gibi hatırat mah • ı 

·-. Gorld, Andreyev, Turgeniev. 
Çekov burada toplanır ve Rusyanın 
biyat ve fikir parlimentoıu kurul • 

olmdq. Ruayaıım bütün liberal • 
• burada cliltünür ve konu§urdu. Bir 

narda Edi10n•wı O.tada hediye etti -
ilk ıramofon görülüyor. öbür kc • 

biltün dünyada ün manan edip
imnlı resimleri ıöı:e çarpıyor. 

Tolıtoy•un 20,000 cilt kitapla dolan 
~liphanesi ingiliıce. franıızca. alman· 

lltlnce, yunanca, hatta ibrani di 
de yazılmıt kitaplar var. Ve kütüp • 

e Baıtrrrdlı bir çiftçinin, veya cam 
brlkasında çalııan bir amelenin hedi

ettikleri cııcrlerle süslüdür. 
Yemek odasında büyük Rus san'at • 

Jıln Pepinin yaptığı Tolstoy resmi 
öze çarpıyor. Ve yanı başında Serov'un 
onteı Tolıtoy'u görünüyor. 

Tolatoy'un yatak odası. son günle -
rindm lnıllandığı ilaçlar ve haplarla do
u.. Yatafm Uzerindeki yastıkların biri 

iine ne işlenml~trr ve a!tında da ''700 
ahmagrn biri tarafından .. sözleri yazı • 

ıı.ıaa 
"Jan d'Ark,, fihni, Almanla-( en iyi canlanchran, Alman sanat

rın yaptığı bir filmdir. Fransa ta· kirlan oldu! 
rihine, gökten ilham alan milli "En iyi,, deyitimizden, "Türk,. 
bir kahraman olarak ıeçen bu kı- sinemuının ıöıterdiii bu filmi be
za ait en tanınmıf edebiyat eseri- ğendiiimiz anlqıl;yor ıüpheıiz !. 
ni de Alman şair Fridrih fon Şii· [yet, bu filmi beiendik. Neden 
ler vücuda getirmittir. Edebiyat- befendiiimizi kııa.ca. f()yle an
la olduğu gibi sinemada da, onu latmak, mümkün: 1 -- Senaryo 

lıcJır. Bu kitabenin sebebi şuymuı: 

Tolıtoy'un lıemıiresi Maria bir manas· 
tıra girmitti. Günün birinde kont henr 

·tiresine "manastırda senin gi6i kaç ah
mak yaşıyor?.. dem it ve hemşiresi bu 
yastığı hediye ederek cevap vermiı. 

iyi tertip edilmittir. 2 - Reji, 
iyi idare editmittir. 3 - Temsil 
iyidir. T:pler, rollerine uygun 

ıeçilmiı, artistler benimıeyiıli ve 
bafarılı oymmqla.1'dır. 4 - Fil
me, tarihin o devreeindeki hava 
iyi ıindirilmiı, muhit, karakte· 

",Seıenad,, Fı/m,: 
Nils As teri filmde eskiden 

haylı sık görürdük.. Pat Pater
son da haylı seyrek gördüğümüz 
bir yıldızdır. O erkekle bu ka
dm, "Yıldız,, sinemasında göste
rilen santimantal bir filmde ..'.>ynu· 
yarlar. 

Rcjigör Ceyms Tinlingin bu 
santimantal f' imindeki aşk mev- 1 

' zuunu müzik. oUukça uygun ı 
besliyor. Asıl ismi "Sevgi zama-ı 
nı,, olan Serenad,, kostüme bir 
filmdir 

Bu film için, klsaca :;ijylcnme· 
si yerinde olan söz orta olduğu
dur~-Kontun yatak odasına bitisik oda 

kontese aittir. riıtik ıörünii!ü ile iyi ortaya ko- _ _. ___________ _ 

Kontes 1919 rla öldükten sonra ci • 
vardaki çiftcilL'r burstnı harabidm ko-
rucluhr. 

Seyy. h bütün bunları KÖrdükten 1 
so.-~a Tol tol\ "t•n g(imüldü·,U ,.l".<' '"i 
yor. Tolstoy'un k n1:si. bu vabeni çi • , 
çck'erle do'u <'1 n yere gömülmesini 
nsiyct ctmiıt'r. 

Etraf haftan bata deıiımekte mek • 
tcplcr, hastaneler yükaelmcktedir. 

Tolstoy'un malikincsini çevreliyen 
arazinin ilerisinde kollektif bir çiftlik 
var. Daha otctle T"1a demir fabrika · 
lan görünüyor. Cçnqpta kömür maden
leri işlctil..-ckterlir. F~kat Yasnaya Pol· 
yana eski halini muhafa?:;ı ediyor. 

L. B. Funke 

nulmuıtur. 5 - Çekilit aydınlık 
deiil, bilakis lottur. l!ık ve 
gölıe kııımlarının bu tarzda bir-1 
letlirilmeai, bu f !imdeki mevzua, 
havaya, muhite çok uyıundur. 
6 - Müzik, tam bir uygunluk 
ifade ediyor. 7 - Nihayet film. 
anahatlar:le ve tef~rriiatile ahenk 
topluluk anlqmuı tekillendiri· 
yor. 

Bu noktaları teabit ett'kten 
aonra, fikir ve cJuyp esularını, 

uıtalıkla mezceden filmdeki mev
zuun, tiplerle beraber, reel ma
kul, mantıki görülmeğe çok mü-J 

sait olduğunu belirtelim Bu ara
da tarihin bize anlattığı "Jan 
d' Ark,. efsanevi haleden sıyrıl

mış, insandan üstün olmaktan 
çıkmııtır. O kız, sadece duyan 
o büyük kız. düşünen Kralın e· 
linde, Fransayı İngiliz istilasın
dan kurtarmak ve parçalanan 
memleketi bütünleştirmek için, 
Kral Yedinci Şarlnı elinde bir va
sıta oluyor. Asker ve ahali gay-ı 
rete gelip zafer elde edildikten 
sonra, aralarında 2ırh giyen k1za 
kartı reaks'yon körüklenince. o-ı 
nun manevi kuvvet verici ileri ha· 

'v Tı· V f ı·· ·· f .ı. v • .n.on or oru,,. 
Albcr Prcjan, Danyel Dııriyö, 

Lüsiyen Bnru, ••y ntaklı vagonlar 
kontrolörü,, filminde, "Sumer,, 
s"nemasında ! 

"Parisli şarkıcı , filmi ile umu· 
mun hoşuna gi:len hlber Prejnnın 
en çok rol aldığı filmlerin tarzı 
malum. Bu dr. o çeşnide, hafif
tertip filmlerden biri. Zaten mev
zu, böyle bir Fransız eserinden 
alınmıttır. Lüsien Barumın neşe 
havasını artırışta hisses'ne düşeni 
kolaylıkla yapıyor. 

Ses cihetine göre. müzikal 
temposu da olan bu film sıkça 

gördii0 iimüz fllmlerdenclir. Bun
ların daha iyilerini de gördük Bu
"lunla beraber, bu film de sık

maz.. Eğlendirir. Netice itibari
le, ... işte budur ve böyledir! 

rekcti inkar edilince, zeki Kral, 
kızın sihirbaz di~ e yakılmasına 

göz yumuyor. Yaşnrsa, kızın tesi
ri hiç hül:mi.ine inecef ni, ölürs~ 
kızın kat kat fazln kuvvet hayır, 

kudret t:dineceğini kestiriyor Ve 
böyle düşünüp bu düşüncesini ye
rine getirmekle kesenkes isabet 
gösterdiği netices ·ne varılıyor! 

Başrol olan Yedinci Sarl rolü· 
nii yapan Gi.istaf Gründgenslir .• 
"Jan d' Ark., rolünü, Angela Zal
loker yapıyor.. Röne Deltgen, 
Haynrih Georg, Erih Ponlo Vil-
1\ Bir~cl T eotlor Loz Arı bert 
Veşşer, diğer bir k~c roldedir. 
Rejisör Güstaf Uc:ckidir. 
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Abdülhamit sarayının dans hocası Şerife Hanım 
Yan&: Abdülbamide ait ~a· 

fıra.lannı anlatan urayın dans 
hocalafmdan Şerife Hanı,ııı. 

J\kta: ~aray,l.la rast gelinen 
'ft malspus 'bir halile y.a§ıyan iki 
4rift ktllndan biri. 

Kml Srıltamn ydftJ/A rol ... 

.Paırfs • Soir gazetesinde Bemar Lon- manm bilyük kadınlan ,gibi biraz te • 
ci iııMHile l\bdiilhamidin tal'llymdan 'kellüflü konufuyor. 
ve b6 'lllÜftebit ıhülriiındarilan biıh.eden - Ben saraya efendimirin bprisle
büyik 'ıbir yazı çikmıfbT. Ba yazıyı üze- rine itaat eden cariyeler gibi girmedim. 
rindelti rtiıinı'lenle 'bt:t*'>eı ... ıjoıfi: Kira ynnti harem afelHMJll •lihfi nc-

tstan~ul eski hayat 'Ve ihti§ammr kay· :zaretirie bırakılmış odıılık vuiyetiftde 
betini§ bir şehirdir. !Bununla beraber de bultimnadım. Dantöe, balet mua1li • 
orada ~ünyanın en rgözel yerleri bulu· mi ve bir yıldrz Olarak euhana. takdim 
nuyor. IDolmabahçe, Haliç, - ismi bile edildim. Kocam "Bertnıft Bey" aray 
:pirane olan - Göksu, Osmanlı hüküm• tiyatrosunun milesais ve direktörü Ah • 
w-.ı.·•ıı ~kWM ._...arlJhm Torp-~ "'1ilwdi WMı..._ ~t!ziv' 
- ~. Ytlc!!t 'k8t'kfi, 13ey1erbeyi, lit!i. ~ ~ ı fili' -- ~ 
""1M ~... Banlirrda bugfln o Mi 

1 
mra,. nefiR 'limaatyawn 'tr, ,.... 

~· ~ WttJBtfU§tıT. Şimdi ~ Bfik&fWlaM ~lei'ifti ~ ~ 
'*'1 aey:y.'h ~nin ıge%diği ycor- Ralifenhı ~ rgickc'ek ~ tM .. 
M- dMat't'm. 4ldft ~. ıprtıri9leri, qup yapan o itti. 0111ift "tırwfttjtlttf4 tııl 
~llM!lleri, •llklm, ltnı.'r'mı .aplan ve unmq, yimli yrl ~e <b~ WM 
-.r~ ~ ~e'lniip gİtmi§ler • yaşaml§tı. •. ~-;.~~·---~ a.ı.l;e\h, lh"t ltia'ı'emin3en 'Çr~ 
-...,-., • 't'eafff em~'brlfr. Bunları 
Wfİ tll!liılfft'laWrn wnla'tmilya TU'I etrrıek 

ttlk ~. &!rn ıgfin 'ben de, ~Mül • 
Mmillll 'e'il 'lfMı ıgM:ae'lerinden biri olan 
•ilk liıe':Mfı} a ltak<lim edilme\ ıta • ....... ~. 
~~TANGO ~Y& -

MIR tMti'fAR IKADl'N 
.... Wdltı'll. ~yaapqa menrh • 

... ~ .oı.n iittra ımoaem apar -
·n ın 'atm ~~e. Türle d~ ıe
_. w..~. Bir ıtniç ~ 
M "*-:1 4*ert tffr. Tıp lfaWttWi 
.. ...._, ıtnwrnlr !dlen ev ~ • 

phnb ~ 1Mr- odaya ~ ~
.......... ~ilebas'r~ 
..,.. ~ -.. &nn eltyorllrrm. '0n 
lll ._. '*** "'.,.a111n. ~. bir tri .......... '* 4tı'ffylt't" 'lraamtft ~ 
....a --....... Be ınam. bir 
.... dfl *"'-~9\ \'ele~ ~.ıra 
---~""'*"'*~ ~.9irl 
..... ıiM;1a: tlN IMl- WoY!ftlltM yay ... 

hti •1tamrn ~ ~aete-.•ıa. ~ 
.... ~ ~ 'Cbı'nll ~ 'Yet1M - W': 
M ~Hamın,, Yi. ~ ~ • 
..,_. ~. lheı'ke9in Wtuvat'fak r"1tlıltt
..... Mt- Mc!e1ik iiçinie ~aya .. 
tıs l}lt. 

Sarayda k•lı olarak ıilL'i 1bııı htm 
var&. !Banlar 4tafb~. ~ ... 
dan, .Strriyeden, MWp ~ae.. 
ge'hrriı'ıercli. s.ftytn, MitnM ....... 
iJwpat'atori~ !Jier ~· ~ 
yor, rattt ıge1clik1eri en r&z'el ~ -.\. 
~'ti -mı .ahfot'la'rib ............ ,.. 
d5nilmlerintle vak rle 'lııtı!* • ''\ 
~eı ınamım tillkh ~ .. 
ika~lar Yr'IC1ık 9ftyrft!ft t!ç ..,. .. 
vannr geç'tik'tefı. Wdra, Mt4lft ~ M 
tetnaslanm ~a ~ 
.._ Ablııl_. lı1ıı14'*a~ 

ı;eı'lnl1t tk°hledwa.. Mıiftt ,.,_ .._ 
krma ~ôl'la .. ..., Wteilııbli -
~ ba bd!itlM-,._ .._um 
&ıitl1timılt oluyot'ldl. 

Be ........... ··~ .... :ııen1a. 
en ~t1ietli tifYa ıie ...._ ıeR t;, '* 
c1elfli m...ıar, ıipe\11 "ile _.. Mlılat. 
~eler, ~ 't*•~ 'il••~ 
ım ao'la t1t • "'* ...... dııınaWtta 
baftra~~...-. ..... ~ 
~ ..... ~ . .,... 
ıparlı Wı~· -_ .._ ....... ,aır .. 
'Rlıawli ................ yifle 
~-.,e~lat-

~bebflıı. iftı'llrn, ~ " - M-l 
'telilMI ..... iÇinle .......... Wıııı 
IJa\'r '*'"' .,..... ~ ..... ~ 
tWııillll ;aytMeıtı Wl~'8L 1!# ..at;w'-5, 
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ft'OCltin lkaliste 1:NtM c3z lkrrpıyor. 
ıfidaetli patetıt oıı:sürü~._~ 
.tedijfiti ltıemen yapmadfğrin 'iÇin, 1i:en
aiil'l );h. stçrayqta salona geçti ve hü • 
lkihrlaann önünde -eğilerek bize verdiği 
şereften dolayı teşekkür etti. Ben 'ko -
camın ne kadar iıaklr olia}unn '90nra • 
dan anladım. Haremde geçirdiğim uzun 
~ ~e 1IMtlm ~aen ldanstan 
..... Wr ft5' ~. O ,gtimın ak • 
pMI, ıg&Hlelere A ~ veriyordum. 
8a "-c!mleT beni~ 'bir sevinç ve 
..... mptdr'lar. Yıllarca bu böyle 
....... etti. 

l'-eııınek ~eti._,. 98a't üçe 
... IAıf •ıCMli tı.fta ~ ~~'k o· '- •tıwa- ıra ~ Mrlik'te ıde'rst gi
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... 'ıık'Vlf:*lllını, ~Janm öğ-
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bunlann eet'lıle •'hm -ve ~1en ta • 
:haklar lçirtde -ç«y, ~ ~enıe kO" 
yu)"<Jr1ar'dı. 1fre ba 9aat, ~ aaati 
teli. 

'O, tt)çaalc 'bit ldlpr&m. ıgelltdi. Sırtı 
.....,ur?ı V 4'z. Uzan kiq;ikleri altında 
-.. .... ~i, Wn tir W 'Vardı. 
lllillll tleriie W1lll ttiya'b eakahnı •ı . 
.._ .... ~ kiiçiik bir 'Cfilmetıilc 
~ llıltilht'tmh. Rğer keyfi yerinde de
~ Mr a; '18ele Dtif.rt eaer, ne§'eli ise 
-.. .._.. tweı'hıt dta\•ttdc hnlfn'mta ba· 
'-'· ~lı!I bat Nbttu 'ldiçtik lbir fin • 
.,. ~ .. latarb kahvedni .r&. 
~ ••· baran ımannanı"yetin· 
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lfewreWi. Btmltfet9iz ve daimt bh- keder 
'9flt*'h g~.-i 9e b«!rrilannı rirerdi. 
ite~!' taleı1ttırka oynamaya lbaşladı\: • 
Wit ~ ~lamn ıkür'lrlerrile ~~ -
ilet- 'ft ~eee iyi vaptıklanm zanneaeı-

'* llıMf"1ınHı*41tn ıeorrra ik'emlftfin'i 
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.... \lelk ~ ~et et't1ırt. 'fWna '9ÖY" 
'9#btlii ibarada •n~. tftHreyi 
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Kızıl Sultan 
Hakkındaki hatıralannı 

anlatıyor 

Obr........ .. ,..,.,.. ......... ........ 
Çerkes kadın İr>ek kaşafı 

al'a$indan """~rini çıkardı w • .-

l{ızıl S 
-Birdokt 

1 

sf röe«e i11 hftilııtfl•ki 
Ilı gatttltt oitlıgtına~I .. 

1CUmdamı 1imnı !fena 'telikki 'edeceğini 
sanıyor~m. !Fa'ka't böyle o'Jmadı. Bili
lkffı ıpek memmtn göriindü. Bana'= 

- ~fdnn Şerife l!mım, sen ço'k iyi 
bir atçısm. • 

l:>e<'ti. Anla~, w<>rauın~ 
- Aıçı 'mı, ıev'ketlim? 

- Evet, 11enelerdenberi bu"'yük bir 
zevkle ta'ttJğım en1es bir ihtiras yemeği 
vücude .getirmeğe muvaffak oldun. Bu· 
ırada seniriJe ve 'kadmtardiiliı. geçirdi • 
'ğitn dakikalar ne 'kaaar zevkli olduğunu 
bilemezsin. 

Birdenbire sustu. Sonra sakalını sl"' 
vazlıyarak ilave etti: 

- Hele bak1 Hole bat.l '!:,fidanın bu 
kadar sevimli olduğunu .zannetmiyor • 
aum. Son zamanlarda ço'k güzelleşti. 

Ladan biraz yannna gelir misin? 

Genç kadrn Abdülliamidin oturduğu 
divamn yanında diz çöktü. Sultan onun 
omuzlartnı oquyor<ıu. 

Abdülhamit bir dans edeni talcdir f!' 

dince, hemen o dakikada iltifat etmek -
ten çekinmezdi. Bu tıa1i çok <lefa feci 

kBkançlık sahnelerine sebebiyet ver • 
mitıi. Bir ak}am, sultan çekilip gittik -
ten sonra, biribirlerinden nefret eden 
iki kadın kavgaya tntuştular. Çünkü 
1ıükümda'r, onlardan birini o gece ken· 
di husust salonunda dans ettirme'k için 
bana emir vermişti. ikisi de güze1Cli. 'Bi
ri taze, sarışın, ince ve sevimli 'bir Çer
kesti. öteki gölgeli ve fırtınalı gözlü, 
kumral, levent boylu, ideal bacaklı ve 
elli bir Rumeli güzeli idi. 

Sultanın dans için çağırdığı kadın 

Çerkes olanı idi. Rumelili buna fena 
halde kızdı. Ağız kavgasından sonra, 
bütün gayretlerime rağmen saçsaça, baş 
ba§a geldiler. 'Çerkes ipek kuşağı ara -
sından bir hançer çıkararak rakibine 
sapladı. Rumelili güzel, kanlar içinde 1 
yere yuvarlandı. Haremin ıher tarafın • 
dan kadınlar koşup gelmiş, panik müt
hiı bir hal almıştı. 

Bu sırada büyiik kapıyı örten perde 
açıldı. Abdülhamit 'korkudan 'Sapsarı 
olmuı bir halde içeriye ıgirdi. Çerkcs 1 

hill Rumelilinin başı ucunda duruyor; 
aldığı intikamdan zek duyuyordu. 

..Suikastlardan dehşet duyan, -gö: • 
düğü kanın karşısında titr"yen hükü r.· 
dar Çerkesin üzerine atıldı. Fakat he· 
men geritiyere~ şu emn veröı: 1 

- Çabuk bir 'doktor get•rsinler. 1Jun"' 
dan sonra lkisini de g8züm gönntısin, ı 
ikiıliri 'le. 

Ondan s<mTa 11ri 1drclmı ._ ..._. 
görmedi. ttaatsız, bi ıasaeteri. ,. W. 
fotuk bir ikUrtun a'ğı't!ıfitt ...._ a1IW 
'Clan önce, ıpe§ın bir to'rbe %fne\:~mn 
masa'I değildir. HükülH:cH!'P. JDedaa • 
metten 'baı\a hft iti•~ 

A.BOOLRAMIDIM ttmlKM• 
Hükümdarın bazı en yakın doetla • 

rrnr eğlendirmek suretile tazip ettiğini 
gözümle gördüm. Bunlardan biri, keıııt
di hususi doktoru bir RUia Pap idi, 
Bu adamın pek hafif.mqrep bir kan p 

~ vardı. Büttin lstanbulda "Güzel S. 
ra., diye meşhurdu. Kadın evlendikten 
sonra rezaletler uyandıran yap.YJllDI bı 
Takmadı. Kocası her gün JaHançlıktan 
bin ölüm hali geçiriyordu. Sultuı bau 
bilmez değildi. Bir gün dedi ki : 
-•Paşa, fena bir evhama ~ 

Beni yalnız sen te6aYi tdebilitsfn. tfa. 
sıl, yapacak mısın? 1 i 

- Şevketlim bundan ıüpbe mi eti • 
yorlar? 

- Çok güzel öyle ise. Güzel Samaa 
vak'alanna dair bir komedi ,.._.. • 
ısın. ilk meclisi ben söyleyim 4le yas. 

Karın aşıklanndan birilc acaden .0-
nu~uyor. Haydi, kaleıill alsana! .. 

.Zavallı doktor üç aut ifkeacela4n 
en feciini gördü. Efendisi söylerken ';tl
reği parça parça oluyordu. 

O :gün ya~lan bu aahueniıı ~ ftıi* • 
lan bemledir. Kocama fil ~ 
gönderilmişti! 

''Mösyö Bertran bunu, ba)'tmıa.. 
zatı pbanenin huzurunda oyna'tillak • 
tetkik etmek ve hazırlamak .utfeli '91-
ze tevdi edilmi§tir.,, 

Nihayet bu komedi hükümclarm hu
zurunda oynandı. Sultan çok memnun
du. Kahkahalarla gülüyordu. Arada .,. 
rada yanında bulunan dostu ve 'lnmıat 
doktoru Rum PaMya cöncttk: 

- A1kış1asan,al Bak ne giiftl oyna • 
yor. Seni ve Sara·yı o kadar fti 'teiMi1 
ediyorlar ki 'bilhassa ıcnin takdir etmen 
lazımdır. 

• Diyordu. 

Temsil bitiği zaman doktor ağlıyor • 
du. Bunu suitan da gördü. Abdülba • 
midin gl>nlü, suikast1ar evhamlle o b • 
dar 'Üzüntülü idi 'ki bir dakika bite bo'nu 
dü§ünmekten vaz geçemiyordu. Ai'b • 
yan acActuruna eğilip eledi tıf: 

- Pua, -eğer bir i'fin 1:feill ~ 
celc olirn8n, t.i'rtiıtma Itri fırtı"'•" ....... 
diden 11lntif buluımyotmi' 



... 
Kendisinden '·'Garbo öldü, yaşasın Garbo !,, diyebah!edilen: iNGEBORG TEYK. 

G rboya Benzetilen Yeni 
· Y ı dıza Dair .. ,. 

lngeborg Tcyk, bu sayıfayı takip 
edenler için yabancı bir sima değildir. 
Bu yeni yıldızdan evvelce bahsetmiş, 
resmini de koymuştuk. lşte. bu aayı
fada da bir pozunu görüyorsunuz. Yu
karıdaki resimde! 

Geçende filmde ilk defa olarak rol 
aldığı zaman, kendisinin daha ancak 
on altı yaı;ında olduğu yazılmıştı. ls-
1.anbulda bu veyahut gelecek ı:ıincma 

mcvsirııindc göterilmesi muhlenırl o
Ja.n "Mazurka,, filminde oynıyan hu 
Alm~,n yıldızı; ayni filmde Pola .Ncg
ri'nin kızı rolü verilmişti.. O üsttin 
yıldızın yarunda bu yeni yıldızın ne 
dereceye kadar göze çarptığı hususun· 
da, filmi görmeden bir şey denilemez. 
Bununla beraber, yeni yıldızın ismi 
etrafında yapiln.n ne§riyat, kendisinin 
film sahası i!;in kayde ıic:ier bir ke~if 
mahiyetinde bulunduğu, Potsdamh 
kızın ilerisi için çok ümit verdiği şek
lindedir. 

tngeborg Teykin; meşhur lsvec:;li 
yıldızın benzeri olarak l~nsc edildiği
rti, bilhassa bu nokta üzerinde durul
duğunu, evvelce not etmiştik. Greta 

Garbo'nun muhtelif memleketlerde 
muhtelif zamanlarda benzerleri türe

diğine göre, bu Alman yıldız da G se

ride yer tutmuş oluyordu. Benzerler 
zincirinde yeni bir halka! Yalnız bir 
farkla, ki bu seferki bcnzeı·lik bahsi, 

süreksiz sinema havadisi oalrak kal

madı. Bahsin arkası bir türlü kesilme
di. Hala sürüp gidiyor bu benzeyiş 
bahsi!. 

nin tahtına. çıkardılar bile, clc.nek ! 
Bu kadar ileri gidildi l Fakat bir fa
raflr c:;ıkarış neye yarar? Ilı.susile 

"Tlfı.hi Kadın,, ın film sahası için ölüp 
ölmediği daha belli olmadığın:ı göre! 
Gerçc artık çekilmek kararını verdi
ğ'inc dair ortada rivayetler dönüyor 
ve son çevirdiği "Anna Karenin., fil
minde beycnilmiyorsa da! 

Bizce, bu benzerlik, nihayet bir in
sanın bir insanı bazı cihetlerden bir 
dereceye kadar andırmasından ibaret· 
tir. Ve benzeyiş, kendisinden evvelki
ne benzet ilen bir Fcy kawn<lırmaz, 

bilakis ... lngebor~ Teykin. Jrnnd ısiııe 
has bir güzelliği. bir cazibesi oldu~u. 
mesela şu yukarıdald resimden belli. 
Greta Garbo'ya benzetilmesine ne lü
zum var sanki! 

Hem, iş daima olacağına varir Al
manlar, \'ıtktile Rozi Barsoni'yi d,, J,il
yan Harveye benzetmişlerdi. Netice
de, Lilyan Harvey gene Lilian Ifarvcy 
kaldı ,.e Rozi Barsoni de kendisini 

buldu, kendi hususiyetile hoşa gitti! 

llı11111rıııı1111 111 rırıııııırurllttı11111ııı" 
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·Filmde Yıldızların Yeme 
Yiyişine Dair ... 

Gördiiğünüz filmlerde yıldızların 
yemek yiyişlerine dikkat ettiniz mi? 
Daha doğrusu, yıldızların yemek ye
diklerini gördün Uz mü? .. Fakat, şöy
le başlan sona kadar yemek yiyişi 
kastederek soruyoruz! 

Biz, bu vaziyeti etraflıca olmak 
üzere bir "Altı karılı Kral,, filminde 
ve bundan başka kıyasıya komik sah
neleri biribirini kovalıyan filmlerde 
gördüğümüzii hatırlıyoruz. Zaten "Al 
tl karılı Kral.. filmi de, aşağı yukarı 
bu sınıf filmlerin başka bir çeşididir. 
Çarls Lafton tarafından temsil olu
nan Sekizinci Hanri tipi, baştan sona 
kadar yer yer karikatürize edilmiş o
larak ortaya konulduğuna göre! 

İşte o filmde o artistin homur ho
mur Ye tıkabasa yemek yediğini şöyle 
etraflıca seçtiğimiz gibi, başka bazı 

komik sahneli filmlerde <le böyle sah
neleri süreklice seçtiğimize inanabili
riz. Ancak, bu tarzdaki filmlerden 
başka türlü olan filmlerde, katılasıyn 
güldürmek esasından yapılmıyan film 
lcrde de yıldızların enine boyuna ye
mek yediklerini gözlerimizle takip et
tiğimizi iddiaya girişirsek, kendi ken
dimizi aldatmış oluruz. Belki bu film
lerden de yemek yiyişleri barizlc§tiren 
bir kaç film vardır. Lakin, umumi ka
ide, şudur: Yıldızı yemek yiyor gibi 
tiÖstermek ve ayni zamanda onun ye
mek yediğini, nasıl yemek yediğini 

ı;C:stcrmemck ! 

Bu kaidenin bilhassa knchn yıld1z
ların yemek yiyiş sahnelerinde tatbi
ki gözetildiğini ayrıca kaydettikten 
sonra, bu kaideye göre hareket edili
§İn hikmetini gözden geçirelim. Acaba 
bunun sebep ve hikmeti nedir? Muh· 
telif safhalarda, bu arada öpüşmeler· 
de 'yıldızların pozlarına uzun uzadıya 
yer ayrıldığı halde, yemek yiyiş işini 

gözden kaçırmak için ne diye bir tA• 
kım trüklere ba~vuruluyor? 

Kaidenin lalbikinrlc fıınil olaıı esas, 
yemek yiyişin göze hoş görünmediği 
kanaatidir. Mesela yıldız, ağzına ye· 
mcktcn bir lokma almış, bunu ~iğni· 
yor, değil mi? Tamam, işte o sırada. 

ağzmdakinin yiizünün biçimine tesir 
ctmiyecek şekilde evirip çevir• mcz. 
ciğneme 1şini iyi idare edemezse, r vıı rt 
ları bir şişkin, bir de çöklik halde gö· 
ze batacak, hatta ihtimal ağzınm bi· 
çimini de uygun ve zarif hatları gide· 
ren kımıldayışlarla kavislcnccek, .. Bo· 
zulacak! 

Bu görünüş, scyireiyi tiksiııdirc· 

biliı-, seyrclUği yıldız aleyhinde bir 
duyguya kapılmasına, onun hakkın· 

da menfi bir intiba edinmesine scbcP 
olabilir. I•'ilmciler bu yolda diişünU· 
yor, bunu tehlikeli sayıyorlar. Onun 
için de, çare olarak bir trük bulunmuş 
tur. Yıldız, lokmayı zarif bir jestle 
dudaklarına giitUrür, yahut dokıındıı• 
rurken, o sahnede onun görünüşii kc· 
siliyor, araya başka birisinin veya 
başka bir tarafın görünüşü giriyor. 
Derken, gene o yıldızla k:ır§ılasıyor· 

sunuz. Lilkin, artık yemek yeme işi· 
nin sonuna varmıştır. Peçeteyi, ağ~nı 
silmek üzere, dudaklarına dokun~uru· 
yor. Arada gc~cn fa:;lı, - eğer lüzum gö 
rürse - seyird, muhayyilesinin yardı· 
mile canlandıracaktır! 

Vaziyet böyle olduğu halde, birçok 
kişi, filmin gösterilmesi bittikten son· 
ra bir sırası düşüp de bu bahis aı;ılsa, 
yıldızın lokmayı ağzına soktuğunu, 

çiğnediğini ve yuttuğunu, hülasa 1UI.• 

sıl yiyip içtiğini tefcrrüatilc seçtik· 
!eri yolunda münakaşaya girişir. üs· 
lelik bazan bahse de girerler . .Muhay· 
yilenin rol oynadığı bir aldanış, gö-
rülmiyeni gördüm sanı5 dolayısile! , 

Son ne§riyat arasında 1ngcborg 
Tcykin "İlahi Kadın,, a benzeyişinden 
dem vurulurken, hatta "Garbo öldü, 
~aşasm Garbo!,, sözüne bile rastlanıl
m~ Almanları Y.CDi Y.Ildızlarmı İsveçli· 

Lilyan Harvcy. Villi Friçle bera -
ber Almanyada ÇC\'İrdiği "Siyah gül

ler,. filminde dansP.ttiği gibi ata da 

biniyor. Lilyan Han·ey, iyi bir bini
cidir. Boş zamanlarında atla gezinti 

yapmaktan pek hoşlanır. Bir çok ki
şi, onu yakından görebilmek için bek

lenilmesi en muvafık yer, orman ol
duğunu düşünmüşler ve bu düşünce
lerinde yanılmamışlardır. Ormanda 

yolunu bckliyenler, yıldızı at üstünde 
görmüşlerdir. Gerçi bu görüş. bir 

şimşeği görüş kadar süreksiz olmuşsa 

da! lstanbulda evvelce filmlerini gördüfümtfz :ve tlmdi g8remediğlmiz: ŞARLOT.TE 'SUZ~ . 


