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Sivillerin salahiyeti askeri makanılara devredildi 

Hataydaki Milletler Cemiyeti Komisyonu Ge-
nel Sekreterinin de vazifesine nihayet verildi 

... 
Orfi idare il8n ediliyor 

Kayıt muamelesi üç gün daha geri bırakıldı 
"!ta 

l:iüyüK önder 
Riyaseticümhur yatile 
dün bir gezinti yaptı 

Büyük Ünderlmlz Atatürk, düıı 
öğleden sonra yeni IUyaseticonı 
hor yntilc, Boğazda bir gezine, 
yapmışlar, akşam üzeri Dolmn 
bahçe snrayma a\•det buyurmıı':'' 
larclır. 

Hasan Sakanın 
bir nutku 

1017 senesi EylUIUnün birinden al. 
tısmn kadar Pariste toplanan 33 Un
cu ııarli\mentolar konferansına par
lilmcntolar birliği Türk gnıpu da iş
tirak etmişti. Bu suretle konferansa 
iştirak eden Türk heyeti bu defa ra
Jıorun u grup ba~knnhğma ,·ermiştir. 
naporu gözden gc~irirken Türk de· 
lcgnsyonu başkam Hasan Saka'nın 
siiylcdfği nutuk dikkatimize ~arııtı. 
Zira .Bay Hnsan Sakanın nutku bu· 
günlerde bütün cJhnn ctkArıumumJ
Ycsini aliikalandıran beynelmilel 
cnıniyetin neden dolayı bir tUrlU Is· 
tikrnr bulamadığı hnkkın<laki Türk 
tezini pek güzel izah etmiştir. 

Antakya 2 (A.A.) - Anaıdolu ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Vaziyette dünküne nazaran daha 
büyük bir sükunet vardır. Antakyada 
iş hayatı başlamış ve karşı mahalleler
den Türk mahallesine ve çarşısına ge
lenler görülmeğe bc:ışlamışsa da Türk
ler henüz karşı mahalleye, hükumete ve 
pastahaneye gitmek cesaretini göstere 
miyorlar. Şehir dışında ufak tefek asa
yişsizlik ve çapulculuk vakalan kayd
edilmektedir. 

Dün olduğu gibi bugün de zabıta ve 
askeri kıtaat asayişin temini için büyük 
bir faaliyet göstermekte ve her tarafta 
devriyeler göze çarpm,ktadır. Gece 
Tili'k mmtaıruı q kc>m~asıenin 
etrafında normalin ilstilnde muhafua 

(Sonu: 8a. f sil 4) 

Yunan kabinesi 
Türk -Yunan muahedesini 

tasvip etti 
(Yazısı 6 ncı sayfamızad) 

Çinliler 
Bir Japon livasını· fa-

Iran Şeyhinşahının memlelootimizi ziyareti ~ Reisicıımhuru. 
muzla birlikte almmış öir resmi.. 

lran vellahtının nişanlanması mllnasebetlle 

Atatürk 
iran. şehinşahına ve Mısır kralına 

tebrik telgraf Zarı çekti 
Ankara, 3 (A.A.) - lran Vellahtı 

ile Mısır kralının kız kardeşinin ni
şanları münasebetiyle Reisicumhur 
Atattirk, Rıza Şah Pchlevt ve Kral 
Faruk arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Çok kıymetli kardeşimin oğlu Al
tes lran Veliahtı Hazretlerinin Ma· 
jeste )fısır Krnh Hazretlerinin hem
şireleri Altes Prenses ile nlşanlan

<lıklan mesut haberini öj:,"l'enmekle 
çok bahtiyar oldum. 

Şarkın büyük bir devletinin başına 
saadetbahş olan zatı bUınaynnları 

ile diğer mülılm bir devletin haşmet
lu hükümdarı arasında bu suretle 
lııısulo gelen sıhriyetln Şark Alemi 
için yenJ bir ikbal derıesinJ müjde-
lecliğine kanJim. 

Bu hayırlı vesllo ile derin saygıla
rmn takdim ve mcmleketlerlnıiz a
rasındaki sıkı kardeşlik J>ağlarmı te
)1t ederim. ATATVRK 

:<sonu Sa. 6 Sü. ~) llirçok ı\ ,·nıpa memleketlerinden 
bnşkn Amerikanın da iştirak ettiği 
}larlfamcntolar konferansı dürt yüz
den fazla aza hazır olduğu halde a. 
~ılrp da umumi kfitlbin rnporu üze· 
l"fne milnaknşnlar haşla)·mca Bay 
){asan Saka söz almış \'O b<'ynelml
lcı emniyet uoksnnmın sebeplerini 
aı·nştırarnk şöyle demiştir: 

~~-~-~~.ıtc~.~ha ettiler Almanyanın Çekoslovak

- Ilcynehnilel hayat kendisini teş
kil cılcn milletlerin hayntlarımlan 
terekküp etmekle beraber ayrı bir 
\'aı•hk arzeıler ve tamamen ayrı bir 
lnc,·cucliyetc maliktir. l~te bu se
beptendir ki her millet kendi haya
tını düşUnür ,-e keneli inkişafını tan
Zhn ederken heynelmilcl hnyatm cle
\·anı ,.o inkişafmm da. esas şnrtlarmı 
'llıtıhafuzn edecek tcılbirlcrl almakla 
lllUkcHef buhındıığ"ıınn naznrı itiba· 
l"a nlmnh \'O bunlara ria1·et etmell
.ı1ı •• İnfiratçı bir zihniyet~ dayanan 
lllllli mcnfaaUer heynclmilel hayatı 
tanzim için bir kıstas olamazlar. Bir 
tlo,·Jet hayatı içinılcki iyi blr \'atan
daştnn arad1İt1mız vasıfları beynel
lllilel hnyatın vatanclaşları olan dev
lctıeı'tlcn de aynen arayabiliriz ,·c 
nııcak bu merhaleye \"al'dıktan son
l"adır ki beynelmilel hayat mllli ha
)'atların her bir.i :için buı:ünkünden 
\"ole daha bariz ,.o faydalı neticeler 
flol;;ruı'mağa müsait olacaktır. Bu hn
ktkattn ifadesi Krlstof Klombnn )'11-

ASIM US 
(Sonu Sa. ~ Sil- 6) 

rafında cereyan etmekte olan kanlı 
muharebe Çin hava kuvvetlerinin de 
iştirakile bir kat daha şiddetlenmiş
tir. Japonlar miltemadiyen takviye 
kıtaatı getiriyorlar. Muhasamatın 

başındanberi IIunga cenubunda mu
harebe hiç bir vakit bu kadar şid
detil ve kanlı olmamıştır. Çin asker
leri ona karşı bir vaziyette harp et
mek mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Dilşmanın biltün taarruzları kft.milcn 
pliskil rtillmektedlr. 

Bohfeyendcki Çin kuvvetleri mü
kemmel bir manevr~ yaparak şimale 
doğru ilerlemişler ve düşmanı arka
sından vurmuşlardır. Bu suretle 
Kveitchdeki Çin kuvvetleri biraz 
dinlenmek lmkAnını elde etmişler

dir. 
Japonlar enternasyonal ve insan

(Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 
Londra Haydparkta Çinli. bir k1z 

sulh lchindo nutuk söyWyor .. 

Korku Yatağı 
Büyük zabıta romımcısı Edgar Vallas'ın bu şaheseri dün 
verdiğimiz kısımla beraber bllglln beşinci sayfamızda 

devam ediyor 

yaya şiddetli protestosu 
Berlin, 3 (A.A.) - Almanyanm 

Prag sefiri Doktor Ayscnlohr, Çekos
lovak askerleri tarafından Drüllors -

, dorf'da bir Alman bayrağı müsadere 
edilmesi ve Almanyanın Çekoslovak
yayı mesul tutmakta olduğu diğer bir 
takım hadiseleri Çek hükumeti nez
dinde en şiddetli bir şekilde protesto 
etmiştir. 

Prag, 3 (A.A.) - Bir Çek askeri. 

nin bir Alınan tebaasından zorla aldı
ğı iddia edilen Alman bayrağı hakkın
da neşredilen bir resmi tebliğde deni· 
liyor ki: 

Bir ecnebi devletin resmi bayrağı 
ve ecnebi bir devlet tebaası mevzuu 
bahis olduğundan tahkikat neticesine 
intizaren hariciye nezareti kendiliğin
den Alınan orta elçiliğine teessürleri
ni beyan eylemiştir. 

C,iildedn p~n : 
Yüzellilikler gelince 

Yüzellillkler hakkmda yapılacak umumi af kanunu memlekel 
itin yenJ blr siyasi tecrübe fırsatı hazırlayor. Bu tecrübe bir memle
keti ve bir milleti kurtaracağa, cllye biUlkis onu mahvetmek için dtiş· 
manlar ile elcle vermiş bir takını adamların beynelmilel bir ahtname 
ile memleket dışına atıldıktan ve on beş, on altı sene vatan.sız yaşadık
tan sonra illin edilecek affı nasıl bir kalp ile :ıcarşılıyacaklarıdır. 

Acaba çıkacak aftan istltado edecek olanlar memlekete geldik. 
Jeri zaman ne yapacaklar? Biz onlardan hiç bir şey beklemiyoruz. 
Yalnız .snçlarmm affedildiğine bakarak geçmiş ac:ılarm <la unutulduğu
nu sanmalarını istemlyonız. Zira Türk milleti affeder, fakat unutmaz. 
AtredUenlerin de suçları, artık affedilnıJş olduğ'llııu, fakat unutuım.a-
dJlım bilmeleri IAzmıdJr. HASA.N 
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Bu sözler adamcağıza ister ıstemez 

hoı görUnUyordu. 
Birl:aç gUn sonra Teodoranın cClz· 

delerinden Areobindoa adında yakışıklı 
bir delikanlı imparatoriçenın hazinesin· 
den aldığı yirmi bin altını sarraf Bar
ıimese ve bakim önünde Serkiyosa tes· 
lim ediyor, altı ay sonra otu.z bin altın 
ödeyeceği hakkında acnet alıyordu. 

Ayni gUn ayni paralar Serkiyos ta
ra!mdan Teodorurun hazinesine teslim 
ed.liyordu. Adamcağız Vasılisanın va
adini hatırlattığı uman kısa bir cevap 
aldı: 

- Mukaddes Vuilisrıya bildirece· 
ğiz, neticeyi haber veririz. 

Günler geçiyor, cevap çıkmıyordu. 
Yalvarıp sorduğu zaman: 
- Acelesi ne ? Vaailisaya bildirdik. 

Boğazını sıkacak değiliz ycı r •• 
Diye adeta kovuldu. 
Yoksa Teodoranın adamlan onu do

landırmışlar mıydı? Bunun ıçın mi 
onun imparatoriçeyle yUz yüze gelme· 
ıine engel oluyorlardı? 

Günler, haftalar ve aylar geçti. 
Yüstinyanoa kansına bir defa daha 

bu iti açınca, Teodora sordu: 
- Kalopodyosun bir hırsızı himaye 

etmesi size tilphc veriyor mu? 
fmparator bir dakika bakakaldı. Son

ra V aııflisanm elini okıadı: 
- Ona ııadece acıyor. 
- Ahliksızlığa llCınmu. Hem, ma· 

dem ki acıyor, Kalopodyos onu kona. 
tında rahat rahat yagatacak ve hatta bor· 
cunu da ödeyebilecek kadar zengindir, 

Bir daha bu bahia üzerinde konu· 
ıulmadı. 

Serkiyoı borcunu 8deyemediğl için 
alacaklı tarafından mahkemeye veril
di. Müıkeme onu pazarda aattıracak 
yahut hapse atacaktı. fhtiyar adam ne 
yaman bir tuzağa düttüğünU anlamııtı. 
Bereket versin ki gene Banimeı yar
dımı yetişti. Vasilisanın onu k.OOule 
rut olduğunu haber verdi. 

Scrkiyos sarayda Vasilisanrn bulun· 
duğu ııalona alındığı zaman eşikte do
na kaldı. Çünkü bir mahkemede bulu
nuycrdu. Teodora ktır§ıda ve bir küıaü 
ilzerinde hfikim elbisesile oturuyordu. 
Sağında ve solunda bir mahkeme he· 
yetinin, katip ve memurların elbiseleri 
ni giymiı olan kadınlar var.dı. Aske-r 
elbiseli, kılıç ve mızrak taşıyan iki 
cenç kız kapının iki tarafında ayakta 
duruyorlardı. 

Yandaki kapıdan Arcobindon göd.in-
rfl 

Serldyos yere kapandı. Teodora: 
- Kalk! 
Diye bağırdı. !htiycır adam kalkmı

yordu. !ki ııısker onu omuzlanndan tu· 
tarak ve yumruklayarak doğrulttular. 

Arcobindon dava151nı ııöyledL 
Serkiy.c. yeniden yerlere kapandı. 

HJçkınklarla ağlıyor, ikide bir batını 
kaldırarak imparatoriçeye yalvarıyor
du. 

Adamcağız imparatorluğun en yük • 
ae.k vazifelerinde bulunduktan sonra 
düt'°üı olmanın ıztırabını pek acıklı 
bir surette anlatıyordu. Oıtelik timdi 
hapiste yatc:ıcak, belki de pazarda satı· 
lacaktı. Böyle bir f elik et kimsenin ba
f!U gelmemişti. 

-Ah, bilseniz, diyordu, bcr ıeye 
aahipken hepsini kaybetmek ne 1u~
tilr 1 

!mparatorlçe alaylı bir ıesle 10rdu: 
- Sen Kapodokyalı değil miıin? 
- Evet .. 
- Anandan doğduğun ve Biza~a 

geldiğin zamanlar &engin midin? 
- •• il • 

- Söyle! 
- Hayır. 

- Vasileves Lconun harem ağası 
~en.c.nisin evllitlığı 1 Hırsızın çaldığı 
ıeyler hiçbir zaman onun malı olamaz. 
Bugün o zamandan daha iyisin. Ne 
kaybettin ki istiyorsun? 

Serkiyosun başı yere dUştU. 
Teo:!ora alaylı alaylı gillilyor, etraf· 

tın da kUçUk kahkahalar duyuluyordu. 
E'kt hakim brçkınklar draatnda yal

nnyordu ı 
- Ben alçak bir adamım. Ben hır

ıurm, Benim günahlarım çoktur ve 
ıdaletalılfk ettim. Fakat bağıtlDyJn f 
E..t, buıUn bir te:V kaybetmiı bulun· 

1 

muyorum. Likin bir kölenin çoeuğu 

olarak doğmadım. Hür doğdum. Köle 
oldrak ölmek istemiyorum. Artık hiç 
bir §CY iatemiyoıum. ne para ne de 
rütbe.. Sadece hürriyetimi kurtarın 1 
Patriçyilı rütbesini k.;.o:anmıı bir ada· 
mın pazarda satılması ne büyük reza
let olacak f Keşki dolduğum gibi kal· 
aaydım. Keıld bu kadar yülmelmeıey
dim. O zaman dU15em de göze çarp
mcızdı. Bu derece ıztırap vermezdi. 
Bağıılayınız ey mukaddeı Vaııiliaa 1 
Bana hürriyetimi bağıtlayınız 1 

Teodora di§lcrini sıkarak mırılda.o· 

dı: 
- Kalopodyos seni kurtarabilirdi f 
- Güntılılarım, suçlanm, aptallıkla-

nm ç.oktur. Yazık ki pek geç anladım. 
- Onlan ben bağıılarsam neye ya

rar7 Allaha da bağışlatman tanm. Sa· 
na bu imkanı vermek, iyilik yapmak 
isterim. thtlyc:ıır Serkiyoı; para, mal ve 
rütbe seni gUnaha sokmaktan batkı bir 
geye yaramamıı. Bundan sonra kendi
ni Allaha vermek, laanın köleleri ara
sına girmek için bir manastıra kapan f 
Orada ruhun durgunlaıacak, tortular 
dibe çökecek ve günahların yıkanacak· 
tırf 

Serklyoı aaraym kilisesine gatUrill
dU. Orada pı.pas elbisesi giydirildi. Bir 
kaç cUn sonra da lskenderlyeye giden 
bir gemiye bindirildi. 

-s-
BIR PRENS, BiR KEŞiŞ 

YUatinyanoı ıofrada aadcllii aeven 
bir adamdı. Çok zaman bira~ sebze ve 
ekmekten baıka ıey yemezdi. Baun 
eunıerce bir iey yemettiti de oıuyor
du. 

Diler t1ırafta Teodora kendiatni 
dünyanın hiçbir nimetinden mahrum 
etmiyordu. Sofrasında her zaman en 
gilzel, en tatlı ve kuvvetli yiyecekler, 
kuvvet verici içkiler bulunuyordu. 

O glln de aabah erkenden TCQdora· 
nın sarayı, lmparatori~eye hUrmetleri· 
ni bildirmek veya bi::- şey rica etmek 
için gelen insanlarla dolmuştu. Bunla
nn bir esir aUrUaUnden farktan yoktu 
ve içlerinde Bizansın en büyük ve 
mağrur ıinyorlan, Alim, ıal.:, ıeneral 

ve filozofları bulunuyordu. 
Teodora vaktile ona karıı pek senli 

benli olan asilzadelerin şimdiki halleri· 
ni görmekten derin bir haz duyuyordu. 
Onların hiçbirinin kendisi söze baııla· 
madıkça bir ıey söylemelerini yasak 
etmiıti. 

Öğleye doğru Teodora uyandı. Ban
yosunu, tuvaletini yaptı, giyindi ve 
sanki dıprı'da biç kimse yokmuı gibi 
.ofra bagına oturdu. 

O aırada MarkUllüsUn ecldlğini h• 
ber verdiler. 

- Hemen getJrlnt 
Dedi. 

( Arkuı tHır) 

Milletler Arası Tayyare 
Sergisi 

Belgrad 3 (Husuıi) - Milletler tmt· 

ııı ilk tayyare sergisi 28 mayııta Bel· 
gradda açılmıştır. Sergi 14 hazirana ka
dar devam edecektir. 

Sergi bUyük bir rağbet g8nnektedir 
ve her gUn binlerce ldfl tarafmdan 
ziyı:ııret edilmektedir. 

Sergiye Yueoslavyadan ba;ka, Ro • 
manya, Bulgaristan, Italya, Almanya 
ve Çekoslovakya sergiye en iyi tayya
re ve pllotlarıru göndermfıterdir Al· 
mcıınya ser&iye 38 tayyarelik bir fılo 

ile iıtirak ctmigtir. 
Sergi devam ettlfi müddetçe birçok 

havacılık talim ve nUmayiıleri yapıla· 
eıktır. Aynca, aergide millt oyunlar ve 
eğlenceler tertip edilecektir. 

Proıt O aküdarda 
Tetkikler Yapıyor 

Şehir mUtehass111 Prost UskUdar ta
rafındaki tetkiklerini bitirmek üıere

dJr. Yalnız Osküdar tarihi Abideleri ile 
tstanbuldan gonra gelen bir ıemt oldu· 
Cu gibi tabii anralan çok olan l>ir yer
dir. Burasının nbım pllnmı yapmak 
için ful.ca uğrıım1k llmn gclmi§tir. 

M Utehaa111 Botu sahilini de ıözden 
rcçirmektedlr. 

Sarışın casus 
Beynelmılel dostluk birliği 

azaları ne iş yapar? 
Amerikada Silviya Bradşov isimli 

24 yaşında bir sarııın İngiliz kızı ca
susluk ithamile tevkif edilmi§tir. Bunu 
ajans haberi olarak bildirmiıtik. 

Son posu ile gelen İngiliz gazetele
ri bu meraklı mevzu üzerinde tafsilat 
vermektedir. 

Bu aanıın ku, tneiltercde mC§hur 
bir bisiklet tacirinin kızıdır. Babası 

hayret içindedir. "Kızımın. caısusluk 

ıuçile itham edilmit olması kadar ga· 
rip blr gey yoktur, diyor. Kızım, tngil· 
tertden geçen haziran ayında aynlmıt 
ve amcasrnı görmek Uzere Nevyorka 
gitmişti. Ondan evvel, uzun müddet 
Avrupada eeyahtıt etmiştir. 

Kendisi (beynelmilel dostluk birli· 
ği) azasındandır. 

O münasebetle Fransa:da, Almanyada 
lsviçrede birçok kimselerle mektupla· 
§ır. Fakat gönderdiği mektuplar tamt.
men terbiyevi mahiyettedir. Kanaatime 
g8re, kızım, bütün bu ıeyahatlerin in· 
tibarlle bir kittJp yazmak arzusunda· 
dır. 

Bir kere, hvlçrede bir felsefe profc
ı<Srilne husuıt kltiplik etmi§tl. Fra.nsa
dada mektep hocalığı yapmı§tı. Bu 
defa tekrar Nevyorka d6nerken tevkif 
edilmi~ bulunuyor 

Kızımın, Amerika'da katmak üzere 
aldığı vizenin müddeti geçtiğini bili · 
yorum. Ve zannederim ki, onun tevkJ
fini icap eden yeg!ne suç da budur. 
Ona buradan ben para gönderirim. LA· 
zıaı olursa bu lı için Amerikaya ka
dar gideceğim.,, 

Sarııın casuı admı alan Silviya Ho
Iivutta bir mUrebbiye olarak ve sonra 
Şrevport şehrinde garson ııfatile ça
hıtığı müddet zarfında Amerikada ika· 
met müddetini tecavüz etmek ıuçile 

gizli olarak muhakeme edilecektir. 
Kendisinin Amerika tayyare meydan
lan ve askeri mevkilerinin fotoğrafla
nru çektiği söylenmektedir. 

Gazi Köprüsü 
Gazi k8prüıU inpatı hararetle devam 

ediyor Köprüniln ortasında açılıp ka
panacak dubc:ıların birbirine bağlanması 
yapılmaktedır. 

Bu ayın on beoine kadar buiıbite· 
eek sonra dubalar Unkapanına getirile· 
eektir. 
Unkapanında ınğ tarafta ayak kısmı

nın etrafına 185, ıol tarafına 160 kazık 
çakılmıştır. 

Azapkapr tarafındaki ayaklar tda bir 
kıç ay sonra çakılacaktır. K6prUniln 
muayyen zamanından blrklÇ ay evvel 
biteceği anlatılmaktadır • 

Hamidiye Bu Aktam 
Ciride Gidiyor 

Hamldiye mektep gemisi bu akpm 
limanımızdan kalkarak doğru~ Giride 
g;deccktir. Hamldiye ıonra lskenderl· 
yeye, Kıbnı, Payas, Mersin, Antalya, 
Fethiye, Rodoı, Kupdaaı, lzmire uğ
rayarak d8necektir. Bu seyahat bir bu
çuk ay kadar ıUrecektlr . 

150 Yunanlı Seyyah 
Geliyor 

Yann Hcllas vapurile Yunıınistandan 
ıehrlmize 150 Yunanlı seyyah gelecek· 
tir. Bunlann arasında sabık nazır, me
bus, avukat, annayici, tüccarlar vardır. 

Damızlık inek 
Zirat Vekaleti Tilrkiyede hayvan 

neslinin uılahı için Macarlstandan ye
niden l50 bt.t damızlık inek getirmlt
ttr. 

Oaro değiştirildi 
(Vcıarafı 1incide) 

tedbirleri mahsus bir şekilde göze 
çzırpmış ve bu hal Türlcler arasında 

yerli veya yersiz bazı tahmin ve endi· 
şelere meydan vermiıtir. Bununla be· 
raber ne gece ne de gündüz bir hadise 
kaydedilmemi§tir. 

Dcle&e Garonun dün ba1kon-
solosa bildirdiği tedbirler henüz tatbik 
edilmeıniıtir. Bununla beraber bu ted
birlerin nakıs bir ıekilde de olaa sızma· 
sı halk arasında çok müsait bir tesir 
huıl etmlıtir. 

IKtE~~NlöLDOROLDO 
Kırıkhan 2 (A.A.) - Kırıkhan Er· 

.nenileri arasında çıkan bir ihtilif iki 
Ermeninin ölUmilne sebep olmuıtur. 

Antakya 3 (A.A.) - Şehir bugün 
dahi sakin umumi hayat daha normal
dir. Delege Garo ta.rafından alınacağı 
evvelki gün bildirilen tedbirler henüz 
tatbik edilmemiştir. Garonun bunlan 
da tatbik etmlyeceği artık kati olarak 
ıınlaşılmıı olduğundan Fransa hUkn
meti Garonun bugünden itibaren vazi· 
fesinden kaldırılmasına ve delege vazi
fesinin kumandan K.oleye verilmesine 
karar venniıtlr. 

Garo tarafından evvelce bildirilen 
tedbirler, kumandan Kele taraıfından 
hemen tatbik edilecek ve bunlann ta· 
mamen tatbikini temin için örft idare 
ilan edilecektir. Gene bu maksatla ka· 
yıt muameleleri evvelce iltn edilen bet 
gUne il!veten Uç gün daha tehir edil

mi~tir. 
Milletler cemiyeti komisyonu genel 

sekreteri Ankerin vozifeıine nihayet 
verilmlıtir. Anker Berut Uzerinden Ce· 
nevreye hareket etmiıtir. 

24 SAAT ZARFINDAKi HADiSELER 
Antakya 3 (A.A.) - 24 &aat zarfın

da ıu hadiseler kaydedilmiıtir, SUvey· 
diye köyü ikinci defa olarak yağma 

edilmiştir. D8rtayakta büyük bir bah· 
çe •u dakikada yatma edilmektodir. 
Kıtaat çapulculan cünnil meıhut ha· 
tinde yakalamak Uzcredir. Ordu nahl
yeslne tabi Çıındırda bir çiftlik pkller 
tarafından yıkılmııtır. Uç gün evvel 
D6rtayakta TUrk yuılmak iıtiyenlcre 
avenesile birlikte hUcum ettiii için 
tevkif edilen Yuıuf Garip ve evvelki 
gün Zeytuniye hıristiyan k6yünde te· 
pcden tırnağa kadar ail!hlı olarak tu· 
tub.ın iki Ermeni Garo tarafından ser
best bırakılmııtır • 

JANDARMA KA YDEDtLtYOR 

Kolenin elli Çerkes jandarma kaydı· 
na tevessül ettiği öğrenılmektedir. 

YOKSEK KOMiSERiN BEYANATI 

Antr,kya 3 (A.A.) - Yüksek komi
ser Hava& ajansının muhabirine beya· 
natta bulunarak demi;tir ki: 

- Sivil makamlar sallhlyetlerini bu 
ıabah askeri makDmlara devretmiıler
dir. Şimdiki deleıe Garonun yerine 
binba§ı Kole tayin edilmittir. Bu zat 
idari i§lerle orıdu kumandanlığını ıynl 
zamanda tedvir edecektir. Bu karın, 
yüksek komiserliğin, TUrklerle Fran· 
sızlw arasında i§birliği temini ve bütün 
cemaatlerin Jo.o1rlannı ıerbcstçe kullan· 
matarına imkaıı verilmesi hususundaki 
arzusunun nctic<-~dir. 

Salahiyettar mahfiller, bu karann • 
mahalli hadi&elcrin oıalmasına rağmen 
Türk hUkumetine taraf tarlarının hima
ye!li hususunda her tUrlü teminatı ver• 
mekte ve Tilrk • Fransız itililfını takvi· 
ye eylemektedir. 

SEFiRiMiZ FRANSA HARiCiYE 
NAZiRi iLE GöRUŞOYOR 

Parls 3 (A.A.) - Havas ajansı teb· 
liğ ediyor: 

Hmidye nazın, dün öğleden sonra 
B. Suad Davazı kabul etmiştir. Türkl· 
ye büyük elçisi İskenderun Sancağında 
sık sık vukua ıclen hadiseler hakkında 
nazırın yeniden naıan dikkatini celbe 
gelmiı idi. B. Bone, bugiln tekrzır se
firi kabul edecek ve kendisile birlikte 
nazikleşmek tehlikesini arzcıden vazi· 
yeti, bu vaziyetin Türk matbuat ve 
mahafilindc tevlld etmiş oldu~u aksU
lfimeller ıebcbUe, ariz ve amik tetkik 
edecektir. Dün ak§am sefirin de beyan 
ettiği veçhile nazır bu görüşmeleri es
nrsında iki memleket arasında mevcut 
olan d.~tluk münasebetleri sebcbilc 
pek samimi udaıma ve anlaşma ar%Usu 
izhar etmit ve bu arzusunu birkaç ay· 
danbcri hazırln:ımakta olan Fransa -
TUrklye mlaaktnı da imnlamak üzere 
8nUm0%deld eytQl aymda Ankaraya 

ı 
yapacağı resmi ziyaretle bu müna&e· 
betleri tevsik etmek .temennisinde bu· 
lunmuştur • 

• Hapishane İhale Edildi 
Hapishane binasının eksilmesı dUil 

öğleden sonra Nafia mUdUrlUğü binaı
sında yapılmrg ve yUzde 27 eksiğine 
mima.r Cemile ihale edilmigtir. 

İhale Veklletçe tasdik edilir edil· 
mez haplaha.ne binMmda.ki bir sene
lik mahk6m ve eşyalar bir gün içinde 
tevkifhaneye götUrUlecek ve ikinci 
gün hemen yıkılmMm& bqlanacaktır. 

-<>-
Konferans Ve Temsil 

Yarm 20,30 da Beglktaş Halkevln· 
de OnJverslte Prof esörlerindcn Musta.
fa Şekip Tunç tarafından Ruhiyata 
dair mllhtm bir konferans verilecek, 
onu takiben Gösterit grubu tarafından 
milli bir piyes temıil edilecektir. 

-<>-
Ceviz ihracatımız 

Bu hafta ceviz ihracatı çok iyi git· 
mi§tir. Yalnız Budapcıteye 14600 kilo 
ceviz ihraç edilml§tlr. 
Fmdık ıhracab olmamıetır. Dahilde 

40 • 50 kUf\11 arasında 1900 kilo f ç 
ceviz, 14600 kabuklu ceviz satılmıştJr. 
Ayrıca, 46 kurugtan 15040 kilo iç fın
dık, 48 kuruetan 2000 kllo iç ceviz de 
dahilde satılmı§b.r. - ....... --

Kim, Kimi Yaraladı? 
Çembcrlit&.t§ta Vezir hanında oturan 

Sabri Sönmezin odasına Cafer Tayyar 
isminde bir arkada§ı tecavüz e'derek 
aralannda kavga çıkmıf, Cafer Tayyar 
taşlı Sabriyi ba§ından yaralarnııtır. 

Cafer Tayyar da Sabrinin kendisini 
yaraladığını iddia etmiıttir. İkisi de 
mahkemeye verilmiılerdir. 

ri KURUN-, 
ABONE rARIFESJ 

llemldeı Memldeı 

içinde dııında 

' il Aylık 95 lC>~ Krf. 
a ayhk 260 4:.!S • 
G ayllk '75 820 • 
Yıllık 100 1600 • 

Tarıresındıın Ralkan Hlrtıaı için ayda 
otuı kurut diltülür. l'usıa birlıQlne sır. 
mıyea yerlere a)'da yetıuıt bqer kuru, 
ıanırnedılir. 

Abone ka)'dını bildiren mektup ., 
telgraf Ocrelint, abune parasının posta 
nya banka ile yullnma Ocretlnj idare 
kendı Ozerıne alır. 

1'.Drkluentıı her posta merkezinde 

KUHUN'a abone uaıılır. 

Adres dc81şllrm.e Ocreli 25 kunı,ıur 

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

Rebiülablr 181>7 G 6 
.Rumi Mayıı 135' 20 21 
Hmr ıGnO !O !1 
Gün doğufU •.30 • .BO 
Gün batııı 17.37 19.38 
Snhab namazı 2.32 2.31 
öaıe ,. 12.12 12.ı2 
lkinrtı ,, ıe.ı2 t6.J2 
Ak~am •• 19.37 19.38 
Yatsı ,. 21.lH 21.35 
lm5Ak • 2.14 2.ıs . .......................... " ............................. . 

Dünkü Hava 
Y~llk5y meteoroloji istasyonundan 8h· 

nnn maıc.ımata söre. bava yurdun Ese, Ak. 
deniz kıyılArı •o cenubun doğu kı mındı 
acık, Knradenlıln şark kıyılnrında knpalı, 
diaer b61sclerlndc umumf)·elle bulutlu seo
mlş, rüzglrlar Karadeniz kıyılarının tart 
kısımlarında ıarbl lsliknmette kuvvetti, 
diRer yerJerde timaU istikamette orta kuY• 
ntto esmı,ıır. 

DOn hınnbulda han acık geçmiş, nıı. 
gir şimali ı~tıkametıe saniyede t .. 2 mttre 
hızla esmiştir. Sani 14 dehan tnzylkl 762.9 
mllfmeıre idi. SOhıınel en yOk!!ek 25.7 •• 
en dilşQk l 1.5 ıısntlsrat kaydolun muştur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Son derece muhrip bir elektrik kaf'

vetl keı/eden kd#f !Jalyoı hükflmeli mel• 
buasfyle ayuıomruarak Framaya oetmlşlfr. 
1/6111/J Matuoı Franıadn 61Dm ıuaınr Mla• 
cak baıka ıahada mtJteaddlt thllratarı 

t~ln bir muktioelı aktetmlıtlr. 
Bu lhllralar ara11nda bir tant (ıtıll ıl· 

nematoOrn/J r:nırdrr kf ba kqfln 11tnemo 
ınnatrru allDll tdeet.fll Dmfl otırnmnı·tndtf• 

Mlıttr Mat1101 bıı lhflraınn mtJkdfat olarak 
3 mtblon lraıtk GltlCtlktrr. 



Karaoğlan Möyüğü yo
1

ui1ti~ 

Uğurlar olsun 

Uğurlar olsun! 
Otomobilin duruıu değil, fakat bu 

•öz, atı üzerinde giden köylü kadınını 
bize doğru çekti 

- Yolun açık olsun 1 Nereden gelip 
nereye gidiyorsun? 

Al1'_azon ahfadı bu Türk köylü ka -
dını, ata hakim oluşunu daha çok be
lirtti ve otomobilin yanına yakl~tı. Ko
nuıuyoruz;. Cevap veriyor: 

- Ankaradan geliyorum. Karaoğ
lana gideceğim. Siz nereye gidiyorsu
nuz? 

- Biz Gerder ve Bursala diye yola 
Çıktık. Karaoğlan ne tarc:ıfta? 

- Gerdere giderken yolunuzun üs
tU. Bize de uğrayıverln ne olur, diyor
du Sizi misafir edek. Bu davet o ka
dar istekle ve candan idi ki, ilk hedef 
Karaoğlanı tutmağa karar verdim. Bi
ze ev sı:ıhibinin adını bildirirken, o atı
na yol verdi. 

- Uğurlar olsun. Bizim köye gelin 
diye tekrarlıyordu. 

Tek başına ıehirden köyüne, atının 
ilzerinde dönen Türk amazonundan ay
rıldık. Bu konuıma Dikmen ıırtlannı 
inerken, Karapınar ve Kepeklipınar 
arasında oluyordu. 

Göl başından geçtik Moğan gölünün 
d:ğu yamaçlarını ııkıyoruz. Yol ame
lesi, şoseden Karaoğlana sapan yolu 
gösterdi 

Köyün uzaktan görilnUşU, bana bir 
tarih müjdesi oldu. Çünkü köyün düz
liığüne hakim bir tarih yığını höyük 
kisvesine bürünmüş, ben varım diyor
du. 

Yoldaki gördüğüm kadının evini, köy 
içinde rastladığım kimselere soruyor
duaı. Akkadın bizi evine aldı. Sonra da 
tnuhtann evinde köylülerle toplandık. 
l\{llhtara sordum. İki gün evvelki Cum 
lluriyet bayramında ne yaptınız? 
• - Şenlik ettik, bayram yaptık Cum 
huriyetin yaşına yaş kattık, Bayanım. 

1 

Bu cumhuriyet sözü, köylünün en 
Yeni mevzuunu ortaya koydu. Yeni 
yapılan okul bin&JSı. Çatıyı kapayama
dık. Eğitmen henilz gelmedi Fakat 
başlanmış, iş, bitmi§ iş demektir, diye 
içlerinden biri sözü tamamladı. Okul 
köyün öteki yamacında idi Onu gez
meden önce höyük hakkında malOmat 
almak istedim Herkes bildiğini söylü
ycrdu. Bu tepeye höyük deriz. Içinden 
!;C'ınaklar çıkar. Köylü kalabalığı ile hö
Yiiğün eteklerinde idik. 

İhtiyar bir kadın yanıma yaklaştı: 
- Buradan böndüler de çıkar, bili

Yon mu? Bayan, diyordu. Böndilyil 
sordum 

- Çaydan bilmiyon mu, diye bir 
ikinci biJgisizliğimi yüzüme vurdu 

Bir de şunu öğrendim ki, kırılmadan 
Çıkan Eti böndüsü, köylünün evinde 
binlerce seneden sonra, yeniden vazife 
görüp kırılmış. 
Höyüğün yamaçlarından çıkarken, 

herkesin gözü bir ıeyler arıyordu. Bu 
kalabalık faaliyet netieesinde, muhtelif 
devir seramik parçalarını bir araya 
toplaaık. 

Höyüğün tepesindeyiz. Bazı yerle -
rinde ilimsiz kazmalar işlemiş, araştır
trıalar olmuş. Ne yazık 1 Sistemsiz kaz
nıa tarihte en büyük yarayı açabilir 
llunıardan sakınalım 

Höyük tepesinden etrafa baktım. Uf
ku alabildiğine açık bir görünüşte, 
Yaygın kıvrıntılı tepeler, binlerce yıl
ların yıprantısı altında, renk renk dal
gc:ılanıyor. Ağaç ve yeşillikten mahrum 
~oğan gölü, kuruyan etrafile dalgın 
bir uykuda. Haritada gördüğüm bir is
mi telaffuz etmeden köylüye sordum. 
Gölün şu görünen tarafına ne derler? 

Köylü kendini çevreleyen coğrafik 
;"1ziyetin en hassas bilginidir. Hele yer 
ısirnlerin onun için bir bilgi hazinesi
dir 

- Oraya Aras düzlüğü derler; su
luk Yer demektir 
Höyüğün doğusundaki yamaçlardan 

birini de, Virancıkköyij Eğitmeni ip· 
tetıedi: Şemlekin harabesi. 

'I'arih harabelerinden, bir de köyün 
Çeşrnesi Uzerinde durduk. (1308 yapılış 

Yazan: Pır cif a Afet 
bir eve girdim. Odada sedirler döşeli 
değildi Bir tarafa yığılmış yeni kadife 
yastıklar ve halılar Bir düğün hazır
lığı imiş. Bu yeni eşyaları s~ruşum, ana 
olan kadıaa gözyaşlarını döktürdü. 
Oğlu yeni askere gitmiş. Ayrılık acısı. 
Askerlik eskisi gibi değil, fakat ayrı
lık güç oluyor, diyordu. Babaya bc:ık

tım O ağlamıyordu Köylüden biri: 
- Ana gözden ağlar, baba özden, 

dedi. 
Baba kendi askerlik hikSyclerini an

latıyordu. Yaşıtları da bul\a iştirak et· 
tiler. Umumi harpte, İstiklal harbinde 
bilfiil bulunan bu eski askerler ağzın
dan menkıbeler dinledik. İçlerinden bi
ri: "Eskişehir alındıktan sonra, gün 
karanlığa girerken bizi esir ettiler. Biz 
ağlarken, o şenlik yapıyordu Giridde, 
Atinada günler geçirdik Atatürkün za
feri bizi yurdumuza eriştirdi. Çok şü
kür yaşıyoruz.,, diyordu. 

Yeni yapılan okulu göstermek köy
lü için en büyük sevinç. O mukaddes 
sevince iştirak ettik. 

Gerder, Virancık köyleri, o günkü 
ziyaretlerimde yer aldı Gerderdeki bir 
evde, yeni gelin odasını gezdim. Çeyiz
lerile süslü duruyor. , 

Okula çıkarken Satı kadınla ahbap 
olduk. Onunla kolkola yürüyüyorduk. 
Cami odasındaki okuldaki sıralarda yi
ne yanyana oturmuştuk. 

- . Nene, sen de okuma öğrenir mi
sin? dedim. 

Gülerek şunları söyledi: 

Çağla iken çatadak 
Hizan iken kütedek. 

Manasını da izah ediyordu: 

Ben artık ihtiyarladım, torunlarım 

okusun 

Ayrılırken daha çok kalamamaktan 
dolayı, üzüntülü idik. Yine görüşürüz 
vaadi, iyj bir tesir bırakıyordu. 

Gerderin değirmenine de girdik. Su, 
buğdayı öğütmek için kafi geliyordu. 
Mavi gözlü, sarışın ihtiyar değirmenci, 
kapının önünde tamirle meşguldü. Bize 
değirmenin tekniğini de izah etti. 

"Bursala,, gidemedik. Çünkü akşam 
clmuş ve yağmur da yağıyordu 

Karaoğlan höyüğü 937 son bahann
da Tarih Kurumunun hafriyat sahası 

oltlu. Kışın gelişi, bu işi muvakkaten 
tatil etmişti. 

İlkbahardaıyız. Bu yerler için hafri
yat mevsimi yaklaşıyor. 

Ecdat belgelerini yeni Türk nesli 
bulacak ve dünyaya tanıtacak. 

Her yeni ilerleyişimizde, yolumuz 
açık ve uğurlu olsun 1 -Olkü -

Çubuklu Gaz Antrepolan 
Şehrimizde bulunan Ankara güm

rük ba§mUdUrlüğU mUf ettişlerinden 
Bay Raif ile Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Ekonomi işleri müdür mua
vini Bay İhsan Pozno dün beraberle
rinde İstanbul Gümrük Başmüdilrü 

olduğu halde Çubuklu gaz antrepola
rına. gitmişler. Burada bir saat kala
rak antreponun vaziyetini gözden ge
çirmişlerdir. Başmüdür Ankaradan 
gelen mümesillere antrepolardaki mu
ameleler ve yeni çıkan talimat-hane 
hakkında izahat ve mal\lmat vermiş. 
tir. 

R8simne 
~adnseBier_: -

" .. 
. . .. ----

Mevcut yardımcı öğretmenler 
k3fi g·elmiyor 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 

22 ağustosta yine Galata
sarayda açılıyor 

Sanayı birliği idare heyeti dün öğ
leden sonra sanayi birliği reisi Doktor 
Halil Sezerin başkanlığında fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. 

Toplantıda yerli mallar sergisinin 
açılması etrafında görüşülmüş, sergi. 
nin 22 Ağustosta açılarak 7 Temmuz
da kapanmasına karar verilmiş.tir. 22 
Temmuza pekaz kaldığından idare he
yeti ayrılan sergi komitesile beraber 
derhal faaliyete geçerek sergi için i -
cap eden bütün hazırlıkları yapacak
tır. 

Öğr~diğimize göre, yerli mallar 
sergisi bu yıl son derece gUzel ve zen
gin olacaktır. Sergiye geçen yıl işti • 
rak etmiş mUesseselerden maada, De. 
nizbank vesair bazı büyük devlet mil
esseseleri de iştirak edeceklerdir. Ser
gi g~çen yıl olduğu gibi bu yıl da Ga
latasaray mektebinde açılacaktrr. 

Mektep idaresi kampları mektepte 
yaptığı için serginin filen hazırlıkları
na ancak 15 gün sonra başlanabilecek
tir. 

Zahire Borsasında 
Dün 1stan bul Ticaret ve Zahire bor

sasında Ziraat Bankası 5.28 ten 50 ton 
buğday satmıştır. Ayrıca tüccar malı 
olarak 5.31, 5,36 dan 150 ton buğday 
satılmıetır. 

-o-

Mesut Bir Doğum 
Öğretmen arkadaşlarımızdan Bay 

Fevzi Lsığın evvelki n.kşam bir kız ço. 
cuğu dünyaya gelmiştir. 

Yavruya yıl başında çıkardığımız 

bir ilavede "Kurun isim babası,, ser
levhası altında neşrettiğimiz yeni 
Türkçe isimlerden Işıl adı konulmuş -
tur. 

Anne ve babasını tebrik eder, küçük 
Işıla uzun ömürler dileriz. 

-0-

Sebze Fiyatlan Da 
Ucuzlatılacak 

Hükumetçe ucuzlatılması kararlaş -
tınlan birçok maddeler arasında son 
defa memleketimizdeki sebzelerin de 
ucuzlatılmasına karar verilmiştir. 

Bu hususta tetkiklere memur edi
lenler, secze bahçelerinin istihsal kud
retleri, kazn.nçları ve masraflarını tet
kik edecekler, nakliye masraflannı da 
aynca gözden geçirerek bu hususta 
rapor hazırlayacaklardır. 

-<>--

Adliye Terfi Listeleri 
Adliye terfi listelerinden 937 ve 938 

senesi listelerinin bu ayın ortalarına 
doğru Vekaletçe tasdik edilmesi bek
lenmektedir. 

Kültür Bakanlığı mevcut yardımcı 
öğretmenler hakkında alakadarlardan 
izahat istemiştir. 
Bakanlık bu yıl ilk okul öğretmen

lerinden alınan orta okul öğretmenle
ri kati gelmediği takdirde yeniden 
yardımcı öğretmen alacaktır. 

Hangi derste ve ne kadar yardımcı 
öğretmen alınacağı haziranın sonunda 
Ankarada toplanacak olan kadro ko -
misyonu · tarafından kararlaştırılacak
tır. 

İnkılap Kütüphanesinde 
Tasnif İşi Bitti 

lnkilap kütüphanesindeki eserlerin 
tasnifile bir heyetin meşğul olduğunu 
yazmıştık. Heyet tasnif işini dün ta
mamlamıştır. Eserlerin geniş bir ka-
talogu vücuda getirilmektedir. \ 

Tekaüde Sevkedilecek 
Öğretmenler 

Kültür bakanlığı ilk ve orta okullar. 
da vazife gören ve gerek yaşlannm i
lerlemesi, gerekse tekaütlük müddet -
!erini doldu.nı'iuş olan öğretmenlerin 
vaziyetlerini tetkik ederek bir liste 
vücuda. getirmektedir. Bu yıl tekaüde 
sevkedilecek öğretmenlerin ekserisi 
köy ~kullarında va.züe gören öğret -
menlerden olacaktır. 

Okullann Çalışma Vaziyeti 
Tetkik Ediliyor 

Kültür Bakanlığı bu yıl talebelerin 
çalışma durumunu incelemeye karar 
vermiş ve bazı tetkiklere başlamıştır. 
Bu arada her vılayctin ilk, orta ve lise 
talebesinin imtihan ve kanaat notla,. 
nnm neticelerlnJ istemi§tir. 

Bu neticelere göre, terfi eden We
benin sayısı ve dereceleri tesbit edil. 
mi§ olacaktır. 

Bu yıl ilk okullardan (6000), orta
lardan (3000), liselerden de (2000) ta
lebe mezun olacaktır. 

:Yüksek Tedrisat 
Direktörü 

Kültür Bakanlığı Yüksek tedrisat 
direktörü Bay Cevat şehrimizde Gü
zel Sanatler akademisi ve Üniversite 
i§lerile meşgul olacaktır. 
Ayrıca Üniversitenin yeni tedrisat 

yılı etrafında alınacak tedbirler hak
kında. da Rektörden izahat alacaktll'. 

Yoksul Çocuklan 
Himaye Şekli 

llk okullarda okuyan yoksul çocuk
ları himaye heyetleri okullardaki hi
maye lçtimamı yaptıktan sonra yarın. 
dan itibaren kaza ve köy himaye he
yetleri umum teakiliit toplantılarına 
başlıyacaklardır. 

Bu toplantılara göre yapılan yar
dım ve teşkilltmm ileri senelerde ala
cağı şekil etrafında. görüşülecektir· 
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F elaketzedelere Yardım 
Fener Rum Erkek lisesi öğretmen. 

leri Kırşehir felaketzedelerine 37 lira 
ve ayni mektep talebesi de ayrıca 01;1 

lira iane göndermişlerdir. 

Sanat hareketleri! 
Resim sergisinde eserleri 

teşhir edilenler 
Güzel Sanatlar Birliği resim §Ube

sinln on beşinci Ankara resim sergisi
nin açıldığını yazmıştık. Şimdiye ka
dar 21 defa Galatasarayda, 15 defa 
Ankarada, 2 defa Alayköşkilnde ve 1 
defa Fransada Niste sergi açan Birlik 
Ankarada son 15 inci sergi ile 39 ser
gi açmış bulunmaktadır. 

Sergide Topkapı müzesi ressamı B, 
Abdullah Çizgemin altı, B. Ali Halilin 
beş, Ali Karsanın üç, A. Nahit Askas
yanın bir, Ahmet Doğruerin alb, Ali 
Eruzun üç, Güzel sanatlar Akademisi 
Fresk profesörü Ayetullah Sumer in 

yedi, Baha Saidin beş, Bedia Güleryü
zün iki, Cevat Göktemiz'in dört, E
dith Antacherin iki, Fikret M. Saygı
nın bir, Güzel Sanatlar Akademisi 
Profesörü Feyhaman Duran'ın iki, 
Fuat Soyhan'm beş, General Melikin 
yedi, Gtizln Turanın dört, İstanbul li
sesi resim muallimi Hayri Çizelio üç, 
Güzel Sanatlar Akademisi profes6rll 
Hikmet Onatın beş, H. Ksantopulosun 
iki, H. Vecih Bereketoğlunun altı, Pro
fesör İbrahim Çallının beş, Mediha 

Gezginin bir, Mithat Akmanın iki, Mu· 
zaffer Soyerin üç, N. Kalmikofun altı, 
Nezihe Güvenin bir, N. Perovun beş, 
Saadet Utganın 1, Safi tbrahimin 3, 
Sami Yetikin alt1, Selim Turanın bir, 

Süruri Taylanın altı, Konya mebusu 
Şevket Dağın yedi, Yvon Karsanm bir, , 
Zahldenin Uç tablosu te,şhlr edilmekte. 
dir. 

Diğer Sergiler 
Ayni binada birleşik resim ve hey. 

ket sergisinde Ali Avni Çelebinin, Arif 
Bedii kaptan, Celfil Uzmen, Cevdet De
reli, Edip Köseoğlu, Ercüment Kal 11 

mik, Hakkı, Halit Doral, İlhami De
mirci, Mahmut GCıda, Melatıat Ekinci, 
Muhtar Aykm, Nurettin Ergüven, 
Refia Epikınan, Seyfi Toray, Sırrı öz. 
bay, Şemsettin Arel, Şeref Akdik, ZL · 
ya Keseroğlu, Fuat, Ragıp Gökcan, 
Şefik Bursalı, Nusret Sımanm tab
loları da teşhir edilmektedir. 

Bu grupa Cemal Tollu, Bedri Rah .. 
mi Eyüboğlu, Nurullah Berk, Zeki Fa .. 
ik lzer, Eren Eyüboğlu, Zühtü Milrl.ı 
doğlu i~irak etmişlerdir. 

Serbest Ressamlar 
Memleketin iç ve dışındaki muhte

lif sergilere iştirak etmiş bu toplulu· 
ğun sergisinde de zengin eserler te§hir 
edilmiştir. 

Sergiye Ahmet Ziya Akbulut, Halil 
Dikmen, Hamit Göre!, Hulfısl Mercan, 
Kerim Bıçakçı, Malik Aksel, MelelC 
Celal, Nusret Karaca, Rafet Başokçu, 
Riza Tangör, Sadık Göktuna, Sami 
Karahatı, Şerif RenkgörUr, Turgut 
Zaim, Hayri Engin, Ali Hadi Bara, 
Kenan Yontunç, Nurettin İbrahim. Bi. 
lik iştirak etmişlerdir. 

tarihi. Tamiri, 1322). 
Itır ıakııleın penceresinde görllnen Ankan.ıdG agıZan re.sim aergisindc B. Abdiüıalik Rencla, Kültür Ba7oant B. Saf/et ----------------------- -~~~~~~:::::=~== 
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Beşiktaş 
takımına 1 

Siyah beyazhlar dün 

• 
Romen 

- O yenildi 
çok f~na oynadılar 

sardılar. Bu arada, Hakkının çok giizel 
bir ortalaıyıJrru Romen kalecisi elinden 
kaçırdı. Kale ~nünde birbirine giren üç 
Beşikta~lı oyuncu bu bulunmaz fırsatı 
heder ettiler. 

35 inci dakikada Romenler muhak
kak bir gol ka~ırdılar. Buna mukabil 
Beşiktaşlılar daı Nazım vasıtatile mu
hakkak bir golü ka~ırmakla Romenlere 
cevap vermi! oldular. 

38 inci dakikada Feyzinin çok giizel 
bir tekilde çektiği serbest vuruş kale 
direğini yalayarak avuta gitti. 

Bqiktaılılar devrenin sonunda adam 
akılh açıldılarsa da Romen müdafaası
nın güzel oyunu ve muhacimlerinin 
beceriksizlikleri yUzünden bir türlil 
gol çıkaramadılaır. 

en mühim 

1 ind devre: bu auretle 1-0 Romenle
rin galibiyeti ile neticelendi. 

DWıkü maçtan bir görüni~ .• 
J 

f Bir haftadanberi §ChrimizJde bulunan 
Ye l inci ma,ta Fenere 1-0, 2 inci ma~
ta da Peraya 3-2 yenilen Romanyanm 
l'am§Var takmu diln 3 Uncu maçını 

1500 kadar tahmin edilen bir kalabalık 
önünde Şeref stadında Beşiktatla yap
tı ve neticede fena bir oyun oynayan 
Beşiktaşı 1-0 yendi. 

Oyuna saat 16 da hakem istanbul -
ıportdan Adnan Akının idaresinde baş
landığı zaman iki takım da a:ahaya şu 
kadrolarile çıkmıılardr: 
TA.!dŞVAR: 

l'ihler - Gerber, Galoyai - Yona.si, 
Kohn, Farago - Buher, Kanya, Reiter, 
;I'ot, Per$om, 
BEŞiKTAŞ: 

Mehmet Ali - Fethi, Faruk - Rifat, 
Feyzi, Zeki - Hayati, Mur.affer, Nizmı, 
Halda, Eırcf. 

Beşikta§ takmunda rahatst% olan 
Hüsnü, Nuri ve klüpten çıktığı rivayet 
edilen Şeref oynamıyorlar. 

Oyun Beşiktaşm Romen müdafaasm
Cia kınlan bir akınile başladı. Sağdan 
topu kapan Romenler Be!iktaı kalesi
ne indiler ve sağiçleri çok sıla bir şilt
le topu Beşiktaş kalesine gönderdi. 
Mehmet Ali güzel bir plonjonla topu 
ancak kornere atarak kurtardı. Sağdan 
sekilen korner neticesiz kaldı. 

3 üncü dakikada Romenler sağdan 

güzel anlaşmalarla Beşiktaş kalesine 
indiler. Ortalanan topu sağiçleri mU

sait bir vaziyette yakalamasına rağmen 
aceel yüzünden avuta atarak bu g{l.zel 
fırsatı öldürdü. 

Oyunun ilk anl.arında Romenler Be
tikta§ kalesinden aynlmıyorlar. Meh
met Ali güzel kurtarışlar yaparak ta-

kumru daha oyunun ~tında bir ,ot 
yemekten kurtarıyor. 

5 inci dakikada ilk Begiktaı akını 

Romen kalesine kadar gelebildi. Fakat 
neticesiz. 

Oyunun bundan sonraki kısmı 10 
uncu dakikaya kadar Romenlerin nisbi 
hakimiyeti altında BCJ.ikta§ nısrf saha
ııında oynamlı. 10 uncu dakikada Eşre
fin ıahsi gayretile Romen kalesine in
dirdiği akını Beşikt~m üç ortası çiğ
nediler. 

15 inci dakikaya kadar neticesiz de
vam eden Romen hakimiyeti yavaı§ ya
vaş kaybolarak oyun müsavi bir §ekle 
girdi. 
lesini zorluyorlar. Fakat bütün bu akın 
lar Hakkının geri oynaması ve Beıik
taı muavin hattının muacimleri takip 
etmemesinden hiçbir netice vermiyor. 

17 inci dakikada Romenlerin yapmış 
olduğu bir alanda Beşiktaş kalesi önü 
çok kanştı. Gol olması mubakke>lt iken 
Feyzi aon bir gayretle bu tehlikeyi sa
vuşturmağa muvaffak oldu. 

18 inci dakikada Romenler soldan 
bir korner kazandılar. Solasıklanrun 

çok güzel bir ıekilde çektiği korneri 
Mehmet Ali kurtardı. Begıktaşblar fe
na oynamakta devam ediyorlar. Buna 
Buna mukabil Romenler gittikçe açıla
rak Beşiktaş kalesini zorluyorlar. Ro
menler bu hakimiyetlerinin semeresini 
almakta ıgecikmediler. 

30 uncu dakikada sağdan Beıiktat ka
lesine yapılan bir Romen alanında aağ 
iç sıkı bir flitle ilk ve son golü atmaya 
muvaffak oldu. 

Bu golden sonra Beıiktaglılar açıldı
lar ve Romen kalesini sağdan soldan 

IKtNCt DEVRE 
ikinci klevreye Romenlerin sıkı bir 

hUcumu ile ba}landı. Soldan inkişaf 

eden bu akında solaçıklarmm sıkı bir 
şütUnü Mehmet Ali elinden kaçırdı. 

Kale önUnde topu kapan sağasık ta'"O 
bot kaleye gol yaparken Mehmet Al i 
son bir gayretle kornere atmağa mu
vaffak oldu ve bu suretle Beşiktaş ilk 
dakikalarda ikinci bir gol yemekten 

' kurtulmuı oldu. 
Bunun akabiıvde Beşiktaşlılann sıla 

bir akını neticesiz kaldı. 

Bu devrede 1 inci devreye nazaran 
oyun daha sıkı ve zevkti oluyor. 3 üncü 
dakikadan sonra Romenler tekrar Be
şiktaş kalesini eıkıştırmağa ba§ladılar. 
Bilhassa bugün çok güzel oynayan ve 
Romen takı:runm en iyi oyuncusu ola
rak tahmin ettiğimiz sağaçık Beşikta§ 
kalesi için bir tehlike oluyordu. 

İJtc bu anlarda Hakkı Rıfat ve Fey
zinin güzel oyunlan Beşiktaş kalesin
den tehlikeleri uzakl~tırdı. 

15 inci dakikaya kadar devam eden 
Romen hakimiyeti. 

15 inci dakikadan sonra Romenlerin 
birdenbire gevşemesi üzerine Beşiktaş· 
Iılara geçti. Şimdi. Hakkı ve Rifotın 

güzel oyunu sayesinde Beşiktaşlılar 

Romenlerin nısıf sahasına yerleştiler ve 
Romen kaleıine çok tehlikeli anlar ge
çirttiler. Fakat bütün bu hakimiyete 
rağmen biraz ıanssrzlık biraz da bece
riksizlik yüzünden gol çıkaramadılar. 

Bu devrenin 30 dakikası tamamile 
Beıikta!Ul hakimiyeti altında oynandı. 

Oyunun son dakikalan vaktin gecik
mC$i yüzünden karanlıkta oynandı ve 
takip etmek hayli mUşkül oldu. Beşik· 
taşm bu beceriksizliğinden cesaret alan 

Köhne Taksim s~nda bu pazar 
günü senenin en mühim iki futbol ma
çı daha yapılacak. 

Bunlardan ilki; sabah saat dokuz 
buçukta gayri federe klüplerin en kuv
vetlilerinden ve iki eski rakip t

0

akım; 
Şişli ile Pera ttasında. Diğeri de saat 
beş buçukta milli kümenin son karşı
laşmasını yapacak olan Galatasaray ve 
Güneş klüple.ri arasındadır. 

Şişli - Pera maçının - her defaı.un<la 
olduğu gibi - bu defa da taraftarları
nın heyecan içinde bırakacak bir te
kilde cereyan edeceğine şüphe edile
mez. 

Bu sene içinde ayni takımların yap· 
tıklan dört karşılaşmadan üçünü ka
zanan ve birinde berabere kalan Şişli, 
o meşhur enerjisile ve sert oyunile; 
teknik bir takım olan Perayı yine mağ
lQp edebilecek mi? 

Romenler oyunun son dakikala.nnda 
tekrar Beşiktaı kalesini sardılaraa da 
neticeyi değiştiremediler. Ve oyun da 
1-0 Romenlerin galibiyeti ile bitti. 

NASIL OYNADII.AR? 

İki takım da sistemsiz gelişi güzel 
bir oyun oynadılar. Romenler Beşikta

şa nazaran daha iyi oynamakla beraıber 
bundan evvel de söylediğimiz gibi çok 
zayıf bir takım olduklarını dünkü oyun 
larile bir kere daha göstermiı oldulc:.r. 
İçlerinde iyi futbol oynayan yalnız sol 
müdafileri ile sağaçıkları idi. 

Beşikta§a gelince: Siyah beyazlılar 

bu mevsimin en fena oyununu oyncxiı
lar. İçlerinde vazifesini tam manuile 
yapan bir H4kkı vardı. Mehmet Ali ve 
Rifat, Feyzı • .,. oldukça çalıştılar. Ha
kem Acn<.ın Akua oyunu güzel idare et· 
tir. H. B. 

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

Ol1NON AK/J'LERİ 
YENl "MANO~' LESKO" 

BE PREVO'nun meşhur ese
ri Manon Lesko; türkçeye -

zannederim ki yeni harflerle iktnct 
"defa olarak - tercüme edlldl. 

"lnkılAp KlltuP-

l
hanes10 nln, ucuz 
kitaplar serisi ara
sında çıkmış olan 
bu eser, vaktlle, 
bu slltunlarda bt-
kt\.y(', makale ve 
fıkralarım okudu
~unuz arkadaşımız 

Flkret Adilin kale
m ile tercüme edll
miçtlr. 

Manon Lcsko'nun, bana gönclerl
•lr nllhuı, herkesinkinden 

farklı olarak tem pullu bir şey de
ğil. Fakat ben, bu torsilmede, son 

meselenin kökUnU gördUm. 
FİKRET .AD!IJ kitabın tercümesi

ne başlamadan önce diyor ki: 
"1731 de yani bundan 207 sene ev

vel yazılmış olan bu eseri tttrkçe1e 
tamamen ve kelime kellme tercU.me 
etmek istemedim. Çtbıldi bu hem lm
kAnsıza yakın bir iş, hem de ltızum
suz olurdu." 

Bu ne demek? ... Fikret, az aşağı
da anlatıyor. 

"Ben tercllmenln eserin ruhuna, 
lisllibuna, tercüme edildiği dilin ru
hu, tlsUibu mttsıındesl nlsbctlnde, her 
iki dilde mc\'cut ıstJlnhlnrı, duygula
rı aynen, olmıyanlann da naklen ya

pılınasmı doğnı buluyorum." 

PEK MUVAFIK Madem kt liyle 
doğru buluyor. Öyle hareket eder. 
Nitekim, sormağa lilzum kalmadan 
istediği gibi yapmış da ... Ve bugUn, 
clfmizde Manon J..ıcsko adına, mini
mini bir kitap bulunuyor. Bu kitap, 

sadık kalmak; her iki dilde mevcut 
ıstılahları, duyguları aynen - olmı

yanları naklen - yapmak gibi hem 
mütercim, hem de okuyucu hesabına 
işkence teşkll etmlyecek tarzda vü
cuda getlrilmls bir tercümedir_ 

F. A. diyor ki: 
"1\Innon Lcsko" dn. bazı kısmılan 

geçtim. 1\feselA, bir papaz olan mticJ
llf, bu eserde cb\itlerle ja.nsenlt'le
rln nlddelerinl münakaşa eder. lk1 
)'tiz sene evvele alt bu münakaşanın 
mevzuu, değil bırlsti1an olımyan biz
ler için, battA bugttnkU hıristfyanlar 
için blle anlaşılmaz ve bilinmesinde 
hlc bir fayda )"Oktur." 
KIYMETLİ arkadaşımız Fikret 

Adilin kesip atışları çok hoşuma gl. 
diyor. Onunla konuştuğum zaman 
dahi, ayni kat'l cevapları aldım ..• 

- Fakat, dedim. Ya bu kitabı, bir 
tetkik mevzuu olarak kullanmak is
teyenler bulunursa... MeselA, o za
manki dint münakaşaların cereyan 
şeklini, hayattan alınmış bir sahne 
demek olan Manon Leskonun bir 
Pasnjfla tevsik etmek, zlhinda y<' r 
leştlrmek merakına düşenler olur-

Arkadaşım pervasızca cevap ver
di: 

- llmi, müsaade ederseniz, roman
dan öğrenecek değlllz. Bundan baş
ka, tetkiklerini o kadar ciddiyete 
vardırmış, bUtUn Jncellklere kadar 
bellemek azminde bulunan zat, her 
halde başka bir dil bilse gerektir. 
Belkt de aslından okuyablllr. Hem 
r.ana sorarım: tercümeden maksat 
nedir? Bir eseri anlamak değll mJ? 
lşt'l ben bunu temin ettim. 
FİLHAKİKA bu kllçUk kitaba ba

kacak olursak, halk tarafından an
laşılması esas tutulduğu ve onun 
malt kudreti g6ze alınarak, nzerlne 
25 kuruş gibi ehven bir fiyat konul
duğu görUlUyor. Keşkl birçok nam 
almış veya hakikaten mühim eser
ler, - böylece dahi - dilimize c;ev
rllse diyorsunuz ... Ancak, bunun için 
lUzumlu olan şart mütercimin, tercü
me ettiği dili çok iyi bilmesi, edebt 
zevki ye kudreti olması, tımt bir ze
mine sahip bulunmasıdır ki, bunla
rın Uc;U de Fikret .. \dilde fazlaelyle 
vardır. 

utıou:T HUN.lR 

Biz bu haftaki Şi~Ji · Pcra müaabaka• 
sının çok çetin tartlar 'içinde oynana· 
cağını umuyoruz. Mevsim bapndanbe
ri Şişli karşısında maIUm ·•ustaca., oyu· 
nunu tutturamayan sarı siyahlıların 

Romen Tamşuvar maçını gördükten 
ıonra sezon nihayetinde anlaflllit bir 
"onbir,, halinde olduklannı kabul et
mek mecburiyetindeyiz. 

Pera Rcmenlere karşı çıkardığı ma
ç paur ubahı da tutturabilirse Şitli· 
nin kolayt"a kazımac:ağmı tahmin etmek 
güllinç olur. 

Gal<.)t,asaray - Güneı mas;ı - milli kü
me tasnifile ala.kası olmamakla hua. 
ber - senenin en enteresan kar.aı\qrça
ııdır. 

Uç sencdenbcri birinci likte olan 
Güneş, Galatasaraya ilk sene yenilmiı. 
ikinci sene içinde iki defa berabere kal
mIJ ve bu defa da üstüste iki gtizel ga
libıyet kazannu§tır. 

Senenin son resmi maçı olan yannki 
karş_rlaşmtda hangi tarafın galip gele
ceğini kC$tiremk pek de kolay ıdetil· 
dir. 

Milli kUme mUsabakalannda Betik
taşla beiabere kalmaktan başka hiç pu· 
van kaybetmemiş olc..n Güneşlilere, bu 
mevsimde ilk mağlubiyet acısını eski 
klüpleri Galatasaray tattırabilecek D"j? 

Biz bu haftaki mUsabakamn Galat.
saray tarafından kazanılacağını ümit 
ediyoruz, Buna da sebep, bundi'l'l ev• 
velki karııiaımalannda Güneıin büyük 
gol farkile galibiyetin - iki takım ara· 
sında yapılacak bir mukayesede - nor· 
mal olmrodığı derhal göze çarpmaaı ve 
mevsim başındanberi bir türlü doğrıs 

dürüst biı tim teşkil edememiı Galata
aaraylılann nihayet Gündüzün de il· 
tihakile kuvvetli bir onbiri bulmuı ol· 
malarıdır. 

Bir aydır sahada görmediğimiz ve 

mevsimin bir hayli ilerlemit olmzısı yii
zilnden antrenmanlarını azalttıldanol 

-duyduğumuz Güneşlilcri E§vak, Nec· 
det, Gündüz, Hatim ve Bülend cfbl 
hepsi de mücadeleci ve golcü eleman• 
!ardan mürekkep aarı kırmızılı atancı 
hattı mağlup edebilir. Yalnız ıu ıxtJa 
ki: 

Gündil.a antrenmanını tamamlıl!llf 

bulunsun ve iki bmir maçmda da ol-
duğu gibi bütün muhacimler ıilt atmak 
için. tereddüt etmesinler. 

Bir Çocuk Tramvay 
Altında Kaldı 

Ortaköyde 28 numarada oturan A1k' 
donun 10 yqındaki oğlu Dfmitri di1JS 
caddede oynarken, Ortak~y - A'aard. 
hatbna iıliyen tramvayın &ıUncJell 
geçmek istemif, ayağı kayınca al
dilşmU~tUr. 

Başından ft vileucHlııUn maııteJJI 
yerleriiıden yaralanan Dhnttrl __., 
Etfal hastahanesine kaldmlmJI, 
'9 doktoru Salih Blllm 



il-KURUN il HAZiRAN 1938 

KURUN' un yeni zabıta romanı : 1 ve 2 
~ 

KORKU VAT AGU 
D U oldukla.rma hükmedilen c&nile

re ll:ıalısus Brodmur timarha.nesinin 
aYltısunda, elleri arka.sma bağlı ve Ç&· 

nesı göğsü üzerine cjüşmüş olarak do
~ kimseyle konuşmıynn, kendisile 

ı>ek az kimse konuşan, uzun boylu, 

h
laYif ve yaşlıca bir adamı göstererek, 

er kes: 

Co -Bakın, bakın! derdi. Bu Flek'dir, 
n F.lek ! ... Deli Con Flek... Sekiz ki 

Ciinin katili! 

i:,?>~ Flek'i geceleyin odasına koyup 
~Uiyen gardiyanlar, onu uyurkeıı 
<le göılUyorla.rsa da, Con Flek'den bü· 
Wk bir şikayetleri yoktu. Çünkü Con 
l"ıeıt onlara zahmet vermiyordu. Oda· 
Ya kapatıldığının altmcı senesi olma· 
~ rağmen, delilik buhranlarından 

1!1 birine yakalanmamı3tı. 
Zamanının büyük bir kısmını yaz. 

lnak Ye okumakJ:ı. geçiriyordu. Çilnkü 
hayli güzel ve çabuk yazıyordu. Cins.
Yet mevzuu üzerinde yüzlerce yapralt 
doldurmuştu. 

meğe ba§lryordu. Con Flek, haykıra
rak konuşuyordu: 

- Beni dinle Simpson! Sen hiç 
gündüz vakti ruya görür müsün? O
turduğun yerde bazı hayaller, ümitler 
kurduğun oldu mu? Benim bu cinsten 
üç tane var: Biri, bir milyon lira kal
dırıp kaçmak için hazırladığım bir u· 
sul etrafındadır. Fa.kat bu ehemmi
yetli değil... İkinci hülyam, Rider'le 
ka.raıla§maktır. lstersen gidip kendi -
sine söyle: Benim bu bUlyam, karan· 
lık, sisli, daha doğnısu, feryatlar işi
tildiği zaman nereden geldiği polisçe 
birdenbire kestirilemiyccek bcrbad bir 
gecede Rider'le yüz yüze gelmektir. 
üçüncü hülyam, Ravinidir. Corc Ravi
ni'nin benim elimden kurtulması için, 
ancak bir çare vardır. O da, ben bu
radan çıkmadan evvel eceli gelip öl • 
mesidir. 

Simpson, Con Flek'in bu söileri kar· 
şısında, sadece: 

yordu. Bu hal, Margritin sinirine do. 
kunuyordu. 

Margrit Behnan, senede altı yt1z 
sterlin geliri olduğu ilAn edilen bir o
tel katipliği vazifesini almak ümidi. 
le gidiyordu.. 

Ma.rgritin ikinci m:kmtısı, peşine 

düşmüş olan bir İtalyandı. Bu adam 
onunla tanışmakta. ısrar ediyordu. 
Hatta sabahleyin tren istasyonuna 
kadar da gelmişti. Margrit, bu ıw. 
yanı polise haber vermek suretile 
başmdan savmağı pekalft bilirdi. Fa
kat dile düşmekten çekiniyor ve işi 
kendi halletmeyi tercih ediyordu. 

işte Margritin vaziyeti ... Bu iki sı. 
kıntı bir arada olarak Margritin key. 
fini kaçrnnağa kafi geliyordu. Yoksa 
bu memleket seyahati, gerçekten 
zevkli birşey olabilirdi. 

Bilhassa Mister Ridere gelince. .. 
Margrit burada ka.~lanm çattı. 

Düşiinmeğe başladı. Margrit, yirmi 

dıl!11'. Bunları sizin iyiliğiniz için söy 
lilyorum. 

Margrit gülümsedi ve şaka yollu: 
- Pekfila, bu sözleri istasyondan 

arabana. bindiğim zaman niye söyle
medin. O zaman beni bu araba para 
smdan aa kurtarmış olurdun, dedi. 

Merak etme ... Mister Daver beni 
kabul edecek. Kendisile randevumuz 
var. 

Margrit, arabanın y nmdan, ••ı.ar. 
mes Oteli,, nin bUtUn manzarasını göre 
biliyordu. Orası bir otele de pek ben
zemiyordu. Üzerlerine kısmen sarma 
şıklar sanlı idi. Fakat mevsimin son. 
bahar olmasına rağmen hala renk için 
de çalkanan gül tarhları, çam ağaç. 
larr, ye~l çimenler, ve nefis bir ıi1z 
garla orası gerçekten gUzel bir yerdi. 

Margrit, içeri girerken, geveze ara 
bacı, Mr. Daver denen ad'.lmm bir o
tel direktörU olmaktan ziyade bir · 
muharrir olduğunu, mUtemadiyen ya 
zı yazdığını da yumurtlamı~tı. 

(~K __ ıs_a_h~a_b_e_rı_e_r~) 
• Altın alım ve satımı hakkında huır

Janan kararnameye söre kuyumcular dıı 
'1ltın alıp satııbileceklerdir. 

• lş Bankası umum mfidilrü B. Muam· 
mer Eriş Ankaraya gitmiştir. 

• Şirketi Hoyrlyenin 68 numaralı vapu. 
runda duman yakma cihazı ile yapılan tec. 
rCibe h •l netice ''t'rmiştir. Vapur bugün 
tezsnhtan çıkanlacaktır. 

• Çatalca Jandarma kumandanlığı YAnl 
adında b irini memnu mınlakada dolaş.ır
ken yakalamış, müddelum~miliğe vermiş· 
tir. 

• Telsiz kanunu mucibince radyo sene
lik aboneman ficrctlerlQi bu ay içinde ver. 
mlyenler, gelecek ay yflzde 20 fnzlasl)·le 
ödeyeceklerdir. 

MUessesenin müdürU ona bu mesa· 
isinde her türlü kolaylığı gösteriyor. 
d?· Neticede meydana getirdiklerini, 
tiraarbanenin zaten enteresan olaıı 
lnilzesine ilave etmek niyetindeydi. 

r . -Ya1a.1 ; -E~g~r vaııas 1 (Arktm 001') 

~-~~~-~---~~-ç~~-v_r_e"-~-~-H-·~· -·~~~~~~~rlş ku~barasında beş· 
yüz Jira kazanan 

• Evkaf idaresi emniyet direktörlfiğQ
nfln taşınmış olduğu Sanasaryan hanının 
Evkafa ait oldu~ iddia iyle istemektedir. 

• Şark vilayetleri ficfincil umnm1 mfifel· 
tişi B. Tahsin Uzer pazar günü Tarı vapu. 
ru ile vazifesi başına hareket edecektir. 

• Çar§ılrnpıdakl Karıımustafapnşn tnr
tieııl yaptırılacaktır. 

• Üniversite edebiyat Fakfillesinden Ah· 
met Ardel ve Ali Tevfik Tanoğlu docenUlk 
imtihanını muvafrakJyeUe vermişlerdir. 

Con Flek bir defa kitaplarından bi. 
l'ini tlmnrhane mildürilne okuması i·· 
Çin vermişti. Müdür, okudu ve şaştı. 
Zira bu kitap "yalnız iki bekçinin bu
lunduğu bir bankanın kasasının nasıl 
6?Ytıiacağmı,, anlatan bir kitaptı. HiG 
hır incelik ihmal edilmeden hazı:rlan-
2nı§ bir kitap ... Dışarda. bekliyen bek
çinin uyuşturucu bir madde ile "hesa· 
hını görmeğe,, varınca.ya kadar tasvir 
ediyor ve bu uyuşturucu maddenin, 
rcsetesinl de veriyordu. 

'lın 'I'iınarhane müdürü hayretle Con 
~ ıek'ten sordu: 

- Bunun gibi başl a kitaplar da 
Ya21iın mı? 
• Cö'rl l<,lek omuzlannı silkerek: 

- Bu mu, dedi Ben bunu gönül eğ
lendirmek için ya.pıyonım. Hafmımm 
8ağlanıtığmı tecrübe etmek için... Bu 
ll'.ı.evzu üzerinde, §imdiye kadar altmış 
ilç kitap yazdım. Artık onların üzeri
ne kitap yazılamaz. Burada bulundu
hm. altı sene içinde, eskiden kunnuş 
olduğum sistemlerin bir adım bile ile
l'isine gidebilmeğe imkln görmüyo· 
l'Uın. Son haddine varımşmı. 

lfiidür §aşıyordu. Acaba Con Flek 
alay mı ediyordu? Bu söyledikleri, 
l3rodmur timarhanesinde yatan bir 
delinin saçmaları mı idi? 

- Şu halde sen bir cinayet ansik
lopedisi vücuda getirmişsin; nerecld 
bu? 

Con Flek'in ince dudakları, karşı -
llııdakini kUçültcn bir gülUmseyişln 
kıvrıldı. Fakat cevap vermedi. 
Altmış Uç tane el yazısı kitap, Coıı 

~ek'in hayatını temsil ediyordu. Con 
~ek bu kitapları Vücuda getirebilmill 
Olmakla övünüyordu. 

Müdilr, evvelce bu kitapların mev
cut olduğuna inanmamıştı. Fakat Cou 
:ı;,,ek'Je yaptığı konu§tniı.dan sonra bu· 
na kanaat getirmişti. 

Skotland Yard'dan ~üfettiş 
Siınpson, bu işe memur edildi. Başmü
f ettlş Simp.:ıon Con Flek ile kısa bir 
gôruşme yaptı: 

- Kitapların, diyordu; senln meş· 
:QUr kitapların hakkında konuşmak is
tiyorum. Eğer bu kitaplar, arzu edil
tl:ıiyecek bir adamın eline dlişerse pek 
fena olur. Ravini'den aldığımız malQ· 
l:rıata göre, . nin bu cin.sten yUz tane 1 
ltitabın varmış ve bir yerde gizli imiş .. 
\., Con Flek di§lerini gösterircesine, 
411ddetıe sırıtarak: 

- Ravini mi? Dedi, .. bura.ya bale 
Siı:npson! ... Her halde sız beni bu kor· 
ltunç yerde bUtUn hayatımca hapsede· 
~k değilsiniz ya? Eğer hapsedecek o· 
llrsanız, size bir sUrpriz daha yapa. 
~ğıma emin olunuz. Bu gccelerdeıı 
:Q llinde kaçarım. İstersen bunu timar-· 
ban.enin mUdürüne haber ver. Ve kaç.-

ktnn sonra Ravini ile ben, biraz kar· 
§ılıklı görüşür, hesaplaşırız. 

Can Flek'in sesi, şimdi yUkselmlş 
"e incelmişti. Başmüfettiş Simspon'uD 
~\1\>elce de gördUğü delice parıltı, ye-

- Sen delisin? dedi. 
Con Flek, bu sözU tasdik ederek: 
- Zaten beni de buraya neden ge-

tirmişler, diye cevap verdi. 
Con Flek'in, polis b~üfettişi 

Simpson ve ti~arhane müdüriyle yap
tığı bu konuşmalar, altı senelik mah
puslyet hayatı içinde yaptığı en uzun 
konuşmalardı. 

Con Flek, yazı ile uğraşmadığı za
manlar, ekseriya elleri arkasında ke
netli ve çenesi göğsü üzerine düşmüg 
olarak avluda dolaşmakla vakit geçi. 
rirdi. 

Arada bir, avluyu kuşatan yüksek 
duvarın muayyen bir yerinde durur • 
du. SBylendiğine göre, buradan öte ya
na mektup atannı§. Fakat buna ihti
mal verilmiyordu. Con Flek belki de, 
birçok gizli mektuplarını dı§arıya 

gönderecek ve oradan gelmesi bekle
nen tek heceli cevapları getirecek bir 
adam bulmu§tu. 

Con Flek, kendisini gözliyen gardi
yanla. çok iyi arkadaştı. İşte bu gar
diyan bir sabah gırtlağı kesllnıie ola_ 
rak bulundu. Con Flck, bahsettiği 
meg'um hülyaları tahakkuk ettirmek 
Uzere, Brodmur timarhnncsinden ka· 
çara.k yeniden dünyaya ka~muştu. 

Cenup ekspresi, kendisini memle. 
ket içine doğru götilrdtiğü sırada Mis 
Margrit Belınan'in zihnini başlıca iki 
§ey i§gal ediyordu. Bunlardan birinci. 
si, hayatında. yapmağa karar verdiği 
bllyük değişiklikler ve bu deği§iklik

lerin sessiz ve orta yaşlı bir adam o. 
la.n Mister Rider üzerinde bırakmı3 

olduğu tesirdi. 
Margrit Belman, memleket içinde 

bir iş almak üzere ayrılacağını söyle. 
diği zaman, Rider uf ak bir eseflen
me eseri göstermesi 18.zımken, bunu 
yapmamış, bil!kis memnun olmuştu. 

Bunun üzerine Margrit: • 
- Fakat bundan sonra Londraya 

sık sık gelemiyeceğim, demişti. 

Rider r.e dese beğenirsiniz! 
- Pek gfuel. Aradn bir böyle ha. 

va değiştirmek, tabiata daha yakın 
olmaktan nefis bir şey var mı? 

Hülasa Rider, Margritin bu seya
hati dolayıqile, her zaman kendisinde 
görülmiyen bir neşe içinde bulunu. 

üç ya§ındaydı. Öyle bir yaş, bu za
manda gence yakm erkekler sılacı, 

bir§ey olurlar. Diğ{'r ta.raftan elU 
sularında bulunan erkekler de cazip 
değildirler. Hele bu yaşta bulunan 
Rider'in bir de şakaklarından doğnı 
inen favorileri vardı ki, Margrlt onla
ra fena halde sinirleniyordu. Rider, 
bu halile bir Skoçyalı uşağa benziyor. 
du. Bununla beraber, Rider, şeker gi
bi bir adamdı. 

Tren Ma.rgritin ineceği istasyona 
girdi. Aman ne kadar kUçilk bir yer. 
miş burası!.. Margrit, Mister Rider'e 
karşı kalbinde bir sevgi bulunup bu. 
lunmadığı haklrnıda kendi kendine 
muhnkemeyle meşgulken, blrd~nblre 
girdiği bu minimini istasyonun ga
rabeti karşısında her şeyi unuttu. 

Kendisine bir arabacı yaklaştı. 
Margrit ''La.rmes oteli,, nde Mis. 

ter Da.ver'i görmek istediğini söyle. 
di. 

- Buyurunuz Mis! 

Bu arabacı, "Larmes oteli,, .nln kQ. 
tlpliğine talip olarak gelmiş birçok 
namzetleri ~mıışa. benziyordu. Çün
kU otel önUne geldikleri sırada ara. 
bacı şöyle sormu§hı: 

- Sizi bekliyeyim isterseniz? 
Bundan maksat, Margritin kfttip. 

liğe alınmamak ihtimali de mevcut 
olduğuna göre, opu tekrar istasyona 
götürmekti. Zaten Margrit de şimdi
lik bagaj getirmemi~ ve biletini gidip 
gelme almıştı. 

Arabacmin teklüine kar§ı: 
- Evet, dedL Her ihtimale karşı 

bekleyiniz. 

- Randevunuz var mı? .. Bımu so. 
ruyonım, çUnkü sfz!.n gibi birçok gü. 
zel kızlar buraya Mister Daverle ran
devulaşmadan geldikleri için, gire.. 
mediler. Gaı.etedeki ilam görerek he. 
men katipliği almak Uzcre geliyorlar. 
Halbuki gnuteye verilen ilanm al
tında. bir de "gelmeden evvel, evse.. 
fmızı mektupla bildiriniz, alaca.ğmız 
cevaba göre hareket ediniz,, yazıyor. 

Ben son hafta. içinde on on beş ta 
ne genç bayan getirdim. Hiçbiri de 
randevu almamış olduğu için Mr. Da 
ver ile görü~eğe muvaffak olama. 

--·--·H;;g;;;-f;;~f-~k-... ~-~--: ----l 
Anka kuşu 1 

Fakir bir aile reisi evine bir ak§am elma a.lmı.5. Çocukları ile bera-~İ 
ber elmaları yerlerken adamcağız kabuklarım soyup soyup ate§e atar-ı 
mış. Karısı sebebini sorunca şu ce vahı verir: 

- Anka ku§U elma kabuğunun dumanı ile geçinirmiş. Onun içinİ 
atıyorum... ı· 

Kadm da.yana.mamrş: 
- Be adam, demi§; yerdeki piçlerini doyurdun da göJ...-teki kuşları 

mı kaldı? .. , __ , ________ ı 

1 lş Bankasının 1 
! Haziran 938 Kum-

bara keşidesinde 

bin llralık ikramı-
ye tzmlre tıkmış
tır. 500 liralık ik
ramiyelerden bir 
tanesi de h Ban-

'il~~ll kası Beyoğlu şube
;g sinde kfiçllk cnrl 

Bayan Emsal hesabı ve kumba
rası bulunan Bayan Emsal All'ye I· 
sabet etmlşUr. 

Bayan Emsal on sekiz yaşında bir 
genç kızdır. Cihangirde oturmakta
dır. Şimdiye kadar h~,.clıklarmdnn 
nyırarak bankıtda blrlkmlş altmış 

ktlsUr lira parası vardı; bu defaki ik
ramiye ile birlikte bu meblA.ğ a.ltıyUz 
llraya yakınlaşmıştır. Kendislle c~
rUşenlere bu paraya dokunmayaca
ğını ve blrlktlrmekte devam ede~o
ğlni söylemiştir. 

Maslak Kaza Tahkikabnda 
Yeni Bir Safha 

Üç ay kadar evvel bir geoo sab~ 
ha karşı, matbaadaki işlerini bitirdik. 
ten sonra, güzel bahar havasından is· 
tif ade etmek maksadile iş arkadaşla
riyle birlikte otomobille Maslak yo -
lunda gezmeğe çıkan, fakat bir kaza 
neticesinde ölen arkadaşımız, Tan ga
zetesi tahrir mUdUıil Tahirln karısı 
evvelki gUn Beyoğlu mUdd-::iu.mumfii
ğine mi.iracaat ederek bir istida. ver
miştir. 

Bayan Tahir istid:ısmda, kazayı ya. 
pan suçlu §Oför ve otomobile kendi 
sUrdiığü otomobille çarpan elektrik 

• Istanbulda hayatı ucuzlatmak lçln ya. 
pılmaktıı olan tetkiklere devam edilmekte. 
dir. Alınan neticelere göre, bu işte muta
vassıtlann Ji>lil birlncl derecede gelmek· 
tedir. 

• Belediye mamur bir halde bulunan ae
billcrl kiraya vcrmc~e başlamıştır. 

• Polis mektebi 51 inci devre derslerini 
biUrmiş, imtihanlara başlanmıştır. 

ANKARADA: 

• Kara yollanndakl nakil vıısılalannıa 
sık sık kazıılarn sebebiyet '\'erdilU g6riil
mekte olduğundan, hfikOmet bunun önüne 
geçilmesi için meclise mühim bir ltıylha 
vermiştir. 

• 1939 nisan sonunda :Nevyorkta açıla· 
cak sergiye iştirak fcin lıfikOmet 500 bin 
lira tahsisat koymuş ve ônzırlık işleri için 
t~ekkül eden komisyon ilk fçtimaını l'llP· 
mıştır. 

• Hilk!lmet elin kilosunu 25 kuruşa in. 
dinnek için b:lzı tedbirler almıştır. Nakli. 
ye masrnflannda asgarl bir tarife tatbik 
edilerek maliyet fıyntı indirilecektir, 

V!LA YETLERDE: 

• Bursndn Hacıil)•as mahallesinde bir. 
inek mahallede Şahende adında gebe biı: 
kadının üzerine l ürüyerek çocuğunu ölil 
olarnk dfişürtmüş, inek sahibi Serdar hak
kında takibata başlanmıştır. 

• Edirncden altı :ziraat memuru nrıcılıli 
tahsili için Pcşteye gl>nderilmiştir. 

• Tokat vitılyetlnin Zile kazasında yir
mi kilometre mesnfedeld Endilrfizlü kö
yünden 122 yaşında Hasan isimli bir Ilı. 
tlyar yaşamaktadır. Asırlık ihtiyar kazaya 
gidip gelmekte, çobanlık yapmaktadır. 

şirketi direktörlerinden Osman Ke
malden müştereken vermeleri §artile 
10000 lira tazminat istemi~. 

Bayan Tahirin tazminat isteğini lli
tiva eden istidası tahkikatın yapıl. 

makta olduğu dördüncU sorgu h~ldm
liğine, yollanmıştır. 

Görüp düşündükçe : 

ao nıilyon dolar ve 
soğan ekmek ı 

YAZAN: S.Ge.zgin 
Amerikada madam ''Hetti., adında 

bir kadın varım§. OldUğü .zaman, tas
tamam seksen milyon dolarlık kocaman 

bir hazine bıraknuf. 
Bu kadının resmini de gördilml İs

kelete bir tillbcnt geriniz, ortaya ne 
~ıkarsa, işte bu da öyle bir ICY· Oklava 
gibi fırlak boyun ldamarlannda, oyul· 
muş yüzilnde, mağara gözlerinde bir 
gövde sefaletinin biltün faciası perde 
perde yaşıyor. 

Bazı açlık levhnları vardır. :Bakana 
acımak duygulan verir. Bu, sadece iğ
renç. Bakışlannc1" talihine küskün in
sanların, m.ığrur tokluğu yok. Kendini 
talihinden yüksek tutanların büyllk ta
ham.."llülÜ yok. Acıyı tınmadan çekenle· 
rln ı.ttıraba ulviyet veren görilnUşU 

yok. Bu yüzde yatnu ldoymaz: bir hır-

..M!~'"°"'~~ı'l.Wllff'll~~~~~~u--a-.. 

t.oprak yutan, dağlar, ülkeler yiyen, 
denizler içen fakat aala doymayan kar
tal burunlu eski Cihangirler vardır. Bu 
kadının yüzünü kaplayan azgnı iJtah, 
bana onları dilşündürdU. 

Sıska mumyasının arkasında ıeksen 

milyon bırakan §U Mis ''Hctti,, ne 
yiyormuş biliyor musunuz? Ekmekle 
soğan. Milyonfo.rın parpar yanan yığm 
lan önilnde sızlayan midesini acı so
ğan ve kuru ekmekle susturan bu mah
lQ.k ölmekle, yapabileceği en iyi §eyi 
yapmıştır. 

(Vcnedikli tacir), (Ham), (öjeni 
Grande) gibi eserlerdeki tipler, ilk 
okunu§ta adama müballgalı görUnUr

ler. Fakat ben Mis "Hctti,, yi görüp, 
hitmyesini dinledikten sonra aanatld
rm yaratışta ta'biata bir tilrlll yedpo 
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Pe rol krahnın oğlunu 
kaçırdılar 

65 gemi ve birçok müseJlah gönül
lüler haydutları arıyor 

Princeton, "Florida,, 3 (A.A.) -
Petrol kralı Ceymis Kaş'm beş yaşın_ 
daki oğlu Skigi KaBI dağa kaldırmış 
olan "Çocuk kaçmcılar,, ı ele geçir -
mek için halihazırda Floridanın şim
diye kadar görmemiş olduğu çok bü
yük bir insan avculuğu yapılmakta
dır. 

Donanmanın tayyareleriyle hususi 
tayyareler de ara.§tırmalara iştirak et
mektedir. 65 gemi 175 mil uzunluğun_ 
da bir sahili tarassut etmekte ve bu-

ralarda araştırmalar yapmak~dır. 
İçlerinde bir de kadın bulunan bir

çok müsellah gönüllü mmtakanm da
hilinde ve nehir boyla-cmda ve orman
larda dolaşmaktadırUı.r. 
Çocu'ğun kaçırılmış olduğu Prince

ton şehri, müsellah bir kampa benze. 
mektedir. Müsellah gönüllüler, o ka • 
dar çoktur ki Kızılhaç bunları iaşe i
çin mutfaklar tesis etmek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Zabitlerin terfi kanununda 
tadilat yapıhyor 

Deniz sınıfında Us~ teğmeollğe terfi müd
deti Uç seneye çıkarılıyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ordu za
bıtan heyetine mahsus terfi kanunun
da yapılacak değişikliklere dair l!yi
ha ruznameye alındı ve 18.~ihada de -
niz sınıfında da teğmenlikten üstteğ. 
menliğe terfi müddeti kara ve hava 
sınıfında olduğu gibi Uç seneye çıka
rılmaktadır. 

Bundan başka fakülte tahsiline tabi 
subay ve askeri memurların üstteğ -
men rütbesinde muharip subaylarla 
ayni hizaya getirilmeleri leh veya a
leyhteki farkların izalesini temin ede
cek şu değişiklikler teklif edilmekte-
dir : • 

• 
Tıp fakültesi askeri kısmından çı • 

kanlara teğmenlik rütbesi verilir. Aı!.. 
keri t~babet tatbikat mektep ve seri
riyatmda bir seneyi bitirdikten sonra 
ehliyetleri tasdik edilen tabip teğmen
ler üstteğmenliğe ve orduya gönderi
lerek talimatı dairesinde iki sene kıta 
ve hastahaııelerde staj gördükten son
ra yüzbaşılığa terfi ederler. 

Tabip teğmenlerden tatbikat mekte
binde muvaffakiyetle imtihan veremi· 
yenler kıtalarda ve hastahanelerde 
terfie liyakat sicilli alıncaya kadar Ust 
teğmenlik rütbesine terfileri yapıl -
maz. 

Veteriner fakültesinden çıkan vete
riner ve üniversitenin muhtelif fakül -
telerinden çıkan kimyager, dişçi ve 
ecza:cı talebeye mektepten çıktıkları 

zaman teğmenlik rütbesi verilir. ' 
Bunlardan veterinerler askeri vete

riner tatbikat mektebinde kimyager -
ler askeri kimyahanelerde di§çi ve ec· 
zacılar askeri tababet tatbikat mekte
binde bir sene staja tabi tutulurlar. 

Veterinerler kıta veya bakteriyolo. 
jihane, kimyagerler kimya laboratu -
varlarmda, dişçiler hastahanelerde ay
nca birer sene ve eczacılar ise hasta
hanelerde iki sene hizmet ettikten son
ra sicillen ehliyeti tasdik edilmek şar
tile üstteğınenliğe terfi edilirler. 

Mil et Meclisinde 

Başvekil 
An karada 

Ankara, 3 (A.A.) - Başvekil Celil 
Bayar bugün !stanbuldan şehrimize 

dönmüş ve istasyonda B. M. M. Reisi 
Abdülalik Renda, Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
Vekiller, mebuslar ve vekfüetler ileri 
gelenleri tarafından karşılanmıştır. 

-<>-

Binicilerimiz 
DHrdUncti ve beşin

cilik aldılar 
Varşova 3 (A.A.) - Entern21Syonal 

at yanşlarmm binicilik müsabakasını 

Alman binbaşısı Hasse kazanmıştır. 
0

:'\llonyalı binbaşı Konorovski ikinci 
gelmiştir. Türk yüzbaşısı Gürkan ile 
Polatk~ dördüncü ve beşinciliği al
mışlardır. 

Askeri memur
lar hakkında 

Ankara, 3 (Telefonla) - Askeri 
memurlar hakkındaki kanuna bir 
madde ile bir muvakkat madde ek
lenmesine dair ıa.yiha ruznameye a
lındı. Eklenmesi tekli! edilen mad
deler şunlardır: 

Askert ha.kim ve mualllm olmak 
Uzere fakültelerden neşet edenler 
ihtiyat subay mektebi tahsiHni mu
vaffakıyetle bitirdikten sonra ihtf
ynt asteğmenliğe terfi ettirilfr ve 
yedinci sınıf memurluğa naklolu
nurlar. Altıncı sınıfa terfileri de fa
kt: ltelerden subay olarak ayni tarih
te neşet eden dört sene tahsile ta.bi 
emsalleriyle birlikte icra edilir. 
• Muvakkat madde: 

"Bu kanunun neşrinden evvel mu
vazzaf talebe olarak ordu nam ve 
hesabına fakültelerde yetiştlrllm1ş 

askeri hft.kim ve mualllmler de yu
kardakl madde hükmünden istifade 
ettirilir. Ehliyetleri tasdik edilen
lerin terfileri yapılır. Yeni sınıfla
rında dall~spla.rı emsallerinin terfi 
tarihine götürlllUr ve bu nasp ilerle
melerinden dolayı geçmiş zaman i
çin kendilerine birgflna tediyede bu
lunulmaz." 

kabul edilen kanunlar Başvekil Menemenci 
Ankara, 3 ( A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Hilmi Uranın başkanlığında 

toplanmıgtır. 

Celsenin açılmasını müteakip Anka
ra mebusluğuna seçilmiş olan Muam
mer Eriş andiçmiş ve Esad Say~an 

(Bursa) nın vefat ettiğine dair Başve
kalet tezkeresi okunl'lluştur. 

tası nıüz::ı.kere ve kabul edilmiştir. oğl o ile görüştü 
Ankara 3 (Telefonla) - Hariciye 

umumi katibi Menemencioğlu bugiln 
öğleden sonra Başvekil tarafından ka
bul edildi. Yanında uzun müddet kal
dı. Başvekile Hatay vaziyetinin inkişa
fına 'dair alman sen raporlan arzettiği 
tahmin ediliyor. 

Af Ulylhası 
Ankara 3 (Telefonla) - Adliye en

cümeni af layihası hakkında mazbata
sını hazırladı. Uyiha umumt heyete 
sevkedildi. Gelecek hafta görüşülecek-
tir. • 

Ayağa kalkılmak ve bir dakika sü.' 
kut edilmek suretile müteveffanın ha· 
tırası taziz edildikten sonra Ordunun 
Nanelü köyünden Hüseyin oğlu Meh. 
met Karaharzanın ö!Um cezasına çarp. 
tı:tılmasma, Ankara sehri otomatik te
lefon kanununun bir maddesinin de
ğiştirilmesine ait kanun layihalariyle 
resmi dairelerde elektrik tenviratmın 
tahdidine dair kanun layihasının red
di hakkındaki bütçe encümeni mazba-

Yine bugUnkll toplantıda emekli 
binbaşı ŞükrU Aytuğ'un cezasının af· 
f ı hakkındaki adliye encümeni mazba. 
tası müzakere edilerek reddolunmuş 

ve askert memurlar hakkındaki ka -
nunda tadilat yapılmasına ait kanun 
layihasile devlet hava yolları umum 
müdUrlUğü teşkilatına, kültür Bakan
lığına bağlı Ertik okulları mUtedavil 
sermayesine ve Afganistan ile müna
kit muhadenet ve teşriki mesai ıınua
hedenamesinin meriyet müddetinin 
temdidine ait protokolun tasdiki hak
kındaki kan~n layihalarının birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

B. M. Meclisi Paz:ırtesi günü topla
nacaktrr. 

Nevyork sergisine iş
tirak ediyoruz 

Yunan kabinesi 
1"'ürk - onan muahedesini tasvip elti 

Atlna, 3 (A.A.) - Kabine bugün 
Tilrl< - Yunan muahedes.ini tasvip 
tir. Kral imzalamıştır. 
etmiş \'C kralın tasdikine arzetmlş-

Atlna, 3 (A.A.) - Yunan matbua
tı, Türk - Yunan muithcdeslnin Tür
kiye B. M. Meclisinde tasdiki celse
sinde Doktor RUştü Arasın söylediği 
nutku hararetle mevzuu bahsetmek
tedir. 

Prova gazetesi, muahedenln baş
ka bir kimse aleyhine mUtevecclh hiç 
bir bükmU ihtiva etmediği hakkın

daki teminatı kaydederek diyor ki: 
"Bu sözler bUtUn Balkanlarda dc

rta MI' matee bulmaktadır. Çünkil 
Yunanlstnnın da fikir ve teınnyülle
rini aksettiriyor. Türk - Yunan sa-

mine tevafuk eylemektedir. 
Elerteron Vlma munzam muahe

denin enternasyonal matbuatta çok 
iyi lrnrşılandığmı hatırlattıktan ve 
Lö Tan gazetcslııin neşriyatını nak
lettikten sonra şöyle yazıyor: 

"İki nıllletln Balkan Antantı çer
çevesi içindeki ittlfıı,kı diğer millet
ler tarafından da kayıtsız ve şart
sız olarak kabul edilmekte ve Türk 
- Yunan mUnasebatına daha bfiyUk 

:!~.kuvvet ve parlaklık vermekte-ı 

Kntlmerlni de Tilrk - Yunan bir
liğinin buı;Un sanki bir hakikat ol
duğunu ve Balkan Antantı ile çerçe- ~ 
vclenmekle Anupanın cenup şarki-1 
sinde ciddi bir sulh kalesi teşkil ey-

Ankara 3 (Telefonla) - Nevyork 
sergisine hazırlık için teşekkül eden 
komite iktısat vekaletinde toplandı. 

Ko;nitenin faaliyetini teksif için bir 
ihzari komisyon seçildi. Sergi dekoras
yonu hakkında müsabaka açılması ka
rarlaşmıştrr. Kazanana bin lira müka· 
fat verilecektir. 

Çolak Basanın HIUm 
cezası 

Ankaraı 3 (Telefonla) - Bafranın 

Dededağı köyünden Mehmet oğlu çete 
namile maruf çolak Hasanın ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair mazbata 
tasdik için meclis ruznamesine aındı. 

Askeri muallimlerin 
terfii eri 

Ankara 3 (Telefonla) - Yüksek 
mektep mezunu olan askeri muallimle
rin baremin dördüncü derecesine, aske
ri temyiz müddeiumumisinin de ikinci 
derecesine kadar terfi edebileceklerine 

Atatürk 
(lJctarafı tinci t ' 

V eliahtm Prenses Fen.iye Il ıı : 

la nJşanlanınıı.r;ı dolayıslyle -
Ianslarmın tebrik telgrafnamc. ,. .ii 

alarak son derece memnun oldum. 
İbraz buyunılan snmtmi ve mc\·cd
dctJlmlz lhttsasata kalbi teşekkUrlo
rlml sunarken aradaki dostluk ve 
movcddct rabıtalnrının Şark millet
leri meyanınclaki münasebet ve a
hengi tcşyid eyleycce~i ü.mit ve ka
naatini arzeylerim. Fırsattan bilisti
fade sonsuz sevgilerimi ,.e siz sayın 
kar<lc<;:lmin sandctJni ve doc:t vo kar
deş memleketin tealisini öz candan 
dtlerim. 

RIZA ŞAH PEHLEVi 
Hemşireleri Altes Prenses Hazret

leriyle biraderimiz Şehinşah Hazret
lerinin oğlu Altes lran Veliahtı llaz
retlertnin nişanlandıkları mesut ha
berini öğrenmekle bahtiyar oldum. 
Şarkm iki mühim devletinin tacl

darları arasında bu suretle sihriyet 
teessüsUnU Şark a.ıemi lçln yenl blr 
ikbal mukaddemesi addederim. 

Bu bayırlı mUnasebetle tebrikle
rimin ve saadet temennllerimin tak
dimini samimi hürmetlerimin beya
nına ve memleketlerlmlz arasında 
çözülmez kardeşlik rabıtalarrnın te
yidine vesile ittihaz ederim. 

ATATURK 
Kızkardeşlm Fevziye ile Altes I

ran Vellahtı Hazretlerinin nişanlan
maları mUnasebetlyle vaki olan lft
tufka.r tebriklerinize fevka.lA.de mn
tehassls olarak hararetle teşekkür 

ederim. 
Şark mllletlerint biri birlerine bağ

lıyan kardeşliğin .daima daha ziya
de kuvvet bulduğunu görmek husu
sundaki tcmennilerlnize bütUn kal
bimle iştirak eyler ve bu vesileden 
sevinçle istifade ederek samlmt dost
luğumun ifadesiyle birlikte şahsını
zın saadeti ve sevgili mllletime me
sut bir şekflde bağlı kahraman Türk 
mUletinin iyl11ği hususundaki hara
retll dileklerimi teyit eylerim • 

KRAL 
FARUK 

Selanjkte yakala
nan komünistler 
Selanik, 3 (A.A.) - Zabıta, komü

nist komitesi azası ile "Komünist 
gençliği,, teşekkillilnün başlıca znnam
darlarmı tevkif etmiştir. 

Bunların hepsi de memurlar tara -
fmdan vücuda getirilmiş olan komü· 
nist teşekküle dahil bulunmaktadır • 
lar. 

Bunlar, bir takım profesörler, öğ • 
retrnenler, gümrük, posta memurları 
ve banka müstahdeminidir. Birçok ve
saik elde edilmiştir. Mahkeme, miltte
himleri hapis ve nefi cezalarına ma.h
kfun etmiştir. 

Hatıılardadır ki, bundan evvel Ati
nadaki merkezi komite erkanından ba
zıları da tevkif edilmiş idi. 

-o--

Çinliler 
(lJst taralı ı incide) 

lık kaideleri hilA.fına olarak bütün 
hatlarda zehlrlf gazlar kullanmış

lardır. 

Son Uç gün içinde düşmanın yilz 
tankı ve birçok zırhlı otomobfli tah
rip edilmiştir. 

Tangşanda birkaç gün devam e
den şiddetli çarpışmalardan sonra 
dilşmanın bir livası tamamlyle imha 
edilmiştir. Bu livanın kumandanı da 
ölUler arasındadır. 

Şangtungun g:ırbinde mühim bir 
değlştklik yoktur. Ancak Tanlng 
şarkındaki Çin kuvvetleri biraz daha. 
flerlemiştir. 

Lanfengde düşman ha.la muhasa
ra altında bulunuyor. Telşlende bu
lunan düşman kuvvetlerinin bir kı
mı Teia.kanı hUcum suretiyle elde 
etmek istemişse de yolda yakalan
mış ve imha t>lunmuştur. Ayni su
retle Şikalkov da muhasaradan kur-

Hasan Sakannı 
bir nutku 

(Ü8t tarafı 1 incide) 
murtasını hatırlatabilir. Fakat ııe 
kadar ba.stt ,.e esaslı hakikatler v~ 
dır ki insanlar ve milletler muhtelif 
pasyonların tc"irlcri altında onJarf 
tanımakta çok gecikmişler ve çoJc 
zararlar çekmişlerdir. İşte buııull 

içindir ki bu hakikatleri sırası di4"" 
tükçe tekrar etmekte fayda l'ardn'.'' 

Bııy Ha~nn Saka'nm geçen sene 
Pariste Fransız Ayan Hecllsi binall 
olan Lilkscnburg !;araymda gene 
Fransız ayan reJsinln başkanlığı al" 
tında toplanmış bcynelmfiel bir koll· 
1'eransta söylediği bu sözleri okul'"' 
ken Fra1tsız hUkfimetinin bugün U.,. 
tay mcseleslndeld hareketlerini b .. 
tırlamamak mümkün olmayor. zır• 

Raym Trabzon mebusunun bu s<>zle· 
ri beynclmllel bir konferans k:Urstl" 
sUnden Adeta Framıız hariclyestne 
karşı verilmiş bir nevi ihtar gtbl 
geliyor. 

A nupada beynelmllcl emnJyetslz.. 
ilk bugtinkU tehllkell mıınzarasm• 

bakarak: 
- Niçin dilnya işleri bu kadar ka

rışıyor?" 

Diye endişe eden Fransızlar o.caı,. 
neden dolayı biraz da kendi meml~ 
ketlerinin umumt siyasetine bak.., 
rak: 

- Yoba dün.ya fşJ.erinln bu kadar 
karışmn"Jmda bizim de kabahntlmlz 
var mı?" 

Diye düşünmeğe lüzum görm~ 
yorlar? 

Hakikaten bugün Fransada öyle 
bir rejim hAkim bulunuyor ki zahir
de Fransızlar fc;in olduğu kadar ln
sanlık Alemi için de sanki blr hürrl• 
yet fedaisi gibi tavırlar takınmak• 

tadır; fakat bu rejimin beynelmilel 
siyaseti tahlll edilince mUmkiln olsa, 
biltUn imıanhğı kendi keyfine kur
ban edecek derecede hnrls ve hodbin 
bir devlet idaresinden başka bir şef. 
olmadıA"ı görülür. 
Vakıa bir iki gtlndenberi Fransa

nın artık Hatay işinde akıl ve lnsaf .. 
yoluna girmek tlzere bulunduğuna 

delAlct eden bir takım haberler geli
yor. MeselA Doktor AbdUrrahmanm 
büyük saldhlyet ile Hata.yda da.hlll· 
ye idare mUdiirlüğilne getirildiği söy• 
leniyor. Bununla. beraber bir buçuk. 
Ud senedcnberl pek çok tatlı dillerin 
acı hareketler Ue boşluğunu tecrtlbd 
etmiş olduğumuz için bu yenJ haber
ler karşısında da ihtiyat ne beki~ 

mek JAzungellyor. Eğer hakikaten 
Fransa beynelmilel hayat itinde bl% 
sulh ve emnJyet unsuru olmak tstel 
yorsa her feyden evvel beynelmilel 
hukuk hakkındaki zilıntyetlnl 08&" 

smdan değlşttrmelldlr. Fransada 
ferdt haklar temeli Uzerino kurul• 
muş olan bir rejlml yaşatmak ltfD 
Fransrz olmıyan mllletlerln esared• 
nl terviç etmek zthnlyetino artdl! 
veda etmelidir. ' 

ASIM US 

Eniştesini 
öldüren 

Karar gelecek doruf" 
mada verilecek 

Karagümrükte eniştesi Meh.medi il"' 

ralarmdaki geçimsizlik yüzünden bı • 
çe.kla vurarak öldüren katil AbdUl .. 
vehabın duruşmasına ağırceza. mahke
mesinde devam olundu ve müddeiu
mumi mUtaleasmı serdetti. 

Müddeiumumi, bu mütaleada: 
"Abdülvehab hemşiresini ziyaretten 

sonra kahveye sarhoş olarak gelınllı 
eniştesi Mehmet de yanma gelerek 
kendisine: 

- Sen bir daha karını ziyaret et .. 
miyeceksin anladın mı? Demiştir. BU 
yüzden aralarında kavga çıkmış, Meb" 
met Vehaba iki yumruk vurmuş, bu .. 
nun üzerine Vehab da bıçağını çeke< 
rek eniştesinin karnına saplamış, aı. 
dürmüştür. Maznunun suçu sabittir. 

tarılmıştır. l 
Plhal - Paotlng demlryolu Uzerln

de birçok Japon sevklyatı trenleri a
afından vurulmu tur. 

Ancak eniştesinin kendisine yuısı· 
ruk atması ve karısı ile görüşmeıcteSJ 
menetmesi ağır bir tahrik sayılabllit· 
Bundan dolayı, 51 inci madde gar.ZS
nünde tutularak 448 inci maddeye g6-
rc cezalandırılmasını isterim,, denılf" 
tir. 

Mahkeme, karar vermek üzere a1I". 
talike 



Askeri Mekteplere Maaşlı 
aranıyor öğretmen 

t 1 - Kırıkkale Asker! San'at lhıe l!llne riyaziye, Erzincan askeri orta o· 
Uluııa riyaziye, tabii Ulmler, Konya askeri orta okulu lle Ankara Gedikli 

erbaş hazırlama orta okuluna birer rty,aziye öğretmeni alınacaktır,, 
il a - İlteklllerden; kUltUr ölretm eni olanların veya öğretmenliğe ka· 

UDJ ehliyeti bulunan devlet memurla nnın müktesep hakları ıözönUne alın
inat earuıe 30:40 lira aslt maaı. 

4 
'Yllkaek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geı:eceklere 

• barem 12 dereceden maaı verllece ktlr. 
a - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır. 

n A) Öğretmenlik kanuni Tasıf ve ehliyetini haiz olmak yanl (Lise için, 
llJTersııe riyaziye eubulnden, )'1lksek mühendis mektebinden veya yük

lek ölretmen okulu rt7aıtye eubutnden mezun olmak.) 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bulmacanm 

12345 6789 
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'* .. 

Soldan SQ4a: 

M. M. Vekaletinden: 
Mllll Müdafaa VeklleU İnşaat ıubeılne kalt)rlfer ve sıhht tesisat işle. 

rinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ay. 
rılmamak tartiyh ücretli ve diplomalı bir makine milhendtsl alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı veaalkle Ankarada Vekllet İnşaat şubesine biz. 
zat \"eya tahriren ve istida fle talep edeceği Ucret miktarını da bildirmek 
Uzere müracaatları. . 

a - Kendisinin ve evll ise ailesinin nüfus tezkeresi asıl veya tasdikli 
sureti. 

b - Askerlik vesikası. 
c - Zabıta ve adliyeden alınmış hUsnUhal vesikası. 
d - Tam teşekkftllll heyeti sıhhıye raporu. 
e - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış oldufu vesaik. 

(4) (3320) 

ö oı;,ıa mektepler l<;ln: Yukarıda yazılı Uc; yüksek okuldan veya orta 
tretmen okulundan mezun bulunmak ve yahut ttntversltede imtihan ve· 

l'eret ehliyetname almıt olmak. 
B) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
0) Askeri okullarda en az Uc; aene hizmeti şartsız olarak kabul etmiş 

Ollllak. 

1 - latanbuluıı sayfiyeleri. 2 - Bir 
renk, harp etmekte olan bir memleket. 3 - I] 
Kayıkla yapılan spor, rutubet. 4 - Arabis· 
tanda bir yer. 5 - Okun tersi. 8 - İhti
yarların üzerine oturdukları, arapç~ su. 
7 - Sahip, esas. 8 - LAlife, evrakı n:ık... 
diye. 9 - Diş, acın tersi. 

Beyoğlu VakıflarDirektörlüğü ilô.f!.lari 

f - Yukarıda yazılı tartları tamamen taşıyanlardan istekli olanların 
dllekçetertyle birllkte bal tercllmeel, hUsnUhal varakası, nüfus tezkeresi 
•ureu ve noterlikçe musaddak dlplo ma veya ehUyctname suretlerini An· 
karada Askeri Liseler MUfettltllllne göndereceklerdir. 

Yukarıdan aşağı: 

1 - Tamamiyle kendinden ıecmlf. 
2 - Bir isim. 3 - Lokanta hizmetçisi, 
akın tersi. 4 - Bir erkek adı, sanat. 5 -
Musikide durma ltareU. 6 - Di~in ak11I, 
zehirli bir böcek. 7 - Bir maden, zorla a· 
Jınıın para. 8 - Bir di•I hayvan, oğlak. 
9 - Su, bir kuma,, 

Mah&llesl 
Pangaltı 

" 

Kiralık 

Sokağı 

ElmadaC' 

•• 
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No.1111 CiılSl 
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1- Uctıııcll maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nazaran 
Öfretmenııtı uygun görfilenlerdon JU zumlu diğer evrak sonradan istene
cetur. (879) (8082) 

.. .. u , . .. .. 61 .. 
Surp Agop vakfından yukarıda yazılı evlerin 31'- 6 - 939 gilnU sonuna 

kadar kiraya verilmesi 30 - 6 - 938 tarihinden itibaren bir ay mllddetle 
pazarlıta bırakılmıttır. 

-ıs t• 
20 
11 

12.so 
ıo 
17.1() 
ı.ao 
ı.ao 

KALKACAK VAPURLAR 

Vaparun atlı 
'CJsen 
Anafarta 
Saadet 
Bartın 

Glttlll 11ol 
Bartın 

Mudanya 
Bandırma 

Af'\'alık 

GELECEK VAPURLAR 

Ankara Karadeniz 
Bursa Bartın 1 
Trak Mudanya 
Saadet Bandırma 
lnlinü Mersin 

[-aADYö l 
Programı 

•Haziran 938 Cumartesi 

OGL!: NEŞRİYATI: 
Saat 12.a'}tWd& 'TliW ~ ~· 
-~ 18,015 plWa Tt1rtı: muaDdlt, 
ıa.ao muhtelif pllk n~yatı, H son. 

ARŞA)( NE§RlYATI: 

Saat 18,30 pWüa dana musikili, 18,43 
kızıtay Mftuı: konferans: doktor ŞUk 
rt1 llaınn (eavqta Kızılay), 19 plA.kla 
ct.nı nıualklsl, 19,115 kon!eraıuı: tlıılver
alte ~a doçent Nusret (kozmik ıua 
lar), 19,56 borsa haberleri, 20 Necmet
tbı Rıza \'e arkadqlan taratından Türk 
ltıUllJdst ve halk tarkıtan, 20,flS haVJ 
ra])Oru, 20,.S Omer Rıza tarafmdaıı a.
raJ'IÇ& ı!Sylev, 21 Belma ve arkadqlan 
~nıdan TUrk mualldsl ve halk prkl
~(eaat ayan), 21,48 Orkeıtra: ı _ 
~er: Rans haylmk uvertür, 2 -
SUean: Melodi, 3 - Lehar: vaıa, , _ 
~: ftls. 22,ııs ajau haberl~rl. 22,30 
Je. lt'cıa ealolar, opera ve operet ~ 

rt. 22,SO IOD haberler ve ertest g11nUn 
~l'olramJ, 23 IOft. 

............__~"'.:'---------------------
(_Y_e_n_l~N_r_ır_ı..::u_a_ı_) 

Olkü 
ta ~oresar Bayan A.tet'fn iki sQıel yazısını 
.. •ıran hu küllllr mecmuasının 84 fincQ 
ısri15' cok ıenstn mOnderecatı. çıkmıthr 
ti tliıı TOrk miinenerlerine tHılye ed~ 

ı. 

~odern Türkiye Mecmuuı 
.. auıon 24 bQyflk sayfalık fnkalAde yaı 
~ cıkmıttır. Mfivezıllerden lste7lnlL 

ZAYi 
"• lrukuk Paküllesfnden ıJdılırn bOTl7et 
,.ı:~kımı ıayi ettim. Yenisini alacatımdan 
ı,11 •inin hükmü yoktur. - Hukuk FakQI· 

2 net ıınıf No. $661 Leman Apaydın. 
.............. <V .P. 2469) 

Kolaylık evi mm 
lıoıunı emlA.k ve arazi alım, 

&atım, kiralama ve fdarell 

Ct-z al Çetin taş 
Sabıt Kadastro ve Kartal Tapu 
llıeaıuru. Kartal HUkOmet cad. 

No. 8/1 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLİ 
Soldan &a~a: ŞEHZADEBASI 

TIJRAN TiYATROSU 
Halk San'atkArı Naşll 

ve arkadaşlan 
Büyük varyete numa· 

1 - Biçimsiz. 2 - Alil, Aşık. 3 - Slbir· 
ya. 4 - Ama, ume, 5 - Randevu. & - Ad, 
zar. 7 - !vlcaç. 8 - Yale!, kay. 9 - At, 
ter, re. 

rala rı. ( P ere il Kadın) ı p;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:. 
Komedi 3 perde 

DANS, SOY.O, DÜET, B o R s A 
\' ARYETE- 1--- Ankare 3-8-938 ---

1 
ffiznlnrında vıldız işareti nlanlnr, Oze-

lıtanbal Adiye Mahkemeıi Altıncı Hu· zerinde mllamele RÖrenlerıHr. Rakam-

ı 
hır ,nnt 12 ıfe kapan ıs satış flvatlıırııtır. 

kuk Dair.e&inden: Ç E K L E R ___ _. 

Nimet tarafından Bakırköy Cemiyet so- • l.cındra R 28 • Praı 4 Bfl21S 
kak 1' No, da iken ikametaAbı meçhul bu- • Nevvork 12802'715 • Madrld 7 fl975 
hınan Dursun aleyhine ikame olunan J>o. • Parfı 8 ·~ • Vart0va 28 70 
şanma davasında: Tahkikotın muayyen • MllAno 8 6821S • Huda peste 24 9l 
bulunduju 31-5-938 tarihli celsede yopı- • Cenevre 2ti tll'il5 • BOkreı o 93"i 
lan UAoen teblilte rağmen mOddeialeyh • Am-.ıerdan 68 49/1\ • Belıırad 2 86 
mahkemede hazır bulunmadılından hak. • Berlln 15 ı 6671') • Yokoh'lmı 8fl 2•ı 25 
kında llY•P karan verile.rek on beş gün • :RrOksel 21 802ô • Stokholm 32 122.~ 
mQddetle IJAnen tebliğine karar verilmiş 
Te gıyop kararının bir nftshası da mahke-

• Atına t H • MMk0\"11 28 7775 
• 8ofya l ~75 Vlyanı 

me divanhanesine talik olunmut ve tah· ._ __ _ ıatlkr•zlar 

ki kat da 1o-9-938 cumartesi ıaat 10 a • 1933 T. Bor 1 19 19 ' • F.r1tanl istik. ı • 
bırnkılmıı olduatı teblil yerine seçmek .. " " il S. Erzurum 
Ozere UAn olunur. (25783) •• .. •• 111 S. Erzurum 

BlelcUfler ..erilmemieUr. 

lıtanbul Aaliye 3 ünca Hukuk Mahke. 
mesinden: Zahıre Borsası 

Bllyükdere Piyasa caddesi 15 No. da 3 • 8 • 938 
mukim Nnzenlk veklU uukat Cemnil Dilm· JluAday yumuşak 5 28 
düı larafındnn Büyükdere Piyasa caddesi Çavdar Fop Mersin 5 2 
105 numarada oturan Rıışit Şefik aleyhi- Afyon ince 428 SO 
ne mahkememizin 938/321 numaralı dos- le fındık 

0

51 20 
MO-

yasi1le açılan boşanma dn\'asındo: Müddei Su5am 16 30 
aleyhin lknmetsAhı meçhul olması hasebi. Kuşyemi 7 7 7 8 
le iUlnen tebligat yapıldı#ı halde tahkikat Tiftik mal 106 - 107 30 
güııil mahkemeye selmcdiğinden hakkında Tiftik df'rt 73 - 80 -
gıyap kararı hllittihnz beş gQn zarfında l· reynlr beyaz 31 26 35 36 
lunına ve tahlclkatın da 28-6-938 salı Gelen Giden 
saat 10 a talikına karar verllmif olmakla 
mumaileyh Rafit Şefilln mezkar gQn ve jDulday 630 
saatte mahkemeye gelmesi veya bir vekill 

1
cavdar l5 

kanuni ıOndermesi n aksi takdirde gıya. Arpa 33 
b:nda tahkikat ve muhakemeye devam o. j&lısır 53 
lunarak bir daha celseye kabul olunmıya. ıPasulye 21 
catı teblll makamına kaim olmak llıere Kun·eml 40 
llAn olunur. (V.P. 2471) Tiftik 43 

Ton Kepek 50 Ton 
.. iç hndem 2,1/2 " 
.. Tiftik ,,31• " 
.. le fındık ' .. 

• Un 15 
.. B. peynir 28 

.. Kepek 15 

• 
• 
" 

- KURUNun kitap teklinde 

Bizana lmpara
torluiunun 
Tarihi 
Biıau mevıvu 

38 

tını söyledi .. Sizi görmek tsteyor. 

lsteltlUerln her gUn Beyoğlu Vakıflar MUdürtntn Akarat kalemine 
mllracaatıarı. (3323) 

· · f-;tanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedell 1038 Ura 9 kurut olan Belediye matbaasında yaptırılL 

cak 'tamirat pazarhla konulmuftur. Ketlf evraktyle şartnamesi Levazım 
Mlldllr1Ul11nde sörUleblllr. flteklller 200 numaralı kanunda yazılı veıL 
tadan başka fen itleri mtıdOrltılUııden alacaktan fen ehllyet veslkaslyle 77, 
lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuı veya mektııbiyle beraber 6 • 6 - 938 
pazartesi gUnn saat U de Daimi Bnctlmende bulunmalıdırlar. 

(B.) (3297)' 

Plyanko Genel DlrektörlO~Onden: 
DlrektörlnğtlmUz muhasebe aenislnde çalışmak Uzere (yüz) lira Ucreı.. 

le imUhanla iki memur alınacaktır. 
Bu memurlann: 

ı - YUksek Ticaret mektebi mezunu olması, 
2 - Yaşlarının azam! otua beti mQtecavlz olmaması, 

• - 1J18a!t,'1 ·~Jıabl !fflatı.ı 
4 - Bir butahkla malll bulan mamur, 
6 - Askerliğini blUrmiş olması llzımdır. 

Yukarda yazılı şeraite uygun ol dutları taha4etname ve tasdlkname
lerle tevsik edecek taltplerln 9 Hazt ran 938 gtlntl akşamına kadar lstall• 
bulda Bahcekapu!a Piyango Genel Dl rektörlüğü Muamellt servisine mura
caatta bulunmaları ... 

.~', Di!t1l€'t Denirryolları· ~e Limanları iş/Ptme · 
·, . Umum iJa,l!sı illin/a;-ı · 

• f • 

15 Mayıı 938 tarihinden IUbaren paıar gtınlert Ha1darpaşa - Adapa
zarı arasında gezinti trenleri seyrlsefere bqlamrştır. Gezinti trenlerine 
Köprü gişesi ile Haydarpaşa ve tzmtt istasyonlarından katarların hareket 
gUnUnden bir gQn evvellne kadar bilet aatılacatını Ti trenin hareket 11-
nu bilet satışının yapılmı1acatını Hyın halka bir kere daha btıdlrtriz. 

(3267); 

roman tefrikuı. -

GÖRtlmrt'YEN ÇETB 33 tu'Uft ytllM O'J" 
ayn tetkfk .,. te. 
tebba ed!lmff bir 
nıevıu oldubu hal
de bugan bile ay
dudatalmamıt bfr
P>k tarafları var
dır. Tevfik Yetfm
llo~lu tarafından 
lfsanınmıt1 çevri
len Bizau lmpa· 
ratorlubunun ta· 
riM adlı kitap 
bu aydınlatılma

'"lf tara(lan tta· 
bit etmekte ve bfl· 
tun Biaau tarihi· 
ne fe7"4.! edt!f'ek 
Şarki Avrupa im-

Marlov, timdi ıllratıe dllşUnllyor, muhakeme.. 
ler yapıyordu. Belki de bu yeni malOmat, Dr. DeL 
pardlnln sorguya ne suretle çekilmesi IA.zımgeldl. 
tını göstermete yarar bir anahtar olacaktı. 

dılar. Dr. Deıpardl, dört bet adım kadar geriden 
geliyordu. 

Derken karanlıkta, bir panltı o1du. lri bir ta
bancanın patlamaslyle, namlusundan cıkan kur
şun "Karabatak Lester" ln vücuduna girdi. Le8-
ter, korkunç bir tarzda ileriye doğru sarkarak 
fena fena öksUrmeğe, ağzından kan gelmete bq
ladı. Sonra, kıvranıp yere yuvarlandı. 

J)aratorluğunut1 

bf11 anelik wlnı
atını 1ıik4ye et
mektedir. 

Fiyat. ya& ku
f'Uf olıcJ1 her ki· 
tapçıdo bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan· 
l>ul# Vakii l'urdaı. 

- Şimdi o işe bakacağım Ferrls, dedi. Dr. 
Despardl Ue de konuşmak istiyorum. Ben, bir iki 
ufak Jşle meşgul olurken, sen de, Dr. Despardlyi 
bekleme odasına alıver, olmaz mı? 

- tJaşUstUne. 

Ferrls, Despardlyl alarak odadan çıktıktan 

ıonra, Marlov derhal telefonu açtı ve Ferrlıln az 
evvel telefonun yanındaki kUc;Uk deftere kaydetti. 
il numarayı cevirdi. 

Kartısma Prat çıktı. Marlov, kendisini ta. 
nıttı. 

Prat anlatıyordu: 
- Allo ... Sizi ehemmiyetsiz bir ıey tein rahaL 

sız ediyorum, Mister Marlov ... Madlenln gerdanlı. 
ğının çalındığı taraçada dolaşıyordum. Sl7J al&.ka. 
dar edeceğini zannettiğim bir şeye rastladım. 

Marlov: 
- Bizimle temaa ettlllnlze tetekkUr ederim, 

dedi. Ehemmiyetsiz olarak görUnen ı,eylertn ne gl. 
bl bir ehemmiyeti haiz olduğu tık bakışta belll ol. 
maz. Neydi gördf1tl1ntll? 

- Taracaıµa JU'lllübklarm4alı btrlntn ttse. 

Marlov ve Brodl birdenbire geri döndlller. Fa
kat cadde bomboştu. Dr. Despardl de, boylu bo
yunca, ytızUkoyun yerde yatıyordu. 

lkl memur birden Despardlnin Uzertne atıl· 

dılar. Elbiselerinin her yanını baştanbaşa aradı
lar. 1.tzerlnde slllh yoktu. Yere atılırken, bir tara
fa fırlatmadıtını da söyltıyordu. Eler blr yere fır
latmış olaaydı, yere dllşerken sesini lşlteceklerdl. 
Cadde, birkaç kAtıt parçası müstesna olmak üze
re tertemizdi. Her yanı görfinQyordu. Ortada ta
bancaya benzer bir şey yoktu. 

Marlov, Desparltlyt ayağa kaldırrrken, BrodL 
ye dönerek: 

- Koş, dedt. J.estere bak! 
Despardl, polis müfettişinin, kendisini tut. 

maaına 11lnlrlentyordu. 
- Ellerini Uzerlmden çek, diye bağırdı. 
Marlov: 
- Seni adam öldürmek ıuçurla 

41!41. 



-.~ ....... ~8~-.,.--K--.ÜRUN • 4 Rln N 1&38 

l~lUJIMliliAtl!A 1"='1938 !;mir Fuarında şartname ve p;';;jesi mucibince yaptırıI~ 
tnhlsarlar Pavyonu inşaatı kapalı zart usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

CAN KUQTAQ.1~ 
II - Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 li

radır. 

III - Eksiltme 16 - VI - 938 tarihine rastlayan perşembe gUnU saat ıs 
de Kabataşta leYazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yap!'" 
lacaktır. 

"--- Avcılara Müjde: ---~ 

IV - Şartname ve projeler 68 ku ruş bedel mukabilinde İnhisarlar ır 
vazım ve mübay::ı.at şubesiyle İzmir ve Ankara. BaşruUdürlilklerlnden alın,. 
bflir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennt evrak ve vesafkfıal 
ihale gilnünden 3 giln evveline kadar İnhisarlar Umum MUdürlilğU tnşaal 
şubesine ibraz ederek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almaları ıa.zıııa .. 
dır. 

VI - Milhilrlil teklif mektubunu kanunf vesaik ne 5 inci maddede yr 
ıılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve % 7,5 güvenme parası veya mektll• 
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarının eksiltme gUnil en geç saat 10 a kadat 
yukarıda adı gecen alım komisyonu Daşkanlığma makbuz mukabıun4t 
verilmesi H\zımdır. (3200) 

' ·-· 

DAQAYU KSE: IC 
J:AiZ, DAl-I~ E.Yi 

$ARTLAR.TE:MiN E:D~R .. ' 

Barut Fiatları Ucuzladı 
~OLANTS[ BANK-UNi NY.\ 

1Haziran1938.tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere Kara Av Barutu satış 
fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 

- Birinci sını lOperatör -ı 

ı~~~!r~~~i!~~ies~t~ Kara Av Barutları inhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında aşağı
daki fiyatlarda satılacaktır: cerrahisi mütehassısı 

PARl S TIP FAKULTESI S. 

Birinci nevi 
Av Barutu 

• • . . 
ikinci nevi 

Av Barutu 
• • . . 
• • . . 

500 
250 

500 
250 
100 

Gramlık 
• • 

Gramlık 
• . 
• . 

Sahibi ASIM US 

kutu 
• • 

kutu 
• • 
• . 

•• d 
ıçın e •.• 

içinde .•• 

• . 

Eski fiyat 
Kuruş 
115 
60 

95 
50 
22.50 

Ne~ri\:ıt miidürü Refik A. Sevengll 

Yeni fiyat 
Kuruş 

110 
55 

90 
'45 
18 1 

ASİSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 

estetik "yüz,, meme, karın buruşuk· 

luğu ve gençlik ameliyatı,. 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 440861 
Bf'yo~lu. Parmakxapı=eli han. 1. 

- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

- Adam öldüren kim? .. Onu ben öldürmedim 
ki... Arkamdan biri öldürmüş olacak ... Benim ö L 
dilrdUğüme dair vesikanız. nerde? .Nerde benim si. 
lAhım ... Eğer ben, bu adamı vurmuşsam ne ile 
vurdum? 

1\Iarlov, bu vaziyet karşısında küçük bir değl. 
şiklik yaparak: 

- Öyleyse, dedi. Şahit sıfııtiyle gele.ceksin .. 
- Ha öyle .. Bu tarzda konuşman daha iyi.. 

İthamını yaparken dikkat et. Anlıyor musun ... na. 
kalım, şimdi seninle beraber gitmek lütfunda bu. 
l unacak mıyım, bulunmıyacak mıyım, onu düşü. 
neyim. 

Marlov sinirleniyordu: 
- Bu dediklerini koıleste düşüııilrsün. dedi. 

(::\Iarlovun sesi, tehditkar bir hnl alnm;tı.) ! l:•y li 

bakalrm .. Seni sürükleıncğe başlamaıl:m evYel, 
efendi efendi yüril! 

Bu sırada Drodl, yerde vurulmuş yatan Les. 
terin yanından kalktı. Ve l\Iarlova doğru yürüyüp: 

- Bir operatör Hl.zım, dedi. Fakat sadece fı.dct 
olduğu için ... Yoksa lı!çare öbür dünyayı boylamış. 

Desparcli atılarak: 
- nen doktorum, dedi. Bırakınız muayene 

edeyim. 
Marlov, onun teklifine kulak asm1ynrnk Bro. 

diye hitap ederek: 
- Dcspardi ne söylerse zaptet, dedi. Ayııl za_ 

G0Rtn\~11YEN ÇETE 35 --
manda, maktulün cesedine yaklaşmak, onunla 
meşgul olmak istediğini de HA.ve et. Du, şUphcli 
bir harekettir. 

Despardl haykırdı: 

- Bana h akaret ediyorsunuz! Sonra pişman 
olacaksınız. 

l'\larlov: 
- Yalnız ben pişman olmıyacağım, cevabını 

verdi. 

iV 

Brodi, Lestcrin cesedinin knldırılmasrnn ne. 
zaret ~tmck için hadise yerinde bırakılmıştr. ~\y. 
ni zamandn, J,esterin öldüğil yerde, daha etraflı 
arnştırma yapacaktı. Marlov ise, Dr. Desparcliıleıı, 
ne mnliimat alabilirse kft.r saymak üzere onunla 
birlikle müdüriyete gitti. 

Polis mUfettişi ~tarlO\', dairesine g-irdiğl zn. 
man genç hafiye Fcrris, ayağa kalktı: 

- Nlilıete girdiğim zaman, doğ-rudan doğru. 

ra size malUmat vermekliğiıni istemiştiniz? 
- Pckalfı., Ferris. Şimdi seni çağırtırım. 
- Sizi huracla beklerken, telefon çalclr, Bir 

f.a~t. lcadnr ()nce ... Teleron ilden n<1nm, Mistl'r J>rat 
illi. Jlnııl şu Sir lluhen Gorlng'in damadı ... Çalınan 
inci gcnlaıılığn dair bazı yeni malüınat Ycrın1'1lc Is. 
tcyormuş. Fakat bunları t e lefonun nnlatnmıyaca. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt t a 
ma 111 lan mt~tır. 

Başlı başına v • 
biitiüı ilim seven . 
Zeri doyuracak df .. 
rncct'r gii::cl ola·: 
bu T.:ii t iiph:me ,. 
çinde iki ısnrii, "" 

clcbi ve ilmi mev 
zular iizerine yu~ 
::ılmış en tıeni ~ -.. 
tapları bulurs•"' 
1wz, Teroii nıek-t 
Türk ok11y11cui • 
rmm çok 110.1.~ ,,,. 
d~rn tanıdığı şr,ıJı,,. 

siyetler tarafı " 
daıı yapılmış! ., 

f(ifa7ıları tnptı .. •. 
ve r'l u lı teli { <ıcr ilô 
ri pcrnkcnda c•'.a 
rak alanlara t ·n
ziliit w1p1lır. ~ '11-

rtıf'ant 1ıeri: '!t
lan1ml ~ Vııkf~ 

l'urdıı. 

Eskişehirde 
Yeni Doğan Kitabevi 

Açıldı 
Eskişehir - 1Cöpril

0

ilzcrl Xo. 14 
,Yenldoğan Kitabevi: Kurun'11ll 

Eskişehir ye havallsi umum bayildlr, 
Her nevi iHln ve rekH\m kabul edef• 

.Yenidoğan Kltabe,·i - Vakıt mat
baasının çıkardığı (Diln ve Yarın) 
·1ercüme külliyatının E-&kişchir ~· 
havalisi satış merkezidir. Taksiti• 
bu kitaplara sahip olmak arzu edeD"' 
ler Yenidoğan Kitabe\ine müracaaS 
edebilirler. 

Türkçe ve ecnebi dillerde her ne~ 
gazete, mecmua Ye kitap .. 
- İntizam - Dür üstlük - Sür'at _. 

YEXlDOGA:N' KİTABE\-r:İ 

Fizik - cebir- hendese 
kimya - lisan 

Felsefe, Ticaret, Muhasebe, Bank#' 
cılık ikmal ve olgunluk dersleri: Tilrlt" 
çe - lngilizce - Almanca - Fransızca: 
dört lisanla ihtiyacınız olan bütün dert" 
lerden her mektebin imtihanlarına dS 
hazırlıyoruz: Dersler hususi olaraJ 
tek veya ayni derste olan 1, 2, 3 kişiyll 
gündüz her saat ve gece de veriiiyof• 
1911 senesindenbcri usulü tedris ve ınır 
vaffakıyetile tanınan (Çcmberlitaş kat" 
şısındaki yabancı diller ve riyaziye kd" 
erkek okulu) bir kaç derste mü;külletr 
nizi giderir, sınıfta kalmak korkusu lı" 
rakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her ,,.. 
man kabul edilir. Haftada kaç ders tı
zımsa \'erilir. Orta mekteplerde lisan' 
başlıyacaklar ve yeni sınıflarının de~~ 
rini güç bulacaklar için de tatil gi.IP 
fırsattır. Istiycnler bütün sene deva~_! 
diyorlar, Tediyat haftalıktır. Dire1"" 
rü, Ziya Çetinkaya. 
~~~--------------------____.,,,,-. 

Or. Süreyya Atam• 
Üp<!ratör - Ürolog 

Beyoğlu • Parmakkapı tramvay dll
r nğı, ~o. 121, birinci kat. 

Munvcne saati: 16 • 20 
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Deniz ve Güneş banyosun
da nelere dikkat etmeli? , 
Yaz geldi. Yaz demek su ev günet demektir. Bu iki güzel şeyin vücut üzerine iyi te

sirleri olduğu gibi, zararlan da vardır. Onun için deniz ve günet banyosun_da nelere diaıld 

etmenizi habrda tutarsanız İyi edersiniz; aıağıda okuyacağınız yazıda bu noktalar birer bİrel' 

gösterilmiştir: 

Saç - Saçı güneşe sermek 
faydalıdır, çünkü güneı saça 
hayatiyet verir. Fakat, bundan 
evvel saçlarınızı iyi bir pmpi
vanla yıkahış olmanız lizımdrr. 

Tuzlu su saçlara çok zarar
lıdır. Onun için, !denize girer
ken, başınıza lastik başlığınızı 
giymeniz veya saçlanruzı başı
nızda toplayıp suya sokmama
nız lazımdır.. Buna rağmen, 

yine saçınız ıslandı ise, deniz
den çıkar çıkmaz derhal temiz 
ve soğuk su ile yıkamalısınız. 

Gözler - Bilhassa deniz ke
narında ve sandalye veya va
purda, renkli gözlük takmalı
sınız. Çünkü güneş 6ulardan 
aksettiği zaman gözler için da
ha tehlikelidir. 

Deniz suyunun gözlere de 
zaran vardır. Denizden çıkar 
çıkmaz limonla veya hususi göz 
suları ile gözlerinizi banyo et
melisiniz. 

DERi - Su, güneşten baş
ka bir de rüzgar olursa deri 
için en zararlı üç şey birleşmiş 
demektir. Onun için, bunlara 
karşı gayet dikkatli davran
mak lazım. 

Denize girmeden evvel vü
cudunuzu hususi banyo kremi 
ile oğmak icap eder. Krem, su
lann ciltten içeri girmesine 
mani olur. 

KOLLAR VE ENSE - Vü
cudunuzun bu iki uzvu, şehir
de de açık kalacağı ve kışın 
bile dekolte elbiselerde görü
neceği için bilhassa kollarla 
ense ve boynunuzun güzeJli
ğine dikkat etmek lazımdır. O
nun için, denize girerken ve 
gllneş banyosu yaparken kolla
rmızı, boynunuzu ve ensenizi 
kremle daha dikkatli oğmayı 
ihmal etmeyin .. 

BACAK VE AYAKLAR -
YOzmeı:iiğiniz ve yalnız deni
ze girdiğiniz zaman da suda 

kalan ve, bundan başka, ge
zerken veya suda iken temas 
eden bacak ve ayaklannız da 
denizini tesirini fazla ?görilr.ı 
Bilhassa nasır olmaması ve de
rinizin sertleımemesi için, de
nizden sonra ayaklarınızı yı
b r bonat (soda) ile banyo 
yapmalısınız. 

Bahar 
modasında 
bu seneki 
ıreırnkBer 

Bu sene bahar modasında 

kadın elbiseleri renklerini doğ
dudan doğruya çiçeklerden ve 
meyvelerden alıyor : Sarı, ye
til, pembe, kırmızı .• Ve bunla
nn en koyusundan en açığına 
kadar bütün renkler.. Diğer 

renklerde bunlara süs olarak 
kullanılıyor. 

Yalnız, elbiselerde bu renk
ler ayrı ayn değil, hep bir ara
~a bulunuyor. Fakat, hangisi 
ile hangisinin yanyana gelmesi 
lazımdır ki ahenk teşkil etsin? 

Bu renklerin hangi renklerle 
uyuşacağını bilmek Jazımdır: 

Elbiselerinizde süsleri ona göre 
yaparsınız. 

Yeşille pembenin ahengi a
sırlardanberi teslim olunmuı -
tur ve hiç eskimez. Sarıya ise 
gri. mavi, siyah ve koyu yeşil 
iyi gider. Yeşille koyu kırmızı 
veya koyu mavi kullanabilirsi
niz. Kırmızıya en iyi gidecek 
renk de beyaz ve açık sarı ve
ya yeşildir. 

Bir elbisede üç renk kulla
narak ahenge temin etmek çok 
zordur. Yalnız şu renklerin 
üçü bir arada iyi gider: Açık 
yeşil, koyu mavi ve pembe. 
BunJan elbisenin kumaşı, işa
ret ve kemer olarak kullanabi· 
lirsiniz. 

• 

• -
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Yaz sUylenlşlerl 
Yazan; H.Süha Gezgill 

Artık görünürlerde donuk 
renkli hiçbir şey kalmadı. Ne
reye bakılsa, keskin çakışlı biı; 
parlaklık, gözleri yoruyor. Ha
va, derin mavi, ldeniz de mil .. 
yonlarca pmldağın kısa şiın

ıekleri yanıp sönüyor. Çayır -
tarda dipleri yemyeşil otların 

tepelerinde sarıya çalar bir yal .. 
Öız parıltısı var. Bu, sürekli 
güneşlerin kızgın damgasıdır. 

Güller, ate§ gibi, karanfillerin 
kokulan, en yüksek dereceye 
vardı. 

Kırlarda solgun papatyalar 
yerine alevden çiçekler açılıyor. 
Ovada ekinler saranyor. Rüz
gar sırma başaklar arasından 

tarak ·gibi geçerken, tarlalara 
bakınız. Okşanmış bir kadın 
sırtının duygulu ürperişini gö
receksiniz. 
Dağ taş kupkuru. Yaprak .. 

lar, susamış dudaklar gibi kıv• 
rık. Hiçbirisinin göğsünde bir 
Öamla çiy yok. Gölgeler, kara 
denecek kadar koyu. 

Bazan bu .. durgunluk içinde 
rüzgar bile yorularak, kendin
iden geçiyor. Tabiatın nefesi 
kesiliyor. Dallar, sarkıyor. 

Yaz, yaradılışın fmnlaşması .. 
dır. Bir fırında nasıl ekmek pi· 
şer, börek kızarır, kebap du
manlanrrsa, yazda da başaklar 
olgunlaşır, meyveler ballanır, 

İnce derili kayısılara baygın 

kokular siner, şeftalilerin ya
nakları tutuşur. Üzümleri, 
renk renk ışıklarla dolduran, 
o:lur. Karpuzun koouğunu 

o, parlatır, içini o gevretir. in
cirleri, azgın bir tavla çatlata
rak ballandıran yaz, bunların 
yapraklarına çıldırtıcı bir ko
kuyu da katmıştır. 

Bu kokuda insanın için ko
nuş:ın, sinirlerini kamçılayan, 

adama aygır gibi kişnemek is
teği veren büyülü bir sır var. 
B;b~rli bir buğu gibi vücudu 

sarar. Elimden gelse, her incir 
()onıl 10 uncu sayfada) 

. ~ . 
iLAVE.Fi 

KURUN okuyuculanna parasız verilir 

Bu sayının içindeki~er 

Yaz sö7lcnişlerl: - Hakkı Sftha; Gene halk
çı edebl7at hakkında: - Sadri Ertem; AJ1ll88Ul
tan: - Cemil Sülcpnan; Yarmm yazıcılarma bir
kaç tavsl7c: - Slnkler LuJs; Ada: - Burhan Ar
pad; Ilugiinkü kadın hlkAyccller: - İbrahim Hoyl; 
Trende yapdan yuva: - Hikmet Miinlr; Bu mev
~lmdc neler yemeliyiz: - Dokto'r Atasağun; Sarı 

Tnna: - İsınall Sata; Tarihe geçmiş sevgiler: -
Niyazi Ahmet; Aynca: Karikatür, sinema, moda 
ve diğer yazılar .•• 

Cumartesi 4 - 6 - 938 

Fikir 
seferberliği 

Fransızlar yeni bir kanun 
fikir seferberliği ilan ettiler. 
Bu fikir seferberliğinden mak• 
sat yüksek kabiliyette ilim n 
fen adamlarını toplayarak sun! 
benzin, suni kauçuk, suni pa:.. 
muk ve yün yapmak gibi işlec 
üzerinde, ve havacılık, elek
trikçilik, kimyevi sanayi saha• 
sında çalıştırmaktır. Hulasa ye
ni yeni keşifler ile memleket
lerinin sanayiini ve milli mü
dafaa faaliyetlerini kuvvetlen
ldirmektir. 

Fransada ilmi keşifler müs
teşarlığı vazifesini ifa eden bü
yük alim Jan Pereu bu yeni 
seferberliğin lüzumundan bah
eederken yabancı memleket • 
lerin ihtiralarından istifade et
mek için Fransız milletinin en 
aşağı senede bir milyar franlı: 
ödediğini söylemiştir. 

Bununla beraber Fransız g'" 
zeteleri, Fransanın fikir sefer• 
bertiği için tahsis ettiği birkag 
milyon frank parayı kafi bul• 
muyorlar. Bu hususta ingilt~ 
renin örnek tutulmasını isti ~ 
yorlar: 

- lngilizler tdevlet bütçesi• 
ne ilmi ve fenni keşfiyata yar• 
dım etmek için her sene ıs<ı 

milyon frank veriyor.,, 
Diyorlar. 

Biz ise Avrupa memleketle
rinde havacılık, clektrikcilik 
ve kimyevi maddeler üzerinde 
görülen bu fevkalade ve heye• 
canlı çalışmalara baktıkça kell4 
di halimizi diişünüycruz: 

Acaba Lavavazyelerin, Kü • 
• 

rilerin, Braulilerin vatanı olan 
Fransa ilmi ve fenni keşifler 

yolunda geri kalmaktan bu !de
rece şikayet ederse biz kendi
miz için ne söyliyelim?,. 

Demekten kendimizi a1amı

yoruz. 



Hllftalık ·· KURUN illivesı 
Fikir ve sanat meseleleri: 

Gene halkçı edebi
yat hakkında 

Ç OK zaman konuşan iki adam blr
bırini anlamaz, anlar gibi görün~ 

dükleri vakıt da aralarında mesaf elcr 
korkunç denebilecek bir azamet peyda 
eder. Birbirlerinden uzak şeyler düşü

nen insanların dilşüncelerini tek bir ke
limenin kaburgalarına sığdırmalan o
lagan işlerdendir. Ruhlardaki ana.rŞiıüa 
en gilzcl şekli anlaşmıe sanılan adıimıa.. 
nn kelimeleri bir lastik gibi.kendi :ta· 
raflarına çekip uzatmalarıdır· Fikrlll 
aükUn. devrine gir<liğine, bir mefhumun 
herkes tarafından ayni şekilde anlaşıl
dığı za.inan hükemedebilirsiniz. Müp
hem, mağeuş. başıboş herkesin kendine 
göre tefsir ettiği fikirler fikirsizliktell 
daha korkunç bir devirdir. Çünkü her 
kelime dost ve dilşman fikirlerin pusD 

kurduğu tehlikeli bir alemdir. 
Biz bu vuzuhsuzluğun, fikir pusuları

nın ortasında senelerini harcamış bir 
cemiyetin, bütiln tanziınat boyunta fi· 
kirler müphemdir. Ve sanki düşünceler
de birer muz hali vardır. 

Kelimeyi hangi niyete söyledi iseniz, 
niyetinizde ısrar edebilirsiniz. Karşınız. 
dakilere de öylece kuşlnn fil, filleri in
san, insanları ördek diye tarif edersi
niz. 

Tanzimat fikir hayatındaki bu vuzuh
ıruzhık yalnız ilmi ve felsefi mevzularda 
değil, politik, ekonomik mevzularda da 
ayni şekilde ka.rarsııdır. 

1860 J{uie.li kahramanları ne istiyor
lardı. 1876 .. Knnunuesasisinl tanzim ~ 
denler hürriyetten ne kastediyorlardı. • 
''Vatan,, mefhumu beylik bir söz halin
de dillerden dlişmediği h:ılde bundan ne 
anlıyorlardı? 

Meşrutiyet partizanları "Meşrutiyet., 

mefhumunu mikroskop altma alınan bir 
uzviyet gibi blitün teferruatını tesbit et
miş mi idiler!. 

Buna evet c~ye cevap vermek milin· 
!kim. değildir. İrtica ile .inkılibmJ iyj ile 
llötilnlin, gür.el ile çirkiıtin ayni !kclime
Din karanlıkta ip118U kurmaları !bizim 
:,.ımı filôr tarihimizhı ibretle lleyredi
~ Jevhalarmdan biridir. 

• • • 
ıçmıizde YUZUhsuzluğa ~ mmsm 

iiir ldn var. Bu nihlnrm .ayduilığa 11çüııı 
':ve muphemdcn kur.tnlma hlmilesidir. 

Son =manlarda mu1ıarrirler ibiöyle 
-müphem. alaca karanlık bir menıı üze. 

• rine projektörleıiıii ~er! Edebi
yatta halkçılık! 

Edebiyatta halkçılığa çok zıd hüvi
yetler vermek istiyenler göze çarpmalt. 
tadır. 

Edebiyatta halkçılığı, basitlik manl
Binda anlaynn]ar vardır. 

Edebiyatta hallq:ılığı, halla eğlendir
mek mn.nismda anUyanlar var.dır. 

Edebiyatta halkçılığı, eeviyeıridiği 

heelemek manns·nda nnlıyarilar nıfür. 
Edebiyatta halkçılığı. lulla terbiye 

etmek mımismda milıy:anlar van1U'. 
Edebiyatta halkçi'lılc, basitlik öeğil

dir. Balkı basit lbir ztiıme mıymak, onu 
lıasta, alil, anormal bir kütle adaetme'k
tir. Halkı basit. ve hayatın mudil me
welelerini kavrayamaz bir ketle sayın
ca, ha:lkm •<insan hakla:rınd:mD isiliaae 
etmesi. onun :sn.dece canlı i3 kuvveti 
telakki edilmesi zarwi olur. Halkı 'ha.. 
IBit., "ten başka bir §CY anlamaz aiyenler 
ister iıalkın lehi nele olsun, ister aleyhin
de onlar "avam hev.am., dtistunma :t:ıa.
rnuılardır. 

Sadri Ertem 
Halkçı edebiyatı, halkı eğlendirmek 

manisma. anlayanlar halkın neşe.ı;inden 
l\'e :yahut herhangi bir şekilde hassasa.-, 
yetiııden istifade ederek §Öhret veya 
aervet sahibi olmak istiyenlerdir. Bu-ı 
mm :usıl bir eeY olduğunu anlamak i• 
çin geniş halkın sinirlerine hitap eden 
Holi\'ut sinemacılığı meydandadır. Ed&! 
biyat, sanat arkadan gitmez, geride ka. 
ilan bir sanat soysuzlaşmış demektir. ; 

Seviyesizliği besliyen birsanatin alnı. 
na halkçı damğasını vurmak mümkün 
d~. Çünkü, hastalığın, sefaletin 
.ıgibıe1 bir şey olduğunu söylemek, bunQ 
idealiı.e etmek bir gaye olamaz. 

Halkı terbiye etmek de halkçı sanatin 
emeli değildir. Çünkü sanat ile terbiye1 

seviyeyi yükseltme işi tamamen ayıı 
bir ımevzudur. 
Halkı okutmak, onun seviyesini yilk1 

ecltmek halkçı eaebiyatın hedefi sayı
lamaz. 
Halkçı edebiyat ancak halkın mesele, 

lerini. halkm ruhunu, derin hassasiye
tini ft>lkonınu bir ham madde olaralC 
lrull:ma.n en mUtekamil teknikle 1ilnya,,, 
yı halka göre aksettiren edebiyattır. 

Bu ıedebiyat ne kaliteyi inkar eder, 
~basitliğe di1şer, ne de allamelik iddL 
asmda bulunur. 
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Unutulmaz eserlflr: -
,:,"eref abad 

O ıfih ağlar bagiin Kasr • r Serf • dbada 
oddikre 

O nü~tinfiı dtmlu hatır.. r ndşdda oelclikre 

Ne cb~n ,arabll lıfle bir devr • i • Bahd· 
• nvdı 

Ki Mld çe§mder pllr.hun olur f uullda 
oeldikre 

Gıilerdl taht - r :zerrin üzre cun. 11ül1mde 
güllerle 

Sl'M tndtim ııı1klltr tlindl'n bdde oelclikre 

Dunrrdıı rlntller, dembt•le nty dem besle 
'Dtcdinden 

A~açlıklarda balbül dfırdan feryada 11el· 
dikçe 

G6rür mecliste tıfl • ı n4.: iken • tim.mlini 
na:dn 

Kadeh ber • ktf hrmır - a 1ıcurtt • l ddmd
da gddikre 

1/ayalindtn bakar pfJ#de • l • eurak olan 
hav:a 

Ô ıuh aDJar l>agan Kaır • ı Sere/ - 6bada 
oeldikre 

\'AH\'A KE!'-1:\1. 
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Aynıssultan 
(ikinci sayı/adan devam) 

;gibi duvarlara urmanmıyorlardı ... 
Aynıssultnna geldiğim zaman, g11. 

neşin pembe ziyaları Tadlden cektı· 

miştl. Havuzun kenanndan, çağlayıuı 
gibi köpilrerek değirmene akan ıular, 
dağın boşluklarında derin akisler bı
rakarak uğuldayor; ateşler lçınde ya· 
nan hummalı tabiatın göisünde bir 
inşirah nefesi gibi topraklara, ağaçla
ra can ve neşe veriyorlu. BüyUk ha
-vuzun içine, muzlann burmaların ıl
yah gölgeleri düşmüş; beyaz taşların 
tlzerine, suyun iı,;inde kendi hayalleri
ni seyreden sürmeli gözlü bedevi kız
ları uzanmıştı. Bent görUr görmez. 
sularda yıkanan peri kıı.1811 gibi ka
çıştılar; akşamların derin s~Gtundu, 
knlıkahalarmın nf>~ell akiRleri çınla
dı ... 

Biraz sonra, bahçenin .kapısından 

bir erkek başı göründil; bana uzaktan 
seıa.m verdi. Galiba bahı,;enln sahibi .• 
Gülcryilzlil, sevimli bir genç ..• Misa
firlerini seven yabancılara ikram et
meyi Adet edinen ırkın çocuklarına 

mahsus bir itinayla havuzun kenarına 
yastıklar. sccca.deler getirdi. bahçesi
nin en leziz meyva1arını önnme yığ
dı ... 

- Eğer akşam :> ellleğinı burada 
)•emek isterseniz, eize kebap, yumur
ta yaptırayım •. dedi. Yoğurt, peynir, 
fH rap ... Ne isterseniz ... 

Buna ı,;ok se\"lnmiştim. Burada, ha· 
yuzun başında bir akşam yemeği.. Ta
bı;yyül etınediğim bir zevkti. Hemen 
ko!itu; yarım saatin ic;inde bana bir
cok yiyecek şey hazırladı. o btr ta
raftan hen!lz ateŞten kaldırılmış şiş
leri sıcak sıcak tabağıma Biyırıyor 

ben, Rus manruıtırının nefis bir şişe 
farnblyle kebapları, yumurta aalata
larını kıtlıktan kurtulmuş bir aç gibi 
ttevkle, tştlho. ile yiyordum. 

Ortalık karardıkı,;a suların UstUnde 
gölgeler derinleşiyor; uzak bir yıldı
zın havuza düşen hayali yanında, ge-

' celertn rüyası yaşıyodu. Çöllerin ses-
siz ve hülyasız gocelerinde, ruhumla 
bu kadar başbaşa kalmamıştım. A· 
ğaı,;ların, sulan karartan gölgeleri, 
dumanlanan gözlerimin önüne, mesa
feleri gtz1f'Jyen bir bulut gibi inmiş: 
beni, acılarımla, hatıralarımla yalnıı 
bırakmıştı. Memleketimden ayrılalı 

tamam Uc yıl oluyordu. Bu uzun 
gurbet senelerinin kalbimde derin 
yaralan, matemlerin, faciaların sU· 
kCıu bulmaz acıları vardı. Satlnrımı 

nğartan ıstıraplar çekmiştim. Haya
tın nkla gelmez bfıdtsat ve vnkayit, 
ruhumu, fırtınalarla doldurdu. Şimdt 
burada, bn scsoiz ve mehtapsız uzlet 
geceslntn şifa veren sükı,;nunda, acıla
rını uyutan bir sermest gihlylm. Ne 
hUlynlnrımt tndten bir endişe, ne ril· 
ynlnrımı tazip eden bir hayal var. Yal 
ınz uzaktnn. kalbime tatlı btr hUzUn 
\'eren, nağmeden ziyade bir enine, bir 

Bir yaz sahnPs·: 
Tdrhhyor; fakat kendasıut 

ağır bu. uyor 

hicrana çok benzfr)·en naata ve ma
temli bir •~ işitiyorum. Galiba bir 
kız .. Arapça bir kaalde söylUyor: fn
kat bilmem, ağlıyor muydu? ... O ka· 
dar hazin, o kadar ilAhf bir ses! ... 

Bilmem, bu ses, bana niçin o kadar 
dokundu. Dinlerken gözlerim yaşarı. 
yordu. 

Onu, ruhum un ağlayan sesine ben
zettim. Karşıda, duvarın dibinde, bir 
gölge gibi gecelere karışan delikanlı· 
yn sordum: 

- Görmek ister mlslnlz? . . dcdl Be
nim kilçük kardeşim ... 

Ve, onu bilmem ncrelerdPn, karan
lıklardan bulup getirdi. On iki ynşm
da ancak vardı. Jıi siyah gözleriyle, 
bll.dlyelerde yaşayan bir ceyH\n yav
rusuna benziyordu. Onu, tnce bilek
lerinden <:ekerek okşadım .•. 

- Adın ne bakayım! ... 
Sıkılarak başını eğdi. Bir cm snkn· 

nu kadar hafif bir sesle: 
- Necle ..• dedi. 

BoUndeıı a.tat1-ya d~'k\i\en 11aT\a.\t 

ve siyah saçlı:ı.rı, gözlerine. gecelerin 
derin gölgelerini aksettiren uzun ve 
hülyalı kirpikler vardı. 

Şimdi kimbillr, ne hazin akşamlar 
yaşayan bu billur havuzun bnşında. 

bir ceyln.tı ya\•rusuna benzeyen bu sil· 
zel çöl kızının sevimli hayaliyle, ru
humun ağlayan sesine çok benzetti
ğim ııa.ııı ve dokunaklı çocuk sesini, 
kalbimde, uzakla.şan , yok olan bir sev
gilinin matemli hatırası gibi saklıyo
rum: sessiz ve kimsesiz kaldığım ga
rip uzlet gecelerinde hep onu, o cey
lAn gözlü ~öl kızını dilşllnüyorum. .. . / 

- 2-1 tfart 1 DUJ -
"Erihn .. 

Periae Celal 
- Kimleri okudunuz, okursunuz? 
- Eskiden Fuziıliyi, anlayabildiğim 

kadar, seviyordum. Nedimden ho~lan -
mam. Daha yenilerdeıı Hfunit, Halit 
Ziya, biraz Fik1 et, Halide Edip. Refik 
Halit, Peyami Safayı daima okurum. 
Sonra, görüşlerin artması, genişlemesi 
için yabancı bir dil şarttır. Ben e!!efle 
söyliyeyim ki, yabancı bir dil bilmiyo
rum. Onun için ekseriya tcrcfime eser
leri takip ederim. Ayrıca Fransızçaya 
da çalışıyorum. Ömer Scyf ettini unut • 
tum sanmayınız. Ona esrrı derecede 
meclübum. 

Hikayede çirkinliğe kaçmıyan, hakiki 
bir realizm taraftarı olan, erkek Uslübu 
ile, (kadınlığını) unutınıyan Peride Ce
lal, (Gti7..el) i mutlak olarak kabul edi· 
yor. Ve çirkin diye bir §CY olamıyacağı-. 
n:i inanıyor. Renklerden en fazla beyu 
ve siyahi tercih ediyor. 

O kııdar ki eserlerinde bile, ka· 
dm kahramanlarının ekserisi bu renkle
ri taşır. 

Okuyuculann merak ettiği bir nokta
da hikayecilerin nasıl yazdJkları, hik~ 
yelerini nasıl b~rladıklandır. Ben de 
iki saattir bitip tiikenmiyen sorgularım. 

la azaplandmiığım romancıya ayni su· 
ali sordum. lşte söyledikleri: 

- Çok kolay yazanıu. Tramvayda, 
bir toplantıda konu~ken tnsarladığmı 
mevzuunu iyice işler, bütün fınatilc ka. 
famda yaşatır, hazırlarım. Ondan son
ra, bunu kağıda dökmek işten de&'1ldir. 
Daha ziyade geceleri yazarım. Kahra
manlarımı o kadar benimserim ki. on
larla beraber güler, acınır, sevinir, çır
pınırım. Onların hiddeti, infiali benim 
hiddetim, infialimdir ... ., 

Güzide hlkayeci ve romancmnz Perl. 
de Cel:ille konusmnmız burnda kesildi. 
Birden bastıran misnfirlerin yanında, 

bu i5kcnceye devam etmek saygısızlık 
olurdu. kalem ve defterimi cebime yeş· 
lcştirdim . Misafir seven hikayecinin ne
§eli muhitinde yarım saat kadar daha 
kaldıktan sonra, müsaadesini istedim. 
Kapıdan çıkarken: 

- Size söyliyccek bir şeyim olmadı
ğını söy:emiı;tim. Kazancınız her holde 
fazla o1mıyacak, ama günahı boJDunu
za, diyordu. 
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.. Bir oyun daha 
Biribirine bağlanatı kollar 

nasll kurtulur? 

Hokkabazlık oyunlarından biri da
ha!? Bir siyah, bir de beyaz kordon 
alıp, iki kişiyi, soldaki resimde gördü
tunuz gibi birlblrlerine bağlarız. İyi
ce bağlandılar mı, "Abra Kadabra" 
kabllinden muğlak blr tekerleme söy
leriz ve bir an içerisinde, blrlblrlne 
bağlı bulunan kimseler, bu bağlı va-
1l7etten kurtulurlar. Bu işin lçyilzQ 
ga7etle basittir; çilnkU, blriblrlerine 
bağlanan lkl kişi, - resimlerdeki biri 
kadın, biri erkektT - sağdaki reslm
Cle gördUğilnUz oyunu tatbik ediyor ve 
bu suretlo bir an içerisinde blriblrle-

.. 

- KURUN'an tLl VESt 

rfn~en kurtulmak fmkAnmı buluyor-• lar. Siy6h kordon çeklllnce, bu kor-

don, kayıp sıyrılıyor. Şimdi de siz tec

rübe edebilirsiniz 1 Tanıdıklarını• si

zin yaptığınız hileyi öğreninceye ka

dar, slzln gibi muvaffak olmak lçln 

boşuna uğr.a.şacaklar, soldaki resim

de görUldUğU gibi dalma yanlış yapa

caklardır!? ..... 

Bu mevsimde 
ne yemeli? 

(1130yıfad4n deııom) 

dır. Bu itibarla hafif kabız hassası var• 
dır. Fakat hazmı kolay ve lezizdir. Bu .. 
nun için de hazımda güçllik çekenlere 
iyi bir gıda olarak tavsiye edilir. Bazı 
barsak hastalıklarında faydalıdır. Engi .. 
narın salatası faydalı ise de çok bol 
su ile yıkanmadan yemeyiniz. 

Haziranda yemeklerde bulunma~ 

icap eden meyveleri de sıraya koyalım: 

Bu ay içinde halen çıkmıt bulunan ve 
çıkacak olan meyveler tunlardırc Çilek,

1 

erik, dut, kayısı r Meyvelerin vitaminle-
rinden istifade edilir. 

Nefaseti ve faydası itibarile ilk safta 
çilek gelir. Hazmı biraz batidir. Bazan 
kabızı mucip olur. Yendikçe bu mahzur 
gider. Çilek üzerine şeker serperek ye. 
nirse hazmı kolaylaşır. 

Mevsimin pek mahdut bir zamanın. 
da hüküm süren dut, barsaklar Ü%erindo 
muayyen tesir yapan, bir maddedir. 

Erik, ihtiva ettiği hamiziyet dolayı
sile hazımda kolaylığı ·mucip olur. Vel~ 
hasıl bu ayın yiyecekleri arasında adJa.. 
rını saydığımız gerek balık ve etler ke-1 

• 1 

rek meyve ve sebzelerin faydalan hak: .. 
kın6a ne kadar yazılsa azdır. 

En acaip 
rekorlar 

( Altancı sayı/adan devam); 

llycbilmekteymlş; tamamlyle hıfzet
miş. Bu rekordan bahseden Alman 
mecmuası, şimdlyedeğin bunun kimse 
ye ııaslp o!madıı;ını, bu mazhariyete 
hiç bir mUslUmaum erlı;remedlğlni ya
zıyonıa da, bundaki mübalA.ğası ba
rl:ı:dlr. Şarkta tft eski devlrlerden
berl Kur'anıkerimi tamamiyJe ve 
tnm manaslyle ht!ıo:etl'='n hafızlar, hem 
de btr lıayli yetlo;rıı;f;tit. 

ı : ~ zı;sGtx GAHIHUJP 

En zonı;in gardrnba yeryüzünde 
kim sahip olmuştur? Tarihte Rusya
da hüküm sürenlerdı:n Çariçe Ellza
bet, bu arada sayılıyor. Moskovadald 
bir sarayında çıkan yangında, bu ça
rlccnin 4 bin esvabı yttnmıştır. Tere
kesinde de 15 lıhıdea fazla esvap bu
lunmııştur; bunlarJan bir kısmı an
cak bir defa glyilınlştl, bir kısmı hlo 
glylluıenıiştl. Bundan başka iki bUyUk 
sandık dolusu ipek çorap, tkl sandık 
çorap bağı, birkaç bin çift ayakkabı, 
ve yüzlerce top pahalı, kıymetli rlns
ten kumaş! 

Du tarzcJalr.1 rekorlar, hu k:ıdnrl" 
bi ..... ı, 'H•. Geri kalanları da gelecek l
lAveyl' sakhyoruz!T ..•• 

* * . ·* ~-· .. 
1911S Hatrra dcft.ert 

C Ell.'UPT AN esen ateşli rtizgA.r
larla kavruımuı, bir kum 

sahrasının ortasında, Şerla vadisinin, 
Dahrt ı~uttan sonra, ilk yeşil merhale
si Eriha ... 

Bizi, sanki blr yangının alevle
rinde kaçıran otomobilin lA.stfklerl, 
ancak buraya kadar dayanabilmişti. 

Makine, ateş almış gibi kıvılcımlar 

' çıknrarak dönilyor; radlyatörUn men
fezlerinden beyaz bir duman yUksell
yordu. Şoför, artık önUnü göremiyor
du ... 

- Sıcaklar pek bastı •• Galiba artık 
deçam edemlycceğiz ... dedi. 

Geceyi burada. geçirmeye karar 

I 

Yazan: 

Cemil Süleyman 

I 
1 

içine kurulmuş yüzlerce asker çndırr. 
tabiatle inBanlar arasında bu cidal( 
gHsteren canlı bir sahne gibi duru
yordu ..• 

Köyün kenarına kadar giderek, 
memleketimin uzak hatıralarını getı .. 
ren bu kendi ırkımın çocuklarını ta
biatla bu ateşli çerçevesi içinde sey
retmek istedim. Zavallılar bir ay ı .. 

ı 
çlnde ne kadar yanmışlardı!... Daha 

1 
önlerinde yüzlerle mil uzun bir çöl sa• 
hası vardı ... Fakat şimdiden onları 

çöllerin ateşine alışmış görUyorum, 
Agelli başları, bir bA.dlye adamı ka4 
dar heybetll ve vakur yükselmiş; gUİ 
neşlerden kırpılmayan gözlerin o kes. 
kin bakışlarında, göllerin nihayetslzİ 
11~1 yaşamaya başlamıştı. ÖkaliptUs·ı 

Ayn ıssu ltan 
verdik. Ortalık ağarırken hareket e· 
dersek, Vadil Şuaybı serinlikte geçc
blleccktık ... 

Güneşten. yüzümlin dcriler.i soyul
muş, gözlerim, tozdan kapanmıştı. 

Biraz netes alabilecek, ateşli rUzgA.r
lardan kavrulan ciğerlerime, biraz 
bnyat ve inşirah verebilecek bir ağaç 
gölgesine çok lhtlyae:ım vardı. Bu fik· 
re, lşlrnnceden krutulan biri kndar se· 
vindlm ... 

Köyün methalindekl otelde, güneş. 
slz bir oda, bana, cennetlerde mev'ut 
gütustanlar kadar neşe vo saadet ver· 
"dl. Terden vücuduma yapışan elbise• 
lerl bir tarafa attım. Duşun altında 
bol sabunla yıkandım. Çıplak göğsü
mü bahçelerden esen anber kokulu 
rüzgAra verdim ... 

Uyumadan rüya görmeden saatler· 
ce dalmışım. Akşamın serinlikleri l· 
cinde, hummadan ayılan bir basta gi· 
bl, ayıldım. Bahçelerin derin yeşilliği, 
portakal çiçeklerinin şifalı kokuları, 
ciğerlerime dolmaya başladı ... 

Harbin ilk senesinde burası, nadl· 
ren gelip geçenlerin beş on dakika is
tirahat ettikleri bir duraktan başkB 
blrşey değildi. KudUs-Amman şosesi, 
Bahr

0

I Lut - Kerek nakliyatı, burası· 
nı, yük otomoblllerlnin dumana boğ· 
duğu aslııert bir menzil_ haline getirdi. 
Her gün, birçok nakliye kolları, Eri
hanın yeşil gölgeliklerinde konaklı-· 
yor; VadU Şuaybı yaya geçen kıtalar, 
Şerlanın boğucu cehennem havaslylfl 
kavrulan ciğerlerini portakal cıcek

lerlnln serinliğinde dinlendiriyor; 
tik bayat nefesini burada alıyordlu. 

Çadırlarını, geniş muz yaprnklarınm 
altına kurmuş askerler, ağaç gölgele· 
rinde baygın yatan hayvanlar, Tur 
liağına tırmanmak için güneşin Ilahrl 
Luttan çekilmesini beklerlerdL. 

Şubatta başlayan ilkbaharı, martın 

yalocı güneşi soldurmuş, uzaklardrı 
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görünen buğday tarlalarını, alevli rnz. 
gllrlar kavurmuştu. Dağlardan, birer 
yanar dağ gibi ateş fışkırıyor; eriyen 
göklerden, sanki kıvılcımlar dökillil· 
yordu. Bu ateş yağmurunun altında, 
sazlnrın, dikenlerin gölgelerine giz
lenerek akan bir su vardı. Beyaz bir 
kumun içinden kaynayarak bahçelere 
sıznn bu berrak suyun çıktığı yere, 
Aynıssuıtan ... derlerdi. Harpten evvel 
burada, büyük bir havuzun başında, 
mektaplı gecelerde muaşaka. yapan 
kurbağaların ynnık seslerini dinledi
ğim bir bahar gecesini hatırlarım ... 

Şimdi pencereden uzaklara bakar
ken, yavaş yavaş gölgelenen dağın e
teğinde, muz yapraklarının gölgesin
de uyuyan o büyük havuzun serinliği
ni duyuyorum; tutuşan göğsümden o 
temiz ve berrak suyun damla damla 
sızdığını tahayyül ediyorum. Bütün 
gün bir şey yemediğim için hiç muz
tarlp değlllm. 1'.,akat temiz yıkanmış 
bir blllür bardağın içinde buğulanan 
soğuk bir suyun hayali, bana, hayatta 
en mesut bir zevk gibi geliyor ... 

Otelci, bana, bu tahayyül ettiğim bir 
bardak suyu verememişti. Pencere
nin içinde duran siyah toprak testi. 
susuzluktan yanan ciğerlerimin ateşi
ni söndüremedi. Elbisemi tekrar gl· 
yerek çıktım; küçük çarşının bUtUn 
dUkkA.nlarını dolaştım. Soğuk bir 
ayran, karlı bir bardak miyan şerbe· 
ti için içim titriyordu. Fakat insan
ların güç tahammül ettiği bu cehen
nem vadisinde, sıcağa kar mı daya

nırdı!... 

İnsanlar, gölgelere kaçan sinekler 
gibi izbelerde yaşıyordu. Yılanlar, 

gündüz, deliklerinden başlarını çıka· 
ranınzlnrdı. Halbuki şimal Türkleri, 
burailn da iklimi yendiler: yılanların 
ynlrnnındığı bu ateş diyarına muaz
zam ordu~i\hlarını kurdular ... 

Köyün biraz ilerisinde bir tarlanın 

!erin koyu bir gölge saldığı Aynıssul1 
tan yolunda, akşam gezintisi, pek 
şairane oluyordu. 

Yolun iki tarafında koyu yeşil a· 
ğaçların arasında, gilneşin son ışıkla, 
rına bakan portakallar, büyük sar~ 

krizantemler gibi, bahçelere bir şarlı: 
ziyneti veriyordu. Büyük ve yeşil bir 
şemsiyeye benzeyen muz ağaçlarının 
yerlere sürünen yaprakları, yeşillik
lerin ortalarmdan fışkırarak, gök-.. 
yiızünde büyük bir yelpaze gibi açılan 
hurma dalları, sulak yerlerde biten 
güzel kokulu kırmızı zakkumlar, bu 
çora:t kumlarda bir cennet hayali ya .. 
şatıyor; akşam serinliğinde bahçela. 
re çıkan kırmızı entarlll köy kadınla... 
rı toprakların üzerinde keçi yavrula .. 
rı~·Je beraber yuyarlanan çıplak ayak
lı çocuklar, çöl ortasında kaybolmu• 
gizil ve meçhul diyarların tahayyül e· 
demedi~imlz Alemlerin! yaşatıyorlar .. 

dı ... 
ErihAnın, sayısı birkaç yüzü geçml .. 

yen sekenesi, Tur dağlyle Kerek an .. 
slleslnin, mamurelerden ayırdığı dar 
bir vadide, hayat ve medeniyetten u
zak, vahşi bir kabile gibi, cemiyet· 
ten a:>·rı yaşarlar; çocuklar, yaban
cılardan, insan yüzll görmemiş korkalc 
kedi yavruları gibi ürkerlerdi. 1sA.nm 
kırk gün oruç tuttuğu Cebeli Erbaln
dekJ mabet harabesiyle, Hurma mem· 
lcketl dedikleri Erlhanın yıkık duvar 
enkazını görmek için, Avrupa.dan, A· 
merikadan gelen elli, altmış seyyah· 
tan başka insan yüzü görmemiş bir 
kabile için harp, bir vesile oldu; mUn· 
zeı.-ner hayata karıştı: görgüsüzler eh· 
lileştl. Herkes, harbin dağdağalı ha· 
yatma alıştı: bu sakin ve ıssız vadi· 
den, korkunç bir sel gibi, çlHlere yüz· 
Jerce, binlerce insan kafilesi geçti. 
Artık cocuklar, yabancı birini gör· 
dükleri zaman, ürkek keçi yavruları 

(Sonu on dördüncü tta!J1fad4) 



SEMBOL 
Ruhlar susayınca renge,, 
.Arar gözlerimiz ttf 1cu; 
Hisler :UUriinür ahenge, 
Dudak dcğmi§ gibidir SU.• 

T~r istirobı nehrin, 
BUrür ufku serenctJmZa; 
Sürür gövdesini §ehrin, 
A~m, suya bu ilhamla. ... 

M. BULüSt DOSDOGRU 

.. Yarının yazıcılarına tavsiyeler,, di
ye yazdığı makalede, meşhur Amerikan 
edibi ve 930 Nobel mükafatiru kazanan 
''Babbit" muharriri Sinkler Luis, 
''eğer edebiyat profesörü olsaydım, şu 
veya bu edebi meseleden ziyade, •'ya
z~rak hayatını kazanmak arzu ve ka
biliyetinde olan gençlere nasıl yardım 
edilebilir; diye bir mev.ıu Uzerinde ıs
rarla dururdum. Biz, eski nesil muvaf
fak olmak için onlardan daha müsait 
şeraite maliktik. Fakat şimdi 25 yaşın
dan daha genç olanlar için büyük bir 
değişiklik mevzubahs olmasından kor
karım. Halbuki onlar da yazı makine
leri sayesinde Rols Roys otomobilleri· 
ne sahip olmak hevesindeler • ., diyor. 

Amerikan hayatına ait tetkik roman 
larile şöhret kazanan ve eserleri bir· 
çok lisaJ!lara çevrilerek yüz binlerce 
atılmış olan Sinkler Luis, Amerikada 
kitapların gitgide aı: atıldığından bah
sederek, ömrUnUn tam bir senesini ha&- \ 
l'ddip bir biyografi yaAll bir adamın 
kitabından eninde sonunda 600 tane
ıden fula satamadığını ve emeğine kar· 
§ılık bizim paramızla ancak 220 Türk 
lirası aldığını yazdıktan sonra, şöyle 
devam ediyor: , 

"'Bütün bunlar ekonomik buhrarun 
neticesi değildir. Sinema, otomobil, 
briç ve hepsinden ziyade radyo, oku
manın amansız düşmanlartdır. Babala
nmızın kitap için ayırdığı paralar şimdi 
bu cihetlere garfcdilmektedir. Beri ta
raftan hizmetçi ücretlerinin fazlalığı 

bizi gitgide daha ufak evler yapmaya 
ve içine kitap sığanuyacak kadar dar 
apartımanlar kiıaltmağa sevkediyor. 

a'ablt bu daracık yerlere gene bir otomo 
bil elektrikli buz dolabı tabut biçimi 
bir radyo vesaire yerleştiriliyor. Hat· 
ta benim gibi şehir haricinde oturuyor
sanız, maht ene benzer bir oyun oda
nız da bulunur. Bunlara rağmen 100 
veya 200 kitabı yerle tirecek yer yok· 
tur. Zaten şimdi dinlemek dururken 
Tomas Karlayli kim okur? Onun için 
istikbalde bir muharririn ancak radyo 
veya Holivut için çalışarak hayatını ka
zanabileceğinden korkuyorum. Bunla • 
ttn arasından şb1ıret kazanacak deha· 
ları çıkarırsak, kalanlamı pek karınla
rı doym:ı.yacağı muhakkaktır.,, 

Sinkler Levis, sinema filmlerinide 
mtlharrirden ziyade sahne vazu ve ak
törUn tesirleri bulunduğuna kani oldu 

f - KURUN'un 1T,AVES1 

Yarının yazıcılarına 
birkaç tavsiye 

YAZAN 
1930 NobeZ miik4/ah 81'.Jhibi 

SDnkler Luns 
ğunu söylüyor. Ve bilhassa sinema için 
eser yazmanın, bir romancı için zorlu
ğundan bahsettil..""ten aoora perdeye 
nakledilen kitapların asıllarından bam
bafka bir hal aldıklanru yazıyor ve ya
.zısını şöyle teknıilliyor: 

Romanlar, sinema sanayünin ham 

Sinkl.cr /.1Uis 

maddesi değildir. RadyQya gelince, iyi 
ve beğenilen progranllar, yalnız musi
kiden ibaret olanlardır. Onun için mu
harrirlerin mikrofon karşısında muvaf
fak olınak ihtimalleri manikürlük veya 
dalgıçlık sanatlamıdakinden daha az
dır. Bütün bunların hakiki bir muhar
rire hiçbir .zaman mani olamayacağmı 
bilmiyor değilim. Onu yazmakt21n hiç 
bir §ey menedemez. Fakat, bugünün 
muharriri, iki meslek sahibi olmağı dü-

ADA 
ı 

Işıkla saı·hoş "Mavi,, adanın etek. 
lerinde çırpmıyor ve.. yumuşak top. 
rak yollarla çıkılan tepedeki boş nıS.
bed, yükseldiğin sonsuz •'Mnvi,, sine 
yalvarıyor. 

il 
Kıyı boyunca dikleşerek uzayan 

insansız yollar ne güzel. Genç çağla.. 
rm kıvrandıran ve olgunluğun açlaş. 
tıran isteklerinden durulan tabiat, 
yumuşak toprak yolların ılık nemin
de dinleniyor. 

tUnmelidir. Bu hal çaresinin muharririn 
fikri llzerindeki pratik faydasından 

maada herkesin günlük ekmeğini ka ... 
nnmak için nasd didindiğini yakından 
ıörmeai balammdan da aynca büyük 
ehemmiyeti vardır. 

Genç Babak veya genç Bayron pınl 
pırıl parlayan dirseklerini yazı mua• 
amdan kaldırıp biraz da ayni ciddiyet• 
le para kazandıracak işlerle mewıl ol
•un. Kabil ise muharrirlik .ana.ti ile • 
pek yakın akraba gayılan gazetecilik 
ilancılık, muallimlik gibi mesleklerden 
çekinmesini tavsiye ederim. 

Daha iyisi doktor, marangoz, doğra
macı veya tayyareci olsun; böylelikle 
maişet kaygusundan azade kalarak ça
lışsın. Latife ettiğimi sanmayınız. Bir 
şair hem de iyi bir şair olan bir bak
kal tanıycrum. Hem kapısının koca bir 
benzin pompası olan bu adam ufak biı: 
mecmua da neşretmektedir. 
Eğer hepimiz onun misalini takip 

edecek olursak hatip ve lektör olan 
Emerson, konsolos ve iş adamı Hav
tom, çiftçi ve tabi, Vittiyer muallim, 
Longfelo diplomat Sovel doktor, H~l
ms memur, Valt Vaytman kurşun ka
lem fabrikatörü Toro gibi hiçbirisi pro
fesyonel olmayan ediplerin asaletine 
erişebiliriz. 

Şimdi bana tavsiyelerimi kendim 
neden takip etmediğini sorabilirsiniz 
Çünkü, çok geç kaldım, ıdostlanm aşağı 
yukarı 20 sene geç! Fakat, inanınız ba
na !daima oturup okuyacağıma yaradıcı 
anlanmrn arasmda bir biyoloji labora
tuvannda s-atışabilmck yahut kendime 
bir otel idare edebilmek için, bütün bir 
tıerveti fedaya hazırım. Heyhat ki bir 
kümes yapmak bile elimden gelmez. 

lleri genç meslektaşlar: bakkal dük
kSnmızr açmız !,, 

C:evır~n · Muhsin Eke 

ili 
Kıyıdan ses veren ".Mavi,, tepenin 

koyu y('~ilinde §arkılaşıyor ve koyu 
yeşilin gö~esinden "Mavi,, nin son. 
suzluğuna yalvaran Mabcd, susuyor ... 

1\7 
Kıyının, "Mavi,, yle bcstclenıni~ 

şarkısını dinliyorum. 
Tepenin, koyu yeşille gölgelenmiş 

yalvarışını duyuyorum .• 
.. Ve yumuşak toprak yollarm J. 

lık neminden ışığa uzanan tabintte 
''kendi,, mi buluyorum .•. 

BURHAN ARPAD 

' - Tepe penceresi uar di.!16 6 Um 
/azla istiyorsunuz ama. .. Pencereyi o
çıp kapamak ıçin iskemle lazım. .. 

- ls7>emle istiyorsanız 1 lira da~ 
nutı için oorirsiniz ... 

Kadın - Bu :mar.loadatı altt tGM 
-.etıdiZ istiyorum.... 

AKA 

- Dlückô.nt bodrum katına Wire1i 
~ler iyi gidiyar. 

- Mesleğimi bana 1n1 ~'lı. 

afn! '-· B6fJ "" aenedCr otomobil w
Jamyonım... 

- Ben de 70 aeneair yürüyoru-... 
• 

- liayret! 1ki kadın mesafe reko
runu kırmı§1ar1 

- Bu kağıtlar ne 'böylel 
- Müessesede kôğıtlann W.f edil· 

memesi için yaptığımız tef>X:ğ müs
'Veddeleri .... 

- Halli oğlum, bir niyet tut. ••• 
- Benim .. niyctim o kirazla.mı Aep. 

sini yerrıc7; ••• 
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Durup darap ........ neden kar J'8imedllm -
rlardı; bam ellerimde oclm ftl'dr, '""'"dd p-.r 

lm".Jnua.n içinden 1'aDları parap ..,....kitte Jııüll ola
rdu. Bir vakttJer, on bet ~ J'l1 ft c1üa tok n-
köyde ne mühim keyler ~ S. 1bt1JU 
aır saklar, bir şey bilir, bir f8Y bekler glıl lrlL Y .. 

bir arazi taksimi vella!re Dm:ldi ftrdJ; herkel 1* _.. 
ima ederdi. Fakııt gimdi bllttln köyde her 1f11 1119)'

ldi. Herkesin hayatı eli üzerinde yum; d&le
Herkea ancak ihtiyaçtan, .sanıretten yemıtem. 

bir tllrlU gelıniyeıı kardaA bahsedi> onla. 

Biıan sustular, sonra yine ellerinden çekip aı.
tavukludan, koyunlardan bahsettiler •• ea ni-

yet can noktasına yeniden dayandılar: 
MelUl kimdi? İhtiyar kesti atb: 
- idare meclisi idi 1 O olmayıp da kim olacaktı? 

VIII 
Büyük kiliseleri köye altı kilometre uzakta idi 

jikler oraya kadar ancak vaftiz gibi, düğün gibi, 
e pbi münasebetlerle ıiderlerdi. BayaiJ ftkit

derenin öteki kıyısındaki kilise her teYlerlne yeter 
l%lı. Mübarek günlerde genç kızlar siWenir p6a-

g\lya ibadet ~in kiliseyi bcylarlardı. Onları Jm-
• yeıil, sarı güzel esvaplarile çayırdan geçer ı•

iç açardı. Fakat bava fena ise herkes ~ 
dı. Papas e:ırde haçile evleri dolc:ışır, bl,.ak 
rde kiliseye gitmiyenlerden on beşer köpek top-

ihtiyarın Allah filin tanıdığı yoktu, onu dü..,_ 
his vakti de olmamııtı Tabiatın fevkinde lıir 

lcr olsa da tunun kadınLar için olacağını ttıhmin 
ıtdi. Önünde dinden, mucizeden, kerametten bir ba
geçip de keııdisinden de bir fCY sorulduğu zaman 

kaııyarak istemi ye istemiye: 
- Onun oraıını kimaeler bilmez 1 
Derdi. 
kocakarı karma karışık bir ıeylere inanıyordu. 

asında açık, berrak bir ıeyler yoktu. Kırk yılda 

zihni günaha,, ölüme, rubun selimetine doğru gi
k .cluna ayni dakikada ihtiyaç ve zaruret endişe-
onu kaplıır ve biran pusulayı kaybederdi. İbadet 
lerini bilmezdi . 
tki göbekli gelin Mariya ile Fioklrı haç çıkarırlar 

bir cemaatle ibadete icabet ederler, fakat ne 
bklarınr, ne yapacaklarını, ne okuyacaklarını bir 
U öğrenemczlerdi. 
Çocuklara, namaz, niyaz öğretildiği yoktu; bun, 
hiç kimse Allahtan bahaetmez, imanın şartlarına 
atız bile açılmazdı; yalnız orucu yemcmelerine 

-KtJJWNua trAVESt 

9 ------Çeviren:--.. 

1 
Ola .. ,.... 1 
TereDme J 
11aıurab 

7 ... 7 ..., 
.......... , elan 

• S?lı• aınt •u ... , ........... _ 
.... ,,. 1 ..... . 

........... ,d ....... ,..... ... 

.......... ,. ...... 
br. 

lklad -"' .... 
.......... ı 
.. klU'Uf lbam 
ltr; ... u... ... 
........ aPzz•nll 
...... •Jda ı -
ndaa •aeod,. 
kılır. 

t1(1lncla ....ı,ı Wr
dea a ....... ı 

•hnftlmuR 
Ur; ... 111'11 -ra, ..,... ..__... 
kalanı a,..ta ı er 11-
radaa -.eenlye bin· 
kılır. 

Dfhıdhell ... ,.. 

Mtclea alanlara ı D

a • lnmlt l1n'Am 
edilir; •e 9 ll1'a 
1nma.t .,... ....... 
nk blanı afda ı 
liradan vel'Nlye bt2 

' ... kılrr. 
ReıflBd aerlfi bir

den alaalara ı Ura 
M ka"" ikram ecll
llr; Ye S Ura 88 ka
.., Petl• almarak 
kalam aftla 1 er O
radan Yel'ftlye bmt· 
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Haydar Rıfat: 

dikkat edilir. bmım ••nmnla ne bir kir ~min edil
mek gözetilircB. Konu komıu da hep bu hal• idi. 
Artık Allaha, ahrete inanan ualmııtı; bu iflcd anı. 
yan hema ..._ kalımımtt:I. Oyı. iken berk• incili 
sever, te-tlr n •Jel ile aaa1r. Fakat abfae bu 
kitap lda pek umda vardı ve onu okuyup kellllilerine 
anlatacak biri de çıkmıyordu 

Mia& geliAi kÖJ" myıyorda. .-Cbi de oan ara 
sıra onlua tnclı •Jaaımu idi. laf k yüzden 1dfy ona 
da, kızma ''siz,, diye hitap edi1'81'dU. 

Gelin mübarek cUnierde köylere, nalüye Ye ka· 
sa merkezine Pfiyordu. Kazada iki maMtır Ye yir• 
mi ,.a IDlile .ardı. lılanatırlarda dJml blsbatün ~ 
dtm Glllr, keıdndaa CCÇCI' ve aUeaini umıturda. An• 
cak W,. d8ndaiG .-ıa bir lıocall ft bir km oldu. 
ta- .mnçı. atı:rı.r: OııJara plenk ft ilham alır 
bir eda De: 

- Size Baktealamn uıt.ma pthiyor'um! der
di K3ylatDcle olap bitenler laMtma tibinti ~ elem 
ftrirdi. Majikler lr-M1illerde içerler, bayranlarida 
içerler, pertmlerde içerler, minç cbil içerJerdL Bazan 
iç c6n biteriye içtilderi olurdu. X6y aandzimdan 
elli aıble kaldırarak lçmiıler, ondan sonra da kapc 
bps dolat p içmele 4eftm etmek ipıı para toplamıt
Jmdı. 

lhtiyu b9yrawww ilk pnü bir koyan kurban kca
nq, baml ubüt, &ile, akpm ~ Tıka basa 
yemiper, çocaklar ıeceleyin, Jı:allup yemek aramışlar• 
dı. Siryalc Bç gün 6ç cece sarhot ohmlt: kaaketini, 
ayakbblannı da içkiye nrmİ§; bu arada kamını da 
ı:.,ııtmca,a kadar dövmü§; kadını kendine getirmek 
bapndan -.ağı kovalarla su ldökmek lazım gelmişt~ 

Bununla beraber köyde o aralık bir kere cerçek• 
ten dini denecek bir merasim olmuştu. Bu atustos 
ayında kazanın bütün köylerinde Meryemin büyük 

bir resmi alaylarla dolaştırılma• münaeebctilc yapıl-
1D1Jtr. Köyün genç kızlan alacah bulacah bayramlık 
enaplariJe daha ıün !doğarken yollara Meryemin 
remrini brpJamaya çıkmışlar, ancak akpma doiru 
1r6Jc dönen alay terler, tozlar, topraklar içinde dualar 
la Jaavada tutarak kapı kapı dolqtırnqiardı Büyilk 
1ııir kalabalık onahp kaplamış, karşı yakada kilise 
çanlan chırup dinlenmeden alabildiklerine çalmışlardı. 
thtinr, kocakarı_ Slryak resme doiru ellerini uzat• 

mqlar: 
- Bizi koru! Bize tefaat eti diye bairıpnıJlar• 

dr. 
Hukue zenainJerin, kuvvetlilcrlh daha her ıeyl 

yutmadıklln, onlann bitmez tükcnmu <:evril ezala· 
nna, ubet utana brp milthit zanırcte kartı .gelmek: 
lizere beDi1z bir ümit olduğuna dair birdenbire kana• 

n ıelmifti. 
Maria: 
- Ey rahim an•mız, bizi kurtar t diye ağlıyor4du~ 
Fakat dualar bitmif, reıim batlı:a köylüler eline 

geçmiş götürülmüt ve Jı:öyde herkes eski halini alı
vermişti. Meyhaneden yine boğuk, sesler, pis naralar 

duyulmuştu. 

ötüm korkusu yalnız zengin mujiklerde vardı: 
onlar zenginlqtikleri mabette dinden. imandan. uzak· 
laıı1tyorlar. fakat ö!üm korkuıile her münasebetle mum 
yakıyor, hatim okuyorlardı. Fakir mujiklerin ölümden 

( Arka8a var) 

1 

Bugünkü kadın 
hikByecilerden biri 

Konuşan : ibrahim Hoyi ._ ___________ ... 
* 

Kadın hıki.yecıler 

ansmd& güzel, mu· 
nls ve alacı Uslfibu; 
enteresan görllşleri, 
realist hamleleri ile 
alvrilınig olan genç 
ve seçkin hikayeci 
Peride Celil ile ko
nuşmaya giderken, 
kendi kendime dil·· 
şünüyorum: 

- Bir hikayeciyi 
fÖhrete götüren, 0 2 

kuyucularmın, onu 
beğenmelerini, ara
malarını temin e
den amiller nedir? .•• 
Bunda desteğin, aşı
n hadde vardınlmıg 
bir propagandanın 
tesiri var mıdır? ... 
Varsa ne dereceye kadardır? ... Bunun 
cevabını da yine, değerli hikayeci ve 
romancının oturduğu apartımanmm 
merdivenlerini soluk soluğa çıkarken 

kendi kendime veriyorum: 
- Hiç şUphe yok ki, edebiyat muhl· 

tinde destek, propaganda yeni yetişeıa 
bir muharrir için esaslı faktördiir. 

* • * 
Peride Celi.l ile kargı k&r1ıyayız.. Bir, 

teviye siyah ipek blQ.zunun yine alYJL}ı 
düğmesiyle oynayarak konU§uyor: 

- Benim anlatacak, söyliyecek bir 
geyim yok ki .. Buraya kadar zahmete
derek beni aradığınız için teşekkUrler., 
Yalnız hayal inkisarma uğramanır.dan 
korkuyorum. 

Peride CeW, yapmacık sevmiyen, ol• 
duğundan bqka görUmnek Istemlyen, 
çok samimi bir varlık.. Açık ko
nuşuyor, edebiyata, hlklyeciliğe nuıl 

başladığım, daha hAll pek yakm olan 
mazinin heyecanlarım ayni kuvvet ve 
canlılıkla duyarınlfÇ88JJUL bir yumü 
gibi açıyor: 

- Çocukluğum Anadoluda, Karade· 
niz sahillerinde geçti. Çok okuyan, okus 
mayı çok seven bir aile içinde bUyUdUm, 
Annem :namuiınm mtınevverlerinden i· 
di. Yazıya·çok istidadı vardı. Ben de ay. 
ni iştiyak ile yazmaya bqladım, latan, 
buJda doğup bUyUmtlş olduğum için A· 
nadolunun denU.Siz melıtaplan, bozkır
ları her nedense çocuk nıhumda garf p 
bir burukluk, kmklık uyandırmııtr. Da
ha 14,15 y~larmdalken engin bir noa, 
taljiye tutulmut, bu hisleri de, yaz. 
dığım şiirlerde akfslendirerek, renklen. 

Peride Celal ue fbrahim Hovi .• 

direrek avutmaya, dindirmete çalış

mıştım. Bittabi bu ıiirlerimc hiç bir 
v~hile kıymet vermiş değilim. Ancak 
değişen, açılan, mağmnmlaıan ruhi te -
zahUrlerimin kelimeleşmig buit bir ifa
desi olduğu için onlan severim· l nanır 
mısınız, bu İstanbul nOBtaljisi beni o ka.
dar aarmışb ki 17 Y8§l&rmda :EsJdtehlr
de de yine yalnızlığı anlatan nesirler 
yudmı. 
Bunların hiçbirini nepetmlyordum. 

Bu arada hiklye denemeleri yaptım. 

Resimle de uğrqıyordum. Yudığmı hl
klyeleri tanıdıklarıma okuyor, reylerini 
toplıyordum. Bu reyler ek8eriyetle le • 
himde olmakla beraber, her nedenae, bir 
mecmuaya veya bir gueteye gönderip 
de bastıramıyordum. ÇUııld1 ceaaretlm 
yoktu. Bu da beni fena halde ılnlrlen. 
diriyor, ümitsizliğe dUşUrllyordu. 

Genç hikiyecl, daha ne aöyliyeyim, 
der gibi, sustu. Gayet zarif ve eli yatkın 
bir ev banımı incellğile bana kahvemi 
uattı. 

Kimisinin, zihni açar, yorgun dimal
lan harekete getirir dedikleri, haddi a
tinde ve umumiyetle ne için içtiğime bir 
türlü akıl erdiremediğim kahveyi yu • 
dumlarken: 

- Sonra, efendim, dedim ... nk hiıd
yeniz ne zaman, nerede ve nasıl çıktı! .• 

Peride Celal, yine ayni samimiyetle 
cevap verdi: 

- Bu bir hldisedir. Hikayedir. Bana 
kalsaydı, yazdıklarımı saklamakla kala
caktım. Annemin teşviki ile, (Ak Kız) 
isimli hikayemi haftalık bir mecmuaya 
götürdük. Aradan Uç hafta geçtikten 

ve hikiyeyi ilç defa 
değiftirdikten son• 
ra. yumu iıD:namı 
buıb olarak gör • 
düm. Ne mi ettiği • 
mi soruyol'Bunuz, bu 
genif fakat çakıllı 

yola girenin duydu· 
ğu heyecanı, sevin~ 

ci ... 
Hikayeyi hatırlı· 

yorum. Bu hir Ana.. 
dolu hayatından a • 
lınmııt bir vakayı, 
reel, içli bir uekilde 
if adeleyen özentisiz. 
yazanın gizli istida.. 
dını belirten bir bi· 
kaye .. 

Tarihi de 27 lkin-
citeşrln 1935 ... De

mek ki, Peride· eeıa.1, yazıcılığa bilfiiİ 
bundan iki buçuk sene evvel başlamış. 
Peride Cclal'in eniştesi, matbuatın ga. 
yet iyi tanıdığı Ali Nacidir. İyi bir ga· 
zeteci, ve muhtelif gazetelerin patron .. 
luğunu yapmış olan Ali Naci, bu bal
dız kızının yazıcılık istidadına emin 
değildir. Ehemmiyet vermemektedir, 
Kendisine o kadar söylenildiği halde, 
merak edip de Peridenin bir satırını bi· 
le okumuş değildir. Fakat bahis mevzuu 
mecmuada bu yazıyı görilnce şaşa kal• 
Dlif ve bir solukta okuduğu yazının hiç 
de yabana atılamayacağını anlamıştı. 

Bundan sonrasını, yine hikayecimiz.. 
den dinleyelim: 

- Eniştemin muvafakatile, kendi ga, 
zetesine yazmaya başladım. Birikmiş 

hikAyelerl orada harcadım. Yalnız eniş
tem, her hangi bir yanlış tefsire mey
dan vermemek için beni Peyami Safaya 
gönderdi ve o aydmlatıcı, uyandıncı fi
kirlerle, bilmediğim birçok şeyleri bana 
öğretti; hiklyecilik tekniğinde kullana
cağmı malzemeleri gösterdi. Bu husus
ta kendisine çok minnet ve 11Ulcran borç. 
lusuyum. 
Aklıma geldi, soruverdim: 
- llk hikayenizden kaç para aldınız? 
Peride Celil, gülümsedi. 
- İki lira, dedi.. .. 
Emekleme, açılma devresinde de olsa, 

herhangi bir dimağ mahımlUne biçilen 
bu değerle, İngiliz ve Amerikan edebi
yat Ulkelerinde verilen dcferlcrinin mu· 
kayesesini acı acı zihnimden geçirirken, 
başka bir suale ger;tim. 

(Sonu on bc~nci 1tayıfada) 
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Gök altında 

En • 
a c aıp 

kazanılmış 

rekorlar 
Rekor kırmak sporda olduğu gibı, 

başka türlü de oluyor. MeselA. kahve 
içmek rekoru! Kahve ic;mek rekorunu 
kıran, bir kadındır. En çok kahve i
,enler memleketi bilinen Danimarka
ıda yaşıyan bu kadın, her gün 36 fin
can kahve içiyormuş; belki bazan da
ha fazla, fakat her halde hemen hiç 

daha eksik değil! 
8.000 MISAFJHJN UAVET 

ED1LD1Gl EGIJEXCB 
M.tsafirperverlik rekoruna gelince, 

bu rekoru kıran da bir Çinlidir; Ti
yentsln şehreminidir. Kendisinin an
nesiyle babası, ayni günde doğru uşlar
'dır. Geçende her ikisi de 66 yaşını id
rA.k etmişler ve bu ,·esile ile ebevey
ninin doğuşlarının bu yıldönüınlerini 
adamakıllı tesit etmeği aklına koyan 
ı>ğulları, o derecede geniş ölçüde bir 
slyafet, bir şenlik tertip etmiştir, ki... 
:Uzun boylu anlatmaktansa, kısaca, 

bu vesile ile Çin Ulkesinin her tara
tından 8.000 misafir davet edildiğini 
belirtmek yeter; gerçi bu 8.000 misa
firden hepsinin gelip gelmediği belli 
değilse de, .. ne de olsa, gene davet e
"denin misafirperverliğinin derecesini 
göstermek için kA.fidlr! 
ŞAYANI HAYRJ<::T DİR REKOR 
SANİYEDE SI<~KIZ nts RESİM 
Mini mini bir kuş, kuşların en kü

tilğü olduğu, ancak 6 le 8 gram arası 

Acaip rl'korlnrdan 
bir kaçı: l>oimn siga
ra içen ve ılnn"icden 

kndınln snrıiyeılc 8000 
fotoğraf çekth ma. 
kine •.• 

ağırlıkta, dalla doğrusu hafiflikte bu
lunduğu halde, dikkate değer uçuş 

kabiliyeti gösterir. Bu kuşun cenup 
iklimlerine seyahatlerinde 600 - 700 
kilometre mesafe geçtiği tesbit edil
miştir. Fakat bu kuş, bundan baı;ıka 
da hayret uyandırıcı kabiliyet göster
mekten geri kalmaz. Bu minicik kuş, 
10 - 15 derece soğukta açık havada, 
bir ağaç dalına tüneyip fasılasız l 6 

saat durabilmekte, donmak şöyle dur 
sun, hattb. yücut sıcaklığı azalmaksı
zın soğuğa dayanabilmektedir. 

Şimdi bir !ilm çekme makinesi var
dır ki, bununla sarriyede 8 bin resim 
çekmek mümkündür. Bu suretle bir 
dakika zarfında çekilen resimlerin bi
rlblri · arkası sıra beyaz perde üzerin
de gösterilmesi, sekiz saatten fazla 
bir zaman sürer. Tablt bu son dere
ı:t-de sUrntll resim çeken Alet, geno 
c;on dercce.ıe süratıf hareketleri Cllme 
almak icin kullanılıyor, en ufak bir 

hareketı bile lıar1 .. ıC't1lıı uıck ıçiıı! 
ntn MAGAZADA NELEn. 

SATILAlltLln.? 
Amerikanın büyük ticarethanele

ı iuden biri, hemen hemen Uç kllo 
Fikletlnde lıir kataloğ bastırmıştır, 

Bıı üc; kilo sikletteki kataloğ, 784 say. 
fa tutmaktadır; dolayıslyle de bir hay; 
ll kalındır. Bu kataloğdan yedi mtl
yon tane basılmış bulunuyor. Dunun 

i~ı!rislnde fırçadan koltuk sandalya
sına, tel örgüden mükemmel oda takı
rnma, canlı piliçten binek arabasına 

varın~aya kadar türlil şeyler fihrist 
usu!ünce sıralanmıştır. HattA mezar 
ta~ları bile mevcuttur. Mağaza, böy; 0 

le tilrlU tUrlll şeyler satmaktadır. 
SOXU GELMİYE.X DANS 

Devamlı surette dansetmek rekoru, 
Yeniğlneanın yerlilerinden birkaç ka~ 
bile mensuplarındadır. Bunların dans:
larr, bir tek danstır. Fakat bu dans4 

saatıerı:c sürmekte ve ancak son dan-c 
sör ..-cynhut da dansöz bitkin hale ge. 
lip de takati kesilip yere düşünce ser 
nu gelmı:ıktedir. Bu acaip dans eJ11en .. 
c~~i. ora ahalisini hop hop hoplatmak .. 

tadır; çılgına döndürmektedir. 
UEKOR DUNA DRRLEU 

Hafııa rekoru, Cenubt Afrika.da 
. Yohennasburgda başlıca camlln ba
şlmamındaymış. Bu başfmam, kur'a .. 
nıkerlm 1e 2,5 milyon kelimeyi ezber .. · 

(Sonu 14 üncü sayı/ada) 

J . 

Bu ayda 
NELER 

• 
yeyıp 

NELER 
i~elim? 

Yemek pişirmek bir 
sanat olduğu kadar 
yemek yemenin usul. 
lerini bilmek de ayn
ca bir sanattır. Bu iki 

.$Onata, bir de, han~i 
mevsimde hangi ye
snekleriıi yendi~ini i. 
ıa\·e edebilirsiniz. İŞ
te bu yazıda, Doktor 
Atasagun bu mevsim
de bilhnc;c;a dikkat e
(Jerek yeyeceAini:z seb 
:ıe 'fe meyvaları on. 
!atmakla yem~ dü. 
tünmek huc;usunda si
si büyfik bir kütretten 
ete kurtarmış oluyor. 

Hu mevsime göre yr~yış tarzları 

'ft sağlık disiplinleri de değişir. Hele 
yeme ve içme hususunda her yılın he-

men bütün aylarında pek çok değittlr

likler bulunur. Bu ayın yeme ve içme 
ma:ldelerinin nelerden ibaret olduğunu 

herkes bilmekle beraber sağlık disiplini· 
ni de göz önünde tutulmalıdır . 

Her ay! için bir program lazım. Bu 
ayda mevcut grda mood6?lerine göre 
programını şöylece çizelim. Ve önce de 
gıda maddelerinden başlayalım. 

1 - Daha ziyade tesadüf edilen lü
fer, kefal, bı:.rbunya, levrek balıklarldır. 

Vitaminleri ool olan bu balıkları daha 
ziyade ıskara olarak yememeli ve ona 
göre bir yemek listesi tanzim etmelidir. 

2 - Sebzeler: Kabak, bakla, engi
n~. fasulyeler, semizotu, hıyar, yeıil 

salata, marul! 
Bütün bu sebzelerin en 

ar~•>ında ilk göze çarpan semizotudur 
Hazmı bati olmakla beraber barsaıklar 

üzerindeki tesiri dolayısile mülayimliğe 
yardım ettiği gibi idrara da faydalıdır. 

"Marul tıpkı meyve gibi hazma yar
dım eder. Yalnız pişmeden yendiği için 
salgın hastalık zamanlarında bazı 

mahzurları vardır. Bu hastalıkların sira
yetine sebep olabilir. Onun için temiz 
yetiştirildiğine kani olduğunuz yerler -
den marul almayı tercih ediniz. 

Hıyar: Gerek hıyar ve gerek marul 
her ikisi de hem meyve hem sebze maka
mında kullanılabilirler. A vitamini fazla
dır. 

Bu arada maydanozu unutmamalıdır. 
Hoş kokuludur Ter ve idrar vermesi, 
hazma yardım etmesi itibarile sıhht bazı 
hassaları büyüktiir. 

Enginar, azot ve nişai maddesi 
olan bir sebzedir. Biraz da tanen 
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Yaz s/Jylenlşlerl 
c Vsı taralı J lnclde). 

bahçesinin, çitten kapısına: 
- Tehlike var, girmtyiniz 1 
Yaftunu yapıştınrdım. 
Evet. yu böyledir. Bu ka· 

Cla.r cömerttir. Fakat ne yuık 
ki, bu mevsim, şehride, kırlar· 
daJd gibi güzel ve kolay geç
mez. Sınıfta, masa bapnda. 
tezgah önünde yaz, bunaltıcı 
bir ağırlıkla ommlara çullanır .. 
Ben, bugünlerde, çalqan aıdam 
lar arasında yalniz kaptanlara 
imrenirim. Sade onlaı sıcağı 

duymazlar. Onlar terlemezler. 
En durgun havalarda bile, ge. 
minin hrzmdan serpilen bir çır• 
pmtl onların yüzlerini okşar. 
Sonra bu deniz rüzgarlarında 
toidan, çöpten uzak öyle duru 
bir temizlik var ki .. 

Ama, diyeceksiniz, bir van
tı1atörle bunu bir salonda bir 
avukat yazıhanesinde bir dev
let dairesinde de pekali yaşa• 
la.biliriz. 
Yağma yok.. Vantilatör, 

bence bir rüzgar konservesin
'den başka bir şey değildir. Bir 
konserve sebzesinde nasıl yeni 
kopmuş bir filiz tazeliği yoksa, 
vantilatörde de gerçek rüzgar
ların tadı bulunamaz. 

Çok kişi, yazı fukara mev
simi diye tanır. Ben, böyle dü
!ünmiyorum. Yazdan kurtul
mak çok güçtUr. Pek masraflı
dır. 

Kışın, mesela, kabartma rad
yatörlü, yaldız borulu kalori
ferle elde edilen sıcağa, bir 
saç soba, bir toprak mangalla 
da kavuşulabilir. İkisinin ara
sındaki fark, yalnız göz ve ke
yif bakımındandır. Fakat kız
gın bir yazın bunaltıcı sıcağın
dan kurtulmak bu kadar kolay 
mr ya?. 

Yaprakların kımıldamadığı 

durgun bir temmuz J.odosumı 
düşünün. Gölgede sıcaklık otu% 
sekize çıkmış Eviniz çukurda. 
Güneş. kiremitleri at* dön -
dürmüş. 

Ustünüze saç gibi kapanan 
bu çatı altında sıcaktan nasıl 
kurtulacaksınız?. Bizim ~hir .. 
lerimizde iklim şartlarım göz 
önünde tutan tedbirli bir yapı 
usulil yoktur. fstanbuMa sıcak. 
Şam ve Bağdattakindcn çok 
rah~tsızlık verir. 
Şamm mermer direkli, mer· 

mer döşemeli, mermer duvarh 
kaalan, sıcağa karşı birer kale 
dir. içinde buz kalıplan yüzen 
havuzlannda şakrak sesli fis
kiyeler çağıldar. Gümüş fi
leler içinde meyveler buğula
nır, şişekr dumanlanır. Bağ -
'dadın "Serdab,, lan da öyle .. 

fstanbulda bunu yapmak 
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Sarı Tuna 

Sana mavi derlerdi nranmt gür sulal'IDt 
Gizleme derdin ne çehresi sarı Tunal 
NA811 bir derdi Yar ki iN 1em7eşil dl7ann. 
Göcderla dal.llUf gibi bir hicran unu.suna ... J 

Efsaneler söylerken hafızaya seslerin, 
Ne ,yakm t.arihlerde°n ;yadıma haber gelir. 
Yaşam.lan ha.yatm scTklne derin derin. 
Sisli sahillerinden iniltiler )iikşelir. 

Iollannda J1&bancı bot gemiler yatıJor, 
Bulanık dalgalara. zamanı anlatıyor; 
Kızıl ofoklanndan kalbime doldukça 7As. 

H.u verirken her akşllm gtlne bakır derindenı 

Gbelllğln sırrmı ver içeyim elinden. 
tnauı Bu 7olcu kadar selli anlıyan olm.u. 

İSMAİL SAFA E8G1N 

Aile hayatında 
olmanın -onhir 

mes "'t 
şartı 

ıturulmuı bir yuvanın fay
dalı uzvu, mesut arkadatı ol
mak isti.yen kadın: 

ı) Kocasma tahakküm et
memelidir. 

2) Bqka1amun önünde onu 
tenkit etmekten kaçınmalıdır· 

3) Yorgun olduğu zamanla

n gözetmeli o zaman lizerine 
varmam.alıdır. 

4) Onun annesine, babasına 
yahut diğer akrabalanna yük
sekten bakmamalı f 

5) Onu borca sokmamalı f 
6) Eğer çocuk sahibi olmak 

istiyorsa, ondan kaçınmamalı. 
Kurul.anış bir yuvanın mesut 

bir arkadap olmak istiyen ka
dın, aklı selim sahibi olmağa 
çalışmalı, ölçü dairesinde ha
reket etmeli ve şen olmalı. 

Feragat, ihtiyat, uygunluk, 
ve kocaya tam sadakat ayni 
nisbette ola"rak bir aile kadı
nından beklenen şeylerdir. 

Aile hayatında muvaffak ol
mak istiyeo kadına hele evlen
menin ilk günlerinde azami ce
saret 13.zmıdır. Yeise düşmeme 
lidir. 

Cfi!ıki mecmua ihtiyncım1 temin ed.iyor 

için kaa bir servet gerek. Biz 
de ise bunun kocamanı değil 

miniminisi bile yok. Şu halde 

• 

nasıl kışın çabuk gelmesine 
dua etmiyelim ı .. 

H. SÜHA GEZGİN 

Hikaye 
·(8 inci aayı/aaan devam); 

O.Zerine benimle dansederken. 
bir tuhafı.aşma. mı? Şöyle mu- . 
hafazalı bir yere götürdüm. 
Genç kız, bayıldı. Eğer kona .. 
nmm arasında tutmasayıdnn 

yere düşecekti. Hayatımda o 
dakikadaki kadar telaşa JüştU .. ' 
ğümü bilmiyorum. Artık siz 
bundan sonra ne clduğunu ta
sarlayabilirsiniz. Evlenmek üze 
re olduğum kız, bu sırada çıka .. 
geliyor ve bizi o halde görü .. 
yor. Ben, bayılan kızı kollan• 
ma almış ve üzerine eğilmit 

bir vaziyette bnlunuyorum. 
Sevgilim ise, i~in hakikatinden. 
haıbcrl olmabızm, onu, o hal• 
de öptüğümü sanıyor. Kızıyor. 
brrakıp gidiyor. Bunu böylece 
arkadaşlarından birine anlat;.. 
im§ •. 

Halbuki bir insan birini se .. 
vince başkasmı öpmek istem~ 
si pek uzak, batta belirmez bic' 
uudur. Bunu, ona aınlatama• 

dmı. Diyemedim ki.. Fakat siz 
ağlıyor musunuz? Gözleriniz, 
doldu. ı 

Macide, küçük bir hıçkırığı 
nptedemiyerek: 1 

- HL Hayır .. dedi. 
Delikanlı derhal onun tara ~ 

1 fma geçerek: 
- Macide, dedi. Bütün ha• 

kikat böyle. Anlattıklarım ta .. 
mamen doğrudur. Benim o kız· 
la hiç alakanı yok. Sen nasıl 
oldu da, sana ihanet edeceğimi 
sandın. Ben ki, seni bu kaıdar 
sevdim. Seviyorum, sevec~ 

ğim.. O bayılan kız yüzünden 
darıldığını işitince seni bulmak 
için neler ycııpmadmı.. Fakat bu 
~n teyzene gittiğini öğrenir 
öğrenmez arkandan koştum ve 
bu trende seni yakalamağa 

muvaffak oldum. Birbirimizi 
affedelim olİnaz mı Maddeci .. 
ğim? 

Affettin değil mi.. Göster 
banştığunızt 1. 

Trenin durup dinlenmeksi • 
zin uzayan tıkttdıları ....asında, 
iki genç ağzın birl~sinden • 
çıkan sesi, duysa duysa, ancak, 
köşede gazete yapraklan ara:• 
sına sokulmut olan "Amca 
bey,, gibi yaşlıca şişman adam 
duymuş olabilir •. 

Fakat ne çıkar? O da va~ 
le genç olmadı m.r? 

HIK.lld.ET MONlR 

Hl• var mı bıı dlemde nekahat gibi tatlı 
Gönll1m bu ıevincin helecanile kanallı 
Bir tatlı bahar dlemi senretti felekte, 
Mevsim mütehayyil vakit akşamdı Bebekle; 

Akşam ..• 

·Boğazın ismi de kendisine benzeyen bir say/ iyesi 

Bebek -PoyraZI ile "büyÜk,, lodosu ile ''kil· 
çük,. şirinliği ile ''cici,, su ve h<:>vası ile 
Nis vö Kotdazür bir eşi "ka~, 

Bebekler, yeşillik, koy ve mehtapla birle
ıerek bir ''Bebek,, olmuşlar. 

Orada vaktite av ilihesi Diyana adına 
bir mabed vardı. Bizansm aşka susamı§ 

genç kızlan, hayatın binbi.r neşesi içinde 
bir rüya aleminde imiş gibi ömrü geçen 
ihtiyarlar lv!p ondan meded umarlardı. 

Şimdi genç kızlar korulardan akan, 
denizden kaç:r,p gelen taıtlı rüzgirla gö

ğüslerini şi§iriyor ve onlann da şüphesiz 
.Viyana mabedine koşan genç kızlar gibi 

Fakat bir fackla Diyana mabedinin 
tatlı hislerle kalpleri çarpıyor. 

kmk taşlarına kafalanru koyanlar, karan 
hklardan ilham beklerlerdi. Şimdi Bebek 
korusu sevdalıların ve sahiller kalpleri 
tatlı helecanlarla çarpan gençlerin birer 
mesire yeri .. 

Simdiki millet bahçesinin yerinde . . 

---------------:---"Hümayunu abad., kzwsrı vardı. Burasr, 

- Aile re~i b":ıim , emir t•crmck batıa 
ait ... Bu pa~r eğlcııcccği.z dedem, mu· 
hakloak eğlmıcceğiz! 

zevk, neşe ve sefahatin yegane sembolü 

Bebek, ıdaima güzel ve iyi için günlerini 

idrak etmişti. Bizanstan sonra baştan 

ba~a bir servi ormanı halinde kalan güzel 
Bebek, daima güzel ve iyi içni günlerini 

geçiren damad ve sadrıazam İbrahim pa
şanın gözünıden kaçmamış, ormanlık, aı .. 
tı aydaı koca bir şehir oluvermişti. 

Fakat, Bebek Ali paşa gibi devrinin en 
namdar saduazamlan. Cevdet pa!a gibi 

eşsiz kalem adaml::.rı, Hekimbaşı Abdül· 

hak Molla gibi • Abdüftıak Hamidin bü

yük babası - zamanın en parlak mevki 
sahipleri bile burada otururken ne idiyse, 

yalılan ile beraber onların namları da 

unutuHuktan sonra yine odur. Bu güzel 
semt, şu veya bu şöhretle değil, tabiatın 

bahş '.!ttiği bütün güzelliklerle övünür, 

<:ı& ırdan as::a kıymeti kıymet ve daha çok 
güzell eşerek, serpilerek büyüyor ! 
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M.ac\dc O\u'l'.clu'tu yc'l'.clcn~ 
- Aman, diye haykırdı. A

man .. Ne oluyoruz canım 1 
Tren vagonunun kapısı o ka

dar hızla açılmış ve içeriye gi
ren delikanlı kendisini o kadar 
telSşla ileri atmıştı ki, Mad
denin elindeki kitap yere düş
müştü. 

Diğer köşede oturan yaş
lıca, ~işmarı bir adam elindeki 
gazetenin yaprakları üzerinlde 
kafasını kaldırıp bir baktı. Son
ra "lahavle,, çeker gibi başını 
iki yana sallayarak yine, oku
mağa koyuldu. 

Maddenin karşısına otur
muş olan delikanlı, şimdi: 

- Affedersiniz, diyordu. 
Beni affetmenizi rica ederim. 
Hakikaten çok kabaca bir ha
rekette bulundum. 

Bu sırada delikanlı, yere !dü
şürdüğü kitabı da alarak Ma
cideye vermişti. 

- Zarar yok efendim. Bir 
§ey değil. 

- Ah ne iyi. Ben de kitabı· 
nızı kirlettiğimi zannederek 
üzülmüştüm. 

- Hayır, hayır. Zaten ayak 
lanmın üzerine düşmüştü. He
men aldınız. 

Bundan sonra, Macide tek
rar kitabını ckumağa koyuldu. 
Fakat delikanlı buna imkan 
vermiyordu: 

- Aman, dedi. Sakın ha .• 
Bunu yapmayınız .• 

- Ne var. 
- Trende giderken asla ki-

tap okumayınız. Mütemadiyen 
sarsılan vagonların içinde, bir 
kitabın s~ırlannı takip etme
'ğe çalışmak gözler için pek fe
nadır. Ben karımla böyle bir 
tren yolculuğuna çıktığım za
man .. 

Macide soğuk bir tavırla .• 
, - Karınızla mı?. dedi.. De
mek .. 

- Evli olmaklığıma ihtimal 
vermiyor musunuz? Doğrusu -
nu isterseniz evli değilim. Fa· 
kat.. Fakat evlenirsem, herhal 
öc karımın, trende kitap okuma 
sına müsaade etmiyeceğim. E
'ğer, manzaraya bakmaktan sı
kılırsa, benim yüzüme bakma
•ını rica edeceğim. Ne dersi
niz .. 

Macide ne düşündüğünü bel 
li etmiyen bir tcwırla: 

- Vallahi bilmem ki .. dedi. 
Delikanlı lafın ardını arası

nı kesmek istemiyordu. 
- Bilmezsiniz, çünkü düşün 

mediniz, dedi. Fakat bakalım, 
bir karım olabilecek mi? 

Macide pencereden dışarı 

bakıyordu. Yarı alakad~ bir 
halde: 

- Niçin, başınıza bir şey mi 
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Trende yapılan 
yuva 

geldi? 
Diye sordu? 
Delikanlı cevap verdi: 
- Talihsizlik!.. Evlenmek 

ümidinde olduğum genç kadın 
beni bıraktı. 

-Tuhaf şeyi 

- Evet. Aramız gayet iyi 
iken ve dünyanın en mesut 
hayatının eşiğinde bulunuyor -
ken beni hıra.kıp gitti. Mek
tuplarıma cevap vermiyor. Ken 

disini gördüğüm zaman, sebe
bini anlatmıyor. İşte benim va
ziyetim. 

- Belki <le artık sizi sevmi
yor! 

- Hayır. Bana deli gibi tut
kundur. Zavallı sevgilim. 

- İhtimal, size öyle geli
yor .. 

- Hayır, katiyen eminim ki 
o, beni seviyor. Ben de onu se
viyorum. Ne güzel bir kızdır 

yarc.abbi. Gözlerinin içi güler. 
Yanaklarında çukurlar vardır11 
Kirpikleri devrim devrim. Saç
ları kıvır kıvır •• 

- ihtimal size öyle görünü
yor .• 

- Hayır, hayır.. Hakikat 
böyle.. Onunla evleneceğimi 

umarak güzel bir nişan yüzüğü 
de henüz ?Jlmıştım. Fakat tak· 
mak nasip olmadı. 

Macide, kekeliyerek: 
- Niş'1n yüzüğünden bahs

ediyorsunuz. Nasıl bir şeydi 

bu? 
- Ah, alakanıza çok teşek.' 

kür ederim. Platin üzerine 
oturtulmuş üç zümrüd taşt 

var. Ve birkaç küçük elmas .• 
Onun gözleri yeşildir. Ve ye
şil, en sevdiği renktir de onun 
için böylesini aldım. Ve bu yü
züğü almak için ne ekonomiler 
yapm~ıştım. Sigarama varın
caya kadar kestim. Biriktirdim 
aldım.. Sözlerimle sizi rahat
sız ediycr muyum?. Evet tren
de kitap okumak çok zararlı
dır.. Okuduğunuz kitap ente
resan mıydı? 

Macide cevap verdi: 
- Pek budalaca yazılımı 

bir kitap .. 
Birkaç saniye sükut .. 
Delikanlı oturduğu yerde ar

kaya doğru yaslanıyor, tavana 
bakıyor. Köşedeki yaşlı, şiş. 

man adam, gazetenin kağıtları
nı hışırtadarak iç sayfaları çe
viriyor .. 

Bu sessizliği mütereddit bir 
sesle bozan Macide oldu : 

- Evlenmek üzere olduğu
nuz kızın sizi terk etmesinde 
herhalde makul bir sebep olsa 
gerek.. · 

- Ah, evet. Orası doğru .• 
Onun görüşüne göre ortada 
makul bir sebep varmış. Ben 
bunu, daha bir iki gün evvel 
bir arkadaşından işittim. Ba
kın anlatayım. Bütün hadise 
bir "Bahçe balosu,, verildiği 

sırada cereyan etti. Kız karde
şim, bir mektep aıırkadaşile kar
şılaşmıştı. Meşgul olmaklığım 

için bu mektep arkadaşını bana 
takdim etti. Ben meslek itiba
rile doktcrum. Bu genç kız, te
nis oynarken mi, koşarken mi 
kalbini fazla yormuş. 

Macide kulak kesilmiş din
liyordu. 

- Evet .. Herhalde, danset
mesine asla müsaade edilemez
di. Kalbinin vaziyeti buna el· 
verişli değildi. Fakat o akşam 
için bunu dinletemedim. Kız, 

herkesle oynadr. Mukavemet 
de ediyor, kendisine bir şey 
olmuyordu. Balo nihayetlene • 
ccğine do~ru, gösterdi ği arzu 

(Sonu 10 uncu say/ ada), 

• 

Holivudun esrarını öğren .. 
mek için onun içinde yaşama• 
nın kafi olmadığını anlamış

tım. Bunun üzerine aklıma bir 
fikir geldi. Eski tarih kitapla-

' rınr karıştırmaya başladım. 

Holivudun eski kahraman .. 
ları arooında da benim ismimi 
taşıyan birisine rastgeldiğim 

%aman evvela onu da benini 
gibi bir artist zannettim. Son
:ra kendimi onun gibi bir kor
san sandım. Fakat tarih her 
hakikati aydınlGJttığı gibi bunu 
da aydınlattı: 

Tomas Povel bir korsanmış. 
Denizlerde uzun müddet dola
şıp zengin limanları ve tüccar 
gemilerini soyup soğana çevir
dikten sonra buraya gelirmiş. 
Holivut o uıman, hakikaten, 
korsanların en emin yatağı 

imiş .. Acaba bugünkü Holivut 
da bir nevi korsan yatağı değil 
mi'! İsimlere bakılırsa bu dü
şünülebilir. 

Holivudun eski kahramanla -
rı arasında bc:ına benziyen biri 
daha vardı. Bunun da benimle 
olan benzerliği ismindedir. To
mas Pavel 1723 de yaşamış bir 
korsandı, Vilyam Kovard ise 
ondan daha eski ve 1680 sene 
terinde korsanlık etmiştir. O 
da, Holivudu kendisine en e
min melce bularak, macerala
nndan sonra kapağı buraya a
tarmış .. 

Birçok işte muvaffak olma
~ıktan s:>nra nihayet bureada 
geçim kapısı bulanlar da bu 
korsanlara benzemiyor mu?) 

Fakat hayret 1 Tarih sayfa -
tarını çevirdikçe bizim bütün 
arkadc:ışlann adaşlarını korsan
lıkta görüyoruz. Geri Kuperin · 
725 deki adaşını mı istiyorsu
nuz! İşte: . 

Kaptan, Kuper o zamanın en 
korkunç korsanı imiş ve o za
man bir altın memleketi olan 
Amerikanın hemen bütün ser
vetini kendisinde toplamıştır: 

Meksikadan çıkarılıp İsp<.ınya
da götürülen altınlar uzun 
müddet kaptan Kuperin elin • 
den kurtulamamış. Kuper bü
tün bunları yoddan çevirmiş ve 
altınları cebine indirmiştir .. 

Kadın artistlerin de adaşla • 
rını kors~lar arasında görmek 
kabildir. Fakat, kadınlar o za
man bugünkü kadar ilerleme
miş oldukları için maalesef ( 1) 
o vakitler korsan değillermiş. 

O zaman, bizim kadın artistle
tın yerini de erkek korsanlar 
alırmış: 

Betti Davisin 1704 deki aida
tı, Havcı Devis korsanlığa çok 

Korsan Yatağı Holivut 
Holivudun meşhur artisti Vilyam Povel ayni zamanda hoşsohbet bir adamdır. Güzel 

takırdı söylemesini, güzel ya- zı yazmasını bilir. Artist size bu yazısında korsan yatağı 

olan Holivuttan bahsediyor: 

• 

genç başlamı§tır. Daha 21 ya
şında iken denizleri titreten 
Devis, 23 yaşında da asılarak 
idam edilmiştir. 

Olivye Hardi de kendi is
mini tarihte bulabilir. Riçard 
Hadi uzun müddet denizlerde 
yelken açmış, limainları kasıp 
kavurmuştur. Fakat o da y<dta
yı ele vermiş ve 1870 de garbi 
Afrikada asılmıştır. 

Robert Taylör de korsanlık
tan kurtulamamıştır. Kaptan 
Taylör cenup denizlerinin en 
meşhur korsanı idi. O da boy
nunu ipten kurtaramamıştır. 

Mey Vestin de bir adap: 
Riçard Vest azılı bir korsandı 
ve o ıda asılmıştır .. 

Görüyorsunuz ki eski Holi
vutlular arasında birçok kor • 
san varmış. Bugünkülere yal
nız onların ismi kalmış cluyor. 
Bunların beraber, yuk~da İ§&· 
ret ettiğim gibi, bazı cihetlerde 
başka benzerlikleri de var. 

V.P 


