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Ankarada lktısat Vekilzmizle Alman Nazırı arasındaki görüşmelerde 

Aıni8nYatafaiilld3ii""Tüfkifeye·,.~e·~iie"Cek ıso 

askeri, ve 
kullanılacak 

milyon marklık kredi esasları teshil edildi 
Bu kredi sınai, 

nafıa siparişlerinde 
Atatürk, dün Mareşalı 

btıyurdu 
kabul 

İstanbul, 7 "A.A." - Reisicumhur Atatürk bugün 
Dolmabahçe sarayında Ankaradan gelen Mareşal 
Fevzi Çakmak ile Almanyadaki askeri manevralardan 
avdet eden ikinci Ordu Müfettişi Orgeneral İzzettin 
Çalışlar'ı kabul buyurmuşlar ve kendilerile uzun müd
det görüşmüşlerdir. 

1 Rüştü Aras, misafir nazır 
Atatürkün şerefine ziyafet verdi 
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Avrupada yeni 
hazırhklar 

\azan Asım Us 
l\lünih konferansından sonra Lon-

inhisar 
Memut lan hakkında yeni 

bir kanun projosi 
hazırlandı 

(}'a:ısı 6 ncı sayfamı:da) 
draya <lönen Çcınberlnyn A,·am J{n. -------------
ınnrnsındn tenldtlero uj;,rrndı Te en 
~lddetli tenkit bnhriye nazırı Dnf 
l\:uper'dcn geldi. Başveldl icnp eden 
ce,·nplnn verdi. Meclisten itiınnt l n

rarı da aldı. 
l1'aknt şimdi Çemberlnyn aldığı 1-

tlm.At Jmrnriylc iktifa etmiyor. Al·nnı 
J{amnrnsmdn. çıkan münaknşn<ln 

kcncU siyasetini tnglliz milletine tns· 
dlk ctt irmck için pnrllimcnt-0nun fes
bl ilo yeniden intihnbn.t yııpılınasmı 
lstJyor. 

Hakikat baldo bu tarzı bnrcket İn· 
glllzlerin slyıısi nn'nneslne tamamen 
muvafıl..-tır. lmpnrntorluj;,run bnyntı 
ile nltu·ndnr büyük meseleler üzerin- B. Hitler 

lstanbullulara 
iltifatı 

Mareşal ve Dahiliye vekiH 
de birer telgraf çektiler 

Istanbulun kurtuluşu yıldönü • 
mil münasebctilo Reisicümhur Ata
türke İstanbul vali ve belediye reisi 
ve ,C. H. Partisi başkanı tarafından 
çekilen telgrafa, Büyük önder ~u 
cevabı vermişlerdir: 

''Güzel tstanbulumuzun kurtuluş 
gününün yıldönümilnü kutlarken 
sayın halkın bana karşı gösterdik
lerini bildirdiğiniz saminU hislerden 
çok duygulandım. Aziz İstanbullu. 
lara candan teşekkür ve milhabbeti
min ilıUiğmı rica eder, cümle} ~ dai
ma artan refah ve saadetler dile
rim.,, 

) 

(Mareşalın ve Dahiliye vekilinin teJ.( 
graflan altıncı csahifemizdedir.) 
~ 1-,,_, ~ - ~- .-. 

do fikirler ibtfülfn diişUnce meclisin 
feshi ile fntlhnbntn glclilir. Avnm Hltler dördUocU mıntakaya girerken atılan 
J{nmnrıısı feshedilmemiş olsny<lı, ge- Pİ Çek demetlerinden yllzündeo yaralandı 
lccek sene ın~clisln knnuni Iınynt1 ni- ~ 
ha)·et buluyor<lıı. Tabii olnrnl' o zn- Macar ı· steklerı· bu·. yu·· k 
ma ycnl intihabat ynpıln.cnktı. 

Çemberlayn :lntihnbntı tncil et-
mekle n~'lli 7.nmnn<lıı bn~knnhk etti- • • k • • ı A t d 'W k ~ }{on,er\·ntiir J>nrtisinin nıenfnnti· muş u a oguraca 
nl de temin etmiş olncııktır. Zirn. l\Iii· 
nlhtcn bir A''nııın 1ınrhint bcrtnraf Romanya, Yugoslavya iie bu hususta hemfikir 
ederek diindiil'.,-.U ic;tn memleket cfk!\- (Yazısı 6 ncı sayfamızda) 
rmmumiycsin<lc nnşveldlln nüfnzu ----------------------------

artmıştır. ı;ınumi knnnntc göre bn· d k •• h 1 b • 
gün ynpılncnk hıtilınbntm neticesi a 1 oy a 1 nası 
xnecli in tnl>ii nıüdt1eti bittih"tcn son-

ra ynpıln.cıık intilın.bntn nishct1e kcn- açıl m a lıd 1 r 
dl pnctlslne dnlm ın\isnit c;ıkn<'nktır. 

nununln. l>crnbcr Çembcı·Jnyn'iıı 
yeni fntlhhnt ~·ııpmnğ'n knrar ,-ermiş Eskı· Şehre m·n· t•· E . olmnc:ıntln. diğer hlr mnnf\ dnhn ,·nr- 1 1 opera or mın 
dır. nu ınnnnyı <ln Çekoslovnkyn mc- Erkul bo·· yle dı·yor 
eelcsintlcn sonrn A,·nıpn. işlcrlno ,·e-
rilecek yeni l tiknmcttc nrnmnk lfı· Kadıköy esnafının belediyeye mü-
zmıclır. .. racaat ederek orada bir hal açılma-

Ntteklın bıı i tlknmeti gosterccek smı, Operatör Day Emin tarafından 
atn.ınetlcrclcn olmnk Uzerc, Tnymis bu maksatla yaptırılan binadan isti-

t st bir Jlltıknle ynzmış. Bn nrn- fade edilmesini istediklerini yazmış-
gaıc e · I.. ·"' ki 1 ·· kalede tngnterenın ~omnun nı- tık. Belediyeden bir zat bu isteğin 
J'Ük cl~lliğine 1tnlya lirnlı YO H~l>c- yerinde bulunmadığını, bir şehirde, 

(Sonu: Sa. 6. Su. /ı) birden fazla ht\1 bulunamıyacağmr 

-;;;;;;;;;;------:;;:;;;.-::-:---------•• Bu!!U! 
--Sinemanın özü 

Yazan: 

İsmail Hakkı Balta~oğlu 
Üçüncü sayf aını~ a 

Yarı o - --y kU)'UP 
nzılnrım zevkle 0 • 

ka .k .. 1 . . nc-c ılt· 
rı atur erını i . 

a4vred- .... . .. reokh 
'!!:'..1.0..-. ecegmtz uç \ 
kapak içinde bir ıni7~h 

..ilavesi vcri,·ortız _ \ ___._, ~--:..=.,/-

cevaben bildirmişti. 
DUn eski şehremini Operatör Day; 

Emin Brkul'dan bir mektup aldık. 

Aynen koyuyoruz: 
"Jlnl lu.•r mcınlcketto bir tane ol

maz. Cç l'c•ya cl.nhn. ziyade hhl olan 
yerler çoktur. nn <la tnbii o şehl'in 
eesnmctfno bnğluhr. Ilinnbcrin mc· 
sem Doğnzlçimlc; .A<lnlar<ln; Yc:;dl· 
1-.fiyclo 'c Ileyoğluncln <lnhi Ji:ndıkiiy 
h:\li ~ibl hirl·nç 1nne Jıhl yapılnhil
mcsi temenni cclilecel' şcyler<lenclir. 
J~ğcr meH·ut olun J\:ntlıkiiy bulimlcn 
i tifn<lc edilmeye l>a':'lnnırsn Jıem l>ü
~ iik hir ih1 iyn<'ı Jrnr~ılamıı;; oln<'nk. 
hem <le daha hiı• knçınm ynpılıııa ı 

iınkftnlal'ı clılc c<lihniş olacak. niiy
Ic nıiihim lıir 1nlcl>in suya dii';-lll<':.inc 

Opcrotör B. Emin Erkul 

nC'ımnnın 1.: miiıukün değildir. Snygı· 

larl:ı. '' 

____ .... 

!Alman ikbs'at ınazm Ba§vckilimizle birlikte 
(Yazııı 6 ıncı u.yfac:1a:). 

lngtllz - Italyan p;UrUşmeleri 
~ ,_, ~ - ,,_,, ~ ,_,, ~._,-- ~~-

in g i 1 tere 
10 bin gönüllünün derhal is
panyadan çekilmesini istiyor 
İtalya Fr nkonuo muzaffer olmasını iste· 
dlğlnden müzakerelerde müşkUU\t çıktı 

(Yazısı 6 ~cı ısayfada). 

Bugün 
hının 

belediye intiha
son günüdür 

Bugün belediye meclisine aza seçi- akşam on sekizine kadar atabilecekler• 
mi için rey atmanın son günüdür. Bu dir. 
gün sandıkların hepsi kaymakamlık Sandıklar bu saatten sonra ınühür• 
binalarında bulunacak ve günlerinde Ienecck ve sonra i:::ıtihap heyetleri 11e 
reylerini atmıyanlar sabah sekizden '(Sonu: 'Sa. 6, Sil. 1)ı -

ij)ünluüt ~~: 
.... ~ =-n ,_,, -- - .-. ~ -- • v. • 

- Bunların ne yıyecegını 
düşünmedin mi ? 

E ki mcdrc clcrdc hocndan bir dcvnm kfii;,rıdı ::ılıp dn nskcrllldCD 
kurtulmn'k kolny ve bcdnvn del'.,rilcll. Softn, ber köy dönüşünde nıüdcr
ris efendinin knrşısın:ı eli boş çıl·nmnz<lı. J{nbillycUne göre bir sungu 

Jlc gelirdi. 
Çankırılı Şnir Tnlflt nnlntıyor: 
Oda kapısını lHtcnldnnııclnn tuttn6"11 ild hindi ile ııçıp 1çerlye gi· 

ren l\lollf& .l\lehmet. mii<lcrri i nnmnz scccndesinde bulmuş. Hoca, se
Jihıı ,-enlil· tcn sonra göz ucu ne Jıinclilerl yoklny:rp Mollnyn. uveccUh et-

miş: 
- l\follft ~lchmet, demiş, hindi ınl getirdin? İyi etmişsin cDlDle, 

Jmnlnr ııc yer <liyc hiç clüşünmc(lin ıni? llndi, snna izin vereyim, git 

iki kile ele nrpn getir! 
• • • 

A,,ısturyn nhmlıktnn, Çcko loYnk·yn kuşa benzetildlld:.en sonra, 
Hitl('r, gene ınüstcm1eke i teyccek mi? <liycnler müderrisle Molla 

J\Iclımc<ll kn r., ıln-;:t ırınnlıdırlnr. 
Bitler, <llin, snclece Almanya için miistcmlckc istiyordu. Şimdi 1s· 

teneıılerc bir <le Avusturya ile SüdetJllcr katıldı. Keneli.sine iki hindi 
g~t iren l\folln l\lclunc<lc clhcttiC <lnhn hnkh o1nrnk: 

- t~ i ettin emme, bnnlnr ne yer diye biç dii';'iinmcclin mi? dcmıJ-
yccek mi? 
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Sinemanın •• •• ozu Lise ve orta okullarda 
Yazan: İsn1ail Hakkı Baltacıoğlu y.eni tayinler .. Sinema nedir?., diye sorduğumuz 

saman, herkes kendine göre bir cevap 
Tcrir. Bütiin bu cevapları bir araya 
toplarsanız "perde üzerine aksettiri -
len hayallerin upatidir,, fikrinde top
landığını görürsünüz. 

Sinemayı sinema yapan bu perde ile 
JJl]rtan ibaret olsaydı, sinema ile tiyat
ro arasında büyük bir fark olmaz, a -
radald büttln fark ıekil ve vasıta far. 
kından ibaret kalırdı. Halbuki sinema 
De tiyatro araamdaki fark böyle bir 
tekil ve vasrta f arkmdan ibaret de
ğil, bir esas, batti bir teknik far'kıdır. 
Bu farkın neden ibaret olduğunu a
raıtırahm. 

Sinema bundan yıllarca önce her 
yere girip d~ hayatın her gUnkü ihti
yaçlarından biri haline gelince, gaze
teciler ve münekkitler tiyatronun ye
rini sinemaya terkettiğini ve artık ha
yattan kalkmak üzere oldu~unu söy -
lemiye, can çekiten sahneden bahset
miye başladılar!. Halbuki tecrübe bu 
iddiayı yalanladı; sinema tiyatroyu öl
dilrmedi, tiyatro yqıyor. Bunun ae • 

Glrünan 

Okunan 

s~yıenen 

T eril müddetini doldurmuı ~lan 

\tali, kaymakam ve nahiye mil
durleriniıı hazırlanan listelerinin, tas
dik ve CUmhuriyet bayramında ilin 
edilmek üure vekilet makamına veril
diğini ga.ıetıelerde okudum. Ayni ha· 
berde kaymakamlar araamda yeni buı 
tayin ve nakillerin de yapılacağını &ör
düm. 

Geçenlerde yalan kasabalardan biri
ne gitmittim. Kasabada göze çarpan 
bir hareket vardı. Belediye varidatı 

gayet az olan bu kazada kaymakam, 
deniz kenarında yosunların aar.dığı bır 
eahayı doldurmug, toprak döktürmüı, 
ağaçlatmıt, kazayı yosunların sıcak 

•ünlerde neırettiği fena kokudan kur
tardığı gibi iskele civarının da ileride 
ıUzel bir tekil almaauu temine mu
vaffak olmuıtu. 

Bay kaymakam elindeki az vesaite 
rağmen iyi çalıpyor, görgülü bir idare 
adamı sıfatile de çalışmalarından mut
laka müsbet bir netice almasını temin 
için yaptığı itler üzerinde etraflı tet
kiklerde bulunuyordu. 

Halk kendisinden memnundu, amir
lerinin de bu çalışkan kaymakamdan 
memnun olduğunu aon hayvan a.:rgi
ıi mUnaıebetilc yapılan takdirle;den 
<Sğrendik. Bay kaymakam da kazaya 
ait müracaatlannın ve tekliflerinin im
kin derecesinde nazarı itibara alın
masından dolayı Amirlerine kartı ruüte
ıekkir bir vaziyette idi. 

• • • 
B ay kaymakam evlidir; biri hse. 

de diğerleri orta mekteplerde 
tahsil gören birkaç çocuğu vardır. Fa.. 
bt kasabada bir ilkmektepten başkası 
yoktur. Kaymakam, çocuklarını okut
mak için elinden gelen fedakarlığı ya
pıyor, tahsilleri ilerle) en çocukları i
çin bir lise açılamıy:ıcağını biliyor, 
fakat kazasında ilk mektep tahsili gö. 
ren çocukların orta tahsile deva.111a
nnı teminen bir mektep açılmasını 

cok faydalı buluyor. Biz, kaymakamı 

buna da muvaffak olmuı görmek ister
ken turada sayın Dahiliye Vekilinden 
bildiklerini ve mümkiln olanlarını mu.
hakkak nazan dikkate alarak yaptır. 

c1ddan bir meseleyi kaydetmek istiyo-

KuaJanmızm bir kısmında orta 
mektep yoktur. Halbuki memurlan -
muın orta mektep tahsilin! görecek 
salda çocıtkları v Jrdır. Ve bunlar ço
caldamu bulundukları kazanın kalemi. 
• çırağ etmektense okutturmağı ter
lllıle bir hayli fedakirlığa katlanmak
tadırlar. Bir yerin yerlisi için bu va.. 
alyeti tabil görmek mümkündür; fa • 
Irat bir takım nakiller ve tayinlere gö
n, takarri1r eden vaziyetlerde bir de 
ıwıemurlarımmn bittabi milm'kün ol.du
tu kadar aile vaziyetleri, çocukları 

ve g{aecekleri yerlerin maarif tcşki-
1ltl &h&ılne almy • 

KEP 

bebi şu hüküm<le vardır: Sinema ti -
yatronun daha mükemmeli değil, ap. 
ayrı, nevi, kendine mahsus olan bir 
sanat ıubesidir. 

Bu gerçek anlaşıldığı gibi, bunun 
neticesi olarak o kadar ehemmiyetli 
birtey daha anlatıldı : Sinema tiyatro
yu tehdit ederek değil, ancak kendine 
has olan imkanları araya araya te
kemmül edebilecektir. Bu imkanlar ne· 
lerdir? Bu imkanlann tiyı\troya ınah.. 
hus imkanlar olmıyacağı anlaşılıyor. 

O halde? .. 

Yardımcı öğretmenlere ait kadro 
Kültür Dlrektörlüğüne geldi 

dün 

Once sinema her şeyden evvel bir 
film, yani hayal sanatidir. Tıpkı kara
göz gibi. Pirimitif tiyatro nevileri a. 
ra5ında hiçbir şube yoktur ki b!ziın 
karagöz kadar hareket ve ııık oyunla
rına bidnci yeri vermiş olsun. Hayal 
perdesi, karagöz kahramanının maf -
salları, mumların titrek ve binbir göl
ge oyunu yaprnıya yarayan serseri ve 
canlı gölgeleri onu birinci derecede 
bir ışık ve hayal kompozisyonu haline 
getirmiştir. 

Şimdi yin~ sinemaya geçelim: Bu 
da karagöz gibi bir hayal aanatidir. 

Karagözde bulunmayan bu imkin 
o derece bUyUktUr ki, bu derecesini 
ancak zengin bir rilya hldiıeeinde bu.. 
labiliriz. Hayallerin derinliği ve çok 
plinlılığı gerçek lleminde yalnız Nııe
ma c.erlerinde bulunur. Sinemaya mah
ıua olan zenginliği tiyatroda hemen 
hiç bulunmayan, karagözde ise bir de
receye kadar milmkiln olan bu montaj 
bu hayal katmerliliği ve hayal mima.. 
nıı ııncma tekniğiyle birlikte son -
ıuzluğa doğru gitmektedir. 

İtte, timdi sinemanın asd özUnU ya.. 
kaladık. Sinema ne tiyatro gibi bir 
nutuk sanatı, ne resim pbi ıtatlk pey. 
zajlar sanatidir; belki dinamik ve hU
susi bir mimariye göre milrek'kepleıen 
ve bütünleıen hayaller sanatidir. 

Shakspeare'in bir şaheserini Millet'
ntn peyzajlarını olduğu gibi filme a. 
lınız, film değeri sıfır olacaktır. Nasıl 
ki, havadis mahiyetinde olan sinema 
gösterilerinde teıir yalnız ~hne ait 
olup, bunlar artistik hiçbir değer ta -
gımazlar. Hatti havadis mahiyetile -
rinin çok canlı olmasına rağmen ir 
bakımından can slkıcı olanlar çokluk
tur. 

Bu dütünceler bize göraUğilmilz 

filmleri tenkit için muayyen bir ölçil 
verir. Bir filmin değeri mevzu ve pi· 
yes değerine tleğil, hayal ve montaj 
değerine tabidir. Bu bakımdan King 
Kong mevzuunun piyes değeri cl
mamasma rağmen sinemanın şahe11eri 

olduğu halde, Tarzan'ın &:nemalık de
nilebilecek bir değeri yoktur. Tarzan•a 
halkın gösterdiği rağbete gelince; bu, 
halk ruhunun mürteci iştiyaklarından 
ileri geliyor. Tan.an tehir ve konfor 
hayatının sıkıntılarını unutturarak or
manlarda canavarlarla birlikte tabii 
ve gQya bUr bir hayat ya~ im.. 
klnıru bulan yalan bir adamm batı· 

boı bayatma imrendirmektedir. 
Bu yazımızın ba§ında da İ!8fet et.. 

tiğimiz gibi, her yeni sanat tekniği 

kendisile birlikte yeni güzellikler im -
kanını getirir. Sinemanm istikbali de 
tiyatroyu taklitte dıeğil, kendini bul • 
maktadır. Sinema bqka sanatlara 
değil, yalnız k~naine benzeyerek te -
kemmill edebilir. Charles Boycr gibi 
sinema artistler:nden hiç hoşlanmam. 

Şüphesiz ki, bu adam iyi bir hatip ve 
gUzel bir dram aktörildUr. Fakat si -
nema kitabet aanati değil, !ekil ve ha
yal sanatidir. Sinema artisti çenesini 
işletmeden önce vücudunu kımıldatma. 
yı bilmelidir. 

Sesli filme karJı giden Şarlonun 

proteatolannı &iç unutmayalım. Sine
ma ses sanati değil, hareket sanatidir. 

Böyle söyliyerek ainemada mevzu • 
un, sö7.ün, müziğin yeri ve rolü olma
dığını iddia etmiyorum. Bilikiı bun.. 
tarın yeri vardır. Fakat birinci değil, 

ikincidir. Biz TUrkler henüz sinema 
miltehassm değiliz. Fakat sinemaya 
ço'k meraklı bir milletiz. Sebepsiz de 
değil. D"limizin "göz, görmek, görgii 

Istanbul erkek lisesi fransızca yar
dımcı öğretmenliğine Mesut Akil, Ni
ıanta§ erkek orta okulu fransızca yar 
duncı öğretme:ıliğine Ay~ Neriman. 
Kasımpaşa orta okulu fransızca yar· 
dımcı öğretmenliğine Fatma Canan, 
Ka.rag\lmrUk orta okulu fransızca öğ
retmenliğine Hüsnü, Pendik orta oku
lu doktorluğuna Pendik belediye dok
toru Sal~hatli:ı, Fatih orta okulu fran 
sı7.ea yardımcı öğretmenliğine Bülent, 
Nişantaşı erkek orta okulu fransızca 
yardımcı öğretmenliğine Remide, Hay 
da.rpqa lisesi Fransızca yardımcı öğ
retmenliğine Esat Avni, Bakırköy or
ta okulu fransı7.ea yardımcı öğretme:ı
liğine Zeliha, Süleymaniye orta okuh 
ingili7.ee yardımcı öğretmenliğine Mü
kerrem, Beyoğlu orta okulu tabiiye 
yardımcı öğretmeni Mahmut ayni o
kul tarih coğrafya yardımcı öğretmen 
liğine, ayni okuldan riyaziye yardımcı 
öğretme:ıi HUsnU tarih coğrafya öğ
retmenliğine, İstanbul sekizinci okul
dan Münevver Kadıköy ikinci orta o
kul riyaziye öğretmenliğine, Kumka
pı orta okulu tabliye yardımcı 8ğret
menllğine Ahmet Erk, Fatih orta o
kulu tabliye yardımcı öğretmenliğbe 
Salt, cümhuriyet orta okulu tabiiye 
yardımcı öğretmenliğine Perihan. Be
ıiktaş orta okulu ingilizce yardımcı eğ 
rctmenliğine Nuriye, Eyüp orta okulu 
beden terbiyesi öğretmenliğine Naci -
ye, Bey• ğlıı dördüncü okul öğretme:ı
lerinden Zeliha Emirgan orta okulu ri
yaziye öğretmenliğine. İstanbul birinci 
okul öğretmenlerinden Rauf Haydar
paşa lisesi tarih coğrafya öğretmen
llği:ıe, cUmhuriyet orta okulu riyazi
ye öğretmenliğine SUleyman, Kabatq 
lisesi tabliye yardımcı öğretmenliğine 
Salih, Tokat orta okulu tarih coğraf
ya öğretmeni Fikriye Beşiktaş ortaya, 
Gedikpaşa Ermeni okulu öğretmenle 
rinden Rasim UskUdar ikinci orta o
kulu riyaziye öğretmenllği:ıe, Bakır

köy orta okulu tarih coğrafya yardım 
cı öğretmenliğine Ayşe, Beyoğlu orta 
okulu riyaziye yardımcı öğretmenliği
ne Mustafa, Bakırköy orta okulu riya· 
ziye yardımcı öğretmenliğine Fikret, 
U skildar ikinci orta okulu türkçe yar
dımcı öğretmenliğine Kadriye. Kadı

köy Uçilncll orta okulu tarih coğrafya 
yardımcı öğretmenliği:ıe Hadiye, Ka
dıköy birinci orta okulu tarih coğraf· 
ya yardımcı öğretmenliğine Suat, Ka
sımpaşa orta okulu riyaziye yardımcı 
öğretmenliğine Hilseyin, Kasımpaşa 

orta okulu riyaziye yardımcı öğrP.t -
menliğine Burhanettin. lstanbul kız 
lisesi yardımcı ~fretme:ıllğine Feride. 
cUmhurlyet orta okulu tabliye yar
dımcı öğretmenliğine MUrUvvet, tstan 
bul kız orta okulu tabliye yardmıcı 
öğretmenliğine Mukaddes, Kasımpaşa 
orta okulu riyaziye yardımcı öğret -
menliğin~ Haluk, KaragümrUk orta o-

kulu tUrk<;e yardımcı öğretmenliğine 

Nezahat, Bakırköy orta okulu riyazi
ye yardımcı &.,?retmenli~ine Atıf et. Ba 
kırköy kız orta okulu tabiiye öğret -
menliği:'ıe Fatma, Beykoz orta okulu 
tUrkçe öğretmenJi~ne Adnan, Caj!nl
oğlu orta okulu tahliye yardımcı öğ
retmenllı'fine telli Ökun, Gelf'Ilbevf or
ta okulu tabliye yardımcı ö~etmeni 
İbrahim Oğuz, Kasımpaşa orta okulu 
riyaziye yardımcı cğretmenliılf ne Fik 

ret tzgtır , KaragUmrUk orta okulu 
tnrkçe yardımcı öğretme:ıliılttne Unf -
versite felsefe şubesinden Mesude, İs
tanbul krz lisesi riyaziye yardımcı öğ 
retmenli~e Sakine Alp. Yenikapı or

ta okulu lngilizce yardımcı öğretmen
liğine RUksan, Kasımpap. orta okulu 
tabilye yardımcı öğretmenliği:ıe Fal-

r.e, İstanbul krz orta okulu musiki yar 
dmıcı öğretmenliğine Mihman, Gazios
man orta okulu tilrkçe yardımcı öğret 

görüıme, görfl§,, kelimelerine verdiği nema psikolojisinden ve sinema este-
değer herhangi türkçe kelime ile ya- tiğinden ibaret bir sinema vicdanı da 
rışamıyacak kadar mlistcınadır. "GU- ı onun kadar mühim değil midir. soru
zel,, kelimesi · üzerinde bile durmak yorum? 
caizdir. Birçok Türkler milli bir stüd- Ça:nlıca; 5.9.1938 
yonun lilzumundan bab11diyorlar. Si • J. H. Baltıaaotlu 

kulu riyaziye yardımcı öğretmenliğine Gün On Ak 1s1 er 
menliğine Muazzez. Nişantaş orta o- ı 

Şefika, Karagümrük orta okulu tllrk- _ _ _ _ ., _ 

çe yardımcı öğretmenliği:ıe Vasıf, Ci- Uen-; art"i8t:;;;:'ı nılzın 
bali orta okulu ingilizC'e yardımcı öğ-
retmenliğine Osman Gll7.el, Kadıköy YBŞIDB dair 
ikinci orta okulu türkçe yardımcı öğ
retmenliğine Ferhunde, İstanbul kız 
orta okulu fransızca cğretmenliği:ıe 
Bedriye, Kabataş lisesi birinci devre 
tabiiye yardımcı öğretmenliğine Tur
gut Ki.mil, Bakırköy orta okulu tabli
ye yardımcı öğretmenliğine Pakize 
Hikmet Sonat. Nişantaş erkek orta o
kulu tabiiye yardımcı öğretmenliğine 
LeyIA. Karagümrük orta okulu tabli
ye öğretmenliği:ıe Celil Günçer, Kum
kapı orta okulu tabiiye yardımcı öğ
retmenliğine Emine Akaym tayin edil
mişlerdir. 

Öğretmenler Arasında 
Nakiiler 

lstanbul kız orta okulu musiki yar
dımcı öğretmeni Tacettin BakırklSy or 
ta okuluna, Beyoğlu orta okulu tabli
ye yardımcT öğretmenliğine Pakiı.e, 

Ko:ıya kız öğretmen okulu eski fizik, 
kimya öğretmeni Kamuran Vefa li~si 
kimya liğretmenliğine, Beyoğlu orta 
okulu riyaziye öğretmeni Yusuf Ziya 
Haydarpaşa lisesi riyaziye öğretmen
liğine, Gelerıbevt orta okulu riyaziye 
öğretmeni Nezihe Kadıköy UçUncU or
ta okuluna. GeJenbevt orta okulu ta
biiye öğretme:ıi Atıfa Beyoğlu orta 
okuluna, Ciball orta okulu tarih coğ
rafya öğretmeni Sıdıka Kadıköy bi
rinci orta okuluna. Kadıköy birinci 
orta okuldan İzzettin Eminönü orta o
kulu coğrafya öğretmenliğine. Emln
ö:ıU orta okulu tarih coğrafya l5ğret
menl Rukiye cltmh'urfyet orta okulu
na, Beykoz orta okulu türkçe öğret
meni Mellhat Yenlkapı orta okuluna 
naklen tayin edilmişlerdir. 

Bulgaristan Rü,ştiye m e
zunlar mın yaröğretmenhği 

Kültiır Bakanlığı Bulgaristan ve Ro
manyadaki Türk rilttiyelerinden me -
zun olanların orta m~ktep mezunu 
sayılmalarını bazı prtlarla kabul et
miştir. 

Bakanlığın bu karanna göre, Bul
garistan ve Romanyadaki Türk rüş

tiyelerinden mezun olduktan s.Jnra 
bu memleketlerde bir milddet lSğret

menlik • mı§ olanlardan Türkiyeye 
gelm:ş L nanlar taıih, coğrafya ve 
yurt bilgisi derslerinden imtihana ti.. 
bi tutulacaklardır. İmtihanda muvaf
fak olanlar orta mektep muunu zd
dedileceklerdir. 

Ve bunlar talip olduklan taktirde 
yar öğretmen olarak ilk okullarda ça. 
hıtırılabileceklerdir. 

Tiyatro artlıUerlmlzln 1atlaıımak· 
ta olduğuna dair Ankaralı blr do&
tumun lntibalarından bahseden tık· 
ram Ulus. gazetesinin "Toplulğne .. 
sine takıldı. 

"Toplulğne", kadınlara karşı ken
dlılnln de her zaman için nazik dav
ranan zararsız bir bekA.r olduğunu 

unutarak: 

"Bu Uyatro hevesllıl Ankaralı her 
klmae. her halde nazik bir adammıt 
ki, 7aeıanan aanatkArlar içinde aade 
aktörleri aaymıt. aktrtslerln adını 

anmamıştır." dt7or. 

DUn "Tiyatro mektebi" nln lmU· 
hanlartyle allkadar olan bir zatla 
görUşUyordum. "Tiyatro mektebi" ne 
bu sene talip olanlann ekseriyetle 
erkekten ibaret olduğunu ve arala
nnda hemen hiç kıı bulunmadığını 

söyledi. şu halde Ankaralı dostum 
ve ben. gayet lhUyaUa hareket etmiş 
oluyoruz. BugOn sahnede çalışan ka
dın arUstlerlmlı, kendilerini - tlm
dtkl yaşlarından da daha llerl göttı
recek - BOrekll bir çalıtmaya nam. 
zet bulunuyorlar. 

KendUertne busun yaşlanmıt de
m(; k cUreUnl gösterecek olursak, bun 
dan on beş sene sonra, gene de sah
nede bulunmak uıecburlyetlertyle 
karşılaştığımız zaman ne yapanz? 

• • • 
ACABA KtM? 

Nurullah Atac; dUnkO yazı11nda la
mlnl vermedllt bir tanıdığını ıer
bestc;e "budala" diye takdim ediyor 
ve bu minval Uıere adamcatızın at
ıından strtP bunıundan çıkıyordu. 

Nurullah Ataçın "budala" dedili 
zatın, Nurullah Ataçı belenmedll1 

anlaşılıyor. 

Çok ışUknr benim bayte tanıdıkla
nm yok. Hele IOD gUnlerde kendi ta· 
n1Jıklarımm o kadar lyt muamelele
ri ve lltlfatıartyle karşılatırorum kt, 
ancak onları tahmlnlerlnde yalancı 
çıkarmamak tc;ln "bOyUk btr adam" 
olmağı isterdim. 

BhDfET HttNtR 

Eınaf Haıtahaneıi 
Ağustosun 31 inde açılmı, olan F.1-

naf hasta!l.881 blnasmı Esnaf cemiyet· 
leri. ı 7 bin liraya satm almağa karar 
vermfatlr. Bu hususta. bina sahibi ile 
mutabık katmmıfbr. 

Suvat vapuru geldi 

Denizbank tarafından Alman tez
güılarına Kadıköy ve Yalova hatları 
için ısmarlanmıa olan Suvat vapuru. 
dU:ı sabah limanımıza gelmiş, bütün 
merakip tarafından düdükler çalmak 
suretile selamlanmıştır. 

Beyaz boyalı çok zarif bir vapur o
lan Suvatm boyu 65metredirve1100 
yolcu almaktadır. 

Vapuru, değerli kaptanlardan Faili 
Kırkaya 18 günde htanbula getirmle· 
Ur. 

Bir haftaya kadar Kadıköy ve Ada
lar hattma seferlere bqlayacak olan 
Suvatm sUratl H,5 mildir. Bu:ıdan 
sonra ayni hat için ısmarlaımuf olan 
tnev vapuru gelecektir. 

y 



't_lküJ! !Jüş~ı 
Zavallı Venüs ! 

Japonyada heykeller, "Setriavret,, e 
mahkUın edilmi§. Bunlar arasında ı:a. 

vallı "Venüs., e de bir entari giydiril-
miş. Güzelliğin, tenasübün binlerce 
yıldanberi eısiz bir şahC$eri sayılan 

"Venüs,,, şimdi böyle maskara bir kı· 
hkta duruyorrnu§. 

Ben, o heykele yakından bakını~ 
dır. Teni, zamanla yaldızlannuı eski 
bir mermerdendir. Dudaklarının uçla. 
rındaki minimini çukurlar, bir ruh u
çurutnunu andırır. Burun, öyle mana
lı iner ve arahk dudakların.da di~lerin 
aydınlığı sezilir, nefesi, sanki ateı o. 
lur. 

Mermer etinde mesameler vardır. 
Yaklaştırsanız, duygulu derisi, nefesi. 
nızden ürperecek sanrrsın.z. ··v ::ıüs,. 
İ§te böyle bir heykeldi. "Putperest,. 
bir sanatkar, ona tapılacak bir güzel· 
lik vermek için, dehasını, çekiç ve ka
leme bağışlamıştı. 

Bugün peliıtemala sarılan, Japon en. 
tarileri altında bir paçavra zindanına 

atılan Ven.is, işte böyle bir harika. 
dır. 

"Tokyo,, polisi, buna neden lüzum 
gördü acaba? .. O heykelin önünde sü
rü sürü Japon delikanhlan, "Harakıri,, 
mi yapt;lar yoksa? .. 

Japon kadın ve kızlan. yar.m a-
danın sayısız sokaklarında baldırmnnr 
açar ve bu aı;tlışı, memleket iktis:ıdilc 
izah ederlerken, heykellere ertari biç. 
r.-ıek öyle bir tezattır, l.i içinicn çrk • 
tnanın yolunu bulabilene a:ikolsur. !.. 

Acaba tayyare bombalar:ı~ yıktAlarr 
Çin mabctlerinc~eki "Buda., lar: da giy
diriyorlar nıı? Tedbirin en kara alın 

yazısı, gülünç olma!;:tır: Venüsü biı 

enta-:i ile soytarılığa düşürenlerin ta • 
!isiz hareketleri de bundan başka ne. 
tice verıniyecek. Bu iş, bana bir za
manlar. 1stanbulda kurulan ''Darül
hiknıe , adlı bir cemiyeti hatırlattı. Bu 
cemiyet de, yapacak iş bulamayı;ıca, 

mhz,.lerdcki çıplak heykellerin ''Muga
yiri arühaya,, bir halde bulundukları. 
na, bunların ·•ser'i şerife,, göre iksaıi 
lazzmgeldiğine dair kararlar vermiş ve 
o karanlık mütareke günlerinde bile 
bizi güldürmüştü. Darülhikme orada 
mı hortla.dr yoksa? .. 

Pencereden Dii§üp 
Yaralanan Çocuklar 

Yenişehirde Kaptancı sokağında 31 
aumaralT evde oturan Yuvanidisin oğ
lu 5 yaşmda Panayot evde oy:ıarken 
merdivenden düşmüş, başından yara· 

lanmıştır. 
Bundan başka Beşiktaşta oturan e-

lektrik işleri idaresinde gece bekçisi 
Mehmedin bir buçuk yaşr.ıdald oğlu 
Ertuğrul ile üç yaşında Erdoğan pen
cereden sokağa bakarlarken düşmüş • 
Jer, yaralanmışlardır. 
EROİNCi YAKALANDI - Çember 

litaşta oturan sabıkalı arabacı na.mile 
maruf Kazım, Beyazıt meydanında do
laşırken zabıta memurları tarafı::ıdan 
çevrilmiş, bu sırada elinde 10 gram es
rarı yere atmıştır. Kazım karakola gö
türülmüş. üzerinde bir de sustalı çakı 

çıkmıştır· 
KUMARCILAR y AKALA.ı.'\'DI -

Tavukpazarında Yağlıkçı hanında he-
. <>c:trrması yapılırken şalvadı 

roın ar • .,.. . . S 
M h 3 •

0 
odasında Sergıs, Remzı, "'a

e meuı . d b ı.: • 
ban Mehmet. Salih ismın e eş A..1Şl 

ku 
' rlarken yakalanmışlardır. 

mar oy:ıa U 
KAZANA DOŞEN Ç~ - . s-

kud d P 
rbac.:ı nıahallesınde .Çift. 

ar a aza o;; • -ı Fik . 
. Sü1 2 5 yaşındakı og u n 

çı eymanın • . d" .. 
içinde kızgın süt dolu kaz~na uşmuş, 
vücudünün muhtelif yer)erı yanmıştır. 
Çocuk hastaneye kaldırıinııştır. 

-- --o ---

Temizlik Kongresine 
Gidenler 

V
. ._,.k işleri 
ıyanacta toplanan temı~1 

kongresine iştirak eden belediye ma~ 
irine şubesi müdürü Nusret ile garaJ 
müdilrU Tarık Londraya geçmişlerdir. 
O:ı gilne kadar şehrimize dönecekler
dir. 

Pazarhksız 
satışta 

Bazı uygunsuzlukların 
tashih edilmesi ıazım 
Pazarlıksız satış kanununun tatbi _ 

katta çok iyi neticeler verdiği gün geç
tikçe anla§ılmaktadır. 

Ancak, her yenilikte olduğu gibi, 
bunda da kanunun tayin ettiği maksat. 
tan aykırı tekilde bazı hareketlere te
sadüf edilmektedir. 

Bu hususta alikadarlardan bir kıs _ 
mmın yaptığı tahkikata göre, bazı 

müesseseler, müşterilerin fiyatlar hak
kında tam ve mukayeseli fikir edinme. 

sine imkan bırakmamak için yüksek 
kalitede bir kısım mallan vitrinlere 
koymaktadır. Bu usul §U maksatla ta
kip edilmektedir: Müşteri yüksek ka. 

Iitedeki mallan vitrinde görmiyeceği 

ve fiyat hakkında diğer mağazaların 

satışları ile mukayese ederek tam bir 
kanaat elde edemiyeceği cihetle içeri 
ye girdikten sonra, teklif olunan mak-

tu ve yüks:k fiyatı kolaylıkla ve bila. 
tereddüt kabul edecektir. 

Bundan başka kanunda malın evsa
fını tayin edici izahatın fiyat etiketle. 

rine derci mecburi olduğu halde, ba
zr müesseseler etiketlere bu izahat.i 

koymamakt;ı ve yalnız fiyatı yazmak. 
la iktifa etmekted'rler. 

Bu vaziyet; bilhassa ayakkabı satı
şında bariz bir şekilde görülmektedir. 

Şöyle, ki ayakkabılar imal tarzları iti. 

barile çivit!, tek dikişli, çifte dikişli o
larak üç kategoriye aynlmaktadrr. 

Bunlardan mesela, çifte dikişli en i. 

yi ayakkabı ve en adisi de çivili ayak

kabı iken, ayakkabılara cinslerine gö _ 

re, etiket konulmadığından çivili ayak

kabılar da çifte dikişli ayakkabı yeri

ne müıteriye satılmaktarur. 
Bir kısım müessesei.er de, kanunun 

sarahati hilifına olarak vitrinleri çol:c 

pahalı olduğu için yapıldığı sanılan 
mallara etiket koymamaktadırlar. Bir 

kısım etiketlerin de delalet ettiği ma
nalarım bir türlü anlaşılmayacak ~ekil. 
de konulduğu da görülmektedir. Mese· 

la, Beyoğlunun bazı mağazalarında 
vitrinde teşhir edilen kumaşların bir 

kaçında (50 - 60 lira) gibi bir etiket 
vardır. Bu etiketler neyi ifade ediyor? 

Bir metre kumaşın fiyatr mı? Yoksa 
üç metrelik bir kuponun fiyatı nu'! 

Yoksa bu kumaştan yaptırılacak her. 
hangi b:r elbisenin fiyatı mı? Bu ahcr 
için bir türlü çözülemiyen bir muam
madır? 

Yapılan tahkikat sonunda bu eti. 
ketlerin üç metrelik bir elbisenin ku
ma§ kuponlarına ait olduğu anlaşıl. 

mışttr. 

Daha buna benzer birçok göze çar
pan uygunsuzluklara tesadüf edilmek. 

tedir. Bu işi kontrol edenlerin bu nok
talara hususi bir dikkat sarfetmeleri 
lazımdır. 

--o-

Sahte Vize ile 
Yugoslavyadan Gelen Jak 
Son bir ay zarfında Viyanadan meru. 

leketimize bir takım Yahudilerin ~ahte 
pasaportlarla gelmeleri müddeiumu -
miliğin nazarı dikkatini ,celbetmiş, ve 
iş polise bildirilmişti. 

Bir gazetenin Viyanada bir ~ebe. 
kenin sahte pasaport imalile meşgul 

.clduğu, hatta Yugoslavyadan da bu 
gibi pasaportlarla gelenler olduğu yo

lunda yazdığı havadis doğru değil. 
dir. 

Bu hususta müddeiumumi Hikmet O

natın vekilliğini yapan zat demiştir 

ki: 

- Ortada bir şebeke mevzuubahs 
değildir. Fakat tahkikat yapılmakta. 

dır. Bu suretle de Viyanada b!risinin 
sahte vizeler yaptığı anlaşılıyor. 

Büyücü Arap 
hoca mahkemede 

Uell bir kızcağıza 
ınuske yazmaktan 

suçlu 
Birkaç ay evvel define aramak üze. 

re yola çıktığı arkadaşının keskin pa· 
la ile başını gövdesin.den ayırdıktan 
sonra timarhaneye kaldırılan katil Os
manın tahkikat sonunda anlaşıldığı gi-

bi, telkine kapıldığı Cerrahpaşada ot~ 
ran meşhur büyücü Arap hoca, nih.a· 
yet dün bir cürmü meşhut yapılaralt 
kanunun pençesine düşürülmüştür. 

75 yaşlarında dinç, beyaz sakallı, 
simsiyah tenli arap hocanın son ma • 
rifeti 27 yaşlarında Kadriye adıncla de
li bir kızcağıza koca ve şifalar bul -
ması için muska yazmak ve büyü yap

maktır. 

Fakat, meczup olmasına rağmen bu 
gibi muskalardan bir fayda gelmiyecc. 
ğini ve bunun düpedüz dolandırıcılık 
olduğunu anlayan Kadriye, işi p".>lise 
anlatmış ve daha evvel tertibat alına. 
rak büyücünün evine gidilmiştir. 

Kadriye ile beraber sivil gel.en me
murların önünde okuyup üfleyen hoca, 
uzatılan numarası alınmış bir lirayı 
minderinin altına yerleştirmiş ve son
ra muska yazmağa başlamıştır. Bn sı
rada iş açığa vurularak biiyücü y:ıka
lanmış, adliyeye teslim edilmiştir. 

Arap hocanın adliyeye getirilmesi 
•ayrı bir hadise teşkil etmiştir. Sokak. 
ta iki resmi kiyafetli polisin ortasın
da cübbesini sağa sola savurarak yU
rüyen Arap hocayı ve arkasında 13 ya
şındaki kız çocuklarının giydiği ön -

lüklü eısvapla zıplaya sıçraya yürüy~n 27 
yaşında Kadriyeyi gören birçok kimse 
alayın arkasına takılarak ta adliye
ye kadar gelmişti. 

Dördüncü asliye ceza mahkemeıın -
de büyük bir kalabalık önünde muha
keme olunan Arap hoca, eu~u bu 
olarak 6 mürekkep hokkası ileı bir yr.. 
ğın renkli kAğıtlara sanlını! lopça çi
vileri ve muskalar bulunmasına rağ. 
men in kir etti ve şöyle dedi: 

- Vakıa ben, evvelce iki defa bu 
suçtan mahkum olmuştum, ama, artık 

yapmamağa karar verdim. Ben lbu mus
kaları kendim için yazdım. Başnn ağ. 
rryordu. Uyku uyuyamıyordum. 

Bundan sonra, muhbir Kadriye ve 
diğer şahitler dinlenildi; vıc müddeiu
mumi mütaleaınnı söyledi. Müddeiumu. 
mi, iddiasında Arap bocanın suçu'1un 
sabit olduğunu söyliyerek, 461 inci 
madde ile tecziyesini istedi. 

Kısa bir müzakereye çekilen mahke
me heyeti, muhbir Kadriyenin akli va.. 

ziyeti hakkında bir fikir edinm"!k i· 
ç!n hastaneden rapor istemeğe kuar 
verdi ve muhakemeyi başka bir güne 
bıraktı. Kararı dinleyen Kadriye 'kız: 

- Ne uğraıryorsunuz, efendim. be. 
nim Mazhar Osmandan raporum var. 
O kafi değil mi, dedi; sonra hoplaya 
sıçraya dışarı çıktı. 

---Oı---

Müddeiumumilİğİn Bir 
Tavzihi 

Bir kaç hafta evvel tevkifhanedeki 
mahkumlar arası:ıda vukua gelip mah 
kemeye intikal eden bir yaralama ha
disesine dair neşrettiğimiz yazı hak -
kında İstanbul mUddeiumumiliği bir 
mektup göndererek demektedir ki: 

"Tevkif evinde bu gibi cerh vakaları 
sık sık vukubulmamaktadır. 

!kinci derecede mevkuflar daimi 
bir nezarete tabi tutularak gayri mu· 
ayyen zama:ılarda Uzerlerinde ve eşya 
Iarrnda arama yapılıp bıçak, eroin, af 
yon ve saire gibi memnu eşyanm bu· 
lundurulmaması hususu şiddetle mu • 
rakabe edilmekte ve tevkif evine bu 
gibi memnu eşyanı:ı sokulmasına mey 
dan bırakılmamaktadır.,, 

Şimdiye kadar sahte vize ile Yugos-
lavyadan memlrketimize gelm\ş bir K u R u N' a Yazılınız 
kimse yoktur. Bu ha,,adise biz de bir \ cSl b01i1<9 Yazdırroız 
hayli §aştık.,, 
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Rozet dağıtan 
iki çocuk 

Kabahat kendilerinde mi ? 
Aksarayda bir kahvecinin 13 ya,ın

da'ki o~lu Abdullah İstanbulun kur • 
tuluş bayramı günü babasının dükka
nına komşu berberin oğlu 12 yaşında 
Muzaffer ile Şehitlikleri İmar Cemi • 
yeti rozetlerini Beyazıt ve civannda 
dolaşarak dağıtmışlar, kutuyu para ile 
doldurduktan sonra cemiyet merkezi 
yerine Abdullahın evine götürmü~ler -
dir. 

iki küçük, burada kutunun mühü • 

rünü bozarak içini açmışlar ve 58 'ku
ruş aldıktan sonra mühürü takmağa 

uğraşmr~lardtr. Fakat buna muv3ffak 
olamayınca korkmuşlar, paraları tekrar 
kutuya koyarak ağlaya ağlaya cemi _ 
yet merkezine gitmişlerdir. 

Memurlar kutuyu kınk bulunc.ı, ço
cuklan polise teslim etmişlerJir. Dün, 
her iki çocuk da adliyeye getirilmi§, 
Adliye doktoru Enver Karana farkı 

mümeyyiz olup olmadıkları hakkında 

muayene ~ttirilmişlerdir. 
Doktor, mümeyyiz oldukları §eklin. 

de rapor vermi§tir. 
Çok korktuklan ve yaptıkları işin 

ehemmiyetini nihayet anlayabilen ço
cuklar durmadan ağlamakta idiler. 

KUFUR EDEN BtRt MAHK-OM 

EDİLDİ - Topkapıda oturan M\lsta. 
fa isminde birisi, uzun zaman.danberi 
kavgalı olduğu komşusu Hacerden in
tikam almağı kurmuş, dün sokağı kolla 
yıp kimse olmadığını gördükten ron.. 

ra Hacerin oturduğu odanın pencere • 
sin.den içeriye başım sokmuştur. Bun
dan sonra da yüksek sesle kadına kil. 
für etmeğe başlayan Mustafa, yl.lruz 
iist kattaki kiracıları hesaba katma
mış! .. Verildiği dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde bunların şahitliğile su. 
çu sabit olarak bir ay altı gUn hap
se mahkOm olmuştur. 

Ltse ve orta okullarda 

Ders saatlerinde 
değişnıeler yapıldı 
Yeni Mü~redat Pragramı da 

Bu yıldan İtibaren tatbik 
Ediliyor 

KUltUr Bakanlığı yaz tatili mev
siminde Ankarada toplanan bir ko • 
misyon tarafından lise ve orta okul 
müfredat programı ve ders saatleri ü
zerinde bazı değişmeler vücude getir
miştir. Yapılan bu değişmeler dUn bU
tün okul idarelerine bildirilmiştir. 

Türkçe dersleri birinci sı:::ııflarda 5 
saatten 6 saate, lise edebiyat kolunun 
felsefe dersleri 6 saatten yedi saate, 
lise matematik dersleri son sınıflarda 
sekiz saate çıkarılmıştır. 

Yineorta okulların son smıflannda 
geçen yıl tatbik edile:ı fen bilgisi ve 
kimya dersleri de bu yıl fizik ve kim
ya olarak ikiye ayrılmış, her bir ders 
haftada üç saat olarak kabul edilmie
tir. 

Bu karar, bütUn okullarda tatbik 
mevkiine konmuştur. 

Bundan başka bütün dersleri mUf· 
redat programları kısmında yenilikler 
yapılmıştır. Bu yenilikler muhtelif ba 
hislerin gerek tedrisine, gerekse tak· 
simatı:ıa aittir. 

İspekterlerin Eskişehir 
Gezintisi 

tık tedrisat ispekterlerinden on ki· 
şilik bir grupun orta eğitmenler kur
sunda tetkikler yapmak üzere davet 
edildiğini yazmıştık. Bu işe memure
dilen on iskepter dUn akşam trenle, 
Eskişehire gitmişlerdir. 

A vrupaya Gönderilecek 
Talebeler 

Bu sene A vrupaya gö:ıderilecek ta
lebelerin sıhhi muayeneleri yapılmak
ta idi. Muayeneler bugün sona erecek, 
ve yeniden müracaat eden talebeler al
lmmıyacaktır. Müsabaka imtihanları· 
na pazartesi, salı, çarşamba gil:llerl 
devam edilecektir. 

..Atada 6ic 

iki sual 
1 - Profesör Bay Ali Fua• 

da: 
Bir üniversite sitesi kurma teklifi 

ile biten izahmızı istifade ile takip et· 
tik ve iştirak ile bitirdik· üniversite 
talebesinin imtiha.'llarında alman ki· 
fayetsiz neticeler, talebelik bakımın· 
dan pek güzel tahlil edilmiştir. Çalııt -
mak istemiyen, çalışma kabiliyetind? 
olmayan, çalışamıyan talebelerin bu 
neticede!ı kendilerine düşen mesuliyet 
hissesi apaçık. tam bir hoca kudret ve 
salahiyeti. hatta - ilave edelim • cesa
retile ortaya koymuş bulunuyorsunuz. 

Yal:ıız bu neticenin hüsran derece· 
sini hafifletecek tedbir sadece talebe· 
ye bir site muhiti hazırlamaktan mı 
ibarettir? 

Acaba onu.::ıla muvazi ve belki ondan 
evvel öğretmeyi kolaylaştırmak için. 
hocalar cephesine düşen bir vazife ve 
bunun bugüne kadar tam olarak ya· 
pılmamasmdan paylaşılacak bir mesu
liyet hissesi yok mudur? 

Üniversite:ıin tedris erkanı içinde 
bu bahse dokunmak tecelhidtln'd siz 
gösterdiniz. Bu sualimize de yine siz 
den cevap bekliye-ceğiz. 

2 - Şair Necip Fazıl Kısa• 
kürek'e: 

ÇerçeveJeyip astığın fıkralardan bi
rinde (Jön Türk), neslbi bir (Düyunu 
umumiye) nesll olarak göstermişsin. 

(Edebiyatı cedide) yi de öyle bulu -
yorsun. İçine milli benlik katılmam11 
her taklit hareketi manevt bir (Düyu
nu umumiye) saydığına göre ilk Jön 
Türkten son Jön Türke kadar hepsi a.· 
dma acıdım. 

Bizim bildiğimiz Jö:ı. Tilrklük, mil· 
letln yakasını bu manevi Düyunu U
mumiyede:ı kurtarmak gayretinden 
doğdu, son Jön Türklerin maddi Jön 
Türkleri inkfu'a kadar vardıkları da 
kapitti18.syon1ara karşı aldıkları cep
heden anla~ılır. 

Edebiyatı cedide ... Edebiyatı cedl
decileri bırakalım., fakat (Aşkı mem
nu) bugün yaşadığımız bir hayat ha· 
Hne gelmemiş midir? 

• 
El Dokuma Tezgahlan 

Kongresi 
Bu ay içerisinde Ankarada toplan • 

ması mukarrer olan el dokuma tezgah 
lan kongresi hazırlıklarına devam o
lunmaktadır. 

Kongre için el dokuma tezgi.hlan· 
nın tekasüf ettiği mmtakalardaki al!· 
kadarlarda:ı raporlar istenmiştir. Ay
rıca. bu rnıntakalardan bir hususi he .. 
yet te kongreye davet edHmişlerdir. 
Kongrenin hedefi el dokuma tezgibla· 
rmda dokunan kumaştan standardir.e 
etmek. muhtelif yerlerde muhtelif 
namlar altında ve muhtelif fiyatlarla 
satıla:ı ayni cins mallara bir fiyat koY. 
mak ve standardize etmektir. 

Üniversite Talebeleri 
Hakkında Bir Karar 

Üniversite RektörU B. Cemil Bil~ 
lin reisliği altında toplanan dekanlar 
meclisi Unlversite talebesine alt bal1 
tetkiklerde bulunmuŞlardır. 

Tetkikler arasında Universlte ta.le • 
besinin bir yılki muvaffakıyet vaziye
ti de mevzuubahis edilmiş, yabancı dil 
ler randımanı gözden geçirilmiştir. Bu 
randımana göre, muhtelif fakillte ta· 
}ebelerinden külliyetli bir mik-tannm 
yabancı dillerden dö::ıdüğü neticesine 

varılmıştır. 

Öğrendiğimize göre, dekanlar mec
lisi bu talebenin ilerde kaldıkları ya
bancı dil dersinden imtihan vermek U
zere şimdilik sınıf geçmelerine milsa· 
ade edecektir. 

Öğretmenlerin Ders Saatleri 
Lise ve orta okul öğretme:ılerinln 

haftalık ders çalışma saatlerinin 24 
saati aşmıyacağı hakkında verilen ka· 
rarm tatbik vaziyetini Kültür direkta 
ıii Bay Tevfik Kut, Bakanlıkla temas 
ederek tesbit edecektir. Yirmi dört sa
at vaziyeti tatbik mevkiine konduk· 
tan sonra fazla ders almış olan öğret· 
me~lerin bu derslerinin hakkı mükte· 
sep olarak kendilerinde kalmaları el• 
betine gidilmektedir. 
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Tehlike 
Ziaat kongresi 
Hazırlıklar ikmal 

edilmek Uzere 

• 

Yazım: Sıdney Horlar -42- Çeviren: H. Münir 
Önümüzdeki ayın ikisinde Ankara· 

da toplanması mukarrer olan büyük 
ziraat kongresi içi:ı yapılan hazrrlık· ı 
lar ikmal edilmiştir. Ziraat Vekaleti 
muhtelif istihsal maddelerimizin sula
ma işlerine, meyvacılık ve saireye ait 
olmak ü7.ere 35 kadar broşür hamla
makta ve bu broşürün de tabı Istan· 
bulda yapılmaktadır. 

izmirde belediye seçımı 
şehir donatıJdı, bütün halk 

seçime iştirak etti 

XVIII 
Jarden önUndeki telgrafa baktı ve 

kaşlarını çattı. 

Bir bakıma göre, kendisine veri
len tallmat gayet basitti. "Tehllke" 
denen adamı, beraberinde bir gezin
tiye çıkaracaktı .• 

Nat Hartnel, Nevyorktakl dairesin
dede uzun boylu dUşUndUkten sonra, 
"Tehlike .. nln ortad,ın. slllnmeslne 
karar vermiş ve bunun tatbikini em
retmişti. 

lnglllz rakibinin yalnız başına ça
lışmak istemesini kendine yedireme
diği gibi tehlikeli buluyordu. 

Hartnel, kendl başına plA.nını iyi 
yapmıştı ama, bu nasıl tatbik edile
cekti. O, Nevyorktakl dairesinde ra
hatça oturuyordu. Arada kendilerini 
ayıran Uç bin mil mesafe vardı. Bi
naenaleyh, öldUrUlecek adam, öldUr
mek isteyen adamdan bu kadar uzak 
bulunuyor demekti. 

Jarden vaziyetin mUşkUlA.tını çok 
iyi hissediyordu. 

Uç btn mtl mesafe... Bu mesafe, 
Harnell "Tehllke" den o nlsbette u
zak tutuyordu. Fakat kendisi de 
Hartnelden o kadar uzak değil miy
di? Jarden, bu sırada tA. çocukluğun
da okumuş olduğu bir kitabı hatır
ladı. Bu kitap, "Kendi kendine yar
dım" dan bahsediyordu. 

Jardenln gözleri parladı. Evet. in
sanın kendi kendisine yardım etme
si... ve bunun içi tam fırsat zuhur 
etmiş bulunuyordu. Nat Hartnel, 
Jardenden de Uc bin mil mesafe öte
de ••• Yani kendisine evet veya hayır 
diyecek kimse yok ..• Kimsenin flllen 
hA.klmlyetl altında değil .•• Onun e
mirlerini isterse yerine getirir, ister
se getirmez. 

Jarden, gayet cnretkA.r btr adam 
olmakla beraber, zekiydi de .•• 

Bir insanın ellnden gelebilecek 
19ylerln neden ibaret olduğunu blllr
dl. Yapılabilecek iş vardı, yapıla

mıyacak iş vardı. Nihayet bugllne 
kadar Hartnele hizmet etmiş de ne 
kazanmıştı? 

bt yaşıyordu. Buna şUphe yoktu. 
Fakat başka hiç bir şey temin etmi
yordu. BUtUn elde edilen kazançlar, 
doğrudan doğruya baştakine gldl -
yordu. O sakat maymuna! 

Vaziyeti iyice dUşllnmek lA.zımdı. 

Bugüne kadar Hartnele kendini bağ
layan hiç bir kimseden hayır gelme
mişti. Sonunda ya başına, ya göğ
ltlne bir kurşun yemekle iş bitiyor
du. 

Hele bu işte, o hA.dise yerinden cok 
uzakta bulunurken, Jarden kendisi
ni tehlikeye atacaktı. 

Jarden, "Tehlike" nln kendi başı-

Çelikel 

na cahomak arzusunda olduğuna .da
ir telgrafı da gönderirken, gene bu 
fikirlerle zihnini kurcalatmıştı. 

Bu sırada kendisi de müstakil ola
rak çahşmatı dUşUndU. Kendi başı
na işler görUp, hiç kimseye bac ver
meden çalışmak .•• 

Böylece ne kadar para yapablllrse 
kendi kesesine atardı. 

Bunu yapacağından da emin görU
nUyordu. Uzun bir zaman çırak ola
rak calışmıştr. Bu suretle, gördUğü 
işin bütün hilelerini öğrenmiş bulunu 
yordu. 

İşin daha mUblm tarafı, şlmdl e
linde mUkemmel bir fırsat da bulu
nuyordu. Bunlardan birincisi Stefan 
Brandel, ikincisi "Tehlike" nln ken
disi idi. 

Cevizin içini başkasına verip ka-

Kongreye verilmek üzere kendi 
branşlarında mütehassısı olan kimse
lerden birer tez hazırlamaları da iste
nilmiştir. Bir kısım mütehassıslar da 
memleket ürü:ılerimiz için hazırladık 
ları kitapları ziraat kongresine gönde
receklerdir. 

Ziraat kongresine her vilayetten ol· 
duğu gibi İstanbuldan da bi{ heyet iş
tirak edecektir. Bu heyeti, Ziraat ban
kası. ziraat odası ve çütlik sahiple - , 
rinden mahsus ola:ı zevat teşkil ede· 
cekt{r. 

buğunu kendi yemekten bıkmıştı. ---------------

Dadll Jarden, bir karara varınca- r ::;çıt~~ 
ya kadar elindeki slgarın yarısını iç- ~ T~t"@ 
mlştf. Bl <i('N K \1 l\ACAK \'APl ' Rl.AR 

Ve telefonu eline aldığı sırada, ar- {('lkü - 18 Barıına), (Trak - 16 Mu-
dany:ıya>, CAııt:ıl)a - 20 Bandırmaya), 

tık Nat Hartnel ile bUtUn alA.kasını (Saadet - 15 Ay,•alığa) kalkaraktır. 
kesmiş blr adamdı. 

Nat Hartnel klmblllr ne kadar kı

zacaktı. İhtimal Avrupaya birini 
göndererek vaziyetin tahkikini lstl
yecektl. 

Fakat o sırada Jarden Londradan 
uzaklaşmış bulunuyordu. Uzakla-

GELECEK VAPURLAR 
(t}l(ten - 10 Barlından), CTrak - 11,50 

Mudanyadan), (in ön il - 1 l.30 Mersinden) 
gelecektir. 

l>UnkU hava 
Yurtta hava; Karadeniz kıyılarında ve 

~nrken yUkUnU de tutmamış bulunur- kısmen de Trakyada ı;ok bulutlu ,.e mevzii 
sa, artık bu, tamamen kendi batası yaı:tışlı, Kocaeli bölgesiyle, Doğu, Orta A
olacaktı. nodolu ve Egenin şimal kısımlarında bulut. 

Telefon santralı karşısına çıkaca- lu, diğer bölgelerde umumiyetle açık ıett 
#ı zaman Ffllp Granstonu istedi. miş, rüzgarlar, Doğu Anadolu He Orta A

na•loluda durgun, Karadeniz kıyılarında 

Verdiler.. cenulıl, <liğer bölgelerde umumiyetle şima-
Ve oradan bir ses kendisine cevap 11 ıstikametten hafif km·vette esmiştir. 

Yerdi: Dün lstanbulda hava bulutlu geçmiş, 
rüzgar şimalden saniyede 3-5 metre hızla 

- LUtfen isminizi söyler misiniz? esmiştir. 
- Siz kimsiniz? S:ıat 14 de hava tazyiki 761.8 milimetre 

Izmir, (Kurun) - fzmir belediye 
ıeç.ımı bir günde yapılmıı, barkın 

yüzde 90 ı reylerini kullanarak ittifak. 
la bu reyleri (C. H. P.) namzetlerine 
vermiılerdir. 

İzmir belediye seçimi çok alakalı ol
muı, ıehir baştanbaıa donatılmış, miL 
li havalar çalınmış, milli oyunlar oy
nanmııtır. 

Seçim esnasında bazı mıntakalarda 

belediye reisi Dr. B. Behçet Uza kar. 
fı muhtelif ıekillerde sempati teza
hürleri gösterilmiıtir. 

Yukarıdaki resim, İzmir belediye se
çimine ait bir intibaı tesbit ~tmekte
dir. J 

., 

Bir kamyon marşandizle 
çarpışh 

İzmir, (Kurun) - Nazilliye hare • 

ket eden 1350 numaralı marşandiz 

katan, Kızılçullu istasyonuna beş ki

lometre uzakta Tariş Uzüm kurumu. 

na ait 222 sayılı kamyonu parçalaımı, 
kamyonu idare eden ehliyetsiz ıoför 

muavini Ahmedi de parça parça ederek 
feci şekilde öldürmüştür. 

Bu kazada, lokomotif ve iki vagon 
yoldan çıkmıştır. Hat da bozulmuş

tur. 

lstanbu/VakıflarDirektö1Jüğü ilanları 

- Ben Mister Granstonun kA.tlbl- idi. Sühunet en yüksek güneşte 56.5, g5l-
y1m. tsmlnlzl Ofreneblllr miyim? ıede 28.8 ve en düşük 12.7 santigrat kay- Bahçekapıda DördUncU Vakıf hanın bl rincl katmda 

- Kendisine, Stefan Brandel'ln dedilmlştlr. 27 No. Iu oda 

\luhhı::1lllen aylığı 

Lira Kr. 
15 00 

dostlarından blrl olduğumu söyleyl- --------------- Çarşıda Kahveha:ıe sokağında 4 No. lu dükkan 

( _"'--K_ıs_ıı_h_ıı_b_e_rı_er __ ) 

1 00 

nlz! 

- PekA.lA. efendim. Bir randevu 
mu istiyorsunuz? 

- Evet. Hem mUmkUn olduğu ka
dar çabuk. FevkalA.de müstacel bir 
iş tein kendisiyle görüşmek istediği
mi söyleyin. 

- Lütfen bekleyiniz. 
Aradan iki dakika geçti. Telefon

da gene ayni ses: 

- Mister Granston size selA.m gön
deriyor. BugUn öğleden sonra saat 

Uçte sizi bekliyor. Bununla beraber 
isminizi de öğrenmeklfğlml istedi. 

-Jarden! 
(Arkuı var) 

lisesi 

Yukarda yazılı mahaller 939 sene si mayıs sonun& kadar kiraya verilmek 
Uzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 11 Te.evveı 938 salı gUnU saat 

• Kuton çorap encümeninin seçtiği mil- on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar başmüdürlüğünde vakıf akar
rakip heyet bugünden itibaren faaliyete lar kalemine gelmeleri. (7003) 
geçerek bir an evvel çürük çorap imaline ~---------------~--~~~-~~-~---~ 
son verecektir. 

• Ankara müddeiumumisi B. Baha Arı
kan diln limanımızdan hareket eden Tran
silvanya vapuriyle A vrupaya bir tetkik se
yahatine çıkmışlır. 

• Gümrükler umum müdürü B. Mahmut 
Nedim, diln beraberinde lstanbul gümrük 
başmüdürü B. Mustafa Nuri olduilu halde 
Edirne gümrüklrrini tetkik etmek üzere 
Edirneye hareket etmiştir. 

• l\larsilya npuruna ballı Anjel adında 
bir motörde kendisinden ~ilphe edilen 
Celil adında biri gümrük muhafaza teşki
JAtı memurları tarafından takip edilmiş, 
kaçırmak istediği bir bavul ile yakalan
mıştır. Bavulun içinde 15 parça yaka, fa
nila ve boyunbağı bulunmuştur. Kaçakçı 

hakkında zabıt tutulmuL adliyeye te~im -~~-----------~~--~-~~~-~~~~~-~ 
edilmiştir. SON DAKiKA , 

• Diln sabah saat 10 da ticaret ve sanayi ~ A K A R y 
odası idare heyeti toplanmıştır. Toplantı- ~ A sinemasında 
da muhtelif meseleler arasında birkaç gün MONtHTE. • H1TLER • Çanıbcrlayn - Muıolini • Daladyc mülakatı 
evvel hayata gözlerini yuman odanın e- ve emsalsiz bir program: 
mektar memur, musiki üstadı Şekip Mem-
duh hakkında görüşülmüş, oda memurla- SHIRLEY TE.\1PLE ım Viktor • francen •Vem Korene 
rı teavün sandığından biriken paralardan ŞEN YUMURCAK filminde. il ÇELiK KALE (Majino hatb) 
Bay Şekibin ailesine yardım edılmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Ml'HlM thTAR - Her hafta programa ilave olarak: 

YENİ PARAMUNT dünya bavadieleri. 

Konferans 
Jenev Tıp Fakültesi profesörlerinden 

Prof. Brocher l 1-10-938 sah gün il ak$am 
saat 18,30 do Türk Tıp Cemiyeti merke
zinde Lombo Sakral ağrıları hakkında bir 
konferans ,·erecektir. 

( _Y_e_n_l_l\_e_ş_r_ıy_a_ı_) 
Yücel 

Yücel'in ilkteşrin sayısı çıkmıştır. Gene 
yazıcılarımızdan Holük Şehsm·aroğlu'nun 

Barbarosa dair bir etildil, Haydar Tolunun 
Dizde ftolse adlı bir edentahlil,plOF 
(Bizde felsefe) adlı bir makalesi, Nobel 
müklifıılını kazanan Philip J.enard'ın tari-

lst;'nbul tramvaY! 
.. şirketi 
Universite ve yüksek mektep 

talebelerine 
ilan 

le1ike1 Hı"inin •("1l tören;n('• öğrettM· 1!!' lft) ~lerile biılik~e 

Zonguldak Çelikel lise .. inin aç lış nıeı :ısi.ni.ıcle hayırperv~r vatanda .. ları. 
mızdan Mehmet Çelikel nutkunu söyliiyor; ve yeni lisenin öğretmen ve talebe
leri. 

hi şahsi) elll'ri tahlil eden çok kıymetli bir 
rıı:ıkal •si, WıJ Duran tın, Osm:ın ~t"lıiııin 

tlc· · c·rlı ):ızılaı ı rnrılır. Siıklıre Nihalin, 
Bl'hçet Kemalin, Fazıl llihnünlin, Zb a Os. 
munın şiirleri ve nefis tablolar mecmuaya 
ba~ka bir renk \•ermektedir. Anıerikada 

~asayan Cl'lıeıın<'ın nıli~ le şfihreı bıılnıuş 

ol:ııı lıir kil:ılıın hıil.is:ısı llll'<'lllU:ıyn illh·e 
edilmiştir. 

Killhir seler bütün oku)ucularımıza 

Te:ızilitlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce ve· 
rilmig olan 1937 - 1938 mektep senesine mahsus sarı kartlar 
1938 -1939 senesi için değiştirileceğlnde11, üniversite ve yüksek mektep 
tat~beleri 16 ilkteşrin 1938 tarihinden evvel yeni kartlarını almak üzere 
tramvay eirketinin Galatada, Tünr· arkasında, Söğüt sokağı:ıda hareket 
kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri nan olunur. 

İstanbul, 30 eyHil 1938 
Dl REKTÖRLÜK 



razaa ı Niyazi Ahmet 
Soa Alman • Çe'k anlaFJUhiı Av. 

nıpayı bir felikete ıUrilklerken Çem
berlatzı ortaya çıktı ve meseleyi JıaL 
Jetti. Bunun aiyaat neticeleri uzayabi
lir belki. Bana mefbur bir bkrayı hatır
lattı. 

Zenıuı biri 1csntnnden koparak 
dört fakire bir mikdar para vermlf. 
I>CirdUnUn de canı üzüm iatiyormU§. 
Bunlardan İranlı: 

- Ben decnit, Engtlr isterim
Arap ltiru etmiı: 
- Hayır danit Enetırden vuıesiP 

laab alalım. Benim caJldD istiyor. 
Ttlrlı: lkillne de bakmıt: 
- Ne Enıgür, ne de iıuıab alacaka· 

nız. Bu para ile tıdim alacafu. 
Ruın: 

- Hiçbiri oJmu demit- Benim ne is. 
tedliinıi eoruyor musunuz? Ben de 
lataru iatiyorum. 

Her dardi1 mütbit ıurette Usilm ls
tedilderi halde bu meyvanm adım ken.. 
dl ~ ile .UyJemelerl, yani anla
faınam•lan Jtlrinden kavpya baflar. 
lar. 

Tesadüfen oradan ıeseıı ve her d8rt 
c1i1l de 'bilen biri, dilencileri dinlemiı, 
!Dahadı anlayınca: 

- Duran, kavga etmeyin. Ben he
plnldn amısunu yerine ~tireceğim. 
diyerek Odlmcilye cltmif. bir hayli 

Gdm alıp ıelmif. 
Tabi cBJendler kUmleri görilnce, 

.....,., fallua unutup yemeğe batla.. 

mztlar .. 
tmanlar, birbirlerinden isteUlerini 

fylae anlarlarsa, kavga etmezler. Bil • 
tlln kavgalan, ne istediklerini bilme. 
1enter yaparlar. 

Eaı;aaf Cemiyetleri Toplanbaı 
Bqlıyor 

Esnaf cemiyetleri umumi heyet top 
lantııan yakında bqlayacaktır. Bu 
toplantılarda 938 - 939 seneleri btlt· 
çeler! ve hesap cetvelleri tetkik olu
nacak, idare heyetleri ibra edilecektir. 
Aynca, perff8D bir halde bulunan be
kl.r seyyar emıaf için tuıııımaEıa b 
rar verilen esnaf barmm& yurtlan hak 
landa faaliyete geçmek Uzere umumi 
heyetlerden salahiyet iatenileeektir. 

Faruk Sünter'in Bir Kızı 
Dünyap Geldi 

ıttı.&t Veldletl standarcllzasYO mil 
atlrll B. firak Stınterln bir kız çocuiu 
dllnJa:va gelmlftir. Nevzad& uzun ö
mlder diler ebeveynine saadetler te
miiml ec!erla. 

1len, oaua lddfatmı aw1rln8JI kurarken, 
kara Ylcdanlı tık adamm mHkeRnl yır 
tarak iç ylldnll ıBrecelfJ!ıl .anmıt 
am. Onda, rublann yalım en temlzinı 
buJmıkla da kalmadım. tçll, baaaa 
bir varlıkla da karplqtnn. Bu bdaı 
1UUll ıilrcıı mUnahpJardan soma. ne 
feci tekilde yaıuldıfımı anlayıp utan
malı beıı de bak etmiıtim. Okuyucu
Janmdan bu yiilletmenin meydana 
koyduğu hataJarDDI hillDU niyetime 

bağıtlamalamu dilerim. 
Maksimin iç seslerini bildiren bu 

filmlerden buı parçalın ıiıe de g81-

termek isterdim- Faka~. ne ~ık,. kj 
biriktirdiğ" • birçok sesli metin,. 

J n-= ~tel.1 erde memuriyet delit-
er, ""'venı d "M tirmem yUzUnden .. Kaen., en oo 

PelH ••Mon Peniye,, d~n de 
ye,, ye, ka bold 

Parise tapnırken, yollarda . Y. u. 
Bllhana "M bim in'ldlere bıçbır yer-

a " 1 beraber 
4e rastlayamadım. Bunun 1 b 
bu hldlıe hafızamda o kadar can v~ 
derin bir iz bırakmrı, ki ıi:e onlann 

tam bir tahUlini yapabiliriJll. 
Yattılı:tan sonra, Marl Klod uyuyun 

• MaW. 1'lru okumağa çalıtllllfh· 
'UDU DMılrlnenin kaydetf gi düşilJIU 
,~ ~ ... kitap ~ 
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Yeni radyo istasyonumuz 
Spiker Mesut Cemil ile istasyon 
binasında küçük b·r dolaşma 

Karaıılık, dar bir koridorda 7Urtı-
1orum. Kartıma ilk çıkaıı odacıya 
sordum: 

- Bay :Mesut Cemil nerede! 
- Şuradan dotra 78rll;:rUn, ta 0 

battan saldan tlçtlncQ odada prova 
1apıyorlar. 

Yürüyerek kapmın önUne kadar 
kadar geldim, içeriden blr takım ka. 
dm, erkek sesleri geliyor. Anlaeııan 
radyo • fonlk temslller için çalııı· 
yorlar. Bir kadın sesi: 

- Demek beni bırakıyorsun öyle 
ml?. Ben sana gösteririm! •• 

Korktum, kapıyı vurmata cesaret 
edemlyerek geri döndtım. Bu defa 
karşıma stlldyo mtldUrll Bay Vell 
çıktı: 

- Merhaba ..• Hoı geldiniz, dedi. 
sut Cemlll görmek lst11ordum. 
sut Cemlll görme klstemlyorum. 

- Şu odada bulunuyor gaıtba, o
raya bir bakın. 

Bunun Uzerlne cesaretim biraz faz. 
lalaştı, kapıya doğru tekrar yakla1-
tım. Elimle kapıya yavaşça bir lkl 
fiske vurdum, ses yok. Tokmalı çe
virdim, başımı içeriye sokmadan mı
rıldanır gibi: 

- Bay Mesut Cemili görmek isti
yordum, dedim. İçeriden bir zat gtır 
sesiyle batırdı: 

- Bir dakika ba71m, bir dakika! .• 
Müsaade edin! .• 

Nihayet flstad biraz sonra çıkıp gel 
dl. O dalma kibar ve mlsaffrpener 
tavrlyle: 

Yeni Rardre ilm,c.umazun dahilinden Wr ıöriinüt 

Geniş ve yübek tavanlı bir salon. 
Rlyasetlcumhur orkestrası provala.
rlyle meşgul. Odada bundan başka 
çıt yok. Beri tarafta yüz kişi kadar 
dinleyicinin oturması için koltuklar 
var. Duvarlarda, tavanda mektepler
deki siyah tahtalara benzeyen tabii.· 
lar duruyor. Bay Mesut Cemil: 

- Bunlar, diyor, sesin aksetmesi 
için konulmuı v&11talardır: odanın 
bll71lkltltnne, genlıllflne, içeride 
mevcut bulunan eşyanın hacmine ve 
çalııacak lnsanlarm saymma göre 
hesaplanarak ona göre konmuıtur. 

stüdyoya glrdlk. Salda, solda ke
man, ud, kanun glbl Aletler duruyor. 
Odanın tam ortasında da bir mikro
fon .. Teşklllt diğer stUdyolann aynJ. 
Yalnız bu biraz daha ufak. 

Dört numaralı stlldyoda radyo - fo
nlk konserler veriliyor .7e pllkla ne1-
rlyat yapılıyor. Ufak bir oda içeri-
sinde sesleri dUnyanm bir ucuna ye
tiştiren o mahut makine, berl taraf· 
ta da btlyükçe bir gramofon: bir de 
mikrofon. O kadar. 

Gezilip görülmesi icap eden oda
lar bunlardan ibaret değil. Hele gra
mofon Efck dedikleri bir oda var kl 
burası diğerlerinden çok ayn ve bam 
başka bir oda. Bu karanlık ve ge-

Maden suları 
10 kuruşluk şişeler nasıl 

25 kuruşa sailhyor 
Hil&lalımer namına tıtanbulda ve dl. 

fer villyetlerimi.ıde •tıımakta 
maden ıulannda son Aml"tvda 
kir yapıldıp hıkkmda tMJetler 
ki olmap bqJımqur. 

ŞByle, ki Kanhilaı' maden M1laıi! 
malam oldup ll.ıere ~ 
IU •tlf tubelerfnde 300 
plerl 10 kurup •tılmüta 
yet böyle iken, ban yeri .... 
huaa BeyoilandaJd birçok 
lerde ayni tifelerln 25 kurup 
utıldıiz ıörUlmliftilr. 

Puarhbıs •tıtm tatik edDmrlııt' 
oldup günlerde ıu atan yerleria 
her cim aulan Dıtlva eden ....,. • 
yatJannı Ye kalitelerini JlamJan ~ 
bu tekilde aatmalan icap ederkaa, .. 
fahlt ihti'klra meydan ftriJmesl ..... 
kesi hayrette bnUmaktadır. 

A1lbJr ımhmJann cBkbtlnl _... 
deriz. 

Komenatuvar Jnpab 
Konaervatuvan:ı projelll tmrlnde: 

l'U tadlllt ;vapılcbktan 80DI'& klnı
aanlye doğra fnp.at ebilf:mele 
caktır. lıfayma doğru da ihale 
inlaat bqlayacaktır~ 

Sejyah GeleceJC 
ımvote vapurile bu &1.JD on 1 

300 Myyah gelecektir. 
o 

lıtimlü Edilen Depo 
GOmUpuyu ufalt ,olu b11atı 

vam. ediyor. Bu yol tberlndeld 
deposu 60 bin liraya iltimlllt ohm 
m111tur. 

- Affedersiniz, dedi, sizi beklet
tim. Efendim içeride radyo • fonlk 
temslllerln provası ile de meşgul o
luyoruz. Ne yaparsınız? İşi biraz 
da artistliğe dökt\lk. Stlldyolan gör

Buradan çıktık. lkl ve tıç numa
ralı stüdyoya birer pencere ile ballı 
kUçUk bir odaya gtrdlk. Burası spl· 
ker odası. lkl numlralı stUdyo 30 
kişilik bir salon orkestrasının f aa
llyette bulunacalı bir yer. Bulun
dutumuz spiker odasmdan 41ter bir 
pencere fle tıç numaralı ıtUdyo da 
gOrllltıyor. Bu odadan her lkl stUdyo 
birden idare edilmektedir. Şöyle ki: 

niş odanın vazifesi, sesler bu odadu 
geçerek neşriyat yapılırken mUthlş 
bir surette aksediyor. MUhendls Bay ==============i 

- Çok gtızel, çok gtızel, devam.._ 
din! •• 

dünüz mU? .• 
- Hayır, hiç bir şey görmedim. 
- Buyurun, o halde gezelim. 

lt•ta4fb•~ ..... ,"""~ 
mata b&fla4ık. Bbı1ap Jıarlcja klotUt 

Meseli. sttıdyolardan birinde bir kon
ser verildikten sonra spiker: 

- .. .A.Uo. aUo. Hllfolaik kouvlerl 
......... ~ .... •1'ıtadra-~ 
7&bmn& ·~·~le f1I 
Onthlltbııllekl lmaa n Jdlotlk btr n. 
tuJ'a beDSeJ'eD makble7e ballı 411-
melerden birini kap&11p dlterlnl açı-
7ot ve bu nretle hemen. alaturka mtl 
dk ile de neırlTata batlamak mtlm
Jdln oluyor. ttstad aözlerlne devam-

bfr 187 sf bl gOrlbattTor. lüM lpıül 
bir mahalleden farbJL Usun. ka
ranlık koridorlardan, dlfer koridor
lara açılan kapilar, içice odalar. Bir 
çıktıtımız yeri pek kola7 kolaJ' tek
rar bulamazsınız. Kapılann tızerbı· 
de şu sinemalarda "çıkıhr" dlte J'&
nan kırmızı 11.mbalar glbl l&mbalar la: 
yanıyor. Bu 11.mbalann 7anıtı 0 1çe- - Halbuki evvelleri splkerbı mu
rlye girilmez" manasına geliyor. tts- hakkak surette "tlç dakika lstlrahat
tad benim yanımda olduktan sonra ten sonra alaturka mtlzlle başlıyo
tabll hlo çekinmeden ben odalarm ruz" demesi llzımceUrcU. Çtlnkll bir 
birini kapa71p dllerlnl açıy,orum. tek ıtUdyoda faall7ette bulunurken 

Gene kapısmın tızerlnde kırmızı 
bir l&mba yanan bir odanm kapısı 
önllnde durduk. Kaim, uzun tokma-
11 çevirerek içeriye girdik. ttstad sö
ze bqlıyarak: 

- Bu oda, bir numaralı stUdyo. 
Burada senfonik kouerler verlllr, 
bando çalınır, 7Uı kltlllk bir heyet 
burada lcra)'l Ahenk edeblllr. 

Yazan: Andı"e Morova 
yeıf rit,, iıı "Fransa partilerinin tabı1o
au., adım tapyan eseriydi. Soma bidm 
o günkü mUnabpmm hatırlamqtı. 

Daha iyi düıUnebilmek için de 1lm.. 
bayı aöndilrmÜftU. 

Psikofraf: "Saat on bir, lambayı 
söndilreyim..,, diye kaydetmiftl. tıte 
bundan sonra oldukça usun bir mUcL 
det aramızda geçen mllnakapyı, bir
birimize ı8ylecliğimlz apr IÖzleri, dh
ninde hırçınlıkla değil, ızttrapla tek.. 
rarJanuıtı. 

Ben, bu söyleoiılerin hafızamda ka. 
lanlannı yazacağım. Aııl metnin filmi 
elimde olmadığı için dUtUnüılere li • 
san ve tekil vermek bana clilfllyor: 
Mabim kendi 'kendine• . 
"lnanılmayacü tq .. Haldbe.. m. 

m1ma111cak teJ ... aye fmlclmmıtı. Ben. 
aabahtftn aktama kadar ıu "Maloney,, 
teqrı;h ........ ,. .................. 

.... bir ....... ----· .. 

konser verenlerbı çıkması, alaturka
cılann gtrmeal için b01le bir zama
na lht11ao vardı. Halbuki timdi bu 
glbl fel'lere hlo lUzum yolç. Bir sanl-
7e4e birinin bltUtınl, dtlerlnln baş. 
h7acalmı haber vermekle neırlyata 
devam etmek kablldlr. 

Bu odadan da çıktık. Gene ayni 
ıplker odasma ballı tıo numaralı 

-3~-
... -· il~ delil. ...... t kay. 
.............. ile, inatla ..,_ 
..,... ÇiDldi .............. ...... 

~ .. iti, bınlap ..... nef. 
time~-,.,..._ 

Sonra ıu t.aliatzlife bakm, ki ben • 
dea çok ..... nıMt, ........ t, liiriiltü. 
liiır, ... ... .... ... "Deni,, 
Mai Wr hoAinlik caaann cilli aörii
yor_ Ben, llir .,,..nlilc Clm&YSı ha1 .. 
c.n. ... delil, bnanl .... ~ ü-

iil, ım--r edilea - zanllı.. •Kile
rim .................. "Deni.. - daha 
icliJane .. daha imafla ,,..,,. ....... )'ü. 

rütürler. Onlara im çok süadelik 
ftl'meji ben de itteriaa; fakat - ile? •• 
Us ... ıielalleri on ................. .. 
Jolr.. "Deni,1 ..... dm ... ıj ıhin 
ltonldaiana •esecek.. .. O, ~. ld 
umumi ort.ldıia .... plasi menfutim 

riıiiadea eli• ··-·- Bilse, ld .... ... ....... ~-
lllıilıiilılillılliliiiiıliiliiilııiıili 

Osmanın söyledlflne göre: 
- Burada, şu havuzun gtlrUltUsU 

ile Nlyagara şellleslnfn akislerini dl!) 
leyeblllrslnlz. Uc;an bir slvrlslnettn 
vızJ}.psı dışarcıa bir tayyare gUrUltll-

11 bcl&r lllsecbeder: • • kJtbıi4 
.u.tDi ~~ ... DA-it 
Jerc. Jdflnla &Hal t1lfaanll 4baiend 
aı.. ıtte ita. blstm ..ut47omana en 
mGhlm blr sırrıdır. 

Sonra gUlerek: 
- Her meılelln kendine göre bir 

mm oldutu gibi; dedi. 
Stildyolardan başka daha birçok 

tetkllltı ihtiva eden odalar var. Ke-
sel& flst katta hem Etlmesuttakl rad-
70 istasyonunu. hem de bütün bu teş
klJA.tı idare eden bir daire var ki bu
raıl" çalışan arkadaşın çok dikkatli 
bulunması 11.zımgelecetlnl söylemek 
bile fazla olur. Stndyolarda prova
larla meşgul sanatkA.r odasmdakl 
knmızı 11.mbalar yanınca balınyor: 

- Bay Osman, sesler nasıl gelqor? 
MUhendls Bay Osman en Ust katta

ki ıtlldyoları idare eden odadan baş
ka renkli bir llmba yakarak kendi 
kendine bağırıyor: 

Çeviren: H. • O. 
mibendiltik eaem claba millelfela w 
daha nMMlt ~ .. Y:üim ta ailia

mi ortaldıia ahi ....... --Pis ted
birli olaU lhlm pldiji ..... tWe. 
yİm.e. ....... ;u.dılipiadm ... 
lmlUl'lanm .......... ... 

Asadıuca -· ....,.._ ptlrdi. 
iiftl'hiıWrdenllireJiitaiiıılı:laa~ 
melidir. 

Som., -.;Jicilik, ferdla ..... .. 
.._,. dnleJletlirilae1 w ı.a ...... en 
..... - tekilde _....,_ .... .. 
cemiyet .................. ...... 
ntiaMclarua odaC1ıia h ..... p. ..... 
inuum~ UJır.,.. ..... ... 
nri"'9r. töJte - ,...,. ....... "'!'k 
,...,... .......... 'ekııkto-1....., ............... .... 
imti,..ı.n .......... illllletiir? .. .. .................................. ........... .....it-

Bu, blrlblrlerlyle konutu 04&~ 
da bulunanlar 7an1ana olmaclılı 
bl ayııl katta da deliller. Aralama 

bu konu,mayı 7aparken telefon 11a 
ti la 70Jr. 1fiit Ohlan. 411tmeterl 
vlJ'Gkte brfmna b&fka bqlı:a 
Jar çıkıyor. Bu odada bhl tane 
blnblr dellle ctrmlt fltlerln 
çıkanhp cllterl ıokulu;ror. ımaa 
odada neye dikkat edeoelbal 
taflf170J'. 

işte stUdyonun tamamen 
de belllbatlı gezilip g6rtılmete 
yerleri bunan ibaret. Bu 
lerlde en btlJ'tlk bqanlan n1tiill 
namzet eok deterll blr mlel•!lil 
daha kavu,muo oluyorus. 1ta 
hayatın her safhasm4a sOI 
bariz tesirleri ve bUlldlll J'&lldSı~ 
ti fadelerl burada tekrar etmek 
ltızumıuz olur. 

Çok deferll bir idareci olu 
Veli, alaturka tefi Kent ced 
alafranga tefi Cemat Reflcllll I 
sinde bulanan b1l gtızel ltll4l'IPOlı
pek çok teYl•r bekllyeblllrll. 

Bmla 
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Belediye intihabı 
(Başta.rafı 1 inci de) ] 

kaymakamların önilnde açılarak rey· 
ler tasnif olunacaktır. 

yar, eski vali muavini Hilır.ıü, Büyük 
çekmece C. H. P. kamun başkanı Raif. 

Şileaen eski aza Fuat Fazlı, Kartal
dan eskı aza Şerafettin, KAZALARDAN KİMLER NAMET 

GÖSTERİLECEK? 

Meclise kazalardan intihap edilecek 
olan azahklar için Cilmhuriyet Halk 
Partisince gösterilecek :ıamzetlerin tes 
biti hususundaki hazırlıklar da bitmek 
Uzeredir. Bu namzetlerin tesbiti için 

Yalovada henüz yoklama hitam bul 
madığı için buradaki intihap için gös· 
terilecek nnmzetler tesbit olunmuştur. 

Bugü:ılerde belli olacaktır. 
Son yapılan istatistiklere nazaran 

Silivri ve Çatalcada nüfus arttığı için 
bu iki kazadan umumi meclise eskisi· 
ne nazaran daha fazla aza gönderil
mektedir. Müddeti hitam bulan umu.mt 
mecliste Silivride:ı bir, Çatalcadan üç 
aza bulunmakta idi. Yeni Meclfste Si· 
livriden iki, Çatalcadan dört aza bu· 
!unacaktır. 

C. H. P. İstanbul ileyönkurulu nezareti 
altında kazalarda parti teşkilatı ara
sında yoklamalar yapılmıştrr. 

C. H. P. mülhak kazalarda yapıla • 
cak umumi meclis intihabatı için şu 

zevatr:ı namzet olarak gösterileceği ha 
ber alınmıştır: Silivriden C. H. P. ilçe
yönkurulu baııkanı Asım Engin ve a· 
vukat Atıf, Çatalcadan C. H. P. ilçe- ı 

yönkurulu başkanı Kadri Oğuz, eski ı 
§ehir meclisi azasından Galip Bahti-

Mülhak kazalarda umumt meclise 
seçilecek aza. kanunu mahsus mucibln 
ce oradaki müntehibisanilerle belediye 
meclisi azası tarafından i:ıtihap edile 
cekt!r. 

ingili - italyan görüşmeJeri 
Londra, 7 (A.A.) - Nevs Chronic- ( itilaflanru tasdik edecek ve im~arato~

le, Romadaki lngilız büyük elçisi luğu tanıyacaktır. İtalyanlar ıse hıç 
Lord Pörtün İngiliz hükftmetine Is- bir anlaşmaya yanaşmayan Franlnnun 

panyadaki İtalyan gönüllülerinin gen muzaffer olmasını istemektedirler. t • 
alınmasına dair mu[assaJ bir plan tev. talyan gönüllülerinin geri alınacağına 
eli ettiğini ve fakat Mu.solininin husu- dair verilecek teminatı hüktlmetçi • 
ai Kıtaatı çekmek istcmedi'ğini de iltve lcrin saflarında çarpı§an gönüllülerin 
ettiğini yazmaktadır. geri alınmaaına dair teminat taiip e. 

Daily Ekspres, son dakikada Roma docektir. 
müzakerelerinde müt'killit çıktığını 

~ilnkü ingnterenin ispanyadaki tayya
recilerin tayyare kuvvetlerini ve fen 
kıtaatının da geriye alınması noktaL 
nazarında ısrar eylediğini kaydetmek.. 
tedir. 

Roma, 1 (A.A.) - Söylendiğine 
göre, Londra, faşist hfikCimetinin d.cr
hal on bin gönülliıden mürekkep mü
him bir İtalyan lejyooetlerinin kısmı 

küllisinin bundan sonra yapılacak tab. 

Herhalde teknikçilerin nasyonalist • 
tere yaptıklan yardımın idameıine ça. 
btılacaktır. 

Frankoya muharip baklanın verit • 
mesi ve bükümetçilerin elinde bulu • 
nan İspanyanın deniz ve kara hudut· 

lannda yapılan kontrolun takviyesi 
arzu edilmektedir. 

İyi haber alan Roma mahf ellerinde 
Roma ile Lonöra arasında noktainazar 

liyesi hakkında sarih teminat isteıt!ek.. teatilerinin bir neticeye iktiran etme-
tedir. den evvel bir müddet daha devam e. 

Buna mukabil Londra. derhal Roma deceği zannedilmektedir. 

Macar istekleri büyük 
müşkülat doğuracak 

Breslav, 7 (A.A.) - Sildet memle. 
ketinde seyahatine devam eden Hitler 
bu sabah eski Çekoslovak hududun • 
dan ve Silezyadan geçerek otomobille 
Yegersdrof istikametine gitmiştir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman istihba~ 
nt bürosunun bildirdiğine göre , ma. 
repl Göring Hitler ile birlikte Südet 
memleketinin dördilncU nuntakasında 
1eyahat etmektedir. 

Bu sabah Hitler ile Göring ıimalen 
Sile.zyarun Glatz mıntakasr, ıarkan 
yukan Silezyada kain Ratibar ve Bob. 
ıutz nuntakalarile tahdit ed ilmiş olan 
dağlık arazinin gark kısmını dolaşmış
lardır. 

HiTLERtN OTOMOEfLtNE 
ATILAN ÇELENKLER 

Bertin, 7 (A.A.) - Bay Hitler, bu
giln Niyushard ile Yagcrsdrof ara.. 
aından. Siidet memleketinin dördüncıi 
mıntakasına girdiği sırada otomobiline 
atılan çiçek demetlerinin isabetıle 
yüzünden hafifçe yaralanmıştır. Bun. 
dan böyle Hitlerin otomobiline çiçek 
ve saire atılması yasak edilmiştir. 

Berlin, 7 (A.A.) - Baş kuman:lan. 
lığın bir tebliğine göre, dördüncü mın
takadaki Alman k taatı, bu sabah sa. 
at 8 de bu mıntakanrn işgal ini ta:nalll
lamak il.zere ileri yürilylişüne baş. 
Iam.rştır. 

YEN! SLOVAK HUK'OMETiNtN 
ERKAN! 

1 

te temsil edilmemiştir. Bununla be • 
raber bu partinin parlimento mUmea
ili Vanko, Slovak populist partisinin 
parlamento grupuna dahildir. 

Muhtar Slovak hükumetinin bütün 
azası merkezi Çekoslovak. hükılmetine 
mensuptur. 

Presburg, 7 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: Şehir, Slovak h::ku· 
metini tes'ide hazı .. laruyor. Yeni Slo
vak bayrağı şimdiden bir çok çatıların 
üzerinde dalgalanmaktadır. 

Prag, 7 (A.A.) - B•ıgün öğleden 
sonra Slovak muhtariyeti hük\ımetln
de bir değişiklik olmuş ve Zatko:ıun 
yerine maliyeye çütçi mebuslardan 
Lichner gCC'mi.ştfr. 

inal edilen yerlerde hılankır 
Jagensdorf, 7 (A.A.) - Hitler bu· 

radan hareket ederek yeni işgal edi
len Südet arazisi ilzerinden Zuckman
tcle hareket etmig ve saat 16 da eski 
Alma:ı hududunu tekrar geçerek eski 
Almanya topraklarına dönmüştür. 

Berlin. 7 (A.A-) - Havas - Çekos
lovakyada 7 teşrinievvel ile 10 teşrini
evvel arasında Alman kıtaatı tarafın
dan işgal edilecek ola:ı beşinci mm
takanm da bugiin kararlaştrnlan tah· 
didinden sonra Çekoslovakya.da tak· 
riben 300 bin Alman kalacağı iyi ma
lUmat alan Alma:ı mahfillerinde tah
min edilmektedir. 
Diğer taraftan. 10 teşrinfevvele ka

dar Alman hakimiyeti altına geçecek 
Çek adedi de 300 bin kadardır ve bu 
rakama bıı mın takalardald kalabalık 
"' 1\ memurlar dahil değildır. 

- - -
Mareşalm telgrafı 

Genel Kurmay Başkanı MareıaI 

Fevzi Çakmak da şu cevabı gön· 
dermiştir: 

"istanbulun kurtulu1unun yıldö
nUmü münasobetlle lstanbul b:ılkı. 
run ordumuza karşı gösterdikleri 
sevgi ve bağlılıklarına teşekkilr e. 
der, daimi saadetler dilerim.,, 

Dahiliye Vekilinin 
telgrafı 

Dahiliye V-ckili ve Parti Genel 
Sekreteri Bay Şükrü Kayanın ceva· 

bı !'Kurtuluıunun on betinci yıldö- ~ 
nUmilnil kutlayan güzel lstanbul 
ve aayın balkının gösterdikleri yU.. 
ce duygulardan dolayı tqekkilr ve ( 

1 tebrikler ıunanm.,, 

İtalyan Faşist meclisi 

Yahudilerin 
ltalyaya sokulmamasına 

karar verdi 
Roma, 7 (A.A.) - BUyUk faşist 

mecUsi, faşistlerin yahudl aleyhtar
lığı ve bilhassa dünyadaki yahudi e
lemanların sureti umumlyede faşizm 
aleyhindeki hareketleri Ue meşgul 

olunması tein Uerl sUrdUkleri sebep
leri hatırlattıktan sonra yahudllerın 
ltalyaya sokulmamasına karar ver
miştir. Yahudi addedilecek kimseler 
şunlardır: 

Anası ile babası yahudi olan ço
cuklar, babası yahudi anası ecnebi o
lanlar, muhtellf bir ana ve babanın 
sulbundan dünyaya gelmiş olup ya
hudl dlnlnJ kullananlar. 

1919 ve 1922 seneleri arasında 

faşizme kaydedilenlerle İspanya har
bJ de dahil olmak lizere son harplere 
gönUllU olarak iştirak eden veya 
harplerde ölen İtalyan yahudilerlnln 
çocukları istisna edtlmlşttr. Diğer

leri partiye kaydedllemlyecekler, sa
nayJ mUesseselerl lşletemlyecekler 

ve elll hektardan fazla araziye sahip 

Avrupada yeni 
hazırhkiar 

(Bqtarafı 1 inci de) 
şlstan imparatoru nezdine gönderil· 
mek kaydiyle yen! bil:' şahsiyetin ı. 
talya arasında mua.lla.kta kalan Ha
beşistan mcselesinJn lıalllni lstemJş. 

Fakat dikkate değer diğer bir 
nokta daha var kl bu da İngilterede 
tebarüz eden bu türlü fikir cereyan· 
larma milvazl olarak Fransız gazete
lerinde de bir takım neşriyat başla
mış olmasıdır. McselA Jurnal gaze· 
test son bir sayısındaki başmakale

sinde Roma.da hAJA bir Fransız el· 
çisi bulunmamasının mahzuruna işa
ret ederek Berlin bilytlk elçisi Fran· 
!ntva Ponse'nln ora.ya gönderlleceitf· 
nı, Berllne de JJeon Noel'ln tayin edl· 
IeccA-ln1 haber vormJştir. 

Bu haberlerin en bastt ifa.dest İn
giltere ile Fransanm İtalyaya bir de
rece da.ha yaklaşmak istedikleri de
ğll midir? 

IA>ndra ve Parlstcki bu manzara
yı gördfikten sonra ş1mcll Roma ve 
Berlin ufuklarına bakalım: İtalyan 

g:ızetelerlnln neşriyatı gösteriyor Jd 
Roma hükumeti İngtltere ve Fransa
<lakf dcğlşikHkten memnundur. Fa
kat hu mcmnunJyet pek de kat'! d&
~ldlr. Duns gayet mahirane bir lh· 
tfyat kaydı llAve eıIJJcrek geçmişteki 
acı tecrübelerden babsolunuyol', in
sanlığa bilrmct ve beynelmilel ada
lete riayetin tahakkuk edebilmesi 1· 
tın -;ok dikkatli bulunmak lAznngel
dlkf ileri süriilttyort Berlln de h~ 

men hemen buna yakm bfr dil kftl
lanryort 

nu vaziyete göre anlaşı'an İngilte
re ve Fransa İtalyayı yanlarına al
mak için Ilabcşicıtan meselesini tas
<Uk etmcğe hazırlanıyor. Fakat buno 
kAfJ görmeyen İtalyanlar ispanya l· 
ır.fndo de kendi dediklerini kabul et
tirmek, Almanlar da Orta A vrupadn,. 
ld dl~er arzulan ile beraber müstem
leke taJcplerJn1 ycrlno getirmek isti
yor ... 

ASIM US 

inhisar 
Memur lan hakkmda yeni 

bir kanun projosi 
haz1rlandı 

Hflktlmel İnhisarlar Umum Müdflrlil#il 
memurlarının ücrel Te dereceleri hakkın· 
da bir kanun projesi hazırlamı,tır. Mucip 
sebepler JAyfbasında, timdiye kadar bel'. 
t-t.ne billteslne baAlanon kadrolarda de
rece ve UcreUeri gösterilmekle iktifa olu· 
nan inhisarlar memurlarının önceden biz• 
mete alınmalannda ve sonra terfi ve yük
selmeleriyle ncret n miktarlarınnı tayin 
ve tahdidinde aranıJacak ,artlar n takip 
edilecek esasların devlet memurlarına kı· 
yasla bir kanuna ba#lanması, bu idarede 
çahşanlann hakları Te nzifelerlne bnl
lanmalan noktasından çok lüzumlu bir ih
tiyaç halini aldıihna iş.aret edilmektedir. 

Projeye göre İnhisarlar Umum Mfidilr
IQAü kadrosuna dahil da~ memur ve mnı 
tahdemlerln seri ve dereceleriyle aylıktan 
şu ,ekilde fesbit edilmektedir: 

A serisine 6 derece dahil olacaktır. Bi
rinci derece 600 - 700; ikinci derece 500 
• 599; ücüncu derece 400 - 490; dördüncil 
derece 350. 899; beşinci derece SOO - 349; 
altıncı derece 275 - 299 Ura aylık llcretler
dir. 

B serisine 7-11 inci derece dahil olacak· 
tır: 7 ncl derece 250-27'; 8 lnci derecd 
225-349; 9 uncu derece 200-244; 10 uncu 
derece 175.199; 11 inci derece 150.174 U
ra ficret alacaklardır. 

C serisine dahlJ olan 12-18 inci derece
ler şunlardır: 12 nci derece 125-U9; 13 
nncü derece 90-99; 15 inci derece 80-89; 
16 ncı derece 70.79; 17 ncl derece 60-69; 
18 inci derece 50-59. 

D serisini teşkil eden 19 uncu derece 
Qç Uplir: Birinci tip 40-49; ikinci tip 30.. 
39; fiçQncQ tıp 20-29 lira ücret alacaklar
dır. 

A serisindeki dereceler yflksek mektep; 
B serisindeki derecelere lise veya muadW 
meslek mekteplerL 

c Serisindeki derecelere de ortt mektep 
mezunu alınacaktır. Yftksek tahslli olan.. 
tar Uk hizmete girişte 13 üncü ve lilk• 
sek bir mektepten mezun olmakla beraber. 
yaabncı bir memlekette yüksek bir ihtisu 
mektebinden diploma alını' olanlar 11 ın .. 
ci. lise veya muadlll meslek mekteplerln
d;n mezun olanlar 16 ncı ve orta tabslll 
gıirenler 18 inci dereceden hizmete alına
caklardır. 

Bunlardan 13-18, 18 inci dereceye alına. 
cak olanlardan ıarp Usanlanndan birini 
bildikleri imtihanla belli olanlar bir dere
ce daha yüksele alınabileceklerdir. 

olamıyacaklardır. Bunlar umumt ı.------------::,-L-..: L_..:_} __ 
hizmetlerden uzaklaştırılacaklar lse Ba§pehlivanlık müsaoaKa arı 

D serisindeki 19 uncu derecenin kısım .. 
Jorına kabul olunabilmek için en az türkçe 
okur yaıor olmak tart olacaktır. Umunı 
mlldlir n kısım mQdilrlerıyle hukuk mQ
,avlri, avukaUar Te mühendislerin tayin
lerinde derece kayıtlarına bakılmıyacağı 
gibi idari zaruretler Teya mesleki ihtl. 
sasl~r dolayıslyle B Te C serilerindeki her: 
devreye lcra Vekllleri Heyeti kararh•le 
memur atınabilecektlr. 

de dlnlerlnJ kullanmaları garanti &- Bu Ay Yapılacak 
dllmlşttr. 

Roma, 7 (A.A .. ) - BUyUk faşist 

mecltstnln celsesi, saat 22 de başla· 
mış ve saat 2,40 da sona ermiştir. 

Müzakerat, ruznamentn llk iki nok
tası hakkında cereyan etmiştir. 

BUyUk meclis, bu akşam saat 22 
de yeniden btr toplantı yapacaktır. 

BUyUk mecıts faşizm rejtminln ırk 
F!lyasetınln çerçevesJ dahllfnı.le atide
ki hususata karar vermiştir: 

ı - Erkek, kadın bütün İtalyanlar 
itin hA.ml vo sa.mı ırklara ve A.rt ol
mayan diğer ırklara mensup unsur· 
larla izdivaç etmek memnulyetl, 

2 - MUlkt ve askeri devlet memur
ları için, hangi ırka mensup olursa 
olsunlar ecnebi kadınlarla izdivaç 
etmek memnulyetl, 

3 - Hatta. Art ırktan olan ecnebl
lerle izdivaç etmek isteyen erkek 
kadın bütün İtalyanların evvelA bu 
bapta dahiliye nezaretinden mezuni
yet almaları icap eder. 

Nafrada tayinler 
Ankara, 7 (Telefonla) - Yüksek 

mühendis mektebinin bu sene me
zunlarından Osman Boğatrr, Nihat 
Mericelll, Aydın su işleri m Uhendis
liğlne, Ahmet Kemalettin Ersun Sam 
sun su işleri mühendisliğine, Kema
lettin Güneş Seyhan su lşlı>rl mUhen
dlsllğine, Reşat GUrkan, Tevfik GU· 
ven tçel su tşlerl mUhendlslfğlne, Fa
hir lnce Edirne Meriç su işleri mU
hendlsllğlne, Fazıl Ustabaşıoğlu, Ta
l~t Kocabey umum müdUrlüğU mer
kez ten heyeti mllhendisllğine, Hü
seyin BJlglç, Necip GUner yapı işleri 

Eminönü halkevinden: 
1 - 1938 senesi Türkiye profesyo

nel serbest güre3 başpehlivanlık mü
sabakaları 22 - 23 birinciter;rin cu
martesi ve pazar günleri yapılacaktır. 

2 - MUsabakalar baş ve başaltı ol· 
mak Uzere iki sı:uf Uzerinedir. 

3 - Sıkleti 95 kilodan yukarı olan· 
lar başaltına giremezler. 

4 - MUsebakalarda birinci, ikinci 
ve UçUncü gelenlere 500 lira mUkat'at 
dağıtılacaktır. 

5 milsabakaya girecek pehlivanların 
18-lo-938 akşamına kadar Cağaloğ 
lunda halkevi blnası:ıda spor komitesi 
ne mür:ıcaatle kayıtlarını yaptınnala
rı Uizrmdır. Bu milddct zarfında kayıt 
larmı yaptırmıyanlar müsabakalara 
kabul edilmiyecektir. 

6 - Tartı gürc3 mahallinde müsa
baka günü saat 1 ı de yapılacakt1:r. 

Selanik Anlaşması 
Ankara, 7 (T.elefonla) - Bulgar 

hUkümetl lle Balkan Antantı namına 
konsey reisi General Metaksas ara
sında SelO.nikte imzalanan anlaşma 
Veklller heyetince kabul edllmlştlr. 
Anlaşmanın tasdikine dair kanun lA
ylhası Meolise gönderilmiştir. 

Ölülerin Nakli ltilafnamesi 
Ankara, 7 (Telefonla) - 10 Şubat 

.93 7 de Borlinde tanzim edilen ala.
kadar hUkfl.met mur~hhaslan vebu 
arada hUkQmctlmlz namına Berlln 
bUyUk elçimiz tarafından imzalanan 
ölülerin nakli hakkındaki beynelmi
lel lUHl.fnamenln tasdiki hakkında
ki 10.ylha meclise gönderilmiştir. LA.· 
ylha bir yerden diğer bir yere oak· 

Almanyadan ala
cağımız kredi 

Ankara, 7 (A.A.) - Misafirin:ıis 
Alman iktisat nuın Ekıelanı doktor 
Funk, bugUn öğl~cn evvel Cümff url
yet, Ziraat, Sümer v_e lt Bankalarını, 
Bayan Funk da Gazı v~ İsmet Pqa 
enstitülerini gezınitlcrdır. 

Öğleden aonra doktor Funk ve re .. 
fikaıı ziraat en&titilsilnü ziyaret et. 

mitlerdir. 
Ankara, 1 (A.A.) - Hariciye ve· 

kili doktor Tevfik RüıtU Araa, bu-

gün Alman iktisat nazırı ekselans 
doktor Funk vo refikası ıerefine saat 
13,3-0 da Hariciye köşkünde bir öğle 
yemeği vern:ılıtir. 

Resmi tebliğ 
Ankara, 7 (A.A.) - (Resmi teb.. 

liğ) 

Alman iktisat nazın doktor Funkun 
An1carayı %iyareti mUnaııebetile qağı· 
da.ki resınt tebliğ ne!redilmiştir: 

Son gUnler zarfında Türkiye iktısat 
vekili ile Alman iktısat nazın arumda 

yapılan konuşmalar neticesinde Alman 
ya tarafından Türkiyeye verilecek 
ı 50 milyon Rayımarklık krediye ait 
esaslar tesbit edilmiştir. 

Prağ, 1 (A.A.) - Slcvak işleri na
nrlığma tayin edilen Y esef Tisso, biz
zat kendisinin riyasetinde teşekkül 
eden ilk muhtar Slovak hükumetinın 
erkinını Siroviye bildirmek üzere bu 
aabah Prağa gelmiştir. 

Yeni hilkCımet aşağıdaki dört na. 
zrrdan mürekkeptir: 

Dahiliye: Populist Slovak partisin
den Femand Duracanski, 

Maarif: Popülist Slovak partisin
den Matus Karnak, 

İktısat: Slovak çiftçi partisinden 
Teplauski, 

Maliye: Slovak çi!tçi 
mtlhendis Zatko. 

partis.i.-ıden 

Çek muhacirlerinin adedi bir ka; 
yüz bini bulmakta ve bunlan:ı ikıbeti 
de, Çekoslovakya devletinin Çek veya 
Slovak böll"elerinde vazifelere gönde
rilmiş olan Südet memurlar gibi iki 
hi.ikumet ara~rrı:J mUzakereye mev
zu teşkil edecektir. 

Ortaya çıl.-acak m11ş1ciilôt 

Belgrad. 7 ( A.A.) - D. N. B. A· 
jansı bildiriyor: 
Bel~adır. siyasi mahafili Slovak mıa 

selesinin i:ıki .. afını ve Macar matbca· 
tmrn bir Macar - Polonya müşterek 
hududu tesisi hakkındaki neşriyatını 
derin bir alaka ile takip etmektedir. 

umum mUdUrıugu merkez binalar 
fen heyeti mUhendlsllğlne, Hasan 
Kocabalkan, Necati Sungur Diyarba
kır • Cizre hattı inşaat başmUdUrJU, 
ğü mtlhendlsllğlne, TalAt Aral Bursa 
vllAyetl şoseler mUhendlsllğtne, Nu
ri Ongun Balıkesir şoseler mühen
disliğine, Zeki İnce Afyon şoseler 

m Uhendlsllğlne 150 lira ücretle ta
yin edlldıler. 

ledllecek ölUJer tein fennl kaidelere ve 
tedbirlere riayet şartları ve tAbl tu
tulacakları muameleyi istihdaf et
mektedir. 

tamel 35 llra maaştan 200 lira aylık 
ücrete, Mesut GU!l 35 llra maaaştan 
200 lira aylık ücrete, geçirilmiştir. 

Diyarbakır • Cizre hattı inşaat baş 
müdUrlUğU başkft.tlpllglne 140 ltra 1 
aylık ücretle Galip Bilir tayin, Ber· 
gama su işleri fen memurlarından 

Şerafettln Erten 35 Jlra maaştan 150 
Ura aylık llcrete geçirlldl. 

Bu kredi sınai ve askeri aiparitler 
ile Nafia ve sair itlere müteallik k.o
mandlar bedellerinin tediyesinde i1-
timal edilecektir. Böyle bir anlatmanın 
tatbiki için icap eden müteferri hil. 
kümleri müteakiben iki bükimıet an. 
taşarak teabit edeceklerdir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Almanya btl
yük elçisi Keller ve refikası tarafın.. 

dan bu akşam saat yirmiyi otuzda 

Ankarapalasta Alman iktiısat nazın 

Mümessilleri dün bir itilaf imza e
den Slovak nasyonal partisi hükumet. 

Yapı işleri umum mUdUrlUğU mU
bendlslorlnden Sabiha Ecebllgen 45 
lira maaştan 225 Ura ilcrete, Alt Ar· 

ekselans doktor Funk ve refikası ıe
refine bir alqam yemeği verilmiı ve 
bunu bir ıUvare takip etmlıtir~ 



7-XURUN 8 TEŞRINIEVVE~ 193& , . 
lstanbul Komutanlığı Alemdar Sineması 

tKt FiLM Sntmalma Komigyonu i15nbrt 
1 - Vatan hasreti •• 

Deniz harp akadcm:sinde yaptırııa· 
cak tamiratın açık eksiltme ile ihalesi 
14 birinciteşrin 938 cumn güııU saat 10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif be· 
deli 250 liradır. tık teminatı 19 lira· 
dır. Şart.namesı inşaat şubesinden ve
rilebilir. 

İstek1ilerinin llk teminat makbuz 
v~ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. rr.addelerinde yazılı veslkalari· 
le ve ihale günUndtn sekiz gUn evvel 
Nafıa fen mUdUrlüklerinden alacakla· 
n ehliyet vesikalarile beraber belli 
gUn ve saatte 141ndıklıda komutanlık 
satın alına komisyonuna gelmeleri. 

(69~) 

• • • 
Nakliye ve motörtU birlikler okulun· 

da yaptırılacak tamiratın açık eksilt· 
ıne ile ihalesi 14 blrinciteşrin 938 cu· 
ma günU sa.at 10,30 da yapılacaktır. 
,Utıhammen keşif ~deli 350 liradır. 
İlk teminatı 27 liradır. Şartname ve· 
sairesi inşaat şubesinden ,·erilebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalari" 
le ve i!ıale gUnUnden sekiz gün evvel 
Nafıa fen müdürlüklerinden alınmıı 
ehliyet \•csikalarlle beraber Fındıklı· 
da komutanlık Eıatınalma komisyonu· 
na gelmeleri. (6959) 

• • • 
Yedek subay okulunda fen tatbikat 

okulunun tahliye ettiği kısım tamir et· 
tirileccğinden açık ekıültme ile ihalesi 
14 biri ociteşrin &38 cuma günü saat 
11 de yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli ;{364 Ura 24 k~ur. İlk te · 
nıinatı 253 liradır. Şart41amesi bedeli 
mukabilinde in.5aat şubesinden verile· 
bilir. t:;•eklil .. rbin ilk teminat mak· 
buz vı!ya mektur!arile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ,.(, 3 m~riJelnir.de yazılı ve· 
Sİi<'ıı :arıle iha•e gl!ı.iind.!n sekiz gün 
evve. 1\ı.ıfın fen ın iidtirl ;hluinden a· 
lacakları .·esika!E rile beraOEr belli gün 
ve santtP. l<'mdık' da kom~tanhk satın 
alma koınisyoı urıa gelmeleri. (6960) 

• • • 
3~. tümen askerlik dıtiresinin Seli· 

miyede oı urduJı.. binayı ~.:rçevelerile 
camları yaptınl&cağmdan ııçık eksilt· 
me ile !halesi 17 biria •iteşrin 938 pa· 
zaı-Wsi g!\nü saat lO da japılntaktır. 
Muham?Yıen keşif bedeli 1\•j lira 80 ku 
ruştur ;!k tem · ııatı 14 ııradır 

İste d.lt.-ı .nın :ık te~,ınat makbuz 
veya nı,..ı... ~ıpla r·:p 2490 ~.·v.ı . h&~rnnun 

2 ve :-t 'l.Udvelericde yaz.:ı v<'!sikHlarile 
ihale 'i; ·ın indcr. l'ır hafta evvel nafıa 
müdür!tlJ.r ıcrım!!.>o alrnr.ııı; t-hlıvet ve· 
sikalnr de bera'JEr belli l;ün ve saatte 
Fındık'. d.ı ı Cımt tanlık 1:1"1.tm a.'ma ko· 
misyo:ıur.a 1;c1m,,.:eri. (6~ı.t) 

• • • 
Ista ıcuı il.om ıtanhğı t.irliklPri hay· 

vanntrı n.ı · ~t y1.r,• için :-:,eır,.ı ıvO kilo 
yulaf .;d.tr. cllın ~ caktır. Kapah zarfla 
ih P.~ı ! 7 oiriOl :teşrin 93S Fiızarlesi 
günü ıiaat ı0.30 da yli."J •lar.·.tıt.r. Mu· 
hammco tutaı ı <::6800 !iradır. tlk te · 
minatı J!'illl :ıracır. Şartnan.eı:;i 234 
kuruş zr.ukabiiinoc \'eriletirJ. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz \'e 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale gilnil ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarmı Fındıklıda komutanlık sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(6963) 
• • • 

33. Tümen birlikleri hayvanatı için 
400-000 kilo yulaf satın alınacaktır. 

lhpalı zarfla ihalesi 17 birinciteşrin 
938 pazartesi günü saat 11 de yapıla· 
c:ıktır. Muhammen tutarı 20800 lira· 
dır. ilk teminatı 1560 liradır. Şartna· 
mesi her gün komisyonda görUlcbillr. 
isteklilerinin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 \'e 3. maddelerinde yazılı vesikala· 
rile beraber ihale gUnU ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda kon . n nlık 
sa~ınalma komisyonuna vermeleri. 

(6964) 
• • • 

lstanbulda ynptır11acak oları beş 
parça g:ırnj \'e hangarın kapalı zarf· 
la ihalesi 19 birinriteşrin 938 ~nr~am· 
ba gllnU saat 11 de yapılacaktır. Mu· 
hammen kt>şif tcdclleri mecmuu 
161011 Ura 07 kuruştur. tık teminatı 
9603 liradır. Şartnamesi 836 kuruş 

mukabilinde inşaat §ubeslnden alma· 
bllir. 

2 - Ben öldürmedim. 
İstektılerlntn ilk teminat makbuz ve 

ya mektııplarıle 2490 sayılı kanunun ı-~ h• r(ii f 
2 \'O 3 maddelerinde yazılı vesikalarile -J! ft' ıgD rDSO 

8-10-938 Cumartesi 
.ıündüz saat • H de 

(.,.OCVK TiYATROSU 
~- 10-938 Cumartesi 
ı.ııınU nkşnmı 20,30 ıln 
ı· INl.JŞUKLAR 

Ankara istasyonunda yapılacak de mir çatı inşaatı kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmu~ur: 

ı - Bu işin ke!iif bedeli 6374,70 liradır. 
2 - İstekliler şnrtname vesair ev rakı D. D. yollnrı:ım Ankara ve Sirkeci 

veznelerinden 32 ku~ mukabilinde alabilirler. ihale gllııilnden sekiz gün evvel nafın "'"'\\\\\\\\\ 
fen mUdilrlilklerinden alacakları vesi· 1 S - Eksiltme 22-10-938 tarihin de cumartesi günü saat 12 de Ankara· 

da D. D. yolları yol dairesinde merkez 'birinci komisyonunda yapılacaktır. 
kalarile beraber iha!e gUnU ihale saa- 111111111 tinden en az bir sa.at evveline kadar 1 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· ı' '" 
tanlık satınalma komisyonuna verme· HllftlH 

KOllF.DYASI 
\'azan: V. Seksplr 

filrkçesl: Avni Glvda 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklileri:ı teklif mektubile birlikte &· 

§ağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 :ıe kadar komisyon reisli· 
ğine tevcll etmi§ olmaları lizmıdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahklmma. uygun 4 79 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunu:ı. tayin ettiği ve sikalar. 

lerl. (6965) 

• • • 
Atu topçu taburunda 682 boı hen 

zin ve 126 bot yağ tenekelerile nakli 
ye taburunda. 1000 bot benzin tenekesi 
aatılacafından açık ırrtım111 ile ihale 
ıi 10-Teırinievvel-938 pazartesi gü 
nU ıaat 11 de yapılacaktır. Mubam 
men tutan 177 lira iki kuruştur. İlk 
teminatı 14 liradır. Şartnamesi her gUn 
komiıyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 aayılı kanur.un 2 ··e 3 Unı.:ü mad 
delerindc yazılı veaikalarile beraber 
belli g-:in ve aaatte Fındıklıda komutan 
lık aatın alma komisyonuna gelmeleri 
(6821) 

••• 
Nakliye ve motörlü birlikler okulu 

için bir buçuk metre murabbaı keres· 
te ile yirmi kilo muhtelif boyda çivi 
satm alı:ıacağından pazarlığı 10 teş
rinievvel 938 paz:ı.rtcsi günü saat 14.30 
da Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gUn \'e Eıaatte ko
misyona gelmeleri. (7296) 

• • • 
Orijinal ambalnjlı kapalı kaplar içb 

de 1000 kilo vakum, 300 kilo Valva- ı 
lin, 1300 kilo gres, 445 kilo motorin 
yağı salın alınacağından pazarlığı 10 
tesrinievvel 938 pazartesi gtlnil saat 
14 de Fındıklıda komutanlık satın al· 
ma komisyo:ıunda yapılacaktır. 

1steklilerin belli gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. (7297) 

• • • 
Birinci muhabere ve topçu alayla· 

rmda mevcut sobalan:ıdan bir k:uımı 
tamir ettirilecektir. Pazarlığı 17 tet
rinievvel 938 pazartesi gUnU Ba&t 14 
de yapılacaktır. Sobalan bulundukla· 
n mahaJlcrinde görülebilir. 

İsteklilerinin belli gUn Ye saatte 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuıa gelmeleri. (7298 > 

... .y. 

Müstakil topçu taburu i~in liizum 
olan 14 numaralı 850 kilo oluklu saç 
satın nlınacağından pazarlığı 10 teş· 
rinicvvel 938 pazartesi günü saat 10.30 
da Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonunda yapılac:ı.ktır. 

İsteklilerinin belli glin ve saatte ko
misyona gelmeleri. (7300) 

• • • 
Nakliye ve motörlü birlikler okulu 

için lilzumu olan 13 çeşit yapı malze· 
mesi satm ahnacağı:ıdan pazarlığı 10 
teşrinievvel 938 pazartesi günü saat 
9.30 da Fındıklıda komutanlık mua· 
yene komisyonunda yapılaca.lrtır. 

İsteklllerin belli gUn ve saatte ko· 
miıyona gelmeleri. (7301) 

• • • 
Pa:ıgaltı, Harbiyede tesis edilecek 

ordu evi olan kısmı boya. ve dış kıs
mının boyanması yaptırılacağmdan a· 
çık ekıiltmc ile ihalesi 17 teşrinievvel 
938 pazartesi günü saat 11,30 da ya· 
pılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 933 lira 68 
kunı§tur. lık teminatı 70 liradır. Şart 
namesi ait olduğu şubesinde:ı bedeli 
mukabilinde verilebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya. melttuplarile iki ve Uç maddelerinde 
yazılı vesikalarile ihale gününden se· 
kiz gün evvel nafıa f e:ı müdüriyetin· 
den alacakları vesikalarile beraber 
belli gUn ve saatte Fındıklıda komu· 
tanlık satın alma komisyonuna gel -
meleri. (7303) 

• • • 
lhale günü talibi çıkmıyan İstanbul 

komuta:ılığına bağlı birlikler hayva
natı için 844000 kilo kuru ot satın alı· 
nacağından tekrar kapalı zarfla iha· 
lesi 26 birincileşrln 938 çarc;amba gii
nil eaat 1 ı de yapılacaktır. Muhammen 
tutan 21944 liradır. tık teminat 1646 
liradır. Ş:ırtnamesl her gil:ı komisyon· 
da görülebilir. 

fsteklilerin ilk teminat makbuzu ve 

Kışlık elbise 
ve 

Pardesüleriniz 
hazırlanmıştır. 

Liradan lUbaren 

Trene; kot paıdesüler 18, 73 
Gabardin pardesüler ~0,7G 

Erkek muşaınbalan 
Çocuk muşambaları 

Paltolar 
Kumaş pardestiler 

Kostümler 
Çocuk elbiseleri 

8,'50 
6,-

14,-
10,-

12,-
4,'50 

İpekli kadın muşambnlan 1G,-

Sümer Bank 

terli Mallar 
Pazarları 

lstanbnl - Beyoğlu - Ankara 
İzmir - Adana 

ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesi· 
kalarile beraber ihale günü ihale sa· 
atinden evvel en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplan:n Fmdıklrda 
komutanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. (7295) 

• • • 
Tayyare deffi topçu taburunda bi· 

rikmiş 1200 boş benzin tenekesi satı· 
lacaktır. Açık arttırma ile ihalesi 24 
birinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
10.30 da yapılacaktır . .Muhammen fi
yatı 120 liradır. llk temi:ıatı 9 liradır. 

isteklilerin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektuplnrile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı '\'Csika· 
l:ı.rite beraber belli gün ve saatte Fın· 
dıklıda komutanlık satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. (7302) 

• • • 
İhale gU:ıU talibi ~ıkmayan Ayaz· 

ağadaki sUvari binicilik okulunun ot 
ve saman ambarlarını:ı ta.miri ve trans 
formatör binasının inşası ve harici 
elektrik tesisatını:ı. yaptırılacağından 
pazarlığı 21 birinciteşrin 938 cuma 
gUnü saat 10 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 6464 liradır. Ilk temi 
natı 485 liradır. Şartnamesi ve saire
si 33 kuruş mukabilinde ait olduğu 
inşaat şubesinden verilebilir. 

Isteklilerin ilk temi:ıat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cil maddelerinde yazılı vesika· 
larla nafıa fen müdürlilklerinden ala· 
cakları vesikalarla beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satı:ı 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(7283) (299) . . .. 

C - İsteklilerin bu gibi demir in şaatı nerelerde yaptığına dair beyanna· 
me vermesi llznndır. (4165) (7235) 

Muhammen bedeli 24905 lira olan 41U80 kg. muhtelif cins çelik ile 800 a· 
det bandaj çene torna kalemi 19-12- 1938 pazartesi gUnU saat 15.30 da ka· 
palı zarf usulU ile Ankara.da idare bi:ıa sında satın almacaktrr. 

Bu i~ girmek istiyenlerin 1867.88 liralık muvakkat teminat ile kanunu:ı 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gi.ln saat 14.30 a kadar komiayon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şart:ıameler para.sız olarak Ankara da mal7.erlle dairesinden, Haydarpaeada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (7135) 

Muhammen bedeli 20000 lira olan 5 adet lokomotif lavaj tesisatın& ıtızumlu 
malzeme 21-11-1938 pazartesi gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile An· 
karada idare binasında satın alınacak tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 11 ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn sa.at 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 18.zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden, Haydarpaltı
da TesellUm ve sevk reisliğinden dağı tılacaktır. (7190) 

Gece telefon servisi için memur ahnacak 
lstanbul Telefon MildOrlyetlnden; 
Mesai bir ayda on bq gecedir. Uakal orta mektepten !D6Un olmalc w 

devlet hizmetine girme vuıflannı halı: bulunmak prttm Fraaamca bl· 
lenleı tıereih olunacaktır. Bir istida ile doğl"udan dofnıya mllıdUriyete mn· 

racaat olunnıuL (7212) 

Orman koruma genel komutanlıiı 
tanbul satıoalma komisyonundan: 

Is-

1- Zeytinburnundaki orman koruma genel komutanlığı tallmgAhı içb 
19600 kilo patates, 9600 kilo lahana., 14400 kilo pırasa, 12000 kilo ıspanak 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. lhaleel 19 1. teşrin 38 çareamba gUn11 
saat 10 da Galata.da. Topçular caddetıinde 176 numarada oıman koruma am· 
ban binası:ıdaki komisyon tarafından yapılacaktır, 

2 - Yukarda yazılı dört kalem se bzen1n heyeti umumiyesinin muha.nr 
men bedelleri '6600 liradır. 

3 - Şartnameleri her gt1n komlsyo nda giSrUleblllr. 
4 - :Muvakkat teminatı heyeti me cmuuı 345 llradir. 
5 - isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarlle beraber belli gUn 'ft •• 

atte komisyooa mUracaatlan ilin olunur. (7163) 

l - Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kayseri ba.şmildürlüğil 
binasında yaptırılacak kalorifer, tesisatı, septik, çukuru sarnlç ve dinalllO ili 
bina arasında yapılacak ispirto satış deposu ve sundurma inşa.atı bir kiU ha
linde açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Heyeti umumiyesinin keşü bedeli 7660.43 lira ve muvakkat teminatı 
574.53 liradır. 

111 - Eksiltme 14-10-938 tarihine rastlıyan cuma gUnil saat 16 da Ka· 
bat~ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır· 

lV - Şartname ve projeler 39 kuru 3 bedel mukabilinde inhisarlar umum 
mUdürlUğU levazım ve mubayaat şubesile Kayseri bqmUdürIUğünden atma• 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek fstlyenlerin bir mukavele ile yapbklll'I 
lı bedelinin on bin liradan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mi 
hendis olmadıkları takdirde fenni ehli yet ve lk-tıdarları inhisarlar infa&t .. 
besince tanınmış bulunması ve eksiltme gUnUnden bir hafta evvel inhilarlar 
inşaat eubesinden fenni ehliyet vesikası almalan li.zımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve baaat ıubr 
mizden alacakları fenni ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme par&larile bir 
likte eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yukarda adı gcçe:ı komisyona pi 
meleri ilftn olunur. (6892l 

Cinsi Miktarı Muhammen Be. 
Beheri Tutan 

L.K.S. L. K. 
Bez "Kartabli için 1000 metre -.40- 400-
Meşia ,, ,, 1600 ayak - .37.50 600.-
Pirinç köşe 3200 adet -.10.- 320.-
''Kartabll için,, 

Muvakkat Eklilt
teminatı me saati 

L.K· 
40.-
45.-
24.-

1'--
14.30 
15.-

I - Niimuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve miktarı yamll 
thale gilnü talibi çıkmayan Orhan!. 3 kalem kartabli malzemesi ayrı ayn açık ekstltmeye ko:ımuştur. 

ye k:şlası_n~a garaj, nhır ve hangarlar II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında g&rterll• 
t~m!r cttınJcccğinden pazarlığı 21 bi- miştir. 
nncıtcgri:ı 938 cuma günü saat 10,30 III - Eksiltme 19-10-938 tarihi ne rastlıyan çarşamba gilnU hizal&rm• 
da yapılacaktır. Muhammen bcd r da yazılı saatlerde Kabat~ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komlr 
9515 lira 80 kuruatur İlk te · ctı d . ~ · mına ı yonu:ı a yapılacaktır. 
639 lıradır .. ~artnar:ıe vesairesi 43 ku IV - Nümuneler her gün sözU geçen şubede görülebilir. 
ruş mıukabılınde aıt olduğu şubeden V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüme 7,5 gtı. 
verilebilir. ve:ıme paralarile birlikte yukarda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilAa 

isteklilerin ilk teminat makbuz ve· olurııır (71 "l'.l) 
ya mcktuplarile 2490 sayılı kanunun - ~ ----------------TU-R-A-:-N:-:T::t::Y7ATR=o~SU~-
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesika· 1 8' HALK OPERETİ Halk san'atklrı Nqlt, 
larla :ıafıa fen mildürIUklerinden ala· 1 R ~ Yakında Mahmut Ye- OKUYUCU : sDllBA 
cak!arı v~sikalarla beraber belli gün 1 -~U,~ sari, Seyfettin Asalln Ilfi~eı Varyetesi-~ ._. · KINA GECESt Di11Ji1nde mn1tkdml11•I 
ve saatte Fındıklıda komutnnhk satın ~ d Komedi 3 perde operellyle Beyo#lun a 
alma komisyonuna gelmeleri. j ~ başlıyor... 1 DANS, SOLO, l>OB'I'• 

(728') (201) w 



· ı ar11ğa ı syao Bden Saçlar 
Eberiya bulunduktan yeri terket me'k arı:uıunda olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate ahştırınız 
Bunun en iyi çaraıi 

PERTEV BRiYHn JiRt 
kullanmakbr. 

Nafıa V·ekillelinden: 
Eksiltmeye konuıa·n iş 
ı - Hanüe deresinin üst kısmı ile Küçük Karaderenin ıslah işleri keşif 

bedeli (185.170) lira (50) kuruştur. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihi:ı e rastlıyan perşembe gUnü saat (15) 
de Nafıa Veka.Ieti sular umum müdür lUğü su eksiltme komisyonu odasmda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 
genel aartnamesi fen:ıi şartname ve projeler (9) lira (26) kUl'UI mukabilin· 
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4: - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10508) lira (55) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme:ıin yapılacağı günden en az sekiz g'..in 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekalete müra
caat ederek bu işe mahsus olmak tu.e re vesika almaları ve bu vesikayı iıbraı 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye ittirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları cıı ikinci maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 

llzıındır. ( 4108) (7100) 

Nafıa Vekô.letinden: 
Diyarbakır j Cizre hattmm 39 + 6 50, 67 + 450 ve 77 + 700 üncü kilo .. 

metrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve Batman çayı lizerlerinde yapılacak 1X60, 
'X60 ve 5X100 metre açıkhğmdakl üç demir köprihıUn inp, nakil ve mon.. 
tajlan kapalı zarf ueullle münakasaya konulmqtur. 

1 - Münakasa 11-11- 938 tarihine tesadilf eden Cuma gbll saat 15 de 
Veklletimiz demiryollar tJııaat daireiin deki mUnakasa komisyonu odasında 
7apilacaktır. 

2 - Bu köprüleriı\ nakliye masraflarile beraber muhammen bedelleri mec.. 
muu ı.100.000 liraclJr: -

3 - Muvakkat teminatı 46.750 lirııdır. 
• - Mukavele projesi, eksiltme §&J'tnamesf, Bayındırlık işleri genel pıt.. 

namesi, Uç adet köprü eeması, ray inbisat tertibatı şeması, devlet demiryolla. 
n ray tipi, telgraf hattı konsolları eemaamdan ibaret bir takım münakasa 
evrakı 50 lira mukabilinde demiryollan inpat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
- ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
ehliyft vesikalarmı ve fiat teklifini hl\ vl kapalı ve mUhUrlU zarflarmı eksilt • 
.me prtnamesi ile mezkr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 11-11-
988 tarihinde saat 14 e kadar Demiryollan inp.at dairesindeki mUnakasa ko. 
misyonu reİllliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri llzmıdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden llakal elli metre açıklığında bir demir 
töpril imal ve montajını yapmq olmak şartı aranacaktır. 

'l - Bu mUnakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isteyenlerin re. 
leranslarile diğer vesikalarını bir istJ daya baflıyarak münakasanm yapıla. 
eaiı tarihten en az sekiz gün evvel Veklletimbe müracaat ederek ehliyet ve. 
likası talep etmeleri lizmıclJr. 

8 - lılUnakasanm yapılacağı tarih ten en az sekiz gün evvel müracaat e. 
c1erek ehUyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra yapacaklan 
mllracaatlan nazarı itibare almmıyacaktır. (3937) (6802) 

l4'tanhul fleledi\'eSt. IJarıl.ırı 
- ~ . 

Belediye daire ve müesseselerine lüzumu olan ve hepsine 5000 lira 80 ku
nıı bedel tahmi:ı edilen soba ve soba malzemesi ve kurulması iti kapalı mrf· 
la eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme i 11-lo--938 salı günü saat 15 de daimi 
encumende yapılacaktır. Listeeile şart namesi levazım mtldürlUğünde görüle
bilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 375 lira 6 kuruşluk ilk te· 
mlnat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplannı havi kapalı zarfla-ı 
n:u yukarda yazılı günde saat 14: de kadar daimi encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek mrflar ka buJ olunmaz. (B) (6853) 

Bahçeler mUdtlrlilğüne lüzumıı olan ve 3200 lira bedel tahmin edilen bir !,, 
taJıe kamyon açık eksiltmeye konulıiıu ttur. Şartnamesi levazım mtldUrltlğüıı· . 
de g6rillebillr. 

İstekliler 2490 sayılı kanu:ıda yazı 1ı vesika ve 240 liralık ilk teminat mak f 1 
bu veya mektubile beraber U - 10---938 cuma günü saat 14 buçukta daiml · 
~lllm1ende lbulu11malıc1Jrlar. (6980) 

• • 

.'tü R K iv' E. ··v EK i Li. . -

-.NECİP E-R-S-E--S 

' 
1 

Sahibi: ASIM US 

G ALA TA - s E s L i HAN Z Ü LFA R-u-z- s-o fCAlf 
vı HE ZAREN CADDESi, Ng 121, 

1 

1, 

l 

Kadın model aranıyor 
I k:ıdemi resim ve heykel şubesi atölyelerinde çalııtmlmak üz.ere kadm 

modellere ihtiyaç vardir. Arzu edenlerin Fı:ıdıkhda Gtızel Sanatlar Akadend· 
sine ~tlracaatlarJ. (7289). 
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Heykeltraş ve Karısı - · ·----

KURUN' u.n . 
IK OJ Ç O tt· . . 

Bu gibi maceralara sanat ale
minde daima rastgelinir. Meşhur 
heykeltraş Remi Magne gençken, 
kendisine modellik eden kızla ev. 
lenmişti. ÇUnkü gençlik, yirmi ya 
şının sarhoşluğu içinde, is~ikbali 
hiç düşünmez, öyle bir şey his 
setmez bile... Ge:.çlik, daima 
genç kalacağını dü~iinür ve, ölü
mün mevcut bulun<luğunu bildi 
ği i~n, olgun yaşa geleceğini. hk 
bilmiyormuş gibi davranır. 

Remi Magne de ancak meşhu. 
olup saçları ağarrnağa ba§ladığı 

zaman düşünebildi: Fena üir iz 
divaç yapmıştı. Fakat bunu anla 
makta pek geç 'kalmıştı. Karıs 

ellisine yaklaşmış, tazeliğir..:i de 
güzelliğini de çoktan kayb'!tmi~ 
ti. Onda kalan yalnıı bilg!sizliğ• 
ve yabancılığı idi. Sonra, hak.ika 
ten tahammül edilemiyecek bir 
huy da edinmişti. Kıskançlık. 

Genç ve güzelken olduğu giti 
şimdi de karılık hakkından çok 
fazla taleplerde bulunuyordu. Bu 
nunla beraber, zavallı sa:ıatkar 

kadından kurtulmağı, hayatında

ki bu büyük hatayı tamiri ı:ıklm. 
dan geçinniyordu. Onun gibi iyi 
bir adam boşanmanın kola_vlıkla. 
rından haberdar değHdi. Bir ta -
raftan acıması, bir taraftan sıkıl
ganlrğr, vaktile hislerine kapıla -
rak aldığı, yanın.da ihtiyarlayan 
ve onu kendisine göre seven bir 
kadını kovmasına ml'ini oluyordu. 

Heykeltraş, şöhreti önünc!e bü 
tün kapılarını açan banat hayatı. 
na daima karısını da ookardr. Her 
kes bilirdi ki bir ziyafete Usta~ 

çağrrlacağı zaman karısile bera -
ber çağırmak lazımdır. Bu gibi 
toplantılarda kadının adi lakırdı
larla soğuk soğulc cülmesi hey -
keltraşa müthiş ıztırap vedrdi. 
Fakat kansını susturmanın im • 
kanı yoktu. Kocası kad~r kendi
si de şöhret kazanmak istiyordu. 

Bu vaziyet karşısında herkes: 
- Zavallı adama ne kadar ya

zık olmuş 1 derdi. 
Bununla beraber, Remi Magne 

evde kendisine sakin bir hayat 
temin etmiye ınuvaffak olm•ıştu. 
Büyük bir eser üze:inde çalışa • 
cağını söyliyerek bi~ köşeye çe -
kiliyordu. Çalışacağım deyince 
akaC sular~ı:w • .Bu zindrdcn 
bo~'fi'iirldeli bile işe hürmet e · 

••-U\,j,\'' 
dBrdi i.~çWı"'kt\1.iş demek eve gele. 
celc para demekti. 
Karıwt ondan birkaç saat erken 

yattı~~ için heykeltraş kitapları 

ile başbaşa kalmak fırsatını bulu
yo~• t,..' 

Bu suretle, bir müddet sonra ken 
rlisini tamamen tarihe verdi. 

Hatıtalar, fıkralar, vesikC!lar a 

IFır~n~n~ :IHJn~aı ·'1'ce~n 
Çeviren : V İ R G Ü L 

Hlkayeleri ·; 
··-· . _ ... ,~-~~.; -._iJ~.\_•· --~·, ~ ... 

laştı oııun en no§uııa gıucn mev .. 
zu üzerine geldi. Herkes etrafına 
toplanmış or.u dinliyordu. Remi 
Magne tarihin muhtelif devirle • 
rind:.n bahsediyordu. Sonra Fran 
sa krallarının metresleri arasında 
bir benzerlik bulunduğunu işaret 
c-derek siya~ etteki rollerini, ha • 
yatlarındaki hususiyetleri anlat. 
mıyr. ba!!ladı 

Heykeltraşm L c.rısı da oturdu
ğu yeröen doğn lmuş, ötekilerle; 
beraber o da 'koc:.sının anlattık • 
larını dinliyordu. 

Vakit ilerlemişti. Dışarda bir 
iki otomobilin :nctörü işlemiye 
başlamıştr. l'lı isıı · .rlerden belki 
yirmisi Remi Magne ile karısını 
evlerine kadar kendi arabalarile 
götürmeyi teklif ediyorlardı. Çün 
kü heyketraşın otomobili yokt"4 
Sanat insana şöhret kazandırabi. 
lir, fakat pek nadiren zengin e " 
der. 

Remi Magne yapılan teklifleri 
nazik bir şekilde reddediyor, yü. 
rüye yürüye gitmeyi kendisine 
de, karısının da çok sevdiğini söy 

.J lüyordu. 

rsm.da sanatkar mazinin hayalet. 
leri ile bir arada yaşıyor, e .. indı:· 
ki hayatın acısını unutarak oku
yor, okuyordu. 

Fakat bir gün öyle garip t-ir ha 
dise oldu ki görenler bütün ömür 
]erince hatırlayıp hatırlayıp gü. 
Ieceklerdir. 

O sene yaz için bir köye gitmiş 
ler, güzel bir köşk tutmuJlardı. 

Bir gün Remi Magne'yi (tabii. 
karısile bcıcıber) köydeki şato sa
h1pleri civara gelen Parislilere 
her sene verdikleri çaylardan bi. 
rine davet ettiler. 

Yüksek terbiyeli, zevk s;.hilıi 
kimseler olan şato sahiplerinin 
davetini kibar sınıftan insanlar 
daima beklerlerdi. Çünkü şatola
rının ve civarının güzel manzara
sını, misafirlerine gösterdikleri 
iyi muameleyi bir tarafa bırakın 
onlarda değerli kimselerle karşı. 
laşmak fır'>atını da bulurlardı: , 

Remi Magne anlamıştı: cnu o. 
günkü toplantının ehemmiyeti 

Hikayenin 

daha fazla artsın diye çağırıyor
lardı. Saf kalpli bir adam olduğu 
için, onun gibi bütün meşhur kim 
selere gördürülen bu vazifeyi hiç 
tereddüt etmeden kabul etti. Son 
ra, karısının da yine her .zamanki 
gibi silik bir mevkide kalacağını 
da biliyordu. Çünkü karısı yeni 
bir muhite girdiği zaman hiç se. 
sini çıkarmaz, otururdu. Sıkıldı -
ğından mı? Hayır, kurnazlığın -
dan belki. Evvela tanımadığı bu 
muhitin havasını koklar, 5tmra • 
dan harekete geçmiyer hazırla · 
nm:lı. 

işte, Remi Magne'nin bir al:ıy 
hayranları çevirmiş; heykeltraş 

sanatine, nasıl çalıştığına, fikir • 
lerine dair sorulan suallere cevap 
veriyor. Onda bütün sanatkarlık 
istidadı ile beraber güzel bir söz 
söyleme kudreti ~e varclır. Sonra 
neşea ve ze'ki bir adamdır, hem 
~endisi eğle~ir, l.ıe~ b

0

aşkala~ı~ı 
eğlendirir ... 

Bir aralık, konuşma döndü do-

muharriri 

Bunun üzerine, .diğerleri de fa% 
la ısrar etmediler ve heykeltraşla 
karısı, yanyana, şatonun parmak
lıklı kapısına doğru yürümeye 
başladılar. 

işte, şatoda kalan son misafir4 
ler o hiç unutmıyacakları sahne. 
ye bahçeye bakan pencerelerden 
şahit oldular: 

Madam Remi Magne. adım· 

!arını iri iri atarak yürümeğe 
çalışıyor, fakat kocnsı daima 
kendisinden ilerdedir. Onu:ı i· 
çjn, ona söyliyeceklcrini yük· 
sek sesle, adeta bağıra bağıra 
~öylüyor: 

- ~e adamlarmış o Fransa. 
kraHarm! 

Heykeltraş. başı önünde. iler 
lemrs!:.e devam ediyor. 

- Ne çirkin şeyler! Utan .. 
madm mı sen bütün bunları be
nim yanımda anlatmağa? 

Scı.ra yumruklarını sıkıyor~ 
- Bir de evli adam olacak" 

sml Söylesene, pis moruk! 
Hcykeltra.ş hiç cevap ver

miyor. Başını önüne iğmiş, iri 
adımlarla yoluna devam ed.i• 
yor. Karısı da arkasından. Bi· 

Madam Lucic Delarue • Mo.rdrus (Lüsi Dlfırü Mardrüs) ' raz sonra şatodakiler sanatk!· 
bugünkü en iyi Fransız hikayecilerinden biridir. Ke:ıdisi ay- rı:ı akçıl sakalını da karanlık-

ni zamanda san'atm her şubesinde çalışan bir sanatkardır. ta kaydediyorlar. Fakat karısı, 
Resim, h_eykeltraşlık, ~usiki onun ed. ebiyatla beraber haya· \ ~esini gittikçe yu.··kselterck ba 
tı:ıı taksım eden zcvklı mcşgalclcridir. gırıyor: 

Bu okuduğunuz "Heykellraş ve kansı,. hikayesi de her - Ben namuslu bir kadınım! 
_halde onun meslek itibarile sa·olduğu b'ir vak'ndır. Anladın mı? - Lucic Delerue • 

Mardnıs. 

.. 

• 
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KURU 
Giiulük, siyasi sabahları 

çıkar gmtele 

RADYO 
8 - T. Ev,·el - 038 - CUMAHTESl 

AKSAM NEŞllll'ATI: 
~ant 18,30 Dnns musikisi (J>li'ık) 

l9 Türk musikisi (Pll'ık). 19,30 Ka
rışık musiki (Plak). 19,55 llorsa 
lı:ıhcrlcri. :w S:ıat ayarı, Suzan ve 
nrkml:ışl:ırı torııfınclıın Türk musi
liısı nı halk şarkıları. 20,40 Ajans 
lıahcrlcrl. 20,4 7 Oıııcr Rmı Doğrul 
tarafından ııropça söylev. 21 , Saat 
oynrı, orkestra: 1 - 1\almon: Ma
rıç:ı polpurri. 2 - Şubcrt: Serenat. 
S - Arditi: 1. Bacye, Tals. 21,30 
?~ccınetti n Hıza ve arlrndaşları ta
l afıntlan Türk musikisi ,.e halk 
~:ırkıları. 22,10 ll:ıva r:ıporu. 22,13 
ı:asıl s:ız heyeti: İbrahim Uygun 
ve arkatlaşları tarafından. '22,50 
Son haberler \'C ertesi günün prog
ramı. 23 Saat nyarı, lstikl!ıl marşı, 
son •.• 

\' abaut·ı rudyolnrdao 
aho . uı ı parçalar 

Opera t•e strı{onik konıulu: 
7. Paris <PTT), Strasburg: Ko

lon konseri. 
JO. Turino grupu: "Le masche

rc" (Masragni). 
10.30 !'\oıtens: ".l\Ianon" Mnssenct. 
11. 7 Poste Pariçien: Bnıno Val

ter pl:'ikları. 

Uclu mııllikisi: 

7.40 lfilversunı 2: Org (Steyn). 
9.10 Istury:ı halk musiJdsindcn. 

l O. Loııdr:ı IH.): Beetho\•en so
n:ıtlnrı. 

l'iyes ve kon{unnlllar: 
7.30 \":ırşova : Hariçteki l..ehlilere 

10. Roma gr. ''.Fi:ımma Neli' 
Ombra". 

ı 0.30 I.il: "Ln ~larohe İndienne". 
l (Gece Y. sonra) Paris PTT: 

'Pigmnlion'' (Sh:ıv). 

llufi{ musiki: 
8. Duıl:ıpeştc: Mncnr gecesi. 
9.10 Berlin: "Şen Dul". 
V.10 Münih : "Sonbahar". 

10. Brüksel 1: ''Çöl şarkısı". 
10. Yarşo,·a : "Flcderrn:ıus". 

V<1ryetc ue kabareler: 
lO Lonılrn CN.); 10.30 Brüksel 

2, Frnnsız i.sta~yonları; 10.55 Hil
vcrsum 2 

Dans musikisi: 
5.55 llih·ersııın l; 9.JS Bükreş; 

11 Bcronıünstcr, N:ıpoli gr.; 11.20 
Knlundborg; 12.15 Homa; 12.30 
Londrn (R.l, Jlaılio Paris, Strns
burs; 1.1 O ı.onclrn (N.). 

KURUN 
İstanbulun en ucuz ve 
en güzel gazetesidir 

~ - KURUN'un tLA. VESi 

M IE~~6=.IE1b E~: 

Gazeteler, harp ve sulh 
Hikmet Münir, bir fıkrasında 

nundan bahsedildiği günlerde 
sulh cephesini tuttuklannı an
lattı. 

Esprilerinde daima hakikatin 
büyük hissesi olan bu zeki mes
lektaşın yeni çeşni ile us1Qplq
tırd1ğı nokta gerçekten dL<kate 
layıktır. Gazete hakikaten harbi 
ister mi? 

Bazan i~itiriz: 
"Doktorlar salgın hastaltklar -

dan, gazeteciler harplerden, hoı
lanmazlar ama, yine salgınları 

ve harpleri beklerler,, derler. 
Bence, bu sözlerde gizle.1miş, 

barikat kurmuş bir takını tart -
lar vardır. 

Bu şartlara göre, harp ve sal
gınların güler yüzlü bir s-:vgiH 
telakki edilmesi .mümkündür. 

Mesela gazete ve hekim !eli. 
ketin kendisini .istismar edebile
cek bir halde iseler ve ruhlan 
böyle bir telakkiye müsaitse, 
harp ,zenginleri gibi bir takım 

ıeameUi insanların bir takım 
şeametli işler yapmalarına kimse 
mfuli olamaz. 

ilaç satmak için hastalığın ço
ğalmasını, silfilı satmak için har 
bin olmasını bekliyenler ıüphe -
siz bulunacaktır. 

Bunların dindeki gazeteler en 
ufak fırsatlarla harbi körükle. 
mek isteyeceklerdir. 

Fakat, gazete fU veya bu 'Dl3· 

li kuvvetin nüfuzu altından çı

kıp ve sadece kariin, geni1 halk 
tabakasının malı olunca .• gazete • 
cin harbi ve sulhu anlayış tar-
7" birdenbire değişir. 

Buna Avrupa matbuatının on 
dokuzuncu asır ortasmdanberi 

Yazan: 
Sadrı Eırtem 

geçirdiği tecrübeler bfrer nümu
ne teşkil edebilir. 

Avrupa gazeteleri, bilhassa tn 
giliz gazeteleri Sivastopol h.:rbi
ni kendileri .için yeni bir o
kuyucu pazarı keşfetmek şeklin. 
de teHl.kki etmişlerdi. Müttefik 
orduların hareketinden bahseden 
İngiliz: muhabirlerinin mektup 
lan okuyucu mikdanru nrttır

OU§tı. Gazeteler .için bu harbin 
güzel bir çehre .halinde gözük.. 
mesine vesile olmuştu. 

Cenubi Afrika harpleri yine 
gazeteler için 'kir mevzuu ol
muştu. 

Gazeteler bu harbi de güler 
yüzlü bir dünya güzeli gibi sey. 
retmek imkanını buldular. 914 
Büyük Harbi başladığı zaman, 
gazeteler daha önceki misallerden 
örnek aldılar ve harbi yine bir 
kazanç mevzuu &aydılar. Filha
ldka ilk zamanlarda ilaveler, 
halkın harp hakkında malumat 
almak için gösterdiği tehalük 
harbi !azla kar getirecek bir 
harikuladelik §eklinde göster. 
di. 

Fakat harp devam ettikçe 
muhtelif cephelerde zarar ba§l 
ladı: 

1 - Hudutlar kapandı. Ka-
ğıt sikmtıaı kendini hisset. 
tirdi. Bu sebepten ldğrt, 

fiyatları harikulad~ denecek 
bir §ekifde yükseldi. Milli fahri.. 
kalar da kendilerini harp mal
z emeııi emrine terketmişlcrdi. 

(Hizmetçi, sakladığı adamaJ - Kımıldama! hanım geliyor, 
seni görünce saat 7 yi 25 g~iyor zanneder .• 

2 - Harp devam ettikçe, ga
zeteler efkinumumiyeye .efkarı. 

umumiyenin beklediğini değil, 

harbin dikte ettiği propaganda 
ııeşriyatını sundular. Bu ııı:retle 
gazeteler, birer resmi tebliğ .ha
lini aldılar ve itibarlan gittikçe 
düttü. 

3 - Harp uzadıkça okuyucu
lann milhim kısmı cephel:rde 
toplanıyor.du. Fakat bu o1tuyu. 
cularla gazeteler arasında büyük 
bir tezat vardı. Gazeteler l:endi
lerine dikte ettirileni yaz1yor
Jar, cephedekiler sözde kendile. 
rinin. hayatını anlatan yazılaı:: 

önünde adeta kollektif bir şe

kilde sinirleniyorlardı. 
4 - Cephe gerisindekiler de 

gazetelerin bu halinden memnu:ı 
ieğildiler. Çünkü gazeteleri:ı hac 
mi küçülmüş, dilleri kesilmiş bir 
emirber haline sokulmu§tU. 

5 - A vrupada harp sos:·al ha 
yatta umumi bir felç halini 
almtflı. Bunun ıztırabını gazete.ı 
cinin duymamaSI, kütlenin ıztı• 

rabına hiç olmazsa gizli gizli 
tercüman olmaması mümkfüı de.. 
ğildi. 

6 - · Bugün er.l[arıumumiye i
çin harp henüz güzel değildir. 

Facialan, ıztırapları, neti-.eleri 
hala meydandadır. Bunun için, 
bugün efk8numumiyenin dlinya. 
sı olan gazeteler ne şekilde olur
sa olsun, ıulhu korumak istiyor .. 
Jar. Çünkü okuyucu sabahleyin 
gözlerini açar açmaz, gazetesin
de harp haberini degil, sulhıı 
müjdeleyen ve harp §eametini 
kovalayan başlıklar görmek isti. 
yor. 

Sadri Ertem 

Bunlan hatrrı mzda 
tutun! 

YANGIN; 
İstanbul için: 24222, lleyoltlu l 

cin: 446H, Kadıköy için: 60020, 

Üsküdar icln: 60625. 
Yeşllköy, Bakırköy, Bebek .• Ta .. 

rııbyn, Büyükderc, Fencrhnhcc. 
Kandilli, Ercnköy, Kartal, BO:rilk• 
oda, Heybeli, Durgaz, Kınalı için: 

Telefon muhnberc memuruna yan. 
gııı demek klifidir. 

Rami itfaiyesi: 22711. 

Deniz itfaiyesi.: 36. 20. 
Beynııt kulesi: 21996. G:ılaltı 

yansın kulesi: 40060. 
Sıhlıt lmd:ıt: 44998. Miiıldeiumu. 

milik : 22290. Emni)·et müdürlüğü: 

24382. 

v Sun'i yagmur 
Sovyetler Birliği, Volga mın

takalarmda kuraklığa bir nihı:ı 
yet verilmesi ve bu nu:ıtalmlar
,da irva edilen tarlalar iizerinde 
senede s milyon ton buğday re
kolteli kuvvetli bir ziraat Ussü 
tesis olunması bnlıislcrindc hU
kfunetin koyduğu \'azif cyi sis
tematik bir surette yerine gc
tirmekted ir. 

Kuybişev şehri civarında 

:V olga üzerinde Samara döne • 
meci:ıde halen insa edilmekte 
bulunan çok kuvvetli hidra elek 
trik santral, Volga nehrinin su
larını yükseltecek ve bu suret
le kurak mmb..kafarın irvıı ve 
iskasmı mümkün kılacaktır. 

Sovyetler Birliği ilmi araştır 
malar enstitUlcri, bu iş içkı, su 
nI yağmura benzi~·en sulama 
~areleri araştırmaktadır. Hid
roteknik ilini enstitüsü, bir tu
lumba .• borular ve uzun mesafe 

lerc su fışkırtan bir aletten mü
rekkep bir sunt yağmur cihazı 
hazırlamıştır. Bu cihaz. tarJaia. 
ra götürülerek bir traktör ta
rafından hareket ettirilecektir. 
Böyle bir maki:ıc, bir mevsimde 
90 hektar arazi sulayabilecek
t.ir. 

Volga mıntakalarmda yapı

lan tccrilbeler ,suni yağmurun 
hububat randımanını yüzde 12 
ila yüzde 60, patates verimini 
yüzde 20 ili yüzde 125 nisbetin
de fazlalaştırdığını isbat etmiş 
tir. 

Asgari ve azami fazlalık a
rası:ıdaki fark ise, iklim, sula
ma 7.amanı ve saireye bağlıdır. 

Kuybişev santralinin 1934-
44 te ilk kısmının inşaatı biter 
bitmez, Volga sularından bir 
kısmı, bir milyon hektar ara
zinin ınci yağmur sistemile su 
lanmnsında kullanılacaktır. 

(Tass) 

1 BlrrD var kD ... 1 
Biri var ki, durmadan beni arar 
Biri var ki, mevsimlerdir beklerim 

Biri var ki, açmam13 bir bahar 
Göklerimde yıldız. içimde ,sır 

Biri var ki, bahtı bende yaşar 
Benim çiçeklerim açar onda 

Bende musiki, bende dünyalar 
Biri uzakların u?.ağmda 

Biri var ki, içimde sayıklar 
Havuza düşen memleketleri 

Salahattin Kudret 

Greta Garbo 
(Bat tarafı 9 uncuda) 

. . 
ve danstaki mahareti her-
kes tarafLdan takdir edilmiş -
tir. İstikbalin Margrit Goyte· 
si, sarayda büyük bir mevkii 
olan zatla evlenmiş ve iki ço
çuk doğurmuştur. Daha o za· 
man Garbonun yüzU .matemli 
idi kapalı idi. Kocasile az bir 
müddet yaşadıktan sonra dul 
kalmış, bir iki yıl sonra da 
damadı ile ikinci kere evlemnlş 
ise de 32 yaşında ölmUştür. 

Lgiliz muharrir kadın, Gar
bo öldükten sonra yıldızını bir 
kaç vakit kaybetmiş, nihayet 
araştıra. araştıra Garboyu ikin· 
el kere doğmu§ olarak Floran
sada tekrar buluyor. Bu devir 
Rönesansın kanlı bir zamam· 
oır. Alelade ibir aileden yecıiden 

dünyaya gelen Garba akıllı, vic 
danı temiz, ırnsikiye müstait 
ol<luğu için çok genç yaşta et
rafına bir çok pcrestişkarla.r 
toplayabilmi§tir. 20 yaşında ev 
lenmiş, fakat bu sef cr yine dul 
kalmıştır. Armo sahillerinde kü 
çille k§.şanesi:ıde yalnız başına 

yaşayan Garbo bir çok eair. ar 
tist ve yüksek zevatla ülfet 
peyda etmiştir. Maamafih. 30 
yaşına vardıktan sonra mistik 
bir kuvvetin zebunu olarak ma
nastırlardan birine girip kapan· 
mıştır. Bu hayat Garbonu:ı ar
zularına tam manasile cevap 
verdiği için ömrlinün sonuna. 
73 yaşına kadar yalnızlık f ~ln· 
de geçirmiş ve bu manastırda 
ölm~tilr. 

' 

- lp koparsa ne olur? 
- Ne olacak! Film baştan başa bozulur, Eserde ip değil, 

ağacın dalı kopacaktı. 

Şehba 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

lryor. Mt.kine. sessiz ve pUrü.z
&üz. buz üstünde kıı:.•ar gibi me 
snfclcri bl1 göz açıp ı·a~s..yışta 
geçip ı;idiyor. 

Halep 10 .. Ha:ıi!! asel.. \iç 
ecne evvel büyük bir soyguna 
sahne olan ye.r .. Hcrkes~.c ma
nasız bir heyecan .... 
Şu tepeyi aşınca şehir görü

necek. GökyüzUnde ışıklar be
liriyor, kilometre 5 ... Halep gö
rür. Uyar. Elektrik lambalan bir 
yıld1z yağmuru gibi ufka serpi
liyor, karanlıklarr:ı içinden bir 
filem, bir hayat doğuyor. 

* • • 
Ben bu yolu, ilk defa 1835 

de fjiddetli yağmur sağanakları 
korkunç kar fn tmrı lı;rı altında 
hayvan üstün.JP cH~~rlerim do
narak tamam on bir gür.de reç
tni§tim. Dokuz ya~r.ıda nrcak 

Yoıu 
vı:ırdnn. Bu gün gibi hatırla

rım. Kırmızı be7.den bir mah
f eniıı içi:>de, bir g zünde anr.cm 
le kız kardeşim, öteki:ı.de tekba 
şıma ben, bu gün bir masal· gibi, 
a:ılatılması ho~ giden f cci bir 
,sefalet içinde bu on bir gün ne
ler çekmiştik. Zavallı annem, 
ciğerlerinden hasta idi. Fakat 
padişah, kadın, çocuk, hasta, 
anlamıyordu. 

Kı§ ortasında bizi. daha uzak 
me:ıf alara sürüyordu. Zaman 
değişti, aradan kırk sene geçti, 
O za.man dokuz ya!lmdaki muz
tarip çocuk, şimdi kırk dokuz 
yaşında muztarip bir baba kı

yafetinde yine bu yollardnn gc 
çiyor. Fakat camndnn bezgi:ı. 

başı yorgun geçiyor. 

- 25 birinciltftnun 1935 -
"Teofil Gotiye,, 

Dr. Cemil Sülcrpnan · 

~nır aı~şaım nsıtterrnm 
Bir akşam isterim ki çizgisiz, 
Gölgeler söylesin kelimesiz §arkılarını 
Bir akşam ki .• çizgisiz, 
Gece hiçbir şeyden bahsetmesin arda 

Ah orası renklerini unuttuğum yer 
Ve karanlık, çözülmemi~ düğüm 
Orda yeni §ehirlere açılan. pcncercl• 

Salcihattin Kudret 
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(Fransa ~U<a 
\ng\\Utere 
aras\\nda 

ie.~neı 
Bundan 63 sene evvel Fransa: 

da bir elrket kurulmuştu. Bu 
girketin maksadı, Ermel kana
lı altlndan Fransa ile İngiltere 
arasında bir tünel yapılmasını 
temin etmekti ve §irket mües
sisleri taraf mdan hisse senetle~ 
ri çıkarılmıştı. Hisse senetleri, 
bugün bazı ailelerin teınellükün 
dedir. Kısmen . veraset tarikile 
intikal etmiştir. 

Bu hisse senetlerini piyasaya 
çıkaranların, projelerinden en 
az bir maddi istifadeleri bile 
olmamıştır. Hisse senetleri ken· 
dilerine miras !talan varisler, 
bunları kısmen nlaka uyandın· 
cı hatıra olmak üz.ere sakla
mışlarsa da, kısmen de - ne 
kadar nz olursa olsun - mad
di bir kıymeti bulunduğunu göz 
önünde tutmuşlardır. 
Diğer taraftan, bundan 63 se· 

ne evvel kurulan şirket, dağıl· 
mış değildir, elan mevcuttur ' 
vaktile tünelin bir ucunun yer 
tutması tasarlanan Fransadaki 
her noktadan aşağı yukarı 13 
dönüm toprağın sahibidir. Bu 
arazi, boşu boşuna durmakta
clır. Kiraya verilmiştir. Ancak 
pek ucuza verildiğinden şirket, 
bundan menf aattar oluyor. sa
yılamaz. Fa.kat, sermayenin a· 
tıl kalmadığı. işlediği de söyle· 
nebilir. 

Yeni modellerde ilk göze çar. 
pan şey kürklerin elbisenin bel 
ve belden aşağıki kısımlarma da 
inmesidir. Bilhassa uzun l:oylu 
kimseler için bu :model çok mu
vafıktır. 

Penbe muslin krlnolinden ya. 
pılacak bir akşam tuvaletinde 
de koyu renk kadife çiçekler çok 
güzel gidiyor. 

Gece tuvaletlerindeki hrnm -
siyetlerden biri de EÜSlerin ar. 
kada toplanmasıdır. Bilhassa en
seden bele veya belden erekle. 
re kadar pli iniyor. 

DEKOLTELER 
Dekoltelerin de birçok yeni 

modellerine tesadüf ediliyor. 
Bunların hemen hepsinde omuz 
tamamen açıktır, göğsU de ince 
bir çizgi halinde nihayetlc11erek 
hemen hemen bele kadar açıla
biliyor. 

14 - KURUNun tLA.VESl 

"'Qfte~ rJ --· 

Geçen hafta Londrada bir "Güzellik ve saç tuvaleti., sergisiaçıldr. Bütün ·A"vrupa buhranh 
günler geçirirken harpten ve sulhtan haberleri yokmuş gibi davranan birçok genç laz ve kadınlar 
sergide vücutlarını ve saçlarını teşhir etmişlerdir. 

Bu vesile ile bir ressam da vücut üzerine resimler yapmakmodasıru çıkamıışbr. 

Yakadan başlayarak belde top 
lanan büzgüler 4e yeni dekolte. 
lerin en büyük hususiyetlerin -
den biridir. Bu büzgüler bcldr. 
büyük bir san ve parlak düğme 
ile toplanmaktadır. 

Boyundaki ince bir zincire top 
Janan büzgülil dekolteler de 
çok şık bir modeldir. 

yalnız bir omuzu çıplak hıra. 

kan dekolte bir tuvalet de bı.ı 

senenin yeni modalarından bi
ridir. 

AKŞAM MANTOLARI 
Geçe giyilecek mantolar bu 

sene gayet uzun, topuklara ka. 
dar iniyor, hatta yerlere sürü
nüyor. Mantolarda bilhassa silo; 
olarak kürk kullanılmaktadır. 

Kumaşların renkleri de ''sı. 

cak., renklerden intihap C'dili-
yor: Kırmızı, kahverengi, bej 
v. s ... 

Mantolann kolların.da iki hu. 
susiyet görülüyor: Süsler ya 
dirsekten aşağıda toplanmakta
dır: yahut da bilakis omuz başı 
süslüdür ... 

KtlRKLER 
Tilkiler bu sene kadınların 

yalnız boyunlarına toplanmalua 
kalmıyor, bellerine doğru da u. 
zanıyor: Bilhassa boyundan a
şağı atılan iki tilkinin yassı baş.. 
lannr belin üzerinde kemerle 
birleştirmeleri vücuda çok gü
zel bir en.dam ve m:.rinlik ver. 
mektedir. Bu suretle omuzlar 
genişliyor ve bel ince görünü
yor. 

Mantolar üzerine ·parça par\a 
konulan kürkler de yeni bir gU. 
zellik unsuru teşkil etmekte
dir. 

RENKLER 
Bu sene hakim olan iki renk 

mavi ve kahverengidir. Mavide 
de bilhassa açık mavi ile menek 
şe rengine çalan koyu ve sıuk 

mavi intihap ediliyor. Kahv~ 

renginin ise açık, koyu her ren
gi seviliyor. 
Menekşe moru da, eflatuıı 

da tercih olunabilir. 

SO'SLER 

Süs olarak kullanılan şeyler L 

rasında mücevherler başta go
liyor. Elmaslar bilhassa ııaçlar 
arasın.da, kulaklarda ve bilekler .. 
de parlamaktadır. 

Akşam tuvaletlerinde de elbi
senin orasında burasında kıy. 
metli taşlar görülüyor. De\olto. 
!erin önlerinde, omuzlarında da 
altın ve gümüş ·parçalarına ve 
elmaslara tesadüf etmek kabil.. 
dir. 
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Ş'® 
Bütün gün ıssız sahraların 

üstünden bir cehennem havası 

esdi. Esasen güneş, bu se:ıe ku
rak giden mevsimin susuz bırak 
tığı toprakları kavurmuş, dün· 
ya bir zelzeleden kurtulmuş gi
bi , tarlalar, kuraklıktan ve su
suzluktan yer yer çatlamıştı. 
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Bu sene, hiçbir yerde ot bit
medi, hayat usaresi, gül yap· 
rağının üstünde bir damla !]eb
cıem gibi kurudu. Açlık, insan
ları bir ecel gibi tehdit ediyor
du. Gıdasızlıktan avurtları çök 
müş. gözleri çukura girmiş be· 
deviler gördük, sütleri çekilmi!'J 
kadınların kucağında, dilleri 
dışal'ıya çıkmış çocuklara te
sadüf ettik. 

dan süzülen soğuk ve berrak 
suların kenannda, güllerin ya
seminlerin süslediği ge:ıiş ça
tılı villalar tahayyül ediyor, bu 
köstebek yuvalarına benziyen 
çamur yığınlannm içinde, in
sanların yaşndığı:ıa bir türlü a
kıl ermiyor. Zannediyor ki, bu
gördüğü kerpiçten tümsekler, 
büyilk mikyasta birer arı ko
vamdır!. 

.sanlarız! Halbuki biz de tıpkı 
onlar gibi, bir yudum su, bir 
lokma ekmek için bu yüke kat
lanıyoruz, bir ümit peşinde di
yar diyar dolaşıyoruz. Hatta on 
lar gibi. bu dünya yüzünde ba- İ 
şımızı sokacak bir deliğe, üze- i 
rimire örtecek bir avuç topra
ğa. bile malik değiliz. Bizim 
derdimiz de keşki yabızlık, aç
lık ve susuzluk nevinden bir 
şey olsaydı .. Abamızı sırtımıza 
alır, bu topraklardan göçer, 
uzak diyarlarda çadırımızı bir 
su kenanna, bir söğüt ağacmm 
gölgesine kurardık. P.meğimizi 
inkar etmiyen topraklara hiz
met ederdik. Fakat bizde ha
yat, ıstırapla endişe ile geçe::ı 

günlerin, birbirini takip ettiği 

müddetçe. bu uzun ve meşakkat 

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

Herkes bu dünyada boğazı 
tokluğuna yaşamağa razı idi. 
Hiç bir kimse, bir dilim ekmek
ten başka hayatta bUyUk sruı

detler tahayyül etmiyordu. Har 
man yerleri, bir yağma sonu 
gibi. Rüzgarların savurduğu 
saman çöplerile dolmuştu. Şu· 
raya buraya serpilen buğday 
ta"Jelerini. bedevi çocukları a
vuç avuç ceplerine dolduruyor
lardı. Suriye, ömründe bu fe
laketli seneyi görmedi.. 

Katar, katar develerle, mah· 
sulatını şimalden cenuba. şark
tan garba nakleden büyilk za
hire ambarları. bir sene çekir
ge, bir sene süne, bu se.:ıe de 
kuraklık· yüzünden boşaldı, son 
tanelerini toprağa gömdü. 

Artık toprağın da bereketi 
kalmamıştı. Bire yirmi veren 
tarlalarda, buğday tanesi artık 
yeşcrmiyordu. Bütün geçtiği· 

miz yollarda bir tutam ota rast 
gelmedik. Siirülerk koyun. bu
ru:ılarını topraklara sokmuşlar, 
yeri kokluyorlar. gözlerinde bir 
yeşil yaprnğın hulyasile sersem 
leşerek, hazan bir çalı gölgesi
ne. hazan bir diken kümesine 
hUcum ediyorlardı. 

Çoban .. o da aç .. Bir hendek 
kennrına mecalsiz düşmilş. ba
~ını bir taşı:ı gölgesine sokm~. 
sUrüyü başı boş bırakmış, artık 
ne kurttan korkuyor, ne srrt -
landan Urküyor, o da boğazmm 
derdine diişmUş. bir lokma ku
ru ekmek tahayyül ediyor .. 

,. . . 
Köylerden geçiyoruz .... 
Suriyeye ilk defa gelen bir 

Fransız soruyor; 
- Bu:ılar ne? 
O. her yerde yeşil dnğlnr, 

güneşin girmediği gölgeli ve 
nihayetsiz ormanlar, kayalar-

Bu memlekette kcşki insan· 
lnr arılar kadar yaşamak hak
kına malik olabilselerdi!. · 

Arı, çiçekten gıda alır, lale
lerin, sUnbUlleri:ı arasında dola
şır, gül yapraklarından renk, 
menekşelerden kokuya bürünür., 
üzümiin. ı;eftalinin lezzetini top 
lar, yuvası:n iki yeşil yaprağın 
arasına kurar, muaşaka ile ö· 
mür sürer ... 

Burada, insanların, yüzlerini 
yıkayacak sulan yoktur. Mah
liikntın en pis kokulusu, hiç şüp 
hesiz, susuz yerlerde yaşıyan 
insan sınıfıdır. Akşam olunca 
ocaklarda tezekler tüter, uzak
lara keski:ı bir koku siner ... 

Hani Şeyhundan geçerken 
gözlerimizi boğucu bir duman 
sardı. Toprakların içinde kay
na.san çocuklar, yolun üstünde 
böcekler gibi öteye beriye ka· 
çışıyorlardı· l{ndınlar, delikler
de:ı başlarını çıkarmışlar. gıpta 

h gözlerle bize bakıyorlardı. 

Belki tahmin ediyorlardı ki, biz 
onlardan daha mazhariyctli in-

T ARİHl FIKRALAR: 

Oyundan 
Yohan Nestroy, Almanya'Jın 

tanınmıe mizahi manzumeler 
ve komik sahne eserleri muhar 
riri, kısa bir müddet için Bres
lavda bulunuyordu. Bir akşam 
geç vakit, bir çok kişinin hazır 
bulunduğu, bir salona uğradı, 

orada Brcslav tiyatrosu direk
törU:ıe rastgeleceğini umuyor • 
du. 

Lakin, direktörü salonda bo
şuna aradı. Nestroy bunun ü
zerine hazır bulunanlardan biri
sine şöyle sordu: 

- Tiyatro direktörünü gördl\ 

nüz mü? 

li yolda dinlenmeden. nefes al
madan meçhul bir ftkıbete doğ
ru bu ağır yilkü omuzlarımızda 
~rmak demektir. Bu yol nere 
ye gider? Nerede nihayet bu-" 
lur? Bu:ıu bilmeyiz. 

• •• • 
Akşam oldu. Biz hala karan

lık mesafelere doğru süratle yol 
alıyoruz. Beyaz taelarm üstün· 
de büyUk rakamlar var. Halep 
125 ... Fakat biz Halep yolcusu 
değiliz ki.. Bizi toprak çekiyor. 
Nefesimiz nerede dur:ırba ora
da kalacağız. .. 

Geceler yaklaştıkc:n garptan 
serin bir rüzgar esmeğe başla
dı. Toprakların üstüııdım mavi 
bir duman kalkıyordu. Uzakta, 
gUneşin battığı yer:lc 13civert 

anltyan!? .. 
Şu cevabı aldı: 

- Şimdi görUşemezsi:ıiz. Yu 
karda oturmu~ §atranç. oynu· 
yor. Kendisi Breslavda §atranç 
oyunundan en iyi anlıyanlardan 
biridir. 

Nestroy, caymadı: 
- Ya! O halde muhakkak 

oraya gitmeliyim! 

- Faknt niçi:ı? l~iniz o ka
dar acele mi? 

- Yok. hayır. ancak. ben 
şimdiye kadar iyi oyun nedir? 
Bundnn nnhynn tek Uyntro di 

rektörU görmedim!? 

bir ,çizgi vardı. Gölü'l üzerine 
son ışıklar aksediyordu. Önü .. 
müzde uzun bir çöl... karanlık 
ve nihayetsiz bir ufuk .. yüz yir 
mi beş kilometre sonra, gökyü· 
zünde bir parıltı belitccek, Ha.c 
lcbin ı~ıkları görünecek, orada. 
bir vakfe duracak, sonra Jdm 
bilir, mukadderat, bizi hangi 
istikamete çekip sü ... ükHyecek!. 
Hayatta bir durak noktası ol
mıya:ı benim gibi gArip bir yol 
cu için akıbet nedir? B-.:nu kim 
tahmin edebilir? 

Bana diyotlar ki, elinde sana
tin var, gücün, kuvvetin yerin· 
de, herkesten sevgi vt- hürmet 
görüyorsu:ı; dünyanın kalbini 
kazanabili!'sin, daha ne istiyor 
sun? 

Ben de bunu düşüncüm; gös
terilen yolu .selamete erer 7.an· 
nettim. Fakat yolun nitıayctbe 
bakıyorum, hiil:i önl!mrk aydın 
lık ufuk belirmedi. Mütemadi
yen gidiyoruz, dereleri, tepeleri 
aşıyoruz. önümüzde },ı:>p o bit
mez tükenmez çöl yolu .. Karşı
mı?.da hep o derin w: karanlık 
gökyüzü ... 

Baz.an yolumuzda parlak bir 
nokta beliriyor, Ö'JÜmüt.den bir 
hayal geçiyor, bir r.a l:'ul, bir 
sırtlan gölgesi karanlıklara ka 
rışıyor. çöllerde asıl hı:ı.yal. g_U
neş battıktan sonra ha~hyor. 

Tabiatte bir riişe vnr. Top
rakların üstünde serin bir rüz· 
gar dalgası geçiyor. cansı~ gi
bi görünen her şcyiJ. iht.lfıçlı 
bir basta göğsü gibi nefes al
dığını farkcdiyoru7-

Arada sırada, sağda solda 
köy karartıları görünüyor. Ba 
zan bir otomobil. süratle sıyır
tarak geçiyor, lfımbaların huz
mesi, karanlıkların içinde garip 
ve korku:ıı:: hnynllt'T resmedi· 
yor. 

Halep 25 ... Demek yarm1 sa
ııt sonra oradayız. Antakya 
lskcndcrun cfönümUntı gcçiyo
ru7.. Buradn dl\1. bir ufıtlt bn~-

(Dc-vamı 1~ tnf'ldn) 
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GCZEL SCZLER 
• Fakir, kendisini zengin

den mesut görmeseydi, bir an 
yaşayamazdı. 

* Kadını ne aşk, ne de izzeti 
nefis tehlikeli yapar. Onu in
sanlıktan çıkaran kıskançlık
tır. 

* Ekmek de çeşmeden akan 
su gibi kolay elde edilse idi, 
dünya daha çok sükôn içinde 
olacaktı. 

•Her ıey unutulur, yalmz 
izzeti nefis meselesi unutul
maz. 

• Kadım kendinize düıman 
etmek İstiyorsanız gÜzelliği
ni inkar ediniz. 

*Sır, diye bir §ey yoktur. 
Çünki;i İnsan bir sırn iftadan 
ayrı bir zevk duyar. 

• Sevginin derecesi sevilen 
şeyden uzaklaşınca anlaşılır. 

• lnıan iradesinin en büyük 
aczi, sevgidedir. 

• Kadın, daima sevmekle 
değil, biraz da sevmiyor gö
rünmekle kıymetlenir. 

Napolyon 40 yaşında aşık olmuştu! 
Avusturyadan gelin gelen karısını sarayda bekliyememiş, 

yaQmur altında kilometrelerce uza{la giderek oradan kareııamuştı 

imparatorun bir 
arkadaşma tavsiyesi : 
«Evleneceksen Aıman 
kızı al. azizim. Öyle 
güzel, öyle gül gibi 

taze şeyler ki !..» 

1810 senesinin ilk günlerin· 
de Avusturya imparatoru Bi· 
rinci Fransuva kızı Arşidüşes 
Kari Luizden bir mektup al
mıştı. Mektupta ezcümle şöyle 
de:ıiliyordu: 

''Napolyonun boşanmasına 

dair bugün gazetelerde yazı· 
lanları okudum. Sevgili babacr 
tmı. size şunu söylemek iste
rim ki, bunlar beni bUyUk bir 
endişeye düşürdü. 

Napolyonun müstakbel ka
nsı olmak üzere teklif edilecek· 
ler arasında benim de bulun
mam ihtimali olduğu için size 
bir itiruda bulunmağa karar 
verdim ve bunu siz pederimin 
kalbine hitaben yapıyorum. 

Siz bana daima, beni arzuma 
mUhalif bir kimse ile evlendir
nılyeceğinizi söylemişsinizdir. 

Burada bulunduğum gilndenbe· 
rl de Arşidük Fransuvayı ta
mdım ve onun, be.J mesut ede
bilecek bütiln evsafı haiz ol · 
duğunu gördüm. 

Hürmet ve evlat sevgilerimi 
IUD~rken kararınızı beklerim.,, 

Mari Luiz, ayni zamanda, sır
larını açtığı bir kadı:ı arkada· 
pna da, şunları yazmıştı. 

"Napolyonla evle:ıecek zaval
b prenses acaba kim olacak? 
Doğrusu kendisine çok acıyo

rum. Fakat eminim ki, bu siya· 
ıt kurbanı ben olmayacağım.,, 
Mari Luiz babası:ıa gUven • 
ıekte aldanmıştı. Babasının 

kalbine müracaat etmişti. Fa
t iyi kalpli adamlar ayni za-

1 

manda zayıf iradeli kimseler 
dir. İmparator Fransuva da el· 
çisi Metter.:ıihe mukavemete
decek bir adam değildi. Met • 
ternih imparatoru ikna etmesi
ni bilmişti. 

Elçi, imparatora: ''Napolyo
nun bu yıkıcı hamlesini A vus· 
turyanın durdurabilmesi içi:ı 

bir tek çare vardır., diyordu. 
Bu da Avusturya prenseslerin
den birini Napolyona vermek .. 
Napolyon o sıralarda Vagram 
da Habsburg kıtalaroı bir ke· 
re daha .mağlup etmişti. 

Siyaset için, devletin emniye
ti için görülen zaruretler kar
şısında on sekiz yaşındaki bir 
kızın amcası:un oğluna besle· 
diği aşkın lMı mı olur? Siya
set. düşündüğü planlarda prens 
terin aşklarını hesaba katmaz. 

Avusturya prensesini.:ı aşkı 

da bu işte hesaba katılmadı 
ve Mari Luiz 11 mart 1810 da 
Fransa imparatorunun karısı 

oldu. Fakat bu izdivaç dört se
neden fazla sUrmiyecekti. 

Napolyon Viyanaya gidip kı
zı istemek vazifesi:ıi Bertiye 
vermişti. Bertlye de yine o sı
ralarda Vagram prensi unvanı· 
nı almıştı. Fakat böyle bir 
unvan taşıması daha bir kaç 
zaman evvelki mağlllp millet tı· 
zerinde f e:ıa bir tesir uyandıra
caktı. Onun için Bertiye yine 
eski unvanı ola Prens Nöptel 
ismi:ıi taşımayı tercih etmiş
ti. 

11 martta yapılan oiki.h me. 
rasimi, tabii, bilvasıta oldu Na· 
polyon kcndisi:ıi nikAhta es
ki rakibi Arşidük Şarlin temsil 
etmesini istemişti. Diğer taraf
tan Napolyonun kız kardeşi 

Napoli prensesi Karolin MUr~ 
da gidip Avusturya hududu'J. 
dan Mari Luizi karşılayacak ve 
Fransaya getirecekti. 

Seyahatin başlangıcı !ena 
ncmişti. Çliııktı gelin, evveıa 

ailesinden, sonra hudutta ma• 
iyetindeki kadmlarda:ı a:rrılıı

ken çok müteessir olmu§tu. Fa 
kat bir yandan da hediyeler gel 
meğe başlamıştı. Altın işlemeli 

bir elbise ile kocasından gelen 
mektuplar onu teselli edecelC 
mahiyette idi. 

İmparator, mektuplarında, 
hakikaten. gittikçe ateşli ke. 
limeler kulla:ııyordu. Bu mek
tuplardan son zamanlara kadar 
meydana çıkmadan kalanlar 
1935 te ''Fransa Millt KUtüpha• 
neleri neşriyatı,, mdan olarali 
neşredilınigtir. 

Napolyon, daha ilk mektupla 
nnda kıza kur yapmağa başla• 
mıştı: 

'' ••• Prenses hazretleri her 
halde ebeveynine kUfı itaa~ 
vazifesi ile mükellef değildirler' 
ve bundan memnun bulunuyo. 
ruz.,. • 

Birkaç gün sonra Napolyoıı. 
bir &şık gibi iabırsuJa:ımakta· 
dır: 

•• .... Hiılerime kapılarak ha• 
reket edecek olsam derhal yo?a 
çıkacağmı ve Paristen ayı1ldr 
ğmıı daha kimse haber alma. 
dan kendimi ayaklarmızm dibin 
de bulacağım.,, 
İmparator karısının iyi mezi 

yetlerinden, ruhunu:ı gil7.elliğiıı 
den de mütemadiyen balısctmet 
tedir. 23 martta ona yazdığı ba• 
zı satll'lar vardır ki, Raedıılıı 
eiirlerine benzer: 

"Sizden başka bir §ey artık 
be:ıi alakadar etmiyor.. Bana 
öyle geliyor ki, sizi burada bul• 
duktan sonra artık hiçbir §eye 
ihtiyacım kalmıyacak.,, 

Napolyon ayni mektupta yal 
ruz Lulzinln verdiği saadetle 
mesut olabileceğine dair yemin 
etmektedir. 

Denebilir ki, Napolyon o Z&ol 

ma:ılar, kırk yaşmda bulunma• 
!Devamı 10 uncuda/, 
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Kadın esvaplarında romantizme, .. 
M ODA; bilhassa auvare es

vaplarında timdi tam mL 
nasile eskiye dönüt vaziyetinde. 
dir; bunun sebep ve saiki ne 
aa gel"Ck? Matuşek; bu Viyan 
nın tanınmıı' moda mütehas11 
kadın, bir zamandır sadece 
erkek biçimi giyinmesinin bı 
kınlık getirdiğini, ve dol.1yıs.· 

timdi romantizme doğru l:ir 
bir reaksiyon baıgösterdiğini 
lirtiyor. Ve devamla, boncu 
till, kurdeli, dantele, kadif 
tüy, .. hıtırtı panltı v. s. nin y 
ni moda sahasında yeniden y 
tuttuğunu anlatıyor. 

Bundan sonra anlattıkları 

gelince, büyük annelerim~z z 
marunda benimsenen koyu sı 

mlnalı renkler, fimdi de kal 
lere derin hararet heyecanı ve 
mektedir. Bundan bir yıl öncı 

bu pastel romantizminden 
açılsa, dudak bükülürdü, gül'" 
eenirdi; halbuki timdi moda 
muştur ve madem ki, modad 
artık dudak bilkUlmüyor, a 
&ülürmenmiyor. Gayetle tab 
&örülüyor, hatti gayetle 
ile görillerek bu yenileten 
manti.zm ptaa11na kapılmak h· 
eusunda moda meraklnı kadınl 
l>iribirlerini gölgede bırakıyor 1 

Erkekler, bugtln kadında e 
kekleıen kadın hususiyetini deı 
iil de, kadın kalan kadın Jıus 
eiyetint arıyor. Kadının, gene es
kisi gibi hem içten, hem de dıf. 

Bu sene 
İlkbaharda leylekler geldiği 

saman: 

- Bu sene leylek, ıunu getirdi 
derler. 

Kadınlar da sonbaharda ley
lekler giderken bi11ey beklerler. 
Bu, yeni eonbahar ve kıt moda.. 
tandır ... 

Fakat, hepinize timdiden mUj 
&te verebiliriz: Bu seneki aon
bah_ar ve kıı modalan çok zen. 
Jİn ... Çok yeni ıeyler var ve de
nebilir ki bu ıene kadınlar h« 
nmankinClen daha güzel ola.. 
caldar ... 

Bu kıt nelerin moda olduiu
nu, elbiselerdeki hususiyetlerin 
neler olacağını sıra ile cö.zden 
ıeçirelim: - -

eskiye, dönüş?! 

tan kadın gıöi g8rUnmesi ar.zu
euil~ içten duyuyor. Bu kadın gi. 

yini21nin romantimıe dönilfUn • 
de; romantizmin eihrine, ibhaıru. 

na, renklerinin yorgun ve bay· 
gın ve ayni .zamanda zarif desen 
leı :c hülya verici üadelenişine, 

Jtoket ve prm görünilıüne dönü. 
tünde: bu süratle ceriye giJiıte; 
herhalde erkeğin bu temayülü -
nün de tesirini hesaba katmalı. 

dır! 

Haddizatında moda sahasında 
daima eski, yenilepr, giden ye
niden gelir. Yelpaze siperinden 
tebessümü timdi yalnız filmler. 
de, tablolarda seyrediyoruz; ka
bank kollu, etekli esvaplan da .. 
Hele saçların enseye doğru doL 
gunca uzanışını ve hatların ta· 
raklarla, tüylerle kalkınışını ... 
Hemen hemen gene öyle 1 

Fakat, bunla~ İ§te aramızda 

dolapnlarda seyre baılamakta • 
yu:. Gerçi bu arada eski Y .Jnan 
sadeliği ile modern sporcu hsit
liği de göze çarpıyorsa da, gözil 
okıuyor ve ruhu doyuruyo~· de • 
nilmek yerinde değili Böylesi 
çıplak ve can sıkıcı geliyor §İm· 

di ... 

Lakin sadece dekorasyonun ki 
fi gelemiyeceği de hiç ıüphesiz. 
dir; giyinif te romantizm deko
rasyonu moda, .. Evet, bununla 
beraber yalnız takıp takııtırma.. 
•mı bilene yakııır, ancak onu bi
zim için cana yakın yapar t 

'Ostyanı, ne giyse,.. üstür.den 
kaçar!? .... 

Matuıek 

~ -~ -,,_,,_, ~--
sonbahar modası çok zengin ! 

• ..;1 

Kadınları bu yıl daha 
güzeı göreceğiz 1 

SPOR VE SEYAHAT 
ELBiSELERİ 

Her zamanki gibi yine tay. 
yör moda. Yalnız, bilhassa iki 
ıeye dikkat edilmesi lhımdır: 

Kumaı güzel bir tüid olacak ve 
gayet iyi, aanatkirane dikile -
cek... TayyörU erkek kostümlin
aen ayıracak teY de esasen, di
kifindeki incelik ve çizgilerinin 
ahencidir. 

öOLEDEN SONRA 
TUVALETi 

Burada yilnlU ile ipeğin ka. 
111bnldıcmı ıörtıyonız. Bu •11-

retle, donu'Jcla parlalm tezadı 
temin edilmit oluyor. 

Bu modanın en tip tuvaleti 
ıudur: 

Siyah setenden bir rob... Do. 
nuk yüzünden yapıtımı yılanka
vi giden bir parça yakadan ete. 
ğe kadar iniyor. 

Bil.zgillere gelince: Bunlann 
hatladığı yere parlak bir c!üğme 
veya .çiçek iliıtirmek iyi olur. 
Bu düğmeyi kol altına veya belin 
ortasına kor ve büzgüleri onun 
etrafında toplayabilinini.z. 

ÖnUne yaJftlacak plise de bu 

tuvaletin en ~üzumlu bir k:~mını 
teıkil eder. 

BLOZLAR 
BlQz için muhtelif renk•e ku

maı intihap ~debilirsini.z. Bilbas. 
sa mail tekilde yollu kunıa~lar 

blO.za çok iyt gider. Bu renklerin 
de kırmızı, gümüşi ve siy.ah gi
bi tezatlı rertklerden olmasına 
dikkat etmelisiniz. 

Düz renk tüsordan bluzlar da 
bu sene modadır. B.unda .da ~n 
fazla tercih edeceğiniz renk ma. 
vidir. 

AKŞAM TUVALETi 
Bu sene ak§am tuvaletlerinde 

muhtelif modellere rastlanıyor. 

Bu suretle, her kadın hemen he
men ayni modeli kabul etmek 
zaruretinden artık kurtuhnuı bu 
lunuyor. sayfayı '6virinia} 
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ztNDı\NCI KAPTA~ 

----------------------
Paşayı verdiği karardan dolayı 

tebrik etti. Dostça halledilen lşler
b ·r zevlt 

den dolayı kendisi de sonsttz 1 

duyduğunu söyledi. 
ı~aptan 

Hapisten çıkan Zindancı \.. ' ' 
sUslU atlara bindirllerek gönderil· 

dl. 
Tekrar gemisine kavuştuğu vakit, 

arkadaşlarının kendisini sevgi ve ne
şe lçlndo karşılamaları, Zindancıyı 
bUsbUtun sevlnclfrcU. lş i~in dışarı 
çıkan korsan kaptanını ntlattıı;ı gibi 
kendisini do atlatabilirler, gemiyi 

zaptederlerdi. 

Zlndancrnın ilk işi, paşanın kUçilk 
o~Inna bir ceYahir lnışak be.diye et
mek oldu. Paşanın karısı ye nıaiye
tlylo diğer bUtün mUslüman yolcula
rı nezaketle seHlmlıyarak gönderdi. 
,Yalnız, znptettiklerl kayıktan aldık
ları topları inde etmedi: 

- p11şanın, dedi, haddinden fazla 
topu var. Ben, her vakit dllşmanla 
boy uıcuşecet:;inı. No kadar. çok sill\
hım olursa 0 kadar kun·etlı olurum. 
Bunlar bana Hizımdır. dedi.' 

Zindancı J(aptan, gemlyı elde et
tikten sonra uı;rndığı uğursuzlukları 
savdıktan sonra derin bir nefes aldı. 

Yusura: 
· _Şimdi, dedi, rahat rahat yelken-
leri açıp açılalım. Kıbrıs, bizi çok uğ-
raştırdı. 

Kıbrıs paşasının oğlu Ali bey, ~e-
mido kalmış, babasının davetıerıno 

aldırmamıştı. 
- Ben beylik istcnıiyornm ... a:-

micl olarak yaşamak istiyorum .. dı-
yordu. 

Ali bey, korsan gemisinde kal1?a 

d
nhn önceden izhar ctmış

arzusunu .. •• 
ti Z ı i lo macerası başladıktan 

. ,e ıra h 11 sonra bu arzu ınr mecburiyet a ne 
. G ç kızı rılgınca 

,gclmış oluyordu, en °" 

sevdiğini hissediyor, onun için he
men lıer gUn durup dinlenmeden şa
rap içiyordu. 

Gemi Kıbrıstan hareket ederken 
Ali bey sarhoştu. Zindancı Kaptan: 

- Ali bey, dedi, sarhoşluk iyi a
ma, seferde değil. Biz denizciler, bir 
av yaptıktan sonra eğleniriz. 

Dedi. 
Ali bey, Yusuftan kaçıyor, ona gö

runmek istemiyordu. Halbuki Yusuf 
paşazadeyi hep yanındp. görmeği ar
zu ediyordu. Dalma: 

- Ah Ali bey, diyordu, hayatımda. 
bana en bllyük sevinci sen getirdin. 
Bu kadar kahramanlık yapacağını 

hiç ummazdım. 

nu kahramanlık Ali beye pahalıya 
nıal olmuştu. Geceleri sabahlara ka
dar uyuyamıyor, geminin içinde dö
nüp dolaşıyor, Zebranın yilzünü ulr 
defa görmel{ :için girmediği kılık kal-

mıyordu. 
Geıniııin hııreketlnden iki gUn geç

mişti. Ali bey şöyle bir karar verdi: 
- Ben Zebrayı unutamıyacnğım. 

Ona malik olmadan yaşamak 1mkftn
sızclır. Ya kendimi öldürmeliyim, 
yahut her no pahasına olursa olsun 
onu elde etmeliyim. 

Zehrayı elde etmek için ya onu 
kaçırınnlr Hl.zımdı. Yahut Yusufu or
tadıın Jrnltlırmak .. Fa~at Yusuf orta
dan Jrnlktıktan sonra Zehra lrnndisi
nln olabilecek miydi? Ortada Zindan 
cı Kaptan Yardı. Ali bey, onun da 
Zchraya lrnrşı zaafı olduğnnu hisse

diyordu. 
Güvertenin bir köşesinde açık göğ

sünU rUzgftra vermiş dUşUnUrken ar
Jrnsında hir frsıJtı duydu. Silrntıe 

g<'ri dönlln<'e iki gölgenin ltendisine 
doğrn yaklaşmakta olduğnnu gördü. 
Bunlar, Yusur ile Zehra idiler. 
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Zfl\"Dı\N'CI KAPTAN 

- E,·et .. Acı bir haber .. 1'"'akat ü

zülme. Hepimizi bekleyen bir ölüm 
var .. 

Şimdi gene kız ellerini yUzUne ka
pamış, kendini yere atarak hıçkırı-
yordu: I 

- Yusuf .. Ben Yusufsuz yaşıya

mam .. Beni de öldürün .. 

Ali bey başka bir şey söylemedi. 
Zehrayı doya doya ağlamaktan nla
koymadı. YaYaşça lrnpıyı açtı. Dışarı 

çıktı. 

Epey sonra terar içeri girdiği Ya
kit Zebra hA.Ia. yerde yatıyor, kesik 
kesik hıçkırıyor, inliyordu. Bitkin 
bir hale geldiği anlaşılıyordu: 

- Zehra .. Ne yapalım .. Yusuf kah
raman bir insandı. Kahramanca se
nin için çarpıştı. OldU. 

- Nerede öldü, söyleyin bana .. 
- Kıbrısta .. Seni kurtarmaya ge-

liyordu. Ben de onunla beraberdim. 
Deni esir etmişlerdi. Seni çolt seYdlğl 
için beraber gelmeğe razı oldum. Fa
kat olmadı. 

- Onun ölUsUnil görmek istiyo
rum. lnanmıyorum. Yusnf ölmedi. 

- ÖlUrl>en bana vasiyet etti. Zeh
rayı bul, dedi, onu kurtar .. Ona iyi 
bak .. 

Zehra şlipbe ile Ali beyin yUzUne 
baktı: 

- Ben, dedi, onsuz yaşamak iste
mem. Yusuf bu dünyada yoksa, ben 
de giderim. Dana en büyük yardım, 

beni llldUrmek olacak .. ÖldUrün be
ni, bir hançer verin, kalbimi durdu
rayım. 

- Yok Zehra.. Böyle söyleme .. 
Yusufun ruhu muazzep olur. Gel şlm
<11 yatağına gir .. Uyu .. Çok yorgun
sun. Sinirleı·in lıo:...~k.. Yarın gene 
konuşuruz .. 

Zchrn. kalkmak istemiyordu. Ali, 

lrnllnrmdan tutup kaldırdı. Yatağa 
kadar göturdU. 

- Haydi, soyunup yat.. Düşünme 
artık. 

Ali beyin maksadı şuydu: Zehra 
yatağına yattıktan sonra odasına 
girmek ye onun koynunda. sabahla-

mak ... 
Dışarı çıktı. Gezindi. Zehrayı elde 

ettim, artık kurtulamaz .. diye dU· 

şUnilyordn. 
Yavaşça, ses çıkarmadan odnY~ 

yaklaşıyor, kapıdan dinleyor, falrn 
bir tUrlü içeri girmeğe cesaret ede-

miyordu. 
Bu tereddüt santlerce sUrdll. Nere· 

de ise sabah olacaktı. Son bir cesn-
G,. " ''R retle ya\·aşça kapıyı açtı. uZU .ı • 

takta idi. 
Hayret .. Yatak bomboştu. Zelır 

halıların ilstUndo kıvrılmıştı. zaval
lı kız klmbllir burada dn ne kadar 
ağladıktan sonra yorgunluktan ken· 
dini kaybetmiş, uyumuştu. 

All bey, bu gece maksadına nıu
Ynffak olamazsa, hiç bir şey ) npa
mıyacaktı. Delki kızı da knçıramıyn
caktı. O vnldt Yusufa Yerdiği sözU 
de yerine ı;etiremlyecckti. 

Halbuki o cidden gemide çalış-
mak, korsan olmak hevesindeydi. 

Zehrayı kncaklnyarnk yatağa gö
türmeli: Jçin kaldırdı. Genç kız, ya
bancı bir elin vUcnduna temas etmesi 
ile uyandı. Çırpındı. Fnlrnt yatağın 
içine fırlatılmıştı. Ali, bırakmadı 
Kun·etle onu belinden kaYrııdı: 

- Niçtn yerde yattın .. Bak. bu ya-

tak senindir. 
- Beni bırak .. Ben yerde yatnrım 
- Yazık değil mi senin lıtı temi 

tenine .. Bu güzel yüzline. 
go"zlcrl Zehra. deli gibi fırlamış 

bakıyordu: 

- Ne istiyorsun bcnclen?. 
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80 ZiNDANCI KAPTAN 

- Sen benimsin artık Zebra 1 •• 
Zebra. ince parmaklarl7le Alinin 

kollarını ııkı7or. kurtulmaya çalışı-
7ordu. Fakat muvaffak olamıyor

du. Kaç ıtındUr zindanda yatmıştı. 
Bundan maada ıon geçirdiği tı

stlatwer onu büsbütün çök'ortmlşU: 
- Beni bırak.. Beni bırak .. 
- Sen benimsin Zehra .. 
:Ali be)'. böyle derken yüzUnU onun 

71ZUne )'aklaştırıyordu. 
- Bırak beni .• 
- Sen benimsin.. Kıbrıs paşası-

nm otlu Ue yaşayacaksın bwıdan 

IOnra.. Onun kansı olacaksın. 
- Ben kimsenin karısı olamam .. 
Böyle derken Ali bey de 7atata 

-'rmlt. Zehra11 kıskıvrak yakala
mıt. başını götsQııe gömmUşttı. 

-Zehra .• 
- Beni bırak .• 
'.Ali bey soluyor. tepiniyor. genç kı

sm elbllelertnl parçalıyordu. 
Çok kısa atıren bir mücadeleden 

80nra Zebranın bütün elbieeıerl par. 
calanmıt gibi idi. Göğsü açılmış, er
kek pantalonunun etrafları yırtıl

mıttı. Botuşma, her ikisini de yor
muftu. Fakat Zebra, kendini müda
faa için aarfetUll bUtlln kuvvetini 
Ulketlyordu. Nerdeyae upuzun serf. 
Jecektl. 

,.Bunu farkedon Ali bey, tecavUzU· 
atl artırdı. Yorgun vücudu tama
ml7le altına aldı ve onu kuvvetsiz. 
mllcadele edemlyecek bale getirdi. 

Şlm41 Zehra gözlerini kapamış, 

ollannı tamamlyle bırakmıştı. Ke-
9lk kesik ıoluyor. inliyordu. Kendl
ahıe yapılanları bir rüya içinde imiş 
llbl hluedlyordu. 

Batırmak. gittikçe tehlikeli teca
'ftlztllltı artırmakta olan adamı parça· 
'lamak arzuıu itinde kalıyor. ses bl· 
Jt cıtaraml)'ordu. 

- Zehra .. 
o. yalnız hafif bir lntıtl ne cevap 

veriyordu. Bu. şehvetle kuduran 
genel büsbütün çıldırtıyordu. 

- Zehra .. Sen artık benimsin .. 
All bey bu sözU söylerken. yanıba

şında upuzun uzanmış kızın, hiç bir 
Jıarekct yapmayacağma o kadar e
m !ndl, kl .. Bu emniyet kendisine son· 
suz bir zevk veriyordu. 

Fakat nasıl oldu, nasıl bir kuvvet 
genç kızın damarlarına aktı. Anla
m&dı. Zehra ok gibi gertlerek dot
ruldu. Yatağın başucunda duran bir 
har.çerin sapı göz yumup açıncaya 

kadar onun incecik parmakları ara
sına geçmişti. 

Toplanmaya çalışan paşazade 

kendine gelinceye kadar Zehra ayağa 
kalkmıştı: 

- · Vzerlme gelirsen öldUrUrUm .. 
Ali bey. hem fırsatı kaçırdığı için 

hiddetleniyor, hem de bir kızın ken· 
disln! tehdit etmesine mukabele ede
mlyecek hale geldiği için ne yapaca
tını düşünüyordu. Biraz evvelki sert 
mu:ımelesl kalmamıştı: 

- Zehra, beni öldürecek misin? .• 
- Bır adım daha üzerime gelirsen. 

Allahın lamı nzerlne, Yusufun başı 
için yemin ediyorum, ki öldürürüm .• 

- Hançerin ucu zehirlidir. Senin 
de bir yerine gelirse ölürsün .. 

- Ben ölmeğe razıyım .. Yusufsuz 
yaşamak istemiyorum •• 

- Ben de seni seviyorum, Zehra.. 
- ~.ehra Yusuftan başka kimseyi 

sevemez. Hem Yusuf köle olduğu 

halde, bunu blldlğlm halde onu sevi· 
yorum. Onsuz yaşayamam. 

Ar bey hayretle sordu: 
- Yusuf köle midir?. 
- Köledir, babamın kölesi fdf. 
- Ama şimdi gemi kaptanı oldu .. 
Zehra bu sözü duyar duymaz elin· 
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ZfNDANet KAPTAN 91 
deki hançeri yere attı. Biraz evvel 
en çirkin tecavüzü yapan Ali beyin 
üzerine atıldı. Kollarından tutarak 
sarstı: 

- Demek Yusuf hA.lA yaşıyor öyle 
mi? N1çın, niçin onu öldü dedin •• 

Paşazade boş bulunmuştu. Utan
caç bir oocuk hali gelmişti: 

- Seni çok güzel bulduğum lçta. ... 
Seni Hk görüşte sevdiğim için. •• 

Yusuf senin kız olduğunu bana 
söylememişti. Orada. bl rarkadaşım 
var. Zindancı sana gösterecek. kur
tar, buraya getir demişti. Senin kız 
olduğunu bana Zindancı söyledi. dl· 
ye nğ?.ından kaçırdı. 

- Beni Yusufun yanma göttlrecek 
misin? •• 

- Götürecektim. Fakat bundan 
sonra göturemem. 

Zehra yalvardı. 
- Sen bir fenalık yapmadm. Ben 

fenalık yaptım. Bir daha Yusufun 
yüzüne bakamam. Ona hlyanet et,. 
ettim. Arkadaşlık yapmadım. 

Zehra takrar yalvardL GOnahını 

saklamak isteyenlere mahsus b1r ta
vır takındı: 

- Sizi ben affettim, dedi. Yusufa 
da hiç bir şey söylemlyeceğtm Bunu 
bir sen, bir de ben blleceğlz .. Bundan 
sonra beni kardet gibi tanınsın. 

Ali boy, maksadına muvaffak ola
mıyacal}ını anlamıştı. Belki bir glln 
genq fırsat ele geçecekti. Fakat şlm· 
dl, Yusufun arzusunu yerine getlr
mP~ lA.zımdı: 

- Yusufa hiç bahsetmlyecek mf
eln Zehra .. 

- Bir tek şey söylemlyeceğtm. 

Dedim ya. bundan sonra kardeş gibi 
olacağız. Senl affettim. 

- O halde ben de seni kurtanp 
Yusufa götüreceğim. Sana inanıyo
rum: Bir şey söylemeyeceğine aöz 

verdin. Söztıııdeıı dönmezsin. Ben de 
hep Yuıuna &7n1 gemide bulunac~ 
tım. Bir pqaza.d.e olmak istemiyo
rum. Hem her gün seni de görmuı o
lacatım. 

Son sözü. dllşttnmiyerek söylediği 
lçln utandı. LA.fı dellşUrdl: 

- Şlml ııa11rlan .. Sana benim elbl
ıelerlmdeıı vereyim. Giy onları. Bel
ki bu geceden kaçanı, . . . ~ . . .. . .. . 

Itıklar Kıbnaı aydııılatmala ba .. 
]arken iki gölge Kıbns paşasının ko
natından sUratle uzaklaşıyordu. 

Bunlar, Ali beyle Zehra ldt. 
Sahilde kUçllk bir kayıta atladı

lar. All be)' ıtıratıe kürekleri çekme-
1• batladı. 

Zebranm korun gemisine çıkma
sı bir lıAdlse oldu. Artı\ Zebranın kız 
oldutuııu herkes anlamıştı. 

Yuıuf. Zehradan evvel Ali beyin • 
llne sarıldı. Sevincinden ellerini öptı
)'or. kucaklayordu. 

Papaa da sevince tşUrak ediyor, A· 
11 beyi tebrik ediyordu: 

- Sen tam deniz kahramanısın. 
Allah gösterdlğtıı fedakA.rlığuı mo
kl.fatını verir. 

BütUn bwılar, Ali beyin Zebraya 
karşı duydutu aevgtyl bUsbUUln ar
tırıyordu. içinde bir sızı duyuyordu. 
Zebraya malik olmak arzusu bir ha.a
talık halinde içine çökmllşttı~ 

• • • 
Kıbrıs paşası, karısı ve ~oculdan

nın kurtarılmasına lmkln kalmadl
lmı görttnce. konan esirleri serbest 
bırakmaya razı oldu. 

Franeıı koneoloau da ite tavusut 
etmlftl. Zindancı Kaptanın ıserbeıt 

kaldıtı glln konıolos btıyUk bir ziya
fet verdi. 



NapolyOnun aşkı 
(Baş tarafı 4 üncUde) 

sına ve karısını daha hiç gör
memiş olmasına rağmen, haki. 
katen aşıktı. lmparator Yari 
Luizi. gördUğU bir resminden 
ve yazdığı mektuplardan sev
mişti. 

Nabolyo:ı en sonunda daya
namamış. Ma.ri Luizi sarayın 
bulunduğu Konpiyenyada bek· 
liyeceği yerde MUra ile beraber, 
bir mUllzim kıyafetine girerek 
Kursele gidiyor. Yağmur yağ. 
mağa başlamıştır. 

Fakat imparator, killseni:ı 

kapısında mUmldln mertebe yağ 
murdan sakmmağa çalışarak 
arabaları beklemeğe başlıyor. 

Nihayet muazzam arabalar 
geliyorlar, kilisenin önünde du· 
ruyorlar. Napolyon imparatori 
çenlı bulunduğu arabaya atılı. 
yor ve karısına sanhyor. lm· 
parator, Mari Luizin resmini 
sevmişti, fakat aslını görUnce 
de sukutu hayale uğramamış· 
tı. 

Napolyon balayını geçirirken 
devlet reisi vazif esi:ıi unutmuş 
gibi davranıyordu. Kendisine 
gönderilen mektuplar, raporlar 
masasının Uz.erinde bekliyor. 
İmparator vakit bulup bunları 
ne açıyor, ne okuyordu. Bir 
çokları, onun bu halini tenkit 
ederlerken: 

- Vazifesini böyle ihmal 
etmesi imparatorluğu kaybet • 
mesine mal olabilirdi, demişler. 
dir. 

O da kabahatini sonradn:ı iti· 
raf etmiş ve şu sözlerle, haklı 
çıkmağa çalışmıştır: 

"Genç, güzel, sevimli bir ka 
dına kavuştum. Benim de bir 
müddet için saadetten nasibe" 
dar olmağa hakkım yok mu i• 
di ?,, 
İmparator hakikaten bu imi. 

vacr.ıdan çok memnundu ve 
yirmi yaşında bir genç Aşık 

gibi haller gösteriyordu. Mese· 
11, kansmm kendisine (Nana)' 
veya (Papo) gibi ishnler taka· 
rak çağırmasını istiyordu. 

O günil:ı gecesinin ertesi gtl· 
nll de yakın bir arkadaşına: 

- Evleneceksen Alınan km 
al, azizim, demişti. DUnyanc 
en iyi kadınları Alman kadın. 
landır. Öyle iyi. öyle nazik, öy 
le gUl gibi taze şeyler ki 1 

Mari Lub:, hakikaten çok gU· 
zel ve ~k saf bir kızdı. Kraliçe 
yi hemen herkes çocuk buluyor. 
du. 

Dünyaya bir yavru yetireceğt 
ha.beri memnuniyetle karşılan· 
mıştı. Çocuk imparatoriçe hiç 
olmazsa artık ana olacak ve bel· 
ki o zaman olgunlaşacaktı. 

20 mart 1811 de lmparatori· 
çe Mari Luiz müstakbel Roma 
kralını dünyaya getirmişti. Fa. 
kat ''Kartal yavrusu,, dünya· 
ya gelirke:ı annesine çok eziyet 
vermişti. Bir çokları imparato· 
riçenin hayatından· korkmuşlar, 

doktorlar bile endişelerini say
Jayamamışlardr. O zaman Na. 

Kuin l':lizahet tranaatlantiiini 'yapan kump.'\nyanın i11c: vapurla
raulan biri de bizim "'Cülcemal., dir. Bur~<la, 1874 de yapılan 

ve Cennaaik adı verilen ''Gülcemıll,, in ilk z:enclerine ait bir 
relllÜ söriiyonunuz 

Tarihi bir resim: 1932 de Frans12 • Çek misakını imzalaJddaJ"I 
zaman Çekoılovak cümhurreisi Maaarik ile o vakit hariciye na. 

zm olan Denet ve (ortalamada). F.ransız bat vekili Bartu 

polyonun bir sözü vardır ki, 
karısr.ıı saltanattan fazla sev
diğini göstermek itibarile dai· 
ma zikredilir. 

İmparator, Mari Luizin haya 
tının tehlikede olduğunu söyle
dikleri zaman: 

- İmparatoriçeyi kurtarın! 
demişti. Evveli annesi kur. 
tulsu:ı, sonra çocuk ... 

Doktorlar anneyi de. çocuğu 
da kurtarmışlardı. 

1818 de Mari Luiz, Rusya se· 
ferine çıkan kocasından ayrılır· 
ken çok mUteessirdi. lmparator 
da karısına her gün mektup 
yazıyordu. Acele ile yazdığı bu 
mektuplara kısaca ''Nap,. im
zasını atardı. Moskovadan ay
rılmadan bir gü:ı evvel, 14 teş
rinicvvelde, Napolyon kansı:ıa 
§U satırları yazmıştı: 

"En büyük zevkimi senden 
gelen mektuplan okumakta bu
luyorum. Posta geldiği zaman 
ilk açıp okuduğum şey senin 
mektuplann, Bu mektuplar da 
se::ıin gibi güre!.. Hepsi senin 
ruhunu gösteriyor, senin bütün 
meziyetlerini bu mektuplarda 
buluyorum. :Sen mükemmel bir 
kadınsın ... 

Malo Yaroslavetz. muharebe· 
sinin ertesi günil, 12 teşriniev
velde de Napolyan karısına şun 
ları yazıyordu : 

"Sevgili karıcığım; 
9 tarihli mektubunu aldım. 

Küçük kl'al hakkında yazdıkla· 
rım ve bütün hislerini okudum, 
çok memnun oldum. Hislerini 
çok güzel anlatıyorsun, çünkU 
bütiln histerb senin gibi sami
mi ve temi7~. 

18 kallunuevvelde imparator, 
Parise dönüyordu. Karı koca 

birkaç ay beraber yaşadılar. 

Fakat 15 nisan 1913 de Napol• 
yon Almanyaya gitmek nzenı 

ayrıldı. İmparatoriçe naip ola,. 
rak yerine kalmıştı. NapolyOD 
giderken adarnlan:ıa: 

- İmparatoriçe henüz pelı? 
gençtir, kendisine her şeyi an
la.tarak teliş vermeyin, di)'9 
tenbih etmişti. 

Diğer taraftan, Napolyonua 
karısına babası:ıa ne tarzda 
mektup yazacağına dair talimaı 
veriyor ve Avusturyanın harbe 
girmesine bu suretle mani ol • 
mak istiyordu. Fakat Mari Lu
izin mektupları babasını, Na • 
polyona karşı harp açmaktan aı
ltkoyamadı. İmparatoriçe de ba
basına olan sevgisi:ıe rağmea 
tabii kocasının tarafını tutt11ıı 
Babasına yazdığı bir mektup 

ta şöyle demiştir: 

''Benden emin olabilirsin, seT 
gili babacığım. Eğer, muharcb4i 
sona erdikten so:ıra .sizin içiıa 

yapabileceğim bir §CY varsa. 
şüphesiz ki hiç tereddüt et
mem.,. 
İmparatoriçe bunları yn~ 

ken harbi kocasının kazanaca
ğından emin bulunuyor ve o -
man babasr.ım ve memleketill 
lehine tavassutta bulunmayı dl 
şünilyordu. 

Fakat hadiseler onun düşün• 
düğü gibi çıkmaınıt, Napolyoa 
Leypzigde mağUkp olarak Aı
manyadan çıkmı§b. 1mparatoır, 
24 kanunusa:ıi 1814 de karısm
dan ayrılırken: 

''Baban Fransuva ile tekrar 
harp edeceğim., demişti. 

Napolyo:ı ondan sonra karml 
nı görmek bir daha nasip olma
m1ştır. 

B ir Fransız gazetecisi an
latıyor: 

''Angrif gazetesini satan üç 
genç kadındı onlar. Yanımdaki 

arkadaı: 

• "- Hitler hakkında ne oil§U. 
nUyorlar, sor bak,, dedi. Sordum. 
'f;J Uç gazete aatıcismdan biri, ar. 
kadaşlanna sormaya lüzum gör
meden; hepsinin hc<&abına cevap 
verdi: 

''- Hitler mi? Allahtır ol,, 
· 1932 senesin.de bu sözü işitti
'ğim zaman, Hitlerin kadınlar iL 
.zerindeki tesirini anlamıttmı. Ha 
ldkaten, Adolf Hitler, kadınların 
kalbini fethe çalışıyordu. Alman 
kadınının yeri ne fabrikadır, 

ne yazıhanedir, evidir diye ilin 
ediyordu. 

Bu, hayatlanm çalı§atak kaza
nan kadınların düşüncesine mu
gayirdi. Fakat, bunların çalışa

rak kazandıkları hayatları da pek 
fakirdi. Hitler, bütün kadınların, 
onun sayesinde, koca bulabile. 
ceklerini vaadediyordu. Çünkil, 
her erkek iş bulacak ve ev bes. 
liyebilecekti. 
Daha sonra kadınlar ara.tında 

H ntne1r ve 
Bir Alman gazete satıcısı 
kadın: " Hitler mi? diyor, 

Allahtır o ! ,, 
Hitlere 1tat'§ı olan sevginin giL 
tikçe arttığını gördilm. Kaiınlar 
için nasyonal sosyalizm bir din 
halini almıştı. Bunu anlamak i.. 
çin onlarla biraz görüşmek kafi 
idi. 

Bir tanesi: 
- Ben asker kızıyım, diyor

du. Babam harpte öldü. Annem 
beni orduya kargı sevgi aşılaya
rak büyüttU. Ordumuzu bugün 
Führcr, erkeklere üniforma sev. 
gisi ve §Cl"Cf hissi vererek canlan 
dırdı. 

Bir diğeri: 
- Ben Yahudilerden nefret e.. 

derim, diyordu. Bir ticarethane -

de, Yahudilerin yanında çalışı

yordum. Patronum bana arzu 
beslemeye ba§ladı. tşimdcn oL 
mayayım diye mukav:met ede -
medim. Bana bir çocuk bıraktı 

ve kapıdışan etti. Sonra, çocu
ğuma bakamadım, o da öldü git
ti ... Hitlcr, bugün bizi Yahudi
lerden kurtardı. • 

Bir üçUncüsü de şöyle diyor. 
du: 

- Babam tüccardı. 1flls etti. 
Onu iflia ettiren Almanyanın 

diltmanlan idi. Hitler dilpnanla
nmrzdan bizim intilcammuzı a
lacak. 

- Demek harp olacalc? .. 

İkisi de son senelere kadaı 

Hitlerden ayn yaşamışlardır. 

Angela Viyanada evlenmiştic. 

Orada hizmetçilik ettiğini de söy 
lerler. O zamanlar kardeşinin 

yaptıklarını uzaktan takip eder, 
onun bir iş becereceğinden açık.. 
ça şüpheli bulunurdu. Bugün i· 
se, Avusturya Almanyaya geçtik: 
ten sonra, Bitlerin kendisini 
Rerhtesgadene çağırmasıru ka· 
bul etmiştir. Hitlerin geçen giln 
Çemberlayne verdiği çayı piııi.. 
ren bizzat Angeladır. 

Angela, Hitlcrin yanına gelme. 
den evvel şart koşmuş: Gelirim 
ama, yine siyasetle hiç uğrat

mam, benim yapacağım fCY yal
nız mutfak ve ev işleıidir, tlemiJ. 
tir. Kadın, on sene kadar evvel 
ölen ilk kocası Raupel:len sonra 
profesör Martin Hammiı ile CT· 

lenmiştir. Profesör, Hitlerin e
niştesi oldulttan sonra, devlet it
lerinden ziyade felsefe ile meşgul 
olmaktadır. 

Paulaya gelince; o, kardefi ile 
beraber yapmayı asla istemiş de.. 
ğildir. Uzun boylu, zayıf, kadın 

olan Paula şimdiye kadar evlen-

k©ıdnlfilO©ılr 
Hitlere ehemmiyet ·v,ermi
yen ya1nız iki kadın var : 

kız kardeşleri 
- Olsun 1 Açlıktan hayvan gi.. 

bi ölmektense hürriyet için çar. 
pışarak ölmek daha iyidir ... 

• • • 
Bununla beraber, Almanyada 

Hitlere ehemmiyet vermeyen iki 
kadın vardır. Hi~ kimse kendi 
memleketinde peygamber olamaz 
derler, doğru. Bu iki kadın Hit • 
!erin iki kız kardeıiclir. 

Bunlardan büyüğü, Angela 
Raupel Hitlerin babası Alois Hit 
terin ilk karnmdandır, yani Bit
lerin baba bir. ana ayn kardcıti -
dir. tkincisi Paula ise ayni baba 
ve anadandır. 

ınemiştir de. Az konuşur. Suhı 

boya resim yapar, sakin ve tek 
baıma bir hayat yaşar. Siyatl 
nümayişleri .hiç sevmez. Meseli. 
son Nürcmbcrg kongresinde Hit• 
ler kız kardeşinin, kendisile be
raber balkona çıkmasını istemif 
ve bunda ısrar ederek müthit 
sinirlenmiıti. Paula da çarnaçar 
kabul etmeye mecbur olmuı

tu. 
Bitleri Napolyona benzetenler 

mukayeselerini bu cihete de var. 
dıramazlar. Ne Angelanın, ne 
Paularun Elisa Bonaparta benze
yen bir tarafı yoktur. 

Kuş~ar Gece Yağmur 
I 

Ben kllllan çok seviyorum. 
Nasıl geceler severse gilndDzll 

Her yaz dizimi dövüyorum. 
Kuşlar gibi bekliyerek güzU. 

n 
Sana giden yollar ne kadar sapa. 
Andınyor bilmeceyi. 

Kapılan istediğin kadar kapa. 
Kaçırıyorum geceyi. 

m 
Denizlerde martılar yıkanıyor. 

Gemicilerin ağzı kuru. 
Tarlalarda bqaklar yanıyor. 

Bulutlar taşıyor yağmuru. 

"Varlık,, tat1 
Feridun .F AZiL 



H olivud daima Amerikan ar 
tistlerini göklere çıkaran 

bir diyar olmuştur. Fakat, bazc.r. 
öyle büyük istidatlar karşısında 
bulunuyor ki, kendisini bu yaban 
cılarm fethetmesine müsaade e -
diyor. 

Holivudu fetheden Avrupalı. 

!ardan bir ikisini gözden geçir· 
mek her halde faydalı olacaktır. 

Bunlardan biri Macar kızı ilv. 
na Masseydir. Onun asıl isıru 
Hagymasi idi. Bu da macarcad, 
"soğan,, demektir. Soğanı hi~ 
Holivudda bırakırlar mı? Hemcı 
Magymasi ismini Massey'e çevı 

riyorlar. 
İlona Holivuda gelmeden ü, 

yıl evvel, Budapeştede bir Lnağ.ı . 

zada satış memures_i olara'k ça· 
hşmaya başlıvmştr. Greta Gar\Jr 
da hayata evvela böyle bir ma 
ğazada satıcılıkla atılmamış ıruy . 
dı? 

Fakat, az sonra buhran baş!: . 
yor. İrona işsiz kalıyor. Ne yapı 
cak? Ne şarkı söylemesini bilir . 
ne dan'.> etmesini. Yalnız, sol'! 
derece güzel ve teshir edici bir 
kızdır. 

Bir gün gi.diyor meşhur bit 
Macar tiyatrosunun müdürüm 
müracaat ediyor. Günde yirmi, 
otuz kişinin müracaatı ile karşı· 
laşan müdür, 1ronaya red cevabı 
veremiyor, işe alıyor ve çalıştır -
nıaya başlatıyor. 

Sahnede büyük muvaffakıyet 

gösteren genç kız, Macaristanın 
en zenginlerinden biri ile: Zot.. 
tan Zvozd ile evleniyor. 

Fakat, kız Zoltanla gizli evlen 
miştir. Ailesi haber alınca k:ya~ 
meti koparıyor. Manu boşanma
mecbur ediyorlar. Boşandığının 

ertesi gn.nü de zavallı adam ani 
bir surette ölüyor ... 

Bir müddet sonra babasını da 
kaybeden İrona, büyük bir keder 
içinde Viyan.aya geliyor. Orada 
operad~ çalışmaya başlıyor. 

Prad_a kendisini görüp beğc-
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Güzel yıldız Sigrid Gürinin yeni bir pozu 

nen bir rejisör de onu alıp Ho. 
livu.da götürüyor. 

iZA MiRANDA: "HARIKA 
KADIN,,! 

Meşhur İtalyan şairi Gabrielc 
D' Annuzio bu artiste ''Harika 
Kadın,, ismini vermişti. l:za Mi
randa sanata karşı daha pek genç 
ken heves duymuştu. On beş, 
on altı yaşında sokağa çıktığı 

.zaman ilk gittiği yer müzeler, 
mermer heykellerin bulur..duğu 

yerlerdi. Orada sanat eserlerini 
durur büyük bir hayranlıkla sey 
sederdi 

o, heykellere aşık olurken, hey 
keltraşlar da ona aşı'k olmuşlar
dı: İza Miranda sanat hayatına. 
l_ıeykeltra§lara modellik etrneklo 
girmiştir. Fakat, sanatın karın 

doyumuyacağını bilen lza, bir 
yandan da steno daktilo dersi a.. 
lıyordu. 

Nihayet bir yerde iyi bir m-ıaş 

Holivudu fetheden 
4 Avrupalı 
Gabriele d'Annunzio hayran olduğu 
ıza Miranda: "Bütün yıldızları senin 

~:~~ı:~·ç:ş~: ba~örüyorum,, ~~~.~" .. ~"~"~~:=.~~ 1 
yor. · de rol veriyorlar. Bu filmde ilk 

Artık para sıkmtısı kalmadığı ' defa olarak çıplak bir ka.dm vü-
için kendisini boş zamanlarında cudu görülüyor . Bu, Hedinin vü 
daha fazla sanata veriyor ve "Mi cududur. 
Jano dram sanat akademisi., ku1' Ondan sonra Bedi Lamar meş-

ı -
larına devam ediyor. bur oluyor. 

Akademi imtihanım. verdikten ' ı Fakat, zaman geçiyor. Film 
sonra tiyatroya giren İza, bilhas.. unutuluyor. Hedi sinema bayatın 
sa Pirandellonun ''Bu akşam ak· dan uzaklaşıyor. Meşhur Hirsten 
lımıza geleni oynuyoruz,, piye., , berg silah fabrikalarının müdürü 
sinde çok muvaffak olarak şöh.. ,' Fritz Mandl ile evleniyor. ' 
ret kazaruyor. [ j Hedi evlendikten bir kaç gün 

Daha sonra ilk filmi olan "Ka• t sonra ''Kendinden geçenler,, İ • 
ranlıklar,, ı çeviriyor. i talyada, Fransada ve Avusturya-

Bir film için açılan müsabaka ... ' ; oa ayni zamanda gösterilmeye 
yı kazanarak şöhreti bir kat da. 1 başlanıyor. Artistin kocası, karL 
ha artıyo~. Müsabakadan sonra , ı sı ve kendisi için ayip bulduğu 
"'Herkesin Kadım,, ismindeki fil- I . , bu filmin gösterilmemesi için der 
mi çeviriyor. 

1 
hal teşebbüsata girişiyor. Tabii, 

Galeride d' Annunzio, hayatı- ' muvaffak olamıyor. 
nın ihtiyarlık günlerinde. onu ta- J Filmin tekrar gösterilmesi He. 
rumış ve gençliğinde sevdiği me~ , aiye de yeniden sinema hayatına 
hur aktris Duseyt: benzeterek o.. ' atılmak hevesini vermiştir. Kal-
na hayran olmuştu. Şair, bu ye.. ' ~ 

1 
kıyor Holivuda gidiyor. 

ni Duse için yazdığı bir şiirde · ı Fakat, Holivıı.dda evvela ken-
şöyle demektedir: ~ \ 1 öisini pek iyi :k:arşılanuyorlar. 

"Ey hayatını l Ben şimdiye ka.. ı ilk defa olarak bir filmde çıplak 
dar böyle büyük Ya§amak zevki görünmüş olan kadının günclunı 
duymadım ... Bütün yıldızlar: se- \ prada da affetmiyorlar. Sonra -
nin saçlarında görüyorum .. Yıl" '\ oan, bu "Gençlik günahını,, unut 
dızlar dudakların erişemiyeceği : mayı münasip görüyorlar v'! He. 
ışıklarla gökler.den saçlarına in. . 

1

1 di Lamar .derhal birinci sınıf yıl 
mişlerdir .. ,, . 1 dızlar arasına yükseliyor. 

D'Annuzionun "Harika . ka<ınu 
ismini ver?iği bu sanatkarı Holi· 
vud Avrupaya çok görmüş ve 
derhal kaçı;mıştır. F:akat, Holi • 
vudda o dünyanın en sade kadı.. 
nı kalmaktadır. Hiç süslenmez, 
kendi entarisinin şeklini, modeli.. 
ni kendisi çizer, otomobilini ken
disi kullanır, gece eğlencelerine 
hiç gitmez .. 

AVUSTURYALI HEDİ 
LAMAR 

Hedi Lamar Viyanalı bir ban• 
ka müdürünün kmdır. Sinemay~ 
doğrudan doğruya girmiştir. On 
beş yaşında iken Viyana.daki bir. 
stüdyoya giriyor. 'BJr sene sonra 
kendisine, büyük bir heyecanlr ~ 

_. "-> . . j 

Ş1MALL1 GUZEL .. 
Sigrid Güri daha mektebe baş 

!arken artist olmaya niyet etmiş 
bulunuyordu. M~ktepte en &ev
öiği de resim ve eli§i idi. Fakat 
anası babası onun artist olması
na müsaade etmiyorlardı. 

Sigrid sanat istidadını resim 
sahasında deniyordu. Babası o. 
nu Londraya resim tahsiline gön 
Qerdi. Fakat, eline biraz para 
geçer geçmez Sigrid Güri derhal 
kapağı Ameri'lı:aya atryor .. Anası 
na babasına da ancak AmerikL 
y gittikten sonra haber veriyor. 
Onlar da artık yapacak birşey 

göremiyorlar. 

Bu meşhur artistin 
yıldızlan 

neler söylüyor? 

1ngilterenin meehur yazıcıla· 
rında:ı T. Baront Hindistan S<'" 
yahatine dair bir kitap neşret
ti. Bu kitap çok büyük alaka i 
le karşılandı. Yıldrr.lrıra baka 
rak insrmların mazisi 'ıi araştı

ran bu kadın bilgili bir okutist 
tir. Zamanımızın büyük adam
larile, o:ılarır. maz! ve hallerile 
uzun yıllaPM.nberı m~şgul olan 
Baront, Greta Garbo ile Mus· 
solininin mazilerini araı;tırmı:; 

ve bu hususta yeni keşifler yap 
mıştır. 

lngiliz kadınını.. araştırma
larına göre, Greta Garbo. İsa· 
dan önce 1840 senesinde Nil 
nehri s~hillerinde yaşamıştır. 

Büyük bir filozofun gizli tuttu· 
ğu bilgilerini öğre:ımcğe mu· 
vaffak olan o zamanki Greta, 
çok genç yaşında iken ruhların 
oynadığı rolün mahiyeti hak
kında malumat edinmiş \'e bu 
malumat s:.ı.vesinde kraliçe Ho.t· 

serotu:-ı maiyetine sokulmuş· 

tur. Ayni zamanda Tibadaki 1· 
zis mabedinde çalışmıştır. Da
ha o zama:ı artistliğe olan me
rak ve kabiliyeti çok büyük-

müş, fakat yüksek sınıf bu sa· 
nate iyi gözle bakmadığı için 
dehasını gösterememiştir. Kra· 
!içenin maiyetinde danset,miş 

(Devamı 15 incide) 
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