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lspanyolları Barıştırmak ıçın Tavassut Edildi 
Bir tavsiqe: Harakiri! \ Olimpiyat dönüşü 

lspanyoı .. filoz~f'! lsp~nya C~murreisine Sporcularımız dün 
olmesını tavsıye edıyor t .. l k l d , I ·ıt ··d h ı · · ı· · oren e arşı an ııar 

ngı ere mu a a e sıyase ıne geçıyor M.. b k 1 d ff k 1 y 1 lspanqada 43 eyalet asilerin, 18 eyalet de hükflmetin elinde bulunuyor - Bir 1 usa a 8 ar a muva a O an aşar 
Yandan asilerin hezimeti, bir yandan da lrun'ıın tahliye edildiği bildiriliyor Mersinli Ahmet omuzlarda taşındı 

Un•ttada bir: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

1 spanya hadiseleri bir nevi mu
ammaya benziyen manzarasını 

muhafaza etmektedir. Çünkü 
hem bilkfunet, hem de iı.si kuvvetleri 
ayrı ayrı galip vaziyetinde olduklarını 
İddia ediyorlar. Filhakika her iki ta
l'a.f içtn galebe sı:.yılabilecek muvaffa
kiyetler de oluyor. Fa:kat daha ziyade 
illa.halli ve mevzii mahiyette olan bu 
!lıuvaffakiyetlerin hiç biri kat'i b:r ne
}!cenin mukaddemesi gibi görülmiyor. 
~te Madrit hükQmeti ile ~si kuvvetler 
1.rasmdaki mücadele böyle b"r safha
da bulunurken (Kamerun) ismindekı 
.\lman ticaret gemisinin İspanyollar 
tarafından tutularak üzerinde taharri
Yat yapılması yeniden bir siyasi buh
ran husule getirmiştir. Almanyada bu 
lhuameleden dolayı büyük bir heyecan 
~larnıştır. Bu heyecan-ideta bir harp 
hazırh~ru andırmaktadır. Almanlar 
b\I tarzda bir hadisenin tekerrürü ha
linde aU961e mukabele edilece~i söy
lemektedir. Frnnsanın İspanya hadi
•lerine müdahale etmemek eFası üze
rt1 n9e yaptığı teşebbüsler bilyUk sor-
Uklard8Jl sonra devletler arasında ni-

1ıayet milsbct bir anla.~mava ı_ doğru 
Yaklaşırken zuhur eden bu hat1:0 e ye
niden vaziveti karıı:ıtırmı~tır. Ru iti
barla şimdi JspanvÔllar arasında da
hili bir harp şeklinde devam edip gi
den mücadelelerin yann bir A \TUpa 
harbi haline girmesi ih~mnlleri bütün 1 
bUtiin ortadan kalkmış değildir. 

Aln-...anyanın Londrcı e>lçisi: 
Geçen hafta ic::inde Almanya Lon

dra elçiliğine dikkate değer yeni bir 
khs"yet gönderdi. Bu yeni Alman el
çisi (Fon Ribentrop) tur. Mallımdur ki 
B'on Ribentrop Alman cumur reisi ve 
!>&§vekili Hitler'in ~si itimadını ha
b yakm dostu ve hususi elçisidir. Şim
diye kadar Hitler Almanya ile muhte
lit memleketler ara.smda meveut olan 
aiyut meselelerin hallinde Fon Ribent
?op'u bir çok defalar kullanmıştır. 0-
llun için bu defa Fon Ribentrop'un 
Londriya muvakkat değil, da1nü bir 
el~k vazif esile gönderilmesi her ta
l'afta büyük bir alaka uyandırmıştır. 
8u hareket bazı memleketlerde Al-
1'1a.nyanm yeni ve mühim bir karar 
arifesitıde olduğu ve bu kararın tatbi
ki yolunda lngilterenin müzaheretıini 
kai.a.nmak arzusile Fon Ribentrop'un 
~draya gönderildiği manasına tef
Sir edilmiştir. 

Fa.kat Fon Ribentrop Hitler'in..şah-
11 itimadını haiz olmasına rağmen ba
lı hususlarda Alman dış işleri bakan
bğmdan ayn fikir ve mütalealarda bu
hüıduğunu söyliycnler vardır. Vaziye
ti bu bakımdan görenler Fon Ribent
?op'un Londraya gidişinde Berlinden 
'Uzaklaştmna gibi bir mana bulmakta
dır. Şu halde Fon Ribentrop'un yeni 
\'azif esile Almanyanm dış siyasası 
ha.kkmda mevcut olan münasebeti t.a
Yin için daha bir müddet beklemek ll
llnıdrr. 

General Gamelin'in seyahati: 
Haftanın en mühim hadiselerinden 

biri de General Gamelin~n (Var§Ova) 
lleyahatidir. Fransız generalinin Leh 
Payrt.ahtına gidişindeki maksadı Fran-

1 ..... 
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(Son•J Sa. 2 Sil. 3) 
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Del)let DemiryollarınJa 

Grup yolcularına büyük ten· 
zilit yapılmıttır. 1 lan sütunu-
muza müracaat. ( 436) ı 
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* ildoemizi mürJezziler-
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den istemeyi unut-
(Solda) General Mola. '(S(lğda gu. maqınız 
karda) Cunwrreial B. Azana. ( Af04ı- .. ----------·--
da) Bergusüı kurulan milli hüklim. '---------------

tin reiai Cabanel!a o ı· ı K u r u 1 t 1 y 1 
Viyana, 21 (A.A.) - Avrupa itti- U 

hadı birliği reisi Kont CouC!enhon -
Kalettl,. B. !Asana ile 8 Gb·ata n 
ihtilalci generallerden Mola ile Ca· 
bane!lasa müracaat eder~k tavassut 
teklifinde bulunmuştur. T\.ont. s;ıJh 

müzakerelerine girişilm,•k üzere bir 
mütareke yapılmasını tekJif etmekte
dir. 

ISPANYOT,, CUMUR REISINF. 
HARAKiRi TAVSiYE QT.UNUYOR 

Le Jour gazetesine Hayonneden 
bildirildiğine göre meşhur lspanyol 
filozofu Umtmuno, Amerikalı bir ga
zeteciye §Öyle de.miştir: 

"Cumur Reiai Azana'go, meıhur 

Şi.Uli i/ıti.ldlcinln yaptığı gibi yapma
sını tavai,,e ederim. O ihUldlci, bir 

(Sonu.: Sa. ! Sil. l) 

Ağır 
Gez.ah oımıyan 
meşhut suçlar 

l•tanbul Mütltleiıımıımia 
B. Hikmet Onat 

Yarından sttnrtı 
çaıışamga başlıyor 

Üçüncü dil kurultayı. Avrupanın 

her yanından şehrimize gelmiş olan 
ecnebi mütehassısların d;t iştirakile 

yarından sonra açılacaktır. 
Dilimizin esası, istihalesi, ince 

hususiyetl~ri ve yapılan derin tetkik
lere ait söz söyliyecek Ttlrk bilginle
rinden başka Avrupa merkezlerirtden 
gelen Sovyet, İngiliz, İtalyan, Fran
sız Leh, Alman, Macar alimleri de , 
birer mühim tez okuyacaklardır. 

Encümen genel sekre~ri Bay lb
rahim Necmi Dilmenin iradesinden 
anla§Ildığına göre iptidai insanların 
en bflyük mabudu güneş olduğu hu
suunda ıünet - dil tecmsininin esa
smı te'1tll eden noktalardan birini, 
gehrimizde bulunan Sovyec Alimi pro
fesör Mesçaninof bilhassa teyit etti
ğinden. bu yoldaki delillP-rini kurul
tayda anlatacaktır. 

BU.tün ecnebi ilimlerde "güneş -
dil teorisi,, ne ait büyük bir alaka 
vardır. Bazıları bu teorb•i tamamen 
tetkik etmiş bulunmaktad•r. Bazıla
n ise yeni edindikleri malzeme ile 
tetkiklerini tamamlama!< üzeredirler. 

Türk Dili Tetkik Cem!yetinin son 
on ayiık çalışmalarının esasını gü
neş - dil teorisi teşkil etmektedir. 

Bu teori, üçüncü dil kurultayı mü
nakaşalannın da başlıca mihveri ola
caktır. 

lngilterede 
Halkçılar cephesi 

kurulugor 
Londra, 21 (A.A.) - Havas ajan

smdan: 
Yeni üç kanun te,rini~vvelin üçtin- Halihazırda liberaller mahafilinde 

de meriyet mevkiine lfonul:ıcakhr. Bu bir ''İngiliz Halkçılar cephesi,, tesisi 
kanunlardan birincisi ağyr cezalı ol- lehinde bir temayül, bir fikir cereyanı 

görülmektedir. Bu fikri daha ·evvelce 
mıyan meşhut suçların muhakemesi komünistlerle müstakil amele fırkası 
usulüne dairdir. ve sendikal müesseseleri ekseriyeti 

lstanbul müddeiumumisi dün, hir kabtil etmişlerdir. Manchester Guar
muharririmize bu kanun n tatbikatı dian bu münasebetle sol cenahın bü
hakkmda mühim izahat vermiıtfr. tün kuvvetlerimn bir araya wgelmesi-ı· 
Dö dü il f __ .. ı. ks f nln milbrem bir z.aruret oldugunu ha-r ne sayı amw.ua o,.uyaca ııus. tırlatmaktadır. 

, 

Yukıard4 Yaşar, ortada Mersinli Ahmet vapurdan halkı aelamlıgor
lar. Altta: Vapur rıhü ma yanaıtığı aıralarda. 

Berlin olimpiyadına. giden güreşçi-ı 
lerle bisikletçi ve basketbolculanmzı
dün Romanya vapurile Köstenceden 
geldiler. Saat birden itibaren grup, 
grup sporcular Galata nhtıınma gel
miye başladılar. Zabıta rnemurlan rıh
tmıda inzibatı temin ediyorlardı. Saat 
üc::e kadar rıhtım hmcahı~ dolmşutu. 
Türk spor kurumu ajanları ve klüp 
murahhasları da gelmiş, kendilerine 
ayrılan mevkilerde yer almışlardı. 

Rıhtnn dolduğundan gelenlerin ço
ğu rıhtımın kapısından içeri alıruna
mışlardı. 

Saat dörde doğru beyaz boyalı va
pur Boğazda görününce Uç saattenbe
ri nhtımda ayakta bekleşen halk ara
sında bir kaynaşma oldu. Herkes önde 
yer almıya savaşıyordu. Biraz daha 
yaklaşınca vapurun sporcularımız şe-

refine bayraklarla donandı~ görüldfl 
Halk ve. sporcular mendillerini eallı 
rak güverteye toplanmı!' olan sporcu 
lan selamlıyordu. 

Kısa bir müddet sonra vapur rıhtı 
ma. yanaştı. Bu sırada Şehir bandos 
İstiklal marşımızı çaldı. Mersinli Ah 
met kaptan köprüsünün altmda mil 
tema.diyen gülüyor, kalabalığa do 
el sallıyordu. Biraz sağında Çoban 
Saim duruyordu. Yaşar meydanda yo 
tu. 

lskele verdikten sonra Türk spo 
kurumu ajanları ilk olarak vapura gir 
diler. Kurum ve klüpler tarafında 
gönderilen çelenkleri taşıvanlar da va 
pura girdiler. Bu sırada Yaşar Jrtjver 
tede göründü. Elinde büyilkçe bir ku 
tu vardı. Alkışlıvanlara mukabele 
diyordu. (Sonu: Sa. 3 Siı. 1) 
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Müsabakamıza iştirak müd- · 
ii deti bu akşam bitiyor 
H Resimli müsabakamıza iştirak müddeti bu akşam bitmel<.tedir. Bu 
ii akşama kadar gönderilmemiş olan haı kağıtları müsabai\aya ahn
ii mıyacaklardır. l\füı;;abakaya iştirak e.!enlerin sayısı bini geçtiği i~in 
ii tasnif \ 'C tetkik işin!u bir harta kadar süreceğini tahmin ediyoruz. .. ii Netice her halde av başına kadar ilan edilmiş olacaktır. 

!e Yeni bir müsabaka daha ii 
:ı il hazırhyoruz, bekleyiniz. 
m:ı::m:a:u::.-.a::::n=u111111111:11wıaı:111ı::a:a:::ıım11••--ım-•••-•=======ıı:nı••llllii 
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lspanyolları barıştırma .. 
Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

1
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.:=:...x.· ,6-. N KARADAN iliillr~~~ 
(Ustyanı l incide ) 

dalıüi horp çlkarmağa sebebiyet ver
nreJ...-tdd hatasını anlamış ve kendini 
öldürmüştür." 

INGILTERE MÜDATIALE 1 
SiYASETiNE MI GE'ÇIYOR? 1 
Londra, 21 (A.A.) - Amele sendi

kaları federasyonu umumi sekreteri 
Sir Valter Citrine, lspa~ıyol mesele
sind~ Avrupa amele sınıC.lrtnın müş
terek bir hattı hareket :tıihaz etme
leri hakkında Fransız amele Iiderle
rile görüşmek üzere Par ;@e hareket 
etmiştir. 

B. Eden ile Sir Citrine arasında 
dün ıapılmış olan görüşme, lspanyol 
ihtililcilerinin muzaffer o!malarının 
İngiltere ile müstemlekatı arasındaki 
münakalatı biraz tehlikeye düşürebi
leceğini göstermiştir. 

Londra amele mahafili, Baldvin 
kabinesinin muhafazakar erkanının 
bile faşistlere olan sempalilerine rağ
men bunu tekrar etmekte olduklarını 
beyan etmektedirler. 

Amele fırka.cıı milli meclisinin sa
lı günü yapacağı toplantıda mühim 
kararlar ittihaz edeceği tahmin olun
maktadır. SöylenildiğinF.: göre, ame
le fırkası liderleri, bir ..nüdahale si
yaseti takip etmesini ist!yeceklerdir. 
Zira, ~imdiki ademi müdahale siyase
tinin Madriddeki meşru hükO.metin 
faaliyetini işkal ve bilakt.-; ihtililcile
rin faaliyetini teshil etmekte oldu
ğuna kani bulunmaktadırlar. 

Amele teşkilAtlarının ve gazetele
rin ' er gün almakta oldo~u mütead
dit mektuplar, bu fikrin :ımele kütle
leri nrasrnda taammüm ve intişar et
mekte olduğunu göstermektedir. 

FRANSAYA DA ŞARAPNEL 
YAGIYOR 

Hendaye, 21 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinden: 

A\batros ve See - Adler adındaki 
Alman torplto muhripler! ispanyaya 
gitmek Uzere Bayonneden hareket et
mişlerdir. 

lrun cepheslnde bu sabah saat beş
te şiddetli bir ttifek ateşi başlarruştır. 
Guadelupe kaleslndeki hiikOmet top
çulan, ihtilalcilerin mev:.cilerlni bom
bardıman etmişlerdir. Bn bombardı
mana Font.erabfa lfmanını:Ja demir
lemiş olan No. 3 torpito muhribi de 
iştirak etmiştir. Zırhlı bir tren de bu 
muharebeye karrfJtlrştır. 

Şimdi her iki taraf mevzilerini mu
hafaza etmektedir. 

Saat sekizde lrunada Fransız kon
soloshanesi memurlarınm oturmakta 
oldukları bir köşke 4 şarapnel düşmüş 
ise de kimse yaralanmam~tır. 

lhtiIAlcilerin bir tayyar'8l, Sen 
Sehastiene altr kilometre mesafede 
kain Harnani ismindeki ufak bir ka
sabaya beş bomba atmıj ve küçilk bir 
çocuğun yaralanmasına sebep olmuş
tur. 

AL1'1.4NYA iSPANYAYA ŞiDDETLi 
BiR iHTARDA BULUNDU 

Berlin, 21 (A.A.) - Kamerun a
dınd3ki Alman Yapurunu~ lspanyol 
harp gemileri tarafından muayenesi 
dolayısile Jspanyol sularmdaki Al
man filosunun kumandanı. ispanya 
bUki.lmet filosu kumandamna bir tel
graf ![ekerek ezcümle şu ihtarda bua 
lunmuştur: 

"Bu gibi şedit harek~ilere karşı 
müsamaha göstermeğe mütemayil de
ğilim. Kumandam altrncJaki bUtün 
kuvvetlere gemilerjniz tarafrndan 
haksız olarak yapılacak olan her tür
lü şiddet hareketine şiddetle muka
ıbele etme terini em rettim ,. 

BAREK,fiTIN SON 81FHASJ 
Cebelüttank, 21 (A.A ) - M.adrid 

radyosu ile ih tiliılcile•" a radyosu, 
yekdigerini nakzeden bir takım haber
ler neşretmektedirler. Bu sebepten 
dolayı Navalperalin aki!>eti ne oldu
ğu henüz meçhuldür. 

Hükumet, bu rnc,·kiin albay M<ın· 
gadanın kumandası altm\laki hüku
met kuvvetleri tarafından znptedil
miş olduğunu ve ihtiU.lclh-rin 400 te
lefat vermiş olduklarını h::jirmekte
dir. 

Seville radyo.su ile neşriyatta bu
lunan General Gueipo de Uano, bu 
haberi kati surette tekzip etmiştir. 
General, hUktimet kuvv~fü~rf nin Cor
dobaya taarruz etmiŞ; fakat ağır za
yiata duçar edilmek suretile püskür-

tülmüş olduklarını ilav~ eylemekte
dir. 

G2neral de llano, ihtilalcilerin ha
lihaıırda 31 eyaleti kontrol altında 
bulundurmakta olduklarım, hükume
tin kontrolü altında ise ancak 18 e
yalet bulunduğunu beyan etmektedir. 

İspanya bankasının 4"{ şub~si ihti
lalcilerin ve ancak 28 şubesi hükume
tin elinde bulunmaktadır 

Madrid radyosu da,. hükumet kuv
vetlerinden bir kıtanın 'ft ruel üzeri
ne yürümekte olduğunu -ve bu mev
kiin daha ı::imdiden hemer. hemen iha-

" ta edilmiş bulunduğunu haber ver-
mektedir. 
ı'JIADRlD KOLU IHTlLALÇILERE 

KAPATILDI 
Gene bu membaa görl:! ih~lalcile

rin bir kuvveti Saragose yakınında 
hezimete uğratılmış ve ihtilalcilerin 
Guadarama cephesinde yapmış olduk
ları bütün taarruzları pü~kürtülmüş 
ve Madrid yolu ihtilAlcil('re kapatıl-

<O•t yanı l incide) 
sız gazeteleri pek açık olarak söyledi
ler: 1923 tarihli Fransız - Leh askeri 
ittifakını yenilemek, bundan sonra 
Leh ordusunu motorize etmek yolun
daki teşebbüsleri tamamlamak için 
Fransa tarafından Lehistana mali yar-

iş kanununa Karşı 
Şehrimizde kaçamakh yollara 

sapanlar var 
dımda bulunmak! Ankara 21 (Telefon1a) - lstan- renleri işçilere, aldıkları ilcret nis 

Son zamanlara kadar Fransızlar buldaki iş ~üesseselerinı:!en bazıları- tinde, yardıma mecbur kıldlğı içi 
Almanya ile sıkı dostluk münasebeti nın on ay sonra meriyete geçecek 0 _ yüksek ücretle çalışan ve1 a çocukl 
tesis ettiğinden dolayı Lehlileri şid- . 
detli surette tenkit cdioylrardı. O ka- lan iş kanunu hükümlerinden kurtul- işçiJerin çalışmalarına n:tıayet ~·erı 
dar ki Alman - Leh münasebetlerinin mak için şimdiden kaçam~ıkh yollara mektedir. 
aldığı samimi şekilden sonra her ta- saptıkları anlaşılmaktadır Bu ara- İktisat Vekaleti, vazip·ti tetkik e 
rafta Fransız - Leh askeri ittifakı ar- da on kişi çalıştıran iş y~ ·)erinde işçi mek üı.ere Istanbula iki rr. üfettiş gö 
tık tamamen hükümden düşmüş gibi . . . . . . . 
telakki olunuyordu. Bu itibarla Ckne- adedının fodırılmekte, ı-:anun ış ve- dermıştır. 

ral Gamelin'in Varşovaya gitmesi ve z ,.. db • 1 d 
orada memleketin askeri erkanı tara- te ır er en sonr 
fmdan hararetli bir kabul görmesi her e c r ı 
tarafta dikkatle karşılanmıştır. Niha· • 

yet bu askeri ziyaretin !taıyan - ~- it lyanıar ilk olarak bizimle kıirinn anlaşması 
man anlaşmasından ve İspanya hadı- a .., 
selerinin Avrupa sulhu için tehlikeli ticaret münasebet/erine geçtı/er 
bir şekil almasmdan sonra vukubul-
muş olması da mana ve mahiyeti üze
rine matuf dikkatleri artrrmıştır. 

rimiz iade edilmiş buhutmaktadır. 

mışt!r. Bulgaristanın vaziyeti: 

Ankara, 21 (Telefonla) - ltalyan
larla ticari münasei>ebm.zin iadesi 
için yapılan müzakereler muvaffaki
yetle bitmiş ve 14 nisan 1934 tarihli 
ticaret anlaşması 21 tem!r.uzdan ıti

baren mer'i olmak üzeu üç ay uza
tılmıştır. 

Diğer taraftan İtalyanlar, zecr 
tedbirlere iştirak eden df-'vletlerde 
ilk olarak bizimle kliring anlaşma. 

ticaret münasebetlerine girmiş bulu 
nuyorlar. 

Madrid radyosu, hükOmet kuv- Sekiz, on gün evvel Bulgar kralı 
vetlerinin yeniden Mayorli adasına çı- Boris'in kraliçeye bir ameliyat yap-
karılmış olduğunu ilave etmektedir. tırmak bahanesile Berline gidişi ve o-

SAN SEBASTIEN TESLiM rada bir ta.raftan Hitler, öbür taraftan 
Göring taraflarından çok dostane bir 

OLACAK MI:' kabul görüşü bütün Bulgar gazetele- Bu suretle zecri tedb:Ylerin tatbi
ki üzerine duran ticari "'nÜnasebetle-

Yeni anlaşmanın ak ti için bugün 
lerde tekrar müzakerelere başlanıla 
caktır. Hendaye, 21 (A.A.) - Havas ajan- rinde hararetli neşriyata sebep olmuş

sı muhabirinin öğrendiğine göre Bask tu. Tabii olarak bu hadise bulutlardan 
milliyetçi fırkası murahluıslan San nem kapmak istidadındaki siyasi mu- İ pek Ç İ 1 İğ İ m İ Z in 
Sebastienin teslimi şartlarını görüş- hitlerde bir takım akisler ~yandırmış-

inkişafı 
• • 
[çın 

1 • 1 di s tı. Bu arada Bulgaristanm dış siya- Bı"r kaTarnamen1n tatbikine başlanıldı mek üzere Burgo.sa g tınlı: er r. an sasmda ani bir değişiklik olacağı şa-
Sebastiende h~mmayi tif .,~di hüküm yialarr çıkmıştı. Bundan dolayı her Ankara, 21 (Telefonla) - iktisat 
sürmektedir. tarafta Bulgar kralının Berlin seyaha- Vekaleti, meır.leketin e..'>;;ı~ sanayiin-

Aynı muhabir, ihtilalcilerin Gipuz- tinden bir takım siyasi neticeler bek- den oiri olan ipekçi!,~i )'!Tsiz bir re
coa eyaletindeki taarruzlarının inki- lenmeğe başlanmıştı. 

Son posta ile gelen Bulgar gazete- kabetin tesirinden kurtai·mak ve yer-
taa uğramış olduğunu ilb.ve etmekte- !erinde bu türlü şayiaların tesirini iza- li ipeklerin sürümünü artırmak için 
dir. le liçin yazılmış bir hayli yazılar var- bazı tedbirler almış ve b·ı arada Tür
HUKCMET IRUNU TAHLiYE MI dır. Bu yazılara göre şimdi Köse tva- kiyede dokunan ipekli kumaşların 

EDiYOR? nof'unk bb.aşk~.lığı altında çalışan t~u.1- Şarj \e apre dahil olmamJk şartile ne 
Burgos, 21 (A.A.) _ Havas ajan- gar a ınesının ve Bulgar siyase ının 

değişeceği, Bulgaristanda reni bir gibi standardlara tabi olacağını tes-

Fabrikalar 14 eylüldt-n itibare 
imal edecekleri kumaş~arı , karar.1a 
mede gösterilen vasıflara uygun ola 
rak çıkarmağa mecbur ~utulmakta 
dırlar. Yerli ve hariç mamula . 
İpek, Sun'i ipek, Kanş;:k damgala 
rının konulma-;· da tarih! aandan bi 
ay soııra başlıyacnktrr. 

Fabrika ve mağazalardaki stokla 
rı tasfiye için altı ay m&ddet kabu 81 muhabiri, Seville ve Granadadan diktatörlük sistemi kurulacağı tarzın- bit ederek hazırladığı bir kararname

hareket etmiş olan ihtilalci kuvvet- daki rivayetler asılsızdır. Bilhassa yi Vekiller Heyetine ve~mişti. Ka· 
}erinin bu ayın 19 unda l..oja, Grana- Bulgaristan yakın komşularile dostluk rarname Vekiller heyeti 1asdikinden Ankara Ha/kevinde dil 
danın garbında ve taun~n 50 kilo- ı • siyasetine bundan sonra daha ziyade geçerek tatbik mevkiin• konulmuş. 
metre mesafededir. kuvvet verec:ktir. Mont:ö k?~eran- ve edebiyat aünleri 

edilmiştir. 

. • smda Buigarıstanın takıp ettıgı hattı tur. '5. 
Sev1Jleden hareke~ etrr.ış olan oir hareket bu f.iaysetin bir tezahürü ma- Kararnamede evsafı fF.;;bit edilen Ankara, 21 (Telefonla) - Ankar 

Fas taburu, şimendıferle Burgosa hiyetinde oiauğu ileri stlri.ilmektcdir. krepler şunlardır: Halkevi, üçüncü dil kurtı.Hayının d 
gelmiş ve hemen meçhul bir semte ASIM US Dursa krep döşini, )(rep döşin, vamı müddetince dilimiz !izerinde t 
müteveccihen hareket ebliştir. .; . ~. - krep birman, krep dam-:.ır, krep :lö zahüratlar tertip edecekf.r. Bu ara 

0rıac1.a dola.şan bir şa}iaya göre, Bulgar·ı standa jorjet. krep saten, krep maroken. c1a bir de edebiyat geces~ hazırlan 
ihtilAlcilerin bir taarruz icra etmele- _ 

Kararnamede her çeşit krepin va- mrştır. 
rinden korkan hUkQmet kuvvetleri Hükumet bir tehlike sıfları ayrı ayrı gösterilmiştir. 
sUratle Irunu tahliye etnıektedirler. Orta mektep mvallimliğ 

imtihanları bitti 
IBTILAWILER AV/LADA · atlattı Krepler basma yaptıı-ılırsa dahi 

kararnamede tasrih edilen standar-HEZl1J1ETE UGRAIJILAR Belgrad, 21 - Bural}a yeni bir 
kl .b. k hl da tabi olacaklardır. Ankara, 21 (Telefonb.) - Or Hendaye, 21 (A.A.) - Front.e Po- ta ı ı hü iimet te ike~inin :ıtlatıl-

d v d b ı. ~ d"l kt d' H'"k"" Kararnamenin diğer b;r maddesi- mektep muallimliği için :.ı(rlan mü· pular gazetesi., hUkQmet kuvvetleri- ıgm an aı~e ı me · e .r. u umc-
nin Avila yakınında bir ihtilalci kuv- ti devirmeğc bu sefer harbiye neza- ne göre, yukarda yazdığ,lnız krepler- sabaka imtihanları bugii~ bitmiştir. 

le bı·ı··mum ..,.-ıızde "'u'"z tabı'i ı'pekten Neticeler kültür direktörlüklerine vetini hezimete uğratmış olduklarını rcti l.ançlarya şefi Get•>!ral Dipçef .. .1" ,, 

yazmaktadır. hazırlanılmıştır. yapılmış kumaşlara (f!).;k), yüzde bildirilecektir. 

Bu muharebede 300 ihtil§.lci ölmüş- G~neral Dipçef, profe.sör Çanko- yüz su11'i ipekten mamul kumaşlara Pulla1 ımız. ın kıqmelini 
tUr. thtllalcilcr bundan başka 67 e- fun taraftarlarındandır. (sun't jpek) ve h~r nisbett~ tabii ipek- k k 
sir vermişler, 5 top, 7 mitralyöz ve Hazırlanmakta olan harekatı kra- le karışık kumaşlara da (karışık) 07U ma için 
mühim miktarda mühimoıat ve mal- hn kardeşi Prens Gril h<ıber alarak ibaresinin silinmiyecek bir tarzda Ankara, 21 (A.A.) - Enelce Türk 
zeme zayi etmişlerdir. Berlinde bulunan krala !.ildirmiş ve konması mecburidir. Tayyare Cemiyetine verilmiş ve son· 

YAPILAN TEVKITf,ER Kralın Yerdiği emir üzer:ne General Hariçten getirilecek hu evsaftaki radan posta ve telgraf idaresine ia 
Bayonne, 21 (A.A.'i _Zabıta, Pri- Dipçef i1e arkadaşları derhal ordu- kum.ışlara da ithalat tac:rleri tara- de edilmiş olan pulların şaklı tutul 

mo de Riveranın tesis e~miş olduğu dan t;.rdedilmişlerdir. fından aynı ibareler konaı:aktır. masının cihan piyasasında Türk pal 

k i d. k 1 ,, ı= Kararnamede tabü :.peğin tarifi larına olan rağbeti kırmaı< ve kıyrne as et ıre tuvar ar .. asınc'.~ın o an ue- "f ·- - h . 
neral Mu.slcrayr San Seb.ıstiende tev- ranSJZ cep eSJ yapılmakta ve "tabii ipe~,, yabani ve tini düşürerek bir çok ko:ieksiyonru 
kif etmiştir. " ehli ipek böceğinin ifrazatı olan ipt'k- ların zararlarını mucip olmak gibi mah 

Zabıta aynı zamr.n rla yarbay Da- Bir liberalizm siyaseti tir.,, denilmektedir. zurlar• doı?urdğu anlaşıldığından tıu 
d nu önlemek üzere kanuni qaklama selgayı n tevkif etmi5t·r. takip edecek ~ fi B. J' ... . 

B ik . t b" <l • t müddetleri biten evrak nya ~arfl:ır· 
u ı za ' ır ay u.1l>cri gız en- Faris, 21 (A.A.) - Saint Denis'de -..J 0V1Je er lT 1gtn• 

mekte bulırnduklnrı bir oılada yaka- dakl ku11anılmış veya saklanmr~ pul 
lanmışlardır. ~o~Unist ~eb'us B. ~acques Dorio~nun deki teihiş harekeli ların yok edilmesi Vekiller Heyetin• 

Bu iki zabitin lsticvab• sıraAında ıstıfasmı ıstemek uzere yaprlan bir ce kararlaştrrılmıştır. 
itadcJc.rinde bir çok ten:-ılcuzıar go- topıantıda komünist partisi geneı sek- Suçlu görülen tanınmış Arnavutluk el,...: lig"' i m~s-

reteri B. Maurice Thorez, bir "Fransız h . Y 
rillmüştür. 1 d J h · ) k 

J I cephesi" vücuda getirilmesi lehinde be- mu anar er e var a atgüzar 1 o uyor KIL Sf.;J,ERDE E~ RLER 
y AKILIYOR yanatta bulunmuştur. Londra, 21 - Mosko\adan bildi- Ankara, 21 (Telefonla) _ Arna• 

Lizbon, 21 (A.A.) _ Röyter "Fransız cephesi,, nin başlıca üç rildiğine göre, hazırlanan suikastla vutluk memleketimizde!>i elcilıiinl 
ajansı muhabirinin f.ğrendiğine prensibi, şunlar olacaktır: alakası görillen eski ziraat komiseri kaldırmıttı. Esasen ikinci kfttiplil<Je 
gört, Vrosa de la l''rantera'Ja 1 - Cumhuriyet kanunlarına ria- ve hariciye komiser muavini Sokolni· idare edilen elçiliğimiz nıaslahatgU-
esirlerle dolu bir ki:ı~e Mnd- yet, kof tevkif edilmiştir. zarhfla kalbedilecektir. 
rid hükumetinin e..-ıirlerin' yakıl- 2 - Milli ekonominin himayesi, Diğer taraftan suikasttan haber- El ·· .. . d 

3 - Memlc:ketın· ı'stı'klal ve enını·yetı'. leri oldugi-u anla<.ıılan lzv~stiya gaz.e- Sanayii uzerın e ması gibi ha.rbar usullH 1'. müracaat ~ 
edilmemesi euretindeki emirlerine B. Thorez, demi~tir ki: tesl başmuharriri Buharin ile Pravda tetkik'er 
rağmen1 konıUnistler taraf:ndan ateşe Henüz bizim giib düşünmemekte gazetesi başmuharriri Kar] Radekin Ankara, 21 ('felefonl::l ı _ Denizli 
verilmiştir. olanlara kar§ı bir liberalizm slyaseti ve posta telgraf komiser!nln de tev- ve Kastamonuda el sancı~·ii üzerinde 

Katalonyada yeni 
içtimai nizam 
Barselon, ·21 - KataJor.ya ikti.;;at 

meclisinin verdiği bir k:.ı rara gore 
Katalrınyada ufak sanaY:m feda e -
dilmesi, harici ticaretin inhisara ta
bi tutulması, bliyük samı~·iin kollek
tifleştirilmesi ve mali işl• rin nmde 
tarafından kontrol edilmtsi gibi esas
larla memlekette yeni bir içtimai ni
zam kurulmuştur. 

tatbik edilmesinin zaruri olduğuna ka- kifi beklenilmektedir. tetkikler yapmak ve küçıi.K mensucat 
n.iiı:. BizimJe tamamile ayni fikirde KARL RADEK DiYOR Ki... kooperatiflerini teşklHitl&ndırmak yo-
olnuyanlann ve bizim "Ha1kçılar cep- Moskova, 21 - Kari R:ıdek lzves- lunda tetkiklerde bulun~.ıı.k için ti· 
hesi,, programına tabi bulummyanlann tiya bazetesindeki bir makalesinde: caret umum müdürü E. Hikmet ve 
cumhuriyetin müdafaası huıusund.a bi- "SuikastT tertip eden bizzat Troçki· küçük sanatlar müdürü on gün sonra 
ziıple ll)Üştereken hareket etmelerini dir.,, demektedir. bu havaliye gideceklerdi-. 
arzu cd:yonız. 
"ALMANYANIU EBEDi DUŞMANI" 

Paris, 21 - B. Thorez nutkundan 
sonra B. Hitlcr'in "Mein Kampf" adh 
kitabxndan "Alm:ınyanın ebedi düşmanı 
Fransa,, olduğu hakkındaki sahifeleri o
kumuştur. 

lngiliz ve Yunan kralları lz.mİTin ilk incir mahsulü 
•• •• J. •• ı İzmir, 21 <Kurun) - ilk incir mah· 

gorUŞc.U er tulü dün akpm Nazilli, ödeni.f ve Hal 
Atina, 21 (!{URUN) - Dün Kor- boyundaki diğer kaıabrıliı-dan şrhrirni· 

fuya gelen İngiliz Krah ii;d\'~rd,l ze ıetirilmiştir. Malı .. ul dört bin yedi 
Kralla görüşmüştür. yüz kırk çuvaldır. 
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Olimpiyat dönrişü 
(Olltyam ı tndde) 

6".lıt11ea ne olduğu soruldu: 
- -0\impiya~ta verilen çam dalı 
~ içinde,, diye cevap verdi. Zabıta 
~urlnn vapura çıkılacak mcrdive
Qlıı ~ını çevirmi&ler, kimseyi yuka
l'l}'a çıkartmıyorlardı. Bin müşkülatla 
~~viyet vara.kamı göstererek vapura 
ti.rdim.. Gazıet.e fotoğrafçıları, sinema
~ıla,r da vapura girdıklcrinden Ya.,.cınrla 
t~nrlnli Ahnıedin resmini çekmek için 

tltistni de şuraya. buraya çekiyorlar, 
;·anyana.. ayrt, ayn, baş, baş durdur
tup mütem.adiyeıı makinelerini işleti
·orlardı. Saatlerce Karadenizin dalga

S.:le sallanan güreşçilerde hiç itiraz et-
nıcaen bunlara tabi oluyorlardı. 

Rıhtımda bckliyenlerden bir kıs
~ bağırıyorlar, güreşçilerin inmesini 
~tiyorlardı. Ya.~nn babası Bay 'Ali 
ıle kardeşleri neden sonra vapura gi
l'ebildiler. Bunlarm karşilaşması va
~llrun arka tarafında vaki olabildi: 
aşar babasının elini öptü. Babası da: 

. - "Varol evladım, yüzümü, m.ille
~ıtnizin yüzünü ağarttm,, diyerek oğ
ll.nu alnından ve yanağından öptü. 
~,~rdeşleri de at?abeylerinin elini öp
'1.Uer. Sıkı inzibata rağmen vapura bir 
~k kimseler girmişti. Yaşarla Mersin 
~ Ahmet 5a~ırnuşlardı. Ellerinde bü-
.?tler, vapuru dört dönüyorlar, bir 
turıu çıkamıyorlardı. Çünkü her adım
~ önleri kesiliyor, şapır. şupur öpü
uyor, sırtları okı3anıyordu. Hatta bu 
~ada güreşçilerin sırtlarına adama
~ıııı yumruk vurarak iltifatta bulu
~nlar da görülüyordu. Mülayim peh
Uvan iki güreşçiyi hi~ yalnız bırak
ll:ı.tyordu. Yasarla ve eMrsinli Ahmetle 
'7a~urda görü~me>nin imkanı yoktu. 

"BANA ÇOK HAKSIZLIK 
YAPTILAR,, 

Bir aralık yüzli hiç gülmiyen Ço
ban 'Mchmede vaklnr:ıtım. Kendi sık
letinde dünya dördür{cülüğünli kaza
~an. Çoban benim sual sormama mey-
an vermeden dedi ki: 
"- Bana çok ha7;,s-ızlık yaptrlar ... 

lıcn dördilnciiliU~ değil birincilik al
'n.ak için gitrııi§tim. Ayağım sakatlan 
dı. Haza geçmedi. Fazla ne sö111itıet1im. 
~ütün gazeteler hal:.sızlığ1 ~iafsilati-

Yazdılar.,, 
Biraz ilerisinde değerli güreşçimiz 

eÜyük Mustafa parmaklıklara yaslan
lnış duruyordu. Çok müteessirdi. Su
allerime cevap vermedi. Ben de ısrar 1 
etınedim. Kuvvetlerine güvenen ars
lan. güre~c;iledmizin böyle tarafgirliğe 
\'er _aınsstzlığa kurban gitmeleri belli 
~ .. kcııçl,ilcrini çok müteessir etmişti. 
.:rtıreş federasyonu reisi Bay Ahmet 
F'~tgeri yanımdan geçiyordu. Hoş gel
d1niz ruyerek yanaştım. :thtisaslarmı 
Sordum. Dedi ki: 
İi'EDERASYON REİSİNİN SÖZLERİ 

" - Gürcs1cr 7ıal:kında uzun uzadı
Ya lconu§acak vazivctte değilim. Kısa
ca çocıı7darın haril:uUi.dc qayrct sar
h~tiklerini söylemeyi ?.J'azifc bilirim. 
YTadıfjımtz görülmemiş derecedeki 

1ı«k.nzltk1':ıra rafimcn çok iyi gürcşti
le;. Bııgiln rııc1nlcl•ctimi;;e tek bir şam
'Pi~ımılukıa döniiyorsak bu Ahmedi11 
tamı.sizliği ve Sad1ktn Tror.~ıla.Jftğı ta
rafgirlilc yüzihıdcrulir. Yok-..~a Sadıkla 
A._hmet bu~ gibi şampiyondular. Dii:nya 
bırincilir]inin Türk gençliği için bir ha
y_aı olmadığını i.<ıbat eden Tiirk genç
~inin bu muvaffald11cti_, btmdan son
ra ön:ü.nıii.zdc 1ıc11i ça7ı.şma ufukları aç
~ı.ş bulwnmaldadır. Bu mmıaf f akiyet-
ı yo1tt buqiinkündrm ilaha bii1riik cid

diy"'t ve im.a11711 takip edeceğiz ... 
MERSh\'1.,t AHMED1N 

SÖYLEDİKLERİ 
Sözlerini bitiren Bay Ahmet Fet

geri uzaklaşınca vapurun arka tara-
- Serbest güreşler için düşüncen? 

fına.a biriken Cekoslovakvalı izcilerin 
~mdan bana doğru gelen Mersinli 
J\lımooi önledim. Hala gülüyordu. 

Tebrik ettim: 
- Eyvallah dedi. 
- Güreşler nasıl oldu? Dedim. 

. "- Benim şansıma karşıma en çe
tın güreşçiler Çt.kf ı. Bir giinde be~ gü
t~ yaptığım oldu. Fakat S1rtl.armı JJe
te getirdim. Çok seviniyorum tabi?. 
lleyCIXlmm geçti. llcm artıT.· ycnmiye 
ele alıştım.,, 

Mersinli Ahnıetlc daha konuşacak
tık, Yaşarın Mülayimle birlikte mer
divenlerden indi~ini görünce Mersinli 
Ahmet de arkasmdaıı yürüdü. Ben de 
peşlerini takip ettim. Vapurdan evve
a Mersinli çıktı, fakat karaya adım 
atnıadn.n avakları vcrden kesildi. He-
}'ecanr son -haddini ~bulan arkadaşları 
~crsinJiyi omuzlayıp yoku ı:ı:ılonuna 
oğru götürdüler. 

Mersin 1 ill"rle Y n.c:.:ırrn mah:ıll~sindt' j 
0tl.ıranlar birer kurbanlık koyun getir-! 
b\işlcr, bunl:ı.rr rıhtrmdn keseceklerdi. 
l!~un la.mı kcsilrncsine fırsat elverm.edi. j 

llnln1 Mersinli çoktan kovunun kesi-, 
.._ _•ği yerden uza.klaşm1ştı: Bir kaç da-j 
'..uaı Mnra Y:t.~31' vapurun merdivenin 
den Jndi. Ve inmesnc beraber Mülavim 
~liV'8.n belinden tutup Ya.~a.n oİnu
~ aldı, vürilı:Jll gitti Rıhtımı dol 
d Jran lrns"i Lir halk kitl~i de bunun . 
~· ,tn.~ takıldı. mr ka~ dakika sonra! 
a.~ da 80kJlitft çıbntmı..crtt. tkisi de! 

~ .,. otomobfltı ~ı; halle bindirilip 
"l.ıı. •J\::alı:l:ırJıt.n ur.akht.~rl.ıı.r. Ben de 

,.. ~ıtomobOe atlayıp doğru Yaşarm 
"'nı>ı ~t~m. Mahalle tıklım. ttklnn 

çocuklarla kadınlarla dolmuştu. Her
kes Yaşan bekliyordu. 

YAŞARIN EVİNDE 
Yarını saat geçti. Yaşar ortada yok 

tu. Derken sokakta bir otomobil gü
rültüsü işitildi. Yaşarın annesi: 

- Ah evladım geldi, diye kendisini 
dışarı attı. Otomobilden Yaşarın ye
rine kurbanlık koyun ile beyaz önlük
lü bir kasap çıktı. 

Yeniden tevkifine k arar verilen Dr. 
- Yaşar geldi mi diye sordu, ve ila 

ve etti: 

Jt asıf arandı, bulunamadı 
- Yahu o ne kalabalıktı. Kurbanı 

tam Yaşarın ayağının bastığı yerde 
kesmiye hazırlanıyordum. Çocuğu o
muzladıkları gibi kapıp ka~ırdtlar. İ-

Sigorta sahtekarhğı tahk ikatı devam ediyor, 
daha tesbit olundu zini bulamadık... • ölü gösterilen iki isim 

Yaşarın eve gelmediği söylenince 
koyunu bir kenara çekip yere çöktü. 
Otomobilde bulunan Yaşarın arkadaş
ları da indiler. Saat beş buçuğa geli
yordu. Sokakta bir alkış koptu. Bir da-

Halk evinde 
kika sonra da Yaşar elinde fotoğraf 
makinesi kendisini beklediğim odasına Dil kurutiayının 
girdi. I d ... d 

- ''Hoş geldiniz
11 

dedi. Kapnrm di- top an ıgı f[Ün[er e 
blindeki sandalyeye çöküveren Yaşara: neler yapi ıacak? 

- "Sen hoş geldin,, dedim. Odaya 
bir hücumdur başladı. Arkadaşları sı- 24 ağustos pazartesi günü Dolma
ra ile giriyor, Yaşarı tebrik ediyorlar- bahçede toplanacak üçüncü dil kurul
dı. tayı münasebetile, İstanbul Halkev-

Yaşar fırsat bulup da annesinin e· !erinde büyük merasim ve bayram ya
lini öpememişti. Kapıda mütebessim pılacaktır. Bu mutlu hadiseyi kutlu
çchresile kendis:ne bakan annesini gör Iamak için Halkevleri 24, 25, 27, 28 
dü. Hemen yerinden kalkarak dışarı ağustos gün ve geceleri için çok zen-
çıktı. Elini öptü. Annesi: gin.bir program hazırlamışlardır. 

- "Sağol evladım,. dedi. Kapının O günlerde yapılacak merasimin 
önü adamakıllı kalabalıktı. Odayı dol- programını aşağıya yazıyoruz: 
duran arkada!)ları Yaşar için Küçük Eminönü Halkevi: Kurultayın açıl
Ayasofyada tezahürat yapmak için dığı ve devam ettiği günler, Eminönü 
hazırlandıklarını söylüyorlar. kendisi- Halkcvi merkez salonunda istiyenler 
ni oraya götürmekte ısrar ediyorlardı. Kurultay müzakerelerini dinliyebile
Yorgunluktan bitap bir hale gelen Ya- ceklerdir. Merkez salonunda radyo 
şar annP.siJc konuşamadan evden çık- tertibatı yapılmıştır. Salı akşamı saat 
tı.Beş dakika sonra Küçük Ayasofya- 20 buçukta B. Muzaffer Baysal, per
ya yaklaşınca uzaktan yüzlerce çocuk şembe akşamı Agah Sırrı Levent, cu
Yaşara doğru koşuştu. Hemen etrafını ma akşamı Halit Bayrı tarafından 
sard!far. Yaşar hazırlanan yere kadar konferans verilecektir. 
götiirüldü. Bir kahvenin karşısındaki Beyoğlu Halkevi: Merasim C. H. P. 
duvarlara halılar gerilmiş, üzerine Ya- si Beyoğlu kurağmdaki gösterit ve ar 
şarın resimleri dizilmişti. Bir zurna şubeleri salonlarında yapılacaktır. Pa 
ile di.irnbelek milli şaknlar çalıyordu. zartesi gecesi saat 20 buçukta istik-

Kurbanlık koyun burada yere ya- lal marşı ile merasim başlıyacak, bir 
tırıldı. Yaşarın ayağının dibinde ke- konferans, sopra senfonik bir konser 
si1di ve Ya"ar üz.erinden atlatıldı. verilecektir. 26 perşembe, 27 cuma ge

Kapısmı kilitliyen kadınlar ellerin- celeri Beyoğlu gösterit kolu tarafm
de anahtarları Yaşarı görmiye gelmiş- dan birer vodvil oynanacaktır. 
lerdi. Şişli Halkevi: Kurultay müzakere-

y AŞARIN ANLATTIKLARI leri radyo ile dinlenecek, geceleri 
11 inci olimpiyatta ilk defa Türk konferans ve konser verilecek, çar

bayrağmı şeref direğine çektirmiye şamba akşamı, Şişli ve civarı okulla
muvaffak olan Yaşarla buradaki kah- nnın talebelerı de törene iştiirak ede-
vede görüşebildim: ccklerdir. 

"- Vapur çok salladı. Biraz ra- Kadıköy Halkcvi: Belediye önünden 
hatsızdım . Vapurdan çıkınca Güneş Parti ve Halkevi kurağından Kurulta
kliibüne götürdüler. Ondan dolayı eve yın müzakereleri radyo ile dinlenecek-
geç geldim., tir. Erenköy kamun merkezinde, Kı-

- Çam dalı ile madalyan nerede? zııtoprak kamun merkezinde de rad-
"- iki.si de Bay Ahmet Fetgeride.. yo tertibatı yapılmıştır. Halk oralar

Yann Giineş ldübiine gi.deceğim. Çam dan da Kurultay müzakerelerini din
dalını ldiibihnilziin reisi Bay Cevat Ab- liyebileceklcrdir. 
basa t'creceği::. iki sanedenberi sakS1- Pa:--:artesi günü saat 21 de Halkevi 
da biiyiifiifotı bu çam dalının ne yapı- kurağında konferans ve konser veri-
lacağrnı o, tayin cdecel,tir,, lecektir. 

Altw madalyayı da yann alacağım. Çarşamba günü saat 17 de Halkevi 
Çünkii kalabalıkta dii.şiirii.riim diye kurağmda kural konseri verilecek, 
takmamıştım • ., halk şarkıları söylenecek, saat 21 de 

- Güreşirken çok heyecanlanıyor doktor Saim Ali konferans vereceıctir. 
muydun? Kurultay devam ettiği günlerin 

"- Fcvfoaldde hcıJecmıa kapılıyor- geceleri Halkevi kurakları donanacak
dum. Biiyiik MıMfa/a be>Ulcn ziyade t 
h 

~ 

eyccana dii§iiyordu. Hele şeref dire- Beşiktaıı Halkevi: Halkevi kurağm-
ğiııc bmmıfjımız ('ekilirken t1kanaca1r da radyo ile Kurultay müzakereleri 
gibi nl<lıtm. ~ö11lc etrafıma bir bak- takip edilecek. Türk dili hakkında bir 
fnn. l'iiz hin ki~ilik Mfad.a hep kafa- konferans verilecek, gösterit kolu 
Zar qörii11ii,11ordu. Milli t)utrşm1zı çalın- Kahraman piyesini temsil edecektir. 
ca d.ayananuı.rlım. Ağladım... Üsküdar Halkevi: Halkevi kurağın-

"- Bcıı srrbcst giircsl,.rc birinci da halka radyo ile Kurultay müzake
o7mak için girmedim. Çiinkii serbesti releri dinletilecek, geceleri konferans 
a.z biliyordum. Fakat reisimiz, gir, a- ve konser verilecektir. 
r;tlırsın drdi. Girdim! . ., Şehremini Halkevi: Halkevi kura-

- Haksızhktan bahsediliyor? ğında radyo ile Kurultay müzakerele-
"- E1'fJf ! Tlakemlcr cok haksızl1k ri halka dinletilecek, konferans ve 

yaptılar. Hele Çobanla Mustafa ve Sa- konser verilecektir. 
dık bu 1ıak:nzlıklar yüziüıden aşağı de- ---------------
rece aldılar. Çobrımn iicihıciilüğil mu- da bulunmaları tebliğ olunur. 
haklmktı. 'Afwıtafrı da ikinci olacaktı. SPORCULAR SOVYET RUSYAYA 
Bana o krui.ar hal;· .. <ıızlık yapmadılar GİDECEKLER 
doğrusu .. Rakiplerimin t'C hakemlerin 
.<ıempafi.<ıiııi ka::;qndım.,. Her sene Sovyetlerle yapılan spor 

_ En relin rakibin kimdi? müsabakaları bu sene de yapılacaktır 
1 Eylfıl haftasında; futbol, eskrim, gü-

"- talı;an~lı. Fak.at sırtım yere gc- reş ve bisikletçilerimiz Sovyetler iline 
tirdim çok sükür. Japon güreşçi çok gideceklerdir. 

1 
asabileşmi..Jti yenildikten sonra ... Beni SÜV AR1LER!M1Z AHEN'DE 
940 Tok"'!}o olinııpiyadın.a cağırdı. "Ora-
ya gclirsrıı seni mulıetl.-kak yen.ece- Öğrendiğimize göre süvarilerimiz j 
ğim,, r1rdi. 

- Güre>şin terakki ve tekamiilü icin 
ne lazımdır? · ı 

- Giircş salmııı ifo A1mtpada te
maslar .. llcr sene Avrupa şampiyon.a
.~ma girmemiz elzemdir. Bu tcnuısla
rın çok fa?ırla.lı ol<ıcağmrı lcaniim.,, 

- Bundan sonra gayen? 
. " - Drıima oiirc~mck. gr:kcelc olim

pıyatta {l('.ne birinr.i çıl~mak! .. ,, 
- Son bir sıı:ı 1? Evl<-nccek misin? 
"- lleniiz böy7r. bir fikrim ~ıok! 

Çünkü e1'lmıirsr.m bclT..-i çok sC'lıdin,inı 
giireşi lnral;abilirim.,, 

Yekta Ragıp ônm.e 
FUTBOLCULAR DA BUGüN 

GELİYOR 
İstanbul T. S. K. ajanlığından: 

Sigorta sahtekarlığı tahkikatına ge-
ne bir taraftan polisçe, bir taraftan da :ı ı _ d L • h d • 
müddeiumumilikçe devam olunmakta- Ley K OZ a H 1 a ISe 
dır. 

Zan altında bulunanlardan Onnikle 
doktor Vasıf, sulh hakimliğince tev
kü edilmişler, doktor Vasıf, itirazı 
üzerine sonradan serbest b1rak1lmıştı. 
Müddeiumumilik, bu serbest bırakışa 
üçüncü ceza hakyerine müracaatla iti

~lehmet yüz rne 
biımediğınden 

boğulmuş 
raz etmiş, üçüncü ceza da doktor Va- Bcykozda oturan ve kendisine Bey
sıfm tekifi gerek olduğu yolunda kozlularca Fantoma Mehmet is
neticeye varan bir karar vermiştir. mi verilen gence ait ölüm ha-

Bunun üzer1ne, doktor Vasıf, aran- disesinin tahkikatı polisçe ncti
mış, fakat bulunarnamıstır. Dün ak- celenmiştir. Yapılan tahkikata gö
şam geç vakte değin, nerede olduğu re Fantoma Mehmet denizde yap
öğrenilerek tevkü kararı infaz edilmiş tığı bir gezintiden sonra sandalı aldığı 
değildi. Yakınlan, kendisinin nereye yere bağlarken birdenbire müvazene
gitti~ini bilmediklerini söylemişlerdir. sini kaybederek düşmüş, ayaklarına 

Bununla beraber, kendisinin izi bu- ipler takılmış Ye yi.izme bilmediğinden 
lunmak iizere olduğu sanılıyor. boğulmuştur. 

iKi VAK'A DAHA 
Ölü gösterilerek sigorta paraları DÖRT KİŞİ DEN!ZE DÜŞTÜ, 

alman iki isim daha tesbit edilmiştir. l\.URTARILDI 
Bunlardan biri Köyiçinde oturan Meh- , Dün saat dört sularında dört kişi
met diğeri de bir ermen'idir. 

üzerinde tahkikat yanılmakta olan nin boğulmasına. remak kalan bir de-
dosyalar dörde varmış, fakat tekem- niz kazası olmuşsa da vaktinde yc·tı
mül etmediği için müddeiumumiliğe şilerek kazanrn önUne geçilmiştir. 
verilememiştir. Bugün verilmesi muh- Haber aldığımıza göre Antalya nak 
temeldir. Zan altında bulunanların ye- liyat anbarından yük alarak !zmite gi
kfmu Onnik ve Bucino dahil olmak U- den bir yolcu vapuru Sarayburnu ö
zerc dokuz kişidir. · nünden geçen ve içinde dört kişi ile 

Diğer ifadelerinin alınmasına ka· beraber sebze yüklii bulunan Ahmedin 
idaresindeki sandala carprnış ve san

rar verilenlerden de tevkif edilecekle- dalı derhal devirm•c:tir. Bu de\·irme 
rin bulunacağı tahmin edilmektedir. esnasında yalnız iki hiyar küfesi bat 

Milli reasürans müdürü Bay R<'iii mış. sandalın içindekiler kurtarılmıs
Bayar bu mesele hakkında f}unları söy !ardır. 
lem iştir: 

"- Bu gibi i~ler her 1ıerde o7ıır. 
Beynelmilel bir hadisedir. Hadise poli
se iıttifoal etmi.<ıtir. Bize ilk ihbar ?ıa
pıldıl\.tan sonra tahki1cat yaptırdık 1ıa
discnin sıhhatine kanaatimiz geldik
ten sonra polise miiracaat ettik. Elde 
edilen dos11a7ar po1isc vcrilmi~ ol(fıı
liımdaır tahkikat o 7.ana7dan yiiriimek-
tedir .. , " 

Refii Bayar, hazineye intikal etme
si lazım gelen paralar hakkında da 
şunları söylemiştir: 

"- Bilavaris ölen1erin paraları da 
ka:::ine hukuku mcıızuu bahsolur. Şe
beke eğer bıı şekilde para alrruşsa, el
bette o yoldan da tahkikat yaptlacak
tır .. , 

BiR TAVZiH 

Bakırköyde İstanbul caddesinde 
doktor Asaf Tapinç imzasile bir mek
tup aldık. Bu mektputa sigorta dolan
dırıcılığı hakkında ismi geçen doktor 
Asafm kendisi olmadığır.ın yazılmasr 
istenmektedir. Tavzih ediyoruz. 

iŞ BANKASININ KIJRULU.5 
GONO 

. TÜRKiYE iŞ BANKASI ISTAN
BUL ŞUBESi DIREKTÖRLOCON
DEN: 

Bankamızın kurulmasır.a rastlı
yan 26 ağustos 1936 çarşamba günü 
l\lerkez, Beyoğlu, Galatı şubelerile 

Beyazit, Iiadrköy, Pskiiciar ajansla
rımızın kapalı bulundurıt!acağın1 ı::a

yın :ılfıkalılanmıza biJdiriri. 

Bcrlinden Alıen Eehrinc gitmişlerdir. 
Orada yapılan müsabakalara iştirak
ten sonra Viyanaya gidecekler, Viya
na müsabakalarına iştirak edecekler
dir. 

ÇAKI !LE YARALAMA - Emini>
nü Hamam sokakta oturan sofl:ir ~ü
leyman Harbiyede Hüseyin Hüsnii ta
rafından <:akı ile yaralandığını iddia 
etmiş, suçlu yakalanmıştır. 

OTOMOBİL ALTINDA 9KALDI -
Nişastacıyan apartımanı kapıcısı 

Rupen'in oğlu Anzanm Osmanbeyden 
Şişliye gitmekte olan 2371 sayılı oto
mobilin altında kalmış ve başı ile ka
şının muhtelif yerlerinden yaralanmıı:ı
tır. 

DECNEKLE DÖV1rüŞ - Balat
ta bir nöbet meselesinden dolavı san
dalcı Şaban ile İsmail arasında bir kav 
ga çıkmış ve İsmail Şabanı değnekle 
dövmüştür. Suçlu hakkında takibat ya 
pılmaktadır. 

AYAÔINA DEM1R DOŞTü - Fın
dıklıda Ressam sokağındaki kömür 
deposunda ealışan Şükrü'nün ayağına 
bir kaza neticesinde demir düşerek a
ğır surette yaralanmasına sebep olmuş 
tur. 

SARHOŞ GEZD!Gl lçtN - Hay
darda oturan Osman oğlu Çolak Sü
leyman sarhoş olarak gezdiği i"in ya 
kalanmış ve karaokla götürülmüı::tür. 

B1LEC1 KESİLDİ - Mahmutna
şada Bekçiler soknı'Ttndaki c:::oran fab 
rikasmda. çalışan 25 ~·asındaki Selime 
calışmakta olduğ"tı makinenin motörü
ne sol kolunu kaptırmış ve bileği kesil
miştir. 

1Kt YANGIN - Dün sabah saat 
sekiz sularında San~üzel caddesinde 
oturan sabık Milas hakimi Bay C<'v
detin evinde bir yanı:rın çıkrnr~sa da 
tahtalara sirayet ettiği sıralarda itfa
iye tarafından yetişilerek söndürül
müştür. 

• Kalyoncu caddesindeki Şahabın 
içkili lokantasında buz dolabından kon 
tak yapmasr neticesinde bir yangın 
çıkmış fakat söndürülmüştür. 

Bcrlin olimpiyatlarına iştirak eden 
futbolcularımız: bugün saat 7,25 de 
ekspresle Sirkeciye muvas:ı.lnt edecek
lerinden İstanbul klüp murahhaslarilc 
spor ajanlan nm saat tam (7) de gar-

Dün Romanya ı'<lpuru üe kız, erkek 80 Çekoslovak izcisi ge/mı;;dır. Bunlar şehnmizdc üç giin kalacaklardır. 
Yukarıki ı'Csimlerde izcileri bir aradtı ve vapurda görüyorsunuz. 
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~ilr.IBE·e~ ............................... ~1.:------------------..,. 

1 
lstanbul Komutanlığı 

1 
1 

Cumhuriyeti Uyuşturucu Türkiye 
Maddeler inhisarından: 

1 - 93S senes: mahsuliinden iQaremiz depolarxm' mevdu 
olup olbaptaki karar muc:bince mübayansı yapılm~kta olan 
drogist afyonlarının •.ahlil ve tes!im muamelesini ıhma} ede
(Ck bedelini tahsil etmemi! olanlarm 1 - 9 - 936 ıı:ılı günii 
akşamına kadar :daremiz~ müracaatla muamelelerini intaç 
etmeleri ve paralarım almal ırı lüzumu ilan olunur. 

2 - ihracatımıza iştirak etmek üzere muvafakat:ıame im
.ı.alıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü drogi~t afyon
ıarını manipüle ettirenlerin ı - 9 - 1936 salı gür.\; akşamı
na kadar ldaremi:ze müracaatla hittahlil tesbit edilen morfin 
dereceleri hakkınt.!a mutabık kalmaları lazımdır. Aksi halde 

1·e'sen tahakkuk dtirilecek hesapları üzerinden makbuzları 

tanzim edilecektir. (611) 

Satınalma Komisyonu tlinlan 

lıtanhul Komutanlığı motörlü 
vasıtaları için lüzumlu olan 48206 
kilo benzin satın alınacaktır. ihalesi 
24/ 8 / 936 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla yapılacaktır. Muham
men tutan 1S908 liradır. Şartname

ı si her gün komisyonumuzda görü· 
lebil' • İsteklilerin ı ı 93 liralık ilk te-

Devlet Demiryollarında 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilat 
minat makbuz veya mektuplariyh 1 - 9 - 936 larih;nden itibaren en aıağı on kişilik ücret vtr 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· mek fartile ve gidit dörüş •uretile seyahat edecek yolcula•a, teyab 
delerinde yazılı vesaikle beraber iha· edeceıderi mm takada umumi mü nf erit yolcular için ca·ri olan te 
leden en az bir saat evveline kadar zilli gidiş tarifeleri üztı inden % 50 tenzilat yapılacaktır. Bund 
teklif mektuplarını Fındıklıdaki Ko- başka grup bileti ücrefnden, grupta bulunacak her yirm~ bir yolc 
mutanlık satınalma komsiyonuna ya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek suretile ayrıca tenzir 
venneleri. (2ı3) yapılacaktır. (468) (436) . ,,. ,,. 

t 1 ji] n '1i1' M "' {ı MM om' 1 il' w ıl 1. 
G.. .. h t h . . . idaremizin Nafia romorkörüne ait kazanı 24/ 8 / 936 pazartesi g" 

umut suyu as a anP.sı ıçın 10 da H , d da b' d h'l' deki 1 . . • 1 k . 
7000 k·ı k.. .. .. t l saat ay arpafa gar ınası a ı ın ıncı lf ebne omuı 

1 0 meşe omuru sa ın a.ı f d k k ·ı ·ı · · ·1 kt' 
k ıh l . k k 'it .1 nu tara ın an açı e 1'1 tme ı e tamır ettin ece ır. naca tır. a esı açı e sı me ı e 

26--.,.8--936 çarşamba günü saai Yapılacak tamirin tahmin bedeli 700 lira ve muvakkat teminab 52 1 - ;Jarmnmesı m:.ıcıbınce 2850 lira muham:nen bede11ı sekn 

yüz bin beyaz zarf 2S - 8 - 936salı günü saat ıs de açık eksiltme 
suretile sahn alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümunesine uygun olmak üzere IS bin adet 
kur§un kalemi yazısını silmeğe ma hsus lastik 28 - 8 - 936 ıalı 
günü r.aat 16 da pazarlıkla satın alına:.aktır. 

3 - isteklilerin parasız §artnameleri almak için her gün ve ek 
siltme için de tayin olunan gün ve saatlerde ce- 7,5 muvakkat güven· 
me parasile birlikte Kabataşta Levazım ve mübayaat §ubesindeki 
alım, satım komisyonuna müracaatları. (233) 

Şartnamesi mucibince 30.000 adet üzüm çuvalı 25/ 8/ 936 tarihi· 
ne rastlıyan salı günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. lstekli 
Jerin ;artnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatte % 7:5 güvenme parasiyle birlikte Kabataıta lnhi 
sarlar levazım ve mübayaat §ubesi müdürlüğündeki alım komisyonu 
na müracaatları. "282,, 

10 kilo şerit halinde çelik saç 

50 " ,, ,, ,, ,, 
60 ,, ,, ,, ,, ,, 
75 ,, " ,, " . .. 

60X 0,20 M M 
ıısxo,20 ,, 

9SX 0,20 ,, 
s5x o,20 ,, 

Yukarıda mikdar~arr ve eb'adı yazılı çelik saç !evhalar nu!llune 
si mucibince 24 - 8 - 936 tarihi ne rastlıyan pazartesi günii saat 
15 de pazarlıkla satın alınacaktır. lstek!ilerin nümunesm1 görme\< 
iizere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte Kabat aşta inhisarlar Levazım ve Müba 
yaat şubesindeki Alırn Kom is} onu na müracaatları. ( 125) 

T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 
937 senesi için 30,000 takvim bastırılacaktır. 24 - 8 - 936 pa

zartc;; günü saat 15 te nçık eksiltme ile münnkasası yap1!~cağından 
istekli olanların , fartnamesini görmek üzere piyango d:1 ektörlüğü 
muhasebesine müracaatları. ( 470) 

Kadıköy Kız San'at Okulu 
Direktörlüğünden: 

ıs - 8 - 936 dan itibaren o kulun gündüz kısmına t.,iehe kayıt 
ve kabulüne bırılanmıthr. Okul~ ilk ve orta okulların mezunları 
alınır. 

ilk okulu bitirenler için tahsll müddeti (5) sene, orta okulları 
bitirenler için (2) senedir. 

Ka}dedilmek veya fazla izahat almak istiyenler tahsil vesikaları 
ve nüfus kağıtlarile beraber pazartesi ve perşembe güı•leri 9 dan 
S şe kadar Modada esid NOTRDAMDOSYON binasınds. Okul ida-
resine baş vurmaları. ( 452) 

Taksim BahC'csinde 

HALK 
OPE.RETI 

Bu ak~ 21,30 d 

Büyük müsamere 
l - ElektrikJi 

kukla, 2 - .5/ RI N 
TEYZE operet 2 

perde 2 tablo, 3 - Orta oyu .• ı. ı(avuk
hı Ali ve arkadaşları. 4 - Monoloğ 

Fiyatlar: Meşrubatla beraber 75,50,30 

lfodı1:ö11 Sıılh Tlttkııl: TI&lcim liğin
dı ıı : 

Kadıköyünde Moda caddesinde Cem 
sokağında 10 numaralı evde mukim 
ölii Apik oğlu Jan:ı küçük olması do-
1,.yıs ı,- mahkemece 14.5.933 tarihinde 
nı.si tayin edilen ve keyfiyeti tayin 
Abam ve Cumhuriyet g:ızetelerinin 
"1 5.P3") tarihli nüshalarile ilan edilen 
ayni hanede silkin vasi Anjel Hacyan 
lP Roz Bahtiyarın küçük Janm 22.7. 

936 to.rihindc rücıtünü ikmal etmesi 
hrısebilc vasilik vazüelerinc hatime 
verildiği kanunu medeni hükümlerine 
tevfikan ilin olunur. 

Attın çiçek Traş bı<"akl:ırı bu

güne kadar piyasada ta.nmmrş en 

iyi bıcakların fevkindedir. En sert i 
sak.:uları bile kolaylıkli> traş eder ı 
Yüz derisini katiyen :ncitmez ve 

kancıtmaz. Fiatı yalnl'z (5) ku
ru§lur. Tecrübe için h:r tane alır
sanız Altın çiçek Traş bıçağı sizin 
• her günkü ve daimi aı kadaşın1z 

olacaktır. 

ıs de yapılacaktır. Muhammen kuruıtur. • 
tutarı 245 liradır. Şartnamesi heı Bu işe ginnek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin e 
gün komisyonumuzd3 görülebilir vesikalarla birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatl 
lste!dilerin 19 liralık teminat mak lizmıdrr. Bu iıe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılın 
buz eya mektuplarile beraber iha 
le günü vakti muayyeninde Fın 
dıklıda komutanlık satın al:na ko 
misyonuna gelmeleri. (227) 

• • • 
Gümüt suyu hastahanesi ihti 

yacı olan 100 ton kırıple kömürü 
26 - 8 - 1936 çarşamba günü 
saat 14,30 da aç.k eksiltme ile 
ihaleı;i yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 1600 liradır. Şartnamesi 

tadır. (208) 
• 

Haydarpatada eski rıhtım bina smda 2 - 1 No. Iu od& yazıhaıı 
ittihaz edilmek üzere tahmini 35 lira aylık kira bedeli üzerinden b' 
sene müddetle pazarlıkla kiraya verilecektir. Pazarlık 24/ 8/ 936 pi 
zarte!i günü saat 10 do. Haydarpa şada gar binası dahilindeki 1 i 
İ§letme komisyonunda yapılacaktır. ' 

Bu ite girmek istiyenJerin 31 1/ 2 lira muvakkat teminat venrı 
]eri ve kanunun tayin ~uiği vesaik le pazt.rlık günü saatine. kadar k 
misyona mürllcaatları li.zımdır. Bu İ§e ait ıartnameler komisyond 
gösterilecektir. (S24) 

her gün komisyonumuzda görüle- Muhammen bedeli ! n,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21 
bilir. isteklilerin 120 linlık ilk 9 - 936 pazartesi güni:: saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarad• 
teminat makbuz veya mektupla· 1dare binasında satın a!macaktır. 
rile beraber belli günde vakti mu B\1 ite girmek istiy~derin 787, 50 liralık ' muvakkat teminat İ 
ayyeninde Fındıkltda komutanhk kanunun tayin ettiği v~s:kaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 1936 
satın alma komisyonuna gelme!e· ve 32g7 No. lu nüshasmda inti~ar etmit olan talimatname dairesi 
rı. (226) de alınmıı vesika ve tekJiflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyo 

• "f. • Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Gümüş suyu hastahanesi için Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Daireşfode 

350 ton Komutanlık karargahı Haydaıpaşada Tesellün- ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktn.dır. (5S1 
için SO ton ki hepsi 400 ton kok . . . 2t 
k .. .. .. l k 'h I . Muhammen bedelı 27970 lıra olan elektrık tel ve kl\bloları 

omuru satın a ınaca hr. . a esı 9 936 . . .. 5 30 d k 1 f ı·ı A 
26 8 936 b .. .. - - pazartesı ~unu saat ı , a apa ı zar nc;u ı e 

-
14 

d- k ~arşa~I a gu~u karada idare binasınd:ı satın alınacaktır. 
saakt Me h apa 1 zar a ya7p2ı00a· Bu işe girmek istiyer.~erin 2097 ,7S liralık muvakkat teminat il• 
ca tır. u ammen tutan k . •v· 'k 1 • • 7 S 936 ·· anunun tayın ettıgı vcs~ a.arı, re smı gazetenın - - gıı 
liradır. Şartnamesi her gün Ko 

3297 No. lu nüshasında intİ§ar et mit olnn talimatname ·lairesindt 
misyonumuzda görülebilir. 540 Ji. 

almnu§ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyo 
ralık ilk teminat makbuz vey:ı 

Reisliğine vermeleri la; lmdır 
mektuplarile beraber 2490 sayılı 

Şartnameler 140 kuı uşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde s 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesaikle beraber ihaleden en az 

bir saat evveline kadar teklif mek 
tuplarını Fındıklıda komutanlık 
satın alına komisyonuna vermele 
ri. (225) 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. Eratrnm ihtiya• 

cı olan on bir bin kilo sade yağına 
verilen fiat makamca pahalı görü). 
düğünden tekrar kapalı zarfla 25 / 

8/1936 salı günü saat 15,30 da iha· 
lesi yapılacaktır. Muhammen tutarı 
( 8800) lira olup ilk temİnab 660 

~ılmaktadrr. (S58) 

:_: i . .:..Istanbul Bele.diyesi ilanları .:·:'··- ı 
~ " .. , 

Ölçü sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
İstanbul Belediyesir.in 1936 se nesin~ ait ölçülerin muayenesi 31 

ağustos akşamı sona e::-ecektir. Müddeti içinde ayar memurlukları1" 
da ölçülerini muayene eıtirip dam gnlattırmıyanlar hakkınJa kanu11f 
takiba: yapılacağı tekra: ilan olun ur. (B) (612) 

Senelik muhammen Muvakk•' 
kirası teminllts 

liradır. Şartnamesi her gün görülebi· Silivri de Fatih mahalle~;nde Yar 
lir. isteklilerin ilk teminat mektup ba§ı Havra sokağında 3 N. h iki 
veya makbuzlariyle beraber belli gün odalı ahfap ev: 12 0,90 
ve ihale saatinden en az bir saat Be§ikta§ta Sinanpaıa medresesinin 
evveline kadar teklif mektuplannı 4 N. !ı odası: 30 2,:15 
F mdıkhda Komutanlık sabnalma 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatla:-ı yaır 
komisyonuna vermeleri. (215) 

h o!an mahaller 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna kadat • • • 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı aç ık arttırmaya konulmuştur. Şart• 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı o-
l 2• 

3
S 1 • k'" .. .. .. nameleri levazım müdüdüğünde görülür. istekli olanlar !ıizalannd• 

an ı ton evamarın omurunun .. .1 kk . kb k b'l L b 8 ıul 
251811936 1 .. .. ıs d k . gosterı en muva at teınınat ma uz veya me tu ı e :;;,Pr:ı er ey 

1 rfl 
'hsalı ~unu salaat ktı eM a 936 salı günü saat ı4 de daimi encümende bulunmalıdır. (İ) (610) 

pa ı za a ı a esı yapı ca r. u , 
hammen tutan 28288 lira 75 kuruş· Senelik muhammen k?raıı 60 lira olan Fatih Kirmasti mahallesi-
tur. ilk teminatı 2121 lira 66 kuruş nin Taphane sokağında!<i Taphane medresesinin dış avluoıunda bit 
tur. Şartname ve evs.ıfı her gün ko· odalı ve bahçeli l!lüfrez k ısım teslim tarihinden itibs• 
misyonda görülebileceği gibi 142 ren 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı !onuna k•~ 

kurut mukabilinde de almabiJir. fs dar !tiraya verilmek ~zere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi il' 
teklilerin belli gün ve ihale saatin· vazım müdürlüğünde g~irülür. lst ekli olanlar 450 kurutluk ilk tenıİ• 
den en az bir saat evveline kaclat ilk 1 nat makbuz veya mektubile beraber 8 eylül 936 salı günü saat t4 
teminat mektup veya makbuzlariyle de dnimi encüır.cnde bulunmalıdır. (t) (602) 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 
delerindeki vesaikle birlikte teklif 
mektuplannı Fındıklıda Satmalma 
komisyonu bafkanlığma venneleri. 

(2122. 

lstan bul ~ümrükleri satış işleri müdürlüğünden: 
Eylül 2 1936 giinü kapalı zarf usulilc 46460 kilo toz şeker satı· 

lacaktır. Almak istiyen:erin Haber gazetesinin 20 - 8 - 1936 gütı' 
lü nüshasındaki ilanım!zı okumala n ilin olunur. (377). 
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Bayındırlık Fen 
Okulu Direktörlüğünden: 
Bu 111 mektebe 40 talebe abnacakbr 

Mektep J&bb ve parasızdır. Tahsil müddeti üç ve mKburl 
............... ir. 

1'11 ...... ~ .aplıdald ..,aiti bais olmalan lizımdrr: 
1 - Türkiye Cümhurlfeti tebauından olmak ve on yedi 

dan apjı ve yirmi bir yqmdan yukarı bulunmamak. 
2 - u.ıc.ı orta •ektepl• veya aynı derecede l-1ııili bab 

Mrılb!A muaaddak ...... mektepten mezun •e ryazl deri• 
en en aıalı lll der~ede not almıt bulunmak 
3 - Yukarıda palı fel'aİtİ baıa taliplerin malUınatı mek· 
tedriaabm takibe kifi olup olmı.dıiı anlqılmak üzere (Ce

' Hesap, MiiJattah Hendeıe) den bir müaabakı imtihanı 

• 
4 - imtihanlar sözlü ve yazılıdır. Sözlü imtihanda kaza-

uuYJan talip yazılı imtihana ıiremez. Ve evrakı ~eri verilir. 
..... Wtilaaa D .,... puaıteai sbG olacak •• w 
Oka! m&fredat prepamm11aa yapıl.c&ktD. 

.1 - Olpnluk imtibanmı vermit liH mezunları imtihanua 
i amıfa yabh olarak aireblllr!er. Ancak bunlerın kayıt 

kabul zamanmda müracaatları ıa.rttır. Olpnluk imtihanı 
·,.en lise mezunları dijerleri ıibi imtihana tabi ntulacaktrr. 

7 - Taliplerin devamı tahsile ve vuifeye mani ••rl ve unt 
.-.lllklıanan salim olması için mü~ebauııları tam bır baataha· 

en örnegı;ıaflygun ve fotoiraflı tasdikli heyeti ıı~hiye rapo-
0. llGailhal aa•ibi oldutuna dau mahalli poliı hhkikat ra· 

qı kiiıdı, hüviyet cüzdanı, phadetname vefa bu1-d 
t- •ektepten riyaziye notunu dagöaterlr tuclilmame ile 4 SX6 

'admda 7 adet fotojraf ı•tirnıeleri l&mmdır. 
- Ewala nobaıı olanların klyıtlan ppılmU. 

9 - Kayıt muamel•i 1 .,.ıuı 938 dan 15 eylGI 938 tarihine 
(31.1) 

Nafia Vekiletinden: 

Kayseri Tay fabrikası 
direktörlüğünden ı 

Bolvadin Ticaret ve 
Sanayi Oda ından: 

tliar.tbdn 121 lhlllW'&lm~ mUa11et 1Maha. 
, ... _._.._ .,_., 

da 1 - 1 - 1 aamaralı odalarda mllfter-.. Afyoa, Tiftill 
ffp&lı Ye saire 6nriae icra)'t tlcuet etmekte INJunan Bir 

Q..-~claa Halli Birler ._ -·-- O.., Bitı.Mıı 
~-- Halil 1/Sı 981 WibiDCIM itillıaren t8rki dw etdlial 
.... 91ia O.. Bit1- ele tarilai • ....._. iti..,_ t.henn• 
ticaretbanede allkaaı kalma,. ·~ aa.U ..... a1• 
vldaimaa her ildai tarafm•a :ftri._ ft Bolndia Hukuk Hl-
idmlilinden havale edilen 13/81938 tarihli Widalariı. bildi
rilmit olmakla Omer Birlerin y•ah:lm ticanı& llaMıwaaa hU
ldimleriae 16re ıiciJin 7CYI -.ruma DJ!l Ye lele.il eclilcliii 
Ye baban Halil Birlerin de t.W t:lsaret .ttilla•ta .. ydma 
terh Yerildili illa ohuhat. '570) 

Fakir kızın 
evlenmesi 

rı~ Karaciğer - Barsak - Mide ...
T eda v ısı için 

TUZLA iÇMELERi 
Mevsiminden istifade ediniz 

16 Hazlran-ı.51 inci Teşrin 
iç11m tıenierinin va(J~r:a,ı lcöprliden 

8.28•7.,0·8.40·9.08· U-13.t&-ULllO d1r. 

IŞIKLI 

NEON 
AEKL.AMLAAI 

Ucuz ve taksltle 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 
. 

~-Kolec ve 1"icaret kısımlarile--

üsküdar Amerikan Kız Llsesı 
EylGIUn 22 inci Wı ctınll uat U,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata •e ahllb 
pek iyi diklrat edilir. Kayıt Ye Jrôul içill Alı ,unteri aut 9-12, cumartesi 
ctınleri uat 14·11 e kadar mektebe mtlracaat. latiyenlert mektebin tarif-

ıumıeai g61ıclerlJit. Telcfoaı 80474 ------

Bu krem pudraJa mec1,_... 
Hay$tımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idı 
tabii fakirim beni her erkek ala
mazdı tesadüfen parfümeri mües
sesesinden bir esans almak istedimiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_. 

tesadUf olacak bana NECiP Be7 
,.._ ....W verdiler ml1•111 

lstanbuLVakıf /ar [)ireklör Jü_{IÜ ilanları 

~ bu ~i kullanmaklıprn Cimi Miktan Tabaaia Mi la bedel tik teminatı ihale ıünü 
tavsıye etti bır sene bu kremi tec-

_____ 
rf1be ettim çehremde bir pembelik ., 
fevkallde değişiklik gördüm mü. Uboratunr 75 b,_ 1911 lira •-. 147 lira 25 K. 31

1
8 938 

temadi n.. 18Dedir NECtP Bep kr• allt Ye ecsaaı pu•rteai 
-. ıaat 15 te 

mi" padrumı kullanıyorum bu 
mUe•eeenln bütUn mallarına med Garaha hutalianeai lihoratuva nna lüzumu olan yakatda cinı ve 
JUDUDl çünkü benim fakli' bir kız miktan JUllı alit " eca açık ek ıiltmeye koıımuıtur. ihalesi yu
o1maJrbltma nimeD IJl biltıor- karda JUlb IÜD Ye IUtte komiı yonda yapılacaktır. Şartnamesi 
dam ld evlenemezcllm NECiP 8*J her sin lenzım müdürliipbade ıö rülebUir. (313) 

KASA, 
olur. 



ABONE ŞARTLAR/ YAZI VE YONETIM YERi: 
Yıllık e aylık a aylık Aylık 

. 
Iatanbul. Aııkar• Caddesi, ( \' AJU'J yurdu) 

Memleketimizde 7M '20 23~ 110 
Yabcmcr yerlere 1350 72& &00 l~ rdan: 24370 

Telefon 
POl!t& birliğine l Yıazı l§leı1: 2:.ua 

g1nı:ılyen yerlere { 180 811() CiOO 180 Telgraf adreai: KUBUN btanbUJ 

Tllrkiyen1D ber posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Posta kutu.su No H 

11tuıJllllnı11111ıınıınu11ıııııırınııııııııı11 nııııııııu111 ııııııu1111 ı1ıııı111111 ıııırııııııııııııııııııııın ııı111111ıııııı1111111ııııı111111ııııı11111ıııııı1t11111ııııııı11111ıınıııı111ııı1111111111ıııı ıı1111111ıııııı111111ıııııı11111ıımıı111111ımııı11ıtlllf!lını~...,...,..ıııır.nnıı1111ıınııı11mıınıtı11111ıııııııı1111ıımııııııııııııııuııııı•ıııınıııııııııınııııııınııınıııııı1111mıınıı1111111t1nıı -• • 
KS 

• 

ANKARA ANONİM TüRK SİGORTA ŞİRKETİ 
Istanbul'da Yeni postahane karşısında büyük Kınacıyan hanındaki idare merkezine müracaat 

ederek senelik yaptıracağınız sigortaları on lkt aylık taksitle yapmaktadır. 

Mütemmim malumat ve sigortaya ait bilumum müşküllerinizin halli için · 
gişelerine müracaat ediniz. Telefon : 24294 

. 1 _, . 
. ._ .. i . . . 

le alakad r çocu verıerine 
•51,onrutıı~ Beyaz pike örtU • Yatak, yorgan, yastık• 

ftASntl UUSRii ~ Battaniye, yatak çar,afı - Yastık kı:.tı • 
, 8. <t><'..,_ ..... Battaniye çar,9f1, yUz havlusu, ayak havJusu • 

. , vrsaPaı. . .: ·· Pijama, Fanlla, çorap, mendU, V. S. V. S. V. S. V. S. 

· . · ı.(f:~ .. Yavrularınızın yukardakl mektep lhtlyaçtarman kAffesSnl en muvaı,:, t .atrar 

.. H S •• - Bursa Pazar 
İstanbul Sultanhamam 4/24 Beyoğlu • istikıat caddesi 376 ••••••••r Ticarethanesinde en uygun fiyatlarla tedarik edebHirsini 

Sar,açhanebafı Horhor caddes• •••• {j ••.• 

I 
1 ,....---, 

• YAT~ Ri i H 1 OUndUz 

Ana • ilk • Orta • Lise • Tam• davr• 

Okulumuz her zaman gördüğü teveccµtı ve rağbet üzerine ilk sınıflardan itib?ren yabancı dil tedrisatını y 
ni bir teşkilatla kuvvetlendmniıtir. ı;ızlar kısmr ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otobüslerile n 

Saoah dokuzdan akşam hari talebe her gün evlerinden aldırılır. İsti~·enlere tarifname gönderilir. 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz Kayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

~ ................................................. .. 
~~~::~~~~::~~~: ~mııın~mıııııııımmıııııımıııııımıııııııımıııııııııııııııııııııımııımıııııııııııııııııınııııımıııııı~~~~ınııınıwııımııııımıııımam~mıım~m~mmıımııııııııınımııııııııııııım~mıımıımıı~ııııı~mııınıııımı~mıuıınıımıı~~mırnııııa 
mış Yem. Tokalon pudrası. 1 Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kuı;>ona lnhisaı· mamulatından 

lik tabakası ile kaplar ve Ü ı 1 
Y'l.TT'I garanti muhassenatı ·· b"" b" .. llik LIKOR, ŞARAP, KANYAK, L KS S GARA, AV MALZEMES verilir. 
ı.n.u yuze ta ıı ır guze ve. 
bunlardır. Bu cazip hava. rir ve modasr geçmiş ve 
!andırma usulü, Parisli bir yüze bir makiyaj şeklini 1 
kimyagerin keşfidir. Bu vermeden kalın ad!i pud-
usul dairesinde havası top ralardan tamamen başka 
landınlmış yegane hafif bir tesir yapar. Bu yem ~ 
pudradır. Şimdiye kadar Tokalon pudras.ı yüze ya- ~ 
yaprlan pudralardan on pışık kaldığı cihetle buna !! 
defa daha saf ve daha ha- "8 saatlik pudra,, tabir 9 
fiftir. Bu usul, Tokalon derler. Artık ne parlak bu- ~ 
pudrasının istihzannda nın, ne yağlı cilt görünmi- a 
kullanılmaktadır. İşte bu- yecek, belki rüzgar, yağ ~ 
nun içindir ki, Tokalon munın ve terlemnin icrayı ~ 

~ pudrası, daha muntazam tesir edemiyeceği mat, saf a 
ve daha mükemmel bir ve sevimli bir ten görüne- ee 
tarzda yapışır cildi hemen cektir- 1 
hemen görünmez bir güzel § ' 

--~~~~~---~--~~~~~~--~~~-·· El§ 

fi 
5§ 

~ 
~ 

:: Ayrıca: hediyelerle beraber alacağınız kur'a numarahırile yılba1ında çekilecek .BOYUI< YENIC 
e PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif b~r Fard otomobili veya bunun yerine bir 
~ Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLE-
e:: 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaas1 Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengu 

~ Rl iÇKi SERViSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. s .•• 

~ıımmınııııııımıııınımııımımınıııııııııınwııııımıımıııı•ıooııııımımıınııııwııwııoom~ımı~ıııııınııııııııımıııııııoo~mmmıınııımımmınmm~ıı~mımmımıını~~ınnıııınmoo•ııııımmıımııı 
.. ----Avusturya ''SEN JORJ KIZ MEKTEB•., ----• 

LE - R 1 
Galata Çınar sokak No. 10 

Tedrüat lisanı Almanca, ondan maada Türkçe, Fransızca, İngilizce. 
Kayıtlar 21 Ağustostan itibaren Cumartesi ve Pazar günlerinden maada her gün saat 9-1 re kadar 

• ikmal imtihanlan 14 Eylwdedir. Ders baılangıcı 15 Eyluldür. 

l &f:_ ... E! ___ .......... Ji_i!!fi.-··--····::.tete:-··--· .. ~~····· 
• --• Dr. lbıın Saıni •--• • ..::: - • • :ı::::::::• - :::c:-::::::: ..... -=::::~ • • ... : ··-·- .. . . . ··-······· ---.. - ._....................... - . 

öksilrilk şurubu ~· . -··'= ı r ı .... .... .... 
•••ııı .... 

Uksürük: ve nefes darlığı boğmaca :::: 
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Müzede bir saat 
Mumyalar dirilir, 
heykeller canlanır· mı? 

:i.Iüzelerde dolapnak bana 

daima şu hissi vermiştir: İs -
tanbulda oturup da herhangi 
bir ecnebi memlekete seyaha -
te çıkmamak dolayWle bir se -
yahat havası, içinde dolapyor 
gibi olurum. Belki de bunu mü 
zelerin bizzat kendisinden zi -
yade kapıda bekliyen berlıangi 
bir ecnebiye ait bir otomobil.ya 
hut yine günün herhanei bir 
zamanında olursa olsun dün -
yanın en muhtelif ve hiç bir va

kit biribirini tutmıyan ırktan -
na ait bir insan Babil'i vermiŞ'." 
tir. 

. . . . . . .. . . . 
Müze .. Ne sakin yer .. İçeri

de kuş bile uçamadığını söy -
}edikten sonra zannetmem ki. 
bir gün yanınızda herhangi bir 
matmazelle içeri girerek dolaş
manıza mani olabilecek bir yer 
olsun.. Bununla beraber derhal 
ilave edeyim ki müzede her şey 
eğer bir tarihte gitmişseniz, yi
ne bıraktığınız gibi yerli ye • 
rindedir. Ne 1skenderin lahdi 
yerinden kımıldamış, ne kral 
Tabnite ait mumyanın saçlarm
da biraz daha dökülme var, ne 
de Kıbrıs ilahına ait ta1 heykel
de herhangi bir hareket ..• Yal -
ruz bana rehberlik eden bir ha-

• 
demenin sinir derecesini yok -
lamak için şunu sordum: 

- Geceleyin bura<U nasıl ha
reket ediyorsunuz ... 

- Elektrik olduktan sonra 
geceyle , gün.düzün farkı var 
mıdır dersiniz?. 

- Orasını bilmem.. Yalnız 

es1ridenberi mi müzede elektrik 

var? 
- Hayır.. elektrik müzede 

pek yenidir. 

- Eskiden? 
- E&kidm büyük gece lim-

balan yakarlanmş. 

- Tamam. IJte böyle gece 
lambalannın yalaldığr, yani nis 
beten hal'ıf karanlık bir zaman
da heykellerin dirildiğini iddia 
ediyorlar .. 

Birdenbire: 

- Ne diyorsunuz?. diye atıl
dı. 

- Öyle görüyorum ki. de • 
dim, haberiniz yok. İtalyanın 

mepnr bir mtbesinde Rafaele 
ait bir din tablosundaki !sanın 

L 2 KORUN'un lliveıd 

bir gece birdenbue dirildiğini 

göre• bir, nöbetçininı aala. yap
dığını söylerler. O kadar ki bu 
adam şimdi o geceki hatıra • 
aını anlatarak bayatını temin 
ediyormuf. 

- Yok camın. Efsane. 
- Bellli. •• Yalnız kral: Talıni-

te ait mumyanın bizim müze • 

mizde de dirildiğini iddia. eden 
ve hunu bir hikaye gibi anla~ 
bir muharririmi~ vardır. Tahnit 
yeşil örtülü sandakasım aça -
rak bir gece ' kalkım§ ve hemen 
yanı başındaki salonda bulUDan 
Kamelya Antonyo isimli bir 
kadim sevmi§o. 

- Yani mumya dirilmi§ öy -
le mi? 

- Bilmem, anlatan. adam öy
le diyor. 

- Mükemmel öyle ise::. De
senize ki ltalyadaki bekçi gı"bi 
siz de bana. iyi bir bayat müj • 
deliyorsunuz?:. 

Bu bahsi burada brraJrtmı: 
- Ya, dedim.. bu taş heykele 

ne dersiniz? 
Kıbmı ııehriniıı meşhur ili-

hı önündeydik: 
- Bana mı soruyorsunuz.. 
- Evet! 
- Yalmz benim en bayıldı· 

1 

ğmı heykeldir bu._ Elindeki fil 
arslanı görüyorsunuz ya nasıl 

parçalıyor. Arslanın ba§ tara -
fuıda bir de. ddik var. 

- Evet. 
- işte bu delikten, Kıbrıs 

tlihı kendisine yapılan miina • 

eatlara gür bir sesle cevap ve • 

rirmİŞ-
- Allah .allah.. 
- Ht:r' ne kadar Tahnit mum 

yasmm dilinliğiııi gönnediınse 

bu lıcykddeki aDJE.et karşısın

da. do~ bu' sesi. ara ura 
duyar ~bi olurum. 

- Kaç senedir buradasuıız? 
- On ôn bq sene var. 
- Memnma musunuz? 

- Fena değil.. Sabahlan ge-

lil', yerleri siler, sonra da. otu
ruruz.. Yalmz seyyah gelmediği 
günler fena.. fnsan oturmak • 

tan bıkıy« .. 

- Müzmin içindeki bu 
tarihi eşyalar size hMt bir' şey 

ilham etmiyor mu? 

- Kendimi büyük görüyo -
ruml 

1 Baltaaıa 1 1 (EDEBi) i 
: Akisleri i 
wımıı11nıınııııııiııuuııııııııııııııuwımııuııamıııııııı~ıı~1111I . -

Eclip pzeteci Peyami Safa 
son bir iki ay içinde ilk defa o

larak Avrupayı dolattJ. Bütün 
&örüp, duydiıklarını, ve bilhas
sa planlı surette hazırladığı re
portajlarını "Cumhuriyet., ga -
zeteslnde edebi bir çeşni ile ya
zı yor. 

istanbuldan aynlan edip 
veya gazeteci. - belki ele en 
ziyade ortada kalan şekiller ol
duğu için -, minarelerin ya -
vaş yavaş gö:zden •ilindiğini yaz 
ma.dan yapamaz. 

Minareler, Peyami Safanm 
da gözünde istanbuldan son 
kalan hayal olmuş... Fakat bit
tabi kendine has bir tasvirle 
bunu arl!atmaktadır ki, ayni şe
kil ifadeye bir diğer örnek ola -
rak. yazısının fU parçaauu nak 
ledebiliriz. 

Çilli yift .... _ 

Ve aaçLın, 
EJn.Wb Iİ7M 

- - kMııa. 

1le7az 

,. 

I'. uda ibıl,,wa -.... - · 
fllYm'-

Onuıı yans. aslında böyle 

di.zihnemiştir~ Fakat ben iial4 -
bun hususiyetleri belinin diye 
bu tarzda naklediyorum. 

• • • 
Peyami Safanm A vnıpa se-

yahati ya:zılamu okmbta ha -
tınma !IU geldi: 

Peyami Safa şimdi iyJe bir 
nziyettedir ki, bucüne kadar 
yabancı muharrirlerdıeıı butla -
rmm Tur:kiye halrlnnda yudıll
ları uydurma veya mübaliğalı 

- Kaç salon var mii.ırede?-
- 35 salon vardır. 
- Bütün eşyaların temizliği -

ne aiz mi bakarmm-

- Yıldız sarayından gdmİll 
olan çini edevattnm ve bir ~ok 
Japon hediyesi olan porselen 
tabakların temizliğine bakan 
hususi kadınlar var. ~unlar 1ler 
altı ayda bir gelir, taba~ bı°l>
Jo. kase. vazo her ne vana, hep
sini binr birer çıkarır ve dik • 
katle temizlerler. 

- Dolaplarm anabtadan aiZ 
de mi durur. 

(SOtuı: 1,J inci sayt/sda) 

yazılann acısını çıkarabilir. 

Bazan hava ve heves pe • 
finde bir ''muharrir" in, bura
lardan geçtikten ve bizden iyi 

muameleler gördükten sonra 
gazetesinin çıktığı yere dönüp 
sadece garip görünmek aevda
aile bir takım saçmalar )!lZDUrt• 

ladığı görülebilir. 

İ§te ~di Türk muharrirle
ri de Avrupayr geziyor; Gitti • 
ği yerlerin vasıflan hakkında 

biraz fante,ziye düşmeleri müm 
kündür. Yani Peyami Safa, şu 
veya bu yere dair, sırf kendi ze• 
kasının oyunlarını veya keskin• 
liğini göstermek için değil de, 
muziplik olsun diye türlü fCY -
ler yazabilir. Ve bu suretle hop 
pa bir yabancı muharririn bize 
dair uçudruğu bir balonun "mu 
bbelei bilmisil,, yolile havası• 
nı kullanabilir. 

Fakat Peyami böyle yapını .. 
yor: Bir Türk muharririne ya• 

rqan diiriistlüğü ile,. temiz a • 
deacsini tam ayarında kullan • 
maktan zeyle alıyor. 

••• 
Bu münasebetle yeni Tür • 

k:İyey" dair otorite sahibi ve ak• 
h başmda kalem . ehilleri ta .. 
rafından yazdan edebi veya ga
zetecilik. nlabiyetinde yazıların, 
doğruyu gören ve anyan mu • 
bitler nezdindeki tesirini batrr• 
binanızı i:ısterim .. 

-Dünya bir inkılap dünyası 
haline geldi. Devrin. %evki, ha .. 
relret kaynaldanndan fışkııı .. 
yor. Hareket etmiyen insan, 
memkket,-zamammrzın tabiri• 
le eöyliyeyim - · "Hiç de en .. 
b:rl:an· değil r .. 

Bu itı"barla Türkiye - ki ha 
reket .e inlıalibm en müterak ... 

jiml maharrir değildir. 
Ya. nedir? 
lılodenı kelimesinin en 1B • 

smn1u bir liyakat ifade ettiği bu 
zamanda ba vasıftan mabn:ım 

bulunmak en ağır cezayt tq • 

tnı etmez. mi' 
Bunnn :ı~; .,::ı t·,t?-r~ m • 

maktrr, yahut baya~ 

"'N * 

., 

Meri Astur~un Hatıra 
. \ . 

Defterini Yakıy,orlar! 
Sinema yücb1llarmdan lıla

ry Astor (Meri Astar) koca
sı doktor Thorpe'den ayrıl

mıştı. Fakat, dört yaşmdaki 
kızını kocasının . yanından al
mak ~in tekrar bir dava a~tı. 
Likin, bu dava ile kendi ba
ıma da büyük bir iş açmış ol
du. 

Hadiseyi kısaca anlatalım: 
lıferi Astar kocasmm ya

nında bulunan kmm kendi ya
nma almak istiyordu. Doktor 
:rhorpe de vermek istemiyor
du. 

Eski kan koca mahkemede 
bulU§unca, aralarmd& bir an
laşmıya vardılar: 

K~ Karilin bir Brilddet 
babasmm, bir müddet de an
nesinin yanında beaktL Bmm 
iki taraf da kabul etti 

Fakat mesele bmnmla bit
miş olmuyordu. Meri Astar 
öavumdan vazgeçebilirdi. Fa
kat, kocasmm, araJarmda an
laşma hasıl olmadan evvel, 
mahkemeye verdiği bir vesika 
işi altüst etti: 

Doktor Thorpe, kızını ken
di yanında alıkoymak için mü 

eair olur ümidile; mahkemeye 
bir habra defteri vermi§ti. Bu 

Keri Astor'un defteri idi ve 
bu defteri kocası gizlice eline. 
geçirmişti. 

Mahkeme, eski kan koca
nın ban§maian üzerine defte.. 
mı yakılmasına karar ftrdi. 
Fakat, bundan sonra bir· ta
ba dedikodular bqladı. 

Bu defterde ne ftrdı? 
Kola;,ca tahmin olmtabiJe. 

ceği gibi. hatıra defterinde bir 
takım erkek isimleri gec;iyor-
dlı. . 

Meri Astorun hayatına gir
miş olan erkeklerin fatmleri 

ortı va çıkmea büyük bir dedi
]-. ,..,,, oo•d•dt, Rir rq.)t. :-1l'lar a-

' · '-'•mılJu. Tihlü şayialar 
<,, !i: ~ :. 

Eski 
meye 
ortaya 

kocaSanın mahke-, 
verdiği bu defter 
bir çok dedikodu 
çıkardı ... 

• 
Ba vuiyet brı• H•ia 81'-

tiat :De diyor? - -- · 
ileri Aator HollyYood'dan 

gönderdiği ·bir mektupta tö:r
le yazmaktadır: 

.. Ben evveli bir kadınım ve 
bir anneyim. Knmn 11e derece 
Mffltiğimi yalmz anne olanlar __ ,_,_ -
~. Kommdan aynldığım 

saman Mlıta idim ve fula uğ-

Fabl, bagibı tekrar kızımı 
yanıma almak İ8tijOl"WIL Bu· 
na da hakkım vardır zannede
rim. 

Habra defteri meselesine 
gelince: 

Ortada yeni bir şey yok. 
John Barrymore'le olan dost· 

luğum herkesin malimudur. 
Tiyatro muharriri Kaufman 
da, herkesin bildiği gibi, en 
11&JDimi arbdqlanmdandır. 

Kocamdan aYnldıktan aon

ra hayabmm b6yiik bir kıs-

Bu defter kocamla eYleame 
den ~ çok. evvel bmjlar. O-

rada balaatmn isimlerden bi
ri ~ Kenneth Ha 'lkıN:ır. Filnt 

çevirirken tazy~~en dll.§Up ö 

len •Yallı cloatum hayat.ki 
ilk llUdeümi tepil eder. Eski 
kocam acaba bunu da mı kıs
kanacak!,.-

Diğer taraftan, Meri Asto. 
nm bu dedikodulardan sonra 
eöhretini kaybedeceği söylen
mektedir. Artist, buna karşı 
da göyle diyor: 

"'Belki meslek hayatımda 

arsmb olacak. Fakat ne çı-

kar! Arzuma nail olmuş, ~· 
ğuma kavupnuş bulunuyorum. 

ÇiDkü heqeyden evvel bir ka
dın ve bir anneyim ... ,. 

Kaplan avına çılcan 
artist 

Gary Cooper yakında Hin~ 

distana kaplan avı~ gi
decektir. Bu uzun boylu artist 

iki sene evvel Afrikada bir 
arslan avına çıkmış. hem av

larumş, hem de eğJen.mişti 

Eski artistler qeni
'en 'tlojaao1 lar 

Bur artistler ftl'tbr ki bun 
dan bir kaç aene evvel gayet 
meşhurdular. Sonra llİDelnada 
görilıımes obnU§lar, bir iki se
ne sonra da unutulup gitmiş 

Jerdir. -
Bunlardan yatisi bugün tek 

rar doğuyor. hem de ayni film. 
de. 

Bir slneml şirketi' ellkl ar 
tistlerden Bnant Vash1'um'u 
Greiht()n Hale'i i'rank Ma-

yo'yu, Jatk Manhalı'ı JaCtr . "-
Hover'i, Harry )(yera'i, ve Al-
bert Couti'yi buldu ve onJarm 

hepaiııi birer birer lmlJanarak 
bir filin çevirmeğe haşladı. 

·~ollyvood bulvarı,, İlllDiDi 

taşıyan bu film eski artistleri 
dünyada yeniden meşhur ede

cek zannolulıuyor. 

"Bıkmadan pılış !,, 
"Bıkmadan çahf,, artistle

rin şiarı olsa yaidir. Hakika
ten, artistler bıkmadan ~ 
DUŞ insanlardır. 

Meseli, Fred Ke KurraJ. 
Aemikaya ilk geldiği ..... 

Hollyvoodda bir Belle bot bJ.. 
mıştır. 

Carole Loubard aeneJeree 
biç bir eöhret bmpm11wla• W 

gayet az bir para De çal~ 
tır. 

Ama Sothern, Edmmıd Lo
ve, Sylvia Sidney, J'red Astai-

re, Ginger Rogera w dalla lıir 

çok artistler bıkmadan ~ 

Gtenllng .sineınatla 

Matbaacılığın muddi -.. 

lıur Gutenberg'in bet yhftneil 
ölüm yıld&ılmil do1aymile Av
rupanm en blyi1k film stüdyo. 
larmdaa biri olu Ufa bu ... 
eldin hayatuu gfısteam bir 

film c.!Vitmektedir. 

Yeni bir ıenlcli film 
&rliade Ufa - Pavilıon ..., 

m .. kl •ewa.ı. IOll gblero 
de tabi! rdıkıı ft Berthon - Si-



Tarihin en meşhur düellosu 
Bundan 100 sene evvel yapılmıştı 

iki rakip karşılaştlla~. Bu sırada hiç beklenilmiyen 
bir şey oldu: Barışmışlardı! Fakat ... 

cugQn hemen her yerde 
takbih edilen "düello,, adetinin 
Avrupada alıp yürüdüğü bir 
devir olmuştu. Bu, 19 uncu a
sırdır. O devirde düellonun en 
fazla revaç bulduğu yer de 
Fransa idi. 

Fransada "ikinci imparator
luk., devri ile "üçüncü cumu -
riyet,, devri (1871-1852) ara -
sında düello -en faaliyetli gün -
lerini yaşamıştır. 

O devre.de hemen her kalem 
mücadelesi düello çayırında bi
terdi. 

Şair Tailhade ile Roche -
fort'un düelloları meşhurdur. 

Fakat, Fransız düello tarihi
nin en meşhur vak'ası, bu de -
tirden ,evvel, 1836 da olmuş -
tur. O zamanlar düello, pek o 
kadar bliyük bir salgın halini 
almış bulunmamakla beraber a
ra sıra baş vurulan mücadele 
çarelerinden biri idi. Bunun için 
de, belki, daha fazla ciddi ve e
hemmiyetli bir hadise l!lahiye
tini haizdi. 

1836 da, yani bundan tam 
yüz sene evvel yapılan o en 
meşhur düello iki gazeteci ara
sında olmuştu. Armand Carrel 
(Arman Karel) National gaze
tesinin sahibi idi, Emile de Gi
rardin (Emil dö Jirarden) de 
La Presse gazetesinin müdürü 
bulunuyordu. 

Yeni gazeteciliğin babası sa
yılan Emile de Girardin, La 
Presse gazetesi ile ilk büyük 
gazeteyi çıkarmağa başlamış, 

Bu suretle bütün Fransız ga -
zetecilik hayatını altüst etmiş -
ti. 

Bundan başka, Emile de Gi· 
rardin gazeteciliğe siyasi mli • 
nakaşa meselesini getiriyor -
du. Bu suretle gazeteler taraf -
tar oldukları siyasi partilerin 
fikirlerini müdafaa edecek bir 
neşriyat haline girmişlerdi. Ay
rı ayrı fikirdeki muharrirler ay
rı ayrı gazetelerde toplanmış -
Iar ve biribirlerile münakaşa • 
tara başl;~ıışlardı .. 

Bu arada, Emile de Girardin 
de National gazetesinin sahibi 
olan Armand Carrcl ile bir mil-

nakaşaya girişmişti. Fakat a -

ralanndaki münakaşa yalnız si- • 

yasi fikir ayrılığı çerçevesi jçin

de kalmamış, biribirlcrine karşı 

düşmanlık derecesine varmı~tr. 

münakaşa da, bu hava içinde, 

.siyasi bir meseleinin münakaşa· 

sı olmaktan çıktı ve şahsi mu -

araza şeklini aldı. 

İş bu suretle çığırından çı • 

kınca her iki taraftan da biri -

birlerine en ağır hücumlarda 

bulundular. Fakat Emile de 

Girardin daha ileri gitti: Car -
reli'n çok sevdiği birisi hakkın
da ağır bir söz sarfetti. 

Carrel, dostuna karşı olan 
bu hakareti kendisine yapılmış 
saydı ve La Presse gazetesi 
müdürünü düelloya çağırdı. 

iki rakip bir sabah şehir dı
şındaki bir çayırda karşılaştı • 
lar . . Ellerinde silahlarını hazır -
lamışlar. yanlarına şahitlerini 

almışlardı. 

Fakat, bu sırada beklenil -
mi yen bir hadise oldu: t ki eski 
arkadaş adeta barışmışlardı. Bi
ribirlerine knrşı uzaktan duy -
duklan nefret ortadan kaybol
muştu. Yüzlerinde hiddet yeri
ne bir sevgi tebessümü bulunu
yordu. Hatta biribirlerine dos -
tane sözler sörlediler, karşılık 
özür dilediler. 

O halde düellodan vaz mı 
ge:;ecc~:lerdi? 

Hayır! Çunkü olan olmuş -

tu, ortada düelloya davet eden
le davet edilen vardı. Bunlar • 
dan hiç biri düellodan çekile -
mezdi. 

Davet eden çekilse veya da
vetini geri als~. evvelce haka -
ret saydı'ğı şeyi kabul etmiş O• 

Jacaktr. Düelloya çağmlan ise 
hiç çekilemezdi. Çünkü, düello
ya galmemek hakarete ses çı -
karmamaktan daha ağır bir 
şeydi. 

O halde? düello edeceklerdi. 
Çarpışmağa başl_adılar. Şim-

di her ikisi de vakur bir çehro 
takınmışlar, bütün soğukkanlı .. 
lıklarile çarpışıyorlardı. N eticc
de ... 

... : Armand Carrel öldü ..• 

Emile de Girardin r~kibini 
8ldürdüğü için son derece m~ 
teessir olmuştu. O çarpışma • 
ğa karşısındakini ancak yarala .. 
mak düşüncesile girmişti. Ye -
şil ç1menlerin üzerinde, saba .. 
hın tatlı havası içinde ilk karşr· 
laştığı zaman, eskiden nefret! 
duyduğu adama gülümseyecek 
kadar kalbi yumuşayan gazete • 
ci bu ölüm karşısında nasıl sa .. 
kin durabilirdi? 

Armand Carrel'in ölümü bü· 
tün Parisi altüst etti. Emile do 
Girardin'in rakibi olan gazete • 
ciler ateş pürkünncğe başladı .. 
lar. Hatta La Presse gazetesi 
müdürünün dostlarından bazı .. 
lan bil~ onun aleyhinde cepho 
aldılar. Bu suretle gazeteler ve 
muharrirler arasında yeni bir 

ayrılık başlamıştr. Bu arada 

Victor Hugo. Balzac ve Georgo 

Sand düello kurbanının "necip, 

cesur ve temiz,, ruhundan si • 

tayişle bahsediyorlardı. 

Müzede bir saat: 
(2 nci sayıfadan devam) 

- Ne münasebet ... Anahtar
lar hususi harflerle açılır ka -

panır demir bir kasa içinde sak
lıdır. 

- Şimdiye kadar müzede her 
hangi bir vak'a oldu mu? .. 

- Ben hatırlamıyorum. Yal
nız kurşunlu lahitlerden birinin 

kurşunlan bir tarihte çalınmış. 
Fakat hemen akabında Fransız 
müzelerinden birisine satılmak 

istendiği için hırsız yakalana -
rak kurşunlar müsadere edil • 
miş ... 

Bu sırada içerisinde Napoleon 
tarafından hediye edilmiş çay 

takımları ve enfes Çin işi ka -
seler bulunan bir c:ımek5n ö -

nüne gelmiştik: rehberim: 
- Bakınız, dedi, bu came -

kanlı dolap bizzat Abdülhamit 

tarafından yapılmıştır .. 

Bir dakika, dolabın oymalı 

tahtalarına, eşyalara dokun • 

maktaki bütün yasağa rağmen 

parmaklanmı uzattım: 

- Kızıl Sultanın eseri de "' 

mek? dedim. 

- Evet, dedi, Kızıl Sultanın 
eseri. Kızıl Sultanın ... 

Koridorları tekrar yavaş ya• 
vaş geriye doğru döndük. Dr• 

şan çıktım. Bir çok ecnebi °'" 
tomobiller kapıda duruyor, za• 

rif ve ince bir kız merdivenleri 
çıkıyordu. 

Dışarıda kendimi tekrar, me 

sela Nevyork ynhut Havd:ır':hfrt 

tan ..,.,..,:"":'; ~.;:c seyyah l"Ti lıi c1ii -

şün<liiın. (K. H.) 

Piijlarda 
OyUn ve eğleiıCeler 

Ptıijlar yalmz denize girip . 
yilzmek ve çıktıktan sonra kum 
ların üzerine uzanmak için de -

ğildir: Plajlar, ayni zamanda, 
oyun ve eğlence yeridir. Plaj -

lardan başka alabildiğinize ko
şacak, sesinizin yettiği kadar 
bağıracak yer nerede bulabi • 
lirsiniz? 

Oyun ve eğlencesiz plajın 

zevki çıkmıyacağı gibi, beden 
hareketi yapmadan da güneş ve 
deniz banyosunun faydası ya • 
rım kalır. 

Size burada plajlarda zevk
le yapacağınız bazı hareke_tler 

göstereceğiz. Bunlar hem oyun 
olarak eğlencelidir, hem de vü
cut hareketleri olarak faydalı • 
dır. 

Bu eğlenceler iki kişi ara • 
sında yapılacaktır .. 

-, 
1 - KUŞ YUVASI 

"Kuş yuvası .. adı verilen bu 
hareket vücudun çevikliğini te

min için son derece faydalıdır. 
Bu hareketi yapmak için, ev -
vela, yüzü koyun yere yatacak-

sınız. Sonra, ellerinizi yukarı 

ve arkaya doğru uzatacaksınız. 

Diğer taraftan, ayaklarınızı da 
yukan kaldıracak ve ellerinizle 

tutrnağa çalışacaksınız. 

Ayak bileklerinizi elleriniz .. 
le sıkı sıkıya tuttuğunuz vakit 

ayakta duran arkadaşınız eği

lecek, (yandaki resimde gö -
rüldüğü gibi) kollarınızdan ya
pışarak sizi - bir sepet veya 
bir ''kl}§ yuvası,. gibi - kaldı -
racak ... 

Vücudumuz her günkü ha
reketlerimizde daima öne doğ
ru tiareket eder; bu da, şüphe-

siz gözlefimizin başımızın ön 
tarafında olmasından ileri geli
yor 1 Fakat, her işi öne eğilerek 

yapmamızdan dolayı vücudu • 
muzun kamburlaşması tehlike
si vardır. 

Halbuki, bu hareketle vU • 
cut arkaya doğru eğilmek fır -

satinı bulmaktadır. Bu suretle 
göğüs, lazım geldiği kadar ge
rilir, ciğerler derin nefes alabi

lir ... 

2 - KöPRO 
~ 

Bu eğlencede müsaade edin, 
ilk önce arkadaşınız başlasın: 

Arkadaşınız, evvela yere diz çö 

kecek. Sonra, çocukların ''ku • 
zu kuzu me f,, oyununda yap -

tıklan gibi, avuçlarım açarak 
kollarım yere dayıyacak ve ba
şını öne eğecek. 

Şimdi size iş düştü: 

Arkadaşınızın yanma gele -
rck vücuduna bacaklarınızın 

arka tarafını değdirecek şekil -

de duracaksınız. Sonra kolları

nızı yukarı kaldırtırak arkanıza 

doğru eğileceksiniz. 

Bu hareket biraz zordur. 

Çünkü arkaya kendinizi birden

bire atamazsınız. Düşeceğim 

diye korkarsınız. Halbuki, diz

lerinizin iç tarafı arkadaşınızın 

beline dayandığı için, korkula
cak bir şey yoktur: 

Kendinizi yavaş yavaş arka

ya bırakırsınız. Beliniz arkada

şınızın sırtına değince ellerini · 
zi de yere dayarsınız. Köprü 

teşkil edilmiştir. 

Köprii, if!pc taklak, d de, taban !abana oyutılarınırı figıİl"u'ri. 

3.- ELELE 

Bu oyuna evvela kim baş .. 
hyacak? Bunu münakaşa etme• 
ğe lüzum yok. Çünkü, bu eğ • 
lencede ikiniz de ayni z:ı.manda 
rol alacaksınız : 

Arkadaşınızla beraber yan • 
yana duracaksınız; fakat ayrı 

ayn cihetlere bakarak. Sonra, 
ayaklarınızı açacaksınız. Yal .. 
nı"?, sol ay<>kl:ırınız b!ribirine 
teı.,ac; edecek. 

Daha sonra kollarınızı kal -
dıracaksınız ve sol ellerinizi tu• 
tacaksmız. Asıl hareket bundan 
sonra başlıyor : 

ikiniz ele sağ tarafınıza doğ 
ru eğileceksiniz. Ve yere ao -
kunmağa çalışacaksınız. 

Sol ayağınızla yere sıkıca 

( Lfıtfe11 sayfayı çeviriniz)! 

. 
S. 3 KURUN un lLA VESt 
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ı ır 
Ya,zan: lbr,ahim Hoqi 

20 inci aStr başladığı zaman 
renison'un ölümünden dokuz 
yıl geçmişti. İngiliz edebiyat 
çevreseinde de ;hlikim olan fi • 
kir ve ,cereyan İngiliz :şiirinin 

onunla birlikte göçtüğü, 'bittiği 
merkezinde idi. "Melikuşşüe • 
ra,. ünvanile, Tenison•un yeri -
ne yükse1en Alfred A~stin (Al
frcd Ostin) kalite ve öz bakı
mından değersiz bir şairdi. Ya
zıcı idi. Her ne kaflar 19 uncu 
asrın iki en büyük şairi, Swin • 
burne (Svinbörn) ile Mere • 

dith (Beredit) 1909 yılına ka • 
dar yaşamış idiseler de, devir
lerini çoktan yapmışlar. ikmal 

•............................................... 
basarsanız ve :sol koJlannızı da 
iyice gererseniz bu hareketi ko 
]aylıkla yaparsınız. 

4 - TEPEif AKLAK 

Yere yatıp tepetaklak kıla
ccıksıruz. Fakat, bacaklarınız 

havada iken arkadaşınız tuta • 
cak. O zaman, ellerinizin üs -
tünde yürümeniz kabildir. Yal
nız, arkadaşınızın .sizi iyi idare 
etmesi lazımdır. 

Yorulduğunuz zaman da yi
ne arkadaşınızın yardım'ile yere 
uzanacaksınız: Arkadaşınız ba -
haklarınızı bırakmıyacak, yal -
nız, yavaş yavaş indirecek. Siz 
de -elinizle yere tutunacaksmız. 
Sırtınız iyice yere g~ldi mi, ar
kadaşınız bacaklarınızı bırakır. 

5 - T ABANT ABANA 

.Evvela karşı karşıya otura • 
caksmız. Sonra elcle tutuşa • 
caksınız. Ellerinizi sıkı sıkı tu
tarak arkaya doğru yatmağa 

çalışacaksınız. O zaman bacak
larınız kalkacak ve ayaklarınız, 
tabantabana, biribirile birleşe -
cektk. 

Bu, hareketin birinci figürü. 
İkinci tigürdc, tabanlarınızı bi
ribirinden ayırmıyarak. bacakla 
nnızı kaldrracaksınız. Bu suret
le havada r,üzel bir kemer teş· 
kil etmiş otacaksını:r:. 

J!ı.J son iki hareket, bacak 
adalelerinfn kuvvetlcnmeıi ve 
düzatlnl r ,.,mesi için son derece 
faydalıdır. 

S. 4 Y.URUNun tLAVESt 

etmişler, hem de en iyi şiirle • 
rini, eserlerini T enison'un ölü • 
'münden önce ,edebiyat ülkesine 
·surunuşlardı. 1901 de h enüz 
sağ ve ,elli yedisinde bulunan 

" faal" Şair Robert Bri'dges (R. 
Brices) üzerinde durulmaya 
layık bir varlık arzediyordu. Bir 
çok manzuın piyesler, hiç de 
azımsanmıyacak derecede gü -
zel lirikler yazmış olmasına rağ 
men, umumi efkar onu hakiki 
şair diye kabul edemiyordu. 
1913 te "Meliküşşüeara" lığa se 
~ilince, hakkı olan şöhretini el
de etti, şair hüviyetini bütün 
açiklığile gösterdi. Manzum 'j>i· 
yeslerinde dram eletnatı:r pek az 
ve mevzular bir parça da müp
hem olmakl~ beraber, R. Bri • 
dges'in lirikleri parlak, berrak 
ve billurlaşmıştır. Şairin bir 
kusuru (bilmem buna kusur di
yebilir miyiz? .. ) şiirlerinin şe • 
kil ve ana hatlarında tebarüz 
ettirdiği sadeliği, keskinli'ği a
şırı derecede 'kullanması, ifrata 
vardırmasıdır. Ve bundan ötü • 
rü de, ·en velut devresi olan 
1876 - 1898 senelerinde sırf 

şiirlerine, can, ahenk verecek 
malzemeyi katmayışından ha -• 
kiki şöhretini yapamamıştır. R. 
Bridges zaman ve devir bakı -
mından bir Viktorya devri şa • 
iridir. Ruh ve şekil yöniinden 
de ilerinin malıdır. Şiirlerini la
yıkile anlıyabilmek. tadabilmek 
için. şairin yarattığı havayı, 

hüviyetini tanımamız icap eder. 
Bridges yazdığı aşk lirikle· 

rinde ihtirası haykırmaz, bunun 
la beraber sesinde neş'enin de 
akisleri yükselmez. Mersiyele 
rinde de "enin" ve şiklyet yok
tur. Durgun bir hali vardır. 

Mısralan, hislerini, ifade et
mekten ziyade ihtiva eder. He
yecanları "sükunette toplanmış, 
yığılmış heyecanlar,, dır. Ve bu 
sakin havayı manzara tasvirle -
rinde de buluruz. Tabiat şiir • 
lerinin yapısı ve şekilleri Words 
worth'un (1 ), şimal İngiltere -
sinin yabani harikuladeliklerini 
tasvir eden parçalarile müthiş 
bir tezat teşkil eder. Bridgeı'in 
tasvlrleri, "rahat ve sıcak ışık
lar içinde yıkanan" (2) cenup 
ingilteresini anlatır ve denizle-

'ı Yeni Yabancı Eser1lere 
Bakışlar . . ...... -........ -.. ..................................... .,.---··················--············--

Sarmaşık 
Yazan: Enis Bülent 

Ii.Suınmarlwyes 

Sarmaşık on üçüncü aSJr • 
daki italyan füf ve adetlerini 
etrafile ve bütün güzelliğile tet
kik eden bir eserdir. Yazıcısı 
ı. K. Summerhayes kitabına bir 
roman çeşnisi de vermiştir. Ta· 
rihi bir roman diyebileceğimiz 

"Sarmaşık,, Umbria'mn tanın • 
tnış mistik şairi Jacopone da 
Todi'nin hayatı üzerine kurul -
muş sevimli bir edebiyat büs • 
tüdür. 

1935 YılLININ SEÇME 
ŞURLERI.. 

İngiliz ,edebiyatında bakkile 
söz sahibi Gcrald Gould ·ve bir 
kaç arkadaŞJ, 1935 yılında çr -
kan şiirlerin içinden .edebi kıs
taslara en u~gunlarıru seçerek 
bir cilt halinde toplamışlar. E -
serin mukaddimesinde her ne 
kadar, hedefimiz, senenin en gü 
zel, en mümtaz, şaheser şiirini 

ri de "müşfik, munis denizl~r -
dir .. ,, (3). 

Halkın keder ve sevinci za
man ve ilham beklemeksizin ay· 
ni kuvvet ve kudretle terennüm 
edecek bir meziyet, maharet ve 
kabiliyet gradosu itliyen "me • 
likütşüera,, lık Bridges'e yara· 
madı. Bütün edebiyatçılann kı· 

1ı kırk yaran münekkidi olan 
".efkan umumiye., nin gözün • 
den düştü. 1930 da ölünce John 
Masefield (Con Meysfild) me-

liküHüer1l oldu. Halbuki bu mev 
kiin en yerinde ve en değerli 

namzedi, binlerce okur tarafın
dan ingilterenin gayri resmt 
"meliküşşüerasr,, diye bnılan 

Rudyard Kipling idi. Şiirden 

haz duymıyanlar, ba9ı bot ·ol
mıyanlar bile onun şlirlerlnf 

vecdiçinde okuyor, ve bUtUn ın 

Gerald Guld 

neşretmek <leğil, &ıha 2iyade 
devrin ~emayül ve ·tekamülünll 
en iyi gösteren parçalan bir a • 
raya getirmekti .. deniyoriia da, 
kitapta bu maksada pek de va• 
rlamairuş olduğuna inanıyoruz, 

Bununla beraber, mana ve ehem 
miyetleri ne olursa olsun, ki • 
taptaki gUzel olınıyan şiirler, 

hakikaten güzel değil, beğen • 
.diklerimiz de cidden birer san· 
at nümuneler~dir. 

Şurası da dikkate değer ıki, 

bir şiirden ıdiğerine :geçerken, 
fikir, imaj hatta ifade bakımın• 
dan adeta can sıkıcı bir moncr 
tonluk ile karşılaşıyorw:. Bu da, 
1935 yılırun seçme şürlerini 

'toplıyanlardan ziyade, bu şiir • 
leri yaratan şairlerin, eskiye nis 
beten daha ,Çlar bir sahada bo· 

calamalanndan doğan, bir ku • 
surdur. 

giltere, Boer savaşını söyliyen 

The Absent - Minded Beggar 
(Dalgın dilenci) marıına coş• 

kun coşkun ayak uyduruyordu. 
'Böyle olmakla beraber Kipling 

melikü§Şüera seçilmedi. Se • 
bcbi ne idi? Bunu ve Kipling 

hakkındaki tahlillerimi gelecek 
yazıma bırakıyorum. 

( 1) Worclıworth (1770 -
1850), tngiliz romantizminin en 
büyük tairi §İmdiye kadar ta • 
biah onun kadar derin bir 1a • 

delik ve kuvvetle terennüm e • 
den aan'atür bütün edebiyaf 
çevresinde yetiımemiı gibidir. 

(2) Eros 'Ye Pıyehe, Mart 
luısideai numara. 24. 

(3) Küçük ,iiricr, birinci ki· 
tap numara 12. 

cınoslarda bal avı 

Atlas Okyanosuna açılan 

"ir yelkenli. .. 21 İlletre boyun
da ve 150 tonluk olan bu bü
Yuk balıkçı kayiğmda altı ki
ei var. 

Bunlar, ton balığı Q\'ltla çı
loyorlar. Fakat nereye gide
.ceklcr? Bu meçhul. Çünkü, 
yelkenli gemi içindekilerin de
'ğil, rüzgarın keyfine tabidir. 

Fa.kat, AUas Okyanosundn 
Avrupa kıyılarından 500 mil u 
.zağa kadar ton balığını her 
yerde bulmak kabildir. 42 inci 
arz dairesi dışına çıkmamak 

p.rtile her yerde bu balıklara 
rastgelinir. 

Fakat, ton balığını bulmak 
için, lazım oaln bir iki şart 
daha vardır. 

'Bir kere, ha,•anm kapalı ol
ması, füzginn sert olmiı.

mıısi, deniiin de :biraz .kabatık 
olması lazımdır. 

Niçin? Çünkü, güneşli ha
vada ton balığı ·denizin üstüne 
yükselmez. Rüzgar pek sert 
olursa balık da o nisbette hız
lı gider, yetişmek kabil olmaz. 
Fakat, buna mu~abil denizin 
köpürmesi de lfızımdır : Sakin 
havalarda ton balığı dalgala
rın üzerine yükselmediği için 
göıiilmez. .. 

Bu şartlar dahilinde ton 
balığı avcılığı pek kolay gö
rünmüyor. Çünkü ekseriya 
hava kapalı olduğu zaman rüz 
gar eser: Halbuki fazla rüzgik 
bu av için müsait şartlardan 

io,san,ın üz.erine 
torpil gibi 

atılan balık! 
bir i değildir. Rüzgarın hafifçe 
·esmesi IA.znn. Fakat, o zaman 
da deniz kab,aramz: Halbuki 
ton balığı deiıizin kabarmasi
nı severmiş ... 

Görüyorsunuz ya, ne müş

kül tabia'tli öir hayvan! Fakat 
bütün b u rnüşkülfitlar ton ba
lığı avmııı heyecanını teşkH 
eder. 

Bir ton avcısı biz.e heyecan
lı av hatırasını şöyle anlatı. 

yat.: 
"Denize çıkalı altı gün ol

mu9tu. Sahilden 600 mil ka
ıdar açılmış bulunuyorduk. Fa . 
ka't, hala .ne :müsait bir hava 
ile karşılaşmıştık, ne de bir 
tonla. •. 

Nihayet yedinci gün hava 
kapadı.rüzgar orta bir derecede 
sert esineğe b~ladı. Deniz ae 
ton 'balığiiiin hoşuna gidecek 
:şekilde ıkabanyor ve köpükfo
.niyordu ... 

''Eh! dedik. Bugün işimiz 
1ş ... Altı günün acısını hep bir
den çıkaracağız.. Allı günde 
avlıyacağımızdan fazlasını av
lar, hemen geri döneriz.,, 

Hemen geri dönmeği ıdüŞü
.nüyorduk. Çünkü yiyeceğimiz 
daha fazla ·idare ctmiyecekti. 
Çünkii böyle bir hafta gitme, 
bir hafta dötıtne hiç hesabı

mızda yoktu. 
Onun 'için, ,o gün av yapsak 

da yapmasak da dönecektik. 
Şimdi yelkenleri biraz in

dirmiş, daha yavaş gitmeğE: 

başlamıştık. Bir yandan da et
rafa harpon savuruyordtik. 

Arkadaşlar hep birden : 
- Bola! Hola ! Diye bağı

nyorlardL 
Nihayet içimizden biri: 

• 

- Yakalandı ! Diye b:ığır
dı. 

Siftahı etmiştik. Hepimiz 
birden ipe ·asılarak balığı çek· 
tik. 

'Tonun, Çe'kilen iple insanın 
üzerine torpil gibi öyle bir atı
lışı vardır ki! 

Y.ere konulunca ıda bir iki . 
metre bôyunca sıçrar-. Bir kaç 
kere ,zıplayip yere d-üştukten 

sonra uslanır ve ürbk hiç kı

pırdamaz. 

Bir'ific!iyi, jkioo, ~16nci:yı 

üç ıdört tane biredn, onları «'.iör 
der ~şer diğerleri takip {{ti . 
lcr. İki saat içinde tam yilz 
ton avlamıştık. Bit iki sa.nt 
sonra bunlar 200 oldu, akŞa
mn kadar 400 olmuştu. 

Gece bir fırtına çıktı. iRUf
gar, o dakikad~ aradığımız 
birşcydi. ·Çünkü hemen yola 
koyulmak :1,•e mümkün olduğu 
kadar çabuk sahile varmak 
istiyorduk. Fakat. fırtına en 
korktuğumuz .şeydi. 

Denizin bu kadar kabar
masını artık ton bahklarmın 
bile hoşuna gitmezdi. Çünkü, 
fırtına csnasinda balıklar de
nizin sakin olan daha rujağı ta
ba lrnlnrına ·inerler. 

Esasen artık bahk a\.'lrya.
cak halde değildik. Kafi mik
tarda nvlamıştık. Şimdi asıl 
korlttuğumuz şey, 'balıkların 

altı günlUk yola dayanamayıp 
kokmaları idi. Hele fırtına ile 
yükselen dalgalarm arasında 

sallandık~ balıklar ponril,._ 
cekler, daha çabuk kokacak
lardh .. 

Fırtına korktuğumuzdan 

daha şiddetli oldu. Otu llell&

lik denzcilik hayatımda böy
lesine az tesadUf etmişimdir. 

Bir dalganın üzerine dakikalar 
ca yükseldiğimizi, sonra bir· 
denbire denizin derinliklerine 
düştüğümüzU hassediyorduk. 

Bu şiddetli fırtına, bereket 
versin, çok fazla devam etme· 
di. Birdenbire durdu, ve yat
nız, müsait, bir rüzglr kaldı. 
Bu rüzgar bize, dalgaların a
rrunnda çarpına çarpma kay
bettiğimiz vakti kazandıracak 
kadar kuvvetli idi ve giderken 
altı gUn sttren yolu d6rt gDnde 
alarak sahile geldik.,, 

·S. ıs KURUlfun ILA VESi 
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J:aduılar lwC'alarile kavga e-

der, öte beri kırarlnnnış lıa?!. 

Nal 
Müşteri lokantada kendi

sine verilen eti çiğniyemedi
ğindcn bahsederek şikayette 

bulundu. 
Garson itiraf etti: 
- Evet. At etidir ama 

kuzu etinden lezzetlidir, tavuk 
, ' çtinden daha yumuşaktır. 

Müşteri cevap verdi: 
- Belki ... Fakat benim ta

iSağıma nalı düşmüş galiba.. 

Yarım kilo para 
Bay tartılıyordu. Eczacw: 
- Doksan dokuz buçuk ıri

Jb, dedi. Geçen ay yil2 kilo idi· . 
niz: Yanm kilo düşmüşsUnü.z. 
Neden acaba? 

- Cüzdanım biraz hafüle· 
dide ... 

öldükten sonra .• 
Gazeteden başını kaldırdı, 

arkadaşına: 

-Vay canına! Dedi. 
-Ne var? 
- Meşhur bir ressamın yüz 

sene evvel yaptığı tablo on 
bin liraya satılmış. 

Arkadaşı başını salladı: 

- Evet, dedi. San'atkarlar 
ancak öldükten sonra para ka.
:.:uunağa başlarlar ... 

Adres 
- Elbiselerin .ne güzel! 

Ne.rede yaptırdın'! l 
- İstersen sana adresini 

vereyim. i ' 

- Peki. Fakat ona beniaı 
adresimi verme. 

o Şen Sütunlar O 
,.._...-==- .... 2-' ._,,ıawwwu ~ ,......, - .,,, ~ 

Söz bir .. 
Arkadaşına anlatıyordu: 

- Eve bir daha sarhoş dön 
·miyecesın ... o ~ıı ir kanma söz 
verdim ... .. 

- Ya? Demek artık hiç ra-
kı içmiyorsun ? 

- Hayır. Eve hiç gitmiyo-
rum ... 

Gaf 
Kunduracıda müşteri sor

d\.ı: 

- Ayakkaplannız güzel. 
Fakat uzun müddet dayanır 

mı acaba? 
- Ona hiç şüphe etmeyin. 

Bizden ayakkabı alanların hiç 
biri bir daha almağa gelmedi .. 

,. 

1el 
Hasta doktoruna §ikfıyet 

t!diyordu: 
- Ameliyattan sonra kula

!i-ım işitmez oldu. 
Doktor çenesini kaşıdı : 

- vet!. Dedi. Hata bende 
oldu: Baamızı telefon teliyle 
dikmeği unuttum ... 

Bakkalda 
Bakkaldan öteberi aldı • 
Çırak: ' 

- Verin, dedi, bir paket 
yapayım. 

Müşteri: 

- Hayır, dedi. Lüzum yok. 
Kağıtla sicimi bana ver .. 

- Komşuma teminatla ,,wbilye · ı•lfttn mağaza bana .rrwbUye~ 

lerin daganacağuıa dair tcmınat 'De'l1emigeeıe.ğihi st;yledl. Acaba 
. . ~ 

ruçın. 

l) 

,,... Gümiiı takunlan b~n alınm. bum~tli tubfolan .da UTa 

oıa,..n! •• 

~ 

- BaUırsak b'llrılını, ıımu

.runula bile değil. Şansım git
tikçe yükseliyor! • • 

I 

f 
Dilsiz 

Ressamın eserini takdir e
diyor: 
. - Ne mükemmel portre! 
Adeta ağzını açıp konuşacak! 

Ressam ıitiraz -etti: 
- imkanı yok! ·~ 
- ?!! ..... 
- Portresini yaptığım a-

dam dilsizdi. 
J,• 

' l 

Af{ran.disman 
Fotoğrafçıya bir müşteri 

geldi. Elinde bir kart vardı. 

Sordu: 
- Resimlerin tabii büyük. 

lükte agrandismanlannı yapı. 
yormuşsunuz, değil m !i 

- Evet. 
- O halde Beyazıt kulesi. 

nin şu resmini büyütün. 

1avuk 
Küçük Alptekin sofrada a..":

nesine: 
- Çorbayı tawğa versene 

yesin ... dedi. 
Annesi sordu: :! 
- Ya biz ne yeriz? 
- Tavuk çorba yesin, biz 

de tavtığu yeriz. 
~ -Yeme.k yandı/ 

Yeni hizmetçi Bayana so-
ruyordu: ı ,~ 

.:=" "!:~:ğe çağırırken ''fe.: ~ 
mek hazır., mı diyeyim, yoksa 
"yemeğe buyUrun,, mu! 

Bayan cevap verdi: 
- Yemek yandı! Deme de 

ne dersen de. 
11 

S. 5 KURUNun IT.AVESI 



\ 

Semaların hikimi ! 
27 sene e·vvel 

"Manş,, denizini ilk defa U "'"' -!. ... "') -

"' 
rak geçen Fransız 
Bleriot ayni sene 

rimizde nasıl 

tayyareci 
iç~nde şeh

uçmuştu? 
\ıı ... 

' --

Fransız tayyareciliği kısa 

bir zaman evvel tanınmış bir 
tayyarecisini kaybetti. Bu a -
dam, Manş denizini i!k defa 
geçen Bleriot'dur: kat ettiği 

tayyaresile Manşı geçerek ken
disine ve milletine büyük bir 
şeref kazandıran Bleriot'nun 
bizim memleketimizde de bü -
yük hatırası vardır. 

Manşı geçtikten bir kaç ay 
sonra tstanbula gelmiş, Tak -
simde uçuş yaparak o zamana 
kadar tayyare nedir bilmiyen 
ve görmiyen İstanbulluları hay 
rette bırakmıştır.' 

Tayyareciliğin tekamülün -
de büyük muvaffakiyetleri gö -
Tülen ve bizzat tecrübelerile 
şöhret bulan Bleriot 62 yaşın • 
da ölmüştür. İki senedenberi 
kalbinden rahatsızdı. 27 sene 
evvel 22 beygir kuvvetindeki 
küçük ve iptidai makinesile 
Fransa sahillerindeki Kale'den 
İngiliz sahillerindeki Dover 
şatosuna kadar uçarak Manşı 
geçmiştir. 

1909 !enesinde M.anşı tay -
yare ile geçmek fikrini ilk or -

S. 6 KUHUNıın !LA VF.Sl 

bir resmı 

taya. atan Latam olmuştur. Bu 
zat tek satıhlı tayyaresile Ble
riot'nun geçişinden iki hafta 
kadar evvel, kendi icadı ol~p 
Bleriot'nun tayyaresinden daha 
az beygir kuvvetindeki tayyare 
si ile Manşı geçmeye teşebbüs 
etmiş, birincisinde yarı yola ka
dar gidip dönmüştür. Latam üç 
gün sonra yine bir teşebbüste 

bulunmuş, İngiltere sahilini gö~ 
recek kadar yaklaşmış, yere ine 
ceği sırada motöre arrz olan bir 
sakatlık yüzünden denize in -
meye mecbur kalmıştır. Bu iki 
teşebbüsün muvaffakiyetsizlik -
le neticelenmesi üzerine Bleriot 
kendi vücuda g,etirdiği tayyare
si ile bu tecrübeyi yapmaya ka
rar vermiş, 22 temmuz 1909 
sabahı saat dördü on geçe Ka
le'ye yakın Sangan kasabası -
nın civarındaki Barak mevki -
inden havalanmıştır. Denizde 
kendisini takip edecek torpido 
yu göründükten sonra tekrar 
kalktığı yere dönmüş, dördü o
tuz beş geçe tekrar havalana • 
rak İngiltere yolunu tutmuştur. 
Tayyare denizden ·yüz metre 
irtifada uçuyor, torpido da ta -
kip ediyordu. Tayyare 25 mil 
sür'atle giden torpidoyu bir 
müddet sonra geride bırakarak 
gözden kaybolmuştur. Bleriot, 
ucuş saha:;ından kalkarken bi-

1 

raz sağa doğru teveccüh ve riiz 
gar da sol taraftan tazyik et -
t;ğinden yolunu şaşırmış. Do
ver yerine bunun yedi kilofr' 0 • 

r_e ~.ağm_da na ·yd·• ıne doğru 
gıtmiştir. 

İngiltere sahilini görünce 
yanlış yere geldiğini farkctmiş. 
havada bir müddet dolaşmış, 

altında uçan vapurların gidiş 

istikametlerine bakarak yolunu 
tayin etmiş. nihayet Dnver sa
hilini bularak kayalıklar arasın
dan çayıra inmiştir. Çayırda, 

ta~'yareciyi Matin gaıetesinin 

m uhauiri elinde bir bayrakla 
kar~ılamıştır. Ancak tayyare 
inerken şiddetli bir rfüı:gar es -
t ; ;:tinden tay ya renin tekerlekle
r: ile pervaP.esi kırılmıştır. Ble
rint 30 millik mesafeyi 38 ci<lki
kada geçmi~tir.Eğer yojunu kay 
bct:nemiş olsaydı bu mesafeyi da 
ha çabuk alacaktı. Bleriot Man
şı ~lk ge'Çmek şerefinden başka 
Daily Mail gazetesinin 20 bin 
franklık mükafatını da almıştır. 

Bu muvaffakiyetten sonra 
bir çok tayyare tipleri yapmış, 
tfuübelerde bulunmuş, yedin
ci tayyaresi parçalandığı zaman 
bir hesap çıkartmış, tecrübele
rinin kendisine 30 bin İngiliz 

lirasına mal olduğunu anlamış
tır. Bleriot hayatında elli defa 
kaza geçirmiş, fakat hepsini at
latmıştır. Bu meşhur tayyareci 
Manş denizini ikinci defa 1926 
senesinde geçmiştir. Bu 
sefer altındaki.tayyare 450 bey 
gir kuvvetinde idi. 

Bleriot 1909 senesinin ka
nunuevvelinde İstanbula gelip 
tecrübe uçuşları yapmaya ka. -
rar verince Belçikalı bir tayya-

Bleryo'nun 27 

sene evvel lstan 

bulda yaptığı u -

~U§ münasebetile 

reci daha evvel davranıp İst;ı ... 
bula gelmiştir. 

Bu •-, J .. , ı:ci Baron Dökatra 
ıdi. O zaman Mahmut Şevket 

Pa~a tayyarenin uçuşunda bu • 
Junmak üzere zahitlcrden mü .. 
rekkep bir heyet teşkil rtmiş, 

1909 senesinin 2 kanunuevvel 
perşembe günü Abidei hürriyet 
civannda Baronun tayyarf'si am 
baliijmdan çıkarılıp motör ye • 
rine konmuş. pervane takılmış• 
trr. Ancak bütün bu işler yapı· 

lrp bitince havanın karardığı 

görülmüş, tayyare Uç yüz met
re kadar toprak üzerinde yürü· 
tiil:-hJmiştir. 

YolJar çok çamurlu oldu .. 
ğ'undan ilk günii anca}; 6 00 ki· 
şi Hürriyet tepesine gi,lebil -
mi~tir. 

Ertesi giin şiddetli rüzgar 
esmesine rağmen Baron tayya
resini Hürriyet tepesinde yap
tığı sundurmadan çıkarmış, iki 
sıra dizilen askerin arasından 

geçirdikten sonra motörü işlet• 
miştir. Sarı renge boyanmıŞ tay 
yarenin çıkarttığı şiddetlj gü -
rültüden tecrübe sahasının et
rafında bulunan arabaların bey 

' gideri ürkmüş, bir kısmı baş • 
farını alarak alabildiklerine u -
zaklaşmışlardır. 

Motör işledikten sonra tay
yare hafif bir meyil ile elli met 
re kadar yüksekliğe çıkmı~ş. Bo
monti bira fabrikası istikame • 
tinde ilerlemiş, havada yalpa • 
}anarak dönmüş, Bulgar hasta· 
nesi üzerinden geçerken birden 
bire düşmeye başlamış, bir tar
laya inmiştir. 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

' Tasviriefkar ,. 

gazetesinde çı • 

kan reınni ve tay 

yare si 

Hoş sözler 
...._.__ zwwwa _, ....._ 

ölçü bozulmasın 
Evde bir cam kırılmıştı. Gün 

düze annesi dedi ki: 

- Yavrum bu camın boyu -
nu, enini ölçüp camcıya git, bi
ze bir cam versin. Bak parayı -
da cebine koruyorum. 

Gündüz camın yerini iki ko
lile ölçerek sokağa çıktı. Tram
vaya bindi. Sahanlıkta duru -
yor iki kolunu da dışarı uzat -
mış bulunuyordu. Biletçi gel -
di : 

- Bileeet! 
- Elini cebime sok, parayı 

al. 

- Kollarını ne diye uzatıyor 
eun? 

- Camın ölçüsü kaybolma -
aın diye. 

Uzun boglu 
•• cuce 
Turhan, "görülmemiş bir 

cüce,, levhası asılmış olan ka
pı önünde durdu. Herkes beş 
kuruş verip içeriye giriyordu. 
O da merak etti. Bu cüceyi gör 
mek için beş kuruş verdi. Cü -
ce diye gösterilen, orta boylu 
birisi idi. Turhan kızdı. Bu işi 

idare eden adama dedi ki: 

- Bunun nesi cüce? En az 
bir metre elli beş santimetre bo
yu olduğuna yemin ederim. 

- Çocuğum, ben bunun ak
sini iddia etmiyorum. Bu. bir 
cüce ama, cücelerin en uzun 
boylusudur. 

Eğlence değil 
On çocuğu etrafına topla -

mış olan bir bayan sokakta gi -

•- .ı ~ .~;~ıım ya 
m .. u..ı duruı du. Bir zenci bir 

Kahraman pirecik 
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Güzel bir Ankara kedislnin 

evde canı sıkıldı. "Biraz geze
yim de dünyada neler var, ne -
Jer yok anlayım.,, diyerek so -
kağa çıktı. O köşe senin, bu kö
şe benim deyip geziyordu. Tüy 
leri arasında gizlenmiş, yan gel 
miş, bir pirecik te ouun saye -
sinde gezip eğleniyordu. 

Derken uzaktan kocaman 
bir köpek çıktı geldi. tri bir 
çoban köpeği! Pire, kedinin 
tüyleri arasından bunu gördü. 
Tir tir titremeye başladı. 

- Eyvahlar olsun, mahvol -
dum. Şimdi bu pis köpek ke -
diyi yiyecek, tabii beni de mi • 
desine indiriverecek. Aptal ke-

111ıııııı1111ııııııııı111ıııınıııı1ıııııııııııııııııııı11111ıııııııı1u 

diyordu. Birisi yanma gelerek 
sordu: 

- Bayan bu çocuklarm hep---. 

si sizin mi? Yoksa komşu ço -
cuklarıdır da eğlenceye mi gö
türüyorsunuz? 

- Hayır, bay! Hepsi benim
dir. Sizi temin ederim ki bu hiç 
de eğlenceye gelir bir vaziyet 
değildir. 

arkadaşile k.ıvguyq tutuşmuş -
tu. Çünkü arkadaşı onu hırsız-

di, ne diye şu ağaca tırmanıp 
kendisini kurtarmıyor. Miskin 
hayvan; bak, bak bala yerinden 
kımrldamıyor. Yazıklar olsun.,, 

Diyor ve kedinin tüyleri a
rasına, gittikçe . sokuluyordu. 
Ankara kedisi, köpeğin saldı -
rışı karşısında toplandı, sırtını 

kamburlaştırdı, kulaklarını ar -
kaya yatırdı, bıyıkları diken di
ken oldu, ağzını açtı, ince siv
ri dişlerini gösterdi. Sonra ''fif f 
fif!,, diyerek keskin tırnakla -
rile kocaman köpeğin suratını 
tırmaladı. 

Köpek geriledi, inledi. Bir 
sağa, bir sola gitti, havladı, ön 
ayakları üzerine düştü, bir sıç
radı, yine sağa sola gitti, yine 
havladı, sonra uzaklaştı. 

Bütün bunları, sakladığı yer
den titreye titreye seyreden pi
recik köpeğin uzaklaştığını gö
rünce kendi kendine övündü: 

- Pis köpek, tabii kaçacak! 
Benim burada olduğunu gördü 
de Diyerek kedinin kulağına 

doğru gitti ve yavaş bir sesle: 
- Hiç korkma. ben burada • 

lık eclcı 

yın önüne 

- Arının soktuğu yere biraz 
nişadır ruhu sürülürse acısı kal 
maz. 

- Annelerinize söyliyeceği .. 
niz faydalı bilgiler de şunlar .. 
dır: 

- Halıların rengini yerine 
getirmek isterseniz, bir litre su 
içine bir kahve kaşığı amon • 
yak atar, sonra bu suya bir sün 
ger batırıp halıyı kuvvetle si • 
]ersiniz. 

- Evde soğan, yahut lahana 
kaynatırken ocağın bir tarafın
da kaynar sirke bulundurmalı
dır. Bu suretle lahana ve so -
ğan kokusu etrafa yayılmaz. 

- Y~ğmur yağacağı zaman 
kırlangıçlar aşağıda uçarlar. 
Çünkü yağmurun geleceğini 

hisseden böcekler daha aşağı ta
bakalarda uçuşurlar. Kırlangıç· 
lar ' da bunları avlamak için fo
meğe mecbur olurlar . 

- San ayakkapJannız kir • 
lendiği zaman temizlemek için 
en iyi çare budur: Çok sıcak 
süt içerisine bir iki parça soda· 
atıp eritiniz, sonra bunu ayak • 
kaplarımza siiTUnilz. fcap e • 
derse ameliyatı tekrar eder • 
siniz. 
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yım .. Hele bir gelsin de bek! 
Sözlerile cesaret vermek iste • 
di. Fakat ne yazık ki kedi pi -
renin dilinden anlamıyordu. 

Yalnız tırnağile biraz kulağı • 

nı kaşıdı. Köpek bir daha gel • 
meye cesaret edemedi. Kahra -,, 
man .pirecik, şimdi rahat rahat 
nefes alıyor: 

- Elbette gelmez, beni gö -
rünce bütün cesareti kırıldı. lle 
le biraz daha dursaydı ... 

Diyordu. 



tersen dı~rıda biraz hara ala • 
lım. 

-::- Ohu. 
Pegi ile Larri'yi yalnız bt -

raktılar. 

Şimdi Corc ,\nit.ya anla -
tıyordu: 

- Otomobildeki bmzini bo
şaltan benim. Larri'nin ·de Pe
gi ile buraya ergeç gelmesine 
sebep olacaktım. 'Gerçi onlar 
kendiliklerinden, filhakika bir 
kaza neticesi olarak çukura sap 
land•l::ır. Fakat binim de ieeri
sinde bulunduğum otomobilde 
dahi, bu :meYkiden ileri gide -
büecelı: ,~nzin yoktu. Daha 
köyde boşaltmı§tım. Larri yal
nız her şeyin mükemmeli kar -
şısmda hayranlık duyan biri • 
dir. Bunu sen de çok iyi bi -
lirsin. Kızlarda, herhangi vazi -
Jette •. yiyecekte daiına mükem
mel olam tercih eder. Pegi'yi 
bile en gilzel, en milsait vazl -
yette herkesin en ıçolc takdfr et
tiği 1daha doğrusu en mükem -
mel bir halde gördüğü nman 
eevebilir bir adamdır. Mükem
meliyeti daha iyi ve hot bir 
tanda temsiı.. eden bir başka 
kıza rastladığı zaman derhal o
na lfık olur diyebilirim. Onun 
için diiıün4üm kL 

Corc artık alt yanmı anlat -
mağa ltlzum ~önn&yordu. Ha • 
zrrtadığı plinm muvaffak neti-
ce vermekte olduğunu. yaııi 

Pegi ile Larri'nin ara -
sına Anita lehine ola • 
rak ldiçGk 'bir aoğuldıik ol -
sun girebilmesini temin ettiği
ni sezdirmişti. Yalnu ıunu de
di: 

- Onların ilcisi, timdi iki ya
bancı kedi gıöidirlcr. Halbuki 
Larri sana karıı ... 

An ita Corc'a sokularak:: 
- Corc 1 dedi. Larri'nin bana 

brıı muhabbet duymasını is • 
ter misin? 

Corc düpedüz: 
- Elbette, diye cevap verdi. 

Sen de bunu istemiyor musun? 

Anita kendi kendine 
düş~Uyordu. Hayır ... ı§imdi is
temiyordu. Larri'yi hiç istcme
mifti sanki ... Sanki evvelki mü
nasebetleri bir arkadqlıktan i -
baretti. Corc'a yaslanarak: 

- Ben hastayım Corc, dedi. 
Corc derin bir göğüs geçir -

di. Onu kendine doğru 1çekti. 
Yüzüne baktı. Münis, itaatkar 
halini, daha bir çok şeyleri gör 
'dU. Ve şimdiye kadar bu hu • 
ausiyetleri nasıl olup iyiden iyi 
ye görmediğine hayret etti. 

MUtcreddit bir seste: 
- Ya beni Anita, dedi. Beni 

isteme.: misin 1 
~nita elini Corc'un omuzu-
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Dönen 
lstanbulda uçan 

iık taggare 

(6 ncı sayıiadan devam) 

Şehremaneti uçuş sahasının 

etrafında seyirciler için loca ve 
sundurmalar yaptırmış, İtalya 

sefiri ile iki binden fazla ·seyir
ci tayyarenin uçuıtınu görmüş
tür. 6 kinunuenrel ,günü Ba • 
ron üçüncü bir uçufta bulµn -

,muı. ha'f'alandık:tan sonra bir 
müddet balkın üzerinde uçmuş, 
Kahtane deresi istilcamttinde 
uuklqDUf, dere üzerinde u -
çaı-ken ciittkaiyona bağlı telin 
kopması iUerinc tayyareyi lida
re e<kmiyerck yere inmi!tir. 

Tayyare inerken bir koyun 
sürüsünün üzerine düımüş, bir 
kaç ~yun ölmüı. kanatlardan 
'biri parçalanmqtır. Baronun 
üçüncü uçu1u beş ·clakika sür -
ırıtiJtür. Bu UÇUJta Harbiye na

rın Salih Paşa, lran sefiri bu
lunmuştur. 

Baron bu tecrübesinden son 
ra memleketine dönmüş, beı 

gün sonra 'Fransız tayyarecisi 
Bleriot !stanbula gelerek tay
yaresini Taksimde patinaj ye • 
rinde teşhire başlanmıştır. 

O zaman Beyoğlu tarafında 
eçnebi lisahJarilc çıkan gazete
ler Bleriot'nqn tayyaresi ile res 
mini koyarak müthif reklam 

yapmqlardır. Bleıiot'nun tay • 
yaresi on kurup cösterilmi§tir. 
Halkın Hürriyet 'tepesine gi • 
demediğini na.zan dikkate alan 

şehremaneti Taksimde pmdi1d 
apartnnarilann olduğu uhada 
localar ve tribünler yaptınmı. 
etrafım tahtalarla çevirmi§. Ble
riot ·~'SCillalann bakimi,, diye 
reklam edilmiıtir. 

'Nihayet uçuş günü olarak 
12 kAnunuevvCJ pazar günü ta
yin edilmiş, o gün Taksim el • 
van on binlerce halkla dolmuş
tur. Localar beş san '.liraya, tri
bünlerde en fena yerler bile bir 
gümüş mecidiyeye satılmıştır. 

Etrafı tahta perdelerle çev-
11ın111ıı1111ıt1Hıı11111ııımıı111111ıını11111ıınınn111ıııııııı11 

na koydu. Bir müddet öyle kal
dıktan sonra, ondan hafifçe ay
rılarak: 

- Corc, diye fısıldadı. Sen 
de belki hakikatte -Larri'nin ba
na geleceğine, Pegi'nin yanın • 
da kalmasını isterdin değil mi? 

- Benim küçük Anitam ne 
1sterse o olsun. 

Anitanın artık istediği Corc-

tu. 

yazılar: 
rilen sahada kısa bir :zamanda 
oturacak yer kalmamış, satıcı -
lar: 

- Program süperiör, sema -

Jann Mkimi 'tayyareçinin .res -
mi diye bar, bar bağırarak mey 

dam çmlatmşlardır. 14_uayycn 
saırt geçince seyircilerde sabır-... 
sızlanma halleri görühnÜJ, alay 
lar lııaş'lamşt:ır. 

:Bu ,arada:: 

- -Barelı 1aJpnlann :üzeri -
ne •ilüftü. Ba -da WŞ""ID diit
mc.e Mri.t., gibi sö~ de iti· 
tilaiiftir. 

Bir anilik ~ 'biri 
ufalr Jaıir 1-lon uçU!'tmlll. :bunu. 

kar.a_göz bağlanan b.ıfka bir ba

lon •takip et.mİJ. ,allaJlar 'bp • 

mıı. motiirii ifletmif, lba1k mo
töriin :iflecm P.i 'merak cderCJı: 

yederinaen fırlanu), tayyare -
nin ıetrafmı ~· :au 
nua 'Üzerine pcıilia •e jandarna 

ve .aftri ıe1ele '•eıeıek tayyare
nin etrafım çeınelenıjpı ı &. 

Bleriot'mm laJyaıtsi. soi* • 
.. ... .. .a.n 1-11an -- .• 

den 'hava•-, Km:tıihlt ,(Ta
taYJa) -ya ~ kırk metre :U.. 

tifada VÇ'D"'t. 1Rit•it•ir1 Ara ·-

sına H •en .1ı:anm ı1a aliWl 
oldıap. 'IMıilıie Wn1erce allı: .ltm' 

tulDfll 5it "/ iir. Onda it 
anlap1 ifUr. 'Blaieıt Ha-
ki}11ftli 5ueıkea 

ta\l'RftSİ .siddetli ·riisdr yil -

zünden kapaklanmış, Kurtu • 
luşt~ dülgc::r Andonun evinin 

damına dilJmilftür. Tayyare ha 

ıara uğramıı, Blcriot kolundan 

ve bacaklamıdan hafil surette 

yaralanmIJ, tayyaresi Fransız 

askerleri tarafından sökülmUt· 
tür. Bleriot bundan sonra mem 
leketine dönmUıtilr. 

İşte :lstanbulda tayyare bu 
suretle görlilmtştür. 

Yekta Raf[ıp Önen 

Eli or.aklı 
iskelet 

(7 nci ıa)'fadan devam)' • 

ber, elektn'"lt yMdımlle ona hay· 

!itlen haytiye karıı konulmuı -
tur; bugiln tıp aahaamda, bn • 

,,_sa operatörlük ıılraenında UJ

tra?bsa~brdan sık ark ve 

çok faydalanılıyor. Meseli. bu 

sayede şimdi kan 1çıkarmaksızın 

·ve her <nevi ~febiyonun önü -
ne geçilerek, muvaffakiy~tli o

perasyonlar yapılabilmesi, az 

şey değildir. Bu harekette 6 

metre unmluğunda <laqalar, 

- :aanivcde tahminen .50 mil • 

yon ihtizazla - kullanılıyor. 

Radyo dalgalamım yardımile, 

- .bu dalgalar, :atdyo ölçüsü de· 

.,Wen madem 1bir .aletin ucunda 

tcmedıcüz e-ttirilerek - adaleler, 

kan çkmakvzm ..-e mikrop kap-

zııı - kesilebiliyor:. 

Hiç şüpheWz, iıöyle nazik va

sıtalarla !bu iİfİ bapnaak '.ko "" 

lay dciildir. Bmtlar, idare edil

mesi çok bilgi, dikkat ve ,tecı:ü

be istiycn bir ıtalmn hususiyet

li aletlerdir. Evnlemirde, lbaş. 

bbqma bunlarla 

'DÜndcle de, cberiya operatörü 

porar. ~ tehlikeye maruz 

Olan operatör, önce bazı koru • 

J'UCU tıe6irlerin himayesine gi .. 

rer. 
Bir tecnı-ocde, ıilta~ısa• 

aatplarm yabmnda duran bir 

deta .nöbrt I?~ 'VC .çah§a• 

lkerrliır -ed:ioce. lla noktadmı a • 

IPlm ÜIMll biiayai tizerind• 

hwww tesiri c1ıenediğini tesbit 

etmi§lerdir. Bu, bir terakki ve 

tekamül merhalesi olmuştur; 

çünkü, bu suretle radyo da1ga • 

larile, istenildiği zaman insaıı 

vücudunun bazı uzuvlarına ha• 

rarct vermek ve ayni zamanda 

diğer u~uvlan bu hararetin te-

sirindeİi maıun bırakmak müm 

kün olduğu anlaıılarak, tatbildl 

ta geçilmiştir. Eskiden bir el~ 

hararet vermek için, mesela haı 

taya malarya basilleri aşılarlar

dı; halbuki, bunun sirayet da • 

iresi hudutlandınlamudı. l 

Netice itibarile, bugün tıp, 

gerçi henilz karanlıkta elyorda• 

mile hareket edebiliyor say.ılır-

sa d~. bir, iki derken, cnind~ 
' wonunda "ölümü yenmek ka • 

bildir! .. müjdesile karşılaşma • 

mız, çoi.: mümktindilr !,, 

,Efi oraklı is~relet 
1. 

ncıre 
Vurulabilecek mi? 

'',Günün bir:inde "öıümü yen
.mek kab.iitlirl ,, m Ü j d esin i n 
ve:rilmes,i çok,m·ümk1ündür , 

••ofümü yenmek, kabil mi -
clir?,, Hana Misar isimli "bir Al
man muharrir de, :bu mevzuu 
-:&raJbrdı, bu yolda _neşriyat y~ 
'ti :ve bu suretle, şimdiye kadar 
bu mevzuda araştırmalar ya -
pan bir çOk ik:iJinin kafilesine 
katıldı! 

Hans :Misar. bu husustaki en 
son 1makalesinde, şöyle diyor: 

••tnsanları, lhi~ 1bir mevzu, '6-
'lüm'iin yenilip yenilcmiyeceği, 
hayatın ıuzatıhp ıuzatılamıyaca

ğı mevzuu kadar ilgilendiıe • 
.mez. ljütchusıs hekimlerin. 
derin 'ilimlerin tetkik ve tec • 
rübe sonunda şu •,veya bu ·teb • 
like1i hMtahğm :mikrobunu, in· 
snlan tahrip edemiyecek bale 
ıetirdiklcri yeya 'herhangi bir 
.dfa uğramq uzvu kunetlen • 

1-;ebildikleri. hattı ümit kesil -
:mq anlerile müdabalelerile can
, )arı lnırtardık1an fCldindeki 
miijdeler, llep, kmmen ycpyeai 
!llldftCIJaila ölüme kup :giriti • 
len :mücaddenirı birer ifadesi • 

•• Hayatiyet tezahürlerinin e~ 
osi1ifi ve nihayet •bitiJi, vücudun 
lıer uzvunda ayni umanda va
ki olmaz: mcvzııu bahis ~ 

nin noturaama ba,ğlı kaileme ka 

deme, medWe merhale vaki o
larak. türlü türlü ölüf, -değifik 
.öliİf vaziyetleri ortaya koyar. 

Ve bu araaa ·en önce 'beyin. fa-

hali 1de.fiıen uzUY, beyindir. Bo
'f.İI1 zan, o kadar buustir _a..,, 
:lnsanm. herhangi bir .buhran 
neticesinde dü§iincmez :hale 1gel 
dı'ji gö~ önünde tutulsun. Kalp. 

buna mı.Ucabil daha ·az inatçı • 
'dır. Bir dereceye .kadar çaiıı -
masma devam etmekten geri 

kalmaz. Herhalde, beyine nis -
betle daha az müıJciilpescnt daY 
rarur. 

İmanda kalbin de faaliyetini 
durdurduğunu farzedelim. Ar -
tık~ faydasızdır. Omit 
kesilniift:ir. Alelitlak, vaziyet 
budur. Böyledir. 

Yeni yeni arqtırmalar ne -
ticesinde karşılaplan bazı vazi
yetler, ıalelitlak vaziyet böyle 
old9ğu nisbette enteresandır. 

Uınit vericidir. Meseli, Londra 
bastanderinden 'bir.inde olan bir 
hidise, sok dikkate ıayandır ve 
mütehassıılac ;arasında kuvvet-

Bir ölünün diriltilmesine ait tecrübe 

li bir alaka uyandırmıştır. Ha
diseyi anlatalım. 

Ameliyat salonunda, cerrahi 
bir ~le ıaru.ında opera -
törün :nifteri .altında canveren 
bir kız yatıyor. 1.Ne nefes alı -
yor, ne de .nabzı ıatryor: kalp 
dunnuJtur. Hasta artık ölüdür. 
Tam bu aralık, doktor, cesura
ne bir harelcete ciriJerek, kal -
bin biraz altına doğru bir çizgi 
8ÇIJ'OI'., :kısa ·bir çizgi._ Ve elini 
uzatıp, ôlüniin ıbJbi üzerinde 
normal bir talctla ·masaj yapı -
yor. Bir de Adrenal ~jeksiyo
.lltl Y~liyor. Netice?. Çok geç
meden kalp tekrar işlemeğe baş 
'lryor, ·Ciğerler faaliyete geçiyor. 
Ve biraz evvel, ·b6tUn tıbbi gö
:riişler bakımından ·Ölü sayılan, 

İfte yaşıyor 1 
Daima •cerrahi bir mudaba

lenin yanı ırra yapılmak gerek 
olan ·böyle bir kalp masajı, yeni 
ve ımühim bir '9o'k keşfe yol a • 

çılabilir. Burada ultra·kısı.-dal
galarla 7apılan .elektrik :tatbi • 
katına, elektromagnetik şuala

ı-a işaret .koyuyorum. Bu ci -
hetten bazı bilginlerin kalbi ·en 
tehlikeli anlerde bile faaliyet 
halinde tutabilmek için ya,ptık

ları müsbet teşebbüsleri belirti• 
yorum. 

Bu yoldaki çalışmalardan 

pek azı umumun malUmudur. 
Bu itibarla, bu makale ile bir -
lik~e neşrettiğim resimlerin. 
merakla ıg.özden geçirileceğini 

sanırım. 

Ultra·Jcısa-dalgalann yardı -
mile fimdiye değin .öyle mUa • 
bet ıneticcler elde edilmiştir~ .ki 
ilerisi .için büyük .limitler bel • 
temek, hiç de hayale kapılmak. 
.say.ılmamalıdır. Eli or.aklı ie • 
keleti tamamile zincire vurmak 
daha mümkün olmamakla bera 

(Sonu 10 uncu sayıfailaJ 

Soldan: Beyne .§Ua clrğdirerek ölüyü .diriltmek tecrübesi - Büyülı hedefe ,11armak için en kompleh 
ijfotler önünde ge~en «Aatler - Bi.z. .DÜi..nun Jiriltilme•ine ıait tecrübelerden. 

... -

S. 7 KURUNun tLAVESt 



•ı "'" --...-111111ı1u111111ıtmıı~ıuınptllll-
Anita yıJurun az ilerisinde • 

ki aa1 üzerinde yanında sadık 
arkadap Corç olduğu halde ma 
yo ile uzanmıı yatıyordu. 

Yüzü gün .ııığmın alt;ındıa 
ıessiz ve itaatkar duran ~ bu 
genç kızın içerisi nefretle yan
maktaydı. 

KaTtıda kat kat yapılmıı 
denize atlama yerinin merdi -
venlerinden ince, güneıten 

yanmıı ve ateı gibi bir kız tır • 
mamyordu. Pegi idi bu kızın a-

• dı ... 

O güzel sayfiyede Anita'yı 
bedbaht etmek için sanki ıey • 
tanın gönderdiği Pegi ! .. 

Pegi atlama yerinin ta üst 
katına kadar çıktı. Orada ken

e 4isini bekliyen bir delikanlı u • 
sun kollannı uzattı. Ve Pegi'yl 

f ekııyan bir eda ile merdivenin 
ion basamağından yukarı doğ· 

1 İ'U çekti. 

• 

Pegi atlama yerinin tam u· 
cuna gelmittir.. Güze] bir poz 
alıyor .. Herkesin gözü onda ... 
Herkesin gıptasını uyandıran 
lrı.z !.. Ayaklarını kımıldatmak -
sızın kollannı olduğu yerde sal 
Lyarak ve vücudunu öne doğ-

r: 
ru uzatarak birden bir kut gi-
l>i sıçrayıverdi. Ve bir şerit ha
linde kaydı. Artık suyun için • 
dedir. GUlerek ve iki yana, a -
yakta neş'e ile kımrldar gibi 
dönerek yüzüyor. Onun ardın
Ctan, yukarıdaki delikanlı at • 
ladı ... 

Larison, yahut da herkesin 
çağırdığı gibi sadece Larri a • 
ftındaki, bu arkadan athyan 
delikanlı Anitanın eski sevgi -
]isidir. Fakat Pegi şimdi ona 
bş çıkartacak çılı?"ınlıkları, çe
•ik hanen, alabildiğine neş'esi 
ile Larri'yi elinde bulunduru -
yor. 

Anitanın yanında bulunan 
Corc gerçi Larri'den p!!k az 
farklıdır. Boyu Larri'ye yakın, 
bakışlan onunkini andırıyor. 
Kalbi çok temiz. Vaziyeti iyi ... 
Fakat ilk sevgi insanın yüre -
ğinden zamanla ne zaman si
linebilir? Yahut kolay silinebi
lir mi? 

1\nita'nın durduğu yerde bir 
klen canı fena halde sıkıldı. Sat
Hın denize atlıyarak sahile rloğ
tu yüzmeğe başladı. Sarilıteki 

l~binesine gitti. Giyindi. Her -
'alde kimse farketmemiş ota -
~ak ki plAjc';. biç klm5e tıtrafın
llan çağrrıtmadan sessizce ka • 

• - KURUNun iLAVESi 

pıdan dıtan çıkıp otomobiline 
atlaclı. Evinin yolunu tuttu. 

Salın ib:erinde lı:alan Corc 
iıe, Anitanm derdini çok iyi 
bildiği için onun apan~ hare-· 
ketine mUdalıal~ etmemeği uy· 
gun bulmuıtu. 

• • • 
Anita o mevsim için otur

duğu yaz evinin kapıu önüne 
vardığı zaman hatınna bir fi • 
kir &eldi. 

Kendi kendine gülümsediı 

Weden Larri'yi kaybetmit · 

ti? Pegi kadar çevik, maharet
li, sporcu ve göze çarpar dere
cede neş'eli olamadığı için de
ğil mi? Pegi bunların hepsini 
yapıyordu, ve işte bu göze çar
pıcı hallerile Larri'yi kendisi -
nin elinden alabilmişti.~ fstiye • 

~ 
§ lngiı#ceden 

Çeviren: . ~ j · 

. rek yahut istemiyerek... Anita E 
düşündü: Pegi denizde mayo -
ile, çıplak vücudunun sporcu 
ahreketlerile pek güzel ve ca-

Hikmet\ 
Ma-nı.-· ı· 

bilir nasıl bir tuvalet giyinmiı 
bulunacaktı. Tavırlan, bir ce • 
miyet zarafetine niıbetle kim • 
bilir ne gibi bir başkalık göste
recekti? 

zip duruyordu. Fakat insanın 

bir de kapalı cemiyet içerisin -
deki hali vardır. Pegi bir danı 
ziyafetinde nasıldı acaba? Ani-
ta çok iyi giyinen, kendine has 
bir kadın zarafeti olan biriydi. 
Bir dans ziyafeti tertip etmeği 
düşündü. Evet bir gece dan • 
sr ... Bütün arkadaşlarını ve bu 
arada Pegi ile Larri'yi de ça • 
ğıracaktı. 

Anitamn hem ev sahibi, hem 
de en zarif bir sosyete kadını 
olmak dolayısile bütün gelen -
ler arasında kazanacağı muvaf
fakiyet, drafına toplanacak de
likanlılar belki Larri'yi tahrik 
ederdi. 

Pegi ise, o sporcu halile kim 

Anita hemen upk ve hi.z ·• 
metçilerine liznngelen talima
tı verdi .. 

• • • 
Otomobiller uka arkaya A- · 

nitanın yaz evinin kapısında du 
ruyor. Gece saat dokuzla on a
rası .. Anita bahçenin de ağaç -
Jan arasına dağınık masalar ve 
sandalyaJar koydurmuştur, her
kes geliyor, o sahil köyünün 
hemen bütün tanınmış zengin 
çiftleri evi dolduruyor fakat Pe
gi ile Larri yok meydanda 1 

Anita artık onlardan ümidi 
kestiği ve o ak~am ~in :ı:,iyditi en 

güzel elbisesinin kendisini ma • 
nasız bir. ahmak vaziyetine dU
tUrdüğüne kail olduğu 1Irada 
idi ki kapının önilnde 10n oto • 
mobil durdu. Ve içinden Pegi 
ile Larri çıktılar. 

Anita onların ayn ayn el • 
!erini• sıktı. 

Fakat ümidin hillfına ola • 
rak Pegi Pariste yapılmıt tu • 
valeti ile o kadar zarif ve her 
zamanki &illilmseyiıi ile o ka • 
dar firin görünüyordu ki, Lar
ri bir dakika bile onun yanın • 
CJan ayrılmak istemediği gibi, 
diğer erkekler de onun etrafın
da toplanıyor, dans dans üzerine 
istiyorlardı. 

Larri bir arahk Anita ile 
-!ınsetti. HattS, "bu akşam fev
kal?df'P:., .. diye bir söz de söy
ledi. Fakat Anita bu sözün ve 

bu dansın sadece ıbir nezaket 
icabı olduğunu biliyordu. 

Çünkü Larri durmaksızın 
Anitanın omuzu üzerinden ıev
gilisi Pegi'nin hareketlerini gaz 
JUyor, adeta onu, iltft' danset
ıin, ister otursun, gözlerile ta
kip ediyordu. 

Gece ilerliyordu. O kadar ki 
sabaha dofru davetlilerden bi
ri henUz eğlenceye t1oymamıı 
olduğunu sezdirerek hep ben
ber yUzmeğe gltmeği teklif et-' 
tf. 

Teklif makul g8rilldil. 
- Haydi denize, denize .. di

ye haykırıştılar .. 
Anitayı da çağırdılar. Fakat 

Anita, çok dans ettiği ve yor -
gun olduğunu söv,1iyerek evde 
kalmağı tercih etti. 

Hakikatte çok kırılmıştı. 

Kendisini kasten yorgun ola • 
rak gösteriyordu!.. Arkadaşla
nmn arasında kim bilir ne ka • 
dar kötü bir tesir yapacak, o • 
nun artık yavaşladığını zannet
tirecek olan böyle bir tedbiri al
maktan hiç çekinmeiİıişti. 

Herkesin gitmesinden sonra 
odasına çekildi. Sabah henüz 
oluyordu. Perdeleri indirdi. 

Bir çiftçinin beygiri, nalla -
rını yolda tıkırdatarak geçti. 
Bir horoz tecrübeli bir sesle 
öttü; .. Anita ·uyudu ... 

• • • 
Sahil köyünün ta ilerilerin

de bulunan ve başka istikamet
te bir kıyıya civar olan bir kam
pa Antta arkadaşı Corc ile bir
likte otomobille gidiyorlardı. 

Hu köve ~elindi mi. o kam
pa muh:ıkl:ak gidilir. Orısının 

tozu, yaz tatili yapan zengin
lerden bir çoğunun otomobil -
lerinin tekerleklerine mutlaka 
sürülmelidir. Yoksa yaz, yaz 
olmaz. Eğlentiye eğlenti dene
mez. 

Fakat Anita eğlenmiyordu, 
yalnız her sene için herkesten 
evvel gittiği bu yere, itiyat ka
bilinden yine ince gelmişti. 

Nitekim çok sürmeden Pegi 
ve Larri de geldiler. Bundan 
baıka Alek isminde bir erkek 
arkadaşla onun iyi yürekli ni • 
pnbSI da gelmittiler. 

Pegi her zamanki gibi yine 
taze fikirler v~ hünerlerle kay
nıyordu. Bir ara dağlar ara • 
sından akıp gelen sularda ba -
Irk bulunduğunu ve bu balık • 
lan evJamının çok boş l-it' eğ • 
lence olacağım ileri sürdü. 

Ah şu şeytanın 
gö~de!diği P egi 

- Kabul! .. 

Herkeı kabul ediyordu. Fa
kat ava gidilecek sabah Anita-• 
run meyus bir hali vardı. 

- Ben, dedi. Kendi baııma, 
1ahilde istediğim gibi balık av
byaca ğım. 

Herkes onu birden anlıya
madı. Fakat hareketlerindeki 
ciddiyet, onun yalnız batma de
nize gitmek yolundaki azmini 
belli ediyordu. 

Bir müddet mqguJ olduk -
tan sonra ısrardan vazgeçtiler. 
Ve Anita filhakika havanın pek 
te güzel olmamasına rağmen 

kendi baıma otomobiline atlıya
rak bütün av levazımını almış 
olduğu halde sahiJe doğru yol 
aldı. 

Pegi ve Larri onu dağlara 
giderken çağırdı. Fakat ses sa
da yok .. Daha doğrusu müs • 
bet bir cevap yok. 

Anita, kiraladığı bir sanda -
lın üzerinden kıç tarafına yas
tıklarım yerleştirmiş, elinde bir 
kamış ve başının üzerine geniş 
siyah bir şemsiye açmış oldu -
ğu halde denizin dibindeki ol
tasına çarpacak avını bekliyor 
ve kendi i~dekilerden başka 
bir şey düşünmüyordu. 

Bir ara Anitanın ardında bir 
hişrrtı belirdi. 

Bu, küçük bir kanuya bin -
miş olarak çıka gelen Corc'du. 
Corc Anitamn teessürünü an -
hyan ve onu hele böyle deniz 
içinde kendi başına bırakmak
tan endişe eden birlcik erkek -
ti. Kim bilir, belki de bu erke
ğin başka düşünceleri vardı. 

Fakat her şeyden evvel, Anita
nın, - Larri'den ayrılmasından 
beri zihnini saran - hazin dü
şüncelerden kurtulmasını iste -
diği belli idi • 

Hava kararıyordu. 

Corc çok konuşmaya lüzum 
hissetmeksizin Anitayı sahile 
çekti. 

Yağmur başladı. 

Anita ile metruk bir kulube
nin içine girdiler. 

Köye nasıl döneceklerini dil 
şünüyorlardı. 

Garip bir talih e~ai ola:-ak 
1t\nitanrn otomobilinde kendile-

rini on mil kadar ötede bulu • 
nan köye döndürecek kadar 
benzin olmadığını gördüler. 

Ve yine garip bir talih te • 
cellisile olacak ki, çok yakın • 
dan Pegi ile Larri'nin acalcrl 
ititildi. 

Anita sordu': 
~Ne oluyor? 
- Şimdi görürsün? Ben sana 

söylememiıtim. Onlann otomo
billeri ıurada hendeğe saplan ·. 
dı. 

- Ya Alek'in otomobili? 
- Larri'nin otomobilindeki 

diğer bir çifti de alınca, içinde
kilerle birlikte dolarak köye 
döndü. Pegi Larri senin otomo
biline binmeğe -. geliyorlardı. 

Ben onlarla birlikteydim. 
Pegi ve Larri göründüler. 

Gittikçe şiddetlenen yağmur al 
. tında ve hele benzinsiz köye 
. dönmek imkinı olmıyan bu ~
atte hep birlikte o eski kulube 
içerisinde hiç, olmazsa yağmur 
dininceye kadar kalmak zarure
tinde idiler. 

Anita otomobilinde bulunan 
hazır yiyecekleı,:den çıkardı. 

Pegi başına gelmit olan ka
zadan ürkmüş. neş'esi J::ıçmı§, 

yüzü pudrasızhktan parlar •e 
gözleri kızarmış bir vaziyettey
di. 

Larri o eski sevgili değildi 
sanki. 

Sinirlenmişti ve hatta ikide 
bir, ateş yakmak üzere olduk • 
ları bir zamanda Pegi'ye çıkı -
şıyordu da .. 

Muhite. uymamak ve türlil 
uygunsuzluklar içinde Larri 
bütilil .ne§' esini kaybetmitti. BÜ 
nunla beraber sükunetini, hatta 
Üzerindeki elbisenin hala mu • 
nis letafetini taşıyan Anitamn 
yüzüne baktığı zaman bu asa ·· 
biyetinin fazla ve tecavüzkar 
oldlığunu hissediyor gibiydi. 
Hatta utanıyordu ondan... Pe· 
gi'nin ise, bütün ustahP,ımn, 

geçici ve ancak yapmacık he -
veslerden ibaret şeyler olnuğu 
seziliyordu. 

Yemekten sonra Corc, Ani• 
taya: 

- Yağmur durdu, dedi. fs · 
(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 
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