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lngiltere Almanya-
Sayısı Her Yerde 3 Kuruş 

= 

ya şikayetlerini 

soracak 

/ I 

Subay ve kuman-
danlarımızın • 

tekaüt yaşları 
- ikinci sayı/ada -

20 • 3UncU Yıl • Sayı 8788 • 728 • S A L 1 f ltklclnun 19:?'1 

~----·--..~-.. 
~-__, .~ . ll~~- ~ 

~ 

TUrk gazetecileri Amiralle Yavuzun gOverlesinde · 

lspanqa karşısında devletler 

os hükiimeti meşru 
n edilebilir mi? 

Atinada Me~hul Asker 
abidesine Cjelenk konul· 

duktan sonra 

Dost Yunan 
Krah 

Bu ~ün Yavuzu qezecek 
Atina, 30 (Sureti Uıahsusada giden 

arkadaşımrzdan) - Bugün öğleden 

evvel amiralimiz ile filomuzun bütün 
zabitleri Maraton boğazına gidere!{ 
eski Yunaniler ile ironiler arasınd:ı 

~nn11. Sn 2 ~ii. 4) 

Amiral Okan Yu an Amlrah Sakalaryu ile beraber 

Sancakta Türkler mebus seçimini 

Protesto ettiler 
1 azyik gün geçtikçe artıyor, müntelıibi 
sanilerin istifalarına manı olmak 
için tehditlerde bulunuluyor 
Berut, 30 (Hususi) - Suriye fev - met yine meb'us intihabı yapmak isti• 

umumi bir intihap ile ik- Bir İngiliz ~azetesine f{Öre kalaoe.komiserine verilen son protes - yor. Tabii haklara istinat eden Sancak 
e geçmişti. Bu itibar ile tonul'l metni şudur: halkının mil\i iradesi aleyhine emriva-

kendi kuvvetini halk S Q V y E T L E R Alınan her türlü tedbirlere rağmen kiler yapacak olan bu te§ebbüsü protes-
n aldığına şüphe yoktur. Sancak hal~ı intihabata iştirak etmedi· to maksadile bugün Sancak şehir ve ka· 

•Böy)ebir~~~=·~:E Alman - Japon misakına ğlııdo~30 iki:tcı•in 1936 d:hükfı· (Sonu, Sa.~~0.!). 

etıereK..ont.m yerine Burgos b l Hukumetın ı·lerı· hareketı• 
etinin meşru hükümet ilin edi- k e ç. o 

ilrnesi için birinci hükumetin filen mu a e eye g ı y r . . ' 
dan kalkarak yerine intihabata gerı mı kaldı? 

ijlllenit ~en_i ~ir hülrumetin gelmesi Şımdı"ye kadar nörü lmemiş kuvvette askeri •• 
lllantıkı bır ıcap ve zaruret olarak '5 

tıra gelir. Ası~ us bir mevcudiyet qaratmağa karar verildi Madrit etrafında yeniden · 
şiddğtli çarpışmalar oluyor ~aaşmakaıemizın tamamı Ayın üçünde plan hazırlanacak 

"cu sayatada> As 1• 1 er 
J ı.gilizce Dai!y mütareke mi istediler? 

Ex;>ı·ess ga~tesi. Belediye/er imar heyeti 
nin Varşova muha. 
bir:, Sovyetler Bir. toplantısı 

Deli! liğinın şimdiye ka. Ankara, 30 (Telefonla) - Umum 
dar görülmemiş biı belediyeler ımar heyeti bugün dahiliye 

Oe~ gün Kadı.köyden lstanbuta kudr~tte askeri bir vekili B. Şükrü Kayanın başkanlığı al • 
4•apur,,'""r,1-n ~n· .. ., ~:ndı"m. Vst me~·.-udi .. ·et .. ·arat. d " ıu u.u vı ,..., vı J J tın a toplanmıştır. Ruznamede bulu -

. ;rıenin oamekanlı tarafınd4yım. ma., karartnı ver. nan İsparta şehrinin içme suyu tesisa -
~Ötede üç ki§'Uik bir grup var. Bu Sovyet harbiye k-0- mİ'i olduğunu bildL tı projesi tasvip edilmiş ve yakında mü-
~ Yeni b"r yolcu daha geldi. Vç miseri mareşal riy.n-. nakasası açılmasına karar verilmiştir. 

le !IT'Uha 8eMm vererek güverte- Voroşiwf B!l karar, Al. -------------
Grkas-ındaki açık tarafına geçti. manya ile Japonya arasında bolşe. 

ıı.~'ları yeni yolcuyu yan'lannda ,·iklik aleyhtarı misaka mukabele ma. 
~'n<ık ~tediler. O, ısrar etti, gel- hiy~tindedir. Sov. 
,': yetler Birliği, bıı 
r l~irmi beş senelik pren.sibim<lir. mis3kr hakikatte bir 
~ mahsur hatKılı yerde otura- m•~~·ri ittifak ofa. 
~-Si:: d~nya çıkınız. Göreceksi- rn.\. ~örmektedir. 
'<ıraaa 80ğukluk, sıcaklık farkı :-;ovyet lideri 
~hiç yoktur.,, dedi. Meğer bu Sta\ın, kızıl ordu. 

Zeğinde tanınmış bir doktor nun beş mareşali11i 
"lfu.susi bir liiboratuvarda ~lışı- Krt?mlinde bir kon. 

~~ Ôğ'lcden _ so~ır_a m:p kapalı Alman harbiye na-f enn~a ~ağırmrş. 
1te bull(ndugu ıçın hıç olmazsa zırı maresal von tır. Rırincıkanunun 
'il ftçık havada gidip gelmek isti- Bwmherg ü~ü.1de toplanacak 
! 'ti';- Bımdan daha tabii, daha ma- olan bu konferansta teşkil edilecek 
~~~~bilir1 bü,·ük askeri kunetin pl:inı hazırla. 

uç lcişilik gmp böyle düşiin- · nar.nktır. 
0ı:1:alarmda gillii~tülcr. lç1eriıı- Konferansa Sov. 

' ı. 
t\'llu deli! Deli!,., 

e7ek güliişmenin mamıstnı <la 
~">ı 'illi~ oldu. 

: 4bı, manzarayı görünce dii-;.'riln-
> hq ccıba deli o'lan güvertenin mah
~ rıo~aZı tarafmda oturmak fatemi

>ıq t':: mu, yoksa onun tu;ık hava 
'~ulcn arkadaşlarımı 1 Birçok 

ler-
8 

1.ıercm mikrobunu görseler 
' cı~ 'UZ<ıklara ~rUır. Hallnıki 
'lr,,,,.;::krobımda tehlike yüzd.e yit::: 

~·etler Birliğinin d;. 
ier yüksek deniz 
'f'e 1-.l ra askeri erka. 
n ı rlll i~tirak edr . . 

• 1 
re!•tir. 

~t.'l1inin hu da 
,·etirıden birkaç ~a. 

Japoııwı 1ıarl>iııc at en·eı J\foskova 
nazırı general radvosu ~unu söy. 

Terou.1i lemi~tir: 
"Alman - .Japon misakının neşr~. 

Almanya ve .Taponyanın askert fıırs. 

Bunu Tanıyor 
musunnz? 

Bunu tanıyor musunuz? 

' -
• 'Jlıı'k~ "-<ıva içinde ya.şarnak yüzd'1 

"" Jıiç dll§ünmezlcr. 
Ha•an Kumfjayı 

larını ve S°'·yetler n!rliği ~~eyhlnt"ı -------_.;.-----' 
(Sonu: Sa. 2 Su. 3) 

• • 

Paris, 30 (A.A.) - Sevilla'dan ge
len bir haberde general de Llano'nun 
radyo ile aşağıdaki tebliği neşretmiş ol· 
duğu bildirilmektedir. 

Son günlerde hiç bir değişildik ar • 
zetmiyen vaziyet, bugün lehimize ola • 
rak tebeddül etmiştir. 

· ISonu: Sa. 2 SU. 5' 
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Büyük 
l'ıibaşı müsabakaİiiıi' 

Bugün bc;ışladı · 
Bunu tanıyor musunuz.? . . 

... 

l:i.ı Derhal itlirak edebileceğiniz çok kolay, ayni zamanda çok eilenceli 1 
• bir müsabalca 

ı: ~ : 
H Otuz gün devam edecek olan müıabakamıza iştirak etmekle yılbqıF 
1 için talihinizi denemek fınatını da eld~ etmiş oluyorsunuz. Ü 
! Yüzlerce hed~ye · 
! 
iı 
ı: .. .. .. 
ı: .. 
u 
ı: 
:1 

30 gün sonra her gün kesip s.·~ldadığınız reıimlerin kime ait oldukları
nı yazarak bize göndereceksiniz. Kazanan okuyuculanmız azami bir 

hUbB~~·~·m;;~;;~;·d~usunuz? 1 
Yüzlerce hediqeıi bügük müsabaka U 

H 

il Bugün 
1 Gazetemiz 18 saqıf a 

:J . 
: • . 

1 Renkli bir kapak lc;erialndeki KURUn illvealni 
ft mUvezzilerden istevlnlz. 
ıilu ...... GU:S::Ull ... Ul!!!!!!!!lllm ... =•= ............................. .. 



~~ 2-·xuRUN 1 l.KANUN1936!!!'!"""~~~~1111111mıml!!!! ... l!l!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!'!'!ll!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!!llll!!!!lr!le!!!!!lll!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~"!!!'!!'!'"'"""'"~~mll!"!!"'!!'ll~'!"!!"!''P'!!!"'!!!'!'""'!'!!!!"9"!!!!!""!"!~~~~~- ~""'!!!!!!!'""'!!!9~ 

SON .· HABERLER . 
Hitler'in yeni hareketlere geçmemesi içini SOVYETLER 

Birli~inde Ingiltere Almanyaya 
şikiyetlerini soracak idama mahkQm olup cezası 

hapae ~evrilen 

Alman mühendisi Lôndra, 30 (A.A.) - Daily EsprHı 
&'•Htül, yakında JnııUterenln Al. 
man1a)'a bir takım Haller aorarak 
flk&yıtlerfnln neden ibaret oldutunu 
lltlfar tdeeetfftl yaımaktadır. Bıı 
ıaa11erdt Almanyaya tadllAt yapıl. 
mut anart oldulu mUtaleuında bu 
Jandutu noktaları bf rtr birer uyma. 
ıı ttk111 olunacak n bu noktalar dof. 
radan dotruya al&kıtdar devletler 
tarafından ihtimal Londrada topla. 

nacak bir konferansta tetkik edilecek. 
tir. 

Tetkikat icra edlldıkten sonra ve 
rilecek kararlar Almanyaya tebliı} 

edilecek vt bu kararlar bundan böyl~ 
B. Hltlertn ortahlı heyecana dU,uren 
gayri meşru bir takım hareketlerde 
bulunmuına atbep bırakmıyaeakbr . 

Almanyanın bu konferansa mUmeq, 
ıdller göndermefe davet olunacağı 
IJbe edilmektedir. 

Balıkçılar kongresi 
Bugün iktisat Vekilimizin başkanlığı 

altında açılıyor 
Ankara, 30 (Telef onla) - l\lem. 

l~etimi..zi.n bütün ~hillerinden 1te. 
Jea muralahulardaR vt mütebassıa. 
l&rclan mtlrekkep balıkçılık kongresi 
,arm (bugün) saat 10,30 da iktisat 
Vekili B. Celil Bayarın başkanlığın. 
da toplanacaktır. 

Kongre balıkçılığı alakadar eden 
11mumt işler üzerinde tetklkatta bula. 
ıaacak, iktisat Vekaleti tetkik büro. 
sunun bazırladıft su mahsulleri ka. 

nununurltprojesi hakkında alakadat'. 
lann noktai nazarları dinlenecektir .. 

Bu kongrede süng'1ciliğin hima. 
yesi, ayrıca lıir ba:ıkçılar banka~n 

açılması, alım satım işlerine bakmak 
üzere kooperatifler kurulması gıhi 

mevzuların görüşülec~ğinden bahso. 
lunmaktadır. 

iktisat Veklli B. Cetal Bayarı:l 

Sovyetler Birliğinl!e ra.qu.qluk ittı. 

ham\le yakalanıp muhakenıe edildik. 
ten sonra eV'\·eıa idam:ı mahkftnı edi. 
len, sonra cezası on sene hapse ind:. 
rilen Alman mtthendisf Stiklinq'in bü. 
tün dünya ga:1ctele.-ınde ilk defa ç;. 
kan resmi.. 

Stiliqfn şf mdi ağır surette hastt 
bulunduğu haber ,·erllnı,ektedlr. 

kongreyi açış nutku radyo ile neşro. --------------
lunacaktır. 

Subayların tekaütlük yaşları 
Sancaktaki 

Türkler 
. 

Layiha dün M. M. encümeninde müzak~re edildi ltlebus seçimini 
protesto ettil~,. ~nbra, !O (Telefonla) - Subayla

rın ve kumandanlann tekailtlüklerine 
dair olan P-nun liyihaaı bugiln Milli 
mi!;\afaa .encllmeninde .müzakere edildi. 
tJ..~ 1'~~ göre tekaüt sipni had
leil ıuntarclir: 

Asteğmen, yırrsubay ve teğmenler 

lçin hizmet edecekleri uamt yaş 41, yUz 

bap ve önyüzbaşılar için 46, binbaıı • 
tar için de 52, kaymakamlar için 55, al'
bayhır için 59, tuğgeneral, tümgeneral, 
tuğ amiral, tümamiraler :için 60, .korıe
neral, orgener-1, kor~r@l ye ~rınPtl.J... 

ler için 155, marepl ve bllyük auıiraller 
için 68 dir. 

(Vatyanı 1 incide) 

~tannda ~ılst beıta• baff ka~Q:oo 
mıştır. B4 protestorq~Qn ,da ~dar 
devletler hariciyelcrine tebliğe tnaaaut 
buyurmanuı rica ederiz: 

Antalcya mümess.illeri. 

TAZYiK DEVA MEDlYOR 

Defterdarlar arasında yeni nakiller 

- Ma-

Halep, 30 (Hususi) - Antakya 
müddriumumhi Hikmetin yaralanmaiı 

bahane edilerek Sancakta suçsu% bazı 
Türkler yeniden tevkif .dilmlşlerdir. 

Ankara, 30 (Telefonla) - Delter -
darlar aruında yeni but değiıikllkler 
yapdinq ve Sürt defterdarı Çankinya, 
Çinkrrf c1ef terdan Er.suruma, Erzurum 
delterdarl Httseyfn tçele, Kttıebir def
tıerdatt Hilaeyin Mup, Edime defter • 
d&n Necip Kqehire, Niide defterda • 
n Abdürrahman Buruya. Tokat defter 
dan Küım Siirde, Hakkari defterdan 
'.Agih Niideye, Mut defterdan Sadet -
tin TObta naklen tayin edilıDitıordir. 

Diin Mecliate müzakere 

oe kabul edilen i~9ihalar 
Ankara, 30 (Telefonla) - MeclL 

tin HtUaldl toplantıs?nda hudut lh. 
tnAflannm tetkik " tesviyet5ine ait 
Ttlrkiye ve Sovyetler Birliği ara.sın 
t1a 6 ağustos 1928 de imzalanmış olan 
mukavelenin mertyet müddetinin uza. 
tllmasına d&tr notanıQ ve 28 blrtncf. 
teşrin 1936 tarihli TiJrklye - Yugos. 
Javya ikamet mukav~lfsinin tasdikle. 
rlne dair kanun 1ayi lı.ılarının birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

' · Meclis bugün DUyunu umumiye, 
Jandarma umum kumandanlığı vı.ı 

Hariciye Veklleti bUtçelerinde 78 bin 
lh:ahk münakale yapılması, Hava 
701Jarr Devlet işletme idaresi bütçe. 
sine 400 bin, Maliye ve Sıhhat, Jçt~. 
mal tnuavenet ve Nafia Vekflletlerl 
b1.itt:e1erine de 1.750 000 liralık miln. 
1Jlm ,.c fe,·kallde tn'lsisat konulma~:n 

hnkkmdaki kanun rn,;halarını kabul 
etmistir. 

Avusturya 
caristan ' 

Viyanada görüşmeler 
baııadı 

Viyana, 30 - Buraya gelmiş olan 
Macar kral naibi Amiral Horthy şe. 
refine verilen ziyafette reisicumhur 
B. Miklas fU sözleri söylemiştir: 

"Mazide oldufu gibi bugün de A 
vu"turya ile Macari.itan, iki iyi ~r. 
kadaş gibi, kendi siyaset adamlan. 
nın çizdikleri hedeh doiru yan yanı 
yürümektedirler. 

Temenni ederim !d, Italya, Avw. 
tarya ve Macaristan arasındaki iş bir 
liği sulhu temine hizmet edecek ve 
bilhassa iki Alman memleketi olan 
Avusturya ve Alman~·1 arasında doc;;. 
tane münasebetlerin ~en iden . kurul. 
ması, bu mesai birliğir.in muvaffaki. 
yetlerini daha ~ok kolaylaştıracak. 

tır.,, 

Amiral ITorthy, cemlnnda şöyle 

demiştir: . 

Berut, 20 (Husuıi) - Belan •e X,. 
rıkhan mıntakasına yeniden kuvvetler 
gönderilmektedir. Meb'usan intihaba • 
tmda müesıir olmak için te•esıil1 edi • 
len bu çare muvaffakiyet temin edeme-
miştir. 

Antakya, 30 (Hususi) - Belın'a ta• 

bi kömür çukl\fu köyiinü ailah aramak 
bahaneıile jandarmalar basm.ıılar, köy• 
de ancak bir çifte tüfeii bulmuılardır. 
Fakat buna mukabil köy halkı büyük 
tazyiklere uira:mştır. Reyhaniyc ve 
Karamut nahiyeleri dahilinde bulunan 
bir kaç arap müntchibisani de Türkle
re imtisal ederek i.ltifasmı venniıtlr. 

MONTEHIBI SANILERIN iSTiFA
LARINA MANl OLUYORLAR 

Kilis, 30 (flususi) - Sancakta mün
tehibitanilerden istifa edenlerin iıtifala
nnı kabul etmiyerek cebren Jandarma 
vaaıtaaile geceleri ve kapalı kamyonlar
la ıehlrlete retirilmeleri emredilmlıtir. 
Bu ylizden bitçok mUntehR>l11nller köy 
lerinclcn kaçmaktadırlar. 

Mahallt bUkGmetçe mUntehlbiuni 
liıtctine iıimleri kaydcdilmlı olanlar 
çalmlmakta, kendilerine bu iti kabul 
etmeleri aksı takdirde Uç ıene hıpıc 
konatak?an bildirilmektedir. 

"IU\Jys hlU.1lmetlıin bizlere karşı 
takip ettiği ~iyaset, bütün ltalyan 
milletinin miiz.ıhnretir.e dayanmakta. 
dır. Memleketle.rimızi., ücüncil bir _....._....;.. ____________ _ 

hükumete lrnrsı hasm:ıne hiç bir tik. Devlet Ştirasına yeni 
ri roktur. Diz merl,ezi Avrupadı!. namzet /er 
hakikatlara tamamiJe v:ıkıf olara\: 
samimi bir surette 9ulh istiyoruz.,, 

Yeni ticaret ataşelerimiz Eski muamele verf!Ueri 

Ankara, 30 (Telefonla) Devlet ın -
raaı maJiye dairesi reiılifine bir azahli: 
intihabı yapılması hakkındaki b:ııvekl -
let müzekkereai meclise gelmiıtir. 

Ankara, 30 (Telefonla) - Muh~lil 

mem1eketlerde ticaret konseyesi ve ata
ıesi o1arak tayin edilen ve ha-reket tt -
m~k iizere olan memurlar bugUn maliye 
vekaleti ınUıteprı B. Filik Kurtoğlunun 
bltşttanhğı altmda toplanarak vekalet 
tarafından 'Terilen ter:ltoıi izah ctmit • 
ltrclir. 

r1e qeni kanun 
ötrendilimize g&re malıiye daireti 

reisliğine azadan B. :Asım, ve başmua -
Ankara. 30 (Telefonla) - Muamele vinlerdcn B. CuCJi namzet gösterilmiı -

vergisi kanununda yazılı müruru zaman tir. 
hilkmilnün evvelki kanunlaT zamanma ___ _. __________ _ 

ait vergilere şamil olup olmadığının tef Başvck:llet tezkeresini iktı!!at ve Mali
airi hükumetçe BUyük Millet Meclisin- ye vc:'kaletleri bütçe encümcııletine ha· 
den ıorulmugtur. Mecliı bli huauıtald vale etmigtir. 

Dost Yanan Kralı 
(tlstyanı 1 i~) 

fapılan tarihi muharebe meydanın! 
gezmişlerdir. 

Zabitlerimfi Maratondan sonra 
Klfisyadaki Sesll ote!iı1e gelmişler \'ı.: 
burada ,ereClerlnt 1frn.,;usi bir öğle zj. 

1afeti verilmiştir. 
nurün saat on dörtte Amiralimi1 

tarafından Ya,·uz dr!tnotunda res. 
mi bir ~Y ziyafeti nr1lmit \'t Yunarı 
bahriyesi erkAntle Atına yUlutek scu. 
yete8lne mensup ıent da bahınmut. 
lıırdır. YaYuı ıır'ı ı·ıında yApıla' 
hu toplantı mUttelik n dOlt lkl mem. 
leket arıuundakl derin hlMlyata ha.'!! 
umlmt bir hava f~lndP cereyan ı&. 

mlştlr. 
Amiral Okan bu a1'.-m Tllrkly• 

elçlllA1ndı yemek yemı,tlr. 
Yunan kralının yuın (huırttn) dn. 

nanmamııı ılyar~t ed~cetl Amirali . 
mlıe blldlrllmlftlr. 

AlmanlJa - Yunanistan 
hava seferlfri 

Hükumetin Ler 
hareketi 

( U styunı ı ındde 

Bu tıbUğdt hUkOmet kuvvetle 
Vittorio, Tolosa'da taarruza geçmit 
duklannr t ekzip etmekte ve ilave e 
mektedir: 

Carthanege'in bombardımanı esıı' 
sıncb biri topçu mermileri yUkltl 
Uç Ruı vapuru batmıııtır. 

Mıdrlt, 30 (A.A.) - Oviedo tlf/# 
taknmda ıon 48 taat sarfında a 
hareltAttl betlft ıtsrUlmUftUr. 
MADRIT ıMUHAREBESI TEK 

BAŞLADI 

Slamanka, 30 (A.A.) - A 
karuzlhı Mıdrlt bnUndekl muhı 
lerln paaar ıUnU yeniden baılımıf 
dutunu blldlrmektedirltr. Poaelo, 
aaUer tarafından saptedllmlıtlr. 

Madrlt, 30 (A.A.) - DUn ublllı 
illerin kamplannda bUyUk bir ha 
mtlphede edilmiştir. Aliler aktarD 
Univınlte mahallesi mıntaka1ındı 
taarruı huırlamııllrdı. Bu taanıı 
kllttUlmUttUr. ÇUnkU cumutiy• 

Atına 30 (Huıust) - Almanya ile kuvv~tlerlni bu mıntakada tekilf 
Yunanistan arasında doğrudan dofnı- lerdt. 
ya tayyare postalan işlemeal lçln ık
dedilen mukavele yarından ltibarerı. ASiLER MtlTAREKB JI/ ISTEDt 
tatbike başla.nacaktır. Bu suretle Ber- Talavera 30 (A.A.) - Havas'--"' ... , ... 
lin ile Atina arasında doğrudan doğ- muhabirinin bildirdiğine göre, 
ruyıı tayyareler i9leyectktlr. rin umumi karargilıı, general . 

• konun Valansia hükumetine bıt 
Yunanıslanda /ütün tareke akdi teklifinde bulunmug 

11ek fazla tu haberini tekZip ve böyle bir 
bMha.hane olinakta.n zıya.de saçın' 

Atina 30 (Hususi) - Bu sene Yu- duğunu ilave etmektedir. 
nan tütünleri için hararetli alıcılar ASiLER BOMBALARINI ALJI 
bulunduğu ve eok n.ikt&td& s&tlH ya. LARDAN ALIYORLAR 
pıldığı halde mahsulün pek çok olma-

Allcante 30 (A.A.) - Asi ta sı dolayıslle on milyon okkalık bir 
miktarın aat.Jlamayacağı tahmin edil
mekte olduğu Selarukten bildirilmek

ler öğleden evvel Alicante uzer"'"".-.

tedir. 

Bir lngiliz 
gazetesine göre 

uçarak şehir üzerine yüzden 
bomba a.tnıışla.rdır. Taarruza i11 

eden tayyarelerden ikial, benzill 
cephanelerini Santa Pola ve . 
mar arasında açık denizde dcuıit 

~_,..,._., 

mış olan bir Alman gemisinden 
rik etmiolcrdir. Alicante de h~ 
mühimdir. Zayiata uğrayan ask~~ 

(Vsttarajı ı 11clde) ~ 
emperyalist tasavvurlarını gisleme!t nalar değil hususi evlerdir. BirÇ 
için bir Ralkandrr. leler bugün köylere iltiCJ otnıek 

.oVakında bu iki 'mNtıltl\~ıtn....errt~. buriyetinde kalmışlardır. ,; 
m hartilyeslnln 8ıkt \Yr teşriki mesai. JlADBlZ:.J MÜDAFAA BDBll 
de bulanacağını isbat edec.k vesika ·KUVVET BULDU ....ıİ 
lara malikiz. F'taMtr.ca L1ntraruılgeant ~ti. 

Alman harbiye nı.zm Blomber~. Ka.talonyad&ld yaztyet hakkınd& 
11

; 
ilrtümtbdeki senenin ilk baharınd:ı kika.t,, ba§lıkb bir yunımda t8Y 
Tokyoya gld~ektir. Aiınanya Japan yor: I 
yaya büyük mfkyMta 111l8h ve uke• • "Madriti müdafaa eden kJt&İ~' .İ 
mütehassıslar göndcrecek!!7 ., veloe, bUyUk b 1r anarşi içinde. id~ ~ 

Dail11 Exprest gazetesi lıavadlllni ler belli değildi, SJtkerler inzı~• 
flyle bitirmektedir: lemiyorlardr. Şimdi bu kıtal ,,. 

Sovyet gizli pofü ı;efi Yeşof, son yük bir inzibat ve iyi sUahla.nt" 
defa casus) uk suçuyla ıevklf edil er yiyecek t~ecek verilen a.skerıer 
ecnebılerin masrafının Japonya v~ lüyor. 
Almanya tarafından vcrlldltfnl lle .. i Bu değt§tkltkte Amilin RUSY' 
sürmektedir. ğu gizlenmiyor. Barsclonda So 

Yeşofun söylediıline glSre, baş ca birliğini temsil eden herkes, 19 Jr• 
atıslar Rusyanın sup hududundan nın hakiki kurtartcılan sayılara ~ 
değil. şark tarafından Mançuryarı yük bir itibar görüyor. - n 
ve oradJn Japonyaya acaçmı~lardır. Madritl mUd&faa edenıere .. ~1.r 

gelen eon derece nıodem ıfl .... __. ..... "',. 
"HAVA FiLOSU SOVYETLERI fqe de bir Bit' değildir. şurıdJ 

MtlDAF AA y A HAZIR" sı:ilıkla 85 gemi bekleniyor. JJd 
Moskova, 30 (A.A.) - Tass ajans• .lh1l 

l~r Rusvadan Banclona dO•• -
bildiriyor: 

Kızıl O::du ha\7a kuvvetleri idaresi ket etmlılerdir. 
ikinci şeri B. Kripin kongre müzakere· D t D · /latlflJ' 
lerine iştirak ederek söz alnuı ve Al • ti fle em 1, 1JO • t 
ına.nya, ttaıya .• Japonya ve diğer api - tenzilatlı naklı'/a~ 
talıst memlel:e .ler hava moıtnrun va- A k 

28 1 f la) .- '!:.,/ 
ziyet ve inki§afını mevauu bahls ederek n ara (Te e on ~Jtf' ,'1 
demiştir ki: demiryolları ldar11i trmlk Jlldl'-,,. 

Hepimi• blliyoru~ ki, laıpltatlıt dev- da ds. mısır nAkllyatını ana clfllll 
letler §i~di muazzam blr harbin hazır- tenz•IAth tarif enin taıbla e A 
lığı Ue hefguldUtlcr. Fakat biz kapi - kabul ttmiştlr. ~ ~ 
taligtlerln hava kuvvetlerinden korkmı· - • .J# 

diyor kf : ~dt· 
yoruz. Cesur memlck~tiırtiı kuvvetli ha- Roma _ Berlin mihveri d'i~~ 
va ordusunu bi?..ıat vilcuda getinni,tir. ti e ... 
SiU\hlınnın mükemmeliyeti, muharip • bir çok tebrikler tca b bof ·lı' 

Fakat biıim d011tlarnnıı ~..A ~ 
lerin askeri talim ve terbiyesi ve feda • JS. .,...-~" 
karlık kabiliyetile Sovyet hava ordusu muyorlar. B. Antonesko ıı~ ~ 
herhangi kapitaliıt devletin herhangi fi henüz ayrıldı ve General J - '-" 
losuna niabetle daha kudretli bir alet lynin yakında Bilkretl, ıc:,. ~,tı 
teıkil etmektedir. da Varşovayı ziy:ıret ede il'~ 

Bu ıenenin 10 ayı ı:arfındıa tayyare olunmaktadır. Biltiln bU C ol• 
fabrikalarımızın randımanı ıeçen yılın ortada bir galeyan nıevcd ;-fi 
aynı devresine nazaran iki miılt artmış- gösteriyor. t,oflllı!'...' 
tır. Motôr fabrikalarından Sovyet en - Almanyanın yakında• .,t ";/' 
düstrisi geçen seneye nltbetle yibde 40 aleyhtarhtınr 11mantl bit 1'_1'..!,-11· 
bir ranJıman fazlalığı göıtennlıtir. doktrini haline rettnn-~ ....... ,, .. 

Sovyet hava kuvvetlerinin harp filo- yetle~ek arazmr [?iJrdil rtt•-';.ı~" 
lan ı ?31-32 senelerine nisbetle 4 defa rrndakf ba aran sflA1'18 0 1aft-'..-'' 
daha kuvvetlidir. dırmnğa ktyam etmetf 111;.. •" tflff' 
AT, itANYANIN SOVYE1'LEŞEN Şfmdfkl halde bol~ 

111
t11AJ' f 

KO!tl$ULARINA HÜCUM ETMESi ltitJ, ban diplomatik e)ft 
JIUHTEMEL ehemmtye~fzllltfnl 8J1111 

Paris, 30 Aml du Peuple gazetesi,
1 

erlememektedlr.,, 
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aşıma neler gelmedi ki.~ 
Alınız işte birisi daha 

Yazan: 

1 KUltUr lşlerl r 

Göz muayeneleri 
l 

İHTİKAR 
Osman Gemal Kaygılı 

b~i, kendi iş oda.mıda. bir ana. } yanı başımdaki be>§ koltuğa dar atı. 
dişlerini onartma.kla meşgul.. yor bende hala gözler yan kapalı, 

Bütün okul çocuklarının 
tözleri muagene ve 

tedavi edıLecek 

Kağıdada mı el attı? 
de, içinde benden başka kımse- yan aralık .. 

olmayan bekleme odasında Kadın önce beni, sonra ötekileri SÜ· 

uyonım. zerek söze başlıyor: Bütün okullarda okuyan çocukların 
~ aralık hizmetçi kapıyı ~tı; içe- - Çok bekliyeceğiz galiba bu ak- göz muayenelerine başlanmıştır. Göz. 

bir genç kız gireli; şık mı §Ik ve şanı? Jeri hasta ve zayıf olan çocukların 
tası tilylü takımından.. Gözlerimi Birisi cevap veriyor: gözleri tedavi edilecektir. 

rnla kapamam bir oldu. Çünkü o - lçerido bir ana. • kız varmış.. Göz doktorları şimdilik bütün okul-
k, loş odada insanı ağırlık, bas- Dişçi onlara dolgu yapıyormll§, biz.. lan umumi bir muayeneden g~irmek

Ça. bastırıyordu. Hususile sertle mctçinin sözline bakılırsa onların işi tedirler .. Tesbit edilen neticeye göre 
~ biraz yorgunluk, biraz daha bir saat sUrermi§.. derhal tedaviye başlanac.1.ktır. 

l:lıide dolgunluğu olduğu için ben Rum bayan, sağ elini ağzına tuta.. Ders gruplar1nı degiştirmek 
~ar açmak istersem göz kapakla- rak: yasak 
kendiliğinden kapanıyordu. - Pa pa pa .. Bir saat onlar süre-
~at bu kız odaya girdikten sonra cek, birer saat de siz.. Oh kale .. Ge. Bazı ekalliyet öğretmenlerinin der" 

gruplarını aralarında değiştirdikleri 
benim için eskisi gibi tatlı tatlı ce yarısı yapacağız burada.. Kadın 

leme kestirmeye imkan kalma· sözünil bitirir bitirmez ötekilerin ayak haber alınmıştır. KilltUr direktörlüğü 
ÇilnkU kızcağız kah ayağa kal- lanndan çıkmış olan iskarpinleri gö- bunların haklarında araştırmalara 

Kontenjanları or~adan kaldırarak 

yurt ekonomisinin genişlemesi yolun. 
da çok esaslı ve ihti)'açlara engel ol. 
mak şöyle dursun, memleketin ve 
halkın menfantlarına en iri şekilde 
uyarnk işyelclJilecek yepyeni bir sis . 
tem kuruldu. Yıl başmdn tatbikine 
geçilecek olan bu yeni sistem, iç pa. 
1.arlarda şimdiden g-ent.,likler doğu. 
rurken bazı fırsat düşkünleri neşre. 
dilen kararnamenin o~zr maddelerini 
hcğendikleri tarzda 11.ah ederek ih ti. 
kiıra başlamışlar. Bu defa ihtikan 
uğrayan kağıt olmuştur. 

Birinci hamurdan maada olan ba<sı 
işlerinde kullanılan '...~?ıtlarm (Velra. 
Jetler listesi) ne alınması muhtekir. 
lere fırsat vermiş \'e bu çeşit kağınm ~a sola geziniyor; kah masanın rüyor: başlı:ı.:.rııştır. Kadroda tcsbit :1!:~ 

deki k k yıllık bl imli - Hepsi henııi niçin rıkamu§Smu dersleri her okul öğretmeni --------------
ır r rcs mec- r- 11 okutmaya mecburdur. c !1 alıp biraz TeSimlerine göz gez- papuçlar böyle? H P 

ten sonra pat! diye onu tekrar Hepsi birden gUlerek: Asılsız haberler • • • 
üzerine fırlatıyor; oturduğu - Ayaklarımızı sıkıyor da! Bazı okullara henüz kömür veril-

&.ya.klarile hızlı bir marş tempo- - Ah kale, bana da çok çok sıkıyor mediği hakkında gu.ctelerc şikayet 
~Yor; k8.h da kapıyı açıp biz.. bu ki koydum yeni iskarpinler böyle! mektubu yazıldığı ve bu işteler 1stan-
b~1:te bir şeyler soruyordu. Genç kız: bul kültür direktörlüğünün suçlu ol· 
~. &rada bir, bu pıtırdı ve tıkırtı· - Sen de çıkar madam, sen de çı- duğu gösterilmektedir. Okullara kö-

8'ÖıilmU a.çtıkça onun bu halleri- kar; hiç ol:m&2'.98. sana sıra gelinceye mür tedarik işi kültür direktörlüğüne 
t

11
°rliYor ve tabii bu ha11ere uf alttan kadar rahat edersin! ait bir iş değildir. Bu Belediye işidir. 

l:lı :Y'ordum. Zavallı, o da ötekiler gibi sıkılarak Belediyede okullara kömür gönder-
l'an oldu, odada ses, seda kesildi. beni gösteriyor: mek hususunda auıırü gal'Tet göstere-

k, nedense arbk, galiba, otur- - Ayıp olacak! rek çalışmaktadır. Fakat okullarda 
kanapede mıhlandı, kaldı. Ne- Kız, bu sefer iki elile birden benJ yakılacak kömürün yerli kömür olrna-

ı...l!onra, ikinci bir kapı açılışı Be göstererek aynı ışman veriyor, yani sı dolayısile, gelen bütün yerli kömUr· 
' 'at eözleriml açtığım zaman içeri- o, şimdi uykunun, kim bilir k~ kulaç ler bitmiştir. Birka~ güne kadar gele
~S bJr hatuncağız daha girdi ve derinliğinde! demek istiyor. Lakin ben cek yerli kömliilerle bütün okulların 
~'-~genç kızın bir ayağındaki is- de de artık sabır tilkeniyor. Ve tam kömUr ihtiyacı önemlenmi5 olacaktır. 
. <11tn çıkanlmış olduğunu gördilm. Rum bayan iskarpinin birini çıkanr Bundan ba.:ıka Mecidiye köyü oku
~ çıkarma.z ben de gözlerimi açıyorum. !unun kapandığı ve talebesinin çok 
~-.. ~~ daıı:.r ~bf oiurk~ onlar Siz işin garibine bakın ki bütün o oe- uzak yerlere götUriUdtiğU haQeri de 
~ll§rnaya. başlıyoralr: maatin içinde iskarpini en çok ayağı- asılsızdır. 
otı Caliba, iskarpin ayağınızı sıkı· m sıkan biri varsa o da benim .. lki Uç Mecidiyeköy okulu binası hükıime· 

gün önce ayaklarıma geçirmi§ oldu- te ait bir binadır. Ve tamlr · edilmeğe 
~ ~et; sol ayağmım serçe parma· ğum kUt burunlu, kapkalm derili, ala- başlanmıetır. Okul tamir edilinceye 
, bıraz eıktığı için çıkardım. angle kışlık iskarpinlerlmden sol aya- kadar Zincirli kuyu yatı okuluna gön-

' Ataatteessut, benim de sağ aya- ğnndakl, biraz nasırlı olan sol serçe derilmektedir. 
, 0rta parmağını mkıyor. parmağımı sızlattıkça sızlatıyor. V:ı- Hususf okul tasdik nameleri 
,,~e tıkann, biraz rahat eder- kıa. sıra.da benim, fakat ocağı yanası Ekalliyet ve yabancı okullarda oku-
~ dişçinin bir tUrlU işini bitireceği yok.. yan çocuklara da resmi okullardaki 

• , 4\: gayet yavaşça: Şimdi gözlerim etrafımı çeviren o is- gibi tasdikname verilmesi düşlinill· 
, Yıp olmaz mı? karpinsiz ayaklara iliştikçe içim gidi- rnektedir. 

\ ~e ayıp o!acak! kimse yok ki yor; ah diyorum, ne olur, ben de §U Eka!liyet ve hususi okullarda. tas-
~ll 0laca.kt yere batası sol iskarpinimi bir çıka- dikname alan çocukların tasdikname-
itÇel!?l-a ben göz kapaklarımı gayet rabilsem! Ve sonra kendi kendime dil· lcri evvela espkterler tarafmdL'l im· 

~ ~· belli belirsiz aralayarak onla· şünUyorum: za edilmektedir. Kültilr direktörlüğü 
~ ~Ordum. Genç kız da o, şimdi - Ayıp olmaz mı? Olmasına ol- tasdikname verme eeklini deği§tire

t 'l~ Uykuda der gibi elile beni ış- maz, çünkü bu kadar insan burada is- rek yeni bir şekil hazırlayacaktır. Ye
. 41 Ot. Derken öt.eki de sağ iskar· karpinlerini çıkardıktan sonra. ben de ni şeklin birer örneği biltün okullara 
~ıkanyor; sonra sağ ayağmm çıkarırsam bu ne diye ayıp olsun! LJi. gönderilecektir. 
S"; topuğundan sımsıkı çekerek kin benim şimdi bu vaziyette iskarpin zam gören ö~retmedler 
~, b~ sıkarken gevşiyen çorabına çıkarmam onlnrla bir çe.~it alay sayı!-

"' zamlarını bugUn ahyorlar b seki düz.en veriyor. Afkasm- maz mı? 
~'thYorla.r dereden, tepeden ko· Demezler mi ki §imdi onlar: Zam gören ilk tedrisat espekterlcri-

r \ ~a.. Az sonra, orta yaşlıya ya- - Bu adam, demindenberi aklın le ilk okul öğretmenleri yeni za.mları-
~~Llta.~a elinden tut.muş olduğu nerede idi? Yarım saattir orada tatlı nı bugünden itibaren almağa başlaya.
.~ hı.: Oğlu içeriye giriyorlar. Ara· tatlı ve horul horul! caklardır. Zamlar haziran ba.sından 

: ~dakika ya geçiyor, ya geçm.1- Uyuyacağına. vaktile çıkarsa idin itibaren sayıldığı için bu öğretmenler 
. l!efer de . yeni gelen eskilere ya! Sen §imdi bu fı;i bizimle alay için 7 aylık za.mlannı toptan alacaklarder. 

' . ' \ Oa.ı·b . yapıyorsun. 
~~I) 1 a ıskarpinleriniz ayaklarını- Zile basıp hizmetçiyi çağırdım: 

~ ,~· or. - Kızım, dişçinin daha. işi çok mu! En iyi İyi 
ff' hf:.!~en e\·ct diyorlar. Yeni ge· Hizmetçi kız dişçinin yanma gidip K. K. 
'~ ~ ezjJip büzuıerek: geldikten sonra: Buğday H 12 
\ • ~ilı rtl.nıkilerin de ökçeleri vunı- - Daha, dedi, yarım sant sürer! Arpa 19 00 
~'1 Yolda, enişt.e o kadar rahat- O zaman ne olursa olsun dedim, bes- üzüm ı oo 84 

Sadaka~ Fılır 
Son 
K. 
11 
00 
60 

\,ı~ !Ol' ama, yokuş çıkarken çok nıeleyi çekip sol ayağımdaki bizim htanbul müftülüğünden: 
1 ~ ~or; hele şimdi Kasımpa.. koca lenduha.ya. yapı5tnn.. Ne dersi. Hava kuvvetimizin yükselmesi ve 
,. ti.. '~ın& çıkıncaya kadar niz, ben iskarpini ayağımdan çıkarır artması için her türlü yardmun yapıl -
t ~ltt~ leçt.im. çıkarmaz ötekiler hep birden birer ması yurt borçlarımızın en ileri gelen
~ fit~. Yine ikisi birden cevap ve. kahkaha savurarak kendi iskarpinle- lerinden bulunduğu gibi bugün diğer 
· ~· rinl ayaklarına geçirmesinler mi'? milletlerin de kendi varlıklarını korumak 
~ '~kiae iskarpinlerinlz.i biraz ÇI· için durmaksızın hava kuvvetlerini art-

~ "' lannız dinlensin! itfaiye mektebi yılba,ında tmnakta oldukları görülmekte oldu -

1, tı ~hı> beni stlzerek gayet yava.,,.c;ça: zçllacak ğundan bu b:ıpta Diyanet işleri başkan-
- ~~ lttı <>l~ mı? Dünkü akşam ga.zet.elcrindcn biri lığından verilmiş olan fetva mucibin -

'•t~ Yine elile beni mufassal bir dünden Jtibaren itfaiye mektebinin ce sadakai fitir ve zekat ile mükellef o
ıı~ ~hyor; yani o şimdi kim açılarak derslere başladığını yazma!'· lanlann Türk hava kurumunıı yardım -

t tJ tlt-, Yalar görmektedir! demek ta .idi. Yaptığımız tahkikata göre mek da ve bu suretle Ana yurda hizmette 
·· ~~ tep henUz açılmamıştır. Bu husustaki bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilan 

~i~~ın, bu bayan da her iki program henUz Belediye makamında olunur. 
{~ea ll'den çıkarıyor. Aradan bulunmaktadır. Derslere, yıl başından ======= 

ı-. en rap kapı bir dördüncü itibaren b,,(:la.naca.kıtr ve altı a'-' de- BUkret el~im z geldi 
\. •ı au ~ ~ J 

·~" tı, tıcı l"lni seki~ otuzluk; boy- vam edecektir. Şimdilik har içten hiç 
b'. ta.kalı, endamlı, takmış takış- bir talebe alınmayacak. itfaiye kadro. 

~il' ~l)k;r11§ Çakıştırmı5; iki dir· sunda mevcut beş yüz kadar neferin 
~ ( ·· t~~tdek; ermerce b'r Rum hepsi bu kurslardan geçirildikten ta
'~) l gfr~r girmez yan (of) a. Jc~lcro lilzum görillürse hariçten de 
'benzıycn uzunca bir tees- alınacaktır. İlk devrede elli kadar ne

lik edatı çekerek kendini fer ders görecektir. 

Bükreş elçimiz Bay Suphi Tannöver 
merunen şehrimize gelmiştir. 

Bay Suphi Tanrıövcr mezuniyetini 
geçirmek üzere bir kaç güne kadar Yu
nani!tana gidecek, A tinada üç dört gün 
kaldıktan sonra Kahireye geçerek ora· 
dan Romanyaya dönecektir. J 

il kongresi 
Birincikanunun yirminci 
Pazar günü toplanacak 

Pazar günü toplanan Eyüp, Şile ve 
Yalova ilçe kongrelerile parti ilçe kon
greleri sona ermiştir. Şile kongresi Ağ
valı Halilin riyasetinde toplanmıştır. Vi 
layet namına Reşat Yılmazla Muha-r -
rem Naili bulunmuşlardır. Senelik ra -
por okunmuş, Şilelilerin dilekleri tcs • 
bit edilmiş ve yeni idare heyetine Sa -
dık, Ahmet Remzi, Hikmet, Mehmet 
Gül, Sabri, il kongTesi delegeliğine de 
Sadık, Ahmet Remzi, Halil seçilmişler
dir. 

Dünden itibaren ilçe kongrelerinin 
raporları incclcnmeğc ve öilcklcr tas -
nif edilmcğe başlanmıştır. 

il kongresi hazırlıkları bu ayın on 
dokuzunda tamamlanacak, il kongresi 
birinci kanunun 20 inci pazaT günü top 
lanaeaktır. 

Küpegünaüz hal} dut Jukl 
Cihangirde, tıyas Çelebi sokağında 

oturan odun tüccnn B. Mustafa, bir 
iki gün önce akşam üstü evine girer 
girmez birkaç yabancı şahıs tarafın
dan yakalanmı~. 600 lirası alınmıştır 

Güpegündilz haydutluk ynpnn bu 
hırsızlardan biri kaçarken civar evler
den birine kömür .götUrmekte olan Şa
ban adında birine rastiamııı ve Şaban 
onu tutmak isteyince hırsızın arka
daşları Şabanın üzerine tnbanca ile 
ateş etmişlerdir. 

Zabıta, bu cürctk&r haydutları ara
maktadır. Birknc güne kadar rneyda.
na çıkanlacaklan umuluyor. 

Hava fena gidıyor 
Şehrimizde soğuk dündcnbcri biraz 

kırılmı§, fakat hava diin de kapalı g~
miştJr. Dün gece saat 23 te hafif bir 
yağmur başlamış ve sabaha kadar de -
vam etmiştir. 

Dinlemek huyu 

J 

- Sb ind-o mi ana1ıfar !!diğinden 

cliıılcmek huyunu:: ı•ar1! 

kilosu 6 kuruş daha arttınJmıştır. 

Son (Genel ithallit r•?jimi) kararna. 
mcsi ~ıkmadan önce 22 kuruşa satda'R 
ikinci hamur kağıtlar, el çabukluğu 
ile 28 kuruşa fırlatılmıştır. Ka_ğıt ü. 
zerinde iş yapan ve maalesef gon ka~ 

ğıt ihtikarı yolunu :ıÇllnlar, bunda• 
sonra drşardan kiğıt ırctiriJemiyeceğı 
şeklinde propaganda ~·nparak müşte. 
rilcrinl tahrik etmekti! ve ellerindr. 
bulunan yüz binlerce"? l:ra değerindeki 
\•agonlarla kağıdı blrden bu yükset. 
tilmiş fiatlnrln sürmek istemişlerdir. 

G. l. R. kararnamf'Sinin ne ifadf'. 
sinde, ne ruhunda, hatta ne de bu ka. 
rarnnmeyi tanzim edenlerin zihnindt> 
kağıdın bugün lthn lirı~ meneden bir 
nokb yoktur. 

Bizim kesin olar.ıı:~ bildiğimiz şıı. 
dur ki, memleketin muhtaç olduğu, 
kültürün ekmeği demek olan kağıd(, 
yurt içinde tamamen yapılıncaya ka. 
dar dışarıdan gctirih~tcktir. Bu macl. 
denin serbest listeye konulmayıp Ve. 
kf~letler listesine alınmış olması çok 
ilerisi i~Jn bir hazırlık •olmaktan ha~. 
ka bir şey değildir. 

Yeni kararnameye göre ithali yıl. 
başından itibaren menedilen yalnıt 
birinci hamur ka~ıtlnrdır. Bunun d:a 
elde bir :t,l yetecek :ufktarda stoku 
bulunduktan başka 1zmit kağıt fah. 
rikası bu nevi küğıdı boJ bol yetiştL 
rebilecek durumdadıt' ,.e fiatlan ii~ 

gün ev,·elki normal !intlardan 6 k!ı'. 
ruş da ucuzadır . 

Yerli sanayii kögil<yerek memle. 
kete genişlik ve canlılık getirmek için 
hazırlanl\n bir knranameyi kötü ~· 
kilde anlatarak serv~tıerini bir anda 
bir misli arttırmak istiyenlere mer. 
dan ' 'eritmemek için durumun sa1K. 
hiycttar ağızlardan aydınlatrlmMı. 

pek yerinde olur, sanrnz. 

f Polis Haberleri 1 

Bursa hapishanesinden 
kaçanlar 

Bundan birkaç gün önce Bursa ha
pishanesinden iki mahkfım kaçmışt{. 
Mahkumlardan biri Bilyilk adada ya
kalanarak Bursayn götürillmü§tli. 
Diğer dört seneye mahkum Yorgi de 
dün yakalanmıştır. 

TRAMVAY YOLDAN ÇIKTI -
Dün sabah saat 8,25 de 18 numara1' 
Topkapı • Sirkeci arasında i§liycn 
tramvay liman hanı önilndeki makas
ta yoldan çıkmış ve 9,5 kadar müna
kali\t durmuştur. 

HANGiSi SUÇLU - Cibalide ara.
bacılarda oturan balıkçı Remzi, kom· 
şusu Zeki ile Fethiye tarafından taşla. 
taarruza uğradığından §ikayet etıW§, 
Fethiye de Remzinin metresi Saniye 
tarafından tahkir edildiğini iddia etti· 
ği içi~ her iki tnraf da müddeiumu
miliğe verilmişlerdir. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Beyoğlun
da Yeşil sokakta oturan 11 ya..~lann· 
da Todori, İstiklal caddesinden geçer
ken :ıoför Muhiddinin idaresindeki 
otomobilin sadmesine manız kalmıf, 
yilzünden yaralanmıştır. 

KôMtJRLE ZEHiRLENDiLER -
Modada Murad bey sokağında. lp!ik 
apartımanında kuyucu Malatyalı Ah
met ile kardeşi Emin ve 12 yaşındaki 
oğlu KA.miran kömür çarpmasınd1ttt 
hastala.nmışlar, Haydarpa§a hastaha· 
nesine kalclınlmı5lardır. 

HIDDETLENlNCE - Ortaköyde 
Şekerci sokak 32 numarada oturan 
Salamon, polise rnilracat ederek arka· 
daşı ile evine giderken yolda Mustafa 
adında birfle çarpıstığını, bundan 
hiddetlenen Mustafanın elindeki ~işe
yi başına vurarak yaraladığından ş1-
kayct ctmia. Mustafa yakalnrunıştır. 

MANGALA DtJ.~TtJ - Fenerde A
tik Mustafa paşa mahallesinde Ah
met Rıza sokağında oturan Şabanın 
dört yaşındaki .oğlu . kazaen mangala 
düşerek yanmıı:ı, Şişli çocuk hastaha
nesine kaldınlmıştır. 



ispanya karşısında devletler Evvelce katilden mahküm olan ko'onyacı Ligor 

Burgos hükiimeti meşru Ayni günde iki meşhut suç birden işle 
ilin edilebilir mi? Dün akşam üzeri lı11nzhktan ievkif edıtcti ve ma ke

İtalya, Habe~ lırı.paratonmun bile kaydou silmiyen Milletler 
~ ""emiyetinden İspanya meselesinden dolayı çekilecek midir? 

'fi spanya.da birbiri ile çarp1şan t 
A iki hüküm.et, iki ordu vardır: 

.Biri Madrit hükumeti ve ordu
su, öteki Burgos hükumeti ve ordusu. 
Birincilere hükfunetçiler, ikincilere 
asiler, yahut Franko taraftarları da 
deniliyor. 

Bu iki hükihnetten hangisini meşru 
kuvvet olarak tanmıak daha doğru
dur'? Bu mesele yavaş yavaş Avrupa 
devletlerini ikiye ayıran bir ·diploma
tik iş halini almak üzeredir. Çünkü 
asilere el altından yrı.rdrm eden 1taıya 
Almanya ile anlaşarak Burgos 1hüku
metini meşru kuvvet ve hükUmet ola
rak tanıdığı gibi şimdi de (Madrit) 
hükumetinin 'Milletler cemiyetinden 
çıkarılmasını istemeğe başlamıştır. 

Şayet bu arzusu tatmin edı~zse 

İtalyanın Milletler cemiyetinden çıka.
cağı da söylenmektedir. Ba:lbuki arsı
ulusal hukuk usullerine göre bu mese
lenlıı halli o kadar kolay bir şey değil
dir. 

müstenit yeni bir hükUınetin gebnesi 
en mantıki bir icap ve zaruret olarak 
hatıra gelir. 

İspanyadaki fili vaziyet ise böyle 
değildir: Madrit hükUmeti (Valans) a 
naklettikten sonra dahi general Fran
ko kuvvetlerine karşı adım adnı:ı 

kendi idaresi altında bulıman yerleri 
müdafaa etmektedir. Vaziyet bu man
zarayı muhafaza. ettikçe Milletler ce
miyetinde İspanyayı temsil etmek üze
re evvelce kabul edilmiş olan mümes
silleri çıkanı.bilir mt? 

Sonra. Milletler cemiyeti henüz Ha· 
beş Necaşisinin adını da kendi kayrt
larmdap silıneğe karar verilmedi. Böyle 
ıttalya için daha haya.tl, daha müsta
cel olan bir mahiy.eti haiz olan bir me
sele için bile lıtilletler cemiyetinden 
çekilmiyen 'Musolini nmbeten ikinci 
derecede ehemmiyeti bulunan bir iş 
için bu cemiyeti terk eder mi? 

Bununla beraber ltalyanm son za
manlarda İspanya ve Akdeniz mesele
lerinden başkıı. orta A'Ç'I'Upada, hatta 
Uzak Şarkta bile faal bir rol oynamak 
için hazırlıklar yaptığı meydandadır. 

meden çıkarken, kelepçeli elite yumrak vurarak, aıey" 
hine söybyen bır ıakıdin gözüııii kan içınde bıraktı!· 

Sa.at 12,SO .PlA.kla Türk 

Havadis. lB,05 Plakla ha.!lf mllZlk. 18,25-
14,00 Muhtelif pla.k neşrlya.tı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 17,00 Üniversiteden naklen İn.k.İlAp 

dersleri: Mahmut Esat Bozkurt taraf:ında.lı. 
18,80 FlWa dans mwıiklsl l9,SO Konferans: 
Doktor Salim Ahmet tarafından. 20,00 Vedia 
Rıza. ve arkadaşları tarafıadan Türk musiki 
şi ve halk §8.rkıları. 20,30 TUrk musiki heye 
ti. 21,00 Şehir Tiyatroı:ıu artis tlerinden Bedia 
Vasfi Rıze. ve Hınm tarafından orkestra re 
fakatile operet sahneleri. 21,30 Orkestra: 

1 - Auber: (FTe. Diavolo) uvertur. 
2 - Dvorak: (Furiante Çek dansı). 

8 - Blzet: (Ke:rmen) cıparamnd.ım parça 
ıa.r. 

4 - B. Meyer-'Hellmund: (RUya) enter 

ml!ZZO. 

S - MlcbleU: ( Şa.n Se p&nll) • 
Saat 22,00 !P'J'Alııla solol.a:r. 22,SO .J..}&na ve 

borsa haberleri. 23 00 Son. 

Dün saat on ü; buçukta :Mahmutpa
şada Abu.t Efendi hanında yçrlan bir 

hırsızlığın faili olmak üurc, "Va'k"ayı 

müteakip ha.run yakınındaki dar sokak
lardan birinde yakalanan Ligor afilI lbiri, 
saat on yedi buçukta, meşhut •uçlaT nö
betçisi mahkemelerden Sultanahrnet bi
rinci sulh ceza mahkemesinde muhake
me edilmi§tir. 

Kolonyacı olduğunu söyliyen Ligor. 
dört yıl önce katil suçundan İstanbul 

ağır ceza hakyerinde altı yıl hapse mah 
kUm edildiğini, nüfusta kaydı bulunma
dığından o zaman ağır cezanın kendisi -
ne yirmi y.a§mda olmak üzere nüfus 

kaydı ~ı:karttırdığını, şimdi Galatada 
"Romanya" otelinde otW'duğunu söyle-
mi}tlı'. 

Davacı tüccardan Yani, hamn bi.r 

katında duran kendisine .ait 2-24 11~ _I 
marah iki deste pamuk ipliğinin, balya 

kesilmek sı.ıretil~ crşırıldrğım, her deste

de 13 çift ve dolayısile 26 tek çile bu -
1onduğunu, iki destenin beheri sekizer 

1a ba!yayı keserkt::ill :gör.diim. fij 
iplik çıkardı, merdivenden metkeıl 
.tun !'"' diye .a=slcndim arka.sı:ı:ldan. 
.üzerine iplikl?rri yere atıp~ kaçtı. 
da, u~aklar. Yusufla izzet~ 
kaladtlar. 

- KaçG bu mnrlur? 
- :Budur. ılyice gördüm! 

Lig'°r, itabul drmıd:i: 
- Ben değildim. Hem neden 

nda ,ileduıl ;yakalamamJf? 
- .çünkü, :koştu, yetişcme.tımııf 

Abut Efendi hanında kahv.eıei 
••bit buçukta Nuh Naci ,.azıha$ 
kahve giıi.türüyor:dum. Hüseyin ' 
yordu, "tutun" diye. Bu, bannı 
'lnndan ;tktı, dar sokağa saptı. ~ 
dıın., orada yıüxü koyun yere 
landı v.c ben de ya.kaldım mrs 
di~ a.nlattı. 

Hamal Y:u~uf da, "ka~ ~ 
zetle beı:aber yakaladık., dedi ~ 
nm bu olduğunda, önce tutup :da, 
radan "yan:l~lık olmu;, hu de' 
diye yakasını ılm:aktığı doğru 

ğında ısrarıla dardu. ._ •• ~ 
Malllm.dur ki M.adrit hükfuneti 1bir 

kaç yııl evvel umumi bir intihap ile ik
tidar mevkiine geçmişti Bu itibar ile 
bu hükfımetin kendi kuvvetini halk 
tabakalarından aldığına şüphe yoktur. 
Hukuk usulleri bakmımda.n da lnEŞ"U 
tamn.mak azm:ı gelen hü.kümet bu~ 
dur. Böyle bir hükihneti gayri meşnı 
telikki ederek onun yerine Bıırgos 

hükUm.etinin m~ hükfllnet il1n ecli
lebilmesi için birinci hükfunetin filen 
ortadan kalkarak yerine intihabata 

Bu türlü huı:rlıklara halunea Mil· ---------------

liradan on altr lira ettiğini .söyliyerek, 
"orada 21 iplik çuvalı duruyordu. Bu -

Ligor. "beni tutup da ~. 
duğunu söyliyen budur; sonra. 
ci ille de daha evve1 ta aşırğıcia, 

:yerd~ kal'fılaıtık. Rııttl, ~ 
kendisine, bir fincanı düşüp 

bana ·•çil§! .. cüye çrkışn., dedi. 

!etler cemiyetine kar.:.u da artık teca
wd bir b.a.rekete geçmesi ihtimtili yok 
değildir. Netekim Muso1in.inin. son (Mi
lin) nutıc.ı da ıbu ihtimali '.kuvvetlendi
ren sebepler.den biridir~ Bu itibar ile 
Avrupa işleri sür&Ue }"eni bir inkişaf 
safhasına. doğru gitmektedir. 

ASIM US 

Genera 1 • 1 Al 
Dün talebelerinin elleri üzerinde götürülerek 

ebeai met/enine bırakıldı 

Geçmiş Kuranlar 
1 K.Anunuevvel 921 

ZAM ANIN YALANCI ÇIKAIWJ()J 
BlB NUTUK 

Lord Gilrzon geçen hafta 1ımumi ~h 
etrafından sem dereoe ;JQ.yanı dikkat 
bir nıduk irat etmi.§tir. lngı1iz gazete
lerinin mufa.ssalan deroettiği bu nu
tııkta (Gür.mı.), Va.şinton konfermı.!J
sıtıd.an bahsetmiş ve harpten wt>elki 
dünya siya.setini hil?d8a ettiktmı sonra 
demi.§tir ki: 

"Harbt umumi Almanya., Aınıstur
ya, RUS'IJa ve Türkiyeyi, ortadan kal
dırmış, yerlerine yeni dev7et~ kaim 
olmugtur." 

Yugoslavyanın Fransız 
ve l ngiliz ticaret 

anlaşmaları 

Oliimünü büyük ~.essürle haber 
verdiğimiz Kızılay kuwmunu:n Istan. 
bul şubesi başkanı Doktor General 
Ali Çalımlı-nm cena:ıesi dün 11 de 
Veznecilerde hamam karşısındaki 9 
numaralı evinden kaldmldı. 

Cenaze merasiminde şehrin bir çok 
tanınmış simaları, doktorlar, Kızıl. 

ay teşkilatı mensupları ve Şirke~j 

Hayriye e.ı:k3.ru bulunuyordu. Ce•a. 
zeye aynı zamanda !>.ir çok çelenkler 
de gönderilmişti. 

Cenaze Beyazrda kadar el üstünd~ 
taşındıktan sonra &;azıt camiindcı 

namazı kllınmrş ve müteakiben önde 
mu:ıı"ka matem hava.ı:ıim çalarak cena . 
ze gene el üstünde Snltanahmet tari. 
kile Verebatandan Kurnm merkezi 
hina5'lnrn önüne geti :ilmiştir. Orada. 
Beyoğlu Kızılay kurumu başkanı, G~. 

neral Mehmet Ali merhumun hayat 
ve faaliyetine ait hatıra1anm anrnıış . 
trr. 

Cena7.e. Trbbiv.elilerin elleri fi:ı:t> 
Paris, SO (A.A.) - lntr.aıısigeant rinde o1duı?u hal ıfo Rnhr5li<1en Sirke 

gazetes inin haher verC.iğine göre, ti. cive ~eHriimi~ v~ ~irk~ti llavri-veni !'I 
caret bakanı B. Bsstld bugün Başba. hnZTFlamış oh1'rı;.u va1nrrla cenaze 
· ·~ ıB. Blum ile uzun müddet görüş. Pa!'la'rnıh<'eve ~iitfiriil~rek orndaki ail·~ 
·1:i5tür. Bu konuşmada hakanrn ya. makbHecine cfefn!'dihni~tir. 

n ca Belgrada yapa~ğı seyanat i1e -------- -----
~.11 - Yugoslav ticaret muahe. 

':ı::i ahkamrnm 1Mnu11 bah~~dildi~i 
kanmcian 'birl, 27 ikhriteşrlnde Yu 
go~lavya ile lngi1tert> a'l"asrnda ,,i .. 

mutıtemeldft>. ticaret anla$mn!\ınrıı irn7alandı~n,. 

!,Qnclra, 3ll (A.A.) - H ükumt er, saylav1ar meclisine tebliğ etmiştir. 

[Kısa Ankara H~b!:'rlel'] 
• MEKTEPLERDE 

mıınf:azattı şkeilde tedrisata devam et
melerini ~in için :Maarlf vekAleti 
yeni tedbirler ahn:aktadrr. 

.. HUSUS! idare ve Belediyeler mü
tekait ve yetimlerinin 3 aylık havale-· 
leri Dahiliye vek!leti tara.fmdan vilB.
yet1ere gönderllm.iştir~ 

• EŞME kaymakamı B. Feridin Bar
tm kayma.ka.mlığma tayin edileeeğlıı
den bahsolunmaktadır. 

• EGE .mmtakıuıı üzüm kurnmu mü
dürü B. lsmail Hakkı bazı temaslar
dan sonra lsta.nbul yolile kmire lı.are
ket .etmiştir. 

• İŞ dairesi reisi B. En.is Behiç teş
kililta vazife alan memur ve mUfet
ti§lere verdiği .konferanslarına dün de 
devam etmiştir. 

ııun ?la ile kestiğini gör.enler olmuı,. 
ben gözümle görmediı:DJ,, de'tl:ıiştiı:. 

Llgor. i.nkh etti: 

- Beı:ı, Mahmutpapdan g.eçiyOT -
dı.un, bir "tutun, tutun!~, patıırdxsultr gi-

cliyor. 'Ben de "ne ıvar'? bakayım r' de • 
diın, o ıaırada yakama yaprştılar. Ben 
bugün o hana ayak basmadım 1 
'Mahmu~~da ~but Efendi bam~ 

daba~ısı Hüseyin, şöyle şahitlik etti~ , 

- Bugün bir buçukta yukan kata ' 
ç.ı:ktun. Bunu balyaların yanında bıçak· 

IST ANBUl BEl.EDJYESJ 

Şehir 1 i 1J a f.,. o g ıı 

Tepebap Dnım lmm 

Bu akşam saat 
20.30 da 

BOYVK HALA l F. ?.~ ~~;' ~ı;.~dand" 1 
Fiyatı 35 kuruştuT ---~--------

TAKS!MDE - MAKstM VAR'Y~E-'I-1E-~ 

ŞEHZADEBA§I FERAH 
SlNEMJ' ~ '""·TT)A 

Büyük Tlirk tılüı 
yonisti ve Ma.nye 

tizmacısı 

Pr. Zati Sungu• 
Her g:ün fevkala.· 
de ı:rlr progra.ml 
temsillerine devaı 

ediyor 

TIYATROSUNDA ~ 
Bu ,a.qa:m, saat 21 de ___ ....,..,, ........ _ 

ZOZO DALMAS tıf 
yeni gelen uı:ıör 

Tomakos'un ijtirak .(: 

1 

PlPlÇA 
Son haftası 

Cumartesi matinden 
iitibaren 
MARIÇA 

Biletler: 40, 60. Hmusi"! 100 
Yerlerinizi ayırtımz. Telefon: 42633 

tuet, "B.u,gün benim tek 
bile kırılmadı. Başka ~e 
ğn:mzm da aslı yoktur., dedi. 

Hilcim ~fit, mevcut deüt~re 
rçun memleket asayişine dok~ ı 
:larda:n olm11sma binaen. ;»ı;ı.çltt 
halckmda usul:ün 104 üncü . t. 
hükmi.ince tevl<if milzekkeresı it 
rek, kendisinin tevkifine,, p.lıll611 
lerin sahibine hdcsine. suçl~ 
ğmn kaydmı tetkik için müıJCk1' . 
zılmasma karar verdiği ni bildirj 
hakememn devamını. ,.ar.ın 

dörde brraktı. ı,ı 

Polıi~1e mBhkemcyc ~ril.~ 
oradan J&lld.anmıya teslim il!ıdil ~ 
ı:la.rma. kapmm önünde suçlıll1 
leklerine kelepçe geçirdi. Li~ 
ı;ı geçerek koridOTa ıçıkar sı t. 
gürülttidür koptu. Kabve;::i ~C.J 
canla mahkeme salonuna ~ 
haberi verdi: .j 

- Ligor, mpndıt ke1~ 
Hüseyin ıba'bemn yüzüne IV'rllf~~ 
nü fıurdahaJ etti. Doğra ıab1 

:diye .kızdır da t ~ 
Şahit Hfu>eyin, ımmı uka . 

.ıüı:ıdii. Sağ göZÜTrÜn altı kast 
Hikim R~t, şöyle dedi-: 

- Derhal miiddeıirum.uniliğe 
at :eamı 

Fl'~ım:n ııriiddeiumumUite. 
n:ıldu. M.eşlıtıt suçlar müd ~~ 
1Hlonet Smz1, tabkikata e~0 "., 
<gW hak1cmaa bu i;ten do:'11 J 
lnta girişildi. ~~ 

Sinema değil kendilertni görece1'ts1n~z 
Her memıeket.t.e alkış top.ıyan 

25 ARANYOSSY
1 

RAJKO 
Macar Çingene çocuk orkestrası 

· MeksiKah meş*lur si ema yıldızı 

LU PERKiNS 
2 Kanunuevvel Çarşambadan ll1lbereo TEPEBAŞI 

d e '° 
MPsa•arırııırı hem .. n tutunuz. Teleto'!1: A'l

6 
GARDEN 

Ffy,..ffarl' zam yo · tur. ' 



Anasını Gör 
Kızını Al .. 

Bir yaz hatırası mı? 
j 
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Roman Yazan: Sermet Muhtar Alus 
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Hafize, birdenbire yerinden sıçraya

rak seıini tutamadı: 
- Hoppala! .. Sen aklım mı oynııb

yor1un a çocuk? •. 
Şahap, taşmnıf, bu acuze neye afal

ladı diye dik dik bakwen, kar§ıki yu

muşadı: 

- iki gözümün elifi, sahi mi ıöyli
yorsun yoksa ıakaım ediyorsun?- Be
nim Edacığnn, Fitnatın kaymağın, Hür
müzün yosmalanndan nu ki? .. Kıa oi
lan kız bu yavnıcaia bu yolu teklif et
mek tevayı hak rnı a cancağızım? .• 

Keman.kaş öksürdü; yutkundu; di
lini uzatarak bıyığının bir ucunu dişle
rinin amıına alc:lı .• Hafize öbnede: 

- Bu süt kuzusu, bu ayın on dördü, 
bu huri tclile duvağile köşeye oturmaz
sa, cici anneciğine pilavını zerdesini ye
dirmezıe. kim kÖ!*Y• oturacak? .. Ci • 
ci anneciği kimin zerdesini pilavını yi
yecek? .. YaZJk, günahtır alimallah! •• 

Şahap, bu sözleri işitir işitmez ayı
larak çakır keyifliii bile kalmamış ve/ 
dahi duralmmştı ... Bu huıuslan, Edaya 
abayı yaktığı aündenberi saatlerce ve 
gecelerce, doluya boşa koyarakı uzun 
boylu düıünmüştii. 

Evli; iki de sübyanı var .•. Hadi o ci
hetler cayı ehcnmıiyet değil; şeriatm 
dörde kadar müsaadesi var ... Sesine gÜ

venen borazancı başı olduğu gibi ken • 
dint' ve kesesine güvenen de iki, icabın
da Üç ve dört kadma basar nikabı •• 

Fakat Edanın kuynıiunu kopanulf 
evdekilcrdi.. Bilhassa edepsizin edep '"I 
•İzi, şirretin prreti kaynana.sile ondan 
İki kat baskın olan kaynanasının abla -
sı. 

ikisinden de adeta çelônir, korkardı. 
tdaya kavuımak tekillerini her kurutun 
da, nikahlamak ııkkı aklına ı-elir gel -
tnez, belkemiğini üıtünde bir Ürpenne 

duyar, iki eli bayraklının ba§ma ne dert 
" ler açabileceği gözlerinin ÖnünCle beli -

.. irdi. 
- En muvahğı ve tehlikesizi. hlr • 

Ve çekip kapatmak, yanma da emniyet
li bir baskı.. Hafize giibl.rin üst . per -
deden ahp tubnasına kulak asılır nu? •. 
kız oğlan kız olduğu ne malWıı ki? .. 
~erdi ... 

Scnnürneyyiz Bey, bıyığımn bi:r u -
~nu diılerinin arasında çiğneye fiçneye 
-dtll':nıere dalmışken, Eda vıulcacık Ha
Fil~yj dürtü. 

- Artık ıuı, ileri gitme!.. der gibi 
bir dürtüştü bu!. 

Kısacası, kız Keman.kaşa tutlnındu; 
tnlı gibi gönül vermişti. Bu tutkunlu
ğu 'Ve gönül verişi, o gün onun uina • 
"-, her şeyi gö:ıe abp Maliyeyi allak 
lııuUak edişinden, paldır küldür Yıldız. 
ct. •oluğu alıp muzafferen dönüşünden 
IOnra on misli daha artmııb ..• Kapatma 
«>lllrak gitmeğe de dünden te§ne gibiy
di 

Şahap bryık e~Jeyip dunı.rken, 
• - ilci dak'ka müsade, bir su döke • 

Yiı'rı! dedi. Oükkand.ıın dı~ fırladı. 
. Kafasına kızgın bir tencere geçiril· 

b\ış gibi, beyninin içi çayır çayır yanı· 
~or, şakaktan zonk zonk zonkluyordu .• 

ele biraz hava alsın bakalnn. .. 

1 
liafize, lah:ıada ağzını Edanın ku • a. v 

rına yapııtrrdı: 

1
• - Elinin hamurile işe karışma! .. ~v
h ~"kir, çifter çiEter piçti, kazrk kadar 
d erır, senin gibi bir çitlenbiğe hoppa -
tı ak sahip mi oluverecek? .• Yağma yok, 
l(erede o bolluk? ötesini bana bırak. .. 

0t'Patnıa edecekse bile bekaret diyetin 
k ~n, en aşağı 40, 50 altını sökülsün ba
Q a ırn ... Şu dakikada Fitnata, Kaymağa, 
a;111iye gitsen, ben bakireyim desen, 
'al altını senin cebine koymadan odaya 
~lar seni ... 

ıııt·Şahap, kapıdan dışarı fırlayınca kar-. 
~ ıol<ağa vurmuş, ( tliğe nikahı bas • 
dtt )l)ı, basmasam mı?) diye bocalayıp 
~i ~rken, pantalonunun arka cebinde
~etarılanınış yüz dirhemlik şişe, aklına 

'"ermişti. 
du Sı.ı içer gibi, lak lak lak beş altı yu· 

d:u .. ç~~ti. .• Kafir, hazan ne ce şıppa
' l:ozu açar ... Kcmankaşlı Bey, daki-

~~ karan •ermitti. 1 
diiltıc~t'tnala ko§arak bir top güllesi gibiı 

andan içeri düştü ve haykırdı: 
....... kabul... SÖz bİT Allah bir, iliği • 

me nikahı kıyaca.,<run! .. 
O sanircler, o raddeye gelmitti ki 

nikah kıymayı geçelim, sırtındaki göm
lekten ma.adaauu cananına vereceksin 
deseler fitti; iki diikkinnv, bir evini üs
tüne ebneğe amadeydi ... 

O saatler, herkesin akşam yemeği 
aııımaru ... Mahallehici dükkanmm içinde 

Düşünüyorsunuz değil mi? Ve ihti -
mal bu resmi de bir yar: hatıra11ı 88.lla -

caksmız ..• Hayır, dUnyarıın bir tarafı 
donarken bir tarafı ılık bir yaz havası 
içinde ışrJ ışrldır. Bu kızlar Amerikanın 
Kallforniya sahillerinde hcnU% deniz 
banyosundan çıkmışlardır ... Yiyecekle -
rini de temin etmişler değil mi? 

Belg1at'ta tevkif edilen 

komünist ter 
Belgrad, 30 (A.A.) - Son gllnler. 

de gerek Bel~radda, gerek vilayet. 
lerde yapılan müteaddit kontUnist te,· 
kifatı hakkında hiç bir resmi tebliğ 
neşredilmemiştir. 

Tevkif edtlcnlerd ~n bazıları set. 
best bırakılmışlardır. 60 kadar rnaı. 
nun devletin rnüdaf aa~ı mahkemele. 
rine tevdi edilmiştir. 

mü,teri namına kimaecikler yoktu ... 

Yalnız, arada bir, civardaki konakların~--- PARA =l 
uşakları, konak yavnılanrun ahretlikle· ı Dün ve Yann Kitaplanndandır 
ri aeliyor, tezgahtardan ya değirmi bir 

Fiyatı H kuruştur tabak ekmek kadayıfı veya kayık tabak· .__,.. ___ _. ___ ,_.,.-_..,.. _ __ _ 

ta tavukgöğsü veyahut büyük bir kase 
aıure ahp iki çeyreği, çeyreği, yiizlüğü 
vererek ıridiyordu. fpııo-...;••------------. 

Mahallebici Hakkmm Kemankat'la El Q R SA 
sıkı frla ahbaplıiJ bulunduğundan, o da 
kafes tarafından uzaklarda, kulağı ki • 
rişte ve alışverişten haberdar, ıigaraıını 
fosurdabp dunıyordu. 

O, Edanın köprü lıpinozu Eda, Piç 
Eda olduğunu bilenlerdendi... içinden 
diyordu ki: 

30 f1 938 

H1zal.armda yılda lfa.rt'W olanlar, ilse 
rtnde muamele görenlercllt. KaJram1&ı 
..._, lJ de ti&p&IUI •bt fl.raUaıuır 

~ ARAL AR 
•Sterlin 620, • Şllfn AVUI 

- Bizinı ihvan da amma.da adamlar • • Dolar ll?4:- tıırya ~B. · -

dan, daniska enayilerdenmi§ ha!.. Bu 
malın gözü nikah albna alınır mı? •• 
Tuu, Allah müstahakını versin. .. Zaten 
ne beklersin öylelerinden ... 

•Frank 
•Liret 
• Bolçtka Ft 
•Drahmi 
•İsviçre Fr 

lltl-
mu.-

t>b.-
-rb,-

t 8'l.-

•Mark ~.-
• Zlotf ~Oblı 

• Penro ~il-
• Ley ı•.-
•Dinar w.-

Şahabın: (Nikahı kıyacağını) sözü •Leva 
ağzından gürler gürlemez, Hafize, düğ· •Florin 

• L- • Kron Çek. 

!!ll.-
68,-

t:ıO -

Yen 
•Kron ı.veo 82 .. 
•Altın 997 -
• Banlmot 142 

mesıne oasar basmaz kutunun İçinden Pezeta 

hrhyan palyaço bebekler gibi, yine bir-ıı------------------1 
den yerinden sıçradı ı 

- Hah tamam, buna akar sular du -
rur!.. . 

Memnun.iyetinden ağaı bir kulaktan 
bir kulağa ve bütün çürük dişleri mey • 
danda, gerdan kırıyordu. 

Vakıa, Önceleri bu işe hiç taraftar 
olmamrt, Edaya: 

ÇEKLER 
• Londnı eısr> 

• Nevyorll 0,1\'4b 
•Pıuü 171 b2ô 
• Mlll\no H>. ı tı 

• Bnlksel ı,7C'2 

•Atına 591 b 

• CeneYn i +~S:.! 
• eory. ıu.8 2rı 
• Amaterdam 1 4611 
• Praı 22 44b 

•Viyana 
• Ma.cırt.d 

• Beru.D 

4 2~'1b 
7 4 •70 
11)77,\ 

• Varşova t.21 ~· 
• B\ıdapeft.e f.~;i9 ' ı 

• Bllkret 11,8 Mf> 
• Bf'I~~ llHti8 7 
• Yokohan:ıa 2 77b 
• Mosktın ~70 
• f:tokbolm HHfl'I 

- Kız, kala kala biı- müınoyyia par· 
çasrna mı .k~ldın? .• Vallahi bozmutıun j 
ıen. Kendına papucu .büyiije okut! .. di- ,•------E-

5
-H--A---M 

yerek en üst kırnttakileri pefl<oş çek • 
mek istem.işso de, Edanın Nuh deyip lş Bank:usı ıocıo l'TRmY&J ıı.. 

t IJ,O ı 

J IXJ 
ıw 

• Alladolu ~ı. f • C,.'lmento 
peygamber dememesi Ve mümeyyiz par• Re:lf ~O noyon 1'el 
çaaından vazgeç~si, daha zorlanır- şır Rayrty -110 Sark o.ı. 
sa belki de aklına esip herife kaçabil • • Merkf'I Bııo• i-ti - 8aıya 
nıeıi ve kendisinin de Dıra) dedenin U. Sigorta (} ı Şark m. 9C2'.A ı !Ml 

düdüğü gibi kalması ih tima!leri.ni düşü- I __ Po_n._o_m_o_ıı_tl _ __..ıı_4tı __ r_e_ıe,_rorı ____ .oo~ 
ncrek, çarnaçar, hiç değilse biraz da a- ' 

vanta temin ederim fikrile boyun eğ -
tnişti. 

Dahası da var. Kurt oğlu kurtlat _ 
mış, zamparalıkta tam dört yÜz dirhern
leşmi, olan (malumüenam) hünkar da -
matlannın, saray gözdeleri paşaların, 

beyfendilerin ilk tahtada bir kızoflan 
kıza ikbal buyurmıyacaklannı, (Piliç 

stlkrazıar Tahviller 
• 193:! T .Hor ı !~:mı IClektrik - .-

• • • • D ·H 1b l'r&mT&J ~ı;ru 
ıı • • • m i2 : ı ttıbtım f,00 
lstık.Dahlll 11 ı.b • ~dolu J 41 -
S:rıenı lJıUk. ıll ,tO • Aııaooıu O .ı. 

192fe A M "-.Dadolu m '1.llJ 
S. E~nım 10 2tı * MUm.,ıostJ A 4 ı O> 

-----·----------------------g~bi seyyibelere kıran mı girdi?) diye ı----------------
ceklcrini bilmez değildi. Zahire satışı 

Eda bir defa kocaya varsın, gavur 1-----~----------: 
nikahile b:ığh olacak değil a ... Boşan • btanbuJ tlı•aret ve r.abln- 1>on.ıı.awı0» dU. 

muamele cöreu (kilo) maddelPrı 
dıktan sonra Allah kerim. Arbk o za -
man, bütün o hazretlerden beğendiğini 
seçsin; baştan çrkarsm. 

Maşallah kurnaz, afacandır. Kum • 
ruyu, mumruyu &olda sıfır bıraksın, 

Küçük dağlan ben yarattunvari, ken -
dini dirhem dirhem satsın. Tapınıcıla -
rını etrafında binalar gibi siftindirsin. 
Zümrütü Anka ku~u masahndaki (gak!) 
deyince ~u, (gık 1) deyince et hesabı, 
beşibiraradnlara, mücevherlere, iratla -
ra, akarlara, saltanatlara konsun ...• 

(Arkası var) 

Ne'l'I: 

Buğday (yumu§ak) 
,, (sert) 

Arpa Anado 
Çavdar 
Fasulye horoz 
Kaplıca 

Mısır (san) 
Susam 
Papajı: Trakya 
Pe~n ka~r 

1:<4. P. 
li:D b 

6,25 
5,27,5 
3,38 
4 

10 
3,5 
3,30 

15,20 
65,20 
41,20 

6,5 
5,35 
4,10 
4,10 

68 
42 

Biz 
Bir lngiliz ~az.etesi kadın

.Jarımız hakkında dıyor ki: 

"Türk kadınları orta zamanrardan 
kataı ına yirminci asrın sürat 

atlamış ~ardır,, 
fngill:ı ga~etelcrinden "Daily Mi -

rror,, "Diier erkeklerin kadınları., diye 
1ngU~ kadınları haricindeki dünya ka
dınlarına haerettiği yeni bir makale se
rlıinin birinci numarasında modern 
TUrk kadınlarından bahsetmektedir. 

"Ralfh Dulin" im.zasile yazılmı§ bu 
yazıda deniyor ki: 

"Modern Türkiye, yil.ıUnden pcçeıi 
kaldmtnuı kadın \re kız paraıütçüter 
memleketidir. Bununla beraber, orada 
on be~ sene e\rvel kadının hakkı tanın
maz, ona aıafı bir mevki verilirdi. 

Kadın yüt ünden urnacı örtüsünü at
tı. trarnvaylarda kadınlarr erkeklerden 
ayıran perdeler kaldırıldı. 

Bir adımda Türk kadınları orta u -
mantardan yirminci urın ıilr'at kata • 
rma atladı. Şimdi erkeklerle müsavi hak 
lara maliktir. Ve parlamentoya intihap 
edilebilirler. 1 

Eskiden Tilrk kocası, evin bakimi i· 
di. Hatta kansını hiç bir geçim vasıtası 
olmaksıı:m ortaya bırakabilirdi. 

Şimdi TUrk kadını llct'Vct ve çocuk 
bahsinde de ayni müsavi hakka malik -
tir. Ve boşanma hususunda da· kanuni 
salahiyetleri haizdir. 

Birden ziyade evlenmek o kadar kök 
leşmi~ken, kanuni tahdidatla birlikte iç
timai bakımdan da rağbet bulmıyarak 
ortadan tamamen kalkmıştır. 

Harem hayatının ancak ecnebiler için 
bir cazibesi ve esrarengizliği vardı. Fa· 
kat bu hayat Türk kadını için mevki 
kaybetme ve hakirli~tn timsaliydi... Bu
gUn haremden eser yoktur. 

Tilrkiyenln kadınlan saten daima 
tarlalarda çalı§mı§tıt. Şimdi muallim, 
katip, hastabakm, hatta makinist olu -
yorlar. 

Teknik mektepleri ve Unlvt'r'.llteleri 
dolduruyorlar. 

GünUn birinde her sahada oldıığu 

Türk ka.dm tnyyarecisi 
Sabiha Gökçen 

çok görülen §eylerdendir. Bittabi henüz 
bir kadın ,arnpiyon yeti§medi. Fakat 
beden terbiyesi, ırkı o derece tekemmül 
ettiriyor ki, saf lam bir neıil yetl§tire • 
cek rr.Ukemmel genç kadınlar meydana 
gclmt!ctcdir. 

Bugünün çocukları evvelki ncctııere 
nlsbetle daha faiktirler. Şimdi TUrk 
kadınlarının harp zamanında cephe ge -
risinde hizmet görmeleri bile mcvauu 
bahistir. 

K.ııdınla erkek arasındaki münnse -
bet daha H~lamdır. Eski aun'i 11ikler 
kayholmu§tUr. 

TUrk kadını evde de eskisinden da-
ha mes'uttur. 

Atatürk yeni Türkiye yaratmak için 
yeni bir kadınlık yaratmak tazım Q:el .. 
diği kanaatile ite giritmittir. 

AtatUrk hem yeni Türkiyeyi, hem 
yeni TUrk kadınlıfı yaratmakta muvak· 
fak olmuştur. 

Türk kadınları ve kızları da kendi -
lcrine verilen ıerbestiye kar_şı modern 
Türkiyeyi vücuda getirmek yolunda 
hariltulAde bi:r kudret ve teslimiyet gös
tererek mukabelede bulunuyorlar. 

gibi tema,a sahasında da bir Türk---·-------------. 

KURUN Doktoru Bergner'i çıkarak ayni yüksek temsil • 
kabiliyetile bütün dünyayı hayrete dü

Necaeddin Atasagun şürmeli pek muhtemeldir. 

Türk kadınları kazandıkları muzaf- ı 
feriyeti aıli kaybetmiyeceklerdir. Tah
sil mecburidir. Vo mekteplerde talebe, 
cina müıavatı fikirlerile yetişiyorlar. 1 

Her gün 16,~0 dan 20 ye kadar 
Lllel1de Tayyare apıı.rtımatıların· 

da dalre 2 nuına.ra a de hastaları· 
ru kabul eder. Cumartf'Rİ gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene paraaıı· 
dır. 

istikbal inki~af etmiş kadının ve ka-r 
dmlığın daha fazla inkişafındadır. 

Türk kadınları arasında spor da pek, ._ ___ , __________ -Z 

Gezıntııer: 

Milletler Cemiyetine g·derken 

Siyasi bir §aheser sayılan, Türk 
notasını okurken, duyduğum tadı, 

ömrüm oldukça unutmıyacağım. Bu 
kadar gÜ%el ve bu kadar büyüklük· 
le iıtiycn bir milletin önünde hiç bir 
engel, uzun zaman ayakta duramaz. 
O satırlarda hak, kanun, muhnkeme 
adlarile bmlan ~eylerin en yüksekle· 
ri canlanmıştı. Knn, dil ve tarih, c• 
ğer bu toprakla bir milletin arasında• 
ki yakın akrabalığı, birliği belirten 
şeylerse, Hatay ülkesine şöyle bir 
bakmak bile yeter. Orada azlıklarm 

haklarım görmek istiyenler gözleri -
nı ıyı açarak bakarlarsa, azlığın 

Türkten başkn soylara ait olduğunu 
sezerler. Suriye istiklale kavuşur -
ken daha mürekkebi kurumamış 

dev!et antlarile, tanınmış hakların 

çiğneneceğini asla akhmızdan bile 
geçirmiyoruz. 

Bu noktalarda o kadar geni~ ve 
sağlam bir inan içindeyiz, ki hadise· 
nin Milletler Cemiyetine gönderil -
mesini, bir şekil meselesi ve bir gö -
rüniişü kurtarmak gayreti sayıyo .. 

ruz. 
Hat.ay davasında bulut1u, kılçık

lı bir nokta yoktur, ki onun izah ve 

s. Gezgin 

tefsiri için hakeme baş vurmı:k ge • 
rekain . 

Ynlnız bu işin bizce bir tek ö • 
nemli niktası var. iSyaset kanalla -
rmda Sancak ve İskenderun davası 
tabii ~ktşını yaparken, Sancak ve İs
kenderun, tabii günler yeıanuyor. 
Orada Türkler zulüm görüyorlar. 
Evlerinin kapıları kırılıyor, kanun -
suz eziliyorlar, malları satılıyor, sü
rüleri dağıtılıyor. Yurtlarını ba§la • 
rına zindan haline koymak için ne 
kadar işkence varsa, hepsini yap • 
maktan çekinmiyorlar. 

Bu acı hareketlere, biz en uzak 
ülkelerde, bize en uzak milletler a
rasında bile dayanamazken, kendi 
karde,lerimizin onlardan beter hal • 
lere uğramasına elbette ki göz yu .. 

manıayrz. 

Demek istiyorum, ki bir yandan 
"Lahey" e gidelim; fakat bir yan • 
dan da Antakyalı karde.~lerimize çul
lanan su zulüm canavarının di~leri • 
nin sökülmesini istiyelim. Orada or
talık diizelinceye kadar haksızhk ve 
kanunsuzluk hüküm sürmesin. Dün
yada bundan daha haklı bir istek 
bulunabilir mi? ... 



• 

• 

f 

~J-KURUN 

komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 
)' 

Ist:anb~I '8~1ediyesi · ilanları · . · '::~.~ 
/ ' ., • • · '• .. , ı. , , ı~ 

c.ı -ıinönü kazasının Beyazıt Nahiyesi içindeki (Fincancılar yokuşu) 

caddesine umumi Meclisin 5-t 1-9 36 tarihli kararile (Vasıf Çmar cad -
Clesi) adının verilmiş olduğu ilan olu nur. (B.) (3326) 

Eminön~ kazası merkez Nahiye si içindeki {yeni postahane caddesi) 
adının umumi Meclisin S-11-936 tarihli kararile (Şehinşah Pehlevi 
caddesi) olarak değiştirildiği ilan olu nur. fB.) (3337) 

: /)evıei ~emir yolları ve L.i11_1anları işletme · ·; . .";· 
: ,~ • .# • t . • .~ 

• · · · ·~. ~ ... ~{iıj~~:Umum . idaresi,}laniarı : .-,. · · . ;ı'*!J',.· : 

irmik nakliyatına tenzilat 
1-12-936 tarihinden itibaren lnnik ele D.D./9 numaralı zahire 

tarifesine ithal edilmiştir. Tafsilat için İstasyonlara müracaat edilmesi. 
. • (1948) (3316) 

J afia Bakanlığından: 
Yüksek Mühendis Okulunun 934-935 mezunlarından olup bu 

ICere askerlik hizmetlerini bitirmiş ol duldan anlaşdan 639 diploma No. lu 
M. Ali, ile 643 Emin, 647 Tevfik, 650 Refik, 651 Nezih, 657 Muzaffer'in 
mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere hemen Bakanlığımıza müracaatlan t 1lin olunur. (1850) (3128) 

' 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için alınacak (148900) adet çelik askı halkası 

açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 -. Muhammen bedel (2233) ve muvakkat teminat (178) li· 

radır. 

3 - Eksiltme 11 Birincikanun 936 tarihinde Ankarada Posta T. 
T. Umumi Müdürlüğünde Toplanacak Alım Satım Komisyonunda ya 
pılacaktır. 

4 - istekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak. 
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarım ve 2490 
sayılı kanunda yaz1lı helgelerı~ beraber mezkur tarihe müsadif cuma 
ıünü sözü ıeçen ıaate kadar o komisyona müracaat edeceklerdir. 

Nümuneler Ankarada Levazım Müdürlüğünden lstanhulda Levıı 
zım Ayniyat Şubesinden parasız verilir. (1525) (2512) 
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Kış Geldi!! 
PAL TOLARINIZl 

MUŞAMBA 
PARDESO 

MANTO ve 
KOSTÜMLERIN1ZI 

Teminatlı ve her yerden ucuz 1 
1 yalnız Galata' da 
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EKSELSYOR 
Elbise 

müessesesinden 
Tedarik ediniz 1 
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H
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1 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba~· 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade I•-- Han telefon: 22740 __ .. 

Mersin birinci postası 
Bugün kalkan Mersin Posta -

smdan itibaren lstanbuldan Salı 
günleri kalkan Mersin Birinci pos
talan Payasdan evel DÖRTYO • 
LA da uğrayacaklardll'. (3324) 

t bul Levazım amirliği 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Harbiye Okulu için 2100 adet 
fildikos kısa don 4-12-936 cuma 
günü saat 14,30 da Tophanede Sa· 
tmalma komisyonunda pazarlıkla ek 
ailtmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1365 liradır. llk teminah 102 lira 
37 kuruttur. Şartname ve nümune

• 

QANKAYA 
YATl~ILAN DAQA ~Yi 

~KiLMiŞ TO~UM GiQi V[QiMLiDiQ. 

U OlANTS[ OANr ONi N. 
v. 

KARAKeY PALAS 

Kadıköy ilclnci S'tdh hukuk h<ikimli
ğindeıı: 

Ölü Ordu saylavı Recainin Kadıkö
yUnde şair Nefi sokağında 22 No. lu 
evindeki menkul eşyası 10/ 12/ 936 
perşembe saat 10 dan itibaren açık 

arttırma suretile satılacağı ilan olu
nur. 

Kadıköy ikinci sulh hu1cük hakim
liğinden: 

Kurun gazetesinin 22/10/ 936 tarih
li nüsha.sile defterinin tutulmasına 

karar verildiği ilan edilen Kadıköy 
Şaşkın bakkal alam sokağında 2 No. 
da mukim gümrük muhasebeciliğin

den mütekait defter tutma muamele
sine nihayet verildiğinden tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfında tutulan 
defter alakadaranca tetkik olunabile
ceği ilan olunur. 

Kadıköy i1..-inci sulh hukuk hakim
liğinden: 

Hırsızlıktan bir sene hapse mah
kum Mustafa oğlu Halil Haşmete Kı
zıltoprakta Reşit paşa sokağında 13 
No. da annesi Behiye va.si tayin edil
~tir. On gün zarfında kabili itiraz 
olmak üzere alakadarana ilan olunur. 

ALAL~MCi HAN 

lstanbul 6 .,"net icra memurluğuw 
dan: 

Atinada., .Asklipiu sokağında 20 No' 
evde oturmakta iken elyevm ikamet· 
galu meçhul Olga Causi. 

Nomra Gulielminin bir kıta ipote!C 
senetine rrıüstcniden oğlunuz Dimitri 
ve sizin zi 11metinizde matlubu bulu· 
nan 18000 Türk lirasının ma masarif 
ve faiz ile lfrlikte ve rehinin paraya. 
çevrilmesi yolile tahsili talep edilıniŞ 
ve tanzim olunan 936/341 dosya sa· 
yılı ödeme emri berayi tebliğ ikamet• 
g8..lunıza gönderilmiş ise de ödeme enı· 
ri zahrındakl meşrubata göre mcz.kfll' 
ikametgahı terk ettiğinizi ve yeni ika• 
metgahınızda meçhul olduğu anlaşıl• 
mış olduğundan mezkur ödeme emri· 
nin kırk beş gün müddetle ilanen tel>
liğine karar verilmekle yukarıda ya• 
zıh borç ve masrafları işbu ilanın ta· 
rihi neşrinden itibaren kırk beş gil' 
içinde borcu ödemeniz ve takip tnlebi• 
ne karşı bir itirazınız varsa yine bll 
müddet içinde istida veya şifahen iC" 

ra dairesine bildirip bedava bir vesi" 
ka almanız lazımdır. 

Bu müddet içinde itiraz etmez \-e 
ya borcu ödemezseniz rehinin satıla· 
cağr ihtirar olunur. (V. No. 19413) 

si komisyonda görülebilir. lsteklile • --------------
ikinci ticaret mahkemesinden: 

BC§ikta§ tapu sicil mu haf ızlığirl' 
dau: 

rin belli saatte komisyona gelmele -
ri. (245) (3331) 

...... ..................... , ............... . 
lstan bul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 

Evvelce 23--11--836 pazartesi 
günü 3. Kor Satınalma komisyonun
da ih:ılesi yapılacağı bildirilen iki ga -
rajm ilam Ulus Gazetesile ilan edil • 
mediğinden mezkUr garajlann mü • 
nakasası 8--12-936 salı günü sa· 
at 15 e bırakılmışbr. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı isteni • 
len belgelerle birlikte ihale günü ve 
saatinde Çorluda Kor Satmalma ko
misyonuna gelmeleri (501) (3332) 

Kadı°kmJ ikinci sulh hu.kuk hakim
liğinden: 

Erenköyünde Fırın sokağında 13 nu
maralı hanede mukim !lhami newin
de bulunan ölü Kazım kızı 341 doğum
lu İsmet kıza amcası Erenköyündc 
Tali paşa köşkünde mütekait doktor 
İlyas İsmail Kemalin vasi tayin edil
diği alakadaranca kabili itiraz olmak 
üzere ilan olunur. 

Kadıköy ikinci S1~lh hak-imliğiıulen: 
Kurun gazetesinin 22/ 10/ 936 tarihli 

nüshasile defterinin tutulmasına ka
rar verildiği ilan edilen Suadiye Mek
tep sokağında 2 No. lu evde ölen ha
rem ağalarından Muhteremin defter 
tutma muamelesine nihayet verilmiş
tir. Tarihi ilandan itibaren bir ay zar
fında alakadaramn gelip tutulan def
teri tetkik edebilecekleri ilan olunur, 

Beşikta.şta. Abbasağa Yeni mahalle 
Hazinenin Sirkecide Horasancı- de eski Bülbül yeni Nur tanesi soıcs• 

yan hanında mukim Maks Behman ğmda eski ve yeni 19 kapı sayılı baJ1• 
aleyhine açtığı davanın t.ebligatı mez- çeli eve ait olarak müstesna MehJTlet 
kur yazıhanede bulunamadığından ya- Ali paşa vakfı mütevelliliğinden veri• 
pılamamıştır. İkametgahı malum ol- len 18/ Temmuz/327 günlu senede W 
matlığından yenilemede de tebligat tinaden Süleyman oğlu Etem tara.fıtı• 
ilanen yapılmıştır. Bu sebeple tahki- dan tescili istenilen ve mülga sııflf 
kat 29/ 12/ 936 salı günü saat 14 de tablakiı.rhğmdan muhreç Muqtafn ot:· 
talik edilmiş olduğundan tayin edilen lu Ahmet tarafından satıldığı anlaşf' 
yazılı gün ve saatte yine gelmediği ve lan bu .ev hakkında 1515 sayılı kaJ1ıl' 
bir vekilde göndermediği takdirde tah nun sureti tatbiki hakkındaki ni~ 
kikat ve muhakeme gıyaben devam nameye tevfikan yerinde yaptırtlst' 
edileceği malum olmak üzere ilan olu- keşif ve tahkikatta mumaileyh _E:te
nur. (V. No. 19410) min dileği tcyyüt etmekte ve a.ncıılC 

eski sahibi olan Ahmcdin ne kendiSi· 
lstanbul dördüncü icra nıemurlu- · !.ı,ııı-nın ve ne de veresesinin ikametga.ı 

ğundan: rı bilinememesinden dolayı bu e"iıt 
Istinyedc mukim dalyancı ve balıkçı tescil talebi hakkında kendisinin ,•B 

FUADA yahut veresessinin bir divccckclri ' 11(• 

Ali Hüseyinc olan borcunuuian do- sa ilan tarihinden itibar~n bir ay ~:· 
fında memuriyetimize müracaat e • 

layı Beykowa Mirgün caddesinde es- ı;· 
ki (2) No. lu voli mahalline erbabı vu- mek üz.ere bu ilan tebliğ yerine $?'~l 
kuf tarafından (lOOOO) lira kıymet mek üzere ilan olunur. (V. No. ı941· 
takdir edilmiş olduğundan bu bapta 
tanzim kılman ehli vukuf raporunu 
okwnak ve takdir olunan kıymete bir 
itirazınız bulunduğu surette (7) gün 
içinde mercie müracaatla itirazda bu
lunmak için (103) cü maddeye tevfi
kan tebligat ifasına karar ~eritmiştir. 
Bu müddet içinde müracaat etmediği
niz surette muamelei kanuniyeye de
vam olunacağı ilan olunur. 

(V. No. 19412) 

Beşiktaş ooklf akarlar id.aresinden: 

KİRALIK KAGİR EV 

~------------~~--_____...,. 

KURUN 
Gazetemize ıtöndertıen yazılar. gaıete 

ye girmek için itte. urtmm köşetılne ıır 
ıeteı kelimesi yazılmalıdır 

Karşılık lıtlyen okurlar. mektupıarrıı' 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

)(teO 
BuıJmıyan yazılan gen gllnderıne pt 

kryınetalz yollanmlf mektupıarm 1~:...,, 
konulan parala:m kaytıolnııuıındatl· • 
olarak c;ıkao yazılardan dolavı. dtrrıctö' 
IUk, 11stllne ııoru ııorgu a1ma1. 

G .. •. . / k -•f,,ıt unu geçmıı aayı a1 5 Ur .. 

""'' Adre..'nl dcJfştlren aboneler 2~ ıc 
Oderler. 

ıııJ',., ~'4-mlr.de çıkao yaularla rt'Jfl1 

her hakkı Mit kendlııl içindir. 

Bcşiktaşta Akaretlerde 27, 33, 35, 78 
nuramalı evler açık arttırma suretilc 
kiraya verilecektir. İsteklilerin 12 ka
nunuevv 1 cumartesi günü saat 13 e 
kadar Akaretlerde 54 numarada mü- liii..,..;;;;;;;;;;;;;;;;_._. ... _. __ ;;;;;;;;;_.__. ..... 

tcvelli kaymakamlığına gelmeleri 

(V. No. 19415) 
~----------------------------------------~~----~----------~----------------~~-



.sıa11.•alla 

öpllf lllr mi? 
•• •• • 
opuşmenın yavaş yavaş 

bir moda haline geleceğin
den korkuluyormuş! 

Sinema perdesinde kahra. 
l manlar herk~sin gözü önünde 
öpüşebiliyorlar. Fakat, sa. 
ilonda film Sodyreden çiftler:n j 
öpüşmeğe hakkı var mıdır? 

Bu belki şimdiye kadar dil. 
şünülmemişti. Geçenlerde A. 
aıerikada bunu düşünen bir 
hadise oldu Vt! mesele kanuni 
yola girmiş hıı1undu. 

Şikagodaki sinemalardan 
birinde, filmin heyecanlı bir 
sahne.sinde, ~londaki seyir. 
cilerden bir kadınla bir erke:c 
birbirlerine ~rılıyorlar. Fa. 
kat, filmin b!r perdesi biti:> 
ışıklar yanınca, iki aşık aynı 
vaziyette kalıyorlar. O za. 
man seyirciler bu ,·aziyeti pr·) 
testo eder mahiyette söylen. 
meğe, ıslık çalmağa başlıyor. 

Jar. En nihayet sinema mü. 
dürüne şikayet ediyorlar. 

Müdür geEyor, iki genci 
salondan çıkmağa mecbur e .. 
diyor. Onlar, hiç seslerini çı. 
karmadan ve herkesin alaycı 
gülüşleri ve >!r';lenmeleri ar:t. 
sında salonu ~erkediyorlar. 

Fakat, iş bununla kaim~. 
yor. Hadisen~n kahramanı er. 
kek hemen o gün mahkemeye 
müracaat ediyor ve sinema 
müdürü aleyhine hakaret da. 
vası açıyor. Bin dolarlık da 
tazminat istiyor ... 

Joe Smith ismindeki bu a. 
dam davasında şöyle deme!;. 
tedir: 

- Ben yeni evliyim ve bi. 
Jiyorum ki A.:nerikan kanun. 
lannda karı kocanın halk ö. 
ntin de öpüşme1erini meneden 
hiç bir madde yoktur. 

Mahkeme de Joeye hak ve. 
riyor ve sin~ma müdürünü, 
mahkeme ma.uafile beraber 
bin iki yüz elli dolara mah. 
ldlm ediyor. 

Bu surette Amerikahlar, 
sinemada öpüşmenin kana. 
nen yasak olmadığını öğren. 

miş bul•nuyorlar. Bu vav. 
7et kar"~nnd'l, sinemada ö. 
pUşmenin moda haline girme. 

sinden 111.le korkuluyor .• 

ON SENE 
EVVEL 

Seneler ne çabuk geçiyor! 
Bundan on sene evvel, 1926 
da Joan Cravford yeni parla. 
mış bir yıld;zdı. Greta Gar. 
bonun da henüz ismi anılmı. 
yordu ve çok iyi bir şerait al. 
tında imzaladığı mukavele her 
tarafta büyiık bir hayret u. 
yandırmıştı. 

O günlerde me~hur olan. 
lar da şunlardı: 

John Gilbert, Lilian Gish, 
l\lae 1\lurray, l\farion Davis. 
Gven Lee, P.amon Novara. 
Elinor G lyn. 

Halbuki şimdi bunlaı·ın ço. 
ğu unutulmuş bulunuyor. 

Sinemalarda 
gürültü 11asak 

Sinemadalci sesli film ink;. 
labının hiç bilinmiyen bir ta. 
rafı vardır: 

Bundan on sene enel film. 
ler sessizdi, fakat 'stüdyolar. 
da glirültüden durulmazdı. 

Makinelerin güldür güldür iş. 
)emesi, artistl~rin, fotoğraf. 

çıların ve stüdyodaki diğe"." 

adamların b:ığırıp çağınşnia. 
)arı adeta kıyamet koparırdr . 

Bugün ffünJer sesli; stütl. 
yolarda çıt yok!. 

Neden?. Bunun sebebi ga. 
yet basit: 

Ses.siz film zamanında, bal?. 
rışma ve çağrışmanın hiç bir 
mahzuru yoktu. Çünkü film. 
ler, ne kadar büyük bir gü . 
rültü içinde çevrilseler gen..
sessizdi, gene sessiz! 

Fakat, şimdi, stüdyolar. 
d~ filmin .9"3 kısmını kayde. 
den makineniB yanıbaşında 

yapılacak en uf ak bir gürül. • 
tU filmi bozmakta ve o sah. 
nenin yeniden çevrilmesini 
icabettirmektedir. Yani, şim. 
di stüdyolarda ses kaydeden 
Alet olduğu için, yapılacak 

her gürültü bu makine ile 
kaydedilm!· ·• tedir. O haldP, ~ 
beı:tün, sinemahrda gürültü 
ya.saki. . / 

'" 

PAfıAÇIZ 
\vElıİ LİR 

,. 
IL.4"Eli 
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----u~tHA 

işe yarayan 
SANAT 

Yazan; 'Vahdet Gültekin 
- 'Sanatın "işe yarayan,, 

lıir şey vcrmt:-.;ini istiyerek sa. 

natı sanatlıktan çıkarıyorsun, 

dedi. 

- Bilmem, deaim, belki; 

eüer sanat faydasızhk ·dem~ 

~e .. ,Bence .saı.1at cemiyete 'bir 

şey tanıtarak, bir şey 'bildi. 

ı·crek, bir $eY anlatarak ;: 

güren· şey 1o!malıdır. 

· - llim 'bunu yapıyor. 
- llim bunu kısJD(!Il yapı. 

yor. Bir hadisenin cemiyetli~ 

p~oce'ssus•unu soç).olqığya_. , .·-
]'Uhluk taraf-mı pJiho\oğya, 

hayatlık meka:ı!mıasrnı ıbiyo. 

l ogya anlatır. ' F.akat bir ha. 

cıiŞeyi olgu ı{fait) ôlarak an.. 
' .. ... 

latacak şeye ihtiyacımız yok 

:n~u?. lşte iba işi sanata ·vere. 

Jim, diyorum :1.>en. 'Sanatı ıesa . 

f,Cn evveldeiibe'ri bir ,cJuygoye 

anlatan şey ~!aiak boul e~ 
memişler mi? Yalnrz. duygu 

ferdin malıdu. Meveudiyeti 

u:tcak f erile ıkabildir. Ballnı. 
lci cemiyet blall lşeydir. Bir 

ferdin hayatında bir anlık 
olgu olan ıdu_nb yerine .sanat 

cemiyet h~yutmaaki müsbet 
olguyu anlatsa fena mı 1olur? 

- Demek !bir anlatma işi 

olarak alıyorsun seıı sanatı? 

- Kısmen. Meseli ıedebi. 

yatta sanat ıı:fü ,anlatı ilmi o. 

facaktır. Belki 
1
:tiyatroda, rıa. 

simde ve he)iieJCilikte de bôy. 

Je. I<'nkat musiki .,.e :ı:aks gt 
bi Ük unsurlarını :kendileri 

yaratan san::f!ar da ... 

- Pardon, ıo nedeınek? 

'llk unsurlarını kendileti ya. 

ra'tan sanatlar.,, ? 

· - Yani orta)~ eser ıçikar. 

mak için kulfandlkları vasıta. 

lan kendileri ,getiren sanat. 

Ja.r. · Mesela musikinin kul. 

)andığı vasıta sestir. Ses .ev. 
\•elden· vardır .ama, ·armonya. 

Jr s es musikinin ikendi ·doğu. 

ru ğôWbr. ·Raksta- da,' öyle: 

~ 2 KURUN'un ııavesl 

Ahenkli hareKeı sırf raksır 

yarattığı lıarclit:ttir. .Hattnıki 

ötekilerinde öyle mi? Edebi. 
J'at.ıu kullandığı kelimeler ko. 

ınuşma dilimızd~ bulunan sÖL. 

lerdir. :Resmın &ullandığı renk 

ler ve çiqileI esasen tabiat. 

ta ve hayatta olan renkler v~ 

~izgilerdir. ht>yblde- göste. 

rilen .hac'imler ıde esasen mev.· 

cot olan ,eşyanın hacimleri. 

- Mimari 11.·a'ldı. 

- Dur, ırtah.a ısözümü bL 
tipacdim. :Ralus 'T-e musiki 

bir ,anlatı sanatı il~ğildir. On. 
la.r bize f ay.o.alanıu başka 

,.erlerde göste.recek1er: He. 

7ecan 'ftl'Dlek'fe. daha doğru. 

su heyecanımw hatıdatmak. 

ü.. Zeybek O}Unu bize mim 

ıaeşemizi yaş~tan J>ir il'akstır._ 

On yil :'1UlJ'şı 'tiize lbüyük bir 

milli bayramın heyecanını ha. 

,tzrlatır. Bu ·1tibarla iş gör. 

müş ıollll'lar. ıÇiiJLkii bizim 

milli bir ıraksa veya bayram 

'&'Ünün de SöiJ~ ibir m~r. 
ışa iihtiyacımrı nrdır. Ihti. 
yaca .. 

- Fakat ıceıniyetlik lhtiya. 

ca cevap ver3lişlerdir. icap 
eden sanatlardır. 

- Mimari lkalcb. 

- Mimari ıne bir an]atı s..ı. 

nabdır, ne ıdt> 1bir ıcemiyet 

.heyecanına cevap veren bir 

:sanal Q, ıen :maddi iş gören 

ısaııattır. Haratnnızm - ve 
gene ·cemiyctlik hayatım;. 

zın - ihtiyacı Qla.n bir eseri 
kurmağa ça~. Bak ben 

""kiibik~, ıdenilen mimariyi en 

yüksek .sanat bulurum. Çün. 

ikü, ıe.n faila .akılcı sanat bu. 
1dur. llayatı!Dızın ihtiyacı o. 

]an oturacak veya toplanılacak 

yerleri, elimize mikro.P ,·erme. 
mekJ~in ,aüz duf'arlarla gözü. 
m'iize lbo'l :ışık, ıdğerlcrimiıe 

lbol :ha\-a verrnek i~in geniş 

'\'C yüksek JPencerclerll~ trtm 

bize hizmet ed<:n sanattır. 

O' Neill 

937 Nobet edebi mükafatı 

geçen hafta içerisinde AmerL 

kalı tem.aşa muharriri O'Neil. 

l'·e itevcih edildi. Fakat, aşa. 

ğı yukarı ber Nobel mükifa. 

.tıam tenii sıralarında içıkb. 

ğı gibi, bu ·sefer de ,gene bir 

mesele ortaya .atılmış 'bal unu. 

yor,; ıO'Neih acaba bu mi. 

:miikifata 'liyık. olacak d~re.. 

cede 'tanınmış 1bir ımUbanir 

midir!. v.e 'ba :suali ileri -
renler, bir (Ok ,g Nobel mi. 

kifatnun maıta ve :aıshl~Wıi 

teşrih yollu makaleler yu. 

maya ·baŞiadılar. 

BuDtm'la iberaber, lha'kibt 

olan bir :şey varsa, .Amerika. 

h temaşa :muharririnin, pek 

de öy1e :tanınmış !bir sima ... 1.. 

mamasıdır. Bunan Jçhıdir ıti 

bilhassa Fransada .Pol \Tale. 

riye •eritmekten çekinilen No. 

ibel eaebi mükifab iiçin O'NeiU 

aleyhinde 'ileri geri bir ~k 

fikirler serdldilmektedir .. Riz 

·bu sayım.ızdn iiemaşa muhar. 

riri O'NeiJl'in sadece şimdiye 

karlar ·çıkarmış ;oldukhırı ıeser. 

]er :lıakkında bir fikir Te.rmek 

istediğimiz için, biraz evnl 
de Söyle.iliğimiz gibi. y:alnn 

Edebi mükafatı 

Bu sene Amerikah 
temaşa muharı id 
O' ne i B' e verildi. 

bu 'P.serlerin ya 1lnız tarihleri 
ile isimlerinden bahsedece, 

ğiz: . 

O' Neill 
v_e eserleri 

1888 de doğmuş otan Ame. 

rikab itelliaşa muharrirt 

Eugene Gladstone O'Neill 
Ne".:for~ludur. fil tashili~ 
Di katolik mekteplerin~ yap., 

mıştır. Soııra Priaoeton üni .. 

nrsitesiae ·geçmiş ·t"e ora da:· 
bir sene kalmıştır. iMuhtelif 

'Euı:uilarda. ~midlik, aktör .. 

liik ~ :cazete m.uhariir'liği et. 

·~· ' 1914 ...:.. .15 ı8enesiitde 
Batvard üniversitesine de,·a'n . 
etmiştir. Sonra Amerikan te. 
,maşa muharr.ir1iği .arasmd~ 

ıde.rhal kendini göstermiş, ikl 

defa · :kendisine Paltzer mü. 
kAfa'tı l'erilmiştir. 

Bunlanlal' !birisi l92Q se. 
nesinde ••Ufkun ötesinde .• 

ıisi.mll piy~ ·için, ·diğeri 1922 

&enesin~ •Anna 1Etristi~.., 
m.u 1esetj i{in ftlilmi§t';~. 

'~yeslerl ·için ımal7.emeyi ha'o1 

:ait ıha.lir. .arasmdan, ewriyet. 
Je ıgemiCUerden ·seçer. Traje,. 

tli :mahiyetinde ola.ralı:: ha Ikın 

!kan;ılk iilıtira81ar.r, ıhulyaları 

Ye denml meselelerile uğra. 

fır. 

Piyeslerinin tam ~bir kollek.. 

siy011u 1924 seneSinde 2 cilt 

laalinde :neşrediJmiştir. 

Bir şairin a1cı :hahrası 
&lçikahlar, 'Z1 teşr.inisui 

günü Bel~ikanın b'üyiik şairi 
Emile Yerhacren~in ölümüniia 
yıl dönümünü yaşadılar. Bu 
şair edebi)~tta ne bdar iyi 
bir hatıra ibıraktrysa ıölümü. 
nün 'hatırası da o kadar :acı . 

ıdır. 

Emile V:er'.lueren. Z1 :HFt 
nisani !1916 da. ltouen garm. 
da indiği bfr trenin .sltında , . 
'kalarak ~ok f E:ci 'bir surette 
ölmüştü. 

,()liiJDiiaiin yıl dönümü mu. 
m.sebetile ıdün Belçikada rad,. 

yo ile konferanslar nrilmiş. 

n ,pirin ·Ölümtindeıı evveltd 

:110D günleri, 1ilümüntin Pari"4 
le Te Lonclnda ıaasll haber a,. 
lıncbğı :aalatilmış, şiirleri 

Muıımujtur. 

Etılile Verlt~eren ıs;;!l de 

dofnt11ştu. sembolist şairler,. 

dendir. 

• 

°"'""'''-· "k.~•'-'-'"'ce 

- JJoA-:W ıwtı.k ıKanımu bakMaga ~i.JQ .«Jy".edi.. 

- ~ ~ ıii.tııidi ~-
·- Bayır;~ ihııstad.~ değil . paramın cı1at.ıağmdmı ıiimidilli 

mti.. 

Bi.r . 

K.:ılı.bık mı? 

O~forsa:mmı 
iizl'7'i1Je atib _,._ 
cığı p tektin 
'tlğr.aycuı polis :ne
j eri,1 

- .Ne y~payım 
baY~CT. Ka
n.tn. umr etti .. V
füyOOeffem ıd ıe :n 
'Jwrbuyor. 

- Size ibir 'fCY :.soracağmı) "1.o7cfor:. Şe1rer ill4BUi1Jğı ıcıvlikiU 
'llti4ir~ 

- Bilmem ki, wa.sıı i8öYJi.yeyün.. 
- YOk '!fOk~ Atç nenlk ~n. 'Bıı hastalığa ;tv.f.u1.cuı ben' 

Mjililll, ;1roaıı&. 

--

Efsueler do!?J ıve 1Clailık bir 
ll~ iiye aa.lablall Bunala. 
;yaam ·en ~özde şehri .olarak 
anllan bu şehirden lhareket 
edince~ 1sabih !1l511alarla 'ufak 

.,e.hirlerden ve kanallai·d~ 

~çilerek, lh~lun nehrin~ c1oğ: 

nı yol :a]mır n .sonra. :yUka.. 
;nya ıdoğnı, 'bulutlar üstünde 
yikselen cennet :tihi yerlere 
clei"nl tınnani!ır; 'binlerce 
yıldnn'be.rlJ Sitayişi kulak ıdbl 

. ı . • 
durnn \·e .görünüşü göz ka. 

mnşbrnn Himaiayaya doğru t, 

. 
D·i k ka ,t 

KU.RUN Gazetesi 
,Biıgü_n hüqük b,ir yı.ibaşı 

t • 

müsabakasına başladı 

YüZle~ce Hediye 
30 .gün·devam edecek olan bu büyük 

müsabakaga .siz de iştir.ak edrniz. 

B.unu tanıyor ·musunuz? 
RURUl't müsabakası herkesin tanıdığı 

meşhur ·tahsiyetlerin fo1oğraflar .ın1 ·n ,neş·· 

rinden iibaretlir. Sadece bu folo,ğr.afJarda 

yüz'Un en bariz ve en tanı1nabilece.k lu-

ı1i1mlar1 .nepolunacakttr. 

30 -G •• un 
devam edecek olan müsaba'ka sonunda bir.iktirdiğiııis foİA)ğ· 
raftan mtma isimlerini "yazank dcdıal Kunın idaresine 

ıgönderinfz. 

YüZleree 'Hedı.y,e 
S. 11 KURUNun tLAYESl 



Sorag-Kagıklar, Kulü/Je-Kal}ıklar 
Kenarlarında dünyanın en vahşi hayvanları 
buıunduğu kadar en renkli kuşları ve üzerin· 
de en sıcaK mıntakalarla en mutedil mınta• 
katar bulunan Hlndıstanda büyük nehirler 
üzerinde Mihracelerle halk nasıl eğleniyo.rlar 

Hindistanda, denizin sathından 1800 met. 
.re yükseklikte; Himalaya r:ağtnın daima 
kar ve buzla örtülü tepelerrnın bulutlarır. 
üstünden baktığı yer, doyu:rı.&uz güzellikte. 
4ir.; ön Hindistanın meşhur Keşmir vadisi! 
Ba ovalık yeri ikiye bölen lhelun nehri, blr 
çok uf ak nehirlere ve kanal!ara suyuna dö. 
ker~ nihayet büyük Dal gölünü vücuda 
getirir; bu büyük nehrin kt)ılannda asır. 

Jardanberi, Hindistan hükümdarlarının, 

prenslerinin, yüksek sınıflan insanların 
köşkleri kuruludur. Burası, o memleketin en 
üstün sayfiye yeridir! 

lhelun nehri üze.rinde \'e Vıtl ' gÖlünde, kA. 
şaneler yürür. Uacal~ra mahsus kişaneler 

ve fakir sınıftan kimselerin enikleri, hatta 
kulübeleri de oralarda .kayık. 

Jarın mühim bir kısmı. için. 
-ele uzun müddet otarulablllr, 
yatrfrp kalkılabilir şekildedir. 
'Av, balıkçılık, ticaret işle 
rile uğraşan lblettayin bir 
Keşmirli~ böyle bir kayıkta 
hem .işini görür. hem de ye.;.·. 
içer, yatar; fı'.alkart. 

Bu ev - kayıkların en sa. 
desi, kulübe - kayıklardır: 

' . 

Mihracanın Baraı kayığı ihtişam ve debd6be içerisinde yilriyor. 
~,_~:~~~~~'-;- ·~, ~ ~ " ~ 

:1\ • 

....... " 
--· ·~ 

Şikar derler; bunlan bir a. 
dam harekete getirebilir. 
Mihracalarınkine, Saray - k:\ 
yık derler. Onlannkini ye. 
rinden oyn-ıtabilmek için, 
60 - 80 kür~.k(i küreklere el 
atmabdır. Bun.Jar, harikul. 

Bir ev - Kayığın üstilnde eğlenti: Hint nehirlerinden biri üzerindeki halk 
kulübelerinden biri 

ide .şeylerdir; büyük, mühte. 
tem!. En bü.•·ükle en kütük 
arasında da, derece derece 
birbirinden faı:'klı su üstü me. 
kanlan mevcuttur. Hemen 
hepsinin ayrı ayn isimlet'i 
Tardır. 

Hindistanın yakıcı sıca. 
ğrndan bunalan Avrupahla!' 
4a, kapağı Ktşmir vadisine 
atarlar; onlar da su Ustun. 
41e serin serin yaşamak ade. 
tine uyarlat'. Efer böyle sabiu 
bir halde yaşamağı istemeı. 
Jer de mutlaka sabit olmağı 
tercih ederlerse Dal gölünüu 
tryılanna bak:ın tepelerde de, 
&erinlik bah,edfD yerler yek. 
üfildlr. Bununla heraber, 
oralarda sabfll yaşamrya, u. 
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Bağdat rakM 

Sringar: Hindistanda çok güzel ue Hindistanclıa lnr ev iqeriaindelô aileh.,. 
tına fÖY le bir halat 8ertn bir şehir R 

bit yapmak te-rcih edilntez; 
zira, su üstünün sürekli me. 
kin oluşunun verditi zevk, 
başkadır; hele oralarda, bil. 
bassa .orljiaaldlr. ,Amapah 

için, ne kadar ekzotik bir hu. 
susiyet ortaya ko1uca olda. 
fanu da tasa'fVllr edebilin~. 

· afal 
Bu .topraklardaki bqhq, .... 

.bir olan Srinagar, Venedfte 
benzerliği olan bir tehlrdir .. 
Orada da sokak yerine b:.. 
nallar tatar ve bu kanallar .. 

, daR UJ.:ma b.J.ddu' .._. 

Berlinde def il aramızda yaşıyor 
Zaten Bay Beleşi pek de okadar tarife 

hacet var mı dersiniz ? . 
Biı' insana "Gözünü dört 

a~ .. demekle fazla yük yükle .. 
tildiği muhakkak. Zavallı a. 
dam, yapmakta olduğu işte 
yanıimamak için kim bilir .ne 
kadar zahmt:t çeker. Halbu. 
ki, bu dört gözden iklsıni si. 
zin uçmanız. diğer ikisini dd 
başkasının arması mümkün .• 
Mümkün değil, hatta hu gün 
;v AKl OLAN bir şey. Bir u. 
mumi yerde elinize bir gazete 
almaya görün. 

* 
Şu, başka.sının ga.:ıetesini 

okuma derdinden bir türlü 
kurtulamadık gitti!. tstas. 
yonda oturursunuz. Az önce 
aldığınız bir gazetenin - ro. 
mal', hikaye taraflarını ev. 
de, sobanın karşısında oku. 

.mağa .saklayarak - ufak te. 
fek yerlerine bir göz gezdir., 
rnck istersiniz. Yanı ba~ınız. 
da hemen biri belirir. O da 
gözlerini aynı gazeteye diker. 

* (: $ 

llu r.:evzu etrafında bir çok 
karikatürler yapılmış, gülünç 
fıkralar yazılmıştır. Bunları 
yazmaktan maksat, bep o 
"beleşçi,, insanı, bedavadau 
başkasının ga1..etesini tepesin. 
den doğru okuyan mahluku 
yol:ı getirmekti. Fakat Bay 
Beleş öyle ,·urdum duymazı.1 

biri ki, kim bilir, bazan ken. 
disi hakkında yazılan yazıla. 
ı·ı dn gene başkasının gazete.. 
sinden okur da içerisinden 
şöyle der: 

- Boşuna üzülüyorsun 
ya,·rnm. Sende bu nezaket v~ 
sabır, bende dünya ahYaline 
karşı bu derin muhabbet va:r. 
ken, aramızda bir mukavele 
akdetmiş gibiyiz. Hem san:ı 
ıte zarar veriyorum 1. Senin 
okuduğun yerleri takip ediyo. 
rum. Çeviriyorsun. Çevirdi. 
iin yeri okuyorum. Kapryo":', 
katlayor, cebine koyuyorsun. 
Bir şey demiyorum .. 

Oyle ya, buna da ftlkret. 
ıneliyfı. Ya ndam kalkar da: 
.. Gasetenfl(" öbür tuafıaı ce. 

Yazan: 

Hikmet 
virir misin. Hu sayrfayı bi. 
tirdim .• , derse!. 

Cemal Nadirin yaptığı re. 
simlerden birinde görmüştüm 
sanırım. Gene böyle müzi~ 

bir ad&m, önündeki guete 
sahibinir. gözlüğünü bile istL 
yordu. 

* • • 
Bu iş daha ileri vararak., 

bizi yerimizden kaldırıp eli. 
mizdcn gazetemizi almala!"T 
da mUmkündür. 

O takdirde gazete okumak 
için bucak bucak kaçmak HL 
zım gc!ecek. 

.Artık sokak .kö~lerfndc 

gözleri fıldır fıldır dönen \'e 
bir hırsız tela~ile durup bakı. 
nan in.ı;;r.nlara günün her sn. 
atinde sık sık .rastlanır. 

Aynı .7..amanlarda Istanbul 
polis .karakollarında dn \•akit. 
li vakitsiz bir takım adamla. 
rın bel:rdiği görülür. 

Bunları getiren memurlar 
- Şüpheli ahYalini ıör. 

düm. Gece şu saatte, şu so. 
kak içerisinde dolaşıyorf'u. s~ 

- Eller yukont 

Münir 
bel.>ini sordum. Mukni bir ce. 
vap vermedi. 

Biraz sıkı tahkikten sonra 
anlaşılır: Getirilen bi~re, 

Beş kuruş verip .aldığı bir 
akşam gazetesini tamamen 
kendine has olmak üzere, kim. 
se farafından taciz edilmeks!. 
zin ckuyacak bir yer arıyor. 
muş. O sokağı seçmiş. Blr 
evin kapısındaki elektrik lam. 
basını~ altında İspanya ha. . 
di~lerini okuyacakmış .. 

* "' • 
:ihtimal "gaze!e okuma 

sandıki:ı.rı., da yapmak rnu,·a . 
fık olacaktır. nelki de bu 
sandıkları biz gazetcc!ler tc. 
min edeceğiz. Her gazete i!t> 

birlikte bir de sandık \'eya 
büyücek bİl' mukav~·a kutu 
dn~ıtılacak Yahut bu mu. 
kn''' 'a kutuyu altı ayda bir 
defa nreceğiz. Dayanıklı, 

muhafazalı, dışarıya harf ka. 
çmnnz bir şey olacak. 

Gazet.enizi aldınız mı, ku. 
tuy:.ı da derhal başınıza n 

- Kald•ramamı paltottMm k<>ltvk altlan QıktyOf' .. , 

omuzlıırınızdan aşalı geçire.. • 
cek ve gazetenize bir diğet. 
kimsenin bakmasına meydaııı 

vermeden, - hazırlanmış kil .. 
çük pencereden içeriye glrea 
ışık altında - kendi haliniz. 
de bıcır bıcır okuyacaksınız. .. 
Yo-:csa bu işin içinden başks 
tlirlü çıkrlamıyacak. Ray Be. 
leş'i başmızdrrn def etmeni• 
imkfmt yoktur. 

$ " ıı 

Acaba gazetelerin iç.inde 
bir de ayrrcn aynı yazılan ih.ıı 
tiva eden küçük bir örnek da.. 
h:ı Yersek olur mu? Meseli 
bir tram\':l.fa elinizde bir g:a. 
zete ile bindiniz değil mi? ile. 
men gnzete.nizi açıp içeri.qin. 
den küçük örneği çıkararak 

yanınızdakine uzatırsınız. Sf7. 
kendi gazetenizi okurkrn, o 
da sizinkinin aynr, fakat bir 
az ı•fağı olan kendi gazetesi. 
ni okur. 

Küçiik kopyanın üzerind~ 
hittabi şu yazılar bulunacak.,, 
tıT: 

"llEljfJŞÇILERE 

MAHSUSTUR.,, 
Bu usul cidden iyidiı· Buıı. 

dan bizim gazete sahiplerine 
de bahsedeyim. Çünkü IlaY, 
Beıeş herkesin gazetesine de4 
belleş olmağı itdet edinditf 
içia zaten gazete satın almaz.. 
Onun i~in kendisine, sahlall 
ga7.etelerin bir kopyasını ver .. 
dirmekle bir şey kaybetmiş ol .. 
mıyacağız. Buna mulmhll bl4 
zlnı sabırlı ve nazik okuyucu. 
muz rahata kavuşacak, zev;. 
kini esaretten kurtaracaktır 

* ~ 4' 

Dirisinin )anma oturur o. 
turmaz hemen elinizdeki ga. 
zetcyi ona denedip yüksek 
sesle okutturarak kendinlr. 
dinlemek gibi bir kurtuluş )'o. 
lu daha varsa da, bu, he~ 

beleş~inin hoşuna tf tmfychl. 
lir 

En iyisi hiç gaıetıe okuma. 
malı diyecekslniı 

Aman sakın! itte • u 
bizint işimize gelDI ... 

S. 8 KURUNua tLAYBlt 



Mukaddes ayak izi 

Mabedi 
Seylan adası hakkında 

bir hurate 

Ada Üzerindeki a,,ak izi kime ait? 

Mu1oaddes ayal• izinin yer ettiği ta§ ı n 
bulunduğu mabet yak"1nmaaki iki {1 o n • 

Büyük ~lt ınabııt d.auct olunur; küÇ'Uk ~n.. 
ıo 4crdin ~ dUc{ji1ı ne olduğu anlatı Iır. 

Yer >'Uzündll bir Çok şey 
yardır, ki ııncnk kendi ıözlc. 
rimlZle görürsek ve yahut da 
sözilnc lnanabileceğiıniz kim. 
etlerin ııitzıhdan dinleı- \'c 
aynı zamanda bir kaç delilini 
de güzden ge.;irf'bilir.sek irta. 
:nırıı. Avu.stur) alı birçok ki. 
tiye olduğu g:bi birçok ~ehe. 
biye de; Tuna nehri yakının. 
dakl "Gra)'f eı1 §tayn,, harabe. 
si rnalQmdur. Hu harabeye 
böyle denilişinin ıwbebi, şato. 
nun avlusunda bulunan büyük 
bir faşın üzcrhncki deliğe, bir 
zaman şatoya girmek istiyett 
herkesin elini sokmnk mechu. 
J'iyetidlr. Uu fldet, şato sn. 
hilıinin ortayn koyduğu kur. 
n:ızcn diişüntilmüş bir ihtiyn. 
ti tcdbtr<len ibarettir. Nete. 
kim, bu taşın deliğine el so. 
kulncnıttrn, yalnız şato sahibi. 
ne mensup ve ~ost olnnlnr lıi. 

S. 4 KURUNun il .A Vl':Sf 

lirlerdi. Bir yabancı, yahut 
da bir düşm.ın geldi de, ta. 
şın yanından lakayt bir ta. 
,·ırla geçti mi, kendisi derhal 
cnselenirdi. l'aşla Hfilenme. 
yifJinden, 011un şatô sahibine 
mensup \•e do~t olnutdıfı kc. 
scnk~ ahlaf)lıverlrdl. Du. 
gün blle ba taş tetkik edlltn. 
ce 4!11n U1erlnde bıraktıtı tf., 
se(ilebllir, El tılerlle taş ba. 
riı surette atınmııttr. 

Avu8turyAda bir taı üze. 
rinde el izleri ılfrUldiltti gi. 
bl, Scy1An adal!ıncta Adem te. 
~l denilen yüksek, hava<lnr 
bir tepede de; Uzerinde llaz. 
retl Ademin - HlntUJerin 
kavlince de Budanın - ayak 
izi görünen bt r taş vardır. Di.r 
1cJanddo anJntıldıfına göre, 
Seylan ndn&t, bir '.amanlar 
ada değilmiş ,tc, l>lr tarafın. 

(Sonu Sa. 5 Sü. 1) 

Hintlilere göre birdenbire 
gazaba gelen mabutlarının 
adayı karadan ayırarak 
meçhul bir akıbete terk 
ettiği zamanda meydana 
gelmiş. 

\ 

8ey1atı ad4M. 
dakl Adem tep6 
slndeki mabet. 
Burada 1nr m.,_ 
l6 glh'e Ha.."Teti 
Ademin, lm: 
kaulegl1re de Bu 
danın ayak iri 
yer eiUJn bir t~ 
bıuunııyor. 

- .. ...... ~ıta "A:J.eusgunl,, a,yormm, hem "6 o '8ıooıg~m ~wp. 
koyı GlmtyorıtUnl 

- Dah4 'Y' al)yledita ycı! Şaplolllı melek gih"dfın mü 86tl 

Mç! 

l_ .l:: --

ı;o/:aJ; hoklmbazo - Jşte §imdi~ fflC1'htcr bir "K~betme,, 
oyunu g&tereoeğim.. Şıı daloUoaycı 1«u14r ben1 tatk tat'k aeyrtJt .. 
:tiniz. ŞinwH yerden f(JfJ7«Mm a?tp paraa toplomak 4.slt!f6Ce~. 
Ve bittaW ,hqXrdz,, birer birer aı~ ortaöan kaybola
roksınızl 

görmüş olan bir artist .. veya 
bir kadın - hiçbir gayret sarf 
etmeden gUzel yUrUr. 

Güzel yUrUyüş. başka kaicle
·lere rinyet edilerek de UfrHl
lebilir. Meseli, a'henkU yUrl
menin başlıca prtlarıru şara-
4ia krsaea tesbit edeblliriz. 

EvvelA, Tilcudun gayet ser
lbest bulunma.CJı n :hlçblr tara
fa eğilmemest lhımdır. ;Son
ı-a, gCSIUs dışarda, kann lçer
.ıe bulunmalı. Fakat, ıtıul 
yUrUyUştln en bUyUk ıım 

Mrede bulunur, billr.mislnizT 

Dacaklan.n düz atılmasın
<ln. Ilirçok kimseler, batakla· 
rını ileri attıkJnrı zaman diz 
knpakları kırilmı§ \•aziyette
dir. O zaman ,·ücut ileri doğru 

bffkülmef;c mc:<'hur kalır. Vü

cut ileri dQğru bikülliaeel 

muvazeneyi t·~min için sağa 

\'eyn sola eğilmek nya elleri 
kolları ona göre, intizamsız 

bir şekilde sallamnk h\ıım ge
Jet('ktir. 

Halbuki, b:.caklar, diz ka
paklan kırılmamış 'f&Zlyette, 

yani dUı blr hı.t teklinde Ue· 
ri atıJacak olursa •Ucut bütUn 
mUvaf.enesfni LuJqr n ıfz ,de 
eJJerfnfzl kollarınızı pek 
ahenkli bir şekilde sallayarak 
yilrUyeblllrshıiz. 

Şlındl, dan~ın yiirlimedeki 
tesirini daha iyi anlamış bu
lunuyoruz. Çünkü, dans terbi
yesi gören bir vücutta bacak. 
lar dalma, diz kapaklan kınl
mad.an ileri doğra atılır ve bu 
hare1ceti yapmağa .alıpaış olan 
vücut yiirürken hu kaideJi 
,iüfiia.medea taüik ed.er1 

r o.ıs.er 
7 ekaüt olaukıarı 

zaman ne qapartar? 
Evet sivil \'t:)'~ ünioruıalı 

polisler tekaüt oldukları r.a. 
man .ncı yaparlar? 

Shndllik el<11erlyetle kh(e 
işJerile uğraşıyorlar. Avru. 
pada baııları sinemalara girL 
yor ve mütehassıs polis rolle:. 
rlnl oynuyorlar.. ıı..zı ınütl'. 

kait poUslerin ~e müteaddit 
mUesMSeJerde evrak ınüdür. 
1Utu tttlkleri vakidir. Fakat 
bnhçe l9lerile uğrallma, hatti 
eebH yetiştirmek, nedeni<ıe 

müteknit poli.ı;;lerbı en itibar 
ettlft meşgaledir., 

Fakat bazı p~lis ve poli.i 
hafiyelerinin pek garip itiyat. 
Jar ldlndiği de görülmektedir. 
Meseli lngiliz siyasilerincJeu 
Sh• Osten Çcmbnlayn lngil. 
tere hariciye r.~zırı iken bir 
defa Romaya seyahat yapmış. 
tr. Ve bittabi kendisine ınu. 
hafız polis hafiyeleri de rcCa. 
kat ediyordu. 

Bu polis hafiyelerinden 
birisi an1atıyo1': 

-nartdye r.asırının gUnde. 
Jflt programı etrafında ted. 
bir almak Uvr" İtalyan pollc;i 
ne dalmf gördpıeler yapıyor. 
duk. Yanıma, ltalyan gfıli 
pollslne meuup irt bir de. 
tektlf vermişlerdi. Bir ak!j!am 
bu r.atfn erin-e gitmek fmkl. 
nrnı buldum. Ve kendlCJinf ne 
vaziyette gH~em ~ı!enlmi. 

ntz? Koca vUcodfle bir san. 
dalya \i7.erlne oturmuş, taban. 
cnsım bir yan•na koymuş, eli 
:ile ilice bfr daf'Ul işliyordu .. , 

Kolay bir 

Oyuna oo.,z.cımadan önce 
parnıağınızı tlllataoa1;eıtıtz. t.:c 
i§arctlemni§ şekeri ,suya atma. 
dan evvel, parnıağınızla şc1re

nn Wıeritıe mkıoa 1>tı.Mca1csuıı~. 
l~et şekerin flzmi~ fyideH '
JIMJB çizilm.~ olmaltdtr. Ve yu. 
mu.şak bir kurşu" ka'lemile !/!J
ptlmaltcfr. KarftttUdaloi f(lh .. ,, 

jjR taaı:rea e düıe:cete. 

cinayet vakası 
nedir? 

l111&nı eq f\)~ lıayrt'e tlt. 
oilrecek c:inayttt vakasa acdir, 
bilir misinlı? 

1908 senl!.Siydi. Amerika. 
q IJ011 vı Satit lalmH Od 
zenci papasın arasına rekabet 
girmişti. 

Günün birinde Smlt orta.. 
dan kayboldu.. Smit taraftar. 
•~m bunda bir daayet llokllfto 
eeurek Llcmdan IUpheltflDJ~te 
INlşladılar. A.ı eonr~ bir df. 
rede parmflitrıcJa Smlti~ 11. 
süiü olan bh· ceset buJqpmaz 
ını 7. 

Cetet tan1namıyaC3k blı

hald~ydi. FaJuıt par"uı.ğırıdıı 
ylizükten Smlı olchığgg hUk. 
nuıdilerek Liun mq}laii::eme al. 
tına alındı vr. 18 sene luıpse 
mahlcuın oldu. 

Bu sıradfl f."'it ,snı'!' ve sa. 
Jim olarak p;ırmnğındH da 
yüziiğÜ pnrıl P3:rfl pnrıldıyıı. 
rak m~Y<lnna çıl<tı. 

Herkes hayretle bnktı. Evet 
PflPM SmiVdi 'bu ı.ıdnm. T3b
kikat netl.c~1:1inde anlnşıJdr ki 
pa~. kifü~eye gelen parnluı 
ırnliştima1 eth~i il'in kotkud:uı 
sıvışmış ve ronra mr.~lek.tn•ı 
Lionun muhnkfmerli t8J1t\SJn. 

da da lcorkucbn geri döneme. 
ıniş. De.re içtıriıinde bulunan 
~'"din parmağırıdnkl yöıffk 
ise, t"adUf en Srrıitf P yüz6. 
ğUnUn bir eşi fmf,. 

LioP, .,tydi'(l l8 ttne hapfs 
c~~ının 1-enfiz üç aene.shd 
görmüşkeQ nrbeffı bırakıldı 

ve papaş Smıti •. ııt1li8tlmal n. 
funda" muhnkemeye cektiltr. 

hokkabaz'ık 

e?Jcrinf 'b4rd.afjm fızcrüw ~ 
pattığı zaman i._qaretli parm,a.. 

{jmızı 01ıım bileğine bcıltınr~ 

Darp i.,areti onun .bileğine ~ 

kntxiktır. Ayni 8'Urct'hl parrnıtı.

ğnuzı onun ,altııtUJ cl4 ~,.., 
nıı, i,.<ıaret ,oraya. da çılmttf o
Jaoakttr. 

, _ KURUNun iLAVESi 



"Kadının tiyneti yuruyu-
. şünden bellidir,, derler. Haki

katen kadının yürüyüşü onun 
hakkmda fikir edinmek için 
erkeklere çok yardım eıder. 

Yiiriiyiişü ile uuıvaffakiyet 
kaaanan kadınlar bile n.rdır. 

Bir filmde, artistleriR nrur~ 
yürüdükleriA~ hi~ dikkat etti· · 
niz mi? Belki dikkat etmişsi
nizdir, çünkü hepsinin yürU
ınesi size ga~t tabii gelir. 

Fakat, baztları vardrr ki, 
h:ıkik:lten kendilerine mahsus 
Mr yürüyüş- g~terirler: 

Yürüyüşleriilde en fa7.la hu
susiyet gösteren sinema ar
tisti eri Joan Kradord (Con 
Kraförd} ile Greta Garodur. 

Joan Gravford sinema ar
tisti olmadan en-el dan!iöıdü. 

Ona sinemada. muvaf.faki
yet temin eden başlıca. şey de 
d.ansöılüğii olmwştur. Çünkii 
Ju.reketlerfndek:i ahenk, yiri
yüşündeki pzellik n a.uhlık 
ona bir hususiyet. Teriyorda. 

"DURUŞ J\RALJÇESI, 
HAREKET PRENSES!,, 

Greta Garboya gelince, on· 
daki vflcut ahengi aesline has 
bir şeydir. Vücut hareketleri
nin bir mm haline girdiği yer 
olan Tskandinavya'da bütün 
gençlik sıla bir beden terbiye
si rejimi .altında büyütiilür. 

Greta Garbonun yürüyii-
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Greta Garbo 

Kraliçe Kristin 

filminde yürü • 

yüş prense.:i. 

şünde büyük bir azamet var
dır. Artist bu azametini bütün 
imkanı ile göstcrmeğe "Krali
~e Kristina,. filminde imkaıı 
buhnuştur. 

Geçen asrrn en biiyik salı.· 
ne sana tkan olaıt Sara it -
Bernhazclt'e "D•I'llŞ knli~ 
llareket prensesi,, adı veril
mişti. Bugilnkü. sinema miine:C: 
kitlerine. göre bo ismin Greta 
Garboya vernmesi Iazmıdır. 

Bu suretle, ''Kraliçe Kristi. 
na., filminde kraliçelik unva. 
nını alan Garbll hakikaten bir 
"'Kraliçe. oluor. 

ARTlST OLACAKLARDA.. 
NE ARANIYOR! 

Sinema yııdızlarının oriji
naUiklerinde yürüyüşleriniu 

çok fazla bir tesiri olduğunu 
anlayan sinemacrlar bugün 
artistlerin yürcyüşlerine bü
yü~ bir ehemmiyet veriyorlar. 
Halbuki, eski:len Amerika yal
nız SOI'll düşünürdü. Vücu. 
dmı güzelliğine değil, sağlam

!ığma ehemmiyet verirdi. Bu 
gün ise, vücut sağlamlrğr ile 
vücut güzelliği ,.e lıareket 

ahengi yüz ~.-ijzelliğine tercih 
olunan en büyük iki meziyet
tir. 

Hakikaten, artist olmak 
için, güzel glınağa hemen he
men hiç ihtiyaç yoktur. Çia
kii, artistlerin. bütün güzelli-

Herşeyden evvel yürüyü: 
şün :üze d!kltat edın 

"Duruş kraıiçest ve hareket 
prensesı,, unva.nı bugün 

kıme verıltqor? 

G·üzel yürumenin sırrı 

bir noktadadır .. 
gini: \'e tü:ı:Lu türlü şeJiilde\ı 
yüzlerini teş!ul eden şey tu
Yalcttir. Halbuki, \'İicutgiizel· 
liği ,·e han!h.et aheni ma. 
}cine, rşık \·eya diğer ~int>mıı 

hileleri He ~l. •:lt> l'dilemiyttt>lc 
bir şeydir .. 

Bu itibarla, Amerika, stüd
yolarında, ve. \•kseriya stüdyo
lara artist yetı~tiren fabrika
lar sayılabilecek olan müzik 
hoJlerde ritm.k danrJara bü. 
yük. bir ehemttri~et Terilmekte
dir: 
Şimdi, arti.;;t olacak bir genç 

kızda. araaan vaziyetlMden 
başlıcası. güt.el turnlet yap
masrnı ve rifınik dans etme.-;i' 
ni bilmektir. 

~:ünkü, sinema l'eya tiyatro 
sanatkarı ola:ak her kadının 
güzel dans et.mesi lazııadrr. 

Uihnik dans, vücut güzelliğt. 
nı teşkil etm .. ğe en fazla ya
rayan. bir amildir. ŞüpbeRİZ 

ki. diğer bedıın.. hareketleri d6 
Tiic11d mı ahenkli ~zgiler ka· 
zanmasma; ,r.atdrm ede.r. Fa.
kat hiçbir zaman çeviklik. ve 
harekette gü:~cllik temin et
mez.. 

GUZEL YfJRUMESINI 
~ASIL OGRE'l\~fELt t 

Ritmik da.mlar.ıa t.emia: ede.. 
c~i güzel yürüyüş ea tabii~ 
kilde güzel olan yiirilyüşıür. 
Ya.a.i,, vücudu. dans te.rbi~eaıl 

Gmeı yiiriimei 
i~ bir jimw 
tik hareketi 

(.1 ı1ncüdcn d('Vam} 
dan kara ile b~rleşikmiş. nu. 
da, günün birar.de ı;au~ gc. 
)ip, toprngm bu parçasını 

de.-ıizin orta:fürn doğru kara. 
dnn nyın"~ri•ıc;ye dc-ğin ! ken. 
disi, o sı rada Serianın üzerin. 
cleymiş. Seyl!irıı karadan ayr. 
rır ayırmaz. karaya atfamr~ 
~ adnyı deniz:n ortasına doı'.t 

nı itmiş. Bu atlayış sırasrn. 
da da, bastığı taşın üzerin :lt~ 
mukaddC's a~'lnın izi yer ~t. 

. ' mı-ş •• 
~\elem tcp t!!H dl'nilc11 yer, 

Hint Okyanusu ve hu Okya. 
nusunun en ~:nıkaddes yeri. 
dir. lfocnmar. ayak izi ht?. 
lirter taşın ibtünc ahşap bir 
rnadet kurulmus ve bura~ l 
neza ret .için d" ihtiyar bir ra. 
hin vazifelendıri1miştir. nu 
mabedin döı1 hfr tarafından 
bayr.ıklar ve iman sahipleri. 
nin yazdıklan yazrJarla dolıı 
kağ'ıtlar sarkar. 

Sayrsrz ki:nselerin teşkil 
ettiği uzun, upU'Zun görünüş. 
lii kaffielcr, onlara kudsiy-ct 
ifade eden yere trrmamrlar. 
Ba sayıSTZ ki:ns:elerin çoğu, 
kiiçficük çocukt~nnr srrtl:ınna 
bağlryan kadmfardrr. Bun. 
far, arzul:ınnrn yuine ge1. 
ınesf için, nrkanyı ziyarete 
Sfkarlar. Heosi de iimit l>es~ 
lerler. Bu imanlr ziyaret~!. 
'}fiden Jaer hangi birinin ya 

l'arrya varmca yapaeağı ilt 
~' mevnft büyük Ye friiçiik 
iki çandan hi~ değU~e bir 
.ta.Jtesini çalmaktır. Dar ağa. 
cnu andına, tnhtada• direk. 
lfte adı d.ul'a11 bu~ ~ndan 
her ikishrin de ayn ayn ita. 
~ buhnuluğana iuanıl.Z.. 
Biiyiit ~la mabut davet •~ 
Junur. Kiç6':t !3J1la da dert 
ve dilek neyse, o, mamub 
anedilir. Ek.seri. ahvalde, m:ı. 
ltudun daTI!!ile iktifa ol& 
nur. 

Eğer küçiifc ~ çalmaca.t 
olarsa, bu iş; baş örtiilnet 
yapılrr. Ziy:ntıtçi, iki çan. 
un birini ~Jdıktaıa sonra, 
brlxuı götiinnefe mahsus 
yolda yürüml!ğe başlar. 

Ziyaretri. mukadctu taşm 
iniiDe, geliaee, kendiai .ıuı. 
~d ve heye«a.11Ja yere atar4 

:Mabuda takdim olwaan şey. 
ler, ta:rifııameye, •ygun ota.. 
rak yapılmış tereyağı nya 
seytia yağı. ile.. yahut da ın.. 
ballin en mergup, en aef it, 
en leziz meyvalandır. Top. 
raktan tesfü,.rle yukar.ıya ta. 
Ştnan yağlar, kfirıkadim.r lntl'. 
ilan kaplan içerisine döktilUr, 

~üteşe.bbis tacirler, böyle 
hediy.e taklihaiadea fa~~ 

m:ığı düşünmiif lerdlr. Ziya. 
retplere sat.n..'!lk üzere yuk.a. 
rıda yağ bulur.:dururlar. Ah~ 
nriş de ha~ lı yolundadır. 
Çiinkü, ziyar~tçile.rin mühim 
bir kısmı, o!!!nkça ağır olao 

testileri aş:ığubn ta tepeye d~ 
ğin taşımakta.ısa, mabuda he. 
diyeyi daha y.:krn lıir yerden 
tedarik ctmeti tercih ederle!": 
Maamafih, yl!ı li zi.raretçile
rin. bu kolay:rk:tan istifade. 
yi JÖzetmeyi;;. dol11 testiJeıi 
aşağıdan ywi<ıırıya değin fa. 
şımağı tercı';ı ettiklerini söv. 
kmclc, insaflıca ve oafurı!t 
şerefini koruyucu bir hareket 
olur. Hunla:-, mabuda nez. 
redilen şe~;n makbule ge;_ 

mcsi ve nezi- kıymetini edin" 
mesi için, e11ı<>kle haxırlanqı, 

zahmetten .ca~rnma.dan gii .. 
tiiriilmesi gerı-k ofduğunrr söy 
liy<'ll sofularClrr. 

Bu vaziyc.~~ göre, tepe dı! 
alış, verişle kazanç te.miu e 
den tacirlerd;!n kimler mal a.. 
Jıyor, derl't'nı~'! Onlara par:i 
kaı::ındıranlar. ecnebiler, bil • 
ha..~ Anıerikah seyyahJa.r • 
dır. l\olerak saikasiyle Adem 
tepesine tırmak<!n bu ziyaret • 
çiler yağ ve lıatti meyva he.. 
diye etmeği ilımal etme-zlezse • 
de, _bonlan o kacar yoldan ta. 
şımağa katlaa.aıazlar, yutan. 
daki kolaybkt:ııı istifad eder. 
ler ve tacirlerin işi. de, işte bıa 
suretle trkmnda gider. Ora: _ 
ya merakla ÇTkan ecnebiler f. 
~in, Amerikalı ve ya ba~a 
yer]iı seyyahlar için, bu ziya. 
ret, küçük hi:r. sansasyÔn 
maltiyetindecfir. Menale • 
lretlerine, "Jerine döndüler • 
mi, gördüklerini baJTancfrra 
baTiandıra anlatırlar, anlata 
anlata bitittllt(':t.ler. Bmıa mu. 
kabil, Seyfa&l adasr sakinleri 
irfn, nziyet tabii banr başka . 
dır; yaphklan, pek ciddi bir 
iştir; en büyük, en mukadde~ 
yer Te şeylerini ziyaret etmiş. 
~rdir. 

Yerli ziya.ı.·et<:ilerin uzun, 
upuzun. kafilelu halinde uza. 
yıp. gittikleri sırada. ettikleri 
dua, pek acayi_ptir. Tek bir 
dualar:ı vardır,. oou dillerine 
virdetmişlerdir, aşağıdan yu • 

karıya varıncaya değin bin 
kere tekrarlar.lar; bep ayni 
şeyi, şunu: "Onı nıanr, padme, 
hum''. 

Bu d~ ziyaretcileıiıt ayuk. 
Jar gibi mınlblı teğannilerile 
relakatlerinken. deruni. bir 
intikale, bir istiğrak haline 
yolaçar: "Om maırt, padme, 
hm~, 

Ba-6en Tl'iidüıtl 

~) Soıır<.ı şekeri 37J. içinden 
çıkarır •. Tabii üzerimL6 darp i
peti erin~ gitmiftir. Fohıt 

i§aret kadının alnına çıkmıo}tır. 

Kola 
Hokkabazhk 

Darp 1şaretı şeR.er
cıen nasıl 1nsa1un 

nasıl ı;ü.züne ve 
bueğı·ne geçı!j.Or.? 

.Ahali'den b~rısi kurşun &a • 
lemle bir ş.ckı!l' ta.nesinin üze. 
rine bir darp ışareti yaıxır. 

Bll SJrada ho't.'rab:ıziık yapan 
adamıQ, ~ırtr ounüktür~ Sonra 
Hoku:h:u. bu :;Wkeri su dolu 
bir bardağın tçfne· at:ır. 

2) Hokka~ 
§ekeri clal'p i~ 

mti koyan §t1 h
sm ellerini bar. 
ğın üzerine 

A:apattll"IT ve 
kendi.M ellerini 
anım alnına ko
yar; v~ u~~ke

riw üzerine koy. 
tluğw11 <kırp i
şareti kiiçii k 
mfiydü, ı~ut 

fıt%3ıunf,,, :ıclc 

liı&<k bir mıtllle 
o~ ~tıl eder. 

4J Ilokknhaz~ dıırp işareti. 
ui kadımn almndan ~- Fa
kat bu sefer de ayni i~ret ka
dının bileğinde glirünilr. 

Na&ıt olur ? Bunu anlamak için !J uncu 
sagıfagn bakınız 



Sun ı ıı eıı 
Ya ~dnunusanı idi, ya şubat . 

Deniz k•yıdan bır iki yüz met
re uzağa katlar dönmüştü . Da
b·ı ilerde dalgalar çarpışıyor, 
u fukta, siyah bir renk alarak, 
üz.erlerinde beyaz köpükleri 
ile sahillere hücum ediyorlar
dı. Rüzgar onların beyaz 
başlıklarını koparıyordu . Kü
çük bir fırtına sahildeki buz
ları kırmıştı \'e her ~y büyü~ 
bir fırtınanın yaklaştığını ha
ber veriyordu. 

Polo,·çiha deniz kıyısınd:ı 

'duruyordu. Kı~ndisi sanki ta) 
ke~ilmiş, elbiseleri üzerinden 
u~uruyordu. Bir şarkının kah
ramanı gibi, u:r.un boyl u, le
vent bir kadındı 

Koyun öbür kıyısında Odesa 
gihiinüyorcl u. Karay el şehri •1 

üzerinden esiyordu. Şehir sa
'hilde, dalgalarla kıyıya atıl

mış, bir gemi parçası gibi du. 
ruyordu. 

Polovçiha oraya kada1· k'l· 
casını getirmişti. Şimdi onu t 
kayığından çıkıyordu. Kar:ı.

yel onun kalbinde esiyordu. 
J\albi göğsiinden fırlayacak 

gibi çarpıyordu. Denizden g~
Jen riizgfır .soğuktu, dalgaln 

~ .: 

:·ın ~esleri gür:.iltü ile aksedi
sordu. Deni.ı kinle homurda· 
nıyordu. Deniz, onun Musi'si
ni alan deniz. 
Kadın deniıe karşı ola n ki

nini belli et miyordu. Kıyıda -
uzun \'e levent boyu ile - sessi~ 
curuyordu. Kocası ona sönmez 
kuvveföt f ene.ri gibi bakıyor· 
du. 
Kadın, bir kelime söyleme

den, kendi kendine acınıyor· 

du. 
"Denizlere açılıyorsun, Mu

siciğim I Tuzlu su senin izini 
bile sildi. Bilseydim ve görsey
dim bu izlere elimle işaret kor 
,.e sana sahilden se.-.lenirdim. 

Es rüzgf•r, es karayel.. 
Kov şu fena h:nayı, sil şu sis
leri. Ben sonuna kadar bura
da kalacağım. Burada kakılıp 
ağaç bile olsam dallarımı deni 
zin üzerinde sallayacağım. 

Yapraklanmı kurutup unufak 
edeceğim .. 

Asırlar gibi uz.ayan daki
kalardan sonra kayık deniz
de göründü. Jt~akat, tekrar dal
gaların arasında kayboluyor, 
uzun müddet dalga dağlarının 
arka.ı;;;mda saklı kalıyor, bir 
dakika için tekrn.1· görünliyor, 

DİZ 

\"l' sonra yeniden uçurumlara 
dalıyordu 

·r 
Yazan: 

Vuri 
Yanovski 

yetimiz fakirdır, başkanımız 

Musi Polovet, ~ğ salim kara
ya çıkarsa bo~una emek sarf 
ettiğimiz için suratımızı pat
latır. İhtiyar Polovçiha küre
ğin kırıldığını gördü. Bütün 
sahildekiler de kayığın dalga• 
lar arasında fırıldak gibi dön
düğünü gördüle.r. Kayık iki 
kere kendi etrafında döndül~
ten sonra bir dalga çarptı, lıit" 
dalga da geldi hızla iterek 
havaya kaldırdı kayık ters
yüz oldu ve düşüp suların ara• 
sında kayboldu. 

O zaman balıkçılar kayığın 
imdadına ko~tuJar. Denize 
~'Kırlangıç., indirildi, bu, bü· 
tün cemiyetin iftihar edeceği 
bir kayıktr. Kayığa iri yarı 
dört genç balık~ı atladı, kü
rt.>kler havaya kalktı H' .sula r:ı 

indi. 
"Kırlangıç,, suların ara.sın· 

da bir buz par~asına çarptı. 

Deniz kayı~ı sallıyor, dalga 
ların üzerinden fırlatıp atıyor 
veya bir dalganın üzerine otur 
tuyordu. Sıçrayan soğuk su
lar ateş gibi yakıyordu. ısla
nan elbiseler sandaldakile_ 
rin ,·ücutları iizerinde buz tu
tuyor, fakat, balıkçı teslim ol
nuyor, l\fusi ve bir adam daha 
sahile yaklaş:nağa çalışıyor-
Jar. O zaman balıkçılar kendileri-

Ihtiyar Polovçiha gözlerini ni denizde buldular n kayık
onlardan ayırmadı. Kalbi ka- larını kurtarmak telaşına düş 
yıkla beraberdi. Bir sahilde, · tüler. 
l\fusi'nin arkadaşları olan ba- Dalgalar onları teker teker 
hk~ılar büyiik bir ~ürültü ko- fırlatıp atıyor, buz başlarına 
parıyorlardı. Köyün bütün ço- çarpıyordu. 
cukları sahile l:oşmuştu. Kıyı- Balıkçılar ''l\ırlangıç., a hı
daki kalabalık gittikçe artı- tunmu~larch. Sahilden onlara 
yor<lu. i1mikli ip attılar. Dahk~ılar 

Biri: ipi kayığa bağladılar ''e "Kır· 
- Kürt>k çekiyorlar ama, )angıç:,, ı sahile çektiler. 

dedi, bu fırtınada kaç parıı Dalgaların ucunda l\lusi'nin 
eder!.. kayığı görünüyordu. Ilalıkçı-

Ilalıltçıların arasındaki de- Jar başlarından knlpaklnrını 
Jikanlılar .kayıkların yardımı· çıkardılar. O zaman ·denizde 
ita koşmak isteliler, ihtiyarlar bir insan elinin işaret Yerdiği 
mani oldu: görüldii: 

- Çocukluk etmeyin, ka. nu buzlu -,ular arasında bir: 
yıklarınız baun·, siz de yen- muntazam ve geniş kulaçlarla 
geçlere yem olursunuz. Cemi- yüzüy.ordu, Dalgalar onu ge-

risin geriye denize, sislere doğ 
r u atıyordu, fakat adam sahi
l e doğru gelmeğe çaJışıyordu. 
lri yarı balıkçılardan biri de
nizde yüzen adama yardıma 

koştu. Kolunda bir kangal ip 
vardı. Bir kadeh içki yuvarla
dıktan sonra birdenbire kal-

Yuri Yanovski 

Yuri Yanovski bugün . . 
kü Sovyet edebiyatında 

. değerli bir yer alan Uk
raynalı bir muharrirdir 
ve Sovyet edebiyatında 
romantizmi temsil eder. 

Yanovski'nin ilk ese
ri olan ··Mamut dişleri,. 

.\ 924 de neşrolunmuş
t ur. Ondan sonraki eser 
leri arasında "S\ivari

ler,, de büyük bir şöhret 
kazanmıştır. 

1928 de "Geminin 
sahibi,, isimli, bir roman 

neşretmiştir. Bir de "Fa
tihler,, isminde tiyatro 

piyesi vardır. 

1 
Çeviren: 

Vahdet 
Gültekin 

dırdı kendini suya attı. Reng!. 
masma\'i oldu. Denizdeki ada
ma doğru yüze yüze gidiyor
du. Buzlar etrafını çeviriyor
du. Fakat o, buzların arasın
dan sıyrıldı. Arkasından ip 
sağılmıştı. öteki adam, tama
mile ölmüş dalgaların arasın
da sırtüstü batmıştı. Deniz 
onu bir yandan öbür yana 
atıp ,duruyordu. 

lri yarı adam yüzüyor, yü
züyordu. Hayır, öteki adal"lı 

ölmemiş, yalnız, soğuktan ka
tılıp .kalmıştı. Şimdi yavaş ya
vaş kendine geliyor, bütün 
güciJe sahile d.oğrn yüzüyor
du. 

lki adam birbirile dalgala· 
rın ortasında karşılaştılar. 

Bir müddet, b!rbirini elini tut
mak istediler, tutamadılar: 

Dalga hır ikisini de lıir yandan 
öbür yana atıyordu. Nihayet 
elleri birleşti, bir ucu sahile 
hağlı olan ip clamar gibi geril
di. Sahilde yirmi, otuz el bu 

· ipi tutmu;:, yirmi, otuz el onu 
hrp birden c:ehmeğe başlamış
tı. 

Denizdekiler sahile doğnı 

çekile çekile geliyorlardı . • Buz 
parçalarının arasından ge~tik

lt>ri 7.aman ağnlarına su do
luyordu. 
Adam sahile c:ıktı, fakat çıp
lak bacakları viicudunu çeke
medi. Polovçiha, bunun Çu
benko olduğnnu görmüştii. 

Dcnizd'-', yüziikoyun devri!. 
mi~ olan kayık görHniiyordu; 
i)te, kocası orada idi. Musi 
Polovet ölmü~tü. Ilu diinyad:t 
uzun bir ömi.ir geçirmişti . Krı

m;r, onu'l hiçbir f ennlığını 
r,-fö·mcmişti. Qdcsa'da, tam 

lQü\ün san\\de~\\et ~a'j\\}\t\ \\a\~a\a~ 
arasında bir fırı\dak g\b\ döndüğü
nü gördüler. Kayık iki defa kendi 
etrafında çevrildi; sonra- bir dalga 
çarptı ve kayık ters yüz oldu. artık 
suların arasında dalgaları bir'ibirine 
rabteden vahşi ve beyaz köpükler
den başka birşey gözükmüyordu . 

bir Karadeniz balıkçısı idi o .. 
Hep dünya böyle midir : Genç

ler ölümden .kurtulur, ihtiyar

lar ölürler mı '! "Yunusbalığı_, 

kayığından küçük bir çocuk 

kadına doğru koştu: 

- Büyükanne, dedi, biliyor 

musun, büyük haham l\lusi bir 

daha gelmiyecckmiş, amcam 

dedi ki büyük babam .Mu.si on

dan sonra denize atlamış, ba

şını kayığa ,•m·muş, ölmüş bü

yük babam. 

Sahil lıom~)fJŞ .kalmıştı. Ge

miciler çekilrniŞ gitmişlerd!. 

ihtiyar Polo' ~iha'nın orad!l 

dimdik kalması da kimseyi 

hayrete düşürmemişti. O, ko· 

tasının hatırasını yaşatıyor· 

du. Karayel, sanki taştanmış 

gibi onun üzerinden geçip gi

d~yordu. Fırtına azalmamıştı. 

nuz parçaları birbirine çarpa
rak kırılıyor, sis sahile doğru 
ilerliyor, Odesa feneri kırmızı 
~şil ışıldıyordu. 
Polovçi~a gcnçl iğini hatırlı

yordu. Oçako\''dan genç kız
ken çalıştığı yerin sahipleri 
onu kendi oğulları ile evlen· 
<lirmek istemişlerdi. Kayıklar, 
motörlü ,.e yelkenli gemiler, 
daha sayılamıyacak neleri 
vardı! Polovçiha balıkçılar 

arasında iyi 1.>ir ailedendi. O
nunla evl enen "Yunusbalığı,, 

kayığından hir balıkçı oldu: 
Ilaşı omuzuna gelen, ondan 
daha kısa boyb bir delikanlı . 

Fakat aşk böyledir .işte. 

Polovçiha hayatını kaznn
mak, balık avlamak için mü
cadeleye başladı. l\lusi ile be
rabe.r çalışıyordu. Balıkçı ço· 
cukları ile do!u bir kulübeleri 
\'ardı. 

Çocukları biıyüdiiler n ·her 
biri bir yana gitti. Andrc, Si-

dor amcaya benziyordu. Hay

laz bir çocuk. Panas anasına 

kaçak şallar, küpeler, ipek ve 

konyak getiriyordu. Polovçiha 

bunların hepsini sandığına atı 

yordu. Panas'ın üzerine tit· 

rerdi o. Onu rtünyaya getirir

ken çok zorluk çekmişti. Onun 

için, şimdi daha fazla SC\'İyor

du onu. Geceleri deniz kena. 

rına giderdi. Kulağına oğlu

nun kürek sesleri gelir gibi 

olurdu. Onu t:ıkip edenlerin 

elinden kurtarmak Jazımdı. 

Onrko sanatkardı, bizim 

dille yazılmış kitaplar okur

du, lyi bir balıkçı değildi o. 

Annesi ona çok acırdı. Epev 

. 7.aman yardı, bu çocuktan hah. 

sedilmez olmuştu. Pana:.dan da 

hnbcr yoktu. Andre'.Yi de ol. 

dürmüş olacakfardı herhalde. 

Çünkü annesi ıiiyasında onu 
görmüştii. 

Yalnız han ihtilf•le iı.;tira~i 
ediyor, Musi de silah saklıyor. 
Pransızlar Odesa'ya geldileı. 
Onların arasında bizden olan
lar da var. lFmı resmi arama
ğa gelmişler, l\lusi öyle kork
tu ki. 
Arkası üstü devrilmiş olan 

kayık dalgalarla sallanıp du
ruyordu. }i'ırtma Jıaıa şiddet
le devam edİ)'Ordu. Polovçiha
ya kayık ya~<l:ışır gibi geldi. 
Deniz onu knldmp sahile ata~ 

caktr. nu lrnyığı tutup almak 
icap ederdi. Cemiyet memnun 
olurdu herhalde. Çiinkü, ka
yık olmayınca balık avlan· 
mnz. 

Polovçihn şimdi kayığı lJck· 
lemeğe başlam;ştr. Kıyıya daha 

fnzln yaklaştı. Bir dalga gelıfi 
dizlerine kachr çıktı. Kayık 

rittikçe yakla~ıyordu . J{ny:rğ'n 

çarpan buz parçalarının ses-

leri bile duyulmağa lıaşlamış

tr. 
Polovçiha birden titredi : 

Suda, kayığın arkasından., bir 

şey, sallanıyor. Bez pa!'~aları 

suyun üzerinde şişiyor. 

Kadın bakıyor \'e gördüğü 
şeyden ürküyor: Deniz ona 

~imdi de Musi'nin vücudunu 

getiriyordu bdki. Şimdi o, bir 

şeyin üzerind \! ağlayabilecek, 

acınabilccek, ve o şeyi balıkçı

lar me1.arlıği~•a gömecekti. 

Bu balıkç.ılaı· mezarlığında 

yalnız halıkçıhırın karıları ve 

çocuklar yahu· . . Erkekler yai

nız oraya gidip dinlenmek is

terler. Pakat onlar daima, dal. 

gaların yeşil örtüsü altında • 

derinliklerd~ yatarlar. 

Kadın, kayığı tutmak isti

yordu. O .smda birisinin ken
disine seslendiğini işitti. Bir 
çığlık kopardı. nu, kocasınm 
se~i idi. 

"Ilizim cem!yetimiz fakir
dir. Bir kayığı denize atmak 
olmaz. .Den cemiyetin başka
lllyım. Kayığı kurtarmam la
zımdı.,, 

lhtiyar Polovet bir ayağmt 
sahile attı ,.e kayığı çekrneğf' 
başladı. Polovc;iha ona yardım 
ediyordu. O :r.ıüthiş karayel 
ruhu donduruyordu. Sahilde 
kimsecikler yoktu, sular kıyı

ya hiicum ediyordu. Uzakta, 
Odcsa, eski bir gemi kaburga
sı gihi,~sisler arasında, ~ahi1-

cle duruyordu. 
J{an koca Polo\'et e'·Jerin<> 

gittiler. ;Kolkola girmişler, 

yürüyorlardı. l{arayel yüzle
rine çarpiyor, nrkalsrındal\ 

deniz homur ·lnnıyorclo. Onlar 
metin adımlm la ve btltün ha
yatlarındaki gilıl ikisi beraber 
yiirüyorlnrdr. 

S. - 7 KURUNun ILAVE~t 


