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Tür~ir~ni.n ve Sovyetlerll~J;;d-;I 
Bırlığının başarıları !Memnu mıntaka_ı 

"Her sene daha ziyade artmaktadır,, 1 lar tesbit edildi 

Kara Hanın 
anlatan 

B. Karahan 

. 
Türk - Sovyet dostluğunu 
mühim bir makalesi 

Futbolcularımız tiiin 
Moskovada ilk 
maçlarını gaptılar 

Dinamo 4 - O galip 
Moskova, 18 (Hususi) - Tür!~ 

sporcuları dün Odesadan buraya 
geldiler ve hararetle karşılandılar. 

istasyon Türk ve Sovyet bayrak
laril~ donatılmıştı. Trenin istasyona 
giriji istiklUI ,.e enternasyonal marş 
larile selamlandı. 

Futbolcularımızın bugün yapa
cakları maç çok büyük bir a1ı1ka ile 
bekleniyordu. lzvestiya gazetesi 
"Türklerin bilhassa futbolde çok 
terakki ettiklerini,, söylüyordu. 

Maçın yapılacağı 75 bin kişilik 

(Sonu Sa. 6 Sü. !) 

1 . Geçiş hususunda ne 
gibi esaslara dikkat 

edilecek 
A"nkara, 18 (Telefonla) - Ça -: 

'

! nakkale ve Karadeniz boğazlarmıni 
aşağıya yazılı hudutlar içinde as -i 
keri memnu mıntaka ilan edilmesi vei 
bu hudutlarla boğazdan hava ve de-j 
niz yolile geçiş hususunda aşağıyai 

dercedilen esasların tayini icra ve ·i 
killeri heyetince kararlaştırılmıştır: i 

1 -- ÇANAKKALE BOGAZI i 
. i 

Anadolu mm takası: Karabıga ka· ! 
sabası garbindeki Karaburundan es-i 
ki gayri askeri mıntaka hududundan! 

~ başlıyarak eski hududu takip eder vcl 
i Bayramıçın 14 kilometre şimali gar J 
i bisindeki Çeltik sırtından sonra Ezi··I 

nenin şarkr ve Ayvacığın garbı üze -! 
rinden Sivrice burnuna kadar uzayanj 
hattının garbı teşkil eder. (Bu hat dal 
bildir). i 

Sonu. Sa. 2 Sü. '4) 1 : •••••••••-•••••••••••••••••n••••••-----. ....... 

Milletler Cemiyeti konseyi dün toplandı Atatürk'iin Londra 

ı ' 
seyahati hakkında 

Gene Habeş mese esi. birhcber 
Zağrebde çıkan (Obzor)" gazetesi 

"H b . t A ambleye alın ıo-9-936 tarihli sayısında neşrettiği a eş 1 S an 55 • bir Roma telgrafında Atatürkün Lon 

M·ıı .... Cemı·yetı·-'-+ ... "§oıo;..,..,....ıfııllıl~ .. ,ı~eır ziyaret ecleceiini ve mazsa 1 e, .. er fakat ziyaret tarihinin henüz teshit 

1 h• b• •• k b•ı• eclilmecliifni yazıyor • a ey ıne ır muza ere aça 1 ır,, Bu haber ajans Stefani tarafın-
telif muhtıraları tetkik etmiş ve bun dan ve resmi Türk mahfellcrinden 
Jan genel sekreterJiğin raporu ile alındığı kaydile verilmektedir. Ste
birJikte asambleye tevdi etmeye ka- fani bu ziyaret esnasında Türkiye i
rar vermiştir. le İngiltere arasında aktedileeek 
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doktoruna kendini 
muayene ettirebili 

İ•-•nnn-.-nan_ ............ .. 

** 
Kılıca karşı salll 

Roma11ga BaŞ'Dekili bir nutkunda digor 

"Kavgalar kılıcın 
sulhun ış•ğında 
BUkreş, 18 - Bugün açılan 21 inci 

beynelmilel ticaret konf eransmda baş 
vekil B. Tataresko bir nutuk söyle
miş ve bu nutukta ezcümle şöyle de
miştir: 

Küçük, büyük bütün anlaşmazlık
lar eski veya yeni bütün kavgalar 
kılıcın karaltısı altında zorla değil fa. 
kat sulhun aydınlığı içinde uzlaşma 
yolu ile halledilmelidir. Biz öyle zan
nediyoruz ki, bütün milletlerin uğrun
da mücadele etmeleri lazım gelen ye
gane şey bütün dünyanın vereceği 

vicdani kararla elde edilecek hakkın 
ve adaletin za.f eri olmalıdır. 

karalhsında d 
halledilmelidi 

Başbakan şunu ilave etmi 
Sulhu tarsin etmek için e'. 

tarsin etmek lamndır. Her ı 
na. kanaat getirmelidir ki, ı 

bugünkü teşkilatında. m ·· 
saadet ve refah yoktur. Bi 
ızdırap ve sefaleti ergeç di ~ 
Ierin de sefalet ve ızt\rab 
decektir. Her millet şunu 
malıdır ki, her milletin ken 
ancak hereksin mütekabil t 
elde edilebilir. Terakki dev 
ve devletler arasındaki ekon 
nasebetlerde mahsUs bir iy 
piş edilebilir. 

Asiler gak laşırken ..• 

Alkazar saray 
berllava ·adildi 

Alfabe sırasile adam öldürüyor 

Vaziyet ne merkezd 
Asilere göre: l 

Lizbon, 18 (A.A.) - Nasyonalist 
umumi karargahı bildiriyor: De Lla- M.adrit, l8 (A.A.) - H 
no kuvvetleri Talevera mıntakasmda z.m, Aragon cepbesiİıdeki 
General Excencionun kumandası altın kuvvetlerinin Teruel'e üç 
dakl Madrit kuvvetler1ni aı~li'll"'._'!19 ...... mesafeye kadar y_a.klaşmış 
lftbiyete uğratml§tır. Madrit kuvvet- nibtldtnniştir. 
leri be~ subay olmak üzere beş yüz Tayyareler, muhtelif ce 
ölü ve bir çok yaralı esir bırakmışlar- ve bilhassa Santa Olalla, 
dır. Nasyonalistler Galice mmtakasın Estramadure cephelerindeki 
da son komünist uçaklannı tenkil et- mevzilerini bomb&rdmı&n 
mişlerdir ve bu mıntakayı komünist- düşman buralardan çekilmi 
lerden tainamile temizlemişlerdir. (Sonu Sa. 2 

Cenevre, 18 (A..A.) - Milletler 
cemiyeti konseyi bugün öğleden son
ra Şilinin Paris büyük elçisi Ri
vas - Vicurnanın riyaseti altında 
husu&i bir toplantı yaparak Milletler 
Cemiyetinin .tensiki hakkındaki muh 

Genel sekreter Romaya yaptığı dostluk muahedesinin hakikat halde --------------------------i 
(Sonu Sa. 2 SU. S) .. bir ittifak muahedesi olacağını haber 

vermektedir. · Elektrik şirketi satın alınacak 

Yugoslavya intıbaları 

Yugeslavyada 
Siyasi vaziyet 

Gelecek ayki belediye seçiminden 
sonra hükumet yeni Skupçina 

intihabatına hazırlanıyor!. 

S 
uşak, 17 eylül (Başmuharriri· 
mizden) - Şimdiye kadar yaz.. 
dığım mektuplarda Yugoslav-

yada siyasi vaziyete hiç temas et
medim. Daha ziyade coğrafi, ekono • 
mik mevzular ile meşgul olöum. 
Halbuki Balkanların ve hatta Orta 
Avrupanın siyasi muvazenesinde Yu
goslavyanın mühim bir mevkii var
dır. Yugoslavyada istikrarlı bir 
hükumet bulunmasile bu istikrarın 
bozulması valnız Balkanların değil, 
Avrupa sulhunun ~zerine d~ !esir e
decek amillerdendır. Onun ıçın Yu. 
goslavyaya tetkik için gelen bir kim
se elbette Stoyadinoviç hükumetinin 
memleketteki siyasi mevkiini her 
şeyden evvel araştırır. 

Benim şimdiye k:ıdar Yngoslavya
da gördüğüm ve işilliğ~ şeylerden 
vardığıvı netice şudur: Müteveffa 
kral Aleksandr gerçekten bu memle· 
ketin her tarafında ve bütün halk 
tabakaları içinde hürmet kazanmış 
bir hükümdarmış. Bu itibarla a~ı~
b -..u. öliiaü Yugoslavya ıçın 
hakikaten milli bir fellket olmuştur. 
Nitekim tnıgUn (Oplenas) tepesinde 
yatan bu btiyiik öliinün mesarmın 

umumi bir ziyaret mahalli haline 
gelmesi de bunu açıkça göstermek -
tedir. Bununla beraber kral Alek
sandr hayatında iken siyasi bir va· 

ASIM US 
'(.Soaa S.. 8 Si, 1;! 

Şirkete sualler sorul 
Yeni lstanbul'u 
nerede yapmalı? 

Tetkikler biter bitmez hazırlanan r 
derhal Vekalete gönderilece 

Pegami Safa'ga croap 

Konya .. ,ıavı Dr. Oaman 
t•vkl Ulud•I' ın makaleal 
bugUn 4 Uncu •ay.tamızda 

Elektrik şirketinin muamelelerinde, 
mukavelenameye uymıyan bazı yolsuz
luklar bulunduğu nafia vekaletine ha . 
ber verilmesi üzerine Ankaradan gelen 
bir heyet Metro hanmda tetkiklere bat 
lamıgtı. 

Şirketler batkomiseri Bay lbrahimin 
de İ§tirak ettiği bu heyetin reiai Bay 

SANA YiCiLER 
Muamele vergisinin nasıl alınması 

lazım geldiğini konuştular 

2'jcoret odaalndaki toplantıdan ln'r ~ 
.(Yamat 3 Uııcü saY.Jf1J1>1rAadn'l 

müttür. 
Bu arada elektrik tirke • 

Jınması rivayetleri de çıknq 
dan bu meseleler etrafmda 
rih malQmat aldık. 

Nafia vekileti teftft heye 
Şefik elektrik tirketinin mu 
de mevcut olduğu bildirilen 
lar hakkında d~tir ki: 

- Şirketin bilhassa tarif 
mukavelenameye uygun ol 
hareketlerde bulunduğu ~k 
vekiletine tikiyet vaki oldu. 
nun tetkiki için pktlet, yedi 
baret bir heyet gönderiyor. 
tarife meselelerini baştan a 
kik etmektedir. Şirketin dire 
diğer meı'ul memurlanna 
tevcih ediyoruz. Bunların 
aldıktan ıonra bir rapor ta 
vekilete takdim edeceğiz. 

- Cevaplar gelmit midir? 
- Bazılarını aldık. Buda 

zırlanıp bize verilmek üzere 
- Şimdiye kadar al:nan c 

yolsuzluk tesbit edilebildi mi 
- Cevaplan tamamen al 

ra vaziyet tavazzuh edece · 
- Ne kadar müddet içind 

yeti tcsbit edeceğinizi umu 
- Çok ıürmiyeceğini sanı 

gün içinde biter. 
- Elektrik tirketinin sa 

(Lfitl.en.~Q,-
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Yazan: Sadri ER1EM 

Köylerde mukaddes günler Muamele vergisi 1 

Orta okul 
öğretmenliği Harpten evvelki Romen köylüsü 

günkü Romen köylüsü •• 
- 6u 

Diln demir aanagii ile 
meıı al olanlar 

dinlendiler 
Ea.ba keten bezini kendlai dokur, 

çömlekleri eliyle yapar, elbiselerini 
kendisi cesareUe biçer, ~er, diker, 
elbiselerine kurt ve tilki derilerini de 
illve eder. Vasıtaıan, odun, boynuz, 
saz gibi pyletdlr. Sanayiin fabrfkar. 
Iarın icatları henUz köylere kadar a
yak at.amamıotJr. 
KÖYLERDE MUKADDES GO'NLER 

Köy JıenUz kendi iptidai kollekti
viteslaıl tem.iz kiliselerin, yol boyla
rmd&Jd lkonalrm gölgesinde muhafa
za etmektedir. Köylerde mukaddes 
gftnJer pek çoktur. Bu mukaddes gün
lerde köylerin toplantıları, yulaç ne
vinden arkan panayırları vardır. 

Ecdat ruhlarını hoşnut etmek için 
yapılan bu toplantılarda öküz araba
larila paytnnlarm baş başa yUrlldilk-
1eri görülür. 

Öküz arabalarına köyün kızlan ci
ci ellJiselerile kurulurlar. Ekseriya el
lerinde kirman beyaz yUn eğirirler. 
Arabannı arka tarafında genç deli
kanlılar flütle klSylU türkUieri söy
lerler. Arabanın etrafı köy halkı ta
rafQldan elle yapılan e§ya ile örtillmil§ 
tür. Kilimler tekerleklerin üstüne doğ 
ru guıısrla. serilir. Böyle bir manzara 
hAli Bükreşin Colintina mahallesinde 
maym başında bir panayır halinde 
ca.nlamr. Bu tam bir köy pazarıdır. 

1ıt göze çarpan kollan, sırtı. omu
zu eaa yllklU satıcıların yaygara.lan
dır. 

KQkulu ekmeklerin. sakallı Tuna 
balJk.çıJannm, kızaran s~ ko
kusu btn1'1ne k...-ıtır. Çbıgene kmla
n Jcliıttan çiçeklerini aatmek için 
yerlere kadar kapanır. 

F,ıl bakan yaşlı kadın bir kaç ley 
f"l~e ettiği için mcmnuniyetirıden ufku 
çm.lıs.tır Dualar eder ~ dun bir dWv 
dan ziyade türküye benzer. Ayı oyna.. 
tanlarm etrafmda bfr kalabalık var
dır. Ayıcı boğuk sesle söylenir· ayı

lar homurdanır. 
Berrak gök altında saka.Ilı. gaga 

burunlu, beyaz koyun poatuııdan v~ 
yahut, siyah aatarakan kalpaklı a
ra.bacı üç atını birden ayakta silrer. 
Yol başlarında mola vererek bu u. 
bacılıırm san dişli atlarma. yem ver
dikleri görUltlr. 

BUG'ONKO ROMEN KöYLOSU 

mik krtzlere ve tatbik edllell politika- Ticaret Odam sanayi tubesi dlrek
lara rağmen neş'eainl ve harice kar· tCiıil Hakkı Nezihi tarü>ndan m.ub· 
§1 boyarlığmı mubat•za etmeel .ebe- telif l&D&Yl tubelerinin dinleni!meei
blnl blru, bu vuf1eı.te, bol bol da ta- ne devam edilmektedir. Dün demir 
bıat ve Utlİıp ~da &ramaltdır. una.yU ile m.eogul olanlar dinlenmiş, 

TWıa vadlsmtn, Transilvanyanm, muamele vergisi hakkındaki fikirleri 
Ba.s$.rapyanm, Moldavyanın toprakla- almmJttır. Dtlııkil içtima, Oda içtima 
n ve iklim şartlan Romen köylilaU ealonunda flakkı N~inin başkanlı
içln bir nimettir. M bir çalışma ile jmda hayli münakaşalı geçmiştir. 
hektar başına hektolitre ran4tman a- Dün flklAerini eöyliyen sanayici
lan köylülerin yüztlne dikkat ettim. 1erin hemen hepsi, muamele vergisl
Bembeyaz ve güne§ yangmmdan eser Din alumia tarzından ıikayet etmış
yoktu. ler, bu verginin gtımrUkten alınması-

Bizım step köylUTerlnln ılluetleri nm dojru ve yerinde oldu:!unu söy
bu köylU evinin camlarmm ardtndan lemişJerdir. Sanay cilcrd n biri şunla
Danten n. C(>lıennemlnden bir levha n s6ylemiştir: 
gibı panJdadı. - B1r kaç gün ÖD.(e fabrikamda 

l•lanbatdan luızanan-
lar.ın isimlerini 
neşrediyoruz 

tık okul ölretıuenleri araamda 
orta okul öğretmenliği için açılan im· 
tiharun gifahl kısmı Ankarada yapıl
mıe ve neticeler tesbit edilmlgtir. 

İmtihanda CA) derecesini alanlar 
doğrudan doğruya öğretmenliğe (B) 
derecesini alanlar da Gazi terbiye ens
titUstlne kabul edilmlelerdir. Bu ara
da lstanbuldan kazanan tar ıunlardır: 
TARiH, COORAFY A, YURT BlLG1St 

(328) Hadiye, (M6) Nedime CA), 
(154) Vchpi, (17) Nimet C319) Veli 
(B) derecelerini kazanmışlardır. 

RlYAZtYE 
Romen köyünde kapitalizmin nti- çalışanlardan biri yaril.ta.ndı. Hemen 

fuzu yok deiil: fakat henllz tam bir haltalıaneye kaldırdık. Bir hayat me-
imıihW gör.e çarpmıyor. Şehirden ge- seıe.ı mevzuu bahsolduğu için fabrl- (364) Mediha. (365) Zehra (B) 
len kapitalizmin yerini k6yUn tablati kada bulunanların hepsi bununla ali.- derecesini kazanmışlardır. 

ka.r:~=İarmı çanak çamlekle, iate- kadar oldu ve bu eenada fl'pılan bir 
ler:nı örtüler, dokumalar, klllmlerle •tıf ki.tip ta.rafmdan derhal deftere 
örten Romen köylu.tı hayatın net' esi k&ydedilenıedl. Fakat bu esnada f ah
i,. indedir. Onun yegA.ne kallDel bu- ri)raya gelen memurlar satı§!ll defte-
" re kaydedllmemeelndelı dolayı bana 

dur. Nq'eslz, ızıtarp içinde çalkanaıı 

Türkçeden lstanbuldan iştirak e
denler hepsi de B derecesini almıılar
dır. 

(19) Saadet, (28) Sabahat, (122) 
Meliha. Oktay, {18) Vehpi, (31) Zeh
ra. (353) Seniha, (31) Saclt Aralı, 

(257) Hayrümıisa, (359) Mesrure 
(95) Cel&l Alnıgeniş, (7) Nuriye, 
(lll) Yusuf, (258) Müjgln, (313) 

Hamit kazanmıelardır. 

(138) Behlül B clereces·nı kazan
mıştır. Enstitüye gireceklerin bfr tet
rinievvele kadar Ankara.ya gitmelerl 
lizımdır. 

Bir sınrf fa üstüsfe ikı 
•n• luıl..Jer 

bir melankoli değildir. Halbuki, bi- 180 lira ceza verdiler. Bu bütün aa
zim köy her yerde tabla.tin ı~ nayleilerin bUyllk ve milfterek bir der 
uğramamıştır. Çok defa Anadolu köye dine ip.ret etmektedir. Eğer muame
tablate ,.;men yqamalc tgin tabiat.. le vergisi gOmrUkten alınmış olsaydı 
le mtlcadelenln sembolil halim almıt- bu cezaya çarpılmıyacaktık. Kanun
tJr. Çetin t&biaUe dövlfen, yatmur- tara ne kadar itaat etsek ceza kesme 
suzluk, llU8UZluk, artaA kuraJdıja kar yollan daima bulunmaktadır. Difer 
p bir yapraktan bqka btr ftl'! değil- taraftan ldlçilk 118.Dayi f abrikalan le
dir. Tablatm ıetut ~ ,..ıer. tedJfl ıibi çaboarak bize rekabet et
c?eJd köylerde tarihin hatırl&Chit bir mektedlr. Bir çok Jdm8e)er f&brlkala
zevk, bir net'•, va. ba1"tJ levgi ftl'dL rmda beş beygir kuvvetinden fazla 
yapmak, iyi yapmak lhtiruı hu kaJ' maklpe bulwıdurmak mecburiyetinde 
terkı Uatnnc1e bir büar rlbıgAri cfbl katmca fazlayı airabalarmdan btrt
dolaşırdı. Fakat bugün, köylerin ııee- nln namına tescil ettiriyor ve gene ser 
eleri. ihtirasları, hayat avg'ileri Oe.ı 1-tçe m~eJe verıtei venn~t\Jl ça
tttndeil alevden bir sutn41r gtbl p;e1'I :Jıaıyortar. Ağıt ve ytlkaek .amayi ne 
kapitalizmin. ekorıomlk ve pelkolojik mequı olan btzler dalına onlarla kar- Resml liselerde iki yıl UBtUste sı
akfsJeri ile kartı bttl'Y&yn. taS)'Un 11 bqıJa pli~ l'üat onlar kir. iufta kalan talebeler okullardan çıka· 

• tbı1 ha .. -• zevtıeriDI 1ma bir nlniaktachr. Bu gibi talebeler ttçÜD.ctı san a; , •;J - lı çıbJorlar... vw1da dil 
zamanda kaybettik. Bir tanrJmat dev- rwa- bir aanaylct ayni derdi ileri ~ - edikleri takdfrde yıl 8ommda 
rl bntiln kö • .n... •--ı-ı .a..--'-'-- ""'6""' imtlhanlarmı resınl yerlerde vermek 

;ftAM nq cıo1U1 uın .. M1.nu• sürerek .. ._1.- söyledi: 
da ilkm. ks•ı -uı ır.ki örnek 9~' tart.ile husus! liselere devam edebile-

n s ıye .... a--- • - Ben bu memlekette en iyi ha-
lere göre bizim köylerde ince bir 748Vk· _ 0 ... , lr•--ı:ıtan _ftA'"""' Bir çok yap ceklerdir. 
ı ı .. ı ı d ,_ __ ,__ ---'arı ·-- ------ .T-r-- Bakanlık UçllncU yıl sonunda res-e l"l enm 3 oa~, ve ev "'9J'... • • ..._ kazaııl'ar Avnıpada ..,.pılanlara 
vardı. Fakat tanzı.mat devletine ve o- W6'"' .J - mi lisede imtihan verme usultıntı kal-
nun ortağı olan k&plt•hzme verilen faik ~ır. Fakat sanayilmi ilerle- dırmış talebelerin girdikleri husust li
vergi onun son sermayesin1 elinden tem.emekteyim. ÇUnkU benim yetl§tir· selerde imtihan vermelerini bildinnlg
aldı, çünkü, köy artık gelirsiz bii' va. eliğim çıraklar az bir maarafla kilçUk tir. 
ziyete girmişti: mütemadi~ veri- bir atelye açarak muamele vergisi /( ü/ ,.. 1. b 
yordu ce karşıbfmda bfrley alm!yor- vermeden oaJıtıyor ve bana rekabet tDr c a1<an1 ugün 
du. ediyorlar. Demir aanaytine 11.zım olan .geliqor 

Bunun karşısmda ln!an paikolojlsl iptidai maddeler gtlmrilkt.en gec;erken Kültür Bakanı Bay Saffet Anka-
ne olmaz? Evvelce sUalU bir yorgan muamele vergtai almıraa. bunlar mev-

nm dün şehrimize geleceği yazıtmıg
altmda yatan inaaıı nihayet alelide ımu bahııolmaz.,, tı. Bay Bakan diln aklj&l'll Ankaradan 
bir yorgan altma girdi. Ve ba Yor- Dllnldl toplantıda muamele vergi- hareket etmi tir. Bu sabah şehrimir.e 
gan da ~ •blıp eoıı \'el'gtYI afnin gf1mrllkten aJmıııasnun doğru gelecek~ 
yahut rilpetl karpladıktan 90D!'a ya- olmad!fmı ileri ..uren bir ka.ç sanayici 

Pılacak iş basiW. Bir poata blnm· de IU fikri ileri dnnftolerdir: Bay S&ffet Arıkan tıehrimizde bir 
hafta kadar kalacak w ktlltUr 1şlerl-

meJc !.. - Muamele wrgisl nıamul olan eş- le meegul olacaktır. • 

l•tanbuıaa ne katlar 
araba, otomobil ve 
otoblls var 

Bu ay neşredilen belediye ek,o 
mik iatatiatilder bülteninde .18UIJ$1 
da, tramvaylardan sonra gelen 
vaaıtaıan hakkında etraflı m 
verilmektedir. 

Buna göre hi.len İstanbuda 
ye hududu içinde işliyen binek 
moblllerinin sayısı 1765 tir. Bunl 
rasında 429 zu on beygir kuvve 
küçük, 566 sı 11-20. 747 adedi 
30 beygir kuvvetinddeir. 

Otobüslerin miktarı ise 121 
Bunların yetmişi on yediden fazl 
tuz sekJzi 13-16, on Uçü de 7-12 
cu taşımaktadır. 

İataııbulda işliyen kamyanlar 
511 dir ve dnden güne çoğalnı 
dJr. 

Milton 
Agın gi1mı ıkisin'tle 

geligor 

Gün eeçtikçe lstan"al. 
daha fazla al'tıgot 

Resmi makamlar tarafından 
lan istatistiklere göre latanbut 
rinde elektrik lstihllki gUn 
artmaktadır. Şehir dışmda ve 
bulunan smat milealıeeelerin 
ve ink"pfı, evlerde aydml 
başka işler,; ... de elektrikten 
edilmesi bunun bqlıca sebebidir 

1930 etmesinde elektrik 
aayan 61688 lken bc.ı rakam 1931 
nesinde 73079 za, 1932 de 1• 
1934 eenes.rıde 924M adedine 
tır. • 

Romen köylüsü feodalitenin vücu
da getirdiği bir btlyilk i§letmenln ba
kayası üstündedir. Bunun için topra
ğın yüzde senen beşi işlenmektedir. 
1864 de Aleksandr Cuza zirai ıslahata 
başlamı~ dört yüz bin hektar işliye
bilir arazi köylWer arasında taksim 
edıtmfştl. Bu 3\Iretlc köylüye kıtkana
at yet{fccek bf'!' parça toprak .verildi 
Fakat btlytlk çiftlikler, ve şırketler 
en tyi mahsul ' eren yerleri elde etti
ler. Bu zamanda artık harikullde 
yflk!ek fiyaUarla toprak kiralamak 
bir kazanç vasıtası haline girmişti. 
Bu vaziyet (917) ye kadar stırdft. 917 
ıslahatmda malikine lahiplerlnin top 
raldan dört yüz hektara indirildi· 
fazlası klSylUlere tevzi olundu. Kôylil
lere verilen arazi bedelinin o/"30 .ztlnil 
devlet ödüyor. o/o65 şi.ııl de köylü 65 
sene içinde adiyecektlr. Siirölen top
rak ye~u 8 milyon hektardır. Va
sati gelir hektar başına 14 hektolitre

Eskk)eD bizim k6ylercte ne ghel, yadan almır. Halbuki gUmrUkten ip-
ne wıaa ile ya.pdmıf 8U bardakJan tldal maddeyi ~ken onun mua- =a=---=-ı--:b---.--:::-=--------:----~----~ 

m~,:a::yaı bt~:Uunıaraım~cCJı-!! meıe vergisini vermek bır.e afır gelir. ey er eyı Kadınlar Eıçlci Yurdun 

dir 
Bu rekor, bu şartlar içindeki Ro

men köylünfln orta halli bur.ju\i'ala.nn
dan b"r kaçının evini gördüm. Bu ev
lerin kaptlarmda.n itibaren fabrika
ya, büyük endüstri medeniyetine kar
şı kapanmı• bir kale halini. ~dığmJ 
söylersem hayret edilmemelidir. So
kak kapısmm etrafmdaki sOsler, tah· 
ta oymalar köyilıı malıdJr. Bina gene 
köyIU t.arafından yapıJm*r. l~ 
döşenen ve her tıraf :ı top, top kon
mug olan dokumal'ar köylU tadmlai'Jll 
eseridir. Duvarlarda asılı cfunll.~ 
s yısm! yQz elliden sonra ksY u 
fim c;and çömlek nevinden eşya ,..y 
ınnnn ki§ mevsiminde yapblı ~ 
Yet1111 m•ıınallbnm btJtUn ua:zı n 
1t6yün mabcbr. 

Romen ilynl8Uııfhı m&lt ~ 

fUO'"P'I· .ww .,, .. __ .- Alauğmnı malı yapıp satmak için 
inanCfıi"llmtt bir kitle artık ııet'eli ve belki bir eene beldiYeceğlz.,. 
zevkli kaplardan değil, awclle r;et- Bu fikir, muamele vergisinin fal> 
medeil JU içiyar. Kapltallzmijs ba~ rlkalardan emımn Dıalnul hale gel-1_,. ~art., ln88Nara lbt~lan
nı artt.ırmak yerine Jhti~ al- dikten sonra aJmmunıda göriiJen !'1tl' 
dUrmei. öğretaıiftlr. bati~ Clldft.;. I twlt karpRDd• ka)'de defer gorill-

öldUte. korkunç bir stık61; köylert memif ve demir l&ll&yicUeri iptidai 
:pıamıt. ve ruhlar P8!'18 oJmuptr. madde gQmrllkten Jreçerken vergisi-
~ lmparatOrI~ IOllU- nln almmUiRI kabul etmiştir. 

na kadar tecrübe ettifi ba:rat ~ 
köyltJtıtbıil yan beline kadar ıannıt-
tır 

Ar&Claki fark. tatlı aularla, tuzlu 
so~rda babt farkıdır. 

( Ark4tt U07') 

HALKEVI TEM-SiL ŞUBESi· 
NE TALEH KAYDINA 

BA$LANDI 
Bmin&ıa B~: 

Evimiz temsil tubeafne telebe kay· 
dma bB.§laımultır. ı.tldadı olan Jıe.. 
veıki.r amatör gençler almacaktır. Ar 
zusu olan bay ve bal-anlann eermt 
anlamak U.re her gUn IUt 17 4en 
80ll!'& Gmhaae ~la içinde Alay ~lSt
ldlııdeki temsil pbemia bq wrma
Ian bllci&ltlr. 

AMERiKA SU ARETI •VS
TEŞA/U K.lMSES~ZLER 

YURDUNDA. 
Amerika aefareti ıntiııteşarı Bay 

Şov dtln dalatadaki Kimseaizleır yur· 
dunu zJy&ret ederek müdttr Bay KA
nm kferle UJIUD müddet görügmUı 
mUeııese hakPıda etraflı mal6mat Uç 11ene evvel Beylerbeyinde teea-
abmltJr. IOa eden Beylerbeyi KadJnlar dilde 

Bay Şov bu ayın sonuna doğru me- yurdundan bu 1eııe yedi talebe meam 
auneıı Am~J'& gidecektir. Am.er!· olarak diploma almıtJanbr. Talebele
kadakl ba mm mU'Nlleeeter hakkında rin imtihanlan Çapa Selçuk San'at 
yapacaiı tetkUı&tı döııfifte mtıeasese mektebinde yapılmıf ve imtihana gi· 
mUdtlrUne vereceflnl aöylemiftlr. ren yedi talebenin yedisi de muvaffak 

iki Qdan beri 8eybelia.da4 kamp-} olmUll&rdJr. Mezunların iaimlerlt Nas 
+,. bulunan çocuklar on gUn soııra Oa-J h Ali.ettin, Mefharet Hulftai, Melih 
Jatı4Uf ~ ~. -., Fatma ~et, PWiban Bmbl, 

Naime Mehmet, Feriha Abı•UI 
Mektebin '1çtınctı ieııei 

mtlıwıebeWe mezun olan talı~~ 
rafından muvaffaJdyetle yapılan 
telif eeerlerden mürekkep bir 
gi açı1mıtm ak ae • bir hat 
ka açık tutulaoaktır. Resmim 
ZlfDlan ve talebeden buılarmı 
rad& ,w.erlyor 



l!!!!!!!!!'I 4 - KURUN 

Yeni lstanbulu 
Nerede yapmalı? 

Peyami Safaya bir cevap 
Yazan. Dr. Osman Şevki Uluda§ 

Konya saylavı 

İstanbulun im.ar planile uğraşan berlita.ş, bir Hamidiye veya Sultanah
Prost'ub. fikirlerini akşama sabaha met sebili, bir Valans kemeri, bir Sü
öğreneceğiz. Bunu beklerken Avrupa- leymaniye, bir Yedikule burcu, bir 
dan yeni . görgülerle dönüp kendisini Koska kütüphanesi, bir Kaariye camii 
bu görgülerin tesirinden henüz kur- bir Topkapı sarayı... Şehrin sakinle
taramamış olduğu . görülen Peyami rine ferah ve gurur, seyyahlarına da 
Safa'nın fikirlerile karşılaşıyoruz. Ha tecessüs ve hayret veren bu abidelerin 
rap s'J" .. rnklardan çıkıp da birdenbire herhangi yeni b1r şehirde yapılamsı
dümdüz ve ağaçlı caddeler görmekten na lüzum da yoktur, imkan da ... Bir 
doğan bir özenme ile vatanının en gü- şehir içinde geniş ve düzgün caddeler, 
zcl denilen şehrini Avrupa şehirleri süslü meydanlar kadar bunların da 
gibi görmek istiyen Peyami Safa Me- lüzumu vardır ve bunlar şehirlerin 

cidiye köyünde yeni bir İstanbul kur- süsü, zenginliği ve hüviyetidir. Bütün 
mak istiyor, harap tstanbula A. vrupa medeniyet dünyası ihtilal dolayısile 

şehirlerinin güzelliğini aşılamanın İspanyada akan kanlara olduğu ka
imkansı,; olduğunu (İstanbul asla bir dar Alkazar sarayının yıkılmasına da 
Avrupa şehri olamaz) cümlesile söy- acıdı. 
lüyor, ve nihayet (bugünkü İstanbula İnsan Şanzelize bulvarının genişli
cl dokundurmıyarak ve onu yalnız da- ğini, güzelliğini seyrederek yürürken 
ha temiz tutmağa çalışarak Mecidiye kolalı yakasının havadaki benzin bu
köyü civarından itibaren küçük bir harlanndan simsiyah olduğunu görür 
İstanbul tesisine) başlamanın mümkün de, ondan sonra mesela Opera binası
denilen şeyin kendisi olduğunu ilave nrn cephesini seyredemezse vücudun
ediyor. da hakiki bir yorgunluk duyar. Paris 

Peyanti Safayı böyle düşündüğün- şehrinin bir çok abidelerini kaldıra
den dolayı müahazeye kimsenin hak · rak onu muntazam, süslü caddelerilc 
kı yoktur. Ortaya attığı fikri pekala bırakınız, bu heyetile koca şehir ü
müdafaa edecek kudrette olan sayın çüncü, beşinci plana düşer ve mesela 
muhıı.rrir teneke evleri, Arnavut kal- iyi bir planda yap1lmış olan Romanya 
dırımı bile olmıyan sokakları medeni nm tbrail şehri g:bi bir şey olur. 
Türkiyeye yakıştıramıyarak me'yüs Milanoda Katedralm etrafı daracık 
düştüğü için ortaya, bizim müfrit gör- sokaklarla doludur, Cenevrenin bele
düğilmüz, böyle bir fikir atmış olacak. diye dairesi de böyledir, Viyananm 
İyiye özenmek ince ruhluluğa, mem- Kertner-Ştrasesini genişletmeyi ve eski 
leketini mamur görmek de vatanper- Viyana içinde Ringe benzer bulvarlar aç 
verliğe delalet eder. Ancak biz Peya- mayı kimse düşünmez; yeni bir şehir 
mi Safa gibi İslanbulun asla bir Av- olan Peştenin geniş bulvarları karşı
rupa şehri olamıyacağma inanamıyo- smda eski Buda şehrinin sokakları 
ruz, ve mutlaka kunılması lazım ge- kargacık burgacık kalır. Fakat bü
len yeni 1stanbulun eski İstanbul üs- tün bu şehirlerin ütihar ettikleri mev
tünde bina edilmesi fikrindeyiz. cudiyetler buralarıdır. ve bu şehirleri 

Biz tstanbulu kendi yerinde mamur buraları süsler. Bükre!i:in bulvarları 
ve bütün medeni ihtiyac:ları bir saha daha çok, daha geniş, binaları d.:ıha 
içine sıkıştırmış görmek istememizde büyüktür, fakat sokakları nisbeten 
tarihi, kültürel, bedii, ekonomik ola- dar ve binaları onun kad:ır büyük ol
rak pek çok sebeplere dayanırız. E- mıyan Atina pek çok abidelerinden 
renköy, Yeşilköy... istikametlerinde dolayı daha güzel, daha sevimlidir. 
sayfiyeler şeklinde dıığıtılan İstanbul Eski Ankara da İstanbul kadar abi
biraz da Mecidiye köyü taraflarına a- deler olsaydı Yeni şehir istikametin
kabilir. Fakat ne de olsa buraları ni- de uzanmad:.ın evvel eski şehir dolar
hayct !stanbulun birer sayfiye yeri o- dı. 
labilirler. 

Universitede 
Yunanca, Bulgarca v e 

Sırpça dillerinin 
tedrisı düşünülüyor 
Ders durumunu tesbit etmek üzere 

bir komisyon toplandığını yazmıştık. 
Bu mesele etrafında üniversite rektö
rü Bay Cemil Bilsel dün kendisile gö
rüşen gazetecilere şunları söylemiş

tir: 
"- Yabancı diller okulundaki hazi

ran devresi imtihanlarına A ve B kurs 
larından 2659 talebe girmiştir. Bun
lardan 1984 talebe sınıf geçmiye mu
vaffak olmuştur. 100 e yakın talebe 
de imtihanlara iştirak etmedikleri i
çin sınıfta kalmışlardır. Yaz tatilin
de talebeye bir kur açtık, bu kurlar
dan sonra ikmal imtihanlarına 481 
kişi girmiştir. Bunun 49 u tahriri 38 i 
de şifahi imtihanlarda muvaffak ola
madı. Demek oluyor ki, imtihanlara 
giren 2569 talebeden 2482 si muvaf
fak olmuştur. Dil okulunun kaldırıl

ması mevzuu bahis değildir.,, 
Önümüzdeki ders yılı başından iti

baren her fakültenin ayrı ayrı lisan 
kurları bluunacaktır. Bu kurslara iş
tirak eden talebenin yekunu her birin
de 40 ten fazla olmıyacaktır. 

Dil derslerinde talebenin mensup 
olduğu fakültede tedris edilen ilmi 
ıstılahları öğrenmesine çalışılacaktır. 
Buna yardımcı olmak üzere kitaplar 
vücuda getirilecektir. 

Gelecek yıl da bu kurlarda Ball:an 
milletlerinin lisanlarının da tedris e
dilmesi güşünülmektedir. 

Bu yıl bilhassa A kurlarına fazla 
ehemmiyet verilecektir. 

ADLI KOMiSYON, DÜN 
AKŞAM DA TOPLANDI 

Bir teşrinievvelden itibaren tatbi
kine girişilecek olan yeni meşhut cü
rümler kanununun tatbikatı etrafın
da kararlar veren adli komisyon. diin 
akşam da toplanmış, geç vakte kadar 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Dün akşamki toplantıya, adliye \'e
k ili Şükrü Saracoğlu, riyaset etmiş
tir. 

iST ANBULUN iKTiSADi 
VAZiYETi 

!stanbulun iktisadi vaziyetini tet
kik edip bir rapor hazırlıyacak olan 
parti iktisat bürosu tetkikatını bitir· 
miştir. Raporun yazılmasına yakında 
başlanıp genel sekreterliğe gönderile-

1 

1 Avru pa Postası 
=------~ 

Fransa ile münasebeti mi 
ve Suriye işleri 

Bir Yugoslav gazetesi neier diqor? 
Zagrebde çıkan yarı resmi "Novos-1 mektedir. Ön Asya dev:-~ıeri aras~ 

ti,, gazetesi yazdığı bir makalede son dar bir ittüak aktolunması fikr 
zamanlarda Fransa matbuatının Tür- mücahidi olan Türkiye bu hare!< 
kiye ile Fransa arasında karşılıklı "Asya Asyalılarındır,, hedefini 1<0 

yardım muahedesi aktedileceği bak- muştur. Ve bu da derhal AvruP3 

kında haberler verdiğini ve Türk mat leyhtarı meyiller husulüne sebeP o 
buatınm da bu haberleri neşrettiğini muştur. Tbaii Türkiye bu harese 
ve fakat fikir beyan etmediğini yazı- başka bir istikamet verebilir ve buJI 
yor. Harbi umumiden sonra Fransa- Suriye nasyonalistlerine de kabul e 
nın Türkiyeye yardım ettiğini ve bu tirebilir. 
yardım sayesinde Türkiyenin Yunan- Nitekim Fransa da Suriye ve Lıt.ı 
lıları Anadoludan attığını ve buna nandaki Antikemalist cereyanı ya. 
mukabil Türklerin Fransızlara karşı tırabilir. Türkiye için Fransız dost 
itimat duyguları pen'erde ettiklerini ğu ve Suriye işlerine iştirak lran 
yazan bu gazete diyor ki: Irak ile antant yapmaktan dahil 

" ... Fransa Türkiye ile karşılıklı hemmiyetlidir. Bugün daha şimdid 
yardım paktı akdine, Şarkta takip et- Suriyedc daha hafü bir hava hi~ 
tiği emniyet sisteminin tamamlanma- !un.maktadır. Geçenlere kadar Tür 
sı nazarile bakmaktadır.,, yeye aleyhtar olan Suriye demokrB 

Makalede bundan sonra Fransa - ları ve Türkiye taraftarı Suriye rı 
Türkiye münasebetleri hakkında şu yonalistleri birbi:clcrine yakınl~n1s.~ 
izahat verilmektedir: tad!rlar. 

" ... Eğer Fransa Suriye üzerindeki Maamafih Türkiyenin Asyada t 
manda sist~mini tahfif edecek olursa kip ettiği siyaseti uzun zaman irin 
Türklerin Suriyede nasyonalistlere dil etmesi ihtimali zayıftır. ~iındil 
yardım etmesi lüzumu zail olacaktrr. mümkün olan şey Fransız - Türk . 
Bugün Fransa Suriycde şiddetli bir kınlaşmasının Avrupa çereevesine i 
Kemalist aleyhtarı cereyan idame et- hisar etmesidir. ön Asyada.ki A vru 
tirmekte ve bununla, ön Asya devlet- aleyhtarı hareket bir müddet için 
leri teşkilatını Avrupa aleyhtarı bir kinlesebilir, fakat Filistin had.sele 
teşkilat telakki eden Suriye nMyona- nin de isbat ettiği veçhile artık 1'° 
listlerinin faaliyetine mani olmak iste hareketin önüne geçilemez.,, 

........... ........................................ . ....................... ................ 
Poli• Haberleri 

Bebekte bulunan 
ceset 

Dün saat on beşte Bebekte Galata.. 
saray Denizcilik klübünün önü~de de 
nizden bir kadın cesedi çıkarılmıştır. 

Yirmi yaşında tahmin edilen cese
din üzerinde mavi manto, siyah göm
lek, fes rengi kombinezon, turunç <;o
rap vardır. Ceset morga kaldırılmış
tır. Hüviyeti henüz tesbit edilememiş
tir. 

Köoeğin kuyruğunu 
kestıği ıçın •. 

Vekitrerimiz=n tetkik 
seya hatleri 

Zonguldak, 18 (A.A.) - lkt1sat 
m:ı.liye vekilleri beraberlerinde İran 5' 
firi olduğu halde Üzülmez ve Koılf 
madenlerinde tetkikat yapmı§lar, Zotı 
guldak parti kurağında şereflerine t~ 
tip edilen çay şöleninde bulunmu~!ıt 
dır. İran sefiri İstanbula dönmiiı;, veİC' 
ler Ege vapuru ile şark seyahatıııc de' 
vam etmek üzere buradan ayrılmışıat' 
drr. 

KADIKÖY SU ŞiRKETi 
HAKKINDA RAPOR 

Herhangi bir yerde yeni bir İstan
bul yapmağa özenmek eski tstanbu
lun bir gün evvel şimdiki şeklinden 
bin kat harap olmasına sebep olur ve 
böyle bir hareket halinde lstanbulu 
halile dnhi muhafaza etmek imkanını 
elden kaçırmış oluruz. Biz İstanbul 
hara.besi üzerinde asrm icap ettirdiği 
güzel şehri kurabiliriz ve İstanbul 

Bir şehir çok defa bir millet de- cektir. 
mektir; ve çok defa heyecana muhtaç Fatih temizlik amelesinden Sad-
bulunan bir milletin sinirleri baba ya- PROST BU AY GELiYOR rettin Balatta öldürdüğü bir köpeğin 

Kadıköy su şirketinin satın a.J!1l' 
masındaki müzakerelerd-1 nazarı di1'' 
kate alınmak üzere belediyede nlıi1'8' 
lılar tarafından bir rapor hazırlannııf 
tı. 

pekfıla bir Avrupa §ehri olabilir. .. "' 
Bir mimar arkadaşımla görüşür

ken sordum: 
- Siz olsanız İstanbulu ne suretle 

imar edersiniz? Cevap ~erdi: 
- Evve!il., dedi, 1stanbulun limanı 

ticaret merkezi, antrepoları için bir 
yer gösteriniz, geri kalan kismı için 
sonra konuşabiliriz ... 

Ben şimdiye kadar söylenenleri gö
zümün önüne getirerek İstanbul lima
nını Yenikapı - Yedikule arasına atı
yorum; Sirkeci istasyonunu Yedikule 
taraflarına gönderiyorum, ticaret mer 
.kezini de bu hat ile Altımcrmer ara
sındaki geniş sahada kuruyorken şeh
rin tarihi ve abideleri karşıma diki
liyor. Geçmiş günlere hız ahp ileriye 
atılmak niyetile bakarım, ananeler beni 
olduğum yerde zaptedemez, yani mazi 
perest değilim, fakat gene düşündüm. 
İnsanlar baba yurdundan kolay ayrıla 
mıyorlar, yepyeni ve kübik bir yuva 
yaptıranlar dahi temiz duvarlara ta
nınmış bir imza ta.~ıyan yağlı boya bir 
resim asarken karşısına dedesinin res 
mini asmaktan da biiyiik bir zevk dtı
yuyor. Bunun gibi bir şehir halkı da 
sehirlerinin medeni ve bedii giizellik
lerini isterken oradaki h•rihl abidele
rin çokluğile ferah ve gurur duyar. 

Mecidiye köviindc Yeva herhangi 
bir yerde yeni bir ı)ehir yapabilir, 
ama, bu şehir binler<'e tarihi vak'anın 
akıp ge"ti~i. binlerce tarih yadigarı
nın bulunduğu dünyanın me!)hur İs
tanbulu olamaz. Bir dikili veya Çen-

digarları olan tarih abideleri önünde Yalovanm planını yapan ve !stan- kuyruğunu keserken Hiristo ve kar-
kalkmır. Parisin göbeğinde ve mamur bulun planını bazırlıyacak olan Fran- dcşi Koço üzerine hücum ederek fena 
bir yerinde Hosman bulvarı açan sız mütehassısı Prostun bu ay zarfın- halde dövm.üşlcrdir. İki kardeş yaka
Fransızlar İle de Paris'te yıkılmak da şehrimize gelmesi beklenmekte- lanmıştır. 
üzere bulunan evleri payandalarla tut dir. LAMBAYI YAKARKEN _ Vefa
turuyorken bir tarih varlığını yaşata- Prost gelince doğruca Yalovaya gi- da Yoğurtçu oğlu sokağında 24 nu
rak şehrin ziynetlerini azaltmamak- decek, orada yapılacak büyük otelin maralı evde oturan bakkal Emin lam-
tan başka bir şey düşünmüyorlar. projesini gözden geçirecektir. bayı yakarken havagazı borusunun 

Peyami Safa bunları pekala bilir Mütehassısa bu sefer lstanbulun bir yerinden c:ıkan gazlar parlamı~, 
ve bildiği için bugünkü İstanbula rl tayyareden alınan resimleri de verile- bakkal Eminin ellerile yüzü yanmış-
dokundurmadan ve onu yalnız temiz cektir. tır. 

tutmağa çalışmak şartilc başka bir BİR AYDA y AP/LAN Ev hemen zabıta tarafından boşal. 
şehir kurmayı düşünüyor. Fakat bu- tılmış, boru tamir edilmiştir. 

· k BiNALAR giın ii belediye bütçesilc sokaklarını AYAGI KIRILDI_ Osmanbeyde 

Bu rapor Nafia vekaletine gönd" 
rilıniştir. 

DAiMi SANAYi SERGiSi 

Ticaret ve sanayi odası ;:iubesi dİ" 
rektörü Bav Hakkı Nezihi Odada dB" 
imi bir sa~ayi sergisi açmağa karsı' 
vermiş ve şube şimdid<'n faaliyete bSt 
lamıştır. Bir ay içinde tamamlana.b~; 
leceği umulan bu sergi, Odanın bl 1 mü.:;1;eııi haline getirilecek ve 1stanb11 

sanayi marnulatını eksiksiz olarak ti' 
min edecektir. bile temizlemiyen İstanbul şehri, Me- Ağustos ayı ir:inde lstanbulda dört Haydarın kahvesine giren 47 yaşında 

cidiyc civarında yeni bir şehir yapıl- apartıman, altı c1ükkfm, elli sekiz ev Kohen kömürlük kap1srnın aGık oldu- --------------
dıktan sonra, haydi bütcesi on misli yapılmış, 510 bina esaslı surette tamir ğunu görmiyerck düşmüş sağ ayağı 
daha artsın, az zaman içinde büsbU- edilimştir. kırılmıştır. Rohen hastahaneye kaldı-
tün harap olmaktan kurtulamaz. ls- Apartıman inşaatı geçen senelere rılmıştır. 
tanbul şehrinin Edirnekapısı, Topka- nazaran azalmakta huna mukabil ev 1\fÜV AZENES!Nt KAYBETMİŞ
pı, ve Cerrahpaşa sırtlarını baştança- inşaatı çoğalmaktadır. Bilhassa say- Mackada Kağıthane caddesinde oturan 
§ağı yıkıp oralarını imar etmek Meci- fiye yerlerinde fazla ev yapılmakta- 50~ yaşında Mardiros Ortaköyde 37 nu 
diyede yeni· bir şehi.İ- kurmak kadar dır. aJ • t · d ·· 

mar ı evı amır e erken muvazenekolaydır ve buralarda emlftk sahiple- -------

Vahip Paşa F.listinde 
Kudüs, 18 - Habeş kumandanlartıt' 

da{l Vehip Paşa Hicaz yolile Filisti~: 
gelmiştir. Kendisinin burada uzun rnil ,,, 
det kalacağr vc"a buradan Avrupa; 
geçeceği hakkı •. _.ı henüz bir malôrn'f 
yoktur. 

rinin verdikleri vergi üzerinden yapı- /Jfatbaamıza Gelen Eserler. sini kaybederek on beş metro yüksck-
lacak istimlak Mecidiye köyü tarafla- liktcn düşmüş, başından ve vi.icudı.i.- --------------~ 
rında arsa satın almaktan korkulacak S f UYA Ş nun muhtelif yerlerinden ağır suret- ile mUstakbel damadı berber Nurrı~ 

erveti ıinun - NI te yara]anarak hastahaneye ka1dırıl- kavga etmü•lerdir. Numan eline geÇ kadar pahalı değildir. Mevki itibarile mıştır. ~ ıı.ıJ 
ise buraları Mecidiye köyü ve civarı- "Servetifünun - Uyanış,, mecmua- diği taşla ekmekçi lhsanı başınd 
nm açıklığı, hava darlığı ile boy ölçe· sının bu haftaki sayısında Cemal Ze- YOLUI\TU J<ESTİKTEN SONRA- ve sağ ayağından yaralamış, kaça.!" 
cek kadar güzeldir. o halde 2594 se- ki Bakinin "Bugünkü Almanyada Haydarda oturan şoför Abdullah Fil ken yakalanmıştır. 
Jledenberi yaşıyan İstanbul şehrini ol- Türk dostluğu., makalesi, Mehmet Hu yoku~undan gererken !5 bankasında BAŞINDAN YARALANDI - 139; 

duğu gibi bırakmak için henüz ciddi lusi Dosdoğrunun, Gnvsi Halit Ozan- hademe Rrza yolunu kesmis, ailevi b'r kırköyde Yeni mahallede tstasJO 
bir sebebe istinat etmiyor. soy'un, Zahir Sıtkı Güvcmll'nin, Fe- meseleden dolayı bıçakla Abdullnhı cnddesindc Bedrinin evinde sıva Y'; 

İstanbul diye iki tarafı deniz, bir rit Namık Hansoy'un, Oğuz Turgut iki yerinden y:ıralamıştır. R1za yaka- pan Nikolinin başına büyük gardır0 
tarafı surla c:evrili olan kıtayı kaste- Yaylahmın muhteEf mevzularda ya:n lanmıştır. düşmüş, N'ikoli ağır surette yar.ıls.t"' 
diyorum. Galata ve Beyoğlu tarafını ları vardır. Bunlardan başka, rc·simli TAŞLA YAilALADI - Beyazıtta mış, Cerrahpaşa hastahanesine kaldl' 
düşünmüyorum. Bence İstanbul vali- aktüalite. Cumuriyet caddesinde ekmekçi İhsan nlmıştır. 
ler ve be1ediye reisleri değiştikqc on
ların keyflerine göre değişmiycn, brrf'
ta kim bulunursa bP1 ıınsun bir c;izgisi 
bile bozulınıyan "'Ü7,"l bir prog-r2.m 
ve bir plan sayesinde tedricen mükem 
mel bir Avrupa şehri haline sokulabi
lir ve çalışılırsa gi.inün birinde 1stan-

AP• 

bul dünyada abidelerinin çokluğu ile 
olduğu gibi medeni tesisat. ile de meş
hur ı:;ehirlcr strasma geçebilir. 

O halde fikirlerimizi izaha başhya
biliriz. 

(/kinci mafr.alc yarınki sayımızda) 

t Lüks bir toplantı qeri ~ 

1 fotanbulun ilk lük3 sineması olan eski Elhamramn yerine yen' 
'SAJ{ARY A,, sineması bütiin san'at severl<'rin müstesna bir toplantı 

'• •••••••- yeri olacaktır. 



---~------
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1 Gezintiler İ f 

Gizli bir yaramız 
Sinemanın taçsız kralı 

Yirmi üç yıllık hocalığım bana 
fUna öğretti: Bizde çocuk terbi
ye.inden çok, ana baba terbiye
sine önem vermek gerektir. Her 
yıl 11onundt1, kendi kendime bunu 
tekrarlarım: Evet, bir ana baba 
terbiyesi gerek. "Baba değil, 
trab:zan babaaı!,, Bizim dilimizin 

horma Şerer kocasını kaybetti 
Dünyanın en meşhur sinema rejisörü o!an lrvin Talberg 
Greta Garbo'yu, Con Kroford'u, Jan Harlo,yu, Kler Keyblı'ı 

ve Ramon Novarro'yu bulup yetiştirm=şti •• 
acı bir nüktesidir. Deyli Ekspres gazetesine Nevyorkl 

Sınav günleri yakla§ıP da, ço- tan bildiriliyor: 
cuklar ~artılmağa ba§ladı mı, "Meşhur sinema yıldızı Norma 

Şererin kocası, meşhur film rejisörü 
ancak o zaman, ana mantoıunu trvin Talbergin mesleği bugün bir· 
giyiyor, baba ıapkasını kapıyor denbire ölümle neticelendi. 
ve semt semt hoca kapılarına Talberg 37 yaştndaydı. Çocukln
başvuruyorlar. Kimi insallıdır, ğunda tasavvur edemediği derecede 
derdinin pül noktasını sak!amaz. zengindi. Vaktile haftada 3 Ingiliz 
Geçim belôsile didi§meden bQf lirası alan küçük bir katipken, dün
alamadığını, çocuğile uğra§mağa yanı:ı en büyük sinema şirketlerin· 

den "Metro Goldvin Mayer,, in ad<.'ta 
vakit bu!amadığını açık açık rehberliğini ediyordu. 
söyler. Kiminin gözünde kör bir Kaliforniyadaki 200.000 İngiliz li
sevgi bağı vardır. Oğluna, kızına ralrk evinin muhteşem odasında bir
toz kondurmaz, yavrusu Eflatun denbire düşerek kalp hastalığından 

kadar zeki, karınca kadar çalıı- öldü • 
kan, güvercin kodar usludur. Holivutta kimse bilmiyordu ki 

F tıkat hocası onu tenbel, hQfa- Talberg, film şehrinin hükmen impa 
rato!'u olan bu adam, geçen hafta bir 

rı, lla&'gtStZ bellediği için döndü- tatil <.'Snasında soğuk almıştır. Kim-
rür. Sorarsınız: se bilmiyordu ki, bu soğuk zatürreeye 

- Çocuğunuz hangi ıınılta? çevirmiştir. 
Gblümser, bir omuzunu kaldı· Ve yine kimsenin malftmu değildi 

rır, ellerini uğu§turur: ki, Talbergin hayatını bir kalp has-
- Vallahi elendim, der, iki tal•ğ: tehdi! etmekteydi. Ye bir deva 

senedir, ki buraya devam edi- bulmak üzere Amerikadaki her doUo 
Norma Şerer ve ölen kocası 

Tayyareciler 
hevese geldi! 
Hepsi Amerikadan 
Avrupaya geçmeğe 
hazırlanıyorJar 

1927 mayısının 27 sinde, Lindber
gin Atlas Okyanosunu ilk olarak geç 
mesinln onuncu yıldönümü münasebe 
tile, tayyareciler arasında yeni bir 
Amerika - Avrupa uçuşu müsabaka
sı aç ılacağını yazmıştık. 

Bu müsabakaya son senelerde bir 
çok rekorlar kıran veya muhtelif 
muvaffakıyetler gösteren bütün tay. 
yareciler iştirak edecektir . 

Bun ]arın arasında bir iki ay ev -
vel Londra - Kap ve Kap - Londra 
rekorunu tesis eden kadın tayyareci 
Amy Mollison da vardır. 

A. Mollison Londradan Kapa 3 
gün 6 saatte gitmiş ve Kaptan Lon
draya dört gün 16 saatte gelmiş -
ti. ra başvurmuştu. 

yor. Bir yahudi o~an Ta1bergin kendi- Bu kadın tayyareci şimdi Ame-
- Nu~arası kaç? Hangi ıa- ni tedavi için Almanyaya gitmesini filmlerin muvaffakıyeti ve artistlerin rika - Avrupa yolculuğuna heves e-

lroin Ta!berg 

bede? tavsiye ettiklerini de kimse bilmiyor eşsizliği ile şöhret almıştı. diyor, Çünkü, iki hafta evvel Avru-
Dersi.nizı yine o gülii§, o küçü· du. Greta Garbo, Joan Cravford, padan Amerikaya 23 saatte giden ka 

lii§, yine o: Ta1berg ve Norma Şerer, daha Jan Harlov, Myrna Loy gibi yıldız· dın tayyareci Markham ayni meslek-
- Vallahi efendim!.. geçenlerde "Romeo ve Jülyet,, isim- Jarr, Vallace Bee.ry, Clark Gable ve teki bütün kadınları kıskandırmış -
Li baflayq. Artık: li bir film çevirmişlerdir. Norma Ramon Novaro gibi erkek artistleri tır. 

Şerer burada "Jülyet,, rolünü yapı • sinemaya tanıtan, onların en güzel Esasen, bir kaç gün evvel yine 
- Peki ne i•tiyoraıınuz? Ne yordu. filmJ~rini ortaya koyarak şöhretlerini bu sütunlarda yazdığrmız gibi, son 

yapalım? d 
1 

senelerde kadın tayyareciler, bir çok 
h:ıstalandığı gUn doktorlar ona temin e en o o muştur. 

Demeyiniz. Onun ütedig"'i ,.o· ı muv.:tffakıyetlerile, havaları ellerine 
~ oksi~n verdiler. Biıtün cesareti kırı- Bu arada, Norma Şererln ismini "' d h b" l ke · geçirıneğe başlamıslardır. 

cugunan a a ır yı sen.ne lan karısı Şerer, başının ucunda 6 ayrı saymak lazımdır. Çünkü, ona - .. 

I ~ 
1 Görüşler 1 

Bravo Belediyeye! 
Bravo Emniyet 
adamlarına! 

Dün Köprü üzerinde kar§ılll§tı· 
ğım zabıta memurlan luJk.ı sağdan 
gitmf'ğc sevkediyordu. 

Bu iş ancak böyle olurdu. Şimdi,·c 
kadar bu işin kendi halinde tatbik 
edilemediğini gören mes'ul mal..-am -
lar memurları vasıtasile halka \•ol 
gösrermek suretile vazifelerini ·yap • 
mış oluyorlar. 

Bravo belediyeyP. ue onun ni:ıa • 
mım tatbik eden makama! 

Bunun daha ilerisine gidelim. -
o nisbette yollanrmzı genişletme~i ve 
tanzim etmeği unutmıyacağımı: dn 
tabii.dil •• - Evet bunun daha ilerisi· 
ne giderelc sokakları kirletenleri de 
cezalandırolım. Sokak kirletmPf, ne 
d,•mektir? Elinizdeki kağıt parça -
sını yere atmanız da - adedi çoğal
tılması lôzım gelen - çöp sepetleri· 
ne atsanız ne olur, Bu zor bir iş mi· 
dir? 

Sağdan gitmek ve sol t.arafı ~e • 
!enlere bırakmak, yolculuk hareket
lerini de bu sür'at devrinde kolaylar 
tırmak, liizım gelen serbestiye ulat • 
tırmak dC'mek olacaktır. 

"Erenlerin sağı solıı olmaz,, diye 
csldden bir laf ııardı ... Ve geli~i giizel 
yiiriiycn adamın gidişindeld seyya .. 
liyet belki bö:rlccc hoş ve makul 
gösterilirdi. 

Bi: erenler deıırinde değiliz. 
Biz, sağ ve sol kaydına bağlı, meo 

deni dünya zaruretlerine tabi faniler 
olacağız. 

Sağımızı, solumuzu bileceği:. 

Hikmet MUnlr 

ŞEHRIMlZE GELENLER 

Kırşehir valisi Bay Mithat ile K~ 
caeli valisi Bay Hamit Oskay ve Mer
sin valisi Bay Rüknettin mezunen şeh 
rı~ gclmitlerdiı·. 

k l J B b 
· k Şüphesiz ki, kadın tayyarecilerin 

yü o mamaaı ır. a ayı sıze a- yaşındaki oğlu ve bir yaşındaki kızı temi:t ettiği söhret bir çok d~uiKodu-
dar kO§turan, anneyi telaıJanclı· ile bekliyor<lu. lara sebep olmuştur. Hele 1928 de bu :nmaCfakıyetleri erkek meslektaş -----------------

larını da gayrete g tirecektir. 

ran, bı.laisizlik, sınıfta kalmak fa- Heyhat!,, onunla e\•lendiği zaman Holivutta l\" 1A o· ıese a kendisi de bir tavvareci 
lan değil, am:ak bir yılda çocıı- :,. • • hiç kimse Norma Şereri çekemez ol- olan Amy l\lollisonun koc.-ası. iames 

trving Thalherge "Holivutun taç- du Vt? hakkındaki dedikodular daha 1lf i ianrharcıyacağı para, eskiteceği !• oll son karı.sile rekabete girişmek 
sız kralı,, ad: ,·crilirdi. Amerikan si- fazla1aştı. üzeredir. 

bir kat urba ile iki çift iskarpin- t nema dünya.sının en büyük sinemacı rvingin Normayı sevdiği muhak- .Tames l\folJLon bir iki kere Amc-
dir. sı olan Thalbcrg ortaya çıkardığı kaktr. Fakat o, bu genç artistin yetiş ril~adan Anupaya geçmeğe tcşelJbüs 

Hepsi böyle düıünmez. Daha _________ 1m_.____ mesine diğerlerinde olduğu gibi etmiştir. Fakat, bu sefer daha bü-

ağır bCJ§lılarla karşılCl§ırıınız. On· ğunu bilmiyor. Her dersin umu- çalışmıştır. Nitekim ondan sonra da ~ük gayretle ç:ıhşacağını söylemekte 

HALK 
OPERETJ 
kısmında 

Cumn.rtesi akşamı 

lann da kendilerine göre çıkmaz mi bilgide, muhakemeyi teı~ilde, ha bir çok yıldızları sinema sema- dk. 
yolları var. Çocuğunun döndüğü· zekilya üstünlük veri§te nasıl bir sında "parlatmıştır.,, Diğer taraftan, tayyareci kan ko ---------

l ld d k b
'l k lrving, evlendikten sonra, Norma canı.ı bu müsabaka.v:ı a'•ni tayyare ü81cu.dar H•t1, .. ,k Ha"],~'mligıw·-~- .• 

nü •öyledikten sonra: ro Ü o uğunu Ü§Ünme ı e a - · · d ı k ı ted' F k t k .ı - '''""' "" ı.u .... ,. yı sı~ma an a ma s ı. a a a ile girecekleri de söylenmektedir. 
- Elendim, muallimler de lmdan geçmez. rısı kocasına olduğu kadar Sinema- Böyle olursa, kazandıkları takdir Mahkememizin 931/ 2044 sayısında 

pek aykırı gidiyorlar. Herkeıin l1te bunun içindir, ki ben, ya da düşkündü. Bu suretle, lrvin- de, muvaffakıyet ikisinin olacak! Davit kızı Sünbül He Hayım Bahar 

b b b. • · k · h · b' ki 1 k d' arasındaki bo§anma davasının neti-
hendueye aklı ermez, cebire İ•ti· bir ana a a ter ıycscnın pe gın, .asıs ır aş a ya nız en ısine ·------------~---

1 t k • t d' - · ·· ı ld be ccsinde tarafeyn beynindeki evlilig-in 
d_;ıı ol.maz. Kimi edebiyattan lüzumlu olduğunu •öylüyorum. ma e me ıs e ıgı guze YI ız, ile Juliette. ua d d k" h r ~ k 10 mart 926 tarihinden itibaren m-

h 
LJ • L! J M kt Fakat ana babayı kim, hangi yaz per e e 1 aya ıne aşı olanla - Son günlerde Irving Thalberg, O§lanır, 1e1mı mmya an. e ep rı mahzun etmemiş oldu. valine 11.6.936 tarihinde karar veril-

L __ l rmalı mektep, nasıl terbiye edecek? "Kamelyalı kadın,. 1 çe,·irmeğe baş- mi§ ve ancak Hayım Baharın ı"kamet 
uun arı ayı · lrv1°ng Thalbergin 1>ev1"rdı'ği m- - J ba 

h l d
.. hl ~ -y arnıştı ve ş rolü Greta Garboya aıı h 

Hükmünü verir. Kendi vazife· Onların oca arı onen çocu arı hur fı'Jmlerı"nden bir karını sayalım.. • . B r·ı g ının meç uliyetiııe binaen kendisi-~ vermıştı. u ı m, sinemacının öiümü t bl' t 
ainı• unutarak hocayı ttı§lıyan bu olacak mı diyorsunuz? •.. Belki! Grand - HoteJ, Brodway Melod'-', .. . k 1 b ne e ıga yapılamadığından ifbu ill-.ı uzer~ne, yarım ·a mış ulunuyor, nın tcbliğat yerine geçeceği ilin olu-
baba, bir li!ıenin ne Jemek oldu· S. o~zgin Şen dul, Operada bir suvare, Romeo belkı başkası devam edecektir. 

1efrika No. 63 

YA'Z.A N ~ KADiR.CAN KAFLI 

Aziz bu mektubun son sabrlan ka
dar diğer satırlarını da zevkle okudu. 
Şimdi arkadaşına da imreniyordu. Ta • 
nıdıklarınrn hepsinin mes'ut olduklarını 
öğrendikçe kendi bahtsızlığını daha 
kuvvetle hissediyordu. 

Fakat okuduklarının içinde bir ~ek 
satır vardı ki ona Gülerin halini, kendi 
zavallılığının sebebini pek çıplak olarak 
gösteriyorıtu: 

SeYinemek karşımızdakini tanıma -
maktandır. 

Ne dC'ğru bir sözdü bu ... 
Eğer Güler de Azizi tanımı§ olaydı 

hiç şiiphesiz onu sevmekte lıiç bir güç • 
Iük çekmiyecekti. 

Nice genç kızlar gibi o da bunu bil
mediği ve tanımağa çalı§madığı için a
caba bahtsız mı olacaktı? 

Bunu ~endi kendine aorduiU saman 

Azizin kalbinde bir yer burkuluyordu. 
()m~larmı kaldmp da : 

_Adam sen de ... Bana ne? Ne olur. 
sa olsun? 

Diyemiyordu. 
Hattl kendisini bu genç kıza tanı -

tabilmek, onun kafasında yerleşmiş olan 

0 pııırık, sıska ve beceriksiz küçük Azi· 
a:in hatırasını s:!::ıek için çareler düşü • 
nUyordu. 

Her şeyden önce ona yakın olmak, 
beraber bulunmak gerekti. 

Halbuki son aylarda Güler artık A • 
zize biç görünmez olmu§, ondan uzak 
bulunmak için h ·ç bir şeyden çekinme • 
mişti. 

Yeni yılda ticaret işlerinin daha ve
rimli bir yola gireceğini 8ğrenmiş ve 
bu cihetten artık rahat etmi§ti. Fakat 
kendi kalp i§i bir türlil yoluna girmiyor, 

hatta gittikçe sarpa sarıyordu. 
Dü§Unceli bir halde odaarna girdi. 
Kendinden sonraki vapurla babası 

da geldi ve yalnız değildi. Halil Bey de 
beraber bulunuyordu. 

Remzi Bey eski patronuna yer gös
terdi. Sonra Azize dönerek sordu: 

- Dünkü ilanımız üzerine kimse gel· 
dimi? 

- Hayrr ... 
Remzi Bey..: 

- İyi ohnu!f. 
Diyerek f.lalil Beye döndü: 

- Sizi buraya kadar bile bile getir
dim. Belki benim göstereceğim yeri Gü
ler için daha iyi ve uygun bulursunuz 1 

Halil Bey hemen cevap verdi: 
- Elbet ... Ne mutlu! Böyle bir yer 

var mı? 
- Var ... 
Remzi Bey masanın üstündeki gaze

teyi aldı. Onun ilan sahifelerine göz at· 
tı. Oradaki küçük bir yazıyı Halil Beye 
gösterdi: 

- Şunu okur musunuz? 
Halil Bey okudu ve bapnı kaldırdı • 

ğr zaman kalbinden gözlerine vuran se
vinci gizliyemedi: 

- inanır mrıınız? Ben bunu da bir 
delilik olarak görüyorum. Ona her ıeyi 

açıkça söylemek de kabahatmiş. Çok bir 
ıey de demedim. "Baban senin ömrilnce 
yaşıyacak seni hep böyle besliyecek de
ğil, kendine bir yuva kurman lazım!,. 
dedim. ••Ben de salışmm. Çalışan kız . 
lar ve kadınlar yok mu? Elbet ben de 
ekmeğimi kazanacak kadar iş görebili
rim.,, dedi. Hem de bu işi kendisi bula
caknuı. Kafasına koydu bir defa ... Vaz
geçiremedim. iş böyle olunca da bizim 
Nahit Necati aklrma geldi. Bilirsiniz ya, 
şirketler ve bankalarda pek çok tanrdık
larr vardır. Fakat ne iyi tesadilf! Eğer 
size rastlamasaydım kim bilir ne ola • 
caktr? Eğer size faydalı olacaksa ne 
mutlu 1 Aşağı yukarı evinden ayrılma • 
mış demektir. Biz sizi hiç bir zaman 
yabancı görmüyoruz da ... 

Aziz bunları dikkatle dinliyordu. 
Remzi Bey ona sordu: 

- Sen ne dersin? Güleri de kadromu
za alıyoruz. Her halde onun kadar iyi dil 
bilen, becerikli ve kendisine güvenile • 
cek bir arkadaşı kolay kolay bulamaz
dık. Öyle değil mi? 

- Aziz biraz önce kafasına dolan dü
şünceleri hatırladı. 

Yakın olmak ... Kendisini tanıtmak ... 
Anlaşmak ... 

İ!te bir fırsat çıkmı§tı. 

nur. 

Bunu kaçırmamalıydı. 
Hemen cevap verdi: 

- Ben de öyle düşünüyorum. Çok 
iyi olur. Yalnız ... 

Odadaki iki adam da delikanlının yile 
züne .baktılar. Onun bir an önce ıözünU 
bitirmesini istiyorlardı. Fakat Aziz tc • 
reddüt ediyordu. 

Remzi Bey sorci'-1: 
- Evet ... ne vardı? 

- Bir şey değil. .. Yalnız acaba bunu 
kabul eder mi? 

Halil Bey doğruldu: 
- Niçin kabul etmesin! Bunu y:ıpa • 

maz işte!... Bu kadarım hen yaptırmam. 
Eğer bunu kabul etmezse başka yerlere 
gitmesine de izin vermiyeceğim. Lakin 
kabul etmiyeceğini hiç ummuyorum. 
çünkü bunun için hiç bir sebep yoktur. 

Remzi Bey de böyle düşünüyordu. 
Fakat Aziz, genç kızın: 

- Peki! 
Diyeceğini yüzde yüz ummaya cc -

sarct edemiyordu. 
Remzi Bey §imdi Halil Beye dön 

müş bahsi baıka tarafa çevirmişti: 
- Cemal Dancıdan ne haber? 

(ArkaM -var) 



Y ogoslavya intıbaları 
Senelik muhammen kiruı 8 lira olan Anadolukvtiında 

cirlikuyu batı ıokatmda 10 metre murabbaı yol artılı tealim 
den itibaren 938 ıeneai ikinci teır in ıonuna kadar kiraya v 

~~ 12,30 - 12,50 Pl&kla Türk üzere açık arttırmaya konulmuı, ihale gününde ıiren ballunllll~ 
musikisı, 12,50 -13,05 Havadis, 13,0S d 25 9 936 ·· ·· bl br c:, _ _. __ _ 
- 13,25 PWlla hafif mt1zik, 13,25 - an artbrma cuma 1U nune uza m~ • ~ ......... 
14 Muhtellf pllk Defriyatı. vazım müdilrlüiünde görülür. lıtekliler 60 kurutluk ilk 

AKŞAM NEŞRiYATI makbuz veya mektubile beraber yukarda J&•lı pnde aaat 
Saat 18,30-19,30 Çay aaati: Dana daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1 

muaildai, J.9,30 - 20 Çocuklara ma-
sal, Mes'ut Cemil tarafmdan. 20 - Tut.an 
20,30 Tllrk musiki heyeti, 20,30 -21 
Müzeyyenin iftirakile Tllrk muanrtm, Belediye memur •e müstahdemleri 
21 - 21,30 Solo pWtlar, 21,30 -22,30 için ömeii ıibi yapbrılacak gizli 
Stüdyo orkestram, 1 - Tehaikovsld, ıicil 62,50 
Valzer aua d Op. Eugen gm, 2 - Verdi 
Einl. Z. 4 adet Traviata, 3 - Boce1ıe- Zührevi hutaneai için 50 tane 28 
rinl, Menuett, 4 - Kumperding, Han- No. ıalveniz koY& ile iki tane 150 
sel und Gretel (Oper.) parçalar, 5 • litrelik kufaldı ıalveniz varil 45 
Fr. Lehar, Ver hat dle Liebe UDB iııs 
geeenkt, Vallıe, 6- Kom.zait, A. Volim- Zührevi hutaneai için 100 metre 
lledcben. a Marehem, 7 - Kalman, 125 santim ıeniıliiinde kaim pa
Die Zirkusprimesain (parçalar). tiıka, 100 metre beyaz ıofra mu-

Sa&t 22,30 - 23 Ajana haber- pmbuı ve 48 tane 50 No. 2incirli 
lert. makara 221 

• 

Camiler için lüzumu olan 5800 amul açık 
bayaa edilecektir. Vermek arzu edenler tutnameıi 
her sün öileden ıonra lstanbul Vakıflar Dir~rlü 
niyesine ve eksiltmeye girmek için de 120 liralık 1Q11 

lan ile beraber lıtanbul Vakıflar Direktörlüiü illale 
da 21 eylül 836 paaarteai IÜDi IMl 14 de ........... 

5 

21 





'ABONE ŞARTLARI YAZ/ VE YONETIM YER/: 
Ylllık e a)'l1k a aylık Aylılr 

lıfemlekeUm!zde '160 acı 230 110 
ı.tanbul, Ankara Caddeal. (VAIU'I yurdll} 

Yabmıcı yerlere 1MO '12ıl tOO 1'50 'ldanı: 2"8'7CI 

Poeta lıirllflne l Telefon }Yazı toter1: 214'1! 

gf.rmlyen :yerlereJ 180 9CIO GOO 180 Telgra.t &dreai: &URUN btantıul 

TOrldyenbl her posta merkezinde KlmUN'a abone yazılır. Posta kutusu No. et 

ıı11m11ıııınımtttft ıııı11111ıınıı11 111 ııtntııı11 11ıırnıuıııırnııı1111 nıırıııı1111 ırııı1111111ıııııııı 1111ıııt11111ııııı1ttt111111ıı11ıı111111ııını111111ıttıııı11111ılllllt111111ııııı111111ıll1tl1111111ııııı1111111ı111ı11111ıııırııı11111ıııııı111111ıırıı11111ı111ıın11m1 111111Jo;ıpj6'11~1111 !ııll1111111 rrrı111uıııınu111 1111rıııı1111ıııııııı1111111ıını1ıı1111ıınıın111ııı1111 11111ı••••rıı11rrrtıı1111111r1ırı1111111ı 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun · 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm

da aaire 2 numara 3 de hastaları
m kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar· muayene parasız
dır. 

' ve 

Tabletleri 

• DA DE • 
ı 

• 
ı ı 

BELGEVŞEKLiGiNE KAR Ş 1 

Her eczanede arayınmz • , ;;ı.·..... • " • 

lp GECEL - GUNSEL - KIZ - ERKEK 

REKLAMLARI 
U<elYlz ve taksntne 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

·--KIŞ YAKLAŞIYOR--. 
Galatada E SELS OR 
Büyük Elbise Mağazasında 
Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 

flatlarJa alabilirsiniz 
PardesUJer Ioglliz biçimi 13 1/2 Liradan 

,, Empermeablize Gabardin 17 1
/2 " 

Muşambalar her renkte 11 1/2 ,, 

KostOmler ,, " 15 1/2 ,, 

Kadın Mantoları 11 1/2 " 

Çocuk Muşambaları 5 1/2 ,, 

Kadın ,, 10 1/2 " 

a 

Eski: inkılap 

v •• C Li.SELER 
Kuram ve Direktörü: Nebi ojlu Hamdi Ülkmen 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan başka her gün 10 - 17 arasında okul 
müracaat edilebilir. 

.. 1 _______ ı-•• Cağaloğlu, Yanıksaray!ar - Telefon: 20019 --------~ 

SON MODELLER ÜZERiNH 
Yorgan takımları, cihaz takımları.Bayan ve Baylara çamaşır takı 
ları, ııömlekleri, pijamaları, rop döşambrları sureti mahsusada ys 

makta olduğundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica ederi 

\ 
Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa Pazarı 

Sultan Hamam 4 • 24 Beyoaıu lstlkl:il caddçsl 376 

· ·•112---mllfülllm!!li ~ Nişantaşında. Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ mıımmıımnılll[[illlm~ffiQ.~I 

ilvAıro 1 iş · Lises· ı~n:s~Kdl-o:JJ ...... ; 1 

E ANA - iLK - ORTA - LtSE 
elKIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana H: geniş bahçeli iki binada AYRI YA1'l TEŞKiLATI ,·ardır. Mev· 
=cut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. 
~Mektep her gün saat 10. 17 arasında açıktır Kayıt işlerine CU.U .. ı, PAZARTESi, ÇARŞANBA günleri bak'· 

• mlllllll~~lll~ınlllml~mlllmmlllllmmıııııımıJlmm~ll~EallWllllll~!l!lrnllllllm~ hr. Telef on : 425l 7 ~ 1~!lllll!illmlfilim!ilmilmlm 

H 
Ana • ilk - Orta - Lise . Tam devre . ' Okulumuz bu yıl eördüğü teveccüh ,.e rağbetten dolayı ilk sır:.ıflardar. itibaı <..r. yabancı dil tedrisatına yeni bİ 

teşkil~tla mühim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mektebin hmmsi otobüsluiyle nehıl 

talebe her gün evlerind~n aldırılır. 1stiyenlere tarifname gönderilir. 
Kayıt için her gün saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 

m!n!~;;:;n~~iiiiiiiii~·~·--------~ ımmımıı11mm@[!~lili(·GJ!i oe~izyouarı Devlet·:.Deriıiryo.llq.rı ve Limt!nları ·işletme 
' . ' . ' . ı 

Umuin\· :idaresi ilanlari · · <. 
" .• -.-· • .. . • • 'ı . 

... 

1 - Şartnamesi mucibince Paşabahçe fabrikası enkazından İ Ş L E T M E S 
lll!!ım ____ _ 

çıkacağı tahmin olunan "100.000,, adet tuğlanın yerlerinden çıkarıl- Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ı 
ması işi pazarlıkla isteklisine ihale olunacaktır. Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

2 - Eksiltme 2-10--936 tarihine rastlıyan cuma günü saat .. __ Han telefon: 22740 --• 

16 da Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
satım komisyonunda yapılacağın dan isteklilerin tayin olunan gün 
ve saatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte sözü geçen komis-
yona müracaatları. (1406) 

Su kova.si 221 Adet 
Balta 35 ,, 
Kanca 33 ,, 
Kürek 14 ,, 
Kazma 6 ,, 
Hortum 45 ,, Metre 
Yangın söndürme aleti 7 adet 

Şartnameleri mucibince yukarı da cins ve miktarları yazılı malze. 
:me 21 - IX - 1936 tarihine raı tlıyan pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla sabn alınacaktır. lıtekl ilerin tayin olunan gün ve saatte , 
% 7,5 güvenme parasile birlikte Kabatafta Levazım ve Mübayaat 
tubeıinde Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (1005) 

r--Mektep kitapları ---
Mektep kitaplarınızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddesinde 

14VAKIT,, Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 

Posta ve T. T. Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - Satın alıoo.~ak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar telefon açık 
eksiltmeye konulınutşur. 

2 - Bunların muhammen bedeli 3250 ve tenılnatı da 244 liradır. 
3 - Eksiltme 2 ikinci teşrin 936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada posta 

T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacakları 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 
Perıembe 15 de 

lzmir Sür'at Postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, 
Çarşamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per 
şembe ~.30 da. 

Mudanya - Her gün 8,30 da. 

Bandırma - Pazartesi , Salı , 
Çarş•mba , Per
ıembe. Cnınartesi. 
20 de 

Karabiga 

Ayvalık 

- Salı, Cuına 19 da 

- Salı 19 da, Cuma 
17 de. 
Sah gi.lnü kalka

cak posta gidiş ve 
dönüşte Lapseki 
ve lmroza da uğ
rıyacaktır. 

TRABZON ve MERSiN posta
larına kalkış günleri yük alın· 
maz. (1424) 

makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şartnamede yazılı belge- ----llllliı'l'll!lllilll-•••m:=::i 
lcrle beraber mezl<ür tarihe müsadif pazartesi günü saat 15 de sözü geçen ko-
misyona. müracaat edeceklerdir. --------------

~ - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden ve !stanbulda levazımı 
ayniyat muavinliğinden para.sız olarak verilecektir. (947) (1068) 

Sahibi: ASIM US - V ARIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portlaut ç 
mentosu 1-10- 1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf ıı& 
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleTin 2227 lira 50 kuruşluk muvakk' 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-
1936 G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatnnd' 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kad 
komisyon reisliğine vermeleri lazt mdır. 

Şartnameler 145 kuruşa An kara ve Haydarpaşa 
satılmaktadır. 

veznclerifl~ 
(1291) 



Son günlerin en 
çok beğenilen 

artisti 
ŞUphesiz Brigite Uorneyden 

bahsedildiğini anlıyorsun uz. Brigite 
Horney bilhassa yüzündeki hususi
yet ve daha çok tabiatındaki her fil 
me intibak ediş ile rejisörlere ken
disini çok sevdirmiştir. 

Tabii rejisör meselesi de halledil 
dikten sonra ötesi can sağlığı! .. 

--

o 
Yeni bir film 
Villi Vri~ ile Lilyan Harvcy, uzun 

bir ayrılıktan ~onr~ı yeniden film çe

virmeğe ba~ladılar. 

llk filmleri iyi bir rejisör ta 1ra

fından idııre edilen "Uğurlu çocuk,. 

filmidir. Villi I<~riç ve Lilyan Har4 

vey her ikisi de yeni filmler'ini çok 

lw.tenmişlerdir. 

o 

o 
Anni Ondra 

En çok çalışkan yıldızlardan blrf. 
si de Annl Ondradır. Hatta tatil 
mevsimlerini bile hiçe sayarak yeal 
yeni angajmanlara girişen Anni 0D4 

dra, bu çalışmak rekorunu kola~ 
kolay elinden vereceğe de benzeml• 
yor. 

Resmimiz artisti son filmlerintha 
birinde röstermektedlr. 

o 

PAR.AÇIZ 
VE tıi Lil~ ~~ 

il. 4,. ,El:i · 

~ ... ~ ~ 

"''· · {1~ 

G O Z E L ~:( 
SANATLAR 
KAOIN . 
M O O A ' 
Si NE M ·A -;· 

l. . . •. "'j 
• : • i -. ~ .. . ',._ !•~ ·' '< ı. 

~~ ;'/.:fı\IW'JJ: ~-
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KURUN lLAVESİ 
Cumartesi, 19. Eylül 1936 

"Tohum., 
müellifi Necip 
Fazıl Kısakü -
rek bu mevsim 
'?ehir tiyatrosu 
dram kısmın· 
da temsil edil -
mek üzere yeni 
bir piyes yaz
mak üzeredir. 

Piyesin yazılacağı defter alın • 

mı§ v~ üzerine şair tarafından 

uzun ara,tınna1arla oulunan is

mi ki'.'ıfi bir hatla: ·yazılarak ya • 
pıştrr'İİmışbr. . 

·, Bu 'piyesin isnü "Bir adam . ' ~ . 

yaratmak., tır. 

, ··Necip ,Fa.al.;Tohuın piyesin

den çok daha güzel olacağı ümit 

edilen yeni 'piyesinitı mevzuunu 

Ertuğrul Mq.hsinc anlatmıf ve 

piyes rejisSr tarafından da fev

kalade bCğcnihıliıtir. 
Yeni piyesin ismi ilk önce 

"ölümden ötesi,.. idL Fakat p

ir bu ismi beienmemi§ eonra -

dan "Kafamda dönen çark,, is

mini tercih etmİf, Ye arkada§ • 
lan arasında Pfahl bir anketten 

aonra bunu da muvafık görmi • 
yerek "Yaratmak" kelimesine 

lahvil etmi§. nihayet bir adam 

yaratmak teklinde karar kıl -
buftır. 

Şair bu ismi bir d:lha değiş

tinniyeceğini vaadetmektedir. 

TALAT PAŞA 

m ., 
·?~~ 

il . 

Haftalık 

.. Yedi Gün" 
mecmuaamda 

Hüseyin Cahit 
Yalçın "Tanı • 
dıklarmı,. ismi 
altında nep-et
tiği bir ailsile-

. de bu hafta it
tihat ve Terakki ricalinden Ta
lat . Papp ait hatıralarını an -
latmaya bafla.dı : 

.. taaan~. :~ evvel g~zl~tj çar
pıyordu; büyük, .derin. ve meç -
bullerle dolu ai~h gözler. Yü-

• • ' . .... . 1 .•• 

ziinde (~'""""ti - ·· kil. vazi -~ır ~ &llll ... , 
yetin .iCabl) b~y~h bir pddi
yet vardı. Her halde 'l'ıila~. o 
giln ko~kunç ~~ aüna. ka~k 
bir Dlua~ gibi görünüyor • 
du.,, 

"Sonra onu meclisi meb'u -
san açıt,nca gördüm. Reis ve -
killiğine intihap edildi. Fakat 
Tallt burada hiç dikkati cet -
betmiyordu. Herhangi bir pb • 
siyet gibi telakki olambilirdi.,. 

"O söz ve süs adamı de • 
l:il.di, iş adamı idi; itini ise mii
Iİ:emmelen görüyordu . ., 

Hüseyin Cahit Yalçın gele -
cek sayıda da devam edecek o
lan bu enteresan yazısına ıu su
retle devam ediyor: 

"Şahsiyetinin kuvveti, zeka
sının inceliği ve uysallığı, ka • 
rakterinin dürüstlüğü, görüşle
rinin isabeti onu daha ilk admı 
da bir ıef diye kabul ettirdi. O, 

KOBIX MODASINDA 
- Pardon monıer ,...ıq otardunuz, o Remle cleiiJ, n-esdır! 

" 2 KURUN'un iliveat 

dahiliye nezarttine bir hırs'lcali 
entrikası, fukacılık hesapları. 

mi&kin '!C adt menfaat mqıiha• 
~rı neticesi olarak gelp:ıedi. 
tttih~t ve Terakkinin e~ tenia
yüz etmit. en ümit veren, 'eiı ıe. 
daldr ve layık bir ferdi Sıfati· 
le o mevkie geçti.,. 

.. En kanşık günlerdi. Nua -
retlerde göğüsleri sırma '\'e ni· 
pn içinde, koca sakalfı, atlı a • 
rabah eski vuirler görmeye a• 
bşmış bir halk telcnd çaftfla • 
ğundan yetipniı denilen eahil 
ve görgüsa bir türediyi Babı • 
ilinin en hapnetli bir koltuğu • 
na yerleşmiı görünce bunu bü • 
tün an'anelere, bütün hissi se • 
lime kartı bir küfür telakki e -
diyor, ve Talitı lmiyane tabiri 
ile çiy çiy yiyecek kadar kıs • 
kanıyordu.,, 

DICER ESERLERi KADAR 
Romancı Yakup Kadri. ro • 

mancı Peyami Safamn "Ser • 
ver Bedi,. müstear iamile son 
neşrettiği ••cumbadan Rumba
ya" isimli kitap baklanda şöy
le sölyemit: 

0
- Muharririn diğer eserleri 

kadar kuvvetli! Niçin hakiki im 
zasını atmadığına hayret edi • 

yorum?" 
Bunu, Peyami Safanın çok 

yakın dostlarından bir pir. 
Yakup Kadrinin cUmlesindeki 
samimiyetine iman ederek söy
lüyordu. Bir diğeri de ıu fikri 
yürüttü: 

- Diğer eserleri kadar kuv • 
vetli? •. Doğrudur!,, 

BiR ŞiiR 
•'Gündüz,, mecmuası altın -

cı ayısı ile birinci cildini bitir
di. Bu sayıda genç §Birlerimi.z
den Ahmet Mulaibin "Bir kav· 
sin altında teJıir,. isimli bir ti -

IStanhal ço
cuklanrun tadı 

ru dillerinde en 
çok hatırladık • 
lan kavun mev 
simi bitmek iize 
re... Oç fakir Is 
tanbul ·çocuğu • 
nun onu ne ka· 
dar zevkle ye • 
dilderine dikkat 
ediniz! .• 

irinden "bir iki satı~ okuyalım: 
Her 'tan biteviye bu ihUyar '6ıır1n 
Kalcı:ahnıarma ·yap,. mavi ttlyler!. 

. . . . . . . . . . 
Ve dar aokaklarm pencerelerine · 

Birer kuş oturur ihUyar kızlardan.. 

. .. . . . . " . . ~ · ·· . . 
Apaıtnnanıarsa aym mahrutunda 

B&fbqa vererek kollar hep semayı: 
Doatlar bir IJlk ve gölge hudud';Jııd& 

Soyarken, soyarken bir .sıy&h mey 

vayı. 

"ÖZLEYiŞ!" 

Anbrada çıkan 'Varlık" •• 
.>~ uacla K-1--!- •• .... ......... ..,.,..7&§ lUID 

li ve "V ufi Mahir" imzalı bir 
fİİl"den: 

\ 

Ufuklar bir serap gibi 
Beni alıp uçursalar. 
Nq'eyi bir ıarap gibi 
içsem doyuncaya kadar. 

Ak pınarlarda yıkansam, 
:Yeşil dallara dokunsam. 
Başıma güller takmsam 
Dudağıma kahkahalar r.. 

YENi BiR GAZETE 

Memleketimizde daima şi • 
kiyet edilen bir bofluğu dol • 
durmak üzere intiıara baflıyan 
"'Yürüyüf., isimli tenkit gaze • 
tesinin bedava dağıtıldığı için 
biç kimsenin göremediği birin• 
ci sayısından sonra ikinci aayı• 
sr da çıktı. Gazetemizde çolC 
güzel adapte hikiyelerini oku• 
duğunuz Vahdet Gültekin tara• 
fmdan idare edilen yeni gaze.ı 
tede gençlerin son münakaşa • 
lardan sonra abalısı haline ge • 
len ''hececiler,, tenkit edilmek .. 
tedir. Zahir Sıtkı imzasını ta • 
şıyan makalede bu bahse fÖyle 
girilmektedir: "Artık devirleri• 
ni kapadıklanna göre rahat ra• 

. (8onw 10 uncu IOJll/amudaJ 

il 

--
Schubert 

ve üç kız! 
Subert bu sene yine sine -

mada görün~cek ve bize güzel 

musikisini dinletecek. Bu yeni 

film "Şubert ve üç kız,, ismini 

taşıyor. Mevz'uu şu: 

• ~yın ~bap aileSj . ile 

ef~lbap aileSi-bir-.Jnr gesmti-
11 yapıyorlar; Bti gesintider-cam 

cıbapnİn km Hederi ile eğ~ 
1Üııtmııı oğlu ~nton'un evlendi• 

rnme~eri ~taıtmlıy~r. 
An.alan babalan bu .... kararı 

verir~en iki ge~ .onJardan. u • 
zaklatmıt ve ·bir bağa ghmif • 
lerdir. Bu aırada birdenbire fır. 

tına çıkıyor ve sağnak bqh • 
yor. 

Hederl'le Anton, o civarda• 

Jd lrilçfllı:: bir kiliseye sığınıyor
lar. Franz Şubert de yağmur -
dan kaçarak oraya gelmiıtir. Bu 

münasebetle eğercibqmm oğ

lu ile tanqıyor ve eğercibapnm 

kız.r da onda biiyük bir allka u

yandınyor. 

Şubert Hederi için bir "Lied• 
besteliyor. ATbdaılan bunu 

çok beğeniyorlar ve genç km 
bulup kendisine bu şarkıyı çal

mak istiyorlar. Fakat san'at • 

kar mani oluyor ve bu şarkıyı 

kızın Anton'la evlendiği gün ça 
lacağını söylüyor. 

Hederl'in düğününde Şu • 

bert şarkısını çalıyor. Arkada • 

§t Voget de Lied'in ses kısmına 
İJtirak ediyor. . 

Ertesi günü kızın ba~u. 

:Vogel vaartasile, Şubert•f e.ıne 
çağırıyor. DUğUn günU san'at -

karı kafi derecede izaz ve ikram 

edemediğinden müteessirdir. 

Şubert camcıbaşmm evinde 

}federl'in arkadqlan Heiderl 

•e Hannerl'le brplaşıyor. t • 
kisi de musiki heveslisidir ve 

onları kendisine, düğünden ev-

vel Hc~derl tnı§tınnqtır. 

.J:Iarızıerl o gün orada 
söylüyor. Şubert OIUµı ' istidadı-. ~. . . ., 

nı' takdir ediyor. gen-ç :kizı pn-

töz yclİftir~fe' b~ar veri).or 

ve ÇalıJltnybr. 

. ~ihayet ·bir a~şam. 
. .. ' ' 

Spaun'ın evinde ve gÜzide mi. · 

aaflırterlıı . huut,!ihda beraber 

bli' .. _konser veriyorlar. }ki.si 4le 
bü@ıi .. aan'atlamıı gösteriyQr .. 
lar: 

KonRrden ~ t~yan o'." 
peruı müdürü Furlani genç lri
zı tiyatrosunda dansa davet e • \ 
diyor. Hannerl bu teklifi sevinç
le kabul ediyor. 

Şubert. Haııııerl'i sevmek • 
tedir. Onunla evlenmeği temin 

için camcıbafltlm evine ıık aık 

gidip geliyor, Heiderl'in baba -

mıdan bu hususta tavassut et• 
meaini iatiyor. 

Şubert sarayda orkestra tcf-
ı. 

liğini almak için de· uğra§IYor. 

Fakat buna muvaffak olamıyor. 

Evvelce kavga etmif olduğu 

kahya onun bu teşebbüsünü 
akim bırakıyor. 

Diğer taraftan Heiderl Şu • 

bert 'i sevmektedir. Bilhaaaa san 

atma Atıktır. Bir gün ona bir 

konser vermesini tavsiye edi -

yor. Fakat Şubert'in parası yok 

tur. Lhmı olan parayı kız ba • 
basından istiyor ve alıyor. 

lConaerde HeiderJ. bir aralık 
san'atktrm 8nUnde duran nota

nın kenanna onu indiğini an • 

latan bir iki kelime yazıyor. Fa

kat Şubert bunu g3rmiiyor. Çiln 

kü, notaya bakmadan çalmak • 
tadır. Esasen aklında yahm 

Hennerl vardır. Çünkü Hennerl, 

İtalyan operaa m6diir6 Furı.
ni ile ttalyay& &itmek üzeredir. 

8clıubert 11e üç kız f ~l1rltnden bir aahne 

Bu dütünce Şubert'i deli et -
mektedir. 

Bu suretle, çalman .. Wan • 

Eski yıldızlar 
(7 nci sayfadan devam) 

carunı tqkil eden Perl Vayt en 
mes'ut münzevi yıldızdır; ev • 
Ienmemiftir. Fakat memnun • 
dur. Uzun zaman Pariste yap • 
ID!flır. 

Lüyaıı Git fimdi sahne re
jisörlüfü ediyor ve .. Hamlet" 1 
sahneye koymaktadır ... 

••• 
Bir sineına muharriri fÖyle 

diyor: 
"Film ,.lclalan ,. .... ya • 

Yat aözla ....... söniip aicli • 
ycw. Ba yıldızlar lô Taldile pa

nl pan) )'afariardı. B.nlan tek 
.,... yanıyor. Bazdanm bir daha 

hit sönniİYOIGS. 
Şöh~h--ID.asür 

tfQü pek• muleldw wrdlr. 
Fmt ha töhretha ..._ ettiii 

derer" in son kıtalarını, ikisi de 
içlerine bir büzUn dola dola clia 
liyorlar. 

Amehyatta -midesin• 
den neler çıkh? 
Roma dan bildiriliyor: 
Trieste'de "Demir yutan 

adam,. adı verilen birisiae 
bir ameliyat yapılmış ve .ı. 
desinde 15 anahtar, bir kaşık, 
ikisi otomatik olmak tlzere 
15 kurşun kalem, beş dolma 
kalem, dört çakı, bir demir 
parçası, beş tane madeni pa
ra, bir anahtar zinciri bulu 
muştur. 

Ameliyattan sonra adam 
etrafındakilere hemen: "para: 
larl baldunuz mu?., diye sor
muştiır. 

müddetçe. .. Kim ·-- ,..... 
om.k iat-.ıezf" .. 

Siz cevabım verin • 

HllQIET llONllt 
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Herkesle beraber yaşıyan insa 

Amerika Kraliçesi. 
Madam Bazveltia 

basası ha1atı 
Her gün yüzlerce mektup alan kraliçe manevi sıkın
tıya düımüş kadınlara nasihat verdiği kadar aşk ız .. 
tıra!>ına sürüklenmiş gençlere de t~selli ve öğüt ver-

mekle tanınmıştır 
u .9 
~ •tıl Amerika Cumurreiai Ruzvelt 
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Kimdir diyeceksiniz? Sizi 
üzmeden söyliyelirn. Amerika 
cumur başkanı Ruzvelt'in ka -
nar Bayan Eleynor Ruzvelt 

O, Amerikanın ·resmen en 
·mümtaz kadını sıfatını haizdir. 
Fakat ~ok mütevazı bir" kadın~ 
·~r. Kocasının 'yemeğini kendi· 
'li hazırlar; yorulmak bilmez. 

Sabahleyin saat yedide Va• 
§ingtonun Potômak parkında o-
nu ata binerken görürsünüz. 

Yahut da mevsimine göre 
. Vaşingtondaki "Beyaz Ev" i . 
simli riyaseti cumur sarc.ymda 
yapılmış büyük yüzme havu -
zunda kocasile yüzmektedir. 

Evdeki meşguliyetinden baı 
ka umumi merasimlere de İ§ti • 

tak ettiği olur. Bazan bir hey· 
·kel açma merasimine davet edi· 
lir. Ve bu suretle tarihi bir ha
Öisenin kendi mevcudiyeti ile 
ae daha kıymetlenmesine sebep 
olur. 

Konferanslar verir. "Beyaz 
Ev" misafirlerini izaz eder ilah.. 

Onunla konuşmak da zevk
lidir. Bir çok mevzülarda temas 
edilebilecek kabiliyettedir. 

Kadın arkadaşlarını her gün 
evinde saat beş sularında çay 
zamanında kabul eder. Ve işte 
o vakit, - resimde de görül • 
düğü gibi - büyük koltuğuna 
oturmaktadır. Örgüsünü eline 
alır. Bir taraftan işler, bir ta • 
raftan arkadaşlarile sohbet e • 
der, onları dinler. 

Her zaman muhakkak bir i1 
görmelidir • 

Yatakta okur, trende yazar, 
ve nutuklar dinlerken örgü ö • 
rer. i: ts i: aJ ·~ "' t- :g. ~ ;$; ·a a ~ t' ; ·; .... :O s ~ ~ ~ U). 

"' N ·- ... ,.., lff tA. u o u ... u ,.Q '!"! ·3 .:ı: N ~ ... • ~ ~ Q1 ..., V v ~ ur 'tJ ..w ~ ~ :; .,, ... ~ :... ... i.:: N ~ ..... t .!ı Bayan Ruzvelt uzun boylu-
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:1 '- E il- o E O - ""' nı 'ô ..: c:Q .,, -ti c ~ ~ .S • '2. - .... yük olan ağzr ve dolgun dudak-
~ GI C G1 L.. C ~ 'ğ 1J j ·~ J 1 ·ü, :Q ~ § :_ ~ ~ ~ . larmın manzarası fevkalade mü 

o kadar ince tuvalete tabi tutul

maz, fakat parlaktır. 

Giyinmek hususunda da pek 

ileri gitmez. Senede iki takım 

gece tuvaleti satın alır. Ken -

, dine has bir açık mavi rengi var 

dır ki §İmdi ona "Eleynor., ma

visi diyorlar. Kadife en sevdiği 

lıcumaıtır. 

Sade mavi elbisesi ve krem 

rengindeki kenan .işlemeli ya • 

kası kendisine adeta bir mektep 

hocası manzarası vermektedir . 

Takındığı yegane ziynet 
eşyası sade bir izdivaç yüzü • 

ğüdür. Bundan başka nişanlan

dıkları zaman bundan otuz se
ne kadar evvel Ruzvelt tara -

fmdan verilen safir bir yüzük 

parmağında görülmektedir. 

Çocuklarına, pek az değil, 

pek çok serbesti vermek taraf

lısıdır. Çocuklan kendilerine 

mahsus bir oyun odasında yer

leştirilmiş değillerdir. Aile a • 

rasındaki umumi mükalemeye 

karışmaları hususunda _teşvik 

görmüşlerdir. 

Bayan Ruzvelt ba§kalarınm 

Ü' > :J C Q Ş. i - . : ~ kemmel olan dişlerile telafi e -
M-----~ . fil~ ~:.....:.__:;_..IEı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... _._...__....._ __________ ~~~ 

ailesine de yardım etmeği se -
ver. 

Nevyork kadınlan cemiyeti
nin reis vekilidir. Bazan kilçük 
mavi spor otomobiline atlıya -
rak fakir ahalinin yapdığı semt 
1ere gider. Onların ibtiyaçtarile 
alakadar olur. 

Her gün kendisine yüzlerce 
mektup gelir. Amerikanın her 

Madam Ruz· 
velt akşam saat 
lerini arkadaşla· 
n ile beraber ge 
çirir. Bu daki -
katarda en çok 
sevdiği şey mut 
lak surete bir el 
işi ile meşgul ol 
maktrr. Ameri -
ka kraliçesini 
böyle bir dakika 
sında görüyor • 
sunuz. 

o 

tarafmdan manevi sıkıntıya düı 
müş kadınlar ona yazar ve on .. 
dan nasihat, tavsiye isterler. 

Bunlar arasında aşk tztıra .. 
bına düşmüş ve şaşırmış genç~ 
!erin de kendisinden öğtit iste • 
dikleri görülmektedir. 

Herkesle beraber yaşıyan bit 
insan. .. 

İşte Amerikanın kraliçcsil 

CumurreiıinİI\ en kıymetli yar
d1mcılanndan Madam Ruzvelt 
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john Masefield 
Guy de Maupassant'ı diğer 

hikayecilerden ayıran 
hususiyetler nelerdir? 

Yazan: lbrahim Hoyi Külütrlü bir Fransız için 
Maupassant mükemmel bir hi • 
kayecidir. Fakat Balzac'ın, 

Stendhal'ın Flaubert'in, hatta 
.Zola'mn seviyesinde tutulacak 
değerde değildir. Fransa dışın· 
da, bilakis, Maupassant büyük 
bir üstat sayılır. Bazı İngiliz 

romanctları üzerinde mühim bir 
te!lir icra etmiştir. Almanlar ve 
Ruslar üzerindeki tCGiri daha 
büyüktür. Onlara kendilerinde 
bulunmıyan şeyi verdi: Mü • 
şahhas ve çıplak şey duygusu 
ile, sona doğru sür'atle giden 
kısa hikaye san'atım. Onlara 
bir hikayenin başlıca unsurla • 
rım tayin etmeği ve bu unsur-

Alfred Noyes çizdiği yolda 
ilerlerken Jon Mcysfild, ede -
biyat sahasın3 yeni atılmış, bir 
yandan denemeler yapıyor, 

diğer taraftan da hayatını ka • 
zanmak için didiniyordu. 1874 
de doğmuş olduğu Shropslıire • 
daki evini, ailesini bırakarak ele· 
nizde nasibini aramaya çıkan, 

bugünkü İngiliz edebi ya tının 
''sultanüşşüera., sı o zamanın 

intibalarını, hatıralarını (1913) 
Dauber isimli kitabında izah 
etti. 

Bir müddet tayfalık ettikten 
sonra, Amerikaya giden şair, o
rada başına buyruk bir ömür 
sürdü. Hanlarda yattı. Bir çok 
çiftliklerde amele gibi ç~lıştı. 

Sonunda, Ne"vyorkta bir otelde, 
günde 16 asat çalışarak, ayda 
on dolar kazanmaya başladı. 

Gece yarısından sonra saat iki 
buçu~a kadar ot~d~ tükrük 
hokkalarını boşaltarak, müşteri· 

terin içtiği biraların hesabını 

tutan Masefield, işinden kur • 
tul unca, kulübesine dönüyor,. 
uyuyuncaya kadilr biricik kita • 
bı Artürün ölümü kitabını oku
yonlu ..• (1) 

Bu. işte de tutunamıyan şa
ir, bahçıvanlık ve saksıcılıkta 

da yapanuyacağıru anlayınca 

tngiltereye döndü. Gazeteci ol
du. Ve Mançester Gardiyen ga· 
zetesinde "şundan bundan" sil· 
tununun yazıcılığını yaptı. Tek 
rar Londraya dönen Mase • 
field, Bloomobury'de yerleştl, 
bir çok devrin tanınmış yazı • 
cılarile tanıştı. Bunların arasın· 

da meşhur Mandalı piyes mu • 
harriri Y. M. Synge de vardı. 
Şairle Synge o kadar iyi anlat· 
mıı, biribirlerile 1) derece bağ • 
daımıılardı ki, saatlerce Londra 
ıokaklanru arşınlıyor, gece ya • 
rılanna kadar gezmiş olmalan· 
na kadar biribirlerine doyamr • 
yorlardı. 

Masefield, 1901 yılından 

1911 e kadar, her boyadan bo • 
yandı. Şiirler, piyesler, roman· 
1ar, kısa hikayeler, tenkitler 
yazdı. Tenkitler neşretti. 

İngiliz edebiyat dünyası onu 
tanıyordu. Bununla beraber, 

(Sonu 10 uncu 1&yfada) 

A. G. Gudner - Daily Newı 
gazetesi .•• 

S. 4 KURON•ın tLAVR~t 

Timur vE Yıldırım 
Değerli şairimiz Behçet Kemal Çağlar "Timur 

ve Yıldırım" isimli manzum bir piyes yazmaya baş
lamıştır. Çok yakında biteceğini haber aldığımız 

bu güzel piyesten Yıldırım ve Timur'un konuşma· 
sına ait iki pasaj alıyoruz: 

(Yıldınm ve metresi Sırp prensesi Olivcra konuıuyorlar. Yıl • 
dırrm, şarap kndehiledir.) 

Yıldırım: 

- Yıldırım altüst eder düştüğü toprakları 
Ve bir anda kurutur bin yıllık bir çınarı ..• 
Ve .. düşerse bir ipek örtünün üzerine 
Bir tek kıvılcım bile bırakamaz yerine; 
Bunu mu düşündün ki: ipek, her yer, her yanın? 
Yok yere halaskarı oluyorsun dünyanın! 

<Ba§ka bir perdede Timur karısile konuıurken Timur'un elin • 
de bir çapa ve önünde bir tarh) 

Timur: 
- Çorağı deştim, nasıl yeşerttimse bu bağı, 

Nasıl kanştırdımsa şu bir karıf toprağı, 
Dünyayı baştan başa böyle altüst ederek 
İstiyorum elimde gül üs tana çevirmek t 
Bu zamanda bu iller, baştan başa - düşün, bak -
Böyle çorak, verimsiz ve bakımsız bir toprak! 
Dünyayı sürmeliyim Türkün sapanı gibi .•• 

Asyayı çevirerek bir ressam çanağına 
Kanlarla boyaları ezerek kendimce ben 
Bir dünya haritası çizeceğim yeniden 1 
Göreceğiz dağlarca gövde, derelerce kan; 
Ben çekiç ve Asya örs olacak bir kaç zaman, 
Kopanlar birleşecek dövülüp kaynıyarak .. 

(Bu 11rada, ıert b:r jest yaparken sendeler ve kadınlara topallı· 
ğını belli etmemek malum gayretile duraklar) 

Kansı: 

- Çekinme, yürü; seni böyle gördükçe aksak, 
Sanıyorum ki: Türke acıyıp Tanrı, bir an, 
Topallaştı ansırm atlayınca semadan 1 

BEHÇET KEMAL ÇAGLA'"R 

lan bir arada bağlamağı öğret· 
ti. 

Hikaye san'atı esasından 

Fransız işidir. Bugün bunun 
farkına daha az varılıyor, çün • 
kü yabancı romancıların gös -
terdikleri misal bugünkü mu • 
harrirlerden bir çoğunu uzun 
hikayeler yazmağa sürükledi, 
onlar da kendilerinde olnuyan 
hasletleri elde etmeğe heveslen 
diler. Fakat, geriye bakacak o
lursak, La Fontaine de dahil ol· 
mak üzere, ''fable" cılardanberi 
Fransızın meraklı veya garip 
bir hikaye yapmakta ne kadar 
muvaffak olduğu görülür. Bir 
çokları söyledi, biz de tekrar e
delim: Bunun sebebi Fransızın 
cemiyete gelir bir ırktan olma• 
sıdır. Bu ırk için muhavere haya 
ta karşı duyulan en büyük ala 
kayı teşkil eder. Fransada her• 
kes, yüksek tabakada olduğu 

gibi halk arasında da, bir f?k"' 
ra anlatmasını, bir rivayeti 'SÜS· 

lemesini bilir. Bununla beraber 
lafı uzatmaz, uzatırsa karşısın• 
daki kesecektir. Hikayeyi anla
tan lüzumsuz kısımlarım haz .. 
fetmesini de bilir ve "son keli • 
meyi,, dikkatle göze çarptırır .. 
Gazetelerdeki "echo" lar bun • 
~an ileri gelir: Bu gibi fıkra -
ları başka hiç bir milletin gaze;,, 
telerinde bulamazsınız. "Müm:
taz sohbetçiler,, de buradan ge· 
lir. Bereket versin bugün bun • 
Jar ortadan kaybolmuştur, fa • 
kat bir zamanlar Fransayı tem• 
sil eder rnahh·et alını!"' ırd •. 

Çehov'un" hıkayelerıııı e.e a· 
lın. Onlarda hemen daima akıcı; 
ve bitmemiş bir şey vardır. İn• 
sana bir melankolya, bir hülya 
verirler ve bu hisler siz kitabı 
bıraktıktan sonra da devam e• 
der: Daha doğrusu hiç bitmez, 
Maupassant'm bir kitabım bi • 
~irdikten sonra ise, bilakis, ken• 
dinizi tatmin edilmiş ve hafifle• 
miş hissedersiniz. En fazla, ken 
di kendinize, ya tevekkülle ya • 
but da istihza il .. · 

"Hayat ne güzel şey 1" der
siniz. Fakat hiç bir zaman ken• 
di kendinize, endişe ile: "Ha· 
yat bu mu?,, demezsiniz. Hi ~ 
kaye biç bir zaman çerçevesin -
den dışarı, çıkmaz,muharriri onu 
oraya dikkatle sokmu~ ve kapa• 
mrştrr. 

(Sonu 10 uncu sayı/ada) 

eT lÇ\n 

Eğlenceli sayıla 
Yukarıki resimde muhtelif 

memleketlere ait muhtelif şe • 
birlerin en göze çarpar husu • 
siyetlerini bir araya toplanmış 

görüyorsunuz. Tıpkı bir pano
ramada olduğu gibi, ressam 
bunalrı yanyana getirmiş ve bu 
resmi meydana çıkarmıştır. 

Kağıt üzerinde \ 
güzel bir oyun -

40, 50 santim büyüklüğün
· de bir kağıdın üzerine basan 
iki kişinin biribirini görmeme· 
sine imkan var mıdır? 

Bu suale şüphesiz ki hepi • 
niz: 

- Hayır 1 diyeceksiniz; bu 
kadar! .. 

Fakat, evet, böyle bir kağıt 
üzerine basan iki kişinin biri • 
birini görmemesine bir oyunla 
imkan vardır. 

Bu oyunu şüphesiz ki bu· 
rada anlatacağız 1. 

Belki öğrendikten sonra bun 
dan daha basit ne olabilir, di • 
yenler çıkacak, fakat unutma • 
yınız ki Kristof Kolomb da yu
murtasını düz bir satıh üzerin· 
(le durdurduğu zaman ona da 
böyle demişlerdi. 

Evet, 40, 50 santim geniş -
liğinde bir kliğıt üzerinde iki 
:kişi biribirini görmeden nasıl 

Ôurabilir? 
Evvela bunu kendi kendini· 

%e bir tecrübe ediniz. Olmuyor, 
Öeğil mi? Kağıdı ne §ekilde kor 
sanız koyunuz mutlaka biribi • 

:inizi görüyor ve biribirinize te· 
mas da ediyorsunuz .. Fakat bir 
kere de bizim söyliyeceğimiz 

!ekli yapınız. Yani kağıdı alıp 

Resimde sekiz muhtelif §eh· 
re ait sekiz hususiyet var. He.r· 
kesin az çok bir coğrafya bilgi· 
si olduğu muhakkaktır. Hafıza
nızı ve coğrafya bilginizi yoklı· 
yarak bu hususiyetlerin her bi· 
rinin hangi şehirlere ait oldu -
ğunu bulmaya çalışınız. 

Si~~ mcraklılanna: 

işte çok gördiiğünüz bir ar
tist 1 Acaba tanıyabilecek misi -
niz? .. 

11::::::::::::::::.::::::::::::r.:::::::::::::::: 
bir kapının altından sokunuz, 
öyle ki kağıdın bir kısmı ka • 

pının iç:nde, bir k?smı dışında 

kalsın... Şimdi biriniz iç tarafa 
basın diğeriniz de dış tarafa. 
Biribirinibi görüyor musunuz? .• 
Şüphesiz hayır!.. 
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- Am::ın çocuklar!. Sakın etrafa bakmayın 1.. Ayıp! • ." 

El sürülmeden bir mendil 
nasıl düğümlenir? 

İki ucundan bükerek tıpkı 
bir sopa yahut bir baston gibi 
uzun bir şekle sokulan bir men
dili iki ucundan tutup elleri 
hiç bırakmad~n düğümlemek 

kab".l midir? 
Bu oyunu bir çok hokkabaz· 

ların sahnelerde büyük bir ma
rifet gibi yaptıklarını görürsÜ· 
nüz. Yahut salon eğlenceleri a· 
rasında da sırrını keşfedemiye • 
ceğiniz bir oyun gibi size tekrar 
larlar; fakat yapması çok ba -
sittir; yalnız küçük bir d ikkat 
her şeyi halledebilir: 

Evvela mendili söylediğimiz 

şekle getirdikten sonra bir ma
ea üzerine boylu boyuna hıra -
krnzz. Sonra kollarınızı çaprast 
bir şekilde göğsünüze kavuştu-
run bu h areketi yapar 
yapmaz oyununuz başlıyor 

demektir. Kollarınızın çap· 
rast vaziyetini bozmadan 
bir elinizle mendilin bir u • 
cunu diğer elinizle de diğer u
cunu tutunuz, ve bu hareketi 
yaptıktan sonra kol ve ellerini· 
zi tabii vaziyete getirmeğe baş· 
]ayınız, bu hareketi yaptığınız 
ve neticeyi aldığınız sırada ya
ni kol ve elleriniz tabii vazi • 
yetle:ine geldiği zamari men • 
dilin düğümlenmek üzere mey
dana çıktığım görürsünüz. Bu, 
hem kolay hem de çok eğlen -
celi bir oyundur. 

Bir defa yapınızı .. 

RUSY ADA tKt HA VA YOLU 
DAHA 

Son günlerde Türkmenistan· 
da Aşkabat ile Krasnovodsk a
rasında 540 kilometrelik ve 
Krasnavodsk ile H asankuli ara 
sında 340 kilometrelik iki yeni 
hava yolu posta ve yolcu nakli· 
yatına açılmıştır. 

Bu hava yollan, Türkmenis
tan hUkQmet merkezini memle
ketin mühim endüstri merkez
lerine bağlamaktadır. 

Bunları Bili
yor musunuz? 

Bu sahifede her hafta bula
cağınız şunllere kendi kendi -
nize cevap vermcğe çalı~ınız. 

Bu suretle kendi bilğinizin de
recesini yoklayacağınız gibi be
raber okuduklannızın da dere -
celerinj öğrenmiş olursunuz. 

1 - Her gün güneşin ne ka· 
dar ağırlıkta bir parçası yana • 
r ak mahvolmaktadır? 

2 - X şualarını kim ve ne 
zaman keşfetti? 

3 - Dünyanın en zeki olan 
hayvanı hangisidir? 

4 - Dünyanın en büyük hay 
vanı ne idi ve bundan kaç se -
ne evvel yaşamıştır? 

5 - (Methedildiği zaman İ· 

tiraz etmek iki defa methedil
mek istemek) sözünü kim söy· 
lemiştir? 

6 - <Can sıkıntısı dünyaya 
tenbellikle beraber gelmiştir.) 

Sözünü. kim söylemiştir? 
7 - Mikroskop ne zaman 

kullanılmağa başlanılm·ştır? 

8 - Goethe Faust'u kaç ya· 
şında bitirdi? 

9 - Romalılar evlerinde en 
çok hangi hayvanı beslerlerdi? 

10 - Sardanapal kimin ese· 
ridir? 
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YARASA 
Mevsimin en qüzel 
tercüme hi.kayele1i 

Hlkayelerl te rcUme eden: 
IBRAKIM HOYI 

Dağıtma yeri: 
lstanbul V AKIT 

l ütüphanesi 
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lngiliz soğuk
kanlılığı 

İngiliz fıkralarının en J11eŞ • 
hurlarından ·olarak anlatııaar: 

Avon nehri kenarında bir 
yalı. Yalıda Lordl~rdan biri 
oturmaktadır ve nümune ola -
uk kadar dürüst bir U§ağı var
dır. Lordu görmeğc gcienleri 
birer birer haber verir ve:: salo
na götürür. 

Bir gün yine lordu ziyarete 
gelenleri birer birer lorda ha • 
her veriyor ve biri çıktıkça ö
tekini götürüyor. 

Bu sırada gicedenberi ya -
ğan yağmurlarla Avon nehri 
kabarmıştır. Sular yalının ev • 
vela avlusunu, sonra bodrum 
katını basıyor. Alt katta hiz -
metçiler tedbir almakla uğra -
§irken birinci katta uşak pen -
cereden bakmakta ve bir gözi
le de salonun kapısını tarassut 
etmektedir. 

Fakat, sular, salondaki mi • 
ufırlerden daha sabırsız dav • 
Tanıyorlar ve merdivenleri çı • 
karak birinci katı da basıyor • 
Jar. 

O sırada misafir salondan 
çıkıyor. Upk hemen on.ı yol 
verdikten sonra kapıyı aralık 

ediyor ve lorda sesleniyor: 
' - Avon geldi, lordum. 

1enzilat 
Yascf Yakobe: 

- ötumilm yaklaıtı sanıyo • 
rum, dedi. 

- Ya? Kaç yaşındasın.? 

- Seksen. 

- Daha dur bakalım, Allah 

sana yüz yaşına kadar müsaade 

ıder. 

- Eder ,eder ama, bPmiyor

musun ki son zamanlarda o da 

yüzde yirmi tenzilat yapmağa 

başladı? 

.Rim çalar?/ 
Mişon ailesi, bütün hısım 

acaba gemıeğe çıkmışlardı. 

Bir aralık Mişonun kızı: 

- Eyvah 1 dedi. Biltün mil -

'Covberlerimi evde unutum, çek 

meceyi de killtlememiıtiın: 

Babası: 

- Ne korkuyorsun, dedi. 

'Garmilyor musun hepimi% bu -

radayız? Kim çalacak? 

1. il KURUHun tLA VESi 
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HIRSIZA MERHA1\IE1' 
- Meı·hamet edin!. Kalp hastalığım \•ardır. üzerime gelmeyin 

ŞlKAG-ODA 
- İyi ki e\'İn kapısını kapmışım. Hırsızlar beni kaçırac=ıklardı ?, 

Bravo/ 
Bir fCY anlattı. Karşısmda

ki anlamadı. Bir daha anlattı, 
bir daha, bir daha. Nihayet an
ladı. Öteki : 

- Aferin, dedi, iyice anla
dın, bravo! 

- ? ? ? 

- Hele bu kalın kafahlıfmla 
anlıya bilmen bir muciıe 1 

Gaf 
Uzun müddet görüşmemİ§ .. 

lerdi. O gün karplaştıklan za
man arkaqap sordu: 

- Evlendin mi? 

- Evlendim. iki aene olu -
yor. 

- Çocuğun oldu mu? 
-Olmadı. 

- Karının da olmadı mı? 

N.işancı avcı 
Avcı anlatıyordu: 

- Dün öyle bir nişan aldım 
ki, hayvanı tam gözünden vur
dum. 

- Neydi vurduğun hayvan?. 
- Bir inek. 

insan alışır 
Kavga etmişlerdi. Karısı k~ 

casına: 

- Yüzüme hali nasıl baka -
biliyorsun? diye bağırdı. 

Kocası cevap verdi: 
- Ne yapayım! İnsan ber şe

ye alı~ıyor ... 

Ne söylemiş 
Son sınavlarda orta okul 

üçüncü sınıf öğrencilerden bi· 
ri mUmeyyizlerin karşısına 

geldi. Kendisine sordular: 
- Türkiyedeki bUtün şl• 

mendüer hatlarının kaç kil04 
metre olduğunu söyle. 

- Hangi yılda.kini .söyl~ 

yim. 
- Hangisini olursa. 
~ 1627 deki hatları söyl~ 

yim. Hiç yoktu. 
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Sevgili kardeşim Sırrının ö- san':ıtl::'.ir olmasına rağmen, ka
lümünü, gazetede büyük bir acı mil bir mahviyet içinde, şarla -

miş bulurdum. Bazı da unun DJ toplantılarda yeni ç ! .ın 

benden sonr.ıya kaldığı olurdu. e:ıerlerin tahlil ve mün~l:a:;J~ı-

ile okudum. Bilmem nedense, 

"ölüm Allahm emri, ayrılık ol

,;nasaydı ı .. diye bir halk türkü • 

sünü hatırladım. Fakat bence, 

ölüm Allahın emri, bu gençlik 

olmasaydı, demek, Sırrı için 

daha yakışık alacak. üstelik 

Sırrı ile aramızda Ankara ile 

İstanbul arasındaki mesafe ka

dar bir ayrılık da vardı. Evet, 

sade bu mesafe kadar ve mad

di bir ayrılık.. Gönüllerimiz 

muhakkak ki, daiır.a birdi. Ve 

bu gönül birliği, benim V AKIT 

yazı ailesine katıldığım 1925 

yılındanberi, en kuvvetli bir şe

kilde devam ediyordu. 

Zavallı kardeşim Sırrı, .kim 

derdi ki, bir ay evvel, yüzünü 

öpüp İstanbuldan ayrıldığım 

gün, seni son gördi.iğüm gün o· 

lacaktır. 

Şimdi Sırrıya ait binlerce 

hatıralarla başbaşayım; eski 

günlere karışanları hile ne ka -
dar taze ... 

Sırn benim ilk gazetecilik 

hocamdır. VAK.iT o zamanlar 

tanhklardan uzak ve mütenef • 

fir, namuskar bir aile çocuğu o

larak yaşadı ve öylece öldü. Bu

gün 'rasmda öıraktığı binler

ce hatıra arasında, onu kötü -

lüyebilccek bir tek hareketi yok 

tur. 

Yavaş yavaş. Sırrının iyi bir 

dostu olmağa başlamış, hatta 

hususiyetlerine, mahremi -

yetlerine de girmeğe mu· 

vaffak olmuştum. Matbaa • 

dan çıkınca, bazı geceler, güzi· 

de muharrir ve şair Mehmet 

Selim ile Sımnın evine de gi -

derdik. Sırn o zaman., bir ara -

Jık İstanbul lisesinin bulundu -. 
ğu Saraçhanebaşında Münir 

Paşa konağının karşısında, bir 1 
evde otururdu. Bu bir eski za -

Ah, Sırrının bu sade, sakin 

ve temiz odası... Duvarlarında, 

hemşiresinin yaptığı kara kalem 

resimler ... Sonra, Sırrının kitap· 

ları, gramofonu, ve iri gözlü, u

zunca tüylü, yusyuvarlak bir 

kedi. .. 

Bu odarun havası, aşağıdaki 

bahçenin zıttına olarak insa -

na huzQr ve emniyet verirdi. 

Ev sahibinin ikram ettiği çayı 

içip pastaları yerken, ve yeni 

alınan bir plağı dinlerken, ne -

ler neler, ne tatlı şeyler konu· 

şur, ne hoş sohbetlere dalardık. 

Şüphesiz bahislerimiz en çok 

edebiyat meseleleri ve eserleri 

üze!lrıde cereyan ederdi. Ben 

biraı daha müfrit görünür, ro

mantizme hücumlar ederdim. 

Kaybolan 
Bir Arkadaş 
arkasından 

Hatıralar 
man konağı idi. Sokaktan lı:a • 

ranlık bahçeye girilince, yük • 

sek duvarlar, direkler ve dehliz .. 

lerile bu bina, insana bir kuru-

Cağ'aloğlu yokuşunun altındaki 

binada çıkardı. Bundan on bir 

sene evvel, gazeteye kabul edil

diğim gün, beni ince yapılı, ki

ba.r ve temiz giyimli bir arka • 

dap takdim ettilerdi. Gazete • 

ciliğin hususiyetlerini kavra • 

yıncaya kadar, itte bu arkada -

şın, yani bedbaht Sırrının çı -

Tağı oldum. Bana öyle tatlı, öy

le latif bir acemilik devresi ge .. 

çirtti ki .•. Eminim ki, gazeteci

liği sevmeme.. bugün ondan 
maddeten ayn dilştümse de, ma • nu vilstı ıatosu gibi esrarengiz, 

nen sarsılmaz bir bağlılık duy- korkunç ve heybetli görünürdü. 
Sırr.ı:nın odası evin bu cephesin-

Sırrıda ise, mektep sıraların -

dan ve aile tesirinden kalma, 

agk ve hülya dolu bir lirizm ve 

romantizm hakimdi. San'at te -

lakkisinde onunla hiç bir zaman 

tam bir anlaımaya vasıl olama-

mıştık.Bununlaberaber onun haki 

katen san'atkar olduğuna emin

dim; öyle güzel şiirleri ve ne -

sirleri vardı ki.. "Scylap, Rak -

kase,. nesirlerile "Şehir" adlı 

şiirinden aldığım tat, en nadir 

zevklerimden birini teşkil et -

miştir. 

mama, onun IGtüfkar, sevimli, 

asil ustalığı sebep olmuştur. Ga 

zetccilik hayatımda, daima o • 

nun iyiliğini, yardımını, şefka· 

tini gördüm. Ne zaman başım 

darda kalsa, ne zaman yeneme -

diğim · bir müşkülatla karşılaş '" 

sam, hep onu bana (bızır) gibi 

yetişmiş bulurdum. Zavallı göğ 

ıil altında, hiç bir kıymetle öl • 

çlilemiyecek derecede yükselC, 

hakiki bir insan kalbi ta§ırdı. O 

en yüksek ve dürüst kaliteden, 

halis marka ve tam manasile fa

ziletli bir (insan) tipi idi. işte 

son derece düşkün, değerli bir 

de idi. Yukarıda, pencerede ıam 

bayı yanmış görürdüm. Anla -

şılan her zaman için kulağı te

tikte idi. Ayak seslerimi ta ora

dan işitir, başım pencereden u

zatıp, "geldin mi canım .. ,, diye 

seslenirdi. Ben, bu kurunu vUs

tA şatosu dekorunun haşyeti i · 
çinde, bu kurtancı, kardet se • 

aile, birden iliklerime kadar, 

teskin eden, yumupk bir hazla 

dolduğumu hissederdim. 

Sonra koşa kop apğıya i

ner, beni odasına çıkarırdı. Ba

ı:an Mehmet Selimi, orada, gel-

Onu aon görüşümde şiirle -

rini bir kitap halinde tophya -

cağından bahsetmişti. Buna mu 

vaffak olamadı. Fakat Türk e • 

debiyatının en hassaı eserlerin

den biri olacak olan bu tiirlerl, 

biz, arkadaılan, her halde top • 

layıp neıretıncliyiz. 

nı da yapardık. Biz çok defa ~~

tünkörü okuduğumuz bir kil<ı J . 

hakkında ulu orta atıp tutar -

kcn, o, temkinli bfr eda ile, be

ni insafa davet eder, bir tek e

serle bir muharrir hakkında 

kat'i karar verilemiyeceğini an

latır, eserin güzel taraflarını 

tebarüz ettirmeğe çalışırdı; ne 

makul ne insaflı, ne vicdanlı iri

sandı o ... Gece yarılarından son

raya kadar devam eden bu ko -

nuşmalarımızda ben Sırrıdan 

çok istifade et:nişimdir; Sırrı 

kendisini hakikaten gazeteye 

vakfetmişti. O gazetenin her 

s~hasında çalışmıştır: Muhır -

rir, klişe memuru, gece sel:re -

teri, istihbarat şefi, yazı işleri 

müdür muavini ve nihayet yazı 

işleri müdürü... Onun bilhassa 

gece işlerine baktığı vakitler, 

çok zaman, gece yarısından 

sonra, hatta sabaha karşı evi -

ne, uyumağa gittiği vakiydi. 

Ortada hiç bir vasıtanın kal -

madığı o saatlerde, Sırrı Ca ·• 

ğaloğlu yokuşunu, Mahmudi -

yeyi, Divanyolunu takiben, Be

yazıt yoliyle yaya olarak, Sa -

raçhane başına giderdi. Bütün 

yıllan ne kadar emekle, ne zah 

metle geçmişti. 

Kendisini daimi bir hüsran 

içinde hissetmesine rağmen, 

çok neş'eli idi. Latifeden hoş -

]anırdı. Onu matbaada herkeı 

cam gibi severdi. 

Şimdi Sımdan bahsederken, 

şöyledir, böyledir, diyemiyerek, 

hep o şöyle "idi"., böyle "idi" 

derneğe, yani hakkında hep ma

zi sigasını kullanmağa mecbur 

olmak, ne elim şeydir. Ve arka

daşlarının arasında sevimli bir 

varlık olan Sırrıyı, şu anda, Si
livrikapı mezarlığının perişan 

servileri, soğuk beyaz taşlan 

ve kuru toprakları altında, sap
sarı ölü rengile ebediyete ka -
dar uyuyor tahayyül etmek 1 •• 
Hiç bir ölüm, heni Sırnnmkin
den fazla sarsamazdı. 

Onu da hep genç ölen Ke -
mal Ahmet gibi, Ahmet ŞükrU 
gibi, Sadettin gibi, fakat hep -
sinden fazla, içimiz sıdıyarak 
anacak ve andıkça lıöyle göz -
yaşları dökeceğiz. 

An .. ra: 
BEKiR Sft'KI 

S. S KURUNun tr~A Yat 



En mühim ihtiyaç1anmız -
dan biri de şüphesiz ki çocuk 
bahçeleridir. Bugün ilk okul • 
Jarda okuyan yahut henüz o • 
kuma çağma gelmemiş minimi
ni yavrular tatil aylarında sıh -
bi oyunlar öğtercbilecek bir mü 
cssc:ıe daha c!oJrusu kendi baş
larına meşgul ,olacakları temiz 
bir çocuk h.ıhç:'."sİ yoktur. 

Bu noksanın telafisi için İs
tanbul valisi Muhittin 'Ustün • 
dağla kültür direktörü Bay 
Tevfik Kut bazı teşebbüslere gi 
riştiler. Bu teşebbüsler neti -
cesinde geçen yaz tatilinden 
itibaren çocukların oyun ih • 
tiyacını gidermek için bir kı • 
ıım ilk okul bahçelerini çocuk 
bahçeleri haline kondu. Pek ye
rinde olan bu kararın tatbiki 
bugün fevkaldde iyi neticeler 
vermiş, çocukların yaz tatilin
de sokakta oynamalarının önü a 
Jınmış ve her türlü nakil vası -
tal.arından korunmaları da te • 
min edilmiştir. Vali Muhittin 
1Jstündağ çocuk bahçeleri etra -
fında fikirlerini sorduğumuz za 
man bize şunları söylemişti: 
"- Çocukların oyun yerleri

ne fevkalfide ihtiyaçları oldu -
ğu muhakkaktır. Bu ihtiyacı 
önlemek için şimdilik tecrübe 
mahiyetinde bir çok yerlerde 
socuk bahçeleri yaptık. Ve bu 
:arada ı 5 ilk okul bahçesinde o
yun yerler.i vücuda getirdik. Bu 
bahçelerde kum havuzları, tah· 
taravalli ve atlama ipleri var • 
dır. Bu okulların her birinde 
iki öğretmen sabahtan akşama 
lrad:ır nöbet bekliyerek talebe -
ye nezaret etmektedir.,, 

Vali Muhittin 'Ustünclağın 
sözlerinden sonra yapılacak ço
cuk bahçelerinden birini tetkik 
etmeyi faydalı bulduk. 

ÇOCUK BAHÇELERiNDE 

Çocuk bahçelerinden birinde 
bahçenin içerisine bakıldığı za
man oyun yerlerini gösteren gü 
sel bir taksimat var. Sağda bü
yiik bir voleybol sahası, onun 
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Küçük arkadaşlar 
arasında bir saat 

' 

:······································· * *· , ............ ············ .............. . 
ı 

s Kum havuzunda ada yapmıya . 
i çar.şanlar - Ada neye derler -
ı 

i Sıra kimde? - Vem.ej( vakti geli-

i yor - Onuncu yıl marşı ı .. 
s ....................................... ,. * * ........................................ -

karşısında büyük bir tahtaravaı· 
li ! Bu oyuncağın etrafını al • 
mış 40-50 kadar küçük tah • 
taravalliye binmek için sırala • 
nnı bekliyorlar. Bunlarla meş • 
gul olan bir bayan öğretmen 

çocukların eğlencelerini dikkat 
le takip ediyor. Onlarla birlik· 
te bir arkadaş gibi gülüyor; eğ• 
}eniyor ve konuşuyor. O tarafa 
doğru doğru yakla§tım. Bir 
yabancının geldiğini gören mi· 
niminiler hemen gözlerini bana 
doğru çevirdiler: 

" - Günaydın,, ço:uklar ! de· 
di:n. Büyük bir neş'e ile hepsi 
birden: 

"- Günaydın., dediler. Son• 
ra yine oyunlarına devam et • 
tiler. Az sonra öğretmenin sesi 
duyuldu: 

- Ayhan ııra senin değildi 
~- değil mi? 

Mavi gözlerini yalvarır gibi 
CSğretmeninin yüzüne çevirdi: 

- Öğretmen, dedi. ben daha 
ilk defa biniyorum. 

* ..... 
Bahçenin ôiger bir tara • 

fında biiyük bir kµm havuzu 
btılunuyor. Havuzun içinde 7-8 
çocuk var. Bunların henüz ilk 
okuma çağına gelmemiş olduk 
lan muhakakk ... Havuzun kum 
ları içinde oynuyorlar . 

En küçüklerinden birine yak 
taştım. Elindeki küçük küreği 
bırakarak doğruldu. Gözlerime 
baktı. 

"- Kü~ük senin adın ne?. 
"-Sevimi 
"-Orada ne yapıyorsun? ... 
"- Görüyorsunuz, "ada,, ya 

pryorum. 
''- Sen ada neye derler \Ji· 

lir misin? 
"- Geçen gün ablamın öğ .. 

retmeni söyledi : 
Etrafı suyla çevrilmi§ kara 

parçalanna ada derlermiş. Bu • 
nu ~vvela kendisi bize kumda 
gösterdi. Biz de ıimdi onu yap 
maya çalışıyoruz. Ama tam a· 
da yapabilmek için ıu da ıa • 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

Hoş sözler: 
- ~zwwwz.._. ._, .-...._, 

Ya güneş yoksa 
Esin henüz okula yeni baş

lamıştı. Akşam eve gelince ba
basına dedi ki: 

- Baba, dünya güneşin etra
fında dönermiş; doğru mu? 

- Doğrudur, kızım. 

- Peki, ya güneş olmadığı 

günler? 

N,ehrin tarifi! 
Coğrafya dersinde öğretmen 

kiiçük Şahine soruyordu: 
- Nehir nedir, biliyor mu • 

sun? 

- Evet Bayan öğretmen, 

lıöprülerin altından geçirilen ve 
sarklarını döndürmek için de
ğirmenlere götürülen sudı,ır. 

Başka koca 
yok muydu? 

Turanı babası fena halde 
paylamıştı. Küçük çocuk hıç -
lora hıçkıra ağlıyarak annesi • 
nin kollarına atıldı. Bir müddet 
&onra dedi ki: 

- Anne, babamdan başkası -
nı bulamadın mı ki onunla ev
lendin? 

Babasını 
verecek 

Tuğrul hiç de uslu değildi. 
:Bir gün babası onu adamakıllı 
ıızarladı, sonra annesi nasihat 
etmeye başladı: 

- Oğlum, şu sokaktaki ço -
c:uğu görüyor musun? Za.vallı

nın ne babası var, ne annesi, ne 
de oyuncakları. Senin oyuncak
ların, annen, baban var. O ka -
dar çok olan oyuncaklarından 
birini bu zavallıya vermez mi • 
ıin? 

- Hayır anne, onda eksik o
lan bir şeyi vermek lazısma ba
bamı ver<'yi"ll. 

1 - Büvücünün yaptığı zc • 
lılri bir havuca doJdu~p Küt • 
dnda ğa vermek istediler. 

•• 
Uç Kötü Kız 

Eski zamanlarda Yanık a • 
dında bir küçük kız vardı. Bu 
kızın babası, annesi ölmüş. 
kimsesi kalmamıştı. Ne sığına
cak bir evi vardı, ne de geçine
cek parası. Eh, şimdi ne ya -
patak? 

- Yollara düşerim, elbette 
beni koruyacak merhametli bir 
kimse bulunur ... 

Diyerek kırlara doğru yürü
dü. Gitti, gitti: dere, tepe aş -
tı, nihayet bir ovanın ortasında 
bir kulübecik gördü. Bu kulü -
benin kapısı eşiğinde ak sakallı 
bir adam oturuyordu. Yanık 

bunun yanına geldi, dikkatle 
baktı. ihtiyarın gözleri görrnü -
yordu. Tatlı bir sesle dedi ki: 

- Baba. size yardım etmemi 
istiyor musunuz? Ben sizin ço
banınız olayım, keçilerinizi gü
deyim. 

Bu ses ihtiyarın hoşuna cit-
ti: 

- Peki yavrum, keçileri al 
ovada otlat; fakat sakın dağ te
pesine çıkma orada büyücüler 
vardır, sana fenalık ederler. 

Yanık keçileri aldı, gütme -
ye bafladı. Yolda giderken bir 
takım otlar koparıp şapkasının 

2 - Okul çocukları kitaptan 
okuyorlardı: "Herkese emniyet 
etmnnclidir.,, 

altına yerleştirdi. Yavaş y:ıva~ 
dağın eteğine geldi ve tepeye 
doğru tırmandı; orada bir a -
gaç kütüğünün üzerine oturdu. 
Birdenbire, nereden geldiği bel
li olmıyan çok güzel bir genç 
kız karşısına dikilip selam ver
di: 

- Günaydın, sevimli ço • 
ban! Bak sana bahçemin en gü
zel güllerinden koparıp getir • 
dirn. 

Dedi. Yanık kabul etmeyip, 
- Benim bahçemde daha gü

zeJJeri var. 

Deyince kız çekilip gitti. Bi
raz sonra ondan daha güzel bi
ri geldi. 

- Günaydın. güzel çoban! 
Bahçemin en iyi elmalarından 
bir tane getirdim. Al ye de bak 
ne kadar lezzetli, ne kadar ko
kuludur. 

- Bu da cima mı sanki? Be
nim bahçemde bundan daha iyi· 
lcri bulunuyor. 

Bu kız da çekilip gitti. Bir 
üçüncüsü daha geldi. Ama öte
kilefinden güzel, pek çok gü -
zel f Elinde bir altın tarak var
dı. Selam verdi: 

- Günayd•n. nazlı C:"b:rn ! Bu 

3 - Kütdudak df!)lerint Ni· 
jer nehri kıyılarında temi:ııtyor 
du. 

sayılası 
sırma gibi aaçlannr taramak 
için sana bak ne güzel bir tarak 
getirdim. 

Dedi. Yanık şapl..asrnı çıkar
dı. İçinde sakladığı otları abp 
bu kızın ellerine "·urdu. Kız a
cı acı bağırdı ve bir heykel ki • 
bi olduğu yerde kaldı. öteki 
kızlar bu bağırmayı işitince im
dada koştular. Yanık elindeki 
otlarla hepsine vurarak onları 
da taş haline getirdi. Sonra 
paylamaya b:ı-sladı: 

- Sizi gidi kötü kızfar. Eğer 
ihtiayr çobanın gözlerini ver • 
mczseniz, dünyanın sonuna ka
dar \>öyle lnlacoksınız. 

Sonra kulübeye gidip ıhti -
yarı aldı, oraya getirdi. Kızla· 
rm birine dedi ki: 

- Haydi bakalım, bu ihti -

yann gôzlerın\ ver. 

Peri kızı mağarasına gidip 
bir çift göz getirdi. İhtiyar mu· 
ayene etti. "Hayır bunlar benim 
değil, kuJ gözleridir.,, dedi. Ya· 
nrk bu kıza bir tekme vurup de· 
reye attı ve onu halık haline 
getirdi. Sonra ötekine döndü: 

- Haydi, ihtiyarın gözlerini 
ver. 

Bunun getirdiği gözler de 
kurt gözleri idi. ihtiyara uyma· 
dı . Bir tekmede bu kız da dere
ye ~idip balık oldu. 
'Oçiinciisü bir çift balık gözü ge 
tı rmişti. Tekmeyi yiyeceği ıı • 
rada yalvardı, başka göz ge -
tireceğini söyledi. Bu sefer ~oğ 
nı iş f,Ördii. ihtiyar eskisi gibi 
her yeri görmeye başladı. Ya· 
nığa teşekkürlf'r etti ve bir da
ha onu yanından a yırm:ıdı. 

Affedilen üçüncü peri km 
d:ı bundan sonra kimseye kötü 
lük etmiyeceiğne ant içti ve gü 
zel bir kurt olarak her sabah 
dağın tepeı;ine çıkıp güneıin 

doğduğunu haber vermeye baş· 
ladr. 

4 - Havucun kabul etmediği 
ni gören fena adam, onu yem
liğe götürüyordu. 



de içimde ona kaC§ı bir kırgın • 
lık var. Onu ne kadar samim1 
sanmıştım l Halbuki ayrılmadan 
evvelki sözleri ile bütün ümidi· 
mi · kzrdı. Şimdi onda ben ne bu· 
la bilirim? Benden sonra kaç ki
şi ile görüşmüş... Onların hep
sine de ayni tekilde muamele 
etmiş... Sevilecek değil, nefret 
edilecek bir kadın ... .. 

Fakat, bununla beraber, onu 

1yine sevdiğini hissediyordu. Bu 
hisle, kalktı Vilyam'ın , evine 
gitti.. 

Orada, 'F'ıliaiti'lkn soğuk bir 
muamele gördüğünü zannedi • 
rordu.Hatti.bu zanla, o harekete 
cevap verecek 1ekilde- &vran. • 
mağa bile hazırlanmııtı-

Fakat Filiaiti onu gaünce: 
- Vay Robertl Sen ha? Sen 

buradasın ha? Diye öyle aamimt 
ve hararetli bir şekilde ellerine 
sanlımştı ki genç adam bir an: 

"Yalnız beni seviyor! .. diye 
düıünecek kadar oldu. 

O gece dört ki§i ·olarak, gü
zelce eğlendiler : 0 Dansettiler, 
briç oynadılar. Sonra iki§er iki· 
şer bahçeye, ay aydılığmda do • 
laşmaya indiler. 

Robcrt Lila ·ile geziyordu, 
Vilyam da Filisiti ile. Bu plaru 
Robert tertip etmiş ve Vilyama 
kabul ettirmişti. Çünkü, Filisi • 
ti ile yalnız kalmak istemiyor • 
du: 'K,orkuyordu, onun yine ev
vela güler yüz gösterip sonra 
yanında yine başka bir erkek • 
ten bahestmesinden korkuyor • 
du. 

Bir aralık, Robert'le Lila, 
avlunun kapısına geldikleri za
man .• ayaklan onları içeri doğ· 
TU sUrükledi.. Karanlık sofaya 
girdiler ve yine karanlıkta, yan• 
daki salonun yolunu buldular. 

Salonda elektriği açmak lü
zumunu hissetmediler. Çilnkü 
pencereden içeri bol bir ay ıpğt 
doluyordu. 

Robert, Lila'nm iki bileğini 
sağ elı1e tutmuı ve kendine 
doğru çekerek: 

- Evlenelim, Lila, diyordu. 
Bu sırada bir kadın sesi du

yuldu: 

- Hayır, evlenemezsin! Bu 
sözµ ilk defa bana söyledin, 

Bu beklenilmiyen ses kar • 
t~da µdsi de birden_yerleriıı• 
Öel!l uçrachlar. Arkalanna dön· 
(iWer. LiJa, kollan Robert'"m e
linde, di.zterinin 'dibindeki bir 
koltuğa çökilverdi: 

Xarplannda bir gölge var • 
Oı. Odanın koyu mavi karanlrfı 
içinde çizilen lfyah bir gölge., 
Parlak ~e ıenit b~ alınla. pa • 
nldıyan bir çift g8s. Genif o • 
muzlardan yanlara açdan lld 
koL., 

Robert: 
. - PDWtf r dedi. 
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Dönen 
Fakat Filisiti döndü, yine 

karanlıkta kayboldu. 
Robert'le Lila, bir hayalet 

gönnüt gibi, anlıyamadılcları 

bir korku içindeydiler. Genç a .. 
damın eli gevşedi. Kadının kol .. 
ları vücudunun üzerine dü§tÜ. 
Robert pencereye doğru ilerle4 
di: aya daldı. Lila yavaı yavaş 
kalktı, karanlığa doğru sıyrıla
rak kayboldu. 

Robert düşünüyordu: 
~ Hialerinde ve sevgisinde 

saı;nimt olan fakat umiınt gô • 
rünmek istemiyen bir kız bu Fi· 
lisiti. Pipan olacak. .. Onun bu 
dı~daJU sertliğin altında gizli 
olan samimiliği herkes anlıya • 
ınaz ... 

Bir ay sonra balayı seyahati
ne çıkan Filiaiti De Robert ev • 
veli hayatlannm ilk haftasmı 

geçirdikleri yere gittiler. Ora· 
dan Landi'lere. Sonra da döniip 
Nevyork'a geldiler. 

Filisiti bu turneyi ilk yaptı
ğı zaman Robert'i hakikaten 
sevdiğini ve ondan aynlmakla 
iyi etmediğini anlam~ştı. Ro • 
bert'le beraber yaptığı bu ikinci 
turnede de onun kendisini en 
çok seven ve en iyi anlıyan er· 
kek olduğunu öğrenmişti ... 

Haftanın akisleri 
(f inciden d~am ) 

hat hececilerin değerleri üze .. 
rinde konuşabiliriz. Bunlardan 
evvela Yusuf ~iyayı seçtim l., 

Bizim haber aldığnmza gö • 
re Akbaba gelecek sayısında bu 
bahse cevap verecekmiş!. 

CAN KURTARAN 
Almabadan: 

"Bütün acizlerin bir tek can 
kurtararu vardır: Edebiyat. İş· 
te İstanbul: Kaldmmlarmı ta· 
mir edemediğimiz, sokaklarını 

süpfiremediğimiz, caddelerini 
yrkayamadığmuz, Iiğmılarmr 

kapayamadığımız, hastlı milyon 
larla imar edemediğimiz koca 
şehri edebiyatla güzelleıtimıe • 
ğe çahfıyonu: Balbn festiva • 
1i bile ııilıayef bir edebiyat de
ğil midir?,. 

Yazıdan son cOmle: 
"Zanllı edebiyat. bir de 

xendine hayrm dokunabilae ı,, 

TEK lttTAP 
ıc..&.ı:: ....... ~ 

Mahmut Y eaarlye: 
- Milyarder Vilyam Forit 

hayafmda bir fek kitap yu • 
DllJ dediler~ 

Yesari cenp .... eren: ,,. 
- iyi ya l§te. Bir telıC Jil • 

fap yazdığı için milyarder ol • 

yazılar 
muıt .. 

- Ya daha fazla yanaydı?• 
- O azman bana dönerdi l. 

~ • * 
John Jı,fasefield 

( .+ ilncüden devanı) 
1911 de English Revicw mec. 
muaamda çıkardığı (Ebedi mer 
hamet!..) kendisine alkış top • 
ladı.. ı 

<Ebedi merhamet) in kah ~ 
ram.anı, Saul Kane'in hikayesini 
kendi ağzından dinliyoruz. Ma4 
aefield, adeta hiç bir şey söyle
miyor, dikte etmemiş gibidirc 
Kabalık, delilik, bayağı bir ll • 
san... Bütün bunları, bu uzun 
şiirde buluyor, şiirin sonlanna 
doğru Saul Kane, akıdelerinl 
değiştirince, geçirdiği ruhi ve· 
cit, ve cezbmin tas.irkrilo 
karşılqıyoru:a. 

The WiCtow int tile. .Bye 
Street (1912). (Baystrit.'Cleki' 
dul kadtn) 1913 <Daioclil tar • 
lalan) ve DaU:ber (1.913) de, or• 
ta kalitede eserlerdir. Bummı. 
beraber yazılıJ taımıda bir ye
nilik vardır. lıte o kadar. Eser
lerin şurasına, buruma dini Ye 
tabiat şürlerindcn. bazr· parçalar 
serpiştüen şair, ideta yepyeni 
lıir janr vücude getirmek sev • 
dasın dadır. 

Masefield 1902 de çıkardığı 
Saltwater Balladları, Balladlar 
ve şiirlerden baJka, D~iz hüm
maı>ı ve Yükler gibi cidden na
dide bir inciyi andıran. §iirleı- de 
yazdı. Lakin 19!9 da yarattığı 
Reynard de Fox'da, kafiye, a • 
henk ve vezne nyadcsile ha • 
kim olduğunu. gösterdi. Artık 
çıraklık de~ pktan geçmiı. 
ustaltk asasııa tm. bir kudret
le kullanıyordU.. 

Reynard e Pcım. Piri. is • 
minden de an191pcağı &illi. bir 
tilki avının Jriilyaidir. AYia • 
nan tilkinin dakikada :.t.Jrika
ya değiıen hisleri, .Dk ı.,-ecam. 
korkusu, gittikçe artan yorgun
luğu ve kaçqı, lulrilmlide bir 
güzelli.Jde anJahfipqac .• 

Tilkinin ]bıtıalufll ile lıitaı 
şiir sonunda 'llurtalııiilİt: -.ir· • 
!erile bezen~, 

193-0 da •iıJ&c::ıl'liL ·• 'r 
"sultanliffU..- 1ılta wi•• 
J hn Mas. ef' ·~ D\s • • o . ~ . 
Fox pirile, ..... 'Uz ı ... 
yasının 80D ytmıil ... -
(ie en lyl ~_...,_.., . 

tiğına kuvvetle inanıyorum; 

Hikige sanatı 
(4 UncUden devam)' 

Bir cinayeti anlatan, bir acıyı 
anlatan, bir esrardan bahsedell 
lıildyeler bile sizi değiıtirmez~ 

tahrik etmez. Hi~ bir zaman 
tesirleri sarl değildir. Ma1:1pa • 
ssant müthiş acılar çekıni§, ha .. 
yaletler görm.eğe baJlamıg bit 
adamdır ve bunayarak ö~üı " 
tür. Fakat, kabus hikayelerine 
varıncaya kadar bütün eserle • 
rinde onu müvazeneli görürüz4 

O, anlattıklarının haricinde ya .. 
§ar, hatta bazan ortadan kay " 
bolur, onun kaleminin altında 

her ııey a§11cir bir mahiyet a " 
lır, fakat belki her şeyin yine btı 
aşikarlık içinde hududu çizilir, 
Çünkü realite yalmz garip d°" 
ğil, ayni zamanda itiraz edile "· 
bilir bir görünüş aldxğı zaman 
daha fazla tesir edici, hatta da<ı 
ha hakikidir. 

Bununla beraber, bütün bu 
noktalan göz önünde tutmak " 
la beraber, son senelerde ço • 
cuk masalında, şiir realizmindtt 
yapılan ifrat hatrrlanrr, bitme% 
tükenmez ve rabxtasız hikaye .. • 

ler auş6nülürse bupkü ~ rQ 

mancdarm, diğer mmyetlerinf 
kaybebnedm,, Maupanant'daıı

1 

objelırtik. görü§, çabuk IO~ °"4 
ren. ve ....-ifteHsif lıiHye mrml 

öfrenmekriııi: temerın! edece •
1 

iimiz geliyor~ 
<FramnçJan çe.iren: V. G--1 

Çocuk bahçel~.ri 
(6 Dcı uydaclan --.) 

mnl .Fakat bıralıımıyorlar kil, 
O zaman bu ada yalancı adal 
oluyor. l 

Güldüm, saçlanm olrpdun 
"- Sen şimdi yalancmm ya9 

da mektebe ba§ladığm ~ a.. 
nun sahicisini öğretmenin sa ~ 

f 

Ozr•C11 
ı.tz>= 

aq.11101--.,... 

,.... tlilK' ... .,..,. ... 
... _, §' ... 

••• ilk,., .. 61aa::daia: ... 
~· !IJcd'+le ar- .. p. 
~ bahçedrlnf· ba btlllr-,._. 
tu:am 've kusunuz olup bu 
lüçelerin açılmaamr diltUnm 
ve iıkri tatbik sabasına koyal14 
lar için hakikt bir sevinç nokta.ı 
• olmahdır !. • 

H. BedreUia Olgea 

Eski Yıldızlar Ne Oluyor? 

Lilyan Giş 
ve Nasreddin Hoca ... 

Hangi Yıldızlar tekaüt edildi 

Lilyan Giş, Doroti Giş, Norma Talmaç, Konstans Talmaç, Natali 

Talmaç, Mey Murrey ve tanıdığınız daha birçok sinema yıldızı 

ŞiMDi NE YAPIYORLARI 

Nasrettin Hoca bugün ya • 
gasaydı. nihayet bir ııuale ce • 
~ap veremezdi. 

Biliyonwıuz ki oaa bir gün 
801'D1Uf)ardır·: 

- Eaki: aylar ne Qblyor? 
O hiç dü!ünmedcn cevap 

.Yerınİf ! 
- Kırpüıp . yildı.z oluyor: 

· Şimdi Nurettin Haca ara 11 

mı:zda olsa ve kendisine sonak: 
- Eaki yıldızlar ne olayor l 

Nasrettin Hoca ''yıldız,. de
nildiği zaman hiç olmazsa han
gi yıldızı kastettiğimizi kestir -
mck için töyle bir duraklrya • 
caktır. 

Gökteki yıldızlar olsa, bir 
kulpunu bulup bir cevap verir. 
Fakat yerdeki aarqm. kıvrak, 
irili ufaklı Hollywood yıldızla -
nm o anlaıtılmaz bilmeceleri 
kastettiğimizi .anlayınca cevap· 
lannı bir sıraya tabi tutması la
zımdır. 

Çünkü eski sinema yıldızla
n yalnız kırpılıp daha ufak ve 
parıltısı az yıldızlara dönmü • 
yor. Bazıları tamamen kararı -
yor. Bazıları da haşmet devrin· 
de ' elinde bulundurduklarını 

Bir ummılar 
.sevk 

• hcJsanla 
•Jıtltjfinfir. meı 
lam lı&cy llnr .. 
ny. Şea ... fil· ......._lmaz 

kendi çökmüş semasının pazar
larma süre süre dingildiyerek 
ademe doğru gidiyor. 

Yarın onun gibilerin sicillini 
tutanlar, o isimde bir yıldızın 

HoJlywood göklerinden geçme
miş bile olduğunu ileri sürerek 
bu göklerde ışık saçmak sev -
dasına düşen ğider kibrit pa • 
rılttlarmın itimatlarını sarsma
ğa çalışacaklardır. 

• • • 
Fakat Hollywood dünyasın· 

da yıldızların ölümü, yahut 
görünmiyecek mesafelere çekiJ
m~şi kısmen fennin ilerleyişi 

yüzünden oldu. Mesela sesli si
nemanın çıkışı gibi ... 

"Beyaz Rahibe,. filminde yü
reğimiz hoplayarak seyrettiği -
miz Lilyan Giı isimli Amerikan 
sessiz film yıldw, kardeşi D~ 
roti Giş ile birlikte geçen sene 
tstanbula geldikleri zaman Pe· 
ra Palaı otelinde kendilerile 
görüşmüştüm. 

Yüzü el değmiş bir zambak 
gibi Tengipi ve tazeliğini kaybet 
meğe başlıyan Lilyan Giş bana 
demişti ki: 

"Seub: filmlerin kaybolma • 
11ndan müteessirim. Sessiz film 
öyle sessiz bir güzell.ikdi ki, ko
nupnaya baılayınca birden o 
güzel ma.naJan kayboldu .••• ,. 

Lilyan Git bir zamanlar 
mensup olduğu sessiz film dlln· 
yasmm değerini anlatmak iıtl • 
yen daha bir çok sözler söyle • 
mi!tl. Fakat nihayet itte hem 
kendmlne hem kardeşine line -
ma· ilemlnden el çektirilmiı bu
lunuyor. Bunlir timdi ne ya • 
peforlar? Eski sinemi yıldızlan 
ne oluyor!? 

• • • 
Bu miinasebetle elime geç• 

miş bir "tekaüt listesinden,, ta• 

nıdığmu eski yıldızlan seçerek 
size ne olduklımm anlatayım.: 

Sinema glıelerinin ıeneler .. 
ce en bUyUk haaılatmı .temin 

Liliyan Giş 

edenlerden Norma Tal maç A • 
merikanm meşhur \·arycte vei 

sahne oyuncularından CorC: 
Jesel ile evlenmiştir. Ve film 
hayatına dönmesi hususundaki 
her türlü teklifleri reddederek 
kendi halinde yaşamakt.:.dır. 

'Kız kardc~i Konstans Tal ~ 
maç büyük bir Şikago mağaza• 

sr sahibi Tavnsent Neçer isminde 
biri ile evlenmiştir. Bununla be• 
raber kocasından boşanmak bu• 
susunda faaliyete başlamrştır. 

Yakında tekrar film hayatına 

döneceği sByleniyor. 
Gelelim Talmaç kardeşler • 

den üçünctisU olan Natali Tal .. 
maÇ'a ... Bu kadın bir vakitlet 
Malek'in kansr idi. Şimdi inzfı.< 
va köşesine çekilmiş ve fakat 
hayli para sahibi olduğu hald~ 
yaşıyor. 

Sinema perdelerinin en ate§ll 
ve muhteris kadını gibi görü • 
nen Mey Murey'i hiç birinil 
unutmamışsınızdır. Bil kadın 

aslan Gürcü olan Mdivani kaN 
deşlerden prens David M'diva
ni ile evlenmi~ti. "usul lizero11 

çok sürmeden boıandı. Me1. 
Murrey'in ıöhreti "Şen dul,. 
adlı filmde pek artmııtı. Şimdi 
"Şen dul valsi,, diye bir sahnt 
eseiini' bütün Amerika da yeıı 
yer dolaıarak göstermektedir. 

"Bir milletin doğU§U,, isim4 
1i büyük filmde bfttUn· münelC .. 
kitlerin dikkatini sekmlJ olall 
Mey Mar, Louis Ll Arma iaimrt 
1i müellüin kanaıdır. Oç ço • 
cuk anasıdır. Kendi halinde ya .. 
şıyor. 

Eski sinema yıldı%1armdaJI 

en çok tanıdığmı.ı •e 90Cukluli 
devrenizin soluk ealufa lıeye • 

(Sona 10 unm aayfaclal 

S. 7 KURUNun tLAVBSI 



&am DQ\\ •cvm\yccc\r.sin \ 
- Yol seni daima seveceğim. 
Fakat canımı sıkan hallerin 
yari 

Birincisinin istihzalı sesin -
c?e hiddet vardı, ikincisinin sa
kin sözlerinde bir inİial hisso -
h.ınuyrodu. 

İstasyonda idiler. Ayrilıyor
Jardı. Robert, Filisiti'ye gitme
mesi için o kadar ısrar etmişti. 
Fakat, Filisiti inatçı bir kızdı. 
••Gide:eğim!., diye ayak dire -
mişti. 

Robert, Filisiti'nin bu inat
sılığı karşısında hem hiddet, 
lıem de takdir duyuyordu. 

İstasyonda da, o kısa muha· 
vereden sonra, ona bu hislerle 
baktı: Filisiti, ona saçlarını iyi 
~zramadığından şikayet etmiş -
;;. Robert, esasen cam sıkıl
nıış olduğu için, bunu bir vesile 
edinerek, söylenmişti. 

Filisiti onu kızdırmasını bil
oiği gibi gönlünü almasını da 
biJirdi. Burada da "seni daima 
seveceğim,, sözlerilc ne kadar 
müşfik görünüyordu 1 Fakat 
••canımı sıkan hallerin var!,, 
Öerken yine bir iğne batırmı • • 
yor muydu? 

:Robert, ona hiddet ve tak -
Jlirle baktı. Fakat, yine her za
manki gibi, hiddeti kalmadı, 

yerine sevgisinin heyecanı yük
gddi. 

Filisiti'yi seviyordu. Onunla 
turada bir hafta geçirmişlerdi. 
Kırlarda, denizde, neş'e ile ge· 
sen bir haftalık yaz ... Filisiti bu 
ııefe haytına ne kadar yakışı • 
yordu l Robert'in ancak omuzu
ııa gelen boyu, koyu kumral saç 
lan, yuvarlak çehresi ve siyah 
tözleri ile sevimli bir çocuktu. 
Fakat, dudaklarının çizgisi, ka· 
hn boynu ve geniş omuzlarile 
bir. kadındı. Robert'in bazı söz
luini dinlerken bakışları çocuk 
uflığı ile kadın istihzası arasın· 
!Ela kalan ve hangisi olduğu iyi
ce kestirilemiyen bir hal alırdı. 

Robert, şimdi ona: 
- Ne kadar güzel ve ben onu 

ne kadar seviyorum! düşünce
li ile bakıyordu. Yalnız, "ondan 
ayrılacağım,, düşüncesi kalbin
t!en yükselen heyecanının yü • 
2Unde bir sevinç şeklinde te • 
barüz etmesine mani oluyordu. 

Filisiti onun gönlünü a1ma-
8Jnı bilirdi: Gülümsedi. 

Robert, onu daha güzel bul -
tiu "ve: 

- Gitme! dedi. 

Genç kızın yüzü yine de -
lifti. "Mazur gör!,. der gibi bir 
lıal alarak: 

- Olmaz, dedi. Nasıl olsa 
a:.yrılacağrz. Şimdi ayrılalım da
Jıa iyi. 

8 - Ktlf:LJN:ı1 l!.~VF:S• 

... ~ ... ..,~"7-~~ ..... 
Hiç ayn\mıyacak 1cki\dc bir\c
~ebiliriz de ... 

Filisiti daha ciddi bir tarz
da: 

- Hayır, Robert, dedi. Se· 
ni seviyorum, fakat evlene • 
mem ... 

Robert "neden? Niçin?,. di
vrmedi. Biliyordu ki Filisitinin 
&özlerine itiraz edilmez ve o da
ıma itiraz edilmez şeyler söy -
;er. 

Robert, yalnız: 
- Peki, Filis, dedi. Şimdi ne· 

reye gidiyorsun? · 

s 
-r z 

- Landi'lere. Geçen gün se
ninle beraber gittiğimiz zaman 
gördün beni ne kadar sevdiler.! 
Henri de, karısı da çok hoş in
sanlar. Hele onlarda misafir bu
lunan genç romancı yok mu? 
"Sizi bir daha nerede görü • 
rüm?,, diye sordu ve randevu 
istedi. Ben de "pazar' günü bu
raya geleceğim,, dedim. 

• • Bir Aşk Turnesinin_ Hikll·yesi • • 

Şimdi gelmiş bekliyordur .. , 
Filisiti Robert'in yanında, · 

kendisini beğenen başka erk~k
krden bahsetmesini pek sever • 
di. Onu kıskandırmak için mi? 
Belki. Fakat kıskandırıp ne ya· 
pacaktr, madem ki onunla ev -
Jcnmiyordu? Kim bilir belki 
fazla sevilmiş olmak onun ho· 
şuna gidiyordu ... 

Robert, uzun müddet bir 
kelime söylemeden durdu. Fili-

mu::u:m=:mun11:111:r:nr--::::.w=:ı:11:a:ı=·:::r.:s:==··-:c-::=:=:i .. 
Güzel Amerikan ~ 

:ı 'LJ•k A e :ı 
nı agesı 1 

Çeviren : V. G. i
l 1 •ii 
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siti bavulunu kaldırmak için is
t2syon hamallarmdan birini ça
gırmıştı. 

Sonra Robert'e döndü, elini 
uzattt. 

- Allaha ısmarladık. 

Robert tuhaf bir tavır al .. 
mıştı. Yüzünde, kızan ve so • 
murtan bir çocuk hali vardı, 
Kızmıştı. Hakikaten kızmıştr,. 

Onun yanında başka bir erkek
ten bahsetmesine ve kendisini 
bırakarak ona gitmesine taham
mül edemiyordu. 

Yan yan baktı ve: 

- Güle güle, derken ilave 
etti: Pişman olacaksın. 

Bu, düşünülmeden söylen • 
miş, daha doğrusu, . ağzından 
kaçmış bir sözdü. 

Filis\ti döndü: 
Filisti, duyduğu 

görünmek 
samimi hissi saklamak ve haşin 

kızdı - Ben mi? dedi. Hayatım - istiyen tecrübeli bir 
tabiatll 

• • 

Sonra yürüdü, gitti. 
Robert arkasından bakakal • 

dı. Pişman olan oydu: O sözü 
~öylediği için büyük bir azap 
c'luyuyordu. tliçin söylemiıti 
bunu l Bilmiyordu. Yalnız, na • 
rJl , söylediğini biJiyordu: Hid • 
detle. 

Filisiti'yi daha köşkün ka .. 
pısından Ernest karşıladı. Böy· 
lece, bahçenin uzun yolunda yal 
nız kalmak fırsatını buldular. 

Henri Landi ve karısı da 
genç kızı büyük bir sevinçle 
karşrladılar. Fakat, Filisiti gü
nün büyük bir kısmını Ernest'le 
baş başa geçirdi. Köşkün hah • 
StSi insanın Saatlerce canı Sı • 
kılmadan gezebileceği kadar 
genişti. Hele daracık bir yerde 
bile olsa etraflanm geniş göre -
hiJecek olan onlar için, bir dün· 
ya kadar dolaşa dolaşa bitmiye
cek bir yerdi. 

Genç muharrir Filisiti'ye 
düşündüğü bir romanın mevzu· 
unu anlattı. Sonra: 

- Buradaki kahramanlar "' 
~an biri sizsiniz, dedi. Biri de 
benim. · 

En nihayet: 

- Sizi seviyorum, dedi. 

Filisiti cevap verdi: 

- Olabilir. Fakat ... 
Ve ona Robert'ten bahsetti, 

Ernest, tıpkı Robert gibi, ya • 
ıanda başka bir erkekten balı • 
ıedilmesine pek kızardı. Bun • 
İlan baıka, onun Robert gibi, 
takdirle bakışı yoktu. 

Filisiti köşkte üç gün kaldı4 
Errlest ikinci gün aynlmışt. 

Filisiti gittikten sonra Ro • 
bert de çantas.rnı aldığİ gibi, is_. 
.t.-syona koşmuş ve aksi istika .. 
me!ten gelen trene atlryarak 
Neyyor,k'a dönmüştü. 

Nevyork'da onun, yüksek bir 
apartımanın en üst katında kü
çük bir dairesi vardı. Buraya 
sekildiği zaman rahat bir nefes 
..Jdı: 

- Oh"! dedi. Burası oradan 
ne -kadar güzel! Orada yalnız 
.zenginler, 'blırnu Kaf dağında 
kadınlar var. İlk tanıştığın ka
qın seninle hemen dost olur. 
ı;onra arkadaşla·rmtlan birinin 
evinde gördüğü ' bir romancıyı 
beğenir, kalkar ona gider ... 

Böyle söylüyordu, belki de 
böyle düşünüyordu, fakat böyle 
hissetmiyordu. 

Onun kalbindeki hi.s başka 
idi: 

Filisiti'yi 'kaybettiğine üzil -
lüycrdu. 

- Keşke daha fazla ısrar et -
ı;tydiml diyordu. 

~'"""· ...... " Vi\yam~ 

- Yarm akıam tize gel, Fi
liıiti imıinde bir kız geJecek r 
dediii zaman aklıru kaybeder 
&ibi olmuıtu. 

Vilyam ilbe etmitti: 
..- Hakikaten 11felicity" <sa • 

adet)! 
• 

Robert, sordu: 
- Nasıl bir kız? 
- Kısa boylu tıknaz ... Koyu 

kumral... 
- Nereden tanıyorsun? 
- Landi'Jerede görmüştüm~ 

Oraya misafir geldiğinin erte • 
si günü ben gitmiştim. lki gün 
kaldık. Bana evvela çok samimi 
davrandı. Fakat, kendisini sev• 
c1iğimi söyleyince birdenbire 
değişti. Kendisini ağır satma • 
ya başladı. 

"Benden evvel kö§kte bulu
nan bir romancının da onu sev
diğinden bahsetti. Ben, yanım
da bir kadının başka bir erkek· 
ten bahsetmesine pek kızarım-: 
Bunun üzerine, kalktım geldim, 

"Fakat, tesadüf bizi yolda 
yine birleştirdi. Yolculukta iki • 
mizin de biribirimize ihtiyacı • 
mız vardı. Onun için, ikimiz de 
biribirimize güler yüz göster • 
CJik ve beraber Nevyork'a gel • 
aik. 

''Lakin, burada yine hırçın • 
lığı tuttu. Beraber oturma • 
makta ısrar ediyor. Bu gece 
kendisinden son bir randevu 
aldım. Sen de gelirsen hoş va• 
kit geçiririz. Senin Lila'yı da 
al. Filisiti'yi sen de g6r bak: Ne 
orijinal bir kız! 

Arkadaşının sözlerini hiç 
sesini çıkarmadan 'dinliyen R0o 
bert, nihayet, acı bir istihza ile r 

- Tanırım 1 dedi. 
- Kimi? Filisiti'yi mi? 
- Evet. 
- Nereden? 
Robert Filisiti ile olan ma • 

cerasını kısaca anlattı. Vilyam, 
dinledikçe: 

- Tuhaf ıey! diyordu. Tıp
kı benim gibi 1 

Robert sözlerini bitirdikten 
sonra: 

- Evet, dedi, tıpkı senin gi
bi. Bu kız, her halinde samimi 
olmakla beraber bütün erkekle· 
re karşı ayni surette hareket ef
mesini biliyor. Bu 1ekilde ha· 
reket edebilmek için de insa· .. 
nın çok zeki olması lazım. 

- Hakikaten Filisiti zeki bir 
kızdır. 

~ Ona ne şüphe l 

Robert Vilyam'a: "'Gelirim" 
demişti, fakat şimdi düşünüyor• 
du: 

- Bu kız benimle adeta da • 
rılarak ayrılmıştı. Eıasen benim 

(LiUfctı sayı/ayı çeviriniz). 


