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Ulu Ondnimlz yapılan attkerf harclctftta attkerle beraber 11a11a olarak bil tün taarruz ve mlldalaa hareketlerini çok yakından t~kik ctmitlerdir. 

Gece uçuşlarından sonra dün sabah bütün silô.lı.ların iştirakile 
apı/an hüqük askeri harekô:tı Ulu önderimiz· takdir ettiler 

'.r-..;;::=mlıııııı.ıı • • • 

~..-b-•r . 1 T ürk kadın t':YY~-;:~;isiTa;~r;;-Sabiha 
ı: ~f,a~:~~a Tek baş1na uçmuş, Atatürk'ün takdirlerini kazanmışbr 

LHti)'.t 6a h~ !:!~~~~ ~::~:~/:S!: :uv~~= 
A~pada iptida Habe§, sonra Ren de Harp Alıdemiai tarafmdan y.. daklrhk ve ytlbelı: bir bili! g8ıte- rm iftiraldJe devam eden titi nolı:tayi bile ihmal etmiyen Ata-

~l~~ açılan emniyet buhranı filan tatbikat sahasına tqrif ve ritraif olınau bliJiilt andcr~ ve ku- Miytik askert harekatı Metriıten türk, askerle bc:r.al>er yay• olarak 
buh &m edıyor. Fakat her memleket bu ıece yapılan tayyare tatbikatını bil" manda heyetinin bilhassa takdirini sabah saat 5,30 dan itibaren büyük biltUn taarruz ve müdafaa bareki· 
~ ~endisini daha çok ali.ka· • yük bir dikkat ve alika ile takip et- mucip olmu1tur. 1* djkkat ve alika ile takibe ba~· \lnt çok yakından tetkik etmitJer 
loto.ı· cıhetlne bir çare bulunmıuımı ı.::enlir. Atatürk ıcceyi tatbikat ..ı.a .. n. laımtlard<r. ve ali.kadar kcmandanlbra -d-
katı ifi içm henüz ortaya bir hal tekli Atatürk'ün huzurile yapılan bu da geçirmiı, dün ~bah istbye sırt- Çetin arazi üzerinde yüksek bir (SOiiu: Sa. ! 811. 1 > 

Ulaınıyor. ÇUnkU Fransızlar buh- ................. ..-............ _ ...... ___ ._ ____ ._ __ M.ı•11ı111--~!lllll------
~ asıl merkezini (Ren) ve (Avua
""'"'7&) da görüyor ve İngiltere ile tta.1-
~nı _Yardımını temin ederek Alman-
11 Ya ısteklerini kabul ettirmek yolu
~ u &l'Jyorlar. İngiltere ise buhranın 
~kezini Akdeniz gölgesinde buluyor. 
~ evvel bu tarafta bir emniyet ais
'l kurulmasını istiyor. Türkiye, 
~· Yugoslavya da ayni fi. 
fb.. __ bulunuyor. Halbuki ltalya bu 
~değildir. O herşeyden evvel 
tilı l n iırtillsını ve bu memleke
ttli talyaya ilhakını devletlere kabw 
ili l'lrıek maksadını takip ediyor. Ay
n ıtaaanda Milletler cemiyeti karan 
~Ui devlet tarafından kendi.Bine 
hl,t.._.tatbik edilmekte olan zecri ted-

"'Cl"Jll kaldırılmasını istiyor. 
bir '&enelınilel emniyet buhranı böyle 
)eıı· lllanzara gösterirken Framada 
~-~ bir hftkfımet buhranının açılm11 
~""'lqJ, İngilterede müstemleklt nazı
~u'ın çeJdlmesile kabinenin za
ltft ıı bulunması siyaset havumı 

c1erece daha bulandırmıgtır. 
)etı"!fuiranın ilk günlerinde Fransada 
htt 1 J>arlamento toplanacaktır. Bir 
b. ta tc;lnde llOl!lvaJis+lerin lideri Leon 
Ql'U • ~ 

htıı:;:n başkanlığı altında yeni bir 
._ <'t kurulacaktır. O zaman Fran 

tb._. "'e lngiltere arsmlunl meseleler 
;;ı:e konuşabileceklerdir. Ondan BOn 
ı Yük işlerin mecrası bu konuşma
lrdaft çıkacak istikameti alacaktır. 

ltalyanın duruma: 
lta ltabeşistanı işg-al ettikten aonn 
d 1Yanın bu mc'lllekette işi bitnıiş 
d~ldir. Zira Habcşistanın resmi or
liıı \1 dağıldıktan sonra bu memleke
l'l'ı ~~indeki ananik vaziyeti teskin et-
(~ llzımdır. 1talvanlar ( Adisabahı.) 

"' ııkaııe). (Harrar) gibi muhb•lif 
h erke~lerde toplu askeri kuvvetJer 
,.~~Undurarak kap eden Y,erlerdf' tav
llnı e>lerlE' RSkeri Fevkivat vaprrıalr rııi.-

1 tatbik etmek istiyorlar. Bu mıııf-
ASIM US Atatirk tay,are uçuılarını ve aierf Aareltllı ıalıatla ve harita Qzerinde takip ve tetkik edl110r. Bir ttı1111are top_1U111Uu "8 gece atıpntltı ~ 

(Sonu: Sa.! BI. 1) allllU. .<Diler fot.ojraflarnam 3 indi ayıfamızda bulacaksınız.) 



Haitada bir. 

Dünya • 
sıyasasına toplu bir bakış 

ltalya Almanya ile mi birleşiyor'? 
(Vstyanı ı incide) ve Rusya ile birlikti. Umumi haı::: 

satla. İtalyanlar bir tecrübe yapmış- sonra ltalya resmen İngiltere ve •. Md 
lardır: (Makalle) den (Adisababa)ya sa ile umumi harp silah arkadaıue;ı. 
bir tabur askeri bUtün teçhizatile be· muhafaza etti. Fakat alttan alta 1' 
raber iki saatte götürmüşlerdir. Bu manay ıle birlik hareket ediy~ 
fld merkez arasındaki mesafe (600) veyahut edecekmiş tavrını ~ 
kilometre olduğuna ve bir günde dört, Hatta Avusturya ve Macaris~ 
beş sefer yapmak mümkün bulundu- yeniden ve reamen itti.faklar ~ 
ğuna göre on tayyare ile bu kadar Acaba Almanya ile İtalya ~ 
mesafeye bin, bin beg y\lz asker gön- bir giln gerçekten blr anlaşma o 
derilebileceği neticesine varmışlardır. lir mi? 

Cenevrede ingiltere ile ltalya arasında 
şiddetli müzakereler olacak 

ltalya lngiltere ile hemen görüşmelere başlamak istiyor 
Daha sonra gene Habeşistandaki (Ta- Bu sual günUn en milhim m~ 
na) gölU Uzerinde bir deniz tayyare larından biridir. Zahirde böyle bit~ 
Ussü hazırlamak fikirleri vardır. Bu- lQfmaya maddeten imkln yCJktur. "': 
radaki Usten itibaren ikişer bin mil kU bugUnkU Bitler Almanyasıııııt ~ 
mesafe dahilinde olan her yere tayya- mühim illkWerinden biri A~ 
relerle yetişilebileceğini dUşUnüyor· ile ~irlqmektlr. A:vusturyanm AJJP""'" 

lar. ca konup.n, Alman ırkından bir ~ 

'.ltörna, 29 (A.A.) - Havas ajansıriil 
duu 

Siyasi muııhitler, ltalya ilt Aı· 
!banya •ra'itndı Nr ahtant yapılmıı ol· 
"uğünl 'dair ecnebi kaynaklardan aı• 

san ihaberltte asılsız nazarlle tiakmak· 
tedttlar. 

1yı malQmıt almakta olah mlhafll. 
lttlyanın bUtürt haHci aiya1elinin 
mihveri Cenevre olduğunu beyan et
lhekttalt-. 

htl19nın 15 hninttdl mi11etler cc• 
mlyttİ\t tt\Umt.11illerlni gönderip g8n• 
dırmiJtttİl malt\m 'delildir. Fakat 
ko~ MHatinda bir ltabeı murah· 
haar bu\\ihdukça tta~ Cette•reye 
hiç bir m\ırahhae tfktdetn\lyeceği mU• I 
haltlcalrttr. 

A)'hi IMJtaril, İtalyanın milletler ce· 
nıt,ettnlth teldtmek lıtltannda kal
mua ıtalldlth\ae, 1\\\lıtakklt bir inziva• 
ya ceıtrneoeltnl, attcak b\l kabU bir çe· 
kilmetıhı h~ btt •eçhlle Atmanyaya 
hemen ve samimi surette yaklaşmak 
demek olmıyacağını ilbe etmektedir· 
ter. 

JNGtLTERE UZLAŞMAÖA 
TARAFTAR 

I.ondra, 29 (A.A.) - Havas a]an• 
smdan: 

Alakadar droletleri 

Boğazlar 

Sallhiyettar mahafil, 15 haziranda 1 
toptanıcak olan milletler cemiyeti kon· 
seyirtin tlmdiki zecrt tedbirleri muhı· 
faza edeceği mUtaleaaında bulunmakU• 
dır. Ancak konseyin haziran Ye eylül 
içtimalarr arasında 1ngiliılerle İülyth"' 
tar arasında hararetli mUlakerıltr ya
pılması muhtemeldir. Su mUaaketeleri!\ 
neticeleri ,unlar otıcatt ilyteftmektt• 
dir! 

ı ....., iki metntelrtt arasında muJEı• 
renet huau1ü. 

2 - Zecri tedbirlerin ilgaaı. 
Cite mahafilinin ekıeriılnin - bir 

çok siy11et ıdamlllrııun ve bilhaua 10l 
cenah mef\s\lp1annın secr1 tedbirlerin 
ve bunlardan h~ olmazsa mıll olanla· 
nnın ipkasını lıtemelerlne rıtmen -
bu usule tarafter otdutdarr öfrenUmlr• 
tir. 

Slyltet adamlarının secrl tedbirle
rin ve bunlardan bilhına malt olınla
tının lpkasına taraftat olmalannm ıt
bebi, şimdi f talyanm Habe,iatanr i9le~ 
mek iqin ecnebi sermayelerine son de· 
recede ihtiyıtcr olduğunu bilmeleridir. 

tTALYA M'tJZAKERE Mt TEKLİF 
ETI't? 

Londra, 29 (A.A.) - Bay Grand:-

nin diln hariciye nezaretine yapıruı oı
dufu ıiyıretten babnden Deyli Ekl
ptes, halyan sefirinin ln&iltere bUkQ. 
metine Bay Muıolininin zecri tedbir 
ler bldrrılmadrir takdirde İtalyanın 

mWetler cemiyetinden çekileceği ıure· 
tinde tifahl bir nota11nr tevdi etmi• o1• 
dutunu yazmaktadır. 

Diğer taraftan Daily Mail diyor ki: 
Bay Grandi, Bay Mu10liniden alnut 

oldafu talimat mucibince Bay Edene 
ltalyanm lnailtere ile ltalya araıında
ld eski dostluiu ve mesai birlifini ye
niden aınlandırmak arzusunda olduiı·· 
nu söylemittir. Tahmin eclildifine sö-l 
re Bay Grandi, HalMıt meıeleıinia hal· 1 
li için hemen müzakerelere siriıilmeı=. 
ni teklif ebnlıtir. · 

MiLLETLER CEMiYETiNiN 
TOPLANMASI iSTENDi 

Cenevre, 29 (A.A.) - Milletler ce
miyeti nezdindeki Arjantin delegesi. 
bugÜ."l öğleden sonra ceıniyet genel 
sekreterini ziyaret ederek konseyin 
derhal toplanmasmı talep ettniştir. 

Sanıldığını göre Arjantin delegesi 
bu mtiracaatini ~onsey içtimaının talik 
olunacalı hakkındaki §ayialar üzerine 
yapmtııtır. 

Bu ~crUbelerden ve bazırlıklardar leket olduğu, bugUnkU Aw.atur)'a 
11 

§U netice çıkar ki İtalyanın Habeşiıı kfunetlnin cebir ve kahrile yerindi rl 
tandaki askeri işgali en ziyade tayya r ran bir rejim bulunduğu, nnıayel 
re vaaıtalanna istinat edecektir. Bu pleblsit yapılml§ olsa A~ 
neticede Mussolini'nin ilin ettifi yeni halk çokluğunun Almanya ile bi!_'! 
Roma imparatorluğunun istikbaline meğe rey verecefi malılm old...--
ait bUtUn Umitlf'!d gene tayyarelne göre Almanya bu UlkUded aall ~ 
matuf bulunduğunu gösterir. çemez. Bu ülkünün tahakkuku da 

Mussolin1 bir taraftan böyle Habeş, manyanın iptida Brenner geçi~ 
zaferini mtıhafaza için aakerl tedbU-. J sonra Tiryeste Jıimanma inmeel ~ 
ler almakta devam ediyor. ÖbUr taraf. olduğuna göre böyle bir ihttmal ~ 
tan da Habeş zaferlle f aşizm;n istik· şıamda dünUn ttaıyası, bugUnOn .ı 
balin°i kuvvetlendirmek çarelerini an- imparatorluğu nasıl mUsa.it bir ~ 
yor. Bu cümleden olank ttalya i<;tn alabilir! 
yeni kanunu esaailer hazırlıyor. Nitekim MU880lini bir tarafta !:: 

İtalyanın sulh işinde devletlere kır· be§i8tan ile harbederlı:en öbOr ıa;ı 
31 i;\kip ettili siyasaya gelince, bu 1-er tan da Arnavutlukla anlqarak 
ııeyden önce zecri tedbirleri kaldırt- Zogo'dan Draç limanını geniete~ 
inaktır. Mu586lini 5imdiye kadar Ce· imtiyazını almıştır. Draç limanJIJ 
nevre içtimalarına bir mümessil gön- genişletilmesi yarına ait askeri ib~ 
deriyordu. Bu defa yapılncak konsey hareketlerine bir hazırlık olmak iti~ 
toplantılarına hatta müşahit ııfat!le rlle ltalyanm Balkanlarda geniıJeitl • 
olsun, İtalya murahhası göndcrilmi- arzust\llu ifade ettiği kadar Orta /.~ 
yeceği anlaşılıyor. Bu suretle İtalya rupadnn Tirycsteye doğru inmesi ın~ 
her devleti kendisile ayrı ayrı konuı· temel olan tehlikelere kargı da 
mağa davet etmiş oluyor. İtalyan ga- müdafaa tedbiri olarak kabul otuo" 
zeteleri Fransa ile İngiltere efki.rma bilir. 
kar§I! Kaldı ki Alman milleti ltal~ 

-r Şa,et iSU;di.klerimizi kabul et- büyük harpte kendisinden a~ 
nıezseniz Alı:xianya ile anlaşacağız!., Garp devletleri ile birleşm.i§ o~dt 

Nafia Vekili hava yolları 
programını izah ediyor 

~ • .....--ı .. eransın~ ....... ~ 
:DID>rlar. her vakit bir (hiyanet) tabirile if~ 
Musao,linj -ötcdenberi Avrupa .işle- etmiştir. Hatta zaman zaman blO

rifıde dört 'bllyuk devletin d1ktati5rttı- man gazetelerinde "bu hiyanetin c# 
ğü altı~a idare siyaseti güder. Bunu msını mutlaka bir gün vereceğiz.,.~ 
fırsat buldukça nutuklarında da söy· zmda B<izler de görlilmüştür. Aca Davet ettik 

Ankara, 29 (A.A.) Bugün Bari· 
ciye Vekilimi2 Tnfik Rü§tü ArL 
Slft allkadar devletletin hariciye 
nasırlanna bir telgraf göndererek 
22 haziran 1836 tarihinde l\lon. 
treUl:de toplanacak olan Boğazlar 
Kollferauma murahhaslarını yol. 
Jamıya dawt etmlf oldutu 6trınll
mlftlr. 

Türk plinörcüleri 
ıı.-oft, 29 (A.A.) - Koktebel 

pllalftflllk .-ı.blni bitiffn yedi 
~ plblrdal Moskova merkez 
han klibinde tahsillerine muvaffa_ 
klyetle deftlll etmektedirler. 

Tlrk tanaredleri blltUn dersler· 
••• -SJI,, n "m1lkemmel,, notlar al-
qlardır. 

Türk kadın 
tayyareci Sabiha 

(Uatyatea 1 VlddeJ 
dit eorplarda buluıWd uahat aı. 
aqlardır. 

Ba ukerl harekat hem taarruz 
•e hem mDdafu noktai nuanndan 
tam bir intizam Ye munffalayetle 
blpnJmqtır. 

BUba .. 40n Zincirlikuyudan iti
buea barekltr takip eden Türk 
kadın ta,,arecJ.el Bayan Sabiha bu 
taba tek bqma bareklt aahı11 Ü· 

serlade 11$JDUft tarauut yapımı ve 
ıa,u.ıerlni bUyilk bir dikkat n iıo 

Ml»ctle bUytlk andere ve kumanda 
b.,etlne anlatmrt ve Atatürk'Un 
tüdlrlerini bn:ım.tfbr. 

BUytık önder, harekat Nhaam• 
dan aynlırkm harp ıkademiıi ko
mutanrru, hareklt mUdUrilnU ve bu 
munffılayetli bareklta f ttirak ~ 
den bGtlln ıubaylan tebrik ederek: 

"03rdtıfnm vaziyetten ~ok mem· 

- ol"-.,. 
Demlt1erdfr. 
Atatflrk tam saat 9,20 de Met· 

riaten ıvl!et buyurmuıılardır. 

Yolcu tayyarelerimiz 12 olacak ve fraka, 
lrana, Rusyaga seferler yapacağız 
Ankara, 29 {Telefonla) - -Kamu- gibi hatlar yeni olduğu halde umumi 

tay bugün Fikret Sılayın başkaıılığın- varidatın diğer hatlarla memzueen 
da toplanarak posta, telgraf ve tele- böyle bir netice vermesini nazarı dik
fon umum mUdUrlUğil bUtçesini mU- k

0

ate alarak pyanı memnuniyettir. 
zakere ve kabul etmigtir. Maruzatım bundan ibarettir. (Alkı§. 

Bundan sonra Devlet demiryolları lar). 
umum mUdUrlUğU bUtçesinin mUzake- DEVLET HA VA YOLLARI B~ 
resine geçllmig ve bu mUnaaebetle Na· Sİ MüZAKERESİNDE 
fia Vekill Ali Çetinkaya §unları söy- Hava yollan i§letme idareıli bUt-
lemittir: \ çesinin mllzakeresi mUnaaebetile de 

DEVLET DEMlRYOLLARININ Nafia Vekili Ali Çetlnkaya verdıği 
VARlDAT VE MASRAFI isahatta ıuntan söylemittir: 

BUtçe mUzakereslnin ilk günlerin- Hava yolları servisi evvelce milli 
de arkadafımız Berç TUrker bir sual mUdaf aaya mülhak olarak tesis edtı
sordular: "Bls yeni hatlar yapzyorua, mleU. B1r kaç sene devam etU. Fakat 
eirketler aatm alıyoruz, binnetice aca- bqbakanm arswnı URrine m\bıaka
ba varidat murafı ve aaireyi koruyor llt noktal nuarmdan nafiaya tevdi 
mu?,. dediler. Buna cevap veriyorum. olundu. Bu vazife blz.e tevdi edlldtil 

D. D. Yollan varidatmm son ae- vakit blldllinls gibi An,kara clvarmda 
nedeki, henUs eatm almmamıı olanlar yahıu ayıt bir hangarı ve bir binası ve 
la beraber gidl§inl ga.teren rakamlar lld de tayyaresi vardı. Bunlan kullan
eöyledir: mıyarak bugün Uç yeni tayyare aldık. 

930-931 senesinde 20.700.000, 931· Bu tayyareleri kullanacak olan pilot 
932 senesinde 21.226.000, 932-933 ve makinlatleri Londraya göndererek 

ler. Bu defa Akdeniz emniyet paktı Muasolini Almanyayı anıluatan ~ 
mevzuu bahsolurken gene Romadan geçirmek surctile bu devleti ~ 
"Akdeııiz paktı lngıltere, Fransa ve mak için ne gibi cazibeli bir telt • J 
İtalya arasında yapılmalıdir. Akdeni· yapabilir? Hitler Ahnanyasma -
ze sahil olan öbür devletleriıl bu işC' anc; olmak Uzere Avusturya ve ~ 
kangtır:ilinalarma h!Lcet yoktur ,, Tar· ~teden daha kıymetli nasıl bit T" 
zında bir ses aksetti. Dış işleri Baka- gösterilebilir? 
nı vekilim!z bu türlü şayialara karşı Alman yanın Avusturya ile birlff' 
çok haklı olarak cevap verdi 1 "'Akde- mesi şUphesiz en çok İtalyayı i~ 
nlz emniyeti ancak bu denize eahil <eder, İkinci derecede Fransa için ~ 
olan bbtün devlcUeriD iştirakile temin like teşkil eyler. Fakat lngiltere. ı;. 
olunabilir.,. bu ihtimal biç bir tehlike değilatf1 

ltalya ve Almanya: Onun için ttalyamn lngiltereye le 
BUyiik harpten evvel İtalya resmer' aldığı son vaziyet karşısında tngOtl" 

(;Müselles ittifak) denilen Orta Avnı· renin Almanyayı anşlusa teşvik etı"' 
pa devletleri arasında idi: yani Aı'· si gibi bir netice vermesinden ~ 
manya ile Avusturya ve Macariatanın !!IZ gazeteleri bUyük tellş eseri 5~ 
müttefiki idi. Fakat alttuı alta (MU· termektedirler. 
selles iti!Af), yani Fri:nsa, lngiJtt>re ASIM U9 

Filistiiı meselesinin 
mes'uliyeti karşısında 

senesinde 17.000.000 kUsur 933-934 aene Uç aylık bir ltaj yaptırmak suretı1e Londra. 29 (A.A.) - B. OrmBby - yonunda lngilterenın birinci mii-: 
Binde 19.500.000, 934-:0M senesinde yetıetirdik. Ve bu aym 25 inden ltiba- Gore'un, B. Thonuunn yerine mils- sili olmuştur. Kendisi bilhaal8 r• 
23.700.000, kUaut; 9~936 senesinde ren nakli.yata bqladık. temlekit nazırlığına tayin edilmiş listin meselesinin halli için lbılll oı-' 
2U500.000 kUsur liradır. ' • • • ıs _.,.,. 

olduğünfüı dün öğleden sonra ilin e.. ehliyeti haizdir. Çünkü 19 ..,... .., 
Bu varidattan ifletme murafı çık· YENt TAYYARE SEFERLERlMlZ dilmesi, hiç bir hayret uyandırma- sinde bu memlekette politika 1Dt111_ 

tıktan llOl1r& tunları tec\iye etmekte- Programmııs ıudur. Evveli. bu Uç mı~tır. ru olarak bulunmutı olup bura ..... 
yiz: tayyare ile yolcu, paket ve gazete nak Elli yqmcla olan B. Ormab, Gore has olan meselelerin mahiyetine 1•· 

3.SM.000 lira, .Anadolu - llerain- !edeceğiz. Bu tayyareler altı kişi ta· 1932 seneıalnde maııdalar clalml komis. kından ve hakkile vakıftır. 
Adana - Hydarpqa haUannm tak- ID'· İçinde te1aiz telefon tesisatı var- ---------------------~-------,_./ 
siUeri, dır. Ayııi amanda ruadat için de ayni tipten alacağız. Bunlar dört mo- lstanbulda Büyükderede iataayoıı~ ~ 

l,37lS,000 lira hmir - Kasaba hat tertibatı habdir. Bu tayyareyi bir pi- törlü ve 12 kişiliktir. Ve daha kuvvet- lunan Aero ExpreSB ismindeki fit• 
tmm taksiti, 1.172.000 lira Aydın hat· lot Ve bir makinlat aevk ve idare eder. lidlr. Tabll fiyaUan da biras fula tin mukavelesi bitti. Tesisatını al~,t 
tmm takaitidir. Yetan 6.-112.000 lira iki makineli ve bizim tetkildmize g6- olacaktır. Bunlarm uzun meeaf&lere Oradan da Odesa, Atina ve l1IP dl 
tutuyor. 250 bin lira da Devlet ban· re gayet emniyetli bir tiptir. Arkada§ tahammW etmesi de na.zan iUbare de Varna gibi muhtelif sahillere.A 
kasma ver1'oruz. lar eniniyeUe binebilirler. (gtllÜ§me- almacaktır. Bunlarla da Adana ve Ha sefer yapabileceğb. PrograınJJJlJJ' 

Bunlardan ba§l[a yapılan devlet le). lebe tadar nakliyat yapacafu.. 1936 esası budur. • 
himıetleri, ordu hlmıeUeri ve paruu TAYYARE SEFERLERİ GENiŞ- yani bu sene bu seferleri yapmakla Bu izahattan sonra layiha ıııuı' 
muhacir ve posta nakliyatı vardır. LETILECEK iktifa etmek istiyoruz. Belki Diyarı- kere ve kabul edilmiştir. __ _.-d 
Daha bir takım iktisadi itler yapıyo- liu Uç tayyare ile latanbula aefer bekire de aef er yapmıya bqlıyacağız. KABUL EDİLEN D1GER B~tr 
ıım ki, bunlan da devlet hesabına sim yapıyoruz, her rUn bir poeta oluyor. Ondan sonra 37 senesi için gene Uç Gene Kamutayın bugün ıopl~ 
met kaydetmek lbımgelir. Biltün biz Dalı& llODl'aları 1ırtanb"1dan tzmire dört tayyare alarak lraka, lrana ae- sında ruznameye giren maddeıeıg;, 
metlerden gayri aennayeyi yüzde 1 de aefer yapmıya başlıyacağız. bmir- ferler yapmak niyetlndeyls. Yani Ct"m· Ankara şehri imar müdürlilğilnilJl tJ'1' 
den fazla bir nisbette itfa ediyoruz. den İatanbula, letanbudan Ankaraya an yeki\ıı sağlam ve kullan11lı olmrı.k yılı hütçesinin ve Van gölü işle J!J 
Halbuki dünya ıimendiferleri bir çok lleferler yapılacaktır. Bu aeneki bUt· üzere elimizdekilerle beraber U tay- idaresile, fstanbul, İzmir limanıatl .,. 
yerlerde açık vermektedir. Bu netice- gembrde g6recekainls. Bu aene daha yarelik bir programımız vardır. Bu da relerinin haziran 1036 ya ait bi.r ':,
ye mesela Ankara - Kayseri - Si- iki tayyare alacağtz. Tipleri §imdi\lk belki bir takım te!isatla beraber tir lık muvakkat bütçeleri kabul edıJıll 
vas - Samsun, Kayseri - tnukı~la değiştirmek taraftarı değiliz. Gene milyon küsur liraya mal olacaktır. tir. 
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I~ p o R il 
ltakenı komitesi 

"1'tboz 
}d· federMyonundan: 

~dde7i biten hakem kamitesi üı. l 
~il 'U~ekkcp olarak yeı:ıiden ti.'~ 
~ l§tir. 

d:ıttaıı kan: NUzhet Abbas, aza: A b 
1 

}{
0

' ~: Sadi Karsan. 
,.nııte ilk içtima.mı 1161936 ı>n • 
!ar ın 1 

gijnU saat 17,30 da federasyon 'ı 
erkezinde yapacaktır. 

Lik maçları 1 

at.ad~°:ler dolayısile yann Taksim 
~le nıaç yoktur. Ya.mı Şeref ve 
ti?'. oy salıalannda maç yapılacak
~b~fktaş stadında Be~iktaşla l s
ıuııisar P<>r, Anadolu Ue Eyüp, Anndo
ğ' la Feneryılma.z, Silmerle Do
~:ı:n r Fener stadında Altınordu ile 
takı• 1Paşa, Fenerbahçe ile Beykoz 

Ilı arı knı-şılaşacaklardır. 

At111sturga tak1mile 
Yo1Jılacak maçlar 

Cisı~'?sturyanın profesyonel liki ikin
eehli ~t Vienna takımı 4 haziranda 
~~ varmış bulunacaktır. 

lllaJt ~ takım namzetlerini hazırla
tanı lı:ın tertip edilen maçlarm prog-

ı §Udur: 

ı,.111 6 
haziran cumartesi gtinU İsta.n

l'an:uhtelitile Ankara muhteliti, Vi
~aıa, ılar~a lzmir muhteliti, 7 haziran 
tnllb r ~nU Ankara muhtelitile İzmir 
ttaı 1l<>lıtı, İstanbul muhtelitile Viya
?rı~ ar •. ? haziran salı gUnü İstanbul 
l'lıuh teı~t~le İzmir muhteliU, Ankara 
t:r. tehtııc Viyanalılar knrşılaşacnk-

Ga/ ai asa ralJ - Güneş 
dostluğu 

'nı;aıatasaray _ Güne~ klilpleri ara
~ il b~ıyan dostluk. diln yeni bir 
ı:t?ı~ verıniştir. Geçen muhtclitler ma
'a an sonra Güneş klilbünde Gala
~ .. ~ay hı ara bir çay verilmişti. DUn 

tına kar§ıhk Galatasaray klUbUn
ı' ~~e§I kliibü erkfinma bir çay ve
~ ·ilir. Ziyafet çok samimi geçmiş-

l~ıenıer, Qldenler 1 
~ . PRENS ANDREA 

JQr ._ hr.ınize yatile gelen Yunan kralı 
~ U!ı. a?ncnsı prens Adrca dün ak
'lı.iat· Pırcye müteveccihen hareket et-
~t ır. 

~1'TJı/1( DIREKTôRV B. HANSES 
lian ~lekt:ik şirketi direktörü Bay 

?" S(:s dUn akşamki ekspresle bcra
·~ ':~o :efikası olduğu halde Belçika
! r aıtrnıştir. Bay Hanscs bir ay ka-
• "•l~el~ikarla knlncnktır. Bu müddet 
lard ııı.rketin idare rncrkezile temas
'lı 1,da .buıun\lp yeni talimat alması me-

. ur. 

tı,, 1RAJ..'IN YENi ELÇiSi 
t'at ~ Yeni Ankara elçisi Akay Halil 
ı ırnı <1.. • • 
~tek un Ankarndan şehrımızc gc-

l>ark oteline inmiştir. 
Jl· FINDA'NDlr A ELÇiSi 

i;'1ill ır rnliddettir Avrupada. bulunan 
~~hr~n~iya elçisi bay Omi Tnlas dün 
clar ~ıze gelmiştir. Bir knc;: gi.ine ka-

lı' karaya gidecektir. 
~A.1Vsız BAŞ KONSOLOSU 

askeri harekattan intzbalar 

Atatürk, huzurlarile yapılan askeri tatbikatta ve harckntfan mulıtelif görünüşler .• 
~o ~tısız baş konsolosu bay Hnnri
~lranın başlangıcında mezunen 
~ b Ya gidecek \'C işine sekreterlik· --------------------------------------------_..,.-----------

~rneri bakacaktır. {;KON o Mı. ileri geldiği kaydedilme~ktedir. todlan ile taş kömUrü veya linyit ma- ----·· .. ------.. ""4'İl)y0DA BiR KO_N_F_E_R_A_ N_S_ Sovyet Rusyadaki mı tar, 1934 yı- yi haline getirilerek sun'i petrol istih· -
Ze. ıını 9 milyon kantar qmı§tır. saı edilmektedir. tngnterede ae ta§ A g- a ç il~."'. hirligazlardan korunma çareleri Çinde Şimalde hilkilm silren ku- kömUründen petrol ve benzin istihsn-~lle d .. 

"af11\d un kimyager bay Mazhar ta- D •• b "' d raklık ve merkezdeki seller tesirile line çalı6Jlmaktadır. Her snyısı bir evvelkinden daha 
~· an radyoda bir konferans veril- U oya Ug 3 Y 1935 mahsulünün yüzde 15-20 nok- Sun'i petrol istihsalinin fiyatlar ü- gilzel çıkan bu mecmuanın 9 uncu ~ -•-~ • san olduğu da c:teyit edilmektedir. ~inde tesir yapacağı umulmaktadır. sayısı Necip Fazı1, Mustafa Şekip. 
t'i an~nferansta gazların türlü tesirle· V3Zİ yeti Bütiln bu vaziyetlerin tetkikinden Diğer taraftan petrol istihsali mem 1. Galip, Afımet Muhip, Selim Tev-
}'ellitıdatılrnış ve DezenfekRivon ame1i- sonra 1935-.16 yıllarmm ihraç edile- leketlcre göre şöyle taksim cdilmPk- fik, Salih Zeki, Fikret Adil, Cev-
~lmişt_ir_. _____ Son yılda ihraç edilecek bilecek buğday miktarı 205 milyon tedir: Amcriknda 168 milyon bari!, det Kudret, Mfraç ve Cahit Sıtkı'· 

F rans· :ı Tiyatrosu buğday 205 mill}On kantar tahmin edilmektedir, ki bu Rusynda 149.700.000 baril, Romanya- nın yazıları ve sa.ir kronik yanlar-
'l'OaR: ·u . "'•YET!ZÖR VE kantar tahmin ediliqor miktar umumi harpten sonraki de\Te· da 62.300.000 bari!, !randa 52.270.000. ıa çıktı. Hararetle ta,•siye ederiz. 

ıyuu" de tescil edilmiş olan miktardan aşa- Felemenk müstemelekesinde 44.800.000 ._ ____________ .,. 
1LLüZYONlST1 Beynelmilel ziraat enstitüsü çıkar- ğıdır. baril, Meksikada 40.500.000 barII. 1-

1 0 1 
BtlldİllC\İ 

PROFESÖR dığı bir bültende 1935 buğday vaziye- Enstitü ithaliı.tı:ı memleketlerin ih- rnkta 25.000.000 barit, K. olombiyad.a " ı~~ :.r.. t Tcpcbaşmda Anfi 
ZATl SUNGUR'un tini tetkik etmektedir. Bu bültende 18 000 000 p d 17 ı b 1 _,tnlr UYD roSU Tiyatrosunda 

tiyacmı t147 milyon kantar olarak bı.h • · eru a mı yon arı . 
a1 Veda müsameresi Rusya, Çin, Türkiye, İran ve Irak ha- min etmektedir. Arjantinde 15 milyon bari!. 111111111111111 Bu 2a0k.ş3a0mdsaaat !'et 21 ıta,Yıs PllZar akşamı, şayanı hay riç 1935 buğday rekoltesi 1934 hesa- l U 

'i~aralarile bu mevsimin son hından ancak o/el fazla ve 1925 den 1934 de İstih/8.k KARIŞIK S RKELER ıııı ... ll BALABANA.QA \'e~ceı~t· GALA müsameresi olarak 1933 e kadar olan sekiz senelik devre •dı.len IJ•lrol Seyyar satıcılar tarafından satılan Tarı·ht komedi 
l\ ır · · d 80 ·ı k ta eksik "' ., sirkelerden son gu'0 nlerde yeniden bir ~niletı . vasatısın en mı yon an r 

er g d ı k öst. ·ı ktd' B k 0 kl'k bı'rl0ı:ıik Tututlan bir iatatistigw e göre 1934 "Ok nümuneler alınmış, bunların mu- 4 perde r. '!:\! ı§e c şımdiden satı ma ·. g erı me ır. u e sı ı ~ "' l 
"'1Yatlarda zam yoktur. devletler mahsulüne anz olan yanık yılında cihan petrol istihlaki 1.499.000 zır mevatla ve su ile karışık olduJhı Yazan: 

a ~- . • • • illeti ile Avusturya, Arjantin, Tuna baril iken 935 yılında l.579.000 küsur görülmüştür. Satıcılar cezalandırı1mış 1 llllllfll MUsahipzade 
\'elil~~1randa Ankarada ilk temsil memleketlerinde ve Şimali Afrikada barit olmugtur. tır. Bazı dilkkancılara da ayni sebep-) Celll 

l\L r. hlikilm sürmUş olan kuraklıklardan Almanyada Berguis ve ~,isher me- ten ceza verilmiatir. 
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•• 
Muhaıriri: Volter Çeviren: A. US Polis haberi ri Kadıköv Su Şirketi 

K 1 "' b. k d,ok ı· .. ı· bild. y 1 Orta mekte mual- 1 hk.k . ş· k 49 ra ın yeı;iine ır usuru varsa o a e ıme soy ıyc ı. anına ge en a-
1 

a l at bıit1; lT el 
son derecede kıskanç olmasıdır. Sen da~lanna (Kador) u çağcnnaıa::~ı cm· lim imtihanı • • L 

Yılan ö!düreyio 
derken ... k::ıdi hislerine ve ihtiraslarma kar§t mü rettı. (Kador) yanına gcldıgı z<:- 1 çın bin ira ceza ödeyecek 

c lele edebiliyorsun. Çünkü sen filo • man bir tek kelime söylemeksizin kra· Kadıköy Su şirketi hakkında mıı· 

rofsu:ı, çünkü sen sadıksın. Fakat kra· liçeni!l mektubunu eline verdi. Kador Şımaiqe kaaar 2100 kişi liye müfettişleri tarafından yapılan 
Ii;e enin çibi mücadele edemez. As • mektubu okuduktan sonra: müracaat eti 

1 
tahkikat bitmiş, saklanmış vergi <'e-

trate bir kadındır. O kendisini bir ka - _ Sadık, enin için yapılacak şey zası olarak şirkete 49.000 lira ceza 
bahat yapmış farzetmediği için gözleri b Kültür Bakanlığı orta okulların öğ· kesilmiştir. Bundnn başka şirketin be-

ile hislerini kolayca ifşa eder. Esefle söy ir dakika vakit geçirmeden hemen rctmen ihtiyacını karşılamak iızere lediye aidatı olarak da 30.000 lireyı 
(Menfis) yolunu tutmaktır. Eğer kra- şimdiden tedbirler almag·a b"'c:lamış-

lemek lazımdır ki kraliçe ke:ıdi masu • ı· · ·d k 1 .. --.. zimmetine geçirdiği anlaşılmıştn. 
ıçenın yanına gı ece 0 ursan onu:ı c • tır. Bugun·· orta okullarda 63 b:n tale-

miyetinden emin olarak icap eden zeva- ı.. ·· ·· ta ·ı t kt b ka b" Diğer taraftan evkaf da yirmin bin 
umunu cı e me en aş ır şey be okumaktadır. Bu talebe'-·e mevcut 

hiri ihmal eyler. Onun hiç bir kusuru 1 k v - k 1. .r lira kadar tutan alacağını şirketin ver 
yapmış o mıyaca sın. e eger ra ıçe ö~tmen kadrosu kafi gdmemekte-

olmadığı halde kendisinin akıbetinden b. ·· 1 k . t o· - mediğini görünce icraya baş vurmuş. 
ye ır şey soy eme ıs ersen gene onu dir. Bu durum göz önüne alınarak 

endi~e ederim. ~er her ikiniz aranız • h d k · B k ı· · h tur. 
l'J ma ve ece sın. en ra ıçenın ayatı haziranda bir orta okul öğretmenliği 

da ııözle~miş olsa:uz ba~kalarınm göz - ·1 lJ!k d ı S k d. h tr ı-------------------
:ır :ır ı c a il a ar o urum. C!l en ı aya imtihanı açılacaktır. .dEi~~mct::=:al'JlilrJIDm•B:J~~ 

!erini aldatabilirsiniz: Yeni doğan ve nı kurtarmağa çalış. Ben şimdi şehirde Bu imtihana ilk okul öğretmenleri 
m~c.adil!e ~dil~n ihtiraslar pa.~ar; tat • senin Hindistan tarafına gittiğini işaa de iştirak edecek, kazananlar açık or-
mın edılmış bır aşk saklanabılır.,, edeceğim. Sonra senin yanına gelerek . ta okullar ta · Bil ki d" B 

S d k 1. · · 1 kr l k h" a yın e ece er ır. u 
a 1 ve 1 nım.e~1 

•• 
0 a~ a/ ~rşı 1

• ~ Babilde olup biten şeylerden malumat imtihana girmek için 2100 müracaat 
ya:ıet etmek teklıfı uzerıne titredı. K:ra- veririm.,, yapılmıştır. 
la karşı farkında olmadığı bir cürüm • ı Dedi. Bundan başka bu yıl orta okullar-
den dolayı kabahatli sayıldığı vakitler• (Kador) bir taraftan da gayet sü- da çifte tedrisat usulü de kabul edile-
dekinden ziyade sadakatli. bulunuyor - ratli iki heci.-1 deveai tedarik ettirdi. ceği için öğretrrlenlerden daha fa?Ja 
du. Bununla beraber kralıçe çok defa Bunlan sarayın gizli bir kapısına gör.· istifade edilınes1 yolu bulunacaktır. 
Sadığın adından bahsediyordu, bahse • · 
derken de yüzü gözü kızarıyordu. Krr- derdi. Oradan heyecan ve teessür ile MUALLiMLERE ZEHlRLIGAZ 
hn huzurunda ona söz söylediği zama:ı ölüm derecesine gelmiş olan Sadığc al· KURSU 

c 
t\1 
c 
:s --= 

iki komşu sopalarla 
b11ıbi1int: ·g.rdıltT 

Osküdarda Kasap çeşmeıi sok~ 
da oturan Ahmcd'in karısı Fatr118 ~ 
evinden bir yılan çıkmış. öldürfil~ 
için üzerine taş atıldığı zaman . >1 eıı 
yandaki Şevket'in evin<' gitmiştır. <'~ 
yüzden Şevket, Muammer, lzzct. }J'~ 
met, Ş rinc ve Fatma arasında kil U' 
c;ıkmı~. sopalarla birbirlerini dövrıı ~ 
\erdir. Bu arada Fatmn'nm da k8~1~ 
kırılmıştır. Ka,·gacılar yakalnnr111 

rlır. 

iki kardeşin marifeti 
Şoför Fethi ile İsmail ve ~ard~ 

Haydar dün Haseki hastahanesı 6rı tJ 
de müşteri beklerlerken aralarıtl t 
kavga çıkmış, iki kardeş bıçakla f~ 
hi'yi muhtelif yerlerinden yaraJatfl, 
!ardır. Yaralı hemen hastahaneye 

dılar. Sadık yanında tek bir adam olbazan fevkaHide heyecanlı, bazan gayet 
çekingen duruyordu. Sadık yanından duğu halde yola çıktı ve az bir zaman 

içinde (Kador) un gözünden uzakla~-
gittigi vakit kendisini öyle bir dalgınlık 

tı. Ufukta görünmez oldu. 

Üniversite konferans salonunda 
iki hazirandan itibaren öğretmenlere 

zehirligazlardan korunma çarelerei 
mevzuu üzerinde bir kurs açılacaktır. e 

ı ltnmış. iki kardes yakalanmıştır. 

·l Şüp fıeli blT öıüm ııe!I' 
Taksımde HUseyinağa maha. ~· 

1 de Ananik sokağında oturan 80 ya f kaplıyordu ki nihayet kralı:ı hali değiş-
ti. Gördüğü şeyleri anladı; görmedik • 
terini düşündü, ve buldu. Kral bilhassa 

1 
şuna dikkat e.tti ki kansının ayakkapk
n mavi renkte olduğu zaman Sadığın 
ayakkapları da mavileıiyordu. Kraliçe -
nin kurdeleleri sarı olduğu vakit Sadı -
ğın ba§lığı san renkte oluyordu: Bu 
ince ruhlu bir kral içi:ı müthiş bir ali -

1 
metti. Nihayet kralr.1 kalbine giren şüp
he yavaş yava§ zihninde bir hakikat 
şeklini aldı. 

Bütün kralların ve kraliçelerin köle-
teri tab'an casusturlar. Az bir zaman 
is ndc kra içe Aatratc'nin tutku:ı, kral 

ıo.ıhdar'm da kıskanç olduğu anlaşıl• 
"':':ı§tt. (Haııud) kansının kraliçeninkine 
benziyen çorap bağını krala göndertti. 
'Fel~ket orada idi ki fazla olarak bu ço· 
rap bağını:ı rengi de mavi idi. Kral bun
dan sonra artık nasıl intikam alacağı -
nı düşilnüyordu. Bir gün kraliçeyi ze • 
hirliyerek, Sadığı da iple boğdurarak 

öldürtmek kararını verdi. Kralın irade
si merhametsiz cellAtlardan birine teb • 
!iğ olundu. O sırada kralın odasında bir 
küçük dilsiz elice vardı. Fakat bu dil -
siz cüce:ıin kulağı iıitiyordu. Bu zavall 

ı burada daima muztaripti: O gelip geçen 
biltün gizli ıeylere sanki bir ehli hayvan 

gibi şahit olurdu. Bu kil&ük dilsiz cüce 
kraliçeyi ve Sadığı çok severdi. Bunla
nn idamı hakkındaki emir ve iradeyi bil 
yük bir hayret ve dehşet içinde İJitti. 
Fakat bir kaç saat içinde icra edilecek 
olan bu mUthiş iradenin önüne geçmek 
için ne yapıta bilirdi.? 

Dilsiz elice yazı yazmasını bilmi· 
yordu. Fakat resim yapmağı ogren
mişti. Gördüğü şeyleri resim ile her.• 
zetebiliyordu. Gece bir kaç saat kraliçe 
ye anlatmak istediği şeyleri kalem ile 
çizmeğe çalıştı. Yaptığı resimde kral 
hiddetli bir vaziyette adamlarına emir 
verirken görülüyordu. Bir masa üzerir.· 
de mavi ip ve bir kadeh ile mavi çorap 
bagı ve san şeritler vardı. Tablonun 
ortasında kraliçe hizmetçi kadınlarının 
kollan arasında can veriyor, Sadık ta 
onu:ı ayaklan ucunda boğulmuş bulu
nuyordu. Ufukta yeni doğan güneşin 

resmi de bu müthiş icraatın güne§ de· 
ğarken Qlacağmı gösteriyordu. Dilsiz j 
cüce bu resmi bitirir bitirmez kraliçe- 1 
nin hizmetçi kadınlarından birine koş
tu, o:ıa vakit geçirmeksizin bu resmi! 
krı?liçeye vereceğini anlattı. 

Henüz gece yarısı olmuştu ki Sad -
ğın kapısı çalınmıştı. Uykudan uyandı· 
nlmı~, kraliçenin bir mektubu verilmiş· 
ti. Sadık mektubu titrek bir el ile a~

tı. Bu mektupta şu sözler vardı: 1 
- Vakit geçirmeyiniz. Hemen ka· 

çınız. Yoksa hayatınız tehlikededir 11 
Sadık, hiç durmadan kaçmam aşkımız 

Sadık bir zama:ı gittikten sonra bir 
tepeye vardı ki buradan (Babil) görü• 
nüyordu. Burada başım çevirerek kra· 
liçenin sarayına baktı ve kendinden 
geçti. Kendine geldiğf zaman uzun u
zun ağladc ve "Yarabbi, bari hayatımı 
al da kurtulayım,, diyordu. 

Bir müddet bütün tanıdığı kadı:ılar 
içinde en sevimlisi ve en değerlisi olan 
kraliçenin halini gözönüne getirdikte,n 
sonra kendi kendine bağırdı: 1 

- İ:ısanlar için hayat denilen bu 
şey nedir? Ey fazileti Şimdiye kadar 
sen benim ne itime yaradın? iki kadın 
beni alçakça aldattı. Onların ikisinden 
de güzel ve tamamile masum olan ü
çüncüsü ise öllime gidiyor 1 Bende iyi
lik namına :le varsa hep kendim için 

bir felaket membaı oldu. En yükst'k 
mertebe ve mansıba çıkışım da gene 
e:ı müthiş bir surette felaket uçu· 
rumlarına sürüklenmem için imi§. Eğer 
ben de başkaları gibi ahlaksız olsay
dım onlar gibi mesut olurdum . ., 

Sadık böyle meş'um mülahazalar ·
çinde, gözleri ıztıraptan kararmış, yü· 
züne ölümün uçuk rengi çökmüş, ru-

hu deri:ı bir yeis içinde kaybolmuş bir 
halde Mısıra doğru yoluna devam cd·-
yordu. 

Dol<uzuncu l<1s•m 

Sadık yolda giderken yıldızlara ba· 
karak istikametini öylece tayin ediyor-

Kurs beş gün sürecektir. Dersler 
sabahları saat 9,30 da kimyager bay 
Necmettin tarafından verilecektir. 

Kurslara her öğretmenin devam 
etmesi mecburidir. 

iLK OKULLAR TATiL EDiLDi 

Bugünden itibaren bütün ilk okul
lar yaz tatiline başlıyacaklardır. Oku
lu bitirme imtihanına tı\bi olmıyan 
l, 2, 3 ve 4 Uncil sınıf talebelerine kar 
neleri bugün verilecek ,.e sınıflarını 

geçip geçmiyenler anl~ılmış olacak
tır. !Ik okulu bitirme imtihanlarına da 
ı~ızartcsi gUnUndcn itibaren b~lana
caktır. 

YAZ KAMPLARI 
llk okul öğretmenleri için Heybeli 

adada açılacak yaz kamplarına taşra 
öğretmenleri de iştirak etmek için 
kültür fürektörlüğüne baş vurmuşlar
dır. Direktörlük bu öğretmenlerin i
leklerini uygun bulmuş ve kendilerine 
cevap vermiştir. Bir kamp yetişmedi
ği takdirde ikinci bir kamp daha açı-
lacaktır. · 

'RESiM VE ELIŞI KURSU 
Kültür direktörlüğü tarafından 

tatil aylarında ilk okul Öğretmenelrine 
mahsus olmak iizere Beyoğlu 13 üncü 
ilk okulunda bir resim, cllşi kursu a
çılacaktır. Kursa devam ettnek isti
yen öğretmenler haziran on beşine ka
dar kUltUr direktörlüğüne baş vura
rak adlarını yazdırmıya mecbur tutul 
muşlardır. ~ 

Burada ispekterler tarafından her 
sınıfta tedris edilecek resim ve elişJe
rl etrafında öğretmenlere izahat veri
lecek ve güzel resim yapmalanna çalı
şılacaktır. 

BÜKREŞE SEYAHAT 

du. Göklerde her biri birer kıvılcım 

kadar küçük görünen büyük alemleri 

hayretler içinde seyrediyordu. Sonra 
gözlerimize o kadar büyük görünen, fr
kat haki~atte yıldızlara nisbetle en kü·ı 

çük bir, zerreden ibaret olan arz kür- Bükreşte 31 mayısta açılacak olan 
resini düşünüyordu. O vakit i:ısanl. - sergiyi ve dolayısile Romanyanın dik
rın küçük bir çamur parçası üstünde j kate değer yerlerini görmek üzere Js
birbirlerini yiyen böceklerden farksız tanbuldan seyyah götürmek için Ti· 
olduğunu anlıyordu. Bu tamamen ha· caret odasının teşebbüslere başlndı-
kikat olan mü ahede onun felaketini ğını yazmıştık. 1 

izale ediyor gibiydi. Çünkü büyük klii- Türk seyyahları haziranın uçünde 
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nat içi:ıde hem kendisinin, hem ae şu buradan ayrılacaklar ve bu seyahııti ı 
Babilin hiçliğini gösteriyordu. O vakit 75 liraya yapacaklardır. 't•~=mı~::ı.l!~r!:~~!::J~~rı!I .. 
ruhu sanki vücudundan ayrılarak nihr- -
yctsizliklere doğru uçuyor, k~Fnatın 1 
hiç değişmeyen nizamını seyrediyordu.' 
Fakat sonra kendisi:ıe gelerek ve tek· 

rar kalbindeki hisler ile karşılaşarak dU
şününce Astrate'yi belki kendi yüz( •. 

den ölmüş, kiiinat onun gözlerinde "Ok 
olmuş görüyor, ondan sonra bu Al r:ı 

içinde her şey öle:l Astrate ile felH:ct·l 
zede Sadıktan ibaret kalıyordu. t~te ı 
Sadık böyle yüksek fchdeler ile derin 
ıztırapla:-ının met ve cc.ıri aras•nda ı W'.i"iıllt::: 

1 da Zaronya evvelki gUn odasında ~ 
olarak bulunmuştur. Kadının ccsııs' 

1 belediye hekimi ve sonra zabıta r 
doktoru bay Hamdi tarafından ?.1~;r 
yene edilmiş ölümU şüpheli görtıl 

; ğiindcn ceset morga kaldırılmışU.~·.61 
FRE.N TUTMAMJŞ - KadıkO). 

1 -~ Altıyol ağzında Halit ağa sokag ·rt 
~ numaralı evde oturan yemişçi ı<ı bl' 
mis bisikletle Maltepcden gelirkctl J 
sikletin freni tutmamış, Kircmis bl~r 
leti ile birlikte denize düşerek nıtıll1r 
lif yerlerinden yaralanmış, hastalı 
neye kaldınlmıştır. 

DÖRT HEROlNCl - KadıkÖ' 
Mısırlı oğlunda Hayrullah sokald11 

turan Ahmet oğlu İbrahim. tı:o,. 
Hakkı bey sokağında oturan Gali[ ~ 
lu İbrahim, Göztepedr istasyon rsd , 
sinde 32 numaralı evde oturan ?.fu!l' 
fa oğlu Murat, Küçük Modada J;nY' ~ 
haneci Kadri'nin yanında yatıp knJI•: 
Ferhat oğlu ~1ustafa isminde dört r 
şi dün Kuşdili çayırında heroin sıı.t'ıı• 
!arken yakalanmışlardır. Üzerleri~~ 
hcroin ile heroin imaline mahsus 1~ 
tikten bir balon bulunmuş, musade 
edilmiştir. ı!1' 

ATLAMAK İSTERKEN - J{~ 
köyde Mısırlıoğlu sokağında otu ,

9
• 

14 yaşında Ropen Burgaz vapuru l\ıı~ 
dıköy iskelesine yanaşırken atlafl'I d' 
istemiş, iskele ile vapunın arasın 
sıkışarak yaralanmıştır. c" 

ÇİTLENBlK ACACI.NDAN JJ ~· 
TO - Gazlrçeşmede hamamcı zcl'ı r 
nın torunu 11 yaşında tsıam rrıc:..e
lıktaki çitlenbik ağacına çıkmış. 1

•10 
rine fenalık gelerek dUşmUş, sol !«\, 
kırılmış. baEımdan aı!ır surette yar9 

narak hastahaneye lmldırıJmı!'ltJr ... -cJd 

ŞİŞE YIKARKEN - Hask0~1r 
temizPk amelesinden Ali Sütlücede ıl• 
c:eşme'1e boş bir şişe yıkarken ıı 1:1~ 
mış, Ali'nin sol bilek damarları k" (l~ 
miştir. Yaralı hartahaneye knld1 

mtştır. ··~·dl 
ARABA Al .TINDA - l{aflıJ.tCl ıjt 

• 1 e' "'arşı f'ı>t'lne<;ınC'e ~3 nıımarn ı '<ld 

"turan Samuel'ln i\" '·aı:ıınd-t1d oı;,ır 
'iün kapının ön\indn nmıarkPn 2.144 .. ~ 
marııh arabanın altınlı> J;alıırnk 
ı·ahı.nmıııtrr. 

. -:u.-:i: ~Q cnır:d:/J:~-:: Ben ır..ıçlu 

Jeğı ır.kat öyle zannediyorum ki 
mil:lt~ e!arak 8'1d0rilleceğim.,, 

Eu slSzteri okuyan Sadık hayret ve 
dehşet içinde kaldı ve ancak bir kaç 

Mıs;ra doğru ilerliyordu. V c ha~ta ken I 
disinin sadık adamı Mısır hudutlarına ı 

girerek ilk konak yerinde yatacak bir Yukarıki ilk rc&imde çehrimi:zde bulunan Jrg;liz sinemacıların çalışmaya baıFaC:ıklarını görüyof 
yer rıyordu. ı~unuz. ikinci resim, Ticaet odaaınca Balkan deniz. ıeyriselerleri için §ehrimize gelen Balkan Je/egl" 

• • (Arkıu.ı \•ar) lerine ucrilen çay ziyafetinde alınmıştır. 

• 
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Güzel Sanatlar Akademisinde 

Ulkerin Çetiner hakkındaki duygulan nasıldır, 1 
bunu bilmiyor; hatt.iı Ulker kimdir, bunun hakkında • 
ki bilgisi ibile istediği kadar geniş, etraflı '\'e ona la -
zım olduğu kadar değildir. Çetiner, ancak li.f ara.sın. 
da, tesadüf olarak, münasebet düıüp de söylenecek 
bir kaç söz.den,. iki yamn cü~eden mana çıkarmak, 
bunlan biribiren bağlayıp tmm;mlıy~ak Ulkeri tanı • 
mak vaziyet.indedir; soramaz, öğrenmek istediğini 
anlatmnaz., öğrenmek istiyor görünemez l 

Bunun içindir ki Ulker isimli müt:hi ve muaır. 
malı sfenksi yalnız hissediyor ve onun içindir ki çıl· 
gıncasınn seviyordu. 

Bursaya varılır vanlmaz doğru dağa çıkılacağı j. 
çin, yolcular, daha htanbuJaa iken spor lulıklanna 
bürünmiişlerdi. Otomobilde birbirlerile neşeli bir soh
bete dalmış olan genç kadınlann önceden söz.leşik. 
rek ~ir örnek yapbnlmtş elbiseleri derin bir zarafet 
ve sevimlilikle göz alıyordu; başlarında uçlan poır. 
ponlu, beyaz yünden önnc, fevkalade zarif hn§lıklar 
vardı; birer kmnrzı fularla boyunlannı samuşlardı; 
ıan yünden örme bluzlar omuz başlannın yuvarlak
hğtnı ve göğüs çizgilerini harikulade sanatkarane bir 
şekilde canlandınyordu; lacivert lcilot pantalonlar kal 
çalan bol bir kumaş okşaması ile sardıktan sonra ft· 

şağılarn doğru birden daralıyor ve diz lcapaklarına 
sanlıp kalıyordu; buradan sonra beyaz örme yün 
ı;por çornplan bacaklaı.n bütün güzelliğini usta ve 
hnyran bir knlcmle çizerek meydana çıkanyordu. 

Doktor Çetiner, ilk defa böyle bir hisse kapıl:-. 

rak: "Bu üç genç kndmdnn hangisi daha gÜzel?,, Di
ye alıcı bir gözle üçüne de ayn ayrı baktı. Müsavi 
kıyafet ve zarafet içinde üç ayn kıyınet ynnyana 
gelmişti. Mis Kuletin küçücük ağzında daima bir 
davet manasile titriyor gibi duran pembe dudaklann 
lnvmnlan bu yÜzde foıer ıeyden Önce insanın gözleri. 
ni kendisine çekiyordu; bu güzel ağzın üstünde mun-

taznm burun, altında muntazam çene ve ince yüz çiz-1 
gisi .•• Sonra altın tozu renginde kirpikler, daima tat
lı bir gülümseme ile ta içinden aydınlanan gözler ••. 
Varla yok asında gayet ince çizilmiş kumral kn{• 
lar •.• Kurwal saçlar, yün başlığın çerçevesi içinden 
taııyor ve bu güzel yüzün manasnn ilaveler yapıyor
du. 

Mis Kolet, bütün varhğile fines ve elegansın i
fadesi idi; konuşurken başını biraz öne eğmesi ve 
aanki gözünde gözlük varnuş ta onun üstünden ba
kıyonnuı gibi bakışlannı yukanya kaldrnnası ona 
ürkek bir ceylan hali veriyordu; bütün vücudundan 
tatlı bir neş'e ve zaraf~t taşıyordu; çabuk konuşuyor
du, güzel dudaldann arasından biribirini kovalıyor

nwı gibi çıkan kelimelerin sesi ikulağa tatlı bir mu

siki tesiri yapabilirdi. 
Doktor Çetiner, bu kadın tarafından istenilmiş 

olmaktan, iıte ilk defadır ki kendi kendisine, gizlice. 
gurur ve haz duydu. 

Sevim, ortada oturuyordu; beyaz bir ten, her şe
yi tam~ her ıeyi yerli yerinde ve güzel, her ıeyi u. 
zun uzadıya işlenilmiş bir tablo gibi güzel bir yüz ..• 
Siyah ve canlı gözler ve siyah saçlar bu yüzün asıl 

manasını veriyor; fakat kimbilir, belki de ötedenberi 
İ§itilen şeyler.in tesiri midir, insan derhal şöyle bir 
his de alıyor: Sevim işte artık evlenmiş de olmasına 
rağmen hala tatlı bir şımanklk içinde sanlı bir çocuk
tur; kimbilir, belki de seneler geçecek. Sevim yaşlr
nacak, güzelliği olgunlaşacak, sonra bu güzellik bu 
yüzde ilahi bir mana gibi serpilip dağılacak. Sevim 
ihtiyarlıyacak, fakat uzun boylu, ince Sevimin yü
zünden bu çocukluk empresyonu bir türlü gitmiye. 
cek! 

Doktor Çetiner, "insan bu genç l<adınr pekala se
vebilir!,, diye düşündü. 

Gözlerini Ulkerin pcnbe cı;mcr yüzüne çcvirin<:c 
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1~-G~e_z_ı_·n~t_i_l_e_r__;:~ 
inanın kuvvet" 

birden ve yeniden içinde bir duygu kasırgasının lııl. 
yük dağ başlarındaki fırtınalar gibi heybetli UJ .... 

canlandığını gördü, heyecandan boğazı tıkanır 11-W 
oldu; Olkerle göz. göze gelmişlerdi. 

Sevim, çıtır pıtır, ufak tefek şeyler anlatıp tatlr 
bir gevezelikle arkadaşlarını me~gul ederken Olar 
bir taraftım onu dinler görünüyor, bir yandan da ıa.. 
leri Mis Koletlc Sevimin yüzlerinde uzun uza~• 
dinlenen doktor Çetineri seyrediyordu. 

Doktor Çetiner, Ulkerin hülyalı gözleri ile sarı1' 
olduğunu, hissedince mukayesesine devam edemedlı 
film kopmu§ gibi bir hal olmuştu, üçüncü yüz, panlW 
ıı Çetinerin ta can evine aksetmi§ bir ateş parça11 p 
bi görünüyordu; hissetti ki Olker, kendisi için ....., 
bğın ve muhakemenin dııında ve üstündedir. 

Doktor Çetiner, esasen az konuşan bir adam ol
duğu ve herkes kendisine karşı bütün başka his .... 
den gayri saygı duyduğu.için onun yol uzunlulaaalı 
yalnız bir kaç lnf söylemiı ve susmuş olmasını kbllle 
yadırganuıdr. 

Kadınlar, aralannda konuıuyorlardı: 
- Kış olimpiyatlarının neticesini pek merak e6 

yorum. 
- Bütün dünyanın gözleri Almanyaya çevrildi. 
- KTZruc !birincisi kadının resmini gördün m&f .. 

Lore Hoffe.- Ne canlı ve iştihalr bir kadın yÜzlf 
Mis Kolet ilnve etti: 
- Ya erkek? •. Willi Bogner_. Bu kadtt ..... 

bir erkcl< vücudu az bulunur. 
- Bakalım eski derecelerini muhafaza ed..._ 

cekler mi? 
- ister etsinler, ister ebnesinler.. Erkeklik isi' 

bir abide dikm k lRzım gelse Willi Bogner'in çmpWs 
heykelini yapmalarmı tavsiye ederdim! 

(Arbaı \W) 
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1 
~erı/et Demiryolları ve Limanları işletme 
· '.. · Umum idaresi ilanları .. . · _. . 

. . ' . •' .. .. . ~ .. . . ' . 1 
Eskişehir haatanesu.in bir •~nelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve 

ınikdarı ile muhammen bedelleri yazıll 4 grup yiyecek ve içecek 
G - 6 - 936 cuma günü saat J5de Hayderpaşada gar binası dahi
lindeki 1 ınci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın 
niınacaktır. Bu işe girmek iıttiyenierin hizalarında yazılı ;nuv:ıkkat 

teminatları ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü 
s:ıatine kadar komisyona müracaat!arı lazımdır. Bu işe ait şartna

mele .. Haydarpatada 1 inci itlelme komisyonundan ve Eskitehirde 
Hastane operatörlüğünden para~ız olarak dağıtılmaktadır. (2747) 

Grup 1 - ~ade yaiı 

Ttız 

'f el ıehriye 
(tnnik) 

Pirinç Beypa
zarı 

Makama (Ça
pa) 

Pirinç unu 
(Çapa) 

Azami 
miktar 

600 
350 
180 

80C 

100 

200 

Kuru soğan 800 
Toz teker 900 
Kesme teker 900 
Çay ( 1 inci 80 
nevi) 
Beyaz peynir 400 
(yağlı) 

Kuru f aıulye 250 
(Ayıe) 
Nohut (Kara. 100 
biga) 
Amasya bam. 30 
yası 

Mercimek (ye-
. til) 

Domates sal
çası 

50 

12(\ 

Asgari 
miktar 

300 Kg. 
175 ,, 

90 

400 
" 

50 
" 

100 ,, 

400 " 
450 ., 
450 

" 40 ,. 

200 JJ 

150 rı 

50 

15 ,, 

20 " 

60 " 

Limon 3500 adet 1750 adet 
Zeytin yağı 
Kahve (çe
kirdek) 

t>atates (sarı) 

Kuru üzüm 

Kuru viıne 
Un (çift sı· 
fır) 

Yumurta 

60 Kg. 30 Kg. 
12 " 4 ,, 

2500 
" 

150 " 
100 

25 " 
" 

1500 
100 

75 
10 

., 

" 
,, 
,, 

6000 adet 1500 adet 

Muhammen 
V. K. Fi. 

K. S. 

20,00 

24,00 

32,00 

9,50 
26,00 
29,00 

300,00 

40,00 

15,00 

14,00 

120.00 

12,00 

20,00 

6,00 
60,00 

105,00 

7,5 

20,00 

35,00 
12,5 

1.5 

Muhammen bedeli 2440 lira 72 kurut ve muvaklmt teminat· 1S4 
liradır . 

~p2- Ekmek 

r 

"'' 

r.>11 

ı 

n 

3 · Koyun eti 

4- Süt 

Yoğurt 

12000 Kg. 5000 Kg. 

7000 

6000 

6000 

,, 

.. 

3500 

2000 

2500 
,, 
,, 

10,5 (Muhammen 

40, 

ıo 

15 

(bedeli 1260 
(lira muvak· 
(kat teminfth 
(94,5 liradır. 

(Muhammen 
(bedeli 2800 
(lira. mu vak
(kat teminatı 
(210 lirn 

(Muhammen 
(Bedeli 1500 
(lira. muvak· 
(kat teminatı 
(1ı2 112 . li-
( radtr. 

Muhammen bedeli 6227 lira ol an sekiz takım komple Tiruvar 
lfıı-- 7 - 936 ıah günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
ldare qinasında satın alınacaktır. 

Bu ite ııirmek iıtiyenlerin 467,05 liralık muvakkat teminat ile 
k~nunun tayin etti8i vesikaları ve tekliflerini aynı gür saat 14 30 a 
kjdar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankıırada Malzeme Müdürlüğünde, ı.JaydarpP!ada 
T tsellüm ve Sevk Müdürlüğünde i stiyenlere parasız verilmektedir. 

(2923) 

1 İsmi, muhammen bedeli &§ağıCfa yazılı malzeme 29 - 6 - 93'; 
p;zartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada idare bi· 
mliaında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu i~
!e;.p girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar 
il~'1canunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün 
Amyant ve Klingrit malzeme için (saat 1,4 e); Tran4:nİsyon kayıtları 
için (saat 14,30 a); muıamba ve pegamoitler için de (ssat 15 e) 
ka8ar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu i§lere aid şartna
me Haydarpqada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankara da Mal-

lST ANBUL - 18. Dans musikisi 
(plak). 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 
plaklar, 19,30. Çocuk saati: Hikayeler, 
20. Sololar (plak), 20,30. Stüdyo or
kestraları ve Bayan Olga de Scnçes 
(Soprano), 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazcteleer mahsus havadis servi
si verilecektir. 

BORSA 
29· 5. 935 

IUuUannda 3-ı.ldır ltaretll olanlar, b7.e 
rtnde muamele ıtörenlerdlr. Kak&mlu 
~at 12 df! kapanıııı Mflt flJ atlıtrı ur. 

"' A R A L A R 
• Lvm..ırıı !'i~l • Vly&nıt .!4 -

• Nevyorlı :lfl - • Mııdr10 l fi -
• Par1P ı tli' - • Berrin H<! • 
• MllAnr ı iti - • Var,ovıı ~li -
• Brflkıoeı ·4 - • Budap'"ftt 14 -
• A tlnıı !'i • • BUkre~ ti -
• Cenevu :!i l - • • Belgran r~ -
• Sofyıı ::!4 - • Yoknruı.mıt ıi4 -
• A mste•'!ıtrr "4. - • Altm ı 6!1 -
• Praıı :.'i - • Bıuıknot t.ı i _ 

• Stokhoım ~li -

CEKLER 
• U>rıdra 1>29 W • Viyana • ı!2)/ 
• Nevyork ı. i!l1i> • 11.fadrld 6 S1bU 

• Paru ı ~ 115!'! • Berlln ı 1171 !> 
• Mtıa.ııo ıu 0812 • Va11ova ~ 2::!l>7 
• Br1lkaeı 4 69a ı • Bııd&Pf'Ş'• •• ~fW;ı 
•AUna ·•4~!11 •BUkree ıllb27'4 

•Cenevre .! i~7b • Befgrao :ı -
• Sotya 'i8.t~4' • Yokohama ~7~16 
• Aınaterdıı.m ı.libb • r.toskovıa ~4 6&> 
• Prat l!l.1ı>:l< I • Stokbolm H ~ı; 

t:SHAM 

ıe tU.nkaaı ıu ~ ' 
"' Anadolu ·!~ cıt 

ReJ! 1 70 
Şlr. Hayrty ı::ı tH ı 

• Merkez Bank /IS ı il 
U. Slgortıı ıQ 

Ponomontı ., 2 , 

atlkraz:far 

• 
l'TR.rnvay ıı.w 

Çlmentı• 10 Hı 
!lnyon Del 1.1 O'J 
~rk oeı ı oı 

f3aly11 llJI 

Şllrk m ecza ı ' 
ieJ(•fon ı o 

rahvlller 
•IP33TRrır ı ~ ı.ı,, r:ıeklrll< • ıl) 

• • • • ll ı'Oıı:. l'ramva.> ..ı ı,7ı 
• • - ın 1111-1 Kınum 14 O.'ı 

lııtlk .DahJll 11\ICJI • "nAdohı 1 1 1 ~ 1 

• Ergeni lııUk .ı:ı l.U • Anaııoıu ı ı ·H :.ı ı 
1112s; A M ı u ı ı ı " Olldolu u ı ıı .ı.ı 
~ Erztınım ı6'?AI MDmeıısU A rt ~; 

lrakvim 
GUn doğ\ıfu 
Glln batıfl 
Sabah oamazı 
Oğla namaz> 
lkindJ namazı 
Akşam namıt%l 

Yatın nllmA:t 
lm88k 

YLlm geçen gt.ınıcn 
Yılm k&lan gtlnltn 

Cutnflrteai P A7.AR 
~O MayJs 'ı Mayıs 

R.Evwl IOR.EvYel 

4~3 4 33 
19,31 19,31 
:l.34 3 34 

1211 1211 
t 6, 10 1 6. Hl 
19,3l ;o .H 
21 21 21 'l 8 

2 21 2 2 .. 
144 l:'iO 
210 ~ıs 

Alemdağı Defneli suytl 
Müteaddit resmi müessesatı sıhhiye müt hassıs etibbası tar~~ 

dan yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat netı.~ 
tanzim edilen raporlarla, sıhhi su!arda aranılan bütün evsafı hıbel 
miyeyi haiz olduğu (Kolibasil anaerop likcfyan) m~kroplarla ~ 
türlü mevaddı kimyeviye ve uzviyedcn ari bulunduğu biJdirileP 
emsali arasında en kuvvetli RADIOAKTEVITESI buluna~ Ale~ 
dağı Defneli suyu 10 haziran 1936 gününden itibaren ağzı bir ıar~ 
(Evkaf) diğer taraf' (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurt ~ 
mühürle mühürlü otuz litrelik küç:.ik boy daır.acanaiuıa iki buçıl 
!itrelik galon şİ§eler derununda suc.ulara verilmeğe başlanacaktı\ 
Yukarda evsafı hikcmiye kimyeviye ve baktiriyolajik hassalafl ~ 
bilhassa RADİQAKTEl'ITESININ fazlalığ· ilf> mütemayiz ola11 f' 
suyun safivetinden emin olnbilmek için şi!elcrin üzerindeki val< 

1 

hususi kurşun mühür ve zımbasına:likkat etmelerini sayın halkrı:ıııs' 
ehemmiy~tlt" tavsiye ederiz. ( 2965) _______ ,..-/ 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

inhisarlar idaresi merkez ve mülhakat tetkilatında 
üzere mühendis ve fen memuru alınacaktır. 

ç.alıştırıtnı•~ 

Mühendis: 
1 - Makine maden ve Nafia mühendisi olmak üzere 

mühendis alınacaktır. 

2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları . 
3 - Askerliklerini ifa etmİ§ bulumnalan. 
4 - Memur olabilmek için lazım gelen evsaf ve vesaiki haiı bıJ' 

lunmaları şarttır. 

Fen memurları: 
1 - Nafia Fen nrcktebinden v .. ya buna muadil Avrupa fen rrıe~' 

tebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak. ~ 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su i§lerinde tecrübe görmüş 01111' 

~arttır. 

lııtekliierden mühendislere tec.rübelerine ve tayin edilecekleri 111~ 
haJJe göre 150 - 250 lira anamda ve fen memurlarına 100 - 1 
lira uasmda ücret veri!ecekti r . 

Taliplerin nihayet 5 - 6 - 936 tarihine kadar bir istida ~e 
vesikaları ilr. birlikt.- bizznt, bu kat'iyen •nümkün olamadığı takdı( 
de yazı ile Galata Omer Ahit hanı üç.üncü katta lrıhisarlar UıntJ~ 
Müdürliiğü HusuAİ Kalem Müdürlüğüne müracaat etmeleri UiııP' 
dır. (2700) 

1 

Jngenİeui·Akademi 
W1Smar oSTseE 

-,ı• 
Denizyolları 

Tayyarı.! ... ıhk, makıne, elektrık, 

otomobil, mimarlık, İn§aal mü· 
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil
miş ve kabul edilmiş mühendis 
mektebi. 

r ' 
1 

Armanya'da ı 
MÜBENDtS MEKTEPLERi ı 

Jngenieur- M·ttw· ·d 
Schule (HTL) 1 el a 
Makineıerı deTctnk mühendislikleri/ı§· 
ktmc bilgileri/otomobil ve t:ıyyarccllik 
-----Pıoaram ••ra11ı ____ .. 

lık. 

SATILIK 

ARIEL markalı motosiklet sntı-

Galata, 1llumhanc, Şarap isl<cleis 
r-;okak. 719 

(V. No. 16345) 

iŞLETMESı 

Acenteleri: Kara köy - Köprüb3~ 

Tel. 42362. Sırkeci MühUrdar Zade 
Han telefon : 22740 d 

1 rabzon Posta.arı 
Pazar 12 de, Sah, 
Pcrtembe 15 de 

lzmir Sür'at Postaları 
Cumartesi 15 de pazartesi 16 da· 

Mersin Postaları 
Salı, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

·- Cumartesi. 
Çarıamba 18 de. 

- Pazar, Sah, Per 
tembe. Cuma 
30 da 

Mudanya - Cumartesi 
diğer günler S 
da. 

Bandırma - Pazartesi , Salı 
Çarıamba • Pe~· 

tembe. Cumarte•1• 

21 de. 

zeme Dairesinde parasız olarak 
ismi 

d~ğıtılmaktadır. (2927) (Bandırma P 

Ceman 6660 kilo muhtelif eb- ) 
atta amyant ve klingrit lev
halarla kord amyantlar. 
Ceman 1355 metre muhtelif 
eb'atta tek ve çift kP.tlı trans· 
misyon kay~şı. 
Cem'an 2030 metre beyaz ve 
kahve rengi muıamba muhte
lif cb'atta linoleom ·Ve be· 
yaz kahve rengi pegamoit· 
ler. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

), 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bedel teminat saati 

6187 Lira 464 Lira 15 

2692 " 201,90 ,, 15,30 

7431 Lira 557,32 " 16 

Karabiga 
/mroz 
Ayva/ıh 

lardır.) 

- Salı, Cuma 19 el 
- Pazar, 15 de 
- Salı 19 da, Cuııı 

17 de. 

TRABZON ve MERSiN poıı-· 
larına kalkıt günler; yük alı11' 
maz. (2961) 
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lstanbul Viliyeti Muhasebeciliğinden: 
P. •e eytam bankumdan maaılannı kırdıraılak ll\lyen sat maqları 1ahiplerinin malmüdürlükıerine vize ettirmek için müracaat ıünle.n: 1 .&~- Emln&nti, Beyella, Beıiktat, Oıkndar ve Kadıkay malmüdürlüklerinden: --......, Mülki Aıkert ......___ 

.. .. 

" 
" 
" .. 
,, 

" ,, 

" ,, .. 

2/ 8/ 938 satı • 
3/ ,, Çarıam'ba 

4/ .. Pertembe 
1/ .. Oma 
il .. CuaarteR 

Miitekait , dul \Ye tetimlerin Hulraft, Tem•cr. 9e Afuatoe 931 iç aylık maatlatnun tediye a\bıleri : 
EMINONU MALMODURLUGONDBNBEYOGLU MALMODORLOGONDENOSKODAR MALMODORLUGUNDEN BEŞIKT AŞ MALMtlD'OR-

8/ 1 / 936 
1/ " 
ıo; .. 
U; " 

11/ .. 

13/ 
" 

ıs; .. 
16/ 

" 17/ 
" 18/ • 

ıtı • 20 • 

Pazartesi • 
Salı 

('.a "Jllb1 b& 
Perşembe 

Cna 

Cumartesi 

Pazartesi 
Sah 
Çaftallbl 
Perft!mbe 

Cuma 
.cuman.a 

8/ 8 7 nll PazartMI 

9/ 

10/ 

11/ 

12/ 

13/ 

15/ 
ıtı 
J.'f / 
18/ 
19/ 
ao 

" 

• 

" 

n 

" 
• ,. 

• 
• 

" 

• 
Sair 

Cuma 

Cumartesi 

Paartesl 
Salı 
Çarpala 
Peqembe 
c111na 

Cumartesi 

Merkezde Emirl~r eamlinde BeJOflu gişesi Kasımpaşa ıiffSI (Merkezde) LUC'ONDBN 
Mllkf,e ,ehlerl A& Ttel .. lwl A*ll't Jttl•lv Aa. retlaltrl MllW1e yeUalerl M. :reUalert A&. yetimleri 

1 - 250 3000 - 3250 ı - 100 4001 - 4150 5001 - 5100 2001 - :mo 1 - -
2.~1 - 500 3250 - 3500 151 - soo 41!51 - 4300 5101 - 5200 %251 - 2500 250 - 500 
&Ot - 750 8'01 - STllO 801 - GO 4301 - 4450 5201 - 5300 2501 - 2180 501 - 8 
751 - 1000 3'ISt - 4000 '51 - 640 4451 - 4550 5301 - 5400 2151 - 3000 '151 - ..,., 

1001- ili 
Mtilkiye tekaüt 

1801 - ı 't!;O 

4001- tıl 
As tekaUt 

5001 - 5150 

1751 - 2000 5151 - 5400 
2001 - 2250 lılOl - 5650 
23111 - ııa Mat - 1900 

MllldJe yetim MUlkl yetim Mtilklye yetimleri 
2001 - 2200 6001 - 6050 M6l - hl 3001 - i2!IO 3501 ... rtm 

2I01 ...;. 2.120 8051 - 6100 nmıye •e j)eJln muş 3251 - na 8'1Jl -- 3900 
M teblltlerl .M. tekatitleri M'11'1ye tMmllltrl A& Teltalt. M. tekaltltrl 
1001 - 1150 5001 - 5150 4091 - 4100 1 - ır.o ı• - 1880 
U51 - 1300 5151 - 5300 4101 - 4200 151 - 300 1801 - 2000 

1301 - Uso 5301 - M50 aoı - 4300 , 301 - ,50 2001 - 2200 
1"51 - 1550 5451 - 5560 4301 - "°° 450-800 moı - 24oO 

• 

ltldematı vataniye · S901 - 8150 •Ud7• tekaüt. JrlillldJI tekatll ıttllkb·• taatltleııl 

--- t1ll - • 
uoı - 11& 

F.ATlB lılALMCb'Ollttt40MbBN 
.J 

JblJAMI 
Eytlp tecll7e mahalllaclı 

Askerl yetimleri 
ı•ı - ıossa 

Mülkiye yetbnlerl 
llODl - UIOI 
.Aa tüaltlllt 
UOGI - tıale '" 

Mtilldye tekatitlerl 
13001 - 1306'1 

---
---
--- , ---------. ------

-- - 3200 1281 - 6250 

- - 8'00 1251 - 6302 
J 

.... .,. ...... 
Samatya tediye hamalllncle 

Askert yetimleri 
1'101 - 1'400 

14401 - 14'7'1 
Mtilkf19 yetimleri 

18001 - 18.'ıM 
Asker! teb8tterl 

18001 - 18300 

18301 - 18602 
11fl'lkl7• tebltlul 

19001 - 19238 

---------
- - r.:J' ------

4401 - 11! 801-808 •ı - ne& 
aeı-na 1 .. _ .... ---

.KADIKÖY MALMUD'ORLUGONDBN • 

·----L Glte "'fi' ı. Glf9 
As. yetimleri ~ MWkiye tekatl~ Askeri nthnlerl Mllldye ptlmlerl 

1 - 400 - sooı - mo 1-tıoo ---
•ı - 900 --- ası-- ---
1111 -UIO --- - 3581 - ano ---

1201 - 161'1 1 --- 3'151 - 4000 •-na 
Milldyı ~led tlal,. &ftM Ye hl. 
8001 - ... --- ıooı - ıu dematr 'fttu.in 

Aa. tebUtlerl 'J.tibt - ıtoo 
ao1-l989 --- __ ... 

lftl u. 
'.Aa tekaltlwl 
3001 - 3400 8001 - 8400 5211-lloe 1801 - il• 
3401 - 3800 8'4l1 - 8726 5501 - 5'150 

~ 

2010 - na 
3801 - 4057 - -- 5151 - 6000 ---
flmlye " avana --- 8001 - lll ------ --- --- _...__ 
--- --- ~ ... ~ ~ ---""'-

& 

~ - Zat maqlan aahiplerlnin muayyen ıünlerde. sitelere "lntiracaatla maqlanm almalan llzımdır. :Aksi takclinle lstiMta~ -aı t.cllyatm •ttaarnda ~ 
....._ - Tediyata •bah saat 9 dan 12 ye ve 13 c1en 17 ye kadar devam olunacaktır. 

KUi tatbik aOhrllmU ,.mm.laller 
Jı:apnllltır. Yeaialııl yudırdDD. Kim· 
aeye borcum ,oktur. 

Mf&IM~ tetaiit~ 
/brMfm BtlMlf 

(V. No. 16338) 

Bulunmaz fırsat 

ZAYİ 

Ankara Valiliğind • • 

Drolog Operatör 
Doktor 

'Süreyya 
Atam al 

Muayenehane: Beyoğlu • Parmü
kapı tramvay durağı, Roma oteli 

yanmda 121 birinci kat 3-8 
Her ıün 15 - 20 ye kadar. 

ŞARK DEMlRYOLLARI 
iLAN 

R. Pehr'in 
• 
lnkıl.ip Dersleri 

Ankara ve latanbul Ulllvenite
lerinde R. Peker'hı verdiği ln'lrtllp 
deralertnde tutulan talebe notlan, 
gGıden geçirildikten m, ULUS 
Buun evince kitap halinde '*811-
llllfbr. 124 l&)'fa tutan eaer, yaJnJS 
basma masrafı kaqıhğı olarak her 
yerde ON KURUŞA Atılmakta
dır. 

Evkaftan almıt oldufum vazife ı Huiran 188e tarihinden itibaren , ___________ ...... 

"""'dın w mWırUmil •11 ettilim ve 31 B. Klnun 1936 t"~ :nm• Jwlmr. (1 Buina 1131 tarlbll • 
l~ olunur. olmak t1r.ıere tam hamulell vagonlarla a. h. 101 mtllrerrer No. h lsti8Dal mao 

Şilede ÇCIYM§ Ahf'Mt camU fmatnt taze pe~ nakliyatına kabW tatbiki vükat tarltenln aynidir. 11 

Boft ( S. R No. 101 mükerrer istisnai mu- lataııbul, 2'1 KaJa 1831 
(V. No. 16351) vakkat tarife mevJdl ~ konu- ~-



ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERi: 
Yıllık 6 aylık 1 aylık Aylık 

Memlelletım!zde 760 üO 23!5 110 
btanbııl. Ankara Caddesi, ( VA1U1 yurdu) 

Yabııncı yerlere 1860 726 'oo 160 Telefon 1 idare: 24370 
Posta blrlltine l lYazı IJlert: 2Iill 

gtrmfyen yerleref 180 960 600 180 Telgraf adresi: KURUN lıt.anb\ı . , ," l 
Tllrldyenln ber posta merkeztnde KUBUN'a abone yazıltr. Posta kutı.ısu No. •e ~ 

ıtııııuııııırıı11rnıııııı11mıııııııu 111ııııııı11111ıııırıı111111ınıııı1111ıııııııı111ıtıııııı1111ııınııı1111ııııı141ıııııııııııı11111ııııııı1111ıııııııır1111ıınııı11111ıııııı11111ıııııııır1111ıııııı111111ıııııı1111ııııııı1111111ıımıı111111ııııııu11ıııırıı1111111ırııı111111ı••"ll•<ı"tll"~~ıııı 1 ıııı111111ıı111111nıııın ıı1111111ııııı111 11 ıııııııııı 1 ıııııııuıııııı•"'lınıııırıııhıııııııı•ıııı 1111ııtnrı 11 j11ııııııruııı-;ii/ 

Bütün elişlerinde C. B. "Cartier - Bıesson ,, markasını taşıyan koton ve 
malzeme9i tercih ediniz! 

Bu nıar a edin - • ~ • '# • ., • .. ~· ' • ,.,, -; . 

Iktısat Vekileti 
Maadin Genel Direktörlüğünden: 
Aydın vilayetinin Nazilli ka2asına bağlı Ortakcı nahiyesinde kain 

olup timalen Demirtepeden baılıyarak Kara Kaya tepesine doğru 
hat, ıarkan Kara Kaya tepesinden batlıyarak Geriz tepeden bilmü 
rur Çe§me sabit noktasına kırık hat, cenuben ve garben Çeşme sa 
bit noktasından hudut batlangıcı olan Demir tepeye doğru hat ile 
tahdit olunan 49,131 hektar saha dahilindeki mekıufen hükumete 
ait bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 

1 - imtiyaz kararnamesinin netri tarihinden itibaren bir sene 
zarfında (25.000) lira sermaye ile'.lir Türk Şjrketi tetkil edilerek İm· 
tiyaz hukuku bu ıirkete devredilmek, 

2 - Hamam sularının ki:-lenmeğe maruz kalmamak üzere teda
bir ittihazı, 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değİfmesi imkanlarının temini, 
4 - Mevcut tesisattan ıifai maksatlar için istifade edilen havuz

lar ile diğer her türlü temizlik için kullanılacak havuzları ayırmak. 
S - Soyunma ve istirahat yerlerin1 fennin icaplarına uygun bir 

ıekilde yeniden yapmak. 
6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanılacak intaat mal

zemesinin yıkandığı zaman kiri mu haf aza etmiyecek malzemeden 
intihap edilmesi, 

7 - Şirketin tetekkül tarihinden itibaren bir sene zarfında vü
cuda getirilecek tesisatın "birinci maddedeki izahata göre,, ve ya
pılacak ameliyatın plan ve proj;leri iktisat Vekaletine verilmek, 

8 - İkinci sene içinde mecmuu (20.000) lira kıymetinde mun· 
lazam banyo daireleri yaptırmak, 

9 - Bu teahhütlerin ifasını teminen Milli Bankalardan birinin 
(1875) liralık teminat meKtubu verilmek. 

1 O - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira verilmek. 
Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek talirlerin 

6 - 8 - 936 tarihine müsadif pertembe günü saat on beıe kadar 
kapalı zarf usulile Ankarada tl<tisat Vekaleti Maadin Umum Müdür-
lüf!üne müracaat eylemeleri ilin olunur. (2650) 

Renkleri yıkamakla ve güneşin tcsirile solmaz, gerilmez ve gevşemez. 

Toptan ve perakende satı§: NIKOLAIDI EFTiS 
İstanbul · Beyoğlu, İstiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

. ' . '(. , . : . 
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a '""18.kadar miiessesat .. 
e le ve tüccaranın 
nazarı dikkatine t 

Kurun ve Haber gazet:eıerinde neşredilecek uanatı 
1 Haziran 936 tarihinden it:ibaren yalnız !EervısLm•~ 

kabul edece{linden, bu gazet:eıerıe yapaca~ınız 
ilAnıarı doQrudan do{lruya servisimıze 

göndermenizi dileriz 

1 Haziran 936 tarihinden muteber Haber ilan Tarifesi 
Birinci sayfada santimi 300 ku• Kitap kitaphane mektep, gazete, 

ruştur. 

İkinci sayfada santimi 
ruştur. 

ve hayır müesseseleri ilanatı 20 
100 ku· kuruştur. 

Üçüncü ve dördüncü sayfalarda 
santimi 50-35 kuruştur. 

İlan sayf alarmda santimi 30 ku
TU!'tur. 

Resmt ilanlar santimi 20 ku• 
ruştur • 

Başlık ilanlar: 500 kuruştur. 

Ticari mahiyeti haiz olmayan kil· 
çilk ilanlar yirmi kelimeye kadar 
30 kuruştur. 

Küçük ilanların beş defası 100 
kuruştur. 

Muhtaç sanatkarlar ve iş arayaıı' 
!arın ilanatı beda\'adır. 

Devamlı yapıllcak ilanat içlrı 

tenzilat yapılır. 

Hanlar için yalnız 4nkara cad· 
desinde Vakit yurdunda ikinci kat· 

ta Vakit propaganda servisine mii· 

racaat edilmelidir. Telefon: 24370 
.... --~::: •• :::::--:-::.:::::-: •• :::.:-:::.:::::2::::1a:;::a::m1Fa111a:aaıa=:::s:ı:•1m-•••••ıim-.. ı-····-- .... ·------ •• ---......... - •• ::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::: , .... ··-"" 

Usküdar Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Vergisi Mahallesi Sokağl Kapı No. İsmi San'ati 

- -
Arif Kömür deposu 368 64 

Vaniköy 
Çubı,ıklu 

Vaniköy 
Çubuklu cad. 

16 
2 İstanbul menba suları Türk 120 00 

anonim Ş. 

Senesi --932 
932 

Aptullahaia Arabacılar 
Zühtüpafa Fener caddeei 

6 
39 
11 

Rifat 
Dilaver 

Bakkal 
lnıaat müteah. 

7 70 
75 68 

Caferağa Bahçe Kafi 

·~-----------------------------------------------------. SahrayıC. 
l~;;;;;;iiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... _________________________________ I ~=~::ı.:::.k 

,, 
İsmail usta lntaat 

5 
45 

64 
18 

932 
932 
932 
932 
932 
932 

Süt Pastörize Et 
Günde 

En az En çok En az En çok 

48 290 Haseki H. 75 95 Cerr1thpa1a H. 
185 230 Cerrahpaıa H. 85 95 Haıeki " 25 60 Beyoğlu ,, 15 23 Beyoğlu 

" 2,50 10 E. zühreviye ,, 15 20 E. zührcviye " 
5 15 Z. Kamil " 14 20 Z. Kamil 

" 
265,5 605 204 253 
Yukarda gündelik miktarları yazılı olan ve hastanelere lazım 

olan et ve süt kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konulmustur. Sütün 
litresine 14 kuruı, etin kilosuna 47 kurut fiat tahmin olunmuıtur. 
Sartnameleri levazım müdürlüğün ien ~lınabilir. Eksiltme 4 hazi
ran 936 per§embe günü saat 16 da daimi encümende yap!lacaktır. 

istekliler kanunun tayin ettiği vesi!<alarla süt için 2319 f't için 3256 
liralık muvakkat teminat makbuz ·ıcya mektubunu havi kapalı zarf
!arını yukarıda yazılı günde saat 15 e kadar daimi encümene verme-
lidir. (B.) f2763) 

Üçilncü Umumi müfettiılik için 125 - 150 lira ücretli iki memur 
alınr.caktır. 

Şartları: 

1 - 35 yaf ından yukarı olma "1ak 
2 - Seyahata elverişli ve tam üssıhha olırn '; 
3 - Her hangi bir mevzuu kaleme a1ma!' \'e daktilogr:ıfiye vak 

ıf olmak 
4 - Mahkumiyeti olmadığını ve eyi ahlak sahibi olduğunu tevsik 

t:tmek 
5 - Askerliğini yaprr.ıı olmak 
6 - Devlet ve Müessesatında buhmmu~ it:e vesikalarını ge· 

tirmek 
7 - Lise ve daha yüksek mek 0 p ırezurı!arile Gnrp lisaıılarıııdan 

birine vakıf olanlar tercih edilecektir. 
Bu enAfı haiz olRnların nüfus 

rafı ve diğer belgeleri ile bi:-likte 
mel eri illn olunur. 

tezkereleri iki kıt'a vesika fotoğ· 
dilekçe ile Vilav•te müracaat et· 

(B) (2966) 

Avra.maçi 
Kala.mı§ sokak 

2 
39 

Vitali 
Dili.ver 

Kasap 
Müteahhit 

" 23 10 
149 76 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına 932 senesi için taha!dmk ettirilen kazanç ''ergilerİ 
hukuk usul muhakemeleri kanununun 123 üncü muaddel maddesi mucibince Hanen tebliğ olunur. 

~.........__....-----../ 
Bir mütehassıs diyor ki: 

Fazla· Makiyaj 
Cilt için zararlıdııı. 

Yapılmasl laıtmgelen 

pembe rengindeki Tokalon kremi 
Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbusı terkibinde mevcuttur. Akşamları 

ı Neıdyat Direktörü: Refik A. Seveneil yatmazdan evvel kul!amlmakla, 

' 
siz uyurkc., rjJrlin ı•'''~ 
mış ve solmuş ada~e!:e- • 
sıklaştırır ve beşere)'• ı 

·ıı tı' ler ve gençleştirir. Sabahlc)'l ııı' 

yaz rengindeki (yağsız) 'fO)I , 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beY"
1

• 

latıcı ve mukavvidir. İşte bu tıl~, 
le makiyajlı ve solmuş bir tcl'I J' 
ni ve cazip bir güzellik taba"' 

kuıarur. 



l 
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Yukarda : Klodet 
Kolyer son c:evirdiği 

filmde 

Key Frnnsis, sağda: 

mon Seymon ve Miryam Hopkina 

Sağda erkeklik mr• 
deli sayılan Klark 

Gebl 

f ! 
·' 

PAf"lAÇf;: 
VE .12İ Lit< UN 

IR..4VEli 

GCJZEL 
SANATLAR 
K AD 1 N 
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Kadınlara 
Caz"İp 
Görünmek 
Merakı 

Y.aza:n: Hikmet Mün:ir 

Kadınlara yakışıklı ve cazip 

görünmek için erkeklerin çek• 

tiği sıkıntıyı kadınlar bir bil

se, doğrusu 'kçpaze olduğumuz 

1
g'G.ndür. 

Geçen gün bir :genç erkeğin 
' halini anlattılar. 

Bu ,genç erkek: 

- Yahu, demiş; bdınlann 

gküne nasıl ea.zip görü:ıebiU. 

rim'? Kadıruarın ibenden boş· 

ilanması, ~deta bir Valentino 

ıcilab"ilmekliğim. i,Çin ne ıazun. 

ıdır? ., .; . 
Karşısındaki de: 

- $vv.cli şık giyinmek Hi

zmıdır, ıdemiş. Bir kaç kat, am

ma ·bir :kaç kat clbise:ı ıolmak .. 
ıgerektir. Tabii 'iskarpinlerin, 

mütcadait kravatlann~ gömlek· 

lerin 1ve ıpp'kan olmak ıica,p e

:der. 

V:e !genç ~kek dumıamıJ 

ıdirilcnmemiJ, ·:yememiş içme

miş, ıterziden ıtcrziye 'kop.rak 

kcnaisine ıtam lbcş 'kat 1Clbiae 

yaptırmı_ş. iDört ·çift 'faila ıpo-
1tin .almıı, ıiki ·ppka ·ve ibir dil· 

zina lkravat-. 

lBaınlan •temin 'etmiş ·ve '•bir 

iki lhaita ısonra :dört 'ıbqt ma

mur 'ıbir !halde !kenaisini ayna· 

ımn karşısında ıg'örilnce •doğru

'BU •sevinmiş •:ve pek "övünmüş. 

Gcr.çl saçı biraz .dökük, ·o

ımuzu :bir miktar çikık :ve ken

ıaisi hareketsizlik yüzü:ıden bi

nz boynu düşük 1bir 'halde ıise 

ıac, bu yepyeni kalıbından ve 

ıainek kaydı bir traşm yiiiiine 

verdiği tazelikte~ gözlerinin 

panltrsından pek mcmnu.'l .o

tuyor: 

işte kadıruann yüreğini ya

kabilecek bir taze.! 

Fakat kendisini bir yoklu

yor, 'kadınlara cazip 1gfüünınek 

için son .'faptığı masraflar yü

zünde:ı yalnız vannı•yo,funu 

elden çıkamullda 'ka']mamıı, ıüs-

1tclik ikl aylı!a bedel bir para 

.aa borca ginriif··· 
Eh ·timdi ne olacak 1? :Kadın:.. 

lara cazip görünecek ,bir :baıe 

geldi amma, onun arkadaşlığı· 

na itimat edecek kadına bir 

münasebetle lbir su ·ikram ede

cek olsa, 'borca girecek. 

, •• 1• 
Bu, kadınlara hoş ;görünmek 

sevdasına düşe:ı erkeğin giriş

tiği ıaşın lharcketlerden yalmz 

biridir. Daha niceleri var iki, 

ıelindeki iPBra, •veya ·tihtcsinde

ki itibar derecesinde ·daha ileri 

ıfedakarlıklara ,girişiyor. ı..üks 

yerlerde 'lüzumsuz <Sürekli '!ItlBl:• 

raflara .boğu'lanlar.. ıgösteriş ıi
,ç:in olur olmaz otomobile bi. 

nenler . ... Avrupaya, •öteye .beri. 

ye seyahate .çıkıyorum., ıaiye 

yalan söyleyip :mesela !kendisi:

:ıi Usküdarda teyzesinin ıevin 

de günlerce hapsedenler~ daha 

neler 1vardır. 

Bunlar 'hc;p kadınların gö• 

.züne ıgirmek, onlaım hatırasın

da .bir ~r; .fuakmak •sevdasile :çJ. 
1leden ıçikmıı .ıerkCklerin yaptı

ığı 1dCli1iklerdir. 

'Sonra •ccplen:ıde Cle lbeş ;ıpa

ıra yolrtur :zavallilann •.• 

'* .. .. 
Temiz ıg~ymındc ·prttır. 

Düzg'ün ıglyinmck !hem .bedii 

bılkmıaan, 'hem ıiJ-lbakmımdan 

ansam ta'tniin •eaer. 'Tıemiz ft 

il~ ~:ı aaha «olay 13! bu
lur; ıaaha ı:scvimli, ıdaha itimat 

edilir bir .insandır. 'Fakat ·bu 

inceliği .neden bir .delilik halj. 

ne igetirmeıidir. Evet, mulı:abil 

cinsin, yani erkeğe nazaTan 

:kaID:ılarm g 'özünde bir yer otut

.mll .istemek · •crkejin 'bakla

dır. Kadm .arkaClaJlanıı*ın .oı

masım isteriz, we 'bunlan bir i-

1timat çcvt:esi içinde iir.kütme

mek_ hatti arttmnalc ıemCline 

.dütc"billıU. . 
iFa'bt kadın arkadaş -cam. 

mc'k lbizc .ni_çin bu bClar ımü

iba'.lağah, biii lıara,p ıcaecelc b

dar maera'flar.a nıaı ıOlinm'? Ve 

bunu 1m8ktil tir hchn c1a ıifte.. 

mcs. 
Bilımet .İİllİT 

\ B a l 't aDı-DI 
ı .Akisleri~ 
'llllll!Dllli!HlllHIUUlllllllUlllınnHilUlllllUTI11111Blfill!IlfJ~ll!lllı~nıuıınmıı118ftlll!lııııııııııınr:mııi 

Ustat :edip Halit Ziya lJşak· 
hgilin özel bir takdirle bahset
tiği genç şair Mehmet Selimin 
epey sürekli bir aradan sonra 
bu hafta ''Uyanış,, uıecmuasır.• 
da bir şiiri çıktı. 

, .. Caddenin Adamı,, adını 'ta· 

şıyan ve kontrollü,: mazbut bir 
'bedbirilik eseri olan bu ıiirdcn 
bir parça: 

Cadde: 
T ekm'lek: ,tekerleklere karpyor. 
~İr .an ~durmadan 

Yanşıyor, yanşıyor, yanııyor. 

Bir başka parçası: 
·:v oldan 'kaldınma . 

ıKaldmmc1aa yola 
1001 •tekerlek arasından geç~ 

reik •dolqıyonım 

)"iee yaJıyoram. 
Daha aşağıda.: 

Bea çal>Uk ıça1ııUk ·ölüme ıdoğra 

~riiricen 

O, 1pri ,giderek 11ııenden lbçıy-:, 
Bu m~eitten ikomyor-. Va ,aa 

ııaayor 

'Belki ıdiyor: 
'"Yqaan ~imdilik'!" ..... 

Halide Edip "'Y•cdi Gün.. 
mecmuasııi& ~vrupadan yazib· 
ığı mektubunda bir F.raıısız .mu
iıarrlrile görüpneBin'i :anlatıyor. 

IFl'llllRZ mullanVi .cıe..m ~.-

~:aa: 
•C:.- .::a_ - :ı~ 

- ..... ·~- 1Ull ı~_,,:r..,, .. -
llıii. ~ o baar .çetin ..... 
lı.i)edıe lmrJı iluırpya iki •aramız· 

,a.. ıjiir ~ y,_ptığnms ... 
- Bide, ıaeaim. Gazetmer 

ıw_cün'lerae ~ ''liir ... il .oı. 
ımilbClır?,, Mijlllikap91 ~_yor. 

- iBıib'tiyar ımenieke\, ae
di. IF,lllbt ibiaae ıie eew.iyat 
........... , •• !bqünlerae J'apau. 
yan ,..ıf münev.Yeıilerair. ~ 
!ft!Ye ciCleı ....m .sene h.A INr
!lımderiDe perini 'fllmrlar. 

- :F..ilııat Dizie '~ ...a -1-
..-h"!,, •miin"ka..-nm 'YllfJ!Bll mü. 
nevverlel'iir. 

Fın~ "'B61iyar medl!ket,, 
ıCleili. lF..ılmt ıa1mnCla .çil:gı1er lıha

!ıril daa. :B~güıilcırCle ~!ür ına
ııAl <OlmlilıaıT? n ı:miinakquı <p· 

p'hilen ımünev:veden ,an'lamaia 
ıçalıpyor _p.iyai. Her ı1ıaıae ı-. 
ca uıııeınW! da_. llD, ıpne ._.. 

ıai ımııımwıem.aea ,............ ie 

hflaCh. 
, ...• 

Heıriic ;z iDd ~ym sUamJ 

olan "liündüz,, acllı mecmuada 
Tahir Olgun, şair Fuzuliye ~. • 
.ir bazı tetkiklerini ortay.a ko
yarak "Leyla Mecnu:ı,, adlı <. 

serini, bu şairin, kimin namına 
yazmış olduğunu .araştınyor. 

V.e 'tarih lkitaplarmda yazilı ıol

mıyan :bu bahse dair ·diyor ki: 
Bereket verain .piı:, kitabı 

.hediye ettiği :zatın, 
!Serdarı zamane Veysi .adil.,. 
Olduğunu yazıyor. 

'",Leyli .Mecnun,, '~rinin 

bahsettiği '(Veys) ismindeki 
serClar kim? Bunu ,aa epeyce a. 

radon huldam: 
Yavuzun iköles'i 1ve Bıyıik1h 

Me1unet IPqaıun kar.cJqi Ove
ys .Bey vardır 'ki soara ıpaşa 

ve 1940 - 1533 •ten :sonra IBai• 
... :Beylerbeyi ·o'lmuıta., ıniha

yet 'Yemende ve 1951 - 1544 
lmilü..ae Hasan :Pehlivmı ıİ•İm• 

lli iair tevend tanıfınClan -öldü
riilmiiı. 

Oemıik 1IQ Oveya JPap Bq. 
ıdal &e,.'ler.'be:Yi iblilandaia ..... 
& IFazılli, ")'1IZlftl! ıo1c1~ğu •••Ley 

~ 'Mecnu~ ı~ ıa. 

- .......... 
1itMf ...... llMllki 

ıle •c:aİR ...... im ıkaç ... ... 

111111!-· 
Bu ısatırlarm mriharriri 'Taa 

1iir o~. "'ı'Uveya., ıne ••v;eys,. 
ıin 'hemen .~yıii ımanacla :olao:ğu· 

ınu wazmaktachr. . .. ~ 
!11.ü.-ıekkit Nur.ull&h .Ataç. 

... Y.anm !Ay,. ..mecmuasına <her 
. on !bq ;günde .bir yaza~ğı :bir 
ımılkıilcsinae .. ifür al>erleınclt.. 
'ten 'bahsediyor·: 

~" lSeaim :ı."1ızam alma"" 
diyeıilere ıinamnayın. ~ 

tea İİıitemediJderi .için ıezberle

meZleı;, •zaten pir ıezber}enmez 
iki! JDikbtıe ... yun, manan 
gönlünüzdt;, .ahengi :1cuıar:. 

mzaa ''lj'f!/r etsin; yani onua 
;?ndeilı:i lıeyecan ·sizin .:be
yecamaız .olsun, :ilıe1imeleri 
.:sırası ıile 'kenailiğinClen aa. 

ıaekllQ'PU7A celir..,, 
Şiir ımiherlemek ıa'U'Ddw, 

çünkü ıanaik 'O ~ıartla pir, ... 
;yat., ih11.yıibmıu br:ıpr,, lbİlii 

aenginleıtimiit •thr. ~ 
aman ımanzamenin one ıcüze'lli. 
ili coWıımr llii?..,, 

:Nuru11alı Ataç, ''!iir ·cZbc.. 
lemenin~. .usıiliinü anlatıyor,. 

'S- 10 ,uncu .aa,fac1a) 

il 

........ -. ,_. ..,.,,, - ------ .... liitWWWı ,....., .-~ ......... 

ilk fil'mind.e boğazlanan aıtist 
'M.iriam Hop

ikins ilk defa '°" 
laralt ·be:faz ıper
aeae ·~4 saat,. 
Hlminae görün" 
1ü. 

lBitrada !Jm:ı 

::r dökecclc bir 
rol almıştı : :Bir 
bar 'pDtözü bir 
-ani olan .&şıkı· 

fi polisler arı-

yor. Adam er 
nun yanına sığmıyor . .Ku i,§J- • 

kını saklamanın tehlikeli ·oldu· 
ğunu -düşünüyor, razı olmuyor. 
Bunun iizeri:ıe cani kızı ~ğar 
hyor ... . ~ 

Çok şükür ki bu boğazlama 
h§disesi yalnız filmde geçen 

bir vak'adır ve "Miriam Hop· 
kins ondan sonra da'ha bir _çok 
filmler :çevirdi. 

Falı:at .filme sol .tarahnda:l 
baılıyan \bu artisti.bundan ·•~ 

ra .da bir _çok korlnm,ç, •facia 
rolleri .almıştır. :ikinci ~i o
lan "Dolrtor JckyD .ile 1Bay 
Hyae,, de ;korkunç :maccnilarla 
Ç8IJ>lfBD. bir ·sokak ıkadıru ırcr 
lünClcilir. 

Niriam BojikinS~in 'bu 'facia 
arfistliği U%UJ1 .müdaet devam 
etti -Ye :nihayet kendisine baJlaı 
bir Tejisör dBha · ıcn. ihatti 'ko
miğe .kaçan .:roller ·vcrai. IHop-

kins boratla yepyeni !bir artist 
olarak görünmüştü. Kcndisin
ae neş'e _yaratıci bir kabiliyet 
vamuş ıta )İmdiye :kadar niçin 
h~ ıinsan1arı ı'k.orkutuyortnuş'! 

.dendi. r 

lRakat bu .. da çok .devam 'et• 

-meai. ı'Belki omm .bir komik o

lqp ·çikmaaı:ıdan 'korktular .ve 
kendisine tekrar facia ·r.olleri 
verdiler. :Meşhur ıromancı Faul· 
.kner'in romanından .alınan 

"'Mabet., filmincle liopkins ,ge 
ne bir haydudun .eline düşe:ı 

kadın rolündedir. Bu .rol :sine
mada .atle.ta bir bahsrilmııştu: 

.:su .kadar müşkül rolü kim Jr.ı
pracak? Diye düşünmüşleröi. 

Miria.m Hopkins'in r.olünôe mu 
vaffak ·olmaı;ı onu 'tam 'bir yit 
dız derecesine ·çıkardı. 

Bunllan sonraki :film1cri:ıde 

,gene _facialara -:devam ıctmelüe 

•l>er.abcr ·neş'e o:v.crici ,vastilarmı 

.aa krillanmak bnatım buldu. 

JBir lFsansız •mecmuası bun
ları Lhiki_ycden sonra yaZismı 

ıu ·satırlaila .bitiriynr.·: 

'HQJ)kins ıhusuai lıayatı:ıaa 

'C1a ıçok !boş, ~caıih, ·sevimli bir 
'bayan&r. ,Sinema r.d~yasmilan 
.Chprc1a aa !bir ,<>k ·i1ostlan .yar

aır4 

- 'ŞiUfueai.z, bir 501c 'ta .ipr 
lari! 

Tenkitleri gündü'. azııa:cak .. 
'Bir Fransız .gazetesi yaz .. 

yor: ' 
Almanyanm Jlt'Opaganaa 

nazırı doktor Gocbbels ,goze
telere :yeni ı:bir emir v.crdi: Me
seıa bu ak§am ,göaterilmeğe 

başlanan bir film hakkmfülki 
tenkitler yarın 11abahki ,gazc"' 

tclerfte sıkm\yacak. 'SclMtJ>? 
Gayet 'basit: Filmi gör:üp mat• 

•ya ıgClen gazeteçi Blc!liccle 
ıbir ,fC.Ylcr yazıyor. Bu iWUı:etlc 
..filmin asil mahiyeti iyice gös
terilemiyor. Onun jçin, filmi 
gören zatın 'tcnCidini :gece de 

riiyaBllll gördükten •sonr.a ·
ertesi gün di.-ıç bir ~a .ile, 
s8lı5n sılkin ve düşüne düşüne 

yazması .ıüJ>hesiz 1ti daha ~yl 
olur. 

T ristan Bernar ·ya·ngında·n ·çıktı 
·~iki kere .evden ta§mmak bir 

yangm bedelidir,. .diye bir söz 
vardır. Nükteleri ile methur, 
Fransız ·tiyatro ·muharriri Tıis 
tan Bcrnard, fikra :çikaracak 
ınevzusıµ; kaltnIJ :olacö iki .,,.,,. 
aa !da müracaat etniİJ: ATkr 
t'!aşlanna anlattığına -göre, bit' 
gün, kayıtlı bulunduğu sigorw 

ta §İr"kctine ıgitmiş, hayatırun 

yaqgına :karşı sigorta edildiği 

paranın yansını istemiş. Mr!" 
mur: 

- Yanımı değilsiniz ;kil !de

mif. 'Xiiatan (Cevap · vcrmİJ .: 

-11p ~onmı ·~ yamnnı 
istiyorum ya:r Jki kere ·evc!en 
çıktım, bir yangın eayılır. E' 

tıeni fıtm ,er: 

Y ..... u.ru· en öt-- 1 ,. 
iE:ı bo:.9lıjı :o

kuduktan raonr.a 

ilmde baş ....:dlü 
lan ,ar.t.İ9fi ae 

qğrc:ılracrii; 

ounun ~mc · 
rikanvad ~

rar.engiz ve 
1rkun~ bir fi

lin.: ..... uı..,.. ..... ı.ı Jıestirirsiniz. Hr 
ldkaten, '(Yiiriiyen ölü) de 
.Boris ı;K.ar1off ı!Unaiye kaflar bu 
tarz •filmlerile ıbaşardığı kar• 
kunç .:rollerden birinde göriiır 
:mektedir. 

lioris Karloff'un .temsil •et' 

ti,ği ;;adam ı:bir cinayetle oitt.
ham .-o1mımiı_ştur. • Günahaızdır. 

'Eakat ı:iftimyj .üzeiintlen :atamı
yor. Jt'labkfım oluyor.. IEleJr 
tı:ildi idam :sanüa1yesine :otuı· 

·d~cu ıımaila_. V.aıt~amn asıl 

[faillerini .bilenlerin ;şahafüıtı 

Jı:a'bul ,olunuyor. 

!Karar ıeeri .alm~yor, 1akat 'bu 
emir dCktrlk :a~e 'basil
Chğı ;an& wcmilıripr. :SY_Çlu dil" 

ımü§tür. iL~, ıY&Jatma'k 'ka
bilair. IK1ilbi Jilctmc.iıii :ırq. 

tfctmiJ ıbir ·aoktor "ı.iilü,, ?e .can 
weriy.or: ıKq, ijl~yor.. V1icırt 

.tekrw a~or. 

'Yalmz ·r:Uiı ü.nıülit .aliam ·dil" 
tilnccsioı kaybetmiştir. W,alnıa;., 

girip .~_ğı ~dere.. 'karşila,Ş

.tı:ğı jnaarilpra 'kor.ku :v.crmekte 
~ basılnmr -da, 'ini '.bir :tcair

ııe, .i>ldürm'ekteair. 
Nihayet. bu 'Ölüm 'Sa.Çan a· 

aamı ·kendisinden korkan .biri
si ölftürüyor. 

Boria ıK,arloff bu filmde 
Margucrite .Churchill ile be
raber oynamaktailır. ':Bu .artist 
de üzerine .aldığı ·genç (kız :ro• 
lünde Xadofu:ı -dehşetine 'DUi• 

kes :olaçak bir kabiliyet göster· 
mektedir. 

.Si,mone /Sımon 

"1 h1r fıimde 
Simone Simon 
mcrikada ilk 
Cfa ·:olarak bir 
Um piriyor . 
ı fil1'İ ··xıilar 

r.ıtakbanaii,, .ır 

· mı 'tapyor.. 
!Bu ifilmde Si

mone ;Simon"Ja 

bcnihcı uynıyanüır dlrasmaa 
Her-bert ıManihall, IRuth Chat
~ w.e ~constance iCOJlier 

.vardır. 

Crawford çok ~alışkandır! 
:Bir bdmm 

ilmdeki .muvai
kıyefinio .sır· 

nedir'? GüzCJ
~i ·mi, zekası 

t, :şahsiyeti mi, 
·ri'afkiflik lkud 

... eti mi? 
!Bu sualleri 
Fransız1arı:ı 

"P.our '!ıl ous,, .s·i· 
ıı'ema gazetesi 
bir çok rejisör
lere ·soruyor ve 
onlar da ayrı 

ayrı cevap vr!" 

riyorlar. 
Van Dy'ke 

bir artistin muvaffakıyetini faz• 

_...~_."''"""''"'•ıı11ıııııı1mıııııııı11ı 

ğer bu yangında yanmış olsay• 
ann puamn bej>Bini istiyecer 

tim! 

Ja ~ÇaUJmHllla b~u rolauğımu 
tiöy'lüyor we ~ .o'laralt ]er 

an Crav.foratu gösteriyor;: 

'~ıBu ı·~ lliüç.ük '!Ya§J'D&, ıa.. 

len 'l&kip •elmclı: ,ipn ımdrnibiD 
:merClivenlerini :süpürmekle iip 
ba§ladı, şvkıcıhk •etti, ,aktıD
lik ;et6 -:v.e bugün ımaliim ıtİlaD 

ıneVkline jy.ükseloı.,, 

Clar/k Ga'1ie 
ıerik,e.ft.leriin modeli 

Clark 'Gablc sinema .filcınin. 
de f!1 üstünae tufu:ıan •erlcekfir.. 
Niçin .mi 1şte .hakkınCla wei:i

len .son hükümler.: O şik ·~ 
keklere model olacak "•son •mc

da,, lığı aaima üzerinde 'taJII'· 
Bunda:ı ba§ka sevlmtniği, z~)d 
bakışları ve canlılı~ı l1e de ide· 
al bir erkek tipini yaptmakta• 

dır. 
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Berlla OUinplyatlanaa doğra 
Berlin olimpiyatlarmm baJ· 

byacağı tarih gün geçtikçe y;:.
kmlaııyor ve devamlı surette 
gelen haberlerden anlıyoruz ki 
bu olimpiyatlar şimdiye kadar 
yapılanlarda=ı çok mühim, çok 
geniş ve çok heyecanlı olacak
tir. 

Alman spor teşkilatının 

gelecekler için hazırladığı ko· 
laylık ve fayda büyük takdiı· 

lerle karşılanacak şekildedir. 
Bu büyük müsabakr:lar için 

sporcu ve seyirci olarak A 1· 
manyaya gelecek yabancıların 

yarım milyon tahmin edilmesi 
başarılan işin genişliği hak
kında güzel bir fikir verebilir. 

Misafirlerin aldanmamaları. 

rahat etmeleri, çabuk malumat 
alabilmeleri birinci planda tL• 
tulduğu için yapıla=ı hazırlıklar 
da belli başlı esasları bu cihet· 
ler tr~kil etmiştir. Meseıa Ber
linde yabancılar için b~r mer· 
kez teşkil edilmiştir. Bu mer
kezde hususi evlerde hazırlat· 

tırdan iki yüz elli bin mobi!· 
yalı odanın adresleri vardır. 

Berliı:-de oturacak yabancılar 

bu-.merkeze başvurdukları tak· 
dirde yerlerini derhal temin et· 
miş olacaklardır . 

Hazırlattırılan odalar (lüks 
apartıman. lüks oda. konforlu 
oda, sade olarak) dörde ayh'• 
mı§lardır ki bunların bir gec<.· 
lilç kiralan ~, 6, 4.5. 3 marktır 
Bu fiyatlarda oda temizlemC'k. 
aydınlık, potin boyamı>k c'• hi'· 
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dir. Kahvealtı, banyo ayn üc
retlere t abidir. 

Gene yabancılar için ayn 
ayn mahalleler tesbit olunmuş 
tur. Bunlar Charlattenburg. 
Tiergarte=ı, Vilmersdorf, Schö
neberg civarındadır. Her ma· 
halle için de, buluşulmak üze
re, bir kahvehane ayrılmıştır 

ki burada yabancılara parasız 

yardım edecek, malfımat vere· 
(' 

cek memurlar ve tercümanlar 
günün her saatinde hazır buh:· 

nacaktır".' 
Her millete mensup·sporcu· 

lar ve seyirciler için ayrı ayrı 
yerler aynlmıştır. Buraları o 
milletin bayraklarile süslene• 
cektir. Türk kafilesi içb ayrı· 
lan kısım Fransızlar için ayr:· 
lan kısımla cenubi Amerik:ı 
sporcuları için ayrılan kısım a· 

rasındadır. 

Bunaan başka belli başlı ıs
tasyonlarda yabancılara malü • 
mat verecek, kolaylık göstere• 
eek bir çok istihbarat büroları 
da kurulmuştur. Biitün diller 
için tercüma=ı ve kılavuzlar te• 
min edilmiştir. Ocretleri mak• 
tu olan bu tercüman ve kta· 
vuzlar telefotıla çağırılmak sı:• 

retile istenilen yerlere de de~ 
hal gidebilc~eklerdir. 

Oda için yapılacak müracaat 
lar yazı ile 30 hazirana kadar 
yapılacaktır. Sipariş vesikalan 
diinynııın bütün seyahat hüre• 
ların;ı r,ö:lderilmiştir. Bunlarm 
kirnsı peşin verUecek, mukabi'" 

linde vesikalar a'lınacakur. 
Yabancıların yemek, içmek 

işlerini 'Berlin belediyesi .kon• 

tro1 altına almış. mümkün er 
lan iyi ve ucuz yemeği temin 
r!miştir. Yemek, içmek fiyatlo• 
rı tesbit ediJ,,,iştir. Kahvealtı 

~kretleri 7 S fenik. öğle ve ak
şam yçmekleri 1.50 marktır. 

Berli=ı olimpiyadına Türk:· 
yeden rni.ioı;ılı•k. idareci ve se· 

yirci olarak gideceklerin sayı• 
600 kadar tahmin ediliyor=: Sc• 
y.ircilerden maada 21 iskrimci. 
100 futbolcu ve atlet, 5 yelken 
sporcusu ve 32 taleb•. 

f skrim kafilesi 20 haziran 
günü yola çıkacak, bir müddet 
Peşted'e kalacaktır. Yelkenciler 
9, talebe 20, atlet ve futhC\1-
cular kafilesi 24 temmuzda yO"' 
la çıkacaklardır. 

Fin l andiyalılarla ilk güreş 
yarın yapılacak 

F enlandiyaJı güreıçilerin 

ıehrimize vanş günü deiiıtiği 

için evvelce ilan ,edilen güreş 

günleri değiıtirilmiştir. 
Yeni tertip edilen program 

şudur : 

Türk şpor kurumu oliınpi· 

yat hazırlık komitesinden: 
Finlandiya güreşçilcrile ya

pılacak güreş müsabakaları 

hakkında evvelce yapmış o:• 
duğumuz programın misafirle· 
rin vaktinde şehrimize .gele
memeleri yüzünden değişmesi 

icap etmiştir. 
1 - 30 mayıs cumartesi gı..• 

nü maç yoktur. 
2 - Birinci maç 31 mayıs 

pazar gü:ıü saat 18 de yapıla• 

caktır. 

3 - Bilet satışına 30 mayıs 
936 cumartesi saat 14 den iti
baren Taksim atadyomunda 

ba§lanacaktır. 

4 - Müteakip maçlar: 2 
haziran salı, 4 perıembe, 5 cı..• 

ma günleri akşam saat sekiz 
bl!çukta Taksim stadyomunda 
yapılacaktır. 

5 - Davetiye yoktur. Bİ" 

]etsiz kapıdan kimse giremi• 
ycccktir. 

6 - Bilet klşeleri müsab::· 
kalann başlangıcınd;:ı kapalı 

bulunacaktır. 

7 - Fiatlar: Balkon ve rin
gi:ı etrafındaki sandalyeler bir 
lira ve tribünler 50 kuru~tur. 

8 - Tribünlerlç balkonda 
oturmak istiycnler caddedeki 
büyük kapıdan, ringin etrafın· 
da oturmak istiyenler de sc• 
kak içindeki yan kapıdan gi• 
receklerdir. 

9 - Gazetecilere balkonda 
yer ayrılmış olduğundan oraya 
oturmalan rica olunur. 

~ 
~ 

) 
::. = !§ 
= '§. 
= jj 

~ 
~ c ... 
F 
ı 
~ 
E = 
E 

~ D 

Trova JJtf uharebeleri 

A 
c~ 

a 

o 
H 

E N 
~ i 

~ :: Bir !kadının. şeır~fini ko
·_Y .,_PRAK rumak için mi ya.pll1lm11ştn 

BiR ~ 

Eski Yunan piri Homer, tlya• 
dasİnda Helen adlı bir kadının bi. 
kayesini anlatır. Kadın o kadar 
ğüzeldi .ki babası bile bu güzel • 
lik hadkasmın kendi üzerinden 
geldiğine inanmıyarak hakikati 
kansı Ledadan sormuş, glizel bir 
kadın olan Leda, bütün Yunan 
ilahlannın şefi Jüpiter"Je sevi§ti 

ğini, Helen'in bu sevişmeden 

peyda olduğunu itiraf etmişti. 

ttah'ların birinin aileye girmesi o 
zaman bir şeref sayıldığı için Le. 
da'nı:l kocası da ses çıkarmamış 

ve ilahı kıskanmamıştı.Fakat He 
len büyüdükçe güzelleşiyor, \•e 
semavi güzelliği, Yıınanistanda 

hüküm süren. sürü sürü 'kralla • 
rın gözüne çarpıyordu; Güzel bir 
kızın karallar tarafından sevilip 

istenmesinde de bir fevkaladelik 
yoktu. J!akat bunların içinden 
birini seçip, ötekilerini reddetmek 
bir kıyamet koparır, ortalığı ka • 
nn boyardı. Helcn'in babası bu -
mı düşünerek kavganın gürültil· 
nün 9nünü alacak bir çare buldu 
ve kızını istiyen bütün krallan 
toplı>•arak kızı içlerinden kimi 
seçerse, ona yardım etmeleri i • 
çin hepsine ant içirdi ve her bi
ri kur'anın kendine isabet ede • 
ceğini sanarak bu andı içti. 

Helen bunlann içinden .Mc • 
nelaus'u seçti ve düğünler yapıl· 
dı, kan koca yıllarca bahtiyar 
yaşadılar. 

fJ-ü>ılin lıirinde Trova!ot kral 
P<-i:ım'ın oğlu r/ıris, (Mene -
l:ıus) a misafi~ olarak geldi. Bu 

genç daha önce ilaheler arasın
da yapılan bir güzellik müsaba -
kasında hakemlik yapmış ve 
V enüs'ü en güzelleri olarak seç 
tiği için bu ilahe ona dünyanın 
en güzel kadınını vaadetmişti. 

Tarihçiler bu vaadin hakemlik • 
ten önce mi, sonra mı, yani bir 
rüşvet veya mükafat mı olarak 
verildiğini pek iyi bilmiyorlar. 

.Fakat dünyanın en güzel ka
dını Helendi ve bu kadın da ev. 
li idi. Venüs sözünU tutmuş. Pa• 
ris'i Menelaus"un sarayına gö:ı - . 
dermiş ve Helen ona aşık ol • 
muştu. Paris ile Helen birlikte 
kaçtılar ve soluğu Trovada ald • 

lar. 

Kral Priam oğluna, nasihat 
ederek kızı geri göndermesini 
söyliyeceğine o da Helen"in ca • 
zihesine yapılarak oğluna bu k·
zı saklamak için bir kale ver • 

mişti. 

öte tarafta:ı aklını oynatan 
Menelaus Yunan krallanna vak 
tile verdikleri sözü ve içtikleri 
andı hatırlatarak hepsini topla • 
mağa ve kansını geri almağa 

uğraşıyordu. 

Bunların çoğu, bu eski ma • 

cerayı unutmuşlardı. MeselA 
Menelaus'un elçileri bunlardan 
Ulisses'in sarayına geldikleri zc:
.f!l&n onun tarlada çift sürdüğü
nü gördüler ve Helen uğrunda 

dövilşmeğe pek hevesi olmadığı
m anladılar. Fnkat Ulisses r,ec: 
davranmakla isabet etmi~ ve de· 

kuz yıl süren muharebeyi kazan 
mıştı. 

• • • 
Yu=ıanhlar ticaretle meşgul 

olan bir millettiler. Trov2lılar. 

bunların Çanakkaleden geçen 
gemilerinden vergi alırlardı. O 
zaman bu iş. çok meşru bir ti • 
caret işi idi. Fakat Yunanlıları 

aızlandıran bir hareketti. 
Bugün olduğu gibi o zama:ı 

da, kimse para için kan dök • 
mek, canını tehlikeye atmak is -
teğini söylemek istemezdi. Da • 

ha şerefli. daha yüksek bir saik 

David'in Htlen ve 
gösteren 

heykeli. 

bulmak gerekti. .Bu saik kolay • 
lıkla bulundu ve Yunanistanm 
en güzel çiçeğinin uğru:ıda har
betmek için propagandalar baş • 
ladı. Bizzat Heleni'n Paris"i iğ • 
fal etmiş olmasını düşünen yok
tu . Çiinkü bu düşünce kimse • 
nin işİ:le gelmezdi. 

Yum:ınlılar bin gemi ile ha • 

reket ederek. Helen'irl tem:ı • 
Şl ettiği harbi yaptılar. Kral 

Priam bu km yurdunda ah • 
koyduğuna pişmandı. Belki 
Paris de bu macera yüzünden 

(Sonu 10 uncu say{ ada) 
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Çe111berleyn 'in hdtıralacı 

Çemberleyn 

"OSTTEN ÇEMBERLEYN' 

iN HA TIRALARJ,,. Türk. 

çeye çevfren Hikmet Tuna. 

luı gazetesi tercümeler kü. 
tüphanesinin sekizinci kitabı. 

Sahife 108. K:uruı: 35. 

Uzun bir zamandanberi her

kes birbirine ayni şeyi sorl,!yor: 

Harp ne zaman başlıyacak?. 

Her yerde ve yeniden harpten 

başka daha alakalı bir mevzu 

konuşulmuyor. Bir harp ile si

tah sesini kastedenlerin çoğu 

ona bir rakam bile tesbit edi· 

yorlar. 1 ~14 harbi:lin kahini 

böyle bir mücadelenin 1938 de 

patlak vereceğini söyledi. Bir 

çokları da döviz meseleleri ve 

snahatsizliğin usancını ileri 

sUrerek: "Harp mi, diye soru

yorlar, fakat harpten başka bir 

devir içinde miyiz? •. ,, 

Sir Osten .Çemberleyn'in 

hatıraları Avrupanın 'bu yeni 

sulh 'huzursuzluğu içinde, böy

le bir zamanda dilimize çevril" . 
miş bulu:ımaktadır. 

Çemberleyn için, daha bir 

buçuk ay evvel, devrini Lokar· 

no andlaşmasının muvaffakıye• 

tile kapamış bir İngiliz siyaset 

adamı deniyordu. Fakat, geçen· 

lerde Vly~na ve Macaristan& 

yaptığı bir seyahat. maksadın-
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43 $iir 
ifaki bütün gizliliklere .rağmen, 

bir çok siyasi meselelerde onun 

yeniden amil telakki edilmesine 

sebep oldu. Belki Çemberleynin 

direktifleri ile artık hareket 

edilmiyor; fakat Sir Osten 

'Çemberleyn'in müşahedelerin
den, öyle görülüyor ki, ... İngil

tere siyaset efkarı, henüz uzak 

kalmak istememektedir. 

Hikmet Tuna tarafından dili

mize çevrilen bu hatıralar, bir 

Türk okuyucusu:ıa, 1914 ten 

evvel harbin Avrupada nasıl 

hazırlanmakta olduğunu gfü:· 

termesi itibarile mühimdir. Di

·ğer taraftan, doğrudan doğru
ya kendimizi alakalandıran bir 

takım meselelerin de yabancı 

diplomatlar arasında ne türlü 

münakaşa edildiğini görüyô· 
ruz. 

Çemberleyn ve Meter:ıih ko

nuşmalannda, sıra bir dakika 

için Osmanlı imparatorluğunun 

vaziyeti~de Anadoluya geldiği 
zaman, Meternih: 

kikaten orijinal bir çok ıiir par

çalan ilave eden İlhami Bekir, 

zannedersem, 932 den sonra 

çıkardığı küçük broşürler içe• 

risinden en beğe:ıdiklerini ve 

bir çok da yeni yazdıklarını bir 

kitap halinde toplıyarak neşret" 
ti. 

Serveti Fünunda ilk yazıla· 

rını 926 ve 27 aralarında çıkar• 

dığı günler, bu yazıların bir ço

ğunu başka birisinin hayal ve 

müfekkiresi idare etmekle bera 

her bir çokları:ıda da şekil kla· 

siksizliği ile iç taraflarındaki 

fikir malzemesi bam başka bir 

çeşnide gözükmüştü. 

Seneler.in 1lhami Bekirdeki 

bu fikir değişikliğini Serveti 

Fünun kolleksiyonlarilc, bugün 

43 numara üzerinden tertip et

tiği şiir parçalan kadar vazıh 

olarak bize hiç bir §ey anlata

mıyacaktır kanaatindeyim. Sa• 

dece bu fikir değişik1iği ve mal

zeme kullanışı, İlhami Bekirde 

nasıl bir istihale geçirmiştir?. 

Şairin karakterini meydana çı· 

karmak yahut etüd etmek için 

hakikaten üstünde durulacak 

llhami .Be/tir 

Her şeyden evvel, İlhami 

Bekiri:t iç tarafındaki ritmi, 

vakit vakit olsa bile, iyi kulla• 

namadığı:ıı kimse iddia ede-

mez: 

Bir gemidir ki 
içi boş 

çıktı 

sefere. 
Şimdi omurgasındaki direklere 

martı konmuyor. 
Ne güvertesinde yolcu 
Ne ambarında bir yük 
Ne işaret ne kampana ne dU

dük, 

.. "' . -" Fakat, diyor; Türk, Av

rupadan atılnuı olsa bile, Ana. 
doluda çok kuvvetlidir. Anado

lu onun ana yurdudur; bugüne 

bugün bütün kuvvetini oradan 

almaktadır. Avrupa onun znfı, 

Anadolu ise kuvvetidir. Bu teh

like çoktanberi kendisini hir. 

settinnektedir .,, 

bir mesele ... Bir fikir değişikli· • Darılmışsın bana; 
Bir çift sözüm vardı amma 

Kitapta, bunlardan başka 

Fransa ve Alman bozukluğu· 

nun bir hal çaresine raptı la

zım g~len 923 ve 25 yılların• 

daki Cenevre çalışmaları, Lo· 

karno ;paktı esaslarını ve 1877 

Berlinindeki Bismark, Meter

nih, Moltke ile İngilterenin Av

r•pa muvazenesindeki vaziyeti 

de mütalca edilmiştir. 
~ 1(. 1(. 

"Olduğu Gibi,,. 43 tiir. Ya

zan: llhami Bekir. lstanbul Si

nan matbaası. 30 lı:uruf. 

On scncdcnberi. Türk ede

biyat tarihine, vakit vakit, ha· 

ği .• Fakat Bu hadise, onda, bir 

çoklarında olduğu gibi yavaş 

bir istihale ve ölçülü bir seyir 

takip etmemiştir. Hatta, diyebi'" 

liriz ki, şair bile, bu yeni şah· 

siyetinden birdenbire haberdar 

olmuştur. Çünkü İlhami Beki· 

rin fikir ve malzeme istihalesi 

o kadar anidi. 

Bu:ıunla beraber en yakın 

bir tabirle bu "yıldırım istiha· 

le., ·ona ve edebiyatımıza ne 

kazandırdı?. 

Sualin tahlilini başka bir 

yazıya ve başka bir vakitc bı· 

rakarak yalnız şunu işaret et. 

mek isterim: Bugün bu yazılar 

da tamamlanması lfizım ğelen 

eksik bir taraf var mı?. Eksik 

bir taraf, yahut çıkanlması Ji• 

zım gelen fazla bir şey ı. 

sana, 
Parmaklarım yaramaz oldu. 
Ne denir kızım, 
Hiç bir şey ahtımı bozamaz 

oldu 
Ayrılıyoruz. 

Görürüm 
Seni camdan 
Seni akşamdan 
Akşam. 

Beni başkalarından sorarsın 

artık. 

Bu. ritim, öyle tahmin ('de• 

rim ki bir şair için kafi g<:lf• 

cektir. Bir "ok şeyleri bu sesin 

ahengi altına beyaz bir kanat 

gib! sakhyarak, bize bir çok 

şeyleri ihsas edebilir •. Bu taraf 

• o:1Un eksik tarafı değil: bit&ki!I 

kazanı_-lı hir t~rafH~ır. Ve f:-,.fa 
v H. 

(Sonu 10 uncu &ayfada) 

"VAKiT,, 
Ankara caddeal 

MODA 
salonu 
Kır, 

bahçe ve 
pilli için 
güz/erce 

modellerini 
taflsiqe eder .• 

Saat 
13 den 18 kadar 

açıktır. 

Dışarıya 
50 kuruşa 
nümuneler 
gönderiiır 

•, 

ıuvı 
tcl&SQ5 .. .....,~ 

Balıçe . ve Kır için elbiseler 
Bahçeleri, kırları, plajJan yalnız 

tabiatin çiçekleri değil kadınların da 
l\:attun, Nessel, Musselin ve Emprime 
her renk kuma~lardan bizzat yapabi
lecekleri elbiselerile de süslemek milin 
kündür: 

K. 28348 Çizgili bir kumaştan ya
pılmış ev işlerinde giyilmek üzere pra
tik bir elbise. 80 santim genişliğinde 
3 metro 45 santim kumaşla yapılır. 

W. 38348 Tek renk bir kumaştan 
yapılmış gene önden iliklenen bir ka
yış kuşakla · bağlanan "spor önlüğü.,. 
Ayni zamanda bir elbisedir. (80} Aan
tim genişliğinde 4 metro ıo santim 
kumaşa ihtiyaç vardır. 

W_ 6389 Ön tarafından yukandan 
aşağıya iliklenen "önlük,, sıcak hava
larda bir elbise gibi de giyilebilir. 80 
santim genişliğinde 3 metro 80 san
tim kumaş - kılfidir. W. 3834 7 Dört köşe çizgili bol renk 

li yün kumaşlardan bu kısa kollu eJ. 
1ııııt1ııııııııı1111ııııııııııııı11111nUllllU!ııu bise pek şıktır. 80 santim genişliğ:n-

,ıı; .. 

Vakıt 
MODA 

salonunun 
BEY ER 

de 4 metro 90 snntim kumaş tfızım-
dır. 

K. 36277 Çiçekli Kattun kumaşm
dan kır elbisesi. Pike yaka ve büzül
müş kollarla 80 santim geni'iliğinde 3 
metro 50 santim kumaştan yapılır. 

K. 38505 Ren,gnrenk işlemelerle 
süslenmiş bir blftz koyu renk bir fis
tan ve bir de açık renk önlük. Bir pi
ke yaka ile pek z:ı.riflir. 80 santim 
genişliğinde 3 metro 75 santim kumaş 
lfıvmdır. Blfız için 1 ınctro 45 santım 
ve Jnlük için de 80 santim kafidir 

K. 38273 Keten kumnştnn şıl< bir 
kır elbisesi yapmak için 80 santim 
gr.,işliğinde elbise için 3 m<>tro 90 ve 

lllııtt1111ııUWUUı111111ıııııııuuııııwıımı önnk için de SO santim lmmnş tazmı-
dır. 

ModeHeri ,hem 
orijinal, hem 

de en 
yenileridir. 
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l - ihtiyar Kütdudak kocaman 
bir su aygırıydı. Afriknda. Sudanda 
yaşıyordu. Gno ve Niyami arasm1a, 
Nijcr nehri 'Üzerinde saltanat sürüyor 
du. Onun öfkesinden bütün su aygır
ları korkuyor, hiç biri kötfüiik yapını
yordu. 

2 - Karısı, bayan ı<ütdudak. :m 
aygırları tanrısına gece gündüz füıa 
ediyor, "Ah, aygır tanrı bana bir kız 
çocuk ver!,, diyordu. Erkek istemiyor 
du. Çünkü kocası erkek çocuklarını 

öldürüyordu. 

~ - Onun düşiincesınc g ... , ,· 
erkek çocuk büyüyünce kuvve .. leı.e
cck ve saltanatını elinden almak hin 
ayaklanacak. 1şte bu, aygır kralı' m 
işine gelmiyor, hiç bir zaman bir oğlu 
olınnsmı istemiyordu. "Olursa vnv ha
line.. divordu. 

-==-

4 - Bay.uı Kütdudnğıı 
·duaları en sonunda kabul E' 

dildi. Aygır tnnn, .. Çor.u 
gönderme kurulu,. na bir k 
yollamayı buyurdu. Fakat Ot.' yu1..ır. til .,,,. ut'u1 

yanlışlık oldu. Kurul başkanı. talih tayyarcsin • 
den gene bir oğlan su aygırı gönderdi. 

J - .t$a.ydu l\.utdudak ounu oa~ 
ndan ğizlemek için sırtına alıp NiJer 
rmı:ı.ğında yü?..c yüze kıyının öteki ta
nf ınn. kral aygırın hükmü geçmiven 

bir yere götürdü. Ve orada kalıp kuv
vetleninceye kadar memlekete gelme
mesini söyledi 

o - Kuçuk su a)c·· 
dolaşıp duruyor, rast geldiği <,:ayır
ların otlarını yeyip tüketiyor, kii
çük fidanları devirip yapraklarmı 
göğdesine atıyordu. Bir gün de bir 
bostana girip havuçları yedi bi
tirdi. 

--------
Bilmece -5 

Ta btı§ımda kanunun ilk g.ürl"yen se::i t•ar, 

Birim, ikim ve üçüm eıki Türkler i.mamı, 
Buna dördüm katılsa gene T ;irk halkı çıkar, 
Üçüm, ,Jördüm, • beşim de s !adetin anlamı. 

Beşim, altım ve yedim asil ha:1van yavrıısu! 
Sevdiğin gök kılıcı altım ile yedimde. 
Birim, cfördümle beşim güzel talih dolusu, 
İkim, beşim, altım da giilcn bir şan'ı dede. 

Bir, iki, üç ve altım saplanır her suçluya. 
Ulusun lıahimliği benim gbğsümde yaşar; 
Doğrulukla bağ!ıyım halkın verdiği oya, 
Hak ile tüze benim lıeııkin gö.,.iimclcn tcı§cır. 

üçüncü bilmecenin 
•• •• •• 
çoıumu 

Birinci harfin dediği ben ve 
sen olmayınca "O,, olur. Birle 
iki birleşirse düşmana atılan 
"ok,, çıkar. tkinci harf "k .. o'• 
'duğu anlaşıldı. Bir, iki, üçü 
bulmak için yalnız üçü:ıcüyii 
'düşünmek yeter. Bunu da bil· 
mece "göz ayırmıı kitaptan,, 

'diyerek anlatıyor. 
Kitaptan göz ayırmamak o· 

kumak deme\ttir. Bunu buyur• 

ma halinde söylersek (oku) o

liır. İstenilen sôzün dört harf 

olduğu bilmecenin so:ıunda gös 

teriliyor. Öyle ise yalnız dör

düncü kaldı. Uç harfe bakar, 

"öğreticinin şen yurdu,. nu da 

düşünürsek bilmecemizin "c• 

kul,, olduğu anlaşılır. 

Hoş Sözler 
Artık son kanaat notu veri

liyor, doğrudan doğruya sınıf 

geçecekler belli oluyordu. De • 
mir, Turana sordu: 

- Nasıl geçtin mi? 

- Geçmesine geçtim ama, 
öğretmen istemedi. 

- Anlamadım? 

- Anlatayım: Türkçe öğ • 
rctmenine geçip geçmediğimi 
sordum. Bana dedi ki: "Yav -
.rum, sen çok uslu, sçssiz sada -
sız bir çocuksun. Se:ıi çok se • 
viyorum. Bunun için sözlüde de 
karşımda görmek is~iyorum. O 
zaman da aynlmaya razı ..t>lma
sam bütünle:nedc yine karşıma 
alırım!,, 

~ ıv:. "' 

Hesap dersinde: 
- Söyle bakayım bir cins

ten olmıya.'l şeylerin sayısı top 
lanır mı? 

- Toplanır, bayan öğret' 

men. 
- Ne dedin, ne dedin? Na• 

sıl toplanır? Söyle bakayım. 
- Söyleyim, bayan :6ğrct-

iyi öğüt;er 
1 

Beyaz Jıazaklarınız kırlendl 
değil mi? Yıkamıya lüzum yok. 
Bir masa üzerine temiz bir ka• 
ğıt koyarsınız. Bunun üzerine 
de kazağınızı açarsınız. Bayat 
ekmek içini alıp ufalar ve k"'• 
zağın her tarafı:u oğarsmız. 

Ekmek kirlenir. Bir daha tek
rar ediniz, bir üçüncil defa C• 

ğunuz. Ekmek kırıntıları beyaz 
oluncaya kadar bu işe devam 
eder sonra fırçalarsınız. Kaza• 
ğınız bembeyaz olur. 

.11 ,ıııııı1111 11ıııııı11111 ıııııırıı 11ıııııııııııuıııııııu1 ııııııııı,. 

men! Bir kilo kayısı, dört kilo 
su, bir kilo şeker .. 

- Peki, topla bakalım. Hep
si ne eder ve çıkan sayıya ne r. 
sim verirsin? 

Altı kilo kom postu ı 

• • • 
Bayan öğretmen hayat bit• 

gisi dersinde kümes hayvanla• 
rını söylemişti. Şermini derse 
kaldırdı, sordu: 

- Kümes hayvanlarından 

hangisi daha faydalıdır? 

- iyice pişmi~ olanı, 

... 

.. 

" ?vao 

çı "'"ıu g ı ncah 
Vnktile bir memur mensup 

olduğu nc7.arete bir istida vt. -
mi'i. Aradan epeyce bir zaman 
geçtiği halde cevap alamamış. 
Bunun üzerine bir telgraf ,çek• 
meye mecbur olmuş. Bu da si • 
kunetle mukabele görünce bir 
te!f'.raf dahn. Gene ses yok. 

Bunun üzerine memur aşa· 
ğıdaki telgrafı göndermek ll· 
zumunu hissetmiş: 

" ... Nezareti celilesine 
"Sıhhatinizin bildirilmesini 

rica ederim! .• 

Defol yaıancı .• 
Eski Osmanlı ricalinden 

devletler hukuku profesörü 
meşhur Hasan Fehmi Pa~a Se" 
lanik valisi iken bir ramazan 
günü camide vaaz dinliyen ha:• 
km arasına karışmış 'bir kena· 
ra oturmuştu. Vaiz bütün kuv• 
vetini sesine vermiş, yumruk" 
lannı sallryarak bağırıyordu: 

- Çatalla yemek, ekmeği 
bıçakla kesmek, sini yerine m:..• 
sa kullanmak günahtır. Sakın 
ha 'I Vallahi, billahi cehennem 
azabma layık olursunuz. Zc:" 
b:ıniler yakanıza yapışır 1 

Hasan Fehmi Paşa ayağa 

kalktı, kendisine yol veren 
halk arasından vaaz kürsüsüne 
kadar geldi. Vaize sordu : 

- Söylediklerinizin heps:
ni anladım. Yalnız çatalla ye
mek yemenin neden günah C• 

lacağına aldım ermedi. Bunu i• 
uh eder misiniz? 

Paşanın sesindeki ta thlık 
vaize cesaret verdi: 

- Kfifir malıdır, paşa haz
retleri l Kafir icadına el süren• 
ler neuzübill5.h cehennem az<:• 
brna layık olurlar. 

- Şimdi anladım, hakkınız 

var. Bu vazmız beni çok alti• 
kala:ıdırdı. Size bir hediye ver• 
mek isterdim. Ancak cebimde 
ıu altından başkası yok. 

Paşa cebinden bir Napolyon 
:altım çıkarmış, ha~h tarafını 

hocaya göstermişti. Vaiz bu· 
nu görünce paşayı etekliyor, 

- L(huf ve ihsanınızdır 

pap hazretleri. 
Diyordu. Bu 'Sefer devletler 

hukııku profesörünün aesi de• 
iişti: 

- Riyakar herif! Gavur ica· 

- Ayol bu tavandan inen şey nedir? 
- Kucanıa kaç defa söyledim. Traçayı bahçe ya-

parsa, oraya bir de me§e ağacı ,dikerse olacağı budur! 

Affedersiniz aktör fJaylar, son perdeyi Jütfeu bir 
daha oynar mısınız. Uyumuşum galiba! 

dı aleyhinde e:ı kötü hücuır:• 

larda bulunurken onlann haçlı 
parasını almak için önümde 
tespih böceği gibi kıvranıyor, 

secdeler ediyorsun. Def ol kar
pmdan, yalancı herifi 

Diye bağırdı. 

ranlışlar .• 
Eski zamanlarda hevesli bir 

ge:ıç uzunca bir hiklye yaz• 
mış ve bunu o zamanlar pek 
tanınmış olan bir edibe şöyle 

bir mektupla yollamış: · 

Bahçede,rı 
Mösyö! 
Memleketimizde uzun za• 

.man bulunmuş ve Türkiyeyi 
iyi öğrenmiş olan bir Fransız 
yeni aldığı uşağa fra.nsızca öğ• 
retmek merakına düşmüştü. 

Bir sok sözle.r öğrettikten aon· 
ra bir gün bir cümle söyliy~ 

rek anlayıp anlıyamıyacağıru 

denemek istedi. Uşağı bağırıp 

sağırıp dedi ki: 

- Apportez - moi un ver 
de vin. 

(Bana bir bardalc şarap gc• 
ti'tiniz.) 

Uşak biraz 
sonra çıktı ve 
el merdiveni 
,geldi. Fransız 

düşündükten 

omu:tunda bir 
olduğu halde 
hayretle sordu: 

-
1Gctirmeyi A'pportez'den 

.aldı:ı, bu iyi. Ya merdiveni ne• 
reden aldın? 

- Bahçeden mÖJyö ! 

Kime aıt? 
Sadrazamların pad!Jahrn 

küçük bir ,gazabile idam edil· 
dikleri .zamandı. Bir adam kol· 
tuğunda süslü bir çekmece ol• 
duğu halde henüz yeni tayin e" 
dil('n sadrazamın huzuruna çık· 

tı. 

- Paşa hazretleri. babam 
ölmezde:ı önce bu 'Çekmeceyi 
zatı devletinize vermemi vasi· 
yet etmişti. 

- Ne var onun içinde? 

- Kıymetli mücevherler. 

- Baban kim? O beni tanır 
mı idi? 

- Hayır, paşa hazretleri 
tanımazdı. Yalnız bana "buntt 
zamanın en akılsız adamına ve• 
rirsin,. demişti. Her sadraza· 
mm tayininden az bir zaman 
sonra öldüriildiiğünü biliyorsı:• 
nuz. Bunu bildiğiniz halde bu· 
gün buraya geçip oturmanız 

bu çekmecenin size ait olduğc• 
nu gösteriyor! 

p11ıııııu1111ıııııı111 111ııııı11111ıııııııı111nııııııııu11ıııııııı11 

.. Hikayemde bazı ufak tefek 
yanlışlar bulunacağını tahmin 
ediyorum. Bunlara tesadüf c•. 
tikçe yanlanna birer parça bal 
mumu ynpıştımlAnı:tı rica edc
rıın. .• , 

Edip, bir kaç gün sonra hi· 
kayeyi balmumuna sarıl!DJI ol• 
duğu halde göndermi~. 

S. S KURUN un !LA VESl 



Yamyanılar arasında! 
işte bu da bir 

yemek dolabıdır 
--~- IZ·l·: 

I· 

l 11 

Yeni Gineli bir kahraman 

Singapurdan başlıyarak şaı
ka doğru 3000 millik mesafe 
geçildikten sonra Felcmengin 
mandası altında yaşıyan Ye
ni Ginede yam}:amlarla .karşı 
karşıya gelirsiniz. Nehirlerin 
teşkil ettiği bir ağ içinde, b2-
taklık bir sahada çıplak gezen 
süslü hançerler taşıyan yan:· 
yamlar göze çarpar. 

Yamyamların süs olarak 
kullandıkları şeyler çok tuhaf. 
tır. Çünkü burada maden de, 
taş da yoktur. Onun için yam
yamlar, kemikten yapılma alet
lerle ağaçlan keserler ve bü
tün süslerbi tahtadan yapar
lar. 

Yamyamların evler.i, içi oc
şaltılmı~ büyük ağaçlardır. Bu 
ağaç kovuklarına hazan 16 ki
şinin sığınc1ığı olur. Sonra c:
ğaçlann kiltüklerinden yapılan 
kayıklar, yamyamlann en be'. 
li başlı nakil v;-sıtasıdır Yam· 

S. 6 KURUNtP1 iL/. Yi:;jt 

yamlar bu:lların içinde nehir
leri aşar ve av avlarlar. 

Biz bunların bulundukları 

tarafa yaklaştığımız zaman, 
hayret veren bir manzara ile 
karşılaştık: 

Yamyamlar, biz beyaz iı. 
sanları görür görmez kaçıştı
lar, ve saklandılar. 

Bunlarla karşı karşıya ge!
mek için yaptığımız büti .. 1 t• 

raştırmalar boşa gitti. Fakat 
biz kolay kolay maksadımız
dan vazgeçecek kimseler değil. 
dik. Onun _için her şeyden ön
ce yamyamların bizden yana 
emin olmaları ve bize itimat et
meleri Hizım geliyordu. Biz de 
bu şekilde hareket ettik ve 
yamyamların yavaş yavaş bize 
alışmalarını, bizimle alış veri
şe gelmelerini bekledik. 

Yamyı:ımlar ilk önce bizim 
yaklaşm:ut>ız lizcrine şeh'rlcri

ni bo:,;altıp gidiyor ve bütün 

ıtı111111ııııııı1111ııııııı1111ııı1111ıı11111ıııı1111111ı•ııı1111111ııııııı11111ııııı.,ıı1111ıııııı11111ııııııı,111ııtlllllııı1111ıııı1111111ııı 

Yeni Ginede bir seyahat 
Yazan: Lord MOYNE 

:ırı1111ıı1 11111ııııııı11111ıııııı1uuııırııı11111ıııuııı11111ıııı111ıııııııııı111111ııı111ıı1111ıııınıı111ııırıııuııııın11ıı11111111ıııı11 
mallarını da geride bırakıyor- çok mühimdi. Çünkü yapmak 
)ardı. istediğimiz bütün tetkiklere 

Biz bunları :ı bıraktıkları 

şeylerden işimize yanyanlan a
lıyor ve mukabilinde onların i• 
şine çok yanyan şeyler bıra
kıyorduk. Yamyamların arayıp 
bulamadıkları en mühim eşya, 
bıçaklarla şişelerdir. 

Bizim burada en çok aradı. 
ğımız şey kafa taslan jdi. 
Maksadımız bu kafa taslan ü
zerinde ilmi tetkikler yapmak 
ve insan şeklinin tek~müllerini 
anlamaktı. 

Yerliler, avcı oldukları için 
yanlarında kafa tası bulunmak 
lazım geliyordu. Fakat yerliler 
de kafa taslarına fevka18de 
kıymet verdikleri için bütün a. 
raştırmalarımız boşa gitmekte 
idi. Bununla beraber talih yt:. 
zümüze güldü. 

Bloemen nehrini:ı yanı ba· 
şmda metruk bir köy vardı. 
Metruk bir köyden maksat, a. 
ğaçlanmn kökleri ve gövdeleri 
çürümüş olan yerdir. Çürüyen 
kökler ve kütükler, bataklığa 

yıkılıyordu. Fakat ortada bir 
takım parçalanmış davullar, k. 
rılmış silahlar da göründüğü i
çin burasının bir akına uğra. 

drğı a:ılaşılıyoı;du. Ortalığı <' • 

raya araya bir siirü .kafa tas
l:ırı bulduk. Bunların 

müsaitti. 
Fakat burada rast geldiğ·. 

miz sürü sürü erkek, kadın, so· 
çuk kafa tasları ve kemikleri, 
yamyamların civarlardan avla. 
yıp yedikleri insanların artık
tan idi. 

Nitekim yamyam evlerinin 
birinde çamurdan yapılma bir 
dolap bulduk. 

Bu dolap çok mühimdi. Çün. 
kü bize yamyamların ne yiyiP. 
içtikleri, neleri depo ettikleri
ni gösteriyordu. 

Çamurdan yapılma dolabr 
binbir itina ile açtık, içinden 
çıka çıka insan kemikleri çık· 

tı. Kemikleri tetkik edince uç. 
larının, kenarlarının yanmış oı. 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

.Avianmaya Joğ.ru! 

Çocuklar, bu sayıfa\ar • • 
sızın 

• • 
ı,çın 

-· -- -
Yılan Hikiyesi 

Büyük bir ormanda bir fil, 
bir kaplumbağa bir de boa yt" 
lanı \•ardı. 

- Daha ba§ka haf\Tanlar 
7ok mu idi? 

Diyecekaini%; vardı amma 
.,nlar hikayemizin dıfJnda ka
•lacakları için söylemiyoruz. FiJ 
·~ııe kaplumbağa çok sevişiyor• 

)ardı, çok içten arkadaştılar. 

Boa yılanını kimse sevmiyor" 
'cıu. Herkes ondan korkuyor ve 

1.likıiniyordu. Çilnkü bu soğuk 
hayvan bir defa kamı acıktı mı, 
onu bunu tanımaz, rast geldiği 
hayvanın Uzerine sarılır, sıkar, 
kemiklerini kırar öldürüp yu
brdı. 

Yalnız filb ondan hiç bir, 
korkusu yoktu. Neden kork· 

. sun? Yılan o kocaman hayvana 
sarılıp sıkabilir mi? Ne gezer! 

Ne ise sözü uzatmıyalım. Bir 
gün boa yılanı fena halde acık· 
rnıştı. Kaplumbağa, yüzünü de
reye vermiş oturuyordu. Yılan. 

usul usul geldi, kabuklu hay• 
vancağızı arkasından yutmaya 
başladı. Kaplumbağa felaketi 
anl:ıyınca ö:ı ayaklarını çıkara· 

bildiği kadar çıkarıp yılanın ağ 
~mm köşelerine dayadı. Arka 
nyaklarile de boğazını tırmala· 
maya başladı. Yılan ister iste• 
mez zavallı kaplumbağayı a~ 

:r.:ından çıkardı. Hayvancağız da 
htmen dereye doğru kaçıp su
ya girdi. 

Gene bir başka gün kapluır· 
bağa dere kenarında uyurken 
bu fena yılan geldi. Kocaman 
~ğzını açıp onu bir lokmada 
yutuverdi. Sonra her zamanki 
İdeti gibi çöreklenerek gözleri· 
ni kapadı ve uyumaya caiıştı. 
1• b' ""rl" 1 .. , mr.ıı>. :.&" tu u ı•;•n\"amıvorc ıı. 

Hıı halın k:ıbuklu lokma mide-

sinde kalmıştı. Fena halde san
cı veriyordu. 

Bu sırada fil çıka geldi. Boa 
yılanına selam verdi: 

- Ne o? Suratı pek asmışsı:ı; 
rahatsız mısm? 

- Sorma~ fil kardeş 1 Midem• 
den zahmetim var. Bir kap
lumbağa yuttum da, .. 

- Tevekkeli değil, bak kar
nın ne kadar ıişmiş Dur hele 
bir bakayım. 

Fil yılanın karnının şiş ye· 
rini hortumile yoklayınca dos
tu kaplumbağanın orada bt:• 
lunduğunu a:ıladı ve yılana de• 
di ki: 

- Ayol, senin halin yaman, 
biraz sonra öleceksin. 

- Neden? 

- Neden olacak? Kaplum· 
bağayı hazmedemiyeceksin, mi• 
dende kalıp çürüyecek, sen de 
zehirlcneceksin. 

- Aman etme, ba:ıa bir akıl 
öğret! 

Dünya lJÜ2üncic şaşılacak şeylt-r 
••·································································· ···········• 

Kemikten duvar 
Şimal denizinde Almanya • 

nın bir adası olan Borkumda 
balina balığı kemiklerinden ya
pılmış büyük bir duvar vardır. 
Memeli hiyvanların en büyüğü 
olan bu balığın kemikleri yan • 
yana ve dikine konulmak sure. 
tile bu duvar. İsa doğumundan 
sonra on yedinci yahut on se • 
kizinci yüz yılda yapılmıştır. 

Hala eski durumunu kaybet -
mediği için böyle duvarların 

pek sağlam oh::cağı anli§ılmak· 
tadır. Borkum adasında ne a -
ğaç, ne de taş vardır. Her taraf 

kumsaldan ibarettir. Burada yal 
nız bihkçılar oturur. Vaktile a. 
ela kıyılarına pek çok balina ba
lığı gelircli. O zamanın balıkçı
ları bunları avhyarak etlerin • 
den, yağlarından ve dtı\•ar yap
mak için kemiklerinden istifade 
ederlerdi. Adada kemiklerden 

yapılmış evler ve türlü aletler 

bulunuyor. Nitekim, bugün Eıs

Jdmolar kayıklarını, kızaklannı, 

silahlarını, her türlü aletlerini 

fok balığı yahut Ren geyiği kc• 

miklerinden yapıyorlar. 

---- w www ~ - ._. ._. .... 

Otomobille kitap sa
~,- - .,. tılıyor 
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- Hemen büzül de çıkar. 

- Yapamıyorum. 

- Öyle ise uzan da ben çı· 
karayım. 

Yılan uzandı. Fil, kuyruğun
dan başlayıp yavaş yavaş üze
rinde yürüyerek şişi öne doğru 
itiyordu. Nihayet kaplumbağa· 
yı ağzından çıkardı. Zavallı 

hayvancık kurtulunca dereye 
doğru koştu. Fakat yılan kımıl
danmıyordu. Fil hortumile yok· 
)adı. Meğer boa adam akıllı 

ezilip ölmüştü. 

Fil kulakları:u salladı. Bu 
onun kahkahalarla gülmesi de• 
mekti. YılC)na baktı, baktı. de
di ki: 

- Hem fena. hem nankör 
bir hayvanmış. Hiç olmazsa 
ölmezden önce, kendisini bu • 
~tr ·:.-tik.ten kurtardı';?l dl.ve bir 
teşekkiir etmel•ydi. 

ileri gitmiş memleketlerin 
çocuklarında okumak hevesi 
pek çoktur. Du çocuklar okul· 
larma .kitapsız ~itmezler. Bu.,· 
elan başka boş ye.re para harca
maz, arttırdıklarını faydalı ki• 
taplar almak için saklarlar. 

Kitapçılar onların bu güzel 
heveslerini bildikleri için kitap 
lan ayaklarına kadar götür
mek yolunu bulmuşlardır. 

Bir dükkan biçiminde yaır 
tırdıkları kocaman otomobilin 
raflan:ırt çocukları alakalan
dıracak ve bilmedi,!tleri şeyleri 
tatlı tatlı öğrc~:cek kitaplarla 
doldurmuşlardır. Bu otomobil
ler köy köy, mahalle mahalle 
dolaşır. Çocuklar istedikleri ki· 
taplan oradan satın alırlar. Re· 
simde görülen, ingilterede bu 
yolda kitap sNılan bfr otomo
bildir 

., f,ıjtfrıı <ırt•ıı/<ITll -(CVİriniz) 
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"'!onuz All,/e,rrr 
(2 na ..,J •• a clrNm 

Fakat "şiir unutmanın,, yolunu 
göstermiyor; 

Modem hayamı ve u.ltra 
modern şairlerin ortaya koy• 
duldan ibidcler kar}ıaında es• 
kiden nasılsa hafızamızda yer 
etmiş mısralardan, doğrusu, 

maneviyatı namına sıkılanlar 

oluyor. Bu şiirleri nasıl yerin· 
den so"'küp atabileceğiz? 

••• 

Trova Muharebeleri 
{3 üncü 18)'Jfadan-clnam) 

muztaripti. Fakat ol'an olmuı • 

tu. 
Dokuz se:ıe süren harpten 

sonra Yunanlılar tası tarağı 

toplayıp geri dönmeyi" dü§ünü 
yorlardı. Ulisses bu sırada ın:. 
dada yetişti ve tahtadan kos • 
koca bir at yaptırmağa başla • 
dı. Bu atın ilahlara Dir hediye 
olarak. yapıldığı mütemadiyen 
söyleniyordu. · At yapıldıktan 

sonra Yunanlılar gemilerine bi 
:ıerek kendilerini çekilip gidi • 
yormuş gibi gösterdiler ve atı 

bıraktılar. Trovalılar. o gün 
kapılarını açıp atı içeri aldılar. 

Fakat Ulisses atın içine bir 
sürü askerler saklamıştı . 
Bunlar geceleyin atın icsinden 
çıkıp §Chrin kapılarını açtılar 
v~ Yunanlılar şehire girip ,Tro
vahları kılıçtan geçirip kanları
m esir aldılar ve hazinelerini 

yağma ettiler. 
Menelaus, Helen'in kafasını 

• biçmek üzere idi. Fakat yüzüne 
ahkınca 'dayanamadı ve onu da 

a·lıp ~vine götürdü. 
• • • • 
Ba:ıı tarihçilere göre Hele • 

nin ash yoktur ve Homeri'n ica 
dıdır. Hatta bunlara göre Tro
va muharebeleri vuku bulma • 
mış, Yu:ıanlılar bin gemi ile har 

be~çıkmamı§tır· 
Fakat bazıları da tarihin bu 

en büyük büyücü kadınını şa • 
irleri:l, muharrirlerin ve artistle 
rin bu ilham kaynağına kıyamı• 
yor ve kadınların en büyük ta• 
rihi hadiselere amil olduklarını 
ileri silrüyorlar. 

Trova harabelerlnde yıllarca 

11ıııııı11111ıtllllltı111ıııııııı11ıııt1•••1111111'•llllt111ıt•"""" 

ların sebebi anlaşılmadığını o

kurken ağladı. 
Zavalh Tamer eon güfılerin 

heyecanına katla:ıamamış. ha • 
yatında başlıyacak ve kendisini 

\lircle~bire refaha kavuştura • 
cak delişildiği hazmedemiye • 
rek kendini korkunç hayanere, 
vehir:ıfere yapbrmrı, sonunda 
bwalarm kur.bam olmu,tu. 

B. R. 

~t~\<l KURUNun tLA VE.C:t 

Dö en 
çal~ıl' ~- Trovam:ı •rmrmı 

meydana çıkarmağit' uğrapn 

Cincinati üniversitesi heyetinin 
erkanından biri de şu sözleri 

söylüyor: 

"Fransızların her hadisede 
"kadını ara,, diyen bir ıözleri 
v•da. Bu söz tarihi araıtırma· 
larda tla değeri haizdir. Tarihin 

büyük babaıı Herodot da en 
ilıayük ı.aciselerde kadın: .,... • 
mağml .._.. O halde Trova 
nmiıselteierİnİlto de bir kadıln 
yüzünden vuku ~ ....._ 
ber daha fazla ikbndiı ve milli 
selleplın e dıaylllldıp lialMal et

mek mümkw.diir_ 
Arkeolojisdcre gör.e Trova 

lllllkarebderinde ~arap olan 

Tron? yedinci Trova. fdıridir. 
Hakikatte 3000 yıl' içinde 

biribiri iistüne kurUhaaf dokuz 
Trova şehri vardıi. Hafriyat 
:ıeticesinde bunların hepsi:, de 

a nla!ılmıştır. 

Birinci Trova milittan. 3000 

yıf önce kurulm1J!tll. ikincisi 
2500 ite· 2000 seneleri arasnıda 
yaşamış, birinclslndaı· daha ma 
muT -ve bi'r sarayı ile kalesi o • 
lan bir şehirdi· .. Bu· fCbrin- ha • 
rabclerinde lradınlamt kullan
dıkları iki taç 'bulu:ımUJ ve bu 
şehrin yan;uak mahvolduğu an• 

laşrlmıştır. 

Uçüncti, dördüncü·, bqinci 
Trovalar bir takım köylerden 
ibarettiler, fakat altıncı Trova 
evl~ri muhteşem, kuleli surları 
sağlam, san'at eserleri mebzul 
bir şehirdi. Bu şehfr 1500' ile 
1000 seneleri arasında yaşamış 
ve yine bir yangın· yilzünden 
harap olmuştu. 

Yedbci Trova şehri milat• 
tan önce 1000 senesinde kral 
Priaın tarafından kuruldu. Se • 
kizinci ve dokuzuncu daha son• 
ra yapılmış ve en sonuncu Ro
malılar tarafından kurulmuı ve 
mitadı:ı ikinci asrına kadar iş • 
galleri altında kalmıştı. 

Trova ara§tırmalan 1870ı de 
öaşladlktanberi tam bir ev mey 
dana çrkanlnuf ve evin içinde 
san'at eseri olan bir çok ça • 
nalt, ç~mlek bulunmuıtur~ Bun
dan başka Trovalılann mezar -
lrklan da keşfedihniı bulunu • 
yor. 

Yere dökülmüt büyük küp • 
ler, Tro.valılann yiyecek1eri:ıi 

depo ettikleri ve muhasara za -
manında kuttandrklarr yiyecek

lerle dold\ırulurontu. 

Sonra Trovanın Yunan hii • 
cumlanna on ıene dayanan 'ıur• 

Yazııar: 

Jarı da keşfedilmiştir. 
Homer'i:ı anlatrpıuı göre~ 

Trovanın mahvolması, yine He
len'in yüzünden olmuştur. 

Helen şehrin içine alınan tah 
ta atı görmek için geceleyin 
çıkmış, atcı içinden sesler gel• 
diğine di~kat ederek cskiamı 
kendisine talip olan kralların 

adlarını çağırmağa başlamış, 

bunlar da onun, sesini fanıyarak 
atın gizli ka pr.u:n nasıl, açacağı· 

nı söylemi§ler, kapı açılchktan 
sonra bunlar da dıpny.r ~ka· -
rak şehrin kaptlanm açıp Ya • 
nanlıfan içeri almışlar. Helen 
bunları krıil Priam'in sarayına 
götürdükte:ı başka on dokuz 
çocuğunun evlerini de röste-r
mişti . 

Yamv.amlar 
orosınd.a 

a. R. 

(6 ncı sayuadan devam) 

duklarını gördük. Bundan bu 
kemiklerin üzerindeki. etlerin 
ateş üzerinden geç4"ildiği an
laşılıyordu. 

Ma:ızara birçoklarımızı tit• 
retti. Fakat hakikat bütün sıp
lakhğile srntmakta idL Fakat 
burada muhafua olunan lie· 
miklerin hepsi de yenmif insan 
kemikleri değildt Bunların i· 
çinde bazı kcıniklerin ayrti. ka• 
bileye me=ısup olup l\arplerde te 
mayüz etmiş kabile uğrunda öl
müş ofa:ı muhariplere ait ol• 
duldan anla'şılıyordu. Bunların 
kafa tasları ve kemikleri, hur
ma· yapraklarile· süslenerek ko
vukların tavanlarına aınlnnıtı. .. 

Yamyamlar, kuvvetimizin ve 
silahlarımızın faikiyetine inan· 
mamış olsalar, bize de hücum 
edecekler, bizim· de kemikler:. 
mizi bu kemik yıiJnlarını:ı i
çine atacaklardı. 

Fakat,. bizim kah bir kuşa, 
kah bir. hayvana · çevirdiğimiz 
ve attığıma silahlar; yamyam• 
lara bizim kolay kolay avlana
cak insan olmaiiığinm:ı· göster• 
miş ve bu yüzden '&unlar. bi
zinıle uğrapnaktamm . k8çmayr 
tercih etmişlerdt. 

Gitgide bize alıpn ya~yam• 

lar, yanımıza ıokuhnamalda 

beraber •. uzaktan· bize görün· 

meı~ ba~lar ve bu S!Yede 

rnimlerini .çekmd imkhın.1 et. 

ete eftilt. 

Bir aralık buntardan bir er-

hk Jcollarrnr salhyarak ~ 

~mek istedi. 
Y.aıumı.za yalılaJlnca, ellnde 

•iJ.ih bulunmadığım göstermek 
.için iJri koJunu birden yukarı• 
ya kaldırarak durdu. Elimizde• 
ki .tüfeğe işaret ederek onu 
elde etmek istediğini gösterdi. 
Yamyam buna mukabil :ıc ic• 
tersek vereceğini anlatan işa· 

retler yapıyoıdu. 
iptidai 'Silahlarile bile tehli· 

. l 

keli ~an yamJamın eline mo-
dern silahlar ve mermi!er geç• 
tiği takdirde herkesten evvel 
bize kastedeceğini düşünerek 
gülüştük ve kendisine adi bir 
bıçak hediye etmekle iktifa et• 

tilr r. 

AJfrff. /Joeı 
. 
ın 
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ta. yapyan bir adaımdar. Bir bat 
kaaı hırsızdır, bir batkası da 

kadmdır. 

Ramim. ba:ılarm daha 00-
çoklarmm. kayatta olduğu gi· 
bi. tesadüfle yanyana gelmelc

riıuien ortaya çıkan dramayı. 
tragedya~ Ye hazan da komed· 
yayı, anlatmaktadır. yani yaşat
makta. Docblin'i:ı en son ese"' 
ri "Affedilmez,, (Pardon Wircl 
nicht gegeben) mr~ Burada ro
mancı daha naturalismacı ol• 

muştur. 

Çıkan 
bir 

kitaplara 
bakış 

(4 üncü sa,..Eadan devam) 

olarak bir çoklarmm iddiası hi

lafına, kendi öz malıdır da. Ay• 

ni zamanda Nazım Hikmetin 

sesi ile de hiç bir alakası yok• 

tur. 
Her halde. İlhami Bekir, bU9 

gün pir tecrübesi yapanlar a• 

rasında yeni bir dille konur 

mak istiyor. Yeni bir dil, belki 

ye:ıi bir fikir.. Fakat biraz e-V

vel de· söylediğim gibi, bu ya• 

zılann bugUn iç.in eksik taraf• 

tarı neresidir?. Ben; phıen, bu 

eksik dediğim tarafı, fazlalıkta 

buluyorum. Bir çolr romanç~ 

.nmızda olduğu gibi, kontrol

ıuzluk, bu yazllann yapraklan 

ilzerinde yürümeğe açhpn ilk 

haferedir. Onu k6çUk bir meıa 
hametsi%lilde, hakikaten yeni 
bir. kumat olan· bu pirlerin n~ 

çinden çıkanr çıkarmaz, bu e

serleri bir Mısır tahniti kadar, 

uzun bir zaman edebiyat tari

himbde muhafaza edebiliriz!. 

tL 

r azan: Vahde.t Güttekin 
Alfred Doeblin bugünkü Al

ma ı1 edebiyatının ileri hareket• 
çııeri:ıin başında gelmektc;dir. 
Memleketinde uzun senelerden 
beri büyük bir ·töhretle tanınan 
ve eserleri halkın elinden düş
mi yen Doeblin dünyada harp
ten sonra tanı!'ldı. Bu itibarla, 
onu "topluluk hayatı romancı• 
lan,. nın en eskisi sayabiliriz.. 
Esasen Doeblin bu cereyana 
çok evvelden ha.zırla~ Or
taya ~kardığı yeni edebiyat gö
rli!fine liendim "Y c:ıi natw> 
lisma~ adını vermişti. 

Alfred Doeblin'in sanatını 

uzun uaun anlatmak.tansa bir .,.. 
aerini gözden geçirmek daha 
faydalı olacakttr. Bunun için 
.. Devler,, (Giganten) i ele ~· 

yorum. 
"Devle(., Doeblin'in 1921 -

1923 arasında yazdığı "Dağlar; 

denizler ve devler;, kitabından 
çıkmıJtıt. Bu eser Groenlandda
ki buzların· çözülmesi mevzuu 
Uzerine k.urulmut bir macera 
ve fen romanı idi. Romancı o

rada tabiatın genişliğini, buna 
mukabil fennin dünyaya hikim 
oluşunu. anlatmak istiyordu. 
Yani insanla makinenin çarpıt
ması. Bu. üzerinde öyle çok 
sil% sö)'le::ımiş ve daha da söylee 
necck bir mevzudu ki romancı 
.. Devler., i, kitabın sonunda. 
bırakmağa razı olmadı ve tek· 
rar e1e aldı. Bu suretle elin
de ~emiyetlik bir mevzu bulu· 
nuyordu. Bu ayrılış noktasın• 

d:ın kainat arasınd 'lki insana 
varaalrtı. 

"~vler ... in so:ıunda Doeblin 

§Öyle diyor:. 

"Tlllliat kendisinde an gibi 

sizli bir iine ve tezatlar tapr. 
Yiyip içiyoruz: Tahiate zıt w 
teY değil , iN. Ağaçlan deviri
yonaz, bayYanlan öldürüyoruz: 

Bu ela tabiata zıt bir teY de
lil·- Fmt a:rni zamanda ta
t.iata zıt bir teJ' bu! 

Hlllllİ tabiata lcarıı7 Bugün. 
idi taw.ta karp.. l111a11 ve U... 

- 1.-i lwaia&i tahiati • 
~ ft ,.... ... talıİllt ..... 

-; ... Bis ti' . h, her "' .... 
• atta! Hİf tıir bıllİllt, ---·-t olan hiç lıir tekil 1ııisi 
kendine haihımms, çünkü biz 
daimi bir hareket, mütemadi 
bir kaynaırna içindeyizdir." 

~-te, romanc:.ı:, bu g<hüşle, 

bugünkü cemiyet tabiat içinde 

~ 
Alfretl DoUJlin 

daha sonralan ne ~kil alacak. 
maki:te devri nasıl bitecek? D :
ye düşünmeğe başlryOI" ve şun· 

ları kuruyor: 
Makine devrinin tekamülü 

ile insanlarda bir tabiat~an, 

dağlardan, tarlalardan, hayvan• 
lardan kaçış, bunlara karşı a· 
deta bir nefret baş gösteriyor 
ve tabiattan kaçan i.-ısan fab
rikalara kapanıyor, şehirler ta· 
mamen fabrika oluyor. 

Fakat, makinelerin, gürültü• 
terinden başka ve daha ağır ne· 
ticeleri görünmekte gecikm:• 
yor. O zaman Garp Avrupası 

insanları sakin bir yer arıyor
lar. Bir İngiliz Groenla=ıdaya 

gidilmesini teklif ediyor: Gro
enlandaya, buz diyarına mı? 

Buzlar arasında nasıl yaşanır? 
Gayet basit. ,Çünkü fen tabiati 
tamamile ~endine esir kılacak 
hale gelmiştir: Tabiatin buz 
memleketi ile ateş memleketini 
yanya:ıa koymak alayına fen 
dayanabilir mi? Bir yanda Gro· 
enlanda buzlar içinde dursun, 
onun yanıbaşındaki tslandada 
volka.-ılar fışkırsın, geyzerlerde 
sıcak sular kaynasın 1 Fe:ıle bu 
işe bir son verilmek isteniyor. 
blandanın volkanlan G~oen
landanın buzlan üzerine fışkır
tılıyor. Buzlar eriyor ve i:ısan• 
lar 65 inci tul dairesinde sakin 
bir yer kazanıyorlar. Av~upa
dan Groenlandaya göç başlr
yor. Fakat ..• 

Fenden sonra gene tabiat 
var. Ne dcmittik? İnsanlar ve 
fen tabiati g~er. Burada da 
insanlar ve' fen tabiati apıt· 

tır. Fakat durmağa mecburdur! 
~aridayı tabiatin bajka bir 
lıııaYY.ti: Devler istiH ediyor. 
tnuniar ten yUzil dönüyorlar. 

Doeblin'i bu cereyanın için• 
deki diğer romancılardan, a
yırmıyan fakat biraz başka gös 
teren tarafı insanlık unsuruna 
oldukça fazla yer vermesidir. 
On dokuzuncu asrın reyelismc• 
sindeki, :ıaturalismasmdaki ce
miyetlik edebiyat insanlığa ir..• 
sandan gitmcği gaye edinmiş • 
ti. İnsanın ruhunu insanı -
yani ferdi - tahlil ederek bul• 
mağa çalqır, insan hissi:ıi fer· 
din kalbinde arardı. 

..Topluluk hayatı romanc·· 

lıın,, cereyanı ile karımuza çı
kan cemiyetlik edebiyat ise ir• 
anlığı cemiyette görmeğe çalı-

şıyor: insanı cemiyetteki. ye
rinde görmek,. insan ruhuiıu 

cemiyet içindeki halile ele' al
mak, i:ısan hissini cemiyet. i• 
çinde gözden geçirmek. 

Topluluk edebiyatı muhar
rirleri arasında Ferenc Kör• 
mendi, John Dos Passos taına· 
mile cemiyeti göstermeği göz • 
önünde bulundururlar. Aldous 
H uxley insana ve insanlığa 

biraz daha kıymet verir, cemi· 
yet unsurlarile işe başlamakla 
beraber insa:ılığa ve onun ta• 
birile, insanlığın "büyük haki
kat,. lerine varmağa çalışır. Bu 
gün gözden geçirdiğimiz Al• 
fred Doeblin ise - bilhassa 
"Devler., inde _... kainat isin· 
deki insanı ele almaktadır. 

Doeblin'in diğer eserleri a• 
rasında "Berli:ı - Alexander
platz,, da üzerinde fazlaca du• 
rulacak bir romandır. 

Ben burada, muharrir tize· 
rindeki bilgimizi tamamlamak 
için yalnız §U kadarını ilave c• 
deceğim! 

"Berlin - Alexandreplatz,. 
da kahramanlar birer tabiat 
kuvveti haline gelmişlerdir. O
rada Biberkopf her giln aokak
ta rast geldiğimiz ve her it 
yapmış, hayatı glSrmllf. ba,at• 

(Sonu 10 uncu sayı/ada) 
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... :>o.na ağlıyım, 

. seni seviyorum ! ,, . 
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... "Fakat 11alnız de- \ 
, qiJim kedim var!,, j 
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Bazı bsanların başından 

11e tuhaf maceralar geçer. Bay 
Tamer de buna benzer bir ha· 
disenin kahramanı olmuştu. Ken 
disi düpedüz bir adamcağızdı 

ve herhangi fevkaliidelikten U• 

zaktı. Bütün zevki, iyi yaşa • 
mak, bahtiyar ve müreffeh bir 
bayat sürmekti. 

''Bu evlen111.eden vazgeç tehlikedesin .. ,, Tamçr, bir raşe geçirdi ve: 
- Bu kedi yüzünden korku 

içinde yaşamaktansa onu zehir
lemek daha doğru olmaz mı? 

- Sakın böyle bir şey düşün. 
me! 

Nevyorkun havasına alışama
dığı, sinemalara yazı yazmak 
istediği ve tanıdığı bir güzel 
kız talihL"li denemek için Ho • 
livuda gittiği için o da kalktı, 

Nevyorktan Holivuda gitti ve 
orada beş yıl 1'aldı. Büyük bir 
muvaffaki~et kazanmamakla 
beraber bahtiyar yaşamanın 

yolunu bulmuştu. Zaten ken • 
diııi şen, şaz bir adamdı. Yakı -
§Ikh, ince yapılı, kara gözlü, 
kara saçlı idi. Çok temiz ve çok 
ıık giyinirdi. Vakitlerini geçir • 
meyi bihniyen, orijinal düşün • 
celerden mahrum ola:ı kadınla
nn hoşuna gidecek, işine yarı • 
yacak mükemmel bir arkadaş • 
tJ. Onun Holivutta ilk anladığı 
hakikat kimsenin kendisin • 
~en yazı istemediği oldu. Çür:• 
kü yazı yazanlar pek çoktu. Fı· 
kat Holivudun ziyafetleri, top
lantıları o kadar boldu ki bu:ı • 
larla vakit geçirmek ve dünya· 
nın en tanınmış simalarile gö • 
rüşmek çok kolaydı. Bay Ta • 
mer de beş senesini bu alemler
de geçirdi ve bir sürü dostlar 
edindi. Edinemediği bir şey, 
biraz bolca para idi. Eldeki ser 
mayeyi de tüketmiş ve Holivut• 
ta dolaşan milyonlann biri o • 
nun kesesi:ıe yol bulamamıştı. 

Bay Tamer tam bu sırada 
bUtün düşüncesini, Baya~ Grace 
üzerinde toplamıştı. Bayan, gü
zel, zengin bir duldu. Muhte • 
ıem bir konak sahibi idi. Ko • 
cası yıllarca önce ölmüş ve o • 
na tükenmez bir servet bırak • 
mıştı. Sonra kadıncağız yapa • 
yal:uzdı. Pamuk gibi beyaz ke
disile birlikte yaşıyordu. Gerc;i 
bayanın tanıdıktan çoktu. Fa • 
kat bunların içinde dost sayı • 
lacak hiç kimse yoktu. Bayan, 
arasıra yalnızlığın hicranından 
muztarip oluyor ve öz yurdu o
lan lngiltereye hasret çekiyor, 
eaki dostlanna uzun mektup • 
lar yarryor ve bu mektuplarda 
memlekete dö:ıeceğini an1atl • 
yordu, fakat çok geçme-deıı. yi-
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ne vazgeçiyor, ve Kaliforniya • 
nın güneşli günleri, yıldızlı ge • 
celeri, içinden çıkılmaz bi~ ağ 
gibi kendini sarıyordu. 

Bay Tamer, bu zengin, gü -
zel dulun en yakın ta:ııdıkları 

arasında idi. Oriun daima gü • 
lümseyen yüzü, şakrak ve za. 
rif nükteleri, kendini sevdirmiş 
ti. Bay Tamer bu kadını ciddi
yetle düşünmeğe başladığı za • 
man, onun bir kere büyük bir 
servet sahibi olduğuna, fakat 
paraya tapı:ımadığına, sonra 
çok nezih bir hayat sürdüğüne 
dikkat etti. Bay Tamer'in anla• 
yış1:ıa göre bayanın içinde, ili
tiras dediğimiz şey ölmüştü. 

Yapılacak iş, onun kalbinde il:• 
tirası yeniden alevlemekti. V e 
bu da pek güç bir şey değildi. 

Onun için baya:ıı sık sık ziya • 
ret etmeğe, onunla çok fazla a
lakadar olmağa başladı. 

Bir gün yine bayanı ziyaret 
etmişti. Karşı karşıya geçmiş 
konuşuyorlardı. 

Bayan teklif etti: 
- Diyego'da kurulan pana • 

yırı seyre gidip orada bir iki 
gece kalsak iyi olmaz mı? 

Tamer, bayanın yüzüne da}. 
gın dalgı:ı bakıyordu. 

Bayan, onun halinde bir de
ğişiklik olduğunu sezmiş ve: 

- Bugün, demişti, sizi biraz 
tuhaf görüyorum f 

Bayanın dediği doğru idi. 
Tamcr'in halinde değişiklik var 
dr. İçinden bu kadına sarıl~ak 
hissi geçiyor ve bu his beynine 
yerleşiyordu. 

Tamer a:ılattı: 
- Bayan, dedi ve bayanın e

lini yavaşça okşıyarak devam 
etti: 

- Çoktanberi dostuz. Sizin 
arkadaşlığınıza verdiğim değe• 

ri tariften acizim .. 
- Çok teşekkür ederim. Ar

kadaşlığıma değer vermeniz be· 
ni bahtiyar ediyor. 

- Sizi en aziz dost tanıdığı· 
ma emin olabilirsiniz •. 

Tamer'in içinden hal5. ona 
sanlmak hissi geçiyordu. Aca· 
ba bu harekete cUr'et ederse ne 
olurdu.? Sağlamlaımıt b•r dost 

luğu mu yıkardı? Yoksa ken • 
disini maksadına mı ulaştırırdı? 

Etrafına bakındı ve düşün
dü. Karar verecek ve kararını 

tatbik edecekti. Fakat tam bu 
sırada gözüne beyaz kedi ilig • 
ti. Daha önce bu kediye hiç de 
dikkat etmemişti. Kocasız, aşık 
sız, yahut çocuksuz kadı:ılar, bu 
çeşit hayvanlara çok düşkün o
luyor, hislerini bu hayvanlar ü
zerinde israf ediyorlardı. Fakat 
bu kedinin bayana bağlılığı da 
hayrete değer bir şeydi. Öm • 

ründe bu kadar iri, bembeyaz 
bir kedi görmemişti. Kedinin 
kendisine diktiği korkunç ba • 
kışlar, düşüncelerine fasıla ver• 
di. 

Baya:ı Grace, Tamer'in ke • 
disine baktığına dikkat ederek: 

- Hayatımda, dedi, gördü • 
ğüm kedilerin en güzelidir. 

- Evet, çok güzel. Size de 
çok düşkün görünüyor. 

- Evet .. 
- Halbuki ben kedileri his • 

siz zannederdim. 
- Kat'iyyen yanlış! 

1 
Bayan Grace dediğini isbat 

etmek için kedisine baktı ve : 
- Gel, Pamuk f dedi. 
Ve kedi hemen koştu ve ha. 

ya:ıın karşısında d urarak ka • 
fasını kaldırdı ve Tameri'n yü• 
züne baktı. Fakat bu bakışta 

müthiş bir düşmanlık parlıyor
du. 

Tamer gülümseyerek anlat• 

tr: 
- Galiba bu kedi, ckdi, ben. 

den hoşlanmıyor. 
- Kıskançtır. f 
- Ya! .. Halbuki ben kedile • 

rin yalnız kendilerini düşün • 
dükleri:ıi zannederdim. 

- Benim kedim öyle değil • 
dir. 

• • • 
Bu küçük konuşmadan son • 

ra Tamer yeni bir tecrübeye 
girişti. Maksadı, yeni bir haya• 
ta, yeni bir havaya kavuşmak, 
içinde yaşadığı pansiyondan bir 
an evvel aynlarak Gnce'm 
muhteşem konağına yerleımelr.. 

ti. Fakat Tamer, bu kadmm 
yalnız servetine gönUl bağla • 
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mamıştı. Onun kendisine de a. 
§ıktı. O halde bu işi fazla ge • 
ciktirmek, fazla sürüklendir • 
mek doğru olamazdı. Bir an ev• 
vel, bayan {Grace) a izdivaç 
teklif etmeli ve bir an evvel o • 

•nunla evlenmeliydi. 
Tamer bu kararı verdikten 

sonra kalktı, giyi:ıdi ve bayan 
Gra-:e'ın evine gitti. 

Tamer teklifinin kabul ed ~. 

ileceğine kanidi. . 

Misafir salonunda beklerken 
beyaz kedinin de burada bulun
ouğuna dikkat etti. Bu kedini:ı 
onu rahatsız ettiği muhakkak • 
tı. Bayanın gülümseyerek içeri 
girmesi, kedinin içine verdiği 

aıkıntıyı ferahlaştırdı. Heye' • 
candan titriyen bir sesle anlat• 
mağa başladı: 

- Grace, dedi, haftalardan 
beri sana söylemek istediğim 

bir şey var .. Sa:-ıa karşı çok de
rin hislerle bağlıyım. Seni se • 
~yorum ..• 

Grace, gözlerini onun yü
züne çevirerek bir ana şefkatile 
baktı ve: 

- Benim gibi, dedi, yaşlan • 
uuş bir kadın sevilir mi? 

- Yaşlanmış bir kadın mı? 
Siz benim sevdiğim biricik k2• 
Oınsınız. Sizinle evlenmek ist:• 
yorum. 

Tamer eli:-ıi uzatarak 
Grace'in elbi tuttu ve devam 
etti: 

- Size tükenmez bir sevı(• 
oen, sonsuz bir sadakatten baf;• 
ka hediye edilecek bir şeyim 

yok ... 
Bayan Grace elini; Tamer'in 

elinden çekmedi, bilakis elini sa 
hverdi ve dedi ki: 

- Ben önceden evlenmiş bir 
kadınım. Dulum. Fakat dul ka• 
,omlar iki çeşittir. Evliliğe ina• 
nanlar, ve inanmıyanlar. Bu on• 
lann tecrübelerine bakar. · 

Tamer sandalyasını biraz 
yaklaştırarak: 

- Evet, dedi. 
Bayan devam ediyordu: 

- Ben evlilikten bahtiyar ot. 
muştum. Sana gelince, senden 
;m emnunum. İyi geçineceğimize 
lnamy,~ Soma ara sıra yal-

nızlıktan bunalıyorum. Fakat.. 
Tamer ömrünü:ı en heyecan. 

1ı dakikasını geçiriyordu. O da 
tekrar etti : 

- Fakat! 
- Fakat ben yapyalnız de-

ğilim . Kedim var •• 
- Kediniz mi? 

- Evet, siz kedimi tanımı • 
yorsunuz. Tanırsanız hayret e • 
dersiniz .• 

Tamer ' kolunu, ( Grace) e 
doğru uzatarak kolunu okşadı. 
Ve: 

Her halde, dedi, kediniz 
yüzünden teklifimi retddetmez
siniz! Sizi kedi:ıizden çok faz • 
la seveceğime inanırsınız. 

- Buna eıniniml 
Tamer, Grace'in ke:ıdisine 

biraz yaklaştığını hissetti ve 
derhal Grace'i kendisine çekti, 
Grace, mukavemet etmiyordu. 
Tamer Grace'i kucakladı ve öp
tü. Grace, yine çekilmiyor ve 
kaçmıyordu. Bilakis, o da mu • 
kabele etti. 

Demek ki meramına eriyor
du. Yalvararak : 
- Evlenelim! dedi ve Gtacein 

yumuk gözlerini öperek tekrar 
yalvardı : 

- Söz ver ! Grace .• 
Grace, bir Uihza durakladılr· 

tan sonra bir adım geriledi: 
- Düşüneyim! Bir iki gün 

müsaade eti 
Tamer biraz mahzun, biraz 

münkesir: 
- Hay, hay. dedi. Fakat siz. 

den ret cevabı beklemiyorum! 
Tamer, çekilip gitti. 
üç gün sonra Grace, ceva • 

hını verdi. Kendisi evlenmeğe 
razı idi, yalnız ... Evet yal:uz bu 
işe Pamuk kedi itiraz ediyordu. 

Tamer: 
- Aman, dedi, şu· mel'un 

kedinin lafını bırakın 1 
- Onun ne mühim bir var • 

hk olduğunu yaknda görecek
siniz 1 Çok adi bir ke.di değil • 
dir. Bu kedi, kimsenin bc:ıi S C\• 

mesine tahammül etmez. Bir 
defa arkadaşlanmdan biri bana 
faz laca yaklaşmıştı-; yüzünü öy. 
l e bir tırmaladı ki haftalarca 

sokağa çıkamadı. 

- Peki! 
Tamer söz aldığından mem• 

:ıundu. Çünkü hem evlenecek, 
hem yaşadıkça para gailesinden 
kurtulacaktı. 

Fakat bu beyaz kedi bayağı 
asabını bozuyordu. Evine dön .. 
dükten sonra dikkat etti. Han
gi tarafa baksa gözünün önüne 
o beyaz kedi geliyordu. Sinir • 
lerini yatıştırmağa çalışarak ya 
tağına girdi ve yattı. Fakat rU. 
yası:ıda da yine sürü sürü be • 
yaz kediler gördü. 

Üç gün so:ıra Graceıe bu
lu§tuğu zaman ona da anlattı: 

- Artık senin beyaz kedini 
her yerde görüyorum .• 

- Ya, ben de onun halinde 
bir değişiklik sezmekteyim. 

iki gece sonra Tamer ansı• 
zm uya:ıdı ve kulağına şu söz • 
lerin fısıldandığını işitir gibi ol• 
du: 

- Bu evlenmeden vazgeç 1 
Tehlikedesin ! 

O kadar fenalaştı ki hemen 
doktora gitti. Gerçi bir ıeyi yok 
tu. Fakat rengi uçmuştu. Faz • 
la sinirli idi. Fakat yine 
Grace' in evine gitti. Grace, o
nun ıztırap çektiği:-ıi görerek 
kendisine karşı daha derin bir 
sevgi duymağa başladı. O gün 
kararlarını kat'ileştirdiler. 

Fakat o gece de uyuyamadı 
ve yine beyaz kediyi odasının 
içinde gördü. Kedi sanki büyü• 
yor, büyüyor ve kendisine doğ• 
ru adım adım ilerliyordu. Ko • 
ca kedi bir kapla:ı gibi üzerine 
atılacakmış gibi idi. 

Yerinden sıçnyarak bağırdı. 

Fakat kedi ilerlemeğe devam 
etti. Tamer korkusundan tek • 
rar bağırdı ve bayılarak yere 

düştü. 

Ertesi sabah Grace gazete• 
}erite Bay Tamer'in yatak o • 
dasında ve yerde ölU bulun • 
duğunu, kalpten öldüğünün an
laşıldığını, geceleyin buhrana 
uğrayınca yatakta:ı sıçradığı • 
nı ve yanaklannda iki incecik 
çizik görüldüğünO, fakat ban. ·• 

(Liıtfen sayı/ayı cet>iri• > 
KURUNun i LAVESi - S. 9 


