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ULUSLAR KURUMU ASAMBLE TOPLANTISINDA: 

ükrü Kava'nın nutku 
Kamalist Partisinin Genel Sekreteri sıfatile söylüyorum: 

Türk milleti Sancaktaki kesif ve kütlevi Türk unsurunun 
dolayı endişededir hayati menfantlerinden 

Çünkü, yeni vaziyetin bu mıntakadaki Türklere taalluk eden esasını 
bilmiyor ve ben bu endişeye tercüman oluyorum 

Boy Şükrü Kaya 
Silahsızlanma idealimizdir! - Yeni iktısadi prensipler biri birini istismara değil, bütün milletlerin mübayaa 
kabiliyetini arthrmak esesına dayanmalıdır. - inkişaf için siyasi huzur lazımdır. (Yazısı 6 ıncı sagıfaaa) 

MUAH~DE HiLAFINA OLARAK SANCAGA 
20,000 ERMENİ GETİRİLDi 

Türklerin malları 
Ermenilere geçiyor 

DOn lskenderundan gelen bir yol- l'\U!'!!!!!m"''""'!""'~-~ 
aa n., priiştük. İskenderun ve An
takya vaziyeti bütün matbuatı İH31 
ettiği bir sırada bu muhitten yeni 
ıelmit bir TUrkUn sözJerinl dinlemeği 
faydalı bulduk. 

Suallerimize bu zatın verdiği ce· 
\'abı aşağıya yazıyoruz: 

- 1926 senesinde idi. Iskenderun 
::•ları toplandı. Nihayet kırk 
rak saat zarfında bir içtima yapa
id sancağın tabi olacağı muhtar 
d' a~ Şe}cJini tayin etmeğe karar ver 

ı. akat kırk sekiz saat sonra ayni 
IDebnslar • toplanarak ilk kararlan
n~ bozdular ve Şamda toplanan Su
rd~Yı e meclisine iltihak kararı ver-

ı er B 'ki • u ı nci karara yalnız Antak i:: ~busu Taşnak ermenilerinden 
arı isminde biri muhalif kaldı ! 

- (Sonu Sa. 6, Sü. 3) 

Antakyamn yedi yü::: sene evvelki hali (Bir ln.gili:: seyyahı tarafından 'kara 
'kalemle yapılmı§tır) 

lngilt it -:.··-·--"*-····· .. -................ -..... , ~ .. /J • peşüuk ere 3 JD eS3Sl•/i Bir kalem mUnakaşası: i UfttetUf. 
ı : ••• 

na dönecekmiş ·i Türk inkılabına ~ · Akıl ve 
P · ı h.. d = para arıste borsalar açıldı 1 ucum e en i 
Sterlin 626 - 623 

1 
Halepli muharrir i 

aldanıyor 
Hem de onun niyeti halis değüdir, 

hususi bir maksadı var! 

Bir dostum dedi ki: 

- Şu Kadıköyünün bir .A un.ıpa §ehri 
haline getirmek için iki fey lazım: Bi
ri iskeleden AltıyoZ agzını görecek 8U

rette bir cadde açılması. Bunun için 
zaten hazırlanmış bir plan oordır. Bu 
planın tatbiki elli bin lira masrafa 

lspaayol adaları 
Almanya ile ltalyaya bağışlanmamış 

Asilerin hükumeti bunu /ngiltereye 
temin ediyor 

ispanyada diktatörlük kurulacak 

Madrit etrafında 
muharebe başladı 

Uzboa,. 2 (A.A.) - Reuter ajansı 
muhabirinden: 

General Franco, di1n Burgosta asi
ler tarafından ifgal edilmlf olan mın. 
takaların bilkuvve diktatörlUk ilin e
dilclikteJı sonra, İspanyanın -:arazi t.8.
mamiyetini, !spanyol milletinin Şeref 
ve saadteini mUdaf aa. edeceğine ye
min etmiştir. 

Bir rivayete göre, Generalin yeğe
ni olan ~bay Franclsco Franco, Ge
neralin memleketi idare edecek askeri 
bir diktatörJUk teşkil ederek reisliğin 
ve başvekilliğini deruhte etmek niye
tinde olduğunu söylemiştir. 

General Franco, Madrite karşı ya. 
pılacak taarruzu bizzat ide.re etmek 
tasavvunındadır. 

BURGOS KOMiTESi 1NGILTERE. 
YE TEMiNAT VERiYOR 

Londra, 2 (A.A.) - Dün General 
Queipo de Lla.no'nun İspanya arazisi
nin hiç bir kısmının ecnebilere veril
memiş olduğu suretinde radyo ile yap
mış olduğu beyanat ile yarı resmi ma
haf ilin dün gazetecilere ''Böyle bir 
endi§eye dü§meeğ mahal yotkur.,, su
retindeki itimatkarane beyanatı ara
sında bir mukarenet görülmektedir. 

Geçen hafta bu mesele hakkında 
izhar olunan itimatsızlıktan sonra 
gösterilen bu itimattan siyasi maha-

.riiiıi 

General Franko 

fil, şöyle bir netice istihraç ediyorlar 
Burgos komite.si, Balcare adalarmnı 
tatlya.ya. ve Kanarya adalannın AJ. 
manyaya terkedilmemiş olduğuna da
ir İngiltereye teminat ·vermek r· 
munu hissetmiştir. 
MADRIT ETRAFINDA MUHARS-

BE BAŞLADI 
Paris, 2 (A.A.) - İspanya.dan 

len haberlere göre, Mndrit etrafı 
şiddetli muharebeler olmaktadır. 

Madrit hUkümetinin bildirdi.· 
göre, Madritin ihata edilmesine m 
olmak için hüklımet kuvvetleri muk 
bil taarruzlarda bulunarak nasyo 
listleri şimalde Siguenz.."l mmtak ...... ..,.. 
da ve garpte Navalperolda geriye a 
mışlardır. 

MADRITI TAYYARE SARACAK 

Paris, 2 (A.A.) - Vallado rad 
( Lü.tlen ıaydayı 1·e(Jirin;~) 

Londra, 2 (A.A.) - Eski maliye 
llazın Sir Robert Hornc, tngilterenin 
altın mikyasma, fakat eskisinden daha 
clestikiyetli bir ~ekildc, rücu edeceği 
kanaatinde bulunduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, dünyadaki dövizlerin 
karnbiyolann tanzimi sermayeleri ile, 
ıneaeıa Amerika, İngiltere ve Fransa -
?1n sermayeleri ile istikrar bulacağını 

Yazan: 

necibali KU~Uka 
(Yannki sayımızda) 

bağlıdır. ikincisi rıhtımın bahçe ta- --------------------------

ılave etmiıtir. ··-· --···········-············-················-···· 

Parla, 2 (A.A.) - Milli ekonomi ba- Meşhut cürümler 
~anı Milletler Cemiyeti mUzakereJerine 
ıştirak etmek i~in bu sabah tayyare ile Kanununun tatbikinde 
Cenevreye hareket etmi§tir. 

ikinci gün 
BORSALAR AÇILDI 

Paris, 2 (A.A.) - Paris borsaları 
bugün öğleden sonra yeniden açılmış
tır. 

AP.tERiKANIN NE KADAR ALTINI 
VAR? 

Vaıington, 2 (A.A.) - Federal re
Serve Board Amerika hükumetinin al
tın stoklarının 3 eylülde 18.845 mil -
;>on dolardan ibaret olduğunu bildir -
l?ıcktedir. 

PlYA Al\IJZDA 

Cumuriyct Merkez Bankası dün sa
ct 12 de İngiilz lirası fiyatını 623-626 
0 larak vermiş ve 623-625 arasında mu 
~ıneıe gönnUştür. Cumuriyet Merkez 
•nlcaaı tahvilleri 90 a çıkmıştır. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 

Mahkemede "Ben sallannuıdım dircl. 
sallandı,, diyen ve sarhoşluktan suçlu! 

llayrcttin 
(Yazısı 3 üncü sayıfada) 

rafından Mühilrdara giden yol üzerin. Yı • d / ~ / •• 
dckiharabeıenkaldırarakburadadlıiki unanıstan a 11apı an proıesyone l[ure 
tarafı ağaçlı 'bir ca<ldc (J,ÇTTı(Jk, 'bu cad- .......................................................... . ... ······-·······································-
deyi Mühürdarın sahil yolu ile birlq- Dinarlı ile Ma'·sos 
tirmektir. Bımun için de gene elli bin D 
lira kafi gelir. Şu halde Kadtkö;Yii.n 

Modern bir şehir halini alabı1me.<Ji için berabere 
çok değil, sadece yü::, yüz elli 'bin lira 
yetecek demektir.Jt 

Dostumun oondan gelen bu sözle- kaldılar 
Tini dinledikten sonra §Öyle dedim: 

- Vaktilc KadıkÖ?fanü tanınmıya
cak kadar gilzelle.~tirmck içiıı icap e
den paranın bir kaç misli çarmış. Bu 
paraların hepsi sar/cdilmi.~. Fakat 
Kadıköyiindc cadde açılacak yerde i!'i 
boş bir llal binası yapılm'l.J. Fran.ttz-
1arın meşhur bir sözü vardır: Allah 

bir adama para verirse ayni zamanda 
akıl da verir derler. Bu kaide galiba 

11alnız bizim memlekette cari değil: 
Zira görüWyor 1:i bizde para oldıığ 
:::aman a1..'11, akıl bulunduğu zaman pa. 

Balkan oyun •ar1nda U~UncUIUAU 
katf surette Romenlere kap· 
t1rdık mı ? • Karşılaşmalar yann 
devam ediyor, aporcufar1mız 
Pazartealye dönecek • Klyet'te 
b ;sikletçilerfmizin on dakika ev· 
vel ge!m esı, yUz kilometrede 
":kiplerine sekiz kilometre bin· 

dlrmesi demektir. (Solda) Maksos (sağda) 
Dinarlı 

ra bıılunmıyor~aaan Kumçayı GÜREŞTE4•4 E BERABEREYİ 
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Demirgolları memıır ve müstahdemlerine 

Fazla ücret ve tazminat nizamnamesi 
Ankara, 2 (Telefonla) - Hüküm. 

leri bir mayıs 937 den itibaren mer'i 
tutulacak olan yeni, Devlet Demir· 
yollan ve limanları işletme memur 
ve müstahdemlerine verilecek harci
rah, tazminat ve tahsisat nizamname 
si Vekiller heyetinin tasdikine arze
dilmiştir. 

Buna göre, münhal olan idare 
memuriyetlerinden her hangi birin -
de vekaleten istihdam olunanlara 
memuriyetten aldıktan ücrete ilave

kondüktörlere ayrıca günde 3.5, a
t~~i, gardöfren ve gardövagonJara 
25 kuruş verilecektir. 

Trenlere memur edilen lokomo
tif, ray otobüs makinistleri ile şef 

tirenlerden dışarda yatmağa mecbur 
kalacaklara her gece için 50, kondok 
torlara 40, ateşç:ilere, gardöfrenlere, 
gardövagonlara ve şoförlere 3.5 ku
ruş yatak tazminatı verilecektir. 

Gece Ankarada kalacaklara bu 
tamzinat bir misli fazlasile verile -

ten vekllet edecekleri memuriyet i - cektir. 
çin kadroda gösterilen ücretin beşte 
birinden üçte birine ve idarede me
mur değillerse üçte ikisine kadar 
vekalet tahsisatı verilecektir. 

FAZLA ÇALIŞANLAR iÇiN 
Mesai saatinden fazla çalışmala

rına lüzum görülecek memurlara 
beher saat için bir saatlik ücretleri
nin yüzde elli fazlası, atelye ve atel
yeli depolarda çalışanlara 9 saat 
mesaiden sonra ilk iki saat için 
mutat saat ücretine yüzde elli ve 
bunu takip eden saatler için de yüz 
de yüz zam yapılacaktır. 

Bilfül ~lrştıkları günlere muka
bil ileret alan müstacel işçi, ta.thir 
amelesi ve hamallar gibi müstahde
m~ ile hizmeti bi1a fasıla bir seneyi 
dolduran muvakkat işçi ve yol ta
mirat amelesinin yevmiyeleri milli 
bayram ve umumi tatil giinleri ~

Jıştmlmasalar dahi verilecektir. Hi7; 
metlerine ihtiyaç olup da bugünler
de çalıştmlanlara beher gün ayrıca 
bir yevmiye daha verilecektir 

TAHSiSATLAR 
istasyon ve ambar gişelerile vez

nelerde para alıp vermek vazifeleri
ni bilfiil görenlere ayda istasyon 

Rampa mesahası üzerinde çalışan 
makinist ve ~eftrenlere ilk sefer 
için 30, ondan sonraki seferler için 
20, seferinde ateşçi, gardöfren ve 
gardövagonlara 15 kuruş rampa taz
minatı verilecektir. 

Vazife icabı ikamethaneleri bu
lunan istasyondan başka bir istasyon 
da kalmağa mecbur olan makinist ve 
şeftrenlere günde 50, kondüktör, ateş 
çi, gardöfren ve gardövagonlara 
30 kuruş bekleme tazminatı verile
cektir. 

Manevra işleri çok olan istasyon 
larda beher manevra saati için maki
nistlere 3 kuruş 30 para, ateşçilere 
75 para manevra tazminatı verilir. 

Muvakkat amele ve müstahdem
Ierden iş başında ölenlerle malul 
kalanlara azami 500 lira tazminat 
verilecektir. işleri 13.ğvedilenlerle a
çığa çıkarılanlara her hizmet senesi
ne .mukalıil bir aylığı tazminat o
larak verilecektir. 

Ahmet Rasim 
• 

gecesı 

ve ambarlar için en aşağı üçer ve en Yarın akşam bügük mu-
yukan on lira, idare veznelerinde • 
ça1ışanlara en az beş, ve en çok on harrır hakkında radyoda 
beş lira tahsisat verilecektir. kon/ erans verilecek 

idare heyeti sıhhiyesince iklimi 
ıhhate muzır olduğu tesbit edilen 

15tasyon ve civarlarında daimi bir 
'azifc ile memur olanlara buralarda 
çalıştıkları müddet~ ayda en az 
beş ve en çok on lira hava tahsisatı 
verilecektir. 

Mühim istasyon ve ambarlarda 
idareyi temsilen eshabı mesalihi ka
bul ve onlan dinlemek mevkiinde 
bulunanlara ayda en az üçer ve en 
yukarı on lira temsil tahsisah veri
lecektir. 

İçilecek suyu olmıyan istasyonla
ra içme suyunu fıçllarla gönderen 
istasyonlarda bu fıçılan doldurup 
trenlere getiren istasyon hamal veya 
makasçılanna ayda en aşağı bir 
Te en yukarı altı lira tahsisat veri
lecektir. 

!An.kara, 2 {KURUN) - An.kaı a 
radyoısu birinci teşrinin dördüncü pa .. 
zar günü akşamı bir Ahmet Rasim 
gecesi tertip etmiştir. Radyonun o ak
şam.ki neşriyatı B. Nurettin Artamm 
Ahmet Rasim hakkında söyliyeceği 
bir kaç söz ve eserlerinden okuyacağı 
bir parça ile başlıyacak, ondan soru a 
müzik heyeti tarafından büyük mu
harririn kendi eseri olan parçalar ça
lınacaktır. 

BW!.dan bir haf ta evvel ölümünün 
dördüncü yıldönümünü teessürle an
dığımız merhuma karşı Ankara rad
yosunun gösterdiği bu alaka meslek
taşları arasında çok iyi bir tesir uyan
dırmıştır. 

ZiRAAT UMUM MVDVRV DÖNDÜ 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ege ve 
Marmara havzalarında bir tetkik ve 
teftiş seyahatine çıkmış olan Ziraat 
umum müdürü B. Abidin Ege şehri .. 
mize dönmüştür. 

Nizamnamede demir yollarına 
ait binalardan kimlerin kirasız isti
fade edecekleri, bina bulunmıyan 
7el'lerde bulunanlardan bekarlara 
icretlerinin yüzde onu, evlilere yiiz 
Cle yirmisi, bfr oda v-eya bir yatak ----------------
tahsis edilenlere ücretlerinin yüzde General Mefaksas 
onu verilecektir. K 

Bu suretle verilecek tahsisatın 0 m Ü D İ Z m 
azami haddi ayda bekarlar için on, 
evliler için 15, bir oda veya bir yatak a ı e y h i n d e 

e hakkını haiz olanlar için beş lirayı 
~iy~ktir. 

TAZ!tllNATLAR 
Ankarada hizmet evi hakkı olup 

da eT tahsis edilenlere Ankara mes
ken tazminatı verilecektir. Harcirah 
verilmiyen lokomotif ve ray otobüs 

a makinistlerine otuz, şeftrenlerine 
yirmi, kondüktörlere 19, ateşçi, şo-

le för d··r d .. . , gar o ren ve gar oyagonlara 
~!. 15 lira hizmet tazminatı verilecektir. 

işletmeye açılmamış hatlarda 
m çahşanlara kilometre tazminatları 
t3i bir misli fazla verilir. 
alt Balast ve ameliyat trenlerinin 
ka .. d l"O k·ı gun e <> ı ometreyi geçmiyen se -
ıy 1 rJerini yapan makinist, şeftiren ve 

ta1:~-----------tasyonunun bildirdiğine göre, 150 
·n kişile 100 tayyare Madriti muha-

Ki etmiye memur edilecektir. 
a BASK' A MUIJT ARiYET VERiLDi 
a Madrit, 2 (A.A.) - Ni7..amatı dün 

Jtl.{Cortıealerce ittüakla kara.rla.~tmlmış 
e~ muhtariyeti haiz Bask hükume-"f ~uvakkat merkezi Bilbao ola-

Bir nutuk söyledi 
Atina, 2 (Hususi muhabirimizden, 

telefonla) - Başvekil general Met
0

ak -
sas bugün nakliyat nezaretinin pence -
resinden halka hitaben bir nutuk söy -
lcmlştir. Binanın önünde on binlerce 
halk toplanıruştı. 

Başvekil, 45 dakika süren bu nut -
kunda komünizm aleyhinde sözler söy
lemiştir. General Mctaksasm bu söz -
lerini evvelıi halk arasında ıslıkla kar -
şılryanlar olmuşsa da polis hiç bir mü
dahalede bulunmamıştır. Başvekil nut
kuna büyük bir şiddetle ve el hareket
lerile devam etmiş ve neticede halk a -
rasında derin bir sükut hasıl olmuştur. 

Nutkun sonunda halk başvekili heye -
canla alkışlamıştır. 

Ba!vekil nutkunda komünizm aley- · 
hinde bulunduktan sonra memleketin 
kalkınması amelenin refahı için hüku -
metin yaptığı işleri anlatmış ve yeni 
hükumetle eski hükumet arasında mu
kayes: yapmıştır. Bu toplantıya bütün 
cemiyetler iştirak etmişti. 

[ Kısa Haricf Haberler j 7 ürk - lrlanda ticaret anlaşması im2alandı - -
~ ÇlNDE bir Japon bahriye si13.h 

endazım öldürmüş olan iki Çinli 
Çin mahkemelerinden biri tarafın

dan idama mahkOm edilmişlerdir. 
Diğer Çinli beraet etmiştir. 

lrla:ndaya Türk malları 
Kayıtsız şartsız ithal edilecek 

~ 1NG1LlZ - SOVYET deniz 
müzakerelerine dış işleri bakanlığın
da iki aylık bir inkitadan sonra yeni 
den başlanmıştır. 

Mallar11i11zın karşıh§ı serbest döviz olarak ihracat• 
fiıya ödenecektir. - Hususi takaslarda Türkiyeden 
100 almak ve 50 satmak esası bakidir. 

~ VlY ANADA Haymatluzlar top 
lantısma iştirak edenler bu kurul 
şefi Bay Starhemberge karşı itimat
sızlrkl;ırını bildirmişlerdir. 

~ BUDAPEŞTEDE Hıristiyan 

ekonomik partisi başkanı Csilbery 
diğer bazı saylavlarla beraber bir 
Macar antibolşevik birliği tesis 
eylemiştir. 

~ lTALYANLARA dehalet etmiş 
olan Habeşistanın sabık Paris elçisi 
Volde Maryam Romaya gitmiş

tir. 

Dublin, 2 (A.A.) - Anadolu a. 1 
jansının hususi muhabiri biltliri~or: l 

Bir müddettenberi müzakeresi de
vam etmekte ol.an . Türk - Müsta
kil lrlanda ticaret anla~ması dün 
Dublin hariciye nezaretinde Türkiye 
namına iktL"at müsteşarı Kurdofr· 
lu ,·e hariciye ,·ekaletimiz nmum mü
dürlerinden Fuat Tugay ve lrlanda 
mur:ihhaslar1 taraf1ııdan merasim lt.• 
imzalanmıştır. 

ANLAŞMANIN ESASLARI 
Anlaşmanrn <'~Mlarr şunlardır: 

lnf[iltere'nin Almanqa'qa 

karşı beslediği hüsnüniqet 

Hitleri hayrete düşüre
cek bir söz olsa bile .. 
Sir Osten Çemberleyn Nazi ve Sov
yet sistemleri arasında fark görmüyor 
Dünkü posta ile gelen ''Daily 

Telegraph,, gazetesinde lngilterenin 
eski hariciye nazırı Sir Austen Cham
berlainin "Almanyaya karşı lngilte
renin beslediği hüsnü niyet,, başlık
li bir makalesi görülmektedir . 

Eskiden nazır ve "mdi parlamen-
to azası bulunan S usten hissiya-
tını anlatarak diyor 

"Şarkın gölgesi, garbın zaten ka
rarmış olan man:zarası iizerine düş

mektedir. Benim Sovyet hükOm• 
tl ...._lıialne kal'fl sempatim o~ 
ğu farzedilemez. 

O sistemden, anarşiden ka~dı

ğım kadar kaçınmm. Sovyet hükft
meti sistemi Almanyanm Nazi sis
temi kadar bizim itiyat ve an'ane
lerimize yabancı bir şeydir. Her ne 
kadar Her Bitleri hayrete düşürecek 
bir söz olsa da bu iki sistem arasın -
da büyük bir benzerlik vardır." 

Eski İngiliz nazm böylece iki sis
tem arasında fikir ve hayat serbes
ti.si olmamak, dini tazyik ve saire
bakrmından benzerlikler bularak 
sözü Almanyanın harpc(t olup olma
mas:na getiriJ•)r ve şunu diyor: 

"Alman yanın harp isteyip isteme
diğine dair bana bir sual sorsalar, 
bila tereddüt : 

- Hayır!. Derim. Bu suali harbi 
umumiden evvelki günlerde harici
ye nezaretimiz daimi sekreteri olan 
bir arkadaşıma sormuştum. O da 
öyle cevap verdi. Fakat dedi ki; 

- Almanya harp istemiyor. Lakin 
Avrupada hakim olmak tasaVV'urun
dadır. 

Diyebilirim ki, bugün de Alman
yanın, eısas itibarile Hitlerin başlıca 
motifi budur. 

1914 f eUketi dünyanın başına yal-

Sulhçu devletler 
bloku Milletler 

Cemiyetidir 
"Le Journal" gaıetesi B. Litvinof'un 

Milletler Cemiyetinde 8Öylediği nutku 
tahlil ederken şöyle diyor: 

Bugün devletler üç grupa ayrılabi
Jir: 1) Hücuma geçmeğe açıktan açığa 
hazırlanan milletler; 2) Bitaraf kalmak 
hayalini güden milletler (burada İn -
giltereye telmih edildiği görülüyor); 3) 
Müşterek emniyeti korumağa çalıştık

larım söyliyen, fakat bunu gösteren hiç 
bir hareket yapnuyan milletler. 

O halde, acaba karşı karşı bloklar 
teşekkül etmiş olduğunu söyliyebilir 
miyiz? Fakat, Milletler Cemiyeti esa -
sen sulhçu devletlerin bloku değil mi
dir? Bitaraf kalmak istiycnler varsa di
ğerlerinin birle~mesinc mani mi ola -
caklar? 

nız Almanyanın hakimiyet davasın
dan gelmemiş, kendilerine karşı du
racak kuvvetlel"in ve bu kuvvetlerin 
ortaya koyacağı neticelerin derece -
sini Alman devlet ricalinin takdir e
dememesinden gelmiştir. 

İngiltere sulhu şiddetle arzu e· 
diyor. Fakat kendisine dikte ettiri
len bir sulh değil ... İngiliz kontro
lu altında bulunan toprakları vermek 
suretile gayri müayyen, tehlileli bir 
mütareke satın almak taraflısı deği-
liz •. ,, 

Sk A\ISten Chemberlainin bu ya
zısı hakkında Daily Telegraph gaze
tesi ayni günün başmakalesinde di
yor ki: 

"Sir Austen, tam manasile bir 
anlaşma temini yolundaki büyük bir 
güçlüğe işaret ediyor. Almanya, gar
bi Avrupa ile dostluğa hazır oldu
ğunu ilan ederken Rusyayı hesap ha
rici bırakmak niyetinde olduğunu 
göstermektedir. Halbuki, Avrupanın 
şimdi en kuvvetli devletleri arasında 
bulunan bir memleket Avrupa sis
temine dahil olmadıkça elde edile
cek sulhtan asla emin bulunama -
yız. Rusyarun dahili hükumeti ken -
disinin bileceği bir iş olmalıdır. 

Biz bu sistemden, Bitlerin demok· 
rasiden hoşlanmadığı kadar hoş
lanmıyabilirsek de ve filhakika hoş
lanmıyorsak da zararı yoktur. Biz. 
Almanya ile olduğu kadar diğer 
memleketlerle de sulhu arzu ediyo
ruz. Fakat bu sulhun, eski dostluk
larımızı bozmağa sevketmemest ve 
Almanyanın hoşnutsuzluklarım, ken. 
di hoşnut.•mzluklarrmız gibi telakki 
l'Ykmcğe bizi mecbur etmemesi ':i:trt
tır.,, 

Avrupada harp çıkarsa 
Amerika kauşatak m1? 

Bir Avrupa veya cihan harbi kar
şısmrla Amerikanın bitaraf kalıp kal
mıyacağı ötedenberi bir meseledir. 
Bir iki gün evvel, eski bir Fransız na. 
zm, böyle bir hadise vukuunda Ame. 
rikanm bitaraf kalmasının kendisi i
çin tehlikeli olacağını söylüyordu. 
Çünkü, naztra göre, Amerikanrn da 
tccavü7.e uğramak tehlikesi vardır. 

Fransarun bugünkü meşhur muhaı 
rirlcrindcn Jules Romains, Amerika
da yaptığı son seyahatin intibaları a
rasında, Amerikaltlann artık bitaraf
lık siyasetini pek müdafaa etmedikle
rini sölUyor ve ilave ediyor: 

''Amerikada bugünkü kanaat şu
dur: Avrupada veyahut dünyanın her 
hangi mühim bir ncıktasmda harp çı
karas daha başka yerlere yayılmas1. 
na hi<( bir mani yoktur. Amerika bir
leşik devletleri de, ergeç ve ister iste· 
mez, bu harbe sUriikleneceklerdir. Bu-

ı - lrlandaya ithalat serbesttir· 
Bütün Türk mallan kayıtsız, şartsız 
ithal edilebilecek ve karşılığı serbest 
döviz olarak ihracat~ıya ödenecek· 
tir. 

2 - Irlanda, umumi rejimimizil1 
imkan verdiği maddelerle hususi 
kontenjan listesine dahil mallarını 
her biri için tayin edilmiş kontenjal1 
hadleri dahilinde Türkiyeye ithal 
edebilecektir. 

Şu kadar ki, bu ithalltın fob kıy· 
metleri yekununu Türkiye tara· 
fından lrlandaya ihraç edilmi~ ve 
filen bu memlekete ithal edildikleri. 
lrlanda gümrüklerinin bittasdik Cu· 
muriyet. Merkez bankamıza gönder· 
miş oldukları menşe şahadetnamele 
rimizde gösterilmiş mallar:mrz fob 
kıymetlerinin yüzde ellisini geçmiye
cektir. 

Cumuriyet Merkez bankamız bu 
e..cms dahilinde ve memleketimize fi
len girerek bankaya satılmış döviz 
mevcut olmak şartile lrlandn it-
halatına serbest döviz verecektir. 

HUSUSi TAI(AS 
MUAMELELERi 

3 - lki memleket arasında ithal 
ve ihracı kabil mallar üzerine, kon
tenjarı edilmiş olanlar, kontenjan 
Jaril~ mahdut olmak üzere huı:;usi 

takasa tatbik edilebileceklerdiı. 
Hususi takas muameleleri Türki

yede takas komisyonlnrı nezdinde 
muamelesine tabidir. lrlanrJada 
böylP. komisyonlar olmadığı için n~ 
müsaadei mütekaddıme istjhsaline, 
ne de başka muameleye tabi değil

dir. 
4 - Türkiyenin hiç bir nevi an · 

laşma ile bağlı olmadığı memleketJer 
mallarr, deri. yün, çuval, kobrA. ilh~ 
dahi husust takas yolu ile hudutsuz 
girebilecektir. 

5 - Yukarda üçüncü ve dördüncü 
fıkralarda mevzuu bahis hususi 
takasJarda Türkiyeden 100 almak. 
bilmukabele Türkiyeye 50 satmak 
esası bakidir. 

iTHAL RESiMLER/ 
6 - Tarife bakımından her iki 

memleket birbirine en ziyade mü
saadeye mazhar muamelesi bahşet
mektedirler. Fazla olarak Cwt, yani 
50 kilo başına 10 şilin 6 peni olan 
kuru incir ithal resmi 7 şiline indiril 
miştir. 

Halı resmi advalorem yani kıymet 
üzerinden yiizde 15 dir. Kabuklu 
meyvalar ve içleri resimleri konsolide 
edilmiştir. Resim vaziyeti konsolide 
edilmiş olan maddelerimiz arasında 

palamut da vardır. 
7 - Anlaşma 15 ilkteşrinde meri

yete girecek, 18 ay süreocektir. Bu 
müddetin inkizasında anlaşma feshe
dilmezse bir yıl temdit edilmiş sayı 
lacaktır. 

8 - Anlaşmaya baZl mektuplar 
da oağlıdır. 

YENi VE INKtSAFLI BiR 
DEVRE 

Mtistakil lrlanda matbuatı müza
kerelerin başlangrcrndanberi bunun 
TürKİ) e cum uriyetih.• aktedilen ilk 
anlaşma olduğundan bahsederek 
memleketimiz hakkında dostane neş
riyat yapmaktadırlar. 

Anlaşmanın iki memleket miinıt
sebatıncla yeni ve inki~flı bir dene 
ye .nEbde olacağı umulmaktadır 

lrlanda hiikômet reısı r~ay 
Devalera Türk - İrlanda fü·aret 
anlaşmasının irnza~ından sonra tj
caret müzakeresini idare eden Türk 
heyetini l<rı lml edere!( iki memicl<et 
arasmcla ilk ticarf't anlaşmasmm 

aktind('n dola}, memnuniyetini l:il· 
dirmiş ve memleketimiz hakkmdnkf 
muhn hhct ve dostluk hislerinden bnh· 
s;etmi~ti r. 

rada his ve arzunun b:r rolü yoktur. 
mesele bir vakıadır. 

"Burad:ın da tıU neticeye varnbU:
yoruz: Eğer haroo kan:?l1ak is.,c:.--;i· 
yorsa harbe mani olmak bunu ~ ·r?n 
de, harbe mani olacak her va::ıı~_dan 
istifade etmek lazımdır.,, 
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çet gözlerini polis hafiyesine 
. - Söyleyin, dedi, ne kadar 

para istiyorsunuz? 
.. slft9 Pmro ile beraber Buk da 

... ;tıo Paaro: 
- Kan Jııeaılar pliba; dedi. 
- .... Brkek Jlacariatan elçiliiin-.... 
V•lllıcla ıWea aeçirilecek iki kiti 

~b. Puaro'nun kompartmwı ar .. 
~ lılü Ken'le evvelce onunla bera-
1- llrdGlll ibti,ar Amerilsah :Raçet. 

..,.,. Buk, Puvaro•nun bu bdma 
'ıatlııtıa- clrmUttil Ona dotru yalda -
llrk: 

- Pru•• Dncomirof. decli. Bir Rus 
Ptenleaidir. Kocaaı. ibtiWden enet. 
....... ~ banlralanN J&tınmf -
tJ., ... -.tJe bGtibı Mrntlorini kurtar· 
.. oMuı.r • 

...... prewe J>rqomlrof'dm ~ 
......... enelce de ititmifti. Bu ma
.._ a1dıktuı IODl'I. caalerinl bqb 
..... ll*dL 
~~maada Meri Deben

lıai'Ja .s.ba. bqb dd bdm vudı. Bwı
... lıılıl mta yq1ı •• aama boyla idi. 
S.. ~ batm4a Jaotos ~ b11mnt' 
tı. y._,. orta yq1ı bir bdaa daha 
.._., o Wr ..,. anım,or. &teki din
.., .... s.&n, hiç ncf11 ılmaden an • ...... 

Meşlıat ciiriimler kanununun #lll.6ikinde ilcinci gün : 

10 saat içinde 29 dava 
Karısını Darülacezeye pnderen adamı döven Musa bet gün hapis ve 211 

lira para cezasına çarpıldı - Son aüratl~ giderken polise yumruk atan 
ıoföre bet gün hapis cezası •e tevkif kararı verildi 

Sarhoş: "Ben sallanmadım, direk sallandı" diyor 
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J'lgatro tUlltlr işleri 

'uaccs'PZ -

Şe .. ~ir tiyatrosunda 
au GON 

öğle Neşriyatı: 

Kültür 
bugün 

Bakanı 
geliyor 

lstanbulun kurtu:
duğu gün· 

Salı günü büyük mer.a• 
simle kut/ulanacak 
!stanbulun kurtuluş günü olan 6 

teşrinievvel salı gilnü yapılacak me
rasim programı hazırlanmıtşrı. 

MAKBET Saat 12,30 P lAkla Ttlrk musikisi. 12,50 
Havadis 13,05 Pl!kla hafit mUzik. 13,2:>-14 
muhtelif pla.k neşriyatı. 

Yabancı ve tızhk 
okullarının 'ClaZll)efi/e 

meşgul olacak Istanbul Şehir tiyatrosu yıllardan- ı 
beri devam eden intizanı1 ile 1 teşrini
evvel gecesi, kapılarını halka açtı. 

Şehir tiyatrosu bu yıl gene iki heyet 
halinde çalışacak; Tepebaşı tiyatro
sunda dram, eski Fransız tiyatrosun
da operet oynanacak. 

Dram kısmında Şekspfrı Makbet 
isimli faciası oynanıyor. 

lstanbulda tiyatro mevsiminin dün 
ya fikir ve san'at hayatındaki mevkii 
asırlardanberi sarsılmamış olan Şeks
pir gibi bir muharririn eserile açıl

ması şerefli bir şeydir. 
Büyük İngiliz edibi Şekspir, ''Mak.. 

bet., in mevzuunu İskoçya tarihinden 
almıştır: İskoçya tahtına göz diken 
kumandan Ma.kbetin kendisini cina
yetlere kadar sürükliyen ihtirası, bu 
yüzden memlekette çıkan karışıklık

lar, Makbet kral olduktan sonra o
nun zulüm ve istibdadına dayanamı

yanlarm isyanı ve nihayet Makbetin 
de öldürülmesi. .. 

Şekspir, bu mevzuu büyük sa.n'at 
ve zekasının kudretli potasında pişi
rip, entriği kuvvetli tertibi gürel, te
cessüs ve heyecan kuvveti fazla bir 
eser. olarak sahneye koymuştur. BU
yük edibin dlmağ için sahiden gıda 

ve kuvvet olan zarif ve tatlı bir suret
te düşündürücU üslubu eserin asıl 
mümtaziyet ve kıymetini teşkil eder. 

Makbet, dilimize Şehir tiyatrosu
nun dramaturgu Mehmet ŞilkrU Er
den tarafından tercüme edilmiştir; 

mütercim, sahne edebiyatımızda bil
hassa Şekspir mütercimi olarak ta. 
nmmıştır ve Makbetin bu tercümesi, 
ifade itibarile bundan evvel Abdullah 
Cevdet tarafından yapılmış olan ter
cümeden kat kat üstün sayılacak ma
hiyettedir. 

Rejisör Ertuğrul Muhsin Makbeti 
ı;ıeylrcinin alakasım daimi surette u
yanık bulunduracak bir şekilde ve me 

Colis Haberleri 

Pilavdan 
zehirlendiler 
Küçük çocuk kurtula
mı gar ak öldü 
Kumkapı Nişancasmda 13 numara

da. oturan seyyar satıcı Şükrü ile 14 
aylık çocuğu bir gün evvelden kalan 
bir pilavı yedikten sonra zehirlenmiş
lerdir. 

Hastalar derhal hastahaneye kal
dınlmış fakat küçük çocuk biraz son
ra ölmüştür. Yapılan muayenede pi
lav kabmın pas tutmasından husule ge 
len zehirle zehirlendikleri anlaşılmış
tır. 

KALP DURMASINDAN ôLVM
Süleymaniye n;ıatbaasında çalışan 65 
yaşlarında Abdtilvahit dün saat on 
birde matbaada üzerine fenalık gele
rek düşüp ölmüştür. 

Yapılan muayene neticesinde Ab
dülvahidin kalp durmasından öldüğü 
anlaşılmıştır. 

ÇARPARAK YARALADI - Şo

för Fuadm idaresindeki 2367 numa
ralı otomobil köprü üstünden geçer

f ken RUstem adında birine çarparak 
yaralamıştır. Şoför Fuat kaçmak is
tem.iş, ·fakat zabıta tarafından yaka
lanmıştır. 

BAŞI CAMLA YARALANDI -
Baytar okulu talebesinden Rıza tram 
vayla Üsküdara inerken arabanın bir
denbire durmasından dolayı düşmüş. 
başı cama gelerek yaralanrnıııtır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Langada 
Sepetçiler sokağında oturan 11 yaşla
rında Mamamnniya isimli b·r çocuk 
Cunıuriyet caddesinden geçerken ko
för Mehmedin idaresindeki 2106 nu-

1 maralı otomobil çarparak kü r:üğü vü. 
cudünün türlü yerlerinden yaralamış
tır. 

ZORLA GiRMEK iSTEDi - Ya
lova pastahanesi sahibi Cemal dün ~e 
ce bir kaç aydanber~ ayr:ı bulunduğu 

1 Rejinnnın Ortnköydeki evine giderek 
r 'ceri girmek, Rejina buna müsa ... r1° ct

ryince tecavüze başlamıştır. Kadr. 

haretle sahneye koymuştur; ehemmi
yetli bir etüd neticesi olarak itina ile 
yaptırılmış olan elbiseler, seyirciyi 
memnun ve meşgul ederek piyesin ha
vasına hazırlıyor. Dekor, İngiliz mi
mari Vells Coates'm Londradaki "The 
old Vic,. tiyatrosuna M.akbet için yap
mış olduğu dekordan alınrr ·~tır ve 
pek güzeldir. 

Bu kadar masraflı ve dikkatli ha
zırlıktan ve bir çok emekten sonra pi· 
yes naaıl oynandı? Bu suale cevap o
larak hemen §unu söyliyebiliriz ki biz
ce temsilde rol almış olan san'atkar. 
la.rın oyunundaki umumi ahenk, mu
vaffakiyeti tem.in etmiştir. Galip, Er 
min Beliğ, Behzat gibi ilstadlar küçük 
rollerde idi; büyük kalabalığı teşkil 

eden roller gençlere verilmişti. Bu a
rada. Makbet rolünde Sami'nin büyük 
yükünün altında ezilmemek için ta. 
hammül ve gayretle çalıştığı görülü
yordu. İstikbal için çok şeyler vade
den bu edğerli gencin bu kabil büyük 
rollerde tecrübe edilmesini ve kendi
sine ilerleme imkanlarının verilmesi
ni faydalı buluyorum. 

Bir yıllık ayrılıktan sonra tekrar 
Şehir tiyatrosu heyeti içinde görerek 
sevindiğimiz Hüseyin Kemalin rolü 
de pek büyUk değildi; fakat halk, ki
bar ve yerinde bir hareket olarak san
atkara. layık olduğu saygıyı gösterdi 
ve sahneye çıkışını şiddetle alkışladı. 

Bu temsilin en mühim ve unutul
mıyacak derecede güzel sahnelerinin 
bize kazandırdığı zevk ve heyecan bü. 
yük san'atkar Neyyire Neyyir tara

Akşam Ne~riyatı: 

Saat 18,30 çay saati, dans musikisi, 19,00 
Anbaaadör den varyete müzikl nakil 20.00 
Vedia Rızanın iştırakile TUrk musiklat ve 
h alk şarkıları. 

Saat 20,SO ::M:U.ntr Nurettin ve arkad~lan 
nm iştiraldle t tirk musikisi ve halk şarkıları 
21,00 Solo pla.klar. 21,80 orkestra. 

1 - J ohn. Strauss (Venedikte bir gece) 
uvertür. 

2 - Schubert (Rozamond balesinden) par 
çalar. 

3 - Dvorjak (Slav dansı No. 16). 
4 - Heuberger {opera balosu). 
ıs - Tschaikovskl şan 11an parol. 
6 - Brahma vaıs. 
7 - Mousorgskl (Kalenberg da.ğmd& blr 

gece). 
8 - Brahms (Macar dansı 6). 
Saat 22,SO ajans haberleri. 23,00 Son. 

YARIN 
ÖliLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 plıl.kla tllrk muslldıd. 12,15() ha 

va.dis. 13,05 pla.k.la hafif mUzik. 13,26-1,,00 

muhtelif pla.k ne§Tlyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,80 çay saa.U, dans muslktııı. 19,80 

plA.kla operet parçaları. 20,00 Müzeyyenin 

f§tirakJle tUrk musikisi ve halk oarkılan. 

20,30 türk musikisi beyeU tarafından kl!aik 

eserler. 21,00 solo plAk.lar, 21,30 orkestra. 

1 - Lortzlng (çar ve Şemirman) uvertürll. 

2 - Strauss (Akvareııer Vala). 3 - Cchu 

man (Romans). ' - Kienzl (protestaıı opera 

smdan bir parça). 15 - Schubert (Rozamod 

Antrat). 6 - Delibes (Sllvly& balesinden iki 

parça). 7 - Lehar (aroviç operetinden par 

çalar). 8 - Stolz (Peraterde ağaçlar yeni 

den çiçeklenJyor) Viyana oark1111. Sa.at 22,80 

Ajans haberleri. 23,00 Son. 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 
bugün Ankara.dan şehrimize gelecek
tir. 

O gün bütün resmi ve hususi bina• 
lar, vapurlar, tramvaylar bayraklarla 
geceleyin de fenerlerle donatıla.ca.ktır. 
Mektepler ve teşekküller salı gün.il 

Bay Bakan 29 teşrinievvel Cıımuri- saat dokuzda Sultanahmet meydanın· 
y~t bayramının yakınlaşması dolayı. da toplanacaklardır. saat tam ond3 
sıle bayram hazırlıkları etrafında ha- merasime başlanacak; Sultanahmet rne";f 
zırlanan talimatnamenin tatbik işle- danında 21 pare top atılacak, bu esna· 
rile meşgul olacaktır. da herkes selllm vaziyeti alacaktır· 

Bundan başka yabancı azlık okul- Top sesi üzerine limanda bulunan bi:
larının öğretmen durumu etrafında tün vapurlar düdük çalarak kurtuluş 
incelemeler yapacak bir kaç gün sor- bayramını kutlulıyacaklardır. Kara 
ra Ankaraya dönecektir. nakil vasıtaları da bir dakika dura· 

Kalabalık meklevler çift 
tedrisat yapacaklar 
Okullar iki gündenberi tedrisata 

başlamıştır. Fakat derslerin başlama
sına rağmen henüz talebe akınının ö
nü alınamamı~tır. Bilhassa son gün
ler içinde nakil suretile bir okuldan 
dieğr bir okula geçmek istiyen yüz
lerce talebeye tesadüf edilmektedir. 
Direktörlük bunların durumlarının 

tetik ederek uygun olan ortaokul ve 
liselere havale etmektedir. 

Ortaokulların sınıf vaziyetleri çok 
kalabalıktır. Kalabalık olan okulların 
genel ispekterler tarafından tetkik e
dilerek sınıf mevcutlarının azaltılma
sı imkanları aranacaktır. 

!spekterler dün kültür direktörlü
ğiinde bir toplantı yaparak bu vaziye
ti görüşmüşlerdir. 

caklardır. 

Meydanda toplanan mektep ve te
şek kUller saat on buçukta hareket e· 
decekler ve Taksime gideceklerdir. 
Taksimde ba vrak çekme mera.simi ya 
pılacak, !stiklal marı:;ı çalınacak, ab:
deye çelenk konacak, şehir namır.s 

bir nutuk söylenecektir. 
Bundan sonra merasim geçişi baş· 

lıyacak, önde motos.kletli polisler gi· 
derek yol açacak, bunları fırka muzi· 
kası, ihtiyat zabit mektebi, askeri T rb 
biye mektebi, Kuleli muzikası, Deniz 
Harp lisesi, Kuleli füıesi, Maltepe m11• 

zikası ve l ·sesi, binicilik okulu süvari 
bölüğü, bir sahra batariyesi, polis 
müfrezesi, itfaiye muzikası ve müfre
zesi, şehir bandosu, üniversite ve yük· 
sek mektepler, izciler, lüı.eler, esnaf 
cemiyetleri takip edecektir. 

fından temin edilmiştir. Leydi Mak-1~------....,--------. 

Talebesi çok olan ortaokullar çift 
tedrlsat yapacaklardır. 

İlkokulların talebe durumu birkaç 
güne kadar ispekterler tarafından tes 
bit edilecektir. 

Öğleden sonra saat 16 da belediye 
meclisi ve Sehir meclisi balarından 

mürekkep bir heyet İstanbul kuman
danlığına giderek halkın ordumuza o
lan şükranını bildireceklerdir. 

bet rolünde Neyyire Neyyir, her za
manki gibi yüksek ruhla Leydi Mak
betin a.zabt sahnesinde her zamankin-

BORSA 
2.10 . 936 

den yüksek ve ha.rikul!de idi. •---.-......~-------------• Muallimler Birliğinde 
. fevkplô.df toplant_ı oar 

Gece Taksim meydanında Şehir 

bandosu tarafından milli p,arçatar ça
lınacaktır. Saat 20,5 da kahraman or
dumuz şerefine Perapala.sta bir ziya
fet verilecek ve Halkevlerinde müsa .. 
mereler tertip olunacaktır. 

Türk sahnesinde Makbeti herhalde 
gidip görmek 18.zımdir. 

Refik Ahmet Sevengil 

1 Askerli k itleri 1 
Kadıköy Askerlik §"ubesinden: 
Teşrin 936 celbinde umumiyetle 

sağlam bir buçuk senelik sınıflardan 
316: 327 doğumlular: 

' İki seneliklerden 316: 330 doğum-
lular: 

Jandarma ve gümrük sınıflarından 
316: 331 dahil doğumlular sevkedilc-
cektir. 

Bir buçuk ve iki seneliklerin scvl{ 
günü 21 1 inci Teşrin 936 olduğuna 
göre bedel vereceklerin bedelleri 20 
1 inci Teşrin 936 akşamına kadar ka. 
bul edilir. 

Jandarma ve gümrük sınıflarının 

sevk günü 20 1 inci Teşrin 936 olup ı 
bunların bedelleri de 19 1 inci Teşrin 
936 akşamına kadar kabul edilir. • 

Bu ilana göre sevke tabi olan şu-
bemize mensup yerli ve yabancıların 
şimdiden müracaatla kayıtlarını yap-
tırmaları gerektir. 

Yen; Eserle1: 

Servetifünun - UY ANIŞ 
''Uyanış,, mecmuasının bu haftaki 

sayısında, Muazzer Kaptanoğlunun, 

Cahit Saffetin, Mehmet Huhisi Do;S
doğrunun şiirleri, Enver Nacinin hi

kayesi, Zahir Sıtkı Güvemlinin ''Se-ı 
maver,, e dair kritik serisinin dördün-

•Sterlin ti26. ŞlllnAvua 
"Dolar L26- turya J,,_ 

Frank t6H>J Mark 80,-
Liret 16~.- Zloti 28.-
BelçikaFr. b4,- Pengo u-
Drahmi 23,- Ley 16,-
İsviçreFr. ::ıOO,- Dinar 61.-
Leva I!~.- Yen ~-
Florill 81'>,- Kron ııı:ı-
Kron Çek. 00- •AJtm 9&2-
Pezeta ltı- •Banknot 248 -

ÇEKLER 
• Lotıdra 126 ()(1 •Viyana i.20'2{> 
• Nevyorlı ll,7t-9 • Madrid 7.2b2b 
• Part.ıı 6 ~Stiiı • Berlln 1.lll'>B8 
• MiUUıo ıo. ı 2a2 • varşo .. • .27 ~1! 
•Brüksel 4.666 ) • Budapeşta ~.19H2 
•Atına 87.46 .. Btlkreo 1L7 2471'> 
•Cenevn n 4221 • Belgra(l 8190~) 

• Sofya 114, 16 • Yokoha.ına 2 67b0 
• Am.sterdam 1 4 i • Moskova 2.&.91411 
•Prağ 19 ll290 r. Stokholm !U.982 

ESH AM 

• İş Bankası 81 co rramva1 
"· J(J 

Anadolu '!4 .f il Çimento 12.J 1 
Re1J ı su Oayon Del uoo 
Şlr. Rayrty -.()(1 Şark Del ),()) 

* Merkez Bıı.nk 91.CO BaJya .uo 
U. Sigorta . rırı şark m. e1:7.ııı ı on 
Ponomoob •• Cb reıcton .ro 
ı stlkrazlar TahvUler 

• 1933 1.Bor ı ~2 Sn s;ıcktrik ..O,Ul, 

• . . . o ~ ı , ti J'ra.mva:ıı til,7(1 . .. .. m !W4 ttıhtım 4,0lı 
lstık.Datıll! oo.ı o ~nadotu ı -ı• 6:ı 
Ergeni tiıtık. ~7 2 Anadolu D ~0. 6.'.> 

192!'1 A M - ıı A rııtdolu ın - .vU 
B. Erzunım :•U Oı • .MUm-ıos!J A 

Muallimler birliğinin durumunu --------------
tetkik etmek üzere bugün b!rlik fev
kalade bir toplantı yapacaktır. Top
lantı saat 10 da Eminönü Halkevinde 
olacaktır. 

1 atil yapan profesörler 
döndüler 

tKONOMi 
Almanlar memleketimiz

den muhtelif çeşit 
mal a~acaklar 

Son on beş gün içinde muhtelif Al-
Üniversitenin açılması bu yıl lise 

ikmal imtihanlarının neticesi dolayı-
sile 7 teşrine kalmıştır. man firmaları Türkiyeden mal almak 

Tatil dolayısile seyahate çıkan bü- için müracaat etmişlerdir. T~mm~ş 
tün profesörler gelmişlerdir. ve büyük iş yapan bu firmaların ıstedık 

.. .. ., leri mal fındık, ceviz, palamut hülasa~ 
Yuksekogrelmen okuluna sı, zahire, kendir ve keten tohumu, 

alınacak talebeler siyah haşhaş, ha~ kı:_om, kuru mano~
ya yaprağı, eskı kagıt, kuru kaysı, 

Yüksek öğretmen okuluna alınacak 
talebenin imtihanı dtin yazılı olarak 
yapılmıştır. Bu yıl bu okula her züm
reden 3 talebe alınacaktır. Netice im-

her tUrlU deri ve kürklü deri, pamuk
tur. Alakadar makamlar bu istekleri 
tüccarlarım.ıza bildirmişlerdir. 

BULGARIST ANIN iHRACATI 
tihan evrakının tetkikinden sonra an- F AZLALAŞTYOR 
laşılacaktır. 

istibdada karşı mücadele
sjyle tanınmış olan 

General Ahmet 
Çüriiksu:u 
vefat etti 

Bulgaristan dünya piyasasmi:ia 
mühim faaliyetler göstermeğe başla
mıştır. Tutulan bir istatistiğe göre 
1936 yılının son sekiz ayı içinde Al
manyaya 920 milyon !eylik ihracat 
yapmıştır ki bu miktar geçen seneye 
nisbetle 117 milyon ley fazladır. 

lngiltereye yapılan ihracat da ge
çen seneye nazaran 128 milyon fazla
sfie 175 milyon leye çıkmıştır. 

Merhum Çürüksulu Mahmut Ps.şa- IST ANBUL BELEDiYESi 
nın ağabeysi General Ahmet Çürük- ŞEHİR TlY f 'T'Pn~rr 

sulu (Tavıdgiridze) kısa bir hastalık-
cüsü, Vahdet Gültekinin "Yabancı kc- !;w:::::::;::::=:~===~ 
Iimeler türkçcde nasıl yazılmalıdır?,. 1 

44:Uu 

-..... 
tetkik serisinin sonuncusu, Gavsi Ha
lit Ozansoyun fıkrası, r oman t efrikc
sı, vardır. "Kedi Pençesi,. fıkra sütu
nu ''Bitmemiş Senfoni için .. ,, ser-
levhasını taşıyor; fıkrada, genç ya-
şında ölen de~erli şair A. Sırrı Uzell:
den bahsediliyor. 

ı 

k 
. Cum;orteıi PAZAR 

a V m J B Teş. 4 B. Teş. 
======ıı 6 Recep ı i Recep kaldırılarak namazı Üsküdarda iske- M A K B E T 

!'labatı narnflZ 

~~ le mı rııazı 

llı lo.11 n.ımı.~ 

5 ~8 6 00 le başındaki camide kılındıktan sonra Fransız Tiyatrosun- \ 111 

ı 7 ,49 17 .47 ~~~~~~ahme~teki alle kabristanına da Operet kısmı Hlllllfl 
5. 16 5 : 8 goturulecektır. Buırün saat 14 de 

T:? 03 12 O.i General Ahmet Çürüksulu, daha Çocuk Tiyatrosu FATMACIK ,.e 
Akı,ınrı ıııuııı•z : ~::g :~-~~ Harbiyede t alebeyken istibdat aleyhi- akşam saat 20 de DUDAKLARI?! 

DAiMi SANAYi SERGiSi Yuts ı nı.maz. 19 20 19 J Cı ne mücadeleye girişmiş, yakalanarak------------.-----
l mııak 4.20 4 2 1 Rodos'a kalebent gönderilmiş, oradan Ticaret od:ı:sının açmag~a kar ar ver '' ı l 

2
,-
8 Yıl ın Kt:1.eı ı gtınıen ;;. bin türlü mfü;külatla ve maceralarla 

el iği daimi s~ayi sergisi etrafındaki I Yıım klilıuı ı;ııo ı crı 88 8? 
hazırlıklar bitme'< Uzeredir. Oda sa- ·---""""--=--~ ..... .--..ıı-~---.; kaçarak Avı'Upada Jön Türklere ilti-

Taksim Bahçesi Kanalı Ktsmrıı r1A 

HALK. 
OPERETi 

ı hak etmiş. Meşrutiyette de meb'us o1• 
nayi şubesine. !"İmd ·ye kada r ~:> mii- ÇEKOSLOVAKY A TOTON muş, da.mi yenilik ve terakki taraf- Bu akşam 21,45 dr 
essesenin manıulii.+r ""e!mi Lir. Bı r 1 rı iSTiYOR 
Od .. . b" 1 d t 1 . tarı olarak teceddüt hareketlerine iş- TELEFONCU Ki> anın munasıp ır !:":ı. onun ::ı e:; 1 r • 

1 

Çe!:ow!o,·akyu tütün inhisarı açtığı tirak etmiş yahut hüf'nünazar besle-
edilcceklerdir. ·· 1 d " ) · ·· ·· ı munq < a n v !') bin kılo tutün a mak mişti. Hatırasını hayırla anar, ailes:. 
nın feryadını duya!l pC'!;r' r yofr:crc'· j ısteJi.:;i ıi ılt.n C' m · tir. Vaziyet aıt. nr> taziyet eder iz. Allah r ahmet cyle-j 
Cemali karaokla götürmli~lerdir. kad:ı.r tüc .. ark.ra bi:clirılıniştir. 1 sin. 

Son temsiller 

Pazartesi Kadıköy 

TELEFONCU KIZ 



1 • • 
sergısı 

Parlsin en eskı saraylanndan biri ytkılarak 
yerine serginin en büyUk kısmını teşkil 

edecek olan yeni bir bina yapılıyor 
Sergi kapanınca Paris 200 milyon Frank kıymetinde 

binalar, bahçe ve parklarla süslenmiş olacak 

• • • -·-

..n reqı hemen J.Dtum bakqJ•mu çe
Jdyorclu. ince b aJan, ~~ ~u. kil
~•in Ye ~ll"}üil -Ulı: ytl
dndeki &lllAI _.. ...Nen ftlenm!fti. 
Helt Od yan•&m••ld i1d aüııi ılJlicü ÇU• 

llUt .. dlltilA °°' bt dMtJq.ti,. 
t11ofdu. Uswıca ~u. el~ ~~P 
do w uaunca hlı ~ ~ )lıq ,si • 
Nlncla ıeJlnllk tacı, ıuan du~~ yı 
plla W-Uı hat*ı ~·· lidar ~ ,um isinde. • kaclar ta~ blİ' kwh. 

Blklden taıupnlar onu daha ~ı 
buluyorlar, "enti ,anater de: 

- ~erhıdta Joli se.imU .. ctı
seu ... 

Demekta ~ alamıyorlar • 
dı. 

Geaıslmtaaa•-- ~ 
bulunu)'Ofdu. 

O arada 11rml c1Ckt yqmda olu A• 
• de ,.,,... bir delibrilı d4ilcli. 
Fakat bu •kfam GD1Ul ~ aiQin 
f..mrhı en~ erke ... ~ Wr 
.maç ve 1Udet o~....,_ 
Jilin• raimeD ,... llafU bir I01 • 
gaııluk, ı6aleriela etıe(mda .-orluk ..... 

GeDQ im o - ........... &616 ... 
tile b1ltln laloftdıkilerl ....,idı. Ads 
- ...... ili ... , .... ~·-.ıeanııırt 
~- .... bu - pktanberl le9di. 

1'11111 yani 6mitlan 141 
800.L Alnnm ta/c/wli .orltı 

w .. ~ __,.,,.. ~·,·
~ 6ir....,,.. ıilt; ...,,.. .. ...,..,.. ..... 
.,.,., 6ir ,,.,.,,.,., ,.,., • "fliiiılılili 

lifan AnıeftliWI ,,_r. iıli. 
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.... ilalilfl ltiir ....,. ·ıRfı-
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Şükrü Kaya'nın nutku 
Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu ajan

mnm huaust muhabiri bildiriyor: 
Asamblenin bu aabahki toplantısın -

da Şükrü Kaya apğıdaki nutku söy -
lemiıtir: 

"Tilrk heyeti murahhasası reisi ar
kadaımı ve dostum doktor Aras yeni 
TürJqyenin inki§afı ve yüksek asam -
blenizde yapılmakta olan müzakerelere 
mevz:u teıkil eden meseleler hakkında 
Türle heyeti murahhasasmın görü§leri
ni anlatmağı Kemalist partisinin genel 
sekreteri ııfatile bana tevdi etmiştir. 

Her ıeyden evvel genel sekreterli
ğin 1936 senesi msaisine dair hazırla -
DUJ olduğu çok beliğ rapor hakkında -
ki takdirlerimi bildirmek isterim. 

Türkiyeye gelince, evveli Türkiye -
nin sakin ve emin adımlarla yükseliş 

hareketlerine devam etmekte ve Türk 
milletinin de büyük ıefi etrafında top -
J.anarak bu yolda elden gelen gayreti 
aa.rfeylemekte olduğunu memnuniyetle 
beyan eylerim. 

TORKJYE VE REJL.\llLER 
Bu bapta bilhassa ~unu tebarüz et -

tirmek isterim ki, dünyada rejim si -
yaseti hakkında münakaplar yapıldığı 
bir deYrede memleketim dahilinde de
mokrasi, devletçilik ve liiklik akidele
rine her zamandan ziyade bağlı bulun
makta Ye nasyonalist inkilibırun pren -
9i!'lerlne sadakatle cumuriyetçi kalmak
tadır. 

Bizut kendi rejimimize böyle aa -
dabt hialeriyle müteharrik olduğu -
muzdan memleket rejimlerinin bir ih -
racat maddesi ve milletlerin hukuku 
hilkilmraniaine riayet esası istihkar edi
lerek bu rejimlerin bir tecavüz mevzuu 
olabileceğini aklmıu kabul etmez. 

SANCAK TORKLERI MESELESi 
Harief siyasetimiz hakkında, Türki -

yenin beynelmilel taahhütlerine katiy
yen riayet ederek ve ittifaklarma ve 
dostlulrlarma sadıkane bir tarzda bağ -
h blarak herkesle iyi münasebetler i -
dame ettiğini ilive etmeme lüzum yok
tur. Montrö konferansında alib.dar 
memleketlerin gösterdikleri kiyaaetli 
anlayıf .zihniyetine kartı minnettar 
olarak biltUn samimiyetimle beyan ede
rim ki iyi münasebetlerimizin biltistis -
na bütiln milletlerle inkipfmdan do -
layı, memnunuz. Bu milnaseb~erimiz 
netredilmit olan muhtelli vesikalarda 
göriilmektedir. Bıa hususta, topralclan
mmn cenubu garbt Jmmma mücavir 
olan mmtakalarda yalanda tatbik edi -
leçeği bildirilen ve . esasen aevindirici 
olan rslahat haberi iberinde durmaktı -
iun ve Türk milletinin rie -
men yalmunda ikamet etmekte olan ke
sif ve tutlevt Tilrk unsurunun bayati 
menfaatlerini, esa1UU bilmediği mu • 
kQ.r ıalahatm icap eden ehemmiyetle 
derpif edip etmediği huıuaundaki en ~ 
di§elerine tercüman olmaklığım telki 
de Jbmıdır. 

MiLLETLER CEMiYETi PAK.Ti
NiN TADiLi 

Milletler cemiyetinin palctmm ta.dili 
baklanda da ıunu demek isterim ki. bu 
Juıauata telkinlerde bulunmanın hiç dc
lilae timdilik: faydalı olacağını zannet
miyoruz. Maaınafih bu, paktı daha zi -
yade müessir kılmak için muhtelif he -
yeti munhhasalar tarafından yapılan 

bildirmiştir. Türkiyenin mütaıeası §U

dur: Bugünkü sıkıntılara, herkesin 
birbirini istismar etmeğe ça.lrşmasiyle 
değil fakat büyük kütlelerin binaena
leyh bütün milletlerin mUbayaa kabi· 
liyetlerini artırmak ve bu maksatla 
onların istihsal kudretlerinin inkişafı 
nisbetinde hayat seviyelerini yükselt
mek için sarf olunacak müşterek me
saiyi tanzim ile çare bulunabilir. Dün
yanın dört gözle beklediği iyilik an
cak bu yolda idare olunacak mesainin 
ahenginden doğabilir. 

SiY ASI HUZUR VE INKl~AF 
Keza, bütün paralann filen istikra

rı için para sahasında te.ressilm. eden 
hareketi büyük ümitlerle selamlanz. 
Hemen hemen on sene oluyor ki bu 
sistem bizde kabul edilmiştir ve bunu 
tekrar ele almamıza mahal yoktur. 
Fakat ekonomik vaziyetin düzeltilme
si yolundaki gayretlerin iyi tesirler 
yapa bilmesi için müvazi bir hareketle 
itimadın tekrar teessüsünü ve beyne}. 
milel kredinin tekrar açılmasını temin 
etmek lizımdır. Şunu da ilave etmeği 
faydadan hali görmUyoruz ki ancak 
ve ancak bir tek ve taksim kabul et. 
mez itimat vardır. Bu itimat hem eko 
nomiktir. Hem siyasidir. Öyle ki mü
badele ve siyasi emniyet meselesi be
raber yürür. Bütün milletlerin de bi. 
hakkın müteessif bulundukları bey
nelmilel ticaretin inkişaf ma k&.r§ı di
kilen manialar ancak doviz müşkilla. 
tından ve her memleketin kendi haya
ti menfaatlerini kgrumak kaygusun
dan tevellüt etmektedir. Binaenaleyh 
bu mahzurlar ancak siyasi huzurun. 
para isti.krarmm ve beynelmilel kre
dinin temini ile ortadan kalkabilir. 
Bu 88.Qada tazyik tedbirleri ve nazari 
projeler beyhudedir. Bugünkü vaziye
tin vehametini kendimiulen saklama
makla beraber nikbinliğimizi ve mil
letlerin kiyasetine olan itimadımızı 

blr an kaybetmiyoruz ve bu, gerek ~ 
konomik gerek siyasi bakımdan der. 
piş edilen beynelmilel milnasebetlerin 
kalkınması eserine naçiz yardımda bu 
lunmağa bizi te§vik ediyor. Bizim mu
cizeye ve form.Ullerln mutlak tesirine 
inanımız yoktur. Bizim kanaatim.iz şu 
dur ki seli.met, dünyanın bugün için
de çırpındığı bir çok buhranJarm tah
fifini istihdaf eden bütün gayretlerin, 
muntazam bir gekilde ahenkleştirme. 
sine mütevakkıftır.,, 

TEBRiKLER 
Şükril Kayanın bu nutku çok alkış. 

lanmıştır. 

İngiliz, Fransız, Balkan antantı, 
Küçük antant ve daha bir çok murah
haslar Şükrü Kayayı gelip yerinde teb 
rik etmişlerdir. 
DA/MI DELEGEMiZ SiLAHLANMA 
KOMiSYONUNDA REiS VEKiLi 

Cenevre, 2 (A.A.) - Anadolu ajan 
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Silihlarm tahdidi meselesini ko
nuşmak için teşkil edilen asamble U
çtlncU komisyonuna Milleter cemiyeti 
ner.dinde daimi delegemiz N ecmettln 
Sadık müttefikan reis vekili intihap 
edilmiştir. 

Delegemiz kendisine karşı gösteri
len itimat eserinden dolayı komisyona 
teşekkilr etmiştir. 

teklifleri liyık olduklan ehemmiyetle --------------
nuan dikkat ve itibare alarak tetkik 
etmemf:r:e bittabi mani değildir. Bu mü
nuebetle, sulha olan imanımızı teyit e
derim. Mevcut meselelerin harp ile hal
line bizim fikrimizce imkin yoktur. tı
te bunun içindir ki, biz de herkes gibi 
btltnn ihtimalleri derpif etmeğe mecbur 
bulunmak ve bu ihtimallere sülc:Q~ 
bakmakla beraber, sulhu bizzat kendisi 
için ve bir vasıta olarak değil bir gaye 
olanlı: sevmekteyiz. Ayni millahaza ile 
bise öyle geliyor ki, silahların tahdidi 
için bu konferansın toplanması ancak 
bu konferansta yapılacak müzake -
relerin muvaffakiyetine daha müsait ıe

"Herşeyden evvel 
insaniyet,, 

Pittsburgh, 2 (A.A.) - Reisicum 
bur Rnzvtlt, kendi idaresinin ikti· 
sadl inhitata karşı mücadele etmek 
için (fevkalade ve delice masraflar 
yapmış) olduğu suretindeki muaheze 
lere cevap vermek için söylemiş ol -
doğu bir nutukta: "Her şeyden en·el 
insaniyet gelir,, demiştir. 

Faşist bloku tekrar 
toplanıyor 

raitin ve zamanın tespitinden sonra Roma, 2 (A.A.) - iyi haber alan 
mUvafık olacaktır. Bu bapta icap eden mahafilden öğrenildiğine göre, İtalya. 
iptidai tetkiklere tevessül i'iyle üçün _ Avusturya ve Macaristan dış i~leri ba -
cU komisyonun tavzifi tabiidir. kanlarının Viyana toplantısı, teşrinisa • 

SiLAHSIZLANMA ni ayının ilk haftası sonlarına doğru 

Silahsızlanma fikrini terketmek ve - olacak ve İtalya dış işleri bakanı Kont 
ya terkeder görünmek müıterek idea _ Ciano, bu konferansı müteakip Buda -
timse ve Milletler Cemiyeti paktının peıteyi ziyaret edecektir. 
ruhuna muhalif bir harekette bulunmak -
olur. PARA 

iKTiSADi VAZIYET =--ı 
Neslimizin muzta.rip olduğu eko. Dün ve Yann IGtaplanndandır 

nomik mkmbya gelince, Türkiye bu ıimı---·F•iya-tı.2.s_ku_ru•ş•tu.r...., __ ..... 
husastakt tezini her mUnasip fın5atta 

Muahede hilafına Yunanistanda yapılan profesyonel gür 
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(Vııyam ı incideJ 
Müstakil Iskenderun sancağının 

idaresi işte böyle garip bir karara 
dayanmaktadır. Bu idare şeklinin 
esası sistematik şekilde lskenderun 

Dinarlı ile Maksos 
berabere kaldılar 

ve Anta.kyadaki Türk ekseriyetini Dinarlı Mehmet pehlivanla Maksos 
imha etmekten başka bir şey de~I- Yunanistanda güreşmiştir. Aldığmuz 
dir. malQmata göre, maç çok heyecanlı ol -

Dunu size izah etmek için bir kaç muı ve güreş meydanı yirmi bine ya -
misal zikrede}im: km seyirci ile dolmuştur. 

Güreşte 4-4 e beraberi 
kaldık 

Kiyef, 2 (A.A.) - Hususi mubJı 
rimizdcn: 

İskenderun sancağındaki meş- M.aksos, bir iki ay evvel tstanla Cim 
hor Amik O\'ası, tamamen Türklere Londosla beraber gelip Mülayime ye -
ait araziden teşekkül eder. Son nilen pehlivandır. 
zamanlarda Tunus bankası adında öğleden sonra bir kaç küçük pehli
bir banka ucuz faiz ile bir çiftçiye vanlann güreşini müteakip Dinarlı ve 
para veriyor. Yalnız bir şart koşu- Maksos ringe sıçramıılardır. Dinarlı 1!
yor: llk taksit ödenmediği halde a- civert ve Maksos ise açık mavi ropdö -
razi bankanın olacak. Kuraklıktan, şambn ile elele bir resim çıkardıktan 
yahut diğer bir sebepten dolayı sonra soyundular. Dinarlının mayosu Ü· 

mahsul olmayınca tabü çiftçi borcu- zerinde bir de ay yıldız görüniiyordu. 
nu veremiyor. Ve bankaya yalvan- Hakem, eskiden Amerikada bulunmuş 
yor: bir Yunanlı pehlivandı. Maç saat tam 

Güreş müsabakalarında dört dör 
berabere kaldık. Büyük Mustafa 
Necmi rahatsız olduklarından güret 
mediler. Küçiık Hüseyin, Sadık, N~ 
Mersinli Ahmet sayı ile galip geldi16' 
Ankaralı Ahmet tu§la, Saiın,. Ank~ i 
HUseyin, Yusuf Arslan Eayı ıle yenil 
dile~ s 

HALKEVI GÜREŞ 
MÜSABAKALARI 

e 

ı 
Eminönü Halkevi tarafından W' t 

tip edilecek güreşler için çalışılmaİ 
tadır. Evin spor şubesi başkanı Garı' 
Anadoluda bir seyahate çıkmıştır. 8.1!') 
ralardaki güreşçileri lstanbula ge~ 
recektir. Güreşler 29 birinci t~ 
günü Taksim stadyomunda başl1Y"! 

"- Şimdiye kadar tahakkuk eden dörtte başlamıştır. Hava güzeldi, ve 
faizleri Yereyim, borcumu tecil edi - her iki pehlivan da bütün oyunlarını 

niz.,, tam bir hünerle göstererek biribirleri -
Diyor. Fakat ne hükumet , ne de nin kuvvetlerini deniyorlardı. Fakat da

banka buna razı olmuyor. Ve ar:ıziyi ha yarım saat olmamıştı ki güre§ bir -
satıyor. Çolak Bedros ağa isminde denbire hızlaştı. Maksos müteaddit dc
bir Ermeni bir çok Türk köylerini falar alta düşmüş olmasına rağmen sır
satın aldığı gibi bu bankadan da tının yere gelmesine meydan vermiyor
o araziyi almıştır. Türkün bankaya du. Bir kaç defa Dinarlının alta düştü
gelip de yalvararak kabul ettireme· ğü görüldü. Yirmi bin kişinin helecanı 
diği şartı o kabul ettirmiştir. Ve son haddi bulmuştu. Hep bir ağızdan 
ettirmektedir. çığlıklar kopuyor maçın nihayetlenmek 

Bu suretle Türklerin arazileri üzere olduğu sanılıyordu. Tam kırk 

Ermenilere geçmektedir. beş dakika olmuıtu. Fakat Dinarlı, ta -
Sonra mühim bir mesele daha savvur edilemiyecek kadar güzel bir 

var: Her hangi bir memur aleyhinde Amerikan oyunile hasmının kollan ve 
lskenderun ve Antakya Türklerin - bacakları arasından kurtuldu. Ve her 
den biri şikAyet edecek olursa hüktl- ikisinin ayağa kalkacağı ve yeniden tu
mete bir arzuhal vermesi kari değil· tupcaklan sanılıyordu. Fakat, vaziye -
dir. Aynca manevi tazminat adı ile tin birden, tersine döndüğü görüldü. 
şikayet eden adamın içtimai mevkii- Maksosun sağ küreği minderin üzeri
ne göre miktarı değişen bir parayı ne gelmiş ve srrtı hemen minderle mil
bankaya, yahut hük6met hazinesine vazi bir vaziyette bulunuyordu. Bu a · 
yatırmak, ondan sonra bu paranın rada Maksonun yenildiğine hükmedile
makhuzunu arzuhale raptetmek lft- cek meyus sadalar yükseldi. Herkesin 
zımdır. gözü hakemdeydi. Hakem bir kurbağa 

Dünyanın hiç bir tarafında şikA- gibi elleri ve ayaklan üzerine çökmüş 
yet hakkının bu tarzda tahdit edil· ağzında düdük ve gözleri fıldır fıldır 
mesi görUlmüş bir şey midir? Mese- dönerek bu pek nazik dakikayı dikkatle 
il bir tahAildarın yolsuzluğundan gözlüyordu. 
şikayet etmek istiyen adamın ayrıca Heyhat! Maksos ycnµmiş olmadı. 
bir kaç yüz lirayı bankaya yatırma· Bir saatlik zorlu bir güreşin sonunda 
sına imkan var mıdır? Dinarlı, Maksos beraber sayıldılar. Söy-

lendiğine göre, bu iki pehlivan yeniden 
Müstakil lskenderun sancağı de-

cak, üç gün sürecektir. · 
Güreşler yağlı ve serbest oınrsJI 

iki ayrı grupta yapılacaktır. Birin~ 
çıkacak baş pehlivana bin lira verile-! 
cektir. 

Spor klü11lerine 
İstanbul, 2 {A.A.) - İstanbul fıJl' 

bol ajanlığından: 
Bu seneki futbol programı hakkın ' 

da fikir teatisinde bulunmak üzere tef 
kil.ata dahil bütün klüplerin tam salt 
hiyetli bir~r murahhaslarını 5-10-936 
paz:artesi gilnü saat 17,30 da Beyoğlıl 
Halkevi binasındaki Türk Spor KurıJ" 
muna göndermeleri rica olunur. 

lngiltere altın esa111 

sına dönecekmiş 
(Üsıyanı Birincide) 

Bazı tüccarlann vaziyetleri henUI 
tesbit edilememiştir. Dün Türkofis pi
yasada son defa acele bir tetkik yap • 
tırmzı, tesbit edilen noktalar hazırla • 
nan rapora eklenerek dün akıam ve'kA • 
lete gönderilmiştir. Raporda ihraçatçt 
tacirlerin vaziyetleri hakkında mufas • 
tal malitmat istenmekle beraber ecnebİ karşılaşacaklardır. 

yince buradaki Türkler için Suriye- dövizlerin düşilşü üzerine piyasada ha· 
den ayrı bir idare hatıra gelir. Ha- Esk1 imci/erimiz de galip/ sıl olan tesirleri izah edilmektedir. 
kikaten de öyledir. Fakat bu avrılık Dün sabah !~hrimize gelen Traky• 
İskenderun ve Antakya Türkle~inin Kiyef, 2 {Sporcularla giden arkada- umum müfettişi başmüpviri ile Sovyet 
lehine değil, tamamile aleyhinedir. şımızdan telsizle) - Bisikletçilerimizin Rusya harici ticaret mümessilimiz ay • 
Mesela Suriyenin her tarafında aşar ve güre~~ilerimi.zin .m~va.ffakiyet~.e~in so_n rı ayrı Türkofis müdilrü B. MahmudLJ 
ve emlak borcu, banka taksitleri te- ra bugun eskrımcılerımız de muhım hır ziyaret ederek uzun boylu görüşmüş • 
cil edildiği halde sancaktaki Türk- muvaffakiyet kazanmış bulunuyorlar: lerdir. 
lerin }atakları, yorganlan satılarak Dün gece yapılan eskrim müsaba - Evvelki gün Londradan §ehrimize 
arazileri müzayedeye konarak tah.~i- kalarında takımımız l 3-3 kazandı. gelrek piyasadaki vaziyeti tetkik ettik • 
lat yapılmaktadır. Bu suretle Türk- Güreşçilerimiz dünkü maçı 3-2 ile ten sonra Ankaraya giden nakit işleri 
lerin Q'ızyik edilmesine sebep muztar kazanmışlardır. Bisikletçileriınizin al - umum müdürü Bay Halit Nazmi Ki§ • 
kalarak kendilerini hicrete mecbur dıklan neticede rakiplerinden 10 daki - mir de piyasa vaziyetini Ankarada ve • 
etmektir. kalık bir fark olduğunu bildirmiştim. kfilete bildirecektir. Vekfiletin bugün .. 

Gerek Ankara itilifnamesinde, Bu fark 8 kilometreye tekabül etmekte· lorde bir tamimle Türk parasının vazi· 
gereli: 1926 ve 1929 mukavelelerinde dir ki, 100 kilometrelik bir yarışta bu yetini ve piyasamızın durumunu bildi• 
hususi kayıtlar vardır. Bu kayıtlara kadar mesafe ileri geçmek hakikaten receği söylenmektedir. 
göre Iskenderun sancağına hariçten büyük bir muvaffakiyettir. Bu hesapla I .1 · d . . 
yabancı unsur getirilmiyecektir. Hal- bisikletçilerimiz dakikada soo metre aç- ng1 tere e amelenın 1syall 
buki bu tarihlerden sonra sancak mış bulunuyorlar. etmesi isteniyor 
dahiline hariçten getirilen l"e iskan Müsabakada Talit 2 saat 32 dakika Londra, 2 (A.A.) - Havas aja.J1ı' 
edilen yabancı Ermenilerin miktan 2 saniye ile birinci ve Orhan ikinci gel- sından: 

yirmi bini bulmuştur. Bu Ermeniler miştir. Avam kamarasında amele partisi· 
Amik ovasının Askeri çayırgah namf· Kafilemiz yarın sabah Odcsaya ha - nin sol cenahını temsil eden Sir Ataf-
le maruf olan kısmında iskan edil- reket edi:yor. - NIYAZf. ford Oripps, dün akşam Leedsde söy· 

mişlerdir. Bal kan oqunlarında lem.iş olduğu bir nutukta hUkiımctiıı 
Yirmi beş otuz bin dönüme yakın d yeniden silihlanma siydetine karFI 

arazi üstünde modern üç tane Erme- ördüncü mü IJÜZ ? cevap olmak Ur.ere amelenin isyan et-
ni köyü tesis olunmuştur. Ye adına Atina, 2 (Sporcularımızla giden ar _ mesini iltizam etmiştir. 
da meşhur (Zeytin) in ihya.qı mana- kadaşmuzdan telefonla) - Son yapılan INGILTERE YENi GEMiLER 
sına olmak üzere (Zeytin) denilmiş- müsabakalardan sonra umumi tasnif şu HAZIRLll'OR 
tir. şekli :ılmaktadır: Margate, 2 (A.A.) - Sir Samues 

(Kmk Han) 921 ı::enesine kadar Yunanistan 54 Yugoslavya 31 Ro _ Hoare, dün muhafazakir parti kong• 
on beş, yirmi e\"dcn ibaret iken bu- manya 17, Türkiye 12, Bulgaristan da resinde İngilterenin 1936 senesinde 2 
gün ü~ dört yüzü mütec.aviz Ermeni 3 puvan. zırhlı, 1 kuruvazör, 18 torpito muhri· 
yerleştirilmiştir. Sonra İskenderun Diin yapılan çekiç atına müsabaka - bi, 2 tayyare gemisi, 8 denizaltı, 6 
dan Nusaybine kadar bütün hat larında şu neticeler alınmıştır: gambot ve 6 torpitoyu inşaat tezgah-
güzerga.hınm muhtelif yerlerine Er· Dimitrakopulos (Yunanistan) 50122 larma koyacağını söylemiştir. 
meniler yerleştirilmiştir. yeni Balkan rekoru. Gregoviç (Yugos-

Zannedersem Yerdiğim bu i7.ahat lavya) 47135; Petropulos (Yunanistan) 
müsfakil Iskendcrun sancağı Türk- 42187; Biro (Romanya) 42; Majestic Çiçeron 
]erinde idari muhtariyetin zerresi (Yuğoslavya) 38140. Hitabetlle bUtün eski Roma ta· 
bulunmadığını göstermeğe kafi ge. Sporcularımız bugün Atina elçimiz rihini parlatan Çiçeron'un bu ter-
Hr. Onun için sancak Türkleri gece B. Ru~en Eşref tarafından kabul edil - cilmei hali o zamanların en yüksek 
gündüz kurtuluş günlerini bekle- miştir. tarihçisi PIUtark tarafından yazıl-
mektedirler. Kafilemiz pazartesi günü buradan mıştı. Haydar Rffat'in kalemfle dl· 
BiR TURK DUŞMANI ŞAMDAN hareket edecektir. limir.e çevrilen bu eseri karilerimit.e 

KOJ'UlDU --------------- tavsiye edl:ll"iz. 
"' mi adındaki Kürt Suriye emniyeti 

Şamda Türkiye aleyhine bir ta
kım :risale1er çıkaran ve ötede beride 
nutuklar \"eren Muşlu Yıldırım Hil· 

·umumiye müdürünün emrile hudutı Fiyatı 4o kuruştur. Satış yeri: 
V AKIT kütUphanesf. haricine atıldığı Vahdet gazetesinde ._ _____________ • 

okunmuştur. 1 



[Yedinci Balkan oyunları J 

Atina stadında ilk gün 
Dahiliye Vekil etinden: 

1 - Vekaletçe alınacak 380 teneke- benzin açık 

konmUfbır. 
2 - Eksiltme 19-10-936 gününde ıaat 15,30 da vekalet • 

Şeref tribünü önünde yapılan büyük geçit 
resmine iştirak eden takımımız Yunan 

takımından bile daha fazla alkışlandı 

naaı içinde toplanacak aatmalma komiayonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen keıif bedeli 1748 liradır. 
4 -Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruıtur. 
S - Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, f&l'bıameıindeki ma 

dei mahauslan mucibince bet tenekeden qafı olmamak üzere lü
zum hasıl oldukça alınacaktır. 

Atina, Z1 (Sureti mahsaeada '1 in-
tl Balkan oyunlanna gönderdiği-
:: arkadaşımızdan) - 7 inci Bal 

il OJunJan bugiia apldL 

1 
Merastm saat 15,30 da başlıyacağı 
~ A.tinanm meşhur atletizm 
•tadına halk daha saat 13 de akın 
9bnefe bq)amıştr. 

1 
Saat 15 ~ doğru stadın iyi yer

erı hemen hemen tamamtle dolmuş
ta. 

Bu mrada başta Yunan maarif 
llaaırı Yorgopulos olduğu halde Yu
llan devlet ricali yavaş yavaş stada 
lelıneğe başladılar. Bunlann arasın 
~ leçen sene lstanbuldaki altıncı 
.ualkan oyunlanoa gelmiş olan o za
lbanki Atina belediye reisi ve şim 
diki Atlna ve civarı umumi valisi 
~&tile kabineye dahil nazırlardan 

Ulunan Bay Kocias ile Atina as
~~ luımanclanı ve dJnt kisvesile e
&&11de koca bir asa buluQ&n Atiııa 
Patrlfi nazan dikkate ~rpryordu. 

Saat 15,30 za doğru bir bç glin
dlr Atfnada bulanan Alman propa
h.nda DaZJrı doktor Göbels ve biraz 
IOnra da Yunan başvekili general 
'tetaksas stada gelip şeref tribünü
ile Yerleştiler. 

30 - 40 metre genişliğinde ve 150 
-.etre U1llllağunda bir sahanm 
etlatı mermer ve anfiteatr şeklinde 
trlbcıaıerıe çevrilmiş o1an stadın 
~~inden saat 15,50 ye doğru 
._11Uar çalmağa başladı. 

Artık 7 lnd Balkan oyunlan 
~hyont-. Ba sırada 50 den fazla 
banak taşıyan bir izci ve talebe 
tq-.u abaya çıktı; tribünleri dola
krak o.rtaya gelip durdu.. 
ır. 'Be. 'CfQu. sporcular takip etttJer. 
4aa •l&l'ak Bulgarlar ve arkalarm
lar ~ heee 91rasfle Yugoslav
ter~f :;ıer, Biz ft Yunanlılar 
saha nfinü sel!m1adddan soıara 
ri i YI doJa§arak ortaya gelip yerle-

n aldılar. 

'llaar 'I'iırk takımı, ba geçit resmi es-
bi 81~ mtttemadiyen ye candan 

r a ... ,ıa selAmlandı 
da Tirk takmu için Yunan tatmam· 

n fazla alkış topladı dense ya-
lan söylenmemiş olur. 
tıe B&titn takımlar yerlerine dlzildik-

11 senra bando Bulgar, Yugoslav, 
ltomen, Türk, Yunan martlarmı çal
:afa ve bandoya refakat eden bir 

oro heyeti de bu martlan söyle-
.. efe başladı. 

Da sırada stadm etrafmdald cll
'eklere de Balkan mflletlerintn 'bay
'8.kları çekiliyordu. 

?dt:rasimin bu kısmı borulann 
tekrar Çalması ve etraftan toplar a
tılnıası ile nihayet bulurken bir kö
leden de Adet mucibince güvercinler 
:ahverillyor ve stadın üzeri kuşlar • 
a doluyordu 

Bando so~ olarak Balkan marşını 
~lclığı zaman Yunan murif nazm 
:rtaya gelerek kıg fakat caalı bir 

1ltUk söyledi. 
Bunu ayni nezaretin beden ter

~eaı müdürü tarafından söylenen 
l' bir kaç söz takip etti ve bu zat 

1lllan baıvekili Metaksaaı Balkan 
0>ııniarını açmağa davet etti. Metak
"8 da (kral namına '1 inci Balkan 
:r-lannı açıyorum) diyerek mera-

ille nihayet verdi. 
1'1 .... ~n olarak Yaııanh atletlerden 
-&Q81 ortaya gelerek bütün Balkanlı 
lltletler namına. mutat olimpiyat 
)'ell'lininf etti. • 

V'e büttin takımlar bundan sonra 
~d&n yine yürüyüş yaparak çe
'-ldfler. 

1906 ŞAMPiYONU STADDA 
'l'anı bu sırada Yunanlıların çok 

::cllkıert. olimpiyatlarda il~ ~ra 
~ §anıpıyona Lai stada gırıyor
.:- :&Utiin tribünler bugiin 65 yaşı~
~lunan bu (1906) senesi şampı • 
,_ 11 ~lgmea ft dakikalarca alkış 
~dıJar. 

4rtık sıra müsabakalara gelıniştl. 

Vakit epey ilerleınlf bulunuyordu. 
Programda bazı delişikl•Ier yapıl
dığı evvelce bildirlldJifnden başka 
bir sıra ile mUsabakalara başlandı. 

110 METRE MANiALI KOŞU 
SEÇMESi 

GUniln ilk müsabakasını 110 met
re manialı koşa seçmeleri teşkil 
etti. Birinci seride bizden Sedat bu
lunuyordu. Yugoslav Bradovi~ 16 
1/10 De birinci, Yunanlı Skraclon 
Adnd, Bulgar Doçyef iiçüncl oldu
lar. 

Bizim Sedat oldukça milhlm bir 
farkla altıncı ve sonunca oldu. 

ikinci seride blzden Faik bulu -
nuyordu. Esa.s 4 atletin iştirak etti
ği bu seçmede Faik ü~tincü geldi. 
Fakat il;dnci g~len TalUP tazla ,ıııani 
düşürdüğünden Faik ikinci şayıldı. 

Meşhur Yunanlı atlet Maudikas 
da 15 7 / 10 ve bir derece ile birinci 
oldu. 

Final mUsabakasmda Yunanlı 
Maudikas 15 5j10 ile blrind, Yugc. 
lav Bradoviç ikinci, Yunan üçüncü, 
Bulgar dördüncü ve bizim Faik de 
beşinci oldu. 

Faik son maniaya takılıp düştü
ğtl halde derhal toparlanarak yarışa 
devam etti ve bu sayede beşinciliği 
alarak takımına bir puvan kazandır
dı. 

100 METRE 
100 metrelik koşu bizim için tam 

bir mağlObiyet oldu. Seçmelerde ilk 
seride Mehmet Ali iyi bir farkla 
sonuncu kaldığından tasfiyeye uğra
dı. Bu seride sıra ile Yunanlı Fran
gutis, Romanyalı ve Yugoslav atlet
ler derece aldılar. 

lkincl seride Vedat büytlk bir e • 
nerjl ile koştu; fakat bu gayret genç 
atleti ancak 4 tincll yapabildi ve 
tasfiyeye uğramaktan kurtaramadı. 
Yunanlı Sakalaryu ile Bulgar, Yu
goslav 811'asile derece aldılar. 

Finalde yine Yunanlı Sakalar-
yu 11 saniye ne birinci. Frangudis 
u 3/10 ile ikiocl, Romen tiçtincü, 
Yugoslavlar dördilncil ve beşinci ol
dular. 

BOOMETRE 
800 metre koşa oldukça heyecan

lı oldu. Bizden Recep ve Galibin gir
diği bu yanıta Yunanlı Y orgokopu
los 1ı59 8 jlO gibi güzel bir derece ile 
birinci, Yugoslav Komek ikinci, Ro
men tiçüncü, Yanan dördllncti ve bi
zim Recep beşinci oldu. 

10.IJ()O METRE 
ıo.000 metrelik koşa gttnttn son 

mUsabakası olduğu için karanlığa kal 
mııtı ve son kısmı tamamen görül • 
mez bir halde bitti. 

Yunanlı Kiryakidisle Romapyalı
nm çekişmesi yüzünden yan§ çok he 
yecanh oldu. Neticede Yunanh Kir
yakidis birinci, Romen ikinci, Yunan 
Ir dördüncü, bizden bu yanşa giren 
tek atlet Rıza Maksut 4 cü ve diğer 
Romen beşinci geldiler. 

YÜKSEK ATLAMA 
Yüksek atlama da ~ok heyeeanlt 

oldu. 

Bizden bu mUsabakaya giren Od 
atlet vardı: Sedat ve Pulat. Sedat 
175 den yukan aşamadı. Pulat ve bir 
tek Yunanlı rakibi 180 ni de aşarak 
185 şe çıktılar. Yunanlı Pantazls 185 
şi aştığı halde Pulat çitayı Hd ke
re eliyle ~rpıp düşürdüğünden 
185 şi aşamadL Ve bd mlisabakacla l· 
kinci olduk. · 

Uçilncii ve dördUncülUğü Yugos. 
la'V)'B, beşincltlği ele Bulgarlar aldı. 

GULLE ATMA 

Bu sabah irfanın da Londradaa 
gelişi bizi oldukta timide düfirea 
dlle .m11sabakasında H,13 ile Yu -
goelav Kovaçiç. birinci, Yunaph Ste
fanakis ikinci. bizim irfan üçüncU, 
Romen dördüncü ve !ine bizden 
V~ffi bf§in~ -0l~u1Ar. 

BAYRAK YARIŞI KALDI 
Havanın kararması ilzerlne ya • 

pılmuı mukarrer 4X400 bayrak ya
rıp yaniı Uf leden sonra yapılacak -
tır. 

PUVANLAR 
BogtlnkU müsabakalarda puvan 

6 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levaz 
bürosuna müracaat ederler, şartname için para alınmaz. 

7 - istekliler 19--10--936 günü muayyen saatte teminatlll 
hamilen komisyona müracaat etmeleri. (1195) (1830) 

Istanbul 6ıncı icra memurluğundan: 
Mustaf anın uhtesinde olup Emniyet Sandığına birinci derece

de ipotek olan ve tamamına ( 675) lira kıymet takdir edilen Ka· 
palı Ç&rtıda Kürkçü odaları sokaiında eski ve yeni 13 No. lı aağ ta· 
rafı 1/2 No. b Hacı babanın dükkanı, ıol tarafı 11, 12 No. lı dük
kan cepheai yol ile mahdut, önü camekin ve demir kepenkli zemi
ni ahp.p döteli ahıap merdivenle çıkılan abtap dötemeli odayı 
ve içerden demir kepenkli ve dııardan demir parmaklıklı ve elektrik 
teaisatmı havi umum mesahuı 13 metre murabbaı olan kagir to
noz dükkanın tamamı açık arttırmaya vazedilmiıtir. 

Artbnna pqindir. Arttırmaya ittirak edecek müıterilerin kır 
meti muhammenenin yüzde 7,5 niıbetinde pey akçeai veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. MU
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Arttırma prtnamesi 10-11-936 tarihine müaadif aab günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci arttırması 7-12-936 tarihine müaadif pazartesi ıiini 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttır
mada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdir
de üste bırakılır. Aksi takdirde ıon artbrmanın taahhüdü baki kal 
mak üzere arttırma on bet ıün daha temdit edilerek 22-12-936 
tarihine müaadif ıab günü aaat 14 ten 16 ya kadar dairede yapı
lacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıramn üstünde bırakr 
lacaktır. 2004 numaralı icra Ye iflas kanununun 126 ıncı maddeıi
ne tevfikan haklan tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli ala· 
caklarla diğer alikadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
lannı ve huıuıile faiz Ye muarife dair olan iddialarını ilin tari· 
hinden itibaren yirmi gün zarfm da evrakı müabitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımaır. Aksi takdirde hakları tapu: ..tcil
lerile aatiit olmıyanlar satı§ bedeli nin paylatmaıından ha"tiç 1ti!&
lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan be
lediye rüaumu ve vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil elunur 
20 senelik vakıf icareıi taviz bedeli müıteriye aittir. Daha fazla ma· 
Ubnat almak iıtiyenlerin 31>-2779 numaralı do.yada mevcut evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet Taporunu ıörüp anJıyacatdan 
ilin olunur. (1837) 

lann umumi Yaziyeti şudur: ---------------------------

Yunanistan: 41, Yugoslav: 21, T •• k H K 
Romanya: 13, Türkiye 12, Bulgaris· Ur a Va Urum U 
tan: 3. 

Görillüyor ki, nk milsabakaıarc1a Büyük Piyangosu 
Romanyadan bir puvan farkla 4 tin 
cil vaziyete ge~miş bulunmaktayız. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişf r 

MalOm olduğu gibi Balkan oyun-
lannda birineiler 5, ikinciler 4, ü- 6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
çüncUler 3, dördüncüler 2, bqincller B •• k k 200 OQO L 
ise 1 puvan almaktadırlar. üyu i rami ya: • iradır • 

Beşlaclden aşağı gelenlere puvan 
vernmemektedfr. Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.orJO lirabk 

ilk günkü müsabakalar fevka- ilnamiyeferle (50.0CO) liralık iki adet mükafat vardır 
ilde d.lığilse bile, bizim için beklen-
diğinden daha fena bir netice ver- --
mlıtil' denemez. 

SPORCULAR PATR~~M.A. -----Mektep kitapları ----.11 
GiDiYORLAR .Mektep kitaplarmızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara caddesinde 

Yunan federasyonunun duetl il- •VAKiT., Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 

zerine bütün sporcular ve gazete -ı .. --------·-----------------.-ı•~ 
eller, yarm akşam vapurla Yananls D.. v .-
tanın en güzel tehirlerin den bidai un ve z arın r. 
olan Patrasa gidecekler. 7 ercüme Küliiqatı Göz H ekimı 

Ertesi günü Patrası gezmekle tık bet seri yani 50 kitabı ta- D ~ ·· k ·· E t 
geçirdikten sonra akşam yine vapur- mamlanmışbr. 6 mcı serinin 8 kita- 1 ' "'u ru r an 
la Atinaya hareket edeceklerdir. bı çıkmıgbr. Cağaloğlu Nuruosmanfye cad. Ho 3 

Yani spGrcular pazartesi ve sair Alın ku , (Cağatoğlu EUaneaı vanında) 
ız ve o yunuz. 1 

gecelerini vapurda geçirecekler ve Mtiracaat mahalli: v AKIT kitap evi Telefon. 22566 

sah günü de Pat~ı gezmiş olacak· l•••--•••-••••11 
lardır. 1 

Dosya No. Kuruş İsmi Rehinin Cinsi Adresi 
936/2276 411 Oskar Altın saat Galata Hüdavendigar han No. && 
936/ 2455 2839 Muhtar Halı Büyük Çarşı Sandal bedesten 

No. 32 
936/ 2268 369 Fahriye Altın ve platin diş Kızıltoprak Bağlar caddesi No. U 

lstanlnil 7 inci icra Memurluğundan: 

İstanbul Belediyesi Terbini eşya sandığına olan borcunuzdan dolayı yapılan takip neticesjnde tanzim 
narak tarafınıza tebliğ edilmek ü7.ere gönderilen rehinin paraya çevrilmesi yolu ile ödeme emri mübaşirin ve 
olduğu meşrubata nazaran ikametgihmızm meçhuliyeti ha.sebile tebliğ edilememiş olup işbu ödeme emrinin 
buçuk ay müddetle tebliğine karar verilmiştir. 1Ian tarihinden itib:ıren bir buçuk ay zarfında borcu ödemeniz 
ne bu müddet zarfında icra fesh kanununun 71 inci maddesi mucibince beyanda bulunmanız beyanda bulu 
sanız İcra iflas kanununun 76 mcı maddesine tevfikan hapisle tazyik olunacağmız yine bu mflddet zarfında 
bir kısınma veya tamamına itiraz etmeniz lüzumu 936/2268, 2455, 2276 numaralı ödenıe emirleri tebliğ mak 
~~~~~ ~~~ 
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Istanbul Belediyesi ilanları 
-----

-..,._ Cama Ali mahaJle1inde 
Y•aecıiler aokaimda KU'JUCU Mu-

Denizyolları 
1,LETMESI 

Acenteleri: Karaköy - KGprllbqı 
Tel. 42362. Sirkeci MilhUrdar Zade 

--Han telefon: 22740 --

Trabzon Postaları 

YAZI VB YONETlll YERi ı 
......... Aallma caddlll. (YAD! J1ll'dlll 

1-fOD {:" ...... f = 
l'lllnt ~ &om fltaD1ıll 

.-111111m ... 

lstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1 - KaJJtiara deftlll olunmaktacbr. 
2 - 7 inci, 10 unca Y 11 inci ımıOara nehari talebe 

yer yoktur. 
3 - latiyenlere kayıt prtlamu bildiren tarifname ıönderi ıat ...ıre.e.i. 24 1,80 Puar 12 de, Sah, 

IC•dıklJOnde Caferaia mahalle- Perwembe ıs ele lir • 
Şehsadebqı polİI brakolu .m.te anmkkithaae 10kaimda 1%mir Sür' at Postası 

815 Ne. b psino " bahçe. 800 45 Cumartea; 15 ele 
Yabrda .... ti, aenelik malla1D1119D kiruı Ye ilk temİDab yazılı 

._ ..ı.n. tellim tarilriaM itiı.r. 937 Ye.,a 938 939 ww Merain PNfpları 
liri _,_ IOllalla bdar aJn a,n kira,a Ysilmek iiwe açık art- Salı, Per19mbe 10 d& Kelkerlar Harbiye BEL VCJ Bahçesinde 
.. ,,..lamaJmatlarclır. Şartaamel.-i inama miid6rliiünde ı&ii· Diler Ponalar 
•· ı.t.ldiler hialarmcla ıa.taftlen ilk teminat mekba Y.,. mek-
..... 1Mıraher (bir siba -..U.. kadar ilk tmtinatm ,atmlmuı B4irfut - Cumartui, 
a.M lliaftflk olacalı) 11-18-938 puarteai siblfi .at 14 de dai- lmaiı Çarpmba 18 de. Melike Cemal- Sabriy 

wGmende haJmnıiwhdD'lar. (B.) (1851) - = 9~ 
Bir IDllre marabbuaa 10 lra kıfllWl biçilen Fatila JU8IJI yr llrulan70 - Her stiD 8,30 da. 

e Few41•ta tramnJ' caddelin de 103 tbldl adada 380 •ntim BontlUlftlJ - Paprteai , Salı 
,.ıt C metre 28 •ntim llRll'al. laundald ana açık artbnDaia ta· Çilqamba , Per· 

P.m•mimdu puarbp a.. ı • ...,. Şartnameai ı..- mi- ıembe, Cumarteai • 
...._de ıarülelrilir. tateldiler 31 lira 45 Jmnıthak ilk t-iaat 20 de 

Hin WJ& melıhibile-.... (hir ıln .....U.. kadar ilk temi- ICar,abisa - Sah, Cuma 19 d Mulaammen be.delıeru. miktar Ye YWflan ap.pda yudi ( 
~ .... ,...ı . ..., dalia manfık ol.alı) ı-.ıo 1.18 puuteli 11- -.Sab .. Cama 1 grup malseme her pup aJft •Jn ihale edilmek flzere 5-10-38 

taat 14 de daimt .-•uwode ....._......... (B.) (1&9) • ''cama DOIUS'I wteli csla6 .at 10 da HaJdupapda pr binalı dahilindeki 1 i 
~ kadar ai- itletme 'bmia,onu tarahadaa iıpk ebiltme ile •tm alınacaktır. 

Ketif W ısa lira 1.1 bnlt olan ~ Ylriik A- d•.,. Sab ~- Lıteklilerin malzeme h'iıa1annda yuılı muYakkat teminat 
plAjlm illwten ,..ea lı eak inl•ta açık eWltcıede talibi aı 8'iit • :--- teyin eltili 'Ha~ w kamunm 4 üncü madde1i macib 

~aaı111lnatlma puubta ~t tir. niifte Upaeki Ye ce ite sinneye manii kanuni bulunmaclıiına dair beyanname Ye 
1Cetif enala wı prtmmeai leYUllll m8d6r1Qinde siridebi· lmroza da ur leri limndır. Bu ite ait prtnameler parum olarak Haydarpap 

•· J.tekljlıer 2480 No. b bmmda yazılı Yelika Ye belediye Fen it· rar. 1 inci itletme komiqonu tarafmd an verilmektedir. 
Itri midürlüiünden alacMlan fen ehliyet Yetibaile 115 lira 76 TRABZON ve MERSiN poıta· 1- 1000 adet ahpp kar ve hububat küreli muhammen bed 
llllratlak ilk teminat makbuz YeJ& mektubile beraber (bir Pa er laıma kalkıt ,unleri yük alın- 860 lira Ye muvakkat teminatı 64 lira 50 kunqtur. 
'wliua kadar ilk teminatın yatmlmuı daha niaftfık olacaiı) 19- .-z. (1809) 2 - 1200 M. Sinek teli muhammen bedeli 495 lira 60 kurut 

tl..!l.t ....... IN9 pazarteai .... eaat 14 de w ••al ... .... ..... .....ım.t t.minatı n lira 20 lmruftur. 

(B.) (l8SO) Dans Dersleri _ ausuaı 3 - 28 kalem pipkolia mikro metre (meme tablon) ıibi, öl 
; ------------------------- ve mtlnferiden curt dana deraleri) aleti muhammen bedeli 2475 lira 78 kurut ve muyakkat temi 
lstanbul 5 inci icra memurluğundan: Beyoğlu. Kapnum k-..md• mi Po- ıss lira ss kmuftur. 

lonya Nur Zl;a llOkak No. 3. lılUracaat 4 - 1070 kilo (100 metre) pirinç çubuk 40 m/m muhamm 
Stilerman Vecdi Ye Hatice Suat taraflarmclan Emniyet San· 11&1.tleri: (12•14) (17 - 20) PROFE- bedeli 88& 1/2 lira •e m......ıdm.t teminab 5220 ..,._.. (1382) 

~-- birinci denıce ipotek edilen Ye para,a çenilmeaine karar Ye- SOR PANOSYüT. 
Ye tamamına (1450) lira kıymet takdir edilen Umnçarfıda 

--- V-ıran mehelle1inde ban arkan aokaimda eaki Ye yeni 13 _._...11 .._ tarafı Şerifpap ham, arlruı ftlde bam diler tarafı 

ef...ti lumeal, tarafı rabii tariki -. ile mahdat. .. 
z-inkatmda 1im6lü küpil, biri çimento iki tqlık, ... diY•D 

madalr; lrlaalrliik, Wrinci Ye ikinci katların her birerinde bi· 
tofa Gserinde ikiter ocla birer beli, ve elektrik ve terkoa tuiaa· 

.. Tİ • M2. bina zemini Ye 25 MZ. bahçe olan beden dıvar 
... içi ahpp .. açık uttırma,a w.zedil•ittir. 
Aıtbrma pefindir. Arttırmaya ittirak edecek miifterilerin 

a.1111 ~ yibde 7,5 nia'betinde pey akçeei Y8J& milli 
hn+eND t...mat mektuhaaa hamil olmalan icap eder. Mi· 

liilılldm Yerli, tanzifat, tenviriJ• Ye vakıf borçlan borçluya aittir. 
-- prbla1De9i 20-10--938 tarihine mü•dif alı IÜJlÜ daire-

..... ~ &-1!.L ed!l--.-1.&L. 11 -!!! -.1amna UUla 118'0CllH+ll"• 

Birinci arttırmalı 23-11-938 tarihine miiladif puarteai sü· 
.w.-mde ... t 14 ten 16 J& kadar icra edil.._ Birinci arttır

liedel, laJmeti muhemmenenin Jibde 76 ini bulduiu takdir
... 'tiıralalır. Aksi takdirde IOD arttmnanın taahlıGdü baki 

a.re arttırma oa bet sün claha temdit edilerek 8-lZ
t.rlllİrle miiladif ..ıı aüai ••t 14 ten 16 ya kadar dairede ya· 

ldnci artbrma neticesinde en çok arttıranm ÜltÜDde bırakr 
200I mmaaralı icra Ye iflu kamm11111111 128 mcı maClde1i· 

ilıiıİl9iAh•• haklan tapu ıicillerile •bit olm11an ipotekli alaceldar-
alibdaranm Ye irtifak hakkı aahiplerinin bu haklanm 

'1W•w· ıe faia Ye maaerife dair olaq iddialanm ilin tarihinden i· 
20 aün zarfmda eft'alo müabitelerile birlikte dairemize 

--~··. lbDDcbr. Akli takdirde haklan tapu ıicillerile •bit ol· 
•bt bedelinin payiatmaımdan hariç kalırlar. Müterakim 

tıenYiriye Ye tanzifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve va· 
;ielı.ıesi bedeli müzayededen tenzil oluDUI'. Ve 20 ıenelik ya· 
..,.i tavizi de miifteriye aittir. Daha fazla mal4mat almak iı· 

·n 934 - 6150 numaralı doayada meYcut evrak ve ll!ahal· 
iz Ye takdi..; kıymt!t raporunu ıirüp anbyacakları ilin olu· 

(1838) 

Beyolıa Bı.wı s.a BMuıc Bd- Posta T. T. Levazım Miidürlüfüaden 
~: 1 - iki adet ima dalıab telıiz ahize cihazı Ye teferriiab kap 

Yordan MAkaut oflunun Kurtul111- fi -'--il k u1m 
ta Bilezikçi aokağmda 33 mtlkerrer zar .a aaa tmeye on Uftm. 
numarada oturmakta fbn Kantarcı- 2 - Muhammen bedel 20,000 aaaftkkat temidat 1500 liradır. 
1aMa Kıble çeeme ayazma kapıımıck 3 - Ebiltme 6 ikinci~!'in 936 tarihine mÜladif cuma ıü 
SMı numaralı~ bakkal ?1- saat IS de Ankarada Poata T. T. Umumi müdürlüiünde top1an11c:t1• 
: ;1:1:::11 Kiryak':t ;!!':,.!~ komisyonda yapılacaktır • 
oflu aleyhlerine açbfı izalei IUY11 da- 4 - Talipler, teminatlanm iclaremiz Yemesine ve alacakl 
vumcJın dolayı mtlddelaleyblerden makbm YeJ& kanunen muteber teminat mektubunu Ye prtname 
Vail llakaut ojtunun g&rterilen ad. JUJlı belıelerle teklif mektublinu ihtiYa edecek olan kapalı Ye m 
reste bulunamadığı ve ikametglhmm hürlü zarflar mezkar tarihte aaat 15 e kadar komiıyona tealim ed 
meçhul oldufu eerhile bill tebllf da- ceJdeıd" 
wtlye iade kılmma.11 iberine milddei- ır. 
Din taleblle 20 gUn m11ddetle fllnen 5 - Talipler, miiteahhitlik eiUJ'et Yeailrumı Ye 
tebligat icl'UJJUI. karar verllmlt oldu- haiz olacaklardır. 
fundan 24.10.986 tarihine milaadlf aa.. 6 - Şartnameler Ankarada Lenzım Müdürlütünden latan 
at ıo da mtl4Cıelaleyh vumn bizzat d L A ·-• .mu~ d 1---'- •ı ___ ,-&.! 
veya bllveklle mahkemede bulunmam a eY&ZDD JDlı- mua ... n en parasız O ~ ven..-.caur • 
ve &imi takdirde Jıakkm- gtyaben (988) (1473) 
muamele icra oıunacafı tebligat ma- ---------------;....;....-------------!! 
bmma kaim olmak befıe. llln olunur. p t T T 8 

Bqikttlf ltJrG ~: 
Bir bOrçtan. dblayı tahb hacze alı-

os a • • • ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

mp paraya çevr11mes1ne karar verilen Ambar ibtİJ&CI 80,000 tane 2 No. lu deminiz punelen fj 
gm kostüm bir eski kahve rensi pan
taıon, kahve rengi palto, aynalı ko- kapalı zarfla ebiltmeye konulmuftur. 
medin göbeği kırmızı eeccade kome- Ebiltme 14-10 938 tarihind-.ı Ye aaat ıs de 
din, asma saat, kanepe, ayna ve kon- Poıta T. T. Umunil müdUrlüiia.de toplanacak komi,lyonda 
sol eski ayna konsol demir karyola caktu • 
12.10.986 tarihine mftsadif pazartesi Fincanlann mabammen dete ri 7200 liradır. Taliplv 540 l~ 
günil saat 10 dan 12 ye kadar Beşik- d -L----t •-L-·t tem• ti •..1---'-=~ • ı· + .. .+ .. 0 . . k ~da 18 1 d an ıutanı muva&&a ına arm 1 IWIJ"Wlll~ yezneaıne .. un 
"-9..... ızı so a6 .... numara ı ev e __ •-
satılacağından talip olanlann mahal- cek ve alacakları 11UU1buz YeJ& kanunen muteber 'ben{la telli 
linde hazır bulunacak memunına mU- nal ~ektubu Ye pıtnamede 1aıılı belıelerle teklif mektubunu 
racaatl:ın il!n olunur. tiva edecek olan kapalı Ye mühürlü zarfları mezkGr tarihe tesa 

(V. No. 18422) edeıa Çaqam'be aünü aaat 14 de kadar .azü ıeçen komiqlm reiıli ,.__ ___________________ .,;._ __________ ZA_Yl ______ jine •ereceklerdir. 

ZAYi ZAYi Y"k ba 
1239 

.. ŞartDameler Aiıbrada lnaZ1111 miidürlüiü ile lıtanlnılda 

lıltanbul erkek lisesinin onuncu sı. 
1933 senes"nde aldığun ta. 

yi zayi ettim. Yenisini alaca
eakia:nin hükmtl yoktur. 

46.l l'aAir 

-:>~n7 ··---' Sandal u nra mın numarayı gos- • ·n1· • • • 
- Duuaa&-.. 1 numaranın teren pli.k3.Smı zayi ettim. Yenisini ftZllll aynı.,at mu&YI ıjinden paraaa olarak yeriJecektir. 

kaybettim. HUJmıtl olmadığını ilin e- alacagım· dan esiks;um btllmıU yoktur. (664) (1057) derim. ' ____________ .;,_ __________ ..... __ __..--·~• 

Cibalı aaatlalcılantldan Yuauf Yemi§ fe~Zesinde kömürCU 
oğltı Talip Mustafa Nepiyat Direktörll: Refik A. Sevengil Sahibi: ASD1 US 

(V. No. 18'10) (V. No. 18il7) .. 
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KURUN İLAVESİ 
Cumartesi 3 ilk Teşrin 1936 

"KilU bir ed&
blyat yaratabi -
lir miyiz?,, Mev
zuu etrafında 

bir anket yapan 
.XWetW...• 
Jıılfta llİI' r .. -· ..... ~-,-

lııirimtiırlıl "7' nz-Jr 
.... Glc1ıltwm ..... wri
JICll' • A1rezcfı S!llC .-ir, lliki
,eeı Salt ll'aJtia .,_'atlr.ir
~ değil kunıulık.. ,..... 
da~ m~ olmut.; im Jııi. 
~ dala'9el'e! ••. k;arf •mnda. far 
irmrt.ea jatjfa .edi1'Ql:a&14 ı.u.. 
mm hzJdln!tiııl . ııdı,Uap • 
- a.nketd eöyJe diyor: 

'"Yuauf Ziya hzmaDar kllı-
J'UID&· i8tld& wıeağjai · say. 
~- A.ak lııa ı.tidayr it i
• mi \lel'eCÜ, yolma »ı. 
bum 1.aeleriai bJdmmk i
Sin iki ~ htt&i hamal 

~~-! .. , 
BiR 11UBA1lll1RIN 

'f' ABABStJBIJ 

tba ame1el'de bitin dün. 
3'8da bir boy WMIDA ),Hhlığı 
aldı ,..._ Bu hafta J.çeri
lilDcle ha hMttabğm bi.se de 
- gösterdiğini p-t !ler )'U 
Cidar. Havadisi okaJU s.dri 
Ertem etJeriDI açarak IDJle du 
a etti: 

- AUahnn !_ Bi1ıe de g&a
ier Yarabbi!. 

lltJBEYIN CABIDIN OlllJL 
'JINAL BIB rtlUll VA.2 

HOlleyin CaJüt Yedi Glnıle 
,. Tl1rklerin ~ *'~ 
atğtmbdea ffkl)'et eaiJor: 

- 1liz1er' bir bllnm• Jla. 
pç iateıe dubalarma JaP"l""I 
9ıidyelere bemerbı:; di,or. ,.. 

rimizdcn kımıldamak aklım:. 

za bile gelmez. Bu bizim ~ 
ratılışımızın ikt;zası mı, yok
sa aaırdide an'anelerimiain 
yaşayış tarzının ,, mahsulü 
.lııil!.. ,....... .... mtiee 

,. .... a.jll!_ Se•mek .. 
!lir Jr.fft ~ ne aıldaiu
• "bilııaek fhmdır!,. 

Gegm .lleae Karadeniade 
llepa.7& kMıir' yaptlğJ OD CÜA
Jlk ibir aeyalıatten bir macel
Ju .zevki .dayan ütad. ~ 
Dl 18 orijinal fikirle :a.ın.-..... 
tir: 

1'.T. :1 ' T\o'i~ı..-- "~ oıur .. ~ .. ouuıca .. ae 
ler götüreceklerini düşünen 

4ostlar arumda birletip yeni 
plin "le gtiveye birer yolcu. 
hık bileti hediye e~. Bu 
ne kadar makbule geçecek, ne 
kadar kıymetli bir hediye c-
1-da. Her yu Karadmillde 
illiYen vaparianmmn ~ 
çift çift gelin Ye gtlveyter ta-. 
IDIWR De eevimli bir aembol 
t.epil edmfi-_ 

GBNÇU(JIN 'rOPLANACA.
Ol YBllLEB 

Yeni Ada-da hmail Hak
kı BaJtacıoğhı gençliğin bu
giinktl toplanma ;,ederini te.
mt.e çabpJIOI'! EY t:opbuıbem-
4& kalanlır. aıbı!q meclisin
de yqıyaı. lar, km~ ~·rm. 

Jer, mellek eeraifetJeri, n ni
Jaa)'et lla1keTleri. Balbclojltl 
Balkevleriııin ea kav tetli bir 
demm. evi olduğum! aöy• 
dilrtell ~ fllve ecti)IOI': 
~~ 

pek ... Wlfwle et "e CJliıt. 
ıh-- itiraf ecWfw • etlııo 
lertn __._ h••etinıdm 
haJdrDe :pradumak ~ ... 

tıalnbtleri gö& r - ., ....__ 
daralml: 1 - · BalkeVleri ... 
tla Tiılieır icmdir. 2 - Gmc 
tiğia ... w ......... Yicdam
m geliştiıeaa telı: kanunlar 
onlardır. 3 - BlttiD geıııçler 
oraya girmelidir. 4 - 'l'lltio 
~ melLtep1eı' 4 z ... Jıic1ıir 
ewia.·~ bir klMb ~ .-c; 
liğtain yaratıemı Olmak mil
ili~ JOktw!. .. 

J'ARU 

Saıw çiftikler .,_. dRe" iı 

Kini* bir aha gibidir tarlsa: 

... w dmjlar:m -- ,._ ...... 

... ~ .,... 111 .... 

c&r: 
Kınpk bir alin gibidir ...... 
Owada J'iii)etil ıelletlrddla. 

-v..w:., ı.: .,_, ıOtatır 

---

Bugün·· en gülünç şe, • ba 

Narattiw BOOG : ~-roa.,.... 

- .... gili;or-~ fı1t.-

A»Wz••· 
8ca Pollta flJte 'p?lyOr 1 

(Fruk dilfii7or.') 

&ot;flıl qx4ı. 

iki cP • ... ' ·rrini 
-•!Jı ' J ;m l*ir tiyat. 
nm )1llllli - ' a ilk mec-
- a11ıa w - ... m 
tiJatı 11 ..... , .. __ 

% 

8a1'WtiQ. 
hmt,Jleh
Yapr Na. 
' ''w4aik 

b' S ' W ..,...ıra mec. 
_ ..... fts; 1 .,.. llityük 

.. ., 
1 w lra Wri o-

:s-•--••> . 

l"elli,_,- •• r ·t; ~ 
......... , ı ıı r .. _.._, 

il ı•ı , • ..... 

il 

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

Padereoslci pi9anosa başında 

Eski Cuıiıur Reisi 
lilm çeviriyor 

Paderevaki Lehiatanın ilk 

comurreiıidirl Bulfin dünya • 
nın en mqhur piyaııiati olan 

cumurreiai aon gUnlerde film 

çevinneğe batlamıt bir artiıttir 

dt'' 

Evvelce de yudığmuz gibi, 

bu meşhur mutiki O.tadı i1ze -
rinde bir film çevirmek istenil

diği zaman, onun rolünü yapa

bilecek kiıme bulunamalDlfbs 

Çünkil, filmin eaumı Padereva 

ki'nin emaalaiz piyano çalmuı 

teşkil ediyordu. 
' 

Bunun üzerine, filmdeki bq 

rolü - yani kendi rolilnü - al 
ması Paderenld'den rica edil

t!i. San'atklr, tinema aa'1'•tında 

mahareti~ ıaatermelf kabul 
etti. 

"Mehtapta sonat" ltmini ta

pyacak o1ml bu filmin çe'lrll • 
mr~: ,, I' son ıiinlerde be ...... 

mı~tırl~ 

...-...-.................... .. 
Kontrat da 

yok ki! 
Filın çevirmek dakikaama 

bdar hesap edilmit bir ittir. O 
nun için, artistlerin ıtüdyoya 

tam vaktinde gelmeleri, bir aah 

ne bitmeden evvel gitmemeleri 
linmdır • 

Şim~iye kadar bu gibi za • 
ruretlere ~tiraz eden hiç bir ar

tiste tllacltlf edilmemİfd. Fabt 

81neım4ô1 bu nizamı IOn A • 

manlarda Jan Kiepura bozdu: 

Stfldyoya, icap eden vakit • 

ten bir aut, iki aaat geç gell • 
yor, •e Cini istedifi saman ÇI • 

Jap cicliyordu. 

Bir Dd defa mU.,mabı et • 

tiler. Plbt bu lntb1m1u:hlm 
Wtip ttlkenmedifinl sfSttn atOd 
,. mlllldl bir cCba utllti ... 

Bir adres 500 dolar! 
Hoiivud da, şayet bir yı 'dı~ın 

. . 
adresini elinize geçirebilirseniz, 
bu fiyata şatmak İşten bile değil. 

Artistlerin lıagatları .. ,· 

Niçin teblik·e.ded · r? 
Amerikanın en 1Defhur Dd 

te)'i, filpheaiz, ~eri ile hay 

clutlandır. itin feJlketi, bu iJd 

tcyden birinin diferine bir teh

~e tqkil etmeaidir: 

Hakikaten, senem çocuklar 

kadar, artlatler de haydutlann 

tehdidi altında yapmaktadır • 

Jar. Zenpıllkderi, ıiizellikleri, 

meşhurluklan onlar için bir teh

like tefkil etmektedir. 

Bunun için, HollywooCl'da 

1Jldızlann emniyetini muhafua 

mes'eleai Sok bilyUk bir ehem -

mlyeti habdir. 

Bu emniyeti temin için bat 
vuru~ çarelerden biri artist • 

!erin adreslerini gizli tutmak • _... ................................ 
iırdı ve kendiıine ba hususu 

ihtar etti. Jan Kiepura itirazda 
bulundu: 

- Bizim kunturatta ıa aut

te gelip ıu autte Jideceğime 

dair hiç bir kayıt ı.k kH hter
aeniz babn. 

Kuıitumta baktılar: Hakika
ten böyle bir byıt ~. o. 
maa ıttldyo müdtlrU: 

- Doina, d~ llalrlmm ttr 

11UJ. Peki, latediiinis pbl ge -
llp gidin. Fabt, filmlerde tarkı 
llSylemiyecebiniz. 

- Şarkı elSylemlyecek mi • 
yim1 Niçin? 

- Kantuntta prkı tayliye
cellnlse dair de bit kayıt yok. 
lıtenenlz balan. 

m; . Pabt, bunun ne dereceye 

bclat . bbil olup olamıyacağı 
pek kolayca Udütnülebilir : 

Bir artistin adresini ne ka -
dar gizli tutsanız öğrenmek ia

tiyen pefine bile düşerek, evini 

keıfetmekte pek ıecikmez. 
Nitekim, artiıtlerden bir ço

funun adresleri gizli takipler
le öğrenilmekte ve bu adres • 

terin bulunduğu liateler ,gizli

ce satılmaktadır. Bunl~dan en 

.. mUtemrnim maJOmatı haiz,, bir 

tanesinin bet yjiz dolaf'I kadar 
utıldığmı taylilyorlar .. 

Artistlerin bayatını emniyet 

altmda bulundurmak için alı . · 

nan tedbirlerden biri de artist

lerin evlerini her türlü tehlib

lerden uzak bulundurmaktır. 

Bu arada, yüksek bahçe du

varlan, demir kapılar, parmak

lıklı pencereler ihmal edilmez. 

Meseli Marlene Dietrich'in e
vindeki bütün pencerelerde par
makbk vardır. 

Artis~ler evlerinden •tüdf~ 
lara_ otorilobillerle gider gelir • 

Jer Şehirdeki ziyaretlerini de 

gündüzden görmeği tetcib e -

derler. Sayfiyelerde oturduk -

lan zaman yanlarında kendile -

rini muhafazaya memur adam

lar bulundurduktan da olur. 
............ 111n1111ııınııı1111ıı1Hııı11111ıııın111ıuııııııııu 

- Yumurtadan çıkan bp ~ , 
Jwnbağalann burnu ucunda çi-
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Çıkan kitaplara bir -bakış • • 
{ 

Bir Roman Tecrübesi 
Refik Abmedin Çıplaklar 

romanından bahsetmek istiyo • 
rum, Refik Ahmedin imzasile 
ortaya çıkan ilk romanını ben 
blr edebiyat münekkidi gibi sa
'dece edebiyat çerçevesi içinde 
:tahlil edecek değilim, bunu e • 
ôebiyat münekkitleri elbette 
bilyük dirayetle yapacaklardır, 
Ben bu romandaki hayat teza • 
hUrlerini romanın muhteviyau • 
nı teıkil eden. psiko-sosyal bün
yeyi gözden geçirmek isterim. 
Bu enteresan romanı §Öyle hu • 
1Aaa edebWrsiniz. 

Roman, bir aık vak'asınm ' 
entriki ve hiklye edilmesi mli
na1ebetile genif bir hayat teza· 
lı'1rilrUnU göıtermeğe çahp • 
yor. Anadolunun yeni battan 
yapılması, imar edilmesi dava • 
ama giSnUl veren ve bunun için 
bir misyoner gibi çalıpn, Ana
'dollunun hayat prtlannm ko
laylaştırılmasını istiyen ve bu 
arada ıztırabr, realiteyi olduğu 
gibi gören bir genç hekim var
'c!rr. Bir aralık bir milnasebetle 
btanbula geldiği zaman bir yaz 
~;1tilinde istirahate, rehavete ve 
&Jka kapılır; tstanbulun zengin 
ve kozmopolit bir muhitinde is
temiye istemiye, derin bir ira· 
'de zaafı içinde saplanıp kalır. 
TürlU ruh buhranlan içinde çal 
kanır: sevgi ıztırap, ümit, is • 
yan, inkiyat ihanet psikoloji • 
lerini yaşar. Aşk, teferrüatı ve 
tezahürleri psikanaliz davasına 
göre mütalea edilmittir . 

Çıplaklar, tstanbulun zengin 
ve kozmopolit muhitinde eğlen
ce yerlerinde, balolarda, pllj • 
tarda elbiseden soyunanlardır; 
bu arada paranın ve lüksUn 
kendUerine verdiği pmanklık 
!çinde ahllktan soyunanlar da 

&örUlür. tstanbulun yan ecnebi 
havası içinde memleket allka • 
911ldan mahrum, ya1mz phtl 
menfaat ve eğlencesini hedef 

sayan, hayatının yansı Tilrki • 
yede, yansı frenk memleketle • 
'rinde geçen kimseler tasvir edi
lir; kadınlı erkekli bir fuhut 
.ve rezalet Alemi hicvolunur. İ• 
\iamarcı tipler romanda tqhir 
ve terzil edilmeğe çalıplmıt • 
lir: 

Ecnebi. sermayedar ve yar
~kçdan, mU.tahslll ezen ve 
·pyrt meını yollarduı kuq 

peıinde kopn zengin ihraçat • 
çı, vergi bınuı ve saire ... 

Çıplaklar, bir aafhasmda gt .. 
yecek elbisesi bulunmadığı için 
çıplak ka1mq olanlardır: itçi. 
mUtekait, yetim ,dut, kUçük es
naf ldlçilk memur, ırgat, top • 
raksız köylü yerine göre, ro • 
manda mevkiinl atmı1tır. de • 
koru tamamlamaya çatııırtar. 

Roman realist bir görüşü, 
bir nıemleket idealizmile ta • 
mamlamağa çalı1ır. Sefahet ha
yatmm türlü tecrübelerinden 
piıen, daha olgun bir tekilde 
Dk aşkına dönen genç bekim 
tekrar Anadoluya, iş başına av· 
det eder. Anadoluyu elektrik • 
lettirme işi ilerlemiş, geniş sa • 
nayi hayatı başlamıştır. Top -
raksız köylü için yeni bir ge • 
çim yolu ortaya çıkmıştır: Sa
nayi ameleliği. 

Temiz kılıklı, bir örnek el • 
biseli, gUçJU kuvvetli, bilgili it
çiler ... Çıplaklar giyiniyor. 

Romanda Uç be! kişi arasın-

Frank 

düşürül

mekte 

devam 

ederse ... 

i' 

daki bir vak'anm seyri göste -
rilmekten ziyade cemiyet, tUr· 
ın tezahUrlerile mevzu olarak 
alınmak istenilmittir. Hayat
ta, düşüncede, duyguda eskinin 
ve eskiye bağlı statik ve ptlstilı: 
yaıayışın yerine modern ve dina 
mik bir yapyıı arzusu ifade 
edilmiştir. 

Çıplaklar romam mevzu ba
kımından bizim hayatımızda 
tam realiteye tekabül eden bir 
devri yakalamıştır. Bu devir, 
yeni ile eskinin, güzelle çirki • 
nin taze ile bayatın biribirleri
te el ele verdiği, zaman teakubu 
Jçinde uzanıp gittiği bir anın 
ta kendisidir. Refik Ahmet sos
yetinin dokümanlarım topla -
mak, bu dokümanları yazıya ve 
harekete kalbetmek itibarile 
muvaffak bir muharrirdir. Si • 
1inmekte olan hayatla doğmak
-ta olan hayatı biribirine bağla -
mak ancak her iki devri rubu, 
kültüril bakımından iyi tanınan 
bir muharrire nasip olabilirdi. 

Gerçi bizde 1imdiye kadar fC9" 
mit bldiseleri, kaybolan ıeyled 
teıbit edenler bulunmadı de • 
ğil, batti kaybolan tiplerle d04 
ğan yeni insan arasında muka • 
yeseler bile yapıldı. Fakat bd 
mukayeselerde itiraf edelim ki 
arkadaşlar bazı esasl'l hatalara 
düştüler, bu mukayeseyi ya .. 
panlar ya yeniyi eski hayat &. 
nünde ridikUl etmek için buna 
baş vurdular, yahut muhayyel 
bir hayat tasavvur ettiler. Hat. 
buki -Refik Ahmedin Çıplakla .. 
rmda aksamıyan taraf, ihtiyar .. 
lıyan realite ile yeni ve gen9 
realiteyi elele vermesidir. 

• • • 
Romanın nesir ve şiir hari .. 

Cindeki bünyesi bakımından Re
fik Ahmedin mevzuu roman tar 
zımızclaki değişmeyi de göster
mek itibarile dikkate Jiiyıktır. 

Mukayeseye girmek çok uzu~ 
.>ürer, bu sütunlar böyle bir mu 
kayesenin dokümanlarını neş • 
retmeğe müsait değildir. Faka~ 

bir zamanlar yalnız hassasiyet, 
yalnız psikoloji arıyan roman
cı bugün mevzularını cemiyetin 
derinliklerine kadar inerek ya
kalmaktadır. 

Refik Ahmet bunun tecril .. 
hesini muvaffakiyetle başarmış
tır. 

1 --ı::: -

. -~ 

,. -----
(~ 

bekler.eniz ~zı .. 
lrGnR. bira daha uUfer ... 

I iyi: Belli 
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~\!Um yarıLşı 

Bir i.nsan otomobille 
saatte 80 kilometre-

011 iı fazla giderse 
( .~ Jr demişlerdi 

Halbuki 
Saatte 480 
kilometre 
gitmeğe başladık 

ilk otomobil - ilk yarış - co .. 
ret! Olur şey değil! - ilk 
kurbanlar-ölüm yanşı BAŞLIVOR 
Otomobil kısa bir zamanda 

büyük bir terakki geçiren icat

lardan biridir. Hepimiz, ilk oto

mobillerin garip şeklini değilse 

bile bu yeni nakil vasıtalarının 

pek seyrek görünür bir şey ol -

duğunu hatırlarız. 

Fransa da ilk otomobil 17 69 

'da yapıldı ve fabrikalarda seri 

halinde otomobil çıkarmağa 

1890 da başladılar. İlk otomo -

bil yarışı da 1894 te yapıldı. 

1 iLK OTOMOBiL YARIŞI 

Fakat nasıl bir yarış? Buna 

"yava§lık,, yarışı dense daha 

'cloğru olur. Çünkü, "Her ·tür -

lü kazanın önüne geçmek için,, 

saatte 17 kilometreden fazla 

gitmek yasaktı ... 

Yarış 126 kilometre üzerin

de yapılıyordu; ilk yarışa 102 

kişi iştirak etti. Lakin yolun 

50 nci kilometresinden sonra 

bir çokları yarışı terketmeğe 

mecbur oldular. 

Konulan 17 kilometreden 

fazla gitmek yasağı yarışın bü

tün tadım çarmyo
0

rdu. Çünkü, 

bir an geldi ki, saatte 17 kilo -

metre siir'ate varan otomobil -

ler hep beraber gitmeğe baıta

dılar ... Bu takdirde birinciliği 

kimin kazanacağım tayin etmek 

imkansızdı. 

S. 4 
1
KURUNun tJ,AVESl 

~nun için, yanşın yarısın -

dan sonra saatte 17 kilometre

den fazla gidilmesine de müsa

ade ediidi. 
"HARiKA! HARiKA!" 

Nihayet yarışı, saatte 30 ki

lometre ile, Dion ismindeki biri 

kazandı: 126 kilometreyi 5 sa

at. 40 dakikada almıştı. 

Herkes: 

- Harika! harika 1 diye hay

retten donakalmıştı. Saatte 30 

kilometre! Bu ne sür'at! İna -

nılmaz şey! 

Hakikaten, o zaman saatte 

30 kilometre, yani dakikada 500 

metre gitmek akla sığmıyan 

bir şey gibi görünüyordu. Kim

senin havsalası bu kadar büyük 

bir sür'ati ( 1) kavnyamıyor • 

du. 

Bir sene sonra, yani 1895 te, 

Parisle Bordo arasmda yapılan 

ikinci yarışta birinciliği 57 ya • 

şında bir ihtiyar kazandı. O za

man umumun hayreti daha faz

la oldu: 

Levassor ismindeki ihtiyar, 

mukavemet yanşı olan bu mü

sabakada, tam 49 saat, hiç dur. 

madan otomobil kullandı, 

OTOMOBiLiN iLK. K.UR. 

BANLARI 

Ertesi sene, tekrar bir sür' 

at müsabal:ası yapıldı. Bu mü• 

sabakada, birinciliği saatti' 26 

kilmetre ile, Mayade isminde 

biri kazandı: Bir sene evvelki 

netice alınamamıştı. 

Bu yanşa Levassor da iş

tirak etmişti. Fakat, birinciliği 

almak için, otomobilini acele ile 

sü~erken bir kazaya uğradı; bu 

kaza neticesinde de öldü. 

Ayni akibet, bir sene sonra, 

1896 senesinin kahramanı Ma

yade'ın da başına geldi. Bun • 

lar, otomobilin ilk kurbanları 

idi. 

öLOM YARIŞI 

Bundan sonra otomobil ya -

nşlarında sür'at gitgide faz -

lalaştı. 1898 de 1454 kilomet • 

relik bir mesafe 32 &aatte alın

dı. 1899 da da saatte 21 kilo -

metreye varılmıştı. 

Fakat, otomobil saatte 100 

kilometre sür'ati ancak 1900 

tarihinden sonra geçebilmiştir 1 

1903 te Pariale Madrit ara• 

sında yapılan yarışta birinci • 

liği kazanan saatte 105 kilo • 

m~tre gitmişti. 

1894 de, saatte 30 kilometre 

slir'atle giden otomobilin kar • 

§ısında hayretten donakalanlar 

henUz sağdı ve bu son neticeyi 

i§itince ~deta kulaklanna ina • 

namadılar. Bu yarışa "ölüm ya 

rışı., diyenler çoktu. 

Fakat. ölüm yarışı diğer ta

raftan kendisine bir çok heveı::• 

lilcr buluyordu. Her yerde oto

mobil yarışları yapılmağa baş • 

landı. 

Bu yarışlardan birinde an ~ 

cak 50 kilometreye varan bir 

Fransız, Leon Bollee, şöyle di

yordu: 

''Kimseye bundan daha hız• 

1ı gitmesini tavsiye etmem: 

Hem delilik etmiş olacaktır, 
~ 

hem de nefeı darlığından öl • 

mek ihtimali vardır . ., 

Bollee'nin bu sözlerini dok .. 

torlar da tasdik ediyorlardı: O 

sırada toplanan bir tıp kongresi 

b~r insanın saatte 80 kilometre

den fazla giderse kalbinin du • 

racağını a6ylüyordu. · 

Halbuki, "ö1Um yanşmm,. 

son mlisabakalannda bu ıUr'a

tin altı misline vanlını§ olu • 

yor: 

Geçen sene yapılan bir ya • 

ngta Malcom Campbell (Mal • 

kom Kambel) isminde bir t~ 

gitiz saatte 484 kilometre git. 

miştir ! Aşkolsun ... Alimlere 1. 

aaAhni'l<et <b~ni'lÜiloo D 

ikinci defa öldü! 
On dört yıl beraber kapı 

yoldaşlığı ettiğimiz Ahmet Sır
nnın ölümünün üstünden .he • 
nüz on dört gün geçmedi. Bu 
ııatırlan bu kadar taze bir ız
tırabın yarası gönlümde ola • 
rak yazıyorum. 

Onu "Vakıt" müessesesinde 
istihbar işlerinde çalışmaya 

başladığı gün tanıdım. ince ve 
uzun bir boyu ince ve uzun bir 
boynu vardı; bu boyun üstün -
'de bu boyun ilk bakışta dikka
.te çarpıyordu; sonra onun gene 
dik bakışta göze çarpan ikinci 
hususiyeti, sahibinin bütün kıy
met ve meziyetlerini ısrarla sak 
lamağa çalışan dalgın, hülyalı, 

loş gözleriydi. 
Ahmet Sırrı, daima bir sü -

ktıt ile zırhlı ve etrafına belti 
l::~lirıiz• Jekilde bir çekingenlik 
veren bir hava ile sarılı olarak 
Öolaşırdı: onun için zannede -
rim ki yakın ve hakiki dostla -
n pek azdır; fakat Ahmet Sır -
nrun konuşmaya başlayrnca o 
kadar birden açılan ve insanı ı
sitan bir samimi hali vardı ki 
onunla düşüp kalkanlar içinde 
kendisile hemen ahbap olmak 
istemiyenler yoktur. 

Gazete idarehanelerine ça -
lışmak için gelenlerin sayısı her 
sene yüze yaklaşır; bunların i
çinde meslekte kalıp yer ya -
panlar sekizi, onu geçmez. Ah
met Sırrr, matbuat bayatını 

kendisine meslek yapan .bu se
kiz, on kişinin içinde de kısa 

biş zamanda yüksek kabiliyet -
lerini göstermek ve tasdik et -
~i~ek imkanlarını buldu. "Va
kıt" da istihbar şefi, sonra ya -
%1 müdür muavini ve nihayet 
"'Kurun" da yazı müdürü ola -
rak çalıştığı seneler, benim 
kendiisne samimiyetle hayran 
ve borçlu olduğum yıllardır; zi
ra senelerdenberi siyasi ve ad
li mes'uliyet hisselerini taşıdı -
~ım bu gazetelerde ehliyetle iş
gal ettiği iskemlelerde muvaf -

1 fakiyetle çalışmış ve bu arada 
benim işimi daima kolaylaş -
tırmıştır. 

Ahmet Sırn iyi gazeteci idi; 
fakat sadece iyi gazeteci ola • 
rak kalacak bir adam mıydı? 

Çalışma .saatlerinin mühim bir 
Jnsmım on dört yıl onunla bir 
çatı altında geçirmiş ve onu ya
kından tanımı§ bir adam olarak 
:ı1öylüyorum: Türk edebiyatı 

'.Ahmet Sırrının ölümU ile belki 
henüz şöhret ·haline gelmemiı, 

fakat kendi izole havası içinde 
günden güne olgunluğu art • 
makta olan ehemmiyetli bir kıy· 
met kaybetmi! oldu. 

Umumiyetle gazetecilikle e
debiyatçılık ayni şey sayılır i 

başka başka şeylerdir. Ahmet 
Sırrı da mektep sıralarından e
debiyat heveslisi kuvvetli bir 

istidat olarak ayrılıp matbuat 

hayatına girdikten sonra öldü

ğü güne kadar kendi şahsında 

gazetecilikle edebiyatçılığın mü 

cadelesine şahit oldu ve gaze -

teciliğiıı edebiyatçılığını öldür -
memesi için türlü tedbirler al • 
mak lüzumunu duydu: her fır • 
satta edebiyata eser vermek i · 
çin çalııtı; saatlerinin büyük 
bir kısmını dolduran gazeteci
liğin gilnlük işlerinden daha 
çok zaman ve fırsat bulabilsey
di "Ankara - İstanbul" ismile 
yazmış olduğu büyük hikayesi 
bugün kitap halinde çıkmış, 

"Melodi" ismite yazmak iste -
diği ve üstünde çalıştığı roma
nı bitirilmiş olacaktı; hiç de -
ğilse mecmua ve gazete köşele-

Bir ay kcuJar evvel Sotıyct Rusya<la pedagoji tctldklerindc 
bıılwım.ak üzere gidcıı 40 ki,şilik muallim kafilesi .Sovyct Rzıs
yanın bir çok terbiye enstitiilcrinı gezerek dönmiU}lcrdir. Re
simfie kafile reisi t'e KiitlitrBakanlıgı teknilc tedrisat 111-ii
diiriı Bay Rü.Jtü ile nw~iki nwallimlerindan Bay ''Halil Bc<li,. i 
''Çocuklar san'at terbiyesi,, müessesesinde talebeleric bir ara<l.a 
görüyorsımuz .. 

Çocuk ansiklopedisi 
1 arılıten evvelki . . 

ınsan ını 

Altayda Katun nehri kıyı -
aında, iki bin yıldan evvelki za
mana ait bir paleolitik insan ini 
keşfedilmit ve burada uzun tet
kiklerde bulunulmuştur. 

Bu mağarada yapılan araş -
tırmalarda 60 taştan aletle ta· 
ıihten evvelki adamın taştan a
let yapmasına yanyan ve bu -
glln bu iınalin tekniğini bize bil
diren 1500 kadar da mamulat 
parçası ele geçirilmiştir. Bulu
nan bu aletler, A!tayın eski se
kenesinin maddi killtürilnün 
tetkiki bakımından büyUk e • 
hemmiyeti haiz bulunmakta -
dır Bu ara§tırmalar, Leningrat 

Pe)c yakında "Bilgiler Çev
resi,, ismi altında on büyük cilt 
te~ mürekkep bir çocuk ansik -
Jopedisi çıkacaktır. 

Bu muazzam eserin birinci 
kanunda çıkacağı söylenen ilk 
cildi, fizik, kimya, tarih coğ -
rafya ile meşhur seyahatler, 
Rus edip ve şairlerinin hayatı 

ve saire hakkında- 200 den faz
la yazıyı ihtiva edecek en yük

.sek sovyet alimleri ve muhar -
rirleri tarafından kaleme alın -
maktadır. 

maddi kültür ctarihi akademisi
le dördüncil devrenin tetkiki 
hakkındaki beynelmilel cemi -
yrtin Sovyetler Birliği şubesi 

tarafından yapılmaktadır. 

rinde kalan dağınık şiirleri bir 
araya toplantnı§ bulunacaktı; ve 
bütün bunlar milli kütüphane -
miz için büyük bir kazanç ola
caktı; heyhat! 

Ahmet Sırrının san'at te .. 
Jakkisi ile benim düşüncelerim 
arasında oldukça edemmiyetli 
bir aykırılık vardı; o hayatta sa
rılı olduğu güçlükle ve bunlar
la beraber ıstırapları her gün 
arttıkça tatlı ve kurtarıcı Lir 
hülya aleminin kanatları üs • 
tiinde yükselerek kendisini u -
nutmak. teselli bulmak ve 
- sanki bu mümkünmüş gibi -
öylece yaşJmak, yaşamak ister
di! San'atı insanlara bu tescni
yi verecek başlıca çarelerden 
biri diye <lüşüniirdü. :Cen5n~ 
yazılarıma kızardı .; s?\miml, se
vimli. tatlr bir sinirlilikle: . 

- San'atı içtimai fikirler~ ' 
türlü maksıtlara il ! ~ etmek 
istiyorsunuz: o, kc .. Ji kendisi' 
içindir; hiç bir düşüncenin hiz-· 
mC'tçisi olamaz! 

Diye söylenirdi. O miinak<:ı

~nları burada tekraı lıyacak de
r;i!im; arkadaşımı iç henliğile 

tebarüz ettirmiş olmak için 
bunları yazdım. 

Bu sctırlarr burn~/a kadar 
okuyup.da serl~vha ile bir mi.i
nasebet b:.ılamıyanlar olacaktır; 
izah edeyim: 

Ben Ahmet Sırnda bütün 
hayntınca yetmez istekleri, ka • 
nşıksız san'at endişesi, yazıp 

or.taya çıl::ırmadığı eserleri ve 
hatta ıztırabmı çekti i;i, hülya -
s!le kendisini oyaladığı ve bir 
türlü cesaret edip söyliyeme<li
ği sevgisile "Mavi - Siyah,, ro
manının meşhur h.--ahramanı 

"Ahmet Cemil" j görür gibi o
lurdum. 

Ahmet Sırrı. oi?im maddi 
hayatımızın tiirlü sefaletleri i -
çinde sanki bu dünyaya men -
s~ıp değilmiş. sanki günlük ha- · 
yatla alakası yokmuş gibi, bir 
roman kahramını halinde, ses
siz bir gölge hüviyetile dolaşır
dı; "Mavi - Siyah" romam kah 
ramanının hayatındaki hüsra -
m senelerce temsil eden bu ar
kadaşın ölümile "Ahmet Ce -
mil" ikinci defa ölmüş oluyor. 

Ah, Ahmet Sırrı, keşke be
nim bütün düşüncelerim yan -
lış, san'at telakkim esassız, da
valarım batıl olsaydı ve sen saf 
olsaydın 1 

Refik Ahmet Sevengil 

s. 13 
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Hoş sözler: 
üzerinde ne varmıı 

Hesap dersinde öğretmen 

Gündüzü k.alclırarak sordu: 
- Söyle bakayım. bir ce

binde yüz lkl karuş otu pa
ra, ötekinde yüs yirmi dört 
kurut on para varsa iizerinde 
ne balanmuş olur? 

- Babamın ceketi Bay 
öğretmen. 

Sermayesi neymiş 
Yaramaz Gindüze evleri

ne gelen bir misafir öğüt ve
riyordu: 

- Bak yavrum, insan her 
şeyden önce ~hşmak için 
büyük bir irade sahibi olma
lıdır. işte ben ilk defa işe 
başladığım :amaa akamclan 
başka bir ,eyim yoktu. 

- Ya öyle mlT ~mek 
pek kötll bir aermaye ile işe 
batladıaız. 

Parasız küfür 
Gündüz bir papağan at

mak istiyordu. Bu süslQ ve 
geveze lt\Jşu satan birine baş 
vurdu. Kendisine gtizel bir 
papagan gösterdiler. Gündü -
ziin hoşuna gitti: 

- Pek güzel, bun un fiya
tı ne? 

- On beş liral 
- Amma yaptınız? Bunun 

ehemmiyeti ne ki? Nihayet bir 
kuı. 

- Bir kuş amma, neler 
söylediğini bir bilse.n 

- Ne söylüyor 1 
- "Sen eşcksf n,, diyor. 
- Adam siz de, bunun i-

çin on beş Ura verilir mi? 
Sokak hamaJJarr hile kimhilir 
size bunu kaç defa ~öylcıniş 
de beş para almamıştır. 

1 - Sihirbazın hazırladığı 

zchiri Kiltdudafa yedirecek o-
15 ,,f!d kura sekc~ek ~,cµ. 
dL 

Mikenin Deniz Seyahatt 
Limanda bulunan bir va

pura, liman vinci boyuna. san
dıklan yilkleyip duruyordu. 
Kike Fare yaz tatili dolayıaile 
bir deniz seyahati yapmak ar
zusuna düştll. Gidip acenta
dan bilet alacak değil ya! İşin 
daha kolayı var: Vinç memu
ru başını bafka tarafa çevir
miş olduğu bir sırada Mike 
zincirin kaldırdığı bir sandık 
tızerine atladı1 SJkıca tutundu'. 
Gırrr... Gırrr... Makine san
dığı yukanya kaldırdı Son
ra yavaşça bom!... Diye va
purun güvertesi Ur.erine attı. 

Mike vapura girince kolla.. 
nnı .sallıyarak oraya buraya 
baş vurmaya, kendine sığına
cak bir yer aramıya başladı. 
Derken iki tayfa ile karşılq
tı. Bunlar, onu görünce ilkin 
§8.3mp kaldılar. Mike Fare
de bu fena tesadUften pek sı
kıldı. Tayfalardan biri hid
detle sordu: 

- Sen kimsin be! Burada 
işin ne?. 

Öteki bağırdı: 
- Yakaama yapış da kap

tana götilrellm. 
Kaptan, kP.rşısmda bu ga

rip yolcuyu görilnce tanıdı: 
- Ay, bizim yaramaz Mike 

Faro imiş! 
Dedi. Mikenin de ağ'Zl bir 

karış açıldı. 

- Kaptan Talay im.is, ne 
iyi tesadüf! 

Diye .haykırdı. İki dost 
birbirlerinin ellerini sıktılar. 
Art.ık Mike gemide istediği gi
bi geziyor, yiyor, içiyor, ken
disini ynkalrunı3 olan iki tay
fayı gördükçe kıs ltıs F,i.ilerek 

2 - Bu adam kar:ınlık ge• 
cede belediye bostanlarına git
ti ve bir havuç G•.l<lı. 

alay ediyordu. Ama, tayfalar 
da ona fena halde diş biliyor
lar, bir sırasını getirip öç 
almayı dii§Unüyorlardı. 

M.ike bunu anlamıyacak 

kadar budala değildi. Bu iki 
tayfayı gözden kaçırmıyor, 

tetik duruyor, kuracakları tu
zağa düşmemeğe çalışıyordu. 

Bir gece Mikenin uykusu 
kaçmıştı. Güvertede bir ke
nara oturmuş, denizi .seyredi
yordu. Fosfor böceklerinin 
elmas parçacıklan gibi panl
dattıkları dalgacıklara baka. 
baka dalmıştı. Uzaktan iki 
gölgenin yavaş yavaş kendine 
doğru geldiğinin farkında de
ğildi. Birdenbire: 

-Ayyy! ... 
Diye bağırdı. Omuzların

dan ya.kalaıımıştı. Yüzliııe, 

beline yumruk, tekme yağmur 
gıöi iniyordu. Sonra. kolla
rmdan sıkıca bağlandı ve 
ambara atıldı. 

Zavallı lıfikenin yW;U şı,_ 
mi§, gözlerinin. .altı mor, mor 
olmuştu. Karşısında düşma
nı olan iki tayfa. duruyordu. 
Biri ellerini kalçalarına daya
mış kahkahalarla gUlUyor, ~ 
teki: 

- Nasıl? Seni gidi may
mun seni! Bizimle alay eder
sin ha!. 

Diyordu. 
Mikeciğin söz söyliyecek 

hali kalmamıB1J. Üst.elik iki 
tayfa onu karga tulumba e
dip denize atmazlar mı? Ey
vah zavallıcığın başına gelen
ler !. Bu .insafsız tayfalar bir 
saat sonra kaptanın karşısın
da tir tir titriyerek hesap ver-

3 - Bu havucu oyarak içine 
o müthiı .zehiri doldurdu •• 
soma yatıp uyudu. 
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'I Küçük Bilgiler L 
- Nevoryk şehrinin nüfusu 

bütün Okyanosya kıtaıunm .nü
fusundan fazladır. 

- Dünyanın· en yüksek tepe .. 
si olan Eve rest dağına 1924 yı .. 
lrnda çıkan seyyah Kingston 1dl"' 
yor ki: 

''Deniz sathında iken tencf.,. 
füaümü allmıJ dört saniye kaoıı 
dar durdurabilirdim. Fakat ye .. 
di bin metre yükseklikte on dör-E 
saniyed,en fazla nefes almadan 
durmak kabil değildir. 

"""'11tt•"·•·••f111ttnı1111•1tıı111ııı11ıı111111lllll1Jq 

. meğe mecbur olmuşlardı. Ka1' 
tan soruyordu: 

- M.ike nerede? 
- Görmedik kaptan! · 
- Olmaz, sizin ona gara,.: . ., 

zinız vardı. Mutlak bir fen&ıi 
lı.k yaptmm. ( 

- Ne mfınuehet, 'biz llı. 
keyi kardeş gibi sev~ ) 

Birdenbire yandaki kapı ,,,1 
çıldı. İki tayfa oldukları yell4; 
de dona. kaldılar. Gördüklcrl4 

1 
pe bir tilrlO. inanamıyorlardıt 
Mlke Fare gmıidıe ne any~ 
du ! Onu denize atmamıt18'' 
mıydı? 

Mille bunlara yan gözle 
llakafak kaptan Talaya ola~ 
lan anlattı: ~ 

- İ§te böyle .kaptan. Şq 
yUzUmdekl çürüklere bakmı"-4 
Yumruk, telane ile canımı çı~ 
kardılar. Sonra denize attı·' 
lar. Bereket versin ki gUver.i 
teden sarkan bir halat gör• 
düın. Kollanmı bağladıklan ' 

ip denizde çözlllm~til. Hemen 
halata tırmanıp kurtuldum. 

Tayfalar inkar cdemediler1 

kaptandan bütün ömürlerinde 
unutamıyacaklarr, bir ceza. al• 
dılar. 

4 - Rüyasında Klitduclağın 

m«}!hlt acdarfa can çekiftiğinl 
,areı,orc1a. 

1. 12 KURUNun tLAVASl 

ALK Opereti 
Hangi Eserleri Göreceğiz? 

Operetin miiessis1erinden 

Lütfullah Süruri 
• • 

yenı senenın programını 

anlatıyor: 

Programda Zozo Dalmasın 
oynıyacağ,ı "Gllzel Bacaklar,, 

revüsü ile "Marl~a,, ~.: 
Opereti de var 1.. 

Yazan: 
Tiyatro mevsiminin baıla - Yekta Ragıp 

nıasına pek u bir oman kal -
Clt. Şehir tiyatrosundaki bara -

Önen 
retli çalıımadan bafka geçen Bu sene de seyr .. 
aenedcnbcri parlıyan ve halkm decellmlz Yunan 
büyük bir raf betini kazanan ertlst Zozo Dal mas 
"Halk opereti" nde de ayni 
iıuınm.;ıl çalışma var r •. 

Operetin mücssislerinden. 
Bay LQtfµltahla bir kaç gtin 
~vel yolda kar§ılaıtık: 

, - Yahu bu seneki proğra -
'mınızr, oynryacağmız eserleri 
&ğrenmek istiyorum, dedim. 

- Yann saat ikide Taksim 
bahçesine gel, bütfin istekleri • 
ne, soracağın ıuallere cenp 
vermeye hazınm, dedi. 

Ertesi gün bahçede Bay Lut 
!ullahla bir masa başına geçip 
oturunca çantasından bir süril 
aefter çıkardı: 

- Bunlar, dedi; bu sene oy
nryacağnnız operetler ... Bir kıs 
mı telü, bir kısmı tercüme, bir 

.lmmı bestelermıit, 

bestelenecek .. 
bir kısmı 

- Eserlerin isimlerini tem -
ail sırasına giSre ıöylcr ınisi -
niz? 

- Temsil sırası henüz kat'i 
olarak tesbit edilmedi. Başta 

kardeşim Yusuf Sünırinin 

''Heykeller konu§uyor,, isimli 
eseri var. Bunu Seyfettin Asaf 
besteliyor. Sonra Mahmut Ye -
sarinin yazdığı, Muhlis Saba -
hattinin bestelediği "Saman a
levi" Bayan Nezihe Muhittinin 
yazdığı "Tene§ir horozu" ge -
liyor. Bu henüz bestelenmedi. 

Bu sene Sürurinin bestelenmemiş 
"12 nci'' isimli bir opereti da -
ha var. Daha bir kaç teli! eser-

den batkı hazırlanmış olarak 
ingilizcedcn tercüme edilmij 
"Geyşa" isimli bir Japon ope -
reti, yunancadan tercüme edil -
mit mqhur Yunan bestekarla -
rından Sakalaridisin ''Lusi" yi
ne rumcadan tercüme edilmiş 

"Pipiça" , ''Güzel bacaklar,. 
fransızcadan tercüme edilmiş 

"Saltın Bank", "Mariça", <Ji
roflle - Jirofla> isimli ecnebi e
serleri de repertuvarımızda da
hil... 

- Ba seneki kadronuzda bir 
değişiklik olacak mı? 

- Halk opereti, bir aite o -
peretidir. Öyle her sene eksil -
me olmaz, bilakis kadro yeni e
lemanlarla takviye edilir. Ope-

8olilaft itibaren.: Operetin • aerlerlM beateUyme değerU .wa'atkdr 8-y/ettin AMJ.f, müe.a.tialer
<ıen Lfit/"'11ıah SıWuri, artist Yaf(Jr, Alt 8"11U'i, al;tta: lloyats Nemli ve Bay Mehmet lbmhim. 

rette benden başka kardeşle ~ 
' rim Ali Sürur~ Cellil Sürud 
i var. Bu seneden itibaren !ev "" 

kal!de bf r sese malik olan kU .. 
çük kardeşim Ali Süııuri de sali 
neye çıkıyor. 

' Bir kaç senelik çalıımaaı, 
bize büyük ümitler verdi. İl • 
tikbalde kuvvetli bir tenör ola .. 
cağı kanaatini taşıyoruz. Ve 
bilhassa biltün manasile tekt .. 
mül etmiı bir operet artisti o • 
lan taklitlcrile halk farafından 
{evkallde tutulan Mehmet ib
rahim, ve Yaıar , Nezihi başta 
saymayı vazife bilirim. Bundan 
ba§ka Zozo Dalmas bu sene de 
bizimle beraber çalışacaktır. O.. 
peretin ıtyrılmaz birer unsuru 
olan lrma Toto. Nebahat, Ne • 
dledcn batka bu aene yeniden 
üç kadın artist sahneye çıka • 
caktır. 

Bunlard:ın biri Hikmet ia .. 
mindedir. Diğerinin ismini 
fimdiJik saklamama mÜ!aade ef 
menizi istiyorum. Uçüncü ar • 
tist de aan'atkir Raıit Rı7.3nrn 
eski zevcesi Lebibcdir. 

Balet kadromuzu da yeni 
baştan yeniliyoruz. Ufak bil: 
mü~klll de hallolunduktan son • 
ra sekizi kadın, sekizi erkek bir 
ecnebi balet, trupunu sahnemizde 
göreceksiniz. 

- Bu sene nerede temsil ve• 
receksiniz? 

- Geçen sene olduğu gibi 
bu sene de Fransız tiyatrosun -
da oynamayı diişünüyorduk. Pa 
kat bir gün öğrendik ki ıehlr 
opereti bizim yerimizi kirala " 
yıvermiı, hatta kunturat bile 
yapılmış ... 

Şehir tiyatrosu geçen sene 
bizimle operet vadisinde bir 
boy ölçütme tecrfibesine giriş .. 
ti. Sene sonunda bütçeııi açrli 
verince bunu önlemek üzere ıu 
çare düşünüldü: Halk opereti
ni Beyoğlu cihetinde yersiz b(-4 
rakmak ... Şehir tiyatrosunun °"' 
linde asri sinema binası gibi gl1 
zel bir yer varken burası bir sine 
macıya kiraya v~rildi. Binlerce 
lira sarfedikrek Fransız tiyat • 
rosu kiralandı: Himayesiz tali4 
sisatsız ve altmış kişiyi gc~indi• 
ren, halka biraz ne§'e veren 
Halk opereti mensupları çatıf "' 
tıJar, çabaladılar, kendilerfnd 

Yekta Ragwp 0NEN 
(Bonıt 10 uncu Sfl.!Jıfad.4) 

S. S KUR"'foıı ff 1'~: • 
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Harp içinde ölen bir şair 
Rupert Brooke, 1915 yılı -

ıun 17 nisanında Egede gczin

;tide boğulunca, tiirlerinden .r:i-

JJde şahsiyetinin tesiri isminin et 

rafında çok kutsi bir hale çevir

öi. Büyük harbin ilk ' &Jkmblı 

eylannda, halk, harbe girişin 

idealist gayelerini sembolize e • 

öen bir insanı arıyor ve onun 

lıtiyakını duyuyordu. işte harp 

.başladıktan sekiz ay sonra, Ru

pert Bröoke'un şahsında bu 

sembolüne kavupn İngiliz mil

leti, ölü şairi; alelade bir gebit 

Öiye değil, sağlığında olduğu gi-

. ·gibi, genç, çevik ve güzele iş • 

}iyaklı, altın başlı bir :apollon 

' ıibi telakki etmeğe başladı. 

Harpte vatanı uğrunda çarpışır 

' len böyle apansız ve çabucak 

~lilşU, erkek güzelliği, entellek

~üel meziyeti ve arkadaş olmak 

' ve bulmak, dehası, bir insanda 

bulunabilecek değerlerin en bü

yüğü diye sayılıyordu!. 

1 Bundan ötürü, usta bir şair 
· meziyetlerinin hududunu aşan 

bir talih ve şöhretle Rupert 

Brooke devrinin işaretçisi ve 

ıembolil olarak yükseldi. Bun • 

· Öan Uç asır evvel de Elizabet 

· ~evrinin yakışıklı ve her saha - . 

Öa kemale ermiş bulunan deli • 
kanhlarr, Sir Philip Sidney, ça

ğının sembolü olarak alkıştan -
mıştı. 

1 1887 de Rugby'de doğan 
Rupert Brooke, Ragbi mekte -

binin baghocasının oğlu idi. Bu

•ada, neş'eli ve eğlenceli bir 

mektep hayatı geçiren pir, son

ralan Cambridge'e gitmiş; ilk 
Cince orasını yadırgamış, fakat 

bir çok arkadaşlar peyda ede • 

· rek, kendisini tiyatro sahasına 
vermiş ve bu yolda ilerlemeğe 
baıtamrştı. (1) 

f Univeraitede, Fabian grupu 

' .,iye bir teıekkUl vardı. Tiyatro 

kısmını da bunlar idare ediyor

A!u. İlk önceleri, bütUn güçlük

lere rağmen bunlarla bağdap -

cağını uman gair, kendi içinde 

biasettlği idealizmi, bu ta§ ka

dar sert ve müsamahası olmı • 

S. 6 F.lffiUN11n tLA VF.Rf 

yan grupun çevresinde bula -

mayınca, kederlendi, hayal inlri 
sanna uğradı. Bir ·arkadaşına gu 

ııatırlan yazıyor ve buna inanı

yordu da: 

"Dünyada yalnız üç ıey 

vardır. Biri, ıiir okumak, ikin • 
cisi, şiir yazmak, üçüncüsü ve 

hepsinden iyisi, şiiri yaşamak -
tır ... ,, 

Bu andan itibaren, sonraları 

güzel bir şürile de canlandırdı

ğı, ebedileıtirdiği, Cambridge 

civarında Grantchester'de bir 

kulübede yaşamıya başladı. U-

gibi yazmaya yeltendi. Lakin 

birden hakiki hüviyetini keıfe

den pir, bu gibi ".zarif,, eser -
lere kargı be•Jlediği tiksintiyi -göstermek için, hep çirkin ve 
kaba mevzular seçti. 

Deniz tutmasına dair (A 

Channel Passage) (Bir Manı 

denizi yolculuğu.), ve terliyen 

Almanları Dawn <Şafak vak • 

tini anlatan sone'ler yazdı. 

Klasik kahramanların ro • 
mantik düşünüş tarzlanna kar

şı koymak, iddiada bulunmak 
için de ağır ve keskin şiirler do-

-lllilllllllllıtıRlllllllt-Hlllltlıııntlllffll~llfllllllllllıım~ 

Dünyada kaç · şeye 
inanabilirsiniz ? 

Şair Rupert . Brooke 
Şöyle diyor : 
ralnız üç şeye: şiir 
o,kumak,şiir yazmak 
ve hepsinden daha 
iyisi ~iiri yaşamak l 

ııiversiteden ayrıldıktan sonra, 

bir kaç sene seyahatle vakit ge

çirdi. Avrupayı dolaştı. Ameri

kaya gitti, cenup denizlerine a

çıldı. (2) 
1914 yılının haziranında Lon 

draya döndU. Eski ve yeni ar -

kadaıları arasında altı hafta ka· 

dar mes'ut ve unutulmaz bir ha

yat yapdı. MağlQbiyetle neti -

celenen Anvera mUdafaasına iş

tirak etti. Oradan 1915 te prk 
denizine açıldı ve iki ay ıonra 
da öldU. 

Rupcrt Brooke, ilk önceleri 

1890 daki bir takım .r:ilppe ıa • 
irlerin edasına kapılarak onlar 

kudu. ·''Menelaus ve Helen" de

ki sonelerinde eski klasikleri ye

re batırdı, ideta edebi teırih 

masasına yatırdı. Edebi çağı • 
nın bu periyodunu pek çabuk 

ve dev adımlarile atlıyan Ru • 

pcrt Brooke, hassas varlığını 

tılsımlıyan, ef ıunhyan hakiki 

güzelliğe doğru koftu .. Bir gUn 

1912 de, Bertin kahvesinde o • 

tururken ''inanılmıyacak kadar 

gilzel, sevimli ve fevkalade dUn• 

yayı . ., düıündU ve hemen ora • 

da, tanıdığı, 'gezdiği, ye peJi 
ıevdiği yerlea-e dair kuvvetli ti
lrler dokudu. Bunlan The Old 

Vkaragc, Grantcheater ismi al-

tında topladı. Her ne kadar 

kendisi, bunlara ,,şöyle çupıı • 

tırılmış şeyler ... ,, derse de. ha • 

kikatte bu şiirlerde ılık ve fe -

rah verici bir hava insanı içten 

içe coşturan bir ruh vardır. 

Şairin tabiata karşı olan sev .. 

gisinde mistik veya metafizik 

bir unsur aramayınız. Bulama• 

yız. O, görmüş, duymuş, tat • 

mış, ve eğlenmişti. Bu kadarı 

da kendisine yeterdi. "The Grcat 

Lover,, (Büyük :sevgili) de ~ 

Brooke kendisine neşe veren, ta• 

baklardan, bardaklardan, toz • 

dan, ıslak damlardan, odun du· 

manlanndan ve "yastıkların ka

ba erkekçe öpüşlerinden,,, zevlC 

ve taşkınlıkla bahseder. 

'{1914) şairin beş sonesini 
topladığı ve ilk çıktığı zaman 

büyUk bir hayranlıkla kapışılan 

lakin, şiir kalitesi oldukça mü • 

nakaşa götüriir bir kitabfdır. 

Harp heyecanları yatışıp da ti· 

ir Ulkesinde sükun hüküm sü • 

rUnce, R. Brooke'a Çatmak ve 

hayranlarını parmakla göster .. 
mek bir moda oldu. 

' Şiirlerinde ahenkle düşün • 

ceyi birleştiren şair, eğer ya • 

ıarmş olsaydı, İngiliz edebiya • 
Jında miihim bir yer alacaktı, 

,Şurasını da kabul etmek 15zım 

'1ır ki, şürlerinde ''büyüklük,. 

ip.retleri çok olmamakla bera • 

her, yine de izlerine .rastlamak• 

tayız. O dünyayı gayet dikkat• 
li bir göz ve anlayışla tetkik ctmiı 

ve gördüğünü de ayni dikkat 
ve açıklıkla resmetmişti. 

Erken ve mevaimsiz ölümi • 
le, asıl ve hakkı olduğu töhre

te kavupmıyan Rupert Brooke, 

yirminci aarr İngiliz tiirinin za .. 

man zaman <SnUnde duracağı, · 

eserlerinde harp mal.r:emeainJ 

bol bol kulJanan ve etrafımızda 

bulunan her ıeyi en kUçUk te
ferruatına kadar perçinleyen 

kuvvetli bir simadır. 

ı 1BRAHIM HOYI 

1- Edwsd Maisb - Ru • 
pert Brocıke'ı mo~phy. 

2 - Ameribdan mektuplar. 

Dans Kralı 
Johann Straus 

k . d. ? 
ım ır. 

Birgün oğlu babasının temsıller verdiği 
meşhur Viyana sahnesine cıkar çıkmaz 
herkes ayni şeqi düşünüqorC/u : 

Bakalım ha basının şö·h

retini nasıl rezil edecek? 

Yazan: M. NACi 
Diinyada insanları en zı

pde eğlendiren artist kim
ilJr Şarlo mu, Malek mi, 

!AnııJ Ondra mı, yoksa mizah 
hJkiyeleri yazmakla tanın -
•§ her hangi bir edJp mi?. 

1''akat bu mesele sizi şim 
CU düşünmekten kurtaracak 

kadar fazla düşünülmüş ve' 

•e§lıur Viyanalı Jon Strovs 

~ans müzikası kralı ve insan 

ları en çok ,eğlendirerek dün 

7a hldiselerinin can aıkıcı 

akislerinden uzaklaştıran ar
.tısı olarak ilan edilmiştir. 

Johann Stra,·ss dünyaya 

gelifiği .zaman Avusturyanın 

değil, bütün Avrupanın siya-

8etini Metternich idare edi

;yordu ,.e o zamanla_rda da 

bugün gibi hükumetler mil

letleri mümkün mertebe siya 
ısetten uzak bulundurmak 

istiyorlardı. 

Onun için aktör ve ak
trisleri, hokkabazları, dansöz

leri, muganniyeleri himaye 

ediyorlar. 

' Efk.Arı umumiyeyl bunlar

la me§&'Ul etmeği siyasetle
rine muvafık buluyorlarcJıJ 

Hakikaten halk da bu 
meselelerle o kadar meşgul 

olmafa batlamıştı Jd bir ·rUn 

lanınmrş bir dansöz Pariste 

lıastalanınca Berlinden ara
ba ilP bir kaç kişi Parise rl
duı>k dansözün hatırını sor
:nıuştu. Diğer bir defa lngll-

- ,... ~ ... 

tere parlamentosu mutadın -

dan evvel tiyatroya yetişebil
mek için celseyi kapamış

tı 1. 

O zamanlar Viyananın 

müzika ve tiyatro yıldızı pek 
parlaktı. Vfynnanın her ma
hallesinde, sckaklarında dans 

sal<'nlan .mantar gibi çıkı
yor ve Maestro Johann 

Stravss bir salondan diğer 

salona kemanı He gıpta ve 
alkışlar arasında koşuyor -
du. 

25 teşrinien·el 1825 de bu 

ışgilzar adnmın bir oğlu 

dünyaya geldi! Mesut . baba 

yeni doğan oğluna kendi is

mini taktı. Yalnız aile ara

sında bo küçüğe Johann de

miyorlardı ve onu .Şani diye 
çağı.rıyorlardı. Küçük büyü

dükçe babasının evindeki bü

tün müı.ika aletlerine alıştı, 
bunlara karşı büyük bir aşk 
bağladı. 

O da, babası gibi bir mü

zikacı olmak istiyordu. Fa
kat babası oğlunu müzikacı 
yapacağına bir ticaret mek -

teblne tahsile verdi. Fakat 
Sani mektebe bir türlü ah
.pmadı. 

Annesi tarafından hima

ye edilerek gizli gizli keman 

dersi almağa başladı l Mek

~be gitmekten - tabii ken
eli kendine - vazgeçti. Ve 

bir &'On bir PoSta müvezzii 

.cı - ... 

.· 

.• ·. 
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Dans kralı Johann S1 RAlJS 

'babasına mektebin mü -

dürUnden bir mektup ge-

tirdi. Mektep müdürü bu 
mektupta Şaninın haylazlı

ğından dolayı mekJepten tar 

dedildiğini bildiriyordu. 

Bu mektubun neticesi ka

:rı koca arasında şiddetli bir 
ka\'gaya Sl·bebiyet ,·erdi. 

Kavga sonunda da Johann 

Stra,•ss metr l'slne kaçtı. \'i -
yana müthiş bir dedikodu i
çinde çalkalanıyordu. 

Aradan yıllar geçti! Ba
ba Stravss nıetresile ya~l- · 
mafıta devarr. ediyordu. Gü
nüu birinde yine bir pôsta 
müveızii kendisine bir mek

tup getirdi_ Bu mektubu ayni 

ismi taşıyan oğlu yazıyordu 
babssına "za>,f kollarlle an
nesine ve kardeşlerine yar
dım edeceğini ve babasının 
kendisine gücenmemesini., ri
ca ediyordu. 

lhtiyar Stravss. genç Sıra 
vss'in satırlar.ını tekrar tek

rar okudu. Acaba oğlu ne 

ne yapacaktı? Ona rekabet 
mi? Bu mümkün değildi. 

Çapkının mii:ıikadan ne ha

beri nrdr. Fakat genç 
Stravas hünerini epey ilerlet 
mişti. 

Ve birkaç gün sonra Viyana 

gnzeteler.indt: küçük bir ilan 

Dorrmayers salonunda "oğ

lunun .. 1,ır konı;,er \'ereceğini 

ya·1.ıyordu. Bunu bahası da 

okumuş ve ilıti)· ıır miizik:ıcı 

şaşırmıştı . 

Oğlu rezil olursa o da re

zil olacaktı. Sonra ~apkını 

üstdik hahaı..ının ilk konser 

\·erdiği bir snlonda ırnnsc: ini 
\'eriyordu. Biitün \'iyar.a 
halh• baba iJe oğul ara....,ında 

ki miir.ndelNlen hnhl"t>diyor
lar: hunun sununu ~örmek 
için halk. 7.«'nı!in, fakir salo
nu hınca hını: dolduruvordu. 

Genç Strn,·ss büyük bir 
gurıırla işine baı;;Jadı. tık 

parçalarını lı·,basının bizzat 
bestt>lediği p:ırç:ılnrdan çaJ • 
dı. Salon alk1ş yağmuru için 
de yıkılıyordu. naha oğul 

bugünden it.ibare~ rakip o
larnk değil hfr arkadaş gibi 

bütün şerefleri aralarında 

taksim etmeğt karar \'erdf -
ler; ve baba<J• ölünce bütün 

şerefler de ıenç Johann 
Strııvs.s pek çok n pek güzel 
ese.rler bıraktı \'e 3 hazJ
ran 1~ da bu dünyaya gös 

lerini kapamazdan evvel ~• 
idaTf' ~ttiği operet bizzat bes 

te1 .. dlif "Y 8! ua., opereti idi. 
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Operetinde 
( J inci sayı/ada;ı devam) 

yer buldular. Bu yeri yakında 

öğrenecckıiniz. • 
- Temsillere ne zaman baş • 

lıyacakaınız; 

- Kış temsillerimize 15 bi • 
rinci teşrinden itibaren başlı -
yatak, nisan sonuna kadar sü
recektir. 

- Haftada bir gece tatil mev 
zuubahis midir? 

- Hayır her ;gece muntaza • 
man oynıyacağtz. Bizim artist
ler maaşlı olmadıklanndan bir 
gecelik noksan hasılat büyük 
bir zarar demektir. 

- Fiyatlar nasıl olacaktır? 
- Halkı eğlendirmek; bil -

hassa ucuz eğlendirmek esası 
prensipimizdir. Bu itibarla 
bu seneki fiyatlar geçen ·sene -
ye nazaran çok daha ucuz ola -
caktır. Halk opereti, halkın ken 
Cii öz malıdır. Bundan dolayı 

halka hizmet etmeye mecburuz, 
Halkın, matbuatın eksilmez 

yardımlan ile bu aenelçt çalıt -
mamızda da muvaffak olacağı -
mrza emin bulunuyoruz. 
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Haftanın 
Akisleri 

(! itıclden devam) 
lan merhum Kemali au .satır
. larla anlatmıya çalışıyor: 

"Küçük Kemalde mükem
mel bir komediycnin bütün va 
sıflanna yalnız vücut ihanet 
etmişti. Bu ufak tef ek cüsse. 
ye bir de azılı hastalık bindi, 
:ve sahne Jçin zaten biraz kl

. fayetsiz bir hacmi eriterek sa 
de yaratmasına değil, yaşa.. 

masına da engel oldu.,, 
Peyami Safa daha ,sonra 

ilive ediyor: 

"Orta oyunu tulflatmdan 
canbazhane ve çalgılı kahve 
ibişliğine kadar tereddi eden 
komedi sahneml7.de KüçUli 
Kemale nemheti muhafaza et 
tiren şey, bUyUk ihanetinin bir 
~ok halis san'at.klrlara 'Verdl
g.ı harikulA.de rikkat ve has. 
sasiyettlr.,, 
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Madem kl slz öyle istiyorsa• 
nu.Z.. Beni sevdlğinJzi gitme 
lmrUı verdlğlnlz gün anla
niı§tım. 

:Şimdi ikisi birden Janlnln a. 
rabasma dofnı ilerliyor~ 
Pcnç lmf yaralı kumruyu ala
rak arkadaıma <!6ndtl: 

- Buı ·insanlar kumrularm 
ufanus oldu'fanu 98y1erJer, 
~Wlni'dNI bana bu .mmıı kut 

Sinema SelJretmek,. 
cezası I 

Tuhaf bir vak'a: 
Londrada bir gün otomobil 

kullanan sarhoş bir a:dam tu .. 
tuyorlar. Aklının müvaunesini 
&on derecede kaybetmiş olan bu 
adam otomobilinin de müva -
~enesini kaçırarak ·tehlikeli ka
ulara sebebiyet vermek üze • 
reyken polis tarafından durdu
ruluyor. 

Fakat, bu adama bir ceza 
vermek lazımdır. Hakkında da
va açıyorlar ve mahkemeye çe
kiyorlar. 

Adamın dalma fazla içki iç
mek adeti olduğu anlaşılıyor. 

Fakat, her gün de hususi oto -
mobili ile gezmektedir. 

Mahkeme kararını veriyor 
ve adamı bir polis memuruna 
trslim ederek... Sinemaya gön
deriyor f 
, Bu sinemada sarhoşluk yü
zünden işlenen kazalara dair 
bir film gösterilmektedir. Film 
de sarhoşluğun fenalığı ve teh· 
likesi o derece güzel anlatıl -
mıştır ki bu yüzden bir kaza iı
lemiş olan birisinin kabahatini 
anlamaması ve fena huyundan 
vazgeçmemesi kabil değildir. 

Sineman\n bu tarz filmlerle 
cemiyette oymyacağr mühim 
role güzel bir misal. 

Kutup araz.isinde 
yeni bir ada 
"Sadko,. buzkıran gcmisile 

ilmt tetkik seyahati yapmakta 
olan Sovyet arktik heyeti, ·!l • 
mal kutbu mıntakası denizle • 
rinde yeni bir ada keşfetmlı • 
tir. 

Bu yeni keşfedilen ada, 81 
derece 12 tulde ve 72 derece 20 
arzda kaindir. Adanın uzunlu -
ğu iki kilometre kadardır. 

Sovyet fen heyetine reislik 
eden profeıör Samoyloviç'in bu 
hususta verdiği rapora g8re, a

Haberler 
tanov, son günlerde 400 üncü 
istlayışını yapmıştır. 

Kaytanov ilk defa l !l32 yı • 
lının 10 mayısı~da paraşütle &t
lamıı?tı. O zamandanberi., nor -
m31 atlayışlardan başka, 150 ıi 
sürekli olmak üzere 200 kadar 
da te::ri.ıbe atlayışı yapm,ştır. 

Kavtanov. luping yapan tayya
reden ilk athyan paraşütçiidür. 
Kayt~n:>V, muallim sıfatilc ele 
~000 l;adar pa raşütdi Vf'tiştir • 
miştir. 

Eski Rus tabıoları 
Moskovada Tretiakov tablo 

galerisinde, vaktile 1405 yılın -
da o zamanın en meşhur rcs -
samlarr tarafından Uspenski ka 
tedrali için yapılmış bulunan üç 
büyük ve kıymetli tablo restore 
usuliyte tamir edilmektedir. Bu 
tablolar üzerinde çalışmış olan 
ressamlar arasında Andre Rub
lev ve Daniel Çerni de vardır. 

Eski Rus rcsimciliği hak -
kındaki bu çok nadir eserler. 
Tretiakov galerisinde bugünler
de açılacak eski Rus resimleri 
sergisinde yer ıılacaktır. 

Yeni bir kabibsevk 
Sovget balonu 
"V-8" isimli yeni Sovyet 

kabiliscvk balonunun tecrübe 

ün 
~ahin .r:tz t:ıtilini gö;;Jiik

çü oJ.ı .n n mca~ınııi mağaza
sında çn 1 :;.ın:ıfda geçiri)or
du. 'J 'ezgfı htarhğı çol< iyi öğ
ı r nm• ,:ti. Bir guıı hir miiştt>ri 
geldi. 

- l UHunı. bana çok kuv 
\etli hir dürbin verir mi-
sin'! 

!$ahın, h!r dürhin çıl-.nra

rnk dedi ki: 
- Buyurunuz bu, çul\ u

uıkta ol:ı n l:ı rı pl'k yakına 

getirir. 
Müşteri muayene etti: 
- Zannetmiyorum; olsa 

olsa ancak beş yahut nlh de· 
fa büyütebilir. 

Şahin bir başkasını \'er
,di. 

- Uyle .ise bunu alınız. 
Bu dürhin en az beş kilomet 
re uzakta '•'an bir şeyi o 
kadar yakına getirir ki sizi 
bile geçe~k arkanızda gö
rünür .. 

uçuşları muvaffakiyetle neti .. 
celenmiştir. 

"V-8" balonu 10 bin metrt 
mikabı hacmindedir. Bal~n, 
Moskova dvannda 500 kilo .. 
metrelik bir çevre içinde ilW 
uçuşunu yapmış ve havada 3'1ı 

e;aat kaldıktan sonra salimen U. 
süne dönmüştür. 

Cia deniz sathından pek yükseli • 
·değildir. ve adanın· ·etraf mı kap 
lıyan deniz de pek sığdır. 

Par•şütle 400 
.atlaqıı 

Sovyetler Birliğinin en ta • 
nmımı paraşUtçUlerinden Kay .. 

.......... 1111q.-ıı ................ lllllfllll ... 

lan bir daha avlamıyacağınıza 
söz veriniz! .. Bu zavallı haf. 
van binın uğurumus olaca.ki 
Pna gtlzel bir kalca buırbya• 

calzm; en aevdilf feYlerl ~ 
cefim; bldm yaralı blplerimbr 
clbl onun da kırık kanadı IJ.ll• 
pcekl,.. 

Son günlerde Filistinde karışıklıklar 
fekrar başlamıştır. Resmimiz AaTap
laTın hücumuna karşı çiftlihlerini 
müdafaa eden yahadi çocuklarını 

gö&ter igor 

Yanı Robenson bU· 
tUn metnnunlyatin11 
rağmen hltl adada 
tek ha,ma ya,aya
m emı,tı; ger.I dön
dDğU vakit ıllk u f' ra
dıGı yer bir Afrika 
kabllesl olmu,tu. 

Bu foto.Irat yeni 
Roberıaonun ilk uA
radıjiı Afrika kabl• 
leal içinde çekt~öl 

J;~~ff?:Jbır r••lmdlr. 

Yeni Bir Robenson 
Hiç kimsen:i-n uğramadığı hali bir adada keçi 

ha-yavruları, kertenkele ve kuşlar arasında 
me 1mnun gözüküyor. yatında :n pe!k 

insan hazan medeniyetten 
bıkar. Fakat çok az kismeler, 
bu bıkkınlıktan cesaret alarak 
"endini bar maceraya atabilir. 
:Yani çok az kimse başını alıp 
bir tenha adaya yerleşir. Orada 
artık ne kadar kalabilirse ka -
lıp tekrar medeniyete hasret 
öuyunca döner., koşa koşa ge -
lir. Son seneler içinde bunu ya
pan bir kişi görülmüştür. O da 
.bir İngiliz muharriri olan Erik 
Maıprat'dır. Bu adam medeni • 
yctten tamamen sıyrılıp tek ba
§ına bir adada yapmağı düşü
nüyordu. İklimi müsait olan, 
:temiz suyu ve taze yiyecek ma.d 
'deleri bulunan bir yerde pek 
Ala yaşıyabilirdi. 

1ki maceraperest arkadaşile 
birlikte 30 tonluk bir gemide 
aeyahatine başladı. Şimal Atlas 
denizini 3400 mil geçtikten son 
ra, şark! Hint adalannın ha -
~ilannda bir mikdar kaldı. Son 
ra onu yapayalnız ve kayalıklı 
bir adada bıraktılar. 

Bu adayı bir vakitler, bazı 

Norveçliler babk avı için kul • 

Jannuşlar, sonra çekilip gitmit

lerdl. 

İngiliz muharriri hiç elbise 
rf ymcden ve yiyeceğini civar 
.,rmanlarda ve sularda bularak 
burada yapmağa baıladı. Bir 
Jaraftan da kitabını yazıyor -
C!u, 'Geceleri bazan bndll ıp • 

ğının altında, oozan ay .ışığın

da yazıyordu. 
Arkadaşları keçilerle yav • 

rulan, kertenkeleler ve kuşlar
dı. 

iklim o kadar güzel ve şaya
nı itimattı ki hiç endişesizce ya• 

şıyordu. En büyük memnuniye
ti bu adada sivrisinek bulun - . 
mamasıydı. Akai takdirde çıp -
lak yaşamak hakikaten çekil • 
mez bir şey olacaktı. 

En büyük azabı ise, ona ya
lınayak gezmek veriyordu. A -

Robenaonun bir 
"Salata" ya ben
zetilen kitabında 
en çok bahaeltl
jl kablle relal ... 
Robenaon hlll a· 
dadan aonra en 
çok bu kabile 
lçer.lalnde kaldı. 

yaklarından mütemadiyen d.l -
kenler ve bir: çok sivri şeyler 
çıkarmakla meşguldü. 

Dişlerini kömür tozunu par 
maklarile sürmek suretile te • 
mizliyordu. (Ne güzel usull) 
Tırnaklannı da muhtelif ne -
batlann elyafile temizlemektey
di. Kabuklu hayvanlann aırt -
tarından tabak ve tava yapmıt
tı. Fakat bir şey unutmuştu . 
Medeniyetten ve medeniyetin 
gürültülerinden uzak olarak ya 
şamak gerçi iyi idi. Fakat in -
san insana hasret çekiyordu. 
Bu itibarla, yalnızlık artık ca
nına tak demeğe başlamıştı. 
Kalkıp civar adalardan birine 
misafir gitti. Burası siyah de -
rili insanlarla meskQndu. F~at 
kendisini iyi karşıladılar. Çok 
geçmeden o kadar iyi arkadaş 
oldular ki, artık müşterek zi • 
yafctler tertip etmeğe başla -
nuşlardı. 

Yediler, ·içtiler, ve halka ha
linde tepinerek dansettiler. Ki
tabını da yazmağı hiç ihmal et• 
miyordu. Bunun neticesinde 
tekrar medeni dünyaya döndü
ğü zaman neşretmiı olduğu ki
tabı bugün bir ''salataya .. ben
zetiyorlar. Öyle bir salata ki: 
suyu ve scbzesindeki tOdU ba. 
harat ve çeşni ile gimdiye Q.. 

dar hiç rastlanmamıJ ve i1tiha71 
derin surette arttrran bir t•Y. 
olmuıtur. 
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m'~\..LTdl. 'B'ı.rdcnb\rc kont Rcy-

mon dö Linyi koltuğunu mat • 
mazel Janiye doğru yaklaştır • 
dı • ve hafif bir sesle adeta mı
rırdanır g~i: 

, - Bizi yalnız b1rakıyorlarl 
Ne gü~el şey!. Çünkü size o 
kadar sciyliyeceklerim var ki!. 

- Herhalde benden daha 
çok değil Reymon?. 

Bu c beklenilmiyen cevap 
karşısında Kont Reymon şa • 
ıaladı: 

- Ah.. diye cevap verdi; 
bC'na o kaıiar çok mu söyliye • 
ceklerini?. var?. 

- Evet Mösyö Reymonr. 
j)aima açık vaziyetleri seve • 
rim. Fakat görüyorsunuz ki 
bizimki hiç de böyle değil?. 

- Ne demek istiyorsunuz?~ 

- Yani anlaşamamazlıklar-
. oan ve hissi komedilerden nef

ret ederim. Aramızda iyi bir 
anlaşmanın olması lazım; bu· 
nun için de hemen size. bir mi
sal olmak istiyorum!. 

- Rica ederim matmazel a
çıkça izah ediniz. Söyledikleri· 
nizden h~ç bir şey anlamıyo • 
rum. Biraz evvel amcanızın ve 
"dostlarınızın yanında ne ka • 
"dar nazik ve mütebessimdi • 
niz?. Halbuki yalnız kaldığı

mız dakikadanberi takındığı .. 
nız bu maske ile sizi hiç tanı
yamıyorum?.. · 

Kont Reymonun bu sözle
rinden sor.ra bir çorap fahri -
kasının yegane varisi olan mat 
mazel Jani koyu gözlerini 
genç adamın yüzilne doğru 
dikkatle çevirerek devam et -
ti: 

- Bu biz;m ilk başbaşa k 
lışımızdır: açıkça konuşa • 
lım: Ben modern bir genç kı
zım; zannederim ki siz de 
böylesiniz?. 

- Modern ·demekle ne kas 
tediyorsunuz matmazel Jani?. 

- Bugün herkes tarafın • 
Öan unutulmuş bir ıey olan 

1,aıkın ehemmiyetsizliğini !. 
- Çok iyi!.. 

ı - Sonra hayattan mümkün 
olöuğu kadar istifade etmek 
zevki .• Sizin de fikriniz bu de
ğil mi? 

- Fakatr ... 

- Hakikati inkar etmeyi -
niz; sizinle niçin evlendiğimi 
'bilmeniz lazım r. 

- B'.l söztinüz için size çok 
müteşekkirim! .. 

- Teşekkiir edecek bir ~y 
yok; yalnız beni aptal zannet
meyiniz r. işlerinizin bozul -
:duğunu ve şatonuzu satmak 
mecburiyetinde olduğunuzu bi 
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liyorum. Akrabanız olan Ba -
ron Dobinyenin de servetini
zi tekrar elde edebilmeniz için 
Hindiçiniye yeniden gitmenizi 
tklif ettiğini de biliyorum. No 
terinizin yardımı ile bunu 
reddettiniz; ve ayni zamanda 
size zengin bir izdivacın fay
dalarını d, anlatarak bizi ta -
nıştırdı. Sizin için ben iyi bir 
fırsattım, evet Mösyö Rey -

mon !. Sıze çeyiz sepetim içe
risinde üç milyon frank geti
receğim. Fakat bunu iyi bili -
niz ki kalbim bunu hiç bir va 
kit arzu etmiyor r. 

Reymon birden irkildi: bu 
sözleri söyliyen küçük ve ca
zi':>eli genç kızı süzdü; sonra 
elini hafif terliyen alnına doğ 
ru götü:erek kısık bir sesle: 

- Karşınızda bu kadar cid-

1

di surette muhakeme edilme .. 
ğe layık değilim, dedi. Madem 
ki kalbiniz aşka karşı bu de
re:e lakayt, ıu halde niçin 
kont Reymonun kansı olmak 
istiyorsunuz?. 

- F.ıkat azizim Reymon; 
ben, asıl taşıdığınız bir asale
te sahip olmak için bunu is -
tiyorum. VP. buna karşılık da 
size üç milyon getiriyorum. 
Bununla şimdiye kadar siz de 
eksik olan bir şeyi, yani saa
detinizi tamamlıyacağım !. Di-

ğer taraftan siz de ha.na isim 
ve asal'!tinizi, ayni zamanda 
kibar so&yeteler içindeki ser • 

best tanışıklığınızı getirecek -
siniz! Ben de içinde doğup bil 
yüdüğüm ve: çok sıkıldığım 

memleketimi teikedeceğim. 
Kont 0Reymon içini çekti: 

- Suı.unuz, dedi .• sözler.iniz 
bana çok dokunuyor!. 

- Falıat sizin his dolu söz
lerinizi dinlemeğe vaktim yok, 

ve bunlara da kat'iyyen inan -
mıyacağım ! .. 

- Yani izdivacımızı adi bir 
alış veriş mi telakki ediyorsu
nuz? 

- Tam amile!. 

- Söyliyeceğiniz bu kadar 
mı?. 

Bu sırada .faninin amcası 
noter Mösyö Dartua ile bera
ber balk::ma doğru geliyorlar
dı. Nott>r: 

- Artık geç oldu, diye sözt> 
başladı; gitmeliyim. 

Kont: 
- Ben de beraber gel ece -

ğim, dedi. 
Ve ikisi birden matmazel 

Janiden müsaade alarak köşkil 
terkettiler. 

Onlan parmaklığa kadar 
teşyi eden genç kız kontun 
kulaklarına doğru fısıldadı: 

- Sizi birazdan görürüm, de 
ğil mi? .. 

- Hayır Jani. Beni hiç bir 
zaman göremiyeceksiniz .. 

Aradan iki gün geçmişti. 

Matmazel Jani elinde tuttu . -
ğu bir mektubu üçüncü bir 
defa daha okuyordu: 

"l\.htmazel: 

""~ ~:r-ı1ci ~iz.d"n hiç bir §Cy, 

hatta r.cv<;inizi bile kazanama. 

• 
dım; kendi kendime Hindi Çi
niye gitmek kararını vermiı bu 
lunuyorum. Bu suretle belki 
sizi ne kadar sevdiğimi anlanuı 
'olacakımız! •• Orada benim için 
vücut bulması imkanı olmıyan 
b)r rüyayı da unutmuı olaca • 

ğım. Bununla beraber evvela 
noter Dartuanın teşvikiJe sizin
le evlenemğe karar verdiğimi 

itiraf ederim. Çünkü muhteşem 
servetiniz gözleri kamaştırmı~. 

tı. Fakat ıizfole karşı karşıya 

gelir gelmez bunu unutmuş· 

tum; çünkü kartımda serveti· 

nizden daha evvel bütün cazi. 
beli hnreket1criniz1e ıiz vardı· 

nız; lakin a~ktan bahsetmeğe 

ne lüzum vnr. Bana asla İnan
mıyacağınızı biliyorum. Sa • 

Hangisini tercih edersiniz 

AŞKIMI? 

SERVETİMİ?. 
Fakat kimbilir?. Belki bir 
gün ikisi de birleşebilir 1 

dece bugün bizi birbirimizden 
ayınruya mecbur eden aerveti
,nizden nefret ediyorum; Alla
ha ıamarladık . matmazel Jani. 
Benim Üzerimde sahip çıkmayı 
arzu ettiğiniz bir asalet ünva· 
nını ba~kalarını~ üzerinde ara
manızı samimiyetle dilerim!,, 

Kont Reymon dö Linyi 

Jani şimdi gözleri boşluğa 

dikilmiş, hareketsiz bir şekilde 
duruyordu. Birdenbire siyah 
saçlannı silke.rek kendi kendi
ne mırıldandı : 

- İşte Kontes olamıyaca
ğım !.. Acaba beni sahiden . se
viyor muy.8u? . . Fakat zengin 
ltızların hiç bir vakit aşk yapa
rak evlendiği görülmemiştir. 

Butün gün Jani bunları 
düşündü. Ve Akşama doğru 

kendisinin kullandığı şık bir 
arabaya biner.ek söğüt ağaçla
rile ç·evrilmiş bir yolda koşma
ya baJla~ı. Soı:ıra ~ont dö.Lin
yinin büyük bahçesi yanından 
geçmek istedi; ve bu bahçenin 

, dahi gUzelliğine elinde olmıyan 
bir hareketle daldı. Belki iyi 
bir. tesadüfün kendisini Kontla 
yeniden karsı karşıya getirme
.sini ümit. ediyordu. Fakat hiç 
kimseyle karşılaşamadı. 

Günler arka ark:wa arr.1 c:e

kilde geçiyordular. Her a_kşam 
ayni ş~kilde > araba~ı~a biniyor, 
ve genç Kohtµn bahçesinden 
geçtiği sıralar-da, jçindin kur
tulamadığı bir meiankoli ile . - . 
onun köşkÜJ'!e dakik11tarca ha.· 
kıyor, ve düşünüyordu: 

- Mutlaka Hindi Çini ~eya
hatine daha çıkmamış olacak! .. 
Eğer gitmiş olsaydı herhalde i· 
şitcccktin !.,, 

Diğer taraftan Kontun her 
zaman _ buralarda ava çıktığı 

halde görünmemesine de şaşı· 
yordu. 

Son akşam matmazel Jani 
arabasından indi. Eylül henüz 
başlamıştı. Orman mevsimin 
en gilzel bayramlarından biri 
içlnde)·di. Binlerce hş sesi, 
ağaç yapraklan arasında uzun 

bir konser veriyorlar; ve yega• 
ne dinleyici olan tabiat büyük 
bir tevekkül içinde bu sesleri 
dinler gibi gözüküyordu. Janl 
bu güzelliklere aşina olduğu 

halde şimdiye kadar duymadı
ğı bir hisle ürperti içinde kal. 
mtştı. 

Çalıların arasında ürkek a
dımlarla ilerledi. Birdenbire kı 
rılan dal sesleri işitildi: ve bir 
köpek hızlı genç kızın yanın
dan geçti. Ayni dakikada bir 
tüfenk patlamıştı. Jarıi haykı· 

rarak yere düştü. Omuzundan 
yaralanmıştı. Ve yanında yara
lı bir kumru kaçamak için çır
pınıyordu. Kırılan dallar, hav• 
lıyan köpek, bir adam yaklaşı
yor ve bayılmış olan J:-.ninin 
üstüne doğru eeiliyor. Fakat 
biraz sonra Kont dö Reymon 
Liniy'yi tanıayrak ayılmıştı. 

- Siz misiniz Reymon, de
di. 

- Ah Matmazel Jani sizi 
_yaraladım; çok .ıztırap çeki
yor musunuz? .. 

- Pek az: kan pek az akı· 
yor!.. . 

- Sizi ağırca yaralıyabilir, 
belki de öldürebilirdim. Fakat 
bundan sonra ben <le ya_şıya

mazd:m. 
- Dostum söyleyiniz, Hin

di Çiniye ne iaman gidiyorsu• 
nuz? .. 

- Sekiz gün sonra .. 
- Gitmeyiniz, ben .. ben sizi 

seviyorum!. Gitmeyiı;ıiz! .. Uç 
haftadır size rastlamak için bu
ral,nrda do}~§lım !, 

Jani Reymondun yardımile 
ayağa kalktı: ve birdenbire ka· 
nadı kırılmış, uçmıya çabalt
yan kumruyu gördü: 

- Zavallı hayvan, diye 
mırıldandı. Ve onu avuçlarının 
içine alarak: 

- Saadetimizi yalnız sana 
borçluyuz, diye ilave etti. Son
ra Kont Reymonda dönerek: 

- Gitmiyorsunuz değil mi 
Mösyö Reymon r .. dedi. 

- Hayır Matmazel Jani. 
(Liıtfen sayı/ayı çe1'iriniz) 
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