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Fransız sefiri San SebaStien'i tehdit ·etti 
Heyetimiz -Cenevre'q~ gıtti Bel~rat intibaları "Gemiye emir 

•• - " verir, şehri topa D b k h 
Turk-Yugoslavdostlugu tuttururum!,, ış a anıı~ıızın ~ 1.~~-
Bu dostluğu daha kuvvetlen- Madril .. miyetli beyanatı 
dirmek için nasıl çahşmahyız? 1 Mütareke istiyor DosUarımız Fıansaile 1İırkige, nü.fa.sa .. 1ürk olan 

1 'C_. 
1 lsli:ender un t1e Antakqa için mahalli müstakil * Londra, 11 - Daily Telegraph ga· .. b b d 

1 utesine ispanyadan bildirildiğine gö' ir idaıegi el ette düşünmüşler ir 

Ti.ırk gazetecileri Belgradcla Y uro•au :ilt11vekili ile birlikte 

re Madrit hükümctl asilere müracaa 
ederek on beş günli\k bir :mütareke ya· 
pılmasıru istcmi5tir. 

FRANSIZ SEl< ... lRl HAKARETE 
UGRADI . 

Londra, 11 (N.A.) _; Daily Exprea 
garetesiniu San - Jan • de-Luzdakl 
muhabiri, yirmi kadar lngiliJ, Ameri
kan ve F'ransız gueteclıinin San Se
bastiene yapmı§ oldukları bir ziyaret 
esnasında canlarını kurtarınllğa ne su 
retie muvaffak olduklarını anlatmak· 
tadır. Fransız eef iri B. Herbette, p 
7.etecilerin tahlisine muvaffak olma
dan evvel limanda bulunan bir Fran
sız harı) ğemlsile şChri bombardıman 
ettireceği tehdldınde bulunmuıtur. E
sasen sefirin bu tehdidinden evvel )ten 

Be~~~n~ Eyi~~~~~~:::~( Mar~Ş ~::e~:~=:~a.ic~ Cla fena mua- Milletler Cemiyetine giJen heyetimiz vcıpurJa tqyicilerle birlikte. 
larla beraber Yugoslavyada "" saylavı Bu ruetecUere llflr t.antmılaiı Milletler Cemiyetinin koauy Ye Heyette Milletler Cemiyeti top-

bqladJğımız tetkik seyahatine ait in- Alcyon Bdtndak'i P'ran8JS torpfto; muh· aanible to.Plantılanna ifttraJL etmek Jantasına Türkiye namın~ ilk kadın 
tibalanmı her gün bir mektup halinde Bay Milat evvelki ı~ce ri~ile S&li Sebutiene ıttmelerl lçin tl•re Hariciye Vekilimiz Bay Tevfik delege olarak lttirak edecek saylav· 
göndermeğe devam edeceğim. Fakat I meauniyet verllinJitJ. GUetecils, bu- Riitt:i Arasın riyuetindekl heyetimiz Jardan Bayan Mihri Pek taş ve Ba-
şu noktayı kaydetmeliyim ki bQn.da ha•t411ede öltiiJ raya ge'ıdiklert amu komnıu.t w a- dün Klriaale npuru ile uballleyln yan Esma Nayrqan da vtrdtT. Dahl-
gördUklerimlzi ve duyduklanmtzı tn· D<Srt giln evvel 'D.arlllt kollllai9D 1,Jtjhlne' ınıkaıtltr sakt dokuı4ıa har.tket etll'llftir. He- liye Vekili Bay Şükrü Kaya n C'•-

d,e w . ·, "11-.ııll~-... MM~=~lı~·IWıaın ettikleri bir gazeteci yet, önce Atina w · "N~w~:G~el Sekreteri Paı 
U n d :a C me le laııil~ ta Y-. •aa..t ...... apı ll•1ete uhll olarak 

okuJ11CUlamu rtıalWt mtltahedeleri- Xaclıkijrilıl• ·~ • ••, ta• sonra C.tntJe lfde-.ır. (Btnıt1 Ba • .J sa. 1) 
mim mllmktın oldufu kadar gihıU rU· ün ototnobilio etek- "9ft lifiu9l'8a P~ nf· --------------------------nüne allkadar etmek için yazıyorum. men 'bu suetecıyt .....,.. lmalanak-
Asıl Yugoslavya hakkındaki umumt trik dirtilne HfP • tU .fınUna etınltJen)tr. Dlfer ~ 

maaı iluritıe blftll • 
hUkümlerimi seyahatten sonraya bıraka. dan atır ıurettt yı- eller, bunu U.rine arkıaıflan aalı-
cağım. Bu suretle yoldan gönderdiğim ralanan Marq mıb- vetlhıiedeb IYV.ll llareket ebswfe 
seyahat intibalarmda noksan, yahut karar vermltleı'dlr. · 
müphem kalan noktalar o vakit ta- uıu Bay Mitıt Alam Nihayet mUfaler, p.ietecllerln ar-
mamlamnış olacaktır. evvelki cece h11ta • zuaunu yapına.fa muvafakat ehnfller-

Yugoelavya bin için yalnız bir ııede vefat etmittlr · dir. Mamafih ,...uciler, San Sebu-
dost olmakla kalmıyor. Ayni zanı.an- ~ueıi b~ tJbab tlen'I terketınefe kalktıklan . ._ada 
da mUtteflldmiz olan bu memleketi onda lllydar.,. hutaftealnden kJ1 • bir takını teeavUs eahneleri ı&illmtlt
yakmdan tanmıak: da Türkler için mil- dınlıp tıtanbula geçirilecek, Sirkeci a • UlP. Gatetecllere refakat eden i'rauız 
11 bir vazife Oluyor. Onun tçin Stoya- sefiri itill• kalCdmıı. bunun \berine 11e 

huk"'- t• i raba vapuru iskelesinden alınarak o • tı• mn.~ ... ·-~ilara hitaben·. dinOViÇ Llllle 1n n gösterdiği kolay• r Ul.GIU'H 

lıklardan i~ade ederek Yugoslavya- muzlarda ta,ınmak ıuretile Beyu!t c•· rsonu: Sa. l Sü .. 1) 
yı bugilnkU"Vaziyetile anlam~a, anla- miine götürülecektir. 
dıklar.mı da memleket efkln umumt- Burada namaz• kılındıl:tan aonra B· , · ' 
yeaine arr.etmeğe çalıg&cağım. Tabii- dirnekapJ ıehitliğine gömülecektir. , 1 n g i 1 t e r e . 
dir ki guetecileri~ bqladıklan bu 1§ Mitat Alam 1881 ae bmirde dol .. 
Uınaınlanmak için bUtUn memleket ille. tlt'ila · biziM/e lıa/tilti 
mOnevverlerinln uzun zaman fasılasız muıtur. Mülkiyeden mezundur. Reji J.I 
olarak ayni yol Uıerinde elbirliğile ça- müdürü umumiliğinde buJunmuı vı U • iki tarllflı "K lirinf • 
Jıpıalan icap edecektir. çüncil intihap de indf meb'uı ae • anlaımaıı altdetti 

TUrldye ile Yugoslavya arasında çilmiıtir. Bu değerli mcb'uıupıuı arkı· 
mevcut olan sıla dostluk ve ittifak daılan arasında kendisini çok ıcvdir • •--1J11111-(•J'•C11181-•J-t..•ct-~---'•ı 
mtınuebeti sadece siyast sahaya mün-
huır kalmamalıdır. Her ikisi de esa- mit bUJunuyordu. 
aıen ziraatçi olan dost ve müttefik Acıklı ölümü karıısında aileıint ve 

ASIM us Büyük Millet Mec:liiint en derin taıi • B u g Ü n -
(Sonu: Sa. -' SU. !) yctlerimizi ıunar,ı. J 6 b s 

----------------·ıı ilô.vsmi••• era er 1 

Resimli müsabakamızda 
• 

Kazananlar 
Hediyeler bugü 

idare nemizd 
en itibaren 
veriliyor 

lnr ay devam ed• 'Ye büyük tık alika ile urşılanu hedi7elf ..... 
hakamızda kazanan ok8)'11cuları.... isimlerim tlç d• S1ra ile •etnıa.. 
Bu hediyeleri bugünden itibaren ver ~te bqbyoruz. Oık•111calarmm 'tılr 
hafta müddetle her gfin öğleden BOD ra Ankara caddMlade V AKIT DtUp
hanesine müracaat ederek kazandıkları :hecjiyeleri alabillrler. 

Yeni müsabakamız yakında başlıyor 

KU UN t 
( 4 
f 

S.A. Y.l.F.A ~ 
içerti•lli r•~ılar: l 
ınanlıra kan nasıl verilir? Ha-J 

7aletler stiatlken tato. Kan nedir?! 
4napad& 350 kan utıaaı, n ay-j 
nq kadın, •oda, ........ çocukl 
ye )lir çok rtsel Y4111U\ 5 

KURUN ilivesi 
TUrklnde pkan bitin m•~.-nı· 

alao lstl•~rt. 
,, .............. ıı--............ 1 

A. llft'I Uzelll'JI giz ,., .... ,ı. ıl•dlk 
Delerli arlcatlaıımı• metfenine blitün matbuatın 

hli~iin ve teeaaara ile aarılı olarak götürüldü 

A. Sırrı Uzelli'nin tabutu lı•rfıRnda matemimiz. 
Guetemizin yazı işleri müdürü 

A. Sım Uzelli'nin yüreğimizi ıurlatan 
ölilm haberini dün bu sütunlarda bil· 
dirmiştik; genç yaşında ve ansızın 

gözlerini hayata kapıyan değerli mu· 
harrırın on dört yıi emcit Vt:rJi~I mat,. 
buat &leminden acı bir şekilde ayrılışı 
tahminimiz gibi bizimle beraber bü
tUn matbuat arkad&flannı pek müte-

euir etmiş ve arkadaşımızın ccnawsl 
dUn hemen hemen lstanbulL bütün 
Türk matbuatını temsil eden kalabalık 
bir kitlenin ıamiml teessUrli içinde 
kaldırılmıttır. 

Gazetemiz mensuplarından olan b'r 
kısım yakın dostları evvelki gece \e 
dün sabah erkenden rahmctUnin Şeh· 

(Sonu Sa. _. Si. $) 



lngiltere ilk defa bizimle 

Küçük anlaşma ve 
Balkan dostluğu 

Haricil}e Vekilimizin Atina seyalıati 
büyük bir sevinç uyandırdı 

Almanya 
Hakiki iki tarafh "Kliring,, anlaşması akdetti 

Anlaşma memleketimiz için çok büyük faydalar arzetmektedir 
Yakında sanayiimizde mesai birliği şartlarını tetkik 

için bir lngiliz heyeti gelecek 

Bolşevizme ve Yahudi
lere hücum ediyor 
Nüremberg, 11 (A.A.) - B. Rosen

berg ile B. Goebbels, dün akşam nazi 
kongresinde birer nutuk söyliy rek şid

devletçe lngiltereden yapılacak müba- detle bolşevizme ve yahudilere hücum 

l Bükreş, 11 (A.A.) - BB. Stoyadi ' 
noviç ve Antonesko, Küçük Anlaşma 
daimi konseyinin toplantısına iştirak et• 
mek üzere Bratislav'a hareket etmişler• 
dir. 

SON KONUŞMALAR 
Bükreş, 11 (A.A.) - BB. Stoyadi • 

noviç, Tataresko ve Antonesko arasın• 
daki konuşmalara dün de devam olun • 
muştur. Bu konuşmalar esnasında, üç 
devlet adamr, iki memleketi, küçük an· 
tantı ve Balka::ı antantını alakadar eden 
beynelmilel siyaset meselelerini tetkik 
eylemişlerdir. 

Londra, 11 (A.A.) - Anadolu A-ı hem mütekaddem müsaade şartına/ 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: bağlı, hem dört beş maddeye münha-

Türkiye ile lngiltere arasında 2 sırdır. Yeni anlaşmada kuru üzüm, 
eylülde imzalanan ticaret ve kliring incir, fındık ve ceviz içi, ham kürk 
anlaşması, Türkiye ile münasebette ve deri müstesna olmak üzere bütün 
bulunan İngiliz ticaret mahafilinde Türk mallarına teşmil edilmiş ve 
m~mnuniyetle karşılanmıştır. Çün- bunlardan aşağldaki mallar için mü
kü Jngilterenin eski tarzda anlaşma tekaddem müsaade istihsali şartı kal
politikasında ısrar etmekte olması ve dırılmıştır. 

Arjantin heyetinin bir seneyi müteca- Tam.emen veya kısmen yün veya. i
viz bir zamandanberi Londrada bu pek veay sun'i ipek, her nevi halılar, 
mevzular üzerinde uğraşmakta bu- gülyağı, ham ve işlenmiş sünger, neba 
Iun,ması, nihayet Yunanistan ve di· ti boya maddeleri - cehri ve saire-, tıb 
ğer bazı memleketlerle aylarca süren bi nebat, çiçek, kök ve yapraklar, yap
müzakeratın menfi akibeti son aylar· rak tütUn, kıyılmış tütün, sigara, her 
da muhtelif şayialara meydan ver- nevi §arap ve likörler ve esanslar, af
mişti. Bilhassa müzakere safhaları- yon, taze meyva ve sebzeler, harub, 
nın mahrem kalması hususunda iki ve palamut haricinde taneeli madd":"
taraf ça. takip edilen prensip bu en- ler ve hUlasalan ve çam kabuğu, elişi 
cllşeleri kuvvetlendirmekte idi. dantela ve işlemeler, kuru sebzeler, 

ispanyadaki vaziyet, İtalya mev- meyva konserve, usare ve ezmeleri, 
rudatı bedellerinin eski ltalyan tica- sebze konserve ve usareleri, yumurta 
rf borçlarına mahsuben blokajı için ve yumurta tozu, süt tozu, balık ya
lngiltere hükumetince verilmiş ve ğı, bal, mellslar, ham, işlenmiş mermer, 
tatbike başlanmış olan karar ve bin· oniksler, keten ve kenevir, deniz kap
netice Italyan ihracatının daralmış lumbağası kabuklan, balık derisi, suni 
olması, Türkiye ile müzakere netice- inci imalinde kullanılan ve tatlı su ba
sinin meçhul bulunması, bilhassa ü - lıklarımızdan çıkan balık pulları, kuru 
zum, incir ve zeytin yağı piyasasın- ve her nevi konserve balık, pamuk, pa,. 
da muhtelif spekülasyonlara meydan muk ktisbesi, üzüm, incir haricinde 
vermişti. her nevi kuru meyvalar, fmdık vece· 
BUYtJK HAYRET UY ANDIRAN viz içi haricinde her nevi kabuklu mey 

BiR NETiCE valar, çitre, zeytin ve zeytinyağı, hu

"Bebt.s Clering,, namı altında neş
redilmiş ''e Romanya, İspanya ve 
ltalyaya karşı tatbika başlanmış 

olan İngiliz kararnamesinin nevema 
Türkiyedeki 11 numaralı para karar
namesinin 22 inci maddesi hükmü
nün Türkiyeye tatbik edileceği res -
mi haberlere atfen ileri sürülüyor
du. Hazine sekreter permenantı ve 
ticaret nezareti müsteşarlarından 

birinin riyaseti altındaki 12 kişilik 
ln!riliz heyetinin mühtelif nezaretler 
mümeEsillerile her gün artan adedi, 
piyasada halline uğraşılan meselele
rin gittikçe çetinleştiği zehabını kuv
vetlendirmişti 

Bu bakımlardan herkesin şu daki
kada maltlmu olan netice, yalnız 
memnuniyet değil aynı zamanda bü
yük hayret de uyandırmış bulunmak
tadtr. 

Bu, Ingilterenin ilk defa olarak 
aktettiği hakikt iki taraflı ilk klirlng 
anlaşmasıdır. İngiltere ticaret ne
zareti ticaret mukaveleleri dairesi 
tefl&rinden ve Ingi!iz heyeti azasın
dan Mister King'in tabiri ile: Bu iki 
tarafın da Jf tihar etmesi )Azım ge
len bir rekordür. Çok müşkil mUza
kereletine bile yanaşmak milmkUn
silz görülmil§ meseleler, iki tarafın 
da memnuniyetini mucip şekillere 
bağlanmış bulunuyor. iki tarafın da 
aşağı yukarı fasılasız mesaisi &ure
sinde çok kısa bir zamanda neticeye 
varılmıştır. Tarafeyn heyetinin kar
şılıklı telkin ettiği hürmet, samimi. 
yet n Jtimat bu muvaffakiyetfn Amil
lerinden başlıcası sayılabilir. 

ANLAŞMANIN ANA BVKVMLERI 
Anlaş~ 18 maddelik bir metin 

ve bir P.rotokolden terekküp ediyor: 
Kliring hesap ve muamelatı itiba

rile yeni şekil, diğer her hangi klf
ring anlaşmamızın aynıdır. Yani: 

1 - Umumt kliringe tabi olarak 
Türkiyeye ithal edilecek İngiliz mal
larının bedeli mecburi olarak Cum
huriyet Merkez Bankasına yatırıla
cak, İngiltereye ithal edilecek Türk 
malları bedeli ise gene mecburt ola
rak lngilteredeki Clearing Ofüı'e ö
denecektir. Umumi kliring ahm sa
tımlarında tediyat tarih sırasile ve 
kaıışılıkh hesabta para bulunmak 
şartnedir. 

2 - Eski anlaşmada hususi takas 

bubat, balık yumurtası ve havyar. 
3 - Devlet ve belediyeler miibayar 

atı, hudutsuz olarak hususi ve umum! 
klirf ng yolu ile yapılabllecek ve an
laşmada teklif edilmiş muayyen şerait 
ve ahval dahilinde muayyen nisbetler
de devlet mübayaatı tarih sırası ha
ricinde de ödetilebilecek: 

4 - İngiltere transiti ile gelecek 
kolonyal ve diğer reeksport mallar 
muayyen hadler dahilinde İngiliz kli
ringi yolu ile girebilecek. 

5 - Hususi ve umumi kliring mu
amelatının kaffesinde yüzde 70 ve 30 
esası yani Cumuriyet Merkez bankası 
emrine yüzde 30 serbest döviz şartı 
vardır. 

6 - TUrkiyede açılacak sergi ve 
panayırlara getirilecek İngiliz (!fyası 

için: Yüzde 30 kaydı olmaksızın ve 
Türk rejimine nazaran kablll ithal ol
mak gartiyle yilzde yüz huauat takas 
imkAnı vardır. 

7 - İngiliz ldiringi hesabına Cu
muriyet Merkez bankaaında mevcut 
ve bir milyon isterlinge yakın bakiye
nin hususi takas yolu ile tasfiyesi im
kanı verilmi§tir. 

8 - Eski anlaşmaya bağlı listeler 
ve tarife tenzilatı, eski dört numaralı 
liste yukardakl iki sayılı fıkra veçhile 
tadil edilerek aynen muhafaza edilmiş 
tir. 

9 - İngiltere hem eski anlaşmada 
mevcut listelerden hem de Türkiye 
umumt ithaj rejiminden istifade edi. 
yor. Türkiye eski anlaşmada mevcut 
hukukunu muhafaza ediyor. 

TORK1YEDE TEŞKİL EDİLECEK 
ŞiRKETLERE DAlR PROTOKOL 

İmza ve teferrüata ait tali husus
lar haricinde bilhassa Turkiyede ku
rulacak çelik - demir fabrikaları dola.
yısile teşkil edilecek Türk, İngiliz şir
ketlere ait hükümler vardır. Bu §irket 
lerin muayyen satıştan kliring satış
ları hükümleri haricinde kalmakta ve 
yalnız çelik - demir fabrikaları taksiti 
ve Türk, İngiliz şirketlere ait masraf
lar ödendikten sonra kalacak miktarın 
yüzde yirmisi, kliring anlaşması ve 
bakaya devam ettiği müddetçe yilzdE': 
otuzu serbest döviz, yüzde yetmişi mal 
hesabına olmak üzere klering hesabı
na devredilecek ve geri kalan yUzdel 
sekseninin yüzde otuzu yeniden ser
best döviz hesabımıza. alınarak, gerisi 

yaat ve İngiliz firmalarının Türkiyede etmişlerdir. 
yapacakları taahhütlerin tesviyelerin- Doktor Göbels bu nutkunda şu söz-
de kulla.rulacaktır. !eri söylemiştir: 
ANLAŞMANIN MEMLEKETİMİZ "Bolşeviklik ile yahudilik ikiz sa -
İÇİN ARZETTİGt FAYDALAR yılacak derecede biribirine bağlıdır. Bun 
Anlaşmanın ana hükümleri hemen lann işi gücü radikalizm, anar§izm ve 

hemen bunlardan ibarettir. Memleketi- bol§evizmi yaymaktır. Bolııeviklik ayak 
miz iktrsadiyatı için bu vaziyetten ka · takımının tıthakkümü demektir. Yahu • 
bili istihsal faydalar aşikardır. diler bu vasıta ile bütün insanlığa mu -

Bu anlaşma iki memleket arasındaki sallat olmaktadırlar. Almanya bu tehli • 
dostluğu en esaslı şekilde tersine hiz • keyi bertaraf etmiş olduğu gibi, tehlike· 
met edecek elemanlardan biri olmak nin insanlığa mu,allat olmasına da kar-
'l.raziyetindedir. Bu vaziyete munzam §I koymaktadır.,, 
İspanya vaziyeti ve İtalya ile İnğilte · HlTLER'İN D'UNKü NUTKU 
re arasında devam eden ahdi vaziyet Berlin, 11 _ B. Hitler, bugün, Nü· 
t üccamnıza İngiltere ile ticaretimizi ö- remberg kongresinde harici siyaset 
nümüzdeki yıldan itibaren laakal iki meseleleri müzakere edilirken gene 
misline ve yakın bir atide laakal beş 'Bolşeviklik ve komünistlik aleyhinde 
misline çıkarmak ve bu mühim piyasa- bir nutuk söylemiştir. FUhrer bu nut
yı yeniden kazanmak için emsalsiz bir kunda. Alman harici siyasetinin Bolşe
imkan vennit bulunmaktadır. Daima vik tehlikesinin önüne geçmek için na-
hatırda tutulması icap eden mühim nok- sıl çalıştığını anlatmıştır. 

ta şudur: Akşam, kongrede bulunan ecnebi 
İngiltere serbest ve rekabet müca - heyetlerin başkanları şerefine B. Hess 

delesi en kuvvetli olan bir piyasadır. Bu 
tarafından bir kabul resmi tertip o

piyasayı temelli ve rasyonel şekilde ka- lunmuştur. 
zanmak istiyorsak İngiltere ile müba -
deliitımızda daima dünya fiyatlarını na- M J k 
zara almayı tüccarımız, vatani bir vazi- usso iniye arşı 
f e saymalıdır. Bilmukabele İngilizler de 
fiyatlarını daima normal tutınalı ve bu 
vaziyet haricindeki hareketlerden tile • 
carımız, iktıaat vekiletini icabında mah
remane haberdar etmelidir. Bilhassa ye
ni buaual taka• yolu ehemmiyetle ve 
dikkatle tücearııruzca gidilmeye değer. 

Macarlar, bu yıl ilk defa olarak, İs
panya ve İtalyanın sevk imkinsızhğı 
karşısında İngiliz piyasalarını çe§itli ta
ze meyvalar ve bilhal8a karpuz, kavun 
ve elma ile doldurmuılardır. Taze do
mates itibarile Bulgarlar aynı yoldan 
gidiyor. 

Kısaca: Türkiyede yetişen veya Tür· 
kiyeden kabili ihraç olan hiç bir madde 
yoktur ki bu piyasada vasi nisbetlerde 
ahclSI bulunmasın. Gayret tüccarımıza 
kalıyor. Bu anlaşmaya ve herhangi mad 
de üzerinde alım eatıma ve alıcı ve sa
tıcılarına ait malumat için tüccarımızın 
müracaat edebileceği devlet dairesinin 
adresini de hatırda tutmaları lazımdır: 

''Türkofis. 
2 Weymouth Str. 

London W. 1. 
tRLANDA iLE DE BİR ANLAŞMA 

Bir sui~ast mı 
hazı1 landı? 

Paris, 11 - Roma dan Londra gaze
telerine bildirildiğine göre, merkezi Ro· 
mada bulunan ve başka §ehirlerde de 
şubeleri olan genig bir komünist şebe
kesi meydana sıkarılmı§tl>: ve mensup -
lan tevkif olunmuştur. Şebekenin Mus
soliniyi devirmek için hazrrlrklarda bu • 
lunduğu anla§ılnuştır. 

Şebekeyi idare edenler arasında İtal
yan faşist partisinin ileri gelen bazr a -
.zalanndan başka, bir çok amele bulun
maktadır. 

HABER TEKZİP OLUNUYOR 
Londra, 11 (A.A.) - ttaly~n sefa

reti, Romada B. Muasolini ile bir çok 
yüksek faşist erkaru aleyhine hazırlan
mış bir komünist komplosu keşfedilmiş 
olduğu haberini kat'ı surette tekzip et
miştir. 

Yeşil Bursa 

EN KUVVETLİ DOSTLUK 
Atina, 11 - Türkiye hariciye veki • 

1i B. Tevfik Rüştü Arasın Yunanistan• 
dan geçmesi çok büyük sevinçle kar • 
~ılanmıştır. Atinc.yka Nea gazetesi bit 
makalesinde şöyle diyor: 

Eğer dostluklar zamanla ölçülürse, 
Türk - Yunan dostluğu muhakkak su• 
rette dostlukların en sağlamlarından 

biridir. 
Proya gazetesi de şunları yazmak • 

tadır: 

Yarın B. Tevfik Rüştü Arasın Ati • 
nada B. Metaksasla mülakatı ve Bükret 
nutuklarr, barış, nizam ve Milletler Ce
miyeti çerçevesi içinde kcllektif emni • 
yet için olan mücadelede hakiki bir te§• 
riki mesai teşkil etmektedir. 

DONANMAMIZIN SEYAHAT! 
Atina, 11 (A.A.) - Gazeteler, Türk 

<1onanmasınm teşrinisanide Yunan sula• 
rını ziyaretiııden dolayı sevinç göster -
mekte ve bu ziyaretin iki memleketi 
bağlıyan samimiliği tı:ıkviye için mes'ut 
bir vesile teşkil edec:eğini kaydetmekte• 
dirler. 

[ Kısa Harici Haberler J 
* Almandaki İ§sizler ağustos sonun "' 

daki bir iatatiatiğe gl:Sre, 1.Q98.000 dit". 

* Fransız komünist partisi genel sek· 
reteri Torez dün ta:vyare ile Varşovaya 
gitmiştir. 

* Avusturya dış bakanlığı genel sek· 
ıeteri doktor Guido Şmit'in ayın 14 ün
de Romaya gideı-ek iki güıı kalacağı bil· 
dirilmektedir. 

• Akdeniz Komitesi dun Pariste B. 
Blum'ün başkanlığında toplannuıtrr.Top 
lantıda Fas. Tunus ve C~zayir valileri· 
le dış bakanlığı müste~arı, müstemleke 
takanı ve bir çok y:.ikse-k memurlar ha· 
zır bulunmuşlardır. 

• Fransa tecim bakanı P,. Baştid Var· 
§Ovaya gitmi~tir. Varşovadan sonra, Al~ 
man hükOmetinin dav~ti üzerin~ BCT .. 
line gidecektir. 

"' İngiliz hariciye 113zırlığında salı 
gUnil Norveç, tsveç ve Fin!andiya ile iki 
taraflı deniz müzakereleri ba§lıyacaktır. 

YAPILACAK o·· k b c d Londra,ıı<A.A.)-Anadoluajan- un ur/uluş aqıamıeı enevre e 
ıının hususi muhabiri bildiriyor: kutladı 

1 u Habeşistan kaııqor, İngiltere ile ticaret an aşması m za- Bursa, 11 (Hususi) _ Yeşil yur-
keresine memur heyetimiz İrlandanın dumuz bugün kurtuluşunun on dör- Jtalga çekiııyor 
talebi üzerine bu memleketle de bir ti· düncü yılını kutladı. Bu mes'ut gfu1 Cenevre, 11 (A.A.) - Alman ajan· 
caret anlaıması tanzimine memur edil- büytik bı"r to··rcnle bayramlandı. Aske- · sının istlhbarma göre, Milletler ccmı-
miştir. . . . ri kıtalarla, spor teşkilatının , atlı köy yeti genel sekreteri B. Avenol genel 

İrlanda müzakerelerının hı tamından , r· l . H Ik l . . af r semh r· 
nra heyet reisi Kurtoğlu ve hariciye u :rın, a ev erının z e o u, sekreterliğe, Habeşistan mesel Sl hak 

so .. .. . . kagnı ve cepharıe taşıyan kıtdınları, kında ltalyan hül•umeti ile nnlaşama· 
umum mudurlerınden Hulfisı Fuat To - k t ·ıı . h lk f b ik d"ld"kl · urum cmsı erı, a ve a r a- dığını bildirmiştir. ltalya Habrşistan· 
gay, ayni zamanda me~ur aı: 1

• ~ : lar amelelerinin bitmez tükenmez al- daki enırivakiin her ne pahasına olur
Arjantin ve Brezily~ an aşm rı ıçın kışlar içinde gccit resmi yapıldı. Gece sa olsun kabulünü ıstemektedir, Millet 
iki memleket heyetıle de temas edecek d b"" .. k b" f 1 t. rt· 1 d 
ve diğer müıavir azalar hemen döne - e uyu ır enera ayı e ıp 0 un u. ler cemiyetinin fikrine göre Habeş'stan 

Milletler cemiyeti azası olarak ltala· 
ceklerdir. K E d A 
YAKINDA MEMLEKETİMİZE BiR ral dvar ~vusturya ca.ktır. Buna binaen İtalyanın ne kon· 

iNGtLtZ HEYETİ GELECEK Beşvekilile crörüştü scyA ne de asambleye i~tirak etmiye-

d A) An d ı · ~ ccği zannedilmektedir. 
Lon ra, 11 (A. · - a 0 u aJan- Viyana, 11 <A.A.) - Başvekil Bayı---------------

smın hususi muhabiri bildiriyor: F • · d Schusctınigg, bu sabah İngiliz sefaret - ransada ve Jn~ılte;e e 
İngiliz sanayi ve finans alemine men- hanesinde kral sekizinci Edvard tarafın-

sup bir heyet Türkiyede sanayi plS.nı lİan kabul edilmiştir. Mi,lakat takıiben g r e V 
tatbikatında teıriki mesai şartlarını ma· bir saat sürmüı.tlir. 
hallen tetkik etmek ve alakadar Türk ______ :o____________ Marsilya, 11 (A.A.) - Madeni sa· 

dairclerile temasa gelmek üzere yakın- Dahiliye Vekilinin tel nayı amelesi grevine iştirak edenleri~ 
da Ankaraya gidecektir. mikları, dUn takriben on allı bindı. 

Karabükte kurulacak demir ve çelik yazılarına cevaplar Grev devam etmektedir. Gecenin ve 
fbarikalan finansman işi hakkında İn - İstanbul, 11 (A.A.) - Kurtuluş yıl- gündüzün büyük bir kısmında fabrika 
giltere kredi dairesile Brassert şirketi dönümü bayramını büyük törenle kut- lar işgal altında kalmıştır. 
arasındaki kat'i mukavele Londtada im- !ulayan Tire, Kula, Bayındır, Bahke- Londra, 11 - Glascon civarında 
za edilmi~tir. ~ir, Nazilli, Ala~ehir, Söke, Aydın, beş bin işçi bugiln 24 saatlik bir grev 

TUrkiyede ve lngilterede teşkil edi · Turgutlu, Akhisar, 1negöl i(a.'ikınm bu _ya_p_m-=-ıy_a_k_a_ı·a_r_Y_er_m_i~_ıe_r_n_ir_._ =='"" 

lecek şirketlere ait esasları havi tali mu- heyecanına tercüman olan ve büj·ük na Dahiliye vekili \'e Parti genel sek
kavele de yakında Londrada imza edi - şeflerine ve partilerine bu duygu ile reteri Şükrü Kaya teşekkür ve tebri!C 
lecektir. minnet ve şükranlar sunan telyazıları- cevapları vermiştir. 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Paris hasreti 
Kraliçe Mari'nin dört nala geçtiği 

Üzerinde kışın kızak safaları 
yapılan cadde 

ve 

ZAFER TAKI VE Ffü1l\"SIZ 
HAYRANLICI 

Falea ''iktoryayı ~imale do~ru pza
t.an cadde, Rus generali Kisselt-f'in 
adını taşıyan şosedfr. 

Şosenin iki tarafında ıhlamur a
ğaçlan u:r.anıp gider. Caddenin ip
tidası miizelerle ç_evrilmiştir. Şosenin 
hinterlandı ormandır. Fakat bugün 
ormanın yerini yavaş yavaş sieman 
arme ,·ilhilar kaplamaktadır. 

Şoseyi son zamanlarda hctonlas
tırılan zafer takı çevreler. Bu Parls 
taklidi Fransızları pek memnun et
miyor. Fakat Uomen için bunu bir 
hasretin ifade,,'ii olarak kabul etme -
lidir. Çünkü Romen kendin; Tra· 
yan tarafından Tuna boyuna bırakıl
mış bir I~ejyonun çocukları tanıyor. 
içinde acaip bir Lf~tin nostalijisi 
var. Boyarların bin sene köy haya
tında yaşadıktan sonra 18 inci asır
dan itibaren Par isi keşfettiklerini a
çıkça söylerler. Her Romenin içinde 
bir Paris hasreti yaıı:ır. 

Dr.ha 011 altıncı asırda Eflak 
~re~si K~nstanten'kcndisine Fransız! 
uslubu hır saray yaptırmıştı. GenP 
bu zamanlarda Buğdan da prenslik~ 
eden Kandemir ba~Tna Fransız tarzı 
bir peruka takar, üstüne sarık sa
rar Ye Fran::;ız asilzadelerinin elhi
.sclel"hı.in aynını giyerdi. Yalnız be
line bir Tiirk şalı bağlardı. 

Hattft Efltik istiklfılinin Pariı:; 
lıasretile ~anan Romenlerin Pari.sle 
J3ükreş arasında mekik dolrnmaclan 
doğdı:ğunu söy li) enler Yardır. Çar 
lş.t Ro.ı:ncnlcri nasyonalist ha,·aya a
lıştrrdrkL'ln ı:;onra Eflaklılar istikhil 
ümidini ancak Fransızlardan bekle
meğe haşladılar. Altmış günlük kam 
) olunu teperek Edgar Ki neyi ve du
baların kahramanı Sen 1\f.ark dö Ji
rardeni görmeğc koşmaları hep bu 
acaip hnrsetin idafesi idi. 

18-18 ihtilalinin Uomen prenslikle
rindeki akisleri muvaffak olmn•an 
bir sürü ihtilfılcinin Parise top-lan
masına .sebt-p oldu. Pariste Bratiya. 
no, w Uozeni kardeşler anarşist Fro
yotkin, Filolog l\tiskiyeviçin etrafın · 

da lopl:ınıdar, sandıkları iistüne o
turudar, bardaklarla Rus usulü 
çay içerlerdi. Bu mülteciler: Tuna 
boyu bir Fransız Tunası olmalıdır. 
Ilu Tuna Fransız Kanadasına ne ka 
dar benzer, derlerdi. 

Hiılfı ı·:il,reş c::ar~ısrnda en mute
na dükkfmların isimleri Frans1z ad. 
la~·mı .. ta~.ır. Y~rli malr Homcn eşya
sının ustunde inle Fransız markaları
rır garürsünüz. Ilunun !"cbebini an
cak Romen dai.issılası izah eder. 
Z~f er takı da hunun kütle leşmiş. 
mıllete mal olmuş hir ifadesidir. 

.. Sinarnaya, 'fransilv:rny:lya giden 
guz<'l yol buradan geçer. Kiselef 
~addesinde şose ilerledikçe evler k""-
çülilr. haciml<'ri ufalır. u 

Git gide kırların şehirle hudut
laştığını anlarsınız. Nihayet ütsii 
sarnaııla örtülü c,·lcrle ı,arşılaşıı-sı _ 
n!z. Da:.<an lm caddeden Kraliçe 1\la
rınin i!ört nala geçtiği görülür. 

Bir Romen, caddeyi açan general
den bahsederken c;unları .söyliiyor

du: 

- füsselef hize bu geniş caddeyi 
kızandrrdr. Fakat onun asıl hizme
ti Borarlara kar;;ı duyduğu kindedirJ 
Bu ır~neral, Profesör Yorga duvma. 
srn, Boyarlar için ''diinyadaki s;kal
lılann en cliizen hazı,. derdi. 

Kissclc>f caddesi kı~ın daha rüzel 
olur. · 

Kar yağdı mı l.ırmızı bo)unlu n~ 
uzun fileforle örtülü atlar kadife el
biseli arabacıların idaresinde meyda
na cıKar ve kızak safaları ba:;;lar. 

MÜZE~ERDE DOI,AŞ/Rf(EN 

Genç 'e modern burju\'a kültüre 
ne intibak etmi~ bir memleket için 

her türlü miizcnin hararetle çalışma 
sı tahiidir. Bu çalışmaların şüphe
siz müshet neticeleri de elde ediliyor 
Uomen milliyrti biraz da bu miiıcle
re bağlı bir hadisedir. xa~yonalizm 

ktn-wtini mii7.elcrin izbckrindc giz
lenen ac:ıi p hi r rutuhet h.oku~un dan 
ahyor. 

l\füzelcr deldi surette bir ~oh ilim 
adamlarını nwşgul ediyor ve mi!L 
Romen ilmi nıü7cler w Jaboı atu ... ·ar 
lardan doğu} or. Müzelere Trayanrn 
köprülerinden ikinci Karolun bindiği 
tayyareye kadar hüti.in milli mukad
de~ata n hunlara mütenazır ge~mi~ 
hayatın izlerini tesbit eden eserlere 
tesadüf edersiniz. 

l\Iünasehetlerimiz bakımından Ro
men - Türk karşıla~ması bir haylı 
fazladır. Ilu, bilhassa güzel lıir par
kın kenarında ) er leşmiş olan askeri 
mlizede daha bariz bir surette göze 
bahyvr. 

Askeri miizeyi büyük üniformah 
mera~im kılıcının altında bir de meç 
taşıyan bir zabitin deJaletile dolaş
tım. 

taşıy<'.n hir zabitin dellt-tile dolaştım. 
Rehberim hir haylı :zahat ,·erdi. 

1864 den sonraki hayatın askeri 
miizeyi ehemmiyetli bir surette i!;gal 
eden ı-afhaı;ı, Plernedir. Plevncnin 
gen~ biı· milletin hayat·nda destan 
halini almasını, yeni bir L"ırih kur
mak i.stiyen sosyeteler hesabıta tabii 
bulurum. Nitekim Bükreşteki ka 
Yuklu mezarlarr ve büyiik harpte ö
lerek Rükı·e5te hir hendeğin içinde 
birikmiş adsız nderled. mermer 
taşlar arkasrnda hir Anadolu nostal
jM ha1indt• titriyen haya1etlt!ri 
kaybolmuş, harcanmış ümitleı diye 
hatırlıyorum. Bu yabancı hava, bu 
yabancı sularda toprağa dü~en in
sanları, ne otuz sene evvelk~i me!ö!
rntiyet insanlarının, ne de elli t:.e~e 
en·elki Tanzimatçıların hisisle an
mıyorum. 

Tanzimat pa~'lsı, Tanzimat mü
nevveri bu toprnk tan hahsederkcn 
kendi elinden, kendi mülkünden 
bahst-cler gibi bahsederdi. 

Ilükreş onun için kaybedilmiş bir 
ülke idi. 

l\fe~rutiyet miinen·erının ruhu. 
imparatorluğun hulyası içinde Res
neden doğru, gene bu hulyanın ar
dında Sarıkamı::;ta ean Yerdi. Mil
letler halitası bir imparatorluk kur
mak, hafif sihihlarla müdafaa edi
len korkunç bir emperyalizmdi. 

Şimdi diyoruz ki: Herkes kendi 
toprağında ..• 

(Devam edecek) 

BeJgrat intibaları 
(Ustyanı ı incıde) 

memleketler arasında ekonomik mü
nasebetleri de kuvvetlendirmek lazım
dır. Bu türlü münasebetlerin kuvvet
lenmesi mutlaka iki memleketin bir
birlerinden fazla mal almaları demek 
değildir. Halk seciyesi bakımından ol
duğu kadar ekonomik karakter itiba
rile de birbirlerine bcnz~yen bu iki 
memleket istihsal şartlarını ıslah et
mek, dış pazarlarda birbirlerine karşı 
zararlı rakip vaziyetinde bulunmar:ıak 
için elbirliği ederlerse gene karşılıklı 
olaral< faydalanmış olurlar. Fakat bu 
neticeye varmak için de gene Türkiye 
ile Yugoslavyanm birbirlerini iyi ta
nrmnları en bar;ta gelen bir şarttır. 

Yeni Türkiye, Bclgrat elçimiz Bay 
Haydar'm şahsiyctile Yugoslavyada 
pek iyi temsil edılmiştir. Saym elçimi
zin dirayetli faaliyeti bu hususta çok 
değerli bir fımil olacaktır. Stoyadino
\"İÇ hükumctiie arkadaşlarının her su
retle gösterdikleri kolaylıklar da bu 
yolda sarfedilcn emeklerin semeresini 
artıracaktır. Diğer taraftan Yugos
lavyahlara karşı yeni Türkiyenin va-
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Bu seferki faqqare piyangosu ikra
miqelerini kimler kazandı? 

Polis Haberleri 

Azılı bir kadın 
Kocasının başına takıınge 

vurarak qaraladı 
l<'enerdc İsmail ağa sokağında otu

ran Halit ile karısı J!'atma kaYga et- ı 
mişlerdir. Fatma daha baskın çıkmış,, 
ayağındaki takunyayı kocn- ,11n başı· 
na ve yüzüne vurarak yaralamıştır. 
Azılı kadın yakalanm1ştrr. 

Sellerin süriik ıediği 
ceset 

Kasımpaşayr basan sellerin sürük
lediği ama dilenci Gülsümün kızı Zeh
ranın cesedi dün sabah Haliçte 2 nu
maralı havuzda çıkmıştır. 

Zehranın cesedi belediye doktoru 
tarafından muayene edildikten sonra 
gömülmesine izin verilmiştir. 

YEDİKUMARCIYAKALANDI
Uzunçarşıda İbrahim paşa sokağında 
Çakmakçılar bekçisi Halilin işlettiği 

kahvenin üzerinde Haydar, Rıza, Mev
lllt, Talat, Mehmet, Tahir, Ali ismin
de yedi kişi zar atmak suretile kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. 

UYURKEN - Çadırcılarda Sar
nıçlı handa oturan Hasan üniversite 
bahçesinde uyurken sabıkalılardan Ba 
loncu Hakkı cebini karıştırmış, para 
çalarken yakalanmıştır. Hakkının ü
zeri aranınca yirmi gram esrar bulun
muştur. 

makinist Bogos garajm vbgkcmföcm 
ATEŞ ALJNCA - Beyoğlunda A

merikan garajında makinist Bogos ga
rajın arkasındaki bahçede yemek yer
ken arkadaşlarlhdan Mıgırdıçm elinde 
bulunan av tüfeği ansızın ateş almış, 
çıkan saçmalar Bogosu gözünden ya
ralamıştır. 

Yaralı Fransız h::ıstahanesine kal
dırılmıştır. 

MAKİNEYE KAPTIRMIŞ - Ciba
lide Karakol karşısında oturan İnebo
lulu Mehmet kereste keserken sağ e
lini makineye kaptırmış. parmakları 

kesilmiştir. Mehmet Ccrrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

DENİZE D'QŞTÜ - Haydarpaşa
dan köprüye gelen Heybeliada vapuru 
dün sabah iskeleye yanaşırken yolcu
lardan Bay Sabri herkesten evvel çık
mak istemif3, ayağı kayarak denize 
düşmüştür. 

Bay Sabri ı:ımacılar tarafında11 
kurtarılmıştır. 

ANSIZIN ÖLDÜ - Karagiimrük· 
tcı Hacı Recep sokağında oturan Hay
riye dün on dokuzuncu i1k mektep hah 
çesinden geçerken ansızın di.i~üp öl
müştür. 

Hayriyenin cesedi morga kaldırıl
mıştır. 

BALIK AZ ÇIKIYOR 
Balıkçılar, içinde bulupduğumll7. 

mevsimde gayet az balık cıklığını söy
lemektedirler. Bununla beraber pala
mut akınının yakmda. başlaması bek
leniyor. Bu takdirde önümü7.deki haf
talar içinde balığın bol olması muhte
meldir. 

ziyeti de ayni olduğundan bu müsait 
zemin üzerinde çalışmak \'e işlemek 
her iki memleket için mühim b;r vazi
fedir. 

Yugoslavya BaşYckili Stoyadinoviç 

Tayyare piyangoswmn beşinci kc~ 
şidcsinin !:Ckilmesinc dün baslanmıs-

~ s 
tır. 

Bu kcşidenin büyük ikramiyesi o
lan :m.ooo lira 20803 numaraya çık
mıştır. Sonları (03) le nihavetlencn 
biletler ikişer lira amorti alac~klardır. 

Büyük ikramiyeyi kazananlaı· he
nüz belli olmnmıştır. Bu biletin bir 
parçasını matbaacı Bay Turgut Emi
nönündc Altın gişeden dördüncü keşi· 

deye kadar almış. sonra bırakmış, ba
yi de boşinci kcşidcde bileti 125 kuru
şa bir defaya mahsus olmak iizcre bi· 
risinc satmıı:ıtır. Bileti son defa alanın 
kim olduğıı anlaşılamamıştır. 

12.000 lira 29922 numaraya çıkmış
tır. Bu biletin bir parçası Aksaray 
postahanesinde memur Bayan Neba· 
hal ile dört müvezzi arkadaşmdadır. 
Beş kişi 1200 lira almışlardır. 

Ke;şideye bu sabah dokuzda devam 
edilecektir. Dün kazanan numaraların 
sıraya konulmuş listesi dördüncü sa
yıfam ız:ladır. 

MiMARLARIN FAYDALI BiR 
TEŞEBBÜSÜ 

Bir kaç gündenberi Galat.ada Ün
yon hnnmda yeni bir daireye taşınmr~ 
bulunan mimarlar birliği c:alısmaları
n.ı hal~ için daha faydalı bir şekle gc
tınnege karar vermiştir. Son defa 
yapılan bir toplantıda bu sekil uzun 
uzun konuşulmuş ve nihayet birlik 
merkezinde bir istişare bürosu ihdas 
edilmiştir. 

Bu büro pazartesi, çarşamba ve en· 
ma günleri riğlcdcn sonra baş vura
cakların soracakları suallere nöbetçi 
mimar vasılasilc cevap verecek \'t' 

herhangi bir yapı etrafında izahatta 
bulunacaktır. 

OTELLER iÇİN TALiMAT. 
NAME 

!stnnbuldaki otellerin tabi olacak· 
ları şartları gösterecek talimatname
nin belediye daimi encün1enince hazır
lığı bitmiştir. 

Şehir meclisinin teı;rinisani toplan
tısında görüşiildiikten sonra talimat 
narne knt'i şeklini alacaktır. 

KASIMPAŞALILARIN BiR 
ŞiKAYETi 

K<ısımpaşada oturan halk belediye· 
ye baş yurmuş Pcrapalas otelinin ya
nından Kasımpaşaya inen yolla diğer 
bir_ cok sokakların sellerden harap ol
dugunu, ~emtin i<ılek yerlerinde bile 
lambasız sokak buhınctu<"Tunu btı !'lı· -.. ,.., ' "" 
kayetlerinin ehemmiyetle göz önüne 
alınmasını ist<'mişlerdir. 

Bir atlet 
19401 ok qo O/, mpiqadına 

yaya f!İf mek 1çın •• 

Ş"md"den yola 

Olimpiyat müsa· 

bakalarmda kazan . 
_ .... "Mll:il 

mı~ Ronald Bas isim .__., ..... -. 
li 27 yaşındaki Al -

man atleti 1940 da 

Tokyoda yapılacak 

dün gazeteci nrkadaşlan toplu olarak 
kabul etti. Bu zeki, sevimli deYlet a
damınm ve iki gündenberi vakmdan 
temas etmek fırsatım bulduğ~muz Yu 1 

goslavyalı dostlarımızın gösterdikleri l 
ruhi temayiil 'l'iirk efkarı umumivesi- ~ 
ni hakikaten miltehassis edecek ~ahi- ı 
ycttedir. 1 

Bu satırları sabahleyin saat vedi • 
buçukta yola hazırlanmış bir vaziyet-j1 

olimpivat müsaba -

kalarma iştirak için 

Tiirkiyeden geçmek 

üıcrc şimdiden yaya 

olarak yola çıkmış -

tır. 

Alman atletin 

başlr:a yolu Çekos -

lovakya, Türkiye, İ

ran, Çın olacaktır ve 

böylece Japonyaya 
te yazıyorum. Hemen !)İmdi Belgrat- d 
tan Zagrcb'P. hareket C'dcceğ· z. 11 

ASIM US j~ j varacaktır. 

Tramvay Şirketi 
Az araba ış,ettıği ıç1n 
qeniden şikô.9et edıldi 

Tramvay şirketinin son günlerde 
gene az araba işlettiği belediyeye ya
pılan şikayetlerden anlaşılmıştır. İ3e
lediye şirketler komiserliği depoları 
gözden geçirmiş, bir rapor hnzırlıya
rak belediye reisine vermiştir, 

Tramvay şirketinin yeni yapac:ığı 
sonbrı har tarifesinde halkın şikay ;:-tle
rine meydan vermiyecek derecede 
tramvay işletmesi temin edilecektir. 

= 
Ayasofya 

15,000 Li1a sarfUe 
tamir eailigor 

Ayasofyanın son fırtınalardan son
ra harap bir halde bulunan şimal cep
hesilc minare külahlarının tamirinı" 
başlanmıştır. Bu işler için on beş bin 
lira serf edilecektir. Diğer taraftan ca
ıniin tamiri yapılırken bilhassa asli 
kıymetini muhafaza etmesine dikkat 
edilecek ve bunun için de Abdülhamit 
zamanında yapılan kaba ve camiin 7..a
rifliğini bozan sıvalar kaldırılarak Bi
zans üslubunda sıva yapılacaktır. Bu 
arada avluda bulunan Ye Üçüncü Meh 
metle Üçüncü Sel!me nit türbeler de 
tnmir edilecektir. 

YENi BiR iŞARET YERi 
EminönU ile İstanbul tarafının 

muhtelif semtleri arasında iııliyen 
tramvayların manevra yaptıkları Brıh 
çekapısındaki üç yol ağzında arasıra 

vukua gelen kazaların önünü almak 
maksadile bir işaret memuru veri va
pılmasma karar verilmiştir. İş~ret ~·e-
' . 

rı yakında hazırlanacaktır. 

MALOLLERE GÜZEL HIR 
YARDIM 

Üsküdar tramvay şirketi çok ye
rinde bir karar vermiştir. Bu karara 
göre, vatan için herhangi bir uzviyet 
kaybeden vatandaşlar nakil vasıtala
rına Üsküdar şirketinin bütün hatla
rında parasız bineceklerdir. Bu vatan
daşlara şirket tarafından birinci mev
ki meccani birer paso verilmiştir. 

BiR TELİF HAKKI DAVASI 
Bursada bulunan şair Ziya Vehpi 

ile bestekar Salahattin ve Kolombiya 
şirketi arasındaki telif hakkı davası
na dün asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde bakılmış, mahkeme hazır bu1un
mıyan suçlu Salfıhattinin celbine ve 
jşin tetkiki için de ehlivukuf tayinine 
lüzum göstererek muhakemeyi 19 foş. 
rin 936 gününe bırakmıştır . 

BiR ARKEOLOJi ENSTITVSO 
KURULACAK 

Roma ve Atinad<ı olduğu gibi ts
tanbulda da beynelmilel bir kültür ku
rumu olabilecek bir "Arkeolojik ens
titü,, kurulacağı söylenmektedir. 

Haber alındığına göre, lngil"z ilim 
müesseselerinin tesbit ettiği bu iş icin 
İn~iltercde 50 bin lira toplanmıştır . 

Bu enstitünün her milletten tale
besi bulunabilir, memlekette Arkeolo· 
jik tetkikat yaptıkları gibi tarih o
kurlar. 

.tDLIJ'E JJRKANI IJURADA 
TOPLANIYOR 

Şehrimizde bulunan Adliye vekilı 
Şükrü Saraç, Adliye miiste~armr, 7.at 
ve ceza işleri müdürlerini tstanbula 
davet etmiştir. 

Söylendiğine göre şehrimizde bir 
yüsek adli komisyon toplanacak '" 
bizzat adliye vekilinin başkanlık ede
ceği bu komisyonda adli kanun }'1"ojc
Jeri Uzerinde tetkikler yapılacaktır. 

AdUycde yeni hazırlanan terfi. ta
yin listesi dün sabah Vekilin lasvibi 
ne arzedilmi61.ir. 



4- ICURUN 

Türk Maarif Cemiyeti A. Sırrı Uzelliyi gözyaşlarile gömdük 
d f ı • • • h ı ? (U•t İlam 1 incide) rüstlüğü, bitaraflığı, iyi görüşü ile sonra tabut Kocanıustafapaşadad e ter erı n ıçı n pa a 1. zadebaşmdaki evine giderek son hiz· spor aleminden de bir çok dostlar ka- ~?nbülc~~~d~. c~miine kadar eller u .. 

metinde bulunmağa çalışırken daha zanmıştı; bu arada Güreş federasyonu tunde goturuJdu; lstanbuJ Basın kU-

Beş kuruş gümrük için 
kuruş da müteahhit 

zam, 
için! 

on 
sabahtan Cerrah paşa hastahanesinde reisi Ahmet Fetgeri ile deniz federasyo rumu, Sen Jandark mektebi talebele 
de bir çok kimseler, teessür içinde, nu genel sekreteri Rıza Suer~'nin de te- HABER gazetesi, V AKIT müesse! 
toplanmağa ba.slamışJardı. Öğleye doğ miz bir duygu ile kalkıp gelmiş olduk· ve gazetemiz adlanna gönderilmiş 
ru İstanbul Türk matbuatının hemen lan görülüyordu. lenkler tabutun önünden götUrülUy 

Dünkü nüshamızda bir doktoru- ise de dün kendisini bulmak mümkün 
muzun, "TiUk Maarif Cemiyeti., def- olmadı. Bugün görüşmemizin temin 

hemen her sahasına mensup başmu- Matbuat hayatında olduğu kadar du. Felaketinin ağırlığı altında yık 
harrir, yazı işleri müdürü, muharrir, iki Uç yıldır girmiş bulunduğu mu· mış olan baba. bütün ümidini al·o g 
romancı, fıkracı, musahhih, mürettip, allimlik hayatında da kendisini sev- türen tabutun peşini bırakmıyordu. 
klişeci, matbaacı, kitapçı bir çok dirmiş olan Sım Uzelli'nin Sen Jan Camide cuma namazından son 

terleri işini yapan müteahhidin bu edileceği bildirildi. 
defterlerin satışında gösterdiği müş- Yarın karilerimizi bu mesele etra
külıittan bahsetmiş ve tüccarın da fında daha ziyade tenYir edeceğimizi 

güzide ve kadirşinas arkadaş, Sırrı dark Fransız mektebindeki talebesin cenaze namazı kılındı: tabut cenaze 
Uzclli'nin tabutu akrşısmda el bağla· den bir grup, mektebin Fransız milfet- tomobiline konuldu. bir kaç otobii~ 
dılar. tişile beraber gelmişlerdi. · otomobil dolduran yaslı dostlar c.f'n 

söylediklerini yazarak fiatlara bu bildiririz. Sırrı U7.clli, spor yazılarındaki dil- Cenaze hastahaneden aynldıktan ze otomobilini Silivrikapı mer.ar1tf.1n 

sene yapılan zam meselesi etrafında ~.-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı••llll yapıu:ağımız tetkikatı ayrıca bildire- r kadar takip ettiler: aziz ölü derin lıi 
hüzün ve tee~Ur içinde toprağa veri 
di. Yaşlı gözler ve yaralı kalple dcD 
dük. 

ceğimizi ilave eyl~iştik. 
Geçen sene düzinesi 42 kuruşa sa

tılan 24 yapraklı defterlerin fiatı bu 
sene 54 kuruştur. Bu rakamlar dü
zinede on iki kuruşluk bir fiat farkı 
olduğunu göstermektedir Türk Ma· 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin göste1'diği 

arif Cemiyeti defter işini yapan mü- .. _____ 111!11-----------------~-----------------·• teahhit bu fiat zammına gümrük 

mükafatları derhal verecektir. 

resmınin fazlalaşmasını sebep gÖS· 
termişti. 

Gümrüklerde tetkikat yaptık ,.e 
öğrendik ki 18 temmuz 936 tarihin· 
den itibaren bu gibi kağıtların kilo
suna 4 kuruş 75 para zam yapılmış
tır. Müteahhidin bir defterini çek· 
tirdik, kapak hariç 6' - 65 gram 
seldi. bu vaziyete nazaran bir kilo 
kiğıddan 15 defter çıkıyor demektir. 
Her defter için bir kuru~ fiat farkı 
alındığına göre, gümrük resmi olarak 
verilen 4,75 parayı yuvarlak bir he
saba kalbedersek arada devletin güm 
rük resmi olarak aldığı fazla beş ku
ruşa karşı iki beş kuruş da ticaret 
hanenin zam yapmış olduğu görüJür 
ki bu da yüzde 200 demektir 1 

Piyasada mevcut defterleri tetkik 
ettik. Türk Maarif Cemiyeti defter 
terinden gördüklerimizin klğulı di
ğerlerine faiktir. Bir defa bu kiğıd 

lar üzerine yazılan ayzılar arkaya 
aksetmemekte ve talebe her iki tara· 
fını da kullanmaktadır. Diğer def
teıılerde bu nefaset yoktur ve arka 
tarafa yazılan yaz·ları okumak için 
defterleri kullananların gözleri faz. 
la yorulmaktadır. 

Şunu da ila,·e edelim, ki piyasada 
meYcut diğer defterlerin hepsi aynı 
halde değildir. İçlerinde çok temiz 
kdfıthları, iyileri ve ucuzları da var· 
dır. 

Defterlerin piyasada bulunmama-
81 sebepleri hakkında yaptığımız tet· 
kikatta da bayiin esnafa bir kaç dü· 
sine de olsa defter vermek istemedi· 
jtni ve bunları mektepler nezdinde 
teşebbüste bulunarak kooperatifler 
marif etile sattırmak cihetini tercih 
eylediğini öğrendik. 

Diğer cihetten bu husustaki müta. 
lea ve malOmatlarına müracaat et. 
mek az.ere Ttirk Maarif Cemiyetinin 
bu işle alilkadar memurunu aradık 

San Sebastieni 
tehdit 

(Vatyortt ı ttleide J 

"Ben Fransayı temsil ediyorum, e
ler bana hakaret edecek olursanız 
üzerinir.e ateş etmesi için gemime e
mir vereceğim.,, demittir. 

}fiinakaea esnasında Ya.dam Her· 
bette'e de şiddetle wrul.muştur. 

Guetecilerin hareketi hakkmda 
ta.f ıil&t yoktur. Ortada dolaşan gayia
ya göre Alcyon torpito muhribi bun
Jan hamil olmadığı halde San..Jan.de 
Luz,a dönmüştür. 

SAN SEBAST.tEN TF.SlJM OLMAK 
lSTtYOR 

Seville, 11 (A.A.) - San Sebastien 
nasyonalist kuvvetleri tarafından iha
ta edilmi§tir. M"üdafiler arasında cid
di ihtillflar çıkmıştır. Bunlardan bir 

.-ııı::~.~ takımı, taarruz vuku bulmadan evvel 
ıehri teslim etmek, diğer bir takmıı 

da mukavemette bulunmak istemekte· 
dirler. Herhalde gösterilecek mukave
met, ciddi olamıyacaktrr. 

.....--DE MOS TEN--. 
Dün Ye l ann tercüme küDi:ratmclandır 1 

Plyatı 35 kuruftur 

No. 
20 
46 
68 

100 
121 
140 
196 
272 
331 
439 
448 
544 
554 
562 
569 
601 
645 
66y 
880 
972 
981 

1089 
119 
159 
180 
231 
249 
257 
260 
296 
305 
351 
441 
478 
481 
542 
556 
705 
725 
744 
761 
866 
905 

2012 
100 
171 
227 
273 
281 
317 
324 
367 
441 
546 
632 
656 
723 
725 
771 
793 
794 
943 
981 
Cl8R 

3075 
11~ 

153 
241 
252 
376 
407 
4ll 
449 
450 
452 
456 
509 
727 
813 
952 

4021 
166 
231 
249 
265 
318 
329 
382 
385 
425 
428 
488 
503 
551 
561 
584 
588 

Lira 

50 
30 
50 1 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
150 

50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
50 

150 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 

500 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 

100 
30 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
50 

500 
50 
30 
.50 
30 
30 1 

30 1 
100 1 
30 
30 1 

No. 

654 
676 
705 
739 
794 
803 
853 
883 
960 
988 

5012 
64 

109 
112 
130 
311 
334 
380 
388 
474 
519 
539 
798 
964 
967 
980 

6054 
109 
135 
290 
359 
361 
441 
455 
524 
563 
597 
515 
647 
714 
747 
789 
833 
842 
858 
867 
903 
920 
923 
969 
981 

7034 
137 
162 
233 
234 
259 
282 
314 
316 
321 
340 
371 
403 
498 
541 
586 
635 
658 
682 
685 
691 
748 
758 
803 
846 
913 

8051 
86 
95 

149 
150 
17R 
205 
265 
32~ 

277 
429 
~48 
567 
567 
581 
.li90 
liClti 

637 
670 
703 

Lira 

50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
500 

30 
30 
50 
30 
50 

500 
50 
50 

100 
50 

100 
500 
150 

30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

150 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
30 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 

100 
50 
50 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 

No. 

799 
749 
833 
885 
936 
958 
985 

9042 
83 

126 
146 
171 
200 
216 
217 
243 
273 
283 
333 
346 
442 
480 
516 
561 
608 
673 
688 
765 
866 

10022 
37 

158 
203 
231 
245 
263 
248 
333 
375 
.384 
555 
559 
566 
593 
602 
653 
675 
682 
716 
747 
781 
796 
813 
832 
~99 

11011 
28 
34 
41 
56 

129 
224 
305 
356 
377 
438 
522 
533 
544 
669 
754 
756 
942 

12039 
56 

103 
107 
145 
146 
181 
262 
297 
300 
4~2 
477 
523 
637 
655 
68.ıl 

713 
730 
734 
8~0 

850 
990 

13034 
246 

Lira 

30 
50 

100 
30 
30 
30 

500 
100 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
30 

150 
50 
30 

150 
100 

30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
50 

100 
150 
30 

150 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

150 
50 
50 
30 
50 
30 

150 
150 
50 
30 
30 

30 ' 50 
50 
.ı;o 1 
50 : 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
.30 
50 
50 

No. 

355 
361 
404 
424 
602 
649 
732 
868 
854 
876 
908 
974 
979 

14019 
97 

224 
257 
308 
446 
526 
570 
612 
669 
804 
852 
876 
884 
908 
965 

15014 
ıss 

185 
226 
274 
359 
389 
489 
513 
680 
736 
744 
757 
785 
801 
912 
956 
956 
982 
993 
997 

16003 
25 
76 

101 
130 
143 
165 
ısı 

343 
353 
436 
440 
477 
472 
5ll 
640 
700 
719 
729 
806 
829 
879 
899 
898 
901 
920 
951 
960 

17071 
91 

133 
161 
237 
245 
309 
312 
330 
375 
400 
433 
402 
475 
527 
586 
590 
608 
611 

Lira 

500 
50 
50 
30 

100 
100 
150 

50 
50 
30 
50 
50 

500 
50 
50 
30 

100 
100 

30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
30 

150 
30 
50 

500 
500 

30 
50 

100 
30 
50 
30 

500 
50 
50 

500 
50 
50 
50 
30 
50 

150 
1000 

50 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

150 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
3000 

30 
150 

30 
50 

100 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

No. 
627 
681 
682 
780 
843 
938 
972 

18061 
134 
209 
297 
355 
337 
411 
500 
536 
539 
559 
760 
827 
906 
935 

19038 
41 
45 
78 
90 

243 
317 
351 
479 
555 
556 
602 
632 
698 
741 
775 
788 
792 
853 
911 
924 
962 
985 
986 
981 

20013 
28 
76 

120 
135 
153 
164 
297 
323 
347 
390 
405 
438 
485 
496 
500 
568 
598 
606 
615 
625 
655 
671 
719 
766 
803 
810 
818 
959 
963 
954 

21011 
36 
84 

129 
155 
178 
228 
264 
300 
312 
343 
381 
418 
607 
620 
704 
718 
Hl 
821 

Lira 

50 
30 
30 

500 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

150 
30 
50 
50 

300 
30 

100 
100 

50 
50 

lOO 
30 
30 
30 
so 
50 
50 
30 

100 
50 

150 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 

10000 
50 
50 
50 

500 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

35000 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
05 

No. 
905 
989 

22025 
32 
38 

159 
169 
185 
198 
251 
285 
388 
443 
473 
561 
567 
630 
693 
761 
760 
791 
743 
815 
842 
841 
847 
859 
910 
916 
988 

23020 
46 
52 

109 
113 
138 
171 
192 
207 
288 
326 
329 
366 
373 
413 
414 
426 
433 
480 
464 
558 
549 
590 
591 
625 
674 
708 
831 
847 
856 
922 
970 
977 

24051 
97 
96 

272 
275 
291 
415 
490 
487 
525 
529 
602 
606 
624 
687 
694 
753 
741 
781 
811 
907 
933 
938 
948 

25066 
134 
135 
200 
205 
274 
310 
361 
362 
373 

Liral 
150 1 

50 
100 
50 

100 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

150 
100 
30 
30 
so 

150 
50 
50 
30 
30 

150 
50 

100 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

150 
30 
30 

100 
50 

100 
100 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

500 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

150 
100 
300 

30 
150 
150 
150 

50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

150 
50 
50 
30 
30 

No. 
485 
556 
634 
667 
722 
740 
828 
854 
894 
997 

26001 
17 

142 
175 
184 
185 
239 
262 
368 
377 
397 
374 
420 
538 
604 
769 
820 
896 
922 
984 

27981 
120 
134 
136 
202 
234 
280 
301 
317 
402 
438 
450 
473 
477 
471 
535 
568 
611 
625 
627 
775 
809 
820 
823 
842 
971 
922 

28040 
tıQ 

182 
206 
217 
318 
334 
388 
449 
455 
558 
590 
747 
761 
788 
798 
853 
872 
933 
958 

29100 
213 
228 
235 
268 
337 
365 
373 
388 
400 
411 
481 
592 
,654 
665 
734 
740 
840 
922 
971 

Lira 

150 
30 
50 
50 
30 
50 

150 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 

500 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
so 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

ı~ 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
100 

30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
30 
50 

100 
100 

50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
100 
100 
50 
50 

500 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

12000 
30 

Kurun aiıesınin 

t~ıeklcürü 
Arkadaşımız merhum Sırrı Ur.el! 

nin büyük kaybı dolayısile gerek ga• 
zetemi7.e telefon ederek gereksf' tl"l 
grafla taziyetlerini bildiren bütün t 
nıdıklara ve Cumhuriyet, Açık SCı 

Tan, Akşam, Son Posta, Haber, Fran 
sızca lstaı.bul ve Beyoğlu gazetelerin 
cenazeye iştirak eden Sen J a.ndar 
mektebi muallim · e talebelerine acı 
mıza karşı gösterdikleri nihayetsiz 
likadan dolayı teşekkür ederiz. 

Sırrmm yaslı babası Bay Mehme 
Ali U7.elli de ceııaz.eye gelen bUtUn kr 
dir bilen dostlara, samimi ve IOtufk 
rane neşriyat yapan matbuat arkada 
lanmıza karşı duyduğu şükran hisl 
rinin yazılmasını bizden istemiştir. 
ARKADAŞLARIN iHTiSAS

LARI 
Yazı müdürümüz A. Sım Uzelli' 

ölümü k&r§ısmda arkadqlarmın h 
zin ihtiaaalan bugün çıkan KURınf 
illvesindedir. 

Heyetimiz gitti 
( V.ıvaıu J inl:İMJ 

Atinaya sitmiflerdir. 
Haricb'• Vekilimiz ~J Tn 

Rllşttı Aru, barekeUnK.en eYnl 1' 
dl.sile göril§en gazetecilerin muhte 
suallerine karşı ıu beyanatta bulur 
mqtur: 

- In~iltere Ue Mıı muahede ya• 
pıhnakta olduiuna dair haberler .a 
dır. Bunun hakkında bizi tenrir 
der misiniz? 

- Türk\ye ile lnıilterenin mlin • 
sebetlerinin çok dostane ve samimi 
oldufuna fUphe yoktur. Fakat al 
si bir muahede görüşülmesi mevzu 
bahla değildir. 

- Fransa ile Suriye arasında 
muahede parafe edildi. Bunun bd 
kında izahat alabilir miyiz? 

- Böyle bir muahede etrafın 
müzakere cereyan ettiiinden mal 
matımız vardL Parafe edilditf11 
ben de sizin glbj ajanslardan öğren 
yorum. Metni hakkında henUz sa 
maltlmatımız yoktur Şuraaıaı tar 
rih ederim ki, Osmanlı imparator) 
fundan ayrılan parçalarda, miJliyf 
esasıada, müstakil devletler tetekk~ 
IUnU, biz yeni Türkiye, daima me 
auniyetle gördük ve temenni etf 
Lozan muahedesinde imparatorl 
tan müdevver hükümranhk hukuka 
muzdan allkadarlar lehine fer 
ettik. Binaenaleyh Sariyenin 
Irak gibi olUfU, bizi ancak sevin 
rir. Zaten bu hususta sirUtfhn 
dost arakın Milletler Cemiyetine 
mesl münaaebetile söylediğim nut 
ta açıkça ifade etmfttlm. Kendil• 
rine karşı hissiyatımız ve vaıiye 
miz bu olan SuriyeJUer ne, aramız 
ki d~tluk çok ileri olan Franaaaıtl 
yaptıkları intikal muahedesinde 
men hepal Türk olan 200 bin nüf UI 
İskenderun ve Antakya mıntakuı f 
de mahalll müstakil bir idare de 
etmiJ olduklarını ümit etmek isti' 
rim. 

••• 
Hariciye Vekilimiz 

RUştü Aras, bundan Mnra Ba 
Antantı konseyinin "Milletler Ce 
yeti asamblesi dolayısile Cenevre 
toplanacağını,, söylemi~ ve An 
içerisindeki dostluk laavaaınıa 
1Amhğına ip.ret için demittir ki: 

- Balbn1ar araamda tabii fnki 
frnı takip etmekte olan doetlak • 
eıebetleriai artık teyide lüzam nr 
dır?.,.. 
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SPOR 

Pazar günkü 
boks maçları 

Yukarda T eodorisko, cqağıda 
Kiryako 

Romanyalı yarı orta.sıklet boks 
§ampioynu Teodorisko amatör bok· 
sörleı.tmizden Melih ile bir maç yaır 
mak Uzere şehrimize gelmiştir. 

Romanyalı boksör, Melihten evvel 
boksör Kiryako ile karşıla.şacaktrr. 

Rwn boksörle Romanyalı boksör 
bu pazar günü saat 16 da Taksim stad 
yomunda karşılaşacaklardır . Gelecek 
pazar günü de Melih ile Romanyalı 
boksör karşılaşacaktır. 

Geçmiş Kuranlar 
12 Eylül 1923 

RUS MüLTEC1LER.1 

Rus mültecilerinin sevkine de
vam edilmektedir. Şimdilik memle

k~ti""1Me yalnız 9 bin Rus mülteci
sı ktı!mış'tır. Hab&r aUı.ğımtza göre 
milltJtıeiler cemiyeti reisi f sm,et pa
şaya milracaatl.a 7 bin kadar mül,. 
fecinin fehrimizde ikametine mil8a
ade 'stemi~lerdir. 

• lstanbulun tahliyesi faaliyeti
ne dı:vam edilmektedir. Bahriye ne
zareti ve tersanedeki işgal 13 eyW~ 
per§ımbtJ giinü bitecektir. 

-----~ ................................... _. 
San'atkar olmak istiyen 

genç kızlara 
Şehir tiyatroS'I" direktörlüğünden: 
Dram ve Operet kısımlarında sah

ne sa.n'atkarı olmak veya balet kad
rosunda çalışrrıak üzere orta tahsilini 
bitirmiş genç kızlar alınacaktır. He· 
veslilerin, ailelerinin muvafakat ka
ğıtlarile ve iki fotoğrafla 20 eylül ta
rihine kadar mektupla müracaatları. 

3 - KU'RUN 12 EYLOI: 1936!!!!!!!! 

mıı~ı~+lt-MiZ Dt)I~/ Mil~
0

~::a~~:~ -
1 1 A . I I F t cemıyettekı rolu zm r rsıa asa aar Diin Eminönü Halke~;nde de~erli 

şairimiz Behçet Kemal Çağlar tara-

Halk eğlence içinde; lstanbulun kırk 
kırk gecesi gölgede kaldı 

•• gun 
fından milli edebiyat ve sanatın ce
miyetteki rolü hakkında bir konfe
rans ,·eritmiştir. Milli edebiyatırnız1n 
doğma ve gelişmesinde Halkevler: 
edebiyat kollarrnın çahşmalımnr 
ac_;ıkhımak ve bu ~ığmn ne kadar 
fayd:ıh olacağını anlatmak vesilesile 
milli edebiyat ve mım şiir üıerinde 
dura.t konfcran.c;çı, bu hususta bazı 
sanatkarların düştüğü gafleti, me
sela ınrdes ve Mualla isimleri yerine 
Zeynep ve Ayşeyi almakla milli ede· 
biyat yaptıkları zehabına düştiiltleri
nı, mılli edebiyat demenin muhakkak 
k~-ıide ve destan yazmak demek ol -
madığrnı söylemiş, evvelce yanlı~ o· 
kum:ı sistemi yüzünden alim ve müte 
fekkir olmanın eşiğinde birden Os
manlılaşan Türk münevverinin Türk 
imamnr, Türk aşkını, Türk duygu
larını terennüm edememiş olduğunu, . 
ilmile,. Garbe imrenişile bile TüTk 
kalan Türk münevverinin yazacafl 
her şeyin edebi olabileceğin~ nna
kunretleri gibi davaya hizmete borç
ve kuvvetlerini davaya hizmete borç
lu olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

İzmir. (Hususi) - Başbakan Is- ._ 
met lnönü şöyle söylemişti: ~~ ~ 

"- Görülecek şeyleri halkımızla .. ~~. ;.._~ • ...... 
1 

- ~ .... 
birlikte görüp tetkik ettikten sonra ~ _........, 
fikir ve mütalealarımızı söyliyece· ..,_ ._ 

V• ..... ~ ~ - ........... -- """ ~ gız . ., ~ _ 
D:inyanın en demokrat bir Baş-

bakanından bu sözleri işitip de se 
vinmiyen var mıdır?. Bundan yıllar
ca önce düşman istilasına uğramış 

ve harabedilmiş bir şehir olan lzmir 
kalkınma ve yükselme amacında en 
ileri giden şehirlerimizdendir. Ya
kın zamana kadar lzmirin tam göbe
ğini teşkil eden yangınlarda şimdi 

bir varlık yükseliyor. 
Baykuşların yuva yaptığr yerde 

bugün Kültürpark kuruldu. Kıymetli 
şarbayımızın Kültürparka giden yol 
üzerinde şu satırlarını okursunuz: \ 

"Gençler Kültürpark sizin için 
kuruluyor. Atdürk nesli için . . Bu
rası sıhhat için yapılıyor • ., 

ALO ..• ALO ••. 
Kültürparka uzanan yol üzerinde-

yiz .. 
- Alo. . • Alo. . . Burası 6 ıncı 

arsıulusal lzmir Fuarı .. 
Bu ses kulaklarımıza çalmıyor .. 

Ne vakittenberi doya doya görmek 
istediğimiz fuara yanaşıyoruz. önü
müzde gözlerimizi :kamaştıran bay
raklar altında kurulmuş fuar kapı
sr, önünde şu yazılar: 

"lımir Arsıulusal Fuarı .. Kültür 
park.,, 

Etrafımıza bakınıyoruz. K!milen 
harap olan bu yerde şimdi bir hayat 
kaynıyor. 

Fuar. 
Bu isimle birlikte lzmirde bir ı;a

hşma, kaynaşma, bir ticaret, bir 
çoJi: tanışma Alem1 doğuyor. lzmir 
civarından binlerce kişi burayı bu 
vesiJe ile ziyaret ediyor. Binlerce 
ecnebi seyyah geliyor. İzmir bayram 
yapıyor. Zaten 30 Ağustostan sonra 
Eylül ayı bizim için neşe ve sevinç 
günleri yaşatıyor. 

İzmir Fuarını açmağa gelen Baş
bakanımtz lsmet İnönü geldiği za
man bütün Kordon lımir civarını si
nesine toplamıştı. 

Vapur, Egenin şirin sularını yara
rak rıhtıma yanaştığı sırada: 

- Yaşa. Hoş geldin Inönü. Var
ol Başbakanımız.. Nidaları lzmiri 
çınlatıyordu. Bu coşkun karşılayışa 
ismet Jnönü, mütebessim bir çehre 
ile mukabelede bulunmuştur. 

BAŞBAKANTMIZ FUARDA. 
Başbakanımız saat 17,30 da Ba

kanlarla birlikte Fuara gittiler. Ora 
da on binlerce halk tarafından hara
retle alkışlandılar. Bu sırada Şar
bay Dr. Behçet Uz kürsüye çıkarak: 

I zmir luoarınd a. ka pı:l an bir görünü§. 

Ba~bakanrn büyük teşvik ve teveccü-\ 
hündcn, İktisat Bakanımızın Mad
di ve manevi yardımlarmdan kuvvet 
ve ilham alarak 360 bin metre yeri 
bugünkü halle ancak onların yardım
larile başardığım bildirmiş.,, teşek

kürlerini sunmuştur. 
Ondan sonra halkın alkışları ara

sında Başbakan kürsüye çıkmış, bi1-
hassa şunları söylemiştir : 

"- Evvela Fuan gezelim, :!Öre
lim. Ondan sonra hükmümüzü veri
riz.,, demi~lerdir. Fuar açılırken de: 

"- Görülecek şeyleri halkımızla 
birlikte görüp tetkik ettikten sonra 
fikır ye mütaleamrzı söyliyeceğiz.,, 

buyurmuşlardır. 
Halk ile beraber fuarı gezmişler, 

çok beğenmişler. Bu yıkıkhk içinde 
bir varlık yükseldiğinden Şarbayı 
tebrik etm~lerdir. 

Fuarm kapısının önünde "Entree., 
kelimesi yazılı idi. Bunu yerli halk 
anlamakta güçlük çekiyordu. Hiç 
olmaz.'la onun yanına "Buradan giri
lir . ., yahut "Giriniz.,, Y.azılsaydr fena 
olmazdı zannındayım. içeri girdik
ten sonra geniş betondan yapılmış 

bir cadde, onun etrafında park ağaç
ları bu sene dikildiği halde bir kaç 
senelik gibi duruyordu. Biraz daha 
ilerleyince muhtelif güzelliklerle 
pavyonlar yükseliyordu. Bilhassa: 
Sovyet Rus:fa, l\Iısır, Elen pa,·yon
ları kendi milli mimarilerile yapıldı
ih için nazan dikkati çekiyordu. Bi
zimkiler içinde Sümerbankın beton 
pavyonu, onun birar. ötesinde InM
l".'lrların b<?ton pav)onları güzel bir 
manzara jçindeyd?. Vilayetler pav
yo:ıları da birbirinden güzel eserler 
halinde görünüyordu. Pavyonların 
ortasında gazino, onun ötesinde 
renkli sular fışkıran, lzrnirJilere em
salsiz geceler geçiren hn.nız bulunu
yordu. 

Bu sıra a yer yer yükselen pav -
yontar arasında dolaşan halka, rad
yonun giizel tangolar çalması bir ba
loda hissini veıiyordu. 

İstanbul Şehir tiyatrosunun l>ü -
yük fedakfu·hklarla iştirak ettiği 

Fuarda, en şen, kıvrak operetler oy-

Konferansçı bundan sonra Halk
evleri çevrelerinde beliren ve dava
dan sesler, müstakbel sanattan 
müjdeler getiren değerler ü:ıerinde 
durmuş ve gençliği, sanatkar ge~· 

nuror. liği, bütün müesseseleri ve gazetele-
Maccrayi se\'cn Izmirliİer, vahşi ri sanat davasının :r.aferini hazırla· 

hayvanların korkunç bağınnalarını I maya davet etmiştir. 
görmek için "Sirk,, e de koşuyorlar. ---------------
lzmirde 22 giin sürecek olan bu alem, 
lstanbulun kırk gün kırk gece alem
Jerinnen geri kalmıyor. 

Iz:nirliler yalnız bir festivalden 
eksiktiler. 

- Alo. • Alo.. Burası 6 rncı Iz
mir Fuan •• 

Radyodan bu sesi daima işitiyo
ruz. Gözlerimiz J.<'uarın çıkış kapısı 

üzerinde bulunan bayrak1ara dikili; 
onlar dalgalanıyor. 

Cahit Ulucenk 

Yen; E$e1 ler 

Yeni Türk 
Entlnönü Halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Tllrk) Un 
45 inci sayısı çıkmıştır. Bu ııayıda: 
Agah SlITl Levent, Pr. Dr. Ragıp öz. 
dem, Pr. M. Şekip Tunç, K8zmı Nami 
Duru, Sabri Esat Anclcr, R. Çavdarlı, 
M. Halit Bayrı, Naki Tezel, Ali Rıza 
Erem, N. Safa Co~kun gibi tanınmış 
itn2alarm yazılan vardır. 

Gençlerle münevverleri alakadar 

Miras y üzu·· n den eden yazılan toplamış olan bu mec· 
muayı okuyucularımıza tavsiye ede-

• t ri~ 
C 1 fi a Y e • UY ANIŞ - "Uyanış,, mecmuıuııı-

nın bu haftaki saymmda. kaybettiği· 
ANASINI VE DAYISINI ÔLDU- miz genç ve kıymetli şıı.ir A. Sım u. 
REN BiR ADAM KENDi BU- zellinin en son neşrettiği "Sabah., şiiri 
LUNDUGU EVİ DE ATEŞE vardır. "Uyanış,, m bundan sonraki 

VERDİ. sayısmda, A. SıITı Uzelli için geni3 

EV'7e 1ki gün Çanakka lede bir mi- =ö=lç=ü=d=e=y=e:-:-r=a==yr=ıl,.,,aca=k::t=ır=.=====::R 
ras vüzünclen çok kanlı bir cinayet şattığı dakikada ise Kunduract Ali 
olduğu haber verilmektedir. zabıtaya ateş etmeğe haşlamış, Vl" ha 

Yaptığımız t· hkikata. gÖl e, J{un- hareketine mani olmak i.stiyen ana
dur:ıcı Ali isminde bir adam, akşam sını rla (;}dürmüştür. 
üz.eri kahvenin ön:·nde d ıyı.ıı araba· Hadise lıu şekli aldığı zaman 
cı Ali;-~ ı-asUarnış ve tabancasile beş kurhı!uş yolu bulunmad1ğını anhyan 
el ateş ederek zavallı adanu yere katil, eri de ateşlemiştir •. U~ ev ~·an· 
semıi tir. llu sırada hiç tiı §el' din- dıktan .sonra yapılan araştırmada 
Jerni)ecek kadar um:unu kaybetmiş Kunduracı Alinin yangrn ankaz.ı aJ
olan katil derhal e' c gelmiş, ve <.'Vi- trndan ülü bir hat de çıkarıldıt1 bil
nin pencer~sinclc polisleri bcklemeğe dirilmektedir. 

Tiyatromuz taraf mdan bu sene teş
kil edilecek Koro heyetinde, sahneye 
çıkmaksızın, çalışmak istiyen gür.el 
sesli kadın ve erkeklerin fotoğraf ve 
adreslerile 20 eylül tarihine kadar mü 
racaatları. 

"- Atatürkün büyük işaretlerin
den, Jiarikalar yaratan devrimden.. 

____________________ ...... l~ık tertibatile Fuar hakikaten göz 
alıcı bir manzara arzetmiştir. 

yorlardt. Uçü de uzun zaman hiç bir şey 
konuşmadılar. Neden sonra Şeref ;ığ -
zım açtı: 

b1 lamıştır. Cinayetin bir miras yüzünden it-

Şimdi ii ü de Güle.in kusur1aruıı 

saymakla bitiremiyorlardr. 

Jcndııh söyleniyor. 

Tefrika No. 56 

itizar 
Dünkü ''Kalbe giden yol tef. 

,.ika.mız bir ya:nl~lık -netice8in
de karı§ık çıkmtŞtır. Bugün, 
dünkü tefrikamıZt. düzelterek tek 
rar ediyonız. Karilerinıizden ö
tür dileriz. 

öğleden sonra sıcak bastırıyor ve iki 
saatlik bir uyku... Akşama doğru çam 
altları, beyaz yollar gene şenleniyor. 
Kuşlar cıvıldıyor. Akşam ·yemeğinden 
sonra çam dalları araSJna asılmıt olan 
~lektrik Iambalarmm ııığmda oturanlar, 
gezinenler, konuşanlar, oymyanlar gö
rülüyor. Ara sıra uzaktan uzağa çakal 
sesleri duyuluyor. En son çıkan şarkı -
lar İ§itiliyor. 

Giilerle arkadaşlarının hayatı bura -

da pek ıen ve güzel geçiyordu. 
ikinci gecesi çamlar altında yarı ka· 

ranlık çalılar ve küçük fidanlar arasında 
saklambaç oynuyorlardı. 

Onlan en çok saran bu oyundu. 
Kahkahalar, çığlıklar, haykırmalar 

ve seslenmeler biribirine kan§ıyordu. 

ŞereI Gülerin ardından ayrılmıyordu. 
Nevin de onları yalnız bırakmıyordu. 

Nezihenin anneai Vulsat Hanımla 
Giilerin büyük annesi zaman zaman te
lişa düşüyorlar, kampın bekçilerini ö -
teye beriye koşturuyorlardı. Fakat 
gençler hemen hemen biribirlerile kay -

naşmıştılar. 

hatafriBüögr luez cvmbfgökyü pj 
Bir hafta sonra üç delikanlının izin· 

teri bitmİ§ Ka11ıyakaya dönüyorlardı. 
Ceketlerini omu.darına atmışlar, kıvrı -
la kıvrıla tepele=den inen yolda yürü -

- Bu yolu tırmanırken neler umu -
yordum. Halbuki ne oldu? 

- Ne oldu? 
- Güler çok hoşuma gidiyordu. O • 

nunla anla?cağmu Ulnnediyordum. 
Halbuki ... 

Nejat onun sözünü tamamladı: 
- Nevinle seviştin ve evlenmeye ka-

rar verdiniz! ..• 
- Nereden biliyorsun? 
- Nuran söyledi ... 
- Yaa ... demek ki onunla böyle şey-

ler konuşacak kadar .. • 
- Biz bo§ mu duruyoruz sandın? 

Söylesene Ferit t. .• 
Ferit azıcık kızardı: 

- Biz o kadar sıkı olamadık daha ... 
Şimdi üçü de en kısa zamanda evle

nebilmek için neler yapmak lazım gel -
diğini aralarında konuşuyorlar, biribir
lerine danışıyorlardı. 

Bir aralık Nejat dedi ki: 
_ Eğer Aziz de aramızda olaydı Gü

lerle anlaşamaz mıydc dersiniz? 
Şeref cevap vereli: 

- Ümit etmem. Sahiden güzel kız 
ama, bir insana hayat arkadaşı olamaz .. 

Aziz Şerefle karşılaştığI zaman: 
- Bahsi kaybettim! 
Dedi. 

- Zaten ben bil).yordum. Yazık ol • 
mu;jl ' 

- fyi oldu. 
- Neden? 
- Çünkü daha iyi bir anlaşma yap -

tık. .. 

- Kiminle? .. 
- Sonra öğrenirsin? 
- Neden §imdi söylemiyorsun? 
- Vakti değ'il .. Yalnız §İmdi sana bir 

§ey soracağcm: 

- Sor! 
- Ben iyi bir aile bahası olabilir mi-

yim? Bunun için lii.ırm olan karakter 
var m1 bende? 

- Elbet var. Bunda r.üphe mi edi -
yorsun? 

- Hayır ..• F. l:at belki kendime il -
timas ederim diye sordum. Sen de bi · 
lirsin ki bizim ne kıratta ve nasıl adam 
olduğumuzu kendimizden cok baş1rnlan 
bilirler. Biz kenôimiz için i imas etme
clen hüküm veremiyoruz. 

- Bu bir coklan için doğrudur. 
- Herkes için bu böyledir. 

- Anlaşılan evlenmeye karar verdin r 
-Evet .. 

Azizin içi ürperdi: 
- Yoksa Gülerle anb.§tin da benden 

sakhyor musun? 
- Evleneceğim kız o değildir. 
- Eğer bu kız senin kardeıin Nevin 

olaydı ne derdin bana? 
Azizin yüzü aydınlandı: 

- Siz anlaştıktan sonra bana bunu 
alkışlamak kalır ... 

Şeref elini uzatı. 
iki genç biribirlerinin ellerini sık • 

tılar. 

ikisi de seviniyorlardı. 

* * * 
-41-

O akşam yemekte Remzi Bey ıöyle 
diyordu: 

- Bugünlerde Halil Beyi gene pek 
düşünce\i ve dertli görüyorum. 

Aziz bu sözleri dikkatle kartrladt ve 
ciaha sonra konuşulanları öğrenmek için 
merak ettiğini hemen belli etti. 

Bu aile içindekoi en küçük üzüntüyü 
iiziintü ile karşılamaktan kendisini a • 
lamıyordu. 

Fıtnat Hanım cevap verdi: 
( Arka.M t>ar) 



=6-KURUN 

Klerans Terras 
ESRARI 
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Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
l-!eyecanlı Maceraları _ _. 

Ya23.n: Arncmld Galopin -39-
- Hadi bakalım. Size itimadımız 

var. 
Cim: 

- Daha gelmemİ§tir· dedi. 
- Randal'ın evine gitmişliğin var mı 

hiç? 
- Hiç gitmedim. Randal'ın evine yal· 

nız Edvards'la Stevanof giderdi. 
- Amstel gitmez miydi? 
- Bilmiyorum. Esasen ben onu çok 

az görürdüm. Yalnız, Edvards'm onu sev 
mcdiğini bilirdim. Ondan bahsederken 
"şa;r,, derdi. Amstel Dandi Loc'a sık 

sık gelirdi. Sonra birdenbire ortadan 
kayboldu· Bir daha haber alamadık. Ste
vanof da ona pek fena gözle bakardı sa
nıyorum. 

Miralay lakrrdımıza karıştı ve Cime: 
- Bu adamları bu kadar yakından ta

nıyorsunuz, demek ki her gün beraber
diniz? dedi. 

- Yoo ... Ben yalnız Edvards'la gö -
rü§Urdüm. Bildiklerimi hep onun yanın
da konuşulanlardan öğrendim· Oturduk 
larr odaya bitişik küçük bir oda vardı. 
Edvards bana söyliyeceklerini söyle -
medcn evvel beni orada bekletirdi. 

- Siz de haydutların yaptıklarına 

İ§tirak ederdin.iz? 
- Hayrr. Benim vazifem yalnız Bet

si Hogart'ın evini gözetlemekti: Kim -
ler geliyor, kimler çıkıyor, bunları öğ -
renip bildirirdim. Son zamanlarda Betsi 
Hogart onları daha fazla alakadar et -
meğe başlanuştı. 

Grıvesend'e yaklaşmıştık. Bu sırada 
arkamızdan hızla bir otomobil çıktı ve 
vanıtnrzdan sıyrılarak önümüze geç -
ti. 

Miralay: 

- Randal mt acaba? dedi. 
- Bilmem· c ğreniriz. 
Socra Cefriz'e öndeki otomobili kay

betemmek için, sür'ati arttırınasmı söy
ledim· Otomobilin arkasındaki kırmızı 
ışığı takip etmeğe başladık. 

mraz sonra önümüzdeki otomobil 
Gad~il yoluna girmişti. 

Cim· 
- Tamam! dedi. Randal. Evine gi -

diyor· 

Cefriz'e: 
- Durdur, dedim. 
Miralay: 

- Neye? diye hayretle sorau. 

- Duracağız tabii. Randal'ın kapısı-
na kadar gidecek değiliz ya. Sonra ken
disinin takip edildiğini de anlamaması 

lazım. 

Hakikaten, Randal'ın kendisini teh
likede hissetmemesi lazımdı. Çünkü a -
damcağız Londraya artık hiç bir teh -
like kaldığını düşünerek geliyordu. 

Fekat, acaba hakikaten Hollandadan 
mı geliyordu? Elime geçirdiğim mektup 
Hollanda damgasını taşıyordu ama, Lon 
dra& bir şirket vardır: Size nereden 
damgalanmış mektup isterseniz gönde
rir .. · 

Bu düşünceler zihnimi bir an işgal 
etti ve beni bu düşüncelerden ayıran 

miralay oldu: 
- Ee, neye karar verdik? 
- Burada duralım. Randal'ın evine 

gidecek karar olsun, biraz daha ilerle -
riz. Sonra ne yapacağımızı görüşürüz. 

XIX 
Önümüzden geçip giden otomobilin 

hall uzaktan sesi geliyordu. Sonra bu 
gürültü hafifledi, en nihayet duyulmaz 
oldu. 

O zaman: 
- Buradan köşke üç kilometre 

ka-1-ar bir mesafe var, dedim. Bunu oto
mobil}ıe bir iki dakikada almz. Fakat, o
t~obille yanımızdan geçen adam bizim 
arl~sıııdan geldiğimizi görmüştü. Daha 
fazla yaklaşırsak büsbütün şüphe eder. 
Çünkü bu civarda bu vakit otomobil 
görmek pf'k hayra a!amet değildir. O
nun için, muvafık görür~f'niz, Gadşil'e 
yürüye yürüye gidelim. 

Cefriz: 
- Otomobili ne yaparız? dedi. Bura -

da bırakamayız; ya! 
- Neye bırakamıyalım? Yolun bir 

Çevirer.: V. &. 

BUO ÜN 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12,20-12,50 Plılkla Türk musikisi. 
12,50- 13,0Ö Havadis. 13,05-13,25 Plakla ha 
fit mUzik. 13,25- 14,00 Muhtelif plllk neııri 

yatı. 

Ak<şam neşriyatı: 

Saat 18,30-10,30 Çay saati - Dans mu 
sikisi. 19,30-20,00 Çocuklara masal (Mesut 
Cemil tarafından). 20,00-20,30 Müzeyyenin 
lştirakile TUrk musiklııi. 20,30- 21,00 Vedia 
Rrzanrn iştirak ile TUrk mwılklsl. 21 ,00-21,30 
PlAkla şan: (Elizabct Şuman tarafından : 

Nore dö Figaro). 
Pl<1kla şan : (Şalyapin tarafrndan: Mcfis 

tafel). 
21,30-22.30 Stüdyo orkestrası: 

1 - Strau35: l 001 Na.cht intcrmczzn. 
2 - Dellbs: Ca.ppella (Parçalar). 
3 - Bizet: Perlcnfisscher (Arie). 
4 - Felix : Untcrdem Lindenbaum (lied). 
5 - Lehar: Libcllentanz (parçalar). 
6 - Puni: tntern. Ans Kaniok Gorbıınak. 
7 - Palabritas amorozas (Ohamp. Esp). 

Sa.at 2!?,30-23,00 Anadolu ajansı haber 
!eri. 

Ulzalarmda yıhJu lfW't"tU olanlar, ııv. 
rtnde muamele gılreııJercllr. Rakam.IA.r 
oıaaı 12 de kapaıııı ut11 tlyatlıırıı ur. 

PARALAR 
tlH4, • Şilin A vus 
t2f\ • turya 

ÇEKLER 
• Loııdra 687.2~ •Viyan• f .19fı 
•Nevyorlr 6.7922;ı • Madrld 7.2186 
• Parll 12.0bf) • BerUn 1.11711) 

• Mtla.ııo t0Jl92 • V&r10"9 4 2L~ 

• BrUkııe.I 4,fn?tl • Budapeşt.A! 4.2.'ı41 

•AUna f.3 82:J •Btıkreo 107.1420 
•Cenevn ~.41:Hb • Belgra.C :i4 7425 

• Sofya fül, .. 12ô • Yokohan:ıe l:!.6Sli2 
•Amstudam l.1703 • Moskova 2i8U 
•Prağ Ul,2C2b • Stokholm !1015 

ESHAM 
• 1ş Bankası 10. 
. Anadolu ı!4.Sll 

Reji 1 60 
ı;ıtr. Bayrty Hı.CXX.ı 

• Merkez Batık Sl (O 
o. Sigorta .no 
PonomotıtJ ~ 2b 

ıstlkrazlar 

• 1933T-Bor. ı W 7 ı 

l"ramVllJ µ,()() 

•Çimento 12 7o 
Onyon Del ll <Xl 
Şark DeL JOO 
Balya J 00 
Şark m. e~.ıı ı {XJ 

Telefon O .00 

Tahvlller 
ıı:tektrlk 

• • • • n 22.1 b Tramva7 
W,<Xı 

lil.70 
14,0b 
a9:ı 

• • .. m 2'ı lb Rıbtrm 
lstfk..Dalıllf 116 2b • Anadolu J 
Ergeni lı-tlk. 'ıt7;ır;, Anadolu ll 41j,~:ı 

19Z8 A M to.Oll l\.Dadolu W '7 4b 
s. Erzunım ıuo, - Mtımessf..I A 4 6 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı ( 4) ~ 
malzeme hizalarında yazılı tarihlerde Haydarpaşada I inci işletme kooıJ 
yonu tarafından açık eksiltme ile sa bn alınacaktır. İsteklilerin malı~ 
hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesaik1e ~ 
kanunun 4 üncü maddesi mucibint:e işe girmeye manii kanuni bulunrı11 
dr5---a dair beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaş ada 1 İnci işlebne komisyonu tarııfı' 
dan parasız olarak verilmektedir. 

1 - 2540 adet muhtelif eb'atta su tesviye şişesi, 150 adet yassı su tt1 
viye şişesi muhammen bedeli 1145 lira 63 kuruş ve muvakkat temioa' 
1O1 lira 25 kuru§ olup 14-9-36 pazartesi günü saat 1 O da 

2 - 40 adet vagon için çerçevesiz mustatil ayna, 30 adet çerçeveli ~ 
zule ayna muhammen bedeli 173 lira 45 kuruş ve muvakkat teminatı 1 
lira olup 14-9-36 pazartesi günü saat 1 O da, 

3 - 140 adet muhtelif eh' atta dü hl süt beyaz cam, 155 adet y~il, ~ 
adet kırmızı dubl cam, 13 M2 kırmızı ve ye~il adi bina camı muhaınnı' 
bedeli 1250 lira 5 kuruş ve muvakkat teminatı 93 lira 75 kurut olup tıV 
9-36 pazartesi günü saat 1 O da, 

4 - 2850 U demiri çekme boru 1 1 / 2 ve 2 pusluk muhammen bede 
ıİ 1897 lira 50 kuruş ve muvakkat te minab 142 lira 35 kurut olup 1~ 
-36 pazartesi günü saat 10 da. (721) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları a,ağıda yazılı (8 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hitl 
farında yazılı tarih ve günlerde Haydarpa~ada gar binası dahilill' 
deki 1 inci işletme komisyonu taraf ından açık eksiltme ile satın 3~ 
nacaktır. 

İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun ti 
yin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü addesi mmucibince it 
girmeye rnanii kanuni bulunmadığ ma dair beyannae mvermeleri li 
zrmdır. 

Bu işe ait §artnameler Haydar paşa 1 inci işletme komisyonu ti 
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 7000 adet ampul bayonet (muhtelif eb'atta) muhammen bl 
deli 1455 lira ve muvakkat teminatı 109 lira olup 28 - 9 - t93' 
pazartesi günü saat 1 O da. 

2 - 5800 Kg. galvanize kablo tel (muhtelif eb'atta) muhammıı' 
bedeli 3125 -lira 36 kuruş ve muvakkat teminatı 234 lira 40 kurd 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü saeı.t 1 O da. 

3 - 76 Kg. Galibarda mürekkep (parça halinde) muham111ef 
bedeli 136 lira 80 kunış ve muvakkat teminatı 10 lira 25 kurd 
olup 28 - 9 - 936 pazartesi günü saat 10 da. . 

4 - 11000 adet kimyevi kopye kalemi muhammen bedeli 366 ~~ 
30 kuru9 ve muvakkat teminatı 27 lira 50 kur.ut olup--28-- -..... 9"~ 

pazartesi günü saat 10 da. 
5 - 665 adet zamklı kağıt, 1109 kutu sarı maşa raptiye (mulr 

telif numara) 200 adet roneo için mumlu kağıt, 20 rule F erroprol 
yat kağıdı, 100 deste beyaz zarf (küçük) 100 deste dosye içiı 
bezli zarf, 12 adet yazı makinesi seridi muhammen bedeli 507 
ra 57 kuruş ve muvakkat teminatı 38 lira 10 kuruş olup 28 - 9 ~ 
936 pazartesi günü saat 1 O da. 

6 - 130 M. bakır boru (muhtelif eb'atta) muhammen bedeli 
383 llra 48 kuruş ve muvakkat te minatı 28 lira 75 kuruş olup 5 / 
1 O - 936 pazartesi günü saat 1 O da. 

7 - 100 adet galvanize oluklu saç muhammen bedeli 264 liri 
ve muvakkat teminatı 19 lira 80 kuruş olup 5 - 1 O - 936 paz&f 
tcsi günü saat 10 da. 

8 - 28 kalem ır.uhtelif hırdavat malzemesi muhammen bede 
310 lira 51 kuruş ve muvak' ... at teminatı 23 lira 30 kuruş olup 28 / 
9 - 936 pazartesi günü saat 10 da. (1214) 

Eskişehir ate iyesi için aşağı da sanat derece ve ücretleri yaı•~ 
21 işçi müsabaka ile alınacaktır. imtihan Eskişehirde yapılacnğııs' 
dan isteklilerin yol masrafla.rı kendilerine ait olmak üzeTe hi.it' 
nühal kağıdı, askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile mil!et melı' 
tehi phadetnamelerini ve son ç:ı lışhk!arı yerlere ait bonservisieriıı' 
alarak Eskişehir atelyesi mücürlüğüne müracatları. (767) (1053) 
Adet Derecesi Sanatı Ücreti 
1 ikinci sınıf usta Kazancı 90 fül 

1 birinci sınıf işçi ,, 77 ,, 
2 ., ,, ,, Tesviyeci 77 ., 
8 ikinci sınıf işçi ,, 59 ,, 
4 birinci sınıf işçi Tornacı 77 ,, 
5 ikinci sınıf işçi ,, 59 ,, 

Nec p ey 
Diş Macunu 

tüksek ailelerin ve bilhas.sa 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasaf!UTl 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaıar1· 
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasıt· 
dır. 

~ençlcrin· lezzct ve kokusumı ~ 
· "' ~eve kullandığr yegane di~ ~: 
cuncdur. Dişleri heyazlatn rııt 
ropları izale eder. Türk matıdı1' 
Her yerde bulunur. 

Fiatı 15 kuruştur. 



, lstanbul Belediyesi ilanları · · 
-

Ketif bedeli 631 lira 48 kurut olan latanbul 25 inci mektebin 
tamiri açık eksiltmeye konulmuıt ur. Kqif evrakı ve ıartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar eksiltme günWıden en 
son 8 gün evvel bayındırlık direktörlüğünden vesika almak ve 48 Ji. 
ralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22 - 9 - 936 
ıalı günü saat 14 de daimi encümendf= bulunmalıdır. (1) (1082) 

Muhasebe tetkilatında 40 - 50 lira ücretli açık memurluklar var· 
dır. Liıe mezunlarından istekli olanların 21 Eylül 936 pazartesi gü-
nüne kadar istida ile müracaatları. (B.) (1224) 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı 

Unkapanı tasfiye tesisatından çıkan müzahrefatı 
deniz~ döken mavna için lazım olan inc;e ve ka-
lın halat ile 120 tane ct\•ata. 57 ,37 4,50 
Haseki haıtane•İne lazım olan 10 türlü tıbbi 
ecza. 198,50 
Aygır deposu ıeyisleri iç.in 12 takım kasketile 
beraber elbise beher takımı 16 lira, va 12 çift 
çizme beher çifti 12 liradan. 336 
Haseki hastanesine lazım olan 24 tane perde ile 
24 tane hezaran sandalye. 217,20 
Ayasofyada Talat paşa konağında hıfzıssıhha 
li.bor.ltuvar~ tamiri. 133,47 
Cerra'hpafa hastanesi için !azım olan 39 düzine 
30 x 40 boyunda 10 düzine 24 x 30 boyunda 40 
tane ~ılim. 
Beyk;>zda ishak ağa çqmeıinin tamiri . 
Haseki hastanesinin tıp fakültesi için baatırıla-

308,75 
286,50 

ıs 

25,25 

16,30 

10 

23,10 
21,50 

cr.k örneii sibi evrak. 80 6 

Yukarda cinsleri ve muhammeın beddlf.ırİ yazılı olan malzeme ve 
tamirlt!r ayrı ayrı pazarlığa konul mu,tur. Şartnameleri encümen ka· 
leminde görülür. İstekli olanlar hizıılarında ıötterilen ilk teminat 
makb~z veya mektubile beraber 15 - 9 - 936 ıalı ıünü ıaat 15 
de daımi encümende bulunmalıdır. (8.) 1229) 

. K.e!if bedeli 1543 lira 53 kuruş olan Büyükadada Yürük Ali pli· 
Jına ılaveten yaptırılacak inşaat aç ık eksiltmeye konulmuttur. Ketif 
enakı ve şartnamesi levazım mü dürlüğünde görülür. latekli olan· 
lar belediye fen itleri müdürlüğün den bu it için vesika almak ve 
2490 N · h kanunda yazdı veaika ve 115 lira 76 kuru,Iuk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 28 - 9 - 936 pazartesi g(inti sa-

12 EYLUL 1936-.. 

• 
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ll-1 14 de daimi encümende bulun malıdır. (B.) (1226) 

len~"tnaiammen ilk 
bedeli teminatı 

Bugünkü KUMBARA ~arın KASA, 
öbürgün BANKA olur. 

Büyük dere Büyükdere cadd~ıind e 209 N. lı 
kahve karıııında 104 metre marab baı araL 
(~37 mayıs ıonuna kadar). 10 0,75 

Denizyolları Dahiliye Vekaletinden: 
Beyojlunda Kamerhatun mahalleainin Çukur ıo-
kak sokajında 47 N. h üst kat albodalı ev. 
{937 YeJ& 938- 939 ıenesi ma)'lıı tonuna ka· 
dar). 180 13.50 
Üıküdarda Tebağlar mahalleıinde 13 N. h }:lay-
reddin çavuı mektebi (937 - 938 - 939 ıene-
ıi mayısı sonuna kadar). 36, 2, 70 
Köprünün Köprü altı mahallesinin Kadıköy is-
kelesinde 88/ 1 N. lı dükkan. 2400 180 
Köprünün Köprü alb mahallesinde Kadıköy iı-
keleainde 88 N. lı dük.kin. 2160 162 
Köprünün Adalar iskeleainde 8 N. b dubada 
baraka. · 420 31,50 
Büyiikclerede Bü)'iikdere caddesin de 90 N. h kah· 
v• yanında Ş7 emtremurabbaıana (937 ıeııeai ma· 
yııı ıonuna kadar). 13 0,98 

Yukarda ıemti aenelik muhammen kiralarile teminatları yazıb 
olan mahaller teslim tarihinden it ibaren 937 senesi peya 938 - 939 
aeneleri mayısı sonuna kadar kira ya Vl:!rilmek üzere ayrı ayrı açık 
arttırmaya konulmuırur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde rörü
lür. ,stekli olanlar hizalarında ıösterileıı ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 29 - 9 - 936 · ıalı günü aaat 14 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (B.) (1228) 

Emniyet işleri U. müdürlüğünden: 
1 - 936 senesinde zabıta memurlan için diktirilecek azı 4270 

çofu .._ takım elbise maa kasketin dikimi yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf uıulile eksiltmeye kon ulmuıtur. 

2 - Kasket dahil beher takım elbiıenin dikit muhammen bedeli 
411 kuruırur. 

3 - lhaleıi 21 - 9 - 936 pa zarteti pnü 1&&t 15 de Emniyet 
İtleri Umum Müdürlüfünde müte pklril komisyon huzurunda yapı. 
lacaktır. 

lfLBTMl!SI 
Aceııtelerh Karak87 - Dpdlhaı 
Tel. 423&2. Sirkeci JllbGrdar Zade 

il•-- Han telefon: 22740 --.. ı 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, · 
Pe11embe 15 de 

lzmir Slr'at Postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 

' 
Diğer Postalar 

Bartın - Cumarteal, 
Çarpmba 18 de. 

lzmiı - Pazar, Salı, Per 
tembe 9,30 da. 

Mudanya - Her gün 8,30 da. 

Bandırma - Pazartesi • Salı , 
Çal'f&lllba • Peı· 
ıembe. Cumartea · 
20 de 

- Sah, Cwna 19 
- Sah 19 da, Cuma 

17 de. 
Sah 11Jnü kalka· 

cak posta gidit ve 
dönütte Lapseki 
ve lmroza da uğ· 
rıyacaktır. 

TRABZON ve MERSiN poıta
lanna kalkıt rünleri yük alın-
maz. (1192) 4 - Ek•iltmeye girecekler 144 7 lira 54 kunıtluk muvakkat temi· 

cat mektup veya makbuzile ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· ·----•••••••mil 
delerinde yazılı belgelerle birlikle teklif mektuplannı ihale vaktiu-
den bir ıaat evvel komisyona vermeleri lazımdır. Karıncaların Hayah -ı 

& - Bu bapta fazlaca izahat almak ve şartnameaini ıörmek iıti· Dün ve Ya."'ID Kita:>lanndandır 
yenlerin Emniyet itleri Umum Mildiirlüiü Oçüncü Şube Müdürlü· Fiyatı 75 kuruttur 

iüne mUracaat eylemeleri. .(882) (884) ıı-----------

1 - Ankara Y eniıehirde Vili yetler evi arkasındaki arıanın les· 
viye ve tan10İmi iti kapalı zarf usu Iile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İtin mulıammen keıif be deli 7077 lira 89 kuruıtur. 
3 - Bu ite ait prtname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıi. 
B - T esviyei türabiyeye ait fe nnt prtname. 
C - Keıif cetveli. · · 
D - Projedir. 
4 - lstiyenler bu ı~rt~eleri ve evrakı bedeliiz olarak Vekl· 

let Levazım Bürosundan alabilirler. 
S - Eksiltme 28 - 9 - 936 tarihinde ıaat 15,30 da Vekalet 

binası içinde toplanacak ıatınalm a komisyonunda yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 
7 - Teklif me,krupları yukarıda 5 inci maddede yazılı ıaa.tten 

bir saat evveline kadlfr Dahiliye Veki.letine ıetirilerek eksiltme 
Komi11onu Reialilin~ makbuz mu kabilinde verilecektir. Postıı ile 
gönderilecek teklif mektupları gene 5 inçi maddede yazılı saate kadar 
Reiıliie ıelmiı bulunmaları ıarttır. Teklif mektuplarının dıt zarf. 
ları mühür mumu ile iyice kapalı lmıt olmaları prtbr. Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (837) (1199) 

Tür kiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak aekıen beı ac!et portatif yazı makinesi ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmutbıt. Eksiltmeye iıtirak prtlan: 
1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilmelidir.,, 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler-

den bir adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiyat listesi. 
Ankarada banka levazım müdürlüiüne verilmelidir. 
Ekıiltme müddet 15 Eylül 936 akı•m ıaat on dörde kndardır. 
Banka tercih hakkını muhaf" za eder. (1035) 

HALK 
OPERETi 

Bu ak§&JD 21,45 d 

ŞiRiN 'l'BYZE 
Yann akp.m 

Narlikapı Şafakta 
HALİME 

ACELE SATILIK EV 
Ferik6y Rum kilise yanında Keafl 

e!endi sokak 2 numara. Müracaat aynt 
mahalde. 



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

lılemleketlmlzde 760 '20 
latanbu1. Ankara Caddesi. ( v AJU'J Y\JJ'du) 

Yaba.ncı yerlere 13!50 72G 23& 110 Jld&re: :Ml'N 
Posta birliğine l &00 150 Telefon Yazı işleri: ZlQI 

gtrmlyeıı yerlere! 
18(1 8llO l500 180 

reııraı adrecd: KUBUN latan bul 
TQrklyenln ber posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Poeta kutun No. M , 

nı11u111ııı ı1111111ın nı1111111ııııı111111 ıııııı111111ııı 1ııı1111ın 11 ıı1111111ıııı1111111rırıı ı1111ııı1111ı11uı1111111 ıı1111ı111ıı111111ı11ııı111111ıııııı111111ırım11"111ııııı11111ııırıı111nıııı111 ııııuıın ıı1111111ı111ı111ıııııtnı1rr 11 ııııuıııınııımııı111ııtJlnıtı11111f1ıır~1ııımıtı1111ıınııı1u11 ıın ııı 11111umıı1111 111mıı 111ı ı ı•ıı11111ıı 11ıı1111 11111ııımı11111 1ııııı1111111ıımı111111rnrıı 111111ııınıııııııı' .. 
KlRALil{ KA.RGİR EV ve DÜKKAN J, _. - "' ' ' ~ • 19... • R 

Beşikta.şta Akaretlerde 5, 15, 18, 29 itli' } 
30, 38, 41, 45 numaralı evlerle 15, 19, 20 ı 
24, 43 numaralı dükkanlar kiraya ve
rileceğinden 5/ 9/ 936 tarihinden itiba
ren açık arttırmaya konmuştur. 

İsteklilerin 18 eylül cuma günü saat 
on üçe kadar Beşiktaşta Akaretlerde 
54 numaralı mütevelli dairesine ve o 
günün saat on üçünden on beşin6 ka
dar Beyoğlunda Telgraf sokağında Be· 
yoğlu Vakıflar direktörlüğü ihale ko- ~·-••• 
misyonuna gelmeleri. 

REKLA MLA RI 
U~lb!I~ ve telksntue 

NE C i P E R S ES 
Galata : Sesli Han 

Türk Maarif Cemiyeti 

ke 
ilk, Orta, Lise "Hlrincl sınıf,, 

Ankara - Havuzba,ı - Necati Bey Caddesi 

Kayıt muamelesine başlanmıttır. Alınacak talebe mahdut 
olduğundan bir an evvel müracaat edilmesi tavsiye olunur. · 

Telefon : 2877 

Jandarma genel k~mutanJığı 
kara satınalma komisyonundan: 

1 - Ankarada müstakil tabm ihtiyacı için a§ağıda yazılı yiye. 
cek ve yem eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri hizalarında gös
terilen günde yapılacaktır. 

2 - Eksiltme §artname)eri Jandarma genel komutanlığı kurağm 
claki komisyondan parasız olarak alma'C.air. Eksiltmeye girmek İl· 
tiyenlerin şartnamelerinde yazılı belge ve ilk teminat makbuzile 
teklif mektuplarını eksiltme vaktin4en en az bir saa~ evvel Komis 
yona vermİ§ olmaları. (681) (880) 

Cinsi En az En çok Tahnım 1Ik te- ihale günü ve 
Kilo Kilo bedeli minat saati 

Lira Lira 
A. E'!:.:mek 120,000 190,000 19,000 1425 18/ 9 936 Cuma 1 l 

B. Krımızı 
biber 
Sabun 
Beyaz K. üzüm 

C. Kuru ot 

Saman 

400 

1400 
1600 

60,000 

50,000 

500 

1600 
1800 

110,000 

80,000 

150 

640 

aÇık eksiltme 
18/ 9/ 936 Cuma 1·1 

405 89 63 

1195 

4400 

1200 

5600 

ır 

19/ 9/ 36 Cumar 
tesi saat 10 da 

420 Lira 

i G i NE KAR Ş 1 
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o 

BIRE ... 
1000 
VEREN 

lPRLADIR 

---
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••• ~/t'..._ 

si 
D IREKTCRLDGDNDE N : 

1 - İlk, orta ve lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dao 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerini'! az miktarda yeni talebe alınacak· 

ttr. Okula girmek istiyenlerin bir m evvel müracaattan tavsiye olunur. . 
4 ~ EylQlün on beşine kadar kaydım yeniletmiyen eski . talebenin mürac ~., tlan kabul edilmiyecektir. 
5 - !stiyenlerc kayıt şartlarını bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebaşı, polis • karakolu arkasında 

---------------------------- lill••ı•••••lll•lilı••••••• Telefon: 22534•11İ•••illİll•••••••H••lll! 
------'---------------------~~----------------- :,/ 

Sahibi: ASIM US- VAKiT Matba.ası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

•100111-ııııım!Jlıııht Nişan taşın da • Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ ·ıımııımıım•ı-~~ıı~ıııı ' 

il~~~0 1 · ·şli T GONIDO&: I 

1 . . ANA - iLK - ORT A - LiSE 
KIZ f!E ERKEK TA.LEBE iÇiN yanyana l'E: geniş bahçeli iki binada AYRI YATJ TEŞKiLATI vardır. Mev· 

l
!§§cut FRANSIZC,1:1, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder. 
~Mektep her gün saat 10 - 17 arasında açıktır Kayıt işlerine CU~IA, PAZARTESi, ÇARŞANBA günleri bakı. .. 

• Jlimııın~~mmıwıııımımıııııııımıııımırnıııııı~ııımmnıını11~J111IWllmlllllllilillillllm: . lır. Telef on : 42Sl 7 ~~ııımımımmwıımıı ~ 

,. • I ,"'4• ~ .. .. Saraçjlanebafı Horhor caddesi 

y i . • 
ı 1 GUnduz] 

I 
Ana • ilk • Orta - Ll• e . Tam devre 

Okulumuz bu yıl ~örd;ığü teveccüh -..·e rağbetten dolayı ilk sınıflardan itibarc.n yabancı dil tedrisatına yeni bif 
te~kilatla mühi:n biı iscika.met verilmi~tıı. Kızlar k1smı ayrı bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriyle nebati 
talebe her gUn evlerind'!n aldırılır. lsti~enlere tarifname gönd"riJır. 

Kayıt ıçin her gün saa.t 10 dan J ~ ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
BE t* 

--ı.mmı Or. ltSJn Sami ---... ı. Kolec ve Ticaret kısımlarile 
öksürük şurubu 

Oksürük ve neles duhıı bo~maca 
ve kızamık (iksürüklcrı için oek te 
sirli il:\çcır 1 le ı t'CZancde ve "C7.:ı 

- depolarında bulunur. 

üs a m i a 
EylUliln 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata ve ahJa1'~ 
pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için sah 'günleri saat 9-12, cumartc5' 

günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. tstiyenlere mektebin tarifnll' 
mesi gönderilir. Telefon: 604 7 4 





R r k a da ş ı m .ı z 
Yıllarca oturup didindiği aenin için onlardan çelenkler ce daha cesaret almıştım. 

masada, ben, timdi onun i- örülse idi! 
çin bu satırları karalıyorum. S. Gezgin 

Bu Sırrı idi. 

Dayandığıın yerde onun dir-
seklerinin izi, onun nabızla

rının sıcaklığı var gibi. Za
vallı Sırrı, zavallı kardeş! 

Ömrün, dinmiyeıı bir çarpıntı, 
bir feragat zinciri idi. Yıllar
ca gün batısı görmedin. Duy
gulu ruhunu besliyecek güre! 
akşamları sen masan."ll başın
da, karmakarışık kağıt yığın
ları, çetrefil ajans tomarları. 

telefon zilleri ve ttıakine gınl
tılan arasında geçirdin. Bu 
.çekilmez yükü taşımak, bu 
gerçekten büyük azaba da
yanmak için nasıl bir tesellin 
vardı, bilmem. Fakat en yor-
gun deminde, en yaralı günün 
de yüzünü süsliyecek bir gü-
lümseyiş bulur, sevgini bu tat-
.lı gülüşle karşındakilere su-
nardın. Derdini hep .kendine 
sakladın. Sevincin... 0-,~ten 
yoktu ki cömertçe payl8§8Slll. 
Çocuk yaşında bqma ev gai-
lesi, genç omudanna aile yü
kii çökmiişttl. Yılmadan, yük
sünmeden çalıştm. Herkes, 
şiıxı.di senin fedakirlığmı, baş
kalarma siper olqunu, 'öve-
rek anıyor. Dün bu değeriD 
için belki omuz silkenler bile 
vardı. 

'ömrün acı geçmişti. Olü
mün de öyle oldu. Hangi 5-
lüm tatlıdır, elemiyorum. Va
kitli gelen ecel, iztirapsız bir 
sem nefes, Adam n3'lunun son 
mük&fabdlr. Sen, bunlardan 
da m.ak kaldın. ı-:n yakınla 

na, sevenlerin sen, saneı ~ 
kmlarile kıvranırken hiç bir 
Şf11 bilmiyorlardı. Başucunda 
hekimlerin teliflandığm;I, has 
tahaneye kaldırddiğmı da ~Y 
mamıştık. Hastalığın tatil gii-
ntlne rastlamıştı. Bayat bu 
son talihsizlikten olsun seni 
kurtarmak .istemedi. lStanbul
da, hastahanelerden en çok on 
dakikalık bir uakbkta peri
tonitten öldün. Sana yardıma 
koşan fennin bile ayaklan kı-
n)dı. 

Şimdi, senin masanın üs
til mezarından toplanan çi-: 
çeklerle sOslenmiş. içinde 
gençliğin gibi renkli canlı ve 
giı;fn yapraklaa var. Çoğu a
t~ renginde. Ah ne olurdu kap 
kara açan çiçekler bulunsa ve 

,. 2 KURUN'un llivesl 

Dışından dürüst, çalışkan 

bir iş adamı gibi görünen 
Sırrı, içinden de bir aşk, bir 
sevgi, bir insanlık adamı idi. 
Bir gün Kurunun yazı odasın
da karşılıklı bir dert '!eşmemiz. 
de .bana içini döken Sırrı 

biç olmazsa bize kendi içini 
anlatan küçük bir eser mese
li bir roman ver.p bu dünya
dan öyle ~elivdi. Tam iyi 
insan vasfına livık olan Sırn
yı bu kadar erken kaybedi,J.-

Karilerin da.ma eserini gör 
düğü, fakat kendisini ve im
zasını ancak yakın münase
betlerde keşfedebildiği yazı 

müdürleri arasında Sırrı, a
rada bir kendi aesini de doğ
rudan ~oğruya okuyucularma 
duyurmak fırsatını bulan, on
ların önünde alnının temiz te
ri ve va.l..'1lr sam• ~yeti.le beli
ren bir emektardı. 

Sım, kendi neslinin bütün 
hususiyetlerini tapyan; çok 
çalışan, bir çok işleri yapan 
ve hepsini de kısa bir zaman-

Sabah 
Rabmetll ar:Jradapnıwın lftlytlk lıılr • 

emelde ÇlkanhC:ı KURUN Aftlla 

de Od hatta enoel ~ Mm Pld 

GIİn IHqlaJt wene lıiınhan ~ C111 

"--'• wö/ıleriıt 8IJ'rl rödUi. 
K.1Ju1111 ianaftıı, 6ir ~ pltla 
Gözlerin Gpuı lrif leapaıuruMan.. • 

• 

* 

* 
Çda7or ~ bir lutmaJan 
lplıl1a )IÜİİnJe 6İT Gfq iine 
içinin priinmez Jerinliiine 
San,ın rüyanı gOın tle lmmlJan. 

mi:ııe yandım. O iyı ve genç 
insan daha yqaaayd:ı ileride 
tam kimll bir insan o~. 

OBDUJ11 Cemal 

Ben gazeteciliğe başladı

ğım. aman yuı müdürü diye 
karpnda, eski zamanlann 
yaşlı ve tecrübeden sertelmiş 
bir iDsam yerine; genç, munis 
ve gü)ümseıneğe huır yüzile 
kendi neslimden birini görün-

A. Sı111 U7elli 

cıa ve elverışli surette· bap

h.n biri idi. 

Bul insanların ölüm haber 
leri çıktığJ zaman az sonra bir 
yanlışlık olduğu anlaşılarak 

bu haberin tekzip edildiğini g6 
rüyonm. Kaybettiğim yakın 

arkadaşmı ve ustam Sırrı i· 
çin de kepi böyle feci ldr li
tife yapılmış olsaydı! 

Heyhat. .. 
Hibrıet IHitrir 

Zavallı Sırrı, kibar bir ço
,cuktu, kendisini çok severdi~ 
teessürüm pek fazladır'. Başka 
bir sey söyliyemiyeceğim. 

Halit Fahri 

Sırrı, 

Sen, seninle beraber solma
ğa t.erkedilen en beyaz çiçek
lerden daha temiz ve beyaz.. 
dm. Yazık_ ki bu kadar temiz 
oitnan, yazık ki bu kadar i)·i 
olman arkandaıı biru dahıı 
fazla ağlamak, biraz daha faz
la gözyqı ,sökmekten başka 
bir işe yaramadı. 

Sen keşki o kadar iyi kalp
li ve o kadar tem.is olmaay. 
dm! 

••rat Sertögı. 
Bu büyük acı ~-arşısmd& 

ne yuaymı! .. 
Daha bir kaç gün evvel _,_ 

sizce, iddbumca JU'&ttıiı o 
samimi havası, o asil, in<ıe 
varlığmm ,.Ulraekliği De bepi
mili büyfilemie, bir bt daha 
)rendisjne bağ1amıştL. 

Engin bir te9uumı perde
lediği pir hlvi)«inde en de
rin ve reel ~ ini; c1Drgmı 

giiır.lerinde we'Jratin, tyilijin 
panlblarmı, ~ hiç bir mad
di Jete ile kn'lpamll aban
da •mıin, iradenin kaim .çiz
gilerini tapyuı Sun. tun "9 

mert bir inanm eembollJdii. 
Vazife qkı, yunluua ~ı

şabilmek ve aevk1e ,...ıyabil· 
met mum en birinci -.e en ön
de gelen idealiJdi- Yaratrbş
tan bedhin olm pir Ve inP:-n 
Sim o kadar ferapt ahibi 
ve o kadar fedaklrdı ki ına
riz ruh iniltilerini km.dl 
içinde ~ ve yun1una en 
ışıklı en bahtiyar ve mes'ut 
havayı tenmıiime çahpnh. .. 
İşte Sabah'mm 80ll Dllllr&lan: 

..• f çiftin gör"iünuz deriflliğtflB 
&mfua riiyam gö• d.e ktttnZ-

·tfGrı ! .. 

Sımyı Tammm ebediyeti
ne verirken, ona esuen liyıt 
olduğu huzuru dilerim.. 

llmıAim Hoyi 

Sırrı URlli'nin beldenmi
yen ölümü karşıslncta gCzy&-'!
larmna gönülden iştirak edi-
yorum. 

Gcro.!i O:x:r..soy 

il 

-- --.-- ~ ,.. -- ~ - -- ~~... ~ - ~-- -
Mavi Melek 

Televizyonda görünmek 
istemiyor· ı. 

Televlzyo':' ·nedir; nesil istifade ~dl· 
Jlyol)_ istikbalde teJevlzyoodao 

.. ne bekllyeblllrlz? .. 

'T'1eftsyolı IOD ~derin i • 
cadı · oJmakiı berabcıı: 80ll de .. 
rece u terakki eden bir fen aa
yılabilir. Sinemanm krfk ·aene • 
lik bir muiai olduğu halde bun· 
aan on sene evvel ikinci bir te
ı aldd göstermit ve aea1i film ya
pdmap batlanılmqt:r. 

Apğı yuır.n yine on aeııe 
sonra lin.aaa bir bqka mu • 
vaffaldyet b.amldı: Renkli 

'· "• ... 
film. GeçeD sene de mücessem 
film lkeriiıde ilk ttcriibeler ya
pıldı. 

TeleYkyoj ~e sinemadan pek 
az ~ mlldcUı[t IOma ortaya atı
lıp Userlnde ulhPlmaia bat • 
laıumt bir eaerdir. Bununla be • 
raber ilk munffakiyetler - son 
&eneler zarfmda almabilmiftir. 

BugUn Londrada ve Paristc 
televbyon istuyonlan vardır. 
Buralardan .nqredilen filniıeri 
aboneler evlerinde muntazaman 
seyrediyorlar. 

Yahu.. bugün televizyon 
<!aha ilk aafhasmdadır; ve u • 
zaktan uzağa naklolunabilen an 
cak filin, yani resimdir. Hal • 
l: uld televizyonp asıl gayesi 
Hr yetde olan vak'ayı batb bir 
yere · n&kıetmektir. 

Bununla beraber, televizyon 
film naklinde bir şey kaybetmit 
olmuyor. Belki kazanıyor. Çün-
11 ü bugün, bir futbol maçının 

filmi alındıktan sonref' on daki· 
ka zarfında televizyonla neşri 

kabil olmaktadır. Bu on da~ika 
içinde film üztrinde bir "ayık -
lama,, ameliyesi bile yapılmıı. 
yani filmin gösterilmesi en faz
la lazım olan kısımlan aynlmıı 
tır. 

Şimdilik televizyon, uzaktan 
J'e!'::. edilen bir sinema olarak ka
la .ak gibi cörünüyor. Şüphe • 

sb ki, bir filın seyretmek her • 
hangi bir lıidiaeyi seyretmekten 
daha fazla hop gider. 

Bu yüzden Londra ve Paris 
televizyon iıtasyonlan, mUhim 
hldiseler müstesna olmak iize • 
re. hemen her gün film nqret
mektedirler. 

B1ı suretle sinema yeni bir 
ldhaja sirmiı bulunuyu: T.
leviqon]a birlqer~ be~ pc 
deden kalkıp lierkesuı &nünde -. 
ki klçlk peıcleye komnaiı ter
cih ecli,or-

Seali film çıktığı zaman .ı.. 
nemada bily6k bir inkıJlp m -
muı. heqeyin altı üstüne gel • 
mitti: Bir çok mqhur yı1dWu 
birdenbire s8nmilg, bir kaç ay i· 
çinde adlan unutulup gitmifti. 
Çünkü, bu artistlerin sesleri- ses 
li filme gelmiyordu. Onun için 
yalnız, diğer sabadaki maharet· 
letinin yerine bapa birinin ko
nulamıyacağı artistler sin~ma • 
da bırakıldı. Bunlar fılmleri yi
ne sessb olarak çeviriyorlaT. fil 
min ses kısmını, başka bir ar
tiste çevirterek, buna ekliyor • 
lardı. 

Hem sesleri. hem de eski 
maharetleri ile : yerlerini muha· 
faza eden artistler pek azdı. 

Bugün de, televizyonla neı
redilecek filmlerin bazı husu • 
siyetleri bulunması lizım geli • 
yor. Bundan başka, televizyoiı 
istasyonları hazır yapılımt film
leri değil, hususi suretle keneli· 
leri için çevrilmiı filmJeri gös
termek istiyorlar. 

Bu filmlerde en mqhur ar
tistleri kullanmak da televizyon 
~irketlerinin başlıca gayesidir. 

Bu itibarla, berkesin aklına 
geleceği gibi televizyon rnmi 
için kendisine i1k r~racaat edi-

. Mal ınelelc llflTlen Ditrldı 

len artüf&ünün en-~~ yıl- ~yaptığı bir filmin a-
dın olan Madene Dietrich •ol • cak ·bir kaç yüz kiti tarafm-
du. dan görillmesine razı olaım-

Jlavi Melek bu teklifte ev - yor. 
veli Amerikada kar'11&1tı. Bir Madene Dietrich'e ayni tek· 
film firketi, televizyonda gös - lif. Avrupaya geldiği bu son 
terilmek W:ere, kendisinden bir günlerde, bizzat Londra t'elevis· 
film çevirmesini istedi. yon şirketi tarafından yapıbmt 

Madene bu teklif W:erinde ve artist yine reddetmiftir. 
hiç_ dilıünmeğe lilzum görme - • .......... __ , ______ _ 

den. hemen reddetti. .300 dolara bir 
Bunun sebebi, bir . yandan, · 

kendisine u para verilmesiydi. . · hatıra 
Çilnkl, yalnız Londradakf te . .. 
levizyon istasyonana gönderile
cek olan bu film, bir çok sine • 
malarda eösterilmiyeeeği için, 
çok kir bırakacak bir ıey de • 
ğildi. 

Fakat, Mlrlene Dietricb bel
ki bu paraya rar.ı olabilirdi. O
nun reddetmesindeki asıl sebep 
filmin yüm bir ~e~ is -
tasyonuııda gösterilecek olması
dır. 

Meşhur artist emek vererek 
ve bütün sım'at maharetini kul-

Geçen kış ölen sinema ar
tisti John Gilbert (Con Cil· 
bert) in bazı e§Y881 Bollyvo
odda mUzayede ile satıldı. 

Ölen artlstin dostiarı - bil· 
hassa kadın dostlan - onun 
bir habrasmı ele geçirmek 1· 
çln yl1.zlerce lirayı ga.len çı
kardılar. 

Bu arada Marlene Dietrlcli 
tam Uç ,UZ dolar vererek Jobf 
Gilbertin yatak ~arşaftm al· 
mıl1tır. 
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Aif red h oqes 
Yazan: /brahım h"'oyi 

20 inci asır 1ngiliz şiirini 

gözden geçirirken, Alfred No

yes'i bir yana bırakmak olamaz

dı. Hakikaten. Kipling gibi o 

da çok okunan bir şairdi. Mah

şerlik bir okuyucu kütlesi dai • 

ma ve daima onu tutuyor ve yir
minci asrın şiire ahenk veren, 

billiirlaştıran bir unsuru diye 

sayıyordu. Lakin 1912 den 1922 

yılına kad;ır, yepyeni bir şiir 

tarzı kur:naya, üretmeğe çalı -

şan yazıcılar, münekkitler onu 

ihmal ettiler ve adeta halka u -

nutturmaya çalıştılar. Bununla 

beraber şairi seven, anlıyan o -

kuyucularr onu daima okudu • 

]ar ve ''şiirlerinin değersiz, u • 

cuz kalite,, olduğunu iddia e -

den mütalealara hayret ve hid

detlerini sa!clıyamadılar. 

Şurasını hatırlatmak iste -
rim: 

Beğenmemezlik, istiğna, hor 

bakma, küçük görme gibi huy • 

larm adeta beynelmilel bir ka

rakteri vardır. Bunlar hudut 

tanımaz, örf ve adet dinlemez. 
edebi kültürü az veya çok olan 
yerlerin telakkive kavrayış öl
çüsile her yerde meydana çıkar
lar. İşte İngiltere gibi başh ba
şına bir edebiyat ülkesinde de, 
edebi garaz ve kinin bulunma
ması iktiza ve icap ederken, ay
ru şeyi orada da buluyor ve bu 
saikle Alfred Noyes'e karşı bes
lenen antipatinin sebebini, ma -
hiyetini daha iyi anlıyoruz. E -
ğer kendimizi daha Adil ve bi
. taraf bir durumda tutarak şairi 
bu zaviyeden mütalea edersek, 
onun da, kendisini hor gören, 
beğenmiyen şairler kadar iyi ve 
fena tarafları bulunduğunu der
hal kavrarız. 

Alfred N oyes'i çekemiyenler 
yalnız eskiler değildi. Başka bir 
yazımızda kendilerinden bahse
deceğimiz ve ''Georgian" (Cor
ciyen) ler ismi altında toplanan 
bir takım gençler de ona hücum 
ediyor ve janrını pek eski bu -
]uyorlardı. Corciyenler, şama • 
tacı bazirganlar edasile süslü, 
püslü parlak imajlar içinde sak
ladıklan Adeta seri matahlarını 

S. 4 KURUNun iLAVESt 

tepsiler içinde gezdirerek sat -

maya çal şıyorlardı. Halbuki, 

Alfred Noyes kendiı1den emin

di. Şiir dağarcığı zengindi. Mıs 

raları, okuyucularına zevk, su

nuyor, tat veriyordu. Ve bütiin 

eserleri Viktorya devrinin akis:' 

]erini taşıyordu. O, Viktorya 

şafağının silik lakin yumuşak 

aydınlığında geziniyordu. (Cor

ciyen) ler ise, fakir şiir dağar

cıkları liikin engin farfaralık -

larile CCorciyen) "fecri kazı • 

hında .. ,, bocalıyorlardı. 

1880 de Staffordshire'dc do

ğan Alfred Noyes, Oxford üni-

versitesinden çıktıktan sonra, 

kendisini şiire verdi, harıl harıl 

eserler yaratmaya başladı. Mu

hayyilesi geniş, şiir malzemesi 

bol olan şairde, tenevvü bula -

madığımızı da söyliyeyim. Sa • 
tıhtan şiirleri caziptir, göz ka -
maştırıcıdır. Bunların üzerinde 
dalgalanan renk akıcı, tahrik e
dici, ve renklcştirici ışıklar bizi 
şaşırtır. Ve bu şaşkınlıkla haki
ki, kılı kırk yaran tenkit has • 
samız körleşir, kaybolur. Jvtese
la Eski Japon Masalı, Drake, 
Merm.ıid ham masallarını oku
yunuz, bu iddiamı haklı bulaca
ğınıza eminim. İşte bu bildiği -
miz, doya doya kanıksadığımız 
&Öz ve fikirlerin - yalnız bir 
farkla - türlü renk ve imajlar
la; bezenerek tekrarlanışı, şu 

adım başı gördüğümüz manza -
ralarm, yağlı boya gibi resim -
lendirilerek tasvir edilişi.. İlk -
ten hoşumuza gider. İşte o ka
dar. Çünkü Alfred Noyes'in şi
irleri, edebiyat bakımından sa -
dece dışı süslüdür. içi bo~tur, 
koftur. Yalnız ve yalnız dama
ğa tatlı gelen şekerlemeyi an • 
dırır. O an için okunduktan 
sonra, meseHi Şkispirin, Bayro
nun, Yeats'ın şiirleri gibi dü -
şündürmez, hava gibi silinir ve 
çabucak unutulur gider. 

Bununla beraber, AHred No
yes'in bu karakteri, "serbest na 
zım,, denemeciliğine çıkan ve 
c.iir mefhumunu kıran döken bir 
!ı 

çok şairlerden daha sevimli, 
cana yakındır. ve oluşile tercih 
edilmeğe değer .. 

i Baltaaıa 
~ (EDEBi) 

: A k ı s .ı e r ı a 
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"Yedigün" de "milli" mef • 
burnunun şümulünü araştıran 

Falih Rıfkıdan evvel Faruk Na
fiun aynı mecmuaclaki dört sa
tırlık bir şiirini okuyalım: 
Ay doğ-ırken yolun bir ufkun.da 
öhü;- ufkanda b~ güneı batıyor, 
Seni gittikçe ganç e~en seneler 
Beni' g ittikçe ihtiyarlatıyor! .. 

Faruk Nafiz hesabına bir 
hüznü taşıyan bu şiir, şairin 

bilmemek tt'cahülünde bulun • 
dı:ğu birisine ithaf edilmiştir. 

• • * 
Ulus başmuharriri yazısına 

şu cümle ile başlıyor : 

"Acaba dü,ünüyor musu -
nuz; bir gün nc1sıl bir garplı o
lacağız ?.,, 

Gelecek günlerin garplı Tür
künü araştıran muharrir aynı 

yazıya şöyle devam etmekte : 

"Bir İngiliz, bir Amerikalı, 
bir Alman, bir Fransız, bir t -
talyan, bir İspanyol, bir Macar, 
bir Romanyalı, bir Yu~anlı yan 
yana geldiği vakit bir kaç ta -
vır ve esprit denemesinden son 
ra onları biribirinden ayırabi -
lirsiniz. Halbuki hepsi garp me
deniyeti akmfüdendirler. Şark· 
1ılar için de böyledir. Bir kah
vede yanyana oturan bir Arap, 
bir İranlı, bir Arnavut ve eski
ce bir Türk aynı farkları göste
rir. Yine nasıl garp medeniyeti 
aleminde hayat veya kültür gıp-
1ası ile İngilizleşen Fransız, 
Fransızlaşan Alman varsa, şark 
medeniyeti aleminde de, ayni 
r-ebepten Türkleşen Ar • 
navuda sık sık rastgelirsiniz !,, • 

Daha sonra ~u mütaleayı 
tetkik ediyor: 

"Nasıl bir garplı olacağız? .. 

Cevap vermek kolay geli -
yor: Bir İsveçli kadar garplı o
lacağız! .. 

Ancak bir İsveçli bir İspan
yola benzemediği kadar biz de 
Türk haslığınuzı koruyacağız!. 

Akbaba'da Yuc;uf Ziya kari
katür sergisini anlatıyor: 

"Bizde san'at ve sanayi ser • 
gilerinin ömrü cumuriyetlc baş
lar. Ondan evvel sergi denince 
hatırımıza gelen şey kavun ' kar 
puz sergisinden ibarettir . ., 

Biraz sonra şu fikrini söy -
lüyor: 

"Sergiye karikatür sergısı 

çeşnis.ini veren bir tek imUl var: 

Cemal Nadir. Esasen Türlt mi
zahında kafasile elini birleştiren 
ondan başka san'atkar tanıyor 
muyuz? Cemal Nadirde her şeY, 
yerlidir. Çizgi de nükte de .. Me· 
sela şu (Cemiy_eti Akvamda 
sünnet düğünü) ancak bir Türk 
zekasından doğar. 

Karikatür sergisinde büyük 
san'atkar Münif Fehimin tarihi 
hikaye resimleri, · taklidine bile 
imkan olmryan fantezileri do 
:yer almıştır . ., 

• • * 
Bu hafta İbrahim Alaettinin 

de "Kitapların talihi" başlıklı 
bir yazısını okuduk. Trois mec· 
muası:ndan Andre Salmon'un 
hitaplara dair bir yazısından 

mülhem olarak ''Bizim kitapla· 
ıımızm bahtları üzerinde., ya .. 
:zıl.an bu yazıdan şu satırları a • 
Jıyoruz : 

"iyi veya kötü bir şahsiyetin 
ifadesi demek olan kitabın da 
jnsan gibi gençliği. olgunluk <ia• 

ğr,' ihtiyarlığı ve ömrü varC.::r. 
Hatta bu çağları geçirmeden 
noğar doğmaz eceli gelenler ue 
olmuyor mu? Daima genç ka· 
lan yahut uzun uzun yaşıyan 
kitap ne kadar azdır. Bununla 
beraber çağını ve devrini geçir· 
miş eserleri de ara sıra ara§tı· 
ran ve karıştıran da eksik ol -
muyor. Müzelerin ve mezarların 
ziyaretçileri bulunduğu gibi ... 

Eski kitap satan dükkanlar 
bana biraz türbe hüznünü ve -
rirler. Hele Babıali köşesincle -
ki mezarlık duvarmü, yailut Di
vanyolunda Köprülü türbesinin 
p<ırmaklığına ara sıra dizilen 
eski kitaplar! .... 

İbrahim Alaettin ödünç ki • 
tap vermek suretile bunları bir 
daha alamamak betbahtlığında 

kalmış insanların hüzünlerine de 
temas etmistir: 

''Kitapların bir bahtı da iğ· 
reti vermeğe tahammülleri ol -
mamaktır. Kitap meraklıları bu· 
nu borç para ''e:mckten dc:ha 
nazik bir ihtiyats;zlık sayarlar. 
İğreti aldığını iade etmemek 
suretile bir kütüphane sahibi O• 

!anlar bile vardır. 1• 

Bu bahiste bir şr.hide Jfü!um 
olduğu takdirde, ümit ederiz ki 
bütün kitap merakl•hrt ellrrini 
kaldıracaklard•,. 

~ ~ 

Hoş sözler: 
.......__ 4cd ..._...,,,-.,..._....-.. 

iş ingilizcede · 
Bir orta okulun ingilizce 

CJersinde öğretmen bir öğrenci
ye sordu: 

- İngilizler niçin bizden da
"da ileridirler? 

- Bütün çocukları İngilizce
yi bizden daha iyi biliyorlar da 
o ndan. 

Söqlemige 
değmez 

Hesap dersinde bayan öğret
men Sevime soruyordu : 

- ~oksan yediden otuz iki
y i çıkaracak olursak ne kalır? 

Sevim biraz düşündükten 
sonra cevap verdi: 

- Kalan sayı o kadar ehem· 
nıiyetsiz ki söylemeye değmez. 

Mal onun 
Tuğrulun dişi ağrıyo~ 

~anağı şi~mişti. Arkadaşı Gün· 
düz dedi ki: 

- Bu diş bende olsaydı, bir 
oakika tutmaz çektirirdim. 

- Öyle ama, şimdilik benim 
olduğu için çektirmeye lüzı:m 
g;;Jrmüyorum. 

Yaramazlığın 
faqdası 
Yıldız telaşla telefonu açtı: 
- Alo .. alo .. Doktor siz mi -

siniz' Aman çabuk geliniz. 
- Sen Yıldız mısın? Ne var? 

Hast:ı olan kim? 
- Babam. annem, halam, an

ne annem, ablam, ağabeyim .. 
- Ya sen.? 
- Ben hasta değilim. Babam 

~kşam midye dolması getirdi. 
Yaramazlık ettiğim için bana 
vermedi. Ama, hepsi hezirlen • 
di. Celbuk gelin doktor. 

ı:ı.ga çok ehemmi -
,.,_~ vcriHyvr. 

Çirkin kızın hikayesi 

.t;u· varmış, bir yokmuş ev -
vel zaman içinde bir memleket 
varmış. Bunun kralı, vezirleri, 
kumandanları hep ihtiyar, bit
kin adamlarmış. Saçmalamaktan 
başka bir iş yaptdcları yokmuş. 
Bir gün kral ölmüş. Ahali "ar -
tık bu ihtiyarlardan bıktık; bun 
dan sonra her işi gençler idare 
etsin. Hele kral olmak için kü
çük bir kız seçelim.,, demişler. 

Artık şehirler, kasabalar, 
köyler en güzel küçük kız se
çimine kendilerinden birini 
göndermek için araştrraıalara 

ba§lamışlar. 13ir köyde uslu, a
kıllı bir kızcağız varmış arr::a 
çok çirkinmiş. Ama ne kadar 
çirkin. Saçları saman renginden 
gözleri yarı açık, yarı kapalı. 

İnsan suratına bakınca "inh" 
deyip iğreniyor. Hiç böylesi de 
giizellik müsabakasına girer mi? 

O köyde başka küçük kız 
da yok. Köylüler kızı güzel gü
zel giyindirmişler, süslemişler, 

saçlarım büklüm büklüm yap -
mışlar. Ama gene olmar.ı..ı:ş. Çir
kin mi çirkin, biçimsiz mi bi • 
çimsiz. Köylülerin hiç de sevme 
diği, göremediği bir kambur ib· 
tiyar varmış, krza acımış. De
mis ki: 

-- Onun gözü önünde sokak
'ar süpürülüp temizleniyor. 

- Canım boş yere ne bu ka
dar uğraşıyorsunuz? Bu sizin 
bccereceğini.ı iş değildir. Bıra -
km bana. O nu ormana götüre
yim, oradaki dostlarrmın yar -
dnnHe öyle güzelleştiririm ki 
bütün dünya şaşar. 

Köylüler bunu kabul et -
mek mecburiyetinde kaldılar. 

Tabii, yapacak başka çareleri 
y<Jktu. Yarı deli yan akıllı o -
lan kambur kızı elinden tutarak 
ormana götürdü. Tam ormanın 
ortasına gelince bağırdı: 

- Ey güzel ruzgar, ey gü -
neş baba, ey dostlarım bana yar 
dırn ediniz. Köyümiizün şerefi -
ni kurtarmak için bu kızı güzel
leştirmek istiyorum. 

Güze] rüzgar tatlr esmeye, 
küçük kızın yanaklarını okşa -
maya başladı. Güneş baba sı -
caklığını arttıra arttrra onun 
saçlarını pişirdi, kızarttı. Kü -
çük kuşlar en güzel seslerile ö
tüşerek kızı gülüm~tiyor, ağ -
zma intizam veriyo:lardı. Yü • 
züne gözüne çarpan çiçekler 
çillerini alıp götürüyordu. Fa -
kat gözleri bir türlü açılamı : 
yordu. Bir avcının vurduğu ya
ralı bir ördek kaçmış, ormana 
girmiş, kızın yanrna kadar gel~ 

-== l:ı'JM.~'Mt 
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- Bir takım fena ins,mlar, 
büyücüye ( !) gidip, onu öldürt
mek istediler. 

1 Küçük B ilg iler 1 
- En büyük hayvanlar, en 

küçüklerini yemekle geçinirler. 
Mesela balina balığı, hemen de 
mikroskobik denecek kadar k ü· 
çük deniz hayvanlarile beslenir. 

- Meksikada Santamarya • 
da müthiş büyüklükte bir çınar 
ağacı vardır. Bu ağacın yaşı beş 
bin ile on bin arasında t.ıhmin 

ediliyor. Dünyanın bu en eski 
canlı abidesinin kalınlığı yan -
yana duran yüz adamın tar,aca
ğı kadardır. Odununun ağırlığı 
bin üç yüz ton olarak hesap e
diliyor. 

- Burnumuz havaya yayılan 
kokulardan pek az bir kısmını 
bir milyarda birini hisseder. Bu 
kuvveti arttırmak için "elektrik 
burun,, denilen alet icat edil: -
miştir. Bu aletle daha fazla ya • 
ni kokunun iki yüz milyonda bi
ri hissedilir. Hatta cıva buharı 
gibi kokusuz gazlann bile ha' -
vatla mevcut olduğunu duymak 
kabil olur. 

11ıı1111ıı111ııııııııı1 11ıuınııı111ıııuııı11111ıım1t&Mn1ııı:t1111 

mişti. 

İyi kalpli kızcağız ördeği ku 
cağına aldı. Ve gözlerinden n~
hut tanesi gibi yaşıar dökmeye 
başladı. Bu sıcak yaşlar onun 
gözlerini astı. Mavi gök tc ren
ginden verdi. Artık kız o kadar 
güzel. o kadar güzel olmuştu ki 
görenler hayran oluyordu. Ni -
hayet seçim günü herke9 onu 
beğendi ve kraliçe yaptı. 

Fakat az zaman içinde kız 
tahtı da, tacı da atarak ormana 
kaçtı . 

- Aman, şu kraliçelik de ne 
kötü bir san'at imiş. Herkesi 
e~ir et, kendin de esir ol. Neme 
liizım benim. Ya~asın serbest • 
lik. 

Diyordu. 

- Büyücü de müthiş bir ze
hir hazırlamaya tuşladı. 
S. 13 KURUN un tLAVEst , 
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Şehir Tiyatrosunda iki perde 
Yazan: 

YEKTA RAGIP ôNEN 

Bu sene Tepebaşında ve 
Fransız tiyatrosunda han

gi eser1ler oynanacak? 
Şehir tiyatrosunun iki 

perdesi, bu sene bir teşrini

evvel perşembe gecesi açılı· 

yor. Bunlardan biri Tepeba
§ındaki dram ve piyes sah
n esinin, diğeri de Fransız ti
yatrosunda operetindir. 

Geçen sene dram ve operet 
ayni sahnede haftanın muay
yen gecelerinde temsil edil
mişti. Tasarruf gayesile t at
J>ik edilen bu şeklin eğlence 
yerleri mahdut olan İstanbul· 
luları memnun etmediği an .. 
faşddığr gibi beynelmilel eser 
lerc de istenildiği kadar za
m an tahsis edilememiştir. Bu 
i tibarla bu sene dram ve ope
ret kısımlan evvelki sene ol
auğu gibi gene ikiye ayrılmış 
bulunuyor. 

Tcpebaşmda temsiller her 
akşam saat tam 20 de başlı

yacak, on birde sona erecek
tir. Operet ise saat 20,30 da 
başlıyacaktır. Operetin dram
Cian yarım saat geç baş
lamasının sebebi şudur : 
Her iki tiyatroda da temsiller 
b~laymca salona ve localara 
kimse alınmamakta, yerini ki
ralıyan kimse birinci perde 
sonuna kadar ayakta holda 
beklemektedir. 

Tepebaşmdaki temsili ka
çıranın operete girebilmesi i
sin operet temsillerine yarını 
saat geç başlanması bu nok
ıtadan faydalı görUlmilştür. 

Dram kısmında, tiyatronun 
!ı.erşeyden evvel bir kfiltür me
selesi olduğu ehemmiyetle göz 
.önUne alınmış, repertuvar bu
na göre beynelmilel modern ve 
klasik eserlerle dolu olarak 
tanzim edilmi~tır. 

İlk temsil Şckspir'in Makbe· 
tidir. Bunu Bay M. Şükrü ter
cüme etmiştir. Şekspirln bun
dan başka ' 'Kral Lir,, isimli 
eseri vardır. Bunu da Bayan 
Seniha Bedri Gö.knil tercüme 
etmiştir. 

Bunlardan başka Bay Valfı 
Nurettinin tercüme ettiği ge
çenlerde ölen me.shur Sovyet 
muharr iri Maksim Gorkinin 
ilk şöhretini temin eden ''D~

künler arasında,, piyesi, BaY, 
Nurullah Atacın Dostoyevski· 
den tercüme ettiği ''Aptal,, 
dramı Bay Hnlit l<"""ahri Ozan
soyun Hanri Brcnştayndan 

tercüme ettiği "Ümit,, ismin
deki faciası, M. Kiperin Ro· 
men Rolanddan tercüme ettiği 
Fransız ihtilfıli kebirine ait 
"Büyük ihtilal,, piyesi, Bay 
Bedrettin Tuncelin Sen Jorj 
Buheliycrden tercüme ettiği 
"Bir kadının hayatı,, isimli e
seri bu sene Şehir tiyatrosu
ııwı Tepeb:ı.şı sahnesinde tem
sil edilecektir. 

Bu kısımda piyesler her on 
beş günde bir değ~şccektir. 

Bundan başka tercüme e
dilmekte olan eserler de var
dır. 

Operet kısmına gelince, 
Fransada "Ta bouche,, ismile 
binlerce defa oynanan ve Bay 
Ekrem Reşit tarafından "Du
dakların ., ismile tUrkçeye çev
rilen eserle operetler ba§llıya
caktn. Bundan sonra Gayşa 
ismindeki Japon opereti, Bay 
Ekrem R~idin yazıp Bay Ce
mal Reşidin bestelediği ''Mas
kara,, opereti, Bay t. Galip 
Arcanın ya&ıp Bay Mes'ut Ce· 
milin bestelediği "Leyla • Mec 

* ----. 
Ü•tteki resimler, soldan: 
Hazım, 'V a6li Rıza, Neyi
reneyir . •. Alttaki resim 
ler: Ertuğrul Muh•in ve 
Bedia. 

* 

nun,, opereti temsil edilecek
tir. Operetler ayda bir değişe
cektir. Şehir tiyatrosu, mem
leketimizde tiyatro zevkini her 
kese aşılamak ve beynelmilel 
eserleri herkese tanıtmak için 
fiyatlarda mühim tenzilat yap 
mıya karar vermiş, şehir ti
yatrosunu kuran Bay Muhit
tin ÜBtUndağ yapılan tenzill
tı asgari hadde indirmek su
retile İstanbullulara pek mU-

Dıam k1sm1nda 
ôzami fiyat elli, 

Operette yüı kıa uş 
olarak teshil 

t dildi 
him bir hizmette bulunmuş

t ur. 
Şehir tiyatrosunun drnm 

kısmında her yer elli kuruşa 
indirilmiştir. J<:::n arkadaki san 
dalyeler ise kırk kuruştur. 

Localar iki liradır. Bir locada 
be,5 kişi oturacağına göre a
dam başına kırk kuruş düş

mektedir. 
Operette en pahalı yer yüz 

kuruştur. 

Şehir tiyatrosu geçen ee
ne olduğu gibi bu sene de ço
cuk temsilleri verecektir. tık 
temsil Bay Afif Obaym yaz
dığı ve Bay Fehmi Egenin bes 
telediği "Fatmacık,, piyes'dir . 
Bunu Bay Halit Fahri Ozan
snyun çocuklar için ynzdığı 

' 'Doğan ile Selma,, sı takip e-. 
dl'cektir. Çocuk temsillerine 
kapıdan yedi buçuk kurur?a a
lınacak c::ocuk me<'TlluasJe g i-

. rileceklir. 
Operet kısmı sah, dram kıs 

mı pazartesi geceleri t ntildir. 
Her iki t arafta da bu gc-celer· 
den maada terrısil vet ikcek
tir. Temsiller nisan sonuna ka
dar olmak UU're tam yedi ay 
sürecektir. 

Bu sene Tepcbaşı ~ahne
sindo bir de yenilik göreceğiz: 

Şimdiye kadar sahneler 
perde kapandıktan sonra on, 
on beş daikka kadar süren bir 
müddet zarfında gUrültfilerle 
değiştirilirdi. Kapalı perdenin 
arkasından keser tnl..,rdılan. 

taşman eşyanm gtlrült lllerl •I· 
gitilirdi. Halkın huzur ve ra
hatını kaçıran ve hem de ti
yatro saatinin uzun bf r zama-

(Sonu 10 ancu sayfada). 
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Herkes kan 
verebilir mi ? 
Avrupa ve Amerikada 
kimlere !<an verm(:k 
salahiyeti verilmfştir? 

Kan satıcılar - Kan istasyon
ları - Bir iğne 50 Şilin - Vıya
nada 350 kan satılması var 

1\ansızlara kaıı veren kanlı 
adamlar her memlekette var
dır. Biz de bir Hafız İsmail 
Hakkının adı sık sık geçer. 
Pek çok kişiye kan Yermiştir. 
Başka bir ad, işitilmez. Her
halde birdenbire hatıra gelmi
yor. Halbuki, başka memle
ketlerde aucta bu işle geçinen 
bir sınıf vaı·dır. Bu kimselerin 
başka işleri, güçleri yoktur. 
D"ğme yiğitin karı olmıyan 
kan satmak ticareti için S<'r
mayesi bol kimseler, orn)arda 
tek tük değil, hayli fazlacadır. 
Tabii umum içerisinde ekf:eri
yet olmayıp, gene akalliyet 
te~kil etmekle beraber! 

Herbert Trüding isimli bir 
Avusturyalı muharrir, bu hu
susta şunları yazmıştır: 

"Kan, vücutta mevcut ol
mayınca yaşanılması mümkün 
olmıyan has bir usa.redir. Bu, 
bü' Un canlı nır}.ıt 1 • 1 ır!n vi irıı t 
larmda bulunmakla, onlal'ın 
yaşamasına yardım ettiği gi
bi, vücatlarından başka vücut
lara intikal etmesilc ele, aynca 
bir takım canlı mahlukların 
yaşamasına yardım eder. Yu-

karıda i~~ıret cttiğ".miz kan sa
tıcıların ... Avrupa \'e Ame ri
kanın her büyük şehrindP lıas 

tahanelerin ve kaza istasyon
larıııın emirleri altında bulu 
nan kan satıcılal'm ... 

Bu kan satıcılar, kendileri
ne kaıı Zt•rki icap edctı hasta
lara kanlarını vernwk ieın, 

t;ağ"ırılır ı;ağmlmaz. der hai fa
aliyete ge<:mck zarun•tindNlır
ler. Eğer rahatsız bulunurlar
sa, bu faal!yete ge<; iı;: \'aziyeti 
mevzuu bahsolmamakln bera
ber, başka ah\'a)de, imtina gös 
teremczlcr. Çünkü. bir kL•rc> bu 
yolu tutmu~lar ve hastalan 
sıhhate kanıııturmak. r:rnları 

tehlikede olanların c-anla rını 
kurtarmak bnkımmdan. hPsa
bn kntılmı~lardır. Artık ht'm 
maddi. hem de maııevi t:-:ıah

hütıcrin i yerine getirercklr r
dir. Üstf'1ik m:ıddi.. ve - ıwc'f'n 
böyle olma~mı? - m:ı.nPvi. ka
zanG elde etmek lizere! 

~unu bilhac: !'\a kaql('C"liM. 
ki her aklmn esC'n. h!ı lcan c:nt
m::ı l< İ!'\İrıe giriı:;r>m ez . .ı\ ıTı ' "a 

\'P A rrıcr kr da kan ~~ı • n" · a 
ehil sayılanlar, şu ~artları ha-

Çağırılmağa hazır bekliyen kan satıcıları ismakbil 
oyniycm::i.:. vakit geçiriyorlar! 

S. t) f{TJTH:Nrın lL~ \!Fst 

Do!.tor bir ka.n satıcrn.ın ehliyetnamesini gözden geçi
I"iyor. Kendi /,ar: gn·pu ile kan vereceği adamın f(an 

grupu uygun diişüo düşmiyeceğini anlıya.caş! 

iz bulunnalardır: ı - İşsiz ol
mak. 2 - Y:ışı kırktan fazla 
olmamak. iJ - Sıhhati yt'rinue 
bulunmak. 

Bu şartlar arasında en e
heııim iyetlisi. kan satnnm ı:a

pasağlam olnıasıdır. Zaten, 
başka tiirlü bu iş mümkün ô
lamaz. Aksi takdirde. ht·ın ka
m alınan. bu ameliyeye daya
ırnmaz, honı kan alan. bıı yiiz
den faydalanarak yerde znra
rn uğTar. Kanrnı satan adam, 
Eir kere Vasserman tah!ilin
df' menfi netic:e ortaya koya
cak, başkaca tahrilcrdc de 
hep iyi netice!erlP temizP c;ı

kac:iktrr. Hii1iisa, kanı terte
miz olarak. tahlilde herhangi 
bir h :ı.stah~m izine raı-tlanıl
m rvacaktır. 

Sıhhatlilik m~a81arı. bir ve
sika üzerinde tcsbit edilmek, 
usuldend'r. Kan ehliyetname.si 
denilen bu veRika üzerinde, 
kan satıcının adı, sanı. adresi 
yaz1lı ve fotoğrafı yapışıktır. 
Bunlardan bafjka, devre devre 
tekrar eden obligatorik tıbbi 

muayenelerin neticeleri, mun
tazam surette kaydedilir. Di· 
ğer taraftan, zaman zaman 
kimlere ne miktarda kan ver
diffi de bu vesikada işaretlidir. 

Hastahanelerde ve kaza is· 
tasyonlarında, mevcut kan sa
tıcıların hepsi daima hizmete 
ha.zır bulunmak ''azif esile mü-

kellef degildırler. Malfım ol
duğu üzere, beş kan gı-upu 
me,;cuttur. Bu itibarla hasta
hanelerde ve kaza istasyonla. 
rında her kan grupnndan nö
betle5e ikişer mümessil hı:ızır 
bulıİnmak mecburiyetindedir. 
Yani top yekün on miimes
sil, daima emre hazır! 

Kan satıcılar, hastahane
lerde ve kaza istasyonlarında
ki nöbetleşe bekleme znmı:ım
nı, nasıl geçirir, can sıkıntıJa. 
rım nasıl giderirler? Bunl;ır, 

kendileri için ayrılmış olan 
yerde, iskambil oynarlnr. Baş
lıca meşgaleleri, - yahut da eğ 
lenceleri diyelim - i~te budur. 
Ancak. iskambil oynıyabilir
lerse de, bu oyunu, kumar ~ek 
line· dökemezler. Talih oyunu, 
kesenkes yasaktır. Bu mem
nuiyet hilafına hareket eden
ler, ·kan satıcılar silkindcn ke
sin bir kararın ta rderlilirler, 
Bu hususta titizlikle hüki.im
lerine riayet esası gözetilt."n 
bu disiplin, kan satıcıların hic; 

mi hiç omuz silkmemeleri lazım 
gelen bir şeydir. Zira, dolayı-
sile bu sahada faaliyet gös!.er
mekten menedilmek, kat'iyyen 
hoşlarına ~itmez. Bunun w·u, 
keselerine dokunur. Yalnız hu 
yolda ve hayli çok para ka
zandıklarma göre dl' ... Tahmin 
edebilirsiniz!. 

(So'ıta 10 uncu sayfada) 

Eğer huraft1 ye 
f nunıyorsanız: .• 
Macbelh'in ru
hunu Cavodr 
şatosunda 

bu,acaksınız 

iskoçyada bir çok tarihi şa

tolar vardrr. Bugün bunların 

~ıymeti yalnız eski mimariyi 

göster~ek, itibarile değil, ta -

ı-ihi bir müze halinde olmalarile 

de fazladır. 

Fakat, her şeyin eksantriğini 

ı.evcn İngilizler bu şatolara ha

yali bir kıymet verirler ve ora

~arda eskiden yaşryanlann ru

bu gelir, dolaŞrr diye düşünür

ler. Hatta, eski kralların hayal

lerini görmek için, geceleri gi

cip bu şatolarda uyl?yanlar var

dır ... 

Şüphesiz ki, akrllannda bu 

fikic olduğu için, pek tabii ola

J"ak, rüyalarında o bekledikleri 

· kralı da görürler, fakat, bura • 

fclere fazla itikat eden İngiliz • 
1 

ler bunl.lrı hakikaten karşıları -

[-
1 

Ki~çük fıkralar : 

Sahici 

Mıke Mavz 
Bizim Mike fare, Alman • 

]arın Mike mavz dedikleri şu 
h~reketli resimlerde gördüğü -
niiz sizi çok eğlendiren fare 
yol< mu? Meğer onun bu ismi -
fli ta:;ıyan k>ir adam varmış. Bun 

na çıkan kralların hayalleri zan 
uediyorlar: o da başka. 

"Hayaletli" şatolardan en 
meşhuru Cawdor şatosudur. 

Burada Macbeth Duncan'ı öl • 
dürmüştür .... Bu şatoda, Mac • 

dan bir ay kadar önce Nevyork 
mahkemesine bir adam . getiri -
lir, hakim sorguya başlar: 

- Adın, soyadın, babanın a-
dr ... 

- Mike Mavz! 
- Lakabını sormuyorum. 
- Hayır, Bay hakim, bu be-

nim asıl adımdır. O resimJeri 
yapan Walt Disney daha doğ • 
madan önce babamın adı 

"Mavz" idi. Ben doğduğum za
man "Mike" adını koydular. 

• • n:c;n ,, 
~ 

1>eth ve Duncan'ı görmek isin 
kalanlar, geceleyin ı;atonun deh 
)izlerinde silahların şakrrtısmı 

rluyduklarınx ı;öyh:mtktedir1~r .. 
içlerinde Macbcth"i görenler de 

vardır. 

~1,\l., 
-~~ 

Bunu si-:illerde bulabilirsiniz. 
Türkçe dersi idi. Öğret 

men Gündüzü k;ı!<l:rdı: 
- İçmek fiilinden şuhudi ma

~iyi sö_yle ! . 
- içtim. .. 
- Hali söyle! 

· - fçiyo!uın ... 
- Nakli mazi 1 
- içmişim ... 
- i~tikbal! 

- Bay ö~rctmrn mid.::r.• şi§-
ti, artık fazlasını içemem. 

Geçenlerde İngiliz gazetcle
:inde şöyle bir serlevha görül -
miiştii: 

"Bir hayalet yandı! 
"York düşesinin dedesi,, 

Sommerset House'dc.ki yangın
tla. bina ile beraber kiil ol:nuş -
tur ... 

Bu kadar garip bir başlık 
l:arşısında hayret etmemek ka
bil değil. Çünkü, lıunun alay ol
sun diye yazıldığı belli olmakla 
beraber, bu alayın niçin yapd -
<lığı merak olunu~. 

Bunun sclıclıi de şudur: 

Sommcrset House öteden -

beri York ailesinincHr. Prense • 

~in dedesi bundan sc~elcrce ev

vel ölmüştür. 

Fakat, şc:toya hcı zam~n ha

yalinin geldiği söyleniyordu. 

Şatonun yanması ile artık 

ne hayalet insanları meşgul e

decek, ne de insaıılar göreceğiz 

diye onu rahatsız edeceklerdi. 

Bu suretle, hayalet or":adan kalk 

mış bulunuyordu ... 

Fakat, dedelerinin hayaleti -

:-. ni görmeden cdemiyen York 

ailesi belki şimdi o:ıu başka bir 

§atoya yerleştirmekt ~: de ge -
..ı. cikİniyeceklerdir! .. 

Kardeşinin cebi 
Bay öğretmen coğrafya der

sinde Akaya sordu: 

- Bana öyle bir yer söyliye
teksiri ki orada mermer, demir, 
tebeşir, bak.rr, kurşun, arduvaz 
ik her • türlü meyvalar bulun' • 
sun. 

!'ı-ka düşi~mecli:n cevap ver
di: 

- Kardq;imin rcbi ! 

S. ti IWP.tJNun fLAVESt 
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Arkadaşımız 

Sırrı için ..• 
(3 llncüuen devanı) 

tan sonra gazetenin içinde ça
lışmağa başlıyan Sırrıya tesa
düf ettikçe ay&k ilı.eri bir iki 
dakika görüşür uzun müddet 
beraber çalışmış bir meslektaş 
olmasına rağmen onu söylet
mek için söz arardım. Babı.ili 
dedikodusunun ne olduğunu 
bilmiyen başkasına ait işlerle 
ali.kadar olmıyan bu arkadaş 
bütün sess:zlik ve sükUn.etine 
rağmen manah ve süzgün ba
kışlarile derin bir ihata sahibi 
idi. Bilhassa istihbarat işlerin 
de çalıştığı zaman az fakat 
öz sorar, muhatabını söylet
menin yolunu bilir ve mükem
mel yazardı. 

Sırrıyı kaybetmekle yaJnız 
bir meslektaşı değil ayni ?.a
manda çok iyi bir insanı da 
kaybetmiş o!uyoruz çok mü
teessirim. 

Fucıt Dııyar 

Uç sene evvel yağmurlu 
bir gecede genç karde.şim ha
yata gözlerini kapamış, aile 
yuvamızdaki ahenk bu ölüm
le bozulmuştu. 

Bu ölilmün unutulmo.z acı 
ve ıztırabını çekerken ikinci 
bir felaket çalışma yuvamın 
Ü?.erine çöktü. 

On dört senedir arkadaşlık 
ettiğim ve arkadaşlığına pek 
büyük bir kıymet verdiğim 
Sırrıyı kaybetmekle duydu
ğum acıyı anlatabilseydim ne 

... "111ıtu1ıııuıı1111ııııı11""''''"""'''"'''ıtıııııııt•ıı11 
tum: Benden küçüklerin üze
rinde tahakküm etmek arzusu 
besliyordum. Sen küçükken sa
na karp duyduğum sevgi bu· 
na mani olmıqtu. Fakat bugün 
bir genç kız ve bir genç adam 
olarak ikiniz bir arada karşıma 
çıkmca, bu arzuma yenildim. 

Bugün biraz rahat etmif bu
lunuyorum. Artık hiç korkma. 
ym. Sizin evlenmenizi ben her• 
·kesten fazla istiyordum. "Fa· 
kat şimdiye kadar bunu belli et
medim. değil mi? 

Kamilla ile ayni zamanda ce
vap verdik: 

-Hiçr 
- O halde oyunumda mu· 

vaffak oldum. 

S. 10 KURUNun fT.AVESt 

olurdu? Kardeşimin hatırasını 
unutmak için matbaaya ken
d;mi attığım zamanlar onun 
bana karşı daima mütebessim 
bulunan çehresini görünce te
selli bulur, sohliet eder, ac;mı 
unuturdum. 

Şimdi çalı§ID& yuvamm sa
adeti de kaçtı .. Onu benim ka
dar yeni arkadaglarımız da se
viyordu. Zaten Sırrıyı kim sev 
memi ki.- On dört senedir hiç 
bir kimsenin gönlünü kırdığı
nı hatırlamadığun Sırrı kibir. 
gurur, başkasını beğenmemek 
gibi kötü ahlakların biç birile 
malôl değildi. Dedikodu aev
mez. boş vakit boldukça §iir 
yazar. kitap okur. mezun ol
duğu gece de tiyatroya, sine
maya giderdi. Pazar günleri 
ni de ekseriya spor müsaba
kalarına gitmekJe geçirirdi. 

Ailesine çok bağlı idi. On.
lann üzerine titrer, sıhhatleri
ne göriilmemiş derecede alaka 
gösterir, gemıelerine ekseriya 
onlan da terfik ederdi ... Baba
sı bir ay evvel hast.a1anmıştı 
Günlerce bundan kimseye bah 
setmedi. Yüzlindeki durgun
luktan bir derdi olduğunu an
ladığımrz ve sorduğumuz za
man i.lzüntüsünden bahsetti. 
Babası iyileştikten sonra ne 
kadar mes'ut ve ne kadar bah
tiyardı? 

Zavallı baba ve zavallı an
- ne! Siz oğlunuzun, ben candan 

arkadaşımın ölüınile tutuş

tuk. Ynaıyoruz ve yanacağız. 
Yekta Ragıp Önen 

Şehir tigatTosanda 
iki peTde 

(5 İncİ pyfadan deYUD) 

nını alan bu sahne değiştirme 
iŞinin kolay bir hale sokulma
sına karar verilmiş, tetkikat 
yapılmış. neticede Tepebaşı 

sahnesi biraz geriye doğru ge
nişletilerek müdevver bir ze. 
min yapılmıştır. 

Dişli bir mihver üzerin~e 
bulunan bu müdevver zeminin 
üstüne dört sahne lrurulabil· 

,; 

mektedir. Buna göre sahneler 
evvelden hazırlanacak ve per
de kapanmadan, bir elektrik 
düğmesine temasla sahne se
yircilerin gözü önünde bir da
kikada değişecektir. 

Bu sahnenin makine aksa
ım .Alınaınyadan getirtilmiştir. 

Şehir tiyatrosu bundan başka 
A.merikadan üç tane de kuv
'Vetli sahne projektörü getirt . 
miş, Tepebqmdakl tiyatronun 
içi yeni baştan fevkalide bir 
surette boyamnıştır. 

Salona giren koridorun sol 
tarafındaki duvarda da ölen 
san'atkarlar için yerler hazır
lanmıştır. Buralara kaybetti
ğimiz san'atkarlarm resimleri 
asılacaktır. 

Şehir tiyatrosunun halka 
hizmet için bu kadar mühim 
fedakarlıklarım şükranla ya
dederken şu JK>ktaya temas 
etmeden yazıma son veremiJ&-
ceğim. 

BeJne1mi1e1 eserler, tiyat. 
1'0 fiatlarmda temillt, 1Wkm 
tiyatroya rağbetini temin • 
decek çarelerdir .. Fakat tiyat. 
1'0 paydosundan ll01lr& eehrin 
bili.istisna her ~ vapur 
tramvay ve otobüs işletmek. 

tiyatro sandalyelerinin. llol kal 
mamasını temin edecek c;&re• 
rin en xnühimlerinden biridir. 

Haliç şirketi son vapurunu 
köprüden saat dokuzda, Şirke
ti Hayriye ve Akay· haf. 
tanın bir gecesi müste&

na - son vapurlarını saat onda 
kaldırdıkça, tramvay Prketi 
paydostan llOJll'a. kapıda an
cak üç araba - o da Fatihe • 
bulundurdukça tiyatrodan bü
tün tstanbullularm laitfade e
deceklerini ümit etmek bir ha.
yaldir. Sayın valimiz ve bele
diye reisimiz Bay Muhittin 
üstündağdan bu hususta da 
müsbet bir karar bekliyoruz. 

Kan nedir? 
( 6 ncı sayı.fadan devam) 

Kan satıcılar, bir iğne tran
sfusionuna mukabil, 50 şilin 
alırlar. Kan verişte, eğer ve
rid açılması icap ederse, bu
nun için daha 20 şilin ziyade 
ücret ödenir. Kan satıcılar, 
aşağı yukarı 6 haftada bir kan 
transfusionuna tabi tutulabi
lirler. Boşaltılan veridlerin 
tekrar dolması için, aradan bu 

• kadar zaman geçmesi lazım

dır. Ve bi,r kan satıcıdan, hep
si, hepsi, ajhayet 20 defa. kan 
alınmağa müsaade edilir. Bun 
dan izyadesine izin yoktur. 
Bundan ziyadesine, en muka
Vim bünye bile mukavemet 
gösteremiyeceği noktasından! 

Vücut usaresinin al~ası, 20 
rakkamile hudutlanmıştır. Bu 
arada şunu da kaydedelim, ki 
bazı kan satıcılar, daha ilk 
traruıfusionda baygın düşer· 

ler. Böyle bir transfusionda 
500-000 san"timetıııt mik'abı 

J K.üçiik Bilgiler 1 
- Çin asdzadelerine (lılan -

daren) denir. Halbuki Çinliler 
bu kelimeyi bilmezler. Zanne • 
dildiğine göre vaktile Çine git
miş olan Avrupalılar "hüküm 
etmek,, ı manasına gelen porte -
kizce (mandar) kelimesinden 
bu sözü çxkamıışlardrr. 

- Yapılan bir hesaba göre 
bir serçenin bütün yavrulan ya 
pmış olsaydı. On yıl içinde iki 
yüz yetmiş beş milyonu bula • 
caldardr. 

- Amerikada Riyo dö Janey• 
rodaki elmas madenlerinde ça • 
hpn amelenin bu kıymetli tat
tan çalmamaln için çok aıla &• 

rqtırma)ar yap:hr. F'abt ne do 
olsa yerliler yine bir yolmıu bu• 
lap az çok bir ıeyler apnyorJar• 
En son yapılan araıtırmada 

yerli amelenin ellerine ıeçir • 
dikleri elmaslardan bazmnı 

yuttuklan 'ft bu suretle kaçır • 
dıkları anlaplmqtır. Nitekim 
bir amelenin midesine röntgen 
lPfile bak:tlmca yüs yirmi bet 
bin frank kıymetinde elmas ıö
rfilmiiıtiir. 

- lngilterede F..aeks kontlu .. 
ğunda gövdesi kocaman biı: 

~s'" gösteren bir aiaç vardır. 

- Hıçkınğım.a durdurmalC 
için shkeye batmlmq. bir par• 
ça teker yeyiniı:. 

--Framada Dir kadın bir g~ 
ce içinde binlel'..-e insanın öldü .. 
rü1mahd emretmişti. Bu kadın 
dokUZUDCU Şar\m annesi Kate" 
rin. dö Medid idi. O cec:e de 
Sen Bartelmi diye meşhurdur • 
Çünkü bu isimd-!:d bir yortunun 
gecesiydi. 
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kanın gittiğini bir düşününüsL 
Viyanadaki daiıni kan sa. 

tıcıların saYısı, 350 dir. Bun .. 
larm mecmuu, senede topluca 
1000 defa kan vermeğe çağı· 
nlrrlar. Gece, gündüz emre 
ha.zır duran bu kan satıcıla. 
rııı, herhangi bir zamanda biı: 
hastaya kan vermelerinin, on .. 
lann hayatını kurtarmağa ya
radığını tasavvur edecek olur
sanız, gördükleri himıt;tin e.. 
hemmiyeti hakkında sarih bir 
fikir edinebilirsiniz. }4n sa .. 
tıcılar, şimdi sadece bfrer ti• 
caret adamı mahiyetinde gö. 
rülüyor. Ver kanını, al para• 
m ! Halbuki, eskiden vaziyet 
başka türlüydtı. F.ski zaman. 
larda kan verenler, birer kah:. 
raman gı'bi hürmetle karşıla
mıyor, sadece bol bol ihsanlar 
almakla kalmıyorlar, şerefli 
birer insan gibi takdir edili
yorlardı!,, 

B etrbert Trüd.,,._ 

Maden suyu ve sütçü dükkAnları 
sıhhatimize yardım ediyor 

Bugünkü giyiniş tarzımız
dan da fayda görüyoruz 

Yeni yctipnif dc1i1ranlr1arm 
ve genç kızlann yanaldan kıp • 
kmmzı olmasa da. her halde · 
Cinç bir bünyeleri var. Bq1arı 
yukarıda. hareketleri ~evilt ft 
sesleri dik ve nq'eli inunlar-

Ben diyorum ki bu, nisbeten 
rahat 8Clleler ceçimıekte ol • 
mamı.zm. neticai ise de, her 
halde geçmif amanlara kıyasla 
daha iyi beslenmek imkinlan • 
nın daha kolayca ve ucuza bulu· 
nabilmesindendir. 

Bu devirde, hatta modanın 
tesirile açık havadan ve güneş
ten istüade etmenin verdiği 

faydalan aonraya bırakalım. A -
dun başında açılmış olan ayak 
lokantaları ve bilhassa modern 
sütçü dükkanlan bu seneler i • 
~inde boy veren gençlerin, hat
ta büyüklerin başlıca sıhhat 

metnbaıdır. 

Hepiniz hatırlarsınız ki süt, 
ve ona benzer gıda maddeleri 
harp senelerini bırakınız, ondan 
sorıraki yıllar içinde de bir müd 

det adeta lüks yiyecekler ara -
mııdaydı. 

~bahleyin süt. tereyağı, re
çel ile kahvaltı ettiğini söyli -
yen adam apğı yukarı bir ka • 
lantorluk taslar, yahut yüzünün 
panltısile brpsmdakine öyle 
görünürdü. Halbuki şimdi gö -
rüyorum: ufak kısa pantalonlu 
yanulardan tutunuz da, gev • 
ıek yakalı. delikanlılar ve kır 
saçlı zamane çocuklarma ka • 
dar muayyen saatlerde bir so· 
ğuk sütçü tezgihmm önünde 
kocaman bir bardakla mideleri
ne lıkır lıkır en besleyici gıda
lardan birini indiriyorlar. 

Ve bu, bir çok kimseler ta -
rafından yapılıyor. Kolay olduk 
tan ba§ka keseye elverişli de ... 

Sonra bu dükkinlann içeri -
sini öyle yapmışlar ki, girdiği
niz zaman eski Bulgar sütçüle • 
rinin an'anesine göre tıkayıcı 

bir hava çuha gibi burnunuza 
kapanmıyor. Her yanda sizi ken 
dine çeken bir zarafet var. 

Gevşekliğe sevkedilmiyor -
sunuz. Bir C:aha gelmek istiyor· 
sunuz ve geldiğiniz zaman işi -
niz azami bir sür'atle bitirili -
yor ... 

Gelelim bu neviden olup da, 
yine bu nesil insanlarının sıh -
hatine yarıyacak bir diğer u -
mumi yere: Maden suyu içecek 
yerleri. .• Gayet iyi bilirsiniz ki, 
maden suları da lüks içecekler 
arasındaydı. Şimdi bazı ecnebi 
maden suları nasıl yüks~k fi -
yatlarla satılıyorsa, bizimkiler 
de aşağı yukarı öyleydi. Fakat 
satı§ını artırınca fiyatını eni • 
kunu düşürcbildilcr. Ve fiyatı
nı dü§ürmek suretile satışı art
tırmağa başladılar. Neticede şüp 
hesiz, mide için •türlü şifalan 

olduğu tekrar tekrar söylenen 
maden sularına bir çok kimse -
ler kolayca eritebilmek fırsa -
tını bulmuş oluyor. Elbette ki 
bedenleri bundan da bir fayda 
görmektedir. 

Keşke bedene nafi olan daha 
bir çok şeyleri - hem tıbbi tav-' 
siyelerle - halkın geçeceği yol
lara yayıverscler .•• Bedava de
ğil ... Fakat neslin hayatında, 

.ağlığmda büyük bir inkılap ya 
pacak ve onlar arasında o gıda
h nesneyi tamim ettirebilecek 
bir ucuz fiyatla satsınlar. 

Gelelim ~.ugünkü ins.anlamı 
llhhatlerinlıı eskilere nisbetle 

daha doğru gidebilmesinin bit 
başka tesirine : 

Bu satırları okuyan kadın 
ve erkekler, nasıl giyinmekte ol· 
duğunuzu bir düşündünüz mü? 
Siz erkekler, şapka giymiyorsu
nuz, sıkı ve kapalı yakalarla do
laşmıyorsunuz, kollarınız hazan 
fistanlı bir kadınınki gibi açılı:: 

oluyor. Bazan kısa pantalon da 
giyiyorsunuz. Şemsiyeye gülü
yorsunuz. 

Böylece hayatın en ulu rnem 
bar olan güneşle başbaşasımz. 

Ya siz kadınlar. genç kızlar! 
Sereserpe giyinmekten yana 
erkeklerden kalır yeriniz yok. 
Üstelik çorap da giymiyorsu • 
nuz. Açrk hava ve bir çoklarıru
zm türlü oyunlarla idman yapi• 
şı, yüzmek ... Yine sizi o bayat 
pınarının başından aym:myor, 

Evet. Yeni yetişmiş de~ikan• 
lıların ve genç kızların yanaJi,. 
lan elma gibi kıpkırmızı olma• 
sa da her halde eskilere nisbef.:. 
ie dinç bir bünyeleri var. ·Baş • 
lan yukarıda hareketleri Çevik: 
ve sesleri şakrak insanlar. 

Bunların bugünkü serpµişle
rinde - kamilen değilse de -
pratikleşmiş olan hayatın her • 
ha_lde tesiri vardır.. Şimdi ka • 
zancımızı arttırmağa çalışalrrıa. 

Ve bir yandan ya.ptığnmzı 3 • 
bi!r yandan ~alım. 

fi. M. 
S. 7 KURUNun tLAVE~ 



Kamillanııı annesi çocukluk 
arkadaşımdı. Beraber büyümüş 
ve mektepte beraber okumuş

tuk. O evlenmiş, anne olmuş, 

ben bu saadetten mahrum kal
mıştım. Fakat küçük Kamilla 
adeta ikimizin müşterek kızı i
di. Berı kendi kızım gibi sever
dim, kendi kızım gibi bakardım. 

Kamilla gi!zel bir kızdı. Kum 
rallarda ender bulunan siynh 
gözleri vardı. 

Seneler geçti. Ben onun 
kadar ç<ıbuk değijen bir ço.:uk 
görmedim : Her sene yedi sekiz 
~antim büyüyor, serpiliyordu. 
Küçükken kısa boylu, zayıf bir 
~ocuk olan I~amilla on dört 
yaşında uzun boylu, iri kemik
li bir genç kiz olmuştu. 

H:amilla liseyi biti!'di, ünı

versiteye gidiyordu. Artık "bn 
Lekizine gelmiş, yetişmiş bir 
kız olmuştu. Bununla beraber 
henüz· kalbinde bir aşk uy.:n
mamış gibiydi. Çiinkü, kendisi
lc lr.ı mevzu iizerinde bir arka
daş gibi konuşurken bana hiç 
bir sır açtığını veya böyle bir 
§eyi anlatmak istediğini gör
memiştim. 

Fakat, nihayet bir gün ağ
zından bir erkek isminin çık

tığını duydum. Fullerin çok iyi 
kalpli, meziyetli, çalışkan, bü
tün manasile mükemmel bir er
kek olduğunu söylüyordu. 

Kamilla, Fullerden biraz 
tıonr;ı Riçard Fuller diyerek bah 
1>etmeğe başladı. Daha sonra 
öa yalnız Riçard diyordu. 

Aralannda daha fazla bir 
ycık :nlık teessüs etmiş demek
.ti. Her gün anlattıkları da bu
nu gösteriyordu. 

}~uller de bir üniversite tale
besiydi. Kimsesi yoktu. Yal
nız, başka bir şehirde amcası 

vardı. 

Son derece seviştikleri belli 
idi. Fakat bir gün Kamilla Ful
lerle evlenmek istcdiği..rıi söyle
diği zaman hayret ettim: Ben 
onların a~kını bir çocuk aşkı 

ı;ayıyordum. Evlenecekleri ak -
lıma hiç gelmiyordu. Gelemez
di de, çünkü ikisi de henüz tah
sil hayatında idiler. 

Kamilla bir gün bana Ful
leri tanıttı. Kibar tavırlı, zeki 
bir çocuktu bu. Yalnız, pek fa
kir hir şekilde giyinmi§ti. 

• • • 
Bir iki giin sonra Kamilla 
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bana Fullerle konuştuklarını an 
lattı: 

"- Evlenelim, dedim. 
- Nasıl evleniriz? Dedi. 

Ben henüz kafi miktarda para 
kazanmıyorum. Bir iki yerde 
verdiğim derslerle elime geçen 
para henüz otaz lira kadar bir 
şey. 

- Yetişir, dedim. Ben de 
çalışırım. 

- İstikb::ılini sana Hiyık ol
mıyan bir hayata bağlamak is
temem, dedi. 

Ben ısrar ettim: 
- Hayır, evlenecc'ğiz, de

c!im. 
Sesini Çıkarmndı. Beni sev

diğine, benimle evlenmek iste
ciğine eminim. Fakat, dediği 
gibi, secaret edemiyor. Ona 
bu cesareti ben vereceğim. 

Ertesi gün Kamilla, neşe i
çinde, yanıma geldi: 

- Biliyor musun, r:.c oldu? 
Dedi. 

- Ne oldu? 
- Kavga ettik! 
- Kavga mı? 
- Evet; sonra barıştık ve i-

kimiz birden karar verdik: Ev
leniyoruz 1 

Kamilla sevincinden yerin
de duramıyordu. 

"Gençlik!., diye düşünüyor, 
bir yandan bu kızm o teı:niz he 
yecanım takdir ediyor, bir yan
dan da endişe duyuyordum. 

Evleneceklerdi! Bu onlar İ· 

çin bir saadet mi ofacaktı, yok
Si\ felaket mi? Bilmiyordum. 

- Annene söyledin mi? de-
dim. 

- Bu sabah söyledim. 
- Ne dedi? 
- Evvela güldü ... Sonra "o 

ahmakla evelene:ek değilsin!., 
eledi. Sesimi çıkarmadım. · Fa
kat anneme kızıyorum, doğ:-u
w: .. Anlnmıyor ... Ne beni anlı
yor, ne Fuller.i. 

• • • 
Kami!la haklı idi. Bu h~

susta annesi Viktorya ile ko
nuşmak istedim. 

Viktorya o gün çok neşeli 
idi. Esasen onu hiç bir zaman 
asık çehre ile görmemiştim. 

Yalnız, kocası öldüğü zaman 
biraz matem tutmuştu. Sonra 
yine bir genç kız gibi gülüp 
söylemesine devam etmişti. 

Sözü Kamill:ının bahsine ge
tirdiğim zaman: 

- Aman hırak §U çor.• :~-

ları ! Dcdı ve söylediklerimi elin 
lemek istemedi. 

lfa!:,katcn, Vi!ctorya kızının 
aşkını alay:\ ahyo;. işi ~iç cid
di görmüyofdu~ '"Çocuk aşkı, 

çocuk işi,, diyip duruyordu. 
Halbuki, ben K;amilla ile Ful
lerin birbirlerini' anla~a,rak sey
diklerini b:liyordı.y:n . • ~\fakat 
Viktoryaya i~i anl:ıtrtt::;nirt im:
kanı yaktu. 

Bununla 1e:aber, 
geçtikçe kızının aşk nı 
cağına ve benim de btında bi
raz muvaffak ol<ıcc:{;ıma' emin
clim. 

Lakin, bir gün hiç bekleme
a:ğimiz bir hadise oldu: 

Vikto:yanın evine gelip gi
den bir genç vardı. A 1hert is
mindeki bu delikanlı lılr müd
det evvel Kamilb ile alal:<ıdar 
oluyordu. Fakat ondan yüz r,ör 
mediği için, kurlarını bırakmış, 
fakat yine eve sık sık gelmek
te devam etmişti. D:ıha doğ:u
su, Viktorya ile olan dostluk
ları onun eve gelip gitır:esinde 
en büyük amildi. 

Bir gün Viktoryaya gittiğim 
.zaman onu yalnız buldum. Hal
buki benim geleceğimi Kamil
la da biliyordu. 

Sordum. Annesi: ' 

- Albertle bir yere gittiler 
dedi. 

Yanıldığını zannettim: 

- Fullerle mi, dedim? 
- Hayır, dedi. Bizim Al-

~~·~ 
, ...... 

"lj>''· 
Bir Gea.ç Kızın · 

. 

a a <§1~ k m a a 
.. Bir in·giliz hik~yesi 
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bertle, haberin yok mu? Kamil
layı onunla evlendiriyorum. 

Bu "bizim Albert,. ve "ev
lendiriyorum,, sözlerinin üzerin 
.ele fazlaca durmuştu. 

Hayret ettim: 

- Fuller ne oldu? 
- Bırak canım o çocuğu ..• 

Tam bu sırada kapı vurul
du, içeri Fuller girdi. Belki bi
zim son konuştuğumuz sözleri 
ciuymuşt.!1. 

Bizi selamJaclıl:t:m ı:onra o -
dada gözlerini gezdirdi: Kamil
layı aradığı belli idi. 

Nihayet sordu: 

- Kamilla nerede? 

Viktorya ne cevap verecek 
diye bekliyordum. O, hiç tered· 
düt c:tmednn: 

- Albertle cezmc.;e gitti
ler, dedi. 

Çocuk birdenbire durakladı. 
Sonra: 

- Nereye? Dedi. 

- Kimbilir nereye. Otobü-
se bindiler, belki Essek.a' ~ git
mişlerdir. 

- Nereye gittiklerini iyice 
bilmeliyim. 

- Ne münasebet! Annesi 
olduğum halde ben bile sorma
dım. O yaşta genç kızları bi
raz serbest bırakmalı. Esasen, 
sizinle evlenecek olsa bile ev
de kapamanıza ne o tahammül 
edclıilir, ne ben ... 

Viktoryanın bu sözleri be
ni de, Fulleri de hayrette bırak 
mı§tı. Bunları mahsus söyledi
ği ve kavga..ctmek istediği belli 
idi. 

F -!ler durmadı, kapıyı çek
'İ gitti. 

Viktorya bir kahkaha at· 
tı: 

- Zavallı çocuk! dedi. 
- Fena yaptın, dedim. 

- Hayır, df!di. Sen bilmez-
sin, benini bir düşündüğüm 
var. 

Sormadım. Çünkü, ne yap
mak istediğini biliyordum: Kı
.7mı Fullerden ayırmak ve Al
berte vermek. 

Viktorya, yine bahsi değiş· 
tirdi ve çok beğendiğini ~öyle
diği bir romanı bana okumağa 
başl:ıdı. 

Roman hakikaten güzeldi. 
Saatler geçti, biz roman oku
makta devam ediyorduk. 

Öğle oldu. Kamilla geldi. 

- Ne çabuk döndiinüz, de
dim. Bari iyi ej!lendin mi? 

- Yoo! dedi. Eğlenmeğe 

gitmedimdi ki zaten. Annemin 
hatırını kırmamak için kabul 
etmiştim. Öyle soğuk bir adam 
kil Ben hiç, lakırdı etmedim. 
O boyuna konuştu ... 

Viktoryanın bu sözlerinden 
c:nnesinin canı çok sıkılmıştı. 

- Kam illa! dedi. 

Kamilla annesine döndü. -Ne 
şöyliyecek diye bekliyordu. Bu 
sırada kapı vuruldu. içeri Ful
lerin girdiğini gördük. 

Bize hiç bakmadı, doğru Ka 
millaya ilerledi. 

- Neredeydin? 
Kamilla gülüyordu. 

- Asıl ben sana sorayım: 
Sen neredeydin? 

- Ben burada seni aradım, 
yoktun. Essekl!e gitti, dediler. 
Oraya gittim, aradım. . .., 

- Essekse mi gittin? 

- Evet. Bulamadım, tek
Tar buraya geldim. 

- Camn sıkılmış, Riçard. 
Belki haklısın ... Fakat ... 

Kamilla söyliyecek bir şey 
bulamıyordu. Annesine baktı. 

Viktorya elindeki romana dal
mış görünüyordu, 

Birdenbire Fullerin 
geldiğini ve "allaha 
dık,, dedi~ini işittim. 

önüme 
ısmarla-

Gidiyordu. Kamilla arkasın 
elan koştu, dışarı çıktı. 

- Viktoryaya baktım. O da, 
dindeki romanı ,b:raktı, bana 
baktı. 

• - Darıldı, Fuller, dedim. 

Omuzlarını silkti: 

- Darılsın! Dedi. 

Baktım, ne söylesem yine 
kar ctmiyecekti. Ben de oda
dan çıktım. Aşağıda Kamillaya 
rast geleceğimi sanıyordum. 

Yoktu. O da mı Fullerle çıkıp 
gitmişti? 

• • • 
Ertesi sabah erkenden Ka

milla geldi. Benzi sapsarıydı. 
Gözleri uykusuzluk!;:n kızarmış 
tı. 

- Ne haber? Dedim. 

- Aman sus. dedi . .Başıma 
gelmedik kalmadı.' 

Sonra, kanapenin üzerine 
çökerek: 

- Evvela, dedi, blr ricam 
var: Anneme "KamilJ.ı bu ge
ceyi bende geçirdi., diye~ek
sin. 

- Olur, dedim. Fakat ne
den icap etti bu? 

- Anlatayım. Anııem Ful
lerin fena halde cauın:.ı sıkmıı 

caliba. Beni bile gözil gör::nü
yordu. Odadan hiddet.le çıktı
ğı zaman hemen arkasınd:ın 

koştum. Evden berabc:r çıktık. 
B:ışbaşa kalıp konuşmamız la
zımdı. Otobüse bindik. Bu se
fer onunla Essekse gitt;k. Ora
ca geniş gövdeli ağaçların al -
tına uzandık. önce o bana anne 
min söylediklerini anlattı. Be
nim yalnız kendisini sevdiğimi 
cöyliyerek teselli ettim. Zavallı 
çocuk! Bir iki sözle müteessir 
olmuştu. Bir iki sözle de bütün 
ne~esini tekrar buldu. 

Sonra, biribirimize masal gi
bi tatlı şey.ler anlatarak vakit 
geçirdik. Sonra yattık, biraz u
yuduk ... 

Ben gözlerimi açtığım za
man hava binız kararmıştı. Ri
çard hala uyuyordu. Geceleri· 
ni uykusuz geçirdiğini bilir
dim. Biraz rahat bulduğu ve i
çine huzur dolduğu zaman uyu
mağa cesaret bulmuştu . 

Uyandırdım. Kalktık. Gidi
yorduk. Çantamı a·radım. Bula
madım. Biz uyurken birisi gör
~üş, almış olacaktİ. işi~ fela
keti, dönüş biletlerimiz de çan
tamda idi. 

Bu vaziyet üzerine Riçardın 
benzi kül gibi oldu: Cebinde bi
let alacak parası olmadığını, sı
kıla sıkıla söyledi. Geceyi o
radaki bir kır kahvesinde ge
çirdik. Sabahleyin şafak söker 
ı.ökmez yola çıktık. Yürüye yü
rüye buraya geldik ... 

• ,. * 
Bu traji - komedinin sonu 

hiç birimizin beklemediği şekil
de bitti: 

Viktorya, o gece kızının 

<;ve gelmemesinden büyük bir 
endişeye düşmüştü. Kamilladan 
biraz sonra koşa koşa bana gel 
di. Kızını orada bulunca hemen 
sarıldı, kucakladı .: 

- Affet beni, Kamilla, ,dedi. 
Seni de, sevgilini de belki çok 
iizdüm. Fakat yaptıklarım hep 
şakaydi. İçimde, eskidenberi gis 
1i kalan bir hissin esiri olmut-

(1.Ait feıı sayı fayı rcınriııiz) 

9 - KURUNun iL.\ VESi 


