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''ihaneti vaıaniye!,, ' l' Mecmua halinde ilivesile beraber 

~Un Avam kanlarasmda Lloyd George "Bu gece 
alçakçasına teslim olduk!,, diye bağırdı 

" Alçaklar da işte burada! ,, 
londrada işçi partisi halkı hükumet aleyhine v 

çagırıyor 

londra, 19 (A.A.) - Avam kama
~ının dün öğleden sonra akdetmiş 
tii Uğu celse, şimdiye kadar misli gö. 
t hnemiş derecede hararetli olmuş. 
1 ~t. B. Eden büyük bir gürültü 
~ilde söz söylemiştir. Her taraftan 
h IL')elen nidalar, kağıt ve gr.zeteluin 
~4tuşturulmasmdan çıkan 2esler, na. 
~;ların sözlerinin ikide birde inkit;;~ 
b· ratılması mebus:arm ~~ı :::;:ıbi 
~~ halet i~inde olduklarını pek iyi 

Steriyo!'du. 
ltı ll. Eden, "Hükumet. Habeşistan 
i ~ekdndc evvelce takip etmiş oldu
•~ hattı hareketten dolayı hiç bir 
eçhile müteessif değildi:-.,, 

l'i. D~diği zaman muhaliflerle ekse. 
"ht arasmda ciddi had:serer <:ıkmış 
d~ı lt\üzakeratın on beş dakika. tatil e. 
1 ltıesine mecburiyet hasıl olmuştur. 

q llaric;ye nazırı nutkunu bitirdiği 
•:: l'tıan, muhalif amele fırkası namına 
"'Ilı s .. ı· t · ny ıyen B. Arthur Grcenvood, 
~~te]( B. Edene ve gerek hükumete 
'ttııırşr şiddetli hücumlarda bulun. 
llşt~r 

~ . 
€o~N CENEVREYE MILLETLEJR 
Ce.11ıı·er/NI EZMECE GiDiYOR.,, 

tl Gr~t>~nvood demiştir ki: 

B. Lloyd George 

Hükumet, intüıabat yapıldığı sıra.. 

Başvekil Baldvin 

da etmiş olduğu vaitleri tutmamış ve d':ı=::::::::::::::::::::::::::::::::1m:11: ..... , 
lngiliz tarihinde en büyük siyasi iha. i A •• k 
neti irtikap etmiştir. : tatur 

Mumaileyhten sonra B. Llyod Ge-
orge söz almış ve hük1imete karşı da. 1 

Du .. n b. ha şıddetli hücumlarda bulunmuştur. lT deniz 
gezintisi yaptılar 

(Boniı: Sa. 2 Sil. 1) 

Güneş tutulması btanbul, 19 (A.A.) - Atatürk ı 
j= bugün öğleden sonra mayo ile 

I
• Floryada ·bizzat idare ettikleri bir 

. ·----~-------------
liacHse muhtelif yerlerde muvaffakıyetle tetkik 

edildi. Binlerce fotograf alındı 

• motörbotla açık denizde bir aaat ka· il 
: dar dol8JD1I§lar ve bunu müteakipii 
d sahile yakın bir noktaaa bir sanda -!f 
i! la geçip kendileri kürek çekerek So-fi 
fi lariyum plajına çıknu§lar ve plaj f! 
~ gazinosunda bir müddet halk ara -!i 
!j sında oturduktan sonra Solariyumi; e otelinin teraıasmı teşrif ile bir kah-Si 
fi ve İçmişler ve akşama doğnı yayaft 

BURUN Bugün 24 Sayıta 

Yüzlerce 
Hediyeli müsabakamız 
gelecek hafta başlıyor 

Hazırladığımız yüzlerce he diyeli büyük müsabakaya gelecek 
hafta başlıyoruz. Müsabaka bütün okuyuculanmızın iştirak edebi. 
leceğ: şekilde tertip edilmiştir. Hediyelerim izden bazıları şunlardır: 

Beş lambalı mükemmel 
bir radyo 

Mandolin, cep ve masa saatleri, plaklar, en tanınmış markalı 

kolonyalar, elbiselik kumaşlar, ayak kabılar. 

Müsabakamız nedir? 
Bunu iki gün içinde öğreneceksiniz 

Yunanistan boğazlar 
konleraasıada 

Türk projesini müdafaa edecek 

Bay Metaksas'ın gazetecilere verdiği 
mühim beyanat 

Atina, 19 (.A.A.) - Başbakan Me
taksas ecnebi gazetecileri kabul ede
rek kendilerine muhtelif meseleler 
hakkında beyanatta bulunmuştur: 

Başbakan hükfunete diktatörlük 
temayülleri atfeden şayialar hakkın

da bunların aslı ve esası olmdaığmı 

söylemiştir. 

Başbakan, Türkiyenin müttefiki 
bulunan Yunanistanın Montreux kon
feransında Türk noktai nazanm. mü
zaheret edeceğini, Türkiyenin yapa
cağı müsbet teklüleri henüz bilmemek 
le beraber Türk projesini Yunanista-

mn müdafaa etmesinin takarrur etmiş 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Metaksas, Alman bankası direktö
rünün yaptığı seyahatin münhr..sıran 

ekonomik mahiyette olduğunu ve elde 
edilen anlaşmanın Yunan Alman kli
ring hesabJndan Yunanistanın geriye 
kalan alacaklarının tarzı tesviyesini 
temin eylediğini beyan etmiş, Yuna
nistanın bir deniz misakını, Akdcnizde 
alakadar bütün devletlerin iştirakiyle 
tahakkukunu görmekle bahtiyar ola
cağını kaydetmiş, 

Sonu: Sa. 2 Sil. 2) 1
:: olarak deniz evlerine avdet buyur -İl 

muşlardır. H 
Atatürk bu gece kendilerine ta -U 

zisnatlannı arza gelen bazı arkada§ ·H 
lannı yemeğe ahkoyrnuglardır. ff 

'9::::ı:mr.:ı:;r::::::::=-.. -.::n:::::-.:::.-:::::::~" ------------------------------

Göğüs göğüse düello! 

bun h 
~ b~a ah §ehrbnizde e:üne§ tutulması esnasında alınan fotoğraflar ve küsaf-

ır kaç safha (Yazıaı Dördüncüde) 

Muhittin Üstündağ 

Vilayet parti başkanlığı Avukat Hasan Fehmi, Avukat' 
vaz' fesine başladı Münir'Le Fuat Sedad'ı doelloya 

lsmail 
çağırdı 

Dahiliye Vekili. 
mize C H. Partisi 
nin Genel Sekre. 
terlik vazifesinin 
"·erildiğini ve bü
tün vilayetlerde 
vilayet Parti baş. 

kı.nlıklarına vali. 
lerin memur edil 
diğini yazmıştık 

Istanbul vali ve 
belediye relı;;i Ilay 
Muhittin üstifo_ 
dağ dün sabah on 

Muhittin Ustündağ .ıirde Parti merke. 
zine gelmiş, vazifesi sona eren Malat. 
ya saylavı ve İstanbul vilayet idare 
heyeti başkanı Bay Hilmi ile görüş. 
müş, Parti işlerini devralmıştır. 

Bu görüşmeden sonra Bay Hilmi 
Parti merkezinden ayrılmış, Muhittin 
Üstündağ bir müddet daha meşgul 
olmuş, Parti teşkilatına bir yayım 
göndumiştir. 

Bay Muhittin Üstündağ dün bir 
muharririmize kısaca demiştir ki: 

- Emir aldım ve filen işe başla. 
dım. 

Düelloya çağcrılan 
B. Fuat Sedat 

Düelloya çağıran 

B. Hasan Fehmi 
Düelloya çağırılan 
B. lsmail .-,,Iünir 

İstanbul barosuna mensup avukat • 
lardan Kı:ıahadada Sultaniye sokağında 
47 numarada oturan Hasan Fehmi, ge
ne İstanbul barosuna mensup avukat • 
lardan İsmail Münirle Fuat Sedadı, dü
elloya davet etmiştir. 

Düelloya davet eden avukat, bir 
hakyerinde geçtiği bahis mevzuu o -
lan bir söz, bunun üzerine baro inzi -
bat meclisi:ıe yapılan şikayet, şikayeti 
takip eden safhalar etrafında bazı mü -
lahazalar tesbit yollu başlangıçla yaz -
dığı ve baro inzibat meclisi reisliğine 

verdiği davetnamede, avukat 1smail 
Münirle Fuat Sedadı düelloya davet et
tiğinin kendilerine tebliğini istemiştir. 

Hasan Fehmi, düellonun kanune:ı ic • 
rası serbest olan, memnu bulunmıyan 
herhangi bir memlekette icra edilmesi 
ve göğüsgöğüse karşılaşılması isteğini 

ileri sürmüştür. 
Baro inzibat meclisi, meseleye el 

koymuşmuştur. Eliemmiyetle tetkik et-. ~ 

mektedir. Fakat, bu noktadan daha öır 
karar belirtmemiştir 1 
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.,l\.vrupa Postası 

Dün Avam kamar·asında Lloyd George "Bu gece 
alçakçasına teslim olduk!,, diye bağırdı 

W. ChurchiU diyor ki: 

''Bük ittifakı kuralım,, 
"Alçaklar da işte burada!,, Herkes sulh 

harpten niçin 
istediği halde 
korkuluyor? ( U at yanı ı incide) 

Uilletler Cemiyetinin cephesi he... 
nii= bo:guna uğrarruımz.ştır. B. Eden, 
Ceneueye bu işi yapmak, bu cepheyi 
bo=guna uğratmak için gidiyor. Ken_ 
u.'isi ::enevrege JJJilletler Cemiyetini 
c zmek, parça parça etmek için gidL 
yor. Bu işi başka birine bırakmasını 
~·ok arzu ederim. 

FRANSA NE KARAR VERDi? 
B. Lloyd George, Mi1letler CemL 

.reti mukavelenamesinin derpiş etmek. 
te olduğu bütün tedbirlerin tatbiki 
hususunda Fransanm Jngiltereye 
miiz:ıheret etmeğe hazır o1up olrra
dığmt sormuştur. 

B. Eden şu cevabr vermiştir: 
Yeni Fransız hükumeti erkanı ile 

bir çok defalar görüımek fırsatını el. 
de ettim. Fransız ricali, zecri tedbir. 
l.erin kaldınlması meselesinde öna _ 
yak olmağa hanr olmadıklarını söy. 
lediler ve lngiltere hükumeti ile be_ 
raber çalışm.ağı çok arzu etmekte ol. 
duklarını bildirdiler. 

Y alnı: Fransa hükfi.meti bana 
şimdiki zecri tedbirlerin 11Ulhaf azcm_ 
nı mı yok3a yeni tedbirlerin tatbik!ne 
miizaheret etmesini mi arzu etmekte 
olduğunu sarih surette bildirmedi. 

B. Lloyd George şu mukabelede 
bulunmuştur: 

Zecri tedbirler tatbik edildiği za.. 
man harp telılikesi azalmış idi. 

Büyük lngiliz harp filosunun ltal. 
yanlara karşı koyamıyacağı gibi ina. 
·nlma.z bir söz sarletmeğe imkan ta.. 
:ı~vur olunabilir mi? Bizim donan. 
"rtmız hali hazırda her ihtimale kar_ 

mükemmel surette hazırlanmıştır. 
I tal ya müstesna olmak üzere Mi. 

·n Akdeniz devletleri size müzaheret 
'meğe hazır idi. 
•çtınız. 

Buna rağmen siz 

ismet lnönü 
:}azlar konferansından 

>'flra şehrimize gelecek 
Ankara, 19 (Telefonla) - Başve

kil lsmet Inönü'nün Boğazlar konfe
ransı neticeleninceye kadar Ankarada 
kalacağr söylenmektedir. Başvekil on 
dan sonra yazı geçirmek üzere, tstan
bula hareket edecek, bu arada !zmit 
kağıt f abrikasmı ziyaret edecektir. 

40 saatlik hafta 
Ceneorede görüşülüyor 

Cenevre, 19 (A.A.) - Beynelmi
lel mesai konferansı 40 saatlik haf ta 
mesaisi hakkında iki mukavele proje
sinin tetkikiı\e başlamış ve bunun men 
sucatta. tatbiki işinin görüşülmesini 

gelecek seneye bmıkmıştır. 

Konferans, müstemlekelerde yerli 
işçilerlııı alınmasmı tanzim eden bey
nelmılel mukavele projesinin heyeti 
u:numiyesini bir muhalüe karşı 29 
reyle kabul etmiştir. 

Parti Başkanları 
Münhal bulanan valilik

lere tayin edilecek 
Ankara, 19 (Telefonla) - Açık 

bulun:m valiliklere parti başkanlıkla 

rmda muvaffakiyet gösteren saylavla· 
rın tayin olunacaklarından bahsedil
mektedir. 

Parti ile hükllınet arasında vücuda 
r::-etirilen sıkı yakınlık ve ameli birlik
ten sonra vazife ve mes'uliyetleri ar
tan valiler arasmda bir tasfiye yapıla
cağı da söyleniyor. 

Maliye Vekili. bugün 
şehrimizde 

Ankara, 19 (T~lefonla) - Maliye 

vekili Fuat Ağralı hua.ün t.ct.anbnb ha• 

rcket etmqtir, 

'ALÇAKLAR BURADA!., 

Bundan sonra B. Lloyd George, 
gürliyen bir sesle ve kollarını B. 

· Edene ve kabine erkanına doğru u. 
zatmış olduğu halde şöyle demiştir: 

"Bu gece alçakçasına teslim olduk. 
Alçaklar da işte burada.,, 

Mu halef ete mensup bir çok meb. 
uslar, B. Baldvinden bu suallere 
hemen cevap verilmesini istemişler
dir. 

Başvekil şöyle demiştir: 

"Eğer lngiltere. her hangi bir 
tehdide maruz kalmış olsaydı eli si. 
lwı tutan herkes silôha sarılacaktı.,, 

HALK HÜKUMET ALEYHiNE 
ÇACRILIYOR 

Londra, 19 (A.A.) - işçi partisi, 
halka hitaben "hiyateni vataniye,, 
başlığ• ile neşrettiği bir beyanname. 
de hükumeti resmen giriştiği teahhüt
leri tutmamakla ittiham etmekte, In
giliz dış siyasetinin ana hatları Mil. 
letler Cemiyeti oJduğunu illin eyle.. 
mekte ve halkı Milletler Cemiyetinin 
idaresi altında kollektif emniyeti, sul
hu ve adaleti müdafaaya ve Milletler 
Cemiyeti konsey ve asamblesinin meş. 
um toplantısından evvel sesini duyur. 
maya davet eylemektedir. 

J. SIMONLA MACDONALD 
KABiNEDEN ÇEKiLiYORLAR 

Londra, 19 (A.A.) - Reisleri Si
mon olan milll libe!'al grubu mebus. 
Jaril~ reisleri Macdonald olan mim 
işçi grubu mebuslar, zecrt tedbirle. 
rin kaldırılması kararında hükumet 
kendilerinin reyini sormadıf'mdan sa. 
lı günü hükumet aleyhinde rey ver_ 
meğ~ hazırlanmaktadırlar 

Bu takdirde Sitnon ve Macdonald 
kabineden ~ekilecek1er ve kabine mün. 

hasmın muhafazakarlardan ibaret 
kalacaktır. 

FRANSA NE YAPACAGINI 
DlJŞtJNül'OR 

Paris, 19 (A.A.) - Kabine ze('ri 
tedbirler hakkında görüşmek üzere 
bu sabah toplanmıştır. Fransanın 

meselede Milletler Cemiyetince itti
haz edilecek her türlü karara hareke. 
tini ttvfik etmesine karar \·erilmiştir. 

Önümiizdeki çar:;;amba günü me. 
basan ve ayan medisleri, B. Delbo
suu bt:yanatından sonra harici siyase. 
te dair müzakerelerde bulunacaktır. 

FRANSA NEYE KARAR VERDi? 

Paris, 19 (A.A.) - Re.smt maha. 
fil, bu sabah kabinenin zecri tedbir
ler ve kollektif emniyet meseleleri 
hakkında ittihaz etmiş olduğu karar
lan ifşa etmemektedir. 

Paris, 19 (A.A.) - Fransız kabl. 
nesi dış siyasa hakkında dış işleri ba
kanı B. Delbosun iz.aha tını dinledik
ten ~onra, zecri tedbirlerin kaldırıl. 
masını kabulün doğru olacağına ka
rar vermiştir. 

Kabine, aynı zamanda kollektif 
emniyet sisteminin vticuda getirilme
si Jçin büyük faaliyet sarfına deTil. 
ma da karar vermiştir. 

"UTANDIRICI BEYANAT!,, 

Kap, 11' (A.A.) - lngiliz hükClme.
tinin zecri tedbirlerin kaldırılması 
hakkındaki kararı, Cenubi Afrikada 
çok fena karşdanmrştrr. 

En nüfuzlu gazete olan Cap Time.s 
diyor ki: 

"Edenin dünkü Avam Kamarasm. 
daki beyanatı, şimdiye kadar Avam 
Kamarasında bir lngiliz dış bakanı. 
nın yaptığı beyanatların en utandırı. 
cılarından biridir • ., 

Vinston Churchill ''.t'aris - Soir,, 
gazetesinde yazdığı makalede şöyle 

diyor: 
"Harbe nasıl mani olmalı?,, Tabii 

bundan daha kuvvetli sual olamaz! 
Hemen her hükumet bu suali tekrar 
ediyor ve her memlekette halkın bü
yük bir kısmı sulh istiyor; yalnız ba
zı tehlikeli cahillerle felaketten kar 
bekliyen çok küçük bir kısım müstes
na. O halde. diyeceksiniz, sulh taraf
tarları bu kadar çoksa felaket önün· 
de niçin böyle titriyorlar? Kuvvetleri 
mi yok? 

"... Bu muammanın cevabı ıudur: 

Sulh için müıterek bir plan yok. Akıl -
h sandrğım1z insanlar biribirlerile anla • 
şamıyorlar. Diğerleri de kendilerini 
yutmak üzere saldıran tehlikenin kar • 

şısında boyuna horoz gibi kabarıp pa • 
lavralar at:yorlar. 

• M" . k k g~a J>:arat ' .. utccavızc ar§ı oyma . e .. 
vermiş olan memleketler hiç vakıt g. 
çirmeden bir birlik kurmalılar. Bu, yıl"' 
minci asrın ' 'büyük ittifakı" olacak. : 
tır. Müphem ve bitmez tükenmez rııı·r; 
saklar imzalama::ım faydası yok; sekl 

~ıarı 
kelimeden ibaret olan şu umdeye bag • 
ınak yeter: Birimize hücum eden he 

pic'lize birden hücum etmiş sayılır. '1' 

" ... işin müşkül tarafı bunu tatbı t 
edebilmek. Necaşinin uğradığı akibeıı 
ümidimizi kırmalıdır. Haile Sclasiye ııı 
ahedelerin mukaddesliğini boşuna itıı • 
dadına çağırdı, §imdi de menfa rnetaıı: 
kolyası içinde ya~ıyorsa bu bizitn ak. 

• • jJS 
hmızın hatasından ziyade ccsaretıınıt: 
hatasıdır.,. 

Sovyet Rusyanın kuvve'i 
Almanyanın Rusyaya kar§r harp a - ~ 

çacağı rivayetleri hakkında yazı yazan 
İngiliz gazetelerinden "Sunday Ex • 
press,. batmakaleainde Sovyet Rusya • 
nın bugünkü kuvvetine jıaretle §Unu 
diyor: 

"Diyorlar ki Hitler, Ruıyaya harp 
açacak, bunu bir kat'iyyet olarak ka ~ 
bu] ebneyiniz. Pek uzaklara gitmiye -
]im. Kna bir zaman evvel daime. kötü 
ıeyler tefe'ül edenler, Rusya ile Japon
ya arasrhda harp olacağını j)nceden ha
ber vennişlerdi. Fakat Japonyanın Rus-
yaya kartı harp açması meselesi kal -
mamı§hr. Niçin mi? 

Çünkü, Japonya bugün anlıyor ki 

Rusya, hücum edilemiyecek kadar Jc111" 
vetlidir. Japonyanın harp bulutu keli -
dini gösterdiği :ı:aman Rusya heııw'd 
faaliyete geçti. 

MiJii müdafaa, hallan hedefi haliıı' 
geldi. Siberyayı aıan demil'Yolunu ~~ 
kal gölünün ıaı-kında ikiye iblağ etb 
ler. , 

Uzak ıarktaki orduyu 500,000 lıi' 
daha kuvvetlendirdiler. Kudretli b 
hava filosu ihdas ettiler. 

Hitlerin soğuk kanla düşünen aııııer' .. ' müşavirleri de Sovyet Rusyanın h\l 
di ' cum edilemiyecek kadar kuvvetlen 

ğine karar verseler gerektir.,, 

münasebetlerr 
Yunanistan boğazlar konferansında 

Türk projesini müdafaa edecek 

ltalya ile ticari 
.. The People,, gazetesinde okundu • 

ğuna göre, Milletler cemiyeti misakı
nı imzalamış olan devletler italyaya tat
bik edilmekte olan zecri tedbirler me -
selesi hakkında lngiltere:-ıin önayak ol
masını beklerken beynelmilel sanayi 
ve ticaret dünyası bu tedbirlerin kald1 • 
rılacağt zannı ile hareket etmektedir. 
italyaya kar~t zecri tedbir tatbik eden 

memleketlerde:ı seyyar ticaret mümt~ 
silleri italyadan sipariş aramakla ınej 

' guldür. Bunlar, zecri tedbirlerin nibı 
d. ıetı yet bulmakta olduğunu sezmekte ır 

(Ustyaru I ıncıdeJ 1 
Zecri tedbirlerde Yunanistanın Mil· 

letler cemiyetince verilecek karara u
yacağını söylemiş ve nihayet Bulgar -
Yunan müna.sebatı hakkında da ihti· 
lfıflı meselelerin münhasıran ekono
mik olduğunu, çünkü iki memleket a
rasında. siyasi ihtilWarın mevcut ola· 
mıyacağmı ve mezkQ.r ekonomik ihti-
18.flann iki tarafın da memnuniyetini 
mucip bir tarzda hallini Yunaniatanm 
arzu etmekte olduğunu ilave etmiştir. 

YUNAN MURAHHAS HEYETi 
BAŞKANININ SöZLERt 

Atina, 19 (A.A.) - Montreux'ye 
gitmekte olan Elen heyeti başkanı 

M.avrudis Selanikten geçerken gazete-

ellere yaptığı beyanatta demiştir ki: 
"Boğazların yeniden askerileştiril· 

mesi hakkında Türk noktai nazarları
na ta.ın surette müzaheret için emir 
almış bulunuyorum. Boğazların tah
kimi Balkan antantmın diğer azaları 
olan memleketlerin emniyetine hiç bir 
halel vermemektedir. Limnos ve Se
rnendirik Elen adalarının yeniden tah
kimi işine gelince, bu mesele Montreux 
de müzakere edilmiyecektir, Çünkü 
ayrı bir meseledir. Bulgarların Eğe de 
nizinde mahreç almaları meselesi de 
Montreuxde müzakere edilmiyecektir. 
Çünkü böyle bir mesele mevcut değil
dir.,, 

Müteaddit bgiliz ticaret firm:ılan, fl'I 
giltere ile İtalya arasında ticari rnii11' 

sebatın yeniden teessüs etmesi irrıl(§ 
lan etrafında Romada soru§turmaJ:ıt 
bulunmaktadır. 

Kanton valisine •• gore .. 
Çinin Kanton valisi "Sunday Ex -

press,, gazetesi muharriri ignatius 
Phayre'e verdiği beyanatında demiştir 

ki: 
"Japonlar bizi kat'iyyen cebrü taz -

yik edemez. Biz ateıli inıanlanz. Te -

rakki arzuıu g;bi iıtiklal de ka:ı•ınıı 
çalkanıyor. 

1,250,000 kitilik olan bu ıehri 
gün içinde derhal harbe ayak!andıı1 
nm.,, 

lngiliz parolası Avrupada sulf1 
Fransa tek başına mı kalacak? "Anlaş ve uyuş. - Milfetlcrın gayeler·ni 

İngiltere ile İtalya arasında bir ya· ( 
kınlaşma başladığım ve bunun üzerine 
Fransa:un tek bagına kalacağını, Fran -
sızca "Le Jour,, gazetesinin Roma mu· 

habirinin bir telgrafım kanlederek 

yazmıgtık. Almanyadan gelen son ha • 

berlerde Hitler hüktlmetinin Roma ile 

Londrayı birleıtirmek ve Fransayı tek 

ba,ına bırakmak için çalıgtığını göate

riyor. 

lngil tere'nin 
Habeş elçisi 

Bir daha Habeşistan'a 
dönmiyecek mı ? 

Adisababa, 19 (A.A.) - Habeşistan' 

daki İngiliz elçisi Bay Sidney Barton, 
beraberinde zevcesi olduğu halde bu • 
gün ingiltereyc gitmek üzere buradan 
ayrılacaktır. 

Kendisinin Adieababaya dönmiyecc
ği hakkında nrulıkta bir uvia dolaı • 
maktadır. 

Goering'in organı olan "La Gazette 
Nationale" bir makalesinde şöyle de • 
mektedir: 

1•Fran.sadaki son kantddıklann Mil
letler arasında büyük meselelerin hal • 
lediceği bir zamana gelınesi fena bir te
sadüftür. Bu kadar zaman kaybedildi, 
daha da bekliyecck miyiz? Franıanın 

bu vaziyeti meselelerin hallini geri bı ~ 
rakmnk için yine bir vesile mi addolu· 
nacak?,, 

Hususi muhasebe 
bütçeleri 

Ankara, 19 (Telefonla) - Hususi 
muhaseb~ bütçeleri maliye vekaleti ile 
dahiliye vekaleti arasında çıkan bir ih • 
tilaftan dolayı tasdik edilmemişti. İh • 
tilaf şimdi halledilmiş bulunmaktadır. 

Fakat silahlan 1,, bilmelerile kaimdir 
Daily Mail gazetesinin muhabiri Paris . Soir gazetesine ÇekoS

1 

Vard Price, İngiltere, İtalya, Alman. vakya cumur reisi Beneşin verdiği 
yanın birleşip anlaşmasını istilzam yanatı neşretmiştik. Aynı gazete" 
eden bir makalesinde ezcümle diyor Bükreş muhabiri de Romanya J{t 
ki: Karol ile görüşmüştür. .~ 

"blaliye nazırınuz Neville Chem. Kral şöyle demiştir: ....- - · 
berlaln, müıterek emniyet 8iya8etinin _ Cumur rel8i Beneı, 8ize o1 

muvaffakiyetsizlikle neticelendiğini beyanatında Küçük Anlaırna kotııl 
kabul etti. O, dünyanın her hangi malarından memnun olduğunu ıöll 
yerinde menfaatleri çarpışan devlet- miftl. Ben de memnun olduğıJ 
lerin. nuntakavı sulh mJsakları akdet~ el 

ıöytiyebllirim. Metodik bir sur 
mesini utiyor. lıte Mussolininin de çalııtık. Hiç bir şeyi müphem bır. 
Şarkı Afrlkada illtediğl tamamen bu. madık. Eğer her hükumet gayesı 
dur. Şu halde bir lngutz - ltalyan ve ne ilJtediğfni bizim gibi bilse Jtı' 
misakı ile işe niçin baılanuyalım?.,, pa ıükün tçlnde yaıar. 

lngiliz muhabiri. daha aşafıda J 
şunu söylemektedir: "Size noktai nazar birliğifl 

"Bir çok kimselerin bize düıman bahRolundu. Ben fUnu da ild.ve e 
gibi gördükleri ltalya ve Almanya. ceğim: Küçük Anlaıma arasıntld 
dan nefret etmek her ikisini de bize birliği de var. Her türlü ihtl,,S Tetkikleri biten bütçeler tasdik edil • k 
karşı hasmane bir tavır takınacak bir karıı kuvı;etlerimizi birleıtirme 

mek üzere vekiller heyeti 

ısevkedilmiştir. 

tarafından t dbi al b l blrleım.eye sevk edebilir. Avuaturya e r 11Uf u unugoruı.,, 

Schacht Berline döndü 
fimdikl halde onlan birbirinden a11rı _ ........ ,_ =• •• 
tutan tek meBeledir. Fakat onun il. "Biz, bu Ud kuvoetll ve entf 
zerinde de uyuşabilir/er., devletlerle milnasebetim(z hak .

1 Peşte, 19 (A.A.) - Bay Sr.hacbt, Vard Pı·ice sözünü şöyle bitiri. dUimize şunu peresenk edinmelill' 
tayyere ile Berline gitmi§tir. i yor: Anlaı De uyuş- Fakat ıildhl 
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BUGUNUN MATAl-lARIÇ'I 
SAQ,1Ş'lN CASUS 

iL~ IDYA<O~VA\L\{I, .. 
M ACI;RALAQ' 

Tefrika : 4 

Beklenilmiyen bir 
fırsat üzerinde 
eğer genç Fransız zabiti bana hem 
lavuzluk, hem arkadaşlık, hem de 
Üşünceyoldaşlığı yapmak istiyormuş! 
~rtctan daha iyi bir nimet tasavvur edebiiir midim? 

Bir kaç ay so:ıra muayyen bir hü -
\ıııctı.n itimat edilebilecek bir aja.-ıı ol
'!tunı. Fakat ilk vazifeyi aldığım ta -
ten Fransada tevkif olunduğum ta -
~ kadar şu veya bu şekilde fakat da -

casuslukla geçindim. 

Size sür'atle verdiğim bu malUmat
"lt sonra, artık casusluk hayatımdan 

'il tiki mnceralanm üzerinBe fazla dur
~acağun. işte her gün, hırsım biraz 

a artarak, nihayet, o zamana kadar 
~ tevdi edilen vazifelerin en teh -
~Clistni üzerim~ aldrm. Fra:ısaya git -
~İğimi icap eden vazife!... Şüphe -
~ bir Fransız gibi fransızca konU§U -

durn. Bundan başka, Yugoslav kralı 
-t ~arsilyada öldürülen Fransız hari -
tc nazırı Mösyö Bartu'nun da şah -
llıbabı idim. 

bl3u aziz ve şevimli ihtiyar, bana bir 
~ a Şefkati gösterirdi. Milletler Ce -
~eti konferanslarına delege sıfatile 

C\rrcye geldiği zama:ılar daima o-
~ll alakasına mazhar olurdum. Muh -
İ( defalar bana Pari:ıin Cenevreden 
~ cazip ve eğlenceli olduğunu oraya 
"\ll\ekJiğimi söylemiştir. Böylece Pa -
\:,gittim. Fakat.Brest'de tevkif olun-

a amzct bulunduğum hiç hatı -
gelmiyordu. 

• t ı;-ransız hükumet merkezine gelir 
ı Cl:tıez, amirlerimde:ı şifreli bir mek -
~ aldım. Bana muayyen bir Fransız 

, ~tiye zabiti ile temasa gelmekliğim 
, lllatı veriliyordu. Bu Fransız zabiti 
~ '1raıarda mezun bulunuyordu. Ve 
~~St'de yeni bir gemiye henüz tayin 

tlr:ıj .. ti· 
:t • 

l~ tlu Fransız zabiti işte mülazım Kont 
°t 'tJ dö Forsvil idi. Bu isim, o tarihten
~ ti daima benim ismimle beraber, ga -
ııı·tcıerin sütunlannda tekrar tekrar geç-
t§tir. 

~ldığım talimat sarihti. Ve mutat 
, 1~ •:la bazı izahtan da ihtiva ediyor

~1· .Çiinkü yalnız bana bu zabitin is -
~ l\ı ve rütbesini değil, ayni zamanda 

~:~1Uııiyetleri hakkında bütün teferruatı 
llıcıtl'oriardı. Hatta eşkfilini de tarif et-
ta· teydiler. Ve Brest'deki yeni vazi -

ıııe . . . . k .. p tt • Yenı gemısıne gıtme uzere a-
eıı bineceği tre:ıi dahi bildiriyorlar-

~ l'tenin kalkmasından yarım saat ön· 
tı~ ba"Ullarımla birlikte Monparnas ga

la geldim. Tren istasyona girmiş, ya-
~ tıır~ bulunuyordu. Fakat aradığım 

l'tıdan henüz bir iz yoktu. 
n~ 

~ıı .. ~ullanmı taşıyan hamah:ı peşin -
.: l:•tınekteyken aramakta olduğum 
i ~cn!i zabite, esrarını açığa vurma -

Qtc:~~ ~e tarzda hareket etmek icap e
&ını düşünüyordum. 

'ıı~taba beklese miydim. istasyonda 
• ; " Fransız zabitini gözlerken bunu 

"t'cl" 
t , um. Sonra durup bcklememeğe ka 

:~tdirn. Çü:ıkü gayet iyi biliyordum 
ı- ıbar afüı:nlar. bilhnssa zabitler u -
ca b" 

~ 't ır seyahate çıkacak oldukları 
1 b" 

~· ıneceldcri vagonu seccrken dik-
' Cclerler. 

t)'~nların müteaddit defalar. güzel bir ı 
b tt at arkadaşı bulunab;Jecek kom • 
l'ıı ~:11anıurı tercih ediverdiklerini gör

ış miydim. 
ı· Onun · · ıııc· • ıçın hamala bavullarımı bi -
l'l~;evki kompartımana götürmesini 

~ ~ . •rn. V c kapıyı kasten açık hıra -
' 1&ta lı\irı k··syo:la bakan pencerelerden bi-

~ıbr 0 !c kanapesine oturdum. Bir 
il Yaktım. Elime bir de mecmua a-

larak gelmesini beklcdigim genç Fran
sız bahriye zabiti Kont dö'Forsvil'i ga
yet uyanık bir dikkatle gözlemcğe baş
ladım. 

Fakat bu bekleme çok sürmedi. Son
ra Kont dö Forsvil'in kendisinden öğ
re."ldim ki, ben bu delikanlı zabiti na -
sıl ele geçireceğimi dü~ünürkeıı o da 
göze gözümkiyen bir yerden bana ba -
kıp durur ve hangi vagona gireceksem 
arkamdan gelip vagonuma girmeği dü -
şünürmüş ... 

Filhakika aradan ancak iki üç daki -
ka geçmişti ki kusursuz. genç bir bah
riye zabiti, bulunduğum kompartıma -
na s;ıktr, içeri girdi. Be:ıi gayet cazip 
bir tarzda selamladı ve karşıki kana -
penin köşesine oturdu. Ben, yüzüme 
mecmuayı kapatarak, aradığım avı tam 
avucumun içerisine düşüren talihe içim
dçn teşekkür ediyordum. 

Sonra, tren Parisin eteklerini yalı -
yarak geçerken be:ı mecmuayı gözle -
rimden indirerek, penceremin yanın -
dan süziiliip akan manzaraya tembel -
ce bakmağa baıladım. 

Genç :zabitin beni gizlice gözden 

gr:.çirdiğt-ıi 'Ve söz açmak için fırsat bek
lediğini •bittabi biliyordum. Kendisine 
cesaret vermiyordum. Birdenbire elim· 
deki gazete ve mecmualar dizimden ka
yarak yere düştü. 

Bu "hadise,. Fransız zabiti Kont dö 
Forsvil için Tanrıdan gönderilmi§ bir 
fırsattı. Onları derhal yerden aldı. Ve 
elime verdi. Gülümsedim. Kendisine te· 
şekkür ettim. 

Bu suretle manevi dövüşümüzün ilk ra 
vundu yapılmı§ ve her iki tarafça da ka
zanılmıştı! 

Ben kendi aldığım talimata göre, o· 
nunla münasebet tesisine muvaffak ol -
muştum. O da, kendisine bir kadın ma
cerası gibi görünen bu işin ilk adımı -
nı atmıJ bulu:ıuyordu: 

Nereye gittiğimi sordu? 

- Brest'e gidiyorum, dedim. 
Birdenbire o kadar sevindi ki bu se· 

vinci adeta komik bir hal aldı. 

Israr eder ek bana şöyle bir teklifte 
bulundu: Mademki Brest'c gidiyormu· 
şum. Hem söylediğim gibi bu limana 

daha ilk defa olarak ayak basmakta imi· 
şim ... öyle ise miisaade ctseymişim de, 

bilhassa kendisi bana Brest'de hem kı -
lavuzluk hem arkadaşlık, hem de dil -
şünce yoldaşlığı yapsaym~ş ... 

Mesleğim itibarile bundan daha iyi 
bir nimet d~ bulu:-ıamazdı değil mi? 

(Devam edecek ) 

ESNAF CEMiYETLERi VE 
BAKKALLAR 

Beyoğlundaki bazı büyük bakkaliye 

mağazalarının sahipleri Ticaret oda
sına baş \'Urnrak esnaf cemiye~lcrine 

kayde mecbur tutulmak istenmelerin
den şikayet etmişlerdir. Bunların ser
mayeleri 1500 liradan fazla olduğun

dan esasen odaya kayıtlı bulunmak
tadırlar. Böyle olduğu halde '?daya 
bağlı esnaf cemiyetlerine de kayde

dilmeleri doğru görülmemiştir. Oda 
idare heyeti me3eleyi tetkik etmiş 

\'e bu gibi sermaye itibarile tıiccar 
saj,lanların esnaf cemiyctlerinP. kay-

dedilemiyeceklcri neticesine ·varını§· 

tır. 
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KIUtllr işlerı F eriköy cinayeti 
Veysi oğlu Zihnin in 
duruşmasına 

O lgunluk imtihanı 

qen iden başlandı 
Feriköyünde yahudi faizci Menteş 

Kasaviyi bıçakla öldürmekten suçlu Ar 
navut rençper Veysi oğlu Zihni, istan· 
bul ağır ceza hakyerinde yapılan du -
ruşma sonunda. tehevvüre kapılarak 
öldürmekten ceza kanununu:ı 448 inci 
madesine uygun olarak on beş yıl ağır 
hapse mahkum edilmişti. Temyiz hak· 
yeri, bu kararı bozmuştur. 

Ağır cezada dün celse açılm•ş, boz· 
ma kararı okunmuş, buna uyulmuş ve 
bozmaya göre bazı müdafaa ~ahitleri -
nin dinlenilmesi için duruşma başka gü· 
ne bırakılmıştır. 

Davaya :-ıazaran, vak'a şu şekilde 
geçmişti: Arnavut rençper, yahudi fa
izciden ödü:ıç para almış. Bu parayı ala 
bilmek için de, Feriköyde dükkanı ·o
lan bir bakkalı kefil göstermiş. Zihni, 
borcunu vaktinde tamamile ödeyeme -
yince, Menteş Kasavi, icraya başvura
rak, kefilin malları üzerine haciz koy -
durmağa girişmiş. icra memuru, dtik
kana gelmiş. Tam bu sırada bakkal. 
rençpere haber gö:ıdermiş. Zihni, dük -
kana koşmuş ve dükkan önünde du -
ran Menteş Kasaviye yalvarıp yakar -
mış, bir mikdar para uzatıp, şimdilik 

bunu kabul etmesini, üst yanını da müm 
kün olduğu kadar yakın bir zamanda 
ödeyeceğini söylemiş, kefilin.b malları
na haciz ltonulmasının önüne geçmek 
istemiş. Fakat alacaklı buna yanaşma -
mış, bunun üzerine borçlu kızmış, yü· 
rüyüp giden alacaklının arkası:ıdan ko
şup, onu kanlar içerisinde yere ser -
mi~. yakalanmış. 

Raşel'in öldürülmesine 
ait duruşma 

Ki.ıçükpazarda Raşel isminde bir kı
zr, ailesince kendisine verilmediği için, 
sokak ortasında öldürmekten suçlu Sa
lamon oğlu Leon Bahar adlr delika:ı -
lının duruşmasına, İstanbul ağır ceza 
hakyerinde dün devam olunmuştur. 

Leon Bahar, yaşının küçüklüğünü 

iddia etmiş, bu noktadan beşbci hukuk 
hakyerine başvurmuş, iddiası varit gö· 
rülmiyerek, reddedilmişti. Bu karar suç 
lu tarafından temyiz olunduğundan, a
ğır ceza, temyiz neticesinin sorulması

nı kararlaştırmıştı. 

Bu hususta cevap gelmediğinden, 

dü:ıkü celse başka bir güne kalm•ştır. 

Dr. Hikmet'ıe arkadaş1 
beraet ettiler 

Komünistliğe tahrik yollu neşriyat 
yaptıkları kaydile bir müddettenberi İs
tanbul ağır ceza haykerinde kapalı cel
sede duruşmaları yapılan Dr. Hikmet
le arkadaşı Abmedin duruşmaları bit
miş, verilen karar, dün açık celsede 
bildirilmiştir. 

Hakyeri, dava mevzuu olan neşri -
yatta komünistliğe tahrik mahiyeti gör
memiş, Dr. Hikmetle arkada~ı Ahme
di:ı bcraetlerine karar vermiştir. 

Müdafaa şahit leri 
dinleniyor 

önümüzdeki Paz artesi 
günü başlıyacak 

Olgunluk imtihanlarına bütün okul 
larda pazartesi gününden itibaren baş
lanacaktır. Bu yıl olgunluk imtihan· 
!arının ne şekilde yapılacağı hakkın

da bir tamim hazırlanarak Kültiir Ba
kanlığı tarafından bütün okullara gön 
derilmi§tir. Olgunluk imtihanlarına 
liselerden 600 kadar talebe girecek
tir. 

Bu qıl ilk mek~eplere 928 
doğunılular alınacak 
Bu yıl ilk okullara girecek talebe

nin sayısı kültür direktörlüğü tara
fından şimdiden tcsbit edilmektedir. 
Bu yıl yalnız 92 doğumlular kabul 
edileceklerdir. 

Direktörliik bir çok semtlerdeki 
ilk okul binalarını tamir ettirerek da
ha çok talebe alabilecek bir hale koy
muştur. Yapılan bu tedbirll'rle ~alebc 
fazlalığı karşılanmadığı takdirde ba
zı semtlerde çifte tedrisat tatbik edi
lecektir. 

Muallinılt!r Birliği 
meselesi 

Öğretmenler birliği yönetim kuru
lu üyelerinden ikisinin istifa ettiğini 
yazmıştık. Bunun sebebi yönetim ku
rulunda ortaya r,ıkan anlaşmazlıklar
dır. 

Diğer taraftan söylendiğine göre, 
öğretmenler kurulu bir toplantı yapa
rak birliğin Halkeviııe devri isini gö-
riişccektir. 1 

Çamlıcada balo 
Çamhcayı Güzelleştirme kurumu 

temmuz ayı içinde Çamlıca tepesinde 
,·crilmck üzere biiyük bir balo hazırla
maktadır. 

15 öCRC."TMJ<;N TAKDİRNAME 
ALDI - Orta okul öğretmenlerfoden 
:15 öğretmen Kültür Bakanlığı tara
fından takdirname almışlardır. 

''NOTRDAM DÖSYON .. SATIN 
.ALINDI - Kadıköyündeki Notrdam 
Dösyon okulunun bina.fl kültür direk~ 
törHiğü tarafından satın nhnmrntır. 
Binanın nlmma muamelesi bitmiş ve 
bina Akşam Kız San'at okuluna dev
redilmiştir. 

Vatmanhk 
yeni fa ı1nıatnamenin 

l: az17/an"ıası 
• 

bitmek. üzere 
Nafia vekaletı baş müfettişi Bay İb

rahim tarafından vatmanhır için bir 
müddettenbcri hazırlanan talimatname 
yakında tamamlanacak, belcdiye:lin de 
noktai nazarı alındıktan sonra Nafia ve· 
kaletine gönderilecektir. 

Yeni talimatnamede vatmanların na
sıl yetişecekleri, hangi şartlar altında 

çalışacakları kat'i surette tesbit edilmiş 
olacaktır. 1 

Topkaptda damadı Ömer Seyfi, Ka- UmHllJJ!IDDQllQI "" nı 1111111 1 Plll mm 1 nımımıınmıı ruııııı 111111 

zımı, eline geçirdiği balta ile öldürme- vam edildi. Vak'a:ım tamamile uydur -
ğe davrandığı iddiasile İstanbul ağır ma olduğunu söyliyen kadının dünkü 
ceza hakyerinde duruşması yapılan Saf- duruşmasında, bir kaç müdafaa şahidi 
fet Sfıkıp, ge~ende kefaletle salıveril - dinlenildi ve duruşma, gene bir kaç mü
mişti. dafaa §ahidinin çağmlması kararilc, 

Kaynananın duru~masına, dün de- başka güne hırakldı. 

4 

Şeker melası 

7 Temmuzdan itibaren 
şimendiferlerde ucuz 

naldedıiecEk 
Dcmiryolları idaresinin tar.feler 

üzerinde yaptırmakta olduğu tetkikler 
neticesinde şeker fabrikalarımızın çı

ka.rdığı melfıstan memleketin her ta
raf mda ucuzca istifade cdilcbılmcsi 
için Ucrct tarifesinde yeniden yüzde 
altmış tenz'Jfıt yapılmasına karar \'C· 

rilmiştir. Bu suretle ı:;imdiye kadar 
kilometre başına tonundan beş kuruş 
on p:ıra alman mclfistan bundan son• 
ra iki kuruş on para alınacaktır. Bun
dan başka melas nakledilen boş kap
lar fabrikaya parasız inde edilecektir. 
Bu tarife değişikliği temmuzun birin• 
den fübaren tatbik e<lilmeğe başlana
caktır. 

O rduda sahil sıhhiye 
idaresi kut uldu 

Orrluda bir snhil sıhhiye idaresi 
kurulmuştur. Bu limana uğrıyacak ve 
bu limandan k:ılkacak biitün vapur
lar sıhhi muamelelerini bu idarede 
yaptıracaklardır. Limana uğrayıp da 
sıhhi muayenelerini yaptırmadıkları 

anlaşılan kaptanlar hakkında rusumu 
sihhiye kanunu maddeleri tatbik olu• 
nacağı bildirilmektedir. 

B. ŞEVKİ BEHMEN 
Yüksek misafirimiz Yugoslav na• 

zırı Bay Şevki Behmcn dün sabah A
yasofya ve Askeri müzelerinı gezmiş 
öğleden scnra bazı tanıdıklarill' gorüş 
mek iizcrc KadıköyiinC' germiştir. 

GENÇ BiR HINTLt KENDi 
TAYYARESILE ŞEHRiMiZE 

GELDi 
Hindistanm Delhi şehr.nden !:endi 

tayyarcsilc knlkarak IskcndC'ri~ <' ) o
liyle şehrimize 'genç bir Hintli tana• 
reci gclmi!':tir. 

Tabur Ali Han Ağa ismınde olan 
bu Hintli iki gün sonra buradan Sof
yaya gidecclttir. 

B. HASAN SAKA 
l{amutay Asbaşkanı Bay Basan 

Saka refikasile birlikte dün An!mra· 
dan şehrimize gcelrek Perapalas ot~ 
linc inmiştir. 

OTOBÜS MU AYENESl 

Kerestecilerle Eyüp arasında işliye:ı 
otobüslerin muayenesi devnm etmekte
dir. Yalnız bazı otobüsler muayeneye 
gitmekten evvel tamire çekildiklerin .. 
den Keresteciler - .Eyüp hatt·nda dört 
otobüsten başl:a otobüs kalmamıştır: 

Bu hatta 26 otobüs işliyordu. 
Otobüslerin bu hattan muvakkaten 

çekilmeleri otomobillerle arab<ıların ve 
sandalcıların işine yaramıştır. Araba • 
larla otomobiller o:ıar kuruşa yolcu ta• 
şımakta olduğu gibi Kerestecilerdeki 
sebze halinin rıhtımına yancışan sandal· 
lar <la pazarlıkla müşteri ta§ımaktadıt"' 
lar. 

BOZUK YOL/ A R 

Fatih kaymakamlığı tarafından ya • 
pılan tebligat üzerine tramvay şirketi • 
nin Topkapı yollarını yapmakta oldu • 
ğunu yazmıştık. 

Diğer kaymakamlar da mıntakala • 
rındaki bozuk yerleri tcsbit ederek be • 
lediye vasıtasile şirkete bildirmişler • 
dir. Bunlar da yakı:ıda yapılmaya bar 
la nacaktır. 

Soyadı alma müddeti iinümüzdcki ay başlar:nda bilmiş olacaktır. Bu itibarla nüfus §Uliclcrindc ·faaliyet gün. 
geçtlkrc dalta sıkla*ıyor. J'ukarıki resimlerde soyadlarını tescil cttirmeküzcrc toplanan yurttaşlar. görünüyor,,. 





...... 
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l_Gezintiler 1 

Casus kadın ve 

!232L2 

Rumeli Hisarı Bağı 
Hayvanat ahçesi açıldı 

5 - KURUN 20 HAZiRAN 1936 -

Polis hab• rl ri 

4A Bilet de ça ınırmış! 

''Sarl§ln casus,, aJile anılan ls-
v l b Boğaza nazır en güzel aile bahçesidir. Meşrubat ucuzdur. Bahçede müteaddit dnns mahal-
~ i ir kadın, günün kahramanı 

1 
. 

oldu. Başta lngiliz gazeteleri, erı ve müzik vardır. Memleketimizde emsali bulunmıyan bu bağı mutlak görünüz. 

Tramvay şirketinin Aksaray depo • 
su müdürü dün zabıtaya başvurmuş, 

814 numaralı biletçi Alinin arkadaşları
na ait bi~etleri çalarak kullandığını id • 
dia etmiştir. Ali yakalanmış, biletler 
müsadere edilmiştir. b"ı·· d b l h l • - T e dansan ve balo için bahçemizin bir kısmı kiralanabilir 

ll un ünya asını han aTı on- ~ -
. - . .~'!" : : ... · ı 

dQn konunFyorlar. -------------------------------------------------------------

b Konu,:thiç değiımiyor. Bcqka ı Deniz ı~vaz-~-,,,, ~atınaima Komisqonu ilanları l=ı ·ı S P O ımı Şüpheli bir ölüm 

Clfka dekorlar içinde akan vaka _ .. ifü -lıep birdir. Yalan, iki yüzlülüh, "-y----k-.-----,--' 
Saraçhanebaşında Horhor cadde • 

sinde 159 :rnmaralı evin alt k<ıtmda o

turan Neriman adında b:r kadının ıki 

gündür odasından ç kınadığı habeı ve -
rilmiş, zabıta memurlarile belediye he • 
kimi odayı açtırmışlar ve kadını ölü bul 
muşlardır. Ölüm sebebi anlaşılamaclığı 

için ceset morga kaldırılmıştır. 

Qfclatma. Dikkat ediyorum. kim- Cinsi tahmin B:l. arın 1 maç ar 
•e İ§İn iç yüzüne inmek istemiyor. Lira K Lik maçlarına bugün \'C yarın de-

M. teminat eksiltme tarihi saati 

Lira K. 

1462 50 1 temmuz 936 14 de 50 ton Benzol- 19500 00 Yam edilecektir. Bugün Fener ta. 
Falan tayyare zabitini nasıl lü benzin dmda Fenerhahçe ile Ueykoz B ta. 

4.QndırmI§?. Filan istihbarat da- 14200 00 kımlan, 'faksim ~tadında Toplmpı -00 1 temmuz 936 14 30 40 ton benzin 1'e&İnin demir yürekli ıJe pek a- Eyüp, Galatasaray - lle il,ta B 
;; l d ml Yuk:uda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf suretiyle 1 Tem· t k ı rı Ya T k · d ' r ı 

1065 

~ 12 ı a a arını hangi entrika ile a ım a • rın a ım e e a -
Yrlmugatıp bülbül gibi şakıtmış? muz 936 tarihine rastlıyan çarşam ha giinü hizalarında yazılı saatler Sülcymaniye, Galatasaray _ Bc-::ik. 

BiR SABIKALI YAKALANDI -
Davutpaşada yedi evi soyan hırs z şe • 
bekesinin elebaşısı olan sabıkalı İsmail 
ile bu:ıa yataklık edenler dün yakalan -
mışlardır. Yntaklann evinde bir çok eş
yalar, mücevherler, halılar bulunmuş • 
tur. Zabıta tahkikata devam etmekte • 
dir. 

Pot· de alınacaktır. Şartnamelerini görmek idiyenler her gün \'e eksilt- taş A takımları karşılaşacaklardır. 
ısi ne yolda §C!§ırtmıfJ?. Ar~ 

llcrn bu. me için yazıh saatten birer saat evvel teminat makb:ı.l vey& mektup· Galatasaray - Beşiktaş maçı ikın. 
lariyl€' teklif ve kanuni belgeleri muhtevi mazrufları Kastmpaşnda rilik i~ini halledeceği için bü) ük bir 

Kadınlıkla bütün bu dolapla- aH\ka doğurmuş bulunrnakbdır. 
bulunan komisyon başkanlığına vermeleri Benzollü benıin şartna· 

l"ln Yaratılı§tan gelme bir bağı mı Yunan Basket bol 
mesi 97 5 kurus m!lkabilinde satılır. (3233) 

Var?. Bilmem; lallat tarihin, e- ' • ' takımı geliqor 
IQfirin "Samsun ve Dalila,, hikft Tahmm edilen bedeli 862 lira o!an 12500 kilo nıuhte!if ya' seb

•am- ze 30 haziran 936 tarihine rasthya n sah günü sant 15 de açık eksilt-)eai, ilk casuı; örneğidir 
tını. 

Önümiizdeki salı günü Roman)a 
,·apuru ile :.ehrimizc gelecek olan Yu. 
nan baısketbol takımı Çarşamba giinil 
saat 21 de Beyoğlu Jfall,e' inde Tüı~\ 
milli takımı ile karşılaşacaklardır 

HANGiSt SARHOŞTU - 915 nu • 
maralı İstanbul plakalı fayton arabası 

evvelki gece Kadıköyünden Osküdara 
giderken Garbis isminde birine çarp • 

.____ S. Ciezgin 

Yeni Eserler 

Ağ ç 
San•at f"k" 

2 • ve ı ır mecmuası (Ağaç) ı:ı 
2 ınci 
. sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Ne-

~ıp Fazıl K:ısakürcğin (Ahlakımız) ma
"'alcsj b"l 1 hassa dikknt ve alakayı çek -
1ttetlted" B 

ır. u nüsh:ıda aynca Necip Fa-

z~~ ve Feridun Fazıl Tülbent~inin birer 
liırleri \rcAbd··1h k ş· . H. d . ~ u a ınası ısar, Be rı 

ahllli E .. 
S 

1 
yupoğlu, Asaf Halet Çelebi, 

e rnin T f"k 

me suretile alınacaktır. 
Şartnameler her gün komisyon dan parasız verili,., mış. Garbisi muhtelif yerlerinden ya • 

ralam ştır. Garbisin sarhoş olduğu an • 
laşılmıştır. 

f steklHerin 64 Hm 65 kuruştan iharet ola.n muvakl<at temir.ntlan· 

nı İstanbul vilayeti muhasebeciliğine ydtırarak mukabilinde alacak· 

ları makbuz veyn banki\ teminat me\tubu ile ve belli gün ve saatte 

lkinci maç Atina - lstanbul muh. 
te1itlcri şeklinde yapılacaktır. 

Eskrim takımımız 
Peşte.re gidecek olan eskrim takı

mımız olimpiyatlara hnzırlanmnk ic;in 
ornda en ileri gelen 5 takım ile ~alı. 
~.acağı gibi Macar milli takımı • e~me. 
lcrin<' de iştirak ederektir. 

KAMYONDAN DUŞTU - Ye:ıi • 
şehirde Mumhane sokağında 20 numa· 
ralı evde oturan amele Hiristo şoför A
linin idaresindeki Y"'1myonla Bcyoğluna 

Kasımpasada. bulunan komiSYonumuza müracaatları. (328Sr 

Cinsi Miktarı Tahmin 

Ton Lira 
Tüvennn kö- 2000 21000 

be..:tl!!i Eksiltme gün 

ve saat; 

Muvak. T e:n 
lira Kr. 
1575 00 G temmuz 936 14 

giderken kamyondan düşmüş, başından 
yaralanarak hasta:ıcye kaldırılmıştır. 

mürü 
Rekompoze ,, 2000 23000 

Beyaz gömlekli genç bir hekim, bahçenin çam -
lar altından kıvnlıp bükülerek geçen renldi çakıl taı
lanyle süslü muntezam yollarında Olkeri görünce 
"meşhur ıan'atkar" ı tanıyarak, bu kadar yakınında ve 
ke,.di ayağına gclrni§ bulm:ıktan doğan bir hayret ve _, 
sevinçle kar§ıladı; ciçek tarhtan arasından ilerleyip 
temiz mermer merdivenleri çıkarak hastaneye girdi -
ler; ba!hekim, hekimler, asistnnlar büyük ziyaretçiyi 
karıılamak için hazırlanmıılardı. 

Macarlar sporcularımızın günde 
7:> kuruş mulrnbilindc iaşelerini ve üç 
antrenörden de istifadelerini temin 
edeceklerini bildirmişlerdir. Takımı. 
mız l temmuzda hareket edecektir 

ZEHtRLENMtŞ - Fatihte oturan 
posta milvezzii Orhan Kemer altında 

Eminin lokantasında taze fasulye ye -
miş. z~hirlcnmiş. hııstaneye kald rı·mış
tır. 

Komisyon Başkanlığına vermeleri. (3338) 

Kasımpa~ada 

(3316) 

M. M. V. Deniz Merkez Satına ima Komfoyonu Reis/"ğ 11clcr.: 
1 - Tahmin edilen bedeli en çok 134000 lira Vt: ilk temim~•ı 

da 7950 lira olan 10 bin ton mad<:n köm:.trünün kapalı zaıfı. m a

ekmek 

kapalı 

kasası 10 - 7 - 936 cuma günü ~aat 14 de Anlt.ar do f\'i:'li 

fan V claleti binasında yapılacaktır. 

2 -- Şartnamesi (670) kurus mukal-ilinde. l"tanhulda D_niz Le
vazım Satmalma Komisyonundan. Ank~rada Milli Mfülaf 4H V ck5 e
ti Deniz Merkez Sr.tmalma Komis yonundan verilecel;tır. 

3 - Mür..akasnya gireceklerin 2490 sayılı kanunun hükümkri 

dahilirrde ve tayin olunan günde saat on üçe kadar zarflnrını Ko-

misyona vermzlcri liizımdır (3422) 

lilik duvarlnrın, fayanslannda, merdivenlerin, kori -
dorların renkli dört köşeli taılannda panldıyan te -
mizlikle tamamlanıyordu; bol ıııklı odalarda insanın 
içine dolnn bir ferahlık vardı; keder, bu bakımlı has
tnnede bir zııman için olsun sülıun bulabilir. 

Müsamereyi hazırlıyan ve Ulkeri davet eden iyi
lik cemiyeti delegeleri de burada idi; baıhekim, ıa • 
çına kır düşmüş, yiizü görüp geçirdiği ve her gün 
arasında ya~adığı insanlık acı1anyle pişmiş gibi ol -
gun bir adamdı; hayatı küçük, ehemmiyetsiz ve ta -
mah edilmez bir varlık gibi görüyor sanılan bakı§la
rı vardı. 

lcnre kısmını, ı::alonlan, hasta koğu!lanm, ame
liyathaneyi, liiboratuvarı, kö§eyi bucağı gezip dolaı -
tılar; ba~hckim anlatıyor: 

- lstanbul belediyesi §ehrin en fakir semtle -
rinden birinde bu bedava doğum evini açarken ön -
ce fennin ve sıhhatin mutlak isteklerine cevap ver -
mek için lazım gelen parayı ayırabilirdi; onun içindir 
ki laboratuvar ve amcliyathnnedeki vasıtalar eksik -
sizdir; fakir gebe kadınlann en güç vek'alarda bile 
temiz, fenni, sıhhi bir !ekilde doğunr.alan için bü • 
tün tedbirler al•nnuıbr; ama iş bununlR bibnez ki ... 

Bu sene için tahsisatımız yok; ayn çocuk sa -
lonlan açamıyoruz, bebek karyolaları alamıyoruz, 

ayrı hademe, ayrı hastabakıcı kullanamıyoruz. işte 

görcüğünüz gibi bcxk!cr annelerinin karyolalann -
da yatıyorlar; annelere ve yavrulara ayni haatabakı • 
cı, ayni hademe bakıyor; hiç değilse annelerin yatak
lnn yanına bebekler için ayn birer sepet koyabilsek ... 
Gelecek yıl bütçesinde tahsisatnmz olacak, o zama -
nıı kadar hususi ya:-d ml::ı.rla ek: ilderim:zi tamamla -
m.:ığn çalıııyoruz ! 

buluncaya kadar, hususi yardımlarla alınıp bu lo • 
ğusa karyolalarının ynnı başlarına konulabilse ••• 

Kundak!annın içinde sıkılmış birer yumruk 
gibi mosmor yüzlerle, üç günlük, bir haftalık, on 
günlük bebcldcr bir ağızdan ağlıyorlar; Olker bu 
yavru seslerde "nnnelerimizin yanı başlarında ayn 
sepet karyolnlarda yatrm:k istiyoruz; hastanenin pa• 
raaı yok; b'ize yardım ediniz; merhamet! .•. ,, diyen 
bir mana işitir gibi oluyor ve içinde bin bir duygu bj. 

ribirine knnşıyordu. 

Sevim, bu fakir kadınlar, bu yeni doğmuş yav
rular, bu parasız hekimler için pek mühim olan bu ih
tiyacın babasının nihayet iki günlük eğlence para • 
sıyle yerine getirilebileceğini öğrenince Vural Gün• 
doğcluya karşı içinde istcmiye istemiye kin duydu. 

Salonların gezilmesi bitip, tekrar başhekim.in 

odasına gelindiği zaman kır saçlı, terbiyeli ve pişkin 
yüzlü, hayatı hor görüyor gibi bakan c!oktor: 

- Bize, şimdiye kadar asıl ıztırap veren ıeyi 
&Öylemcği en sonraya bıraktım. 

Dedi,, yutl•undu; ilhan merakla, Ülker ve Se • 
vim, gözlerinde telaı ve heyecanla yeni bir facıaya 
hazırhnarak başhek:min ağzından çıkacak 6Özleri 
işitmekte sabırsızlandılar; doktor gülümsemeğe çalı
şarak ve gözlerini iyilik cemiyeti delegelerinin yüz • 
lerinde gezdirdikten sonra doğrudan doğruya Ulkere 
hitap et~i: 

ev ı , Salih Zeki Cevdet Kud-
ret A ' ı ın • Yctuttah Sumer, Mira;, Şerif Hu -
llSın· 

ın makale ve tetkikleri vardır. 

Kısa boylu, ortasından ikiye a:>-nhp su ile iyice 
yapışhnlmıı pnrlak saçlı, yüzü çilli ezcacı, biribiri -
ne kanşbnp kaynattığı ilaçları gaz ocağının üstün
de bırnkıp koridora fırlamıştı; ambar memuru başhe
kimden korktuğu için sıraya giremiyor, odasının ka
pısını yarı ar~lıy~rak ba~mı dışarıya ç:karmış, b.-ıkı -
yordu ;hademe!er işi anla.T.!Ullı§lardı;fakat gelenler bel
ki belediye büyüldcrinden, ııhhiye müf etti !erinden, 
yahut şehir mecfüi aznlannd~n filandır diye iki sıra
ya dizilmişler, yan bellerine kadar eğilerek selamlı -
yorJardı. 

Hastanenin daha bahçesinden başlıyan sevim -

Aydınlık bir koğu§ta aralık karyolalann beyaz 
örtüleri arasında beyazlara bürünrnüı soluk yüzlü 
kadınlar gözlCTinde çocukları için şefkat ve merhn -
met İstiycn bakıılarla ziyaretçileri süzüyorlar: Şu 
miniminiler için lazım olan sepetler, belediye para 

- Fal;at bu ıztırnbımız sizin büyük lufunuzla 
bu sene için artık dinmiı olacaktır; burada doğan 
çocuklann sanld,klan kundak takımları hastanenin 
demirbaş e§yns:dır; resmi müesseselerin dem.irbaı eş
yası dışarıya çıkanlamaz; yani burada doğan çocuğu 
temiz pak kundeklara koyar, be§ on gün bakanz; an
ne iyileştikten, yavru birıız palazlandıktan sonra has
taneden çık~rlar, İ~te o zaman bcbnğin kundağını dıt 
arkasından çıkarıp geri nlmrunız lazımdır. 

( A rkım var) 



ı lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

l ·ı Miktarı M. Bedeli !tk teminatı Eksiıtme Eksiltme Saati 
şekli Ton ' Lira Ura 

Sığır E.ti 52 10400 780 

" 
32 6400 483 

,, 32 6400 480 

tarihi 

24 6 936 

,. 
" " 

26 6 936 

Pazarlıkla 14 

16 

llk ek~iltmesi feshedilmiş olup muhammen 
İSTANBUL - 18. Dans musikisi olan µerçin çivisi 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 14,30 da pazar· 

(plak). 19 .. Haberler. l9,15. Muhtelif ltk ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
plaklar, 19,30. Çoluk saati: Hikayeler, B . . k . . 1 . 1306 75 ı· 1 k kk t · at ile 

15 200 ık . · 1 1 ·ı Edul t"f u ışe gırme ?stıyen erın • ıra ı muva at emın 
. ı vıyo onsc ı e a ı parça- . ·~· . A • _ g36 G. 

Iar: Muhittin Sadık ve Mes'ut Cemil kanunun . tayın ettıgı vesıkaları . Resmı zazelenın 7 - 5 • 
.. 

Yukarda ya zıh etlet ayrı şartname tarafından, 20,30. Stüdyo orkestraları, 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesınde 
21,30. Son haberler. alınmış vesikayi hamilen aynı gün ve saatte Komisyon Reisliğinde 

ile alınacaktır. İsteklilerin 

!l~rlnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa i~tirak içın belli gün 

saattı:: ilk teminat mektup veya makbuzla~ile ve kanunun 2, 3 
maddesindeki vesikalarla birlikte Lüleburgazd<l Tümen Satınalma 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan- hazır bulunmaları lazımdır. 
s~n~n 9~zetele~c mahsus havadis ser- Bu baptaki ş~rtname Ankarada Ma.tzeme 
vısı verılecektır. d 11 .. fl' ~· d ·· ··ı ı ·1· 

dairesinde Haydarpa .. 
(3434' şa a !ese. um şc ıgın e ıoru e ıJ ır. 

:---------------------~------· 
l-Ç.omi:;yon:.ında bulunm-aları. (3320) . 

1 ......, 936 - 937 ders senesi için 
Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri-

le Kmkkaledeki Askeri San'at li
sesine ve Konya, Erzincan AS. 

Orta mekteplerine talebe alma·ı 
caktır. 

2 - Kabul şartları AS. lise ve 
orta mektepler talimatmda yazı

lıdır. Bu talimat askeri mektep· 
lerdc ve askerlik şubelerinde gö
rı.ilebfür . 

3 _..ı (steklilerin aşağıda yazı· 

lı hususları da göz önünde bulun. 
durmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kay
dı kabul 1 Temmuz 936 da baş

lar ve 10 Ağustos 936 da biter. 
Müsabaka. imtihanı da 15 Ağus

tosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

B - Mekteplerin bulundultla
rı yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10 haziran 936 

dan 31 Temmuz 936 tarihine ka
dar bulundukları yerlerin asker-

lik ~ube1erine müracaat elmİ! ol
maları lazımdır. 

C - Kabul şartlarmı ta§ıyan 
is teki; ler evrakını tamamlattırılıp 
aııkerlik ~ubeleri vasıtasiie mekte· 

be göndermeleri ve mekteplerden 
<lavet vaki olmadan hiç bir istek
li mektebe gitme;nelidir. 

D - Müsabaka imtihanına 
girmek için davet edilen istekli

lerin imtihan yapılacak yere ka
dar gitmek ve imtihanı kazanma· 
yınc:ı geri dönmek için yapacak-

ları l~1 1.ısı aflar tamamen istekliye 
aittir. Bunun için de gidiş ve dö· 

nüş masrafını beraber götürmesi 
lazımdır. 

E - lstekli mektebe kabul e
dilmediği takdirde hiç bir hak id· 
dia r:demez ve bir sene terki b.h· 
sili olan~ar da mektebe alınmaz. 
lar. 

4 - Mektepler leyli ve mecca
nidir Talebenin iaşeıinden başka 
giydirilmesi, techizatı ve kitapla
rı mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her clY bir miktar maaf da verilir. 

5 - Askeri liseleri muvaffakı· 
yelle bitirenlerden arzu edenler 

müsabaka imtihanına girerek ka· 
zandtkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetjştirilmek üzere 

Avrupay.-. tahsile gönderilir. 

(18) (3244) 

lf. lf. .y. 

Niğde garnizonunda bulunan 
kıt'~ hayvanlarınm ihtiyacı olan 
422 ton kuru ot kapalı zarfla ek
siltmeye konulmustur. Tahmin 
edilen bedeli 16880 lira olup ilk 
teminatı 1266 liradır. Eksilmesi 
25 hazir~n 936 pe:şembe günü sa
lt 15 30 da Niğdede Tümen Satın· 
almıı Komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler teklif mektuplarını iha
leden bir saat evvel makbuz mu-l 
kabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermİ§ bulunmaları. Şartnamesi 

her ı,rün Komisyo•ıda görülebilir. 
... _...,,.=----- 1-·"-1'ı:_ ' 1 5) (3184)'1 - r-• _.,.._.. c.&IAllUU lif• \ .& 

• • • 1 

Her birine biçilen ederi 6 ku· ı 
ruş olan iki milyon tane makara 

deği~ik renk ve cinste olmak üze
re kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesi altı liraya almak ve örnek
lerini görmek istiyenlerirı her gün 
öğleden sonra komisyona gelme
leri. Eksiltmesine gireceklerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle 7250 liralık i U.c 
teminatlarını teklif mektuplarile 
birlikte ihale günü olan 23 - 7,-

936 ı;.erşembe günü saat 15 den 
en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (8) (3072) 

• '1- • 

BORSA 
19. 6 . 936 

llll&lanndıl ytldı-ı lfareUI olAnlar, tıze 
rtnde mua.mt•ltı ıırorenlerdlr. Ral<aml&r 
ıuıat 12 de kapanıo ııatı, flyatları:ı ın. 

PARALAR 
tı. n - • Vtyana 

l~i - • Madrtd 
ltiö 7,, •Bertin 
: ~lb - • Varşo'l'a 
•4 - • Btıdapeşle 

ÇEKLER 
Tümen birlikleri için 29750 k!lo • Loncıra fi!l".ölJ • Viyana ~ 1\fö7 

d ~ 15 6 936 k • Nevyorlr ı.illl~ • Madrld o ö:!7~ sa e yagına - - e -
•Parla 1 :.l U6 • Berllıı l,97lô 

siltır.esinde talip çıkmadığından • wıa.no ıo.ıow • Varşova UOtı7 
6 - 7 - 936 saat 14 de pazar- • BrtlltaeJ 4.61l7b • Budape§te 1,00-2:, 

M h • Atl!ıa '-4 b71JO • BllkTe§ IU7,fi8b 
Irkla alınacaktır. u ammen be- • Cenevre ll.4ö:.ıö * Belgrod tıb Oô2f> 
del 20825 lira ilk teminatı 1562 • Sofya n3,11'ı52 • Yokohama ~.68!10 
liradır. İstekliler şartnameyi gör- • Amsterdam l.17Bl'ı • M:oskova ~'* 9t4~ 

• Prağ ı ~t.lt' 4;, ~ Stokholm :1 Of:l.ı 
mek üzere her gün ve eksiltmeye 1--------------
İ§tirak içtn belli gün ve saatte ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesikaları ve ilk teminat makbu
zu veya mektuplarile Lüleburgaz 
Tümen Satmalma Komisyonunda 
bulunmaları. (31) (3443) 

• • • 
Kor ihtiyacı olan 15 ton sade 

yağı 27~6-936 cumartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
satın almacaktır. Muhammen be· 
deli 12000 liradır. llk teminatı 

ESHAM 
lf B.uıkam lU bll 

. Anadolu ~4 till 
Reji 1 w 
Şir. Hayr1y ti> <XXJ 

Merkez Bank 67 7b 
U. Sigorta ııo 

Ponomoob :-.,60 

ı stlkrazlar 
• 1933 T.Bor. l ~1 7ö 
..... o 1\l~ll 

• .. .. .. ın ~o ı. 

lat1k.Dahll1 ııô tx.ıı 
• Ergeııl Istık Hl>, 

192!1 A M 10 J-1 

S. Erzurum ı7 2. 

l'rarn vay ıı. lJlı 

•Çimento H~ 

Onyon Del :J 00 
Şark Del. J~J 

Balya JOO 
Şark rn. ecza ı UO 
Telefon ı 00 

Tahviller 
l!;Jektrllı )1.) lJJ 

l'r&mVll}' tll.7U 
1-tıhtım 14 Ol'ı 

Anadolu J 18 :.!ıı 
Anadolu il ~H.~.'ı 

'\nadolu m ıH!> 

MUmesstJ A 'JI ;2 

900 liradır. İsteklilerin şartname-----·-------------------

sini görmek üzere her gün ve iha· --------------------~ 
le gününde ihale saatinden bir 
saat evvel teklif mt:ktuplari)e Ba Takvim 

Cumı-rtesi PAZAR 
!O Haziran 21 Haziran 

hkesirde kolordu satınalma ko- 1====== 
ı R. Ahir 2 R. Ahir 

GUn doğu§u 4 29 4 29 
misyonuna müracaatlar:. Glln batııı 19,;39 19,40 

(23) (3272) Sabah namazı :ı,30 3 30 
Oğle nıu:ııazJ 12 I 3 I 2 I3 
[ktndJ namazı 16, J .~ r 6, 1 :l 
Ak~am namıı.zı f 9,39 f 9 40 

Askeri lise ve orta mekteplere Yatsı na.mazı 2 r 40 2 ı 4 J 

öğretmen ve Kmkkale sanat lise· lmsak 2 14 2 ı .ı 
sine tedrisat müdürü aranıyor: Yılm geçen gtlnlen 17 l 172 

Yılm kalan günlerl J Q4 1 Q} 

1 - İstanbul ve Bursadaki As· ~------------------=
keri liselerle Kırıkkaledeki a5keri 
sanat lis~sine aylık ücretle tarih, 
riyaz;ye, fizik. 

Erzincan, Konya, Ankarada
ki orta r:ıekteplere Tarih Coğraf. 
ya, fen bilgisi, A.manca, Fran· 
sızca, İngilizce öğ~etmeni ve ~a

nat lisesine tedrisat müdüri.i alma· 
caktır. 

2 - Lise öğretmenliği için lise 
öğretmeni ehliyeti orta mektep 
için orta mektep öğretmenlik eh
liyeti gerektir. 

taneden alınmış -.ağlık raporu 
c) Teahhüt senedi (noterlik 

ten) 
5 - Ücretler. 
lstanbuldaki askeri lisele~ Ri. 

ya;z;ıye, Fizik derslerine 108 : 126 
tarih dersine 98 : 108 liraya ka· 
dar, 

B~rsa lises: ve Kırıkkale !anat 
lises! Riyaziye, Fizik derslerine 
108 : 126 tarih dersine 98 : 108 

. liraj 1i kadar. Orta J""lektep ders· 
lerine 108 lirafa kadar aylık ÜC· 

ret ''erilecektir. 
5 - Kırıkkale sanat lisesine 

alın ıcak tedrisat miidürü içiıı lise 

Mikdarları, muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatleri nt8 " 

ğıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaklardır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat te· 
minatıarı ile kanunun ta}in ettiği vesikalan, Resmi gazetenin 1 -
5 - 936 g. ve 3297 No. lu nüıshasmda intişar etmiş olan ta1imatna· 
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerin: basküller ile camlar sıJ 
tesviye şişeleri ve aynalar için eksiltme günü saat (14,30) a ve ~i
namomelreler için de keza ekl\iltme günü saat (15) e kadar konu•· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartr.ameler parasız olarak Hay· 
darp3.,ada Tesellüm v~ Sevk şefliğinde, Ankarada Malzeme daire-
sinde dağıtılmaktadır. (3420) 
Malzemenin ismi Muhamm~n Muvakkat Eksiltme günü 

.,,, bedeli teminatı ve saati 

Muhtelif cb'atta ve ) 
miktarda cnmlar, su ) 
tesviye şişeleri , ) 14877 Lira 1115, 77 Lira 
aynalar ve cam bo- ) 
rular. ) 

12 d~ne 1000 ve ) 
G dane 250 kiloluk ) 5304 L"rı:ı. 397,80 Lira 
baskül. ) 

1 O daııc dinamometre) 1653 Ura 

--
20- 7 _ 936 

pazartesı 

saat 15,30 da 

21- 7-936 
salı 

saat 15,30 dır. 

21-7-1936 
salı 

saat 16 da 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yazılı 5 gruP 
malzeme hizalarında yazılı tarih ve günlerde Hayd:ı.rpaşada gar bi· 
nası dahilindeki 1 inci il}letme komisyonu tarafından açık eksiltıne 
~le satın alınacaktır. İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 ün~ 
:naddesi mucibince işe gitmeye manii kanuni bulunmadığına cı~ir 
beyanname vermeleri lazımdır . Bu İ!e ait şartnameler Haydarpaıac:l• 
1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 31 adet manyatolu masa telefonu muhammen bedeli 731 Ji· 
ra 60 kuruş ve muvakkat teminatı 54 lira 87 kuruş olup 29 - 6 _.... 
936 pazartesi günü saat 1 O da. 

2 - 30000 Kg. blarna karbon at dö sut muhammen bedeli 3975 
lira ve muvakkat teminatı 298 lira 15 kuru§ olup 29 - 6 - 936 
pazartesi günü saat 10 da. 

3 - 20000 adet ateş tuğlası muhammen bedeli 1900 lira "~ 
muvakkat teminatı 142 lira 50 kuruş olup 29 - 6 - 936 pazartesi 
günü saat 10 da. 

4 - 100 M. Kalbur teli muhammen bedeli 189 lira ve muvakkat 
teminntr 14 lira 20 kuruş olup 2 9 - 6 - 936 pazartesi günü saır.t 
10 da 

5 - 52 adet tabaklı çay fincanı, 102 adet çorba tabağı. 2 adet 
yuvarlak yemek tabağı büyük, 100 adet ttıbaklı kahve fi11c.am, 4oO 
adet yassı tabak, 75 adet sürahi küçük ve büyük, 30 adet iyi cİ111 

su ta~ağı, 20 adet rakı kadehi muhammen bedeli 184 lira 70 kıl' 
ruş ve muvakkat teminatı 13 lira 85 kuruş olup 29 - 6 - 936 ~ii' 
nti caal 10 da. (3167~ 

7 - 6 - 936 tarihinden itibaren işliyeceği iln edilmiş .:»lan Ad'' 
paza(c gezinti katarlarmda aşağld a yazılı §ekilde tadilat yapılmı~tıt'• 

Vapur Tren 

Köprü H. Paşa Sa"anca Arifi ye 
kalkı~ kalkış kalkış kalkış 

(1) 6.25 7.10 1t.06 11.24 
(2) 8.00 8.25 11.40 11.55 

Tren 

Aclapazsrı 
\•arış 

ıı 44 
12.15 

Vapur 
------··"""' 

3 - İstekli olanların dilP.k ka
ğıtlarını aşağıda sıralanm.ış evrak. 
la Ankarada Milli Müdafaa Veka· 
leli Askeri Liseler Müfettiş•iğine 

göndermeleri l azımdır. 
Adt-.pazarı Arifiye Sap anca H Pasa H. Paf9 

öğr~~menlik şart:arını taşımak ve · ~ 
iki ~fors 7Ümresinde ihtisası olmak kılkı~ icalkış kalkış varı§ kalkıt a) Tasdikli fotoğraflı fiş 

b ı Yüksek tahsil ~ahadetname· 
si veya tasdikli benzeri 

d Ürıiversitede imtihan vere

rek \"hliıetrıame almışsa elı'ivet

n:ım~ tasdikli beıızeri. 

d ı Nüfus tezkeresi tasdikli ben· 
zen 

4 - D.:ru:ru uygl!n göri.!len
lerden t\.\af!ıda yazılı evrak ~onra ı 
istenecektir. 

a) Hüsnühal ilmühaberi ı 
b) Tam tqkillth askeri has· 

gerehtir. Ücreti 165 :;radır / (Z) LS.53 16·15 16.37 20.07 ~~.;~ 
. 7 -- htekliıenn 1 eylül 936 cü· (1) 17.oo 17.23 17. 47 21.13 

nüne kadar müraca<lt ~hnelcri di NOT : ( 1) No ile gösterilen kat arlar yalnız üçünc\i mevki , 
leği ·,·erine getiriimiyenleı bi,. halı (2) No. ile gösterilen kat a.r!ar yalnız birinci ikiııci mel"J<ı• 
istiy .... mezler. ( 9) (3073) clir. -sayın h:ılka ilan olunur. (3425) 

"' "' . 
Adao.ıdaki kitaat hayvanat?· 

nın ihtiyacı için 495 ~on kuru ot 
l<apıdı zarfla ek3iltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 19800 
Iİ!'ad :r. llk te:r.inatı 1485 liradır. 
İhalesi Adanada 30 haziran 936 
salı günü saat 10 da Tüm Satın· 

alma Komİ5yonunda yapılacaktır. 
Şeraitini her gün bedelsiz mezkur 
KO. dan ~ıınak mümkündür. İs
tekli olanlar usulü dairesinde ya
zılmrş teklif mektl1plarını ihale 
saatinden bir saat evvel KO. na 
vermeleri. (26) (3319) 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 
1 

e 
Lll~li LOtüf apartımaru saat_ 4 • 

kadar telefon: 22459 
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,,_ __ Türk Elbise--~ 
Deposunda Fırsat 
Bahçekapı Şekerci Hacıbekir karıısında 86 numaralı elbise 

depo.unda istedifiniz her nevi yerli ve ecnebi kumqlarla hazır 
'te um&rlama elbiseleri bulacaksınız. Fiat rekabet kabul etmez 
derec:ede ehvendir. Bir defa ziyaret kafidir. Fınab kaçırma
hluz. Taluitle muamele yapılır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonu llAnları 

102000 metre torbalık bez 
Tahmin edilen bedeli 30600 lira olan yukarda miktan ve cinsi 
~ maizeme Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlüiU Satmalma Ko
~onunca 15 temmuz 936 çarıamba günü saat 15 te kapalı zarf ile 
~ edilecektir. Şartname bir lira 53 kurut mukabilinde komis
~~an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2295 lirayı havi 
'-1 ıf mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme· 

•e kendilerinin de 2490 num aralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
~ Yeaaikle mezk6r gün ve saatte komisyona müracaat!an. (3145) 

• 
960 ton adi kok r kömürü 

Denizyoll•rı 
lfLETNl!aı 

Acenteleri: Karakay - Köprübaı 

TeL 42S62. Sirkeci Mühürdar Zade 
ı•-- Han telefon: 22740 __ .. , 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Sah, 
Perıembe 1 S de 

lzmir Sii.r'at Postası 
Cumartesi 1 S de 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diler Postalar 
Bartın ,_ Cumartesi, 

lmaiı 
Çal'f&Plba 18 de. 

- Pazar, Salı, Pe 
ıembe, Cuma 
30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 d 
diğer günler 8. 
da. 

Bandırma - Puarteai , Salı 
Çarpmba , Per

tembe, Cumart•i, 

Karabi(Ja 
lrmoz 
Ayoalık 

20 de 
- Salı, Cuma 19 d 
- Pazar, 15 de 
- Sah 19 da, Cuma 

DAKİK.ZARİF 

SAGL"M 

İS"VİÇRE 

MAMULATI 
HEll ÜllOE ARAYINIZ 

FiATI UCUZ 

~iKTiDARSI Z L 1 K 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 
i STEKSiZ Li K 
BELGEVSEKLi<ii 

..... ~YORGUNLU\( Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarıda mikdarı ve 
~i Jazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satına)· 
'- komisyonunca 27 temmuz 938 tarihinde pazarteıl ıüaii aaat 15 
.. lrapalı zarf ile \hale edilecektir. Şartname paraaıı 01-rak Komis· 
~dan 'Ymlir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1728) lirayı ha· TRABZON ve MERSiN posta· 
~teklif mektupl~rını mezkGr ıi1nde s&at 14 e kadar Komisyona 

17 de. 

"'-_ larma kalkıı günleri ytik alm· ~'lle)eri ve kendilerinin de 2490 nuqıarah kanunun 2 ve 3 madde· 
d K ı maz. (3q2) 
eki vesaikle mezkUr gün ve saatta omisyona müracaat arı. •••••••--••••! 

(3308) 

40000 metre ham ipek 
at l'IJimin edilen bedeli (32000) lira olan yukarda mikdan ve cin
~aaıb malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüiU S.tınalma 
b İiyonunca 3 temmuz 936 tarihinde cuma pnil 1&at 11 de kapa· 
~· "1f ile ihale edilecektir. Şaıtname (bir) lira (80) kunıı muka· 
/liııcte Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
d 24oo) lirayı havi teklif mektupl armı mezkGr tünde saat 14 e ka· 
~ 't .. l\9misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
J!!..~ maddelerindeki vesaikle m ezkGr ıün ve saatte Komiıyona 
~caat1an. (3307) 

150 ton saf kurşun 
l'\llaım edi~ bedeli 19500 lira olan yukarda miktan ve cinsi yazılı 
~eıne Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Sabnalma Komiıyonun 
le 6 ~toa 936 tarihinde perfelllbe ıünü aaat 15 te kapalı zarf ile iha
libl~t!ecektir. Şartna~e paruız olarak Komiıyondan ~erili~. 'fa
t.:..-:""D ınuvakkat temınat olan 1462 lira 50 kuruıu havı tekhf mek
L._~ııu mezkGr ıünde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve 
~erinin ele 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-

e ınezldir ıün ve saatte Komi s7ona müracaatları. (3147) 

88oo Paket kulp vidası 
272eo Paket kutak viduı 
l9'1oo Paket mentete viduı 
21400 Paket dip kapak vida 11 

1900 Kilo perçin çivisi 
2SOo Kilo karfiçe çivisi 

>\aıT ahınin edilen bedeli 28352 lira olan yukarda miktan ve cinıi 
-.ı.~:me Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Sabnalma Ko
~. ı7 temmuz 936 tarihinde cuma günü saat ıs de kapalı 
~.ile ihale edilecektir. Şartname bir lira 42 kurui mukabilinde 
4(,~an verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 lira 
~havi teklif mektuplarını mezkGr günde ıaat _14 e kadar 
3 ~ ~ermeleri ve kendllerin in de 2490 numaraJı kanunun 2 ve 
''1ı delenndeki veM,kle mezkGr gün ve saatte komisyona müraca· 
~ (3148) 

~<_ınhul Belediyesi ilanları 
..,. 

kır.' eıliııı tarihiııclen 938 birinci t•ırin sonun. kadar m!ahammen 
"• bedeli Zl50 olan Kalamıt den iz banyo yeri kira1a •mlmek U.. 
t6~~ arttma&1a koaulmuttur. Şvtnanıeıi len•rm müdürlüiflnde 
~ ur. İ-.tdi oı.aJar ti lira 71 kuııatluk muyakkat temiııat mak
~Qc··-ve:ra •lcbıbile h.r•ber 28 haziran cuına ,Unü eaat 15 de daimi 

uın._ .. bUlanııaabdrr. (3252) (B.) 

lliaı beııe.r .kiloıuna 3 kurut fiat tahmin olunan ve Kuımpqa deresi
'sılt t&ıa\l'tnden çıkan tahminen 40 ton hurda demir tablmak üzere 
d._. ~rtbrınaya konulmuıtur. . Sar tnamesi levazım müdürlüğünde 
t,ı.,k' er ıaaballinde görülebilir. Eksiltmeye ıirmek iatiyenler 90 li-
8341 lbuvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 26 haziran 
~ aünü ıaat ıs de da imi encümende bulunmalıdır. 

.(B.) (3187) 

t attJnbtiZ 7 ind icra Memıur,;,ğtm. 
dtM: ' 

Galata Mumhane Demirel sokağın-
da ı• numarada B&1dn iken ikametglhı 
meçhul Antuan Tomiçe. 

Yusuf Hasan vekili avukat İbrahim 
tarafmdan Bey.Jğlu birinci sulh nukuk 
mahkemesinden aldığı 3 Hazi{an 936 
tarihli ilbı ile Galatada Balıkpaza.

rmda Kurşunluhan içinde vaki 13, 14, 
21 numaralı odalara konulan haczin 
fekki hakkında yaptığı takip netice-
9lnde tanzim olunarak gönderilen 
93611901 sayılı icra emri ikamet8'hı
mzm meçhullyetl hasebile teblif edi
lememiı ve icra emrinin blr ay müd
detle ilanen tebliğine karar verilmiş

tir. 
İfbu ilin tarihinden itibaren bir 

ay zarfında bir itirazımı varsa bildir
meniz ve tetkik mercii veya t.emyiz 
wyahut iadei mahkeme yolu ile icra· 
nm geri bırakılması hakkında bir e
mir getirmemiz ve aksi takdirde cebri 
icraya teveulll olunacağı icra emrinin 
tebliği makamına kaim olmak Uzere 
Ulnen tebliğ olunur. 

(V. No. 16753) 

Jstanbul levazım amirliği 1 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Davutpaıa ukert fırın için 150 
bin kilo fmn odunu 6 temmuz 936 ------------------------
paurteai günü ıaat 15 de Topha
nede Satmalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. T ah
min bedeli 1380 liradrr. ilk temi· 
nah 103 lira 50 kuruıtur. Şartna
mesi Komisyonda görülebilir. is
teklilerin kanuni vesikalarile belli 

Gümrükte şeker satışı 
l.tanbal Giinuülı Satq lıleri Müdürliifünden: 

Haziranın 23 üncü ıünü kapalı zarf uaulile 51611 kilo toz tekeri 
tablacaktrr. Almak istiyenlerirı Akpm gazetesinin 5 - 6 -- 938 
G. nüahu:ndaki ilinmıızı okumala rmı ilin ederim. (3050) 

saatte Komisyona gelmeleri. ---------------------------

(22) <3441) Yüksek Mühendis Mektebi arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : Tophane Askeri Fırını için 

••• 
bin kilo fırın odunu 6 temmuz 936 Cinsi Miktarı Tahmini 
pazartesi günü saat 14:30 da T up· Fiatı 

hanede Satmalma Komisyonunda Koyun eti 26500 Kild 43 Kurut 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tah- Sığır eti 3000 ,, 39 ,, 

Teminatı 
Lira K. 
942, 38 

İhale 
tarihi 

24/ 6/ 936 

ihale 
saati 
15 

min bedeli 44QO liradır. ilk temi· Sade yağ 6500 ,, 90 ,. rtJB. 75 24 ,. ~. ı5,30 
nalı 330 liradır. Şartnamesi Ko- Kok kömürü 300 Ton 1850 ,, 416. 25 24 ,, 16 
miıyonda ıörülebilir. isteklilerin Mektebin 937 ıenesl mayıs nihayetine kadar yukarıda cinsi yazıb 
belli saatte kanuni veaikalarile ihtiyaçları kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme hizala
beraber Komiıyonda bulunma- rında ıöıterilen gün ve aaatlerde Gümüpuyunda mektep dahilinde 
ları. (23) (3412) toplanan komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 2490 numaralı arttır-

ma ve eksiltme kanununun 2, 3, 4 üncü maddelerinde yazılı ıartlan 
SATILIK ARSA haiz bulunmalan ve bu maddelerde zikredilen vesikalar; ibraz et• 

1 
.Boğuiçl VanlköyUf nd~ vap~ iske- meleri lazımdır. Zarflar hizalarında göıterilen ıaatlerde açılacağm-

eııne çok yakın ve abnka ınpsma d ı..A_ k 33 .. .. dd · h!~L-·· ·· fla b" elveritli mükemmel nhtımlı geniı bir an me%KUr anunun uncu ma esı wunune ıore zar rın ır 

arsa satılıktır. lstiyenlerin Vaniköy saat f'vvel Komisyon Reislitine tevdii zaruridir. Sartnameleri •&e-
lmamı Bay llıehmed'e mi1racaatlan. mek için her aün mektebe müracaat edilebilir. _(3180)~ 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 &)'lık a aylık 

MemıckeUmmde 

Yab:ıncı yerlere 
Posta blrllb'iiıe l 
gtrmtyen yerlere { 

71Ml •20 23& 110 
13~0 72~ 400 

180 1!10 

TUrktyenlD her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

btanb•ıl, Aııkara Caddul, (\'AJU'I yurdtl) 

Telefon 
pd&re: 
lYazı ıoıert: 

Hl70 
%1'11 

Telgraf adreld: &URUN ı.tantıul 

Posta kututu No 46 ________ ___;_ ________ ,-:::,,, ........... 
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Bütün elişlerinde C. 8. "Cartier - 81 esson ,, markasını taşıyan koton ve 
malzemeqi tercih ediniz l 

Renkleri yıkamakla ve güneşin tcsirile solmaz, gcrilmcz ve gevşcmcı. 

Toptan ve perakende aatıı: iKOLAiDi EFTiS 
B k 

PAfl 

u mar aya aı İstanbul Beyoğlu, istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

? • ", ~ - " • 1 '" .. 

Göz Hekimi 1 
Dr. ~ükrü Ertan •ı-

Cağaloğıu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 1 

Salı günlerı -eccanendır. 

Telefon. 22566 

Neş'e keyif ve iştiha verir. Halis üzüm ve Çeşme anasonundan 
yapılmış 45 derecelik en yüksek rakıdır. 

-

--= --:::: --------

c . .,. 

.--·~~-wo_.Şun a ·_ SATİE· nin - . B~ . i'1.t7ft:ı~Ç/~r,t.; ·: . .-
. ·vbr"lJR /uktur. isu ısırıcı .4LE!LE~ı,I et:_J pr~Jı .k . . ·. _:. 

. , \7. . . Ayda 75 kuruş lora ı le... . car e .s I d I r 
- • • 4 • • • ' • - ·' • f • 

Pipo meraklılarına 
Hayatınızı neşe vu zevkle geçirmek isterseniz muhakkak 

Strtndnrd almalısınız. 

Bruyer pi· Stancard marka düııyanın her tarafında msruf 
;>oları hem gl.izel hem zarif hem ucuzdur. 

Satış yeri: Sultan Hamam Kebabç.ı karşısında 1 
(Sahibinin Sesi) PiPO PAZARI 

rn: 11 r'IM' .. ı ________ l:mllô1••na#MaJ1iZ:W::SW::m• 

Salı /ık Ev lacaktır. Taliplerin bitişik Mnc 

Kocamustafapaşa Silivri kapı cad· ye müracaatları. Görüşmek ısti. 

lmanya a '' A 'd l 1 MÜHENDiS MEKTEPLERi 

Jngenle.uf~~~Nt· iffWeida· 
Schule (HTLı .. - . - - . . ' . 
Makineıcr ı cJetctnk mühendis1iklcriı!~
letmc wlgilcri/otomobil ve tayyarecilik 

J~inie~r-Al~demi 
Wasmar osrsee 

1 a;. . .. ~. • .. -.i .ne, elektrık, 
otomobil, mimcrlık, inşaat mü
hendisleri. Kir~mitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil
miş ve kabuJ edilmi, mühendis 
mektebi . 

desinde 51 numaralı üç buçuk odalı yenlerin de Kadıkö,-. Kurbağalıdere 
iki helA, bir mutbah, miktarı k!- Şair Sururi sokağı 9 numarada Bay 
fi bahçeyi havi ahşap hane satı- Rıza'yı bulma1 :!:-ı. --------------,;; 

• • • ,-:. '•& • ....... ., J." .• -
... - " ', ...., , ,. , 1 • :'' • 

Baya 

PA 
- BAHÇESi -

Zavallı bayan!,. 

1 d · · ·h · · · ·· ·· d sıvııct \Cn ısını c K~ • .! ı ı .. ıai et m!ştı kı yuzur1 P. çıKan r: 
1Je ÇiLLERE ehemmiyet \'ermıyrıı -~u, fakat bir gün o kac:ır fazla~?.. 
tı ki kederli, kederli düşünmeye t>~:ladı. Halbuki bugün a: !..'< tl, 

:i.i11meye mahal yok. Krem MET ~MORFOZ bir bayanın yüzüne cl11t 
·ıiyetle sürebileceği yc~fme kıymetli SIVH~CE ve ÇiL kremidir. 11;0 
yerden ısrarla krem T\:~T Ar./iORFOZ isteyiniz. Fiyn.~ı her yerde 
'curuştur. 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşe8' llğln 
Karşı 

• ·-

~ 

iHT iYARLl~I 
YOK E.DER 

Tafsiiat: Galata posta kutusu 1255 Hormo~ 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası Neıriyat DirektörU: Refik A. ~ 



· Yul-'flrda ıolda: Joıette Day (Jozet Dey). Sağda: Betty Sfockfeld CBeti 8tokleld). Ortada solda: Merle Oberon, Joel 
il~ Crea ~ Miriam Hopkins (Merl Obel"orı, Coel Mak Krl, Miryam Ropkinsf. Sağda: Fran<'es Drake ve Frank Lavton 
'(Frans Drek ve Frank ıoton). Aşağıda: Gerenlerde bacağından uaralanan Muılene Ditrich (Marlen Ditrih). Yuvarlak : 
l«m Pal'fıer (lan Parker ). 

PAfl.AÇfZ 
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·n korsak Dai+· dTl§I/ 
Bir Fransız şairi "Joze·fin 
Bak er,, den bahsediyor 
L~o Larguier (Leo I..argiye) 

yi arsla:1a benzetirler, Danton'a 
benzetirler, Victor Hugo'ya 
benzetirler. Fakat o her şey • 
den evvel keneli tabirile, yine 
Leo Larguier isminde bir şaire, 

yani kendine benzer. 
işte onu burada kitapları <• 

rasmda bir arslanın yanında, 

saçlan darmadağı:uk, demir uç 
lu bir kalemle bir şeyler yazar 
ken görüyorsunuz. O bize an -
latıyorı 

"Babam Şi\l"a!J salardı. Sof
rada .herkese büyük bir saygı 
verirdi. Bir diktatör onun ya -
nında hiç kalırdı. Bir ye~k 

tuzlu olsa hemen önünden iter, 
"alın bunu götürün!,, diye ba
ğınrdı.Hayatımda ben kadınları 
çok sevmişimdir. Şimdi artık 

kış geldi ... Fakat onları ben da
ima bir süs olarak sevdim, za
nıri bir ıey olarak değil. Eski
den bakışlan üzerime saplanır 

kalırdı. Şimdi bana kadar gel • 
meden yere düşüyor. Ben de 
ihtiyar bir kadın gördüğüm za
man öyle oluyor.,. 

Fakat Leo Larguier'nin göz
leri kapanmadan baktığı bir ka· 
dm var: Josephine Baker (Co
zefin Beyker). Bu .zenci artist 

9, 14 KURUNun fLAVES! 

bugün Parıste bulunuyc.r. Ame 
rikadan Fransaya gelen Bal:er 
şımdi orada ilk iş olarak. pilik 
''dold:.ırmağa .. başledı. 

Josephiııe Rcıkcı sesini 
plağa verirkc:l yanın<la bulu -
nan bizim şair "ihtisasatmı,, 

şöyle anlatıyor: 

"Bu güzel plağı dinlerken 
onun bir çiçek gibi doğduğunu 
zannetmeyin sakın. Ben ,ark·. 
nın plağa nasıl alındığını gör -
düm. Zannedersem o zamana 
kadar bu derece bUyük bir şu -
urla çalışan kimse görmemiş:rr. 
dir. işlerini seven insanlar öyle 
sevimli oluyor ki! 

Stüdyonun ortasında evvela 
altı kişilik bir grup var. Bu al· 
tı kişiden üçü gömlekle olduğu 
için piyanoyu alıp götürecelder 
san:yorsunuz. Fakat, başınızı 

bir yere çevirir tekrar geri dön 
dürünce, şarkı söyliyeceklerin 
arasında, tabureye bir genç ka
dının oturmuş olduğunu ·görü -
yorsunuz. 

Josephinc Baker burada a1• 

tın karsalı bal arısı değildir; o, 
şimdi usul usul çalışan bir arı
dır. Uı:erine, kısa kollu bir ge
mici gömleği giym~ş ve bana 
Öyle geliyor ki o buraya öteberi 

Mcşlııff Jo:<'fin lfrkcr 

yİ Mplamağa, temizlik yapma -
ğa gelmittir. 

Birdenbire notayı istiyor. 
Pjyaniıt akorda başlıyor ve 
bir ses at sineği gibi geçiyor, 
insan adeta bu sesi clile itm<?k 
iıtiyor. 

Şarkı başlamıştır. Josephinc 
ayağile tempo tutuyor. Ses pla· 
ğa geçiyor. Bu plağın karşısır. 
da, Villiers de l'hle-Adam (Yil
ye dö Lil Adan) ın Edisona at
fettiği manzara insanın gözü • 
nün önüne geliyor: Edison, ilk 
fonoğrafının karşısında duru • 
yor ve bu makinenin ne yazık 

herkesin sesini zaptedcmeıncsi-

ne acıyor. Biz de Ediıon gibi 
ayni şeye üzülüyoruz: Kleopat• 
ranın şarkııı, Frine'nin gülüşü. 
Romeo'nun Jullietta'ya vedaı, 
Koland'ın çah!ıği boru, Dan -
tonun gök gürültüsü .. Bütün kut 
seslerinin gitiği yere gidip kay• 
bolan seslerin :ı.aptedilememesi 

ne yazık! 
Şarkı iyi alrnd~ğı için Josc • 

phine Baker gülüyor! Sonra ba 
na dönüyor, büyük bir samimi
yetle konuşuyor. Kelimelerini 
çok iyi buluyor. Bu sözler ba -
na yepyeni geliyor. Sonrn cöf -
siindcki ç:çeği alıyor, bana u -
zatı yor • ., 

'llahsi Iüsk4nçbğı "" 
1 

Konfetiler! 
" Anhyorum, ben söyliye -
ceğim, siz de benim uy
dur·duğum yalanları maki-

neye yazaca.kstnız ! ,: 
Primmer'in bütün merakı, 

oütün gayreti etnoloji ilmi 
üzerinde toplanmıştı. Üniver
sitesinin son yılını geçiriyor
ken kor1cusu, tahsilini bitirin
ceye kadar dünyada kaşfcdil-

. mcdik yer kalmaması idi. 

Nihayet Primmcr günün bi· 
. rinde yola çıktı \'e Siycra Le
. ona yerlilerini tetkike karar 

verdi. Maksat bura halkının 
hurafeleri, esatiri, evlenme a

. dctlcri, hakkında koca bir cilt 
. viicuda getirmekti. Primmer 

bu memlekete vardıktan ve 
. bir hayli araştırmalar yap
tıktan sonra memleket budu· 
duna yakın bir yerde oturan 

. Susu kabiJcsini seçti ve bura-
nın dilini bilen bir rehberle 
hareket etti. 

l'dnımer bahtiyardı. Çün-
kü murada ermesine az 

· kalmıtşı. Kendisi Susu kabile
sinin adet ve an'anclcrini tet
kik ederek bu kabileyi bütün 
medeniyet dünyasına tanıta

cak ve dünya etnolojistleri a
rasında nam kazanacaktı. 

Primmer nihayet Koynat
nakkada yerleşerek aradığı 

bakir muhiti bulduğuna inan
dı. Susulur, Tcmncsler, Lok
koslar, li'ulhlar, çıplak bir 
masumiyet içinde, buracıkta 

yaşıyorlardı. Bütün bu kabi
lelerin knfası, yığın yığın hu
rafelerle (i,riilmüştü. Anlatışa 

göre burada kendilerini hayva 

na çeviren, istedikleri zaman 
gökleri gürleten, şimşekler 

çaktıran, hayvanlardan insan 
lar yapan sihirbazlar vardı. 

Sonra gene anlatışa göre gene 
buralarda yerlilere mahsus bir 
.sürü g:zli cemiyetler vardı 

ve bu cemiyetlerden her biri
nin kendine göre esrarengiz, 
ve hcnUz bir kimse tarafından 
gciriilmcmiş fıyinleri kendisi
ni bekliyordu. Hele bu kabilc
J.crin cdcnme tôrcnleri, haşkn 
bir V('rrl.• er.ine rast gel" nmi
yerc:c drrecedc zengindi. 

Hülüsa bw·ası PriınmC'r için 
bir ''Arzı mcv'ut,, du. 

Kolları sıvayıp çalı<,:mak

lan başka yapacak bil' f:l'Y yok 
tu. 

Prinımer'in rch beı·i \"C ter
cHmanı, vak tile m isyonerlcrle 
bc-rabcr çalışarak bir kaç ke
l ime söylemeyi öğrcııcn yerli 
bir kızı hulup onun hizmetine 
tahsis etmişti. Tercüman bu kı 
zı Primmere takdim etti ve kız 
derhal koşarak C'fcndisinin eli
ni ciptii. Yerli kız on yedi ya
şında \'ar yoktu ve son derece 
yakışıklı idi. Y C'rli kızın vazi
fesi her ~abalı Primrner0 i?1 evi 
m• g-c!C'rt>k onun ycrlih.'r hak
kında soracağı sı.:allere cc\·ap 

VC'rmek, yerlilerin dü~ün<'elcri 
in-mc;ları, törenlc>ri hakkmd:ı 

bildikl<'rini nnlutmnktı. Buna 
mul;::ıbil kendisine b:r hafla-

lık \'Crik·~·C'k \ ' C' üstelik esvap 
tuli.in, <;ay gihi hrdiyclcr su
nulacaktı. 

Blitün bunl:ır yerli kıza 
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:rnlatıldıktnn sonra Primer bu 
miihim mesai arkadaşının &· 

dmı öğrc:ımek isledi ve Bar· 

du; 
- Adın ne? 

(Sonu 10 wıcıı scıyıfada) 
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~merikada~ Ku·Klux-Klan 
'r(Ku Köks kleyn) isminde gizli 
1 
bir cani şebekesi bulu:ıduğunu 
yazmıştık. Şimdi bir de teşki .. 
)atın adeta rakibi olan bir "Ka· 
7a çete,, nin buiunduğu meyda• 
na çıkıyor. 

Ku-Klux-Klan çetesi Ame • 
1'ikada ırkla zencilerin biribiri· 
ne karışmamasını temine çah • 
şan bir teşkilattır. Kanu:ı bari· 
ci ve Amerika hükumetinin n • 
.zası olmadan teşkil edilmesine 
rağmen halk tarafından adeta 
milli bir teşkilat saydmaktadır. 
,Çünkü, Amerikalılar zencilerle 
~arışıp Brezilya gibi melez bir 
millet olmaktan çok nefret eder 
ler. ıtu-Kulx-Klan teşkilatı, 
şüphesiz ki, bu gayeyi vesile e • 
'dcrek canilik arzusu:m tatmin 
ediyordu. 

Bu cani cemiyeti beyaz bir 
kadınla münasebette bulunan 
bir zenciyi hemen eline geçi -
rlyot ve öldürüyordu. Bu su • 
retle zenciler arasına öyle bil • 
yük bir dehşet salmıştı ki zenfr 
ler beyaz kadınlardan ölüm gibi 
korkmağa başladılar. Böylece, 
beyazlarla siyahların karışma • 
sını:t önilne geçildi. 

Kara çete ise yaln:z zenci a
leyhtan olmakla kalmıyor, A • 
~crikahların din ayrılıklarını 
'dn muhafaza ctmeğe çalışıyor. 

~Onun için kara çete daha ziya
Öc gizli bir dir{ cemiyetidir. 

Kara çeteler katoliklere düş· 
mandır. Katolik tesirlerinin A
mcrikaya yayılmamasına çalış .. 
maktadır. Bu:ıların da usulleri, 
Ku-Klux-İOan'Iiler gibi gayet 

S. 4 KURUNun i.LA VESİ 

Amerikada 
Kara 

canavarcadır: Katolikleri öldü· 
rüyorlar. 

Bu cemiyetin ele geçmesine 
sebep de yine böyle bir cina • 
yet olmuştur: Bir gün sekiz 
kurıunla öldürülmüş bir ceset 
bulunuyor. Bu bir katoliktir. 

Çete 
Cinayetin failleri hakkında ya -
pılan tahkikat bu cemiyetin ele 
geçmesile neticele=ıiyor. Bugün 
Amerika polisi bir taraftan Ku· 
Klux-Kla.:t•lilerin, diğer taraf • 
tan kara çetenin t:ıkibiyle meş
gul. .. 

Kara çelenin öldürmek üzere bağladığı iki çocuk. 

Bir yıld,ız 
Dün sabah hepimiz - ve

yahut, uykusunu feda cd~nler
güneş tutulmasını seyrettik. 
Bunu bizim gibi dünyanın bir 
çok yerlerindekiler de yaptı

lar. Alimler de dağlara veya 
balonlara binerek göklere yük 
selip güneşi bu pek nadir gö
rünen halinde tetkik ettiler. 

li'akat, son gelen bir telgraf 
haberi Berlindeki bir alimin 
gök yüzünde dün sabah baş
ka l>ir şey keşfettiğini bildiri· 
yor: Yeni bir yıldız. 

Bu yıldız, Bcrlin - Babels
bcrg rasathanesi tarafından 
cephe burcunda keşfedilmiştir. 

Kiiinattaki yüz milyonlar
ca yıldızın arasına bir tane 
da.ha katılmış oluyor, daha 

keşfoiundu! 
doğrusu biz bir yıldızdan da
ha haberdar olmuş bulunuyo
ruz. 

Kolsuz ada11ı 
nasıl el sıkar? 

Geçenlerde ölen İngiliz ro • 
mancısı Chestcrton'un Bob is • 
minde bir arkadaşı vardı. Bu a
dam daima sırtında topuklan:ıa 
kadar inen bir pelerin taşırdı. 

Bob'u hemen her yerde yanında 

gezdiren Chesterton onu arka • 
daşlarına tamtmağı ihmal et -
mez: 

- Dostum Bob 1 derdi. 

O zaman karşısındaki zat 
hayret içinde kalırdı: Bob, el 
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Cır; ara 

müsabakası 
Geçen gün Pariste bayanlar 

arasında eğlenceli bir müsabn • 
ka yapıldı: Bir sigarayı en ça• 
buk kim içecek? Bir sigarayı 

'özünüzü kırpmadan ve nefes al 
madan içebilir misiniz? 

Bir baya:'l böyle yaptı ve bi• 
rinci!iği kazandı. 

Bu y1~dız?ara ne 
oluyor böv1e? 
;;arıo ile karısının b:r oto. 

mobil kazası geçirdiklerini yi
ne ayni gün Marlene Dietl'ich 
in iilm çevir.irken uğradığı bir 
kazada bacağmdan sakntlan • 
dığını yazmıştık. 

Bundan sonra kaza geçi .. 
ren Fransız artisti Florellc o'i. 
du: !çinde bulunduğu otomo
bilin son süratle giderken lfu:ı
tikleri patladı. Otomobil y:ına 
devrildi. Oradan geçen bisik . 
!etçilere çarpdı. Artist de bir 
kaç metre öteye fırladı. Üç bi
sikletçi ile Florclle yaralana • 
rak hastahaneye kaldmld •. 

Gelelim kaza atlatan be~in
ci artiste. Bu, Loretta Yol.:ng 
dur. bunun kaZ3sı daha baş ... 
ka. Açık havada bir film c,.cvi •. 
rirken bir ağaç ateş alıyoı. A. 
teşin dibinde bir beşik :nr, 
Beşikue de bir ço~uk 
Loretta hemen koBuyor. Çvcu. 
ğu alc". l~r i .' "en alırken ete~ 
leri tutuı:ıuyor. Etraftan yeli· 
r;:yorlc:. r , r~ı-., ·; ,. .. ı' .... "in 
kolları ve ayakları yanıyor. 
Şimdi o da hastahanede. 

11ıı111ııı11111ıııııı111111ı1111ııu111ı111ııı1111ıııııı:,, 111:1111111h 

sıkmak mukabili:ıde, sağ aya • 
ğmı uzatırdı. Ayakkabısından 

çıkararak pembe ipek çor:ıpla 

uzattığı bu ayağı el saymı:l: Hl· 
z·mdı: Çünkü Bob kolsuz bir 
adamdı! 

~en 5üiunlar 
Ne zahmeti 
Kocasmm maaşı artmıştı. 

Kansı 

- Mademki artık !azla pa
, ra kazanıyorsun, dedi, kirası 
dalı fazla olan bir evde otura• 
bm. · ·~ı~ :f 

. .. ~j ,..r' (. ~ 
Kocası: 

- Başka eve taşınmağa ne 
hace~! Dedi. Ev sahibine söy

. liyelim, kirayı arttırsın .•• 

ümit 
Yn§lı bayan :ırkadaşlar;:.ıa: 

- Bana daima hiç ihtiyar
. .ıamıyacakmışım gibi gelir, de
. di. Arkadaşlarından biri ce
'.yap verdi: 

~ 

ı - Bugün bu ü.midin:zin kı
rılmasından mütcessirsiniz ga ... 
liba ? .. 

Aşkın delili 
'.Aşık sevgilisine temin edi· 

ryordu: 

- Seni sevdiğime yemin e
<lebilirim. 

Sevgilisi sordu 

- O halde niçin bana "Gre
ta Garbo'ya benziyorsun,, de
miyorsun? 

Sebep 
Davacı hakime: 

, ,· ' - İki senedenberi karımla 
konu~muyorum, dedi. 

Hakim sordu: 

- Niçin? 

r'alancıl 
İki eski dost köprü üzerin

de karşılaştılar: 
- Vay sen misin? Ne an· 

yorsun lstanbuldn? 
-'Kızımı evlendirmeğe gel 

dim. 
Sonra, arkadan gelmekte 

olan bir gençle bir kızı göster
di: 

- işte kızımla damadını. 

Yazısı "t" hikaqe: 

r' 

--

Cezai 
Alacaklı geldi. Borçlu hiz

metçisine kendisini yok de
dirtti. Fakat alacaklı ısrar et• 
ti. O zaman borçlu kapıya 
geldi: 

- Evde olmadığımı aya
ğına kadar gelip söylememi 
mi .istiyorsun? Dedi. Fakat a
lacaklı böyle şakalarla yumu· 
§ıyacnk adam değildi. 

~__, 

,_ 

..... 
• 

- Söziinü kesmem~n. '"''ıı. 
;~ 

'ı( 

"!" 

. ..... ________ ..... 
c r:ch yarın kayın 

t. • • • • 
va.ıcıcr. • .::ın ccnaz;esı var, 
izin istiyorsunuz? 

- Evet. Hava güzel o
lursa •.• 

..... -

öteld arkadaşının kulağına 
eğildi: 

·· - Bu, adama mı veriyorsun 
kızını? Vazgeç. Bu, iki adam 

dolandırmış meşhur bir dolan 
dırıcıdır. 

·_ Ya! Öyle mi? Emlıı mi
sin? 

- Evet. Yakından tanı· 

rım. 

- Bak yalancıya:! Bana 
"On kişiyl kafese koydum,, 
demi!}ti! 

.. ~ 

- Paramı vermezsen dava 
açacağım! Dedi. 

Bunun Uzerine borçlu kız
dı 

- Yarın sana bir mektup 
göndereceğ:m, bekle, dedi. Er 

tcsi gün gönderdiği mektupta 
şöyle yazıyordu: 

"- Benim sizden b<ı§ka 
daha yirmi alacaklım var. 

Her ay hepsinin isimlerini bir 
k«ğıda yazanm. Şapkamın i
çine kor, bir tanesini çchcrim. 

- Herkese "baba .• di
yor. 

- Kim büir, bir gün 
olur isabet e:! er bel ki ... 

'}'alınız ten değil 
tabiat da •• 

Meşhur bir beykeltraş çok 
çirkin olan bir mü§terisinin 
büstünü yapmı§tı. Müşteri bu· 
nu almıya. geldiği vakit hiç d~ 
memnun olmadı. itiraz ederelı 
dedi ki: . 

- Büstümü yapmıya mu· 
vaffak olmadığınızı anladını:ı 
değil mi? 

Heykcltraş hem büste, hem 
de müşteriye bakarak cevaJi 
verdi .: 

- Yalnız benim değil, sizi 
yaratan tabiatin bile muvaf. 
fak olmadığını anlıyorum 

Güzel rüya 
Arkadaşına anlatıyordu: 

- Bu gece tuhaf bir rilya 
gördüm: Karım şoförümle be
raber, otomobilime binmişler, 
kaçıyorlardı. 

Arkadaşı şaştı 

- Nasıl olur? Dedi. Sen 
ne evlisin, ne de şoförün var, 
ne de otomobilin ... 

- İşte ben de bunun için 
sevindim ya! 
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Kimitı ismi çıkarsa onun bor. 
cunıı veririm. Fakat, dihı yap 
tığınız hareket üzerine beni 
çok müteessir eden bir mua
meleye ba§ vurmak mecburi
yetindeyim: Gelecek ~<ıidede 
ccZa o'larak, Mzin Lmıbai..'i ~ . . =--~ " 
yankoya sokm~yacağım. Be-
Uimlar .. ,, 
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1 - Demir ile Şahin "Türle. 
kuşu,, na yazılmıılar; bir za • 
man çalıtarak tayyare kullan • 
masını öğrenmişlerdi. 

5 - Meğer telefon eden am
cası imiş: "Oğlum, şimdi kı -
zım Aydın bana telefon etti. 
Muhakkak Bursada beni bekli
yormuş.,, 

, , 
ının 

2 - Bir tecrübe tayyaresi ile 
ne güzel uçuyorlardı. 

6 - Şahin gülerek cevop vet 
di; "Peki, amcacığım. Hemen 
geliniz, sizi tayyare ile götüre
yım ... 

Bilmece- 8 
Cirimde liyakatin ba~ını gör de 1:ğÜ ! 
"Ne benim, ne de sensin ikim ile birimde. 
Dördüm ile üçümiin anlattığı çok tleğil; 
Üçle dördüm ve be~im san'clır ba~ka b=çimde. 

•Bu ba§ka biçim sanı ters çevir, dlvem olur; 
Dörtle l;eşim Türkç.ede za~anın karıılığı. 
Beni an!ıyan der ki: "Hakkın ~an gücü budur!,. 
Bendedir o son zafer, öz Türkün inandığı. 

Türkü ölüme atan buyruğu parçaladam; 
Zulme kar§ı dikildim. Yüce dağ ellerinc!a. 
Bir §iir olsa gerektir dünyayı tutan adım, 
iki. üç, clört, beşimin sazının tellerinde. 

Altıncı bilmecenin •• •• •• çozumu 
Biri:ıci harf, "inan" başı o -

lan (İ) dir. Birinci ve ikinci 
harfi bir araya getirince kurt • 
ların sığındığı bucak olan "in'" 
çıkar. f.tçüncü ile dördüncü had 
arkada bulunmadığına göre 
"Ön" dür. Dördü:ıcü ile beşin-

ci harfleri sıraya koyup sondan 
başa doğru okuyunca §an anla
tan "Un"' sazn çıkar ki aslı 
"Nü"" demek olur. Oçilncü ile 
ikinci yine "Ön" oluyor. Ters 
yapı:;~a "Nö" çıktığı görülür. 

L·.U.KllBUlflla_~-- -

O halde bulduğumuz harfleri 
sıraya koyalım: "İnönü" bu • 
:ıun başına bir de birinci katar
sak istiklal harbimizde düşma• 
na karşı kazandığımız meşhur 

"Birinci İnönü,. zaferi olur. 

/(.ışta qöze çarpan 
tık okulda bayan öğrcımcn 

öğrenciye soruyordu: 
- Kışta en ziyade göze çar

pan nedir? 
- Erkcnde:ı geç olması. 

6ezintisi 

3 - Hemen yere inmeleri i • 
çin tayyare meydamndan ken -
dilerine itaret verildi. Nedir di
ye telaı ederek indiler 

7 - l ay;-an: 11.eyannmda 
bir oc!ada konuıuyorlardı: "Am 
ca, sizi Buraaya götürdükten 
sonra, Anadoluda bir gezinti ya 
panm. Bir haf~a içinde, yine 

Şen fıkr·alar : 
ııı11111ıı•NU11111ıımı111 1 ıııllııırııııııın 

Cığerlerini 
unutmuş! 

Küçük Şahini:ı babası, an • 
nesine diyordu ki: 

- Şu ihtiyar öğretmen de ne 
kadar dalgındır. Eğer kafası, 

boynu ile omuzlarına bağlı ol
masaydı muhakkak onu bir 
yerde unuturdu. 

Bir kenarda vazifesini yap
maya uğraşan Şahin bu:ıu işi • 
terek cevap verdi: 

- Çok doğru, baba ı Hatta 
dün ciğerleri için adaya gide -
ceğini işittim. Orada unutmuş 
olacak. 

Oimıgacak şey 
İki öğrenci konuşuyordu: 

- Bu akşam ne yapacağız? 

Sinemaya mı gidelim, at cam • 
bazlarma mı? Yoksa oturup va• 
zifelerimizi .mi yapalım? 

- Şu kuruşu masaya ata : 
hın. Tura çıkarsa sinemaya, 
yazı çıkarsa cambazlara gide • 
riz. Eğer kurut dilşmez de ke
narı üzerinde durursa "\'azifc • 
terimizi yaparız. 

4 - Birisi ŞahiQe yaklaştı;: 
- Çabuk, seni telefondan i .. 

tiyorlar. 

tayyaremle gelir sizi alırım. Ol· 

maz mı?" 
8 - Buraada indiler. Şahin 

amcasını Aydının bulunduğu o
tele götürdü. 

Dersten sıkılmamış 
Koray sınıfta dersi dinler • 

ken ikide birde saatiin çıkarıP. 
bakıyordu. Onu gözünden ayır
mıya:ı öğretmen sordu: 

- Baksana bana Koray ne 
diye boyuna saatine bakıyor • 
sun? Dersten sıkıldın mı yoksa? 

- Hayır, bay öğretmen, 

dersi o kadar tatlı anlatıyorsu • 
nuz ki saatin geçmemesini ist~ 
yorum da onun için bakıyorum. 

Kurnazlık 
- Neden liranı ))oyuna 

ufaklık yaptırıyor, sonra ge
ne liraya çevirtiyorsun? 

- Belki biri şaşırır da beş 

kuru~ fazla wrir diye. 

Yerine göre 
- Yavrum, bugün göril,.. 

tüiümilz adama karşı büyük 
bir terbiyesizlik yaptın. 

- Ne yaptım, baba? 
- Daha ne yapacaksın?, 

Dilini çıkardın. 

- Ben onu memnun olsun 
diye yaptım. Doktor değil 

mi? Herkese "dilini çıkar!,. 

der. Ben, o demeden çıkar. 

dun, 

Dünyada teniş ağı 
kurmak için 

Yer bulunmıyor 
Hugün en şık en geniş bir 

spor şubesi sayılan tenis ilk 
önce ortaya 1S70 de çıkmı~tır. 

f <!nisin yayılmasında r«$!m 
\"e karikatiirlerin biiyiik bir 

rolü olmu~tur. O zamanki 

'Cenis 

resimlere bakarsanız bol etek
li bayanlarla dik yakalı bay
ların elinde daima bir raket 
göriilür. O suretle ki, tenis 
bir spor olmaktan ziyade bir 
modn haline gelmişti. Hele 
raket, adeta kadınların ~anta. 
sı, erkeklerin bastonu gibi 
bir süs olmuştu 

1900 e kadar bu hal l>öyle 
devam etmiştir. Bu tarihten, 
yani yirminci asrın başından. 
beri tenis tam hir spor haline 
gelmiş ve yaşlı ba~lı insanla. 
rm elinde bir süs olmaktan 
kurtularak gençleri cezbeden 
bir spor halin~ ırirmistir. 

Bununla bcral.ıeı·, tenisin 
erkeklerin elinden ziyade ka. 
dınlara yakıştığı da ileri sü. 
rülmeye başlamıştır BiihıtS. 

sa biiyiik harpten sonra dün. 
yada iki kadın tenis~i şam. 

piyonun meydana çıkması bu 
iddiayı görliklcmiştir Bunlar. 
dan ilki Lambcrt Chambers. 
diı'. 1919 temmuzunda da 
Suıanne Langlcn Şampiyonlu
ğu kaz .anmış, bundan son!"a 
dünyanın en meşhur sporcu 
kadını olmuştur. Denebilir 
ki hiç bir kadın sporda_ onun 
ka::lar meşhur olmamrştır. A. 
şa~ı yukarı on ı;encye yakın 
bir 7.aman bütün danya <;por. 

~u kadınlarının modeli haline 

gelmek nz mm·affald:rct de. 

~1!dir Yı~arrıt hn r,-en<: kız. 

·la ba ~ı;u ouun tc_nis oynarken 

v 
sardığr şekilde sarmak, onun 
elbi.;;esine benziycn elbise giy. 
mek mt>rakı <:iirüı> vitmiştir. 

Tenisin hiitün dünyada 
daha büyük bir rağbet kazıtn
masına ve bilhassa kadınlar 

arasında yayılmasına Suzanne 
Langlenin şöhreti sebep ol
muştur denebilir 

Kolay görünmc..o;ine rağ_ 
men tenis h:~ bir 7 .. aman pek 
kolay bir spor sayılamaz. o_ 
nun da kendine göre zorluk. 
ları, ''e bilhassa incclikltri 
vardır. 

Uugün tenis bütün dünya
ya yayılmış bir spordur. Yal. 
nız, çıktığı yer İngiltere oldu. 

ğu hnlde, tenis şimdi Fransız. 
larnı milli sporu sayılmakta. 

clır. F.ransızların bugün en 

meşhur tenisçiler.i Decugis, 

Germot, Gobert, La::oste. no. 

rotcrn ve lknri Cochetdir. 

I..acoste 192;; de, Cochct 1926 

da dünya şampiyonluklarını 

alıyorlar. 

Hunlardan Cochet bir ya
zısında şöyle diyor: 

"l>iirmada lr.nis o kadar 

çok sevilmel:tedir ki, lıemen 

her düz uerde bir tenia ağı 
· kurulmaktadır. Hatta daha 

fazla ağ kurmak irin yer bu. 
lunmuyor !." 
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Çolak çavuş masalı 
Evvel zaman içinde bir mem

leketin bir kralı varmış, ihti -
yarlayıp ölmüş. Yerİ:le küçük 
oğlu kral olacakmış. olacakmış 

ama bir vilayette bulunan am -
cası asker toplıyarak kralm şeh 
rine saldırmış; . şehrin yarısını 

de geçirmiş. Küçük kralı da 
bulunduğu sarayda kapatmış. 

Saray deyince yalnız öyJe 
güzel, süslü bir bina diye an • 
lamayın. O zamanki saraylar 
kaleler gibi kalın, yüksek du • 
''arlıırla örtülü idi. Pencerele -. 
rinde kalı:ı demirler vardı. iş • 
~c kralcık içerisi çok süslü, çok 
' güzel, dışarısı bu kadar sıkı ka
palı bir sarayda kalmıştı. 

Kendisinin oyuncakları pek 
.~oktu. Köpekleri, maymunları, 
papağanları, neler de nt-ler ..• 
:Vaktile babası çocuğun yanına 
çolak bir asker vermİ§tİ. Bu as· 
kerin adı Demir Yürekti. De • 
mir Yürek uzun zamanlar uğ -
raşarak t.tthtadan askerler yap-

' mış. bu:ıları boyamıştı. Küçük 
kral şimdi bunlarla oynuyor, 
vakit geçiriyordu. Gel gelelim 
artık cam sıkılmaya başlamış -
tı. o da herkes gibi sokağa çıl<· 
mak, parklara. eğlence yerleri· 

.~"lf.y? "" 
~~ 

ne gitmek istiyordu, ama bu 
süslü sarayda bir suçlu gibi ka
palı olduğu için bir yere çıka • 
mı yordu. 

Amcası, çok hai:ı ve kurnaz 
bir adamdı. Saraydaki bekçileri 
para ile kandırmıştı. Bunlar 
küçük krala "aman, diyorlardı, 
sakın çıkmak istemeyin. Bir ta
kım kötü adamlar, sizi öldür -
mek için bekliyorlar. Amca:uz 
onlarla uğraşıyor. Biz de bura· 
da sizi koruyoruz?., Şehrin a -
halisi, ilk önce aldanmışken, son 
ra yavaş yavaş işin gerçek ta • 
rafını anlamaya b.aşladılar. Ve 
bu hileci amcanın arkasın9an 

·gizli gizli söylenmeye koyuldc· 
lar. Sarayda da küçük kral için 
ölüme atılacak bir kaç yüz es -
ki asker vardı . 

Çolak, asker Demir Yürek gü 
:tün birinde, birdenbire ölmüş
tü. İşte o zamandanberi bu kral 
cık onun yaptığı tahta askerleri 
çok seviyordu. Ne kadar kiiçük 
olsn, yine anlıyordu ki çolak ça· 
vuşun ansızın ölmesinde kendi
si için bir hiyanet vardı. Demir 
Yiireğe kıymışlardı. 

Bir gece yatağına yatmaz -
dan ö:ıce sadık c;olağm tahta ar• 

Çocuklar 
Bu sayıfalar sizin 
... için hazırlandı ... 

ikinci sayıfa arkadadır -

r 

kerlerile oynamak istedi. Elini 
uzatınca ... askerlerin kendi ken 
dilerine harekete geldiğini gör
mesin mi? Bu da nenin nesi? 
Tahta askerler aras·nda Demir 
Yüreği:ı de bir eşi vardı. Kü -
çük kral buna şaşkın bakıyor • 
du. Bu tahta çol:ık çavuş bora -
zancıya dönmüş. dudakları. oy
nuyor, pala bıyıklan kımıldan· 
yor, adeta bir şeyler söylüyor.
du. Tahta askerler· tabur oldu
lar. Sol. sağ: sol, sağ! .. Kapıya 
doğru yürümeye başladılar. Ka 
pı kapalı idi. ama üzerinde bir 
delik vardı. Nas·) olduysa oldu 
askerler bu delikten çıkıp git -
tiler. 

İki sa"';t sonra dönüp geldi· 
ter. Ne geliş. ne gelişi Kiminin 
kılıcı kırılmış, kiminin sü:ıgiisü 
düşmüş, krminin kolu, bacağı 
sakatlanmış ... Hepsi kan, ça -
mur içinde .. 

Tam bu sırada küçük krala 
bir sağlık getirdiler: Gece yo:~ 
rısı, nereden geldiği bilinmiyen 
bir takım askerler hilekar am
canın evine saldırmışlar. Şid • 
detıi bir kavga olmuş sonunda 
amca öldürülmüş, adamları ka· 
çıp gitmişler. Amcanın asker -
lerinden biri hastanede can çe • 
kişirken demiş ki: 

- " Ben bahçede nöbetçi 
idim. Sarmaşıklar' arasında bir 
takım gUrültüler işittim. 

Bir, de ehemmiyet vermedim. 
Güriiltiı ço~alınca r:idip b2ha • 

lt? 
~~ 

yım dedim. Aman allahım, ne -
ler gördüm, neler! Parmak bo · 
yu:ıda askerler sarmaşıkların 

arasında dolşıyor. Bunların ba
şında çolak bir çavuş \•ardı. Göz 
leri o kadar fena bakyordır ki 
ödüm patladı. Bu çavuş hort -
lamış Demir Yürekti. Hepsine 
kumanda ediyordu. Artık alt ta 
r<ıfını bilmiyorum.,. 

Bu masalın doğrusu şudur: 
Hilekarlık yalancılık eden hiç 
ummadığı, beklemediği bir yer
den cezasını bulur. 

::ı ': :::::::: ::::a ı::: n ::::: ::: :::::::ı n ::r. ı: 

Küçük bııgile; 
- Bir mısır kcıç..ın:nın üze • 

rindeki sıralarda ta:ıeler daima 
çift olur. 

- Bir çift kadın çorabı ör
mek için kullanılan iplik dün -
y::ıyı saracak kadar uzundur. 

- Güvercinler daima insan 
bulunan yerlerde yaşarlar. 

- 4 sayısı Ja,po:ılarca uğur -
suzdur. Felaket geti.rdiğine hük 
mcdilir. Çünkt: Japon dilinde 4 

sayısını bildiren söz ile ölüm 
anlatan kelime birdir. 

- Adisabalıa patriğinin ti:
kürüğünii Habeşliler mübarek 
sayarlar. 

- Suriye dürzüleri biribirle· 
rini altı defa öperek sel~mlar • 
lar. 

- Fil dişlerinden ancak ellide 
biri pilarclo yuvarlaklar:w yap
maya yarar. 



l{;ı/;şf kıskonç/qfr 
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)"&,.. 
- Ben bir t.iW,.p yazıyorum. 

Bu kitapta m.abileniz,;n yıışa
yışını anlataca,ğiım. Anlıyor 

musun? 
- Anlıyorum. Ben söyliye 

ceğim. Siz <le benim uydurdu
ğum yalanları maldncye yaz
dıracaksınız ! 

- Hayır~ ka.t''ayyen yıilan 
iStemem·! 'Ben yalnız hakikati 
yazacağım. 

- Peki. 
- O halde yarın sabah 

.gel! 

Maiya her sabah geliyor 
ve inanılmıyacak hikayelerini 
anlatıyor, çocukların doğduk

ları gün yapılan merasimden 
başlıyarak nasıl büyüdüklerini 
nasıl nişanlandıklarını, nasıl 

evlendiklerini, ballandıra bal
landıra söylüyor, ve bütün 
bunları ana babasını, büyük 
anasını isticvap ederek öğren
diğini .ilave ediyordu. 

Üç ay geçmeden Primmer 
koskoca bir cildi dolduracak 
not toplamıştı. Fakat bu yer
lilerin yaptıkları bir sildi ge
ce ayinleri vardı ve bunları 

görmek için uğraştığı halde 
muvaffak olamamış, ve bunu 
temin edecek bir çare düşün
meğe koyulmuştu. 

Bir gün öğleden sonra oda
sında oturuyorken uzaktan 
ince, uzun boylu beyaz bir ka
run gördü. Rüya mı görüyor
:au. Derhal kalktı ve dikkat 

Dom yine stüdyonun kapısına 
. gelmişler ve belki so:ı bir ü • 
mitle bekliyorlardr ki Bella tel 
parmaklığın ardından seslen • 
di. 

- Mis Dom 1 Mister Gor -
haym sizi görmek istiyor. Mis
ter Tovli siz de isterseniz refa· 
kat edebilirsiniz. İçerisini bir 
görünüz. 

Genç krz deli gibi olmuştu. 
Derhal içeriye datdr. Tovli de 
beraber. Gorhaym'ın kapısında 

. Tovli'den ayrılarak içeriye gir • 
di. 

Gorhaym, Mis Dorn'un gel
diği:ıi 'kendilerine 'haber verdiği 
zaman zaten yerini terketmiş ve 
'heyecandan yüzü kızarmış, göz 
le~i parJanuştı. 

Dorn içeriye girince; 
- Buyurunuz, diye haykır• 

dr. Buyurunuz. Siz bir dahisi • 
niz t Aman senaryonuz ne gü • • ze1. Siz ne yama:ı muharrirai • 
niz. Benim işte bu gibi film mev 
zu1anna ihtiyacım var.. Basit 
1bir fiçtçi km, nfüayet en meş· 
bur aktör v.e aktr.istcrle .omuz 
ölçüşecek bir hale gelmiş ... Son 
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Dönen yaz11ar: 
etti. Bembeyaz bir kadın onun 
evine doğru ge1~yor ve ona ba
karak gQiimsüy-Ordu. Ha)Tet 
etti. Fakat çok geçmeden be
yaz kadın yaklaşarak 

- Affedersiniz, profesör! 
dedi, Kaptan Londraya uçuyor 
·dum. Bir sakatlık yüzünden 
§lı.rad.a yere imneğe mecbur 
oldum. Sizin burada btilun
dl.\ğunuzu ho.ber ıaldnn 'l'e gö
riişm~e gclaim. Adım Dafıun 
Dikon! 

Primmer bu beklcnilmiyen 
ziyaretten çok memnun oldu 
ve misafirine çalışmalarından 
ve eserinden bahsetti. Fakat 
Maiya bu misafirden hoşlan

mamıştı. .Bununla beraber 
Primmer onu yardımcısı ola
rak takdim etmiş, sonra ona 
dışarda beklemesini söylemiş
ti. Fakat Maiya gitmek iste
medi ·ve yanlarında oturmayı 
tercih ettiğini sıkıla sıkıla an
lattı. 

Primmer, onun misafir ya
nında adeta şimarınasından kı
zarak kolundan tuttu, ve gene 
ne7.alcetle kapıya kadar götür
dü, 

Dışardaki yerlilerin gül~ 
meleri vaziyeti birdenbire de
ğiştirdi. :Maiya gülüşenler için 
de en ileri giden yerli kadının 
üzerine atılmış, ikisi bir lahze 
içinde saç saça, baş başa gel
mişlerdi. İkis.ini ayırmak bir 
hayli güç olmuştu. 

Misafirliğin beşinci ·günü 

ra küçücük torunu onun dizi 
dibinde .•. O:ıdan temsil sana'tı 
öğrenmcğe çalışıyor. Ona şiir 
in§at ediyor ... tiratlar 6Öylüyor .. 
Aman yarabbi, bu ne harika •. 
Bu olur şey değil .. Mcvzuunu • 
.zun bütün teferrüatı h<>Juma 
gitti. Daha neler, neler var .. Si
.ze bu senaryonun filme alınma· 
sı içfa beş bin dolar versem te"" 
lif hakkını bana satmış olur mu 
sunuz? 

- Ne senaryosu? Gönder • 
diğim mektuptan bahsediyor • 
sunu? 

- Ne mektubu kızım! Ese• 
riniz bir harikadır. ı Tekli • 
fime razı oluyor musunuz? 

- Fakat ben aktris olmak is
tiyorum. Ben film yıldızı .. 

- Hayır .• Yazık edersiniz 
kendinize .. Siz muharrir yara " 
dılmışsınız. Kabiliyeti:ıiz kule • 
lerden yüksek. 

Bu sırada kapı birden açıla 
rak elinde bir takım kağıt par:
~alarile genç muharrir Tovli 
girdi. Gorhaym'a haykırıyor • 
du: 

- Nedir bu? Nedir bu reza • 

idi. J>rimmer, bayan Da!'nn1n 
yerlilerin gece yaptıklan iıyin 
ilerden ibalısetti ve bunlar.ı gör 
mek için vuku bulan teşebbüs
lerinin boşa gittiğini anlattı. 

Dafun, taliini bir kere daha de
neme.:ıini tavsiye etti ve civar
da :saklanacak bir yer varsa 
kendisine refakat edeceğini 

söyledi. Saklanacak yer ı.•ardı 
ı.·e ikisi !birlikte oradıı giilene
ırek yerl.ilerin flyinini :gürmeğe 
karar verdiler. 

Bir köşedeki kayanın üze
rinde bir meş'ale yakildı. Da
vul çalıyor ve yerliler ,aöne do
laşa, bağrışa. bağrışa ra.ltscdi
yorlardL Sihirbaz, tahtadan 
yapılma bir fetişin örll.indc •du 
ruyor ve hurma yapra.klarm· 
dan ürülnfüş bir keseden -avuç 
avuç konfet çıkararak onun ·ba 
şına serpiyordu. Yerliler ~yi
den iyiye kızışrmşlar., -ve iÇllgm 
çılgın sıçraşmuğa .başlamışlar

dı. 

Primmer bir ;şey kD.çırına
m~ğıı. ·'Qğr.nmyordu. .Demek ki 
~abşiler :de, ~modem insa.nlar 
gibi kolifeti kullanıyor. Ve bu
'Dll !JUUarmm ib:ı,.c;ma .seqrlyor
la.rdı. Vahşilerin hu 'tuı:re'keti 

medenilerin bir kahram:uıa kar 
.§1 hareketleri .birlbirinin :tıpkı
sı idi. 

Ba lke11if onu bir hayli sar
mış ve .sarsmı~t:I. 

Yerinden iknlkara'k ,baya
nı da çayımı iüzcrinde :kaldır-

let? Benim filme ı~ekilmesi için 
gönderdiğim mevzu müsvedde
leri oda hizmetçinizin çöp se • 
petinde geziyor. öğrendiğime 

göre, günlerdir oda hizmetçi • 
ni:ı elinde, evinde dolaşıyor • 
muş ... Bu mu gördüğüm mua • 
mele? Size itimat edenin sonu 
bu mu olacak? Bu kepazelik • 
tir. Bu, bu ... 

Fakat stüdyo sahibi Mister 
Gorhaym genç muharririn bu 
"öfkeli sözlerinden hiç mütees• 
sir olmamıştı. Tam tersine iyi 
bir aktör bulduğunu zannedi • 
yordu. 

- Bravo. dedi. Son çevirdi • 
ğim film için öfkeli bir a • 
dam arıyordum. Bir rol var .ki 
oraya se:ı birebir gelirsin. O 
rolü senin gibi yapabilecek a • 
sabi bir adam yoktur. Kal bura· 
da .. Son çevirdiğim filmdeki a • 
sabi ada.m rolünü yapmak üze •· 
re .sana üç bin dolar versem 
yctis ir mi? 

Genç muharrir afallamakla 
beraber, hiddetini de kaybetm~ 
mişti. 

- Fakat 'ben akior olmak is-

dr ve burnurıa nefis bir ko. 
geldi: 

- l'<ıı"c Bfize1 kokqyor.su
mız? Dedi. 

IDafmı <eernp ''ermedi. 'l7ialruz 
bir milı2c 'SOilnl:: 

- Konfetiler, dedi, tuhaf 
değil mi? Bunlan bir de ya
kından görelim mi? 

- Fakat ortalık karan
lık .... 

- Yanımda .fener \'ar. 
Birlikle ilerlediler ve fe

ti§in ıönünde durdular. :Oafun 
fenerini •sııkarnrak diicirmcslııe 

bastı, Pr.iınıner yere eğilerek 
'bir avuç konfeti ::ilarak !baktı 

·ve derhal lbağırdı: 
- Yazıklar -olsun! Benim 

eserimi kıy:ım~la.r ve ·koni-et 
,yapmı~ar! 

P-rinımer'iıı •bir ıavuç konfe
ti ~tubı..n eli .zan.gn- ·zangır tit· 
·riyordu. 

Daf un fener.ini lbemen .aön· 
dfrrdü. Çünkü ıbn elin ·ıtemsil 

ettiği gayze bakamıyordu. 

Wahşi ikıskanç4ğı eseri doğ .. 
·r.mıış, kıyıma ve eseri bu !hale 
:gc.tirmi_şti. Dafun, Prlmmer"':iıı 
·başım tutar.ık omuzuna yaıo 

·t:Irdı ve ilwlnğma teselliler f ı .. 
mlda:rken eme ahlmı okşadı. 

'O :gcc~yi fısıldnşa.rılk :ge
çirdiler. Rüzgarlar konfetl 
yığınlarını uçuruyor ve sağa 
sola :serpzyordu. Ertesi sabah, 
Prlınmer ile Dafun tayyareye 
'beraber atlndılar. -ve birlikte 
geri döndüler. 1Primmer bir 
·eser 'kaybetmiş, fakat hayata 
kavuşmuştu. 

B. R. 

tcmzyorum. '!Muharrir olaralı: 
kalacağım, •muvaffak bir mu • 
harrir olarak ... 

- :Deli .müsn? Yazık edersin 
kendine . . Sen'halis ve mükemmel 
bir aktörsün. Senin için yara .. 
tılmış ırollcr var. ·Gel •. Üç bin 
dolarını ·aı .. Arilaştık mı? Ta • 
mam! .. 

Tovli ile Dorn o akşam Bel• 
la'yı yine yemeğe davet ettiler 
ama, o gelmedi.... sadece te " 
şekkür etti. Muvaffakiyet dile
di .. 

Bella son bir kaç hafta içir.• 
'de vazifesinde tekasül gösteri • 
yor gibi idi. Yüreği enikumı 

yumuşamıştı. Ertesi günü tek .. 
rar tel örgülü gişesbe geçrl. 
Demir gibi tavnru yeniden ta
Kındr. Ve gelen her türlü he • 
vesliyi, kanarya kuşu taklidi ya 
pari marifetli oyuncuları, ak • 
~ör eskilerini, genç kız ve er • 
kekleri sadece merhametsizce 
atlatmağa başladr. Mlster Gor .. 
haym kimseyi göremezdi. Gö • 
rUlemezdi. Bugün mcşguldü.ı 

Yarınki vaziyeti belli olamaz~ 
ilah .•.• 

Rus edebijralının 

bü y.ük şahsiyeti .. ,_ ~ ..... ...._.._.. 

- ayatı V·e 
!~ • 

eser1erı -
Yazan: Va ,'ıdet Güıtekin 

Bir iki ,gün evvel "Maksim 
Gorkiy .ağır hastaymış,, dedi
iler. Dün de ·öldü haberini al
dık. Bu haber bana belki her
.kesten fazla dokundu. Çünkü, 
başka dilden tlc olsa - küçük 
de •o!sa - ıbir eserini tercüme 
1etmiş bulunuyorum. Derhal 
'zlbnimden, tercüme ederk~n. 
aıilind:ı.k:i kuvveti muhafaza 
etmek için, üzerinde çalı~tı

.ğnn •c,üınlcler geçti, gözümün 
imiine de bu ·cü.mlelerdcld sah 
nelel" geldi: 

"Hava, '81ak -ve ~ukhı. 
:Esmer ifnr ıb:iıtıt yığını şehnn 
1tızcrinc ıal.çalıyordu. .fnce ibir 
ya:ğnııır dölvülüyor w ıhcr yeri 
'.asoo'tli lbir tülle örtüyordu.» 

"Rus ıihtilfilinden sahnc-
ler,., (1~ 1bôyle başlıyor: Daha 
iilk ıciinlledc R.usya.nm, Rus .~ 

birlerinin, Rus lbayatmm ha
'\."8SI içine 1giriyoru~. .Sonra 
lc:::rşmııza insanlar ıçıkıyor: 

"ônlerinde jandarmalar., ka 
drnlı erkekli bir alo..y ·ahali,., 
vaya kaUlttı.mında, evlerin 80.. 

!ğu'k awvarlart boyunca ilerli
worlardı. Ağır, ·anlaşılmaz bir 

ıımırıldanma /hava.ya yü1cse'liyor 
'du; hu, ;bir hak .dava eden ve 
§ikayette !bulıman -seslerin ~ 
ğultıısu. idi. 

"Yüzler kederli, çcncilcr 
sıl.-ılmı.J, gözler nü..-ütıliL •. ,, 

Gorkiy'in o :kuvvetli :reye
lismesi içindeyiz. Kulağimda 

:§imdi konuşulanlar çınlıyor. 

Onlarda bu reyelismeyi ıdaha 

fazla buluyorum: 
"Arabacı ak saçlı bir ihti. 

yardı, kın.şık yüzü.nü arkası

na döndüriip, kırmızı ve 'bu
rt1,.Jul; gözlerini .-nızerck, son 
'derece yumıışaklıkla: 

- Tam zamanında yetişi. 
riz, efendimiz, dedi. Hapisha

. rıe kilfae kadar bile yok. Geç 
'ıkazmadık hiç. 

Komiser hiddetle: 
- Fazla lakırdı iatemiyo. 

ru.m! sür araoayı, yoksa •• . Dı. 
ye tehdit etti. 

Arabacı, korkarak, !ftdarı 

Çekti ve, ata doğru eğilerek, 

mırddandı: 

- Dehey! ]µ)ş yavrum, 
'roş! .. hava soğuk.), 

Hapishanede bir mahpusla 
gardiyan konuşuyorlar .: 

''ihtiyar 
- Ne söylüyorsun1 dedi. 

Mişya hayretle cevap ver-
di: 

- Ben 111it Iliç! 
- Dir şey i§ittim ben mna .. 
- Belki farkrni.a olmadan 

bir ŞmJ söylcnıi§inıdir. 
- A! Ayafiını tetik al di

yorum sana, ayağını tetik al. 
Göz 1.:ayboldu, sonra gene 

döndü balctı ve ihtiyar, tatlı 

bir sesle: 
- Burada birisi vardı, de-

di. Onun da senin gibi böyle 
kendi kendine konuşmak ade
tiydi ... Benim yeğe11imdi o! .. 

- E, sonra1 
- Trnuırhaneye kaputım. 

- Yeğenini mi'! 
- l~aJ ya.J yeğenimi ... 
- Burada ·mıydı o da1 
·- Evet,. 9 .numarada. 
- E, sen ... .sen de burada 

·mıydın 10 zaman'! 
J!i§Ya durt:i1damıştı. Biitün 

vücııdünü lblr . ürperme kapla. 
mı§tı, kalbi duracak gibi .olu. 
yordu. 

Ses •Cevap 'l'erdi: 
- On yedi sencdcnberi ıbu

r<.ıdayım ocn. On sekiz rene 
·olacak "ncrdeysc ..• 

Kalmunanları iböyle, tam 
ibir :reyelci görüşle, ta yakm
·da.n tanıyoruz. Bunlar !hayat .. 
'ta yaşıynn ıcarilı ti_pler. Onun 
için bize '}-:ıbancı gelmiyor. 
Birinin ımütcoessis ve tecriibe
siz 'bir genç olduğunu •Ötcldnin 
de !biribirinden ıçok farklı vak-
1alar yaşamış ibir ihfiyar oldu
ığunu anlıyonız. 

Gorkiy lrnhramarilarm bu 
kadar canlı ·çizebiliyor ve bize 
ıonları iknrşımızdalarmıs gibi 
gösteriyor, çünkü onları biz
zat kendisi görmüş, anlamış, 
o sahneleri de yaşamıştır. 

• • • 
Gorkiy ta çocukluğunda so

kağa dilştU. Soğukla karşılaş

tı, açlıkla karşılaştı. Çarpış

masını öğrendi, hayatla başa 
çıkmasını öğrendi, bayatta 
kendi başına i§ yapmasını öğ• 
rendi, nihayet, acı çekmesini 
öğrendi. Bununla beraber, ve 
belki asıl bunun için, onda 
karagörürlük yoktur. Hayat
ta "actif., kalmasını bilmiş
tir. Acıdan korkmadı, bilakis 
onu sevdi ve kendine • bu ka
kadar acıdan sonra onları ya
ı:iatacak bir muharrir olmağa 

JUaksim Gorki 

b:l.§layınca isim olarak "Acı., 
yı aldı (2). 

Gorkiy 1869 da Nijini Nov
gor-Odlda. doğdu. İlk mektebe 
b~alı lbeş .altı ay olmuşken 
anasını babasını kaybetti, mek 
tepten çıkardilar. Bir kundu
:racmm yanında çıraklığa baş 
fadı. Ondan sonra da türlü 
i§lerde çalıştı. Nihayet bir 
vapura ~şçi girdi. Orada oku
mnğa fazla düşkün bir adam 
onu okuttu, kitaplar verdi. 
Gorkiy bu suretle, kitapla ilk 
temasa geçmişti. Gene haya
tın t:esadiifü ona yardım etti; 
on .altı yaşında iken Kaıanda 
üniver.sit.e muhitinde bulunu• 
yordu. Kültür.il burada geli~
ti ve 1892 de ilk hikayesini 
yazdı. 

Gorkiy'in eserleri hep kü .. 
çük hikayedir. 

Yalnız bunlardan bazıları, 

mesela "Üçler., ve "Tomas 
Gordiyef,, roman sayılacak 

kadar uzundur. Bundan başka 
Gorkiy'·in "Küçük Bourgeois'
lar,, ve "Gece melcei,, ismin 
de iki de draması vardır. 

• • • 
Rus ihtilali sırasında Gor

kiy bu harekete iştirak etti. 
lhtilfılden sonra da faktlabm 
müdafaacısı oldu. Son sene
lerde Rus edebiyatında yeni 
bir cereyan açan da Gorkiydir. 
Bugünkü Rus edebiyatında 

en kuvvetli ve dikkate değer 
cereyan topluluk hayatını ro 
mana ~cçinnektir. Bu cereya
nın ilk eseri olarak, Gorkiy~in 

teşebbüsile, bir .. Sovyetler bir
_liği fabrika ve iş yerleri ede 
bi tarihi., yazılmağa başlandı. 
Bu eseri yazacak olan bir kişi 
değildir: Tam 140 romancı
dır. Bunların hepsinin vaz,ifesi 
evvela, fabrikaların, iş yerleri
nin hayatı üzerine vesika top 
lamak, sonra bu vesikalan 
birleştirerek ortaya bir "ha· 
yat romanı., -çıkarmaktır. Bu .. 
rada edebiyat kendini tama 
.men faydaya hasretmiştir 

Görüşler ve kalemler bize his 
veya zevk vermek için değil, 
bilgi vermek, fayda vermek 
için işe geçmiştir. 

Bu büyük roman - veya das· 
tanın - ilk eserleri bitmiştir. 
Gorkiy son günlerine kadar bu 
işle meşgul oluyordu. 

Gene Gorlriy'in teşebbüsile 
bir de "Dahili harp tarihi,, 
yazılmağa başlanmıştır. Bu da 
Rus ihtilalinin hakiki romanı 
olacaktır. Bunun için tam 'ilç 
bine yakın vesika topJanmiş

tır. Burada da edebiyatın millt 
bir vazife aldığını ve hayata 
f aa.I olarak iştirak ettiğini gö
rüyoruz. 

Gorkiy, bu suretle, Rus ed~ 
biyatmda gerek mazile, gerek 
bugüİıle yaşıyan büyük bir 
şahsiyettir. 

(1) Eserin I talya>ıcastn-
dan çevrilmiştir,. yeni .'kitap
çı, lstanbul; 1936. 

(!) Gorkiy (Rusça "wp6. 
1..ı.ıu") "acı,, demektir. (}Qr'l..'i. 
yin asıl i.~bi Aleksi Maksimo
viç Pcş1rof'tur. 
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Maks Gorhaym stüdyo bina
far .nın kapısınaaki tel ö1gu1Ü 
gışede otura.-ı Bella'nın vazı • 
fesi filmlerde rol almak, yıldız 
olmak veya yazdığı bir eseri 
filme çeklitmek hevesile gelen 
bir çok heveslileri bir yolunu 
bulup baştan savmaktı. 

İki senedir bu işte bulunu
yordu. Böylece demir gibi bir 
.tabiat sapibi olmuştu. Bir çok 
aktör eskilerini, kanarya gibi C:• 
.ten marifetli taklitçileri, stüd • 
yoya yeni usul bir ay ışığı vur
durmağı teklif eden mütefen • 
ninleri, heves peşinde başa be
la kesilecek kadar cür'et sahibi 
olmuş genç kızları ve delikan • 
hları :ıasıl atlatabildiğini ve mü 
essesenin tıkırında giden işle -
rini nasıl sekteye uğratmadı • 
ğını artık siz düşünebilirsiniz! 

Srraya girip birer birer gişe
nin önünden geçenler arasında 

1 
soluk ve süzgü:ı yüzJü, bir kız 
belirdi. 

- Affedersiniz, diyordu. Mr. 
. Gorhaym'ı görmek istiyorum. 
Delalet eder misiniz? 

Kızın gözlerinde Bella'nın 

çok iyi anladığı bir mana, bir 
parıltı seziliyordu .•. ilk defa o

larak müracaat ediyordu. 
Bella evvelce onu hiç görme• 

mişti. Bundan başka pek de ba· 
ıit giyinmiş bir kızdı. Yüzünün 
makiyajı göze çarpmıyordu ..• 
Bella biraz düşündü. Doğrudan 
doğruya red cevabı vermek a • 
Ôetti. Bir yolu:ıu bulup, Mister 
~orhaym'ı göremiyeceğini ile
ri sürebilirdi. Fakat Bella bu • 
nun yerine genç kıza sordu: 

- Ne için görmek istiyordt:• 
nuz? 

Kız biraz kıza:dı. Ve: 
- Filmlerde rol almak isti • 

yorum. Bunun için müracaat c
'decektim. 

Bella çokdandır merhameti 
bırakmıştı. Gelenlerin cesaret -
lerini daha ilk hamlede kırmak 
onun içb en kolay usul olmuş· 
tu. Başından böyle savabiliyor• 
\iu. Fakat bu soluk ve gözleri ,, ,. 
arzu ile prıldıyan genç kız ... Za 
~ 

.ıo:.alh genç kız ve onun gibi da· 
lia bir çokları 1 

Bunlar ne zaman akıllana -
, caklardı? Ne .zaman böyle film 
ı\üdyolannın kapıları!'lı boşu 
\ • 

tbo_§una aşındırmaktan vazgeçe -
t'eklerdi? 

ı· Bella: 
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- Boşuna görmeğe çalışıyor

sunuz kardeşim, dedi. Ben sizin 
yerinizde olsam Mister Gor • 
haym'ı görmekten vazgeçerim. 

- Fakat kabul etmesine hiç 
imkan yok mu? 

- Hayır! 

- Eğer beklersem .•. Siz be-
nim ismimi kendisine bildiri • 
niz .. Yani işlerinden baş aldığı 
vakit belki kabul eder? 

Bella içini çekti: 

- Pekala, dedi. Eğer işlerinden 
baş alırsa, ben de sizin kendisi
le görüşmek istediğinizi haber 
veririm. 

Bu en iyi usuldü. Bella pat• 
ronunun kimseyle görüşecek 

vakti olmadığını veya pek aı; ol· 
duğunu biliyordu. Kim bilir, 
belki bir kaç saat, belki de bir 
kaç gün beklemek lazımdı .. Ka· 

napelerin sertliğini duyacaklar 
dı. 

Ge:ıç kız biraz sonra: 
- İsmimi sormadınız, dedi. 

ismim Markori Dorn,dur. 
Bella: 

- Pek ala Mis Dom, dedi. 
Ve gişenin önüne gelen uzun 

boylu. dar çehreli yoku siyah 
gözlü bir delikanlıya hitap e • 
derek: 

- Siz ne istiyorsunuz? Diye 
sordu. 

- Mister Gorhaym'ı görmek 
istiyorum. Kendisine filme çe -
kilmck üzere senaryo hali:ıde 
yazılmış bir mevzu ~öndermiş -
tim. İsmim Tovli'dir. 

1=-~ır 

• •ollvat 
• •lkiyesl 

Bella yorgun bir halle bu de
likanlıya gu cevabı verdi: 

- Eğer senaryonuzu gönder
diğiniz zarfın içerisine aynca 
bir de pul koymuşsanız, her 
halde yazılarınız size iade edi
lecektir. 

- Fakat ben mcvzuumun 
iade edilmesini istemiyorum. 
Önce bu mevzuu birisi okusu::ı. 
Bir haftadanberi boyuna tele -
fon ediyorum. Fakat gönderdi • 
ğim film mevzuuna dair hiç bir 
haber alamıyorum . Mister Gor
haym 'in kendisini görmek iste
rım. 

1 
! 

lngilizceden Çeviren: 
1 
! 
i 

Hikmet Münir 
·::::::::::::s:::::::::::m:::::u::::::::::r.:::::::::::::::m:ml 

- Fakat kendisi ... 
- Zarar yok, beklerim ... 
Delikanlı bu son sözü söyle

dikten sonra gişenin önünden 
ayrıldı. Bella onun karşıdaki 

kanapeye, az evvel kendisine 
müracaat etmiş olan soluk yüz· 
1ü genç kızın yanma oturduğc• 
nu gördü. 

Oturulacak başka yerler de vardı. 
Fakat delikanlı bu kızı:ı otur • 
duğu kanapeyi seçmişti. Bir sa· 
at sonra Bella bu iki gencin bi· 
ribirlerile sohbete başladıklat'I"' 

nı farketti. 
öğle vakti ikisi birden tek -

rar gişenin önüne geldiler . 
Tl!haftır ki Bella lr.ı sefer, 

_ hem kendisi nasıl yaptığını ar.• 
. lamaksızın bir yala:ı aöyleyi • 

verdi. Mjster Gorhaym'm dı • 
şan çıktığını ve o giln bir da• 
ha gelmiyeceğini bildirmişti. 

Fakat o gün öğleden sonra 
cam çok sıkıldı. İkinci rast ge
lişte doğru hareket etmeği 

kendisine vaadetti.. Ukin da• 
ha o akşam lokantasında o:ıla • 
n görmez mi? İkisi başbap ye· 
mek yiyorlardı. SetamlaştılaT. 

Az sonra Dom i: imli genç kız 
yerinden kalkarak Bella'yı ma
salanna davet etti. 

Bella bunun· ardmda:ı ne g~ 
leceğini biliyordu. Nitekim işte, 
t.:hmin ettiği gipi kızın büyük 

annesi bir aktristi. Evet, daima 
böyle aileden birisi aan'attan, 

olur ve genç bunda.-ı ilham alarak 
sahne v~ya stüdyo hayatına 

girmeğe kalkışır .• 
So:ıra M,is Dorn'un bir de 

kendisinden daha genç kız kar
deşi vardı ki, ona bakmak, onu 
okutmak mecburiyetinde bulu • 
nuyordu. Nihayet Mis · Dorn 
kendisi bir mektep hocasıydı. 

ücra bir yerde 40 tane müthiŞ 
surette yaramaz, huysuz çocuk
ları okutmağa çalışıyordu. Fa -
kat bu iş artık sinirlerini boz • 
mağa b:;:şlamıştı. Genç kızın 
bunları söylemesbden Bella hiç 
heyecanlanmamıştı. Çünkü ek -
scriyetlft !':T1c-ra yı!dızı olmağa 

heves c. .:~ •• ::ria d.:ima kenc!llc-

Oğle vakti ikfai bir
den tekra r par-
1naklıklı pencere ö
tıünde belirdiler •• 

Fakat bu dc/a .. 

rini sıkan bir şeyden kaçmak fr• 
.tedikleri görülüyordu. 

Bella genç kıza c~vap verme
den evvel iki defa derin nefes 
aldı. Şunu söyliyecekti: 

"Güzelim. Ne vaziyette ol • 
duf u:ıu an~ıyor~ı:n· Sıkıntının 
sebepleri belli.. Fazla para ka -
zanmak istiyorsunuz. Kusur -
suzsun. Belki temsil kabiliye • 
tin de vardır. Fakat sana kim 
dedi ki gelip burayı tercih e • 
desin. Kim dedi ki gidip bir si· 
nema aktiristi olasın. Senin gi
bi kaç bin tanesi gelip kapıdan 
ters yüzü dönmüyor mu? Bo • 
şuna yoruluyorsun!,, 

· Fakat Bella bu:ılan diye -
medi. 

Bunların yerine Bella, ertesi 
r,ün Mister Gorhaym'ın belki de 
bütün gün dairesinde buluna -
bileceğini ve belki de başkala • 
rile konuşmağa fırsat bulabile
ceğ:~i rövleifi. 

C: nç !:ı::l:ı !..:-.. ::: r bulunan 

Tovli isimli genci.-ı de hikii.yesi 
hemen hemen ayni idi. Bella'ya 
onun da dert yandığına göre, 
küçük bir şehirde çıkan hafta -
lık bir mecmuada çalışmaktan 

bıkmış, böylelikle bir şöhrete 
varamıyacağını kestirerek bir 
mektepten muhab!re usulile 

sinema mevzuu yazmak., dersleri 
aııp bir çok örnekler meydana 
getirmiş ve bunları:ı en iyisini 
.. Gorhaym stüdyoları., sahibi 
Mister Gorhaym'e göndermiş • 
ti. Genç muharrir: "Gorh:ıym 
çok iyi adamdır ; diyordu. O bir 
.dahidir. Hayatıyeti olan eserle
.. sever. Ah benim gönderdi -
m eseri alıp filme çekmeğe 

arar verseydi.. .. ,. 
Bella: 

- Mister Gorhaym'ın sekrc• 
terini görüp işinizi takip ede • 
ceğim, dedi. 

Bu iki genci ümitlendirip 
de kendilerine bit yardımda bu· 
lunmamak cidden ci:ıayetti. 

Bella iki akşam sonra yine 
onlarla birlikte yemek yedi. Ve 
pazar gününü üçü birden bir 
deniz kenarında banyo yaparak 
geçirdiler. 

Bella bunların işlerinin bir 
a:ı evvel bitmesini · istiyordu. 
Ne kadar çabuk olursa, her iki 
taraf için o kadar iyi idi. 

Genç muharrir Tovli;nin 
müsveddelerini, Gorhaym'ın r.: k 
reterinden sordu. 

Ve ne öğrendi biliyor mu • 
sunuz? Sekreter, bu müsvetd • 
deleri ortada bıraknuştı. Ve o • 
da hizmetçisi de bunları alıp 

evde hasta yatan okuma merak
lısı büyük annesine götürmüş· 
tü. Hasta büyük anne her ne 
olsa okuyabilirdi. Fakat bir fır
sat bulup genç muharririn müs 
veddelerine el atamamıştı ga
liba .. henüz gelmemişti. 

Bundan sonra Bella, genç 
hevesli kız Mis Dorn'un rol ~· 
labilmesi muhtemel olan yeni 
bir film etrafında tahkikat yap· 
tt ... Ne yazık ki, her şey tamam 
dı. Bella'nın .sorduğu kimseler 

ke:ıdisine gülüyordu: "Nasıl o
lur, diyorlardı. Sen bu gibi iş • 
leri bilmiyesin. Mi:>ter Gor • 
haym senin bir toy .kızı buraya 
almak istemene sadfce güler .... 
Her şeyimizin tamam olduğu • 
nu bilmiyor musun?., · 

Bclla bir ara kendi kendi • 
sine güldü. Gerçekten ne kadar 
yumuşak yürekli olrnuştu . 

Ertesi pazar yine hep bera • 
her, plaja gittiler. Sinema ak • 
tirisi olmak istiyen genç kız di ... 
yordu ki: 

- Acaba bir mektup yaz • 
sam nasıl olur? 

- Adam sen de, Mister Gor: 
haym'a günde yüzlerce mek • 
tup geliyor. Seninki mi dikka"' 
tini celbcdecek? 

- Fakat ben ona başka bir 
mektup yazarsam ... Mesela ona 
bütün hayatımı söylersem ... 
Hayatını san'nt uğrunda yıp ':' 
ratmış büyük anneme kadar her 
şeyi a:ılatırsam ... Büyük anncıİı 
sadece bir çiftçi kızıydı. Fakat 
sonra en meşhur bir piyesin en 
meşhur rollerini, en meşhur ak
törlerle oynamağa kadar var ~ 
mıştı. Ailesi onu önce reddet • 
mişti. İhtiyarladı ğı, çok çok ih· 
tiyarladığı .zaman bunları bana 
kendi ağziyle anlatıyordu ..• 
"San'at belki be:ıim kanımday
dı., diyordu. Bir türlü geri dö• 
nemiyormuş .. Bazan bana bile 
ders verirdi. Sahnede temsil 
san'atı öğretirdi. Daha bir çok 
safhaları var. Mesela bunları 

Gorhaym'a yazsJm ... .,, 
Bella: 
- Belki de faydası olur di • 

ye, mırıldandı. Mektubu se:ı ha• 

na ver. Ben Gorhaym'ın sek • 
reterine götUrey1m. 

Mektup sahifelerce uzun • 
du. Kız, çok enteresa:ı ve do -
kunakh bazı şeyler yazmıştı. 

Bella bu sahife tomannı önüne 
koyarak yazı makinesile kendi 
bildiği gibi yazdı. 

Ertesi gün, hem genç mu'" 
harrir Tovli, hem genç kız 

'(T,ittfen sayı/ayı çeviriniz) 
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