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.... llofazıar konleranaından intibalar: (ıolda) Londra büyük elçimiz B. Fethl, murahhaı heyetimizden Genel Kurmay Aıbaş~anı Korgeneral Atım, nwrahhaslarımızdan B. Necmettin 

...... ve Proleaör Alet. (Ortada) Dış Bakanımız Doktor An11 nutkımu okuyor. (Sağda) Dış Bakanımız JngUiz nwrahlıaı lu!geti reisi Lord Stanhop (sağında) ve Sovyet murahhaı lıegeU 
B. Utvinol arasında. Aynı reımin sol kö,eıinde Romen d'f bakanı B. Titüleıko görllnüyor. .. . 

Konferansta Rastlanan 
Bazı Güçlükler 

İbıdilik sessizce bir tarafa bırakıldı 

ltalqa qokken kat 'i neticelere 
girişilmemek isteniqor 

~nkara ve Moskova hükiimetleri · Karadenizi, bu denize 
~bili olmıyan devletlere kapamak arzusunda müşterek 
.........___ _________ __,,""-..__ ____ 
8cjaztar 

l<onferansı Nasıl 
açıldı? 

lto-.ı er ansa en çok heye
ttı. veren ıahsiyet Bay 1 

Titülesko oldu 
, ar.ııtreuz, 22 (Batınuharririmizden) 
..,,._ 'lıtı. lllektubu Bofu1-ı' konferansı • 
~ ~ tarenüıden çıktıktan ve KU • 
~ • Wnuml intibalarımı bir bç aa -
-..;. bUlba ettikten sonra yuıyorum. 
...... ~ Jeldifimis gUn bazı Fransız ıa-
~ Bofular konferanamm akı'bcti - B. Titül~lw söylüyor 
~da t..hminler yilriltilrken f(Syle I -. ·ı111111ıııııııu111ııııı111111ıımıı11111ıımt""""' ... """"'' Müzakerelerin !Ik safhasından a-

ı.ttltaıea bydediyorlardı: i H •• 1. " t E k " j lınan netice mtlsbettlr. Ttlrklye Bo. 
...... .._ontreux'de toplanacak olan kon -1 UKUme r anı\ ~zlan tahkim etmek istemekte haklı 
~-takdire değer bir aulhıeverlilı: i H b• ·ı i gorlllilyor ve bu noktada bitin dev. 
~·Her tarafta IUlh eserlerinin bir j 3l J ye ) e \ Jetler birleşiyorlar. Yalnız harp ge. 
~ emrinldlerle yıkıldığı bir 11rada ~ t t i milerinln Boğazlardan geçme mesele. 1 

~ ~ hWdlmJeri yerine yem bir rejim § . . i ti ve Japonya arasında bazı fikir ay .. 

Büyük 
Müsabakamız başladı 

Yüzlerce 
Hediye kazanabilirsiniz 

Aşağıdaki izalıatı dikkatle okuyunuz 
Okuyuculanmıza ytizleree hediye kazandıracak olan •ıüyük eğlen. 

celi mUsabakaya bugünden it!baren başlıyoruz. Kolay olduğu kadar 
faydalı olmasına da itina ettiğimiz bu müsabaka bir ay sürecek, mti • 
sabakayı doğru olarak halleden okuyuculanmıııa hlr çok deferli he. 
diyeler vnitecektir. Hediyelt-rimizin arasında tunlar ~ardır: 

ee, ıarilbalı bir· radyo 
Bir mandolin, bay ve b~qanlar ıçin elbiselik 

kllmaşlar, ayakkabılar, iskarpinler, Foto 
Süreyqada resim çektirmek hakları. cep ve 
konsol saatleri. 

Elektrik fenerleri, pllildar, Pertev w Neap 1Wlo1111alan, Boilt 
tıN11 ınaldneleri w bıçakları, Pertev lotgon. purda ve kreınlerl, Necip 
loa11onu ve dalıa bir çok zarif hediyeler. 

Müsabakamızın şekli 
Müsabakamız her gün bir resim neşredilmek suretile bir ay stlı e. 

cektir. Basacaiımız resimde görülecek ph18lann neler konupuklan 
da okunacak ve bu konuşmayı teşkil eden hecelerden b.ızılarile ara. 
dığımız bir söz veya etimle yapılacal:tır. 

Mesell; bugün mtlaabakam!Zln aşatrda ilk n91rettlfimiz resmine 
takınız. Bir bayanla bay gazetemizi okuyorlar. Müsabakamı~la 
ali.kadar olmuşlar, hediye kaz:ınmak istiyorlar. Bayanla bayın af • 
zından ı..11 kellmr:ler fıkıyor. Siz bu kelimelerin bazılarından birer 
hece alarak resmin altında yazılı 12 şehir isminden birisini teşkil 
edeceksiniz. 

itte müsabakam:z bu kadar kolaydır. Hemen meşgul olunuz n 
buldllğunuz adı, gazetemizin her gtin 7 inci sayıfasında neşredilec\!k 
müsabaka kuponuna yazarak kuponu kesip müsabakam:z bittiği u. 
man gazetemize gönderilmek üzere saklar.nız. 

~ idy. bolazlarm emniyetine taallfik i emaS 3 \ si tlzerinde İngiltere, Sovyetler BlrU.

1
i! 

~ ~ Bofular mukavelesini im-il Başvekıl konferansı An-\ nlıklan vardır. 
~ dnletleri taviçrenin bu gilzel l karadan takip ediyoı j Sovyetler Birlltine göre, Karade. 'f toplamaktadır. Fakat M'ontreux i '! nizle Akdeniz birdir ve Karadenızl•-=-111 

-..._ ~amm akıbeti daha ziyade Ce • i Ankara, 26 (Telefonla) - ~ ~ devletleri Akdenize geçebilmelidir. 
~"Ge (30) buiranda toplanacak 0 - f vekilin Montreux konferansı bitm-} l~lizler de bunun .mukabilini ileri 
....._ llmetter Cemiyeti auamblcainden i ceye kadar Ankaradan ayrılmıya· : sürüyorlar: Akdenız devletleri ele 
~ taaJYDn edecektir. ÇQnJril ttalya i cağı ve m~ereleri Ankarada~ i Karadenlze çıkabilmelidirler. Japon. 
~da tatbik edilen aankaiyonlann 1 takip ed~gı hakkmd.akl haben· i ya ise Karadenizln bir göl oldafun. 
~ hnmııyacağı orada brarlaıtırr-: miz teeyyüt .etmektedır. i da ve Sovyetler donanmasının oradan 
~-Ve bu hldiacnin neticesi Bo - 'i .~Ukilmetın, konferans de~~ i dıpn çıkması lizım gelmedlflnde IL 

KURUN'un biiqük müsabakası~ 1 

~ ltonferanll üzerine müessir ola_~ cttıgı .mü~detçe Erkinı ha~bıyeı ~ rar ediyor. 
~... i umumıye ıle sıkı temasım ıdame : Konferansın ikinci safhasında bu 

'°x,"·1ar Jı: f lı ğ ettirmesi pek tabii görülmektedri. i ayrı görücılerin Türk tezi i"inde bir 
lh. ... - •- on eransmın açı tı esna - ' ~ -s , -
~ aa:ytenen nutuklar Türkiyeye ve 11 1ıııınıı11111ıımııı111ıııııııı11111ıtıııı111111ııııııı11111ıııııı111111r leştirilmesine çalışılacaktır. 

' 1en!n arsulanna karp o kadar tc- Boğazlar konfera~sının birinci ~f- TVRKIYE VE SOVYETLER 
'llbktr olmuıtur ki daha ilk günden h~ı bitmiş, projenın maddeleri tize. BIRLICININ ARZULAR/ 

en bu konferansın akibeti hakkın- rındekl mUzakereler komitelere veril-

ASIM US 

'" Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 
~"-------. :::::::::::: 
~ Oeulet Demiryollarında Q 

:!•re mahıuı büyük tenzi~ati: 
~-:_tlıımııtır. Bu çok ucuz ı: 
l~ fınabnı kaçırmayınız. 

afaallt ilin aütunlannda. 
1 

miştir. Cenevre toplantısından son. Montreux, 26 (A.A.) - Konferaa. 
ra gene bir amumt toplantı yapıla- sm ilk Uç aiinilntin mesaisini hullsa 
caktır. ·sonu Sa. 6 sa. 1) 

~~~~~~~~~~-------------~~------~~-----

''Şarkta b'z, Garpta Türkiye,, 
Japon profesörü dün Halkevinde 

7 ürkçe mülıim bir konferans verdi 
1Y azısı 4 üncü sayfada). 
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Zecri tedbirler 
cak, fakat 

kaldırıla-lj'D::;;;·~;i~i:'I 
nasıl ? İl Boğaz~arın tahkimi Hl 

• lazımdır H 
=i 

Necaşi Cenevre' de itiraz edecek 
Ankara, 26 (Telefonla) - Mon- Ji 

treux konferansı müzakereleri bu- ft 
rada hassasiyetle takip edilmekte- h 
dir. Müzakerelerin temmuzun haf-

lngiltere Habeş imparatoruna teminat 
vermiş , - Fakat muvakkaten/ 

tasına doğru sona ereceği tahmin 
olunuyor. 

Yüksek makamlarla sıkı tema-
sı olan bir zat bana Karadeniz ve 

Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi, toplantısına başlamı§ 
tır. 

ltalya, evvelce izah ettiği vaziyet 
dolayısiyle, müzakerelerde bulunamı
yacağrnı bildirmiş, ve hattft. İngiltere, 
Belçika, İtalya ve Fransa arasında 
Lokarnoda imzalanmış olan kargılıklı 
garanti muahedesi hakkındaki müna
kaşalara dahi iştirak edemiyeceğini 
ilave eylemiştir. 

Konsey, zecr:t tedbirler meselesini, 
işin assamble tara!mdan tetkikine 
talik eylem.i§tir. 

FRANSIZ - lNG!il1Z FlKlR 
BlRLtQ.t 

Cenevre, 26 (A...A.). - ttk gün, res
men yalnız esaret meseleelyle meşgul 
olunacaktir. Fakat Mmetler cemiyeti 
kulislerinde büyük bir diplomatili fü
aliyet vai-dır. 

B. Delboe'un bellianlrk ettiği ve 
yakında B. Leon Blum'un da iltihak 
eyliyeceği Fransız heyetne lngiliz he
yeti, bugUn, ild meleketin gerek: Ha
beş işinde gerek: MJ]letler cemiyetlnln 
ıslahı işinde ayni fikirde titılunmasm
dan dolayı, menmtl~lerlnl fzhar ~
!emişlerdir. na murahli"u !leyetinin 
dü§UndUkleri, liat'iyyen, paktı ve Ce
ne\Te teşkilAtmı altQst etmek <3.eğil, 

fakat bilakis tefsiri tedblrJerle bunla
rı t akviye eylemektir. 

Bu sabah toplanan bitara.flarm iç
timaı şurasını tebartız ettirm.fştfr ki, 
bi: ~f devletlerden h~ titr.lsl, pal[tta 
derJiı bir değişiklik te'kM etmıye ba
zrr değildir. 

B. Delbos, bugUn Yu~yya, Ro
manya.._ve Sovyet Blrllği C!elegelerll~ 
komt.§Diu..J, assambleye li(Lşlianlıli ooe--cek alan lrPolitis lle zecri ~irlerin 
ka~tiı~~ etmeli Uzere 
Ce~vreye gelen~ ile temasa gel
miştir. 

YEDİ DEVLEI'lN KARARI 

Cenevre, 26 (A.A.)' - öğrenildiğine 
göre, "bitaraflar,, yani İsveç, Norveç, 
Finlandiya. Danfrrlar~ Felemenlt, ls-

viçre ve lspa11ya dı.ın aı .r.m ltalyayr Akdeniz devletlerinin emniyetleri-
karşı tatbik edilmekte olan zecri ted- nin ve dünya. sulhunun korunması 
birlerin kaldınlmasma karar vermiş- endişesile hareket eden banşçı u-
lerdir. lus mümessillerinin hak kaza.na-

ZECRt TEDBiRLER KALDIR!- caklannı söylemiş ve şunlan ilave 
LACAKl etmiştir: 

Paris, 26 - "Le Tempı" gueteıi "Dilnya sulhunu ya§atmak için i! 
bugün Milletler Cemiyetinin toplanma- Boğazüınn emniyet altında bulu~ Ü 
sından bahsederek Cenevrede alınacak • m&ı lazımdır. Butıdan ku§ktılana- Ü 
kararların ehemiyetini tebarüz cttiri .. cakla.r menfaatlerini dünya bart§fi 
yor ve bu karaları tahmine çalışıyor. çıüırının bozulmasında anyanlar- İi 

Gazete, mütaleasına §Unları ilave et- dır. S· 
mektedir: "A'VT'Upa suZ.hu demir bir leble- r. 

''Zecrt tedbirlerin kaldmlacağı mu- biye benzetUebilir. On1i ~,·ancmck Hl 
hakkaktır. Fakat nasıl?,, i i.stiyenlerin dişleri kırı7.acaktır.,, 

EDEN NECAŞ1YE TEMl:tNAT 
VERMİŞ 

Londra, 26 (A.A.) - Habeıistan se
fareti, necaşinin geçen salı günU Bay 
Eden ile yapmI§ oldufu görUpıenin 

ikl ıaat devam et:miı olduğunu bildir • 
mektedir. Bu görüşme esnasında impa• 
rator, İngilterenin Milletler Cemiyeti 
mukavelenamesine riayet edeceğine ve 
Habeıistanm ilhaktnl tanımıyacağına 
dair teminat almıştır. İmparator, İngil
terenin .zecd tedbirlerin kaldınlmaın i -
çin vermiş olduğu karardan dolayı ha • 
yal inkiaanna uğramIJ olduğunu söy • 
lemiı ve bay Eden'e .zecri tedbirlerin 
kaldmlmasını Milletler Cemiyeti nez -
dinde protesto edeceğini beyan etmiş -
tir. 

TEMiNAT MUVAKKATMlŞ 
Londra, 26 (A.A.) - Habet ıefareti

nin Bay Eden'in necaıiı~ 1ngilterenin 
italya tarafından Habeşistanın ilhakını 
tanımıyarak eski Habeşistanı tanımakta 
devam edeceği yolunda teminat vermiş 
olduğuna dair olan tebliği münasebe • 
tile Havas ajansı muhabiri, bu temina • 
tın yalnız 27 haziran tarihli asamble top 
lantısına ıamil olup istikbale uci ol -
madığmı istihbaratına atfen yazmakta
dır. Habeşistan tebliğinin farzettirme -
ğe uğraştığı gibi, hiç bir zaman, Habe
gistanm tanınması meselesinde, tngil -
terenin müstakbel hafh hareketinin ne 
olacağına detalet etmez. 

1111 li •• ==· .......... :::: :::::::::::: 
Başvekilimiz 

Gorki'nin ölümünü 
taziye etti 

Ankara, 26 (A.A.) - Maksim Gor
kinln ölümü münasebetiyle Başbakan 
lsmet İnönü ile B. Molotof arasında 
şu telgraflar çekilmiştir: 

Ek8eüına B. Mo'lotof, 
Sovyet Sosyalist C1ımuriyetleri şu

rası Halk komiserleri konseıJi Başkanı 
Moskovadaki ikametim sırasında 

kendisile tanışmak f ırsatmı bana ver
diğiniz ünlü muharrir Maksim Gorki
nin Sovyet edebiyat fı.lemi için zalim 
bir ziya teşkil eden ölUmUnU derin 
bir teessilrle haber aldım. Gorki'nin 
yüksek idealist ve insant dUşilnceleri
nin henüz kuvvetli tesiri altında bu
lwunam bu ölümden duydufunı tees
sUrU artırmıştır. En samimt taziyetle 
rim.in kabulUnU ekselansınızdan rica 
ederim. 

Ek.seüına lamet lnöml, 
Tilrkiye Cumuriyeti Bakonüır ku

nılu Ba.§kanı. 

Yunan kralı Yugoslav 
toprağında 

BUyük Rus muharriri Maksim Gor
ld'nln ölUmU ile Soyyet Birliği mlllet 
lerlnin içinde bulundukları mateme 
büyük bir samimiyetle igtirak etmiş 

olmanız ve bu öllimUn memleketimiz 
için te§kil ettiği ziya dolayısiyle sar
fettiğiniz ha.kikt hissin ifadesinden 
dolayı Birlik hU~met:erinin dostane 
teşekkUrlerini kabul etmenizi rica ede
rim. 

Filistin kimin 
o'acak? 

Kral Naibi ile görüştü 
Prens Pavlo kralla beraber Selaniğe geldi 

Atina, 26 (Kurun) - "Vradini" ga
zetesinin Selanikten aldığı haberlere gö 
re kral ikinci Yorgi, Makedonyadaki 
seyahati esnasında hududu geçerek Yu
goslav toprağına girmiş ve Yugoslav 
kral naibi prens Pavlo ile görüşmüştür. 

Prens, kralla beraber, mütenekkiren 

ltalyan - Alman hava 
anlaşması 

Bertin, 26 (A.A.) - İtalyan hava 
bakanlığı müsteşarı General Valle ve 

İtalyan sivil tayyarecilik şefi General 
Pelligrini, alakadar Alman makamıa. 
n ile bir anlaşma imzalamışlardır 

On sene müddetlik bu anlaşma 
mucibine~ İtalya ile Almanya nrnsm. 
da ha\'a seyrüsefer hatları tesis oluna. 
caktır. 

Fransız harp sanayii 
devletleşiyor 

Parls, 26 (A.A) - Reisi cumur 
B. Lebnınun başkanlığında toplanan 
bakanlu brulunda; B. Lebrun, h3l'J 
endtlstrtıdnln devletleşt!rilmesi hak. 
bM« P.roJerj imzalamıştır. 

Seliniğe gelınittir. Kral ~elanikte as -
keri tefti§ etnıiı ve yahudilerin sena
goklannı ziyaret eylemiştir. 

Kral cumartesi ak§amı bir torpido 
ile Atinaya dönecek ve çok yakında 
Tesalya ve Morada bir seyahate çıka • 
caktır. 

Balıkesir ve K•gs_eri 
belediye reislikleri 
Ankara, 26 (Telefonla) - Balıke. 

sir ve Kayseri belediye Nislerinin Jn. 
tihap suretile seçilmesi tasvip edil. 
miştir. Bu husustaki Vekiller Ile3 e. 
ti kararnamesinin bugünlerde çıkma. 
sı muhtemeldir. 

Sabiha Ziya sergisi 
Ankara, 26 (Hususi MuhabirlmiL 

den) - Bu seneki Güzel Sanatlar Bir. 
liği sergisindeki heykel ve resimleri 
aliika uyandıran, akademimizin !lk 
Türk kadın mezunu Sabiha Ziya, san
at meraklısı yüksek zevatın tetviki 
üzerine başlı başına bir sergi açmak 
üzere çalışmaktadır. 

ttalyıtda da tahsil eden Sabiha Zi. 
ya, Kanonikanrn talebesidir. 

lngiltere Yahudilere 
istiklal verecek mi? 

Londra, 26 (A.A.) - Avam Ka. 
maraaında, komünist Jrtebuslardan B. 
Gellegherin lıükı'lmetin Filistinde ser
best ı,-e müstakil bir Yahudi milleti 
vücuda getirmek niyetinde olup ol. 
madığı şeklinde sormuı olduğu bir 
suale cevap veren B. Ornısby Gore, 
töule demiştir: 

Hükumet Fllistindcki mandasımn 
ahkamına ve ırkları ve milliyetleri ne 
olursa ol4un orada sakin ahalinin 
kdllesinin hukukunun zamini olmak 
sılatile kendisine terettiip eden nıes. 
uliyetlerc uygun olnuyan hiç bir te
ıebbüste bulunmak tasaı·vurunda de. 
ğildir. 

Fillstinin Araplara ı·e yahut Ya. 
hudilere alt olduğuna dair lıiç bir 
metin yoktur. 

Karadeniz sahil 
yolu oçıldı 

Artvin, 26 (KURUN) - Şehrimiz 
ve civarı, buraların }11Jardanberi gör. 
mediği bir coşkunluk içindedir. Y tni 
açılan Karadeniz sahil yolundan 
Trabzonu ziyaret etmek üzere iki yüz 
kişilik bir seyahat kafile.ı.;i bugün ş~h
rimizden hareket etmiştir. 

=== ES il 
25 ___ _ 

Boğazlar konferansı 
nasıl açıldı? 

(llat yanı 1 incide) nun bu işe engel olacağına dair ya~ 
yabancı neşriyatı böyle bir açılıt ~ 
ku ile filen yalanlamı§ bulunuY0 

Titülesko: ' ~d 
- Türkiyenin emniyet ine dokunan 
şey Romanyaya da dokunur. 

Yahut: ~ 
- Boğazlar Türkiyenin kalbi jıe 

zim de ciğerlerimizdir. 

Yahut: ,irıl 
- Türkiyenin Boğazlar mesele ti 

müracaat ettiği aulhseverlik metodu 
kafata layıktır. , 

Gibi kuvvetli cümlelerle aaıl ınıkt' 
dını anlatıyordu. 

Ondan sonra sırası ile İngiliz bl; 
nı Lord Stanhop, Fransanın Mill 
Cemiyeti nezdinde daimi delegesi. ~ 
Boncour, Sovyet Rusya Dıı ftler1 ~ 
kanı Litvinof, japonyanın Pariı elÇ 
M . Sato, Yunanistanın Paris elçisi 
litis, Yugoslavyanın Milletler CeıniY'gf' 
tindeki delegesi Soubbotitch, BU# 
delegesi doktor Nikolayef söz ııl rt 
ve söylediler ve hepsi Türkiyeye ıta cJ 

dostane şekilde, Türkiyenin arsıuı.ııj 
~erefini yükseltecek bir dille söz ıö)~r 
diler. Tevfik Rüştü Aras her hatip 11 

' 

kunu bitirdikçe yerinden kalkıyo~, ~ ' 
nına gidiyor, Türkiye hakkmdakı g , 

• • si 
sözlerden dolayı hatiplerin ellerıııı 

karak teşekkür ediyordu. ·~ 
Nutuklardan sonra Ostray~a ~ 

Miıtetler Cemiyetindeki delegeıı ~ >. 
Bruce konferansa reis, M. Politi• ~r 
vekili, Milletler Cemiyeti sekreter Jl, 
erkanından M. Agnides sekreter seç , 

L cır• di. Fakat reis olan M. Bruce 0~ • 41 
da olduğundan, kısa bir zaman ıçill tt' 
Montreux'ye geleceğinden M. f.{O 

k .. · M P l't' ' b raktJ• riyaset mev ıını . o ı ıs e ı . , 

M. ~ruce yüksek ~~biliyette b~: • 1 

uf bir dıplomattır. Pohtıs de dost ı; 
nanistanın çok meziyetli arsıulusal , 

'k' • . b tle ıcoıı simasıdır. Her ı ısının u sure , . 
feransta mühim bir m~vki almış olf1l ıJ' 1 

tarı §İmdiden kat'i bir muvaffakiyet • 
meti olarak görülebilir. 

ASIM (Jf 

Bulgar Kralı ltalya "e 
Almanyaya gidiyor fi' 
Atina, 26 (KURUN) - B111)1· 

Kralı Bor!s yakında ltalyaya "' 
manY._&Y._a bir sep.hat p~caktıt• 



,~vrupa Postası 1 
Boğazların tahkimi 

'ır lngiliz gazetesi Krup f abrikasile 
lbiizakerelere başlandığını yazıyor 
l>in1dJ poata ile gelen "DaUg Ex., kep bir grup, btrgiin Tilrkiyede Bo. 

:_: .. uazeteai Berlin muhabiri ga. ğazların yeniden tahkiminin ne ka. 
: dara çıkacağını tahmin etmektedir 

~~Canakkaıe Boğazının yeniden Almanya bugüne kad~r meydana 
~i hususundaki tekliflerini bu. koyduğu silahları. imal ettiği nis. 
h.. devl!tlere arzetmiş olan Türkiye, bette hir süratle, ~ end'si kullanmak 
~Yanın en büyük silAh mUes.w. üzere alıyordu. Rununla beraber 
&.._ krup ile sillh ve tahkimat mad. ilerd.: Almanyanın silah fabrikaları 
;:rt temini için şimdiden dofrudan tam kabiliyetle çalışarak, belki de 
~n müzakereye girişmiş bulu. Alman ordusunun ihtiyac-ından daha 

•r. fazla silah ortaya koyacaklardır. 
ı...._ IJenttz doğrudan doğruya bir an. Almanya fazla :mal ettiği silah'ar 
~Ya varılmıı delilse de, Krup için )eni pazarlar aramak mrcburl. 
....-aJıalan mtihendislerinden mürek. yetinde kalacaktır.,. 

londra, Paris ve ita/ya unutmasın l 
Küçük Anlaşma devletleri 
Almanya ile birleşebilir! 

r..!oırı.nya hariciye nazm Bay Titu - üçüncü mülakatıdır. Çekoslovakya cu • 
'İle ,''Paris - Soir" gueteıinin kendi - murrcisi Beneş, Romanya kralı Carol ile 
~ bir milllkat yapan muhabirine şöy- yapılan mülakattan da bu sütunlarda 
denıİ§tir: hülba olarak vermiştir. 

b ~·~ranıaya ve istikbalde tutacağı hat· Gazete. bu mülakatlardan sonra şu 
~ketine karıı itimadım var. neticeyi çıkarmaktadır: 
~·· Pranaanm kuvvetini tqlril eden "Küçük anlaşma devletleri herhangi 
4l?u ltrdan biri orta ve cenubu tarki bir tehlike karıısrnda bütün büyük dev
~ ı. ile dost münasebette bulunma - Jetlerin birleşmeleri lazım geldiği ka -
lttı · Bunlardan batka, büyük devlet • naatindedirler. Habsburglarrn tahta ge • 

: de dosttur. tirilmelerine kartı tek başlarına müca • 
\ ··· Ben, zafer kazandıracak bile ol • dele ediyorlarsa da Anschluııs'a karşı a· 
'harbi sevmem. 1914 harbini yata • JAkadar büyük devletlerin yardımlarını 
ltr ~e bana bu klfi geldi. Fakat mUı • elde etmiılcrdir. 
ııı..~ fedakirlıldarımızın meyvaamı 
~•faıa etmek için yeni fedakarlıkla. "Bunun manası ıudur: Yann Al -
a •• ~•ztr olmak yetmez. Eğer Avrupa • manya Viyanaya yerleıirıe ve İngiltc
;-ı bugünkü nizammuza dokunulacak re, Fransa ve İtalyanın hareketleri an· 
.. b .... _ h cak s8zden ibaret kalırsa küçük anlaş-ılıı ... ~ areketsiz kalmıyacağımızı biltiln 
,,. b ma devletleri Almanya ile birleşecek • 1ı1... 1 • ilmelidir. Belki garip gelir: Sulh 
-,ıla 1- terdir. Bu suretle, Almanya orta ve ce-t: rac değil, vaktinde ve herkesi do-
'llfacafı hareketlere indandıracak kuv-- nubu şarki Avrupada büyük bir iktı -
\M, sadi üstünlük kazanacaktır. ~"' IÖylenecek sözlerle muhafaza edi· ... 

"1ıte Londranın, Parisin ve Roma • 
leı-l>ariı - Soir gazeteainın, B. Titu • nın unutmaması lbım gelen 9ey bu • 

-o ile yaptığı bu millakat, bu serinin dur • ., 

turk davası hakhdır. Milletler 
Cemiyetine kimse 

ltı.. ... OaUy Expreu,, gazeteıinin baş. 
"'<ICQlealnden: 

ı 1~ 'ı'Urkler, tam bir nezaket teamü. 
'ld - Yani değiştirmek tasavvurunda 
" llklan muahedeler IVLkkmda evvel. 
~haber vererek - Montreuxdeki 
~ let lllümessillerine Boğazlan ye-
'ıı '" tahkim etmek teklifinde bulu-

)'orıar 

tııertnde hakh bir dava var. ÇUn. 

inanmıyor 
kü lngiaere, Fransa, İtalya ve Ja. 
ponyu Türklerle Boğ'azlann ga~· ri 

askeri suntte kalması hususunda :ın. 
laştıkları zaman Milletler Cen.iyeti 
Türkiyenin istiklill yolunda verd .ği 

teminatı ifa edecek derecede kuvvet. 
liye benziyordu. 

Buna şimdi kimse inanmıyor. Tür. 
kiye de diğer devletler gibi kendini 
mildaf aayı tercih ediyor." 

~~deniz emniyeti 
vip edilmiş bir 

yolunda tas
plan var 

ili bir me~u etrafında görüşmelere 

KUltUr itleri 

Siyasal Bilgiler 
okulu 

Okııl 7 emmuz içinde 
Ankaraga nakledilmiş 
bulunacak 
Kültür bakanlığının Siyasal bilgiler 

okulunu Ankaraya nakletmeye karar 
verdiğini evvelce yazmııtık. 

Okulun önümüzdeki derı ıeneai ba
şından itibaren tedrisata Ankarada baf" 
laması için timdiden nakil hazırlıktan 
yapılmaktadır. Okulun ne ıekilde nak· 
Jedileceği de bakanlık tarafından teıbit 
edilmi§ bu itle yakından meıgul olmak 
üzere teftit kurulu baıkaru ve yiikaek 
tedrisat direktörü Bay Cevat dün An -
karadan ıehrimize gelmiıtir. 

Bay Cevat dün tlniverıiteye gide • 
rek üniversitenin yeni yıl bütçeainin 
tatbik 9ekli ve mülkiye okulunun nakil 
itleri etrafında izahat alnuıtır. 

Siyasal bilgiler okulu temmuz ayı i
çinde Ankarayı nakledilmit bulunacak
tır. 

Bay Cevat ıehrimizde iki gün daha 
kalacak ve pazartesi dönecektir. 

Orta tedrisat işleri 
Şehrimizde bulunan orta tedrisat di

rektörü Bay Avni tetkiklerini bitirmit • 
tir; önilmüzdeki hafta içinde Ankaraya 
dönecektir. Bu tetkikler neticesinde 
ıehrimizin okul ihtiyacı göz önünde tu· 
tutarak çift tedrisat uıulilniln tatbik e
dilmesine lüzum hiıaedilmittir. 

Bundan batka şehrin türlü ıemtle • 
rinde açılacak yeni okullardan baıka bir 
çok okullara da 1ubcler illve· edilecek
tir. 

Edebiqat F akiilte&inde 
toplantı 

Edebiyat fakUltelinde yapılac;ak ye· 
nililderi konupıak Bsae c1fln aat H 
da Univenitede rektörün batkanlıfı al • 
tında fakülte dekan ve profcs8rleri bir 
toplantı yapmıJlardır. 

Toplantı geç vakte kadar sürmUt • 
tilr; sonuç ikinci bir toplantıdan ıonra 
antaıılacaktır. 

Meşhut suçlar 

Yeni kanan ilk teşrinde 
tatbik edilecek 

Polla haberleri 

Bezlere sarılı 
çocuk 

bir 

Mqhut l!luçların muhakeme Ul!IUlü •• _ .. _ • • • 

hakkındaki kanun mUddeiumuıntliğe Babası otaugu ıçın mıllete 
tebliğ edllmigtir. ~manet eailmış 

tık teşrinin birinden itibaren tat-
bik edilecek olan bu kanuna göre, ku· 
mar oynıyanlar, ruhsataız eğlence ye· 
ri açanlar, BBrhoşluk, otobUl!I, tram
vay, otomobilleri halkı telqa düşUre· 
cek derecede fazla sürenler, kadınlara 
lif atanlar, adam dövenler, evlenme 
vadile kızlan kirletenler, zina işliyen
ler cUrmü meşhut halinde yakalanın
ca derhal şahitlerle birlikte müddei
umumiliğe verileceklerdir. 

MUddeiumumt derhal nöbetçi mah· 
kemeyi toplanmıya davet edecek, suç
IQ mahkemeye çıkanlarak şahitler 

dinelnecek, sorgusu yapılacak, hakkırı 
da derhal karar verilecektir. Tevkif 
kararı verilirse suçlu tevkifhaneye 
gönderilecek, beraet karan verilil'S(' 
hemen serbest bırakılacaktır. 

Şimdiye kadar bu gibi suçlar hak
kmdakf muhakemeler hazan altı ay 
kadar silrUyordu. Yeni kanunla adli
ye l§leri kolaylaştınlmı§ oluyor. 

Çıkan çıkana .. 
Dün üç tramvay birden 

goldan çıktı 
Evvelki gün Topkapı clıtında vuku -

bulan ve yirmi iki kitinin alır yaralan· 
maaile neticelenen otobUa kazasından 

ıonra dün sabah da aaat dokuzda Be • 
tiktaıta Recep eczanesi önündeki ma· 
kasta iiç tramvayın yoldan çıkmaaile bi
ten ikinci bir kaza daha olmuıtur. Yap
tığımız tahkikata göre 1005 numaralı 
vatman Enisin idaresindeki 239 numa • 
ralı tramvay Bebeğe giderken Bctikta§· 
ta tramvay deposuna yakın yerdeki ma· 
kaıtan ı~tiii sırada makaı bozuklufu 
yüzilnden açılamamıı ve tramvay arka· 
ıındaki romorkla birlikte yoldan çıka • 

Evvelki gece tlsküdarda Sultantcpe 
civarında devriye dolatan ponsıer yeı:w 
de duvar dibinde bezlere sarılı bir so
cuk bulmuılardır. 

Çocuğun üzerinde çıkan kağıtta 

ıöyle yazılıdır: .. Babası öldü. Anası 
fakir olduğundan bakamıyacaktır. Ken• 
disi millete emanet ediliyor . ., Çocuk 
Zeynep Kamil doğum evine götürül • 
müı. sabaha kadar alıkonulduktan son• 
ra dün öğleye doğru Darülacezeye gön 
derilmittir. 

ATEŞ ETTl - Salı pazarında Oı • 
manın gazinosu önünde dolaşan rüıu • 
mat memurlanndan Süleyman gazino • 
dan çıkan bir kadının üıtünü yoklamıı. 
sonra serbest bırakmıştır. 

Beıiktaş sulh mahkemesi mübaşir • 
!erinden Abdullah buna kızını§, rüıu • 
mat memuruna iki tokat vurmu§. kas • 
mıştır. Memur tabancasını çekmit. ar
kasından bir el ateş etmiıse de isabet 
ettirememi!tir. Süleyman yakalanmı1 • 
t r. 

~EM1R DUŞTU - Şark timcndi • 
ferlerinin Yedikuledcki atelyesinde ça • 
lıpn Salahaddinin sol ayağına 700 ki • 
)oluk bir demir dütmilştür. Salahaddin 
hastaneye kaJdrrılmıştır. 

KOLU KIRILDI - Kumkapıda ha• 
vuzlu hamam ıokağında oturan sc:yyar 
satıcı Serkisin karısı 32 yaşında Mer
yem daraçcıyı süpürürken daraça cök
müt. altı metreden yere düşerek &ag ko
lu kırılmıştır . 

* * * 
Taksimde Abdülhak Hamit Cadde • 

sinde bisikletçi Yorginin 9 yaşınd . .Jn oğ 
lu Niko da pencereden düşmüş. sağ ha• 
cağı kırılmıf, batı yanlmıştır . 

rak ilerlemiıtir, Bu sırada Ortaköy is. Ayasofya civarında bulu-
tikametinden 1039 numaralı vatman da· r 
Mustafanın idaresindeki 217 numaralı nan mozayıklara 
tramvay arabası geliyordu. Yoldan çı • Ayasofyada mozayxkları açmakta o-

7 l b Y d • /" kan araba bu tramvayın arkasındaki ro- lan Amerikalı mütehaaaıı bay Vitmor, a e e ur u genıı ınor 
~ morka çarpnuı. kaplamalarile camlarını bu faaliyetine dair yazmakta olduğu ra-

Kadırgadaki talebe yurdunun daha 
fazla talebe alabilmeaini temin makaa • 
dile yurt binası teıkilitmda buı deiit· 
meler yapılmasına karar verilmittir. 
Yurda illve edilecek yeni paviyonlar • 
la 100 kişi yerine 200 kitinin yatabil • 
mesi temin edilecektir. Bundan baıka 
yurtta bir kıt spor aalonu ile bir müta -
lea aalonu da açılacaktır. 

Açık doçentlik/er 

kmnııtır. Birdenbire olan bu kaza ilze- porlan muhtevi kitab nın ikinci endi • 
rine iki istikametten gelen tramvaylar ni de neıretmittir. 

durmuı, zabıta memurları yetitmiı,fakat 14 asırlık tarihi bina içinde bir kaç 
tam bu sırada yoldan sıkan tramvayları senedenberi yılmadan ve tam bir ehli· 
çekmeğe gelen tramvay da yoldan çık • yetle çalışarak dünyanın en kıymetli 
nuıtır. 239 numaralı tramvay araba - mozayıklannı meydana sıkarmakta o • 
sının makastan çıkmaaımn ıebebi tah • lan Bay Vitmor çalışmalarını bir yan• 
kik edilmektedir. Diğer taraftan öğren- dan da kiğrt üzerinde ameli bir ıuret-
diğimiz:e göre bozuk makasın değiıtiril- te tcsbit etmektedir. 
meıi için ıirkete bir kaç defa müraca • Veni neırettiği İngilizce eıer, 1933 -
atta bulunulmuı. fakat tirket üç tram· 1934 senelerindeki faaliyetinin hul!sa • 

Univenitede tçık bulunan dört do- vay hattının gestiği bu yerdeki makası 
çentlik için bir imtihan açılmıttır. bir türlil değiıtinnemiıtir. sıd:r~undan evvelki cilt, 933 senesinde 

Bu doçentlikler tıp ve hukuk fakül • 

Ot b.. k ası etra Ç,ın -'o hazırlanmıt ve neıredilmiıti. telerine aittir. o us az '1 "' 
tahkikat Bay Vitmor yakında bir cilt daha lttı.~ Telegmph gazetesi Montreux 

~ri yazıyor: neıredecektir. 
ba§lanrlmasını pek istediği aşikirdır. Topkapıdaki feci otobüs kazaaı tah· --------------

Öğrendiiime göre, Türkiye Hari. avans kikatma, müddeiumumi Cevdet el koy - mittir. En ağır yaralı HulGsi oğlu Na• 

Belediye memurlarına 

~llQradaki umumi intibalara göre, 
~lreux toplanmalan, Milletler Ce. 
'it~ asamblesinden sonra işini bi. 
~ vakit daha bü,·Uk ebemmhet 'laf decektir. Fran~nın, Akdeniz 

>'etf anlaşmuı gibi daha şümul. 

ciye Vekili B. Aras, bu projeyi Fran- Belediye kooperatüi Ziraat banka- muıtur. Dün geç vakte kadar vak'a ye. cinin amudu fıkarlai kınlınıftır. Gura-
sız hükt1meti ile zaten görüşmüştür. l!lından elli bin lira ödünç almqtır. rinde tahkikatla uğratılmııtır. ba hastanesinde tedavi edilen bu biça • 
Ve aralar:nd3 tasvip edilmiş bir plan Bu para ile belediye memurlarma a- Vak.ada ağır ve ham olarak yarala· renin bayatını kurtarmak için utrıtılr-
sureti mevcuttur. Şimdiki tereddüt. va d ğrt l kt d nanlann aayııı, 22 olarak keıinle•tiril • yor. 
ler, bu husqstaki teklifleri kimin i1e. __ n_s __ a __ ım_a_a_ır_. ___________________ ıı _______________ _ 

ri sürebileceii etrafındadır. ,, 

liayrete değer 
'~~lnlz Kronikl gazetl'si .Hontreux tant azalaıının gösterdiği şayanı hn.r · 

bir tesanüt 
Türk Kuşu kampında talebelere harçlık da veriliyor 

''f{(()irbıin gamından: ret tesanüddü. Noktai nazarlannm 

, .. l\onr.~ransın en göze çarpan nok. 
' Balkan Antantı fle Kü~ük An. 

Sayfiye gazinoları 
kontrol ediJece~ 

~niye yerlerindeki müskirat ve 
\ be batnı çok pahalı olduğu hakkm
>,1ediyeye mütemadi surette gikl· 
~ l'ehnektedir. Belediye bu gibi 
~ ekf fiyatlan geçen l!leneye nis
~ lı.a llıakuı bir hadde indirdiği cihet
~ )t; tlleaıar Uzerinden yeni bir kont· 
~ Pllacak ve fa.bit fiyatlar görUl-

t.kdirde indirilecektir, 

tam benzerliğini n menfaatlerinin 
uygunluğunu dünyaya göstermek fır. 

satını kaçırmadılar . ., 

Sakatahn nakline 
müsaade edildi 

Belediye vaktile sakatatın naklini 

men&tmi§ti. DUn verilen bir kararla 
içi çinko kaplı ve buzlu sandıklara ko
nulmt11 ayni zamanda belediye tabip

leri taraf mdan muayene edilmiş saka· 

tatm bir kazadan diğer bir kazaya 

nakline müsaade edilmi§tir. 

Türk kuşu faaliyeti günden güne 
artmaktadır. Hava kurumunun ytık
aek tahsil gençliğine Türk kuşuna gir 
mek için verdiği yeni fırsatlardan is
tifade etmek istiyen yUzleroe genç ha.· 
va kurumuna dünden itibaren bq vu
rarak J.azılmıya bqlamqlardır. 

Türk Ku§u laleffllf tatbikatta 

Hava kurumu genel merkezinden 
dün geeln yeni bir emre göre lnö
nU kampına iştirak edecek olan genç
lerin gidip gelme muraflarile yiye
cek ve içecek btıtUn muraflan Hava 
kurumu tarafmdan ödenecek, talebe
~ harçlık da verDeoektir 

lnönil kampmda c!entere 15 
temmuzda baılanac.aktrr. İstanbul, 
Ankara, Ka)'181'1, Buna ve Adana 
gençleri 8 temmuzda, İzmir gençleri 
de 9 temmuzda tnaııtı kampına sit· 
mek Uz.ere f.Ola ÇlkacaJdardu 



Türk - Japon dostluğu 
Japon profesörü dün mühim 

bir konferans verdi 

ıııı•N•UL KEM fZD_E_ 
l ===-.: . : 
:::::::::::: ............ , ... ·-····--···-··-·---.... ·---·-----·--··-....... ··--····-· .. 

Eeki ls~a'!but .A~ır ~ezal Çanakkale okullar1Dd 
Re ısı A.ı ız oldu ) 

Uzun müddet Üsküdar ceza reis- M k d 148 k ·ık tahsili 

Boyftk bir knıp 

"Japon laTJ1.n 
bayrağı da 

sembolü güneştir. 1 ürk 
Ag sembolünü taşıyor,, 

liğinde ve daha aonra İstanbul ağrrce- er ez e ~ çocu 1 
za hak yeri reisliğinde bulunan Aziz, •• ı d • J J d 
irtihal etmiştir. GömUlme töreni bu- toren e 10 oma a 1 
gün adliye erklnmın iştirakile yapıla
cak, Topkapıdaki aile mezarlığına gö
türülecektir. Japonya.daki9Tilrk - Japon aost-l 

luğu cemiyeti azasından profesör 0-
kubo dün Ha.lkevinrle Japonya hakkın 
da bir konferans V!Crmiştir. 

Profesörün tüokçe olarak verdiği 

konferans büyük., bir alıika ile takip 
edilmiş ve sık sık alkıolanmıştır. Bay 
Okubo 680 b.inqkilometre murabbaı 

'Sruıa-da oturan takriben 85 milyon Ja-
ponun içtimai ve iktisadi hayatını an
Jatmı!J ezcümqe şunları söylemiştir: 

- /1Jponya daima tabiatin tesiri 
altında yaşıyan bjr millettir. Orada 
hemen her gü1r, zelzele olur. Büyük bir 
zelzelede Tokyontm yansı, Yo7wha
manm htrpsi nıahvoldu. 90 bin ölü, 50 
bin yaralı) 12 bin kayıp vardı. Dört 
milyon insa• ::arar görmil§tü. l/a.,a
rat ıs milyon ffirk lirasından fazla 
iai. Bıma rağmen Japon milleti bed
bin değildir. O., insanın tabiat kuvvet
lerine galebe cdemiyeceğini anlamış, 

fakat in.!anlık , 3a~nda vazif e~ni 
1~at'iyyen ihmazletmi§ değildir. 

Japon edebiyatında tabiat parça
ları hakimdir. Bu oo daima tabiatıe 

kar~ı karşıya o11"4dan ileti gelir. Ja
ponyanı• dev a<Umlmile terakkm bfı
tün dünya m4lleflsrini hayran bırak

mıştır. Yetmiş ~ evııel Ciört ayak
lı hayvan yemek 7wıramöı. Saç mil-

Bir yasak 
Hızlı giden otomobiller
den rahsatıyeleri alınacak 

MoWrlU kara nakil vasrtalarmm 
gerek şehir içinde gerek şehir dıpıda 
gayet ağır gitmeleri hem belediye ta
limatı hem Dahiliye Vek!letinln em
ri iktizasındandır. Buna rağmen oto
mobiUer.·Il §ehir içinde, otobUslerin de 
belediyesmırlan dı§lllda bu Jiaideye ri
ayet etmedikleri görülmilşttlr. 

Diln tekrar alakadarlara yapılan 
btr tamimde motörlll kara nakil vuıta 
!arının şehir içinde ve dı§mda 20 Jle 
30 kilometreden fazla sürat yapma
maları, virajlaTda daha ağır gitmele
ri ve bu ka1deye riayet etmiyenlerin 
ellerinden ruhBatiyeleri alınacağı bil
C!irilmişttr. 

Sir leci helaların dan 
şikayet 

Sirll'ect6e rıhtıma giden caddenin 
üzerindeki ca.miin yanmda mevcut he· 
lilarm çok koku yaptığı hakkında ci
var dükk.!ncılar tarafından belediyeye 
şıkayetler yapılmı§lır. Belediye tah
kikine başlanan bu iddia doğru ise bu 
helaları kapatacaktır. 

K.ADIKôY HALK.EViNDEN: 

Evimizde açdacak Fotoğrafi sergi -

••ne İ§tirak etmek istiycnlerin ıeraiti 

öğrenmek Uzere 10 temmuz 936 tarihi
ne kadar matbu izahnameyi evimiz ida
re memurluğundan almalan. 

Yağcı:ar iki sınıfa ayrıldı 
Sıhhiye Vekileti yağ imal eden yer 

ler hakkında bir talimatname hazır
lamı§, diln belediyeye göndermiştir. 

Bu talimatnameye göre yağcılar iki 
kısma aynlmıştrr. İzabe edilmit yağ
lar yapan ve satanlar birinci mmf, 
hayvani ve nebatı yağ yaparak sa
tanlar ikinci smd addedilmltlerdir. 
Belediye dOn Sıhhiye Veklletinin ta
mimini §Ubelere göndermi§, kıtalan 

içindeki yafeılarm bu esas dahilinde 
birer listeainfn yapılıp derhal belediye 
ye gönderilmesini blldlrml~tir. 

Taksim Bahçesindt ilıılıiılıiil~~...,.ılııllllılıl 
HALK. 

OPERETi 
Bu akşam 21,4fı , 
TELLi TURNA 

Pek yakmda 
RAHME'l'Ll 

EFENDl 
Telefon: 43703 

mez1 bir tutam uzatılırdı. Bugün bu1'
larm hiç biri yoktur. laponyada Tür
kiyede bulunan hayıxmZarın çoğu yok 
tur. Japo"!&lar keçi ile koyunu farkedn
mczler. Ben koyttn etini Tii.rkiyeye ge
linceye kLıdar bir iki .defa biiyiik ote7-
lcrdc yem~tinı. Burada günde üç de
fa yiyorum, gene d.oyamtyorum., 

Profesör btın<ian sonra Japon dili
nin Çin diline kat•iyyen benzemediği
ni kaydetmiş, Japon dilinin Altay di
linden olduğunu işaret ederek tama
milc türkçeye benzediğine i33-ret et
miştir. Tilrkçe Var'a mukabil Japon
ların Har, karaya Japonların kora, iyi 
ye Japonların da iyi dediklerini, oku
nuşta da türkçe gramere göre okun
duğunu ilive etmi§tir. 

Bay Okubo, Türk inkılabından si
tayi§le bahsetmiş, .Japon milletinin 
Türk istiklalini duyunca Türle günU 
yaparak Türk yemeği olan piltv ye
diklerini anlatmış, sözlerine şayle ni
hayet vermiştir: 

- laponlann :Jent.bobı g1üt.eftir:. 
Türk bayrağı da ay !e7n.boliltıü taşıyor. 
Demek bu ild aembolün birleımesile 
biitün dünycı cıyılıttlantyor .. Zaten Ja
pcm1ar "Şarkta biz, Garpte Türkiye 
vardır.,, derler. 

Dünyaya gözlerini kapıyan Aziz, 
hemen btitün hayatını adliye sahasın· 1 
da geçirmişti. Bu saha.da çok emf'k 
veren merhum, derin malumat ve vu
kuf sahibi hikimlerimizdendi. Hc:r da
vada, karar vermezden evvel, dosyn· 
yı bUtUn teferrüatina varıncaya kn· 
dar, inceden inceye gözden ge<;irirdi 
Gayet dürUst, temiz, harıbah bir in
sandı. Kimseyi incitmek istemez, ken
disine karşı geniş sahada saygı ve 
sevgi uyandırırdı. Ölümil, büyük bir 
kayıptır. 

Tahminen bir sene önce tekaütlü

ğünil istiyen ve tekaUt edildikten so~- ÇanakkaleJe ilk okul mezunlarına diploma!an 
ra kaşesinde tetkik ve tetebbUle vakıt 
geçiren bu değerli hlkimin ölUmU, u- Çan~kkale, (Özel) - Çanakkale 
mumiyetle teessilr uyandırmı~ır. Mer merkez ılk okullanndan bu yıl .148 c;o
h a Allahm rahmetini temennl ve cuk §ahadetname almıetır. Diploma
a;;mi mensuplarına taziyet beyan e- lar çocuklara törenle verilmi§, tör.ene ae: ergenlik marşile ba.şlannuştır. Diplo-

. malar alkışlarla dağıtıldıktan sonra 

BELGRAD VE SOFYA 
ELÇiLERiMiZ 

Enelki gtin tehriınüe gelen Belgrat 
elçisi Bay Ali Haydar diln alqamki 
ekspresle Ankaraya gitmiıtir. 

Sofya elçimiz Bay Şevki de 9ehrl -
m1ze gelerek doğruca Anbraya citmif" 
tir. 

öğretmen Nerime bir diycv vermiş, 
mezunlar adma bir çocuk yönUnden 
cevap verilmiş, killtUr dlrektörU ve 
vilAyet makamı adma. mektupçu tara
fından da bundan .eonraki öğrem haya 
tındaki yürünecek yollar tebarüz etti
rilmiş, bap.rılar dileğile çocuklar kut 
lanmıştn-. Limonatalar ikram oluna-

rak birlikte fotoğra.flar alınmış, 
ne son verilmiştir. Tören çok 
ve samimt bir hava içinde geç 
cuklarm ve hazır bulunanların k 
de canlı ve temiz hatıralar bı 
tır. 

GENÇLiK PARK/ - Anka.t 
tasyonu ile Sergievi arasındaki 
da yapılacak gençlik parkının iıı 
na bu sene içinde başlanacağı 
mışt;. Haber aldığımıza göre b 
aynlan paranın daha ticlJ jmar iş 
ne tahsisi dolayısile parkın in 
gelecek ırene başlanacak1ır. 

Yeni Eser fer 
MORETTIPLER CEMiYETiNiN J d k k a A" GEZINTısı an armaya arşı oy 

gaç Tllrk mürettipleri cemiyeti, Bopı - k •• 1 •• ı ld 
AGAÇ mecmuasının 13 UncQ aayıa içine~Adalarabi~denizcesfntiaitertıöi oy U er tutu U 

bugün çıktı. İçinde Necip Fazıl, Ab - ne karar vermiftir. G«e gtındtlz çak • 
dUlhak Şinasi, Suut Kemal, Ahmet Mu- !JllJl arkadatlann bu mUnucbetle oku -

bip, Asaf Halet, Selmin Tevfik, Sa • yuea1at"dan bir lmmfle bttluımalan ve K ı· d f . . b. hadise old 
lih Zeki, Cevdet Kudret, Heykeltra! tanıftJ1&lan da mlmkUn Olacaktır. 0Cae lD e ese VeflCJ )1 
ZUhtü, Samih Nafiz ve Şerif HulQainin 17 kt.Şl• tevkı•f edı. idi 
yazılan ve sair kronikler ve resimler. Otomobil altında 
Memleketin tek san'at ve fikir mecmu-
ası olan AGAÇ'r okuyunuz. 

ltalyan klübünde konser 
Beyoğlundaki Kaza d'İtalya salo

nunda bugün saat on sekime lWya 
elçisinin himayesi altmda bir konser 
verilecektir. Konseri İtalya krali aka
demisinin müklfatıru kazanmış olan 
me§hur Klavsonist Corradina Mola 
verecektir. 

BERAET ETTiLER 

Dokuzuncu ihtisasta esrar kaçır -
maktan muhakemeleri yapılan Ali, Hay 
ri, Hüseyin, Abdullah, Halit, Dimitri, 
Cafer beraet etmiılerdir. 

INGILIZ ELÇILIGI MOSTEŞARI 
KAH/REDE VAZiFE ALO/ 

Bir müddettenberi Ankarada bulu • 
nan İngiliz bilyUk elçiliği mnsteıan B. 
Mor&an beraberinde elçilik baıkitibi 
Bay Nayt ile birlikte şehrimize gelmi§
tir. 

Bay Nayt tneilterenin Kahire elçi -
Iiğinde yeni bir vazifeye seçildiğinden 
on güne kadar memleketimizden ayn -
lacaktır. 

Diğer taraf tan bir aya yakın bir .:ea· 
mandanbcri merunen Londrada bulu -
nan İngiltere büyük elçisi Sir Peni Lo
ren'in bugünlerde şehrimize döneceği 

haber alınmııtır. Sir Persi Loren'in 
Montreux konferansında İngiltere mu -
rahhaa Jıeyeti arasında bulunacatı ta • 
yiaıı çıkmııaa da bu tahakkuk etme -
mitti. Bununla beraber, kendisinin kon
f eranıun evvel İngiltere bariciyeaile 
görUımüt olmuı pek tabit oldufu gibi, 
kral tarafmdan kabul edildiği de mahlm 

dur. 

TEŞEKKOR 

Uzun zamandanberi çektifim bir 
haatalıfı tedavi için ameliyatrmı yapa
rak on iki buçuk kilo ağırlığındaki ( ke
-ıeli uru) karnımdan ~rkarmak suretile 
canımı kurtaran nisaiye profesörü Bay 
Tevfik Remzi Kazancıgil'e açıktan te -
§ekkürlerimi sunarım. 

5amatya K.arahaı mahalleai 11 nu • 
maracla Miinnver. 

iki kllçiik kardeş 
birden ezildi 
Babk9rM feci bir otomobil kar.a-

81 olmuştur. 

Aziziye mahallesinden Cemal of
lu şoför Besimin idaresindeki Biğadı
ca tıUyen 6 numaralı kamyon Mat 
18,SO ımaJannda Blfadıca giderken 
yol tlzerlnde oyıun11a:kta olan merkez 
kumandanı yarbay Neemettlnin biri 
7, atterf 12 yqlanncla olan iki çocu. 

f1ın ~em!ftir. 
Şoför vakadan hemen pottsi haber. 

dar etmlttir. 
Bunun üzerine kamyonun altında 

kalan, vtlcadwıun muhtelif yerler!n
den yaralanan 7 yaşlanndaki yavru 
hemen memlftet hastanesine kaldı. 
rılmıştır. Fakat yapılan tedniye 
rağmen kurtardanuyarak ölmüştlir. 

Büyüğünün yarası hafiftir. Yal
nız vücudunun muhtelif yerlerinde 
yara ve ezikler bulunmaktadır. Şo. 
för yakalanmıt ve tahkikata başlan. 
Illlfbr. 

lzmirde fakir .YatJrulara 
verilen ziyafet 

lımlrde Şehir gazinosu mttsteciri 
Murad TUrkmenoğlunun refikası ök
sflzlere yardım cemiyetinin çocuk ba
kım evinde bulun.an iki yüz kimsesiz 
yavruya bir ziyafet veroıfştir. Bu 
münasebetle Bandinln idare.1indeki 
Macar orke.struı çocuklara lltlf p:ır. 
çalar çalmlf, muhtelif eğlenceler ter. 
tip olanmaıtur. 

Klm&eSlz yanuların sninç içinde 
geçen bQJtUnlerlne büyükler de al!ka 
g&termi§. ziyafette saylavlardan 1 

Ani Doğan, Mazhar Mtifft Refik 
ince, Mazhar, Haydar R8ft0, Vali 
Fazlı Güleç, belediye rei ... i Behçet Uz, 
Oksilzlere yardım cemiyeti idare he. 
yeti azaları ve gueteciJer hazır bu. 
Junmuşlardır. 

Oluıüı çocuk tarın m un ta1.am ~iyi. 
nişleri, sıhhatleri. ~·e :trıek )eyişl~ri, 

büyük takdirler topla:nı~tır. 

Izmit, (özel) - lzmf tin Kullar kö. 
y11nde müessif bir hadlı;;e olmuştur: 
Bu yüzden 17 kişi tevkif edilmiş ve 
31 kişi de bunlan tahrik ve teşvik su. 
çundan nezaret altına alınmıştır. 

Kullar köyünde bulunan Mehmet 
bey çiftliğine, köylüler su vermemek. 
tedirler. Bunun üzerine çiftlik sahi. 
bi, mahkemeye müracaat ederek, haf
tanın bir gününde, Kul!ardan geçen 
dere suyunun çiftliğe venlmesine ilam 
almıştır. Bu Wimı köylüye tefhim 
için giden icradan bir memurla, bir 
jandarmaya köy !htiyar heyeti mu. 
halef ette buh:nmuş ve hu yüzden baş
Jıyan hadise git gide büyümüştür. 

Neticede lzmitten 25 kadar jandarma 
giderEk hadiseyi çıkaranları tevkif ve 
Izmite getirmişlerdir. 

Köylüler, jandarma kuvvetlerine 
ta~ sopa. ,.e çapalarla hücum ettik. 
!erinden bir jandarma hafif surette 
yaraianmıştır. KöylUnün hadise çı. 
karmasına sebep olan muhtar kaç. 
mıştır. Adliye ''aka)'l incelemektedir. 

DERlı\'CE SiLOSU 

Derince silosu, bir yıl önce mo. 
dern bir biçime sokularak baştan ba. 
~ tamir edilmiş ve iyi h!r ~ekilde Jş. 

lf'meğe başlamıştır. Deniz ve kam 
adlarile Hd kı.sım olan Derince ı:ıiloc;u 
on biıı ton buğday alabilecek büyük_ 
lüktcdir. Siloda iki bin ton kadar 
buğday vardır. 

Derince silosu Kocaeli mıntakası. 

na iskb edilmekte olan göçmenlere 
şimdiye kadar 400 ton buğday dağıt. 

mıştır. 

Son günlere Diyarbeklr buğday 
alım merkezinden geçen )'lla ait stok 
tıuğdaylar D~rinee silost:na naklediL 
mi~tir. 

l\ocaeli nııntakasında hasad baş. 
hımı~tır. 

B:Jhassa Cumuriy~t tipi mahsu·a . 
tın ~ok ,·erimli olduğu c;öylenmekte. 
dir. 

ÖRı\ 1'.'K Blll .MEYVE ISTJ1SYO.\'U 
YakınJa Yüksek Ziraat Enstitüsü, 

hn{tcılık \'e mep·arılıl\ profesörii nr. 
Vilhelm Salomon üıh·i şehrimize ı:e 
lecc!{tir. 

Haber aldığımıza göre, valf Jll 
Oskayın teşebbüsü ilt, IJerbell 
ömek bir meyve i,bısyonu açıJaC 
trr. İstasyon şimdilik 20 hektar 
yüklüğiinde olacak ve örnek batı 
ile fidanlıkları ihth·a edecektir. 

Evvelk! gün hu maksatla ' 
Derbende giderek istasyonun Juırll 
cağı sahayı gözden geç!rmiştir. 

Ziraat Vekaleti i.staı:ıyonun "~ 
lacağrndan büyük hir memnunb'e 
har etmi~tir. ı 

C. il. Par1i.si ''ılaJet baŞ!iJlll 
vazifesini de deruhte etmiş olaP 
Hamit Oskay,, Partinin kaza, ~ 
ye \°e ocak teşkilatlanna bir U ııt 
günderer~k, milleti yükselten cıı 
riyet Halk Partisinin işlerinin elı~ 
miyetle görülmel'lini ,.e şahsi diiŞliJ 

... t 
celerin üstünde Parti ve yurt 1~ b 
nin görülmesine ~alışılmasını '°e ıfl 
nun samimiyet ve feragatle olıt13-4 

dilemiştir. ıl 
Karamürselde sesli sineına ,ç 

cagı haber verilmektedir. ._ .. ı 
Cevdet BaV1"#" 

Çanakkalede 300 çoca' 
ğa 9ardım ediligorbı 
Çanakkale, (Hususı) - Orta . 

tim öğretmc:nliği sınavlarına iliifliJ e 
okul öğretmenlerinden 27 ki§i is~6r 
ç kmış, bunlardan üçü ttirkçe 0 11• i ~' 
dü tarih coğrafya, dördü fen bili1',,ıı' 
biyoloji, altısı da Riyaziye grupl• 

girmişlerdir . 1' ,r 
Yazılı sınavların ar,kası aıınara 

şivleri bakanlığa yollanmıştır. sı.Jf 
Diğer taraftan ilimizde hava .,c 111ıı 

iyi olan ve okul kurağı uygun b~1" 1'0~ 
sekiz ilçe köylerinde sıtmalı zayıf, içiıt 
almağa ihtiyacı olan okul çocukları ıci· 
öğretmenlerin bakımı altında otuıır 
§İlik azat obaları da açılmıştır. ııatİ ' 

Bu obalann bir kısmı on bet r11ııı"' 
randa açılmıı . eksiklerini henUı ta ,ıı ' 
lıyamıyanlar da bir temmuıda aÇ 

caklardır. dl' 
Obalar. ağustos sonuna kac1•~3oo1 

vam edecektir. Bu yıl obalarda ~· 
çocuk kamp hayatı sürecek ve bil 

caklardır. 



l l ifaretler 

~ Diplomat sözü 
1 1 

27 HAZiRAN 1931 

Askerlik i'leri 1 
l 
• 1 

Con Saymon cliyoT ki: 

ORTA EHLIYF.TNAMELJ KISA 
HiZMETLiLER ÇAGIRILIYOR 

-Habqistan he•abına bir tek na•• D 
lngiliz gemisinin feclasına taraftar 
de:::ı· , 

gece Almanları 7 ·O rendik Eminönü askerlik ıubesinden: 

Orta chliyctnameli kısa hizmetlile • 
rin l temmuz 936 tarihinde ihtiyat su • 
bay okuluna sevkedlleceklerinden ıu • 
beye gelmeleri ilan olunur. 

5uım •• 
Bu sözü gaz.eteleTde okurken 

cıltlrma, pos bıyıklı, elmacık ke· 
rttikleri fırlamı§ eaki kayserlik 
bcıtvekili Prem Bismark geldi. 

O da 1876 Osmanlı - Çarlık 
Fttııharebesinden sonra Sark me11e
leleri konuşulurken: ~ 

41 ş k l . . . p - ar mese esı ıçın ome-
ranyalı biT nelerin kemikleTini /e
da etmemi,, demi§ti. 

I{. I{. 1(. 

Diplomatları kah kadına, kah 
l'engeçe benzctenleT vardır. 

Kadına benzetenler derler ki: 
- Diplomatla kadın aynı §ey

dirler. Diplomat daima evet der, 
dcrima yapmaz. Kadın daima lıa
l'ır der, fakat daima )•tıpar. 

Diplomatı ycngeçe benzetenler 
derler ki: 

- Y cnkeç ve diplomat ;ıakla
flYor gibi gözüktüğü zaman czak· 
l Clfrrl ar. 

Güreşçilerimiz 
parlak bir 
zafer kazandılar 

Güreş~ilerimiz dün gece Taksim -
stadJomunda Alman güreşçilerile 

ikinci müsabaknlarlnı .raptrlar. Tri. 
bünler Ye ringi etrafı bir gece en·eli. 
Jisin<"' nazaran daha kalabalıktı. 

1\Iüsalmkalara saat tam sekiz 
çukta başlandı. 

Şönleben - Küçiik Hüseyin 
56 kilo - Grcko Romen 

bu. 

Bir gece evn:•I Mus~afayı ~enen 

Alman ilk hamlede alta düştü. Hüı;:e_ 
yin güzel bir knfa kol kaptı ise de 
kcndiı;;i de tehlike atlattı. Ayağa 

knlktılar. Hüseyin tok hakim l!'iire. 
şiyor. Almanı gene .alta aldı. fil. 
temadiyen eziyor. On ciakika bit ti. 
Alm&n hqkem beraberlik i.ardi:ti 
kaldırdı. A)!lğ'a kalkarak güre~e clt'. 

vam ettiler ,.e yirmi dakika sonrn sa. 
yı hesabilc Hüseyin müttefikan galip 
geldi. 

BoçkalJ takımile ilk 
maç bugün 

Dün şehrimize gekn Macar futbolcuları. 

Yan hakemleri: Samim, Adnan. 
1 Temmuz Çar~amba saat 17,30 da 

Boçkay - (A-B) muhteliti 
Hakem: Şasi Tezcan. 
Yan hakemleri: Ahmet Adem, Nu • 

ri Bosut. 
2 - Müsabakalar Taksim stadyo • 

munda yapılacaktır. Balkon bir lira, tri· 
bün 50 kuruş ve duhuliye 25 kuruıtur. 
Stat gişeleri saat 14 ten itibaren açık • 
tır. 

3 - Seçilen futboleularrmız levazım • 
larile birlikte saat 16 da Güneş klUbUn• 
de bulunacaklardır. 

4 - Futbol maçlanna serbest gir • 
mek hakkını haiz olanların davetiyele· 
ıti federasyon katipliğinden almalan rl• 
ea olunur. 

BOKS SEÇMELERiNE 
BAŞLANIYOR 

lstanbul Boka ajanhfından: 

Futbol Federasyonundan: 
Con Sayman söylüyor. Şiinlcbcn - Yaıar' Olimpiyat kampına seçilen futbol • 

61 kilo - Greko Romen ı :.. b --L 

bakanın progranu a,ağıda gösterilmiş • 
tir: 

1 - 5 temmuz pazar saat 20 de Be • 
yoğlunda Parmakkapıda Galatasaray • 
klübUnde boks tecrübe maçtan yapıla• 
caktır. 

2 - Tartılma Galatasaray klübilnde 
saat 16 dan 18 e kadardır. 

Bitlmark da söylcmi§ti. cu ann musa aka kabiliyetini arttırmAA 
Bir .akşam ev,·el renilen A)man ve denemek imkAnını bulmak mabadi· 

27 Haziran Cumartesi saat 1 7 de 
Boçkay - (A) Muhteliti 
Hakem: Sadi Karsan. 

Fakat bu :;özler ne iıre yarar? k ı •~1d n v 

8 -s gon ~a ınca a.... r. una ragmen le Macaristan birinci profesyonel lild 
ClZan bu sözler bir kaç güniin, Yaşar Almanı alta aldı \'e beş daki. klüplerinden Boçkay memleketimize 

bir ka~ senenin üstüne bir maske kada biri minder ü.stüncle diğeri min. davet edilmit ve dün şehrimin muva • 
iib• l B b" h b. der kennrında olmak üzere iki d"fa ı a~ı ır. azan ır ar ın si- salat etmiştir. 

Yan hakemleri: Adnan, Nevzat. 
28 Haziran Pazar saat 17 de. 
Boçkay - (B) Muhteliti 

Hakem: Supbi 'Batur 

3 - Bu maçlar olimpiyat seçmele • 
rine mebde olacaktır. 

B. M. M. YOKSEK OYELERtNt 

DAVET 
Peri haline girer. sırtını yere getirdi ise de orta hakem- ı - Bu takımla yapılacak üç milsa • 

liğini yapan Alman burılann tuş ol. 
Dikkat ediniz, bütün dünya maclığmı öyledi. Gürt>ş devam etti defa kafasını kaptı ise de bir şey ya.

1 

Bir gece evvel hasmını tuşla ye. 
ernperyaliatleri böyle konu1urlar. Ye yirmi dakika sonra Yaşar mütte. pamadı. Yirmi dakika. sonunda Nu.. nen Mustafa dün gece de bir dakika 
Af errfaat hissetmedikleri, kara fikan knlip ilan edHdi. ri sayı hesabile galip UAn edildi. 36 saniyede Almanı gene tusla yendi. 

Tiirk OlU..iyat hurrlık komitesi. 
den: 

istanbulda ecnebi ekiplerle yapılacak 
olan güreı ve futbol milsabakalannı 

sayın meb'usların şereflendirmesi rica 
olunur. 

Yİiz:.de yüz kavuşamıyacakları bir Goldemayster - Sadık Botner - Merainli Alamet Çoban Mehmet - Fogedcs 
l>'lc•ele ile kar§JQ§tılar mı tll§ ite- 66 kilo - Serbc&t 79 kUo - Greko Romen Ağır ıiklet - Greko Romen 
ıiJ• l Sadık çok güzel güreşe başladı n Gonk çalar çalmaz iki güreMi kar. Çoban bir iki el enseden sonra 

ır er ve susarlar •• 
Almanı hemen alta aldı. Yan hakem. şıhkh atı!dılar ve Ahmet bir kaç sa. Almanı altına aldı ve dört dakika dört 

Adres mnlum olmadı~ı için ayrıca 

Fakat gün olur k!, .ilahları Jiğini yapan Alman hakem İ!=ıaretle a. niye sonra Botneri ayaklarından ya. saniyede sırtını yere getirdi. 
doldurmak, &ilahları bir hedefe ynkta giireşmelerini söyledi. Fakat kahyarak altına aldı. Mütemadiyen Misafir güreş~ilerle uçuncü Ye BASKETBOL MAÇI BU AKŞ.\r.ı 

davetiye gönderilememiştir. 

~evirmek, bir bayr:ağa ateı etmek sözii dinlenmedi. Sadılc Almanı al. yerden yere vuruyor, buna rağmen son müsabaka pazartesi günü yapıla. Basketbol maçları heyet..int!en: 
bir hesap i§i halini alır. tında ezdikten sonra minderin orta. Bofner güzel koprülerle tuştan kur. caktı. Alman gürc.,~ilerden bazıları İstanbul - At..ina muhtelit b:ısket • 

Jlutuklar, in.sanlık hisleri, me- smda dört dakika altı cıaniyede tuşla tuluyor. Ahmet Almanm beş daklka asker:lik vaziyetleri dolayısile p.u.ar. bol maçı, bu akşam saat 21.30 da Be • 
el • Almanı yendi. 30 saniyede sırtını yere getirerek ga. tesi günü rnemlekt-tlerine dönm.?k yoğlu halkevi salonunda yapılacaktır. 
erııyet davaları birden dile gelir. Vikke - Nuri lip geldi. Halk kendl8inl çılgınca mecbı.riyetinde olduklarından ü~üncü Bu maçtan evvel, Borkohba Kurtuluı 

Soğuh ve sessiz diplomatların ,Ju. 72 kilo - Greko Romen alkışladı. müsabakalar pazar günü akşamı se. takımları saat 20,30 da aralarında bir 
cla.~ları kıpırdar. On dat\ika Alman altta, Nuri üst- Kalner - Muıtafa kiz buçukta gene Taksim stadyomun- maç yapacaklardır. 

llir nefere kıyamıyan insan te güreştiler. Nuri Almanın bir k:ıç 87 kilo - Greko Romen da yapılacaktır. J.'iyatlar: 15 ve 50 kuruıtur. 
orduları çöllerde kum üstüne ser- ______________________________ ,... __________ ..., ______________________ _ 

l>il·;i~i;:;;;;: ;;/::.:..ı::c:"m. R 'V + fia··. AM,_.~,Ff 
ilen İn•an, bütün bahrı muhitlerin REFi ..... 
l'iiziinü gemi lqlerile ve parçalan- - S E V li N Q İ L. 
~ insan cesetlerile doldurmakta ======::::::::= 
teretlciüt etmez. Buna hayret ef.. 
'11e111eli. 

......__....__-----~~s_a_d_r_l_E_r_t_e_m ___ 

Karagümrük 
Ştadında 

f EnHnönii Halkevi tarafından gayri 
f~re klüpler arasında tertip edilen 
8o boı 6ampiyonası maçlarının yarım 
ll-_ıı :rnUsabakalanndan ikisi bu hafta 
·~raD'iı--" ,_ ;n· _,,'4UJ.l"ÜK stadında yapılacaktır. 
t 

1
l'inci :maç Fethiyeyi 6-2 yenerek 

n~uvanm en k'llvvetli takımı olduğu
~sbat etmiş olan Fatih İdman ta
eü ile Langaspor arnsmdn cereyan 

ecektir. 

8Po İkin~i maç ise Kuşdili - Valde
Ba r ınUsabakasıdır. Biribirlerine mü
~ kuvvette bulunan bu iki zorlu 
en~bin Yapacaklnn maçın fevkalade 
l:l:ı resan olacağı muhakkaktır. Bu 

8 
.. açıar hakkında Halkevi tarafından 
onderııen resmi tebliğ aşağıdadır: 
Enıinönil Halkcvindcn: 

futb Evinıiz tarafından tertip edilen 
tlin.?1 §anıpiyonasmm 28-6-036 pazar 
l'lnı. u ~apılacak olnn kardö final (ya-

son) rnaçlannm programı şudur: 
dir.1 - Saha komlıreri Sami Karayel-

ti}ı ~ - Birinci maç saat 14,15 de Fa
~ .drnan - La.ngaspor. Hakem: 1z.. 

..-ı.pak. 

3- lk· . dij· ıncı maç Valdespor - Kuş-
ı. liakem: Adnan Akın. 

hUn 'Not: Takımlar Karagümrük klü
l(:ar de 80yunacaklardır. Saat 17,30 da 
at :rrırtlk Fethiye takımları husu-

:rnac yapacaklardır. 

htanbul, eskisi a-ibi Türkiyenin tek ithalat ve 
ihracat merkezi değildir; istihsal mıntıkalanndan Ka.. 
radeniz ve Akdeniz limanlarına inen yeni demiryol
lan, memleket heaabrna pek lüzumlu olarak Anado • 
lu kıyılannda yeni ticaret merkezleri canlandırmak· 
tadır. lstanbul, garp pazarlanyle Anadolunun arka • 
&ındaki lran araıında transit merkezi olmak vazi • 

yetini belki bir zaman için daha muhafaza edecektir. 
Tarih ve tabiat güzelliklerinin müstesna bir 

kıymetle değerlendirdiği latanbul, programlı bir dev· 
let ihtimanu ile ge!iı gidit güçlükleri kaldrnlına ve 
İyi bir belediyecilik bu pırlantayı silip süpürür, te • 
mizlcr ve insan elinin itina ve muhafazasını iUtün • 
den eksik ebne.ue belki verimli bir seyyah tehri de 
olabilir; fakat butün bunlara rağmen gören göz, teft
rin iıtikbalir..i ıimdiden kendi kendisine iktıaadi bir 
zaruretle başkn bir yolda aramağa ba.,ladığını far • 
kebnekte hiç güçlük çekmez; zira Türk htanbulun 
yandan fazla ahalisi sayılan eski memur ailelerini ve 
eınafı yakıp kavuran ateıten çember daraldıkça 

daralırken ıehir halkının içtimai bünye.inde yeni bir 
doğuı vücuda geldiği daha bugünden iktisadi bir ha
kikattir: Eskiden yalnız Y edikule deri falwikalan ve 
civardaki bir kaç dokuma tezgahı ancak bir kaç bin 
i§çiye ekmek verirdi; son ıeneler içinde tehrin dört 
bucağında ya küçük birer motörle, yahut da hila el
le çahıılan yüzlerce ve yÜzlerce atölyenin işlemeğe 
başlaması fakirleıen ve günü gününe geçinmek zor
luğu karıısında ka!lan Türk htanbulda yeni bir nısıf 
halk ortaya çıkamuıbr. Cibalide, Bakırköyde ve Pa· 
ıabahçesindc devlet eliyle kunılan tütün, bez n cam 
fabrikalan da sanayileşen Türkiyenin memleket ik • 
tısadrna geniıleme hedefi güderken bir taraftan da 
fakir htanbul halkına haZJTladığı yeni geçim imkin
landır. 

2 
1914 - 1918 savaşı, erkekleri iş sahalanndan 

alıp harp cephelerine sürerken umumi hayahn dur -
maması için erkeklerden kalan y~rin kadınlar ta • 

rafından doldunılmaaı Ji.zımdı; böyle oldu. Türkiye 
köy iktuacliyabnda Udın ötedenberi çahıkan bir iı -
tihail unsanı Olduğa halde tehirlerde kafeslerin kı
nhnası ve kadının umumi surette dükkancı, devlet 
memuru, serbest mealek sahibi H iıçi olarak çalışma 
hayabna girmesi denilebilir ki unaımi harbin netice • 
)erindendir; fakat it aleminde türlü güçlüklerle kar • 
tılaıan, alıırk olmadığı açık ve baskısız yafftYJtın bin 
bir buhranı içine düıen ve sendeliyen ıehirli Türk 
kadınının hayabn.da türlü kantıklıklar görülüyor ki 
bunlar da a)'ftİ suretle unaımi harbin neticelerinden· 
dir. 

Yapmak için çalıııp kazanmak mecburiyetin
de bulunan ve ç•htmak için de lazım olduğu gibi ha
nrlddı olmryan tehirli Türk kadımnı bu zorlu yolda 
elinden tutup kaldıracak içtimai teıkilat lazımdı; 

tllker ve arkadaılan, bu serviste türlü zorluklarla, 
fakat büyük bir ıönül bağlılıiı ile ve alınacak veri -
min nq'eaine ümit bağlıyarak çalıımeia batladıklan 
zaman İJ aahutna çıkmıt olan kadının hayatındaki 

lııüyük faCJa)'I içleri burkularak ve gözleri dehşetle 
büyüyerek gördüler. 

latanbulun Y edikule, Sematya, Edirnekapı, K.a
ragümrük, Fatih, Çarpmba, Ayvanaaray, Eyüp, K.a
sımp&ta gibi bir çok semtlerinde binlerce ai!eler var-
dır ki çoğunun batında aktamlan eve ekmek getiren bir 
erkek yoktur; kaCJın sabahleyin saat sekizde iı ba -
ımda bulunmak için çok defa yÜzÜnÜ yıkamadan ao
kağa hrlıyor, üstünü batını yolda yürürken düzel • 
tiyor Te hemen daima masrah kısmak için ıabah kah
valbsı ebniyor; öğle paydosunda bir kaç kara zey -
tin ve iki dilim ekmekle doyan karın, sahibine ak • 
şama kadar tezgah baıında ç.alışmcık için zayıf bir 
kuvvet veriyor, iş saatinin bittiğini bildiren fabrika 
düdüfü en güzel musikiden claha tatlı ve tesirli bir 
nağme ile aamialan okprken çalışan kollar, ayak -
tar, gövdeler fabrika kilpısrndan dışarıya tcnbelliğe 

susamıt, bitkin ve mecalsiz bir rehavetle sürüklenir 
gibi çıkıyor. 

Erkeği olan ailelerin vaziyetleri de, kazanç az • 
lığı yüzünden, erkeksiz ailelerin nziyetlerinden pek 
farklı değildir; onlarda fazla olarak erkeler ele 
ayni zalim çarkın ditlerine takılarak sftrükleniyor • 
lar ve kazanç iki olmakla beraber ihtiyaç ela iki ol • 
duğu için netice İbMnyle hiç bir ıey deiiımiı ol • 
mu yor. 

Fakat bu, sevinilmesi lazım gelen normal va• 
ziyettir! ikide birde ya miif terinin aabn alma kabi • 
Jiyetinin zayıft.muı, yahut iıtihaalın fulalaıma• 

yüzünden fabrikalarda çalııanlann aayuını ualtmak 
lazım gelip de •İgortuız, tazminatsız, tefkilitaız it • 
çiye yol verildiği zamanlar? .. 

Böyle olmaaa da çok defa bu aileleriıı sırtında 
ya çabtabilmesi mümkün olmıyan yqb bir baba, kö
türüm bir ana, yahut da ııra sıra, boy boy çocaldar 
vardır. 

tllker, Ziyaretçi hemıireler tqkilitmm en çalı.
kan elemanlanndan biri olarak kenar aahallelerde 
kapı kapı dolaııyor; basık tavanlı, havauz, ratabetli. 
harap izbelerde gebe kadınlann doğum evlerine ka). 

dınlmnsı, hastalara ilaç ve ıüt cönderilmesi ve Y• • 
talak ihtiyarlara eüler yüz, tatlı bir söz. iki aiizel 
cümle ile hiç olmazsa kuru bir teaelli 'Hrilınesi cibi 
işlerde oldukça faydalı neticeler alıyor; fakat onun 
asıl büyük kederi anası babuı ite ıittiii zaman kim
sesiz, bakımsız, yalınayak, eaki püıkü yırtık bir g~ 
leklc veya büsbütün elbiıeıiz ıokaklann pialiği için
de yuvarlanmağa mahkum olan küçük çıplaklardır. 

Sağlık teıkilatı haıtalara İyi kötü yetiıiyor, 

batta ilaç ve yiyecek bulmak da mümkün oluyorı 

belki biraz daha uğratılır .. bu küçük ç:ıplaklann .. 
yaklanna bir takunya, bir terlik, bir sandal ve ulc. 
larına iyi kötii bir elbise bile ~irilebilir; ba ihtiyas
lar henüz tamamen giderilemiyor ama llİru cllılaa 

çahıma ile belki bunlar d• )"Oluna konulabilir; falrat 
anası babası işe giden. yahut anaaı bebuı olmıyu 

bu yavrulara devletin biran önce ana baba olmuı il• 
zmı değil midir? · ..... (Arka11 nr) 
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Konferansta rastlanan 
bazı güçlükler 

· (Vstyanı 1 incide ) \ 
eden Ha,·as ajır.nsınrn diplomatik mu. 
lı:ıbirı, ba':lrca alakadar devletler la. 
11yetinin ~imdi aç:kça jfaCfe edilmiş 
bulunduJ1·unu kaydetmektedir. 

1 - Tezahür eden fikir farkl&.rım 
meydana çıkarmaktan tcvekki etmek 
ve dipolmasiye "had zaviyeleri muhad 
depleştirmek zamanı bırakmak. 

fSTANBUL - 18 dans musikisi iverecekler doğru• 
(plak) . 19 haberler. 19,15 muhtelif plak i dan doğruya 
lar. 19,30 çocuk saati. Hikayeler. 20 ~ • m Ü racaat 

İstanbul Komutanhğ~ biri 
ihtiyacı olan 7,000 kilo yazl 
ru soğan açık eksiltme ile 3 
- 936 cuma günü saat 15 d 
nacaktır. Muhammen tuta 
lira 50 kuruş olup ilk temina 
liradır. isteklilerin ilk te 
makbuz veya mektuplarile 
ber belli gün ve saatinde Fı 
bdaki Komutanlık Satınalma 
misyonuna gelmeleri. (3387 

hafif parçalar (plak). 20.30 stüdyo or - etmelidir' 

Tiirk projesi, Ankarı! ve Moskova 
hiıkumetlerinin Karadenizi, bu deniz. 
efe .;;.ıhiH olmryan devletlere kapamak 
i .. te~liklerE teskini katiyetle vermek. 
tediı 

ll Lihinof, 1922 - 2.3 deki Rus 
rH('ıreleri gibi konuşmuştu:r. Filha. 
kihıt B. Litvinof, girişinin kapalı ve 
ı:ıh~ının sahili bulunan devletl&re 
:,l•rh,,>.st olması la~um geldiğini SÖ)le
ct::;i Kar:ı.!len!zin hususi vaziyeti gö. 
zetib.esini istiyen eski Rous ananesini 
miidafaa etmiştir. 

B. Titülcsko, bu noktai na7.an ta
nıamile ta..c:ı-rip etmiştir. 

GCÇLÜKLERİN HALLİ SONRAYA 
BIRAKILDI 

Montreux, 26 (A.A.) - Havas a
jo n~ının muhabiri bildiriyor: 

Boğazlar konf eransmda müzake
ı elerin ilk safhasının hitamı Uzerine 
~ıyasi m11.hafilin sandığına göre !ngil
t rre. Boğazlar hakkındaki müzakere
IC'r ,·asıtasile İtalya ile yaklaşma im
kfınlan bulabilecektir. 

Konferans dün mesaisinin ilk kıs
m mı bitirmiştir. Bu, terakkiler elde 
edildiğine delalet etmez. Güçlüklerin 
Pkserisi sliktlnetle ve sessizce şimdilik 
bir tarafa bırakılmıştır. 

Bu tarzda hareketin Uç sebebi var
dır: 

2 - Heyeti murahhasalar şeflerine 
Cenevreye giderek Milletler cemiyeti 
assamblesine iştirake müsaade etmek. 

kestralan. 21,30 son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

=---------------------·----. 3 - Zaman kazanarak İtalya yok· B 
ken kat'i veyahut geri dönülmez neti- O R S A 
cclere girişmemek. 26 • 6 • 936 

Şurası kayde şayandır ki, dün da- ı---·----------
BkaLvmda yılda l.şa.reW ola.nlar, be, hi ne İngiltere ne de JaponY7,, İngilte

re ve Japonyanm ihtiraz kay/ıJarınm 

aynini dermeyan eden İtalyanın kendi 
müzaheretini verecek bir hale gelme
sinden evvel müstakbel mukavelena.
menin esas noktaları hakkında taah
hütler a1mıya mütemayil gözükmemiş 
lerdir. 
MESAİYE KOMİTELER DEVAM 

EDECEK 
Montreux, 26 (A.A.) - Anadolu a

jansının sureti hususiycde gönderdiği 
muhabirinden: 

Milletler Cemiyetinin toplantıları es
nasında konferans işleri geriye hıra • 

rinde mttıımele görenlerd.IJ'. Rakamlar 
aaı 12 de kaparuş eatıf f.l.ya.Ua.rıı ıır. 

p AR AL A R 
• Lon«1nı tlöO.·- • Vlyana it,-
• Nevyorlı L2'1- • Madrid lfl -
• Parı. l66 - • BerllD 80,-
• MilA;ıo \»6 - * Varşova 'i!2-
• Bı1lluıeı h!- • Budapeşte 1~ -

• AtlDa ::ıa lıO • B11krq tf:i.-
•Cenevre ~ı~.- •Belgraô h2 -
•Sotya ım- • Yokoh&ma .ı~ -
•Amste~ 84.- •AJtm ıı73-

•Prat &ı- •Banknot 24!> -
• Stokholm l'!:3 -

ÇEKLER 
ktlmıştır. Ma~mafih bu, mesaisinin in- • LOııc1ra 630. • Viyana 4.llfü7 
kıtaı demek değildir. Zira teknik ko - • Nevyork Ll.79.ıf> • Madr!d o.S<lôO 
mite, projenin muhtelif maddelerinin • Parf.I t~Oö • BerllD l.9797 

• Mll!.no 10.1~8 • V~ova ( 19a7 
tetkikine devam edecektir. Fakat, bazı •Brüksel (.71llb • Budapeşte i.00'2~ 
murahhas heyetlerin ihtiraz kaydı koy • • Attna st.79 • BUkrq J07,68l'> 
duklan mühim noktalar üzerinde ka • •Cenevre 2.~ıı2:ı • BeJgrad liö Of>2ö 
rarlar, ancak muhtemel olarak 6 tem • • Sotya t>3Jf>S2 • Yokoha.ma l!.6890 

1 k 
· • .. _ ..... _. __ 117'6 • "'oakova 2•9·11 • 

muza doğru baş ıyaca umumi içtıma - ~•""4......., · ~ ..... "' ...... 
larda alınabilecektir. Teknik komite, 1_•_Pra1 ____ ı_9_.ı_Wı __ •_s_to_kh __ 0_ım __ s_.o_sa_· _~ _1 
şimdilik bir karar vermeden bütün nok· 
talan müzakere eylemektedir. 

ESHAM 
1f Ba.nkU> \O 80 rramva1 ı•,.Jı 

·ııi ::::::-.:ım ••••• :::n:==:s-=:1a1 ........... _ ..... .:.... ..... __ ..... __ _ :t p ·---· -........ __ ................ ~.:= ... -=: 

1 tıurasıız Doktoır il 
•Anadolu U.70 

Reji 1 so 
• Çimento 9 30 
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:! KURUN hekimleri mektupla soru- jj 
lanlara da cevap vereceklerdir i! 

KURUN okuyuculanna yeni bir 
, hizmette bulunuyor: Parasu mua . . . . . . . .. 
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K U R U N hekimleri İstanbul 

BEYOÔLU, KASIMPAŞA ve KA· 
D I K Ö Y taraflarmda hafta • 
da birer gün KURUN okuyucularmı 
rarasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve n~· 
rettiğimi.z kuponlan kesip biriktir· 
mek kUidir. Yedi kupon bir defa mu· 
;ıyene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 
İstanbul için muayene yeri Kurun 

ıdarehaneaidir.Okuyuculamnu, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında "V AKIT" küttıphaneıine mU
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gasterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi giinleri öğ
leden sonra saat 15 den yirmiye ka• 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

DtCER YERLER 

• Kadıköyünde muayene yeri Mü· 
hürdarda 30 numaralı dokt.:>r Leon•un 
evidir. Muayene günü çarşamba. sa
ati 14 • 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par. 
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apart:ımanmda 2 
inci katta rontgen mütehassısı ALt 
MAHtRin muayenehanesidir. Bu • 
rada muayene giinü pazar. saati 14-18 
arasıdır. 

• Kasımpaşada Postahane karşı • 
:;ında Trakya apartımanında doktor 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
günü pazartesi. muayene saati 14-20 
arasıdır . 

Yukanda işaret edilen yerlere ya· 
zılı saatlerde KURUNun yedi ku • 
ponu ile müracaat edecek okurlarımız 
KURUN doktorları tarafından para
sız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN tŞLERI 

Yedi kupon karşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart
la nıüraea.t rlRdW tmWinie *'l· 

gen ....... t .. 
alnt:a \& nılıl Cila ....,._ tnwfl 

:: 
} tenzilat yapacak ve her türlü kolay ii 

lığı gösterecektir. li 
RADYOLOJIK VE OPERATJK :i 

MUAYENELER ii 
:· 

Doktorlarrmız tarafından muay iİ 
yen günlerde yapılan muayenelerden 
bazı radyolojik ve operatik mua . n 
yenelerc ibtiy;ıç hasıl olduğu görül· n 
müş ve bu gibi hastalardan!! 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • H 
ya Kadıköytinde Moda caddesindt !! 
Röntken apartxmanmda Röntken mü. f: 
tehassısı Bayan Saadet lam.ilin muaiE 

h . - u yene anesıne muracaat edeceklere a· :: 
zami tenzilat ve teshilat gösterilmes~ii 
kararlaştırılmıştır; ancak bunun l h 
çin önce idarchanemize yedi kuporı lf 
getirmek ve sağlık servisimizden!! 
bu müesseselere hitaben bir tezkcrerl 
almak lazımdır. i. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansı il 
yonuna da bakacaklacı gibi Belso IJ 
ğukluğundan, kulak h:ısta lıklanndarı lı 
şikaye~.leri olanların da temin edi H 
len mutehassıslar tarafından sag-lık i= • ·= 
s~ı:visimizin vereceği vesika muka ii 
bilınde muayyen günlerde parası,.!: 
muayeneleri de kararlaştırılmış r. İj 

MEKTUPLA DA SORABf LfR- h 
SiNiZ ii 

Gerek lstanbulda gerek diğeı U 
şehirlerimizde bulunan KURUN o.il 
ku,!'1t:uları, yedi kupon göndererek. Ü 
~glık bahisleri üzerinde istedik1eri.-ii 
nı mektupla da sorabilirler. Yalnııii 
sorulacak şeylerin açık olması, has . ii 
talık anlatılrrsa duyulan ve görülenii 
"' . b" ·= cırazm genış ır şekilde anlatılması !: 
şimdiye kadar gördüğü tedavi şe !i 
killerinin de tzab edilmesi lazımdır !i 
KURU~ hekim: bu sorgulara KU .:! 
RUN gazetesin\...-e hususi bir sütun i! 
da cevap verecektir. !i 

!! 
:: KUPONLAR 

Kuponların neşri devaon edecek H 
ti&. Kupon biriktirmek için tarih sı-!i 
rasma riayet etmeye zaruret yoktur i! 
Yedi kupon gösteren her okuyucuii 
bir kere muayene edilmelt l'ıakkın•i! 
kazanmış demektir H 

DiKKAT - Kuponlanmıı her,~: 
.... '*'-' •rtzazwh. guetmddrı 
~ ytıtm~ıı&T. :. 

F .. c:;::::.:::::::::•m•amımmıııı:.::.==r=::a::::-=. ::-::-::.:: .. :: .. ::.: .. ====-:::: .. ::.:::...:::::~-::::&~:::: , 
1 

şır. Btı.yny ıl'.ı cm 
* Merkez Baı:ık 67 6b 

Şark Del J 00 
Balya JOO 

u. StgortA .00 
Ponomoub ıı,60 

Şark m. ecza J 00 
Telc!OD 000 

lStlkrazlar Tahvlller 
• 1933 T.Bor. l :ro. Sö S:tektrik 
• • • • n l8,4ü Tramvay 

• • .. m 19.:.ıu ttıntım 

fl!lttk.DabW ı.ırı 00 • Anadolu 1 
.. Ergen! latlk. il~. * Anadolu n 
1928 it. M l0.00 Anadolu m 

ıuuv 

tll ,70 
14 Ofı 

1 :ı :.ıo 

~8.2 J 
J l' 4~ 

ol 20 •s.Erzurum 'J7 7f> * MUm~iılJ A 

Takvim 
Cum,.l"tesi P A.7..AR 
a Haziran 28 Haziran 

======I 8 R. Ahir 9 R. Ahir 
Glln dOğU§U 
Gtln batl§l 
Sabıı..b namazı 

Öğle namazı 
Ddr:ıdt namazı 
Ak§&D1 n.aıxw:ı 
i'atJn namazı 
I.rrısak 

Yılm geçen gUDJer1 
Yılm kalan gllnlerl 

429 
19,39 
:J,30 

1213 
16,13 
19,39 
21.40 

2.14 
178 
187 

Zahire satışı 

429 
19,40 
330 

12 13 
16,13 
19.40 
21,41 

2.t.s 
179 
186 

btaııbuJ ticaret ve rAblre bonumd.8 dll.n 
muamele e-Uren (k1Jo) maddelerı 

Nev 'i; 
K;. P. 
ıı::n a.z 

Buğday (yumuşak) 7,25 
,. (sert) 6,10 

Arpa 3,30 
Çavdar 5,5 

Mmr ( aan) 6,2 · 
Keçi krlı 54,20 
Peynir (beyaz) 24.28 

" (katar) 36 

K§. P. 
En ÇO)I 

8 
6,25 

27.38 
48 

Göring'Je Goebbe:s 
Atinaya geliyorlar 

Atina, 26 (KURUN) - B. Göring 
ile B. Goebbels yakında Yunani~tana 
gelecekle: 'e ev,·eke B~rlini zi;>aret 
etmiş oları Atina belediye rei!'\inin 'llL 
safir! olacaklardır. 

Uyuşturucu maddeler le 
mücadele 

Qı.aevr"• 26 (A.A.) - Afyon kln. 
feransı toplanmıştır. Amerika B:r. 
leşih c!e·detlcri, uy11şturucu maddeier 
ticaretinin önüne geçilmesi için yapı. 
lan yen i muka,·elemımeyi imzadan 
imtina eyle-miştir. 

A merik.a Bir~ Ge\'letleriıtia 
.. flutae ....... ~ ıörıe. ... -.. .. 1e--, ~ 
~ •atld~1er1~ "'ftcadefo "'"· 
nında geriye doğru atılmıs bir adım. 
dır. 

Kemal Salih, Hofer ve Samanon 
Huli ilancılık şirketile 15-1-935 
tarihindenberi devam eden b3ğlıh

ğımIZl bu şirketin ticaret kanunu· 
na uygw1 olmayan hallerini gördü• 
ğiimüz için bozuyoruz. 

Şirket hakkında kanuni yollara 
da başvurulmuştur. Gazetemize ilan 
veren müesseselerin bundan sonra 
doğrudan doğruya gazetemiz idare
hanesine müracaatlarını rica ede· 
riz. Bu şekilde hareketin ilan veren· 

: lerin menfaatlerine daha uygun ol· 
! duğu görülecektir. İstiyenlere, ida· 
! rehanemize haber verildiği takdir" 
! de, ilan memuru da gönderilir. 

1 . . . ............................................................. 
Yeni alınacak yolcu 

tayqareleri 
Ankara, 26 (Telefonla) - Hava 

yolları idaresinin dört motörlü ve 12 
yolcu taşıyabilecek iki yeni tayyare 
satın almak üzere muhte1if fabrika. 
larla tema.c;a geçtiği yazılmıştı. 

Berl!nden Kabıle gitmekte olan 
bir Alman yolcu tayyaresi Ankaraya 
uğramış ve şehir üzerinde, Hava yol
lan umum müdürünün· de iştirakile, 
bir saat kadar bir uçuş yapmıştır. 

Bu tayyarenin ait olduğu Junkns 
tayyare fabrikası ile daha bir çok 
şirketler tarafından, Hava yolları. 
nın alacağı tayyareler için teklifler 
yapılmıştır. Umum müdürlük bu 
teklifleri tetkik etmektedir. 

Hususi taksilerin . 
muuyenesı 

Otobüslerle taksilerin senelik fen
ni muayeneleri bitmiş, dünden itiba
ren hususi taksilerin muayenerine baş 
lanmıştır. 

Çatalca Mst. M v. eratının 
yaçları olan 11000 kilo sade 
kapalı zarf usulile 14 - 7 -
sah ~ünü 15,30 da alınaca 
Muhı..mmen tutarı 8800 lir 
llk teminatı 660 liradır. Şa 
mesi her gün Komisyonuınu 

görülebilir. isteklilerin ilk te 
nat makbuz veya mektuplarile 
raber belli gün ve ihale saatin 
en az bir saat evveline kadar 
lif mektuplarını Fındıklıdaki 
mutanlık Satmalma Komisyon 
vermeleri. (3601) 

M. M. Vekaletinden: 
Derece Subaylara Eri 

Lira Kr. Lira 
1 154 50 77 
2 139 05 61 

3 ıos ıs 46 
4 92 70 30 
5 77 25 15 
6 61 80 ıs 

Bir şehit ailesi öksüzlerine 15 
1485 sayılı kanuna göre sa 

sakatları He tehit öksüzlr.rine ., 
leeek ikramiyelerin tevziine b 
lanmak üzere havaleleri Zir 
Bankasınca şubelere gönderilın 
tedir. Bu sene bundan başka t 
ziat yapdmıyacaktır. Bu 
toplanan paraya göre 191 sa 

Esbak deavi nazın Hacı Ahmet E • tefsir kararına göre harp malu 
fendi mahdumu şifre katibi merhum A- olanlarla 2591 sayılı kanuna gô 
sım Bey zade sabık İstanbul ağır ceza harp malulu hükmünde askeri 
dairesi reisi B. Aziz vefat etmiştir. ·(ullerin derecelerine ve !ehit Ö 

ÖLÜM 

Krrk üç sene bila fasıla tevzii ada - $ÜZlerinin her birine c!üşen his 
lette hizmet etmiş emekdar bir adliye yukarda gösterilmiştir . 
memuru olmak hasebile vefatı zayiat - (34) (3461) 
tandır. Cenazesi bugün saat onda Ka - ---------------
drköyünde Süreyya paşa sineması kar _ htanbul 7 inci icra 

şısındaki haneden kaldmhp Şirketi Hay 
riye vapuruna irkaben Sirkeciye ve Be
yazıt camii şerifinde namazı kılındık -
tan sonra Topkapı Mevlevihanesinde 
aile kabristan·na defnedilecektir • 

Mevla rahmet eyleye. 

dan: 
Beşiktaşta Serencebey yokuşunda S 

dıkzade çıkmazı sokak 4 N o. da ik 
halen ikametgahı meçhul Ebubekir Sı 
dika ve Beşiktaşta Serencebey yokuttı 
da Sadıkzade çıkmaz sokak 2 No. da 
ken halen ikametgahı meçhul Zübe}'c1 
Zehraya: 

i stanbul 7 nci icra memurluğundan: İhsan veresesi Hatice Mıihriban ta 
Beyoğlunda Hüseyinağa ağa cami rafından S T. sani 338 tarih ve 5929 5 

eski arabacı yeni öğüt sokak 16 No. lu yılı müdayene senedi ile 3000 liratıl 
hanede Yorgi Zoğrafos: maa masarif ve faiz ve % 10 avukatll 

Mikail Nurciyan tarafından iki ücretile birlikte tahsili hakkında Be:Yo 
kıt'a senetle 270 liranın tahsili hakkın- tunda Ekmekçibaşı mahallesinin güııl 
da aleyhinizde yaptığı takip üzerine gümbaşı çıkmazı 719 No. 1x arsasının 1 
tanzim olunarak gönderilen 9 36; 1613 hisse itibarile 10 hissesi ve tlsküdard 
sayılı ödeme emri ikametgahınızın meç· Şemşipaşada atik 101/24 ve cedit 1

1 

huliyeti hasebile tebliğ edilemediğin _ ve 117 ve 32 ~o. ~a~la . mürak~aın ~:i 
den ödeme emrinin bir ay müddetle ila- sanın keza 12 hısse ıtıbarıle 10 hıssesı 

'lm . 1 ·ı 1 h" i:ı:Ô nen tebliğine karar verilmiştir. paraya çevrı esı yo u ı e a ey ın . 
İ b ·ı- t ·h· d 'fb b" yaptığı bilvelaye ve bilesale takip rıet\ 

Z f 
şdu ıban a:~dın e~ 1 bı aren ır ay cesinde tanzim olunarak tarafınıza 934'' 

ar m a orcu o emenız orcun tama- · il1 6991 sayılı dosya ile gönderilen rebı11_...ı 
mma veya bir kısmına ve yahut alacak- ı:ıl" 
hnın takibat icrası hakkında bir itirazı • paraya çevrilmesi yolu ile ödeme e 

nız varsa bu müddet içinde bildirme -
niz,bildirmediğiniz takdirde bu müd -
det içinde 74 üncü madde mucibince 
beyanda bulunmanız lazımdır. Bulun • 
mcızsamz hapis ile tazyik olunacağmız 
ve hakikate muhalif beyanda bulundu -
ğunuz takdirde hapis ile cezalandmla -
cağınrz lüzumu ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilan olu -

ı 

nur. (V. No. 16879) 

Doktor 

Hüseyin Usman 
SaWr Haıeki hastanesi dahiliye 

m6tehassı11 

ikametgahınızın meçhuliyeti hasebite 
tebliğ edilememiş olduğundan i§bU ö~~ 
me emri bir ay müddetle ilanen teblig

1
, 

ne karar verilmiştir. işbu ilan tarihi11 

den itibaren bir ay zarfında borcu öd~ 
meniz veya itirazınız varsa bu rnüdde. 
zarfında yapmanız lüzumu ödeme eın;' 
tebliğ makamına kaim olmak üzer~ il -
nen tebliğ olunur. (V. No. 168782_,....-

Beşikta!l icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı ' 

ntp paraya çevrilmesine karar verit.eti 
tahta dolap. büfe, masa, masa kiib1ıc, 
ufak çekmece, keten perde, saat ve si' 
ir eşya 29-6-936 tarihine mUsadi.f P': 
%artesi günü Şişli Halaskar gazi cad S 
desinde Kazım paşa apartnnanrnıl'1 

No. 1u da~~ Clttlacağmdan talip 013~ 
lamı mah:ıllinde hazır bulunacak rrıe 

Laleli L"tu""f apartımaru •aat 4 • 7 .. ·· ı ·1 4 1 u "' .. muruna muracat arı ı an o unur. i 
kadar telefon: 22459 <V~ No. 16893 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonu ilAnları 

14850 ton Lavemarin kömürü 

TARLADIR~ 

Tahmin edilen bedeli 193050 lira olan yukarda miktar .. ve cimi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko· 
miıyonum:a 23 temmuz 936 tarihinde per9embe günü saat ıs de ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname dokuz lira 66 kurut muka· 
bilinde Komiayondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
l 0902 lira 50 kuruıu havi teklif m ektuplarmı mezk\ir günde saat 
14 e kadsr Komisyona vermeleıi ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Ko-

- ---
..,, 

misyona müracaatlan. (3475) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilô.nları 

Devlet Demiryollarında __ ,,_~ {A ...• 

Ailelere mahsus 
büyük tenzilit 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 111emmuz 936 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyona ilanları 
~------............................................................ --............................... ..... 

( Ademi 

Eylül 936 nihayetine k'ldar her hangi bir tarihte ıeyaliate 6atla
mak ıartile, dönüt kısımları iki ay zarf mda muteber gidiı - Dö
nüt aile biletleri için: Bir kitiden tam ücret, diğerlerinden bunun 
yüzde yirmisi alınır. Biletler ücretin %20 ıi mukabilinde bir ay da· 
ha temdit edilerek üç aya iblağ olunabilir. 

Aile anıbunu teıkil edecekler: Karı, koca; bunların ana, baba, 
büyük ana ve büyük babaları, ço cukları, torunları, kardeıleri,, dir. 
3 - 5 kiıilik gruplar arasındıı bir kiti, dahn fazla gruplardn da iki 
ki,i "hizmetçi, mürebbiye, süt nine, evlatlık,, gibi akrabalık ıar
tı aranmakıızın, bulunabilir. AncRk bu müstahdemler ya kadın ola
cak ve yahut 15 yaıını doldurmamı§ erkek olabilecektir. 

T enzilith ücretler için bir kaç misal 
Bir aile grabıı için adam başına 

Gidiş - dönüş ücreti •Pul bedeli hariçtir,. 
Bet kitilik ailede Sekiz kitilik ailede 

il 111 il 111 
Haydarpafa - Ankııra 1348 857 ı 125 715 
Ankara - İzmir 1603 1014 1336 845 
Ankara - Samsun 
Samıun - lzmir · 

1653 1048 1379 873 
1994 1269 1662 ıoss 

Tafsillt: Galata P. K. 1255 Honnobln Menin - Konya · 
Ankara - Menin 

906 576 755 480 
1481 939 1234 782 

r Almanya'da ı 
M0HEND1S MEKTEPLERi 

Jngenieur - M·ıttwe·ıda 
Schule (HTL) 

Yenidoğan ve Esenkent istasyon binaları 
inşaatının eksiltmesi 

Haydarpaf& - Ankara hattının 504 + 490 ve 535 + 920 inci 
kilometrelerindeki Y enidoğan ve Esenkent istaayon binalannın İn• 
ıası kapalı zarf uıulile ekıiltmeye lronmuıtur. 

Cin.i 

l\o1'uı eti 
S11ır eti 

Miktarı 
Kilo 
7000 
5000 

Tahmin edilen bedeli 
Lira Kurut 
2800 00 

Malrlneıerı eJctctrtk mühendistikltrl/ış· 
ktmc bilgileri/otomobil ve tayYa,rccllik 

Muvakkat teminatı ,,..,..m .,.,._ ---- ı - Bu iki bina inıaatınm ke tif bedeli 24372,68 liradır. 
2 - lıtekliler bu ite ait tartn ame, proje ve sair evrakı Devlet 

Demiryollannın Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden 122 kurut mu
kabilinde alabilirler. 

Lira Kuruı 

1400 00 3ı5 00 

Cinei, miktan ve talimin edilen bedellerile muvakkat teminatı 
~da yazılı iki kalem yiyecek 2 temmuz 936 tarihine raatlıyan 
~be aünü aaat 15 de açık ekıUtme auretile alınacaktır. 
~ameıi her gün Komisyondan paruız verilir. 

lıteldiJerin 315 liradan ibaret olan muvakkat teminatlarını latan· 

:: •illyeti muhaaebecililine yatırarak mukabilinde alacakları mak· 

••n banka teminat mektuplan ile ve belli ~n ve saatte Kasım· 
~da bulunan komisyonumuza müracaatları.' (3302) 

Ciııai 
Miktarı · Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminatı 

' Kilo 
Lira Kurut Lira Kuruı 

S nat 45600 
ıtır eti 32900 

18240 00 } 
92ı2 ()() 

2058 90 

.._ Cir.ıi, miktarı ve talimin edilen bedellerile muvakkat teminatı yu· 

da. Ya23lı ild kalem 11da maddesi 3 temmuz 936 tarihine raıtlı
)ltt C\lftıa tünü ıaat 15 de kapalı zarf ıuretile alınacaktır. 

Ş&rtııaıneai 137 kurut mukabilinde Komiıyondan her gün verilir. 
1•teklilerin. 2490 aayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi muhtevi 

"'-aruflan belli gün ve ıaatten bir aaat evvel Kaıımpaıadaki bulu-
"-n komiıyon Batkanlıtına •ermeleri. (3301) 

~ !:1ip aulb ahlWm f8baiye bikimli • 
•"-den: 

""1 ÖlU liaUt Remzi terekesine ait olup 
tı.ıt clce tahriri icra kılman hanede mev
~Criıeı!anın paraya çevrilmesine karar 
ltı "S'.rnıı Ye mezkitr hanenin bulundu • 

yt\p Eğrikapıda avcıbey mahalle • 

ainde Çakırağa caddesinde (S) No. da 
7-7-936 aalr günü saat (11) de satıla
cağından talip olanların mezkur tarih • 
te ve saatte yazılan adresteki hanede 
hazır bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

(V. No. 16875) 

sw .... , w 

Tayy"'c~cılik, makine, elektrik, 
otomobil, mimarlık, inıaat mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükU.metince tasdik edil-

ı mit ve kabul edilmit mühendi• 
mektebi. 

3 - Ekıiltme 9 temmuz 1 936 tarihinde perıembe gü-
nü saat ıs de Ankarada Devlet D emiryolları ltletme Umum Müdür
lüğu yol daireıi binasmda toplanacak merkez birinci komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin aıağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine teslim 
etıniı olmaları lazımdır. 

A - 2490 aayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine UYPD 1828 
liralık muvakkat teminat 

B - Kanunun tayın ettiği ve sikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddeı i mucibince eksiltmeye ıirmele 

bir mani bulunmadığına dair imz alan tahtında. bir mektup. 
Beyoğlu betinci noterlifine: D - Nafia Vekaletinden muı addak ehliyet vesikası. 
Müsteciri bulunduğum Galatada Şa- 5 - Teklif mektupları ihal~ günü saat ı4 e kadar makbuz mu• 

rap iskelesinde kardeşim sokağında kabilinde komiıyon reisliğine veri !ecektir. Posta ile gönderilecek 
2/50 numaralı bina ve yazıhanede bu· teklif mektuplannm iadeli tealıhü tlü olması ve nihayet bu saate ka· 
lunan crntea ve eşya ve atat ve edevat rlar komisyona gelmit bulunması lazımdır. 
idlc ~"MtM)b Metal ~nldü~t~i" isimli! mtıa· Bu it hakkında fazla izahat almak isti yenler D. D. Yolları yol 
enı ve ne atı temız eyıcı ve par a cı • . .. • 

terkibin imal ve füruht ve sair bilcüm- daıreaıne muracaat etmelerı. (ı428) (3470) 
le kanuni hak~nnı M. Mardinoğlu ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~
Karun Rupene satmış bunlarla hiç bir 
alakam · kalmamış olduğundan keyfiyet 
alakadaranca matnm olmak üzere ila • 
nım rica eylerim. 25 Haziran 1936 

Galata Belıkpazannda Şarap isk"':J&
sinde Kardeıim sokağında 2/ 50 numa • 
rada Emine Tu~ca. 

Dairede sakit nüshaya mutabık olan 
bu iHin ncşrü ilan edilmek üzere KU • 
RUN gazetesine gönderildi. 

(V. No. 16891) 25 Haziran 1936 
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Bir heykeltraşımız 
llaltauıa 

hakkında 

Heykeltırtq Bayan Sabiha Ziya'nın ueri: Anne. 
reket bolluğu mevsimine rast
lıyor ve diğer mühim haber. 
ler arasında onun bu hareke
ti araya kaynay:p gidiyor. 

Hüseyin Cahidin çoktan. 
dır bir münakaşada bulundu_ 
ğunu görmemiştik. Fakat doğ. 
rudan doğruya kendisine ve 
pek ehemmiyet vermekte ol. 
duğu haftalık ri3alesinin ka_ 
nşık görülen hüviyetine ça. 
tıldığı vakit artık duramadı. 
"F.ikir Hareketleri,, .nin c;on 
sayısında Necip Fazılın bir 
teşhisine ce\•ap veriyor. 

Necip Fazıl, Hüseyin Ca. 
hidin "l<'ikir Hareketleri,, adı 
ile çıkardığı mecmua için: 
"Bu nıecmllaya Fikir Hare. 
ketleri değil, B;l8eyin Cahi. 
de uygun frenk fikir hareket_ 
lerinin tercümeleri mecmucuı 
demek doğrudur.,. diyordu. 

Hüseyin Cahit ise bir ta. 
kım ilzam edici tabiyelerden 
sonra şunu diyor: 

Fikir hareketlerinden bah. 
sederken "frenk fikir hare_ 
ketlerinden,. bahsetmeyip de 
neden bahsedebUirdim? Böy. 
le olunca o tezyifkar "frenk,, 
kelimesini kullanmak biraz 
ifl8alsızlık sayılmaz mı? 

!Kıdemli muharrir bundan 
sonra mecmuasının mahiyet 
ve maksadığr, geç de olsa 
anlatmağa girişiyor. 

• • • 

llkbahar, Ankaranm saııat 
hareketi mevsimidir. Hu se. 
ne de, Ankaranın son günleri 
sanat hesabına t-pey hareket 
kaydetti. 

• it • 
Necip Fazılın "Ağaç,, adlı 

mecmuasında Abdillhak Şina
sinin şöyle hir sözü var: 

Bu .hareketıeı arasında D 
grupunun bir müddet evvel 
açtığı sergi iJe Güzel Sanat. 
Jnr Birliğinin mutat senelik 
sergisi ve General üstad Ha. 
)ilin Halkcvinde açtrğı sergi 
,bu hareketin en ziyade dik
kate şayan olan vakalarıdır. 

Birinci serg:, yeni ekolle. 
rin tnraftarlarilt: bu ekofü·ri 
;tetkika merak Pdenler tara. 
fından, birliğin sergisi her 
seneki alışkan perestişkfırlnrı 
:tarafından ve Generalmld de 
bütün sanat~firlar ve sanat 
meraklılnn tarafından gezil. 
di, görüldii, beğenildi ve 
her sergi de alrş ve.rişten az 
çok nasibini aldı. 

Ancak, halk \'e meraklı
lar tarafından gösterilen ala_ 
kaya mukabil, bu hareket, 
sanat münekkidleri tarafl}l
'.dan lfiyık olduğu derecede a_ 

laka görmedi ve yalnız bu ta_ 
kımdan nasipsiz kaldı. 

~ Denebilir ld, bu her sene 
nz çok böyle olur. Her sene 
bu sanat mevsimi, siyasi ha-

\. 2 KURUN'un il:'l\'esi 

* * * Hele bu seneki sergilere 
matbuat tarafından gösterilen 
atili ise hemen hemen ajans 
baber'lerine inhisar etti :Kı. 

sa bir a~rlış mern.c;imi halıP.ri 

ve yalnız mütebariz sanatkar_ 
• Jarın adlnrr bildirildi... Ve 

hl'psi bu kadarcık. 
Bu ajans telgraflannın hu 

isim .listesinden birini seçip 
biraz onun üzerıne duraca
ğ~m: Bayan Sabiha Ziya. 

Güzel sanatlar birliğinın 
sergisinde 1'eykel ye resimle
rini ekspoze eden Sa'biha Ziya 
bu sene bu .serginin en dikka. 
te değer şahıslarındandır. 

lstanbul akademisinin ilk 
Türk kadın mezuna olan muk
tedir heykeltıraşımız Sabiha, 
.şimdiye kadar her .sergiye iş.. 
tirak etmiş ve eserlerinde da. 
iaıa yükselici bir üstünlük 
göstermiştir. 

Kanonikanın ltalyaya bir 
Türk heykelhraşı götürmesi 
için yapılan umumi müsaba -

(Sonu: ıs üncilde) 

Eğer scıminü ve hakiki bir 
sanatkôrsen UTllltma ki biraz 
da bir delinin bekçiai olacak. 
sın! 

Bazı sanatkarlarsa haki
kate samimiyetle varmak is
tediği zaman kendilerine bir. 
d~nbire bu deli mi hakim olu. 
yor nedir; sapıtıveriyorlar l 

Dışarda olmadrğı vakitler, 
sanatkarın içinde bir delinin 
bulunduğu muhakkak. •. 

• • • 
Ismail Hakkı Baltacıoğ1u

nun "Yeni Adam,, adile çı. 
kardığı mecmuada Doktor Jz_ 
zettin Şadan imzasile bir ya
zı var. "Bizde nede.n yüksek 
muharrir yok?,, başlığını ta. 
şıyan bu yazıdan bir cümle: 

Ben Türkiyede yüksek mu_ 
harrir olmamcuını, tenkit kor. 
kusuna hamlediyorum. 

Bu yazının altını üsttintl 
dlkkate almıx.n:qlk olsak tıı.. 

n 

sıının şöyle diyeceği geliyor: 
Şu halde memleketimizde 

en yüksek muharririn yetiş

mesi lazım. Çünkü müe&~ir 
meslek haline gelebilmiş ten. 
kit yoktur. . , .. 

Bu ara biricik "Zehir ka. 
lemimiz,, Nurullah Ataçın 

tenkitlerinden istifade görüp 
de muharrirliği terketmiş o. 
Janlann isimlerini . duyanlar. 
hayırla anmalıdır! 

* • • 
Sadri Ertem "Yedigün,, 

mecmuasında "betbin edebi. 
yat,, mevzuu üzerindeki yazı. 
sın da: Betbin edebiyat bizde 
moda salgını halini almıştır~· 
Hangi 11WCmllanuı pir ve edtio1 
biyat mah8ulünc bakarsam:ı 
ıize bir melankolinin acılığını. 
betbinliğin zehirini tatt.ırnıak. 
tadır.,, Diyor. 

lngiliz edibi Bernard Şov. 
un bir sözüdür sanırım: 

Betbin herkesi kendiai gi. 
bi gören adamdır. 

Ya nikbin? 
Mevzu ve muhakememizin 

dışında ama, pek hoştur an. 
latalım: 

Nikbin ıaçı döldilmilf olan 
o adamdır ki, saçını yeniden 
çıkaracağını umduğu bir U&; 
alırken beraberinde bir de ta.. 
rak alır. 

Ne ise.. Sadri Ertrı. in 

işareti üzerine bir mecm~.ıyı 
alıp şiir kısmını .açalım baka. 
lım. Elimize "Çığır,, isimli 
güzel bir mecmua geçti. 

Açtık bir şiir: 
"Açı hverclim mi?,, başlık. 

b ve Cezmi Tahir Deniz im.. 
zahdır. 

Bir parça okuyoruz,. 

Başıboş rüzgarlan 
Bir torba altın gibi alalım ar: 

kamua 
Yelkenlerin ipini 
Bir ıcrseri arzurwn eline ~ 
reUm m11 ' 
Takılalım mı batan giineşin ; 

arkcuına 

Lacivert enginlere açılıvere. 
llm ml? 

Bu şiir betbin midir şiJa..: 
4if. Değilse ya nedir? 

•• 

~ 
~a 
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Harrq Baur, 
Beetboven oluyor 
'' Beethoven çok kirli gezer, fa

kat şıklığa pek Özenirmiş! ,, 
Harry Baur (Ari Bor) un 

, evlendiğini biliyorsunuz. Şim
di yine evlilerin balayına çık-

• tıklan haberini okumağa ha-
, zırlanıyorsunuz belki. Fakat 
, .ümidiniz kırılacak: Harry Ba
' ur'la karısı şimdi biribirlerin
. den ayrı yaşıyorlar! 

1 Ayrıldılar mı? Evet. Fa-
kat büsbütün değil: İşleri ica

t 
1 ,bı ayrı yaşıyorlar. Bayan Ra-
l 4ife Baur Londrada bulunu
• yor, Hnrry Baur da Fra:ısada 
: yeni bir film çeviriyor: "Beet
ı 
. hoven,,. 

Bu büyük san'atkann çeh
resini herkes ezberden bilir. 
Harry Baur'u tanırız: Arala
rında bir benzerlik buluyor 

.muyuz? 
Artist bu cihet hakkında 

. bize kendisi 11unları söylüyor: 

. - Bir çok tenkitlere uğrıya 

. cağım tabii. Fakat film bittik-
ten sonra bir benim resmimi 
alın, bir de Beethoven'in res
mini; koyun karşı karşıya; 

. bakalım bir1birindcn ayırtede
bilecek misiniz! Kendimi met
,hetmek veya çok büyük bir 
§eY iddia etmek istemiyorum. 
Fakat, bir artist, aslında ben
zemese de, istediği insana ben
ziyebilir. 

Bununla beraber, onu da 
kendisine benzetmez değil. Me 
selıi ben .Bcethoven'e benziye
ceğim gibi Beethoven de biraz 

,bana benziyecek. Esasen, onun 
. no.sıl adam olduğunu pek iyi 
1bilmiyonı:r_ Sruı'atknrm üzerin 
ae yazılmış dokuzuncu kitabı 

. aa okudum bitirdim. öi;'l'Clldi 
1 

ğiın şeyler şunlar: 

Beethoven pek kirli gezer
miş, fakat şıklığa son derece 
öze:::ıirmiş. Beyaz yeleğini pek 

, ender giyermi§. Saçlan O.alma 
1 karmakanşıli ge7'Cl'miş, faiiat 
! başka bir ldtaba göre saçları
: nı arkaya tararmış. Gene ~-
le birlbirlne zıt ıe~~r: 

Kısa boylu, ufak tefek bir 
insanmış; hayır, dev gibi bir 
adammış. Gözleri insana kısık 
kısık bakarmış; yok, büyük 
büyük gözleri varmış. 

Görüyorsunuz ya, Beetho
ven'i adamakıllı tanıyan kim-

. se yok. Yalnız, herkes bir nok 
tada birleşiyor.: Ağzı. Bu, acı 
bir istihza ile bükülü, sessiz 
duran iki dudaktan müteşek

kil bir ağız. Ben de eğer çene
mi tutarsam demek ki tama
men ona benziyeceğim ! 

Beethoven rolüne çıkarken 
aklıma Rodin geliyor. Rodin, 
Balzac'm heykelini evvela re
simlerine bakarak yapıyor. 

Sonra Ba11,ac \izerinde 11ir çok 
şeyler okuyor, tetkiklerde bu
lunuyor. O zaman ilk eserini 
beğenmiyor, yeni bir Balzac 
heykeli yapıyor. Bu ikinci hey 
kel belki a_slmdaki Bnl?.ac'a 
benzeme?- ,F.a.kat bizim nüşün
düğümüz Ba.l:r.:ıc';ı birh,riı:;in

den daha :ıiyade henwr 
Ben de, herşeyden t:vı:el, 

ashndakj Beethoven 'i değil. 

bizim hayalimizde yaşıynn san 
atkar Beethovcn'i temsil et
mek istiyorum . ., 

Bu sözlerinden de göriildii
ğü gibi Hnrry Baur bu rolü bü 
yük bir hevesle oynamaktadır. 
Bunun için de, muvaffak ola
cağı muhakkaktır. 

Sinema haberleri: 

* Picrre Renoir (Piycr Rc
noar) "Kalbimi aldın da ne 
yaptın?,, ismindeki filmde baş 
rolü alacaktır. 

• Janine Crispin (Janin 
Krispcn) Jcan Murat (Jş.ıı Mil 
ra) ile yeni bir film çevirecek
tir. 

• Shlrly Templ~ .L(Şörli 
~pl) "Kaptan Janiver,, is
minde yeni bir film .çe~rmeğe 
J>a&adı.i 

iki me'ktep arkadaşd 

daşıyım. 

Mila Pare
ly (Pareli) 
kendini §Öyle 
takdim cdi

~· yor: 
-FrcdMac 

Mur rray'm 
mektep arka-

Hakikaten, HoJJyvooda ilk 
geldiği zaman bir artist mek
tebine giren Mila orada Fred
le beraber okumuştu. Fred o 
'Zaman lyi saksofon çalarmış. 

Bu mcharetinden dolayı mcıt
tepten çabuk çıkmış. Mila da 
diplomasını son zamanlarda 
aldı -ve şimdi yıldız namzedi! 

Mila Parely a81an Polonya· 
lıdır. On beş yaşmdanberi 

tiyatroya çıktığını. 16 yaşın
da da Avrupada ilk filmlerini 
çevirdiğini söylüyor. 

Aınerikadaki film ve lisan 
tahsilinden sonra tekrar ve 
bu sefer daha büyük bir mu
vaffakiyetle şan ve .şerefe doğ 

nı ilcrlemeğe başladı. 

Birbirlerini taklit eden yıldızlar! 
Mar.ion Del 

bo'yu dünya -
ya tanıtan üç 
film olmuş -
ur. Artistin Csl bu muvaffa -

kiyeti herkesin dikkatini üze
rine çekti. Ona da Greta Gar
bo ve Marlene Dietrich gibi 
"vamp,, (tcshirkar kadm) de
diler. ' 

Fakat onun en beğendiği 
ve kendisine benzemek iste
diği artist Miriam Hopkins
tir. Onun hem komik, hem 

dramatik hallerine bayıldığı
nı söylüyor. 

Marion Dclbo'nun ilk filmi 
"Gece yarısında verilen hü
küın., dUr. İkinci filmi olan 
"Serbest ticaret oteli,, nde 
daha canlı ve hareketli bir 
artist olarak kendini göster
miştir. 

Son filmi olan "Kadınlar 

klübü,, nde ise Miriam Hop
kins'i andıran bazı haller al
mıştır. Bu cihetten, onn Miri
am'ı taklit ediyor mu diyece
ğiz? 

Maurice Chevalier aranıyor! 
Maurice (Mo 

ris) ismi Fran 
·ada çok rastla 
1an bir kiiçük 
simair. Ghe

valicr <Şoval-

yc) de onun 
~ibi oldukça 
nk tesadüf o

lunur bır soyadıdır. Bu iki 
isim meşhur artist Haurice 
Chcvalier'de birleşmiştir. Fa
kat acaba daha başka Mau
rice Chcvalier yok mudur? 

Bu düşünce ile, bir snC!Illa 
şirketi gayet hoşbir müsabaka 
a.çtı:Eğer bu isimde daha baş
.kalan varsa hemen stüdyoya 
koşacaklar. tık önce gelen beş 
kişi müsabakayı kazanacak. 

Mükfı.fat olarak ne verecek
ler, biliyor musunuz? Hiç bir 
hediye ile füçülemlyecek bir 
eey: 

Bu beş yalancı Maurice 
Chcvalier· asıl Maurice Cheva-

lier ile beraber bir film çevi
recekler! 

.Biliyor 
Mıqdınız? 

Gary Coopcr {Geri Kuper) 
boş zamanlnrını rcsi.m yapmak 
la geçirir. · 

Kay Prancis (Key li'ran
sis) de balık avını çok sever. 

Madelcine Sorio. (Mndlen 
Soryn) mahir bir hcykeltraş
tır. Fransız muharriri Tristan 
Bernard'm güzel bir büstünü 
yapmışbr. 

Pcrnandel kansının ve ço
cuklarının resmini ççkmesini 
çok sever. 

Micheline Cheirel (Mişlin 

Şcrel) nişanlanacağı günü 7 
sene evvelden haber vermişti. 

Şimdi de 29 haziranda - yani 
önümüzdeki pazartesi günü • 
evleneceğini haber veriyor. 

Bunları biliyor muydun~zJ 

S. 15 KURUNun !LAVES1 



~ oc 

t 
o .. 

1 .. • • ,. o 
el fıJ .. 

> 

·- , 
&:: 

f-- ~ 

'' S2 ~ j) <o 
~~ > ~ 

al 
--c'f 
c 
= c 
o --

·-~ 
~ 
c:s 
~ c:: 
c:s 
E 

~ 
~ 

>
.~ 

= 

~ .... 
t::: -fi) 
~ 
(1) 

~ 
•Q) 

: ::s 

·-A. /tJ 
aJ ·-= c G) ..... 

" ~ o;.: 
E .:S 

~ 

!:: 
l::J A. 

°"-§ 
.... c:ı 

~ ~ ..: 
c:s ..::: 

l\f ~~ 
::ı l- ... 

E '1 ~ 
::ı r::: 
c:: ~ 
o~ 

-6 il ·-,_ -. ., 
~ ı:: 
• :s • ... e :a .,,. ·= ·"' c ... 
- u ~ c ., r::ı 
., '":S :o 

.,, &> bO 
U N 

== == ~5 
== == 

.c 
ı: 

....... 
ca ~ E 

en 
..... -
c = 4> ..c 

)... 
-c:s ..... 
ti) 

~ ·a ... ·-<C ... 

.:.. _... .. 
Ei " ::1 ·- c. a 
J.. • ::1 

" >. = ::;;; ::1 .. 
~. ~ 
·:::s ., ·-ı....ııl > .... - .. . .:ııı . " .. a .., a " ... ·- = k Ü :~ .. 
-~ bO :il 
""a ~ ::1 
~ ., .,, 
•• >-ı _.. 
Dııl et o . 

... > c.>t .e 
~ .. .s ~ 
., ..c ..c .. 
..c,c::ı::1>.... ·- s :a N N ti 

..! ~ t .is is ·i= 9 :iJ 4; ,& A ü § 1 ~ ·a 
~ S "O "O -. U .1:: ..:.d .S ::1 (i O 'N ~ ·- .:::: 
A 111 " il .Jııı u ~ .,, - ı;ı.. ..... >tat ._ 
iJ .,, ~ . ..: ~ ..! A ""a -· O ı ·~ r:Q N = ~ .Jııl B • .5 -:ı a .s r:ı t ... · .. a .. 3 
c:: =::ı a - S us tı ı "'a -; ... b ~ a -~ · ~ ·c > .. ..! ·:s ~ ..a ... A ~ .. ::>- =' :. 'tı0 ::s 

k ·- ... ·.... • .. - = .:ıl UU.skU ... ı! U .. c::ıNU :l~k 
:; .,, - ~ ""a ::1 .;;ı j > u ·- ::1 - ·::: u • 111 
:::1 .9 ~ u ..a ~ § u ;" A ~ ..Q O ~ ..C ·-= ""a 

f!J .. ~l~~J~Jl~~.!j.,J·f~ 
.. .::ı -5 ::1 'r- .,, .., • :~ ·- .,, k ,J:l c ... 

t: .Jııl ""a -:g . • ·- u • .. ~ i : C> ~ .. u , .. 
.. ..... - .>tat ·- ""a ·- • ~ .... .. .. > - .~ > c.> .. U ~ ..... C> 111 N • G '"' 
111 - u :::s > - ""a .,, !:! .. - .. ·-.~ ..! a • a .. ·5 " .. . a. 'S • ..! .. .!! ~!' ~ 
.. j il r.ı ı: ı; .. .. ::! -~ hı .:ı .. ·pı 111 ~ !!P 
lf ·a ..a ;t i :c ~ " .:s ..! ...: ·~ J s • ·;. . ·: Q 

1: ·c ~ ~ a ~ ·i :ğ :8. ~ ~ E J ·~ J B J 

i 
>L 
;;.-

:--.. 
:t. 

~ ·; 
:! :[ ' > 

1 :~ :::» 
.... ..a . .- .. 
A C "" ..! 
:1 ·- - o •• !:! ~ ~ 
G 8 il 'j; 
> ·c • .. 
111 u .,, b 
= ~ Do s 

..c .vı e ı::: 
- .:J .... -~ .. .:ıd N .., 

" <llS " C:: CI -, C:: 
:::t .,, f:: ::::s 
~ «S " c.? 

.~ c.. 
N C: 

• 

~ 

~r , 

'Yabanı bir kısrağın 
kazandırdığı saltanat 1 
Ldustan kra11 bt~.n.;ı h..c.ıs· 

.mir'in devrinde saray, refah 
sefahet ve ince zevkin, şiir ve 
aan'atın .muhteşem bir yuvası 
olmuştu. Kralın maiyetinde bu
lunan ve asaletleri, güzellikleri 
dolayısilc seçilen gençler, sa · 
rayın yaşadığı ihtişama kat kat 
parlaklık veriyorlardı.Bu maiyet 
gençleri içinde bilhassa biri vü
cudunun çevikliği. yüzünün 

. müstesna güzelli, ve şahsiyeti -
nin nadir cazibesi ile göze çarp· 
maktaydı. Roman ve macera 
havası içinde yaşıyan sarayın 

en çok sevilen siması bu genç. 
Mazeppa idi. 

Bir müddet ufak tefek ma
ceralar içinde yaşıyan Mazep -
pa günün birinde hakiki bir aş
.ka bağlandı. Bu aşk, insan • 
lan mahveden, yahut yeniden 
yaratan ateşli, müthiş bir aşk -
tı. Bir kere sevdiği kadın, kon
tes Palatin'di. Evli idi. Kendi
si Mazeppa ile vaşıt olduğu 

.M..;.:. ... pi'a 

lh • .ı.tı.A-., n.w ... w..u ı:.~ıa ...... :.ı.uu\..U ~lUZ 

yaş büyüktli. Onun kara .• atcş
h gözierinm ner bakışı Mazcır 
pa, .her guıı katlanılan uır feda
karlık htkaycsı ııôyıuyoı ve ıkı
sine de işkence veriyordu. Ken

·disini bu vaziyetle ouJan bıı 

genç, büyük lı•r 11..ızıteyi iızc • 
rıne almı§ sayar ve ner şeyden 
evvel bir halaskd• v.mayı ku -

rar. Böylclcruı-., .. nıaki endi · 
şelerden fazla ta1Ji.ı.tın kanunla 
rı ilham venı. V c bunlar arzu
larına karşı duran her engeli, 
tamir edilmesi lazım olan bir 
haksızlık tanırlar. Mazeppa ile 
sevgili de böyle di.işünüyor ve 
vakit geçirmeden kavuşmayı, 

birleşmeyi, en büyük gaye bi
liyor ve karşı karşıya gelir gel· 
mez, sanki akılJannın üzerine 
bir perde iniyordu. 

Kontesin adeti. şehirden bir 
kaç kilometre mesafedeki şa -
tosunda vakit geçirmekti. Bu · 
rada, meraklı gözlerin tecessü
sünden uzak kalmağa imkan 
vardı. Mazeppa da buraya ge
liyor, ve şatoya yakın olan or -
mantarda kontesle buluşuyor • 
du. 

Bir gece Mazeppa yine bu -
raya gelmiş ve sevgili'iini !Jek
lemeğe başlamıştı. Çok geçme
den o da şatonun küçücük bir 
kapısını açarak dışarı çıktı ve 
ikisi kısa bir sanlmadan sonra 
ormanın karanlığına daldılar ve 
tabiatta haşhaşa kaldılar. 

Geri dönmeğe karar verdik· 
teri zaman kulaklarına bir gü • 
rültü aksetti. Kontes etrafına 

bakındı ve bir çınann altından 
sUzUlen bir adamı göstererek 
bir çığlık kopardı. Mazeppa 
da derhal o yana baktı ev bir
den iki adamın kılrçlannı sr' -
yırarak Dzerine yUrüdüklerlni 
gördil. Fakat Mazeppaya kartı 
çıkan adamlar yalnız bu iki kl
,ı değildi. Bir Jihza sonra her 
ağacın ıı:ölgesinde btr adamın 
beklediği anlaıddr ve bunların 
hepsi de kıhslannr Mazeppa • 
nın göğsUne dayadıktan sonra 
yanlannda getirdikleri iplerle 
ellerini ayaklannı bağladılar ve 
kontun kendisi kansını sllrOk· 
liyerek şatoya götUrdtı • 

Bir kaç dakika sonra Ma · 
zeppa da sürüklene sürüklene 
şatoya götürüldü ve sabaha ka 
<lar bir tarafa atıldı Kend '.si 
ne ne yap lacağı ancak sabJh • 
leyin anlaşıldı. Kontun adam " 
ları, yalıani bir kısrak huluf 
getirmişlerdi. Kısrak. kt>ndisi • 
ni tutanların elinden kurtul 
mak için uğraşıyor, savaş yoı 

tepiniyor, fakat kurtulamıyor · 
du. Kontun adamları Mazcppa· 
yı tutarak soydular ve onu 'kıs· 
rağm sırtına s:msıkı bağladı · 
lar. Mazeppanın eli kolu, beli. 
bacakları kıpırdamasına imkan 
bırakmıyacak şclı:ilde hayvanın 

sırtına bağlanmış, kafası yele • 
nin gür kıllarına gömülmüştü. 

Bütün bunlar yapıldıktan 

sonra kont emretti : 
- Hayvanı salıverin! 

Ve hayvan serbest kalır kal· 
maz ok gibi fırladı ve sırtında· 
ki yükten kurtulmak için uğ -
raımağa baıtadı. Kısrak ye • 
rindcn sıçnyor, şaha kalkıyor. 

tepiniyor ve sırtındaki yükü a
tamayınca bUtUn kuvetile ko -
şuyor ve koıuyordu. Hayvanın 
her hareketi mrtmdaki adam 
için de, hayvan için de bir iş • 
kenee idi. 

Maı:eppa ilk önce, dirsekle -
rile hıyftnm elferlerinf tH -

yik etmek v.e çabuk kesilmesini 
temin etmek iıtedi. Fakat mu -

vaffak olamadı. Hayvanın ge~ 
tit"!i yerlerdeki dallar, dikenler, 
çıplak vücudunu hırpalıyordu. 

Mazeppa tüyler ürpertici bir Ö• 

tüme mahkum edilmişti. Bir a• 
ralık hayvan duraklıyarak su 
ıçmel~ için boynunu uzatmış, fa
kat bu da Maıeppa için ayn bit 
işkence teşkil etmiıti. Hayvan 
boynunu uzatınca Mazeppa'ıua. 
boynundan geçen ip. kendisini 
t,.oğacak dere;:ede gerilmiş VCI 

Mazeppa nefes alam yacak h&4 

ıc gelmişti . 

Akşama doğru ovalara var

dılar. Hayvan bütün gün ko1 • 
maktan, hiddetten köpürmilfe 
kesilmiş. Mazeppa da susuzluk 
tan, mütemadi işkenceden şu • 
urunu kaybetmişti. 

Hayvan biraz dınlendikten 

:;onra t .:krar bir ok gibi fı~lı • 
yarak gecenin karanlığı içindt 
koşmuş, koşmuş, arad.ı kcndint 
gelen Mazeppa, kurtların ulu • 
masını işiterek muhakkak bic 
ölüme doğru siirüklendiğine i • 
nanmııtı. 

Fakat hayvan durmad&a 
kendi öz yurduna doğru yol a• 
lıyor, o da titriyordu. İpler e • 
tine iılemişti. Mazeppa gerçi 
ölmemiıti, fakat ölümden fa 
sıı: bir halde idi. Nihayet hay • -van bir daha kaklkmamak ilııt 

(Sonu: 13 ünr<ide) 

S. 3 KURUNun tLAVESl 



Kağnı 
Kağnı bize neler anlat. 

maz? Bütün bir hayat tar. 
zının iniJtisi odun tekerlekle. 

rinde sızlar. r· 
Sabahattin Ali neşrettiği , 

bir hikaye kitabına bu ıadı 

koydu. Bence bu adın bir ki. 
taba konma.•nndaki sembolik 
manadan zıyade bu kitabın 

muhtevasındaki ruh dikkate 
Jlyıktır. Bu ruh bizim sınıf 
hayatımızdaki be!li başlı dö. 
nüm nokt.al:ırın1&1 bir kere da. 
ha tebarüz etmesine ns:ıe 
vermektedir 

Yirmi beş yıJ önceki san. 
atkarın me\'zularını nereler. 
den .'3eçtiği:ıl hep biliyoruz •. 
Bugün bile hala Kr.istor Ko. 
lombun:ı bekl!yen meçhul .ile. 
limlerin hasreti üstünde bo. 
ram buram tüten bir alemi 
yok sananlar, bu Alemi bir 
aeaip sük6tun derinliiine tt>rk 
etmek istiyenler vardır 

Sabahat.!n Alinin llt'nre 
en dikkate layık olan tardı 
yakın ve bizden olaft bir Ale. 
mi objektifinin altına almış 
olmasıdır. 

Kağnı'dJ. bıze ait ı..ıes•er 
var. Bizi c;:öyliyen satırlara 

tesadür edh'oru.ı. 

Dir e~er•n mutlaka .n•rli 
mah olması onun kati surette 
sanat huduclu içine ~irmt>si 
için sebep değildir. Bu yüz. 
den Sabahattin Alinin sanat 
değeri hakrnda hükmü onun 
memleket dekoru ile Ultmlye. 
~eğim. Onun realist görü~ü, 
hadis~leri ta..c;;nifi ve nihayet 
insana yaşanmış hayatlar his. 
sini ,·ermiş olma.qı eseri be. 
ıyenmemiz için kafi sebeptir. 

Sadri l!'rt•m 

Yarasa 
• 

Yarasa. Hikayeler kitabı. 
ıtlütercimi: Jbrahim Hoyi. Sa
hife 98. V AKIT lırütüphaıaeıi. 
30 kuru,. 

Dostum İbrahim Hôyi'nin 
kitabından, çıkalı aıaiı yukan 
iki sene olmaıına rağmen fU -
nun için bahıetmek iıtiyorum 

ki, bu kitap, TUrk edebiyatını 
.\vrupa kültürilne baflamak i · 
(ın son ıenelerde sıkı bir ıuret
f ! yapılan inıaat arasında mü • 
t im ed~bt köprülerimizden biri
( ini teı:kn etmektedir. Müter • 

cim ~ fikirlerimi ıı~ylemefe 

~. 4 KURUNun lLAVESl 

1 
Kafnı ve :tarasa 1 

ehli olduğunu söylemeğe mec
burum. 1780 ile 1830 arasında 

yapmış olan ve "bugünkü Ma• 
car edebiyatının büyük müca • 
hidi., Karoly Kisfauldi'nin "Gö· 
rünmiyen yara,, isimli hikaye -
si, bu kudretin bu kitabı içeri • 
sinde vesikalı bir şahididir. 

lbrahim Hoyi 

hazırlanırken ilk planda, bir 
çok mütcrcimlcrimizi gıpta et • 
tirccck derecede güzel konuşan 
bir dil kullandığına itarct et • 
mek dtiyorum. 

"Yarau" tercümesi iıc, kcn -
di kendisine hakiki bir değer 
temin etmi§ olan İbcahim Ho • 
yinin kitabında Türk gramerini 
iyi kullanmak hassasından baş
ka. ikinci bir meziyet daha var: 
Bu kitap bugüne kadar oldu • 
ğu ~ibi, bizi tek bir milletin e • 
debiyatı etrafında değil, millet
ler arası bir edebiyatın genit 
çerçevesinde meşgul etmek is • 
tiyor. Ve kitap bu uğurda sar
fcdilecek bir çalışmanın ilk dev 
rimidir. 

Çerçevesini bu kadar genit 
tutmuş ve her milletin hikaye -
tilerinden örnek vermek isti -
yen bir kitapta, hikayeleri seç
mek için nasıl bir metot takip 
edilmesi lazımdır?. Mütercim 
intihap meselesinde şu nokta -
yı ileri sürüyor: Her edebiya -
tın en tanınmış ve en sevilmiş 
hikayecilerini intihap mecburi· 
yetindeyiz 1 Yarasa bu fikrin 
örneğidir. 

Bununla beraber. edebi ka
bilivetleri bize sür'atle yayıla • 
rak gelmiş ve kendi edebiyat -
lannın ~ümulünü aşmış büyük 
hik.iyecilerin eserleri de ihmal 
edilmemiıı bulunmaktadrr. Gor -
ki, Mopaun. Edgar Po, Hof • 
man gibi muharrirler. ilk plin• 
da kitaba bunun için alm""! -
larl_ · 

Fakat, bütün bu muharrir • 
leri ıeçmekle, güph•ia y~ • 

cağımız işin ilk muadel~ini bal 
letmit oluyoruz •. ikinci bir mu
adele, belki bundan daha mü • 
him olarak bizi bekliyor: Bu 
muhaı rirlerin hangı eserlerini 
tercüme edeceğiz?. 

Derhal söylemek isterim ki, 
tbrahim Hoyi'nin kitabını oku
duktan sonra, hikaye seçmek 
kudret ve isabetinde onu ister 
istemez takdirle karşılamağa 

ve bu işin her cihetinden tam 

Son 

Yukarıda söylediğim gibi, 
zevkli ve tercümelerine muta -

bık tiirkçesi, ayni zamanda ter· 

cüme edeceği hikayelerdeki isa• 

betj ile kitap sahibi, bize bir çok 

hazineleri getirebilir .. Bu hazi • 

neleri bu kalemden bekliyoruz, 

(K. H.>: 

Gelen 
Sokaktasın gördüm: Başın yukan. 
Gözlerin boğucu, gözlerin gece. 
Bir Kemik ıergisi teklin sadece, 
Eklenmif, düğümlü, 1caranm,, san! 

••• 
Eıikteain ıördüm: içinde yer yer, 
ip, banal, b.Çltk Ye damla damla bn. 
Fakat bir doet sibi :r ... n, toku!Pa, 
Utta, kaodmcı, piflün, mu.zafferl 

••• 
Odamdaun sördüm: Bir apk kucak. 
Bir ~lalı, bir bapt Ye t.ir .. ımacize. 

F•:rdaaız önünde sel .... de dize, 
Y .. 09an dönüyor, ... t çalae.kl 

A. Sırrı Uzelli 

Gorki'qe dair .. 
Kaksim Gorkiy gençliğinde 

çok büyilk sefalet çekmie, ser
seri bir h&y . .ıt yaşamı§br. O 
günlerden birinde' jandarma
lar onu yakalam111lar, kara
kola götünnütlerdi. 

Karakol .kumandaı BUçlu
nun ismini öğrenince: 

- Gorkiy mi? Demiftl. Ha 
ni hikayeler yazıyorsunuz? 

Siz o adam mıBmız? 
- Evet. 
- Benim igin de bir hika-

ye yum, slzi eerbest bıraka

cağmı. 

Gorldy billılyeyi yazdı ve 
~st bırakıldı. Vç glln llOll· 
ra biklye kankol kumanda
JUJllD inızaaile bir gazetede çı
kıyordu. 

• • • 
Bundan kırk eene evvel X. 

zan opcrumm mOdttribdbı 

ka.rfI811l& .ild pnc d1Jdlmtft1: 

lm tihandan geçiyorlardı. 
Jılldilr, tenora: 
- Fena deİJ!, dedi. ljst 

rejiü olarak abkojuyonmı.. 

Sonra bua dönerek: 
- Size .....ı; .. ce dedi <>arkı-&!'W&.A&& ' , -t 

cı ıolmaktan v~neniz iyi 
edeniniz. 

Ttmor Gorkiydi, bu da Şal 
ya pin. 

••• Dört ~--anasız baba-
"' --,-:::s:" ~- .,> ~ 

sız kalan Gor~y iyi kalpli bil'.~ 
ninenin ve alim amcaların ya 
nmda )llu,ti. Bir giin ninesine 
eoruyordu: 

- Niçin amcalanm böyle 
fena insanlar? 

İhtiyar kadm ceve.p verdlıf:ı 
- Pena iDMD de~l. hay. · 

n.n onlar . 

. 

(6 acı "'Yıiadan clevam) 

Bugün bunlara rağmen bo
ğanın karşısında bize onunla 

. çarpıtmak kuvvetini veren bir 
' ıey vardır: Hiddet 1 

Evet, biz boğa ile, "onu 
yenmeliyim, yenemezsem ölü -
rüm veya şerefim gider!.. dü • 
şüncesile değil, hayvana kızdı -
·ğrmız için dövüşürüz. Hakika -
ten, korkuyu, uykuyu, cesaret 
k!rgınlığmı, ve boğar.ın ölüm 
tehlikesini yenecek şey hiddet
tir. 

Bu hiddetin bir misalini si • 
ze yine kendi başımdan geçen 

f 

bir vak'a ile anlatayım: Bir dö-
vüşte, en azılı boğalardan biri
le çarpışıyordum. Hayvana bir 
kaç kere kılıcımı indirmittim, 
fakat bunların hiç bir tesiri do
kunmamııtı. Bilakis, boğa daha 
f~la köpürerek üzerime atılı -

:yordu. 
O zaman beni büyük bir öf

ke kapladı: Hayvan n bu küs • 
tah tavrına kızıyordum. Boğa -
nın beni bir aralİk yere yuvar
laması da hiddetimi büıbütün 

alevlendirdi. Yerde dizlerimin 
üzerine kalktım. Kılıcımı bütün 
kuvvetimle, burnumun ucuna 
kadar gelen hayvana 'kaldırıp 

kaldırıp vurmağa başladım. Bun 
lan gayri şmıri bir halde yapı -
yor, bir yandan da bağırıyor • 
dum: 

- Öldür beni kerata! öldür 
bakalım, görelim 1 

Artık ölümü tamamen göze 
almıı, beni buna mecbur ettiği 
için hayvana kızmıştım. Fakat, 
muvaffakiyetin sırrı buraday • 
mış: Hiddetle indirdiğim bu kı
lıçlar hayvanın canını cehenne-
me görderdi 1 1 -~ ~ · 

(3 ünc\4 sGy\fGd.a.n ckoum) 

11: yere düştü ve Mazeppa da 
k .. ııdmden geçti. 

Meğer, hayvdn, bir gün için
de yüz kilometrelik oıcsafeyi 
aımış ve Kazaklar yurduna gir
mişti. 

Müzede canlanan mumya 

Köylü bir kız kısrakla üze -
:rinde bağlı duran adamı göre • 
rek hemen yardıma koşmuş, 

ipi çözmeğe başlamış ve müte
macliyen bağırarak fazla yar -
dım teminine imkan l..ıu.muştu. 

Mazeppa derhal bir arabaya a· 
lınarak köye götürülmüş, vü • 
cudu baştan başa ovularak kan· 
lan yeniden devrana başlamıı 

ve gözlerini açmıştı. Burası 

bambaşka bir alemdi. Kazak • 
lar, Mazeppaya mihmannevaz -
lığ111 her tilrlüsünü güstcrmiı· 
lcr ve onu kurtarmak için elle
rinden geleni esirgememişlerdi. 
Bu sayede Mazeppa kurtul • 
muı, ve çok geçm9den ayağa 

kalkmıştı. 

( 10 uncudan devam) 
'l>U taı atağr yukarı bir servet-
1tir. (Brenton'a dönerek:) Şim-
1di ne dersin üstat? Bana kalır

! .. bu !aku~ ~anunen Mwr laü-
rınunetıne aıttir. _...._ ...... t.. • 

1 - Evet. 
· - Sen bunu, kendi ismini 
zikretmekıisin gönderinin. 

1 
- Tabii. 

1 - Nasıl iatenell .. Artık o ae-
"' nin bilccelin İf.. Korkmaama 
korktun.. Fakat bu delikanlıyı 
ae yapalım? Poliae .erelim ıni? 
~ana kalına, bu rocuk denini 1 ~ 

almıştır. 

Brenton, korkusundan tiril 

tiril titriyen ve cidden müte • O zaman, bütün .Avrupa • 
nebbih olmuş bulunduğunu ser nın Kazaklardan korktuiu bir 
diren bir haldeki çocuğa baka • devirdi. Herkes bunları barbar, 
rak: haydut aanırdı. Halbuki M.a -

- Ben de o kanaatteyim, de- ı:eppa, bwılann bJç de öyle ol• 
di Sen de muvafık ıörUyonan snadıklamu, ıarnıilftO. Kuak-
bu meıeleyi unutalım doktor. lar kendiıine iyi bü::mıtlar, ya· 
Fakat bütün bu yardımm için ralanadan, berelerinden çabuk 
sana her halde çok mtitetek • lrurtulmaaı için ellerinden gele-

kirim. J.l'iı . ni yapmıflardı. 
Doktor gillilmaeyerek: '!'ffJI !ılıueppa iyileıtikten .onra 

- Sen biç ilstilme 1 Dedi. Kazaklar arasında yerleşti. Ka-
Ben bu maceradan debfetli zak kızlan onun etrafında per-
sevk aldım. Daima kabinede vane gibi dolaııyorlardı. O da 
kendi ifimin yeknesaklığından Kazaklarla birlikte sefere çıkı-
bir an için kurtulmuş oldum- yor, onlarla beraber ıilahlanru 
Bir defi,iklik oldu. parlatıyor ve onlarla beraber · 

Bir heykeltraşımız hakkında Bugünkü lngi
liz edebiyatı 

( 2 nci .. ydaclan devam) 

bda bidaciliif kaunarak Ro_ 
111aya gl~n ve orada evveli 
\ıcanoaika ve sonra Profesör 
!S:ıppl ne senelerce çahşan 

Sabiha, milli sanatımıza şeref 
'verebile~k bir varlık hallne 
{celmİf ve bize Abdüfhak ... 
.mit, Hakkı Şinasi: Akıl Mdh. 
fcar, Allmet ·uq1nı, Nuuk la.. 
:mail Te ,re-,am HlbHtlaR
lcel birer b!!t!erial U...•ır
. mıştır. On.un ba MerJewıl .. 
l.cnaretterla lMltkiı.n ~ 
fıdu.~n :d.,r t.WJ;ta 
, "" -__;.· ... . 
i~ i,tıiıl T~anat .,.tnıy•:a.. .. etl• -
itula oı....-. 

Sa,,..nnı ~~~-,-,'-

1'!- ... •e ~.. •1rkiıt'
~pn• Ata~ ... 
ıtle ann~nla lııliıel c.f& 
kıyme~ti ft twt ........ ~ 

.erek ve duyarak yaptıA'ı re. 
ıaimlerl İ8e hakikaten yüksek. 

~.---~~ 
tirler. 

(5 inciden deı;am.) 

Eli kalem tutan yazıcıla. 
rımız, diierleri gibi bu san. 
atkarnrıııla da me11ul olma.. 
dı ve fakat, saAattan iyi an. 
byan ytlksek zevat a1!kaları. 
aı ..ıa. .. tklar. Jla anJayıt-

b lle'ftlba U,ftki wııw.a " 
4Ma• •et"er --*lrımıza 
._ ~ lrty~ Tt ehem. 

- ~. 
•17'eti Tereli. 

mer~ıim. 
~lltaher verelim ki, bu.._ 
.... ~;et, oalİ~t bafl•a _..,. . 

~'4.,.« ~ ipn tılpll 
eWI• Ye heve&leadlrcliler. 

" ............ ictm 19hpy9r. 

•. ı, 

rüyerek mevzularını fiirle de • 
nemeğe, iflemeğe baıladılar. 

Bir de, Stefan Filipil'in bu çı • 
ğın, &lizabet devri ıerbeıt naıı· 
mırun artık bugiin~ tiyatro Dı• 
ti,.çlanna uymadıfını, uymı -
yacafmı ıösteren, batta bunu 
W.t eden apaçık bir ituetti. 
Bu be1nmdan Stcian Fiiip.•i 
buı&WO İncili• tiyatro edebi · 
yabnm ilerlcmeeinde menfi bir 
ehemmiyet orıanı olarak aa.yabi 
Urb. Bunun ~indir ki bup bi 
le Pa~lo Ye Franccsca (1119) 
W.li piyesinin tneiliı: mmt ti
yatr09U daiın! repertunrmda 
olm111ru iltiYflller hiç de uım· 
..... 1r derecede de~11dfr. 

u.-.. lt.,l 

'ıu\ıc; ıa'ır.\atıyotdu. OV.ut ya7.a'r 
adam olması, 1tavrayış ve görüı 
bakımından daha ileri bulun • 
~ası, sonra çalışkan, çevik bir 
yiğit olduğunu g(istermeıi onu 
bütün Kazaklara ıevdirmişt~ 

Nihayet Kazaklar onsuz bir it 
yapmaz oldular. Kazakların 

bC?şındaki Samailoviç'in idare • 
·sizliği yüzünden azledilmesi ve 
Siberyaya gönderilmesi üzerine 
Mazeppa Kazakların hatmant 
olmuştu. 

Fakat Ma:ı:eppa'nın bu hadi
sedeki hareketi utandır.cı bir 
mahiyette idi. Çünkü Samailo
viç onu kurtarmış ve ona iyilik 
etmiıti. Sırası gelince onun nan 
körlük gösterip bu adama yat"' 
dım etmedikten başka iki oğlu
nu da feda etmesi Kazakların 

üzerinde fena bir tesir yapmış
tı . Fakat Mazeppanın hatman
lığı tam yirmi yıl sürdü ve ken• 
diıi büyük Petronun da itima
dını kazandı. Fakat bu itimat 
uzun sürmedi. Çünkü deli Pet
ro Ruılara tatbik ettiği ısla • 
batı Kazaklara da teşmil et • 
mek istemiş, Mazeppa bu işe 

kal)l gelince Deli Petronun 
yaman bir paparasına uğramıı 
ve Deli Petrodan ilk fırsatta in· 
tikam almağa ant içmişti. 

Bu fırsat ancak 1708 de el 
verdi. ineç kralı Demirbaı 

Şad Deli Petronun yirmi bin 
kifilik bir orduaınu kırmış ve 
sulh iıtiyen çara ancak Mos • 
kovada sulh yapacağını söyliye 
rek ilerlemiıti. Deli Petro da • 
ha çabuk davranarak yollan 
bumuı. ovalan yakmıı ve çc- • 
ldlmifti. Bu yüzden bveçliler 
ileırHyememif, topları çamura 
batnut ve atlan açlıktan ölmür 
tü. 

Mazeppa bu sırada Demir • 
baı Şarla adam göndererek ken 
disile birlikte hareket edeceği
ni aöyledi ve Çarla al5kasını 

kesti. Deli Petro, bu vaziyet 
karıııında evveli Kazakların ü-
zerine yürttyerek yurtlarını 

mahvetti ve Mucppa kral on • 
ikinci farlın karıısına bir müt
tef• olaraı değil, fakat bir mu
hacir olarak çıkabildi. Fakat ta
lih Şarl'a da yar olmamış, Ma • 
zeppa ile ikisi, Türk hududu • 
na ıığmarak canlarını kurtara• 
bilmi§lerdi. 

Demirbaı Şarl ümidini kes • 
medi. Fakat Jıılpeppa , her şeyi 
kayebtmitti. Bir yabani atın 

htıniyete kavutmak için gös • 
terdfjıi hiddet yüzünden bzal'l"' 
dalı memleketi kaybettiğine ya
m yaT1a ~dti. 

B. R. 
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in tayyare gezin , " 
'Si 

1 - Son gelen haberlere 
~ro şahin her gittiği yerde 
törenle kabul olunuyor .. Kcn· 
disine ziyafetler veriliyordu. 

2 - Adanada çok iyi kar· 
§ılandı. Vali kendiqini lıararP.t 
le tebrik etti. ...,,..,......, 

3 - Ankarada otomibille 
en güzel yerleri gezdi. 

4 - Trene binip l{ayseriyc 
gitti. Her gittiği ycrlerd('rı am 
casına telgraf çekiyordu. }(ay. 
seride iken büyük babasının 

hasta olduğuna dair bir tel
graf aldı. Anknraya dönün 

Bilmece - 9 
Ş~arah ağı.mı aç, birinci harfi". olur, 
1 kim ile birleştir, güzellik anl~ılır; 
Birle üçüme bir bah, alnımın rengi budur, 
Üçle dördüm ue bet;m yağı!J. bu renKİ alır. 

Bir ana gönlü gibi duygu ile çarparım; 
Dördüm. be~im u~ altım bulmanı buyuruycr 
8 eni seven yavruya .. yavrum!,, diye taparım 
Kollarrm arasına alır, öyle korurum. 

Deniz JeğiJ;m diyor üç, dör! ile be§ altım, 
Deniz büyüklüğü vaı başardığım işlerde. 
Ülkeye gölge eleği/, tşıh saçcı kanadı,m, 
Gönlün;iz bende o!sıın, gözleriniz ilerde. 

Yedinci bilmecenin •• •• •• çozumu 
Birincide '"Selamet., Uçtiıı

cllde kurtuluş başlarını kaldı· 
pr de.mek, birinci hnrf ($) Ü· 

~
üncü hrırf (KJ dır d<.-mcktlr. 
irinci il~ ikinci saldınnanm 

nU ynni (Sa) dır. Şimdi eJi. 
mlıd" 1!<: harr \•ardır.. c Sakı 
blrlnrı. ikinci. U~llncU ve dör
bunc\I bir Türk oymnğı olur
sa bu bulduğumuz üç harla 
bir dt> ral kntanz <Sakaı 
TUrkl<'ri olur. ~şincl hftrfi 
bulmak için kıern t~mfz rtngi 
olan (k;ırl ı dll~iinmC'lifii" ôy-

a. ız KURUNun tt~A vkst 

le ise jôrdüncüye bir de (r) Jrn 
yalım. (Sakarı eder. Bilmece
yi biraz açığa \·urncak olan, 
ikinci, üçüncü. dördüncü ve 
beşinci harflerdir ki (akar) 
demektir. Üçün (k), Jördün 
(a. ~ olduğunu biliyoruz. Bir 
(akar) ın kenarında yükse
!c?ı ~eyi (ka i harllerile bula
biliriz: <!<aya). Demek kl altı 
He yedi (ya) lmlş. Buldu~· 
muz hartlcre bun1o.rı da .ka
~nMıak. sulanndıt yirmi iki 
kan akan., bUtün dUnya.da bir 

tayyare:sine bmerek Bursa.ya 
gitti. 

5 - Amcasının kızı, tayya
re meydanında kendisini kar
şıladı. Bilytik babasının hnstn
Iığırun pek o kadar ağır olma
dığım söyledi. 

Hesap oqunları 
Bir arkadaşınıza !ıraya di

zilmiş üç ayni adet söyleyinız. 
Meseıa: 777 sonra bunun hangi 
iki adedin darbedilmc.'3ile mey 
dana geldiğini sorun. Tnllii 
birden bilmiyecek. Aına bize 
sorarsanız hemen cevabını ve
rir, 31 ile 21 i derbederseniz 
771 olur deriz. Bunu hep böy
el ayni olan Uı; rnknmlı adet
ler için de söyliycbillriz. Na
sıl diyeceksiniz? Kimseye söy 
lememek şartilc size nrtlata
lım: Mesela 777 nln rakamla
rını cemcdin. Oldu mu 21? Bu
nu hiç değişmiycn 37 ile dar· 
bederseniz. Başka misal: 999 
un rakamlarının yekunu ne 
eder? 27 değil mi? Öyle ise 
21X37~999. 8S8 ln rakamltın 
tutarı 24 tür. 24X37==8S8. 
666 nın yekfınu 18 dlr. 18 X 
37=666 olur. Şimdi bundan 
bir oyun çıkarabiliriz. Bir ar
kadaşınıza. deyin ki: 

-- Ayni üç adetle bir rakam 
söyle. 

4.44 dedi diyelim. Gene so
run: 

111ltlllll111dflNltl1111~i1ıfılllllmtllflttlıt1 

dönüm ıünü hazırlıyan, bize 
en büyük ıafeı1n yolunu açan 
şanlı hAdisenlıı yeri (Sakar
ya) yı bülmuf oluruz. ,, 

6 - Şahin, amcasının kızı .. 
na kendi tayyaresini gösterip. 

her parçası hakkında bir çok 
bilgiler verdi. 

7 - Bundan sonra yapaca
ğı uzun ve mühim.bir sevaba.. 
ti anlattı. 

Küçük bilgiler 
- Bir bardak slittcn zıya. 

de bir domateste su vardır, 

- Bir Çin boksörü oyunu 
kazanırsa kaybeden başını ye
re koyar ve ka?.ananm başı 
üzerine binmesine izin verir. 

- Bunun hangi adetlerin 
darbından olduğunu bilir mi
sin? 

Bilemeyince hemen, üç t~ 
ne dördün on iki ettiğini bil• 
dlftn'lz f Çin cevap verirsiniz. 

- 37 ile otı f kf nln darbın• 
dan. 

isterse hesabını yapsın. ta
t.erse gene böyle başka adet
ler ~Y.lesiıı. 

R 
o 

'tShakespcareJ ve muasır • 
pnnın ölümünden sonra 1ngil:-
tere tiyatrosu iki asır kadar bir 
inhitat devresi arzetti. Bu ara • 
da. bazı ümit ışıklan bir yan • 
dı bir söndü ve yeni yetişen, 

sivrilen piyes yazıcıları, ayrı 

bir çığır açacaklarmış gibi gö • 
ründülerse de, emeller kursak
ta kaldı, ve ne 17 nci asırda 

Congreve (Kongriv), ne de 18 
inci asırda (Sheridan) ve (Gold 
smith) (dram) ı şöyle sıhhatli 

bir şctkle sokamadılar. 

İkinci Charles'm tahta çı • 
kışından sonra verilen bir e • 
mirle, 1642 de püritenlerce ka
patılmış olan tiyatrolar tekrar 
pçıldı. Bu açılış pek de öyle 
'feyizli olmadı. Her ne kadar 
restorasyon, tiyatroya yep yeni 
bir hız, hamle verdiyse de, Stu· 
art hanedanının zevk ve safa a
lemlerini bu restorasyon sahne
lerinde o kadar (sinik) çirkin:" 
ce ve hayasızca teşhir olundu 
ki tiyatroya karşı kin besliyen· 
ler, yalnız müteassıp dindarlar 
olmadı. üstelik 1662 de çıkan 
'bir "emirnamci krali" klasik 
dramın resmen yalnız ve yal -
nız iki tiyatroda oynanmasını 

tahdit etti. IOasik dramdan da 
Shakespcare, Beaumont (Bo • 
mon), Fletcher (Fleçer), Con .. 
greve ve sairenin eserleri kas • 
tolunuyordu. 1766 da bu mü • 
saade bazı defiJik:lerle bir ti • 
yatroya daha (Heymarket The
atr,c) verildi. Diğer kumpanya• 
lar ise gaye1 r.ı;:. re~c;·tuvar • 

Buf!Ünkii /n!f ınz edeolqalında --- - -- - -

azan: lbralıim • 
OUl 

larla musikili piyesleri temsil 
etmek me.:buriyctinde kalmış -
lard:; ki melo - drama • tabiri 
buradan başlar. Bu sırada, bu 
küçük tiyatrolardan biri bir "hi
lei şeriye" vesilcsile klisik e • 
serleri temsile başladı ve za • 
mamn en meşhur Şekispiryen
cisi olan Garrick (Garik) ora • 
da şöhretini temellendirdi. Ti -
yatro, hilei şeriyeyi nasıl kul • 
!anıyordu? .. Seyirciler, ilk ön
ce musikili bir revü veya piyesi 
para lle seyrediyor, dinliyorlar, 
ikinci fasılda da bedava olarak 
bir klasik ,eser temsilinde bulu
nuyorlardı. Bu suretle emri kra· 
liye karşı sözde aynkı bir hare
ket edilmiş olmuyordu. Bitta • 

• bi böyle bir savaş tiyatronun 
istenildiği gibi inkişafını temin 
edemiyordu. .lngiliz tiyatro ta· 

rihi Shakcspcare'in eserini izin 
siz oynattığı için ağır para ce
zasına çarptırılan nice sahne 
koyuculannı anlatır. 1843 de 
parlimento, yeni ve nizami ti· 
yatro kanunu kabul edince, bü· 
tün tiyatrolar müsavi haklara 
sahip oldular. Artık iki üç ta • 
nç_ an'anesi ve şöhreti müesses, 
himayeli tiyatroların yanı ba • 
şında bir çok müstakil ve ade -
ta garip garip veçheler göste • 
ren sahne teşekkülleri yüksel • 
meğe başladı. Bu yükseliş ade
ta kuvvetli bir sağanağı andır -
dı. Ve himayeli tiyatrolar dağı
larak orada burada küçük te -
şekküller halini aldı. Yeni te • 
şekküllerin meydana gelmesi ve 
tiyatro bolluğu İngiliz sahne 
hayatında bir kaos vücuda ge -
tirdi. Bu yirmi senelik hercü • 
merçte tiyatronun hiç de sos -
yal ve entellektüel cephesile kar 
şılaşamıyoruz. Tiyatro severler, 
seyirciler, tiyatroy;ı yalnız va • 
kit ,geçirmek, için gidiyorlardı. 

Tiyatroya yeniden canlılık 

ve fikri getiren ilk savaşçı 

William Robertson (Vilyam Ro 
bertson) (1829 - 1871) oldu. 
Bugün eserlerini okurken be -
ğenmiyoruz. İptidailiği kabasa· 
balığı karşısında düşünüyoruz. 

Düşünüyoru% ama, 1865 de ilk 
defa olarak sahneye konan "Ce
miyet., isimli komedisinin yap· 
tığı sansasyonu hatırlayınca da 
hayret ve takdirlerimizi de sak
lıyamıyoruı. 

Bir avukat oğlu olan ve ti· 
yatro s.ıhnesmden piyes muhar· 
rirliğine geçen Pinero'nun '"Pa
ra yapıcılar,, piyesi 1881 de oy
nandı. 1885 de "Polis,. 1886 da 
mektep hocası, 188 7 de sahne -
ye konan dandinidiki He bir 
"fars .. y.ızıcısı olduğunu gös -
teren Pinero, derken komediye 
döndü. Hatta dram yazdı, fa -
cialarda denemeler yaptı. 1888 
de yazdığı Sweet Lavender'de, 
Robertson'un tesirini, nüfuzu • 
nu pek açık bir surette görüyo· 
ruz. Pinero her ne kadar Nor
veç piyesçisi ibscnin biraz da 

Şakspir 

fÜpheli ferdiyetçiliğini tamami
le ifade edememişse de, 1893 
de yazdığı ikinci Madam Tan
keri isimli piyesi ve bunu takip 
eden diğer eserlerile onun tesi
ri alt:nda kaldığını gösterdi. Pi
nero İngiliz sahnesine Hıısenin 

muzlimliğini sokmaya çalıştı. 

Lakin ibsendcn sızan ve daha 
doğrusu yayılan öz hava ve 
ruh, İngiliz halkına o kadar ay
kırı geldi .ki, dehşetli bir hiddet 
kasrrgası uyandırdı. 

Bununla beraber Pincro'nun 
eserleri yazılış itibarile mu -
vaffakiyctli, güzel ve okuru çc
.kebilecek bir mahiyette ve sah

neyi anlamıf, kavramış olan mu 
harririn " .kahramanlar .. ı ha • 
yattan alınma ve kendisinden 
önce gelen ve geçen meslek -
daılanrun yarattıklarından da -
ha hakiki idiler. 

Pincro sahnccilik sana'tıncb 
ıdenemeler yapar, ve tiyatro -
nun edebi ce.pbesinde unıır, 

eserler yaratırken H. A. Jone. 
{H. A. Jons) da sosyal dramın 
tekamiiliin<le mühim bir rol oy

nuyordu. llk önceleri aşın de • 

recede melo-dramatik piyesler .,, 
le işe başlı yan muharrir, ( Gü ~ 
müş kral 1882, bu eser c_n tanı· 
lan ve beğenilendir) sonraları 

tiyatronun sosyal hayatında da· 
ha mühim bir mevkii olduğu 

ıinan~na vararak, onu adet, ört 
ve müesseseleri nakz kabul er 
miyen bir münekkidi olarak ka· 
bul ve iddia etti. Bu fikrini yay
mak için de uğraştı. 

Bu devrenin diğer bir kuv -
vetli dramcısı Oscar \Vilde'dir 
( 1856 - 1900) Oscar Witde ti .. 
yatroya keskin ve parlak bir ze· 
ka ve nükte, umumiyet ve ek • 
seriyetle paradoksal lıir nükte 
çağlıyanı ile girdi. 1 lele edebi 
üsliibunuıı temizliği, berrakhğı 

dramda müthiş bir inkılap. ade· 
to ihtilal vücuda getirdi. Dil 
molozdan, çakıldan, anndı. Di • 
yaloğlar pürüzsüz, imbikten sil• 
:r:ülmüı gibi o kadar güzel ve 
saf bilhirlandı. ~kin kahra • 
manlan hareketsiz ve adeta dcs· 
tekle yürüyor, hislerinde ise 
renbizlik vardı, samimiyet gö• 
rünmüyordu. Bununla beraber 
bugünkü tiyatronun ilerleme • 
sine ve durumunun meydana 
gelmesine çok emek verdi. Bü • 
tün piyeslerinJe hep onun pa,_. 
lak, süslü, bürümcckli ve ve pa• 
radoksal konuşuşlarma rastla • 
nl':. 1895 de yazdığı son piyes· 
teki (ciddi olmanın ehemmi • 
yeti .. ) mevzu tamamile hayali· 
dir ve gaye, okura eğlenceli bir 
v.akit geçirtmektir. tngiliz ede-
biyatındaki mevkii de Sherida• 
nın piyeslerile boy ölçüşebilen 
bir komedidir. 

B9&ünkü İngiliz tiyatrosu 
tarihinde garip bir epiıod da 
Stefan Filips'in (1868 - 1915) 
bu sahadaki çalışmalarıdır. StC"" 
fan Filips sahne tekniğini bü • 
tün tefcrrüatilc biliyor, ve bu 
bilgisini hiç güçlük çekmeden 
akıcı bir üSIUpla manzum ola • 
rak yazdığı eserlerinde ustaca 
kullanıyordu. Bununla beraber, 
piyeslerinde hakkile, asıl fiir, 
ve asıl ,dram taktiki ne mıctrr. 
buna pek de inanamıyoruz. La• 
kin Stefan Filipa•in açtığı bu 
çıf rr bir çok hevesli piyes mu· 
harrirlerini tqyik etti. cenrer 
lend1rdi. Onlar da bu yolda yü-

(Sonu: 1~ ilncMe) "'' 
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anlatıvor: 
Boğa ile karşılaşacağımız gün saka 1 larımız 

eskisinden fazla uzar, fakat bu yetmez! 
Bizim için bir ço~ tehlikeler vardır: 

Korku, uyku, kadın ve 
en sonra boğa ! 

Dünyada merak edilecek ve 
bazılarının da merak s.:ırdıklan 
şeylerden biri boğa giireşleri -
dir. Biz döviişmeğe merak sa
ranlardan olmadığıın~z için yal
nız nasıl dövüştüklerini merak 
ederiz. Bize bunu İspanyanın 

en meşhur bir boğa güreşçisi 

anlatıyor: 

''Boğa ile dövüştüğüml!z gün 
sakalımız daha çabuk uzar. Şaş 
mayın ve inanmamazlık etme -
yin. Doğrudur. Ben kaç kere 
tecrübe ettim. Bu, ilmen de sa
bittir ve siz de bilirsiniz. Kor
kudan her mahlfıkun ve insanm 
tüyleri diken diken olur. O za
man, gerek hayvanlarda, gerek 
insanlarda tüyler daha fazla u
zar. 

Fakat, bizim karşılaşt:ğrnuz 
tehlike tüylerimizin diken di -
kcn olmasile kendimizi müda -
faa edebileceğimiz cinsten de • 
l'ildir. Düıün ün: Elinizde tut • 

llirbirini 

tuğunuz kırmızı çuhanın vrr~i
ği hiddetle karşınıza bir boğa 

fırlıyor ... Üzerinize atılmak için 
geriliyor, boynuzlarını ufki bir 
şekilde size doğru dikiyor ve .• 
üzerinize atılıyor. 

Bunun karşısında sakalları • 
mız ne kadar uzasa kendimizi 
koruyamıyacağ~mızı biliriz. O -
nun için, bir elimizde de kılıç 
bulunur. Bununla beraber, eğer 
korku henüz bizi bırakmadıysa 
yine bir şey yapamayız. Onun 
için, diyebilirim ki bir boğa gü
reşçisinin karşısında iki düş • 
man vardır: Birincisi boğa, i
kincisi korku. Bunlardan evve -
la ikincisini yenmek lazımdır. 

Ondan sonra birincisini yenmek 
kolay olur. Bu iki düşmanı yen
diniz mi, üçüncü bir düşman da 
kendiliğinden yenilmiş olur: 
Rakibiniz olan diğer bir boğa 
güreşçisi. Fakat düşmanların 

bu suretle bitmiş olduğunu zan
netmeyiniz. 

Daha bir çok düşman var -
dır: 

Etraftan seyredenler arasında 
istemi • 

• 
kar!!ıya 

Boğa güreıçiıini korkutan tehlikelerden birisi. 

yenler: Bunlar oyunun her a • 
runda cesaretinizi kıracak söz• 
lerle bağırırlar. 

Fakat, iyiliğinizi istiyen 
dostlarınız da onlardan daha az 
tehlikeli değildir. Sizi en ufak 
bir tehlike karşısında gördüler 
mi: "Eyvah! giti !,, diye bağı • 
rrrlar. Bunları duymamanız ve 
soğukkan~ıhğınızı brrakmama • 
nız lazımdır. 

Sizin böyle cesaretinizi kı • 
racaklar arasında en tehlikeli
si kadınlardır. Hele seyreden • 
ler arasında sevgiliniz de bulu
nursa, o da: 

- "Eyvah! gitti! .. diye ba • 
ğır.rsa ... 

lştc, ben bu tehlikelerin hep 
sılc kaç kere çarpışmışımdır 1 
Fakat, her güreşçinin daima 
karşılaşmadıgı uir tehlike daha 
va.-dır ki benim karşıma o da 
hemen damia çıkmıştır: Uyku. 

Bunu da izah etmesem an -
lamıyacaksmrz. Anlatayım: 

Demin baş düşman olarak 
korkudan bahsettim ya? Eh •.. 
insanda korku oldu mu uyuya -
bilir mi? Ertesi sabah, hatta bir 
iki gün sonra boğalarla çarpı!l
maya çıkacağımı düşündükçe 

gece uykularım kaça_rdı . f n • 
sanda korku bile olmasa heye -
can uyumasma mani olur. Çün
kü, boğa !.?'Üresi tamamen ölüm· 

le çarpışmaktır. Ölüm hiç bır 
zaman insanın karşısında bü • 
yük canlı bir şekilde görünmez4 

Bir boksör, bir güreşçi için teh
like mağlllp olmaktır, düello ya 
pan bir adam için tehlike öl • 
mekten ziyade yaralanmaktır .. 
Fakat iki boynuzla ilzerini.ze 
saldıran boğa yüzde doksan dO"" 
kuz buçuk ölümdür. 

Bu tehlikeleri düşündükçe 

göz kapaklarım kapanmazdı. 

Nihayet, bu uykusuzluktan son 
ra sahaya çıkardım. Orada da 
beni alırdı bir korku. Sonra kar 
şıma boğa çıkınca benim nasıl 
çarpıştığımı bir düşünün. 

Hiç unutmam, bir gün bo • 
ğa beni yere yuvarlamıştı. Ben 
yere düşüp kaldım. Hayvanın 

üzerime doğru atıldığını gören
ler hemen ko~tular, önlediler. 
Bana da kalk diye bağırıyor • 
lardı. Fakat ben, bir yerimi kr 
pırdatacak halde değildim. Ku
laklarımda bir takım sesler işi• 
tiyordum: 

- Ne olmuş? Nesi var? 

- H.iç bir şeyi yok. uykusu 
var! 

Hakikaten, orada biiyük bir 
yorgunluktan sonra, bıraksalar 
mışıl mışıl uyuyacaktım. Göz • 
lerim uyku ile kapanıyo:·•b. 

(Soım: 13 iinciW.e) 

1oqon'un 
Artık okullar kapanmış, 

yaz tatili başlamıştı. Ülger 
on üç yaşında bir kızdı. En
gele ve bütünlemeye kalma
dan orta okulun ~ ·rinci sın.
fmı bitirmiş, ikinciye geçmiş
ti. Babasının bir pastaci dük-

: kanı vardı. Sabahtan n.kşama 
kadar orada, kasanın başın

da oturmak, müşterilerin he-
: saplarına bakmak pek hoşu
na giderdi. Okulda üç kana
atte de hesaptan hep on al
mıştı. Para işlerile uğraşma-

' yı hem bilir, hem de severdi. 
Babasının dükkanda bulun 

madığı bil; gündü. Sokakta Oil 

dört, on beş yaşlarında bir ~o
cuk dükkbın önünden bir iki 
defa geçti; sonra kararını ver
miş gibi içeriye girdi. Ay bi
çiminde bir çörek aldı, para
ıımı verdi, Olger'i giilümsiye
rek selamlayıp çıktı. tkindi 
, :vakti gene geldi, gene o çö
reklerden bir tane aldı. Ve ge
ne kızı selamlıyarak çıktı. 

Ülgcr'in babası dükkanda 
bulunmadığı günler hep böy
le oluyordu. Çocuk bir sabah, 
bir ikindi gelip çörcl~ alıyor
du. Kız da buna çok dikkat 
etmişti. Bir gün de kendi ken 
dine ''Bu çocuk çördderle boz
du.,. demişti. Bir akşam baba
sına anlattı. Babası kaşlarını 

çatarak dedi ki: 
- Kızım, gözünü aç; o, 

hırsızın biridir. Seni böyle a
lıştıra. alıştıra bir gün üstü
ne atılacak, çekmecedeki pa
raları çalıp götürecektir. 

- Sanmam, baba! Onun 
pek kibar bir hali var. Bana 
da hep gülümsiyerek selam 
veriyor. 

- Kurnazlıktan! Seni öy
ıe aldatacak. 

Olger korkmıya başlamış
tı. Bir sabah babası dükkan
dan çıkmıştı. Çocuk hemen 
geldi. Ay biçimindeki çörek
lerden alıp kızın yanma ueı

di. Bir şey söylemek için ağ-

hikii.qesi 
zını açıyordu. Ülger'in ödü 
hoptu. Hemen boğazına sarı

lacak sandı. Korkusundan el
lerini kaldırıp: 

- Aman, ne istersen al. be
ni öldürme! 

Diye bağırdı. Tam bu sıra
da babası gelmişti. Çocuğun 

üzerine atılarr.k kollarından 

sımsıkı tuttu: 
- Seni gidi, alçak seni. 

Kızımı öldürüp paraları ı;:ala

caktın öyle mi? 
- Ne oluyor yahu? 
- Ne olacak? Şu yumur-

cağa bak! Kızımın üstüne a
tılmış, çekmecedeki paraları 

çalacaktı. Gel şunu yaka paça 
edip merkeze götürelim. 

Çocuk hem şaşırmış, hem 
kor)anuştu. Bir şey söylemiyor 
du. En sonunda kendini topla
dı. 

- Amca, dedi. Rica ede
rim, bir dakika beni dinleyi
niz. Bir şey kaybetmezsiniz. 

Yere indirdiler. 
- Ne diyeceksin bakalım? 
- Benim adım Toyon'dur. 

Babamı da tanıyacaksınız, bü
yük ipekli fabrikasının sahi
bi Uğurkut! Biz zenginız, 

sizin beş on paranızı çalıp da 
ne yapacağım? 

- Ne diye her gün >urava 
geliyorsun? Niçin kızrmm üs
tüne doğru yürüdüıı? 

- Hayır, amca, ben bayan 
Ülger'in üzerine yürtiyecek 
kadar terbiyesız değilim. Her 
gün gelip çörek almaktan mak 
sadım, onunla konuşmak, ta-

Çocuklar! 
Bu sayıfa1ar sizin • • 

ıçın 

'--- Jkincı sayıfa arkadadır-

Mektup 
Mektuplaı·ı tartmak . için 

size kolay biı· terazi yapma
sını öğretelim: Resimde B har 
file i.~aret edildiği gibi ince 
ve dar bir tahta parçası alır
sınız bunun boyu en aşağı yir
mi santinıetro olsun. Sağdaki 
tam şeklinde gördüğünüz P 
harfi ile bir çivi gnsterilmi:-;-

~ 

~ 
/ 

tir. Sonra mukavvadan solda 
S ile gösterilen şekli yaparsı
nız. C harfleri size bir lastik 
işaret ediyor. Bu mukavva
dan yaptığınız şeklin yukarı 

iki ucuna bağlanır ve P çivi
sine takılır. 

Bundan sonra gram yerle
rini tayin etmek kalıyor. Evi
nize yakın bir eczahaneye bu 
yaptığınız teraziyi götürünüz, 
L harfli mektubun yerine biı· 
20 ""'"""" luwunıız. Bunun ağır-
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nışına.ktı. 

- Niçin tanışacak tın? 

- Sizden saklamak iste · 
mem. Ben hesaptan biitünlc· 
miye kaldım. Babam, "çalı~ 
da öğren, ayrı bir öğretmen 

tutmıyacağım.,. diyor. Ne ya
payım, aklım ermiyor. Km· 
nızın hesapta çok kuvvetli 
olduğunu öğrendim. Kcndisik 
arkadaş olarak, bana biraz he
sap öğretmesini rica cdcrek
tim. 

- Ya öyle mi? Doğru söy
lüyorsun değil mi? 

- Yemin ederim. 
- Kızım, bak bu sevimli 

çocuk senden hesap öğrenmek 
istiyor, ne dersin? 

- izin verirsen, arkada~
~a birlikte çalışırız. 

terazisi 
lığı ile (S) şekli aşağıya aog.. 
ru iner. İndiği yere bir çizgi 
çizersiniz. Sonra 40 gram ko
yunuz. Tabii daha iner oraya 
da bir çizgi çiziniz. İki çizgi
den birinciye 20, ikinciye kırli 
yazınız. Teraziniz oldu. 

Tartmak için koyduğunuz 
mektubun ağırlığı 20 gra~ 

• . 
" A 

~o-
2'5'-
30-
3S-
40-

:ı 
•• 
~ 
A. 

kadar ise altı kuruşluk pul ko 
yarsmız, daha fazla gelirse 
40 grama kadar on iki kUl'Uf
luk koymak lazımdır. 

Hof sözler: 

Bu da bir sebep/ 
Öğretmen tarih dersinde 

bir öğrenciyi kaldırarak sor .. 
du: 

- Eski 'l'ürkler neden me
deniyette o kadar ileri gitmiş
lerdi? 

Türkçeyi bizden daha 
iyi biliyorlardı da ondan. 

- Ne münasebet! 
- Bugün bizim arapça ve 

farsçayı unutmak i~in kaybet
tiğimiz zamanı onlar başka 

i!-5lı>rdf> kıı Jlarırvorlardı. 

Bir f ciyda daha I 
Bayan öğretmen hayat bil

gisinde anlatıyordu: 
- Çocukl::ı.r, eşek çok fay

ı.lalı bir hayvandır. YükümU
zü taşır, kiiçük bir arabayı 
çeker, gideceği köyün yolunu 
bilir. Derisi kullanılır, tırnak
ları işe yarar. 

Küçi.ik Coşkun söze karıştı: 
- Hem de şey .. Bay ~

men ... Adı da tenbel çocutlara 
ad vermiye yarar. 
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prd•D buşka hiç bir rnüsait y~ 
yo:.tu. 

Doktor nilıayct mumya an• 

dığnlın yanına geldi. Ve lbu 
sargı halindeki kefene sartlmıı 
şeye bakmağa başladı. 

Sonra sordu: 
- Bu mumya da bıraktığın 

gibi duruyor mu? 
O zamana kadar kapının ke

narında durmakta olan Corç 
Brenton mumyaya yakl?.şarak 

baktı. Fakat gördüğü şeyden 

hayrete düştü. Sesi titri yer ek: 
- Hayır, diye bağırdr. Ha -

yır 1 Bıraktığım gibi değil. Sar
gılardan bir kısmı çözülmüş ... 
Bunu ben çözmemiştim. Yemin 
ederim ki ben çözmedim. Bu 
sargılar, o gördüğüm yüz ye~ 
den doğru kalkmağa başladığı 

zaman çözülmü~ olacak ... 
Doktor bir elini arkadaşı • 

run omuzuna koyarak: 
- Sakin ol dostum, dedi. Sa 

kin ol! 
Bu akşam ışıklar sönüp ye

niden aydınlandıktan sonra. mil 
zeden aynlmadan evvel bu 
mumyaya yakından bakmış mı 
idin? Yani ötesini berisini yok· 
!adın mı? 

- Hayır! 

- öyle ise bu mumyaya, 
sen binadan ayrıldıktan · sonra 
başkası el sürmüştür. Şimdi o 
bahsettiğin yüzil gördüğün za• 
man nerede bulunduğunu bana 
;5Öyle ! 

Brcnton, kapının yakınındaki 
~ski yerine gitti. 

Doktor kendisine emretti: 
- Şimdi elektriği söndür ha· 

kalım. 

Birdenbire ortalığı karanlık 
kapladı. Doktor etrafa baktı. 
Karanlıkta bir yüz teşhir etme
nin hilesini arıyordu. Başlan • 
gıçta bir şey görmedi. Fakat 
gözleri karanlığa ah~tıktan son 
'ra önündeki mumya sandığın • 
'dan doğru hafif ve silik bir pa
rıltının geldiğini gördü. 

Bu ufak, yeşilimsi bir pa -
nltt idi. Fakat doktora mühim 
bir ~ey ifade etmişti. Doktor 
bundan sonra tavana baktı. O • 
rada da güçlükle sezilebilecek 
ufak bir parıltı lekesi vardı. 

- Mükemel, dedi. Yak lam. 
balan.! Ber;ı bu meseleyi anla • 
Öım azizim. Fakat daha ileri 
gitmeden, senin muavinin Tay
hor'un da bütün bu olan biten• 
tterl işitmesini iste.rim. Bu müm 
'kUn müdür? 

- .Elbette.. Evini biliyorum. 
- Haydi öyle ise gidelim 1 
Boı ve sessiz caddeleri ye· 

rtiden geçerek Vilfred Tay • 
lor'un otıırduğu apartımana gel 
~drter. Bulunduğu kata çıktılar. 
'Kapıyı vurdular. Ar sonra Tay 
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.lor pij"ıuna i.le be.lirdi. Sıç..larr 

karrşıktI. Kendisinde fOk uyu -

mUJ gibi ,~öriinen bir hal vaı
dı. 

Şefi Brenton He doktor. Ro-
1ccr·m ıröriinc~ birden 'haykırdı: 

·- Hoş ıgeldiniz, hayrola, ne 
var? 

Doktor Rocer derhal lafa a
tılarak: 

- Müzede bazı garip hadise
ler cer,yan etti, dedi. Herhal 
de bunlara dair sizin malüma -
tınız vardır san:rım. Eğer vak
tiniz müsaitse -;İze bir iki jey 
anlatacağız .. 

- Ah elbette ... Buyurun ... 
Taylor'un peşinden içeriye 

girdiler. Küçük oturma odası
nın kanapelerine yerleştiler. 

Doktor Rocer, müze müdü· 
rü Brenton'a: 

- Brenton f diye hitap etti. 
Başından geçenleri baştan aşa· 
ğı yeniden anlatır mısın? 

- Eğer lazımsa anlatayım. 

Fakat biliyorsun ki doktor, ben 
bu esrarı bir tiirfü anhyamı • 
yorum-. 

- Zarar yok. Sen bildikleri -
ni Mister Taylor'e söyle. Geri 
kalanını da ben tamamlamağa 
çahaşcağım. 

- Pek ala ... 
ViHred Taylor, şefinin an • 

lattığı vak'alan dinlerken göz· 
leri hayretle büyüyordu. So • 

- nunda: 
- Olur şey değil, diye hay • 

kırdı. Keşke eve gelmeseydim. 
Orada sizinle beraber kalmalıy
dım. 

Doktor Rocer sordu:· 
- Siz de biraz sinirli idiniz 

akşam üzeri, değil mi Mister 
Taylor.? 

- Evet. Evet. "Bunu inkar 
etmekte mana yok. Müzede ga• 
rip bir hal vardı akşam üzeri .. , 
Ve şimdi Mister Brenton'un da 
anlattıklarına bakılırsa .. 

Doktor Rocer bundan sonra 
soğukkanlılıkla: 

- Mister Brcnton'un anlat· 
tıklan kolayca izah ecijlebilir 
Mister 'l'aylor, dedi. Elektrik 
sigortasındaki büyük vidayı dı· 
şarıya doğru çevirince yanmak
ta olan Himbalar söner mi sön• 
mez mi? 

- Evet, söner sanırım .. Fa • 
kat ... 

- Fakat karanlıkta görünen 
yüzden bahsedeceksin değil 

mi? ... Eski .mumyalardan kal • 
ma iki üç ölil maskesi müze • 
nin bir köşesinde duruyor sa • 
nınm. .• öyle değil mi? 

Bu esnada Brenton yüksek 
sesle .: 

- Doktor, doktor ... Sen be-
ni hayrete düşürecek §eyler 
söylüyorsun f diye haykırdı. 

Doktor bunun üzerine: 

- Hayrr, dedi. Hayrete da -

türccek şeyler söylemiyorum. 
Hadiseyi ıizah etmekteyim: .Dü
ıün Brenton ..• Müzede birisi -
nin seni korkutmak istediğini 

farzet 'I Bu .adam mumya 'ilıe • 
rindek:i maskelerden birini alıp 
üzerine karanlıkta parlıyabilen 

fosforlu boya sürüyor. Ve ası -
lı durduğu yerde dönmemesi i· 
çin buna iki yerind~n ip takı -
yor. Elektrik söndüğü zaman 
bu maskeyi yukarıdaki hava de
liğinden aşağı doğru sallandı • 
rıyor .. Evvela boyasız tarafı si· 
z.e doğru çevrili olduğu için siz 
onu görmüyorsunuz, Fakat a • 
dam, yukarıdan doğru ipleri U· 

zatarak maskeyi mumya sandı• 
ğına kadar indirdiği vakit ip • 
leri çevirip maskenin yüz tara • 
fını doğruca size döndilrüyor. 
Vf! aşağıdan doğru yavaş yavaş 
kaldırmağa başhyor. Odanın or
tasına doğru geldiği vakit tek 
rar öbür tarafını çeviriyor ve 
demin bir parıltı halinde fos • 
forlarile belirmiş olan yüz ye • 
niden kayboluyor. , Sonra bu 
maskeyi yukarıdaki hava deli • 
ğinclen çekip çıkardıktan sonra, 
sigortanın vidasını içeriye doğ
ru çevirip bütün elektrik laID" 
balarını yeniden yakıyorlar. 

- Olur şey değil. Hakika • 
ten bu hadise böyle mi oldu 
dersiniz? 

- Evet .•. Fosforlu boya iz • 
terini mumyanın üzerinde gö• 
rüyorum. Bu, ölü maskesinin 
değdiği yeri gösterir. A}'ni za • 
manda tavandaki hava deliği • 
nin kenarında hafif fosfor izi 
var. Geçerken dolrunmu! .. ·• 

- Fakat sen bunu nasıl bi • 
liyorsun? 

- Doğrusunu söyliyeyim mi 
Bren ton l Sen, Mısırdan gelen 
yeni mumyayı ele geçirdikten 
sonra bir tehlike teşkil etmeğe 
başladın. Mumyayı muhakkak 
açacaktın. Ve sana bu oyunu 
oynıyan esrarengiz adam bu 
mumyayı açmam istemiyordu. 

- Fakat neden? 
- Belki de mumyanın içeri-

sine bir ICY aaklamııtı. İJtc bu
rasını pek bilemiyorum. Buna 
da bize 'Taylor aöyliyecektir. 
Haydi Mister Tajlor ... 1Gcl tu
nu anlat! 

Tay lor kekeledi: 
- :Ben, ben.. ben ne bilirim 

canım? 

Doktor 'tiddetle atıldı! 
- Bunu bilecek yalnız bir 

sen varsın. Vaziyeti bir dliJün'I 
Bu mumya buraya senin 'Kısır

daki lı:ardqinin hilesi ile ;geldi, 
müze müdürünün mumyayı 

gözden geçireceğini görünce, 
~ .--.ı asabiyete acvlrcdecek 

bir .konU§n7Rj'a ba§ladrn. lJy.f• 

ki, Mister Brenton, J,erbangi 
gayri tabii hidiseden ürkecek 
bir hale geldi. Vazüeni yaptık • 
tan sonra eve gönderildin. Fa,.. 
bt :gitmedin. Az sonra geri' 
döndün. Müıenin anahtarlan 
senden başka daha kimde ola • 
bilir? Karanlıkta· burayı :;enden 
başka kim bulabilir? Hava deli• 
ğinin civarında bir elektrik st. 
gortası bulnduğunu senden baı 
ka kim bilir? Doğrusunu ister
sen oğlum, bizim de biraz bir 
şeyler anladığımızı kabul et • 
melisin! 

Doktor Rocer burada Tay-
lor'u gözden geçireıek biraz · 
durdu, sonra devam etti: 

- Biz müzeye tekrar &eldi • .. 
ğimiz zaman mumyanın kısmen 
açılmış olduğunu gördük. Bunıı 
senden başka kim yapa'bilirdi?. ' 
Ve başkası neden yapsın? Sc .. 
ninle Mısırdaki kardeşin ara • 
aında tam bir anlaşma olduğu 
aşikar değil mi? Mesela kar • 
deşin .bu mumya içerisine bir 
§ey saklamıştı. Ve sen onu bu • 
rada alacaktın. Haydi dclikan • 1 

lı? Şimdi ne istersin. Bize şu •• 1 

racıkta bütün hakikati söyle • 
meği mi, yoksa polise gitmeğl 
mi? 

Genç Taylor, bir müddet 
doktora hiç konuşmadan baktı. 
Sonra nahif vücudu adeta daha 
küçüldü. Ve heyecanla: 

- Haklısm doktor, dedi. Hec 
cihette haklısın. Bütün teşhisiıı 
doğrudur! 

Sonra cebinden iri lıir yakut 
çıkararak ışık altında kan kır • 
mızısı renginde parıl parıl ge>. 
terip: 

- lşte, dedi. Bunu kardeıim 
Mısırda hafriyat yapılırken bir 
mezar içinde buldu. Ve bunu 
Mısırdan kaçırmak sevdasına 

düştü. Mumyanın sargılan ara
sına koymuştu. Ve bunu mek • 
tupla bana bildirmişti. 

Dün gece Mister Brenton"" 
dan evvel mumyayı açamıya • 
cağım diye deli oluyord~, 

Konferansa kendisiyle beraber. 
ritmeie :mecbur oldum. 

Yamn aaat kadar kendi keıı-. 
dine mumyadan uzak kalabil • 
acydi benim için Wiydi, onwı 
için bu .korkutma ·plhuru taaa~ 
ladım. Ve ,plinı :tipla ·sizin an •, 
lattrğmız ıCkilde tatbik ettim: 

Mkter Brenton korkup V 
dince, mumyayı asarak yakuttı 

•içerisindeıı aldrm. Ve doğruca 

eve :gittim. 
Doktor Roccr, dclikanlmm 

titriycrek uzanmı§ elinden ya • 
kutu aldı. Ve muayene ederelıcf 

- Tevekkeli değil, dedi. Bu• 
nun :üzer.ine pek düşmüşsünüz. 
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$en Siilunlar 
Yalan mı, doğ

ru mu? 
Mirasyedi arkadaşma: 

- Tam iki bin liram var, mon 
şer l diyordu. 
· Arkadaşı: 

- Yahu sen bana geçen se· 
ne de iki bin olduğunu söyle • 
miştin. Eksilmedi mi hiç bu? 
Neye yalan söylüyorsun? 

Mirasyedi güldü: 
- Sen hiç mektep görmedin 

mi? dedi. Bilmez misin ki ha • 
kikat 'her zaman hakikattir. Ben 
bir söylediğimi bir daha geri 
almam. 

}aş pazarlığı 
.Bayan genç adamı beğen • 

miıti. Arkadaşına sordu: 
- Kaç yaşında var? 
Arkadaşı: 

- Onun hakkında düşündük
lerinize bakar, dedi. Küçük ki"' 
smızı verecekseniz 25, büyük 

' kızınızı verecekseniz 30, ken • 
.diniz evlenecekseniz 45 ... 

Baban bu acı latifenin altın· 
da kalmadı: 

- Kocamın benden yirmi 
beş yaı büyük olmasına taham
mül edemem 1 dedi. 

Fakat ark~daşı onu yine bar 
·~dı: 

- O halde çocuklarınızı ıis 

~oğmadan doğurınağa nasıl ta • 
pammül ettiniz? ... 

Makine bozulmuı 
Direktör daktilosunu çafır • 

l1ı: 
- Size yeni bir makine al • 

dnn, daha 'bir hafta ·olmadan 
1bozmuşsunuz. 
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- Çok §Ükür ki bir cambazla birlikte kaz.aya uğra

mı§ız. Hiç olmazsa adamcağız bize bir imdat iıareti tq
kil ediyor! 

1 opraktan çıkacak Sarıırk hastalığı 
Yağmur yağıyordu. Birisi: 

- Oh, ne iyi 1 dedi. Toprak
ta ne varsa hep birden dışan 

fıdıyacak. 

·Öteki: 
- Aman! dedi. Ağzını hayra 

aç l Bilmiyor musun, yerin al • 
tmda iki ibnm yatıyor? 

- Ne olmuş, bay? 
·- Yine "hesap,. kelimesini 

iki "S" le yazıyor. 

Doktor hastayı muayene et-
ti: 

- Sarılık olmuşsunuz, de -
di. 

Tedavi etti. Fakat hasta bir 
iki hafta sonra tekrar geldi. 

- Yine sarılık oldum, dedi. 

Doktor: 

- Merak etmeyin, dedi, bir 
şey değil. Sarı ırktan oluyorsu· 
nuı. 

l-Jergün tutu/o. . 1 .. 
guneş 

Güneş tutuldu~u zaman ı ıe 
yaptınız? 

Bir Fransız gazetesi bu a• li 
tanınmış bir çok kimselen ;.r 

· ruyor. Kimisi "kalktım l. ': -
tım: Hava her zamanki .ı l!i : 
Tekrar uyudum.,, diyor. K i. 1°.,;İ 

de "gözümü bile açmadım ''ıı 

suretle tam bir güneş tutu :~ .l · 

sı gördüm .. , diy~ cevap ve ı · 

yor. 

Meşhur zenci dansöz Jı 

phine Baker is~: 

- Ben ne %aman aynaya b : ' • 
sam bir güneş tutulrna!ı gört. • 
yorum, diyor. 

Büqük ağzın 
faydası 

Genç kızm ağzt büyilk diye 
§ikayct ediyordu. 

Arkadaşt: 

- Daha ne istiyorsun! dedi. 
- ????? 

- Yalan söylemez. 

- ????? 

- Büyük hakikatleri sÖy1't • 

mek için büyilk ağız lazım de • 
ğil mi 

Kabahat balıklarda 
Balığa gitmi~ti. Eli kolu 

boş döndü. Arhrdaşı: 

- Demek bir balık bile tu. 
tamadm ha? Dedi. 

- Bırak Allahını 15evcr. 
sen! Bugün bahklann heıısl 

sersemdi. 
????!t. 

- Hiç biri yemi görüp 
ı:elmedi! 
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Doktor Rocer Hamond d~ 
rin bır göğüs geçirerek kıtabı
nı kapadı. iki saattanbcri or -
ta Asya steplerini gayet meş • 
bur bir kaşifle birlıkte haya • 
len dolaşıyordu. 

Gerinerek: 

- Ne talihli adam, dedi. tş -
te bir erkek böyle bir hayat ya
şamal:dır I 

Bulunduğu Dokland şehrin
de doktorun hayatı pek meşgul 
geçiyordu. Uzun zaman nefes 
alacak vakti olmuyordu. Biraz 
fırsat bulabilirse, işte böyle se
yahat ve keşif kitapları okuyor
du. Macera isteği, doktorun ka• 
nında bir girdap gibi çalkanı • 
yordu. 

Saate baktı. Birdi. 
Tekrar gerinerek kendi ken 

dine: 

- Yatma zamanı geldi, de • 
di. Yorgunluk berbat şeyi E • 
vet ... Artık bir tatil yapmalı • 
yım. 

Ayağa kalkıp yatağına gi • 
deceği sırada kabinesinin kapı
sı çalındı. Yüzünü ekşiterek 
kapıya yürüdü. Ve açtı. 

- Oo, merhaba Brenton 1 .. 
Hayrola ... senin bu zamanlar 
buraya gelmen pek vaki değil
dir? 

Kapıdan içeriye giren zat; 

- Hayır doktor, dedi. Bu va
kitler buraya sık sık gelmem. 
Fakat iş başka .•. Bir kaç daki -
ka görüşebilir miyiz? 

- Elbette... Gel içeri... Hem 
bir kadeh bir şey içersin 1 

- Vallahi çok iyi olur ... 

Brenton, aşağı yukarı orta 
yaşlı bir adamdı. Saçları kır • 
laşrnıştı. Gayet zeki bir yüzü 
vardı. Sandalyaya kendisini bı
raktığı zaman, doktor, onun el
lerinin titrediğini gördü. 

Doktor, arkadaşını merakla 
seyrediyordu. Bu adam- bir şey
den korkmuşa benziyordu. Ve 
bilhassa buna hayret etti. Corc 
Brenton'u senelerdenberi tanı • 
yordu. Ve onu aklr başında, so
ğukkanlı bir asarı atika müte -
hassısı olarak tanırdı. Doklend 
aaki müzenin de müdürü idi. 
~'yni zamanda herkesin pek sev 
°-!ği bir konferansçı idi, Son ya· 
pılan toprak araştırmalarına ve ... 
eski tarihe dair çok alaka uyan
Chnc.ı: lronleranslar Yerirdi, 

Doktor Rocer sordu : 

! - KURUN un tLA VESt 

._ - Senin bir şey canını sıkı • 
jOr, nedir acaba Hrentoıı? 

Brenton: 

- Sorma kardeşim, diye cc
.-ap verdi. Bir mesele beni fena 
halde ürküttü. Anlatayım, din
ler misin? Sonra sen de vazi -
yeti kendine göre inceler, bir 
teşhis koyarsın. 

- Elbette .. buyur .. 
Brenton biraz duraladı. Tit • 

rer gibi oldu. Ve göze çarpar 
derecede bir zorla hikayesini 
anlatmağa başladı. 

Müzedeki hayatımızı bi • 
lirsin. Heceyan verici bir vak'a 
pek seyrek olur. Pek sessiz ve 
hareketsiz yaşarız. Fakat bu • 
gün doğrudan doğruya Kahi • 
reden bir mumya geldi müze • 
mize .. Yeni yapılan hafriyat es· 
nasında bulunmuş. 

- Fakat Mısır hükumeti 
mumyalann Mısırdan dışarı ... 

- Evet .. haklısın .. Fakat bu 
mumya Mısırdan hile ile çıka • 
rılmış .. Müzede muavinim o • 
lan Vilfrcd Taylor'un M:srr • 
da kardeşi var. M umyanm bu • 
raya getirilmesi onun vasıtasi • 
le temin edildi. Hakikati ister • 
sen, mumya Mısır gümrükle • 
rinden kaçırılmıştır. Bittabi bu 
mesele hakkında pek inceden 
inceye sormadım. 

- Elbette ... devam et. 

- Mumya sandığı bugün öğ-
leden sonra gelmişti. Ve gece
leyin açmağı kararlaştırdık. Bu 
akşam bir yerde konferans ve • 
recektim, Çok mühimdi. B:ra .. 
kamazdım. Ben yokken hiç 
kimsenin de mumyaya dokun • 
masını istemiyordum, Böylece, 
konferanstan sonra muavinim 
Taylor ile birlikte müzeye git
tik, 

- Merak ve heves ha? 

- Evet. Başlangıçta merak 
ve heves... Fakat Anlatması 
çok güç, doktor 1 

Bu akşam müzede gayri ta • 
bii bir hava vardı. 

Sen bizim müzenin Mısır 
dairesine ortalık karardıktan 
sonra şüphesiz girmiş değilsin. 

- Hayır •. 

- Garip şeydir. Bu dairede 
bizim zaten bir iki harap mum
yamrz vardır. Bundan başka es· 
ki Mısırlıların, yapmağa pek 
meraklı olduğu o kocaman taş 
heykellerden de bulunuyor. Bu 

heykellerin gözleri olduğunu bi 
liyorsun. Bazan bu gözler ka
ranlıkta parlıyor gibidir. Ga • 
rip şey değil mi.. Adeta ölü bir 
adamın ruhu dolaşıyormuş gi· 
bi bir hal .. 

Her ne ise .• mumya sandı • 
ğını açmağa uğraşırken eski • 
den Mısırlıların bu sandukala • 
ra, lahitlere verdiği efsanevi e
h!miyeti düşünüyor ve "bu ölü
lere kim dokunursa şu veya bu 
felakete uğrarmış., nevinden 
hurafeleri hatırlıyorduk. Şüp • 
hesiz ne muavinim Taylor, ne 
de ben bu gibi şeylere inanan • 
lardan değiliz. Fakat vaziyeti 
bir göz önüne getirin; Müze • 
nin o küçük dairesinde bulunu
yoruz. Önümüzde, dört beş bin 
senednberi insan gözü değme • 
miş bir mumya var. Dışarıdan 
küçük bir ses bite gelmiyor. Ve 
kapının hemen ötesinde Mısır 
dairesinin, o gözleri parlıyan 
kocaman heykellerle dolu kö • 
şesi •.. 

- Asabi buhran içine düş • 
müşsün.~ 
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- Senin tabirince belki öy • 
ledir. Fakat işin en tu"'haf tara· 
fı, hayatımda asla böyle bir hal 
başımdan geçmemiş olmasıdır, 

İkimiz de bu tesirin altınday • 
dık. Hatta muavinim Taylor 
benden daha çok heyecanlan -
mıştı. Sandığı açıp asıl mum • 
yanın mahfazasına geldiğimiz 

zaman Taylor adeta hastalan • 
nuş gibiydi. Onu evine gönde
reyim, dedim. 

Jar tamamile çözülmedikçe 
mumya hakkında asla bir fikir 
edinilemez. Bu sırad• ben bu 
sargılar arasında, mumyanın 

hüviyetine dair bir şey bulup 
bulamıyacağım düşüncesile de 

- öyle ise pencere var. Pen 
cereden girip çıkmıı olabilir. 

- Evet pencere var. Fakat 
duvarın pek yükseğindedir. 
Merdivensiz kullanılamaz. Us • 
telik sıms:kı kapalı idi de .. 

Gitmek istemedi. Fakat ben 
ısrar ettim. Nihayet benim de 
beraber gitmemi istedi. Beni o
rada yalnız bırakmağa gönlü 
razı olmuyordu. 

Ben tabii onun bu sözleri • 
ne karşı gülüyordum. Netice • 
de Taylor evine gitti. 

Fakat pnu müzeden dışarıya 
çıkardıktan sonra tekrar çalışma 
dairesine döndüğüm zaman, 
- itiraf edeyim ki - böyle 
kendi kendimi yalnız bıraktığı
ma pişman oldum. Ben hurafe .. 
lere inanan bir adam · değilim. 
Fakat Mısır ölülerinin açılması
na dair söylenenler ve üstelik 
muavinim Taylor'un açıktan a· 
çığa korku alametleri göster • 
mesi, sinirime dokunmuştu. Bu 
nunla beraber, mumyaya olan 
alakam silinmemişti. İç sandu
kanın boyalı kapağını itina ile 
kaldırdım. Kırmamak veya boz
mamak için büyük bir · dikkat 
aarfediyordllın. 

Mum yanın nasıl bir şey ol· 
. duğunu bilirıiiıi~. _Zamanla kah 

verengi b.ir hal .almış metrolar
ca sargılarla sarılıdır, Bu sargı-

baştan ayağı merak kesilmiş • 
tim. 

Sargıları sökmek üzere eli • 
mi uzatt;m. Fakat elimi uzatır 
uzatmaz birden ışıklar söndü. 

EJyordamile ilerliyerek e • 
lektrik düğmesinin olduğu ye • 
re geldim. Çevirdim. Bir daha 
çevirdim, hayır. Hiç ışık yan • 
mıyordu. Her ithimale karşı 
bir de tersine çevirdim. Netice 
yine boş! Sonra birdenbire tüy
lerim diken c·:ken oldu. Mum .. 
ya sandığından doğru hafif ve 
boğuk bir ses geldiğini işi~tim . 
Bağırma derecelerine gelmiş -
tim. Ve bu sırada karanlıklar 
içinde bir yüz belirdi. Ölii bir 
Mısırhnın uzun, buruşuk ve 
korkunç yüzü ... Yeşil bir fosfor 
gibi parladığı için görülüyor .. 
du. 

Bu yüz, mumya sandığının 
içinden doğru kalktı. Sanki san 
dıkta bulunan ceset yavaş ya • 
vaş yerinden kalkıyordu. Ve 

sonra da, göründüğü kadar es
rarengiz surette kayboldu. 

Ben kapının yanında taş ke
silmiş, hiç kımıldamıyacak bir 
halde duruyordum. 

insanı ürkütecek derecede a· 
pansız, elektrik yeniden geldi. 
Birden beni kör edecek kuvvet
te bir ziya ortalığı kapladı. Fa
kat or~alıkta kimse yok .. Mum 
ya hala sandığın içinde hare • 
ketsizcc yatıyordu. Fakat bu 
bana kafi gelmişti. Bir gayri ta
biilik vardı. Belki de bu gayri ., 
tabiilik bende idi. Müzeyi der-
hal yapayarak kaçtım. Senin 
kapının önünden geçerken, he
nüz yatağa yatmamış olduğunu 
anlıyarak geldim. Bana yardı • 
mm dokunabileceğinden emi • 
nim. Ne dersin? 

Doktor Rocer arkadaş :na 
düşünc~li gözlerle baktı ve son

.Ia şöyle dedi: 

- Bir tahmine göre, birisi 
seni ürkütmek istiyor. 

- Fakat doktor, müzede hiç 
kimse yoktu. Bahsettiğim yüz 
belirdiği zaman ben kapirun 
yanı başındaydım. Kimse içeri 
giremezdi. Ve ben görmeden 
kimse de dışarı çıkamazdı. 

- Bununla beraber, sen mum 
yanın yanında yahut içinde bir 
şeyin kmuldadığını gürültüsün .. 
den sezdin ..• Ve mumyadan doğ 
ru bir yüz yükseldi öyle mi? Bu 
sahiden meraklı bir hadise .• , 
Mumyayı kendi gözlerimle gör 
mek isterim. 

Müze pek uzak değildi. İki 
arkadaş boş ve .sessiz sokaklar
dan yürüyerek müzeye g~ldi • 
ler, 

Doktor Rocer: 
- Mümkün olduğu kadar 

yavaş gidelim, dedi. 

Brenton arkadaşının gözle • 
rine bakıyor, onun bu hadisede 
manevi bir fevkaladelik görmi • 
yen haline adeta şaşıyor gibi 
idi. 

Doktor onun bu tecessüsü
nü anlamış gibi: 

- Hayır, dedi. Mumyala "' 
rın dirildiğine inanmam. 

Mısır dairesinin atelyesi ö • 
nünde biraz durup dinlendiler~ 
İçeriden bir ses bile gelmiyor
du. 

Bren ton sordu: 
- Açayım mı? . 
- Evet. Fakat mümkün mer 

tebe sessizce t 

Kapı açıldı . . Yavaşça .aralarr 
dı. lçeriki karanlıkta hiç bir ~
mıltı duy\ılmuyordu. Brenton 
elektrik düğmesini bulup çe • 
virdi. : 1 

Şimdi doktor Rocer Roru • 
yordu: . ı 

- Her şey bıraktığın gibi mi_? 

Brenton sür'atle etrafına ha .. 
kınarak: 

- Eveti 

Doktor Rocer dairenin her 
yanını dikkatle gözden geçire • 
rek dolaştı. 

Müze mütlürü Brenton'un 
dediği gibi pencerenin kepenk
leri sımsıkı kapalı . ve içeriden 
demir bir kolla atirgülü , id4, 
Tavanda küçük bir hava deli • 
ği vardı. Ancıık iki d sığacalr 

kadar küçük bir ıey • 

Velhasıl buraya bitinin gire
bilmesi veya çıkması için ka • 

'(LfU/en sayı/ayı çeviriniz). 
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