
Italya ve 
Arnavutluk 

YıL: 

19-2 

M•rv•rcte 100 Par 
HlltlİllllllllUHIUDllWUUUlllUııaııııııttı•IHUUlllllUIOllUJllUlllllllllllllllllDlllDUlllllltanımnıuıınımlllOlllll 

ISTANBUL 

SAL ı 

Parasız 
KURUN doktoru 

Hastalara 
bakacak 

Yeni bir anlaşma ile 
bağlandılar. 

(ikincide son haberler) 

• SAV 1: 
6538-
476 

24 
MARl 

1936 

(Tafsil<itı 5 itıci sayfada 1 

işi Italyanın. bozması daha muhtemel 
Flandin' e göre Alman teklifleri qal ~~~-~-~-~!!~ ..... ~~~!?.~l~ 
hep birden kabul edilir, yahut da ... Hececiler yok! 

Hitler cevabım bugün bildiriyor S 1 d 1 kı· ı· 
Almanganın Londra tekliflerini kabul etmesi iç'in lngiltere u arın uru masını be ıye ım 

Genç hikciyccilcrdcn Sait Faik'lc 

son bir teşebbüste daha bulundu §öyle konuştuk: 

arUıt salıııcler - Solda: Von Ribbentrop'un nutkunun tercümesi oJ.·unurken kendisi ellerini göğsıinde ka. 
tıuşturnıuı dinliyor. Sağda: Von Ribbentrop'un sözlerini dinliyenler. Reiı mevkiinde B. Bruce, solunda 
ı"kinci ll. Eden ve onun yanında gazete.alni oX-uyan B. Litııinof. Aıağıda: Fraıuızlarm Alman luuludundald 

'beton ve çelikle tiıkviye edUıniı bir tel lrtilllit 
-----~.--....--........ --.---- Londra, 23 (A.A.) - Daily Teleg • güçlüğiln !talya tarafından gelebllece -At manya aleyh. in- raph gazetesinin diplomatik muhabiri • ğini yumaktadır. Bu guete diyor ki: 

·-r.- Londrada hazırlanan teklifler hakkında 
yakında yapılacak müzakaatta başlıca (Sonu Sa. 2 Sil. 1 )" ~·~ahkiimiyet 

, . ·kararı . 13 ler. karar· verdi · 
t.;)Ju1-f~ on gün süren Londra mü• · · · 
~e~if\lien sonra Fransa ve Belçi - l - . ------------ . 

~ı!ratı üzerine bir taraftan Lokar- iki taraf arasında müzakerata başlanması 
lloll\}ar konferansı, öbür taraftan Mil • • • • • ı • • 
1:tler Cemiyeti konseyi Almanya aley- lÇln }fa/ya zle z/k temaslara geçzldl 
h~de bir mahkumiyet kararı verdi. Fa- · 
kat bu karar maddi bir cezaya mahku _ Londra, 23 (A.A.) - 13 ler komitesi 
ltıiyet mahiyetinde değildir. Sadece ma- bugün kabul ettiği karar· suretinde di
ne...,i bir mahkumiyetten ibarettir. "Al• yor ki: 

ltıan hükumeti (Ren) bölgesini işgal et- ''Komite · 3 mart'ta yaptığı müraca• 
ltıckle (Lokamo) muahedesini bozmuş- · 
t ata italyan.ın. ve Habcşistanın verdiği 
Ur." işte Londrada verilen kararın hü-
lasası budur. cevaplım kaydetmiştir. 

Halbuki Fransanın devletler nezdin• Komite, biran evvel iki taraf arasın-
dcki 'ilk teşebbüslerinden maksat sadece da müzakereyi temin ve.Milletler Ce • 

~Yle bir manevi mahkumiyet ilamı almak miyeti ~crçevesi ve Milletler Cemiyeti 

değildi. (Lokarno) muahedesinde gay- misakı zihniyeti içinde sür'atle muha -
ti askeri bölge hakkında ayrı bir mad- samatın durdurulmasını ve sulhun te • 
de vardı. Bu madde Almanyanın bu böl• 
teyi işgal etmesi doğrudan doğruya essüsünü elde edebilmek üzere İtalya 
};'ransaya tecavüz etmek suretinde te - ve Habeşistanla temasa gelmeye Ma -
likki edilecektir, diyordu. işte Fransa dariaga ile Avenol'ü memur etmiştir. 

Sonu: Sa. f Sit. ~) 

ltalya ile Habeşistanın nıilzakerclerc 
geçmeleri için çalı*mağa mem1(r edi

lenlerden B. Avcnole 

- Hececiler kendilerinden sonra 
yeni bir edebi nesil yetişmediğini söy
lüyor ve eserleri nerede diye soruyor
lar; ne dersiniz? 

"- Hcrşcyden evvel hececiler diye 
bir nesil bilmiyorum. Hececiler, hece 
veznile şiir yazanlar demekse, bunlar 
herhalde ne Faruk Nafiz, ne Orhan 
Seyfi ne de Yusuf Ziya'dır. Hece vez
nini halk tabakasından çıkarıp "eli -
te,, tabakasına ilk ulaştıranlarsa on -
lar değildir. Bu işin başında Mehmet 
Emin, Ziya Gökalp ve Riza Tevfik g~ 
lir sanının. Hece veznile nazım yaz -
dıkları için "HececiJer,, gibi garip bir 
edebi nesil ortaya atmak doğru ola -
maz 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) Bay Sait Faik 

Anketimiz etrafında 

Gürültü koptu 
Bayan Suat Derviş Behçet Kemale 
çatıyor. Vala Nurettiiıe gelince ... 
Genç nesille yaptığımız edebiyat 

anketi bir iki gtin içinde san'at ale -
minde büyük bir alaka uyandırmış ve 
muhtelü fikirlerin ileri sürülmesine 
sebep olmuştur. Dün sabah çıkan ga
zetelerden birinde Bayan Suat Derviş 
ve akşam çıkan "HABER gazetesinin 
(Hat - Sür) imzalı bir sütununda 
Bay Vala Nurettin, ayrı ayn şair 

Behçet Kemal Çağlar'ın gazetemizde 
neşredilen sözleri üzerine mütalca yü
rütüyorlardı • 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 3) B. Vala Nurettin Bayan Suat Dervif 

Atatlrk'e bayranlık 
Türkler, 

zayı 

san'at eserini mahafa
ne güzel bilmiş l er! . 

7 anınmış lngiliz san' atkarı du11uş 
ve görüşlerini anlatıyor ltıuahedenin bu maddesine istinaden 

l..okamo devletleri ile Milletler Cemi -
)eti konseyinden bir karar verilinesini 
İstiyordu. Fransa eline bu kararı al -
dıktan sonra yine bir taraftan Lokamo 
de...,letlerine, öbür taraftan Milletler Ce Tavla. müsabakamız başladı 
miyetindeki devletlere dönerek: 

- O halde haydi bakalım, şimdi va· 
lİf enizi yapınız. Madem ki Almanya ar- , 
•ıuıusal bir muahedeyi kendi keyfi ile 
bozmuştur. Bu devlet aleyhinde zecri I 
tedbirler alalım da bir daha imza etti -
li bir muahedeyi bozmak ne demek ol· 
duğunu anlasın.,, 

Diyecekti. 

Fransanın bu arzusu Londrada şid · 
~etli bir mukavemete uğradı. Başta İn· 
tiltere olduğu halde hemen bütün dev
letler zecri tedbirlere taraftar olmadı 
liatta Fransa ile beraber davacı ve şi• 
lcayetçi vaziyette bulunan Belçika bile 
ıecrt tedbtr bahsinde ondan ayrıtdr., 

ASIM US 
(Sonu Sa. ! Sil. 4) 

Büyük tavla müsabakamızın ilk nuntaka karşılaıması diln akş'!m Edir nekapıtfa yapıldı. Riiuük hlr lll'!lirci 
kitlesi önünde yapılan müsabaka çok heyecanlı ve nıR.raklı oldu. Tafsilatını 7 inci sayıfamızda bulacaksınız. Yu. 

kariki reaim dün gece bu miiaabaka esrıaauula alınnuıtır, 

Bir kaç gündür şehrimizde bulu • 
nan meşhur İngiliz ressamı Philip de 
Lazls dün karısile birlikte Berute git-
mi§tir. (Sonu Sa. 6 Sü. !). 
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Roma anlaşması imzalandı 

~ lta(l}an - Habeş harbı ı 
İ ~ta_lya, Şi~iye kadar k_azandığı muvaffakıyetler! 
~ ıstısmar etmek azmınde. Habeş slan mülkı 

\ tamamiyetinin muhafazasını ıslıyor l = , = , 

) Harbin durdurulması mümkün mü?t Fakat son ana kadar iki devlet arasında bir ihtilaf vardı.,· 
Macarlar Almanya ile, Avusturyahlar ise Küçük 

· Antantla birleşmek istiyorlardı 

E · i 
~ O_n. Oçler komitesi ıar~i Afrika l tılacak bir kemiyet olduğunu bize.,.. ' 
§ harbını hemen durdurabılecek mi? Jatıyor. Diğer taraftan, §İmal •e ce { 
§ Fransız hariciye nazırının muhasa - nupta ltalyan kolorduları, evvelce l 
g matın sonu pek yakın olduğunu ima kazandıkları, oldukça mühim muvaf- ~ 
~ eden beyanatına rağmen, sulh müza- fakiyetlerden sonra, hasmın mukave- ) 
~ keresine batlansa bile, harbin, önü • metini bir daha kınna4' ve istili mı11 \ Roma, 23 ( A.A.) - ltalya - A.l 

' 'usturya - Macaristan görü ... meleri 
hakkında bu ak~m ne;;;redilen re:-.mi 
tebliğde deniliyor ki: 

Jtalyan hükumet reisi ile A \U~. 
turya şansölyesi ve .Macar ha~bakanı 
son günlerde pek ~amim~ hir ~urete 
t'ereyan eden mü1.akereler netire.,in. 
de Yenedik sarayında hugiin bir an. 
)aşma im1.a etmişlerdir. 

7 mart 934 tarihli Roma protoko. 
lünUn mütemmimi olan bu anlaşma 
yarın neşredilecektir. lmzada, dış 
bakanları ilt A yusturya ve ~acar el. 

· çileri B. Suviç ' 'e büyük elçi Baron 
Aloi8i hazır bulunmuştur. 

• • • 
Diier taraftan haber ,·erildiğine 

göre, müzakerelerden sonra ne~re. 
dilecek olan tebliğin kaleme alınma. 
~ı meselesinde Avustur.r.t ile :Macaris. 
tan aruında bazı noktai nazar ihti. 
Jlfları hasıl olmuştur. Macarlar AL 
manya ile bir yakınlık tesisine taraf. 
tar bulunmakta, Avusturyalılar ise. 

arasında ba~lıyan müza kerel«.>rin de.( 
\'amını istemektedir. 

Roma. 2:'~ ( J\: RUN) - Arnstur. 
ra - :\lacarLtan ve ltalra ara~ında 
müzakerelerden sonra dün akşam B. 
Musolini SÖ) ledi~i nutukta ezcümle 
,c;yle demiştir: 

"i\lem lel.ctlt•rimizin ihtiyaç, men. 
faat \'e arzulannr hukiki Ye or~anik 
bir plan halinde teshit etmek hmm. 
sundaki nıiiştcrek azmimiı:, 19~~ la. 
rihli Homa anla-;malanna yeni ve 
~emcrcli inki~tf imi.anlarını vermek. 
tedir. Bu inki~f. yalnız aramıula. 
ki i:;: birliğin de değil, fah.a t aynı :r.a. 
manda A\'l'upanın yenidt•n tanzimi 
işinde de :-;emerelerini verecektir. Bu 
anla~malar, Avrupa ni1 .. ammda ntL 
nız imdi değil, fakat istikbalde de 
e~a.sh hir un~ur halinde kalacaktır. 

Jlilhns...;a, giiç ... erait altında ltal. 
)a. Avu ·turya H! Macari. ... tanın ~ös. 
termiş olcluklan asil ve müsbet dost. 
hık ni~nelerini ne ltalyan milleti, 
ne de ltalyan hükumeti unutmıya. 

A?ustarya ile küçUk itilaf de,•letleri caktır. Bu nişanelerin, samimi bir 

his Ye noktai mızar birliği ile takvi. 
\e edilmi..; H bariz ekonomik ve coğ. - .. 
rafi sebeplere i~tinnd etmi~ bulunan 
ve iki memleket ile olan müstakbel 
miina_ebctler üzerinde derin tesir ic. 
ra etmenll's lnin imkfrnı yoktur.,, 

il. liÖMBÖŞ'ÜN Cf<:VA/Jl 
l\tal·aris tan Ba ~,·ekili B. Gömhö;;;, 

Musolininin r-;öılerine h.t•ndh;;i Ye A. 
vmıtur.ra lla~vekili namına ce\'ap \"e. 

rerek ;:-unları söylemi~tir: 

"l\ memlekt•t ara .... ,ndaki müna. 
~ehetll•rin, hariz coğrafi ve ekono. 
mik s eheplere dayandığı ve ~amımı 
bir hi. ,.e noktai nazar birliği ile tak. 
, ·iye edilmiş bulunduğunu tebarüz 
ettirdiniz. Benim ete şunu tebarüz 
ettirmeme m üs.-ıade ediniz: 1'arihin 
~ok uzak devirlerine kadar yükselen 
bu bağlar, aynı zamanda bir anane 
halinde yaşamaktadır.,, 

ANLAŞMALAR IMZAT~ANDI 

Roma, 2!l (A.A.) - ltalyan - A. 
vtL.;;turya - .Macal'İ ekonomik, siya. 
si ve kültürel anlaşmaları bugün öğ. 
leden sonra im1.a lanacaktır. 

~ müzdeki hazirana kadar süreceğine takasını ıen:tletmek üı:ere yeni bir J 
~ muhakkak na:ı:arile bakılabilir. hamle için bir aydanberi hazırlanr · { 
~ Şimal cephesinden, maretal Ba • yorlar. italyadan, takviye kıt'alan ds J 
i doglio'nun ıubat ayındaki muvaffa - gönderi!mek!edir. ~u vaziyette, ft~I \ 
::. kiyetlerile Habeş kuvvetlerinin İm · yanın, asken harekatı durdurmak ,._ J 
~ ha edilemediği şüphe götürmez bir tiyeecğini hiç zannetmeyiz. ltalyaıı ~ 
~ hak'kattir. Aşyangi mıntakasında ve harbiye müsteşannın meclise verdiği J 
g Takaza ıarbinde Smıiyen havalisin- izahat da harbin devam edeceğini i 
~ deki Habeı kuvvetleri yine bir mü - gösteriyor. J 
~ dafaa cephesi tesisine muvaffak ol - i 
~ 1 .. Alman mesele~inde, Fransız tezim- \ 
== muş ardır. Hatta Ras Seyum ve Kas- I E ılhhak eden ftalyayı, Habeş mesele • i 
- ıa kumandasındaki bu kuvvetlerin f_ • d 
@ 11n e, zecri tedbirler v'dasım ııkı' · 

talyanlara taarruza geçtikleri hıwa -§ tınnı-k suretile t-hr':t .. •-eni .. 711,,,1' 
- diıi bile yayıldı. Buna pek ihtimal 
.. =_'"'=_=_-= nı artık geçm',tir B:'ikls. ltAlyaJ'I .. vermeyiz, fakat her ne de olsa Ha . 

memnun etmek için zecri tedbirlerİT' 
beşistan ltalyanın her istediğini kA· 

kaldınlması da muht,.m-ldir. Her 

=

---_-=- bul edecek kadar aciz vaziyete dü• - h 'd M"ll " a . e • etler Cemivet=. Ren me.._ 
memittir. lesi dolavrıile, hAlyavı, ister iste • 

~= Habeşiıtanın, Milletler Cemiyeti - mez, Haht>11İ•tAndP ııt>rl:>eıt brrakınıdr 
= ne verdiği cevapta mü'ki tam"lmİve-
~ zaruretinde kalacaktır. 

-=

:_= tinin muhaf aza11nı ıart kotmaıı, Ha. 
bet mukavemetinin henüz hesaba ka- 8 . o. 
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• • ltalyanlarTakaza nehrini geçiyor 
ışı ltalyanın bozması daha muhtemel JlT h . ··t . dk. 53 k .. - / 1-1. 

(Üıt yanı 1 incide) l 
'"Konseyin mesaisini, Bay Bitlerden 

daha müessir bir surette bozabilecek o
lan Bay Mussolini'nin, İtalya aleyhin -
deki zecri tedbirlerin kaldırılacağından 
emin olacağı ıüne kadar bu hedef için 
çahpcaiını tahmin edecek bir çok se
b p lcr vardır.,, 

Ayni gazete, alakadar taraflar Bay 
Grandi'ye bu hususta teminat verme -
miş olsalardr, mumaileyhin, Londranın 
tekliflerini, hükiımetine bildirmekten 
her halde imtina edecek olduğunu söy
lemektedir. 

YA HEPSi BiRDEN KABUL EDiLiR, 
YAHUT DA ... 

Pariı, 23 (A.A.) - Bay Flandin rad 
yo ile Amerikaya neıredilen bir nut -
kunda Almanya tarafından vaki olan 
tekliflerin olduğu gibi kabul veya red -
dedilmesi lazım gelen bir kül teıkil et-

Tarihte bir 
denaet nişanesi 

Mrısolini zecri 
tedbirlere bu 
• • • 
ısmı verıgor 

Roma, 23 (KURUN) - B. :\tuso. 
lini, milli korporasyonlar birliğinde 
verdiği nutukta memleketin iktisadi 
vaı.iyetini izah etmi~. zecri tedbirler 
bahsine dokunarak şunları söylemi ·. 
tir: Anupa tarihinde bir denaet ni. 
'19nesi olarak kalacak olan bu muha. 
saarsrnın befinci a;),nda ltalya yalnız 
geri dönmemekl~ kalmış, hu muha. 
.!lftranıa kendisini ricat ettiremiyece. 
fini de teknr vaziyetinde bulunmuş. 
tar. Ekonomik muhasara, endüstri 
kuvvetlerimizin mütevazi olduğuna 
stnnilerek kararlaştırılmıştır. Bu 
deni hiç bir zaman unutmıyacağız. 

"En dotru durum şudur ki, ltal. 
ya bant n bilh&88a sanş zamanı 

i~n ekonomik i8tiklalini u.ami ~evi. 
-yeye nrchrmalıdır. 

Deniz Konferansı 
Londra, 2.1 (A.A.) - Avam kama. 

l'Ulnda lblr suale cevap .-eren Baş. 
Nkaa Baldnn, deniz muahede~inin 
... ; ... .... imzalanacağım \'e 

aynı ıtnde ha muahede metnini ihti. 
Ta eden bir •beyaz kitabın n~roluna. 
....-~~ 

tiğini söylemiştir. Red halinde, dörtf 
Lokamo devleti, yeni bir · istişareden 
sonra derhal müşterek bir harekete ge
çeceklerdir. 

ALMAN CEVABI BEKLENlYOR 
Londra, 23 (A.A.) - Dört Lokar • 

no devletinin teklifleri yarın öğleden 

sonra Saint James sarayında to,elana -
cak olan Milletler Cemiyeti konseyine 
tevdi edilecektir. Eğer Alman cevabı, 

bu toplantıya kadar gelmezse, konsey, 
sanıldığına göre gizli bir içtima yapa -
rak Alman cevabı gelinceye kadar top
lantılannı talik edecektir. 

Londra, 23 (Kurun) - Son gelen 
haberlere göre, Alman murahhası Bay 
Von Ribbentrop yarın Hitleri'n ceva -
hını Londraya getirecektir. 
HITLER ESKi FIKRlNDE ISRAR 

EDiYOR 
Berlin, 23 (A.A.) - İngiliz elçisi Sir 

13 ler karar verdi 
(Üstyanı 1 incideJ 

Komite, kızılhaçın ve açık şehirlerin 
bombardımanı meselesini de tetkik et
miş ve alakadar hükumetlerden mütcm 
mim tafsilat vermelerini istemeyi ka -
rarlaştırmıştır . ., 

Zecri tedbirler meselesi görüşülme
miştir. Komitenin gelecek toplantısı 

hakkında bir şey kararlaıtırılmamrştır. 
ITALYAN ELÇISILE GöROŞ

TOLER 
Londra, 23 (A.A.) - italya büyük 

elçisi Grandi bugün öğleden sonra Sen 
Ceymis sarayında Bay Madariaga'yı zi
yaret ederek konseyin yarına talik e -
dilmesinden dolayı memnuniyetini bil • 
dirmiştir. 

ltalya ve 
Arnavutluk 
qeni bir anlaşma ile 
bağlandılar 

Belgrad, 23 ( A.A. l - Emin men
balardan alınan haberlere göre, İtalya 
ve Arnavutluk son anlaşma ile aaşğı
daki taahhüUere girişmişlerdir: 

1 - Arnavutluğun idare şubelerin
de ve bilhassa Ar'Davutluk ordusunda 
İtalyan mütehassısı ve muallimleri 
çalıştırılacaktır. 

2. - Draç limanının ide.resi tama
men İtalyanlardan mürekkep .muhtar 
bir tetekküle verilecektir. 

3 - 1933 de kapatılan Arnavutluk
taki bütün husuat katolik ve ltal)'an 

ıYe rın o esın e ı oy tes ım o au 
Ripps in, Lokarno tekliflerinin kabulü 
için Von Neurath'a yaptığı son müra • 
caat üzerine, Bay Hitler, Von Neurath 
ve Von Ribbentrop uzun uzadıya mü • 
zakerede bulunmuşlardır. 

Havas ajansının haber verdiğine gö
re, Hitler, Loltarno devlt!tri 'tnuhtıra -
sının halihci.zır~aki şekliyle ka.bul cdi • 
lemez olduğu hakkındaki noktainazar• 
da ısrar etmiş fakat henüz hi~ bir ka -
rar verilmemiştir. 

KONSEY BUGON TOPLANIYOR 
Londra, 23 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyi yarın saat 16 da topla -
nacaktır. 

ALMANY ANIN KABUL ETMESi 
iÇiN ISRAR OLUNUYOR 

Roma, 23 (A.A.) - 162 numaralı' 
harp tebliği: 

Bu ayın 21 inde bir tayyaremiz. 
Poker tipinde hir dii:;man tayyare~i. 
ni tahrip etmi~tir. Bu suretle son 
dfö·t gün içinde dört dfü~man tayya. 
ı·csi tahrip edilmiştir. Dün de tay. 
yarclerimiz Dehata'da iki mühimmat 
deposunu tahrip eylemh;ıtir. 

işgal edilen topraklarda menzil 
hizmetlerinin te-n~iki ta en ileri hat. 
!ara kadar dernm etmekte<lir. 

'l'akaz nehri üzerinde 110 metre 
uzunluğunda bir köpl'iinün kurulma. 
sı bitmi5'tir. Bu nehrin ötesinde Te. 
zellemi ]talyan kumandanlığına :;:J 
köyün e;mı fı, rüh banı \"C rü~aı:u 

mutavaat etmişlerdir Silahlarını t,. 
lim eylem işlerdir. 

Somali cephesindt> tayyarelerilllff 
Ckikayı homlıardıma.ı etmiş n deP"' 
lar, mağazalar tahrip olunmuştur• 

Hal'l'ar. 2:1 (A.A.) - Röyter aja111'1 
hildirh·or: Dünhli ( ' h .• ihA boıub<" J•• 

manında Jc'inlandiya k ı zıl ha~1ıa~tllJ1t• 
sinin harap olduğu haber Vt.rilmel\fl'• 
dir. Hahtanede yatanlardan biri~i i 1• 
müş. altı ı yarnlannıı';'tır. 

Bunların arasında Finlandiyalılıtf· 
dan hiç kim~e yokluı Rombal'dır1'~.11 
e.-.nasında :ı ki;;i yaralanmıştır Ol~· 
!erin miktarı malüm değildir. ~İ''11 
halk, bomhardıman korkuırıu ile Hilf• 
rardan çıkarılmı~tır. 

Berlin, 23 (A.A.) - İngiliz el~isi 

Almanyanın Londra muhtırasını kabul 
etmesi için Bay Von Neurath nezdinde 
son bir teşebbüste daha bulunmuştur. 

Almanya aleyhinde mahkumiyet kararı 

Almanya 
boyun eğemez! 

Hitler altıncı 
nutkunda bunu 
tekrar ettı 

(Üstyaııı 1 incide) 

Bunun üzerine Fransa sadece (manevi 
bir mahkumiyet) kararı verilmesi tezi -
ni müdafaa etti. O suretle mevzuu bahis 
karar verildi. 

Acaba Almanya aleyhinde verilen 
mahkumiyet kararının ameli bir neti
cesi olmadıktan sonra Fransanm böyle 
karar almak hususunda ısrar göstermesi 
nedendir? Bu nokta §Üphesiz merak e
dilecek bir şeydir. Hakikat halde Fran• 

Bertin, 2:ı (KURUN) - Bay Hit. sanın Almanya aleyhinde velevki ame
ler dün akşam nreslav'da setim nu. li bir neticesi olmaksızın mahk\ımiyet 
tuklarından altıncısını söylemiş ve kararı istemesi daha ziyade dahili bir 
sözlerinin arasında hilha.10:sa şunu meseledir. Almanya (Ren) i işgal eder
kaJdetmi tir: ken bundan Fransanın mes'ul olduğu • 

"Bir milleti, tam hakimiyetinin nu iddia etmiş, "Fransa iptida Sovyet• 
tanınmasını i~tediği için !ehdit eden ter ile karşılıklı yardım paktı yaptı. Bu 
bazı deyle_tlerın .ırnna~tlerı kar ısında paktı imzalamakla Lokarnoyu iptida 
h?..run . ~geme.}:ız . . . ' ~rsay mefhum~ kendisi bozdu,, demiştir.Bu suretle Fran 
dunya ıcın ,·enı bn nızamın mesnedı d h"ku~mete h ı·r ı t'l · _. - ·. . . .. sa a u mu a ı o an par ı en 
d~gıl, bclkı maıının meı . .armı orten tahrik etmiştir. Esasen bu partiler Sov-

bır ı:~ıdıı·. h' k • yet - Fransız paktının parlamentoda 
Almanyanın ıç ımsen tehdit .. k d'ta· ~ · d ·aa l . t : muza ere e ı ıgı sıra a şı et e tas -

ettiği yoktur. Onun ıs ediğı yalnız . , 
k d

. h k' · t"dı'ı· dik aleyhınde bulunmuılardı, 'Eğer en ı a ımıye ı . . .. 
pakt tasdık edılırse Almanya Lokarno-

"Ben Almanım. Milletimin şeref 
ve istikbaline itimadım l'al'dır ,.e mazi. 
dekinden daha iyi hir sulh temin et. 
mek maksadile onun haklarım müda-
f aa ediyorum.,, 

mektepleri yeniden açılacaktır. 
ot - İtalyan kapitali ile bir ziraat 

bankMı tesis olunncak, tütün inhi • 
san yeniden tanzim olunacak ve ltal
yanlarm elindeki petrol imtiyazları 

genişletilecektir. 

5 - İtalya, Arnavutluğa 40 .mil -
yon altın franklık bir istikraz verecek 
tir, 

yu tanımıyacaktır . ., demitlerdi. Onun 
için Sovyet - Fransız paktını meclis
ten geçiren ve bu hususta ısrar eden 
bugünkü hlikumet Almanya aleyhinde 
manevi bir mahkumiyet karan almakla 
muhalif partilere karşı kendisi için bir 
müdafaa vasıtası elde etmiştir. Yine bu
nun içindir ki Franırz DıJ iıleri Baka
nı Sovyet - Fransız paktının Uhey 
arsıulusal hakem divanına verilmesini. 
Almanyanm iddiaaı gibi bu paktın (Lo
karno) muahedesi ile telif olunamıya
cak bir dhctt bulunup bu1unmadrlı hak 
kında bu divandan bir karar ahnmaımı 

istemiş, bundcı ·~ı ~östermiJ. {jokar' 
no konferansından böyle bir karar ıl ' 
mıştır. 

Bununla beraber Almanya aleyhi" • 
de verilen bu türlü mahkumiyet k•r•r• 
lan Fransız hükumetinin parlimcnt~: 
ya karşı mazeretini isbat etmiı ol" 
le arsıulusal bir kıymeti olmıyacakt11'. 
Olaa olsa, Almanya ile yapılacak ye"' 

·ıt • 
muahedelere devamlı bir tatbik kıb1 

yeti verelim diye Fransa yeni bir t• ' 
k . . ~ b ·1 tutl' 
ım temınat ıstemege unu veıı e 

d ti' 
caktır. Bununla beraber Almany• 1 

siri daha başka olacaktır. Almanvı • ~ 
leyhinde vrrilen mahkumiyet k•"' 
Hitler' in nüfuzunu ve Atman ord\J' " . sunun ~ururunu arttıracaktır. Bu 11 tSS 
retle Fransa istemiyerek nazilere y•rdı 
etmiş sayılabilir. ASIM ~ 

Bayan Venize'os 
Cenaze merasiminin 
Atinada yapılmamasırı' 
rica etti 

.. bııt'' 
Atina. 23 (KURUN) - Dun bit 

da, Venizelos'un ruhuna yapılatlti"' 
ayinden sonra Venizelistlerle J.rı ,r • 
nizelistlcr arasında vukua gelen çs-1 
pışmadan sonra Bayan Veni~lo5 ~ti
Sofulis'ten cenaze meruinıiıun :GıJ 

·ştir nada yapılmamasını rica etını teO'el 
suretle, merasimde çıkma~n mub ·ıott" 
ikinci bir çarpışmaya mahal verı 
mesini istemektedir. .161,... 

Bay Sofulis bu teklifi Icra1- b•öt>I • 
miş, kral da cenarenin doğrUdaJ'I t/e~ 
ruya Giride götürülmesine praf 
miştir. 

·~ 
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Baharın 

.1 iıaretler ----........ ~..,..-!!~ ..... """'--'lllP----------~ j.1 ~ezibtiJ er t 
~ üstünlüğün 

dinamizmi ş k o· . il ş· k t • d b 
• Balttınnillıwanümüneccimle- ar emıryo arJ ır e )0 e ya anc 
~-:.,~.-;;...,':: şeflerin şirl<et:e ilişikleri kesiliyor 

şartları 
Dün bir lise .an altılı ~ 

rile Oniwrsite lıitapMJ"ayuu pP 

dilı. Onlara tanili, ilmin~ 
lerİlle anun 6ayle 6ir yer _., ... 
meyi çolıtcan iderJim. Dtı1ta 
JioenlerJe bafl•)'Clll siial l'Öri 
niifli cilJler, onbın ..,.,,.. S.. 
talar. Ayalılanmn uçlCll"UNI a.ı• 
rd yliriidüler. KitapstırflYUI 

aeJrM....,.., plılenn 6otlafanJa-
lıi .Wi ôlentlerin nnıluuldaabna 
fa.rin İfin lttırca7on illMllllar da 
~ Nltar ......,_nden ri7Gi ,..,.,,..,. ,,,,,,....,.,.,.. 

Viyanada yapı an son toplantıda yaş mevya 
navlunlarında ya pılacak tenzil6t tesp ıt edildi 

..,.,, ....... hndi hndiaini 
-•Ullln dırwlr, hn4i utırabını ö
nliıtıle iin4irmelı iateılifi 6ir ma
lta77el llem, ica4 edilmif 6ir hı· 
,....., ılefilJir. aa1wm la,inJe 
-W ile ~ 6irihirini ,.....,.. 
l~tır. 

IJtılHu, JMnenin oldafa luular 
ta6ieıin, reolitenin tl.e molıdır •• 

• • • 
adar, lahiati lıap lıaru, ölü, 

,,__. lllomllll'fl1111 H lıuhaç altm-
4e ,_...., etla Nlil. im airden 
6ııAa 6ir fey Nftlftl)'Cln 8ami zih· 
_,,,., ı,in 6ü lrfrtir. T a6iatin ya

'M!la ilrvoetine inancm, ıabiati 
ll•m eJen M»yeteler hltara 
itfld 6lr laıtlret uermifler, onan 
~ 6ir delıorla aralanna girJifi .... .,,.,,_, __ ,,,.,,,_tl.ır. 

DUD çıkan bir habere söre, Şark 

demiryql1an firkeU..de bul\wan ya -
baocı tebaadaki Sema pfleriDla bir ay 
içinde ıirkeUe ilitilderi kesilecektir. 
Çıkan rivayete b.ıulırsa, bu yolda 
tebüıat abrut olan tirket, vuiyeü 
bir ~afla Parieteld idare mel:kezi· 
ne bildirmift.ir. 

Şirketin muhalebe mUdüril Bay 
Sentömer, istifa etmiş bulunmakta -
dır. 

DUn çıkan şayiaya göre şirket di· 
rektörtı Bay Pa8kal alım aatnn mua -
meleeinde kumpanyayı teman edecek 
p.ludyet olarak kalacaktır. 

Ecnebi tebaam &r'ria oeflerinden a
çık yerlerde ne gibi tadiller yapıla -
cafı hakkmda bir fikir jUttlttllemi -
yor. Şimdiki halde Şark demlryollan 
şirketinde daire mtldtbierintn hemen 
hepei ecnebi tebaasmdandır ~ Eter bu 
haber tahakkuk ederse '-irketle ilifl· 
fi keeilecek memurlar arumda yol 

dairesi şefi Bay Krist, haber dairesi 
tefi Bay Deltomb, hareket dairesi §e

fi Bay Antomasi, atelye tefi Bay Lad· 
rapye ve bu dairenin müdür vekili 
Bay Löblon ve Edirnedeki atelye ,efl 
Bay Löruva bulunabilir .• 

Şark Demirqolları 

naolunlarıntta'ki tenzit4t 
Bulpriatan, Almanya, ~uplav

ya, Çekoelovakyadan olduju ıibi TUr
kiyeden de A vrupaya demiryollarile 
Yat meyva, fmdık, tütün, yumurta 
ve diğer emteanm mevkini kola.ylat • 
tJrmak ve ucuza maletmek için nav • 
lUD tarifesinde tenaiW yapmak mak· 
9adi1e Münihten 80nra Viyanad& da 
bir toplutı yapilmJttır. 

Viyanada toplanan bu Jalmjayon 
da AlmaDJa, TUrkiye, ÇUmloniJa 
Avmturya, Yugoalavya. BaJprltltan, 
YUDlllÜ8tan, Macar ~i 

ıimendifer ıirkeUerinin murahhula · 
rı bulunmuılardır. Bundan evvel Mü
nihte kararlaştırılan ytlzde otuz, yüz
de kırk temilat blltün timendifer mu
rahbulan tarafından genll ullhlyet
le t:urip edilmlttlr. TenıHlt gtireeek 
maddeler fUD)a"9Jr: Tue meyva, tue 
aeme, yumurta, kuru meyva tUtthı 
ve cama alt 911)'&Chr. 

Yumurta kuru meyva lberinden 
ybde otu, tue -'-· tue meyva 
ttlttln Uzerinden ybde kırk tenzillt 
yapılacaktır. 18 Nt.anda Budapeştede 
limeadit- murabhuları tekrar topla· 
narak tarifeyi tamim ecleceklerdir. 

Bu toplanb 3G ntuna Pdar devam e
decektir. Tarifeler her prketiıı meıı
llılp olduğu hlkfllnet tarafmdaD tu • 
dik edildlkta m tatbike konaeak-
br. Tarifeıüa ı temmudu ltl1*en 
tatbik edlJeceti l&IWyettar kbueler 
taratmd!P llBylenlyor. --------

Jiirli Jeğmi arltadtJflffl FeMrıi 
zi aldı. Salonlara ,ötlhtli.i. Y r 
den ta taf1anlara lra-lar ,ahel-.: 
r..Jc ue tıltın dW.leri 
bıralııa. 

Bir OGlıider "Yıliıs,, lft 
6emlyen mi~ da"'°''°' anrı• 
Jo laerknten ıısd w ,_ ıfltilı 
salJı ltasineler isini• ill1t. 
•ilir hçancı ••ifim ..,. 
i~elri ~ MU illı 
JQ«ın ,aMi ,.., oanh .. 
nalı, raltt11t """1: tlbidM 
ye'°'8,.,..... 

MiiM .....-., ~lrltır~ 
nefe ıbırtit sf6i oli..ı.. 
Wll• ,,.,,..,ar altıntla ....U-. 
.,,,,,ı.,., felanamelere, 
tlirf•e, talaipl•• w H_,,, 

....... '"'"""" I0"8U ., ... 
ı...,. nilaa7et 6rılman, donalı 
M;ıaıd .... ılılı 6ir tlinantisınle RS
,....,.,. tl.emelıtir. 

"Büyü yaptılar, beni L:m .. annız',, 
cUler• tloltlıl•· Her 6lri 
tahrWrerlmılneaı.. ....... 
lann 2~• tlefmerini °""" 
ed yanın 7'JlfttllaJı 
Falıa1 ,..,.,_,. c ' hl ... -• . - . 

C..,, fahiat denen lalwilıa
~.,_, lıuooetli l>ir tlinamo lto-

llıtl "'". 1' 11J1rtılrta 6erdet, canlılılı, lar 

Bir deli LAieiide Galip Bey apartmanında 
oturanlara heyecanlı saatler geçirtti 

benzer mano, hni 
D--1ı o ....ıne derinlip.. 
rrııi7enleri ,. hımJ'Gll ..... ......... ,.,. . ., .. , ... 
tlal•, .. , ••• .,. ...., ,.,,,.,. .,,..., ,,.,.,. .., ......,.,,,.,. ne6otlaro oe la111rHınla

fll 1-1,,, cothn bir alaenlıl• tlal· ...... 
Eevvellri alqam LAielide Cumurlyet 

caddesinde Galipbey apartımanmda çok 
enteresan bir vak'a ıeçmittir: 

....... j .... Apartaamn kap1e111 Ham. 11at al• 
uda üt~ü icatta obU'an Bay Salihad. 

ı,, arı, e•hi ttıd mill«tl•ri dirlia •i .... ine ..-... bolw ,,....,. 
*''•rteleri itlealiu etler. Hayat· banyoyu tamir eden amelelere nezaret 
' •ırtı tarlaya l:aflı)'fln inmnlar, etmeye bqlımııtzr. Bay Saıahaddin ve 
bcrltarın gelifini, ilahların topraA ailesi bu •rada nde bulumauyerdu. 
iidiintl• fanilerin yanUHla hprf h· Saat altı buçuğa doğru kapmm ı:iti 
Pi• yf;rii7,Üflerintl.en ilaha feyizli, çalnumt. is~iye 25 yaımda tadar gl
tleJa,. bereltetli aayarlartlı. rUnen bir ren~ rimıittir. KapmJft ıçıt-

masite gencin içeri cirmeli bir olmuş, 
Balaarın üleali:re eJil:fi. İn• heaaen kaprnm önünde yere kapananı.: 

80nları topraf11 6af'ıycm iruiya-
'- - "Beni yolda Ermeniler çevirdi. 

" iJeaf:zm ıelrlinde ortaya pk· bilyU yaptılar. Korkuyorum. Aman a • 

""9u/ır. i•beyciiim beni kurtar. r .. 
aunu, talJate tlönii.f, tabiati Gibi saçma sapan 16zler söylemeye 

flnla711 """"'81na defil, tabiat; batlamıştır. Kapıcı bu adamı" sahibi. 
İl41tl111tırma, tabialin pzellifini nin akrabaıından biri zannettiği içi11 
...... nlmlClllno tutlamolıtl.ır. kotundan tutup dıprı çıkarmamıı. te• 

BllAtın t/.iıuımizınin bir sem6o• kine çalrtmı9tır. Gayet carip bir tekil • 
de etrafına bakınan adam UatUnil ba • 

l& oltıralı h6al efmelı, onu ti.alttı tını parçalamıf. sonra •oyunmuı. pen ·ı 
f7i ......,,,erüe etler. Blear, afag- cereye dofnı ciderek kendiıinl sokağa 
ı.,.,, ~' tlollara fomureai, aa· atmak iıtemittir. Kapıcı kendisini tut .. 
Aia ..qetlere Aamle, miitarelre- mak iıtemit. bu adamla mU,.adelede i -
ı.. "-"• ,._,,z.,.. -'er 'IHlllll ken ev sahibinin ı:evceti ile km geJmlf' 
... 6ir ntaıJliırwlir. lerdir. Bunlar açık bulunan kapıdan içe 

ri airip te perişan bir adamın odanın 
Çel~-., 6iiyiilı lttırpler gibi, ortasında kapıcı ile ititiP kaktJtıp;n 

..,. """""" "" 6alaar meon· ----------
lfliıttl• ..,,_,. e6e4i linlllrÜmini 
~ .ıtİJomef• sol111r. 

.,,,,., .... rnlhwcimler 6i· 
le ı.. ••-... "inlıil'ıl,, atlım 
••litlMffr. 

Sa4rl-..tem 

_,HAllEVIOE 

ADLI TIP MIJIMiH.111 AUAYl 
llOECEI 

Adlt Tıp iflert umum mUdtlrlGIGnGn 

AnkataJa nakli lrararlattmlmq, ve 

yapılacak bina için de lhım celen tah· 1 

ıiaat aynbnlftır. tn,.ata bu yas batla· 
aacak, bina bitiriWiil •'-tirde uırr,
mUdürlWr dwhal ..... acaktlr. tatanW. 
da yalnq morı, mpPhede ft .....,.,.._ 

ne ~kttr. p 

~itle Gaıfp bey ciparltmam (K~ 
kaplCI B. llolQ) 

ılrtlnce korlanUflar, içeri pememftler 
dir. Bu -.da prip ~dalİI llWenbire 
merdivenlerden apfı inmif, alt katta 2 
ııamarada otuna alnir dolctona B. Cahit 
Cftat'm bpaım tekme De 8'Anlr içe • 
rl tlrmltdr. Doktor nifanblı " .. neet 

KendWn• ·•·••dit Miller eoıu1 -
maaına ratmen cnep nRDiyen lııa a-
dam elleri batlanarü otomobile kon • 
muı. merkeze ı&tllrillmtlftUr. Merkez • 
de isminin Şerafet'tin 01ducu anlatıl • 
...,-. 

Nöbetfl belediye doktoru salmlaralı: 
bu adam muayene ettirilmit. d.U ol • 
dutu t.lbit edilerek TıW. A4lllye s&ı· 
derilmiftb'. Din bir muharrirlau. b • 
pıcı Halil ile 16rtıı llftlr. Halil nk'a. 
11 fiSyle anlatlyOr: 

- Sabableyln altı ~ulrta apartnna
nm zili çabnctı. ~ Bir adamla lraı
plaftım. Bay Sallhaddlnl soruyordu. 
"uyuyor,. eledim. Dinlemedi .. muhak • 
kak 1&1Mm 1'sna., dedi. Uat kata pts
tık. Uyandrrdık. Bir takım elSzler .ey • 
ledi, citti. Aq.. IHri ben JUkan kat
ta iken celdi. Hanımlar nde yoktu • 
lar. Bu adam igerl clrettk ilsfltntl bap 
ıu yırttı. Benim " nde buluoan Er • 
tuiniJ'Uft •erine uldmlı. Ben poliH 
cfdlnce de alt kata inerek dolıtorun ya
taima yatmıf. aaı kenclllini tammr • 
yonnn ... 

Eıkiden sen&1n bir ailenin oflu o. 
lan Şerafettiain nsiyetlerinin bonlma· 
ıı 6zeri11e ıinir illetine tutııldulu ft bu 
yii.ıden saman. uman asabi buhranı.r 
ıec;irdilf taylenmektedir. 

lan i~lerine o/.ıyor. 
Oalrii,arlı "Karamimi,, 

( llalıi6hf) ,....,_ ·MMlııf*ıılllNI• 
atin wöztlen hpftanno nai 
nuıJun. Ba lf ,üı. on 1eli 7"~ 
rdlıi aertlelri altı )'Üs ola 4ı 
rerrfHnln birihirin~ •~ Nıt1 
Nini ~im. TaJin -11111111 

"" 6a """"' .,..Wifi, 6ir ,.. ....... 6ir iiinci ..... ,. ,.,..,,,..,.,.,. ıö,,.... 
o...,.,... ..... ~-ll"llıııılım 

lanro -..,.,... ff M~ua 
Satli'nlif ._,_,,, Ali ş,,.._,, 

tlioaın, H-.,. Bıqhr ~-
..,,,.. 6lr '°' ..,,,,,.,,,. ..... 
tla. Kırmmer •fmit ~. 
fili alfnariid, ~ ,a. ~-
ıi6i ,,.ı111111 .,,,.,,.,. illliil• 
lendilL 

G&din .. ,.,. ....... , 
tlafa ..,.Uilıler ,,_,..,,,,,. 
iyi .,.,.,.,qor. ;c., .. 
6ü tarlltsi ol117'1 ,,, """"'"" 
..,_, ..... miİH)'C ,,,.. • 

Tirlıi hini.,. Y.11 ,..,_,.. ,,.,... ,--.. ........... .. De oturuyormUf. tçerl petlfan ktbklı -------------
bir •damın rtrdıt1nı rlriince , ... haı- EV ÇAllJIİllll ADI y-
"' lrorknıutlar, 1rendUerini lrapnlal\ dr • .... ını 
pn atnuflarclır. .... 

... ,.,,,..,,,, .... ,,.,,,.. 
tin ierinfflilwtlıqalw. ~ 
na lnlır """"" tli,. iHıfler, ~ Meçhul adam ikinci katta yalnu ka

lmca dokt'Onıtt yatatma ctrmlt. aoyu -
nup Y&taufttt. Bu srrada kapıcı da Jaı. 

rakola riderek poliılere haber •ennlı • 
tir. Biraz aonra kapıcı ile poliller ıe • 
lince merdiven bapta doktorla .anne-

• " nit*flll~ ı~ütlerdir Bunlar 
baflanndan ıeçeni anlatınc ı ikinci ka
ta linlerels. ftl~ul adam ~ rahat 
~, ..... ı.....,. 

1 

Ev çatıJarmclan IOkaklara akan stİ/erlerini ,.ima YtJlut =-== =k=r= ,,.. ... ,,,... ,.,...,..,_. c 
diye tu'belerlne bllcUrllmtetır. BlJhu • Pfilı ea4e Wa9'11, ya1,.. ....... 
p yM.ı 1n1ut ,apdJrktin belediye me- le lefll, .neM 6ifıllt 
murlan bunu ehemmiyeUe tatbllr et • 1Hnlılrltmldi iı.tiinlifin ""'4ilıi 

tirmiye ~..-eaklardı1'. S. 0•••1• 
F.ait 'blnalar4 da •ul&nn liiuıila 1-------------!I 

ra ,.erifeblı.ne.t için alikadt.rlara beş 
ay mttlrlet vertJm!fth'. MISTfBIAŞA = 
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Mühim bir dava, Ağır cezada: ANKARADAN 
Kamutay müzakerelerinde Hapisane karakol kumandanı ile 3 
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bugünkü toplantısında 935 senesi büt- 62.000 lira münakale yapılmasına dair mahkum, rahat rahtıt sokağa çıkabiiigormuşl 
çe kanununun 5 inci maddesine bağlı olan layiha müzakere ve kabul edilmiş
D cetvelinin İstanbul üniversitesine ait tir. 
asistanlar kısmında 25 tane 7 5 lira üc
retli asistanlık konulması ve bu kısım
da bulunan 60 lira ücretli asistanlar sa. 
yısının 20 den 35 e çıkarılmasına ayni 
cetvelin üniversite kısmındaki müstah
demlerin aylık ücreti olan 7 500 liranın 
10500 liraya çıkarılmasına dair olan 
kanun layihasile jandarma umum ku • 
mandanlığı bütçesinde 20 bin liralık 

münakale yapılmasına dair kanun layi
hası ve maarif vekaleti bütçesinden 23 
bin lira tenzil edilerek 2000 lirası İs

tanbul üniversitesi radyoloji ve biyolo -
fr>ik enstitüsü mütedavil sermayesi addi 

ile maarif vekaleti bütçesinde açılan 

fasla fevkalade tahsisat olarak konul -

Cumuriyet MerkezBankası kanunu
nun 92 nci maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına dair mazbata üzerinae bazı ı 
münakaşalar yaptıktan aonra mazbata
nın maliye encümenine iadesi kabul e
dilmiştir • 

Askeri ve mülki tekaüt kanununa ek 
kanun layihası encümene tebliğ edilmiı 
ve Suriyedeki Türklerin ve Türkiyede
ki Suriyelilerin emlakine müteallik mu
kavelenin bir yıl daha uzatılmasma da
ir kanun layihasının birinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

Kamutay ça-rşamba günü toplanacak
tır. 

Orta mekteplerde muhtelit tedrisatın 
kaldırılması düşünülmiyor 

Ankara, 23 {Telefonla) - Orta mek-ı 
teplerde muhtelit tedrisatın kaldırıla • 
cağı haberi maarif mahfellerinde tek -
zip edilmektedir. Bununla beraber, çif• 

duğundan hattın bu kısmında aktarma 
yaptırılması kararlaştmlmııtır. 

te tedrisatın tamamile tatbikinden son- • 

Frengi mücadele teşki
latının faaliyetleri 

ra bazı yerlerde muhtelit tedrisatın ken
diliğinden kalkacağı da ilave olunuyor. 

Bir A lman Güzel Sanat
lar Sergis i açılıyor 
~nkara, 23 (Telefonla) - Alman se

fareti burada bir güzel san'atlar sergisi 
açacaktır. Gümrükler vekaleti nisan ora 
talanna doğru açılacak sergide teşhir 
edilecek eserlerin gümrüklerden ne te
kilde geçirileceğine dair talimatname 
hazırlamıştır. Sergi Ankaradan sonra 
tstanbula nakledilecektir. 

4fyon - Karakuqu hattı 
Ankaraqa bağlanacak 

Ankara, 23 (Telefonla) - Nafia ve
kaleti Afyon - Karakuyu hattırun açıl
ması üzerine Denizli'nin doğusundaki 

bölğeyi Afyon hattı üzerinden Ankara, 
İstanbul ve Adanaya bağlamak için ye
ni bir proje hazırlamaktadır. 

Balıkesir hattının Yerköy ile Dur • 
ıunbeyli arasındaki kısımda heyelan ol-

YALI TEŞEKKÜR EDiYOR 

Ankara, 23 (Telefonla) - Sıvas 

Merkez kazasmda frengi tedavisi bitti-
ğinden buradaki mücadele kadrosu yakın 

a Tokat merkezine nakledilecektir. To
kat'a bağlı Reşadiye'de şimdiden mü -
cadele baılamıı bulunuyor. Düzce'de 
frengi tedavisi mali sene sonunda bi • 
tecek, buradaki teşkillt da Bartın ve 
Safranboluya nakledilecektir. Bir dok -
tor ve üç sıhhat memurundan mürekkep 
bir heyet Bartındaki frengi vaziyetini 
tetkika memur edilmiştir. 

Yeni gümrük teşkilatının 
tatbiki 

Ankara, 23 (Telefonla) - Gümrük 
ve İnhisarlar vekileti yeni teşkilat ka -
nununu bmirde de tatbik etmek üzere 
hazırlıklara baılamıtıır. Gümrükler u • 
mum müdürü Mahmut Nedim yarın tz
mire hareket edecektir. 
"' Limanlar umum müdürlüğünün mali
ye vekaletinden alınarak iktısat veka • 
letine devri hakkındaki kanun layihası 
vekiller heyetine verilmiştir. Haftaya 
meclise sevki muhtemeldir. 

ROMANYADAN ŞEHRiMiZE GELECEK 
SEYYAHLAR Babamın ölümü ve kardeşim dok

tor Ekrem üstündağ'm hastalığı mü
nasebetile gerek bizzat gerek yazı tel- Nisanın 12 si hiristiyanların paskal-
graf ve telefonla kederlerimize iştirak yasına isabet ettiği için bu dini hayra· 
eden ve hastamıza sağlık dileyen dost- mı geçirmek üzere Romanyadan çıka
lara ve ark.adaşlara gösterdikleri ya- cak seyyahların mühim bir kısmı şeh
kınlık ve alakadan dolayı şükranlan - rimize gelecektir. 
mızı sunarken yüksek hazakat ve asil Bey oğlundaki otellerde timdiden 
insui hissiyatla pek zor şartlar al . yerler ayrılmıştır. 
tında muvaff ak.iyetli bir ameliyat ya- Bu seyyahların bu yıl memleketimiz
pan ve bütün tedavi müddetince yo- de kalmayıp daha az masraflı olur ka}"' 
rulmaz ve usanmaz itinasile bütün dile Yunanistana gidecekleri şeklinde 
sıhhi icaplara bizzat baş vuran ve kar- bir şayia çıkmışsa da, bunun doğru ol
detimf ·tamamen iyi eden kıymetli madığı anlatılmıştır. 
profeeör &ı.çet Sabit'e ve hastahane- Bundan başka ortodoks olan Romen
ainin pek iyi şartla.nnı bütün hastala- ter, paskalya münasebeti ile btanbula 
rma olduğu gibi bize de bezleden ve gelmişken Fener patrikhanesini de zi -
nihayetsiz dikkat ve gayreti ile bas- yaret etmeğe ayrıca ehemmiyet vermek 
ta.lığın iyiliğe doğru seyrini kolaylaş- tedirler. 
tıran Teşvikiye Sağlık Evi sahip ve Paskalya için Kudüse giden Fransız 
mUdürÜ d~ktor İbrahim'e minnet ve haci'larından 60 kişilik bir kafile dün 
•Ukranlarımı alenen ifade etmek için "'Patria" vapurundan çıkarak şehrimizi 
sayın gozetenizin kıymetli delaletini de gezmiş akpm Beruta yollanmıılar • 
rica ederim. dır. 

lstanbul Vali ve Belediye reisi' 
Muhittin Ustiindağ -,=--------------,::'9 
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KOdPERATIFINDE 
Deniz yollan idaresi kooperatifinin 

genel toplantısı dün sabah bütün his
sedarların iştirakile yapılmış, on bir 
aylık faaliyet raporu okunmuş, tasvip 
edilmiştir. 

Kooperatif on bir ay içinde 166 bh' 
liralık satış yapmış ve 12481 lira safi 
kazanç temin etmiştir. Kooperatifte 
ilk defa atışlar ayda yedi bin lira
dan başlamış, sonralan 20 bin liraya 
kadar yüiselınittir. Beş bin lira ser -

Şehremini halkevinden: 

25-3-936 çarşamba gü'lü saat 20,30 
de ilk tedrisat müfettişi bay Mansur 
Tekin salonumuzda halk terbiyesi mev
zulu bir konferans verecektir. Konfe
rans bütün yurtdaşlara açıktır. lliin o
lunur. 

maye ile başlıyan kooperatif bu on 
bir aylık faaliyetten sonra hissedar -
lara ~f.9,70 faiı \'ermiştir. Koopert. -
tifin ilk açılışında 603 azası varken 
şimdi bu rakam 737 olmuştur. 

İstanbul ağırceza hakyerinde, dün 
öğleden sonra mühim bir davaya ait 
duruşmaya başlanmıştır. 

Davanın mevzuu, rüşvet alışverişi , 

kaçmağa sebep olmak ve yalan yere 
zabıt tutmaktır. Bu davanın suçlula
rı, şunlardır: İstanbul hapishanesi es
ki karakol kumandanı Mehmet çavuş, 

İbrahim, diğer İbrahim ve Abbas ad
larında üç jandarma, tüccardan Ne
cati • 

Davaya göre, Necati, bir mesele -
den dolayı hapsa mahkfun olmuş. MUd 
detini Adana hapishanesinde geçirir
ken, !stanbula nakledilmiş. Buarda 
hapishanenin karakol kumandanile an 
!aşmış. Para vererek arasıra da jan -
darma refakatinde rahat rahat dışa
rıya çıkmak, Fatihte bir apartımanda 
oturarak Semiha isminde bir kadını zi 
yaret etmek imkanını bulmuş. Bu zi
yaret vesileleri de, zahiren Neca.tinin 
bazı dosttan tarafından aleyhine sulh 
mahkemelerinde alacak davalan açıl
mak suretile ihdas olunmuş. Necati, 
işte bir zaman bu vesile ile hapisha
neden dışarıya ayak atmış ve çıkışla
rında Fatihteki apa.rtımana uğramış. 
Semiha'nın, Necati'nin akrabasından 
olduğu da ortaya atılıyor. Nihayet 
bu dışarıya çıkışlarm bir def asında, 
.Necati, yanında jandarma bulunduğu 
halde, nasıl oluyorsa oluyor, kaçıp izi
ni kaybettiriyor! Sonradan ele geçi
yorsa da, firar duyulunra, iş çatalla
şıyor. Firar hadisesini uıııulen bir za
bıtla tesbit etmek gerek! Gerçe bu 
zabıt tutuluyor. Fakat, Necati'nin ad
liye dairesinden kaçmamış olmasına 

rağmen, sanki oraya götürülmüş de 
her nasılsa oradan kaçmış g1bi bir 
zabıt! 

Şişhane 

Ali.kalı makamlar araştırmaya el 
koyuyorlar. Eninde, sonunda dava A
ğırcezaya geliyor. Suçlular, suç işle
diklerini kabul etmiyorlar, inkar ve 
tevil yollu ifadeler veriyorlar. 

Şahitler dinleniyor. Bunlardan Sü
heyla, ayni apa.rtımanın bir katında 
oturuyormuş. Semiha'nın katma ak -
rabasından Necati adlı birisinin ara

da sırada jandarma refakatinde gel -
diğini işittiğini, fakat kendisini gör -
mediğini söyledi. Şahitlerden Nazım 
da, bu yolda bazı duyduklarını anlat· 
tı. !hsa.n Şekip isminde bir genç, hk 
bir şey bilmediğini, kendisinin isim 
iltibası veya. adres yanlışlığı dolayı -
sile başkasının yerine çağırılmış ola -
cağını ileri sürdü, çekildi. 

Şahitlerden bazıları gelmemişti. 
Müddeiuınt.İmiliği temsil eden Ahmet 
Muhlis Tümay, bu şahitlerin, bu ara
da Semiha'nın da çağmlmasını istedi. 
Reis Kemal, aza Sakıp ve Abdurrah -
man Şeref, duruşmayı başka bir güne 
bıraktılar. 

kil da.va.ya. fer'an· dahll olan Mükl!a
t'a tebligat yapılamamıştı. 

Evvelce oturduğu evden çıkıp başka 
semte taşındığı anlaşılan ub kadının ye 
ni adresi polisçe öğrenilerek celpname 
imzalattınlmasma karar verilmiş, du· 
ruşma. kalmıştı. Bu sabah saat onda 
duruşmanın ikinci celsesi açılacaktır. 

Erkeği vuran kadının 
ılünkü liar1ışmasıl 

Birkaç ay önce Galatada Y eşildirek 
hamamı önünde Kazını adlı birini, ak· 
rabasından birini öldürdüğt,i içill kin 
besliyerek tabanca ile vurmaktan Is
tanbul ağırceza hakyerine verilen 
Bitlisli Emine'nin muhakemesine dün 
sabah devam olunmuştur. 

Muhakeme, .Anadoluda btilunduğll 
anlaşılan Mehmet isimli bir şahidin 
istinabe suretile ifadesinin alınması 

için kalmıştı. Yazılan istinabe mUzek .. 
keresine cevap gelmediğinden tekid 
karan verilmiştir. Muhakemeye baş
ka bir giln bakılacaktır. 

Veznedarın ölümü işinde Kuzguncuk ta qanan köşk 
2 inci duruşma celsesi davasın ın kararı bozuldu/ 

Geçen ramazanda bir gece iftar 
dan sonra, köpek satmak bahanesile 
kandırarak otomobille Zincirlikuyu 
civarına götürdükleri Galata posta.ha

nesi veznedan Hüseyin Hüsnü'yü. ce
binden kasa anahtarlarmı alıp posta
hane kasasını soymak maksadile öl
dürmekten suçlu Abdullah'la arkada-. . . . . 
şı Yunus aleyhlerine, ceza kanununun 
idam cezası yazılı 450 inci maddesine 
uygun olarak açılan davaya, geçende 
Istanbul ağırceza hakyerinde başlan
mıo, fakat ~asa girilememişti. ÇU.n-

Kuzguncukta bir köşkün sigorta 
parasına tamah edilerek yakıldığı nok 
tasından Koço, Hamparsom, tüccar • 
dan İsmail bin Cebbare ile Osman 
aleyhlerine girişilen takibat sonucun• 
da açılan dava, İstanbul ağırceza maıl 
kemesinden beraet kararile çıkmıı;ıtı. 

Dördü hakkında verilen bu bera.et ka• 
ran, temyiz hakyerince bozulmuştur~ 

Ağırcezada dün yeniden celse açıl• 
mı§, fakat Hamparsom'la Ismail'e da.
ha tebliğat yapılamadığı anlaşılıııllrl" .,,ti 
hr. Dtı.v•, bll~ktı. ulr ~uu. goruı~~~nJ4 

yokuşu faciası Üzerinde: 

Müddeiumumilik tahkikatı, 26 gün 
sonra istintak dairesine geçti 
. ~---

Ehli vukufun ikinci raporu da ge/d;, Müddeiumumi muavini H ikmet Sonelı 
bu mühim dava dosyasını 7 ınci sorgu hakimi Adile verdi 

Şişhane yokuşundaki feci kazanın 
tahkikatı, dün akşam Uzeri müddei -
umumilikten istintak dairesine geç -
miştir. Müddeiumumi muavini Hikmet 
Sonel, dosyayı yedinci istintak daire
si sorgu hakimliğine vermiştir. Sorgu 
hakimi Adil, dosyayı tetkik ettikten 
sonra, tahkikat usulü dairesinde mu
tad seyrini takip edecektir. 

Bu faciayla, vukuunu müteakip 
muavin Hikmet Sonel'le birlikte ls -
tanbul müddeiumumisi Hikmet Onat 
da bizzat alakadar olmuş, vak'anm 
ehemmiyetini gözeterek, tahkikatın 
inkişafına değin Ankara seyahatini 
geciktirmişti. 122 numaralı ikinci 
mevki tramvay, yoldan çıkarak dev -
rildikten on dakika sonra bu mühim 
vak'anın tahkikatına el koyan mild -
deiumumt muavini Hikmet Sonel, o 

zamandanberi geceli, gündüzlü çalış· 
mış, yapılan keşiflere, tehlikeli tec -
rübeler sırasında bizzat tramvay ara· 
basma binmek suretile iştirak etmiş 
ve faciayı inceden inceye gözden ge
çirip, bir çok şahit dinlemiş, araştır
ms,sını bütünlemişti. Ehlivukufun ver
diği ilk rapordaki müphemlikleri gi
derici ve noksanları tamamlayıcı ikin-
ci raporu bekliyordu. . 

Bu rapor, . müddeumumiliğe dün 
öğleden sonra gelıniş, akşam üzeri de 
vatman 679 num~ralı Fahrettin, tram 
vay deposunda muayene memurlan 
İsmail ve tbrahiın aleyhlerine dava. 
açılmıştır. Dava, evvelce de tahmin 
ve tesbit ettiğimiz gibi, ceza kanunu
nun 455 inci maddesine uygundur. 

İstintak tahkikatının ne kadar sü
receği ~lli değildir. Bununla beraber 

süratle ikmaline çalışılacaktır. Dava• 
nm nisan içerisinde ve ayın sonuna 
doğru mahkemeye intikali muhtemel
dir. 

Facia, 26 - 27 şubat çarşamba-per
şembe gecesi saat 11,25 de olmuştu. 
Bu itibarla. bu sene p batmm 29 güıı 
olduğu göz önünde tutularak yapıla • 
cak bir hesap, müddeiumumilik tah .. 
kikatınm aşağı, yukarı 26 gün sonra 
istintak dairesine intikal ettiğini or
taya koyar. Meselenin ehemmiyeti, 
kazaya. uğrıyanlann ve şahitlerin çok• 
tuğu, bu ara.da ehlivukufun verdiği 
iki mufa.ssal raporun ha.zırlanmasınlll 
hayli uzun sürdüğü göz önünde tutu• 
tunca bu etraflı araştırma işinin bil• 
yük bir gayretle ve çok çabuk ba§&'" 

nldığı neticesine varmak, hiç şüphe
siz, ki pek yerindedir! 

Ankara·da Bayramı 

;j 

Ağaç bayramında nutuk wnn 6tr u,,ıa - B alk blMnln öllllnü. 
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Fazıl Ahmedin konfe- ıı i~zanı Teneşir Paklar 
k k C A t&lu eö%0) 

ransı ço at ışlandı Yazan : Sermet Muhtar Alus 
Edip ve şair Fazıl Ahmedin Türk in• •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 8 I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 

Meşhur Uruguvaylılar 
Fransız gazetelerine göre, 
yalınız bir şey göstermişler: 

Pariste 
vahşet! 

:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... 
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üzere Sorbun üniversitesince Parise da. 
vet edilmiş olduğu malCımdur. Fazıl 
Ahmet bu konferanslardan biricisi Sor-
bon'da ve Fransanın siyaset, ilim, ede
biyat ve üniversite muhitlerine men • 
sup bir hayli alim, edip, iyan, meb'us 
ve saire ile pek kalabalık bir dinleyici -
ler kütlesi karşısında söylemiş ve pek 
çok takdire mazhar olmuştur. Dinleyi• 
ciler arasında esbak maarif vekili ve ye
ni Fransız ansiklopedisi naşiri Bay De 
Monzie Sorbon üniversitesi rektörü Bay 

Cbarlety konferansından pek memnun ol 
muş ve Fazıl Ahmede kendisinin de 
Ankarayı ziyaret etmek arzusunda ol • 
duğunu, bu sene Amerikaya davetli ol
masına rağmen yeni ders senesi açıl -
madan evvel behemahal memleketimizi 
ve Ulu önderimizi ziyaret edeceğini 
bildirmiştir. 

Liman kadrosu 

Mühendis Raşit, Allaha ısmar- ı 
ladığı çeker çekmez Hacı gene 
bir pencere içine çöktü. Saate 
baktı. Onu beş geçiyor... Desene 
on vapun.ı gitti. Bir de on buçuk
taki son vapur var; o kadar ... 

Demek o gün yanmıştı. Yann 
da cuma; gene avucunu yala .. Da 
na, gene kafa kw·calamağa baş · 
ladr. Bu 15, 20 lirayı bulacak baş· 
ka bir yer, başka bir yer? .. Bir da
ha saatine el atarken kordonun 
yokluğunu hatırına getirdi. 

Malına geçer hükmü ... Kordo 
nu okuttu, ne oldu? .. Şu saati ve 
daha başka şeyleri de okutsa ne 
mahzuru var? .. Evde, köşe bucak
taki para edebilecek ufak tefeği 
zihninde yoklamağa çalışıyordu 
Daha nesi var, nesi var?. 

Kaynanasının el öpmelik ver
Genel di1ektö1 tekrar diği boyun bağı iğnesi. Taşlan 

Pari• _ Uruguvay Maçında bir görünüı. Ankaraya gidecek ufaraksa da bir iki dirhem olsun 
D- Liman direktörlügv ü kadrosunun son altını yok mu? .. Babasından kal. ~lkanlarda maç yapması dolayı.) yuncularını değiştirmişler, mesele O 

lile J~ndulda da bir maç yapmak halledilerek oyuna tekrar ba~lanmış. şeklini tesbit etmek üzere Ankaraya ma, telkari gümüş tabaka. n me. 
:tiYen meşhur Uruguvay futbol ta. tır. Fakat beş dakika sonra Fransız gitmiş bulunan liman genel direktörü cidiye olsun tutmaz mı? .. 
l>lln~nın ParfSte Park des Prens'de oyuncularından Yenan da dizine vah. Bay Raufi Manyas dün şehrimize döne Malda hafif, pahada ağır eşya 
arıs futbol takımı ile yaptığı maçın şice bir tekme yemiştir. Gene orta. müştür. Jardan ne mevcut, ne mevcut der. 

Çok gürültülü olduğu ve hakemin dö. lık karışmış, sükunet iade edilince Duyd.uğt~.m~za göre genel dire~tör ken (buldUnı !) diye yerinden sıç-
"iildüğü yazılmıştı. oyuna tekrar başlanmıştır. Fakat pazartesı gunu tekrar Ankaraya gıde- d H ttat H f O h tfl 

S rek tamamlanmak üzere bulunan kadro ra I. a a iZ sınan a l e 
l· on gelen Fransız gazeteleri bir Fransızlar bu sefer korkak oynuyor. lm d d d k 1 h f 
"lr b" ioı.ini takip edecektir. yazı ış, e e en a ma mus a ı .. 
d 

e ıten bu gürültülü maç hakkın. tardı. Çünkü oyun ciddtymni kayb :ıı 
a uzun tafsilat vermekte ve biribiri. etmiş, çok sert bir hal · almışt. He. Di~r taraftan liman vaziyeti etra - Daha ne düşünüp duruyor? Erba

tıi takip eden hadiseleri teessüfle le iki taraf birer sayı ile berabere bir fında direJCtörlük lararından hazırlanan bı yalnız ona, su içinde 15, 20 li
•1tlat1naktadır. Bu gazetelere göre, vaziyete girdikten sonra oyun daha rapor tizerinde t~tkilder yapmakta bu - rayı tırınk tınnk sayar. 
0
tun, Fransanrn şimdiye kadar gör. ziyade kızışmıştr. Bu sırada yeni ve lunan mÜtehassıs Fonder Porten tet • Saatine bir daha baktı. Onu 
~t4iği vali.şi bir hava içinde geçmiş, daha vahim bir hadise olmuştur: kikatını bitirmiş, raporunu hazırlamış - çeyrek geçiyor. Bedestanın ka • 
llna da cenubi Amerika oyuncuları UruguvayhJarın yaptıkları haluuz. tır. Bu rapor bakanlığa verilecek tas - panmasına üç çeyrek var. Ayağı-

Stbep olmuşlardır. hklara karşı nihayet harekete geçen • vip eöildigi tal<dirde derhal hazırlıkla· 
F nr çabuk tutarsa ferah ferah yeti-h· ransızlara göre Uruguvayhlar, hakem, bir yuntruk y~miştir. Fakat Tf \>a~lanacaktır. 

ıç "'hA''fMffll<, hiç bir intizam takip s.oğuk ~\ihtılh~r prnhafaza O eae .. Mk • .ı -=~8========== 
eı~ ne- a aStfta oıursa 01su1ı o. mukaıeıe e~m-~_mı~ s-a~a~an ~km•~. Miı neka~ mezar-
Yunu ka1.anmak istemislerdlr; tır. Bunun uzerıne muhım karışık. . r• 

Oyun başladıktan ~n dakika son. hkJar başlamış, halk böyle.vahşi o. JftıJda define 
ta ilk hadi<;e olmu~tur. Parislilerin yun oynıyanları linç etmek için yer. I ;rta hafı Mersiye, Uruguvay sol ha. )erinden fırhyarak sahaya çıkmıştır. 8 8 D lyOr • 
~tıdan dizine bir telqne yemiştir. Sükunet pek güçlükle iade edilebil. Orta tfflfisat muhasebecilerinden bir 

rans•1Jara göre, böyle vahşi bir ha. miş, hakemliği Ruhar kabnl etmiş. .ıat w kaç glla eYvel vilayete baıvura
teketi Parisliler görmüş değillerdi. tir. Bu zat ancak kendisinin tedhiş. rak Edirnekapı mezarlığında define a • 
:aralanmış olan Mersiyenin arka. !ere pek aldırmıyacağını iyice anlattık. ramaaına pıüsaado edilmesini istemiş -
hiaşları hemen atrafına toplanmışlar, tan sonra oyunu idareye haşlamıştır. tir. ~ nıUsaailC verilmiş, sekiz amele 
l r Yandan da bütün Mondeviyedo. Fakat maç sonuna kadar iki taraf da ile dört gün evvel Edirnekapı mezarlı
lrlar, bu harekette bir hata olmadı. başka sayı çıkarmıya muvaffak ola. ğında muayyen bir yer dört beş metre 

Ilı anlatmak için hakemin etrafını mamışlardır. derinliğe kadar kazılmıştır. Kazılma işi 
'-r1111slardır. Belc.ikah olan hakem Stadyomda otuz bin se.virci vardı. lla • - iki gün .sürmüş, bir şey çıkmayınca 

• şir. 
.AyasPfya önü.nd~~i aralJal~~ 

dan birine atladı. Arabacıya: 
- Bahşişini vereceğim, sür sü

rebildiğin kadar! 
Deyip doğru evine çektirdi. 
- Allah bellasını versin bu ye

ni nazırın!.. Nişan ve madalye 
beratlarını da tetkik edecekmiş. 
Şimdi de onlan y~tiştireceğiz ! 
Deyip çekmecesini kucaklar ku • 
caklamaz odasına çıktı. Satmağa 
karar verdiği şeyleri ceplerine 
tıktı. 

on bir lira kadar tutuyordu. Hacı 
gene sakala el atarken, yeninin 
içindeki altın kol düğmeleri gö • 
züne ilişti ve hemen kolunu uzat
tı: 

- Ya bunlara ne buyurursun 
hazret? 

Kol düğmeleri, her iki tarafı 
çeyrek büyüklüğünde, öyle inti -
püften değil, gergi gibi kalın ve 
ağır nesnelerdi. 1 

Mansur efendi, kol düğmele • 
rini avucuna aldı; şöyle tartar gi
bi yaptı. Okkalıca bulunca küçük 
terazeye koydu. 

- Bak, şimdi işin oldu Hacı 
Bey, dedi. On yed~, on sekiz lira• 
yı toparladık!.. 

Bedestan bekçileri: (paydos!. 
Bedestan kapanıyor!) diye bağı. 
rryorlardr. Dana, tekrar bir sakal 
falından sonra, gürledi: 

- Hazret, ak:,c::.am pazarı; al 
.. h . ' malım, gor aynnr ... 

18 lira nihayet cebe girmişti 
amma o saatten sonra gel de ada
ya git .. 

Hacı yorgun, bitkin, Akbıyık 
yolunu tuttu. 

Günlerden cuma ... Saat, saba· 
hm alaturka iki buçuğu... Köprü
nün Kadıköy ve Adalar iskelesi, 
iğne atsan yere düşmiyecek hal • 
de ... 

Sağa tesadüf eden Kadıköy 
tarafında yeni alınan ve yo
lunu 11 dakikada alan, tek silin
dirli ve numarasız, meşhur (Fe -
rah) vapuru müşteri çıkarıyor. 
Kuşdili tiyatrolarına, -Kurbağalı • 
nm Dereboyµna, Fenerbahçeye 
giden şık' beyler, şık hanımlar 
omuz omuza beklemede ... 

Sola düşen adalar cihetinde 
daha vapur yok. 7 numaralı 

(Şahin) Anadolu iskelelerin • 
den gelecek de adalara müşteri 
alacak. O taraf da şapkalı Mösyö
ler ve madamlarla pıtrak. Orası 
gene bir papatya, fulya, gelincik 
tarlası olup çıkmış. 

er, Ispanyolcayı pek iyi anlryami. Bütün Fransız gazeteleri, Uruguvay. topraklar örtülmüştür. Kazma işi durdu 
~otdu. Foto;c.rafçılar resim almak Jılarrn vahşi hareketlerinden başka l "' rulmuştur. Bir kaç gün sonra yine ara-
ttn sahayı doldurmuıı.lardı. bir liyakat göstermediklerini yazı. 

Kapıda bekliyen arabaya ge· .-----..... --..... ----. 
~ matara başlanacağı söyleniyor. 

Bu sırada Uruguvayhlar bazı o. yorlar. 

Berlin Olimpiyadlarına 
hangi atletler gidebilir? 

ikinci nevi ekmek 
10 para indi 

Belediye nark komisyonu dün top • 
lanmış, yeni narkı tesbit etmiştir. Bi -
rinci nevi ekmek on bir buçukta ipka 
edilmi§, ikinci nevi ekmeğin fiyatı on 

Atletizm f ederasyotlllndan: 
t Türkiye ldman Cemiyetleri itti. 
~ umumi merkezinin olimpiyadlara .:fak için verdiği karar ve koydu. 

Şartlara nazaran Berlin olimpi. 
~dlanna gidecek Türk atletlerinin 
it "hteUf deneme ve müsabakalarda 
'tıl btı dereceleri yaptıklarına ve olim. 

4 '8.d arif esinde bu kudreti haiz ol. 
~llklanna atletizm federasyonunca 

itaat hasıl olması lazımdır. 
~ Bu suretle bütün Türle gençlerine 
lıŞına ve hedefe ''arma yolu açıl. 

TAMiR EDILOOEK iSKELELER 
bı ... .\kty idaresi Adadaki iskeleleri y~ 
~ıı tamire karar vermjştir. Bunun 
~ 7000 lira harcanacaktır. Bundan 
~ ~a Büytikadada Dilde de yenide~ 
~. ıskeıe yapılması dilşUnillmekte -

alztlt.AI OTOBÜSLER 
\;Servisten :çıkarılacak olan ve yol
~ bozülup blan otobüslerin muhak-
11\;_ 48 IB&t llçnde .ıtmeı şube mildür 
~e !laatier Yerilmesi ,..mecburiyeti 
.ı.; ~luıım1Jlf:ni'. Buna riayet etmiyen-

llddetle cezalandırılacaklardır. 

mıştır. Klüplere ve atletlere tebliğ kuruş otuz paradan on buçuk kuruşa in 
olunur. dirilmiştir. Francala fiyatında değişik -

936 olimpiyadlarına iştirak ede. _1_ik_0_1m_a_m_ı_şt_ır_._~------
bilmRk için verilmeıi icap eden dere. l 
celer: _ 

100 M. (10.8), 200 (22.2). 400 (51.6) 
800 (2,0.0), 1500 (4,12.0), 5000 (16,0.0), 
10000 (33,50.0), 110 ma. (15.5), 400 
(57.4), DiSk (44. M.), Javlo (60. M.), 
Gülle (14. M.), Uzun (7. M.), Yük. 
sek (1,85. M.), Uç adım (14. M.), 
Smk (3,70. M.), 4.100 (43.0), 4.400 
(3.29.2). 

K 1 S ~ H AB E RL E~J 

LiMAN GEIEL DIRElTÖRl-E 
HAVADiS DdLAPLARI 

• Japon tütün inhisar bürosunun ver
diği maIUmata göre 934 - 935 mali 
yılında Japonyanın tütün istihlakatı 
yüzde dokuz nisbetinde artmıştır. 

• Dört İtalyan gaz gemisi bir kaç gü
ne kadar limanımızdan geçerek Batum'a 
gidecektir. Bunlar Batum'dan alacak • 
lan 450 bin varil petrolü Eritreye gö
türeceklerdir. 

• Bina vergilerinin yüzde yirmi beşi 
vergi matrahından indirildikten sonra 
.ortaya ~ıkan vaziyeti düzeltmek üzere 

Liman genel direktörlüğü gazete - Finans Bakanlığı bir yayım yapmıştır. 
ciler için çok pratik bir teşkilat yap- Bu yayıma göre. kanunun neşrinden ev
mak Uteredir. ÖiıüınUzdeki perşembe- vcl hususi tadilat görmüş binalar bu 
ye kadar bitecek olan bu teşkilat her tenıi.latttan istüad'e edemiyecektir. 
gazete mtihablri i~liı hazırlanan do - ı. Ay~sta- Ağılka ·ı:ı mevkiinde bulu • 
laplıirdan ibarettir. Bu dOlaplarm anah nan fosiller üzeritıd" d il, tarih ve je -
tarl&l'J, bu ·daireye gelen muhabirin e- öJoji pt"ofee8rlerln~ı-n mür:ekkep bir be
linde '!Nlunacak ve aluJam Uati1 oraya yet tetknct~re başlamıştır. 
giderek. dO~ı ~. Do~ tll·ı===-====.-=ı==-===::::1!11=====
zete için ba~':OlabtıeCek ~ ~ ~ ~it ~ir pıektup yazarak do
retıimler buluna~ ve guetecl'Lfniıtıi taba~'"'oyaca~ "bir gün sonra cevabını 
faaliyeti hakkında bir şeY. sormak is- aY.Jll" aolapta bulacaktır. 

ne atladı. Sultan Mahmut türbe 
sinin ve Kapalı fırının önünden ' 
yallah Nuruosmaniye ... 

Kuyumcu çarşısından Bedes · 
tane aldı. Bedestanlılardan ta - ~ 
mdığr, bir Kırimi Mensur efendi 
vardr. Onunla ahbaplığı pek faz. ı 
la değilse de her tesadüfte mer • 
habalaşırdı. Bir tekkede tanı§mış- 1

1 

lardr. Ona baş vurdu: 
Basma kalıplan, yani kızının 

dertlerini açıp yandı, yakıldı; ar . 
dmdan ceplerindekileri çıkarıp 
ortaya koydu. 

Krrimi Mansur efendi, gözlü -
ğü takıp, pertevsizi de eline alıp 1 

büyük gözlerini kırpıştıra kırpış -ı 
trra, bu yükte hafif, pahada ağıı 
malların hepsine ariz ve amik 
baktıktan sonra, köse sakalını 
kaşıya kaşıya, değerlerini söledi : I 

Saat üç liradan fazla tutmaz 
mış. Boyunbağı iğnesinin taşları 

surçayınış; bir buçuk, iki liralık 
şeymiş. Telkari gümüş tabaka be~ 
altı mecidiyenin içindeymiş ... 

Ve en sonunda, mushafa sıra 
getirdi. Vakıa ketebe mahallinde 
Hafız Osman ismi varmış amma 
meşhur Hafız Osmanm değilmi~ 
Bu isimde ve muasır olan başka 
birininmiş. Hediyesi üç dört lira· 
dan fazlaya çrkmazmış ... 

Demek hepsi, anha minha on, l 

Parasız 
Doktor! 
KURUN'un 
Okuyucularına geni 

bir hizmeti 
KURUN olcuyuculanna yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene .. 

KURUN hekimi İstanbul ve Us 
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu • 
ayene etmeye hazırdır. Bundan is · 
tifade etmek için sadece KURU?\ 
okuyucusu olmak ve neşrine başla· 

dığımız kuponlan kesip biriktirmek 
kafidir. Y ~di kupon bir defa muaye -
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he
men kesip biriktiriniz. Tafsilat bek 
leyiniz. 

........ .._..._ .... ·--·--·------· 
Parasız 

Muagene kuponu 
-3-

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
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Genç arle başbaşa 
(Üst yanı 1 inenle) 

• 'Mamafih bu sualinize son anto -
lojide bağnııan iki bacanaklı bir gal'ip 
delikanlı zümresini yakalıyan Faruk l 
Nafiz'dcn bahsetmek istediğinizi de 
anlamıyor değilim: 

20 ya.cımda şiire başlayıp 29 ya.5111-
da bırakan bu şairler ge-nçlik sevda -
!arını ve hikayelerini bir çok insana 
yayınıya muvaffak oldular. O zaman
lar, Türkçe korkunç, bilhassa §iirde 
kurkunç bir halde idi. Ve bu lstanbu
lun kızları gibi konuşan çocuklar el -

b 'ttc hoşa gideceklerdi; nitekim be -
cnıldiler. Kendilerine aferin denildi; 

l'cri kızı ile çoban hikayesi alkı~latı
ctı, ve .tamamen birer fantezi olan bu 
nazımlara lfızım gelen merhamet de 
g0stcrildi. F'akat, bugtin onların, buna 
kanaat. ettiklerini ·görüyoruz; kendi
lerini A vrupaya da tanıtmak istiyor
lar. Türkiyede tanınmış olmaları aca
ba. kendileri için kafi bir mn7.hariyet 
değil mi? 
ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU 
Eşki çamlar bardak oldu; şiirin ne 

olduğu, maalesef, artık anlaşıldı. Çün
kü, 'ougiin, Türk şiirinden bir rönesans 
var ve şu satırlar yazılıyor: 
Evim, eşyam ve paramı 
Nem var.sa yaksam, va bir arı 
Kaybetsem siyah bir duman 
A rka.sında hafızamı 
Koş.tam.. Koşsam .. Koşsam, 

Proust (Prust) u hazmetmek, Gide'i 
(.Jid) i anlamak, bir Dosloyevski ile 
hambezm olmak. Thomas Mann kn 
dar doymak istiyorum. Bunları yap -
tıktan sonra ytl.pmak istediğim ke1ıdi 
kendine yapılmış olacaktır. E\'\'elit 
"lndividu'e,. ünden kurtulmak, sonra 1 
ınilBahede etmek, önümde ölüp giden 
insanları bir an durdurmadan yaşat -
mak ! ... Bugün, ne yapalım ki, bizden 
evvelkiler kendilerinderı bi7.e bir şey
ler bırakmamış bulunuyorlar. Onun 

1STA.NBlJL - 17 Jıılulllp dersi. Üni\•cr 
1 

siteden nakil. Kemal Tcngirşenlt tarıı.tından.1 
18 Orkestra eserleri. l{! haberler. 19,15 oda 

muslktıııl (plfık) . 20 halk musikisi <pIAk). 

20,30 stUdyo orkel!lraln,.ı ve Gavln kardeşler 

2J,3Q son 'haberler Saat 22 den sorırıı Ana 

dolu ajansının nzetclcrc mahsus havadis ser 

vlsi vcrilec('ktir. 

için biz de Proust'u, Gide'i, Stedhal'ı ::------ - - ----
okuyarak romana varınıya çahşaca - B Q R S A 
ğız. Bizde daha roman henüz yok. Bü
yük hikayeye gelince ''Peyami Safa, 
''Dokuzun<..'tl hariciye koğuşu., ile Na
hit Sırrı'nın "Kanlıcanın bir yalısın
da,, isimli eserlerini tanıyorum. Biraz 
evvel de söyledi~im gibi biz, Garbitl 
büyüklerini okuyarak romana varmı
ya çalışacağız! .. Biz varamazsak mu
hakkak varılacak. varılması lazım ge
len bir merhalenin roman olduğunu 

bilecekler ortaya çıkacaktır. Romanın 
yazılmadığı yerde insanlar daha· çok 
yaşıyorlar demektir. ve hayat orada 
başlı başına bir roman dem~ktir. Su
lar durulduğu zaman herşey başlıya -
caktır. Bekliyelim ! .. 

EX ÇOK BEGEND1Ct ESERİ 
- En çok beğendiğiniz eseriniz? 
"- Hiç bir yazımı beğenmiyorum. 

23 3 935 

Hb.nlarındıı yılıJ11 ı,nrl'tli •ılıınlar, U:ıe 
rlnıte ıııııııml'lıo ı::orl'rı!t•rdlr . tt ıl•amhu 
•ant 12 d~ l•a(ıAıııt 11atı~ Clyntları ur. 

PARALAR 
• 1.onaru '>t'1 *Viyana 
• .Nevyork Lt~ - * Mndrld 
* Parllı tti7 - • Bertin 
* MllA.no :o~ - ııı Varşowı 

* Brukscı ~1. - • Budapeşt' 
•Atına ~~ - * BUkreş 
* Cene\'rr lb - * Bclgrad 
* ~ofya ıı~ - * Yok(Jnamıı 
• Amııte~c:ıro 'ili • * Altm 
* Prag .ı~ - *Banknot 
• Stokhoım d:! -

ÇEKLER 
* Londra 

* Nevyork 
•Parla 

* MllAno 
•Brüksel 
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• Bcrlln 
* Va~ova 
• Budapeşte 
• BUltreş 
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Bir Kadın 
Bu limana bir öğle zamanı, ıslak ve 

çapaçul bir trenin, bir üçüncü mevki va· 
gonile vardık. Kar bütün limanı sar -
mıştı. Yol boylarınca yarım metre uzun 
kalpaklı insanlar gördük. 

Yol da al beygirlerin çektiği gocuk 
ve battaniye dolu kızaklara rastlıyor -
duk. Küçük çehrelerinin yarısını kaph• 
yan geniş ağızlı, esmer genç kızlar kuv
vetli ve seyrek dişlerile gülüyorlardı. 

Koca ve kalabalık limanda kimseler 
yok gi&iydi. Bir otelin kaprcrsile ahbap 
olmuştum. Beni bir lokantaya götürdü. 
Çingene mü.ziği vardı. Çamların üzerin 
deki kar parçalarından geçen riizgarr 
andıran, korkunç bir keman çalınıyor -
du. Bir masada yapayalnız bir genç ka• 
dm oturmuştu. Bana baktığı için selam 
verdim. Selamımı dostça iade etti. Ya· 
nına gidip oturdum. 

Bir Konya tandmnı andıran lokan
tadan çıktığımız zaman berrak bir kış 
gecesi ve 

0

bir gocuk dolu kızak bizi al
dı götürclii. 

Gene kadının, şehir haricinde küçü
cük bir kuliibesi vardı. Duvarlar bü -
yük sosyalist simalariyle kaplıydı. Her 
an bu bıyıklı v~ sakallı adamlar ayağa 
kalkacaklar, ve küçük odanın içinde bü· 
yük bir ihtilal yapacaklar gibiydi. Genç 
kadın bana bir cay yaptı. içerken eli
me, masanın üzerinde kalmış bir def • 

Yazan: Said Faik 

- Hadi yatalım, fzlaviç dedim. Sob' 

söndü. Neredeyse sabah olacak. 
Yatak odamın elektriğini açtığım :ı• 

man izlaviç, bir bana. bir yatağa baictı
Sonra pervasızca soyundu ve yattı. Beıt 
de soyundum. O yer açtı. Yanına yat
tım. Işığı söndürdük. O, bana hapisııtl 
hayatından bahsetti. Sonra büıbütiill 
samimileşti. Tekrar hapis~neye ıi"",
için hazırlanmıı projelerini anlattı. fıll
hayet dayanamadım. 

- 1zlaviç l dedim. Şövalyeler gibi 1" 
pıyoı sun. Aramıza sanki kılıcını koY' 
muş gibisin. Hani hikAyelerde vardı'' 
Şövalye kılıcını kor ve bakir kıza sa ' 
bahlara kadar dokunmaz. 

İzlaviç yatağın üzerine oturıiu .. G" 
cenin ve boş evin içini çınlatan kahlcl' 
halarla güldü. 

Hey koca izlaviç ! Hayatımın ilk et' 
keği.,, 

* • * 
Genç kadının def terindeki yazı bit ' 

mişti. 

- Bu fzlaviç kim oluyor? dedim? 
Anlamamazlığa vurdu. 

- Ha. dedi. Sahi sana resmini ıöttt' 
rmedim, dur. 

Bu mısraları Ahmet Muhip'ten 
alıyorum. Yeni nesil Muhip kadar kuv 
vetlilerle olur. Antolojiye gayet hak· 
lı olarak alınan Ahmet Muhip, arka
daşlarını temsil etmiyorsa da tama -
men reprezantabl yazdığı için bu ese
re girmiştir. Ve Muhib'bhı kendisin· 
den evvel gelmiş olanlara da hiç bir 
borcu yoktur; şiirini doğrudan doğ -
ruya Rimbaud (Renbo) lara ve Bau -
delaire (Bodler) lere medyundur. Da
ha !lonra. Türk edebiyatında yeni bir 
nesil yok mu diyorlar?. Şu halde on
ların hiç bir şey okumadıklarını söy
lemek mecburiyetinde kalacağım. Ca
hlt Sıtkı. Ziya Osman, Ömer Bedret
tin, Behçet Kemal, Şevket Hıfzı ve 
Cevdet Kudret'i okumamışlar demek .. 

Yazdığım yazılar bir hazırlıktan iba
rettir. Ve belki de bütlin malzemeyi 
elime geclrdiktcn sonra binayı yap -
mak için oturup çalışamıyacağım, si· 
ze vermek için tekrar okuduğum hi - 1 

kayelerimden hiç bir şeyi gözüm tut-1 
muyor . .Mamafih kitap halinde c:ıkar
mıya cesaret ettiğim yazılarımdan her 
hangi birisini sütunlarınıza geçirmek 
istiyorsanız siz seçiniz!,, 

* Cencvrt' ı! 4!<00 * BclgrM t4 77b 
* Yokohamıı ~ 7tll'ıı-ı 

* Moskova ıus ~.'ı 

• ~tokholm li 121:.! 

, ter ilişti. Okudum: 

Koşa ko§a odadan 9ıktr. Yandaki <1 

dada bir sandığın kapağı açıldı. Bir sil' 
rü kğıtlar karıştırıldı. Neden sonra clill' 
de bir vesika fotoğrafı kadar küçük bif 
fotoğraf ile 9ıkageldi. Baktım: Vesi~ 
fotoğrafında adamakılh sanıın. gürb11' 
bir sima gülüyordu. Bu yüzü tanıdı) 
bir şair yüzüne benzettim. 

.y. .y. .y. 

Genç hikHyeci Sait Faik'in bir iki 
haftaya kadar çrkacak olan "Sema -
ver,, isimli kitabının, "Bir seyahatten 
benimle beraber dönenler,, başlığı al
tındaki seyahat notlarından "Bir ka
dın,, isimli hikayeyi seçtik. Bu yazıyı 
bugün "hiktıye,, sütunlarrmızda oku -
yumız. 

Yeni ıneslin en iyi hikayecileri olan ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sabahattin Ali'yi, Samed Ağaoğlunu, Ata tu·· r k e 
Kenan Hulüsi'li nasıl unuutyorlar? 

Bence, böyle bir cümle sarfetm.iş ol - hayranlık 
makla, edebiyatla olan alakalarınm 

çoktan kesildiğini kendi kendine iti· 
raf etmiş demektirler. Betı §Öyle dil· 

(Uatyam 1 incide> 

şünürllm: 

HECECİLER DİYE BlR SINIF 
YOKTUR 

İngiliz kral ailesinden bir çok kişi
nin yağlı boya resimlerini yapmrş o
lan ve lstanbula gelmeden evvel de 
Bükreşte Romanya anne kraliçesi Ma-

BugünkU neslin, dünUn şairi. hika- ri ile Romanya kralı Karol'un resim-
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yecisi ve romancısı olarak tanıdığı ve terini yapan İngiliz ressamı ile dün 
sevdiği simalar arasında, "hececiler,, hareketinden önce Pempalas otelinde 
denen bir sınıf yoktur. Bunlar, sene- görüştük . Tanınmış san'atk:"tr, şehri
lcrce, asıl Biir kelimelerine mani ol - mizde kaldığı üç giin içinde çok derin 
muş, hatta bir çok kelimelerimizi bil' hislerle dolduğunu söylemiş, yeni 'l'ür

Yılm kalan günlen 281 

4.19 
85 

280 
daha kulianılmıyacak surette öldür - kiyeye kar!5ı olan muhabbetini anla- ~------.:..----.:. 
müş iıısanlardır.11 tırken, Cumur başkanımız Ttatürk'e 7 nci Konser 

DÜN VE BUGÜN duyduğu del'in hayranlığını işaret et- KO NSERVATUAR ORKESTRASI 
Diöıkü ve bugünkü edebiyatımız miştir. Demiştir ki: Şef: SEYFEDDİN ASAF 

hakkında ne düşünüyorsunuz? "- lsta;ıbıılda bı<l1111<lıcyımı kısa Solistler: 
"-Dünkü edebiyatımız,serveti fil- müddet memleketinizi tam mmıasilc ALİCE ROZENTAL Şan 

Alto nunu .hariç bırakırsak bize Haşim gi· gödip taıııma!ia krifi de(jiulir.Fakat dü~ı EKREM TEKT AŞ 
bi büyük bir 3air vermiş ve Yahya akşam ~·of\ yiiksek bii' lıı!JiliZ .~ah.<riye- Çarşamba 25 mart saat 21 de 
Kemal gibi bir san·atkar kazan<lır - ti ile temas ettim. Yüce ôııderiııiı: 5 A R A y 5 ı N E M A s ı N D A 
mı§tıf'. Bununla beraber dünkü edebi- 1ıaklmıdald hissiyatıJ omm, dünymmı Program: 
yatımız, bence ancak nesirde kendini en bilyUk mlumlarrnrlun biri olduğu HANDEL. SCHUBERT. 
gösterebilmişti. Bugünkü edebiyatı - hakkında esasen ediıımi.~ olduğum li.a- TSCHAlKOWSKY 
mız ise çok gençtir ve daha ~iyade mo- naatüı ııe kadar yerinde olduğımu lın- ---~ 
demdir. Avrupanm ve dünyanın bü - na anlatmı§ oldu. AtaWrl.'iin pol'trc- İ\t.:ınbul 8rltd°""1İ 
tün problemleri bugUnkU neslin kafa- siııi kemdi elimle yamayı isterdim. t' ~hir1Yuaf roSU 
sında. yaşıyor. BütUn cereyanlan, me- o dikkate şaymı ve seçme insam yür- -# '::I 

seleleri bugünkü edebi nesil dlişün - meği çok ar~ılartlım... 1111111111111 

Bu akşam ~aat 
20 de 

mektedir. Ortaya bir "Binnaz,, bir Menılckctini:.o ilk defa olarak [}"-
FAUST "Canavar,,, bir "Baykuş., yerine bir liyorum. Ayariofyaya iki defa gittim. 1 

çok şeyler verilmiştir. Bunların ba - Tiir'J.."ler, 8a11'rıt e.serini mulıa/azaıJI ne 
şmda Nazım'ın bütün kitapları var- gii:;el bilnıi§lor ! Asırlardan .<ıonra, ta- iirkçeye c:eviren 
dır: Necip Fazıl'ın şiirleri. Ahmet rihin lıiitiiıı ı/Ü"ellikleri olduğu yilı' 111 Seniha Bedri 
Kutsi ve Ahmet Hamdi'nin şiirleri. dıtrııyor. l" 111111111 Gi)knil 
Saba.hallin Ali'nin hikayeleri, Bur - Ti1r1' nıimarisini cl<J !fC::etel: çok -------------- -
han Umid'in tercümeleri. I~enan Hu- dlJrin ııe güzel intilJalatln oyrılrltnı . ı·iip çok mütclıassis oldum. Mii::<'lcri
lüsi"nin nesir ve hikayeleri... Bugün Fakat bıı şehri ılalıa imcır ctrnelisiııi-::. ni::i gezdim. Asari atika miizcniz, 
modern neslin başında bu isimler yü- Srııı'at 1'e tul'ilı 11akıınrndıııı çok kıy • muhtmıası, tfırtip trır::ı ııe bakılışı iti-
ı limektedir.,, metli olan lmruyı nıodenı ;:(lviycrlen barilc cliinyada C11 birinci müzeler ara-

NE YAPMAK lSTlYOf~ ? de miikemmel bir Jıale. i/r(J.ğ etmek !ci · suı</rr gf'lir. Gelerek ilk fırsatta Anka-
- San'nt hayatınızda ne> yapmak ::ınıdır. O ::mııaıı rlii§iinılnii-:, biitiın raya gfrlip oradaki rııii::c1C1'i ve o yc11i 

•ıwırsunuz? kıymet mısurlrırıııı l:cndinde bulımclıı- abideyi görmek i.qferim.,, 
11

- Ben kendi hesabıma, edebiyat- rrın ne nadide bir mm·ki o/ocaktır. Bay De Lazls'nun şimdiki İngiliz 
ta yapmak istediğim şeyi çok dlişünmü Falcat moclcm deyince, biı" saıı'at- kralı Sekizinci E<lvard'ın portercsini 
şümdar. Bugiin gayem bir roman ya- l:ôr olmum dolayısile bııgiitıiiıı mııfdf yapması ihtimali vardır. 
ıabilmektir. Buna, hikaye tarikile ge- rııo<lernli{ji 7:astcdiyorımı soıımctyın. . Berutten Kudlise gidecek, oradn 
çilcceğini sanmıyorum. Fakat iste- Miifrit modernliği, lJLıyiiııiın cinneti- paskalyayı geçirdikten sonra Londra
diğim şey elbette ki hayattır: binaen- ııi ben inhitat sayarım. Soıı'at, şimdi· ya dönecektir. 
aley}J yaratmaktır. Realite ve hayat ye J:adcırlri trıri1ıindtı> hııyiinkü kadar Meşhur ressam, İngiliz prenslerfn-
aürUp gidiyor.Ben seyirci halinde ka- suiistimal edilmemiştir. den George'un karlSI. Yunan prensesi 
hynn.ım. Evvela okumak istiyorum; Şehrinizin yeni taraflarım da gö- Marina'nm resmini de yapmıştır. 

''Pavlof İzlaviç hapisaneden bugün 
çıkacaktı. Bu kış kıyamette hapisane 
kapısında onu iki saat bekledim. Niha
yet, yazlık elbisesile girdiği hapiııane· 

den aynı kostümle çıktı. Ceketinin ya
kalarını kaldırmış. şehrin içine, sıcak 
bir kahveye doğru koşuyordu. 

- Hey, fzlaviç, diye bağırdım, 
Sarı yüzünü benden tarafa, hayretle, 

çevirdi. Bu şehirde. onu cağrracak adam 
kalmıvacağınr. hapisanede günlerce dü· 
sünmiiş olduğu anlaşılıyordu. Bir müd· 
det olduğu yerde durduktan sonra, is • 
teksizce yanıma geldi. 

- Ne var? dedi. 
.. 

- Hiç, dedim. Gel. bize gidelim. tl-
şümü sün bir konyak içeriz. 

Sessizce beni takip etti. 
Odamda ivi ki gaz sobasını yanar 

bırakmıştım. Ilık odama girer girmez. 
fzlaviç geniş bir nefes aldı. Duvarda • 
ki resimleri uzun müddet tetkik etti 
Bir sakallı adam r,.sminin önünde, bi,. 
küçük cocuk öniinde gtiler gibi giildü. 
Onu küçük bir çocuk gibi ok adı: 

- Hay babacan hay. 
Sesi pürüzlii ve hasta idi. 

- Nezlesin iıı:laviç, dedim. 
Cevap vermedi. Ceketini ı;andalya 

nın üstüne koydu. Gömleğinin kollan · 
nr sıva<lı. incelmiş ve tüyleri büytimü5 

bileklerine uzun zaman baktı. 
_ Allah kahr~tsin, zayıflamı§ırn. 
Halbuki hapisanedc ayılar kadar kuv 

vetli idim. Hapisaneden çıkınca serbest
lerin arasında dövüşebilecek adam bu • 
Jamıyacağım. Kuvvetim zavallı mahpus 
lara karşı idi. Hayret, hayret, dedi. 

Cayı hazırlamıştım. isine bir kaç ka· 
deh erik rakısı da dötüm. Bir kovanın 
içine tuzlu su doldurup getirmiştim. 

lzlaviç: 

_ Bu ne olacak, dedi? 

- Ne olacak dedim. Ayaklarını 110-

kacaksın. Ncılesin. İ§te aspirin de. A· 
damakıllı terler, yatarsın. Sakın dışan

ya çıkma. 

Mantomu giymiş çıkmak üzere idim. 
- Sen nereye ya? dedi. 
- Sen bana bakma, dedim. fşte gi · 

diyorum. Kitaplar şu sandığın içinde. 
gazeteler de orada. Okursun. Geçerken 
komşu kadına haber vereceğim. Sana 
bir corba hazırlar. Ben artık gece ya
rısına doğru dönerim. 

Geceleyin döndüğüm zaman. onu. 
pencerenin önünde sokağa yığılan karı 
scvredcr buldum. Yüzü pembe idi. Sa• 
nşın ve büyük kafası aydınlık, kıravat
sız boynu uzun. dine: zayıf bilekleri 
şimdi dolmus gibi idi. 

- Hah. dedi. Nihayet gelebildin. E -
pev okudum. Vav anasını! O zaman • 
darıht"ri neler olmuş ha .. 

Ve bana onun hapiııaneye girdiğin • 
denberi g~çmiş vak 'alarrn gazetelere 
yazılmamıs taraflarını anlattırdı. Saat 
belki üçü bulmuştu. 

Gözterim resimde: 
- Birisine benzetiyorum, dedim. 

- Kime? 
- Bir şaire. 
- Sahi mi. dedi? Tuhaf 'ey. Bu at 

sair. Dur sana onun bir siirini olCuY'" - ~ 

~m: . 
'• Akşam oluvor. Avakkabrcı ıslık çr 

\arak ruhunu kapıyor. 
" Gece oldu kasap karısının tadını ~· 

dıyor. 

" Ekmekci mükemmel bir yemek .,e
di. Köpeği cözerken esniyor. Atlan. ~i
le arttk. om1n malını görmek için evınıtt 
icerisine giremez. 

. " Allahım. yarabbim! Ben inııantat1 
sevmek icin azami P.avrt"ttmi sarfedi:YO" 
rum. Fakat nicin .. Nicin her ~ey. bu '11'' 
karıda savdıibm havaletler f!İbi. her ~ 
vi ivi hulun, kapılarını bana sım!l;tl<r 

\itlivorlar? .. 
Gene; kanın bir kaç s;ir daha nkud\I• 

Fakat ben dinlivemh•orıium. Snba s&t" 

mek iizere"di Saat üc;ü bulmuştu.___.. 

Polis hab•rlerl 

Tramvay çarpma•• 
Kadıköyünde: . 
Yeldeğirmenindc Karakol caddefİS" 

den geçen. Sali~a is~inde bir ki~ 
Ferhadın ıdaresındekı 123 nurn• 
tramvay arabası çarpmış, sağ kolutı " 

dan yaralamıştır. 

1 arla ve dayak! 
Bakırköyünde Cumuriyet caddesl1" 

Y . ·ı · yer" de oturan kuyumcu orgı ı e aynı ., 

de oturan Nermin, Zeki. Ferhat. b~ 
tarla yüzünden kavga etmişlerdir. "{O 

gi baskın çıkmış. iki erkekle kadını fr 
na halde dövmiiştUr. 
SARHOŞLUKLA - Fatihte Ç~rç.; 

da Hacı Hasan camii önünde Şenı•'· 1.ı 
• • d Üt'. ır,. 

man, kebapçı Mehmet ısmın c :s eliP 
sarhoşlukla rezalet çıkarmrılar. g 

tar" geçenlere sataşırlarken yakalanrnıt 

dır. 
6
,.. 

D AYAK YtYE N KAD IN - ~k ıt 
rayda Kürkçübaşı mahallesind~ o~;~, 
Kenan ile komşularından Salanıı 1 , • d. sıı 
Refika Bedriye kavga etmış1cr ır. . ,. 

' ~ rada Bedriye fena halde dayak yerrı 
tir. ____,,, 

Fransız tiuafrosıı 
HALK OPE RETi 

Bu akşam saa 
20,45 de 

Son haftalar 
Zozo DaJmas 

ve Kofinyotislı 
BAYADl?R 

Perşembe akşamı 

ŞtRtN TEYZE 

Gişe gündüz açıktır. 1e1: 



ilk tavla müsabakamız 
pek heyecanlı oldu 

Uzak yerlerden ilk müsabakayı 
görmeye gelenler vardı 

Biiyük tavla müsabakamızın ilk 
aeçraeleriM dün akşam sekizde Edir. 
nekaprda Bay Niko'nun kahvesinde 
başlandı. Müsabakaya girecekler sa. • 
at yediden itibaren, )'Üksekce bir sed 
üzerinde bulunan Nikonun kahvesin. 
de toplanmıya başlamı§lardı. Geni~ 

kahvenin §Urasında burasında yer a. 
lan 111üsabrklar biribirlerfle n tanı. 

dıklarile hemen hazırlık müsabakala. 
rına bqladılar. Dakikalar gec:tikçe 
kahveye gelenler artıyordu. Saat :-e. 
kin on kala kahvede oturarak ) ~r 
kalmamı;;ıtı. 

Hakem Bay Muhlis. hir kö~edt: 
otuımuş, müsabakanın haıırhklarile 

meşgul oluyordu. Bir kısım müsa. 
bıklar, oyunun bir az e\'\'el haşlama. 
•ı için istical gösteriyorlardı. Niha. 
yet sekiz buçuğa doğru sekiı. tavla 
kah.vtnin orta.~ına dizilen masaların 
Üzerlerine kondu. Birihirlerile kar. 
trlaşacak olanlar kura çekerek eşle. 
l'ini öğrendiler ,.e karşılıklı tavlala. 
rın ba ına oturdular. 

Bir genç enel:l ~iyahlar için bir 
ıar attı, dü geldi. Beyazlar ic.;in 
z.ar attı, ~·ek geldi. Bundan son . 
l'tl aynı genç. boş bir ta,·lanın içine 
ilk olarak beyazlar için çift zar attı 
•re bu Jıuretle oyun lrctşladı. Kah. 
~eyi aolduran seyirdler, kısım kı.. .. ım 
oyuncuların etrafını sarmışlar, de. 
rln bir merakla se) re dalmı;;lardı. 

Daha bir kaç dakika geçmeden dışa. 
rıdan, yani seyirrilel'den karışanlar 
c:ıktı. Hnkem bunu anlayınca, haıiç. 
tP.n kimsenin karışmamasını ihtar et. 
ti. 0) un hararetle de,·am ediyordu 

- l"iyahlara hep yek!.. 
- 'Berııı.lara pencü se .. 
- iki hir siyahlar. 

"., .......... _ Dü şeş bey;t7.1ar •. 

Zarlar atıldıkcu ta,·lalar üıerin. 
de pufların rnrulu~undan çıkan ses. 
ler ~ ühs eliyonlu. Arada bir istediği 
'ar gelmİ) en oyuncu kendisini tuta. 
nu~ or: 

- At birader, at. Dört çahar ta. 
1.ım: . 

Jlüsabakanın lıeyeca11lı bir anında. 

üstiirıt.• \'ll rm uş tu. 
rildi. 

Yeniden pul geti. 

- Aman .... Oğlum, mars oluyo. 
ruz .. 

- Bu zarın hiç ~irti yok mu! 
- Pencü se at, pencü se .. 
Se.slel'i yükı-eli)· or, ya h·a rma la r. 

gülüşmeler gırla gidiyordu. KahH. 
ci Niko, büyük bir lt>psiye doldurdu. 
ğu halis terkos suyunu: 

- Yananlara .'faşdelen !. 
Teranesile sunuyor, bardalilar 

üst füıte boşalıyordu.· 
'J'erliyen oyunru hı rın çeketlerini 

çıkardıkları görüldü. Oyun hararet. 
le sürüyordu. 

Saat onda hir oyuncu ilk olarak 
hasmını iki mar. , bir oyunla yendi.. 
Yenilen ter içinde cebinden çıkaı-dı. 

ğı şekel'i yi) or, öteki bir su içerek 
ferah liyol'd u. Geri kalanlar pek faz. 
in sinirlenmi~lerdi. bacaklarını tit. 
reterek. etrarJnrınH sık .sık bakarak 

- Nedir hu )ahu. Jki bir, 
bir... Bıktık hu iki birden:. 

iki O) nuyor\ardı. Saat on buçuğa dc;ıJru 
ilk parti oyun bitti ve galipler anla. 

- iki tane üst üste se yek olur 
ınu, insaf! 

- Hep ytk mi? Gele!. 
- Dü şeş bektiyoruz, ka~acağız 

l:ibi sesler, )ah·armalar duyulu. 

Yordu. 
Seyirciler. hakemin sıkı ihtarına 

rağmen, kendilel'ini tutamıyorlar, o. 
Yunculara akıl öğretiyorlardı. Bir 
kısım oyuncular cidden sinirlendiler. 
Boyuna kahve içiyor, fosur fosur si. 
rara tütttirüyorlard1. 

Bir yandan müsabakanın heyeca. 
nı, bir yandan hariçten müdahale e. 
dilmesi, bir oyuncuyu na~ıl sinirlen. 
dirmudi ki: 

Siyahların şansı vardı. Atılan 

ı.r, ekaeriyetle hunların lehine ~ıkı. 
Yorda Birinci oyunda mars yapan. 
lar bilı oldu. 

Soara ikinci oyuna haşlanıldı. 

Her zar atılışta memnuniyet sesleri 
Yikeeldiği gibi: 

- Tuu... Aksi zar Gelecek 1.a. 
.. nı rnı buldun1 Gibi eE;tflent>nle. 
rin de kısa sesleri çıkıyordu. 

Bir oyun fa.-.ılasında oyuncular. 
dan biri oyunu bırakıp kalktı . Civar. 
da bot bir arsaya gitti. Etraftan 
se!ller yükseldi: 

- Ördek n~a ı;etirin . Oyuncu. 
Ya \'erin .. 

şrldı. 

Vakit geçmi~ti. lkinci beş oy. 
nansaydr saat on iki) i ge~ecek geri 
kalan ~ekiı ki inin tekrar karşılaş. 
ması ise mümkün olmıyacaktı. Ha. 
kem hunu düşünerek ikinci beşin çar. 
şamha ak~amı aynı yerde ve saat se. 
kizde oynanacağını bildhince yenilt>n. 
!erin yüzünde memnuni)·et eserleri 
görüldü. Çünkü bir g .. ce dinlenip 
hasımlarile daha salim bir kafa ile 
ka rşılaşabilecrk lerdi. 

Yenenler ,.e yenilenler yavaı ya. 
,·aş kahreden çıkarlarken t8\·la baş. 
larında oturanlar iki parti olmuşlar, 
taraftar oldukları oyunruların oyun. 
hırtnı tenkit ediyorlardı. 

KahH~dPn (ıkarken yt>nilen bir o. 
yuncu: 

- Şuradakilerin hepsini intikam 
maçına çağrrryor~m . Yalnız zarı hen 
atacağım. lstiyen -çıksın karşıma .. 
Diyordu. 

'l'ram,·a va dönerken i~ittiğim mü. 
nakaşalara 

0 

llulak kabarttım. Mesi't>f 
hunlar Reyoğlnnflan. Şişliden sırf 

ilk miisahakay1 görmiye l(elt>nlermiş . 
Bl'n ~irk.-dde indim.· l\llinaka~ ha. 
lft .sürü) onlu. 

}'ekta Rngıp Önen 

* * * 

Anketimiz 
etrafında 

T - KURIN 24 MART 1936 -

Satışıını2 veresiyedir 
Dikkat: 

(Oıtyanı 1 inci sayfada) Bahçelcıpr Şekerci Hacı Bekir karıarnda Türk elbise deposunda aradrfın, 
Bayan Suat Der\'i§, Bay Behçet yerJi ve ecnebi kumaılar hazır ve rsmar lama elbiseler, palto, pardesüler, çocuk 

Kemal Çağlar'a "inanmak,, adla bir elbiseleri ucuz fiyatla bulununuz. Yeni çetitler gelmiştir. 
yazısında çatıyor. Bay V~lla Nurettin 
ise sütununda hem Bay Behçet Ke • 
mal'in hem Bayan Suat Dervış'in ya
zılarından alarak kendisi de buna bir 
fikir ila\'e ediyordu. 

Bay Behçet Kemal Çağlar dün 
yolculuk hazırhklarile meşgul olduğu 
ve hadiseyı geç haber aldığı için bun
lara cevap verrneğe vakit bulamadı . 

Fakat birincisi kadar ikincisinin de 
fikrine muarız olduğunu kendisile 
kıaa bir konıışına neticesinde anladı
ğımız Bay Behçet Kemal Çağlar bir 
iki gün içinde Ankaradan gazetemize 
cevabını gönderecektir . 

Çok heyecanlı olacağını tahmin et
tiğimiz bu cevabı henüz neşretme · 
den gerek Bayan Suat Derviş'in, gerek 
Bay Vlla Nurettin 'in doğrudan doğ -
nıya \'eya bilvasıta söylediklerini kay 
dedelim: 

Bayan Suat Den•iş yazısında, 
"İnanma,. nnı bUyük bir kuvvet oldu· 
ğu yolunda söze başlıyara.k diyor 
ki: 

"Getıç §airlerimizden biri (Be1ıçel 
Kemal) 1ıeceoi ü.stadlarw "bi:;den soıı · 

ra yeni 1·e 1ı eyecan gilden bir edebi • 
y<Jt tıesli aelmcdi,. deyi§itte c61:ap ve
riyor ve aşağı yukarı şöyle diyor. 
"Biz geldik, biz sizdeıı aykırı ve bam· 
ba.'}kayız.,, 

Bunu söyliyen §airi11 hc11üz be§ikfr 
t e olduğu clcvirlcrıle baba ııe amcaları 
tarafuıdan yapılmış olan bir 1nkıldbrn 
§airi o1dıığımu biliyoruz. Kendisi he
nilz inWıap hakkı11a bile malik olma
dığı yaşlaı·da iken devletin şimtmdifer 
siyasefüıin ?le oldıığıı nuıZUmken. En 
meşhur tnısralarımn birinde, anayıır
clu demir ağlarla örmü§ olmakla tef a
hür eden bzı §ah·, memleket ff/..Tiyatı
na acaba hangi iyiliği gctirmi§tir1 

Edebiyattaki yenilik bir devre tc
kaildüm etmektedir. 

Halbuki bizde devir, edebiyatın 

dııha f ersah, fer8a1ı ilerisinde bulunıı · 
yor. 

Hayır genç nıc.~lekt<J§ım. 

Sizin n&füıizin de edebiyata bir 
yenilik getirmi§ olduğuna inallmtyo • 
rum.,, 

Bay Vali Nurettin ise, idare etti . 
ği (Hat - Sür) imzalı "Haber,, sü -
tununda, Bayan Suat Dervi§'in yaa -
sının hemen hemen yukarıya aldığı -
mız kısımlan etrafında şu düşüncele· 

ri tebarüz ettiriyor: 

"Suat D~in ithamuıı haklı bt~1 
mak da kalJil değildir: Her ~ir mut -
laka ilerfaitıi mi görmeli ve terennihn 
ctmelfdfrt O halde, klasiklerden hep· 
sinin nıa.;;;iyi terennüm etmi§ olmalan
na ne demeli1 Bunlar, tahtcsırıf•r §aiı 
midirlcrt 

Behçet Kemal, §imdiki devri teren. 
tıüm etmekle de bi(yiik şair olabilir
di; edebilseydi ... ,, 

Bay Vrua Nurettin bundan sonra 
Bayan Suat Dervig'in Bay Behçet Ke
mal'e kar§ı "genç meslektaşım,. diye 
hitap edişine takılarak bu kadın me11-
tektaş1m1za bir muziplik yapıyor ve 
şöyle diyor: 

"Onun Behçet Kcmal'e "'ha!/1r, geur 
me.slekt<ı§ım/11 demesine "bir nazfre 
yapalım ve kendisiııe hitap edelim: 

Şubemiz Sirkeci tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan istifade ediniz. 

(14396) 

' 

•Stanlauı .. eletıılly••• ılan•erı ' _________ ____.. 

Senelik muhammen kiraar 168 lira olan Gedikpaıada Tiyatro 
caddesinde 10/ 24 yeni numara) bet odalı ev 937 veya 938 aenesi 
mayıaı ıonuna kadar kiraya verilm ek üzere açık arttırmaya konul
muıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya 
ıirmek i•tiyenler 12 lira 60 kunıt luk muvakkat teminat mAkbu2 ve· 
ya mektubile beraber 9 - 4 - 936 perıembe günü saat 15 de da· 
imi encümende bulunmalıdr. (B.) (1561) 

Bir metre murabaına dört lira değer biçilen Cihangir yangın ye
rinde Ekmekçi bqı mahalle.inde 9 uncu adada 5 metre 72 santi
metre murabbaı yüzıüz arsa ıatıl mak üzere açık arttırmaya konul • 
muttur. Şartnama.i levazım müdürlüğünde ıörülür. Artbrmaya 
girmek iatiyenler 172 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beTabft 9 niaan 936 pertem be günü ıaat 15 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (8.) (1562) 

Münakasa ilanı 

Belediye sular idaresinden: 
Halis külçe kalay (Banka marka) 450 kilo 

idaremizce miktar ve markası yukarıda yazılı külçe kalayın ta· 

tın alma iti kapalı zarfla münakaıaya konmuttur. 
' 1 - lıtekliler münakasa ,artnamesini Taktim, idare Merkez 

binasındaki Leyazrm aerviıinden paruız olarak alabilirler. 
2 - ihale 20 niaan 936 pazar lesi günü saat 15 de idare Merke

zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün ve 
saatten enet Müdürlüğe vermelid irler. (1563) 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

• 
Bir taneaine yüz on beı kurut değer biçilen iki binden üç bini! 

kadar bel kayıtı 8 - 4 - 936 çarpmha ıünü aaae 15 de açık _.. 
siltme ile ıalln alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Komisyondan parasız verilir. Bel kayıtmm ilk 
teminatı 258 lira 75 kunıttur. 

3 - Ekıiltmeye ıirmek iıtiyen terin teminatlarmı eksiltme saatin-
den evvel Komisyona vermit olmaları. (638) (1540) 

Münakasa ilanı 

Belediye sular idaresinden: 
Butakle 
Y anıın musluğu kutusu 60 m im 

,, ,, ,, 90 " 
Buıakle tamponu 

,, boruıu 

Priz f&Pkaaı ıs ,, 
,, " 20 IJ 

,, ,, . 40 ,, 
Vana ppkaıı 80 ,, 

,, " 100 ,, 
Manfon 40 ,, 
Manton 60 " . 

" 
80 ,, 

" 
100 

" 
" 

150 ,, 
Plaka 80 ,, 

1200 Adet 
50 .. 

25 " 
500 " 

1200 ,, 
1000 ,. 
200 " 100 

" 50 ,, 
50 ,. 

250 
" 150 .. 

100 ,, 
75 ,. 
10 " 100 ,, 

- Bayır, orta yaşla nıe.ç1ekt<ı:,.<tt • idaremizce eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı adi dökme parça• 
mız! S~zin de edebiyata 11-i~ yenilik tarının döktürülmeai iti kapalı zar fla münakasaya konmuttur. 
gettnnı§ oldıtğu1mza bf.: rnmımıyo- . .. · · · 1 M k · 
ru... 1 - lateklıler munakata tartn amesını T akıım, dare er ezın· 

"'·Ann k ı· · ·· ·· d kmıa ol deki Levazım ıerviainden paraııı olarak alabilirler. e ımız yuzun en çı ~ an 
bu karşılıklı fikir yürütüşleri, Bay 2 - ihale 20 nisan 936 pazar teıi günü ıaat 16 da idare Merke· 
Behçet Kemal Çağlar'ın Ankaradan zinde yapılacaktır. Talipler kapa lı zarflarını yukarıda yazılı tarih 
göndercceğiccvapla muhakkak ki ye- ve saatten evvel Müdürlüğe verme lidirter. (1565) 
ni bir şekil alacaktır. 

BELEDiYE DENiZ MOTöRU A • 
Bir dakika onra oyuncu geldi. 

'Müubllka tekrar başhldı. Orun. 
culardan bazıları atılan zarların 
•e olduğunu işitmedikledni söyledi. 
ler Bunun üzel'ine hoş ta\'la kah. 
l'enin tam ortasındaki sobanın Ü7.el'İ. 

ne kondu. Kalın sesli bir adam si. 
Yah, ince Mali hir genç beyazları 

•t1"aya başladılar. Bu şekild" ovun 
tau iyi, daha c:ahuk oynanırordu .. 

I>iin akşam karşılaşanlar. ~·arın LlYOR - Merakibi bahriye resminin 
akşam gt•ne aynı )erdt>, ~aat ~kizdt toplanması için belediye yeniden iki 
ikinci be;;ıi O) niyacaklardır. deniz motörü alacaktır. Bunun için büt-

f<'atihte yapılac:ık müsabakam11'.l çeye tahsisat konmuştur. Belediyenin 
i c martın 26 ıncı per~embe günü llk. tahsildarları bu motörlcrc binerek de • 
şamı Fatih tramvay durak )"erindeki! nizde dola§acaklardır. 

htanbul üçüncü İCTa memıurhaiun • 
dan: 

Kesreti Selim Kiı:ım: 
iatanbul Bahkpazarı Taıçılar Fıçıcı 

sokak No. 3: 

ZA YI - 2 ı. 3. 36 tarihinde Cumu • 
riyet Kız orta mektebinden aldığım taa
diknamemi zayi ettim. Yeniaini ala • 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. (V. 
No. 14594) 534 Mediha 

Pat, kit.. Çat.. Bir pul kını. 
dr Btyaılar1a oynıyan. kapının ya.I 
llındaki oyunculardan biri pek fazla 
'8abilqnıif ve palu tidd•tle tavlanın! 

Yıldız kıraethanesindt olacaktır Bu. --------------
rada müsabakaya girmek isthenler 
pcrşcmhe giinü akşa mına kadar mat. 
h:ıamıza gelip kaydolunıııalıdırlar. 

Bundan sonra, Ş.hzadeha§ı. Sir. 
keci, Re"oğlu. OskUdar. Kadıköy, 
Eyüp. Fener, Karagtimrük, ~ul. 

tanahmetde de muhtelif 1erlerde 

karşıla~malar olaraktır. 

Açık konuıma: 

Bomontide Hlirriytt t'addmnde 
Bay Kozmoe'a: 

/darehanemize gelip müacıbaka 
kuponunu ·alınız. 

Naum Yorginin 715 lirası alacağın · www.::m::::au::::::::::::=:=::-.:::ii1 
dan dolayı dairenizin 36/ 208 sayılı dos- P D M h Al• 
yasile yaptlan icra takibatında tebliği 1 r. e mel 1 
muktezi ödeme emri. mahalli ikametiniz B~v/iy~ mülehass=ııı 
meçhul olmasından dolayı bir ay müd · ı H . L L' • T ı ?191" il ' "'ı• 11 11' ..:ı • rAmınonıı uı ;ı e : - :ı 
det içinde itirazda bulunmadılmız tak- .. z:=mı•::u::::::::::.-::::::ım 
dirde mal beyanı Termeniz ve borcu Ö· ---------------
demeniz lbrmdrr. Aksi takdtrde hak - terinin hakkınızda tatbik edileceği Jibi 
kınrıda 200-4 numaralı icra iOh kanu- illnen tebliğine karar verilmiı oldu illD 
nunun 76 ve 337 nci maddeleri hUkUm• olunur. (V. No. 14598) 
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i Çok mühim ·= 

Ankara Jandarma genel koriıu
satınalma komisyonundan: : . 

1 - Elde bulunan plan, umumi, hususi ıartname ve mukavele pre»-
VAKiT tan lığı 

Propaganda 
bürosundan 

1 - Propaganda servisimizin ts-

• jelerinde yazılı vasıflar dairesinde jandarma Mektebi için 8758 lira 
keıif bedelli otuz iki çeıit ve müstakil tabur için de 3481 lira ketif 
bedelli on çefit "Şartnamelerinde ~traflıca yazılı yazıhane, koltuk, 

tanbulda ve Türkiyenin her yönün. masa, kanape ve saire,, 
de olduğu gibi Avrupanın belli bat- Mefruıat ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
lı merkezlerinde de iyi tutulmut 2 - Mektep mefrutatına ait ka pah zarf eksiltmesi 31 13 1936 sah 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vaaıtalarile bağlanışı var· günü saat onda, Müstakil tabur mefruşatı açık eksiltmesi ayni gün saat 
dır. tstiyenlere reklam şeklini büro- : onbette yapılacaktır. 
muz hazırlar ve bunların uygun !. 3 - Mektebe ait mefruıat şartname 43 tabura ait şartname 18 ku· 
şartlarla neırini .temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi aının i • E ruf karııhğında komisyondan alına bilir. Jlk teminat 656 lira 85 kurut 
çinde her türlü afiş, tabela ve her i ve 261 liradır. · 
türlü elektrikli ve elektriksiz ıek· • 
lam vasıtaları büromuzun elindedir; f 4 - isteklilerin kanun ve ıartnam '!de yazılı belgeler içinde buluna· 
bütün müesseseler, bankalar n ti- i cak teklif mektuplarını ve açık ek s;ltme içinde vesikalarını eksiltme 
caret evleri bu gibi yayım ve re'k • 1 vaktinden en az bir saat evvel kom iıyona vermif olmaları. "S34., 
lam vasıtalarından faydalanmak is- : "J 277 

d 'kl . h ld b" h b eli : ,, te ı en a e ıze a er verm - : 
~~H~~~~u~~~ı-------------------------------
her turıü izahat verilir; istenirse : Münakasa ilanı 
mütebaaaıa memurlamruz yerlerine 1 
kadar gelir. i 

Belediye 3 - Propaganda büromuz; ken- 1 1 di posta kutulan vaııtaaile cevaplı 

1 
ilaruar kabul eder. Memelon 

4 - · Propa~da ıerviıimi~ /\ı- İ fi 

sular idaresinden: 
15 m / m 
40 

1 ru . anın her tarafından memleketi· 1 ,, 
----------------""1"'111!e'!~~-""!!I!~-""'""'---- mize ve meukketimizden .Avr~- Yangın musluğu ağnlığı 

1 

nın her yanına karırlıklr çalıırr, ha- ı ,, :, tiji 
her ahl"!a teşkilatı kurmuştur. ;I'i • 

60 
60 
90 
40 
ıs 

" 

500 -\det 
50 ,, 
30 ,, 
30 ,, 

25 •• 
25 •• 

,, Ankarada Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

caret işleri üzerine her türlü istih- • ,, ,, ağızlığı 
baratı ehven ücret kllJıliğı temin ı· Vaııduz musluğu 

,, 
,, 

r eder. 
ı 5 - Propaganda servisimiz: lier tür- • ,, ,, 

Vasıflarına uygun ve bir tanesi ne 78 lira değer biçilen aekaenden S lü klite. afi§, tabela reaimlerini t•r· j El musluğu " 25 " 
50 " 
55 ,, 

,, 
,, ,, yüz takıma kadar zabit bineği eğeri yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 1 tip ve tanzim ettirmeği en dverifli ! 

K l f ı_:.. ·1tm . 26 3 936 b .. .. be i fiatlarla üzerine alır. =ı Ana musluk apa ı zar e~ı esı - - perıem e gunu saat on ıte ı 
ı 6 - Propaganda servisimizin etin-

yapı lacaktır. deki neıir vaııtalannda açtığı kil- " 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. çük ilan sütunlarından istif~de edi- • ,, 

10 
ıs 

ıs 

20 
30 

,, 
,, 
,, 

750 .. 
100 
50 

,, 
,, 

isteklilerin kanun ve ıartname de yazdı belge ve 585 liralık ilk niz. Bu i!a~lar yok ba?a~ı;ıa yapr- 1 
. • • • lacak ve ııçı arayanlarla ı§Çı ilinlan 

temınat makbuzu veya ba.nka mektubu ıçınde bulunacak teklıf mek· meccanen neşredilecektir. 
tuplarını en g~ eksiltme günii vaktinden bir saat evvel Komisyo- Ev, apartıman, mağaza, dükkan 

• 1 ] (1229) alım ve satımları veya bunların ki· na vermıt o ma arı. _,__ "b' iht' 1 a·• fak t 
•d.lclnınasr gı ı ıyaç ara ı.., a 

Dahiliye Vekiletiod.en: 
Vilayetler evi arkasındaki 477 3,670 ınetre mikabı miktarındaki 

toprak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi günü saat lS,30 da yapılacaktır. 
Eksiltme Yenitehirdeki Dahili ye Vekaleti binasında toplanacak 

eksiltme komisyonunda yapılacakt ır. 
Muhammen ketif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruftur. 
Kati teminat 287 liradır. 

ticari mahiyette olmiyan ilinLırla 
işçi arayanların, iş istiyenlerin, oto
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlerin ilSnlan küçük i-
lanlar kısmına girebilir. . 

7 - Evinin ön veya caddeden gö -
rünür yan duvarına. dükkanının ü
zerine muayyen müddetlerle :fük
kanlannm vitrnlerine, gazinoların, 
berber dükkanlarının iç veya dış 
duvarlarına afi§ ve ilan kabul et
mek iatiyenler veya böyle yerlerde 
ilan yapmak istiyenlere propaganda 
servisimiz delalette bulunur. 

,, 
ŞaP.ofon 
Emniyet musluğu . ,, ,, 

,, 
,, ,, 

C 1 .., "J. 
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,, istekliler bu işe ait mali ve fenni tartnameleri ve krokisini gör

mek üzere Dahiliye Vekaleti Vila yeller idaresi Levazım Bürosuna 
müracaat ederler. 

isteklilerin 13 nisan 936 pazartesi günü ıaat 15 de teminat mak· 
buzlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri lazımdır·. 

(630) (1539) 

8 - Propaganda servisimiz dün
yanın her dilinde, her mesleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla
rım sizlere temin eder ve gönderir. 

V AKIT Propaganda servisinin 
yapmak istediği bu hizmetlerden i,. 
tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, liir · haber, bir· ziyare
_tinizle bu işlerini/de muvaffa!f ol
mak sizleri bekliyor. 

İdaremizce cins, eb'ad ve miktarı yukanda yazılı bronz musluk 
i ve aksamının döktürülmesi iti kapalı zarfla münakasaya konmuıtur• 
f 1 - istekliler müqakasa ,artnamesini Taksim. İdare Merkez bi
l nasınaaki levazım •ervisinden parasız olarak alabilirler. 

Münakasa i 1an1 

Belediye su ar idaresinden: 
. 

Kurtun boru 15 m i m kutrunda 25000 kilo 
,, ,, 20 , m/ m ,, 5000 •• 
" ,, 30 m/ m .. 5000 ,, 
" 

,, 40 m / m ., 3000 ,, 
idaremizce eb'ad ve miktarı yukarıda yaz1h kurıun boruların 

salın alınması kapalı zarfla münakasaya konulnıu~tur. 
1 - istekliler münakasa tartnameıini Taksim, İdare Merkez bi· 

nasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
2 - ihale 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15 de idare Merke

tinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı tarih 
1e aaatten evvel Müdürlüğe Yermelidirler. (1564) 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu. 
lu konulmalıdır. 
Adres: İsta:ı.bul Ankara caddesi 
V AKIT Yurdtı Propaganda servisi · 
Telefon: 24370 
Telr.raf: VAKIT fstanbul. 

··-············································ .. ·······-· 
htanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

raya çevrilmesine kara:- verilen ve ha -
len Bakır köyüne tabi çavuş başı bos
tanında bulunan Ü<,; inek ve üç beygir 
ve bir dişi keçi ve bir de beygir araba• 
ıı 25 mart 936 tarihine müsadif çar -
şamba günü saat 16 dan 18 c kaclar 
mahallinde satılacağından taliplerinin 
yevm mezk{\r ve saati muayyende ma· 
hallinde bulunacak memuruna müraca
atları ilan olunur. (V. No. 14602) . 

2 - ihale 13 nisan 936 pazartesi günü saat 16 da idare Merke· 
zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün ve 
t 
saatten evvel Müdürlüğe vermelelidirler. ( 1566) 

ı. 

Yapılması biten Afyon - Karkuyu yolu üzerindeki TmazteP"' 
KocateP.e, Çiğiltepe, Sandıklı, Balık, Kazanpınar istasyonlatı il• 
Bozanönü, Isparta ıubesini tetkil eden Bozanönü ve Isparta iatıa•" 
yonlarının 26 - 3 - 936 tarihin den itibaren yolcu ve: eşya nakliY" .. 
tına açılacağı ve ilk muhtelit katarın Afyondan 29 - 3 - 93€ p•'" 
zar günü hareket edeceği ve Afyondan Isparta.ya pazar. çarıaı11l>a 
günleri, lsparb\dan Afyona pazartesi, cuma günleri h1rer muhtelit 
katarın muntazam işliyeceği sayın halka bildirilir. (640) (1542) 
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