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lfitlerin teklifleri endişe ile bekleniyor 
Eden dün böyle sÖl}ledi ve şunu hatır/atlı: 

Fransanın işi açık fikirle tetkik etmesi, 
Almanyanın da endişeyi hafifletmesi lazım 

Lokarno ioplantıl~rına Brükselde 
devam olunacak 

. 
Gençlerle haşhaşa 

Es e·r1e-ri······iie·r·e'(l e? 
Bizden eser soranlar bize eser 
göstermek mecburiyetindedirler! 

Londra, 26 (A.A.) - AYam kama. nın yarısı Belçika hududu boyunda. Küplere binenler işin yaldızına ehemmiyet 
~. dış siyasete ait sabırsızlıkla dır ve Almanya, kuvveti ınüzakt-rele- • / H k 
beklenen müzakerelerde bl!lunmak re ve makul tedbirlere takdim ettL ver lgOr ar. ay ÇO yaşaya/ar 
•ıere bugün öğleden sonra toplan. TEKLiFLER OL TtMA TOM 
~tır. DEGtLDtRl 

Dıı bakanıB. Eden ilk olarak söz Bu buhranlı ve çok endite verici bir 
'laaış ve dem İştir ki: çok müzakereleri icap ettirdi. M.eJe 

"- FHnsız ve lngiliz toprakları. bir infilaka meydan vermeksizin bey • 
~ aynı muameleye tabi tutulması nelmilel hukukun terefini iade etmek • t:m geldiğini belki de iddia edet·ek ti. Fakat müzakerelere tekacldüm ede · 
hı ıilterede bir çok kimseler buluna- cek olan mütkül intikal devresini naad 
d Ur. Ve gene Lokarno muahede!"in. geçittirebilecektik? Beyaz Kitap bu lau-
e müsavi n koşulmamış susta üç teklifi ihtiva etmektedir: 
~dutunu iler· ürec de buluna- ı - Fransız - SoV)'et pektnun La 

lir. O m · in e tara. Haye adalet divanı tarafından tetkiki. 
ftrıdan gar~· • g p Av. 2 - Bu intikal devresine mahsus ol. 
~Pll3ı 8U • bi un.c;ur mak üzere beynelmilel bir kuYVetin Ren 

lunuyor mrntakasrna gönderilmeaine Almanya. 

Fak~ u. lazımdır nm muvafakati. 
ki Fransa Ren r dan ancak 3 - Ren mıntakasmc1a tahkimat,... 
~ §art altnl z g mişti. Versay pılmaunrn memnuiyeti. 

Genç hikayeci Bekir Bıtkı ile şöy. 
le konU§tuk: 

- Her neslin kendisinden sonra 
geleni tanımaması, bu tanınmayan 

neslin de kendisinden evvelki nesli in. 
kir etmesi, umu.mt kaide halindedir., 
Nitekim biz de hececilerin var olduk. 
larma inanmıyoruz. Birzamanlar pek 
lll Anızla da yazmış olan hececiler, 
sonradan yalmz bu vezinle bazı man. 
zftmeler yazmakla yeni bir gey yap. 
mıg değillerdir. Bu vezni onlardan 

yüzlerce sene evvel, belki yüzlerce P-. 
ir, daha kuvvetle kullanmıştır. Bizden 
eser soranlar, bize eser göstermek 
mecburiyetindedirler. Ben de soruyo. 
rum, eserleri ııerede?Hf · 

1111lahede.~i m nce Ren mıntaka B. Eden Bu teklifler hiç bir vakit bir tekliftea 
91aın askerlikten tecridi gayri muay. I ya ile hiç bir muahede akdetmemışJ batka bir teY olmum,br ve hir ültün. (Sonu Sa. 6 8a. 1) 
~hlrmUddeti~inh"mede~tl ~ H~h~ p~u~rimmta~ ~~b•n~•~&E~~~------------~------------
~Q askerlikten territ lre,Jfiyeti Lo - ------~------+--- milel Wr lnl'h'etiıı pclerilmesi mütlrii· A ~ Z. k h k 
~--Mde ahkAnua1g.JMr ~ J R l&t ..... cala - ft Aım...IMilWmeü ,yon - .n.ara uyu attırır ~ar en 
-.Uıa~~ Alınan notasında da derple a p on • us Mınun yerine 1'atka bir ..nı.-t t.lctifte 

Almanya. lngiltere ve F ransada bulunursa lngi.Jtere ~-hu~sta hir an· ismet İnönü demiryolu siyase-
\lrt h d d d lqmaya varabilmek ıçm alakadar dev-
~ birini takip eden hüklimt>tler Lo. u u un a Jetlerle temasa gelmeğe .amad:dir. tim izin ehemmiyetini anlattı 
ite l'lle muahedesi ahkamın1 bir çok (Sonu. StJ . .. ! sa. 1) 

?reler teyit etmişlerdir Alman 

~da VenJıly muahede.~inin zorla ka . B1·r çarpışma oldu ._ ı ettirildiği hakkında çok şeyler 
....._11enmiştir. Fakat .Lokar.po b~ 
'lllda asla.. Eğer A 'nıııaf{ya hu mu 
~ f11 veya bu kısmım miizake 
tt f»lula tadil etmek istiyorduysa 
; ki hm hakkı olabilir - ve eğeı 

Evvela taarruz 
eden kim? 

ranınz - Sovyet ittifakının l.oknr. (1kiııcide. Son haberlerimizde ~ 
llo ınuahedeslle kabili teJif olmııdığı . -----------
.._ kani bulunuyor ldiyse I~oıcarno 
'-'ıtaltcdcsinin üçiincU madde.si bilhas. 
~ böyle bir ihtimali derpiş etmekte 
ılir. 

Alaaan, Fransız - Sovyet pak. 
t.ıı.a Lokarnoya zıd oldu~unu idrtia 
'debllir. Fakat Belçika, Sovyet Rus-

Bern sef :rimiz 
istifa etti 

Ankara, 26 (Telefonla) - Bcrn se
firimiz Cemal Hüsnü istifa etmiı ve iı · 
tifası kabul olunmuştur. 

Hitler 
söylüyor: 
29 Martta Alman 
milletinin dünyaya 
ispat edeceği 
bir şey var/ 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 

büyük tavla müsabakamız çok heyecanh oldu 

7'a"1a mlJaabakamızın ikinci mıntaka karıılqmalan dQn gece 1'atUtte gapıldı. :Yukarulald resim miııaba.ka· 
.... •n11anı ııraauula alınmııtır. Yazıaı S inci ıagılani.ızdadır. 

7 ören lıeueti Ankaraga döndü 
(Yazı8ı 7 inci sayfamızda) 

reci bir cinayet 
Hafız ,~li adında bir sinir .hastası kansı~ 
nı yirmi yerinden bıçaklayıp öldürd~ 

... 
Clnageffn gapıldılı eo, öld4rlllen BttDoa im Bılri11& 

(Tafaillttı ~ i&ftOfi t1G1Jl/G...,_ 
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SON HABERLER · 1 

Rus .hududunda -
• 

iş ban kası genel toplantısı 
Dün raporu o~<undu yapıldı, idare 

Japon 
bir çarpışma oldu Ankara, 26 (Telefonla) - Bugün 

yapıJan lş Bankası hissedarlar he~· e· 

ti g'enel toplantısında okunan rapor. 
lara göre. bankanın bu yılki Mff te
mettüü 726 bin küsur lil'adır. Bu 
miktar ge~en senekinden 100 bin li
ra kadar faıladır. 10 liralık hisse 
"'enedi başına 90 kuruş temettü daiı -

tılıtcak, tcniata l:l nisanda başlanl
caktır. 

Bugünkü toplantıda banka mürt• 
kıplıklarına Hasan Saka ile Şa"ft 
Ke . .,ehilir (Tekirdağı) seçilmişlerdit· Japonlar evvela Rus,arın, Kus!ar da evve'a Joponların 

taarruz ~ttiklerini bildir=yorlar (Banlı:amn idare meclis; raporun' 
diinkü sayımızda aynen neşretmiştik.J Londra, 26 (A.A.) - Sovyet - Ja· 

pon hududunda bir h~dise olmuştur. 
Japonların resmi bir tebliğile bildi • 

rildiğine göre. Sovyet askerleri, Hun -
çung'un 12 mil cenubu şarkisinde kain 
bir mahalde 9 Japon zabit ve askerine 
ate§ açmrılardır. Japonlar bu atetc mu
kabelede bulunmuı ve bir kilometre ka
dar ıeri çekilmişlerdir. Sovyet asker
leri, ateşe devam ctmiıler ve müteaddit 
Japon askerlerini yaralamr§lardır. Ja • 
pon takviye kıtalan gönderilmiJ ve bun
lann Ozerine de atq açılmıştır. Bunun 

üzerine bu kıtalara da mukabeleten a · ı 
teş açmaya mecbur kalmıılardır. 

Sovyetlerin bildirdiğine ıöre, hücum 
eden Japonlardır. Bir Japon krtası hu _I 
dudu geçmiş ve bir Sovyet müfrezesi 
ne ateş açmrttır. Sovyet müfrezesi, Ja· 
pon kıtasrnı püskürtmüttür. İki taraf • 
tan da ölü ve yaralı vardır. 

SOVYET VE FRANSIZ PAKTI KAR 

ŞISINDA JAPONYA 

Tokyo, 26 (A.A.) - Asabi Şimbun 
gazetesinin bildirdi~ine göre, Bay Hi • 

rota, Fransa büyük elçisi ile yaptığı bir 
konuşma esnasında Fransız - Sovyct 
paktının Sovyct Rusyanın uzak şarkta
ki askerlerinin mikdarını fazlalaıtırma
sını miimkün kıldığını bildirmiş ve Fran 
sanın bu noktaya hususi bir dikkat at
fcyliyeceği ümidini izhar cylemi§tir. 

Gazete, bu haberi verdikten sonra, 
Hirota'nın bu sözlerinin Fransız - S::ıv 

yet paktının Japonyadaki akislerine tam 

surette tercüman olduğunu kaydeyle -

mektedir. 

Zonguldak kömür havzası 
Büyük bır teşekkül halıne konu.1acak 

------- J 
Ankara. 26 (Telefonla) - Zon. maktadır. Bu suretle daha rasyotı' 

guldak kömür. havzasında mevcut c;alışmak Ye kömür İ.<:tihsa1 fiatınt il' 
kömür ~irketlerinin büyük bir teşt>k· gari haclde indirmek daha koJayiıkll 
kül etrafında birleştirilerek tek t'lden mümkün olabilecektir. 
idaresi etrafında tncelemt>ler rnpıL 

Lokarno toplantılarına Brükselde 
devam olunacak 

PRÖJEKTÖR VE YENi OUNYA 
MECMUALARİ HAK~INOA VFKtL 
LER HEYETiNCE KARAR VERiLDi 
Ankara, 26 (Telefonla) - Sabiha 

Zekeriya taraCından çıkarılmakta o -
lan "Projektör,, mecmuasının mu
vakkaten kapatılma.'n ve harici siya. 
setimize dokunacak neşTiyatı havi o· 
lan "Bütün dünya,, mecmuasının son 
sayısının satışının yasak edilmesi Ye. 
killer H1?yetince tensip edilmiştir. 

HÜSUSİ İŞ BURO.LARININ KAlDIRH MA~ 
TEKLİF DLU"UYOP. 

Ankara, 26 (Telefonla) - Kant~ 
tay iş encümeni iş kanununun t~tk. 
kine devam etmekte ,.e kanunu 1\8 

mu tayın bu devresine )'etf~th rntl' 

re.,... ı incideı J 
Eden bundan IOllra Beyu Kitaptan 

mufaualan bahıederek Büyük Britan • 
yaya terettilp eden vecibelerin üç sını
fa aynlabileceiini töylemlftir: 

1 - Mia:ıMaelw ...... ,...,.. kadar 
...... ~ intibl ~ ..... llU! 
t 11 itler, 

2 - Uınumi ltir anlapnemn .......... 
ini .._ ı..- yM'dmm ....-- ta • .......... 

3 -~ -- lııaldıiı tak. 
dİ1'41e ~ ........ 

TEKLiFLERiN EN EHEMMi
YETLiSi 

B. Eden, nihai bir tarzı tesviye 
elde •'-* t~a tnglltıenaha c\11tme-
ğe amade olduğu teahhüdlere temas 
ederek, Hitlerin ileri sürdüğü ve bu. 
aa lad .... eden lnciliz tekliflerini 
anlatarak demi§tir ki: 

"Yapılan blitlin bu tekliflerden 
en z•ade ehemmiyet verdiğimiz ıs
rarla müzakere talebine ait olanıdır. 
Fakdt buna erİf'Mk iatigoraak Al. 
manganın gardımı lazımthr. Şimdi-

11e kadar, blitiin 11a11retlerimize rağ_ 
mm gayri aahrl mıntakaga giren 
kıtaat mevclUlunun arttırılnugacağı 
teahhüdlınün bafka, Almangatlan 
hiç bir yardım görmedik. 

"Şunu ehemmigeUe kagdetmeli-
11im ki, Aorupanın umumiyetle •Ü
kdnet bulm113ı Hltkrin iSnümlizüki 
hafta bidagetinde yapacağı teklifle a 

re büvtlk bir nlsbd dahilinde müte
Dakkıltır. Bügük Britanganın 11a11-
rlllkrlltl talcdir etJMlde olduğunu 
S4lllMffllün Bltlmn Avrupaca bu 
Wdllkriıt Mal bir e~ ile bek_ 
lnawltU oltlııluu anlı11acaiım limit 
d...t ı.tmın. Bitler fU1U1 emin o
la61111' 1d 1/GPflCaiı teklifler, bizim 

""""' lanabı,,.ıa 11alnız açık bir an
ı.,,.,,, ülll, fakat aynı zamanda 
Olllan • llli bir fekUde kullanmak 
N A"""'°"'" ıiiktuaet bulma.ını el
ik etmelc orzu•u ile karplanaeaktır. 

ALMANYA VE Fil.ANSA YA 
D08EN VAZIFEI~ER 

•tJ.,rdkrlınlzin llUUJallak olabU
rıtal ""' zaran ldnmtlır. Franaa -
-. ,,.,,. Alrıtanganın miitehalil •i-
1/0MUerfM IHltllı ~lelerin yakın 
,,,,.,,_ '- etnwfc /ilerinde delilim. 
Alleak 6izlM •11a.etlmlz milletler ce
""11etlnln mltalrulır. Ve Fransaya 
fUllll derMlt lderfm ki: Franaa hli. 
ldUrwfl, Frt11Ua Ue Almanya araıın
a IMlli ~ mnel#leri açık 6ir 
IUdrle tdlrUc etmedllf takdirde ıul
b ,..... eürrwgiz. Alınangaga da 
,,,_ .,.,,111.,,orum: Aorupada yarat
tılı eltdlfql ludilleücek her hangi 
bir ~N IJGPmadılı takdirde muııafla
ldlJd lmldl Ue mlbalcerelere glriı
_. ....,,,,.. bulunamayız. 

•(Jgk _,..,,,,.,..,,,. ld Mr bir 
,,_,,•bttftl ınllflrlJllerl anlamala 
N ,,.,,erei &lr zemin bulmala ça -
llfmak ,.,..,,,e gllçllUtlnfmlzin halli-

ne yardım edebiliriz. lıte bizim bÜ-1 
tün hedefimiz budur.,, 

LOKARNOCULAR BRVKSELOE 
1 

TOPLANACAK 
Hitler 
söylüyor: 

Bcrlin, 26, (A.A.) - Ha\a.s : Dün 
akşam Ludwigshafen'de irad eylediği 

AYDIN HATTINDA YOLCU 

k ti· çalışmaktadır. Kanuna katılma 
zere bir haylı teklifler yapıld1ğ!nd•• 
müzakereler uzamaktadır. Encünt,. 
nin son toplantısında hususi iş bifft' 
!arının kaldırılması hakkındaki ttll' 
lif tetkik edilerek kabul edilmitt~ 
Bunlara üç senelik bir mühlet "' 
lecektir. 

Londra; 26 (A.A.) Lokarno mü -
zakerelerine gelecek hafta Brtikse1de 
devam edllebllecefi, tngiliz dl§ ba. 
kanlığı mahfeJlerinden bildirilmekte
dir. 

Parl8, 26 (A.A.) - Oeuvre gue. 
tesinin haber verdiğine göre, B. von 
Ribbentrop, Renani bölgt8inin tabi 
olacağı muvakkat rejim ile Ll hey 
divanına mtiraeaat keyfiyeti hakkın 
da Almanyanın müsaadeklr davran. 
~ J~ B. ~den tar.afıacian aerd 
edilen tTnefl dUn ak~m katiyrtıe 

nutukta B. Hitler, ezcümle şöyle de. Ankara, 26 (Telefonla) - Aydın 
miıtir: hattının devlete intikalinden sonra 

FAZLALAŞTI 
MÜF EFTEDE PETRôt SO~DAJLARINA 

DEVAM Ol UNACAK "Biz Avrupada iki sınıf milletin hu hattaki yolcu say1sı, hattın şir. 
hak sahibi olanlarla olmıyanların mev. ket tarafından idart edildiıi"i ı:amana Ankara, 26 (Telefonla) - "uref• 
cudiyetine kail olamayız.,. nL-.hetJe bir mi~line )·akın artmıştır.. tede petrol sondajına devam 11tnt,

"Biz sulh istiyoruz. Daima sulh, Şirket zamanında ,-a..~ati yolcu sayısı iizere sipariş olunan makine ve tlel
Cakat hiç bir zaman b~ ~Kmiyecek, st-nede 75 bin küsur iken hu miktar, ler gelmiştir. Yapılan ara§.Wi!!:1.!'-l1tf• 
eair olnuya.cak, mutavaat e~iyece . idare de~let enne g<'çtikten ~onra 135 dan 600 metre derinlikte petrol tabi' 
ği%.,, '' ~ bine çıkmıştır. 'k11larına tesadüf etmentn t~k Jlliifll• re~detmiştir. .. . 

~ne aynı raı.etenin iatillbarına 
nazaran, lngiliz dış işleri bakanlığı 
Fransanın ve Belçikanın Ren hudud
larını te!ieffül eder mahiyette vado _ 
lunan mektubun derhal kendisine ve
rileceğini Fransa hükumetine temin 
etmiştir. 

''Eğer öbür milletlerin bize itimad. :,. Baş,·ekalet neşriyat müdür mu- kün olduğu anlaşılmıştır. E,-velef 
lan varsa, bize fana gözle bakmama. a\·ini Şükrü iiçüncü umum müfettiş. yapılan ıııondaj ı:J6 metreyi bulmu(lt., 
hdırlar. O zaman anlayacaklardır ki, lik istatistik müdürlüğüne ta~· in edil- ~ondaja devam Rmeli~ e.qi pek vakfll" 
bizim kendi içimizde görecek, musli. da haşlıracaktır. 
hane b~çok i~erlm~ vardı~ B~ za. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fer hülyaları peşinde koşmiyoruz. 77 - - -

1 ~~:y;:~~:1;.::~·=.ıı::·!!'; ltalyaa kıta arı 
Petit Parisien gazetesi de, lngiliz 

efkarı umumfyesinin kl8men muhalif 
olmasına rağmen, Frall8lz - lngiliz 
mtbakeratının pek yakında bathyaca
ğını haber veriyor. Bu müzakerele
ri!' neticesinde Almanya ile de bir 
uzlaşma hasıl olması muhtemeldir. 

~~ar~~r!~~~;~a~s:~ıe~e~::~~c~f. llerllem&il •a,ladl 
1918 denberı dunyaya musallat olan; U 
müstebidane diplomasi usulüne de. 
vam etmek imkioı kalmamıştır. Kat'. 
iyen temin edebilirim ki ben Fransa 
ile barışmak ve onunla sulh olmak is. 

ATJ.VANY A YENi TEKLiFLER tediğim zaman,. Fransız devlet adam. 
HAZIRLIYOR lanna el uzatan sade ben değilim, bü. 

tün Alman milleti de Fransız milletine Londra, 26 (A.A.) - lffyli Herald 
gazetesinin yazdıfına göre, B. von ellerini uzatmaktadır. Ben g~li dip. 
Ribbentrop, dün B. Edenle yaptıfı lomasi ile esrarengiz vesikaların aley. 

hindeyim. Bütün bir millet namına ve görtişme eanasında Almanya tarafın-
ak · Alman erklnı harbiyesinin yabancı er. 

dan, mfiz erata yol açmaia milu- kanı harbiyelerle bu yolda ittifaklar 
it pratik m11kabll teklifler yapılma. 
sı zaruri o1duf11 meeeleelni, Ber1fne yapmasına asla müsaade etmiyeceğim. 

Ben, muslihane tekliflerde bulunur . döner dönmez menuu bahsedettfini 
vadetmiştir. sam, bunu açıktan açığa, herkesin gö. 

Vilhelm8tr.tı1Sede Lokarno devlet. zU önünde yaparım. Gizli diplomasinin 
hakkından gelmek için bundan iyi yol 

lerinin kabul edeblleceji tekilde mu. göremiyorum. Bir kere daha tekrar e. 
kabil teklifler yapılması lfizumunun diyorum: 
müzakere edilmekte olduiu söyleni-
yor. Bütün milletlerin muhtaç bulun. 

duklan emniyetlıı vücud bulmasına 
FRANSIZ, INGILIZ ERKAN/ yardım etmek emelimdir. 29 Martta, 
HARPLERi GORVŞUYORLAR Almanyanm baklannı müdafaa et. 

Habeşler de 
Hartum. 26 (A.A.) - Reuter ajan· ı 

sı bildiriyor: 
Söylendiğine göre. iki İtalyan kolu. 

Eritrenin garbinde, Setit nehrinden ge· 
çcrek Ambara mıntakasında Gondar'a 
müteveccihen ilerlemektedir. 

Bu kollardan biri Amhagerden Nog• 
iara'ya, diğeri Sittama'dan Bircuttana 
ilerlemektedir. 

Diğer taraftan, Debratabar'dan De • 

karşı çıktılar 
bata ve Şilga'dan şimale dotru ııablt 
kıt"alarının ilerlediği haber verilnıe1' • 
tedir. 

Adiıababa, 26 (A.A.) - Havas • • 
jansı muhabirinin bildırdF • 
talyan t · yyarcleri bu sabah Harrat 1" 
kınında , Burkot mevkii üzerinde bir ki' 

·r• şif uçuşu yapmışlardır. Habctlere &~ 
bu mevki. gelecek ltalyan hareketi 
nin hedefini teşkil etmektedir. 

Harp durumunu 4 ncü saqıfada okuyun!!, 

Deniz 
• 

an laşm a sı 
e dildi ımza 

Londra, 26 (A.A.) - Fransız de. mek huauaunda bile zahir olmak için 
ıecasyona namın• söz söyıemete sa- rey vennete k•cakaınız.,, Amerika ve lnqiliz donanmaları 
lihiyettar olan bfr zat, hal•n Londra- -------------- l •• •• k 
da bulunmakta olan Fran,.ız büyük Bogv azların tahki- Japonyaga ustun oıaca iar 
erk!lnı harbiye asbaşkanı General r.A takip olunabilir. Bu aiyuetill ~ 
Şveysgut vuıtuile. · Fraıunı: erklnı • • • ti• Vaşington, 26 (A.A.) - Londrada r- bel'._. 
harbiyesile lnrilfz harbiye nezareti mJDI )§ VOJ UZ diln imza edilen deniz anlaşmasının defi, Büyük Britanya ile her& iıoJtl' 

metni, donanmayı takviye etmek ve ve Japon donanmasına kartı u.t erkanı arasında görütmeler olduğu. Londradan bildirildiğine göre Dıt 
derhal her türlü Japon ıili.hlanmuına ğü muhafaza etmektir.,, nu bildirmiştir. itleri Bakanımız Tevfik Rii•tü Araa Lo-

""7 mukabele etmek imkanını vermekte. ı JYOll 
INGILTERENIN TARAFTARLIC/ kamo devletlerinin teklifleri mevkii fiile JAPONYA TEM NAf' 1ST 

dir. Allkadar bahriye mahafili bu . _.Jao 
y AR MI? kondutu takdirde hükumetimizin de Londra, 26 (A.A.) _ Japon~_.....-_ 

bol 1 k. h d k' 1 muahededen dolayı çok memnundur • 
Londra, 26 (A.A.) - Bu sabahki az an tah ım ususun • 1 talep e - hatgüzarı B. Foudji, İngiliz Dlf ... 9. 

rl·n· h f d cg·· · M'll ti c · lar. Çünkü, bu muahede ile bugünkü . ... lnriliz matbuatının tercüman olduiu 1 mu a aza e ec ını 1 e er emı• lığında, denizaltı muharebesuıe • 
Yef k · Jarma t bli~ t · t' Amerikan eilihlamna siyaseti, rahat. ~ _:111 fikir fiyle hul'8a edilebilir 1 onseyı aza e 6 e mış ır. tcallik protokol hakkında B. ~ 

"lnılltere. burttnkti buhranda Venizelosun cenazesi -Ci-ir-it-'e_h_a-re-lc-et-etm-;•-1e-r-di-r.---- ile göriltmügtür. Bu protokol:ıst ... 
ne Fransanrn aleyhinde. ne de Al- , cek hafta, Vqington muahed ~ _,,,,,,. 
manyanın lehindedir. O. Mdece mil- Atina. 26 (Kurun) - BuıUn veliaht Türkiye ıefareti ataşe militeri de Gf- bul etmiş olan bUtUn devletler taP"'~~ 
Jetler remlyetl Ilı umumi emniyet ta- Prenı Pavlos ve üç nazır, Veni.ıeloa'un rit'e gidecek ve Venizelos'un mezarına dan imza edileceği tahmin ~UJıl 
raftandrr.,, cenue meraaiminde bulunmak üzere, çelenk koyacaktır. tedir. 
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1 işaretler 1 
Dava edebiyatında 
maharet ve 
samimiyet 

Mic•rret aanattan bahıederken 
bile ıamimiliği bir unsur diye alı

Kanalizasyon 
inşaatı 

rız, ihmal etmeyiz.. Sadece ıa- A.asımpaşa ve c.ioa,.ında 
mimiyet §Üpheıiz. ki sanat değil- . b 
tlir. Uyumak, esnemek, horla- ınşaata aşlfJnaı 
maktan tutunuz da kabalığa, ne· Çimento fiatlarınrn ucuzlaması il. 
zaketıizliğe, yahut adi ve cıJağı zerine belediyenin kanalizasyon in ·a. 
luılitet/en ıeylere hayranlık ela atı için ·ayırdığı paradan biı' hayli ta. 

sarruf yapılmıştır. 
gayet ıamimi olabilir. Bir delinin, 
n·eıela Omer Seylettinin Cabi E
l "ndiıinde olduğu gibi dama t(lf· 

la.rını yutturmaır da •amimi olmı
ya mani cleğilclir. Fakat bir •an· 
at eıerinin insanlara sirayet ede
bi'me•i için, içinde bir atefİn, ıa· 
mimiyet dinamosunun i§lf'mesi 
farttır. 

V alııa mücerret ıanatta maha
ret, samimiyetin yerini alır, ya· 
ni maharet ıamimi olmıyan bir 
aJamın eıerine ıamimi imif hiııi
ni verebilir, elenebilir. 

Bu tasarruflarla Tophane _ Azap 
kapı . Şişhane yokuşu kanallarının 
yapılmasına karar verilmi,ti. Yalnız 
dört sene evvel başlanmış ve kısmen 

yarı kalmış olan Kasımpaşa • Dolap. 
dere ve Kara köy kanallarının daha ev. 
ve! yapılması daha lüzumlu görülmüş. 
dünden itibaren Kasımpaşa dereainin 
üzerindeki betonların kaldırılmasrna 
başlanmıştır. · 

İlk olarak Kasımpaşa deresi ytfpı. 
lacaktır. 

Sinan •• •• gunu 
Bu wibi eıeri ıamimi diye ka· 

bule mecbaruz. Çünkü ıanat a- Müzei~r. eserlerinin 
damının hakikaten müteessir o· fotoğra/ilerini hazırlıyor 
lup olmadığını ancak eıerile icl-
ralt ederiz. Hükmümüz. tesirlere 
göre olacaktır. 

Fakat bir sanat eğer kendiıini 
Yalnı:. mücerret ıanat ulkuclan çı-
4arır, ıoıyeteye iner, •anata bir 
falrım misyon'lar verec-ek olurıa 
o zaman dava değiıir. 

Miıyon sahibi olduğunu iclclia 
eJen adamın her feyclen Önce 
•öylediğine inanma.ı gerektir. 

Davasına İnanmak, bu Javayı 
'uurunun afet ocaklarında yaka
\'aka erimi~ bir demir haline sok· 

• "11ah ve ona böylece sanatın gü· 
.•.. rcf1':·~; vcrmFk :cap edt!r. 

B;r fikir, bir dava ancak bu 

Mimar Sinanın ölümünün 348 inci 
yıl dönümü münasebetile dokuz ni. 
sanda büyük mimarın mezarı başın . 
da Halkevi tarafından büyük bir tö. 
ren yapılacaktır. 

Tören İçin yakında bir komisyon 

toplanarak, programı tesbit edecektir. 

Müzeler direktörlüğü bugünü ayni 

zamanda bir sa.n'at günü olarak kabul 

etmiştir. 

Sinanrn bütün eserlerinin müaeler 
direktörlüğü tarafından fotoğrafları 
çıkarılarak büyük bir Sinan eserleri 
kolleksiyonu vücuda getirilecektir. 

Cesur ~porcu 
"1er'1""'"'cr:!en geçtih.ten sonradır Mustafa }h$an yeni bir 
hi ıanat - :av: h:lini alır. yolculuğa hazıtıanıqor 

D ..,va ec! ebiyatınd an bahıed en
lr.r. bir davanın sanat hududu i· 
çinde misyonerliğini yapanlar. üı
tiin b · r sanat kalitesine sahip ol· 
•alar da ıamimi olmadıkça, inan
ları gündelik bir politikanın hat
ları üzerinde ileri geri dan• ettik
~· bu hamlenin, bu •anatkarane 
YÜrüyüıün fayda1ı olmıyacakhr. 

Atet•i.z, imanıız. aık oyunu clün· 
Yanın ıeyri en güç sahnelerinden 
biridir. 

Sade samimiyet de Java ede
biyatında cüce kalmıya, teıirleri· 
rti 1raybetmeie mahl.ümdur. 

~ ~ ~ 

Dava edebiyatı palavradan, 
•iindelik politika nimetlerine gö· 
re dümen tutmaktan uzak kalclılı
~a tnirli, itibarlı olacaktır. Da· 
va edebiyatı velilik paye•ine er· 
"'İf bir edebiyattır. 

Bu eJebiyatın ıahleıi, sahte· 
lerin en kötümclür. 

Sahte veli gülünç bir feydir. 
F alıat becerikıiz ve •amimiyel

siz lifcle dava tiiri bir zehirdir. 
Bir ahreptir. Kendi kendini ıo· 
ltar. 

Sa4ri Ertem 

ŞEHRIMtZDEKI ALMANLAR REYlERINI 
KARADENIZDE VERECFKLER 

Ayın yirmi dokuzuncu günü Alman• 
Yada seçim günü olduğu için şehrimiz -
deki Almanların da bir şirket vapuruna 
binerek Karadenizdc bir Alman gemisi
ne geçmeleri ve orada reylerini verme
leri için bUtün hazırlıklar yapılmıştır. 

.. Nord doyçe" Alman kumpanya • 
llndan bir vapur, buradaki bir kaç bi 
ile varan Alman kolonisini üzerine ala . 
tak ve rey Yerme iJi, bu Alman vıpu -J 
t\uıda yapılacaktır. l 

Beykoz klübü ıporcularından Ihsan 
adında bir genç bezden yapılmıı bir 
sandalla tek batına bir dünya ıeyahati· 
ne çıkmıt ve üç yıl ıüren bu yolculukta 
bütün Akdenizi dolatmıf, Cebelüttarık 
boğazından geçerek Atlantik denizine 
51kmı§, Portekiz sahillerine kadar git • 
mitti. Bu ceıur Türk çocuğu bu he • 
yecanh yolculukta türlü ölüm tehlike • 
leri atlatmı§, fırtınalarla pençeleımif. 

bir kaç defa batmıı ancak yüzerek ha -
yatını kurtarmıttı. İki ay evvel yurdu -
muza dlinen Muıtafa İhsan Ankaraya 
gitmiı ve Ankarada muhtelif yerlerde 
bu seyahati etrafında konferanslar ver
dikten sonra dün ıehrimize gelmittir. 
Bu vılmaz genç şimdi eski aandalı mo · 
delinde yeni bir sandal yapmaktadır. 

Bunu bitirdikten sonra bu sefer Kara • 
denizde seyahate çıkacaktır. 

ARABA YAPÜRI ARI 
Araba vapurlarından birinin Unka · 

panı ile Azapkapı arasında her yanm 
saatte bir cidip gelerek hamallarla ara. 
balan tapyacağını yazmıttık. Bu hu • 
susta yapılan tetkikat henüz bitirilcmc· 
mittir. Ancak vapurun bir saatte scfe • 
rini bitirebileceği tcsbit edilmittir. Bu 
vaziyet kar1111nda her iki tarafta biri -
k ecek taııma vasıtalarının uzun m ücF et 1 
bekliyecekleri anlatılmaktadır. 

Yazısız hiliaqe: 

Afyon inhisarında Gümüş mecidiye ve 
Umumi müaürlüğe Bal/ beşibiryerde altın! 
Hamza Erkan getirildi 

Yaldızladıkıarı varayı 37 
UyuıJturucu mad 

deler inhisarı umu Lıraqa salmışıar ! 
mi müdürii B. Ali 

~aminin yerine l~ 

bankası İstanbul 

w besi ikinci mü. 
'llrlerindcn Bay 
Hamza. Üf'man Er 
knn tayin edilmiş. 
tir. Yeni müdür 
işleri devir alarak 
'inhisar depolarını 

Af yon lnhf.~amıın gezmiş \'e dün ye. 
yeni miidiiril Bay ni vazifesine baş. 
Ila •ııza Erllrın lamıştır. 

!nhisnr idar0 mnı:lisi reisi Habip 
zade Ziya azadan B. Hüsnü de çe. 
kilmişler. yerlerine lş bankası lstan. 
bul tubesi direktörü B. Yusuf Ziya i. 
le Ziraat bankası müdür vekili B. Ha 
mit getirilmişlerdir. 

İnhisar mUdürlüğUnden çekılen B 
Ali Sami Türk • Yugoslav afyon bir. 
liğine TUrk delegesi olarak seçilmiş. 

tir. 
ırı-

Bir anlaşmazlrk 

Patrikhanenin iki metre
polidi de Bükreş ve 
Belgrada gıdiyorlar 
İstanbul Patrikhanesinden iki met. 

repolit daha, Bükreş ve Belgraddaki 
Ortodoks işlerile me§gul olmak Uzere 
gelecek ayın on dokuzunda gehrimiz . 
den ayrılacaktır. 

Bükrcş ve Belgrad ortodoke ruhant 
reislerile, İstanbul Patrikhanesi ara. 
srnda bir nazariye ihtilafı çıkmıştır. 

MUnakaş~. Macaristandaki Orto • 
dokJlların İstanbuldaki Fener Patrik. 
hanesine mi, yoksa Bükreş veya Bel. 
grad'a mı tabi olmaları üzerinde cere. 
yan etmektedir. 

Usulen, Macar Ortodokslannrn da 
dinen Fener Patrikhanesine tAbi ol. 
r 1 lan lazımken, BUkreş ve Belgrad 
ruhani riyasetleri bu Ortodokslar U. 
zerinde kısmi bir nüfuz iddia etmekte. 
dirler. 

Bu meselenin halli için lstanbnl 
Patriği Benjamen, Sardon metrepoli. 
di Yennanos ile Ladikya metrepolidi 
Teoritis'i tayin etmiştir. 

Metrepolitler seyahat hazırlıkları 

ile meşgul olmaktadırlar. 

Patrikhaneden diğer iki metrepolit. 
den Ortodoks peskoposu tayini için 
bundan bir hafta önce Rigaya gitmiş. 
ti. 

Doktorların 
derece'eri 

108 doktordan üçünün 
itirazı kabul edildi 
Doktorların kazançlarına göre, sı. 

nıflara taksimi işine etıbba oda.aı yö. 
netim kurulu tarafından devam edil. 
mektedir. 

Şimdiye kadar yapılan ayırma i§i. 
ne 108 doktor itiraz etmişlerdir. İti. 
raz eden doktorlar kazançlarını gös. 
tererek daha küçük sınıfa alınmaları.) 

Çakır Hüsnü ile Niğdeli Cemal de. 
nilen iki kişi, polisçe yakalanarak ad. 
liycye verilmişlerdir. Bunlar, bir gü • I 
müş mecidiyeyi altrn suyuna batırıp 
yaldızlamaktan ve ''beşi biryerde al · I 
tın., diye 37 lira mukabilinde Hasir 
iskelesinde İbrahim adlı birine sat . 
maktan suçlu görülmektedirler • Bu 
iddia etrafında tahkikat yapılıyor . 

HAVA TEHLiKESiNDEN KORUNMA 
htanbul hava tehlikesine karşı ko • 

runma komisyonu bugün vilayette bir 
toplantı yapacaktır. Umumi meclis ko
misyon emrine yirmi bin liralk bir tah• 
sisat vermi§tir. 

Ayasofya •• • 
muzesı 

Yakında geni bir 
şekil alacak 
Ayasofya müz.esi avlusuna ve tuğ. 

la minare kısmının altına tesadüf e. 
den dükkanların istimllk edilmesi için 
müzeler direktörlilğU tarafından Kül. 
tUr Bakanlığına yazılmıştı. Bakanlık 

belediye idaresine durumu yazarak. 
bir heyet tarafından dilkkanlann is . 
timlaki için kıymet tahmin muamele. 
sinin yapılmasını istemiştir. 

Belediye idaresi tahminini yaparak 
sonucu Bakanlığa bildirmietir. 

Yakında bu dükkanlar Rahiplerin. 
den alınarak yıktırılacak ve Ayasofya 
mUzesinin avlusuna yeni bir şekil ve. 
rilecektir. 

Belediye idareBi Ayasofya önünü 
bir park haline getirecektir. 

MtJZELER KIMY A LABORATU. 
VARI -1M'iizcler idaresi tanllmdan 
yaptırılmakta olan kimya laboratuva. 
nnın bUttln hazırlıktan bitmiştir. Bir 
iki güne kadar acıtacaktır. Laboratu . 
var e8U çalışmasına bir haftaya ka 
dar ba§hyacaktır. 

ARASTA HAFRiYAT/ - Sultan. 
ahmette Arasta sokağında yapılan es. 
ki mozaik ar~ınnalarrna yeniden de. 
vam edilecektir. Bu işle meşgul ola . 
cak olan profesör Bakster nisanın 

on beşine doğru şehrimize gelecektir 

Feci bir ölüm 
811 hamal 280 ki /oluk 
bir ita/as altında ezildi 

Evvelki gün Osküdarda bir hamal, 
280 kiloluk bir kalasm altında kala . 
rak ölmüştür: 

Fatihte oturan Sivaslı Halil oğlu 

Hüseyin.adında bir hamal arkadaşla 
nndan Adil ve Şükrü ile iskeleden bir 
depoya kalas taşımayı Üzerlerine al • 
mışlardır. Bir aralık Adil ile Şükrü, 

280 kiloluk bir kalası Hüseyinin sırtı. 
na yUklemek isterlerken kalas kay • • 
mı§, HUseyinin üstüne düşerek ıavalh 
hamalı ezerek öldürmüştür. 

nı iatemi§lerdir. Fakat oda kendiaine 
yapılan bu (108) itirazdan ancak 3 
tanesini kabul etmiş ve diğerlerini ka. 
bul etmiyerek eski derecelerinde ibka 
etntiotir. 

_I Gezinti) er 1 
Yükseliş yolları 

"Ren,, kıyılarında Alman atlı· 
farının nal sesleri cluyulalıberi, 

Franıız. basım )'ankılar irincle 
kaldı. En küçüğünden, en büyü
ğüne kadar bütün gazeteler, mır 
rap yemiş saz teli gibi ürperme• 
/er ve iniltiler içinde Dikkat 
ediyorum, bu heyecanda bir dam
la yapmacık vok. Hepsi yiirek • 
ten kopma. Franşız. toprakların· 

elan sanki yürekleri perrinlryen 
bir cereyan geçmiı. Reaimlertl• 
görülen yüzlerin bile çizgiden JU
leri bir. 

Halbuki daha iki ay önce o
rada her kaladan bir ses çıkıyor, 
clüıünü~er bölünüyor partiler 
b:ribirine giriyor, •okaklarcla ih
tilal görünüıleri çallıanıyorclu. 

Kralcılar koyu milliyetçiler. •or 
vaNstler, tarihe ve geleceğe bQf
ka başka pencerelerden bakanlar 
boğaı; boğaza idiler. Şimcli bun
lar nerede?. Programlar 1ozla 
dolaplara atddı. "Leon Blum" 
bile yaralı baıı ve sargılı alnı ile 
bir sınır bayrağı olmuf, öf lıell 
ölkeli çırpınıyor. 

"Canclicle Nouvellu litteraire•,, 
"Annalu,, "lllu•tration,, gibi ede
biyat, sanat gazete ve mecmııa
lan ateı ve duman içinde. Sını,.. 
lar, korkou~ bir seı.izliğe gö • 
mülü dururken, lıafıcl ve kalem 
kavganın en kı.zgınına girmiı. 

Eeclebiyat, içli, tez. canlı bir 
varlıkhr. Çabuk tutu§ur, kolay 
köpürür. Fakat "Renu clavaa 
"La ıcience et la vie,. gibi len 
mecmualarını tla uğultulara boğ
du. Onlarda da fen bakımıntlan, 
ilim adesesinden görülen Fransız 
hududlan Jile geli~or. Görmedi· 
ğim kim bilir ilaha kaç yüz mec
muada, Cermen lrımılclanqına 
karfı, kim bilir kaç bin maz~al 
daha açılmıştır. 

Okuyor ve imreniyorum. Bir 
yük ihtilalin çocuk/an, kendi a
ralanndaki anlCl§mazlık ne ol""• 
ıa olıırn, yabancı bir bayrak ucu 
görünür görünmez. bir tek yü
rek halinde birlesiyorlar. Vatanı 
yürüten en büyük dinamo bu İffe. 

Eğer Balkan savaşında biz ele 
bu damar kaynayışını gÖ•terebil • 
seyclik Türk tarihi korkunç ve 
kap kara bir lekeden lıurtulnuJı. 
la kalmıyacak, belki o altın lıi· 
faba parlak bir kaç yaprak Jaha 
katılmıf olacaktır. Ne yazılı lıi 

l.tanbul ıokaklannı, cami avlu
larını, yangın yerlerini gönülleri 
ele kılıklan kadar parça par~a 
göçmenlerle dolduran o kanlı 
günlerde gazeteler sen - ben Jr 
va.ını güdüyorlardı. 

S. G•zgln 

TAN)NMIŞ BiR ISPANYDl ELIB~ 
ŞEHRiMiZE GElİYOR 

ispanyanın tanınmış filozof ve edip • 
!erinden Sant Ander ünivenitcsi pro • 
fesörlerinden Bay Stenizlas Giroga ni
sanın birinde şehrimize gelerek üçün • 
de bir konferans vere~ektir. 

İspanyol profesörünün mevzuu "is
panya, şark ve garp .. olacaktır. tıpan • 
ya hariciyesinin tensibi ile ıeyahate çık 
maktadır. 

Fransız tiyatrosunda vereceği bu 
konferans çok dikkate değer mahiyet
te olacaktır. Projeksiyonla resimler göa 
terilecektir. Kendisi fspanyanm "Elsol .. 
ve '' Aord" isimli iki büyük gazetesinin 
de muhabiridir . 

İspanyalı profesör Türkiyeye karşı 
büyük bir sempatisi olan İspanya oku
muşlarının hissivatını da konfcranaı es. 
naaında anlatacaktır. 
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a ,.. J ita/yan - Habeş harbi ' 
& = J Habeşista.ı .. talyaya karşı yaınız kaldı. ita yan- \ 
i ların taarruz hazırlık l arı bitmek üzeredir. ita yan- ~ 
\ ar, fana gö ıü havzasını da işga edecek ı er mi? j 
f ~ 

[ K 1 S A H A 8 E RL Efl j 
* Güzel san'atlar akademisi, güzel 

san'atlardan bahseden "Ar" isimli bir 
mecmua çıkarmaya karar vermiştir. 

* Masonlar tarafından halkevine ter
kedilen binaya Beyoğlu haJkevinin ge
çeceğini yazmıştık. Nakil işi evin ça -
lışmalannı sekteye uğratacağından bun 

Ankara mektupları 

Tlrk Kaşa 
Bayan Yıldız Uçman anlatıyor: 

i Şarki Afrikada harbi durdunnak ( daha te&hit ettikten sonra lıarp saha- Ş 
f ve sulhu iade etmek için, Milletler ıındaki ıon 'nzıyeti gözden geçire • ~ 

Cemiyetinin ve lngilterenin, ıtalya biliriz: ~--= 
dan vazgeçilmiştir. Büyüdükçe hevesim artıyor, 

* Emniyet umum müdürlüğü tara • 

•• sonmez hir 
üzeri-ede tazyik politikasına devam ltalyan hazırlıklarının başında, ha. 
ebnelerine artık inikan kalmamış gi· va faaliyetini saymak lazım gelir. l · f 
bidir. Avrupa buhranının, ıtalyayı, talyan hava filosu, bir kaç gün için
Şaıtki Afrikada ta."DanlCn se•best bı • de cenupta, Ciciga ve şimalde Tana 
raktığım Muasolini'nin, korporaı - gölü şima!inde Gondar yakınında 

yonlar içtimaında söylediği nutuktan Dabat mevkilerinde Habeş cephane • 

fından gelen bir emirle İstanbul ve di - eme/ şeklini alıyordu. 
ğer vilayetler kadrosundaki lise ve or -

ta mektep mezunu polislerin adetleri tes 

Nihayet ..• 

1 
da anlayabiliriz. Faşist lideri, "as • liklerini, erzak depolannı ve müda -
kerlerimizin zaptettikleri yerler, ebe- faa mevzilerini bombalanuştrr. Bu 
diyyen vatana ilhak olunmuştur.,, hava bombardımanlan neticesi~e in
büküm ve kararını ilan suretile Mil- sanca Habeş zayiatı ancak 32 kişidir. 
let?er Cemiyeti prensiplerini hiçe say Diğer cihetten, cephane?ilclerin ve er
makta tereddüt etmemiştir. MussoJi_ zak depolannın tahrip edilmesi, Ha • 
ni, bu nutkunda, bundan böyle, iktı- bevler için, şüphesiz, daha ağır zayi.. 
sadi hayatta, bilhassa, milli müdafaa- at sayılır. Bunlar, Habeş!erin kolay. 
ya taalluk eden sahalarda, harice ca, telafi edemiyecekleri zat"arlardır. 
muhtaç olmamak için her tedbire baş ltalyan hava filosunun, Hnbeş muka
vuracağını söylüyor. Bizde, devletin vemetini ordunun taarruzu başlama. 
sanayi kurmasını hoş gönniyenlerin, dan evvel kınr.akta ne kadar müessir 
müstakil sanayi kabiliyetinin her şey olduğu meydandadır. 

den evvel bir müdafaa, bir miHi is • ltaJyan tebliği, en ileri hatlara kn
tiklal meselesi olduğuna artık knnaat dar, menzil hizmetinin devam etmck
getirdiklerini ümit ederiz. lktısadi te olduğunıı ve Takaza ırmeğı Üze • 
zecri tedbirlerin, lt.Alyaya, müsta!<i\ rinde 110 metrelik bir köprü kurul· 
bir sanayiin lüzumunu ve zaruretini duğunu h~ber veriyor. Şimalde, Des.. 
anlatmak gibi nıüsbet bir faydası ol- ye - Gondar hatbna 1.:ad?tr geniş bir 
muşhır denebilir. ltalyan iıtili\sının başlamak üzere ol-

Habeşistanın, ltalya ile karşı kar • duğunda şüphe kalmıyor. : 

şıya yalnız kaldığını bu suretle bir \ B. O. ~ 
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reci bir cinayet 
Hafız ,c\li adında bir sinir hastası karısı
nı yirmi yerinden bıçaklayıp öldürdü 

bit edilmeğe başlanmıştır. 

* Florya plajındaki soyunma yerleri • 
nin inşaatı bir kaç güne kadar bitirile
cektir. 

• Bir müddet evvel Londrada açılan 
sanayi sergisine gönderdiğimiz Türk 
çinileri sergisinin kapanması üzerine bi
ze iade edilmi~tir. 

* Memleketimizde yeniden inp edile
cek gemiler için dış memleketlerden 
getirilecek inşaat malzemesi, makine a
tat ve edevatından gümrük resmi alı -
nmıyacaktır. 

TEN,TÜRDİYOT İÇENi", DELi OLMADIGI 
ANLASiLDl 

" 
Bir kaç gün evvel kendisine memur 

süsü verdiği iddiasile polisçe yakalanan 
Vehbi adlı biri, tramvayla adliyeye ge
tirilirken, daha evvel eczaneden aldığı 
bir şişe ilaçla, bir §İşe tentürdiyottan 
yanlrşlıkla tentürdiyotu içtiği için fe -
nalaşmış, hastaneye kaldrnlmış, tedavi 
edilmiş, iyileşmişti. Şişeleri ayırt ede -
miyerek, tentürdiyotu içen bu adamın 
akli vaziyetinden şüphe uyanmış, adli 
tıp işleri müşahedehanesine gönderil -
mişti. Müşahede ile, deli olmadığı neti• 
cesine varılmıştır. 

Vak'amn cereyan ettiği yer • 
Beyoğlu olduğundan, müddeiumumi 
Şefik, Vehbi hakkındaki davayı Beyoğ 
lu sulh ceza hakyerine göndermiştir. 

Evvelki gece sabaha karşı Zeytin - tulduğu muhakkak olan Hafız Ali kol·' K Ü N G R EL E R ' 
burnunda küçük bir tahta evde çok fe- •lan tutulunca büsbütün fenalaşmı§. eli- -----------------
ci bir cinayet iılenmiıtir. Bir wnuhar - ne gcçirdi~i bıçağı yukarı kata çıkan Galatasaray spor klübünden: 

Ankara, (Özel Aytarrmızdan} -
Türk Kuşu üyelerinden Bayan Yudız 
Uçman'ın bir (Türk Kuşu paraşütçü -
lük rekoru) yapmağa çalıştığını bildir~ 
miştim. Bir Türk kızının bir hava re • 

koru yapması değil,yapmaya çalışması bi 
le insana ne tatlı, ne zevkli geliyor. Bi
ze böyle eşsiz bir zevk tattıran bu Türk 
kızını KURUN okuyucularına tamtmal: 
ise. benim için ayrıca bir zevktir. 

Daha evvel şunu şükranla kayıt -.e 
tekrar edelim ki; hava kurumumuz 
Türk Kuşunu açmış ve onu benimse -
mekle, memleketin en büyük ihtiyaçla • 
rırfdan birini karşılamış ve sayısız biz • 
metlerine yeni bir şeref halesi daha 
katmış oldu. 

Türk sivil tayyareciliğinin teessfüt 
ve taammüm etmesi ancak böyle bir ku
rum ile kabil olabilirdi. Bugünkü ça • 
lrşma tarzına göre, Türk Kuşu bu va -
dide atılmış çok ciddi ve çok esash bir 
adımdır. Burada planörcülüğü, yelken
li uçuşlan, paraşütçülüğü ve nihayet 
tayyareciliğin tekniği sayılabilecek o -
lan modelciliği öğrenecek gençlerin mo 
törlü tayyareyi sevk ve idare edebilme
si hiç de zor bir şey olmıyacaktır. Ni -
tekim Türk Kuşunda çalışan gençleri 
miz bir iki egzersizden sonra motörlü 
tayyareleri kolaylıkla sevk ve idare ede
biliyoryar. Bu itibarla Türk Kuşu ya • 
kın bir gelecekte kurulması tasarlanan 
(Sivil tayyarecilik Akademisi) için çok 
verimli bir kaynak olacaktır. 

BAYAN YILDIZ ANLATIYOR 
Bu kısa başlangıçtan sonra KURUN 

okuyucularını Bayan Yıldız Uçman'la 
haşhaşa bırakabiliriz: 

Ve ben bir makine gibi oturduğlmt 
yerden knlkmıı dikmelere tutunarr.k 
ll\yyarenin kanadına ~ıkmıştun. Şimdi 

kanadın tam ucundayım. Ufak bir sar• 
sıntr m.üvazenerni kaybetmeme kafi. Be
ni boşluk'ara İtelemek ıçin çabalıyınt 

rüzgara mukavemet etmeye çalışıyo • 
rum. Sağ elim paı·Rşütün çekme h~ 'ln• 

smda. Sol elim de uçağ n dikmeshde.. 
tik atlayışın verd'ği şa~kınhkl;ı el • 

rafıma b?k ' orum. s~- döndürüc-i; • 
nihayetsi:r b'r boşl •ık • ı ·hayet Ba e
cihinin leş .k edici )e i imdadm~. .) e
Li~iyor: 

- Korkma, atla!. 

rir.imizin vak'a yerinde yapbğı tahkika.. m erdivenin basında karısının muhtelif 14 mart cumartesi günü toplanan kHl 
~ ~ - l ~ 

b yczıyoruz: yerlerine saplamış, sonra bıçakla bera- bümüzun senelik kong'resin1n devamı 

-"Türk Ku~una ne icin ve nıı.sıl gir 
diğimi. mi ıoruyonınuz? Bir b.'l.11kaıı b 1-

nu bir tesadüf eseri sayabilir. Fakat ben 
hayatta tesadüflere kıymet ve~ is • 
temediğim için sadece; istedim, girdilT' 

demekle iktifa edeceğim. 

Hiç düşünmeden ke" •''mi boşJv • · •· 
tıverdim ve paraşütün hallmsını çek .. 
tim. Pnra!Ütüm yavaş yavaş, aclQwntirı} 
zülür gibi açıldı. Sonra bir nl\q~fikJJt,ı,.ı 
ohırur gibi ıal'ana sall:lnıı yere indi"TI. 
Dünyada bundan dııha heyecanlı ve 

ze\'kli bir şey olamazdı .. ,, 

Zeytinburnunda Demirhane cadde- ber kendisini dışarı atarak deniz tara • 28 mart cumartesi gününe bırakılmı§ -
sinde 169 numaralı evde üç aile otur - frna doğru yürümüştür. tır. Mezkur tarihte saat tam on beşte 
maktadır. Ust katta Bakırköy çimento klüp lokalinde toplanacak olan kongre-

HADiSENIN YEGANE ŞAHiDi 
fabrikasında kapıcı Bekirle karısı ve de nizamnamede yapılan tadiUlt görü-
bir çocuğu, alt katta karşılıklı iki oda _ Vak'anrn yegane şahidi katilin kızı şüleceğinden azanın hazır bulunması bil 
dan birinde de işçi Ahmet ile kansı 1 

yedi yaşındaki Huriyedir. Dün, dayısı dirilir. 
Bedriye oturmaktadır. Diğer bir odada 1 tarafından himaye altına alınan küçük 1 _ A • 

da Hafız Ali ile karısı Havva ve kızı Hu kız bir muharririmize ancak şunları söy Bir Kah p aranıyor 
riye oturmaktadır. Hafız Ali Rizenin liyebilmiştir: Beşiktaş Halkevine bir katip alma 

Pazar köyündendir. Otuz yaşındadır. ''- Babam elbisesini giydi. Kaçacak· <'aktır. İsteklileri 31 - Mart • 1936 sa. 
Kansı Havva ise yirmi iki yaşındadır tı . Anam bırakmadı gitmesin diye .. Kü- 1ı ve 1 - Nisan - Çarşamba günleri 
ve sekiz sene evvel evlenmişlerdir. Bir çük eğri bıçakla vurdu. Sonra gitti.,, Beşiktaş Halkevi Başkanlığına müra · 

sene sonra Huriye doğmuş, ondan son• Karşı odada oturan işçi Ahmet de _ca_a_tı_ar_ı _la_·· z_ı_m_d_ı_r_. -------
ra bir daha çocukları olmamıştır. Kö - diyor ki: 
yUnde rençperlikle meşgul olan Hafız 
'Ali beş sene evvel delirmiş, babası Ab
dullah, kardeşi Şükrü tarafından 1stan
bula getirilmiş, asabiyeci doktorların 
tavsiyesi üzerine Bakırköy tımarhanesi· 
ne yatrnlm.ıştır. Bir sene kadar yatan 
Hafız Alide iyilik asan görülünce çı -
karılmıştır. 

Babası Abdullah Zeytinburnunda 
fabrikalar yanında bir kahve açmış, iyi
leşen oğlu ile birlikte kahveyi işletme
ye devam etmiştir. Şükrü de bir fabri• 
kaya işçi olarak girmiştir. Bir müddet 
babasile birlikte oturan Hafız Ali ge
çen sene babasından aynlmış, bir oda 
kiralıyarak çekilmiştir. 

Bir ay evvel Hafız Alide yatıp kalk
tığı odadan hiç çıkmamak gibi asabi 
haller görülmeye başlanmıştır. Arasıra. 
elinde kova ile çıktığı görülen ffiıfız A
li civardaki kuyuya kadar gidip gel • 
dikten sonra yine odasına kapanmakta 
ve neden dısarı çıkmadığını soranlara 
da üstünün, başının iyi olmadığım söy
lemekte imiş. 

Evvelki gün dayısının oğulları Ha -
fız Aliyi ziyarete gitmişler ve kansı 
Ha\ va ile de görüşmüşlerdir. Havva ko
casının l;ıir aydanberi fenalaştığını, ken• 
disini yine hastaneye götürmelerini söy 
!emiş, bir gün sonra götürülmek üzere 
karar da verilmiştir. Gecenin nasıl geç
tiği belli değildir. Yalnız sabaha karşı 
yatağından fırhyan Hafız Ali: 

- Kendimi denize atacağım l diye 
söylenmeğe başlamış, bunu gören ka -
nsı Havva da arkasından kollarım tu
tarak, <SnUne geçerek gitmesine mani 
olmak iıtemişti. Asabi bir buhrana tu• 

ı 
"-Bir gürültü işittim. Uykudan u -

yandım. Karşıki odadan dışarıya Ha • 
fızla karısı çıktı. Hafız kansını bıçak • 1 . 
lyordu. Gidip elinden bıçağını almak is· 
tedim. Kapıdan başımı uzattığımı gö -
rünce elindeki bı~akla üzerime hücum 
etti. Korktum. Oda kapısını kapadım 

Bu sırada karısını öldürmüştü. Sonra a· 
yak seslerini işittim. Evden çıkıp gitti: : 

Ust katta oturan Bayan Fatma da 
diyor ki: 1 

''- Dokuza kadar oturdum. Sonra 
yattım. Derin bir uykuda idim. Biti • 
sik odadaki komşum Emine duvarı vur 
du: 

- Hu! Fatma sizde bir gürültü nedi .. 
o' diye sordu. Uyand'm a"ağtdan bir 
takım gürültüler gelivordu. Kocam 
evde olmcı rtıihndan alt kattaki Ahme • 
de seşlendi'Tl. O da cevap vermedi. Yal· 
nız kiicük kızın: 

- Ann,.ri iTim. anneciğim . G"1in. ı:ı:e · 

lin ! rt ive ba~ırdığını isittim. Giirülti.ı 
kesildikten ~on.-~ aot:ıP'ıva \ndim Hafı:-
karısmr i'1"'lit-müstü" 

Katil 1·:> r•"T'1•n vürııdüne virmirte.,, 
fo 71:ı mr:ık c::> nl:ımıştır. 

T:ılıki\r ... +;ı 0:ı:rlrceşme karakol" "ı ı 
kovmu<;. bir .. ,. c;nnra rıöbetci müdrl,.iıı 

mumi muav:nj ~av Nurettin P"eı,.,-"ı. 

v,,k'a Vt'"in~I' tahkik:ıt vaomıcıtır 

* Kadıköy ve Havdarpaşa ar""mdak· 

Parasız 
Doktor! 
KURUN'un 

Okuyucularına 
bir h;zmeti 

yenı 

KURUN okuyucularına yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene .. 

KURUN hekimi İstanbul ve Ua· 
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu • 
ayene etmeye hazırdır. Bundan ia • 
tifade etmek için sadece KURUl'i 
okuyucusu olmak ve neşrine başla
dığımız kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye . 
ne için yetecektir. Kuponlanmızı he
men kesip biriktiriniz. Tafsilat bek 
leyin iz. 
........................... ••···········-·-· 

Parasız 
Muaqene k U'fJonu 

-6-
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muayc

"" c-ttirebilir. 

················································ rıhtımın keşfi varıılmıştır; inşaata ya - .. ____ .,.. ____ ... _____ _. 

kında başlanacaktır. 

Tayyareciliğe, küçüklüğümdenberi 
hevesim vardı. Büyüdükçe bu heverim 
arttı ve sönmez bir emel ~elı:lini aldı. El. 
bette münasip bir fırsat çıkar diyer~k 
bekliyordum. Eğer zengin olsaydnn, hic: 
durmadan A vrupaya giderdim. Halbuk; 
ben fakir bir köylü (1) kmnclan başlrn 
bir ~ey deği' d' m. Genç yaşnnda baba · 
mı kaybetmiştim. Hayatımı kazanm."lk 
mecburiyetinde idim. Bir müddet kö • 
yümcle mualJim vekaleti yaparak vakit 
geçirdim. Nihayet bir gün Türk Kuşu· 
nun açıldığını işittim. Hiç düşünmeden 
tereddüt etmeden Ankaraya gelerek kay 
dolundum. işte görüyorsunuz ya, mes.. 
\eğimden çok memnunum. Severek ça • 

hşıyorum.,, 

Bayan Yıldız Türk Kuşunun her sa· 
hasmda müstesna bir kabiliyet göster
miş, büyüklerinin takdirlerini kazanını§• 
tır. Yazımın başında da işaret ettiğim 
gibi tayyarecilik tekniğinin esasını teş
kil eden ve bu itibarla Türk Kuşunun 
en çetin bir branşı sayılan modelcilikte 
birinciliği ihraz etmiştir. Ptanör ve pa-

raşütçülükde de öyle... . 
iLK ATLAYIŞI 

Bayan Yıldız paraşütle ilk atlayışını 

şöyle anlatıoyr: 

-" Hiç unutamıyacağım, bir cuma 
günü idi. Hocam Bay Anohin haz1rol! 
dedi, bugün paratütle atlıyacaksm! 

Evvela inanmamıştım. Fakat sonra 
hocam elile benim için hazırlanan pa -
raşütü gösterince; şüphem zail oldu. 
Paraıütü sırtıma geçirince kendimde 
bir başkalık hissetmiştim. Biraz ötede, 
Bay Vecihinin idareıi albnda havalan -
mağı. miiheyya bir halde duran tayyare
ye doğru iler!erken kalbimin çarprntr· 
11ndan batka bir §ey işitmiyordum. O 
kadar ki, tayyaremizin nasıl havalandı.. 
ğrnın farkına bile varmamıştım. Maa
mafih bu halim çol< devam etmedi, ken· 
dimi toparladığım zaman kalbimi yok· 
lıtdnn. Acaba korkuyor muyum? .. Ha -
yrr. öyle iıe bu heyecan neden ileri ge
liyordu. Belki de sevinr.ten. Bir aı-ahk 
"TIOtörün sesi kesi'di. Bay Vecihi: 

- Athyabilirsin, Bayan Yıldız! di • 

yordu. 

Bayan Yıldız Uçman Türkiyenin 
muhtelif yerlerinden aldığı bir den: et 
mektubu bana uzattı: 
-" Bunlar, dedi hiç tanımadığ•m ba• 

yanlardan geliyor. Ben.len Türk Kuşu 
hakkında İ:>:ahat istivo• '<ı.r ve Türk Ku· 
şunun kendi yerlerindt' ne zaman fU • 

be açacağını soruyorlar Bu ıuret1e Türk 
Kuşu, Türk krzlan için veni ve yepy~ 
ni bir faaliyet ve muvaffakiyet sahası 

açmış oluyor.,, .. 
Türk Hava Kurumu İstanbul, b • 

mir, ve Bursada Türk Kuşu kolları aç· 
mak için yaptığı hazırhklan bitirmiş sa· 
yılabilir. Rusyaya gönderilen geneler 
döndükten ve Ankara Türk Kuşu ilk 
mezunlarını verdikten sonra bu kollaP 
da faaliyete geçecektir. 

ÔmRr N. Köstem 

(1) Bayan Yıldız lzmirin (Cuma o
vası) köyündendir. 

HALK TEMSH l ERi 
Halk gösterit kolu tarafından her 

hafta Alay köşkünde verilen parasrı 
halk temsillerine on beş nisana kadar 
devam edilecektir. On beş nisandan soıt 
ra temsillere teşrinievvele kadar ni~•· 
yet verilecektir. Temsillerin aon ayı ol
mak münasebetile proğram değiştiril • 
miştir. Yeni piyesin adı Tırtıllar'dır. 

iKTiSAT VEKiLİ GELIYÖR 
1ktısat vekili Celal Bayar'ın yarııt 

şehrimize gelmesi beklenmektedir. ve
kil burada bir kaç gün kalacak ve ya • 
kında vekalete bağlanacak olan JiınaO 
idaresi işlerini tetkik edecektir. 

HUSUSİ ôTbM00ILI ER 
Hususi otomobiller için Beyoğtunul\ 

muhtelif yerlerinde yeni bekleme rna • 
halleri ayrılmıştır. Buralara bırakıl• " 
cak otomobillerin muhafazası için t°" 
förlerin eskilerinden hir kaç kişi rne • 
mur edilecektir. Bunlar kırmızı ka• : 
ket giyeceklerdir. 

J 



Amerıkada f'evka lade Hadiseler 

Floridada bir papas, kendisinde yı. 
lan zehirini tesirsiz bırakacak bir ila 
hi kuvvet olduğunu ( ! ) söylüyerek 
etrafına birçok kimseleri toplamaya 
ı:nuvaffak olmuştur. Bizde hiç te hay. 
ret uyandırmayan bu yılan oyunları 
Aınerikada fevkalade bir hadise te. 

litkki edilmektedir. Resimde görüldü. 
ğü gibi, bu yılanlı papas bir köy ki. 
lisesinin kapısı önünde durarak, bir 
yılanı ellerinde tutuyor. Bunu gören . 
ler dehşetlerinden türlü vaziyetler a. 
lıp düa ediyorlar! 

5 - KURtTN 27 MART 1936 -
~-AVLA ( Kırkından Sonra 
Musabakamız ~~ :.ı6'zanı Ten~şir Pakıar 

ikinci mıntaka · Yazan : Sermet Muhtar Aıu~Awaı liÖT.Ü' 

oyun arına dün 
gece başlandı 

::::: ::::::::: ::: : ::: :::: :::::: :::::: :: : :::::::::::::::: 8 4 ::::::: :: :::::::: ::: : ::: ::: : :: :: : : :::::: :: :: ::::: •••• 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::=:::&:::::::::::::::::::::::: 

Horozyan, kapıda bekliyenJ Göreceğini görmüştü. Angeliki ıs.
Büyük tavla müsabakamızm ik:nci Danamn kulağına ağzını yapış · keleden köprüye keklik gibi se • 

mıntaka oyunlarına dün gece saat s 1:kiz tırdı: kerken, 
buçukta Fatih Yıldız kıraathanesinde - İşte ev tavuğu, has bahçe Sakallının paldır küldür koşu. 
başlanmıştır. Müsabakaya on üç tavla gülü, patiseri kreması bu saydık şunu, önledikten sonra dıa karşı • 
ile yirmi altı oyuncu iştirak etmiş . ir., l d ı h ft h ı· • 

d a rım ır ... smdaki ayran, me un a mı, 
Saat on ikiye ka ar süren karşılaşma • 
da Kemal Necmi'yi, Sadettin Mehmet'i, Muhatabı, yanımdaki saçmalı • kokonanın yüz vermiycrek koğ-
diğer Mehmet Galip\ Mahmut İbrahim yor mu diye bakaı·ken, mühendif madan beter edişini uzaktan sey • 
Yaşar'ı, Yusuf ibharim Stileyman'ı, Se- meramını izah ediyordu: retmişU . ?\famafih bildirmiymdu. 
tetik Yümni'yi, Hüseyin Sadi'yi, isma· - Şimcik sıraya dizdiğim Ah - Hele hele, diyordu açıl ;açığa 
il Abdullah'ı, Hafız Mustafa berber met efendi, ~1ehmet efendi, Ar yelken aç. Affına ınağruren arzede 
Mehmet'i, Naci Orhan'ı, Hulusi Halit'i, şak efendi kabilinden olan ismi yim ki, banin meçi banga; yani 
İsmail Refik Rifat Huh'.isi'yi, Fethi Ga· h 1 d · d Ah · as ar hep psö onım ir. met iş i"inde iş var. Cenabınm şu sı-
min'i, yenmişlerdir. Dünkü karşılaşma· :ı; 
da ancak bir beş oynanmıştır. Müsa _ efendi dediğim, ağzına layık öyll' ma alametlerine hakılırsa mezbu-
bakanın sonu bugün saat yedi buçukta bir piliçtir ki yeme de yanında re ilenı muarcf en oldukça amihtir. 
başlıyacak oyunlardan sonra belli ola • yat. Ay simalı, tavlı mı tavlı, yit- Yine affına mağruren bu opinyon 
caktır. Bugün ayni oyuncular tekrar mi yirmi ikisinin içinde bir ha · undan dolayı yeis ve melalet duy. 
karşılaşacaklar ve iki oyunda galip ge- nımdır .. :Nikoli efendi tesmiye et maktayım ... Sebebi mi? Sebebi şu: 
lenler arasında mınt.:ka şampiyonları tiğim ise kıyaklarm kıyağ1 , a·' Zatın gibi en halisüddem beygir · 
seçilecektir. koklanmış bir kaysı gülü, yirn1isi· lere layik bir kimsenin, sözüm 

Dün gece yapılan müsabakaya gi -
den bir muharririmiz, müsabakanın ne ni bulmamış sarı papa bir rum ci- meclisten dışarı, bir marsıvan eşe-

Patatesin Yıldönümü! 
§ekilde yapıldığını ve en heyecanlı oyun vanıdır. Arşa.k efendi nammı ver ğine rakip olınaklık temayülatmı 

' ların bütün tafsilatını yarınki nüshamız• diğime gelince o da şekeri, bal izhar etmesi... 

Yakında patatesin A\Tupaya geti. 
tilmesinin dörtyüz ellinci yıl dönümü 
Yapılacağı bildiriliyor. Patates AmerL 
kadan gelmiş, Avrupada kullanılma. 
sı için çok uğraşılmı§tır. Bir rivayete 
göre, 1586 da Harriot ve Raleg adın. 
da iki lngiliz bunu Perudan; başkala. 
tlnı dediğine bakılırsa iki İspanyol pa. 
Pası Amerikanın bir yerinden getir. 
llli§tir. 

Fakat kimse patates ziraati yap . 
llıak havesinde bulunmamıştır. Fran . 
'!lada birbiri ardı sıra gelen kıtlıklar. 
ia halka yardım etmek fikrile Perman 
iye bunun taammümüne çok çalışmış 

1atta meşhur Türgodan bile yardım 
5'Ölnıi.iştıür. Permantiyenin bu husus. 
takiauğYaşmalannı muvaffaldyetle ne. 

ticclcndiren iki orijinal teşebbüs ol . 
muştur. Patatesin kıtlıkta ekmek ye. 
rine geçebileceğini bir türlü anlatama. 
yan bu azimkar adam. Evvela Fran. 
sa kralına patates çiçeğini takdim et. 
miş ve bunu yakasına takmasını ri. 
ca etmiştir. Bu suretle moda olan pa. 
tatcs çiçeğini tedarik etmek için ekil. 
me faslı başlamıştır. Bir taraftan pa. 
tates tarlalarını güya muhafaza et . 
mek maksadile kraldan asker isten. 
miş, askerle muhafaza altına alınan 

bu nesnenin kıymetli bir şey ol(uğu . 
nu dU~ünen köylüler bunu çalmak me. 
rakma düşmilşlerdir. Asker bunları 

tabii görmemezlikten gelmiş ve işte 
böylece iki yıl sonra Fransada pata • 
tes ziraati taammUm etmiştir. 

Haliç Şirketinde top1antı 

da etraflıca yazacaktır. tam kıvamında Pangaltrmn kay - Ve Angeliki hakkında girişti 
EDIRNEK.API ŞAMPlYONLARINA mak Anjeli namile benam olan tafsilfıta: 

Edirnekapıda mıntaka şampiyonu se- bir kaymaklı 15.telokumdur. Angeliki, iki sene evveline 
çilen oyuncuların birer resimlerini mü- Dananın aklı, Angelikisi hak k~.dar, hakikaten müstesna gü 
sabaka hakemi Bay Hulusi Çayırlı'ya 
vermelerini rica ederiz. kında alacağı tafsilfttta. Piliç mi ze11errlenmiş. Büyiikadanın en 

"' "' • liç, gül mül, kaymak maymak ku rl!lber kızı oymuş. Kim görürse 
ttçilncü müsabakamız da yaklaştı. lağına girer mi hiç? bayılI?", ağzının suyu akaıınış .. 

Veznecilerdeki Altın Yuva k!raathane - Artin Hacı'nın koltuğtma biı Dört beş sene evvel, başında 
sinde yapılacak olan üçüncü büyük mü- daha girdi: yün takke, göğsünde siyah gö~ 
sabakamız için dün yine idaremize ge- _ Kaznn beyimi bir de Filip< lük, ayağında kısa çoraplarla ge • 
lip kaydolunanlar ıunlardır: sorarız. Oraya da uğramamış ise zermiş; her gün adadan Beyoğ • 

Nedim, Fikret, Nesimi, Rifat .. Fa • altık bugiin akşama kıdar, ister • lundaki terzilerin birine çıraklığa 
tihten tekrar gelip kaydolunanlar da 
gunlardır: Hüseyin, Fahir, İbrahim, Sü sen yarın sa baha la dar seninim!. gider gclinniş. Yani bacak kadar 
1 B h et tki arkadaş, kolkola Karaköyc bir mocfü;tra yanaşması ... eyman, e ç •.• 

Fatihteki ikinci müsabakamız dün doğru yürüdüler. Aziziye karako· Ararlnn çok gcçmcmiş.Artin bir 
gece başladığı için Fatih civarından o- lunun sırasıdaki Filip,in gazino ~ece, mehtapla,Madendeki sedli ga 
lup da ycnrden musaf>akaya girmek is- suna (l) geldifer. zinoda, iki ahbabile beraber oturu 
tiyenler varsa bunlar müsabakalarım Hünkar yaveri ·U;~b:ışı Kazım yor, çakıştmyorlarnuş ... Yolun alt 
martın otuzuncu akşamı Veznecilerdeki beye dıair orada da haber yok.. başından, şakır şukur zincir ses. 
Altın yuvada yapabileceklerdir. Vezne- • .. 
cilerdeki müsabakamızdan sonra dör. Arka kapıya yakın tenha bir kö • leri; bir konak faytonu görun-
düncil müsabakanın Şehzadebaşrnda şeye çekilip oturdular. Dana za mi.iş ... Şıkırtılardan, ya Arap lzzet 
Halk kıraathanesinde yapılacağını yaz - ten fena halde dertli: efkarınrlan beğin, ya Vezir zade Vacid beğin, 
mıştık. Fakat Veznecilerle Şehzadeba - çatlıyacak. Burnu içki kokusum' ya da müteahhit Arnavud Zeynel 
şının arası pek yakın olduğu için ora- duyunca sordu: beyin faytonu ... 
daki Halk kıraathanesinde yapılacak mü _Burada ata hey var ha!.. Araba gazinonun önünde dur-
sabakayı nisanın onundan sonraki pa · N d · 1 V z 1 b · · d '-r d - e emezsm, ay a!'ı... a - muş. ..,eync ey ıçın e. ı anın a, 
ı:ar günlerinden birinde gündüz yaptıra- k 

Pura gelir iken baktım ki bizim sanki semadaki ayla yarışa çı · · • ·ağız. Şehzadededi Halk kıraathanesin-
cle maç yapmak için dün gelip yeniden enfiye kutu~u. Heri koşup hen; al- mış, ışıl ışıl işıldayan, körpenin 

Toplantıdan i1d 

'IIaliç Şirketinin senelik fıdi toplan. 
tısı dün yapılmıştır. Toplantıda geçen 
rıa ait idare heyeti, miirakıb raporu, 
far ve zarar hesaplan okunmuş, itti. 
akıa kabul edilmiştir. Şirket geçen 

ilene 40000 lira zarar ettiğinden his. 
lledarlara hiç bir şey dağıtılamıyaca. 

PLAJ TALiMATNAMESi BU SENF 
TATBiK EDiLECEK 

~ ~elediye ~eçen sene plaj ve deniz I 
a ılan için yeni bir talimatname 

ıtarımıştı. Mevsim sonuna doğru neşre· 
dılcn bu talimatname tamamen tatbik e. 
diı.. • • 1 "rnemıştı. 

~u sene talimatnamenin bütün mad· 
:cı~ri yerine geti~ilecektir. Her plaj ~e 
Ctıız hamamında ılk imdat sırasında la
tı~ olan eczalar ve birer doktor bulu
lla.cak, tehlikeli yerlere işaretler kona
~ak. gelenlere verilen mayolar sıcak su 
1~ ve ilaçlı sularla yıkanacaktır. 
1 nundan başka plajlarda birer de b~ · 
~tlive 7abıtası memuru bulunacaktır. 

Yenı Eser /er 

PERŞEMBE GAZETESi - Per. 
~benin 52 inci sayısı birçok y~~ı ve 
~ltnlerle çıkmıştır. Tavsiye ederız. 

görüniiş. 

ğı bildirilmiştir • 
Son olarak" yeni id:ıre heyeti seçi. 

mine geçilmiş, balıklara Bay Mem . 
duh Ezine, Bay Muammer Uşaki, Bay 
Celal Kıbrıslı, Bay Narliyan, Bay Ben. 
kiyat, Bay Dönari seçilmişlerdir. 

İsl.l"bul Btltd.'li 

$ehir11"ya t ffosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Bu akşam saat 
· 20 de 

FAUST 

fiirkçeye çeviren 
Seniha Becirl 

Göknil 

Fransız fi11ofrosu 
H ALJ\ Ol't<;ın; ı ı 

Bu akşam ı:.ııı.n 

20,4 5 ele 

Son haftcı 
Zozo Dalmo 

ve Kofinyotif'ı 

Umumi ar?.t: 

üzerine 
ŞiRtN TEYZE 

Pek yakında: F L ........ Ü 

Gise Qiinciüz açıktır. Trl · 
Fiatlar: 35-50-60-75-100-lZS 

Loca: 400-300-500. 1 

kaydolulanlar da şunlardır: Salih. Tev- rlatmış, on hcş yirmi takke vak körpesi bir kukla ... Müteahhit bu
fik, Mes'ut, Ali, Nuri, Mehmet, Naim, tim var; cierhal huraya damlanın lfıt gibi sarhoş; kolunu kuklanın 
Kamil. Havasına göre üç dört tek konya boynuna dolamış, başını göğsüne 

Maçka ve Pangaltıdan dün kaydolu · ğı veya düzü yuvarlayıp tıpış tı - yaslandırmış; (More Tanaş, rakı 
nanlar: pış debarkaderime revan oluııım ~etir !) diye gök gibi gürlüyor. 

Zıngırzan apartım::ınından Sedat, A'· 
tınbakkaldan Arşak, Osmanbeyden Dana g. arsonu çauırdı: Bir de baksınlar ki o kukla. 
Mehmet Ali. - Dize iki konyak! Tellal Vasilin lazı Angero değil 

Aksaraydan müsablkaya girmek is • Aıtin, hemen yerinden .;:1çray11 mi? 
tiyenler: şappadak Hacı'nın alnını öptü: Artin küçük dilini yutuveriyor. 

Aksaray ciııarı ;{'in miisabtr.kalar _ Hay hin yaşa, düşmanır muş. Vay anasını bacaksız !.Ulan da 
Valde camii kar§ısıııdaki Vardar kıra g-ebcrsin !.. Bence eyycmdan heri ha dün tomurcuktun; konca bile 
athane.~indc yap1lacakt1r. Ve buranın kl 

seni höyle görmek ister irl1m ~i.i degwildin; ne çabuk yapra anıp 
gihıii de ya1daşmıştır. Aksaray<lan 
girmek isteyenler bir an önce idaremi. kür olsun if::tediğ;ime nai] olmu katınerlendin !.. Kabak çiçeği, az 
zc gelip isimlerini ka,11dettirmcli.<lirlcr. şum.. Uzat ha<:mı daa öpeceğim piçoz değilmişsin; yağlı kuryuğu 

1 l w 1 ı.~ 1 . . ' Müsabakacı bayanlara: a nını aşınc ıracagıın ... en~e em1şsın .... 
MUsabakaya girecek Bayanlar ilk tık kadehler boşalıp ikinrilel' Dana, yine tepesine balyöz ye. 

nıiisabakalan hususi bir yerdeı kendi ortava konarken, meraktan içi ke- miş gibi boynu omuzlarının arası. 
aralarında yapacaklar, sonra araların. k k k mirilen. dişini sı ıp susa su$a ta - na. gömük, alt dıudağr sar asar ·a 
dan çıkacak kadm şampiyonlar ister. 
Zersc erkek şampiyonlarla da çarpt..§a kati tükenen Dana, lftf ı açtı. dinliyor, Hoııızyan devam ediyor-
caklardır. İskelede görü~tüğii kokonamr rlu: 

Oıküdar icra memurluğıvıdan: ismini, nenin nesi olduğurıu hil Zannına kalırsa, kabak çiçeği 
Üsküdarda Yeni mahallede Yangın mediğini, aaadaki eve hiti~ik kom ni ilk koklayan, müteahhit Zey . 

bağında Reüsülküttab sokağında 32 No. şu oturduğu için göz aşmalığı ol· nel bey olmuş; arkası SPtırya git 
ıu hanede mukim iken elyevm ikamet- duğunu, kanı mapı önünrle rastla miş ... Hepsi de adanın en yüksek 
gahı meçhul Dimitri Davidoviç"e. <lığı zamanlar sudan bir kalimera tabaka zendostları: Vezir zade 

Terzi Tiryandafile bir kıt'a ilam mu- kalisperalaştıklarım, hatta başk:ı Vacid hey; Elülhüda zade Hasan 
cibince borcunuz bulunan l 500 ku • 

hir verele tesarlüf ettiği vakit ko bey; Mabeyin tercümanı Sabuncu 
ruş ile 10 lira tazminat ve fıı 10 ücret .J 

ve fv beş faiz ve masarifi icraiyenin l~yra tamyamad1ğını. kokonanrrı hey; tatlı su frengi zenginlerin · 
tahsili zımnında namınıza doldurulan onu tanrvıp kafa selamı verme~i (lıpn bilmPm kim: Rum hanrerle
icra emri üzerine ikametgahınızın meç- üzerine kenrlisinin de hHmech1r·· rinclen bilmem ne polos; Ermeni 
huliyeti hasebiyle tebliğatın ifa edileme- •e muknhrle rttirnni ~ÖYledi f::ı hrikatörlerinden bilmem neyan. 
diği anlaşılmış olduğundan ilanen teb - Artin rlolma yutar mı hic? Hi.ilac:a :ılayı da cebi dolu, profes-
liğat icrasına karar verilmiştir. Tarihi ,______________ yonel zamparalar .•. 
ilandan itibaren bir ay zarfında daire •ı etmediğiniz takdirde icranın gıyabınız-
mizin 936 / 337 No. lu dosva N,., c:u ile da devam edeceği malfım ve icra emri 

bilitiraz tesviyei deyin ve yahutta ka -ı' tebliği makamına kaim olmak üzere i -
nunen şayanı kabul bir itiraz dermeyan lanen tebliğ olunur. (V. No. 14705) 

( Arkıt~t var) 

(1) Eski Ccnyo'nun, ve şimdiki 

pastahanenin olduğu yerde idi, 

e 

ı-

• 
ı 

1 
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Gençlerle haşhaşa 
(0styanı 1 incide) 1 vah .. vah .. diye küplere bindiler. Fran. 

DtlN'K'O VE BUGÜNKÜ EDEBIY AT sız seni aittin ~ne tanımasın, ~e çıka~? 

2 
D"'nk" d b' t . O" Sen memleketınde tanın; senı Meml§. 

. - u u e e. ıya yanı ıvan e. ler, Durmuşlar okuıunSenin eserin Fran 
debıyatı hayatla alakası olmayan, can. b'bl' t ki · d 1 -. . . . . . sız ı ıyo e erın e sıra anacagına, 
ırz bır tekıl edebıyatı ıdı. O devrın k ·· l.. ·· r d d 1 A k 
san'atkarları Acem ve Acem taklidi oy uwınde ın e ,0tak~sın. 

1
nca_ oh-za. 

Türk man yur un san a an o maga ak 
divanları arasında kapalı kal. kazanırsın. 

mıı ve gözleri yalnız bu divanları gö. Fakat bizim babayiğitler, işin bu 
rebilen bir takım yarı körlerdi. Şunu özlü ve lüzumlu tarafile hiç meşgul de. 
da kabul etmek lazımdır ki, bu san'at. ğiller. Onlar işin yaldızına ehemmiyet 
karlar kullandıkları mahdut kelimeli veriyorlar!. .. Hay, çok yaşayalar! .. 
dilrle şaşılacak derecede kuvvetli bir KiMLERi BE0ENIYOR1 
hakimiyet elde etmişlerdi. Bakinin ka. 
sideleri dil bakımından birer sağlam 

kale gibidir. Bugün bizim dilde bu ha. 
kimiyeti temin ve tesis edemeyişimi • 
zin sebebi, kullandığımız kelimelerin 
hudutsuz, derecede çok olması, halk 
Kelime ve tabirlerine el atı§ımızdır. 

Fakat şilphesiz bu dili de en iyi ve 
kavrayışlı şekilde kullanacak san'at. 
kir da yetişecektir. 

DÜNDEN lK/ iSiM 

Dünkü edebiyat arasına karışan e. 
debiyatı Cedideden bugün iki isim kal. 
mıttır: Tevfik Fikret, ve Halid Ziya .. 
Tevfik Fikret, siyasi ve içtimai inki • 
lapta hizmeti olan büyük bir adamdır. 
San'atının hedefi vardır. Sis ve emsa. 
li •iirleıi çok değerlidir. Fikretin he. 
defsiz ve maksatsız tepUrleri beş pa. 
ra etmez. 

Halit Ziyaya gelince: Eserlerine gö. 
re içtima! btr imanı yoktur. O yalnız 
güzel, nefis eserler vermeyi düşün. 
mUştür. Bu bakımdan Aşkı Memnu 
bir harikadır .. 

F~riati ilk günlerinde Edebiyatı 
Cedi~enin kötü bir devamı idi. Sonra 
kalburun üstünde kalan birkaç san'. 
atki.r, Edebiyatı Cedidenin tesirinden 
kurtularak biriz birer şahsiyet göster. 
meğe başlamışlardır. Yakfıp Kadri, 
Ahmet Haşim, Refik, Halid, bu devri 
hakklle doldurabilmişlerdir. 

4 - Eskilerden Bağdatlı Ruhiyi, Sa. 
miyi, Z1ya paşayı beğenirim. Bunlar 
yaşadıkları devirlerde halkın duygu. 
larmı dlle getirmeyi bilmişlerdir. Na. 
imayi, birçok fikirlerine ve mülaha . 
zalarma aleyhtar olmama rağmen. 

cidden se\•erim. Bu adam eski nesir c. 
debiyatının asla ölmiyecek eserini 
vermi~tir. lnsan karakterlerini anla . 
mak ve bunları bu derece kolaylıkla 
tesbit etmek noktasından edebiyatımı. · 

da bir ikinci Naima daha gelmemiş. 
tir. 

Tevfik Fikreti, CanaV'arı yazan Fa. 
ruk Nafizi, Nazim Hikmeti beğenirim. 
Roman ve hikayecilerden Hüseyin 
Rahmiyi, Refik Halidi, Yakiip Kadri. 
yi, Re~ad Nuriyi takdir ederim. Hele 
Reşad Nuriyi birçok defalar okumu . 
3umdur. Yaprak dökümü ve emsali gi. 
bi son senelerde yazdığı eserleri eski. 
lerine tercih ederim. ''Çalı Kuşu., ro. 
manı kadınlığın inkılabı tarihinde bir 
hadisedir. Bu eserin neşrinden sonra. 
dır ki, İstanbuldan çıkmayan, burnu 
nun ucundaki Bursayı bilmeyen ve be. 
ğenmeyen küçükhannnlar, yeni deır. 
rin vazifeşinas muallimleri olarak, A. 
nadolunun uzak köylerine kadar da. 
ğılmak cesaretini göstermişlerdir. Ve 
şimdi lier köyde, her kasabada "Çalı 
Kuşu,, adlı bir muallim vardır. Bu ro. 
manın tesiri hakikaten büyük olmuş . 
tur. 

-

lSTANBUL: l'f - tnkıll.p dersi. Onlver 
siteden naJdl. Recep Peker tarafından 18, -
Senfonik musikisi. plt\k. 19 - Haberler 19, 
15 hafi! musiki plAk. 20 - Osman Pehlivan 
halk muıılklııl. 20,30 stüdyo orkestralan. 21, 
30 ıon haberler. Saat 22 den aonra Anadolu 
ajansının gazetelne mahıus havadlı aervlıl 

verilecektir. 
BUKREŞ: 12,35 - 15,10 pllk ve haberler, 

18,Hi Metzol orkeatruı. 20,15 yeni pllklar. 
21,115 BaC'h pasyonu IScnronl. 23,30 plAk (Ro 
men musikial) 24 plA.k Romen muslkiıl). 

BUDAPEŞTE: 18,30 piyano - Tarogato 
konııeri. 18,50 ıpor. 19 radyo orkestnuıJ 20,05 
~zlcr. 20,30 operadan nakli. "Tenor,. adlı Er 
neat Dohnnnyinln efsanevt operası 23.35 ha_ 
berler, Çingene muılklsl 24,ıJO plAk. 

VARŞOVA: 16,30 orkestra 17,16 orkestra 
konseri. l 7 ,45 ıözler 18.20 koro konseri. ıs. 
50 sözler 19 pllk. aözler 21, Senfonik konıer 
23,SO eözler 23,GO Yabancı pCNıtalardan nakll. 

lı40SKOYA: 18,30 §arkılar. 19,45 radyo 
festivali. 21. edebiyat 22 ecnebi dlllerlle kon. 
fenu. 

BERLİN: 19 LAypzlgden nakil. 20 Mozart 
tan balet muılklıl. 20,45 aktüalite, haberler. 
21,10 ilkbahar havaları. 22 eğlenceli konser 
(Sopran, alt. barUon, tenor eserleri) 23, ha. 
berler 23,30 eğlenceli musiki. (operalardan). 

VlYANA: 18,30 konser. 19,10 spor bahsi 
19,20 muhtelif, 20 haberler 20,10 Okbahar eğ 
ıenceleri 22,20 Bisiklet atölyeılndl'n reportaj 
24,10 aözler. 24,25 gece musikisi. 

BORSA 
26. 3 . 936 

............... )'tldn learetb olanlar ..... 
rinde moamde gören.lerdJr. Rokanllar 
... , lt de kapanlı •Cif ftyatıanm. 

PARALAR 
•JAndra 681 - •Viyana l!4. -

• Nevyorlr mı.- • ll.adrtd 17 -
•Partı 167.- • Bertin B2 -
•JıOJ&no t~.- * Varpna 24 -
• Brllbel ss.- •Budapqte ta -
•Atin• :!.(.. - • Btlla'fll lH -
•Cenevre .. ıb.- * Belgrad o2 -
• 8ofya t.(. - •Yokoham• ~-

• Amlterdanı sa.-· •AJtm 1158 -

•Pral U6- •SankDot 2!U -
•Btokbolm tlll -

HÜSEYiN RAHMi ROMANCIDIR Hikayeci F. Celileddini çok seve. •----------------- • 
ÇEKLER Bu isimlerin dışında romancı Hü. 

scyin Rahmi en dikkate 18.yik bir si . 
madır. Yalnız şunu söylemek, bir ha. 
kikati ifade etmek olur ki, Hüseyin 
Rahmi romancıdır, 'san'atkar değil. 
iir. Soo'atkar olsaydı tesiri ve nüfu. 
ıu <'Ok daha kuvvetli ve devamlı olur. 
du. HUseyin Rahminin 60 _ 70 cild 
tutan eeerleri her zaman okunacak . 
tır. Fakat bir milletin candan sarın. 
dığı, elden düşürmediği, bütün talih 
ve mukadderatını içinde bulduğu haki. 
ki san'at eserleri gibi değil ... 

Ahmet Rasim de Hüseyin Rahmi. 
ye benzer. Fakat Ahmet Rasimin fık. 
ra muharrirlifi mi, hikayeciliği mi, ro. 
nanclltfı mı, mUverrihliği mi veya beste 
kirlıjı mı daha kuvvetlidir, bunu kes. 
tiremiyorum. 

BUGT!NKV EDEBIY ATIN VAZIYET/ 

BugllnkU edebiyatın en mümeyyiz 
vufı, ıuurlu olması, yani ne yapmak 
istediğiııj bilmesidir. Bu güne kadar 
gelen edebiyatın en büyUk kusuru, ne 
yapmak istediğini bilmemesi, esecek 
havaya, gelecek ilhama göre kalem 
oynatması idi. 

Bugün her san'atkinn bir doktrini 
vardır. Ve en maksatsız yazanlar, 
san'ati yalnız saf sa.n'at için yaptıkla. 
rını iddia edenler bile, birer fikrin mii. 
dafaasını yapmaktadırlar. Edebiyat 
ancalı: bugiln hakiki manasını almış 

ve yerini bulmu§tur. 

SAN'AT HAYATINDA NE YA. 

PACAK 

3 - Bu sualinizi, daha şümullü ola. 
rak, ne yapmak lazım? Manasına alı. 
yorum.Bize her şeyden evvel kamçılayı 
cı bir edebiyat lazımdır; uyandırıcı, şu. 
ura ve idrake sevkedici bir edebiyat... 
Bundan geriıi lif ve güzaftır. Ferdi 
tehaaaüsler, şahsi elem ve ıztıraplar, 

benlik teraneleri, hası.lı enenin sesi ar 
tık swımalıdır. Bunun yerine cemiye. 
tin duygwıu, kitlenin davaı:ıı ve• uğul. 
tueu yilkM!lmelidir. Bence halka ve 

rim. Öyle zannediyorum ki, yerli ren. 
ği ve kokuyu onun kadar duyuran mu. 
harrir yoktur. Fakat kma gecesini, 
a~ı>?,. /. aawıWı· talakı şellee,,Yi 
yazan, bu go::tl§ ve zevka eren muhar. 
rir, na.sıl o1uyor aa Dit takım Ço<:ukca 
aşk ve şiir hikayeleri de yazıyor. Çok 
defa bu iki cins hikiyeleri yazan ada. 
mm ayni adam olduğuna inanamıya. 
cağım gelir. Muharririn en kuvvetli 
tarafını ihmal ederek, bu orta mektep 
karalamalarile uğraşmış olmasına acı. 
nm. 

Yeni ve genç hikayecilerden Sa . 
bahattin Aliyi, romantizme kaçmadığı 
zamanlar, müstesna bir zevkle oku • 
rum. Bu kuvvetli gencin edebiyatımı. 
:ı:a özlü eserler vereceğine eminim. 

Ben tarihi roman adı altında bir e. 
debi mahsul tanımam. Fakıtt Nizamed 
din Nazifi, erkek aeai itibarile tanır ve 
beğenirim. 

Genç şairlerden Ömer Bedreddini, 
şiirlerinde garp Anadolusunun tablo 
!arını çizdiği zamanlar, heyecanla o. 

• JAndra 622,00 • vtyana U-l14 
• Nnyork o.797b • lıladrfd b 8186 
• PuU tl.08 • BerllD l.979'.l 
• KlllDo 0.007 i • Vaiiöia ,,m, 
* 8ı1lklel ~7.ll>O • ~"' .ı.6~~ 
• Atbıa tiS 80 • 8Qkref Luti, 7b 
• CeneYN Uli7b • Beıırad ~ 822b 
• 8ofya t14.88'7ô • Yokohama ~7652 
• Amıterdam l 17 • lıılMkon l~ 26 
• Prat 19.~10 • 8tokbolm 6 119b 

ESHAM 
1f B.uık.uJ 1020 l'ramV&J 11.W 

Anadolu ır.16b •Çimento LOl!O 
Reji u~ Onyon Det 000 

!Jb'. Rayrty ll> w.ı Şark Del HJJ 
Merku Bank 65 2o Balya JOO 

u. Bleorta . 00 Şark m. ecza ıoo . 
Ponomonb 'i,<ı) Telefon ) 00 

••tlkrazlar Tahvlller 
• 1931 T.Bor. 1 ı!tl 7b &lektrtıc JJ,W 

• • • n ~1 BC. l'ramvay :Jl,70 

• • • m~'° H.dltım HOi'> 

latik.Dahllt 9t&l Anadolu t ,ı 90 

Ereeni tatlk. 116 00 Anadolu D a.ııo 

1928 A .. 10()) Anadolu m :ıouı 

\16. * MUmeıosll A HUO 8. Enuruın 
kudum. Bu şiirlerde, o yerlerin mert

1
..., ______________ _. 

Efeleri, sıcak kanh, tombul kızlan, .------1111'!'----~---.. 
verimfl bağları, sarışın ovaları hisse • T k . CUMA Cumartesi 
dilir. Ne zaman bu şiirlerden bir kaç 8 Vlm w7 Mart .:?8 Mart 
parça okusam, oraların havasından bir -=---=-=-=ı · Muharem 5 MuharP.m 

5 54 ılık nef'es almış gibi olurum. Bir tel{ 
şairden daha başka ne istiyebiliriz? 

EN BE<JENDIGI ESER 
5 - Bunu ben ayıramam. Fakat 

size kitabımda bulunmıyan(Memleket hi 
kayeleri) bir hikayemi gönderiyorum. 
Bu hikayede kamçi vardır, zannediyo. 
rum. 

GUD dotufU 
GUn batıfı 
Sabah IUUD&SI 

011• oamuı 
IJdDdt Dam&SI 

Akpm Dam&sı 
!'&tal Dama&J 

im.sal& 
Tılm seçen &11nıerı 
!'dm kalan ,anıert 

5 52 
18,28 18,29 
!'i,:l() 5 30 

1220 1220 
ı;;,50 ı s,sn 
18,28 18 29 
19 59 1959 
4,12 4.12 

87 87 
278 217 (Bekir SıtJ..·oıoı bahsettiği hil.·ayr ______ _. ____ ,_ ___ ..! 

t/İ bugürı hiktiye 3ütmıumuzda okuya.,....--------------"""! 
ca1..,ınız.J Zahire satışı 

iSMET INôNV ıVEKTEBI - Fın. 
dıklıda !sınct İnönü ilk mektebinin va. 
nındaki büyü!( a~anın istiml~ki i~in 
~lediyeden bir hevet sP.cilmi~tir .. . . . 

Bura~ı alındıktan sonra mektebin 
bahct>si olnrak kullanılac:\ktır. 

lstanbol ' Ucaret -nı r.ahlre bonaınnclıı dün 
lllUalllele (ÖNU (kÜO) lllllddel~r: 

~.P. i<l P. 
Nev'i: En az En ço.lı 

Buiday (,uınutall) 7~0 7,32,6 

" 
(Mrt) 6,17 6,25 

köylüye ulatmayan, yalnız mahdut E1/BEA ODAS/~1nA - Etıbba 
bir zUmrenin elinae dolaşan e~r. hiC' Odası kiitünhanesinin ac;ılma t<ireni 
yazılmamış, demektir. Beni 17 milyon 2i nisanda yapılacaktır. 

,, (kımlca) 

Arpa 
Çavdar 

6,30 7,15 
4 

6,14 5,15 
içinde 300 veya 3000 kisi okumuş! .. M111r (ıan) 4,30 5,1 

Varsın bunlar da okumasın. Bizim p:r.mman:wm-----······-·-·:r~ 
~viyesini yükseltmek istediğimiz 300 O "u -·h ................... A ......... ---. Kaplıca 3 

Tiftik (mal) 74,4 77,9 
veya 3000 kişi değildir, 17 milyondur il r. 1Y' e met 1 1 

ı IC •• 

ANTOLOJiYi! AI,,INMTYANJ_,AR 'Ü Re,v/iut mütehassısı H1 
iİı ' . " ' . • '•ı .,..-;, ıı t t-1 >J\IJi'•il 

lamı" eeeri Anto1oji)'e alınma)·an -=:ne.: .... ::::::::ı::~::;::::ı:::ı~::m:ail1 ..._ ______________ ..ı 
... aftar, btll Fransızlar tanımıyacak, 1 

P..,.k (A.,.dol) 46 56 
Peynir ( beyaz) 22,15 .. (ka.-r) 40 45 

Düsmez ~nl~mnz ~ir Hlln~!.. 
Yuan: Bekiı- Sıtkı . 

- tlhhü, ühhü .. ühhü, ühhü ... 
Beyazıt camiinin koltuğunda bir kaç 

yaban ağacının eölgeıine ıığınan kah• 
ve halkı, baılarını, ne oluyor, diye ağ .. 
lıyan sese dotru çevirdiler: kapkara 
çarıaflı bir kadın .. Yüzü buruıuklar i . 
çinde .. Ve ağlamakta devam ettiği için 
gözleri yumuk yumuk! .. 

Herkesteki ilgiyi, merakı hiç sorma• 
yın !. Şimdi tavla ıakırtdarı keıilmiı. 

deminkiSiirt ağzı, Rize ağzı konuıu • 
lan tlirkçenin uğultusu durmuıtu. Her 
taraf tıs 1. Yalnız Beyazıt imamı nar -
gileıinden kayıtsız, derin bir nefes çe• 
kip havaya üfledi. Yanındaki Arap ho. 
ca, ağzındaki tek bir altın dişi göıte -
rerek, yayık yayık güldü. Gümü§ kös• 
teğile oynayan bir ba§ka adam, vah, 
vah .. der gibi ba§ını kıvrattı. 

Kara çar§aflı kadın, ühhü ühhü diye 
ağlamakta devam ediyordu. 

Allalıallah .. ne oldu bu kadına böyle .. 
Herkes gözlerini dört açmı§. kadına ba. 
kıyordu. Nihayet kadının kara çarpfı 
altından elinin dışarıya çrkmı§ olduğu
nu farkcttiler. Bu el ufki olarak, ileri• 
ye doğru uzanmıştı, avucu da açıktı .. 
ha.. anlaşıldı, anlaşıldı. 

Dilenci imiş meğer 1 
Deminki ilgi ve merak, birden kay

boluverdi Tavlalar şakır şakır şakırda
mağa, nargileler fokur fokur fokurda • 
mağa başladı. Adam sende!.. İstanbul -
da dilencinin sayısı, hesabı mı ~ar ya .. 
Eğer her dilenciyi gördüğümüz zaman 
böyle duraklıyacak olsak, vay halimi -
ze .. Tavla oynamağa da, nargile içme • 
ğe de, artık paydos demeli! .. 

Adamcağızın biri söylenmeğe baş • 
ladı: 

- Bu kadın öyle pek dilenciye ben· 
zemiyor ya. dedi, deli olmalı... Dünya• 
nın neresinde görülmüş efendim, haf
tanın altı gününde etekler gibi çaltı 
çabala .. Bir pazar günü azıcık dinlene· 
yim, de .. Şöyle ıerin serin kahveye çık. 
eşle dostla üç bet çift lif atmağa ba§ • 
la. Hemen baıına dikilıinler, ühhü üh- _...,. 
hü diye ağlayıp insanı canından bez - ~---...!------_.;..--

t< UltUr ial•ri dirsinler .. Elilemin sinirleri alt üst o • 
luyor yahu .. Vallahi soytarılığın dik a
lası diye işte buna derler 

Kahvenin ötesinden berisinden buna 
benzer laflar yükseldi. Kahve halkını 
bayağı bir asabiyet bürümüttü. 

Dilenci adın timdi durduğu yerden 
harekete geçmiıti. Her masanın ve her 
kümenin önünde bir kere duruyor, bir 
iki hıçkırıyor .. avucuna hazan bir on
luk atıyorlar, hazan da ten cevaplar 
veriyorlar!. 

Çarıaflı kadın bu suretle bütün ma• 
salan dolaştı: fakat ne fayda .. Topla -
dığı onluklar, devede kulak gibi bir 
1eydi. 

Bu ne acı bir merhametsizlikti. Ağ -
lıyan dilenci bir kadına yardım edilmez 
mi hiç? .. Bütün bir kahve halkı böyle 
hep duygusuz ve merhametsiz mi? 

Zannetmem .. bu adamların yalnız 

merhametleri değil, anlaşılan paraları 

da yoktu. 
öyle ya .. Eğer paraları olsaydı şu 

traşı uıamış adam. siyahken beya:r.a 
dönmek üzere olan kundurasını yüz 
paraya boyamak icin o kadar yalvaran 
ayak boyacısını. "hayır istemez,. diye• 
rek reddeder miydi? Sonra, eğlensin 
diye oğlunu da beraber kahveye geti
ren şu esmer zat da. eğer kahve para
sından başka üg bet kurU§U olsaydı hiç 
mümkün mü. fındık almak için o dere
ce ııızlanan ciP,erparesini azarlayıp sus• 
tursun. Daha sonra, ikide bir kirli men
dilile yüzünün terini silen şişman adam, 
belki bir soğuk şuruba c:an atıyordu . 

Amma ne yapsın ki parası yoktu. (Va -
rın ha§kalannı da siz kıyas edin!). 

Kara çarşaflı dilenci. göz yaşlarının 
para etmediğini ~örünce, fena halde sı· 
kıldı Yeniden ve hu defa bir şeyler söy• 
liyerek. daha vüksek perdeden ağlama
ğa ba§1adı. 

- Uhü. iihhü. Düsmez kalkmaz bir 
Allah. dedi, benim böyle el avuç açtığı
ma .. Uhhü ilhhü, bakmayın siz .. Ben de 
bir zaman (Bir Abdülhamit paşasının 

ismini söyledi. Ahmet paıamı. Mehmet 
paşa mı. ne .. ) iste o paşanın zevcesi i · 

dim. Eh ... Pıısa öldü. hiT de devlet dfü··ı 
künü olduk .. tlhhü. ühhü . 

Dilenci kadın bir takım, kırık, dö -

Kültür Balcanı 

önümüzdek1 hafla 
şehı imize geliyor 
Kültür Bakanı Bay Saffet Arı le; 

nın şehrimiz Killtür işleri etrafıO 
incelemeler yapmak üzere önü~il~ 
ki hafta ic;inde şehrimize gelm~ı bt 

lenmektedir. 
Bakan şehrimizde bir hafta k•~ 

dar kalacak Üniversite ve okul itle 
le meşgul olacaktır. 

f( ültür direktörlülütıJ1 
toplantı 

Orta okullarda imtihanlara b8~~ 
lanmıştır. Liselerin ikinci yazılı yo1' 
maları da nisandan itibaren b~lı~: 
caktır. Bugün imtihan meselelerı e eti· 
fında görüşmek üzere hususi okul ,,;r 
rektörleri Kültür direktörlüğünde 
toplantı yapacaklardır. jill· 

OKUL BiNALARI -lsta.nbul .11 
tür direktörlüğü tarafından kira ~it 
tutulan okul binalarının durumu e0·t· 
heyet tarafından tetkik edilmekt ~ 
Okul binası olmaya elverişli ol~8.bl' 
binalar yeni ders yılı başından ıtJ t
ren kira ile tutulmıyacaktır. Bu ee~ıt· 
!erde yeni b~ka binalar aranacal< / 

MVFREDAT PROGRAMLARI ed
Kültiir Bakanlığında toplanan ilk ~ , 
ri~at m~fredat programlarını irice et
me komısyonu çalışmasına dev~ şt· 
mektedir. Evvelce hazırlanan taJırı" )(l· 
name tekrar gözden geçirilecek veJCıJl• 
tap şeklinde bastırılarak bütUJ1 ° 
la.ra gönderilecektir. ç>· 

ôGRETMENLER BIRL/GtN11l t)I• 

Y 1 - Öğretmenler birliği yeni Y6 ,t· 
tim kurulu üyelerine 11 nisan ~urrı e" 
tesi günü bir çay eğlencesi tertiP 
miştir. ,,,, 

RO~I A~VY ALT T ALEBELEll • 
Romanya Üniversitesinden 13 ~ı· 
da bir talebe grubu şehrirni%İ F 
ğe ge~cce.klerdir. .J 

. Mısafır talebeler liselerdt> rr.ı ~· 
edılecekler ve şehrimi7.in gezi~ 
!erini dolaşacaklardır. 1 



Afyon - Karakuyu hattını açarken Gemlikte Satılık Gemi ............................... ---..-..... --··-·-·····---... ·-···---·- ece ,. 

ismet inönü demiryolu siyase
anlattı 

Atatürk hegkeli bügük 
tö1enie açı_lacak Akay işletmesi direktörlüğünden: 

timizin ehemmiyetini Gemlık, (Özel) - Büyük kurtarı
cımız '"Atatürk,. ün burada da bir hey. 
keli yapılacağını ve işe başlandığını 

blr kez daha yazmı§tım. Bu iş için ça
lı§an lstanbul Güzel San'atler akade
miai öğretmenlerinden Bay Hadi Ata
t.iirk'ün güzel bir heykelini yapmıgtır. 
Deniz kenarında, parkın önüne ve cu
muriyet alanına yakın bir yere kuru
lup konacak heykelin aon hazırlıkları 
bitmiştir. Park dünkü şekline göre bu· 
gün daha ziyade geni§letilmiş ve bil -
yütülmUştür. Söylendiğine göre par -
kın etrafında bulunan ve parka biti. 
eik olan bUtün yapılar uray tarafın -
dan istimlak edilerek •deniz kenan, 
heykelin dört yanı ilçenin beş senelik 
Bayındırlık planına uydurularak dil -
zeltilecek, iyi bir duruma konacacak· 
tır. Bunun için gerek parti ba§kanı 
ve gerekse uray başkanı çok çalışmak 

Paşabahçe ve Haliçte idaremiz in malı ~ulunan karada ve deniz
de Büyükada, Yakacık, Ihsan. F enerbahçe vapurları satılığa çıka
rılmııtır. 6 nisan 936 pazartesi g ünü saat 15 de Karaköyde AkaJ 
Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. Bu ite 
girmek istiyenlerin kapalı zarflarını muvakkat teminat akçeıile be
raber kanunun tayin ettiği vP.sika larını avm gün saat 14 e kadar 
Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri lfızrmdır 

1 ören heyeti Ankaraya döndü 
Eskışehir, 26 (Kurun) - Afyon . 

Isparta hattının açıe törenini yapan, 
Başba.kaıı İsmet lnönünün reisliğinde 
\'e Nafia BakanıAli Çetin Kaya, Eko. 
nomi Bakanı, Celll Bayar, Finans Ba. 
kam Fuad Ağralı ve Cumurlyet Halk 

Partisi genel sekreteri Recep Pekerden 
mürekkep bulunan heyet dün gece sa. 
at 2 de lepartadan hareketle bugün sa. 
at 11 de Afyona vardı ve tirenin her 
geçtiği yerde olduğu gibi büyük tcza. 
hüratla karşılandı. 

Heyet yanm saat kaldıktan sonra 
Afyondan hareket etti ve 3.17 de Es. 
ki§ehire gelmiş bulunuyordu. 
Burada "İ3çi yurdu Demirspor,, un 
açıln:ıa töreni yapıldı. Bu törende işçi 
Kenan çok beğenilen bir söylev verdi. 

Tiren Eskişehirden saat 16 da ha. 
reket etti. 

Recep Peker Eskişehirden ayrıl. 

dı, yarın lstanbulda bulunacaktır. 

iSMET INôNVNVN KARAKUYUDA 
SÔYLEDlöl AÇIŞ NUTKU 

Ankara, 26 (A.A.) - Başbakan 

lsmet lnönü bu akşam saat 19,30 da 
Ankaraya dönmüşler ve istasyonda 
kamutay başkanı Abdülhalik Renda 
ile Bakanlar ve Bakanlıklar erkiinx 
ve saylavlar tarafından karşılanmı§ . 
lardır. 

lsparta, 25 (A.A.) - Başbakan ln. 
önü Afyon . Antalya hattının Afyon 
I<arakuyu kışmının açıh3mda gu nut. 
ku söylemiştir: 

Arkadaşlar, 

Uzunluk itibarile kısa olan bir hat. 
tı açıyoruz. Fakat bunun ehemmiye. 
tini ifade etmek için arkadaşlarımız 
pek gUzel sözler söylediler. Etrafında 
bulunan vilayetlerimizin güzide heyet. 
leri bu merasime iştirlk ettiler. Bil . 
hassa BüyUk Millet Meclisinin yakın 
ılaka göstererek muhterem reislerini 
•e ayrıca seçilmiş heyetlerini gönder. 
'lck Iüt!unda bulunması, bu hatta 
nemleketin verdiği ehemmiyeti üade 
•tmektedir. Akdenfze yeni bir istika. 
mete çıkmak için yolun yansı tamam. 
lanmış bulunuyor. Çok ümid ederim 
ki, yakın bir zamanda Antalyada bu 
hattın tamam açılma resmini yine hep 
beraber kutlayacağız. (Yaşa sesleri, 
alkışlar) Afyon . Karakuyu hattını 

açmakla ben hakiki bir heyecan, se. 
vinç hissediyorum. Çünkü bunun ol. 
mamasında memleket müdafaasında 

çok ııkmtı ve çok ıstırap çekilmiştir. 
Bu kadar kısa bir hattın memleket 
müdafaasında yaptığı işi yüz binlerce 
öküz arabasiyle yaptırmak ya müm . 
kUndilr ya mümkün değildir. Bu ilti. 
11ak hattının muhtelif ana hatlan bir. 
birine raptetmek noktasından, memle. 
ket müdafaası bakımından ehemmiye. 
ti pek ı,:oktur. 

iLTiSAK HATLARININ EHE!ı!MI. 
YETi BtlYVKTlJR 

Şimdiye kadar yapılan ~imendüfer 
i~;aatmda iltisak hatlarına çok az e. 
hemmiyet verilmiştir. Bu hattı satht 
rfbl rörenler için fazla masraf gibi 
zannolunuyorsa da, iktisadi bakımdan 

zamanında çok esaslı tesirler göster . 
mlştir. Hakikatte Afyon mıntakasiyle 
bu havali blr olduğu halde, lzmirle 
Kasaba hattının uzun zaman bağlan. 
maması, buralarını ldeta ayrı bir mın. 
taka haline getirmiıtir. Bu iltisak 
hatlan memleketin iktisadi ve milli 
birliğini vUcuda getirmek noktasından 
çok kıymetlidir. Arkad&§lar, bu hat 
Büyük Millet Meclisinin ve Cumuriyet 
Halk Partisinin ıimendilfer siyasası . 
nın canlandınlmaaı itibariyle bilhas . 
sa dikkatinizi celbetmeye layiktir. Bu 
hattı inşa etmek, Anadolu, İzmir, Ka. 
saba hattiyle Aydın hattını satın al. 
dıktan sonra mUmkün olmuttur. On. 
dan sonra da bu hattı devlet kendi ha. 
zinesinden yapmıetır. 
ESKi REJiMDE BUNLAR NiÇiN 

iHMAL EDILMIQTlt 
Şimdi ufak bir hUlisa yapalım. bu 

hattı imparatorluğun ne için yapma. 
dığmı tasavvur ediyorum. Bir defa 
imparatorluk haz'lneeinden ıimendü • 
fer yapmak lı\zımdır. ki, bu İf, iktida. 
rmın \'e siyasi zihniyetinin haricin. 
de idi. Ondan sonra Anadolu lzmir, 
Aydın, hatlarını satın almak kararım 
vermek lazımdı ki, bunda iktidarı, an. 
Tayışı ve maddi imkan yoktu. Hiç bi. 
risi yoktu. Binaenaleyh bu iltisak hat. 
fı diğer şimendüferleri devletleştiren 
ve bUtün şimendüferler işletmesini 

memleketin iktisadi müdafaası ıçın 

bir vazife gwzU ile gören Cumuriyet 
idaresinin, Cumuriyet Halk Partisinin 
siyasetine canlı bir misalidir. (Alkıt . 
lar), bizi burad.ıı. toplıyan ve her biri. 
mizi çoşkun sevinç hislerine sevkeden 
bu mesut baoarıdan dolayı hepinizi 
kutlamak isterim. (Kutlu olsun se8le. 
ri) .. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi . 
nin kıymetli alakasından, memleketin 
iktiaadiyatında, idareainde, inkişafın. 
da ibzal ettiği bUywt himmetten aoıa. 
yı hepimizin tlzim hislerini uyandır. 
mak iıterim. 

Arkadaşlar, her milli toplantıda ol. 
duğu gibi bu gUn de, daima en iyi ve 
en doğru yolu gösteren kuvvetli, kud. 
retli yüce Atatürk'ün adım saygı ile 
anmak hepimiz için borçtur. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) Müsaade buyurur. 
sanız bize rakamlar üzerinde izahat 
veren ve münhasıran kendi emekleri 
mizin eseri olan bu hattı vücuda ge. 

tadırlar. 

"Atatürk,. heykeli iki metre yirmi 
santim büyüklUğünde olacaktır. "Ata, 
heykelde ayakta ve Mareşal ünifor. 
masile denize bakar bir görünüşte du-

Şartname lıletme Şefliğindedi r. (Hi30) 

Ankara Jandarma venel komu
satınalma komisyonundan: tan lığı 

1 - Çeıit ve her çe9il mikdarı şartnamesinde yazılı 1448 lira on 
bet çeıit yemek takımı (tı"hak katık, bardak, peçete ve ıaire} 
3 - 4 - 936 cuma ıünü ıaat on beıte açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname parasız 'olarak Komisyondan alınabilir. tik le. 

minat (108 lira 60) kuruttur. 
3 - Ekıiltmeıine girmek istiy enlerin eksiltme vaktinden bi# saat 

evvel teminatlarını Komisyona vermit olmaları. (582) (1377) 

racaktır. --------------
Heykelin bugün bir ka~ küçük nok· 

sanı da.ha vardır. Pek yakında bun • 
lar da tamamlanacaktır. Bütün Gem· 
hklılcr heykelin bir an önce bitmesi . 
ni ve açılmasını beklemektedir. Hal -
buki heykelin açılı§ töreni gerek Bur
sadan ve gerekse etraftan bir çok ki· 
ıilerin çağmlışile yapılacaktır. Hey • 
kel 23 nisanda açılacak ve o gece bil · 
yük bir balo verilecektir. 
KAPLICA VE YAZ GEZMELERİ 

Banyo mevsimi yavaş yavaf Gem · 
likte olduğundan okuyucularımıza bir 
yeri daha anlatmak ve gözlerini oraya 
çekmek istiyorum. Gemliğin on beş 
dakika ötesinde bir kaplıca vardır. 
Kaplıcanın yeri hem güzel hem de ~ 
nü çok büyük ve yeşil çmar ağ'açlarlle 
bezenmiştir. 

Gemliğin kıı.pııca~ı ds bir çok yurt· 
dqlarm uğrağı ve dirim yeridir. Eko
nomik bir kaplıca gezisi yapmak iıti
yen y~lar buraya da gelebilir. 
Bundaw tiifka Gemlik ea.lıillerinde P
ıflecek, gönill açacak yerler de çoktur. 
Buralarda can sıkıntısı, iç ilzUntüsU 
olmaz. Birıaenaleyh Gemlik kaplıcala
rına gelecek romatizmalılar herkes 
tarafından methedilen sağlık varlıkla
rından ve buradaki hayatı~ ucuzlufun 
dan, tabiatin eşsiz gü7.elliklerlnden 
faydalanacaklardır. Burada canı sıkı
lanlar ayrıca yakınlıktan istifade ede
rek Armutlu kaplıcalarına da motör-

lerle gidebilirler. Ziya Vehbi 

Jstanbul Milli Emlak ~lüdürlüğünden: 
Muhammen bedeli· 

Cins ve mevkii 
Şehremininde eıki Macuncu Kaarm yeni Nevbahar ma· 
halleainin eıki F enai çeıme yeni Ş air Mehmet Akif ıo
kaiında 25, 27 No. h ev ve dükki nın tamamı: 
Lanıada eski Katip Kasım yeni Yalı mahalleainin De-

Lira 

310 

ğirmen sokağında 24 No lı kirıir evin yarı payı: 250 
Yukarıda cinı ve mevkileri ya zıh emlak parası peşin ve nakit ve

rilmek tarlile hisalarındaki bedell er üzerinden açık arttırma uıulile 
ıatılacaktır. lıteklilerin 30 - 3 - 938 l>a:z.arteai günü saat on dört• 
de yüzd@ 7,5 pey akçelerile müracaatları. <M.) (1304) 

lstanbul kadastro birinci mıntaka 
direktörlüğünden: 

Eminönü kazaıının Küçük pazar nahiyeı1inde Sar- Timur mahal• 
lesinin kadastr"auna ba!lanacağın dan ilan tarihinden itibaren bet 
gün içinde bu mahalle hududu dahilindeki gayri menkul mal sahip
lerinin Sultanahmette mülga defterhane binasınm dördüncü katında 
çahpn kadaatro posta memurları na müracaatla beyannamelerini a• 
larak nihayet bir ay içinde doldurularak belgelerile posta memurr 
na iade edilmesi ve bu müddetin bitiminden on beı fÜn sonra poeta 
memurları tarafından mahallen l ahdidine baılanacağı ve mal aahip
lerinin tahdit esnasında mallarının batında bizzat veya kanuni mii
messilleri bulunmaları ve buluma dıkları takdirde mevcut veaaik ..
zarı dikkate alınarak vukuf erbab ınm tayin ve tasdikile tahdit Ye 

tahririn yapılacaiı ilin olunur. (1596) i 
tirrnek için değerli varlıklar gösteren .::;;;:===~;;;;;;;;;;;;;;..iii}liiiiiııiiiiiiijl;f ~.;..-------~---~"'."""--------------~ıf' 
B. Raziye ve onun kıymetli muavinle. ' lstanbul Belediyesi ilanları 
rine ve hatta çalışan mühendis ve 

müteahhitlere hissiyatınıza tercüman -!-------------------------------··-----------
olarak teşekkürlerimi ifade ederim. Senelik muhammen Muvakkat 
(Alkışlar). Arkadqlar, ıimdi hep be. kirası teminaı 

raber ~u hatt~n açılış r~smini yapalım Hocapafada tr"mvay caddesinde 11 No. lu dükki.n. 204 L. 13 50 
ve Na~ı~ Vkekıdıı.m_l:r.fn dığer fhfatkl~ntalc;. R.eyazit Vezneciler tra~vay cadde:sinde 9 84 No. dükkin. 120 ,, 9 O 
ması ıçın en unne muva a ıye er 9 O 
dilerim. ,, KOllca Cumhuiryet c•ddeainde 104 1106 No. ,, 120 ., 

::u:c::ı:::: -·- " ,, " .. 112 .. ,, 120 .. 9 o 
ZA YI - 929 aeneıinde aldı&ım li • K~palı çarııda Sandal bedesteni Kömürlük kapısı yanı. 30 .• 2 25 

man cüzdanımı zayi ettim. Yenisini ı · Gedikp8.fa Tiyatro caddeıinde 10/ 24 No. 3 oc:lah eY. • 120 ,, 9 O 
lacağı~dan eslıris.inin hükmü yoktur. Sultanahmette Kaba sakal mahallesinde 120 M. araa. 30 ,, 2 25 

B~ıktaı Y enı IMhalle Fınn Sokak • • 1 39/ 4 
s numarada Mustafa oilu Ali Hasan. Emınönü Şeyh Mehmet Ceyllnı mah. Arpacı ar so, 1 

(V. No. 14703) No. ah,ap dükkan. 
Eminönü Şeyh . Mehmet Geylani 

•e 1/ 3 

mah. Arpacılar so. 49 No. dükkan. 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

" " ., " .. •• ., ., 
Yavatca Şahin Fincancılar yokuıu 
Mercan Y avqca Şahin Uzun çar'' 

., Bahk pazan so. 96 it 42 ,, 
,, Retadiye ıo. 17 No rf ükkan • 
so. 41 No. kirR"ir dükkan. 
ao. 259 168 No. .. 

1200 •• 

660 " 
252 " 
240 •• 
48 ,, 

72 " 
72 .• 

90 o 
49 o 
18 90 
18 o 
3 60 
5 40 
5 40 
s 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
5 40 
s 40 

Bir taneaine yüz on bet kuru f değer biçilen iki binden üç bine 
kadar bel kayıtı 8 - 4 - 936 ça rta•mba ıünü saat 15 de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Komiayondarı paraaız verilir. Bel kayıtımn ilk 
teminatı 258 lira 75 kuruıtur 

3 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin teminatlarını eksiltme saatin· 
den evvel Komisyona vermit olmaları. (638) (1540) 

•• " .. " 
" " 
" 

,, 

" " 
•• .. 
,, 

" ,. 
" 

Akay işletmesi djrektörlüğünden: :: :: 

" 
,, it 

" .. " ., ,, ,, 
" " •• 
" 

,, ,. 

" 
,. ,, 

" " •• 
•• .. " ,, .. .. .. ., 

.. 1/ 208 " 
,, 21210 ,, 
" 3 212 ,, 

" 
4 214 " 

iki 

" 
5 '216 

" .. 
,, 6 218 

" •• 
" 

7 222 ., " R 224 .. 
" 

165 238 No. 

" 
242 •• 

•• 
" 

katlı 

" ., 
u 

•• 

dükkan. 
,. 
• • 
., 
" ,, 
•• 

72 " 
72 .. 
72 .. 
72 .• 

72 " 
72 .. 
72 ., 
84 
66 ,, 

54 .• ı _ Bedeli ketfi 281 ı lira 99 kurut olan Burıaz, 3911 lira 60 
1 

Süley~ftnİyede Dökmec~ler ~~kaiı n~a 1 No. iiıt~nde blr odalı ., 
kul'Uf olan Heybeliada, 3761 lira 78 kurut olan Maltepe iıkel~leri· Beyaıat Koska mahlllieııncl.- ... umh urıyet cadde11nde 18, 20 numara· 

· · · · ı · k k 'it k ı lı iki kt't 3 odah ev ve Jül<l<an. 120 ,, ınızın tamır ıf erı ayrı ayrı açı e sı meye onu D1Uflur. 

6 10 

9 o 
2 - Eksiltme 1 Nisan 936 ça rıamba ıünü aaat 15 de Karaköy· Yukarıda temli, senelik .nuhammen kirası ve muvakkat teminatları yazılı olan mahaller 937 veya 

de Jdare Merkezinde yapılacaktı•. 938 - 939 seneleri mayıs1 sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttırma}'a konulmuıtur. 
3 .\- Keşif ve ŞC\rtnameleri görmek İstiyenlerin her ıün levazım Şartnameleri levazım miidürlütünde görülür. 4.rttırmaya ıirmek iatiyenler hi7alarında gösterilen mu

fUb~ine ve eksiltme için de yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat. teminat- nkkat teminat makbuz veya mektubile beraber 8 nisan 936 çarıam ba günü saat 15 de daimi encü-
'"rile y---1

• l'F'tnd• s.-fler '""'C'iimen ine gelmeleri. (1530) mende bulunmalıdır. (8.) (1533) 
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Devlet Demıryo/ıa11 ve Lımcın arı işıetme 
Umum İdaı~sı iı6.nturı 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif ali.t ve edevat 5.5.9~ 

sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasır 
da satın alrnacaktrr. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin l 387, 50 liralık muvakkat teminat ile k<1 
nunun tayin ettiği vesika11'rı tek liflerini avni gün ıaat 14 30 a ka 
dar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait tartnameler para•ız ol arak Ankarada Malzeme dairesin 
de ve Haydarpapda Teııellün: ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

0447) 

Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akkümla 
tar plakları ve komple bataryat,.r 6 . 5 . 936 çarşamba günü saal 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka rada idare binaarnda sahn alına 

cakbr. Bu ite girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veıikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 8 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydar 
pqada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dain 
linde parasız olarak dağıtılmaktad1r. 

(1446) . 
Muhammen bedeli 22630 lira olan ki.ğıd ve kartonlar 8 4 1936 

prpmba aflnü saat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada idare bi· 
naamda aatm alınacaktır. 

Bu ite sirmelc istiyenlerin 1897 ,25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
bclar Komisyon Reialifine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka· 
ra Malzeme Dairesinden. Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdür· 
IQünden parasız olarak daiıtılmaktadır. (1531) 

Haydarpaf& - Pendik hattımızın üzerinde ye Maltepe - Kar
tal iatuyonlan arasında yeniden illf& edilmit olan Tütün Enstitüsü 
önünde 25 - 3 - 938 tarihinden itibaren bilumumu banliyö trenle
rimizin tevakkuf edeceğini tr'•htel'elll halka bildirim. (1603) 

t - 5 - 936 tarihinden ıtibaren Türkiye dıımdaki bir İltaayon 
ile iataayonlanmız araamda doiru biletle seyahat eden yolculara ve 
baiajlarlna umumi tarifeler üzeri nelen: 

aydarpafa ~ Fevzlpaıa 

lmmmı geçenlere 
Y alna: latuyonlanmıza 
ıelenlere. 
lttuyonlanmıza ıelenlere 
Ye bilmukabele. • 
1-600 kilometre arumda 
IOO den fazla ,, ,, 

M ünferitlere 6 kitilik sruplara 
GHQe GWit • Danüt Gidit Gidit • Dönüt 

%45 %80 

.1o70 

nübetinde tenzilat ,apılacakbr. 
Grup tetkilinde yarım ücrete tabi iki yolcu bir kiti itibar olu .... r. 

Gidit - Dönüt biletlerinin dönüt meriyet müddetleri dört aydır. 
Ba tarife yolculan Anadolu ve Tor• sürat trenlerinde munzam üc· 
Nte tabi delildir. Fazla tafsilat için Yataklı Vagon acentelerine 
'.N iaqonlarımıza müracaat edilmelidir. (671) (1619) 

Sıhhi AQızlıklar 
Sipramn aikotinini kimilen çeken Alman Doktor Apoetel'in en IOD icadı 

Satq yeri: Sultanbamam. ~ brtı•mda Sahibinin S..i mataza11 
Afızhldar 6.zerinde Doktor Apoatel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İltanbul poıta kutuıu 180 adreıine yudıklanda aipa 

rit. posta ile tediyeli olarak derhal ılSnderilir. 

Ankara Tafhan tütüncü Ali Tümen Eaqehir: Şifa ec.zahaneai 
İzmir: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 Adana: Reiaoflu Bürbaneddin Saatçi 
Zonguldak: Saatçi Osman GUrdaL Samıun: Avni Peker Saatçi 
Buna: Saatçi Nurettin Nef'et Uzunça111 Tnbzon: Saatçi Hakkı Kunduracılar 
Aydın: Gramofoncu Ispartalı Mehmet Merain: (Konya pazan) Hüseyin HüanU 
itan: Etektn"kçi Hasan Basrf Adapazan: famail Batur U.zunçarp 14 

Gemlik C. H. P. ilçe yönkurul 
başkanlığından: 

1 - Yapılacak it; Gemlikte Atatürk heykeli yanında 5770 li
ra 80 kurut bedeli ketifli C. H. Parti konağıdır. 

2 - Şartname, ketifname, pilin ve resimler, Bursa U ve Gem· 
lik ilçe Parti batkanhklarmda ve Galatada M.inerva hanmda 32 
saydı mimar Bay Abdullah Ziyaya müracaatla görülebilir. 

3 - lı; açık eksiltme iledir. Ve eksiltme Niaamn 16 ıncı per
tembe ıünü saat 15 de Gemlik Urayında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 432 lira 81 kuruıtur. 
S - lateldiler o ıiin teminat akçesinden batka hususi f&rlna

.. de lllllulilerinden istenilen fenni ve mali ehliyetnameleri göster
mek mecburtyetlndedh·ler. 

6 - Yap17a l&zmı kum, kireç, tq ve tuila Partice temin olun· 
.......... (1615) 

i lanOUI mahkemeı ..Uye üçuncü bu· 
kuk dairesinden: 

Dirtat tarafından kansı Kadıköyün
de Mühürdar caddesinde 31 No. lu a
partımanda sakin Novart Gündükyan 
aleyhine açtığı botanma davasının icra 
kılınan muhakemesi neti.:eıinde: Kanu
nu medeninin 138 inci maddesine tev -
fikan bo~nmalanna dair mahkemeden 
çıkan 5-4-930 tarihli ve 930/ 884 No. 
lu kararı havi ilim dava edilen Novarta 
berayi tebliğ gönderilmit iıe de buluna
madığı ıcrhile mübapri tarafından ia -
de olunmuı ve bittetkik yangında evra
kı esaaiycai yanmlf olan mübrez illm 
aslının arkaamdaki mevulıata nazaran 
evvel~e de Viliyet ve Politika gazete • 
lerile de ilim illnen teblii o • 
lunmut oldufu glSrUlmilt ol • 
dufundan bu kere de vaki on ıorıu il • 
zerine illmm yine illnen tebliii ten • 
sip kılınmıı olduğundan tarihi illndan 
itibaren on bet gün içinde dava edilen 
Novartın temyizi dava edebileceği Hl -
zumu tebliğ makamına kaim olmak 6.ze· 
re il1n olunur. (V. No. 14708) 

......... ,.dinci icra ............... -
dan: 

Müsadere cdilmit olan yirmi altı çu
val un Nitantatında Meşrutiyet mahal -
leainde Kodaman ıokafmda 45 No. lu, 
Fırın ardiyesinde 2~3-936 cumarte
ıi lilntı saat 12 on ikide, 1atılacaiı ilin 
olunur .. (V. No. 14707) 

llluilal dönliDai icra IMdWl'lu • 
jıaadua: 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.aat1a1 ~ ~ '~~rı vıamwJ 

Teleton \ldan: Ml'N 
{YUI lflert: '1411 

• 1'1ılırraı Mlrell ~l lKfTN ı.tt.aııu. 

Pmt.8 1Nt11111 Nn tf 

5.000 
Liralık ikramiye 

iş Bankası Kumbarası sahipleri ara
sında 1 Nisanda Ankarada noter 

huzurunda çekilecek kur'ada 
Birinci ikramiye 1000 Lira 
ikinci ,, 200 ,, 

10kişiye100 erden 1000 ,, 
20 ,, 50 ,, 1000 " 

175 ,, lOardan 1750,, 
ki cem'an 207 kumbaTa sahibine 5000 

lira ikıamige tevzi edılecekt11. 

........ JlllllaB'~tftafmJ 
dan (5780. ·) ... biD ,..u,. aeben 
Ttlrlr liruı kıymet kesilen Botuiçinde 
Tarabyada. Tarabfa caddealnde ltolçi
yarl 10kalmda eski 37, 136, 138 numa
ralı altında stor kepenkli dilWnı ha • 
vi apartmwım yarım hluesile ayni 
yerde ve halen mezkar apartıman bab. 
çal olarak kullanı1aıı ve bUtilnUne yine 
yemlnll ehllWkuf tarafmdan (126) y'1z 
yirmi altı Tilrk liram kesilen 37 numa
rah 42 metre murabbaı alanmdaki ar • 
sa, dairemizce ikinci açık arttırmaya 

çıbn1mıf prtnameai 1--4-1936 ıUn-
lemecinden itibaren divanhaneye uıta- ---:::------------------__;_ _______ _ 
rak 21-4-1936 gUnlemecine rastla - Istanbul 7 inci icra memur uğundan: 
nan sah ıünU. saat 14 den 16 ya kadar E • s d 
dairemizde ikinci açık artırma ıuretile m n ıye t an ıgv 1 n a 
satılacaktır. 

Artırmaya ctrmek için '1 7 ,50 te • 250 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup para- .,._.., 
minat •'-eai almır. Birilanit ver-"- be- ı- ,. ~ ... rilmesine karar verilen ve tamamı na 1242 lira kıymet takdir edilell 
lediye reaimleri, valaf icareai ve 20 ae- E 
nelik vakıf tavbi mütteriye aittir. Art- renköyünde Kozyataiı mahalleıi nde Orta caddede eeki 26 yeni 
tırmada ıayrimenkule takdir edilen kıy- 40/2. numara~arl~ ~rakkam kay den natamam halen tam•m mıila 
metin % 7 s ni bulmak ve arttırma be- kir11r babçelı bır evın tamamı aç ık arttırmaya vazedilmiıtir. 
deli haczi iıtiyenin alacatma mtıreccah Arttırma pefindir. Arttınnaya ittirak edecek mü.fterilerin kır 
olan ipotekli alacaklıların mecmuundan ti" h • 01. 5 · · · • • fazla bulunmak prt olup, abl halde me mu amm~nenın ıo 7, nısbe tinde pey akçeaı veya mılll bır 
2280 No. lu kanun mucibince l&bf geri bankanın temınat mektubunu ha mil olmalan icap eder. Mütera• 
bırakılır. 1424 No. lu icra ve ifliı ka • kim •ersi, tanzifat, tellYiriye ve vakıf borçları borçluya aittir• 
nununun 119 uncu maddesi mucibince Arttırma f&rlnamesi 10 - 4 - 936 tarihine müsadif Cuma pal 
ipotek sahibi alacaklılarla diler allka- dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artbrmall 
darlarm irtifak hakkı aahiplerinin gay- 4 - 5 - 936 tarihine müaadif pazartesi günü dairemizde aaat 14 
nf·. menkul 6.zferindaid~lribul. hauknanlanldhduiaaulanm.Ue den 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıtmed 
aız ve maara a r uh . • . müıbet evrakile birlikte ve 20 liln için- m ammenenın % 75 ım bulduğu takdirde üstte bıtakılır. Akif 

de dairemize bildinneleri prt olup ak- takdirde ıon arttıranın tea hhüdü baki kalmak ~ 
ıi halde haklan tapu ıicillen1e sabit ol- re arttırma on bet sün daha temdit edilerek 19 - 5 -
madıkça satq bedelinin paylatınaundan 936 tarihine müaadif sah günü saat 14 den 16 ya kadar daire.ı. 
hariç kalırlar. Daha genit bilci edin - yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın iistünd~ lr 
mek iıtiyenler 34/4318 dosya numara- rakrlacaktır. 2004 numaralı len ve fflia kanununun 128 mcı macl" 
siyle dairemize mürac&atlan illn olu • d • vf"ka h ki • · • · • nur. (V. No. 

14710
) eaıne te • • n .. a an tapu sıc1l lerıle sabıt olmayan ıpotekli ala" 

------------ caklarla dıier alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu bakir 
htanbul altma icra --...l'luian • rını ve hususile faiz ve maaarife dair olan iddialannı illa tarlhbl" 

danB:. bo ta d, 
1 

mah den itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte daireadS' 
ır rç n o ayı cu.z ve para- b"ld" I • 1.. d • • ._. 

ya çevrilmesine karar 'ftrilen bir adet ı ırme erı azım ır. Aksı takdı rde hakları tapu sicillerile sa•• 
tngiliz kasaıı 28-3--936 caınartesi 

1
u. olmayanlar satı, bedelinin paylqma11ndan hariç kalırlar. Müt.,... 

nü ıut t'z de Sultanhamammda Cer • kim :.ergi, tenviriye ve tanzifiye den ibaret olan belediye iiil1dııid 
maniye hanında ı numaralı dairede bi. ve vakıf icarf'ti ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli mGgyJ' 
rinci acık arttmna11 icra krltMcağm • den tenzil olunur. Dahft fazla ma IGmat almak istiyenlerin 934 ıeıto 
dan i!ltf'kHlerfn merkGr rin ve saatte numaralı dosyada mevct evrak •~ mahallen haciz ve takdin k•~ 
yerinde hnrr bulnnacak ~ı•rnna raporunu aıanrp" 1 ki "I" 1 ( 628') .- an ıyaa arı ı an o unur. t 
mGracaat etmeleri ilin olunur. (V. No. 
,.,06) SabfW: ASIM Oa-Valnt Mathaaeı NqTfvat DirektarO: Refik A. &eu ... 


