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süvarilerinin 
intihabatı bugün 

Fransız Başbakanı da buf(Ün mühim 
bir söylev verecek 

ltafya manevi ve maddi zararlarının 1 
tamirini ve tecavüz ettiği hükmü

Ankaradan r 
Afyona .ve ~ 

kaldırı'masını istiyor! nun Isparta ya 
•• 

-1-
Afyon - Ant~Jya l.attının Afyon -

l{arakuyu kısmı ile Poza:ıönü - ispar• 1 
ta hattının iş· ..:nm~ye açılmas mü.1ase -
0etUe Afyona ve isı.ıa• taya ilk defa o -
larak gidenler arasında ben de bulun -
durn: ilk trenin geçişi bütün bu yollar 
llıerinde nasıl bir sevinç heyecanı u • 
)'andırdrğınr gözlerimle gördüm. Afyon
lrarahisarda Türk kurtuluşuntı tems'l e 
den anıtın da acrlma töreninde bulı:n -
durn. Onun için gördüklerimi ve işitti' • 
lerinıi r,ünü gününe kavrletrr.e~i h""" 
lllenıteketin bayrndrrhk inkiş1fr, hem de 
l'ürk j .. ıntap tarihi bakımından faydalı 
butd.ım. 

Lokar110 devletleri 3 Nisanda lop/anacak 

23 Mart 936 

vece s:ı~t on buçuk. Yol cşyaıanmı 
alarak Ankara istasyonuna geldim. Tö -
ten heyetini götürecek ilk tren Türk 

bayraklarile süslenmiş bekliyor. Fakat Varşova, 28 (A.A.) - Büyük elçi i- Alman yurtdaşlan rey vermeğe davet 
~"nüz ortada bir kalabalık görüumüyor. le elçilik erkanı da dahil olmak üzere, edilmişlerdir. Bunların yol masraftan 
arını ıaat sonra istasyonda kalabalık buradaki bUtün Alman kolonisi saylav hük\ımet tarafından ödenmektedir. Rey 

~'.tr· Bütün tanrdrk sima1ar, kimi sa - seçimine iştirak etmek üzere, hususi verenlere Alman akalliyetlere mahsus 

1.•n, ki':11i a::elec:i harcket1erle gidip ge - trenle Königsberg'c gitmişlerdir. ve gazeteler ile resmi intişar eden bir 
~:torlar. Bu sırada Ali Çetinkaya da Rey şubesi vazifesini görmek üzere rozet dağıtılacak ve bu rozeti taşımı -
•kanlık' arkadaşları ile beraber trenin Dantzig'e bir Alman vapuru gelmiştir. (Sonu: Sa. 7 Sü. 1.1 
~~~~ziy~~. ~~~hnr~z~nı~----------------------------
Ctçırıyor. Nihayet Başbakan İsmet ı . G • t 

1
. 

tıönu ile vüks"k idare ve siyaset arka. razyanı aarruza geç 1 
daıları da geldi. Tren gece yansı ha - ................................................ __ ........ - ................... _ ......... .. 

~'.~;:::~~~~:~:. ~~:~y::.:~;;;r~;: ltal"anlar, Adlsaba· 
tnın karanlrklan arasında Eskışehıre J 

:~;;.~·:~;~;•yin ... , dok'.>rda E-k' bava dog~ ra llerll•or 
hıre reldı. Fakat daha şehıre yaklas- J J 

ltıadan Ba•hııl<anr ve tören hevetini ka;_ 
~arnak kin Jıava~a t1t';ıklar ~örünme~e 
1
• "1=tdr. Ur.;ıkhr ücer tir.er P"ruplar ha • 
'ilde trenin sal'!ına ve solunda ~avet al· 

hlttan uçuvorl;ır, Mylece treni yolun • 
da takip ediyorlardı. 
h· "Hat Eskişchirden sonra nehiri, ne
~· de etrafı ufak tepelerle muhat bir 

gazı takip ediyor. Tepelerin Üzerleri 
:~irnurların meydana çıkardığı taşlarla 
Vlli gibidir. Sonra tepeler uzaklaşıyor. 

adi ufacık bir ova gibi görünüyor. 
S.ğda kerpiç evli bir köy. Vadi biraz 
~tlaşıyor. Soldaki nehrin üstünde lfr 
c/rü, sağda taşlık gibi bir mezarlık. 
~ iS~ekısık istasyonu. Tepeler vadiyi 

ltıp ediyor. Vadide yer yer ağaçlıklar 
;'t.t, Biraz sonra etraftaki tepelerde u · 
~it bodur çamlar görülüyor. Şimdi dar 

t boğaza girdik. Tüneller başladı, yü~ 
~liyoruz. Nehirin kaynağına doğru hatj 
t balA yaylası. Çayırlar, tarlalar. ufak 
b:Peler. Sabuncupınar istasyonu. Büyük 
it köy. iki katlr büyük evler var. De
~ cdilmiı odunlar görünüyor ve köv 

Londra, 28 ( A.A.) - Habeşlerin 

tahminine göre, şimaldeki başlıca teh
like, şimali garbide Tsana gölü istika· 
metinde belirmeye başhyan İtalyan 

taarruzu ile kendini gösterecektir. 
Bu tehlikenin önüne geçmek üzere im· •t bovunca u:ı:anrvor. Hı>ttıhaHi vavla-

1 ~'llda devam ediyor. Şose hattın sağın- J 

.,.._ ıridivor. Ha ttıbata nih wetinde va v- ı ============================= 
"':s.rı te..,cter arasındı:ı s;,i'7da hir köv rrıi. Ho,p durumu vazi-
llteH bir camiin etra'ındı:ı ton1J1n•nrc; 67 

l'ııı~:ı,.Alı 1ı•kri k••liiberıi. Uf:ı~ hir v:ır. l'eli, krokisile beraber 
~ile hat taksimi P"edvoruT.. f),.,;;,,..n'P 4 üncii saq1fam12dadzr. 

P51' .. ilet 
(Sonu. Sa. 4 Sü 1) 

imparator şimalde 
ordusunun başında 
ltalyanlal*a karşı 

cephe aiıyor 

parator, kuvvetlerinin kısmı küllisini 
Aşangi gölünün garbine ve Gondarm 
175 kilometre şarkma doğru yürüt -
mekteclir. 

Tahminlere göre. İtalyanlar, mer -
kezi Dcsside bulunan dağlık araziden 
ziyade. Ambara ve Salah vilayetlerin
den gererek Adisai:ı" baya varabilecek
lerdir. Çunkü bu vil · yetler arazisi as-

keri harekfıta daha ziyade müsait bu
lunmaktadır. 

(Sonu: Sa. 1 Sü . .UI 
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Sofya, 28 (A.A.) - Kral Velçef 
ve Stançef'in idam cezalarını mü· 
ebbet küreğe tahvil etmiştir. 

• 
yenı hücumu 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 

Gençlerle başbaşa •....................................................................• 

Hayat yürüyor! 
yaparak ve 
kalanlara 

Bir iki yaldızlı yumurta 
onlara hayran olarak 

benzemek istemem! 
Okuyucularnmzm, ıeçen ıene, ga • 

zetemizde üç romanım okuduklan Ka. 
dircan K.aflı anket ıuallerimize ıu ce • 
vaplan verdi: 

- Hececiler diye bir edebi mektep 
var mıdır? Heceyi Türk şiirinde daha 
geniş mikyasta kullanmaya başlryan 
(Mehmet Emin) dir. Halbuki aruz da 
bence hece vazni kadar Türktür. Hece
ciler tabirinden kimleri kastettiğiniz an
laşılıyor. Onların bu kadar iddialı ola -
caklarrna ihtimal vermiyorum. Her hal• 
de bir dil kayması filan vardır. Sahiden 
söylemiş olsalar bile bunun ne ehemmi
yeti var? Her hakikat ilk zamanlarda 
inkara uğrar. Elle sezilen, gözle görü -
len buhar kuvveti bile inkar edilmişti. 
Hayat yürüyor. Putlaşmak ve putlaş -
tırmaktan çekinmeliyiz. 

DON VE BUGON 
- Dünkü ve bugünkü edebiyat hak • 

kında ne düşünüyorsunuz? Ne yapmak\ 
istiyorsun uz? 

- Düq, üslup. tasvir ve tahlil gibi 
teferrüat baıta geliyordu. Bugün yazı • 
nrn öelkemiği olan mevzuu bap geçir -
mek lizımdır. Yüzlerden derinliğe inili• 
yor. Bu pek ağır oluyor, fakat bir gün 
gelip de büsbütün başarılacağı şüphe -
sizdir. Bana gelince maksadım yediden 
yetmişe kadar, büyük kütleye hitap et
mektir. Hayatlarında bir iki yaldızlı 

yumurta yaparak onlara hayran olarak 
kalanlara benzemek istemem. İki bu • 
çuk yılda hepsi de telif olarak on sekiz 
cilt roman ve ik.i yüz hikaye yazdım. 
On beş yılda bunlan yüz roman ile bin 
hikayeye çıkarmak karanndayrm. Prog 
ramla çalışıyorum. Elimizi şakağımıza 
koyarak yıldızlı göklerde ve mehtaplı 

sularda ilhani aramak boştur. İlhamı bi-

Bay Kadircan Kallı 

zim enerjimiz yaratır. Gören göz ve yo
rulmaktan korkmıyan bir kafa için adım 
batında nıcvzu. var. 

KiMLERi BECENIYOR? 
- Eskilerden ve yenilerden kimled 

beğeniyorsunuz? 

- Aklıma gelenlerin hepsini beğeni • 
rim. Bunlar, ayni zamanda, edebiyat d~ 
nilince herkesin aklına gelenlerdir. Kıy
metleri ifade ederken şahsi ölçüyü de • 
ğil. umumi ölçüyü kullanmak gerektir4 

Şiirde Tevfik Fikret ve Faruk Na • 
fizi, romanda Hüseyin Rahmi ve Resat 
Nuriyi, hikayede Ömer ' Seyfettin ve R~ 
fik Halidi. nesirde ise Hüseyin Cahif 
ve Fatih Rıfkıvr tercih ederim. Daha 
!'!Onrakilerden ' N5zım Hikmetin siyaset 
ve şahsiyata temas etmiyen (Kitabr mu 

(Sonu: Sa. 7 Sil 5) 

Şair Behçet 
Suat Derviş'e 

Nurettin'e 

Çağların 
ve Vala 

cevabı 

Kemal 

- Yarınki sayımızda -

KURUN'un okurlarına hizmeti . ..................................................................................................... . 
Parasız Doktor 

KURUN doktorları /\.URUN okıı
gucuıarını parasız muayene 

etmige başlıyorıar 
Okurlarına her gün daha fa) dalı olmıya çalışan gazetemiz. okurıa. 

rı için temine muvaffak olduğu "parasız muayene., yi daha ziyade 
genişletmiştir. KURUN hekimlerine muayene edilmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak kafidir. Gazetemizde her gün neşredilen 
kuponlan kesip saklıyan ve bunlardan yedi tanesini idaremize geti-
rerek vesika alan her okuyucumuz bir defa muayene edilmek hak. 
kını kazanmış olacaktır 

Muayene yerlerimiz şimdilik lstanl>ulda ve Usküdardadır. Yakın
da Kadıköy ve BeyoğJunda da salonlar teml~edilecektir. Kupon 
top!ıyanların nerelerde. n hangi günler muayene edileceklerini bugün 
7 inci sayıfamrıda okuyatabınız. 
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Japon süvarilerinin yeni hücumu 
Sovyct elçisi Uzak 

protesto ederek 
Şark hududundaki hadiseleri 
tahkikat yapılmasını istedi 

Çekoslovakya ile ticari 
bir anlaşma yapıyoruz 

Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet Rus- ı 
yanın Tokyo büyi.ık elçisi Yurenef, 
26 martta Japon Dış Bakanlığıun gi· 
derek silahlı Japon müfrezelerinin 
Sovyet hududuna tecavüzünü ve Sov
yet devriye kollarına hücum etmeleri
ni protesto etmiş, ciddi tahkikat yapıl
masını istemiş ve ölenler için de ileri
de tazminat talebinde bulunmak hak
kını muhafaza etmiştir. ı 

27 martta Japonyanın ..M:oskovn 
bUyUk elçisi Ohta, Dış komiser mua
vini Stomoniakof'u ziyaret ederek,ayni 
mesele hakkında mukabil bir protes -
toda bulunmuş ve Japon müfrezeleri -
nin Sovyet hududuna tecavüz etmedi
ğini bilakis Mançuri topraklarında bu
lunurlarken hudut muhafızlarının hiç 
sebeps1z ateşine uğradıklarını temin · 
eylemiştir. 

Stomoniakof, bu protestoyu şiddetle 
reddetmiş ve aşağıda.ki tebliğde bu -
lunmuştur: 

"Japon askerlerinin Sovyet hudu -
duna tecavüzleri 8 numaralı hudut işa 
retinin yanibaşmda olmuştur ki, bu, 
hududun gayri muayyen olduğu hu -
susunda bu defa hiç bir şey iddia edil
mesine meydan verilmiyecektir. Sov -
yet hu.dudunun tecavüz edilmiş oldu -
ğu keyfiyeti de müsademe mahallin -
de, Sovyet topraklarında ve huduttan 
250 metre içeride Japon ordusuna 
mensup maktul düşen iki kişinin ce -
sedinin bulunması, Japon harp teçhi-
7.S.tınm, mUhimmatmm dolu 27 el bom 
basının, 85 harp hartuçunun, 1600 boa 
kovanın bulunmasiyle sabittir.,, 

Stomonikof, 26 martta Sovyet el -
<'\sinin Tokyoda y~pt!ğı protestoy\I 
,. m talibat1 tetkik etmiştir. 

Stomoniakof, ayni zamanda ikin
ci bir protestoda da.ha bulunmuştur 

ki, hadise şudW': 
"27 martta saat 13 de beş Japon 

suvarisi Mançuriden Argum hudut 
dC\Tiyesine taarruzda bulunmu5tur. 
Miis'ldeme neticesinde mütecavizler -
den üçü ölmüş ve diğer ikisi de mUsa
deme mahallinde iki hafif mitralyöz, 
iki mavzer ve bir tüfek bırakarak kaç 
mışlardır.,. 

Stomoniakof, hudutlarda asayişin 
temini için icabedcn tedbirlerin alına
cağı hakkında Japon hilkfımetinin yap 
mı§ olduğu vida rağmen son günler-

de Sovyet hudutlarına teca vü:derin 
artmış olduğu hususuna elt;inin naza
rı dikkatini celbetmiş ve bunu, Sov -
yet - Japon münasebatmın iyileşme · 
sini hoş gönniycn mahalli Japon as -
kcıi mahfcllrinin bir tahriki eseri ol
rnaac;ı ihtimalinden bahsetmiştir. 

Diğer taraftan Jnpon elçisi, Sto . 
moniaicof'un bir evvelki görüşmelerin
de muhtelit hudut komisyonları teş -
kili meselesi hakkındaki ı.ualine ce -
vap vererek bu komisyonlar salahiye
tinin bütün Sovyet - Mançuko hudu
duna teşmilini Japonyanın muvafık 

görmediğini ve bu sal:"thiyetlerin Kan 
ka gölü ile Kore hududuna inhisar et
tirilmesinin daha ameli olacağı kana
atinde bulunduğunu söylemiş ve ayni 
zamanda bu mesC'Jenin Mançuko i!P 
Dış Mogolistan hudutları için de mü 
masil komi!•yonlar teşkiline bağlı tu -
tulmasınm doğru olmadığını ilave et
miştir. Japon elcisi bu hususta iki ta
raf arasında müzakerelerin başlamıı,ı 

olduğunu bildirmiş ve bu konu~mala
rm yakında müsait bir neticeye erişe
ceği ümidinde bulunmuştur. 
UZAK ŞARKTAKİ HARBİ JAPON 

ASKERt MAHAFlLt tSTlYOR 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajangı 

bildiriyor: 
Dış işleri Halk komiser vekili Sto

moniakof ile Japon büyük elçisi Ohta
nın son mülakatlarını tefsir eden bir 
yazısında tzvestiya gazetesi diyor ki: 

''Sovyet Rusya ve Japonya mUna -
sebetlerinin iyileşmesi ihtimalinden 
ziyadesiyle endi§e eden Japon askeri 
mahafili yeni hareketler ile bu iyileş
menin önün~ ge~me.ğe karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Son zamanlarda Sovyet - Mançuko 
Mançuko - Mogol hudutlarındaki ha
diseler de gösteriyor ki sergüzCştçu 

unsurlar bu hadiseleri hudutlarda sii
kunun muhafazasını temin için kurul
ması düşunİ.ilen komisyonların teşkl· 
!ini i§kal etmek maksadiyle <.;ıkarmak
tadır. 

Diğer taraftan Japon hükürnetinin 
Sovyet - Mançuko hududunun yalnı1 
Şark kısmında hududu tahdit edecek 
bir komisyon teşkilini teklif eyleme
si keyfiyeti de hayret uyandırmaktan 
hali kalmamıştır. Belki bu garip tek
lif de gene bu askeri mahafilin tesir; 

altında verilmiştir. Bu suretle askeri 
mahafil, Sovyet - Japon 'münascba -
tında gerginliği muhafaza ettirmeğc 
ve bütün hudut boyunda olmasa bile 
bu hududun büyük bir kısmındq istik· 
balde hadiseler çıkarmak ihtimalini 
ellerinde bulundurmağa gayret eyle -
mektedirler. 

Sovyet efkfnı umumiyesinin anlı. 
yamadığı başka bir keyfiyet daha 
vardır. O da. Japon hi.ikümetinin 
niçin :\tançu - .Mo~ol hududu ı~ın 
komisyonlar teşkilini istemediğidir .. 
Gayet .~arih değil midir ki. uzak şark
ta sulhu idame için Mançu - Mo
gol hududu üzerinde sükünu muha
fa:t.a etmek lazımdır. 

Sovyet Rus~a, J\fogolistan halk 
cumhuriyetinin tamamiyeti mülkiye. 
si ile derinden alfıkadar olduğunu ,.e 
hu hükiiinetin bir tecavüze uğraması 
takdirinde ~eyırcı kalamıyacağını 

müteaddit defa bildirmişti. Eğel' 

Japonya, So\"yet Ru ·ya ile münase
betlerinde hakiki bir sulh istiyor il'e, 
yalnız Sovyet - Mnnçuko hududu 
üzerinde ve Kankn gölü iJe Kore hu. 
dudu arasında ulhu muhafaza ede· 
cek bir teklifte bulunmalıdır. Aynı 

zamanda Japonya, l\fançuko - Mo
gol hududundaki bugünkü vaziyeti 
de düzeltmelidir. 

Bazı Japon mahafill, nziydi öy
le gö. termek istiyorlar: Sanki Sov. 
yet hükümeti, Mançuko - l\fogoJ 
hudut komisyonlarının te::;kifini .ı:.rrf 

bu komisyonJarın faaliyetine i'»tirak 
i~in istiyorm~. Bu, baştan a~ğı 

yanlıştır. Herkes bilir ki, Man~ur

ya istasyonunda yapılan nıilzakere. 
lerdt ovyet nU'kiimetı, Mançukonun 
Japonlar tarafından temsil edilmesi
ne rağmen hiç bir iştirak niyeti gö ·
termedi. Nasıl ki, Sovyet hükumeti. 
bugün de, teşkil edilecek Mançuko -
l\fogol komisyonuna iı:tirak için hiç 
blr niyet göstermemektedir. 

Sovyet hükumetinin ni~·eti şudur: 
Hudutlarına kar., yapılan teca

vüı teşebbüslerini şiddetli bir ~uret. 
te geri püskürtmek. Harbe ıo:ebebi

yet vermek istiyen Japon askeri ma. 
hafilinin plfrnlarını açığa vurmak ve 
ve Japonya ve Mançuko ile birliktt' 
uzak ·arkta hakiki sulhun muhafaza
sı vasıtalarını aramak.,, 

Ankara, 28 (Telefonla) - Çekoslo· 
vakya ile aktedeceğimiz yeni ticaret ve 
Klering anlaşmaları müzakerelerinde 
bulunmak üzere bir heyetimizin Prağa 
gideceğini bildirmi~tim. Hariciyeden 
Dürrü, iktısattan Burhan Zihniden mü 
rekkep olan bu heyet yarın hareket ede
cektir. Son sene i<;inde bu memleketle 
olan ticari münasbatırn:z aleyhimizde 
beş milyon Jiralrk bir plokaj husule 

gelmesini intaç edecek şekilde cereyan 
etmiştir. Bu bakımdan heyetimız mü " 
him bir vazifeyi üzerine almış bulunu " 
yor. Eı;ki anlaşmamızm altı aylık ol • 
masr Çekoslovakya ile ticari münase • 
batımızın arzu edildiği şekilde genişle~ 
mesine mani teşkil etmisti. Yeni aplaŞ· 
ma mümkün olduğu kadar uzun ınüd• 
dctli olacaktır. 

Zonguldaktaki kömür şirke~
lerinin bir!etirilmesi 

Ankara, 28 (Telefonla) - Zongul • 
dak görnür havzasındaki sirketlerin bir
leştirilmesi ve bu suretle kömür işleri · 
nin bir elden idaresi etrafında incele • 
melere başlandığını bildirmiştim. iş 

Bankasının Zonguldak havzasındaki kö
mür şirketlerinde büyük alakasr oldu -
ğunu dü~ünerck banka müdürlerinden 
birile görüştüm. Bu zat diyor ki: 

- Zonguldak havzasınrn tek elden i-

Jstanbut eümrükler 
başmüdürlüğü 

Ankara, 28 (Telefonla) - İstanbul 

gümrükler başmüdürlüğü itlerini idare 
etmeye memur edilen gümrükler ekono
mi müdürü Mustafa Nuri yarın lstan
bula hareket edecektir. 

Mustafa Nuri gümrükler muamelatı 
düzelinceye kadar tstanbulda kalacak • 

tır. Kendisinin asaleten ba§müdürlüf e 
tayini muhtemeldir. 

Dövizler yalınız 
Cumuriyl!t Merkez 
bankasına 'Verilecek 
Ankara, 2 (TeJdonla) - lngilte

reJe Türhiye men e·li mal .satan i11ra. 
cat tüccaı·larının bu mallann bedeli 
olaral• ln~iltereden ~etirf'cek1eri dfi . 
vizleri münhasıran Cumuı iyet Mer 
kez bankaı;;ına satmaları Yekiller ht>y . 
eti nce ka rn rlaştırılmıştır. 

Alman ve /nf!;/;z ı;caret 

anlaşmalarımız uzatıldı 

daresi surctilc en rasyonel bir tarr.da ç• 
lışarak kömürü daha ucuz bir fiyatl• 
mal etmek prensiplerinin tatbikini ko • 
laylaştıracak hareketlere hükumetimi • 
zin dileği vc<;hile iştirak edeceğimiz ta" 

biidir. Bankamızın zarar görmeme5ini 
temin edecek h.ıklı karşıhklarr hükCt • 
metimizin bize vere.eğinden emin bu • 
lunmaktayız. 

Yen1. sanalJİİmizi 
korumak ıçin 

Ankara,:! (Telefonla) - s:n~ ntı• 
maralı kaı·arnaıneye göre anla::;ms) 21 

ha~h list~ler dı ... rndıı kalan malların 
umum kontanjan rejıminden i. tifade 
edeceğiıH' dair ı-aralrn1 hulunıtn ticıt· 

ret anlasma~ına da t~~milı ~ eıı1 1Pt>! 

..u~ eden k:\ğıt ~nmı' ii ıdh: h:v.ı :ııı 
nan1mı1.ın rekabete maru7. ı..aln~• 
-.ıı;ı doi'fuı·u) ordu. Buna nHlni oınııılC 
icin Ya in ız n 11 ıa .... m~" :< lm~lı li~tt•lt>r· . . ( 
de vaıılı olnınvan malların umuf11 
reji~den ayrıc.a i"ti··~ctı t•lm<'n ı ı•lcrİ 
vc•killM· '"'' Ptinrc ı.~-ı-n, 1 .. hı, 1 ... 1 ... t• •" .... 
Maa1 il Cem11ıt:fİ Kolie 

, 

"' sasını a dı 
Ankara. 28 (Telefonla) - Türk ..,,,. 

arif Cemiyeti Y cnişchirde yapttraca~ 
büyük Kollej binasının ar-sasını satırı al• 
nuştır. Cemiyet bu bina için geçen se • 

neki bütcesine 200000 lira koym.ıştı.J· 
Binanın ~lam için Türk mimarları 11r

3
' 

smda yakırıda bir miisabaka açılaealctıf• 

Jktısot Vekô:ıefi binası 
Ankara 28 (Telefonla) - f ktı!öııt . ~ 

Vekaletinin halen işgali altında buturııı. 

ile Gömböş dün 
teftiş ettiler 

Mussolini 
uçakları 

KAOiD FABRIKAMIZ ISLEMECE 
BASUYdR .. .. 

fzmit. 28 (KURUN) - Dün ~aat 
1:> de kağıd fabrika.sının kazanları 
ilk defa olarak yakılmış H~ fabrika
nın baca.~rndan ilk duman tütmü tUr. 

Ankara, 28 (Telefonla) - Miid. 
deti 1 mayıı;ta bitecek olan Tiirk . Al . 

man ticaret anla;;ıması tarafeynin 
fe'h talebinde bulunmamaları dolayr. 
sile kendiliğinden uzamı · olacakhr. 

İngiltere ile olan ticaret anlaş . 
manu:r. da ayni 5'uretle bilamHrldet 
uzamıştır. 

binanın adliye veka1etine devri hakkın' 
da iki vekalet arasında müzakere ecre ' 
yan ediyor. tktısat vekaletinin tcşkiliı~ 
gittikçe genişlediğinden vckaletiıı tef 

t ""d'" rıı.ti <lt tiş heyeti ölçü ve ayar mu ur t • 

· ·· " 'b• b cııbe" maden arama enı;tıtusu gı ı a7.r 

Roma, 28 (A.A.) - B. l\lusolinq 
ve General Gômböş ile sayısız bir 
halk kalabalığı. bu sabah Licteur u. 
çak aJanında, tayyareciliğin kuru
hı unun 13 üncü yıl dönümünün kut. 
lanmnsında hazır bulunmuşlardır. 

Bay Gömböş, sahanın metha1in
de General Valle tarafından karşı. 

lanmıştır. Bir az onra Düçe. hal
kın alkışları arasında uçak alanına 
gelmi§tir. 

Mısır - lngiltere 
Londra, 2S (A. .) - Kahirede 

devam etmekte olan ]ngiliı - Mısır· 

müzakerelerinin bir çıkmaza girdiği
ni Deyli Telgrar gazetesi haber \'eri. 
yor. Gelecek hafta için mutasavver 
olan umumi toplantı talik edilmiştir. 

Mısırlrlar, modern harp ihtimal· 
]erinin doğurduğu kabatı tanımak fs. 
tememekte ve Jngilterenin sulh za
manında M ırda asker bulundur. 
malunzın memleketin müdafnasını te
min için her türlü tedbirleri a in bile
ceğini iddia etmektedirler. 

Aynı zamnndn Mı ırlılnr, askeri 
bakımdan temin edecekleri hir takım 
menafie karşı bazı siynsal mahiyette 
•enafiin d• kendilerine temini i~in 
afrıtşmaktadırlar. 

Londra, 28 (A.A.) - Ingiliı - Mı. 
m' g6rtlpıelerini me\'ZUU bahseden 

B. Musolini ve B. Gömhöş, uçak 

alayının önünden ge!;mişler, .:tonra, 

iki kilometrelik bir cephe üzerinde 
dizilmiş olan son sistem 120 bombar. 
dıman uçağını teftiş etmi~lerdil'. 

Bundan .sonra Düçe, temeyyüz 

etmiş bazı u~manlara ni5anlar Yer

mf tir. 'J'ayyure filoları saha üze. 

rinde uçu lar yapmı lıudır. 

Fabrikanın açılma 

edilmek üıerE'dir. 
on beşinde bütün 
oJacaktır. 

hazulıklarr ikmal 
Onümü7.deki ayın 
hazırlıklar bitmiş 

KRALiÇE MARİDE BİR HASAR YÖK 

:f. Atinadaki naJkan cocuk konfe 
ransında Tiirkiye Çocuk E~irgemt' 

I\:urumunu tem il etmek üıere kurum 

reisi Fuad Ankaradan hareket ttmiş. 

tir. 
:t- Mahalli idareler umum müdür 

liiğü vekaletinin nüfu~ umum miidü. 

rü Faik tarafından yapılması ten. ip 
edilmiştir. 

leri F.skişehirde ayrı binalarda bultı ' 

nuyor. 

DiS BAKANİMIZ GEi iYOR 
• ITP,.ı' 

Pari-ı, :.!~ (A.A.) - TiirktH' 
1
, 

· · ı· n T f'k R" t'" .. ,. ııı civc \ t'kı ı . .., ı · uş u ' ' 
srÜn Ankaraya. R. 1.ih·inof rl:ı MııS' 
ko\ aya hn n•ket t'dl'rt-lilcrdir 

konuşmaları 

Southnmpton, 28 (A.A.) - Guen 
Mary trans antaltfğinin kaburga \'e 
omurga.4'ının muayene~i neticesinde 
buralarda hiç bir hasar olmadığı an
laşılmıştır. Bakır madenlerimiz 

Deyli Telgraf gazetesi, bir "ölü nok. 
taya., varıldığını ~ylemekte ve un
ları ilhe etmektedir: 

Hatırlardadır ki, bu büyük vapur 
tezgahtan indikten sonra hareket e. 
derken Clyde"de iki defa karaya otur
muştu. 

Bakır madeninin Arlvindeki 
işletilmesine 

"Son l:i gün zarfında lnglliı ko. 
miserl Sir Mile Lnmp on, mesele
lere yeni bir hal çand aramak ii;ıe-

re. Nahas pa~'\ ile ~·eni görüşmeler 

yapmıştır. Mamafih, henüz bir esa~ 
bulunmadığr için, gele<'ek hafta top
lanması mukurrer olan konferan~ tt. 
hir edilmf,. tir. lngiltere, a~keri me· 
~ elenin her ._ eyden e\•vel hallini mu. 
hakkak ~urette i. temetedir nunn 
mukabil. ;\hsırlılar, İngiliz hüküme-

Bugün muvakkat pervanelerin ye
nilerile değiştirilmesi ameliyesi ya
pılmı,, yeni per\'aneler gt'minin sür. 
atini art!ırncaktır. 

HAUPTMANİN AVÜKHI YENİ 
DELİLLER BIJLMUS 

Ergani bakır madeninde hükumet 
ve iş Bankaıı ile bir Alman şirketinin 

hissedar olduğu malumdur. Bu maden
de Alman şirketine ait olan hisseleri 
hükumet satın almıştı. Bu husustaki 

1'renton, 2S ( ,\ .A.) - ll:rn ptma- mukavelename bugünlerde imza oluna· 
nın a\•ukatt, m:ıhkeme idamchn af caktır. Bakır madeninin i letilmesi için 
edildiğini raclddtVii takdirdt-, da,·a- hazırlıklar devam etmektedir. Fakat hu 
nın yt'niden tetkikini i:-til1.am edecek hazrrlıkların tamamlanarak madenin iş· 

yeni de1illere sahip olduğunu .:;öyle- letilmesi için daha iki yıl kadar bir ıa
tinin, fısır topraklarrnda dıtimi hir mi.,tir. man geçeceği anla ılmaktadır.Diğer taraf 
.,tkilde garnizonlar tutmadan Mısı- ..,.,_:., _____ ,._,....,,"""""""'"-""''""'"_"'_ tan hi.ikiımet Artvinde bulunan (Kuvars-
rın müdafnnA1 i~in hiitiin tedhirlf'ri yapılacak , f'çimlerde ~aha!'; paşa hau) bakır madenini de iş1etmeğe ka -
aJabtJecelS-ini söylemektedirlt.r. parti~i. ola" Yefdiı:ıtler e1ici bir mu-ı rar vermiştir. Bu madenin işlemesi için 

Tahminlere göre, iki ma:>,sta zatfarıyet kaıanacakludır.,, ....,._ icap eden hazırlıkların bu yıl içinde ta-

karar verıldi 
J(tt' 

mamlanacagı tahmin olunmaktadır· 
1 

, 
varshau madeni Simens ismindeki ~dı. 
man şirketi tarafından işletilmekte 1 ıi 

ett1JP 
Şirket yolsuzluktan dolayı zarar ıl' 
· · d"" b 1 1 d "n işlet ıçın ort. e yı cvve ma enı j)C 

mesi tatil olunmuştu. Şimdi floP3 
, 

Borçka arasındaki yol her türlU ıca~de 
yon nakliyatına müsait olacak şet<! w .., 1, 
yapılmrş olduğundan bu madenı ., ,. 
tilmesi de artrk imkan dahiline gir~!~ ı 
tir. Kuvarshau bakır madeninin '' ~ . . .,,e 
tilmesi Artvin ve civan halkı ıçıf'I 1' • 
hir ekonomik faaliyet kaynağı olii'

11 

tır. 



1 iıaretler 
Politikacıların 

yaşları 
Lolıman hekim anlatıyor: 

1 

u_ Bir cetvele göre, politika
~lardan 20 kişi 90 ile 100 yaş a
rcuınJa, 36 kişi 85 ile 90 yag 
arasında, 54 kişi 80 yaş ile 85 
YQf ara•ında ölmii§1erdir.,, 

Hakt.katen po!itikaC'ılar neder 
çok yafıyorlar?. 

Ô!ümü uzun ıene1er p~r· ı 
lamento kür•ülerinclen muha
liflerini kovalar gibi kova
lamalarına ıüpheıiz ne bir parla
mento oyunu, ne zeki bir lmfo~· 
la yapılan atlatma hare':<>!i "eme· 
i.e kim•enin dili varmaz;. insan 
bedenini, tarc.r.;et'ni muhafaza e
clc>rek baz.an seneleri önüne ka
tar. 

Baz.an bir kenara saklanarak 
onlara: 

- Geçin::z. sa/un beni görme
Yin:-z, Jiyebilir. 

Fakat bunun sırrı •porrla he· 
ıap'ı, ölçülü bir hayatta gizlidir. 

Bir polit:fıacının ıpor yapmıya 
zamanı müıait ol•a ela içindeki 
enJiıeler mani olur. Acaba ben 
•por yaparken muhaliflerim beni 
atlatıyor mu, diye!. 

Politikacı ıaatlerinelen, claki
ltalarmJan, dostlarınJan, Jüı· 
"1anlarınJan, maddeden, nıh

tcan, güzelden, çirkinelen, nük· 
tecle~ ıeı•i:ılikten tek bir ~ekil
de iıtila.Je etmeği elüıünür: 

- Baıamak yapmak! 
Politikanın ıırrı her ıeyi. ik· 

bal ve mevkii iktidara mereliven 
Yapab?lmektir. 

Polit:h.acı tek bir ~ey clüfünür: 
- Mııvaflakiy_et!. 
Cıva gibi akan bir ruh, kala-

Fta.1ı 1 ... 'rr.n kendi sempatiıile yahrıcl 
1·or.'-··!:f e. ,.,. ''al:t d menlaat1erile 
f ethe!meğc l· · '.-nmı§ elemektir. 

• 
"fi• · hur s<'-clrnı;amlardan biri 

Pe~ ;1ı::yar olduğu halde m;ite· 
,,..arF' en ir.trik.·}ar yaparak, ıa

'-ıret m<whi;n#! geçmek iıtermiı. 
b;, gün bu piri faniye clemiıler 
iti: 

Pcqa hazretleri müıaade 

Ş. Demiryolları 

Şirket,n umumi 
lop, an tısı yarın 
başlıqor 

Yarın Şark dcmiryolları şirketinin 

umıımi h~yet toplantııııı olacak Vt> bu 
tl)p!antrya Vl'kalet , " ına iştirak e· 
d1?•·ek olanlardan ba 41 müfettiş Bay 
~alıf hııttın ~onra hattı Leftişe çıkacak· 

tır. 

Fnl<at bu teftiş. hattın Ratm alın· 

nıası ı ı.:ı!e alakadar değildir. Hattın 

sa tın alrnmasile ilgili teferrüat. bun -
dan yirmi ı;ün önce yapılan umumi 
bir tc>ftişte tcsbit edilmişti. 

Bu umumi teftiş dürt gUn kadar 
r.iirmtiş ve baş müfettiş Bay Safahat· 
tin yeni yapılan Edirne garına kadar 
bUtün hattı teferrüalile gözden ge • 
çirrnişti. 

Şirketin. hilkümctin işareti üzeri 
ne bnı:lfı rl ı·-::1 Ed:rnc ~arn'ı bitirme' 
iizere olduğu anlaşılıyor. Gar hari ' 
tama ml<ınmışt tr. 

Diğer taraftan şirket de kendi de
mirbaş e!ojyasrnı fiyatlarile birlikte bir 
iki ay kadar süren bir mesai netice -
sinde teshil etmiş ve hazıralmış bu -
lunT'ıaktadır. 

Şirketin yarınki içtirnaına Faris • 
ten yüksek salahiyetli iki delege de 
iştirak edecektir. Bu yıl içinde alın -
ması pek muhtemel görülen Şark de· 
miryollan şirketinin delegelerile hu -
susi surette mühim görüşmeler yapı 
lacağı umulmaktadır. 

Asri mezarlık 

FukaralJı eömmek ;ş; 
münakasaya konacak 

Verilen tahsisat bittği için ZinC'iı 
likuyudaki asri mezarlık inşaatı dur· 
rnu~tur. Belediyeler bankasından is
tikraz yapılarak bu işin bir an evvel 
sona erdirilmesi tetkik edilmektedir. 

Diğer taraftan ölen fakirleri 150 
kuruşa gömmek iqin bir adam beledi· 
yeye baş vurmuştu. Bundan sonra bi· 
risi daha gelmiş. bu fiyattan on be!' 
kuruş daha kıra('ağınt söylemiştir. 

Belediye bu husustR tetkikat yapmAI< 
tadır. Evvelce de yazdığımız gibi bu 
İ§ münakasaya konacaktır. 

ALMAN SEYYAHUR 
6uyurıanız da bir az da gençler Dün sabah limanımıza Alman ban· 
bu makamı ifgal etıeler, artık e- drah Milvaki ,·apurile kadın erkek 

le11elimiz bütün dünya nimetleri- :~OO Alman seyyahı gelmiştir. Vapur 
rte miiıtağrak oldunuz ve :yaşınız seyyahları Boğaziçini gezdirdikten 

da ilerleeli. istirahat buyursanız. :~;r;u~::;~n~~?ta::;:ıı:~~:ı. s;~;~~p~ 
I htiyar paıa fU cevabı vermif: müzesini. Ayasofyayı, Beyazıt mey -
- iyi ıöyFüyoraunuz. demi,, danını, Çarşıyı gezmişlerdir. 

(eteğini gÖ$1 - '"1is)
1 

ya bunu ne 11ıtt1olHHHIHllll!lln1t111111111111Hlft"1"',_.ll"1INllMIHIMIMllmo""d"""'n-11""'1""" 

l'apmalı, bu etek öpülmek ister.ı teına - politikadır. /eleal tahak· 
evltit !.. kuk imkanlarına malik oldulrça 

ihtiyar ıaclra=amrn piaikolojiıi yaıama imkanları çoğalır. 
Politikacılığın karal·tP-rlerinden ~ ~ "' 
#,İrini göıtermelıtedir. Politikacı Rahmetli Ziya Gökalp müte-

1 

l'Qflanclıkfa clüfÜP kalkmaya, madiyen fU sözü ıöylerdi: 
"1evkii iktidara erifmenin sırrına "- ldealiıt adamda verem 
Vo'ltıl olur. Onun için mlmt ile mirkrobu y~amaz;. I ideal her fe
İt bClfUla gelmek araıındaki meıa- yi alt eder. lan Dark idealini ı 
le azalelıkça, azalır. Na•ıl ki u•· kaybett;ği zaman ölJü.,, 
fQ lıumarbaz;lar için kazanç ve Filhakika ielealini kaybeden 
4cayıp hesapları biribirine yokla- insanın ya .. amasına imkan yok
frr, hatta muvallakiyetle muval· tur. Halbuki prole•yonel politika-., 
IQJıiyetıizlik bir biçak ıırtı /,alin- er için tali ı.:e mevlrii iktielar iJe
fie blribirinJen ayrılır. Politika· ali bir hacıyatmaza pek benzer. ı' 
~, İfİn ele gencl:en uzak meıale- Satiri Ertem 
ler halinde göz-üken muvalfakiyet 
Ve muvallakiyetsi:ılik. gün geç· 
fi4çe biribirine yaklaıır Kaz.an
ltto~ ihtimali bir ıaat meseleı•l 
ltolini alır. lnıan ne kadar çok 
Sok İyi ihtimal icinJe yaırıyabilir_I 
•e o kaJar deruni rahatlığa kovu- 1 
f"r. 

Politika kavgası artık onun için 
&ir sporJur. 

, leleoli en koİay tahahkıık eden 
't, - 6iiyiilr Jeolet atlanılan mü ... 

Yazısız hikaye: 

1 - KU.KU.'4 29 MART 1936 

"iiltiir itleri 

Kira ile tutulan 
mektep b .. naları 
ayrı ıyor 

Kira ile tutula,, ıı:.. okullar binala
rrnın bir heyet tarafından gözden gl' 
çirilmekte olduğunu yazmıştık. Bu 
heyet tetkikata devam etmektedir. 
Okul yapılmıya elverişli olmıyan bina
lar bu yıl başında kıralanmıyacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan tetkiklerde 
on beş yirmi kadar binanın okul olını· 
ya müsaıt olmadığı görülmüştür. Bu 
binalar gelecek ders yılı başında kira
lanmıyacaklar arasındadır. 

idman şenlik te11nde 
iaıebe na~ıı giqıneıek? 

ldman şenliklerinin bu yıl 15 ma
yısla Taksim stadında yapılacağını 

yazmı~tık. Bakanlık şenliklere i!jtirah 
edecek talebe için yeni bir kıyafet şek
li kabul etmiştir. Kız talebe siyah ki
lot, beyaz ayakkabı ve beyaz ~orap 

erkek talebe beyaz fanile ve keten a
yakkabı giyeceklerdir. 

Ayas of ya müzesinde 
Ayasofya müzesi bahçesinde bulu

nan Öksüzler yurdu binasının Müı.e -
ler direktörlüğü tarafından yıktırıl -
masına karar verilmiştir. 

Bina yıkıldıktan sonra müze avlu· 
su düzeltilecek velediye ve müzeler 
direktörlüğünün yardımilc park hali
ne getirilecektir. 

1 o/ebeye öğütler 
Çocukların içtimai seviyelerini 

yüseltmek maksadile okulların salon
larına ve bahçelerine büyük yazı tah
taları konmasına, Üzerlerine talebeye 
öğütler yazılmasına karar verilmiştir. 

Bundan başka okullarda. hususi 
duvar gazeteleri de tertip edilecek ve 
bunlarda talebeye iyi ve fena hare -
ketler etrafında. yazılar y4zılacaktır 

inhisar.arda 

· 500 memuı un 
vazifelerine 
nihal}el verıhyor 

lnhisarlaı· Umum müdurlüı;ilnde 
çalı~an yaşı altmışı bulmuş memurla 
rın vazifelerine son verilecerri haber 
teeyyüd etmeht.edir. 

Knbul cdılcn kanun, re...,mi gazete 
de ııeşrcdi imek üıeredir. ,. 

İnhisarlar Umum llhidürlüğündı 

bütiin bir ay ardı ardmca toplantıla· 

yapmış olıın müdürler encümeni, ye· 
ni kanun r.eklin(' göre i~ine niha)~t 

verilecl'.'k memurların sayısını ta.yiı1 

etmiştir. 

Çıkacaklar. yalnız memurlardan 
ibaret değilidr. Aralarında altmış ya· 
şını doldurmuş olan harle1'1clcr de var 
dır. Böylelikle ac:3'ft yuakn bf"_ş yii
kadar memuttin. altmış yaı::ıma gel -
diği için \'azifrlel'ine nihayet verilece· 
~i .. .,.ıthvor. F.vw•ke bu miktıır dah 
çok ı:ıamlm1~a da. bazılarının altmıı:ı 

yaşını doldurmamış oldukları gö • 
rülınelttedir. 

N~an maaşını almıyacakları zan 
ncdilen yeni miitekaitlere verilecek 
tazminatın süratle temini için tedbir 
ler ahnnıaktadır. 

Tekalit sandığı kanununa göre san 
dık için ücretlerden kesilecek yüzde 
beş aidattan vergi keailmiyeceğinderı 
bu senenin 1 nisanından itibaren ve 
rilecek ücretlerden aidat çıkarıldık -
tan sonra geriye kalan miktar Uzerin
den vergi kesilecektir. Sandığın te . 
şekkülündenberi aid:.~ üzerinden ke 
silmiş olan vergi !arklan da' memur 
lara geri verilecektir. 

Kimyager fer 
arasında 

7 eftişler bitti 
Kültür Bakanlığı genel ispekterle Yeni ça . ışma TJrojes; 

ri tarafından şehrimizin bütün orta etrafında konuşu/UIJ07 
okul ve liselerinde talebe, öğretmen . 
ve okul durumu tetkik ediliyordu. 1s
pckterler grup halinde yaptıkları tef
tişlerine son vermişlerdir. 

Hazırladıkları raporlarını Bakan -
lığa vereceklerdir. Bu yıl yeniden üç 
yüzden fazla lise \'e orta okul öğret -
meni kıdem zammı görecektir. 

HAYRiYE LiSESiNDEN l'ETI -
ŞENLER - Hayriye lisesinden yeti. 
gen gençler, bir cemiyet kurmak üzere 
dün okulda bir toplantı yapmışlardır. 
Ycnikurulacnk olan cemiyetin adı 

(Hayriye lisesinden yeti§cnler) cemi -
yeti olacaktır. Nizamname işile ayrı -
lan bir heyet meşgul olacaktır. 

VNIVERSITEYE KiTAP ALINA
CAK - Bir kütüphane sahibi Üniver
site rcktörlUğüne baş vurarak kütüp· 
hanesini Üniversiteye satmak iste -
mi§tir. Üniversite heyeti kitapları tct 
kik etmi§ ve alınması için Bakanlık -
tan müsaade istemiştir. 

DENiZ YOLLARf TARiFESi 
Denizyollan tarife komisyonu :ı!Orı 

toplantısını yapmış \'e kararını ver
miştir. Verilen karar, Vapurculuk şir
ketine ödenecek 900 bin liranın vılhk 
taksiti olan 250 bin lirayı vercbi.lmek 
icin yolcıı ücretlerini arttırmaktır. 

Bu arttırış güverte ücretlcrin~e 25, 

kamara ücretlerinde 50 kuru~u geç
miyecektir 

Hszırlanan rapor yakında Bıı.kan

lığa gönderilecek tasdik edildikten 
sonra muteber olacaktır. 

Kimyagerler kurumu dün Eıninö· 
nü Halkevinde bir toplantı yaparak 
Ankara Merkez kurumunun hazırla . 
dığı yeni çalı§ma projesi iizerinde gö 
rüşmüşlerdir. 

Dünkü toplantıda kiyagerlerin \'a 
ziyeti ÜT.erinde on bir maddelik biı 
proje teshit edilmiştir. Bu projeye gö
re kinıyaı:el'li1\ "tıbcı:1ind<'n mezun ol· 
mıyanlar bundan ~O'l'!"'a resmi ve hu
susi müesseselerde kimyagerlik yapa· 
mıyacaklardır. 

Kimya okulundan mezun olanlar 
kısa bir müddet için staj görecekler· 
dir. Bunun ic'in projeye (3) madde 
eklenmiştir. Bundan başka Ankara 
Merkez kurumu TUrkiyenin diğer vi· 
layetlcrinde de birer kimyagerler ku· 
rumu ısubesi açnuya karar vermiştir 
Bu arada. önümfü:deki ni~an ayında 

lzmirde yeni bir şube ac;rla('l!ldı;, 

SÜLTANAHMET -RAMi CTÖBUSLERI 
ZARAR EDİYOR 

Sultanahmetle Rami arasında işli 
yen otobüsler zarar etmektedir. Oto • 
biisleri işletenler belediyeye ba~ vur 
muşlar, otobüslerin Sirkeciye kadar 
inmesine müsA.a.de edilmesini istemiş· 

!erdir. 
Belediye istenilen mUsaodeyi ver 

mez~ Sultanahmet - Rami hnttmda 
ki otobüs seforleri tatil ediJe('ektir. 

Otobüsçüler ı::imdiki ,:ekilde çok 
1.arar ettiklerini ~öylemektedirler. 

1Gezintiler1 

Bir kaç söz daha 
KURUN da başlıyan bi1 aır 

ket, gençlerin düşünüılerin~ a~ 
na oldu. Orada her aabah yep 
yeni yüzler ve başka bCJ!ka ıeıler
le karfılaşıyoruz. Delikanlıya rok 
değer veren bir çağdayız;. Bunun 
için değil midir, ki onların çatılı 
yüzlerini do.t gülümıeyiıimizle 
yumuşatmağa bile katlanıyoruz. 

Fakat içlerinde pek ileri giderı
leri, geçmiıi toptan inkar edE>n· 
leri görmek ho~uma gitmedi. Ba 
yüzden bir kaf aatrrla ben dr dii
şüncemi söyledim. Bunu talebem 

Sait Faik karşıladı. Üç sütun fır 
tan yazısında beğendiğim noht'l
lar var. Adamın keneli ektiği li
lizin anaçlıyarak gölge ve yemif 
vermesi tatlı bir şey. 

Yalnız aramızda bir açıklılı 
g-örüyorum. Fikirlerimiz, uct11n 

uca biribirile kavuımayor. Bt>n, 
"inkar etmeyin. Batağa •aplan
mıf olursunuz.,, demiıtim .. Sanat 
tarihimize "hiç!,, elamgasrnı vur
maktaki korkula •onu göstermeğ• 
çalıımı~tım. 

Sait Faik, "Bunlar doyurmu
yor, bize "Pruıt,, u, "lid,. i too
ıiye ediniz . ., eliyor.. Bunlann ~ 
kanmasını kim yaaak etti ki1 ... 
Benim talebem olan, bana buna 
niçin •Öylüyor?. Anlamadım. O, 
unuttu mu, ki ben, gençleri hü
tüphaned en kütüphaneye .vollr
yan, vazifelerini kitap tahli'IPri• 
ne harcıyan, clers yapraklan dr• 
fınela her yıl her çocuktan en a"a
ğı on e•erin çerçiveıini i•tİye~im. 
Oku, oku, oku! diyenim Se<ç

me kitap, biiyiik adam: u:rrın ö· 
mürlü kalem peıinde sürüh/:11,.,.,_ 
im. Rus edebiyatındaki genç rcf
layı§ı, •imal ıanatini, Latin k;q. 
türünü. lngiliz eıerlerini onlrn·ın 
önüne yayanım. Şu halele bu ıtr 
lanıf, yerinde değil. 

Gençliğin yalnız zevk r•t>r('n 

eserlerle kanmamcıaı. besfev-'d 
kitaplar. elerin metı:z.ular vr 1JI· 
yon gibi saran ke•~fo ıano, ha-

vaları arayııı önünde. ben ltal• 
tlakiler ke;yillenirler. Bu özle)'İfİ 
gerçek c/iye benİm•ememelr için 
ele ortada bir ıebep yok, 

Unutmayın ki elayga lfllf. 
tır. Fakat onun yakıcı bir lw:zme 
olabilmeıi için, bir p~rtavsiiziin. 
dan geçmeai gerektir. Olmezlife 
ltavuımıış hiç bir eıer almnın 

solmaz çelengini yalnız iluYF 
elan alamaz. Aarrların cilalayıp 

parlattığı anıtlara yaklıqın, kulalı 
verin, onları ytıfatan OÜfiİnÜf .o
luklcırrnı, fikir nabızlannt Juyar 
•rnu:. 

Bunu nereJ e bulurıanrz ora,Y4 
ko~un. Orada be.lenin. Falıaf 

wiinger gibi dolu döniin. Bir J~ 
kunuf, sizi kaynaklar gibi çor 
trırmn. 

Ama, gene mmfmayın, ki bi:i
tiin bunlara inkarla bcqlanma •• 

D~ğer hiikümlerinde bozuk itan
far kırllanma!.r tar!hi halılan çi
nemek neye var ar?.. Gözlüğün 

ren~i. e"vayı t/eqidirebilir mi 
hiç?.. AIJanmah hayatın bir er 
vunrt§U ıco.yılsa b:/e, likir diinVtJl-

sıntl" ,. '"mı gi,i1ü,.c yapar. Bert 
rrenç'i"i ~övle Jiitkün görme• 
istemP.m Odar ir.:n cliinü beğen-

memP.f· bir hrıktır. Dünküleri •aY"' 
mak bir vazife. Yaratıcı neıille-

rirt 'ttn ı11klcırınJa bu müjdeler 
ı sezilir. 

i S. Gezgin 
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' ltalyan - Habeş harbi f 
~ - = 

ltalyanlar, şimalde, sağ cenahlarını Setit ce. 
nubunda Volkait mıntakasını işgal etmek 

snreti!e uzatıyorlar. Geniş mikyasta bir 
çevirme hareketi m; vaoacaklar? 

_ _.. ..... 

TANA 

G6! u' 

~ Şimal cephe•incte ikı taraı rn son vaziyetini guscer.t kroki ~ 
~ Şimal cephesinde, en mühim de- noktalan \-ardır: Şarkta, Aşyangi § 
ıı::-=----=- ğişiklik, hiç şüphesiz, sağ cenahta mevzileri, gat"pla 4620 metreye ka • g 

Volkait nuntakasının işgalidir. Filha.. dar yükselen Scmien dağlan. Bu va· ~ 

-

=_-_-_== kika, Eritreden g-ı.lerek Setit ırmağı· ziyette, harekôtı, tekrar bir mevzi ~ 
ru iki noktadan geçen ltalyan kuv • harbi çıkmazına sokmamak için, ge.. ~ 

=--==~-=~-=-=- vetleri Nogara, Knfta mevkilerini ve niş mikyasta bir çevirrr.e harel<etine ~ 
Bircuttan nuntakasını işgal etmişler- lüzum vardı. İtalyanlar, bunu, yolla- ~ 
dir. Takaza ile Tana gölü ve Sudan n küçük bir tamirle otomobil hare - J 
hududu arasındaki geniş Amhara'nın keline elveriş!i bir hale gelebilecek o ~ 

\ şimalinde, Volkait ismi verilen bu lan Volkait nuntılkasından yapmağa f 
=~-===== parçanın ltalyanlar tarafından itga • hazırlanmaktadırlar. Bu istik,.mette ~ 

li, as'kerlik balrnmndan pek mühim • bir ltalyan harruzuna karşı koyacak 1 
dir. Ambaalagi'den sonra garba doğ. hiç bir Habeş hazırlığı da yoktur.~ 

~ ru kırılarak Fenaroa'dan geçen hal. Motörlü vasıtalarını da kullanmak ~ 
E_=_-:== yan cephesi, buradan sonra, Eritre suretile, Volkait mıntakasından Gon.. ~ 

hu&uduna kadar Takaza suyunu ta • dar'a d9ğru yapılacak bir taarruz, i 
g_-= löp eder. Bu cephe üzerinde, ltalyan Semien Habeş cephesini, kendiliğin· ~ 

§İmal ordusunun istilasına kal"§ı ko· den düşürecek kadar teh!ikelidir. ~ 
§ yacak oldukça mühim Habeş istinat B. O. ~ 

~11ıımıııı1111ııı11 ıı1111ıııııııu111ııııııı111111ııııı11ıııııtnııı111ıııı11111ıııııııııııı11 11 ııııııııı1111ıııııııı 1111 ııııııııı 111ıııııııı 11111ıııııııı 11 ıııııııııı 1 .İ 

Ankara dan 
A yona ve 
lsparlaya 

(Ba§1iıa1caledcn devam) 

de her tarafta dağlar var. Gayri mun -
tazam tepeli ve dereli bir araziden ini -
yoruz. Alayund. Burası Kütahya hattı· 

Hava, Cıva 

Boyama kararı qa~cıları 
telaşa düşürdü 

Belediyenin iç ve barsak yağları 
havaciva ile boyamıya karar verdiği 
ni yazmıştık. Belediyenin bu karnı 

bu yağları tereyağına karı~tıranlm 
büyük bir telaşa düşürmüşttir. 

nın ayrıldığı istasyondur. Alayund is • 
tasyonuna üç dakikada ( 40) evli bir Hususi imalathane sahipleri oln· 

yağcılar, bu karar üzerine imalfttha köy. Beyaz topraklı tepeler arasında 
nelerinin kapanacağını söyliyerek d ' 

bir köy ve istasyon. Sağda genişçe bir yorlar ki: 
ovaya doğru Kütahya hattı gidiyor. 1 

"- ç ve barsak yağları imıanlc• Şimdi ekilmiş bir ovadan dağlara gi -
için muzır değildir. A vrupadan gele. 

diyoruz. Sağda tepelerin eteğinde evle-

TAVLA 
Müsabakamız 

üçüncü müsabakamız 
yarın gece başlıqor 

Bu müsabaka martın otuzuncu pa 
zartesi günü akşamı saat yedi bu • 
çukta Veznecilerdeki (Altın Yuva) 
kıraathanesinde yapılacaktır. Bura • 
da yapılacak üçüncü müsabakamız 

için çok kimse kaydolunduğundan 

bu müsabaka Edirnekapı ve Fatitı 
müsabakalarından daha çok ehemmi 
yetli ve sürekli olacaktır. Gerek Vez 
necilerden, gerek başka semtlerden 
olup da "Altın Yuva" da yapılacal 

üçüncü müsabakamıza girmek isti . 
yenler pazartesi günü sabahtan akşa· 
ma kadar idarehanemizin yanındak · 

V AKIT kütüphanesine gelip kaydo 
lunmalıdırlar. 

DöRDUNCU MUSABAKAMIZ 
Dördüncü müsabakamız da Vez 

ıecilcrden sonra Aksarayda Vald• 
~amii karşısındaki (Vardar .kıraatha. 
nesi) nde yapılacaktır. Bütün Aksa . 
ray cİ\'arından müsabakaya girme1 
istiyenler müsabakalarını burada ya 
nacak oldukları için onlardan da he 
nüz kaydolunmıyanlar bu hafta için 
de gelip mutlaka kayıtlarını yaptır · 
""lahdırlar. 

DJCER MOSABAKA YER
LERtMiZ 

Beyoğlunda İngiliz sefareti kar 
~ısındaki Saray gazinosu, Karagüm 
·ükte altı kapılı kıraathane, Hali; Fc 
'lerindeki Çınarlı gazino, Şehzadebc· 
şındaki Halk kıraathanesi, Eyüp is 
kele Gazinosu ... Buralarda yapıla 

r.ak müsabaka günlerini de bugün 
\erde bildireceğimiz gibi bunlardar 
'1aşka Us'lcüdar, Kadıköy, Be.,iktaş 

Galata, Kasımpaşa. Kurtuluş Şehre • 
mini ve Boğaziçindeki müsabaka yer 
!erini de yakında sıra ile ilan edece. ,. 
~iz. 

'"adın müsuba'kac la., o 
Kadınlardan müsabakamıza gir 

-nek istiyenler ilk müsabakaların 

'tendi aralarında ve kadınlara mah · 
sus yerlerde yapacaklar, bunlardar 
llk şampiyon çıkanlar isterlerse u 
rnumi şampiyon seçmesinde erkel 
'Tlıntaka şampiyonlan ile de karşıln· 
·acaklardır. 

Tavla miisabakamızın hediyesi: 

(100) liradır. 
Birinciye 25, ikinciye 20, üçünci: 

ye 15, dördün üye 1 O ve beşincider 
onuncuya kadar beşer lira verilecek • 
tir. 

Müsabakaya girmek istiyenleı ri badanalı bir köy. Sol ilerimizde ve u· tur isimli yağlar m1czırdır. Anadolu 
zakta ormanlı dağlar. Sağdaki tepeler da köylüler tereyağını şehirlerde sa "IÜsabakamn programını 

ta"la k ı·ı · · b k -ı ien tedarik edebilirler. 
idaremiz 

seyrek ~am ormanı. Solda da dik ve sert ' r, ·en<. ı erı ıç ve arsa · yag aıw 
meyille yükseliyoruz. Sağ ilerimizde ve yerler. Kilosunu mezbahadan SO~'i MOSABAKALARA YENi YAZI. 

tepelerin arkasında münferit bir tepe kuruşa aldığım1z iç yarilarını ima1ıif LANLAR 
hanelerı·mı·~ae i.<ızı·yor 1ray at•yor ı· Müsabaka irin dün gelip yenider görünüyor. Hattıbalaya doğru çıkıyo • "' ~ , 1' n • , 3 

t vz ·z k t d 1 t ·~aydolunanlar: ruz. Bir boğaza giriyoruz. Ufak bir de- crcyag arı e ·ar1ş ır uc an sonra or 
t t · ı · - 1 / Şehzadeden Tevfik, Karaman yo. renin membaına doğru tepeler arasında aya emız Jır yaq çıı;armorıız. ç 1· 

b k -ı ·· " ,,1 b z r d lcuw.undan Naci, Beşiktııştıan Şair Ne Çöğürler istasyonu civarında bir kaç ev. arsa yay arı yuzıu...,cn e e<ııye ' " 
b !im sokağından ilhan, Maçka Kahta 

Gcnı·ş du·· b" a la.dan e · n·· hayli 11aridrıt temin ediynr . . B{jcr 
, z ır Y Y g çıyoruz. 0 • - .,e caddesinden Arslan, Maçka Kat-, 

- · t l.d K.. · tJağlar boyanırsa söylenildiği gibi s< ger ıs asyonu yay a a. oy ıstasyonu • tane caddesinden Hayri, Cihnnf?İrde .-
nun solunda ve ileride on dakika mesa- ııayicle de kullamlamıyacrıkttr. Çiln 7• 

'layan Aniel, Kadıkövünden Bayar 
fede. Solda tepeler üzerinde münferit. sanayide 1mllam1an yağlar A.t•rımo J\Jeriman, Kızıltoprak Selami çeşme 
yağmurla teşekkül etmiş münferit taş dan ço1: dalıa 1lettZa gelmektedir. ~inden Kuım, y cdikuleden tste.,an 

lar. Hattıbalayı geçerek iniyoruz. Me - l='enerden Pandeli, KaragiiMrükte~ 
yilli bir ova. Tarla ve çayırlıklar. U • :-----------------, 1 
fak tepeler arasından geçiyoruz. Gazlı 23 Nisan -
göl istasyonuna geldik. Tarlalar. düzlük· 
Jer, soldan bir şose gidiyor. Sağda dört Çocuk Haft,..srnın başlanğıcıclır 11 r = =- n 
kilometre kadar uzaklıkta tek minareli :---------------...;: L=K 1 SA HA 8 ERLER ~ 
bir köy. Solda, minareli bir kilometre 
mesafede bı·r ko'·y. Bı·r dere u··zerı'nde tas d · ı 1 t ·1 SOl'l'ET TICARBT MÜ.MESSI · an ı eri gc r.ir.;tir stasvon ı e ehir • 
ko··pru·· var. Afyonkarahı·sara ( X ) varı - d b. ·k · .. 1.k L/ - Sovyct ticard mümessili \'ore-rac;rn a ın ı ı yuz metre ı muntazam 
voruz. liyef başka bir yere tayin ('dilmi~. bu 
J bir sose vardır. Hali hazırda Afyonka-

Afyonkarahı·sarda ür dört münferit münasebetle kendisine bir ziyafet ve-;ı; rahir.;ar ka\·mak, kaymaklı seker, va <. 
taş tepe Var. Bunların en bu"yu·· g~u·· ı·kı· . h k 1. rilmiştir. 

ne,,nır. vuMıı rta i rac rt.,.,I' •ec ır . Af 
yüz yirmi metre irtifaındadır ve üzerin
de Selçukilerden kalma bir harap kale 
bulunmaktadır ki bu büyük yalçın kaya 
ile üstündeki harap kale şehre bir hu • 
susi manzara veriyor. 

Şehrin muhitindeki arazi afyon ye -
tiştirmeğe çok müsaittir. Uç, dört yıl 
evvele gelinceye kadar Afyonkarahisar 
ahalic;i bu mahsul sayesinde senede 
dört. be milyon lira kuanırlardı Şe -
bire (Afyon) ile (Karahisar) kelimele. 
rinden mürekkep bir isim verilmesi bun 

\'Cm kcılorc • • ,.<' ,.:ırvrt merkeziçlir \'i . KOl\'SER - Macar nıusikif'-iııasla· 
ı :; ..... ti., ı, .. ~ ı.~ ~aya otomobille isliyece'· rından Listin ölümünün ikinci yııuö -
yolu vardır. 1 nümü münasebetile dün gece l~azadi

A~IM c:-
(Devam cclcc rl; J 

~·r ile Afyon ilrasın '• '.i 
arazinin t .. b.atini tasvir eden bu notlar. 
Erzincan snylavı Aziz Samih tesbit et -
mi~tir. Hat güzergahını harita üzerin -
de tetkik edenler için faydalı olabilir. 

talynnada bir konser verilmiştir. 

TOLSTOY'UN HAYATI - Cr von 
Fransez reisi Kont dö Kurson evvelki 

akşam Onyon Fransezde tanınmış 
Rus edibi Tolstoy'un hayatı ,.<' ePC'rle 

ri hakhında bir ı-ı:ı:ıt süren çok dcf;cr 

li bir konferans vermiştir. 

Polis haberleri· 

Dört yaralama 
,"Neden evımın etıafında 

aolaşıqo1 sun?,, 
Son yirmi dört saat zarfında dört 

1 yaralama vak'ası olmuştur: 
1 - Karagümrükte Neslişah ma· 

hallesinde oturan Hatice'nin evine 
komşularından bakkal Mehmet sar • 
hoş olarak girmiş, kadını muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralıyarak 
kaçmıştır. Kadın hastahaneye kaldı 
nlmış, Mehmet yakalanmıştır. 

2 - Şehremininde Uzun Yusuf 
mahallesinde oturan 13 yaşında Sa • 
dullah on beş ya§ında 1Iuharrcm'in 
arkasına ufak bir çakıyı saplamış, ya
kalanmıştır. 

3 - Aksnrayda İnkılap sokağında 
oturan Süleyman evvelki gece evine 
giderken komşularındaq bakkal Ha • 
san yolunu kesmiş: "Neden evimin 
etrafında dolaşıyorsun?,, diyerek kav 
gaya tutuşmuştur. İki komşu birbirle· 
rinin taşla kafalarını yarmışlar ve 
sonra etraftnn yetişenler tarafından 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl 

mışlardır. 

4 - Karngümrükte oturan 18 ya 
~mda Şerif top oynarken arkadaşı 
Abdurrezak'la kavga etmiş, dövmÜ" 
ve jil('tle yüziinden yaralamıştır. 

1 ramvaqdan ve faTaça

don düşere'< ölen ıer 
Jak Gronberg isminde bir tüccar 

Şi~li tramvayından inerken düşmüş 

ağır surette yaralanarak Fransız has 
tahanesine kaldırılmıştı. Jak Gron 
berg dün ölmüştür. 

.., Kadıköyünde Menekşe apartıma
nının kapıcısı İsmail dün sabah apar 
tımanın taraça.qında çama~ır asarken 
düşmUş, ağır surette yaralanmış, har 
•ahaneye kaldırılırken ölmü~ür. 

Hasisliğin sonu 
10 vara et mzyen 
2700 Lıra 

Fatihte Çarşambada oturan vtt 
·Malta çarşısında ufak tefek eşya sa· 
tan 65 yaşında Mustafa dört sene ev
vel ölen kayinbiraderi Rasim'den mi· 
ras kalan 2700 lira eski kağıt parala.· 
rı satılığa çıkarmıştır. 

Bir kaç gün Malta çarşısında u • 
fak bir çimento çuvalının içindr sa· 
tılmak istenen bu paralara kimse on 
p"'.-a bile vermemiş, ihtiyar eski pa
raları tekrar evine götürere1

• sandı • 
ğına koymı;ştur. 

İhtiyar Mustafa hiç bir işe yaramı
yan paraların macerasını şöyle anla· 
tıyor: 

- Yirmi sene evvel 1·:ızkardecıim 

biraz aptalca olan Rasim ismüıdt l>i
risilrı mılemni.~ti. Kavüıbiraderim o 
sırada seyyar koltukçuluk yapıynrdıt. 
Evleııdiğinin üçiincü günü çok hasis 
olduğunu anlrıdım. Çiinkii enişte şU 
saçlarımı kes! Diye önüme oturdu. 
'?eıı de kestim. Senelerce beraber o • 
turduk. Çocuğuma on paralık birşey 
alıp getirdiğini görmedim. Ra.'tim hir 
miiddct ,<;onra boş gczmiye, dilen11ı ·• 16 

başladı. On iki .cıe11e evvel ben An1:nra-
1ıa gitUm. lmaliit? harbiyeye 11.cıfn1, r:c:ı 
rılarak girdim. Senelerce euve1 e.cıkl 
kağıt paraların deği~tirilmes: illi fi• 

,lildi. O .<nrada kızlrnrd~ime mekfı•p 

yazarrık köşede bı<cakta paralan uar· 
<ın defji-~tirmelerini bilrlirdim. Cewtp 
aldım. "Paramız yok, diyorlrırdı. T}I' -:t 
cıeııe e1J1•c1 Rasim, altı ay ,cıonru dtJ 
karısı öldit Ben lstmıb11la gel 'inı. 
cınnr'1i ·nı açınca dibinde istif ha1indtl 
bir takım eski kağıt paralar buldum. 

c nıeni idi. Elli lcı.ıru.,ıuk, yirmifk 
1·e beş , .. ,ru~l·ıl"lara el bile süriUmtJ • 
mişti. Saydım 210(1 lira Pdi11ord1t.. 
.~a§a cıola sordum. Artık bu parrr'"'ru• 
qet;miw·rc ·ini söylr.nilr.r. Hirazdn re· 
riyor dcvilcr. nramr rirı mektup ttnz .. 

Bir lira q1 az bulup rlım. Mr»ı/i N~1'(17) aldım. Nihmjf'f rcı-
daha istemişler/ ~ara çıkarıp satayım. nelki 1>e.~ lira· 

1•erirı a1rr.cak bir antikn mcral.:lıst çı -
Şehremininde Mcvliina caddesinde kar r/('tlim. A lnn olmadı. 

oturan Halil oğlu Mithat isminde biJ' Krıy·nbiraılP-rim olaralc 1ı~t<if" 1'~" 
muaııım eveıın gece ttaroıyeae umu · 'l'l!lrotn.rrtan ne 1eeııaıs1 haııır qtnff~;?. 

mi helalardan birine girmil3, çıkınca ne de biz ... Dilerim Allrıhtan 1ıort 1a· 
önünde tanımadığı bir adam peyd:- .cıın. Paraları göı dükçe içim yanıyor, 
olarak muallimden on kuruş istemiş · · ıçım .... ,, 
tir. Muallim bozuk parası olmadığın•---------------
cıöyliyer-ek cebinden bir lira çıkarmıı:: 
bozmak üzere bu adama verirken o 
sırada ikinci bir adam daha ortay~ 

çıkmıştır. !kinri adam bir lirayı d:
az bulmuş, iki lira daha istemiştir 

Muallim bu istek üzerine işin farkın: 
varmış, civardan ge<:en bir polise ı:;i 

ldyette bulunarak ikisini de yaknlat 
trrmıştır. 

Bu adamırırf!"-n lJirinin adı Cemal 
diğerinin adı Halil'dir. 

KADINLl..R HAMAMINDA DA 
YAK - Kumbaracı yokuşunda Cam 
cı sokağında oturan Gürciye ismindf" 
ki kadın Çukurcuma hamamına git 
miş, peştemahnı yere düşürdükleri i· 
~in hamamcı \'e müşterilerden Mak 
bule ile kavgaya tutuşmuştur. Neti 
cede Gürciye davak yemiı:;. hamam · 
~an çıkıp polise şikayet etmiştir. Da 
vak atan kadınlar ~·akalanmıştır. 

Dôı1VŞil!E - Tozkoparnnd:ı. Acenı 

Hasan'ın kahvesinde oturan Liman 
şirketi kaptanlarından Mehmet, Halil, 
Selamet, Hüseyin, Arap Hasan kavga 
etmişler, birbirlerini fena halde döv
müşlerdir. 

Kavgacılar yakalanmışlardır. 

HIRSIZUK - Mecidiye köylindc 
Sakızağacı caddesinde 20 numara}• 
evde oturan Fatma'nın evine Gedik · 
pnsada oturan Hiiseyin misafir git · 
miş, bir aralık Fatma'nın yatağı al -
tında bulunan 19 altın lirasile saat 
ve korclonlarını çalmıştır. Şikayet Ü· 

zerine Hüseyin yakalanmıştır. 

DVŞVP YARALANMA - Fındık· 

MEVLÜD 
Çatalca müddeiumumisi merhurn 

Hayri Nedimin ruhu için Martın yirmi 
dokuzuna müsadif yarınki pazar günU 
Kızıltoprak'ta Zühtü paşa camiinde ög• 
le namazını müteakip Sülemyaniye bM 
müezzini meşhur mevlütçulardan Hafız 
Kemal tarafından mevlfıdu nebevi kı • 
raat edilecektir. Merhumu ıeven ve ta• 
nryanların bulunması rica olunur. 

İıtilnbul 8tltdİ1f\'lİ 

$ehir1f"ya t rosu 

111111111111111 

il ... il 
llllllUI j 

Bugün saat 
11 ce 

FAUST 
rürkçeye c:evire~ 

Seniha Berlrı 
GöknH 

Saat 15 de 
ve akşam 20de 
Büvük Oueret 
DELlDOI U 

Yazan: Ekrem Reş:t hesteliycn: 
C'emal Reşit 

Fransız finofrosu 
H Al.k <U'f<:KE'l'I 

Bugün matine 16 d 
Bu akşam saat 

20,45 de 
Zozo Dalmas ve }' 
finyotisin iştira ki 

ŞtRtN TEYZE 

lıda Canfeda sokağında oturan sekiz Yarın akşam veda gecesı Halirne 
yaşında Nahide dün bakkala giderken ve Operet Parçaları 
diic.ımüş, başından yaralanmıııtır. Bun Sah akşamı Kadıköy Halede Halim' 
dan ba~kn Tnk~imde Ankara apartı ___ .., __ , ...,lllflll 

manında oturan 70 yaşında lgolye is· deliliği tesbit edilmiş, Bakırköy tiJl'lgt 
mindeki kadın da Ayatiridi kilisesin· hanesine gönderilmiştir. 
d('ıı çıkarken düşmüş, yaralanmıştır. GARAJDA BiR KAZA_ Anl<a!g, 

KARiSiN/ ÔLDVREN YAKALAN cadesinde Erdoğan sokağında otoıno-
D/ - -Zcytinburnunda karısı Havvayı bil garajında bir otomobilin a.ıtıı:ıS. 
bıçakla öldürüp kaçan Rizeli Ali. Sul girerek tamir yapmakta olan CelAl ~; 
tanahmctte yangın ye. !erinde dola dmda bir adamın üzerine otoınobl 
şırken yakalanmış, kendisinde delilik devrilmiş başında ve muhtelif yerte" 
alametleri görüldüğünden tıbbı adli- rinden yaralanan Celal hasta.baııe)'8 
de mbuayenc edilmi~tir. Muayenede kaldırılmıştır. 
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1. Y~.~~ .. ~.i-~~.~~· Kır.kından Sonra 
Kahvelerde oyun yasak 

• 

1abif büyüklük 1( Az.anı Teneşir Pa~A~~!:.- ) 
• Kırtaaiye aatılan Jülılıana ıir- ( Yazan : Sermet Muhtar Aıus ) edilebilir mi? Jı. Etrafına balıınıyordu. Sah--· llfıliiiiii""""··mının=··--ı·--ı ·===== 

!~~ .. ~·~·!!!-~ .. ~ .. ~···~··!!!!-~·!!!!···~··~-·~ ... ~ .• ~~....!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!! _, . .J b" • " •• •••••• • ...... .. 
çqCIJ'cıcın ın sor u: .... ---

Bartın belediyesinin verdiği karar 
Dev1et Şurası tarafından bozuldu 

- Bir ıey mi utiyoraunuz? 
- Ç oculı için bir lnirrei mü-

ceaeme iatiyorum. 
- Ne büyülrlülıte olaun? 
- Ne biiyültlülıte mi?. Ona 

Anatloluftun bir çok kasabalann
da belediyeler, ayrı ayn kararlarla 
~hvelerde iskambil, tavla, domino 
tlbi oyunları yasak ediyorlar. Bar. 
tın belediyesinin bu yolda verdiği bir 
h!"ara itiraz edilmesi üzerine Şftrayı 
h..vıet meseleyi tetkik etmiş ve kara
rı bozmuştur. 

Bu karar, yalnız Bartın belediye. 
llne ait olmakla beraber, esasta bir 
S8k şehirlerimizi ali.kadar edecek 
llahfyette olduğa için bana ait tafsi
lttı "Bartın,, arkadaşımızdan hullsa 
tderek abyoruz: 

"Şarbaylığın mahalli kahvehane. 
lerde klfıd oyunlan gibi her nevi 
•111nu da yıasak etıneye karar verme
tıl aallhlyetlnln dışında bir hareket 
.. dupndan itiraz olanan karann 
lıuuhnuma_ 

Bartna mtlddelumumllitlne .relen 
lllarafm loa ft az ftdh oluıandan, 
.... OJUlanmn meni hakkındaki b. 
....,. ı.onı .. dıtı maaaaı çıkanlmıt
tar. -Jtiıu olanan karann bozulma
...... fıkruının famil manuma uya
l'ak kahvelerde biitün oyunlar ser. 
"8t Juakılmıı olmakla beraber Bar
'- '81ed.lyeıri muhitinde klfıd oyun. 
lan JU&imın kaldınldığında tered
tlt laMıl olmuıtur. Bu tereddfidiin 
"hehi 1&dur: 

()yanlan meneden belediye ten. 
'OtaweebaiD '1 inci maddesi ayenen 
~ 

~alave ve gazinolarda oyun kl
lıdlan menedilmiıtir. Diğer oyan 
'1ıdıeriNe daima temia tuhlllllUI 
lii\& GUnCTili'"bllft •e ğitrnoTar. 

da oyunlar dahi menedilmiştir,. 
tir.,, 

Buna mukabil, Devlet ŞOruı möd. 
deiumumtsi ıu miitalAada • bulunu-
yor: 

"itin aslı, belediyenin, kltrd oyun. 
lanndan başka oyunlan da yasak eı
mesinde kanunsuzluk bulunup bulun. 
madıtı noktumdan ibaret olup, 
1850 sayılı belediye kanununun 19 un
eu maddemle belde sakinlerinin müt
terek ve medeıil lhtiyaçlannı tesviye 
edecek her tfirlU teşebbtis1erin icrası 
aalAJıiyetl belediyelere bahşedilmiş 
ille de, gtindllz ve geee, klirddan baş
ka oyunların da yasak edilmesinin bu 
salhiyete istinat ettlrilemiyeeeği, Sıh. 
hat Meclisinin karan IH yalnız oyan 
kltıdlannın - 81hhl bakımdan - ya
sak edllmeıri hakkında balundutu, 
bu dhetle her çept oyunların gtln. 
dizleri yasak edilmesindeki kanun
suzluk lşiklr olduiandan buna dair 
kararın bozulması merkezindedir.,, 

Bartın belediyesinin, Bihhat mec. 
Jfsfnin karanna uyarak Bihhl bakım
dan oyan kğıdlarmı yasak etmesine 
ve aynı fıkra içinde bittin oyunlann 
gtlndfiz oynanmasını da men eyleme
sine göre, rer"k müddeiumuminin 
mtltalbsı ve gerek hOkUm fıkrasmm 
ifade tarzı, •oyun kltrdı,, yasafmm 
baki olup gtlndftz oyan O)'IUlnllUUll
nm yasak olduia hakknulald karann 
bozulduğu hissini vermektedir. 

Bartm belediyesi, karann tavzihi 
için Devlet Ştruma mfiraeaat e~
eell r. 

.;Jylemedi ama, m tabii büyülı
lülıte bir tane uerin!. 

Sus konuşma I 
Ze,..in bir tacirin euinde bir 

ıoplanh """"'· Dauetliler araan
Ja mqlaur bir laolılıabm Ja bır 
lunııyorJu. Y emelıten aonra bir 
ilıi oyun •öatermai teldil edildi. 
Holılıabm ev aahibinJen iki p 
mİİf lıQfılı iatedi. Bir.. iki.. üç, 
lliyere/ı lıtqılJan kaybetti. Sonra 
p/ip miMı/irlerin cebinden çılıar-
41. 

Bu aatalıfa hayret edenler, 
/ıendiaini fÜldetle allıqlaJılar. O
yunlardan aonra holıluıbazın kan· 
.. Jelli iri: 

- Aptallıfına il oyma!. Bir 
iJıi allıqla bir ıey mi lıazantlın? 

- Sa•. Çolı lıollllfma. Gü
miif lıQfılJCIJ' cebimde duruyor •• 
Geriye verdiklerim lıaplamatlırl. 

Haqır kredi 
Yeni elbüe yaphnmfh. Ozr 

rinde pelı pzel JurayorJa. Ar
lıaJtlfl aorJu: 

- Sen elbiaelerini ölrü m.ri· 
ne yaptınyoraun •aliba ! 

- Hayır, lcrelli üzerine y~ 
tırıyorum-

Niinııınelermiş.ı 

Sıvasta Atatürk heykeli 
ve stat yapılıyor 

LolıantaJa yemek lutaini eli
ne alınCG •ar•onu çağırdı: 

- Şu lıôğıJa balı, ne lıtular 
pia, merüule yuulan ziytule lr -"""·· - Lelıe Jeğil, bayım: her ,.,. 

SITU, (Özel) - Sivaata yapıla. 
tik olan Atatürk heykeli için açılan 
llllaabakayı heykeltraı Rayet Acıdo
h kazaıımııtır. Yakında heykelin 
RpJlm&111na başlanacaktır. 

BIY AS POLiS DIRBKTORLlJCU 
Sina polia dlrektörU Marunud 

lhn.ya tayin edilmişti. Yerine Af
~ Hlml atanarak buraya tel
llllt, ftSlfeaine başlamıftır. 

SiVAS MEKTUPÇUSU 
Snu mektupçan Fahrettln Yat

ll, Bmçb llçebaybtma atannnştır. 
SiY AS BUYUK BiR STADA 

KAVUŞUYOR 

Shu belediyesi, mem 1eket cenc
llttae 'bir yardım olmak Uzere yıllar
tanberl genç1itln bekledifi stada 
1'.'Yll§tarmak üzere şehrin ortasında 
~ .... bezlrd tarlalannı 1566 llra
k latlmlik etmit. stadın planlan 
laazn.ıanmıttır. Hemen yapılmaya 
'-ttaueaktır. Gençlik büyük birse
~ içindedir. 

BiR PIYANKO 
Ydm m himaye heyeti okulda o

..,... klmeeb yavrulann den leT&-

melıten bir nümune lıoydalt Ja •• 
tir. Bu hususta lzım gelen hazır. -------------ı 
hklara batlanmııtır. 

Si•aa Halkevl n8frlyat ve edebi
yat kola, cevreniD tanmmıı ve 1evll
mif lpklarından RuhaaU için 200 sa
yıfalık bir kitap cıkannak iizeredlr. 

ATLI SPOR 
Ath spor klübii tarafından her 

haf ta pazar gönleri muntazam kafi. 
leler hallnd• çevrede )'tiıilyiifler ter
tip edilmektedir. 

N. N. 

Haıa kız ltaçırıqorlarl 
Meninin Alata ki)'(lnden Ali of-' 

la Omer, Ali ve Mustafa adında iç 
sorba Çakal ke,likten D111'1DDf11n ~
dınnı buvak 1&•alh adamı aopa ile 
dövdükten sonra km Fatmayı da 
zorla kaçırm11lardır. 

Hadiaeden haberdar olan juclar
ma ~k sıkı bir takip netleesinde ba 
Uç hovardayı yakabyarak adlfyeye ve 1 
Fatmayı da babasına teslim etmfttlr. 
Suçlular, Cumhuriyet mtldcleiumuml
llitinee aorp haJdmlltine verilmlş1er
dir. 

Bilir mis;niz? --..... 
Dünkü Sapmzclll IOl'duldamma " 

ceqplanı 

l - .. Speaker" (Spikr) ne demek. 
tir? 

- Rad;rolarda ................... 
lnsilizc:e "konupn" demektir. 

2 - Bir istatistiie ıöre, İngiltere 
de pazar cünleri sinemaya ka' kiti 
lider? 
- ı.aoo .•• 
3 - "İftirayı brrakmab kendi Oıtll

ne diipUn 1,, sözünü kim söylemiıtir? 
- Sainte. a-.. (s..t. Bö.). 
4 - "Dünyanın en eski ıiil atacı" 

denilen fidan nerededir ve kaç sene
lik olduğu iddia olunur? 

- Hanone'aa hir ı.-rlıimcla 800 
Mneainden kalma oldaiu idllia oha. 
ımlrtadır. 

5 - Japonyada k8milr madeni o.. 
caklannda niçin fare beslerler? 

- Fan pim pzau deha ,.J'llma. 
dan hiueder .. llaiuank haheı- .. 

~ arfedilmek üzere bir eşya -------------
..,.__. huırlam11tır. Plyanko Yeni E•eı ler 

rir. 

"9 ....... çekilecektir. 
BOYlJK BiR TUZ AMBAR/ 

YAPILACAK 
Jahlarlar idaresi tarafından bu

leda bly(lk bir tuz amban yapıla. 
'-ktır. Amt.r mUnakuaya konm111-

'-· 
llCI EDBBIY AT OCRETltlENI 

Bu yıl Kilittir Bakanlığının a~tı
ls ATl'Upaya tahsile gitme müsabaka 
'-tihanında lise edebiyat öfretınenl 
ltııi.-_I inal ve erkek iiretınen okula 
rrat1r1 Ziya Karamuk kazanm!f
~l"clJr, 

fi. lld pn~ Berline gitmek ftzere ra,. .. reket ettiler. 
BALll.EYINDB 
dlteti&W.. -.ruı.. 

YENt ADAll - 117 nci aa)'ISlllda: 

YENi SORGULARIMl2 

l - Gilnq saati nedir ve taatl na
aıl gösterir? 

2 - Kadınlar ne saman yüksek to
puklu ayakkabı ~ymete batladılar? 

3 - •Ahmaklar bir 1eyden kork
mazlar" e8zilnll kim söylemittir? 

4 - Fosfor en fazla hangi meyn
da bulunurP 

5 - tnundan inaana kan nakli usu
Hlnil ilk 8nee kim çılıannrıtır.? 

fCnaplan vann) 

İ. H. Baltacıoilu, Beden kültürü sib -
niyeti, ima tetkikler, Dr. tuettin Şa -
dan, Hamdi Suat. t. H., Gençler için en 
büyük tehlikeler. Dr. bettin Şadan, Di
n! ibadetler. Cami, aiyua acunu. Freud 
80 yapnda. Kerim Sadi, Rugelmann'a 
mektuplar. Waldo Frank. İstikbaldeki 
insan. Henri Barbaue, eakiye baih e • 
debiyat kitaptan, Anatole France, teY-

tanm 18ylevi. Aynca US aayıfahk lıa .1•-----------1 
pital illval. 

23 Nisan ,, 
Sise ~ocafa Jiifiintlürecelı ha/. 
fcunn 6atlanfıc1Ju. 

DiYALEKTiK MATERYALiZM 
- Marbbm, Lenininnin nuad temeli 
olan Diyalektik llateryalbmi popüleri-ı 
se eden ~ ner Sabiha ~ekeriyya. .,._ 
~ ...... .,. ....... ...... ._ __ ..,.._~~ml!lll~-..... 1 

Bu herifin söyledikleri doğrul tını ihtiyarda mana yok. Monte • 
mu yoksa kıtır mı? .. Ne gammaz, Kristo da değiliz ki (lf) kalesin
ne düzenbaz, ne palavracı oldu den kaçar gibi toprağın zirincı.en 
ğu malfun. Onun lafına iman et. gideceğiz. 
mek gerek mi? .. Angeliki için her Art.in de asılıyordu: 
gün Ebenin evindedir diyor. Halt - Göroorum, Tünele otunna-
etmiş .. Kızın adadan ayrıldığı var ğa rağbetli dıeğilsin amma vakit 
mı ki, tstanbula ne zaman iniyor geçecek. Gideceğimiz yere eı ken 
ki? Bütün gün evinde. Kıtır attığı düşüp bir bakalım .. Maluma gü • 
nın işte bir delili .... Söyledikleri nümüz cuma. Esnayı leyilde hane
nin hepsi böyle ise sözlerinin !erinden çıkamıyan müteehhil er
baştan a~ğı bühtan, kizbimahz kandan ve memurimJen zevat, ta
olduğuna hiç şüphe yok... til günlerinden istifadeye şitap e-

Muhakemeler de yürütüyordu: derler, ebeye dolarlar .. Kamert.ay-
Kedi uzanamadığı çiğere p~ lamı cer ettiği tramvayı tercih 

dıer. Sırnaşık çapkın kızcığaza kim eder isek akşamı ederiz oğlum! 
bilir ne musallatlıklarda bulundu. - Mütaleai musiben doğru. 
ne sululuklar yaptı, yüz bulama - Semti maksudumuza bir an evvel 
ymce, nabzına göre şerbetini gö varmak, tariki aksar dururken 
remeyince, dıüşman oldu. On par- tariki etvali ihtiyar etmek abesse 
mağında on kara, hepsini ona SÜ· de, tuhaf değil mi, tünele binmek 
rüyor... tevehhümümü celbediyor. Büyük 

Zihnini yalnız şu nokta ~eli hareketten beri ona adımımı at • 
yordu: madım ve atmam da ... Hem haz. 

işim var deyip yürüdü. Acaba ret, fazla isticala da pek mahal 
ebenin evine mi gidiyordu da gü yok. 
rültüye getirmek, bir an evvel Eritir menzili mabuduna aheste 
kurtulmak için o bed muameleyi ,iden 
etti? Tiz reftar olanın paJID& damea 

Sonra, gene hüsnü zan tarafı dolapr 
galip çıkıyordu: - Bu ihtaratmm cevabı sus-

Suizan mezmumdur. Beraati pusluktur. Emret itaat benden ... 
zimmet asıldır. Deliili muknia Mamafih, derhaJ müttali olmu • 
yokken aleyhe büküm batıldır... şum ki bu tünel mebhasinde bir 
Modistralıkla geçinen bir zavallı idefiks basıl etmipin. tdrikdar 
Beyoğlundaki müşterilerinden bir bir zatın konsepsiyonuna ve ide • 
madama gidemez mi?... fiksine tecavüz küstahlığını ede • 

Bunları düşünüp dururken Ha· cek tuzkabağı kafalılardan detp 
cı'nın iki dudağı kilitlenmişti. lim .. Buyur, ferahfeza bulduğuıl 
Aıtin: (Çehrene amber, 100 nu - tramvaya oturalnn ! .. 
marayı ziyaret edeceğim!) diye - Karşı kaldımna geçtiler. Ku • 
rek kalktı. Dana gene sakala el ytııncu Konstantara biraderlerin 
attL Sakal falında dakika geçir • dükkinmm hizasında olduklannı 
meden, karan verdi: farkedince, adım arttınnaca oy • 

Aynası iştir kişinin lafa bakıl- nar gibi bir sıçrayışla "Madella,, 
maz !.. Öyleyse hödürii meydan eczahaneginin önünde kendilerini 
Tünelbaşı şurası; seslensen duyu- buldular. Konstantara biraderler, 
lacak kadar yakın .. Palavracı dü- veliaht Reşat efendiıün kuyum • 
zenbaz düşsün öne bakalım, gö - cusu diye göz hapsında. Camekl
türsün ebenin evine; Angeliki'yi nma fazla bakmak bile şüpheyi 
göstersin de göreyim... ve belki de Beşiktaş muhafızlığı· 

Ya gösteremezse .. O zaman da na sürüklenmeği dii. 
müfteri alçağın alacağı olsun!.. Yukan kıvnlddar . Tramvay 

Dana, bu karan o kadar çabuk durak yerine geldiler. Hacı: (& 
vermişti ki Artin yerine gelir gel rişir menzili maksuduna aheste 
mez teklifi etti: giden) demşti amma nihanhane • 

- Mirim, rivayetine nazaran sindeki aceleyi 8onna. Elinden 
ebe madamın hanesi burnumuzun ~ise kanatlanıp bir ayak evvel 
dibinde. Bugün vaktimiz dıe mü · ebenin evine uçacak. 
sait Ora)•a kadar şöyle bir uzan Durak yerinde, 20, 30 kişiden 
sak, ne diyorsun? fazla bekliyen vardı. Tramvay ise 

Horozyan dünden hazırmış. ~elmiyorda gelmiyor. Birikettler 
Sandalyesinden bir daha sıçrayıp fazlalaştıkça fazlalaşmada .. Da • 
ehli zevk dostunun boynuna a • na: 
tıldı; alnının ortasına bir şapırtı. _ Mı hterem. h~kkın varm?Ş. 
lı öpücük daha kondurdu: Böyle beklersek sa hı akşamı ede-

- Arife tarif lazım değil. Bir ceğiz. Bir arabaya binelim! Diy~ 
saatten beridir lafı evirip çevirir rek bir fayton ~evirdi. 
bu mecraya dökmeğe çalışoordum Bindiler. Çala kamçı, Voyvoda 
ve içimden de deoordum ki ka de- ve Şişane karakolu yokuşlanm 
meden kaymağı ağnıyan Cihat çıktılar. Araba. Altmcı dairenin 
müdürüm, ne eebebiyata binaen solundaki sokağın alt başında dur 
böyle odun misah duroor, tınmaz rlu. tndiler. 
lıktan geloor? Hesabı gör; kalka . Dana'nın yüreği çarpmajht hq 
hm, ebeye düşelim pa~am ! 

lamıştı. Gene iri a..qağı aşalı. ~e-Da" na" hesabı go"rdu''. Kalktılar 
kim ~ekim çekiliyor, ensestndell 

Kamdan çıkarken birbirlerine : kuyruk sokumuna karlar helkPmt
(mirim buyur! .. o kerteyi edep cfo 

ğinin n~tü soihık ~nıliı1k ürpenvor. 
ğilim, sen huruç et müdürüm '' 

'b' t ·r t d t'kte rliz bağlan gevşedikçe gevşiyor • 
~ ı eşn a ı a ~ ı n sonM' du. 
gene kolkola ~diler. 

Köşedeki hazır elbiseci (iş An~eliki'ye orada rastlamalı 
tavn) m önilnden, mühendis sol:> gönlü hiç istemiyordu içinden: 
doğru Iüriirken Hacı asıldı: (lM11ah ~uallak herifm marta -

-Aman rica ederim, o kararı· vall~n lı~k~~t çıkmaz, ben;m de 
Irk boi:Jnmia giııniyelim. Yer yü kalbim hun olmaı!) di ordu. 
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Hianı Uleniyor! .. 
• Yazan: Kadircan Kaflı 

Bir dostum vaı-, dört he') sene e''. 
\el Jzmire otuz kilometre kadar u
zakta, çıp1ak bir yerde, on beş bin 
dönüm kadar toprak aldı. Ekti. fi. 
danlar dikti, sulama n kurutma i . 
terini dfüene ıo:oktu. J<:pice para har. 
cadı ama hiç yoktan mükemmel bir 
çiftlik yarattı. 

Ben hunları görmemiştim, ;;;ozu
nü i,..itirdim. Geçenlerde do..,tumn 
rastladım, tebrik ettim: 

Yahu, biıe orada şöyle na. 
muslu bir ~ilingir sofrası kuruver
sen~. Başka türlü gelemi~ orum. 

tstediğin bu kadar mı azizim'! 
Sana on sofra kurayım, ne değeri 
\'ar:'. Haydi, şimdi gidelim! .• 

Dostum koluma girdi. beni bir az 
ilerideki otomobile dof,rru yürüttü .. 

.y. ... 

Ilci tarafı yeşil çamlar, funda. 
Irklarla dolu beyaz bir yolda .son hız
la gidiyorduk. <s'iftliğe beş kilomet. 
re kala. daracık bir köprüuün başın
da otomobilin lastiği: 

- Paaa.at! ... 
Diye patladı. 
Araba yana yattı, langır lungur 

iki yüz metre kadar gittik ve durduk. 
Şoförlerin yüzde doksan dokuzu 

ce88Ur adamlardır ve kusurları yü. 
zinden ihtiyatı elden bırakırlar. 

Yedek lastik yokmu!ıf. 
Yerinden atladı: 
- On dakikada ynmarım !. 

Dedi, dediğini de yaptı. Fakat 
bu sefer de pompasını bulamıyordu .. 
Güneş batıyordu. Nerede ise karan
lık, bir katran denizi gibi etrafa çö. 
kecekti. Yoldan başka otomobil, ya
hut kamyonun geçmesi de u1.ak bir 
ihtimaldi, zira vakti değildl. 

Dostum bir küfür savurdu: 
- Haydi yürüyelim!. 
Fakat tam bu sırada dtlm düz u. 

zıyan yolun ucunda bir çift projek
tör yandı. İkimiz, hatta üçümüz bir. 
den, biribirimize müjdelercMine hay
kırdık: 

- Hah, bir otomobil?. 
Bizii1 şoför, lambalarını yaktı, 

açıp lv.tpadı. Biz de yolun ortasına 
geçtik, kollarımızı iki yana uzatıp 

salladık, durmasını işaret ettik , 
Bir kasırga gibi üstümüze geli. 

yordu. Son nefesteki hastayı (abı

hayat) a götürüyor gibiydi. 
Duracağa ben7.emiyordu. ikimiz 

df' yolun hir tarafına ~t"kildik. Gelen 
otomobil, tam bizim hi7.amızda ya. 
man bir fren yaptr. Uzun bir gıcır
tıdan sonra .sarsılarak durdu. 

~nümüzden geçerken motörün se
idne karışan bir köylü tüncüsü duy
\tuk. Berbat, kısık, kapı gıcırh~r

ın andıran bir ~ydi. Fakat asıl tu
lıafl1Dfza giden bu değildi, otomobL 
lJn penteresinden dışarıya iki bacak 
11zanmıştı. Altlarr eski otomobil las
tiğinden yapılmrş, kocaman, çamur. 
lo yamru yumru bir çift papuç ve bu
nşuk, kirli, u~ları saçaklanmış iki 
pantalon paçasını taşıyan bir çift 
'bacak. 

Bu bacakların sahihi, otomobilin 
durmasile, şarkıyı kesmiş n bağır. 

nuştı: 

- Olen, ne diye dururnn ben 
emir etmeden? 

Do..ıı:ıtuma dönerek: 

- Kimdir bu, ne oluyor:'. 
Diye sordum. Zira bu partal ba

caktan bu lüks otomobilin pencere. 
sinde pek yersiz buluyordum. 

Arkadaşım bana cevap vermedi.. 
Sonradan gelen şoförün bizim şoföre 
pompayı ,·erme.si, mahut hacakların 
sahibini büsbütün köpürtmiiştü: 

- Kahpenin enciği!. Ben sana 
para n~receğin he, para!. Yol üstün
de bir de alış veriş mi yapıyon?. 

Muhteşem bacakların pencereden 
içeri çekilişi, ht•r halde iyi hir mak. 
satıa değildi. Fnkat dostum mechul 
yolcuya doğru yürüdü: 

- Veli, ben istiyorum cnnrm, 
yabancı değil!. Bizim arabanın las
tiği patladı da onu şişirece~'İ7. !. 

Bu sizin-. k3pftr~n adamı bal mu. 
mana çevirdi: 

- Da!. Sen mi~·din bey Gn-
aara bahma, yaban sandımdı. 

Ben de t>()kuldum, alaca karan. 
lıkta. haşında e.!'ki bir kasket, 'llr
tında rengi atmış, soluk, yamah 
hir elhi~e taşıyan genç bir adam g(;r. 
düm Yukarıya doğru bütıülen kara 
bıyıkları, mo.-. mor dudakları, ya-

İSTANBUL - 12,30 muhtellf plO.klar. 
18 danı muslklııt (pllk) 19 haberler 19,15 

hafif mu!liki. 20 Gitar ve mandolin (pllk) 1 
20,30 StUdyo orkestraları. 21 Eminönü hal 

kevi göıılerit kolu. Saat 22 den sonra Anado 

lu ajansmm gazetelere mahsus havadl.a ser 

vlııl \'erilecekUr. 

rı dönmüş gözleri ve giine5ten kavru. ::-------------·---.! 
ian köselele mi bir yü1ü vard . Ağ'zı 
leş gibi rakı kokuyordu. 

La-ıtik ~işti. Veli gitti. Biz dt 
yola çıktık. Köylünün ~ on ıo;i)zlerini 

çok açık olarak işitehilmi'7tim . Şo

före şöyle diyordu: 

- Sür şu gavurun e~eğini, çar-;;ı. 
lar gapanmadan lzmire rnrak. Anam 
avradım ol~un hu gılıhla gancıklar 
yüzümüze bahmaynerirler. 

Doğrusu tam bir şey anlamış de
ğildim. Doı turna sordum, anlattı: 

- Çirtliğe yarım saatlik bir köy 
var. Bu genç oranın muhtarıdır . .A. 
rasıra i~imiz düşer de onun için ta
nırım. 

Sabır:;ızlandım: 

- Peki ama, bu zamanda bu lük~ 
otomobille nereye gidiyor? Piyango. 
nun biiyük ikramiye.qi mi çarpmış?. 

- Yazık ki değil, para çarpmış. 

- Ne parası'?. 
- Su da bütün o köylüler gibi 

tütüncüdür. ihtiyar ana.<ıı, kız kar
de ·i, karısı hep heraber on bir ay 
didindiler, bir kaç dönüm tUtün 
ektiler. Kısta. yağmurda ve çamur. 
da toprak renginde bir kuru ekmek 
yiyerek toprakla güreştiler. Bizim 
kapıdan başımızı çıkaramadığımız 

kJ7.gın yaz günlerinde tarlada kavrul
dular. )fahsulleri satı1dr ve üç yüz 
lira etti. 

Sustu, başını salladı, dudakları. 

nı hiiktü ,., bir ölüye acır gibi mırıl
dandı: 

- .Aiam şimdi eğlenmefe gi. 
diyor!. 

Ertesi gan öğleden ~nra lzmire 
dönmek üzere yola çıktım . 'resadüf 
bu ya, gece lastiğin patladığı yerde 

BORSA 
28 3 936 

lllialarmda ydd11 l!,lllJ't'tll olanlar, btt 
rinde muamt'le ıtôM"nlt>rd.lJ'. Rakamlar 
llAAt 12 de kapanıı l!Btıı ~·atları ıır. 

PARALAR 
• Londra ti22 •Viyana ~~ -
• Nevyorlı ıtb - • Madrld 17 
• Partı t ti7 - •Bertin H~ -
• MU!no t~. - • vaTJOva ~a -
• Brtıkael ti8. - • Budapeştı' :!8 -
• Atlna :!ol • • BUkre;s tH -
• Cenevre "H> - * BelgT&d f>4 -
• Sofya 24 - • Yokobama öb -
• Amaterdam SiS. -- • Altnı 1164 -
• Pral 116 - *Banknot :!34 -
• Stokholm tl2 -

ÇEKLER 
• Londra 622ö0 •Viyana ~ :föllj' 

• Nevyork J .7960 • Madrld b81 6 
• Parlı L206 * Berlln 1 lli 9'L 
• Mlllno t004l'i7 * Var,ovıı ~~.? 

• Brllkael ~ 7Ul2 • Budapeştı ~ t>:!ı~ 

•Atına ~a 7661 • BUkreı l\Jı'ı!ı261 

*Cenevre ~ 4-'iib • Belgrad i4 so j' 

• Sofya MlUli • Yokohama i. 76:!0 
• Amsterdanı 117 • Moskova Jt.18\1 lb 

•Prağ l!l.2181 * Rtokholm . ~ t tl)'i 

·------------------------------· 
ESHAM 

.lf Baııkuı ıo aı l'ramvay ••.VU 
Anadolu ~~6ô * Çimento tOiiO 
Reji U2:> Onyon Del JUO 
ŞJr. Hayrly lC>OO.I Şark Del J(JJ 

* Merkez Bank 68 ~5 Balya ) 00 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza ıw 

Ponomonb tı.UO Telefon 100 

tstlkrazlar Tahviller 
* 1933 T.Bor l ıfü 82b ll:lektrlk JVW 

• . . o ~19l Tramvay tll,70 .. .... m 2:1fü Rıh um uo:ı 
!l~.Dahllt ll{b() • Aaadohı J /la fjO 
Ergeni latlk. 11800 *Anadolu Il ı2 SU 

1928 A u 1000 A.nadolu m :ıu IJ' 
* S. Erzurum oo. * MUmN>ail A 4885 

bu ıooefer onun karşısındaki lastik: 1 .. --··------------ıı 
- Paaaat! .. 
Diye patlamaz mı .• 
Gene yana yatış, langur lungur 

yü:ı metre gidiş ve duruş. Gördün mü 
sen aksiliği?. Se:-<imi çıkarmadım 

ama küfürün bini bir para. Bunun
la beraber vakit geç değildi. Her hal. 
de yoldan gelip geçen bir otomobil 
yahut kamyona tesadüf edecek
tik. 

Beklemeye ba~ladık. 
Bir az sonra lzmir tarafından bil' 

T k . PAZAR Pazi\rteıi 
8 VJm 29 Mart JO Mart 

=======16 Muharem l Muharem 

Glln dofUIU 
Gün batı~ı 
::;abalı nam8%J 
Oğle namazı 

lkJndl namazı 
A.kp.m namazı 
Yatsı Da.m&ZJ 

lm.sak 
Yılm geçen gtlnlert 
Yılm kalan günlen 

548 
18,31 

:; .. ~o 
12 19 
1 fl,51 
18,.i 1 
19 :;9 
4.06 

89 
270 

6 47 
18,32 
5 ,il) 

12 f <l 
15,52 
I 8 .i .? 
19 59 
4,04 

90 
2.5 

yük araba."' göründü. Kendi kendi. •---------------11 
me: 

- Işte taltim benimle eğleni

yor!. 

Dedim. 
Araba yakıaştr. Evvela içinde ara

bacıdan başka kim.qe yok sandım. Fa
kat bir az sonra arka tanftan aşa. 
ğıya sarkan bir çift bacak gördüm: 
Parlak, şık iki L<Jkarpin. iki ipek ço
rap, yep yeni fakat buruşuk. çamur. 
lu, kusmukla bulaşmış iki pantalon 
paçasını taşıyan bir çift ba('ak. 

Önümüzden geçerken arabacıya 
sordum: 

- Yaralı mı~ 
Bu sözüm pek manrum:dı. Zira 

yaralı olsaydı şüphe.~iz lzmire doğru 
götürülürdii. IM\kin ağzımdan öyle 
çıktı. 

- Hayır IM>yim, it gibi ~aı!'lam 
· Rakıyı çok i<;mişte sıın·ermiş. 

Zahire satışı 

htan.buJ ticaret ve 7.ahlre ~cırııaıııııdJI dl.la 

oıuamele ıören {kilo) maddeler: 

K~. P. Kt p 

Nev'l: Eo az l!.'n çok 

Buğday (yumuıak) 7,17 
,, (ıert) 16,IS 
., (kızılca) 6,20 

Arpa çuvallı 4 
" dökme 3,20 

Mmr (beyaz) 4,35 
,, ( ıarı) 5 

ku,yemi (yeni mahıul) Jl,10 
Nohut 6,37,5 
iç fındık 46,20 
Keçi kılı kırkım 43 
Pamuk (Sakarya) 49 
Yapak (1 zmir) 56 
Kapr tllze 35 

6,18 
7,12,S 

3,24 

7,20 

40 
Ayaldarımın ucuna basarak hir .__ ______________ ...; 

az yükseldim n yüzünü gördiim .. 
Gözlerim ha~ retle açıldı. Bu adamı. 
üstü haşı hin bir çeşit yemek huJa.;;.ık
larile dolu olan, göğ Ü yediği :-:t•y. 
lerin koleksiyonuna benzi) en lnı ta
'a llıyı tanımı~tım 

Bu, bir giin en·el tm< ~"larını 

liik~ otomobi 1 in pençerec:;in den dış.'lrı 

ta-:ıran hovarda köylü idi. 

Araba sarsna sarsıla uzakla~tı . 

Dostumun ~ö1.iinü kendi kendimt> 
tekr~tl'ladım, .}alnız göriinüşte ufok. 
fakat iç yüziine bakılırsa büyük bir 
farkla: 

- Ağam eilenceden dönüyor~ .. 

Kadirtan Kallı 

1 OPLAN l ILAR 
* Öğretmenler Birliği tarafından mer

hum öğretmen Cevdetin hatırasını an • 
mak üzere 4 nisan cumartesi günü saat 
14 te İstanbul Kız l~isesi salonunda bir 
tören yapılacaktır. Törene bütün ar -
kadaşların iştirak etmelerini birlik rica 
ediyor. 

• Fransız ticaret odası nisanın dör -
dünde Uniyon Fransezde senelik umu
mi toplantrııını yapacaktır. Son zaman
larda imzalanan Türk - Fransız tica• 
ret anlaşması münasebctile. Fransız ti
cııret ôlia!lının y~ni bir faaliyete ıeçe -
cefi haber alrnmııtır. 

[o= -~-K-~ N =o ~-i~--~J 
Yurdumuzda kurulacak 

elel<trik santralları 
Etibank Müdürü 1 bankanın 

faaliyetini anlatıyor 
Ankara. (Özel aytarımızdan) 

İkinci beş senelik ~anayi programı. 
nın hazırlanmakta olduğu şu srralar
da, bu programın ön safında yer a. 
lacak olan ağır maden ,.e enerji sa
nayiinin işletilmesi ve finan!'lmanını 
iizcrine alan Eti Bankın me..,aisini ya~, 
kından tetkik etmek faydadan hali 
olamazdı. Bunu düşünerek banka
nın müdürü B.ıy Ilhami Pamire mü. 
ra('aat ettim. Ye kendisinden ban
kanın faaliyeti hakkrnda izahat iste. 
dim. 

Bay llhami Pamir. sorduium 
muhtelif suallere cevaben şunları 

SÖ) ledi: 
- Henüz teşekkül dene.qindeyiz. 

Bildiğiniz gibi bankamız. memleketin 
topl'ak !!ervetlerini kıymetlendirmek. 
gerek sanayide n gerekl'e topluluk 
hayatında mühim bir rol oynıyan 
elektrifikasyon i;;lerini başarmak gıbi 
iki esa..ıı:ılı işle ödevlenmiştir. Ağır sa
nayi arasında yer alan bu işlerin bir 
hamlede ha~n\amama.sı, uzun araş. 
trrma ve etüdlere ihtiyaç gfü::termcsi 
tabiidir. Bu arastırma ve etüdler de 
maden arama ve tetkik enstitüsii ta
rafından yapılmaktadır. 

Enela geniş bir tetkik ve ıından 
sonra da tatbikat... Bu, hiikumeti. 
mizin üzerinde yürüdüğü en e.~aslr 
ve rok gağlam bir yoldur. 

Büyüklerimizin de muhtelif ,·e~i

lelel'le söyledikleri gibi yaktnda ha. 
zırlanacak ye ilan edilecek olan ikin
ci beş senelik ~anayi proğramı ban. 
kamrzm astl faaliyet ve~h~~ini tayin 
etmi~ olacaktır. 

Bununla beraber, daha şimdiden 
bazı sahalarda faaliyete J:e<:miş bu
lunuyoruz. Hükümetimiz t:ıkardığı 
bir kanunla bir çok kömür ocakları. 
nın isletilmesi ile bazı maden imtiyaz
ların; hankamıza intikal ettirmiştir. 
Bunları yava~ yavaş ele almakta ve 
knununun icaplarını yerine getirmek
te) iz. 

Bugiin mühim bazı cevherlerimizi 
isletme}·e ba~lamı ., ızdır. Bunlar ara
..,;ndıı hilha~-ıa krom 'ehemmiyetli bir 
mc\·ki tutmaktadır. Ptk yakında ha. 
kır i~i tatbikat ~aha~ına '°eçe('ek ve 
bankamız hurada kendisinden bekle · 
nilen rolii ifa etmek fusatını elde e. 
decektir. 

Kömür i;;:tihslllatının rasyonelfeş
tirilme:-i hiikumetçe mukarrndir. 
Bankamızın hu .~ahada da tatbikata 
~eçme.-;i .ımmanı gittikçe yaklaşmakta. 
dır. 

Elektrik i~leri ikinci sanayi proJ?
mmrmızın ~ok eh<'mmiyetle Ült"rinde 
dura~ağı bir menmdur. Bu mühim 
işi başarmak için. büyük hir c;ervet 

Şimdiden bu ~ eneki mohsullerin ço~ 
iyi olacağı alakadarlara gelen ha h~r· 
}erden anlaşılmaktadır. Yünün bU· 
günkü piyasa fia tı şudur: 

Temiz kilosu 60, yıkanmış '10 
kuruş.. Yeni kuzu derisi henüz pi• 
yasaya çıkmamıştır. Diğer deriler .. 
de de fiat farkı göze çarpmaktadır· 
Bilhassa koyun derisi fiatlarr her gütı 
için ~·ükseliyor. Bugünkü Ciatlar: 

Koyun tuzlu kilosu 50, koyutı 
rüzgar kurusu 62, keçi 140 kuruştut· 

Av derisi satışları 
Av derisi mevsimi her sene döı1 

ay kadar devam eder. Bu me\·siınill 
üç ayı çok hararetli geçer. Büyiil' 
parti satışları bu zaman zarfn1d• 
yaprhr. Geçen senelere nishetle b~ 
~eneki av derisi fiatlarrnın yük!oleklt• 
gı, deri tacirlerinin yüznü güldiir
müştür. Türklyeden I..ondraya, J.• 
merikara J.aypzige ihracat yapıhnıf" 
tır. Bilhas...~ porsuk, tilki derileri 
çok rağbet görmüştür • 

Bu ay satı meY:;;iminin sonu ol• 
duirundan bundan sonra av deriqi pi• 
yasasında başlıyacak durgunluk alA• 
kadarlar tarafından tahii sayılmak• 
tadır. Cenevrede yeni kurulan a" de
risi horıo;ası Türkiye piyasaaile te
masa gel!neyi faydalı hulmu& şıalA· 
hiyettar bir murahhas gönden11eyf 
karar vermiştir. Murahhaı- bi:- kıt4 
ı:.ı;iine kadar lstanbula ıelerek tacir• 
lerimizle görü t-cektir. 

Bugünkü piyasada Jiatlar un)ıff• 

dır: 

Sansar Erzurum cifti ~1 :12, Kıt• 

radeniz ~ifti :!fi, '!7, Anadolu ciftf 
23. :!4. lzmir 21 liradır. Tilki tr· 
zurum cifti 2:l, 2fi. ~iYas birinci m111 
<:ifti H lil'a Ye 17.mir malı 260. :r;o 
kuruştur. 

Zerduva drti :ti lirn. kundu7 rif· 
ti 12, l:l lira .• porsuk l'ifti 660. caı.al 
<:ifti 180. 200, tav~an tanesi 17. ıs. 
yaban kedisi l:lO, 200 kuruştur. 

Brüksel ser~isi 
Nisanın birinde Brükselde açrll' 

cak olan 16 ıncı beynelmilel pana~ 1" 

ra hükümetimiz de iştirake çağırd· 
mıştır. Nisanın on beşine kadar dt• 
yam edecek olan bu panayıra 21 
memleket iştirak edecektir. Muht•· 
lif milletlere mtn.sup 1700 tüct'llr jçiJI 
sergide asri pavyonlar yapılmıştır. 

Belçika hükumeti, sergiyi ıeımtl' 
istiyen !ere büyük kolaylıklar göster• 
mektedir. Bu arada imendifer -ti 
vapur ücretlerinde büyük tenıilt1 
yapılmıştır. 

ifadl~ edtn başlıca üc kunete malik -------------------------
hu l unuyoruz: 

ı - Kömür havzamızdaki ta-: kö. 
miirler. 

2 _ Anarlolunun ortalarında çok
lukla te:::adüf edilen linyit kömiirleri. 

:J _ ~u kuv,·etleri. 
('iç hüyiik mıntakaya vayılan hu 

iiç kuvvete dayanılarak kurulacak e
lt'k trik santra lla rt f'trafındaki t>tüd
şi m diden haylı ilerlemiş bulunuyor. 
Çok kunetle ümit ederiz ki, yeni ha. 
7.ırlanmaktıı olan ikinci AAnayi prog
ramı, hu miihim mevzulara sreniş 

<:el'l'İ\·e~i lcinde hir yer verecektir. 
O zaman tatbikata gecmek ve ge. 

ni sahaları elektrik nimetine kuuş
turmak gecikmiyecektir. 

ô. K. 

Afmanqaqa qün 
ihracatımız artıyor 

Son günlerde Almanyaya yün ih
racatı faılnlaştığından fiatlarda hü
yük yükseliş görülmeye başlamı,tır. 
Bir ay içindeki yükseli~ farkr )'Üzde 
yirmi ni.ıı:ıbetindedir. Elde istok mal 
a:ı o1dufundan fiatların daha ziyade 
ytik8elme81 ihtimali de kunetlldir.1 

Hali tasfiyede latanbul otomobil Tiirls 
anonim ıirketi tasfiye memurluiund•": 

Hali tasfiyede İstanbul otomobil 
Türk Anonim şirketi hissedaran heye' 
ti umumiyesinin 27- 3-936 tarihiod' 
akti mukarrer içtimaı hisaedaranın h' • 
zır bulunamaması yüzünden yapılaııı'' 
mı§ olmakla şirket nizamnamesi nııs • 
cibince işbu içtimaın 24 nisan 936 t• ' 
rihine müsadif cuma günü saat on bir• 
de akti karargir olduğundan hi11cdar•• 
nın mezkur gün ve saatte şirketin 'fs1"' 
simde Cumuriyet meydanında Mcrıce• 
garajı ittisalinde kain merkezinde 111 • 

zır bulunmaları ve içtima tarihinden ıt• 
' akal bir hafta evvel hisselerini barılc' 

f . ı ~ di et" ya veya tas ıye memur uguna tev 
meleri lüzumu itan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Tasfiye memuru ve milrakip ": 
poru ile 1935 senesi tasfiye muaıııelt 
tının tetkik ve kabulil. e 

2 - Tasfiye müddetinin temdidi ". 
yeniden tasfiye memuru ve mürakiP tt 
yini. (V. No. 14754) 

Hali tasfiyede tatanl.ul otoa•*-" 
Türk anonim firkMj tufi7• 
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Alman intihabatı bugün \ p a r a 8 1 z Gençlerle Başbaşa 
( Uıt yanı 1 incide) "Ellerim kan ayaklarımda naıır, 

Ne çıkar nankör olsa ıanki aırr? 
Ne çıkar yollanın dikense eğer, 
Koştuğum gaye ıztırnba değer ... " 

(Ustyam ı incide) icra ettiği hükmünün ıeri alınmasını ta- D k ' 
yanlann rey vermedikleri kolayca anla • lep eylemekte~ir. Siyasf mahıfilin fikri- 1 O t o r 
tılacaktrr. ne göre, yalnız ba~ına zecri tedbirlerin • 

' kaddeı) ve (Anadolu) gibi şiirleri çok 
güzeldir. Necip Fazıl ile Ahmet Kutsi
nin bazı parçalarını özlü buldum. Sa -
bahattin Alinin bir kaç hikayesi kuv • 
vetlidir. Son zamanlarda imzası görü • 
len Cahit Uçuk da güzel mevzular ti -
zerinde temiz ve sade yazıyor. 

HlTLER SON NUTKUNU VERDİ kaldırılması, Lokarno devletlerinin ye -
29 MARTTA REYJNt ONA VER ni kararlarının tatbiki esnasında İtalya• 

Berlin, 28 (A.A.) - Bay Hitler, se- nın iş birliğini elde etmek için, kat'iy -
çim münasebetile son nutkunu bugün yen kafi değildir. 
Kolonya' da iradedecektir. MUVAZENE Mt, MUV AZENESiZ-

1ki haftadanberidir, memleketin her LtK Mi? 
tarafında çok hararetli bir propaganda Roma, 28 (A.A.) - Korporasyonlar 
yapılmaktadır. Bu uğurda kullanılan va müsteşarı Bay Lantini, İtalyan ekono · 
ııtalar, !İmdiye kadar Almanyada gö - misinin bariz bir müvazeneaitlik arzct• 
rülen her eyin fevkindedir. Her ak - tiğini 5öylemiştir. M üsteıarın ifadesine 
am, radyo istasyonları, Almanya da• göre, hük\lmetin himmeti sayesinde har 

hilinde mekik dokuyan parti başkanla - cralem eşya fiyatlarının tahavvüJatı ma· 
rınrn nutuklarını yaymakla meşguldür. kul haddi aşmamı§ ve böylece ihtika -

Bizzat Bay Hitler her tarafta iabatı rın önüne geçilmiştir. Liretin iştirai kıy 
vücut etmiş ve bilhassa Döyçlandhalle' meti ttalyada hemen hiç bir değişikliğe 
deki mitingde bulunmu1tur. Devlet re- uğramamıştır. 

isini buraya ulaştıran on iki kilometre YENİ MÜZAKERAT ANCAK AL · 
uzunluğundaki "Zafer caddesi" nde ya- MANLARIN VERECEC! AN!J.ITAR 
nm milyon ahali tarafından alkıştan • LA AÇILACAK 1 

KURUN'un 
Okuyucularına geni 

bir hızmeti 
KURUN okuyucularına yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua . 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs• 
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu . 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan ia.. 
tifade etmek için sadece KURUN 
okuyucusu olmak ve neşrettiği • 
miz kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye . 
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he
men kesip biriktiriniz. 

EN BECENDICt ESERt 

- En çok beğendiğiniz veyahut mu -
vaffak olduğunuıu umdufunuz parça • 
nız hangisidir? 

- İnsan her defa!'lında bir şaheser 
yazmar. Fakat kcitti bir eseri de kimse
ye ıunmaz. Vaktile ~iir yazmaya da 
yeltendim n: 

gibi mısralar karaladım. Fakat bence 
şiir yazacak adam ya pek fevkaHide yaı:~ 
malı yahut hiç yazmamalıdır. Çünkü v~ 
zinli söz insanın asıl tabiatında yoktur. 
Bu gayri tabii ifade şekli eğer kötü o -
lursa gülünç oluyor. Bu itibarla artık 
şiir yazmıyorum. (KURUN) okuyucu -
lan beni "tık Sevgili", " Aradı~ım Kn • 
dm". «Kara Kartal» adında ki romar.la
rımdan tanırlar. Çıkan yazılarımrla11 bir 
hikayemi vereyim., 

. (Bu hikayeyi bugün hik~ye ıütunu ~ 
muzdııı okuyacaksınn:>. 

= 
Grazyani Taarruza Geçti 

mrştu: Londra, 28 (A.A.) - Röyterin ha-. 
Resnli makamlar. yahudilerinki de bc.r aldığına göre, Paristen gelen YC MUAYENE YERLERi VE GON. 

dahil olduğu halde, bütün evlerin do - Bay Eden'in, Brüksel veya Pariste! LERt 

(Üstyanı 1 inaıde) J 

Takaze ve Sehit ırmakları mrntal{a· j 
tarından gelen mühim İtalyan kolları 
şimdi. yeniden bombardıman edilmh: 
"olan Gondar istikametinde yürUmek -
tedirler. 

kat müsteşarı i 

Masavvnya gelıı. 

hareket etmi§tir. 

· ·sandro Les!ôna 
hal Asmaraya 

nantruş bulunmasını temin eylemitler - Lokamo devletleri mümessillerinin 1 

dir. yeni bir konferans yapmalarını teklif 
Her duvarın üzerinde Bay Hitlerin ettiğine dair haber, teyid edilmemiş -

ı-esmini havi ve etrafı çelenklerle be - tir. Alman tekliflerinin tetkikinden 
ztnmiıı seçim afişleri yapıştırılmıştır. evvel yeni bir toplantı yapılması mev· 
Bertin taksilerinin iıepıinde: 29 martta ruu bahis değildir. Yeni müzakerelere 
reyini ona ver", ibaresini tagıyan lev • başlamadan evvel itimadın yenider 
halar asılıdır. kurulması liızımdır. !timadm tekrar 
~R.ANSIZ DIŞ BAKANI BUGfJN MÜ· kurulabilmesi için de Almanyanın 

HtM BlR SÖYLEV VERECEK Lokarno muahedesinin bozulmasmdal' 
Paris, 28 (A.A.) - Bay Flandin. pa- zarar gören devletlerin arzularma kar 

ur günü, Ueçelay'da saat s de dı§ si• şı bir uyuşma hareketi yapması lazım 
Y• a hakkında büyük bir söylev vere- dır. 
cektir. Hülasa, müzakeratm kapısı ancal· ı 
'l ALNIZ HlTLER DEôiL, FRANSA Almanların vereceği anahtarla açıla-

DA SULH iSTtYORI bilecektir. Kabine pazartesi günü top 
}anacak ve büyük erkanı harbiyeler a-1 Paris, 28 (A.A.) - Bay Flandin'in 

gelecek söylevini mevzuu bahseden "La 
Republique" gazetesi ezcümle diyor ki; 

.. Almanyanın hukuki vaziyetini izah 
etmek hiç bir z:aman mevzuu bahis de -
tildir. Fran&anın. sendelemekte olan 
ıulhu kuvvetlendirecek bütün teklifleri 
dinlemeye hazır olduğunu dünyaya iı -
bat ~tmesi lazımdır. Fransanın sencler
denberi sükutu muhafaza etmesine mu
kabil, müteaddit söylevler ile, Hitler, 
diğerlerinin V ersay muahedesinin ken· 
dilerin• verdiği avantajlı vaziyeti kıs -
kanç bir ekilde muhafaza etmek iste
dikleri. halbuki sulhu istiyen ancak ken 
diai olduğu tesirini vermiştir. 

Fransa, mütekabil yardım ve silah • 
ltzlanmaya istinat eden büyük bir Av -
rupa plinına önayak olmaya hazırdır. 
Pransa, Ren mıntakasmda istediği te -
!ninatı elde ettiği, ve Almanya silahsız· 
ltnma ve mütekabil yardım hususunda 
tlahhütlere giriştiği takdirde Ran hil
k\tmeti ile görü mclere girişmeye ha • 
ın bulunduğunu açıkça söylemelidir.,. 

"Radikal sosyalist mahalifin - gerçi 
kat'i ih'tirazi kayıtlar altında - görü~ 
rne olan mütezayit meylini tercüme e -
den radikal sosyalist partisi eski genel 
sekreteri Bay Ofeifer'le Kapital gaze -
t~inde ıunlan yazıyor: 

''Statükoda takılıp kalmakla en bü • 
}'Ük hata yapılmt;! olunacaktır. Şimdi 
):;'ransa için kom ulan ile görüşmeden 
ha ka bilyük avantaj olamaz .. , 

i'l'AJ .. YA BEKLİYOR VE TALEPLE
RJNl GtTTtKÇE ARTTIRIYOR! 

Roma, 28 (A.A.) - Salahiyettar bir 
tnembadan bildirildiğine göre, bir kısım 
)'abancı memleketler gazeteleri tarafın
dan. B-5y Mussotini ile Bay Chambrun 
lrasmdaki mülakat hakkında verilen 
haberler yalandır. Bu gazeteler. Bay 
).f ussolini'nin Fransız büyük elçisinden 
P'ransız hükumeti nezdinde zecri ted • 
birlerin ilgaııı için tavaı;sutta bulunma
•nu rica ettiğini bildirmişlerdi. Yine 
)abaocı memleketlerde bildirildiğinin 

lllcsine olarak, İngiliz Beyaz Kitabına 
İtalya hiç bir cevap vermemiştir. Ha -
diseler derhal bir cevap verilmesinin Ö· 

lliine geçmiş olduğundan İtalya bugün 
hadisata intizar vaziyetini muhafazada 
devam edecektir. 

Roma ıiyasi mahafilinde tebarüz etti
rildiğine göre, zecri tedbirlerin ilgası İ
talyanları tamamen tatmin ctmiyecek 
"c İtalyanın Avrupa meselelerinin halli 
için tam surette iş birliğini yeniden al • 
lllak için kAfi gelmiyecektir. ftalya, son 
'Ylarda kendisine karşı yapılan haksız • 
lt1tJann nunevf ve maddi surette tamir 
tditmeafnt istemektedir. İtalya. c~nev • 
'ttde kendisine karşı acılan davanın tem 
)iı olunmasını ve İtalyanın bir tecavüz 

rasmda yapılan görüşmeler meırelc~i 
ni müzakere edecektir. 
ALMAN CEVABI ALINDIKTA! 

SONRA TOPLANILACAK 
Paris, 28 (A.A.) - Siyasal ve dip· 

lomatik maha.filde söylendiğine göre, 
salıya yapılacağı söylenen Alman tek· 
lifleri alındıktan 50nra, Lokarno dev· ı 
letleı•i konferans halin& ve mümkür 
olduğu kadar süratle, toplanacaklar -
dır. İngiliz. Fransız ve Belçika Dış iş· 
!eri Bakanlarile bir ltalyan mümessi 
linin 3 niııanda Brükselde toplanmala
rı muhtemeldir. Mamafih, bu husust:ı 
bir çok kat'i karar alınmışttr. 
ALMAN CEV ABJNDAN SONRA 

YAPILACAK TOPI .. ANTI 
Paris, 28 (A.A.) - Journal gaze 

tesinin haber verdiğine göre, Almaı· 
mukabil teklifleri alındıktan sonra Lo 
karno devletleri mümessillerini Paris 

1 
veya Brükselde toplamak hususunr 
dair B. Eden tarafından yapılan tek 
lifi B. Flandin kabul etmiştir. 
FRANSIZ ELÇİSİ !NGU~tz DIŞ BA 

KANLICINDA 
Londra, 28 (A.A.) - Fransız bü · 

yük elçisi dün Dı§ işleri Bakanlığın• 
giderek noktai nazar teati etmiştir 
"Times,, gazetesinin yazdığına göre 
son vaziyetler bu hareketi elzem kıl 
nııştır. 

1 ' LLETLER CEMİYETİ UMUM 
SEKRETERİ CENEVREY.B GlT'l'İ 

Paris, 28 ( A.A.) - Milletler cemi· 
yeti umumi sekreteri B. Avenol dün 
akşam Londradan buraya gelmiş V< 

hemen Cenevreye hareket etmiştir. 
Paris, 28 ( A.A.) - B. Sarrut dün 

akşam B. 1,itvinof'la görüşmüştür. 
B. BEK BRÜI<SELDE 

Londra, 28 (A.A.) - Polonya ha
riciye nazırı B. Beck dün akşam Briik
sele hareket etmiştir. 

Loodra, 28 (A.A.) - Haber alın · 
dığına göre B. Eden, B. Beck'le dün
kü müzakeresinde Polonya hariciye 
nazırına, lngilterenin, menafii bilhas
sa gş.rbi Avrupada tekasüf etmiş ol -
masına rağmen, şarki Avrupadaki ve
caibini de ifaya hazır bulunduğunu 

söylemiştir. 

Siyasal mahafilin fikrince. haliha
zırdaki \'BZ.iyetin Fransa ile Polonya 
arasında bir ya.kmla~ma hmmlüne yol 
nc:ması imkAnı vardır. 
REN İSTİHKAMLARI FRANSA Y' 
).1ÜTrEF1KLER1NDEN AYIRDI! 

Paris, 28 (A.A.) - Gazeteler, Ren 
havalisindeki istihkamlar meselesiy
le meşgul olmaktadır. Matin ezciimlc 
diyor ki: 

"Bütün problem buradadır. Berlin 
Fran~n ve Belçika hudutlarmı hiç bir 
1.aman çiğnemek niyetinde olmadığını 
iddia etmektedir. lngiliz garanfüıi yal 

İstanbul için muayene yeri KU . 

Bu kolların sağ cenahını korumak 
üzere te~ekkül etmiş olan muhtelit 

Müstcı:ıar. yeni fethedilen 
teftişe başlıyacaktır. 

yerleti 

HABEŞLERiN ESKi ROMA ELÇiSi 
CIBUTIDE 

RUN idarehanesidir. Jstanbul tara • 
fmda oturan okuyucularımız, Anka
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
nında "V AKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 

ı İtalyan kuvvetleri, Mısır Sudani hu . 
dudunu takip ederek cenuba doğru 

yürümektedirler. Diğer bir kısım ltal· 
yan kuvvetleri de, sol cenahtan her • 

Adisababa, 28 (A.A.J - Habeşis • 
tanın eski Romn elçisi Bay Afovork 
bugün Cibutiden buraya dönmU§ttlr. 
Umumiyetle tahmin edildiğinin aksi
ne olarak seyyahati Cibutidcn ileriye 
devam etmemi§tir. 

!erini muayene ettirebileceklerdir. 

, hangi ani bir hadisenin vuku bulması
na mani olmak tir.ere, Semien mınta
kasının temizlenmesine devam etmek 
tedirler. 

Bay Afevork'un hususi bir vazife 
ile talyaya aideceği sanılıyordu. 

Yann pazartesidir. Bu itibarla ~im 
diye kadar kupon biriktirmit olan -
)ardan istiyel'\1er yann idaremizde 
KURUN hekimine kendilerini mua• 
yene ettirebileceklerdir. 

Usküdar için muayene yerimiz Us
küdarda Ahmediyede ecrane yanın • 
daki 20 numaralı evdir. Uskildarlı ' 
okuyucularımız da cumartesi glinle -
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka • , 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken -
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

KUPONLAR 

Kuponların ne§ri devam edecek -
tir. Kupon biriktirmek için tanlı sı

rasına riayet etmeye zaruret yoktur. 
Tarih sırası ne olursa olsun yedi ku
pon gösteren her okuyucu bir kere 
muayene edilmek hakkını kazanmıı 
demektir. Bu itibarla kupon biriktir· 
memit olan okuyucularımız istedik -
leri günden itibaren kupon biriktire
bilirler. 

Beyoğlu ve Kadıköy okuyucuları
mız için temin etmek üzere bulundu
ğumuz muayene yerlerini, muayene 
günlerile beraber yakında ilan ede -
ceğiz. 

r· -· "_ .. _I 
i Parasız 'i 
f Maal}ene kuponu : 

! 
Bu kupondan yedisini birik• ! 

tiren okuyucumuz KURUN dok 1 
toruna kendini para&ız muaye • i 

ne ettirebilir. J . . 
• ·••··•··•·•·•·••···•·············••••••••·••·•·· ı 

ruz Fransa ve Belçikaya şamildir. Ren 
mıntakasında yapılacak tahkimat, 
Fran~ayı merkezi ve şarki A vrupada
ki müttefiklerinden ayıracaktır. Bun· 
dan başka bu tahkimat sayesinde Al
manya. bazı siyasal blokların dağıl -
masmda müessir olabilccçk ve. Şarkta 
bir muhasama olduğu takdirde, Fran
sanın süratli bir müdahalesine mani 
olabilecektir.,. 

FRANSIZ HUDUDUNDA UÇAN 
ALMAN UÇAKLARI 

Paris, 28 (A.A.) - Alman uçakla
rmm güya Strasburgun ve hudut bo
yundaki istihki.mların üzerinden uç -
tukları hakkmdaki iddia üzerine Al -
man makamları tarnfından yapılan 

tahkikat neticesinde, bunların sivil 
uçaklar olduğu anlaşılmıştır. 

Bu uçaklar gay.r.t alçak uçtukla -
rından, Fransız otoriteleri bunların 

numaralarını tesbit edebilmişlerdir. 
Bu malumat, Paris elçiliği vasıta -

J5iyle Alman hükiımetine bildirilmiş, 

Ye m.ıçlu pilotlar B. Göring tarafından 
şiddetle cezalandırılmışlardır. 

Röyter ajansının Adisababa muha- VALKAIT MINT.AKASINIJ\T JŞGALI 
biri telgrafla ibldiriyor: TAJ'tlAlıIT.ıANDI 

"Çok mevsuk mcnbadan öğrendi 
ğime göre, Habeş kuvvetlerinin kısmı 
küllisinin başında bulunan imparator. 
Suoram civarmda Uokota yakmmda 
bulunan bir noktaya giderek kuvvet -
terinin ısevkülceyş vaziyetini bu suret· 
le ku\rvetlendirmlştir. 

Şimal cephesinin şark cenahındaki 
Habeş hatlan yeniden teşkil edilmek 
te ve ltalyanlarm Arnbalaciye yaptık
lan !'ton taarruzun ihdas ettiği vaziye
fe kar§ı geelcek bir şekle getirilmekte 
dir. 

Roma, 28 (A.A.) - Mareşal Ba • 
doglio'nun 167 numaralı resmi tebliği: 

"Şimal cephesinin garp bölgesinde 
İtalyan kuvvetleri Valkait mmtakaeı
nın işgalini tamamlamı3lardır. DUn 
işğal edilAn kuvvetli, Birkoutan mev .. 
ziinin işgali, evvelce işgal edilmiş olan 
Kafta ile hirlikte İtalyanlara bUtUn 
bölgenin hontrolünü temin etmekte • 
dir. 

İki cephede de uçak faaliyetinin 
kesafet peyda ettiği bildiriliyor.,, 

Haber verildiğine göre. Ru Kassa ;;;::=============::;. 
ve Ra.ııı Seyyum'un orduları bUtUn kuv- ı 1 
vetlerini muhafaza etmektedirler. Bu A S k e r li k i f 1 e r i 
itibarla, bu iki ordunun imha edildi - a..---------------
ğine dair olan İtalyan iddiaları tama- Yoklama kaçaklan 
miyle asılsızdır. dikkatle okusunlar 

Ba§ka bir telgr&f m bildirdiğine 
göre. Bali vilayetindeki Goba şehri • 
nin bombardımanında lsveç seyyar 
hastahanesinin bir arabası ikinci de
fa olarak İtalyan tayyarelerinin ate -
J3ine maruz kalmış ve kısmen tahrip 
edilmiştir. 

Ogadende İtalyan tayyareleri büyük 
bir faaliyet göstennekte devam et -
mektedir. Bu tayyareler. Berbera-Ci -
cika - Harrar yolunda mevkilerini 
tahkim eden Habealeri devamlı bir şe
kilde bombardıman etmektedir. 

YENi BOMBARDIMAN RIR ÇOK 
YERLiYi ÔLDtlRDtl 

Adisababa. 28 (A.A.) - Magallo 
şimalinde, Balli bölgeainde Gobba ka
sabasını bombard1man eden ltalyan 
uçakları yerlilerden bir çok kimsele -
rin ölümüne sebep olmuşlardır. Civar-

Enıitıönii .A8kerlik §ttbesindcn: 
Askerlik kanununun bazı madd~ 

leri (2750) No. lu kanun ile deği§mi§
tir. Yoklama kaçağı bakaya kalan er
ler hakkında para cezası kaldınlmı3 
yerine askeri mahkemeler vasıtasile 

hapis cezası gibi ağır ceza konulm~ 
tur. 

316 dahil 331 dahil doğumlular • 
dan yoklama kaçağı ve bakaya kal
mış erler 26 haziran 936 cuma günü 
akşamına kadar kendiliklerinden şu • 
beye gelenlerin haklarında. askerlili 
kanununun ..kaldırılan 86 ıncı maddesi 
mucibince para cezasile cezalandınla• 
caklanndan bu maddeden istifade edi· 
lerek daha ağır cer.adan kurtulmalt 
için hemen şubeye müracaat edilmesi· 
ni bildiririm. 

da bulunan lsvcç Kızılhaç hastahane· ıp·-·ı······---·-----·---, sinin müstahdemleri bombard1n1an ;: "-··· ......................................... :·· 

başlar başlama:ı:. yakındaki ormann :ı Or. Mehmet Ah ;. 
sığınmışlardır. . p Beviiye mütehassısı R 

Habeş Kmlhac:ı Cenevreye bır pro :1 . .. l"h ,_, .. 'I' 1 219~·· •• . • ,\OPr ı n"'ı · r,n11nonu ,ıan e : .. 
testo gondermıştır. il:\··-·--.... ·········-······················ .... ·• l!ıır':-····-····-··············-···········" ...... . 
GRAZIAN/ TAARRUZA GEÇTi. 
ŞIMAlıDA ısTIKA~fET: coNDAR r- ~~ U R U N 

Asmara. 28 (A.A.) - Havas mu · .;tı.-'Clemıze g!>ndcrt:cıı yıwıaı . gaut~ 
habirinin bildirdiğine göre, teblislcriıı , ye gtrmok ıcın tsc, uırtınm köşesine ıga· 
"Kayde §ayan bir §CY olmadığım,. söy· zetcı kelimesi yuııoıaııaır 

lemelerine rağmen 1talyanlarm faıı li 
yeti pek hararetlidir. 

Muharebelerin inkişafı. ahrbin kat'i 
surette neticelenmesini mümkün kı

lacak mahiyettedir. 
Cenup cephesinde general Grazi

ani'nin yeniden taarruza geçtiği anla
şılıyor. 

Şimal; garbide İtalyanlar, Habeş 
lcrin eski paytahtı olan Gondarı is 
tihdaf etmektedirler. 

Bizzat imparatorun kumandası al
tında bulunan Habeş kuvvetleri han~ 
gölU civarında bulunmaktadır. 

Asma.ra, 28 (A.A.) - Müsternle -

Karşılık lstıyen okurlllr mf!ktuplarm.a 
ıu kuruşluk pul koynuı.lıdITlar 

ttasılm1yaıı ye.z:ılan gert göndermekten 
ıcıyrncbıl7 yollnnmış mcktuplıı.rm tctne 
konulan pıını.lann kaybOlmasında.n. il~ 

ola.rıı.k çıkan yuılardnn dolıı.yı. dlrekttır 

tUk, tlııtllne M>ru orgu almaz.. 

Giinü geçmiş •ayılar 5 kuruştur 

• Adrc ııı dC~ıJUrcıı aboneler 20 ııuruıı 

tlderler. 

037.fllemf~de Cıknn ~nzılıırla ~ıılmJPrht 
rın tı:tkkı '"" liPndlııl lclndlT 
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